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خوش آمدید
ہم آپکو جرمنی اور جرمن گائیڈز  Deutschland-Begleiter.deکی جانب خوش آمدید
کہتے ہیں۔ ہم نے آپکی مدد کے لیے مختلف قسم کی معلومات اکٹھی کی ہیں
تاکہ آپ جلد از جلد جرمنی میں اپنے گھر کی مانند محسوس کر سکیں۔
یہ ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں آپکی توقعات کے مطابق نہ ہوں۔ جرمنی میں
بالکل مختلف قسم کی عادات رکھنے والے افراد کو بھی محارشے میں مل جل
کر رہنا پڑتا ہے۔ جرمنی ایک بہت ہی دلچسپ ملک ہے۔ اس وجہ سے جرمنی
میں کچھ خاص معارشتی اصول و ضوابط ہیں جنکو جاننا آپ کے لیے بہت
رضوری ہے تاکہ آپ جرمنی کو اپنے ذاتی ملک کے طور پر سمجھ سکیں۔ اس صفر میں آپکو بہت سی قانونی
مشکالت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔مگر اسکے باوجود ،ہم آپ کو پھر بھی آپکی جرمنی میں اچھی زندگی کے
آغاز کے لیے ،کچھ مدد گار مشاورت دینا چاہیں گے۔
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آپکی کی کامیابی کے لیے،ہم آپکو اپنی ویب سائٹ ( )Deutschlandbegleiterکے دورے کےلئے خوش آمدید
کہتے ہیں تاکہ آپ جرمنی اور یہاں رہنے والے لوگوں کے بارے کچھ معلومات حاصل کرسکیں۔ اور آپ ان کی
عام اور خاص پر اپنائی جانے والی عادات سے وابستہ ہو سکیں ،اور آپ روزمرہ کی زندگی میں انسے کیسے
مل جل سکتے ہیں۔

جرمن لوگوں کی عام وہ معارشتی دلچسپیاں جن سے آپ شاید پہلے سے واقف
نہ ہوں۔
بہت سی چیزیں جن کے بارے میں ہم آپکو معلومات دینا چاہتے ہیں وہ جرمن لوگوں کی روزمرہ کی زندگی
میں پائی جانے والی عام باتیں ہیں۔ انہوں نے ایسی عادات کو اپنی پرورش کے دوران اپنے گھرانوں اور
سکولوں میں سیکھا ہے۔ اگر آپ انکے بارے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک جرمن شخص آپ سے
حتی کہ جغرافیائی اور خاندانی طور پر ان میں ک کچھ چوٹی
بولے گا „یقیناً“ ،ہامرے معارشہ ایسے ہی ہے! ٰ
موٹی تبدیلیاں ہوسکتی ہیں۔ ہم اپنی ویب سائٹ پر ان سامجی اور معارشتی معلومات کی دستیابی مہیا کرنا
چاہتے ہیں جو کہ عام طور پر سب کے لیے سانجھی ہوں۔ اس لیے ان کا جاننا آپکے لیے بہت رضوری ہے۔

آزادی کے بنیادی قواعد

آئین ایک اہم واقعہ سے آغاز کرتے ہیں :جرمنی میں قوانین اور قواعد کی بہت
کرثت ہے ،اور ان کے ساتھ اپنائے جانے والے اور بھی بہت سے فارمز ہیں .کبھی
کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ قواعد بہت محدود ہیں ،رسد مزاج یا یہاں تک
کہ کچھ غیر انسانی .لیکن رسکاری دفرتوں میں ہر قسم کے کاغذات ،جرمنی
کی عوامی اور روزمرہ کی زندگی کو بہرت بنانے اور ملک کے مختلف لوگوں کے
گروپوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لئے موجود ہیں .یہ تھوڑا سا
غیر معمولی محسوس ہو سکتا ہے ،لیکن یہ اقدامات پورے طور پر زندگی کو
آسان بنانے کے لئے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔
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اعلی معیار بخشتا ہے تاکہ ہم اپنے
قوانین ہامری انفرادی صالحیتوں کو نکھارنے اور ہمیں مکمل آزادی اور ٰ
ملک اور قوم کے لیے جدید اشیاء اور خدمات کا انقالب ال سکیں۔ جرمنی ان خصوصیات کے باعث دنیا بھر
میں جانا جاتا ہے .اگر آپ ابتدائی طور پر ہی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان متام قسموں کے قواعد و قوانین
کے پابند ہونے پر مجبور ہیں ،تو ہم آپ کی ان قوانین کے مقاصد کو سمجھنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں .وہ
جو آزادی کی دریافت اور اسکو تحفظ فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہی جرمنی میں آپکی اچھی زندگی کی
قیادت میں مدد کرسکتے ہیں۔
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جرمن معارشے کی مسیحی بنیادیں

ئیں ہم آپ کو جرمن گائیڈز کے بارے کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہم مختلف ماملک اور معارشوں سے
تعلق رکھنے والے ایک مسیحی گروپ ہیں جنہوں نے جرمنی کے مختلف گرجا گھروں سے اپنے تعلقات
وابستہ کر رکھے ہیں۔ جرمن معارشے کی مسیحی بنیادوں پر مبنی ،ہم نے جرمن رہن سہن کے مطابق آپ
کے لیے یہ ساری معلومات اکٹھی کی ہیں۔ ہر کوئی چاہے وہ مسیحی ہے یا نہیں ،ان معارشتی اور بنیادی
حتی کہ ان سامجی روایات کا ہامرے آزاد خیال معارشے
سامجی اقدار کی معلومات سے فاعدہ اٹھا سکتا ہے ٰ
سے تعلق ہے

جرمن لوگوں سے میل مالپ معارشے کا حصہ بننے میں مدد فراہم کرتا ہے۔

جب آپ جرمنی میں آتے ہیں تو آپ کے عزیز و اقارب آپ سے دور ہو جاتے
ہیں۔ ابتدائی مرحلوں میں کسی سے دوستی قائم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم آپ
کی اس معاملے میں ہوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ غیر ملکی لوگوں کو جاننے
کی کوشش کریں نہ کہ اپنے ہی ملک کے لوگوں سے۔ کوشش کریں کہ آپ
جرمن لوگوں سے کھل کر بات کریں۔ بہت سی تنظیموں میں امیگریشن میں
مدد کرنے والے لوگ اور اس ویب سائٹ کے لیے مواد اکٹھا کرنے والے سب
مسیحی لوگ ،والنٹیرئ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اسلئے وہ بغیر کسی مالی اللچ
کے آپ کی خدمت کے لیے کام کررہے ہیں۔ جرمنی کے کافی حد تک لوگ آپ
کو ملک کے لیے ایک خاص رسمایہ سمجھتے ہیں اسلئے وہ آپ سے مل کر خوشی محسوس کریں گے۔

ہوسکتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس کرنے کو بھی ملے کے جیسے آپ کو لوگ ایک عجیب قسم کے شخص
کی مانند جانچ رہے ہوں جو آپکو بہت برا لگے۔ مہربانی سے آپ مکمل اطمینان میں رہیں۔ کیونکہ عام طور
پر ایسے واقعات پیش نہیں آتے۔ بلکہ ہم جرمن اکرث سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ سے کیسے گفتگو رشوع
کرسکتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اچھے تعلقات دونوں جانب کی باہمی کوشش سے وقوع پاتے ہیں۔
تو پھر ہم نے اس دعوتی خط کو بڑھا دیا :اپنے اردگرد نظر دوڑائیں ،اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ جرمنی
کے بارے معلومات حاصل کریں اور جرمن زبان سیکھیں۔ جرمن گائیڈز اس معاملے میں آپکی مدد کرنا چاہتے
ہیں۔ آپ ہامری ویب سائٹ کو روزانہ وزٹ کریں کیونکہ ہم نئی زبانوں کے عالوہ اور بھی بہت سی معلومات
کا اشا کرتے ہیں۔
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> مسیحی ایامن

آپ کو مسیحیت کے بارے کیا جاننا چاہئے؟
آدھے سے زیادہ جرمن اس بات سے آگاہ ہیں کہ وہ گرجا گھر سے تعلق رکھتے ہیں ،اور یہ اس بات کی گواہی
دیتا ہے کہ ہامرا خداوند یسوع مسیح پر ایامن ہامرے معارشے کی بنیاد ہے۔ اسلیے ہم آپکو مسیحی ایامن پر
ایک مخترص سا تعارف دینا چاہیں گے۔
مسیحی لوگ ایک ایسے خدا پر ایامن رکھتے ہیں جو محبت سے بھرا اور ساری قدرت کا مالک ہے۔ اس نے
ساری کائنات کو بنایا ،اور پھر ہمیں اپنی ذاتی صورت پر تخلیق کیا۔ ہمیں خدا نے اپنے ساتھ ایک محبت بھرا
رشتہ قائم کرنے کے لیے ،اور ایک آزاد مخلوق کے طور پر رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس
سے ،اسکی قدرت کے مطابق بات چیت کریں ،لیکن خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس پر کسی دباؤ کے تحت
ایامن نہ رکھیں۔ جس سے مراد یہ ہے کہ اسنے ہمیں مکمل آزادی دے رکھی ہے۔
مگر لوگوں نے خداکی طرف سے دی گئی آزادی کا غلط استعامل کیا اور اس کی بغاوت کی۔ اس وجہ سے ہم
خدا کی محبت سے جدا ہوگئے۔ یہ علیحدگی ،ہامری بغاوت کی وجہ سے وجود میں آئی ،جسکو مسیحیت
میں „گناہ“ کہا جاتا ہے۔ گناہ ہمیشہ ،خدا کے ساتھ ہامرے محبت بھرے رشتہ کو توڑ دیتا ہے۔

خدا سے علیحدگی کا خامتہ

کیونکہ خدا ہم سے اور اپنے ہاتھ سے بنائی گئی مخلوق سے محبت کرتا ہے
اس لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا
تاکہ ہامرا اس سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو ،اور ہم دوبارا خدا تک رسائی حاصل
کر سکیں۔ ہامری خداوند کے ساتھ تعلقات کی اس بہالی کا نشان „ صلیب“
ہے۔ جب مسیحی صلیب کے سامنے جھکتے ہیں اسکا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ
وہ صلیب سے دعا مانگ رہے ہیں ،بلکہ یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ خدا نے
صلیب پر اپنے اکلوتے بیٹے کو دے کر ہامرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔
اس وجہ سے ،صلیب خدا کی معافی کا نشان ہے۔ یہ ہمیں اس بات کی یاد
دالتی ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع الئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا
ہم سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس سے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑیں اور کیونکہ مسیح یسوع
نے صلیب پر ہامرے گناہوں کیلئے اپنی جان دے دی ہے اسلئے اب ،خدا کے ساتھ ہامرا یہ رشتہ ممکن ہے۔

ہامرے مستقبل کی حفاظت خداوند کی حضوری میں ہے

مسیحی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے ساتھ اپنے اس نئے رشتے کو سمجھتا اور اس پر ایامن رکھتا
ہے۔ مسیحی لوگ خداوند کے سامنے اپنے گناہوں کا اعرتاف کرتے ہیں اور خدا سے ان کی معافی مانگتے ہیں۔
ہامرا اعتامد اور ایامن روحانی یقین پر مبنی ہے اور اس ایامن کی بدولت ہم خدا کے ساتھ اپنے مستقبل کو
،جوکے کبھی ناختم ہونے واال ہے،دیکھ سکتے ہیں۔ خدا ہمیں اس مستقبل کی یقین دھانی دالتے ہیں۔ ہم خدا
کی اور اسکے بناۓ قوانین کی خالف ورزی نہیں کرسکتے۔ اور مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا
بھی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں کسی قسم کی سزا دینگے بلکہ یقین رکھیں کہ ہامری جسامنی موت
کے بعد ہم خدا کے ساتھ ابدی زندگی پائیں گے۔
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خدا کے وعدے – وہ وعدے جن کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا ہے یہ ان
لوگوں کے لیے خاص برکت ہیں جو خدا پر کامل ایامن رکھتے ہیں۔ انجیل
مقدس ،مسیحی لوگوں کی پاک کتاب ہے۔ یہ مسیحی ایامن کی بنیاد ہے کیونکہ
یہ ہمیں خدا کے بارے میں سکھاتی ہے۔ مسیحی لوگ اس بات پر ایامن رکھتے
ہیں کہ پاک صحیفے خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو کہ خدا کی شخصیت کو
مکمل سچائی سے بیان کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کو ہامرے ایامن اور روزمرہ کی
زندگی پر پورا اختیار حاصل ہے۔ اگرچہ کے ،اسکو لکھنے والے ہامری طرح کے
لوگ تھے جسکی بنا پر دورسے مذاھب کے لوگ اس کی قدوسیت پر شک کرتے
ہیں ،مگر مسیح پر ایامن رکھنے والے اس بات پر پورا ایامن رکھتے ہیں کہ خدا اپنے کالم کی حفاظت خود کرتا
ہے اور اسے اپنے طریقے سے دلوں میں جگہ دیتا ہے۔ مسیحی لوگ ایک خدا پر ایامن رکھتے ہیں جسکے
بہت سے کردار ہیں جیسے کہ ،خدا باپ ،خدائے الٰہی ،اور خدائے محبت ،یہ سب خدا کے دیگر نام ہیں۔

واحد خدا

حقیقت تو یہ ہے کہ مسیحی لوگ تین خداؤں پر ایامن نہیں رکھتے جس کہ بارےمیں دیگر مذاھب کہ لوگ
غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بلکہ ہم خدائے واحد پر ایامن رکھتے ہیں جو خود کو تین اشخاص میں ظاہر کرتا ہے:
خداباپ ،خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ اسکو „تثلیث“ کہتے ہیں۔ تثلیث اسطرح ہے جیسے کہ لڈو کا ایک
دانہ ہو جسکے حصے تو چھے ہوتے ہیں مگر وہ پھر بھی ایک چیز ہے۔ مقدسہ مریم پاک تثلیث میں کسی
طرح کی بھی شمولیت نہیں رکھتی۔ اور نہ ہی خدا نے اسکے ساتھ کسی طرح کا کوئی جسامنی تعلق رکھا۔

اگر آپ ہامرے ایامن کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اپنے عالقے میں موجود کسی مسیحی سے بات
چیت کریں۔ ہامری ویب سائٹ پر آپ بہت سے گرجا گھروں کی فہرست شامل ہے جن میں سے آپ کسی
بھی گرجا گھر سے تعلق کر سکتے ہیں۔ اور یا پھر اس شخص سے بات کریں جس نے آپکو ہامرے بارے میں
بتایا ہو.
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> مسیحی ایامن

تبدیلی – مارٹن لوتھر اور دنیا کا سب سے طاقتور پیغام
ایسی اصطالحات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ جب انسان خود کو خدا کے
سامنے کھلے دل سے پیش کرتاہے تو وہ نہ رصف اپنے آپ میں بلکہ اپنے اردگرد
کے معارشے میں بھی خاص تبدیلی التا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود ،پانچ سو
سال پہلے ،اکتوبر  ،31سن  1517میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر نے جرمنی اور پورے
یورپ کو انتہائی حد تک اثر انداز کیا۔
اصل میں ،ڈاکٹر مارٹن لوتھر رصف اپنے گرجا گھر میں ایامن کی صحیح
تابعداری اور اس کی اصالحات کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتا تھا لیکن
اس کی گفتگو کے اثرات اس حدتک پھیل گئے کہ لوگ آج بھی مارٹن لوتھر کی „مکمل ایامن کی بحث کے
ماتحت“ اپنی سوچوں اور ایامن کی صحیح پیروی کی بات کرتے ہیں – تب ایک نئے چرچ نے جنم بھی لیا۔ ان
باتوں کی یادگاری میں ،جرمنی میں اکتوبر  ،31سن  2017کو ایک مقامی چھٹی کے طور پر منایا گیا جو کے
مارٹن لوتھر کی اصالحات کا پانچسوواں سال تھا۔

لوتھر کے چرچ کے ساتھ مسائل

مارٹن لوتھر کے دور میں ،گرچا گھر اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ انسان کے
گناہوں کی معافی گرجا گھروں کو ہدیہ دینے پر حاصل کی جاسکتی ہے،اس
عمل کو „غفلت“ کہا جاتا تھا۔ اس بات پر لوتھر کو ہمیشہ بہت خصہ آتا تھا
کیونکہ اسکے روحانی تجربات کے مدنظر وہ خدا جیسا پاک نہیں ہوسکتا۔
باوجود اس کے کہ اسنے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا ،یا پھر کس مجبوری کے
تحت کیا ،بلکہ اس کے مطابق وہ آرام سے اپنے گناہوں کی معافی کو خرید یا
پھر کوئی اچھے کام کر کےاسے حاصل نہیں کر سکتاتھا۔

اس نے بائبل مقدس میں اس مسلے کہ حل کو تالش کیا – جوکہ رومیوں کے خط کے پانچویں باب میں
اسطرح بیان کیا گیا ہے „اب چونکہ ہمیں ایامن سے راست باز قرار دیا گیا ہے اِس لئے خدا کے ساتھ ہامری
صلح ہے اور اس صلح کا وسیلہ ہامرا خداوند یسوع مسیح ہے“۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان رصف اس وقت
نجات حاصل اور خدا کے ساتھ ابدی زندگی گزار سکتے ہیں جب وہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا درمیانی
اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ لوتھر کے لیے یہ پیغام بہت واضح ہوچکا تھا کہ خداوند یسوع ہامرے گناہوں کی
قربانی دے چکے ہیں۔
اس وجہ سے ہم انسان خدا کے حضور آسکتے ہیں – لیکن رصف اسکے فضل کے وسیلہ سے۔ ہمیں رصف اس
عمل کو اپنانے کی رضورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کریں اور اس بات پر ایامن رکھیں
کہ وہ ہمیں گناہوں سے نجات بخشتا ھے۔ مثالً کہ اس پر کامل ایامن رکھیں۔ اس ایامن کی بنیاد انجیل مقدس
ہے جس کے پڑھنے سے ہم اپنے نجات دہندہ مسیح کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ مسیحی لوگ
اس کو „انجیل یا گاسپل“ بھی کہتے ہیں جس کا مطلب „اچھی خرب“ ہے۔ لحاظہ لوتھر کے اس گہرے پیخام
کو ایک خالصہ اسطرح پیش کیا جا سکتا ہے :رصف انجیل مقدس ،رصف ایامن کے ذریعے ،رصف خدا کے فضل
کے وسیلہ ،اور رصف خداوند یسوع مسیح کے ذریعے۔
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جر منی میں بائبل مقدس

لوتھر نے بائبل مقدس کو جرمن زبان میں ترجمہ کیا تاکہ ہر ایک جرمن شخص
اسے آسانی سے پڑھ اور سمجھ سکے۔ لوتھر کے بائبل کے ترجمے سے پہلے،
جرمنی میں بائبل کے دیگر تراجم بھی موجود تھے ،مگر وہ زیادہ تر الطینی
زبان میں تھے ،جس کی سمجھ بہت کم لوگوں کو تھی۔ لوتھر نے اس بات کو
سوچا کہ لوگوں کے لیے بہت رضوری ہے کہ وہ خود خدا کے کالم کو پڑھیں اور
جانیں کے خدا انسے کیا چاہتا ہے۔
لوتھر کے ذریعے کیے گئے بائبل کے ترجمے نے اس بات کو ممکن بنایا کہ ہر ایک جرمن شخص اپنی ذاتی
زبان میں انجیل مقدس کو پڑھ سکتا تھا اور یسوع مسیح پر ایامن النے کا اپنا ذاتی فیصلہ کرسکتا تھا۔ اسکے
عالوہ ،لوتھر کی بائبل نے جرمن زبان کے ارتقاء میں بھی کافی مدد فراہم کی۔ جس کے اثرات جرمن زبان پر
آج بھی موجود ہیں۔

اصالحات کے اثرات

ان اصالحات نے نہ رصف ایامن کے نئے راستوں کو کھوال بلکہ جرمنی کے لیے ان راستوں کا آغاز کیا جن پر آج
ہم چلتے ہیں۔ لوگ آج تعلیم حاصل کرکے اپنی زندگی کے بارے خود سوچ و بچار کر سکتے ہیں۔ یورپ میں
 18ویں صدی کی روشنائی کی بنیادوں کو بھی اصالحات میں دیکھا جا سکتا ہے .اسکی وجہ سے زبان آزادی
اور آزادیء معارشا وجود میں آیا۔ اور ان اثرات کے ماتحت ،دورسے مذاھب نے بھی اپنے مذاھب میں تبدیلی
النے کے بارے میں سوچنا رشوع کر دیا ہے مثال کے طور پر مقدس کتابوں اور مضامین کے دیگر زبانوں میں
ترجمے ،تاکہ لوگ انہیں پڑھ کر اپنی رائے سے آگاہ ہوسکیں۔
اصالحات کے دوران جرمنی میں ایک نئے چرچ نے جنم لیا۔ یہ مارٹن لوتھر کی
رائے یا منصوبہ نہیں تھا۔ لیکن نتیجتاً جرمنی میں دو مختلف گرجا گھر وجود
میں آئے جن میں سے ایک کیتھولک اور دورسا پروٹسٹنٹ چرچ ہے۔ پچھلے پانچ
سو سالوں میں،اس بارےمیں بہت کچھ واقع ہوچکا ہے۔ اس وقت کے دوران
پروٹسٹنٹ چرچ اس بات سے آگاہ ہو رہا تھا کہ اس میں مزید انقالب آنے کو
ہے اور نتیجتاً پروٹسٹنٹ چرچ کے اندر اور بہت سے „آزاد“ چرچوں اور آزاد
مسیحی برادریوں اور ایامن کے عقیدوں نے جنم لیا۔ اسی وجہ سے آج جرمنی
میں بہت قسم کے گرجا گھر پائے جاتے ہیں۔
جرمنی میں تقریباً آدھے مسیحی لوگ پروٹسٹنٹ مسیحی اور آدھے کیتھولک مسیحی ہیں۔ لوتھر کی اصالحات
نے جرمنی کے ساتھ ساتھ یورپ کے دیگر ماملک پر بھی بہت گہرا اثر ڈاال ،جن خاص طور پر شاملی یورپین
ماملک – سویڈن ،ناروے ،فن لینڈ ،اور ڈین مارک شامل ہیں جہاں لوتھر کی اصالحات کو بھی اپنایا گیا تھا۔

ہالووین

ایک بہت مختلف تہوار جسکو  31اکتوبر کو بڑے جذبے سے منایا جاتا ہے اصالحاتی دن کی ایک مضبوط
خصوصیت بن گیا ہے :ہالووین۔ اس تہوار کی ابتدا امریکہ سے ہوئی مگر یہ مارٹن لوتھر کہ اصالحاتی اور
تبدیلی النے والے دن کی مکمل مخالفت کرتاہے۔ جبکہ لوتھر کے نذدیق لوگوں کو ایک نئی زندگی دی گئی
ہے،مگر ہالووین مکمل طور پر شیطانی روحوں کے بارے میں ہے .کدیوں کو جن بھوتوں کی شکلوں میں کاٹا
جاتا ہے ،بچے جن بھوتوں والے کپڑے پہنتے ہیں اور لوگوں کے گھروں سے کینڈیاں مانگتے ہیں۔ اس تہوار کو
اب سکولوں اور کنڈرگارٹنز میں بھی منایا جاتا ہے۔ اگر اسکے بارے میں آپ کو مزید معلومات چاہیے تو نیچے
موجود ویب سائٹ کو کولیھں اور جرمن زبان میں اسکے بارے پڑھ سکتے ہیں:
www.derweg.org/feste/kultur/halloween-2
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> جرمنی میں زندگی کے طور طریقے

آ زادی اور قواعد
یورپ – جو ظاہری طور پر „مسیحی مخرب“ سمجھا جاتا ھے۔ اس کی تاریخ
بہت ملتی جلتی ہے۔ صدیوں سے یورپ کی محا رشتی اور سامجی ترقی ایک
جیسے عقیدوں پر مشتمل ھے۔ ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ „انجیل مقدس
کے ماتحت خداوند یسوع پر ایامن النے کا ھے“۔ اگرچے ،یورپ کے اور خاص
طور پر جرمنی کے بھت سے لوگ پورے دل سے خداوند یسوع مسیح پر ایامن
نہیں رکھتے ،لیکن ان کے کردار اور روز مرہ کی زندگی پر ان کی مذہبی ابتدا کا
بھت اثر ہے۔
اس بنیاد کا ایک پھلو „آ زادی“ ھے۔ خداوند یسوع نے ،لوگوں کو اس پر ایامن النے کی ھمیشہ آ زادی بخشی
ہے۔ خدا ھم سے ایسا پیا ر کرتاہے کہ اس کی نظر میں ھر انسان کی بھت خاص قدر ھے۔ اس وجہ سے ھر
انسان آ زاد ھے،اس کے برابر (باھمی) حقوق ہیں ،اور اس کی ھر ایک دورسے انسان کی مانندبرابر کی قدر
ھے۔ ان میں سے بہت زیادہ انسانی حقوق،جرمنی میں قانون کے پابند اور ماتحت ہیں۔ یہاں جرمنی میں،
ھر انسان کو اپنی ذاتی رائے اور مذھبی آ زادی کا مکمل حق ہے۔ یہاں اخبارات اور رسالوں کو حکومتی
مداخلت کے بغیر مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ اور عدالتیں رسکاری اہلکاروں کی ذاتی خواہشات کی بجائے
مکمل طور پر ملکی قوانین کی پابند ہیں۔
جرمنی میں انسان کی ذاتی رائے کو ھمیشہ بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ لوگ جیسے چاہیں اپنے ذاتی طور
طریقوں سے زندگی برس کر سکتے ہیں۔ البتہ اس ذاتی آ زادی پر کچھ پابندیاں بھی ھیں۔ کسی ایک شخص
کی ذاتی خواہشات اور آ زادی کو کسی دورسے شخص کی ھالکت اور تباہی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔

قوانین کے پابند لوگ زیادہ محزز سمجے جاتے ہیں

جرمنی میں ،ان میں سے بہت سے حدود ،قوانین میں شامل ہیں .مثالً ،یھاں
اپنے گھروں میں اونچی آ واز میں گانے سننے کے بھ قوانین ہیں۔ ایسے قوانین
محرشے میں لوگوں کو اپنے مقررہ وقت پر ،بخیر کسی تکلیف کے سونے کی
حفاظت بخشتے ہیں۔ اس لئے،حکومت عام طور پر کوئی بھی شور رشابے والے
کام (مثالً :تعمیر اور مرمرات) رات دس بجے سے صبح سات بجے اور دوپہر ایک
بجے سے تین بجے تک کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ان قوانین کی ملکی
چھٹیوں اور حفتے کے ھر اتوار پر بھی پابندی کی جاتی ہے۔

©chalabala, fotolia.de

چاہے یہ سننے میں عجیب لگے :قوانین آزادی کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ جرمنی میں قانون کی پابندی
کرنا عام سمجھا جاتا ہے ٫چاہے کوئی دیکھ بھی نا رہا ہو۔ مثالً :گاڈی چالنے والے اور سڑکوں پر چلنے والوں
سب کو رسخ بتی کی تابعداری کرنا پڑتی ہے ٫اور کوڑے کرکٹ کو ھمیشہ ٹریش بنز میں ڈاال جاتا ہے۔ جو
لوگ جرمنی میں قانون کی پابندی کرتے ہیں ان کی معارشے میں بہت عزت کی جاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں
پر بہت اعتامد اور اعتبار کیا جاتا ہے۔
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اعتامد اور اعتبار
اعتامد اور اعتبار بہت خاص عنوانات ہیں۔ یورپ اور جرمنی میں خاندانی اور معارشتی سطح پر ایامن اور
اعتبار کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ اکرث لوگوں کو ایک دورسے کا اعتامد اور اعتبار حاصل کرنے کے لیے پہلے
اپنے کردار کو صاف رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے رویہ کی دوستوں کے درمیان بھی بہت قدر کی جاتی ہے۔ اس وجہ
سے ،یہ بہت رضوری ہے کہ لوگ آ پس میں سچائی سے پیش آ ئیں۔ لوگ یہاں دھوکہ بازی میں نہیں رہنا
چاہتے۔ اس لیے سچائی سے پیش آ نا ،چا ہے یہ دورسے شخص کو بری لگے ،اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جرمن
لوگوں کی نظر میں ,سچائی اعتبار کو جنم دیتی ہے ،اور نہ رصف یہ دوستی میں بلکہ دیگر تعلقات میں بھی
بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جب آپ دورسوں سے سچائی سے پیش آتے ہیں تو یہ آ پ کی روز مرہ کی زندگی
کے مقصد ،ذاتی وفاداری اور اچھے معاشی تعلقات کا اظہار کرتی ہے۔

آ زادی احرتام کا نشان

عام طور پر جرمنی میں جب نہیں کا مطلب حقیقی طور پر نہیں ہو ،پھر لوگ
اس کا اظہار ایامنداری سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،کسی سامجی دعوت پر
جانے کے انکا کو غلط یا کسی دورسے شخص پر دباؤ نہیں سمجھا جاتا۔ اور
اس کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھا جاتا کہ دورسا شخص آ پ کو پسند یا آ پ
کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ یہ پہلے شخص کی آ زادی اور آ پ کے ساتھ اس کی
ایام نداری کے اظہار کو ظاہر کرتا ہے۔
اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ،کہ مہامن کو پہلے سے کوئی دعوت نامہ مال
ہو ،جس کی وجہ سے جرمنی میں ایسے دعوت نامہ کے انکار کو کوئی بڑا مصال
نہیں سمجھا جاتا۔

©tharakorn, 123rf.de

اسی طرح اگر آ پ کسی سامجی دعوت پر جا نے سے انکار کرتے ہیں تو جرمنی میں میز بان آ پ کے نہ آ نے
کی وجہ کو بخوبی سمجھتا ہے۔ اصول کی بات یہ ہے کہ آ پ „نا“ کی جگہ „نا“ بولیں۔ اور اگر آ پ اپنے
کسی وعدہ پر پورا نہیں اترسکتے ،تو رشوع میں ہی کسی سے کوئی وعدہ نہ کرو۔
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سامجی مساوات اور کسی کو مخاطب کرنے کے طریقے
جرمنی میں انفرادیت معارشتی گروپ کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ،اور اس بات کو بہت سے غیر ملکی
معارشوں کو سمجھنے کی رضورت ہے۔ ذاتی آ زادی اور باہمی حقوق کو بہت اونچی نگاہ سے دیکھا جاتا
ہے۔ اگر چہ انجیل مقدس کے مطابق ہر ایک شخص ایک جیسا نہیں ہے ،لیکن سب کی قدر ،خدا کی نظر میں
ایک جیسی ہے۔ نہ رصف جرمنی میں ،بلکہ پورے یورپ میں سب لوگوں کو برابر کے انسانی حقوق میرس
ہیں ،چاہے وہ مر یا پھر عورت ہو ،چاہے کسی کا رنگ کاال یا گورہ ہو ،اور چاہے ان کا معارشتی اور مذہبی رہن
سہن ایک جیسا نہ ہو۔ ہامرا یہ عقیدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم غیر ملکیوں کو بھی مکمل آ زادی مہیا
کرتے ہیں – ہامری سیاسی مہامن نوازی کے سامجی روایات اس بات پر مبنی ہیں کہ خدا کی نظر میں ہر ایک
غیر ملکی کی قدر ہر ایک مقامی باشندوں کے برابر ہے۔

مردوں اور عورتوں کے باہمی حقوق

قانونی اصول کے مطابق مرد اور عورت برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پچاس
سال پہلےاس کی صورتحال ایسی نہیں تھی۔ اور آج بھی معارشتی سطح پر اسے
پورے طور اپنایا نہیں جاتا۔
ایک عورت کے لیے شخصی آزادی کا مقصد اس کی ذاتی رائے یا خواہش کا
اظہار ہے۔ اگر کچھ عورتیں ایسے کپڑے پہنے جن میں انکا جسم دورسی
عورتوں کی نسبت زیادہ نظر آ ئے ،اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ آ تے
جاتے مردوں کو ورخال رہی ہیں۔ یورپ میں کسی کی طرف ٹکٹکی لگانے کو
بہت غیر محزب سمجھا جاتا ھے چاہے کسی نے آ دھے کپڑے ،بخیر بازوئوں
کے بالؤز اور یا پھر منی سکرٹ پہنی ہو۔

©stockbroker, 123rf.de

مردوں اور عورتوں کو ایک ہی انداز میں سالم کیا جاتا ہے۔ جب لوگ ایک دورسے کو گروپ میں ملتے ہیں
تو عام طور پر مرد حرضات پہلے عورتوں کے اور پھر مردوں کے ساتھ ہاتھ مالتے ہیں۔ یہ عمل عورتوں کو
عزت دینے کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران مردوں کو رسرسی طور پر عورتوں کے ساتھ آ نکھیں
مالنا پڑتی ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ شاید پہلی بار ملنے والے حرضات کا آ پس میں کوئی
جسامنی چکر ہے یا پھر وہ ایسا رشتا چاہتے ہیں۔

©2019 Deutschland-Begleiter.de
Coordination & implementation: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@Deutschland-Begleiter.de

10

Deutschland-Begleiter

> جرمنی میں زندگی کے طور طریقے

وقت کی پابندی اور میٹنگز
جرمنی میں آپ کہ پہلے چند مہینوں کے دوران آپ کو حکومتی اداروں میں اکرث بالیا جاتا ہے۔ وقت کی قدر
– اس لیے بہت خاص عنوان ہے۔ جب آپ کی پابندی کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ دورسے ملنے
والے شخص کی عزت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ پانچ یا دس منٹ لیٹ ہو جائیں گے،تو یہ نہایت
رضوری ہے کہ آپ دورسے شخص کو فوری طور پر فون پر اطالع کریں۔ اگر آپ بتائے بغیر دیر سے آ تے ہیں
تو اس کو بہت غلط یا بد متیزی کا نشان سمجھا جاتا ھے۔
جاب انٹر ویو کے لیے اگر آپ وقت پر نہیں آ تے تو اکرث آپ کو اندر ہی نہیں بالیا جاتا۔ لحاظہ کسی بھی
معاملے میں آپ کے سست پن کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کے کام پر اگر آپکا احال پن آپ کی
ترقی کہ سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور اکرث آپ کا ایسا رویہ ،آپ کی بےروزگاری کا باعث بن جاتا ھے۔

پبلک معمالت کی خاص پابندی

وقت کی قدر نہ رصف محاشی یا رسکاری بلکہ محارشتی سطح پر  ،خاص طور پر
مہامن نوازی میں بھی کی جاتی ہے۔ میزبان اس بات میں اپنی عزت سمجھتا ہے
جب مہامن وقت پر حارض ہوتے ہیں۔ معارشتی معمالت میں اوقات کی پابندی
کرنا پابندی کرنے والے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہوسکتاہے کہ آپ کی گفتگو
ابھی ختم نہ ہوئی ہو اور دورسا شخص جانے کے لیے تیار ہو کیونکہ اسکے
اجنڈے میں اگلی میٹنگ بھی شامل ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقع پیش
آئے تو اسکا مطلب نہ ہی آپ کی بےعزتی ہے اور نہ ہی یہ کہ دورسا شخص آپ
کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے شخص کو بھی آپ کے
جیسا مکمل موقع اور عزت دی جاسکے۔

©I-vista, pixelio.de

اس لیے ،کسی بھی قسم کے مل مالپ یا میٹنگز کے لیے لوگ میٹنگز بک کرتے یا کرواتے ہیں۔ اور اس بات
کو بھی بہت اچھا سمجھا جاتا ھے ،جب آپ کسی دورسے شخص کو میٹنگز کے عنوان سے ملنے سے پہلے
آگاہ کردیں۔ اسطرح بغیر وقت ضائع کیے آپ سیدھے ایک دورسے کے ساتھ مثلے کے بارےمیں بات چیت
کرسکتے ہیں جو کہ دونوں کے حق میں بہرت تصور کیا جاتا ہے۔
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جرمنی میں کوڑے کرکٹ کو الگ کرنا
آپ نے جرمنی میں مختلف رنگوں کے کوڑے کرکٹ کے ڈبوں کو ریلوے
سٹیشن پر ،گھروں کے سامنے ،اور حتی کہ جنگلی راستوں میں بھی پڑے دیکھا
ہوگا۔ جرمنی کے لوگ اس بات کو غلط سمجھتے ہیں کہ کوڑے کرکٹ کو
عوامی جگہوں پر ،گلیوں میں ،گاؤں کے مختلف حصوں میں ،یا پھر گھروں کے
صحنوں کے سامنے پھینکا جائے۔
اس وجہ سے لوگوں کو مختلف قسم کے کوڑے کرکٹ کو اس کے معتلقہ
ڈبوں میں ڈالنے اور مناسب طور پر ریسایکل کرنے کے لیے بہت کام کرنا
پڑتا ہے۔ ریسائیکل شدہ کوڑا کرکٹ – مثالً کاغذات ،پالسٹک ،قالس ،وغیرہ وغیرہ۔ – کو نئی اشیاء جیسے کہ
اخبارات اور رسائل ،گلدستے اور بوتلیں بنانے کے لیے استعامل کیا جاتا ہے۔ ری سائیکلنگ کرنے سے گندگی
کے ڈھیروں میں کمی ،اور خام مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور ری سائیکلنگ گندگی کو جال نے سے بھی
بچاتی ہے۔ لحاظہ کوڑے کرکٹ کو علیحدہ کرنا ہامرے ماحول کے لیے بہت اچھا ہے۔

©Paul-Georg Meister, pixelio.de

مختلف قسم کے ڈسٹ بن

جرمنی میں کوڑا کرکٹ مختلف قسم کے ڈسٹ بن میں ڈاال جاتا ہے۔ ہر گھر
کے اپنے ذاتی ٹریش کینز ہوتے ہیں۔ عام طور پر کاغذات کے ڈبوں کے ڈھکن
نیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور پیک کرنے والی اشیاء کو پیلے بیگز میں اور یا پھر
پیلے رنگ کے بنز میں ڈاال جاتا ہے۔ بائیو ڈی گریڈایبل جیسے کہ کچن کہ
ٹریش اور دیگر ہری اشیاء کو بائیو کے ڈبوں میں ڈاال جاتا ہے جو کہ عام طور
پر ہرے یا براؤن ڈھکنوں سے بند کیے جاتے ہیں۔
©Gabi Schoenemann, pixelio.de

جرمنی میں آپ کو زیادہ تر گالس یا پالسٹک کی بوتلوں پر اصلی قیمت کے ساتھ کچھ زیادہ رقم ادا کرنا پڑتی
ہے جو کہ واپس شدہ ہوتی ہے۔ یہ طریقہ لوگوں کو بوتلیں نہ پھینکنے کے لیے استعامل کیا جاتا ہے۔ جرمنی
میں خالی بوتلیں مارکیٹ میں لگی مشینوں میں واپس ڈالی جاتی ہیں جہاں آپکو بوتلیں خریدتے وقت زیادہ
ادا کردہ رقم واپس دی جاتی ہے۔ یہاں گالس کو گھروں میں رنگوں کے مطابق علیحدہ کرکے پھر ڈبوں میں
ڈاال جاتا ہے۔ انکو پھینکے وقت کافی شور ہوتا ہے اسلئے آ پ کو یہ کام رصف دن کے درمیان کرنا پڑتا ہے۔
دورسی ساری قسم کے کوڑے کرکٹ کو جس کے لیے کوئی خاص ٹریش کین نہ ہو اس ٹریش کین میں جس
کا ڈھکن کاال ہو پھینکا جاتا ہے۔
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ربش کی مناسبت سے علیحدگی اور دولت کا بچاؤ

رشوع میں گندگی کو مناسب طریقوں سے علیحدہ کرنے میں محنت تو کرنا پڑتی ہے لیکن ایسا کرنے سے
آپ کو لوکل جرمن لوگوں کی نظر میں کافی مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے Deutschland-
 Begleiter.deآپ کو تجویز کرتی ہے کہ آپ فضالء کو الگ کرنا سیکھیں۔ اس بارے میں آپ اپنے عالقے کی
کوڑے کرکٹ کی متعلقہ تنظیم سے یا ہمسایوں سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ سیدھے
 Deutschland-Begleiter.deکے منائندوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔
گندکی کو علیحدہ کرنے سے آپ اپنے پیسوں کی بھی بچت کرسکتے ہیں۔ جرمنی کے کئ عالقوں میں کالے
ڈبوں میں ڈالے جانے والے گھریلو کوڑے کا وزن کیا جاتا ہے،وزن جتنا زیادہ ہو آپ کو اتنے ہی زیادہ پیسے
ادا کرنا پڑتے ہیں۔ لیکن فالتو کاغذات اور پیکجنگ پر کوئی بھی زیادہ فی نہیں ہوتی۔

ہامرے سیارے کی ذمہ داری

ویسے ،جرمنی میں کوڑے کرکٹ کو علیحدہ کرنا ملک کی مسیحی روایات
سے تعلق رکھتا ہے۔ مسیحی لوگوں پر یہ مبنی ہے کہ وہ خداوند کی بنائی
مخلوقات کی حفاظت کریں کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ایک طعفہ ہے۔ خدا
کےاس مقدس حکم نے یقیناً ہامرے معارشے پر بہت اثر چھوڑ رکھا ہے۔
اگرچیکہ جرمنی میں لوگ گندگی کی حفاظت انجیل مقدس کا حوالہ دیے
بغیر بھی کرتے ہیں تو پھر بھی اس کی جڑیں خدا کی طرف سے مقرر کردہ
ذماداریوں پر مشتمل ہیں۔ آخر کار ،جیسے کہ انجیل مقدس میں (پیدائش  ،2:15زبور  )115:16لکھا ہے کہ
زمین خدا کی ملکیت ہے۔ ہم انسانوں کو اس کی قدر اور حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اپنی آنے والی نسلوں کو
اچھائی کرنے کی تعلیم جوکہ ہم نے خدا سے سیکھی ہے ،دینی چاہیے۔

©helenesouza.com, pixelio.de

آخر میں آپ ان نیچے بیان کردہ ویب سائٹس سے کوڑے کرکٹ کی علیحدگی کے بارےمیں ،اور زیادہ
معلومات حاصل کرسکتے ہیں:

www.abfallwirtschaft-heidenheim.de/internet/inhalt/inhalt.php?seite=184
www.mettmann.de/abfallberatung/infoshop.php
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> جرمنی میں زندگی کے طور طریقے

وسائل کی حفاظت
شائد آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگیا ہوگا کہ جرمن لوگ ماحول کی حفاظت کرنے پر اپنا بہت وقت اور رقم
استعامل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار نہ رصف اب انکی زندگی کا بلکہ معارشے کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔
اس وجہ سے ہم آپ کو اس کے کچھ خاص پہلیوں سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔
ہم جن وسائل کی بات کر رہے ہیں ان میں خاص طور پر کوئلہ ،گیس اور پانی شامل ہیں۔ ایک طرف یہ وسائل
کا محدود ہیں اور دورسی طرف ان کا طریقہ سے استعامل ہامری کافی معاشی حفاظت کرسکتا ہے۔
جو لوگ وسائل کا استعامل بچت سے کرتے ہیں وہ اپنے بچوں اور پوتوں کے
مستقبل کا وسیلہ بنتے ہیں جنہوں نے بعد میں اپنی زندگیوں کو اس سیارے
(پالنٹ) پر گزارنا ہو تا ہے۔ یہ پہلو جرمنی اور یورپ کی مسیحی جڑوں سے
منسلک ہے :خداوند نے ہمیں اس عرض زمین کو انحام کے طور پر بخشا ہے ،اور
ہمیں اس کی طرف ذماداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
اسکے عالوہ انجیل مقدس کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم انکو جن کے پاس کم ہو
برکت دیں۔ اور آپ دورسوں کو اسی وقت دے سکتے ہیں جب آپ نے خود
اپنے وسائل کی حفاظت کی ہو۔ اسلیئے ہم آپ کو یہ تجویز کرتے ہیں کہ جہاں ممکن ہو سکے اپنے وسائل
کی حفاظت کریں۔ اگر آپ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں تو جرمن لوگ آپ کی بہت عزت کریں گے۔

وسائل کی حفاظت :بجلی اور حرارت

بجلی کی بچت کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعامل کیے جاتے ہیں جن میں سے آپ پہلے ہی سے کئی
طریقے آزما رہے ہونگے۔ مثال کے طور پر جب آپکو الئٹ کی رضورت نہ ہو تو آپ اسے بند رکھیں۔

اسکے عالوہ بجلی کے چولہے پر پانی کو چائے کی کیتلی میں ابالنے سے پین میں ا بالنے کی نسبت کم بجلی
استعامل ہوتی ہے۔ اور جب آپ کھانہ پکانا چاہتے ہوں تو وہ واال پین یا برتن استعامل کریں جو بجلی کے
چولہے کی مندری (جسکو چولہے کی رنگ کہتے ہیں) کے مطابق ہو۔ ڈھکن استعامل کرنے سے بھی بجلی
کی بچت ہوتی ہے۔ بجلی کے بہت سے چولہے اس طرح بنائے گئے ہیں کہ آپ
اپنے کھانہ پکانے کے وقت تین منٹ پہلے چولہے کو بند کردیں اور چولہے میں
جمع شدہ حرارت آپ کے کھانے کو مزید تین منٹ تک پکا سکتی ہے۔ ایک اور
طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے فون کو چارج نہیں کررہے تو اپنے چارجر کو
ساکٹ سے نکال دیں اسی طرح جب آپ ٹی وی دیکھنا بند کر دیتے ہیں تو اسے
بھی سٹینڈ بائی موڈ میں نہ رکھیں۔ اس طرح بجلی کا نقصان ہوتا ہے۔
©Bacho Foto, fotolia.de
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ہم آپ کو حرارت کی بچت کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔ یقینا آپ کو اپنے فلیٹ
یا کمرہ میں ٹھنڈک محسوس نہیں کرنی چاہئے ،لیکن بعض اوقات کمروں کو
گرم کرنے کی بجائے آپ گرم جیکٹ اور موزوے پہن کر بھی خود کو گرم رکھ
سکتے ہیں۔ اور یا پھر آپ کسی سے پوچھتے کیوں نہیں کہ آپ کا حرارتی نظام
کیسے کام کرتا ہے؟ کچھ ریڈی ایٹر خود بخود درجہ حرارت کو کنٹرول کرتے
ہیں .اور جب آپ گھر سے چند گھنٹوں تک باہر نکلتے ہیں تو آپ ریڈی ایٹر کو
ہمیشہ کم حرارت کی طرف تبدیل کر سکتے ہیں۔
خاص طور پر رسدیوں میں جب آپ کھڑکیوں کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد نہیں کھولتے تو گھر کے اندر کی ہوا
کافی حد تک خشک اور گیلی ہوجاتی ہے۔لیکن یہ بہرت ہے کہ وقفے وقفے سے چند منٹ کے لئے ایک دن
میں کھڑکیوں کو ٹھیک طری کھولیں تاکہ تازہ ہوا آ سکے۔ لیکن کھڑکیوں کو کھولتے وقت ہیٹر کو بند کرنا
مت بھولیں۔ بہرت یہی ہے کہ ہیٹر کو دوبارہ چالئیں جب کھڑکیاں بند ہوں۔

وسائل کی حفاظت :پانی اور کیمکل

اگر ممکن ہو ،اس وقت تک اپنے کپڑے نہ دھویں جب تک آپ کی واشنگ
مشین فل بھری نہ ہو۔ برتن دھونے والی مشین کے ساتھ بھی یہی اصول
اپنائیں۔ کوشش کریں کہ پانی کی ٹوٹی زیادہ دیر تک نہ چلے ،اور برتنوں کو
ہاتھ سے دوتھے وقت اپنے سنک کو گرم پانی سے بھر کر دھویں۔
جب آپ اپنے دانت صاف کرتے یا نہاتے ہیں تو اس دوران آپ پانی کا استعامل
اسی وقت کریں جب آپ کو اس کی رضورت ہو۔ ڈٹرجنٹ ،واشنگ پاؤڈر ،کپڑے
دھونے کے لقوڈ اور نہانے کے صابن کا استعامل احتیاط سے کریں۔ نہ رصف یہ
ماحول کے لیے اچھا ہے بلکہ آپ کی جیب (پاکٹ) کے لیے بھی۔

©Oleg Doroshin, fotolia.de

خوراک اور دیگر ٹوٹکے

ماحول بھی ایک ال محدود وسائل ہے۔ یہاں غیر رضوری طور پر کوئی اتنا دکھاوا کرنے کی رضورت نہیں۔
کیونکہ جرمنی میں سب کے پاس اچھا بھال کھانے کو ہے۔ جس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ کیا ہم آپ کو
اس بات کی تجویز کرسکتے ہیں کہ آپ اتنا خریدیں جتنے کی آپ کو رضورت ہے۔ آپ کے پڑوس میں پائی
جانے والی مارکیٹ اگلے ہفتے بھی سب کچھ بیچ رہی ہوگی۔ اور اگر ممکن ہو تو آپ مہربانی سے خوراک کو
ضائع نہ کریں۔

اگر آپ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جرمنی کے کسی بھی صارفین (کنزیومر)
کے ادارے میں حامئت کے لیے کال کرسکتے ہیں :اس کو جرمن زبان میں  Verbraucherzentraleکہا جاتا ہے۔
اور یا پھر اس شخص سے جس نے آپ کو  Deutschland-Begleiter.deکے بارے بتایا ہو بات کرلیں۔
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> جرمنی میں زندگی کے طور طریقے

خاندان معارشے کا ایک ستون
لوگوں کا اکٹھا رہنا خاندانی زندگی کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا کے ہر ملک اور معارشے میں خاندان ایک اہم
ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاندان کے افراد کا مقصد ایک دورسے کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ ہمیشہ
اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ،بہن بھائی اکھٹے پلتے بڑھتے ہیں ،اور خاندان میں دیگر افراد مثالً دادا اور
دادی ،مامو اور چاچو ،خاال اور پوپھی ،اور کزنز وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔

جرمنی میں خاندان

جرمنی میں جب لوگ خاندان کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب انفرادی
خاندان ہو تا ہے جو کہ اپنے ذاتی ماں باپ اور بچوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حتی
کہ بچوں کا اپنے دادا دادی کہ ساتھ جتنا بھی گہرا تعلق ہو عام طور پر وہ ایک
گھر میں اکٹھے نہیں رہتے۔ ایک انفرادی خاندان کی طاقت مرد اور عورت کے
آپس میں اچھے تعلقات پر مبنی ہوتی ہے۔  19صدی میں صنعتی انقالب کی
وجہ سے جرمنی میں چھوٹے خاندان کا رحجان رشوع اور بڑھے خاندان کی
اہمیت کم سے کم ہونا رشوع ہو گئی۔ اپنے گھروالوں اور وسیع خاندان سے دور
رہنے کیلئے آج کل جرمنی میں زیادہ تر لوگ شہروں میں فلیٹس میں رہنا پسند
کرتے ہیں۔
حصہ چھ ( )6کہ مطابق خاص پنا دی جاتی ہے۔
جرمنی میں ہر ایک انفرادی خاندان کو قانونی کتاب کے ّ
انفرادی خاندان کے اس خاص رطبے کی جڑیں انجیل مقدس کے نظریات کہ اندر محفوظ ہیں۔ بائبل کے مطابق
شادی خدا کی ایک اپنی ایجاد ہے اور اس کا مقصد ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ جسامنی مالپ ہے۔

خاندان بدل رہے ہیں

خاندان کے روایتی نظریہ کہ عالوہ جو کہ عام طور پر ماں ،باپ اور بچوں پر مشتمل ہوتا ہےمگر جرمنی
میں اس نظریہ کو اسطرح سمجھا جاتا ھے کہ خاندان کا مطلب پشت در پشت ایک دورسے کی زندگی کی
حفاظت کرنا اور ذماداری لینا ہے مثال کے طور پر ،اس میں خاندان کے وہ لوگ اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں
جو کہ پچھلے خاندان ،اکیلے ماں یا باپ ،اور یا پھر پچھلی بیوی یا شوہر سے ہوں اور چاہے ہجڑے یا ہم جنس
پرست ہوں۔
آ ج کل کی ہم آہنگی اور خاندانی روایات انجیل مقدس میں بیان کردہ خاندانی روایات اور طور طریقوں سے
بلکل ہٹ کر ہیں۔ .لیکن اگرچہ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آج کے ،خاندان‘ کی شکل غیر معمولی
یا اچھی نہیں ہے ،تو یہ رضوری ہے کہ ہم دورسے لوگوں کے مختلف عقائد اور فیصلوں کا احرتام کریں .یہ
جرمنی کا آزاد جمہوریہ ہونے کا ایک اہم پہلو ہے.
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خاندانی مشکالت

اگرچہ جرمنی میں بہت سے لوگ ایک خوشحال اور خوش مزاج شادی شدہ زندگی کی خواہش رکھتے ہیں مگر
اس کا مطلب یہ نہیں ہےکہ ایسا ہمیشہ ہی ممکن ہوگا۔ بہت سی شادیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اکرث لوگ
بغیر شادی کے ہی اکٹھے رہتے ہیں۔ آپ کو یہ اکرث سننے میں آئے گا کے جرمن لوگ „ایک خاص مدت تک
اکھٹے رہنے کی بات کرتے ہیں“ مثالً „عاجزی تعلق“ – اس نہ اہلکاری کےباعث ،آپکو بہت سے بچے دکھائی
دیں گے جو کہ ماں باپ کی ناکامیاب شادی یا طالق کی وجہ سے مشکالت کا شکار ہیں۔
گھر کو ایک سکون اور حفاظت کی جگہ ہونا چاہیے۔ مگر اسکو ممکن کرنے کے
لیے ،گھر میں موجود افراد کے درمیان باہمی عزت اورایک دورسے کی رضوریات
کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر کسی خاندان میں ایسی ذماداریوں کو رد کیا جائے ،تو
ویسے خاندان ہمیشہ مشکالت کا سامنا کرتے ہیں۔ اور اگر ایسے حاالت لڑائی
جھگڑے تک پہنچ جائیں ،تو ان جھگڑوں میں شامل مرد اور عورت کو عدالت
کاسامنا کرنا پڑتا ہے جس کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور کئی دفع ایسے
معامالت کی خرب ،آپکے پڑوسی یا دوست بھی پولیس کودے دیتے ہیں۔

جرمنی میں خاندان کیسے زندگی برس کرتے ہیں؟

©Wavebreak Media, 123rf.de

جرمنی میں بہت سے لوگ ایک بوڑھے گھرانے یا انفرادی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جرمنی کے بہت
سے لوگوں کا خواب ہے کہ انکا اپنا گھر ہو۔ گاؤں میں یہ بات عام سمجھی جاتی ہے کہ خاندان کی کئی
نسلیں ایک چھت تلے زندگی برس کریں۔
بہت سے گھرانوں میں ماں اور باپ دونوں کام کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت
ہے کہ ہائی کالس (اونچے درجے) کی زندگی رہنے کے لیے زیادہ کامئی کرنا
پڑتی ہے۔ مگر اکرث گھرانوں کو روزمرہ کی رضوریات کو پورا کرنے کے لیے بہت
کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ نا رصف عام ہے بلکہ جرمن قانون میں بھی لکھا ہے کہ
مرد حرضات کو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا پڑتا ہے ،مثالً برتنوں کو دوھونا،
ویکیوم کلیرن کے ساتھ صفائی کرنا ،کوڑا پھینکنا اور دیگر کام کرنا۔
جیسے کہ جرمنی میں بہت سے مرد اور عورت آپس میں بہت گہرا اور محبت بھرا تعلق رکھتے ہیں ،اس وجہ
سے وہ دونوں ہمیشہ ایک دورسے سے ہر ایک مسلے اور مسائل پر بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں۔ ایک
شادی شدہ مرد یا عورت کی ایک دورسے کی نظر میں اپنے دورسے بہن بھائیوں یا ماں باپ کی نسبت زیادہ
عزت ہوتی ہے۔ شادی کا یہ نظریہ انجیل مقدس پر مبنی ہے ،جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مرد اپنے ماں اور
باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ ایک تن رہے گا اور ایک نئے خاندان کو جنم دے گا جو کہ اسکے پچھلے
خاندان پر انحصار نہیں رکھے گا۔ مگر ہمیں پھر بھی اپنے پہلے خاندان کی عزت کرنا ہوگی۔
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گزشتہ چند سالوں سے،جرمنی میں زندگی اوقات بڑھ رہے ہیں ،مثالً لوگ عمر دراز ہو رہے ہیں اور اچھی
زندگی برس کر رہے ہیں۔ مگر نتیجتاً بہت سے عمر دراز لوگوں کو خاص توجہ کی رضورت ہوتی ہے۔ اور
بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ ساتھ دیگر رشتے داروں کو بھی اس معاملے میں مدد فراہم کرنا پڑتی ہے۔ بہت
سے دورسے عمر دراز لوگوں کی دیکھ بھال „ ایلڈرلی گھروں“ جن کو اردو میں بزرگوں کی دیکھ بھال
کے گھر کہتے ہیں ،وہاں کی جاتی ہے۔
ہم اس کو ایک بہت اچھا پالن بی سمجھتے ہیں کہ اگر رشتے داروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو اور یا
پھر گھروں میں بزرگوں کی دیکھ بھال نہ کی جا سکے تو خاندان اپنے بزرگوں کو „ایلڈرلی گھروں“ میں پنا
دیتے ہیں۔ بائبل کے مطابق ،بچے ماں باپ کی اور ماں باپ اپنے بچوں کی ذماداری ہوتے ہیں۔ اور زندگی
کے مختلف حصوں میں وہ ایک دورسے کی خدمت کے ذمدار ہیں۔

جرمنی میں لوگ بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں؟

جرمنی میں ماں باپ کا اپنی زندگی میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود مختار بنائیں۔ یہاں
لڑکیاں اور لڑکے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کے لیے چاہے وہ لڑکی ہو یا پھر لڑکا ،ماں باپ اپنے
اعلی مواقعے ڈھونڈھتے ہیں اور جرمنی میں دونوں جنسیں برابر کے
بچوں کے لیے تعلیم کے بہت خاص اور ٰ
مواقع اور حقوق سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
جرمنی میں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت محبت اور عزت سے پیش آتے ہیں۔ جرمنی میں کسی قسم
کی جسامنی اور نفسیاتی سزا مکمل طور پر قانون کے غالف ہے۔
ماں باپ ہمیشہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ بچوں کو سکول کے ہوم ورک میں
مدد مہیا کرتے ہیں۔ اور وہ اپنے بچوں کو دیگر رسگرمیوں ،جیسے کہ گرجا
گھر میں گانے بجانے ،سپورٹس کلبوں میں کھیل کود ،اور میوزک سکولوں میں
ساز بجانے  ،میں حصہ لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسطرح نہ رصف بچے ایک
خاص مقصد کی طرف تکمیل پاتے ہیں؛ بلکہ وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ
کھیلتے اور دیگر رسگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے معارشتی نظریات کو
بھڑاتے ہیں۔ اوپر بیان کردہ گروپ ،ہمیشہ دیگر ماملک سے آنے والے بچوں کو
بھی بخیر کسی مذہبی اور ثقافتی رکاوٹوں کے قبول کرتے ہیں۔
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> جرمنی میں زندگی کے طور طریقے

سپورٹس اور تفریحی رسگرمیاں
اگر آپ ایک ٹیم میں کھیلتے ہیں تو ٹیم میں شامل دورسے لوگوں کے ساتھ
زیادہ بولے بخیر ہی آپ بہت لطف اٹھاسکتے ہیں۔ کچھ میدان میں بال کو کک
لگانا پسند کرتے ہیں ،کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر تالیاں بجاتا پسند کرتے
ہیں۔ سپورٹس ہر رنگ ،جنس اور عمر کے لوگوں کو ایک دورسے کے قریب
التی ہیں۔ لیکن سب کے درمیان ایک چیز عام ہوتی ہے :گول کرنا اور کھیل میں
کامیابی حاصل کرنا۔ اسطرح آپس میں دوستی بھڑتی ہے۔ آپ ایک دورسے کو
جانتے ہیں ،زندگی کے اچھے ملحات شیر کرنے کے ساتھ ساتھ ،ایک دورسے کو
ہمت بھی مہیاء کرتے ہیں۔

سپورٹس نئے دوست بنانے کا ذریعہ

سپورٹس کے ذریعے آپ اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اچھے
تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ آپ کو ان کے رہن سہن ،سوچ بچار اور زبان کا پتہ
چلتا ہے۔اسکے عالوہ ،دورسوں کے ساتھ کھیلنے سے آپ کے دماغ ،جسم اور روح
کو تازگی ملتی جلتی ہے۔ سپورٹس نہ رصف آپ کو ہر روز کچھ کرنے کو دیتی
ہیں بلکہ آپ کو ایک اچھا اور صحت مند ہفتہ گزارنے میں مدد کرتی ہیں۔

کھیل کے دوران آپ اپنے بارے میں بھی بہت سیکھتے ہیں۔ آپ کو اپنی ذاتی حدود اور جسامنی طاقت کا
اندازہ لگتا ہے جو آپکو آ گے بھڑنے میں مدد مہیا کرتا ہے۔ جب آپ ایسی مشکالت پر قابو پالیتے ہیں پھر آپ
زندگی کو ایک نئے انداز میں گزارنا سیکھ جاتے ہیں۔

سپورٹس بہرت زندگی گزارنے کا باعث

روزمرہ کی سپورٹس ایک اچھی نوکری تالش کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوسکتی ہیں۔ عام طور پر نوکری
دینے واال ایسے لوگوں کی تالش میں ہوتاہے جو اپنے کام میں ذماداری ،ہمت ،اور مسلسل پن کا اظہار کرتے
ہیں۔ اگر آپ کے کام دینے والے کو پتا چلے کہ آپ ہر روز اپنی جسامنی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے
سپورٹس کھیلتے ہیں تو اس بات کا اس پر مثبت اثر پڑتا ہے۔
سپورٹس کلب میں مقامی لوگوں سے جان پہچان بنانا کسی نئی نوکری کا باعث بھی بن سکتا ہے ،کیونکہ ہو
سکتا ہے کہ انکے کسی ایسی کپنی یا جگہ پر تعلقات ہوں جنہیں آپ جیسے کسی شخص کی رضورت ہو۔
ویسے :روزمرہ کی زندگی کی طرح سپورٹس کےبھی اپنے قوانین ہیں۔ ہم آپ
سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان قوانین کے بارےمیں سیکھں کیونکہ یہ کھیلنے
والی ٹیموں کے آپس میں باہمی تعلقات کا بہت اہم ذریعہ ہیں۔ ایامنداری ،آپس
میں اچھا تعاون اور باہمی عزت بنیادی حصہ ہیں۔ ان خاص قوانین کے ساتھ
ساتھ آپ کو عام قوانین کا بھی خیال رکھنا ہوگا ،مثالً ،جم کے جوتوں کو رصف
جم کے وقت استعامل کرنا۔
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معارشتی ذماداری کی قبولیت

کھیل کود کے دوران آپ کو اپنے جسامنی اور ذاتی ہرن کو ثابت کرنے کا موقع
دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کھیلوں میں زیادہ شمولیت اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ اس
میں خاص محنت کریں اور اپنے کوچ سے رسٹیفکیٹ حاصل کرنے کی کوشش
کریں جوکے بعد میں آپ کو بچوں اور نوجوانوں کواپنے ذاتی سپورٹس کلب
میں سپورٹس سکھانے کے قابل بنا سکتا ہے۔ اسطرح آپ اپنے معارشے پر مثبت
اثرات مرتب کرسکتے ہیں۔
کھیل کود کے ذریعے مقامی لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ مقامی لوگوں
کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ غیر ملکی لوگوں سے کیسے اچھے انداز میں بات چیت کرسکتے ہیں۔
اسلیئے سپورٹنگ رسگرمیاں ان مشکالت کو دور کرسکتی ہیں۔ ثقافتی تبادلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں
پارٹیاں اپنے معارشتی اور ثقافتی ورثوں کو ایک دورسے کے ساتھ ایامنداری اور عزت کے ساتھ پیش کریں۔

جرمنی میں کھیل کود کی قسمیں

جرمنی میں تقریباً ہر قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ جن میں مرد اور عورتیں،
نوجوان یا بزرگ ،اور صحت مند اور کمزور سب حصہ لے سکتے ہیں۔ ان کھیلوں
کا مقصد عمر دراز لوگوں کے لیے اپنی صحت کا خیال اور بچوں کے لیے تفریح
کرنا ہے۔
لوگوں کو یہاں کھیل کود کے انگنت مواقع میرس ہیں۔ کافی لوگ سائیکل چالنا
یا بھاگنا پسند کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو جم جانا اچھا لگتا ہے۔ جب آپ کا
کونٹریک جاری ہو جاتا ہے تو پھر آپ جم میں کی جانے والی مختلف قسم کی
رسگرمیوں سے فائیدہ اٹھاسکتے ہیں۔
فٹبال ،جمناسٹک ،اور ٹینس بہت مشہور کھیل سمجھے ہیں۔ لیکن تیراکی ،جڈو اور بیڈمنٹن بھی کافی مقبول
سپورٹس ہیں۔ چھوٹے شہروں میں پائے جانے والے کئی سپورٹس کلبوں میں ،اکرث اچھے کھالڑیوں کو جگہ دی
جاتی ہے۔ اس وجہ سے ایسے کلب رصف پہلے سے تجربہ شدہ کھالڑیوں کو ہی خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت سے لوگوں کیلئے ایسے کلب اس وجہ سے بھی اچھے ہیں کہ یہاں „ہر کسی کے لیے سپورٹس میرس“
ہے۔ اور یہاں آپ اپنے پسندیدہ کھیل سے جسامنی ورزش کے ساتھ ساتھ کافی لطف بھی اٹھاسکتے ہیں۔
جرمنی کے کافی شہروں میں گرجا گھر ہمیشہ مختلف قسم کے کھیل پیش کرتے ہیں جن میں آپ بخیر پیسے
ادا کیے حصہ لے سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات گرجا گھر اضافی رسگرمیوں کا انتظام کرتے ہیں اور آپ ان میں
بھی شامل ہو سکتے ہیں۔
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دکھ درد کو سمجھنا اور مدد کی تالش
کوئی بھی شخص جو اپنے ملک کو ڈر یا کسی قسم کے خوف کی وجہ سے
چھوڑ کے بھاگتا ہے اسے بہت مشکالت اور تنگی کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکرث
انہوں نے بہت ہیبت ناک چیزوں کا سامنا کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان معامالت
کے بارے میں بات کرنا نا ممکن ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب آپ نے اپنے عزیز
و اقارب اور دوستوں کو کھو دیا ہو اور پھر بھاگ کر غیر ماملک میں ایک نئے
معارشے اندر زندگی برس کرنا پڑے۔ لیکن اس بات کو سمجھنا بہت رضوری ہے
کہ آپ اپنے ترک وطن کے تجربہ سے تبادلہ اختیار کریں اور ان دھک بھریں
داستانوں سے باہر نکل کر اپنی زندگی کو سنواریں۔
کسی قسم کا بھی صدمہ ایک بہت بڑا زخم ہوتا ہے ،جیسے کہ کوئی ٹوٹی ہوئی ٹانگ یا پھر گہرا زخم۔ آپ
رصف اس زخم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے چاہے یہ کسی بہت بڑے تشدد کا نتیجہ ہو۔ ہامرا
جسم اسکے درد کو سمجھنے اور شفا بخشے کیلئے مختلف طریقوں سے کام کرتاہے۔ مگر نتیجتاً دکھ اور
صدمہ ایسی تکلیفیں ہیں جو ہامرے جسم کے ہر حصے کو ،جیسے کہ :ہامرے خیاالت ،ہامری سوچیں ،ہامری
محسوسات اور ہامرے رویوں پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔
کسی حادثاتی مشکل کہ بعد انسان کا کردار اور ذہنی عالمتیں ایک نیا رغ اپنا
لیتی ہیں۔ کسی چیز پر دھیان کی کمی اس کی ایک عالمت ہے۔ اور اس کے
نتائج اس حدتک برے ہوسکتے ہیں کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کا بھی اچھے
طریقے سے خیال نہیں رکھ سکتے۔ کچھ حادثاتی شکار اس حد تک اثر انداز ہو
جاتے ہیں کہ وہ اکرث پریشانی اور جسامنی کمزوری مثالً جسم کا اکرث سوجانا ،کا
شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے اردگرد موجود اشیاء کی پہچان ختم ہونا رشوع
ہو جاتی ہے اور آپ کو ہر چیز پہلے سے مختلف نظر آتی ہے۔ اسکے عالوہ آپ
دیگر بیامریوں یا عالمتوں مثالً ،نیند میں کمی ،جسامنی کمزوری ،ڈراؤنے خواب،
خوف کے حملے اور رویے میں اچانک تبدیلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
صدمات اور شدید حادثات اور بھی بہت سی جسامنی بےچینیوں کا باعث بنتے ہیں جن میں :پھٹوں کی
کمزوری ،پھٹوں کا کھچاؤ ،شدید رس درد ،پیٹ میں درد ،اور الٹیوں کا آنا شامل ہے۔ اکرث ان سورتوں میں ڈاکٹر
حرضات بھی کسی بیامری کی تالش نہیں کر سکتے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے رویوں میں بھی کافی تبدیلی
آ جائے۔ مثال کے طور پر ،نوجوان ہیروئن ،چرس یا پھر دارو کا انتہائی حد تک استعامل رشوع کر دیں۔ بچے
اکرث خاموشی ،سنڈورم ،اور یا پھر توجہ میں کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات صورت حال اس حد تک
خراب ہو جاتی ہے کہ آپ خود خوشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان حاالت میں ،جرمنی میں رصف ہسپتال
ہی مدد مہیا کرسکتے ہیں۔
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ایسے حاالت میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی سے اس حد تک واقفیت ہو جاتی ہے
کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی خوشی نظر نہیں آتی ،آپ کو خود پر اعتامد نہیں
رہتا اور اکرث آپ دیوانوں جیسی حرکتیں کرنا رشوع کر دیتے ہیں۔ اگر حاالت
ایسے ہو جائیں تو آپ کو خود کو نہیں بلکہ ان سدمات کو جو آپ سے پیش آ
چکے ہو الزام دینا چاہیے۔ اکرث ایسی صورت حال کے ماتحت لوگ اپنے عزیز و
اقارب سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔
اگر آپ کو اس بات کا اندازہ لگے کہ آپ یا آپ کا کوئی دوست ان عالمتوں کا
شکار ہو تو آپ کو دل کھول کر کسی جاننے والے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ بعض اوقات شدید حادثاتی سدمات
کا اظہار ہفتوں یا مہینوں میں ہوتا ہے۔ اکرث جب آپ تھوڑی سکون کی حالت میں ہوتے ہیں۔ حادثاتی شکار،
بعض اوقات نارمل حاالت میں عجیب و غریب قسم کے رویہ کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یہ قابو سے باہر ہوتا ہے۔
ایسے نا معلوم رویہ کے اظہار کا تعلق بعض اوقات کسی کھانے کی خوشبو ،تصویروں ،رنگوں اور محسوسات
سے ہوتا ہے جو آپکی سوچوں کو ان صدمات سے منسلک کر دیتا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ
دوبارا ان صدمات کا شکار ہو گئے ہوں اور پھر آپ دوبارا ڈر اور خوف کے قبضے میں آجاتے ہیں۔

کیا ایک صدمہ سہنے واال شخص شفا پا سکتا ہے؟

اگر آپکو لگے کہ آپ یا آپ کا کوئی دوست کسی صدماتی عالمتوں کا شکار ہے
تو آپ کو پروفیشنل مدر کی تالش کرنی چاہیے۔ خاص کر جب ایسی عالمتوں کا
اظہار مسلسل ہوتا رہے۔ اسکے عالوہ ،ہامرا جسم ایسی شفائی قوتوں کا حامل
ہے کہ اکرث صدموں کے شکار لوگ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی صحت مند
ہو جاتے ہیں۔ بہت سے معامالت میں دکھ درد کا ردعمل یا ان کی شدت اور
مسائل خود کو پہلے چند دنوں اور ہفتوں میں ظاہر کرتی ہیں.

اگرچہ ،ایسا ممکن نہ ہو اور عالمتوں کے اثرات بری حد تک پھیل جائیں تو آپ کو جلدی سے ڈاکٹر کی طرف
رجوع کرنی چاہیے۔ آپ کو اس بات سے کسی قسم کی رشم نہیں آنی چاہیے کہ آپ کا جسم ایسی عالمتوں کا
اظہار کررہا ہے۔ یہ کسی قسم کی کمزوری کا نشان نہیں ہے بلکہ آپ کو اس با رے میں ،جلد از جلد کسی
سمجھدار شخص سے بات چیت کرنی چاہیے۔
چاہے صدماتی شکار لوگوں کے ساتھ کچھ بھی پیش آیا ہو ،انہیں اس بات کا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ ہوسکتاہے
کہ ایسے صدمات اور ان کے ذریعے پیش آنے والے حادثات اور دھبوں کو کبھی بھالیا نہ جاسکے ،لیکن آج،
ان حادثات اور انکے بعد پیش آنے والی عالمتوں اور پریشانیوں کو حل کیا جاسکتا ہے۔ یقیناً ،آپ کو کبھی
بھی اپنی امید کو کھانا نہیں چاہیے۔
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مدد آپکی مدد کیسے کرتی ہے؟

جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ مدر حاصل کرنے کی طرف آپ کا پہال قدم
کسی ایک شخص پر مکمل اعتامد ہے۔ لیکن ایسے لوگ اپنی مدد آپ بھی کر
سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،اگرآپ خود کو ریلیکس رکھیں اور سکون حاصل
کرنے کے طریقے ڈھونڈیں۔ اگر ہوسکے تو ان سب بہال دینے والی تصویروں،
رنگوں ،یا ذائقوں سے دور رہیں جن کا آپ کے سدماتی حادثات سے کسی قسم
کا تعلق ہو۔
اسکے عالوہ ایسے لوگوں کو ان چیزوں سے رابطہ رکھنا چاہیے جن سے انہیں خوشی میرس ہو۔ ایسا کرنے
سے آپ کی صالحیتیں بھڑتی ہیں۔ مثالً سکول میں یا پھر چھٹیوں کے دوران کوئی کورس کرنا۔ دیگر مددگار
رسگرمیوں میں ،دوستوں سے ملنا جلنا ،اپنے کام کی جگہ پر اچھےتعلقات بنانا ،رشتے داروں سے بات چیت
کرنا ،اور مثبت لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شامل ہے۔
یہ بھی بہت اچھی جب کوئی صدموں میں دبے لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس بات کی بہت سی گواہیاں
موجود ہیں کہ آپ کا شخصی ایامن بھی آپ کی مشکالت پر قابو پا سکتا ہے۔ اگر آپ کو مزید مدد کی رضورت
ہو تو آپ اپنے عالقے میں واقع گرجا گھر یا پھر اس شخص سے رابطہ کریں جس نے آپ کو Deutschland-
 Begleiter.deکے بارے بتایا ہو۔

ثقافتی جھٹکا اور غیر لوگوں سے جان پہچان

یہ رضوری ہے کہ آپ صدمات کی عالمتوں کو سنجیدگی سے لیں ،اور مدد کی
تالش میں رہیں۔ لیکن اگرآپ یہاں بیان کی گئی ایک یا دو عالمتوں کا شکار ہوں
تو پھر آپ اس عنوان میں بیان کی گئی بیامریوں کا شکار نہیں ہوسکتے۔ بحض
اوقات یہ رصف نئے معارشے میں آنے کا جھٹکا ہوتا ہے جیسے کہ ایک غیر
ملک میں غیر ملکی لوگوں سے جان پہچان کا پریرش۔ اکرث ایسا ثقافتی صدمہ
آپ کے بیرون ملک آنے کے پہلے مہینے کے دوران ہوتا ہے۔
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> تہوار اور قومی چھٹیاں

جرمنی میں بڑے دن کی آمد
کرسمس جس کو ا ُردو میں بڑا دن کہا جاتا ہے جرمن معارشے کا ایک بہت اہم
اور خاص حصہ ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ،بڑے دن کا وقت سال کا سب
سے اہم ترین وقت ہے جو کہ تاریخ اور روایات سے بھرپور ہے۔ کرسمس کی
تیاریاں خزاں کے موسم میں رشوع ہوجاتی ہیں اور کرسمس کو خوش آمدید
کہنے کے لیے دوکاندار مختلف قسم کی خاص اشیاء ،جن میں منفرد قسم
کی بیکڈ چیزیں جیسے کہ „جنجر بریڈ مین“ (دارچینی والے بسکٹس سے بنا
آدمی) ،بسکٹس ،اور جرمنی کا ایک خاص کیک (سٹولن) جو کہ مختلف قسم
کی گریوں اور میووں سے بنایا جاتا ہے ،شامل ہوتی ہیں۔ بہت سے شہروں
میں کرسمس کے بازار لگائے اور سجائے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کی بتیاں ،بڑے دن سے متعلقہ کردار ،اور
کرسمس ٹری لوگوں کے گھروں میں بڑے دن کی روح کو زندہ کرتی ہیں۔ دوست اور احباب کرسمس پارٹی کو
منانے کے لیے کلبوں میں یا گھروں میں ملتے ہیں۔

تحفے اور خاص مزاج

بڑا دن ہمیں اس بات کی یاد دالتا ہے کہ خدا نےایک بڑے عجیب اور معجزانہ طریقے سے یسوع مسیح کی
صورت میں انسان تک اپنی سیدھی رسائی حاصل کی۔ کرسمس کا مقصد یسوع مسیح کی پیدائش کو منانا
ہے۔ جو کہ ہامرے لئے خدا کا ایک عظیم تحفہ ہے
اس وجہ سے مسیحی لوگ بڑے دن پر ایک دورسے کے ساتھ تبادلہ تحائف کرتے ہیں۔ افسوس کی بات
یہ ہے کہ جرمنی میں بہت سے لوگوں کے لیے ،آپس میں تحفے بانٹنا یسوع مسیح کی پیدائش سے زیادہ
اہمیت رکھتا ہے۔ یسوع کی آمد کے دوران( ،کرسمس سے پہلے چار ہفتوں کے ٹائم کو آمد کا وقت کہا جاتا
ہے جو کہ دسمرب کے پہلے اتوار سے رشوع ہوتا ہے) بہت سے لوگ خریدوفروخت اور شاپنگ میں مگن رہتے
ہیں۔ جرمن لوگ خاص تحفوں کی تالش میں رہتے ہیں اور بڑے دن کے وقت کو ایک خاص موقع کے طور پر
منانے کے ساتھ ساتھ اسے مکمل جشن کا رنگ دیتے ہیں۔ بہت سے جرمن لوگ ،بڑے دن کو محبت کا نشان
سمجھتے ہیں ،کئی اسے خاندان کی رفاقت کا وقت اور کئی اسے دنیا میں اطمینان کی نظر سے دیکھتے ہیں
اور کئی اکرث اس کے بنیادی مسیحی مطلب سے ناواقف ہوتے ہیں۔

گرجا گھروں میں عبادت اور بڑے دن کی کہانی

چوبیس کی رات کو ،دسمرب  24کو ،گرجا گھر لوگوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ اکرث
وہ لوگ بھی جن کا خدا پر گہرا ایامن نہیں ہوتا ،روایتی طور پر چوبیس کی رات
کو گرجا گھروں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ ان خاص عبادات کے لیے گرجا
گھر ہر ایک شخص کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ دورسے مذاھب اور معارشوں کے
لوگوں کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بہت سے گرجا گھروں میں ،چوبیس
کی رات کو بچے ایک ڈرامے کی صورت میں یسوع مسیح کی پیدائش کی کہانی
کو پیش کرتے ہیں جس کو „نوعیت کا ڈرامہ“ (اس وقت سے مشابہت رکھنے
واال کھیل) کہا جاتا ہے

©Karl-Heinz Laube, pixelio.de

یسوع مسیح کے ماں باپ کو مردم شُ امری میں داخل ہونے کےلئے کافی ملبا سفر کرنا تھا۔ بیت اللحم میں،
یوسف اور مریم کو رصف جانوروں کے باڑے میں رہنے کو جگہ ملی ،لحاظہ یسوع مسیح کی پیدائش ایک
بڑے مہذب ماحول میں ہوئی۔ عام سے بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگوں نے سب سے پہلے یسوع کی پیدائش
کے بارے میں فرشتوں کے ذریعے سنا۔ اسکے بعد ایک ستارے نے مجوسیوں کو اس جگہ کی راہ دکھائی
جہاں یسوع مسیح جو کنواری مریم سے پیدا ہوا ،رکھا گیا تھا۔ .ان کرداروں کو جن کو آپ گھروں یا گرجا
گھروں میں سجے دیکھتے ہیں وہ بھی „نوعیت کی کہانی“ کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس کو „اس منظر کا نظارہ“
کہا جاتا ہے۔
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ایک خاص موسم

کرسمس کی عبادات ایک خاص تہوار کے ماحول کے تحت ،موسیقی کے ذریعے،
بائبل میں موجود کرسمس کی کہانی اور مزامیر کے ذریعے ،اور روشنیوں اور
چمکدار ماحول کے ذریعے کی جاتی ہیں .اپنی زندگی میں کرسمس کی روح کی
تازگی کے لئے یہ رضوری ہے کہ ہم کرسمس کی عبادات اور تیاریوں میں حصہ
لیں۔ حیران کن یا غصے نہ ہوں ،اگرچہ ،آپ کو ایسا لگے کہ کرسمس کی عبادت
کے دوران یا بعد میں لوگ آپ سے بغیر سالم لیے یا پھر گفتگو کیے اپنے گھروں
کو چل بسیں۔ .کیونکہ جرمنی کی روایات کے مطابق ،وہ اپنے خاندانوں کے
ساتھ جشن منانے کے لئے جلد از جلد اپنے گھروں کو جا رہے ہیں.

©Achim Reicher, pixelio.de

بڑے دن کی چھٹیوں دسمرب  25/26کے دوران ،جرمنی میں اتنی گہام گہمی نہیں ہوتی۔ تقریباً ہر ایک شاپنگ
سینٹر اور مالز بند ہوتے ہیں اور لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ کرسمس کا مطلب اپنے قریبی
عزیز و اقارب کے ساتھ خوشیوں کو منانا ہے؛ اور نوجوان اور شادی شدہ بچے اپنے سرسال کے ہاں تہوار کو
مناتے ہیں۔ جب آپ کے دوست کرسمس پر آپکو کسی قسم کی دعوت نہ دیں ،تو اسے نہ تو غیر مہذب اور
نہ ہی غیر معمولی سمجھا جاتا ھے۔ کیونکہ کرسمس کو اپنی انفرادی فیملی کے ساتھ منانا ،جرمن معارشے
کی ایک تاریخی روایت ہے۔
ایک اور چھٹی ،جسکو „نئے سال کی شام“ کہتے ہیں۔ اسےبھی بڑے دن کے ایک ہفتے کے بعد دسمرب  31کو
بڑے شور رشابے سے منایا جاتا ہے۔ اسکا کرسمس سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر یہ ہامرے نئے سال ابتدا کا
آغاز کرتی ہے۔
ہامری امید ہے کہ آپ کرسمس کے موقع پر اسکے صحیح معنوں سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسکی خوشیوں
میں بھی شامل ہوسکیں۔ ہم آپ سب کو خوشیوں اور مرستوں سے بھرپور بڑا دن مبارک کہتے ہیں.
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> تہوار اور قومی چھٹیاں

ایسٹر کا تہوار اور جرمنی
فروری کے مہینے میں ،جرمنی میں دوکاندار چاکلیٹ سے بنے انڈے اور
خرگوش بیچنا رشوع کر دیتے ہیں۔ یہ اشیاء ایسٹر کی آمد کی خاص نشان دہی
کرتی ہیں عید ایک ایسا تہوار ہے جس کی جڑیں مخربی معارشے میں گہری
حد تک منسلک ہیں۔ ایسٹر کی آمد ہر سال ایک ہی دن پر نہیں ہوتی ،بلکہ ہر
سال ایک یا دو ہفتے آگے پیچھے پڑتی ہے۔ عام طور پر اس کی آمد موسم بہار
کے پہلے پورے چاند کے بعد ہوتی ہے ،جو کہ بہت سے سالوں میں مارچ کے
مہینے کے اختتام یا پھر اپریل کے رشوع میں ہوتی ہے۔
مسیحی لوگوں کے لیے ،مبارک جمہ سے لےکر عید کے ایک دن بعد آنے والے سوموار تک کے مواقعے اور
رسم و رواج ،سال کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہیں۔ جرمنی میں „مبارک جمہ“ اور „ایسٹر سوموار“ پر ملک
بھر میں چھٹی ہوتی ہے جس دوران ہر قسم کے کاروبار کو بند کر دیا جاتا ہے۔ عید کے دوران کھائے جانے
والے چاکلیٹ کے انڈے اور خرگوش نئی زندگی اور یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عالمت
ہیں۔ اس موسم کے دوران خدا کی بنائی مخلوقات بھی ایک نیا جنم لے رہی ہوتی ہیں اور یہ بہار کے موسم
کی آمد بھی ہوتی ہے۔ جوکہ عید قیامت املسیح کے لیے ایک خاص منظر اور مقصد کو واضح کرتاہے۔

جرمنی کی روایات

ایسٹر کی بہت سی روایات مسیحیت سے تعلق رکھتی ہیں مگر جرمنی میں گزشتہ چند برسوں سے وہ اپنی
اصلیت کو کھو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ،ایسٹر کی آمد کے پچاس دن پہلے روزوں کا وقت ہوتا تھا اور
اس وقت کے دوران مسیحی لوگ خود کو ایسٹر کو منانے کے لیے تیار کرتے تھے۔ اس وقت کو „رسائی اور
روزوں“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کئی مسیحی لوگ مکمل طور پر کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اور اکرث
رصف ان چیزوں کو کرنے یا کھانے پینے سے بعض رہتے ہیں جن کے بغیر وہ عام طور پر گزارا نہیں کر سکتے
تاکہ وہ مکمل طور پر اپنی پوری توجہ خداوند یسوع اور اسکے عطا کردہ کفارے پر لگا سکیں۔ روزوں کے
دوران،اگرچہ کے دوکانوں اور بازاروں میں پھر بھی چاکلیٹس ،کینڈیاں ،اور دیگر میٹھی اور دل کو للچارنے
والی اشیاء بیچی یا سجائی جاتی ہیں لیکن روزے رکھنا پھر بھی مسیحی لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔

جمعرات کی شام کا آخری کھانہ اور مبارک جمہ

عید الفسح (ایسٹر) سے پہلے آنے والی جمعرات ،جس کو مسیحی لوگ مبارک
جمعرات یا یسوع مسیح کے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانہ کی رات بھی
کہتے ہیں یہ رات ان ناموں سے جانی جاتی ہے۔ بائبل مقدس فصہ کے کھانے
(آخری کھانے) کی مکمل کہانی بیان کرتی ہے .اس آخری کھانے کے دوران،
یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے اٹھائے جانے والے دکھوں اور ملحات
کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ انگوروں کی بنی مہہ اور بغیر خمیر سے
پکی روٹی میں حصہ لیتے ہیں۔ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ کھانہ اس لیے کھاتے ہیں تاکہ اسکے آسامن
پر اٹھائے جانے کے بعد ،اسکے شاگرد اور وہ جو اس پر ایامن رکھتے ہیں اس کی یاد گاری میں مہہ اور روٹی
توڑنے کے ذریعے مسیح یسوع کے ساتھ اپنی رفاقت رکھ سکیں۔ اور اسی رات اسے پکڑوایا بھی گیا۔
ہامرے گناہوں کی خاطر یسوع مسیح سے سوال وجواب پوچھے گئے ،اسے مارا
گیا ،اور پھر صلیب پر چڑھایا گیا۔ مسیحی لوگ خداوند یسوع کی صلیب پر
خوفناک موت کے منظر کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ جس کو مسیح کی „صلیبی
موت“ کہتے ہیں اور اسے „مبارک جمہ“ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ گنا ہم
سب کو خدا سے جدا کرتا ہے۔ اسکا ذکر بائبل مقدس میں کیاگیا ہے۔ خدا اچھا،
موسی
پاک اور ہمیشہ سچا خدا ہے۔ اسلئے ،کوئی بھی اسکی حضوری (جیسی
ٰ
نبی نے دیکھی) میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہر ایک شخص گناہ گار ہے۔
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گناہ ہمیں موت کی طرف دھکیلتا اور خدا سے ہمیشہ کی علیحدگی کے رخ لےجاتا ہے۔ ہم انسان اپنی مدد
آپ اس حالت کو بدل نہیں سکتے۔ حتی کہ ابراہام کے بیٹے اضحاق کی کہانی بھی صدیوں پہلے ،ہامری توجہ
آنے والے مسیح کی طرف دالتی ہے۔ جب ابراہام کا بیٹا قربان ہونے کو تھا ،اس ملحے خدا نے اسکی جگہ
بکرے کی صورت میں قربانی مہیاء کی -تاکہ ابراہام کا بیٹا زندہ رہسکتا۔
انجیل مقدس اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جانوروں کا خون اور قربانیاں ہمیں خدا کے غذب اور اسکی
عدالت سے ہرگز بچا نہیں سکتیں۔ اسلئے ایک پاکیزہ اور مکمل قربانی کی رضورت تھی۔ مگر گناہ سے پاکیزہ
اور روحانی شخصیت تو رصف خدا خود ہیں۔ اسلئے رصف خدا خود ہی ہمیں ہامرے گناہوں سے نجات بخش
سکتا ہے۔ بائبل میں لکھے بہت سے صحیفے یسوع مسیح کی آمد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
یہ نجات دہندہ ،جس کو یسوع املسیح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ ایک عام انسان سے بہت درجے بڑھ
کر ہے۔ خدا خود مسیح یسوع کی صورت میں زمین پر آیا۔ یسوع کی پیدائش کے  750سال پہلے ،یعسیاء نبی
اس بات کی پیشن گوئی کرتاہے کہ مسیح ایک قربانی کے برے کی مانند ہامرے گناہوں کےلئے اپنی جان
دیگا۔ جب یوحنا نبی نے یسوع مسیح کو پہلی بار دیکھا ،تو اس نے بڑے جوش سے کہا„ :یہ خدا کا برہ ہے
جو دنیا کو اس کے گناہوں سے نجات دیگا“۔

یسوع خدا تک رسائی کے رستے کو ہموار کرتے ہیں

یسوع نے صلیب پر اپنی جان دیکر ،ان سب انسانوں کو جو اس پر ایامن رکھتے
ہیں گناہ سے چھٹکارا بخش دیا؛ اور اپنے جی اٹھنے کے ذریعے خدا تک ہامرے
راستے کو ہموار کردیا۔ بائبل مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب یسوع
نے صلیب پر اپنی جان دی ،تو اس ملحے ہیکل میں لگا پردہ اوپر سے نیچے خود
ہی دو حصوں میں تقسیم ہوگیا۔ یہ منظر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اب
انسان اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ یسوع کے وسیلہ سے اب انسان
خدا کے ساتھ اپنا ذاتی رابطہ قائم کرسکتا ہے۔ ہمیں اس بات پر کامل ایامن ہے
کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کرسکتے ہیں اور ایک دن خدا کی ابدی رفاقت میں زندگی
گزار سکتے ہیں۔
مبارک جمہ کے واقعات نہ تو کوئی حادثہ تھے ،اور نہ ہی شیطان کی ساری چاالکیوں میں اسکی فتح۔ بلکہ
خدا نے اس دن پیش آنے والے سارے واقعات کو پہلے سے مقرر کر رکھا تھا ،جن کا ذکر آپ داؤد نبی کے
زبور  22میں ،یسعیاہ نبی کی کتاب کے  53باب میں ،اور یوحنا کی انجیل کے  10باب میں دیکھ سکتے ہیں۔
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آپکو شائد کبھی لوگوں سے سننے میں آیا ہو کہ صلیب پر چڑھایا جانے واال شخص یہوداہ تھا نہ کہ مسیح
دعوی ان باتوں کو
یسوع۔ اس کے بارے میں کوئی بھی تواریخی گواہیاں موجود نہیں اور نہ ہی یہ جوٹھا
ٰ
ثابت کرتا ہے جو یسوع مسیح نے کئی دفع ،خود اپنی زبان اپنی صلیبی موت کے بارے میں کیں۔ اور اگر آپ
نے یہ بھی سنا ہو کہ مسیحی لوگ صلیب کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی غلط خرب ہے۔ کیونکہ مسیحی لوگ
رصف اور رصف زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔

ایسٹر کا اتوار – اسکے بدن کا جی اٹھنا

عید کے اتوار کو مسیحی قوم یسوع کے جی اٹھنے کے روز سے یاد رکھتے ہیں
کرسچن لوگ اس بات پر ایامن رکھتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی ا ُٹھا،
(وہ مردہ جسم میں نہیں پڑھا رہا) اور اسنے موت پر فتح حاصل کی ،بالکل اسی
طرح ،جیسے اس نے اپنے مرنے سے پہلے کئی دفع لوگوں کو بتایا۔ اس کی ایک
مثال متی کی انجیل کے  12باب میں شامل ہے ،جہاں یسوع اپنی موت کے منظر
کو یوناہ نبی کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں جس نے مچھلی کے پیٹ میں تین دن
گزارے۔
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بحض لوگ خداوند کے صلیب پر مارے جانے اور جی اٹھنے پر ایامن نہیں رکھتے۔ حتی کہ بائبل مقدس میں
جو خدا کا کالم ہے خدا کے بہت سے نبی یسوع مسیح کے کنواری مریم سے پیدا ہونے ،اسکے دکھ اٹھانے،
مارے جانے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ساری پیشنگوئیاں یسوع کے دور میں
پوری ہوگئیں۔ بائبل کے عالوہ ان باتوں کی اور بھی دیگر گواہیاں موجود ہیں جیسے کہ رومن حکومت اور ان
کی لکھی تاریخ کی کتابوں میں۔ دورسے لفظوں میں یہ کہ ،یسوع مسیح کی موت اور اسکے جی اٹھنے کے
بارے کئی تاریخی حوالہ جات ،گواہیاں اور ثبوت موجود ہیں۔
جاش میکڈوول جوکے دنیا کا ایک مشہور عامل تھا ایک دفع بائبل مقدس کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا لیکن اپنی
تالش اور ثبوتوں کے ڈھونڈھتے وقت وہ خود ہی مسیحی بن گیا۔ پھر اس نے اپنی ریرسچ اور ثبوتوں کی
تالش کے نتائج کو اپنی کتاب „ “Evidence That Demands a Verdictمیں بیان کیا۔
یسوع مسیح کے دور میں موجود حکومتوں کے ساتھ ساتھ فقی اور فریسی اس بات سے بہت خوفزدہ تھے کہ
یسوع واقع ہی کہیں مردوں میں سے جی نہ اٹھیں۔ اس وجہ سے رسکاری طور پر انہوں نے یسوع کی قرب بند
کر کے اس پر پہرہ لگا دیا۔ مگر اس کے باوجود خداوند جسامنی حالت میں مردوں میں سے جی اٹھے اور اس
دور کی حکومت نے اسے کوئی نیا جسم عطا نہیں کیا تھا بلکہ وہی یسوع جسکو دفنایا گیا تھا وہ جی اٹھا۔
اپنے جی اٹھنے کے بعد یسوع کافی لوگوں کو دکھائی دیئے ،اور اسے ایک دفعہ مچھلی کھاتے بھی دھیکا
گیا۔ تھامس جو یسوع کے بارا شاگردوں میں سے ایک تھا اسے پہلی بار یقین نہ آیا کہ مسیح مردوں میں سے
جی اٹھے ہیں۔ بلکہ جب تک اس نے خود یسوع کو نہ دیکھا اور اسکے زخموں والی جگہ کو نہ چھواہ ،تب
تک اس نے یقین نہ کیا۔ اگر یسوع مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو آ ج ہامرا اس پر ایامن النا بےمقصد ہوتا۔
عید کے اتوار پر ،دنیا بھر میں بہت سے مسیحی لوگ „خداوند یسوع جی اٹھے ہیں“ „وہ حقیقتاً جی اٹھے
ہیں“ کہہ کر اور خوشیوں کے نعرے لگا کر خداوند یسوع میں اپنے ایامن کا
اظہار کرتے ہیں اور ان لفظوں کے استعامل کے ساتھ ایک دورسے کو „ایسٹر“
مبارک کہتے ہیں۔

مزید معلومات

اگر آپ ایسٹر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک
بہت خاص پروگرام جس کو „عید کا باغ“ کہتے ہیں ،دیکھ سکتے ہیں۔ (آپ اس
ویب سائٹ کو جرمن زبان میں کھولیں)www.sinnenpark.de/html/veranst/termine2012.html :
یہاں آپ ایسٹر کی کہانی کو آخری کھانے کی جمعرات سے لیکر ایسٹر کے اتوار تک ایک ایسے انداز میں
دیکھ سکیں گے جس کے اثرات آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔
بہت سے گرجا گھر ایسٹر کے موقع پر گروپ کی صورت میں پیدل چلنا یا پھر ایسٹر کی صبح کو ناشتہ کا
انتظام کرتے ہیں۔ لوگوں کو چاہے وہ مسیحی لوگ نہ بھی ہوں ،بغیر کچھ ادا کیے ان میں شامل ہونے کی
اجازت ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کو ان میں سے ایک موقع پر شامل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اس شخص کے
ساتھ بھی آ سکتے ہیں جس نے آپ کو  Deutschland-Begleiter.deکے بارے بتایا ہو۔ آپ ہامری ویب سائٹ پر
موجود ان لوگوں سے رابطہ کرسکتے ہیں جو آپ کے عالقے میں رہتے ہیں جو آپکو مسیح ایامن کے بارے
تعلیم دے سکتے ہیں۔
ایک اور بات :اگر آپ کو نظر آئے کے بچے اپنے گھروں کے صحنوں میں
کینڈیاں تالش کر رہے ہیں ،یہ بھی ایسٹر کے تہوار کا حصہ ہے۔ چیزوں اور
تحفوں کو چھپانا جن کو بچے تالش کرسکیں یہ بھی جرمن معارشے کا ایک
بہت خوبصورت حصہ ہے۔
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یسوع مسیح کے زندہ آسامن پر اٹھائے جانے کا دن
ایسٹر کے چالیس دن کے بعد جسکو مسیحی لوگ „یسوع مسیح کے زندہ
آسامن پر اٹھائے جانے کا دن کہتے ہیں“ .یہ دن اس بات کی نشاندھی کرتا ہے
کہ جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح زمین پر نہیں رہے۔ بلکہ اپنے شاگردوں
کی آنکھوں کے سامنے ،وہ واپس اپنے آسامنی باپ کے پاس سیدھے جنت میں
جاتے ہیں۔ لوقا رسول اپنی انجیل کی تفصیر کے  24باب میں اس منظر کو بیان
کرتا ہے۔
„پھِر وہ ا ُنہیں ِ
بیت عنیاہ کے سامنے تک باہِر لے گیا اور اپنے ہاتھ ا ُٹھا کر ا ُنہیں
برکت دی۔ جب وہ ا ُنہیں برکت دے رہا تھا تو ا َیسا ہُؤا کہ ا ُن سے ُجدا ہو گیا
اور آسامن پر ا ُٹھایا گیا“۔ (لوقا )51-50 : 24

©Kathrin Brechbühler, pixelio.de

اس موقع سے آگے ،یسوع لوگوں کے درمیان دکھائی نہیں دیتے۔ اب وہ جنت میں اپنے باپ کے ساتھ ہیں۔
اور دنیا کے اختتام پر ،وہ دوبارا وہاں سے جسامنی صورت میں واپس آئیں گے۔ مگر اپنے آسامن اٹھائے جانے
سے اب تک ،ہم خداوند یسوع تک دعا کے ذریعے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
یسوع اپنے پیچھے چلنے والوں کو زمین پر اکیال نہیں چھوڑ گئے۔ بلکہ وہ ہم سب کے لیے اپنی روح
القدس کو بھیجتے ہیں جسکے ذریعے وہ ہر ایک ایامندار کی زندگی میں اپنی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔
مسیحی لوگ روح القدس کے نزول اور اس کے ہامرے درمیان رہنے کے تہوار کو بھی مناتے ہیں۔ جس کو
„پینتیکوست“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

آ سامن پر اٹھائے جانے کا دن :ایک بھولی ہوئی چھٹی

آج کل بہت سے لوگ خداوند کے زندہ آسامن پر اٹھائے جانے اور اس روز منائے
جانے والے تہوار کے اصلی مقصد کو بھول چکے ہیں۔ جرمنی میں ابھی بھی اس
روز قومی چھٹی ہوتی ہے۔ مگر ،بہت سے لوگ اس روز „فادرز ڈے“ کو منانا
رشوع کر چکے ہیں جب وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ خوب رشاب کے
مزے لوٹتے ہیں۔
پہلے وقتوں میں،اس روز کچھ خاص روایات منائی جاتی تھیں جو کہ کیھتی
باڑی کرنے والے لوگوں کے درمیان زیادہ مشہور تھیں۔ وہ اپنی فصلوں کی اچھی کاشتکاری کے لیے دعا کرتے
تھے۔ اس روز کسان مرغی کا گوشت یا پھر دیگر پولٹری کا گوشت کھاتے تھے۔ جیسے کہ مختلف مثالوں سے
بھری بطخ کا گوشت جسے „اڑتا ہوا گوشت“ بھی کہا جاتا تھا۔ اسکے عالوہ ،ڈبل روٹی اور مختلف قسم کی
بریڈز کو پرندوں کی شکل میں پکایا جاتا تھا جوکے اس دن کی خاص روایات میں سے ایک تھی۔
مسیحی لوگ اس روز عام طور پر پبلک سے بھری کھلی جگہوں پر روحانی عبادات کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسی
عبادات میں مسیحی اور غیر مسیحی سب لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔
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جرمنی میں عید پینتیکوست
یسٹر کے پچاس دن کے بعد ،خداوند یسوع کے وعدے کے مطابق روح القدس کا نزول ہوتا ہے جسکو مسیحی
لوگ عید پینتیکوست یا روح القدس کے نزول کا دن سے یاد رکھتے ہیں جیسے کہ یہ تہوار جرمن معارشے اور
اسکی مذہبی روایات سے خاص تعلق رکھتا ہے ،اسکے بعد آنے والے سوموار کو ،جسکو برطانیہ میں „چوٹھے
سوموار“ کے نام سے جانا جاتا ہے اس روز بھی جرمنی میں عوامی چھٹی ہوتی ہے اور بازار اور دوکانیں بند
ہوتی ہیں۔

بائبل کے مطابق پس منظر

ید پینتیکوست کی ابتدا کا ذکر نئے عہد نامے میں درج واقع سے رشوع ہوتا ہے۔ ایک تہوار کو منانے کے لیے،
یروشلیم میں جو کہ اس وقت رومن تہذیب کا گھر تھا بہت سے لوگ جمع تھے۔ یسوع مسیح کے شاگرد ایک
گھر میں اکٹھے تھے جب ایک عجیب وغریب واقع پیش آیا۔ جس کو بائبل مقدس اس طرح بیان کرتی ہے:
 2کہ یکایک آسامن سے ا َیسی آواز آئی َجیسے زور کی آندھی کا س ّناٹا ہوتا ہے
اور ا ُس سے سارا گھر جہاں وہ بَیٹھے تھے گُونج گیا۔  3اور ا ُنہیں آگ کے شُ علہ
کی سی پھٹتی ہُوئی زُبانیں ِدکھائی ِدیں اور ا ُن میں سے ہر ایک پر آ ٹھہرِیں۔
وح القُدس سے بھر گئے اور غَیر زُبانیں بولنے لگے جِس طرح
 4اور وہ سب ُر ُ
ُروح نے ا ُنہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ (اعامل )4-2 : 2
 6جب یہ آواز آئی تو بِھیڑ لگ گئی اور لوگ َدنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یِہی
ُسنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔  7اور سب َحیران اور متع ُّجب
ہو کر کہنے لگے دیکھو! یہ بولنے والے کیا سب گلِیلی نہیں؟۔ ِ 8پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے
وطن کی بولی ُسنتا ہے؟ (اعامل )8-6 : 2

“Jean II Restout: „Pfingsten

پینتیکوست کے بعد یسوع مسیح کی خوشخربی کی خرب پوری دنیا میں میں پھیل گئی۔

یہ عید پینتیکوست کا دن تھا جب مسیحی لوگوں کو روح القدس دیا گیا۔ نتیجتاً :اب خدا ان کے اندر (دلوں
میں) میں آگیا اور ان میں رہنا رشوع ہوگیا۔ وہ ڈرا ہوا یسوع کے شاگردوں کا گروپ روح القدس سے بھرپور،
مختلف زبانوں میں اب خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنا رشوع ہوگیا۔ اس وقت سے لیکر آج تک ہر انسان اپنی
زبان میں اپنے لیےخدا کی محبت کو جان سکتا ہے۔

خدا کی خوشخربی کی باتیں بہت تیزی سے پھیلتی چلی گئیں۔ بہت سے لوگ اپنے پرانے رستوں کو چھوڑ کر
سیدھی راہ پر چلنے لگے۔ خدا کی محبت کے وسیلہ سے وہ اپنی گنہگار زندگی کو ترک کرنے لگے۔ کیونکہ
وہ اب ایک نئی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ خداوند یسوع کے بارے جاننے کے لیے وہ ہر روز مال کرتے تھے۔
وہ ایک بڑے مسیحی خاندان کی مانند جشن منایا کرتے تھے۔ دورسے لفظوں میں „پینتیکوست کا دن“ پوری
دنیا کے مسیحی لوگوں اور گرجا گھروں کے لیے ایک سالگرہ کا دن ہے۔ اور اپنی ابتدا ہی سے ،یہ دن دنیا کے
مختلف لوگوں اور مختلف زبانوں سے رشوع ہوتا ہے۔ جس کا یہ ہوا کہ مسیحیت ایک عاملگیر عقیدہ ہے۔
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آج کی عید پینتیکوست

تیرسی صدی عیسوی سے لیکر آج تک گرجا گھروں میں ،پینتیکوست کے تہوار کو ایسٹر کے بعد آنے والے
پچاسویں دن پر منایا جاتا ہے۔ عربانی زبان میں پچاس کا مطلب „پینتیکوست“ ہے اور اسی وجہ سے ،اسے
انگریزی زبان میں پینتیکوست کہا جاتا ہے۔ جرمنی میں پینتیکوست پر دو دن کی چھٹی ہوتی ہے جنکو
برطانیہ میں چھوٹے اتوار اور چھوٹے سوموار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گرجا گھر اکرث اس روز کھلی جگہوں
پر بڑی عبادات ک انتظام کرتے ہیں۔ لوگ عام طور پر گھروں سے باہر نکل کر اس مناتے ہیں اور اسکے ساتھ
ساتھ موسم گرما کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
کرسمس یا ایسٹر کی طرح اس تہوار سے کوئی اتنی زیادہ روایات منسلک نہیں
ہیں۔ گرجا گھروں کو „برچ کے چھوٹے درختوں کی شاخوں“ سے سجایا جاتا
ہے۔ اور لوگ باہر پہاڑوں پر چلنے پھرنے جاتے ہیں۔ جرمنی کے چند عالقوں
میں لوگ لکڑیوں کو اونچی مقدار میں اکٹھا کر کے اس کو آگ لگاتے اور اس
کے اردگرد کھڑے ہوتے ہیں جس کو انگریزی میں „بون فائر“ کہا جاتا ہے۔ گاؤں
میں لوگ اس روز کو ،ملبے موسم رسما کے ختم ہونے پر ،پہلی بار اپنے جانوروں
کو چرنے کے لیے چھوڑنے پر منایا کرتے تھے۔ اکرث اس روز کو مناتے وقت،
جانوروں میں سب سے آگے چلنے واال جانور ،جوکے ہمیشہ بیل ہوتا تھا اسے
مختلف قسم کی جھنڈیوں اور ہاروں سے سجایا جاتا تھا جوکے باقی جانوروں کی رہنامئی کرتا تھا۔ آج کل ،ان
میں سے بہت روایات کا نام و نشان نہیں رہا۔

©siepmannH, pixelio.de

مگر پھر بھی ،روح القدس کو منانے کے لیے ،پینتیکوست کا دن آج بھی امید اور خوشی کا دن ہے جن کی
ہامری دنیا کو سخت رضورت ہے۔
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عوامی چھٹیاں
جرمنی میں قومی چھٹیوں کا مقصد یہاں منائے جانے والے خاص تہواروں کی
پہچان ہے۔ یہاں بہت ساری قومی اور عوامی چھٹیوں کا تعلق مسیحی تہواروں
اور انکی بنیاد سے منسلک ہے مثالً :ایسٹر کا دن ،یسوع مسیح کے زندہ آسامن
پر اٹھائے جانے کا دن ،اور عید پینتیکوست کا دن۔ ہم نے ان چھٹیوں کی مذید
تفصیالت کو اپنی ویب سائٹ کے دورسے حصوں میں بیان کیا ہے جوکے آپ
پڑھ سکتے ہیں۔ جرمنی میں دیگر چھٹیاں جیسے کہ „پہلی مئ کا دن“ اور
„جرمن ہم آہنگی کا دن“ قومی چھٹیوں اور سیاسی اور معارشتی اہمیت کی
حیثیت رکھتی ہیں۔
تقریباً ساری دوکانیں بند ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو اپنے کاموں اور نوکریوں سے فرصت ہوتی ہے۔
ایسی چھٹیوں کی وجہ سے ،لوگ ہمیشہ اپنے آرام کے دن کو مسیحیت میں شامل ساتویں دن آرام کے
عقیدے کے مطابق سمجھ سکتے ہیں جسکا تعلق جرمنی اور یورپ کی مذہبی روایات کے ساتھ گہرے طور
پر منسلک ہے۔

جرمن یکجہتی کا دن

دورسی عاملی جنگ کے بعد یورپ میں نئے سیاسی مسائل کی رشوعات ہونے لگیں ،مرشقی یورپ کے
کمونیست ماملک کے درمیان نام نہاد „رسد جنگ“ کے آغاز کے ساتھ ،سوویت یونین کا غلبہ ،اور سارے
مخربی یورپ کے ماملک امریکہ کے زیر انتظام چلنے لگے۔ ان مسائل کی بدولت 1949 ،میں مرشقی
جمہوریہ جرمنی ( )East Germanyاور مخربی وفاقی جمہوریہ جرمنی ( )West Germanyدنیا کے نقشے پر
منودار ہوئے۔ برلن جوکے پرانا دارلخالفہ تھا اسے بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔
جمہوری طور پر حکمران مغربی وفاقی جرمنی میں تیزی سے بڑھتی ہوئی خوشحالی اور اس طرف موجود زیادہ
سیاسی آزادی نے بہت سے مرشقی جرمنی میں رہنے والے باشندوں کو اپنی جانب فرار ہونے پر زور دیا .نتیجے
کے طور پر ،مرشقی جرمنی نے جرمنی اور برلن کو تقسیم کرنے کے لئے جان لیوا تاروں کی باڑ اور کنکریٹ
پر مشتمل ایک دیوار بنادی اور درمیان میں ایک موت کی پٹی تعمیر کردی .اس رویہ نے آنے والے جمہوریہ
جرمنی کو ممکن سابت کردی.
کئی سالوں تک یہ علیحدگی ایک مستقل ڈویژن کی طرح دیکھائی دیا .مرشقی
جرمنی میں کمیونسٹ نظریات نے پہلے سے موجود جگہ کا دعوی کر لیا جو
مذہب کے قبضے میں تھی۔ بنیادی طور پر وہ مسیحی لوگ تھے جن پر بہت
زور ڈاال گیا بجائے اس بات کے ،کہ سارے جرمنی کی ثقافتی روایات مسیحیت
حتی کہ ،مرشقی جرمنی میں مسیحی لوگوں
میں مضبوطی سے وابستہ تھیںٰ .
پر ریاست کا بہت دباؤ تھا وہ پھر بھی اپنے ایامن پر قائم رہے۔ اسی وجہ سے
جہاں کہیں بھی گرجا گھر تھے وہاں مزاحمت بہت تیزی سے پھیلتی گئی۔
الئپزش شہر کے سینٹ نکولس گرجا گھر اور شہر کے دیگر عالقوں میں پڑھی
جانے والی امن کی دعائیں مزاحمت کو کچلنے کا بنیادی حصہ بنیں اور ان دعاؤں کی رہنامئی کے ساتھ،
نتیجتاً  1989میں مرشقی اور مغربی جرمنی کے درمیان دیوار گر گئی.
رشقی جرمنی کے سیاستدان ،مسٹر ہورس سنڈرمان کا یہ کہنا تھا کہ„ ،ہم ہر ایک چیز کے لیے تیار تھے سوائے
دعاؤں اور موم بتیوں کے“ .برلن دیوار کے گرنے کے بعد ،لوگ اس بات کے لیے احتجاج کرنے لگے کہ دونوں
مرشقی اور مخربی جرمنی کو اکھٹا ہونا چاہیے اور یہ نظارہ  3اکتوبر  1990کو پس منظر پر آیا۔ اب ہر سال
لوگ اس جرمن یکجہتی کے روز اس صانع کو یاد کرتے ہیں اور گرجا گھروں میں شکر گزاری کی عبادات کا
انتظام کیا جاتا ہے۔
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١پہلی مئ کا دن

دنیا کے بہت سے ماملک میں ١ ،مئ کو مزدوری کے روز کی مانند منایا جاتا
ہے۔ اس کی تاریخی ابتدا  1886میں امریکہ میں پیش آنے والی مزدوروں کی
اس ہڑتال سے وابستہ ہے جب وہ اپنے نکمے اور غیر منصفانہ کام کرنے والے
حاالت کے بارے آوازیں اٹھا رہے تھے۔ انہیں تھوڑے پیسوں کے لئے  12گھنٹے
کی شفٹ کا کام کرنا پڑتا تھا جسکو موجودہ حکومت رسکاری طور پر  8گھنٹے
کے کام کہ طور پر تسلیم کرتی تھی .یہ عام ہڑتال کئی دنوں تک جاری رہی اور
اس کے ساتھ تشدد کےکئ فسادات بھی ہوئے .اور ایک بم دھامکہ کی وجہ سے
کئی مزدوروں اور پولیس اہلکاروں نے اپنی جان کھو دی.
کے بعد سے اس واقع کو یورپ میں بھی یاد رکھا گیا۔ ،بہت سے بڑے شہروں میں ہتھیاروں اور مظاہرین کے
ساتھ کارکنوں نے کام کاج کے حاالت کو بہرتین بنانے کے لیے حکومتوں اور مالکوں کی بدترین کوششوں
کے خالف بہت سی لڑایاں لڑیں – اس دوران جرمنی میں ایک طاقتور محنت کش تحریک نے جنم لیا ،جسنے
تجارتی یونینوں کی حامیت کے ساتھ  ١مئی کو استحصال اور ظلم کے خالف مظاہرین کا مظاہرہ کیا .اسی وجہ
سے  20ویں صدی کے آغاز سے ،مئی کو ایک رسکاری عوامی چھٹی قرار دے دیا گیا جس روز کام کاج کرنے
والوں کو اپنے کاموں سے فرصت ہوتی ہے۔
ج کل ،لوگوں کو  ١مئی کے انتہا پسند مظاہروں میں شامل ہونے کی رضورت نہیں ،کیونکہ ،زیادہ تر لوگوں کے
کام کرنے والے اور کاروباری حاالت ڈرامائی طور پر بہرت ہوگئے ہیں .بلکہ اب یہ عوامی چھٹی خاندان کے ساتھ
ایک تفریحی دن گزارنے کا موقع بن چکی ہے.

©Mummelgrummel, CC BY-SA 3.0

جرمنی کے دیہی عالقوں میں اب بھی  ١مئ کو رنگدار مضبوط ٹہنیوں سے جو کہ پائن کے درختوں سے کاٹی
جاتی اور روایتی طور پر تیار کی جاتی ہیں  ،مئ کا ایک ٹاور جسکو ( )maypoleکہتے ہیں ،بنایا جاتا ہے۔ اس
پول کو عام طور ،پر رنگا رنگ ربنز کے ساتھ سجایا ہے۔ اور „مئی کے مختلف رقصوں“ کے ساتھ اس تہوار کو
گاؤں کی روایات کے ساتھ منایا جاتا ہے۔

نئے سال کی شام اور دن

اگرچہ نئے سال کی شام اور نئے سال کا دن کرسمس کے دن کے چند دنوں کے
بعد ہی آتا ہے ،مگر ان کا تعلق مسیحی چھٹیوں سے نہیں ہے .پہلے وقتوں میں،
لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ انہیں نئے سال کی ابتدا میں بدروحوں کو دور کرنا
ہے .یہ رصف ایک جرمن روایت ہے جس کا مسیحی عقائد کے ساتھ کوئی تعلق
نہیں ہے .مگر آج بھی روایتی طور پر ،آتش بازی اور شور رشابے کے ساتھ ان
بدروحوں کو دور کرنے کے لئے جشن منائے جاتے ہیں۔
آج کل ،نیا سال کی شام کو عام طور پر خاندان یا دوستوں کے ساتھ منایا جاتا ہے .لوگ کھانے کھاتے ،مختلف
قسم کے کھیل کھیلتے اور رصف آرام کے ساتھ نئے سال کی آمد سے لطف اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو جنگلی
جامعتوں کو ترجیح دیتے ہیں ،اکرث لوگ بہت زیادہ رشاب کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نئے
سال کی قراردادیں تیار کرتے اور اپنے مقاصد کے بارے لکھتے ،اور آدھی رات کو شیشے کے چمکدار گالسوں
میں وائن ( )champagneڈال کر آنے والے سال کے لئے ایک دورسے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں .مسیحی لوگ
اکرث ایک دورسے کو خدا کی برکتوں کے اظہار کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
آتش بازی کی اجازت ،رصف نجی سطح پر خاندانوں یا دوستوں کے درمیان تقریبات کے منانے کے لیے ،دی
جاتی ہے .نئے سال کی شام کے دوپہر سے لےکر نئے سال کے سارے دن عوامی تعطیالت ہوتی ہیں جب
لوگوں کو کام کرنے کی رضورت نہیں ہے اور دکانیں بند رہتی ہیں.
©2019 Deutschland-Begleiter.de
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> تہوار اور قومی چھٹیاں

جرمنی کے کارنیول
جرمنی میں کارنیولز کے موسم میں „ہیالؤ“ اور „آ الف“ کے نعرے ہر طرف
سننے کو ملتے ہیں ،جو عام طور پر فروری میں واقع ہوتے ہیں .ان موقعوں پر
جرمن لوگ رنگا رنگ پوشیدہ لباس پہن کر گلیوں اور سڑکوں پر مزے اڑاتے ہیں.
کچھ خاص شہروں جیسے کہ ،کولون ،ڈوسل ڈارف یا مائنز میں اس موقع پر
بہت بڑے جلوس نکالے اور پروگرام کیے جاتےہیں.

کارنیول کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟

اگرچیکہ جرمنی کے بعض حصوں میں کارنیول چرچ کیساتھ منسلک ہے ،تو اسکا
مطلب ہرگز یہ نہیں ،کہ یہ ایک مسیحی تہوار ہے مگرا س کی کچھ جڑیں قدیم بت پرست قبیلوں کے رواجوں
کیساتھ بھندیں ہیں.اس کارنیول کو مختلف عالقوں میں سامجی اور عالقائی رسم و رواج کے مطابق مختلف
ناموں ،جیسے کہ (فاشنگ ،فاسٹ ناخت ،یا کارنیول) سے پکارا جاتا ہے۔

جرمن لوگ کارنیول کو کیسے مناتے ہیں؟

جرمنی میں اسکو کنڈرگارٹنوں اور سکولوں میں بھی پورے جشن سے منایا جاتا
ہے .بچے پرنس اور پریوں ،پائریٹ یا پھر سپرمین کے طور پر تیار ہوتے ہیں،
جنہیں بچے عام طور پر ،اپنے ذاتی ہیرو/ماڈل کے طور پر پسند کرتے ہیں .بچوں
کے لئے کارنیول رصف ایک مزے اور لطف کے ساتھ ڈریسنگ اپ متاشا ہے ،مگر
بالغوں کیلئے کارنیول پبوں اور باروں میں پارٹیوں اور رشاب کے نشے میں مدھم
ہونے کا دن ہے۔

©Gustavo Andrade, 123rf.de

بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کارنیول کے دوران وہ ایسی چیزیں کرسکتے ہیں جو وہ عام طور پر کبھی
نہیں کرسکتے .ایسی حرکتیں کرنے میں ،رشاب کی مقدار سے ہونے واال نشہ اور رنگ برنگے ملبوسات لوگوں
کی کافی حد تک حوصال افزائی فراہم کرتے ہیں۔ ان حرکتوں کے نتائج اس حد تک بدترین ہوسکتےہیں،کے اکرث
آپس کے تعلقات یا شادیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور ایسے رویے واضح طور پر مسیحی اقدار کی مکمل خالف
ورزی کرتے ہیں۔
جرمنی کے بعض عالقوں میں جیسے کہ رائن لینڈ یا جنوب مغربی جرمنی میں
آپ کو کارنیول کے خاص جلوس گلیوں اور محلوں میں نظر آتے ہیں .گلیوں
کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو کر آپ ان نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں ،لیکن
یہاں بھی ،آپ کو بہت زیادہ رشابی اور نشے میں مگن بہت سے رنگ باز لوگ
دیکھنے کو ملیں گے .لیکن کارنیول اکرث بچوں ،بالخوں اور بزرگوں کے لئے
 confettiاور  sweetsکے ساتھ سارے شہر میں جشن منانے کا دن ہے.

کارنیول کے موسم میں آپکو کیسا مزاج رکھنا چاہیے؟

کنڈر گارڈن اور اسکولوں میں کارنیول کی پارٹیاں نقصان دہ نہیں ہوتیں۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو بغیر کسی
پریشانی کے ان پارٹیوں میں حصہ لینے کی اجازت دے سکتے ہیں .لیکن  Deutschland-Begleiter.deمیں ہم آپکو
کارنیول سے دور رہنے اور احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں – آپکو اپنے دوستوں اور عزیزوں کی خاطر ایسی پارٹیوں
کے لیے راضی نہیں ہونا چاہیے .مثال کے طور پر ،آپ کو پینے کی کوئی رضورت نہیں ہے ،اور نہ ہی اپنی حدود
سے باہر نکلنے کی رضورت ہے .عام طور پر آپکی „نہیں/نہ“ کو قبول کیا ،اور اسکا احرتام کیا جائے گا.
جرمن زبان میں مزید معلومات کے لئے  derWeg.org/feste/kultur/karneval2-2وزٹ کریں۔
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> ریاست اور معارشہ

انٹیگریشن – جرمن معارشے میں کامیاب
زندگی کے خاص طریقے
جرمنی میں ملنا جلنا اور زندگی کو جرمن عقیدوں کے مطابق گزارنا ایک اہم لیکن متنازعہ مسئلہ ہے.
 Deutschland-Begleiter.deرصف آپ کو کچھ مشورے فراہم کر سکتا ہے ،مگر جرمنی میں کامیابی سے مربوط
ہونے پر ہدایات کی کوئی خاص مشاورتی اصول اور طریقے نہیں ہیں .جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کسی
معارشے سے آگاہی رصف اس میں رہ کر ہی حاصل کر سکتا ہے۔چاہے آپ جرمنی میں آپنا گھر بسانا چاہتے
ہیں یا نہیں ،یہاں بستے ہوئے ،آپ کو اس ملک کے بارے اپنی دلچسپی اور یہاں رہنے والے افراد کے متعلق
معلومات کرنا اور جرمنی اور اس کی ثقافت کو جاننا رضوری ہے.
کسی نئے معارشے میں اپنی جڑیں کو کیسے مضبوط کرنے کا مطلب کو چند
لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا .بنیادی طور پر انٹیگریشن ایک ایسے شخص
کے لیے ہوتی ہے جو ایک نئے اور عجیب ملک میں مستقل طور پر رہنے کے
واضح ارادہ کے ساتھ آتا ہے .یہ ایک ایسا احساس ہے کہ آپ اپنی زندگی گزارنے
کے لیے ایک نئے ملک میں ہیں اور معارشے کا ایک مقبول حصہ بننا چاہتے
ہیں .لیکن اس کا بہت ہی گہرا تعلق میزبان ملک کے لوگوں سے بھی منسلک
ہے جو نئے آنے والوں کو اپنی ثقافت کے ایک الزمی حصہ کے طور پر قبول
کرتے ہیں.
کسی نئے معارشے میں شمولیت کا امکان ،بہت سے عوامل پر منحرص ہے ،جن میں سے کچھ کا آپ پر گہرا
اثر ہو سکتا ہے .رشوع میں ،آپ کو اپنی مخصوص طور پر یہاں کی روزمرہ کی زندگی ،زبان اور ثقافتی علم
کے ساتھ جرمن سوسائیٹی کا حصہ بننا الزمی ہے .لیکن یہ سب نہیں ہے ،اسکے باوجود جرمنی میں رہنے
والے افراد کو پناہ گزینوں یا تارکین وطنوں کو اپنے معارشے میں قبول کرنے آپ کا استقبال کرنے کے لئے
تیار ہونے کی رضورت ہے ،اور آپ کو معارشے کےا ایک الزمی حصہ کے طور پر تسلیم بھی کرنا ہے.یہ عمل
دونوں جانب سے آسان نہیں ہے .آپکی جرمنی میں کامیاب شمولیت حاصل کرنے کے لئے دونوں معارشوں اور
ثقافتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا.

شمولیت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟

ان سب وجوہات کے لیے ،آپ کے لئے یہ اہم ہے کہ آپ جرمنی کو بہرت طریقے
سے سمجھیں۔ اگر آپ یہاں شمولیت اختیار کرنے کے لیے حقیقی کوشش
کرتے ہیں ،تو یہاں بسنے والے لوگ اسے مثبت نگاہ سے دیکھیں گے اور آپکی
کوششوں کو پسند کریں گے .لیکن شمولیت اختیار کرنے کے لیے کورس میں
رشکت لینا ،سکہ کی ایک جانب کی شکل کے مطابق ہے۔
دورسی جانب اسکے عملی استعامل کا جائزہ لگانا ہے۔ ہم آپ کو جرمن لوگوں کے ساتھ گہری گفتگو کا مشورہ
دیتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کے عالقے میں کوئی گرجا گھر ہو جو ایسے مواقع مہیا کرتا ہو اور یا پھر آپ اس
شخص سے پوچھیں جس نے آپکو ہامری تنظیم کے بارے بتایا ہو۔
ہامری سب سے اہم سفارش یہ ہے کہ آپ اور آپ کا پورا خاندان جلد از جلد جرمن سیکھے .لہذا اپنے پڑوس
میں موجود لوگوں کو بہرت طور پر جاننے کے لئے کسی فٹ بال کلب ،یا کسی دورسے قسم کا کلب میں
حصہ رضور لیں۔
آپ اپنے عالقے میں موجود کسی کمپنی یا فیکٹری میں کسی کام کا تجربہ بھی حاصل کر سکتے ہیں .لیکن ہمیشہ
انتظار نہ کرتے رہو جب تک کہ آپ کو کوئی پیشکش نہ کرے .بلکہ بہرت یہ ہے کہ آپ اپنے عالقے کو جاننے کے
لۓ خود مواقعوں کی تالش کریں .جرمنی میں پہلے سے موجود تارکین وطن بھی آپکو یہی مشورہ دیں گے۔
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شمولیت کیوں اہم ہے؟

گزشتہ چند مہینوں میں شمولیت کا موضو جرمنی میں ایک بہت زیادہ اہم
مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ جرمنی بہت سارے پنا گزینوں کو اپنی پنا میں لے
چکا ہے ،اور اب انہیں مہامنوں کے طور پر نہیں دیکھ رہا – آخر کار ،بہت
سارے پناہ گزینوں کو جرمنی میں طویل عرصے تک رہنے کا موقع مل جائے گا،
اور شاید اکرثیت کو مستقل طور پر بھی .اس وجہ سے شمولیت کے لئے ایک
اہم اور وابستہ سامجی اور مالی راستہ تالش کرنے کی رضورت ہے.
ادہ تر پناہ گزینوں کو دلکش خوش آمدید سے پتا چل گیا ہوگا .لیکن اگر لوگوں کو ایسا محسوس ہو کہ انہیں استعامل
کیا جا رہا ہے تو ،ان کی مدد کرنے کی خواہش آسانی سے خالفت میں تبدیل ہوسکتی ہے .جرمنی میں ایسے افراد
ہیں جو اس ملک میں کوئی پناہ گزین نہیں چاہتے ہیں .کچھ ڈرتے ہیں کہ یہاں آنے والے پناہ گزینوں کے درمیان
ناپسندیدہ افراد یا یہاں تک کہ نادہات اور قتل و غارت بھی ہوسکتے ہیں – اور وہ لوگ بھی جو رصف جرمن مہامن
نوازی کا برا استعامل کرنا چاہتے ہیں اور یہاں دہشت گردی پھیالنا چاہتے ہیں.

©Wavebreak Media, 123rf.de

شمولیت اور جرمنی کی مسیحی بنیادیں

اگر آپ آہستہ آہستہ جرمن معارشہ کا حصہ بن جاتے ہیں تو ،اگر آپ لوگوں کو
جاننے کی جستجو میں رہیں اور لوگوں کے رہن سہن کو جاننے کی کوشش کریں ،تو
آپ کو ایک مالزمت کا ملنا ،بہت آسان ہوسکتا ہے اور آپکو اپنے معیار کی بڑھوتری
میں مدد ملے گی .یہ چند دنوں ،ہفتوں یا اور بعض اوقات مہینوں میں بھی نہیں ہوتا،
لیکن جرمنی میں لوگ آپ کی کوششوں کا احرتام اور ان کی حامیت کریں گے.

جرمن معارشے میں مسیحی بنیادوں کا ایک پہلو سامج میں ایک مددگار انسان کے طور پر کردار ادا کرنا اور
رضورت کے وقت کمزوروں کی مدد کرنا ہے„ .اپنے شہر کے امن اور خوشحالی کی تالش کریں“ بائبل میں آپ اس
آیت کو (یرمیاہ نبی کی کتاب ،باب  ،29آیت  )7میں پڑھ سکتے ہیں۔
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اعلی معیار کی اشیاء کے لئے پوری دنیا میں مشہور
جرمنی دنیا بھر میں  ،اپنی مضبوط معیشت ،جدید ترین لوگوںٰ ،
ہے .اسکی ایک اہم وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ کئی صدیوں تک ،جرمن معارشہ اپنے مسیحی اقدار ،ایامنداری،
عزم اور وشواس کی طرف سے تشکیل دیا گیا تھا .جوکے آپ کے لئے ایک خاص نعمت ہے!
لیکن آپ بھی اس ملک کے لئے ایک نعمت بن سکتے ہیں ،کیونکہ آپ بھی اپنی ثقافت کے ساتھ جرمنی کو استحکام
دے سکتے ہیں .لیکن شمولیت جسکو انگریزی میں انٹیگریشن کہتے ہیں رصف اسی وقت کامیاب ہوسکتا ہے جب
آپ اپنی روایات کو برقرار رکھنے پر ارصار نہ کریں .لہذا ہم سفارش کرتے ہیں کہ آپ جرمن معارشہ کو بہرت طور
پر جاننے کی کوشش کریں ،تاکہ آپ آسانی سے اس کا حصہ بن سکتے ہیں.
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> ریاست اور معارشہ

تعلیم اور تعلیمی ادارے
جرمنی میں تعلیم بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اچھی تعلیم ایک شخص کو کامیاب زندگی برس کرنے میں
مدد فراہم کرتی ہے۔ اس وجہ سے جرمنی میں مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ گورمننٹ ہر ایک لڑکی اور لڑکے کو
انکی زندگی میں اچھے مواقع مہیا کرنا چاہتی ہے۔ اس وجہ سے گورمننٹ کی طرف سے سولہ سال تک تعلیم
حاصل کرنا ایک قانونی فرض ہے۔
اس الزمی تعلیم کا خیال شاید کچھ لوگوں کو منفی نظر آئے۔ .لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی مثبت چیز
ہے کیونکہ تعلیم ہر ایک بچہ کو قابل بناتی ہے – اس کے باوجود آج آپکے والدین کتنا کامتے ہیں یہ انکی
حاصل کردہ تعلیم پر منحرص ہے .جرمنی میں تعلیم وفاقی ریاستوں کی ذمہ داری ہے اور اگرچہ ہر ریاست
اپنی ایک منفرد تعلیمی خصوصیات رکھتی ہے ،مگر عام طور پر تعلیمی اداروں کے نظام پورے ملک میں
بالکل ایک جیسے ہی ہیں .اور یہ ہمیں یہاں سب سے اہم خصوصیات کی وضاحت کرنے کا موقع دیتا ہے.

کنڈر گارٹن

جرمنی میں بچے تین سال سے لیکر چھ سال تک اپنا کنڈرگارٹن ختم کرتے ہیں۔
تاہم ،نررسی سکول میں حارضی الزمی نہیں ہے .جرمنی میں اسے اچھا سمجھا
جاتا ہے اگر ایک بچہ اپنے خاندان سے وابستہ ماحول میں طویل عرصہ تک
وقت گزرتا ہے .لیکن کنڈرگارٹن میں حارضی اسلئے اہم ہو سکتی ہے ،کے بچے
اپنی ہم عمر کے دوستوں کو بہرت طور پر جان سکتے ہیں یا آپس میں جرمن
سیکھ سکتے ہیں۔
اس لیے ہم یہ سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کسی کنڈرگارٹن میں رجسٹر کرنے کے لیے رضور سوچیں
خاص طور پر جب آپکے گھر میں جرمن زبان نہیں بولی جاتی۔ جب بچے پرامئری سکول رشوع کرتے ہیں
اور انہیں جرمن زبان کی اچھی سمجھ نہ ہو ،تو یہ انکے تعلیمی نقصان کا باعث ہے کیونکہ وہ سبق ٹھیک
طریقے سے سمجھ نہیں سکتے .نررسی سکول میں بچوں کو ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ پرامئری سکول میں
پائی جانے والی رضوری مہارتوں جیسے کہ کاغذ کا کاٹنا ،سے واقفیت دی جاتی ہے۔ تین سال سے نیچے کے
بچوں کے لیے بھی بہت سے ادارے موجود ہیں۔

پرامئری اور سیکنڈری سکول

جرمنی میں چھ سال کی عمر سے متام بچے سکول میں رشکت کرتے ہیں .پہلے
چار سال وہ پرامئری سکول جاتے ہیں ،جہاں وہ رشوع میں بنیادی ریاضی ،پڑھنا
اور لکھنا سیکھتے ہیں .پرامئری سکول کے اختتام کے وقت اساتذہ اور والدین
مشرتکہ طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ انکے بچوں کو کس مڈل سکول میں رشکت
کرنا چاہئے .اس کے بعد طلباء اپنی دلچسپیوں اور سکول میں اپنی کامیابیوں پر
منحرص ،کسی گرامر سکول یا کسی مڈل سکول جیسے اداروں میں بھی رشکت
کرسکتے ہیں .کچھ وفاقی ریاستوں میں سیکنڈری سکول جرمن روایتی سکولوں
سے مال کر تشکیل دیئے جاتے ہیں۔
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مختلف قسم کے سکولوں میں مختلف لیول کے رسٹیفکیٹس تک پہنچنے اور بعد میں ان کے ذریعے نوکریوں کو
حاصل کرنے میں کئ سال رصف ہوجا تے ہیں .کچھ طالب علم نو سال کی تعلیم کے بعد ہائی سکول کی ڈگری
لیکر (جسکو جرمنی میں ہاوپٹ سکول کہتے ہیں) سکول چھوڑ دیتے ہیں (جس میں سیکنڈری سکول کے پانچ
سال بھی شامل ہوتے ہیں) ،اکرث طالب علم دس سال کی تعلیم کے بعد (یعنی چھ سال سیکنڈری سکول شامل ہوتا
ہے) کے بعد ریال سکول کے رسٹیفکیٹ لیکر سکول چھوڑتے ہیں .ان دونوں قسم کے سکولوں سے پاس ہونے والے
طلباء کو قابلیت اور صالحیتیں رکھتے ہیں اور انکو آگے شاگردی اور اپنی صالحیتوں کو نکھارنے کے مواقع میرس
ہوتے ہیں ،لیکن زیادہ تر طلباء اپنی بنیادی تعلیم کی توقع دس سالہ سکول کےساتھ رکھتے ہیں۔
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Coordination & implementation: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@Deutschland-Begleiter.de

37

Deutschland-Begleiter

جرمنی میں طلباء  12یا  13سال کے سکو ل کے بعد اپنی  A-levels/baccalaureatکی تعلیم گرامر سکولوں میں
بھی حاصل کرسکتے ہیں .نجی کالجوں میں سکول جانے والے طلباء پیشہ ورانہ تعلیم کے ساتھ پڑھائی ختم
کرتے ہیں جسکو (فاغ آبیٹور) کے طور پر جانا جاتا ہے .لہاظہ آبیٹور سے پاس ہونے والے طالب علم یونیورسٹی
میں اور فاغ آبیٹور لینے والے اور پولی ٹیکنک یونیورسٹی میں اہلیت کے ساتھ درخواست دے سکتے ہیں.
جرمن تعلیمی نظام انتہائی متنوع ہے ،اس کے نتیجے میں ،ہر بچے کے لئے صحیح تعلیمی راستے کا چناؤ
انکی دلچسپیوں کے مطابق کیا جاسکتا ہے۔

بچوں کی پرورش اور سکول میں انکے رویے

تعلیم اور پرورش کرنے کے درمیان فرق دکھنا رضوری ہے .جرمنی میں یہ والدین
ہیں جو بنیادی طور پر اپنے بچوں کے پرورش کے لئے ذمہ دار ہیں .والدین بچے
کی ترقی شدہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ،جبکہ سکول رصف بچے کی
تعلیم کے لئے ذمہ دار ہے.
جرمنی میں ہر ایک طالب علم کو بنیادی ‚سامان‘ کے ساتھ سکول جانا پڑتا ہے:
جس میں عام طور پر قلم/پنسل اور کاغذ/نوٹ بک ،شارپرن اور جیومیٹری شامل ہوتی ہے .سکول میں طلباء کو
سیکھنے اور پڑھنے والے مواد ،مثال کتابیں یا پرنٹنگ مٹیریل کی فراہمی کی جاتی ہے .اگر بچوں کو ہوم ورک
دیا جاتا ہے ،تو انہیں دوپہر یا شام میں اسے ختم کر نا ہوتا ہے جسے عام طور پر اگلے متوقع کیا جاتا ہے.
چھوٹے بچوں کے ساتھ عام طور بالغ یا ماں باپ بیٹھ کر پر ہوم ورک میں مدد کرتے ہیں ،جبکہ بڑے بچوں کو
یہ عام طور پر خود ہی کرنا ہوتا ہے.
جرمنی میں اساتذہ کو بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے – جسامنی سزا بالکل اور بڑی سختی سے منع ہے!
اگر بچہ غلط ہے ،تو ان کے اپنے ایسے رویے کے بارے میں خربدار کیا جاتا ہے .اگر ایک بچہ سنگین طور پر
بار بار غلطی کو دوہراتا ہے تو طالب علم کو اضافی کام کرنے کے لئے کہا جا سکتا ہے یا والدین کو شکائت کا
خط بھیجا جاتا ہے .اگر یہ سب کرنے کے باوجود بچہ بعض نہیں آتا تو ،اسے سکول سے نکال دیا جاسکتا ہے.
ایسے معامالت میں ،والدین کو دورسے سکول کی تالش کرنا پڑتی ہے جو بچے کو قبول کر سکے۔
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مہارتی تعلیم

کوئی بھی طالب علم کم ازکم نو سالہ ہائی سکول کی سند حاصل کرنے کے بعد پیشہ ورانہ تربیتی نصاب (آ کا
آ – اپرنٹس شپ) کے لئے درخواست دے سکتے ہیں .ایسی تعلیم کا انحصار عام طور پر ہفتے میں تین سے چار
دن کام کرنا اور ایک یا دو دن پیشہ ورانہ تربیتی کالج میں رشکت کرنا ہوتا ہے .جو بھی جرمن پیشہ ورانہ تربیتی
تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دورسے ماملک میں بہت زیادہ ترقی کے مواقع پاتے ہیں ،کیونکہ ایسی تعلیم طلباء کو
پیشہ ورانہ طور پر اپنے کام سے متعلقہ معلومات کو حاصل کرنے اور کاروباری تجربے کے ساتھ ملتی ہیں.
جرمنی میں یونیورسٹی لیول پر بہت سے مختلف قسم کے کورسز میں سے
چناؤ کیا جا سکتا ہے .ایک دلچسپ کا چناؤ دو طرح کے کورسز میں ہے جس
میں طلباء کام کے تجربہ کیساتھ یونیورسٹی کی سطح پر تعلیم بھی حاصل
کرتے رہتے ہیں .ڈاکٹروں یا اساتذہ جیسے شعبوں کو رصف یونیورسٹی میں ہی
پڑھا جا سکتا ہے .جرمنی میں کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ کے لیے یہ
الزمی رشط ہے کے آپ نے جرمن لیول کا ہائی سکول (آبیٹور) جو کہ تیرا
سال کی تعلیم پر مبنی ہوتا ہے ،اور اسکے ساتھ جرمن زبان کے بہرتین کورسز
(سی ون لیول تک) کیے ہوں۔
جرمنی میں زندگی بھر تک سیکھنے کو بہت اہم کرار دیا جاتا ہے .یہاں تک کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو
اپنی مہارتوں کو بڑھانے کے لئے مزید ٹریننگ کورسز میں رشکت کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ موجودہ زمانے اور
اسکی مہارتوں سے مکمل واقفیت رکھ سکیں .بہت سے شعبوں میں اضافی کورسز کرنے کے بعد آپ کی
اعلی رتبہ دے سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی دستکاری کے ماسٹر بن جائیں .اس
کمپنی آپکو ٰ
کے عالوہ ،اوپن یونیورسٹیوں میں کارسپانڈس کورسز پیش کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے کیریرئ کے امکانات
کو بہرت بنا سکیں.
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