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کسی نظريے کے ماخذ کيا ہوتے ہيں؟: سوال  

 پاکستان کا نظرياتی اساس

 نظريے کے معنی اور مفہوم

اور  ”آئيڈيا“نظريہ فرانسيسی لفظ آئيڈيولوجی کا ترجمہ ہے۔يہ دو اجزاء ” پر مشتمل ہے۔نظريے ” لوجی
انداِز فکر اور تصور حيات ۔ نظريہ عام طور پر ُاس تہذيبی يا معاشرتی الئحہ عمل کو کا مفہوم ہے 

کہتے ہيں جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العين بن جائے۔ نظريے کا لفظ زيادہ وسيع معنوں ميں استعمال 
ی کے کيا جاتا ہے۔ اس سے انسانی زندگی کا ايسا نظام وجود ميں آتا ہے جس ميں اعتقادات، اور زندگ

مقاصد شامل ہوں۔نظريہ کسی بهی معاشرہ کو ايسی شکل ميں لے آتاہے جس ميں افراد کے اعتقادات، 
رسوم و رواج اور مذہبی معامالت مشترکہ ہوتے ہيں۔ ديگر معاشروں کے مقابلے ميں اسالمی معاشرہ 

د اور سنت نبوی سے بالکل منفرد ہے۔ کيونکہ يہ الٰہامی اصول اور نظريات پرقائم ہوتا ہے۔جو قرآن مجي
 حاصل کيے گئے ہيں۔

 نظريے کا منبع اور ماخذ

کسی بهی نظريے کی اثر انگيزی کا انحصار افراد کے خلوص، لگن، وفاداری اور وابستگی پر ہوتا ہے۔ 
اسالمی نظريہ افراد کے ذہنوں پر فطری طريقے سے اثرانداز ہوتا ہے نتيجتًا اسالم کے ابدی اصولوں 

پختہ ہوجاتا ہے۔ اسالمی نظريے کا سرچشمہ قرآن مجيد اور سنت نبوی ہے۔پر ان کا ايمان   

 قرآن مجيد
قرآن مجيد کے احکام اسالم کی بنيادہيں۔ان سے معاشی اور معاشرتی قوانين کے سلسلے ميں مفّصل و 

مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ جس کی بدولت انفرادی اور اجتماعی سطح پر زندگی خوشگوار، پُرامن 
بامقصد ہوجاتی ہے۔ اور  

 سّنت نبوی
ہمارے پيارے نبی نے اسالمی احکامات کو اپنے اقوال و افعال سے واضح فرمايا ہے۔ قرآن مجيد کی 
تعليمات کی مفّصل تشريح سّنت نبوی سے ملتی ہے جو اسالمی اصول و قوانين کا سرچشمہ ہے۔سّنت 
”ايک عربی اصطالح ہے۔ اس کے لفظی معنی ہيں  قرآن مجيد ” س کی پيروی کی جائے۔ايسا راستہ ج
اسالمی اصول کے بنيادی خدوخال بيان کرتا ہے۔ليکن ان کی تشريح رسول اکرم کی احاديث سے ملتی 
ہے۔اسالم کے بنيادی ارکان يعنی نماز، روزہ ،زکوٰة، حج اور جہاد کی تفصيالت رسول اکرم نے بيان 

 فرمائی ہيں۔

 رسوم و رواج
نے والے ايسے رسوم و رواج اورايسی اقدار جو اسالمی تعليمات کے منافی مختلف عالقوں ميں پائے جا

نہ ہوںمسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ انہيں اپنے مخصوص خطے يا عالقے ميں اختيار کرسکتے ہيں۔ 
 ان ميں ميلے، اجتماعات اور ديگر تقريبات شامل ہيں۔
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کيوں اہم ہوتا ہے؟” نظريہ “ سوال ۔ کسی قوم کے لئے  

 نظريے کی اہميت

 نظريے کی اہميت مندرجہ ذيل وجوہات کی بناء پر واضح ہوتی ہے۔

 خياالت کا عکاس

نظريہ افکار و خياالت کا عکاس ہوتا ہے۔يہ معاشرے ميں رہن سہن، سوچ، طرز فکر اور باہمی تعلقات 
 کے اصول متعين کرتا ہے۔

 قومی اتحاد کا سرچشمہ

ہے اور اتحاد کا سرچشمہ بنتا ہے۔ نظريہ لوگوں کو ايک پليٹ فارم پر جمع کرتا  

 رضائے الٰہی کا حصول

اسالمی نظريہ انسانوں کو فالح و بہبود کے ليے جدوجہد پر ابهارتا ہے جس کے نتيجے ميںاهللا تعالی 
 راضی ہوتا ہے۔ اور يہ جدوجہد اقوام کے ليے زبردست قوت محرکہ کا کام ديتی ہے۔

 درست فيصلے ميں مدد

لئے نظريہ ايک خاص طرح کی بصيرت پيدا کرديتا ہے جسسے درست فيصلے قيادت کے انتخاب کے 
 کرنے ميں مدد ملتی ہے۔

 ثقافت کو برقرار رکهنے ميں معاون

نظريے سے آزادی، ثقافت اور رسوم رواج برقرار رکهنے ميں مدد ملتی ہے۔ اسالمی نظريہ ُان اسالمی 
۔مل کرکے دکهايااقدار کا عکاس ہے جن کی رسول اکرم نے تعليم دی اور ع  
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 سوال ۔ اسالم کے جمہوری اصول بيان کريں۔

 اسالم ميں جمہوريت کے اصول

اسالم ميں جمہوريت کا تصور دنيوی اصولوں سے مختلف ہے۔ اسالمی معاشرہ اس بات پر کامل ايمان 
کائنات کا حاکم رکهتا ہے کہ اس کائنات ميں اقتداراعلیٰ اهللا تعالیٰ کے ہاته ميں ہے اور وہی اس پوری 

اعلیٰ ہے۔عوام کے نمائندے صرف ان حدود کے اندر اختيارات استعمال کرسکتے ہيںجو اسالم نے انہيں 
فراہم کردی ہيں۔ تاہم عوام کو اس امر کی مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ رياست کے معامالت چالنے کے 

کريں۔ اسالمی معاشرے ميں لئے اهللا سے ڈرنے والے صالح، متقی اور پرہيزگار افراد کو منتخب 
حکمرانوں پر عوام کو اس وقت تک اعتماد رہتا ہے جب تک کہ وہ اسالمی قوانين کی پيروی کريں۔ اسی 

 سے اسالم ميں جمہوريت کا تصور واضح ہوتا ہے۔ اسالم ميں جمہوريت کے اصول درج ذيل ہيں۔

 عدل و انصاف
رکهنا۔ يہ قانون الٰہی کو اصل اور بنياد عدل کے لفظی معنی ہيں کہ صحيح چيز کو صحيح جگہ پر 

ہے۔زندگی کا کوئی بهی پہلو عدل کے بغير مکمل نہيں ہوسکتا۔ يہ عدل و انصاف ہی ہے جس کی بناءپر 
کوئی معاشرہ پرامن اور خوشحال ہوسکتا ہے۔صرف عادالنہ نظام ميں ہی ا فرد کے کردار کی تعمير و 

۔قرآن حکيم عدل قائم کرنے پر زور ديتا ہے ۔ قرآن کريم ميں تشکيل اور نتيجتًااجتماعی بہتری ممکن ہے
۔ارشاد ہے  

 “عدل قائم کرو۔ يہی تقویٰ سے قريب تر ہے۔”

ايک ايسا معاشرہ جس ميں عدل کو فوقيت اور برتری حاصل ہو اس ميں ہميشہ اتحاد و اتفاق، محبت ، 
 خلوص اور امن پايا جاتا ہے۔ قرآن حکيم ميں ارشاد ربانی ہے۔

” جو ايمان الئے ہو۔عدل قائم کرواهللا کی رضا کے لئے شہادت کو قبول کرو خواہ يہ خود ! اے لوگو
 تمهارے خالف ہو، خواہ وہ امير ہو يا غريب اور لوگوں سے نفرت 

۔تمہيں انصاف کرنے سے نہ روکے “ 
 

 اسالم کے عدالتی نظام ميں افراد کے بنيادی حقوق کا تحفظ کيا جاتا ہے۔

 مساوات
انسانوں کے درميان مساوات کا علم بردار ہے۔ اسالم رنگ و نسل، زبان،و ثقافت اور امارت و  اسالم

غربت سميت تمام امتيازات و تفريق کی نفی کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اهللا عليہ وسلم نے حجتہ الوداع 
 کے موقع پر فرمايا۔

تمام انسان حضرت آدم عہ کی اوالد ہيں ۔کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی  ”
 “عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقيت حاصل نہيں ہے۔
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اسالم ميں فوقيت اور برتری کی بنياد تقویٰ ہے نہ کہ دولت يا اختيار و اقتدار ۔ اسالم ميں لوگوں کے 
ان کے جو تقویٰ يعنی پرہيزگاری اور  درميان کوئی تفريق نہيں ہے۔کوئی کسی سے برتر نہيں سوائے

خوفِ خدا اختيار کرتے ہيں۔قانون کی نظر ميں تمام انسان برابر ہيں۔ تمام انسانوں کو يکساں قانونی تحفظ 
 حاصل ہے اور انہيں بہتر سماجی مقام حاصل کرنے کے يکساں اور مساوی مواقع حاصل ہيں۔

 اخوت
کل مسلم اخوة“يد ميں ارشاد ہے اخوت کے معنی بهائی چارے کے ہيں۔ قرآن مج يعنی تمام مسلمان آپس  “

ميں بهائی بهائی ہيں۔اخوت کا اصول اسالمی معاشرے کا ايک اہم پہلو ہے۔ بهائی بهائی ہونے کی حيثيت 
سے وہ ايک دوسرے کے دکه سکه اور خوشی و غم ميں شريک ہوتے ہيں۔ اخوت اور بهائی چارے کا 

ر قربانی کے جذبات کو ابهارتا اور فروغ ديتا ہے۔ ہمارے پيارے نبی احساس ، محبت، باہمی تعاون او
 نے فرمايا۔

 “ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بها ئی ہے اور اپنے بهائی کو تکليف پہنچانے کا ذريعہ نہيں بنتا ہے۔”

 ايک اور موقع پر آپ نے فرمايا۔

 پس ميں کينہ نہ رکهو۔حسد نہ کرو۔ ايک دوسرے سے منہ نہ پهيرو

 اور سب بهائی بهائی بن جاو

مختصر يہ کہ ايک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بهائی سے کسی قسم کی کدورت نہيں رکهنی 
چاہئے اور نہ ہی حسد کرنا چاہئے۔مسلمان تو مسلمان ہيں اسالم تو غير مسلموں کے خالف بهی سازش 

 کرنے اور بُرے خياالت رکهنے کی بهی اجازت نہيں ديتا ہے۔

 رواداری
رواداری اور برداشت اسالم کی نظر ميں نہايت عظيم نيکياں ہيں۔ جو انسان کو مشکل و دشواری سے 

بچاتی ہيں اور دوسروں کے ليے پيار و محبت کا ذريعہ بنتی ہيں۔لوگوں کے درميان سماجی تعلقات قائم 
ی جهگڑوں سے کرنے کا بہترين ذريعہ يہ ہے کہ دوسروں کی غلطيوں کو نظر انداز کيا جائے۔ باہم

بچنے کے لئے رواداری بہترين ذريعہ ہے۔ اس کی وجہ سے اخوت اور امن کا ماحول فروغ پاتا ہے 
اور انسانی رشتوں ميں استحکام آتا ہے ۔ رسول اکرم نے اپنے قول و فعل سے رواداری کا درس ديا ہے 

 ۔ اهللا تعالیٰ نے قران حکيم ميں فرمايا ہے۔

 “دين ميں کوئی جبر نہيں۔”

يہ رواداری کا ايک سنہری اصول ہے۔ اسالمی معاشرے ميں غير مسلموں کے جائز حقوق کا احترام کيا 
جاتا ہے اور انهيں مکمل تحفظ فراہم کيا جاتا ہے۔ اس ليے ايسے افراد پر نظر رکهنا ضروری ہوتا ہے 

وں کے جذبات جو اپنے خياالت اور نظريات کو زبردستی دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہيں اور دوسر
 مجروح کرتے ہيں۔
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 سوال ۔ نظريے ميں قومی کردار کا کيا مقام ہے؟

 نظريہ او ر قومی کردار

کسی فرد کی عادات واطوار اور طرز زندگی کے مجموعے کو عام طور پر کردار سمجها جاتا ہے اور 
ر درج ذيل اس شخص کا نظريہ اسکے کردار پر اثرانداز ہوتا ہے۔ نظريے کی روشنی ميں قومی کردا

۔اخالقی اقدار سے تشکيل پاتا ہے  

 نظريے پر پختہ يقين

جب تک کوئی شخص اپنے قومی نظريے پر پختہ يقين نہيں رکهتا ہے تب تک اس کا کردار قومی جذبے 
سے عاری رہتا ہے اور اس کے اعمال و افعال قومی مفاد ميںنہيں ہوتے۔ اس لئے ہميں اسالمی اقدار کی 

ام کا پختہ يقين تها۔ جس کی وجہ سے پاکستان ميں عو¿ �کردار بنانا چاہئے۔ يہ نظريہروشنی ميں اپنا 
انهوں نے ايک نظرياتی مملکت پاکستان کے حصول کے لئے اپنے جان و مال کی قربانياں ديں۔ اس لئے 

ہمارا کردار ايک ايسے مسلمان کا عکاس ہونا چاہئے جو اپنی زندگی اسالمی تعليمات کے مطابق بسر 
 کرتا ہو۔

 سپردگی يا وقف کردينا

اس کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو کسی مقصد کے حصول کے لئے گہرے جذبے اور احساِس فرض 
شناسی کے ساته مخصوص کردينا۔ جو شخص قومی نظريے سے مکمل ہم آہنگ ہوکر کام کرتا ہے وہی 

ايک پاکستانی ہمارا  صحيح معنوں ميں قومی معاشرے کے لئے اپنے آپ کو وقف کرديتا ہے۔ بحيثيت
 کردار اسالمی طرز زندگی کے مطابق ہونا چاہئے۔

 ايمانداری اور ديانتداری

ايمانداری اور ديانتداری ايسی صفت ہے جس کا تمام معاشروں ميں اعتراف کيا جاتا ہے۔ لوگوں کو نيک 
نی چاہئے۔ زندگی گزارنا چاہئے اور اپنے قول و فعل سے ايمانداری اور راست بازی کی عکاسی کر

تجارت ہو يا زندگی کے دوسرے ميدان، لوگوں سے معامالت کرتے وقت ايمانداری نظر آنی چاہئے۔ 
اسالم نے بڑے سخت الفاظ ميں ايمانداری پر زور ديا ہے۔ قيام پاکستان کے ابتدائی سالوں ميں زندگی 

ک کو اپنے قدموں پر کهڑا کے تمام شعبوں ميں عوام کی ايمانداری اور ديانتداری نماياں تهی جس نے مل
 ہونے ميں مدد کی۔

 حّب الوطنی

کسی بهی شخص کی اپنے وطن سے محبت اور اس کے لئے قربانی کا اندرونی جذبہ اور خلوص حّب 
الوطنی کہالتا ہے۔کسی آزمائش کے وقت يا اگر آزادی کو خطرہ ہو تو اس وقت لوگ اپنے قومی کردار 

ءکی جنگ کے دوران پاکستانيوں نے حّب الوطنی کے 1965 کا مظاہرہ کرتے ہيں۔ بهارت کے خالف
۔جذبے کا زبردست مظاہرہ کيا تها۔ جو دراصل ان کے قومی کردار کا مظہر تها  
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 محنت اور مشقت

قوميں اس وقت ترقی کرتی ہيں جب اس کے افراد سخت محنت و مشقت کرتے ہيں۔ اس کے لئے احساِس 
ہ اقوام اس لئے خوشحال اور ترقی يافتہ بن سکی ہيں فرض شناسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترقی يافت

کيونکہ ان کے عوام ميں شديد احساس فرض شناسی و ذمہ داری پايا جاتا ہے۔کسی بهی ملک کے وسائل 
اس کے افراد کی سخت محنت کی بدولت ہی ترقی اور خوشحالی کا روپ دهارتے ہيں اور نشونما پاتے 

۔ہيں  

 قومی مفاد

ی کردار کو الزمًاقومی مفاد کی برتری اور فوقيت کی عکاسی کرنا چاہئے اور کسی بهی شخص کے ذات
اس پر کوئی سمجهوتہ نہيں ہونا چاہئے۔ اسی رويہ سے ايمانداری، ديانتداری اور سپردگی کی صفات 
اور خوبياں پهلتی اور پهولتی ہيں ۔صرف وہی قوميں زندہ و پائندہ رہتی ہيں جن کے افراد اپنے قومی 

پر کوئی سمجهوتہ نہيں کرتے ہيں۔ مفادات  

 

 کيا نظريہ پاکستان کے بارے ميں عالمہ اقبال کا کوئی بيان تها؟

 نظريے پاکستان کے بارے ميں عالمہ اقبال کابيان

عظيم مفکر، فلسفی اور شاعِر مشرق عالمہ اقبال نے برصغير کے مسلمانوں کے لئے ايک عليحدہ 
ء ميں منعقد ہونے والے آل انڈيا مسلم ليگ کے 1930آباد ميںدسمبر رياست کے لئے آواز اٹهائی ۔الہٰ 

ساالنہ اجالس ميں آپ نے صدارتی خطبہ ديا۔ جو عام طور سے خطبہ الہٰ آباد کے نام سے معروف ہے۔ 
عالمہ اقبال نے اپنے خطاب ميں مسلمانوں کی عليحدہ قوميت کے تصور کی وضاحت کی۔ عالمہ اقبال 

ا کہ اس حقيقت کا اعتراف کرلينا چاہئے کہ برصغير ميں ايسے لوگ آباد ہيں جو نے اس بات پر زور دي
 مختلف زبانيں بولتے ہيںاور مختلف مذاہب کے پيروکار ہيں ۔ انهوں نے فرمايا۔

ہندوستان ايک ملک نہيں بلکہ ايک برصغير ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف 
زبانے بولنے والے لوگ آباد ہيں۔ مسلمان قوم کا اپنا جداگانہ مذہب اور تہذيبی شناخت ہے۔ تمام 
 مہذب اقوام کو مسلمانوں کے دينی اصولوں اور ثقافتی اور معاشرتی اقدار کا احترام کرنا چاہئے۔

 انہوں نے مزيد فرمايا۔

مجهے ايسا نظر آتا ہے کہ پنجاب، شمالی مغربی سرحدی صوبہ سنده اور بلوچستان ضم ہوکر 
ايک رياست بنائيں گے۔مضبوط اور مربوط شمالی مغربی مسلم رياست کا قيام کم از کم شمالی 

 مغربی ہندوستان کے مسلمانوںکی آخری منزل ہے۔

 عالمہ اقبال کا يہ خطبہ تحريک پاکستان ميں ايک سنگِ  ميل ثابت ہوا۔
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 کسی نظريے ميں کيا کيا چيزيں شامل ہيں؟

 نظريے کے ارکان

ارکا ن حسب ذيل ہيں۔نظريے کے بنيادی   

 مشترکہ مذہب

مذہب اقوام عالم کے لئے اتحادی قوت ہے۔ تمام اقوام عالم اپنے مذاہب کی بنياد پر شناخت کی جاتی ہيں۔ 
 مسلم اور غير مسلم ايک دوسرے سے جدا ہيں کہ ان کے عقائد مختلف ہيں۔

 مشترکہ ثقافت

ان کا طرِز زندگی بهی يکساں ہوتا ہے اور يہ عام طور سے ايسے افراد جن کی ثقافت مشترکہ ہوتی ہے۔ 
 لوگ بالعموم اپنے رسم ورواج پر کوئی سمجهوتہ نہيں کرتے۔

 مشترکہ مقصد

جب لوگوں کا مقصد مشترکہ ہوتا ہے تو وہ متحدبهی ہوجاتے ہيں۔ مثال کے طور پر پاکستان کا حصول 
يے پاکستان پر باہم متحد کرديا تها۔جنوبی ايشيا کے مسلمانوں کا مشترکہ مقصد تها۔ اس نے انهيں نظر  

 پرخلوص وابستگی اور عہدوپيمان

کسی اعلیٰ مقصدکے ساته افراد کی پرخلوص وابستگی سے نظريہ کو تحريک ملتی ہے اور اس کو 
تقويت حاصل ہوتی ہے۔ جنوبی ايشيا کے مسلمانوں نے آزادی کے حصول اور مسلم رياست کے قيام 
کے مشترکہ مقصد کے لئے خود کو وقف کرديا تها اور اس مقصد کے لئے انهوں نے اپنا سب کچه 

۔رديا قربان ک  
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 خالی جگہيں ُپر کريں
 نظريے پاکستان کی اسا س اسالمی فکروفلسفہ پر ہے۔

 اسالم سب سے زيادہ جمہوری نظام ہے۔
 چيزوں کو ان کے درست مقام پر ترتيب دينا عدل کہالتا ہے۔

 عالمہ اقبال نے ا لہٰ آباد کے مقام پر 1930 ميں اپنے صدارتی خطبے ميں نظريے پاکستان کے بارے ميں بيان ديا۔
 قائداعظم نے فرمايا کہ ہندومت اور اسالم دومختلف معاشرتی نظام ہيں۔

 ايمان کی بنياد اهللا کی توحيد اور رسالت نبوی ہے
 اخوت کے معنی ہيں بهائی چارہ

 کردار، عادت واطوار کا مجموعہ ہے
 اسالمی نظريہ کے ذرائع قرآن مجيد اور سنت نبوی ہے۔

 مختصر سوال جواب
 

 نظريے کے ماخذ کون سے ہيں؟
 قرآن مجيد
 سنت رسول

 رسوم و رواج

 نظريے کے ارکان کونسے ہيں؟
 مشترکہ مذہب
 مشترکہ ثقافت

 پرخلوص وابستگی اور عہدوپيمان

 نظريہ پاکستان کی اساس کن چيزوں پر ہے؟
 عقيدہ و ايمان

 معاشرتی معامالت

اسالم ميں جمہوريت کے کون سے اصول ہيں؟: سوال  
انصافعدل و   
 مساوات
 اخوت

 رواداری
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فرائض تحريک کے کيا مقاصد تهے؟: سوال  

 فرائض تحريک

حاجی شريعت اهللا نے بنگال کے مسلمانوں کو غير مسلم رسوم و رواج سے چهٹکارہ پانے کا مشورہ ديا۔ 
 انهوں نے اسالمی احکامات پر عمل پيرا ہونے کی ضرورت پر زور ديا اور ان اسالمی احکامات کو

انهوں نے فرائض کا نام ديا۔ اسی لئے اسالمی اصولوں کے لئے ان کی تبليغ و تلقين اور مسلمانوں کے 
کہالتی ہے۔ فرائض تحريک کے بنيادی مقاصد يہ ہيں۔“فرائض تحريک”لئے اصالحی تحريک   

 غير اسالمی رسوم و رواج کا خاتمہ

روايت کو مٹانا اور ختم کرناتها جو  فرائض تحريک کا بنيادی مقصد ان غير اسالمی رسوم و رواج و
بنگالی مسلمانوں ميں سرايت کرگئے تهے ۔ اس تحريک نے مسلمانوں کو اسالمی تعليمات کے مطابق 

صراط مستقيم پر النے ميں بڑی مدد کی۔ ابتداءميں انهيں بہت سی مشکالت اور دشواريوں کا سامنا کرنا 
مسلمانوں ميں خود اعتمادی کا جذبہ بيدار کرديا۔ پڑا ليکن آہستہ آہستہ ان کی تحريک نے بنگالی  

 مسلمان کسانوں اور مزار عين کو ہندو زمينداروں کے ظلم و ستم سے نجات

محمد محسن نے مسلمان کسانوں اور مزار عين کو ہندو زمينداروں کے ظلم و ستم کے خالف جمع کيا۔ 
مينداروں اور جاگيرداروں کے بہيمانہ ان کی کوششوں کے نتيجے ميں بنگال کے مسلم مزار عين ہندو ز

تسلط سے آزاد ہوگئے۔ وہ بنگال کے مسلمان مزار عين کے حقوق کے عظيم علمبردار بن گئے۔ 
برطانوی اور ہندوتاجر اور زميندار انکے خالف ہوگئے۔ ليکن انهوں نے ان کی کوئی پروا نہيں کی اور 

مختصرًا يہ کہ فرائض تحريک کے نتيجے ميں  اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اپنا مشن جاری رکها۔
بنگا لی مسلمانوں کی دينی اور اخالقی حالت بہت بہتر ہوگئی اور بڑی حد تک مزار عين کے حقوق کا 

 تحفظ بهی ہوگيا۔
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 تحريک احيائے اسالم ميں شاہ ولی اهللا کے کردار
 مرہٹوں کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو نجات دالئی

نے افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی کو خط لکها اور درخواست کی کہ وہ مرہٹوں کے ظلم و ستم سے شاہ ولی اهللا 
ميں بانی پت کی تيسری جنگ ميں  1761ہندوستان کے مسلمانوں کو نجات دالئيں۔ اس کے جوب ميں احمد شاہ ابدالی نے 

ہيں سنبهل سکے۔مرہٹوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس شکست کے بعد مرہٹے پهر کبهی ن  

 قرآن مجيد کا فارسی ميں ترجمہ کيا

شاہ ولی اهللا کی انتہائی اہم خدمت يہ ہے کہ آپ نے قرآن مجيد کا فارسی ميں ترجمہ کيا۔ اس سے لوگوں کو قرآن مجيد کو 
 سمجهنے ميں بہت مد د ملی۔

 حديث، فقہ اور تفسير پر کتب لکهيں (٣)

حجتہ ”پر کتابيں لکهيں۔ ان کی کتابوں ميں سب سے زيادہ مشہور و معروف کتاب شاہ ولی اهللا نے حديث، فقہ اور تفسير 
ہے۔ ان کی تصانيف کا پيغام يہ ہے کہ اسالم ايک آفاقی مذہب ہے جو تمام انسانيت کے لئے ترقی اور “ اهللا البالغہ

 خوشحالی کا ضامن ہے۔

ی پنجاب اور سرحد سے معاشرتی برائيوں کو مٹانے کے لئے سيد احمد ک
 جدوجہد بيان کريں؟

 سکهوں کے لئے اقتدار کا خاتمہ

اسالمی اقدار اور روايات کی احياءکے لئے سيد احمد شہيد پنجاب اور شمالی مغربی صوبے سے 
سکهوں کا اقتدار ختم کرنا چاہتے تهے۔انهوں نے پنجاب اور سرحد ميں جہاد کا آغاز کرديا۔ بدی کی 

شہيد اپنے چه ہزار پيروکاروں کے ساته سيد احمد کے ساته  قوتوں کے خالف جہاد ميں شاہ اسماعيل
 شريک ہوگئے۔

 جہاد پر روانگی

ميں سنده ميں آئے اور پيرپگارو سے مدد کے لئے درخواست کی۔ جنہوں نے اپنے  1826سيد احمد 
“جانثار مريدوں کو انکے لشکر ميں شامل ہونے کا حکم ديا جنهيں  و کہتے ہيں۔ سيد احمد اپنے اہل “ حر

 عيال کو پيرپگارو کی حفاظت اور سپردگی ميں دے کر خود جہاد پر روانہ ہوگئے۔

 سکّهوں کے خالف پہلی جنگ

پہنچے اور اسے اپنا مرکز اور ) شمالی مغربی سرحدی صوبہ(ميں نوشہرہ  1826سيد احمد شہيد دسمبر 
دسمبر  21صدر مقام بناليا۔ سکّهوں کے خالف پہلی جنگ  يب لڑی گئی جس ميں کو اکوڑہ کے قر 1826

 سکّهوں کو شکست ہوگئی۔
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 سکّهوں کے خالف دوسری جنگ

سکّهوں کے خالف دوسری جنگ حضرو کے مقام پر لڑی گئی۔ اس ميں بهی مسلمان فتحياب رہے۔ان 
فتوحات سے پٹهانوں کی بڑی تعداد متاثر ہوئی اور وہ بهی تحريک جہاد ميں شامل ہوگئے۔ مجاہدين کی 

پہنچ گئی۔ سيد احمد کو تعداد دس ہزار تک  “ کا منصب دے ديا گيا۔“ امير المومنين  

 اسالمی قوانين کا نافذ

 سيد احمد شہيد کے فتح کيے ہوئے عالقوں ميں اسالمی قوانين نافذ کردئيے گئے۔

 سيد احمد کے خالف سازش

شروع ابتداءميں تحريک جہاد بہت کاميابی سے جاری تهی ليکن فورًاہی سيد احمد کے خالف سازشيں 
ہوگئيں۔ کچه قبائلی سرداروں نے آپ کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح مہاراجہ 

نے سردار يار محمد اور اسکےبهائی سلطان محمد کو رشوت دی تاکہ وہ 1839(ء1780(رنجيت سنگه
 سيد احمد شہيد کی خالفت کے خالف سازش کريں۔

 مجاہدين اورسکهوں کے درميان سخت معرکہ

کی نافرمانيوں کی وجہ سے سيد احمد شہيد بہت نااميد اور مايوس ہوگئے۔ سيد احمد نے  سرداروں
باالکوٹ کو اپنا نيا صدر مقام بناليا۔ انهوں نے مظفرآباد سے اپنی جدوجہد کا آغاز کيا۔ وہاں مجاہدين اور 

 سکهوں کے درميان سخت معرکہ آرائی شروع ہوگئی۔

 سيد احمد اور ان کے جانثاروں کی شہادت

کو سيد احمد اور ان کے جانثاروںکی  1831مئی 6مسلمان بڑی بہادری اور جرات سے لڑے ليکن 
اکثريت کو شہيد کرديا گيا۔ہزاروں مجاہدين ميں سے صرف تين سو زندہ بچے اور اس طرح سيد احمد 

ہوسکا۔شہيد کی خالفت ختم ہوگئی اور اسالمی رياست قائم کرنے کا ان کا خواب شرمندہ تعبير نہ   
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 علی گڑه تحريک کے کارنامے بيان کريں؟

کی جنگ آزادی کے بعد برصغير کے مسلمان انگريزوں کی چيرہ دستيوں اور سفاکيوں کا نشانہ 1857
بن گئے۔ مسلمانوں کو دينی، مذہبی، سياسی، معاشی، معاشرتی اور تعليمی حقوق سے محروم کرديا گيا۔ 

ے برصغير کے مسلمانوں کے رہنما اور قائد کے فرائض سنبهال ان حاالت ميں سر سيد احمد خان ن
علی گڑه تحريک”لئے۔انهوں نے مسلمانوں ميں بيداری کی تحريک کا آغاز کيا۔ ان کی تحريک   ” 

 کہالتی ہے۔ علی گڑه تحريک کے کارنامے

 انگريزوں کے ساته خيرسگالی تعلقات کا قيام

سرسيد احمد نے انگريزوں کے ساته خيرسگالی اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت پر زور ديا۔ انهوں 
کی جنگ کے صرف مسلمان ہی ذمہ دار نہيں  1857نے انگريزوں کو يہ بهی سمجهانے کی کوشش کی کہ 

نگريزوں کے ذہن سے تهے بلکہ ہندو اور ہندوستان کی دوسری اقوام نے بهی اس جنگ ميں حصہ ليا تها۔ ا
“ اسباب بغاوت ہند ” مسلمانوں کے بارے ميں شکوک و شبہات دور کرنے کے لئے سرسيد احمد نے ايک کتابچہ

 کے نام سے تحرير کيا تها۔

 جديد تعليم کے لئے ترغيب

سر سيد احمد کو پورا يقين تها کہ جب تک برصغير کے مسلمان تعليم نہيں حاصل کريں گے اور سائنسی علوم 
نہيں سکهيں گے اس وقت تک وہ پسماندہ رہيں گے اور برصغير کی ديگر غير مسلم اقوام سے مقابلہ نہيں 

کرسکيں گے۔انهوں نے مسلمانوں پر زور ديا کہ وہ انگريزی زبان سيکهنے ميں دلچسپی ظاہر کريں تاکہ وہ ان 
 سائنسی علوم سے فيض ياب ہوسکيں جن کا ماخذ مغربی علوم سے تها۔

 تعليمی سرگرمياں

ميں غازی پور  1862سرسيد احمد خان نے مسلمانوں پر زور ديا کہ وہ جديد علوم سيکهيں۔ اس لئے انهوں نے 
ميں سائنٹيفک سوسائٹی کی بنياد رکهی۔ بعد ميں اس کو علی گڑه منتقل کرديا گيا۔اس کے بعد سر سيدنے کيمبرج 

)يونيورسٹی  ل قائم کيا۔ جس کو بعد ميں کالج کی سطح تک کی طرز پر علی گڑه ميں ايک اسکو) انگلستان
رکها گيا۔ سر سيد احمد نے مسلمان نوجوان ) ايم اے او کالج(بڑهاديا گيا۔ اس کا نام محمڈن اينگلو اورينٹل کالج 

نسل کو اس بات پر آمادہ کيا کہ وہ انگريزی زبان سيکهين تاکہ جديد سائنسی علوم کا حصول ان کے لئے آسان 
روگرام کی وجہ سے اردو زبان کے فروغ ميں بهی مدد ملی۔ہوجائے۔ اس پ  
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 دو قومی نظريہ کيا ہے؟
 

 دو قومی نظريہ

ميں دو بڑی قوميں رہتی ہيں۔يہ ) جنوبی ايشيائ(دو قومی نظريہ سے مراد يہ ہے کہ متحدہ ہندوستان 
رہی ہيں۔ليکن اپنے قوميں ہندو اور مسلم ہيں۔يہ دونوں قوميں سينکڑوں سال تک ايک دوسرے کے ساته 

 مخصوص مذہبی اور منفرد معاشرتی نظاموں کی وجہ سے باہم ايک دوسرے ميں ضم نہيں ہوسکيں۔

 دو قومی نظريہ کا ارتقاء

ہندو يہ چاہتے تهے کہ ہندی کو سرکاری زبان قرار ديا جائے۔ہندووں نے اردو کے مقابلے ميں ہندی 
و کے اس تنازع نے سر سيد کے ذہن کو بدل کر رکه زبان کے فروغ کے لئے مہم چالئی۔ ہندی اور ارد

ديا اور پهر انهوں نے دو قومی نظريے کی بنياد پر اپنی سياسی حکمت عملی استوار کی۔يہ دو قومی 
نظريے کی ابتداءتهی۔سر سيد مسلمانوں کے پہلے رہنما تهے جنہوں نے برصغير کے مسلمانوں کے 

ان کا مذہب جدا تها۔ ان کی اپنی اقدار اور معيشت بالکل کی اصطالح استعمال کی کيونکہ “ قوم”لئے 
جداگانہ تهی۔ سر سيد کے بعد برصغير کے کئی رہنماوں مثًال عبدالحليم شرر، موالنا محمد علی جوہر، 
چوہدری رحمت علی، عالمہ محمد اقبال اورقائداعظم محمد علی جناح نے درست طور پر يہ اعالن کيا 

م ہيں۔ قائد اعظم نے فرماياکہ مسلمان ايک عليحدہ قو  

 نہ ہندوستان ايک ملک ہے اور نہ ہی اس کے باشندے ايک قوم ،”

 “يہ ايک برصغير ہے جس ميں کئی اقوام ہيں۔

 

قائداعظم کی بے شمار تقارير اور بيانات ميں اس امر پر زور ديا گيا ہے۔ مسلمانوں کو ايک اقليت نہ 
کا منصفانہ ) ڈيڈالک(اصرار تها کہ برصغير کے سياسی تعطل سمجها جائے بلکہ يہ ايک قوم ہے۔ ان کا 

 حل صرف يہی ہے کہ مسلمانوں کو بحيثيت ايک عليحدہ قوم تسليم کيا جائے۔
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 جدوجہد پاکستان ميں مسلم ليگ کے کردار پر روشنی ڈاليے؟

 آل انڈيا مسلم ليگ کا قيام

دی گئی ۔ علی گڑه کو  کے نام سے تشکيل“آل انڈيا مسلم ليگ”کو ايک سياسی جماعت  1906سمبر  30
کو آل انڈيا مسلم ليگ کا صدر اورسيد علی ) مرحو م(اس کا صدر مقام بنايا گيا اور جلد ہی سر آغا خان 
 حسين بلگرامی کو سيکريڑی جنرل مقرر کيا گيا۔

 آزادی کی جدوجہد ميں مسلم ليگ کا کردار

نے جنوبی ايشياءکے مسلمانوں کے لئے ايک پليٹ ميں مسلم ليگ کی تشکيل کے بعد ہی سے اس  1906
فارم کی شکل اختيار کرلی۔ جہاں سے وہ اپنے حقوق اور انگريزوں سے حصول آزادی کے لئے 

جدوجہد کرسکتے تهے۔ مسلم ليگ کہ يہ جدوجہد بے شمار مشکالت سے گزری۔ مسلم ليگ کے کردار 
 کوذيل ميں مختصرًابيان کيا گيا ہے۔

 حقوق کا تحفظ

نمائندہ سياسی جماعت کے طور پراپنے قيام کے بعد مسلم ليگ کا فوری ہدف يہ تها کہ برصغير کے  ايک
مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے مناسب اقدام اٹهائے جائيں اور حکومت کو ان کے مسائل اور مطالبات 

ہندووں کے ساته ہاته  سے آگاہ کيا جائے۔ ايک جانب مسلم ليگ نے انگريزوں کو برصغير سے نکالنے کے لئے
مالنے اور تعاون کرنے ميں انتہائی متوازن رويہ اختيار کيا اور دوسری جانب اس نے مسلمانوں اور برطانوی 

 سرکار کے درميان تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے جدوجہد کی ۔

 کانگريس کے ساته سياسی سمجهوتہ

ميں شموليت اختيار کی۔ ان کی کوششوں سے مسلم ميں مسلم ليگ  1913قائداعظم محمد علی جناح نے اکتوبر 
و کے نام سے معروف ميں ايک سمجهوتہ طے پايا جو ميثاق لکهن 1916ليگ اور کانگريس کے درميان دسمبر 

کانگريس نے مسلمانوں کی جداگانہ حيثيت کو تسليم کرليا اور ہندوستانی مسلمانوں  ہے۔ اس ميثاق کی رو سے
 کے لئے جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو بهی تسليم کيا گيا۔

 مسلمانوں کی تعداد

 مرکزی قانون ساز اسمبلی ميں مسلم اراکين کی تعداد ايک تہائی طے پائی۔
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 نشستيں

ی بنگال اور پنجاب کی قانون ساز اسمبليوں ميں مسلمانوں کی اکثريت مسلم اکثريت کے دونوں صوبوں يعن
 مستحکم ہوگئی۔

 متناسب نمائندگی

 ان صوبوں ميں جہاں مسلمان اقليت ميں تهے۔ وہاں ان کی نمائندگی ان کے آبادی کے تناسب سے زيادہ کردی گئی

 ۔

 جدوجہد پاکستا ن ميں صوبوں نے کيا کردار ادا کيا تها؟

 تحريک پاکستان ميں صوبوں کا کردار

برصغير کے مسلمانوں کی طويل جدوجہد کی بدولت پاکستان وجود ميں آيا ہے۔ تمام صوبوں کی عوام نے 
تحريک پاکستان کو مقبول بنانے ميں حصہ ليا۔ مسلم رہنماوں نے برصغير کے کونے کونے تک پاکستان کا 

کردار مندرجہ ذيل ہے۔ پيغام پہنچايا۔ تحريک پاکستان ميں مختلف صوبوں کا  

 صوبے پنجاب

آبادی اور وسائل کے اعتبار سے پنجاب سب سے بڑا صوبہ تها۔ليکن ہندووں اور انگريزوں کی باہمی سازشوں اور ملی 
بهگت سے يہاں کے عوام کو دبا کر رکها گيا۔قرارداد پاکستان بهی پنجاب کے سب سے بڑے شہر اور دارلحکومت الہور 
23ميں  کو منظور کی گئی۔اس کے بعد مسلم ليگ نے پاکستان کے تصور کو پورے پنجاب ميں مشہور کيا۔  1940مارچ 

کے انتخابات ميں مسلم ليگ نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی ميں تقريبًا نوے فيصد مسلم نشستوںپر کاميابی 1945-46
وام کو آزادی کے لئے آمادہ حاصل کرکے اکثريت حاصل کرلی۔ پنجاب کے علماءاورمذہبی عمائدين نے پنجاب کے ع
ميں قائداعظم نے اسالميہ  1941کيا۔انهوں نے پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فيڈريشن قائم کی اور آزاد مسلم رياست کا مطالبہ کيا۔

کالج الہور ميں منعقدہ پاکستان کانفرنس کی صدارت فرمائی۔پنجاب کے طلبہ نے پنجاب کی يونينسٹ حکومت کی بهرپور 
اب کی خواتين نے بهی اس تحريک ميں پورا حصہ ليا۔پنجاب ميں سول نافرمانی کی تحريک کے دوران مخالفت کی۔ پنج

ايک بہادر خاتون صغریٰ فاطمہ نے پنجاب سيکريٹريٹ سے برطانوی جهنڈا اتار پهينکا اور اس کی جگہ مسلم ليگ کا 
 جهنڈا لہراديا۔

 صوبہ سنده

جاتا ہے۔اس صوبے ميں مسلمانوں کی اکثريت کو کم کرنے کے لئے  صوبہ سنده کو باب االسالم کے نام سے ياد کيا
کے حکومت ہندکے اےک  1935انگريزوں نے اس کو صوبہ بمبئی کا حصہ بناديا۔ مسلم ليگ کی جدوجہد کی بدولت 

)قانون   1907کے تحت سنده کو عليحدہ صوبے کی حيثيت حاصل ہوگئی۔ مسلم ليگ کا پہالساالنہ اجالس دسمبر ) ايکٹ
ميں ايک قرارداد منظور کی جس ميں  1938يں کراچی ميں ہوا۔ سنده پہال صوبہ تها۔جس ميںمسلم ليگ نے اکتوبر م

کی قرارداد  1940مطالبہ کيا گيا تها کہ مسلم اکثريتی صوبوں کو مسلمانوںکو حکومت قائم کی جائے۔ يہ قرارداد مارچ 
وبہ سنده ميں مسلم ليگ نے اکثريت حاصل کرکے اپنی کے انتخابات ميں ص 46-1945پاکستان کی پيش خيمہ بنی۔ 

حکومت بنالی۔ سنده کے مسلمانوں کی خدمات ناقابل فراموش ہيں۔ سر عبداهللا ہارون، محمد ايوب کهوڑو، قاضی فضل اهللا، 
ا اور قائدين شيخ عبدالمجيد سندهی، سر غالم حسين ہدايت اهللا، پيرالہٰی بخش، جی االنا اور قاضی محمد اکبر وہ ممتاز رہنم

تهے جنهوں نے صوبہ سنده ميں مسلم ليگ کو مقبول بنايا۔ سنده کے علماءاور دينی رہنماوں نے بهی اس تحريک ميں 
 نماياں کردار ادا کيا۔ پوری جدوجہد آزادی کے دوران سنده کے عوام تحريک پاکستان کے وفادار اور جانثار رہے۔
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 صوبہ بلوچستان

سب سے بڑا صوبہ تها۔مگر انگريزوں نے اسے ہميشہ پسماندہ رکهنے کی کوشش رقبے کے لحاظ سے بلوچستان 
ميں شامل ہوئے۔ انهوں نے ) ورکنگ کميٹی(ميں مسلم ليگ کی مجلس عاملہ  1939کی۔بلوچستان کے قاضی محمد عيسٰی

ستان کی ايک مقبول بلوچستان ميں مسلم ليگ قائم کی اور کئی قبائلی رہنما اس ميں شامل ہوگئے۔جلد ہی مسلم ليگ بلوچ
جماعت بن گئی۔مير جعفر خان جمالی، مير قادر بخش زہری، سردار باز خان اور نواب محمد خان جوگيزئی نے بلوچستان 

کو  1941مارچ 23کے مختلف عالقوں ميں مسلم ليگ کے اجالس منعقد کئے اور عوام تک قائداعظم کا پيغام پہنچايا۔ 
 1943جس ميں قاضی محمد عيسٰی کی قيادت ميں لوگوں کی ايک بڑی ريلی نکالی گئی۔ کوئٹہ ميں يوم پاکستان منايا گيا۔

ميں بلوچستان مسلم اسٹودنٹس فيڈريشن قائم ہوئی۔قيام پاکستان کے وقت بلوچستان کے شاہی جرگے نے پاکستان ميں 
 شموليت کا فيصلہ کيا۔

 صوبہ سرحد

ميں دستوری  1927شہرت رکهتے ہيں۔قائداعظم کے مطالبے پر صوبہ سرحد کے عوام اپنی بہادری اور مذہبی ذہنيت کی 
ميں سردار اورنگزيب نے قرارداد پاکستان کی تائيد و توثيق کی۔سردار اورنگزيب خان،  1940اصالحات کا آغاز ہوا۔

 ميں ايبٹ آباد ميں مسلم ليگ کانفرنس منعقد 1939جسٹس سجاد احمد خان اور خان بہادر اهللا خان کی کوششوں سے 
ہوئی۔يہ کانفرنس سرحد کے مسلمانوں ميں تحريک آزادی کی روح پهونکنے کا ذريعہ بنی۔کئی اضالع ميں مسلم ليگ کے 

ميں صوبے ميں سول نافرمانی کی تحريک شروع کردی۔کارکنان کی ايک بڑی  1947دفاتر کهولے گئے۔مسلم ليگ نے 
قريبًا آٹه ہزار کارکنان کو گهروں ميں نظر بند کرديا گيا۔ليکن تعداد کو بے بنياد اور جهوٹے مقدمات ميں ملوث کرديا گيا۔ت

مسلم ليگ کی تحريک بڑی تيزی سے پهلتی پهولتی چلی گئی۔مذہبی رہنماوں نے اس تحريک ميں بہت نماياں کردار ادا 
تحريک کے کيا۔اسالميہ کالج پشاور اور ايڈورڈ کالج کے طلبہ تصور پاکستان کو نماياں کرنے ميں سرفہرست تهے۔اس 

نتيجے ميں کانگريس کے پيروں تلے زمين نکل گئی اور اس صوبے ميں اس کا زور ٹوٹ گيا اوريہاں مسلم ليگ ايک 
کو شمالی مغربی سرحدی صوبہ پاکستان کا حصہ بن گيا۔ 1947اگست  14مقبول سياسی جماعت بن گئی۔اس طرح   
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اں ہيں؟ايک نظرياتی رياست کے شہريوں کی کيا ذمہ داري  

 نظرياتی رياست کے شہريوں کی ذمہ دارياں

کو قوم سے خطاب کيا اور انهيں صوبائيت اور نسل پرستی کے خطرات سے ان  1948جون  15قائد اعظم نے 
اب ہم بلوچی، پٹهان، سندهی، پنجابی اور بنگالی کے بجائے صرف پاکستانی ہيں۔ہماری “الفاظ ميں آگاہ فرمايا۔ 
” ايک پاکستانی کے شايانِ شان ہونا چاہئے اور ہميں پاکستانی ہونے پر فخر کر نا چاہئے۔سوچ اور فعل و عمل 

جدوجہد پاکستان کے پس منظر ميں يہ فکر و فلسفہ کارفرما تها کہ ايک اسالمی رياست قائم کی جائے جہاں 
ن کا تصور ايک مسلمان اسالم کے ابدی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارسکيں۔ اس پس منظر ميں پاکستا

 نظرياتی رياست کا تها اور ايک نظرياتی رياست اپنے عوام سے مندرجہ ذيل ذمہ داريوں کا تقاضہ کرتی ہے۔

 اسالمی قوانين کا نفاذ

افراد اپنی زندگی اسالمی تعليمات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کريں گے۔ جواس ملک کی بنيادی اساس ہے۔اس 
شريعت کے مطابق قوانين و قواعد و ضوابط مرتب کئے جائيں۔ اصول کا تقاضہ تها کہ اسالمی  

 جمہوری نظام کا قيام

شہری ايک ايسا جمہوری نظام قائم کرنے کے لئے جدوجہد کريں گے۔ جس کی بنياديں اسالمی اصولوں پر رکهی گئی 
احترام، عزت و تکريم اور ہوں۔ مغربی طرز کا جمہوری نظام پاکستان کے لئے مناسب نہيں ہے۔سب کے لئے آزادی، 

 مساوات کا جمہوری اصول ہی زندگی گزارنے کا واحد مناسب طريقہ ہے۔

 وفادار اور محب وطن شہری

نظرياتی رياست کے ہر شہری کو وفادار اور محب وطن ہونا چاہئے اور آزمائش کے وقت رياست و مملکت کے لئے 
اد رياست و مملکت کے مفاد سے باالتر نہيں ہونا چاہئے۔قربانی دينے کے لئے تيار رہنا چاہئے۔ اس کا ذاتی مف  

 رزق حالل

ہر شہری کو رزق حالل کمانا چاہئے اور کبهی بهی کسی فراڈ يا دهوکے ميں ملوث نہيں ہونا چايئے۔ اس کا ذاتی مفاد 
 رياست و مملکت کے مفاد سے باالتر نہيں ہونا چايئے۔

 تعليم يافتہ اور مہذب

عليم يافتہ اور مہذب شخص کا ہونا چايئے ان کے لئے يہ الزمی ہو کہ وہ خود تعليم حاصل کريں شہريوں کا رويہ ايک ت
 کيونکہ تعليم ہی کاميابيوں کی کليد ہے۔

 رياست کے قوانين کا احترام

نکو شہريوں کو رياست کے قوانين کا احترام کرنا چاہئے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساته تعاون کرنا چاہئے۔ ا
 کبهی تشدد پر نہيں اترنا چايئے اور قوانين و قواعد و ضوابط کی خالف ورزی سے بچنا چايئے۔

 



Class IX    Pakistan Studies 
 

Page # 18 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

 ترقی کے فروغ کا ذريعہ

شہريوں کو ايسی سرگرميوں ميں حصہ لينا چاہئے جو قومی يکجہتی، وقار اور ترقی کو فروغ ديتی ہوں۔ان کو سماج 
کرنی چاہئے۔ دشمن عناصر کی سرگرميوں کے خالف حکومت کی مدد  

 فالح و بہبود

 شہريوں کو سخت محنت کش ہونا چاہئے اور معاشرے کی فالح و بہبود ميں حصہ لينا چاہئے۔

 فرائض کی ادائيگی

شہريوں کو ہميشہ دوسروں کی مدد کے لئے تيار رہنا چاہئے اور اپنے فرائض پوری ذمہ داری اور توجہ سے ادا کرنے 
ر بر وقت ادا کرنے چاہئيں۔چاہئے۔ انهيں تمام ٹيکس پورے او  

 انسانی عظمت

 شہريوں کو اسالمی اخوت اور انسانی عظمت کے لئے کام کرنا چاہئے۔

 

 ايک نظرياتی رياست کے شہريوں کی کيا ذمہ دارياں ہيں؟

 نظرياتی رياست کے شہريوں کی ذمہ دارياں

نسل پرستی کے خطرات سے ان کو قوم سے خطاب کيا اور انهيں صوبائيت اور  1948جون  15قائد اعظم نے 
اب ہم بلوچی، پٹهان، سندهی، پنجابی اور بنگالی کے بجائے صرف پاکستانی ہيں۔ہماری “الفاظ ميں آگاہ فرمايا۔ 

” سوچ اور فعل و عمل ايک پاکستانی کے شايانِ شان ہونا چاہئے اور ہميں پاکستانی ہونے پر فخر کر نا چاہئے۔
يہ فکر و فلسفہ کارفرما تها کہ ايک اسالمی رياست قائم کی جائے جہاں جدوجہد پاکستان کے پس منظر ميں 

مسلمان اسالم کے ابدی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارسکيں۔ اس پس منظر ميں پاکستان کا تصور ايک 
 نظرياتی رياست کا تها اور ايک نظرياتی رياست اپنے عوام سے مندرجہ ذيل ذمہ داريوں کا تقاضہ کرتی ہے۔

 اسالمی قوانين کا نفاذ

افراد اپنی زندگی اسالمی تعليمات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کريں گے۔ جواس ملک کی بنيادی اساس ہے۔اس 
 اصول کا تقاضہ تها کہ اسالمی شريعت کے مطابق قوانين و قواعد و ضوابط مرتب کئے جائيں۔

 جمہوری نظام کا قيام

کے لئے جدوجہد کريں گے۔ جس کی بنياديں اسالمی اصولوں پر رکهی گئی شہری ايک ايسا جمہوری نظام قائم کرنے 
ہوں۔ مغربی طرز کا جمہوری نظام پاکستان کے لئے مناسب نہيں ہے۔سب کے لئے آزادی، احترام، عزت و تکريم اور 

 مساوات کا جمہوری اصول ہی زندگی گزارنے کا واحد مناسب طريقہ ہے۔

 



Class IX    Pakistan Studies 
 

Page # 19 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

 وفادار اور محب وطن شہری

ی رياست کے ہر شہری کو وفادار اور محب وطن ہونا چاہئے اور آزمائش کے وقت رياست و مملکت کے لئے نظريات
 قربانی دينے کے لئے تيار رہنا چاہئے۔ اس کا ذاتی مفاد رياست و مملکت کے مفاد سے باالتر نہيں ہونا چاہئے۔

 رزق حالل

ا دهوکے ميں ملوث نہيں ہونا چايئے۔ اس کا ذاتی مفاد ہر شہری کو رزق حالل کمانا چاہئے اور کبهی بهی کسی فراڈ ي
 رياست و مملکت کے مفاد سے باالتر نہيں ہونا چايئے۔

 تعليم يافتہ اور مہذب

شہريوں کا رويہ ايک تعليم يافتہ اور مہذب شخص کا ہونا چايئے ان کے لئے يہ الزمی ہو کہ وہ خود تعليم حاصل کريں 
ليد ہے۔کيونکہ تعليم ہی کاميابيوں کی ک  

 رياست کے قوانين کا احترام

شہريوں کو رياست کے قوانين کا احترام کرنا چاہئے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساته تعاون کرنا چاہئے۔ انکو 
 کبهی تشدد پر نہيں اترنا چايئے اور قوانين و قواعد و ضوابط کی خالف ورزی سے بچنا چايئے۔

 ترقی کے فروغ کا ذريعہ

شہريوں کو ايسی سرگرميوں ميں حصہ لينا چاہئے جو قومی يکجہتی، وقار اور ترقی کو فروغ ديتی ہوں۔ان کو سماج 
 دشمن عناصر کی سرگرميوں کے خالف حکومت کی مدد کرنی چاہئے۔

 فالح و بہبود

 شہريوں کو سخت محنت کش ہونا چاہئے اور معاشرے کی فالح و بہبود ميں حصہ لينا چاہئے۔

 فرائض کی ادائيگی

شہريوں کو ہميشہ دوسروں کی مدد کے لئے تيار رہنا چاہئے اور اپنے فرائض پوری ذمہ داری اور توجہ سے ادا کرنے 
 چاہئے۔ انهيں تمام ٹيکس پورے اور بر وقت ادا کرنے چاہئيں۔

 انسانی عظمت

 شہريوں کو اسالمی اخوت اور انسانی عظمت کے لئے کام کرنا چاہئے۔
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نر جنرل قائداعظم کا کردار بيان کريں؟بحيثيت گور  

 قائد اعظم بحيثيت گورنر جنرل

قيام پاکستان کے بعد قائداعظم کو ورثہ ميں بے شمار مسائل ملے۔ ان مسائل ميں بهارت سے آئے ہوئے مہاجرين 
شامل  کی بحالی، پاکستان اوربهارت کے درميان اثاثوں کی تقسيم، نہری پانی کا تنازعہ اور کشمير کا مسئلہ

تها۔ان حاالت ميںبحيثيت گورنر جنرل قائداعظم نے اپنا فرض منصبی ذيل ميں دی گئی تفصيل کے مطابق ادا 
 کيا۔

 قومی يکجہتی

پاکستان کے ابتدائی مسائل کا تقاضا تها کہ اس نئی مملکت کے عوام کے درميان قومی يکجہتی اور بهرپور 
سے پاکستان کے وجود کو تسليم نہيں کياتها اور ہندو رہنماوں تعاون کا جذبہ پروان چڑهے۔ بهارت نے کبهی دل 

کا خيال خام تها کہ پاکستان کا وجود جلد ختم ہوجائے گا اور برصغير پهرسے متحد ہوجائے گا۔ليکن يہ قائداعظم 
کی ذہانت اور لياقت تهی جس کے ذريعہ انہوں نے يہاں کے لوگوں ميں قومی روح، پاکستان سے محبت اور 

وطنی کا جذبہ بيدار کر ديا۔نتيجتًا قومی اتحاد و اتفاق نے فروغ پايا اور پاکستان ايک زندہ حقيقت بن گيا۔حب ال  

 مہاجرين کی بحالی

مسلمان بے گهر کردئے گئے اور انهيں پاکستان ہجرت کرنے اور ) الکه 65(ملين  6.5تقسيم ہند کے نتيجے ميں 
ی ايک مشکل کام تها۔قائد اعظم نے ان مہاجرين کی بحالی پر فوری پناہ لينے پر مجبور کرديا گيا۔ ان کی بحال

قائم کرديا گيا۔انهوں نے لوگوں سے “قائد اعظم ريليف فنڈ”توجہ دی اور حکومت پاکستان کی طرف سے ايک 
ميں الہور تشريف لے گئے تاکہ مشرقی پنجاب سے  1947عطيات جمع کرانے کی اپيل کی۔قائد اعظم اکتوبر 

کے آنے والے مہاجرين کا مسائل کاخود جائزہ لے سکيں اور ان کی خوراک و رہائش کا بندوبست ترک وطن کر
کو الہور ميں ايک بڑے جلسہ عام سے خطاب کيا اور يہ اعالن کيا کہ  1947اکتوبر  30کيا جاسکے۔انهوں نے 

نے پاکستان کی خاطر اپنے يہ تمام پاکستانيوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مہاجرين کی ہرممکن مدد کريں۔جنہوں 
 گهروں کو چهوڑا اورجنهيں ہندووں اور سکّهوں کے ہاتهوں نقصان اٹهانا پڑا ۔

 سرکاری افسران کے رويے ميں تبديلی

کو قائد اعظم  1948مارچ 25قائداعظم نے سرکاری افسران کو مشورہ ديا کہ وہ خود کو عوام کا خادم سمجهيں۔ 
اور ان کو ہدايت کی کہ وہ سياسی يا گروہی وابستگی سے بلند ہوکر عوام نے سرکاری مالزمين سے خطاب کيا 

کے خادمين کی حيثيت سے اپنے فرائض ايمانداری سے سرانجام ديں۔اس طرح عوام کی نظروں ميں ان کا مقام 
 بلند ہوگا۔
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 صوبائی اور نسلی امتياز کی نفی

کہلوانے پر فخر محسوس کر يں اور ہر قسم کے نسلی  قائد اعظم نے لوگوں کو ہدايت کی کہ وہ خودکو پاکستانی
امتياز اور عالقائی تعصبات سے خود کو عليحدہ رکهيں۔انهوں نے تمام صوبوں کا دورہ کيا اور ان کے مسائل 

حل کرنے کی کوشش کی ۔ آزاد قبائلی عالقے وزيرستان ايجنسی سے مسلح افواج کو ہٹاليا گيا۔اس سے اس 
نا مقصود تها کہ وہ بهی پاکستان کا جز ہے۔مختلف آزاد رياستوں کو پاکستان ميں شامل عالقے کو يہ پيغام دي

 کرليا گيا۔ کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت قرار ديا گيا۔

 پاکستانی معيشت کے رہنما اصولوں کا تعين

اعظم نے فرمايا  افتتاح کرتے ہوئے قائد) بينک دولت پاکستان(کو اسٹيٹ بينک آف پاکستان  1948يکم جوالئی 
کہ پاکستان کے لئے مغربی معاشی اور اقتصادی نظام غير مناسب ہے اور اس سے ملک کے عوام ميں 

خوشحالی نہيں آسکتی۔ ہميں ايک ايسا نظام تشکيل دينا ہے جس کی بنياد اسالمی مساوات اور عدل اجتماعی پر 
عارف کراسکيں گے۔ہو۔اس طرح شايد ہم ساری دنيا ميں ہم ايک نيا سماجی نظام مت  

 خارجہ پاليسی

آزادی کے فورًا بعد قائد اعظم نے پاکستا ن کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کے لئے اپنی توجہ مرکوز کی۔ان کی 
رہنمائی ميںپاکستان کے بہت جلد بے شمار ممالک سے سفارتی تعلقات قائم ہوگئے۔پاکستان کی خارجہ پاليسی کا 

 مرکزی نکتہ

 مختصر سوال جواب
 سيد احمد شہيد کی تحريک کے مقاصد تحرير کريں؟

 اهللا کی توحيد کی تبليغ کرنا۔ 
 اسالمی تعليمات کی احيائ۔ 

 اسالمی اصولوں کے مطابق برصغير ميں ايک رياست قائم کرنا۔ 
 مسلمانوں کو ايسے اعمال وا فعال اور خياالت سے بچانا جو اسالمی اقدار کے منافی ہوں۔ 

مقاصد بيان کريں؟علی گڑه تحريک کے   
 مسلمانوں مےں عمومی بيداری اور شعور بيدار کرنا۔ 

 ُان کے انگريزوں کے ساته خيرسگالی پر مبنی تعلقات کا قيام۔ 
 انہيں جديد تعليم کے لئے ترغيب و تحريک دينا۔ 

 اور انہےںمتنازع اور تشدد کی سياست سے دور رہنے کی تلقين کرنا۔ 

و مقاصد تحرير کريں؟مسلم ليگ کے قيام کے اغراض   
برطانوی حکومت اور مسلمانوں کے درميان خيرسگالی کے جذبات اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا اور انگريزوں کے ذہن  

 سے مسلمانوں کے خالف شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا۔
ر کرنا۔مشترکہ فالح و بہبود کے لئے برصغير کی دوسری اقوام اور سياسی جماعتوں سے تعلقات استوا   

 حکومت اور ديگر سياسی جماعتوں کا تعاون حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ 
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قائد اعظم کے چودہ نکات ميں سے چار نکات لکهيں؟: سوال  
 آئندہ آئين وفاقی طرز کا ہو جس ميں صوبوں کو زيادہ سے زيادہ خودمختاری دی جائے۔

جائے۔سنده کو بمبئی سے عليحدہ کرديا    
 مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی و ثقافتی تحفظ ديا جائے۔ 

 تمام فرقوں کو يکساں اور مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو۔ 

عالمہ اقبال نے خطبہ آلہٰ آباد ميں کيا کہا؟: سوال  
 مسلمانوں کے لئے ايک الگ ملک کے مطالبہ کو عالمہ اقبال نے اپنے خطبہ ميں اس طرح پيش کيا۔

” ہے کہ پنجاب، سرحد، سنده اور بلوچستان کو مال کر ايک رياست بنادی جائے۔ خواہ ہندوستان برطانوی  ميری خواہش
سلطنت کے اندر رہ کر آزادی حاصل کرے۔ مجهے شمالی مغربی مسلم رياست کا قيام مسلمانوں يا کم از کم شمالی مغربی 

 “عالقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔

کيا تهی؟کرپس مشن کی تجاويز   
کو اپنی تجاويز کا اعالن کياجو يہ تهيں۔1942مارچ  29کرپس نے   

ک دستور ساز اسمبلی تشکيل دی جائے جو ملک کے لئے  دوسری جنگ عظيم کے خاتمے پر ہندوستان کے لئے ای 
 دستور تيار کرے ۔ ليکن جنگ کے دوران ہندوستان پر برطانيہ کا قبضہ برقرار رہے گا۔

قی طرز کا ہوگا جس ميں تمام صوبے اور رياستيں شريک ہوں گی۔مجوزہ دستور وفا   
وفاقی دستور ميں کسی بهی آئينی صوبے يا رياست کو يہ حق ديا جائے گا کہ وہ چاہے تودس سال کے بعدوفاق سے  

 عليحدگی
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کسی ملک کے لئے آئين يا دستور کيوں ضروری ہے؟: سوال  

 آئين کے معنی

قواعد و ضوابط کے ايسے مجموعے کو آئين يا دستور کہا جاتا ہے جو کسی ملک يا رياست کا قوانين اور 
کاروباِر حکومت چالنے کے لئے ترتيب دياجاتا ہے۔ اس کا مقصِد اول يہ ہوتا ہے کہ اس کے ذريعہ ملک يا 

 رياست کے عوام منظم، پرامن اور خوشحال زندگی گزارسکيں۔

 آئين کی ضرورت

يا رياست کا نظام يا کاروبار حکومت چالنے کے لئے کئی ادارے وجود ميں آتے ہيں اور ہر کسی بهی ملک 
ادارے کے لئے قوانين اور قواعد و ضوابط ترتيب دئے جاتے ہيں۔ ان اداروں کو چالنے کے لئے کچه افراد کا 

ادارے اور افراد مل  تقرر بهی کيا جاتا ہے۔ اس طرح ايک نظام حکومت وجود ميں آجاتا ہے۔ دوسرے الفاظ ميں
کر حکومت بناتے ہيں۔ يہ حکومت پهر قوانين اور قواعد وضوابط کو يکجا کرتی ہے۔ ان قواعد وقوانين و 

ضوابط کے مجموعے کو جن کی روشنی ميں کاروبار حکومت چاليا جاتا ہے آئين يا دستور کہا جاتا ہے۔يہ 
ت نيز شہريوں کے حقوق کابهی تعين کرتا ہے۔ان حکومت کے مختلف شعبوں کے اختيارات، ان کے باہمی تعلقا

آئين يا دستور کا نفاذ  ثر طور پر چالنے کے لئے ايکمقاصد کے حصول کےلئے اور کاروبار حکومت کومو
 ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی بهی شخص يا ادارہ آئين ميں دی گئی حدود کو پار نہ کرسکے۔

 قرادادِ مقاصد کے اہم خدوخال بيان کريں؟

 قراداِد مقاصد 1949

پاکستان کی آئينی ارتقاءکی تاريخ ميں قرادادِ مقاصد ايک انتہائی اہم دستاويز ہے اوراسے آئين سازی ميں 
مارچ  12بنيادی قدم قرار دےا جاسکتاہے۔اسے  کو منظور کيا گيا۔ اس قراداد ميں اسالم کو پاکستان 1949

 کی اساس قرار ديا گيا ہے۔

اں خدوخال يہ ہيں۔قرادادِ مقاصدکے نماي  

 مقتدراعلیٰ اهللا تعالیٰ ہے

اس قرارداد ميں اس بات کی وضاحت کردی گئی ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور مقتدراعلیٰ صرف 
اهللا تعالیٰ ہے۔اقتدار مسلمانوں کے پاس اهللا کی امانت ہے اور اس اقتدار کو اسالم کی مقررہ کردہ حدود 

ائندے استعمال کريں گے۔کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نم  

 اسالم کے اصول کا نفاذ

کے اصول اور تصورات ) معاشرتی عدل(اسالم کے پيش کردہ جمہوريت، مساوات اور عدل اجتماعی 
 ملک ميں نافذ کئے جائيں گے۔
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 بہتر اور مناسب ماحول

اصولوں کے مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن مجيد اور سنت نبوی ميں پيش کردہ 
 مطابق گزارنے کے لئے بہتر اورمناسب ماحول فراہم کيا جائے گا۔

 اقليتوں کے حقوق کا تحفظ

تمام اقليتوں کے حقوق کا تحفظ کيا جائے گا ان کو اپنے مذاہب کی پيروی کرنے اور اپنی ثقافت کو 
 فروغ دينے کے لئے پوری آزادی ہوگی۔

 صوبوں کو خودمختاری حاصل ہوگی

ک وفاقی رياست ہوگا۔ آئين ميں متعين کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے تمام صوبوں کو پاکستان اي
 خودمختاری حاصل ہوگی۔

 عدليہ کی آزادی

 عوام کے بنيادی حقوق اور عدليہ کی آزادی کو يقينی بنايا جائے گا۔

 

                 کے آئين کے امتيازی خووخال بيان کريں؟  

ميں دوسری دستور ساز اسمبلی منتخب ہوئی اور آئين سازی کا کام شروع ہوا اور ايک سال سے  1955جون 
کے آئين کے نماياں  1956کو نافذ ہوا۔ 1956مارچ  23بهی کم عرصے ميں ملک کا آئين تيار کيا گيا۔جو 

 خدوخال

کے پاس ہے اور پاکستان کو اسالمی اس آئين کے ابتدائيہ ميں يہ کہا گيا کہ حاکميت اور اقتدار اعلیٰ اهللا تعالیٰ 
 جمہوريہ قرار ديا گيا۔

 ملک ميں وفاقی پارليمانی نظام حکومت قائم کيا گيا۔

 صدر نے گورنر جنرل کی جگہ لے لی۔

حکومت کے وفاقی نظام کے تحت مرکز اور پاکستان کے دونوں صوبوں يعنی سابقہ مشرقی پاکستان اور مغربی 
 کی بنےاد پر اختيارات کا تعين کيا گےا۔ (Parity) پاکستان کے درميان برابری

اس بات کی ضمانت دی گئی کہ مسلمانوں کو اسالمی تعليمات کے مطابق زندگی گزارنے کے تمام مواقع مہيا 
 کئے جائيں گے۔

 

1956
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 حکومت پاکستان دنيا کے تمام مسلم ممالک سے قريبی او ر دوستانہ تعلقات قائم کرے گی۔

مسلمان ہوگا۔ سربراہ مملکت الزمًا  

کوئی ايسا قانون نافذ نہيں کيا جائے گا جو اسالمی اصولوں يعنی قرآن و سنت کے خالف ہو؛ اگر ايسا کوئی 
 قانون موجود ہوگا تو اس ميں مناسب ترميم کی جائے گی۔

م صدر پاکستان ايک کميشن تشکيل ديں گے جو تمام موجودہ قوانين کا جائزہ لے گا اور ان ميں ضروری ترامي
 کی سفارش کرے گا۔

 غير مسلم اقليتوں کے حقوق کو مناسب تحفظ فراہم کيا گيا۔

 

 مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے کيوں عليحدہ ہوا؟

 مشرقی پاکستان کی عليحدگی

ميں  1971کو پاکستان دو حصوں ميں وجود ميں آيا يعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔  1947اگست  14
کی عليحدگی کے وقت تک يہ ايک ہی ملک رہا۔ مشرقی پاکستان کے سقوط يا عليحدگی کے  مشرقی پاکستان

 اسباب مندرجہ ذيل ہيں۔

 مشرقی يا مغربی پاکستان کا جغرافيائی محل و قوع

پاکستان کے ان دونوں حصوں کے درميان تقريبًاسولہ سو کلو ميڑ کا فاصلہ تها اور درميان ميں بهارت اور 
اسی لئے دونوں حصوں کے عوام ايک دوسرے کے زيادہ قريب نہيں آسکے۔جس کے سبب سمندر حائل تهے 

مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام کے درميان غلط فہمياں پيدا ہوگئيں۔ بهارت نے کبهی بهی برصغير کی 
ديا اور مشرقی تقسيم اور قيام پاکستان کو دل سے قبول نہيں کياتهااس نے ان غلط فہميوں کا فائدہ اٹهانا شروع کر

پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اس نے مغربی پاکستان کے خالف من گهڑت اور جهوٹا پروپيگنڈا 
 شروع کرديا۔اس پروپيگنڈا نے دونوں صوبوں کے عوام ميں بداعتمادی پيدا کردی جس سے شديد نقصان پہنچا۔

 معاشرتی اور سماجی ڈهانچے ميں فرق

کے مسائل بہت مختلف تهے۔اس لئے ان کے مابين ايک دوسرے سے آگاہی پروان نہيں دونوں صوبوں کے عوام 
چڑه سکی۔ مشرقی پاکستان کے افسران کا رويہ اپنے لوگوں کے ساته کافی دوستانہ تها اور وہ عوام کے زيادہ 

ان کے قريب تهے۔انهوں نے اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوششيں کی۔اس کے مقابلے ميں مغربی پاکست
وہ افسران جو مشرقی پاکستان ميں تعينات کيے جاتے تهے، ان کا رويہ وہاں کے عوام کے ساته بالکل مختلف 

اور متکّبرانہ تها۔وہ عوام سے فاصلہ کے اصول پر عمل کرتے تهے۔اس کی وجہ سے مغربی پاکستان کے 
کہ انهيں حکومت کے عمل و فعل  خالف نفرت کا احساس پيدا ہوگيا۔مشرقی پاکستان کے عوام يہ سمجهتے تهے

 اور نظم و نسق ميں جائز اور حقيقی حصہ دار نہيں بنايا گيا ہے۔
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 مارشل الئ

بار بار ماشل الءکے نفاذ نے بهی مشرقی پاکستان کے عوام ميں احساس محرومی پيدا کرديا تها۔جنرل محمد 
حکومت کی ناکامی کے ذمہ دار ہيں جب کہ  ايوب خان سياستدانوں کو يہ الزام ديتے تهے کہ وہ پارليمانی نظام

عوامی رہنما يہ يقين رکهتے تهے کہ پارليمانی نظام حکومت کے قيام ميں مارشل الءسب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 
 اس طرح ملک ميں جمہوريت پروان نہيں چڑه سکے گی۔

 زبان کا مسئلہ

پاليسی سے اختالف تها۔ اس مسئلہ سرکاری زبان کے مسئلے پر مشرقی پاکستان کے عوام کووفاقی حکومت کی 
پر حکومت کے خالف مظاہرے ہوئے اور کئی بنگالی طلبہ کی جان قربان ہوگئی۔ اس سے بنگاليوں کے ذہنوں 

 ميں مزيد اشتعال پيدا ہوا۔

 صوبائی خودمختاری

تک  مشرقی پاکستان مکمل صوبائی خودمختاری چاہتا تها۔اس مطالبہ کواس وقت تک تسليم نہيں کيا گيا جب
ميں مشرقی پاکستان پر حملہ نہيں کرديا۔اگر يہ مطالبہ پہلے تسليم کرليا جاتا تو شايد مشرقی  1971بهارت نے 

 پاکستان عليحدہ نہ ہوتا۔

 معاشی اور اقتصادی محرومی اور پروپيگنڈہ

بنگاليوں کو  عوامی ليگ کے قائد شيخ مجيب الرحمن نے بنگال ميں يہ پروپيگنڈہ اور تشہير کرنا شروع کرديا کہ
 معاشی اور اقتصادی طور پر محروم رکها گيا ہے۔ عوامی ليگ نے مشرقی پاکستان کے لئے عليحدہ اقتصادی 

نظام کا مطالبہ کرديااور اپنا چه نکاتی منشور پيش کيا۔ ملک کی ديگر جماعتوں نے شيخ مجيب الرحمن کی 
خفيہ تعلقات جوڑنے شروع کردئے تهے۔ آل انڈيا  تجاويز کو رد کرديا ۔کہا جاتا ہے کہ اس نے بهارت کے ساته

ريڈيو نے اپنے پروگراموں کے ذريعے بنگاليوں کے دلوں ميں مغربی پاکستان کے عوام کے خالف نفرت پيدا 
 کرنا شروع کردی۔

 ہندو اساتذہ کا کردار

ں نے ايک منصوبے مشرقی پاکستان کے تعليمی اداروں ميں ہندو اساتذہ کی ايک کثير تعداد پڑهارہی تهی۔انهو
کے تحت ايسا ادب اور لٹريچر تيار کيا جس کی بدولت بنگاليوںکے ذہنوں ميں مغربی پاکستان کے عوام کے 

 خالف منفی جذبات اور خياالت پروان چڑهنے لگے۔

 بين االقوامی سازشيں

کے تحفظ کے لئے ں کے مفادات ہندو اقليت آباد تهی۔ہندوو) ايک کڑوڑ( مشرقی پاکستان ميں تقريبًادس ملين   
اور  ں کی معاشیتها۔بهارت مشرقی پاکستان کو عليحدہ کرنا چاہ رہاتها تاکہ ہندوو بهارت ان کی پشت پناہی کررہا

اقتصادی حالت مستحکم ہوسکے۔بے شمار ہندو بهارت کے لئے جاسوسی کرتے تهے۔روس بهی پاکستان کا 
ی اڈے قائم کرنے کی اجازت دے دی تهی۔دوسری جانب مخالف تها کيونکہ پاکستان نے امريکہ کو اپنے ہاں فوج

خود امريکہ بهی مشرقی پاکستان کی عليحدگی چاہتا تها۔ان حاالت ميں روس نے پاکستان پربهارت کے حملے 
 اور جارحيت کی حمايت کی۔
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 ميں شيخ مجيب الرحمن کی اکثريت 1970

مشرقی پاکستان ميں واضح اکثريت اور کے عام انتخابات ميں شيخ مجيب الرحمن کی عوامی ليگ نے  1970
پر کاميابی حاصل کی۔ان کے عالوہ عوامی ليگ نے  160نشستوں ميں سے  162برتری حاصل کرلی اور 

خواتين کے لئے مخصوص تمام نشستوں پر بهی کاميابی حاصل کی۔انتخابات ميں اکثريت حاصل ہونے کے بعد 
نا شروع کرديا ليکن اس وقت کے فوجی حکمرانوں نے ان شيخ مجيب الرحمن نے اپنے مطالبات ميں اضافہ کر

 مطالبات کو نظر انداز کرديا۔

  بهارت کا حملہ

فوجی کارروائی کے نتيجے ميں عوامی ليگ کے رہنما اور بنگاليوںکی ايک کثير تعداد بهارت فرار 
راہ کن پروپيگنڈہ ہوگئی۔بهارت نے پاکستان کے اندرونی معامالت ميں مداخلت شروع کردی۔بهارت نے يہ گم  

شروع کرديا کہ مشرقی پاکستان کے الکهوں پناہ گزينوں کی وجہ سے اس کی سالمتی کو خطرہ الحق ہوگيا ہے۔ 
مشرقی پاکستان ميں فوجی کارروائی کو بهارت نے اپنے اوپر حملہ قرار ديا تها۔شيخ مجيب الرحمن نے مکتی 

کر ترتيب ديا تها۔ جس نے پاکستانی فوج کے خالف گوريال کے نام سے ايک نيم فوجی لش)آزادی کی فوج (باہنی 
 1971دسمبر  3جنگ کا آغاز کرديا۔ اس کی حمايت ميں بهارت نے بهی پاکستانی فوج پر حملے شروع کرديئے۔

کو پاکستان اور بهارت کے درميان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوگيا۔ اندرون ملک عوام کی حمايت نہ ہونے کی وجہ 
کو پاکستا ن کی فوج نے بهارتی فوج کے سامنے ہتهيار ڈال ديئے جبکہ مغربی پاکستان  1971دسمبر  16سے 

 کے محاذ پر بغير کسی بڑے حملے کے جنگ بند کردی گئی۔

 ملک ميں خوشحالی النے کے لئے پاکستانيوں کو کيا کردار ادا کرنا چايئے؟

 خوشحالی کے اقدامات

استحکام اور خوشحالی پاکستانيوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔پاکستان پاکستان ايک عطيہ خداوندی ہے۔ اس کا 
مخالف عناصر بحيثيت ملک پاکستان کو اور بحيثيت قوم مسلمانوں کونقصان پہنچانے ميں مشغول ہيں۔ان حاالت 

ميں ہماری ذمہ دارياں ہمہ جہتی ہيں۔پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لئے ہمارا کردار حسب ذيل ہونا 
اہئے۔چ  

ہميں سخت محنت سے کام کرنا چاہئے اور قومی نشوونما اور فروغ کے تمام شعبوں ميں ترقی کرنی چاہئے 
 تاکہ ملک خوشحال اور معاشی طور پر آزاد ہو۔

 ہميں لسانيت اور عالقائيت سے بلند تر ہوکر سوچنا چاہئے۔

کرنا چايئے۔ہميں اپنے قول و فعل سے پاکستان سے محبت اور حب الوطنی کا اظہار   

ہميں اپنی نوجوان نسل کو تعليم يافتہ بنانا چائےے اور ملک کے دور دراز عالقوں تک تعليم کو پهيالنا چائےے 
 کيونکہ لوگوں ميں شعور بيدار کرنے کئے لئے تعليم و احد ذريعہ ہے۔
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ے پرہيز کرنی ہميں خودانحصار ہونے کی کوشش کرنی چاہئے اورغيروں سے بهاری قرضے اور امداد لينے س
 چايئے۔ يہ صرف سخت محنت اور جانفشانی سے ہی ممکن ہے۔

ہميں ايسانظام حکومت تشليل دينا چاہئے جو معاشرتی عدل و انصاف اور اخوت پر مبنی ہو۔تمام برائيوں، 
 بدعنوانيوں اور بے ايمانيوں سے بچنا چايئے۔

 بطور پاکستانی ہميں فخر محسوس کرنا چايئے۔

 

آئين کے اہم نکات تحرير کريںکے  1973: سوال  

 کے آئين کی بنياد بهی قرارداِد مقاصد پر رکهی گئی تهی۔1973

 ملک کا نام اسالمی جمہوريہ پاکستان رکها گيا اور اسالم کو رياست کا سرکاری مذہب قرار ديا گيا۔

 مسلمان کی تعريف کو آئين کا حصہ بنايا گيا اور يہ کہا گيا کہ

 ايسا شخص مسلمان ہے جو اهللا پر اور حضرت محمد صلی اهللا عليہ وسلم پراهللا ”

 “ کے آخری نبی ہونے کا کامل ايمان رکهتا ہو۔

 سربراہ مملکت يعنی صدر اور سربراہ حکومت يعنی وزيراعظم مسلمان ہوں گے۔

ا مالک، قرار داد مقاصد کو آئين ميں ديباچہ کے طور پر شامل کيا گيا جس ميں يہ کہا گيا ہے کہ تمام کائنات ک
حاکم اعلیٰ اور مقتدر اعلیٰ صرف اهللا تعالیٰ ہے اور عوام کے پاس اختيار و اقتداراهللا کی امانت ہے جسکو وہ اهللا 

 کی مقررہ کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرسکتے ہيں۔

در مملکت کے ملک ميںوفاقی پارليمانی نظام رائج کيا گيا۔وزيراعظم کو بہت زيادہ اختيار ديئے گئے ہيں۔ص
اختيارات کو بہت محدود کرديا گيا۔عملی طور پر صدر مملکت وزير اعظم کی رضامندی کے بغير احکامات 

 جاری نہيںکرسکتاتها۔

پاکستان ميں پہلی مرتبہ دو ايوانوں پر مشتمل پارليمان قائم کی گئی ہے۔ايواِن باال کا نام سينيٹ اور ايواِن زيريں 
گيا ہے۔کا نام قومی اسمبلی رکها   

 صوبائی حکومت کو صوبائی خودمختاری دی گئی ہے۔

 عوام کے حقوق کے تحفط کے لئے عدليہ کی آزادی کو ضروری تحفظات مہيا کيے گئے ہيں۔
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آئين کی رو سے ايک اسالمی نظرياتی کونسل قائم کی گئی تاکہ وہ اسالمی اصولوں کے مطابق حکومت کی 
يہ ايک مشاورتی ادارہ ہے جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ايسے ءکے آئين کے تحت ٣٧٩١رہنمائی کرے۔ 

اقدامات کے لئے سفارشات پيش کرتا ہے جو مسلمانوں کو اسالمی اصولوں و ضوابط کے مطابق زندگی 
گزارنے ميں مدد گار ثابت ہوں۔يہ کونسل موجودہ قوانين کو اسالمی سانچے ميں ڈهالنے کے لئے بهی اپنی 

۔رائے دے سکتی ہے  
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 آب و ہوا سے کيا مراد ہے؟

آب و ہوا کسی عالقے يا ملک کی طويل عرصے کی موسمی کيفيات کا مطالعہ آب و ہوا کہالتا 
نمی(ہے۔موسمی کيفيات سے مراد ہوا کا دباو، درجہ حرارت، رطوبت  اور بارش کی اوسط شامل ہے۔  (

يہ ملک مون سون آب و ہوا کے خطے کے انتہائی  پاکستان خطہ سرطان کے شمال ميں واقع ہے جبکہ
 مغرب ميں واقع ہے لہٰذا اس ملک کی آب وہوا خشک اور گرم ہے۔

 

 پاکستان کے مختلف آب و ہوائی خطے کون سے ہيں؟

ساالنہ درجہ حرارت،ساالنہ بارش اورمجموعی فضائی کيفيات کو مدنظر رکهتے ہوئے                         
مندرجہ ذيل چار آب و ہوائی خطوں ميں تقسيم کيا گيا ہے۔پاکستان کو   

 بری آب و ہوا کا پہاڑی خطہ

 بری آب و ہوا کا سطح مرتفع خطہ

 بری آب و ہوا کا ميدانی خطہ

 بری آب و ہوا کا ساحلی خطہ

 بری آب و ہوا کا پہاڑی خطہ

پہاڑی عالقے شامل ہيں۔ يہاں کا آب و ہوا کے اس خطہ ميں پاکستان کے تمام شمال مشرقی اور شمال مغربی 
موسم سرما سرد ترين ہوتا ہے اور عمومًا برف باری ہوتی ہے۔موسم گرما ٹهنڈا ہوتا ہے جبکہ موسم سرما اور 

 بہار ميں بارش اور اکثر دهند رہتی ہے۔

 بری آب و ہوا کا سطح مرتفع خطہ

سے وسط ستمبر تک گرم اور گرد آلود آب و ہوا کے اس خطہ ميں زيادہ تر بلوچستان کا عالقہ آتا ہے۔مئی 
ہوائيں مسلسل چلتی رہتی ہيں۔سبی اور جيکب آباد اسی خطہ ميں واقع ہيں۔جنوری اور فروری کے مہينوں ميں 
کچه بارشيں ہوتی ہيں۔موسم شديد گرم اور خشک رہتا ہے جبکہ گرد آلود ہوائيں اس خطے کی اہم خصوصيت 

 ہيں۔
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 بری آب و ہوا کا ميدانی خطہ

اور ) صوبہ پنجاب(آب و ہوا کے اس خطہ ميں زيادہ تر بلوچستان کا عالقہ آتا ہے۔ دريائے سنده کا باالئی عالقہ
شامل ہيں۔ اس خطہ کی آب و ہوا ميں موسم گرما ميں زيادہ درجہ حرارت رہتا ہے ) صوبہ سنده(زيريں ميدان 

جبکہ بقيہ ميدانی  زيادہ بارشيں ہوتی ہيں ں سے شمالی پنجاب ميںاور موسم گرما کے آخر ميں مون سون ہواو
عالقے ميں بارشيں کم ہوتی ہيں موسم سرما ميں بهی بارش کی يہی صورتحال رہتی ہے۔ تهر اور جنوب مشرقی 

صحرا خشک ترين عالقے ہيں يعنی بارش بہت کم ہوتی ہے۔پشاور کے ميدانی عالقے ميں طوفان بادو باراں 
ميں گرد کے طوفان اکثر چلتے ہيں۔آتے ہيں۔ پشاور ميں موسم گرما   

 بری آب و ہوا کاساحلی خطہ

آب و ہوا کے اس خطہ ميں صوبہ سنده اور بلوچستان کے ساحلی عالقے شامل ہيں۔ ساالنہ اور روزانہ درجہ 
چلتی ہيں۔ہوا ) سمندر سے آنے والی ہوائيں(حرارت ميں بہت کم فرق ہوتا ہے۔موسم گرما کے دوران نيم بحری 

ملی ميٹر سے  180درجے سينٹی گريڈ ہوتا ہے۔بارش  32زيادہ ہوتی ہے۔ساالنہ اوسطًا درجہ حرارت ميں نمی 
کم ہوتی ہے۔مئی اور جون گرم ترين مہينے ہيں۔لسبيلہ کے ساهلی ميدان ميں بارش موسم گرما اور سرما دونوں 

ليکن اس کے انتہائی مغرب  موسموں ميں ہوتی ہيں۔ پاکستان اگر چہ مون سون آب و ہوا کے خطے ميں واقع ہے
ميں ہونے کی وجہ سے اس خطے کی خصوصيات کا حامل نہيںہے۔لہٰذا پاکستان کی آب و ہوا خشک اور گرم 

 ہے۔ درجہ حرارت ميں انتہائی اختالف ہے۔ پاکستان کا بہت بڑا حصہ سمندر سے دور واقع ہے۔

 

 آب و ہوا انسانی زندگی پر کيسے اثرانداز ہوتی ہے؟

کا زندگی پر اثر آب و ہوا سے انسانی حيات پر گہرے اثرات پڑتے ہيں کسی جگہ کی آب و ہوا اور آب و ہوا 
موسمی کيفيات اس عالقے کے مکينوں کی بودوباش، لباس، غذا، مصروفيات، کهيل، رسوم و رواج اور 
ہے ۔ اس  اقتصادی سرگرميوںکو زيادہ متاثر کرتی ہے۔پاکستان رقبے کے لحاظ سے ايک وسيع و عريض ملک

کے مختلف خطوں کی آب و ہوا ميں نماياں فرق ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف عالقوں کے عوام کے رہن سہن 
کے طريقوں اور رسوم و رواج ميں بهی فرق نظرآتا ہے۔ پاکستان کے شمالی پہاڑی عالقوں ميں موسم سرما 

ا ہے اور اکثر عالقے برف سے نقطہ انجماد سے بهی نيچے گر جات حرارت شديد نوعيت کا ہوتا ہے۔ درجہ
ڈهک جاتے ہيں۔اس شديد سردی کے باعث اس عالقے کی انسانی، حيوانی اور نباتاتی زندگی بری طرح متاثر 
ہوتی ہے۔اس عالقے کے لوگ سردياں شروع ہونے سے قبل ہی ضروری غذائی اجناس اور مويشی جمع کرنا 

ہوکر رہ جاتے ہيں۔يہی وجہ ہے کہ يہاں کے لوگ شروع کرديتے ہيں۔ سرديوں ميں لوگ گهروں ميں محصور 
گهريلوصنعتوں اور دستکاريوں پر توجہ ديتے ہيں۔کچه لوگ موسم سرما ميں روزی کمانے کی غرض سے 

عارضی طور پر ميدانی عالقوں ميں نکل مکانی کرجاتے ہيں اور موسم گرما شروع ہوتے ہی اپنے گهروں کو 
ہوتے ہی جب برف پگهلنا شروع ہوتی ہے تو زندگی کی گہما گہمی واپس لوٹ آتے ہيں۔ گرميوں کے شروع 

شروع ہوجاتی ہے۔اس موسم کے مختصر عرصے ميں درخت، پودے، گهاس وغيرہ جلدی پهلتے پهولتے ہيں 
اور پروان چڑهتے ہيں۔ سرديوں ميں جو چشمے، ندی نالے منجمد ہوگئے تهے ان ميں شفاف پانی بہنا شروع 

عالقے کے حسن ميں مزيد اضافہ ہوجاتا ہے۔لوگ اپنی بيرون خانہ زندگی يعنی ہوجاتا ہے۔ جس سے اس 
زراعت، تجارت اور محنت مزدوری وغيرہ دوبارہ شروع کرديتے ہيں۔شمالی عالقوں کے عوام کی صحت پر 

بهی اس سرد آب و ہوا کے اثرات مرتب ہوتے ہيں۔ وہ جسمانی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہيں۔ ان کا رنگ گورا 
ت مند اور مضبوط تا ہے۔ وہ سخت جفا کش اور بہادرہوتے ہيں۔ سخت طرز زندگی نے ان کو باہمت، جراہو

ميں شدت پائی جاتی ہے يعنی موسم گرما ميں شديد گرمی  بناديا ہے۔ پاکستان کے ميدانی عالقوں کی آب و ہوا
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کام کرنا آسان ہوتا ہے جبکہ اور موسم سرما ميں شديد سردی ہوتی ہے۔سرديوں ميں دل جمعی اور خوشدلی سے 
گرميوں ميں کارکردگی بہت متاثر ہوتی ہے۔گرميوں مين ہلکے کپڑے پہنے جاتے ہيں جبکہ سرديوں ميں موٹے 
کپڑے استعمال ميں آتے ہيں۔ان عالقوں کی زمين اور آب و ہوا دونوں زراعت کے لئے انتہائی موزوں ہيں۔موسم 

ہيں چونکہ ان عالقوں ميں کثير مقدار ميں غذائی اجناس سبزياں اور  سرما و گرما ميں مختلف فصليں پيدا ہوتی
پهل پيدا ہوتے ہيں۔اس ليے يہاں کے لوگ بہت خوشحال ہيں۔ شمالی عالقوں کی نسبت ميدانی عالقے بہت زيادہ 

گنجان آباد ہيں ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل کے سہولتيں فراوانی کے ساته دستياب ہيں۔ يہاںکے عوام 
بالواسطہ يا بالواسطہ زراعت سے وابستہ ہيں۔ يہاں تعليم اور زندگی کی ديگر تمام سہولتيں ميسر ہيں۔عوام کے 

پاس روزگار کے بے شمار مواقع موجود ہيں۔ پاکستان کے جنوبی حصے اور عالقے زيادہ ترريگستان اور 
کے طوفان بکثرت آتے ہيں۔يہاں  صحراہيں۔ ےہاں سخت گرمی ہوتی ہے۔ گرد آلود آندهياں چلتی ہيں اور ريت

کے رہنے والے خودکو گرمی اورلو سے بچانے کی خاطر موٹے موٹے کپڑے پہنتے ہيں اور سر پر پگڑی 
باندهتے ہيںاور اپنے جسموں کو کپڑوں سے ڈهانپ کر رکهتے ہيں ۔ يہ لوگ راتوں کو سفر کرتے ہيں کيونکہ 

ے لوگ بهيڑ، بکرياں اور ديگر مويشی پالتے ہيں۔جن عالقوں کہ راتوں کو صحرا نسبتًا ٹهنڈے ہوتے ہيں۔يہاں ک
ميں نہروں کے ذريعے آبپاشی ہوتی ہے وہ زير کاشت ہے۔ سطع مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا بهی شديد قسم کی 

ہے۔ موسم سرما ميں اکثر عالقوں ميں شديد سردی پڑتی ہے اور بعض مقامات پر برف باری بهی ہوتی ہے ۔ 
وام اندرون خانہ سرگرميوں ميں مصروف ہوتے ہيںاور زيادہ تر وقت فروخت کرنے کے لئے سرديوں ميں ع

تحفے تحائف تيار کرنے ميں گزارتے ہيں۔ان سرد عالقوں کے بعض لوگ گرم عالقوں کی طرف نقل مکانی 
گرم  کرجاتے ہيںاور گرميوں ميں واپس لوٹ آتے ہيں۔ موسم گرما ميں بلوچستان کے ميدانی عالقے انتہائی

ہوتے ہيں۔لوگ ڈهيلے ڈهالے کپڑے پہنتے ہيں۔ مصنوعی ندی نالوں کے ذريعے پانی جمع کيا جاتا ہے 
کہا جاتا ہے۔آجکل ان ميں سے بيشتر کاريز خشک ہوگئے ہيں۔”کاريز“جنہيں  

شديد سرد عالقوں کے لوگ گرم اونی اور موٹے کپڑے پہنتے ہيں۔ چهوٹے کمروں کے مکانات بناتے ہيں تاکہ 
جلدی اور آسانی سے گرم ہوسکيں۔ان عالقوں کے رہنے والے افراد ايسی غذا استعمال کرتے ہيں۔ جن ميں وہ 

پروٹين اور چکنائی زيادہ ہوتی ہے تاکہ ان کو مناسب حرارت مل سکے وہ چکنا گوشت اور گندم اور مکئی کی 
ہت کم اور دشوار ہوتی ہے۔برف روٹی کهاتے ہيں۔وہ چائے اور کافی پيتے ہيں۔سرد عالقوں ميں نقل و حرکت ب

باری کے سبب سڑکيں بند ہوجاتی ہيںاور لوگ اپنے گهروں ميں محصور ہوکر رہ جاتے ہيں۔اس لئے سرد 
عالقوں ميں آبادی کم ہوتی ہے۔موسم سرما ميں کوئی تفريح اور دلچسپی بهی نہيں ہوتی ہے۔ موسم گرما مختصر 

الزمتوں کے مواقع بہت محدود ہوتے ہيں۔ اس لئے ان عالقوں مگر بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ سرد عالقوں ميں م
 کے عوام زيادہ خوشحال نہيں ہيں۔

سرد عالقوں کے مقابلے ميں ميدانی اور صحرائی عالقوں ميں رہنے والے افراد گرميوں کے موسم کی وجہ 
ام گندم کی روٹی سے ڈهيلے کپڑے پہنتے ہيں۔ ان کے مکانات کهلے اور ہوادار ہوتے ہيں۔گرم عالقوں کے عو

اور مچهلی کهاتے ہيں۔ وہ مختلف اقسام کے شربت پيتے ہيں۔ يہاں کے لوگ سارا سال کهيتی باڑی اور زراعت 
ميں مصروف رہتے ہيں۔يہاں کے رہنے والے افرادمختلف قسم کی مالزمتيں کرتے ہيں۔ جن ميں کاروباری، 

امل ہيں۔مالزمتوں کے مواقع اور ديگر سہوليات کی تجارتی اور سرکاری دفاتر اور نجی اداروں ميں مالزمتيں ش
فراہمی کی وجہ سے ان عالقوں ميں آبادی زيادہ ہوتی ہے اور يہاں کے عوام سرد عالقوں کے عوام کے مقابلے 

 ميں زيادہ خوشحال ہوتے ہيں۔
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ماحولياتی آلودگی سے کيا مراد ہے؟: سوال  

 ماحولياتی آلودگی

زمين، پانی اور فضا ميں ايسی تبديلياں پيدا ہوجائيں جو انسان اور حيوانی حيات پر آلودگی کے معنی يہ ہيں کہ 
مضر اثرات کا باعث ہوں۔جب مختلف عوامل، جو کہ درِج ذيل ہيں، ہمارے ماحول ميں تبديلياں التے ہيں تو اسی 

 کو ماحولياتی آلودگی کہتے ہيں۔

 فضائی آلودگی

 آبی آلودگی

 زمينی آلودگی

 ماحولياتی آلودگی سے آبادی کے اضافے کا کيا تعلق ہے؟ :سوال

 ماحولياتی مسائل

ساری دنيا ميں ماحولياتی آلودگی ايک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آئی ہے اس کی وجوہات ميں بڑهتی ہوئی 
ا علم آبادی، تيز رفتار صنعتی ترقی اور بڑی اور چهوٹی گاڑيوں سے نکلنے واال دهواں شامل ہيں۔ ماحوليات ک

ايک نئے علم کے طور پربهر رہا ہے تاکہ پانی، ہوا، فضا اور زمين ميں آلودگی سے لوگوں کو آگاہ کيا جاسکے 
اور ان ميںاس کی بابت شعور پيدا ہوسکے۔ پاکستان دنيا کے ان ممالک ميں شامل ہے جہاں ماحولياتی آلودگی 

 روز بروز بڑه رہی ہے۔

 

محل و وقوع کی اہميت بيان کريں؟ جنوبی ايشاءکے خطے ميں پاکستان کے  

 پاکستان کے محل و وقوع کی اہميت

پاکستان کا محل و وقوع بہت اہميت کا حامل ہے کيونکہ پاکستان جس خطے ميں واقع ہے اس کی دفاعی، فوجی، 
 اقتصادی اور سياسی اہميت نماياں ہے۔ مندرجہ ذيل عوامل يا وجوہات کی بناءپر اس کی اہميت عياں ہے۔

 تجارتی شاہراہ

شمال ميں يہ چين سے جڑا ہوا ہے۔ شاہراہ قراقرم بّری اور زمينی راستے سے چين اور پاکستان کو باہم مالتی 
ہے۔ يہ شاہراہ سلسلہ قراقرم کی چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے اور يہ چين اور پاکستان کے مابين اہم تجارتی 

ی دوستانہ تعلقات ہيں۔شاہراہ ہے۔ پاکستان کے چين سے ساته انہتائ  
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 بّری اور بحری راستوں کی سہولت

 پاکستان افغانستان کو تجارت کے لئے بّری اور بحری راستوںسے راہداری کی سہولت مہيا کرتا ہے۔

 وسطی ايشياءسے خوشگوارتعلقات

تان سے چين کے مغرب ميں افغانستان کے عالقے کی ايک تنگ پٹی واخان، پاکستان کی شمالی سرحد کو تاجکس
 جدا کرتی ہے۔ پاکستان نے وسطی ايشياءکے اس ملک کے ساته انتہائی خوشگوار تعلقات قائم کرلئے ہيں۔

 مسلم ممالک سے خوشگوار تعلقات

پاکستان کے مشرق ميں بهارت واقع ہے۔ بهارت کے مشرق ميں بنگلہ ديش، مالئشيا، انڈونيشيا اور برونائی 
پاکستان کے ان تمام ممالک سے انتہائی خوشگوار تعلقات ہيں۔ دارالسالم کے مسلم ممالک واقع ہيں۔  

 ايکو) کے بنيادی اراکين)

) ايکو(پاکستان کی جنوب مغربی سرحد پر ايران واقع ہے۔ پاکستان ايران اور ترکی اقتصادی تعاون کی تنظيم 
ستانہ تعلقات قائم ہيں۔ ان کے بنيادی اراکين ہيں اس تعاون کے نتيجے ميں تمام رکن ممالک کے مابين انتہائی دو

 ممالک نے باہمی دلچسپی کے کئی معاہدوں پر دستخط کئے ہيں۔

 کراچی بحرہ عرب کی اہم بندرگاہ

پاکستان تيل پيدا کرنے والے خليجی ممالک کے نزديک اور مغرب ميں مراکش سے لے کر مشرق ميں انڈونيشيا 
مار مغربی ممالک کی صنعتی ترقی کا انحصار خليجی تک پهيلی ہوئی مسلم دنيا کے درميان ميں واقع ہے۔بے ش

ممالک کی تيل پيداوار پر ہے۔يہ تيل دوسرے ممالک کو بحيرہ عرب کے ذريعے بهيجا جاتا ہے اور کراچی 
 بحيرہ عرب کی انتہائی اہم بندرگاہ ہے۔

 مشرق وسطیٰ اور خليج کے مسلم ممالک سے دوستانہ تعلقات

ممالک سے پاکستان کے انتہائی دوستانہ تعلقات ہيں۔ پاکستان نے ان ممالک مشرق وسطیٰ اور خليج کے مسلم 
کی ترقی ميں اہم کردار ادا کيا ہے۔ سعودی عرب اور عرب امارات جيسے ممالک پاکستانيوں کے لئے دوسرے 

 گهر کی حيثيت رکهتے ہيں۔

 کراچی ايک بين االقوامی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ

درگاہ اور ہوائی اڈہ ہے ۔ يہ ہوائی اور بحری راستوں سے يورپ کو ايشيا سے مالتا کراچی ايک بين االقوامی بن
ہے۔وہ تمام ممالک جو مشرق وسطیٰ اور وسط ايشيائی ممالک سے رابطہ کرنا چاہتے ہيں وہ پاکستان کے محل 

 و وقوع کو نظر انداز نہيں کرسکتے۔
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 گندهارا کی قديم تہذيبيں اور سياحت

سنده اور گندهارا کی قديم تہذيبيں ہيںاور سياحت کے نقطہ نظر سے يہ بہت اہميت رکهتی  پاکستان ميں وادی
 ہے۔ بے شمار سياح وادی کاغان، سوات اور پاکستان کے شمالی عالقوں کی سياحت کو پسند کرتے ہيں۔

 دوستانہ تعلقات

تحت پاکستان کو افغانستان  پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان نے ايک معاہدے پر دستخط کيے ہيں۔ جس کے
کے راستے گزرنے والی پائپ الئن کے ذريعے گيس مہيا کی جائے گی۔ يہ منصوبہ ايک دوسرے کے مابين 

دوستانہ تعلقات کو پروان چڑهانے ميں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان کی رضامندی سے بهارت بهی اس منصوبے 
 سے فائدہ اٹهاسکتا ہے۔

 مسئلہ کشمير

بهارت کے درميان مسئلہ کشمير حل ہوجائے تو پورے جنوبی ايشياءکے خطے ميں امن قائم پاکستان اور 
ہوجائے گا اور تجارت کو فروغ ملے گا۔دونوں ممالک کے درميان خوشگوار، سياسی اور اقتصادی تعلقات سے 

 اس خطے ميں غربت اور افالس کے خاتمے ميں مدد ملے گی۔

 ساتويں ايٹمی قوت

ساتويں ايٹمی قوت ہے اورمسلم دنيا ميں اس کو انتہائی تحسين اور احترام کی نگاہ سے ديکها پاکستان دنيا کی 
جاتا ہے۔مسلم ممالک کی نظريں پاکستان پر لگی ہوئی ہيں کہ وہ کئی ميدانوں ميں مشترکہ ترقی اور فروغ کے 

يرونی سرمايہ گاری کا مرکز بن لئے قائدانہ کردار ادا کرے گا اور رہنمائی فراہم کرے گا۔حاليہ دنوں ميں يہ ب
 گيا ہے۔

 پاکستان کے طبعی خدوخال مختصرًا بيان کريں؟

 پاکستان کے طبعی خدوخال

 پاکستان کی ارضی سطح کو طبعی خدوخال کے لحاظ سے مندرجہ ذيل چار بڑے حّصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے۔
 پہاڑی سلسلے 

 سطع مرتفع  
 ميدانی عالقے 

بشمول ساحلی عالقےريگستانی عالقے    
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  (پہاڑی سلسلے (سلسلہ کوہ

پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کو دو حّصوں ميں تقسيم کيا جاتا ہے۔ اول شمالی اور شمال مشرقی پہاڑی سلسلہ اوردوم  
)مغربی اور شمال مغربی پہاڑی سلسلہ۔  شمالی اور شمال مشرقی پہاڑی سلسلہ اس حصے ميں کوِہ ہماليہ اور کوِہ ) اول

 قراقرم شامل ہيں۔ سلسلہ کوِہ ہماليہ
ہماليہ بيرونی کاسلسلہ/شوالک کی پہاڑياں     

ہماليہ صغير کا سلسلہ./ پير پنجال   
 ہماليہ کبير کا سلسلہ 

ہماليہ کا اندرونی سلسلہ/کوِہ لداخ   

 دوم) شمال مغربی اور مغربی پہاڑی سلسلہ)

سلسلہ کو ہماليہ کی مغربی شاخيں بهی کہا جاتا ہے۔ شمالی پہاڑيوں کے پاکستان کے شمال ميں واقع سلسلہ کوِہ يا پہاڑی 
 مقابلے ميں يہ کم بلند ہيں۔ پہاڑی سلسلوں کو مندرجہ ذيل حّصوں ميں تقسيم کيا جاتا ہے۔

 سلسلہ کوِہ ہندو کش 
 سلسلہ کوِہ سفيد 

 وزيرستان کی پہاڑياں  
 سطع مرتفع 

قع ہيںپاکستان ميں مندرجہ ذيل دو سطع مرتفع وا  
 سطع مرتفع پوٹهوہار 
 سطع مرتفع بلوچستان 

 ميدانی عالقے 
مٹی سے بنے ہيں۔ يہ وسيع و عريض  ں کی الئی ہوئیپاکستان کے ميدانی عالقے دريائے سنده اوراس کے معاون درياو

 ميدانی عالقے تين حّصوں ميں تقسيم کئے جاسکتے ہيں۔
 دريائے سنده کا باالئی ميدان 
زيريں ميدان دريائے سنده کا   
 دريائے سنده کا ڈيلٹائی ميدان 

 ريگستانی عالقے بشمول ساحلی عالقے 

پاکستان کے جنوب مشرق ميں ايک وسيع و عريض عالقہ ريت کے ٹيلوں سے بهرا ہوا ہے۔يہ ٹيلے اپنی جگہ بدلتے 
نوں ميں قدرتی نباتات نہيں رہتے ہيں۔پاکستان کے ريگستانی عالقوں ميں بارشيں بہت کم ہوتی ہيں ۔ اس لئے ان ريگستا

پائی جاتی ہيں۔ پاکستان کے کچه ميدانی عالقے بهی ريگستانی يا نيم ريگستانی عالقے کہالئے جاتے ہيں کيوں کے ان 
کے طبعی حاالت ميدانی عالقوں سے مختلف ہيں۔ ان ميں سے چند صوبہ پنجاب ميں اور کچه صوبہ سنده ميں واقع ہيں 

 يہ عالقے حسب ذيل ہيں۔
 تهل کا ريگستانی عالقہ 

 چولستان کا ريگستانی عالقہ 
 تهر اور نارا کا ريگستانی عالقہ 

 چاغی اور خاران کا ريگستانی عالقہ 
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 شمالی مشرقی پہاڑی سلسلوں کے فوائد بتائيے؟ :سوال

 شمالی اور شمالی مشرقی پہاڑی سلسلے کے فوائد 

بلند اور ناہموار سطح کی وجہ سے پاکستان کو شمال کی جانب سے ايک يہ پہاڑ پاکستان کے لئے بہت مفيد ہيں۔ يہ اپنی 
 قدرتی حصار اور دفاع مہيا کرتا ہے۔

يہ پاکستان کی قطب شمالی سے اٹهنے والی خون جمادينے والی سرد ہواوں سے محفوظ رکهتی ہے ورنہ موسم سرما ميں 
يل دورانيہ سے زندگی انتہائی دشوار ہوجاتی۔پنجاب و سرحد برف سے ڈهک جاتے اور سرديوں کی طويل لہر اور طو  

مون سون کے موسم ميں ان پہاڑيوں کی وجہ سے پنجاب اور شمالی عالقوں ميں بہت زيادہ بارشيں ہوتی ہيں۔ انہيں 
 بارشوں کا پانی درياّوںکے راستے آبپاشی کا ذريعہ بن جاتا ہے۔

فيصد جغرافيائی 4.5قع ہيں اگر چہ ہمارے ملک کے جنگالت ان ہی پہاڑوںميں وا) اّسی فيصد% (80ہمارے ملک کے 
 رقبے ميں جنگالت پهيلے ہوئے ہيںليکن يہ جنگالت بہت گهنے ہيں اور ملک کے لئے دولت و سرمايہ کا ذريعہ ہے۔

موسم سرما ميں يہ پہاڑ برف سے ڈهک جاتے ہيں جو موسم گرما ميں پگهلتی ہے اور زير زمين پانی کی سطح کو بلند 
و زراعت کے کام آتا ہے۔کرتی ہے ج  

 خالی جگہ پر کريں
 

 پاکستان اور افغانستان کے درميان طويل سرحد ڈيورنڈ الئن کہالتی ہے۔

 پاکستان کو چار آب و ہوائی خطوں ميں تقسيم کيا جاتا ہے۔

 فضائی کّرہ ميں پانی کی تبخير تقريبًا چار فيصد ہے۔

 پانی انسانی جسم کے وزن کا تقريبًا دس فيصد ہے۔

 پاکستان کے شمالی عالقوں کے عوام موسم سرما ميں اندرون خانہ سرگرميوں ميں مشغول رہتے ہيں۔

 پاکستان کے جنوب مغرب ميں ہمارا ہمسايہ ملک ايران ہے۔

مّربع کلوميٹر ہے۔ 347190بلوچستان کا رقبہ   

 دنيا کی سب سے بڑی نمک کی کان پاکستان کے صوبہ پنجاب ميں ہ
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ور اہميت بيان کيجئے؟وسائل کے معنی ا  

 وسائل کے معنی

دنيا ميں دو طرح کے وسائل پائے جاتے ہيں۔ اّول انسانی وسائل ہيںجس کا مطلب يہ ہے کہ مختلف کاموں کو 
سرانجام دينے کے لئے انسانوں ميں کس قدر قابليت، صالحيت اور اہليت ہے۔ مختلف پيشوں کی نوعيت کے 

تياز کيا جاتا ہے۔جب تمام پيشوں کو باہم ايک جگہ جمع کيا جاتا ہے لحاظ سے لوگوں ميں ايک دوسرے سے ام
تو اسی کو انسانی وسائل کہا جاتا ہے۔ وسائل کی دوسری قسم قدرتی وسائل کہالتی ہے جو قدرت نے مہيا کئے 

 ہيں قدرتی وسائل پيداوار کا ذريعہ ہيں۔

 قومی ترقی ميں وسائل کی اہميت

بناءپر اہم ہيں۔ يہ وسائل مندرجہ ذيل وجوہات کی  

يہ کسی بهی قوم کی حقيقی دولت اور سرمايہ ہيں۔ايسے ممالک نے بہت زيادہ ترقی اور خوشحالی حاصل کی ہے جہاں 
انسانی اور قدرتی وسائل موجود ہوں۔تاہم ترقی اور خوشحالی کا انحصار ان وسائل کے دانشمندانہ اور ذہانت کے ساته 

ممالک ايسے ہيں جہاں انسانی اور قدرتی وسائل موجود ہيں ليکن منصوبہ بندی اور  مناسب استعمال پر ہے۔دنيا ميں کئی
 محنت و مشقت کے فقدان کی وجہ سے ان وسائل سے فائدہ نہيں اٹهايا جارہا۔

يہ وسائل کسی بهی ملک کی حفاظت اور سالمتی کا ذريعہ ہيں۔ انسانی اور مادی وسائل ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے 
ثابت ہوت ہيں۔ ان ہی قدرتی وسائل سے مظبوط فوجی نظام تشکيل دينے کے لئے درکار تمام مادی ضروريات  ميں مددگار

 مہيا ہوتی ہيںاور انسانی وسائل ان قدرتی وسائل کو استعمال کرنے ميں مدد کرتے ہيں۔

ک ترقی پذير ممالک کے يہ وسائل کسی ملک کی شہرت اور احترام کا سبب بنتے ہيں۔ مثال کے طور پر تمام مغربی ممال
 عوام کو اپنی جانب راغب کرتے ہيں تاکہ وہ ان ترقی يافتہ ممالک کے کثير وسائل سے فائدہ اٹهاسکيں۔

يہ وسائل کسی ملک کی مادی ضروريات کو پورا کرنے ميں مدد کرتے ہيں۔ اسی ميں ضروريات زندگی آسائش اور عيش 
 و آرام سب شامل ہے۔

بار کو پروان چڑهانے ميںمدد کرتے ہيں۔ ان وسائل سے ماال مال ممالک نے ساری دنيا کی يہ وسائل تجارت اور کارو
تجارت پر قبضہ کرليا ہے۔ ان کی معيشت مضبوط ہے اور وہاں کے عوام کی قوت خريد بہت زيادہ ہے اور وہ ايک 

 خوشحال زندگی گزاررہے ہيں۔

ميں مدد ملتی ہے۔ان وسائل سے کسی ملک کی تيز رفتار ترقی اور خوشحالی   

ان وسائل سے لوگوں کی پيٹ بهر کے غذا اور زندگی کی ديگر آسائشيں ملتی ہيں۔يہ قومی اداروں کی تشکيل ميں مدد 
ديتے ہيں۔ ان سے قومی اتحاد اور ذاتی کردار مضبوط ہوتا ہے۔ ان وسائل سے ايمانداری، ديانت داری، حق گوئی اور 

و فروغرواداری و برداشت کی اعلیٰ صفات ک  

 

 



Class IX    Pakistan Studies 
 

Page # 39 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

 مختلف قسموں کے وسائل کا نام بتائيے؟

 انسانی وسائل

ايسے افراد جو مختلف پيشوں اور روزگار ميں مشغول ہوتے ہيں مل کر انسانی وسائل کو تشکيل ديتے ہيں۔مختلف پيشوں 
ہی انسانی وسائل ہيں اور شعبوں ميں کام کرنے والے انسانوں کی لياقت، قابليت، اہليت اور مہارت کو جمع کيا جائے تو يہ 

اور کسی بهی ملک کے لئے يہ انسانی وسائل ہی انسانی طاقت کہالتے ہيں۔ اسی انسانی طاقت کی مختلف مالزمتوں ميں 
درجہ بندی کی جاتی ہے۔يہ بات قابل توجہ ہے کہ دس سال سے زائد عمر کا کوئی بهی فرد جو اپنے لئے کام کرتا ہے يا 

گهنٹے روزانہ مالزمت کرتا ہے وہ ايک باروزگار شخص تصور کيا جاتا ہے۔پاکستان  دوسروں کے لئے کم از کم ايک
کی انسانی طاقت مختلف پيشوں اور روزگاروں سے وابستہ ہے۔ مثًال زراعت، کان کنی، عمارت سازی، تجارت، 

 مواصالت، سرکاری مالزمتيں اور ديگر تمام بامعاوضہ کام۔

 قدرتی وسائل

لیٰ نے دنيا کے مختلف ممالک کو زرخيزمٹی، جنگالت، معدنيات اور پانی وغيرہ کی شکل ميں ايسے وسائل جو اهللا تعا
عطا کئے ہيں قدرتی وسائل کہالتے ہيں۔ يہ وسائل عطيہ خداوندی ہيں۔انسان ان کا کهوج لگا سکتا ہے اور ان قدرتی وسائل 

 سے فائدہ اٹهاسکتا ہے۔

 

 جنگالت کے کيا فائدہ ہيں؟
ی بهی ملک کی معيشت کا الزمی جز ہيں۔ملک کی متوازن معيشت کے لئے ضروری ہے کہ اس جنگالت جنگالت کس

فيصد رقبے پر  45فيصد رقبے پر جنگالت ہوں۔جنگالت قدرتی وسائل کا بہت بڑا ذريعہ ہيں۔ پاکستان ميں صرف  25کے 
يہاں پر جنگالت کو بے رحمانہ جنگالت پهيلے ہوئے ہيں۔ پاکستان ميں جنگالت کا رقبہ اس لئے بهی کم ہورہا ہے کہ 

طريقے سے کاٹا جارہا ہے۔ مکانات کی تعمير کے لئے جنگالت کی زمين کو استعمال کی جارہا ہے اور پهر ہر سال دريا 
بهی کٹاّو کا کام کررہے ہيں۔ اس لئے ضروری ہے کہ جنگالت کے اگانے کے لئے مزيد زمين مختص کی جائے اور 

کو بند کيا جائے۔درختوں کی غير ضروری کٹائی   

 جنگالت کے فوائد

 جنگالت کے مندرجہ ذيل فوائد ہيں۔
جنگالت ملک کے اہم وسائل ميں سے ايک ہيں اور يہ اس ملک کی عمارتی لکڑی اور جڑی بوٹيوں کی ضروريات   

 پوری کرتے ہيں۔

 جنگالت زمين کی زرخيزی قائم رکهنے ميں مدد کرتے ہيں۔

ر رکهتے ہيں اور اطراف کے موسم کو خاص طور پر خوشگوار بناتے ہيں۔جنگالت درجہ حرارت کو اعتدال پ  

 جنگالت سے حاصل شدہ جڑی بوٹياں ادوايات ميں استعمال ہوتی ہيں۔

جنگالت جنگلی حيات کا ذريعہ اورسبب ہيں۔بے شمار جنگلی جانور يعنی شير، چيتا، اور ہرن وغيرہ جنگالت ميں پائے 
 جاتے ہيں۔
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والی لکڑی کا سب سے بڑا ذريعہ ہيں۔جنگالت جالئے جانے   

 جنگالت زمين کے حسن و دلفريبی ميں اضافہ کرتے ہيں۔

جنگالت بہت سے وسائل کا ذريعہ اور ماخذ ہيں۔مثًال جنگالت سے حاصل کردہ لکڑی فرنيچر، کاغذ، ماچس اور کهيلوں 
 کا سامان تيار کرنے ميں استعمال ہوتی ہيں۔

کو تيزی سے پگهلنے سے روکتے ہيں اور زمين کے کٹاو پر بهی قابو رکهتے ہيں۔ جنگالت پہاڑوں پر جمی ہوئی برف  

 جنگالت انسانوں اور قدرتی نباتات کو تيز رفتار آندهيوں اور طوفان کی تباہی اور بربادی سے محفوظ رکهتے ہيں۔

کہ انهيں خود اس گيس  کی مقدار کو بڑهنے نہيں ديتے کيوں (Carbon Dioxide)جنگالت فضاءميں کابن ڈائی آکسائيڈ
 کی ضرورت ہوتی ہے اور يہ آکسيجن خارج کرتے ہيں جو انسانی زندگی کے لئے الزمی ہے۔

 بهيڑ، بکری، اونٹ جيسے حيوانات اپنی غذا ان ہی جنگالت سے حاصل کرتے ہيں۔

ے ہيں۔جنگالت تفريحی مقامات کے کام آتے ہيں اور لوگ ان کے خوبصورت ان حسين مناظر سے لطف اندوزہوت  

 جنگالت مختلف اقسام کے جانوروں اور پرندوں کی افزائش اور نشونما کا ذريعہ بنتے ہيں۔

 

 پاکستان کے معدنی وسائل کے نام بتائيے؟

 معدنيات

معدنيات قدرتی دولت ہيںجو زيِرزمين دفن ہيں۔ اهللا تعالیٰ نے پاکستان کو بهرپور معدنی وسائل کی دولت سے نوازا ہے۔ يہ 
ئل تيز رفتار اقتصادی اور صنعتی ترقی کے فروغ ميں بہت اہم کردار ادا کررہے ہيں۔پاکستان کے اہم معدنی معدنی وسا

 وسائل مندرجہ ذيل ہيں۔

 معدنی تيل

دوِر جديد ميں معدنی تيل ايک اہم قمتی سرمايہ ہے۔ يہ توانائی پيدا کرنے کا ذريعہ ہے۔ معدنی تيل خام حالت ميں پايا جاتا 
ميں صاف کيا جاتا ہے اور اس سے پيٹرول اور ديگر ) آئل ريفائنری(صاف کرنے کے کارخانہ  ہے۔جس کو تيل

مصنوعات يعنی مٹی کا تيل، ڈيزل، پالسٹک اور موم بتی وغيرہ حاصل کی جاتی ہيں۔ پاکستان ميں ملکی ضروريات کا 
ملکی ضروريات کو پورا کيا فيصد حصہ دوسرے ممالک سے درآمد کرکے  85فيصد تيل پيدا ہوتا ہے بقيہ  15صرف 

جاتا ہے۔ پاکستان ميں تيل کے ذخائر سطع مرتفع، پوٹوہار، کهوڑ، ڈهلياں، کوٹ ميال،ضلع اٹک ميں سارنگ،ضلع چکوال 
ميں بالکسر، ضلع جہلم ميں جويامير اور ڈيرہ غازی خان ميں ڈهوڈک اور سنده ميں بدين، حيدرآباد، دادو اور سانگهڑ 

اتے ہيں۔ تيل او گيس کی تالش کے لئے ملک ميں تيل اور گيس کی ترقياتی کارپوريشنکے عالقوں ميں پائے ج  
(OGDC) بنائی گئی ہے۔ يہ ادارہ تيل کے مزيد ذخائر تالش کرنے ميں کوشاں ہے۔ 
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 قدرتی گيس

نہ اموِر خا(صنعتوں کو رواں رکهنے کے لئے قدرتی گيس مطلوب ہوتی ہے۔ اس کو گاڑيوں ميں اور گهريلو کاموں 
کے لئے بهی استعمال کيا جاتا ہے۔ اس کا استعمال بہت عام ہوگيا ہے کيونکہ يہ پيٹرول کے مقابلے ميں سستی ) داری

فيصد قدرتی گيس سے پورا ہوتا ہے۔ پاکستان ميں گيس کے وسيع ذخائر ہيں۔  35ہوتی ہے۔ملک کی توانائی کا تقريبًا
چستان ميں ڈيرہ بگٹی کے قريب سوئی کے مقام پر دريافت ہوئی ميں بلو 1952پاکستان ميں قدرتی گيس سب سے پہلے 

مقامات سے دريافت ہوئی۔گيس کے ذخائر کے سب سے اہم مقامات  13تهی۔اس کے بعد يہ گيس سنده اور پوٹوہار سميت 
ڈک، بلوچستان ميں سوئی، ُاچ اور َزن، سنده ميں خيرپور، مزرانی، سيری، ہنڈکی اور کنده کوٹ اور پنجاب ميں ڈهو

پيرکوہ، ڈهليان اور ميال شامل ہيں۔اس وقت قدرتی گيس پائپ الئنوں کے ذريعے ملک کے مختلف عالقوں تک پہنچائی 
گئی ہے۔يہ گيس سيمنٹ، مصنوعی کهاد اور عمومی صنعتوں ميں استعمال ہوتی ہے۔ اس کو حرارت کے ذريعے بجلی يا 

 تهرمل بجلی پيدا کرنے ميں بهی استعمال کيا جاتا ہے۔

 کوئلہ

پاکستان ميں کوئلہ بہت سے مقامات پر دريافت ہوا ہے۔ليکن يہ کوئلہ بہت اچهی قسم کا نہيں ہے اور نہ ہی اس سے ملک 
فيصد کوئلہ نکلتا ہے۔ پنجاب ميں ڈنڈوت،  11کی ضروريات پوری ہوتی ہيں۔پاکستان ميں ملک کی ضرورت کا صرف 

شارگ، خوست، ہرنائی، سار، ڈيگاری، شيری اور مچه ميں کوئلہ مکڑوال اور پڈه سے کوئلہ ملتا ہے۔بلوچستان ميں 
دستياب ہے۔سنده ميں کوئلہ کی کانيں ضلع ٹهٹهہ ميں جهمپر اور ضلع جامشورو ميں الکهڑا ميں ہيں۔حال ہی ميں ضلع 

سنده(تهرپارکر  ہے۔ بہت کثير مقدار ميں کوئلہ دستياب ہوا ہے۔ صوبہ سرحد ميں گالخيل سے بهی کوئلہ نکلتا (   

 خام لوہا

يہ انتہائی اہم معدن ہے جو لوہا، فوالد، مشينری اور مختلف قسم کے اوزار بنانے کے کام آتی ہے۔کاال باغ کے عالقے 
ميں خام لوہے يا لوہے کی معدن کے سب سے بڑے ذخائر پائے جاتے ہيں۔دوسرے ذخائر ضلع ہزارہ ميں ايبٹ آباد سے 

خضدار، چل )لوہے کی معدن( رال ميں دستيات ہوئے ہيں۔بلوچستان ميں خام لوہےکلوميٹر جنوب ميں لنگڑبال اور چت 32
غازی اور مسلم باغ ميں پايا جاتا ہے۔پاکستان ميں پايا جانے واال لوہا بہت معياری اور عمدہ نہيں ہے اور يہ ملک کی 

استعمال ہوتا ہے۔ فيصد ضروريات کو پورا کرتا ہے۔ پاکستان اسٹيل ملز ميں درآمد شدہ خام لوہا 16صرف   

 کرومائيٹ

يہ ايک سفيد رنگ کی دهات ہے جو فوالد سازی، طيارہ سازی، رنگ سازی اور تصوير کشی کے لوازمات بنانے ميں 
کام آتی ہے۔دنيا ميں کرمائيٹ کے سے سب سے بڑے ذخائر پاکستان ميں ہيں۔اس کا زيادہ حصہ برآمد کرکے ذرمبادلہ 

چستان ميں مسلم باغ، چاغی اور خاران اور صوبہ سرحد اور آزاد قبائلی عالقوں ميں کمايا جاتا ہے۔اس کے ذخائر بلو
 ماالکنڈ، مہمند ايجنسی اور شمالی وزيرستان ميں پائے جاتے ہيں۔

 تانبا

تانبا برقی آالت سازی ميں استعمال ہوتا ہے۔برقی تار بهی تانبے سے بنايا جاتا ہے۔بلوچستان ميں ضلع چاغی ميں تانبے 
وسيع ذخائر پائے جاتے ہيں۔کے   
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 جپسم

ڈر بنانے ميں استعمال جپسم سفيد رنگ کا ايک چمکيال پتهر ہے۔يہ سيمنٹ، کيمائی کهاد، پالسٹر آف پيرس اور رنگ کا پاو
عالقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ان ميں پنجاب کے ضلع جہلم، ميانوالی اور ڈيرہ غازی خان، سرحد ميں ہوتا ہے۔جپسم جن 

ميں روہڑی اور بلوچستان ميں کوئٹہ، سّسی اور لوراالئی شامل ہيں۔کوہاٹ،سنده   

 نمک

دنيا ميں معدنی نمک کے سب سے بڑے اور وسيع ذخائر پاکستان ميں پائے جاتے ہيں۔کوہستان نمک سطع مرتفع پوٹوہار 
ميں ہے۔ )جہلمضلع (کے جنوب ميں واقع ہے۔يہ نمک بہت عمدہ اور معياری ہے۔نمک کی سب سے بڑی کان کهيوڑو 

سے بهی نمک حاصل ہوتا ہے۔ کراچی کے ) ضلع کرک(اور بيادرخيل ) ضلع ميانوالی(، کاال باغ )ضلع خوشاب(واڈچها 
 قريب ماری پور اور ساحل مکران کے عالقے ميں سمندر کے پانی سے نمک حاصل کيا جاتا ہے۔

 چونے کا پتهر

جاتا ہے۔ جب اس کو جاليا جاتا ہے تو اس سے چونا حاصل ہوتا  چونے کا پتهر زيادہ تر سيمنٹ سازی ميں استعمال کيا
ہے۔جو گهروں ميں سفيدی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔اس کو شيشہ ، صابن،کاغذ، رنگ کی صنعتوں ميں بهی 

، حيدرآبادکے قريب مغل کوٹ اور گنجو ٹکر، )ضلع جہلم(استعمال کيا جاتاہے۔چونے کے پتهر سے وسيع ذخائر ڈنڈوت 
ميں پائے جاتے ہيں۔) سنده(نگهوپير اور رانی پور م  

 سنِگ مر مر

پاکستان ميں مختلف اقسام اور مختلف رنگوں کا سنِگ مر مر بکثريت پايا جاتا ہے۔يہ چاغی، مردان، سوات کے اضالع 
ا ميں سب سے اور خيبر ايجنسی ميں پايا جاتا ہے۔اپنی نزاکت و نفاست ورنگ کی بنياد پر پاکستان کا سنِگ مر مر دني

زيادہ عمدہ اورمعياری سمجها جاتاہے۔سياہ و سفيد سنِگ مر مر ضلع اٹک ميں کاالچٹا کی پہاڑيوں سے نکلتا ہے۔ سنِگ 
 مر مر سے ساختہ اشياءکی برآمد سے پاکستان کی سنِگ مر مر کی صنعت ملک کے لئے کثير زرمبادلہ کمارہی ہے۔

 پاکستان کے زرعی مسائل کيا ہے؟

 پاکستان کے زرعی مسائل

زراعت پاکستان کے عوام کا خاص پيشہ ہے ۔ پچپن فيصد سے زيادہ افراد زراعت کے شعبے سے وابستہ ہيں۔اس کے 
باوجود کہ ملک ميں کئی نقد آور غذائی اجناس کی فصليں کاشت کی جاتی ہے تاہم زرعی پيداوار کی شرح بہت پست ہے۔ 

 اس کی وجوہات مندرجہ ذيل ہيں۔

 پست شرح خواندگی

ملک کی شرح خواندگی بہت پست ہے۔ ہمارے کاشتکار اورکسانوں کی اکثريت غير تعليم يافتہ ہے اور انہيں جديد طريقوں 
سے آگاہی نہيں ہے۔ُانهيں جراثيم کش ادويات کے استعمال، معياری بيجوں کے انتخاب اورمصنوعی کهاد کے مناست 

جہ يہ ہے کہ ان کی فی ايکڑ پيداوار ملک کی ضروريات کے لحاظ استعمال کے بارے ميں زيادہ علم نہيں ہے۔اس کا نتي
سے بہت کم ہے۔ وہ کاشتکاری کے صرف ُان روايتی طريقوں پر يقين رکهتے ہيں جو انهوں نے اپنے بزرگوں سے 

 سيکهے ہيں۔
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 کاشتکاروں کی بڑهتی ہوئی تعداد

کاشت رقبے کو بڑهانے کا عمل بہت سست ہے۔ زراعت پر انحصار کرنے والے افرادکی تعداد بڑه رہی ہے۔ليکن زيِر 
 اس کا نتيجہ يہ نکال کہ فی کس زيِر کاشت رقبہ کم ہوگيا ہے۔

 غير مشينی کاشتکاری

ہمارے کسان اور کاشتکار آج بهی لکڑی کے ہل، گوبر کی کهاد، غير تصديق شدہ مقامی بيج اور کاشتکاری کے قديم 
ايکڑ پيداوار ميں اضافہ نہيں ہورہا ہے باوجوداس کے کہ ہمارے کسان  طريقے استعمال کررہے ہيں يہی وجہ ہے کہ فی

انتہائی محنتی اور جفاکش ہيں۔ ليکن ہمارے يہاں مشينی کاشتکاری اختيار نہيں کی گئی ہے۔ٹريکڑ، ٹيوب ويل، کهاد، 
جزاءہيں۔ ہمارا کسان تصديق شدہ معياری بيج اور بيجوں کی ايک منظم اور ترتيب، مشينی کاشتکاری کے اہم اور الزمی ا

اور کاشتکار مشينی کاشت کو اختيار کرنے ميں ہچکچاہت اور تذبذب کا شکار ہے۔ ُاس کی وجہ شايد پرانے خياالت يا 
 مالی وسائل کی کمی ہے يا يہ کہ اس کے پاس بہت کم خطہ اراضی ہے۔

 زرعی اراضی کی حدود

ا ہے۔ جاگيردار اور زمين دار گروہ کے پاس زمين کے بڑے پاکستان کی زرعی اراضی کو دو گروہوں ميں تقسيم کيا جات
بڑے قطعات ہيں۔ليکن وہ ان ميں خود کاشتکاری نہيں کرتے ہيں۔ اس لئے بہت بڑے بڑے خطہ اراضی کاشت ہونے سے 
رہ جاتے ہيں اور غير آباد اور بنجر ہيں۔دوسرا گروہ وہ ہے جس کے پاس نہری پانی سے کاشت شدہ زمين ہے۔ ليکن يہ 

ايکڑ فی خاندان سے زيادہ نہيں ہے۔ وہ ان چهوٹے خطہ اراضی پر مشينی کاشتکاری اختيار نہيں کرسکتے  15تا 12مين ز
اور مشينی کاشتکاری کے بغير پيداوار کم ہی رہے گی۔ اسی لئے وہ دوسرے کاموں کی جانب اپنی توجہ مبذول کررہے 

 ہيں۔ اس کا نتيجہ کم پيداوار کی صورت ميں نکلتا ہے۔

 محکمہ زراعت کا کردار

محکمہ زراعت کا کردار کچه بہت موثر نہيں ہے کيونکہ ہمارے کسان اور کاشتکار کو محکمہ زراعت کے لئے دئيے 
ہوئے گوشواروں پر اعتماد نہيں ہے۔ کاشتکاروں کو اپنے قديم طريقوں اور اپنے آباواجداد سے حاصل ہوئے تجربے پر 

محکمہ زراعت کے اہل کار بهی اپنی موثر کارکردگی دکهانے ميں ناکام رہے اعتماد اور يقين ہے۔ دوسری جانب 
ہيں۔فرائض سے غفلت برتنا، مناسب موقع پر مشورہ کا نہ ملنا اور کاشتکاروں اور کسانوں کو زرعی آگہی دينے ميں 

پيداوار کو  سستی اور عدم دلچسپی کسانوں اور محکمے کے مابين عدم تعاون کی چند وجوہات ہيں۔اسی طرح زرعی
 نقصان پہنچتا ہے۔

 زمين کا کٹاو

بارشيں اور تباہی پهيالنے والے عوامل يعنی آندهی، طوفان، برف باری اور زلزلے زمين کے کٹاو کا سبب بنتے ہيں۔ 
زمين کے باالئی ذرخيز ساختی زرات کو ہٹاديتے ہيں اور نتيجہ کم پيداوار کی صورت ميں نکلتا ہے۔ اراضی کو ٹکڑے 

راضی کو ٹکڑے کرنے کا نتيجہ يہ نکال کہ زرخيز زمين چهوٹے چهوٹے قطعات ميں تقسيم ہوگئی ہے جس کی کرنا ا
 وجہ سے بڑے پيمانے پر پيداوار محدودہوگئی ہے۔

 ناکافی ذرائع نقل و حمل

اگر ہيں ہمارے ديہات اور گاوں زرعی پيداوار کے خاص عالقے ہيں۔ليکن ان کے لئے پختہ سڑکيں موجود ہی نہيںہيںيا 
تو ان کی حالت بہت خراب اور خستہ ہے۔ جس کی وجہ سے نقل و حمل کی تيزی ميں رکاوٹ پڑتی ہے۔ پيداوار کی ايک 

 کثير مقدار بحفاظت منڈی تک نہيں پہنچ پاتی ہے۔اس لئے کا شتکار فصلوں کی قليل پيداوار پر قناعت کرليتے ہيں۔
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 غير مناسب حاالت

ام، طبيعی سہوليات کے فقدان اور دوسری ضروری سہولتوں کی عدم دستيابی کی وجہ ديہات ميں رہائش کے ناقص انتظ
سے کاشتکاروں اور ان کے افراِد خانہ کی صحت متاثر ہوتی ہے۔زائد پيداوار کے لئے ان کی طاقت گهٹ جاتی ہے اور 

 اس کا ُبرا اثر فصلوں کی پيداوار پر پڑتا ہے۔

 فصلوں کی فروخت پر اثر

لف حربوں کی وجہ سے کاشتکاروں کو ان کی محنت اور پيداوار کا مناسب صلہ نہيں ملتا ہے۔آڑهتی آڑهتيوں کے مخت
اور منڈيوں پر اثر انداز ہونے والے افراد کسانوں کے لئے مشکالت پيدا کرتے رہتے ہيں۔ اس کی وجہ سے کاشتکار دل 

نہيں ديتے ہيں۔ برداشتہ ہوجاتے ہيںاور اس لئے بهی وہ پيداوار بڑهانے پر ضروری توجہ  

 پاکستان کے زرعی وسائل کون سے ہيں؟ :سوال

 زرعی نظام

پاکستان ميں سال ميں دو مرتبہ بڑی فصليں بوئی جاتی ہيں۔اکتوبر اور نومبر ميں بوئی جانے والی فصل کو ربيع کی فصل 
کے بيج اور تمباکو شامل  کہا جاتا ہے۔اس کی کٹائی اپريل اور مئی ميں ہوتی ہے۔ربيع کی فصلوں ميں گندم، جوں، تيل

ہيں۔دوسری فصل خريف ہے جو مئی اور جون کے مہينوں ميں بوئی جاتی ہے اور اکتوبر نومبر ميں اس کی کٹائی ہوتی 
 ہے۔ خريف کی فصلوں ميں چاول، مکئی، کپاس، گّنا، جوار اور باجرا قابِل ذکر ہيں۔

 زرعی پيداوار

ں تقسيم کيا جاتا ہے يعنی نقد آور فصليں اور غذائی فصليں۔ نقد آور ربيع اور خريف کی فصلوں کو مزيد دو حصوں مي
 فصليں يہ فصليں زِرمبادلہ کمانے کا خاص اور اہم ذريعہ ہيں ان ميں مندرجہ ذيل فصليں شامل ہيں۔

 کپاس

اس کو کپاس پاکستان کی سب سے اہم نقد آور فصل ہے اور ملک کی معيشت کو بہتر اور مضبوط بنانے کا ذريعہ ہے۔ کپ
پاکستان کا نقدی ريشہ بهی کہتے ہيں۔کپاس زيادہ تر صوبہ پنجاب اور سنده ميں کاشت کی جاتی ہے۔ بلوچستان اور صوبہ 

سرحد ميں صرف چند مقامات پر اور محدود پيمانے پر کپاس کاشت ہوتی ہے۔ پاکستان ميں دو قسم کی کپاس کاشت کی 
س۔ امريکن کپاس کا ريشہ لمبا ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کی کاشت پر جاتی ہے۔ايک ديہی کپاس اور دوسری امريکن کپا

زيادہ توجہ دی جارہی ہيں کيونکہ کپاس وافر مقدار ميں ملتی ہے اسی لئے ملک ميں کپڑے کے کئی کارخانے لگائے 
رتے ہيں۔گئے ہيں۔ کپڑے کے يہ کارخانے بہت ہی نفيس سوتی کپڑا، سوتی دهاگہ اور ريشہ اور ديگر سوتی اشياءتيار ک  

 گّنا

گّنا بهی ايک بہت اہم نقد آور فصل ہے جو پاکستان کے چاروں صوبوں ميں بويا جاتا ہے۔ ليکن اس کی پيداوار کے خاص 
صوبے پنجاب، سنده اور سرحد ہيں۔گّنا شکر سازی کا سب سے اہم ذريعہ ہے۔ اس کی باقيات سے کاغذ تيار کيا جاتا ہے۔ 

شکر پيدا ہوتی ہے جس کو برآمد کرکے قيمتی زِرمبادلہ کمايا جاتا ہے۔ پاکستان ميں اپنی ضرورت سے زائد  
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 تمباکو

تمباکو بهی پاکستان کی ايک نقد آور فصل ہے۔ تمباکو خاص طور سے صوبہ سرحد ميں پشاور اور مردان کے اضالع 
استعمال کيا جاتا ہے۔ملک ميں ميں پيدا ہوتا ہے۔ اس کو سيگريٹ سازی ميں استعمال کيا جاتا ہے۔ اس کو سگار ميں بهی 

سيگريٹ سازی کی کئی بڑی فيکڑياں کام کررہی ہيں۔ تمباکو اور اس کی مصنوعات دوسرے ممالک کو برآمد بهی کی 
 جاتی ہيں۔

 تيل کے بيج

ے پاکستان ميں مختلف اقسام کے تيل کے بيج پيدا ہوتے ہيں۔ کپاس کی قيمتی پيداوار بنولہ سب سے اہم بيج ہے۔ديگر تيل ک
بيجوں ميں سرسوں کا تيل،السی اور سورج مکهی شامل ہيں۔ليکن تيل کے کے بيجوں کی پيداوار ملکی ضروريات کا 

 مقابلہ نہيں کرپاتی۔اس لئے تيل کے بيج غير ممالک سے درآمد کيے جاتے ہيں۔
 غذائی فصليں

رجہ ذيل ہيں۔يہ وہ فصليں ہيں جو عوام کو غذا فراہم کرنے کا ذريعہ ہيں يہ غذائی فصليں مند  

 گندم

گندم پاکستان کی بنيادی غذائی جنس ہے۔اسی سے آٹا تيار کيا جاتا ہے۔ روٹی اور ديگر غذائی اشياءآٹے سے ہی تيار ہوتی 
ہيں۔گندم کی پيداوار کی تين چوتهائی حصہ صوبہ پنجاب سے حاصل ہوتا ہے۔ پنجاب کے بعد صوبہ سنده گيہوں بکثرت 

صوبہ سرحد بهی گيہوں پيدا کرتے ہيں۔ مگر ان کی پيداوار پنجاب اور سنده کے مقابلے ميں  پيدا کرتا ہے۔ بلوچستان اور
کم ہے۔گندم ميں پاکستان کی خود کفالت کا انحصار پانی کی فراہمی پر ہے۔جب قدرت مہربان ہوتی ہے تو ضرورت سے 

گندم ہماری روزمرہ کی غذا کا ايک زيادہ گندم پيدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات گندم غير ممالک سے درآمد کی جاتی ہے۔ 
 انتہائی اہم جز ہے۔

 چاول

گندم کے بعد چاول پاکستان کی دوسری اہم غذائی جنس ہے۔پاکستان عمدہ چاول کی پيداوار ميں نہ صرف خود کفيل ہے 
ہوتی ہے بلکہ اس کو دوسرے ممالک ميں برآمد بهی کيا جاتاہے۔چاول کی کاشت پنجاب اور سنده کے نہری عالقوں ميں 

کيوں کہ اس کی کاشت کے لئے وافر مقدار ميں پانی درکار ہوتا ہے۔گوجرانوالہ، سيالکوٹ ، شيخوپورہ ، سرگودها اور 
ساہيوال چاول کی پيداور کے لئے بہت اہم ہيں ۔ سنده ميں سکهر ، شکارپور ، الڑکانہ اور دادو چاول کی کاشت کے لئے 

وں کی غذا کا ايک اہم جز ہے۔ صوبہ سرحد کے بهی کچه عالقوں ميں چاول مشہور ہيں۔چاول پنجاب اور سنده کے لوگ
کی کاشت ہوتی ہے۔ پاکستان ميں يوں تو کئی قسم کا چاول ہوتا ہے ليکن ان ميں دو قسميں اہم ہيں يعنی باسمتی چاول اور 
تخب ہے۔چاول کی کاشت کے لئے چاول ہے۔ جو بين االقوامی تحقيقی ادارہ برائے چاول منيال کا من (IRRI) آئی آر آر آئی

فيصد ان ہی دو قسموں کے لئے مختص ہے۔پاکستان ميں چاول کی پيداوار ميں روز بروز اضافہ ہورہا  70رقبے کا تقريبًا 
 ہے۔ پاکستان چاول کی پيداوار ميں نہ صرف خود کفيل ہے بلکہ باسمتی چاول برآمد بهی کرتا ہے۔

 مکئی

کے چارے کے طور پر بهی استعمال ہوتی ہے۔اس کی سب سے زيادہ کاشت صوبہ  مکئی غذائی فصل ہے۔ليکن جانوروں
سرحد ميں ہوتی ہے جہاں مردان، ايبٹ آباد، مانسہرہ، سوات اور پشاور کے اضالع خاص طور پر قابل ذکر ہيں۔ صوبہ 

 پنجاب ميں فيصل آباد اور ساہيوال کے اضالع مکئی کی کاشت کے لئے مشہور ہيں۔
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 جوار اور باجرا

غذائی اجناس کے حصول کے لئے جوار اور باجرا کو کاشت کيا جاتاہے۔ اس سے سبز اور خشک کهاس بهی پيدا ہوتی 
ہے۔جو بہت سے جانوروں کے لئے چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔يہ خريف کی فصليں ہيں۔جن کی کاشت ايسے 

و خشک سالی کا شکار ہوتے رہتے ہيں۔ان کی کاشت عالقوں ميں بهی ہوسکتی ہے۔ جہاں مٹی زيادہ اچهی نہيں ہے اور ج
پنجاب اورسنده تک محدود ہے۔صوبہ پنجاب ميں اٹک، گجرات، سيالکوٹ اور سرگودها کے اضالع ميں باجرے کی 

کاشت نسبتًا زيادہ ہوتی ہے۔ سنده کے اضالع عمر کوٹ، تهرپارکر اور ميرپورخاص باجرے کی پيداوار کے لئے 
ہيں۔جوار کی کاشت کے لئے بهی پنجاب کے شمالی اضالع يعنی اٹک، راولپنڈی، جہلم اور پاکستان ميں سرفہرست 

سرگودها مشہور ہيں۔ سنده ميں سکهر، خيرپور، نواب شاہ، نوشہرہ فيروز، سانگهڑ اور دادو کے اضالع جوار کی کاشت 
 کے خاص عالقے ہيں۔

 داليں

ن دالوں ميں سرفہرست چنا ہے۔ اس کی کاشت کے لئے ميانوالی ملک ميں مختلف قسم کی داليں بهی کاشت کی جاتی ہيں۔ ا
اور سرگودها کے بارانی عالقے اہم مراکز ہيں۔صوبہ سرحد ميں بنوں اور ڈيرہ اسماعيل خان کے اضالع ميں بڑے 

پيمانے پر چنے کی کاشت ہوتی ہے۔ دوسری داليں مثًال مونگ، مسور، ماش کی کاشت بهی ملک کے ديگر عالقوں کے 
بلے ميں پنجاب ميں زيادہ ہوتی ہے۔مقا  

 جئی

جو يا جئی کی کاشت بہت وسيع عالقے ميں نہيں ہوتی ہے۔ يہ ملک کے کم زرخيز اور خشک عالقوں ميں بويا جاتا 
ہے۔عام طور سے غريب لوگ اس کو استعمال کرتے ہيں۔اس کو جانوروں کے چارے کے طور پر بهی استعمال کيا جاتا 

 ہے۔

 پهل اور سبزياں

مختلف سبزياں مقامی طور اور مقامی ضروريات کو پيِش نظر رکهتے ہوئے ُاگائی جاتی ہيں۔يہ پورے ملک ميں کاشت 
کی جاتی ہيں۔اہم سبزيوں اور ترکاريوں ميں آلو، شلجم، ٹماٹر، بهنڈی، بينگن، پالک، پياز، مولی، مٹر، چقندر، بند گوبهی 

پيداوار ميں پاکستان خود کفيل ہے۔ پاکستان آلو اورپياز دوسرے ممالک اور گاجر وغيرہ شامل ہيں۔سبزی اور ترکاری کی 
کو برآمد بهی کرتا ہے۔ پاکستان ميں بے شمار اقسام کے بہت خوش ذائقہ پهل پيدا ہوتے ہيں۔ ليکن آب و ہوا کے فرق کی 

ر کے خاص وجہ سے يہ مخصوص عالقوں ميں کاشت کيے جاتے ہيں۔بلوچستان اور صوبہ سرحد پهلوں کی پيداوا
عالقے ہيں۔ ان کے پهلوں ميں انگور، سيب، انار، آلو بخارہ، منّقیٰ، خوبانی، آڑواور چيری شامل ہيں۔ سنده ميں پهلوں کی 
صرف چند اقسام ہيں۔ جن ميں آم، کهجور، کيال، تربوزاورخربوزہ ہيں۔پنجاب ميں آم، موسّمی، مالٹے، کينو، مشک، سردا، 

کی جاتی ہيں۔صوبہ سرحد اور بلوچستان ميں خشک ميوہ جات، مثًال بادام، پستہ اور  گرما، تربوزاور کهجوريں کاشت
 اخروٹ کاشت کئے جاتے ہيں۔ تازہ پهلوں اور خشک ميوہ جات کی برآمد سے پاکستان کثير زِرمبادلہ کماتا ہے۔
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توانائی پر ايک نوٹ لکهئے؟) نيو کليائی(ايٹمی   
 

 جوہر توانائی (ايٹمی يانيو کليائی توانائی)

نيو کليائی(طاقت يا مرکزائی ) ايٹمی(توانائی کا ايک اور ذريعہ جوہری  توانائی ہے۔ بهورے رنگ کا ايک  (
تابکار عنصر يورينيم جوہری يا ايٹمی توانائی پيدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان ميں دو جوہری 

ميںبجلی پيدا کرنا شروع کی تهی اور دوسرا  1971س نے بجلی کام کررہے ہيں۔ ايک کراچی ميں ہے ج) ايٹمی(
ميں بجلی پيدا کرنا شروع کی ہے۔اس کی پيداواری صالحيت  2002ميں ہے۔ چشمہ پالنٹ نے) ميانوالی(چشمہ 

ميگا واٹ ہے۔ جوہری طاقت کا تيسرا منصوبہ بهی چشمہ کے مقام پر چين کے تعاون سے زيِر تعمير ہے۔  300
کو اس لئے فوقيت دی جاتی ہے کيوںکہ ان سے صارفين کو سستی بجلی مہيا ہوتی ہے۔ جوہری بجلی گهروں 

جوہری توانائی کو پرامن مقاصد کے لئے بهی استعمال کيا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو زرعی تحقيق کے 
اور ٹنڈوجام  )صوبہ سرحد(، پشاور )پنجاب(لئے استعمال کيا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے تين مراکز فيصل آباد 

ميں زرعی اور غذائی تحقيق کے لئے قائم کئے گئے ہيں۔ ان کے عالوہ صوبہ سرحد ميں قومی ادارہ ) سنده(
کے عالج کے لئے بهی جوہری توانائی ) کينسر(بهی کام کررہا ہے۔ سرطان  (NIFA) برائے غذا اورزراعت

ڑکانہ، الہور، ملتان، بہاولپور، اسالم آباد، کو استعمال کيا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے کراچی، جام شورو، ال
 پشاور، کوئٹہ، فيصل آباد اور ايبٹ آباد ميں واقع جوہری توانائی کے ادارے کام کررہے ہيں۔

 انسانی وسائل اور ديگر وسائل کس طرح ايک دوسرے پر منحصر ہيں؟

وسائل کی اپنی اپنی جگہ آزادانہ اور انسانی وسائل اور ديگر وسائل کا باہمی انحصار انسانی وسائل اور ديگر 
عليحدہ قدروافاديت ہے۔ ليکن يہ سب وسائل باہم ايک دوسرے پر انحصار کرتے ہيں اور ان کا ايک دوسرے پر 

دارومدار ہے۔ زندگی گزارنے کے لئے انسانوں کی بے شمار ضروريات ہيں۔ ان ميں زندگی کی بنيادی 
شامل ہيں۔اسی طرح چند سہولتيں اور ) ، چادر اور چار ديواریغذا(ضروريات يعنی روٹی، کپڑا اور مکان 

آسائشيںبهی انسانی ضروريات کا حصہ ہيں۔ مگر ان کا شمار بنيادی ضرورياِت زندگی کے بعد ہوتا ہے۔يہ 
ضروريات صرف دوسرے وسائل کی مدد سے ہی پوری ہوسکتی ہيں۔ ان وسائل ميں زرعی اورمعدنی وسائل 

و تالش کرنے اور ان سے فيضياب ہونے کے لئے انسانی کوشش اور جدوجہد کا بڑا عمل شامل ہيں۔ ان وسائل ک
دخل ہے۔ اگر انسانی علم، مہارت و ہنر مندی اورمحنت و جفاکشی کو خارج کرديا جائے تو ان وسائل کے 
ُانهيں  ثمرات کبهی بهی حاصل نہيں ہوسکتے۔چونکہ انسان نے تيل، گيس اور سونے کے وسائل کو تالش کيا اور

نفع بخش طور پر استعمال کيااسی لئے يہ دولت اور سرمايہ بن گئے اور ان کی قدرميں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری 
جانب ان وسائل کے بغير انسانی زندگی بے رنگ اور بے مزہ ہوتی يا شايد انسانی بقاءہی ناممکن ہوجاتی۔ اس 

دار ہے۔لئے انسانی وسائل اور ديگر وسائل کا ايک دوسرے پر داروم  

 

 

 

 



Class IX    Pakistan Studies 
 

Page # 48 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

 زندگی ميں اعتدال پسندی پر ايک نوٹ لکهيئے؟
زندگی ميں اعتدال پسندی زندگی ميں اعتدال پسندی کامطلب يہ ہے کہ اپنے موجودہ وسائل کے اندر رہا جائے 

ايک قول ہے کہ چيز کی کثرت ُبری ہوتی ہے۔ اعتدال پسندی مناسب ) چادر کے مطابق پاوں پهيالئے جائيں(
اور عمل کے ايک طريقے کا نام ہے۔ ُاس شخص کواعتدال پسند کہا جاسکتا ہے جو ذاتی احتساب سوچ، رويے 

کرتا ہو اور پهر اپنے مستقل کی زندگی کے لئے ايک الئحہ عمل طے کرتاہو۔ جولوگ اپنی زندگی اعتدال کے 
ی زندگی کے تمام مطابق نہيں گزارتے ہيں وہ شديد تکليف اور مشکالت کا شکار ہوجاتے ہيں۔ اعتدال پسند

معامالت يعنی اقتصادی سماجی اور سياسی معامالت ميں معقول اور ُسلجهے ہوئے رويہ کا تقاضہ کرتی ہے۔ 
اعتدال پسندی سے معاشرے ميں امن و خوشحالی آتی ہے۔ بے جا خواہش پرستی ہی تمام ُبرائيوں کی جڑ ہے 

اور آرام دہ زندگی گزارتا ہے۔ بحيثيت قوم پاکستانی  ليکن اعتدال کی راِہ عمل اختيار کرنے سے انسان ُپر سکون
بہت جذباتی ہيں۔ کسی بهی معاملے ميں يا تو ہم پوری طرح شريک ہوجاتے ہيں يا ہم بالکل پرواہ نہيں کرتے۔ 

جس کا نتيجہ ہمارے اپنے فرائض سے غفلت اور بے اعتمادی کی صورت ميں نکلتا ہے۔اسی رويہ نے 
ہوا ہے۔ ہمارے انتہائی شديد جذبات اور احساسات نے ہميں جذباتی قوم کاخطاب معاشرے کو پسماندہ رکها 

دلواديا ہے۔ کبهی کبهار جذبات عارضی اور وقتی کاميابی کا باعث تو بن سکتے ہيں ليکن طويل مدت ميں ان کا 
الی کی نتيجہ مختلف بهی نکل سکتا ہے۔ يہ سب لوگوں کے علم ميں ہے کہ اپنے وسائل کے اندر رہنا خوشح

ضمانت ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات پر قابو رکهتے ہيں اور خود کو روک کر رکهتے ہيں وہ خوشحال زندگی 
گزارتے ہيں۔ پهر خيال رکهيں کہ ضرورت سے زيادہ مداخلت کرنے والی قوم اپنے شدت پسند اصولوں اور 

لئے اسالم نے تمام شعبہ ہائے سرگرميوں کی وجہ سے ہميشہ دشورايوں اور مشکالت کا شکار رہتی ہے۔ اسی 
 حيات ميں اعتدال کا درس ديا ہے اورخود پر يعنی اپنے نفس پر قابو پانے کے ضرورت پر زور ديا ہے۔

 خالی جگہ پر کريں
 وہ لوگ جو مختلف کاموں ميں ہوتے ہيں انسانی وسائل کہالتے ہيں۔

 پہاڑی جنگالت شمالی پہاڑی عالقوں ميں پائے جاتے ہيں۔

 پاکستان ميں قدرتی گيس جس مقام پر پہلی مرتبہ پائی گئی وہ عالقہ سوئی کہالتا ہے۔

 زندگی ميں اعتدال پسندی کے معنی وسائل کے اندر رہنا ہے۔
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 صنعت سے کيا مراد ہے؟

 صنعت

ميں فيکٹريوں ميں مشين کے ذريعے تيار ہونے والی اشياءکے کام اور طريقہ عمل کو صنعت کہتے ہيں۔وسيع تر مفہوم 
صنعت کے معنی يہ ہيں کہ خام مال سے ايسی اشياءتيار کی جائيں جن کی انسانوں کے لئے کچه افاديت ہو۔ تہذيب و تّمدن 

کے ابتدائی دور ميں صنعت جديد دور کی صنعت کے مقابلے ميں انتہائی سادہ اور نسبتًا پست سطح کی تهی۔ اس طرح 
آہستہ آہستہ پروان چڑهتی گئی اور اب صنعت پيداوار کا ايک بہت بڑا  صنعت کا آغاز پست سطح سے ہی ہوا تها۔ليکن يہ

شعبہ اور حصہ ہے۔ کئی مختلف صنعتيں ضم ہوکر ايک اکائی بن گئی ہيں۔اس ميں بڑے پيمانے پر مال کی تياری سے 
 پيداواری الگت کم ہوگئی ہے۔

 قومی ترقی کی تعريف کيجئے؟

 قومی ترقی کی تعريف

بوں ميں ترقی کا عمل قومی ترقی کہالتا ہے۔ وسائل دريافت کئے جاتے ہيںاور پهر ُان کو عوام اقتصادی اور سماجی شع
الناس کے زيادہ سے زيادہ فائدے کے لئے استعمال کيا جاتا ہے۔عوام کا جو معياِر زندگی ہوتا ہے۔ وہ معاشی اور سماجی 

ی ترقی انسانی اور قدرتی وسائل کی قوت اور تحفظ کی حمايت کرتا ہے۔دوسرے الفاظ ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ قوم
 استحکام کی عکاس ہوتی ہے۔جن کی بدولت زندگی انتہائی سہل اور ُپر آسائش ہوجاتی ہے۔

 پاکستان ميں کپاس اور شکر سازی کی صنعت پر نوٹ لکهيئے؟

 کپڑے کی صنعت

کپڑے کے بڑے اور چهوٹے کارخانے يہ صنعت پاکستانی معيشت کی ريڑه کی ہڈی ہے۔پاکستان ميں کثير تعداد ميں 
ہيں۔ان کارخانوں ميں بہت نفيس اقسام کے کپڑے تيار کيے جاتے ہيں۔پاکستان سوتی کپڑے کی صنعت ميں خودکفيل ہوگيا 
ہے۔ہر سال سوتی کپڑوں اور دهاگے کی برآمد سے کروڑوں روپے زِرمبادلہ کمايا جاتا ہے۔سوتی کپڑے کی صنعت کے 

يصل آباد، الہوراور ملتان ہيں۔سنده ميں کراچی اور حيدر آباد ہيں۔صوبہ سرحد ميں يہ مراکز اہم مراکز پنجاب ميں ف
پشاور، ڈيرہ اسماعيل خان، نوشہرہ، بنوں، ہری پور، اور سوات ميں واقع ہيں۔ بلوچستان ميں کپڑے کی صنعت کے دو 

فيصد تعداد سوتی کپڑے کی صنعت سے مراکز ُاتهل اور کوئٹہ ہيں۔ پاکستان کے صنعتی مزدوروں کی تقريبًا پچاس 
وابستہ ہيں۔ پاکستان کی آزادی کے وقت ملک ميں سوتی کپڑے کے صرف تين کارخانے تهے۔ُاس کے مقابلے ميں اب 

کارخانے موجود ہيں۔ پاکستان ميں اونی کپڑے کی صنعت بهی پائی جاتی ہے۔ليکن يہ سوتی کپڑے  500کپڑے کے تقريبًا 
کم ہے۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ پاکستان ميں پائی جانے والی اون بہت اعلیٰ معيار کا نہيں ہے۔ کی صنعت کے مقابلے ميں 

اسی لئے ہماری اون کا زيادہ تر حصہ قالين سازی ميں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان ميں اونی کپڑے کے لئے بڑے 
ميں ہرنائی، مستونگ اور سرحد ميں کارخانے کے مراکز سنده ميں کراچی، پنجاب ميں الہور اور قائدآباد، بلوچستان 

بنوں اور نوشہرہ ميں واقع ہيں۔جہاں اونی کپڑا کمبل اور اونی دهاگہ تيار ہوتا ہے۔اس وقت پورے ملک ميں اونی کپڑے 
کارخانے ہيں۔ پاکستان ميں ريشمی کپڑے کی صنعت بهی ہے۔ ريشمی کپڑا بنانے کے لئے دو اقسام کے  70کے تقريبًا 

ے جاتے ہيں۔ پہال قدرتی ريشم جو ريشم کے کپڑوں سے حاصل ہوتا ہے۔قدرتی ريشم ناپيد ہوتا جارہا ہے۔ ريشم استعمال کئ
اس لئے کہ يہ اب بہت زيادہ گراں ہوگيا ہے۔ اس کی جگہ اب مصنوعی ريشم مقبوليت حاصل کرتا جارہا ہے۔الہورکے 

ے۔جہاں مصنوعی ريشم تيار ہورہی ہے۔ اس کو ريان قريب ايک بستی کاالشاہ کاکو ميں ايک ريشم کا کارخانہ کام کررہا ہ
کہا جاتا ہے۔ اس کے عالوہ خام ريشم اور ريشمی دهاگہ اور ريشہ بيرونی ممالک سے بهی درآمد کيا جاتا ہے۔ کراچی 
ريشمی کپڑے کی صنعت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔اس کے عالوہ ريشمی کپڑا فيصل آباد، الہور، ملتان، گوجرانوالہ، 

سوات، سکهر اور حيدر آباد ميں بهی تيار کيا جاتا ہے۔پشاور،   
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 چينی کی صنعت

ميں پاکستان نے چينی کے صرف دو کارخانوںسے اپنے  1947يہ ملک کی بڑهتی ہوئی صنعتوں ميں سے ايک ہے۔ 
د ميں سفر کا آغاز کيا تها۔ ايک کارخانہ صوبہ پنجاب ميں گوجرانوالہ کے نزديک راہوالی ميں اور دوسرا صوبہ سرح

تخت بائی کے مقام پر تها۔چينی گّنے سے حاصل کی جاتی ہے۔ جو تين صوبے يعنی پنجاب، سنده اور سرحد ميں بڑی 
مقدارميں کاشت کيا جاتا ہے۔اس لئے حکومت نے ان عالقوں ميں چينی کے کارخانے لگانے کا فيصلہ کيا جہاں گّنا کاشت 

سرحد ميں ہيں۔جن کی  6سنده ميں اور  32پنجاب ميں،  40جن ميں چينی کے کارخانے ہيں۔ 78کيا جاتا ہے۔ ملک ميں 
ملين ٹن ہے۔شکر کی پيداوار ميں پاکستان نہ صرف خود کفيل ہے بلکہ چينی کی برآمد سے قيمتی  5پيداوار کی صالحيت 

 زِرمبادلہ بهی کمايا جاتا ہے۔پاکستان کی شکر اعلیٰ معيار کی ہوتی ہے۔

رفت کس طرح مدد کرتے ہيں؟قومی ترقی ميں ذرائع آمد و   
ذرائع نقل و حمل و آمد و رفت کے معنی و مفہوم ذرائع آمد و رفت سے مراد وہ ذرائع ہيں جن کی بدولت افراد سفر کرتے 

ہيںاور اشياءکو ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہيں۔يہ ذرائع قديم بهی ہيں اور جديد بهی۔ قديم ذرائع آمدورفت 
ی سفر شامل ہيں۔ سائنس اور ٹيکنالوجی کے فروغ کے ساته ہی ذرائع آمدورفت بہت بہتر ہوگئے ميں سڑکيں اور بحر

ہيں۔موٹر کاروںنے گاڑيوں اور جانوروں کی جگہ لے لی ہے۔کشتيوں کی جگہ جديد بحری جہاز آگئے ہيں اور اب فضا 
 کے ذريعے بهی سفرمقبول ہوتا جارہا ہے۔

 ذرائع آمدورفت کی اہميت

کی ترقی کے لئے ذرائع آمدورفت کی بہت اہميت ہے۔ يہ معاشی ترقی ميں مدد ديتے ہيں۔ ان کی مدد سے  کسی بهی ملک
خام مال کارخانوں تک پہنچايا جاتا ہے اور تيار مال منڈيوں تک لے جايا جاتا ہے۔ ان سے بيروزگاری ميں کمی واقع 

يں اور بکثرت سفر کرسکتے ہيں۔مختصرًا يہ کہ ہوتی ہے کيونکہ لوگ دوردراز کے مقامات پر بهی مالزمت کرسکتے ہ
 ذرائع آمدورفت مندرجہ ذيل مقاصد ميں مدد کرتے ہيں۔

 ملک کی زراعت اور صنعت کو فروغ دينا۔

 مقامی، قومی اور بين االقوامی تجارت کو فروغ دينا۔

ڑهانا۔لوگوں کے ملک کے مختلف عالقوں ميں سفر سے اتحاد اور قومی اور بهائی چارے کو پروان چ  

 مسلح افواج کی تيز رفتار حرکت سے ملک کے دفاع کو مضبوط اور مستحکم کرنا۔

 علوم و فنون کو فروغ دينا اور ان کے فائدے ملک کے دوسرے حصوں تک پہنچانا۔

ملک ميں امن و امان برقرار رکهنے ميں مدد کرنااور سيالب، زلزلہ اور آگ لگ جانے جيسی قدرتی آفت کی صورت 
جلد ا ميںجلد از  
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 کراچی سے پشاور تک قومی شاہراہ پر کون سے شہر واقع ہيں؟

 قومی شاہراہ

کلو ميٹر ہے۔ يہ کراچی سے شروع ہوکر  1735يہ پاکستان کی سب سے قديم اور سب سے اہم شاہراہ ہے۔ اس کی لمبائی 
حيدرآباد، خيرپور، سکهر، بہاولپور، پشاور اور تورخم تک جاتی ہے۔ يہ شاہراہ اس سڑک پر واقع مختلف شہروں مثًال 

 ملتان، الہور، راولپنڈی اور پشاور کو آپس ميں مالتی ہے۔

 کراچی، کوئٹہ شاہراہ براستہ خضدار 

 کراچی، کوئٹہ شاہراہ براستہ جيکب آباد

 کوئٹہ،پشاور شاہراہ

 کوئٹہ، ملتان شاہراہ براستہ لوراالئی

 اٹک، ملتان شاہراہ

آر سی ڈی ہائی وے(ائے ترقی شاہراِہ عالقائی تعاون بر ) 

 شاہراہ انڈس ہائی وے

 کراچی، حيدرآباد سپر ہائی وے

 الہور، اسالم آباد موٹروے

 ای تجارت کے کيا معنی ہيں؟ 

 ای کامرس 

يہ انگريزی لفظ اليکٹرانک کامرس سے نکال ہے۔اسکے معنی ہيں کہ کمپيوٹر اور انٹرنيٹ کی مدد سے تجارت کرنا۔ 
انفارميشن (اليکٹرانک تجارت کے ذريعے معالمالت بہت جلدی طے ہوجاتے ہيں۔اليکٹرانک تجارت اطالعی خفيت   

رين درست ريکارڈرکهنے ميں مدد ملتی ہے۔ يہ کی ايک شاخ ہے۔ اس سے کاروباراور تجارت کا تازہ ت) ٹيکنالوجی
ہماری درآمدات اور برآمدات کے لئے بهی سہولت مہيا کرتی ہے۔پاکستان ميں اب ای تجارت اپنی بنياديں مضبوط کررہی 

ہے۔ای تجارت کے ذريعے دنيا کے صفِّ اّول کے تجارتی اداروں سے ان کی ويب سائٹ کے توسط سے رابطہ 
کے فراہم کردہ ساما ن کی تفصيالت، ان کی قيمتيں، مقدار اور ان کے سامان کی رسد کے وقت کی  کياجاسکتا ہے اور ان

دريافت کی جاسکتی ہے۔ادائيگياں انٹرنيٹ کے ذريعے کی جاسکتی ہيں۔ پاکستان ميں گهر بيٹهے نيويارک، سنگا پور، 
جاسکتے ہيں۔ شرط صرف يہ ہے  ہانک کانگ، لندن وغيرہ کے اسٹاک ايکسچينج سے حصص خريدے اور فروخت کئے

 کہ ان کے پاس اکائنٹ کهوال ہوا ہو۔ای تجارت نے کاروبار کو تيز رفتار، سہل اور بہتر بناديا ہے۔
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 پاکستان ميں صنعتی ترقی کے فروغ کے لئے کيا اقدامات ُاٹهائے جائيں؟

 صنعتی ترقی کے لئے اقدامات

ميں مدد مل سکتی ہے۔ مندرجہ ذيل اقدامات سے صنعتی ترقی کو فروغ دينے  

ملک ميں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جائے تاکہ سرمايہ کار جان و مال کهوجانے کے ڈر سے آزاد ہوکر 
 سرمايہ کاری کرسکے۔

 تجارت کے لئے قائدے اور قوانين آسان اور سہل بنائے جائيں۔

تاکہ ان ميں کام سے وابستگی کا احساس ہو عملے کی تربيت کے دوران محنت کی عظمت کا احساس ُاجاگر کيا جائے 
 اور پيداوار بڑهنے کے لئے وہ سخت محنت کريں۔

 کوالٹی کنٹرول کا سخت نظام قائم کيا جائے تيار شدہ مال کے معيار اور اعلیٰ و صف پر کوئی سمجهوتہ نہيں ہونا چايئے۔

تعليم کا معيار مزيد بہتر بنايا جائے۔ کی) بزنس ايڈمنسٹريشن(اور تجارتی نظم و نسق ) مارکيٹنگ(بازار کاری   

 صنعتی پاليسياں بالکل صاف،شفاف، واضح اور پائيدار ہونی چاہئےں۔

 بيرونی ممالک کی اشياءکی اسمگلنگ پر سختی ہونی چاہئے۔

اور کارکنان کی تربيت کی ) سبسڈی(حکومت کو صنعت کاروں کی ٹيکسوں ميں رعايت، بہتر پيداوار کے لئے زِرتالفی 
ميں ترغيبات دينی چاہئيں۔ شکل  

 کارکنوں کے حاالت کار بہتر بنائے جائيں اور ان کی اجرتيں بڑهائی جائيں۔ خالی جگہ ُپر کريں

 خالی جگہ پر کريں
 خالی جگہ پر کريں

 معاشی ترقی کے لئے صنعت ميں استحکام ضروری ہے۔

 چينی کی پيداوار ميں پاکستان خود کفيل ہے۔

 مزدور انجمنوں (ٹريڈ يونين) کا منفی رويہ ہماری صنعت کے لئے ايک اہم مسئلہ ہے۔

 پاکستان ميں آمدورفت کے تين ذرائع سڑکيں، ريلوے اور فضائی راستہ ہے۔

 کپاس اور چاول پاکستان کی اہم برآمدات ہيں۔

 

 



Class IX    Pakistan Studies 
 

Page # 53 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

 ثقافت کی خصوصيات بيان کيجئے؟ :سوال

 ثقافت کے معنی اور مفہوم

بهی کہا جاتا ہے۔کسی بهی قوم کی ثقافت ميں بہت سے ” طرِز زندگی“اس کو ” ُاگانا۔کچه “ثقافت کے لفظی معنی ہيں 
عوامل شامل ہوتے ہيں۔اس ميں طرِز زندگی، زبان، ادب، مذہب، رسوم و رواج، نظريہ حيات،عمارت سازی اور فنوِن 

کا ہر ايک پہلو اور عنصر قوم کے لطيفہ شامل ہيں۔ثقافت کے يہ تمام پہلو ساته ساته بڑهتے اور پروان چڑهتے ہيں۔ثقافت 
ماضی اور حال کا عکاس ہوتا ہے۔جغرافيائی حاالت اور ماحول کا بهی قوم کی ثقافت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ حاالت اور 

 ماحول ميں زمين، آب و ہوا، نباتات، معدنی وسائل اور حيوانات بهی شامل ہيں۔ ثقافت کی خصوصيات

 تاريخ اور نظريے کی عکاسی

افت کا اپنا مخصوص مزاج ہوتا ہے۔ جو ايک تہذيب اور ثقافت رکهنے والوں کو دوسروں سے ممتازکرتا ہے۔ ہر ثق
 يہثقافت کسی قوم يا ملک کی تاريخ اور نظريے کے تسلسل کی عکاسی کرتی ہے۔

 دوسری ثقافتوں پر اثرانداز

ل ثقافت جلد ہی دوسری ثقافتوں پر اثر ثقافت ايک قوت ہے۔ جو دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ مثبت سوچ و فکر کی حام
 انداز ہوجاتی ہے۔

 ثقافت ميں تبديلی

دوسری ثقافتوں سے مالپ اور رابطے کی صورت ميں ثقافت کے مظاہر ميں تبديلی آسکتی ہے۔ايک وقت تها کہ مسلم 
ثر رہتی ہے جب تک ثقافت نے دنيا کی دوسری ثقافتوں کو متاثر کيا تها۔ ثقافتی سوچ و فکر کی قوت اس وقت تک پُرا

لوگوں کا کردار اس ثقافت پر يقين اور اعتماد کا اظہار کرتا رہتا ہے۔وقت گزرنے کے ساته تبديلی اور دوسری ثقافتوں 
 کے ساته مالپ کے عمل سے گذر کر نئی ثقافت وجود ميں آتی ہے۔

 انفرادی شناخت اور پہچان

و دوسروں ميں مقبول بناتی ہے۔ماضی ميں مسلم ثقافت اس لئے کسی بهی ثقافت کی اپنی انفرادی شناخت اور پہچان اس ک
 بام عروج پر پہنچی تهی کيونکہ ہر مسلمان اپنے ذاتی کردار اور اقدار ميں بہت توانا اور مستحکم تها۔

 توانا اقدار

افتوں کو خود ميں ہر ثقافت کی چند بڑی توانا اقدار ہوتی ہيں۔ توانا، مستحکم اور مستقل اقدار کی حامل ثقافت دوسری ثق
جذب کرليتی ہے۔جس طرح مسلم ثقافت نے ُاس وقت کيا جب مسلمانوں نے کئی دوسرے ممالک کو فتح کرليا تها۔ان 

 ثقافتوں کے مسلم ثقافت ميں جذب ہونے کی وجہ اسالم کی توانا، پائيدار اور مستقل اقدار تهيں۔
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 کوئی زبان ثقافت کا اہم حّصہ کيوں ہے؟

سب سے اہم جز ہے۔ کيونکہ خياالت، احساسات، اور جذبات کے اظہار کے لئے زبان ہی موثر  زبان ثقافت کا
ترين ذريعہ ہے۔زبان قوم کی شناخت ہوتی ہے يہی وجہ ہے کہ ہر قوم اپنی زبان کو عزيز رکهتی ہے اور 

 اسکے فروغ و ارتقاءکے لئے مناسب اقدامات کرتی ہے۔

ايک سے زيادہ زبانيں بولی جاتی ہيں۔ کسی ملک ميں بولی جانے والی  دنيا ميں ايسے بہت سے ممالک ہيں جہاں
 تمام زبانيں ُاس ملک کی ثقافت کا حّصہ ہوتی ہے۔البتہ ِان ميں سے کسی ايک زبان کو قومی رابطہ کے زبان

(Lingua Franka)کے طور پر استعمال کيا جاتا ہے اور اسی کو قومی زبان کہتے ہيں۔ 

ختلف عالقوں کے رہنے والوں کو ايک دوسرے کے قريب النے ميں مدد ملتی ہے۔ يہ قومی زبان کے ذريعے م
اتحاد اور قومی يکجہتی کو فروغ دينے کاايک ذريعہ ہے۔قومی زبان کو ملک کی دوسری زبانوں پر فوقيت 

ں کو حاصل ہوتی ہے۔ ليکن اس مطلب يہ نہيں کہ دوسری زبانوں کو پِس پشت ڈال ديا جاتا ہے۔ عالقائی زبانو
کسی صورت ميں بهی نظر انداز نہيں کرنا چاہئے۔ تمام صوبائی زبانيں قوم کا مجموعی اثاثہ ہيں جو کہ اپنے 

 اپنے مخصوص عالقوں ميں بتدريج پهلتی اور پهولتی رہتی ہے۔

 پاکستان کی قومی زبان پر نوٹ لکهيں؟

بائی زبانيں سندهی، پنجابی، پشتو اور سے زائد زبانيں بولی جاتی ہيں۔ہمارے ملک کی بڑی صو 30پاکستان ميں 
بلوچی ہے۔يہ زبانيں زيادہ تر اپنے اپنے عالقوں کی نمائندگی کرتی ہيں اور انهيں صوبائی زبانيں کہا جاتا ہے۔ 

پاکستان کی قومی زبان اردو ہے جو لب و لہجے کے معمولی فرق کے ساته پاکستان کے تمام عالقوں ميں بولی 
 اور سمجهی جاتی ہے۔

 اردو

اردو ہمارے ثقافتی ورثے کا حّصہ ہے۔ اب سے تقريبًا تين ہزار سال قبل لوگ وسط ايشياءسے آکر جنوبی ايشياءکے 
شمالی حّصے ميں آباد ہوگئے تهے۔جيسے ہی ان کی تعداد ميں اضافہ ہوا انهوں نے رفتہ رفتہ يہاں کے قديم باشندوں کو 

بگڑی ہوئی زبان پراکرت بولتے تهے جو عام لوگوں کی زبان جنوب کی جانب دهکيل ديا اور يہ لوگ سنسکرت سے 
کہالنے لگی۔ تقريبًا پندرہ سو سال تک عام لوگ پراکرت بولتے رہے۔راجہ بکرماجيت نے سرکاری اور ادبی کاموں کے 

 لئے ايک بار پهر

راکرت زبان نے چار سنسکر ت زبان رائج کردی۔ ليکن عوام کی زبان پر پراکرت ہی رہی۔ وقت گزرنے کے ساته ساته پ
کہالئی۔يہ زبان دريائے ” برج بهاشا“منفرد اور نماياں شکليں اختيار کرليں اور ان ہی مقامی شکلوں ميں سے ايک شکل 
 گنگا اور جمنا کے درميان اور ان کے اطراف کے عالقوں ميں بولی جاتی تهی۔

۔پہلے يہاں مسلمانوں کی اور پهر مغلوں کی مسلمانوں کے مختلف خاندانوں نے بّر صغير جنوبی ايشياءپر حکومت کی
 حکومت قائم ہوئی۔ان لوگوں کی زبان فارسی تهی۔
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مغلوں کے دوِر حکومت ميں کئی يورپی اقوام جنوبی ايشياءميں کسی نہ کسی مقصد سے آئيں۔اس طرح کچه فرانسيسی 
کے عہد ميں برج بهاشا داخلی )ئ1658ءتا 1627(اور پرتگالی الفاظ بهی برج بهاشا ميں شامل ہوگئے اور يوں شاہ جہاں 

طور پر بدل گئی اور يہ ايک نئی زبان معلوم ہونے لگی۔اس نئی زبان کو ہندو اور مسلمان سمجه اور بول سکتے تهے اور 
چونکہ مغل بادشاہوں کی فوج ميں ہر قوم و مذہب کے سپاہی ہوتے تهے۔اس لئے يہ فوجيوں کے لشکر کی زبان بن 

پڑگيا۔ ُاوردو کا ” ُاوردو“لشکر کو ترکی زبان ميں ُاوردو کہتے ہيں۔لہٰذا لشکر ميں بولی جانے والی زبان کا نام گئی۔فوجی 
زيادہ ” ُاوردو“سے ماخوذ ہے۔فارسی زبان کے زيِر اثر لفظ ) يعنی پڑاو يا لشکر( لفظ خود منگولی زبان کے لفظ ُاوردو 

اور شان و شوکت ترکی الفاظ کی مرہون منت ہے اور اس کی مٹهاس اور ہوگيا۔اس زبان کا شکوہ ” ُاردو“مالئم ہوکر 
شيريں بيانی اور دلکشی فارسی الفاظ کے طفيل ہے۔عربی کے وہ الفاظ جو ترکی اور فارسی نے مستعار کئے ہوئے ہيں 

 وہ بهی اس نئی زبان ُاردو نے اختيار کرلئے۔

ميں علماءدين، اہل علم و دانشور اور شعراءنے ُاردو زبان کو ) ئ1857ءتا  1658( مغل بادشاہوں کے آخری دو سو سال 
اظہار خيال کا ذريعہ بنايا۔ُاس وقت دوسری زبان فارسی تهی۔اس طرح اس زبان کی ترقی اور توسيع ترويج کو مہميز مل 

ہوتے بلکہ  گئی۔اردو زبان کی شناخت کچه ايسی ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ اس ميں شامل ہوکر اجنبی معلوم نہيں
 مستعمل ہونے پر اسی زبان کا جز معلوم ہونے لگتے ہيں۔

ُاردو نے تحريِک پاکستان کو فروغ دينے ميں بہت اہم کردار ادا کيا ہے۔يہ پاکستان کے تمام صوبوں ميں بولی اور سمجهی 
نی جگہ بنارہے ہيں۔اردو جاتی ہے اور قومی اتحاد کی عالمت ہے۔مقامی زبانوں کے بے شمار الفاظ اب اردو زبان ميں اپ

نے خود مقامی زبانوں کو بہت متاثر کيا ہے اور اس کے الفاظ اب بڑی بے تکلفی سے سندهی اور پنجابی زبان کی روز 
 مّرہ گفتگو ميں استعمال ہوتے ہيں۔

ہمارے اردو نے پاکستان ميں بہت ترقی کی ہے اور فروغ پايا ہے۔اردو ادب ميں نظم کا بيش قيمت ذخيرہ موجود ہے۔
اديبوں اور شاعروں نے اپنی کاوشوں سے اسے ماال مال کرديا ہے اور پاکستان کے عوام الناس ميں اس کو مقبول بنانے 
ميں اہم کردار ادا کيا ہے۔ُاردو ڈراموں، ُاردو فيچر فلموں اور ُاردو ميں ميٹهے اور شيريں نغموں نے ان کے مطالب اور 

و ذريعہ تعليم بهی ہے اور امتحان کا ذريعہ بهی۔جديد علوم اور مضامين کا ُاردو ميں مفہوم کو سمجهنا آسان کرديا ہے۔ارد
ترجمہ کيا جارہا ہے۔ُاردو زبان کی ترقی کے لئے وفاقی سطح کے دو کالج يعنی ُاردو سائنس کالج اور ُاردو آرٹس کالج 

ا ہے۔ حکومت نے ايک ادارہکراچی ميں قائم کئے گئے ہيں۔جنہيں اب ُاردو يونيورسٹی کا درجہ دے ديا گي مقتدرہ قومی  ” 
کے نام سے اسالم آباد ميں قائم کيا ہے۔جس کا مقصد و مدعا اردو زبان کی ترقی وترويج ہے۔” زبان  

 بحيثيت قومی زبان اردو کی اہميت بيان کيجئے؟

 قومی زبان کی اہميت

ے۔زبان بهی کسی قوم کی بہت ہر قوم کو اپنی پہچان اور شناخت کے لئے چند عالمتوں کی ضرورت ہوتی ہ
بڑی پہچان ہوتی ہے۔پاکستان چار صوبوں پر مشتمل ايک مضبوط اور مستحکم وفاق کا نام ہے اور اس کی 

 قومی زبان اردو ہے۔بحيثيت قومی زبان اس کی اہميت مندرجہ ذيل ہے۔

 رابطے کا ذريعہ

ہے۔يہ پاکستان کے چاروں صوبوں ميں بولی اور يہ پاکستان کے عوام کے درميان تعلقات بڑهانے کا ايک اہم ذريعہ 
 سمجهی جاتی ہے۔اسی لئے يہ قومی اتحاد و يکجہتی اور استحکام کا ذريعہ ہے۔
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 تحريِک پاکستان ميں کردار

جب تحريِک پاکستان اپنی ابتدائی منزلوں ميں تهی تو ُاس وقت ُاردو سب سے زيادہ پسنديدہ زبان تهی۔يہ زبان جنوبی 
پر مسلمانوں کے دوِر حکومت ميں پروان چڑهی ۔ُاردو زبان اب اور منفرد اور نماياں ہوگئی ) يرپاک و ہندبرصغ(ايشياء

تهی کيونکہ اس نے عربی، فارسی، ترکی اور انگريزی کے ذخيرہ الفاظ کو خوب جذب کرليا تها۔اسالمی ثقافت نے اسے 
س اعتبار سے اکثر مسلم قائدين اور رہنماوں مثًال سر سيد ايک عليحدہ پہچان دی اور اس کو مسلمانوں ميں مقبول بناديا۔ا

احمد خان، شيخ عبدالمجيد سندهی، عالمہ اقبال، حسرت موہانی، عالمہ شبلی نعمانی، قائِداعظم اور ديگر اکابرين نے ہندی 
ميں اسالمی ادب  کے مقابلے ميں ُاردو زبان کی حمايت کرکے يہ ثابت کرديا تها کہ ُاردو برصغير کی واحد زبان ہے جس

 کثرت سے پايا جاتا ہے۔ُاردو نے عوام کے مابين اتحاد و اتفاق پيدا کيا۔

 مشترکہ رشتہ

بحيثيت قومی زبان ُاردو اور صوبائی زبانوں ميں بہت قريبی اور بے تکلفی کا رشتہ پايا جاتا ہے۔يہ تمام زبانيں عربی، 
وں ميں بے شمار مشترکہ الفاظ ہيں۔تمام زبانوں ميں يکساں فارسی اور انگريزی سے متاثر ہيں اور اسی لئے ان زبان

 موضوعات پر کتابيں اور لٹريچر دستياب ہے۔

 (ذرائع ابالغ (ذرائع رسل و رسائل

ريڈيو، ٹيلی ويژن اور پريس ابالغ کے خاص ذرائع ہيں۔ يہ قومی اتحاد و اتفاق کے فروغ کے لئے قومی اور صوبائی 
ادا کررہے ہيں۔ان زبانوں کے مشترکہ سرمائے سے لوگوں کو آگاہ کيا جاتا ہے۔اس سے زبانوں کی مدد سے اہم کردار 

 زبان کو تقويت ملتيہے اور پاکستان کے مختلف عالقوں کے لوگوں ميں ہم آہنگی پيدا ہوتی ہے۔

 فائدے کا ذريعہ

ميں ترجمہ کيے جاتے ہيں  صوبائی زبانوں کی تحريريں مثًال لوک کہانياں، مضامين و مقاالت، شاعری اور گيت ُاردو
تاکہ انکو سمجه کر لوگ زيادہ سے زيادہ فائدے حاصل کرسکيں اور لوگوں کے درميان خيرخواہی اور نيک خواہشات 

 کے جذبات فروغ پاسکيں اور ملک ميں باہمی افہام و تفہيم ميں اضافہ ہوسکے۔

 رابطہ

کے مابين اردو رابطے کی زبان کا فريضہ سرانجام  پاکستان چار صوبوں کا ايک وفاق ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں
 ديتی ہے۔ اس طرح ُاردو قومی زبان اتحاد و اتفاق کے لئے ايک اہم کردار ادا کررہی ہے۔

 بين االقوامی زبان

ُاردو ادب صرف سارے ملک ميں چهايا ہوا ہے بلکہ بيروِن ملک بهی پهيال ہوا ہے۔ُاردو کا شمار بين االقوامی زبانوں ميں 
 ہوتا ہے۔

 مشترک ذريعہ

ہر قوم کی ايک زبان ہوتی ہے۔جو اس کے عوام کے مابين اتحاد و روابط کے ذريعے کے طور پر کام آتی ہے۔مسلمانوں 
کو باہم يکجا کرنے والی قوت اسالم ہے۔اسالم کے پيغام کی تبليغ کے لئے ُاردو ايک مشترک ذريعہ بنی ہے اور اسی وجہ 

زبان ہے۔سے يہ پاکستان کی قومی   
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 قومی زندگی ميں مشترکہ ثقافتی مظاہر کون کون سے ہيں؟

 قومی زندگی ميں مشترکہ ثقافتی اظہار

پاکستان کے چاروں صوبوں کی اپنی اپنی صوبائی زبانيں موجود ہيں۔مختلف صوبوں کے رہنے والوں کے رسم و رواج 
ے کا نماياں تشخص اسالمی تہذيب ہے۔اس نظام ميں اور رہن سہن ميں معمولی فرق بهی ہے۔ ليکن پاکستان کے ثقافتی ورث

مساوات، بهائی چارے، ُاخوت، عدل و انصاف، حق گوئی اور سچائی کو مرکزی اہميت حاصل ہے۔اس نطام حيات نے علم 
و ادب، تعميرات، خطاطی اور لسانيات کو متاثر کيا۔ان کے حوالے سے ہميں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔اسالم نے پاکستان 

عوام کو ُاخوت کے ايک رشتے ميں پروديا ہے۔ اسی لئے قومی زندگی ميں مشترکہ ثقافتی اظہار حسبِ  ذيل ہے۔ کے  

 ملی جلی ثقافت

پاکستان ميں ملی جلی ثقافت پائی جاتی ہے اور اپنے اسی ڈهانچے کی بنياد پر يہ بہت اہم ہے۔ہر خطے کے لوگ اپنے 
کے اثرات ان کے لباس، غذا اور طرِز زندگی سے ظاہر ہوتے اطراف کے ماحول سے متاثر ہوتے ہيں۔ماحول 

ہيں۔پاکستان ميں لوگ مختلف خطوں سے آکر آباد ہوئے ہيں۔ان ميں عرب، ايرانی، اور ترک وغيرہ شامل ہيں۔يہ سب لوگ 
يں ايک اپنے اپنے خطوں کے رسوم و رواج کے پيروکار تهے۔ ان کے لباس، زبان اور ثقافت ُجدا تهی۔اب يہ تمام ثقافت

 دوسرے ميں شامل ہوگئی ہيںاور ُانهوں نے مشترکہ پاکستانی ثقافت پيدا کردی ہے۔

 مردوں اور خواتين کی حيثيت و مرتبہ

پاکستانی ثقافت ميں مرد کو منفرد اور ممتار مرتبہ حاصل ہے۔مرد خاندان کا سربراہ ہے۔ُاس کو برتری اور فوقيت حاصل 
اہم جزو تصور کيا جاتا ہے۔جو چار ديواری کے اندر خاندانی معامالت چالتی ہے  ہے۔ليکن عورت کو بهی خاندان کا ايک

اور اس چار ديواری کے اندر ُاسی کا حکم چلتا ہے۔خانہ داری اور بچوں کی پرورش اور نگہداشت کسی بهی خاندان ميں 
کا حق اور تجارت کا حق عورت کی ذمہ داری ہے۔نيز يہ کہ اسالمی اصولوں کے تحت عورت کو تعليم کا حق، ملکيت 

حاصل ہے۔ اسالمی تعليمات کی روشنی ميں خواتين و مردوں کے حقوق و فرائض کا تعين کيا گيا ہے اور پاکستان کے 
 چاروں صوبوں ميں ان اصولوں کی پيروی کی جاتی ہے اور اس طرح پاکستان کا مشترکہ ثقافتی ورثہ تشکيل پاتا ہے۔

 معاشرتی زندگی

رتی زندگی بہت سادہ ہے۔لوگ قديم روايات پر يقين رکهتے ہيں۔ ان کے رسوم و رواج سادہ اور دلچسپ پاکستان ميں معاش
ہيں۔مشترکہ خاندانی نظام اختيار کيا جاتا ہے۔لوگوں کو بڑوں کی عزت کرنا اور بچوں سے پيار کرنا سکهايا جاتا ہے۔لوگ 

ہيں۔خواتين کا احترام اور ان کی عزت کی جاتی ايک دوسرے سے پيار و محبت اور احترام کے رشتے سے جڑے ہوئے 
ہے۔لوگوں کی اکثريت ديہات ميں رہتی ہے اور زراعت اور مويشی پالنے سے منسلک ہيں۔شادياں روايتی طريقوں سے 

منائی جاتی ہيں۔شہر ميں بہت رنگينی اور حسن ہوتا ہے۔شاديوں پر کثير رقم خرچ کی جاتی ہے۔شہروں ميں بہت سے 
عيشت کے مختلف شعبوں ميں مالزمت بهی کرتے ہيں۔اسی لئے پاکستان کے تمام حصوں ميں معاشرتی افراد قومی م

زندگی تقريبًا يکساں ہے۔ تاہم چندتہواروں اور مواقع کو منانے ميں آب و ہوا اور ماحولياتی حاالت کے زيرِ اثر تهوڑا بہت 
 فرق آجاتا ہے۔

 ( خوراک)غذا

غذا کهاتی ہے۔يہ لوگ گندم کی روٹی، گوشت، داليں اور سبزياں کهاتے ہيں۔اور پاکستان کے عوام کی اکثريت سادہ 
چائے، سادہ پانی يا مشروبات پيتے ہيں۔يہاں مقامی اور ملک کے دوسرے عالقوں کے پهل بهی کهائے جاتے ہيں۔ اسی 

 لئے خوراک کی عادات بهی ہر صوبے ميں تقريبًا مشترک ہيں۔
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 تفريحات

فارغ اوقات کے مشاغل ملتے جلتے ہيں۔کهيلوں ميں ہاکی، کرکٹ، اسکوائش، کبڈی اور کُشتی پورے ہماری تفريحات اور 
ملک ميں يکساں طور پر مقبول ہيں۔تمام لوگ ان کهيلوں ميں دلچسی ليتے ہيں اور اسی لئے يہ ہمارے قومی کهيل بن گئے 

 ہيں۔ يہ کهيل ہمارے مشترکہ اور مماثل ثقافت کے عکاس ہيں۔

 (تہوار)مذہبی تفريحات 

مشترکہ اور مماثل ثقافتی ورثے کا مشاہدہ ہماری مذہبی تہواروںميں بهی کيا جاسکتا ہے۔شادی ايک مقدس اور پاکيزہ 
مذہبی فريضہ ہے اور اسی لئے يہ اسالمی روايات اور رنگ کی عکاس ہے۔شادی کے موقع پر لوگ رنگين لباس پہنتے 

حفے تحائف ليتے اور ديتے ہيں اور لذيز کهانوں پر لوگوں کی دعوتيں کرتے ہيں۔ دلنشين اور ميٹهے گيت گاتے ہيں، ت
ہيں۔شادی کے موقع پرگهروں کو رنگين روشنيوں سے سجايا جاتا ہے۔شادی خوشی، مسرت اور ہلّہ گّلہ کا ذريعہ بنتی 

ت کے چند رسوم و ہے۔اس سے بهی ہمارے مشترکہ اور مماثل ثقافتی ورثے کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح پيدائش و مو
رواج ہيں۔ بچے کی پيدائش اور خاص طور پر لڑکے کی پيدائش پر خوشياں منائی جاتی ہيں۔ ايک دوسرے کو تحفے 

تحائف ديے جاتے ہيں۔ کسی شخص کے انتقال پر لوگ غم ذدہ خاندان کے ساته دکه و غم ميںشريک ہوتے ہيں۔ اس موقع 
ہ خاندان کے لئے کهانے کاانتظام کرتے ہيں۔ اس طرح لوگ ايک دوسرے کے پر ہمسائے، اعّزہ و اقرباءاور احباب غم زد

ساته اخوت و محبت کے جذبات ُابهارتے ہيں۔ اسی طرح عيدلفطر اور عيد االضحی ہمارے مذہبی تہوارہيں۔ جنہيں جوش و 
تمام مواقع پر اخوت و جذبےسے منايا جاتا ہے۔ لوگ نئے لباس پہنتے ہيںاور مختلف قسم کے لذيز پکوان پکاتے ہيں۔ ان 

 محبت کے عظيم جذبات کااظہار کيا جاتا ہے۔

 ُاخوت و محبت کا ايک ہی پيغام

اور اقدار سے ظاہر کيا جاتا ہے۔ُاخوت و محبت کا ايک ہی ) لٹريچر(ہمارے ثقافتی ورثے کا اظہار ہمارے مذہبی ادب 
اديبوں نے مختلف زبانوں ميں ادب تخليق کيا ہے  پيغام ہے جو ہمارے صوفيوں نے مختلف زبانوں ميں پہنچايا ہے۔مختلف

وہ امن، انسانيت، تصوف، عدل و انصاف، محبت کا پيغام اور درس ديتا ہے۔شاہ عبدالطيف بهٹائی اور سچل سرمست نے 
سنده بهر ميں؛ سلطان باہو، بلهے شاہ، اور وارث شاہ نے پنجاب ميں؛ رحمان بابااور خوشحال خٹک نے سرحد ميں 

ن نصير نے بلوچستان ميں ہميں محبت اور ُاخوت کا ايک جيسا درس ديا ہے۔اورگل خا  

 ذرائع ابالغ

ريڈيو، ٹيلی ويژن، اخبارات و رسائل اور ذرائع آمدورفت کے ذريعے سے قومی ہم آہنگی، ربط اور مشترکہ قومی ثقافت 
 نشونما پارہی ہے۔

 نظام تعليم

کی وساطت سے قومی ثقافت کی نشونما ہوتی ہے اور يہ پروان  قومی سطح پر اختيار کيے جانے والے تعليمی نظام
چڑهتی ہے۔ہمارے تعليمی نظام کی يکسانيت اور پڑهائے جانے والے مضامين، نگرانی کا نظام اور طريقہ امتحان و جانچ 

تا ہے اور سے قومی جذبہ و روح بيدار کرنے ميں مدد ملتی ہے اور بچوں کے درميان مشترکہ ثقافتی اقدار کو فروغ مل
 نئی نسل کا ثقافتی ورثے سے لگاو پيدا ہوتا ہے۔
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 پاکستان کے فنون اور دستکاريوں پر ايک نوٹ تحرير کيجئے۔

 ادب اور فنوِن لطيفہ

مصّوری، خطاطی، فِن تعمير اور موسيقی کو فنوِن لطيفہکہا جاتا ہے۔مسلم دوِر حکومت کے دوران جنوبی 
فنون خوب پهلے اور پهولے۔ُان کی يہ کاميابياں اور کامرانياں ہمارا قومی ورثہ  ميں يہ) برصغير پاک و ہند(ايشياء

ہيں۔پاکستان ميں ہمارے مصّوروں نے اعلیٰ پائے کی مصّوری کی۔ہمارے خطاطوں نے قرآن پاک کی آيات کو نہايت 
ورت عمارت ميں بهی خوبصورت انداز ميں رقم اور اسالمی اور قرآنی خطاطی کے اعلیٰ نمونے تخليق کيے ہيں۔خوبص

مسلمانوں کا روايتی فِن تعمير کا عکس نظر آتا ہے۔موسيقی کے شعبے ميں بهی قديم موسيقی اور جديد سروں کے امتزاج 
سے نئے نئے تجربات کيے گئے۔ٹيلی ويژن اور اسٹيج ڈراموں کے ذريعے بهی فنوِن لطيفہ کو پروان چڑهايا گيا۔سنِگ 

وہے سے زيورات سازی، ظروف سازی اور اسلحہ سازی ميںبہترين اور شاہکار نمونے تراشی، نقاشی اور دهاتوں اور ل
 تخليق کئے گئے ہيں۔

 دستکارياں

پاکستان کے تمام عالقوں ميں دستکاری کا اعلیٰ اور معياری کام نسل در نسل سے ہوتا چال آرہا ہے۔يہ دستکارياں عام 
باس پر شيشہ سازی اور کندہ کاری کا نہايت نفيس کام ہوتا ہے اور طور پر خواتين اپنے گهروں ميں کرتی ہيں۔سنده ميں ل

يہ اپنی جگہ خود بڑا منفرد ہے۔سندهی اجرک بہت مشہور اور مقبول ہے۔کراچی ميں سيپيوں اور پتهروں سے زيور اور 
کام ہوتا  آرائشی اشياءبنائی جاتی ہے۔صوبہ سرحد ميں کڑهائی، مينا کاری، اورکشيدہ کاری کا اعلیٰ اور معياری

 ہے۔دستکاری کے ميدان ميں پنجاب کا بهی بڑا حصہ ہے۔
ملتان کی اونٹ کی کهال سے بنے ہوئے ليمپ اور ديگر مختلف اشياءنيز نيلے رنگ کی ميناکاری والے برتن، بہاولپور 

 کی مٹی کی نازک صراحياں و ديگر ظروف۔ يہ سب ان

ہيں۔چنيوٹ ميں لکڑی پر کندہ کاری واال فرنيچر تيار ہوتا ہے۔  عالقوں کے لوگوں کے نفيس اور فنکارانہ کام کے عکاس
پاکستان ميں کڑهائی، کشيدہ کاری اور شيشے کا کام بهی بہت اعلیٰ معيار کا ہوتا ہے۔ دستکاری کی يہ صفت پاکستان کے 

نب ہماری اکثر شہروں، ديہاتوں اور قصبوں ميں قائم ہے۔جس سے ايک طرف ان کو روزگار ملتا ہے اور دوسری جا
 ثقافت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ دستکارياں زِر مبادلہ کمانے کا ايک ذريعہ بهی ہيں۔

 تہواروں کی ہماری ثقافت کے لئے اہميت بيان کيجئے؟  

 تہوار

پاکستان ميں ہر سال کئی تہوار اور ميلے منعقد ہوتے ہيںاور يہاںکے لوگوں کی خوشی اور مسرت کا باعث بنتے ہيں۔يہ 
اور ميلے حسِب ذيل ہيں۔تہوار   

 عيد الفطر

عيد الفطر ماِہ رمضان المبارک کے اختتام پر يکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ ُان مسلمانوں کے لئے جنہوں نے پورے ماِہ 
رمضان ميں روزے رکهے ہوں اهللا تعالیٰ کی جانب سے انعام و اکرام ہے۔لوگ عيد پر اچهے اچهے لباس پہنتے ہيں۔ 

ں۔ مالدار لوگ غرباءاور مساکين کی نقدرقوم کے ذريعے مدد کرتے ہيں۔سوياں کهاتے ہي  
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 عيد االضحی

عيد االضحی ماہ ذی الحجہ کی دس تاريخ کو منائی جاتی ہے۔يہ عيد ُاس قربانی ياد ميں منائی جاتی ہے جو حضرت ابراہيم 
ر تهی۔عيد االضحی کے روز ہ کی قربان کرکے پيش کی ؑ◌ نے اهللا تعالیٰ کے حکم سے اپنے فرزندحضرت اسماعيل 

صاحب حيثيت اپنی طرف سے جانور کی قربانی دے کر عزيزوں، دوستوں، ہمسايوں، اہِل محلہ اور غرباءميں گوشت 
روز تک کی جاسکتی ہے۔ 3تقسيم کرتے ہيں۔قربانی ذی الحجہ کی دس، گيارہ اور بارہ تاريخ يعنی   

 خالی جگہ ُپر کريں
ہے۔ ُاردوپاکستان کی قومی زبان     

ثقافت ہے۔ مشترکہپاکستان کی ثقافت ايک   

ہے۔ قميضاور  شلوارپاکستان کا قومی لباس   

زبانيں بولی جاتی ہيں۔ چارپاکستان ميں   

بولی جاتی ہے۔ براہویاور  پشتوبلوچستان ميں دو زبانيں   

ہيں۔ جمال الديناور آزاد  خان نصيربلوچی زبان کے دو عظيم شعراءگل   

شاعر تهے۔ پنجابیشاہ حسين ايک عظيم   

ميں بے پناہ ترقی کی۔ نظماور  نثرآزادی کے بعد سندهی زبان نے   

غذا کهاتے ہيں۔ سادہپاکستان کے اکثر لوگ   

کا ايک ہی پيغام جو ہمارے صوفيوں نے مختلف زبانوں ميں ديا ہے۔ محبتاور  ُاخوت  

کے مہينے ميں منائی جاتی ہے۔ شوالعيد الفطر   

مناتے ہيں۔ والدتدسمبر کو حضرت عيسیٰ کا يوِم  25يسائی ع (  
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 مختصر سوال و جواب
 پاکستانی ثقافت پر تين جملے لکهيں۔

ُاردو ہماری قومی زندگی کی مشترکہ قدر ہے چونکہ يہ پورے ملک ميں بولی اور سمجهی جاتی ہے ۔اسلئے اس سے  
 قومی ثقافت و يکجہتی کا اظہار ہوتا ہے۔

تعمير ميں پاکستان کاثقافتی ورثہ بے حد شاندار ہے۔ مسلمان بادشاہوں کی عمارات اور ان کا اعلیٰ فِن تعميراس کامنہ فِن  
 بولتا ثبوت ہے۔

مشترکہ ثقافتی ورثے کا اظہار عالقائی شاعری اور ادب کی ان قدروں سے ہوتا ہے جو تمام عالقوں کے ادب ميں يکساں  
 موجود ہيں۔

وصيات بيان کيجئے۔ُاردو کی تين خص  
ُاردو زبان کے اندر دوسری زبان کے الفاظ جذب کرنے کی صالحيت موجود ہے۔اس سے مشترکہ ثقافتی قدروں کو  

 فروغ ملتا ہے۔
 ُاردو زبان قومی يکجہتی اور اتحاد کا تصور ُابهارتی ہے۔ 

کی زبان کہالتی ہے۔ ُاردو زبان پاکستان کے ہر حصے ميں بولی اور سمجهی جاتی ہے۔اس لئے يہ رابطہ   

 ثقافت کے کوئی چار عناصر تحرير کيجئے۔
 رسوم و رواج 
 عقيدہ و مذہب 

 رہن سہن اور لباس 
 زبان 

 پاکستان کے قومی لباس پر تين جملے لکهيں۔
 پاکستان کا قومی لباس نہايت سادہ اور باوقار ہے 

عورتوں کا عام لباس شلوار، قميض اور دوپٹہ ہے۔مرد شلوار قميض يا ُکرتا، شيروانی اور ٹوپی يا پگڑی پہنتے ہيں۔   
 پاکستان کا قومی لباس بارعب اور باوقار ہونے کے ساته ساته پہننے والے کے اعلیٰ ذوق کا مظہربهی ہے۔ 

 پاکستان کی کونسی دستکارياں زيادہ مشہور ہيں؟ ان کی اہميت پر تين جملے بيان کريں۔
چاندی کے زيورات، ملتان ميں اونٹ کے چمڑے سے بنی ہوئی مختلف اشيائ، صوبہ سنده ميں شيشے کا کام، سوسی اور 

نيلے رنگ کی ميناکاری والے برتن، بہاولپور ميں مٹی کی نازک صراحياں اور ديگر ظروف، چنيوٹ ميں لکڑی پر کندہ 
نتی ہيں،جبکہ کاری واال فرنيچر کا کام ہوتا ہے۔کراچی ميں سيپيوں اور پتهروں سے قسم قسم کی آرائشی چيزيں ب

 بلوچستان اور سرحد کی کشيدہ کاری مشہور ہے۔ يہ تمام اشياءزِر مبادلہ کمانے کا ذريعہ بن رہی ہيں۔

 گهريلو صنعتوں کے تين فوائد بيان کيجئے۔ :سوال
 گهريلو صنعتيں بے شمار لوگوں کے روزگار کا ذريعہ ہوتی ہيں۔ 

کی طرف منتقلی کے عمل کو روکنے کا ذريعہ بن سکتا ہے۔ ديہات ميں گهريلو صنعتوں کا قيام ديہات سے شہروں   
 گهريلو صنعتيں پاکستان کے لئے قيمتی زِر مبادلہ کاايکذريعہ ہيں۔ 
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 کسی ملک کی ترقی ميں تعليم کی اہميت بيان کيجئے؟
کسی بهی ملک کی ترقی اور ) پاکستان کی تعليمی پاليسی کے حوالے سے(ترقی کے لئے تعليم کی اہميت

فروغ ميں تعليم کو ايک اہم درجہ حاصل ہے۔ اسی کی بدولت افراد علم و آگہی کی دولت سے ماالمال 
ہوتے ہيںاور علم ايک ايسی قوت اور دولت ہے جو استعمال کرنے سے بڑهتی ہے۔تعليم کی اہميت يہ 

 ہے کہ

نسان سائنس اور تعليم نے انسان کو ارتقاءکے کئی مراحل سے گذرنے ميں مدد دی ہے۔ جس کی بدولت ا
 فنی ترقی کے موجودہ دور تک پہنچ سکا ہے۔

 انسان تعليمکی مدد سے ہی زمين کی فطری قوتوں پر قابو پاسکا ہے۔

 تعليم کسی قوم کے نظريے کو سمجهنے اور اس نظريے کو استحکام بخشنے ميں مدد ديتی ہے۔

ذبات کو فروغ ديتی ہے۔تعليم افراد ميں قومی شعور کو اجاگر کرتی ہے اور حب الوطنی کے ج  

تعليم کسی بهی شہری کو اس کے حقوق و فرائض سے آگاہی ميں مدد ديتی ہے تاکہ وہ معاشرہ کی فالح 
 و بہبود کے فروغ ميں اپنا کردار ادا کرسکے۔

تعليم سے لوگوں کی تخليقی صالحيتوں کے فروغ ميں مدد ملتی ہے۔ جس سے معاشرے ميں صحت مند 
کا عمل تيز ہوجاتا ہے۔ اور تعميری تبديليوں  

تعليمی ارتقاءاور معاشی ترقی کا چولی دامن کا ساته ہے۔ تعليم کا معيار جتنا زيادہ بلند ہوگا افراد بهی 
 اتنے ہی ہنر مند ہوں گے اور اتنا ہی ملک ترقی کر سکے گا۔

 تعليم قدرتی وسائل کی تالش اور ان کے نفع آور استعمال ميں مدد ديتی ہے۔

نی وسائل کے فروغ کا سب سے بہترين ذريعہ ہے۔ تعليم کے توسط سے ہی سائنسی اور تعليم انسا
 تکنيکی ترقی ممکن ہوسکی ہے۔
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ميں بيان کردہ تعليم کے اہم پہلووں پر ) ء2010ء تا 1998(قومی تعليمی پاليسی 
 روشنی ڈاليے؟

 قومی تعليمی پاليسی برائے 1998ءتا 2010ءميں تعليم کی اہميت

ءميںملک بهر ميں تعليم کی اہميت کے مندرجہ ذيل پہلووں اور نکات پر زور 2010ءتا 1998تعليمی پاليسی برائے قومی 
 ديا گياہے۔

 تعليم کی سہولت تمام شہروں تک وسيع کی جائيگی اسلئے کہ يہ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے۔

ءتک ابتدائی 2010ئع استعمال کيے جائيں گے۔ ناخواندگی کو يکسر ختم کرنے کے لئے تمام رسمی اور غير رسمی ذرا
فيصد تک بڑهائی جائے گی۔ 100کے بچوں کے داخلوں کی شرح ) سال9سال تا 5(عمر   

تک نافذکرديا جائے گا۔05-2004منظور کرکے ) ايکٹ(الزمی ابتدائی تعليم کا قانون   

يٹرک کے ساته ميٹرک ٹيکنيکل کی نئی جو لوگ اعلیٰ تعليم جاری رکهنے کا ارادہ رکهتے ہوں ُان کے لئے عمومی م
اسکيم متعارف کرائی جائے گی۔ ٹيکنيکل تعليم کی سہولتيں بڑهائی جائيں گی اور ٹيکنيکل اور پيشہ ورانہ تعليم کے اساتذہ 

 کی تربيت کا پروگرام شروع کيا جائے گا تاکہ ان اساتذہ کی بڑهتی ہوئی طلب کو پورا کيا جاسکے۔

نسی علوم کا دائرہ وسيع کيا جائے گا۔ اس مقصد کے لئے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجوں تک ٹيکنيکل تعليم اور سائ
 کمپيوٹر کی تعليم متعارف کرائی جائے گی۔ اساتذہ کرام کو فنی اورٹيکنيکل تربيت کے مواقع فراہم کئے جائيں گے۔

ا۔پرائمری اساتذہ کی تعليمی سطح تربيت اساتذہ کے اداروں کی موجودہ گنجائش کو پوری طرح استعمال کيا جائے گ
ميٹرک کے بجائے انٹر ميڈيت مقرر کرکے تعليم اساتذہ کے پروگرام کے معيار کو بلند کيا جائے گا۔ايف اے، ايف ايس 

بی ايس سی کے لئے دو متوازی پروگرام متعارف کرائے جائيں گے۔تعليم اساتذہ کے نصاب پر نظر ثانی / سی اور بی اے
ے کے دوسرے ممالک کے پروگراموں کے ہم پّلہ بنايا جائے گا۔کرکے اس کو اس خط  

نجی شعبوں کو غير تجارتی بنيادوں پراور خاص طور پر ديہی عالقوں ميں تعليمی ادارے کهولنے کے لئے مالی امداد 
قائم کی گئی ہے۔) ايجوکيشن فاونڈيشن(کی فراہمی کے لئے ايک تعليمی فاونڈيشن   

قائم کی جائے گی تاکہ تعليمی پروگراموں کے نفاذ ) ڈسٹرکٹ ايجوکيشن اتهارٹی(”درہ تعليمضلعی مقت“ ہر ضلع ميں ايک
 اور ان کی نگرانی کے لئے عوام کی شرکت کو يقينی بنايا جاسکے۔

فيصد کرديا جائے گا۔ 4فيصد سے بڑها کر  2.2تعليم کے لئے قومی بجٹ کو کل قومی آمدنی کا   
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ميت بيان کيجئے؟تعليم کی سماجی و ثقافتی اہ  

 سماجی و ثقافتی پہلو

جہالت اور ناخواندگی تمام سماجی برائيوں کی جڑ ہے۔تعليم کی کمی کی وجہ سے بے شمارايسی رسوم و رواج پر عمل 
کيا جاتا ہے جو اسالمی تعليمات و اقدار کے منافی ہيں۔مثال کے طور پر شادی بياہ کے مواقع پر ہوائی فائرنگ، رويت 

جهگڑا اور منشيات کا استعمال وغيرہ۔ لوگوں کی ذہنی سطح کا اظہار ان کی ثقافت اور طور طريقوںسے ہوتا ہالل پر 
ہے۔اسی لئے ثقافتی اقدار کو بامقصد ہونا چاہيے ۔تعليم کے بغير مصّوری، شاعری، ادب اور ديگر فنون لطيفہ کو سراہا 

تی تعليم کی بدولت ہی ممکن ہے۔ايک تعليم يافتہ شخص نہيں جاسکتا۔ روز مرہ کے معموالت اورمعامالت ميںخوبصور
اپنے بہتر انداز گفتگو ،خوبصورت رويے اوراچهے برتاو سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ زندگی کو بہتر بنانے کے لئے صرف 

دولت ہی کافی نہيں ہے۔بلکہ يہ تعليم ہی ہے جو انسان کو مہذب اور متمدن بناتی ہے۔پس رويوں، طور طريقوں اور 
دگی گذارنے کے انداز ميںمفيد تبديلی کے لئے تعليم ايک انتہائی اہم ذريعہ ہے۔اسی سے سماجی برائيوں کو مٹانے ميں زن

 بهی مدد ملتی ہے۔

 پاکستان ميں رسمی تعليم کی ساخت کس قسم کی ہے؟

 رسمی تعليمی نظام

نصاب کے مطابق کتب رائج کی  رسمی تعليمی نظام سے مراد يہ ہے کہباقاعدہ تعليمی ادارے کهولے جائيں۔وہاں
جائيں۔اساتذہ کا تقرر کيا جائے اورامتحانات کا ايک ايسا نظام اور طريقہ وضع کيا جائے جو طلبہ کی تعليمی قابليت کو 

جانچ سکے اور پهرکامياب طلبہ اور طالبات ميں سرٹيفکٹ، ڈگرياں اور اسناد تقسيم کی جائيں۔رسمی تعليم کے لئے 
نائے جاتے ہيںاور ان قواعد اور ضوابط سے اس نظام کی نگرانی کی جاتی ہے۔کسی سرٹيفکٹ، قاعدے اور قانون ب

ڈگری يا سند کے حصول کے لئے ايک خاص سطح تک مطالعہ اور پڑهائی کا دورانيہ ہوتا ہے۔رسمی تعليم کی روح اس 
سے حکومت کے دائرہ اختيار ميںآتی کی تنظيم و تربيت، انتظام ونگرانی و اختيارميں پوشيدہ ہے۔رسمی تعليم مکمل طور 
 ہے۔پاکستان ميں رسمی تعليمی نظام کو حسب ذيل سطحوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے۔

 ابتدائی يا پرائمری سطح

پاکستان ميں ابتدائی تعليم پہلی سے پانچويں جماعت تک دی جاتی ہے۔کل مدت پانچ سال ہے۔بچوں کو چار يا پانچ سال کی 
ميں داخل کيا جاتا ہے۔ عمر ميں پہلی جماعت  

 وسطی يا مڈل سطح

سطح تک تعليم کا نام ديا گيا ہے۔اس کی مدت تين سال ) مڈل(چهٹی جماعت سے آٹهويں جماعت تک کی تعليم کو وسطی 
تعليم ميں کاميابی کے بعد اسکول کی جانب سے ايک سرٹيفکٹ جاری کيا جاتا ہے۔) پرائمری(ہے۔ ابتدائی   

 ثانوی يا سيکنڈری سطح

نويں اور دسويں جماعت کو ثانوی سطح کہا جاتا ہے۔ثانوی اسکول امتحانات ميں کاميابی کے بعد طلباءکو اعلیٰ ثانوی 
جماعتوں ميں داخل کيا جاتا ہے۔اس کی مدت دوسال ہے۔اس درجے ميں کاميابی کے بعد متعلقہ بورڈ ايک سرٹيفکٹ 

 جاری کرتا ہے۔
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 اعلیٰ ثانوی يا ہائير سيکنڈری سطح

رہويں اور بارہويں جماعتوں کو اعلیٰ ثانوی درجہ کہا جاتا ہے۔ثانوی اسکول امتحانات ميں کاميابی کے بعد طلباءکو گيا
اعلیٰ ثانوی جماعتوں ميں داخل کيا جاتا ہے۔اس کی مدت دو سال ہے۔اس درجے ميں کاميابی کے بعد متعلقہ بورڈ ايک 

 سرٹيفکٹ جاری کرتا ہے۔

 سند يا ڈگری کی سطح

ثانوی سطح کی تعليم ميں کاميابی کے بعد ِاس درجے کا آغاز ہوتا ہے اورطلبہسند کے حصول کے لئے کسی کالج  اعلیٰ
ميں داخلہ ليتے ہيں۔حکومت نے اس کی مدت دو سال سے بڑها کر تين سال کردی ہے اور اب يہ پڑهائی کے تيرہويں 

سنديا ڈگری جاری کرتی ہے۔تاہم ) يونيورسٹی(امعہ سال سے پندرہويں سال تک جاری رہتی ہے۔کامياب اميدواروں کو ج
 ملک کے بعض حصوں ميں اس وقت بهی ڈگری کورس کی مدت دو سال ہے۔

 جامعہ (يونيورسٹی) کی سطح

کی ) جامعہ(جب طلبہ کسی کالج سے ڈگری کے درجے کے امتحان ميں کامياب ہو جاتے ہيں۔اس کے بعد وہ يونيورسٹی 
ہيں۔اس کی مدت دو سال ہےسطح کی تعليم کا آغاز کرتے   

 پيشہ ورانہ تعليم

 پيشہ ورانہ تعليم بهی رسمی تعليم کا حصہ ہے۔اس کو مندرجہ ذيل اقسام ميں تقسيم کيا جاتا ہے۔

 ڈپلوما

 انجينئرنگ کی سند

 ميڈيکل کی سند

کی سند) کامرس اور بزنس ايڈمنسٹريشن(تجارت   

 زرعی تعليم کی سند

 اعلیٰ تعليم

ی، ايم بی اے اور ايم کام کے بعد مزيد اعلیٰ تعليم حاصل کی جاسکتی ہے۔ماسٹر کی سند حاص کرنے ايم اے، ايم ايس س
کے بعد پی ايچ ڈی کی سند حاصل کی جاتی ہے۔اس طرح ايم بی بی ايس بننے کے بعد ڈاکٹر طب کی مختلف شاخوں ميں 

می تعليم کے لئے حکومت نے پورے ڈاکٹر کہالتے ہيں۔ رس) ماہر(اختصاص حاصل کرتے ہيں۔ايسے لوگ اسپيشلسٹ 
پاکستان ميں التعداد ادارے کهول رکهے ہيں۔يہ نظام عمومًا حکومت کے زيِر اہتمام اور زيِز نگرانی ہوتا ہے اور يہاں 

حکومت کے قواعد و ضوابط کی پيروی کی جاتی ہے۔تاہم اس رسمی نظاِم تعليم ميں ہر سطح اور درجے کے لئے نجی 
هل گئے ہيں۔ليکن ان نجی اداروں کی فيس سرکاری اداروں سے بہت زيادہ ہوتی ہے اور يہ عمومًا تعليمی ادارے بهی ک

 ملک کے متوسط طبقے کے لئے ناقابِل برداشت ہوتے ہيں۔
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 تعليم کی ثانوی سطح پر نصاب کے اہم اجزاءکيا ہيں؟

 تعليم اور پڑهائی کے منصوبے اوراسکيميں

سے مختلف درجات ميں مجوزہ نصاب مراد ہوتا ہے۔تعليم کے مختلف درجات ) اسکيموں(تعليم يا مطالعہ کے منصوبوں 
 اور سطحوں کے لئے تعليمی منصوبے ايک دوسرے سے قطعًا جدا ہوتے ہيں۔يہ منصوبے ذيل کے مطابق ہيں۔

 ابتدئی يا پرائمری سطح

ہ حساب، مطالعہ فطرت اور اسالميات شامل ابتدائی يا پرائمری سطح کے مضامين ميں عالقائی زبانيں، ُاردو، گنتی، ساد
 ہيں۔

 وسطی يا مڈل سطح

اس اسکيم کے مضامين ميں عالقائی زبانيں، ُاردو، انگريزی، الجبرا، جيوميٹری، سائنس، معاشرتی علوم اور اسالميات 
 شامل ہيں۔

 ثانوی سطح

بہ کے لئے الزمی مضامين ہيں۔فنون اس سطح پر ُاردو، انگريزی، اسالميات اور مطالعہ پاکستان تمام گروپوں کے طل
کے طلبہ کے لئے جنرل سائنس الزمی مضمون ہے۔اس کے عالوہ وہ رياضی اور فنون کے دو مضامين بهی ) ہيومينٹيز(

اختيار کرسکتے ہيں۔سائنسی گروپ کے طلبہ الزمی مضامين کے ساته ساته طبيعات، کيميا، رياضی اور حياتيات بهی 
 پڑهتے ہيں۔

 اعلیٰ ثانوی سطح

اس سطح ميں سائنس اور فنون دونوں گروپوں کے طلبہ کے لئے ُاردو، انگريزی، اسالميات اور مطالعہ پاکستان الزمی 
مضامين ہيں۔سائنس گروپ کے طلبہ سائنس کے تين مضامين اور فنون گروپ کے طلبہ فنون کے تين مضامين منتخب 

ڈيکل، پری انجينئرنگ اور جنرل سائنس گروپ۔ کامرس کرتے ہيں۔سائنس کے پهر تين گروپ بنتے ہيں يعنی پری مي
کے تين مضامين منتخب کرتے ہيں۔) کامرس(گروپ کے طلبہ بهی تجارت   

 ڈگری کی سطح

بی اے اور بی ايس سی کے سطح يا درجے پر فنکشنل انگريزی، مطالعہ پاکستان اور اسالميات الزمی مضامين 
ام گروپوں کے طلبہ دو سے تين تک اختياری مضامين کا انتخاب کرتے ہيں۔اختياری مضامين کی ايک فہرست ميں سے تم

 ہيں۔
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 يونيورسٹی کی سطح

ماسٹرز کے درجے کے لئے طلبہ تعليم کے کسی ايک شعبے کا مطالعہ کرتے ہيں اور ہر شعبے ميں وہ سات يا آٹه 
کا مضمون منتخب کرنے کا اختيار ہوتا  مضامين کا مطالعہ کرتے ہيں۔يہاں پر طلبہ کو مختلف مضامين ميں سے اپنی پسند

کے بعد طلبہ ان مضامين ميں ايم فل اورپی ايچ ڈی کرسکتے ہيں جو ) ايم ايس سی/ايم اے(ہے۔ يونيورسٹی کی سطح 
انہوں نے ايم اے يا ايم ايس سی کی سطح پر منتخب کيے تهے۔جو لوگ پيشہ ورانہ نوعيت کی سند حاصل کرتے ہيں 

، زراعت )ميڈيکل(ميدانوں ميں ايم فل اور پی ايچ ڈی کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ انجينئرنگ ، طبانہيں بهی اپنے اپنے 
اختياری مضامين ہيں۔ان ميں طلبہ کے لئے انتخاب بہت وسيع نہيں ہوتا ہے۔ ان کو طے شدہ ) کامرس(اور تجارت 

 مضامين ميںسے ہی پڑهنا ہوتا ہے۔

 تربيتِ  اساتذہ پر ايک نوٹ تحرير کيجئے؟

 تربيِت اساتذہ

کوئی بهی تعليمی نظام اپنے اساتذہ کی علمی سطح پر بلند ترين ہوتا ہے۔ کسی بهی نظاِم تعليم ميں اساتذہ اہم کردار ادا 
کرتے ہيں۔اس لئے يہ انتہائی ضروری ہے کہ اساتذہ مناسب علم اور مہارت کے حامل ہوں اور تعليم کے مقاصد کے 

ا کرنے کے لئے مناسب رويہ اختيار کرتے ہوں۔ تربيِت اساتذہ کی چند مخصوص حصول اور اپنی ذمہ داريوں کو پور
 سطحيں ہيں جو اساتذہ کی عمومی تعليمی قابليت کے پيِش نظر رکهی گئی ہيں۔

 پرائمری اسکول اساتذہ

ی حاصل پرائمری اسکول کے اساتذہ کو تربيت دی جاتی ہے بشرطيکہ انہوں نے ثانوی اسکول امتحان ميں الزمًا کامياب
پی ٹی (کرلی ہو۔انہيں ايک سال کی تربيت مہيا کی جاتی ہے۔تربيت کی تکميل کے بعد انہيں پرائمری ٹيچرز سرٹيفکٹ 

 کی سند دی جاتی ہے۔ (سی

 مڈل اسکول اساتذہ

ايف ايس سی کے امتحان ميں کاميابی حاصل کرچکے ہوں انہيں ايک سال کی تربيت دی جاتی /ايسے افراد جو اف اے
کی سند دی جاتی ہے۔ پی ٹی سی اور سی ٹی کی تربيت گورنمنٹ کالجز آف ) سی ٹی(سرٹيفکٹ ِان ايجوکيشن  ہے اور

ميں مہيا کی جاتی ہيں۔لڑکوں اور لڑکيوں کے لئے عليحدہ عليحدہ ايليمينٹری کالج ) جی سی ای(ايليمينٹری ايجوکيشن 
ے گئے ہيں۔ہيں۔يہ ايليمينٹری کالج ملک کے اندر ضلعی صدر مقام پر کهول  

 ثانوی اسکول اساتذہ

بی ايس سی کی سند کے حامل ہوں انہيں گورنمنٹ کالج آف ايجوکيشن ميں ايک سال کی تربيت دی /ايسے افراد جو بی اے
کہالتی ہے۔يہ کالج ملک کے ہر صوبے ميں چند منتخب مقامات پر کهولے ” )بی ايڈ(بيچلرزآف ايجوکيشن “جاتی ہے۔جو 

تعليم کے کسی ايک شعبے ميں خصوصی مہارت حاصل کرنا چاہتے ہيںوہ ايک سال کی مزيد تربيت گئے ہيں۔جو لوگ 
ايم ايڈ(ماسٹر آف ايجوکيشن “حاصل کرتے ہيں۔جسے  کہتے ہيں۔کورس کالج آف ايجوکيشن يا جامعات کے انسٹيٹيوٹ  “(

يم فل اور پی ايچ ڈی بهی کرتے ہيں۔ايم آف ايجوکيشن ميں کرائے جاتے ہيں۔چند اساتذہ جامعات کے تعليم کے ميدان ميں ا
ايڈ اور ايم فل اسناد کے حامل افراد کالج آف ايجوکيشن ميں پڑهاتے ہيں۔ جامعہ کی سطح پر اساتذہ کو تربيت دينے کے 
لئے پی ايچ ڈی افراد کا تقرر کيا جاتا ہے۔ عالمہ اقبال اوپن يونيورسٹی نے اپنے فاصالتی تعليمی نظام کے تحت ايسے 

تذہ کی تربيت کا آغاز کيا ہے جو تربيت اساتذہ کے باقاعدہ اداروں کے رسمی کورس ميں کسی وجہ سے شريک نہيں اسا
کے تحت تربيت اساتذہ کے کورسوں کو جديد بنايا گيا ہے اور اسی کی ) ئ2010ءتا 1998ہوسکتے۔ قومی تعليمی پاليسی 

يا گيا ہے اور اساتذہ کی تنخواہيں بهی بہتر کی گئی ہيں۔مطابقت ميں ہر سطح پر تربيت کی مدت اور وقفہ بهی بڑهاد  
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اور پيشہ ورانہ تعليم کی اہميت بيان کيجئے؟) ٹيکنيکل(پاکستان ميں فنی  :سوال  

 ((ٹيکنيکل اور ووکيشنل تعلی)فنی اور پيشہ ورانہ تعليم

ترقی کی رفتار کو برقرار جديد عہد فنی اور پيشہ ورانہ تعليم کا عہد ہے۔ جس کی بدولت اقتصادی اور صنعتی 
رکهنے ميں مدد ملتی ہے۔اسی لئے حکومت نے ملک ميں فنی اور پيشہ ورانہ تعليم کو بہتر بنانے پر خصوصی 
توجہ دی ہے۔ہر ضلعی صدر مقام پر پولی ٹيکنک انسٹيٹيوٹ کهولے گئے ہيں۔ان اداروں ميں ميٹرک ميں کامياب 

تعليم کا ڈپلومہ ديا ) ٹيکنيکل(کيا جاتا ہے۔فارغ التحصيل طلبہ کو فنی ہونے والے طلبہ کو اہليت کی بنيادپر داخل 
جاتا ہے۔حکومت نے ملک بهر ميں ايسےکئی منصوبے شروع کئے ہيں جن کا مقصد ان فنی تعليمی اداروں کو 

الے آالت و سازوسامان کی سہولتيں فراہم کرنا، فنی تعليم کے نصاب کو بہتر بنانا اور فنی تعليم مہيا کرنے و
اساتذہ تيار کرنا ہے۔حکومت پاکستان نے ايک سائنسی تعليم کے پروگرام کا آغاز کيا ہے جس کا مقصد رياضی 
اور سائنس کی تعليم کے نصابوں کے معيار کو بہتر کرنا ہے۔ان نصابوں سے تقريبًاچه فيصد طلبہ کامياب ہوں 

 گے۔

ر غالم اسحاق خان انسٹيٹيوٹ آف ٹيکنالوجی کے مقام پ (TOPI) حکو مت پاکستان نے صوبہ سرحد ميں ٹوپی
قائم کيا ہے۔جو فنی تعليم کا سب سے زيادہ معياری اور جديد ادارہ ہے۔اس کا معيار بين االقوامی سطح کا ہے 

مگر اس ادارے ميں صرف مالدار افراد ہی تعليم حاصل کرسکتے ہيں۔ فيصل آباد ميں ٹيکسٹائل کی پيشہ ورانہ 
ک ادارہ قائم کيا گيا ہے جو کپڑے کی صنعت کے ماہرين تيار کرتا ہے۔اور فنی تربيت کا اي  

سنده ميں پولی ٹيکنيک ادارے اور کالج کراچی، حيدرآباد، بدين اور نواب شاہ ميں قائم ہيں۔سنده ميں ہر ضلع 
 کے صدر مقام پر ٹيکنيکل انسٹيٹيوٹ بهی قائم کئے گئے ہيں۔

لئے زور دے رہی ہے تاکہ ايسے سند يافتہ اور تعليم يافتہ فنی ہاته تيار حکومت فنی اور پيشہ ورانہ تعليم پر اس 
کئے جاسکيں جو بين االقوامی مارکيٹ ميں مقابلے کے لئے اعلیٰ معياری فنی مصنوعات تيار کرسکيں۔ حکومت 

 فنی اور پيشہ ورانہ تعليم کی بہتری پر کثير رقم خرچ کررہی ہے۔

م مسائل کيا ہے؟پاکستان ميں تعليم کے شعبے ميں اہ  

 شعبہ تعليم ميں مسائل

 پاکستان کو شعبہ تعليم ميں مندرجہ ذيل مسائل کا سامنا ہے۔

 جاگيرداروں اور زمينداروں کا طرِز عمل

غريب بچوں کی تعليم کی راہ ميں جاگيردارانہ نظام سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔والدين اتنے غريب ہيں کہ بمشکل ہی اپنے 
ات برداشت کرسکتے ہيں۔دوسری جانب ديہی عالقوں ميں جاگيردار اور زميندار غريب والدين بچوں کی تعليم کے اخراج

کے بچوں کی تعليم کی حوصلہ شکنی کرتے ہيں۔وہ غريب بچوں سے بہت کم معاوضہ پر کام لينا چاہتے ہيں۔يہی وجہ ہے 
تعليم کو بهی بہت نقصان پہنچا ہے۔کہ ديہی عالقوں ميں خواندگی کی شرح ميں اضافہ نہيں ہوا ہے۔اس طرح بچيوں کی   

 :سياستدانوں اور اعلیٰ سرکاری حکام کا رويہ

يہ ہے کہ تعليم کے ذريعے عوام ميں  کے خالف ہيں۔اس کی وجہسياستدان بباطن تعليم کے فروغ اور اس کے پهيالو
 شعور بيدار ہوگا جس سے ُان کی بدعنوانياں اور بے قاعدگياں بے نقاب ہوجائيں گی۔
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 ترِک تعليم

فيصد بچے پرائمری اسکولوں ميں داخل ہوتے  85بچوں ميں ہر سطح پر ترِک تعليم کی شرح بڑهتی جارہی ہے۔تقريبًا 
سطح پر ايک نماياں ) مڈل(فيصد بچے اپنی پرائمری تعليم کا پانچ سالہ دور مکمل کرپاتے ہيں۔وسطی  56ہيں۔ليکن بمشکل 

ِک تعليم کی سب سے اہم وجہ والدين کی معاشی حالت ہے کيونکہ وہ اپنے اکثريت درميان ميں تعليم ترک کرديتی ہے۔تر
 بچوں کی تعليم کے اخراجات براداشت نہيں کرپاتے ہيں۔

 اساتذہ کی غير حاضری

ديہی عالقوں ميں اساتذہ کی غير حاضری نے بهی تعليم کے فروغ کو بری طرح متاثر کيا ہے۔ديہات ميں اساتذہ کی کمی، 
اسکولوں کا وجود اور ديہی اسکولوں کی موثر نگرانی نہ ہونے کے سبب تعليم کے فروغ ) گهوسٹ(فرضی اور جعلی 

 کی رفتار انتہائی سست پڑ گئی ہے۔

 نجی تعليمی اداروں کی بهاری فيس

نجی شعبے کے اسکولوں ميں مہيا کردہ سہو لتوں کے مقابلے ميں بہت زيادہ بهاری فيسيں وصول کی جاتی ہيں۔اساتذہ 
رت سے زيادہ کام کيا جاتا ہے۔ليکن تنخواہيںکم دی جاتی ہيں۔حکومت کو ايسے اسکولوں کی سخت نگرانی سے ضرو

ہزار روپے تک ہے جبکہ ماہانہ فيس بهی  10سو روپے سے  2کرنی چاہئے۔ نجی اسکولوں ميں صرف رجسٹريشن فيس 
ے اثر و رسوخ اور ذاتی تعلقات سے فائدہ اٹهاتے ہزاروں ميں ہوتی ہے۔اساتذہ کا معيار بهی واجبی سا ہوتا ہے ليکن يہ اپن

 هيں۔

 سازوسامان کی سہولتوں کی کمی

تعليم کے معيار ميں پستی اور زوال کا ايک سبب پرائمری اسکولوں کی باقاعدہ عمارتيں نہ ہونا بهی ہے۔اکثر 
ميّسر ہے۔ان اسکولوں ميں فرنيچر اسکولوںکی نہ چار ديواری ہے اور نہ ہی انہيں بيت الخالءاور صاف پانی کی سہولت 

ہيں۔يہ سب بہت بری حالت ميں ہيں۔ان ” واحد کمرہ اسکول“کی بهی کمی ہے۔ديہی عالقوں ميں اکثر اسکول صرف 
 اسکولوں ميں تعليم کا معيار بهی بہت پست ہے۔

 درسی کتب کی عدم دستيابی

سے قاصر ہيں۔نجی اور انگريزی ذريعہ تعليم درسی کتب کی زيادہ قيمتوں کی وجہ سے بے شمار طلبہ انہيں خريدنے 
کے اسکولوں ميں رائج درسی کتابيں بہت مہنگی ہيں۔اعلیٰ تعليم اور پيشہ ورانہ نصابوں کی اکثر درسی کتب درآمد کی 

 جاتی ہيں اور وہ بہت مہنگی ہيں۔

 طلبہ کے لئے رہائش

بن گئی ہے۔ان اداروں ميں طلبہ کی بڑهتی ہوئی  فنی اور ميڈيکل کالجوں کے طلبہ کے لئے ہوسٹل کی رہائش بهی مسئلہ
 تعداد کے لحاظ سے ہوسٹل کی رہائش مہيا نہيں ہے۔

 سياسی مداخلت

تعليمی اداروں کے انتظامی معامالت اور خصوصًا اساتذہ کی تقرريوں اور تبادلوں ميں عوامی نمائندے مداخلت کرتے 
ميں جانب داری برتی جاتی ہے يا سياسی سفارشيں کی جاتی ہيں۔ہيں۔اہليت کو نظر انداز کرديا جاتا ہے اور تقرريوں   



Class IX    Pakistan Studies 
 

Page # 70 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

کے ) اطالعاتی فّنييت(پاکستان ميں تعليم کے ميدان ميں انفارميشن ٹيکنالوجی 
 کيا مقاصد ہيں؟

 معنی اور مفہوم

انفارميشن ٹيکنالوجی(اطالعاتی فّنييت   IT)  ہے۔اس فّنييت کے ميدان ميںايک جديد اختراع ) ٹيلی کميونيکيشن(مواصالت
کی بدولت اعدادوشمار انٹرنيٹ کے ذريعے ہزاروں کلو ميٹر دور ايک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کئے جاسکتے 

ہيں۔افراد اور اداروں نے اپنی اپنی ويب سائٹس تخليق کی ہيں جو پلک جهپکتے ہی مطلوبہ معلومات مہيا کرديتی ہيں۔ 
مواد کے حصول کا تيز رفتار ذريعہ بن گيا ہے۔اطالعاتی فّنييت کے لئے مہارت انٹرنيٹ درآمد اور برآمد اور تحقيقاتی 

اور ہنر مندی کی ضرورت ہے تاکہ مشينوں کو چاليا جاسکے۔پاکستان ميں اطالعاتی فّنييت کا مستقبل بہت روشنہے۔کئی 
 غير ملکی کمپنياں وسيع پيمانے پر اس ميدان ميں سرمايہ کاری کررہی ہيں۔

 مقاصد

کے ميدان ميں اطالعاتی فّنييت کے بهر پور پروگرام کے مندرجہ ذيل مقاصد ہيں۔تعليم   

 ہر درجے پر اطالعاتی فّنييت کے اطالق سے پاکستان کے نظام تعليم کو جديد بنانا۔

 انٹرنيٹ کے ذريعے جديد تحقيق اور تازہ اطالعات و معلومات تک رسائی حاصل کرنا ہے۔

ّنييت کو مقبول بنانا اور انہيں آئندہ عشروں کے لئے تيار کرنا۔ہر عمر کے بچوں ميں اطالعاتی ف  

 کمرہ جماعت ميں تعليم کے آلہ کار کے طور پر کمپيوٹر کے مختلف کرداروں پر زور دينا ہے۔

 اساتذہ کی تربيت اور ديگر تعليمی سرگرميوں کے لئے رسل و رسائل کی ٹيکنالوجی کو استعمال کرنا۔
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؟کيا مراد ہےفالحی رياست سے   

فالحی رياست سے مراد ايک ايسی رياست ہے جو اپنے شہريوں کی بنيادی ضروريات کا خيال رکهے اور انہيں 
اس قابل بنائے کہ وہ ُپر امن وُپرسکون زندگی گزارسکيں۔رياست کے مقاصد ميں جہالت و ناخواندگی، غربت و 

ہيں۔اپنے شہريوں کو ايسے مواقع اور ماحول مہيا کرنا افالس اور معاشرے سے ناانصافی کا خاتمہ شامل ہوتے 
 بهی اس کے مقاصد ميں شامل ہوتا ہے جس ميںوہ اپنی فطری صالحيتيں ُاجاگر کر سکيں۔

 ايک اسالمی فالحی رياست کا کيا تصور ہے؟

 فالحی مملکت کے بارے ميں اسالمی تصور

سال قبل فالحی مملکت کا تصور پيش کيا تها اور خالفت فالحی مملکت کا تصور کوئی نيا نہيں ہے۔اسالم نے چودہ سو 
 راشدہ کے دور ميں اس پر مکمل طور پر عمل کيا گيا تها۔ايک اسالمی فالحی رياست کا تصور حسبِ ذيل ہے۔

اسالم ميں اقتداِر اعلیٰ اهللا تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔رياست نيابتًا اپنے شہريوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی 
حفاظت کرتی ہے۔ہر کس و ناکس کو بال کسی امتياز کے انصاف فراہم کرتی ہے۔يہاں قانون کی نظر ميں سب برابرہوتے 

کی بنياد پرہوتا ہے۔) اهللا کے خوف(ہيں۔افراد کے درميان فوقيت اور برتری کا دارومدارصرف تقویٰ   

مات کا پابند ہو اور وہ اهللا سے ڈرنے واال مسلمان اسالمی فالحی رياست ميں يہ الزم ہے کہ حاکم اسالم کے بنيادی احکا
 ہو۔حاکم تو صرف امين ہوتاہے۔

اسالمی فالحی رياست کا حاکم عوام کا خادم ہوتا ہے۔وہ ہميشہ عوام کی فالح و بہبود کے بارے ميں سوچتا ہے۔ وہ ايک 
 عام آدمی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔

عوام کے سامنے جوابدہ ہوتی ہے۔يہ تمام شہريوں کو ترقی کرنے اور اسالمی فالحی رياست ميں حکومت ہميشہ اپنے 
 آگے بڑهنے کے يکساں مواقع فراہم کرتی ہے۔يہ رياست غير مسلموں سميت تمام افراد کو بنيادی سہولتيں مہيا کرتی ہے۔

اور اس کے  قائم کرتی ہے)ہر سطح پر برابری(اسالمی فالحی رياست کے تصور کا لِب لباب يہ ہے کہ يہ مساوات 
حکمران عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتے ہيں اورہر شخص کی ان تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور يہ اپنے عوام 

 کے سامنے جوابدہ ہوتے ہيں۔

 

 

 

 

 

 



Class IX    Pakistan Studies 
 

Page # 72 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

 پاکستان کے قومی مقاصد کيا ہيں؟ 

 پاکستان کے قومی مقاصد

جہ ذيل ہيں۔پاکستان ايک آزاد، خودمختار اسالمی ملک ہے۔اس کے قومی مقاصد مندر  

 اسالمی معاشرے کا قيام

اسالمی تعليمات اور جمہوريت کے اصولوں کے مطابق ايک اسالمی معاشرہ کا قيام سب سے اہم قومی مقصد 
ہے۔قائد اعظم نے فرمايا تها کہ پاکستان کی تخليقکا مقصد صرف زمين کا ايک ٹکڑا حاصل کرنا نہيں تها بلکہ 

جہاں اسالمی اصولوں کو بروئے کار اليا جاسکے۔اس لئے يہ ہر پاکستانی کا  ايک ايسی تجربہ گاہ کا قيام تها۔
فرض ہے کہ وہ ايسی تمام کاوشوں اور کوششوں ميں شريک ہوں جن کا مقصد ايسا ماحول پيدا کرنا ہو جس ميں 

 لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگياں اسالمی اصولوں کے مطابق بسر کرسکيں۔

 استحصال کے خالف جدوجہد

مساوات، سماجی انصاف، باہمی عزت و احترام اور تعاون کے اصولوں پر مبنی ايک اسالمی معاشرے کا قيام 
ہی ہمارا بنيادی قومی مقصد ہے۔يہ اسی وقت ممکن ہے۔ جب ہرفردکو ترقی کرنے اور آگے بڑهنے کے مساوی 

و۔اسی لئے جہالت، ناخواندگی، غربت افالس مواقع حاصل ہوں اور وہ جہالت، غربت اور استحصال کا شکار نہ ہ
 اور معاشی استحصال کے خالف جدوجہدبهی ہمارا ايک قومی مقصد ہے۔

 رياست کی حفاظت

ملک کو درپيش اندرونی اور بيرونی خطرات سے محفوظ رکهنا بهی حکومت اور عوام کی مشترکہ ذمہ داری 
می مقصد ہے۔ہے۔قومی تشخص اور آزادی کا تحفظ بهی ہمارا ايک اہم قو  

 خود کفالت

خودکفالت ايک بہت وسيع المعنی اصطالح ہے۔ليکن قومی مقاصد کے حوالے سے اس کے معنی يہ ہيں کہ 
پاکستان کو معاشی اور اقتصادی طور پر خود کفيل بنايا جائے۔اس کے لئے قومی سطح پر مسلسل کوششوں اور 

ائل پر انحصار کيا جائے اور تعليم اور کاوشوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے محنت کی جائے، اپنے وس
کا جذبہ و احساس پروان چڑهايا جائے تاکہ خود انحصاری ” پاکستانيت“سائنسی علوم کو فروغ ديا جائے اور 

 کی منزل حاصل ہوسکے۔

 مسلم ممالک کے ساته اتحاد و يکجہتی

فروغ ديا جائے اور انہيں ايک  يہ بهی ہمارا قومی مقصد ہے کہ اسالمی ممالک کے درميان اتحاد و يکجہتی کو
کے کردار ) او آئی سی-آرگنائزيشن آف اسالمک کنٹريز(پليٹ فارم پر يکجا کيا جائے۔ہميں اسالمی ُاّمہ کی تنظيم 

 کو زيادہ مضبوط بنانا ہے تاکہ مسلم ُاّمہ کے مفادات سے متعلق معامالت پر يکُسو ہوکر عمل کيا جائے۔
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 ُپرامن کوششيں

ور عالقائی امن کا فروغ، غير منصفانہ بين االقوامی معاشی اصالحات اور نسلی امتياز کا خاتمہ بين االقوامی ا
 بهی ہمارے قومی مقاصد ميں شامل ہے۔

 فالحی رياست کے قيام کے لئے جدوجہد

سب سے اہم مقصدپاکستان کو فالحی رياست بنانا ہے۔ہمارے وسائل محدود ہيں۔پاکستان کو فالحی رياست بنانے 
سب سے بڑی رکاوٹ مّدبراور دور انديش قيادت کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کے وسائل بہت غير ميں

منظم ہيں۔اس کےلئے ہميں شرح خواندگی ميں اضافہ کرکے، سائنسی اور ٹيکنيکل تعليم کوبڑہا کر اپنے وسائل 
نوانيوں کا خاتمہ بهی ناگزير کو فروغ دينا ہوگا۔پاکستان کو فالحی رياست بنانے کے لئے سماجی برائيوں اور بدع

 ہے۔

 خوراک ميں خودکفالت کيوں ضروری ہے؟

 خوراک ميں خودکفالت

خوراک عوام کی بنيادی ضرورت ہے۔نا مناسب يا کم خوراک کا نتيجہ عوام کی خراب صحت کی صورت ميں 
کی تعمير و نکلتا ہے۔جب عوام صحت مند نہيں ہونگے تو ان کی کارکردگی بهی کم ہوجائے گی جس سے ملک 

ترقی و فروغ کا عمل سست پڑجاتا ہے۔بيرونی ممالک سے خوراک کی درآمد سے ترقی و فروغ کے ديگر 
شعبوں پر ُبرا اثر پڑتا ہے۔ خاص طور سے صنعتی ترقی و فروغ پر کيونکہ غذائی اجناس کی درآمد پرکثير 

۔پاکستان کی آبادی کی اکثريت زِرمبادلہ خرچ ہوجاتا ہے۔پاکستان کی معيشت زراعت پر انحصار کرتی ہے
زراعت سے وابستہ ہے۔قومی آمدنی کا زيادہ بڑا حصہ زرعی پيداوار اور زراعت پر مبنی مصنوعات سے 

جيسی زرعی فصليں زِرمبادلہ کمانے کا اہم ذريعہ ہيں۔صنعتوں ) چينی(حاصل ہوتا ہے۔ چاول، کپاس اور گّنا 
شکر سازی کی صنعت اور بناسپتی تيل کی صنعت جيسی کے لئے بهی زراعت بہت اہم ہے۔کپڑے کی صنعت، 

بے شمار صنعتوں کا انحصار زرعی پيداوار پر ہے۔زرعی ترقی صرف خوراک و غذا کے لئے نہيں ہے بلکہ 
صنعتی ترقی و نشونما کے لئے بهی ضروری ہے۔ صنعتی مصنوعات بهی زراعت کے فروغ ميں استعمال ہوتی 

مندرجہ ذيل فوائد کے حامل ہوسکيں گے۔ ہيں۔ زرعی پيداوار بڑهانے سے ہم  

 قيمتی زِرمبادلہ بچا سکيں گے جو غذائی اجناس کی درآمد پر خرچ ہوتا ہے۔

 مزيد صنعتيں قائم کرسکيں گے، پيداوار بڑها سکيں گے اور زِرمبادلہ کماسکيں گے۔

 بيرونی قرضوں کو کم کرسکيں گے۔

ی بہتر کرسکيں گے۔عوام کی قوِت خريد بڑها سکيں گے اور معياِر زندگ  

 تجارت اور کاروبار کو پهيالسکيں گے۔

 عوام کی روزگار کے مواقع مہيا کرسکيں گے اور غربت مٹا سکيں گے۔
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 خوراک ميںخودکفيل بنانے ميں حکومت کے مقاصد

حکومت زرعی شعبے کی ترقی و فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔اس کا مقصد يہ ہے کہ ملک 
ميں خودکفيل بنايا جاسکے۔اس مقصد کے لئے حکومت نے مندرجہ ذيل اقدام کو خوراک کے معاملے 

 ُاٹهائے ہيں۔

ملک ميں زرعی اصالحات نافذ کی گئی ہيں۔جن کا مقصد يہ ہے کہ زمين کی ملکيت کو محدود کيا جائے 
اور زمين کی ملکيت کی ايک زيادہ سے زيادہ حد مقرر کی جائے اور چهوٹے کسانوں کے حقوق کا 

کيا جائے۔تحفظ   

ترقياتی منصوبوں ميں زرعی شعبے کی ترقی اور فروغ کے لئے خطير سرمايہ خرچ کرکے زراعت 
 پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔

 ڈيم کی تعمير اور چند نئے عالقوں ميں آبی نہروں کی تعمير کے ذريعے وسائل کو وسعت دی گئی ہے۔

کی جارہی ہيں تاکہ کاشتکاروں کو قرضے ديے زرعی ترقياتی بينک اور امداِد باہمی کی انجمنيں قائم 
 جاسکيں۔

کثير تعداد ميں زرعی ادارے قائم کيے گئے ہيں جو زرعی مسائل کے بارے ميں مشورے ديتے ہيں جو 
 زيادہ پيداوار کے لئے معياری اور صحت مند بيج تجويز کرتے ہيں۔

ر متعلقہ آالت کو خريدنے حکومت کی جانب سے مصنوعی کهاد جراثيم کش ادويات، ٹريکٹر اور ديگ
کے لئے بے شمار سہولتيں مہيا کی گئی ہيں۔ حکومتی کوششوں کے نتيجے ميں پاکستان کئی زرعی 

پيداواروں ميں تقريبًاخودکفيل ہوگيا ہے۔ ان ميں چاول، کپاس، گندم، چينی اور مصنوعی کهاد شامل 
ں کے قيام ميں خرچ ہوسکتا ہے اور ہيں۔اس طرح غذائی اجناس کی درآمد سے بچا ہوا زِرمبادلہ صنعتو

 وہ دن زيادہ دور نہيں ہے جب پاکستان خوراک کے معاملے ميں خود کفيل ہوجائے گا۔

 

 


