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ھــڪ وڏي عرصــي کانپــوِء پــاڻ ُســجاڳ مخــزن جــي ھِــن 
اوطــاق ۾ گڏيــا آھيــون، ســکڻ ۽ ســيکارڻ ۾ ڪجــھ عرصــي 
جــي وٿــي پئجــي وئــي ھئــي پــر پــاڻ ُان ِڪــرت کــي سوشــل 
ميڊيــا وســيلي ڳنڍيــون پئــي آياســين پــوِء بــه ھــڪ ُاڻ تــڻ 
ھئــي تــه ســاڳي طــرح ســان ھــڪ مخــزن ترتيــب ڏجــي جنھــن 
۾ ســاڳئي انــداز ســان فھــم، ادراڪ، ڄــاڻ ۽ معلومــات جــي 
ــڊار پيــش ڪجــن، ســاڳي ســونھن ۽ ســنوارپ  خزانــن جــا ڀن
کــي پڙھنــدڙن جــي ھٿــن تائيــن آڻجــي، لفظــن، ِســٽن ۽ خيالــن 
جــا انيــڪ ســمنڊ ان مخــزن ۾ اوتجــن، پڙھــڻ واري عــادت 
کــي اڃــان ھٿــي ڏجــي. بــس تــه پــوِء ُان تــڙپ ھــڪ ڀيــرو ٻيھــر 
ُســجاڳ مخــزن کــي اوھــان جــي ھٿــن تائيــن پھچائــڻ جــي 
الِء ھمٿايــو. تنهــن کانســواِء ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن 
)مينجنــگ  قاضــي  عبدالڪبيــر  ســائين  مينجمينــٽ  جــي 
ڊائريڪٽــر( پــاران مڪمــل رھنمائــي ۽ ســھڪار  مليــو ۽ 
انھــن ان حوالــي ســان ھٿــي وٺرائــي. ائيــن ُســجاڳ ســٿ ھــڪ 
ڀيــرو وري ســاڳئي جذبــي ۽ جــدت ســان مخــزن ترتيــب ڏئــي 
ــر جــي  ــن. ھــڪ ايڊيٽ ــا وڃ ــا پي ــن پھچاي ــن تائي اوھانجــي ھٿ
حيثيــت ۾ مــان پــوري ُســجاڳ ســٿ ســان گــڏ مخــزن جــي 
ايڊيٽوريــل بــورڊ جــو تمــام گھڻــو ٿورائتــو آھيــان، جــن گھڻي 
محنــت ۽ لــڳاُء ســان ھــن مخــزن کــي ترتيــب ڏيــڻ ۾ پنھنجــون 
انيــڪ صالحيتــون ۽ وقــت پيــش ڪيــو. ان ســان گڏوگــڏ 
انھــن اســتادن، شــاگردن ۽ ھــن مخــزن جــي الِء لکنــدڙن جــو 
ــل کــي  ــان، جــن پنھنجــي تخي ــو آھي ــو ٿورائت ــڻ تمــام گھڻ پ
اســان جــي ھــن مخــزن جــي اڱــڻ ۾ وڻــن جيــان پوکيــو آھــي. 
ھــن مخــزن ۾ اســان ٽــي اھــم حصــا رکيــا آھــن ھــڪ حصــي ۾ 
اداري ۾ اينــدڙ جدتــن، تعليــم جــي واڌاري ۽ ترقــي ڏانھــن 
وڌنــدڙ ھــر وک ۽ َنــون دڳــن ۽ منزلــن بابــت تفصيــل اوھــان 
ــه ٻئــي حصــي ۾ اھــو معيــاري  ــا. جڏھــن ت تائيــن پھچايــون ٿ
مــواد ڏنــو ويــو آھــي جنھــن ۾ اوھانجــي فھــم، ادراڪ،ڄــاڻ، 
شــعور ۽ خيالــن جــي اڏام کــي شــامل ڪيــو ويــو آھــي، جنھــن 
ســان اوھــان جــي ســوچ کــي اڃــان بــه گھڻــي وســعت ملنــدي ۽ 
ٽيــون حصــو اوھــان پــاران تخليــق ڪيــل مــواد تــي مبنــي آھــي 
ــا، بــس  ــا وي ــم ناھــن رکي ــي قيــد ۽ فري ــه فن جنھــن ۾ ڪــي ب
اوھانجــي تصــورن کــي ائيــن ترتيــب ڏنــو آھــي جيئــن اوھــان 
اھــي تصــور ڪيــا آھــن. اھــا ترتيــب اڃــان بــه اوھانجــي معيــار 
تــي پھچــي ســگھندي جڏھــن اوھيــن پنھنجــا رايــا ۽ خيــال ھــن 

مخــزن ســان اورينــدا.  

ھــن مخــزن کــي ترتيــب ڏئــي اوھــان تائيــن پھچائــڻ جــو اصــل 
مقصــد اوھانجــي تخليقــي صالحيتــن کــي اجاڳــر ڪــرڻ آھــي 
۽ ھــي مخــزن ھــڪ وســيلو آھــي جنھــن مــان اوھــان کــي فائــدو 
وٺــڻ گھرجــي ۽ پنھنجــي تخليقــي صالحيتــن کــي وڌائــڻ 
جــي الِء ھــن مخــزن ۾ ڏنــل مــواد کــي پــروڙڻ ۽ پڙھــڻ ســان 
گــڏ پرکــڻ گھرجــي. مــان ســمجھندو آھيــان تــه اســان جــي اڄ 
جــي ٽھــي ۾ ســکڻ جــي ُاڃ آھــي ۽ ھــو ُان ُاڃ کــي پنھنجــي 
صالحيتــن کــي وڌائــڻ ۽ ڀرپــور ڪــرڻ جــي الِء اســتعمال 
ڪــرڻ جــو ھنــر ڄاڻــن ٿــا. اھــا ھــڪ حقيقــت آھــي تــه اســانجي 
نئيــن ٽھــي پنهنجــي اڻٿــڪ محنــت ۽ ڪوششــن ســان  قــوم 
جــي ترقــي ۽ خوشــحالي ۾ پنھنجــو اهــم ڪــردار ادا ڪــري 
ســگهي ٿــي. اڄ جــي دور جــو اھــو برجســتو نئــون نســل ئــي 
آهــي، جنھــن وٽ مضبــوط ارادو، ٻانهــن ۾ َٻــُل، اکيــن ۾ 
ــر  ــو ھ ــي. ھ ــل  آھ ــق جــو ســرمو پھري ــي رون ــدن جــي چٽ امي
ڏکيائــيَء کــي ھــڪ لمحــي ۾ پــار ڪــرڻ جــي ســگھ رکنــدڙ 
ھونــدا آھــن ۽ ُان ڪــري هــر قــدم کــي زور ســان دٻائــي اڳتــي 
وڌڻ انھــن جــو شــان  ھونــدو آھــي. اســان ســمجھون ٿــا تــه اڄ 
جــو نئــون نســل پنهنجــو رســتو پــاڻ طئــي ڪــري ســگهي ٿــو، 
اھــا انھــن جــي خاصيــت ۽ قابليــت آھــي. ننــڍي عمــر ۾ ناقابــل 
اعتمــاد ڪارنامــا ســرانجام ڏيــڻ جــي صالحيــت رکنــدڙ انھــن 
نوجوانــن جــي خوداعتمــادي ھماليــا جبــل جيــان ســمجھي  

وينــدي آهــي. تنهنڪــري  وقــت جــي قــدر کان واقــف ٿيــڻ 
۽ ان جــو بهتريــن اســتعمال ڪــرڻ انھــن کــي بھتــر انــداز 
۾ اچــي ٿــو، جنھــن ڪــري اڳتــي وڌي پــوري قــوم جــي 
ترقــي جــي انــداز کــي ظاھــر ٿينــدي محســوس ڪيــو وينــدو 
آهــي. تاريــخ جــي ورقــن تــي نظــر وجهــڻ ســان اســان تــي اهــا 
حقيقــت واضــح ٿــي وڃــي ٿــي تــه اِنهــن نوجوانــن ئــي قومــن 
جــي ٻڏنــدڙ ٻيــڙيَء کــي بچائــڻ الِء پنهنجــون ڄمــارون قربــان 
ڪيــون آھــن، پنھنجــون زندگيــون ڳاري ڇڏيــون آھــن ڇــو تــه 
انھــن پنھنجــي اصــل منــزل ۽ مقصــدن کــي ســمجھيو آھــي. 
تاريــخ ان ڳالهــه جــي شــاهدي ڏئــي ٿــي تــه نوجــوان پنهنجــي 
هــٿ ۾ کنيــل ڏکيــو ڪــم بــه مســڪرائي پــورو ڪــري ســک 
جــو ســاهه کڻنــدو آھــي. اســان اھــڙن ئــي نوجوانــن جــي دور ۾ 
رھــي رھيــا آھيــون ۽ اھــي نوجــوان وڏي واڪــي اھــو اعــالن 
ــه اســانکي جهالــت جــي مخالفــت ڪــري  ڪــري رھيــا آھــن ت
ــي ســان   ــي. ان حوال ــي آه ــڙڻ جــي ڪوشــش ڪرڻ ــم پکي عل
قــوم جــي دردن کــي دل جــي گهرايــن مــان محســوس ڪرڻــو 
پونــدو، اســانکي مڃڻــو پونــدو تــه اســان هــڪ قــوم کانســواِء 

ڪجهــہ بــه ناهيــون.  

ســڀاڻي کــي بهتــر ڪــرڻ  جــي الِء پھريــان اڄ کــي بهتــر ڪــرڻ  
ضــروري ھونــدو آهــي، تــه پــوِء اچــو تــه اڄ کــي بھتــر ڪيــون، 
رانديــن جــا ميــدان هجــن يــا علمــي ويڙهــه، فنــون لطيفــه جــو 
شــعبو ھجــي يــا ٻيــا ڪئــي جديــد شــعبا ھجــن، اســان نوجوانــن 
جــي شــرڪت انھــن ۾ نهايــت ضــروري ھجــي ٿــي. اڄ جــي 
ــرن ۾  ــم ۽  ھن ــف عل ــا اھــي نوجــوان جيڪــي مختل ٽھــي ج
ٻيــن ملڪــن جــي نوجوانــن ســان مقابلــو ڪــري پنهنجــي 
ملــڪ جــي تعميــر ۾ حصــو وٺنــدا آهــن، انهــن ۾ بيشــمار 
صالحيتــون آهــن، پــر انهــن جــون صالحيتــون ُان وقــت تائيــن 
بيــڪار آهــن جيســتائين انهــن جــي صالحيتــن کــي صحيــح 
رســتي تــي نــه ٿــو لڳايــو وڃــي. صــرف پڙهيــل لکيــل ۽ 
باشــعور نوجــوان ئــي قومــن جــي ترقــيَء جــو پيڙهــه وارو  
پٿــر ثابــت ٿينــدا آهــن ۽ ھاڻــي اســانکي اھــو ثابــت ڪرڻــو 
آھــي تــه اســان ئــي اھــو پيــڙھ جــو پٿــر آھيــون جتــان منزلــن 
جــي ســڃاڻ ٿينــدي آھــي. چونــدا آھــن تــه ســمنڊ جيــڏو حوصلو، 
باشــعورھجڻ ســان گــڏ متحــرڪ ۽ هوشــيار ٽھــي ئــي پنهنجي 
تائيــن  مقصــود  منــزل  ســان  رهنمائــيَء  بهتــر  کــي  قــوم 
پهچائــي ســگهي ٿــي. خوشــنصيب آهــن اهــي قومــون جــن جــا 
ــن. باشــعور  ــدا آه ــي ســان سرشــار هون ــد حوصل نوجــوان بلن
نوجــوان ئــي باشــعور ســماج جــي اڏاوت ۾ اهــم ڪــردار 
ادا ڪنــدا آهــن. انهــن ۾ ذميــواري جــو احســاس ســماج جــي 
ترقــي الِء بنيــادي اھميــت واري انــداز جيــان رھنــدڙ آهــي. 
اهــي قومــون اڳتــي وڌنديــون آهــن جــن جــا نوجــوان ثابــت 
ــدا آهــن. ڏاھــن چيــو آهــي  قدمــي کــي پنهنجــو مقصــد بڻائين
ــڏڻ ســان  ــت جــي ســمنڊ ۾ ٻ ــر، محن ــو جوه ــيَء ج ــه ڪامياب ت
ئــي ملــي ســگهي ٿــو. عــزم جــي صحــرا ۾ ئــي ڪاميابــي جــو 
نخلســتان لــڪل ھونــدو آھــي. اڄ جــي اھــا ضــرورت آھــي 
تــه نوجــوان غيــر نصابــي ســرگرمين ســان گڏوگــڏ تعليمــي 
ســرگرمين ۾ ڀرپــور حصــو وٺــن. رانــد جــا ميــدان آبــاد ڪنــدي 
هــر قســم جــون رانديــون کيــڏن. ڪرڪيــٽ، فٽبــال، هاڪــي 
جــا مقابــال ڪــن، مقامــي رانديــن ســان گــڏ گــڏ بيڊمنٽــن، والــي 
بــال ۽ شــطرنج جھڙيــن ســڀني رانديــن ۾ انھــن جــو مڪمــل 
حصــو گڏيــل ھجــي، تعليــم ۾ ســائنس، رياضــي، انفارميشــن 
ٽيڪناالجــي ۽ ھــر ان فيلــڊ ۾ پنهنجــو پــاڻ آزمائيــن، جــن 
ــا آهــن.  ــي رهي ــاب ٿ ــي ڪامي ــاڻ آزمائ ــا جــا نوجــوان پ ۾ دني
اڄ جــي ٽھــي اھــو ســڀ پرائيــن تڏھــن ئــي ترقــي جــو ڦيٿــو 
ــه هميشــہ دنيــا جــي جديــد ترقــيَء  رڪجــڻ کان بچنــدو ڇــو ت
جــي تقاضائــن کــي پــورو ڪــرڻ ۽ جديــد تعليمــي نظــام کــي 
ــو.  اســتعمال ڪــرڻ ســان ئــي ترقــي طــرف وڌي ســگھجي ٿ



نثارٻانڀــڻ: اســان جــا پڙهنــدڙ اوهــان بابــت ڄاڻــڻ چاهيــن ٿــا 
تــه اوهــان جــو ننڍپــڻ ڪيئــن گذريــو، اوهــان جــي تعليــم، 
نوڪــري ۽ هــن وقــت تائيــن اوھــان وفاقــي ۽ صوبائــي 
تــي پنهنجــون خدمتــون  حڪومتــن ۾ مختلــف عھــدن 

ســرانجام ڏنيــون آهــن.

عبدالڪبيــر قاضــي: ڏاڍي خوشــي جــي ڳالهــه آهــي تــه 
ســجاڳ ميگزيــن پنهنجــي نئيــن ايڊيشــن الِء تيــاري پيــو 
ڪــري ۽ انشــاَءاهلل جلــد ئــي اســان تائيــن ڇپجــي پھچنــدو. 
ــي  ــن ۽ ان حوال ــڏ آه ــان ســان گ ــون اوه اســان جــون دعائ
ــدي ان الِء  ــه ريســورس جــي ضــرورت هون ســان جنھــن ب
ــدڙن جــي  ــد پڙهن ــن جل ــن ميگزي ــون، جيئ ــڻ حاضــر آهي پ
ــي  ــوم ٿئ ــن پهچــي ســگھي ۽ ســڀني کــي معل ــن تائي هٿ
تــه ســنڌ ۾ تعليــم الِء فائونڊيشــن ڪهــڙو ڪــم ڪــري 

رهــي آهــي.

جيڪــو  آهــي،  ســان  شــهر  شــاهه  ٺــارو  تعلــق  منهنجــو 
ســنڌ جــي مشــهور شــخصيت ماســٽر چنــدر جــو اباڻــو 
شــهر آهــي. مــان هــڪ مــڊل ڪالس زمينــدار  گهراڻــي 
۾ پيــدا ٿيــس. منهنجــو ڏاڏو پهريــون مســلمان وڪيــل 
هــو. منهنجــو نانــو پهريــون مســلمان پرنســپل هيــو پــر 
پرنســپل  ۾  1880ع  ڏاڏو  پــڙ  منهنجــو  پهريــان  کان  ان 
رهيــو. تعليــم ســان اســان جــو تعلــق اســان جــي پــڙ ڏاڏي 
کان وٺــي رهيــو آهــي. ننــڍي هونــدي رانــد رونــد بــه هئــي 
پــر پڙهائــي طــرف گهڻــو ڌيــان ڏنــو وينــدو هيــو. گهــر ۾ 
هــر فــرد پڙهنــدو هــو ان ڪــري ٻــار جيڪــو ڏســندو ان 
طــرف ئــي لڙنــدو آهــي. منهنجــي خانــدان ۾ ڪيترائــي 
فــرد پڙهائــڻ واري پاســي پروفيســر ۽ ليڪچــرار رهيــا 
آهــن. مــان ســول ســروس جــي پاســي آيــس، ان کان پهريــن 
مــان آرمــڊ فورســز ۾ هئــس پــوِء ســول سروســز ۾ آيــس. 
ســول ســروس جــي شــروعات مــان پنجــاب صوبــي کان 

ڪئــي هئــي، جتــي مــان 7 ســال کــن خدمتــون ســرانجام 
ڏنيــون، جنھــن کانپــوِء مــان ســنڌ ۾ بدلــي ٿــي آيــس. ســنڌ 
۾ اچــڻ کانپــوِء تقريبــن ٻــه اڍائــي ســال فيــڊرل گورنمينــٽ 
۾ نوڪــري ڪئــي. ان کانپــوِء وري ســنڌ ۾ اهــڙي طــرح 
پــر  ڏنيــون،  ســرانجام  خدمتــون  تــي  عهــدن  مختلــف 
تعليــم ســان هــڪ  جذبــي جــي حــد تائيــن لــڳاُء هــو ۽ اڃــا 
بــه آهــي. مــون چاهيــو پئــي تــه تعليــم جــي حوالــي ســان بــه 
ڪــم ڪجــي، ســو تعليــم ســان الڳاپيــل هــڪ پروجيڪــٽ 
۾ مــان پنــج ســال بطــور پراجيڪــٽ ڊائريڪٽــر رهيــس، 
جيڪــو ايشــين ڊويلپمينــٽ بينــڪ جــو پروجيڪــٽ هــو.

 سوشــل ســيڪٽر جــي حوالــي ســان ســنڌ ۾ ان کانپــوِء 
ڪجهــه عرصــو مــون ســنڌ بيســڪ ايجوڪيشــن پروگــرام 
جيڪــو يــو ايــس ايــڊ جــو پروگــرام هــو ان ســان گــڏ ڪــم 
ڪيــو آهــي. مطلــب تــه ســرڪاري عهــدن ســان گــڏ تعليــم 
ــو آهــي ان  ــڻ ڪــم ڪي ــل پروجيڪٽــس ۾ پ ســان الڳاپي
ــر تعليــم  ــا اڻ ســڌي طــرح ســمجهو پ کــي ســڌي طــرح ي
ســان الڳاپيــل ڪــم ڪيــو آهــي. جيئــن تــه مــون اڳ ۾ 
ئــي توهانکــي ٻڌايــو تــه منهنجــو پــڙ ڏاڏو تعليــم ســان 
الڳاپيــل پهريــون مســلمان پرنســپل هــو، منهنجــو نانــو 
قاضــي عبدالرحمــان، جــڳ مشــھور الوحيــد اخبــار جيــڪا 
ڪراچــي مــان نڪرنــدي هئــي ان جــو ايڊيٽــر هــو ۽ پــوِء 
پاڪســتان موومينــٽ ۾ جيــل بــه ويــو هيــو ڇــاڪاڻ تــه 
تمــام گھڻــو  تــي  اخبــار پاڪســتان موومينــٽ  الوحيــد 
لکنــدي هئــي. پاڪســتان ٺهــڻ کانپــوِء پهريــون ڊائريڪٽــر 
انفارميشــن پــڻ منھنجــو نانــو قاضــي عبدالرحمــان ئــي 
ٿيــو ھــو. منهنجــو چاچــو قاضــي محمــد اليــاس، جڏهــن 
خيرپــور رياســت هئــي تــه ان جــو چيــف جــج هــو، منهنجــو 
ــد بــه وڪالــت جــي شــعبي ســان الڳاپيــل هــو پــر پــوِء  وال
ان فيلــڊ کــي ڇــڏي ڏنائيــن ۽ زمينــداري ســنڀاليائين. ســو 
منهنجــو خانــدان ســول سروســز، آرمــي، تعليــم ۽ ليــگل 

واري شــعبي ســان الڳاپيــل رهيــو آهــي بــس اهــو ئــي 
منهنجــو مختصــر تعــارف آهــي. 

نصيــر گوپانــگ: تعليــم جــي حوالــي ســان ماڻھــن کــي 
کــي  انهــن  آهــن  اينديــون  پيــش  ڏکيائيــون  جيڪــي 
ســنڌ  ادارو  جــو  اوهــان  ســان  حوالــي  جــي  ڪــرڻ  حــل 

آهــي؟ رهيــو  ڪــري  ڇــا  فائونڊيشــن  ايجوڪيشــن 
 

عبدالڪبيــر قاضــي:  حڪومــت کــي اهــا خبــر آهــي تــه 
تعليــم جــو شــعبو نهايــت وڏو شــعبو آهــي پــر حقيقــت ۾ 
اســان جــي آبــادي بــه تمــام وڏي آهــي ۽ ان جــو وڏو حصــو 
5 کان 15 ســالن جــي عمــر جــي فــردن جــو آهــي. انهــيَء 
عمــر جــي فــردن کــي هــر لحــاظ کان تعليــم جــي ضــرورت 
آهــي ۽ حڪومــت کــي اهــا تعليــم مھيــا ڪرڻــي آهــي پــر 
اهــو وڏو ڪــم هــو. حڪومــت کــي اهــا ڄــاڻ هئــي تــه اهــو 
ڪــم اڪيلــي ســر رڳــو حڪومــت نــه ٿــي ڪــري ســگهي. 
ــاران 1992ع ۾ ھــڪ ايڪــٽ  ان ڪــري ســنڌ حڪومــت پ
ــام عمــل  وســيلي ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــو قي
ــي ان کــي  ــا غــالم عل ــدو، جنهــن ۾ پروفيســر انيت ۾ آن
ــه  ــي ســان مرحوم ســنڀالڻ جــي شــروعات ڪئــي. ان حوال
جــي خدمتــن جــو شــمار تمــام گهڻــو آهــي. انهــن هــن 
اداري جــي ترقــي جــو ڪــم شــروع ڪيــو جنهــن ۾ انهــن 
ــه ســنڌ جــي ٻهــراڙي جــي  ــو ت ــه اهــو ڪي ــون ڪــم ت پهري
ــه ُاهــي تعليــم واري پاســي کان  ــارن الِء ســوچيو، ڇــو ت ٻ
پرتــي هيــا انهــن کــي ڪنھــن بــه طــرح اســڪولن ڏانھــن 
آڻڻــو هيــو. ُاهــا ســندن وڏي خدمــت آهــي جــو اســڪول کان 
ٻاهــر ٻــارن کــي پڙهــڻ الِء اســڪول سســٽم ۾ آڻــڻ جــون 
ڪوششــون ڪيــون، جيــڪا ســندن تمــام وڏي ڪاوش 
۽ خدمــت هئــي. حڪومــت جــي اهــا خواهــش هئــي تــه 
ــار اســڪولن ۾ اچــن ۽ اســان  اســڪول کان ٻاهــر وارا ٻ
جــو ايڪــٽ پــڻ اســانکي اهــو ئــي مينڊيــٽ مهيــا ڪــري 
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ٿــو تــه ســنڌ ۾  تعليمــي ســرگرمين کــي ســهائتا مهيــا 
ڪرڻــي آهــي ۽ تعليمــي ســرگرمين کــي الڳــو بــه ڪرڻــو 
آهــي. ان ۾ جيــڪا اهــم ســرگرمي الڳــو ڪئــي وئــي هئــي 
اهــا هئــي پبلــڪ پرائيويــٽ پارٽنرشــپ. جيســتائين اســان 
پرائيويــٽ ســيڪٽر کــي اڳتــي نــه آڻينداســين تيســتائين 
تعليــم جــو مســئلو حــل ناهــي ٿيڻــو. حڪومــت اهــو ڪــم 
اڪيلــي ســر نٿــي ڪــري ســگهي، ڇــاڪاڻ تــه آبــادي وڌي 
ــي آهــي ان جــي ڪــري ئــي پرائيويــٽ اســڪولن جــو  وئ
ــڻ جــو رواج  ــٽ اســڪولن ۾ پڙهائ ــو ۽ پرائيوي ــام ٿي قي
وڌيــو. اڄ کان ٽيهــارو ســال اڳ ڏســجي تــه پرائيويــٽ 
اســڪول تمــام گهــٽ هئــا ڇــو تــه جيئــن جيئــن آبــادي 
ــا ان  ــي وي ــه وڌڻ شــروع ٿ ــٽ اســڪول ب ــه پرائيوي وڌي ت
ــه هجــڻ  ــه جــو ن جــو ڪارڻ ســرڪاري اســڪولن ۾ جڳه
آهــي. جيڪڏهــن اهــا آئيڊيــل صورتحــال نــه هجــي هــا 
تــه متــان ائيــن نــه هجــي هــا پــر ان صورتحــال ۾ فقــط 
اهــو ئــي طريقــو هــو تــه ســرڪاري ۽ نجــي شــعبا گڏجــي 
ڪــري ان صورتحــال کــي ســنڀالي ســگهن پيــا. ان ڪــري 
فائونڊيشــن جــو قيــام ٿيــو. اوهــان جــي ســوال جــي ٻئيــن 
حصــي الِء مــان اھــو چونــدس تــه اســان وٽ آبــاديَء جــو 
وڌڻ ھــڪ وڏو مســئلو آهــي ۽ اســان جــي اســڪولن جــو 
انفرااســٽرڪچر ســرڪاري ســطح تــي ايتــرو بهتــر ناهــي 
ــارن کــي داخــل ڪــري  ــادي جــي ٻ ــي ان ســموري آب ــه ات ت
تعليــم ڏئــي ســگهجي. مثــال طــور: اســان وٽ ســرڪاري 
ســطح تــي هــڪ لــک ڪالس جــا ڪمــرا موجــود آهــن ڇــو 
تــه اســان وٽ هــڪ ڪمــري، ٻــن ڪمــرن، پنج ڪمــرن ۽ ان 
کان وڌيــڪ ڪمــرن وارا اســڪول بــه آهــن، ٽوٽــل ڏســجي 
تــه اهــي اســان وٽ هــڪ لــک ڪالس جــا ڪمــرا آهــن. 
جيڪڏهــن اســان اِهــو چئــون تــه 50 لــک ٻــار اســڪولن 
۾ پڙهــي رهيــا آهــن تــه ان جــو مطلــب تــه 50 ٻــار هــڪ 
ڪمــري ۾ پڙهــي رهيــا آهــن تــه اهــو ڪافــي ناهــي. ٻيــو تــه 
ــا موجــود  ــا آهــي پرائمــري ڊيٽ اســان وٽ ســيڪنڊري ڊيٽ
ناهــي، پــر ســيڪنڊري ڊيٽــا اهــو ٻڌائــي ٿــي تــه 3,600,000 
کان 4,000,000 ٻــار اهــڙا بــه آهــن جيڪــي اســڪول کان 
ٻاهــر آهــن، جيڪڏهــن پهريــن جيڪــي اوهانجــي ڪالس 
جــا ڪمــرا آهــن جنهــن ۾ مهيــا ڪيــل شــاگردن جــي داخــال  
آهــي ان کــي گــڏ کڻــي ڪــري  نٿــو هلــي ســگهجي تــه 
پــوِء نئيــن داخــال ڪيڏانهــن وينــدي؟ اهــا ڪٿــي ويهنــدي؟ 
ــڻ جــي  ــه هــر ســال داخــال کــي وڌائ ــا ت اوهــان اهــو چئــو ٿ
مھــم شــروع ڪيــو جيــڪا ســٺي ڳالهــه آهــي ۽ ايئــن هــر 
حڪومــت کــي ڪــرڻ بــه گهرجــي. نئيــن داخــال تــه ٿينــدي 
پــر اوهــان انهــن کــي ويهارينــدؤ ڪٿــي؟ اتــي هــڪ ٻيــو 
ــا 130,000 ڪالس  ــه اســان وٽ 120,000 ي ــه آهــي ت ســوال ب
جــا ڪمــرا آهــن انهــن اســڪولن جــي حالــت ڪهــڙي آهــي 
مثــال طــور تــي ٻــن ڪمــرن جــو اســڪول آهــي تــه ان مــان 
هــڪ ڪمــرو تــه بلــڪل خــراب هونــدو آهــي جيڪــو ويهــڻ 
جــي الئــق ناهــي هونــدو، زبــون هونــدو آهــي فقــط هــڪ 

ڪمــرو ئــي هونــدو آهــي جتــي پڙهائــي هلنــدي آهــي تــه ان 
ــي ســگهو  ــارن کــي پڙهائ هــڪ ڪمــري ۾ وڌ ۾ وڌ 40 ٻ
ٿــا تــه باقــي ٻــار ڪيڏانهــن وينــدا. تــه اهــا هــڪ قســم جــي 
گهــرج آهــي تــه داخــال کــي وڌائجــي ۽ وڌ کان وڌ ٻــار 
اچــن، جيڪــو حڪومــت کــي ڪرڻــو بــه آهــي. حڪومــت 
قانــون بــه تيــار ڪــري ڇڏيــو آهــي. مفــت تعليــم هــر ٻــار الِء 
آهــي تــه اهــو حڪومــت جــو فــرض آهــي تــه هــو ٻــارن کــي 
تعليــم پهچائــي. حڪومــت هاڻــي فقــط روايتــي طريقــن 
ســان هيــڏي آبــادي کــي تعليــم نٿــي مهيــا ڪــري ســگهي 
ان ڪــري ٻيــو طريقــو اختيــار ڪرڻــو پيــو. ٻئــي طريقــي 
۾ حڪومــت پــاران فائونڊيشــن جــو قيــام عمــل ۾ آنــدو 
اهــو  ويــو ۽ فائونڊيشــن ڪــم ڪــرڻ شــروع ڪيــو ۽ 
فقــط ســنڌ صوبــي ۾ ناهــي پــر ٻيــن صوبــن ۾ بــه انھــن 
جــون جوڙيــل فائونڊيشــن ڪــم ڪــري رهيــون آهــن. ســنڌ 
ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي ڪــم جــو ذڪــر ڪجــي 
ــي 15-2014کان رســمي  ــي ســان خــاص طــور ت ــه ان حوال ت
تعليــم ڏيــڻ شــروع ڪئــي پــر ان کان اڳ هــوم اســڪول، 
فيلوشــپ اســڪول، ڪميونٽــي ســپورٽيڊ اســڪول ھيــا. 
ُان وقــت مقصــد فقــط ٻــار کــي اســڪول ۾ داخــل ڪــرڻ 
هــو ۽ ڪنهــن بــه طريقــي ســان ان کــي پڙهائڻــو هيــو. 
هينئــر اســان وٽ لــڳ ڀــڳ 750,000 ٻــار آهــن، جيڪــي 
اســان جــي مختلــف اســڪولن ۾ پڙهــي رهيــا آهــن. انهــن 
پرائيويــٽ  وارو  ســنڀالڻ  کــي  انتظــام  جــي  اســڪولن 
ســيڪٽر جــو ماڻهــو آهــي پــر ان جــي ســهائتا ڪــرڻ واري 
حڪومــت آهــي تــه حڪومــت ۽ نجــي ادارا گڏجــي ڪــري 
 Assessment ۽ Monitoring ڪــم ڪــري رهيــا آهــن جنهــن ۾
جهــڙا جــزا شــامل آهــن. اســان جــو معاهــدو لکــت ۾ تيــار 
ٿيــل آهــي جنهــن ۾ واضــح ٿيــل آهــي تــه اســان جــو ڪهــڙو 
ڪــم آهــي ۽ پارٽنــر جــو ڪهــڙو ڪــم آهــي. اهــو ئــي ڪــم 

ٻيــن فائونڊيشــنز ۾ پــڻ ٿينــدو آهــي.
 فائونڊيشــن جــي معاھــدي ۾ اهــو واضــح لکيــل آهــي 
تــه جيڪڏهــن اســڪول آپريٽــر/ پارٽنــر هِــن هِــن مــد ۾ 
پنهنجــو ڪــم پــورو ناهــي ڪيــو يــا ان جــو اســڪول 

لڳاتــار اسيســمينٽ ۾ فيــل پيــو وڃــي تــه ان جــو معاهــدو 
منســوخ ٿــي وينــدو آهــي. مــون هــڪ ڪــم اهــو ڪيــو 
آهــي جــو پاليســي مطابــق  ٻيھــر ڪــو بــه اســڪول بنــد 
ٿيــڻ  ختــم  معاهــدو  ســان  پارٽنــر  ۾  اصــل  ٿينــدو،  نــه 
جــو مقصــد اســڪول بنــد ٿيــڻ هونــدو آهــي. مــون اهــو 
ڪــم ڪيــو آهــي جــو جيڪڏهــن معاهــدو ختــم ٿينــدو تــه 
ــه  ــر اهــو اســڪول ن ــي پارٽن ــدو يعن ــر ســان ٿين ــو پارٽن اه
هالئينــدو پــر اهــو اســڪول کليــل هونــدو اهــو اســڪول 
بنــد نــه ٿينــدو ڇــاڪاڻ تــه اســڪول ۾ ٻــار پڙهــي رهيــا آهــن 
ٻــار جــو پڙهــڻ اســان بنــد نــه ڪنداســين فقــط پارٽنرشــپ 
ٽرمينيــٽ ٿينــدي ان جــي جــاِء تــي ڪــو بــه ٻيو ماڻهــو ايندو 
جيڪــو اســڪول کــي چڱــي طــرح ســان هالئــي ۽ بهتريــن 
ڪارڪردگــي ڏيــکاري. ٻــي ڳالهــه اهــا تــه اســان اهــو بــه 
ڏســون تــه جيڪڏهــن اســڪول جــي ڪارڪردگــي صحيــح 
ناهــي تــه ڪٿــي اهــا اســان جــي طرفــان ڪا ڪوتاهــي 
آهــي يــا اســڪول پارٽنــر جــي طرفــان، اهــي ٻئــي پاســا 
ڏســڻا پونــدا. اســڪول جــو مقصــد تــه فقــط پارٽنــر ناهــي، 
جيڪڏهــن اســڪول فيــل ٿيــو آهــي تــه ان جــو مقصــد 
اســان بــه فيــل ٿيــا آهيــون. اســان کــي بــه ڏســڻ گهرجــي تــه 
اســان جــي ڪهــڙي ڪوتاھــي آهــي، جيــڪا اســان پــوري 
ڪارڪردگــي  جــي  اســڪول  ان  ســان  جنهــن  ڪيــون 
ٻيهــر بهتــر ٿئــي. جيڪڏهــن اســان پنهنجــي اسيســمينٽ 
کــي  مانيٽرنــگ  بڻايــون،  بهتــر  کــي  طريقيــڪار  جــي 
بهتــر بڻايــون مثــال طــور: اســڪول جــي مانيٽرنــگ ۽ 
اسيســمينٽ ۾ ان جــو هيــڊ ڪائونــٽ ۾ گهــٽ نمبــر اچــن 
ٿــا يــا ان جــي ڪارڪردگــي بهتــر نٿــي اچــي تــه پــورو 
ســال ان تــي پينلٽــي لڳنــدي آهــي. جيڪڏهــن ان جــي 
بــدران اســان ان کــي ڪجهــه حصــن ۾ ورهايــون تــه جيئــن 
ــه ٽــي ڀيــرا ڪيــون هــڪ  ــر ٻ ــه پ مانيٽرنــگ هــڪ دفعــو ن
ڀيــرو جيڪڏهــن ان جــو هيــڊ ڪائونــٽ گهــٽ آيــو آهــي تــه 
ٿــي ســگهي ٿــو ٻيهــر ان جــو هيــڊ ڪائونــٽ ســٺو اچــي. 
بلــڪل ائيــن جــو جيڪڏهــن اوهــان انويســٽمينٽ گهــٽ 
ڪــري ڇڏينــدا تــه رزلــٽ بــه گهــٽ اينــدي، اهــو ترقــي نــه 

منهنجــو پــڙ ڏاڏو تعليــم ســان الڳاپيــل پهريــون مســلمان پرنســپل هــو، منهنجــو 
ڪراچــي  جيــڪا  اخبــار  الوحيــد  مشــھور  جــڳ  عبدالرحمــان،  قاضــي  نانــو 
جيــل  ۾  موومينــٽ  پاڪســتان  پــوِء  ۽  هــو  ايڊيٽــر  جــو  ان  هئــي  نڪرنــدي  مــان 
بــه ويــو هيــو ڇــاڪاڻ تــه الوحيــد اخبــار پاڪســتان موومينــٽ تــي تمــام گھڻــو 
پــڻ  انفارميشــن  ڊائريڪٽــر  پهريــون  کانپــوِء  ٺهــڻ  پاڪســتان  هئــي.  لکنــدي 
منھنجــو نانــو قاضــي عبدالرحمــان ئــي ٿيــو ھــو. منهنجــو چاچــو قاضــي محمــد 
ــد  ــو وال ــو، منهنج ــج ه ــف ج ــو چي ــه ان ج ــي ت ــت هئ ــور رياس ــن خيرپ ــاس، جڏه الي

بــه وڪالــت جــي شــعبي ســان الڳاپيــل هــو.

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 



ڪنــدو تــه اســان کــي اســڪول بهتــر بنائڻــو آهــي. پارٽنــر 
تبديــل ڪــري ســگهجي ٿــو پــر اســڪول کــي بنــد نــه 
ڪنداســين، ٻــارن کــي ان جــي ســزا نــه ملــڻ گهرجــي، مــون 
اهــا تبديلــي آنــدي آهــي. مشــڪالتن بابــت اوهــان جيڪــو 
ــه آهــن ســرڪاري اســڪولن  ــون ت ــه ڏکيائي ــو ت ذڪــر ڪي
ــرا  ــن، ايت ــن،  اســتادن کــي مشــڪالتون آه ــڪ آه ۾ وڌي
ــي اســڪول  ــرا هجــڻ گهرجــن، ڪيترائ اســتاد ناهــن جيت
 school ،اهــڙا آهــن جــن جــون عمارتــون زبــون حــال آهــن
طريقيــڪار  الــڳ  کان  لحــاظ  ســرڪاري   maintainance
آهــي، جنهــن الِء اتــي هــر وقــت ســهولت مهيــا نــه هونــدي 
آهــي، ان طريقيــڪار ۾ ســال لڳــي وينــدا آهــن. پــر نجــي 
شــراڪتدارن جــو اهــو آهــي تــه هــو پــاڻ ويٺــل هونــدو آهــي 
پــاڻ ڏســي ٿــو تــه ڪا شــيِء خــراب آهــي تــه ان وقــت ئــي ان 
کــي بهتــر ڪــرڻ جــي ڪوشــش ڪنــدو آهــي مثــال طــور: 
اســڪول جــو پکــو خــراب آهــي، نــل خــراب آهــي، الئيــٽ 
ــه هڪــدم  ــب فيــوز ٿيــل آهــي ت جــو بٽــڻ خــراب آهــي بل
ان کــي بهتــر بڻائينــدو پــر ســرڪاري اســڪولن ۾ ايئــن 
نــه ڪنــدو  انتظــار  جــو  ســال  شــراڪتدار  نجــي  ناهــي. 
تــه فنــڊ اينــدو تــه پــوِء هــو اهــي ســڀ ڪــم ڪنــدو، هــو 
اهــو ڪــم ان وقــت ئــي ڪرائــي وٺنــدو.  اِهــو فــرق آهــي 
ســرڪاري ڪمــن ۽ نجــي شــراڪتدار ســان گڏجــي ڪــم 
ڪــرڻ جــو. ان لحــاظ کان فائونڊيشــن جــي اســڪولن جــي 
جيــڪا مينٽيننــس آهــي اهــا ســرڪاري اســڪولن جــي 
لحــاظ کان ڪافــي بهتــر آهــي. ســرڪاري اســڪولن ۾ 
بــه اهــڙي ڪمــن کــي بهتــر بڻائــي ســگهجي ٿــو ايــس ايــم 
ــرق ســبب ان  ــر طريقيــڪار جــي ف ــڊز ذريعــي پ ســيز فن
۾ ديــر ٿــي وينــدي آهــي. اِهــي ُاهــي مشــڪالتون آهــن 
جيڪــي ســرڪاري اســڪولن ۾ پيــش اچــن ٿيــون پــر 
فائونڊيشــن ڪوشــش ڪــري ان مشــڪالتن کــي وقــت 
ســر ُمنهــن ڏئــي ٿــي تــه جيئــن اســڪول مــان ٻــار ٻاهــر نــه 

ــي رهــن.  نڪــرن اســڪول ۾ ئ

زوھيــب ڪاڪا: فائونڊيشــن کــي تقريبــا 30 ســال مڪمل 
ٿيــڻ وارا آهــن ان جــي شــروعاتي ڏيــڍ ڏھاڪــي تائيــن 
مرحومــه  پروفيســر انيتــا غــالم علــي صاحبــه اداري کــي 
پنهنجــون خدمتــون ارپيــون. ان کانســواِء فائونڊيشــن ۾ 
ناهيــد شــاهه درانــي جھــڙي باوقــار بيوروڪريــٽ اداري 
کــي ســنڀاليو انھــن ٻنھيــن جــي ســموري عرصــي کــي 

اوهــان ڪئيــن ٿــا ڏســو؟  

عبدالڪبيــر قاضــي: جيئــن تــه مــان پهريــن بــه ذڪــر ڪري 
چڪــو آهيــان تــه شــروعات ۾ پروفيســر انيتــا غــالم علــي 
صاحبــه نــان فارمــل تعليــم واري طــرف توجهــه ڏنــي، 
اســڪول،  ايــس  ايــس  اســڪول، ســي  هــوم  جنهــن ۾ 
فيلوشــپ اســڪول ڪجهــه اهــڙي طــرح جــا پروجيڪــٽ 
هئــا. تنھــن کانپــوِء ورلــڊ بئنــڪ طرفــان پــي پــي آر ايــس 
ــو جيڪــو فارمــل اســڪولنگ جــي شــروعات  شــروع ٿي
ــا  ــه هئ ــه ڪنهــن ســٺي حالتــن ۾ ن هئــي. اهــي اســڪول ب
ــن  ــل عالئق ــي پي ــن ۽ پٺت ــام ڏورانه ــي تم ــه اه ــاڪاڻ ت ڇ
۾ هئــا ۽ ڪــي بــه معيــار ان وقــت تائيــن جــڙي نــه ســگهيا 
هئــا تــه فائونڊيشــن جــا اســڪول ڪهــڙي طــرح جــا هجــڻ 
گهرجــن. اصــل ۾ ان وقــت انيتــا غــالم علــي صاحبــه جــو 
هــڪ ئــي خيــال هونــدو ھــو تــه ڪهــڙي بــه صــورت ۾ ٻــار 
اســڪول ۾ اچــن ۽ تعليــم شــروع ڪــن مثــاًل: جيڪڏهــن 
ڪا ڇوڪــري ميٽــرڪ پــاس هئــي تــه اســان ان کــي اســتاد 

ــان  ــاڙي م ــه هــو پنهنجــي پ ــدا هئاســين ت ــي ڪن طــور ڀرت
ــم  ــن تعلي ــڏ ڪــري اســڪول ۾ داخــل ڪــري جيئ ــار گ ٻ
وارو عمــل شــروع ٿــي وڃــي، جيڪــو ڪيترائــي ســال 
جــاري رهيــو. ان دوران ٻيــا بــه ڪيترائــي پراجيڪــٽ آيــا 
ان ســبب ڪــري هــڪ بنيــاد پيــو ۽ اھــو پنھنجــي حوالــي 
ســان وڌي مضبــوط ٿيــو ۽ ان ئــي بنيــادي ســبب جــي 
ڪــري پــي پــي آر ايــس ۽ فائونڊيشــن اسســٽيڊ اســڪول 
فارمــل  باقائــدي 15-2014 کان  بعــد  ٿيــا، جنهــن  شــروع 
اســڪولن جــو بنيــاد پيــو. ان جــو نتيجــو تمــام گهڻــو 
مثبــت آيــو ماڻهــن تمــام گهڻــو اعتمــاد جــو اظهــار ڪيــو 
۽ ٻــارن کــي اســڪولن ۾ داخــل ڪرائــڻ شــروع ڪيــو 
ايســتائين جــو کــوڙ ٻــارن پرائيويــٽ اســڪولن کــي ڇــڏي 
ڪــري اســان جــي اســڪولن ۾ داخــال وٺــڻ شــروع ڪئــي. 
اهــي ٻــار ان ڪــري اينــدا هئــا جــو اســان تعليــم جــي معيــار 
کــي بهتــر بڻايــو. پرائيويــٽ اســڪولن ۾ ٻــار ڪڏهــن 
هــر مهينــي فيــس ڏينــدا هئــا ڪڏهــن وري فصــل لهــڻ 
جــو انتطــار ڪنــدا هئــا تــه فصــل لهــي تــه پــوِء هــڪ هنــڌ 6 
مهينــن جــي فيــس ڏيــون. پــر اســڪول تــه مسلســل هلــي 
ٿــو ۽ اســڪول جــي مالياتــي گھــرج اھــا فيــس ھئــي. نجــي 
شــعبي جــي ان تجربــي کــي ســامھون رکــي  ڪــري اســان 
جيڪو سســٽم جوڙيو اهو 03 مهينن واري سبســڊي تي 
جوڙيــو جنهــن ۾ پارٽنــر 03 مهينــا اســڪول هالئــي پيــو 
جنهــن بعــد ان کــي سبســڊي ڏنــي وينــدي هئــي تــه وڌيــڪ 
ــو  ــوِء اســان انهــن کــي اهــو چي ــدو. پ ــي وين ــا هالئ 3 مهين
اهــي ٽيچــرز جــي معيــار کــي بــه بهتــر بڻائيــن، فرنيچــر بــه 
بهتــر رکــن ۽ اســڪول جــي عمــارت کــي بــه بهتــر بڻائيــن 
ڇــو تــه اســان جــو تجربــو تعليــم ۾ رهنــدي اهــو آهــي تــه 
ٻــار ان وقــت اســڪول اينــدو آهــي يــا ان جــا مائــٽ کيــس 
اســڪول ۾ تڏهــن موڪلينــدا آهــن، جتــي جــو ماحــول 
ــر  ــو. جيڪڏهــن اســڪول جــو ماحــول بهت ــر هجــي ٿ بهت
ــدي  ــڻ دلچســپي اســڪول ۾ وڌن ــن جــي پ ــه والدي ــي ت آه
آھــي، ماحــول بهتــر هجــڻ الِء ٻــه ٽــي ڳالهيــون الزمــي آهــن 
جنهــن ۾: اســڪول مينٽيــن ڪيئــن ٿيــل آهــي، اســڪول 
۾ اســتاد ڪيتــرا الئــق آهــن، بھتــر ۽ مثبــت ماحــول آھــي 
يــا نــه، جيڪــو ســليبس آهــي اهــو پڙهايــو بــه وينــدو آهــي 
يــا نــه. اِهــي ُاهــي شــيون آهــن جيڪــي ٻــارن کــي يــا ســندن 
ــون  ــن اچــڻ اِل ڪشــش ڪندي ــن کــي اســڪول ڏانھ والدي
آهــن. ٻــي ڳالهــه تــه ٻــار ان ســبب بــه اســڪول مــان نڪــري 
ــو  ــدا آهــن جــو ســندن گهــرن کان اســڪول جــو فاصل وين
تمــام گهڻــو هونــدو آهــي ٻيــو تــه ال اينــڊ آرڊر جــي ســبب 
پــڻ والديــن ٻــارن کــي اســڪول نــه موڪلينــدا آهــن، جــن 
جــا اســڪول فاصلــي تــي آهــن. پــر اســان واري دور ۾ 
ــه پنــج پنــج  ــا اهــي ب ــدا هئ فقــط ســرڪاري اســڪول هون
ڪلوميٽــر اســڪول پــري هونــدا هئــا تــه ٻــار مانــي کائــي 
پنــڌ ئــي پنــڌ اســڪول ڏانهــن نڪــري وينــدا هئــا تــه اهــو 
سلســلو بــه هاڻــي نٿــو ٿــي ســگهي. ان کانســواِء ســرڪاري 
اســڪولن ۾ corporate punishment هونــدي هئــي، جنهــن 
اســڪولن  يــا  ھئــا  وينــدا  نــه  اســڪول  ٻــار  بــه  ســبب 
مــان نڪــري وينــدا ھئــا. انهــن ســڀني ڳالهيــن کــي مــِد 
نظــر رکنــدي تجربــي جــي بنيــادن تــي اســان پنهنجــي 
پــري ڪيــو  انهــن ســڀني ڳالهيــن کان  اســڪولن کــي 
آهــي تــه جيئــن ٻــار کــي يــا ســندس والديــن کــي ڪنهــن بــه 
ــه ڏيڻــو پــوي. خــاص  قســم جــي مشــڪالتن کــي منهــن ن
طــور اســڪولن ۾ ملنــدڙ ڪارپوريــٽ پنشــمينٽ جــي 
ــه اجــازت ناهــي. اســان  اســان جــي اســڪولن ۾ بلــڪل ب

ڪوشــش اهــا ئــي ڪئــي تــه گهــرن کان اســڪول جــو هــڪ 
ڪلوميٽــر يــا ان کان گهــٽ جــو فاصلــو هجــي. جيڪڏهــن 
ــه اســان جــا اســڪول پارٽنــر ٻــارن  فاصلــو وڌيــڪ آهــي ت
کــي ٽرانســپورٽ جــون ســهولتون بــه فراهــم ڪــن ٿــا 
نــه فقــط اهــو پــر جيڪڏهــن ســٺا اســتاد شــهرن ۾ آهــن 
ــڻ فراهــم  ــش پ ــن رهائ ــڻ ۽ کي ــه انهــن کــي ڳــوٺ ۾ آڻ ت
ڪئــي وينــدي آهــي تــه جيئــن اهــي هفتــي جــا پنــج ڏينهــن 
اســڪول ۾ ٻــارن کــي پڙهائــي باقــي ٻــه ڏينهــن ڀلــي هــو 
پنهنجــي گهــر وڃــن. اهــي ڪجهــه شــيون آهــن جيڪــي 
اســان ايــس اِي ايــف ۾ پنهنجــي اســڪولن کــي بهتــر 

بنائــڻ الِء ڪيــون آهــن.

تــه  آهيــون  رهيــا  ڏســي  اهــو  اســان  ڪاڪا:   زوھيــب 
پرائمــري جــي تعليــم تــي زور گهڻــو آهــي پــر جڏهــن 
اســان ايليمينٽــري ڏانهــن اچــون ٿــا تــه ان طــرف توجــھ 
گهــٽ ڏنــي پئــي وڃــي ۽ ســيڪنڊري ، هائــر ســيڪنڊري 
 pyramid گهــٽ  ئــي  بلــڪل  اهــا  تــه  ڏســبو  پاســي  وري 
ڏانهــن پئــي وڃــي اوهــان جــي ان بــاري ۾ ڇــا راِء آهــي؟

ــا چئــو  ــا ڳالهــه بالــڪل صحيــح ٿ عبدالڪبيــر قاضــي: اه
ــه  ــه آهــي ت ــه هــڪ pyramid پيــو ٿئــي ۽ اهــا phenomena ب ت
پرائمــري وڌيــڪ هونــدي آهــي ان کان مٿــي واري تعليــم 
ــدي آهــي  آهســتي آهســتي گهــٽ ٿــي pyramid ڏانهــن وين
پــر اســان pyramid ڏانهــن نــه پيــا وڌون. پرائمــري بنيــاد 
ــو  ــه پي ــي pyramid ن ــي ان ت ــر باق ــي پ ــڪا وڌي ٿ ــي جي آه
جــڙي جــو اڳتــي جــي داخــال گهــٽ ٿينــدي وينــدي آهــي 
مثــال طــور: پرائمــري ۾ هــزار شــاگرد داخــل ٿيــا تــه جڏهــن 
 7 کان   5 فقــط   مــان  انهــن  تــه  ڏســبو  يونيورســٽي ۾ 
ــه هــڪ مســئلو آهــي  ــه اهــو ب ــا ت ــي پهچــن ٿ ــار ات تائيــن ٻ
ــه اســان جــي  ــه ڏســجي ت ۽ اهــو over all issue آهــي. اهــو ب
100 مــان 93 ســيڪڙو پرائمــري اســڪول آهــن باقــي 7 
ســيڪڙو ۾ ايليمينٽــري کان يونيورســٽي تائيــن شــامل 

آهــن. فائونڊيشــن ان مــد ۾ ڪوشــش پئــي ڪــري تــه هاڻــي 
ــه ايليمنٽــري ۽ ســيڪنڊري اســڪول کولينــدي.  پرائمــري ن
اســان ان جــي شــروعات ڪــري ڇــڏي آهــي. اســان هــن ســال 
940 اســڪول ايليمينٽــري اســڪول کوليــا آهــن باقــي 50 
کــن اســڪول ســيڪنڊري ۽ هائيــر ســيڪنڊري اســڪول 
کــي  انهــن  آهــن  اســڪول  ايليمينٽــري  جيڪــي  ۽  آهــن 
اســان هاڻــي ئــي چئــي ڇڏيــو آهــي فــي الحــال اوهــان جــا 
اســڪول ايليمينٽــري آهــن اٺيــن درجــي تائيــن، اســان ڪجــھ 
ســالن تائيــن اوهــان جــي ڪارڪردگــي ڏسنداســين تــه ٻــار 
ڪيڏانهــن وڃــي رهيــا آهــن، جيڪڏهــن اتــي ئــي ٻــارن جــي 
ــڊ ٿــي  تعــداد ايتــرو آهــي جــو انهــيَء اســڪول کــي اپ گري
ــڊ  ــه اســان ان کــي اپ گري وڃــڻ گهرجــي ڏهيــن درجــي الِء ت
ڪنداســين. اســان اپ گريڊيشــن جــي پاليســي بــه تيــار ڪــري 
ورتــي آهــي. جيڪڏهــن ٻــار يارهيــن ۽ ٻارهيــن ڪالســن ۾ 
وڃــن ٿــا تــه اڃــا ســٺي ڳالهــه آهــي، تنهنڪــري اســان جــي 
توجهــه هينئــر پرائمــري ناهــي پــر ايليمينٽــري، ســيڪنڊري 

۽ هائيــر ســيڪنڊري آهــي.

وقــت  هــن  ۾  اســڪولن  جــي  اســان 
کان   775,000 ڀــڳ  لــڳ  داخــا 
ڪــووڊ  آهــي،  تائيــن   800,000
جــي ڪــري ٻــن ســالن جــي ضايــع ٿيــڻ 
ٽارگيــٽ  اســانجو  جيڪــو  باوجــود 
جــو  ٻــارن   100,0000 ۾  ســالن  پنــج 
هــو ســو اســان 3 ســالن ۾ حاصــل ڪــري 
ورتــو، انشــاَء اهلل اســان اصــل ٽارگيــٽ 

ڪنداســين.  پــورو 
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اســان جڏھــن کان اھــو سلســلو شــروع ڪيــو آهــي تنهــن کانپــوِء عــوام کــي خبــر 
انهــن  تــه  ٿــا  ســگهن  ٿــي  داخــل  ۾  اســڪولن  ســٺن  ٻــار  تــي  اسڪالرشــپ  تــه  پئــي 
پنهنجــن ٻــارن تــي پڙهــڻ جــي حوالــي ســان وڌيــڪ توجهــه ڏنــي آھــي تــه جيئــن 
پنهنجــي وڌيــڪ  اســڪولن ۾  ســٺن  حاصــل ڪــري  اسڪالرشــپ  بــه  ســندن ٻــار 

ســگهن. ڪــري  حاصــل  تعليــم 

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 



نصيــر گوپانــگ: اوهــان جيئــن تــه فائونڊيشــن جــي مختلــف 
دورن جــو ذڪــر ڪيــو، مختلــف ســربراهن جــي ڪــم جــو 
بــه اوهــان ذڪــر ڪيــو. اســان اوهــان بابــت بــه ڄاڻــڻ گهــرون 
ٿــا تــه اوهــان جــو جيڪــو تجربــو مختلــف ڊپارٽمينٽــس ۾ 
مختلــف پراجيڪٽــس ۾ رھيــو آھــي، جنهــن جــو ذڪــر 
پــڻ اوهــان ڪيــو تــه ايــس اِي ايــف ۾ اچــڻ بعــد اوهــان 
ڪهڙيــون تبديليــون آنديــون ۽ انهــن تبديليــن جــا ڪهــڙا 

نتيجــا حاصــل ٿيــا آھــن؟ 

ــه  ــه مــان نــه چونــدس ڇــو ت عبدالڪبيــر قاضــي: تبديلــي ت
پهريــن ئــي ايــس اِي ايــف ۾ جــن ســربراهن ڪــم ڪيــو 
انيتــا غــالم علــي صاحبــه ۽ ميــڊم  جــن ۾ پروفيســر 
ــاد هيــو  ناهيــد شــاهه درانــي جيڪــو ڪــم ڪيــو اهــو بني
ــه  ۽ بهتريــن ڪــم هيــو هاڻــي منهنجــو ڪــم اهــو آهــي ت
مــان ان بنيــاد تــي وڌيــڪ ڪيئــن عمــارت تعميــر ڪيــان. 
جيڪــو ڪــم 15-2014ع ۾ فارمــل اســڪولن جــو هــو يــا 
مــڊل ۽ هــاِء اســڪولن جــو ٿيــو ان کــي consolidate ڪرڻــو 
هــو ۽ ان کــي اڳتــي وڌائڻــو هــو. جڏهــن مــان هتــي 2019ع 
۾ آيــس ۽ ميڊيــم ناهيــد شــاھ درانــي هتــان بدلــي ٿــي تــه 
اســان جــي 425,000 جــي لــڳ ڀــڳ شــاگردن جــي داخــال 
ــدڙ پنجــن  ــه اين ــو ت هئــي. منهنجــو اهــو مقصــد بڻجــي وي
ســالن تائيــن ان داخــال کــي 100,0000 تائيــن کڻــي وڃڻــو 
آهــي. اتفــاق اهــو ٿيــو جــو جيئــن اســان پهريــون ان مقصــد 
کــي حاصــل ڪــرڻ خاطــر پهريــون قــدم کنيــو تــه ڪــووڊ 
جھــڙي  عالمــي وبــا شــروع ٿــي وئــي جنهــن جــو عرصــو 
ــه ســال جــو ھليــو، جنهــن تمــام گهڻــو رخنــو وڌو.  ڪــو ٻ
ُان ۾  2 ســال نڪــري ويــا يعنــي اســان جــا ٻــه نصابــي 
ســال متاثــر ٿيــا، جنهــن ســان اســان جــو شــروع ڪيــل 
ڪــم رڪجــي ويــو. پــوِء جڏهــن ويڪسينيشــن شــروع 
ٿــي ۽ مثبــت نتيجــا آيــا تــه اســان ٻيهــر ايڪسپينشــن جــي 
مھــم شــروع ڪئــي ســين جنهــن ۾ اهلل جــو ڪــرم ۽ 
ماڻهــن جــو تعــاون رهيــو. ماڻهــن جــو ســنڌ ايجوڪيشــن 
فائونڊيشــن تــي اعتمــاد هيــو ۽ ســڀ کان ســٺي ڳالهــه 
اســان جــو بــورڊ ۽ اســان جــي سياســي قيــادت آهــي خــاص 
طــور تــي چيــف منســٽر صاحــب جــو اســان تــي تمــام 
گهڻــو اعتمــاد آهــي، جنهــن ســبب اســان کــي پهرئيــن 
ســال ئــي 3 لــک ٻــارن جــو هــڪ وڏو انــگ مليــو ڇــو تــه 
ڪــووڊ جــي ڪــري ڪجهــه ننــڍا ۽ نجــي اســڪول بنــد ٿيــا 

هئــا. گذريــل ســال جيــڪا انرولمينــٽ  425,000 مــان وڌي 
480,000 تــي پهچــي وئــي تــه هــن ســال  750,000 جــي لــڳ 
ڀــڳ ٿــي آھــي، جيڪــي نــوان اســڪول شــامل ڪيــا آهــن 
انهــن ۾ اهــا انرولمينــٽ ٿــي، هاڻــي اســان جــي مانيٽرنــگ 
ٽيــم جڏهــن مانيٽرنــگ ڪــري موٽــي تــه ان جــي رپــورٽ 
مطابــق اســان جــي اســڪولن ۾ هــن وقــت داخــال لــڳ ڀــڳ 
775,000 کان 800,000 تائيــن آهــي، ڪــووڊ جــي ڪــري ٻــن 
ســالن جــي ضايــع ٿيــڻ باوجــود جيڪــو اســانجو ٽارگيــٽ 

پنــج ســالن ۾ 1,000,000 ٻــارن جــو هــو ســو اســان 3 ســالن 
۾ حاصــل ڪــري ورتــو. انشــاَء اهلل اســان اصــل ٽارگيــٽ 
ــن ڏســو  ــان اِن کــي ائي ــورو ڪنداســين. جيڪڏهــن اوه پ
ــار فائونڊيشــن اسســٽيڊ اســڪولن ۾ آهــن،  ــه 775,000 ٻ ت
ــار ايڊاپــٽ اي اســڪول ۾ آهــن. اهــڙيَء طــرح  125,000 ٻ
اســانکي  بــه  حڪومــت  ۽  آھــن  ۾  فارمــل  نــان   45,000
اجــازت ڏئــي ڇــڏي آهــي تــه گورنمينــٽ جــا جيڪــي نــان 
فنڪشــنل اســڪول آهــن جيڪــي پراپرلــي فنڪشــن نٿــا 
ڪــن ۽ اتــي آبــادي موجــود آهــي، جتــان ٻــار اســڪول ۾ 
اچــي ســگهن ٿــا تــه اســان وٽ لــڳ ڀــڳ 400 اســڪولن 
جــي ايــن او ســي موجــود آهــي. هاڻــي جڏهــن اســان انهــن 
اســڪولن کــي ٽيــڪ اپ ڪــرڻ وينداســين تــه اســان اينــدڙ 
ڏيــڍ، ٻــن ســالن تائيــن انشــاَء اهلل 1,000,000 ٻــارن جــو 

ــورو ڪنداســين. ٽارگيــٽ پ

نصيــر گوپانــگ: اوهــان ڪــووڊ جــي حوالــي ســان ذڪــر 
ڪيــو تــه ســڄي دنيــا ان وبــا جــي ڪــري متاثــر ٿــي. اســان 
جــو ملــڪ ۽ ســنڌ صوبــو پــڻ انهــيَء وبــا جــي ڪري ســخت 
متاثــر ٿيــو. ان صورتحــال دوران تعليــم کــي جــاري رکــڻ 
الِء ايــس اِي ايــف ڪهڙيــون ڪوششــون ورتيــون؟ ٻــارن 
جــي تعليــم کــي جــاري رکــڻ ۾ مشــڪالتون پيــش اچــي 
ــان جــي پاليســي ڇــا  ــي ســان اوه ــون ان حوال ــون هي رھي
رهــي؟ ڪهــڙي طــرح ٻــارن جــي تعليــم کــي جــاري رکيــو 

ويــو؟

عبدالڪبيــر قاضــي: ســڄي دنيــا ۾ ڪــو ڏيــڍ ارب جــي 
ــي  ــا هاڻ ــر ٿي ــا شــاگرد متاث ــن ج ــف عمري ــڳ مختل ــڳ ڀ ل
اوهــان پــاڻ انــدازو ڪيــو، ٻــار ڪجهه وڏا بــه هوندا ڪاليج 
۽ يونيورســٽين جــا بــه، جيڪــي روزانــو صبــح گهــران 

نڪــرن ٿــا ۽ شــام واپــس گهــر موٽنــدا آهــن هــڪ روزانــي 
جــو معمــول ٺهيــل هونــدو آهــي ۽ اهــي ڏيــڍ ارب ٻــار الڪ 
ڊائــون ۾ ڦاســي پيــا. اهــي گهــر مــان ٻاهــر نــه پيــا نڪــري 
ســگهن، نــه ئــي ڪجهــه ڪــري پيــا ســگهن، نــه ئــي پڙهــي 
پيــا ســگهن. الڪ ڊائــون ۾ هــو پڙهــڻ جــو ڪــو سســٽم 
تــه موجــود نــه هــو. ســٺي کان ســٺا اســڪول ايســتائين جــو 
يونيورســٽيز بــه لــڳ ڀــڳ 06 مهينــن تائيــن ڪــو آن الئيــن 
سســٽم جــوڙي نــه ســگهيون. اســڪول الِء اهــو مســئلو تــه 
اڃــا وڌيــڪ مشــڪل هــو ۽ ســرڪاري اســڪولن الِء ان 

کان وڌيــڪ ڇــو تــه ُاتــي ڊجيٽــل لرننــگ يــا ڪمپيوٽــر جــو 
ــه هيــو ۽ گورنمينــٽ جــا اهــي  ــه ڪــو سلســلو ئــي ڪون ت
ــاران ايڊاپــٽ ڪرايــل  اســڪول جيڪــي ايــس اِي ايــف پ
هئــا اهــي تــه اهــڙن ڏورانهــن ۽ مشــڪل عالئقــن ۾ آهــن 
جتــي نــه مناســب بجلــيَء جــو بندوبســت ۽ نــه ئــي انٽرنيــٽ 
جــو ڪــو سلســلو موجــود ھيــو. اهــو هــڪ وڏو مشــڪل 
مرحلــو هــو، پــر نومبــر، ڊســمبر 2019ع ۾ ڪــووڊ پــوري 
دنيــا ۾ ٿيــو ۽ جنــوري 2020ع گذريــل ســال اهــو پنهنجــي 
پــوري عــروج تــي پهتــو تــه پــوري دنيــا الڪ ڊائــون طــرف 
وڃــي رهــي هئــي. ِچيــن تــه ســڀ کان پهريــن الڪ ڊائــون 
لڳايــو. اســان ســوچيو تــه هاڻــي ڪجهــه ٻيــو ســوچجي، 
ــڻ واري سلســلي کــي ڪيئــن جوڙجــي.  ــارن کــي پڙهائ ٻ
اســان مائڪــرو ســافٽ وارن ســان رابطــو ڪيــو، انهــن 
اســان ســان تعليــم جــي سلســلي ۾ گڏجــي ڪــم ڪــرڻ 
جــي حامــي ڀــري. اســان جــي ٽريننــگ يونــٽ جنهــن جــي 
ڊائريڪٽــر ميڊيــم شــهپارا رضــوي آهــي ۽ نثــار ٻانڀــڻ 
صاحــب ميڊيــا ۽ ڪميونيڪيشــن جــي طــرف کان جڏهــن 
ــه اهــي  مائڪــرو ســافٽ وارن ســان ڳالهــه ٻولهــه ڪئــي ت
راضــي ٿيــا ۽ ڪــم شــروع ڪيــو ويــو، جنهــن جــو پهريون 
مرحلــو هــو پنهنجــي ٽيچــرز کــي تربيــت ڏيــڻ ۽ اســانجا 
ــن  ــا انه ــل هي ــن ســان الڳاپي ــز جيڪــي انه ــي ايمپالئي اه
ــوِء وري شــاگردن کــي  ــي. پ ــي وئ ــت ڪرائ ــا تربي کــي اِه
ــه  ــو ٿيــو ت ــر اتفــاق اه ــت ۾ شــامل ڪيــو ويــو پ ان تربي
ــه انهــي  ــو ت ــون سيشــن ٿي جنهــن ڏينهــن اســان جــو پهري
رات حڪومــت الڪ ڊائــون ھڻــي ڇڏيــو. اســان کــي اهــو 
ســڀ ڪجهــه روڪڻــو پيــو، پــر اســان چــپ ڪــري نــه 
ويٺاســين. اســان جــي ٽريننــگ يونــٽ ۽ مائڪروســافٽ جــا 
ماڻهــو اينــدا رهيــا توڻــي جــو ســرڪاري طــور تــي آفيســز 
بنــد هيــون پــر ڪجهــه ايمپالئيــز والنٽيئــر طــور تــي اچــي 
ڪــم ڪيــو انهــن مائڪروســافٽ ســان ملــي ڪــري آن 
الئــن ٽريننــگ جــو پروگــرام تيــار ڪيــو جنهــن بعــد اســان 
پنهنجــي اســتاد صاحبــان کــي گــذارش ڪئــي تــه اهــي 
رجســٽر ٿيــن. ان پليــٽ فــارم تــي لــڳ ڀــڳ 9,000 اســتاد 
رجســٽرڊ ٿيــا پــر انهــن مــان ايڪچوئــل ٽريننــگ ۾ 3 
هــزار جــي لــڳ ڀــڳ اســتاد شــامل ٿيــا، باقــي اســتادن وٽ 
مختلــف مســئال هيــا. ڪــن وٽ انٽرنيــٽ جــي ســهولت 
ڪــو نــه هئــي ڪــن وٽ بجلــي نــه هئــي. بهرحــال جيڪــي 

ســيڪنڊ  آهــي  ڳالهــه  جيســتائين 
کــي  شــين  ڪجهــه  ڏســو  تــه  جــي  شــفٽ 
آهــي  پونــدو  ڪرڻــو  ريگيوليــٽ 
ٻــي  اســڪول  ســڀئي  جيڪڏهــن  ۽ 
صحيــح  بــه  اهــو  تــه  ڪــن  شــروع  شــفٽ 
تــه  آهــي  اهــو  الِء  ان  ناهــي،  عمــل 
شــفٽ  ســيڪنڊ  اپگريڊيشــن،  جيئــن 
ٿــورو  ۾  لوڪيشــن  جــي  اســڪول  ۽ 
گهڻــي تبديلــي ڪرڻــي هونــدي آهــي 
آهــي.  ٺهيــل  پاليســي  الِء  ســڀني  ان  تــه 
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ــي انهــن کــي ســمجهايو  ــا انهــن جــي تربيــت ٿ اســتاد  آي
ويــو تــه اوهــان کــي ڇــا ڪرڻــو آهــي. پــوِء ٽريننــگ يونــٽ 
ان حوالــي ســان ڪجهــه مــواد تيــار ڪيــو، جيڪــو اي 
ميــل، واٽــس ايــپ، ويــب ســائيٽ ۽ پورٽــل ذريعي اســتادن 
تائيــن پهچايــو ويــو، جنهــن جــي پرنــٽ ڪرائــي وئــي 
ــار تائيــن اهــو مــواد بطــور  جنهــن مــواد کــي انهــن هــر ٻ
ــو. اســان جــي  ــن پهچاي ــار جــي در تائي ــر ٻ ــوم ورڪ ھ ه

مانيٽرنــگ جــي رپــورٽ مــان خبــر پــوي پئــي تــه ان وقــت 
جيڪــي اســان جــا 1,600 کان 1,700 اســڪول هئــا تــن مــان 
1,400 کان 1,500 اســڪولن ان تــي ڪــم ڪيــو، جنهــن جــي 
ــارن  ــي 1,100 کان 1,200 اســڪولن جــي ٻ جــواب ۾ ڪوئ
هــوم ورڪ پــورو ڪــري واپــس ڪيــو. هينئــر ان ڊيٽــا 
تــي ڪــم پيــو هلــي تــه ڪيتــرا ٻــار ۽ ڪيتريــون ٻارڙيــون 
ــي اســڪولن جــي  ــن ســبب جــي ڪــري باق ــون، ڪنه هي
ــا ان  ــڙا ســبب هئ ــي ڪه ــه ڪيــو، اه ــوم ورڪ ن ــارن ه ٻ
تــي تحقيــق ڪريــون پيــا. بهرحــال ســٺي ڳالهــه اهــا هئــي 
تــه اســان جــي اســتادن ۽ اســڪول آپريٽرکــي اهــو احســاس 
ٻــي  آهــي.  هــوم ورڪ پهچائڻــو  کــي  ٻــارڙن  تــه  هيــو 
ڳالهــه تــه جڏهــن اســان جــا اســتاد رجســٽرڊ ٿــي ويــا ۽ کيــن 
ٽريننــگ ٿــي وئــي ۽ انهــن کــي ٽريننــگ يونــٽ پــاران 
مــواد بــه ملنــدو رهيــو. ان کانســواِء يوٽيــوب تــي مــواد 
ــه  اپلــوڊ ڪيــو ويــو، نــھ فقــط ايتــرو ايڊيشــنل مٽيريــل ب
اپ لــوڊ ڪيــو ويــو. اهــو مٽيريــل انهــن تائيــن پهتــو، ٻــار 
ــل ڪالس  ــا. ڊجيٽ ــل رھي ــم جــي سلســلي ســان جڙي تعلي
جــي تصــور کــي بــه اســان اجاگــر ڪيو ســڀني اســڪولن ۾ 
تــه ڪونــه ٿيــو پــر ڪافــي اســڪولن ۾ اهــو ڪيــو ويــو. ان 
۾ ســئو ســيڪڙو ٻــار تــه ڪونــه آيــا جــو کــوڙ شــاگردن وٽ 
موبائــل جــي بــه ســهولت نــه هئــي، جــن وٽ ســهولت هئــي 
اهــي ٻــار ڊجيٽــل ڪالس جــو حصــو بڻجــي ويــا انھــن کــي 
اســائنمينٽ بــه ملنــدي هئــي ۽ اهــي آن الئيــن اســائنمينٽ 
تــه ســرڪاري  جمــع ڪرائينــدا هئــا. حقيقــت اهــا آهــي 
اســڪولن ۾ تــه ڪمپيوٽــر جــو exposure ئــي نــه آهــي، 
هــن وبائــي صورتحــال ۾ اهــو exposure اســان پنھنجــي 
اســڪول جــي ٻــارن کــي ڏنــو. پــوِء اســان وٽ ايــس اِي 
ايــف ۾ انســٽال پروگــرام جيڪــو ميڊيــم ناهيــد شــاھ جــو 
ــل هــو ان پروگــرام ذريعــي لــڳ ڀــڳ  ئــي شــروع ڪراي
5 ســئو اســڪول اهــڙا آھــن جــن ۾ آڊيوويزيــول رومــز 
ٺهيــل آھــن انهــن ڪمــرن ۾ ٽــي وي ســيٽ ۽ ڪمپيوٽــر 
۽ ٽيبليــٽ آهــن، انهــن اســڪولن جــا ٻــار پهريــن ئــي انهــن 
ــي انهــن جــي پريڪٽــس  ــا يعن ــدا هئ جــو اســتعمال ڄاڻين

هئــي. اتــي هــر ڪالس جــي ٻــارن کــي اهــا ســهولت ملنــدي 
آهــي تــه هــو جڏهــن ڪــو ســبق پڙهنــدا آهــن مثــال طــور تــي 
رياضــي جــي ڪا مشــق ڪيائــون ۽ جاگرافــي جــو ڪــو 
ســبق پڙهيائــون، فزڪــس جــو پڙهيائــون، پــوِء انهــي ٻــارن 
کــي اســتاد ان ڪمــري ۾ وٺــي اينــدو آهــي ۽ آڊيــو ويزيــول 
روم ۾ ٽــي وي تــي اهــو ئــي ســبق ڏيکاريــو وينــدو آهــي 
۽ وري يوٽيــوب تــي ڏنــل مــواد بــه اهــو ئــي اپ لــوڊ ڪيــل 

آھــي. اھــو ســڀ ٻــار الِء ان ليڪچــر جــو حصــو بڻبــو آهــي 
ان ســان ٿينــدو اهــو آهــي تــه ٻــارن جيڪــو ڪجهــه ڪتــاب 
۾ پڙهيــو ان کــي پنهنجــي اکيــن ســان ٿينــدي ڏســندا آھــن. 
ٻــار ٽــن طريقــن ســان ســکي ٿــو، ڪتــاب مــان پڙهــي ڪري 
ٽــي وي ۽ يــو ٽيــوب تــي  ڏســي ۽ پريڪٽيــڪل طــور تــي 
ان کــي ڪنــدي. ســو انهــن ٻــارن کــي اهــو exposure اڳ ۾ 
ئــي هيــو تــه مــون کــي ٽيبليــٽ ڪيئــن اســتعمال ڪرڻــو 
آهــي، موبائيــل فــون ڪيئــن اســتعمال ڪرڻــو آهــي اهــي 
شــاگرد جــن جــي گهــر ۾ ڪمپيوٽــر ۽ ليــپ ٽــاپ هئــا، 
انهــن جــي دلچســپي وڌي ۽ اهــي ڊجيٽــل ڪالســن ۾ 
آيــا. انهــن ڊســٽينس لرننــگ يــا اِي لرننــگ ۾ ســڀني کان 
ــه هــي اســان  ــا ت ــدا هئ ــه چون ــرو جواســتاد ب ــا ايت ــي هئ اڳت

کان بــه ســکڻ جــي حوالــي ســان اڳتــي آهــن. اهــو ئــي ســبب 
آهــي جــو اســان هاڻــي اينــدڙ تعليمــي ســال الِء جيڪــو 
مــواد ڏســي رهيــا آهيــون اهــو اســان ســمجهي رهيــا آهيــون 
ان ۾ صــرف ڪتــاب ۽ فزيــڪل تعليــم نــه هونــدي پــر 
اســان کــي پاڻُمــرادو ئــي اهــا ڊجيٽــل ۽ فزيــڪل لرننــگ ۾ 
مڪــس ڪــري ڇــڏڻ گھربــي. هونئــن تــه پڙهائــي فزيــڪل 
ئــي ٿيــڻ گھربــي آهــي، ڪالس روم جــي ماحــول ۾ ئــي 
ــي، باقــي پڙهائي/تعليــم مشــڪل  ــي ســگهي ٿ ــي ٿ پڙهائ
آهــي دنيــا جــي ســڀني ترقــي يافتــه ملڪــن بــه اهــو ئــي چيــو 

آهــي تــه ڪنهــن حــد تائيــن ڊســٽينس لرننــگ ٺيــڪ آهــي، 
ــر بنيــادن تــي ان کــي سســٽم ۾ شــامل  ــه ڪــي ريگيول ن
رکيــو وڃــي. اســان هــڪ اهــڙو مــواد جــوڙڻ وڃــي رهيــا 
آهيــون جنهــن ۾ ان قســم جــو بــه exposure هجــڻ گهرجــي. 
خــدا نــه ڪــري تــه وري اهــڙي صورتحــال اچــي، ان الِء 
گهــر ويٺــي ٻــار پڙهــن، فــارغ نــه هجــن. ان سلســلي ۾ 
اســان پنهنجــي هيــڊ ٽيچــرز جــي ٽريننــگ ڪرائــي رهيــا 
آهيــون جنهــن ۾ اهــو هــڪ ڊجيٽــل لرننــگ جــو موڊيــول 
پــڻ هونــدو. ڊجيٽــل لرننــگ ڪيئــن هونــدي ۽ ان کــي 
اسيســمينٽ  تحــت  ان  ۽  وينــدو  مانيٽــر ڪيئــن ڪيــو 
ڪيئــن ڪئــي وينــدي، اهــو هــڪ ماڊيــول هونــدو جيڪــو 
اســان ٽيچــرز کــي پڙهائــڻ وڃــي رهيــا آهيــون ۽ پــوِء ٻيــا 

ٽيچــر بــه ان سلســلي ۾ ٽرينــڊ ڪيــا وينــدا.

زوھيــب ڪاڪا: اســان ذاتــي طــور گرائونــڊ تــي وياســين 
جــي  فائونڊيشــن  تحــت  پارٽنرشــپ  پرائيويــٽ  پبلــڪ 
ھلنــدڙ مختلــف اســڪولن کــي وزٽ ڪيــو، اتــي ڏٺــو تــه 
آڊيــو ويــزول رومــز بــه هيــا، آئــي ٽــي ليــب بــه هيــا مطلــب 
تــه ٻــارن جــي بهتــري جــي حوالــي بھتــر خــرچ ٿيــل نظــر 
اچــي پيــو، انهــن جــا اهــي ســڀ خــرچ ڪيئــن ٿــا نڪــرن؟ 
فائونڊيشــن جــي اســڪولن ۾ ســيڪنڊ شــفٽ ھالئــڻ، 
ٽيوشــن ســينٽر ھالئــڻ ۽ فيــس وٺــڻ جهــڙي ڳالهيــن جــو 
ســخت پابنديــون لڳايــل آھــن  پــوِء ُاهــي اســڪول ڪيئــن 

پنهنجــو خــرچ پــورو ڪنــدا آهــن؟

عبدالڪبيــر قاضــي: ڏســو خــرچ تــه انهــن جــا پــورا ٿــي 
رهيــا آهــن تنهــن جــو مثــال اهــو آهــي تــه جڏهــن اســان 
پنهنجــي نــون اســڪولن الِء اشــتهار ڏنــو تــه ان الِء اســان 
وٽ 6000 کان 7000 درخواســتون موصــول ٿيــون. ان جــو 
مطلــب تــه جــن درخواســتون ڏنيــون ســي نــوان بــه هيــا 
ــا،  ــه هي ــر ب ــا فائونڊيشــن جــا پارٽن ــه انهــن ســان گــڏ پراڻ ت
جيڪــي اڳ ئــي اســڪول هالئــي رهيــا آهــن. نــه فقــط 
ــه آهــن جــن  ــون آرگنائيزيشــنس ب ــر اســان وٽ وڏي اهــي پ
ــف،  ــي ســي اي ۾ زيبيســٽ، انــڊس ريســورس ســينٽر، ٽ
جيڪــي اســان ســان ڪــم ڪــري رهيــون آهــن. اهــي ڪــم 
۽ مالــي ســھائتا ملــڻ مــان مطمئــن آهــن تڏھــن ئــي تــه 
اســان ســان گڏجــي ڪــم ڪــري رهيــون آهــن پــر اهــي 
پنهنجــي ڪــم کــي اڃــا وڌيــڪ وڌائــي رهيــا آهــن. رهــي 
ڳالهــه ڪمپيوٽــر روم، آئــي ٽــي ليــب جــي تــه انهــن جــي 
واقعــي ۾ بــه ضــرورت ۽ اهميــت آهي.زئيــن ڪــرڻ ســان 
اســان ڪمپيوٽــر ۽ آئــي ٽــي ليــب، ســائنس ليبارٽــري 
الِء انهــن کــي گرانــٽ ڏينــدا آهيــون. اهــا گرانــٽ  100 

ســيڪڙو نــه هونــدي آهــي پــر معاهــدي مطابــق اهــو ڪــم 
ــوِء  ــر پ ــو آهــي پ ــي اهــو ڪرڻ ــر جــو آهــي ان کــي ئ آپريٽ
ــه جيئــن ان کــي  ــه اســان ان کــي گرانــٽ ڏينــدا آهيــون ت ب
ســهڪار ملــي ۽ هــو اڃــا وڌيــڪ بهتــر انــداز ۾ پنهنجــي 
اســڪول جــي ضــرورت مطابــق ان کــي stablish ڪــري 
ســگھي. جيســتائين ڳالهــه آهــي ســيڪنڊ شــفٽ جــي تــه 
ڏســو ڪجهــه شــين کــي ريگيوليــٽ ڪرڻــو پونــدو آهــي 
۽ جيڪڏهــن ســڀئي اســڪول ٻــي شــفٽ شــروع ڪــن تــه 
ــه جيئــن  ــه صحيــح عمــل ناهــي، ان الِء اهــو آهــي ت اهــو ب

اســڪول  خــان  ڪيــو  اي  ڊاڪٽــر  جيڪــو  ٻــار  جــو  اســڪول  ســرڪاري  هــڪ 
هــن  مــان  اســڪول  جنهــن  تــه  ٻڌايــو  ان  آهــي  رهيــو  پڙهــي  ۾  آبــاد  اســام  سســٽم 
ــي اتــي 800 کان  ــا پــر هاڻ ــي اتــي 600 ٻــار داخــل هئ ــل ڪئ ــپ حاص اسڪالرش
ــپ  ــار اسڪالرش ــان ٻ ــڪول م ــرڪاري اس ــو ان س ــن ج ــا آه ــي وي ــل ٿ ــار داخ ــي ٻ مٿ
حاصــل ڪــن ٿــا تــه مائٽــن اهــو ســوچي پنهنجــي ٻــارن کــي داخــا ڏيــاري آهــي تــه 
ــپ  ــار اسڪالرش ــه ٻ ــو ب ــان ج ــه اس ــو ت ــگهي ٿ ــري س ــل ڪ ــار حاص ــي ٻ ــن ه جيڪڏه

حاصــل ڪــري ســگهي ٿــو، اهــا وڏي تبديلــي آهــي. 
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اپگريڊيشــن، ســيڪنڊ شــفٽ ۽ اســڪول جــي لوڪيشــن 
۾ ٿــوري گهڻــي تبديلــي ڪرڻــي هونــدي آهي ته ان ســڀني 
الِء پاليســي ٺهيــل آهــي. جيڪڏهــن ڪــو ماڻهــو چــوي ٿــو 
ــن. اســڪول ۾10  ــرا آه ــه منهنجــي اســڪول ۾ 10 ڪم ت
ڪمــرن جــي حســاب ســان هــو 300 ٻــار پڙهائــي ســگهي ٿــو 
يــا 350 ٻــار پڙهائــي ســگهي ٿــو. هاڻــي ان وٽ انرولمينــٽ 
ــڊز  ــي ۽ ڪهــڙن ڪهــڙن گري ــي وڃــي ٿ ــارن جــي ٿ 600 ٻ
۾ انرولمينــٽ ٿــي آهــي هــو ٻڌائــي، ان کــي اســڪول 
جــي اپگريڊيشــن الِء اپالئــي ڪــرڻ گهرجــي، جانــچ پڙتــال 
ــه ڪئــي وينــدي.  کانپــوِء ان اســڪول جــي اپگريڊيشــن ب
جيڪڏهــن ســاڳئين ڪالســن الِء آهــن تــه هــو ســيڪنڊ 
شــفٽ الِء اپالئــي ڪــري انهــن کــي اســان ســيڪنڊ شــفٽ 
هالئــڻ جــي اجــازت ڏينداســين ان ۾ ڪنهــن بــه قســم جــو 
ــر ان جــا اســتاد الــڳ هجــڻ گهرجــن،  ڪــو حــرج ناهــي پ
جيڪڏهــن ائيــن نٿــو ڪــري تــه پــوِء اجــازت ناهــي ڇــو تــه 
ڪــو بــه اســتاد لڳاتــار ســڄو ڏينهــن پڙهائــي نٿــو ســگهي. 
نــون اســتادن الِء نوڪــريَء جــون راهــون ُکلــن ٿيــون ڇــو 
تــه جڏهــن اســان کان توهــان ٻــي شــفٽ وٺــو ٿــا تــه اســان ان 
کــي سبســڊي بــه ان ٻــي شــفٽ واري اســڪول جــي الــڳ 
ســان ڏيــون ٿــا. اســڪول کڻــي ســاڳيو آھــي پــر اســتاد تــه 
نــوان هجــن، جيڪــي fresh mind ســان ٻــارن کــي پڙهائيــن. 
اســان اهــو چاهيــون ٿــا تــه جيتــرا بــه مالــي ذريعــا پيــدا ٿيــا 
آهــن، اهــو گورنمينــٽ جــو پيســو آهــي. جيــڪا سبســڊي 
وڃــي ٿــي ان مــان ئــي اهــو ذريعــو گــڏ ٿيــو آهــي ۽ ان 
ــه  ــت ن ــر جــي محن ــه آپريٽ ــه ڪــو شــڪ ناهــي ت ــه ۾ ب ڳاله
آهــي بلــڪل محنــت آهــي ۽ ُهــن پنهنجــو بــه پئســو لڳايــو 
هونــدو آهــي مطلــب تــه فقــط اســان جــو پئســو ناهــي آپريٽر 
ــه پئســو لــڳل آهــي زميــن ان جــي آهــي پــاڻ ويٺــو  جــو ب
آهــي، محنــت ڪــري پيــو ان جــي ايڊمــن جــي ڪاســٽ آهي 
ــو  ــو جڙي ــي ذريع ــه جيڪــو مال ــا ت ــو ٿ ــو چاهي ــه اســان اه ت

آهــي ُاهــو اســتعمال ٿئــي. 

زوھيب ڪاڪا: مطلب اوهان مطمئن آھيو؟
 

ــون اســڪولن الِء  ــه ن ــو ت ــڪل، ڇ ــي: بل ــر قاض عبدالڪبي
پراڻــن آپريٽــرن ســان گــڏ نــون بــه رجــوع ڪيــو، مطلــب تــه 
اهــي هــن ســڄي سســٽم ســان ســهمت آهــن  جنھــن ڪــري 

اســان بــه مطمئــن آهيــون.

نصيــر گوپانــگ: نــون اســڪولن جــي حوالــي ســان اســان جــا 
پڙھنــدڙ ڄاڻــڻ چاهيــن ٿــا تــه اســڪولن الِء اپالئــي ڪيئــن 
ڪجــي؟ جيڪڏهــن ڪــو نئــون آپريٽــر اســڪول اپالئــي 

ڪــري ڇــا طريقيــڪار آهــي؟

جيــڪا  اســان  تــي  طــور  بنيــادي  قاضــي:  عبدالڪبيــر 
ــا اهــو عــوام جــو پئســو آهــي ۽ اســان  ــون ٿ سبســڊي ڏي
اســتعمال  جــو  ان  تــه  آهــي  ذميــواري  اهــا  جــي  ســڀني 
احتيــاط ســان، ذميــواري ســان ۽ عــوام الِء هجــڻ گهرجــي. 
الِء  تعليــم  جــي  ٻــارن  ســيڙپڪاري  اهــا  جيڪڏهــن 
حڪومــت ڪــري ٿــي ۽ اســيمبلي ڪــري ٿــي تــه ڪوشــش 
اهــا ئــي هجــڻ گهرجــي تــه 100 ســيڪڙو اهــي پيســا ٻــارن 
جــي تعليــم تــي ئــي خــرچ ٿيــڻ گهرجــن ۽ يقينــاً ان جــي 
پــڪ ڪــرڻ الِء اوهانکــي اهليــت جــا معيــار بڻائڻــا پونــدا 
آهــن ان جــي پائيــداري ڏســڻي پونــدي آهــي. ڇــو تــه ايئــن 
نــه ٿئــي جــو اوهــان اســڪول کوليــو، آپريٽــر آيــو، ان 
ســمجهيو تــه ڪا ڪاروبــاري ســرگرمي آهــي تــه ڪجهــه 
مهينــن الِء اچــي ڪــري سبســڊي وٺبــي ۽ اســڪول هليــو 
تــه ٺيــڪ آ نــه تــه واپــس هليــو وڃبــو. جيڪڏهــن ڪــو ڇــڏي 
ــا ڪــري ســگهو؟ تنهنڪــري  ــا ٿ ــان ڇ ــه اوه ــي وڃــي ت هل
تــه  پونــدي  پــڪ ڪرڻــي  اهــا  ئــي  کان  ڏينھــن  پھريــن 
جيڪــو  پونــدو  اچڻــو  وٺــي  پارٽنــر  اهــڙو  اوهانکــي 
ــل  ــڻ مه ــر ٺهرائ ــه گه ــه وڃــي. مســئال ت اســڪول ڇــڏي ن
ــه مســئال پيــش  ــدا آهــن نئيــن گاڏي وٺنــدؤ تڏهــن ب ــه اين ب

اينــدا هــن جــا ٽائــر اهــڙا نــه هئــڻ گهرجــن. اشــوز تــه اينــدا 
رهنــدا، پــر مســئلن کــي ڪيئــن گڏجــي ڪــري حــل ڪجــي 
ــم  ــار قائ ــه اســڪول هالئڻــو آهــي. اهليــت جــو معي ڇــو ت
ڪــرڻ ضــروري آهــي ۽ ُاهــو اهــڙو هجــڻ گهرجــي جنهــن 
ــه  ــه اســڪول اڳتــي َهلــي ســگهي، ڇــاڪاڻ ت ســان لڳــي ت
ــه.  ــه هــڪ ڏينهــن الِء ن اســڪول هميشــه الِء هونــدو آهــي ت
اســان جــي ڪوشــش اهــا هونــدي آهــي، اهليــت جــو معيــار 
اهــڙو هجــي جنهــن ۾ پائيــداري هجــي، زميــن ان جــي 
پنهنجــي هجــي جتــي هــو اســڪول ٺاھــي ســگھي، ان 

وٽ بــه ايتــرا ريســورس هجــن جــو هــو اســڪول هالئــي 
ســگهي، ســندس تعليــم بــه ايتــري هجــي جــو هــو تعليــم 
جــي نظــام کــي ســمجهي ســگهي تــه مــان جنهــن فيلــڊ ۾ 

وڃــي رهيــو آهــي ان جــي اهميــت ڇــا آهــي، تعليــم جــي 
اهميــت ڇــا آهــي ۽ هــو ڪيئــن اهــا ٻــارن تائيــن پهچائيندو. 
ــا آهــن، اســڪول  ان کانســواِء ان کــي اســتاد ڀرتــي ڪرڻ
مينيــج ڪرڻــو آهــي، هــن ۾ ايتــري قابليــت ۽ تجربــو 
هجــڻ گهرجــي. اهــي ســڀ بنيــادي شــيون آهــن جيڪــي 
اســان ڏســي رهيــا آهيــون. ان کانپــوِء آر ايــف پيــز جــو 
جيڪــو پروپــوزل آهــي اهــو تــه اســڪول ڪيئــن تيــار 
ڪرڻــو آهــي ڪٿــي تيــار ڪرڻــو آهــي. اســان پنهنجــي 
ماڻهــو  بــه  تــه ڪــو  آهيــون  اهــو ڪنــدا  طريقيــڪار ۾ 
اســڪول الِء اپالئــي ڪنــدو آهــي تــه مــون کــي فالڻــي هنــڌ 
تــي اســڪول کولڻــو آهــي تــه ان انــدازي مطابــق يــا ان 
جــو ســروي ٿيــل هونــدو آهــي ان جــي عالئقــي ۾ 200 يــا 
400 ٻــار آهــن جيڪــي اســڪول ۾ اچــي ســگهن ٿــا. اســان 
جــي ٽيمــون verify ڪــرڻ گرائونــڊ تــي وينديــون آهــن، 
ان ۾ اهــو ڏٺــو وينــدو آهــي تــه proposed site جــي ڀرســان 
اڌ ڪلوميٽــر يــا هــڪ ڪلوميٽــر تــي ســرڪاري اســڪول 
يــا فائونڊيشــن جــو اســڪول موجــود تــه ناهــي. ڇــو تــه 
ســرڪاري اســڪول آهــي تــه اهــو ڊســٽرب ٿــي وينــدو. اهــو 
چيــڪ ڪيــو وينــدو آهــي پــوِء لوڪيشــن کــي چيــڪ ڪيــو 
وينــدو آهــي، اهــا زميــن موجــود بــه آهــي يــا نــه پــوِء ان 
کان انٽرويــو ڪيــو وينــدو آهــي پــوِء اســان ان کان پڇنــدا 
آهيــون تــه جيڪڏهــن اوهــان کــي اســان اســڪول ڏيــون تــه 
ــن  ــدو؟ ان کــي ڪيئ ــن ڪرائين ــر ڪيئ ــو ان جــي تعمي ه
هالئينــدو؟ اســڪول جــي ڊويلپمينــٽ ڪيئــن ٿينــدي؟ ان 
مــان اســان کــي هــڪ آئيڊيــا ملــي وينــدو آهــي تــه ايئــن 
ناهــي تــه فقــط اســان پڇــا ڪنــدا آهيــون پــر انٽرويــو ڏينــدڙ 
بــه اســان کان ســوال پڇــي ســگهي ٿــو ڇــاڪاڻ تــه هــو 
پارٽنــر آهــي. اســڪول پارٽنــر تــه برابــري جــو حــق رکــي ٿو 
ان ڪــري ســندس راِء جــي بــه ايتــري اهميــت آهــي جيتــري 
اســانجي راِء جــي. اهــو هــڪ سلســلو هونــدو آهــي جنهــن 
بعــد اســان اســڪول جــي چونــڊ ڪنــدا آهيــون ان ســان 
گــڏ عالئقــو بــه ڏســندا آهيــون تــه اتــي ايتــري آبــادي آهــي 
جيتــرا هــن ٻــار آر ايــف پــي ۾ ڏيکاريــا آهــن. جيڪڏهــن 
ــو آهــي،  ــي ڪي ــي ڪــري اپالئ ــن روڊ کان هٽ ڪنهــن مي
هــڪ ماڻهــو ميــن روڊ تــي ڪيــو آهــي تــه يقينــاً اوهــان ان 
کــي اهميــت ڏينــدؤ جيڪــو ميــن روڊ تــي هونــدو، ڇــاڪاڻ 
تــه اتــي ٽرانســپورٽ ۽ ٻيــون ســهولتون هونديــون جيڪــو 
ننــڍي ڳــوٺ جــو هونــدو اهــو بــه پهچــي وينــدو. اهــڙي 
طــرح جــي ســڀني شــين کــي ڏســي ڪــري اســان اســڪول 
 establishment ڏينــدا آهيــون. اســان انهــن کــي شــروعات ۾

ان  آهــي  آنــدي  تبديلــي  جيــڪا  مــون 
۾ اسيســمينٽ جــو جيڪــو مــاڊل آهــي 
ڪــرڻ  تبديــل  ٿــورو  اســان  کــي  ان 
ــن  ــو ٽئي ــن اه ــون. پهري ــا آهي ــي رهي وڃ
تائيــن  درجــي  ٻارهيــن  کان  درجــي 
اسيســمينٽ  جــي  ٻــارن  ســيڪڙو   100
 100 اســان  هاڻــي  پــر  هئــي.  ٿينــدي 
نــه  اسيســمينٽ  جــي  ٻــارن  ســيڪڙو 
درجــن  چونــڊ  ڪجهــه  پــر  ڪنداســين 
ٽيــون،  درجــو  جيئــن  ڪنداســين  جــي 
انهــن  اٺــون،  درجــو  ۽  پنجــون  درجــو 
جــي اسيســمينٽ ڪنداســين. هــن ســال 
ان  اسيســمينٽ  جــي  درجــي  پنجيــن 
مــڊل  کــي  انهــن  جــو  ڪيــون  ٿــا  ڪــري 
آهــي،  هونــدو  وڃڻــو  طــرف  اســڪول 
جاچينــدا  ڪارڪردگــي  جــي  انهــن 

ن  هيــو آ
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cost جــي مــَد ۾ مالــي مــدد پــڻ ڪنــدا آهيــون، جيئــن هــو 
ڪجهــه پنهنجــي ريســورس ڪجهــه اســان جــي ريســورس 
کــي مالئــي ڪــري جلــد کان اســڪول تيــار ڪــري وٺــي.

الِء  جانچــڻ  ڪارڪردگــي  جــي  ٻــارن  ڪاڪا:  زوھيــب 
ســڄي دنيــا ۾ جديــد ســائينٽيفڪ طريقيــڪار آهــن ايــس 
اِي ايــف پنهنجــي ٻــارن جــي ڪارڪردگــي جانچــڻ الِء 

ڪهــڙو طريقيــڪار اســتعمال ڪنــدي آهــي؟

ڪارڪردگــي  جــو  فائونڊيشــن  قاضــي:  عبدالڪبيــر 
آهــي،  طريقيــڪار  پنهنجــو  ســان  حوالــي  جــي  جانچــڻ 
جيڪــو تمــام بهتريــن آهــي. جيتوڻيــڪ جيئــن جيئــن 
ٻــارن جــي داخــال ۾ واڌ اچــي رهــي آهــي ۽ اســڪولن جــو 
نمبــر وڌي رهيــو آهــي تــه شــايد اســان کــي ان ۾ تبديلــي 
ــه ڪهــڙي  ــو ت ــڻ جــي ضــرورت آهــي. اوهــان پڇيــو ھي آڻ
ــدي آهــي  ــي آن ــه مــون جيــڪا تبديل ــَو؟ ت ــدي اٿ ــي آن تبديل
ان ۾ اسيســمينٽ جــو جيڪــو مــاڊل آهــي ان کــي اســان 
ٿــورو تبديــل ڪــرڻ وڃــي رهيــا آهيــون. پهريــن اهــو ٽئيــن 
درجــي کان ٻارهيــن درجــي تائيــن 100 ســيڪڙو ٻــارن جــي 
ــر هاڻــي اســان 100 ســيڪڙو  ــدي هئــي. پ اسيســمينٽ ٿين
ٻــارن جــي اسيســمينٽ نــه ڪنداســين پــر ڪجهــه چونــڊ 
درجــن جــي ڪنداســين جيئــن درجــو ٽيــون، درجــو پنجــون 
۽ درجو اٺون، انهن جي اسيســمينٽ ڪنداســين. هن ســال 
پنجيــن درجــي جــي اسيســمينٽ ان ڪــري ٿــا ڪيــون جــو 
انهــن کــي مــڊل اســڪول طــرف وڃڻــو هونــدو آهــي، انهن 
جــي ڪارڪردگــي جاچينــدا آهيــون تــه انهــن جــي ڪيتــري 
اهليــت آهــي جيڪــي درجــي ڇهيــن  ۾ وڃــي رهيــا آهــن، 
اٺيــن درجــي جــو جيڪــو ٻــار آهــي اهــو نائيــن درجــي ۾ 
وڃڻــو هونــدو آهــي، جــو ان جــي پڙهائــي ســائنس، رياضــي 
۽ جاگرافــي ڏانهــن ٿينــدي. تنهنڪــري اٺيــن درجــي جــي 
ــو  ــا ه ــل آهــي ڇ ــرو قاب ــه اهــو ڪيت ــون ت ــدا آهي ــچ لهن جان
اڳتــي ڪالســن کــي پڙهــي ســگهندو. ان مــان ئي اســڪول 
جــي ڪارڪردگــي جــو انــدازو لڳايــو وينــدو، ٻــارن جــي 
پڙهائــي ســٺي  مطلــب تــه اســڪول جــي ڪارڪردگــي 
ســٺي آهــي، اســتاد ۽ پارٽنــر جــي ڪارڪردگــي ڇــا آهــي 
اھــو ڏســندا آھيــون. ان ۾ پينلٽــي بــه آهــي مثــال طــور: 
ــي پينلٽــي  ــه ان ت ڪنهــن جــو اســڪول فيــل ٿيــو آهــي ت
لڳائينداســين. هــن ســال پينلٽــي ٿــورو مختلــف هونــدي. 
نئيــن ڪانٽريڪــٽ ۾ ان کــي تبديــل ڪيــو آهــي پــر اهــو 
ســڀ ڪجهــه اســان جــي اسيســمينٽ تــي دارومــدار رکــي 
ٿــو پــر جيئــن جيئــن اســڪولن جــو تعــداد وڌنــدو وينــدو 
تيئــن تيئــن بيــن االقوامــي اصــول تحــت اسيســمينٽ جــو 
طريقيــڪار بــه بدلجنــدو وينــدو. پهريــن اهــو هونــدو تــه 
اســان ڪنهــن پارٽنــر کــي اســڪول ڏينــدا هئاســين تــه هــو 
پنهنجــي مرضــي ســان اســڪول هالئينــدو هــو پــر هاڻــي 
جڏهــن اســان 900 کان مٿــي نــوان اســڪول قائــم ڪيــا 
آهــن اســان انهــن کــي اســڪول انفرااســٽرڪچر جــو مــاڊل 
بــه ڏئــي ڇڏيــو آهــي تــه هاڻــي اســڪول هــن طــرح جــو ئــي 
تيــار ڪرڻــو آهــي ۽ ان جــو رنــگ اهــڙو هجــي ۽ اســڪول 
جــي ٻاهــر بــورڊ ڪجهــه ايئــن هجــي تــه جيئــن هڪ شــناخت 
ــس اِي  ــه هــي جيڪــو اســڪول آهــي اهــو اي نظــر اچــي ت
ــه  ــا ب ــي. ان کانســوِء اســان جــي ڪوشــش اه ــو آه ــف ج اي

آهــي تــه جيڪــو انفرااســٽرڪچر ُجــڙي ان ۾ ٻــارن الِء 
موجــود هجــن، جيڪــي ڪنهــن  ســهولتون  ســڀ  اهــي 
ســٺي اســڪول ۾ هونديــون آهــن. جيڪڏهــن ڪــو پارٽنــر 
10 ڪمــرا ٺهرائــي ٿــو 10 ڪمــرا ئــي هــڪ جهــڙا آهــن، تــه 
هاڻــي ائيــن نــه آهــي تــه ڪــو مخصــوص ڪيــو ويــو آهــي. 
ــدي ۽ ليــب  ــا هون ــر جــي ڪمــري جــي ســائيز ڇ ڪمپيوٽ
جــي ســائيز ڇــا هونــدي، اســٽاف روم جــي ســائيز ايتــري 
هونــدي، واش روم اهــڙي جــاِء تــي هجــي جــو ان جــي بدبو 
ڪالس روم يــا اســڪول طــرف نــه اچــي. ان الِء اســان 
ــو آهــي ان الِء  کيــن آرڪيٽيڪچــر کان پــالن ٺهرائــي ڏن
ــف جــي  ــس اِي اي ــرد ۽ اي ــن ســڀئي اســڪول منف ــه جيئ ت

ســڃاڻپ هجــن.

ــر گوپانــگ:  اســان چئــن پنجــن ضلعــن جــا اســڪول  نصي
وزٽ ڪيــا، لــڳ ڀــڳ ســڀئي اســڪول کليــل، هــوادار ۽ 
روشــن هئــا ھــڪ ســٺو ماحــول نظــر آيــو. اســڪولن ۾ ۽ 

ان جــي آس پــاس ۾ ســاوڪ بــه  ڏٺــي ســين!

عبدالڪبيــر قاضــي: جــي بلــڪل ٻهــراڙي ۾ ڪنڪريــٽ 
)بجــري ۽ ســيمينٽ( جــي ڇــت نــه ٺاهــي وڃــي جــو اڪثــر 
بجلــي ناهــي هونــدي پــکا تــه لڳايــا وينــدا پــر بجلــي بــه تــه 
هجــي. ســاوڪ جــي ڳالهــه تــي آئــون ٻڌائينــدو هــالن تــه 
هــڪ تبديلــي اهــا بــه آنــدي تــه اســان گريــن ايــوارڊ شــروع 
ــدي  ــڪاري ســٺي هون ــي، جــن اســڪولن ۾ وڻ ــو آه ڪي
انهــن کــي اســان ايــوارڊ ڏينداســين. پوئيــن ســال بــه اســان 
جــي اسيســمينٽ ٿــي وئــي هئــي پــر ڪــووڊ جــي ڪــري 
اســان ڪا تقريــب نــه ڪــري سگهياســين ائيــن ئــي پارٽنــر 
کــي گهرائــي کيــن ايــوارڊ ڏئــي ڇڏيــا ســين. آئندهــه اســان 
تقريــب ڪــري کيــن وڻــن پوکــڻ واري مهــم ســان گــڏ جــن 
ــر  ــي، بهت ــو آه ــر ڪــم ڪي اســڪولن ان سلســلي ۾ بهت
ســاوڪ ڪئــي آهــي انهــن کــي ايــوارڊ ڏينداســين، جــو 
اهــا اســڪول جــي خوبصورتــي آهــي. اســڪول ۾ پــارڪ 
هجــي گرائونــڊ هجــي وَڻ هجــن يعنــي ٻــارن الِء بهتريــن 

ماحــول هجــي، ان عالئقــي الِء بهتــر ماحــول ٿئــي ٿــو.

۾  اســڪولن  جــي  عالئقــن  ڏورانهــن  گوپانــگ:  نصيــر 
اسڪالرشــپ پروگــرام جــا ڪهــڙا اثــر پيــا آهــن ۽ ســنڌ 
ســرڪار ان حوالــي ســان ڪهــڙي مــدد ڪــري رهــي آهــي؟

عبدالڪبيــر قاضــي: ســنڌ حڪومــت جــي تــه اهــا ســپورٽ 
رهــي جــو انهــن اســان کــي هــڪ هــزار ســيٽون ڏئــي 
ــن  ــر اســڪول ٻهراڙي ــه اســان جــا اڪث ــون. ڇــاڪاڻ ت ڇڏي
۾ آهــن، گهڻــا ٻــار اسڪالرشــپ الِء اچــن ئــي ٻهراڙيــن 
ــارن کــي  ــا. اســانکي خوشــي آهــي جــو انهــن ٻ منجهــان ٿ
اســان qualify ڪنــدي ڏســندا آهيــون. ويجهــڙ ۾ ســنڌ جــي 
ســرڪاري اســڪولن جــي لــڳ ڀــڳ 50 ٻــارن يارھيــن 
سســٽم  اســڪول  خــان  ڪيــو  اي  ڊاڪٽــر  الِء  درجــي 
اســالم آبــاد ۾ داخــال ٽيســٽ پــاس ڪئــي پــر انھــن جــي 
اسڪالرشــپ نــه هئــي، ڇــاڪاڻ تــه اســان وٽ نائيــن درجــي 
کان اسڪالرشــپ آهــي. اســان انهــن ســرڪاري اســڪولن 
جــي ٻــارن کــي پــڻ اسڪالرشــپ ڏيــاري ڇــو تــه انهــن جــا 

والديــن ان قابــل نــه هئــا جــو اهــي ســندن ســاليانو تعليمــي 
۽ رهائــش جــو خــرچ برداشــت ڪــري ســگهن. تنھنڪــري 
ــا  ــه ســنڌ ج ــي ب ــاري. اه ــن کــي اسڪالرشــپ ڏي اســان انه
ــب آهــن. اســان جڏھــن کان اھــو سلســلو  ــار آهــن ۽ غري ٻ
شــروع ڪيــو آهــي تنهــن کانپــوِء عــوام کــي خبــر پئــي 
تــه اسڪالرشــپ تــي ٻــار ســٺن اســڪولن ۾ داخــل ٿــي 
ــي  ــي پڙهــڻ جــي حوال ــارن ت ــا. انهــن پنهنجــن ٻ ســگهن ٿ
ســان وڌيــڪ توجهــه ڏنــي آھــي تــه جيئــن ســندن ٻــار بــه 
اسڪالرشــپ حاصــل ڪــري ســٺن اســڪولن ۾ پنهنجــي 
وڌيــڪ تعليــم حاصــل ڪــري ســگهن. ان ســان اهــو ٿيــو 
ــي رهــي  ــر ٿ ــارن جــي ڪارڪردگــي اڃــا وڌيــڪ بهت ــه ٻ ت

آهــي جــو هاڻــي انهــن کــي اهــا خبــر آهــي تــه مــان ميــرٽ 
تــي اينــدس ۽ مــون کــي اسڪالرشــپ ملنــدي. اســڪولن 
بــه پنهنجــي ڪارڪردگــي ڏيــکارڻ شــروع ڪــري ڏنــي 
آهــي. يعنــي هــڪ اســڪول مــان جيڪڏهــن 3 کان 6 ٻــار 
ــه  ــب آهــي ت ــه ان جــو مطل ــا ت اسڪالرشــپ حاصــل ڪــن ٿ
ــکاري رهيــو آهــي.  اهــو اســڪول بهتــر ڪارڪردگــي ڏي
اهــا تبديلــي آهــي جــو اســڪول بــه وڌيــڪ توجهــه ڏئــي 
رهيــو آهــي ۽ ٻــار بــه محنــت ڪــري رهيــا آهــن. ٻيــو فائــدو 
ــار جيڪــو  ــه هــڪ ســرڪاري اســڪول جــو ٻ ــو ت اهــو ٿي
ــاد ۾  ــو خــان اســڪول سســٽم اســالم آب ــر اي ڪي ڊاڪٽ
پڙهــي رهيــو آهــي ان ٻڌايــو تــه جنهــن اســڪول مــان هــن 
ــر  ــا پ ــار داخــل هئ ــي 600 ٻ اسڪالرشــپ حاصــل ڪئــي ات
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کــي  انهــن  اســان  آهــن  ڪيــا  قائــم  اســڪول  نــوان  مٿــي  کان   900 اســان  جڏهــن 
ــي اســڪول هــن  ــه هاڻ ــي ت ــي ڇڏيــو آه ــه ڏئ ــاڊل ب ــڪول انفرااســٽرڪچر جــو م اس
طــرح جــو ئــي تيــار ڪرڻــو آهــي ۽ ان جــو رنــگ اهــڙو هجــي ۽ اســڪول جــي ٻاهــر 
جيڪــو  هــي  تــه  اچــي  نظــر  شــناخت  هــڪ  جيئــن  تــه  هجــي  ايئــن  ڪجهــه  بــورڊ 
اســڪول آهــي اهــو ايــس اِي ايــف جــو آهــي. ان کانســوِء اســانجي ڪوشــش اهــا 
ســهولتون  ســڀ  اهــي  الِء  ٻــارن  ۾  ان  ُجــڙي  انفرااســٽرڪچر  جيڪــو  تــه  آهــي  بــه 

آهــن. هونديــون  ۾  اســڪول  ســٺي  ڪنهــن  جيڪــي  هجــن،  موجــود 

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 



هاڻــي اتــي 800 کان مٿــي ٻــار داخــل ٿــي ويــا آهــن جــو ان 
ســرڪاري اســڪول مــان ٻــار اسڪالرشــپ حاصــل ڪــن 
ٿــا. مائٽــن اهــو ســوچي پنهنجــي ٻــارن کــي داخــال ڏيــاري 
آهــي تــه جيڪڏهــن هــي ٻــار حاصــل ڪــري ســگهي ٿــو 
تــه اســان جــو بــه ٻــار اسڪالرشــپ حاصــل ڪــري ســگهي 
جــو  اســان  کانســواِء  ان  آهــي.  تبديلــي  وڏي  اهــا  ٿــو، 
ٻارڙيــون اهــڙن عالئقــن يعنــي قمبرشــهدادڪوٽ ســان 
جتــي قبائلــي جهيــڙا ٿينــدا آهــن اتــان جــي اســڪولن مــان 
ميــرٽ جــي بنيــادن تــي اسڪالرشــپ حاصــل ڪئــي آهــي 

نــه ڪــي اســان انهــن تــي ڪا مهربانــي ڪئــي آهــي. انهــن 
پنهنجــي محنــت جــي ڪــري ڪاميابيــون ماڻيــون آهــن. 
انهــيَء نئيــن نســل جــي ذهــن ۾ اهــو آهــي تــه جھيــڙا جھٽــا 
مســئلن جــو حــل ناھــن ۽ نــه ئــي اهــو هميشــه الِء آهــن، 
هميشــه الِء صــرف تعليــم آهــي. اهــي ٻــار يــا ســندن والديــن 
يــا مــٽ مائــٽ تــه جهيــڙو نٿــا ڪــن ڪجهــه ماڻهــو وڙهــن 
ٿــا. اهــي ٻــار پنهنجــي پــوري توجهــه تعليــم تــي ڏئــي رهيــا 
ــه پئجــي رهيــو آهــي.  ــي ب ــر ٻيــن شــين ت آهــن، ان جــو اث
هاڻــي اهــي قبائلــي جهيــڙا گهــٽ ٿــي رهيــا آهــن، امــن 
امــان ۽ تعليــم ڏانهــن ماحــول وڌي رهيــو آهــي، ٻــار اڳتــي 
ــي ســان  ــو جيڪــو ٻئــي قبيل ــا آهــن، هــڪ قبيل وڌي رهي
وڙهــي ٿــو، انهــن ٻنهــي قبيلــن جــا ٻــار ايــس اِي ايــف جــي 
هڪــڙي ئــي اســڪول ۾ پڙهــي رهيــا آهــن. اھــي ھڪٻئــي 
ــي  ــا ۽ اسڪالرشــپ حاصــل ڪــري ٻئ ــه نٿ ــن ب ســان وڙه
صوبــي ۾ پڙهــڻ بــه وڃــن ٿــا. ان ســان انهــن ۾ ٻــڌي پيــدا 
ــه ٿئــي  ــر ب ــو، ســماجي اث ــدا ٿئــي پي ــو پي ــي ڳانڍاپ ٿئــي ٿ
پيــو. ٻيــو اهــو تــه ٻــارن کــي پهريــن موقعــا حاصــل نــه هئــا 
ــو  ــي وڌڻ جــو موقع ــه اڳت ــارن کــي ب ــن جــي ٻ ــر ٻهراڙي پ
ملــي ويــو آهــي. ڊاڪٽــر اي ڪيــو خــان اســڪول سســٽم 
ــاد مــان اســان جــي پهريــن بيــچ ٻارهــون درجــو  اســالم آب
پــاس ڪيــو آهــي، جنهــن مــان پنجــن شــاگردن ٽــاپ ڪيــو 
آهــي. هــڪ شــاگرد تــه 86 ســيڪڙو حاصــل ڪيــو آهــي ۽ ان 
کــي اســالم آبــاد جــي Nust يونيورســٽي، جنهــن جــو ملــڪ 
ــو ۾ ايڊميشــن  ــي ٿ جــي وڏي يونيورســٽين ۾ شــمار ٿئ
ملــي وئــي آهــي. اســان جــي دعــا آهــي تــه اهــڙي طــرح 

ــه ڪاميــاب ٿيــن ۽ اڳتــي وڌن. ــار ب ســڀئي ٻ

ــٽ شــاهه  ــو جڏهــن اســان ڀ ــاڻ ڏٺ ــر گوپانــگ:  اســان پ نصي
جــي ھــڪ فائونڊيشــن اسســٽيڊ اســڪول ۾ پهتاســين تــه 
ــو هــو  ــارن ميٽــرڪ جــي امتحــان ڏن ان اســڪول ۾ 27 ٻ
جــن پنهنجــي رزلــٽ شــيٽ ڏيــکاري تــه انهــن مــان 20 ٻــار 
اي ون ۽ 7 ٻــار اي گريــڊ ۾ پــاس ٿيــل ھئــا، انهــن مان ڪو 
بــه فيــل نــه هــو، اوهــان جــي ڳالهــه بلــڪل درســت آھــي تــه 
مثبــت ڳالهيــون ٿيــون آهــن. اســان شــھيد بينظيــر آبــاد ۾ 
مٽيــاري ۾ ڏٺوســين تــه والديــن پهريــن کان تيــاري ڪــن 

پيــا تــه ٻــارن کــي اسڪالرشــپ الِء تيــار ڪيــو وڃــي اســان 
ڏٺوســين تــه اســڪولن ۾ ننڍيــون ننڍيــون الئبريريــون بــه 

هيــون اســانجي لحــاظ کان اهــا بــه مثبــت تبديلــي آهــي. 

عبدالڪبيــر قاضــي: اســان طرفــان ان جــي الِء بــه ڪــم 
ڪيــو پيــو وڃــي. هاڻــي جڏهــن اسڪالرشــپ جــا اشــتهار 
اينــدا تــه اســان پارٽنــر کــي چونداســين تــه اهــي اسپيشــل 
ڪالســز وٺــن ان کان پهريــن ٻــارن کان پڇــن تــه ڪيــر ان 
امتحــان ۾ ويهــڻ ٿــو گهــري ڇــو تــه هــر ٻــار جــي پنهنجــي 
مرضــي آهــي تــه ھــو اھــا اسڪالرشــپ حاصــل ڪــري ٿــو. 
بــس انهــن جــي تيــاري الِء ڪجهــه ڪيــو وڃــي، انهــن کــي 
ڪيئــن تيــار ڪرڻــو آهــي ان تــي ڪــم ڪــن. ڇــو تــه ٻــار 
جيڪــو پڙهيــو آهــي ان مــان ئــي امتحــان ڏينــدو، هــڪ 
انٽــري ٽيســٽ الِء ڪيئــن تيــاري ڪرڻــي آهــي، فوقيــت 
ڇــا تــي هجــي، پهريــن ڪهــڙو ســوال حــل ڪرڻــو آهــي، 
انهــن جــي تيــاري واري پاســي کــي بهتــر بنائــڻ الِء اســان 

ان تــي ڪــم ڪــري رهيــا آهيــون. 

زوهيــب ڪاڪا: فائونڊيشــن جــو غيــر رســمي تعليــم 
)نــان فارمــل تعليــم( ۾ ڪھــڙو ڪــردار رهيــو آهــي؟

عبدالڪبيــر قاضــي: غيــر رســمي تعليــم جــي حوالــي 
ســان حڪومــت جــي هــڪ پاليســي آهــي، منصوبــو آهــي، 
ان کانســواِء ان ۾ طريقيــڪار پــڻ ٻڌايــو ويــو آهــي، ســنڌ 
ايجوڪيشــن فائونڊيشــن 3 ســال پهريــن بالــغ ۽ نوجوانــن 
 Adolescent and Adult( جــي ســکيا ۽ تربيــت جــو پروگــرام
جــو پروگــرام شــروع   )  Learning and Training Program
ڪيــو جنهــن ۾ فقــط تعليــم ناهــي پــر مهارتــن ۾ اضافــو 
)skills development( بــه ڪرايــو وينــدو آهــي ان ۾ نوجــوان 
۽ وڏي عمــر جــا جــوان بــه شــامل آهــن جــن کــي اســان 
پڙهايــون بــه ٿــا ۽ انهــن جــي مهارتــن ۾ اضافــو بــه ڪيــون 
ايجوڪيشــن طرفــان  فارمــل  نــان  ڊائريڪٽوريــٽ  پيــا. 
پيڪيجــز تيــار ڪيــا ويــا آهــن ســڀني کان گهــٽ ســي 
پيڪيــج آهــي، يعنــي ابتدائــي پڙهائــي. ان ســان گــڏ اي، 
بــي، ســي ۽ ڊي آهــن. ڊي پيڪيــج اٺيــن ڪالس الِء آهــي، 
ــدا آهــن ۽  ــا وين اهــي پيڪيجــز محــدود عرصــي ۾ پڙهاي
ان کانپــوِء کيــن مهارتــن ۾ اضافــي الِء مختلــف ڪــورس 
ڪرايــا وينــدا آهــن. اســان انهــن ٻــارن کــي هــڪ هــزار 
روپيــا مهينــو Pocket Money ڏينــدا آهيــون، جيــڪا ايــڏي 
وڏي رقــم تــه ناهــي پــر هــڪ قســم جــو incentive آهــي. ان 
کانســواِء انهــن جــي skills development جــا خــرچ بــه ڏينــدا 
آهيــون. اســان وٽ 56 ســينٽرز آهــن جيئــن تــه هــيَء غيــر 
رســمي تعليــم آهــي تــه پــوِء اســان کــي بــه ان غيررســمي 
تعليــم کــي لچڪــدار بنائڻــو آهــي ان الِء ســوچي بــه رهيــا 
آهيــون. جيئــن تــه مــون پهريــن بــه ٻڌايــو تــه اســان پارٽنــر 
ســان گڏجــي ڪــم ڪنــدا آهيــون، اســان جــي ايگزيڪٽــو 
ڊائريڪٽــر پروگرامــز آهــي، اهــا پهريــن پارٽنــر ســان ملــي 
چڪــي آهــي انهــن ســان ڳالهــه ٻولهــه بــه ڪئــي اٿــن تــه ان 
لحــاظ کان اســان ڪانٽريڪــٽ بــه روائيــز پيــا ڪيــون. 
انهــن جــي ڪانٽريڪــٽ کــي ۽ انهــن جــي آپريشــنز کــي 
ــدو  ــون. هــڪ جــاِء تــي هــڪ مرڪــز ٺهن ــه لچڪــدار بڻاي ب
آهــي تــه اهــو اتــي هميشــه اوتــرا ٻــار تــه نــه هونــدا. هڪــڙا 
ســکي ويــا تــه ٻيــا نــوان اينــدا ســاڳيا تــه نــه رهنــدا، اســان 
ايئــن ڪنــدا آهيــون تــه اهــو ســينٽر اتــان ڪنهــن ٻــي جــاِء 
ــوان  ــا ن ــي ج ــن ان عالئق ــون، جيئ ــدا آهي ــي منتقــل ڪن ت
ٻــار داخــل ٿيــن پــر مقصــد هــڪ ئــي آهــي تــه اتــي ٻــار 
تعليــم حاصــل ڪــري ۽ ســندن skills development جــاري 
ــورم ســان  ــارم ف رهــي. شــڪارپور ۾ اســين ليــگل ريف
MoU صحيــح ڪيــو آهــي. اهــي پهريــن ســيو دي چلــڊرن 
چلڊريــن  دي  ســيو  هئــا،  ڪنــدا  ڪــم  ســان  پروگــرام 
پروگــرام جــي ڪــووڊ کانپــوِء فنڊنــگ بنــد ٿــي وئــي آهــي. 
اســان کــي معلــوم ٿيــو تــه اتــي 1,500 کان مٿــي ٻــار آهــن 
۽ اهــو ســينٽر ڇوڪريــن جــو هيــو ڇــاڪاڻ تــه اهــو بلــڪل 

توجهــه  پــوري  پنهنجــي  ٻــار  اهــي 
تعليــم تــي ڏئــي رهيــا آهــن، ان جــو اثــر 
آهــي.  رهيــو  پئجــي  بــه  تــي  شــين  ٻيــن 
ٿــي  گهــٽ  جهيــڙا  قبائلــي  اهــي  هاڻــي 
رهيــا آهــن، امــن امــان ۽ تعليــم ڏانهــن 
اڳتــي  ٻــار  آهــي،  رهيــو  وڌي  ماحــول 
جيڪــو  قبيلــو  هــڪ  آهــن،  رهيــا  وڌي 
انهــن  ٿــو،  وڙهــي  ســان  قبيلــي  ٻئــي 
ٻنهــي قبيلــن جــا ٻــار ايــس اِي ايــف جــي 
رهيــا  پڙهــي  ۾  اســڪول  ئــي  هڪــڙي 
ــا  ــه نٿ ــن ب ــان وڙه ــي س ــي ھڪٻئ ــن. اھ آه
ٻئــي  ڪــري  حاصــل  اسڪالرشــپ  ۽ 
ســان  ان  ٿــا.  وڃــن  بــه  پڙهــڻ  ۾  صوبــي 
ڳانڍاپــو  ٿــي  ٿئــي  پيــدا  ٻــڌي  ۾  انهــن 
ٿئــي  بــه  اثــر  ســماجي  پيــو،  ٿئــي  پيــدا 
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پٺتــي پيــل عالئقــو آهــي، قبائلــي جهيــڙا ۽ ٻيــا انيــڪ 
مســئال آهــن، پــوِء بــه ڇوڪــرن الِء ڪجهــه نــه ڪجهــه آهــي 
ــڍن  ــه ناهــي. تنهنڪــري انهــن نن ــن الِء ڪجهــه ب ــر ٻارڙي پ
ننــڍن ڳوٺــن ۾ وڃــي ڪــري ســينٽرز کوليــا آهــن تــه جيئــن 
ٻارڙيــن جــي پڙهائــي جــو ڪــو سلســلو جــڙي ســگھي. 
اســان انهــن کــي چيــو تــه جيڪــي بــه ســينٽر اوهــان هاليــو 
پيــا اھــي ســڀ اوهــان هاليــو، ڇــو تــه  جيڪڏھــن ڪــو 
ٻيــو اينــدو تــه شــايد اهــو ُاھــي مرڪــز هالئــي نــه ســگهندو 
ــه ڪــري ســگھندو. انهــن ســينٽرز الِء  ــح ڪــم ن ــا صحي ي
ــي  ــدو هــو هاڻ ــون ادارو ڏين ــن ٻاهري فنڊنــگ جيــڪا پهري
ــان کــي  ــف جــي ذريعــي اوه ــس اِي اي ســنڌ حڪومــت، اي
 skills ڏينــدي، ڇــاڪاڻ تــه اتــان جــي ٻارڙيــن جــي تعليــم ۽
الِء  انهــن  ۽  رهــي  جــاري  پــر  نــه  development رڪجــي 
روزگار جــو ذريعــو هلنــدو رهــي. اهــو بــه اســان جــو هــڪ 
قــدم آهــي جيڪــو اســان کڻــڻ پيــا وڃــون. ان سلســلي ۾ 
ٻيــون بــه تنظيمــون آهــن اهــي بــه اســان ســان رابطــو ڪــن، 
اســان انهــن ســان MoU ڪنداســين تــه جيئــن وڌ کان وڌ 
اهــو سلســلو جــڙي. اســان وٽ 45000 ٻــار آهــن منهنجــو 
ارادو آهــي تــه ســال ٻــن ۾ اهــو انــگ لــَک تائيــن پهچــي.

زوهيــب ڪاڪا: اقــواِم متحــدہ ســنڌ حڪومــت جي گڏيل 
ســهڪار ســان هلنــدڙ نوجوانــن جــي تعليــم، روزگار ۽ 
اختيــار ڏيــڻ واري پروگــرام الِء ڇــا چونــدا؟ اينــدڙ دور ۾ 
اســڪل ڊويلپمينــٽ جنهــن الِء اوهــان بــه چيــو تــه اهــا وڏي 
اهميــت رکــي ٿــي ۽ جنهــن ٻــار کــي ڪا اســڪل اچــي ٿــي، 
ڪــو هنــر اچــي ٿــو تــه اهــو پڙهائــي ســان گــڏ پنهنجــا خــرچ 
ان هنــر تحــت پــورا ڪنــدو آهــي. اســان تــه اهــو بــه ڏٺــو تــه 
ڪراچــي جهــڙن وڏن شــهرن ۾ اهــڙا ٻــار پڙهائــي ســان گــڏ 
پنهنجــي پــوري گهــر جــو خــرچ پــڻ هالئينــدا آهــن، اوهــان 
ــو،  فائونڊيشــن ان کــي  ــا آهي ــن ڏســي رهي ان کــي ڪيئ

ڪيئــن کڻــي هلنــدي؟

عبدالڪبيــر قاضــي: اســان جــو اهــو پروگــرام جيڪــو 
 YEEEP اســان  کــي  جنهــن  گــڏ  ســان  پــي  ڊي  ايــن  يــو 
 skills چونــدا آهيــون، ان ۾ فقــط پرائمــري تعليــم ڏيــڻ ۽
development ناهــي پــر ان ۾ ٻيــو بــه وڏو ڪــم آهــي ان 
۾ ڪــي 15000 ٻــار آهــن، ڇوڪــرا ۽ ڇوڪريــون،  اهــي 
ــار ناهــن نوجــوان آهــن. انهــن کــي اســان مختلــف  ــڍا ٻ نن
قســم جــي تربيتــون ڏئــي رهيــا آهيــون. انهــن کــي اســان 
entrepreneurship  جــي تربيــت بــه ڏيــون پيــا، انهــن کــي 
اسان incubation centers  جهڙوڪ اين اِي ڊي يونيورسٽي 
ــه  ــي ڪــري ب ــڏ مل ــي اي ۾ اســان انهــن ســان گ ــي ب ۾ آئ
اهــا  کــي  انهــن  جتــي  وينداســين  اتــي  انٽرنــس  بطــور 
ــدي، پنهنجــو ڪاروبــار ڪيئــن شــروع  تعليــم ڏنــي وين
ڪرڻــو آهــي يــا پنهنجــي اســڪل کــي اڃــا وڌيــڪ ڪيئــن 
بهتــر بڻائجــي. آئــي بــي اي کان اوهــان پڙهيــو هونــدو 
پــر آئــي بــي اي ۾ پڙهــڻ کانپــوِء اوهــان کــي ســنواريو 
پنهنجــو ڪاروبــار  تــه  يــا  اهــي  جيئــن  تــه  آھــي  وينــدو 
شــروع ڪــن يــا ڪنهــن ســٺي آرگنائيزيشــن ۾ ڪــم ڪــن 
15,000 جــي لــڳ ڀــڳ اســان نوجوانــن کــي تيــار ڪــرڻ 
ــن  ــي، جنه ــچ اچــي وئ ــن بي ــا وڃــون، جنهــن جــي پهري پي
جــي هــن ئــي هفتــي ۾ تربيــت شــروع ٿــي چڪــي آهــي. 
يــو ايــن ڊي پــي ۽ اســان ففٽــي ففٽــي طــور تــي فنڊنــگ 
ڪنداســين. هــي هــڪ لحــاظ کان ٿــورو مختلــف پروگــرام 
آهــي جــو هتــي ننــڍي پيمانــي تــي تربيتــون ناهــن پــر وڏي 

ليــول تــي تربيتــون آهــن. جنهــن ڪاروبــاري ســطح جــون 
entrepreneurship  جهڙيــون تربيتــون ۽ internship  شــامل 
ــه  ــا آهــي ت ــه اه آهــن. هــن پروگــرام جــي هــڪ ســٺي ڳاله
ان جــو ڪنٽــرول اســان ريگيولــر ســرڪار کان هٽائــي 
ڇڏيــو آهــي, مثــال طــور: يــوٿ افيئــر جــي جيــڪا ڪميٽــي 
آهــي ان کــي هيــڊ ڪــرڻ وارو تــه ســيڪريٽري اســپورٽس 
ــر آهــن اهــي  ــا ميمب ــا ٻي ــر ان ج ــر آهــي پ ــوٿ افيئ ــڊ ي اين
private entrepreneurs آهــن جهــڙوڪ امريلــي اســٽيلز، گل 
احمــد وغيــره. انهــن کــي پــاڻ ســان گــڏ کڻــي هلــڻ جــو 
مقصــد اهــو آهــي تــه نوڪــري َء جــا موقعــا اتــي انهــن وٽ 
ئــي آهــي، جيڪڏهــن انهــن کــي کڻــي ٿــا اچــو تــه اهــي 
ــت  ــن قســم جــي تربي ــه اســانکي ه ــدا ت اســان کــي ٻڌائين
ــن،  ــو کپ ــا ماڻه ــن قســم ج ــا اســان کــي ه ــي ي ــل آه گهرب
ڇــاڪاڻ تــه انهــن کــي ليبــر فــورس نــه کپــي پــر انهــن کــي 
ڪمپيوٽــر جــا ماڻهــو بــه کپــن يــا ليڊرشــپ جــي خاصيتــن 
ســگهن،  ڪــري  ادا  رول  جــو  ليڊرشــپ  جيڪــي  وارا، 
فنانــس کــي ســنڀالي ســگهن اڪائونٽــس کــي ســنڀالي 
ســگهن تــه انهــن کــي ان کــي قســم جــا فــرد گهربــل هونــدا 
ــر  آهــن. ان ڪــري اســان انهــن کــي شــامل ڪيــو آهــي. پ
ان ســان گــڏ اســان skill development واري پاســي کــي 
ــو. ان حوالــي ســان stevta تمــام ســٺو ڪــم  ــه ناهــي ڇڏي ب
ڪــري رهيــو آهــي انهــن جــا ســينٽر اڃــا تائيــن ســالئي 
ڪڙهائــي، موبائيــل رپيئرنــگ، بيوٽــي پارلــر وارا ڪــم 
ســيکارين پيــا اســان اســٽڊي ڪيــون پيــا تــه هــن دور جــا 
نــوان ُاڀرنــدڙ موقعــا ڪهــڙا آهــن، اهــي ٽريــڊ ڪهــڙا آهــن، 
مطلــب تــه اوهــان ڪيتــرا ماڻهــو جنريٽــر ٺاهــڻ وارا يــا 
ــر  ــه موٽ ــدو. ھاڻــي ت ــر ســائيڪل ٺاهــڻ وارا تيــار ڪن موٽ
ســائيڪل بــه اليڪٽرانــڪ اچــي چڪيــون آهــن. هاڻــي 
اوهــان جــون گاڏيــون اليڪٽرانــڪ طــور تــي متعــارف ٿــي 
چڪيــون آهــن يــا ڪمپيوٽربيســڊ گاڏيــون ٿــي ويــون آهــن. 
ٽويوٽــا جــي گاڏي ڏســو تــه ان ۾ ڪــو نــه ڪــو ڪمپيوٽــر 
بيســڊ ۽ اليڪٽرانــڪ بيســڊ سســٽم لڳــي چڪــو آهــي. 
اســان کــي ان طــرف ســوچڻو آهــي، ان طــرف ماڻهــن کــي 
تربيتــون ڪرائڻيــون آهــن، ان تــي بــه اســان ڪــم ڪــري 
رهيــا آهيــون. ان حســاب ســان اســان ٽريننــگ مينيــول 
تيــار ڪــري رهيــا آهيــون. ســليبس ۾ تبديليــون ڪرڻيــون 
 skills آهــن، هــن ســموري ڪــم جــو هيــڊ وائــس چانســلر
development يونيورســٽي خيرپــور آهــن، جيڪــي اســان 
ٽرينــڊ ڪهــڙا  نــوان  آهــن.  جــي رهنمائــي ڪــري رهيــا 
هونــدا ۽ انهــن جــي تربيــت ڪئيــن ڪرائــي وينــدي. ســنڌ 
حڪومــت ان ســموري سلســلي ۾ اســان ســان گــڏ آهــي، 
جيــڪا اســان جــي رھنمائــي بــه ڪــري ٿــي ۽ قيــادت بــه 
ڪــري ٿــي. پــر جيڪــو حقيقــي In put اچڻــو آهــي اهــو 
ــا اســان جــي  اســان جــي پرائيويــٽ ســيڪٽر مــان اينــدو ي
اڪيڊمــڪ يونيورســٽيز مــان اينــدو تــه اســان هــن ڪــم 

کــي ڪيئــن اڳتــي کڻــي هلــون.

بــه  ســان  حوالــي  جــي  تعليــم  اسپيشــل  ٻانڀــڻ:  نثــار 
پئــي؟ ڪــري  ڪجهــه  فائونڊيشــن 

نــوان  اســان  جڏهــن  ڀيــري  هــن  قاضــي:  عبدالڪبيــر 
اســڪول کولــڻ وڃــي رهيــا آهيــون تــه اســان ســان ٻــن ٽــن 
وڏيــن آرگنائيزيشــن پــاران رابطــو ڪيــو ويــو تــه اســان 
ــار جــي لحــاظ کان سبســڊي فراهــم ڪيــو  ــه فــي ٻ کــي ب
توڻــي جــو اهــي وڏا ادارا آهــن انهــن کــي بيــن االقوامــي 

فنڊنــگ ڪــرڻ وارن ادارن مــان فنڊنــگ ٿينــدي آهــي ان 
ســان گــڏ هــو مقامــي طــور تــي بــه هــو فنڊنــگ گــڏ ڪنــدا 
آهــن پــر ڪــووڊ جــي مســئلي جــي ڪــري اهــي بــه متاثــر 
ٿيــا آهــن. اســان انهــن کــي چيــو تــه ٺيــڪ آهــي اوهــان 
ــي آهــن ۽ اهــي  ــه اســان جــا ئ ــار ت ــه ٻ ــو ڇــو ت ــي ڪي اپالئ
اسپيشــل ٻــار آهــن تــه انهــن کــي وڌيــڪ توجهــه ڏيڻــي 
هونــدي آهــي. انهــن جــا والديــن بــه انهــن کــي افــورڊ نٿــا 
ڪــري ســگهن، ان ڪــري اهــي ٻــار پنھنجــي خانــدان ۽ 
معاشــري ۾ پٺتــي رهجــي وينــدا آهــن. انهــن جــي تعليــم 
تمــام ضــروري آهــي. رينجــرز به ان حوالي ســان اســڪول 
هالئــي ٿــي پــر انهــن جــا بــه مخصــوص وســيال آهــن. انهــن 
ٻڌايــو تــه اســان جــو اســڪول بــه بنــد ٿــي وينــدو تــه اســان 
ــي  ــن ک ــدو انه ــه ٿين ــد ن ــه انشــاَء اهلل بن ــو ت ــن کــي چي انه
بــه اســان گرانــٽ ڏنــي. ان الِء بــه سســٽم جوڙيــو آهــي. 
ــي  ــه ات ــون وڃــن ڇــو ت اهــڙيَء طــرح جــون گرانٽــس وڌاي
خــرچ وڌيــڪ آهــن فــي ٻــار جــو خــرچ تمــام وڏو آهــي اهــو 
بــه اســان هــڪ نئــون ڪــم شــروع ڪيــو آهــي اهلل ڪــري 

ــون. ــي ماڻي ــه ڪامياب ان ڪــم ۾ ب

نثــار ٻانڀــڻ: اڄ ڪلهــه ميڊيــا تــي هــارڊ ايريــاز جــو چرچــو 
آهــي، ڇــا فائونڊيشــن ســنڌ جــي هــارڊ ايريــاز ۾ ڪــم 
ڪــري پئــي جهــڙوڪ: ڇــور، ٿرپارڪــر جــا بــارڊر وارا 
يــا  بــه فائونڊيشــن جــا اســڪول  هــارڊ ايريــاز ڇــا اتــي 

ســينٽر آهــن ۽ اھــي ڪهــڙي انــداز ۾ ڪــم ڪــن ٿــا؟

ــارڊ  ــا انهــن ه ــڪل، اســان ج ــي: جــي بل ــر قاض عبدالڪبي
ايرياز ۾ اســڪول آهن ۽ مونکي خوشــي آهي هن ڀيري 
ــان جــون  ــه ات ــو آهــي ڇــو ت ــو ٿي انهــن اســڪولن ۾ اضاف
ــه انهــن عالئقــن ۾  ڪميونٽيــز اهــو خيــال ڪــن پيــون ت
ڪيــر بــه مــدد نــه ڪنــدو،  پــر ايــس اِي ايــف اتــي اســڪول 
کوليــا. اهــي ماڻهــو اڃــا وڌيــڪ اڳتــي آيــا آهــن. اســان جــي 
بــه اهــا ڪوشــش آهــي تــه اتــي وڌيــڪ اســڪول کولجــن، 
ٿرپارڪــر، ســانگهڙ وارا ريگســتاني عالئقــا جتــي مــان 
پــاڻ ويريفڪيشــن واري عرصــي ۾ وزٽ ڪيــو ھــو، 
جتــي اســان اتــان جــي ماڻهــن کــي مشــورو ڏنــو پــر اتــان 
جــي ماڻهــن اهــو چيــو تــه منهنجــي آبــادي هــن طــرف آهــي، 
جتــي ڏيــڍ ســو جــي لــڳ ڀــڳ جهوپــڙا آهــن، اتــي جهوپــڙا 
ــار گهــٽ ۾  ــي ٻ ــه ات ــه. الزمــي آهــي ت ــر ن ــدا آهــن گه هون
ــي  ــي ئ ــه ات ــدا، اســان کــي اســڪول ب ــي هون گهــٽ 150 ئ
گهرجــي ۽ اســان جــي ڪوشــش هئــي تــه ويجھــو ڪوئــي 
ــه اســان اتــي اســڪول قائــم ڪيــون، جيئــن  روڊ هجــي ت
ــه ڪجهــه روڊ  ــدا ت ــڙا هون ــار جهوپ ڪجــھ روڊ جــي هــن پ
جــي هــن پــار جهوپــڙا هونــدا، ڪــو پاســي ۾ ڪــو پٺتــي 
تــه ڪــو اڳتــي هونــدو، انهــن ســڀني کــي ســوالئي ٿينــدي 
اتــي آبــادي ٿــي وينــدي تــه اتــان جــي ماڻهــن اهــا ڳالهــه 
قبــول ڪئــي. مــان جڏهــن ننگــر پارڪــر ويــس، اســان جــا 
ســڀ کان وڌيــڪ اســڪول ٿرپارڪــر جــي ننگــر پارڪــر 
۾ آهــن جيڪــو بلــڪل پٺتــي پيــل عالئقــو آهــي. ان الِء 
اســان ســوچيو تــه ننگــر پارڪــر ۾ هــڪ ســيٽالئيٽ آفيــس 
ــر اســان  ــه اڳ ۾ ميــن آفيــس آهــي پ کوليــون، مٺــي ۾ ت
ننگرپارڪــر ۾ آفيــس کولــڻ چاهيــون ٿــا. جڳهــه بــه ڏٺــي 
آهــي ڇــو تــه اتــان جــي ماڻهــن الِء مٺــي اچــڻ بــه ســولو 
ڪــم ناهــي. اهــڙي طــرح مٺــي مــان بــه ننگــر پارڪــر 
تنهنڪــري  ناهــي،  ســولو  ڏســڻ  کــي  اســڪولن  وڃــي 
اســان اتــي بــه هــڪ آفيــس کولــڻ پيــا وڃــون ۽ اســان جــا 
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ســان  پروگــرام  چلــڊرن  دي  ســيو  پهريــن  اهــي  آهــي.  ڪيــو  صحيــح   MoU ســان  فــورم  ريفــارم  ليــگل  اســين  ۾  شــڪارپور 
ڪــم ڪنــدا هئــا، ســيو دي چلڊريــن پروگــرام جــي ڪــووڊ کانپــوِء فنڊنــگ بنــد ٿــي وئــي آهــي. اســانکي معلــوم ٿيــو تــه 
اتــي 1500 کان مٿــي ٻــار آهــن ۽ اهــو ســينٽر ڇوڪريــن جــو هيــو ڇــاڪاڻ تــه اهــو بلــڪل پٺتــي پيــل عائقــو آهــي، قبائلــي 
جهيــڙا ۽ ٻيــا انيــڪ مســئا آهــن، پــوِء بــه ڇوڪــرن الِء ڪجهــه نــه ڪجهــه آهــي پــر ٻارڙيــن الِء ڪجهــه بــه ناهــي. تنهنڪــري 
انهــن ننــڍن ننــڍن ڳوٺــن ۾ وڃــي ڪــري ســينٽرز کوليــا آهــن تــه جيئــن ٻارڙيــن جــي پڙهائــي جــو ڪــو سلســلو جــڙي ســگھي. 

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 



مــالزم جيڪــي اتــي وينــدا، انهــن کــي االئونــس وغيــره 
ڏينداســين. اوهــان وارو ســوال تــه بلــڪل هــارڊر ايريــاز ۾ 
بــه اســان جــا اســڪول آهــن ۽ اتــي بــه اســان ڪــم ڪيــون 
پيــا. گهوٽڪــي بــارڊر ايريــا ۾ بــه جيڪــو هــارڊر ايريــا 
آهــي اتــي نــوان اســڪول تعميــر ٿيــا آهــن، جيڪــي ٻيــن 
کان پهريــان تيــار ٿــي ويــا آهــن ڇــاڪاڻ تــه اتــي ڪجهــه بــه 
ــه  ــه هــو اتــي ضــرورت هئــي، اهلل پــاڪ کان دعــا آهــي ت ن

ــن. ــي ماڻي اهــي اســڪول وڌن ۽ ڪامياب

زوهيــب ڪاڪا: اوهــان ايــس اِي ايــف کــي ٻيــن صوبــن 
جــي فائونڊيشــن جــي لحــاظ کان ڪٿــي ڏســو ٿــا؟

عبدالڪبيــر قاضــي: اســان بلوچســتان ۽ ڪــي پــي ڪــي 
ــا،  کان ڪافــي اڳتــي آهيــون، اهــي ديــر ســان وجــود ۾ آي
تمــام ســٺو ڪــم شــروع  پــي ڪــي  جيتوڻيــڪ ڪــي 
ڪيــو پــر االئــي ڪٿــان اهــا نيــب وچ ۾ اچــي وئــي ٻــارن 
جــي سبســڊي جــي چڪــر ۾. بهرحــال ان حوالــي ســان 
اهــي ڊســٽرب آهــن باقــي انهــن جــو ڪــم ســٺو آهــي. 
پنجــاب ايجوڪيشــن فائونڊيشــن بــه ســٺو ڪــم ڪيــو 
ــي. اســان جــي ڪــم ۾  ــو آه ــي، انهــن جــو ڦھــالُء گهڻ آه

گوناگونيــت وڌيــڪ آهــي، مطلــب تــه ڪجهــه ڳالهيــون 
انهــن جــون ســٺيون آهــن ڪجهــه ڳالهيــون اســان جــون 
گوناگونيــت  جــي  پروگــرام  وٽ  اســان  آهــن.  ســٺيون 
ناهــي.  وٽ  صوبــن  ٻيــن  اسڪالرشــپ  آھــي.  وڌيــڪ 
ايجوڪيشــن  هائــر  فقــط  پــر  ٿــا  ڏيــن  وارا  بلوچســتان 
الِء، يعنــي ڪاليــج ۽ يونيورســٽيز الِء، ڪيــڊٽ ڪاليــج 
وارن ٻڌايــو تــه اتــي بلوچســتان فائونڊيشــن جــا شــاگرد 
هئــا پــر انهــن جــي فنڊنــگ بنــد ٿــي وئــي هاڻــي اهــي ٻــار 
پريشــان آهــن. ڪيــڊٽ ڪاليــج وارا انهــن الِء پنهنجــي 
ــا آهــن، ان طريقــي  ــه ڪــري رهي ريســورس تحــت ڪجه
ســان اســان ســڀئي ڪجهــه نــه ڪجهــه ڪــري رهيــا آهيــون 
۽ بهتــري الِء ڪــري رهيــا آهيــون ان الِء اســان ڪانفرنــس 
ڪوٺائــي آھــي تــھ جيئــن هــڪ ٻئــي کان ڪجهــه ســکون. 
ــه پنجــاب  اســان جــي ٽيــم جــي ميمبــر مــون کــي ٻڌايــو ت
ايجوڪيشــن فائونڊيشــن، انفارميشــن ٽيڪنالوجــي ۾ 
ســٺو ڪــم ڪيــو آھــي ۽ اســان کان ڪافــي اڳتــي آهــي، 
ڊيٽــا تــي مشــتمل آهــي. ڊيٽــا مينيجمينــٽ وري اســان جــي 
بهتــر آهــي، انهــن جــي ســافٽ ويئــر ڪليڪشــن ڊوائيــس 
ڪليڪشــن اســان کان بهتــر آهــي. اســان انهــن کان ســکي 
ســگهون ٿــا، اهــي ڪيئــن ٿــا ڪــم ڪــن ۽ ُاهــي اســان کان 
ســکي ســگهن ٿــا تــه اســان ڪيئــن ٿــا ڪــم ڪيــون. اهــڙي 
طــرح ڪــي پــي ڪــي ۽ بلوچســتان ٿــورو پٺتــي آهــن تــه 
ــي پنجــاب ۽ ســنڌ  گڏجــي ســيکارڻ  ــن کــي اســان ٻئ انه

واري مرحلــي ۾ مــدد ڪــري ســگهون ٿــا. ايئــن گڏجــي 
ڪــم ڪــرڻ ســان هــڪ ٻئــي کان ســکي ســگهون ٿــا ۽ 

ــا. ــي وڌي ســگهون ٿ اڳت

نصيــر گوپانــگ: اينــدڙ پنــج ســالن ۾ اوهــان فائونڊيشــن 
کــي ڪيئــن ڏســي رهيــا آهيــو، انھــن ســوچيل نتيجــن الِء 

اوهــان جــي حڪمــت عملــي ڇــا هونــدي؟

عبدالڪبيــر قاضــي: الحمــد اهلل مســتقبل بهتــر ئي ڏســي 
رهيــا آهيــون، مــون کان اڳ جــن هتــي ڪــم ڪيــو آهــي 
انهــن کــي ئــي اڳتــي کڻــي پيــا هلــون ڪجهــه تبديليــن 
ســان، وقــت جــي تقاضائــن مطابــق. مونکــي اهــو موقعــو 
مليــو جــو مــان هتــي ڪــم ڪيــان، اصــل ۾ ڪــم تــه هتــان 
جــي مالزمــن جــو آهــي ۽ ھــو اھــو بھتــر ڪــن پيــا، اهــي 
تمــام محنتــي آهــن، ڪــم ڪــرڻ جــو جذبــو رکــن ٿــا، 
تعليــم الِء هــڪ جذبــو اٿــن. ان ســبب جــي ڪــري ئــي 
هــي ادارو اڳتــي وڌي رهيــو آھــي. ان کانســواِء اســان کــي 
جيڪــو laverage ۽ space اســان جــي سياســي قيــادت ۽ 
بــورڊ آف گورنــرس طرفــان مليــو آهــي ڇــو تــه اســان کان 
اڄ تائيــن ڪنهــن ناهــي پڇيــو تــه اوهــان 900 اســڪول 

ڪهــڙا کوليــا، ڪٿــي کوليــا، ڪٿــان بجيــٽ اچــي ٿــي،  
اهــو هــڪ ٽرســٽ آهــي، جيڪــو هــن اداري تــي آهــي. هــي 
ادارو جيڪــو ڪــري رهيــو آهــي اهــو ٺيــڪ ڪــري رهيــو 
آهــي. مــان مســتقبل ۾ هــن اداري کــي ائيــن ڏســي رهيــو 
آهيــان. ڪــووڊ واري صورتحــال هونــدي بــه اســان 300,000 
نــوان ٻــار پنهنجــي اداري جــي اســڪولن ۾ شــامل ڪيــا ۽ 
900 نــوان اســڪول شــامل ڪــري چــڪا آهيــون. مــون کــي 
اميــد آهــي تــه اينــدڙ پنجــن ســالن ۾ اســان ان کــي وڌيــڪ 
بهتر ڏســي رهيا آهيون. اســان ايندڙ 3 ســالن جي مالياتي 
ــدڙ 5 ســالن جــا  ــه بنــدي ڪــري رهيــا آهيــون ۽ اين منصوب
ٽارگيــٽ ســيٽ ڪــري رهيــا آهيــون. يقينــاً ان ســان گــڏ 
اســان پنهنجــا ٽارگيــٽ بــه االئنــس ڪنداســين، مثــال طــور: 
جيڪڏهــن هاڻــي اســان جــي بجيــٽ 11 ارب روپيــا آهــي تــه 
اينــدڙ 3 ســالن ۾ اســان اهــڙا ڪهــڙا ڪــم ڪيــون جــو اهــا 
18 ارب يــا 20 ارب ٿئــي. يقينــي طــور تــي اســان جــو ڪــم 
اهــو ئــي هونــدو تــه ٻــار ۽ اســڪول وڌائــڻ، اســڪولن 
کــي بهتــر ڪــرڻ، ســائنس ليــب، ڪمپيوٽــر ليــب، الئبريــن 
کــي وڌائــڻ.  هاڻــي اســان کــي پرائمــري واري پاســي کان 
نڪــري ڪــري اڳتــي وڌڻــو آهــي. skills development طرف 
توجهــه ڏيڻــي آهــي، ڊجيٽــل لرننــگ جــي طــرف توجهــه 
ڏيڻــي آهــي. اســان وٽ 21 هــزار اســتاد آهــن ۽ 2,700 جــي 
لــڳ ڀــڳ هيــڊ ٽيچــرز آهــن، انهــن ســڀني کــي اســان کــي 
تربيتــون ڏيڻيــون آهــن. جيتوڻيــڪ اهــي اســتاد اســان کــي 

ڇــڏي ڪــري ڪنهــن ٻئــي پاســي يــا ســرڪاري اســڪولن 
طــرف بــه وڃــي ســگهن ٿــا پــر جيڪڏهــن هڪ تربيــت يافته 
اســتاد هونــدو تــه هــو جيڏانهــن بــه وينــدو، اهــو پڙهائينــدو 
۽ ســنڌ جــي ٻــار کــي ئــي فائــدو ٿينــدو. حڪومــت جيڪــي 
تربيتــون ڪرائــي ٿــي اهــا وڃائــڻ ناهــي بلــڪ فائــدو ئــي 
آهــي، پنهنجــي مهارتــن کــي وڌائڻــو آهــي. اســان وٽ هــڪ 
بــي يقينــي واري صورتحــال هئــي پــر اهلل جــو شــڪر 
آهــي تــه هاڻــي service rules منظــور ٿــي چــڪا آهــن تــه 
ان ســان هــڪ يقيــن واري صورتحــال پيــدا ٿينــدي. هــاڻ 
ھتــان جــا مــالزم ريگيولــر ٿيــڻ وڃــي رهيــا آهــن، انھــن 
کــي ريٽائرمينــٽ کانپــوِء ســٺو فائــدو ٿينــدو ۽ اســان جــي 
service rules کــي گورنمينــٽ منظــور ڪــري ڇڏيــو آهــي، 
جيڪــي بــه گورنمنيــٽ جــون ســهولتون هونديون پاليســي 
مطابــق، اهــي ســڀ ســهولتون اســان جــي مالزمــن کــي 
ملنديــون، انشــاَء اهلل تعالــٰي. پــر ان جــو نتيجــو هڪــدم نــه 
نڪرنــدو، ان جــو فائــدو اينــدڙ 03 يــا 04 ســالن ۾ ســامهون 
اينــدو. ان کانســواِء اســان ايــس اِي ايــف ڪامپليڪــس 
تيــار ڪــرڻ وڃــي رهيــا آهيــون، پنهنجــي بلڊنــگ پنهنجــي 
ــه  ــن ب ــا آهيــون، اســان کــي زمي شــناخت ٺاهــڻ وڃــي رهي
ملــي وئــي آهــي، اســان جــي اســڪيم بــه منظــور ٿــي وئــي 

آهــي، انشــاَء اهلل ان جــو ســنِگ بنيــاد اســان هــن ئــي ســال 
ــز آهــن، جــن کــي اســان  رکنداســين. اســان جــا چــار ريجن
وڌائــي 6 ڪــرڻ وڃــون پيــا، جيئــن اســان جــون ســڀئي 
ڊويــزن ان ۾ ڪــور ٿــي وڃــن. اهــي ســڀ بنيــاد پڪــڙڻ ۾ 
ڪجهــه ســال لڳنــدا اتــي بــه اســان پروفيشــنل ڊويلپمينــٽ 
ســينٽر تيــار ڪنداســين تــه جيئــن اتــي اســان جــي مالزمــن 
جــي تربيــت ٿــي ســگهي. اســان جــي اســتادن جــي تربيــت 
ٿــي ســگھي، انهــن جــي مهارتــن ۾ بهتــري ۽ واڌارو اچي. 
ڪــم تــه ڪرڻــو هونــدو آهــي پــر هــڪ ئــي ڪــم ســڄو 
 monotony ،ســال ڪجــي تــه ماڻهــو ٿڪجــي پونــدو آهــي
بــه اچــي وڃــي ٿــي. هفتــي ٻــن ۾ ڪــو ريفريشــر ڪــورس 
هجــي ڪجهــه ٻيــو ڪــو ليڪچــرز ٻــڌي، نيــون شــيون 
ٻڌيــون وڃــن، exposure هجــي ٻاهــر نڪــرڻ جــو، ويجهــڙ ۾ 
اســان پنهنجــي ٽيــم کــي پنجــاب ايجوڪيشــن فائونڊيشــن 
ــه  ــي ٽيــم انشــاَء اهلل خيبرپختــون خواه موڪليــو هــو، ٻ
ايجوڪيشــن  بلوچســتان  ۽  فائونڊيشــن  ايجوڪيشــن 
ــي  ــي ڀل ــڪ آهــي، ات ــدي جتــي ســيُء وڌي فائونڊيشــن وين
برفبــاري ڏســن. جلــد ئــي انشــاَءاهلل ســڀني صوبــن جــن ۾ 
گلگــت بلتســتان ۽ آزاد ڄمــون ۽ ڪشــمير شــامل ھونــدا 
کــي گــڏي تعليــم ڪانفرنــس ڪــرڻ گهــرون ٿــا، جيئــن 
اســان هــڪ ٻئــي کان ســکون، اهــي ڪيئــن ڪــم ڪــن ٿــا، 

اســان ڪيئــن ڪــم ڪيــون ٿــا اھــو ســکون.

12

اســان انهــن کــي چيــو تــه جيڪــي بــه ســينٽر 
اوهــان  ســڀ  اھــي  پيــا  هايــو  اوهــان 
ٻيــو  ڪــو  جيڪڏھــن  تــه   ڇــو  هايــو، 
اينــدو تــه شــايد اهــو ُاھــي مرڪــز هائــي 
ڪــري  نــه  ڪــم  صحيــح  يــا  ســگهندو  نــه 
فنڊنــگ  الِء  ســينٽرز  انهــن  ســگھندو. 
ڏينــدو  ادارو  ٻاهريــون  پهريــن  جيــڪا 
اِي  ايــس  حڪومــت،  ســنڌ  هاڻــي  هــو 
ڏينــدي،  اوهانکــي  ذريعــي  جــي  ايــف 
جــي  ٻارڙيــن  جــي  اتــان  تــه  ڇــاڪاڻ 
رڪجــي  ڊويلپمينــٽ  اســڪل  ۽  تعليــم 
نــه پــر جــاري رهــي ۽ انهــن الِء روزگار جــو 

رهــي. هلنــدو  ذريعــو 

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 
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سڀني الِء ڪورونا کان بچاُء جا احتياطي اُپاَء  

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 



نه ڪاني نه ڪانهن، نڪو ڏوهه قلم جو،
انگ اتيئي لکئو، جت نه رسي ٻانهن،

ڪنهن کي ڏيان دانهن، جيئن قضا قلم وهايو.
)سهڻي 20/9(

شــاهه لطيــف جــي هــن بيــت پڙهــڻ کان پــوِء اســان جــي 
ذهــن ۾ اهــو ســوال پيــدا ٿئــي ٿــو تــه ڇــا شــاهه تقديــر پســند 
هــو، قســمت ۾ ســندس ويســاهه هــو؟ ۽ جڏهــن ســاڳئي 
وقــت ســندس هيٺيــان بيــت اســان غــور ســان پڙهــون ٿــا.

ٿڪيائي ٿر ٿيلهه، چڙهه ِچڪيائي چوٽيين،
هلندي هوت پنهونَء ڏي، ڀو مڙيئي ڀيل،

اٿي رائو ريل، ويٺين تان واري وري.
)آبري 25/8(

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

)ڏهر 3/8(
تتيَء ٿڌيَء ڪاهه، ڪانهي ويل وهڻ جي،
متان ٿئي اونداهه، پير نه لهين پرينَء جو.

)حسيني 18/2(
 پاڻھي ايندم ھوت ، پر ڪجھ آئون به اڳڀري ٿيان

تــه مامــرو مختلــف ٿــو لڳــي. ان مــان اهــو نتيجــو ڪــڍي 
ــه شــاهه وٽ  ــه هــو ت ــر پســند ب ــه شــاهه تدبي ــو ســگهجي ت ٿ
هــو.  بــه  تصــور  جــو  بدالئــڻ  تقديــر  ۽  ڪــرڻ  جدوجهــد 
 )Determinism(  فڪــري طــور فلســفي جــي دنيــا ۾ جبريــت
يــا ارادي جــي آزادي )Freedom of will( ٻــه وڏا مڪتبــه 
فڪــر آهــن. دنيــا جــي هــر فلســفي ۽ مذهــب انهــي فڪــر 
کــي زندگــيَء جــا اســرار ســمجهڻ الِء ضــرور ويچاريــو 
آهــي. شــاهه وٽ بــه انهــي فڪــر جــي ٻنهــي پاســن جــا 

ــا. ــن ٿ واضــح اشــارا مل
جيڪڏهــن تقديــر ۽ تدبيــر ٻــه الــڳ مڪتبــه فڪــر آهــن ۽ 
ــف فلســفا  ــي جــا مخال ــف ۽ هڪٻئ ــه بلــڪل مختل اهــي ٻ
آهــن تــه پــوِء اهــو ڪيئــن ٿــو ٿــي ســگهي تــه هــڪ ماڻهــو 

ٻنهــي تــي يقيــن ڪــري.
اچــو تــه غــور ڪريــون تــه تقديــر جــو فلســفو ڇــا آهــي. 
قــرآن شــريف ۾ چيــل آهــي تــه ترجمــو: “خــدا جــا ســڀ 
قانــون لــوح محفــوظ )Divine Tablet( ۾ محفــوظ آهــن”. 

)61  ،10  ،11 )پ 
ٻــي جڳهــه تــي لکيــل آهــي تــه ترجمــو: “خبــردار ٿــي وڃــو 
تــه هــر چيــز ان جــي قــدرت هيــٺ آهــي”. )پ 25، 41، 14(

هاڻــي ڏسنداســين تــه اســالم ۾ هــر چيــز کــي حرڪــت ۾ 
ــل  ــون اٽ ــدڙ خــدا آهــي. ســاڳئي وقــت فطــرت جــا قان آڻين
آهــن يعنــي فطــرت جــا قانــون بدلجــي نٿــا ســگهن. مــادي 
۽ روحانــي چيــزن جــو وجــود انهــي ڪــري آهــي تــه انهــن 
جــا طئــي شــده قانــون آهــن. جيڪڏهــن قانــون نــه هجــن 
هــا تــه شــيون پنهنجــي ســڃاڻپ وڃائــي ويهــن هــا، ڇــو 
تــه اســان ٻــج پوکينداســين تــه فطــرت جــو اصــول آهــي تــه 
ان مــان وڻ پيــدا ٿينــدو. اهــو آهــي ٻــج جــو جبريــت يعنــي 

تقديــر وارو پهلــو، پــر  جــي ان ٻــج مــان ڪــو جانــور پيــدا 
ٿــي پــوي تــه پــوِء چئبــو تــه شــيون دائمــي اصــول نٿيــون 
رکــن. دائمــي اصــول نــه هجــي هــا تــه هــيَء دنيــا ئــي شــايد 

نــه هجــي هــا.
قــرآن شــريف ۾ آيــل آهــي: ترجمو:“ســو توهــان اهلل جــي 
طريقيــڪار ۾ ڪا بــه تبديلــي نــه ڏســندا”. )پ 22، 35، 43(

يا هي آيت ڏسو
ــي  ــي ٿ ــي نٿ ــل )فطــرت( ۾ تبديل ــو: “اهلل جــي ٺاهي ترجم

ســگهي”. )پ 1، 30، 30(
اســان انهــي ڳالهــه کــي هيئــن بــه ســمجهي ســگهون ٿــا تــه 
فطــرت مــادي مظهــرن ۾ بغيــر شــعور ۽ جــان جــي هــڪ 
فطرتــي اصــول ۾ ٻــڌل آهــي ۽ جانــور جڏهــن حرڪــت 
ڪــري ٿــو تــه ســندس حرڪــت بــه فطرتــي اصولــن مطابــق 
آهــي پــر ســندس حرڪــت جــو جوهــر ســندس دمــاغ آهــي. 
جــي  فطــرت  نتيجــو  جــو  حرڪــت  هــر  ســندس  هاڻــي 
مطابــق   )Cause and effect( شــده  طئــي  مطابــق  اصولــن 
نڪرنــدو، جهــڙي حرڪــت ڪنــدو اهــڙو نتيجــو نڪرنــدو. 
هاڻــي ان شــعور تــي منحصــر آهــي تــه حرڪــت فطــرت جــي 
اصولــن کــي ذهــن ۾ رکــي ڪــري ٿــو يــا نــه! جيئــن ئــي 
ڪــو غلــط قــدم کڻنــدو نتيجــو غلــط ۽ نقصــان ۾ نڪــري 

ســگهي ٿــو. انهــي ڪــري شــاهه لطيــف چيــو هــو:
دنيا سڀ درياهه، ڪو ڪو تارو تنهن ۾،
هڪڙي لهر لوڀ جي، ٻيو آتشي اوڙاهه،
طالبن توڙان، موڙي چاڙهيون مڪڙيون.

)ُسر سريراڳ 5/7(
هاڻــي فطــرت جــا طئــي شــده اصــول عــام تقديــر يــا جبريت 
)Determinism( آهــي ۽ انســان جــو شــعوري قــدم يعنــي 
حرڪــت ســندس ارادي جــي آزادي آهــي، ســندس قابليــت 

۽ هوشــياري تدبيــر آهــي.
انهــي ڪــري قــرآن شــريف ۾ آيــل آهــي. “اهلل ڪنهــن قوم 
جــي حالــت نٿــو بدالئــي جيســتائين اهــا قــوم پنهنجــي 

حالــت خــود نٿــي بدالئــي”. )پ 13، 8، 11(
ــه ائيــن  ــر ۽ تدبيــر جــو فلســفو شــاهه لطيــف ب هاڻــي تقدي
ســمجهايو آهــي تــه ڪا بــه شــيِء اوچتــو تبديــل نــه ٿينــدي 
آهــي، نــه وري ڪا اوچتــو تقديــر خــراب يــا ســٺي ٿينــدي 
آهــي. ســڀ ڪجهــه فطرتــي حالتــن مطابــق پنهنجــي عمــل 

۽ ردعمــل طــور آهســتي آهســتي ٿينــدو رهنــدو آهــي.
چنيسر جي چت ۾ ڪي جو اڳ هئو،

مڻيي سندو مامرو، تهان پوِء ٿئو.
)سر ليالن، داستان 1، بيت 8(

ــر جيڪڏهــن  هــڪ مسلســل ارتقــا آهــي، شــين جــي تقدي
اوچتــو بدلجــي يعنــي ڪنهــن مــادي مظهــر يــا اصــول 
کان الــڳ ڪا تبديلــي ٿئــي تــه اســان ان کــي معجــزو 
چونــدا آهيــون يــا ڪرامــت، پــر گهڻيــون اهڙيــون شــيون 
جيڪــي اســان کــي ســمجهه ۾ نــه اينديــون آهــن. انهــن 
کــي بــه اســان معجــزو چونــدا آهيــون، پــر اهــا تقديــر ناهــي. 

وحــدت الوجــود واري نظريــي مطابــق تقديــر الزمــي آهــي، 
ڇــو تــه هــر شــيِء ۾ خــدا جــو ڪثرتــي روپ آهــي تــه پــوِء 
ســڀئي شــيون هــڪ ئــي رخ ۾ ۽ هــڪ ئــي اصــول تحــت 
جبريــت ۾ آهــن. انســان ڪا الــڳ هســتي آهــي ئــي ڪــو 
نــه، پــوِء ارادي جــي آزادي ڇــا جي؟نــه وري ڪــو برائــي يــا 
ڀالئــي، گناهــه ۽ ثــواب جــو ڪــو حتمــي جــواب اســان جــي 
ســامهون اچــي ٿــو. امــام غزالــي جــي بقــول تــه “هــي دنيــا 
ڪــو خــواب آهــي جيڪــو اســان ڏســي رهيــا آهيــون. ٿــي 
ســگهي ٿــو تــه جاڳــڻ مهــل ڪا اصلــي دنيــا ٻــي هجــي” تــه 
پــوِء خــواب ۾ ماڻهــو آزاد ۽ مرضــي وارو نــه هونــدو آهــي. 
تنهــن ڪــري اســان جــو هــر عمــل طئــي ٿيــل آهــي، ان جــي 

ڪنهــن بــه ســٺائي يــا خرابــي جــا ذميــوار اســان ناهيــون.
پــر لطيــف وحــدت الوجــود جــي روايتــي فلســفي کان هٽــي 

ڪــري اســان کــي ارادي ۽ جدوجهــد جــو رخ ڏيــکاري ٿــو.
هتان کڻي هت، جن رکيو سي رسيون،

ساجن سونهن سرت، وکان ئي ويجهو گهڻو.
)آبري 2/2(

عــام طــور صوفــيَء کــي رضــا تــي رهڻــو آهــي، صبــر 
ــر لطيــف وٽ  ــه ســهڻو آهــي پ ۽ شــڪر ســان ســڀ ڪجه
ڪٿــي ڪٿــي پنهنجــي گهــرج وڌيــڪ اهميــت رکــي ٿــي.

صبر ۽ شڪر کي، ڪاڏي آئون ڪندي،
آهيان جنهن سندي، سوئي گهرجي ساڻ مون.

)آبري 1/9(
شــاهه لطيــف نــه صــرف جدوجهــد جــي ڳالهــه ڪــري ٿــو 
تــه مسلســل انســان  اٿــس  تــي ڪامــل يقيــن  بلڪــه ان 
پنهنجــي ارادي ســان، يقيــن ســان منــزل حاصــل ڪــرڻ 
چاهــي تــه اهــو ممڪــن آهــي پــر مســتقل مزاجــي ضــروري 
آهــي يعنــي انســان الِء ســندس قســمت ٺاهــڻ وارو رخ اهــو 
آهــي تــه هــو جدوجهــد ڪنــدو رهــي. مايــوس نــه ٿئــي، آخــر 

ــون. هــڪ ڏينهــن حالتــون بدلجــي ويندي
حالتــون  پــر  آهــي  ٺــوس  ۾  اصولــن  پنهنجــي  فطــرت 
بدلجنديــون رهــن ٿيــون، انهــي ڪــري جنهــن وقــت بــه 

14

شاهه لطيف جي شاعري َء
۾ تقدير ۽ تدبير جو فلسفو

پروفيسرڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ 

انهــي  ۽  ٿــو  رکــي  احســاس  جــو  آزادي  ۾  شــعور  پنهنجــي  انســان  طــرح  بنيــادي 
دائــرو  جــو  آزاديَء  وڌيــڪ  اٽڪائينــدي  مهــاڏو  خــاف  جــي  جبريــت  احســاس 
وڌائــڻ جــي ڪوشــش ڪــري ٿــو پــر انســان جــي آزادي جــو دائــرو محــدود آهــي. 
جــي  خواهــش  تــه  ڇــو  ٿــا  پــون  هڻڻــا  پيــر  هــٿ  الِء  ڪــرڻ  پــوري  خواهــش  ڪا 

ٿــي. ٿئــي  پــوري  ۾  نتيجــي  جــي  ســوچ  ذهنــي  ۽  عمــل  مــادي  تڪميــل 

۽  نظريــي  جــي  الشــعور  جــي  فرائيــڊ 
نــروار  نڪتــا  جــا  پســنديَء  جبريــت 
ٿيــن ٿــا ته ٻــار جي ڄمــڻ کانپوِء ســندس 
حيثيــت  بنيــادي  ســال  پنــج  پهريــان 
پهريــن  هــو  ڪجهــه  جيڪــو  ٿــا  رکــن 
محســوس  ٿــو.  ڏســي  ۾  ســالن  پنجــن 
ڪــري ٿــو انهــي جــو اثــر ســندس ســڄي 
جــون  ماڻهــوَء  ٿــو.  رهــي  تــي  زندگــي 
۽  بيماريــون  نفســياتي  گهڻيــون 
الشــعور  ســندس  حرڪتــون  مختلــف 
۽  خواهشــن  ئــي  گهڻيــن  ٿيــل  دفــن  ۾ 
آهــن.  ٿينديــون  ڪــري  جــي  الميــن 
انهــي ڪــري انســان قيــد آهــي، ســندس 

آهــي. مجبــور  هٿــان  الشــعور 

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 



ــه نتيجــو پــڌرو  ــو ت ڪنهــن عمــل جــو ســبب پيــدا ٿئــي ٿ
ٿــي پــوي ٿــو. مثــال ڪــو ٻــج زميــن ۾ مهينــن کان پيــو 
آهــي پــر اوچتــو برســات وســي ٿــي ۽ زرخيــزي ملــي ٿــي 

ــي پئــي. ــج جــي قســمت کل ــو ٻ ــوي، چئب ــو پ ــج ڦٽي ــه ٻ ت
صبر گهڻو سفرو، ٻي جڳائي ماٺ،

پيو لتاڙج لطيف چئي، چرج م اڳيان چاٺ،
ڏڄڻ پون ڪاٺ، سڄڻ ٿين سامهان.

)شاهه(
اهــو ســاڳيو فلســفو آهــي هــن بيــت ۾، چــون ٿــا تــه قيامــت 
جــي ڏينهــن جڏهــن حســاب ڪتــاب ٿــي وينــدو، جهنــم جــي 
ســزا کاڌل ماڻهــن کــي مالئــڪ جهنــم ڏانهــن وٺــي وڃــي 
ــدا  ــار بــار پويــان نهارين ــه ماڻهــو ب رهيــا هونــدا تــه ڪجه
ــه حســاب ڪتــاب ٿــي  ــه هاڻــي ت انهــن کان پڇيــو وينــدو ت
ويــو ســزا ملــي ويئــي پــوِء توهــان بــار بــار پويــان ڇــو ٿــا 
ــه انهــي ڪــري  ــدا ت ــي ماڻهــو چون ــي اه نهاريــو، تنهــن ت
ــه اســان اهلل جــي رحمــت کان اڃــان  ــون ت ــا نهاري ــان ٿ پوي
تعالــٰي  اهلل  تــه  ٿــو  ســگهي  ٿــي  ناهيــون.  مايــوس  بــه 
معــاف ڪــري ڇــڏي. انهــي تــي اهلل تعالــٰي خــوش ٿــي 
انهــن ماڻهــن کــي معــاف ڪــري ڇڏينــدو ۽ کيــن جنــت ۾ 

موڪليــو وينــدو.
انهي ڪري ڀٽائي چيو آهي ته:

جي ليالئي نه لهين، تان پڻ ليالئج،
آسر َم الهيج، سڄڻ ٻاجهيندڙ گهڻو.

)ليال 3/9(
مسلســل  جــو  آهــي  اهــو  فلســفو  جــو  بدلجــڻ  قســمت 
جدوجهــد ڪجــي ڪنهــن بــه مايوســيَء کان بغيــر همــت 
نــه هارجــي ۽ مضبــوط ارادو )Will Power( پيــدا ڪجــي. 
مذهــب ۽ لطيــف وٽ اهــو ئــي فلســفو آهــي تــه جبريــت 
الزمــي آهــي پــر جبريــت جــي حصــار کــي ٽــوڙڻ الِء تمــام 
وڏي قــوت ارادي جــي ضــرورت آهــي. اڄڪلهــه جديــد 
نفســيات بــه اهــا ڳالهــه مڃــي ٿــي تــه گهڻــن بيماريــن جــو 
بنيــاد ذهنــي شڪســت آهــي، جڏهــن ذهــن ٿڪجــي پــوي ٿــو 

تــه همــت نــه ٿــي رهــي.
جهونو ٿئو جهاز، سٽ نه سهي سڙهه جي،

پڳهه پراڻا ٿئا، سڙيو سڀوئي ساز،
معلم ٿئو محتاج، ٻيڙو وس ٻين جي.

يا
هڻندي ٿڪم هٿ، هينئڙي هجون ڇڏيون،

لڪ لهرن گڏئو، موجون وريون مٿ،
نيم ڪن قوت، ڀر ڀليرا سپرين.

)سهڻي 23/8(
يا

هينئڙي حجون ڇڏيون، قوت رهيم ڪا نه
)سهڻي 24/8(

جبريــت جــا مختلــف پــرت آهن، ســماج، ڪلچــر، روايتون، 
طبقاتــي گهــٽ وڌائــي، ذهنــي ۽ جســماني معــذوري ۽ 

فطرتــي جبــر.
هــڪ دوســت ٻڌايــو تــه ڪنهــن چرئــي کــي مانــي هــٿ آئــي 
جيــڪا هــو مخصــوص انــداز ســان کائــي رهيــو هــو، مــان 
ســندس ســامهون وڃــي بيٺــس، چيــم، “يــار مــون کــي 
مانــي کارائــي” چريــو خــاص انــداز ســان اکيــون شــوخ 
ڪــري ڏســندو رهيــو، صفــا ويجهــو وڃــي چيومانــس، 
“مــون کــي بــه مانــي کارائــي”، پــاڻ هڪــدم هــٿ کڻــي 
مــون ڏانهــن چيائيــن، “چريــو ٿيــو آهيــن ڇــا”؟. بظاهــر تــه 
ــه هــن  هــي هــڪ لطيفــو آهــي پــر توهــان انــدازو لڳايــو ت
ــر  ــي کــي خب ــه چرئ ــه ســمايل آهــي ت ــڏي اهــم ڳاله ۾ ڪي
آهــي تــه هــو ائبنارمــل آهــي هــن ســان هــڪ نارمــل ماڻهــو 
مانــي گــڏ کائــي تــه اهــا ائبنارملٽــي )غيــر رواجــي ڳالهــه( 

چئبــي يعنــي چريــو ٻــن واضــح شــين ۾ فــرق محســوس 
ڪــري پيــو پــر پــوِء بــه هــو ان ائبارملٽــي مــان نڪــري نٿــو 
ســگهي. اهــا آهــي  Psycho Cultural Determinism جنهــن 
مــان چرئــي جــو نڪــرڻ محــال آهــي، بلــڪل ائيــن جيئــن 
ڊپريشــن جــي مريــض کــي ڊاڪٽــر ٻڌائينــدا آهــن تــه توکــي 
ڊپريشــن آهــي. ذهنــي طــور مايوســي ۽ ڏک کــي حــاوي 
ڪــرڻ ســبب پيــدا ٿيــو آهــي. همــت ڪــر، ارادي جــي 

مضبوطــي ڪــر، مــڙس ماڻهــو ٿــي تــه ٺيــڪ ٿــي پونديــن 
پــر اهــو جبريــت جــو حصــار ڏاڍو ســخت آهــي ان مــان 
نڪــرڻ الِء وڏا ڪشــاال ڪڍڻــا پــون ٿــا. بلــڪل ائيــن شــاهه 

لطيــف چيــو آهــي تــه:
ِوهُڻ ويڄن وٽ، جي سکين ته سگهو ٿيين،

اڳين عادت مِٽ، ته اگها عاجز نه ٿيين.
)يمن ڪلياڻ، 14/2(

“اهــڙي طــرح اســان وٽ طبقاتــي ســماج ۾ غريــب کــي 
چيــو وينــدو آهــي تــه تنهنجــي قســمت ۾ اهــا غريبــي آهــي 
۽ اســتحصالي قوتــون پنهنجــي اميــريَء جــو ســبب بــه 
ســٺي قســمت ڄاڻــي اســتحصال جــو جــواز پيــدا ڪنديــون 
آهــن. انهــي جــو جــواز ڪڏهــن رجعــت پســند قوتــون 
ــي  ــر جــي مســئلي ت ــر تقدي ــن پ ــون آه مذهــب ۾ ڳوليندي
بحــث ڪــرڻ اســالم جــي بنيــادي رڪنــن مــان نــه آهــي. 
انهــي ڪــري رســالت جــي دور ۾ اصحابــن جــي وچ ۾ 
انهــي موضــوع تــي بحــث ٿينــدو هــو تــه پــاڻ ســڳورا صــه 
صحابيــن کــي فضــول بحثــن ۾ پــوڻ کان منــع ڪنــدا هئــا. 

)ماضــي کــي مــزار(
بنيــادي طــرح تقديــر جــو مســئلو حڪمرانــن ۽ جاگيــردارن 
پيچيــده بڻائــي انســان کــي صــرف مجبــور ۽ عاجــز بڻائــي 
ــه انهــن جــا ڏک  ــن ماڻهــو ايئــن ســمجهن ت ــه جيئ ــو ت ڇڏي
۽ مصيبتــون سياســي ۽ معاشــي نظــام جــون پيــداوار 
ــه پــر ازل کان لــوح محفــوظ جــون لکيــل آهــن. جڏهــن  ن
تــه هڪــڙو ســٺو معاشــي نظــام، ســٺي تعليــم، ســٺي 
معاشــري کــي جنــم ڏيــن ٿــا ۽ ماڻهــو ســک ســهولتون 
حاصــل ڪــري ســگهي ٿــو، ســندس تقديــر بدلجــي ســگهي 

ٿــي.
انهي ڪري شاهه لطيف چيو هو:

سورهيه مري سوڀ کي، دل جا وهم وسار،
هڻ ڀاال پئو ڀاڪرين، آڏي ڍال م ڍار،

م ٿيڪ ترار، مار ته متارو ٿئين.
)ڪيڏارو 3/5(

ان کانپــوِء فطرتــي جبريــت آهــي جنهــن جــا ســبب مــادي 
 Organic( نامياتــي ڪيميــا   عــالوه  کان  خاصيتــن  جــي 
 )Theory of Unconscious(  الشــعور جــو نظريــو ،)Chemistry
۽ جينياتــي ســائنس )Genetic Science(  ۾ ڏســي ســگهجن 
ٿــا. فرائيــڊ جــي الشــعور جــي نظريــي ۽ جبريــت پســنديَء 
جــا نڪتــا نــروار ٿيــن ٿــا تــه ٻــار جــي ڄمــڻ کانپــوِء ســندس 
پهريــان پنــج ســال بنيــادي حيثيــت رکــن ٿــا جيڪــو ڪجهــه 
ــو. محســوس ڪــري  ــن پنجــن ســالن ۾ ڏســي ٿ هــو پهري
ٿــو انهــي جــو اثــر ســندس ســڄي زندگــي تــي رهــي ٿــو. 
ماڻهــوَء جــون گهڻيــون نفســياتي بيماريــون ۽ مختلــف 
ئــي  ٿيــل گهڻيــن  دفــن  حرڪتــون ســندس الشــعور ۾ 
انهــي  آهــن.  ٿينديــون  جــي ڪــري  الميــن  ۽  خواهشــن 
ڪــري انســان قيــد آهــي، ســندس الشــعور هٿــان مجبــور 

آهــي. انهــي ڪــري ميــر تقــي ميــر چيــو هــو:

یک، اتخمری  یہ  تمہت  ہپ  وبجمروں  مہ  انقح 
ا۔ کی دبانم  ثبع  وک  ، مہ  رک�ی ٓاپ  وس  ی  �ہ اچےتہ 

اڄڪلهــه جــي جينيٽــڪ ســائنس اهــو ثابــت ڪيــو آهــي 
تــه انســان جــو جســم ســندس هيئــت، ســندس شــڪل، 
ــي طــور  ــت ســڀ موروث ــون، ســندس ذهان ســندس بيماري

طئــي ٿيــل آهــن. اهــا جبريــت جــي شــڪل انســاني نســل 
کــي موروثــي طــور ورثــي ۾ مليــل آهــي جيــڪا خــود 
ــر هــڪ  ڪيميــڪل ســائنس تبديــل ڪــري ســگهي ٿــي پ

وڏي ڊگهــي عمــل جــي سلســلي کانپــوِء.
شاهه لطيف چيو هو:

توڙي والڙون ڪرين، توڙين هلين وک،
لکئي منجهان لِک، ذرو ضايع نه ٿيي.

)معذوري 23/9(
اهــا جبــرت جــي شــڪل فطرتــي آهــي، جنهــن الء لــوح 
محفــوظ جــو ذڪــر قابــل قبــول ٿــي ســگهي ٿــو پــر تقديــر 
انفــرادي طــور آهــي. شــاهه لطيــف انهــي تقديــر جوذڪــر 

بــار بــار ڪيــو آهــي.
لکئو جو نراڙ، سو انگ ڪياڙي نه ٿيي،

پاريو ويٺي پار، جيڪي اللڻ لکئو لوح ۾.
)سر معذوري، داستان 1، بيت 1(

جتي جيتريون، لکيون لوح قلم ۾،
تتي تيتريون، گهڙيون گهارڻ مون آيون.

)سر معذور، داستان 9، بيت 22(
تقديــر جــي فلســفي خــالف پهريــون يونانــي فلســفي ايپــي 
ڪيــورس )Epicurus(  هــو جنهــن انســان کــي ســندس هــر 
ڪــم جــو ذميــوار بڻايــو، ڇــو تــه هــو انســان جــي جوهر کي 
لــذت ۽ ســرور کان ســواِء ٻيــو ڪجهــه بــه نــه ســمجهندو هــو 
۽ ســاڳي طــرح وجدانيــت )intuitionism(  جــا فلســفي تدبيــر 
جــا يــا ارادي جــي آزاديَء جــا قائــل هئــا، جــن ۾ برگســان ۽ 
عالمــه اقبــال اهــم آهــن. هنــن جــي نظــر ۾ حقيقــت هــڪ 
آهــي جنهــن کــي اســان وجــدان جــي ذريعــي ڄاڻــي ســگهون 
ٿــا. بظاهــر تــه هــي فلســفو عقــل جــي خــالف آهــي پــر هــن 
۾ ذاتــي شــعور تــي ۽ علــم جــي حصــول تــي ڏاڍو ڀروســو 

آهــي شــايد عالمــه اقبــال انهــي ڪــري چيــو هــو تــه:

ےس، تمہ  اینپ  ےن  سج  ارموز  اصبح  ےہ  یہ  ہ  و
رفدا۔ وگرھ  اکنال  ےس  دنمسر  ےک  زامےن 

ڇــو تــه عالمــه اقبــال جــي خيــال ۾ آزادي ۽ اختيــار هــڪ 
اهــڙو عمــل آهــي جنهــن جــو تجربــو پنهنجــي ذات جــي 
گهرائيــن ۾ وڃــي حاصــل ٿئــي ٿــو. اقبــال جــي فلســفي ۾ 
مــادي فطــرت ۾ جبــر هــڪ خــاص حــد انــدر حقيقــي آهــي 
پــر شــعور ۽ ارادي جــي خاصيــت خــود اختيــار ڪيــل آهي. 
ــد وجوديــت ۾ ســارتر جــي خيــال ۾ انســاني فطــرت  جدي
جهــڙي ڪا شــيِء ناهــي جيڪڏهــن روح ۽ مقــدر جهــڙن 
قــدرن کــي مڃبــو تــه پــوِء تقديــر زندگــي جــو الزمــي جــزو 
هونــدو، تنهــن ڪــري هــڪ پاســي انســاني آزادي آهــي ٻــي 
پاســي لــوح محفــوظ ۾ لکيــل تقديــر آهــي ڇــو تــه انســان 
ــر صــرف وجــود آهــي تنهــن ڪــري ڪــو  ــر کان بغي جوه
مقــدر کڻــي پيــدا ڪــو نــه ٿيــو آهــي. تنهــن کان پــوِء ســارتر 
وٽ آزاديَء ۾ غيــر جــو وجــود وڏي رڪاوٽ آهــي ڇــو 
تــه هــر ماڻهــوَء جــي آزادي جــو دائــرو ٻــي جــي آزادي جــي 

ــه آزادي هــڪ  ــو تنهــن ڪــري وري ب ــي ٿ ــري ســان مل دائ
خــاص حدبنــدي ۾ محــدود آهــي.

جــو  آزادي  ۾  شــعور  پنهنجــي  انســان  طــرح  بنيــادي 
احســاس رکــي ٿــو ۽ انهــي احســاس جبريــت جــي خــالف 
مهــاڏو اٽڪائينــدي وڌيــڪ آزاديَء جــو دائــرو وڌائــڻ جــي 
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فلســفو  ئــي  اهــو  وٽ  لطيــف  ۽  مذهــب 
پــر  آهــي  الزمــي  جبريــت  تــه  آهــي 
جبريــت جــي حصار کــي ٽــوڙڻ الِء تمام 
وڏي قــوت ارادي جــي ضــرورت آهــي.

طبقاتي سماج ۾ غريب کي چيو ويندو آهي ته تنهنجي قسمت ۾ اها غريبي آهي ۽ استحصالي قوتون پنهنجي 

اميريَء جو سبب به سٺي قسمت ڄاڻي استحصال جو جواز پيدا ڪنديون آهن.

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 



ڪوشــش ڪــري ٿــو پــر انســان جــي آزادي جــو دائــرو 
محــدود آهــي. ڪا خواهــش پــوري ڪــرڻ الِء هــٿ پيــر 
هڻڻــا پــون ٿــا ڇــو تــه خواهــش جــي تڪميــل مــادي عمــل ۽ 
ذهنــي ســوچ جــي نتيجــي ۾ پــوري ٿئــي ٿــي. ائيــن نٿــو 
ٿــي ســگهي تــه اســان درياهــه جــي ڪنــاري تــي بيهــون ۽ 

ــه: ــل آهــي ت ــرآن شــريف ۾ آي اڃ اجهامــي وڃــي. ق
هــٿ  ڏانهــن  پاڻــيَء  شــخص  “جيڪڏهــن ڪــو  ترجمــو: 
وڌائــي تــه جيئــن ان جــي وات تائيــن پهچــي وڃــي تــه ائيــن 

ــي ســگهي”. )پ 13، 13، 14( ــو ٿ ــه نٿ ڪڏهــن ب
انهــي ڪــري انســان کــي محنــت ضــرور ڪرڻــي آهــي. 
پــاڻ کــي قــوت ارادي ســان ثابــت قــدم رکڻــو آهــي. شــاهه 

لطيــف جــو هــر شــعر ڏســو:
تپي ڪندين ڪوھ؟ ڏونگر ڏکوين کي،

تون جي پهڻ پٻ جا، ته لڱ منهنجا لوھ،
ڪنهنجو ڪونهي ڏوھ، امر مون سين ايئن ڪيو.

)ڪوهياري 18/2(
هــن شــعر ۾ تقديــر ۽ تدبيــر ٻنهــي جــو تڪــرار آهــي هــڪ 
طــرف جبريــت آهــي ٻئــي طــرف ارادو مضبــوط آهــي. 
ــڻ  ــاڏي اٽڪائ ــج آهــي. مه ــر خــالف چئلين ــر جــي جب تقدي
ــڪار  ــول آهــي، ان ــل قب ــر قاب ــي تقدي ــو آهــي. يعن ۾ جياپ
ڪونهــي پــر تقديــر جــي جبــر ۾ لڙهــي ناهــي وڃڻــو. 
ڪهڙيــون بــه حالتــون هجــن مسلســل جدوجهــد ڪرڻــي 
آهــي. هــڪ طــرح شــاهه لطيــف وٽ تقديــر ۽ تدبيــر ٻئــي 
هــڪ ِســڪي جــا ٻــه پاســا آهــن، انهــي ڪــري خواجــه محمــد 

زمــانؒ جــن تقديــر بدالئــڻ جــو فڪــر ڏينــدي چيــو هــو:
ويهه وڃي وٽ تن، قلم جنين جي هٿ ۾،

ميٽيو انگ اڳيون، واري ٻئو لکن،
پنو سو پاڙهين، جنهن مان پسين پرين کي.

مجموعــي طــور تقديــر هــن ڪائنــات جــي فطــرت جــي 
ــر انســان ڇــو  ــون آهــن، پ ــر ۾ موجــود اصــول ۽ قان خمي
تــه هــڪ حرڪتــي جانــدار آهــي جيڪــو شــعور رکــي ٿــو 
انهــي ڪــري پنهنجــي ارادي، عمــل ۽ پنهنجــي جدوجهــد 
ذريعــي آزادي حاصــل ڪــري ٿــو ۽ جبــري قانونــن ۾ 

ــو. ــي وٺــي ٿ ــدي جــا جــزا ڳول ــدي پنهنجــي فائ رهن
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پروفيســر ڊاڪٽــر عبدالغفــور ميمــڻ صاحــب ڪراچــي 
آهــي.  ســان الڳاپيــل  شــعبي  ســنڌي  جــي  يونيورســٽي 
پــاڻ ســنڌي ٻولــيَء جــي بااختيــار اداري جــا ٻــن ســالن 
الِء چيئرميــن پــڻ رهــي چــڪا آهــن. ســندس ڪيترائــي 
کانســواِء  ان  آهــن.  موجــود  ڇپيــل صــورت ۾  ڪتــاب 
ڳڻيــا  َاَڻ  تــي  موضوعــن  مختلــف  صاحــب  پروفيســر 
تحقيقــي ڪالــم پــڻ لکيــا آهــن. ســندس علمــي پورهئــي 

تــي کيــن ڪيترائــي ايــوارڊز ملــي چــڪا آهــن.

سماجي پهاڪا:
آُء به وينديس پيڪين، مون به لهندي سڪ.	 
اڀرندي تاُء جنهن نه ڪيو، اهو الهندي ڇا ڪندو.	 
اٺين پيڙهيَء، اٺ ماڪوڙو ماسات.	 
اڻ ڄاڻ کي جهڙي مصري تهڙي ڦٽڪي.	 
انڌي جهڙي پيڪين تهڙي ساهرين.	 
جي ُچلهه تي، سي دل تي.	 
جا ڌاريان ٻڪري، تنهن جا َلمن ڪن.	 
ڄٽــيَء ســٽ پســايو، واڻئــي وڌس وٽــي، ڄٽــيَء لکــي 	 

واڻيــو ُمٺــو، واڻئــي لکــي ڄٽــي، ُمٺــي ســائي ڄٽــي.
چٽي چنيجن جي، ُپرڻن تي پئي.	 
چڪر پڄي، لتر سان.	 

سياسي پهاڪا:
آيا ِمير، ڀڳا فقير.	 
فارسي، گهڙي چاڙهسي.	 
ڪنن جي ڳالهه، مير بجار مارايو.	 
جڏهن ڪڏهن سنڌڙي، تو کي قنڌارئون جوکو.	 

معاشي پهاڪا:
َاڻ هونــد ۾ پئســي َپلــو مهانگــو، هونــد ۾ ُرپئــي َپلــو 	 

. سستو
آپ نه پالي، پالي ڏون، ڇوڪر ڄائو، ڏکان ڏون.	 
هجئي ناڻو ته گهم الڙڪاڻو.	 
اندر ٻڏ ٻهون ٻاهر آٽڻ ان جو.	 
اٽو ٻڌل هوندو، ته مانيَء جو اونو نه هوندو.	 
َاٽي تي َاٽو، نه کارو، نه کٽو.	 
اهو سون ئي گهوريو، جو ڪن ِڇني.	 
بختاورن جا ڍڳا به ويامن.	 
بکيو گدڙ، شينهن سان گڏ کائي.	 
ٻاليتو نه ماليتو.	 
جتي کير، ُاتي کنڊ.	 
جنهن جي هٿ ۾ ڏوئي، تنهن جو ِمٽ هر ڪوئي.	 
ُســکئي جــو ســڀڪو ســالو، غريــب جــو ڪــو ڀيڻيــوو 	 

بــه ڪــو نــه.
جيڏا ُاٺ، تيڏا لوڏا.	 

اخالقي پهاڪا:
جيڪــو هــٿ ڏاڙهــيَء تــي رکجــي، اهــو هــٿ ڪياڙيَء 	 

تــي نــه رکجــي.

ُاڀ ۾ ُٿڪ اڇالئي، سو منهن ۾ پائي.	 
َاڱرن پيٺي، هٿ ڪارا.	 
امل ماڻڪ هجي پيٽ ۾ ته َبکي ُمنهن ۾.	 
جهڙي پوک پوکبي، تهڙي لڻبي.	 
ٻري تيل، کامي وٽ، واهه ڙي ڏيئا واهه!	 
ٻيِڙيَء تي چاڙهي، ڪنهن جو ڦرهو نه ڪڍجي.	 
ُڀلي ڀاڻ آئي، سا به نه ُڀلي.	 
تــون ُگهــر منهنجــي ڄائــي کــي، مــان گهــران تنهنجــي 	 

کــٽ جــي پائــي کــي.
ٿڌو گهڙو پاڻ کي، پاڻيهي ڇانَو ۾ ويهاري.	 
ٽوهه ٻاهران من مهڻا، اندران من ڪهڻا.	 
پرائي دهلين ، احمق نچي.	 
پڪي گهڙي، ڪنا ڪو نه پون.	 
پنهنجــي الهــي جنهــن ڪــڇ ۾ ڪئــي، تنهــن کــي ٻئــي 	 

جــي الهــڻ ۾ ڇــا.
زبان سٺي، ڳوٺ سٺو.	 

طبي پهاڪا:
چاق ٿيڻ کانپوِء، وئد به ويري.	 
پير سور وارو، ڪياڙي نه کنهندو.	 
ٿوري گرهين، گهڻو کاڄي.	 
ڏنڀ، آهي ٿنڀ.	 
ڪن کي واڱڻ وائي، ڪن کي بصر بادي.	 
ڳڙ سان مرندڙ کي، زهر نه ڏجي.	 
مرهم ٺاهي نه سگهجي ته ڏنگ نه هڻجي.	 
هڪ بيمار، گهر بيمار/سوڳوار.	 
جاتي کير، تاتي کنڊ، جاتي جهڻ، تاتي لوڻ.	 
ڏٻري ڍور تي مڇر به گهڻا.	 
 وڳ ۾ هڪ َگري، وڳ ئي گرو.	 

مٿانهين يا وڏيرڪي طبقي تي چيل 
پهاڪا:

واندو آهين ته وڃ وڏيري جي گهر.	 
پالها مل! وڃ ُسکئي مل جي گهر.	 
شاهوڪار جي ٻلي به ٻه مڻي.	 
جيســين ســکيو کڻــي ســاهه، تيســين بکئــي وڃــي 	 

پســاهه.

مئل سمنڊ )Dead Sea( ۾ ماڻهو ڇو نٿا ٻڏن؟
مئــل ســمنڊ کــي لوڻياٺــو ســمنڊ بــه ســڏيو وينــدو آهــي اهــو اســرائيل ۽ ُاردن جــي وچ ۾ موجــود آهــي. اهــو دنيــا جــو ســڀ 
کان وڌيــڪ لوڻياٺــو )کارو( ســمنڊ آهــي. هــن ۾ موجــود کاراڻ جــو مقــدار 34.2 ســيڪڙو آهــي. مئــل ســمنڊ جــي کاري 
پاڻــي جــي گھاٽائــي ايتــري حــد تائيــن وڌيــڪ آهــي ۽ اهــو ايتــري تــه مٿڀــري قــوت )تــرڻ جــي ســگھ )buoyant force(( لڳائــي 
ٿــو جــو ڪــو ماڻهــو بيٺــل حالــت ۾ بــه تــري ســگھي ٿــو ايتــري تائيــن جــو ماڻهــو هــن حالــت ۾ اخبــار بــه پڙهــي ســگھي 
ٿــو. هــن کــي مئــل ســمنڊ هــن ڪــري ســڏيو وينــدو آهــي ڇــاڪاڻ تــه هــن ۾ موجــود لــوڻ جــي تمــام گھڻــي مقــدار جــي 

ڪــري ڪنهــن بــه قســم جــا جانــدار )ٻوٽــا ۽ جانــور( زنــدھ رهــي نٿــا ســگھن.
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مختلف موضوعن تي ُجڙيل سنڌي پھاڪا

ذريعا:
طبي پھاڪا ۽ چوڻيون، انجينيئر عبدالوھاب سھتو

گلشڪر، ديوان ڪيولرام سالمتراِء آڏواڻي
گلقند ڀاڱو 2، ڀيرومل مھرچند آڏواڻي

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 



جــي  ان  ۽  تعليــم  جــي  ســنڌ  کانپــوِء،  ٺهــڻ  پاڪســتان 
بهتــريَء الِء ورتــل ڪوششــون تاريــخ  ٻڌائينــدي، ھــڪ 
جدوجھــد کــي ســامھون آڻيــن ٿيــون. 14 آگســٽ 1947ع  
تــي پاڪســتان ھــڪ آزاد اســالمي رياســت طــور قائــم 
ٿيــو، جنھــن کانپــوِء نومبــر 1947ع ۾ ڪراچــيَء ۾ پهريــن 
مرتــب  جنهــن ۾  وئــي،  تعليمــي ڪانفرنــس ڪوٺائــي 
ڪيــل سفارشــن کــي پاڪســتان جــي پهريــن پنــج ســاال رٿــا 
۾ شــامل ڪيــو ويــو. 1958ع ۾ شــريف ڪميشــن الڳــو 
ڪــري ســنڌي ٻولــيَء کــي پرائمــريَء تائيــن محــدود ڪــرڻ 
جــي ڪوشــش ڪئــي وئــي پــر باشــعور مقامــي ماڻھــن جي 
ــو واپــس  ــر 1962ع  ۾ اهــو فيصل مخالفــت ســبب آڪٽوب
ورتــو ويــو. ســال 1969ع ۾ ايــوب خــان جــي حڪومــت 
ــزن  قومــي تعليمــي ڪميشــن قائــم ڪئــي، جنهــن انگري
جــي ترتيــب ڏنــل تعليمــي نظــام ۽ مــروج تعليــم جــي هــر 
شــعبي ۾ ڪيتريــون تبديليــون تجويــز ڪيــون، جــن تــي 
پاڪســتان جــي ٻِيــن ۽ ٽِيــن پنــج ســاال رٿائــن ذريعــي عمــل 
ڪــرڻ جــي ڪوشــش ڪئــي وئــي. ان سلســلي ۾ ابتدائــي 
تعليــم کــي عــام ڪــرڻ خاطــر ســنڌ انــدر ســوين پرائمــري 
اســڪول کوليــا ويــا پــر غيــر ضــروري نصابــي تبديليــن، 
اڻ تجربيــڪار ماســترن جــي ڀرتيــن ۽ غلــط رٿابنــديَء 
ٿيــو.  متاثــر  بيحــد  معيــار  جــو  تعليــم  ابتدائــي  ســبب 
ســنڌ ۾ 1947ع کان وينــدي مختلــف دورن ۾ ابتدائــي، 
ايليمينٽــري ، ثانــوي ۽ اعلــٰي ثانــوي تعليــم جــي ترقــيَء 
ــن  ــون انه ــون رهي ــٺ ايندي ــل هي ــون عم الِء جيڪــي رٿائ

جــو وچــور هيٺيــنَء ريــت آهــي:

1947ع ۾ ٿيــل پهريــن تعليمــي ڪانفرنــس دوران . 1
ــي نشــونما ۽ ســندن پهرئيــن  ــارن جــي ذهن ــڍڙن ٻ نن
تعليمــي ڏاڪــي طــور نرســري ڪالس کــي مــروج 

ــو. تعليــم جــو الزمــي جــزو قــرار ڏنــو وي
1950ع کان 1980ع وارن ٽــن ڏهاڪــن دوران ابتدائــي . 2

ٻاراڻــي تعليــم جــي حوالــي ســان ڪا بــه بهتــر يــا 
مؤثــر تعليمــي رٿــا منظرعــام تــي نــه آئــي ۽ صــرف 
ڪچــي ڪالس کــي ٻــارن جــي ابتدائــي تعليمــي 

ڏاڪــي جــي حيثيــت حاصــل رهــي.
ــج ڪچــي ڪالس الِء منظــم تعليمــي . 3 1992ع ۾ رائ

ــن  ــي ۽ ســاڳئي ســال ٻيــن صوب پاليســي جــوڙي وئ
ايجوڪيشــن  پــڻ ســنڌ  گــڏ ســنڌ صوبــي ۾  ســان 
فائونڊيشــن کــي ھــڪ ايڪــٽ طــور اســيمبليَء مــان 

ــو. بــل پــاس ڪــري قائــم ڪيــو وي
2001ع ۾ 9 ســالن بعــد نيشــنل پــالن آف ائڪشــن . 4

فــار EFA )2001-2015( جــي جامــع رٿــا موجــب ابتدائــي 
ٻاراڻــي تعليــم کــي رســمي تعليمــي سرشــتي جــي 

صــورت ۾ مــروج ڪيــو ويــو.
ابتدائــي . 5 تــي  قومــي ۽ صوبائــي ســطح  2002ع ۾ 

ٻاراڻــي تعليــم) ECE (جــي نصــاب ۾ ُســڌارا آنــدا 
ويــا ۽ ECE الِء ترميــم ڪيــل ســنڌي نصــاب جــي 

موجودگــيَء کــي پــڻ يقينــي بڻايــو ويــو.
2004ع ۾ ريفــارم ائڪشــن پــالن تحــت ابتدائــي . 6

ٻاراڻــي تعليــم) ECE (کــي جــدا حيثيــت ڏئــي تســليم 
ڪيــو ويــو.

2009ع ۾ تعليمــي پاليســيَء موجــب ابتدائــي ٻاراڻــي . 7
تعليــم) ECE (کــي مــروج تعليــم جــو حصــو بڻائــي 
ــون، جيڪــي  ــون وي ــون متعــارف ڪراي ــي رٿائ عمل
هــن وقــت تائيــن ســرڪاري تــوڙي نجــي اســڪولن 

۾ هلنــدڙ آهــن.

ســنڌ حڪومــت طرفــان ابتدائــي ٻاراڻــي تعليــم الِء قومــي 
تعليمــي پاليســي )2009ع( جــون قبــول ۽ عمــل هيــٺ آيــل 

پنــج مکيــه عملــي رٿائــون هيٺيــنَء ريــت آهــن:

ابتدائــي ٻاراڻــي تعليــم جــي معيــار کــي بهتــر بنائــڻ . 1
جــو بنيــاد ٻــار جــي شــخصي ترقــيَء واري خيــال 
تــي مبنــي هجــي. ٻــارن کــي اســڪولن ۾ ســخت ۽ 
پابنــد ماحــول بجــاِء هيجــان خيــز، باهمــي ســرگرمي ۽ 

ــد وارو ماحــول فراهــم ڪــرڻ. راندرون
ابتدائــي ٻاراڻــي تعليــم جــي حاصــالت الِء ٻــارن جــي . 2

عمــر جــي حــد 3 کان 5 ســال مقــرر هجــي ۽ گهــٽ 
ــم رياســت  ۾ گهــٽ هــڪ ســال جــي پرائمــري تعلي
طرفــان ڏيــڻ ۽ اينــدڙ ڏهــن ســالن ۾ ابتدائــي ٻاراڻــي 

تعليــم کــي عالمــي اصولــن موجــب يقينــي بنائــڻ.
ابتدائــي ٻاراڻــي تعليــم جــي بندوبســت الِء پرائمــري . 3

اســڪولن کــي پابنــد بنائــڻ ۽ ان مقصــد الِء اضافــي 
بجيــٽ، اســتاد ۽ مــددگار فراهــم ڪــرڻ.

ٻــارن . 4 اســتادن الِء  ڏينــدڙ  تعليــم  ٻاراڻــي  ابتدائــي 
جــي ذهنــي الڙي مطابــق خــاص تربيتــي پروگــرام 

جوڙائــڻ.
دارومــدار . 5 جــو  پروگــرام  تربيتــي  جــي  اســتادن 

ــي ٿيــل قومــي  ــي ٻاراڻــي تعليــم جــي نظرثان ابتدائ
۾  مــواد  مــددگاري  ۽  نصــاب  هئــڻ،  تــي  نصــاب 
ــي گوناگونيــت کــي  مخصــوص عالئقــن جــي ثقافت

ڪــرڻ. اجاگــر 

ســاڳيَء ريــت مختلــف ســالن ۾ پرائمــري/ ايليمينٽــري 
تعليــم جــي واڌاري الِء وفاقــي ســطح تــي جوڙيــل جــن 
پاليســين کــي صوبــن تــي الڳــو ڪيــو ويــو، انهــن جــو 

ــي: ــت آه ــن ري وچــور ه

ايجوڪيشــن ڪانفرنــس ۾ طئــي . 1 نيشــنل  1947ع 
پرائمــري  پاليســيَء موجــب مفــت ۽ الزمــي  ٿيــل 
ــت،  ــو ۽ اســتادن جــي تربي ــو وي ــي زور ڏن ــم ت تعلي
ــم مســئلن  ــان جــي اه ــم ۽ تعليمــي زب طبعــي تعلي
پرائمــري  يونيورســل  ڪــري  ويچــار  غــور  تــي 
ايجوڪيشــن جــي اصولــن تحــت پرائمــري تعليــم 
کــي ٻــن ڏهاڪــن ۾ عــام ڪــرڻ جــو هــدف مقــرر 

ڪيــو ويــو.
ايجوڪيشــنل . 2 آف  پــالن  ‘نيشــنل  ۾  1951ع 

 66 جــي  ســالن   11 6 کان  هيــٺ  رٿــا  ڊيويلپمينــٽ’ 
ســيڪڙو ٻــارن کــي پرائمــري تعليــم ڏيــڻ الِء 50 
ســيڪڙو تربيــت يافتــه اســتادن جــي کــوٽ پــوري 
ڪــري،  ڀرتيــون  جــون  اســتادن   86000 الِء  ڪــرڻ 
پرائمــري اســڪولن جــي تعــداد ۾ اضافــو ڪيــو ويــو.

آن . 3 ڪميشــن  دي  آف  ‘رپــورٽ  دوران  1959ع 
نيشــنل ايجوڪيشــن’ جــي پاليســيَء تحــت پرائمــري 
اســڪولن ۾ ٻــارن جــي شــرح لــڳ ڀــڳ 50 ســيڪڙو 
‘يونيورســل  ۾  ســالن   15 اينــدڙ  ۽  پهتــي  تائيــن 
پرائمــري ايجوڪيشــن’ تائيــن رســائيَء جــو هــدف 

مقــرر ڪيــو ويــو.
4 . New Education (1970ع ۾ نئيــن تعليمــي پاليســيَء

17

تعليم جي پھچ ۽ رسائيَء۾
 سنڌ ايجوڪيشن  فائونڊيشن جو جدت ڀريو سفر

ادارو

کوليــا  اســڪول  پرائمــري  ســوين  انــدر  ســنڌ 
اڻ  تبديليــن،  نصابــي  ضــروري  غيــر  پــر  ويــا 
غلــط  ۽  ڀرتيــن  جــي  ماســترن  تجربيــڪار 
معيــار  جــو  تعليــم  ابتدائــي  ســبب  رٿابنــديَء 

ٿيــو. متاثــر  بيحــد 

پاليســيَء  ايجوڪيشــن  ۾‘نيشــنل  1992ع 
ڌيــان  خــاص  تــي  تربيــت  جــي  اســتادن  ’تحــت 
ڏنــو ويــو، پرائمــري تعليــم کــي الزم ۽ 2002ع 
تائيــن خواندگــيَء جــي شــرح جــو 70 ســيڪڙو 

مقــرر ڪيــو ويــو.

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 
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قــدر  رٿائــن ۾ ڪجهــه  پراڻيــن  ذريعــي    )  Policy
ترميــم ۽ توســيع ڪــري ‘يونيورســل ايليمينٽــري 
ايجوڪيشــن ’جــي مقصــدن کــي عــام ڪــرڻ ۽ خاص 
ــو. ــو وي طــور تــي ڇوڪريــن جــي تعليــم تــي زور ڏن

1972ع ۾‘دي ايجوڪيشــن پاليســي ’جــي هــڪ رٿــا . 5
موجــب گهــٽ اســتحقاق رکنــدڙ عورتــن جــي تعليــم 
کــي يقينــي بنائــڻ الِء اثرائتــا قــدم کنيــا ويــا ۽ ســندن 
الِء ڏهيــن درجــي تائيــن مفــت ۽ معيــاري تعليــم 

الزم ڪئــي وئــي.
اينــڊ . 6 پاليســي  ايجوڪيشــن  ۾‘نيشــنل  1979ع 

امپليمينٽيشــن پروگــرام ’نالــي تعليمــي پاليســيَء 
ــيَء ذريعــي 1987ع تائيــن  هيــٺ بهتــر حڪمــت عمل
ڇوڪــرن جــي يونيورســل پرائمــري ايجوڪيشــن ۽  
1992ع  تائيــن ڇوڪريــن جــي ‘يونيورســل پرائمــري 
ــل نتيجــا حاصــل  ــي گهرب ايجوڪيشــن ’جــي آڌار ت
ڪــرڻ جــو هــدف مقــرر ڪيــو ويــو .1983ع تائيــن 
گهربــل تعليمــي شــرح 60 ســيڪڙو ۽ ان کانپــوِء 100 

ــي. ســيڪڙو مقــرر ڪئــي وئ
ڊراپ . 7 ’۾  پــالن  ايجوڪيشــن  ‘نيشــنل  ۾  1986ع 

۽  پروگــرام  لٽريســي  وائــڊ  نيشــن  اســڪول،  ان 
نئيــن روشــني اســڪول جهڙيــن رٿائــن جــو اضافــو 
ڪيــو ويــو، جــن تحــت غريــب طبقــي جــي ٻــارن 
الِء پرائمــري تعليــم مڪمــل ڪــرڻ الِء ســهولتون 
فراهــم ڪيــون ويــون. ان کانســواِء ثانــوي تعليــم 
کان هيٺئيــن درجــي جــي 225000 ٻــارن/ شــاگردن کــي 
غيــر رســمي تعليمــي طريقــن ذريعــي اعلــٰي ثانــوي 
تعليمــي درجــن ۾ رســمي تعليــم کــي بهتــر نمونــي 
ــي غــور ويچــار  ــدا ڪــرڻ ت ســمجهڻ جــي ســگهه پي

ــو. ڪيــو وي
’تحــت . 8 پاليســيَء  ايجوڪيشــن  ۾‘نيشــنل  1992ع 

تــي خــاص ڌيــان ڏنــو ويــو،  اســتادن جــي تربيــت 
تائيــن  2002ع  ۽  الزم  کــي  تعليــم  پرائمــري 
خواندگــيَء جــي شــرح جــو 70 ســيڪڙو مقــرر ڪيــو 

ويــو.
رٿــا . 9 پالن’جــي  ايجوڪيشــن  ‘نيشــنل  ۾  1998ع 

موجــب 2000ع تائيــن خواندگــيَء جي شــرح کي ٻيڻو 
ڪــرڻ، تعليــم جــي ميــدان ۾ عطيــا ڏينــدڙ ادارن کي 
شــموليت جــو موقعــو فراهــم ڪــرڻ ۽ ايليمينٽــري 
تعليــم جــي ســڌاري الِء ‘سوشــل ائڪشــن پروگــرام’ 

جــي تجويــز ڪيــل حڪمــت عمليــن تــي غــور ڪيــو 
ويو ۽ ان ڏس ۾ 57000 مســجد اســڪولن) مســجدن 

۾ تعليــم ڏيــڻ( جــو آغــاز پــڻ ڪيــو ويــو.
2004ع ۾ ‘ايجوڪيشــن ســيڪٽر ريفارم- ائڪشــن . 10

پــالن ’جــي رٿــا تحــت الزمــي پرائمــري تعليــم کــي 
قومــي آرڊيننــس جي شــق ۾ شــامل ڪيــو ويو ،جنهن 
جــي بنيــاد تــي اڳ ۾ قائــم پرائمــري اســڪولن جــي 
ــا  ــدم کني ــر ق ــڻ الِء ڪــي مؤث ــر بنائ ســاخت کــي بهت
ويــا، نئيــن اســڪولن جــي تعميــر ۽ ڪجهــه پرائمــري 
اســڪولن کــي ايليمينٽــري اســڪول جــو درجــو ڏئي 
ضــروري ســهولتون فراهــم ڪيــون ويــون، ســالن 
کان مــروج ڪچــي ڪالس کــي ‘ابتدائــي ٻاراڻــي 

تعليــم ’)ECE (۾ بداليــو ويــو.
تــي ‘قومــي تعليمــي . 11 2009ع دوران وفاقــي ســطح 

پاليســي2009-ع ’جــي رٿــا هيــٺ جيڪــي تعليمــي 
رٿائــون صوبــن تــي الڳــو ڪيــون ويــون، انهــن ۾ 
يونيورســل پرائمــري ايجوڪيشــن جــي اصولــن تــي 
ــدي پرائمــري تعليــم کــي ڳوٺــن ۾ عــام  عمــل ڪن

ــو. ڪــرڻ جــو هــدف مقــرر ڪيــو وي
پرائمــري تعليــم جــي حصــول الِء ٻــارن جــي عمــر . 12

جــي حــد 6 کان 10 ســال مقــرر ڪئــي وئــي.
‘تعليــم ســڀني الِء ’جــي مقصــدن کــي حاصــل ڪــرڻ . 13

الِء هــر ممڪــن مالــي وســيلن کــي ڪتــب آڻــڻ جــون 
ڪوششــون ورتيــون ويــون.

ضــرورت آهــر ابتدائــي/ پرائمــري اســڪولن کــي . 14
ڏنــي  حيثيــت  جــي  اســڪولن  ايليمينٽــري  مــڊل/ 

وئــي.
بيــن االقوامــي ســطح تــي تعليمــي ميــدان ۾ ترقــيَء . 15

۽  رٿــا  تعليمــي  بهتــر  کــي  ملڪــن  ٻاهريــن  الِء 
اســڪول ۾ بهتــر ســهولتون فراهــم ڪــرڻ الِء امــداد 

ــي. ــي وئ جــي دعــوت ڏن
اســڪولن کان داخــال جــي گهــٽ ٿينــدڙ شــرح تــي . 16

ضابطــو آڻــڻ کــي اوليــن ترجيــح مقــرر ڪئــي وئــي.
اســڪول ۾ پڙهنــدڙ ٻــارن ۾ ڪجهــه بنيادي خوراڪ . 17

جــي تقســيم کــي عمــل ۾ آنــدو ويــو تــه جيئــن ٻــار/ 
شــاگرد، خــاص ڪــري ڇوڪريــون مسلســل تعليــم 

حاصــل ڪــري ســگهن.
اســڪولن کــي ڪجهــه قــدر پرڪشــش بنائــي بهتــر . 18

جــو  فراهــم ڪــرڻ  ماحــول ۽ ســهولتون  تعليمــي 
ــو. ــو وي ــد بناي پابن

رهائشــي . 19 هــڪ  هــر صوبــي ۾  طرفــان  حڪومــت 
وئــي. ڏنــي  منظــوري  جــي  اســڪول 

20 . ID هــر ٻــار کــي پهريــن جماعــت ۾ داخــال ســان هــڪ
ــو، جيــڪا  ــو وي ــي غــور ويچــار ڪي جــاري ڪــرڻ ت
هــر ٻــار/ شــاگرد تــوڙي شــاگردياڻيَء جــي ســموري 

تعليمــي زندگــيَء ســان الڳــو رهــي ســگهي.

اٺــن مکيــه حصــن ۾  نظــام  تعليمــي  ســنڌ ۾ موجــوده 

تعليــم،  ٻاراڻــي  ابتدائــي  جهــڙوڪ:  آهــي،  ورهايــل 
ايليمينٽــري تعليــم، ثانــوي ۽ اعلــٰي ثانــوي تعليــم، اعلــٰي 
تعليــم، هنــري ۽ فنــي تعليــم، خــاص/ معــذور ٻــارن جــي 
تعليــم، غيــر تدريســي ۽ نوجوانــن جــي تعليــم، دينــي 

مدرســن جــي تعليــم.

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ايڪــٽ 1992ع تحــت هــڪ 
نيــم خودمختيــار اداري طــور قائــم ڪئــي وئــي هئــي، 
جنهــن کــي مينڊيــٽ مليــو تــه هــو صوبــي ۾ مختلــف 
قســمن جــي تعليمــي انٽروينشــنس  ذريعــي تعليــم جــي 
واڌاري الِء مــددگار بڻجــي ســامھون رھــي. ھــي ايڪــٽ 
۽  قدمــن  تعليمــي  تــي  پئمانــي  وڏي  کــي  فائونڊيشــن 
معــاون ســرگرمين ذريعــي تعليــم جــي شــعبي ۾ مــدد 
فراهــم ڪــرڻ الِء وســيع پئمانــي تــي اختيــار مهيــا ڪــري 
فائونڊيشــن  وٺــي،  کان  قيــام  پنهنجــي  ۾  1992ع  ٿــو. 
ســموري ســنڌ جــي شــاگردن خــاص طــور تــي صوبــي جــي 
ڏورانهــن ۽ ترقــيَء کان وانجهيــل عالئقــن ۾ شــاگردن 
کــي وڌائــڻ  تعليــم جــي رســائي  الِء مفــت ۽ معيــاري 
ان سلســلي ۾  آهــن  ســنجيدهه ڪوششــون ڪيــون  الِء 
پروگــرام،  اســڪولز  فيلوشــپ  ۾  1999ع  فائونڊيشــن 
ڪميونٽــي ســپورٽيڊ اســڪولز پروگــرام، ھــوم اســڪول 
پروگــرام، ووميــن لٽريســي اينــڊ امپاورمينــٽ پروگــرام، 
نئــي  ھــڪ  ســان  پروگــرام  ايجوڪيشــن  ليبــر  چائيلــڊ 
ــل  ــداز ٿي ــل ۽  نظران ــي پي جــدت کڻــي صوبــي جــي پٺت
ڪميونٽيــز جــي الِء ڪــم ڪيــو. جنھــن کانپــوِء پبلــڪ 
ٽــو پرائيويــٽ  پرائيويــٽ پارٽنــر شــپ تحــت ســپورٽ 
ــڏ  ــو ۽ ان ســان گ ــرام آي ايجوڪيشــن انســٽيٽيوٽ پروگ
انٽيگريٽيــڊ ايجوڪيشــن لرننــگ پروگــرام کــي ســنڌ 
۾ امپليمينــٽ ڪيــو ويــو. جنھــن کانپــوِء رورل بيســڊ 
ڪميونٽــي اســڪول پروگــرام جــي اســڪولن جــو ڄــار 
وڇايــو ويــو، ٻئــي طــرف ابتدائــي ســکيا واري پروگــرام 
کــي پــڻ آنــدو ويــو ۽ پرائمــري کان پھريــان وارن عمــر 
جــي ٻــارن جــي الِء پڙھائــڻ جــي معيــاري طريقــي تــي 
عمــل پيــرا ٿينــدي ســٺا نتيجــا حاصــل ڪيــا. ائيــن پبلــڪ 
جــي  تعليــم  ڏينــدي  ھٿــي  کــي  پارٽنرشــپ  پرائيويــٽ 
شــعبي ۾ ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ســموري ســنڌ 
۾ خــاص ڪــري انھــن پٺتــي پيــل ۽ نظــر انــداز ڳوٺــن 
ــم  ــي تعلي ــو، جت ــم ڪي ۽ عالئقــن ۾ اســڪولن کــي قائ
ــار  ــن ٻ ــي ۽ ھزاري ــه ھئ ــل ن ــا ٿي ــه ســھولت مھي جــي ڪا ب
اســڪول کان ٻاھــر ھيــا جــن کــي فائونڊيشــن پنھنجــي 
پارٽنــرز جــي وســيلي اســڪولن ۾ آنــدو. ان طــرح ســان 
پرائمــري کان اڳتــي واري تعليــم کــي پــڻ ھٿــي وٺرائــي 
صوبــي ۾ مــڊل ۽ ھائــي اســڪول قائــم ڪيــا ويــا، ان 
کانســواِء  ايــس اي ايــف اسســٽيڊ اســڪول ۽ پــي پــي آر 
ايــس جــي فيــزز کــي بــه وڌايــو ويــو ۽ وڌيــڪ اســڪولن 

ــو. ــم ڪيــو وي کــي قائ

ســان  حوالــي  جــي  جوڙجــڪ  ٻيھــر  جــي  ايــف  اِي  ايــس 
ٿيــڻ ضــم  جــو  پروگرامــن 

 فائونڊيشــن جــي پروگرامــن کــي ضــم ڪــرڻ وارو قــدم 

هــڪ  ۾  صوبــي  هــر  طرفــان  حڪومــت 
رهائشــي اســڪول جــي منظــوري ڏنــي وئــي.

ســان  داخــا  ۾  جماعــت  پهريــن  کــي  ٻــار  هــر 
ويچــار  غــور  تــي  ڪــرڻ  جــاري   ID هــڪ 
تــوڙي  شــاگرد  ٻــار/  هــر  جيــڪا  ويــو،  ڪيــو 
شــاگردياڻيَء جــي ســموري تعليمــي زندگــيَء 

ســگهي. رهــي  الڳــو  ســان 

پئمانــي  وڏي  کــي  فائونڊيشــن  ايڪــٽ  ھــي 
ســرگرمين  معــاون  ۽  قدمــن  تعليمــي  تــي 
فراهــم  مــدد  ۾  شــعبي  جــي  تعليــم  ذريعــي 
مهيــا  اختيــار  تــي  پئمانــي  وســيع  الِء  ڪــرڻ 
کان  قيــام  پنهنجــي  ۾  1992ع  ٿــو.  ڪــري 
ــاگردن  ــي ش ــنڌ ج ــموري س ــن س ــي، فائونڊيش وٺ
خــاص طــور تــي صوبــي جــي ڏورانهــن ۽ ترقــيَء 
مفــت  الِء  شــاگردن  ۾  عائقــن  وانجهيــل  کان 
الِء  وڌائــڻ  کــي  رســائي  جــي  تعليــم  معيــاري  ۽ 

آهــن ڪيــون  ڪوششــون  ســنجيدهه 

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 
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نــو(  2015 ع ۾ ٻيھــر جوڙجــڪ /ترتيــب ڏيــڻ )تنظيــِم 
مھــم جــي پــس منظــر ۾ شــروع ڪيــو ويــو ھــو، جيڪــو 
تــي  جــي جامــع نظرثانــي  اســڪول جــي ڪارڪردگــي 
مشــتمل هــو، جنهــن ۾ انتظاميــه، تعليمــي معيــار ۽ داخــال 
کــي بهتــر بڻائــڻ جــي ضــرورت جــي نشــاندهي ڪئــي 
انتظامــي  مقصــد  جــو  جوڙجــڪ  جــي  پروگــرام  وئــي. 
معاملــن ۽ معيــار کــي بهتــر بڻائــڻ ســان گڏوگــڏ اســڪول 
جــي ماحــول، نصابــي صالحيتــن کــي وڌائــڻ ۽ علــم جــي 
فراهمــي کــي جديــد بنائــڻ هــو. ان حوالــي ســان پروگرامــن 
جــي قلمــدان )پــورٽ فوليــو( ۾ بناوتــي/ ســاختي تبديليــن 
کــي مختلــف قدمــن ذريعــي بهتــر ڪيــو ويــو آهــي، جنھــن 
۾ معاهــدن تــي نظرثانــي، پاليســي کــي ھمــوار ڪــرڻ، 
ھيــڊ ٽيچــر ۽  ســبجيڪٽ ٽيچــرز جــي الزمــي تقــرري 
۽ اســڪولن جــي گھــڻ درجابنــدي )ملٽــي گريڊنــگ( جــو 
خاتمــو شــامل آھــن. شــاگردن جــي داخــال ۾ وڏي پئمانــي 
جــي  اســتاد  ۽  شــاگردن  ڪرائــي  متعــارف  ســڌارا  تــي 
نســبت ۽ شــاگردن کان ڪالس جــي نســبت کــي ســمجهڻ 
چائلــڊ  )ارلــي  ٻالڪپــڻ  ابتدائــي  ويــو.  ڏنــو  زور  تــي 
ــدان ۽ ھــم  ــن جــا مي ــون، راندي ھــوڊ( ســيٽ اپ، ليبارٽري
نصابــي ســهولتن  کــي باقاعدگــيَء ســان الڳــو ڪيــو پيــو 
وڃــي. ان سلســلي ۾ آئــي ســي ٽــي تــي ٻــڌل ســکيا الِء 
ضــروري انفراســٽرڪچر پــڻ متعــارف ڪرايــو ويــو آهــي. 
ان کانســواِء ماحــول دوســت اســڪولن )صــاف توانائــي 
ــي ۽  ــڻ جــي صــاف پاڻ ــڻ ۽ پيئ ــي بنائ ذريعــي( کــي يقين
بيــت الخــال جــي ســھولتن تائيــن پهــچ ســان گــڏ صحتمنــد 
ماحــول کــي اســڪولن ۾ الڳــو ڪــرڻ شــام آهــن. FAS جي 
ــف جــي شــراڪتدارن کــي  ــس اِي اي ــه اي ڪوشــش آهــي ت
ــار  مثــال بڻائينــدي تعليــم ســان الڳاپيــل ســماجي ڪاروب
)انٽرپرائيــز( ڏانهــن منتقــل ڪجــي. معيــاري تعليــم جــي 
حوالــي ســان ايــس اِي ايــف جــو خــواب پبلــڪ پرائيويــٽ 
جــي  تعليــم  ذريعــي  شــراڪتداري  جــي  ۽ ڪميونٽــي 
رســائي جــي قابــل عمــل نمونــن )ماڊلــز( جــي تيــار ڪــرڻ ۽ 

انهــن کــي الڳــو ڪــرڻ جــي عــزم ســان گــڏ، بنيــادي تعليــم 
تائيــن رســائي ۽ خواندگــي جــي شــرح کــي بهتــر ڪــرڻ 
آهــي، جيڪــي مقامــي ضرورتــن ســان مطابقــت رکنــدڙ 
ھجــن ۽ اهــي شــراڪتدار ســڌي طــرح  ڪميونٽيــز جــي 
پائيــدار ترقــي الِء خدمــت جــاري رکنــدي پنهنجــي حصــي 

جــو ڪــم ڪــري رهيــا آهــن. انهــن مقصــدن ۾:

ســنڌ جــي انتهائــي پٺتــي پيــل عالئقــن ۾ معيــاري 	 
تعليــم جــي پهــچ کــي يقينــي بڻائــڻ الِء نجــي شــعبي 
الِء  ڪــرڻ  مــدد  جــي  حڪومــت  کــي  ادارن  جــي 

حوصــال افزائــي ڪــرڻ.
اســڪول کان ٻاھــر وارن ٻــارن ۽ نوجوانــن خــاص 	 

ــم جــي ســهولتن  ــن جــي الِء تعلي ــي ڇوڪري طــور ت
تعليــم  پرائمــري  يونيورســل  ذريعــي  کــي وڌائــڻ 

تحــت ســرڪاري پاليســين کــي وڌائــڻ.
ھيٺيــن ســطح  تائيــن مفــت ۽ لچڪــدار ســکيا جــي 	 

موقعــن کــي وڌائــڻ.
تعليم ۾ صنفي مساوات کي يقيني بڻائڻ.	 
معيــاري ســڌارن جــي ڪوششــن کــي مســتحڪم 	 

ڪــرڻ الِء ڳوٺاڻــن جــي شــراڪت ســان اســڪولن 
جــي پائيــدار ترقــيَء کــي يقينــي بڻائــڻ.

فائونڊيشــن ويجھــڙ واري عرصــي ۾ ڪجــھ اھــم 	 
ــو آهــي جــن ۾: ــان ڏن ُنڪتــن تــي ڌي

پرائمــري اســڪولن کــي ايليمينٽــري ســطح تــي ۽ 	 
ايليمينٽــري اســڪولن کــي ســيڪنڊري ســطح تائيــن 

ترقــي ڏيــڻ.
نياڻين جي تعليم الِء ُاتساھ پيدا ڪرڻ.	 
اهــل اســڪولن ۾ آڊيــو ويــزول )ســمعي / بصــري( 	 

ڪمــرا، ڪمپيوٽــر ۽ ســائنس ليبارٽريــن جــي قيــام 
۾ مــدد فراهــم ڪــرڻ.

تدريســي طريقــن ۾ آئــي ٽــي جــي بنيــاد تــي ســڌارا 	 
متعــارف ڪرائــڻ.

ڪجهــه چونڊيــل اســڪولن ۾ متبــادل توانائــي جــي 	 
حــل طــور شمســي توانائــي کــي اســتعمال ڪــرڻ الِء 

ســھائتا فراهــم ڪــرڻ.

ايــس اِي ايــف پنھنجــي شــراڪتدارن ) اســڪول آپريٽــرز( 
کــي فــي ٻــار  سبســڊي مــاڊل تحــت مالــي ســھائتا کــي 
ــل مالــي ســهائتا کانســواِء  ــان ڪي ــي ٿــي ۽ مٿــي بي وڌائ
ايــس اِي ايــف داخــل ٿيــل ٻــارن کــي مفــت درســي ڪتــاب 
۽ ســکيا وارو مــواد پــڻ فراهــم ڪنــدي آهــي ۽ مختلــف 
ٽريننگــز ۽ نمائشــن ذريعــي اســتادن ۽ اســڪول آپريٽــرز 
ــڻ ۾ مــدد فراهــم  جــي پيشــيوراڻي صالحيتــن کــي وڌائ
ســائنس  ۽  فائونڊيشــن FAS ۾ ڪمپيوٽــر  ٿــي.  ڪــري 
ــه  ــي ت ــا ڪــري ٿ ــه مھي ــٽ ب ــام الِء گران ــز جــي قي ليبارٽري
جيئــن پوســٽ-پرائمري جــي تعليــم جــي حوصــال افزائــي 
اڳتــي  کــي  STEM ڪورســز  تــي  طــور  خــاص  ڪجــي 
تــه حــدف ڪيــل عالئقــن جــي ڳالهــه  وڌائجــي. جڏھــن 
ــه، فائونڊيشــن اسســٽڊ اســڪولز پروگــرام جــو  ڪجــي ت
ڄــار پــوري ســنڌ صوبــي ۾ پکيڙيــل آھــي. فائونڊيشــن 

ــت آهــن:  ــا ســي هــن ري ــاَء ورت ــار الِء جيڪــي اپ معي
تــه 	  آهــي  ضــروري  الِء  تجديــد  جــي  معاهــدن 

انٽرپرينيوئــرز بهتــر تعليمــي ماحــول ۾ تعليــم ۽ 
ڪــن. ســيڙپڪاري  الِء  معيــار  بهتــر  جــي  ســکيا 

انــدازو 	  جــو  حاصــالت  جــي  ســکيا  جــي  شــاگردن 
وٺــڻ. ســاليانوجائزو  جــو  شــاگردن  الِء  لڳائــڻ 

اســتادن جــي تدريســي طريقــن جــي صالحيتــن جــي 	 
 Teacher-centric جــي  انهــن  الِء  ڪــرڻ  پڙتــال  جــاچ 

ڪــرڻ.  assessment
مانيٽرنــگ اينــڊ ايواليوئيوشــن )ايــم اينــڊ اِي( جــي 	 

بهتريــن طريقــن کــي اســتعمال ڪنــدي اســڪولن 
ــي ڪــرڻ. جــي باقاعــدي نگران

اهم قدم
معيــاري تعليــم کــي وڌيــڪ رســائي الئــق بڻائــڻ الِء 	 

افقــي ۽ عمــودي بنيــادن تــي پروگرامــن ۾ وســعت 
آڻــڻ.

ماحولياتــي 	  ۽  نصابــي  عمارتــن،  جــي  اســڪولن 
بڻائــڻ. بهتــر  کــي  حالتــن 

اســتادن الِء ھــڪ وســيع تربيتــي پروگــرام جــو آغــاز 	 
ڪرڻ.

معيــاري آڊٽ ميڪينــزم جــو طريقيــڪار متعــارف 	 
ڪرائــڻ.

ڪنــدي  	  اســتعمال  کــي  طريقــن  اثرائتــن  وڌيــڪ 
وٺــڻ. جائــزو  ريگيولــر  جــو  شــاگردن  ۽  اســتادن 

اپ 	  جــي  اســڪولن  مطابــق  معيــار  ٿيــل  طئــي  
ڪــرڻ.  پيــدا  آهنگــي  ھــم  ۽  ســھولت  جــي  گريڊيشــن 

اســڪولن ۾ متبــادل توانائــي جــي ذريعــن خــاص 	 
طــور تــي شمســي توانائــي کــي اســتعمال ڪــرڻ .

۽ 	  شــروعات  جــي  بهتــر ڪــرڻ  کــي  ڪالس روم 
مــواد جــي فراهــم ڪــرڻ. ســکڻ واري 

پروگرامز ۽ پراجيڪٽ جو مختصر تعارف

)FAS( فائونڊيشن اسسٽڊ اسڪولز

 )FAS( ايــس اِي ايــف جــي فائونڊيشــن اسســٽڊ اســڪولز

۾  عائقــن  پيــل  پٺتــي  انتهائــي  جــي  ســنڌ 
بڻائــڻ  يقينــي  کــي  پهــچ  جــي  تعليــم  معيــاري 
الِء نجــي شــعبي جــي ادارن کــي حڪومــت جــي 

ڪــرڻ. افزائــي  حوصــا  الِء  ڪــرڻ  مــدد 
نوجوانــن  ۽  ٻــارن  وارن  ٻاھــر  کان  اســڪول 
تعليــم  الِء  جــي  ڇوڪريــن  تــي  طــور  خــاص 
يونيورســل  ذريعــي  وڌائــڻ  کــي  ســهولتن  جــي 
پاليســين  ســرڪاري  تحــت  تعليــم  پرائمــري 

وڌائــڻ. کــي 

جــي  تعليــم  فائونڊيشــن  ايجوڪيشــن  ســنڌ 
پنھنجــو  تــي  فورمــز  مختلــف  الِء  جــي  ترقــي 
تــه  ڇــو  آھــي  رھــي  ڪــري  ادا  ڪــردار  ڀرپــور 
تصــور  ان  جــي  حڪومــت  ســنڌ  فائونڊيشــن 
کــي ته“مفــت ۽ معيــاري تعليــم ســڀني الِء ”کــي 
مقصــد ڪــري کنيــو آھــي ۽ ان  پنھنجــي اوليــن 
ڪنــدي.  پــورا  هــدف  ســڀئي  فائونڊيشــن  الِء 

جيڪــي  شــراڪتدار،  جــا  فائونڊيشــن 
جــي  انهــن  ٿــا،  هائيــن  انتظــام  جــو  اســڪولن 
ڳوٺــن  ُانهــن  پــاڙون  جــون  فائونڊيشــن  ڪــري 
انٽرپرينيوئرشــپ  ســماجي  آهــن.  مضبــوط  ۾ 
پرائيويــٽ  پبلــڪ  جــي  فائونڊيشــن  تصــور  جــو 
ٿــو،  ســگهجي  ڏســي  ۾  مــاڊل  پارٽنرشــپ  
جــا  اســڪولن  شــراڪتدارن  جــي  اســان  جتــي 

آهــن. ڪيــا  تيــار  مــاڊل  بهتريــن  انتهائــي 

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 
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اســڪولز  اسســٽڊ  فائونڊيشــن  تــه  ڪجــي  ڳالهــه  جــي 
ــن پروگرامــز جــو  )FAS(، ايــس اِي ايــف جــي چئــن بهتري
مجموعــو آهــي، جنهــن ۾ايــس اِي ايــف اسســٽڊ اســڪولز 
ســنڌ  رورل  اِن  اســڪولز  پرائيويــٽ  پروموٽنــگ   ،SAS
 ESSP ايگزيســٽنگ اســڪولز ســپورٽ پروگــرام ،PPRS
پروگــرام  اســڪولز  هــاِء  اينــڊ  مــڊل  ايــف  اِي  ايــس  ۽ 
SMHSP شــامل آهــن. فائونڊيشــن اسســٽڊ اســڪولن جــي 
ــاڊل  ــي( م ــي پ ــي پ ــٽ پارٽنرشــپ )پ ــا پبلــڪ پرائيوي ارتق
کــي وڌيــڪ مضبــوط ڪــرڻ الِء هــڪ ٻيــو قــدم آهــي، 
جنهــن ۾ فائونڊيشــن جــو مقصــد ٻٽــن مقصــدن کــي هٿــي 
ــو  ــي پهــچ ۽ ٻي ــاد ت ــري جــي بني ــڻ آهــي، هــڪ براب وٺرائ
ٻــارڙن تائيــن معيــاري تعليمــي رســائيَء کــي پــوري ســنڌ 

۾وڌائــڻ.

َنون فائونڊيشن اسسٽڊ اسڪولن جو قيام

بجيــٽ  جــي   2020-21 ماَنــواري وڏي وزيــر  جــي  اســان 
پيــش ڪــرڻ دوران اِهــو واعــدو ڪيــو هــو تــه فائونڊيشــن 
اسســٽڊ اســڪولن جــي ذريعــي صوبــي جــي پٺتــي پيــل 
عالئقــن ۾ تعليــم جــي رســائي کــي وڌايــو وينــدو. ان 
پــس منظــر ۾ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن، فائونڊيشــن 
ســنڌ  تحــت  مــاڊل  پارٽنرشــپ  پرائيويــٽ  پبلــڪ  جــي 
صوبــي جــي ســڀني ضلعــن ۾ ايــس اِي ايــف بــورڊ آف 
گورنــرز جــي منظــوري ســان فــردن ۽ تنظيمــن جــي ذريعي 
َنــَون فائونڊيشــن اسســٽڊ اســڪوَل کولــڻ جــي شــروعات 
ڪئــي، جنهــن جــي پهرئيــن مرحلــي ۾ ســنڌ ايجوڪيشــن 
پروگــرام  اســڪولز  اسســٽڊ  فائونڊيشــن  فائونڊيشــن، 
تحــت گهــٽ فيــس تــي هلنــدڙ پرائيويــٽ اســڪولن کــي 
هالئــڻ الِء فــردن ۽ تنظيمــن کان درخواســتون گهرائــڻ الِء 
ــان  ــردن ۽ تنظيمــن طرف ــو. فائونڊيشــن کــي ف اشــتهار ڏن
768 درخواســتون موصــول ٿيــون ۽ انهــن جــي اســڪول 
ڪئــي  پڙتــال  جــاچ  مطابــق  معيــار  واري  چونــڊ  جــي 
وئــي، جنهــن مــان تجويــز ڏينــدي 307 اســڪول ســائيٽ 
ويريفيڪيشــن ســروي الِء تجويــز ڪيــا ويــا. آخــرڪار 
ــو واري مرحلــي مــان گذرنــدي 125 ســائيٽس جــي  انٽروي
منظــوري ڏنــي وئــي ۽ پــي پــي پــي مــاڊل تحــت انهــن 

ســان معاهــدن تــي صحيحــون ڪيــون ويــون. اِهــا اميــد 
جــي  اســڪولن  هنــن  ۾  تــه صوبــي  ٿــي  وڃــي  ڪئــي 
ٻاهــر  کان  اســڪول  تائيــن   40,000 کان   30,000 ذريعــي 
وارن ٻــارن کــي تعليــم ڏئــي ســگهبي. ٻئــي مرحلــي ۾، 
ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن، َنــَون فائونڊيشــن اسســٽڊ 
اســڪولن الِء  درخواســتون گهرائــڻ الِء اشــتهار ڏنــو، 
جنهــن تحــت 3621 درخواســتون وصــول ڪيــو ويــون ۽ 
انهــن جــي جــاچ ڪئــي وئــي. نتيجي طور انهــن مان 2,999 
درخواســتون شــارٽ لســٽ ڪيــون ويــون، وري انهــن 
مــان 2,733 درخواســتن تــي غــور ڪنــدي انهــن جي ســائيٽ 
ويريفيڪيشــن ڪئي وئي.  انھن مطابق، 6,129 ســائيٽس 
ســان گــڏ لــڳ ڀــڳ 11,527 ســرڪاري تعليمــي ادارن کــي 
پــڻ وزٽ ڪيــو ويــو تــه جيئــن تقابلــي طريقــي تحــت َنــَون 
اســڪولن کــي هميشــه جيــان  ميــرٽ جــي بنيــاد تــي کولــي 
جــي  رپــورٽ  واري  ويريفيڪيشــن  ســائيٽ  ســگهجي. 
بنيــاد تــي 3,019 امڪانــي ســائيٽس جــي نشــاندهي ڪئــي 
وئــي ۽ وڌيــڪ انهــن کــي انٽرويــو واري طريقيــڪار 
تائيــن آنــدو ويــو، انھــيَء 
944 ســائيٽس  تــي  بنيــاد 
مــان  مرحلــي  )پھرئيــن 
ســميت(  ســائيٽس   125
کــي  تنظيمــن  ۽  فــردن 
پــي  پــي  ايــف  اِي  ايــس 
پــي مــاڊل تحــت اســڪول 
ويــا.  ڏنــا  الِء  کولــڻ 
وارو  چونــڊڻ  اســڪول 
 SEF طريقيــڪار  ســڄو 
جوڙيــل  جــي   SELD ۽ 
ڪيــو.  ڪميٽــيَء  هــڪ 
وڃــي  ڪئــي  اميــد  اِهــا 
هنــن  تــه صوبــي ۾  ٿــي 
ذريعــي  جــي  اســڪولن 
250,000 )اڍائــي لک( کان 
300,000 )ٽــي لــک( تائيــن 
اســڪول کان ٻاهــر وارن 
ڏئــي  تعليــم  کــي  ٻــارن 

ســگهبي.
جــا  فائونڊيشــن 
جيڪــي  شــراڪتدار، 
انتظــام  جــو  اســڪولن 
جــي  انهــن  ٿــا،  هالئيــن 
ڪــري فائونڊيشــن جــون 
۾  ڳوٺــن  ُانهــن  پــاڙون 
ســماجي  آهــن.  مضبــوط 

پبلــڪ  جــي  فائونڊيشــن  تصــور  جــو  انٽرپرينيوئرشــپ 
پرائيويــٽ پارٽنرشــپ  مــاڊل ۾ ڏســي ســگهجي ٿــو، جتــي 
اســان جــي شــراڪتدارن اســڪولن جــا انتهائــي بهتريــن 
مــاڊل تيــار ڪيــا آهــن. فائونڊيشــن، ڳوٺــن ۾ تعليمــي 
ــا آهــن انهــن  ــدم کني ــوان ق ــه ن ــڻ الِء جيڪــي ب بهتــري آڻ
۾ عورتــن مکيــه ڪــردار ادا ڪيــو آهــي، خــاص طــور 
تــي نياڻيــن جــي تعليــم حاصــل ڪــرڻ جــي حوالــي ســان 
ڳوٺاڻــن کــي راضــي ڪــرڻ ۽ نياڻيــن جــي حوصلــه افزائــي 
ڪــرڻ تــه ُهــو پنهنجــي شــروعاتي تعليــم مڪمــل ڪــن 
۽ اعلــٰي تعليــم حاصــل ڪــن. فائونڊيشــن جــي تــازي 
پيــش قدميــن ذريعــي اهــا ُاميــد ڪئــي پئــي وڃــي تــه اهــي 
پيــش قدميــون تعليــم تائيــن پهــچ جــي فراهمــي ســان گــڏ، 
انٽرپرينيوئــرز جــي شــراڪتداري، اســتادن، ٻئــي عملــي 
جــي صــورت ۾  تعميــر  جــي  اســڪولن  ڀرتــي ۽  جــي 
مقامــي ۽ صوبائــي ســطح تــي بــه معاشــي ســرگرمين کــي 

وٺرائينــدي. ھٿــي 

پيپلز اسڪولز پرگرام

ذميــواري  بــه  ٻِــي  هــڪ  کــي  ســنڌ حڪومتفائونڊيشــن 
ســونپي آهــي، جنهــن جــو ذڪــر ڪــرڻ ضــروري آهــي. 
انهــن ۾ھــڪ ذميــواري ســنڌ ۾ ســرڪاري اســڪوَل جــي 
ٻيھــر بحالــي جــي الِء قــدم کڻــڻ اھــم آھــي. ســنڌ حڪومــت 
پــاران قائــم ڪيــل انگلــش ميڊيــم ۽ جامــع هــاِء اســڪولز 
جــي آپريشــنل انتظــام کــي آئــوٽ ســورس ڪرائــڻ الِء 
پــڻ فائونڊيشــن کــي ذميــواري ســونپي وئــي آهــي. ان 
ڪاروائــي  ضــروري  پــاران  فائونڊيشــن  ۾  سلســلي 
مڪمــل ڪــري ورتــي آهــي ۽ نئيــن تعليمــي ســال ۾ لــڳ 
ڀــڳ 28 انگلــش ميڊيــم ۽ جامــع هــاِء اســڪولز کــي پيپلــز 
ــدا، جنهــن ۾  اســڪولز جــي نالــي ســان شــروع ڪيــا وين
انــدازي موجــب 16,000 کان 18,000 شــاگردن جــي ابتدائــي 
داخــال ٿينــدي. انهــن اســڪولن کــي ســنڌ ســرڪار پــاران 
جديــد تريــن انفرااســٽرڪچر تحــت تعميــر ڪيــو ويــو 
آهــي ۽ جديــد ســهولتن ســان ســنواريو ويــو آهــي تــہ جيئــن 
ســنڌ جــي مختلــف ضلعــن ۾ ٻــارن کــي پبلــڪ پرائيويــٽ 
پارٽنرشــپ موڊلٽــي تحــت مفــت ۽ معيــاري تعليــم جــي 

ــا ڪــري ســگهجي.  الِء ســازگار ماحــول مھي

سرڪاري اسڪولن جي عمارتن جي بحالي 

حڪومــت پــاران، فائونڊيشــن کــي غيــر فعــال ســرڪاري 
اســڪولن جــي عمارتــن کــي ايــس اِي ايــف جــي پــي پــي 
پــي موڊلٽــي تحــت فعــال ڪــرڻ الِء پــڻ ذميــواري ســونپي 
وئــي آهــي.  وڌيــڪ اهــو تــہ فائونڊيشــن ســال23-2022ع 

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 
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جــي شــروع  تائيــن، قابــل اعتمــاد نجــي شــراڪتدارن جــي 
شــراڪت ســان فائونڊيشــن جــي فــي ٻــار سبســڊي مــاڊل 
تحــت 500 جــي لــڳ ڀــڳ قابــل عمــل ســرڪاري اســڪولن 
جــي عمارتــن کــي فعــال بڻائينــدي، جنهــن ســان نــه فقــط 
حڪومــت جــي وســيلن کــي بهتــر بڻايــو وينــدو پــر صوبــي 
۾ اســڪول کان ٻاهــر وارن ٻــارن کــي اســڪول ۾ آڻــي 
اســڪول کان ٻاهــر وارن ٻــارن جــي تناســب ۾ گھٽتائــي 

آنــدي وينــدي. 

 
پروگــرام  اسڪالرشــپ  ايجوڪيشــن  اســڪول  ســنڌ 

)SSESP (

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن هــن وقــت ڪاميابــيَء ســان 
ســنڌ اســڪول ايجوڪيشــن اسڪالرشــپ پروگــرام جــو 
انتظــام ســنڀالي هالئــي رهــي آهــي، جنهــن تحــت ايــس 
اِي اينــڊ ايــل ڊي ۽ ايــس اِي ايــف جــي ذهيــن ۽ قابــل 
شــاگردن کــي 08 ســاٿي تعليمــي ادارن جــي ســهڪار ســان 
ڏيــاري  تعليــم  پرائمــري  پوســٽ  ذريعــي  اسڪالرشــپ 

ــدي آهــي. وين

هــن پروگــرام جــو مقصــد ئــي صوبــي جــي ذهيــن ۽ قابــل 
شــاگردن کــي اعلــٰي تعليــم ڏيــارڻ الِء همٿائــڻ آهــي ۽ 
کيــن پاڪســتان جــي بهتريــن تعليمــي ادارن ۾ داخــال 
ڏيــارڻ آهــي تــه جيئــن ُاهــي پنهنجــي پوســٽ پرائمــري 
کان ســيڪنڊري ســطح تائيــن جــي تعليــم بهتــر انــداز 
ســان حاصــل ڪــري ســگهن. هــن وقــت SSESP مڪمــل 
طــور تــي مالــي ســھائتا وارو )fully funded( اسڪالرشــپ 
ــڊ  پروگــرام آهــي، جنهــن کــي اســڪول ايجوڪيشــن اين
لٽريســي ڊپارٽمينــٽ)SE&LD(  حڪومــِت ســنڌ  هالئــي 
انتظــام  جــو  پروگــرام  هــن  فائونڊيشــن  ۽  آهــي  رهــي 

ســنڀالي رهــي آهــي. 

هــن وقــت هــي پروگــرام چوٿيــن ســال ۾ داخــل ٿــي چڪــو 
آهــي ۽ فائونڊيشــن هــن پروگــرام ذريعــي 3,555 کان مٿــي 
اســڪالرز جــي ســهائتا ڪــري رهيــو آهــي جيڪــي ميــرٽ 
تــي چونڊيــا ويــا آهــن. هــن ســال 2021ع ۾ فائونڊيشــن 
ڀــڳ  لــڳ  جــي   448 جــي صورتحــال ســبب  ڪــووڊ-19 

اســڪالرز کــي شــامل ڪيــو آهــي. 

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پنهنجــي ســنڌ اســڪول 
ذريعــي   )SSESP( پروگــرام  اسڪالرشــپ  ايجوڪيشــن 
ايــس اِي اينــڊ ايــل ڊي ۽ ايــس اِي ايــف جــي 3,555 ذهيــن 
شــاگردن )615 ڇوڪريــون ۽ 2,940 ڇوڪــرا( کــي پنهنجــي 

06 ســاٿي ادارن ذريعــي ســهائتا ڪــري رهــي آهــي.

پروگــرام  ٽريننــگ  اينــڊ  لرننــگ  اڊلــٽ  اينــڊ  اڊوليســينٽ 
 )AALTP(

 AALTP پروگــرام 2017ع  ۾ شــروع ڪيــو ويــو هــو. هــي 
Non-( پروگــرام فائونڊيشــن جــو هــڪ غيــر رســمي تعليــم
Formal Education( وارو پروگــرام آهــي، جيڪــو پوســٽ 
پرائمــري جــي تعليمــي پاليســي کــي مضبــوط بڻائــي ٿــو، 
جنهــن جــو مقصــد آهــي انهــن ٻــارن يــا بالغــن کــي تعليــم 
ڏيــڻ آهــي، جيڪــي مختلــف ســببن جــي ڪــري پنهنجــي 
ــم حاصــل ڪــري  ــي جــي شــروعاتي ســالن ۾ تعلي زندگ
ــه ســگهيا انهــن کــي هــڪ ٻيــو موقعــو ڏئــي ســگهجي.  ن
هــن پروگــرام ۾ مهارتــن ۾ ترقــي ۽ مائڪــرو فائنانــس 
کــي شــامل ڪيــو ويــو آهــي  تــه جيئــن ســکندڙن جــي 
حوصالافزائــي ڪــري ســگهجي تــه جيئــن ســماج ۾ انهــن 

جــي پيــداواري بحالــي کــي يقينــي بڻائــي ســگهجي.

 AALTP ســينٽرن ۾جيڪــي اســڪولن کان ٻاهــروارا ٻــار 
ــر  ــن انهــن ۾ اڊوليســينٽ جــي عم ــدا آه ــا وين داخــل ڪي
جــي حــد  17-9  ســالن تائيــن جــي آهــي ۽ غيــر تعليــم 
يافتــه بالــغ جــي عمــر جــي حــد 36-18 ســالن تائيــن هونــدي 
آهــي. 2018ع ۾ 4,000 اڊلٽــس/ بالغــن کــي تعليــم ڏنــي 
وئــي جنهــن مــان 1,000 بالغــن کــي مختلــف واپاري/ُهنــري 
ســکيا ڏنــي وئــي. 2021ع ۾ 4,120 ســکيا حاصــل ڪنــدڙن 
کان امتحــان )Assessment(  ورتــو ويــو، جنهــن مــان 3,794 
کــي ســنڌ حڪومــت کان پنجيــن درجــي جــي مســاوي 

ــدو. ــا ڪيــو وين ــدڙ ســرٽيفيڪٽ مهي حيثيــت رکن

امپاورمينــٽ  اينــد  ايمپائمينــٽ  ايجوڪيشــن  يــوٿ 
 )YEEEP( پروگــرام 

امپاورمينــٽ  اينــڊ  ايمپالئمينــٽ  ايجوڪيشــن  يــوٿ 
پروگــرام)YEEEP(، ســنڌ حڪومــت ۽ يــو ايــن ڊي پــي 
پاڪســتان، پرائيويــٽ ســيڪٽر، تعليمــي ماهــرن ۽ ســول 
سوســائٽي جــي تنظيمــن ســان گڏجــي غربــت جــي لڪيــر 
کان هيــٺ زندگــي گهارينــدڙ ڳوٺاڻــن ۾ ســماجي مثبــت 

ــو. ــڻ الِء ڪــم ڪــري ٿ ــي آڻ تبديل

 2020-23 ســالن   3 پروگــرام  ذريعــي  شــراڪتداري  هــن 
تائيــن تقريبــاَ 15,000 بــي روزگار نوجوانــن، جــن جــي 
عمــر جــي حــد 35-15 ســال هجــي جــن ۾ 50 ســيڪڙو 
ــب  ــي طل ــون، انهــن کــي گهڻ ــڻ شــامل هوندي ــون پ عورت
رکنــدڙ واپــار مثــاَل: ڪپــڙي جــي صنعــت، خــود حرڪــي 
)آٽــو موٽــِو(، تعميــر ســازي، زراعــت/ مــال ڌارڻ، خدمتــون 
مهيــا ڪنــدڙ واپــار جيئــن ڪســٽمر ڪيئــر )گراهڪــن 

 ICT جــي ســار ســنڀار( صحــت جــي ســار ســنڀار، تعليــم ۽
وغيــرہ ۽ انهــن کان ســواِء مارڪيــٽ ۾ گهڻــو هلندڙٻيــن 
واپــارن ذريعــي ســنڌ جــي نوجوانــن جــي زندگيــن کــي 

ــو. ــي ســگهي ٿ مســتحڪم بڻائ

اســتعمال  تــي  طــور  مرحلــي  ابتدائــي  کــي  روزگار 
ڪنــدي هــي منصوبــو نوجوانــن کــي مثبــت ســرگرمين ۾ 
مصــروف رهــڻ الِء رهنمائــي فراهــم ڪــرڻ جــي ڪوشــش 
ذريعــي  تبديلــي  معاشــي  ۾  عالئقــن  ســندن  ۽  ڪنــدو 
جنهــن ســان امــن قائــم ڪــري ســگهجي، ان الِء ســندن 
مثبــت ڪــردار ادا ڪــرڻ تــي انهــن جــي رهنمائــي ۽ مــدد 
فراهــم ڪنــدو. مجموعــي منصوبــي جــو اهــم حصــو ڇهــن 
پائيــدار ترقياتــي مقصــدن )SDGs( ۾ مــدد ڪــري رهيــو 
آهــي جيڪــي پــڻ ســنڌ ســرڪار جــي اوليــن ترجيــح آهــن 
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)AASP( َاڊاپٽ اي اسڪول پروگرام

اســڪول  اي  َاڊاپــٽ  فائونڊيشــن،   ايجوڪيشــن  ســنڌ 
۽  شــعبي  نجــي  ســان  طريقــي  مؤثــر  تحــت  پروگــرام 
ڪميونٽيــز  کــي ســرڪاري اســڪولن جــي بحالــيَء ۾ 

شــامل ڪــرڻ  ۾ مــددگار ثابــت ٿيــو آھــي.

ھــن پروگــرام وســيلي نجــي شــعبي ۽ ســول سوســائٽي 
کــي ســوالئي ٿئــي ٿــي تــه  ســرڪاري اســڪولن کــي ھنــج 
وٺــي ۽ انھــن تــي ڪــم ڪنــدي انھــن ۾ پڙھنــدڙ ٻــارڙن 
جــي تعليــم کــي بھتــر ڪــن. ھــيُء پروگــرام1998ع ۾ 
ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران شــروع ڪيــو ويــو 
ھــو. AASP ۾ صوبــي جــي 23 ضلعــن ۾ 79 شــراڪتدارن 
جــي مــدد ســان 472 ســرڪاري اســڪولن کــي هنــج ورتــو 
ــار  ــو آهــي، جنهــن ۾ هــن وقــت 107,744 کان وڌيــڪ ٻ وي
ُانھــن اســڪولن ۾ معيــاري تعليــم حاصــل ڪــري رهيــا 
آهــن، جيــڪا ڳالهــه ســرڪاري اســڪولن جــي تعليــم جــي 
ــدڙ  بهتــري ۾ ســول سوســائٽي ۽ نجــي شــعبي جــي وڌن

دلچســپي جــي عڪاســي ڪــري ٿــي.

 )Teach for change( ٽيچ فار چينج
چينــج”  فــار  “ٽيــچ  فائونڊيشــن  ايجوڪيشــن  ســنڌ 
ڪيــو،  شــامل  کــي  گريجوئيٽــس  فريــش  ۾  پروگــرام 
ــواري فائونڊيشــن اسســٽڊ اســڪولن  جــن جــي اهــم ذمي
۾ اھــم مضمــون ســيکارڻ، اســتادن جــي رهنمائــي ڪــرڻ 
۽ اســڪول مينيجمينــٽ جــي مــدد ڪــرڻ، تعليــم جــي 
ــو. فائونڊيشــن  ــر ڪــرڻ الِء شــروع ڪي ــي بھت نتيجــن ک
شــروعاتي طــور تــي ٽيــچ فــار چينــج جــي پهريــن بيــچ ۾ 
70 ٽيچنــگ ســپورٽ ايسوســي ايٽــس )TSAs( کــي شــامل 
ڪيــو جــن FAS ۾ پنھنجــي پيشــيوراڻي مصروفيــت جــو 
مــدو پــورو ڪيــو ۽ پنھنجــي ڪيريئــر ۾ اڳتــي وڌيــا. 
ھاڻــي فائونڊيشــن جــو مقصــد پروفيشــنل طــور تــي 300 
ٽيچنــگ ســپورٽ ايسوســي ايٽــس )TSAs( کــي ٻــي بيــچ 
۾ فائونڊيشــن اسســٽنٽ اســڪولز )FAS( ۾ ڀرتــي ڪــرڻ 

آهــي.

ــي  ائيــن ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن تعليــم جــي ترق
جــي الِء مختلــف فورمــز تــي پنھنجــو ڀرپــور ڪــردار ادا 
ڪــري رھــي آھــي ڇــو تــہ فائونڊيشــن ســنڌ حڪومــت جــي 
ان تصــور کــي تــہ “مفــت ۽ معيــاري تعليــم ســڀني الِء 
”کــي پنھنجــي اوليــن مقصــد ڪــري کنيــو آھــي ۽ ان الِء 

فائونڊيشــن ســڀئي هــدف پــورا ڪنــدي. 

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 
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ڪتاب جو جائزو

هــي ڪتــاب “ايميلــي عــرف تعليــم” فرانــس جــي ڏاهــي، 
فلســفي ۽ ليــکڪ )Jean Jecques Rousseau( جيــن جيڪــس 
ُروســو جــو لکيــل آهــي. جنهــن جــو ســنڌي ٻولــي ۾ ترجمــو 
آهــي. هــي  ابراهيــم جويــو صاحــب ڪيــو  ســائين محمــد 
ل  ڪتــاب گهڻــن ُرخــن ۾ تعريــف ۽ تمهيــد الئــق آهــي. َاوَّ
تــه هــي ڪتــاب موضــوع جــي لحــاظ کان ۽ ان جــي وســعت 
۽ منطقيــت جــي آڌار تعليــم جــي شــعبي ۾ هــڪ ڪارآمــد 
ــه ان جــو  ۽ فڪــر انگيــز ڪتــاب آهــي ۽ ٻــي خــاص ڳالهــه ت
ليــکڪ ُروســو فلســفي جــي تاريــخ ۾ اهــم ۽ سِرفهرســت 
رهنــدڙ شــخصيت آهــي. ٽِيــن ڳالهــه جيــڪا انتهائي ســڀاويڪ 
آهــي ُاهــا اِهــا تــه هــن ڪتــاب جــو ترجمــو ســنڌ جــي انتهائــي 
مدبــر ۽ ڏاهــي ســائين محمــد ابراهيــم جويــو صاحــب ڪيــو 

آهــي.

هــن ڪتــاب ۾ ُروســو جنهــن ڪــردار کــي َگهــڙي ۽ ان ســان 
هــم ڪالم ٿئــي ٿــو ۽ پنهنجــي ســوچ ۽ فڪــر جــو اظهــار 
َتنهنجــو نالــو ايميلــي رکيــو... يعنــي ايميلــي  ٿــو  ڪــري 
جــي تعليــم. هــن ڪتــاب جــو مرڪــزي خيــال ۽ موضــوع 
تعليــم ۽ تدريــس جــي اصولــن ۽ طريقــن تــي ٻــڌل آهــي. 
ســترهين صــدي ۽ توڻــي اڄ تائيــن تعليــم جــي فراهمــي 
جــو طريقيــڪار ُمــَرِوج ۽ پراڻيــن روايتــن تــي آڌاريــل هــو، 
جنهــن ۾ ڪا جــدت ۽ همــه گِيريــت نــه هونــدي هئــي. ڪتابــن 
جــي ڇنڊڇــاڻ ۽ ُانهــن تــي تبصــرو بِنهــه نــه ڪيــو وينــدو هــو ۽ 
ڪنهــن حــد تائيــن اهيــو تاثــر پــڻ مرڪــز تــي رهيــو تــه شــايد 
ڪتــاب پڙهــڻ ڪــو صحتمنــد عمــل ناهــي. نتيجتــاً عملــي 

ــي تعليــم ۽ تدريــس ۾ فقــدان رهيــو. طــور ت

۽  جوهــر  پنهنجــي  تعليــم”  جــي  “ايميلــي  ڪتــاب  هــي 
جــو  نظرئــي  ارتقائــي  ۽  پســنديت  ترقــي  ۾  موضوعيــت 
پرچــارڪ آهــي. اڄ اســان اهــي ئــي بحــث غوروفڪــر هيــٺ 
اينــدي ڏســندا اچــون ٿــا جنهــن ۾ تعليــم ســان جڙيــل هــر 
فــرد ان جــو حصــو آهــي، تــه تعليــم جــو فــروغ ٻــارن جــي 
مــزاج آڌار ڪيئــن ڪجــي؟ روايتــي ۽ غيــر روايتــي تدريــس 
ــم جــي  ــرق ڪجــي؟ تعلي ــن واضــح ف جــي طريقــن ۾ ڪيئ
ســموري وهنــوار جــي مرڪزيــت اســتاد کان ڦيرائــي شــاگرد 
تــي ڪيئــن آڻجــي؟ ۽ اهــڙن ٻيــن ڪيتــرن تعليمــي مقصــدن 
جــي پورائــي الِء يقينــاً ترقــي پســنديت ۽ ارتقائــي شــعور 
ــاب جــو  ــن ڪت ــي، جيڪــو ه ــه الزم آه ــڻ بَِنه ــل هئ جــو حائ

ــڻ آهــي. مرڪــز پ

تعليــم جــي وهڪــري ۾ ٻــار يعنــي شــاگرد )ســکندڙ( ڪيــر 
آهــي؟ هــن جــي ذهنــي ۽ احساســاِت مشــينري ڪيئــن ٿــي 
پــروڙ ڪــري؟ هــن جــي حيثيــت ثانــوي آهــي يــا جــزوي؟ هــن 
جــي هســتي کــي ڪيتــري اهميــت حاصــل آهــي؟ تعليــم جــي 

فــروغ ۾ مشــاهدي کــي ڪيتــري اهميــت حاصــل آهــي؟
بقول ُروسو جي ته:

“اســان جــا حقيقــي اســتاد اســان جــو تجربــو ۽ اســان جــا 
تعليــم( جــي  )ايميلــي  آهــن”.  حــواس 

حواســن، مشــاهدن ۽ تجربــن جــي وچ تــي ِچٽاڀيٽــي ۽ جائــزي 

ــدا آهــن،  ــدا ٿين ــي حقيقــي تعليــم جــا امــڪان پي منجهــان ئ
جدوجهــد  عملــي  ۽  ســماجي  کــي  )ســکندڙ(  ٻــار  جيڪــي 
ســان جوڙينــدا آهــن ۽ انهــن منجهــه تنقيــدي شــعور، ســوال 
جــي  تعليــم  آغــاز  جــو  سلســلي  عملــي  جــي  پروڙجــڻ 

درســتگي جــي ثابتــي هونــدو آهــي.

ــي” کــي  ــاب ۾ ُروســو جنهــن طريقــي ســان “ايميل هــن ڪت
تعليــم ڏئــي ٿــو ســو هــڪ دلچســپ ۽ مثالــي طريقيــڪار 
آهــي، جيڪــو اســان جــي ســماج ۾ تعليمــي ُفقــدان ۽ گهــڻ 
ُرخــي تعليــم جــو هــڪ تحريــري مثــال آهــي، جيڪــو هــر 
تعليمــدان ۽ خــاص طــور تــي اســتادن کــي ضــرور پڙهــڻ ۽ 

ســمجهڻ گهرجــي.

تعليــم جــو بنيــادي مقصــد آهــي ئــي تبديلــي پيــدا ڪــرڻ ۽ 
َنــواڻ ســان ذهنــي اوســر ڪــرڻ، جــو هــن ســماج ۾ لفظــن جــو 
بــه قتــالم ٿيــڻ لڳــو آهــي. لفــظ پنهنجــي ثانــوي ۽ لغــوي 
معنــٰي وڃائــي رهيــا آهــن ۽ منفيــت ســان ُاڀارجــي رهيــا آهــن. 
تبديلــي کان بــه هــي ســماج اوتروئــي هيســيل ۽ ڇرڪيــل 
آهــي، ڇــو جــو تبديلــي جــي فلســفي، اعلــٰي اصولــن آڌار، 
تبديلــي جــو امــڪان ســائنس ۽ فلســفي جــي علمــي تسلســل، 
مــروج روايتــن ۽ قيــاس آرائيــن تــي ٻــڌل تحريــرن ۽ فڪــر 
ڏانهــن ســادي ســمجهه آڌار تنقيــدي اک پيــدا ڪــرڻ جــو 

بنيــادي جــز آهــي.

جديــد تعليــم جــو “ڪارج يــا مقصــد” اهــم محــور هونــدو 
۾  منتقلــي  جــي  ڄــاڻ  عملــي  ۽  تدريــس  جيڪــو  آهــي، 
مقصــدن  تعليمــي  آهــي.  ادا ڪنــدو  اهــم ڪــردار  نهايــت 
کانســواِء اســان گهربــل نفســياتي ۽ فڪــري رجحــان يعنــي 
ــه ڪــري سگهنداســين جيڪــو  هــڪ مڪمــل شــاگرد پيــدا ن

ســموري تعليمــي ارتقــا جــو مرڪــز آهــي.

ــدا ڪــرڻ  ــرد پي ــڙو ف ــي اه ــي ئ ــو مقصــد آه ــم ج ــد تعلي جدي
جيڪــو ڄــاڻ، بصيــرت ۽ مشــاهدي ســان گڏوگــڏ ســماج الِء 
هــڪ ڪارگــر فــرد ثابــت ٿئــي. اهــو ســڀ تڏهــن ممڪــن آهــي 
جڏهــن تدريــس ۽ تعليــم روايتــي گهاڙيٽــي منجهــان نڪــري 
غيرروايتــي ۽ جديديــت پســند تعليمــي ترڪيبــن تــي آڌاريــل 
هونــدي. هــن ڪتــاب ۾ روايتــي تدريســي طريقــي ۽ اســتاد 
جــي ثانــوي ڪــردار کــي ننــدي جديــد ۽ مرڪــزي پســمنظرن 

۽ رجحانــن جــي نمائندگــي ڪئــي وئــي آهــي.

“العلمــي يــا َاڻ ڄاڻائــي ڪڏهــن بــه ڪنهــن کــي ڪــو نقصــان 
ــي انســان جــو  ــم ئ ــط عل ــا غل ــط ڄــاڻ ي ــه رســايو آهــي، غل ن
شــروع کان وٺــي هــڪ خونخــوار دشــمن آهــي.” )ايميلــي جي 

تعليــم- ُروســو- ا.ج  - ص 60(
مٿــي ڏنــل حوالــي جــو ئــي ڇيــد ڪجــي ۽ “اســتادن جــي 
تشــخيص  جــي  ان  تــه  ڪجــي  غوروفڪــر  تــي  ڪــردار” 
جــي ڇنڊڇــاڻ ڪجــي تــه معلــوم ٿينــدو تــه جديــد تعليمــي 
بلڪــه  نــه  ثانــوي  جــو ڪــردار  اســتاد  طريقيــڪار منجهــه 

آهــي. مرڪــزي حيثيــت جــو 
مثبــت ۽  ســامهون  جــي  وٺنــدڙن(  )ســکيا  شــاگردن  الــف. 

نورجوڻيجو

“ايميلي عرف تعليم”

دوســتاڻو رويــو اختيــار ڪجــي تــه جيئــن ڪنهــن ســوال، 
ڄــاڻ جــي فراهمــي دوران گهــٽ علمــي يــا العلمــي جــو 
اعتــراف ڪــرڻ ۾ عــار محســوس ڪــرڻ بجــاِء تحقيــق ۽ 
ــن  ــي روي ــروڙ ڪــرڻ جهــڙن تعميرات درســت جــواب جــي پ

کــي جنمــي ســگهجي ٿــو.
ب. ال علــم: “علــم کان بغيــر- علــم جــي ڄــاڻ نــه هئــڻ” 
ڪنهــن ســوال جــو جــواب نــه هئــڻ، ڪنهــن موضــوع ۾ 
فڪــر ۽ ڄــاڻ جــي کــوٽ هئــڻ کان وڌيــڪ هاڃيــڪار غلــط 

ڄــاڻ جــي فراهمــي ۽ ان جــي پوئــواري آهــي.
جــي  مقصــدن  جــي  تدريــس  ۽  تعليــم  کــي  اســتادن  ج. 
پــروڙ ڪــرڻ الِء منفــي نفســياتي رويــن جهــڙوڪ: انائيــت 
)egoism(، شــرمندگي )guilt( ۽ بخيالئــپ )rage( جهــڙن الڙن، 
ــا  ــاڻ جــي کــوٽ جــي نتيجــي ۾ ُاڀارب ــم ۽ ڄ جيڪــي تعلي

ــدا ڪيــو وڃــي. ــي ضابطــو پي ــن ت آهــن ت

“ايميلــي جــي تعليــم” منجهــه ايميلــي ســان ُروســو جــو رويو 
فڪرانگيــز بحــث مباحثــن، تنقيــدي ۽ تعميراتــي ســوال 
ــو آهــي  ــي روي ــل هــڪ مثال ــي آڌاري جــواب جــي سلســلن ت
جنهــن جــي پذيرائــي ۽ انتخــاب يقينــاً شــاگردن ۽ ڪالس 
روم جــي ماحــول کــي غيرروايتــي ۽ مثالــي بڻائــڻ ۾ اهــم 

ڪــردار ادا ڪيــو آهــي ۽ ڪنــدو.

نــه  ايميلــي جــي تعليــم ۽ ڪردارســازي ڪنــدي ُروســو 
ــو بلڪــه  ــري ٿ ــي زور ڀ ــس ت ــم ۽ تدري ــي تعلي ــو روايت رڳ
ــڻ  ــار پ ــي شــاگرد جــي نفســيات جــي ُاپٽ مجموعــي طــور ت

ــو. ڪــري ٿ

“توهــان جــو ٻــار جيڪــي واتــان گهرنــدو وڃــي، ســو کيــس 
ــه ٿيــڻ گهرجــي!  ــدو وڃــي، ايئــن ن ــي ملن هڪــدم حاضــر ٿ
ــڻ گهرجــي، جنهــن جــي  ــه مل کيــس فقــط اهــو ڪــي ڪجه
کيــس گهــرج هجــي”. )ايميلــي جــي تعليــم- ُروســو- ا.ج- 

)51 ص 

ــاً تعليمــي نظــام جــي مقصــدن جــو اوليــن ڪارج ئــي  يقين
اهــڙي فــرد جــي تشــڪيل ڪــرڻ آهــي جيڪــو اطــالق/ ڄــاڻ 
ســان گڏوگــڏ ســماجي قانونــن ۽ قــدرن آڌار حياتــي گهــارڻ 
جــي قابــل ٿــي پــوي. تعليــم جــو مقصــد هــڪ اهــڙي مثالــي 
انســان کــي پيــدا ڪــرڻ آهــي جيڪــو فطــرت ۽ ســماج جــي 
اصولــن جــي پوئــواري ڪنــدي ســماجي علمــن ۽ شــعبن ۾ 
پنهنجــو مثبــت ڪــردار ادا ڪــري. پنهنجــي ســوچ، فڪــر ۽ 
حواســن جــو مدبرانــه اســتعمال ڪــري درســت فيصالســازي 
کــي  چرپــر  فطرتــي  ۽  وهنــوار  ســماجي  ســگهي.  ڪــري 
 )senses( حــواس  ذريعــا  ابتدائــي  جــا  ســمجهڻ  ۽  پــروڙڻ 
هونــدا آهــن، انهــن جــي ذريعــي شــاگرد علــم، فهــم ۽ ادراڪ 
ــا آهــن. تنهنڪــري ’ايميلــي‘ جيــان اســتادن کــي  ســان ڳنڍب
بــه فهــم ۽ عقــل جــي ُاڀــار الِء حواســن کــي رهبــر بڻائــڻ 

گهرجــي.
  

 https://bit.ly/3xxjJfM :ڪتاب پڙھڻ الِء لنڪ

ليکڪ جو تعارف:
نــور جوڻيجــي نفســيات ۾ ايــم اي ڪئــي آهــي. 2010ع کان 
پــاڻ ايــس اِي ايــف ۾ ڪــم ڪــري رهيــا آهــن. بنيــادي طــور 
تــي جوڻيجــو صاحــب هــڪ بهتريــن ماســٽر ٽرينــر آهــن. 
تنهــن کانســواِء مختلــف اخبــارن ۾ لــڳ ڀــڳ 35 مضمــون ۽ 
مقــاال لکيــا آهــن ۽ ســندن 6 ڪتــاب پــڻ ڇپجــي چــڪا آهــن.

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 

فــرد  اهــڙو  ئــي  آهــي  مقصــد  جــو  تعليــم  جديــد 
پيــدا ڪــرڻ جيڪــو ڄــاڻ، بصيــرت ۽ مشــاهدي 
فــرد  ڪارگــر  هــڪ  الِء  ســماج  گڏوگــڏ  ســان 

ٿئــي. ثابــت 
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خلقڻهــار هــن ڪائنــات ۾ جيــڪا بــه مخلــوق خلقــي آهــي 
تنهــن منجهــان انســان کــي اشــرف المخلوقــات جــو لقــب 
ڏنــو اٿــس. ٻيــن کــوڙ ســارين نعمتــن ســان گڏوگــڏ هــڪ 
وڏي نعمــت جيــڪا انســان کــي قــدرت طرفــان مليــل آهــي 
ــوم کــي پنهنجــي  ــا ۾ موجــود هــر ق ــي آهــي. دني ــا ٻول ُاه
ــاڻ ۾ خيالــن جــي  ٻولــي آهــي جنهــن جــي وســيلي هــو پ
ڏي وٺ ڪــن ٿــا. ُاهــا ٻولــي ئــي آهــي جيــڪا هــر قــوم 
ٿــي. ٻولــي جــي  کــي پنهنجــي پنهنجــي ســڃاڻپ ڏئــي 
حوالــي ســان ڊاڪٽــر قاســم ٻگهيــو پنهنجــي پــي ايــڇ ڊي 
ٿيســس “ســنڌي ٻولي لســانيات کان ســماجي لســانيات” ۾ 
صفحــي نمبــر 27 تــي لکــي ٿــو تــه: “ٻولــيَء جــو اســتعمال 
يعنــي ڳالهائــڻ شــايد اهــو ســماجي تحفــو آهــي، جيڪــو 
انســان کــي ٻيــن جانــورن کان الــڳ ۽ معتبــر ڪــري ٿــو. 
ــه  ماڻهپــي ۽ انســانيت کــي ســمجهڻ الِء ضــروري آهــي ت
ٻولــيَء جــي قــدرت ۽ ڪيفيــت کــي ســمجهون، جيــڪا 

اســان کــي ماڻهــو بڻائــي ٿــي”.

ٻولــيَء کانســواِء ڪنهــن بــه قــوم ۽ قبيلــي جــي رســمن 
رواجــن، خيالــن کــي نــه ٿــو ســمجهي ســگهجي. ڪجهــه 
ماڻهــو صــرف پنهنجــي ٻولــي ئــي ڳالهائينــدا آهــن جنهــن 
جــي ذريعــي هــو پنهنجــي قــوم قبيلــي، ڳــوٺ جــي ماڻهــن 
ســان پنهنجــا ويچــار ونڊينــدا آهــن پــر ڪجهــه ماڻهــو اهــڙا 
هونــدا آهــن جيڪــي هــڪ کان وڌيــڪ ٻوليــون ڄاڻنــدا 
ــه فقــط پنهنجــي عالئقــي جــي ماڻهــن ســان  آهــن، ُاهــي ن
پــر ٻيــن قومــن قبيلــن جــي ماڻهــن ســان بــه خيالــن جــي ڏي 
وٺ ڪــري ســگهندا آهــن. ايئــن ڪــرڻ ســان ســندن ڄــاڻ ۾ 

اضافــو ٿينــدو رهنــدو آهــي.

پروفيســر علــي نــواز جتوئــي پنهنجــي ڪتــاب “علــم 
اللســان ۽ ســنڌي ٻولــي” ۾ صفحــي نمبــر 8 تــي لکــي 
ٿــو تــه: “زبــان خودبخــود اختيــار ڪيــل آوازي عالمتــن 
جــو هــڪ اهــڙو نظــام آهــي، جنهــن جــي مــدد ســان هــڪ 
ســماجي گروهــه جــا ماڻهــو هڪٻئــي ســان واهپــو رکــن ٿــا 

ــا.” ــر ڪــن ٿ ــي کــي متاث ۽ هڪٻئ

ٻولــي اســان جــي زندگــي ۾ اهــم ڪــردار ادا ڪــري ٿــي. 
ٻولــي ئــي ُاهــو وســيلو آهــي جنهــن جــي ڪــري اســان 
پنهنجــا ڏک ســک ٻيــن ســان ونــڊي ســگهون ٿــا، اســان 
نفــرت،  پيــار، محبــت،  مثــاًل: خوشــي،  پنهنجــي جذبــن 
ڪاوڙ، بيچينــي ۽ ان ســان الڳاپيــل ٻيــن بــه جذبــن جــو 
ــا. ُاهــا ٻولــي  اظهــار ٻولــي وســيلي ئــي ڪــري ســگهون ٿ
ئــي آهــي جــن جــي ذريعــي اســان پنهنجــي ثقافــت ۽ تهذيب 
کــي محفــوظ ڪــري ســگهون ٿــا ۽ ان جــي واڌ ويجهــه الِء 

ڪــم ڪــري ســگهون ٿــا. اســان پنهنجــي تاريــخ بــه ٻولــي 
۾ لکنــدا آهيــون. انهــن ســڀني ڳالهيــن مــان اهــو نتيجــو 
نڪتــو تــه ٻولــي زندگــيَء جــي هــر رخ تــي اثــر انــداز 

ٿئــي ٿــي.

ــدو آهــي ۽  ــه ڪــو ڍانچــو هون هــر هــڪ شــيِء جــو ڪــو ن
ٻولــي جــي ڍانچــي کــي اســان “ گرامــر” چئــون ٿــا. ٻولــيَء 
جــا ماهــر گرامرکــي ٻولــي جــي جوڙجــڪ جــو علــم بــه چون 
ٿــا. گرامــر کــي ســنڌي ۽ سنســڪرت ۾ ِوياڪــرڻ، عربــي 
 Grammar انگريــزي ۾  ۽  نحــو  و  فارســي ۾ صــرف  ۽ 
چــون ٿــا.  گرامــر يونانــي ٻولــي جــي لفــظ Grammatik مــان 
 The Art of Writing نڪتــل آهــي، جنهــن جــي معنــٰي آهــي

يعنــي لکــڻ جــو فــن. 

انســائيڪلو پيڊيــا ســنڌيانا جــي وصــف موجــب: هــر ٻولــيَء 
کــي پنهنجــي تنظيــم ٿئــي ٿــي .ٻولــيَء جــي ان تنظيــم 
،عملــي ســٽاَء ،لفظــن جــي مقــرر جــاِء يــا زبــان جــي عملــي 
نظــام جــي اڀيــاس ۽ علــم کــي گرامــر چئبــو آهــي. ٻولــي 
جيئــن تــه اڳ موجــود هونــدي آهــي ۽ ڪــن اصولــن ۽ 
قاعــدن موجــب ڳالهائبــي آهــي ،پــر گرامــر انهــن اصولــن 
۽ قاعــدن کــي چئبــو آهــي ،جيڪــي فطــري طــور ان کــي 
هــڪ خــاص روپ ڏينــدا آهــن ،جــن تــي اهــا بيٺــل هونــدي 

آهــي.

علــم  ڪتــاب  پنهنجــي  جتوئــي  نــواز  علــي  پروفيســر 
اللســان ۽ ســنڌي ٻولــي ۾ صفحــي نمبــر 16 تــي لکــي 
ٿــو تــه: “هــر ٻولــيَء کــي پنهنجــي تنظيــم آهــي، جنهــن 
کــي مرضــيَء موجــب ڦيرائــي نٿــو ســگهجي، جيڪڏهــن 
ــرو  ــه ســگهبو. ســندس لغــت ۾ ڦي ــي ن ــه ڳالهائ ــو ت ڦيرائب
اچــي ســگهي ٿــو، ســندس آواز گهــٽ وڌ ٿــي ســگهن ٿــا، 
منجهــس معنائــون ڦــري ســگهن ٿيــون، پــر ســندس عملــي 
ِســٽا بدالئــي نٿــي ســگهجي. ســندس اســمن، ضميــرن، 
صفتــن، ظرفــن، فعلــن وغيــره جــي نوعيــت ۽ مخصــوص 

ــو ســگهجي”. ــي نٿ ــڌن کــي بدالئ هن

هاڻــي ٻولــيَء جــي عملــي ِســٽا يــا ان جــي اســمن، ضميــرن، 
صفتــن وغيــره کــي ســمجهڻ الِء ضــروري آهــي تــه گرامــر 
کــي چڱــي نمونــي پڙهجــي تــه جيئــن ٻولــيَء جــي ڍانچــي 
جــي بــاري ۾ ڄــاڻ ۾ اضافــو ٿئــي. عــام طــور تــي اســان جا 
شــاگرد ۽ اســتاد گرامــر کــي اهميــت ڏيــن ئــي ڪــو نــه ٿــا ۽ 
ان کــي خشــڪ ســبجيڪٽ ســمجهيو وينــدو آهــي، جڏهــن 
ــي  ــي اســان ٻول ــر جــي ذريعــي ئ ــن ڪونهــي. گرام ــه ايئ ت
جــي جوڙجــڪ ۽ ان جــي قاعــدن قانونــن کــي ســمجهي 

ذڪيه مختيار
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ٿــي.  ٿئــي  تنظيــم  پنهنجــي  کــي  ٻولــيَء  هــر 
لفظــن  ســٽاَء،  عملــي  تنظيــم،  ان  جــي  ٻولــيَء 
جــي مقــرر جــاِء يــا زبــان جــي عملــي نظــام جــي 

آهــي. چئبــو  گرامــر  کــي  علــم  ۽  اڀيــاس 

جيڪــي مســتند ڪتــاب آهــن ُاهــي اســتادن کــي 
پڙهــڻ گهرجــن ڇــو تــه جيســتائين اســتاد گرامــر 
کــي  شــاگردن  تيســتائين  هونــدا   نــه  ماهــر  ۾ 

. ســگهندا  نــه  بــه  ســمجهائي  ســان  ســوالئي 

ــڻ جــون جيڪــي چــار  ــي پڙهــڻ ۽ پڙهائ ــا. ٻول ســگهون ٿ
بنيــادي مهارتــون آهــن جــن کــي ٻــڌڻ، ڳالهائــڻ، پڙهــڻ ۽ 
لکــڻ چئــون ٿــا انهــن جــي ســکيا جــي دوران جيڪــي بــه 
ــو.  ــڻ حــل ڪــري ســگهجي ٿ ــن کــي پ ــا ت مســئال اچــن ٿ
اســان جــا اســتاد رڳــو درســي ڪتابــن ۾ ڏنــل گرامــر تــي 
ڀــاڙي ويهــي رهــن ٿــا. ســنڌي جــا درســي ڪتــاب کــوڙ 
ادارا ڇاپيــن ٿــا پــر جڏهــن اســان گرامــر واري پاســي کــي 
ڏســون ٿــا تــه ُاهــو اســان کــي مطمئــن ڪنــدڙ ڪــو نــه ٿــو 
ــن لفظــن کــي ترتيــب ۾  ــڻ جــي اٺ ــه ڳالهائ لڳــي. هــڪ ت
ــون واضــح  ــن جــون وصف ــه انه ــو ت ــو ۽ ٻي ــو وي ــي ڏن ناه
ڏنــل ڪونهــن. پهرئيــن درجــي کان وٺــي اٺيــن درجــي 
ــن ۽  ــا ٿي ــه ٿ ــا َاَٺ لفــظ مڪمــل ڪــو ن ــڻ ج ــن ڳالهائ تائي
ــي ترتيــب ســان آهــن. مثالطــور: اســم ٻئيــن درجــي  ــه ئ ن
کان شــروع ٿينــدو تــه ســتين اٺيــن درجــي تائيــن هلنــدو ۽ 
وچــواڙي پيــو هلنــدو مطلــب اســم، صفــت، حــرف جــر ۽ 
ــل  ــدا، وري اســم جــا رهي ــدا هــڪ درجــي ۾ هلن حــرف نِ
قســم، حــرف َجــر ۽ ظــرف وري ان کانپــوِء واري درجــي 
۾ ڏنــل هونــدا. تنهــن کان پــوِء واري درجــي ۾ وري ٻيهــر 
ســان اســم جــا اڃــا رهيــل قســم، صفــت جــا قســم ۽ فعــل 
پڙهائينــدا. ان بــي ترتيبــي جــي ڪــري ٻــار ڌيــان نــه ٿــا ڏئي 
ســگهن، جنهــن جــو نتيجــو اِهــو ٿــو نڪري جو ٻــار گرامر 
ــا.  انهــيَء ڪــري اســان  ــه ٿ ــي ڪــو ن ــن ئ ــه ســان پڙه چاه
ــن کــي  ــه رڳــو درســي ڪتاب جــي اســتادن کــي گهرجــي ت
ــه ويهــن، جيڪڏهــن  ســکيا جــو واحــد ذريعــو ســمجهي ن
ايئــن ڪيوســين تــه اســان پنهنجــي اينــدڙ نســل تائيــن 
ٻولــي صحيــح معنــٰي ۾ منتقــل نــه ٿــا ڪــري ســگهون 
۽ نــه ئــي ان طريقيــڪار تحــت انهــن ۾ گرامــر پڙهــڻ 
جــي عــادت وجهــي ســگهون ٿــا. منهنجــي خيــال ۾ ســنڌي 
گرامــر تــي جيڪــي مســتند ڪتــاب آهــن ُاهــي اســتادن 
ــر ۾  ــه جيســتائين اســتاد گرام ــو ت ــڻ گهرجــن ڇ کــي پڙه
ــدا  تيســتائين شــاگردن کــي ســوالئي ســان  ــه هون ماهــر ن
ســمجهائي بــه نــه ســگهندا ۽ نــه ئــي انهــن جــي ســوالن 
جــا مطمئــن ڪنــدڙ جــواب ڏئــي ســگهندا. جڏهــن هــڪ 
دفعــو رڳــو ٻــار گرامــر کــي ســمجهي تــه ان کــي مــزو 
اينــدو ڇــو تــه ٻولــي هــر مضمــون ســان الڳاپيــل آهــي. ٻــار 
کــي هــر مضمــون تــي مهــارت رکــڻ الِء ٻولــي ۾ مهــارت 
هجــڻ ضــروري آهــي. ســنڌي ٻولــي جــو گرامــر پڙهائــڻ الِء 
اســان وٽ جيڪــي مســتند ڪتــاب آهــن انهــن ۾ ڀيــرو مل 
مهرچنــد آڏواڻــي جــو “وڏو ســنڌي وياڪــرڻ”، مــرزا قليــچ 
ــا  ــي االن بيــگ جــو “ســنڌي وياڪــرڻ”، ڊاڪٽــر غــالم عل
جو“ســنڌي معلــم” ۽ واحــد بخــش شــيخ جــو “ســنڌي ٻولــي 
جــو صــرف ۽ نحــو” شــامل آهــن. ان کانســواِء ڊاڪٽــر 
ارنيســٽ ٽرومــپ جــو “ســنڌي ٻولــيَء جــو گرامــر” جنهــن 
کــي ڊاڪٽــر ســراج احمــد ســنڌي ۾ ترجمــو ڪيــو آهــي، 
ُاهــو بــه بهتريــن آهــي. جيڪڏهــن پنهنجــي ٻولــيَء کــي 
زندهــه رکڻــو آهــي تــه پهريــان ان جــي قاعــدن قانونــن کــي 
ســمجهڻو پونــدو. اِهــي ڪتــاب انٽرنيــٽ تــان ھيــٺ ڏنــل 

لنــڪ اتــان ڊائونلــوڊ ڪــري ســگهجن ٿــا.

ليکڪا جو تعارف:
ذڪيــه مختيــار 2004ع کان ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن 
۾ ڪــم ڪــري رهــي آهــي. بنيــادي طــور پــاڻ ٽريننــگ ۽ 
اسيســمينٽ تــي ماهراڻيــون صالحيتــون رکــي ٿــي. ذڪيــه 
ــي ليــکڪا آهــي، مختلــف اخبــارن ۽  پيشــيوراڻه طــور ت
ميگزيــن ۾ ســندن آرٽيــڪل وقتــاً فوقتــاً ڇپجنــدا رهنــدا 
آهــن. پــاڻ ڪراچــي يونيورســٽي مــان ســنڌي ٻولــي ۽ ادب 

۾ ايــم- فــل ڪئــي اٿائيــن.

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 
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...معياري تعليم قومن جي 
ترقيَء جا بنياد وجهندي آهي...

“اســان ان قــوم جــي تقديــر تيســتائين نــه ٿــا بداليــون، 
ــه ٿــي بدالئــي  جيســتائين اهــا قــوم پنهنجــي تقديــر پــاڻ ن
- القــرآن...” اڄ کان چوڏهــن ســئو ســال اڳ قــرآن شــريف 
ڇڏيــو  واضــح ڪــري  تــي  دنيــا  ســموري  آيــت  ان  جــي 
نقطــو  اهــو  جــو  ڏاهــپ  مشــتمل  تــي  فهــم  ۽  عقــل  ۽ 
ســمجهائي ڇڏيــو تــه قومــن جــي تقديــر جــي تبديلــيَء جــو 
ســنئون ســڌو واســطو قومــن جــي محنــت، لڳاتــار جدوجهــد 
۽ ڊگهــي حڪمــِت عملــيَء ســان ســلهاڙيل آهــي ۽ اهــو ئــي 
واحــد طريقــو آهــي جنهــن تــي هلنــدي قومــون ڪاميابيــن 

ــي ســگهن ٿيــون. ــار ٿ جــي رســتي ســان همڪن

جديــد دور جــي ســمورين تقاضائــن دنيــا تــي اهــو واضــح 
ڪــري ڇڏيــو آهــي تــه تعليــم ئــي اهــو واحــد ذريعــو يــا 
دروازو آهــي جنهــن جــي ذريعــي قومون نه صرف پنهنجي 
حالتــن کــي تبديــل ڪــري ســگهن ٿيــون پــر پنهنجــي علــم 
جــي طاقــت جــي بنيــاد تــي ســموري دنيــا ۾ پنهنجــو پــاڻ 
کــي مڃرائــڻ ســان گــڏ تمــام گهڻــو ناماچــار پــڻ ڪمائــي 
ســگهن ٿيــون. انهــيَء ســموري پســمنظر ۾ هــاڻ اهــا ڳالهــه 
ــوم کــي  ــه ســموري ق ــي ضــروري آهــي ت ســمجهڻ انتهائ
معيــاري تعليــم ســان فيضيــاب ڪرائــڻ جــو اهــو ايــڏو وڏو 

ڪــم ٿينــدو ڪيئــن؟

هــن ڌرتــيَء تــي پيغمبــرن جــي اچــڻ جــا در بــه بنــد ٿــي 
ويــا، پيــر، ولــي ۽ اوليــاَء بــه پنهنجــو وارو وڄائــي ويــا، 
معجــزا ۽ ڪرامتــون بــه کــوڙ ٿــي ويــون پــر انهــن قومــن 
جــي تقديــر اڃــا تائيــن ڪــو نــه بدلــي جــن پنهنجــي مڙســي 
ڪــري پنهنجــي قــوم جــي تقديــر کــي تبديــل ڪــرڻ الِء 
ڏينهــن رات هــڪ ڪــو نــه ڪيــو. ســماجي ســائنس جــو 
فســلفو اســان کــي ســمجهائي ٿــو تــه قومــن جــي تقديــر جــي 
تبديلــيَء ۾ ننــڍي ســطح کان وٺــي وڏي ســطح تائيــن جــا 
ســمورا ڪــردار جيســتائين متحــرڪ نــه ٿينــدا ۽ پنهنجــي 
حصــي پتــيَء جــو ڪــردار ادا نــه ڪنــدا تيســتائين هــر ســطح 
ــواب  ــواب صــرف خ ــو خ ــيَء ج ــه وڏي تبديل ــن ب ــي ڪنه ت

ئــي رهنــدو.

پٺيــان  جــي  تبديلــيَء  پٿــل ۽  اٿــل  ايــڏي وڏي ســماجي 
ــن ۽ اهــي ســمورا محــرڪ  ــدا آه ــي محــرڪ هون ڪيترائ
رات پيــٽ وچ ۾ نــه تــه رونمــا ٿينــدا آهــن ۽ نــه ئــي وري 
ــي  ڪنهــن اوچتــي واقعــي ســبب ڪا وڏي ســماجي تبديل

جــي اچــڻ الِء رســتا ۽ راهــون همــوار ڪنــدا آهــن.

آهــي  ضــروري  انتهائــي  رکــڻ  ۾  ذهــن  ڳالهــه  هڪــڙي 
تــه ســماج جــون اهــي قوتــون جــن وٽ ســمورا وســيال 
موجــود هونــدا آهــن جيســتائين اهــي قوتــون اڳيــان اچــي 
ــه ٿيــون ڪــن تيســتائين ڪــو  پنهنجــو ڪــردار ادا ڪــو ن
ٻوٽــو ٻــري ناممڪــن. ان مـَــَد ۾ هــر قــوم انــدر موجــود 
ــيَء جــو وڏو عمــل  حڪومتــن جــي نيــت ۽ حڪمــِت عمل
دخــل آهــي. جيســتائين پــاڻ ســنڌ جــي ڳالهــه ڪنداســين تــه 
ــج  ــي ســان ســنڌ حڪومــت کــي تمــام وڏو چيلين ان حوال

موجــود آهــي ۽ معيــاري تعليــم جــي اڻــاٺ کــي ختــم 
ڪــرڻ الِء هــڪ وڏي حڪمــِت عملــي جــي ضــرورت آهــي. 
ٻيــن کــوڙ ســارن ڪمــن ســان گــڏ ســنڌ حڪومــت جڏهــن 
ــه  ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــو بنيــاد 1992 ۾ وڌو ت
هــڪ ڪمــري تــي مشــتمل هــڪ ننــڍڙي آفيــس ۽ ڪجهــه 
اســڪولن کان شــروعات ٿــي. اڄ لــڳ ڀــڳ ٽيهــن ســالن 
کان پــوِء ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي مجموعــي 
طــور 3500 اســڪولن ۾ اٺ لــک کان مٿــي ٻــار تعليــم 
حاصــل ڪــري رهيــا آهــن. اســڪولن انــدر تعليــم جــي 
معيــار کــي بلنــد ڪــرڻ ۽ قائــم رکــڻ الِء فائونڊيشــن تمــام 
گهڻــن پروگرامــن تــي ڪــم ڪــري رهــي آهــي، جــن تــي 
ــن ســان لکــڻ جــي ضــرورت  ــن وضاحت ــڳ ســان ۽ وڏي ال
آهــي پــر هتــي مــان صــرف اســڪول جــي ان مـُـــک ڪــردار 

ــا. ــدم جنهــن کــي اســان “اســتاد” چئــون ٿ ــي ڳالهائين ت

ســماج انــدر هــڪ اســتاد جــي اهميــت ۽ اســڪول انــدر 
هــڪ زبردســت اســتاد جــي ڪــردار جــي حوالــي ســان 
ــر هــڪ  ــا پ ــه صــرف گهڻــو ڪجهــه ڄاڻــون ٿ اســان ســڀ ن
اســتاد جــي گهــڻ طرفــن شــخصي پهلوئــن تــي پــڻ ڳالهائــي 
ــه  ــا. اســان زبردســت عمارتــون ٺاهــي ڪيتــرا ب ســگهون ٿ
ــورا  ــر پ ــگ اک ــي ان ــارن کــي داخــال ڏئ ــي ٻ اســڪول کول
ــل،  ــر جيســتائين انهــن اســڪولن ۾ قاب ــون پ ڪــري ڇڏي
گهــڻ طرفــي شــخصيت جــا مالــڪ ۽ تربيــت يافتــه اســتاد 
موجــود نــه هونــدا تيســتائين معيــاري تعليــم وارو خــواب 
اســتادن  وينــدو.  رهجــي  ئــي  خــواب  خوبصــورت  هــڪ 
جــي تربيــت جــي ان اهــم پهلــو کان ســنڌ ايجوڪيشــن 
جــو  فائونڊيشــن  ۽  آهــي  واقــف  بخوبــي  فائونڊيشــن 
ٽريننــگ يونــٽ پنهنجــي قابــل ۽ هونهــار ٽيــم ســان ان 
ڳالهــه کــي ممڪــن بڻائــي رهيــو آهــي تــه ســنڌ انــدر ۽ 
خــاص ڪــري فائونڊيشــن جــي اســڪولن ۾ معيــاري، 
ڪيئــن  کــي  کــوٽ  جــي  اســتاد  يافتــه  تربيــت  ۽  قابــل 
مڪمــل ڪجــي. فائونڊيشــن جــو ٽريننــگ يونــٽ اســڪول 
جــي پارٽنــر کان وٺــي اســڪول جــي هيــڊ ماســتر تائيــن ۽ 
هــر مضمــون جــي اســتاد کان وٺــي ڪميونٽــي تائيــن تمــام 
گهڻيــون تربيتــون ڪرائــي چڪــو آهــي ۽ اهــو سلســلو اڃــا 

ــي. ــو آه ــي رهي ــل زور و شــور ســان هل ــن مڪم تائي

ڪــووڊ جــي چيلينــج هجــڻ جــي باوجــود بــه هــن ســال ئــي 
ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي ٽريننــگ يونــٽ 1800 
ســئو کان مٿــي اســتادن جــي تربيــت کــي وڏي ڪاميابــيَء 
ســان مڪمــل ڪــري ورتــو. اهــو تربيتي پروگــرام “ننڍڙي 
 Early – عمــر جــي ٻــارن جــي شــروعاتي ســنڀال ۽ تعليــم
ســلهاڙيل  ســان   ”)Childhood Care & Education )ECCE
هــو. اهــو تربيتــي پروگــرام ســنڌ جــي ســمورن ضلعــن ۾ 
منعقــد ڪيــو ويــو، جنهــن جــا مقصدهيــٺ بيــان ڪجــن ٿــا:

اســتاد حڪومــِت ســنڌ طرفــان “ننــڍڙي عمــر جي ٻارن 	 
 Early Childhood – جــي شــروعاتي ســنڀال ۽ تعليــم
Care & Education )ECCE(” جــي حوالــي ســان 2017 ۾ 

جوڙيــل نصــاب کــي مڪمــل طــور ســمجهن.

ــارن جــي شــروعاتي ســنڀال ۽ 	  ــڍڙي عمــر جــي ٻ “نن
 ”)Early Childhood Care & Education )ECCE – تعليم

جــي فلســفي کــي ســمجهي ســگهن.
ــارن جــي شــروعاتي ســنڀال ۽ 	  ــڍڙي عمــر جــي ٻ “نن

 ”)Early Childhood Care & Education )ECCE – تعليم
ــن ۽ انهــن  جــي نصــاب ۾ موجــود مختلــف مضمون

جــي ٿيميٽــڪ ايريــاز کــي ســمجهڻ.
۽ 	  انــداز  جــي  ســکڻ  عمــر،  ســوچ،  جــي  ٻــارن 

ضرورتــن کــي مِدنظــر رکــي مختلــف مضمونــن جــي 
ٿيميٽــڪ ايريــاز کــي ڪيئــن ۽ ڪهــڙي طريقــي 

ســان پڙهائجــي انهــن ٽيڪنڪــز کــي ســکڻ.
ــارن جــي شــروعاتي ســنڀال ۽ 	  ــڍڙي عمــر جــي ٻ “نن

 ”)Early Childhood Care & Education )ECCE – تعليم
جــي ٻــن ســالن )3 کان 4 ســالن جــي ٻــارن ۽ 4 کان 5 

ســالن جــي ٻــارن الِء موجــود( نصــاب کــي ســمجهڻ
کــي 	  تصــور  جــي  نشــوونما  مڪمــل  جــي  ٻــارن 

زبردســت  جــي  ڪالس  ۽  اســڪول  تــه  ســمجهڻ 
جســماني،  ذهنــي،  جــي  ٻــار  هــڪ  انــدر  ماحــول 
زبانــي، ســماجي ۽ جذباتــي نشــوونما ڪيئــن ڪــري 

ٿــي. ســگهجي 
ــارن جــي شــروعاتي ســنڀال ۽ 	  ــڍڙي عمــر جــي ٻ “نن

 ”)Early Childhood Care & Education )ECCE – تعليم
جــي نصــاب ۾ ڏنــل مضمونــن تــي جوڙيــل ســبقي 
منصوبــه بنــديَء کــي ســمجهڻ ۽ ان کــي عملــي طــور 

ڪــري ســکڻ.
ٻــارن جــي شــروعاتي ســنڀال 	  “ننــڍڙي عمــر جــي 

 Early Childhood Care & Education  – تعليــم  ۽ 
ECCE((” جــي ڪالس روم جــي ماحــول کــي ڪيئــن 
۽ ڪهــڙي طريقــي ســان جوڙجــي جــو اهــو ٻــارن جــي 

مڪمــل نشــوونما ڪــرڻ ۾ مــددگار ثابــت ٿئــي...
اســڪول جــي پارٽنــر ۽ هيــڊ ماســتر کــي پــڻ آگاهــي 	 

ڏيــڻ تــه جيئــن اســتادن ســان گــڏ هــو پــاڻ بــه “ننــڍڙي 
عمــر جــي ٻــارن جــي شــروعاتي ســنڀال ۽ تعليــم – 
واري   ”)Early Childhood Care & Education )ECCE
مضمــون ۽ ان جــي فلســفي کان واقــت ٿيــن تــه جيئن 
اســڪول انــدر ننــڍڙن ٻــارن جــي تعليــم الِء هــڪ 
مخصــوص ۽ زبردســت قســم جــو نــه صــرف ماحــول 
جــوڙي ســگهجي پــر ان حوالــي ســان جــن جــن شــين، 
ضــرورت  جــي  اسٽيشــنري  ۽  رانديڪــن  ســامان، 
ســگهجي. ڪــري  پورائــو  پــڻ  جــو  تنهــن   آهــي 

اميــد تــه ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــون اهڙيــون 
ســموريون ڪوششــون نــه صــرف ســنڌ انــدر معيــاري 
تعليــم جــي کــوٽ کــي پــوري ڪــرڻ ۾ معــاون ثابــت 
ٿينديــون پــر مجموعــي طــور تــي ســنڌي قــوم، ســنڌ ۽ 
پاڪســتان جــي ترقــيَء ۾ هــڪ بنيــادي ڪــردار ادا ڪــرڻ 
وارو پنهنجــو حصــي پتــيَء وارو بنيــادي ڪــم پــڻ احســن 

طريقــي ســان ســرانجام ڏينــدي.

ليکڪ جو تعارف:
ســجاد گهلــو، ايــس اِي ايــف جــي ٽريننــگ يونــٽ ۾ ڪــم 

ــا.  ــاڻ ٽريننــگ تــي مھــارت رکــن ٿ ڪــري رھيــو آھــي.  پ

گھلــو صاحــب جــا مختلــف اخبــارن ۾ ڪالــم ڇپجنــدا 

ــدا آھــن. رھن

سجاد گهلو

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 



جيتوڻيــڪ اڄ ڏينهــن تائيــن اِهــا ڳالهــه واضــح نــه ٿــي 
ــان جــي  ــرس اصــل ۾ ڪٿ ــا وائ ــه ڪورون ســگهي آهــي ت
آهــي، پــر 2019ع جــي نومبــر ۾ چيــن جــي صوبــي ووهــان 
۾ ُان جــا ڪيــس ظاهــر ٿيــا، جنهــن بعــد ۾ پــوري دنيــا 
ــه  ــان ٻ ــا جــو پهري ــو. پاڪســتان ۾ ڪورون وڪــوڙي ڇڏي
ايئــن آهســتي  ٿيــا.  ڪيــس فيبــروري 2020ع ۾ ظاهــر 
ــو ۽ ســڀئي  ــدو وي آهســتي پــوري دنيــا ۾ وائــرس ڦهلجن
ملــڪ الڪ ڊائــون کــي بچــاُء جــو ذريعــو ڄاڻينــدي ان 
کــي الڳــو ڪنــدا ويــا. ڪورونــا وائــرس پــوري دنيــا جــي 
روزمرهــه جــي زندگــيَء کــي انتهائــي مفلــوج ڪنــدي 
ــا  ــو. دني ــو ه ــو بيھــاري ڇڏي ــار ۽ صنعــت جــو ڦيٿ ڪاروب
ــدي ترقــي  ــن معيشــتن کــي ســوڙھو ڪن ــن وڏي جــي وڏي
يافتــه ملڪــن کــي بــه ُان وقــت معاشــي بحــران جــي طوفــان 
۾ ڦاســائي ڇڏيــو هــو، جنهــن جــا نتيجــا ســڀ ملــڪ اڄ 
ســوڌو ڀوڳــي رهيــا آهــن. ٻئــي طــرف ترقــي پذيــر ملــڪ 
پــڻ ڪورونــا وائــرس جــي ڪــري بيــروزگاري، بــک ۽ 
بدحالــي ۾ اضافــو ســھي رهيــا هئــا. عالمــي بربــادي ٻيــن 
شــعبن ســان گــڏ پــوري دنيــا جــي تعليمــي نظــام تــي پــڻ 
پنھنجــو گھــرو اثــر ڇڏيــو. ٻــارن کــي پڙهائــڻ جــي حوالــي 

ــي،  ــي وئ ــن ڪالســن جــي شــروعات ڪئ ســان آنالئي
دوران مســئلن جــي هــڪ ڊگهــي فهرســت رهــي جنھــن 
پٺتــي  ۽  فــون  اســمارٽ  ٽــاپ،  ليــپ  ڪمپيوٽــر،  ۾ 
پيــل عالئقــن ۾انٽرنيــٽ تائيــن رســائي نــه هجــڻ هــڪ 

ســروس  انٽرنيــٽ  بهتــر  رهيــو،  بڻيــل  مســئلو  وڏو 
ماهــر  جــي  ٽيڪناالجــي  معاملــن(  وارن  )ڪنيڪٽوٽــي 
)مهــارت( ۽ آن الئيــن سســٽم جــي ڄــاڻ نــہ هجــڻ ڪــري 
اڪثــر اســتادن، ليڪچــرارن، پروفيســرن ۽ شــاگردن کــي 
منجھــارن جــو منھــن ڏســڻو پــوي ٿــو ٻئــي طــرف معاشــي 
طــور تــي ڪمــزور خاندانــن الِء پنهنجــي ٻــارن کــي اهــي 
تمــام مهانگيــون ســهولتون فراهــم ڪــرڻ ۽ ســڀ کان 
مهانــگا ڊيٽــا پيڪيجــز حاصــل ڪــرڻ ھــڪ جــوا جــي 

متــرادف ســمجھيا پئــي ويــا. 

اســانجي ملــڪ ۾ 63 ســيڪڙو کان وڌيــڪ آبــادي ڳوٺــن 
۾ رهــي ٿــي ۽ جتــي بنيــادي انســاني ضرورتــن جهــڙوڪ 
اٽــو، لٽــو اجھــو ئــي وڏي مشــڪل ســان ملــي ٿــو اتــي 
ڪمپيوٽــر، ســمارٽ فــون ۽ انٽرنيــٽ جــو تصــور ســج کــي 

ڀاڪــر ۾ ڀــرڻ جــي برابــر هــو.

تعليــم جــي بحالــي واري سلســلي ۾ ســڄي دنيــا ســان 
ايجوڪيشــن  ســنڌ  الِء  هلــڻ  مالئــي  قــدم  ســان  قــدم 
ڊيــز  آِء  جــون  ٻــارن  ورتــا.  ُاپــاَء  ڪــي  پــڻ  فائونڊيشــن 

ٺهرائــي ُانهــن جــا ۽ اســتادن جــا آنالئيــن ڪالس شــروع 
ڪرايــا، ُان حوالــي ســان ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن 
جــي اســتادن کــي جيڪــي ڏکيائيــون پيــش آيــون ۽ ُانهــن 
ڏکيائيــن جــو اســتادن ڪهــڙي طــرح مقابلــو ڪيــو، اچــو 

ــون. ــزو وٺ ــو جائ ــن ج ــه انه ت

ثنــا: FAS، ايــس ايــم بــي، 9 ِســي ســيڪنڊري 
اســڪول، ڪراچــي.

ڪورونــا جــي دوران اســان کــي ســڀ کان وڌيــڪ مســئلو 
جيڪــو پيــش آيــو، ُاهــو گهڻــن ٻــارن وٽ موبائــل جــو نــه 
هجــڻ هيــو ۽ جــن ٻــارن وٽ موبائــل هيــون انهــن کــي 
واٽــس ايــپ هالئــڻ نــه پئــي آيــو. تنهــن کانســواِء ننــڍن 
درجــن وارن ٻــارن ســان رابطــو ڪــرڻ انتهائــي مشــڪل 
ــوڊ ڪــري  ــون ل ــپ ڊائ ــس اي ــن کــي واٽ ــو. اســان والدي هي
ڏنــو ۽ ســمجهايو تــه اِهــو ڪيئــن اســتعمال ڪرڻــو آهــي. 
وڏن درجــن جــي ٻــارن ذريعــي ننــڍن درجــن وارن ٻــارن 
ســان رابطــو ڪــرڻ جــي ڪوشــش ڪئــي وئــي. جــن ٻــارن 
جــا والديــن مالــي مشــڪالتن مــان گــذري رهيــا هئــا ۽ 
موبائــل فــون وٺــڻ ســندن وس کان ٻاهــر هيــو، ُانهــن جــي 
ٻــارن کــي ســندن پــاڙي ۾ موجــود هــم ڪالســين جــي 

گهــر وڃــي ڪــم ڪــرڻ الِء چيــو.

شمائله سولنگي:FAS، ڀٽ شاهه
ڪافــي ملڪــن هــن وبائــي بيمــاري دوران تعليمــي ادارا 

بنــد ڪيــا، پــر ان ســان گــڏ ان جــو حــل پــڻ ڳولهيائــون ۽ 
آن الئــن تعليــم ڏيــڻ جــي منصوبــا بنــدي ڪئــي وئــي. ســنڌ 
صوبــي ۾ ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران ان ۾ 
اڳڀرائــي ڪنــدي MS Team ۽ Zoom جهــڙي اپليڪيشــن 
)ســافٽ ويئــر( ذريعــي آن الئيــن تعليــم ڏنــي وئــي. اهــڙي 
جديد ٽيڪنالوجي باوجود اســتان ۽ شــاگردن کي فزيڪل 
۽ آن الئيــن ڪالســن هالئــڻ ۾ ڪافــي مشــڪالتون پيــش 
ــه اســتادن همــٿ نــه هــاري ڇــاڪاڻ تــه  آيــون، ان هونــدي ب
اســتاد ان ڳالهــه کان ڪــَن ٽــار ڪــري نٿــو ســگهي تــه هــو 

نــه پڙهائــي.

سلطانه
ــڻ جــو  ــن پڙهائ ــا جــي دوران شــاگردن کــي آن الئ ڪورون
سلســلو شــروع ٿينــدي ئــي تمــام گهڻيــن مشــڪالتن کــي 
منهــن ڏيڻــو پيــو. انهــن مــان اهــم مســئلو آن الئــن ســڀني 
ٻــارن کــي گــڏ ڪــري هــڪ موضــوع تــي آڻــڻ هــو. ڪالس 
ــارن کــي ســامهون ويهــاري پڙهائــڻ ۽ آن الئــن  روم ۾ ٻ

پڙهائــڻ ۾ وڏو فــرق آهــي. جيڪڏهــن ڪنهــن بــه ٻــار 
ڪنهــن بــه ســبب جــي ڪــري ڪــو ڪالس اٽينــڊ نــه ڪــري 
ســگهيو تــه ان کانپــوِء واري ڪالس ۾ کيــس ڏکيائــي 
پئــي ٿــي، ان ڏکيائــي کــي ُمنهــن ڏيــڻ الِء ُان ٻــار کــي 
واٽــس ايــپ تــي الــڳ ســان ڪــم ڪرايــو ٿــي ويــو. ڏٺــو 
وڃــي تــه اســتادن جــو ڪــم ٻيڻــو ٿــي ويــو هــو. اســتاد تــه 
وري بــه همــت ڪــري هــر مســئلي کــي ســمجهداري ســان 
ُمنهــن ڏئــي ٿــي ويــا پــر جيڪــي مســئال ٻــارن يــا والديــن 
ســان هئــا ُاهــي ڪڏهــن ڪڏهــن ڪنهــن کان بــه حــل نــه ٿــي 
ٿــي ســگهيا. جيئــن؛ انهــن جــي گهــرن ۾ غربــت ســبب 
ــا  ــي جــي لوڊشــيڊنگ ي ــه هجــڻ، بجل ــون جــو ن ســمارٽ ف
تــه بجلــي جــو نــه هجــڻ، نيــٽ ورڪ جــي جــي ســهولت نــه 
هجــڻ، والديــن جــي دلچســپي نــه هجــڻ، جــي ســمارٽ فــون 
آهــي تــه ان کــي اســتعمال ڪــرڻ جــو نــه اچــڻ وغيرهــه. پــر 

ان جــي باوجــود اســتادن همــت نــه هــاري.

 AALTP ،عبــداهلل مهــراڻ پوٽــو: هيــڊ ٽيچــر
ــن ــري، بدي ــاڙ م ســينٽر په

هــوم  اســتادن  ســڀني  اســان  دوران  جــي  ڪــووڊ19- 
اســڪولنگ تــي ڪــم ڪيــو، جنهــن ۾ اســان روزانــي 
ــن ۾ وڃــي پنهنجــي ســکيا  ــف ڳوٺ ــي مختل ــاد ت جــي بني
وٺنــدڙن جــي چــڪاس وٺنــدا هئاســين. حڪومــت طرفــان 
مقــرر ڪيــل ايــس او پيــز تــي پابنــدي ســان عمــل ڪنــدي 
پڙهايــو وينــدو هــو. هــوم اســڪولنگ دوران ڳوٺــن ۾ 
بجلــي نــه هئــڻ برابــر هئــي تنهــن کانســواِء ســولر پينلــس 
ــن ۾ وڃــڻ الِء  ــا. اڪثــر ڳوٺ ــه تمــام گهــٽ گهــرن ۾ هي ب
پڪــو رســتو بــه ڪــو نــه هونــدو هــو تنهنڪــري ڳوٺــن 
پونــدو  وڃڻــو  پيــادل  مفاصلــو  کــوڙ  الِء  پهچــڻ  تائيــن 
هــو. ڪجهــه ســکيا وٺنــدڙ اهــڙا بــه هئــا جيڪــي صبــح 
جــي وقــت والديــن ســان َٻنيــن تــي البــارو ڪــرڻ وينــدا 
ــدا  ــا تنهنڪــري انهــن جــا ڪالس اســان شــام جــو وٺن هئ

هئاســين.  
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ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن )ايــس اِي ايــف( هــڪ ئــي 
وقــت رســمي تعليــم ســان گــڏ غيــر رســمي تعليــم تــي پــڻ 
ڪــم ڪنــدي رهــي آهــي. پــوري ســنڌ ۾ هــن وقــت غيــر 
رســمي تعليــم جــا ُڪل 18 ســينٽرز هلــي رهيــا آهــن، جــن 
ــس اِي  ــا آهــن. اي ــي رهي ــدڙ، ســکيا وٺ ۾ 4500 ســکيا وٺن
ايــف جــي غيــر رســمي تعليمــي ســينٽرز ۾ تعليــم ســان 
گڏوگــڏ هنــري ســکيا پــڻ ڏنــي وينــدي آهــي تــه جيئــن ُانهــن 
کــي پنهنجــي ُڪٽنــب ۽ معاشــري جــو ڪارآمــد فــرد بڻائــي 
ســگهجي. ان سلســلي ۾ هيــٺ ڪجهــه ڪيــس اســٽڊيز 
ڏجــن ٿيــون تــه ڪيئــن اســان جــي ســکيا وٺنــدڙن محنــت ۽ 
مســتقل ارادي جــي ُقــوت ســان پنهنجــي پيــرن تــي بيٺــا ۽ 
پــاڻ کــي معاشــري جــو ڪارآمــد فــرد ثابــت ڪــري ڏيکاريو 

پــر اِهــا جســتجو هتــي ختــم ڪــو نــه پئــي ڇــو تــه

اسان جي منزل اڃا به اڳتي....
سعد: ضلعو بدين

زراعــت پاڪســتان جــي معيشــيت ۾ ڪرنگهــي جــي 
ــر زراعــت ڏنهــن توجهــه  ــي پ هــڏي جــي حيثيــت رکــي ٿ
نــه ڏيــڻ، پاڻــي جــي کــوٽ ۽ هاريــن کــي گهــٽ اجــرت ملــڻ 
ســبب ماڻهــو مجبــور ٿــي ٻئــي ڌنــڌي ڏانهــن منتقــل ٿــي 

رهيــا آهــن. انهــن مــان ســعد پــڻ هــڪ آهــي. 

ســعد هــڪ غريــب گهراڻــي ســان تعلــق رکــي ٿــو. ســندس 
گهــر ۾10 ڀاتــي آهــن. هــي ڳــوٺ نٿورنــد يوســي ســيراڻي 
ضلعــو بديــن جــا رهواســي آهــن. ســعد جڏهــن چوٿيــن 
درجــي ۾ پڙهنــدو هــو تــه ســندس پــيُء هــڪ حادثــي ۾ 
ــا  ــي بحــران ڏانهــن هلي ــو مال ــو ۽ ايئــن ُه ــي وي معــذور ٿ
ويــا، جنهــن جــو نتيجــو اِهــو نڪتــو جــو ســعد کــي پڙهائــي 
ڇــڏي پنهنجــي مــاُء ســان ٻنــي جــي ڪــم ڪار ۾ هــٿ 
ونڊائڻــو پيــو. ننــڍي عمــر ۾ ئــي هــن مقامــي زمينــدار 
ــن جــي  ــو، جنه ــي ڪــم ڪــرڻ شــروع ڪي ــن ت جــي زمي
اجــرت کيــس تمــام گهــٽ ملنــدي هئــي. وڏي ٿيــڻ تــي هــن 
معيشــت جــي منتقلــي واري حڪمــت عملــي جــي طــور 
فيصلــو ڪيوتــه وڌيــڪ ڪمائــڻ الِء پاڙيســري جــو رڪشــا 
هالئــي. ان دوران خاندانــي روايــت موجــب ننــڍي عمــر ۾ 
ئــي ســندس شــادي ڪرائــي وئــي. ان وقــت ســعد ڏهــاڙي 
150- 100 روپيــا ڪمائينــدو هــو. شــادي بعــد کيــس ٻــار ٿيــا 
ايئــن ڀاتيــن جــي تعــداد ۾ اضافــو ٿيــو ۽ هــو رڪشــي مــان 

بــه پــورت نــه ڪــري ســگهندو هــو.

ACTED ســان  ســهڪار  جــي  ايــف  اِي  ايــس  دوران  ان 
  AALTP الِء  تربيــت   / ســکيا  جــي  جوانــن  ۽  نوجوانــن 
هــن  هاليــو.  ۾  ڪشــمور  ۽  بديــن  ضلعــي  پروگــرام 
پروگــرام جــو مقصــد نوجوانــن کــي تيــز رفتــار ســان غيــر 
رســمي تعليــم ۽ بنيــادي عملــي خواندگــي مهيــا ڪــرڻ 

آهــي.

ــورو ڪــرڻ  ــدڙن جــي ســھولتن کــي پ ســکيا حاصــل ڪن
الِء صبــح ۽ شــام وارا سيڪشــن شــروع ڪيــا ويــا تــه 
جيئــن جيڪــي ســکيا وٺنــدڙ صبــح جــو ڪــو بــه ڪــم نــه 
ــه صبــح ۾ اچــن ۽ جيڪــي شــام ۾ آمدنــي  ــدا آهــن ت ڪن
جــو ڪــم نــه ڪنــدا آهــن تــه اهــي شــام جــو اچــن. ســعد 
صبــح جــو پنهنجــي روزي ڪمائينــدو هــو ۽ شــام جــي 
شــفٽ ۾  ڪالس ۾ داخــل هــو. ســالياني ســينٽر ۾ هــن 

پنهنجــي بنيــادي تعليــم جــو ڪــورس مڪمــل ڪيــو ۽ 
پــوِءTVET  ۾ موبائيــل رپيئرنــگ ســکيا حاصــل  هــن 
تــي موبائيــل ِڪــٽ  ڪئــي. پروگــرام جــي ختــم ٿيــڻ 

ســميت کيــس وظيفــو پــڻ مليــو.

ســعد ســيراڻي شــھر ۾ ھــڪ مقامــي موبائيــل دڪان ســان 
شــراڪت ڪئــي. دڪان جــو مالــڪ موبائيــل ســيٽ ۽ 
موبائيــل ســان جوڙيــل ســامان وڪــرو ڪنــدو ھــو ۽ ســعد 
کــي بطــور اسســٽنٽ مالزمــت تــي رکيو.ســعد خــراب 
ٿيــل موبائيــل ســيٽ جــي مرمــت شــروع ڪئــي جتــان 
مالــڪ کــي اضافــي ڪمائــي ۽ نفعــو ٿيــو ۽ ڪاروبــار 
جــي منافعــي تــي مالــڪ ســعد کــي بــه وڌيــڪ نفعــو ڏيــڻ 

ــو. شــروع ڪي

ســعد هاڻــي پنهنجــي پــيُء الِء ســهولت وارو ننــڍو اســٽور/ 
دڪان کوليــو آهــي پنهنجــي ڳــوٺ ۾ جتــي هــن جــو پــيُء 
نــه  صــرف ســٺي ســماجي زندگــي گــذاري پيــو پــر ننــڍي 
پيمانــي تــي هــو آمدنــي بــه ڪمائــي پيــو. پنهنجــي خانــدان 
الِء ســعد پنهنجــي گهــر ۾ ســولر پينــل لڳرائــڻ الِء ڪافــي 
رقــم جمــع ڪــرڻ  ۾ پــڻ مــدد ڪئــي ۽ گــڏو گــڏ ننــڍي ڀــاَء 

جــي تعليــم الِء بــه.

ســعد چــوي ٿــو مــان هاڻــي پنهنجــي ڳــوٺ جــي نوجوانــن 
پنهنجــو  صــرف  نــه  مــان  آهيــان.  شــخصيت  مثالــي  الِء 
ڪاروبــار قائــم ڪيــو پــر پنهنجــي پــيُء کــي بــه ســهولت 
وارو ڪريانــي جــو دڪان ۾ مصــروف رکيــو. جيڪــو 

پنهنجــي مســتقبل جــي زندگــي الِء نــا اميــد هيــو.

پروين: ضلعو بدين
پرويــن، حاجــي هاشــم خاصخيلــي ڳــوٺ ۾ رهــي ٿــي. هــن 
جــي 15 ســال اڳ شــادي ٿــي هئــي. هــن وقــت پرويــن جــا 
5 ٻــار آهــن جنهــن ۾ ٽــي نياڻيــون ۽ ٻــه ُپــٽ شــامل آهــن. 

پرويــن جــو گهــروارو روزانــو 500 روپيــا ڪمائينــدو هــو، 
جنهــن مــان 15 ڏينهــن مهينــي ۾ مــوڪل هوندي هس. اهو 
وقــت ُانهــن الِء تمــام گهڻــو ڏکيــو هيــو. پرويــن پنهنجــي 
گهــرواري جــي مــدد ڪــرڻ چاهينــدي هئــي پــر هــن وٽ نــه 
ڪا تعليــم هئــي نــه وري ڪــو هنــر هــو. هــڪ ڏينهــن هــڪ 
عــورت پرويــن جــي پــاڙي ۾ آئــي ۽ پــاڙي جــي ســڀني 
عورتــن کــي گــڏ ڪيــو. هــن ٻڌايــو تــه )RBDS( بديــن رورل 
ڊولپمينٽ سوســائٽي  ۽ )ايس اِي ايف( ســنڌ ايجوڪيشــن 
فائونڊيشــن جــي ســهڪار ســان تعليــم ۽ هنــر الِء هــڪ 
ســينٽر کولــي رهيــا آهــن. هــن پــاڙي ۾ ُاهــي ڇوڪريــون 
جــن جــي عمــر يارنهــن کان 17 ســال هجــي انهــن کــي 
ســينٽر ۾ داخــل ڪيــو وينــدو. جتــي اهــي پنهنجــي تعليــم 
ــون. جيڪڏهــن اهــي  ــر جــو ڪــورس مڪمــل ڪندي ۽ هن
پــاس ٿيــون تــه انهــن کــي ِســندون )ســرٽيفڪيٽ( ڏنيــون 
وينديــون ۽ اهــي ڇوڪريــون ڇهيــن درجــي ۾ پڙهــڻ جــي 
الِء َاهــل هونديــون. ُهــن اهــو پــڻ ٻڌايــو تــه جنهــن جــي عمــر 
18 کان 35 ســال آهــي. انهــن عورتــن کــي پــڻ تعليــم ۽ 
ــر جــي ســکيا 8 مهينــن ۾ ڏنــي وينــدي. انهــي ڏينهــن  هن
پرويــن فيصلــو ڪيــو تــه هــن کــي بــه هــن مرڪــز )ســينٽر( 
۾ داخــال وٺــڻ گهرجــي پــوِء هــن اتــي داخــال ورتــي ۽  
مرڪــز ۾ تعليــم ۽ هنــر حاصــل ڪــرڻ لڳــي. پرويــن 
پنهنجــي پڙهائــي تــي تمــام گهڻــو ڌيــان ڏنــو ۽ ان کانپــوِء 
ــي. ســالئي ســکڻ کانپــوِء  ســالئي ڪــرڻ جــي ســکيا ورت

ڏاڍي پريشــان رهــڻ لڳــي تــه آئــون ســالئي مشــين ۽ ٻيــون 
شــيون ڪيئــن خريــد ڪــري ســگهنديس پــر ايــس اِي ايــف 
۽ بــي آر ڊي ايــس جــي ســهڪار ســان کيــس 10 هــزار 
روپيــا وظيفــو ڏنــو ويــو جنهــن مــان هــن ســالئي مشــين 
ورتــي ۽ ســالئي ڪــرڻ جــو ڪــم شــروع ڪيــو. پرويــن 
جــي  لڳــي هئــي جنهــن  بهتريــن ســالئي ڪــرڻ  هاڻــي 
ــون کيــس ســالئي الِء ڪپــڙا  ڪــري ڏينهــون ڏينهــن عوت
ڏيــڻ لڳيــون. هــن شــروعات هــڪ هفتــي ۾ هــڪ جــوڙي 
کان ڪئــي پــر هاڻــي هــڪ مهينــي ۾ کيــس ڪيترائــي 
جــوڙا مليــو وڃــن. ان کانپــوِء مائڪــرو فنانــس اداري مــان 
قــرض کڻــي ُان مــان  ڪجهــه ڍيريــون )ِريــل( ۽ ڪپــڙو 
ورتــو، جنهــن مــان ٻــارن جــا ڪپــڙا ٺاهــي وڪڻــڻ شــروع 
ڪيــو. هــن وقــت پرويــن مالــي طــور تــي پــاڻ ڀــري آهــي 
۽ گهــر جــي خــرڇ پکــي ۾ پنهنجــي گهــرواري جــو ســاٿ 
ڏيــڻ ســان گڏوگــڏ پنهنجــن ٻــارڙن جــي ضرورتــن جــو 

پورائــو پــڻ ڪــري رهــي آهــي.  
 

نرگس: ضلعو بدين
نرگــس حاجــي هاشــم خاصخيلــي ڳــوٺ ۾ رهنــدي آهــي. 
ــد  ــو وال ــن ج ــن. ه ــر آه ــڍا ڀائ ــرون ۽ 2 نن ــن جــون 3 ڀين ه
گهڙيالــن جــي مرمــت جــو ڪــم ڪنــدو آهــي. هــو روزانــي 
ــا  ــا کان 600 روپي ــاد تــي مشــڪل ســان 500 روپي جــي بني
ڏهــاڙي ڪمائــي ٿــو. هــو غريــب خانــدان ســان تعلــق رکــي 
ٿــي ُاهــي مشــڪل ســان گهــر جــو خرچــو برداشــت ڪنــدا 

آهــن ســندس مــاُء گهــر جــو ڪــم ڪار ڪنــدي آهــي. 

نرگــس ننڍپــڻ ۾ تعليــم حاصــل ڪــري نــه ســگهي هئــي 
تنهــن ڪــري ُهــن پنهنجــو خــواب پــورو ڪــرڻ الِء اي اي 
ايــل ٽــي پــي جــي ســينٽر ۾ ســکيا ورتــي جيڪــو آر بــي 
فائونڊيشــن جــي  بديــن ۽ ســنڌ ايجوڪيشــن  ايــس  ڊي 
ــڻ  ــن پڙه ــي ُه ــي. ســينٽر ت ــدو آه ــو وين ــاون ســان هالي تع
لکــڻ واري مهــارت حاصــل ڪــرڻ ۾ وڏي محنــت ڪئــي 
تعليــم مڪمــل ڪــرڻ  جــي  پرائمــري  اڍائــي ســالن ۾ 
کانپــوِء ُهــن ُهنــري ســکيا ورتــي. تنهــن کانپــوِء نرگــس 
پنهنجــي گهــر ۾ بيوٽــي پارلــر کوليــو. هــن وٽ عورتــن 
اچــڻ شــروع ڪيــو، معيــاري شــيون اســتعمال ڪــرڻ جــي 
ــن رش  ــون ڏينه ــي ڏينه ــر ت ــي پارل ــن جــي بيوٽ ڪــري ه
وڌڻ لڳــي. ڪجهــه وقــت کانپــوِء نرگــس مائڪــرو فنانــس 
اداري مــان 25000 هــزار روپيــن جــو قــرض کڻــي پنهنجــي 
پارلــر الِء گهربــل ســامان ورتــو. هاڻــي ســندس پارلــر ســٺي 
ڪمائــي جــو ذريعــو بڻجــي چڪــو هــو. پرويــن جــو چــوڻ 
آهــي تــه “ آئــون هــر مهينــي 6000 کان 8000 روپيــا ڪمائــي 
رهــي آهيــان، شــادين جــي موقعــن تــي 4000 کان 5000 

روپيــا روزانــو ٿــي وينــدا آهــن”

ڪيس اسٽڊيز

ڪميونٽيَء جي ڄاڻ ۽ اظھار جو ترجمان 
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وڻــن ۽ انســانن جــو پــاڻ ۾ گھــرو الڳاپــو آهــي، وڻ ۽ ٻيــال قــدرت جــي طــرف کان مليــل 
اهــڙا فطــري حســين نظــارا آهــن، جــن جــو انســاني معاشــري ۽ عالمــي معيشــت  ســان 
تمــام گهــرو تعلــق  آهــي، جيڪــي ڪنهــن بــه ملــڪ الِء ان جــي ڪرنگهــي واري هــڏي 
جــي حيثيــت رکــن ٿــا. ٻيــال ماحولياتــي نظــام ۽ آبهــوا کــي مســتحڪم رکــڻ ۽ ان 
کان عــالوه جانــورن ۽ ٻيــن جانــدارن جــي حفاظــت ڪــرڻ ۾ اهــم ڪــردار ادا ڪــن ٿــا. 
جنهــن ڪــري اســان جــو  فــرض آهــي تــه اســين هــن انمــول موجــوده وســيلن جــو صحيــح 

اســتعمال ڪــري اينــدڙ نســلن جــي الِء ٻيلــن ۽  وڻــن جــي حفاظــت ڪريــون. 

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــاران فائونڊيشــن اسســٽيڊ اســڪولن ۾ ٻوٽــا لڳائــڻ جــو 
اعــالن ڪيــو ويــو. اعالنيــل مهــم جــي شــروعات دادو ضلعــي جــي جوھــي کان 20 ھــزار 
ٻوٽــا لڳائــي ڪئــي وئــي. ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي تنھــن وقــت جــي مئنيجنــگ 
ڊائريڪٽــر ناھيــد شــاھ درانــيَء ســمورن پارٽنــرز کــي اھــو پيغــام ڏنــو تــه اســانکي 
پنهنجــي پنهنجــي اســڪولن، ڳوٺــن، واھــڻ وســتين ۽ عالئقــن ۾ پنهنجــي حصــي جــو 
ــاران اعالنيــل وڻــڪاري مهــم تحــت ســنڌ ايجوڪيشــن  وڻ لڳائــڻ گهرجــي. ســندس پ
فائونڊيشــن جــي ٻــارن، اســتادن ۽ شــراڪتدارن هــن وقــت تائيــن ٽــن هــزارن کان وڌيــڪ 
وڻ لڳايــا آهــن جڏهــن تــه اســڪول جــي اســتادن ۽ شــاگردن پــڻ اهــو عهــد ڪيــو تــه هــو 

پنهنجــي پنهنجــي عالئقــن ۾ پنهنجــي حصــي جــو وڻ ضــرور لڳائينــدا رھنــدا.

گذريــل ســال ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي مئنيجنــگ ڊائريڪٽــر عبدالڪبيــر 
قاضــي وڻــڪاري مھــم جــو ٻيھــر آغــاز ڪنــدي اھــو اعــالن ڪيــو تــه فــي ٻــار فــي 
ــرو ٻيھــر ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن  ــن ھــڪ ڀي ــو وڃــي. ائي ــو لڳاي ــي ٻوٽ ٽيچــر ف
جــي اســڪولن ۾ وڻــڪاري  مهــم جــي شــروعات ڪئــي وئــي، جنهــن ۾ اســڪولن 
جــي آپريٽــرن، اســڪولن جــي اســتادن ۽ ٻــارن پنھنجــي حصــي جــو وڻ پوکــي مهــم 
ــر آغــاز ڪيــو، ان ســان گڏوگــڏ ٻيــن ادارن ۽ تنظيمــن کــي ان حوالــي ســان  جــو  ٻيھ
وڻــڪاري مھــم ۾ شــامل رکيــو ويــو. انھــن ڏينھــن دوران ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن 
جــي مئنيجنــگ ڊائريڪٽــر اھــو پــڻ اعــالن ڪيــو تــہ فائونڊيشــن جــي اســڪولن منجهــان 
ــدو. ان  ــو وين ــوارڊ ســان نوازي ــدا، انھــن کــي اي ــن اســڪول ھون جيڪــي اســڪول گري
اعــالن کانپــوِء اســڪولن ۾ اڃــان بــہ تمــام گھڻــي شــوق ۽ ذوق ســان ان مھــم جــي الِء 

ڪــم ڪيــو ويــو. مئنيجنــگ ڊائريڪٽــر جــي اعــالن مطابــق اســڪولن کــي گريــن ايــوارڊ 
ڏيــڻ جــي حوالــي ســان  ڪجــھ اھــم ُنڪتــن کــي ســامھون رکــي چونڊيــو ويــو ۽ جنھــن 
ــي  ــي، جــن کــي ريجــن جــي ســطح ت ــي وئ ــڊ ڪئ ــي اســڪولن جــي چون ۾ 182 کان مٿ
ــو. انھــن 182 اســڪولن مــان  گھرائــي مــان ڏينــدي کيــن ســرٽيفڪيٽ ســان نوازيــو وي
جــن جــو اســڪور وڌيــڪ ھــو ُانھــن ڇھــن اســڪولن کــي بھتريــن گريــن اســڪول جــي 
ايــوارڊ ســان نوازيــو ويــو. انھــن اســڪول  جــي پارٽنــرز کــي ڪراچــي ھيــڊ آفيــس ۾ 

گھرائــي شــيلڊ ڏنيــون ويــون.

ليلٰي اسلم ڊوسا:  ضلعو، ڪراچي اوڀر
ايــس اِي ايــف ســان 2016ع کان وٺــي ڪــم ڪــري رهــي آهــي. 
ان کانســواِء گذريــل 28 ســالن کان ڪراچــي گرامــر اســڪول 
جــي  وڻــڪاري  آهــي.  ســلهاڙيل  ســان  عمــل  تدريســي  ۾ 
حوالــي ســان ســندس اســڪول اعظــم بســتي گريــن ايــوارڊ 

جــي الِء چونڊيــو ويــو.

خوش محمد راھوجو :  ضلعو، خيرپور
2009ع کان وٺــي ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ســان گــڏ 
ــار  ــت چ ــن وق ــي. راهوجــو صاحــب ه ــو آه ڪــم ڪــري رهي
فائونڊيشــن اسســٽڊ اســڪول ڪاميابــي ســان هالئــي رهيــو 
آهي.آگســٽ 2021ع ۾ ھــڪ اســتاد ھــڪ شــاگرد ھــڪ وڻ جــي 
نعــري ھيــٺ وڻــڪاري تــي ايــس اِي ايــف گريــن ايــوارڊ ســان 

نوازيــو ويــو.

شيراز حسين چنا:  ضلعو، خيرپور
2016ع کان ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ســان گــڏ ڪــم 
ڪــري رهيــو آهــي. ســندس اســڪول بهتريــن اســڪولن ۾ 
شــامل آهــي. شــيراز صاحــب اســڪول ۾ وڻــن ۽ گلــن جــي 
هجــڻ جــي اهميــت کان ڀلــي ڀــت واقــف آهــي. ُان ڏس ۾ پــاڻ 
پنهنجــي اســڪول ۾ وڻــڪاري ڪئــي جنهــن تــي ايــس اِي 

ايــف پــاران گريــن ايــوارڊ ڏنــو ويــو.

سرفراز سنڌو:  ضلعو، خيرپور
2009ع کان وٺــي ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ســان گــڏ ڪــم 
ڪــري رهيــو آهــي.  ســندس اســڪول جــي عمــارت بهتريــن 
ٺهيــل آهــي. ســنڌو صاحــب ٻــارڙن کــي معيــاري تعليــم ڏيــڻ 
جــي حوالــي ســان ڪيئــي ســنجيدهه ڪوششــون ورتيــون آهــن،  
اســتادن، شــاگردن ۽ ســندس جــي مــدد ســان وڻــن پوکــڻ جــي 
مهــم شــروع ڪئــي جنهــن تــي ســنڌو صاحــب کــي گريــن ايــوارڊ 

ســان نوازيــو ويــو.

عبدالسام جمالي:  ضلعو، خيرپور
2016ع کان وٺــي ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ســان گــڏ 
اسســٽڊ  فائونڊيشــن  ســندس  آهــي.   رهيــو  ڪــري  ڪــم 
اســڪول پيــر وســڻ جــي عمــارت 11 ڪمــرن تــي مشــتمل 
آهــي جتــي اســڪول کــي ويجهــو وارن اٽــڪل ســتن ڳوٺــن 
جــا ٻــار تعليــم پِرائــي رهيــا آهن.اســڪول ۾ وڻ پوکــڻ تــي 

ــو.  ــو وي ــوارڊ ســان نوازي ــن اي ــس گري کي

مير خان ڏاهري:  ضلعو، خيرپور
2009ع کان وٺــي ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ســان گــڏ 
۾  اسيســمينٽ  واري  2015ع  آهــي.  رهيــو  ڪــري  ڪــم 
ســندس هــڪ اســڪول ٽِيــن پوزيشــن ماڻــي جنهــن تــي کيــس 
ســرٽيفيڪيٽ، شــيلڊ ۽ ڪيــش انعــام ڏنــو ويــو.  آگســٽ 
2021ع ۾ ســندس اســڪول کــي بهتريــن وڻــڪاري تــي ايــس 

ــو. ــو وي ــوارڊ ســان نوازي ــن اي ــف گري اِي اي

ايس اي ايف گرين ايوارڊس
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 Journey of Innovations“ اداره تعليــم و آگهــي ســيپٽيمبر 2021ع ۾ اســتادن جــي الِء
in Learning and Teaching during Covid-19, 2021” جــي نالــي ســان هــڪ مقابلــي جــو 
اعــالن ڪيــو. جنهــن ۾ پــوري پاڪســتان مــان اســتادن کــي هــن مقابلــي ۾ بهــرو وٺــڻ 
جــي کليــل دعــوت ڏنــي وئــي هئــي. هــن مقابلــي ۾ ڪــوِوڊ واري ڏکــي صورتحــال 
جــي دوران جــن جــن اســتادن ســکڻ ســيکارڻ جــي عمــل کــي جــاري رکيــو هيــو، 
ُان دوران کيــن جيڪــي ڏکيائيــون پيــش آيــون ۽ پڙهائــي جــي جــن بــه طريقــن کــي 
انهــن اســتعمال ۾ آنــدو ُانهــن ســڀني طريقيــڪارن تــي اســتادن کــي پنهنجــا ثبــوت 
تصويــرن ۽ وڊيــوز جــي صــورت ۾ جمــع ڪرائڻــا هيــا. هــن مقابلــي ۾ ســرڪاري 
ــو. ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن،  ــو هي ــي اســڪولن جــي اســتادن حصــو ورت ۽ نِج
ڪراچــي ريجــن جــي اســتادن بــه پنهنجــي تجربــن ۽ ثبوتــن جــي آڌار تــي هــن مقابلــي 
۾ حصــو ورتــو. پــوري پاڪســتان مــان صــرف 30 اســتادن کــي ايــوارڊ الِء چونڊيــو ويــو 
هيــو، جنهــن مــان ڪراچــي جــي مختلــف ضلعــن منجهــان 14 اســتاد چونڊيــا ويــا هئــا 

تــن ۾ 7 ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــا اســتاد شــامل آهــن.

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي اســتادن جــا ڪــوِوڊ 19 جــي دوران مائڪروســافٽ 
ٽيمــز تــي ٽريننــگ سيشــن ڪرايــا ويــا هيــا، تنهــن کانپــوِء اســتادن ٽيڪناالجــي کــي 
اســتعمال ۾ آڻينــدي شــاگردن جــا ڪالس ورتــا. ســکڻ ســيکارڻ واري  مرحلــي ۾ 
ــا،  ــس ٺاهي ــپ گروپ ــس اي ــو، واٽ ــارن کــي هــوم ورڪ ڏن ــر وڃــي ٻ ــر گه اســتادن گه
ســڀ  اِهــي  ڏنــو.  کــي ڪــم  ُانهــن  گهرائــي  کــي  ٻــارن  وار  درجــي  اســڪولن ۾ 
طريقيــڪار اداره تعليــم و آگهــي کــي آن الئــن جمــع ڪرايــا ويــا جــن جــو جائــزو 
وٺــڻ کانپــوِء ڪاميــاب اســتادن جــي نالــن جــو اعــالن ڪيــو ويــو. ســنڌ ايجوڪيشــن 
فائونڊيشــن جــي جــن اســتادن کــي ايــوارڊ مليــا انهــن کــي ســجاڳ ۾ پــڻ مڃتــا ڏ جــي 

ٿــي. 

HRCA  هــڪ تنظيــم آهــي جيــڪا 2012ع کان وٺــي انگريــزي ۽ ســائنس جــي چٽاڀيٽــي، 
آرٽ ۽ تخليقــي مقابلــن جهڙيــون ســرگرميون ترتيــب ڏئــي ٿــي. هــي تنظيــم ٽــن ملڪــن 
پاڪســتان، مالئيشــيا ۽ آمريــڪا ۾ ڪــم ڪــري ٿــي. ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي 
ــاران  ســاٿي ”انــڊس ايجوڪيشــنل اڪيڊمــي اســڪول“ جــي 19 ذهيــن شــاگردن HRCA پ
ڪرايــل انگريــزي ۽ ســائنس جــي چٽاڀيٽــي مقابلــي2021ع جــي فائنــل ٽيســٽ ۾ 2535 
شــاگردن مــان 5 شــاگردن ســون جــا ٻـِـال، 7 شــاگردن چانــدي جــا ٻـِـال، 5 شــاگردن پتــل جــا ٻـِـال 

۽ 20,000 روپيــن جــو هــڪ نقــد انعــام حاصــل ڪيــو.

ايوارڊ کٽيندڙ ٻارڙا

فائونڊيشن اسسٽڊ اسڪولن
جون ايوارڊ کٽيندڙ استادياڻيون

ثنا ڪرن
FAS بابو پٽاڻي
تجربو: 5 سال

 انعم بلوچ
FAS جيوڻ خاصخيلي

تجربو: 2 سال

انعم انصاري
FAS ايورائيز
تجربو: 4 سال

ڪشماال
FAS الخيبر

تجربو: 4 سال

اقرا حبيب
FAS اسٽار اڪيڊمي

تجربو: 5 سال

فائزه
FAS قائد اعظم
تجربو: 7 سال

اقرا
FAS الخيبر

تجربو: 4 سال

صــرف  مــان  پاڪســتان  پــوري 
الِء  ايــوارڊ  کــي  اســتادن   30
مــان  جنهــن  هيــو،  ويــو  چونڊيــو 
ضلعــن  مختلــف  جــي  ڪراچــي 
منجهــان 14 اســتاد چونڊيــا ويــا 
ايجوڪيشــن  ســنڌ   7 ۾  تــن  هئــا 
شــامل  اســتاد  جــا  فائونڊيشــن 

. هــن آ
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ڪنهــن بــه ملــڪ يــا قــوم جــي ترقــيَء ۾ ســڀ کان وڌيــڪ 
ــه  ــي يافت ــا جــي ترق ــدو آهــي. دني ڪــردار تعليــم جــو هون
قومــن ترقــي جــا ڏاڪا بهتــر تعليــم ذريعــي ئــي پــار ڪيــا 
آهــن. ان الِء اهــو تمــام ضــروري آهــي تــه معيــاري تعليــم 
الِء جــوڳا ُاپــاَء وٺــي ملــڪ کــي ترقــي طــرف وڌڻ گهرجــي، 
جيتوڻيــڪ پاڪســتان ۾ تعليــم جــي صورتحــال بهتــر 
ــه آهــي، پــر ســنڌ انــدر تعليــم جــي بهتــري جــي حوالــي  ن
ڪاوشــون  جــون  فائونڊيشــن  ايجوڪيشــن  ســنڌ  ســان 
هــڪ انقالبــي قــدم کان گهــٽ ڪــو نــه آهــن. ســنڌ جــي 
تعليمــي ســرگرميون  جــن ۾  انهــن ڏورانهــن عالئقــن 
يــا اســڪولن جــو فعــال هجــڻ تمــام ڏکيــو عمــل آهــي، 
ــل  ــن، ڪاڇــي جهــڙي ڏتڙي ــل ڳوٺ ــي پي ــر جــي پٺت ــي ٿ ُات
عالئقــن کان وينــدي ُاتــر ســنڌ جــي ڪچــي وارن عالئقــن 
۾ بهتريــن تعليمــي ادارا قائــم ڪــرڻ ســنڌ ايجوڪيشــن 
فائونڊيشــن جــي محنــت ۽ جســتجو جــو واضــح مثــال 

آهــي.

ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي ســمورن اســڪولن 
تــي جڏهــن نظــر ڦيرائجــي ٿــي تــه ســچ پــچ اهــو يقيــن 
ٿئــي ٿــو تــه اينــدڙ وقــت ۾ ســنڌ جــو هــر ٻــار دنيــا جــي هــر 
ــف جــي  ــس اِي اي ــدو. اي ــاڻ مڃرائين ــي پنهنجــو پ ســطح ت
اســڪولن کــي اســان شــاگرد دوســت اســڪول پــڻ چئــي 
ســگهون ٿــا جتــي اســان کــي بهتريــن رانديــن جــا ميــدان، 
ُڪشــادا ۽ صاف ســٿرا ڪالس روم، تربيت يافته اســتاد، 
بهتريــن تعليمــي نظــام ســان گڏوگــڏ انهــن اســڪولن جــي 
مانيٽرنــگ وارو نظــام ڏســي اهــو يقيــن ٿئــي ٿــو اينــدڙ 
وقــت ۾ ســنڌ اهــڙي معيــاري تعليــم ذريعــي ترقــي واري 
ڌارا ۾ شــامل ٿينــدي ۽ ســنڌ جــي تعليــم جــو معيــار 

پــوري ملــڪ کان بهتــر هونــدو.

وبــا  عالمــي  جتــي ڪورونــا جهــڙي  ســال کان  گذريــل 
پــوري دنيــا جــي ڪاروهنــوار کــي ُٺــپ ڪنــدي دنيــا جــي 
ــي  ــا ترق ــي ُان وب ــاري ڌڪ رســايو، ُات معيشــت کــي ڪاپ
ــڻ  ــي پ ــر ملڪــن ت ــي پذي ــڏ ترق ــه ملڪــن ســان گڏوگ يافت
ــا. ســڄي دنيــا ۾ ٻيــن شــعبن  انتهائــي نــاڪاري اثــر ڇڏي
مهينــا   9 الڳيتــو  ٿــي،  متاثــر  بــه  تعليــم  گڏوگــڏ  ســان 
تعليــم  جــي ڪــري  ٿيــڻ  بنــد  طــور  اســڪول مڪمــل 
ــو، ان صورتحــال ۾ پاڪســتان جــي  جــو وڏو نقصــان ٿي

تعليــم پــڻ ســخت متاثــر ٿــي آهــي.

ــج  ــڻ هــڪ وڏو چئلين ــم کــي بچائ ان صورتحــال ۾ تعلي
هيــو ۽ ان حالــت ۾ ترقــي يافتــه ملڪــن پنهنجــي تعليــم 
کــي بچائــڻ الِء تڪــڙا ُاپــاَء وٺنــدي تعليمــي سلســلي کــي 
متبــادل طريقــن ســان جــاري رکــڻ جــو عمــل شــروع ڪيو، 

جنهــن ۾ ســڀ کان وڌيــڪ اثرائتــو عمــل آن الئــن تعليــم 
هئــي. دنيــا جــي ســڌريل ملڪــن ۾ آن الئــن تعليــم وارو 
ــر  ــو پ ــه هي ــڏو وڏو مســئلو ن عمــل شــروع ڪــرڻ ڪــو اي
اســان جهــڙن ترقــي پذيــر ملڪــن ۾ آن الئــن تعليــم وارو 
سلســلو شــروع ڪــرڻ هــڪ وڏي چيئلينــج کان گهــٽ نــه 
ــادي  ــڪ آب ــه اســان جــي 60 ســيڪڙو کان وڌي ــو، ڇــو ت هي

ٻهــراڙي وارن عالئقــن ۾ رهــي ٿــي.

پــوري ســنڌ انــدر ان ســڄي صورتحــال کــي مــِد نظــر 
رکنــدي ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پنهنجــي اســڪول 
پارٽنــرس جــي ذريعــي ڪورونــا وبــا جــي دوران تعليمــي 
ــون. ســڀ  ــاري رکي ــي ســان ج ــادل طريق ســرگرميون متب
جــي  ان  ۽  فائونڊيشــن  ايجوڪيشــن  ســنڌ  پهريــن  کان 
اســڪول پارٽنــرس اهــو فيصلــو ڪيــو تــه ڪوشــش ڪــري 
تعليمــي ســرگرميون ڪنهــن متبــادل طريقــي ســان جــاري 
ــارن جــي  ــن ٻ ــه جيئ ــدي ت ــي وين رکــڻ جــي ڪوشــش ڪئ

تعليــم جــو نقصــان گهــٽ کان گهــٽ ٿئــي. 

ــن ســنڌ  ــا جــي صورتحــال ۾ ســڀ کان پهري ــا وب ڪورون
ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي ٽريننــگ اينــڊ اسيســمينٽ 
يونــٽ طرفــان ماهــوار هــر ســبجيڪٽ ۽ هــر ڪالس جــي 
شــاگردن الِء هــوم ورڪ تيــار ڪيــو ويــو، جيڪــو ســڄي 
ذريعــي  جــي  اســتادن  پارٽنــرس ۽  اســڪول  جــي  ســنڌ 
شــاگردن تائيــن انهــن جــي گهــر پهچايــو ويــو. پنهنجــي 
قــوم جــي ٻــارن ســان اهــا هــڪ ســچائي ئــي آهــي جــو 
اهــو هــوم ورڪ ٿــر جــي ڏورانهــن عالئقــن کان وينــدي 
ڪاڇــي جــي ڳوٺــن تائيــن شــاگردن تائيــن پهچايــو ويــو تــه 
جئيــن ُاهــي شــاگرد پنهنجــي تعليــم جــي ســرگرمين ســان 
ڳنڍيــل رهــن ۽ انهــن جــي تعليــم جــو ڪــو بــه نقصــان نــه 
ٿئــي، ســاڳئي طــرح اهــو هــوم ورڪ ماهــوار اســتادن وٽ 
جمــع ٿينــدو رهيــو ۽ اســتاد ان کــي چيــڪ ڪنــدا رهيــا.

ــا ۾ جتــي دنيــا آن الئــن تعليــم جــو سلســلو  ــا وب ڪورون
ــه ســاڳئي وقــت ســنڌ ۾ ســنڌ ايجوڪيشــن  شــروع ٿيــو ت
ســان  ملڪــن  يافتــه  ترقــي  جــي  دنيــا  پــڻ  فائونڊيشــن 

ُڪلهــو ُڪلهــي ۾ مالئــي پنهنجــي شــاگردن الِء پــڻ آن 
الئــن تعليــم جــو عمــل شــروع ڪيــو، جنهــن ۾ مائيڪــرو 
ســافٽ ٽيــم ذريعــي ســنڌ انــدر ايــس اِي ايــف جــي مالــي 
ســهڪار ســان هلنــدڙ اســڪولن ۾ ڪــم ڪنــدڙ اســتادن 
ــت ســکيا  ــم جــي اســتعمال باب کــي مائيڪــرو ســافٽ ٽي
ــم ســافٽ  ــن کــي مائيڪــرو ســافٽ ٽي ــي ۽ انه ــي ويئ ڏن
ويئــر جــي ســهولت پــڻ ڏنــي وئــي تــه جيئــن هــو پنهنجــي 
اســڪولن جــي شــاگردن کــي آن الئــن تعليــم مهيــا ڪــري 
ســگهن. اســتادن جڏهــن اهــا تربيــت مڪمــل ڪئــي تــه ان 
کان پــوِء انهــن ئــي اســتادن ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن 
پڙهنــدڙ  ۾   اســڪولن  جــي  ســيف  ســان  تعــاون  جــي 
شــاگردن جــي آن الئيــن تعليــم جــو سلســلو شــروع ڪيــو 
ــڻ وارو  ــي ســان پڙهائ ــر طريق ــام بهت ۽ شــاگردن کــي تم
وارو  تعليــم  الئــن  آن  جــو  تــوڙي  ٿيــو.  شــروع  عمــل 
ــڪل  ــدڙ شــاگردن الِء بل عمــل ســنڌ جــي ٻهــراڙي ۾ رهن
نئــون هيــو پــر ســنڌ ايجــو ڪيشــن فائونڊيشــن جــي ٽيــم 
۽ اســڪول پارٽنــرس ســميت اســتاد صاحبــان جــي اڻ 
ٿــڪ محنــت جــي ڪــري آن الئــن تعليــم واري عمــل کــي 

ــو.  ــو وي ــي ســان هالي ڪامياب

آن الئــن تعليــم شــروع ٿيــڻ ســان نــه صــرف ســنڌ جــي 
لکيــن شــاگردن کــي تعليــم جــي ٿينــدڙ نقصــان کان بچايو 
ويــو پــر ســاڳئي وقــت انهــن شــاگردن کــي انفارميشــن 
ٽيڪنالوجــي جــي ڄــاڻ پــڻ ملــي آهــي جيــڪا انهــن کــي 

اينــدڙ وقــت ۾ اڃــان وڌيــڪ فائــدو ڏيئــي ســگهي ٿــي.

ســنڌ ايجــو ڪيشــن فائونڊيشــن جــي مينيجمينــٽ جــو 
اهــو هــڪ تمــام بهتريــن ۽ وقتائتــو فيصلــو هيــو جنهــن 
ســبب ايــس اِي ايــف جــي اســڪولن ۾ پڙهنــدڙ شــاگردن 

پنهنجــون تعليمــي ســرگرميون جــاري رکيــون.

ليکڪ جو تعارف:

اڪــرم خاصخيلــي ســنڌ يونيورســٽي مــان “ماســٽرس آف 
بزنــس ايڊمنسٽريشــن- فنانــس” ۾ ماســٽرس ڪئــي آهــي. 
پــاڻ قومــي ۽ بيــن االقوامــي ســطح تــي مختلــف تنظيمــن 
ســان ڪــم ڪــرڻ جــو ڏهــه ســالن جــو تجربــو رکــن ٿــا. هــن 
وقــت خاصخيلــي صاحــب هــاري ويلفيئــر ايسوسيئيشــن 
جــا ڇهــن ســالن کان صــدر جــي طــور تي فرائض ســرانجام 
ڏئــي رهيــا آهــن. هــاري ويلفيئــر ايسوسيئيشــن هــن وقــت 
ايــس اِي ايــف جــا ســت اســڪول ڪاميابــي ســان هالئــي 
رهــي آهــي، جــن ۾ 1800 کان وڌيــڪ ٻــارڙا تعليــم پِرائــي 

رهيــا آهــن.
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ڪورونــا وبــا ۾ جتــي دنيــا آن الئــن تعليــم جــو 
سلســلو شــروع ٿيــو تــه ســاڳئي وقــت ســنڌ ۾ ســنڌ 
ايجوڪيشــن فائونڊيشــن پــڻ دنيــا جــي ترقــي 
مائــي  ۾  ُڪلهــي  ُڪلهــو  ســان  ملڪــن  يافتــه 
جــو  تعليــم  الئــن  آن  پــڻ  الِء  شــاگردن  پنهنجــي 

ڪيــو. شــروع  عمــل 

سنڌ جي معياري تعليم ۾
سنڌ ايجوڪيشن فائونڊيشن جو ڪردار
اڪرم خاصخيلي



ــن  ــرون وســطٰي )ڇهي ــن جــي حســاب ســان ق ــوڪ چوڻي ل
صــدي کان ســورهين صــدي تائيــن جــو عرصــو( جــي دور 
ــي  ــاٿ ان وقــت هــن جابل ــزرگ شــري گورکن ــدو ب جــو هن
ــوگا جــو  ــدو هــو، جيڪــو ماهــر يوگــي )ي سلســلي ۾ رهن
ماهــر( پــڻ هــو. ان وقــت ان جــا مريــد ســندس مشــقن 
جــي پوئــواري ڪنــدا هئــا. جڏهــن تــه ٻيــن چوڻيــن مطابــق 
هــو ٻڌمــت يوگــي هــو جنهــن جــا هنــدو تــوڙي مســلمان 
عقيدتمنــد هئــا. انهــي بــزرگ جــي ڪــري هــن چوٽــي جــو 

ــو گــورک هــل پيــو. نال

ڪجهــه چوڻيــن ۾ اهــو بــه آهــي تــه گــورک سنســڪرت 
ٻولــي جــو لفــظ آهــي جنهــن جــي معنــٰي آهــي رڍ، ڳئــون 
۽ ٻڪــري، يعنــي اهــو عالئقــو چراگاهــن طــور تــي پــڻ 
اســتعمال ٿيــو هــو، جنهــن ڪــري هــن کــي گــورک ســڏيو 
وينــدو آهــي. حقيقــت ۾ ڇــا آهــي جنهــن الِء ريســرچ جــي 
ــه آس پــاس جــي مقامــي ماڻهــن  ضــرورت آهــي. جڏهــن ت
مطابــق هــي حصــو بلوچســتان ســان وابســته ماڻهــن تــي 
ــا هــڪ  ــدا هئ ــظ اســتعمال ڪن ــه لف ــي ٻ ــو،  اه مشــتمل ه
ــو  ــن.  ٻي ــظ فارســي آه ــي لف ــي ٻئ ــرک اه ــو گ ــرج ۽ ٻي گ
فڪــر اهــو بــه آهــي تــه گــورک لفــظ بلوچــي زبــان گــرک 
مــان ورتــو ويــو آهــي ۽ گــرک بگڙيــل لفــظ آهــي،  فارســي 
جــي گــرک جنهــن جــي معنــٰي آهــي بگهــڙ اهــا ڳالهــه ڪجهــه 
ويجهــڙ ۽ مناســب بــه لڳــي ٿــي جــو اهــو عالئقــو بگهــڙن 
جــي آماجگاهــه پــڻ هــو، جنهــن ڪــري پهريــن ان کــي گــرک 
۽ پــوِء ان جــو نالــو بگڙجــي گــورک ٿيــو. گــورک هــل جــي 
نالــي جــي حوالــي ســان مشــهور ريســرچر ۽ تاريــخ دان 
ــو 24 تيــرٿ  ــاج محمــد صحرائــي مطابــق اهــو نال ــاب ت جن
ــي ســان  ــاٿ جــي نال ــا ســري گــورک ن ڪــرن جــي گــرو ي

مشــهور آهــي.

گــورک هــل اسٽيشــن، ســنڌ جــو پهــاڙي سلســلو آهــي 
جيڪوکيــر ٿــر پهــاڙي عالئقــي جــي اتــر اولهــه طــرف 93 
ڪلوميٽــر جــي مفاصلــي تــي واقــع آهــي. هــي ســمنڊ جــي 
ســطح کان 5688 فــٽ مٿانهيــن تــي قائــم آهــي. گــورک 
هــل اسٽيشــن ســنڌ جــي ســڀ کان مٿانهيــن همــوار ســطح 

ــي مشــتمل آهــي. هــن جــي  آهــي، جيــڪا 2500 ايڪــڙن ت
چــوڌاري قدرتــي شــاهڪار آهــن، جيڪــي ٽوئــرازم جــي 

حوالــي ســان تمــام گهڻــا مــن موهينــدڙ آهــن.
ڪراچــي کان 450 ڪلوميٽــر اتــر طــرف ۽ دادو کان 100 
ڪلوميٽــر اولهــه طــرف آهــي. هــي ســمنڊ جــي ســطح کان  
5688 فــٽ بلنــد  هجــڻ ســبب هتــان جــو درجــي حــرارت 17 
ڊگــري ســينٽي گريــڊ هونــدو آهــي، جڏهــن تــه جنــوري جــي 
مهينــي ۾ منفــي 5 ســينٽي گريــڊ هونــدو آهــي.  هتــي مٺــي 
پاڻــي جــا آبشــار ۽ چشــما موجــود آهــن. منظــر، ماحــول ۽ 
آبهــوا ۽ خوبصورتــي جــي ڪــري هــن مقــام کــي ســنڌ جــو 
ڪوهــه مــري ســڏيو وينــدو آهــي. ڪراچــي کان دادو تائيــن 
ــل گاڏي ذريعــي ۽ دادو کان جوهــي  ــا ري ــس  ســروس ي ب
روڊ ذريعــي رســتو فقــط 94 ڪلوميٽــر آهــي جڏهــن تــه 
ســيوهڻ کان 140 ڪلوميٽــر جــي مفاصلــي تــي آهــي. مٿــي 
تائيــن وڃــڻ الِء ســيوهڻ کان جيــپ ِڪرائــي تــي ڪرائــي 

وڃــي ســگهجي ٿــو. 
هتــي الپائــن، فلــورا ۽ فونــا جــا ٻوٽــا پــڻ موجــود آهــن ان 
کانســواِء هــي ســولر انرجــي ۽ ونــڊ انرجــي پــڻ ڪافــي 
مقــدار ۾ پيــدا ڪــرڻ جــي صالحيــت رکنــدڙ عالئقــو 
آهــي. هــي عالئقــو بلوچســتان جــي ضلعــي خضــدار جــي 
ڳوٺاڻــن الِء اچ وڃ جــو رســتو آهــي، جيڪــي واهــي پانــڌي 
اچــن  ٿــا. اهــو گــورک هــل کان هيــٺ طــرف ٽيــون رســتو 
آهــي جتــي ماڻهــو لهــي کاڌي پيتــي جــو ســامان خريــد 

ڪــرڻ اينــدا آهــن.
گــورک هــل اسٽيشــن ڏانهــن فقــط 4x4 گاڏي مٿــي چڙهــي 
ــان آســاني  ــي م ــون دادو ۽ جوه ــي گاڏي ــي ۽ اه ســگهي ٿ
ســان ڪرائــي تــي ملــي ســگهن ٿيــون. گــورک هــل جــي 
بلــڪل ويجهــو  آخــري ننــڍي ۾ ننــڍو ڳــوٺ واهــي پانــڌي 
اينــدو آهــي جيڪــو کيرٿــر جــي حــد ۾ اچــي ٿــو. روڊ کان 
بعــد جڏهــن ڪــو  يــارو پــاس )يــارو ســائين جــو لــڪ( 

داخــل ٿئــي ٿــو تــه اتــان کان 53 ميلــن جــو مفاصلــو آهــي.

هــن روڊ کــي پــاس ڪــرڻ کانپــوِء تقريبــاً 2500 فٽــن جــي 
اوچائــي تــي پهچبــو ۽ جبلــن جــو سلســلو پــڻ هلنــدو . 
مفاصلــو طئــه  جــو  76 ڪلوميٽــر  رکنــدي  جــاري  ســفر 
ڪنــدي کيــر ٿــر رينــج جــي هــڪ ٻــي اوچائــي واري بيــس 
ڪئمــپ تــي پهچبــو. هــن بيــس ڪئمــپ کــي خانــوال پــاس 
ــدو آهــي جيڪــو 5000 فــٽ  )ڪــي پــي( ڪــري ســڏيو وين
ســمنڊ جــي ســطح کان مٿــي آهــي. ڪــي پــي بيــس ڪيمــپ 
۽ ڪــي پــي جــي اوچائــي جــي وچ ۾  4 ڪلوميٽــرن جــو 
مفاصلــو آهــي، پــر ُاهــي چــار ڪلوميٽــر وروڪــڙن تــي 
مشــتمل آهــن. ڪــي پــي جــي اونچائــي تــي پهچــڻ کانپــوِء 
بــه  توهــان کــي گــورک هــل جــي اوچائــي تــي پهچــڻ 
ــدو، جنهــن جــو  ــو پون ــو( کــي جــاري رکڻ الِء ســفر )ڊرائي
مفاصلــو 13 ڪلوميٽــر هونــدو. جڏهــن تــه گــورک هــل جــي 
ــي فقــط هــڪ ريســٽ  ــه ات ــو ت ــي پهچب ــي ت ــڪل اوچائ بل
هائــوس ملنــدو يعنــي ســڄي گــورک هــل اسٽيشــن تــي 

فقــط هــڪ ئــي ريســٽ هائــوس آهــي.

ســنڌ ۾ کيــر ٿــر جبلــن جــو هــڪ وســيع سلســلو آهــي 
جــن جــي اونچائــي 5500 فٽــن تائيــن آهــي. شــادن شــاهه 
جڏهــن کيــر ٿــر جــي اونچائــي دريافــت ڪئــي، ان کان 
ــي( هــڪ  ــٺ مٿ ــر هي ــه ڪلوميٽ ــٽ )ڪجه ــان 7056 ف پهري
ٻــي اونچائــي جيــڪا کيــر ٿــر جــي اتريــن طــرف آهــي ُان 
کــي ”ڪتــي جــي قبــر“ جــي نالــي ســان ســڃاتو وڃــي ٿــو، 
ســا  دريافــت ٿــي چڪــي هئــي، جنهــن کــي بلنــد تريــن 
چوٽــي ســمجهيو  وينــدو هــو. هاڻــي ســنڌ ۾ ُاهــا ٻئــي نمبــر 
اوچائــي واري چوٽــي ســمجهي وينــدي آهــي. شــادن شــاهه 
جڏهــن کيــر ٿــر جبــل جــي 7056 فٽــن جــي اوچائــي دريافــت 

ڪئــي تــه ان جــو نالــو هــن ڪوهــِه بينظيــر رکيــو. 
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َڀڳي سان ئي َڀيِر، َجيسين َرتو راُس ٿئي.
)ٿــوري گهڻــي يــا ســادي ســودي چيــز ســان ڪــم کــي 

کپــي.( ُاڪالئــڻ 
هــو،  هونــدو  گهڻــو  رواج  جــو  ائــٽ  يــا  چرخــي  اڳــي 
شــاهوڪار زالــن جــا ائــٽ رنگيــن، ســهڻا ۽ قيمتــي هونــدا 

ــا. هئ
هڪــڙي عــورت جــو ائــٽ ڀڄــي پيــو. هاڻــي ويچــاري ُســُٽ 
ڪيئــن َڪتــي! ڪنهــن ڏاهــيَء کــي ائــٽ ڏيکاريائيــن، 
ــکار.” هاڻــي  ــه “ڪنهــن ڪاريگــر کــي ڏي ــن چيــس ت ــر ُه پ
ويچــاري ڇــا ڪــري! ويهــڻ بــه نــه پيــو اچيــس، ڇــاڪاڻ تــه 
زالــن جــي ِونــُدَر ئــي ڪــم ڪار آهــي. پنهنجــي ســاهيڙيَء 
کــي چيائيــن تــه: “ادي، ٻــن چئــن ڏينهــن الِء، چرخــو تــه 
ــي.” تنهــن  ــو آه ــنُدم چرخــو ڀڄــي پي ــو َس ــم، ج ُاڌارو ڏين
تــي ســاهيڙيَء ُامالــڪ چئــي ڏنــس تــه: “ادي َڀڳــي ســان ئــي 

ــر، جيســين َرتــو راُس ٿئــي.” ڀِي
ــو ڪــم ڪار  ــورو گهڻ ــي ٿ ــٽ ســان ئ ــڳل ائ ــه ڀ ــب ت مطل
ڪنــدي َرهــه، جيســتائين َرتــو )ڳاڙهــو، َجنــڊيَء لٿــل ائــٽ( 

ٺهــي تيــار ٿئــي. 
حاصــل مطلــب: جنهــن شــيِء ســان ڪــو ڪــم ڪار ٿــي 

ــه وڃائجــي. ضــروري  ــه پيــو ڪجــي وقــت ن ــو ت ســگهي ٿ
ناهــي تــه هــر ڪــم الِء اســان مهانــگا ســامان مهانگيــون 
شــيون وٺــون تــه پــوِء ئــي ڪــو ڪــم ٿــي ســگهي ٿــو. 
ــب وارا  ــه مطل ــن ســادين ســودين شــين ســان ب ــن وڏي ننڍي

ڪــم ڪــري ســگهجن ٿــا.

جنهن جو بنياد بد، تنهن جو ميوو مٺو نه ٿئي.
َچــون ٿــا هڪــڙو بادشــاهه، پنهنجــي اميــرن وزيــرن ســان، 
بادشــاهه  لنگهنــدي،  مــان  بيابــان  نڪتــو.  تــي  شــڪار 
ســالمت هڪــڙو َاَڪ جــو ُٻوٽــو ڏٺــو، جــو ڏاڍو ســهڻو 
پئــي لڳــو. گهــوڙي تــان َلهــي، ُٻوٽــي کــي چڱــي طــرح 
تــه ڪنهــن واليــت جــي ميــوي  ڏٺائيــن ۽ ســمجهيائين 
جــو ٻــج ُاڏامــي، هِــت آيــو آهــي، ڪوشــش ڪــري هــن جــو 
َڦــُر )ميــوو( کائجــي. حڪــم ڏنئــي تــه، “هــن ُٻوٽــي جــي 
ــي،  ــار ٿئ ــي وڃــي. جڏهــن تي ــوريَء طــرح پرداخــت ڪئ پ
تڏهــن درٻــار ۾ پهچايــو وڃــي”. هتــي تــه فقــط اشــاري 
جــي ديــر هئــي. کوهــه کڄــي ويــو ۽ ڪمنــد جــا چيچــڙا 
لڳــي ويــا. هــر روز ڪمنــد جــي َرُس، ُٻوٽــي کــي ملــڻ 
لڳــي. ٿــوري وقــت کانپــوِء، ُٻوٽــي بــه َڦــُر جهليــو، جڏهــن 
َاَڪ جــون َانبڙيــون وڏيــون ٿيــون، تڏهــن مالهــي ٿالهــيَء 
ــي  ــو. بادشــاهه ڏاڍو خــوش ٿ ــار ۾ کڻــي آي ۾ وجهــي، درٻ
۽ اميــرن وزيــرن خواهــه دوســتن کــي گهرايائيــن. جڏهــن 
انبڙيــون ڪپيــون ويــون، تڏهــن انــدران، ڪپهــه جيــان 
تانــدورا نڪتــا! بادشــاهه اهــو ڏســي، حيــران ٿــي چيــو تــه، 

“محنــت ئــي رائــگان!”

اتي ڪنهن وزير چيو ته:
 ُڪَوڻ کي پاڻي جيان، پِيڙي پياريم ڪماند،

َنڪو زهر زمين ۾، نڪو ڌاتوري َڌرپاند،
ڪمائي ڪم ذات سان، وڃي ٿي ِوڙواند،

جنهن جو بد بنياد، تنهن جو ميوو ِمٺو نه ٿئي.
= ڪمنــد،  َوڻ، ڪمانــد  خــراب   + خــراب   = ُڪ  ُڪــَوڻ، 
ڌاتــورو = هــڪ نشــيدار قســم جــو ٻوٽــو، َڌرپانــد = ڌرتــي 
يــا زميــن ۾ لــڳل پاســو يــا بيــخ، ِوڙوانــد = نيــچ، ذليــل، 

ــده. مفــت، بــي فائ

حاصــل مطلــب: نيــچ ماڻهــوَء مــان، ڪڏهــن بــه چڱائــي نــه 
ٿينــدي، ڇــاڪاڻ تــه هــو اصالــت کان مجبــور آهــي.

 ذريعو: ڪتاب پهاڪن جي پاڙ، عبدالڪريم سنديلو
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رياضــي، َانگــن يــا حســابن جــي علــم کــي چئبــو آهــي. رياضــيَء جــي علــم کــي انگريــزي 
هــڪ  جــو  جــي علمــن  ڏاهــپ  آهــي. رياضــي  )Mathematics( چئبــو  ۾ مئٿيميٽڪــس 
مجموعــو آهــي، ُان ۾ َانگــي حســاب، آلجبــرا، جاميٽــري ۽ ٽرگناميٽــري جهــڙن مضمونــن 
کانســواِء ٻيــا علــم بــه اچــي وڃــن ٿــا. ڪــن عالمــن رياضــي کــي مقــدار، فاصلــي ۽ وقــت 
جــو حســاب پــڻ ســڏيو آهــي. ٻيــن علمــن وانگــر وقــت گــذرڻ ســان گــڏ رياضــي جــي علــم 

۾ ترقــي ٿــي آهــي.

رياضــي اصــل ۾ ڳاڻيٽــي جــو علــم آهــي، جنهــن جــو انســان ســان نهايــت آڳاٽــو واســطو 
ــا جڏهــن  اهــي. جيئــن اڪيلــي انســان مــان جــوڙو ۽ پــوِء تعــداد ۾ واڌارو اينــدو ويــو ي
شــروعاتي انســان کــي ڪا گهــرج پيــش آئــي تــه ان جــي پــوري ڪــرڻ الِء َانگــن ســندس 
مــدد ڪئــي. ُهــن ڳڻــپ شــروع ڪئــي ۽ ُگهرجــن جــي پورائــي الِء عــددن جــو اســتعمال 

ڪيــو. ان الِء ُهــن لِيــڪا، َپٿريــون، تِيليــون يــا َڳنڍيــون ڪــم آنديــون.

اهــڙيَء طــرح انســاني زندگــيَء ســان گــڏ رياضــيَء جــي ميــدان ۾ پــڻ واڌارو اينــدو ويــو. 
قومــن جــي تاريــخ تــي نظــر وجهــڻ ســان معلــوم ٿئــي ٿــو تــه رياضــيَء جــو علــم مســلمانن 
جــي ڪوشــش ســان وڌيــو. آلجبــرا جــي علــم کــي يونــان ۽ ننــڍي َکنــڊ مــان ميــڙي چونــڊي 
ــن وٽ هندســتان  ــو پهريــون ڪتــاب، جيڪــو عرب ــي َرســايو ويــو. رياضــي ج عــروج ت
مــان پهتــو، ُان جــو نالــو “ســڌانتا” آهــي. ُان کــي بنيــاد بڻائــي هــن علــم ۾ واڌارو آنــدو 
ويــو. باقــي “ُٻــڙي” يــا “زيــرو” رياضــي جــي ميــدان ۾ آڻــڻ وارو انقالبــي قــدم مســلمان 

رياضيــدان ابــو موســٰي الخوارزمــي جــو آهــي.

رياضــي هــڪ اهــڙو علــم آهــي، جنهــن جــي ضــرورت زندگــيَء جــي هــر قــدم تــي پــوي 
ــدازو لڳائڻــو  ــا، جنهــن جــو ان ــور هجــي، ڪا ِرٿ ــوڙي مــاپ ت ــي. ڏيتــي ليتــي هجــي ت ٿ
هجــي يــا ڪــو نقشــو ٺاهڻــو هجــي، ِســڌائي ِڏنگائــي ماپڻــي هجــي يــا ٺاهڻــي هجــي، پکيــڙ 
لهڻــي هجــي يــا ڪــي َانــگ نشــان ٺاهڻــا هجــن تــه رياضــي جــو ســهارو وٺڻــو پونــدو آهــي.

انســاني زندگــي جــو هــر مرحلــو ڄمــڻ کان مــرڻ تائيــن رياضــيَء ســان واڳيــل آهــي. 
رياضــي انســاني زندگــيَء الِء هــر قســم جــو آرام ۽ آســائش پيــدا ڪــري ٿــي.

                                                                                                                 
لکندڙ: تنوير ڊوگر

ڪالس: ستون
فائونڊيشن اسسٽڊ اسڪول،

برڊس پبلڪ اسڪول، هارون آباد. 

هــڪ دفعــي وتايــو فقيــر هــڪ مجلــس ۾ ويٺــو هــو تــه مولــوي 
صاحــب چيــو تــه رزق ڏيــڻ جــو واعــدو اهلل ســائين پــاڻ ڪيــو 
آهــي. وتايــي ســوچيو ڇــو نــه ان جــي پــرک ڪجــي. جهنــگ 
۾ وڃــي هــڪ وڻ تــي چڙهــي ويهــي رهيــو. هڪــڙو ڏينهــن 
ــو ٿيــڻ  ــي هيڻ ــر جــو حــال هاڻ ــو، فقي ــو ڏينهــن گذري ــو ٻي گذري
لڳــو ســوچيائين هيــٺ لهــي وڃــي ڪــو ٽڪــر جــو بِلــو ڪريــان 
يــا اڃــا بــه انتظــار ڪريــان تــه ڇــا ٿــو ٿئــي؟ اوچتــو ڪجهــه ماڻحــو 
ــا.  ــا هي ــا، جيڪــي شــڪار ڪــري آي ــان ويٺ اچــي وڻ جــي هيٺي
انهــن يڪــدم هــرڻ ســيخ ڪيــا ۽ قورمــو رڌيائــون. رڌي پچائــي 
ــان جهڳيــن ۾ ڪــي غريــب پيــا  ــه ســردار چيــو پري ــدا ٿيــا ت وان
رهــن انهــن کــي بــه ڪجهــه کائــڻ الِء ڏئــي اچــو. بورچــي قورمــو 
ڪبــاب رکــي پــاٽ ڀــري مٿــي تــي رکــي کڻــي وڃــي رهيــو 
ــه کاڌو هٿــن مــان پيــو وڃــي ســو  ــه وتايــي ســوچيو هــي ب هــو ت
مٿــان ويٺــي کنگهــارون ڪــرڻ شــروع ڪيائيــن. ماڻهــن ڏٺــو تــه 
هڪــڙو غريــب مٿــي ويٺــو آهــي، ســو چيائونــس تــه فقيــر هيــٺ 
لهــي اچ، اچــي مانــي کاُء. فقيــر کان پڇيائــون تــه مٿــي ويٺــي ڇــا 
ٿــي ڪيئــي؟ چيائيــن آزمــودو ٿــي ڪيــم تــه اهلل روزي ڪيئــن 
ٿــو َرســائي؟ ســو ڏي تــه ٿــو پــر کنگهائــي، جــي کنگهــان نــه هــان 

تــه اِهــا پــاٽ بــه ٻئــي پاســي هلــي وڃــي هــان.

چونڊ: عمر محمد رضا
درجو: اٺون

سنڌ مدرسه بورڊ،
گلشن غازي سيڪنڊري اسڪول، ڪراچي

۾  جهنــگ  ماڻهــو  هــڪ 
گاهــه  شــينهن  تــه  ڏٺائيــن 
پيــو کائــي، ماڻهــو شــينهن 
تــون  “اڙي  تــه  چيــو  کــي 
شــينهن ٿــي ڪــري گاهــه پيــو 
جــواب  شــينهن  کائيــن؟” 
هتــي  آئــون  “اڙي  ڏنــس 
ٻڪــري جــي ويــزي تــي آيــل 

آهيــان.”

مريض،“منهنجي پري جي 
نظر ڪمزور آهي”،

ڊاڪٽر: “هو ڏس مٿي ڇا 
 آهي؟”،

مريض، “چنڊ”،
ڊاڪٽر ته پوِء ان کان اڳيان 

فرشتا ڏسڻا اٿئي...؟؟”

ڀاڄــي وارو ڀاڄــي کــي پاڻــي 
گراهــڪ  هــو.  رهيــو  هڻــي 
جڏهــن   “ کــي  واري  ڀاڄــي 
تــه  اچــن  ۾  هــوش  ڪريــال 

هــڪ ڪلــو ڏجــان.”

آيــو،  وٽ  ڊاڪٽــر  مريــض  هــڪ 
ڊاڪٽــر ان کــي دوا ڏينــدي چيــو 
تــه: “ ٽــي چمچــا صبــح، ٽــي چمچــا 
جــو.”،  رات  چمچــا  ٽــي  شــام، 
ــه: ســائين مــون وٽ  مريــض چيــو ت

آهــن. ايتــرا چمچــا ڪونــه 

تــون  “جيڪڏھــن  کــي  پــٽ  مــاُء 
هــٿ ڌوئينــدي تــه مــان توکــي هــڪ 
“امــان  پــُٽ:  ڏينديــس.”   بســڪوٽ 
ــاُء:  جــي مــان پيــر ڌوئينــدس تــه، ” م
ــان  ــُٽ: “ام ــه بســڪوٽ”، پ ــوِء ٻ ــه پ “ت
ســڄو پاڪيــٽ ڏي تــه وهنجــي اچــان”

ننــڍي هونــدي اونڌاهــي کان 
ڊپ ٿينــدو هــو. هاڻــي بجلــي 
ــل ڏســي روشــني کان  جــو ب

ڊپ ٿــو ٿئــي. 

سمير احمد: ڪاس پنجون

ارشد: ڪاس پنجون

پرڪاش: ڪاس ٽيونبشير احمد سميجو: ڪاس ڇهون

بشير احمد سميجو: ڪاس ڇهون

ثانيه: ڪاس پنجون فائونڊيشن اسسٽڊ اسڪول،
سميرا ايليمنٽري ماڊل اسڪول احمد خان ڪالرو

فائونڊيشن اسسٽڊ اسڪول،
 سميرا ايليمنٽري ماڊل اسڪول احمد خان ڪالرو

فائونڊيشن اسسٽڊ اسڪول
بي آر او ايس، پبلڪ اسڪول هارون آباد

فائونڊيشن اسسٽڊ اسڪول،
سميرا ايليمنٽري ماڊل اسڪول احمد خان ڪالرو

فائونڊيشن اسسٽڊ اسڪول
بي آر او ايس، پبلڪ اسڪول هارون آباد

فائونڊيشن اسسٽڊ اسڪول
سميرا ايليمنٽري ماڊل اسڪول احمد خان ڪالرو

ڏي ٿو
پر کنگهائي

ٻارن جو صفحو

رياضيَء جي اهميت

لطيفا
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سماما، تسبيحه، حماد، مصباح، شڪيبه۽التمش

اقرا، زينش ۽ محمد ناصر

عليزه، قنوت ۽ نمره

انسا

افشان ۽ صبا

زارا ۽ حرا

مالئڪه

ِڪنزٰي

عذير

ڪبرٰي

شعبان

ڪرن

ٻارن جو صفحو
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