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THE QUAID’S INSPIRATION TO THE YOUTH “ 

“ 

Quaid E Azam 
Muhammad Ali Jinnah

MESSAGE

My young friends, I look forward to you as the real makers of Pakistan, do not be 
exploited and do not be misled. Create amoungst yourselves complete uni-
ty and solidarity. Set an example of what youth can do. Your main occupa-

tion should be in fairness to yourself, to your parents, in fairness to the State, to de-
vote your attention to your studies. Develop a sound sense of discipline, character, 
initiative and and a solid academic background. You must learn to obey for only then you 
can learn to command. if oyou fritter away your energies now, you will always regret.



The Cadets presents a 
humble and profound 
tribute to our vigorous and 
gallant soldiers / officers 
of Pakistan Army,  Navy,  
Air force for not only 
scarifying their leisure 
but even their precious 
lives for the noble cause of 
uprooting brutal terrorism 
in all four corners of the 
mother land Pakistan. we 
salute to our brave soldiers 
and sincerely pray to ALLAH  
almighty that their gigantic 
mission may succeed 
and Pakistan become a 
peaceful entity on earth. 
Ameen!

“

“ 

A TRIBUTE 
TO OUR GALLANT
ARMED FORCES

Mujahid Anwar Khan NI(M)
Chief of Air Staff

AIR MARSHAL

Zafar Mahmood Abbasi NI (M)
Chief of the Naval Staff

ADMIRAL

QAMAR JAVED BAJWA 
NI(M) HI(M)

Cheif of Army Staff

GENERAL



Abdul Waheed Burdi
Cheif Executive

MESSAGE

THE CHAIRMAN 
BOARD OF DIRECTORS

am truly happy and excited that the Board 
of Governors of Cadet College Murree has 
given me the opportunity to supervise 

the noble mission of empowering the 
youth of Pakistan in the cadet gromming 
sector. Indeed this very endeavour of ours 
consequently becomes a tangible part of 
our vigorous armed forces, medical and 
engineering universities and capacity 
building personnel of the civil society. 
This is really a wounderful job which our 
cadet college is executing in its best 
strife. The project of this cadet college is 
highly appreciable, and being appreciated 
by the various esteemed departments/
organizations and the people of Pakistan. 
We are all well aware that Pakistan has 

114 Milion of pakistani of age 15 to 24 and 
demographically devided, Pakistan is in 
need to manage the demand and supply 
of skill and labour carefully. Thus our 
cadet college is taking necessary steps to 
improve quality of education, standards 
of teaching, methods of examination, 
development of skills, etc. and various 
schemes and projects are launched to 
achieve all these. I am greatly obliged 
and thankfull to all members, staff and 
teachers of this insitution for their support 
and efforts in developing such sublime 
mission and a special thanks to parents 
for being intact with us in the realization 
of our lofty dreams. I wish great success to 
our students and the people of Pakistan.

I



PROF. AFTAB AHMED
Principal

PERSPECTIVE

FOREWORD BY THE PRINCIPAL

ear 2018 left no stone un turned to espouse 
the cadet spirit which is built up within 
the college through the collective actions, 

thoughts and aspirations. We produced sound 
academic results, outstanding sports outcome 
proving ourselves a champion cadet college in In-
ter-cadet colleges Sports Gala-2018, executed an 
adventurous International tour to Beijing in collab-
oration with the Embassy of the People’s Republic 
of China, Islamabad. As well, we and held numer-
ous in-house co-curricular events and our photo 
gallery ahead shall entice your hearts through 
vivacious glimpses of various events. All these, I 
believe would spur higher growth and enterprise 
in cadets towards personality grooming. It gives 
me immense pleasure to ensure that this mag-
azine has successfully accomplished its objec-
tive. The reflection of the students’ creativity and 

achievements is the epitome of the magazine. This 
magazine is before you along with the combined 
efforts of the Editorial Board, I take the opportunity 
to thank all the contributors as their contribution 
is the reason that makes this magazine endearing 
with our readers. I extend a very convivial gratitude 
to; His Excellency Mr. Yao Jing, Ambassador of the 
Embassy of the People’s Republic of China, Islam-
abad, for supporting and  facilitating our college 
to execute an International tour to Beijing in early 
October this year. No doubt your benevolence and 
kindness shall never be forgotten. Getting inspired 
by the hospitality and tenderness of the Beijing 
dwellers and the historical relations of Pakistan 
and China, we have entitled the current issue of our 
Magazine as the Chinese Edition-2018. Hopefully 
it will invite your marvelous appreciation for us.

Y



On the occasion of publication of the annual magazine of Cadet College 
Murree “the Cadets 2018-China Edition”, I would like to Express my congratula-
tions to the college and appreciation of Entitling the magazine as China Edition, 
which shows its special Interest in and support for China-Pakistan friendships.
 This year marks the 70th anniversary of founding of the People’s Re-
public of China. For China, 70 years has been a journey from being weak 
and poor to gaining independence and becoming prosperous. Under the lead-
ership of President Xi Jinping, China is achieving new victory in realizing 
the great rejuvenation of the Chinese nation, and making greater contribu-
tions to the peace and development of the world. The Chinese people are 
enjoying a better life with easy access to better education, well connectivity 
nationwide and more security. The sophisticated technology in 5G, A, space 
give us edges to the international competition. China also wishes to share its 
development with partners especially with our close friends like Pakistan.
 During the development and progress of China in the last 70 Years, Pa-
kistan has always been China’s good neighbor, sincere friend and dear brother. 
The two countries have treated each other with all sincerity and shared weal 
and woe. Our relations have been time-tested and grown from generation to 
generation. Pakistan is the only country in the world that has been nicknamed 
by China as its “iron brother” and the only all-weather strategic partner.
	 I	firmly	believe	that	the	strength	of	China	Pakistan	relations	relies	in	
the deep trust and respect we give to each other, in the heart to heart exchang-

A MESSAGE BY THE  CHINESE AMBASSADOR 
TO ISLAMABAD - PAKISTAN

No. 1, Zhou-Enali Avenu, Diplomatic Encave (Extension), Islamabad, Pakistan
 Tel: 051-8496101



es and interactions between the two peoples. It also  relies in our all around 
cooperation. Among which, CPEC has become the major platform and added 
new substance to China-Pakistan relations. Now, China is Pakistan’s larg-
est investor, largest trading partner.  Pakistan is the largest recipient of Chi-
nese scholarship. We are proud of the achievement in the bilateral relations, 
which has also positive implications to regional peace and development. We 
are working closely together to keep our relationship a role model of state 
to state relations, as China is actively promoting the Belt and Road Initia-
tive and the establishment of a community of shared future for mankind.
	 In	November	2018,	Pakistani	Prime	Minister	Imran	Khan	paid	his	first	
official	visit	to	China.	The	visit	has	set	the	direction	for	the	future	develop-
ment of China-Pakistan relations. We are eagerly focusing on the follow up of 
the visit, such as the advancement of CPEC, the joint celebration of the Year 
of Sister Cities in 2019, the promotion of exchanges on youth delegations and 
education,	etc.	We	are	confident	in	the	future	of	China-Pakistan	relationship.
 Cadet College Murree has kept a good relationship with Chinese Em-
bassy for years. Last year, at the invitation of the Embassy in, a delegation of 
Cadet College Murree paid a fruitful visit of China. The visit gave the dele-
gation a real touch of China and the friendship from the Chinese People. The 
Embassy encourages the Cadet College for more exchanges and engagement 
with China, making its own contributions to the China-Pakistan relations.

 With these words, I wish you all a happy and prosperous new year!

Yours Sincerely 

              (Yao Jing)
        Chinese Ambassador 

No. 1, Zhou-Enali Avenu, Diplomatic Encave (Extension), Islamabad, Pakistan
 Tel: 051-8496101
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Chinese Embassy Islamabad - Visit
International Study Tour to Beijing 

Glimpses of Events



CHINESE EMBASSY - VISIT 



INTERNATIONAL STUDY TOUR  TO BEIJING
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Cadet Adan Manzor 
Class IX

China is a world wide trading port. China is the 
nation I picked to tell you about. There are a lot of 
geographic features in china. China has the Great 
Wall of China. The great wall was used to stop out-
side invaders. The wall protected the cities from 
being destroyed (Loescher 98). There are most-
ly mountains. The mountains are in the west and 
southwest. From that they’re high plateaus. There 
is the Huang He valley. Or the “river of sorrows.” 
There are deserts in west and there are plains, del-
tas, and hills in east. China is slightly smaller than 
the US. China is the world’s fourth-largest country 
(after Russia, Canada, and US). Their culture is a 
lot of difference from ours. In their culture they can 
practice Taoism, Buddhism, Muslim, and Chris-
tian. The people of china practice each of those re-
ligions. China had been imperialized by the Euro-
pean nations. They had to trade with them. 
             The government now in china is a republic. 
Some say it is a communism state. China in the old 

days was a dynasty. In a rebellion that allowed the 
people to overthrow their government they had a 
choice. They had to pick from constitutional mon-
archy or a republic. The picked a republic. The dy-
nasty that was overthrown was the Qing. The Qing 
dynasty was a long lasting family (Spencer 108). 
             Throughout history, changes have often had 
political, economy, and social effects. China had 
two changes that have impacted she are opium war 
and westernization. The opium war was about the 
importing of a drug. Westernization is when china 
was modernized like the European nations. 
             The political change in china over opium is 
the banning of opium. There is a balance of trade, 
which you import as much as export. Then there 
is a trade deficit which china was exporting a lot 
more than importing. Britain used opium as tea in 
their country. The British took the opium from In-
dia and sold it to the Chinese. 



25Chines Edition 2018

 What amazes me in the history and cul-
ture of China is how Europe announces it the 
third civilizational center of humanity after 
the Egyptian and Greco Roman civilizations.
It impresses me very much the uni-
ty of Chinese religion, science, econo-
my and openness to various other cultures.
 The concept of the Chinese wise man about 
the five elements of the world is very well known in 
Europe- water, fire, metal, wood and earth. The idea 
of the two driving forces of nature to mankind – Yin 
and Yang (light and darkness, sky and earth, man and 
woman) is known by all the nations on the planet.
 In Europe, the USA and Russia these ideas 
of ancient China are associated today with the great 
physicist of the 21st century – Stephen Hawking 
who uses these ideas in his theory of the creation of 
the universe. I am deeply impressed by the collabo-
ration between European and Chinese scientists in 
the field of physics, mechanics and nanotechnolo-

gy. When the Chinese wise man invent the proper 
papermaking process with that not only the Chi-
nese culture but the world culture entered in ages of 
revolutionary development of science and art. Can 
we imagine the Renaissance and the Enlighten-
ment ages in Europe without this great invention?
 China’s economy is now the world’s largest 
economy by purchasing power parity according to 
the IMF and is considered the second largest by 
nominal GDP. China is a global hub for manufac-
turing, and is the largest manufacturing econo-
my in the world as well as the largest exporter of 
goods in the world. The Chinese agriculture not 
only helps feeding developing countries but also 
other leading world powers. The global econom-
ic crisis is not over, it continues and China helps 
many European, South American, northern Af-
rican countries to deal with it. The international 
economic relations between China and the Eu-
ropean Union unfold like the Silk Road unfold-

 “ Whosesoever you go, go with all your heart.”  CONFUCIUS

Cadet Waleed Khan  
Class IX
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ed centuries ago. Today both our cultures are ex-
changing valuable digital technologies, bank and 
credit instruments and automated technologies.
 China has grown rapidly over the past de-
cade and it is now the largest economies outside 
of the group of advanced countries. China, in par-
ticular, is in the news every day. It is increasingly 
seen as one of the major economic powers in the 
world. China’s economy is twice large as those as 
Brazil, India and Russia taken combined (and its 
population is enormous, more than four times of 
the USA. China has been growing very fast for 
more than two decades, and its growth rate is al-
most twice that of the other mentioned above.
 Over the past two decades (and also in 
the 1980s) Chinese output grown on average at 
more than 10% a year, and the forecast are for 
more of the same. This is truly astonishing num-
ber: compare it to the numbers achieved by Eu-
rope or the US economy over the same period. 
At that rate, output doubles every seven years.
Where does growth come from? It 
is clearly comes from two sources.
 The first is very high accumulation of 
capital. According to IMF the investment rate 
(the ration of investment to output) in Chi-
na is between 40% and 45% of output, a very 
high number. For comparison, the invest-
ment rate in the USA is only 17%. More capital 
means higher productivity, and higher output.
 The second is very fast technological prog-
ress. The strategy followed by the Chinese gov-
ernment has been to encourage foreign firms 
to come and produce in China. As foreign firms 
are typically much more productive than Chi-
nese firms, this has increased productivity and 
output. Another aspect of the strategy has been 
to encourage joint ventures between foreign and 
Chinese firms; making Chinese firms work with 
and learn from foreign firm has made them much 
more productive. When described in this, achiev-
ing high productivity and high output growth ap-
pears easy, with easy recipes that every poor coun-
try could follow. In fact things are less obvious.

 China is one of many countries which 
made the transition from central planning to a 
market economy. Most of other countries, from 
central Europe to Russia and the other former 
Soviet republics have experienced a large de-
crease in output at the time of transition. Most 
still have growth rates far below that of China.
 In many countries, widespread corruption 
and poor property rights make firms unwilling to in-
vest. So why has China fated so much better? Econ-
omists are not sure. Some believe that this is the re-
sult of a slower, better managed, transition: the first 
Chinese reforms took place in agriculture in 1980 
and, even today, many firms remain owned by the 
state. Others argue that the fact that the communist 
party has remained in control has actually helped 
the economic transition; tight political control has 
allowed for a better protection of property rights, 
at least for firms, giving them incentives to invest.
 What explains above stated differenc-
es, and is the superior performance of the Chi-
nese economy sustainable? Getting the answers 
to these questions, and thus learning what oth-
er poor countries can take from Chinese ex-
perience, can clearly make huge difference, 
not only for China but for the rest of the word.
 In international relations, China admires 
the principles of political unity which is enshrined 
in EU principles. China believes that these prin-
ciples are close to many political principles close 
to the Chinese State- treating all people as equals, 
unity, seeking political negotiation when the na-
tion is in crisis and harmony of the people. I sup-
port the position of the President of the European 
Commission Jean-Claude Juncker from 29 June 
2015, during the EU-China summit that through 
international cooperation China and the EU can 
do great things together. Working side by side 
both communities can reach new heights in the 
fields of science, economy and social development.
 The cooperation between the Eu-
ropean Union and China greatly con-
tributes the development of the whole 
world in the begging of the 21st century.
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When was it built? 
The Forbidden City was built under the orders of 
the powerful Yongle Emperor of the Ming Dynas-
ty between the years 1406 to 1420. More than one 
million people worked on the construction of the 
expansive palace. The best materials were brought 
in from all over China including specially made 
“golden” bricks, logs of the rare Phoebe zhennan 
trees, and blocks of marble. When the palace was 
completed, the Yongle Emperor moved the capital 
of the empire to Beijing city. 
How big is the Forbidden City? 
The Forbidden City is enormous. It covers an 
area of 178 acres that include 90 palaces with 
courtyards, 980 total buildings, and at least 8,700 

rooms. The total floor space is over 1,600,000 
square feet. Imagine if it was your job to clean that 
floor. The emperor had an army of servants, how-
ever, to take care of his palace and all the people 
that lived there. 
Features 
The Forbidden City also served as a fortress to 
protect the emperor and his family. It is surround-
ed by a 26 feet high wall and a 170 feet wide moat. 
Each corner of the palace has a tall guard tower 
where guards used to keep watch for enemies and 
assassins. 
Each side of the palace has a gate with the main 
gate being the Meridian Gate to the south. The 
other gates include the Gate of Devine Might to 

The Forbidden City was the palace of the Chinese emperors during the Ming 
and Qing dynasties. It is located in the heart of Beijing, the capital city of 

China, and is the largest ancient palace in the world.



28 Chines Edition 2018

the north, the East Glorious Gate, and the West 
Glorious Gate. 
Layout 
The layout of the Forbidden City followed many 
Ancient Chinese rules of design. The main build-
ings all were aligned in a straight line from north 
to south. There are two main sections to the pal-
ace: the outer court and the inner court.
1. Outer court - The southern part of the pal-
ace is called the outer court. It was here that the 
emperors conducted official ceremonies. There 

are three main buildings in the outer court in-
cluding the Hall of Preserving Harmony, the Hall 
of Central Harmony, and the Hall of Supreme 
Harmony. The largest of the three is the Hall of 
Supreme Harmony. It was in this building that the 
emperors held court during the Ming dynasty.
2. Inner Court - To the north is the inner 
court, where the emperor and his family lived. 
The emperor himself slept in a building called the 
Palace of Heavenly Purity. The Empress lived in a 
building called the Palace of Earthly Tranquility.
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Special Symbolism 
The Forbidden City was designed using Ancient 
Chinese symbolism and philosophy. Here are a 
few examples:
4. The buildings all faced south which stood 
for holiness. They also faced away from the north 
which symbolized the enemies of the Chinese, 
cold winds, and evil.
5. The roofs of the buildings in the city were 
made with yellow tiles. Yellow was the exclusive 
color of the emperor and symbolized his ultimate 
power.
6. The ceremonial buildings are arranged in 
groups of three. The number three represented 
heaven.
7. The numbers nine and five are used often 
because they represent the majesty of the emper-
or.
8. The traditional five elemental colors are 
used throughout the design of the palace. These 
include white, black, red, yellow, and green.
9. The roof of the library was black to sym-

bolize water in order to protect the writings from 
fire.
Is it still there today? 
Yes, the Forbidden City still lies at the center of 
Beijing city. Today it is the Palace Museum and 
houses thousands of artifacts and pieces of art from 
Ancient China. 
Interesting Facts about the Forbidden City
1. Twenty-four different Chinese emperors 
lived in the palace over the course of nearly 500 
years.
2. About 100,000 artisans and craftsmen 
worked on the palace.
3. The last emperor of China, Puyi, continued 
to live in the Forbidden City for twelve years after 
he abdicated the throne in 1912.
4. The Chinese name for the palace during 
ancient times was Zijin Cheng which means “Pur-
ple Forbidden City”. Today the palace is called 
“Gugong” which means “Former Palace”.
5. The movie The Last Emperor was filmed 
inside the Forbidden City.

Cadet Rana Abdullah 
Class  XI
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Cadet Muzammil Haider 
Class XI
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 The Summer Palace in 
Beijing – first built in 1750, 
largely destroyed in the war of 
1860 and restored on its orig-
inal foundations in 1886 – is a 
masterpiece of Chinese land-
scape garden design. The natu-
ral landscape of hills and open 
water is combined with artificial 
features such as pavilions, halls, 
palaces, temples and bridges to 
form a harmonious ensemble 
of outstanding aesthetic value.
The Summer Palace in Beijing 
integrates numerous tradition-
al halls and pavilions into the 
Imperial Garden conceived by 
the Qing emperor Qianlong 
between 1750 and 1764 as the 
Garden of Clear Ripples. Us-
ing Kunming Lake, the former 
reservoir of the Yuan dynasty’s 
capital and Longevity Hill as the 
basic framework, the Summer 
Palace combined political and 
administrative, residential, spir-
itual, and recreational functions 
within a landscape of lakes and 
mountains, in accordance with 
the Chinese philosophy of bal-
ancing the works of man with 
nature. Destroyed during the 
Second Opium War of the 1850s, 
it was reconstructed by Emper-
or Guangxu for use by Empress 
Dowager Cixi and renamed the 
Summer Palace. Although dam-
aged again during the Boxer Re-
bellion in 1900 it was restored 
and has been a public park since 
1924. The central feature of the 
Administrative area, the Hall 
of Benevolence and Longevi-
ty is approached through the 
monumental East Palace Gate. 

The connecting Residential area 
comprises three building com-
plexes: the Halls of Happiness 
in Longevity, Jade Ripples and 
Yiyun, all built up against the 
Hill of Longevity, with fine views 
over the lake. These are linked by 
roofed corridors which connect 
to the Great Stage to the east and 
the Long Corridor to the West. 
In front of the Hall of Happi-
ness in Longevity a wooden quay 
gave access by water for the Im-
perial family to their quarters.
The remaining 90% of the gar-
den provides areas for enjoying 
views and spiritual contempla-
tion and is embellished with 
garden buildings including the 
Tower of the Fragrance of Bud-
dha, the Tower of the Revolving 
Archive, Wu Fang Pavilion, the 
Baoyun Bronze Pavilion, and 
the Hall that Dispels the Clouds. 
Kunming Lake contains three 
large islands, corresponding to 
the traditional Chinese symbol-
ic mountain garden element, the 
southern of which is linked to the 
East Dike by the Seventeen Arch 
Bridge. An essential feature is 
the West Dike with six bridges in 
different styles along its length. 
Other important features include 
temples and monasteries in Han 
and Tibetan style located on the 
north side of the Hill of Longev-
ity and the Garden of Harmoni-
ous Pleasure to the north-east.
As the culmination of several hun-
dred years of Imperial garden de-
sign, the Summer Palace has had 
a major influence on subsequent 
oriental garden art and culture.
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Square

Qianmen
and

Tian’anmen

 China is a place which attracts people from all over the 
world, be it in tourism, products or culture. However, for an ordi-
nary Pakistani to think that one day he/she will visit China is still a 
dream. Same is the case with me. All of a sudden one day I got this 
opportunity to have my first visit to this great ancient civilization 
in September-October, 2018. Ever since I visited Beijing, I found it 
more and more attractive and hence it’s the love at first sight which 
keeps on growing with every visit of mine.  
During my visit, I observed that China has different faces, in terms 
of its infrastructure planning, development and managing the 
beauty of its places along with modernization. Markets as a mat-
ter of fact are filled with loads of product with ample options to 
choose. 
A beautiful example of modernization mixed with culture is seen in 
Qianmen , which is an old city of Beijing. My eyes went wide open 
the first time I walked across Qianmen , wherein streets are filled 
with miniatures, silk products, tea leaves etc. This street has kept its 
beauty alive with old structure in place and giving space for mar-

Cadet Daniyal Khan 
Class X
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keters to sell their products. A famous quote goes 
“Beauty lies in the eyes of the beholder”. In the 
same manner reflection of this place cannot be 
described in words, it has to be felt. No doubt that 
despite the fact it is a place for a common people 
to visit but there are stringent arrangements for 
security as well which keeps an alert eye on every 
step. Close to Qianmen is Tian’anmen Square, 
which is the main heart of the city and holds 
historical value and importance. It’s a big square 
which has cultural museum and heritage build-
ing which is in the center. The incredible view of 
square in the night light is marvelous.
Forbidden City which is also close to the square 
is again a place not to be missed. Covered in a 
vast area this place reflects the royal life which the 
kings spent.
For any foreigner to visit Beijing, Silk Market, 
HongXiao Pearl Market besides Qianmen market 
are good option to have a close look at variety of 
same products and to choose upon the best out of 
them. I would give additional points to the cour-
tesy extended by the sellers that is a blend of seri-
ous selling techniques and humor. No matter one 
buys the product or not, the sellers here will be 

very polite and greet you with warm welcome at 
all steps. Courtesy extended by the Chinese peo-
ple is heart touching, although for me language 
is a big barrier. Yet it has never been a problem 
and always had a smooth sailing in the big boat 
of China. There is no language for feelings and 
hence, the sweet nature of these ordinary Chinese 
kept my spirit alive during my visits.
China’s winter is just killing, but I was still enjoy-
ing my winter shopping. One day while travelling 
in a local bus with someone who knows good 
Chinese, I forgot my hand gloves and got down of 
the bus. Actually, in winters buses are quite warm 
and so lesser need to wear gloves. It was only after 
I got down, I realized the loss. I cursed my stupid-
ity and felt sad too. I thought of giving it a shot by 
trying to go to the last stop of the bus. I boarded 
the next bus of the same number to reach the last 
stop, I told the conductor about my loss. She told 
me to get down of the bus and wait for the bus 
in which I lost the gloves to return on the other 
side. To my utter surprise, when the bus came, the 
conductor gave my gloves with a smile. I was on 
cloud nine.
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In China, children begin school at the age of seven (or six if they 
live in Beijing, Shanghai, or other major cities) and attend classes 
on five days a week. Before that, children often attend pre-school 
or kindergarten for about one to three years. The type of education 
children receive there can range from nursery classes and seasonal 
kindergartens in poorer areas of the country to top-notch pre-pri-
mary education. Moreover, extra-curricular activities and educa-
tion groups, as well as activity centers and game groups, comple-
ment their pre-primary education.
At the age of seven, children begin primary education. In major 
urban areas, such as Shanghai and Beijing, kids can start primary 
school one year early, as mentioned above. All in all, 60% of the 
allocated time of instruction is dedicated to Chinese and math, also 
called “The Big Two”. Additionally, children are instructed in music, 
art, morals and society, and nature, and also take practical work 
classes. Some schools also start to teach foreign languages towards 
the end of primary school and add extra-curricular activities to the 
mix.

Shahwar Azeem 
Class XI
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Between the ages of 12 and 17, children 
attend secondary school in China. Public second-
ary schools are often divided into junior middle 
schools and senior middle schools, each of them 
three years long. After completing junior middle 
school, students can choose whether they want to 
attend a regular senior middle school, a vocation-
al school, or a secondary professional school.
The main goal of most secondary schools is to 
prepare their students for higher education. In 
fact, the quality of a secondary school is often 
measured by the number of students they send 
off to college. This has a lot to do with the limited 
number of spots at China’s universities and the 
high number of applicants. Thus, it is not surpris-
ing that secondary school students are under a lot 
of pressure. Aside from their regular work load, 

they also have to prepare for the Gaokao, the 
National Higher Education Entrance Examina-
tion, which is the basis for recruiting students for 
institutions of higher education.
This nine-hour exam is very difficult and only 
40% of students pass it in the first place. The exam 
tests the students’ skills and knowledge in Chi-
nese, math, a foreign language, and a few other 
optional subjects. According to their results, they 
will then be admitted to top universities, regular 
universities, or institutions which operate on a 
provincial level. The higher the number of stu-
dents who go on to attend top universities, the 
higher the popularity of the secondary school 
they graduated from. Ideally, all students who 
graduate from a Chinese university will later find 
a job and have a thriving career.
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History 
The Chinese calendar was developed 

by many of the Chinese dynasties of 
Ancient China. However, it was in 104 

BC during the rule of Emperor Wu of the 
Han Dynasty that the current calendar was 

defined. This calendar was called the Taichu 
calendar. It is the same Chinese calendar that is 

used today. 
Animal Years 

 Each year in the Chinese calendar is named after an animal. For ex-
ample, 2012 was the “year of the dragon”. There are 12 animals that the years cycle through. Every 12 
years the cycle repeats itself. The Chinese believed that, depending on which year a person was born, 
their personality would take on the aspects of that animal. 

Here are the animals and what they meanHere are the animals and what they mean

 Rat
1. Years:  1960, 1972, 1984, 1996, 2008
2. Personality: charming, cunning, funny, and loyal
3. Get along with: dragons and monkeys, not with horses
 Ox
1. Years:  1961, 1973, 1985, 1997, 2009
2. Personality: hard working, serious, patient, and trustworthy
3. Get along with: snakes and roosters, not with sheep
 Tiger
1. Years:  1962, 1974, 1986, 1998, 2010
2. Personality: aggressive, brave, ambitious, and intense
3. Get along with: dogs and horses, not with monkeys
 Rabbit
1. Years:  1963, 1975, 1987, 1999, 2011
2. Personality: popular, lucky, kind, and sensitive
3. Get along with: sheep and pigs, not with roosters
 Dragon

Versions of the 
Chinese calendar 

have been used for 
thousands of years. 
Today the Chinese 

calendar is still used 
to mark traditional 
Chinese holidays, 
but the common 

Gregorian calendar 
(the one used by 

most of the rest of 
the world) is used 

for daily business in 
China.
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1. Years:  1964, 1976, 1988, 2000, 2012
2. Personality: wise, powerful, energetic, and charismatic
3. Get along with: monkeys and rats, not with dogs
 Snake
1. Years:  1965, 1977, 1989, 2001, 2013
2. Personality: smart, jealous, analytical, and generous
3. Get along with: roosters and oxen, not with pigs
 Horse
1. Years:  1966, 1978, 1990, 2002
2. Personality: like to travel, attractive, impatient, and popular
3. Get along with: tigers and dogs, not with rats
 Sheep (Goat)
1. Years:  1967, 1979, 1991, 2003
2. Personality: creative, shy, sympathetic, and insecure
3. Get along with: rabbits and pigs, not with oxen
 Monkey
1. Years:  1968, 1980, 1992, 2004
2. Personality: inventive, energetic, successful, and deceitful
3. Get along with: dragons and rats, not with tigers
 Rooster
1. Years:  1969, 1981, 1993, 2005
2. Personality: honest, neat, practical, and proud
3. Get along with: snakes and oxen, not with rabbits
 Dog
1. Years:  1958, 1970, 1982, 1994, 2006
2. Personality: loyal, honest, sensitive, and moody
3. Get along with: tigers and horses, not with dragons
 Pig (Boar)
1. Years:  1959, 1971, 1983, 1995, 2007
2. Personality: intelligent, sincere, perfectionist, and noble
3. Get along with: rabbits and sheep, not with pigs

 Interesting Facts about the Chinese Calendar
1. The cat was the thirteenth animal in the race for the Chinese calendar. The cat tried to ride on  
 the back of the ox like the rat, but the rat pushed the cat off into the water and it did not get a  
 place on the calendar.
2. The start of the Chinese New Year falls between January 21 and February 21 each year. It is de 
 termined by the lunar-solar cycle.
3. The calendar has 12 months which are lunar months meaning that that each   
 month begins at midnight on the day of a dark moon.
3. When the 12 animals and 5 elements are combined, the calendar runs on a   
 60 year cycle.
4. Each month is 29 or 30 days long. An extra month is added into the year   
 every so often to ad just the length of the calendar to the solar year.

Legend of the Chinese 
Years 
According to ancient Chinese 
legend, the order of the animals 
in the calendar was determined 
by a race. The animals raced 
across a river and their position 
in the cycle was determined by 
how they finished in the race. 
The rat won because it rode on 
the back of the oxen and jumped 
off its back at the last minute to 
win the race. 
The Five Elements 
There is a also an element for 
each year. There are five ele-
ments that cycle through each 
year. They are wood, fire, earth, 
metal, and water. 
Holidays 
Major Chinese holidays still use 
the Chinese calendar to deter-
mine when they are celebrated. 
These holidays include the Chi-
nese New Year, Lantern Festival, 
Boat Dragon Festival, Night of 
Sevens, Ghost Festival, Mid-Au-
tumn Festival, and the Winter 
Solstice Festival. 
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Life as a Farmer 
 The majority of the people in Ancient China were peasant 
farmers. Although they were respected for the food they provided for 
the rest of the Chinese, they lived tough and difficult lives. 
 The typical farmer lived in a small village of around 100 fam-
ilies. They worked small family farms. Although they had plows and 
sometimes used animals like dogs and oxen to do the work, most of 
the work was done by hand. 
Working for the Government 
Farmers had to work for the government for about one month each 
year. They served in the military or worked construction projects like 
building canals, palaces, and city walls. Farmers also had to pay a tax 
by giving the government a percentage of their crops. 
Food 
The type of food that people ate depended on where they were living. 
In the north the main crop was a grain called millet and in the south 
the main crop was rice. Eventually rice became the main staple for 
much of the country. Farmers also kept animals such as goats, pigs, 
and chickens. People that lived close to the rivers ate fish as well. 
Life in the City 
Life was much different for those living in the city. People in the cities 
worked a variety of jobs including merchants, craftsmen, government 
officials, and scholars. Many cities in Ancient China grew very large 
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with some having populations totaling hundreds 
of thousands of people. 
The cities of China were surrounded with formi-
dable walls made from packed dirt. Each night 
the city gates were locked shut and no one was 
allowed to enter or leave the city after dark. 
Family Life 
The Chinese family was ruled by the father of 
the house. His wife and children were required 
to obey him in all things. Women generally took 
care of the home and raised the children. Mar-
riage partners were decided by the parents and 
the preferences of the children getting married 
often had little impact on the parent’s choice. 
 A big part of Chinese family life was the 
respect of their elders. Children of all ages, even 
grown ups, were required to respect their par-
ents. This respect continued even after people 

were dead. The Chinese would often would pray 
to their ancestors and offer sacrifices to them. 
Respect of the elders was also part of the religion 
Confucianism. 
School 
Only wealthy boys attended school in Ancient 
China. They learned how to write using callig-
raphy. They also learned about the teachings of 
Confucius and studied poetry. These were im-
portant skills for government officials and the 
nobles. 
Life of Women 
The life of women in Ancient China was especial-
ly difficult. They were considered much less valu-
able than men. Sometimes when a baby girl was 
born she was put outside to die if the family didn’t 
want it. This was considered okay in their society. 
Women had no say in who they would marry. 

Interesting Facts about Daily Life in Ancient China
1. Merchants were considered the lowest class of workers. They were not allowed to wear silk or  
 ride in carriages.
2. Young girls had their feet painfully bound to prevent their feet from growing because small feet  
 were considered attractive. This often caused their feet to become deformed and made it diffi 
 cult to walk.
3. Three generations (grandparents, parents, and children) usually all lived in the same house.
4. Most homes in the city had a courtyard in the middle that was open to the sky.
5. Tea became an important part of Chinese culture around the 2nd century. It was called “cha”.
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Ancient

China was ruled by an emperor for over 2000 years. The 
first emperor was Qin Shi Huang who took the title in 221BC 
after he united all of China under one rule. The last emperor 
was Puyi of the Qing Dynasty who was overthrown in 1912 
by the Republic of China.

How was the emperor chosen? 
When the current emperor died, typically his oldest son became 
emperor. It didn’t always happen this way, however. Sometimes 
there were disputes over who should become emperor and rivals 
were killed or wars began. 
Titles 
The Chinese word for “Emperor” is “Huangdi”. There were a 
number of titles that people used to refer to the emperor includ-
ing “Son of Heaven”, “Lord of Ten Thousand Years”, and “Holy 
Highness.” 
Many emperors also had a name that referred to their reign or 
era. For example, the Kangxi Emperor or the Hongwu Emperor. 
Great Emperors 
Here are some of the most famous emperors of China. 
Qin Shi Huang
 (221 BC to 210 BC) - Qin Shi Huang was the first emperor of 
China and founder of the Qin Dynasty. He united China under 
one rule for the first time in 221 BC. He began many economic 
and political reforms throughout China. He also built up the 
Great Wall of China and was buried with the Terracotta Army. 
Emperor Gaozu of Han
(202 BC to 195 BC) - Emperor Gaozu started life as a peasant, 
but helped to lead a revolt that overthrew the Qin Dynasty. He 
emerged as the leader and established the Han Dynasty. He re-
duced taxes on the common people and made Confucianism an 
integral part of the Chinese government. 
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Emperor Wu of Han 
(141 BC to 87 BC) - Emperor Wu ruled China for 57 years. During 
that time he greatly expanded China’s borders through a number 
of military campaigns. He also established a strong central govern-
ment and promoted the arts including poetry and music. 
Emperor Taizong 
(626 AD to 649 AD) - Emperor Taizong helped his father to estab-
lish the Tang Dynasty. Once emperor, Taizong implemented many 
changes in the economy and government that helped to usher Chi-
na into a golden age of peace and prosperity. His reign was consid-
ered one of the best in Chinese history and was studied by future 
emperors. 
Empress Wu Zetian 
(690 AD to 705 AD) - Empress Wu was the only woman to rule 
China and take the title of emperor. She promoted officials based 
on talent, not on family ties. She helped to expand the empire and 
reformed areas of the economy and government that caused China 
to flourish in the future. 
Kublai Khan 
(1260 AD to 1294 AD) - Kublai Khan was the ruler of the Mongo-
lians who conquered China. He established the Yuan Dynasty in 
1271 and took the title of Emperor of China. Kublai built up the in-
frastructure of China and established trade with outside countries. 
He brought different cultures and peoples into China. 
Hongwu Emperor 
(1368 AD to 1398 AD) - The Hongwu Emperor founded the Ming 
Dynasty in 1368 AD when he forced the Mongols from China and 
ended the Yuan Dynasty. He established a powerful Chinese army 
and distributed land to the peasants. He also established a new code 
of laws. 
Kangxi Emperor 
(1661 AD to 1722 AD) - The Kangxi Emperor was the longest rul-
ing emperor of China at 61 years. His reign was a time of prosperity 
for China. He expanded the borders of China and had a dictionary 
of Chinese characters compiled that later became known as the 
Kangxi Dictionary. 
Interesting facts about Emperors of China
1. There were over 500 emperors of China.
2. The words of an emperor were considered sacred and were  
 to be obeyed immediately.
3. The emperor ruled under the “Mandate of Heaven.” If the  
 emperor did not do a good job, the mandate could be taken  
 away.
4. An emperor may have several wives, but only one was called  
 the Empress.
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The history of Ancient 
Chinese Literature spans 
thousands of years. It in-
cludes collections of poetry, 
historical works, religious 
writings, and novels. We will 
list and discuss some of the 
classical works of Chinese 
literature below.

Four Books
Great Learning (Confucius and Zeng Zi) - This 
book outlines the main themes of Confucianism.
1. Doctrine of Mean (Zisi) - This book de-
scribes the “Way” that people must live focusing 

on learning and teaching as a way of life.
2. Analects - A number of Confucius’ speech-
es and discussions written down by his disciples.
3. Mencius - A collection of discussions and 
stories from the Confucian philosopher Mencius.

Four Books and Five Classics 
The Four Books and Five Classics 
were perhaps the most influential 
written works in Ancient Chinese 
history. They outlined the philos-
ophies and ideas of Confucianism. 
Knowledge of these works was 
very important in order to pass the 
civil service exams. 
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Five Classics
1. Classic of Poetry - A collection of 305 po-
ems written between the 11th and the 7th centu-
ries BC.
2. Book of Documents - A collection of very 
ancient documents said to be from early dynas-
ties including the Xia, Shang, and Zhou.
3. Book of Rites - This book contains a num-
ber of texts that describe things like ceremonial 
rituals and ways people should behave.
4. I Ching - The I Ching is also called the 
Book of Changes. It was a book of divination that 
people used to try and tell the future.
5. Spring and Autumn Annals - This is a 
historical book covering the history of the State 
of Lu. It is the state where Confucius was born.
Four Great Classical Novels 
These novels are considered the greatest and most 
influential novels of Ancient China. They were 
written during the Ming and Qing Dynasties. 
Their stories are very popular in China and have 
been retold many times in Chinese opera, mov-
ies, and modern books.
1. Water Margin (Shi Nai’an) - This book 
is sometimes called the Outlaws of the Marsh. 
It tells the story of 108 outlaws during the Song 
Dynasty who gather together to do good.
2. Romance of the Three Kingdoms (Luo 
Guanzhong) - This book tells a romanticized 
story of the Three Kingdoms including such real 
historical characters as Liu Bei and Cao Cao. It 
also includes historical events such as the Battle 
of Red Cliffs.
3. Journey to the West (Wu Cheng’en) - This 
story tells the adventures of a Buddhist monk 
who travels to India in search of sacred books.
4. Dream of the Red Chamber (Cao Xueqin) 
- This is a complex book with many characters 
covering the rise and fall of a Chinese family 
during the Qing Dynasty.

History and Education
1. Records of the Grand Historian (Sima 
Qian) - This history book was written during the 
Han Dynasty around 109 BC. It gave detailed 
accounts of China’s history to that point and is 
considered one of the great history books of all 
time. It is called Shiji in China.
2. Bamboo Annals - An early history of An-
cient China written some time before 296 BC.
3. Kangxi Dictionary - A dictionary of over 
47,000 Chinese characters compiled under the 
orders of Emperor Kangxi and published in 1716.
Poetry 
Poetry was a very important part of Ancient 
Chinese life. All educated people wrote and read 
poetry and it was taken very seriously as a major 
art form.
1. Classic of Poetry (Shijing) - A collection of 
poetry that is part of the Five Classics of Confu-
cianism (see above). It is also called the Shijing or 
the Book of Songs.
2. Songs of the South (Chu ci) - Another 
collection of early Chinese poetry with poems 
mostly written by southern poets Qu Yuan and 
Song Yu from the state of Chu.
3. Nineteen Old Poems - This is a compila-
tion of 19 poems put together during the Han 
Dynasty. This poetry had a great influence on 
poets during later dynasties.
Interesting facts about Ancient Chinese Litera-
ture
4. Chinese inventions such as paper, wood-
block printing, and movable type helped to 
spread Chinese literature throughout the Chinese 
Empire.
5. A group of legendary poets called the Sev-
en Sages of the Bamboo Grove got into trouble 
around 260 AD when they wrote poems criticiz-
ing the leaders of the Jin Dynasty.
6. One of the world’s most famous military 
books, The Art of War, was written by Sun Tzu 
around 500 BC.
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The average person in Ancient China worked hard every day. They worked long 
hours each day and didn’t have weekends off. However, throughout the year there 
were a number of national festivals. Families would gather together during these 
times and celebrate. Many of these festivals are still celebrated in China. 
Spring Festival (Chinese New Year) 
The most important festival of the year was the Spring Festival or Chinese New 
Year. The entire celebration lasts for 15 days. It starts with the first day of the New 
Year and ends with the Lantern Festival. 
The Ancient Chinese have celebrated the Spring Festival as far back as the Shang 
Dynasty over 3000 years ago. According to Chinese mythology the celebration first 
started when a small village used the noise of firecrackers and drums to scare off 
the monster Nian. 
The Spring Festival is a time for getting together with family, exchanging gifts, and 
lighting fireworks. The color red is also popular as it was used to help scare off the 
monster Nian. 
Lantern Festival 
The last day of the Spring Festival is a special celebration called the Lantern Fes-
tival. This festival first came about during the Han Dynasty. Lanterns were lit in 
honor of Buddha. Other traditions on this day include guessing riddles (which 
began during the Song Dynasty), eating rice dumplings, the lion dance, and the 
dragon dance. 
Qingming Festival 
The Qingming Festival occurs between April 4-6. It is also called the Clear and 
Bright Festival. Traditionally it marked the time of year for farmers to begin plow-
ing and sowing the fields. It is considered a day of sacrifice to the ancestors. Tra-
ditions include sweeping the tombs of the dead, flying kites, planting trees, and 
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eating only cold food. 
Dragon Boat Festival 
The Dragon Boat Festival dates all the way back 
to the Warring States Period of the Zhou Dynasty. 
Legend has it that a famous poet named Qu Yuan 
killed himself on this day by jumping into a river 
when he learned that his homeland had been con-
quered. This festival takes place on the fifth day 
of the fifth lunar month. Traditions on this day 
include dragon boat racing, eating rice dumplings 
called zongzi, and wearing a perfume pouch to 
ward off evil spirits. 
The Night of Sevens Festival 
The Night of the Sevens Festival falls on the sev-
enth day of the seventh lunar month. This festival 
was first celebrated during the Han Dynasty. The 
legend behind the festival is a love story that tells 
of a cowhand who fell in love with a maiden from 
heaven. However, the lovers were separated by the 
Queen of heaven. After trying to get back together 
for a long time, they finally met again on this day. 
Traditionally the day was a day to worship the 
stars and for young girls to pray for a good hus-
band. Today it has become more of lovers’ day like 

Valentine’s Day. 
Moon Festival 
The Moon Festival is celebrated in late September 
and celebrates the bounty of the harvest. It is also 
called the Mid-Autumn Festival. It has been cele-
brated in Ancient China since the Zhou Dynasty. 
The main tradition on this day is to eat moon 
cakes. This tradition started during the Mongol 
rule of the Yuan Dynasty. 
Double Ninth Festival 
This day is celebrated on the ninth day of the 
ninth lunar month. The number nine was special 
to the Ancient Chinese. It was the lucky number 
of the emperor and the dragon. Originally people 
would climb to the top of a hill or mountain and 
drink chrysanthemum tea to ward off evil spirits. 
Winter Solstice Festival 
This festival signals the shortest day of the year. 
It first became a popular day to celebrate during 
the Han Dynasty. This was an important festival 
throughout the history of Ancient China. People 
took the day off and met with friends and rela-
tives. They also offered sacrifices to their ances-
tors. 
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Geography
Stretching 3,100 miles (5,000 kilometers) from east to west and 
3,400 miles (5,500 kilometers) from north to south, China is 
a large country with widely varying landscapes. Its territory 
includes mountains, high plateaus, sandy deserts, and dense 
forests.
One-third of  China’s land area is made up of  mountains. The 
tallest mountain on Earth, Mount Everest, sits on the border 
between China and Nepal.
China has thousands of ritvers. The Yangtze and the Yellow Rivers 
are the most important. At 3,915 miles (6,300 kilometers) long, the 
Yangtze is the world’s third largest river.
People & Culture
With a population of 1.3 billion, China has more people than any 
other country on Earth. About a third of the population lives in 
cities. The rest of the people live in the country.
Arts and crafts have a long history in China. Thousands of years 
ago the Chinese were some of the first people to use silk, jade, 
bronze, wood, and paper to make art. The artistic writing called 
calligraphy was invented in China.
Much of China’s modern beliefs and philosophies are based on the 
teachings of a government official who lived nearly 3,000 years ago. 

1.  Official Name 
People’s Republic of China
2.  Form of Government
Communist state
3.  Capital 
Beijing (Peking)
4.  Population 
1,355,692,576
5.  Official Languages
Standard Chinese, Mandarin
5.  Money
Yuan (or renminbi)
6.  Area 
3,705,405 square miles 
(9,596,960 square kilometers)
7.  Major Mountain Ranges
Himalaya
8.  Major Rivers
Yangtze, Yellow
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Kongfuzi, also known as Confucius, taught people 
the value of such things as morality, kindness, and 
education.
History
China is the home of one of the world’s oldest 
civilizations, but it has only recently become a 
“modern” nation. In the last 20 years, China has 
changed faster than any other country in the 
world.
Chinese history is divided into dynasties, each of 
which marks the period when a line of emperors 
ruled. The first empire was the Qin dynasty and 
began in 221 B.C. The last emperor was over-
thrown in 1912, and China became a republic. 
The communist government began its rule in 
1949 following a civil war with the Chinese Na-
tionalists.
  Ancient China was a land of invention. For cen-
turies, China was way ahead of most other coun-
tries in science and technology, astronomy, and 
math. The Chinese invented paper, the magnetic 
compass, printing, porcelain, silk, and gunpow-
der, among other things.
Nature
China’s diverse habitats are home to hundreds of 
species of animals and plants. More than 3,800 
species of fish and hundreds of amphibians and 

reptile species live in the rivers, lakes, and coastal 
waters.
China’s forest wildlife is threatened by logging 
and clear-cutting (clearing the land of all trees) 
for farmland. Expanding deserts in the north also 
shrink animal habitats. The Chinese government 
has created more than 1,200 reserves to protect 
plant and animal species.
The giant panda lives in the misty mountains of 
southwest China and nowhere else on Earth. They 
eat bamboo and usually live near stands of the 
woody evergreen plant. Pandas have been hunted 
and only about 1,600 remain in the wild.
Government & Economy
China is an authoritarian state ruled by a very 
powerful central government. A huge workforce 
and lots of natural resources have driven econom-
ic change. This has forced the communist gov-
ernment to permit more economic and personal 
freedoms, but it has come at a huge cost to the 
environment.
Many experts predict that the 21st century will be 
the “Chinese century.” Whether or not that proves 
to be true, there is no doubt that what happens in 
China will affect many other nations.



48 Chines Edition 2018

What is in a name? You may call a rose by any name 
because on “Face book “you never face a book 
rather it has taken away the book from your face.
Face book is a phenomenon, a trend and a 
requirement in present day’s cyber world. 
What kind of requirement? It is absolutely not that 
a requirement that you cannot survive without it or 
cannot manage your day to day life. However most 
of the computer literates have made it a point to get 
in touch with their friends, family, acquaintances 
and fans through face book, still there are many 
who are scared or cautious to use this web page. 
It has enveloped & coiled the whole world like a 
serpent. You can get in touch with your friends all 

around the world in just one single page, chat with 
them, exchange pictures, chuckle, share songs, vid-
eos, messages, missions, events & ideas on just one 
single page. You can even promote your products, 
business and give your ads. There are a dozen sim-
ilar sites , my space, Digg , stumble upon , Reddit, 
LinkedIn etc. etc. but no comparison to face book 
and now the messages are coming along on Twit-
ter, our short sentences are tweeting side by side.
This whole social networking phenomenon has 
millions & billions of users on its site. It is the 
biggest social networking site where one can get 
in touch with the click of the mouse to all his on-
line friends. You have to be watchful not sharing 
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a handful of personal details that you should nev
er say if you don’t want criminals -- cyber or oth-
erwise -you should be careful about providing 
too much private details- Even President Obama 
warned people to be careful about their pictures and 
this warning is especially for ladies because of the 
predators and evil minded people. A precaution is 
must, watch your steps what are you doing especial-
ly in social media. I myself like to share my personal 
pictures or information with my close net circle, on 
Face book a lot many things go public instead of 
doing all your privacy control. We make some 
friends knowingly or unknowingly because some-
times an invitation to friendship is extended which 
we don’t want to deny. The posting we do, the sta-

tus updates we provide, show all the details of our 
day to day activities, in a way your whole circle 
knows what new is up or what are you up to do. At 
certain times it is quite embarrassing to share un-
necessary details about oneself with your Facebook 
friends. But this is exactly the main purpose. You 
feel like that sitting quiet on the face book is just 
nonsense, click on the likes on your friends post-
ings if you are not postings right now, comment 
on their pictures & posts . Some of my FB friends 
though keeping quiet would inform me.” Oh yeah, 
I know where you are, were  and what is going on ?.”
It is a good tool for FBI and other secret services and 
spying agencies to check your records through FB 
and nab the culprits or the ones against their ide-
ologies. Some of the records are revealed when the 
crime is done, the murder or the suicide is commit-
ted. Then they will look into their profile to inves-
tigate what was he planning or his frame of mind.
The records are checked and criminals are 
nabbed some times before the crime is com-
mitted. While at other times some con art-
ist is nabbed just for over smartness.
Face book was founded by Mark Zuckerberg with his 
college roommates and fellow students Eduardo Sav-
erin, Dustin Moskovitz and Chris HughesThe Web 
site’s membership was initially limited by the 
founders to Harvard students, but was expand-
ed to other colleges in the Boston area, the Ivy 
League, and Stanford University. It gradually add-
ed support for students at various other universi-
ties before opening to high school students, and 
eventually to anyone aged 13 and over. However, 
on February 2004, operated and privately owned 
by Face book Inc.. As of February 2012, Face book 
has more than 845 million active users. Users must 
register before using the site, after which they may 
create a personal profile, add other users as friends, 
and exchange messages, including automatic noti-
fications when they update their profile. Addition-
ally, users may join common-interest user groups, 
organized by workplace, school or college, or other 
characteristics, and categorize their friends into 
lists such as “People From Work” or “Close Friends”.
Mark kicked off his two partners and became CEO 
of Face book and Time magazine’s Person of the year 
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in 2011. Wearing his hoodie jacket which is trade 
mark like the sweat shirt of Steve Jobs, his sparkling 
face and shining eyes when he sends a message 
on my profile. I’m so enthralled to see him, while 
he is sending this to thousand and millions at the 
same time. His head quarter was at Palo Alto Cal-
ifornia. In early 2011, Face book announced plans 
to move to its new headquarters, the former Sun 
Micro systems campus in Menlo Park, California.
On Wall street the Face book’s value is almost 
70 billion dollars. The investors and financiers 
are looking forward to buy its lucrative shares.
Face book has affected the social life and activity of 
people in various ways. Especially with its availabil-
ity on many mobile devices, Face book allows users 
to continuously stay in touch with friends, relatives 
and other acquaintances wherever they are in the 
world, as long as there is access to the Internet. It 
can also unite people with common interests and/
or beliefs through groups and other pages, and has 
been known to reunite lost family members and 
friends. One such reunion was between John Wat-
son and the daughter he had been seeking for 20 
years. They met after Watson found her Face book 
profile Another father-daughter reunion was be-
tween Tony Macnauton and Frances Simpson, 
who had not seen each other for nearly 48 years.
Some argue that Face book is beneficial to one’s 
social life because they can continuously stay in 
contact with their friends and relatives, while oth-
ers say that it can cause increased antisocial ten-
dencies because people are not directly communi-

cating with each other. Some studies have named 
Face book as a source of problems in relationships. 
Several news stories have suggested that using Face 
book causes divorce and infidelity, but the claims 
have been questioned and refuted by other com-
mentators. Yet we can say that it is addictive and 
you wish to get in touch and be on it from time 
to time. New relations are formed while divorces 
are occurred. Like every other networking it de-
pends on a person’s own discipline and self-con-
trol. Last year a 13 months old baby drowned 
while the mother was hooked up on Face book.
About Pakistan almost every one with a com-
puter has a Face book account. I have about half 
of my family and friends sitting there, chatting 
and exchanging views. At the same got hold of 
some old lost friends and relatives as a bounty.
A person whose wife has died and he was in to-
tal loss or grief. A close friend while consol-
ing him asked,” may I help you in any way, do 
you need anything?” “Yes bring me my laptop; 
I would like to update my status as a single.”
There are so many people with fake identities. A 
girl with a profile picture and friend with a couple 
of other friends was with me for the last 3 years.
The other day she informed me that if you do 
not mind I would like to tell you that actual-
ly I am a boy. I told her that it does not matter 
to me, you have to decide and consider proper-
ly in which gender you are happy and satisfied.

Cadet Waqar Ali 
Class XII
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Cadet Talha Irfan Bhutto 
Class X

 In our highly industrialized era there is a growing awareness 
about the excessive amounts of trash people producing. We are 
about to be flooded by different types of garbage if certain measures 
will not be taken. This essay will explore some causes of this and 
propose ways to solve the problem. To begin with, different food 
producers decided that their products will be selling better if they 
will pack them in small-sized boxes and packets. These colourfull, 
and attractive packs go straight to the trashcan, the number of 
packs is growing along with the consuming growth.
More consuming produces more waste. Government and business-
es encourage consuming because it leads to high profits and devel-
opment of state economy. They are not interested in the situation 
there a person is going to use something for a long time. Society is 
being bombarded with commercials, pleading to buy, for instance, a 
new mobile phone. Buying new things cause throwing away old but 
good things.
The problem of garbage is very complicated. As we can see, gov-
ernment is not interested of reducing consuming. Thus, the re-
sponsibility has to be taken by individuals and non-governmental 
organizations. Certain laws, regulating the percentage of packaging 
material per ton of product should be established. Moreover inter-
esting programs, involving people to participate can be developed. 
For example, bonuses for not asking for a plastic bag in supermar-
kets or for buying extra large pack of food. In addition, everyone 
should become concerned about the future of human beings and 
our planet. If we do not wish to be buried in rubbish, we should 
think twice before buying things we do not need.
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Ever since men have dominat-
ed the earth. The men have had 
to face numerous threats from 
us. it is true that men have not 
yet stopped practicing cruelties 
to animals for his selfish needs. 
There is society for prevention of 
cruelty towards animal (SPCA), 
yet it is heart rending to see how 
cruelly we treat animals, espe-
cially in circus shows. It is really 
sad to watch animals being cap-
tivated in small cages and really 
uncomfortable conditions. It is 
painful to watch the ring mas-
ters use cruel ways make the 
animals perform antics and dan-
gerous feats. They looked hungry 

and emancipated. But the whip 
of the ring master makes them 
do the things unwillingly. The 
training methods are inhumane 
and cruel. At times we also hear 
about the tigers being trained 
using electric shocks. Elephants 
are trained using a spear in their 
head. f warn to arouse the con-
science of all animal’s livers to 
wage a movement against the 
cruelty and torture that is be-
ing inflicted upon the helpless 
beasts. Circus is nothing but slav-
ery of animals. In today’s world 
such inhumane treatment can-
not be justified on any ground.

Cadet Ali Haider 
Class XII



Cadet Saad Ikram
 Class IX
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 As computers are being used more and more in 
education, there will be soon no role for teachers 
in the classroom. What do you think teachers are 
necessary for class-rooms, computers should re-
place teachers or not? Discuss both the view point 
in giving arguments in favour or against.
Ans. There have been immense advances in tech-
nology in most aspects of people’s lives. Especially 
in the field of education. Nowadays, an increasing 
number of students rely on computers for re-
search and to produce a perfect paper for school 
purposes. Others have decided to leave the origi-
nal way of learning and to get knowledge through 
online schools. These changes in the learning 
process have brought a special concern regarding 
the possible decrease of importance of teachers in 
the classroom.
Some people believe the role of teachers started 
to fade because computers have been helping 
some students to progress in their studies quicker 
compared to studies in an original classroom. For 
example: in the same classroom, students have 
different intellectual capacities, thus some would 
be tied to a slow advance in their studies because 
of others’ incapability of understanding. In this 
way, pupils could progress in their acquisition 
of knowledge at their own pace using comput-
ers instead of learning from teachers.However, 

the presence of a teacher is essential for students 
because the human contact influences them in 
positive ways. Firstly, students realize that they 
are not dealing with a machine but with a human 
being who deserves attention and respect. They 
also learn the importance of studying in a group 
and respect for other students, which helps them 
improve their social skills.
Moreover, teachers are required in the learning 
process because they acknowledge some students’ 
deficiencies and help them to solve their prob-
lems by repeating the same explanation, giving 
extra exercises or even suggesting a private tutor. 
Hence, students can have a better chance of avoid-
ing a failure in a subject.
If a non-living object is the thing that establish-
es discipline, it is not as effective as it would be 
when a teacher does this. How many times have 
you tried to search on Google for help with your 
homework? While it may contain a lot of infor-
mation, it cannot help you to understand the 
concepts. Thus, computers should not replace 
teachers. In conclusion, the role for teachers in 
the learning process is still very important and it 
will continue to be such in the future because no 
machine can replace the human interaction and 
its consequences.



The past is always with us, for it feeds the present
As a boy, I stood on the edge of the railway-cutting,
 Outside the dark tunnel, my hands touching

The hot rails, waiting for them to tremble
 At the coming of the noonday trains.

The whistle of the engine hung on the forest’s silence
 Then out of the tunnel, a green-gold dragon
 Came plunging, thundering past —
Out of the tunnel, out of the grinning dark.

And the train rolled on, every day

 Hundreds of people coming or going or running away –

Goodbye, goodbye!

 I haven’t seen you again, the bright boy at the carriage window

Waving to me, calling,

But I’ve loved you all these years and looked for you everywhere,

In cities and villages, beside the sea,       

 In the mountains, in crowds at distant places;

 Returning always to the forest’s silence,

 To watch the windows of some passing train…         
Cadet Faizan Shaukat 

Class IX



56 Chines Edition 2018

All of you agree with me that dowry has 
been the greatest of all our social evils. 
It has been the greatest stumbling block 
in the growth of all our social evils. It 
has been the greatest stumbling block in 
the growth and development of women. 
Dowry is given at the time of marriage by 
the bride’s father. It is an old custom in 
India. But now this system has become a 
social evil. It is no longer a token of love. 
It has become a compulsion. A bride who 
does not bring ample dowry is mentally 
harassed and is physically tortured. She 
has to suffer the taunts of her in laws. Her 
life becomes hellish. In short the life of a 
woman becomes hellish.

Cadet Taimoor Bajwa 
Class X
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My Parents
My parents kept me from children who were rough

And who threw words like stones and who wore torn clothes.

Their thighs showed through rags. They ran in the street

And climbed cliffs and stripped by the country streams.

I feared more than tigers their muscles like iron

And their jerking hands and their knees tight on my arms.

I feared the salt coarse pointing of those boys

Who copied my lisp behind me on the road.

They were lithe, they sprang out behind hedges

Like dogs to bark at our world. They threw mud

And I looked another way, pretending to smile,

I longed to forgive them, yet they never smiled.

Cadet Abdul Rehman 
Class VI
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College Calendar 2018 

AN INMITABLE PICTORIAL
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23rd March Celebrations

23 March was ceremoniously observed in 
the campus. The cadets through their 

resplendent and fabulous participation proved 
their tangible love for the motherland.
The day was marked with full zeal and zest. The 
cadets performed sang milli naghmas melodi-
ously.
Few cadets paid homage to the motherland 
through their thought provoking speeches.
The event was concluded by the orientation of 
the Vice Principal and Principal.
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PMA-PAF  Tours

PMA/PAF are a historical institution of Armed leadership. They carry a legacy of heroic figures in our nation-
al history. Our cadets regularly visit the passing out parades at PMA/PAF regularly twice a year. Ultimately a 
genuine spirit of serving in armed forces arouse in them and they prove themselves the gallant soldiers for the 
mother land.
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Snow in April
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HR Development
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Flower Show - Comm RWP
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Guest Lectures

It is a regular feature of our college that we keep 
on organizing career counselling and leader-

ship development workshops and seminars which 
empower the gentlemen cadets quite  thor-
oughly.
These workshops were oraganized by NUtech (Na-
tional University of Technology) with Col Zahid 
and Eduvision by Professor Muhammad Yousuf & 
Professer Ashfaq Kaleem
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Gp. Cap. Liaqat Ali (Late)

Our beloved Ex Principal Gp.Cap.(R) Liaqat passed 
away this January. He had been suffering from a 
mysterious white blood cells disease for almost 

a year. He was on roll at this college when he stuck in a 
prolong ailment. He served  for almost three years. He 
was quite a royal personality in his dignified manners and 
sound morals. The Hillians would never forget his untir-
ing and selfless services for this college.
May his soul rest in eternal peace, Amen!
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Prof. M. Akhtar Retired

Prof Muhammad Akhtar, spent six out-
standing years of companisonship wit hthis 
college. He remained professor of physics, 

Director of Studies, and Principal in this college. 
Prior to this formidable service, he served in Govt 
Post Graduate College Murree as a Principal for 
almost two decades. He remained in Nigerian 
University as Professor of Physics over a long time.
Several batches of cadets have drentched their 
thirst from Prof Muhmaad ALkthar. Numerous 
Hillians are quite successful in the race of life after 
getting inspired by the teachings and mentorship 
of Prof MuhammadAkhtar.
The Hillians and the CCM Admininstration salute 
and pay tribute to the services of Prof Muham-
mad Akhtar . May the Almighty bless him lasting 
health and peaceful life.
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Sozo Gallery
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Hiking Gallery

Hiking is a regular feature of this col-
lege. Almost thrice a week, the entire 

batch of cadets thrill this adventourous ac-
tivity.This healthy activity blesses healthy 
features to the enterprising cadets.

Hiking Adventures
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Gharyal  Gallery
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Ayubia Excursion
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The Hillians enjoyed a very enticing and 

thrilling excursion tour to Ayyubia and 

Nathia Gali in April.

They enjoyed a long hiking in Ayyubia Na-

tional Park Hiking Track from Ayyubia to 

Donga Gali.
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Terbela Dam Visit
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Safari Ride

Safari Ride is a thrilling and adventurous phenomenon of our extracurricular routine.
Occasionally several times a year, the cadets enthuse a cherishing spirit in themselves through this ride.
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The Independence Day
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Tour to CCQ
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Welcome to Class XI
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The Defense Day
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The Annual Sports Gala was held in the amidst of November this year.
Various teams from Cadet college Bhurban and Cadet College Qutbal were the competa-
tors of our college in this mega event.

Cadet college Murree proved to be the champion college of this tournament. We whole heartedly 
congratulate our teams for the brilliant performances in this tournament.



88 Chines Edition 2018



89Chines Edition 2018

Kashmir Tour 
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District Sport  RWP
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Sports Gala - 2018
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Rabi-ul-Awwal Gallery

The cadets paid very sotrng homage in the 
respect of our beloved Prophet Peace be 

upon him on last 12 Rabi ul Awal. Naat e pak 
session, speech session and at the end, orienta-
tion session by the Principal held in this grand 
sitting. The cadets were taught to follow the 
true Uswa e Hasanah of the beloved prophet 
(PBUH).
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Distinction Ceremony



105Chines Edition 2018

Asp Murree Visit  To our College 
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Farewell  to Class X

The outgoing class X was served a 
tremendous and ceremonious fair-
well in last December.

The Hillians enjoyed the festivity of the eve 
quite tremendously. The class X was pretty 
sentimental at this juncture.
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عوامی یہ  ہے۔  دارالحکومت  کا  چین  جمہوریہ  عوامی  اور  شہر  کا  چین   شاملی 

چین حکومت  کو  جن  ہیں  ایک  سے  میں  بلدیات  چار  ان  کی  چین   جمہوریہ 

دورسا کا  چین  بعد  کے  شنگھائ  یہ  ہے۔  ہوا  دیا  درجہ  کا  انتظامیہ  صوبائ   نے 

ہے۔ ایک  سے  دارالخالفوںمیں  قدیم  عظیم  چار  کے  اورچین  ہے  شہر  بڑا 

درجنوں سے  درمیان  کے  اس  اور  ہے  مرکز  مواصالتی  بڑا  ایک   بیجنگ 

عوامی اسے  ہی  ساتھ  ہیں۔  گزرتیں  شاہراہیں  اور  سڑکیں  پٹریاں،  ریل   قومی 

ہے۔ جاتا  کیا  تسلیم  بھی  مرکز  ثقافتی  اور  تعلیمی  سیاسی،  کا  چین  جمہوریہ 

م�ی     یہ �ت ہور عوایم �ج

 اکتیس جنوری، 1949 کو کمیونسٹ افواج پینکنگ  میں بالمقابال داخل ہوئیں اور یکم اکتوبر

 کو کمیونسٹ پارٹی چین نے مائوزےتنگ کی قیادت میں عوامی جمہوریہ چین کا اعالن

کرتے ہوۓ اس کا نام دوبارہ بیجنگ کر دیا اور اس کو وفاقی دارالحکومت بنانے کا اعالن کیا۔

 چین کے قومی دن کے موقع پر بیجنگ میں رنگا رنگ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے

 ،  خوش قسمتی سے اس بار چین کے قومی دن کے موقع پر ہم کیڈٹ کالج مری کے

 کیڈٹس بھی بیجنگ میں موجود ہیں۔نیشنل ڈے کی آمد پر بیجنگ کو دلہن کی طرح

 سجایا گیا ہے ،تیان من سکوائر میں پھولوں کی بڑی ٹوکری شہریوں کی توجہ

 کا مرکز بن گئی ہے۔چین میں نیشنل ڈے کی تقریبات کا آغاز گذشتہ

 روز ہوا ہے ، اس موقع پر چینی حکومت نے سات روزہ چھٹیوں کا اعالن

 بھی کر کھا ہے ، یاد رہے کہ ۔یکم اکتوبر 1949 کو اسی مقام

پر مائوزے تنگ نے چین کے قیام کا اعالن کیا تھا۔

ن خان کیڈٹ نعمان الد�ی

( (الکس فرسٹ ائ�ی
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 اکتوبر 2018 کو کالج ےک
ن االقوامی تعلیمی دورہ برا�ئ   کیڈٹس کا ب�ی

ن منقعد ہوا جسیک  بیجنگ-عوامی جمہوریہء چ�ی

رسبراہی ایم-ڈی وپرنسپل کیڈٹ کالج مری �ن یک۔

ن ےک اسالم  یہ تعلیمی دورہ عوامی جمہوریہء چ�ی

اک و تعاون ےس عمل ےکخصویص اش�ت  آباد سفارتخا�ن

 م�ی آیا۔چی�ن سفارتخا�ن �ن نہ رصف ہمارے طلباء

 یک حوصلہ افزا�ئ کہ بلکہ دستاویزات یک تکمیل ےس

 لیکر بیجنگ م�ی قیام وتفریح ےک معامالت م�ی

 ہماری بھرپور رہنما�ئ یک۔اور بیجنگ م�ی آل چائنا

ل ےس بھی ہماری  یوتھ فیڈریشن ےک ڈائریک�ٹ ج�ن

سگایل و معلوما�ت نشست کا اہتمام کیا۔ خ�ی

 بیجنگ ےک ایک ہف�ت پر مشتمل قیام ےک دوران

،آگاہی و تفریحی  کیڈٹس �ن بھرپور معلوما�ت

۔ دورے ک�ئ

 کیڈٹس �ن چی�ن پارلیمان، تیانانمان اسکوائر,  عظیم

، دی سمر پیلس، اولیمپک پارک بیجنگ، ن  دیواِرچ�ی

ن ماؤزے م�ی ہء چی�ئ  فاربڈن س�ٹ کمپلیکس، مق�ب

 تنگ، نیشنل میوزیم آف چائنا، چائنا سائنس اینڈ

 ٹیکنالوجی میوزیم،  چائنا انسٹیٹوٹ آف سپورٹس

ےس دیگر تاریخی اہمیت ےک حامل  سائنسن اور ان ج�ی

مقامات کا دورہ کیا۔
ل�ئ  معلوما�ت و آگاہی ےک اعتبار ےس یہ دورہ کیڈٹس ک�ی

انتہا�ئ مفید و سودمندثابت ہوا۔

�ن ےک �ن اہداف ےط کر  طلباء ےک اندر مستقبل بی�ن اور ا�پ

حواےل ےس بہت ذیادہ شعور اجاگر ہوا۔

 ہم اسالم آباد ےک چی�ن سفارتخا�ن ےک بیحد ممنون

ہمارے طلباء کو یہ بیش بہا موقع  ہ�ی جنہوں �ن

 فراہم کیا تاکہ وہ اس کم عمری م�ی عالمی تر�ت ےک

۔  منظر ناےم بذاِت خود مالحظہ کرسک�ی

(
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 چین نے  جس طرح کی جست لگائی  اس نے بیشرت ترقی یافتہ ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا 

 ہے اور غربت اور پسامندگی کو چھوڑ کر ترقی کی جانب یوں گامزن ہوا ۔چین کے جو راہنام

اور کریں  ترقی  باوجود وہ  انصافی کے  نا  دنیا کی   کہ  ہوئی  پیدا  یہ خواہش  اندر  انکے   تھے 

 دنیا کو دکھا دیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہ سکتے ہیں  اور مغرب نے چین کو مغربی

 ٹیکنالوجی سے دور رکھا ہوا تھا اسی وجہ سے چینی حکمرانوں نے ملک کی ترقی کے لئیے

 بھرپور کوشش کی۔  چین کی ترقی کا دورسا راز یہ  ہے کہ چین کے جتنے راہنام آئے  وہ اپنی

 پالیسیوں کے باٰعث چین کو ترقی کے نئے سے نئے راستے پر گامزن کرتے گئے ۔ اور انہوں نے

 دورسے ملکوں کی غلطیوں سے سیکھا ۔اور یہ بھی کوشش کی کہ چین کی جو پالیسیاں ہیں

 وہ منجمند نہ ہوں انکے اندر روانی ہو ۔ اور وہ وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ بدلتی بھی

 رہیں ۔ تا کہ جو نئے چیلنجز آئیں ان کا مقابلہ کیا جاسکے ۔ اور یہی وجہ ہے کہ چین آج

 اس مقام پر کھڑا ہے ۔چین اس کوشش میں ہے کہ اپنی ترقی سے دورسے ماملک کو بھرپور

 فائدہ پہنچائے  اور جو ترقی یافتہ ماملک ہیں اس نے ان کو دعوت دی ہے  کہ چین  کے ساتھ

  مل کر دنیا سے غربت ،افالس ، ناخواندگی  ،صحت اور ماحولیات کے مسائل کو دور کیا جائے

 اس میں سے کچھ ماملک نے تو چین کا خیر مقدم کیا ہے اور کچھ چین سے خائف ہیں  لیکن

 چین کو یقین ہے کہ جسطرح دی  بیلٹ  انڈ روڈ کا انیشیٹیو ہے اسکو لے کر جب وہ آگے

 چلے گا یہ جو 74 مامالک اور اسکے عالوہ ایشئین انفراسٹرکچر انوسٹمنٹ  بنک قائم کیا گیا

 ہے اس سے جو پسامندہ ماملک ہیں ۔  یا ترقی یافتہ ماملک ہیں وہ مل کر کے ایک ساتھ ترقی

 کے سفر پر چلیں گئے تو دنیا میں جوعدم مساوات ہے وہ دور ہو جائے گی اور مساوات قائم

بڑا مشن ایک بہت  یہ  ہو جائیں گئے ۔  یافتہ  پر ترقی  اور سب ماملک یکساں طور   ہو گی۔ 

 ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ صدر شی جن پنگ کی بصارت کا کامل ہے کہ وہ اسے لے کر

 آگے چلے ہیں ۔  مجھے قوی امید ہے کہ یہ کامیاب ہو گا۔یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ جب

 صدر شی جن پنگ صدر منتخب ہوئے تو دنیاکو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ چین اور چین

 کے ساتھ ساتھ دنیا کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے۔  کیونکہ ایک ایسا صدر ایک ایسا قائد چین

  کو  میرس ہوا ،  جس نے اپنی بصارت سے سب سے پہلے تو دنیا کو چینی خواب  کا تصور دیا

 مگر اس چینی خواب میں انہوں نے چین کو علیحدہ نہیں رکھا ۔  انہوں نے دنیا کو ساتھ لے

 کر چلنے کی امید دکھائی  جس سے دنیا اور چین سے غربت اور افالس کا خامتہ ہو جائے گا ۔
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عنایت خان ہممند

(لیکچرار)

 پاک چین دوستی کو ’’آل ویدر فرینڈ شپ‘‘ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب بھی مغربی ملکوں اور امریکہ نے پاکستان کے لئے فوجی امداد بند

 کی تو پاکستان کی فوجی رضوریات چین نے پوری کیں۔ نوے کی دہائی میں جب پریسلر ترمیم کے تحت امریکہ نے پاکستان کی معاشی

 اور فوجی امداد یہ کہہ کر بند کر دی کہ پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے اور پاک فضائیہ کے زیر استعامل ایف 16 طیاروں کے پرزے بھی

 پاکستان کو ملنے بند ہو گئے۔ یہ پاکستان کے لئے آزمائش کا وقت تھا تو پاک فضائیہ کی رضوریات پوری کرنے کے لئے چین نے پاکستان

کو ایف سیون بی قسم کے طیارے فراہم کئے تھے۔ چین نے پاکستان کے لئے جو کچھ کیا ہے اس کی ایک طویل فہرست بن سکتی ہے۔

 اب تو پاکستان اور چین کی دوستی ایک عظیم سٹرٹیجک دوستی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سی پیک منصوبے کے آغاز کے بعد تو

 پاکستان اور چین کے تعلقات میں ایک بڑی تبدیلی آچکی ہے۔ وزیرعظم عمران خان چین کے دورے پر ایسے وقت گئے ہیں جب

 پاکستان مشکالت میں گھرا ہوا ہے۔ خان صاحب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو ‘ ضیاء الحق‘ محمد خان جونیجو‘ بینظیر بھٹو‘ نواز

 رشیف اور آصف علی زرداری اقتدار میں آنے کے بعد چین کے دورے کرتے رہے ہیں۔ ان دوروں میں پاک چین دوستی کو استحکام

 ملتا رہا ہے۔ وزیراعظم کے دورہ چین کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کہتے رہے ہیں کہ وہ چین کے تجربات سے سیکھنا چاہتے ہیں۔

خاص طور پر چین ایک غریب اور پسامندہ ملک سے دنیا کی ایک سپر طاقت کیسے بنا ہے ؟ وہ اس بات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔

 چین سے جو سیکھنے کی باتیں ہیں ان میں چین کی حکمران جامعت چینی کمیونسٹ پارٹی اور اس کے لیڈروں ماؤزے تنگ‘

 کو چین کی ترقی ”Self Reliance“ وینگ سیاؤ پینگ‘ اور اس کے بعد صدر شی جن پنگ تک سارے لیڈروں نے خود انحصاری

بیرونی نے  چین  گیا۔  کیا  تعمیر  کو  چین  موجودہ  ہوئے  کرتے  انحصار  پر  وسائل  اپنے  اور  ریسوس  ہیومن  اپنے  بنایا۔  بنیاد   کی 

اپنے امداد کو مکمل طور پر خیر باد نہیں کہا لیکن اس کی قیادت نے اہم شعبوں اور  اپنے وسائل  ترقی   میں 

 لوگوں پر انحصار کر کے حاصل

 کی ہے۔ وزیراعظم کے ساتھ جو

چینی اسے  ہے  گئی  چین   ٹیم 

بطور کا  اصول  اس  کے   قوم 

چاہئے۔ کرنا  مطالعہ   خاص 

 دورسی اہم بات چینی قوم کی

بغیر کے  محنت  ہے۔   محنت 

محنت نہیں۔  ممکن   ترقی 

قوموں دیانتداری  ساتھ   کے 

کرنے زینے طے  ترقی کے   کو 

 میں بڑی مدد فراہم کرتی ہے۔

کرپشن نے  چین  لئے   اسی 

اب سزا  کی  مار  لوٹ   اور 

سزائے موت مقرر کر دی ہے
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 بیجنگ )مانیٹرنگ ڈیسک(سات عجائبات عامل میں سے ایک عظیم دیوار چین انسانی ہاتھوں سے تراشی گئی دنیا کی طویل ترین تعمیر

 ہے۔ دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دینے والی یہ دیوار گزرتے وقت کی بے مہری کا شکار ہو کر زبوں حال ہوتی جا رہی ہے۔خال سے دکھائی

 دی جانے والی 8851 کلومیٹر طویل اس عظیم دیوار کا 30 فیصد حصہ وقت کے ساتھ ساتھ غائب ہوچکا ہے۔مقامی افراد کا کہنا ہے کہ

دیوار کا رصف 8 فیصد حصہ پہلے کی طرح بہرتین حالت میں ہے۔مقامی انتظامیہ کے مطابق اس دیوار کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ ان

 دیہاتیوں کا ہے جو اس دیوار کے دامن میں آباد ہیں۔یہ مقامی لوگ دیوار میں لگی مضبوط اور موٹی اینٹیں نکال کر اپنے گھر تعمیر

 کرتے ہیں۔ دیوار کی چوری شدہ اینٹیں فروخت بھی کی جاتی ہیں۔ اینٹوں کی مسلسل چوری کے باعث دیوار کو نقصان پہنچ رہا

 ہے اور وہ کئی جگہ سے خستہ حال ہوتی جارہی ہے۔تاہم حکومتی کوششوں اور آگاہی کے فروغ کے بعد اب انہی مقامی باشندوں

 نے اپنے ثقافتی ورثے کی بحالی کا بیڑہ اٹھا لیا ہے۔سورج نکلتے ہی مقامی باشندے اینٹیں، لکڑیاں اور تعمیراتی سامان خچروں کی

 مدد سے اونچی پہاڑیوں پر پہنچانا رشوع کردیتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار حصے کو تعمیر کرتے ہیں۔کیا آپ جانتے ہیں دیوار

 چین کو تعمیر کرنے میں 17 سو سال کا طویل عرصہ لگا ہے؟ بعض کتابوں میں یہ 2 ہزار سال بھی بتایا گیا ہے۔دراصل اس دیوار کی

 تعمیر منگول حملہ آوروں سے بچنے کے لیے کی گئی جس کا آغاز 206 قبل مسیح میں کیا گیا۔ اس کے بعد بے شامر بادشاہوں نے

 حکومت کی اور چلے گئے لیکن اس دیوار کی تعمیر کا کام جاری رہا۔اس دوران دنیا وقت کو ایک نئے پیامنے )حرضت عیسٰی کی

 آمد کا بعد کا وقت۔ بعد از مسیح( سے ناپنے لگی،سنہ 1368 رشوع ہوا اور چین میں منگ خانوادے کی حکومت کا آغاز ہوا۔لیکن

 دیوار چین کی تعمیر ابھی بھی جاری تھی۔آخر اس کے لگ بھگ ڈھائی سو سال بعد اسی خانوادے کے ایک بادشاہ کے دور میں

 دیوار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ 1644 کا سال تھا۔موجودہ دیوار کا 90 فیصد حصہ اسی خاندان کے دور میں تعمیر ہوا۔دیوار

 چین کی تعمیر کے دوران اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا آٹا استعامل کیا گیا تھا۔اس عظیم دیوار کی تعمیر کے دوران 10 الکھ

 مزدور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اس دیوار نے چینیوں کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ کردیا۔اب ہر سال اس

دیوار پر ایک میراتھون منعقد ہوتی ہے جس میں ڈھائی ہزار افراد حصہ لیتے ہیں۔دیوار، چین کے 15 صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے

ایل د �ج
ن

کیڈٹ �

( (الکس فرسٹ ائ�ی
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میں ہامری عامرتیں بھی ٹپکتی تھیں لیکن ہم نے ایک ٹھیکیدار کو گولی ماردی ‘اس کے بعد چھت نئی ہو یا پرانی کبھی نہیں ٹپکتی۔

گھر کے الن اپنے  میں چواین الئی  تصویر دی جس  ایک  انہیں  اور  ملے  مرتبہ چینی صدر چواین الئی سے  ایک  نکسن   ۔رچرڈ 

 میں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے اور اخبار کی رسخیاں بھی واضح نظر آرہی تھیں‘چواین الئی نے پوچھا آپ نے یہ تصویر کیسے

ٹیکنالوجی ہے جو رصف ہامرے ڈالر کی سٹیالئٹ  بلین  ہنڈرڈ  پاس  کہا کہ ہامرے  انداز میں  نے فخریہ  نکسن   کھینچی‘ رچرڈ 

 پاس ہے‘ یہ تصویر ہم نے اسی سے کھینچی ہے۔ چواین الئی مسکراکر اٹھے‘ اپنی میز پر گئے اور ایک تصویر اٹھائی اور صدر

 نکسن کو پیش کردی۔ اس تصویر میں صدر نکسن وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر سی آئی اے کی کانفیڈنشل )خفیہ( فائل پڑھ رہے

 تھے۔ یہ تصویر دیکھ کر نکسن کا رنگ فق ہوگیا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ تصویر کیسے کھینچی تو چواین الئی نے جواب

 دیا کہ آپ جو کام ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ٹیکنالوجی سے کررہے ہیں ہم نے ہنڈرڈ ڈالر کی ٹیکنالوجی سے کردیا۔ صدر نکسن نے

وضاحت مانگی تو چواین الئی نے کہا کہ ہم نے وائٹ ہاؤس کے ایک مالزم کو ہنڈرڈ ڈالر دے کر یہ تصویر حاصل کی ہے۔

کے ان  ہیں‘  چاہتے  کرنا  حاصل  تعلیم  ہی  میں  چین  نوجوان  صد  فی   97 کے   چین 

ہیں۔ کم  سے  سب  میں  دنیا  اخراجات  تعلیمی  اور  نظام  تعلیمی  کا  چین  میں  خیال 

ہی. میں  شنگھائی  ہزار   35 اوررصف  ہیں۔  کررہی  کام  کمپنیاں  نیشنل  ملٹی  ہزار   50 وقت  اس  میں  چین 
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 آج اپ کو چین کے بارے کچھ غیر معروف دلچسپ حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسالمی جمہوریہ پاکستان کے دو سال

 بعد‘عوامی جمہوریہ چین 1949 ء میں آزاد ہوا۔لیکن جس رفتار سے اس ملک نے ترقی کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس وقت

 چین عاملی معیشت پر تیزی سے چھا یا ہوا ہے۔ عاملی کساد بازاری میں ہر ملک بحران کا شکار ہے لیکن چین اور برازیل واحد

 ماملک ہیں جن کی ترقی پر عاملی کساد بازاری کا فرق نہیں پڑا۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں چین کی مصنوعات استعامل

نہ ہورہی ہوں۔ چین نے کیسے ترقی کی اس کے بارے میں اپنے دلچسپ معلومات آپکو بتاتے ہیں۔جناب

کا ان  میں  دینے  ترقی  کو  چین  ہے۔  جاتا  کیا  شامر  بانی  کا  چین  جدید  کو  تنگ   ماؤزے 

لیکن تھے  مبتال  میں  لت  کی  نشہ  کے  ہیروئین  اور  افیون  لوگ  کے  چین  ہے۔  ہاتھ  بڑا   بہت 

بنادیا۔ قوم  محنتی  ایک  کی  دنیا  اسے  کر  چھڑوا  لت  یہ  سے  قوم  اپنی  نے  تنگ  ماؤزے 

ہدایت کو  قوم  اپنی  دوران  کے  مارچ  النگ  بڑے  سے  سب  کے  تاریخ  نے  تنگ  ماؤزے   جناب 

کھانے سے  تھوڑے  چنے  رکھیں۔  ساتھ  پانی  گرم  اور  چنے  دوران  کے  مارچ  النگ  وہ  کہ  تھی   کی 

گا۔ بچائے  سے  بیامریوں  کی  پیٹ  کو  آپ  پانی  گرم  اور  گی  ہوجائے  ختم  بھوک  کی  آپ   سے 

ہے۔ توانا  اور  مند  صحت  قوم  یہ  سے  وجہ  کی  جس  ہے  کرتی  استعامل  پانی  گرم  قوم  چینی  بھی  آج 

کے پارٹی  جہاں  ہے  کررکھا  قائم  ٹیوٹ  انسٹی  ایک  میں  بیجنگ  نے  پارٹی  کمیونسٹ  کی   چین 

کی کرنے  تیار  قیادت  نئی  لئے  کے  چین  اور  بنانے  مشیر  وزیر‘  میں  شعبوں  کومتعلقہ   اراکین 

شخص کسی  اگر  ہے۔  جاتا  دیا  ٹیفکیٹ  رس  کو  ان  بعد  کے  ہونے  مکمل  تربیت  ہے۔  جاتی  دی   تربیت 

سمجھاجاتا۔ نہیں  قابل  کے  مشیر  یا  وزیر  تواسے  ہو  نہ  ٹیفکیٹ  رس  کا  ٹیوٹ  انسٹی  اس  پاس   کے 

ہے۔ جاتی  دی  تربیت  کی  بننے  صدر  ہی  پہلے  سال  پانچ  کو  صدر  آنیوالے  کے  چین  کہ  تک  یہاں 

 جدیدچین کے رہنامجناب ماؤزے تنگ کو یہ اعزازحاصل ہے کہ بہرتین انگلش جاننے کے باوجود انہوں نے پوری

 زندگی کبھی انگریزی نہیں بولی یہاں تک کہ انہیں انگریزی میں لطیفہ بھی سنایا جاتا تو وہ اس وقت تک ہنستے

نہیں تھے جب تک کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ یعنی اپنی زبان سے محبت بھی چین کی ترقی کی وجہ ہے۔

کھاتے کھانا  جیسا  ہی  ایک  کر  مل  سب  مزدور  افرسان‘  بشمول  لوگ  متام  کے   چین 

مصنوعات چینی  ساتھ  اپنے  وہ  تو  ہیں  جاتے  ملک  بھی  کسی  وہ  عالوہ  کے  اس   ہیں۔ 

جاسکے۔ کروایا  متعارف  سے  مصنوعات  کی  چین  کو  دنیا  تاکہ  ہیں  آتے  لے  بھی 

اس معاوضہ  کا  گولی  اور  ہے  جاتی  ماری  گولی  پر  رس  کو  چور  ہے‘  موت  سزا  کی  چوری  میں  چین   ۔ 

جاسکتے۔ لے  نہیں  الش  دیں  نہ  معاوضہ  ورثاء  تک  جب  ہے‘  جاتا  کیا  وصول  سے  ورثاء  کے 

 ۔ چینی لوگوں کا قول ہے کہ اگر آپ ایک سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو مکئی لگاؤ‘ اگر تم دس سال کی منصوبہ

بندی کرنا چاہتے ہو تو درخت لگاؤ‘ اگر تم صدیوں کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کی تربیت کرو اور تعلیم دو۔

 ۔ ایوب خان کے دورمیں واہ کے آرڈیننس کمپلیکس کی تعمیر کی گئی تو چین کے ایک وفد نے دورہ کیا اور

 انہوں نے دورے کے دوران عامرت کو ٹپکتے ہوئے پایا۔میزبان نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا

 کہ عامرت ابھی نئی نئی بنی ہے اس لئے ٹپک رہی ہے تو چین کے ایک رکن نے ہنستے ہوئے کہا کہ رشوع رشوع

کیڈٹ معار کیا�ن

( (الکس سیکنڈ ائ�ی
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 25اکتوبر1971چین کی سفارتی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اس روز اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی نے بھاری

 اکرثیت کے ساتھ عاملی ادارے میں چین کی مراعات بحال کردیں ۔چین کی اقوام متحدہ میں یہ غیر معمولی کامیابی دنیا کے

 دیگر ترقی پذیر ماملک کے لئے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی تھی کیونکہ چین ہر فورم پر ترقی پذیر ماملک کے حقوق کے

 لئے آواز اٹھاتا رہا ہے  مراعات کی بحالی کے بعد چین چھوٹے اور کمزور اقوام کے تحفظ کے لئے موثر کردار ادا کر رہا ہے  اقوام

 متحدہ میں سیٹ کی بحالی کے بعد چین نے عاملی برادری سے تعلقات کو فروغ دینے پر توجہ دی  1970کے عرشے کے اختتام

 تک چین نے 120ماملک سے سفارتی تعلقات قائم کرلئے تھے جن میں امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کا قیام بھی ایک اہم

 پیش رفت قرار دیا جاسکتا ہے  شنگھائی تعاون تنظیم ،کوریا کی جوہری قوت کے حوالے سے چھ ملکی مذاکرات ،چین افریقن

 تعاون تنظیم ،بیجنگ رسبراہ اجالس  ایشیاءیورپ میٹنگ سے لے کر لندن میں جی ٹونٹی رسبراہ اجالس تک چین نے ہر فورم

 میں اپنے فعال کردارکی وجہ سے اپنی حیثیت منوالی ہے  ایک ابھرتی ہوئی اقتصادی قوت ہونے کے ناطے بھی چین نے عاملی

 معامالت میں اہم کردار ادا کیا ہے اور قوموں کی برادری میں چین کی اہمیت میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے  چین دنیا کا تیرسا

 ملک ہے جس نے انسان بردار خالئی جہاز خالءمیں بھیجے 67 سال قبل جب چین آزاد ہوا تھا تو خالءکو تسخیر کرنے سمیت وہ

کامیابیاں خواب معلوم ہورہی تھیں جنہیں آج چین نے اپنی محنت کی بدولت تعبیر کاجامہ پہنایا ہے ۔

 چین پاکستان سے اپنی دوستی  روز بروز مضبوط کررہا ہے نت نئے منصوبوں پر  کام کیا جارہاہے چین پاکستان کے ہر شعبہ

 میں نہ رصف رسمایہ کاری  کررہا ہے بلکہ اپنے تعاون کی بھی پیش کش کرتا رہتا  ہے ، چین پاکستانی  اور چینی عوام کو ایک

 دورسے کے قریب النے کے لیئے بھی کوشاں ہے  جس کی ایک  جیتی جاگتی مثال  چائینا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو رسوس بھی

 ہے  جو  پاکستانی سامعین کے لیئے اردو زبان میں روزآنہ  کئی پروگرام نرش کرتا جو جس میں زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق

 بہت سی معلومات فراہم کی جاتی ہیں   چائیناء ریڈیو انٹرنیشنل کی نرشیات کے لیئے ایف ایم  98 دوستی چینل سےکراچی

 میں  نرش کی جاتی ہیں جن کے سننے والوں کی تعداد میں خاصہ اضافہ ہوچکا ہے  اسالم آباد کے عالوہ پاکستان کے دورسے

 عالقوں میں بھی   ایف ایم پر نرشیات سنی جاسکتی ہیں ان میں پاکستان کی مشہور اور معروف  شخصیات کے انٹرویو ز، چین

  اور پاکستان میں منائے جانے والے ایسے تہوار جو دونوں قوموں میں مرشکہ انداز میں منائے جاتے ہیں ، پاکستانی طالبعلموں

 کی چین میں تعلیم کے حوالے سے رہنامئی ، چین میں زیر تعلیم طالبعلموں کے انٹرویوز ، قدیم چین کے طریقے عالج  اور روز

 مرہ زندگی میں پائی جانے والی عام بیامریوں کے چینی عالج بتائے جاتے ہیں  یہ ایک بہت موثر ذریعہ ہے چین اور چینی قوم

 کے رسم رواج جاننے کے لیئے  ، چینی  لڑکیاں  متام غیر ملکیوں  پر اپنے رشیک حیات کے  لیئے پاکستانی لڑکوں کو ترجیح دیتی

 ہیں جس  کی  ایک بڑی وجہ دونوں کی طرز زندگی میں خاصی مامثلت کا پایا جانا ہے  یوں تو چین میں بہت سے مذہب  اور

 عقیدے کے  ماننے والے لوگ آباد ہیں جن میں زیادہ تر بدھا مذہب کے ماننے والے ہیں  لیکن یہ بھی ایک مسلمہ  حقیقت ہے

  کہ چین میں دین اسالم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے   جس کی بڑی وجہ چین میں مذہبی آزادی ہے کسی بھی غیر مسلم چینی

 لڑکی کو مسلم لڑکے سے شادی کرنے کے لیئے اسالم قبول کرنے کی مکمل آزادی ہے  اسے کسی بھی شدد پسندی کا کوئی سامنا

نہیں کرنا پڑتا ۔

 چین میں کئی عالقوں میں مسلامن کثیر تعداد میں آباد ہیں  جن میں الکھوں تعداد ان چینی مسلامنوں کی بھی ہے جو پیدائشی

 ہی مسلامن ہیں جس کی وجہ سے وہاں مسلامنوں کے وسیع کاروبار ہیں جن میں حالل اشیاء کے بڑی مارکیٹیں ہیں اور کئی

 مساجد ہیں  رصف بیجنگ میں 70 مساجد ہیں جس میں سب سے بڑی اور مشہور مسجد نیو جے کی جامع مسجد ہے  مسجد

 کے قریب ہی نیو جے مارکیٹ ہے جس میں حالل  گوشت  اور  دیگر  حالل اشیاء  کے عالوہ  مسلامنوں کے روزمرہ زندگی میں

 استامل ہونے والی اشیاء دستیاب ہیں ، اسی طرح  چین  کاایک اور شہر ہے شان چو  جہاں کئی صحابہ کرام  کی قربیں موجود

 ہیں جونبی کریم ملسو هيلع هللا ىلص کے کہنے پر دین اسالم کی دعوت دینے  یہاں آئے تھے اور یہیں سکونت اختیار کی اور شادیاں کیں جن

کی نسلیں  اب بھی یہیں مقیم ہیں  یہ شہر مسلامن عرب تاجروں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔

 بیسویں صدی کی ساٹھ کی دہائی میں  چین اور پاکستان نے ایک ساتھ مل کر متام تر مشکالت  پر قابو پاتے ہوئے  شاہراہ قراقرم

 کی تعمیر کی  اس عظیم منصوبے کے  کامیاب تکمیل کے لیئے  اس پر کام کرنے والے دونوں ملکوں کے بہت سے کارکنوں نے

 اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیئے۔سن 2008 میں  چین کے جنوبی مغربی صوبے  چھوائیں عالقے میں شدید زلزلے  کے
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 کہتے ہیں بچپن کی دوستی بہت مضبوط ہوتی ہے  جس میں نہ کوئی غرض شامل ہوتی ہے  ناہی  کسی مقصد کا حصول ،ایسی

 ہی ایک مظبوط  دوستی  دو  دوست ماملک کے درمیان بچپن سے قائم ہے  جو ہر دکھ سکھ کی گھڑی میں ایک دورسے کے

ساتھ کاندھا مالئے کھڑے ہوتے ہیں ۔

 آج سے 67 سال  پہلے یکم اکتوبر 1949 کو طویل ترین خانہ جنگی کے بعد جب  چین نے آزادی حاصل کی تھی تو چین کے

 عظیم رہنام چئیر مین  جناب ماوزے تنگ  نے دارلحکومت  بیجنگ  کے مرکز میں واقع تھیان من کے مرکزی دروازے کے

 جبوترے پر کھڑے ہوکر  عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا اعالن کیا   اس اعالن کے بعد پاکستان دنیا  کا وہ واحد ملک تھا جس

 نے چین کی حیثیت کو تسلیم کیا تھا  اس اہم موقع کے دو برس بعد  اکیس مئی 1951 کو چین اور پاکستان کے درمیان  باقاعدہ

طور پر  سفارتی تعلقا ت قائم ہوئے۔

 پاکستان اور چین کے 21 مئی 1951 کو قائم ہونے والے سفارتی تعلقات   کو 65  سال ہوگئے، ان 65 سالوں میں چین اور پاکستان

 میں کئی حکومتی ادوار آئے   دنیا میں کئی واقعات رومنا ہوئے مگر کبھی بھی پاکستان اور چین کے تعلقات میں فرق نہیں آیا،

 یوں تو پاکستان کے کئی دورسے ماملک سے بھی دوستانہ تعلقات ہیں لیکن وہ تعلقات حکومتی سطح تک ہی محدود ہیں چین

 سے دوستانہ تعلقات کو عوامی سطح پر  خاصی پذیرائی حاصل ہے چین نہ رصف پاکستان کا ایک بہرتین دوست ہے بلکہ ایک

 قریبی ہمسایہ بھی پاکستان جب بھی کسی مشکل سے دوچار ہوا اور اس نے عاملی دنیا کی طرف نگاہ ڈالی تو جو ملک سب

سے قریب   ترنظر آیا وہ چین تھا۔

 پاکستان اور چین جغرافیائی لحاظ سے پڑوسی ہونے کے ناطے ہی ایک دورسے کے قریب نہیں بلکہ دونوں ملکوں کے عوام  

 کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے دونوں ملکوں کے عوام کے عاملی امورامن پسندی اور باہمی احرتام کے حوالے سے

 خیاالت بھی یکساں ہیں ۔چین اقوام متحدہ کے بانی ماملک میں شامل ہے اس وجہ سے چین کو سالمتی کونسل میں ویٹو کا حق

 بھی حاصل ہے دوعرشوں تک مغرب کی چین دشمنی کی وجہ سے اسے اقوام متحدہ میں اپنے جائز مقام سے محروم رہنا پڑا۔

انعام اللـہ خان

(لیکچرار)
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 دی ہے جس میں 2 ارب ڈالر انفراسٹرکچر کیلئے دیئے گئے ہیں جن میں سے ابھی کافی کچھ خرچ ہونا باقی ہے، جبکہ توانائی

 کے منصوبے میں امریکہ رصف 1500 میگا واٹ کا اضافہ کر رہا ہے ، جو کہ انتہائی کم ہے، امریکہ کے ترقیاتی پروگرام سے

 رصف پاکستان کے انفراسٹرکچر میں معمولی تبدیلی الئی جا سکتی ہے تاہم چین کی زیادہ تر رقم رسمایہ کاری بنیادوں پر خرچ

 کی جائے گی، چائنا پاکستان ایکسز، ایشیاز نیو پولیٹکس کے مصنف اینڈریو سامل نے کہا ہے کہ چین مغربی امداد کی فراہمی

 میں ناکامی کے اس معاملے پر رد عمل کا اظہار کر رہا ہے تا کہ مغربی ماملک اور چین کے درمیان امداد کے حوالے سے فرق

 سامنے آ سکے۔ چین کا جواب یہ ہے کہ مغرب نے کم دیا تاہم ہم نے بڑے پیامنے پر سب کچھ کر دکھایا، چین کا کہنا ہے کہ

 اسے رصف بنگ بینگ کے پیامنے کے تحت کیا جا سکتا ہے، جس سے پاکستان کی اقتصادی رضوریات کو بڑے پیامنے پرپورا کیا

 جا سکے گا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے مقابلے میں چین توانائی کے شعبے میں33.79ارب ڈالر شاہراؤں پر 5.90 ارب ڈالر،

 ریل پر 3.69، ماس ٹرانزٹ الہور میں 1.60 ارب ڈالر، گوادر پورٹ پر 0.66ارب ڈالر، چائنا پاکستان فائرب آپکٹس پر 0.04 ارب ڈالر

خرچ کرے گا جو کہ مجموعی طور پر45.69 ارب ڈالر بنتا ہے، اس طرح چین امریکہ سے بازی لے گیا۔
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 بعد پاکستان نے فوری طور پر اپنی امداد روانہ کی جسے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ۔ گذشتہ سال اپریل کے ابتداء میں

 چین کی بحریہ کے جنگی جہاز  نے یمن میں پھنسے 176 پاکستانی باشندوں کو بحفاظت وطن عزیز پاکستان کو پہنچایا  اس

 طرح کی بے شامر مثالوں سی یہ ثابت ہوا کہ  چین اور   پاکستان کی دوستی  پہاڑوں سے بلند سمندر سے گہری شہد سے

میٹھی اور  فوالد سے مضبوط ہے ۔

 پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کی تعمیر کا مقصد ملک کے عوام کیلیے فوائد کا حصول ہے اور بالخصوص بلوچستان

 اور خیرب پختونخوا بھی اس منصوبے سے خصوصی طور پر مستفید ہوں گے اقتصادی راہداری کے اس جامع منصوبے کے تحت

 بلوچستان اور خیرب پختونخوا کے کئی بڑے منصوبے بھی شامل ہیں جن میں سے بلوچستان میں گوادر بندر گاہ کے منصوبے

 پر کام جاری ہے جس میں ایکسپریس وے اور بین االقوامی ایرئپورٹ کی تعمیر بھی شامل ہیں جبکہ خیرب پختونخوا میں قراقرم

 ہائی وے کے دورسے مرحلے میں اعلٰی درجے کی سڑک کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ اقتصادی راہداری منصوبے سے

 چھوٹی، درمیانی اور ملبی مدت کیلیے فوائد حاصل ہوں گے جن سے اس خطے میں خوشحالی اور اقتصادی استحکام آئے گا۔

 اقتصادی راہداری کے اجتامعی منصوبے کے ایک حصے کے طور پر پاکستان میں صنعتی زونز بھی قائم کیے

 جائیں گے جس سے معیشت کے مختلف شعبوں میں ترقیاتی عمل میں تیزی آئے گی۔ ذرائع نے کہا کہ

 منصوبے کی تکمیل سے پاکستان میں ماحولیات اور آب و ہوا پر بھی خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے اور اس

 سے پاکستان میں قومی یکجہتی کو فروغ اور استحکام حاصل ہوگا۔ اقتصادی راہداری کا منصوبہ کاشغر، ژینگ

جیانگ اور پاکستان بھر سے ہوتا ہوا آخر میں جنوبی بندرگاہ گوارد تک جائیگا۔

 اقتصادی راہداری کے بڑے منصوبے سے پاکستان کے بڑے شہر اور کثیر آبادی مستفید ہوگی جس میں توانائی،

 ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے اور اقتصادی زونز کی تعمیر کے کئی منصوبے شامل ہیں۔ ان منصوبوں کی

 تعمیر سے سازو سامان، معلومات اور دیگر وسائل کی ترسیل کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ

 راہداری کے منصوبے سے تعاون میں اضافے کے نئے مواقع پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ توانائی اور نقل و حمل

 کے بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں بھی کئی نئے منصوبے بھی شامل ہونگے اور ان سے دونوں ماملک کے

.عوام کے لیئے  روز گار کے وسیع نئے مواقع پیدا ہونگے

 امریکی جریدے وال اسٹریٹ آف جرنل کی پاک امریکہ اور پاک چین تعلقات اوردونوں ماملک کی جانب سے

 پاکستان کی امداد کے حوالے سے ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا کہ امریکہ اس میدان میں چین سے پیچھے

 رہ گیا ہے، چین پاکستان میں 46ارب ڈالر کی رسمایہ کار کر رہا ہے جبکہ امریکہ کی جانب سے 2009سے اب

 تک مختلف مد میں دی گئی کل امداد رصف 5ارب ڈالر ہے۔ رپورٹ کے مطابق چینی تاریخ میں کسی دورسے

 ملک میں سب سے زیادہ رسمایہ کاری 46ارب ڈالر کی ہے اور یہ چین پاکستان تجارتی راہداری حقیقت بننے

 کو تیار ہے، چینی صدر کے دورہ ایشیاء میں نئے عہدکا آغاز ہو گا، 15سال میں 2000میل کا سڑکوں کا جال

 گوادر بندرگاہ تک بچھایا جائے گا،لوگوں پر مشتمل آدھی دنیا ایک نئی معاشی قوت کے طور پر ابھرے گی۔

 چین کی 46ارب ڈالر کی انفراسٹرکچر رسمایہ کاری سے تجارت اور ٹرانسپورٹ روٹ کے نئے عہد کا آغاز ہو گا

 جو امریکہ کیلئے بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ چین اب اس خطے میں اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا

 ہے، چین پاکستان اقتصادی راہداری کے نام سے رشوع ہونے والے منصوبوں سے اقتصادی اور سیکیورٹی خدشات

 ختم ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ گیم چینجر ثابت ہو گااور یہ وسیع پالیسی کا منصوبہ ہے جسے

 ون بیلٹ ون روڈ کا نام دیا گیا ہے، یہ چین کو ایشیائی اور یورپی ماملک کی منڈیوں سے مالئے گا۔ رپورٹ

 کے مطابق چین کیلئے دہشت گردی سے متاثرہ ملک میں بڑے منصوبوں کا آغاز ایک بڑا چیلنج ہے تاہم  چینی

 صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر اسالم آباد چینی کارکنوں اور انجینرئز کی حفاظت کیلئے اسپیشل سیکیورٹی

 فورسز کا اعالن کرنے واال ہے، منصوبے کا بڑا حصہ توانائی پر منحرص ہو گا اور اس سے پاکستان میں توانائی کی

 قلت پر قابو پانے میں مدد ملے گی، تاہم پاکستان  کو دی جانے والی امداد کے معاملے میں چین آگے نکل گیا

 ہے اور امریکہ پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ امریکہ نے 2010ء سے اب تک  پاکستان کو کل 5 ارب ڈالر کی امداد
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یوں زندگی کے ہر کام میں برکت کا باعث ہو جاتے ہیں ۔

ہامرے مزاج کے مطابق ہمیں علم اور ہرن سے آشنا کرواتے ہیں تاکہ ہم دنیاوی اور روحانی ترقی حاصل کرسکیں

خاندان کو یکجا کیسے کیا جاتا ہے سکھاتے ہیں  یعنی صرب ، تحمل اور شکر گزاری سکھاتے ہیں

 نظریاتی زندگی کی اہمیت بتاتے ہیں اور یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اس زندگی کا ایک مقصد ہے جس میں رس فہرست  انسانوں

سے حسن سلوک کی تربیت ہے ۔

 دعائیں کرنا اور دعائیں دینا سکھاتے ہیں ۔۔ یعنی مہر و اخالص  کی تربیت دیتے ہیں ۔ موال علی نے فرمایا کہ دعا مومن کی

 ڈھال ہیں ۔ سوچیئے بزرگوں کی دعائیں حصار کی صورت ساتھ رہتی ہیں ۔ اوالد اس درجے کی فرمابردار ہو یا نہ ہو لیکن اس

کے باوجود ماں باپ کی دعائیں اسی طرح سے ان کے ساتھ رہتی ہیں ۔

 اس وقت جو حقیقت حال ہے  وہ یہ ہے کہ  سائینس کی ترقی جس تیزی سے ہوئی ہے اسی تیزی سے تہذیب کا زوال بھی آیا ہے

 پہلے ہم مغرب کو باتیں کیا کرتے تھے کہ اپنے  بزرگوں کو اولڈ ہوم میں ڈال دیتے ہیں اب پاکستان اور کئی اسالمی ماملک ہیں

  جہاں بوڑھوں کو ان کے آخری ایام میں اولڈ ہوم چھوڑ دیا جاتاہے ۔ یہی  وہ مقام ہے جہاں علامء ،  دینی اور مذہبی رہنامٔوں کی

ذمہ داری ہے کہ  وہ اپنے خطبات میں بزرگوں کی عظمت اور خدمت کا زکر کریں ۔

 ہامرے بزرگ  اپنی وراثت میں دولت اورجائیداد کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح اوالد بھی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے 

 لیئے صدقہ جاریہ بنیں اوروہ اوالد اپنی آنے والی نسلوں کی بھی بہرتین تربیت کر سکیں ۔ اسالم کا  کامل ہے وہ نہ رصف اپنے

ہی بزرگوں کی ہی خدمت کی تلقین نہیں کرتا بلکہ ہر دین ،  مذہب مسلک  کے بزرگوں کی عزت کرنے کی تلقین بھی کرتا  ہے

 موالنا رومی رح  کی اس حکایت پر اپنی بات ختم کرتی ہوں ان سے پوچھا گیا کہ  ” بزرگوں کی عزت کیوں کرنی چاہیئے  تو انہوں

 نے جواب دیا  کہ ” دلوں میں سے دلوں تک خفیہ راستے ہوتے ہیں۔ جو غیرمحسوس طریقے  پر اللہ والوں کے دلوں کی ایامنی

”طاقت کے اثیر ہو جاتے ہیں ۔

 میں اپنے طلباء  سے درخواست کروںگا کہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے بزرگوں  کی ہم نشینی میں گزاریئے  اور جب

تک وہ حیات ہیں ان کے تجربوں اور مشوروں کی روشنی میں  اپنی زندگی کو سنوارنے کی ہر ممکن کوشش  کیجئے  ۔
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 اللہ کے بھیجے ہوئے جتنے بھی ادیان ہیں ان سب میں بزرگوں کی عزت ، نگہداشت اور بچوں پر شفقت کا زکر ہی نہیں بلکہ

 تلقین ہے ۔ بزرگوں کی عزت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو گی کہ خود اللہ پاک ، قران مجید میں حکم دیتے ہیں  کہ جب

 متہارے ماں باپ بزرگ ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو ۔  اللہ کے بھیجے ہوئے ادیان سے ہٹ کر بھی  جتنے بھی

 انسان کے اپنے قوانین حیات ہیں ان میں بھی بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب موجود ہے لیکن اسالم میں قران ،

 احادیث اور فرامین امٓئہ میں اس کی خصوصی تلقین ہے ۔میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں حضور پاک فرماتے ہیں  ’’وہ شخص

’’ہم میں سے نہیں جو ہامرے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہامرے بڑوں کا حِق )بزرگی( نہیں پہچانتا۔

  بعض لوگ  اس اہم ترین مسلے  کویہ کہہ کر  نظر انداز کردیتے ہیں کہ اب ویسے بزرگ کہاں  رہے جو پہلے ہوا کرتے  تھے۔

 چاہنے کے باوجود بھی بزرگوں  کی صحبت میرس نہیں رہی ۔ میرے نزدیک  یہ سوچ رسارس خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے

اپنے گھر سے لے کر باہر تک دیکھئے کتنے ہی صالح بزرگ ملیں گے جن کے احسانات ہم پر ہونگے  ۔

 ہامرے بزرگوں میں ماں باپ ۔ دادا دادی نانا نانی سے لے کر ہر وہ رشتہ شامل ہے جس نے آدمی سے انسان بننے میں مدد کی 

 ہو جن میں ہامرے اساتذہ بالخصوص شامل ہیں ۔ یاد رکھنے والی بات ہے  کہ صالحین اور صادقین  بزرگ ہر زمانے میں ہوتے

 رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، سورہ توبہ آیت ۱۱۹ میں اللہ تعالٰی نے مسلامنوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اللہ سے

ڈرتے رہیں اور صادقین کی صحبت اختیار کریں ۔

 بزرگ وہ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھ کر دل میں اللہ تعالٰی کی محبت، آخرت کی فکر پیدا ہو، دنیا کی محبت کم ہونے

 لگے اور اعامل واخالق درست ہونے لگےاور انسانیت  سے پیار ہونے لگے ۔ یقین جانئے بزرگوں کے  بغیر اصالح ناممکن نہیں تو

مشکل رضور ہے۔

 ہامرے بزرگ ان رستوں کے آشنا ہوتے ہیں جن پر ہمیں چل کر جانا ہوتا ہے ۔ میں ہمیشہ کہا کرتی  ہوں جیسے ایک فرد کی

 کامیابی کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھا ہوتا ہے اسی طرح ایک اچھی نسل کے پیچھے ایک بہرتین نسل کا ہاتھ ہوتا ہے اور

 وہ ا گلی  نسل سے زیادہ قابل تعریف اور تحسین کے الئق ہوتی  ہے کہ انہیں کی محنت اور تربیت  کی بدولت یہ ممکن ہو

پاتا ہے ۔ ان کی اسی جہد مسلسل سے خاندان پہچانے جاتے ہیں اور نامور انسان پیدا ہوتے ہیں  ۔

 بزرگ کردار سازی میں مددگار ہوتے ہیں ۔ انسان  اپنی فطرت کے اعتبار سے نقال واقع ہوا ہے، جب  ہم اپنے بزرگوں کی کی

صحبت میں رہیں گے اور شب وروز ان کے آداب واخالق اور خدا سے تعلق دیکھے گے تو ان جیسے ہونے کی کوشش کریں گے

 محبت کرنا سکھاتے ہیں ۔۔ غلط اور صحیح  میں فرق سمجھاتے ہیں اور ان کے نقصانات سے آگاہی دیتے ہیں ۔

مف�ت وقاص

(لیکچرار)
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 کیڈٹ سکندر
م) (الکس �ن

 ڈاکٹر وزیر آغا اور متکین کاظمی انھیں اردو کی پہلی باقاعدہ پیروڈی قرار دیتے ہیں۔ دونوں کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ان سے

 پہلے بھی شعری اور نرثی پیروڈیاں لکھی گئی ہیں۔ لیکن اس فن کو شعوری طور پر پطرس نے اپنایا اور برتا۔ اردو میں پیروڈی

 کی پہلی باقاعدہ کوشش پطرس کا مضمون “اردو کی آخری کتاب” ہے۔ پنجاب کے محکمہ تعلیم نے موالنا محمدحسین آزاد سے

 ایک سلسلہ وار نصاب مرتب کرایا تھا۔ جو سارے ہندوستان میں الگو کر دیا گیا تھا۔ اس کتاب کو مسلسل پرھنے سے جو اذھان

 بیزار ہو چکے تھے۔ وہ پطرس کی پیروڈی پڑھ کر تازہ دم ہو گئے۔ اس پیروڈی کو لکھتے وقت پطرس کے سامنے اصالحی پروگر

 ام نہ تھا رصف تفریحی مقصد پیش نظر تھا جو بڑی عمدگی سے پورا ہوا یہ نہایت مخترص پیروڈی ہے جس میں پطرس نے جان

 ڈال دی ہے اس پیروڈی کا پور ا لطف اس وقت آتا ہے جب اردو کی پہلی کتاب کو سامنے رکھا جائے پھر پطرس کی ذہنی رسائی

کی داد دینی پڑتی ہے۔

 اس کے ساتھ ساتھ الہور کا جغرافیہ بھی تحریف کی زندہ مثال ہے یہ تحریف لفظی نہیں بلکہ ایک خاص انداز کی تحریر ہے۔

 یہ پیروڈی نہایت بے ساختہ انداز سے رشوع ہوتی ہے: “الہور الہور ہے اگر اس پتے سے آپ کو الہور نہیں مل سکتا تو آ پ کی

“تعلیم ناقص اور آپ کی ذہانت فاتر ہے۔

 پھر الہور کے محل وقوع آب و ہوا، آب رسانی، ذرائع آمدورفت، قابل دید مقامات، صنعت و حرفت اور بڑی بڑی پیداوار یعنی

 طلبہ کے بارے میں دلچسپ انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس پیروڈی میں پطرس کا لب و لہجہ نسبتاً طنزیہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا

مخصوص مزاحیہ طریقہ کار بدل لیتے ہیں مثالً

 الہور کی آب و ہوا کے بارے میں طرح طرح کی روایات موجود ہیں جو تقریباً سب کی سب غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ الہور

“کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے۔

میں ایک میاں ہوں  
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نگاری( مزاح  اردو  “کتے”  مضمون  شاہکار  کا   پطرس 

پر موضوع  اس  ہے  میل  سنگ  اہم  میں  روایت   کی 

ہیں سکتے  لکھ  ہی  پطرس  رصف  مضمون  بہرتین   )ایسا 

سے” سلوتریوں  پوچھا  سے  پروفیرسوں  کے  الحیوانات   علم 

 دریافت کیا۔ خود رسکھپاتے رہے لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا

 کہ آخر کتوں کا کیا فائدہ ہے۔۔۔ کہنے لگے وفادار جانور ہے

بجے سات  کے  شام  تو  ہے  نام  کا  اس  وفادرای  اگر  جناب   اب 

چھ کے  صبح  لیے  دم  بغیر  لگاتار  تو  کیا  رشوع  بھونکنا   جو 

بھلے۔” ہی  لنڈورے  ہم  تو  گئے  چلے  ہی  بھونکتے  تک   بجے 

 اس مضمون میں مزاح کے حربے موازنہ سے پطرس نے مزاحیہ

 صورت حال پیدا کی ہے۔ کتے پطرس کا شاہکار مضمون ہے اس

ساتھ کے  بیان  انداز  اور  مشاہد ے  گہرے  کے  ان  کر  پڑھ   کو 

اور کتوں  ہے۔  چاہتا  جی  کو  دینے  داد  کی  بینی  باریک   ساتھ 

کی بھونکنے  کے  ان  نہیں  ناالں  کون  کتوں سے  کے  سڑک   پھر 

اور بھونکنے  کے  ان  مگر  دیتی  اُڑا  نہیں  ہوش  کے   آوازیں کس 

ہر دینا  تشبیہ  سے  مشاعرے  کو  ُرسمالنے  سے  دورسے   ایک 

 شخص کے بس کا روگ نہیں یہ کام رصف پطرس ہی کر سکتا

لیے اس  کو  کتوں   “ کہ،  دیا  کہہ  تک  یہ  نے  ناقدین   ہے۔ چند 

“پیدا کیا گیا ہے کہ پطرس اُن پر ایک شاہکارمضمون لکھ سکے۔

نہیں پوشیدہ  سے  کسی  بھی  حال  کا  ڈرنے  سے   کتوں 

نے پطرس  لیکن  ہے  بیتی  آپ  کی  اکرث  سے  میں  ہم   یہ 

ہے کی  کشی  تصویر  ایسی  میں  انداز  سادھے   سیدھے 

ہیں لکھتے  وہ  ملتا  نہیں  تک  شائبہ  کا  آمیزی  مبالغہ  ،کہ 

گے” دیکھیں  آپ  تو  ہو  پائی  طبیعت  جیسی  ہم  نے  آپ   اگر 

اتر جائے الکرسی آپ کے ذہن سے  آیتہ  پر  ایسے موقعوں   کہ 

جائیں۔ لگ  پڑھنے  قنوط  دعا  آپ  شائد  جگہ  کی  اس  اور  گی 

واقعہ صورت  اور  موازنہ  لفظی،  رعایت  میں  مضمون   اس 

ہے۔ موجود  بھی  پیروڈی  جبکہ  ہیں  گئے  آزمائے  حربے  کے 

ہے بھال  بری  راہ  سِگ  ہے  کیا  کہ  میں  سے  کس  کہو 

ہوتا بار  ایک  اگر  مرنا  تھا  برا  کیا  مجھے 

کیڈٹ سید عابد عیل

م) (الکس �ن
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 وجہ یہ ہے کہ انھیں پہلے یہاں اس وقت شہرت ملی جب شہزادہ چارلس سے اُن کی منگنی ہوئی۔ ظاہر ہے اُس وقت وہ ابھی

 فقط لیڈی تھیں اس لیے ہر طرف لیڈی ڈیانا کا ڈنکا بجنے لگا۔ بعد ازاں ان کی شادی ہو گئی اور وہ شہزادی بن گئیں۔ تاہم

 ہامرے ہاں جستجو اور تحقیق کی روایت ذرا کم ہونے کے باعث ہامرے لکھنے والے اس بات کی تحقیق کیے بغیر کہ وہ ابھی

 تک فقط لیڈی ہیں یا کچھ اور بن چکی ہیں، انھیں لیڈی ہی لکھتے رہے اور ۱۹۹۷ء میں دنیا سے چلے جانے کے باوجود آج بھی

 لکھ رہے ہیں۔ڈیپارٹمنٹل اسٹورآپ اپنے دوست کی نئی قمیض کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اُس نے

 یہ کہاں سے خریدی ہے۔ اس کے جواب میں وہ بتاتا ہے کہ اُس نے یہ قمیض ایک ڈیپارٹمنٹل اسٹور سے خریدی ہے۔ کیا اُس کا

 جواب درست ہے؟اس بات کا انحصار اس پر ہے کہ ڈیپارٹمنٹل اسٹور سے اُس کی کیا مراد ہے؟اگر تو اس کی مراد ایک ایسا بڑا

 اسٹور ہے جس میں مختلف شعبے یا ڈیپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں تو اس کا جواب درست نہیں۔ اس لیے کہ ڈیپارٹمنٹل اسٹور کا

 مطلب اس نوع کا اسٹور نہیں جیسا کہ اُس نے بیان کیا ہے۔ڈیپارٹمنٹل اسٹور کا مطلب ہے کسی ڈیپارٹمنٹ یا محکمے کا ایسا

 اسٹور جو اس ڈیپارٹمنٹ کے مالزمین کے لیے قائم کیا گیا ہو اور جہاں سے رصف اُس محکمے کے لوگ ہی چیزیں حاصل کر

 سکتے ہوں؛ مثالً پولیس یا فوج کا ڈیپارٹمنٹل اسٹور۔ایسی صورت میں اس نوع کے بڑے بڑے اسٹوروں کو کیا کہا جائے گا جو

 بازاروں اور مارکیٹوں میں قائم ہیں اور جہاں سے عام شہری جا کر مختلف اشیاء خریدتے ہیں؟ ایسے اسٹوروں کے لیے درست

 لفظ ڈیپارٹمنٹ اسٹور ہے ، یعنی ایسا اسٹور جس کے اندر مختلف ڈیپارٹمنٹ یا شعبے بنائے گئے ہوں۔ یہ گارمنٹس کا شعبہ

 ہے تو یہ کاسمیٹکس کا۔یوں ڈیپارٹمنٹل اسٹور کا لفظ تو کسی طور غلط نہیں لیکن جن معنوں میں یہ ہامرے ہاں روزمرہ کی

 زبان میں استعامل کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں۔کلو گرام کئی لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ گوالے سے روزانہ دو کلو دودھ لیتے

 ہیں۔ حاالنکہ انھوں نے کبھی دوکیا، ایک کلو دودھ بھی نہیں لیا ہوتا۔ اس لیے کہ دودھ کلو گرام میں نہیں ناپا جاتا۔ کلو )کلو

 گرام( حقیقتاً وزن کی اکائی ہے، یعنی کسی ٹھوس یا نیم ٹھوس چیز کو گراموں یا کلو گراموں میں توال جاتاہے۔ اس کے برعکس

 دودھ، پانی یا کسی بھی مائع کو تول کر خریدا یا فروخت نہیں کیا جاتا بلکہ اسے ماپا جاتا ہے۔ مائع اشیاء کو ماپنے کی اکائی

 لیٹر ہے؛ جیسے فاصلے یا کپڑے وغیرہ کے ماپ کی اکائی میٹر ہے۔ چنانچہ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے دو کلو

 دودھ خریدا، حقیقتاً انھوں نے دو کلو نہیں، دو لیٹر دودھ لیا ہوتا ہے۔یہی لوگ جب کسی پیٹرول پمپ سے گاڑی میں پیٹرول

 ڈلواتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ دس کلو پیٹرول ڈال دو بلکہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ دس لیٹر پیٹرول دے دو۔ یہی نہیں

 دو میٹر کپڑے کو وہ دو میٹر کپڑا ہی کہیں گے، دو کلو کپڑا نہیں۔ اگر کوئی شخص دو کلوپیٹرول یا دو کلو کپڑا کہے تو اسے

 احمق خیال کیا جائے گا اور شاید اس کی عقل اور علم کے بارے میں کوئی ناموزوں بات بھی کہہ دی جائے۔سوچنے کی بات

 ہے کہ کپڑے اور پیٹرول کے لیے بالرتتیب میٹر اور لیٹر کے الفاظ استعامل کرنے والے جب دودھ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ غلطی

 کیوں کر جاتے ہیں؟ اس کی وجہ بہت دل چسپ ہے۔پاکستان میں اعشاری نظام کے رائج ہونے سے پہلے پیٹرول کے لیے گیلن

 کی اکائی استعامل ہوتی تھی، کپڑے کے لیے گز کی جب کہ تول اور مائع اشیاء ؛ مثالً دودھ کو ماپنے کے لیے ایک ہی اکائی

 ’سیر‘ استعامل کی جاتی تھی۔ جب اعشاری نظام آیا تو ان متام اشیاء کے لیے نئی اکائیاں اپنا لی گئیں۔ ناپ تول کے اعشاری

 نظام میں گیلن کی جگہ لیٹر، کپڑا اور فاصلہ ماپنے کے لیے گز اور میل کی جگہ بالرتتیب میٹر اور کلو میٹر جبکہ تولنے کے

 لیے کلو گرام اور دودھ وغیرہ ماپنے کے لیے لیٹر ہے۔ اس نظام کے نفاذ کے بعد لوگ گفتگو میں باقی اکائیوں کے نام تو درست

 استعامل کرنے لگے لیکن چونکہ ماضی میں تولنے کے عالوہ دودھ ماپنے کے لیے بھی سیر کی اکائی استعامل ہونے کے باعث

 اب لوگ دونوں کے لیے الگ الگ اکائیاں )کلو اور لیٹر( استعامل کرنے کے بجائے اپنی گفتگو میں ایک ہی اکائی استعامل کرنے

 لگے۔ چنانچہ آج بھی دودھ لیٹر میں خریدتے ہیں مگر بیان کلو میں کرتے ہیں۔ہمیں یہ چند الفاظ سوچنے کا ایک موقع فراہم

 کرتے ہیں کہ کسی غیر زبان کے الفاظ کو اردو میں اصول و ضوابط کے بغیر شامل کرتے جانے کے نتائج باالٓخر ہامری زبان پر

 کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ بال شبہ اردو اور انگریزی جیسی ہر زندہ زبان دورسی زبانوں سے الفاظ لیتی اور دورسی زبانوں کو

 اپنے الفاظ دیتی رہتی ہے مگر ارباب علم و دانش کے لیے یہ طے کرنا از حد رضوری ہے کہ اس عمل کے اصول کیا ہوں تاکہ دو

طرفہ لسانی نقصانات کسی طور نہ ہوں اور من حیث القوم بھی اس کے معیارات متاثر نہ ہوں۔
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 اردو موجودہ دور میں دنیا کی بڑی اور بین االقوامی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تشکیل میں عربی اور فارسی کا خمیر

 ہے تو ترتیب میں وقت کے ساتھ دنیا کی دیگر کئی زبانوں کا حصہ بھی شامل ہوتا رہا ہے۔ برصغیر میں انگریزوں کی آمد اور

 برطانوی راج سے یہاں انگریزی زبان کا لسانی عمل دخل رشوع ہوا جو بعد ازاں آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چال گیا۔ معارشتی طو رپر

 انگریزی رسم الخط اور لسانی مزاج کے اختالف کے باعث مختلف مراحل پر اس لسانی امتزاج کی مخالفت بھی کی جاتی رہی

 مگر اردو کی سخت جانی نے اپنے ایک زندہ زبان ہونے کا مثبت ثبوت دیتے ہوئے دنیا بھر میں آگے بڑھنے کی خوب صورت راہ

 نکال لی۔ اس عمل نے جہاں اردو بولنے، لکھنے، پڑھنے اور سمجھنے والوں کے لیے نئی سہولیات پیدا کیں، وہیں اُن میں کسی

 حد تک لسانی تن آسانی بھی پیدا کر دی۔ چنانچہ بیسویں صدی عیسوی کے اختتام تک جامعہ عثامنیہ، رڑکی کالج، انجمن

 ترقی اردو ہند، انجمن ترقی اردو پاکستان، اردو کالج، مجلس زبان دفرتی حکومت پنجاب، جامعہ کراچی، جامعہ پنجاب، مرکزی

 اردو بورڈ، مقتدرہ قومی زبان جیسے رسکاری اداروں، غیر رسکاری تنظیموں اور اہل علم و دانش کی انفرادی کوششوں سے تیار

 کردہ گراں بہاء رسمایے کے باوجودوضع اصطالحات اور نوالفاظ سازی کا عمل ٹھہرأو کا شکار نظر آنے لگا۔ چنانچہ اس خال کو

 پُر کرنے کے لیے انگریزی نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی اور جدید ذرائع ابالغ کے طفیل لسانی نفوذ کا عمل تیز تر ہو

 گیا۔ نتیجتاً ہامرے ہاں اب لوگ ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات میں کھلم کُھال انگریزی الفاظ کو کبھی اردو رسم الخط میں تو کبھی

 انگریزی حروف تہجی میں ہی بولنے اور لکھنے لگے ہیں۔ اگر یہ عمل فطری طریقوں کے مطابق رسکاری سطح پر طے شدہ

 اصولوں کے مطابق انجام پاتا تو یقیناً بہت بہرت انداز میں ہوتا اور اردو کو کسی نقصان کے اندیشہ کے بجائے نہایت فائدہ ہوتا۔

 اس سے ہامری مقامی زبانیں بھی فروغ پاتیں۔موجودہ صورت میں اردو کا ذخیرٔہ الفاظ توتیزی سے بڑھا ہے مگر ہر کوئی اپنی

 مرضی کے تابع انگریزی کے الفاظ اور اصطالحات کو ہر طرح سے کسی لسانی اصول کا لحاظ کیے بغیر اردو میں شامل کرتا چال

 جا رہاہے۔ چنانچہ آج اردو میں حسب رضورت جذب ہونے والے بیشرت الفاظ بھی اپنے سیاق و سباق سے ماورا بے محل زبان

 زِد خاص و عام ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس بات کا احساس اس کے بولنے والوں کو تو شاید نہیں ہو پاتا لیکن ماہرین لسانیات اور

 صاحباِن علم کو اس رویئے سے نہ رصف دقت بلکہ ذہنی کوفت بھی ہوتی ہے کیوں کہ وہ مستقبل کے لسانی نتائج کی بیش

 بندی کر سکتے ہیں۔ہم یہاں چند ایسے ہی انگریزی الفاظ کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اردو میں ہامرے ہاں عام بول چال میں نہ

 رصف رائج ہو چکے ہیں بلکہ ہامری روزمرہ لسانی زندگی کا جزو بھی بن چکے ہیں۔لیڈی جس کا لفظی مطلب معزز خاتون ہے،

 ایک برطانوی خطاب بھی ہے۔ یہ خطاب ایسے معزز افراد کی بیویاں اور بیٹیاں استعامل کر سکتی ہیں جن کو نائٹ کا خطاب

مل چکا ہو یا جو امراء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ جیسے رس، ارل، الرڈ وغیرہ۔ مثالً رس عبدالقادر کی اہلیہ لیڈی قادر۔

 برطانوی شاہی خاندان کی سابق بہو ڈیانا کے والد اسپنرس بھی ارل تھے۔ چنانچہ ان کی اہلیہ اور بیٹیاں لیڈی کا خطاب استعامل

 کرنے کی مجاز تھیں۔ اسی بناء پہ ڈیانا، لیڈی ڈیانا اسپنرس کہالتی تھیں۔ ۱۹۸۱ء میں اُن کی شادی شاہی خاندان میں ہو گئی

 تو انھیں شہزادی کا خطاب عطا کیا گیا۔ یوں وہ لیڈی ڈیانا سے شہزادی ڈیانا بن گئیں۔ شہزادی کے عالوہ انھیں ’ہرمیجسٹی‘ کا

 خطاب بھی مال۔ نوے کے عرشے میں شہزادہ چارلس سے ان کی علیحدگی اور پھرطالق کے بعد انھیں ہر میجسٹی کا ٹائٹل

استعامل کرنے کی مامنعت کر دی گئی تاہم شہزادی کا خطاب انھیں بدستور حاصل رہا جو اُن کی وفات کے بعد بھی حاصل رہا۔

 برطانیہ میں لیڈی کا خطاب استعامل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہزاروں بلکہ شاید الکھوں میں جب کہ اس کے

 مقابلے میں شہزادیاں گنتی کی چند ایک ہیں۔ہامرے ہاں انھیں شہزادی کے بجائے لیڈی کیوں لکھا اور پکارا جاتاہے؟ اس کی

اقبال اخ�ت

(لیکچرار)



20 Chines Edition 2018

از کیڈٹ �اد اعج

( (الکس سیکنڈ ائ�ی
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کیڈٹ حممد عامر

( (الکس سیکنڈ ائ�ی

 
ن

ہکا ارسطو �

دوست کیا ےہ؟ دو جسموں م�ی ایک روح

تعل�ی یک جڑ�ی کڑوی لیکن پھل میٹھا ہو�ت ےہ۔ 

صار مہ �پ ےہ۔
ن

خو�ش اک ا�

ہ ےہ۔
گ

بوں حایل م�ی ایک پناہ اک یور ز ایل م�ی اور ز
ش

عمل خو�

غربت انقالب اور جرم یک ماں ےہ۔

�ت ہ�ی جبکہ معمل  د�ی
گ

وں کو زندیک پ �ت ہ�ی کیونکہ وہ تو رصف �ج  والوں ےس �ج
ن

�ن واےل انھ�ی پیدا کر� وں کو تعل�ی د�ی پ  �ج

۔  ہ�ی
ت

�ت ےس گزار�ن سکھا� �ت طر�ی  کو �ج
گ

زندیک

۔ �ی ہو�ت جو سب اک دوست ہو وہ کیس اک دوست �ن

ن ےہ �ی یف �ت ام جانوروں م�ی �ش
ت
انسان �

ن ےہ۔ �ی  تو وہ بد �ت
ئ

گر قانون اور انصاف ےس علیحدہ کر د�ی جا� لیکن ا

۔ ھ جائ�ی ڑ ھاؤ جب وسائل �ج ڑ ے م�ی الؤ، اور رصف اس وقت �ج �ن موجودہ وسائل ےک دا�ئ اپ�ن خواہشات کو ا�پ

۔ �ی ہےل اچھا حمکوم ہو�ن چا�ہ جو اچھا حمکران ہو�ن چاہتا ہو اےس �پ

�ن آپ �پ ہو�ت ےہ۔ سب ےس مشلک فتح ا�پ

ں کر�ن ےہ۔ ا�ی
ن
 ان یک خفیہ معنویت کو �

ئ
ا� ج آرٹ اک مقصد اشیا یک ظاہری ہئیت ےک �ج

۔ �ی ے دوست! دنیا مینکو�ئ دوست �ن م�ی

عث ہو�ت ےہ۔ �ن امیدی مک معری اک �ج
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 آپ  بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ جی میں داکٹر بنوں گا۔کبھی جواب ملتا ہے میں کرکٹر بنوں گا۔کبھی یہ جواب بھی ملتا ہے

 کہ میں بڑا ہو کر عامر خان یا امیتباھ بچن بنوں گا۔مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا ہو کر قائد اعظم بنوں گا۔بیشرت ذہین

 پاکستانی بچوں کو انڈین گانے مبع ناچ کے ازبر ہیں مگر فرمان الہٰی یا فرمان قائد یاد نہیں۔پاکستان کا ہر الئق بچہ بڑا آدمی بننا

 چاہتا ہے ۔بیشرت بن بھی جاتے ہیں۔پھر وہ خدمت بھی کرتے ہیں مگر اپنی  قوم کی نہیںبلکہ  اپنے خاندان کی ،اپنے بیوی بچوں

 کی اپنے دوست احباب کی ۔جب ان لوگوں نے منزل پا لی تو بوقت رضورت جائے رضورت سے فرار ہونے والوں میں یہی دعوے

 دار سب سے آگے تھے۔ورنہ اتنے ڈھیر سارے خدمت گاروں اور خادم اعلٰی جیسی ہستیوں کی موجودگی میں بھی وطن عزیز

 کے عوام کی حالت ز ار دیدنی ہے۔اسلیے کہ ہم لوگ عملی کام کے بجائے زبانی کالمی دعووں پر ذیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔یہی

سلوک ہم قائد ملت کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ہامری پوری قوم قائد کے اقوال دہراتی رہتی ہے مگر ان پر عمل نہیں کرتی۔

 قائد اعظم محض ایک لیڈر اور بانی ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ان کے اندر ایک دور اندیش 

کیڈٹ احساس معران

م) (الکس �ن
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 ارسطوافالطون کا شاگرد اور عظیم یونانی فاتح اسکندر اعظم

 کا استاد ارسطو ۳۸۴ق م میں پیدا ہوا اور۳۲۲ ق م میں فوت

 ہوا۔اس کے نام کے معانی یونانی زبان میں ’’بہرتین مقصد‘‘

 کے ہیں۔ اور اس نے نام کی خصوصیت کو عملی طور پر

 ثابت کیا۔ اس نے طبیعیات ، ما بعد الطبیعیات، شاعری، تھیٹر،

 موسیقی، منطق، سیاسیات، حکومت، اخالقیات، بیالوجی، اور

 زوالوجی،علم البیان، فِن خطابت،لسانیات غرضیکہ اس زمانے

 کے تقریباً متام مروجہ علوم کا مطالعہ کیا اور افالطون اور

 سقراط کی طرح مغربی فلسفہ، اخالقیات ، جاملیات، منطق،

 سائنس، سیاسیات اور مابعد الطبیعیات جیسے مضامین پر

زبردست دسرتس حاصل کی۔

 زوالوجی کے متعلق اس کے بہت سے نظریات کی تصدیق

 ۱نیسویں صدی میں ہی ممکن ہو سکی۔اس کے نظریات و

 خیاالت کے عیسائیت پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ارسطو کا

 بہت سا علمی ورثہ ضائع ہو چکا ہے ۔اگرچہ اس کے بہت

 سے سائنسی اور علمی نظریات غلط ثابت ہوچکے ہیں، جیسے

 زمین کائنات کا مرکز ہے یا بلندی سے گرائی جانے والی وزنی

 اشیا ہلکی چیزوں سے پہلے زمین پرپہنچتی ہیں لیکن آج بھی

 علمی حلقوں میں موضوع بحث ہیں اور ان کی اہمیت و

 افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ تحریک احیائے علوم سے قبل

 اور بعد کے یورپی مفکرین ارسطو سے بہت زیادہ متاثر تھے۔

 سرسو اس کے خیاالت کے تاریخی اثاثے کو ’’سونے کا دریا‘‘

 کا نام دیتا ہے۔اس کا باپ شاہ مقدونیہ امنتاس کا ذاتی معالج

  تھا۔ غالباً اس کی ابتدائی زندگی شاہی محالت میں گزری اور۱۸

 سال کی عمر میں حصول علم کی غرض سے ایتھنز چال گیا اور

 افالطون کی شاگردی اختیار کی اور بیس سال تک تحصیِل علم

 میں مشغول رہا اور استاد کی وفات کے بعد ترکی چال گیا۔اس

 نے پائتھیاس کی بیٹی یا بھتیجی ہرمیاس سے شادی کی۔

 ہرمیاس کی وفات کے بعد شاہ فلپ کی دعوت پر مقدونیہ

 چال گیا اور شاہی اکیڈیمی کا صدر مدرس، اوراسکندر اعظم کا

 اتالیق بھی مقرر ہوا۔ اسی کی تحریک پر ارسطو نے مرشقی

 ماملک کی فتح کا منصوبہ بنایا اور اسے پایۂ تکمیل تک

 پہنچایا۔335 ق م میں وہ ایتھنز واپس آیا اور ’’الئسیم‘‘ کے نام

 سے اپنا مدرسہ قائم کیا۔اس کی بہت سی تصنیفات 335سے

:323 ق م کے دوران پایۂ تکمیل کو پہنچیں۔ابِن رُشد -2

 ابو الولید محمد ابِن رُشد 1126 ء کو قرطبہ ، اندلس میں پیدا

 ہوئے۔ انھوں نے قانون اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ 1169ء

 میں انھیں اشبیلیہ کا منصف مقرر کیا گیا۔ انھوںنے ارسطو کی

 کتاب ’’روح کا‘‘ ترجمہ کیا۔1171ء کو انھیں قرطبہ کا قاضی

 بنایا گیا۔وہ 10 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔1182ء میں

 انھیں مراکش بال کر خلیفہ کا طبیب نامز د کیا گیا۔ لیکن

 جلد ہی واپس قرطبہ کا صدر قاضی بنا دیا گیا۔لیکن جلد ہی

 دینی علامء نے ان کی تصنیفات پر اعرتاض اٹھائے اور انھیں

 بدعتی قرار دیا جس پر خلیفہ نے انھیں معزول کر کے لوسینا

 میں نظربند کر دیا اور ان کی طب ، ریاضی اور فلکیات کی

 کتب کے عالوہ باقی کتب کو جالنے کا حکم دیا۔لیکن کچھ

 عرصے کے بعد خلیفہ نے نظر بندی کا حکم واپس لے کر

 انھیں مراکش بلوا لیا۔ ابِن رُشد کے علمی کام کو یورپ میں

 پذیرائی ملی۔ تیرھویں صدی عیسوی میں پیرس ، آکسفورڈ

 اور کینٹربری کے بشپس نے اس کے بعض مذہبی نظریات کی

 وجہ سے اس کی مخالفت کی جیسا کی اندلس کے مسلامن

 علامء نے کی تھی۔ابن رشد کو مسلامن فلسفیوں میں بہت

 اہم مقام حاصل ہے۔اس کے خیال میں مذہب اور فلسفہ میں

 کوئی تفاوت نہیں اگر انھیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش

 کی جائے۔ ابن رشد نے خلیفہ کے حکم پر ایک طویل عرصے

 تک ارسطو کے افکار و نظریات کی ترشیح کی۔ عیسائیت اور

 یہودیت پر اس کے نظریات کے اثرات بہت گہرے تھے جس

کی وجہ سے ان دونوں مذاہب کے علامء اس کے مخالف تھے۔

 اس نے الفارابی ، ابِن سینا اور الغزالی کے فلسفیانہ نظریات

 کی مخالفت کی ۔ وہ انبیاء کو فلسفیوںسے عظیم تر گردانتا

 ہے۔ کیونکہ پیغمربوں کو اللہ تعالٰی کی براہ راست راہنامئی

 حاصل ہوتی ہے اور وہ قانون بنا سکتے ہیں جبکہ فلسفی

 رصف عقل و وجدان کے بل پر نظریات پیش کرتا ہے، اور

 رضوری نہیں کہ ان کے نظریات اس قابل ہوں کہ ان پر قانون

 کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ابن رشد نے ۱۰ دسمرب ۱۱۹۸ء کو

مراکش میں وفات پائی۔
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 ساز و آواز اورشاعری کا حسین سنگم کسی بھی حساس انسان کے حِس لطیف کو بے خود کرسکتا ہے۔ اعضا میں لرزش، جسم    

 میںجنبش، خون میں تپش اور دل میں خلش پیدا کرسکتا ہے۔ ایک ذی شعور کو رسمست کرسکتاہے ایک رسمست کوبدمست

 کرسکتا ہے اور ایک بدمست کو مسِت مئے است کرسکتا ہے۔ اس سنگم میں وہ جادو ہے جو سامری کی ساحری کو بھی مات

 دے دے۔ موسیقی اور ترنم سن کربیامر کو قرار آجاتا ہے۔ روتے ہوئے بچے کو تسکین مل جاتی ہے۔ حدی خوانی کی آواز

 انٹوں کو بھی وارفتہ کرکے جانب منزل سبک خرام کردیتی ہے۔ خوش الحانی سے لگائو انسان انسانی فطرت میں شامل ہے یہی

 سبب ہے کہ حرضت دائودعلیہ السالم کو خوش الحانی کا معجزہ عطا فرمایاگیا۔ اس ترنم میں وہ کامل تھا کہ چرند وپرند تک

 رسمست وبے خود ہوجایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم خود قرآن مجید میں دیاگیا اور اہِل اسالم نے

 قرآن کو سات قرأتوں میں پڑھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اشعار پڑھے۔ مختلف غزوات میں

 صحابہ نے رجزیہ اشعار پڑھے اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا۔ تاریخی روایات شاہد ہیں کہ

 ہجرت کرکے جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو اس شہر کاذرہ ذرہ خوشیوں سے جھوم رہاتھا اورننھی ننھی بچیاں بھی دف بجا کر

 شادیانے گارہی تھیں۔ اس طرح کی کئی مثالیں زمانہ رسالت میں ملتی ہیں۔ انہیں طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اہل تصوف کے

ایک طبقے نے اپنی مجلسوں میں سامع کو رائج کیا اور بعض نے تو اس پر بہت زور بھی دیا۔

 سامع کے متعلق ایک بات بہت واضح ہے کہ اس میں صوفیہ کا ہردور میں اختالف رہا ہے۔ ایک طبقہ اسے رشائط کے ساتھ    

اد حیدر شاہ �ج

(لیکچرار)
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 ،ذہین و فطین اور  معاملہ فہم ذہن تھا۔ان کے دل میں ایامن کی شمع روشن تھی جس کی روشنی اندھیروں میں انکی ہی نہیں

 پوری قوم کی رہنامائی کرتی رہی۔آج ہامرے بیشرت لیڈروں کے دلوں میں اللچ و طمع کی شمع روشن ہے جسے انکے بدن کی

 ناقص چربی کا تیل میرس ہے جو اللچ و ہوس سے پر ہے۔محض قائد اعظم کے اقوال دہرانے سے انکی تصویر لٹکانے سے اور

 انکا یوم پیدائش منانے سے قائد اعظم کی عظیم خدمت کا حق ادا نہیں ہوتا۔بلکہ قائد اعظم کا پاکستان بنانے کا عظیم قابل

 فخر کارنامہ ہامری اس قوم کے بچے بچے پر قرض ہے۔ہم چاہے جہاں بھی رہیں پاکستان ہامری پہچان ہے۔ یہ پہچان ہمیں قائد

 اعظم نے دی ہے۔یہ قرض کیسے ادا ہو یہ قرض قائد کے اقوال پر عمل کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ جس پر اداروں اسکے ارکان کو

 اور بچوں کوعمل کروانا چاہیے۔اگر کوئی بھی ادارہ قائد اعظم کے اقوال کی روشنی میں چالیا جائے تو ہمیں مستقبل میں قائد

 اعظم جیسے اٹل ارادوں والے افرد مل سکتے ہیں۔قائد اعظم پر کتابیں اور مضامین لکھنے والے لکھاریوں سے یہ گزارش ہے کہ

 وہ اس پہلو پر بھی اپنی رائے دیں کہ قائد اعظم کے اقوال پر اپنی قوم کو کیسے عمل کروایا جائے کیونکہ ہامری قوم میں عمل

 کا بہت فقدان ہے۔ایک رائے یہ بھی ہے۔کہ ایک پڑہی لکھی محب وطن مان اپنے بچے کی اسٹڈی ٹیبل پر ہر ہفتے قائد اعظم کا

 ایک قول رکھ دے اپنے بچے کو اسکا مطلب سمجھائے اس پر عمل کروائے پھر ایک ہفتے کے بعد چیک کرے کہ بچے نے کتنا

 عمل کیااگر نتائج ساٹھ فیصد سے ذیادہ ہوں تو پھر اس بات کا مکان ہے کہ یہ عادت بن جائے گی۔اب اگال قول منتخب کریں

 ۔اور اس پر عمل کروائیں اگر یہ عمل بار بار دہرایا جائے تو ہمیں جلد ہی قائد اعظم جیسے اوصاف کی حامل شخسیتیں مل

 سکیں گی ۔یہ چھوٹا سا تجربہ تین چار ماہ تک دہرائیں اگر آپ کے بچے میں کوئی مثبت تبدیلی آتی ہے تو سمجھیں کہ آپ

 نے قائد اعظم کا یک فیصد قرض اتارنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کے بچے نے بڑا آدمی بننے کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا

 ہے۔اگر ایک بچہ اپنا کردار قرآن و سنت کے ساتھ اقوال قائد کی روشنی میںڈھالے تو پھر اس کے سنہری مستقبل کو دنیا کی

 کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ ایسے لوگوں کی تو اللہ اسکی قدرت اور فرشتے خود حفاظت کرتے ہیں۔قائد اعظم کو ئی عامل

 کوئی پیر ولی نہیں تھے  وہ ایک عام انسان تھے لیکن انکا دل ایامن کی روشنی سے منور تھا۔آج کئی ناعاقبت اندیش لوگ قاعد

 اعظم کی زات پر نقطہ چینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔انکے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔انہیں کمزور عقیدہ

 مسلامن قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔وہ لوگ دروغ گو جھوٹے اور فتنہ پرور ہیں۔وہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے دشمن

 ہیں۔انکی باتوں پر یقین کرنے والے محب  وطن پا کستا  نی نہیں ہو سکتے۔ قاعد اعظم اس صدی کی عظیم شخصیت تھے۔قائد

 اعظم کی شخصیت کا ایک مخترص تقابلی جائزہ پیش ہے جو انکی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔۔قائد اعظم کا تعلق ایک

 تاجر گھرانے سے تھا۔ہامرے بیشرت انبیاء اور اولیائوں کا خاندانی پیشہ تجارت تھا۔انہوں نے علم حاصل کیا ور ایک الئق بیرسٹر

بنے۔علم انبیاء کی میراث ہے۔انہوں نے انگریزی جیسی غیر قوم کی زبان سیکھی۔غیر قوم کی زبان سیکھنا سنت ہے۔

 ۔انہوں نے دوقومی نظریہ پیش کیا ۔جسکا واضع مطلب تھا کہ ہندو اور مسلامن دو الگ قومیں ہیں۔اس سے انحراف کا نتیجہ

 آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ قائد اعظم نے ہندو ذہنیت کا نقشہ دو ٹوک الفاظ میں یو ں کھینچ دیا۔ نہرو جی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ

 جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو دل میں رکھتے ہیں وہ  زبان سے کہتے نہیں۔انہوں نے انگریزوں کو چودہ نکات کا فارمولہ

پیش کیا جس نے بر صغیر کی تاریخ میں معجزہ کر دیا۔اور انگریز انکے مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔

 پاکستان ستائیس رمضان کی مبارک تاریخ کو معرض وجود میں آیا جب قرآن حکیم مکمل ہوا۔پاکستان کے معرض وجود میں آنے

 کے محرکات پر شک کرنے واال کبھی محب وطن پاکستانی نہیں ہو سکتا۔جب انسان کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت

 سے معمور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ارادوں کو راستے کی مشکالت متنزل نہیں کر سکتیں۔ایسے انسان کے راستے میں پہاڑوں

 جنگلوں،صحرائوں اور سمندروں جیسی  رکاوٹیں بھی ہیچ ہوتی ہیں۔پھر یہ سب سمٹ کر انسان کو راستہ دے دیتے ہیں اور

منزل مل جاتی ہے جیسے دریائے نیل نے موسٰی کو راستہ دے دیا اور فرعون کواور اسکی قوم کو ڈبو دیا۔بقول عالمہ اقبال

 دشت تو دشت ہیں صحراء بھی نہ چھوڑے ہم نےبحر ظلامت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نےآج ہامری ڈوبتی ہوئی قوم کو قائد 

 اعظم کے سنہری اقوال پر عمل کرنے کی رضورت ہے۔پاکستانی دنیا میں جہاں بھی ہوں وہ اپنے بچوں کو اور خود کو اقوال

 قائد پہ عمل کروائیں۔اس لیے کہ ہمیں پاکستان نے پہچان دی ہے اور پاکستان ہمیں قاعداعظم نے دیا ہے الکھوں مسلامنوں نے

 پاکستان کے لیے جان دی ہے ۔اگر پاکستان نہ ہوتا تو آج ہم دنیا میں اک قوم بے نام و نشان کی طرح جی رہے ہوتے۔ہم سب کو

  اپنے وطن کی بقاء کے لیے کچھ کرنا ہو گا۔آج ہمیں اپنی قوم کا بیڑہ پار لگانے کے لیے ایک اور قائد اعظم کی رضورت ہے۔
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 ماضی کی سائنسی تحقیقات اور یجادات میں مسلامنوں کے‘‘    

 کارناموں سے میں بالکل واقف نہیں ہوں‘‘ ’’آج میں پریشان اور

 مایوس ہوں‘‘ ’’میرے لیے مستقبل تاریک نظر آتا ہے ۔‘‘ اس طرح

 کے ممکنہ خیاالت ایک عام مسلامن کے ذہن میں مسلامنوں

 کے ماضی اور حال میں سائنسی کارناموں کے سلسلے میں پیدا

 ہوسکتے ہیں۔ یہ اس امت کا واضح املیہ ہے جو اپنے ہی ماضی

 سے التعلق ہوگئی ہے اور اسے یہ بھی یاد نہیں کہ دنیا میں اللہ

تعالٰی نے اسے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔

 اگر ہم اپنے شاندار ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیں تومعلوم    

 ہوتا ہے کہ ساتویں صدی عیسوی سے لے کر چودھویں صدی

 عیسوی تک کے دور کو اسالمی تہذیب کا سنہری دور کہاجاتا ہے

 اس دور کے مسلامنوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں

 غیر معمولی ترقی کی اور دنیا کو نئی نئی ایجادات سے نوازا۔

 درحقیقت انہوں نے علم کے متام ہی میدانوں میں کئی ایجادات

 اور ترقیات کے لیے بنیادیں فراہم کردیں۔ لیکن انگریزی مصنفین

 نے یاتو جان بوجھ کر ان مسلم سائنسدانوں سے رصف ِنظر کیایا

 ان کے ناموں کو اس طرح انگریزی ناموں میں تبدیل کردیا کہ آج

 ان کی شناخت ایک مسلم کی حیثیت سے نہیں ہوتی۔ چند ممتاز

:مسلم سائنسداں اور ان کے کارنامے حسب ذیل ہیں

محمد ابن ذ کریا الرازی 

 انگریزی نام: رہازیس۔ محمد ابن زکریا الرازی ، بابائے علم    

 طفولیت ‘ کہالتے ہیں ۔ ایران کے رے مقام میں 865ء  میں پیدا

:ہوئے اور925ء میں وفات پائی ۔ ان کے کارنامے حسب ذیل ہیں

 کے لئے دنیا میں پہلی بار اوپیم کا )Ancesthesia( انستھیسیا

استعامل کرنے والے۔

 تیزاب کے ساتھ سلفیورک ایسیڈ تیار کرنے والے  

 کے )Chicken Pox( اور چکن پاکس )Small pox( اسامل پاکس

مابین سب سے پہلے واضح تقابل پیش کرنے والے

 کیڈٹ احسان الہل اککڑ

(الکس دمہ)
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 جائز قرارد دیتا ہے تو دورسا طبقہ اس کے عدم جواز کا قائل ہے اور اسے لہو ولعب میں شامر کرتا ہے۔ علامء کا بڑا طبقہ اسے

 درست نہیں مانتا اورسامع سے پرہیز کرتاہے۔ ہندوستان کے اولین صوفیہ میں سے ایک حرضت داتا گنج بخش سیدعلی ہجو یری

 رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف املحجوب میں اس کے دونوں پہلوئوں پر گفتگو کی ہے۔ اور صوفیہ کے اقوال پیش کیے ہیں

 جو حامیت اور مخالفت دونوں میں ہیں۔ حاالنکہ یہاں رشعی دالئل نہیں ہیں بلکہ اہل تصوف کے خیاالت ہیں۔کشف املحجوب

 میں یہ بھی ہے کہ ابلیس نے سب سے پہلے بانرسی اورطنبور ے بنا کرمحفل سامع قائم کی تاکہ حرضت دائود کے سامعین کو

:دو جامعتوں میں تقسیم کیا جاسکے۔ سامع کے تعلق سے صوفیہ کے اقوال درج ذیل ہیں

 ذوالنون برصی فرماتے ہیں کہ سامع حق کا فیض ہے جو دلوں کوحق کی طرف راغب کرتا ہے۔ پس جس حقیقی معنوں میں‘‘    

’’ سنا اس نے راہ حق پالیا اور جس نے خواہش نفسی سے سنا وہ بے دین ہوگیا۔

 ایضاً ’’ ابو علی رودباری سامع کے متعلق فرماتے ہیں کاش کہ ہم اس سامع میں تحقیق کرنے والے ہوتے اور اہل نفس تاویل    

 کرنے سے قارص ہے جب کسی چیز کا حق فوت پالیتے ہیں۔ اس لیے کہ آدمی ہرچیز کاحق کو دیکھتا ہے اور جب اپنی تقصیر کو

’’دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش ہم بالکل چھوٹ جاتے۔

 ایضاً ’’ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بھیدوں کو پیدا کرنے کا نام سامع ہے جو دراصل باطن میں پوشیدہ ہیں۔ تاکہ ان کے ذریعہ    

 سے حق تعالٰی کی بارگاہ میں حارض رہیں اس لیے کہ ارسار کا پوشیدہ رکھنا مریدوں کے لیے سخت قابل مالمت ہے اور ان کے

 سب سے برے صفات میں سے ہے کیونکہ دوست گو دوست سے بظاہر غائب ہو مگردل سے حارض ہوتا ہے اور جب غیبت آگئی

تو دوستی ختم ہوجاتی ہے۔ ایضاً یہ متام صوفیہ کے اقوال سامع کے تعلق سے ہیں، جو کشف املحجوب میں درج ہیں۔

سامع کیا ہے؟

 سامع کیاہے؟ اس سوال کا جواب پہلے واضح ہونا چاہئے۔ سامع دراصل اہل تصوف کی وہ محفل ہے جس میں قوال عارفانہ        

 اشعار گاتے ہیں اوراس میں مزامیر بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر شعرخوانی بغیر مزامیر کے ہوتو بال اختالف اسے علامء اور صوفیہ

 درست قرار دیتے ہیں لیکن اگر مزامیر کے ساتھ ہوتو صوفیہ کا ایک طبقہ ہی اسے جائز قرار دیتا ہے جب کہ دورسا طبقہ سختی

 کے ساتھ اس کا مخالف ہے۔ ہندوستان میں چشتی سلسلے کے صوفیہ میں اس کاتواتر کے ساتھ روا ج رہاہے اور بعض صوفیہ

 وعلامء مخالفت کے باوجود اس پر عمل پیرا رہے ہیں۔ حرضت خواجہ معین الدین چشتؒی ، خوابہ قطب الدین بختیار کاکی،

 بابافریدالدین گنج شکر، حرضت نظام الدین اولیائؒ، چشتی سلسلے کے وہ معروف بزرگ ہیں جو سامع کو پسند کرتے تھے اور

 پابندی کے ساتھ محفل سامع کا انعقاد کرتے رہتے تھے۔ حرضت نظام الدوین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تو علامء کی

 طرف سے اس قدر سامع کی مخالف بڑھی کہ آپ کو بادشاہ غیاث الدین تغلق کی موجودگی میں علامء کے ایک محارضے کے

 سامنے حارض ہوکر اپنی صفائی پیش کرنی پڑی۔ ایک بڑا طبقہ ہردور میں اس کا مخالف رہا باوجود اس کے ہر عہد میں بعض

 اہل تصوف اس پر عمل پیرا رہے۔ قادری سلسلے میں عموماً سامع کا رواج نہیں تھا مگر بعض بزرگ اس کے قائل تھے، جیسے

 گوالیار کے محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نہ رصف سامع کے قائل تھے بلکہ آپ خود بھی موسیقی کے فن میں یکتائے

 زمانہ تھے۔ معروف موسیقار تان سین کی پرورش آپ ہی کے یہاں ہوئی تھی اوریہیں اس نے موسیقی کے رموز سیکھے تھے بعد

 کے دور میں یہ موسیقی کااسکول قرار پایا جسے گوالیار گھرانہ کہاجاتا ہے۔ چشتی سلسلے کے صوفی اور محبوب الٰہی نظام

 الدین اولیاء کے مرید خاص حرضت امیر خرسو بھی موسیقی کے ماہرین میں سے تھے اور بعض راگوں کے موجد تھے وہ کئی

بادشاہوں، شہزادوں اورامراء کے دربار سے منسلک رہے جہاں اپنی شاعری اور موسیقی میں مہارت کی وجہ سے ہردلعزیز رہے۔

 جس طرح صوفی ازم رفتہ رفتہ پوری دنیا میں پھیال اور اس کے اثرات عام ہوئے اسی طرح صوفیانہ موسیقی بھی دنیا کے        

 گوشے گوشے میں پھیال۔ اگرہم پوری دنیا کونظرانداز کردیں اوررصف ہندوستان کی سطح پر ہی نظر دوڑائیں توہمیں صوفیانہ

 موسیقی میں تنوع نظر آجائے گا۔ قوالی، قدیم صوفیانہ موسیقی کی ایک فارم ہے۔ حرضت امیرخرسو دہلوی کو اس کا موجد

 بتایا جاتا ہے۔ کشمیر کی صوفیانہ موسیقی اس سے بالکل جدا ہے۔ اسی طرح پنجاب، بنگال اور آسام کی صوفیانہ موسیقی کی

 اپنی الگ شناخت ہے۔ سندھی زبان میں صوفیانہ موسیقی کے تحت جو گیت گائے جاتے ہیں وہ ان لوگوں میں بھی مقبول ہیں

جو سندھی زبان نہیں جانتے۔ مقبولیت کی ایک مثال ’’دمادم مست قلندر‘‘ ہے۔

اردو میں بہت زیادہ لکھاگیا ہے۔ جتنا کچھ لکھاگیا ہے وہ متام موسیقی کے کمپوزیشن کے ساتھ گاپانا بے حد مشکل ہے۔        



Chines Edition 201829

 باحیات رہے۔

٭ اڑان کیلئے سب سے پہلے سائنسی کوشش کرنے والے۔

٭ جس طرح اہل مغرب اپنے بچوں کو ’رائٹ برادرس‘ کے بارے میں بتاتے ہیں، اسی طرح ’رائٹ

برادرس ‘ سے تقریباً ہزار سال پہلے ہی اسالمی ماملک کے رہنے والے اپنے بچوں کو ’ابن فرناس

کا تعارف کرایا کرتے تھے ۔ ’

٭ کوارٹز کے پتھر سے سب سے پہلے گالس بنانے والے آپ تھے۔

٭ املگاتا کے نام سے ایک پانی کی گھڑیال بنائی۔

کے دور میں ابن فرناس نے کاربوڈا کے مقیطا مسجد کے II- ٭ 852ء میں نئے خلیفہ عبدالرحمن

ینار سے اڑان کا فیصلہ کیا تھا۔

جابر ابن حیان

 انگریزی نام: جرب۔ ایران کے خراسان ‘ میں پیدا ہوئے 721ء  سے815ء تک باحیات رہے۔

:ان کے کارنامے

٭آپ کو ’’بابائے کیمیا ‘ مانا جاتا ہے۔ 

٭ سونے کو پگھالنے کے لئے ’آکواریگا ‘ تیار کیا۔

٭ آپ نے کشید کے طریقے کو منظم کیا۔

٭ آپ استفادی کیمیا میں ماہر تھے۔

 ابن سینا

انگریزی نام: اویسینا۔ ازبکستان کے ’بخارا‘ میں پیدا ہوئے اور980ء سے1037ء تک باحیات رہے۔

:ان کے کارنامے

٭ آپ کو ’’بابائے جدید ادویات‘‘ کہا جاتا ہے۔

٭ ادویات ، کیمیا، فلکیات، نفسیات اور ارضیات ان کی خدمات کے میدان تھے۔

٭ دس سال کی عمر ہی مطالعٔہ قرآن اور مختلف سائنسی علوم سے واقفیت حاصل کرلی تھی۔

٭ 17سال کی عمر میں بخارا کے بادشاہ نوح ابن منصور کی ایک ایسی بیامری کا عالج کیاتھا جس

سے دیگر متام معالج ناکام ہوکر امید چھوڑ چکے تھے۔

فہرست بہت طویل ہے ۔ تاریخ کے صفحات سے یہ رصف چند مثالیں ہیں۔ ان میں سے اکرث    

سائنسدانوں کی ایک دلچسپ خصوصیت یہ تھی کہ وہ قرآن کے بھی ماہرین تھے۔  ان میں چند حافظ

 بھی تھے ۔ 

:میں مسلم طلبہ اور دانشوروں سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں

کیا مسلم سائنسدانوں کے یہ کارنامے ہمیں متاثر اور متحرک کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں؟ )1(

یہ کیسے ممکن ہوگیا کہ انہوں نے تاریخ میں اپنا ایک منایاں مقام بنالیا؟)2(

کیا ہم اس قسم کے سائنسی انقالب کو دہرا سکتے ہیں۔ )3(

اگر وہ کرسکتے تھے تو کیا ہم نہیں کرسکتے ہیں؟ )4(

 ایک تنقیدی تجزیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ آج بھی ممکن ہے لٰہذا، آئیے ہم بیدار ہوں، اپنے شاندار ماضی کی طرف پلٹ کر    

 دیکھیں، اس سے تحریک حاصل کریں اور دوبارہ اپنی تاریخ کو دہرانے کی سعی کریں۔ آخر میں آئیے ہم سب سے بڑی روشنی

 ’’قرآن مجید ‘‘ کو مضبوطی سے تھامیں تاکہ ہم ا س کے ذریعے دنیا کو دیکھیں اور اپنے مقام کو اس حد تک بلند کریں کہ دنیا

 کی قیادت کے لیے انسانیت ہمیں پکارے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں کہ یہ اکیسویں صدی اسالمی انقالب کی صدی بن سکتی

ہے، انشاء اللہ۔
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٭ انہوں نے کیمیائی تحقیقات میں استعامل ہونے والے تقریباً 20اآلت بنائے۔

٭ طبیعات ، ریاضی ، فلکیات اور برصیات پر کئی کتابیں لکھیں۔

 ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی

 ازبکستان کے ’کھیوا ‘ نامی مقام پر973ء میں پیدا ہوئے اور1048ء کو وفات پائی ۔ انہیں انسانی تاریخ میں ایک عظیم    

سائنسداں مانا جاتا ہے ۔

:ان کے کارنامے 

٭ گیلیلیو سے تقریبا600ً سال قبل ہی یہ انکشاف کیا کہ زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے ۔

٭ نیوٹن سے تقریبا700ً سال قبل ہی زمین کے گھیرے کی پیامئش کی ۔

٭ فلکیاتی عوامل سے متعلق تجربات کرنے والے پہلے شخص آپ ہی تھے ۔

٭ زاویہ کی تثلیث اور دیگر مشکالت کے حل کی ترکیب قائم کی جن کو اسکیل اور کمپاس کے

ریعے نہیں حل کیا جا سکتا۔

 البتانی

انگریزی نام : ال باتیلینس،  ترکی کے ’ہرّان ‘ میں858ء میں پیدا ہوئے اور929ء میں انتقال ہوا۔

:ان کے کارنامے

٭ اپنے وقت کے عظیم ماہر فلکیات تسلیم کئے جاتے تھے۔

٭ دنیا میں سب سے پہلے شمسی سال کے 365 دن، پانچ گھنٹے، 46 منٹ اور24سکنڈس کا تعین

رنے والے۔

 االدریسی

انگریزی نام : ڈریسس، موروکو کے ’سینٹا‘ میں1099ء میں پیدا ہوئے اور1166 تک باحیات رہے۔ 

:ان کے کارنامے

بنانے والے سب سے پہلے شخص تھے ۔ )Map( ٭ دنیا کا نقشہ

،٭ کئی نئی دوائیں ایجاد کیں اور ان دوائوں کے چھ الگ الگ زبانوں میں نام دئیے جن میں رسیانی

فارسی ، ہندی ، الطینی ، یونانی اور بربر زبانیں شامل ہیں۔

٭ سب سے پہلے ارضیاتی انسائیکلو پیڈیا بنانے والے۔

٭ آپ نے طبی پودوں پر کتابیں لکھیں۔

:ابوالقاسم ابن الزہراوی

 انگریزی نام: ال بکاسس ۔

 اسپین کے ’کارڈوبا‘ میں936ء میں پیدا ہوئے اور1013ء تک باحیات رہے۔    

ان کے کارنامے۔

٭ انہیں بابائے جدید رسجری کے نام سے جانا جاتا ہے۔

٭ بچوں کو حقنہ دینے کے لئے  بلب رسنج ایجاد کیا۔

٭ دانتوں کے تیڑھ ، زبان کا جھکائو اور سیسہ سے بنی قناطیر سے سب سے پہلے متعارف کرانےوالے۔

اور )Tracheotomy( ٹراچھیوٹومی )Tonsillec- tomy( ٭ سب سے پہلے ٹانسلیکٹومی

کے تعین و توضیح کرنے والے۔ )Craniotomy( کرانیوٹومی

٭ 30جلدوں میں طبی انسائیکلوپیڈیا کی تصنیف کی۔

عباس ابن فرناس

  انگریزی نام: ارمن فرمن۔    

اسپین کے ’رونڈا‘ میں پیدا ہوئے۔810 ء اور887 ء درمیان    
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نکال کر ان کو دے دیا اور ان سے کہا کہ میرے لئے یہ والی دعاء کردینا ، اس کے بعد وہ بھی وہاں سے چل دیں۔

 رات کو جب ہارون الرشید سوگیا تو اس نے خواب میں جنت کے حسین نظارے ، وہاں کی آبشاریں ، مرغزاریں اور پھل پھول    

 دیکھنے کے عالوہ بڑے بڑے اور اونچے اونچے خوب صورت محالت بھی دیکھے ۔ ایک رسخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر

 جب اس کی نظر پڑی تو دیکھا کہ اس پر اس کی بیوی ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا ۔ ہارون الرشید نے کہا اندر جاکر دیکھوں

 تو سہی کہ میری بیوی کا محل کیسا ہے ؟ لیکن ہارون الرشید کی اس وقت حیرانگی کی انتہاء نہ رہی جب وہ محل میں داخل

 ہونے کے لئے اس کے دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے اندر جانے سے انہیں وہیں روک لیا۔ ہارون الرشید نے کہا : ’’ اس پر تو

 میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے ، اس لئے مجھے اندر جانے دیا جائے۔‘‘ دربان نے کہا : ’’یہاں کا دستور مختلف ہے ، یہاں جس کا

 نام لکھا ہوتاہے وہی اندر جاسکتا ہے ‘‘ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی ۔ انہیں بیدار ہونے

 پر فوراً خیال آیا کہ لگتا ہے کہ بہلول مجذوب کی دعاء ملکہ زبیدہ کے حق میں قبول ہوگئی ہے ۔ اب کیا تھا کہ ہارون الرشید

کی ساری نیند اڑگئی اور وہ متام رات کروٹوں پے کروٹیں بدلتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوگئی۔

 اگلے دن ہارون الرشید پھر اسی طرح اپنی بیوی ملکہ زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہلنے کے لئے نکل پڑے ۔ پھر اسی    

 طرح بہلول مجذوب وہاں ریت کے گھر بناتے انہیں نظر آئے ۔ علیک سلیک ہوئی اور گزشتہ دن کی طرح آپس میںساری گفتگو

 ہوئی اورہارون الرشید نے بہلول مجذوب سے پوچھا کہ : آج اس ریت کے گھر کی قیمت کیا ہے؟‘‘ بہلول مجذوب نے کہا : ’’ آج

 اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے ‘‘ ہارون الرشید نے کہا : ’’ اتنی قیمت تو میں دے نہیں سکتا ، کل تو ایک دینار کے

 بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو ؟ ‘‘ بہلول مجذوب نے کہا : ’’ بادشاہ سالمت! کل بن دیکھے

 سودا تھا اس لئے سستا مل رہا تھا اور آج چوں کہ آپ اسے دیکھ آئے ہیں اس لئے اسب اس کی قیمت بھی زیادہ دینی پڑے

’’گے۔

 ایک مرتبہ بہلول مجذوب ہارون الرشید کے پاس پہنچے ۔ہارون الرشید نے ایک چھڑی اٹھاکر ان کو دی اور مزاحاً کہا کہ : ’’    

 بہلول ! یہ چھڑی متہیں دے رہا ہوں ، جو شخص متہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اسے دے دینا ‘‘بہلول مجذوب نے

 بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے آئے ، بات آئی گئی ہوگئی ، شاید ہارون الرشید بھی بھول گئے ہوں

 گے ۔عرصہ بعد ہارون الرشید کو سخت بیامری الحق ہوگئی ، بچنے کی امید نہ تھی ، اطباء نے جواب دے دیا ، بہلول مجذوب

 عیادت کے لئے پہنچے ، سالم کیا اور اس کے بعد پوچھا : ’’ امیر املٔومنین! کیا حال ہے ؟ ‘‘ہارون الرشید نے کہا : ’’بڑا ملبا سفر در

 پیش ہے ‘‘ بہلول مجذوب نے پوچھا : ’’کہاں کا سفر ؟ ‘‘ جواب دیا : ’’ آخرت کا‘‘ بہلول مجذوب نے سادگی سے پوچھا : ’’واپسی

 کب ہوگی ؟ ‘‘ہارون الرشید نے جواب دیا : ’’بہلول ! تم بھی عجیب آدمی ہو بھال آخرت کے سفر سے کوئی واپس ہوا ہے ؟‘‘بہلول

 مجذوب نے تعجب سے کہا : ’’اچھا ! آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور ساتھ کون کون

 جائے گا ؟ ‘‘ ہارون الرشید نے کہاکہ : ’’ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا ،خالی ہاتھ جارہا ہوں ‘‘بہلول مجذوب نے کہا

 : ’’اچھا اتنا ملبا سفر ! اور ساتھ کوئی معین و مددگار بھی نہیں ؟ ‘‘ پھر تو لیجئے… ہارون الرشید کی چھڑی بغل سے نکال کر

 کہا کہ: ’’ امانت واپس ہے ٗمجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں مل سکا ، آپ جب کبھی چھوٹے سفر

 پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھیں ، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے ، حشم و خدم کے ساتھ لشکر ہم رکاب

 ہوتے تھے ، اتنے ملبے سفر میں جس میں واپسی بھی ناممکن ہے آپ نے تیاری نہیں کی ؟ ‘‘ہارون الرشید نے جب یہ سنا تو

روپڑے اور کہا : ’’ بہلول!ہم متہیں دیوانہ سمجھاکرتے  تھے ،مگر آج پتہ چال کہ متہارے برابر کوئی حکیم نہیں ہے ‘‘۔

 بہلول ایک مرتبہ کسی قرب میں پأوں لٹکائے مٹی سے کھیل رہے تھے ۔کسی نے پوچھا : ’’بہلول ! یہاں کیا کر رہے ہو ؟ ‘‘    

 کہنے لگے : ’’ ایسے لوگوں کے پاس ہوں کہ اگر ان کی صحبت میں رہوں تو مجھے تکلیف نہیں دیتے اور اگر ان سے دور رہوں

 تو میری غیبت نہیں کرتے ‘‘ پوچھنے والے شخص نے کہا : ’’ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے ،اس کی کمی کے لئے دعاء کریں ‘‘

 بہلول مجذوب کہنے لگے :’’خدا کی قسم !مجھے تو کوئی پروا نہیں ٗ چاہے گندم کے ایک دانے کی قیمت ایک دینار ہی کیوں

 نہ ہوجائے ، اس لئے کہ اللہ تعالٰی کاہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کریں اور اللہ پر ہامرا یہ

 حق ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں رزق دے ، جب رزق کی ذمہ داری اللہ تعالٰی کی ہے تو فکر کرنے کی مجھے کیا

رضورت؟‘‘۔
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 خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول نامی ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں ، وہ مجذوب اور صاحب حال بزرگ تھے ۔    

 ہارون الرشید ان کی باتوں سے ظرافت کے مزے لیا کرتے تھے ۔یہ کبھی کبھی جذب کے عامل میں پتے کی باتیں بھی کہہ دیا

 کرتے تھے ۔ہارون الرشید ان کی بڑی عزت اور بڑا ہی احرتام کیا کرتے تھے۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور

 پارسا عورت تھیں ۔ انہوں نے اپنے محل میں ایک ہزار )۱۰۰۰( ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو سب کی سب قرآن مجید کی

 حافظہ اور قاریہ تھیں ۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں ۔ چناں چہ ملکہ زبیدہ کے محل سے چوبیس

)۲۴( گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آرہی ہوتی تھیں اور ان کا محل قرآن مجید کا گلشن محسوس ہوتا تھا ۔

 ایک دن خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیوی ملکہ زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ بہلول مجذوب    

 کو بیٹھے دیکھا ۔ ہارون الرشید نے سالم کیا:’’ السالم علیکم ! ‘‘بہلول مجذوب نے سالم کا جواب دیا : ’’ وعلیکم السالم! ‘‘ ہارون

 الرشید نے کہا : ’’بہلول !یہاں کیا کر رہے ہو؟‘‘ بہلول مجذوب نے کہا : ’’ ریت کے گھر بنا رہا ہوں ۔‘‘ ہارون الرشید نے پوچھا :

 ’’کس کے لئے ؟ ‘‘ بہلول مجذوب نے کہا : ’’ہر اس شخص کے لئے کہ جو اس کو خریدے گا میں اس کے دعاء کروں گا کہ :’’ اللہ

 تعالٰی اس کے بدلے جنت میں اس کو گھر عطاء فرمائے ‘‘ ہارون الرشید نے پوچھا : ’’اس گھر کی قیمت کیا ہے؟‘‘ بہلول مجذوب

نے کہا : ’’ایک دینار‘‘ہارون الرشید ٗ بہلول مجذوب کو دیوانہ سمجھ کر آگے کی طرف چل دیا۔

 ہارون الرشید کے پیچھے پیچھے ان کی بیوی ملکہ زبیدہ آرہی تھیں ۔ انہوں نے بھی بہلول مجذوب سے علیک سلیک کرکے    

 وہی گفتگو کی جو اوپر ہارون الرشید نے کی تھی ۔ البتہ ملکہ زبیدہ نے بہلول مجذوب کی دعاء کی قدر کرتے ہوئے ایک دینار

 کیڈٹ ارمغان سبحا�ن

( (الکس سکینڈائ�ی
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 دورسے مرحلے کی سب سے خطرناک بات یہ ہے مریض کو اپنے مرض کا پتہ ہی نہیں چلنے پاتاکہ وہ عالج کراسکے۔ایڈز کے

 تیرسے مرحلے کے مریض کا وزن گھٹنا رشوع ہوجاہے،اسے وقفے وقفے سے بخارآتے ہیں،پیچش الحق رہتی ہے،گال مسلسل

 شکایت کرتارہتاہے،زبان اور منہ بھی بدذائقہ رہنے لگتے ہیںاور خواتین بھی اپنی مخصوص بیامریوں میں مبتال رہنے لگتی

 ہیں۔یہ تیرسامرحلہ اگرچہ جان لیوا نہیں ہوتا لیکن مریض کے لیے بہت صرب آزما رضور ہوتاہے۔آخری مرحلے میںبعض لوگ ایڈز

 کے باعث کینرس جیسے موذی مرض میں بھی گرفتار ہوجاتے ہیں۔ہورشبابات یہ ہے کہ بچے بھی اس مرض کا شکار ہیں کیونکہ

 سیکولرازم کی جنسی آزادی نے انسانوں کی اس قیمتی متاع کو بھی معاف نہیں کیااور بچوں میں یہ مرض بڑوں کی نسبت زیادہ

 تیزی سے پھیلتاہے کیونکہ ان کا مدافعاتی نظام ویسے ہی ابھی کمزور ہوتاہے اور ان جرثوموں کا مقابلہ نہیں کرپاتا۔خاص طور

پر ایڈزکاشکانومولود بچے دوسال سے زیادہ سانس نہیں لے سکتے اور بالٓخر موت کاخونخوار آسیب انہیں ہڑپ کرجاتاہے۔

 عاملی ادارہ صحت کے حوالے سے 2007کے اعدادوشامر کے مطابق سال کے آغاز میںساڑھے تین کروڑمرد،تین کروڑ سے زائد    

 عورتیں اور ڈیڑھ کروڑ سے زائد بچے اس مرض کا شکار تھے،اس سال کے دوران ڈھائی کروڑ بالغ اور دوکروڑ سے کچھ زائد

 بچے اس مرض کا شکار ہوئے  جن میں سے چارالکھ بیس ہزار افراد جان کی بازی ہار گئے اور باقیوں میں سے اکرثیت زندگی سے

 مایوس ہو کر اپنے وسائل کا ایک بہت بڑا حصہ اس بیامری کے عالج پر روزانہ خرچ کرتے ہیں۔بھارت میں اس وقت کم و بیش

 چالیس الکھ لوگ اس بھیانک مرض کے جرثوموں کا شکار ہیں جبکہ چین کے اندر ایڈز کا پھیالٔو سب سے کم ہے کیونکہ ان کی

 قیادت نے کرثت زناکاسبب بننے والے انٹر نیٹ کلبوں کو بہت پہلے ریاستی قوت سے بزوربند کرادیاتھااوریوں انکی نوجوان نسل

 ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گئی۔ ان حقائق سے آنکھیں کھل جانی چاہییں کہ انسانوں کی کتنی بڑی تعداد ’’سیکولرازم‘‘کی

 آزادیوں کی بھینٹ چڑھتی چلی جارہی ہے اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کاعمل ہنوزجاری ہے اور ایڈز کی بین االقوامی

 کانفرنوں کے انعقاد کے باوجود بھی ابھی تک واپسی کا سفر رشوع نہیں ہوسکا۔اقوام متحدہ کے ایڈز سے روک تھام کے ادارے

 نے خرب دار کیاہے کہ اگر اس رفتار سے بڑھتے ہوئے اس مرض کو باگیں نہ ڈالی گئیںتو بہت جلد یہ کل انسانیت کو اپنے

 جبڑوں میں کس لے گا۔  یورپ کے ’’دانشوروں‘‘نے ایڈز سے بچأوکے متعددطریقے تجویز کیے ہیں مثالََ جنسی تعامل کے دوران

 غبارے استعامل کیے جائیںتاکہ ایڈزکے جراثیم جہاں سے دورسے جسم میں منتقل ہوتے ہیں وہاں کے راستے بندہوں،بعض

 ’’سیکولرعقلمندوں‘‘نے تجویز کیاکہ خواتین یامرداپنی رشمگاہوں میں وہ خاص کریم استعامل کریں جسے مخصوص اصطالح

 میں’’ جیلی‘‘کہاجاتاہے جس سے جنسی اعضاء کی جلد یںایک دورسے کو مس نہیں کرتیںاوریوں’’سیکس ورکر‘‘ایک دورسے

 سے محفوظ رہتے ہیںلیکن اس جیلی کے استعامل کے لیے مناسب ہے کہ وہ دورسے کے علم میں نہ ہوکیونکہ اس سے شائد

 لذتوںکی تکمیل نہیں ہوپاتی یہ اور اس طرح کے کئی اخالق باختہ طریقے جو متعدد سائٹس پر اس مضمون کی تیاری کے

 دوران پڑھے گئے اس قابل نہیں ہیں اس تحریر کا حصہ بنائے جا سکیںاوراس بیامری کی تحقیق و عالج پر خرچ ہونے والے

 اخراجات کا تو تخمینہ ہی آسامن سے باتیں کررہاہے بلینزاورٹریلینزکی رقومات ہیں جو دنیاکی بہرتین کرنسیوں میں اداکی جاتی

 ہیں تاکہ اس بیامری سے بچأو کی کوئی موثرتدابیروادویات تیار کی جا سکیں۔  تف ہے ان یوررپ کے ’’اہل دانش‘‘پرکہ درخت

 کو اکھاڑنے کے لیے اسکی جڑ پر وار نہیں کرتے اور رصف پتے اور شاخیں ہی کاٹ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بیامری ختم ہوجائے

 گی جبکہ وہ درخت پہلے سے زیادہ تیزی سے پھیلنے لگتاہے۔قرآن مجید نے واضع طورپر انسانیت کو ’’حکم‘‘دیاہے کہ زنا کے

 قریب بھی نہ جأواور پھر یہ بھی کہ دیا کہ زمانے کی قسم کل انسان نقصان میں ہیں اور اس نقصان سے رصف وہی بچ سکتے

 ہیں جوایامن الئے ہوں نیک عمل کرتے ہوں اور حق و صرب کی تاکید و تلقین کرتے ہوں۔جب تک آزادی نسواںکے نام پر آزادی

 زناکا خامتہ نہیں کیا جاتا،جب تک کمرشل ازم کے نام پر اشتہارات میں خواتین کی منائش پر پابندی نہیں لگائی جاتی،جب تک

 سیکولرازم کے نام پر ذہنی و فکری آوارگی کو پابندوحی الہی نہیں کیاجاتااور جب تک انبیاء علیھم السالم کے عطاکردہ خطوط

 پر خاندانی نظام دوبارہ استوار نہیں کیا جاتا اس وقت تک کسی طرح کا بھی اخالق و قانون انسانوں کو اس جنجال اور اس بھنور

 سے باہر نہیں نکال سکتا۔عقل و خرد کے اس تجربے میں یورپ بہت تیزی سے مانی ازم کی طرف بڑھ رہاہے لیکن انسانیت کی

 فوزوفالح و کامیابی و کامرانی اسی میں ہے کہ وہ خطبہ حجۃ الواداع کی ٹھنڈی چھأوں میں آجائے کہ اس کے عالوہ سب راستے

دنیاوآخرت کی آگ کی طرف دھکیلنے والے ہیں۔
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 ایڈز ایک متعدی مرض ہے جوانسان کے مدافعاتی نظام کو بری طرح پامال کردیتا ہے اورانسانی جسم میں بیامریوں کے    

 جنگ لڑنے کی صالحیت جس کے باعث انسان اس دنیامیں زندہ رہتاہے ،ایڈزاس صالحیت کوکو رفتہ رفتہ بالکل ختم کرچھوڑتی

 ہے۔ایڈزکی بہت بڑی وجہ کرثت زناہے۔ایک حدیث نبوی ملسو هيلع هللا ىلص کے مطابق ’’جب زناعام ہوجائے گا تو ایسی بیامریاں جنم لیں گی

 جن کاعالج نہیں ہوگا‘‘پس سیکولرمغربی تہذیب کے غلبے کے بعدسے  ایک سے ایک نت نئی بیامریوں نے قبیلہ بنی نوع انسان

 کے گھرکو تاک لیاہے اور رستوڑ کوششوں کے بعد ایک بیامری کاعالج ابھی دریافت ہونے پاتاہے تو دورسی جان لیوابیامریاں رس

 اٹھالیتی ہیں۔ایک محتاط اندازے کے مطابق کم و بیش سواچارکروڑ افراداس موذی مرض کے جراثیموں کاشکارہیں جن کی بہت

 بڑی تعدادامریکہ اور یورپ کے عالقوں سے تعلق رکھتی ہے جودنیامیں ’’ترقی یافتہ‘‘ماملک کہالتے ہیںیاپھردورسے منرب پر ان

ماملک میں یہ مرض زیادہ پایاجاتاہے جہاںترقی یافتہ ماملک کے لوگ ’’سیروتفریح‘‘کے لیے جاتے ہیں،وجہ صاف ظاہر ہے۔

 انسانی تاریخ میں ایڈزسے زیادہ تیزی سے پھیلنے والے کسی اورمتعدی مرض کی نشاندہی نہیں ہوسکی۔1981میں سب سے    

 پہلے یہ مرض دریافت ہوااوراس مرض کے حامل امریکہ اور کیلیفورنیاکے ہم جنس پرست لوگ تھے،خاص طور پر مرد ہم جنس

 پرست افراد بری طرح سے اس مرض میں گرفتار ہیں اور اس کے پھیلنے کا سبب بھی بن رہے ہیںجب کہ ہم جنس پرست عورتوں

 میں یہ رشح نسبتاََ کم ہے۔دنیاکے دورسے حصوں میں جنس مخالف کے ساتھ ناجائزتعلقات بھی اس مرض کا سبب ہیں۔ایڈزکے

 مریض یامریضہ کے ساتھ جوبھی لطف اندوز ہوتاہے وہ اس مرض کا الزمی شکار ہوجاتاہے۔محسن انسانیت ملسو هيلع هللا ىلص کا قول کس

 قدر درست اور سچاہے کہ طبی تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ کے مطابق ایڈززدہ افراد کے ساتھ رصف جنسی تعامل سے ہی یہ

 مرض پھیلتاہے ،محض ہاتھ مالنے سے،گلے ملنے سے،ایک ہی برتن یاتولیہ استعامل کرنے سے یاایک ہی بیت الخال کے استعامل

 کی آمدکہاں سے ہوئی؟؟یہ ایک بہت بڑاسوال تھا)HIV(سے یہ مرض کسی دورسے کو الحق نہیں ہوتا۔  ایڈز کے جرثوموں

 جوطبی ماہرین کے لیے ایک ناقابل حل معمہ بن چکاتھا۔بہت تحقیق و جستجو کے بعد اور بہت زیادہ انسانی و مالی وسائل

 کے رصف ہونے کے بعد پتہ چال کہ اس مرض کے جراثیم دراصل افریقہ میں بن مانس کی ایک نسل کے اندر پائے جاتے ہیںاور

 اس نسل کے جانوروں کے ساتھ کسی انسان نے اس حد تک جنسی قربت اختیار کی کہ اس جانور سے یہ جراثیم انسان کے اندر

 اور پھر دیگر انسانوں میں نفوذ کرتے چلے گئے اورسالوں کے بعد1999میں اس حقیقت تک رسائی حاصل ہوئی اوران تحقیقاتی

 اداروں کے مطابق 1940اور1950کے عرصے دوران یہ مرض اس جانور سے انسانوں میں منتقل ہوا۔قرآن مجید نے سورۃ فرقان کے

 اندرانسان کی اس گری ہوئی خباثت پر بہت خوبصورت تبرصہ کیاہے کہ ’’کیا تم نے اس شخص کے حال پر غورکیاجس نے اپنی

 خواہش نفس کو اپنا خدابنالیاہو ؟؟کیاتم ایسے شخص کوراہ راست پر النے کا ذمہ لے سکتے ہو؟؟کیاتم سمجھتے ہو کہ ان میں

اکرث لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟؟یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے‘‘)آیات43,44(۔

 جس کو ایڈز کا مرض الحق ہو جائے توپہلے مرحلے میںابتدائی ایک سے تین ہفتوں کے دوران اسے عام سی بیامریاں الحق    

 ہونے کی شکایت رہتی ہے جیسے گلے کی خراش،نزلہ زکام،جلد میں خارش ،بخار،رسدرد،تھکاوٹ اور مسلسل بے آرامی و بے

 چینی وغیرہ،یہ ابتدائی شکایات بعض اوقات چار ہفتوں تک بھی جاری رہ سکتی ہیں۔اس دوران انسانی جسم ان ایڈز کے

 کے ساتھ جنگ تو کرتاہے اور انہیں کبھی کبھی کمزور بھی کرپاتا ہے لیکن ختم نہیں کرسکتا۔ایڈزکے مریض)HIV( جرثوموں

 کادورسامرحلہ کافی طویل ہوتاہے اور بعض اوقات دس سالوں تک بھی محیط ہوجاتاہے۔اس دورسے مرحلے میں مریض کی

 صحت اگرچہ بہت اچھی رہتی ہے اوردیکھنے میں وہ تندرست و توانا نظر آتاہے اور بظاہر اسے کوئی عارضہ بھی الحق نہیں ہوتا

 لیکن ایڈز گھن کی طرح اسے چاٹتی رہتی ہے اور اندر ہی اندر بیامریوں سے بچأو کا مدافعاتی نظام تباہ و برباد ہوتارہتاہے۔اس

کیڈٹ سعد عادل

(الکس دمہ)








