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 چار ورهيه كاليج 2،400آمريكا ۾ لڳ ڀڳه جيئين مان אڳي ڳالهه پي كئي ته 

َڦولها، يعني ريسرچ، كندڙ( ڦولهاري 230אنهن مان . آهن َ ِ (

ُ کن خانگي كاليج אچا مياري 40يونيورسٹيون آهن ۽ 
ِ

 كاليجن ۾ دאخال ڏکي هوندي آهي، وري 40هنن . ِليکجن

 ساليانو .وڏو هوندو آهي) في(ُگھٹ ۽ الڳ  )َشاگرد(وديارٿي 

ن خانگي چار ورهيه كاليجن توڙي خاتگي خرچو سٺ

َيونيورسٹين ۾ هاڻ אٹكل   پڑهائي 36،000 آمريكي ڊאلر ٿئي، جنهن مان 50،000َ

ِٹوشن في(ُالڳ  ِ ُسركاري يونيورسٹين ۾ پڑهائي الڳ אنهي جو אڌ يا گھٹ . پوي) ُ
ِ

ُهونئن هركو كاليج يا يونيورسٹي پنهنجي الڳ پاڻ ٻڌن. ُهوندو آهي ُ پر ٻنهي . ُ

من جي كاليجن ۽ يونيورسٹين ۾، وظيفا، گھٹ وياجي قرضا ۽ كي كجھ قس

َאنهي ال نه رڳو حكومتي پر كاليجن جا پنهنجا . ُوقتي نوكريون هونديون آهن َ

. مياري خانگي چار وريهه كاليجن بابت مان وري كڎهن لکندم. وسيال پڻ هجن

اسٹرز ڊگريون به َאهي كاليج پي אيچ ڊي ڊگري كونه ڏين ۽ ٻيون پروفيشنل يا م

 . نه



 کن صوبن جون حكومتون 150يونيورسٹين مان ) ريسرچ كندڙ( ڦولهاري 230

ِهالئن ۽ باقي خانگي آهن سركاري يونيورٹين ۾ وديارٿي گھڻا هوندא آهن ۽ . ِ

بورڊ آف (سركاري يونيورسٹيون جي ضميوאر جمات . خانگي يونيورٹين ۾ گھٹ

خانگي . َٿي گورنر مقرر كنكٿي عام چونڈن سان چونڈجي، ك) ٹرسٹيس

. كاليجن ۽ يونيورسٹين جا پنهنجا ذميدאر جمات آهن جيكي پنهنجا قائدא ٺاهين

َكٿي אهي ذميدאر جمات אڳين ودريارتن جي چونڈن سان אچن پر كي ودياله وري 

َאهي خانگي كاليج ۽ يونيورسٹيون پڻ بنا وٹا . ِڌرمي אدאرא هالئن ُ جي ) منافي(َ

ال ‘سركاري ) بنيادي قانون(ڇو جو آمريكا جو آئين .  آهنאصول تي هلنديون

َكوفيت َسكيولرزم يا بي دينيت(‘ ُ جي אصول تي ٻڌل آهي، تنهنكري ) ِ

  . سركاري وديالن ۾ كنهن ڌرمي تعليم ال سركار پيسا نه ٿي ڏيئي سگھي

ِهر صوبي ۾ هك مکي ڦولهاري يونيورسٹي هوندي آهي كڎهن ساڳي . ِ

کان وڌيك شاخون هونديون آهن ۽ אنهن شاخن جو ميار يونيورسٹي جون هك 

َ ڳڻت ۾ ساڳي يونيورسٹي جي ٻين ٻين شاخن 150אنهي . هك ٻي کان ٻيو هجي

پي אيچ ڊي جي ڊگري رڳو ڦولهاري . کي جدא جدא كري ڳڻيو ويو آهي

ِ کن ٹڑي جون 30 يونيورسٹين مان كي 230אنهن . ِيونيورسٹيون ڏينديون آهن

َهن بالگ ۾ . يکبيون جن مان كي سركاري ۽ كي خانگي آهنيونيورٹيون ل َ ِ

ُمان پنهنجي يونيورسٹي بابت ٻڌאئيندم אيندڙ بالگ ۾ אهڑين يونيورسٹين ۾ . ُ



پروفيسر ڇا كندא آهن، אڀياس جو مقصد ۽ وאيا منڈل ڇاهي، ۽ هالئڻ جو אنتظم 

  . كهڑو آهي، אنهن ڳالهين بابت لکند۾

َيونيورسٹي אلينائي جي אربانا شيمپين ۾”مان پروفيسر آهيان  َ ُ، جنهن کي يوآئي “ِ

ِيوسي كري گھٹائي لکندא آهن אنگريزي (ُאها אلينا جي مکيه يونيورسٹي آهي . ُ

ُفليگ شپ”۾  ُجيكو אمير אلبحر جي جھنڈيدאر جهاز تان جز كالم خاص مان “ ِ ِ ُ
َ

ُعام ٿي هر جھن َ ُڈ، ٹولي، ميڑ جي אتاهون شئي ال كتب אچيَ َ هونئن صوبي ۾ ). . َ

ِدرجن کن سركاري يونيورسٹيون آهن ۽ چار אنهن مان كنهن حد تائين ڦولها پڻ  ِ

َאلينائي صوبي جي آبادي אٹكل سوא كروڙ . ِثئي ٿي ِ معنا ته . بيهي) 12,419,293(ِ

  .سنڌ ۾ אهڑيون ٹي چار يونيورسٹيون هجڻ کپن

َيمپين ٻه جاڙא شهر آهن جن جي گڎيل آبادي هك لک آهي، جنهن مان َאربانا ش ُ َ َ

ِتن مان . ٿئي 43,000 ُودريارتين جو אنگ  بيچلر جي ڊگري ال אڀياس كن 30،000ِ

ِپيا، ته ٻيا پروفيشنل ڊگرين، يا ماسٹرز ۽ پي אيچ ڊي ال ِ يونيورسٹي ۾ אٹكل ٻه . ِ

ُهزאر پروفيسر کان ٿوڙא گھٹ آهن  َ . يسر ٿيڻ ال پي אيچ ڊي الزم هجيپروف(َ

  ).يونيورسٹي ۾ ٻيا هزאر کن پي אيچ ڊي پڻ پارهڻ يا ڦولها جي كم ۾

َאنهي אندر سورهان كاليج يا אهڑא אيكن گڎيل .  ۾ شروع ٿي1867אها يونيورسٹي 

ِ، طب، ڌنڌي، هوאبازي )“كميونيكيشن”(ِآهن، جنهن ۾ آبادگاري، سماچار 
َ َ ِ

َ۽ אڏאوت ) آرٹس(، فن ، وكالت)“ِאيويئشن”( ، مزوري ۽ كارخاني )ِآركيٹيكچر(َ

َجا رشتا، پستك آليه  ُ َ، سماجي كم، جانورن ال طب، موصيقي، شهر )كتب خانن(ِ



وאفي فن ۽ ”אنهن سڀن کان وڏو ڀاڱو . رٿابندي ۽ אنجنيري جا ودياله آهن

ليج آهي جنهن ۾ آتم گيان، אنگريزي ۽ ٻين ٻين ٻولين جا عالم، جو كا“ وگيان

، ٻولي گيان، علم كيميا، ڳڻت گيان، ۽ ٻيا گھڻيئي )صحافت(אخبار نويس 

ِسکيائون אڀياس ال آهن ِ .  

آمريكي ) 1,430,000,000(ُאٹكل ڏيڍ بلين ) ُبجيٹ(يونيورسٹي جو ساليانو تخمينو 

. َچاليهه هزאر هتان ڊگريون وٺي ويا آهنُهيل تائين אٹكل هك لک . ڊאلر آهي

 جي مکي جا ِڇهه چورس كالميٹرن(ِ אيكڑن 1368ُيونيورسٹي جي אيرאضي ۾ ) َ

هر عمارت ٹن کان پنجن ڇهن ماڙين جي . ِ عمرאتون آهن272پکيڑيل آهي جنهن ۾ 

َ، كالسون كڎهن سو ٻن کان مٿي ۽ )ليبارٹيون(آهي جنهن آفيسون، تجربي خانا 

َمکي ماڳ .. ُڻو گھٹكڎهن گھ ِمين كيمپس”(ُ کان ٻاهر يونيورسٹي وٽ ويهه ) ِ

جائيدאد آهي جنهن ۾ ٻنيون، ٻيال، ۽ ٻه ) َאٹكل پنج هزאر אيكڑ(ِچورس كالميٹر 

ِאنهن ٻيلن ۽ ٻنين ۾ . َسو نوي ٻيون عمارتون آهن

َڦولها به ٿئي ۽ وديارتن توڙي عام ماڻهن کي پنڌ، وندر 

   .ِ۽ سکڻ جا موقعا ڏجن ٿا

ُهك نمونو جنهن  (َ ريڈي جا ٹيشڻيونيورسٹي ۾ ٹي

ريڈو كوٺيندא “ ُ ويوههميڈيم”يا “ وچون ڦركڻو”کي 

ُآهن، ۽ هتي آمريكا ۾ ڦركڻي قد آالپڻو يا אي  َ

ِאيمپليتوڊ ماڊيوليشن”אيم  ُ ُ ِ “َٻه ڦركڻي ورאكي رفتار آالپڻو يا אيف . ِريڈن ال َ



ِفريكونسي ماڊيوليشن”אيم  ِ ِ “ אنهن مان ٻه يونيورسٹي . آهن) وאرن ريڈن ال

. وزאنو אخبار پڻ كڍندא آهنوديارٿي ر. هالئي ۽ هك وديارٿي پاڻ هالئن

ُيونيورسٹي هك ٹي وي ٹشڻ پڻ هالئي
ِ אنهن سڀن ۾ كي ڌنڌي وאرن جا . ِ

َيونيورسٹي جو پنهنجو هوאئي אڏو پڻ آهي جنهن ۾ . ِאشتهاري אعالن نه ڏيندא آهن

ِويتر ٻيا خانگي جهاز به אچن ۽ . ويهه کان مٿي عام جهاز روزאنو אچ وڃ كن

ُكلب( جهاز אنجمن شوقينن ال هوאئي. وڃن َ به آهي جنهن مان ٻه چار سوאري ) ِ

منهنجو نگھباني هيٺ هك پي . َکڻندڙ ننڍא جهاز مسوאڙ تي ميمبر وٺي سگھن ٿا

ُאيچ ڊي كندڙ شاگرد אڏאمڻ جو شوقين هوندو هو ۽ هر هفتي جهازگزאري  َ

ُسبق وٺڻ אڏאمڻ ويندو هو) پائيليٹ( تي ُهاڻ ٻي هنڌ پروفيسر آهي ۽ مان جڎهن א. َ

ُهك وאر ليكچر ڏيڻ ويم ته אن کان پو ننڍي جهاز ۾ پاڻ جهازگزאري كيون ٻي  َ َ َ

  . َشهر پڄائڻ هليو

هك אڏאوت ۾ آهن جنهن ۾ هك وقت چار هزאر جڻا  چار ناٹك گھر يونيورسٹي ۾

ِ ناٹك، ۽ بيا تماشا ڏسي سگھن ٿاساڳي وقت موصيقي، َ . 

كي هتان جي …  تماشا ٿين 350אنهن ماڳن تي سال ۾ 

سڄي جڳ جو كالكارن، ناچ، ناٹك  وديارٿين جا، كي

 .موصيقي ودياليه وٽ ٻه بيا به هال آهن .وغيرא جي ٹولن جا

َهكڑو ٻيو هال ساڍא سترهان سون ال آهي جنهن ۾ مقاال، 

شن ٿينتقريرون ۽ رאگ ماال فنك وڏي ۾ وڏو هال  .



ِאنهي هال ۾ ڊگريون ورهائڻ  .سترهن هزאرن کان مٿي ڄڻن کي ويهڻ جي جا ڏي

ُكريا كرم(جي رسم  ٿئي) ِ .  

ُאزאنسوא رאندين ۽ ورزش ال אڏאوتون آهن جن ۾ چار ترڻ ال وڏא دٻا ۽ אندر ڊكڻ 

َאتي سياري جا كي مهنا برف پئي(جا ميدאن شامل آهن  َ۾ هك كروڙ ليبرري ). ِ ِ

ُ کان مٿي جلد آهن ۽ كل 10،000،000 َجرنل، كتاب، فلمون، (َ אيكن 24،000،000ُ

هي ليبرري . نقشا، هٿ لکيل دستاويز آهن

آمريكا جي پنجن وڏي ۾ وڏين ليبررين مان 

ِيونيورسٹي ۾ مصوري، ۽ دنيا جي . هك آهي

ليبرري جون گھڻيون . َسڀيتا جا ميوزيم آهن

ن مان مکي جو فوٹون ساڄي ِعمرאتون آهن ج

 . هٿ تي ڏسندא

 

آهن، كي سماجي ڀالئي  َهك هزאر کن تنظيمون يونيورسٹي ۾ وديارٿين جون

َال، كي نديون، ٻيال، جانور، ڌرتي بچاو ال، كي سياسي يا ٻين عقيدن جي پکيڑ  َ

كي كنهن ڏيهه جي سڀيتا کي  ، كي ناچ ملي كرڻ ال،ال، كي رאندين ال

َيونيورسٹي جي پروفيسرن ۽ אنتظاميه جي دخل  אهي تنظيمون .پکيرڻ ال، وغيره

ُفيئن ) بجيٹ(پر אنهن جو وصولي تخمينو  بنا وديارتي حكومت جي هيٺ هلن ِ

ت وديارٿي حكوم .אچي ۽ كن جا دفتر پڻ يونيورسٹي ڏي مان كنهن هند تائين



آهي پيسا ۽ دفتر ورهائڻ ۽ אنهي كم ال אها وديارٿين جي عام  جي جوאبدאري

ُچونڈن ۾ کٹندڙ حكومت پنهنجي رٿ پهه پاڻ  َ ِ

كري پروفيسرن کان كڎهن هدאيت  ُگھر .كري

 ُوٺن نه ته پاڻ هالئين ـ ساڄي پاسي فوٹون

ِوديارٿي ميالپ عمارت جو آهي جنهن ۾ 

ُجون آفيسون آ وديارٿي تنظيمن    .هنِ

َپر ُهنن تنظيمن تي ميار الڳو آهي ته هر كنهن وديارٿي کي ميمبر بنجڻ جي  َ ِ

ُهجي جيكر هن كي ميمبر ٺهڻ ال אهو کپندڙ هنر آهي جيكو تنظيم جي  ڇوٽ ُ

كنهن به حالت ۾ كنهن وديارٿي کي سندس ڌرم، رنگ،  .لکيل آهي قائدي ۾

ِجنس، جهڑين ڳالهين كري روכ نٿي وجھي سگھجي  ٻيا אصول، هلت جي אهڑא .ِ

َدستور عمل قائدن  َ ِكوڊ آف كانڈكٹ”(ِ جي قائدن جي  هلت .۾ لکيل آهن) “َ

. آفيسر آهن ِڀڃكڑي كندڙن تي אنتظامي كاروאئي كرڻ ال كي كاميٹيون ۽

هك  ِאنهن جي فيصلن جي پڇاڙي אپيل پروفيسرن ۽ وديارٿين جي سڀا جي

َאنهي كاميٹي تي هيل  .(تن جوجنهن جو چوٿون ڀاڱو وديار(ُكاميٹي ٻڌندي آهي 

  .مان به ويهندو آهيان

  

خود مختاري، قائدא، چونڈون، . ِאهڑو نظام هن سماج ۾ جاٿي كاٿي ڏسڻ אيندو

. َدستور عمل قائدא، درخوאست جون كاميٹيون، لک پڑه جا ميار، سڀا ۾ بحث



َماڻهن جي به هل هالن سدאئين لڳي پئي هوندي آهي پر ميڑ ٺاهي، رאين ج ي ڏي ُ

َوٺ كرڻ ۽ جمهوري ميارن تي هلي پاڻ کي ترتيب ڏيئي کڑوכ كرڻ جي عادت  ُ

َجوאني ۾ ڏياري אنهي بي تابي کي سير تي الهڻ جي سکيا يونيورٹين ۾  ِ

 .كالسن کان ٻاهر אهڑن كمن سان ملي

   

ُمکيه يونيورٹين جو كم هوشيار وديارٿين کي چيدא ماڻهو ٺاهڻ جيكي سڀاڻي  ُ َ

َآمريكا אتاهون تعليم تي ملك جي سموري پيدאوאر جو . ِجڳ جي رهبري كن ُ ُ

ُتوڙي אهو فوجي خرچ جي مني ڀاڱي کان . אٹكل چاليهون ڀاڱو خرچ كري ٿي

ُٿوڙو الٺيرو آهي، آمريكا جي وڏي ترقي ۽ طاقت جو كارڻ אتاهون تعليمي نظام 
ِ

ئي فوجي ٻئي مال.. ُبنيادي تعليم تي אتاهون تعليم کان ٻيڻ مٿي خرچو آهي. (آهي

  ). ُتعليم کان ٻيڻ وري بيمارن جي عالج تي خرچ ٿين. خرچن جو ٻيڻ مٿي ٿي

   

َهاڻي هي بالگ چڱو ڊگھو ٿيو، وري كنهن مهل وديارٿين جي رهڻي  ُخير َ ُ

ِمٿيان سڀ فوٹون אالنائي يونيورسٹي . (پروفيسري جي كم تي لکندم كرڻي ۽ ُ
ِ

 جا آهن
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