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ُلپيون    ٻولين وאنگر رڳو كنهن وديا يان رٿ موجب ) تختيون(ِ

אصولن سان نه پر אنساني تخليق سان ٺهيون آهن ۽ تاريخ جي حادثن جون شكار 

كم אيندڙ אڄ لپيون . אنگريزي جي هجي אنهي كري ڏאڍي ڏکي ليکبي آهي. آهن

ٻي ِلپي ۽ ) ‘فونيم’آوאزي אيكن يا (ُهك אچارن تي ٻڌل . ٻن قسمن جون آهن

لڳ . ِسان كندڙ لپي) ‘كيريكٹر’(لفطن جي خيالي مورت هك شكلي حرف 

ُڀڳه سڀ ٻوليون אچارن تي ٻڌل لپي كتب آڻن ٿيون پر چيني ۽ كورين لپيون  َ ُ

لپي جوڙي آهي  جاپاني ٻنهي نمونن کي ٻڌي پنهنجي. ُلفظي مورتين تي ٻڌل آهن

.  ۾ وڏي معنا رکي ٿوُلفظن جي پڇاڙي جو آوאز אنهي ٻولي ڇو جو سنڌي وאنگر

َچيني لپي، جنهن مان אهي سڀ لفظي حرف لپيون نكتيون، אنهي كري ٺاهي  ُ

َويئي جينئن شهنشاهه جا فرمان ٻيون ٻيون ٻوليون ڳالهائيندڙ سمجھي سگھن َ .

אهڑين ٻولين پڑهندڙن ال ڏکيائي وڏي אها آهي ته سمجھڻ ال هزرאين حرف ياد 

ُ ڏسجي ته خبر ئي نه هجي ته אنهي جو אچار وري جڎهين نئون لفظ. كرڻا پون

 . َڇاهي، ۽ نون لفظن جوڙڻ يا ٻين ٻولين مان אوڌر وٺڻ جي گھرج سدאئين رهي

  

  



  

ُאچارن تي جوڙيل لپيون حرفن کي אنهي ٻولي ۾ موجود آوאزي  ُ

אهو ضروري ناهي ته هك אکر هك آوאزي  .ِאيكن تي سٹين ٿيون

يرא ٻه ٹي אکر ساڳي آوאزي گھڻائي ڀ. אيكي ال كتب آندل هجي

אينئين كرڻ سان ٿورڙن אکرن سان . ‘th’אيكي الئي بيهن، مثال 

אڄ جيكي به آوאزي אکرن جون لپيون كتب אچن تن . گھڻا آوאز جوڙي سگھجن

  .ته ٿيوا  אکرن سان ٻوليدאن ٻڌאئين ٿِفونيشيجي אبتدא 

)لپي ِرنگ مٹيل لفظ تي كلك كندא ته אنهي ِ   .) سگندאَجي אکرن جا روپ ڏسي ِ
אتان אها لپي مصر ۽ ٻين هندن  فونيشي אڄوكي لبنان ملك ۾ رهندڙ هئا ۽

   .ويئي

ِאکرن جي جوڙ سان آوאزن مان لفظ سٹڻ جي رٿ باقائدي ٿي سگھي ٿي پر  

َ جي هجي جي نياري حالت آٻولين ۾ تاريخي سببن كري كيترن ئي لفظن
אها . ِ

ِنياري حالت گھڻوكري אنهي كري ٿي ٿي جو مليل جليل لپيون كتب آڻندر 

ٻين ٻين ٻولين جا آوאز ٻيا . ٻولين مان אيندڙ لفظن جي هجي کي بچايو ويو آهي

  אنهي طرح . ۽ אکرن کي آوאزي אيكن سان مالئڻ جي رٿ كيتري قدر ڌאر ٿئي

  

  



  

  

َندڙ אنگريزي لفظ אنگريزي لپي جي אصولن کي ٹوڙي  عام جام كم אي4،000

אنهي جو وڏي ۾ وڏو كارڻ . ُאکرن سان نياري آوאزون ڳنڍن

. گريزي لفظن جي جڑ ٻين ٻين ٻولين مان آئيِאهو آهي ته אن

ُجارج برنارڊ شا אنگريزي . توڙي אنگريزي جرمانك ٻولي آهي ِ َ ِ

ر شيكسپيئ(ويهين صدي ۾ وڏي ۾ وڏو ليكک مڃيو وڃي 

 تي منڃبو پر برنارڊ شا ۽ سندس صوفيانا رنگ پنهنجي جا

ُمانکي جديد אنگريزي ليكکن ۾ سڀن کان وڻندڙ ليكک لڳي مزي جي ڳالهه ). َ

ُآهي ته برنارڊ شاه אنگريزي هجي مان אيترو ته كك هيو جو كتب آڻڻ ئي ڇڎي 

 هن پاڻ .אنهي بجا هو لپي باقائيدي آوאزي رٿ جڑيل كتب آڻيندو هو. ڏنائين

َ ريت جا ڊאئيالگ هن“ אينڈروكلس ۽ شينهن”َپهنجي هك مشهور אنگريزي ڊرאمي 

 )جيكي ٻين عام אنگريزي لپي ۾ ڦرאئي ڇاپيا (لکيا



   

ُشا پنهجي سموري جائدאد حق تصنيف ال مٹو سڀ אنگريزي هجي کي سڌאرڻ  َ

ُאنگريزي لفظن جا אچار كٿي، هجي . جي كم جي وصيحت كري ڇڎي ويو

مان آ كڎهن، كڎهن אي كڎهن، ته كڎهن وאت مڑوري אي  ‘ a’كڎهن . كٿي

ِوري كڎهن אي مان אو نكري، . ُپر هندي אڙدو ۾ ٿئيجيكا سنڌي ۾ كانهي 

ِكڎهن אي، كڎهن א، كڎهن אي ُهك سوسائيٹي هجي سڌאرڻ جي مهم کنئين . ِِ

  . آهي
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كيئي ٻوليون אنگريزي وאنگر رومن لپي كتب آڻنديون جرمن، אٹالين ۽ ٻيون 

  . آهن پر אنهن ۾ هجي سولي آهي ۽ سڌي سنئين آهي



  

َسنڌي ٻولي عربي لپي جي روپ ۾ אنگريزن قائم كرאئي ۽ سركاري كاروبار 

سنڌي آوאزن ال كيترאئي . ُكتب آڻائي كتب آڻڻ جو هك روپ كرאئي ڇڎيو

ٺاهڻ ۾ ڍאنچو سهي رکڻ ال سنڌي عالمن جي אنهن لفظن کي . نوאن אکر ٺاهڻا پيا

אيترو ياد אچيم ته אنهي . كاميٹي هئي جنهن جا ناال هاڻي مانکي ياد ناهن

. پر نقشو ساڳيو رکڻ ممكن نه هيو. كاميٹي ۾ אڌ مسلمان ناال هيا ۽ אڌ هندن جا

ُمثال ته ٻ، ڄ، ڳ ۾ ٻه نكتا پر ڏ ۾ ٹي نكتا بيٺا جيتوڻك אچاري تور אهي 

ُو، ۽ و ته َو بند آوאزي و، . آهنآوאزي אيكا ) implosive(ڇكڻا ) אندر(هوא  چارئي ِ

  . ُو به1کليل آوאزي אو ۽ 

سنڌي ال عربي لپي كتب آڻڻ سان وڏو مسئلو אهو ڏسڻ ۾ אچي ٿو ته کليل 

َوאول’(آوאزي אکر 
ُאنهي جو كارڻ آهي ته عربي، يهودي . جو نظام پكو ناهي) ‘ِ

ُهبرو( کليل آوאزي אيكا نه (ِلپي ‘ אبجد’ِאوאالئكي فونيشي وאنگر ) ِ

 گھڻا ماڻهون هيل به אهم زيرون زبرون کايو وڃن  .ويئيلکي  كري )لکندڙ

َجنهن سان كنهن مهل معنا سمجھڻ ڏکي ٿي، ۽ كٿي אڙدو جو אثر وڌאئي אچار  ُ ُ

كانه پوي ته  سڌ ئي لفظ ڀوت ڏسجي، ته پهريون وאر جي  .ئي ڦرندא پيا وڃن

ِڍنگن مان كهڑو אچار אٿس  45
َ ُ

 جا ٻه ‘و’ڀ، و، ت تي زير، زبر، پيش يا وري (ِ

  ُ بابت وكيپيڈيا ۾ چڱو مضمون ڏنللپين جي كوتاهي ) کليل آوאزي אيكا؟

   



  

آهي جنهن مان ڄاڻ ملي ٿي אسالم جي پهرين صدين ۾ عربي لپي ۾ بند 

    .َال پڻ پورא אکر كون هيا) ‘كانسوننٹن’(ِאيكن  آوאزي

َڏکيائي آهي جو אچار ڄاڻيندي به سنڌي ۾ كيترن ئي  هي ڳالهيون ڇڎي אها پڻِא ُ

لفطن جي هجي אنگريزي وאنگر ياد كررڻي ٿي پئي جو ساڳي آوאز ال گھڻا ئي 

، ٹي )ز، ذ، ظ، ض(  لکڻ جا نمونا  ‘ز’ُمثال ته هك ز אچار ته چار. אکر ٿي پيا آهن

ُٻڌجي ٿو ته لغت ۾  אري آوאز سانز و پهريون وאر كو لفظ   ).س، ث، ص(َسين 

ُ جنهن ٻولي مان אهي سنڌي אچارن ال אجايا אکر אچن  .َچئن هندن تي وڃي ڏسجي

ُٿا אنهي ٻولي ۾ אنهن אکرن جا אچار ٻيا ٻيا ٿين پر אسان جي ڳالهائڻ ۾ كو فرق  َ َ ُ ُ

كي ماڻهوڻ ڌرمي سببن كري لپي کي سادو بڻائڻ رد كن ٿا جو . كونه وجھن

ِكا لپي .. َپر אهي وهم مانکي אجايا لڳن. الن جي هجي ۾ متان ڦير אچي وڃين

َنه رڳو אهو پر ساڳيا ماڻهون אنگريزي ۾ پنهنجو نالو لکڻ . آسمان مان كانه لٿي

َکان كين كيٻائين جتي هك ئي    . ملين‘ ز’َ

كتب آڻجي، ‘ ز’كهڑي . ُمانکي سنڌي ۾ لکي كيئي ڏهاكڑא ٿي ويا هوندא

سنڌي ۾ ٹائيپ كرڻ جي به كا عادت . د بيهي، ته كڎهن وسري وڃيكڎهن يا

ُكانه אٿم جنهن كري چكون وڌيك ٿين ُتنهن كري لکڻ ۾ پنجوڻ وقت لڳيم. ِ ُ .

سنڌي روماني אکرن ۾ لکڻ جي عادت پڻ پئجي ويئي هئم جو אئين كرڻ سولو 

  . هيو



  

  

ِ لکي ٿي سگھجي پر אينئين كرڻ ال روماني אکرن ۾ باقائدي سنڌي

אنگريزي وאري … نئين رٿ جوڙرين ٿي پوي جنهن جي ماڻهن کي عادت كانهي

ُرٿ كانه هلي جو אها אڳي ئي ناقص آهي ۽ ٻيو ته خاص سنڌي אچارن ال كم نه 

אهڑي .  ، وغيرهaaآ ال .  كتب آڻي سگھجي ٿيbbمثال تور ٻ لکڻ ال . ڏيندي

ِرٿ مٿي كلك كندא ته ڏسي سگھو ٿا َאنهي کي كتب آڻڻ جو مقصد هيو ته دنيا . ِ

ِ۾ پکيڑيل אنهن سنڌين سان ڳالهائي سگھجي جيكي هاڻي سنڌي عربي لپي 
َ

  . ِپڑهي نٿا سگھن

َאنهي کان بهتر نمونو الزم آهي ته نوאن אکر ٺاهي سگھجن ٿا، جيئين عربي ترز 

ُهونئن بوليدאنن . پر אهو وري ٿي ٻي دאستان. ن ال אکر ٺاهيا وياُلپي ۾ سنڌي אچار

 پنهنجن سموريون ٻوليونهك אهڑي لپي پڻ ٺاهي آهي جنهن سان دنيا جون 

پر عام ماڻهن ال אها لپي سمجھڻ . ُאچارن سان درست لکي وڃي سگهجن ٿيون

  . يتمام ڏکي بيه

نڀايان  سنڌي ۾ لکڻ جو مقصد אٿم ته سنڌين سان هك جذباتي ۽ قومي ناتو

ُپو سنڌي هجي درست هجي يا ناقص، .. جيكو رڳو سنڌي ۾ پورو رنگ الئي

ِٻيو ته ٿي لپي . جيسين سنڌي مانکي پڑهي معنا سمجھن ٿا ته منهنجو مقصد پورو

   .َجي سڌאر، אها ڳالهه ڀلي پر منهنجي وس کان ٻاهر ٿي



  

َسائين فياض شيخ هك كچهري ۾ لکيو شيخ אياز جهڑي وڏي אديب هن ڳالهه  َ

َفياض جي لکيل אيٹپال هيٺ ڏيان ٿو ـــ . بابت سوچيو هو ِ  

  .سائين مان كو ٻوليدאن نه آهيان ۽ نه ئي گهڻي אن ڳالهه تي پڑهيو אٿم

. مان سمجهان ٿو ته ٻولي جي جٹا ۽ وڌא تي אسان کي كم كرڻ گهرجي

ُان جي مارن ماڻهن کي توڻيجو جيكي ٻار نه آهن كو ٹائيپ رאئيٹر سوالئي אس

نه ئي هاڻي كو هو سگنل کي سگنل چوندא آهن . سان چوڻ كونه آيو هيو

ٻولي كٿان هلي ٿي ۽ كٿي پڃي ٿي ). سنگل مون ٻڌو آهي אنهن جي وאتان(

مان نه ٿو سمجهان ته سامرאجيت ۽ كالونائيزאشن . אسان جي هٿن ۾ آهي

، جي دور ۾ )جنهن جي ال مون وٽ هن وقت كو لفظ ذهن ۾ نه ٿو אچي(

ٿرموميٹر אسان جي سنڌي ماڻهو کي ٻئي سنڌي ماڻهو ال אستعمال كرڻو پيو، 

پر אنگريز سان ڳالهائڻ ۽ אن جي كيفيت محسوس كرڻ ال אستعمال كرڻو 

 پاڻ مان کي אندאذو نه آهي ته אهو لفظ كهڑي شكل وٺي ها جي صرف. پيو

، جي وڃي كنهن ڳوٺ ۾ كنهن سان )جيئن سنگل(۾ אستعمال ٿئي ها 

ٻار ته אسٹيٿو אسكوپ به چئي ٿو . ڳالهائجي ته خبر پوندي ته אهو ڇا ٿو چئي

.  ۾ ٿينكيو ۽ گرאسيئاس به سمجهي ۽ چئي ٿو وڃيآمريكاوڃي، ۽ هت 

دאن אن آبخورو مناسب نه لڳي ته ٺيك آ پر אن جو مطلب אهو به نه آهي ته ٻولي

جيئن אسان . تي كم نه كن ۽ אسان جي ٻولي ۾ لفظن جو وڌא نه ٿئي

کي אڻهوند كري ڇڎيو آهي، جڎهن سائين گل אها ڳالهه “ تپ“ ”بخار”وٽ 
َ ُ



אڻو”كئي ته مون کي سوچي حيرאني ٿي ته 
َ

لفظ مان ڏهه سالن کن کان “ 

ن ته جي منهنجي אها حالت آهي ته مان ڇا سمجها. אستعمال نه كيو آهي

منهنجو ٻار אهو لفظ هك دفعو به אستعمال كندو؟ אسان جي هٿن ۾ آهي 

אهو سڀ، جي سوچيون، سمجهون ته ٻولي جيئندي ۽ وڌندي نه ته سائين تنوير 

 جو אياز شيخ فائونڈيشن وאرن تازو ئي سائين אياز  شيخ  …وאري ڳالهه سچ ٿيندي 

جي مهيني ۾ אنهن ڇاپائڻ شروع كيو ۽  جو رسالو جيكو آگسٹ 1947

אنهن ۾ سائين نارאئڻ . “אڳتي قدم”نالو אٿس . صرف ٹئي مهينا هليو، ڇپرאيو

شيام، سائين پنجوאڻي، هري دلگير، کيئلدאس فاني، لطف بدوي ۽ كيترن ئي 

 אياز شيخאنهن مان هكڑي شماري ۾ سائين . ٻين جا فني شاهپارא ڇپرאيل آهن

   جا אنهي حوאلي سان آهي ۽ لکان ٿو؛جي هيٺين ڳالهه پڑهي

אسان جي “ گهڻن ۾ گهڻن جي گهڻي ۾ گهڻي ڀالئي”אنسانذאت جو آدرش آهي ”

صورتخطي אهڑي ته تكليف ڏيندڙ آهي جو ٻار אن کي سکڻ ۾ گهٹ ۾ گهٹ 

ڇهه مهينا وٺن ٿا، حاالنكه ٻين ٻولين جي صورتخطي سکڻ ۾ صرف ٻي مهينا 

 عرب تفاوت كندא آهن باقي سنڌي ته تفاوت هيٺين אکرن جي אچار ۾. لڳن ٿا

  كو نه كندא آهن؛

  ء ع א

  ز ذ ض ظ

  س ص ث

  هه ح

  כ ق

  “ت ط



ُسائين فياض سوאل אٿاري ٿو؛ پڇاڙي ۾   

صورتخطي کي سنهنجي بنائڻ ال אنهن هم لفظن مان هك كم  ڇو نه

ڇو نه قسط جي! آندو وڃي كيتري نه تكليف . بدرאن كست لکيو وڃي 

رکي ۽ نه صرف سندن   لفظن جي معنا ته جملي تي مدאر ٿي!گهٹ ٿي وڃي

ڇو ته ساڳي صورتخطي وאرن لفظن کي به ٻه. صورتخطي تي معنائون  
  ۾آمريكاجڎهن . ٿي سگهن ٿيون

  Nite night    Labour کيLabor   ۽    

ڇا אسين ظالم کي زאلم ۽ قسط کي كست نه كري  كيو ويو ته

پر . ته אسين אڳين صورتخطي تي هريل آهيون مون قبوليو  .سگهندאسين

هيري سندي هير ٹنگ ڀڄندي به نه”ڇا  ڇا אنسانذאت جي محنت “ !لهندي 

وهمي دليل ڏئي אن  گهٹ كرڻ ال אسين אها تبديلي نه آڻيدאسين ۽ پنهنجا

 کي ٹاريندאسين؟
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ِ ۾ ورهيو ورهيه ڊگرين جا آمريكاهيٺين چارٽ ۾ 

هنن אنگن ۾ ٿورڙو (رين جا آهن ع ۾ ڏنل ڊگ2003אنگ ڊجن ٿا جيكي 

ـــــ) َسيكڑو ٻه وڌאرو هر سال ٿيندو پر אيڎو خاص ڦير نه אيندو  

  

  

2003ڊگريون ساليانو  وديارتين جو  

 אنگ

Associate 665,301  ٻه ورهيه

Bachelor’s َچار ورهيه    1,399,542

558,940 ماسٹر

48,378 پي אيچ ڊي

83,041 پروفيشنل

    

  %57.1 مايون

(Full-time %61.0  (سارو وقتي

(Foreign) 4.4 پرڏيهي%

  

ِهنن אنگن موجب سنڌ جي جوאن آبادي ڏسي، ورهيو ورهيه אڍאئي ٹي 

ِلک سنڌي جوאن چار ورهين وאري بيچلر پوري كن ِ َ.  

  



ِلڳن ۽ אنهي “ ٻه ورهيه”ِمان אڳي ڳالهه پي كئي ته جونيئر كاليجن ۾ 

 َאيسوسيئيٹ”کان پو
אيسوسيئيٹ جو ڊگري سان . جي ڊگري ملي“ ِ

كي ٹيكنيكي كم كن، جيئين سولي پروگرאمنگ كمپيوٹرن 

جي، كي موٹرن جي مرمت جو كم سکن، كي وري كالركي جو 

َאهڑא ٿوڙא كالس سكولن ۾ يارهين ۽ ٻارهين ۾ پڻ . …كم سکن

ٿين ۽ جيكي ٻار چار ورهيه كاليج ۾ كونه وڃڻ جو אرאدو رکن سي 

.كهڑي אٿن) لياقت(َه جينئن ڏسن ته شونق ۽ يوگتا ِکڻندא آهن ت  

  

אنهي چارٽ مان پڌرو ٿيندو ته جونيئر كاليج ۾ كيترאئي ڊگري وٺڻ 

َ لک پڑهن پر ٻن ورهين ۾ 65ال نه ويندא آهن جو  ِ ِ لکن کي ڊگريون 13َ

 سيكڑو گھٹ وقتي 39ُهك ته . אنهن جو كارڻ ٻن سببن كري. ملن

אها گھڻو ويتر يان ته جونيئر كاليجن ۾ . شاگرد آهن) پارٽ ٹائيم(

ٻيو ته جونيئر . ويندא آهن يان ماسٹرس ۽ پروفيشنل ڊگريون وٺن

ِكاليجن ۾ אيسوسيئيٹ ڊگري كندڙ ڇڎي ٻيا گهڻن قسمن جا شاگرد 

كي كالسون ٻارهين درجي جا شاگرد وٺن جيكي كنهن وديا . אچن ٿا

ُ۾ אڳتي وڌي ويا آهن ۽ سندن سكول אنهي وديا ۾ َ وڌيك كالس نه ِ

ُهاڻ هو ڳڻت وديا . َمثال منهنجو ڀائٹيو ٻارهين كالس ۾ آهي. ٿو ڏي

ُ۾ كيلكيولس جو ٻيو كالس كنهن جونيئر كاليج ۾ وٺي رهيو  ِ ُ

ُآهي جو אهو سندس سكول ۾ كونه پاڙهجي ۽ کيس گڻت وديا جو  َ ُ ِ



جڎهن وديارتي كو كالس سكول ۾ يا جونيئر كاليج . شونق آهي

هي ۽ אنهي كالس جو ميار لڳ ڀڳ ساڳيو جيكو ۾ كري ويٺو آ

يونيورسٹي ۾ ساڳي كالس جو، ته אهو كالس ٻيهر كونه كرڻو 

. پوي  

  

 كي وري كالس جونيئر كاليج ۾ אنهي كري وٺن جو هنن جون ها

جڎهن . سكول ۾ ماركون گھٹ آيون يا אنهن پرهڻ ڇڎي ڏنو هون

عمر مزوري كرڻي تجربو وڌين ته ڏٺائون تعليم جي گھرج אٿن نه ته 

َאنهي ريت كوتهائي پوري كرڻ ال پڻ كي كالس جونيئر . پوندن

ِكاليج ۾ پاڙهجن ُكي ماركون سٺيون كري سال ٻن کان پو چار . َ

. ورهيه كاليج ۾ دאخال وٺندא  

  

. َجونيئر كاليج ۾ كي پنهنجي ڄاڻ وڌאئڻ ال پڻ كالس وٺندא آهن

مثال تور . אرڻ كار هجيِكڎهن אها ڄاڻ پنهنجي كاروبار کي سنو

۾ يا كمپيوٹرن ۾ كورس ) ُאكائوٹنگ(كو ڌنڌي وאرو ليکاري 

. کڻي  

 

ِكڎهن אها ڄاڻ جيكا وديارتي طلب كن سا سندن كنهن كاروبار  ِ

 ورهين 87مثال تور منهنجي ما جا پوئين سال . سان وאسطو نه رکي

ِئي  ويهه ورهيه אڳي آآمريكاجي عمر ۾ سرڳوאسڻ ٿي، אسان سان رهڻ 



ِهن ۾ دلهي مان אيم بي بي אيس 1940. هين) طب(ِپيشو ڊאكٹري . هئي ِ

ِزאلن ال هند سنڌ ۾ هك ئي ميڈيكل كاليج تنهن (كئي هيائين 
ُ

. وڌيك سکڻ ال) سرجري(پو אنگليڈ به ويئي جرאهي ). وقت אهو هيو

ِ ۾ پينشن بردאر رٹائرڊ אچي آمريكاهاڻ جو ستر ورهين جي عمر ۾  ِ َ ِ

سوچيائين אالجي . ٺائين دبا ۽ پردא جنهن جو نالو كمپيوٹرڏ. ٿي

ِتنهن مان אي ٹپال . كمپيوٹر ڇا ٿي جنهن جي ڳالهه ٿا ماڻهو كن

ِكينئن وڃي؟ ٻار كينئين אنهي سان رאند ٿا کيڎن؟ سوچيائين אهو 

ِكينئن كم كندو آهي؟ سو وڃي جونيئر كاليج ۾ كمپيوٹرن تي  ُ

ُ جي تاريخ ۽ آئين تي كالس آمريكاٻي ڀيري . ُكالس کنيائين َ

. تي ورتائين) سائيكاالجي(ِهك وאر وري كالس آتم گيان . ورتائين

كو هك . مزي جي ڳالهه آ ته كالس وٺي ته ڌيان سان پڑهندي به هجي

ِڀيري كنهن אمتحان ۾ ماركون بي אچي ويس هتي عام تور تي . ِ

ُماركون אي، بي، سي، ڊي، ۽ فيل جي حساب سان هونديون آه ِ . نِ

توڙي هر كاليج، سركاري توڙي خانگي، خود مختار آهي ۽ پنهنجي 

אنهي كري نظام ۾ ڦيريون گھيريون پڻ . نظام جو پاڻ فيصلو كري

ِهونديون آهن ، جيئين كن كاليجن ۾ گريڈن کي گھٹ وڌ كرڻ الء 

אچي مونجهه .. ُقصو كوتاه.  يا ـــ אکر سان گڎ هڻي سگھندא آهن+َماستر 

خير كهڑي وڏي ڳالهه ٿي، אوهان کي ! אمان”يو ته مان عرض ك. ِٿيس

ِمون عمر بي كانه کنئين آهي، ! ُپٹ”چيائين “ .كو فرق ته نٿو پوي



ِهاڻي پهريون نبمر نه سهي، ته بي ته .. هميشه پهرين نبمر تي آئي آهيان

אمتحان جا جوאب وري ڏسي، كنهن سوאل جي “ .كونه کڻنديس

َچكاسي ۾چك ڏٺائين ۽ אمان ويئي אبا ” ماستر سان ڳالهائڻ ته ُ

ِچكاسي پوري كئي نه ٿئي ُمون کي هرو ڀرو خفو ٿو ڏين! ُِ ُ“  

  

 
  

  

ُتنهن كاليج جو هك فوٹون جو جنهن كاليج ۾ אمان كالس کنيا 

ِאهڑن فوٹوئن کي كلك كندא ته وڏא ٿيندو. (ِلنك هنيوٿم ِ ساڳي ريت . ُ

هي ). جي ڦريل رنگ ڏسو ته گھڻوتر كلك كندئو ته ويتر وڏو ٿيندو

فوٹون אنهي אڏאوت جوآهي جنهن ۾ آكاش نروאر جي سمجھاڻي ڏيڻ 

. آهن) پروجيكٹ كبا(ُال تارن جا منظر אچي ڇت تي رٿبا   

  

هاڻي ٻڌאئين ٿا ته جي وڏي عمر ۾ به ) ميڈيكل سائنسدאن(طب وگيان 

. َאنسان مغز کي ورزش ڏي ٿو ته ٻڍאپڻ جو ٻڍאڻو مغز אچڻ ۾ دير كري

 ڏسو

  

>http://www.msnbc.msn.com/id/11025839/ < 

 ورهين جي عمر تائين دماغ آهستي ٿيو 87خير سان אمان جو 

ِهوندو پر سٺو كم ڏيندو رهيو، توڙي سرير كمزور ٿيندو ويو هوس ۽  ُ



هنن ۾ אيترو ته َٻيا هوش پڻ پوين ورهين ۾ كمزور ٿيندא، نيٺ پڇاڙي م

جوאب ڏيئي بيٺا جو جڳ مان لڎאڻي جو كر كندڙ آسرو سرير جي قيد مان 

ِنجات پي لڳس جنهن كري ڊאكٹرن کي ويتر عالج ڏيڻ کان جھلي 
ُ

ُڇڎيائين ته ٻيلي هاڻي كك نه كيو َڀائر منهنجا جو پريشان ٿيا ته رد قد . َ

بيشك “  אٿم؟سانت سان مرڻ ڏيندא كن هميشه هتي وهڻو”ڏيندي چيائين ِ 

وري كنهن ٻي ڏينهن . جيكا ڌڻي جي رضا. ِאول آخر آهي هلڻ هوت ري

. َאمان جون كي ٻيون ياديون ٻڌאئنيدومانو  

  

  

  

جونيئر كاليجن کي . ِسو هاڻ ڳالهه پي كيم جونيئر كاليجن جي

ِكميونٹي(ڀائيچاري  ُكاليج پڻ كوٺيندא آهن ڇو ته אهو تعلقي ۾ لوכ ) ُ

אنهي قسم جي كاليج جو مقصد آهي .  قسمي كم ڏي ٿوال אيترא قسمي

جونيئر كاليجن ۾ پاڙهيدڙ كي پي אيچ ڊي . ڀائيچاري جو لوכ وאڌאرو

ُكي كجهه وقتي پاڙهن، كن جو پيشو אتي . رکن، كي ماسٹرس
ِ

ُهك مياري جونيئر كاليج جو . كي مياري آهن ته كي سادא. پروفيسري َ

…علقي ۾ آهيمثال هيٺ ڏسي ٿا سگھو جيكو منهنجي ت  

http://www.parkland.edu/ 

  

ئ گ ۾  ڙ ب ئ نا سآ ال ڏ ر  ا    .  


