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 ػوـاًیبت ارتوبػی فًؼگی کے ثبؿے هیں ثبّبثطہ، ػلن کب ًبم ہے تضوین کے فؿیؼے ہی هؼبىـتی فًؼگی کے ثبؿے هیں هؼلوهبت كـاہن :1موال ًوجـ 

ہوتی ہیں رو کہ ػوـاًیبت کب ایک الفهی رقو ہے ػوـاًیبت کے ػائـٍ کبؿ کو ومیغ کـًے اوؿ هؼبىـتی هٌَوثہ ثٌؼی هیں تضوین کی اہویت کو هخبلیں 

 ػے کـ واّش کـیںە

:رواة  

ُػوـاًیبت یب موبریبت موبری ؿویے، اك کے هآعؾ، تـهی، تٌظین اوؿ اػاؿوں کے هطبلؼے کب ػلن ہےە یہ ایک اینب موبری ػلن ہے رو هغتلق تزـثبتی 

تلتیيی ٓـیووں اوؿ تٌویؼی ربئقوں کے ؽؿیؼے هؼبىـتی ًظن، ثؼًظوی اوؿ هؼبىـتی تجؼیلی کے ثبؿے هیں ایک ػلوی ڈھبًچہ وّغ کـتب ہےە ایک هبہـ 

ػوـاًیبت کب ػووهی ہؼف موبری پبلینی اوؿ كالس کے لیے ثـاٍ ؿامت الگو ہوًے والی تضوین هٌؼوؼ کـًب ہوتب ہے، تبہن ػوـاًیبت کے ػلن هیں 

هؼبىـتی ػول کی تَوؿاتی تلہین کو ثہتـ ثٌبًب ثھی ىبهل ہےە هوّوػبتی هواػ کب اصبٓہ كـػ کے کـػاؿ اوؿ ػول مے لے کـ پوؿے ًظبم اوؿ موبری 

 ڈھبًچے کی تلہین تک ربتب ہےە

 

ػوـاًیبت کے ؿوایتی هوّوػبت هیں موبری پـت ثٌؼی، موبری ٓجوبت، موبری ًول و صـکت، هؾہت، میکولـ کبؿی، هبًوى، رٌنیت اوؿ اًضـاف 

وؿیـٍ ىبهل ہیںە موبری ڈھبًچے اوؿ اًلـاػی کبوه کے هبثیي ثبہن ؿثٔ ّجٔ کب احـ اًنبًی مـگـهی کی توبم مطضوں پـ پڑتب ہے؛ رینب کہ ٓت، 

 ٍضت، كود، تؼقیـاتی اػاؿے، اًٹـًیٹ، تؼلین اوؿ مبئٌنی ػلوم پـ موبری مـگـهی کب کـػاؿە

 

موبری ػلوی ٓـیوہ کبؿ کی صؼیں ومیغ ہو ؿہی ہیںە موبری هضوویي ًے هوؼاؿی اوؿ هؼیبؿی تکٌیکوں کب ایک ومیغ تٌوع وّغ کیب ہےە ثینویں ٍؼی 

کے ومٔ کے لنبًی اوؿ حوبكتی هوڑوں کی ورہ مے هؼبىـے کے تزقیہ کب اًؼاف ثہت فیبػٍ وّبصتی، هلنـاًہ اوؿ كلنلیبًہ ہو گیب تھبە صبلیہ ػيـوں 

اوؿ موبری ربل کے تزقیے رینی صنبثیبتی، ؿیبّیبتی اوؿ تزقیبتی تکٌیکوں کو اهجبل  (agent-based modelling) هیں هجٌی ثـ هبهوؿ ًووًہ ثٌؼی

 صبٍل ہوا ہےە

 

موبری تضوین مے میبمت ػاًوں، پبلینی مبفوں، هٌَوثہ مبفوں، هبًوى مبفوں، هٌتظویي، تـهی ػہٌؼگبى، تزبؿتی اػاؿوں، ًبظویي، موبری کبؿکٌوں، 

مول مومبئٹی اوؿموبری هؼبهالت ػبهہ هیں ػلچنپی ؿکھٌے والے لوگوں کو هؼلوهبت كـاہن کـتی ہےە موبری تضوین، هٌڈی کی تضوین اوؿ ػیگـ 

 ىوبؿیبتی هیؼاًوں مے هؼلوهبت اوؿ تَوؿات کب تجبػلہ ثھی کـتی ہےە

 ٓجوہ ثٌؼی

موبریبت کو هؼبىـتی ػلوم کے اك ػبم ًَبة کے مبتھ گڈهڈ ًہ کیب ربئے، ري هیں موبریبتی تَوؿات اوؿ موبری تضویوی ٓـیوہ کبؿ کب / ػوـاًیبت 

ري صـوف کب هغلق ہے،  STEM هیؼاى کب ػؿرہ ػیب ہےە STEM ثہت کن ثبہوی تؼلن ہوتب ہےە اهـیکب کے هوهی هومنہ مبئٌل ًے ػوـاًیبت کو ایک

 وٍ اًگـیقی کے چبؿ اللبظ کی ًوبئٌؼگی کـتے ہیں؛ مبئٌل، ٹیکٌبلوری، اًزٌیئـًگ اوؿ ؿیبّیە

 

 اثتؼا

ػوـاًیبتی امتؼالل کی ِؿیت، ػوـاًیبت کے ثطوؿ ػلن تيکیل پبًے کی ًنجت پـاًی ہےە هــة کی ػلوی اوؿ كلنلیبًہ ؿوایت هیں موبری تزقیوں کب 

ؽعیـٍ هؼین یوًبى مے آتب ہے اوؿ یہ کن اف کن اكالٓوى کے فهبًے مے ربؿی ہےە مـوے کب آؿبف، یؼٌی اكـاػ کے ایک ًووًے مے هؼلوهبت اکٹھب 

ء هیں لکھی گئی کتبة1086کـًے کب ٓـیوہ   Domesday Book  هیں هلتب ہے، رجکہ هؼین كلنلی کٌلیوىل ًے موبری کـػاؿ کی اہویت پـ هلن اٹھبیب

ویں  14ہےە هـوى ومطی کے امالهی ػہؼ کے ػلوی ؽعیـے هیں ثھی موبد کے تزقیبتی هطبلؼے کے ىواہؼ هلتے ہیںە ثؼِ لوگوں کب عیبل ہے کہ 

رو اك کی تبؿیظ کی کتبة کب اثتؼائیہ )ٍؼی ػینوی هیں ىوبلی اكـیوی هنلوبى ػاًيوؿ اثي علؼوى، ػلن ػوـاًیبت کب ثبوا آػم ہےە اك کی کتبة هوؼهہ 

موبری ہن آہٌگی اوؿ موبری تَبػم کے ثبؿے هیں موبری مبئٌنی امتؼالل مے کبم ( تھی، اة الگ مے هوؼهہ اثي علؼوى کے ًبم مے ربًی ربتی ہے

لیٌے هیں پہال ثڑا مٌگ هیل ہےە اك ًے ثؼوی فًؼگی ثووبثلہ صْـی فًؼگی کب تَوؿ وّغ کیب، اك ًے اًنبًی پَوػ یب ًنل کب تَوؿ پیو کیب اوؿ ٓبهت 

هیں ًبگقیـ کوی کے ًتیزے هیں ٍضـائی رٌگزووں کے ىہـوں هیں آ گھنٌے کے اصوال ثیبى کیےە ػـة ػاًيوؿ مبٓغ الضنـی کب کہٌب ہے کہ هوؼهہ 
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کو ػوـاًیبت کی چھ اہن تـیي کتبثوں هیں مے ىوبؿ کـ کے پڑھب ربًب چبہیےە اك کتبة هیں اصبٓہ کیے گئے هوّوػبت ہیں؛ میبمت، ىہـی فًؼگی، 

کی ثٌیبػ پـ کھڑا ہے، رل مے هـاػ موبری ہن آہٌگی، گـوہی یکزہتی یب " ػجبمیہ"هؼبىیبت اوؿ ػلنە یہ ػلوی کبم اثي علؼوى کے هـکقی تَوؿ 

هجبئلیت ہےە یہ موبری وصؼت هجبئل اوؿ چھوٹے ؿىتہ ػاؿ گـوہوں هیں پـواى چڑھتی ہے؛ امے هؾہجی ًظـیبت کے ؽؿیؼے ومؼت ػی رب مکتی ہےە 

اثي علؼوى کب تزقیہ اك ػول پـ ؿوىٌی ڈالتب ہے کہ کل ٓـس یہ وصؼت هغتلق گـوہوں کو ٓبهت وؿ ثٌبتی ہے، لیکي اپٌے ثبٓي هیں اپٌی ٓبهت کے 

گـوٍ، ملطٌت یب هجیلہ اك کی ( یب کن اف کن ًیب اوؿ تبفٍ ػم)فوال کے ًلنیبتی، موبری، هؼبىی اوؿ میبمی ثیذ ثھی پبلتی ہے، تبوهتیکہ کوئی اوؿهوی تـ 

 رگہ ًہیں لیتبە

 

للع ػوـاًیبت ػـثی کے للع ػوـاى مے ًکال ہے، رل کے هؼٌی ہیں، آثبػی، موبد، هؼبىـت، ؿہي مہيە موبد کے لیے ػوـاى کب للع اثي علؼوى ًے 

اك کے لیے اًگـیقی هیں للع[ 2]ء هیں ػلن االعالم هیں هلتی ہےە1935اؿػو هیں ػوـاًیبت کی اٍطالس مت مے پہلے [ 1]امتؼوبل کیب تھبە  

Sociology هنتؼول ہے، رل کی اٍل الٓیٌی اوؿ یوًبًی ہےە الٓیٌی للع "Socius" ثوؼٌی مبتھی، مٌگتی اوؿ یوًبًی للع "Lógos"  ثہ هؼٌی ػلن یب

ًے اپٌے ایک ؿیـ هطجوػہ هلوی ( 1836-1748)مغيە موىیبلوری کی اٍطالس کب مت مے پہلے كـاًنینی اًيبئیہ ًگبؿ ػوبًوئیل روفف میئیل 

ء هیں آفاػاًہ ٓوؿ پـ اك کی تؼـیق وّغ کیە 1838ًے ( 1857-1798)ًنغے هیں امتؼوبل کیبە ثؼؼ افاں كـاًنینی مبئٌنی كلنلی اگنتے کوهتے 

کوهتے ًے اك کو موبد کے پـکھٌے کے لیے ایک ثبلکل ًئی ًظـ هـاؿ ػیب تھبە کوهتے ًے اثتؼا هیں اك کے لیے موبری ٓجؼیبت  (Social Physics) 

کب للع امتؼوبل کیب تھب، لیکي ثؼؼ افاں اك هیں ثہتـی کی گٌزبئيیں ًکبلی ربتی ؿہیں، ري هیں مت مے هبثل فکـ ًبم ثلزیئي هبہـ ىوبؿیبت ایڈولق 

کوئتلے کب ہےە کوهتے ًے تبؿیظ، ًلنیبت اوؿ هؼبىیبت کو مبئٌنی كہن کے ؽؿیؼے موبری هیؼاى هیں یکزب کـ ػیبە اًوالة كـاًل کی ثے چیٌی کے 

احجبتی كلنلے کب ًَبة"کچھ ہی ثؼؼ، اك ًے تزویق کیب کہ موبری ثـائیوں کو موبری احجبتیت کے ؽؿیؼے عتن کیب رب مکتب ہے، اك ًے اپٌی کتبة  " 

(Cours de Philosophie Positive)  احجبتیت پـ ایک ػووهی ًظـ"اوؿ  1842-1830هطجوػہ " (Discours sur l'ensemble du positivisme) 

ء هیں ایک ػلویبتی ٓـف كکـ تيکیل ػیبە کوهتے کب هبًٌب تھب کہ ایک هخجت هـصلہ، ایک صتوی فهبًہ ہو گب، رت ورؼاًی، ؿوصبًی اوؿ 1848هطجوػہ 

هبثؼؼ الطجیؼیبتی هـاصل اًنبًی كہن کے اؿتوب کب هبّی ثي ربئیں گےە کوهتے کے ہبں مبئٌل هیں تَوؿ اوؿ هيبہؼے کے ثبہن ػائـوی اًضَبؿ کے 

ىؼوؿ اوؿ ػلوم کی ػؿرہ ثٌؼی کی ؿوىٌی هیں، ہن امے رؼیؼ هؼٌوں هیں پہال مبئٌنی كلنلی هـاؿ ػے مکتے ہیںە  

 

کوهتے ًے ػوـاًیبت کی تـهی کو ایک ٓبهتوؿ اهٌگ ثغيی، ایک اینی اهٌگ رو اًینویں ٍؼی کے آعـی ػيـوں هیں حوـثبؿ ہوئیە یہ  ”

کہٌے کب هطلت یہ ػػوٰی کـًب ثبلکل ًہیں ہے کہ ػوؿعبئین رینے كـاًنینی هبہـ ػوـاًیبت احجبتیت کے اك ػظین پیيوا کے ًیبفهٌؼ ىبگـػ تھےە ثلکہ 

هـاػ یہ ثتبًب ہے کہ اك ًے اى مجھی ًبهبثل تغلیق ثٌیبػی مبئٌنی ػلوم کے اك ػلن الؼلوم پـ الگو کـًے پـ فوؿ ػیب، ري کب ؿتجہ صلع هـاتت هیں ٓے 

ىؼٍ ہے، اوؿ کوهتے ًے ػوـاًیبت کی ًوػیت کی، موبری هظہـ کے مبئٌنی هطبلؼے کے ٓوؿ پـ وکبلت کی اوؿ ػوـاًیبت کو ًويے کب صَہ ثٌبیبە 

یویٌی ٓوؿ پـ ىـوػبت کے ڈاًڈے ثہت پہلے، هخبل کے ٓوؿ پـ هبًٹینکو، یب پھـ کوًؼوؿمیت تک ربتے ہیں، اگـ کوهتے مے کچھ ہی پہلے گقؿے 

میٌٹ مبئوي کو ىوبؿ ًہ ثھی کیب ربئےە لیکي کوهتے کے ہبں ػوـاًیبت کب ثبهبػؼٍ مبئٌل کے ٓوؿ پـ واّش اػؿاک، اوؿ اك کب اپٌب کـػاؿ ہی تھب، کہ 

ػوؿعبئن ًے امے اك مبئٌل کب ثبًی اوؿ ثبوا آػم هـاؿ ػیب، اك صویوت کے ثبوروػ کہ ػوؿعبئن ػوـاًیبت کی ربًت کوهتے کے ٓـف كکـ پـ تٌویؼ کـتب 

 تھب، اوؿ وٍ اك کب تیي صبلتوں واال تَوؿ تنلین ًہیں کـتب تھبە

( ء1974هبڈؿى كالملی  9: كـیڈؿک کوپلنٹي، اے ہنٹـی آف كالملی ) 

 

“ 

اگنتل کوهتے اوؿ کبؿل هبؿکل، ػوًوں تبؿیظ اوؿ مبئٌل کے كلنلوں هیں ثہت می تضـیکوں مے ؿوىٌی لے کـ، یوؿپی ٌٍؼت پؾیـی اوؿ میکولـ 

مبفی کی لہـ کے ثؼؼ، مبئٌنی رواف کے صبهل ًظبم وّغ کـًے ًکلے تھےە هبؿکل ًے کوهتے کی احجبتیت کو ؿػ کیب تھب، لیکي موبد کی مبئٌل 

وّغ کـًے هیں هبؿکل کی کبوىوں کو لے کـ امے ػوـاًیبت کب ثبًی هـاؿ ًہیں ػیب ربتب کیوًکہ موىیبلوری کی اٍطالس کے هطبلت ومیغ تـ تھےە 

تھبە اة تک ىبیؼ ہی کوئی اك مے فیبػٍ اك عطبة کب هنتضن ہوە' صویوی ثبپ'ػینبئیہ ثـلي کے ثوول هبؿکل ػلن ػوـاًیبت کب   
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اپٌے فهبًے کے هيـول تـیي ؽہي کے آػهیوں کے ًظـیبتی موالوں کے هبًوك تزـثی للظوں هیں واّش اوؿ یک رہت رواة ػے پبًب، اوؿ  ”

ػو چیقوں ثبتوں کی ثٌبوٹی کڑیبں هالئے ثـیـ اى رواثبت مے واّش ػولی ہؼایبت کب اعؾ کـ پبًب، هبؿکنی كکـ کی ثٌیبػی کبهیبثی تھیە تبؿیغی اوؿ 

اعالهی هنبئل کب ػوـاًی ػالد، رو کوهتے اوؿ اك کے ثؼؼ مپٌنـ اوؿ تبئٌے ًے فیـ ثضج ال کـ اك کی ًويہ کيی کی، ایک ٹھوك اوؿ ربهغ هطبلؼہ 

ثي کـ مبهٌے آیبە تبوهتیکہ ػنکـیت پنٌؼ هبؿکنیت ًے اك کے حوـات کو ایک ملگتب ہوا موال ثٌب ػیب، اوؿ یوں اك مے ىواہؼ کی تاله فیبػٍ 

 مـتوڑ ہو گئی اوؿ ٓـیوہ کبؿ پـ تورہ هقیؼ ثڑھب ػی گئیە

ء1937ػینبئیہ ثـلي؛ کبؿل هبؿکل، ِہق الئق ایٌڈ اًوائـًوٌٹ،   

 

“ 

اًینویں ٍؼی کب مت مے هوجول اوؿ ثباحـ هبہـ ػوـاًیبت تھبە کہب ربتب ہے کہ اك کی فًؼگی ( 1903ػموجـ  8وف - 1829اپـیل  27پ )ہـثـٹ مپٌنـ 

هیں اك کی ػك الکھ کتبثیں كـوعت ہوئیں اوؿ یہ كـوعت اك وهت کے کنی ثھی هبہـ ػوـاًیبت مے فیبػٍ ہےە اك کے اًینویں ٍؼی کے هلکـیي 

هیں احـ کی هخبل اك ثبت مے ػی رب مکتی ہے کہ ایویلے ػوؿعبئن اپٌے تَوؿات کو اك کے اكکبؿ کے تؼلن هیں ثیبى کـتب تھبە ػوؿعبئن کب تونیِن 

هضٌت کب تَوؿ ومیغ تـ فاویے مے ػیکھب ربئے تو مپٌنـ کے مبتھ هجبصخوں کب ًتیزہ ہے اوؿ ثہت مے هجَـیي اك مے اتلبم کـتے ہیں کہ 

کب " ثوبئے هوفوں تـیي"ػوؿعبئن کی ػوـاًیبت ثڑے پیوبًے پـ مپٌنـ مے هنتؼبؿ لی ہوئی ہےە ایک هبثل فکـ هبہـ صیبتیبت کی ورہ مے مپٌنـ ًے 

یؼٌی آفاػ کـ ػو کے " كیـی-لیقلے"تَوؿ پیو کیبە چوًکہ هبؿکنی كکـ ػوـاًیبت کی ایک ىبط کی تؼـیق کـتب ہے، مپٌنـ موىلقم کب ًوبػ ہے اوؿ 

 ٓـِف صکوهت کب هبئل ہےە اك کے عیبالت کو ؿرؼت پنٌؼ میبمی صلووں هیں ثہت پقیـائی هلی، ثبلغَوً اهـیکب اوؿ ثـٓبًیہ کے صلووں هیںە

 

 ػؿمی ػلن کی ثٌیبػ

ؿموی ػؿمی ػوـاًیبت کی تيکیل کب مہـا ایویلے ػوؿعبئن کے مـ ہے، رل ًے ػولی موبری تضوین کی ثٌیبػ احجبتیت پـ کھیە اگـچہ اك ًے کوهتے 

کے كلنلے کی ثہت می رقویبت کو ؿػ کیب ہے، تبہن اك ًے اك کے ٓـیوہ کبؿ کو ًبٍـف تنلین کیب ثلکہ اك هیں ثہتـی ثھی الیبە اك ًے تنلین کیب 

کہ موبری مبئٌنی ػلوم، اًنبًی مـگـهی کے هیؼاى هیں كطـی ػلوم کب ہی هٌطوی تنلنل ہیں، اك ًے فوؿ ػیب کہ مجت اوؿ هنجت کے اًؼاف كکـ هیں 

ء هیں یوًیوؿمٹی آف ثوؿػیبکل هیں یوؿپ کب پہال ىؼجہ ػوـاًیبت هبئن کیب اوؿ 1895ثھی وہی هؼـوّیت اوؿ هؼوولیت هبئن ؿہٌی چبہیےە ػوؿعبئن ًے 

 "اػاؿوں، اى کی تکویي اوؿ اى کی کبؿکـػگی کی مبئٌل"اپٌے ػوـاًیبتی ٓـیوہ کبؿ اوؿ اٍول ىبئغ کیےە ػوؿعبئن کے ًقػیک ػوـاًیبت مے هـاػ 

 ہےە

 

، کیتھولک اوؿ پـوٹنٹٌٹ آثبػیوں هیں عوػکيی کب هطبلؼہء هؼبهلہ ہے، رو ًلنیبت یب كلنلے مے الگ (ء1897)ػوؿعبئن کب ٓجؼقاػ ؿمبلہ عوػکيی 

ایک ػوـاًیبتی تزقیہ ہےە یہ مبعتیبتی کبؿکـػگیت کے ًظـیبتی تَوؿ هیں ایک اہن اّبكہ ہےە هغتلق تھبًوں هیں عوػکيیوں کی آالػبت کو اصتیبٓ 

کے مبتھ ربًچٌے کے ثؼؼ، اك ًے اعؾ کیب کہ کیتھولک گـوہوں هیں پـوٹنٹٌٹ لوگوں کی ًنجت عوػکيی کی ىـس کن ہےە یوں اك ًے ًلنیبتی یب 

کب عیبل " موبری صوبئن"ىغَی امجبة کی ثزبئے موبری امجبة کو هوّوع ثٌبیبە اك ًے ػوـاًیبت کی مبئٌل هیں هطبلؼے کے لیے هؼـوّی 

اوؿ ' هـیْبًہ'ہے یب ' ٍضتوٌؼاًہ'وّغ کیبە اك ٓـس کی تضوین مے اك ًے یہ حبثت کیب کہ ػلن ػوـاًیبت کے ؽؿیؼے ہی یہ ٓے ہو گب کہ کوئی موبد 

 موبری آمیجوں یب ًبهیبتی اًہؼام مے ثچٌے کے لیے موبری اٍالصبت کب ؿامتہ ًکبال ربئےە

 

کے ػول رینے رؼت کے پـوؿػٍ هنبئل کے ؿػ ػول هیں، ػوـاًیبت ثہت رلؼ ایک " هؼوولیت"ٌٍؼت پؾیـی، ىہـوں کی تومیغ، میکولـمبفی اوؿ 

ػؿمی ػلن کے ٓوؿ پـ تـهی پب گیبە ثـاػظن یوؿپ هیں یہ ػلن ثہت رلؼ پھیل گیب اوؿ ثؼؼ افاں ثـٓبًوی ػلن االًنبًیبت اوؿ ىوبؿیبت ثھی اپٌے الگ الگ 

ؿامتوں پـ پڑ گئےە ثینویں ٍؼی کے آتے آتے، ایٌگلو مکنبى ػًیب هیں ثہت مے هلکـیي مـگـم تھےە آؿبف کے هبہـ ػوـاًیبت اپٌے هْووى تک 

هضؼوػ ؿہے اوؿ مبتھ هیں اك ػلن کب هؼبىیبت، ًلنیبت، هبًوى اوؿ كلنلے مویت ثہت مے ػلوم کے مبتھ اعتالٓ ػول هیں الیب ربًے لگبە اة تک 

 ػوـاًیبتی ػلویبت، ٓـیوہ ہبئے کبؿ اوؿ مواالت کے ڈھبًچے ثڑے پیوبًے پـ ومؼت صبٍل کـ چکے ہیںە
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کو ػبم ٓوؿ پـ ػوـاًیبت کے تیي ثٌیبػی هؼوبؿ کہب ربتب ہےە ہـثـٹ مپٌنـ، ولین گـاہن ( 1920-1864)ػوؿعبئن، هبؿکل اوؿ رـهي هلکـ هیکل ویجـ 

موٌـ، لینٹـ ایق واؿڈ، وی وی ثی ػو ثوئے، ِوللـیؼو پبؿیتو، الیکنل ػی ٹکیبولی، وؿًـ موهجبؿت، تھوؿمٹبئي ویجلي، كـڈیٌٌڈ توًیل، ربؿد میویل 

اوؿ کبؿل هبًہبئن کو ػؿمی ًَبثوں هیں اك ػلن کے ثبًی هلکـیي هـاؿ ػیب ربتب ہےە اى ًَبثوں هیں ىبؿلٹ پـکٌق، هبؿیبًے ویجـ اوؿ كـیڈؿک ایٌگلق کو 

ػوـاًیبت کی ًنبئی ؿوایت کے ثبًی کہب رب مکتب ہےە اى هیں مے ہـ هلکـ کے ہبں ایک هغَوً تٌبظـ اوؿ فاویہ ًگبٍ ہےە  

 

هبؿکل اوؿ ایٌگلق ًے مـهبیہ ػاؿی کے تـهی پبًے کے مبتھ رؼیؼ هؼبىـے کے اثھـًے کب پتہ ػیب؛ ػوؿعبئن کے ًقػیک اك کب تؼلن ٌٍؼت  ”

پؾیـی اوؿ اك کے ًتیزے هیں مبهٌے آًے والی تونیِن هضٌت مے ہےە ویجـ کے ًقػیک یہ ایک هوتبف ٓـف كکـ اوؿ ػولی صنبة کتبة مے هتؼلن 

رؼت کے اػاؿوں پـ کخیـ رہتی 'ہے، رنے وٍ پـوٹنٹٌٹ اعالهیبت مے روڑتب تھبە اى مت کالمیکی هبہـیي ػوـاًیبت کے کبهوں کو گڈًق ًے صبل هیں 

یؼٌی هؼلوهبت )ًگـاًی 'هـاؿ ػیب ہے، رو رؼت کے کلیؼی اػاؿوں کے ٓوؿ پـ ًبٍـف ٌٍؼت پؾیـی اوؿ مـهبیہ ػاؿی کی تلویي کـتے ہیں، ثلکہ ' ًظـ

کی ثھیە( رٌگ کی ٌٍؼت پؾیـی کے لیے تيؼػ کے ٓـیووں پـ هبثو' )كوری هوت'اوؿ ( پـ هبثو اوؿ موبری ًگـاًی  

1992هطجوػہ : ربى ہیـك؛ ػی میکٌڈ گـیٹ ٹـاًنلبؿهیيي؟ کیپیٹل افم ایٹ ػی ایٌڈ آف ٹوًٹی اتھ مٌچـی  

 

“ 

 احجبتیت اوؿ ِّؼ احجبتیت

 احجبتیت

احجبتیت کب ایک ثٌیبػی اٍول یہ ہے کہ ػوـاًیبت کو ومیغ تـ اًؼاف هیں كطـی مبئٌل کے ٓوؿ پـ لیب ربًب چبہیےە ػوـاًیبتی تضوین کو آفهوػٍ ثٌیبػ 

كـاہن کـًے کے لیے تزـثیت اوؿ مبئٌنی ٓـیوہ کبؿ پـ فوؿ ػیب ربًب چبہیے، اك عیبل کے مبتھ کہ هؼتجـ ػلن ٍـف مبئٌنی ػلن ہی ہے اوؿ اینب ػلن 

 مبئٌنی ٓـیوہ کبؿ کی یویي ػہبًی کے ثـیـ صبٍل ًہیں کیب رب مکتبە

 

ہوبؿا هـکقی ہؼف مبئٌنی هؼوولیت کو اًنبًی ؿویوں تک پھیالًب ہےەە ہوبؿے هؼٌوں هیں احجبتیت وہی ہے رو هؼوولیت کب ًتیزہ ہوە ”  

ء1895ایویلے ػوؿعبئن؛ ػی ُؿولق آف موىیبلوریکل هیتھڈ، هطجوػہ   

 

“ 

اك اٍطالس کو یہ هؼٌی ایک ٓویل ػـٍے هیں صبٍل ہوئے ہیں؛ احجبتیت کو لے کـ الگ الگ ػلویبتی صوالوں کی تؼؼاػ ثبؿٍ مے کن ًہیں ہو گیە اى 

کی ىٌبعت ًہیں ػیتے، کچھ اك لیے کہ وٍ عوػ احجبتیت کی پـاًی ىکل مے اعتالف ؿکھ کـ " احجبتیت پنٌؼ"هیں مے کئی ایک ٓـف كکـ عوػ کو 

مبهٌے آئے تھے، رجکہ کچھ اك لیے کہ یہ ىٌبعت تَوؿاتی تزـثیت کے مبتھ ؿلٔ کڑیبں هالًے کی ورہ مے ؿلٔ اٍطالصی امتؼوبل کب ىکبؿ ؿہی 

ہےە ؿػ احجبتیت پنٌؼ تٌویؼ کے کئی ایک ؿط ہیں، کچھ کی تٌویؼ مبئٌنی ٓـیوہ کبؿ پـ ہے، رجکہ کچھ امے ثینویں ٍؼی کی كلنلہء مبئٌل هیں 

ثہ اللبظ ػیگـ ومیغ تـ هؼٌوں هیں هؼبىـے کے هطبلؼے کب مبئٌل )ہوًیوالی پیو ؿكت هبى کـ اك هیں تـهین کب هطبلجہ کـتے ہیںە تبہن احجبتیت کو 

اة ثھی هؼبٍـ ػوـاًیبت هیں ؿبلت تـیي ؿرضبى ہے، ثبلغَوً اهـیکب هیںە( اًؼاف  

 

ػوؿعبئن، هٌطوی اوؿ هیکبًیکیە اى تیٌوں هیں مے کوئی ثھی کوهتے کی تؼیٌبت مے هيبثہہ : لوئل واکواًت احجبتیت کی تیي اہن ىبعیں ثیبى کـتب ہے

هنلک کی وکبلت هیں هٌلـػ تھبە اگـچہ ػوؿعبئن ًے کوهتے کے كلنلے کی ثہت می رقویبت ( اوؿ ىبیؼ ًیک ًیت)ًہیں ہے، رو احجبتیت کے مغت گیـ 

کو ؿػ کیب ہے، تبہن اك ًے اك کے ٓـیوہ کبؿ کو ًبٍـف تنلین کیب ثلکہ اك هیں ثہتـی ثھی الیبە اك ًے تنلین کیب کہ موبری مبئٌنی ػلوم، اًنبًی 
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مـگـهی کے هیؼاى هیں كطـی ػلوم کب ہی هٌطوی تنلنل ہیں، اك ًے فوؿ ػیب کہ مجت اوؿ هنجت کے اًؼاف كکـ هیں ثھی وہی هؼـوّیت اوؿ هؼوولیت 

کب عیبل وّغ کیبە" موبری صوبئن"هبئن ؿہٌی چبہیےە اك ًے ػوـاًیبت کی مبئٌل هیں هطبلؼے کے لیے هؼـوّی   

 

ـِ صبّـ هیں احجبتیت کی مت مے ؿبلت موزھی ربًے والی ىبط هیکبًیکی احجبتیت ہےە یہ ٓـف ػول ٓـیوہ کبؿ کی وّبصت، اػتجبؿ، اػبػٍ پؾیـی  ػَ

هیں پڑًے مے گـیق کـتب ہےە یہ احجبتیت کن ( هخال موبری صوبئن کی ًوػیت)اوؿ مٌؼ کب عیبل ؿکھٌے کی ورہ مے ػلویبتی اوؿ هبثؼؼالطجیؼیبتی هؼبهالت 

کی ہن هؼٌی ہے اوؿ پـاًی احجبتیت کی واصؼ ىبط ہے رو اثھی تک ػول هیں الئی ربتی ہےە چوًکہ یہ ٓـف ػول کنی كلنلیبًہ ' هوؼاؿی تضوین'و ثیو 

واثنتگی کب صبهل ًہیں ہوتب، اك لیے اك کے ؽؿیؼے کنی ثھی هکتت كکـ کب هضون اك مے امتلبػٍ کـ مکتب ہےە اك ٓـف کی رؼیؼ ػوـاًیبت کب 

مہـا کبكی صؼ تک پبل لیقؿملیلڈ کے مـ ربتب ہے، رل ًے ثڑے پیوبًے پـ مـوے هطبلؼبت کی ًیو ؿکھی اوؿ اى کے تزقیے کب ىوبؿیبتی ٓـیوہ تیبؿ 

 کیبە

 

 کنی هؼبىـے کی ثوبء کیل۔ حوبكتی اهؼاؿ پـ ػول کـًب ًب گقیـ ہے حوبكتی اهؼاؿ کی تٌقلی هؼبىـے هیں ثگبڈ اوؿ هنبئل کب مجت ثٌتی ہے :2موال ًوجـ  

اك تٌبظـ هیں پبکنتبى کے هؼبىـتی هنبئل کی ًيبًؼہی کـیں اوؿ اى کے هوکٌہ صل کیل۔ تزبویق پیو کـیںە  

صْوؿ ًجی اکـم ٍلی ہللا ػلیہ وآلہ وملن کی میـِت هجبؿکہ ًے هلِت امالهیہ کی فًؼگی کے ہـ پہلو کے لئے ؿاہٌوبئی كـاہن کیە اى هیں ایک پہلو : رواة

حوبكتی اوؿ تہؾیجی ثھی ہےە ػًیب کی توبم تہؾیجوں اوؿ حوبكتوں کے هوبثل امالم کی تہؾیت و حوبكت ثبلکل هٌلـػ اوؿ اهتیبفی عَوٍیبت کی صبهل ہےە اك 

کی ثٌیبػی ورہ وٍ اٍُول و ّواثٔ اوؿ اكکبؿ و ًظـیبت ہیں رو صْوؿ ًجی اکـم ٍلی ہللا ػلیہ وآلہ وملن ًے اپٌے اُموٍ صنٌہ کے ؽؿیؼے اُهِت هنلوہ 

کو ػطب كـهبئےە حوبكت کی توبم تـرہبت هیں اُموٍ صنٌہ مے ہویں اینی ربهغ ؿاہٌوبئی هینـ آتی ہے رل مے ثیک وهت ًظـی، كکـی اوؿ ػولی 

 گوىوں کب اصبٓہ ہوتب ہےە اینی ربهؼیت ػًیب کی کنی ػومـی تہؾیت یب حوبكت هیں هوروػ ًہیں ہےە

هجل اك کے کہ میـت هجبؿکہ کی حوبكتی و تہؾیجی اہویت پـ ؿوىٌی ڈالیں، اك اهـ کی وّبصت کی ربتی ہے کہ حوبكت كی ًلنہ کیب ہے؟ هبہـیي کے 

هطبثن حوبكت هؼبىـتی وؿاحت کے هغتلق ػٌبٍـ هیں مے ایک ػٌَـ ہےە اك کب تؼلن اى اكکبؿ و ًظـیبت کے مبتھ ہے رٌہیں هؼبىـے کے اكـاػ 

اعتیبؿ کـتے ہیں اوؿ یہ اكکبؿ و ًظـیبت اى کی ػولی فًؼگی هیں هغتلق ٍوؿتوں هیں ظبہـ ہوتے ہیںە اًنبًی هؼبىـے هیں آًے والی موبری اوؿ 

هؼبىـتی تجؼیلیوں هیں ایک هضـک حوبكت ثھی ؿہب ہےە حوبكت هؼبىـتی اوؿ موبری تجؼیلی کب هورت ہوتی ہے، اگـ ومیغ تـ تٌبظـ هیں حوبكت کے هلہوم 

و هؼٌی کبتؼیي کیب ربئے تو یہ کہب رب مکتب ہے کہ حوبكت هؼبىـے کب ایک اینب پہلو ہے رل کب تؼلن اى اًنبًی مـگـهیوں کے مبتھ ہے رو اًنبًی 

هؼبىـے هیں اًزبم پبتی ہیں اك ٓـس حوبكت هیں ػلوم، كٌوى اوؿ ػوبئؼ مت ىبهل ہو ربتے ہیں اوؿ اك هیں هؼبىـے کے هغتلق اكـاػ کے وٍ امجبة 

فًؼگی ثھی ىبهل ہیں ري کے تضت وٍ فًؼگی گقاؿ ؿہے ہوتے ہیںە یؼٌی حوبكت هؼبىـے کے اػتوبػی، كکـی اوؿ هؼبىـتی پہلوؤں مے ػجبؿت ہےە 

: تبہن حوبكت کے هضتویبت کے ثبة هیں هبہـیي کی آؿا هغتلق ہیں

The term culture is often used to cover the whole range of man's activities when these are viewed psychologically. 

The anthropologist applies the term to the work of primitive man in making tools, baskets, boats and the like; these 

are referred to as forms of material culture. The popular mind thinks of culture in terms of polite society, where it 

connotes good manners and grammatical speech. The crude person who lacks these, even though he be far superior 

to the savage with his "culture", is referred to as "uncultured", meaning unrefined. Just as the term animal is used 

to cover various fauna from a tiny insect to a large mammal, so the term culture is often extended to the 

glimmerings of intelligence in primitive men and the graces of those who move in the best circles of urban society. 

It will be seen at once that we cannot make headway in the analysis of cultural types among modern nations if we 

apply the term so indiscriminately.(1) 

(1) Charles Gray Shaw, Trends of Civilization and Culture, p. 75. 

حوبكت کی اٍِطالس اًنبًی فًؼگی کی توبم مـگـهیوں کب اصبٓہ کـًے کے لئے امتؼوبل کی ربتی ہے، رت اًہیں ًلنیبتی ٓوؿ پـ ػیکھب ربئےە ػلن ‘‘

الجيـیبت کے هبہـیي اك اٍطالس کو اثتؼائی اًنبى کے کبم هخالً اوفاؿ ثٌبًب، ٹوکـیبں، کيتیبں اوؿ اك ٓـس کی ػومـی چیقیں رو هبػی حوبكت کی 

هغتلق ىکلیں ہیں، کی اٍطالس کے ٓوؿ پـ امتؼوبل کـتے ہیںە ػبم ؽہي حوبكت کو هہؾة هؼبىـٍ کی اٍطالس موزھتب ہے رہبں یہ اچھے آػاة و آواؿ 

اوؿ هہؾة ػلوی گلتگو کب هظہـ ہوتی ہےە ایک ؿیـ هہؾة كـػ کورو اى اوٍبف مے هضـوم ہو اوؿ چبہے وٍ اپٌی ٍضـائی اوؿ وصيی حوبكت هیں كبئن 

تـ ہی کیوں ًہ ہو امے ؿیـ تہؾیت یبكتہ یؼٌی ؿیـ ىبئنتہ موزھب ربتب ہے ثبلکل اك ٓـس رینے للع، ربًوؿ ایک هؼوولی کیڑے هکوڑے مے ثڑے 

ربًوؿوں تک توبم ًوع صیواًبت کب اصبٓہ کـتب ہےە اك ٓـس للع حوبكت هیں اثتؼائی اًنبى کی ؽہبًت کی هؼوولی رھلوالہٹ مے لے کـ رؼیؼ ىہـی 

 ’’آثبػی کے ىکوٍ تک مت ىبهل ہیںە

ثؼِ اى هیں ٍـف هؼـكت، ػوبئؼ، كٌوى اوؿاعالم کو ىبهل کـتے ہیں، رت کہ ثؼِ کے ًقػیک اك هیں ػیي، عبًؼاى، رٌگ، اهي رینے ّبثطے 

ثھی ىبهل ہیں رو اًنبًی ًلنیبت اوؿ صیبتیبت تک کب اصبٓہ کیے ہوتے ہیںە تبہن اگـ ہن هيـم اوؿ هــة کے تَوِؿ حوبكت کو ػیکھیں تو امالم اوؿ ؿیـ 
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امالهی ػًیب کے تَوِؿ حوبكت هیں ثٌیبػی كـم تَوِؿ ػیي کب حوبكت کب ػٌَـ ہوًب ہےە کیوں کہ هــثی ًظـیبت هیں ػیي مے هـاػ ایک هب ثؼؼ الطجیؼبتی 

ًکتہ ًظـ ہے رل کب تؼلن ػلوم و كٌوى مے ہو مکتب ہےە لیکي یہ فًؼگی کی فًؼٍ اوؿ ػولی هؼؿ ًہیں رجکہ امالهی ًکتہ ًظـ هیں ػیي هب ثؼؼ الطجیؼبتی 

اوؿ كلنلیبًہ صویوت ًہیں ہے ثلکہ فًؼگی کی ایک اینی فًؼٍ صویوت ہے رل مے فًؼگی کب کوئی گوىہ عبؿد اوؿ ثبہـ ًہیں ہے کیوًکہ رت ػیي کو 

هضِ ایک كلنلیبًہ هنئلہ موزھ لیب ربئے تو اك مے ػویؼٍ اعالهی اهؼاؿ اوؿ فًؼگی کے ػولی هؼبهالت مے ثبالتـ ہو کـ ایک هزـػ تَوؿ ؿٍ ربتب 

ہےە رل کب فًؼگی پـ کوئی احـ ًہیں ؿہتبە فًؼگی اعالهی اهؼاؿ مے هضـوم ہوتی چلی ربتی ہےە رل کب هظہـ آد کب هــثی هؼبىـٍ ہےە رجکہ امالم کے 

هؼبىـتی ًظبم هیں ػیي کو فًؼٍ هؼؿ هـاؿ ػیب گیب ہےە فًؼگی کی کوئی ثھی صویوت اوؿ کوئی ثھی هؼبهلہ چبہے اك کب تؼلن موبریبت مے ہو، هؼبىـتی 

اُهوؿ، میبمیبت یب اهتَبػیبت مے ہو، هوهی، هلکی یب ثیي االهواهی اُهوؿ مے ہو، یہ مت کے مت ػیي هیں ػاعل ہیںە ػیي کے كـاہن کـػٍ اٍُولوں کی 

ؿوىٌی هیں اى اُهوؿ کو چالیب رب مکتب ہےە رجکہ ػًیوی هوبٍؼ اوؿ هلبػات کجھی ثھی کنی ثھی ٍوؿت هیں ػیٌی اهؼاؿ اوؿ هؼیبؿات مے آفاػ، الگ اوؿ 

 عوػ هغتبؿ ًہیں ؿہتےە

 ە حوبكت اوؿ هؼبىـتی اَهؼاؿ1

: حوبكت هؼبىـتی اهؼاؿ کے تؼیي هیں ثٌیبػی اوؿ کلیؼی کـػاؿ اػا کـتی ہے

Wherever human beings form communities, a culture comes into existence. Cultures may be constructed on a 

number of levels: in village or city locations, or across family, clan, ethnic, and national groups. All communities 

produce a linguistic, literary, and artistic genre, as well as beliefs and practices that characterize social life and 

indicate how society should be run. Culture transcends ideology, and is about the substance of identity for 

individuals in a society. An awareness of a common language, ethnicity, history, religion, and landscape represent 

the building blocks of culture.(1) 

(1) Simon Murden, Culture in World Affairs in John Baylis & Steve Smith's The Globalization of World Politics, 

p. 457. 

رہبں کہیں ثٌی ًوع اًنبى کوئی ثنتی تيکیل ػیتے ہیں کلچـ وروػ هیں آ ربتب ہےە کلچـ کئی مطضوں پـ تيکیل پبتب ہے هخالً گبؤں یب ىہـ هیں یب ‘‘

عبًؼاى، هجیلہ، ًنلی اوؿ هوهی گـوہوں هیں توبم گـوٍ ایک لنبًیبتی، اػثی اوؿ كٌی ٌٍق تغلین کـتے ہیں اك کے مبتھ مبتھ ػویؼے اوؿ اػوبل ثھی 

ًظـئیے پـ كبئن ( اپٌی ربهؼیت کے لضبظ مے)رو اك کی موبری فًؼگی کے هظہـ ہوتے ہیں اوؿ ثتبتے ہیں کہ هؼبىـے کو کینے چالًب ہےە کلچـ 

ہوتب ہے اوؿ هؼبىـے هیں اكـاػ کی ىٌبعت کب ثبػج ثھی ایک هيتـک فثبى، ًنلیت، تبؿیظ، هؾہت اوؿ هؼبىـے کب فهیٌی هٌظـ کلچـ کے تيکیلی 

 ’’ػٌبٍـ ہیںە

کنی ثھی هوم کی حوبكت کے لیے ّـوؿی ہے کہ وٍ اینی اهؼاؿ پـ هبئن ہو رل کب تؼلن ػویؼٍ، كکـ، ٓـِف فًؼگی اوؿ فًؼگی کے هوَؼ کے تؼیي کے 

مبتھ ہو، اك ٓـس حوبكت ؿوصبًی، ًلنیبتی اوؿ هؼبىـتی احبحہ هـاؿ پبتی ہے رو تبؿیظ کب ایک اینب هـکق و هضوؿ ہوتی ہے رل مے کنی ثھی هوم کی 

تبؿیظ کے هغتلق پہلو اوؿ گوىے رٌن لے ؿہے ہوتے ہیںە تبہن اگـ حوبكت هخجت هؼبىـتی اهؼاؿ کو رٌن ًہ ػے یب وٍ اپٌی امبك کے لضبظ مے هنتول 

اوؿ آكبهی اٍُولوں مے هضـوم ہو تو اینی حوبكت کھوکھلی اوؿ اُػھوؿی حوبكت هـاؿ پبئے گیە رو کوئی ثھی ثڑی تہؾیت تيکیل ػیٌے هیں ایک كؼبل 

کـػاؿ اػا ًہیں کـ مکتیە اك لیے ّـوؿی ہے کہ حوبكت هؼبىـے هیں اینی ثٌیبػی اهؼاؿ کی ٍضیش اوؿ هوحـ تؼجیـ اوؿ تـروبًی کـے رو اهؼاؿ 

هؼبىـے کے هخجت اوؿ اہن عؼوعبل کب تؼیي کـیں اوؿ هؼبىـے کی تـهی اوؿ ًيووًوب کی صـکت کو هٌظن کـیں اوؿ اك کے لیے ایک ربهغ كکـ کب تؼیي 

: کـیںە کیوں کہ کلچـ کنی ثھی هؼبىـے کے ارتوبػی ٓـف ػول کب هظہـ ہوتب ہے

Culture can help us understand why humans act in the way they do, and what similarities and differences exist 

amongst them. The world is divided into distinct communities, and a taxonomy of belonging and exclusion is the 

vital job that cultural analysis can undertake.(1) 

(1) Simon Murden, Culture in World Affairs in John Baylis & Steve Smith's The Globalization of World Politics, 

p. 457. 

کلچـ ہویں یہ موزھٌے هیں هؼػ ػیتب ہے کہ لوگ ایک هغَوً ٓـف ػول کب اظہبؿ کیوں کـتے ہیں اوؿ اى هیں کیب هيبثہتیں اوؿ اعتالكبت پبئے ‘‘

 ’’ربتے ہیںە ػًیب واّش آثبػیوں هیں تونین ہے اوؿ هتؼلن اوؿ ؿیـ هتؼلن کی تونین کـًب وٍ اہن کبم ہے رو حوبكتی تزقیہ مے کیب رب مکتب ہےە

اگـ حوبكت هؾکوؿٍ ٍلبت کی صبهل ثٌیبػی اهؼاؿ مے عبلی ہے تو اك کے احـات هؼبىـے پـ ہوں گےە ًتیزتبً هؼبىـٍ هغتلق هنن کے ثضـاًوں کب ىکبؿ 

ہو ربئے گب اوؿ اك هیں کنی ثھی هنن کب تضـک پیؼا ًہیں ہو مکے گبە ثبآلعـ هغتلق اًواع اوؿ هنبئل کے هؼبىـے هیں ػؿ آًے مے هؼبىـٍ اكتـام 

 اوؿ اًتيبؿ کب ىکبؿ ہو ربئے گبە

کنی هؼبىـے کی حوبكت کے لیے ّـوؿی ہے کہ وٍ اك هؼؿ هوحـ ہو کہ اهؼاؿ کب ػائـٍ کبؿ هتؼیي کـے اوؿ اًہیں هْجوٓ ثٌبئےە کیوًکہ کنی ثھی 

هؼبىـے هیں اهؼاؿ ہی وٍ هؼیبؿ ہیں رو هؼبىـے کو هْجوٓ ثٌبتی ہیں اوؿ امے فًؼٍ ؿکھتی ہیںە اهؼاؿ ہی هؼبىـے هیں اچھی ؿوایبت کو كـوؽ ػیتی 

 ہیںە اك ٓـس هؼبىـٍ هنتوجل کی ایک اینی هخبلی تَویـ پیو کـتب ہے رل کی ثٌیبػ ػیـپب اوؿ آكبهی اًنبًی اهؼاؿ پـ هجٌی ہوتی ہےە
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اهؼاؿ اوؿ حوبكت کب ثبہوی تؼلن اك ثبت کب هتوبّی ہے کہ ہن اپٌی اهؼاؿ کب ثٌظـ ؿبئـ ربئقٍ لیںە وٍ امالهی اهؼاؿ ري مے ہوبؿی حوبكت هوحـ اوؿ كؼبل 

ؿہتی ہے، ہوبؿے هؼبىـے کو اهتیبفی عؼوعبل كـاہن کـتی ہیںە هؼبىـے هیں عیـ و ىـ کے هبثیي كـم و اهتیبف کب تؼیي کـتی ہیںە امالهی اهؼاؿ کب 

هـکق و هضوؿ واهؼبتی هؼیبؿات ًہیں یؼٌی اینے هؼیبؿات ًہیں رو کنی ؿًگ، ًنل، ػَجیت، ػولت یب ػًیوی ثـتـی مے هتؼلن ہوں کیوًکہ یہ وٍ 

هؼیبؿات ہیں رو اًنبى کو كکـی اوؿ ىؼوؿی اػتجبؿ مے اهؼاؿ کی ٓـف لے ربتے ہیں رو ػوِؿ ربہلیت هیں ؿائذ تھیںە اك کے ًتیزے هیں اًنبى 

امالم کے اٍلی اوؿ صویوی هٌھبد مے ػوؿ ہوتب چال گیب اوؿ هغتلق هؼبىـتی هنبئل کب ىکبؿ ہواە رجکہ امالم اًنبًیت کی كالس و عیـ کی ثبت کـتب ہےە 

 امالم کے امی تَوؿ حوبكت مے اینی امالهی اهؼاؿ رٌن لیتی ہیں رو اًنبًی ثھالئی اوؿ ػقت و تکـین کی ّبهي ہیںە

ػػوت و تجلیؾ امالهی هؼبىـے کب ایک الفهی عبٍب ؿہب ہےە اگـ ہن امالم کے ًظبم ػػوت و تجلیؾ کب ربئقٍ لیں تو یہ هضِ ػیي یب هؾہت کے هبثؼؼ 

الطجیؼبتی ػوبئؼ کے اثالؽ کب ًبم ًہیں ہے ثلکہ اك مے هـاػ امالهی اهؼاؿ هؼبىـے هیں هتؼبؿف کـواًب ہےە امالم کی ػػوت و تجلیؾ کب ثٌیبػی هوَؼ 

امالهی اهؼاؿ کو هؼبىـے کے اكـاػ کے هلت و ؿوس هیں اك ٓـس ربں گقیں کـًب ہے کہ وٍ توبم ؿموم و ؿواد ري کب ػیي امالم مے کوئی تؼلن ًہیں 

هؼبىـے مے عتن کـ ػی ربئیں اوؿ اى امالهی اهؼاؿ کو ػبم کـًے کے لیے ّـوؿی ہے کہ هؼبىـے کے اكـاػ ایوبى، امتوبهت اوؿ ٍجـ رینی ٍلبت 

صنٌہ مے اپٌے آپ کو هقیي کـیںە تبکہ اكـاِػ هؼبىـٍ اى اهؼاؿ کی صویوی تَویـ پیو کـیںە هـآى صکین رہبں ہویں ػًیب و آعـت کے صوالے مے 

کبهیبة فًؼگی کب ًويہ ػکھبتب ہے اى هیں ثٌیبػی ّبثطہ یہ ہے کہ یہ ہللا کب ٓے کـػٍ ایک آكبهی اٍول ہے کہ ػًیب کی کوئی ثھی کبهیبثی ّجٔ اوؿ اًویبػ 

کے ثـیـ ًَیت ًہیں ہو مکتیە امالهی هؼبىـے هیں ّجٔ و اًویبػ کب اٍول ػجبػات، ػوبئؼ اوؿ هؼبهالت هیں ربؿی و مبؿی ًظـ آتب ہےە یہ ّبثطہ 

رہبں اهؼاؿ کی ہیئت اوؿ ًوػیت کو هتؼیي کـتب ہے وہبں اًنبًی هؼبىـے کی اى هنتول رہبت کب تؼیي ثھی کـ ػیتب ہے رل کے ًتیزے هیں امالهی 

 هؼبىـے کی ہیئت، اك کی ىکل و ٍوؿت اوؿ عؼوعبل ػًیب کے کنی ثھی تہؾیجی اوؿ حوبكتی تَبػم مے ػوچبؿ ہوتے ہوئے هنظ ًہیں ہو مکتےە

 ە حوبكت اوؿ تہؾیت کب ثبہوی تؼلن2

: حوبكت اوؿ تہؾیت ثبہن هتؼلن صویوتیں ہیں

The confusion in the use of the term culture is that which arises when it is closely associated with civilization, so 

closely associated as to be identified with it. The term when it is used in its most general sense is often made to 

include both culture and civilization.(1) 

(1) Charles Gray Shaw, Trends of Civilization and Culture, American Book, 1931, p. 76. 

للع کلچـ کی وّبصت اك وهت هيکل ہو ربتی ہے رت یہ تہؾیت کے مبتھ ثہت گہـا واثنتہ ہوتب ہے گویب کہ امے تہؾیت کب صَہ موزھب ربتب ہےە ‘‘

 ’’رت کلچـ کی اٍطالس کو ػووهی هؼٌی هیں امتؼوبل کیب ربئے تو اك هیں تہؾیت اوؿ حوبكت ػوًوں ىبهل ہوتی ہیںە

رت کہ ثؼِ هضوویي کے ًقػیک تہؾیت اوؿ حوبكت ػو هغتلق صویوتیں ہیں اى کے ًقػیک حوبكت کب تؼلن هؼٌوی اُهوؿ مے ہے رجکہ تہؾیت کب تؼلن هبػی 

اُهوؿ مے ہےە تبہن ٍلبت کے اك كـم کے ثبوروػ رہبں تک ثٌیبػی ًوػیت کب تؼلن ہے تہؾیت اوؿ حوبكت ایک ػومـے مے ثبہن هـثوٓ ہیںە حوبكت کب 

تؼلن ٍـف هؼٌوی اوؿ ؿوصبًی اُهوؿ مے ہے رجکہ تہؾیت کب تؼلن ومبئل اوؿ رؼیؼ چیقوں مے ہے، ري مے هؼبىـے هیں تـهی اوؿ آمبًیبں پیؼا ہو 

ؿہی ہیں اوؿ اك ٓـس اك مے هـاػ وٍ ًظبم صیبت ہے رو ایک هؼبىـٍ اپٌی هؼبىـتی مبعت کو هْجوٓ کـًے اوؿ اك کو تـهی پؾیـ کـًے کیلئے 

وّغ کـتب ہےە اگـ لـوی اػتجبؿمے ػیکھب ربئے تو اك مے هـاػ ىہـوں اوؿ گبؤں هیں مکوًت پؾیـ لوگوں کی هغتلق هؼبىـتی و هلکی مـگـهیبں 

ہیںە چوًکہ امالهی توؼى کے هغتلق هبػی و هؼٌوی پہلو ہیں ري کے هؼـُ وروػ هیں آًے کب مجت اًنبى کی یہی وٍ ثٌیبػی مـگـهیبں ہیں رو اك 

کـٍ اؿُ پـ اك کی ثوب کے تنلنل اوؿ صَول ؿفم مے هتؼلن ہیںە یؼٌی حوبكت اًنبًی اؽہبى کی هؼـكت مے ػجبؿت ہے اوؿ یہ صویوت ہے کہ اًنبًی 

ہے رت کنی عطہ اؿّی پـ ىہـوں کی ىکل هیں مکوًت اوؿ   اؽہبى کی تـهی و هؼـكت اوؿ اى کے اكکبؿ و ًظـیبت کی امی وهت ًيووًوب ہو مکتی

 امتوبهت هینـ ہوە

اك مبؿی ثضج مے یہ اهـ واّش ہو ربتب ہے کہ حوبكت اوؿ تہؾیت ثبہن الفم و هلقوم ہیں، تہؾیت یؼٌی هؼبىـٍ اوؿ اك کی حوبكت یؼٌی اهؼاؿ، اكکبؿ و 

ًظـیبت اوؿ ًظبم صیبت مے ػجبؿت ہےە ثبللبظ ػیگـ ہن یہ کہہ مکتے ہیں کہ وٍ عَوٍیبت ري مے اُهت کو اهتیبفی صیخیت هلتی ہے وٍ تہؾیت یب 

حوبكت کی عَوٍیبت ہی ہیںە هبہـیي کے ًقػیک تہؾیت کے هلہوم کب آالم اك چیق پـ ہوتب ہے رو اًنبى مـ اًزبم ػیتب ہے اوؿ اى کب تؼلن اًنبى کے 

ػولی، هبػی، ؿوصبًی، ػیٌی اوؿ ػًیبوی توبم پہلوؤں کے مبتھ ہوتب ہےە یؼٌی تہؾیت ایک ٓویل اًنبًی تبؿیظ مے ػجبؿت ہے رو اًنبى هغتلق فهبًوں 

هیں تغلین کـتب ؿہتب ہے، اك کب تؼلن کنی گـوٍ یب هوم کے مبتھ ہو مکتب ہے یب وٍ اك گـوٍ یب هوم کی هیـاث ہوتی ہے رل کی ثٌب پـ وٍ هوم ػیگـ 

هوهوں پـ اهتیبفی صیخیت اعتیبؿ کـ لیتی ہےە پل اك هؼٌی و هلہوم کے اػتجبؿ مے تہؾیت حوبكت مے فیبػٍ ػووم کی صبهل ہے اك کب آالم ؿوصبًی 

اوؿ كکـی پہلو پـ کیب ربتب ہےە رجکہ تہؾیت هؼٌوی و هبػی ػوًوں پہلوؤں پـ هضیٔ ہےە یہی ورہ ہے کہ اك اهـ کب هيبہؼٍ کیب گیب ہے کہ تہؾیت و توؼى 

کب گہواؿٍ هـاؿ ػیئے ربًے والے ىہـوں هیں مـگـهیبں ًنجتبً فیبػٍ ؿہتی ہیںە یؼٌی تہؾیت اًنبًی توؼم و تطوؿ، مبئٌنی ػلوم، ػیٌی ػلوم اػة اوؿ 

ػلوبء و هضوویي کی اى کبوىوں کب هظہـ ہے ري کو وٍ هغتلق فهبًوں هیں مـ اًزبم ػیتے ؿہے ہیںە رہبں تک امالهی تہؾیت کب تؼلن ہے اك ًے ثھی 

اپٌے رولہ پہلوؤں کب اصبٓہ کیب ہے هگـ یہ تؼیي ٍـف ایک هـتجہ وروػ هیں آیب ہےە اك تؼیي کے ثؼؼ هـآِى صکین کی ؿوىٌی هیں اك کے عؼوعبل 

هتؼیي کیے گئے ہیں رٌہوں ًے ػوِؿ ربہلیت کے توبم ًظـیبت کی ًلی کـ ػی اوؿ امالهی هؼبىـٍ کے اكکبؿ و ًظـیبت کب هٌہبد هتؼیي کیب رو ایزبثی 

 ٓـیوہ کبؿ کے هطبثن هنتوجل کی ربًت پیو هؼهی کـتب ہے اوؿ یہی ٓـیوہ کبؿ هلت کے تيغٌ کے تضلع و مالهتی کب ّبهي ہےە
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کویوًٹی ڈیویلپوٌٹ هیں ػالهے کے لوگوں کی مـ گـهی ىـکت ایک اینب ثٌیبػی ػٌَـ ہے کہ اك کے ثـیـ یہ تَوؿ ہی ثے هؼٌی ہو کـ : 3موال ًوجـ 

کے کـػاؿ پـ ؿوىٌی ڈالیں اپٌے رواة کو هخبلیں ػے کـ ( کویوًٹی)ؿٍ ربتب ہے اك تَوؿ کو هؼ ًظـ ؿکھتے ہوۓ ىہـی اوؿ ػیہی تـهی هیں لوگوں 

 واّش کـیںە

ؿبلِت کب ایک هوجول و هؼـوف ىؼـ ہے: رواة : 

 

 هبٍؼ کے آتے آتے عٔ اک اوؿ لکھ ؿکھوں

 

 هیں ربًتب ہوں رو وٍ لکھیں گے رواة هیں

 

اؿػو کے هوجول تـیي ىبػـ امؼ ہللا عبں ؿبلت کو ػًیب ایک ىبػـ کی صیخیت مے ربًتی اوؿ هبًتی ہے لیکي اى کے عطوٓ اى کے ػوؿ کی ثہتـیي 

 ػکبمی کـتے ہیں رل مے اکخـ لوگ ًبواهق ہیںە

غالب کی شاعری ان کی شخصیت کی پہچان ہے لیکن غالب نے اپنے دوستوں، شاگردوں اور نوابوں کو بہت سے خطوط لکھے۔ یہ خطوط انھیں 
 سمجھنے کے لیے ان کی شاعری کی ہی طرح اہم ہیں۔

ان خطوط میں خوشی ہے، شفقت ہے، بے بسی ہے، التجا ہے، تعصب ہے، پریشانیوں کا ذکر ہے، دل کی جلن ہے، آب و ہوا کا احساس ہے، شراب 
ہے، مُرغیوں کے انڈوں کے برابر گرنے والے اولے ہیں، بارش ہے۔ کھیت ہیں، ربیع و خریف کی فصلیں ہیں، گھر کی دیواروں کی دراڑیں ہیں، 

دیواروں تلے دب کر مرنے والے لوگ ہیں، انسان کے سکھ چین پر ٹوٹ پڑنے والے لشکر ہیں۔ 
قحط ہیں، سیالب ہیں، وبائیں ہیں، بخار ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، رات کی تاریکیوں میں نقب لگا کر تختے، دروازے اور چوکھٹیں نکال کر لے 

جانے والے چور ہیں، اس چوری سے پریشان غریب غربا ہیں، جیشٹھ یعنی مئی جون کی گرمی اور گرم ہوائیں ہیں، گرمیوں کی شدت کم کرنے کے 
لیے خس ہے، شاعری اور ادب کے تعلق سے مباحثے ہیں، مالی تنگیوں کا رونا ہے، گندم، چنے، باجرے، بیسن اور گھی کی آسمان چھوتی قیمتیں 

ہیں۔ قبل از وقت مرگ کا نوحہ ہے، دوستوں سے بچھڑنے کا رنج ہے، یادیں، افسردگی، اجڑے اور ویران بازار ہیں، حویلیوں کا ذکر ہے۔ گزرے 
ہوئے ماضی اور آنے والے مستقبل کا ذکر ہے۔ 

 

ؿبلت کے عطوٓ کب ایک ػلکو صَہ کبؿؾ پـ ثکھـے ہوئے هومن کے ؿًگ ہیں، یہ عطوٓ آة و ہوا کے هـهؼے ہیں، یہ اك ػہلی کب هٌظـ پیو کـتے 

 ہیں رل کے اوپـ کے آموبى اوؿ آًکھوں کے ػؿهیبى گـػ کب پـػٍ ًہیں تھبە

 

ؿات ہوتے ہی اًزِن ؿعيٌؼٍ یؼٌی کہکيبں اك ٓـس پھیل ربتی تھی رینے کوئی ؿوىٌیوں مے رگوگبتب ہوا هٌؼؿ اپٌے ػؿوافے کھول ؿہب ہو اوؿ اك 

کی ؿوىٌی مے مبؿا هبصول ؿوىٌیوں هیں ًہب گیب ہوە ىبیؼ امی ٓـس کے کنی هٌظـ کے تضت هـفا ؿبلت کے ػل ًے یہ کہب ہوگبە  

 

 ىت ہوئی پھـ اًزِن ؿعيٌؼٍ کب هٌظـ کھال

 

 اك تکلق مے کہ گویب ثت کؼے کب ػؿ کھال

کچے ؿامتوں مے ػھول ّـوؿ اڑتی تھی لیکي ہوا هیں ػم ًہیں گھٹتب تھبە فًؼگی مغت تھی لیکي آموبى فہـیال ًہیں تھب، گـهی ہو یب مـػی ؿـیجوں 

کے لیے مبؿے هومن مغت تھےە ثـمبت آد ہی کی ٓـس تھیە رھلنی ہوئی فًؼگی کو اپٌی ثوًؼوں مے ىـاثوؿ کـ کے ہـا ثھـا کـ ػیٌے والیە  
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ًے اًڈیب کے ري هومووں کو پہچبًب تھب ؿبلت کے عطوٓ هیں اى هومووں ' ٍبصجوں اوؿ هین ٍبصجوں'ؿبلت کے ػوؿ هیں ػہلی هیں هوروػ ثہت مبؿے 

 کے ثھـ پوؿ صوالے ہیںە ؿبلت ًے ًئے هؼبًی هیں كطـت مے ػوؿی کو اپٌے عطوٓ کے ؽؿیؼے پوؿا کیب ہےە

 

ؿبلت کے اىؼبؿ هیں هومن کب تؾکـٍ اك لیے ػلچنپ ہے کیوًکہ وٍ ؿوفهـٍ کی فًؼگی کے اك وهت کی مغتی کے پل هٌظـ هیں لکھے گئے ہیںە 

ؿبلت کے ػوؿ هیں، ڈوؿی کی هؼػ مے چھت مے لٹکے ہوئے پٌکھے، رو ہبتھ مے چالئے ربتے تھے، ػبم ًہیں تھےە گـهی مے لڑًے کے لیے 

 ہبتھ مے رھلٌے والے پٌکھے ہی مت مے ثڑا مہبؿا تھےە

 

هیں کلکتہ هیں امتؼوبل کیے تھے لیکي اك کے ثبوروػ  1785هٌَق پـمیول امپیئـ کے هطبثن اًگـیقوں ًے چھت مے رھولٌے والے پٌکھے مٌہ 

 ثھی ثڑے پیوبًے پـ اى کب امتؼوبل ثہت ػیـ هیں ىـوع ہواە

 

ایک ثـٓبًوی ٍضبكی ولین ہککی ًے اك کے امتؼوبل کب ؽکـ کیب ہے رل کے هطبثن یہ هنلنل چلٌے واال پٌکھب اپٌے آپ هیں ػیو کب مبهبى موزھب 

 هیں ؽکـ هلتب ہےە هوؿ کے پٌکھوں یب عل مے ثٌے پٌکھے ہی 1809ربتب تھبە ثوجئی هیں پلی اوؿ ایکنل مے چلٌے والے پٌکھےکب پہلی ثبؿ مٌہ 

 فیبػٍ امتؼوبل کیے ربتے تھےە

 ػیہبت اوؿ کبىتکبؿی کی ثبتیں

یہ کہٌب ؿلٔ ًہیں ہو گب کہ ؿبلت کے عطوٓ هیں هلؼہ ثٌؼ ىہـ مے ثبہـ کی پھیلی ػًیب ہے رنے ثـٓبًوی ثیوؿوکـیٹ  کہتے تھےە اك کے  ’هوكَل‘

ؿًگ اًتہبئی هضؼوػ پیوبًے پـ هلتے ہیںەلیکي یہ ثھی ًہیں کہ وٍ اك مے پوؿی ٓـس ًبواهق تھے چٌبًچہ اى کے عطوٓ هیں ػیہبتی فًؼگی کی رھلک 

 ثھی هلتی ہےە

 

کے ایک عٔ هیں وٍ هومن کی تلَیل اك ٓـس ثیبى کـتے  1860ریيٹھ هہیٌے کے کوقوؿ ہوتے ہی کھیت ثوائی کے لیے تیبؿ ہو ربتے تھے، روالئی 

ثـمبت یہبں ثھی اچھی ہوئی ہے لیکي اینی ًہیں رینی کبلپی اوؿ ثٌبؿك هیں، فهیٌؼاؿ عوه، کھیتیبں تیبؿ ہےە عـیق کب ثیڑا پبؿ ہےە ؿثیغ کے : 'ہیں

(ؿبلت لیٹـف' )هبٍ ػؿکبؿ ہےە( پوك)وامطے پوٍ   

 

کبىتکبؿی اتٌی آمبى ثھی ًہیں تھی، ثبؿه کی ثوًؼوں کے مبتھ اولے ثھی پڑتے تھےە کنبى اوؿ هومن کے تؼلوبت کے ؿاگ ثہت ہی پـاًے ہیںە ثبؿه 

: ًپے تلے اًؼاف مے کت ہوتی ہےە کجھی رن کـ ثـمے اوؿ کجھی ثے ػلی مےە مبوى کب هہیٌہ تھب، ؿبلت ًے لکھب لو اة ػك ثبؿٍ ػى مے هیٌہ کب ًبم ‘

، 1ؿبلت لیٹـف، رلؼ ) ’ًہیں ؿہب، ػھوپ آگ مے فیبػٍ تیق ہے، اة ؿوتے پھـتے ہیں کہ کھیتیبں رلی ربتی ہیں، اگـ هیٌہ ًہ ثـمے تو کبل پڑے گبە

(203-ٍلضہ   

 

آد کی مہولت ثھـی فًؼگی گقاؿًے والوں کے لیے یہ تَوؿ کـًب ثھی هيکل ہو گب کہ هضٔ کب اصنبك اًنبى کی فًؼگی هیں کتٌب عوكٌبک ؿہب ہےە  

 

ایک ( 1717-1638)رل ٍؼی کے آعـ هیں رت ؿبلت کی پیؼائو ہوئی امی اٹھبؿہویں ٍؼی کی اثتؼا ایک هضٔ مبلی مے ہوئی تھیە ًکوالئے هٌوچی 

کے الکھ اكـاػ کی هوت  20کے ػؿهیبى هضٔ مے توـیجبً  1704مے  1702آبلوی میبس ہیں رو هـل ػوؿ هیں ہٌؼومتبى آئے تھےە اى کے هطبثن مٌہ 

ہوگئی تھی، ثھوک هیں هجتال اكـاػ اپٌے ثچوں کو ایک چوًی کی هیوت پـ ثیچٌے کی پیيکو کـ ؿہے تھے اك کے ثبوروػ ثھوکے ؿہتے تھے کیوًکہ 

 اى کو عـیؼًے واال کوئی ًہیں تھبە
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تھب، یہ وٍ ٍوؿتضبل تھی رل هیں پبًی اتٌب ہوتب تھب کہ کھڑی كَل پبًی کی فیبػٍ هوؼاؿ مے تجبٍ ہو ربتی  ’پٌکبل‘کنبى کے لیے اکبل للع کب هتْبػ 

 تھیە

 ػیہی عواتیي کے تـثیتی پـوگـام

كیَؼ آثبػی ػیہی ػالهوں هیں ؿہتی ہےە آثبػی کب 75کنی ثھی هلک کی تـهی کب ػاؿوهؼاؿ اك کی تؼلین اوؿ ہٌـ هٌؼ ٓجوہ مے ہوتب ہےە پبکنتبى هیں 

كیَؼ عواتیي ہیںە ہوبؿے هلک هیں عواتیي ؿوایتی ٓوؿ پـ ومبئل مٌجھبلٌے اوؿ فؿاػت کے کبهوں هیں هـػوں کی هؼػ کـًے کے ؽؿیؼہ گھـ 50توـیجب 

چالًے کے كـائِ اًزبم ػیتی ہیںە اة وهت آگیب ہے کہ عواتیي اك هؼبىـے هیں هـػوں کی ٓـس وہی کـػاؿ اػا  کیوں ًہیں کـمکتی ە کنی ثھی هٌطوی 

كیَؼ آثبػی ًظـاًؼاف کی ربتی ہےە ػیہی 50هؼیبؿ کے هطبثن ، عواتیي کب کـػاؿ ثھی اتٌب ہی اہن ہے رتٌب هـػوں کب ہےە اك ٓـس ہوبؿے هلک کی 

ػالهوں هیں ؿوفگبؿ کے هواهغ ًہ ہوًے کی ورہ مے ػیہی آثبػی ىہـی ػالهوں هیں ہویيہ ہزـت کـ ربتی ہےە ػیہی عواتیي کی اکخـیت امکول 

چھوڑًے والی ہے ري کی پیؼاواؿی هہبؿت کی کوی ہےە لہؾا ػیہی عواتیي ػیہی تـهی کے تٌبظـ هیں ایک اہن رقو ہیںە ػیہی ثـاػؿی کی هؼبىـتی فًؼگی 

هیں عواتیي کی هؤحـ اوؿ كؼبل ىـکت کی ّـوؿت ہےە لہؾا ہویں اى کو کچھ هہبؿتوں کی كـاہوی اوؿ لیل کـکے اى کی صوٍلہ اكقائی کـًی چبہئےە 

ؿیڈک اك هنئلے کو ًظـاًؼاف ًہیں کـمکتبە عواتیي کی هہبؿت کی تـهی کے لئے هٌؼؿرہ ؽیل هغتَـ کوؿمق پیو کیے ربؿہے ہیںە 

  پھل اور سبزیوں کا تحفظ
  کچن گارڈننگ
  صاف ستھرا کپاس کی چنائی اور حفاظتی اقدامات
  شہد  کی مکھیوں کا  انتظام
  کیڑے مار دوا کے استعمال سے متعلق حفاظتی اقدامات
  کچن کے  کچرے  سے کھاد  کی تیاری
  گھریلو پودوں کا انتظام

ىہـی عواتیي تـثیتی پـوگـام 

تؼلین اوؿ هہبؿت هؼبىی اوؿ هؼبىـتی عوىضبلی کے صَول کی کلیؼ ہیںە ؿیڈک هؼبىـے هیں عواتیي کے کـػاؿ کو ًظـاًؼاف ًہیں کـمکتبە عواتیي کے 

کـػاؿ کی اہویت کو هؼًظـ ؿکھتے ہوئے ، ؿیڈک ىہـی عواتیي کے لئے تـثیتی پـوگـاهوں کب اہتوبم کـؿہب ہے ري هیں کبلذ اوؿ امکول کی لڑکیبں ، 

عواتیي امبتؾٍ ، اوؿ گھـیلوعواتیي ىبهل ہیںە اك پـوگـام مے یویٌی ٓوؿ پـ اى کے گھـیلو ثزٹ کے اعـاربت کو کن کـًے هیں هؼػ هلے گیە اى 

تـثیت کے ؽؿیؼہ وٍ ٍضت هٌؼاًہ مـگـهیوں هیں ثھی ىبهل ہوں گےە ایک ہلتے کے ثؼؼ ىہـی عواتیي کے لئے تـثیتی پـوگـاهوں کب اہتوبم کیب گیب 

ہےە 

  تازہ پھل اور سبزیوں کا تحفظ ،تیاری اور قدر افزودگی
  (گھریلو پیمانے پر سبزیوں کی کاشت)کچن گارڈننگ 


