اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮوﻧﻤﺎء ﮐﯽ اہﻤﯿﺖ اور
ﻋﻤﻞ ﭘﺮ اس ﮐے اﺛﺮات ڈاﮐﭩﺮ ﺟﻼل
ﺑﻠﻮچ
ہﺮ ﺷﻌﺒہ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿں اﮐﺜﺮ ﮐﺎم اﯾﺴے ہﻮﺗے ہﯿں ﺟﻦ ﻣﯿں اﻧﻔﺮادﯾﺖ ﮐﺎ
ﻋﻨﺼﺮﺷﺎﻣﻞ ہﻮﺗﺎ ہے۔اس ﮐے ﭘﺲ ﭘﺮدہ ﺑہﺖ ﺳﺎرے ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺴے ہﻮﺗے ہﯿں ﺟﻮ
اﻧﻔﺮادﯾﺖ ﮐے اس ﻋﻨﺼﺮﮐﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻣﺎغ ﻣﯿں ﭘﺮورش ﮐﺮﺗے ہﯿں وہ ﭼﺎہے
زﻧﺪﮔﯽ ﮐے ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﻌﺒے ﺳے ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮاس ﻣﯿں اس ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ اور
ﺧﻮاہﺶ ہﻮﺗﯽ ہے ﮐہ وہ ﮐﭽﮫ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﺟﺎﺋے ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﭘہﭽﺎن ﺑﻦ ﺟﺎﺋے۔
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎم ﺟﻮاﻧﻔﺮادی ﻧﻮﻋﯿﺖ ﮐے ہﻮں ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اس ﻣﯿں اﻧﻔﺮادی
ﮐﺮدار اہﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ہﻮﺗﺎ ہے اس ﺣﻮاﻟے ﺳے ﺑہﺖ ﺳﺎری ﻣﺜﺎﻟﯿں ﻣﻮﺟﻮد
ہﯿں ﺟﻨہﻮں اﭘﻨے اﻋﻤﺎل ﺳے دﻧﯿﺎ ﮐﻮ ﻧﺌے رﻧﮕﻮں ﺳے ﻧﻮازا۔ اﮔﺮ ہﻢ
ﮐـﯽ ﺑـﺎت ﮐـﺮﯾں اﻧہﯿں ﭘﯿـﺶ ﮐـﺮﻧے ﻣﯿں)(Theoriesدﻧﯿـﺎ ﻣﯿں اﺻﻮﻟـﻮں
اﻧﻔﺮادی ﮐﺮدار ﮐﺎ ہﯽ ﻋﻤﻞ دﺧﻞ ہﻮﺗﺎ ہے ﻟﯿﮑﻦ آﮔے ﭼﻞ ﮐﺮ ﯾہﯽ اﺻﻮل
ذہﻨﻮں ﭘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺛﺮات ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤہ ﺑﻦ ﺟﺎﺗے ہﯿں اور
ﻟﻮگ اﻧﻔﺮادی اور اﮐﺜﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻤﺖ دﯾﻨے ﮐے ﻟﯿے
ؑ اﻧہﯿں اﭘﻨﺎﺗے ہﯿں ۔ﺟﯿﺴے ﻣﺬہﺐ ﺳے واﺑﺴﺘہ اﺻﻮل ﺟﻨہﯿں اﻧﺒﯿﺎء ﮐﺮام
ﻧے ﭘﯿﺶ ﮐﯿے اور اﻧہﯿں ﺳﻤﺎج ﻧے اﭘﻨﺎﯾﺎ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ادوار ﻣﯿں ﻣﻔﮑﺮﯾﻦ ﮐﯽ
وﺿﺢ ﮐﺮدہ اﺻﻮل ﺟﯿﺴے ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﯽ دﻧﯿﺎﻣﯿں ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﺎ ﻧﻈﺮﯾہ
اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ ﺟﺲ ﻧے دﻧﯿﺎ ﻣﯿں اﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﭘﺎء ﮐﯿﺎ ﺟﺲ ﮐﯽ وﺟہ ﻣﻈﻠﻮم
اور ﻇﺎﻟﻢ ﮐے درﻣﯿﺎں ﺧﻠﯿﺞ اﺗﻨﯽ ﺑﮍھ ﮔﺌﯽ ﮐہ اس ﺳے رﯾﺎﺳﺘﻮں ﮐﺎﻧﺌﯽ
ﺳﻤﺖ ﻣﯿں ﺟﻨﻢ ﻣﻤﮑﻦ ہﻮا ،روﺳﻮ  ،ﻻگ اورہﺎﺑﺲ ﻧے اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﯾہ ﺳﻮچ دی
ﮐہ ﺳﻤﺎج ﻧے رﯾﺎﺳﺘﻮں ﮐﯽ ﺷﮑﻞ اور اﭘﻨے اﺧﺘﯿﺎرات رﯾﺎﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﮐﯿﺴے
ﺳﻮﻧﭗ دی)ﻧﻈﺮﯾہ ﻋﻤﺮاﻧﯽ( ،ارﺳﻄﻮ ﻧے ﻧﺌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮچ دی ﺟﺲ ﻧے آﻧے
واﻟے دﻧﻮں ﻣﯿںﯿﻮﻧﺎن ﮐﻮ ﻣﺘﺤﺪﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺎﻣﺰن ﮐﯽ ،ﻧﻔﺴﯿﺎت ﮐﯽ
دﻧﯿﺎﻣﯿں ﺳﮕﻤﻨڈ ﻓﺮاﺋڈ ﻧے اﯾﺴﯽ راہﯿں ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯿں ﺟﺲ ﻧے اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ
ﻣﯿں اﻧﺴﺎن ﮐے ﮐﺮدار اور اس ﮐﯽ ﻧﺸﻮ وﻧﻤﺎء اور اﺳے ﭘﺮﮐﮭﻨے ﮐﺎ زاوﯾہ
دﯾﺎ۔ ان ﮐے ﻋﻼوہ اﮔﺮ ہﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﯾں ﺗﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﯿں ہﻤﯿں اﯾﺴے ﮐﺮدار ﻧﻈﺮ آ ﺋﯿﻨﮕے ﺟﻨہﻮں آﻧے واﻟﻮں ﮐے ﻟﯿے راہﻮں
ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎﺟﻦ ﭘہ ﻋﻤﻞ ﭘﮭﯿﺮا ہﻮ ﮐے اﻧﺴﺎن ﻧے دﻧﯿﺎوی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﻧﻘﺸہ
ﺑﺪل دﯾﺎ۔
ہﻤﺎ را ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻤﺎﺟﯽ روﯾﻮں اوراﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮﻧﻤﺎء ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ہﻮﮔﺎ ﺟﺲ
ﻣﯿں اﻧﻔﺮادی اور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘہﻠﻮؤں ،وﺟﻮہﺎت اور ﺳﻤﺎج ﭘہ اس ﮐے اﺛﺮات
ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰہ ﻟﯿﻨے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮕﯽ ۔

ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﺌے ﮐﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہﯿں ﺟﺐ ﺗﮏ اس ﮐﯽ ﻣﺤﺮﮐﺎت
ﺳﺎﻣﻨے ﻧہﯿں آﺗے ۔ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدار اور روﯾﻮں ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻨے  ،ﭘﺮﮐﮭﻨے ،
ﺳﻤﺠﮭﻨے اور ان ﮐﯽ اﺻﻼح ﮐے ﻟﯿے ﺿﺮوری ہے ﮐہ ﺟﺐ ہﻢ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎم ﯾﺎ ﮐﭽﮫ
ﻧﯿﺎ ﮐﺮﻧے ﺟﺎرہے ہﻮں ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے اﭘﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﻮں ﮐﻮ دﯾﮑﮭﯿں ﮐہ ﺟﻮ
ﻣﯿں ﮐﺮﻧے ﺟﺎرہﺎ ہﻮں آﯾﺎ اس ﮐﺎم ﮐﻮ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﮫ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿں،
اﮔﺮ ﻧہﯿں ﺗﻮ وﺟﻮہﺎت ﮐﯿﺎ ہﯿں ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ذﻣہ داری ﺳﻮﻧﭗ رہے
ہﻮﺗے ہﯿں ﺗﻮ اس ﻣﯿں ﺑﮭﯽ اﻧہﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ ﺧﯿﺎل رﮐﮭﻨﺎہﻮﮔﺎﮐہ ﺟﺴے ذﻣہ
داری ﺳﻮﻧﭙﯽ ﺟﺎرہﯽ ہے آﯾﺎ وہ اس ﻣﻌﯿﺎر ﭘہ ﭘﻮرا اﺗﺮﺗﺎ ﺑﮭﯽ ہے ﮐہ
ﻧہﯿں؟ اس ﭘہ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻨﯿﺎدوں ﭘہ ﺳﻮﭼﮭے  ،ﺳﻤﺠﮭﯿں اور ﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﯿﺠے
ﭘہ ﭘہﻨﭽﻮں ﺗﺐ ﺟﺎ ﮐے ﮐﻮﺋﯽ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﻧے واﻟے دﻧﻮں ﻣﯿں
آپ ﺟﺐ ﮐﺎم ﮐﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺗﻮ وہ ان ﺗﻮﻗﻌﺎت ﮐﯽ رو ﺳے ہﻮﺗﯽ ہﯿں
ﺟﻮ آپ ﻧے واﺑﺴﺘہ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ اور اﮔﺮﺻﻼﺣﯿﺘﻮں ﮐﻮ ﭘﺮ ﮐﮭے اور ﺳﻤﺠﮭے ﺑﻐﯿﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ذﻣہ داری دی ﺟﺎﺋے ﺟﻮ اﮐﺜﺮ دﯾﮑﮭﻨے ﻣﯿں آﺗﺎ ہے ﺗﻮ ہﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑہ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧہﯿں ﮐﺮﭘﺎﺗے ﺟﺲ ﮐﯽ آس ﻟﮕﺎﺗے ہﯿں ۔ہﻢ اﮐﺜﺮ ﺟﺬﺑﺎت ﮐﯽ رو
ﻣﯿں ﺑہﺘے ہﯿں ﻟﯿﮑﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺟﺬﺑﺎت ﮐﺎ ﻧﺎم ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﻋﻤﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻮ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﺮﺗﯽ ہے ﺟﻮ ﺟﺬﺑﺎت ﮐﯽ ﻧﻔﯽ ہے۔
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺒﻠﺘﻮں ﮐے اس ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨے ﮐے ﻟﯿے ﺿﺮوری ہے ﮐہ ہﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﺸﻮوﻧﻤﺎء  ،ﺗﺮﺑﯿﺖ اور اس ﮐے ﻣﺎﺣﻮل ﮐﻮ دﯾﮑﮭﯿں۔ ﺟﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳے
ﮔﺰر ﺗﯽ ہے ﺟﺲ ﮐے اﺛﺮات اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﻮں ﭘﺮ ﭘﮍﺗے ہﯿں۔
اﺻﻮﻟﻮں ﮐﯽ رو ﺳے اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮوﻧﻤﺎء ﭘﺎﻧﭻ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺮاﺣﻞ ﺳے ﮔﺰرﺗﯽ ہے۔
۱۔ﺷﮑﻦ ِ ﻣﺎدر ﺳے ﻟﯿﮑﺮ ۲ﺳﺎل ﺗﮏ ﮐﺎ دوراﻧﯿہ:۔
)اﻟﻒ(ﺷﮑﻦ ﻣﺎدر:۔ ﻣﺎہ ﮐﯽ ﮐﻮﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﭘہﻠﯽ درﺳﮕﺎء ہﻮﺗﯽ ہے ۔ ۹
ﻣﺎہ ﮐﺎ ﯾہ دوراﻧﯿہ ﺟہﺎں ﺑﭽہ ﻧﺸﻮوﻧﻤﺎء ﭘﺎرہﺎ ہﻮﺗﺎ ہے اس ﻣﯿں ۱۶
ہﻔﺘﻮں ﮐے ﺑﻌﺪ ﮐﺎ دوراﻧﯿہ اﻧﺘہﺎﺋﯽ اہﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ہﻮﺗﺎ ہے
ﺟہﺎں ﺧﻮراک  ،ﻣﺎﺣﻮل اور روﯾﻮں ﮐے اﺛﺮات ﺑﺮاﺋے راﺳﺖ ﺷﮑﻦ ِ ﻣﺎدر ﻣﯿں
ﻣﻮﺟﻮد ﻃﻔﻞ ﭘﺮ ﭘﮍﺗے ہﯿں ۔ﻣﺎہﺮﯾﻦ ﮐﺎ ﯾہ ﮐہﻨﺎ ہے ﮐہ اس دوران ﻣﺎں ﮐﻮ
ﺟﯿﺴﺎ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﺴﺮ ہﻮﮔﺎ اس ﮐے اﺛﺮات ﻋﻤﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿں ﺑﮍی ﺣﺪ ﺗﮏ آﻧے
واﻟے اﻧﺴﺎن ﮐے ﮐﺮدار ﮐﺎ ﺣﺼہ ہﻮﺗے ہﯿں ۔
)ب( ﺷﯿﺮﺧﻮاری ﮐﺎدوراﻧﯿہ:۔ “اور ﻣﺎﺋﯿں دو ﺳﺎل ﺗﮏ اﭘﻨے ﺑﭽﻮں ﮐﻮ
دودھ ﭘﮭﯿﻼﺗﯽ رہﯿں”)اﻟﻘﺮان( آج ﮐے ﺳﺎﺋﻨﺴﯽ دور ﻣﯿں ﻣﺎہﺮﯾﻦ ﮐﺎ ﮐہﻨﺎ
ﺑﮭﯽ ﯾہﯽ ہے ﮐہ ﻣﺎہ ﮐﯽ دودھ ﺑﭽے ﮐﯽ اﭼﮭﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ﻧﺸﻮوﻧﻤﺎء ﮐے ﻟﯿے
اﻧﺘہﺎﺋﯽ اہﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ہے ۔اس ﺳے ﺑﭽے ﮐﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻀﺒﻮط ہﻮﺗﯽ
اور ﻣﺪاﻓﻌﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻀﺒﻮط ہﻮﺗﺎ ہے ﺟﺲ ﺳے وہ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﺳے ﻟﮍﻧے ﮐے
ﻗﺎﺑﻞ ہﻮﺟﺎﺗﺎ ہے اس ﮐے ﻋﻼوہ آﻧے واﻟے دﻧﻮں ﻣﯿں ﺑﭽے ﮐﯽ ذہﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﭘﺎور،اور ﻣﺪاﻓﻌﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ IQ ،ﮐﺎ داروﻣﺪار ﺟﺲ ﻣﯿں اس ﮐﯽ
ﮐﺎم ﻣﯿں ﺗﮭﮑﺎوٹ ﯾﺎ ﭼﺴﺘﯽ وﻏﯿﺮہ ﺳﺐ ﮐﺎ داروﻣﺪار اﺳﯽ دوراﻧﯿہ ﮐﯽ
ﭘﺮورش اور ﻧﺸﻮوﻧﻤﺎء ﭘہ اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺮﺗﯽ ہے۔

۲۔دو ﺳے ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎل ﺗﮏ ﮐﺎ ﻋﺮﺻہ:۔

Gaining a few more years of healthy life would be great
for individuals, but expensive for Medicare, researchers
say.
اس دوراﻧﯿہ ﻣﯿں ﺑﭽہ ﭼﻮﻧﮑہ ﺑﺎت ﮐﺮﻧے اور اﻧہﯿں ﺳﻤﺠﮭﻨے ﮐے ﻣﺮاﺣﻞ ﺳے
ﮔﺰر رہﺎ ہﻮﺗﺎ ہے اﻧﺘہﺎﺋﯽ اہﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ہﻮﺗﺎ ہے ۔ﮔﮭﺮ ﻣﯿں دﯾﮕﺮ
اﻓﺮادﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺑﮭﯽ وہ ﮔﮭﻞ ﻣﻞ ﺟﺎﺗﺎ ہے اور ﺧﺼﻮﺻﺎً واﻟﺪﯾﻦ ﺳے ﺟﯿﺴﺎ
ﻣﺎﺣﻮل ﺑﭽے ﮐﻮ ﻣﯿﺴﺮ ہﻮﮔﺎ آﻧے واﻟے دﻧﻮں ﻣﯿں اس ﮐے دوررس ﺗﻨﺎﺋﺞ اس
ﮐﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮ ﭘﮍﺗے ہﯿں ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﭽہ ﮔﮭﺮ ﻣﯿں ہﻮﻧے واﻟﯽ ﺣﺮﮐﺎت اور
روﯾﻮں ﮐﻮ ﻧﻮٹ ﮐﺮرہﺎ ہﻮﺗﺎ ہے اور ﺳﺎﺗﮫ ﻣﯿں اﻧہﯿں ادا ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺟﻮاس ﮐﯽ ﻋﺎدت ﺑﻦ ﺟﺎﺗﯽ ہے۔ اس ﺿﻤﻦ ﻣﯿں ہﻤﯿں ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ
ﻣﺪِ ﻧﻈﺮ رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎہﯿے ﮐہ اﯾﮏ ہﯽ ﮔﮭﺮ ﻣﯿں اﯾﮏ ہﯽ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿں ﭘﺮورش
ﭘﺎﻧے واﻟے ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﻃﺒﻌﯿﺖ اور ﺧﺼﻠﺖ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳے ﺟﺪا ہﻮﺳﮑﺘے ہﯿں
اس ﮐﯽ وﺟہ ﺷﮑﻦ ِ ﻣﺎدر اور ﺷﯿﺮ ﺧﻮاری ﮐﺎ دوراﻧﯿہ ﺑﮭﯽ ہﻮﺗﺎ ہے اور
ﮔﮭﺮ ﻣﯿں اس وﻗﺖ ﮐﺎ ﻣﺎﺣﻮل ﺑﮭﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﮐﺮدار ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ہﻮﺗﺎ ہے ﺟﻮ اس
ﮐﯽ ﻋﺎدات اور روﯾﻮں ﭘہ اﺛﺮ اﻧﺪاز ہﻮﺗے ہﯿں۔
۳۔ ﺳﮑﻮل ﺟﺎﻧے ﮐﺎ دوراﻧﯿہ ﯾﺎ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿں دوﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ:۔
ﺑﭽہ ﺟﺐ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﻮ ﭘہﻨﭽﺘﺎ ہے ﺗﻮ ﭘہﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒہ اﺳے ﮔﮭﺮ ﺳے
ﺑﺎہﺮ ﻗﺪم رﮐﮭﻨے ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯿﺴﺮ آﺗﺎ ہے ۔ﺟہﺎں اس ﮐے ﻧﺌے دوﺳﺖ ﺑﻨﺘے
ﯾﺎ دوﺳﺖ ﺑﻨﺎﻧے ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ روﯾﻮں)(School Ageہﯿں ﺳﮑﻮل اﯾﺞ
اور اس ﮐﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮ ﺑﻨﺎﻧے ﻣﯿں ﺑﮍااہﻢ ﮐﺮدار اداﮐﺮﺗﺎہے۔ اس ﻋﻤﺮ
ﻣﯿں ﺑﭽہ ﭼﻮﻧﮑہ۶ﺳے  ۸ﮔﮭﻨﭩے ﮔﮭﺮ ﺳے ﺑﺎہﺮ رہﺘﺎ ہے ﻟہٰﺬاوہ ﺑﺎہﺮ ہﻮﻧے

واﻟﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎہﺪہ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺟﻨہﯿں ﺑﮍی ﺣﺪ ﺗﮏ ﻧﻘﻞ ﮐﺮﻧے ﯾﺎ
ان ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺳﻮﭼﻨے اور ﺳﻮال ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﺎ ہے ۔ ہﻤﺎرے ہﺎں
اﮐﺜﺮ ﺑﭽﻮں ﮐﺎ ﺟﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺳﻮال ﮐﺮﺗے ہﯿں اس ڈر ﺳے واﻟﺪﯾﻦ اور
ﮔﮭﺮ ﮐے دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺟﻮاب ﻧہﯿں دﯾﺘے ﯾﺎ اﻧہﯿں ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ﮐہ
ﮐہﯿں ﯾہ ﺳﺎری ﻋﺎدﺗﯿں وہ اﭘﻨﺎ ﻧہ ﻟﯿں ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﻧہﯿں ﯾہ ﺳﻮﭼﻨﺎ ﭼﺎہﯿے
ﮐہ اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮﺗﺎً ﺗﺠﺴﺲ ﭘﺴﻨﺪ ہے اور ﺟﺐ ﺗﮏ اﺳے اﭘﻨے ﺳﻮال ﮐﺎ ﺟﻮاب
ﻧہﯿں ﻣﻠﺘﺎ وہ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﯿﭩﮭﻨے واﻻ ﻧہﯿں اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﯾہﯽ ﺗﺠﺴﺲ ﭘﺴﻨﺪی اور
روﯾہ اﺳـے ﯾہ ﺳـﻮال دوﺳـﺮوں ﺳـے ﯾـﺎ اﭘﻨے ہﻤﻨـﻮاؤں ﺳـے ﮐـﺮﻧے ﭘہ
اﮐﺴﺎﺗﺎہے۔ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺟﺐ اﺳے ﮐہﯿں ﺳے ﮐﻮﺋﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺟﻮاب
ﻧہﯿں ﻣﻠﺘﺎ ﺗﻮ وہ ﺧﻮد اﭘﻨﯽ ﺑﺴﺎط ﯾﺎ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﺎر اس ﺳے ﺑﮭﯽ ﺑﮍھ ﮐﺮ
اس ﮐﯽ ﮐﮭﻮج ﻟﮕﺎﺗﺎ ہے ۔اب وہﺎں ﺳے ﺟﻮاب ﭼﺎہے ﺟﯿﺴﺎ ﺑﮭﯽ اﺳے ﻣﻠے
اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت وہ اﺳے ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘہ اﺛﺮ ڈاﻟﻨے ﮐﺎ
ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤہ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﺗﺎہے۔
۴۔ ﺑﻠﻮﻏﯿﺖ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ:۔
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدار اور اس ﮐﻮ ﺳﻤﺖ دﯾﻨے ﻣﯿں اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮوﻧﻤﺎء ﮐﺎ ﯾہ
دوراﻧﯿہ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻠﻮﻏﯿﺖ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﺳﺐ ﺳے زﯾﺎدہ اہﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ہﻮﺗﺎ
ہے۔اس ﻋﻤﺮ ﻣﯿں اﻧﺴﺎن ﺷﻌﻮری اور ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻨﯿﺎدوں ﭘہ ﺳﻮﭼﻨے ﮐے ﻣﺮﺣﻠے
ﺳے ﮔﺰررہﺎ ہﻮﺗﺎ ہے ﯾﻌﻨﯽ وہ اﺑﮭﯽ ﺷﻌﻮر اور ﻣﻨﻄﻖ ﮐﯽ اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ
ﻧہﯿں ﭘہﻨﭻ ﭘﺎﯾﺎ ﺟہﺎں ﺻﺤﯿﺢ اور ﻏﻠﻂ ﻣﯿں اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮ ﺳﮑے۔ ﻟہٰﺬا
اس ﻋﻤﺮ ﻣﯿں ﺟہﺎں اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ذات ﻣﯿں ﭼﮭﭙﯽ ہﻮﺋﯽ ﺧﻮاہﺸﺎت ﺟﺎﮔﺘے ہﯿں
ﺟﻮ ﺻﺤﯿﺢ اورﻏﻠﻂ دوﻧﻮں ﺟﺎﻧﺐ ﻟے ﺟﺎﻧے ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘے ہﯿں اس ﻣﯿں اس
ﻣﺎﺣﻮل ﮐﺎ ﮐﺮدار ﺳﺐ ﺳے ﻧﻤﺎﯾﺎ ں ہﻮﺗﺎ ہے ﺟﻮ اﺳے ﻣﯿﺴﺮ ہﻮ۔ اﮔﺮ ﻣﺎﺣﻮل
ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪاز ﻣﯿں ﺳﻔﺮ ﮐﺮرہﺎ ہے ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮچ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ہﻮﮔﺎ اور
اﮔﺮ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ دراڑ ہے ﺗﻮ اس ﮐے اﺛﺮات آﻧے واﻟے دﻧﻮں ﻣﯿں اس
ﮐﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯿں ﻧﻤﺎﯾﺎں ہﻮﻧﮕے۔ اﯾﺴﺎ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں ﮐہ اس ﻣﺎﺣﻮل ﮐہ ﺑﻌﺪ
ﮐﻮﺋﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ہﯽ ﻧہ ہﻮ۔ﺑﻌﺾ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺟﻨہﻮں ﻧے اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿں
ﻧﻤﺎﯾﺎ ں ﮐﺮدار ادا ﮐﯿے ہﯿں ان ﮐﻮ ﯾﺎ ان ﮐﯽ ذات ﮐﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے
ﻟﯿے ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﭼﮭﻮﭨﺎ ﺳﺎ واﻗﻌہ اور ﺳﻮچ ﺑﭽﮭﺎر ان ﮐﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯿں ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺎ ہے۔اس ﺣﻮاﻟے ﺳے ﻣﺎہﺮﯾﻦ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾہ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﯽ ہے ﮐہ اﮐﺜﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﺣﻮل ﮐﺎﺷﮑﺎر ہﻮﺋے ہﯿں اور ہﻮﺗے رہﯿں
ﮔے۔
۵۔ ﻋﻤﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ:۔
اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎ آﺧﺮی ﭘہﻠﻮ اس ﮐﯽ ﻋﻤﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿں ﻗﺪم رﮐﮭﻨے ﺳے
ﺷﺮوع ہﻮﺗﯽ ہے ﺟہﺎں اﺳے ﺳﻤﺎج اور اﭘﻨے ﻣﺤﺪود ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿں ﻧﺖ ﻧﺌﯽ ذﻣہ
دارﯾﻮں ﮐﺎ ﺑﻮﺟﮫ اﭨﮭﺎﻧﺎ ﭘﮍﺗﺎ ہے ۔ ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﭼﺎر ﭘہﻠﻮ ؤں
ﮐﻮاﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﻋﻤﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ اور اس ﮐﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮ ﻧﮑﮭﺎر ﻧے ،ﺳﻨﻮارﻧے ﯾﺎ
ﺑﮕﺎڑﻧے ﻣﯿں ﺑﮍا اہﻢ ﮐﺮدار ادا ہے ۔ اﻧﺴﺎن ﺟﻮں ہﯽ اس ﻣﺮﺣﻠے ﻣﯿں

داﺧﻞ ہﻮﺗﺎ ہے ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ اﭼﺎﻧﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ہﻮﺗﯽ ہﻮﺋﯽ ﻣﺤﺴﻮس ہﻮﺗﯽ ہے ۔اس
ﻣﺮﺣﻠے ﻣﯿں اﻧﻔﺮادﯾﺖ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻟﻮگ اﭘﻨﯽ ذات اور ﭼﮭﻮﭨے ﺳے ﻣﺎﺣﻮل ﺟﻮ
اس ﮐے اﭘﻨے ﮔﮭﺮ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺎص دوﺳﺖ اﺣﺒﺎب ﺗﮏ ﻣﺤﺪودہﻮﺗﺎہے اس ﺑﮭﻨﻮر
ﻣﯿں اس ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﭘہﯿہ ﮔﺮدش ﮐﺮﺗﺎ ہے ۔ﺟﺲ ﻣﯿں اﺳے ہﺮ وﻗﺖ اﭘﻨﯽ
ذات ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ اس ﭼﮭﻮﭨے ﺳے ﻣﺎﺣﻮل ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﻻﺣﻖ ہﻮﺗﯽ ہے اور اﭘﻨﯽ
ان ذﻣہ دارﯾﻮں ﮐﻮ ﻧﺒﮭﺎﻧے ﮐﯽ ﺗﮓ و دو ﻣﯿں زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧے ﮐﻮ اﭘﻨﺎ
ﻣﻘﺼﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻨﺎﺗﺎ ہے۔
ﺟﺐ ﮐہ ہﺮ ﺳﻤﺎج ﻣﯿں اﯾﺴے اﻓﺮاد ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﺗﻌﺪاد ﻣﯿں ہﻮﺗے ہﯿں ﺟﻮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ روﺑہ ﺳﻔﺮ ہﻮﺗے ہﯿں ۔ ان ﮐﯽ ﺳﻮچ ﮐﺎ ﻣﺤﻮرﺳﻤﺎج اور
ﺳﻤﺎج ﻣﯿں ﺑﺴﻨے واﻟے  ،ان ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ان ﮐﯽ ﺿﺮورﯾﺎت ﭘﻮری
ﮐﺮﻧﺎ  ،ان ﮐﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮچ ﮐﻮﺟﺎﻧﺐ ﮔﺎﻣﺰن ﮐﺮﻧﺎ ،ﭘﻮرے ﻣﻌﺎﺷﺮے ﮐﻮ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ اور ﺗﺮﻗﯽ ﮐﯽ راہ دﮐﮭﺎ ﻧﺎ اور اس راہ ﻣﯿں ان ﮐﯽ رہﻨﻤﺎﺋﯽ
ﮐﺮﻧﺎ ،اس راہ ﻣﯿں اﭘﻨﯽ ﺧﻮاہﺸﺎت ﮐﻮ ﭘﺲ ِ ﭘﺸﺖ ڈال ﮐﺮ ہﺮاول ﮐﺎ ﮐﺮدار
ﺧﻮد ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ۔ اﻟﻐﺮض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮچ ﮐﯽ ﺟﺘﻨﯽ ﺑﮭﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ہﯿں اﯾﺴے
اﻓﺮاد ﻣﯿں ﺑﺪرﺟہ اﺗﻢ ﻣﻮﺟﻮد ہﻮﺗے ہﯿں ۔ﯾہﯽ وہ اﻓﺮاد ہﻮﺗے ہﯿں ﺟﻮ
آﮔے ﭼﻞ ﮐﺮ ﺳﻤﺎج ﮐے ﺣﻘﯿﻘﯽ رہﻨﻤﺎء ﺑﻦ ﺟﺎﺗے ہﯿں۔
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮوﻧﻤﺎء اور ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐے ﺟﺘﻨے ﺑﮭﯽ ﭘہﻠﻮ ﺑﯿﺎں ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ان ﮐﺎ
اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،اس ﮐے روﯾﻮں اور اس ﮐے ﮐﺮدار ﭘﺮ ﮔہﺮے اﺛﺮات ﻣﺮﺗﺐ
ہﻮﺗے ہﯿں اور ان ﺗﻤﺎم ﭘہﻠﻮوں ﮐﺎ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺑﮍا ﮔہﺮا رﺷﺘہ
ہﻮﺗﺎ ہے۔ ان ﻣﯿں ﺳے ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠے ﮐﻮ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﺮﻧﺎ اس ﺳے
روﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﻗﻄﺎً درﺳﺖ ﻓﻌﻞ ﻧہﯿں۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﻮم ﮐے ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﮐے ﺳﺘﺎروں ﮐﺎ داروﻣﺪار ان ﮐﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ اور ﻧﺸﻮوﻧﻤﺎ ء ہﻮﺗﯽ ہے۔
ﺳﻤﺎﺟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﺴﺖ روی ﺳے ﻣﻨﺰل ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﮍﮬﺘﺎ ہے اور
آہﺴﺘہ آہﺴﺘہ ہﻮﻧے واﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐے ﻣﺤﺮﮐﺎت ﺳﺎﻣﻨے آﻧﺎ ﺷﺮوع ہﻮﺗے ہﯿں
۔ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﯽ رﻓﺘﺎرﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﻤﺎج ﻣﯿں روﻧﻤﺎء ہﻮﻧے واﻟے واﻗﻌﺎت اور
ﺳﻤﺎج ﮐﺎ ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺟہ اور روﯾہ ﺑﮍی اہﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ہﻮﺗﺎ ہے
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺳﻤﺎج اﮔﺮ ان ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﻮں ﮐﻮ ذہﻨﯽ ﻃﻮر ﭘہ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﺎہے ﺗﻮ اس
ﮐے اﺛﺮات آﻧے واﻟﯽ ﻧﺴﻠﻮں ﻣﯿں ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪزا ﻣﯿں ﻣﻨﺘﻘﻞ ہﻮﻧﺎ ﺷﺮوع
ہﻮﺗے ہﯿں ۔ اورﺟہﺎں ان واﻗﻌﺎت اور ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﻮں ﺳے روﮔﺮداﻧﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ
ہے ﺗﻮ اس ﮐے ﻣﻨﻔﯽ اﺛﺮات ﮐﺎ ﻣﺮﺗﺐ ہﻮﻧﺎ ﻓﻄﺮی ﻋﻤﻞ ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺟﺲ ﮐے ﻟﯿے ﺻﺒﺮ آزﻣﺎء ﻣﺤﻨﺖ اور ﺟﺪوﺟہﺪ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﭘﮍﺗﯽ
ہے رہﻨﻤﺎوں ﮐے ﺑﯿﺎﻧﺎت ﯾﺎ ان ﮐﯽ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﺟﻮاﮐﺜﺮ ﻣﺸﺎہﺪے ﻣﯿں آﺗﺎ ہے
ﮐہ ہﺮ ﺣﺎل ﻣﯿں ﺟہﺪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﮐﻮﺳﻠﺴﻠہ ﺑﺮﻗﺮار رہﻨﺎ ﭼﺎہﯿے۔ دراﺻﻞ اﻧہﯿں
اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺟﺎﻧﮑﺎری ہﻮﺗﯽ ہے ﮐہ ﺟﺐ ﺗﮏ آﻧے واﻟﯽ ﻧﺴﻠﻮں ﮐﻮ ﮐﺎم ﮐﯽ
اہﻤﯿﺖ ﮐﺎ اﻧﺪازہ ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ اس ﻋﻤﻞ ﮐﻮ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﺟﺎری رﮐﮭﻨﺎ
ﭼﺎہﯿے۔ ﺟﺐ ﻋﻤﻞ اور ﮐﺎم ﮐﯽ ﺟﺎﻧﮑﺎری آﻧے واﻟﯽ ﻧﺴﻠﻮں ﮐﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ہﻮﺗﯽ
ہے ﺗﻮ ﺟﺪ و ﺟہﺪ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﺑﺮﻗﺮار رہﺘﺎ ہے ﺟﺐ ﺗﮏ ﻋﻤﻞ ﮐے

ﻣﯿﺪان ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد اﭘﻨے ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧہﯿں ﮐﺮ ﭘﺎﺗے۔ اور دوﺳﺮے
ﻣﺮﺣﻠے ﻣﯿں ﺟﻮ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺎ ﻣﺮﺣﻠہ ہﻮﺗﺎ ہے اس ﻣﯿں ان اﻗﻮام ﻧے
ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﯽ ہﯿں ﺟﻨہﻮں ﻧے ﭘہﻠے ﻣﺮﺣﻠے ﻣﯿں)ﺟہﺎں اﻓﺮاد ﮐﯽ ذہﻨﯽ
ﻧﺸﻮ وﻧﻤﺎء اور ان ﮐﯽ ﺗﻮﺟہ ﻋﻤﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺒﺬول ﮐﺮاﻧﺎ ہﻮﺗﺎ ہے ( اہﻢ
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﺎں ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ ہﯿں۔
ﺳﻤﺎﺟﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾہ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﯽ ہے ﮐہ اﻧﺴﺎن ﺟﺐ ﺑﮍے ﭘﯿﻤﺎﻧے ﭘہ
ﮐﻮﺋﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺳﻤﺎﺟﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوع ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺗﻮ اس ﮐے اﺛﺮات  ۲۰ﺳے ۲۵
ﺳﺎل ﮐے دوراﻧﯿہ ﻣﯿں اﭘﻨﺎ اﺛﺮ دﮐﮭﺎﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮﺗﯽ ہے ﺑﺸﺮﻃﯿﮑہ ﻋﻤﻞ ﮐﺎ
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺪاز ﻣﯿں ﺑﺮﻗﺮار رہے ۔ اﮔﺮ اس دوراﻧﯿہ ﺳے ﮐﻢ ﻣﺪت ﻣﯿں
ﻋﻤﻞ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ ﭨﻮٹ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺗﻮ دوﺑﺎرہ ﻧﺌے ﺳﺮے ﺳے ﮐﺎم ﺷﺮوع ﮐﺮﻧﺎ
ﭘﮍے ﮔﺎ ۔ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﺲ اﻧﺪاز ﻣﯿں ﺑﺮﻗﺮار رہﺘﯽ ہے ﺗﻮ
ﺳﻤﺎج ﭘﺮ اس ﮐے اﺛﺮات اﺳﯽ اﻧﺪاز ﻣﯿں ﭘﮍﺗے ہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺳﻤﺎج ﮐے ہﺮ
آﻧﮕﻦ ﻣﯿں ﻋﻤﻞ ﺳے واﺑﺴﺘہ اﻓﺮاد ﮐے ﮐﺮدار اس ﮔﮭﺮ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺑﻨﺘے
ہﯿں ۔اﮔﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ہﻮں ﺗﻮ اس ﺳے ﺟﻨہﻮں ﻧے آﮔے ﭼﻞ ﮐﺮ اﻧہﯽ
ﮐﺮداروں ﮐﻮ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ ہﻮﺗﺎ ہے ﺑﮍی ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ اور ﻣﺤﻨﺖ ﺳے اﭘﻨے ﺣﺼے ﮐﯽ
ذﻣہ دارﯾـﺎں اور ﻓﺮاﺋـﺾ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم دﯾﺘے رہﯿں ﮔے اور اﮔـﺮ ﻋﻤـﻞ ﻣﯿں
اﺑہﺎم ہﻮ ﺗﻮ اس ﺳے ﻟﻮگ راہ ﻓﺮار اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾں ﮔے۔ اس
ﺣﻮاﻟے اﮔﺮ ہﻢ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯿﻨﯽ ﺳے ﻣﻄﺎﻟﻌہ اور
ﻣﺸﺎہﺪہ ﮐﺮﯾں ﺗﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ادوار اور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﺷﺮوں ﻣﯿں روﻧﻤﺎء ہﻮﻧے
واﻟے واﻗﻌﺎت ﮐﺎ اﯾﮏ ﻧہ ﺧﺘﻢ ہﻮﻧے واﻻ ﺳﻠﺴﻠہ ہﻤﺎری ﻧﻈﺮوں ﺳے ﮔﺰرﺗﺎ
ہے۔ ان ﮐﯽ ﺟﺪوﺟہﺪ ﮐﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ اور اس دوران ان ﮐے ﺳﻤﺎﺟﯽ روﯾے  ،ان
ﮐﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﯽ وﺟﻮہﺎت،ﻏﺮض ﺗﻤﺎم ﭘہﻠﻮ ﺳﺎﻣﻨے آﺗے ہﯿں ﺟﻮ
ان ﮐے ﺳﻤﺎج ﮐﻮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨے ﺗﮭے۔
ﺟﯿﺴے ہﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺘﺎﺗﯽ ہے ﮐہ ۷۱۲ء ﺟﺐ ﻋﺮﺑﻮں ﻧے ہﻨﺪﺳﺘﺎن ﭘﺮ
ﺣﻤﻠہ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اس وﻗﺖ راﺟہ داہﺮ اور ﺑﮭﯿﻢ ﺳﻨﮕﮫ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﻣﺰاﺣﻤﺖ
ﺗﻮ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﭘﺮ وہ اﯾﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﮭﯽ۔ ﺟﻮ آﻧے واﻟے ہﺮ دور ﻣﯿں
اﭘﻨﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔ ﻟﯿﮑﻦ ہﺰار ﺳﺎل ﺳے زاﺋﺪ ﻋﺮﺻے ﺗﮏ وہ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺪاز
ﻣﯿں ﮐﺎم ﮐﺮﺗے رہﯿں ﺟﺲ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﺗﺴﻠﺴﻞ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮار ﻧہ رﮐﮫ ﺳﮑﯿں۔ ﺟﺲ
ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪہ ﮐﮭﺒﯽ ﺗﻐﻠﻖ ،ﮐﺒﮭﯽ ﻏﻮری  ،ﮐﺒﮭﯽ ﻏﺰﻧﻮی  ،ﮐﮭﺒﯽ ﻟﻮدی ،ﮐﺒﮭﯽ
ﻣﻐﻠﻮں ﺗﻮ ﮐﮭﺒﯽ اﻧﮕﺮﯾﺰوں ﻧے اﭨﮭﺎﯾﺎ۔ ﺟﺲ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے  ۱۳ﺳﻮ ﺳﺎل ﺳے
ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﻋﺮﺻہ ﮔﺰرا اﻧہﯿں اﭘﻨﯽ ﮐﮭﻮﺋﯽ ہﻮﺋﯽ آزادی واﭘﺲ ﻟﯿﻨے ﻣﯿں۔
ﺟﺪ و ﺟہﺪ ﻃﻮﯾﻞ ہﻮ اس ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧہﯿں ﭘﮍﺗﺎ ۔اس ﮐے اﺛﺮات ﮐﺎ
اﻧﺤﺼﺎر اس ﺑﺎت ﭘﺮ ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ ﻋﻤﻞ ﻣﯿں ﮐﺘﻨﯽ ﭘﺨﺘﮕﯽ ہے ۔ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺪاز
ﻣﯿں ہﻮﻧے واﻟﯽ ﺟﺪ و ﺟہﺪ ﺳے اول ﺗﻮ ﮐہﯿں ﻣﺎﯾﻮﺳﯽ ﮐے آﺛﺎر دﯾﮑﮭﺘے
ﻧہﯿں اﮔﺮ ہﻮں ﺑﮭﯽ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ازاﻟہ ﻣﻤﮑﻦ ہﻮﺗﺎ ہے ۔
ﺑﻠﻮچ ﺟﺪ و ﺟہﺪِ آزادی ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎ ﻣﺸﺎہﺪہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﻣﯿں ﺑﮭﯽ
ﮔﺰﺷﺘہ ادورار ﻣﯿں ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﯽ وﺟﻮہﺎت ﺟﻮ ﺳﺎﻣﻨے آﺗﯽ ہﯿں وہ ﯾہﯽ ہﯿں

ﮐہ ہﻤﺎرے رہﻨﻤﺎء اﭘﻨے اﭘﻨے زﻣﺎﻧے ﻣﯿں ہﻮﻧے واﻟے ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﻃﻮل دﯾﻨے
ﻣﯿں ﻧﺎﮐﺎم رہﯿں ﺟﺲ ﺳے ﻗﻮم ﮐﮭﺒﯽ ﺗﺎج ِ ﺑﺮﻃﺎﻧﯿہ ﮐﯽ ﻏﻼﻣﯽ ﻣﯿں رہﺎ اور
آج ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻏﻼﻣﯽ ﻣﯿں زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﮐﺮرہﯽ ہے۔
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﻧے ﮐے دوران اس ﮐﺎ ﺗﻨﻘﯿﺪی ﺟﺎﺋﺰہ اﻧﺘہﺎﺋﯽ ﺿﺮوری
ہے ﺟﻮ آﻧے واﻟے دﻧﻮں ﮐے ﻟﯿے ﺑہﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮﺑہ ﺑﻨﺪی ،اﭘﻨے اور ﻣﺨﺎﻟﻔﯿں
ﮐے ﺳﻤﺎج اور ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﺎ ﺑہﺘﺮ ﺗﺠﺰﯾہ اورﻋﻤﻞ ﮐے دوران ہﻮﻧے واﻟﯽ
ﻏﻠﻄﯿﻮں ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰہ وﻏﯿﺮہ ﻣﯿں اﭼﮭﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﺗﯽ ہے ۔ اس ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ذی ﺷﻌﻮر اﻧﮑﺎر ﻧہﯿں ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺳﻤﺎج ﻣﯿں ﮐﻤﺰورﯾﺎں
ﻣﻮﺟﻮد ہﻮﺗﯽ ہﯿں وہ ﭼﺎہے آزاد ﺳﻤﺎج ہﻮ ﯾﺎ ﻏﻼم ۔ ﺑﻠﻮچ ﺗﺤﺮﯾﮏ ِ آزادی
ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﮐﻤﺰورﯾﺎں دﯾﮑﮭﻨے ﻣﯿںﺂﺗﯽ ہﯿں ۔ ﺑﻠﻮچ ﺟہﺪِ آزادی ﻣﯿں ﺟﻮ ﺳﺐ
ﺳے ﺑﮍی ﮐﻤﺰوری اس وﻗﺖ ﻣﺸﺎہﺪے ﻣﯿں آﺗﯽ ہے وہ ہے اداروں ﮐﺎ اس
اﻧﺪاز ﻣﯿں ﻣﻨﻈﻢ ﻧہ ہﻮﻧﺎ ﺟﻮ وﻗﺖ و ﺣﺎﻻت ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ہﻮﺗﺎ ہے ۔ اداروں
ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ  Human Resourceﮐﯽ ﺑﺎت اس ﻟﯿے اہﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ
ـﺮ
ـﻮﺗﯽ ہﯿں ۔اﮔـ
ـﻮد ان اداروں ﮐے ذﻣہ ہـ
ـﺎﻋﺘﻮں ﻣﯿں ﻣﻮﺟـ
ذﻣہ داری ﺟﻤـ
ادارے ﻣﻀﺒﻮط ہﻮں ﺗﻮ ﻗﻮم ﮐﯽ ذہﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ اور ﻧﺸﻮﻧﻤﺎء ﺑہﺘﺮ ﻃﺮﯾﻘے ﺳے
ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہے ﺟﻦ ﮐے اﺛﺮات ﺳے ﻗﻮم ﮐﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ واﺑﺴﺘہ ہے ۔اﮔﺮ ﺣﺎل ﻣﯿں
ہﻮﻧے واﻟے ﻋﻤﻞ ﮐے اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐے ﻣﻌﻤﺎروں ﭘہ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪاز ﻣﯿں
ﭘﮍﯾں ﮔے ﺗﻮ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﻘﺪر ہﻮﮔﯽ۔ورﻧہ۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻟہٰﺬا ﺑﻠﻮچ ﺟہﺪ ﮐﺎروں
ﮐﻮ اس ﺟﺎﻧﺐ اﭘﻨﯽ ﺗﻮﺟہ ﻣﺒﺬول ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎہﯿے ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻗﻮام ﮐﺴﯽ اﯾﮏ
ﭘﻠﯿﭧ ﻓﺎرم ﭘہ ﺟﻮ ﮐہ ﺧﻮد اﯾﮏ ﺻﺒﺮ آزﻣﺎ ء ﻣﺮﺣﻠہ ہﻮﺗﺎہے اس وﻗﺖ ﺗﮏ
ﺟﻤﻊ ﻧہﯿں ہﻮﻧﮕے ﺟﺐ ﺗﮏ ﻓﯿﺼﻠے ﻓﺮد ﺳے اداروں ﮐﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧہﯿں ہﻮﺗے
۔ان ﺧﺎﻣﯿﻮں ﮐے ﺑﺎوﺟﻮ د ﺟﻮ ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍی ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺟﻮﻣﻠﯽ ہے وہ ہے۱۷
ﺳﺎﻟہ ﺟہﺪِ ﻣﺴﻠﺴﻞ ۔ان ﮐﻤﺰروﯾﻮں ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﯿں ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮں ﮐہ
ﻣﻮﺟﻮدہ ﺑﻠﻮچ ﺗﺤﺮﯾﮏ آزادی ﭘﭽﮭﻠے ﺗﻤﺎم ادوار ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﺳے زﯾﺎدہ
ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺪاز ﻣﯿں ﮐﺎم ﮐﺮرہﯽ ہے ۔ اس ﺣﻮاﻟے ﺳے ہﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﯾہ ﮐﻮﺷﺶ
ہﻮﻧﯽ ﭼﺎہﯿے ﮐہ اﭘﻨے اداروں ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺪاز ﻣﯿں ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ﮐﺮﯾں ﺟﺲ ﺳے
ﺳﻤﺎج ﮐے ہﺮ آﻧﮕﻦ ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﻨﺎ اور اﻧہﯿں ﻋﻤﻞ ﮐﺎ ﺣﺼہ ﺑﻨﺎﻧﺎ اﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠے
ﭘہ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎ روپ دﮬﺎر ﻟے ﮔﺎ۔
ﻧﻮ آﺑﺎدﯾﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﯿں ﺟہﺎں اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﮐے ﮐﺎرﮐﻨﻮں ﮐﻮﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
اور ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍﺗﺎ ہے ۔ ﺟﯿﺴے آج ﺑﻠﻮچ ﺟہﺪ آزادی ﮐے
ﺟﻤہﻮری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎرﭨﯿﻮں ﮐﺎ ﻗﺒﻀہ ﮔﯿﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﮐﺎﻟﻌﺪم ﻗﺮار
دﯾﻨﺎاﯾﺴے ﻣﯿں ﺳﻤﺎﺟﯽ روﯾﻮں ﮐﻮ ﺟﺎﻧﭽﻨے ﮐﺎ ﻋﻤﻞ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻣﺸﮑﻞ ہﻮﮔﺎﻟﯿﮑﻦ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧہﯿں اور ﺟﺐ ﺗﮏ ﺳﻤﺎﺟﯽ روﯾﻮں ﮐﻮ ﭘﺮﮐﮭﺎ ﻧہﯿں ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﺳﻤﺎﺟﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﻮں ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے آﻧے واﻟے دﻧﻮں ﮐے ﻟﯿے ﻻﺋﺤہ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧہﯿں ہﻮﮔﺎ۔ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺳے ﻣﻨﺰل ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺎﻣﺰن ہﻮﻧے ﮐے ﻟﯿے ﺿﺮوری ہے
ﮐہ ﭘﺎرﭨﯽ ﮐﺎرﮐﻦ ﺳﻤﺎج ﮐﺎ ﺳﺎﺋﻨﺴﯽ ﺑﻨﯿﺎدوں ﭘہ ﻣﺸﺎہﺪہ ﮐﺮﯾں اس ﮐے ﻟﯿے
ﭘہﻠﯽ ﺷﺮط ﺳﻤﺎج ﮐے اﻧﺪر رہﺘے ہﻮﺋے ﺳﻤﺎج ﻣﯿں ﮔﮭﻞ ﻣﯿں ﺟﺎﻧﺎ:ﺟﺲ ﺳے

ہﻤﯿں ﺳﻤﺎج ﮐے روﯾﻮں اور ان ﻣﯿں ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﻮں  ،اور اﭘﻨﯽ ﮐﻤﺰورﯾﻮں ﮐﯽ
ﻧﺸﺎﻧﺪہﯽ اور ان ﮐﺎ ازاﻟہ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں دﻗﺖ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﻧہﯿں ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍﯾﮕﺎ۔
ﭘﺎرﭨﯿﺎں اﮔﺮ اس ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨے ﮐے ﻣﺮﺣﻠے ﻣﯿں ﮐﺎﻣﯿﺎب
ہﻮﻧﮕے ﺗﻮ آﻧے واﻟﯽ ﻧﺴﻠﻮں ﻣﯿں ﻋﻤﻞ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮچ ﭘﺮوان
ﭼﮍﮬﻨﺎ ﻣﻘﺪر ﺑﻨے ﮔﯽ۔
ﺑﻠﻮچ ﺟہﺪِ آزادی آج ﺟﺲ ﻧہﺞ ﭘہ ﭘہﻨﭻ ﭼﮑﯽ ہے ﺟہﺎں ﺷﺎﯾﺪ ہﯽ ﮐﻮﺋﯽ
آﻧﮕﻦ ہﻮں ﺟہﺎں ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ ﻧہ ہﻮں ۔اب آﻧے واﻟﯽ
ﻧﺴﻠﻮں ﭘہ ﻋﻤﻞ ﮐے اﺛﺮات ﮐﺎ داروﻣﺪار آج ﮐے ﺳﻤﺎﺟﯽ روﯾﻮں ﭘہ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ہے۔اﮔﺮ روﯾے ﺟہﺪ ﻋﻤﻞ ﮐے ﺣﻖ ﻣﯿں ہﯿں ﺗﻮاس ﮐے ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮآﻣﺪ
ہﻮﻧﮕے اور اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮچ ﮐﺎ ﭘہﻠﻮ ﻗﻮتِ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ہﯿں اور ان
ﮐے ﺗﺪارک ﮐے ﻟﯿے ﻋﻤﻠﯽ ﻃﻮر ﭘہ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﮭﯽ ﻧہ ہﻮں ﺗﻮﻣﺴﺎﺋﻞ اور
ﻣﺸﮑﻼت ﮐے ﺑﮭﻨﻮر ﻣﯿں ﭘﮭﻨﺴﻨﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ ہے۔
آﺧﺮ ﻣﯿں اﺗﻨﺎ ﮐہﻨﺎ ﭼﺎہﻮں ﮔﺎ ﮐہ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ان ﮐﺎ ﻣﻘﺪر ﺑﻨﺘﯽ ہے ﺟﻮ
ﻋﻤﻞ ﮐے ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﻨے ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﻧہﯿں ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺑﻨﯿﺎدوں ﭘہ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﮑﻞ دﯾﻨے ﮐے ﻟﯿے ہﺮ ﺻﺒﺮ آزﻣﺎء اﻣﺘﺤﺎن ﺳے ﮔﺰرﻧے
ﮐﯽ اہﻠﯿﺖ رﮐﮭﺘے ہﻮں۔

