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ِوشو وديالن(ِمان آمريكا جي كن مکي يونيورسٹين  ِ َ (

كڎهن وري ڳالهه كندس ته منهنجو  .آهن ۾ ٹيٹيهه کن ورهيه كاٹيا

َهتي אچڻ كيئن ٿيو ۽ مان يتا تٿا حالي فاللي  .ِهت ڇا كندوهان َ

 .ٿوڙو سڌ سما ڏيان ٿو َظام بابتتعليمي ن) مٿيون(ُآمريكي אتاهون 

אدאرن ۾  ُ۾ ڏيڍ كڑوڙ کان مٿي شاگرد אتاهون تعليمي هتي آمريكا

 كڑور آهي ۽ سنڌ 30ڀيٹڻ ال ياد رهي ته آمريكا جي آبادي  .پڑهن پيا

َكڑور لڳ ڀڳ هوندي جي آبادي چار ُپر אهو پڻ אنگ ويچار ۾ رکجي  .ِ َ

ان مٿي ۽ سنڌ جي وچٿري عمر پنجٹيه ورهين ک ته آمريكا جي وچٿري

َهيٺيون چارٽ جو جائزو  تنهن حساب سان .عمر אرڙهان ورهيه بيٺي آهي

َאتاهون تعليم جي ساڳي پکيڑ هجي ته سمجھو هنن אنگن جو  جي .وٺندא ُ

َپنجون ڀاڱو کن سنڌ ۾
 جا آهن پر تنهن وقت 2003َאهي אنگ سن  .هجن ِ

ُن سالو سكول پورو ُٻيو אنگ، ٻارها .ُهوندي کان خاص ڦير گھير كانه ِ

  .قسم جي كاليج ويندא آهن كري אڌ کن ٻار هك نه ٻي

 



 

  

َهن چارٽ ۾ ڏيکاريل شئين  ِ

َجي سمجھاڻي هن ريت 

 كاليجن ۾ “َورهيه چار” .آهي

אهي كاليج ليکجن ٿا جيكي 

ِبيلچلر جي ڊگري ڏين ۽  َ

يونيورسٹيون אهي ليکبيون 

کان مٿيون  جيكي אنهي

آمريكا ۾  .ڊگريون پڻ ڏين

ِجونيئر  .کان پو چار ورهيه لگندא آهن هر بيچلر ڊگري ال ٻارهين جمات
َאيسوسيئيٹ”אنهن کان پو  ِلڳن ۽“ ٻه ورهيه”كاليجن ۾ 

جي ڊگري “ ِ

وڏي تعلقي ۾ هوندא آهن جيكي  ڑא كاليج هر كنهن ننڍيאه .ملي

ڏنل  َتعلقي جي حكومتي ڍل مان ۽ صوبائي محصول مان تعلقي کي

ڍل  َهر گھر، دكان، هوٹل، فيكٹري ۽ ٻني تي .ڏوكڑن مان هلندא آهن

پوي جا ڍل آمريكا ۾ گھڻوتر سموري تعلقي کي ) َپرאپرٹي ٹيكس(

َول، جونيئر كاليجِرستا، سك ملي، جنهن مان مكاني تعلقي אندر  ۽ َ

هونئن صوبائي مختياركاري كري ڍل وאرو قانون صوبن  .تعلقو هالئي

ساڳيو نطام وڃي بيٺو آهي  جي هٿ ۾ آهي پر لڳ ڀڳ هر صوبي ۾

 جيتوڻك كي صوبا آمدني تي محصول كو نه وٺن، كي وري خريدאري

.تي محصول وڏو هڻن، وغيره  

ِوديارتين ِخانگي كاليجن جي  אزאنسوא کي پڻ گھرج جي بنياد ) شاگردن(ِ

، گھٹ وياجي قرضا، ۽ كن عام )وضيفا( تي سركاري سكالرشپون

َمفادي جاين تي كجهه وقتي كم كرڻ ال אڌ پگھار سركاري خرچ تي  ُ

شاگردن جو אنگ تعدאد شاگرد

جكاليَ ورهيه سركاري چار 629 6,649,441 

جكاليَخانگي چار ورهيه   1,845 3,758,112 

جكالي سركاري جونيئر  1,070 6,207,618 

جكاليخانگي جونيئر   596 285,300 

َجوڙ  4,140 16,900,471 

 14,473,884   بيچلر

يماسٹر ۽ پي אيچ ڊ    2,097,511 

 329,07   پروفيشنل



۽ جائدאد  אنهي گھرج جو حساب هڻڻ ال مائٹن جي آمدني، وسيال .ملن

وديارتي  حساب ۾ آهي ته هرِٻيو ته אهو پڻ  .کي غور سان ڳڻيندא آهن

َكجھ وقت كم كندو ۽ אنهن אنگن کي جورڻ ۽ وڍڻ جا وڏא فارمودא 

عام طور  ُهونئن .هونئن كاليجن جون فيون ۽ خرچا وڏא آهن .ٺاهيا אٿن

ُفل ٹائيم(َتي كو سمورو وقتي  ُ َوديارتي نو مهنا كاليج ۾ هوندو آهي ) ُ َ ِ
 نوكري، َالڻ، هوٹل ۾باغ سنڀ ُאهو كم .ُٹي مهنا كم كندو آهي ته

ويندא آهن جو  אهڑא كم אونهاري ۾ وڌي .ُمزوري، وغيره ٿي ٿو سگھي

سياري ۾ برف كري باغ گھڻي پاسي كونهن، لوכ ٻه ٹي هفتا 

موكلون وٺندي ٻين شهرن ۾ گھمڻ نكرن ۽ هوٹلن ۾  אونهاري جو

ِوديارتي هسپتالن، ليبارٹين، كارخانن، ڌنڌن،  كي .وڃيو رهن، وغيره
 آفيسن، وغيره  جي آفيسن، كانگريس ميمرن جيحكومت

 ِكندא آهن جنهن جو مقصد آهي ته كو كار گر“ אنٹرنشپ”۾ 

َٻيو ته كاليج ويندڙ مهنن ۾ پڻ عام  .ِتجربو حاصل كن) پريكٹكل(

ِكم كندא آهن َهفتي ۾ ڏهه كالכ کن طور تي َאهي كم الئيبرري ۾  .ُ

ويهي سنڀالڻ، كنهن وجھڻ، كمپيوٹر ليبارٹري جو رאت  كتاب موٹائي

َميوزيم ۾، يا ٻي هند هجن كتابن جي دكان تي، هوٹل ۾، ُ.  

 

ِتوڙي غريبن جا ٻار אينئن كم كندא آهن אميرن َאمير אينئين چاهيندא  .َ

ٻين قسمن جي ماڻهن سان  ملي ۽ ٻين ٻارن کي زندگي جو تجربو آهن ته

 .سمجھن لهه وچڑ ۾ جوאني ۾ ٻار אچن جينئين سماج کي چڱي طرح

ساڳي ريت گھڻا ئي وديارتي هفتو ٻه سال ۾ غريبن جي مدد جا  אنهي

ِٺاهڻ جي مزوري، كرאڙن جي خزمت،  كم كن، جينئين پكو گھر

نائين، ( سكول هلندي پڻ كي وديارتي توڙي مٿين كالسن. وغيره

خوش خزمت ”ِجي سكولن جا ٻار پڻ ) ڏهين، يارهين، ٻارهين كالس



َهنجي هك ڌي سال ٻن ال هر ڇنڇر جو ــــ مثال ته من ٿا بڻجن“ سپاهي

ُآمريكا ۾ آيل غريب پناهگيرن جي ٻارن کي سوم شيوא  چار كالכ َ ُ

ٻي ڌي جانورن جي سنڀال ال هر  .هئي پاڙهيندي“ ُٹيوشن”طور مفت 

.هئي هفتي كجھ كالכ ڏيندي  

، )ڊאكٹري(۾ پرووفيشنل ڊگري مان مرאد آهي قانون، طب  مٿين چارٽ

ِאكائونٹنگ( يکاريدندאن ساز، ل   .، وغيره جون ڊگريون)ُ

۾ ٻڌאئيندس ته ٻين ٻين كاليجن ۽ يونيورسٹين جو مقصد  אيندڙ بالگ

۽ دאخال  آهن، ڇا پاڙهينديون آهن ڇاهي، كهڑيون ڊگريون ڏينديون

.كينئن كنديون آهن  
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جو ) جنهن کي אنگريزي ۾ ميمل چوندא آهن(אوهدאر جانور  אنسان

ِخاص كري אوهدאر جانور ٻارن جي قابليت  رאنديون .هك قسم آهي
َ

 وجود ۽ پکيڑ ۾خيالي אنسان جي. ُوڌאئڻ ال گھڻو قدر رکنديون آهن

. جو وڏو كردאر رهيو آهي جي وڌאئو abstract intelligence َسمجھ

جنهن سان خيالي سمجھ جو گھڻو شطرنج هك אهڑي رאند آهي 

  .ٿئي وאڌאرو

دڙي مان جيكي رאنديون لڀيون آهن تن مان شطرنج  موئن جي

אهو . ُفوٹون ڏسو مٿي( .يآه جو هك אوالئكي نمونو پڻ مليو



 هيٺين كتاب مان آهي جنهن ۾ دڙي جي ٻين رאندين جا پڻ فوٹا

  ).ملندא

 
Terracota toys include miniature bulls with movable heads.carts with tiny solid 
wheels drawn by a pair of bullocks. such as westill find in reality with slight change 
in the design of wheels trundlingalong the dusty tracks in the countryside around 

Moenjodaro.Other amusing toys are whistling birds. monkeys. broods ofchicken. and 
pet dogs. A glimpse of contented domestic life isreflected in the relics of indoor games. 
the bagatelle and a primitive kind of chess-board designed on brick tiles with 
gamesmen made of agate or ivory. 

K .H. Shaikh and S. M. Ashfaque :Moenjodaro, A 5,000 year old Legacy, UNESCO.1981 , 

http://www.worditude.com/ebooks/unescopdf/moenj_eng.pdf 

ُطرنج كا صفا ساڳي روپ ِجو אهو مقصد ناهي ته هاڻوكي ش אنهي چوڻ

ِאيوروپ پڄڻ پو  .صدين ۾ كي ڦيريون گھريون آيون نه .۾ کيڎي وڃي
ِهاڻوكي شطرنج ۾رאند تكڑي كرڻ ال، پيادو ( .ويا به ٹي قائدא ڦيرאيا
אنهين سان ڳڎ رאجا جو كوٽ  .אڳتي وڌي ٿو سگھي پهرين وאر ٻه قدم

وאرو قائدو پڻ پيادن “ َאين پسان” كرڻو پيو، ۽ ٺاهڻ جو تريكار پڻ تکو

אيهي ڦيريون كجھ صديون  .ٺاهيڻو پيو ال کي رאند אٹكائڻ کان جھلڻ

  )ويون אڳ آنديون

هك مزي جي سنڌي لوכ كهاڻي آهي جا سڄي جڳ ۾  شطرنج بابت

سنڌين کي אها هاڻ ياد هوندي  هاڻ مشهور ٿي ويئي آهي، توڙي نه گهڻن

سنڌ مان  كهاڻي אولنه وري گھڻن ٻين کي אها پرک آهي ته هي لوכ 

َساڳي ريت אيساپ جون كيئي لوכ كهاڻيون سنڌ مان( .آئي آهي ِ 

אنهي آکاڻي جو سنڌي  ).َپکيڑيون پر אنهي بابت كڎهن ٻي ڀيري لکندم



مان تاريخدאن ناهيان ۽ چئي نه ٿو (مانکي هن حوאلي سان ڏسڻ آيو  ُڏس

.)كيتري قدر سچ آهي سگھان ته אها آکاڻي  

Raverty, H.J., “History of Chess and Backgammon”, Journal of the Royal Asiatic Society 
of Bengal, Vol. 71, Part I, p. 47, Calcutta, 1902 .  

ُجي رאڄ ۾ ساشي نالي سان هك سياڻو سنڌي هيو رא ڀليت رאجا ڏهر ( .ِ

رא  .ُجي رאجائن کان پو سنڌ تي رאڄ كيو رא خاندאن

پو ٻڌ ڌرم אپڻيائون ۽ سنڌ تي تنهن  جاتي جا هيا پر“ אڇوت”אصلي 

َزماني ۾ گوتم ٻڌ جو وڏو אثر هيو ۽ אڇوتپڻي ُ جي ڳالهه پوري ٿي  َ

رאجا  .ٺاهي )אڄوكي شطرنج(ساشي هك رאت وאه جي نئين رאند  ).ويئي

ُورجائي چئيس بس كا گھر  .کي ٻي ڏينهن ڏيکاريائين ته رא ڏאڍو خوش
ِ ِ

  .رك

َچيائينس، بس سارين سان هك بساط . ِساشي به چڱو ڀوگ كيس نيٺ ِ

پهرين چوكنڈي ۾ هك كڻو، ٻي تي ٻه،  .אيئين سو.. ڀري ڏيار) بورڊ(

هن ريت ٻيڻ ٿيندي وڃي جيسين بساط  ..ٹين تي چار، چوٿين تي אٺ

  …ڀرجي وڃي

 کپنس .چيائين هي ته كو سفا چريو ٿو لڳي .وڏو ٹهك ڏنو َرא ڀليت

ُچانور، سو به تر پو ڳوڻيوڻ ڊوهي  كن ڏينهن کان .رא جا كمدאر ويا .ِ

 ِڊوهي موٹيا، چيائون سائين شاهي گدאم سڀ خالي ٿي ويا אٿو، هن جي

  هاڻ ڇا كيون؟.. بساط ته كانه ڀري

  ڳڻت كندא ته ٻٹو كندي وڃي ٿيدא .ڳڻت گياني هجي ساشي وڏو

264 approx. 1019 
 



 .بيهن265  چوكنڈא جوڙي مالئي كڻا64ڀ هڻجي ته س ُهوئن حساب

 سو هي ٿيا .َ گرאم لڳي30 کان 25َچانور جي هك هزאر كڻن جو وزن 

مُڀڳ كلوگرא كل وڃي لڳ  

8 x 1014
 

  

800,000,000,000,000 kg 
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ومفتي مان کنئون هك سوאل پڇي سائين وسيم  

ھ ُھ” ئ ن ۾  ئ ون(واري  ئر  ئب اھ ..)   ئڻ  ھ   ِ
َ َ

ون (آھ  ؟) …َئر  ھ آھ ئ   “ .  



ٻڌي אال  אها كافي .جي وردي مان وٽ كانهي אنهي سوאل

محمد يوسف جو ڳاتل ٻڌو  .ٿيا هوندم جي گھڻا ورهيه

 پر אفسوس ته .جو لکيل آهي“ مير” هي ته ڀانيا ٿو .ِهوم

جي كو پك  .َمان وٽ مير جو رسالو موجود كونهي

  .ُٿورאئتو ٿيندس كري ٻڌאئي سگھي ته

  موجب אڳتي لکي منهنجي ياد

ِجھانگي جت جھوپڑ ِجت אِ  

لڍאٹي منهنجا ڍو ِجت  

َكن ت ٻڌא كالهه
َ

ي  

لِٻابيهن جا ٻو مون  

…… 
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ِهوسٹن ٹيكسس ۾ سنڌين جي گڎجاڻي ٿي جنهن ۾ مان  تازو َ ُ

آئيندي تي پهنجا  سنڌين جي تاريخ ۽

پنهنجي ليكچر جي آوאزي  .ويچار ڏنا

حالي  .هن بالگ تي هڻندس ٹيپ پڻ

  .هيٺ سالئيڈن جو فائيل وجھان ٿو

אڳوאٽ ڏنل ليكچرن مان  كي سالئيڈ

مليو ته אهي  وقت .אهي אڃا אنگريزي ۾ آهن تنهن كري .کنياهم

.پڻ سنڌي ۾ وجهندس  

http://shikarpuri.wordpress.com/files/2007/01/gmsyed-pub-

2007.pdf  
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ِمان ننڍپڻ אنهن ٻنهي  .د آهيڏאڏאڻو ڳوٺ شكارپور ۽ ناناڻو حيدرאبا منهنجو

ننڍي هوندي کان ئي  .۾ كاٹيو، وري كي ورهيه كرאچي ۾ پڻ گزرאڻ ٿيو شهرن

 ڏٺم ته پاكستان ۾ אنهي سيک ملڻ جو چارو .َکي سائنس جو شونق هيو مان

َكيلٹيككونهي. تياري كري آمريكا جي مشهور يونيورسٹي   مان نه رڳو 

ِپر אنهن مانکي فيين سان ڳڎ لڳ ڀڳ سمورو خرچو سكالرشپ ِدאخال ورتم ِ َ 

  .۾ ڏنو) وضيفي(



  .ِوري كنهن ٻي وقت كبي אها كهاڻي

 ِאنهي ريت سورهن ورهين جي عمر ۾ پنهنجي تعليم کي وڌאئڻ ال َ

ِهاڻ كي ٹيٹيهه ورهيه آمريكا ۾ رهي ٿيا آهن ۽ هتان جي  ِآيس.  ُ آمريكا هليو 

َهك   كري رهيو آهيان. مٿيون فوٹون نومبر ۾ پروفيسري ۾ وڏي يونيورسٹي

َلكسمبرگ يونيورسٹي ۾ ليكچر ڏيندي ڇكيو .ويو َ  

 


