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شجاگ لوک پنجاب:  تصویر  ۔ ریوڑ کا مویشیوں کے کسان ڈیری چھوٹے ایک 

ڈیری ےبڑ وابستہ سے صنعت اس  ۔ ہے درپیش چیلنج کا بقا کو صنعت ڈیری چھوٹے میں بھر دنیا

دنیا ذریعے کے مارکیٹنگ مبنی پر دہی دھوکہ اور سازی پالیسی اور کنٹرول زیادہ پر مارکیٹوں کارپوریشن

کررمجبو کو ڈیریوں ٹیچھو وابستہ سے کاروبار اس ۔ ہیں رہے جا چلے بڑھاتے کو کاروبار اپنے میں بھر

شمال کے دنیا یہ پہلے ۔ کردیں یا بند جائیں لے پر نےپیمابڑے  کو اس کر لے قرض وہ تو یا کہ ہے گیا دیا

دخلزبردستی  بھی میں ممالک پذیر ترقی کارپوریشن ڈیری لیکن تھا محدود تک ممالک یافتہ ترقی واقع میں

۔ کا ماحول پیدا کر رہے ہیں ہراس و خوف میں کسانوں چھوٹے اور ہیں رہےاندازی کر

اب  حصہ(80)% فیصد  اسی کا تقسیم اور پیداوار ڈیری یہاں ۔ ہیں زیادہ خطرات میں پاکستان پر طور خاص

پر دودھ کے ڈیریوں کی کسانوں چھوٹے لیکن ۔ ہے میں ہاتھ کے دکانداروں چھوٹے اور کسانوں چھوٹے بھی

ہے میں زد کی حملوں مسلسل کے حامیوں کے ان میں حکومت اور کارپوریشنوں انحصار و اعتماد کا عوام

واال ہونے نافذ جلد میں پاکستان ۔ ہے  محفوظ غیر اور بخش صحت غیر دودھ تازہ کہ ہیں کرتے دعوی جو

ڈیری برے اور گا لگائے پابندی پر فروخت کی دودھ تازہ کے ڈیریوں کی پیمانے چھوٹے قانون نیا ایک

کسانوں ڈیری الکھوں سے جس گا، دے دے کنٹرول پر سپالئی کی دودھ پوریd طرح سے کو کارپوریشنوں

رسائی تک  دودھ تازہ پور بھر سے غذائیت کی صارفین غریب الکھوں اور متاثر ہوگیروٹی  روزی کی

۔ گی جائے ہو مشکل
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 سرزمین کی کسانوں والے ڈیری چھوٹے: پاکستان

کے پاکستان ۔ ہے رکھتی حیثیت کی ہڈی کی ریڑھ میں معیشت دیہی کی پاکستان ڈیری اور پروری مویشی

جینے زندگی یہ لیے کے ان ۔ ہے مصروف میں پروری مویشی آبادی  بڑی(98)% فیصد اٹھانوے کی کسانوں

  گھریلو وہ جنہیں، ہے رکھتے حیثیتکی  اکاؤنٹ بینک لیے کے ان جانور کے ان ۔ ہے ذریعہایک  کا

۔ ہیں سکتے بیچ میں صورت کی بحران معاشی یا ضروریات

40سے 35 تقریباً کہ ہے مطلب کا جس ہیں، مصروف میں پیداوار کی ڈیری خاندان دیہی زیادہ سے الکھ 80 

غذائی اور خوراک اپنی کی ان فارمنگ ڈیری ۔ ہیں منحصر پر شعبے اس   افراد کروڑ(4  سے3.5 یعنی) ملین

 ہے ۔ ان کیکرتی فراہم ذریعہ اہم ایک کا آمدنی فروخت کی دودھ فاضل اور ہے، کرتی پورا کو ضروریات

  سے زیادہ(1/3)گائے اور بھینسوں سے پیدا ہونے واال دودھ اوسط کاشتکار خاندان کی آمدنی کا ایک تہائی 

حصہ بنتا ہے ۔ اس کے عالوہ چھوٹے کسانوں کی طرف سے فروخت کیا جانے واال دودھ چھوٹے ہزاروں

 گوالوں یا دودھیوں کے نام سے جانا جاتا ہے( کے لیے آمدنی کا ذریعہ فراہم کرتا ہے ۔ وہجنہیںدکانداروں )

(processors) سے دودھ خریدتے ہیں اور اسے شہر کے صارفین یا چھوٹے پیمانے پر پروسیسرز  کسانوںڈیری

کو فروخت کرتے ہیں جو روزانہ دودھ کو پنیر، دہی اور دیگر ڈیری مصنوعات میں تبدیل کرتے ہیں ۔

چھوٹے کاشتکاروں پر مشتمل یہ چھوٹی ڈیریاں جن کے پاس چند گائے یا بھینس، چھوٹے پیمانے پر دکاندار

 فیصد سے زیادہ حصہ فراہم کرتے  ہیں۔ بڑی ڈیری80اور پروسیسرز کل مالکر قومی دودھ کی سپالئی کا 

  اور کارگل(Engro)، اینگرو(Friesland Campina) کمپنا، فریز لینڈ (Nestle)کارپوریشنز جیسے نیسلے 

(Cargill) قومی ڈیری کمپنیوں جیسے نشاط(15)% فیصد 15 ہے، باقی (5)% فیصد 5 کا حصہ صرف 

(Nishat) ڈیری لینڈ ،(Dairyland) فرینڈشپ ،(Friendship) شریف ،(Sharif)سفائر ،(Sapphire) اور دادا (Dada)

ڈیریاں فراہم کرتی ہیں ۔ بین اال قوامی ڈیری کمپنیوں کی نظر میں، پاکستان، جو دنیا کا پانچواں سب سے بڑا

 ڈیریدودھ پیدا کرنے واال ملک ہے، ایک بہت بڑی ممکنہ مارکیٹ ہے - یہ تبھی ممکن ہے جب یہ سب

 کی ڈیریوں کو پوری طرح بیدخل کرنے اور ڈیری کے کاروبار کوپیمانےپاکستان کی چھوٹے کارپوریشن 

 کے ہاتھ سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔کسانوںچھوٹے 

 کارپوریشنز دو حربوں پر انحصارڈیری کے لیے ہتھیانےعام طور پر چھوٹے ڈیریوں سے مارکیٹوں کو 

  کے بڑے ضرورت سے زیادہ پیدا کرنے(Oceania)کرتی ہیں ۔ ایک یہ کہ شمالی امریکہ، یورپ اور اوشیانا 

ہے جو  نافذ کرنا(regulations)والے ممالک سے سستا پاؤڈر دودھ درآمد کریں ۔ دوسرا قانون و ضابطے 

 اور دنیا بھر میں ڈیری(Asia) کو مجرم قرار دیتے ہیں ۔ بڑی ڈیری کمپنیاں ایشیا ڈیریوں کی پیمانےچھوٹے 

: ویتنام کی میگا ڈیریوں1 کے لیے ان دو حربوں کا استعمال کرتی ہیں )دیکھیں باکسجمانےمنڈیوں پر قبضہ 

(1)تبد یلی( -کی طرف 
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 میں پاؤڈر2015 کارپوریشنز کو پہلی حکمت عملی سے مخلوط کامیابی اس وقت ملی جب ڈیریپاکستان میں 

سے آتی مکمل طور پر یورپ  تقریباً کلوگرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جوکروڑ 442 دودھ کی درآمد

 نافذ کرنے پر(import duty) ڈیوٹی (25)% فیصد 25۔ عوامی دباؤ نے حکومت کو پاؤڈر دودھ کی درآمد پر تھی

 اور45% میں 2017وجود  باےکاحتجاج ے مجبور کیا ۔ جو یورپی یونین کے سفیروں اور بڑی ڈیری البی ک

 تک بڑھ گئی ۔ اس کے باوجود بڑی ڈیری کمپنیاں درآمدات التی رہتی ہیں اور مقامی ڈیری60% میں 2018

حکومت سے پاؤڈر دودھ کی  کے بحران کے دوران، کسانوں نے19کووڈ-۔ (2کسانوں کو کمزور کرتی ہیں -)

درآمد پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا کیونکہ وہ مانگ میں کمی اور مسلسل ضرورت سے زیادہ درآمدات کی

وجہ سے متاثر ہو رہے تھے۔ اس سیاسی تناظر میں، ڈیری کارپوریشنز کو پاکستان کی چھوٹی ڈیریوں کو

پیچھے چھوڑنے کے لیے دوسرے حربے پر بہت زیادہ انحصار کرنا پڑا۔

، چھوٹے ڈیری کسان خاتمے کی راہ پر باالبولمیگا )بڑی( ڈیریوں کا  میں یتنام: و1باکس

ماضی میں، ویتنامی حکومت نے دیہی خاندانی ڈیری فارموں کی حمایت کی، انہیں عوامی مدد فراہم کی اور

کے در میان 2018اور 2008خاندانی کاشتکاری کو بنیادی زرعی پیداواری ماڈل کے طور پر تسلیم کیا ۔ 

حاالت بدل گئے جب بڑی ڈیری صنعت کو فروغ دینے کے لیے متعدد پالیسی تبدیلیاں کی گئیں۔ سخت فوڈ

کی قیمت پر کسانوں ، جس سے چھوٹے ڈیریگئے کے نافذسیفٹی )کھانے کی حفاظت( معیارات 

۔گیا کارپوریٹ ڈیری نظام کو آسان بنایا 

میں یورپی یونین کے دودھ کے کوٹے کو ہٹا دیا گیا تو دنیا بھر میں دودھ کی قیمتوں میں 2015جب اپریل 

 تجارتی ڈیری متاثر ہوئی اورانہوں نے چھوٹےبڑیبھی  ویتنام میں  سے وجہ جسکیکمی واقع ہوئی ۔

کسان اچانک اپنے تازہ دودھ 800 تقریباً میںشہر Ci Chi سے دودھ خریدنا بند کر دیا ۔ اکیلے کسانوںڈیری 

 تک رسائی سے محروم ہو گئے ۔ کئی چھوٹی ڈیریوں کو ڈیری کی پیداوار بندخریدار دکانداروںکے 

۔ ہو گئےاپنی فارم کی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے پر مجبور  کچھکرنے اور 

میگا اور۔ ویتنام میں  گیں آ چھوٹی ڈیری فارموں کے خالف کھل کر سامنے ،یاں ڈیرمیگاکے بعد،  2015

 ترقی کے ساتھ، چھوٹے ہولڈر ڈیریوں کے لیے صارفین اوراورکارپوریٹ ڈیری فارمز کے غلبے 

۔ ہونے لگیحکومتی اعتماد میں مسلسل کمی واقع 

میں، ویتنام حکومت نے ڈیری فارم کے قواعد و ضوابط کو نافذ کیا جس میں کوالٹی کنٹرول کے 2017

 بنایا گیا ۔ چھوٹے ہولڈر ڈیریوں کو ان نئے معیارات کے مطابق ڈھالنے(mandatory)طریقہ کار کو الزمی 

میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ۔ میگا ڈیریوں نے اس کا فائدہ اٹھایا کیونکہ بڑے فارموں سے دودھ کی

 فریزلینڈ میں(Ha Nam) نام ہاخریداری نے ان کی خریداری کی الگت کم کر دی ۔ مثال کے طور پر صوبہ 

 سے خریداری شروع کی لیکن بعدںکسانوd نے ابتدائی طور پر چھوٹے ڈیری (Friesland Campina) کمپنا

-(3)پیشہ ور ڈیری فارمز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ۔ 50میں 
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 دودھ کی پیداوار خطرے میںکسانوں کیچھوٹے ڈیری : فوڈ سیفٹی قوانین

برسوں سے، بڑی ڈیری کمپنیوں نے پاکستانی میڈیا میں چھوٹی ڈیریوں کے دودھ کو بدنام کرنے کے لیے ایک

جاتامسلسل مہم چالئی ہے۔ اس پر غیر صحت مند، غیر صحت بخش، مالوٹ اور ناقص معیار کا الزام لگایا 

 ہیں اور تازہ دودھ کے رہے خوفناک تصاویر دکھاتےکی ہے ۔ ٹی وی اشتہارات مسلسل تازہ کھال دودھ  رہا

 کے باوجود، زیادہدکھانے اور بدنام کرنےلیکن گوالوں کو ولن کے طور پر  -(4)۔ ہیں بتاتے رہےخطرات 

 اب بھی کچا دودھ کو ترجیح دیتے ہیں، جو ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہے(consumers)تر پاکستانی صارفین 

اور پیکٹ شدہ دودھ سے کم مہنگا ہوتا ہے۔

 ڈیلیورییا دکانوں ،ڈیریوںاس سے انکار نہیں کہ چھوٹی 

 مالوٹ ہو سکتی ہے ۔ذریعہ کے  گوالوں کرنے والے

دودھ پہنچانے واال شخص تازہ دودھ میں پانی مال سکتا ہے

 گرمی کے دنوں میںشدیدسکے۔  بڑھا مقدار کیتاکہ اس 

 ٹھنڈا رکھنے اورکودودھ  کبھی کبھی گوالے یا ُدودھیے

 طویل فاصلے کے سفر کے دوران خرابتکصارفین 

 ۔ یہ کوئی نئی ہیں مالتےہونے سے بچانے کے لیے برف 

ہے کیونکہ بڑی ڈیریچیز نہیں ہے، اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے۔  نہ ہی یہ صرف چھوئی ڈیریوں کی بات 

دیکھیں) ہیں رہے  کے اسکینڈل ہوتے(adulteration and contamination) کمپنیوں کے اپنے مالوٹ اور آلودگی

۔ لیکن حال ہی میں پاکستانی حکام اس پر بڑا ہنگامہ( انسانی استعمال کے لیے مضر؟:  پیک شدہ دودھ:2باکس

کر رہے ہیں ۔ 

انسانی استعمال کے لیے مضر؟:  دودھ (packaged)پیک شدہ  :2باکس 

 دودھ کے خالف پاکستان میں جاری مہم ٹیٹرا پیکٹ دودھ کے خطرات پر زبان بند ہے۔ پاکستان میںکھالتازہ  

UHT )ultra heat treated(  اورdعمل سے گزار کے جراثیم سے پاک(  )پیسچرائزڈ dدودھمخصوص مشینی

کو سپریم کورٹ آف پاکستان 2016ستمبر 16 تھا ۔ بنا ہوا چند سال پہلے صحت کے لیے ایک حقیقی خطرہ جو

 کیمیائی جانچ کا حکمکے (brands)نے مارکیٹ میں دستیاب تمام ملکی اور بین االقوامی پیک شدہ دودھ کی قسم 

دیا ۔ سپریم کورٹ نے فیصل آباد کی زراعت کی یونیورسٹی، الہور یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ انیمل سائنسز

(Lahore University of Veterinary and Animal Sciences)اور پاکستان کونسل آف سائنٹفک اینڈ انڈسٹریل 

سے ٹیسٹ کرنے کو کہا ۔ پی {)Pakistan Council for Scientific and Industrial Research )PCSIR}ریسرچ 

 کی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ تقریبا تمام بڑے برانڈز کے  پیک(PCSIR)سی ایس آئی آر 

شدہ دودھ میں صابن اورخطرناک کیمیکل موجود ہیں اور یہ انسانی استعمال کے لیے بہت خطرناک ہیں۔

کے شروع میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بار پھر آیا جب 2018پیک شدہ دودھ میں مالوٹ کا معاملہ  
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ممنون قرارd دےعدالت نے چار بڑے برانڈز کےتحت فروخت ہونے والے پیک شدہ دودھ پرپابندی عائد کرکے 

ہٹا دیں۔ سے پوری طرح ان سب برانڈ کے دودھ کودکانوں اور صوبہ سندھ کے حکام کو حکم دیا کہ وہ دیا

 میں پیک شدہ دودھ میں مالوٹ کا ایسا ہی ایک کیس  سامنے بینچکو سپریم کورٹ کے الہور  2018جنوری  6

 قراردیا تھا کیونکہ اس میں نقصان دہ کھانے کے لیےانسان کےآیا تھا، اورعدالت نے پیک شدہ دودھ کو 

 موجود تھا، جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان بھر میں(formalin)انتہائی مضرکیمیکل فارمالین 

پیک شدہ دودھ میں مالوٹ کے بڑھتے ہوئے واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ کمرشل ڈیری صنعتوں کا کوالٹی

(5)کنٹرول بہت سست ہے اور اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے ۔

فیصد دودھ کی سپالئی 73تمام بڑی ڈیری کمپنیوں اور ملک کےجوکے درمیان صوبہ پنجاب ) 2011اور 2007

Food) اور ایک فوڈ سیفٹی اسٹینڈرڈز ایکٹ (Pure Food Law) قانون فوڈd کی حکومت نے خالص مرکز ہے(کا 

Safety Standards Act) ،گیں کی الگو پہلی باردودھ میں مالوٹ کے لیے سخت سزائیں ذریعہجنکے  نافذ کیا -

 دودھ پر پابندیکھال تازہ جنہوں نے کیےگئے نافذ (regulations)میں نئے ضوابط  2018اور 2016 کے بعداس 

 لگا کر پیک فروخت کرنے اور(label) دودھ کو لیبل (pasteurised)سچرائزڈ پا تمام اسکے ساتھ اور دیلگا 

 ۔پہچانا الزم کر دیا تک صارفین ہوئے رکھتے برقرارایک مخصوص درجہ حرارت 

(cooperative)کے نئے ضوابط کے مطابق دودھ کی پیداوار اور فروخت میں شامل ہرکسان یا کوآپریٹو  2018

 سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ دودھ کی( ہیںکرتے جو بچولیے یا کمپنی کودودھd فراہم)

 سے پہلے اور بعد میں دودھ فراہم کرنے والوں کے ذریعہ بھی اشارہ(pasteurisation)سچرائزیشن پا اصلیت –

 کے معیاراتصحت وصفائیd ۔  یہ اور کئی دیگر دفعات، جیسے جانوروں کے لیے ضروری ہو گیاکیا جانا 

 چھوٹےیہ سبھی کھانے کی حفاظتیd قوانین کی دیکھ بھال-  ہونے والے سامانوں  استعمالڈیریوں میںاور 

یا ہے١بَڑ کتنا فارم کی ڈیری اس سےفرقd نہیں پڑتا ، ہونگے اور تجارتی ڈیریوں پر الگو کسانوںمعیارات 

ہوگا- کی تعمیل کرنا محض ناممکن قوانین فارم کے لیےان  ڈیری۔ چھوٹےکتنی ہے مویشیوں کی تعداد ان میں

کی طرف سے چھوٹے کسانوں کی ڈیریوں پر جبر اور ہراساں حفاظتی ضوابط سرکاری مالزموں یہ سب

 کو ان کے مویشیوںکسانوںکرنے کا باعث بنے ہیں ۔ ایسے معامالت ہیں جہاں مقامی عہدیداروں نے ڈیری 

 میونسپلٹی کمیشنفیصآلبادمیں،  2019کے ساتھ شہر کی حدود سے بے دخل کرنے کی کوشش کی ہے ۔ ستمبر 

ڈیری کسانوں پرچھاپہ مارا اور انہیں کہیں 500 میں تقریبا اطراف کےعالقوں نے شہری کے مالزموںکے 

بھینسیں تھیں اور وہ 10-5 کے پاس ان میں ہرایک چھوٹے ڈیری کسانوںاور منتقل ہونے پر مجبورکیا ۔ 

 کوان سب ڈیریوں شہرکی آبادی کوتازہ دودھ فروخت کرنے پرزندہ رہتے تھے۔ میونسپلٹی انسپکٹرزفیصآلباد

 کے دائرہ اختیار میں اپنی ڈیری چالتے تھے ۔ الہور ہائی کورٹمیونسپلٹیبند کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ 

(Lahore High Court) کی مداخلت کے بعد ہی کسانوں کو میونسپلٹی میں عارضی (temporary)طور پر رہنے 

لیٹردودھ 40,000 تقریباً ڈیری فارمنگ خاندان روزانہ 500 شہرکی حدود واقع فیصآلبادdکی اجازت دی گئی ۔ 
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 ہے جس سے کارپوریٹ ڈیریوںہوتا  شہرمیں سپالئی فیصآلبادdزیادہ تر دودھ  کھال تازہ یہپیدا کرتے ہیں اور 

 (6۔)چوٹ پہچتی ہے  کوکے منافع 

 کے چھوٹے ڈیری کسانوں کے لیے کوئی روشن مستقبل نہیں ۔(Turkey)ترکی  :3باکس

 تازہ دودھکھالمیں،  2008 کو الزمی قرار دیا اور(pasteurisation)میں، ترکی نے دودھ کی پاسچرائزیشن  1995

(public sector)سرکاری کے فروخت پر پابندی لگا دی ۔ ان قوانین کے نفاذ کی حمایت کے لیے، ترکی نے 

 کارپوریٹغیر سرکاری/ اورآزادی دے دی کو (investment) کے دودھ کی پیداوارمیں سرمایہ کاری ڈیریوں

ڈیریوں کو رعایتیں فراہم کیں، جس کے نتیجے میں ترکی کے دودھ اور دودھ کی ضمنی مصنوعات

(milk by-products) کی برآمدات (exports) پاکستان کی طرح ترکی میں بھی- (7)اضافہ ہوا ۔ کا 90% میں

 میںتھے،  جنکاروبار ڈیری فارم کی کافی تعداد موجود تھی، جو کہ بنیادی طور پر چھوٹے خاندانی ڈیری

یجب بڑ ہوئیمیں اس وقت تبدیل ہونا شروع  2011  صورتحالdسے کم تھی ۔ یہ 20کی تعداد مویشیوں 

(8)۔  وجودd میں انے لگیکارپوریٹ ڈیری 

ترکی اپنی ڈیری مصنوعات کے لیے ایک وسیع برآمدی منڈی بنانے میں کامیاب ہو گیا لیکن چھوٹے ڈیریوں کی

دیا، سرمایہ کاری کی کر ڈیریوں نے کاروبار بندٹیایک بڑی تعداد کی قیمت پر۔ ان میں سے زیادہ ترچھو

 والینکالنےدرآمد شدہ حاملہ گائے، دودھ  چاہے وہ) رکھنا ناممکن ہو گیابڑھتی ہوئی ضرورت کو برقرار 

۔( وغیرہ خریدنے کے لیےٹھنڈا رکھنے والی ٹنکی چاروں، یا دودھ مشینیں، درآمد شدہ 

(People fight back )  کا  احتجاج پاکستانی عوام 

نے (PKMT) پاکستان کسان مزدورتحریک پرمبنی، کسانوں کے اتحاد (landless)چھوٹے اور بے زمین  

پی- (9)۔ کی مخالفت کی ہے پالیسیوں ڈیریکے لیے غذائیت اور روز گار کو کم کرنے کی خواتین اور بچوں 

پوری طرح قبضہ پر کے ڈیری شعبے پاکستان کا کہنا ہے کہ نئی پالیسیاں بڑی کارپوریشنوں کو ٹیکے ایم 

 جس ڈیری شعبے نے خواتین کی ایک بڑی تعداد کو اپنے خاندانوں کا پیٹ پالنے اور، کے قابل بنائے گیہونے

تو اس کاروبارd سے بیدخل کر دے جاتے ہیںکسان آمدنی حاصل کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اگر چھوٹے ڈیری 

 خوراکدودھ کی پاکیزہ الکھوں خاندان کے ساتھ ہونے آمدنی کے ایک پائیدار ذریعہ سے محروم وہ سب

(10) محروم ہو جائیں گے۔ بھیاورغذائیت کے بھر پور ذریعہ سے 

میں الہور شہر میں تازہ دودھ کی فروخت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی پابندی کو درخواست گزاروں 2019مئی 

(petitioners)چیلنج کیا تھا ۔ ان کا موقف تھا کہ ریگولیٹر کے طور  کے ایک گروپ نے الہور ہائی کورٹ میں

 تازہ دودھنا کہریگولیٹ( کرنا ہے، ُمنَظّم ) کو صرف دودھ کی فروخت کو (Food Authority)پر فوڈ اتھارٹی 

 پابندی فروخت کرنے والوںپر دودھ   کھالکی فروخت کو غیر قانونی بنانا ۔ انہوں نے یہ بھی دعوی کیا کہ تازہ

کے بنیادی حقوق اور صارفین کے حقوق کی خالف ورزی کرتی ہے۔ درخواست گزاروں نے عدالت سے یہ
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بھی استدعا کی کہ فوڈ اتھارٹی کو صوبہ پنجاب میں تازہ دودھ کی فروخت کے خالف کارروائی سے روکا

جائے۔

 بغیر ہارنہیںکیے بےدخلکو  کسانوں ڈیری چھوٹے کارپوریٹ ڈیری، ایسا لگتا ہے پاکستان میں موجود

 تازہ دودھ کے صارفین کوکارپوریٹ ڈیری موجود کا اندازہ ہے کہ اگر (World Bank)مانے گی ۔ ورلڈ بینک 

بلین ڈالر 10 پاکستان ان کے لیے کرنے میں کامیاب رہے تو فروخت (processed milk)اپنا پراسیس شدہ دودھ 

 اشتہارات پر بےکارپوریٹd ڈیری کمپنیاںیہی وجہ ہے کہ -  (11) کی مارکیٹ ہے۔ کروڑ روپیہ( 1,77,000)

Friesland) کمپنا فریز لینڈ اور (Nestle)نیسلے کے صرف پہلے نو مہینوں میں  2017 ہیں ۔ ہی خرچ کر رانتہا

Campina) تقریباًنے ملک میں ڈیری اشتہارات پر USD 104.5 ملین (کروڑ 1850یعنیdروپیہ )(-12خرچ کیے)-

 کرتے ہیں تاکہالبی کے ساتھ سیاستدانوں وہاں یہ کمپنیاں کام نہیں کرتی، (publicity)اور، جہاں تشہیر 

کے پاکستانی Friesland Campinaمیں،  2017مجبورکریں ۔ فروری  اپنانے پرھ  پراسیس شدہ دود صارفین کو

سی)کے عالمی  Friesland Campina میں اکثریتی حصص حاصل کرنے کے بعد، (Engro)ڈیری کمپنی اینگرو

کے چیئر مین، حسین داؤد نے تازہ دودھ کے ریگولیشن کے Engro Corporation اور Roelof Joosten (ای او

Friesland پاکستان میں اس مالقات کے کچھ ہی دنوں بعد ۔ تھیلیے  وزیراعظم پاکستان سے مالقات کی 

Campina کہ پاکستانی حکومت کو مالوٹ پر قابو پانے کے لیے فوڈ سیفٹی بیان آیاکے منیجنگ ڈائریکٹر کا 

میں بھی پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن 2017قوانین پرعمل درآمد کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ 

 نے وزیر اعظم سے مالقات کی اورڈیلیگیشن کے ایک ( گروپ ہےالبی کابڑی ڈیری کمپنیوں  جو)

(13)پاسچرائزیشن قانون کا مطالبہ کیا ۔

 کی(Turkey) ہے ۔ ترکی  نہیںممکنہ مار کیٹ  ہی لئے کے ڈیری کارپوریشنوں لمی صرف عاپاکستاناگرچہ 

 گروپ کے(Nishat)میں پاکستان کے نشاط  2019 نےSUTAS میں سے ایک، کمپنیوںسب سے بڑے ڈیری 

ساتھ پاکستان میں پریمیم ڈیری مصنوعات کی پیداوار، مارکیٹ، تقسیم اور فروخت کے لیے ایک مشترکہ

( نے پاکستان میں ڈیری کمپنیCargillامریکا کی ، کارگل ) ہیمیں 2019(- 14)  بنایا ۔(joint venture)منصوبہ 

ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری 200سالوں میں  اور الئیو سٹاک کے دیگر شعبوں میں اگلے تین سے پانچ

،   کا کہنا ہے کہ(Al-Tamimi) کمپنیوں کے ایک گروپ، التمیمی کیسعودی عرب -  (15)کا بھی اعالن کیا -

) اورآسٹریلیا (China) چین ایسا ہیکے ڈیری سیکٹرمیں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے- وہ پاکستان 

Australia) (16) ہیں ۔ ارادہکمپنیوں کا  کی

ان تمام کارپوریٹ اقدامات کے باوجود، بڑی ڈیری کمپنیاں اب بھی چھوئی ڈیریوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے

 میں تین سال کی اہم سرمایہ کاری کے بعد ابھی تکپاکستان Friesland Campinaلیے جدوجہد کر رہی ہیں ۔ 

 ہیں وہ اکثر ایسے قوانین کے جواز کے طور پر استعمالکرتی ہے ۔ اور جو ٹیکس کمپنیاں ادا مے نہیںمنافع 

کارپوریٹd ڈیری کمپنیاں یہ سب کے باوجود اب اسہوتے ہیں جو چھوٹے ڈیریوں کو مجرم قرار دیتے ہیں- 
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شکایت کر رہی ہیں کہ ان کی پروسیس شدہ مصنوعات پر زیادہ ٹیکس لگانے سے صارفین چھوٹے ہولڈر

(17) دیتے ہیں ۔ترجیحڈیریوں کے فل کریم دودھ کو 

 کئی گنا خطرات کے تسلط  کے کارپوریٹ کمپنیوں میںڈیری سیکٹر 

 ہیں، تو وہ نہ صرف مارکیٹوںکرلیتی ملک کے ڈیری سیکٹر پر قبضہ کسی کمپنیاںجب بین اال قوامی ڈیری 

کی ایک ظالمانہ تبد یلی وہاں ہیں، بلکہ وہ ڈیری فارمنگ کے طریقے کو بھی بدل دیتی ہیں ۔ کرتیپر قبضہ 

غیر ملکی صنعتی کو چھوڑ کر روایتی زرعی طریقوں کے پیمانےچھوٹے  میںہے جس  شروعات ہو تی

 کی مویشیوں کے اور درآمد شدہ نسلوں چارہ اور دانے جس کے لیے مہنگے کو اپنایا جاتا ہےطریقوں 

ضرورت ہوتی ہے ۔

(policies)حکمت عملی   کی(livestock) کی بڑھتی ہوئی شمولیت اور مویشیوں  ڈیری کمپنیوں(private)ذاتی 

میں تبدیلی کے ساتھ، پاکستان کی تجارتی اور کارپوریٹ ڈیری زندہ غیر ملکی گائے کی نسلیں در آمد کر رہی

جنکی آبادی گائے، (holstein Friesian) آسٹریلوی، ڈچ، جرمن اور امریکی ہولسٹائن فریزین میںجس ہیں، 

 مہنگا ہے۔بہت خریدنا اور دیکھ بھال کرنا ان جانوروں کا ہے۔ ہوگییd 58,000 اس وقت لگ بھگ پاکستان میں

 اور تربیت یافتہ افرادی کیچارہ اوردانے، مہنگے ان گایوں کی دیکھ بھال کے لئے اعلی ٹیکنالوجی،

۔ جو انکی دیکھ بھال کر سکےضرورت ہوتی ہے 

کراس نََسل َکشی ) کے ساتھ پاکستان اپنی دیسی نسلوں کی گایوں کوغیرملکی گائے سے رفتار تیزجس 

 غیرملکی نَسلیں کی درآمدات(live)دوغلی غیرملکی نَسلیں پَیدا کررہا ہے یا  زندہ بریڈنگ( کے ذریعے 

(import)ہے dوہ تشویشناک ہے اور پاکستان کو دیسی نسلوں جیسے ساہیوال  کررہا (Sahiwal)چولستانی ،

(Cholistani) سرخ سندھی ،(Red Sindhi) کی اور بہت سی دوسری نسلوں سے محروم کرسکتا ہے۔ پاکستان

 اور جرسی(Friesian)، فریزئین (holstein) جو مقامی نسلوں کو ہولسٹین (breeding policy) بریڈنگ پالیسی نئی

(Jersey) ،دوغلی غیرملکیپاکستان میں جسکی وجہ کر  نسلوں کے ساتھ کراس بریڈنگ کی اجازت دیتی ہے

(18) ہے ۔ ہو گیی فیصد 13 مویشیوں کی کل آبادی کا جومویشیوں کی ایک بڑی آبادی ہے 

( کو ختم کرنے کاہوتا ہے اوردیکھ ریکھ کرنا آسان ہوتی ہیں مضبوطحکومت مقامی گائے کی نسلوں )جو

لیٹر پیدا 1001 میں (lactation period)کیونکے دیسی گائے دودھ پیدا کرنے کی ایک مّدت ارادہ رکھتی ہے 

لیٹر  تک 5000کر سکتی ہیں، اور غیر ملکی نسلوں کا استعمال کرتے ہوئے فی گائے کے دودھ کی پیداوار کو

4250ملین امریکی ڈالر) 241بڑھانا چاہتی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، حکومت  بڑی مقدار میں 

artificial)( کی غیر ملکی  گایوں کی منی درآمد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ مصنوعی حمل روپیہکروڑ 

insemination) پاکستان کی (-19) کے ذریعے مقامی گائے کی نسلوں کی خصوصیات کو بہتر بنایا جا سکے۔

، گرمی برداشت کرنے اوراس خطے کے لیے(tick resistant)کیڑوں سے لڑنےدیسی نسلوں کی گائے جو 

 سے حاصل(exports) کے حکمران دیسی نسلوں کی گایوں کی قربانی کو ڈیری برآمدات یہاںبہترین ہیں - 

 میں اضافے کی ادائیگی کے لیے مناسب قیمت کے(foreign exchange revenue)ہونے والی غیر ملکی آمدنی 
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 ہےکہ پاکستان ڈیری مصنوعات کی برآمددعوہ کا (economist)طور پر دیکھتے ہیں ۔ بعض ماہرین اقتصادیات 

 سکتا ہے۔ حکومت ایران، چین، مالئیشیا،کما(  سے زیادہ روپیہdکروڑ  5,31,000بلین امریکی ڈالر) 30سے 

اور انفلپائن، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور ہندوستان کی ڈیری منڈیوں پر نظریں جمائے ہوئے ہے 

 ۔ لیکن پاکستان کو سری لنکا سے سبق لینا چاہیےمنڈیوں میں پاکستانیd ڈیری مصنوعات برآمد کرنا چاہتی ہے

 گائے سری لنکا کے کسانوں کے لیے ایک بوجھ  بن چکی ہیں(Australian)جہاں سے درآمد شدہ آسٹریلیوی 

 مہنگا چارہ اور رکھ رکھاوانکے لئے کی گایوں کی دیکھ بھال، نسلوں ممتازکیونکہ وہ ان غیرملکی 

 سری لنکا، درآمد شدہ آسٹریلوی نسلوں کی: 4دیکھیں باکس) ماحول کے متحمل نہیں ہو سکتے ۔ کےمطابق

(  کا قبرستانگایوں

ایک انتہائی خوراک )ونڈہ( کو دی جانے والیپاکستان میں صنعتی ڈیری سیکٹرکی تیزی سے ترقی جانوروں 

 کی گایوں کو دی جانے(cross breed) ہے۔ کیا غیرملکی نسلوں یا کراس نسلوں پیدا کرتی سوال تشویشناک

 خونجانوروں کے( ہےدرآمد یا مقامی طورپرتیارکردہ  چاہے وہ) میں (industrial feed)والی صنعتی خوراک 

اگر یہ سچ ہے تو ان-  (20) ہوتی ہے؟ -(animal protein) یا جانوروں کی پروٹین (blood meal) سے بنا چارہ

 کی وجہاحساسات زیادہ تر پاکستانی مسلمانوں کے لیے ان کی مذہبی گایوں کا دودھ  اور ڈیری مصنوعات

جانوروں کی پیداواری صالحیت کو بڑھانے کے لیے پاکستان میں بڑی تجارتی یاسے ناقابل قبول ہوگا۔  

کارپوریٹ ڈیریوں میں مویشیوں کو جانوروں کے پروٹین پرمشتمل اعلی معیار کی خوراک )ونڈہ( کھالنے کا

 خون  یا جانوروں کے پروٹین، مویشیوں کے چارے میں ضروریجانوروں کےرجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ 

 کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ اعلیکمپنیوں (animal feed)اجزاء ہیں جو تمام بڑے صنعتی فیڈ 

کےمعیار کی خوراک )ونڈہ( تیار کی جا سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق، بڑے تجارتی ڈیریوں اور جانوروں 

 فارموں میں جانوروں کی پیداواری صالحیت کو بڑھانے کے لیے ونڈہ(fattening farms) والے مٹاپا  بڑھانے

 کافی حیران-(21)کا اضافہ شامل ہے۔ ( ذبح شدہ جانوروں کا فضلہ جو اصل میں)میں جانوروں کے پروٹین 

"فیڈ" میں دی گئی 2018 (Punjab Pure Food Regulations)، پنجاب پیور فوڈ ریگولیشن بات یہ ہے کیکن 

blood) سے بنا چارہ خون جانوروں کے میں (definition)کی تعریفیں " جانوروں کی خوراک )ونڈہ("اور

meal) یا جانوروں کی پروٹین (animal protein) بڑی۔ پاکستان ڈیری انڈسٹری میں  کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے

 سے متوقع(corporate feed industries) اورکارپوریٹ فیڈ صنعتوں کے بڑھتے اقتدارڈیری کارپوریشنز

 ایسا لگتا ہے کہ فوڈ ریگولیٹرز نے اس وضاحت سے مناسب طریقےکی وجہ سے، کی امیدسرمایہ کاری 

ملوویس غیرملکی صنعت خوراک کسی رکاوٹ کے جانوروںd کی پروٹین میںسے گریز کیا ہے تاکہ بغیر

 کی درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔)ونڈہ(

 سری لنکا، درآمد شدہ آسٹریلوی نسلوں کی گایوں کا قبرستان :4دیکھیں باکس

 کی مقامی گائے دیسی نسلوںرجسٹرڈ ڈیری فارمز ہیں، لیکن وہاں شاید ہی کوئی 125000 تقریباًسری لنکا میں 

 جرسیبچھیا ہیں یا آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ سے درآمد شدہ دوغلی( ) ہائبرڈغیرملکیباقی ہیں ۔ زیادہ تر ریوڑ یا تو
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(Jersey Haifers) تقریباً ہیں ۔  درآمد شدہ دودھ کے پاؤڈر پرانحصار کم کرنے کے لیے، جس کی الگت گائے

( ساالنہ ہے، سری لنکا نے اپنے دودھ کی پیداوار روپیہdیکروڑ سری لنکا 6072ملین امریکی ڈالر ) 300

 درآمد کیں۔گائےبڑھانے کا فیصلہ کیا اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے حاملہ جرسی 

، ویالرڈکمپنی والیبرآمد کرنے  گائےکے درمیان، آسٹریلیا کے سب سے بڑے زندہ جرسی  2018اور  2012

(Wellard) (22) برآمد کیں ۔گائےجرسی  24500 تقریباً، نے ملٹی ملین ڈالرکے سودوں میں سری لنکا کو-

سودا۔ یہ  کرنا ضروری تھا فراہم معلوماتویالرڈ کو سری لنکا کے کسانوں کو سہولیات، تربیت اورویٹرنری 

آسٹریلیا کے لیےایک طویل مدتی فائدہ ثابت ہوا کیونکہ اس کے بعد مویشیوں کا چارہ سری لنکا کواسکی اہم

(high mortality)میں، سری لنکا نےگائےکی اعلی شرح اموات  2019برآمدات میں سے ایک ہو گا۔ تاہم، اپریل 

 واقعات کی وجہ سےغیرملکی نسل کےدرآمدی پروگرام کوروک دیا ۔بڑھتےاورجانوروں میں بیماریوں کے 

 چھوٹے کسانوں کے لیے آسٹریلوی جرسی گائوں کو برقرار رکھنا ایک خوفناک تجربہ تھا کیونکہ درآمد-(23)

لیٹر کے وعدے 20، جو کہ مل رہے تھےلیٹر دودھ  15-10شدہ فیڈ )ونڈہ( بہت مہنگی تھی، اور اس سے صرف 

۔ کچھ ڈیری کسانوں نے خودکشی بھی کی کیونکہ انہوں نے غیر ملکی نسلوں کوتھے کی پیداوار سے بہت کم 

 گروی رکھے تھے، اور ان کے ناکام تجربے کے بعد، بینکوں نے ان کی(assets)خریدنے کے لیے اپنے اثاثے 

کردیا ۔ زندہ مویشیوں کی برآمد کو آسان بنانے کے لیے، آسٹریلوی حکومت کی ایکسپورٹ نیالمجائیدادوں کو 

۔ جب درآمد شدہ نسلیں کیا تھانے سری لنکا کی حکومت کو خریداری کے لیے فنڈ فراہم  EFICکریڈٹ اینی، 

 کہ اس نے سری لنکا کیلیانے یہ کہہ کر خود کو بری کر EFICمرنا شروع ہو گئیں اور تجربہ ناکام ہو گیا تو 

 اوراس کا آسٹریلیائی گائے خریدنے والے کسانوں کوکسانوںنہ کہ  یتھحکومت کو کریڈٹ کی سہولت فراہم کی 

(24)سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 

اگر چوٹی ڈیریوں کو بچانا ہے تو متحد ہونا ضروری

 پاسچرائزیشن اور جدید کاری کے بینر تلے،حکومت پاکستان، ڈیری کارپوریشنز اور بینمیںڈیری سیکٹر

، آسٹریلین ایجنسی فار انٹرنیشنل(USAID)االقوامی ایجنسیاں جیسے امریکی ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ 

 ڈیریوں کو پسماندہکی، سبھی چھوٹے کسانوں (IFC) اورانٹرنیشنل فنانس کارپوریشن (AUSAID)ڈویلپمنٹ 

 ہیں ۔ کمرشل اور کارپوریٹ ڈیری چھوٹے ڈیریوں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے میںزمعپُرکرنے کے لیے 

ں اب بھی پاکستان کی دودھ کی منڈی میں نمایاںاچھوٹے ڈیری اسکے باوجودکوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، 

 ہیں۔ پکڑ رکھتی

 نیٹ  اسکے باوجود اساگرچہ چھوٹے ڈیری کسانوں اور تازہ دودھ تقسیم کرنے والوں کی آبادی کافی ہے، 

ورک کے مختلف اداکار اچھی طرح سے منظم نہیں ہیں ۔ دوسری طرف، پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن، ڈیری

کے لئے کوششکمپنیوں کی ایک منظم تنظیم ہے جو مشترکہ طور پر پیسٹورائزیشن اور تازہ دودھ پر پابندی 

 ہے ۔ بڑے ڈیری کارپوریشنوں کو چیلنج کرنے کے لیے، غیرمنظم چھوٹے ڈیریوں کو منظم کرنے کیکر رہی
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ضرورت ہے ۔ انہیں اپنےغیررسمی نظام اور تازہ دودھ سمیت اپنی ڈیری مصنوعات کا سختی سے دفاع کرنے

کی ضرورت ہے ۔ اگرچہ وہ کم سےکم ٹکنالوجی کے ساتھ ڈیری مصنوعات بنانے کے روایتی طریقوں پرعمل

کرتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی آبادی کی ایک بڑی اکثریت کی غذائی ضروریات کو مؤثر طریقے سے پورا

( لوگوں کو روزی روٹی اور رزق بھی فراہم کرتے ہیں، جو چھوٹےکروڑ 4 ملین )40کرتے ہیں ۔ وہ تقریباً 

ڈیریوں پر براہ راست یا بالواسطہ انحصار کرتے ہیں ۔

پاکستان کے حکام، بہت سے دوسرے ممالک کی طرح، فوڈ سیفٹی کے ضوابط کو صارفین کے تحفظ کے لیے

 ڈیری کارپوریشنوں کے حق میں ڈیری سیکٹر کی تنظیم نو کے ذریعے کے طور پر استعمالےبڑنہیں بلکہ  

کر رہے ہیں۔ اس سے عام لوگوں کے لیے دودھ کی سپالئی میں بہتری نہیں آئے گی، اور یہ غذائیت سے بھر

پور تازہ دودھ تک لوگوں کی رسائی کو سنجیدگی سے ختم کر دے گا، جو دودھ پاکستانیوں کو سب سے زیادہ

 ڈیریوں کی مدد کرنی چاہیے، انہیں کمزور نہیں کرنا چاہیے۔کیپسند ہے۔ قواعد و ضوابط کو چھوٹے کسانوں 

حکومتیں چھوٹے ہولڈر ڈیریوں کو تازہ دودھ کے معیار اور حفاظت کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کے لیے

 حقائق کے مطابق ہوں ۔ اگر تازہبہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اسے ان طریقوں سے کیا جانا چاہیے جو ان کی

دودھ پر مکمل پابندی لگائی جاتی ہے تو صرف کسانوں کو ہی نقصان نہیں ہوگا۔ چھوٹے ہولڈر ڈیری فارموں

سے وابستہ تمام لوگ جیسے دکاندار، تاجر، ڈیلیوری کرنے والے، اور ہر کوئی جو اپنی ڈیری سے وابستہ ہے،

 صرف غیر ملکی بڑے ڈیریجسکا فائدہبے روز گار ہو جائے گا ۔ یہ ملک کے لیے ایک نقصان ہو گا 

کارپوریشنوں ہوگا- 
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GRAIN is a small international non-profit organisation that works to

support small farmers and social movements in their struggles for

community-controlled and biodiversity-based food systems

ایک چھوٹی بین االقوامی غیرمنافع بخش تنظیم ہے جو چھوٹے کسانوں اورگرین  

 سماجی تحریکوں کی کمیونٹی کے زیر کنٹرول اور حیاتیاتی تنوع پر مبنی خوراک

کے نظام کی جدوجہد میں مدد کرنے کے لیے  کام کرتی ہے۔
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