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ايڊيٽوريل

پاڻي معاملي ۾ ذميواري جو مظاهرو ڪيو وڃي!
ِ
ضرورت آب مخلوق جي جياپي جو
پاڻي انساني زندگيَء سميت ڌرتيَء جي گولي تي پلجندڙ سمورن ساهوارن توڙي ٻين
ذريعو آهي .پاڻي جي صورت ۾ مليل نعمتن جو جيترو به خيال رکجي اهو تمام گهٽ آهي ،پاڻي صرف ساهوارن جي جياپي جو
ذريعو ئي نه پر سموري دنيا جي ترقي جو واحد وسيلو پڻ آهي .سمورو سنسار پاڻي جي معاملي تي گهرو ويڙهه طرف وڃي رهيو آهي،
اهو ئي سبب آهي جو پاڻي جي منصفاڻي ورڇ سموري دنيا جو اهم ترين معاملو بڻيل آهي .پاڻي قومي توڙي عالمي معيشت الِء
ڪرنگهي جي هڏي واري حيثيت رکي ٿو .پاڪستان ۾ پاڻي جي صورتحال تي نظر وجهنداسين ته هن وقت پاڪستان ۾ پاڻي کي
ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ محفوظ بڻائڻ الِء قومي سطح تي ڪاالباغ ،تربيال ۽ ٻيا ننڍا وڏا ڊيم ٺاهڻ وارا منصوبا هلندڙ آهن ،جن الِء هر
سال اربين روپيا بجيٽ پڻ مختص ڪئي ويندي آهي .اهو پاڻي جنهن سان نه صرف پاڪستان کي زرخيز بڻايو ويندو آهي پر
پاڪستان ۾ موجود اهو پاڻي ئي توانائي جي بچاُء الِء پڻ استعمال ٿيندو آهي ،پر بدقسمتي سان اسان معيشت جي مضبوطي توڙي
توانائي جي بحران جي حل واري معاملي ۾ ڪاميابي حاصل نه ڪري سگهيا آهيون ،توانائي جي بحران جو خاتمو ۽ زرخيزي هتان
جي ماڻهن جو خواب ئي بڻيل آهي.
پاڻي جي بحران جون شڪايتون ڏينهون ڏينهن وڌيڪ رپورٽ ٿيندي نظر اچي رهيون آهن .سموري ملڪ ۾ پاڻي جي بحران
خالف احتجاجن جو دائرو به وڌي رهيو آهي .ميڊيا تي ڪڏهن پاڙيسري ملڪ طرفان سنڌو طاس معاهدي جي ڀڃڪڙي جون خبرون
سامهون اچن ٿيون ته ڪڏهن ملڪ جو پاڻي بند ڪرڻ جون ڌمڪيون به پاڪستاني روزمره جي ڪاروهنوار جو حصو بڻيل هونديون
آهن .بين االقوامي سطح تي ئي نه پر اسان ملڪ جي اندروني صورتحال تي نظر وجهنداسين ته اڃا وڌيڪ مسئال سامهون ايندا ،سنڌ ۽
پنجاب وچ ۾ پاڻي جي ويڙهه سالن کان هلندي پئي اچي ،ٻئي صوبا پاڻي جي منصفاڻي ورڇ تي اٽڪيل هوندا آهن ،سنڌو درياَء ۾
وقتائتو پاڻي نه ڇڏڻ سبب سنڌ جي لکين ايڪڙ زمين پوکائي نه ٿي سگهندي آهي ۽ سنڌ جا ڍنڍون ،ڍورا وارابندي جو شڪار ٿي
ويندا آهن ،نتيجي ۾ سنڌ جي آبادگار جون مٿي تي هٿ اچي ويندو آهي ڇو ته سنڌ ۾ ٿيندڙ فصل پاڻي جي کوٽ سبب گهربل اپت نه
ڏئي سگهندا آهن ۽ مهانگائي جي دور ۾ خرچن جو پورائو به سنڌ جي آبادگارن جي ڳچي ۾ پئجي ويندو آهي ،جنهن جو نقصان
سڌوسنئون صوبي جي واپار تي پوندو آهي ۽ اها تڪليف وري به ملڪ کي ئي ڀوڳڻي پوندي آهي .مطلب اهو ئي ٿيو ته سنڌ جي
صورتحال به پاڻي جي معاملي ۾ اعتماد جوڳي ناهي ،پاڻي جي موجودگي ۽ وسيلن تائين پهچ ۽ انهن جي استعمال ۾ اسان ميرٽ
جو مظاهرو ڪرڻ جا قائل نه بچيا آهيون ،پاڻي جي غيرقانوني استعمال سبب نه صرف فصلن جي پوکي متاثر ٿيندي آهي پر اسان وٽ
ٻيال ،ڍنڍون ،ڍورا پڻ چڱي ريت متاثر ٿيندا آهن ۽ آبادگار سان گڏوگڏ مڇي جا واپاري ۽ ڪاٺ جا ڪاروباري ماڻهو پڻ متاثر ٿي
ويندا آهن ،جڏهن ته پيئڻ جي پاڻي جي کوٽ پيدا ٿيڻ اڃا به الڳ مسئلو آهي ،پوري قوم مختلف شهرن ۾ پاڻي لپ الِء به ڏينهن جا
ڏينهن احتجاج ڪندي رهندي آهي ،پڇڙي تائين پاڻي جي نه پهچڻ سبب سنڌ جي ساحلي ضلعن بدين ۽ ٺٽي جي لکين ايڪڙ
زمين پڻ سمنڊ ڳڙڪائي رهيو آهي ،سنڌ حڪومت طرفان ٿر ۽ ڪاچي ۾ پيئڻ جي پاڻي الِء ڏنل لکين روپين جي ماليت جون
ڪيتريون اسڪيمون پڻ غيرڌياني سبب الڀائتيون ثابت نه ٿي سگهيون آهن ،ٿر ۾ ڪيترائي آر او پالنٽ فني خرابي توڙي ڌيان نه
هئڻ ڪري بند پيل آهن.
پاڻي جهڙي حساس ۽ سنجيده معاملي تي حڪومت کي ذميواري جو مظاهرو ڪرڻ جي ضرورت آهي ،پاڻي جي
موجودگي ،وسيلن تائين پهچ ۽ انهن جي استعمال الِء باقاعده طريقيڪار جوڙڻ گهرجن ،زراعت الِء استعمال ٿيندڙ پاڻي جي
منصفاڻي ورڇ کي يقيني بڻائڻ ،توانائي الِء خرچ ٿيندڙ پاڻي کي وقتائتو استعمال ڪرڻ ۽ پيئڻ جي پاڻي توڙي ٻيلن ،ڍنڍن ۽ ڍورن
سميت مختلف هنڌن تي گهربل پاڻي کي بهتر ۽ مناسب طريقي سان پهچائڻ جو بندوبست ٿيڻ گهرجي ،جيئن پاڻي جي استعمال
۾ بهتري اچي سگهي ۽ پاڻي ضايع ٿيڻ کان بچائي سگهجي ،ڇو ته پاڻي زندگي آهي ۽ پاڻي جو زيان ئي وسيلن جو زيان آهي.
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“ ٽماهي پرڀات جي هن شممماري
کي خاص طور تي “انساني روزمره زندگيَء
۾ استعمال ٿيندڙ پاڻي جي مسئلن ،معميمار،
خاصيتن ،اهميت  ،پاڻي جي وسيلن تائميمن
ُپهچ ۾ پيش ايندڙ ڏکيائن ۽ انهن جي حمل”
جي بابت شايع ڪيو پيو وڃمي جمنمهمن ۾
مختلم آرٽميمڪملمز ،رپمورٽمون ،فموٽمو،
سرگرميون ۽ ٻيو مواد شامل آهي”
ا ااا
پاڻي جي اهميت :پاااڻااي ها
مادو آهي ،جيڪو ڌرتيَء جي اندرئايا
۽ ٻاهريا تا ا و ماوجاود ناماوريا
نعمت نان افضل تري ناعامات آهاي،
انساني جياپي ،ٻوٽ جاي واڌ وياها ا
کان عالوه جااناورن ۽ نااهاوران جاي
جيون نامايات رارورب آل ما ا او
جي جيئندان جو اهم ذريعو پا آهاي،
پيئ کان عاالوه پااڻاي کاي تراعات،
توانائي ،مڇي جي نسل وڌائ  ،ٻايا ا
جي واڌ ويه توڙي ٻايا تاياتاريا
ئي ماصانادن به اا اناتاعاماا تاياو
ويندو آهي.
قومي نطح تي پاڻي جاو اناتاعاماا :
انيادي طور تي پاتستان ه ترعاي
م ا ا آهااي ،پاانااهااال ااواااي جااي
چاوسسااتااان ،خاايااااارپا ااتااونا اواها جااي
جاا و ،ا وچستان جي پٿريا اي تمايا ،
ننڌ جاي رارپاارتار ۽ اٿا ي رار جاي
حرائي ۽ تاٿاي جاي جااا ا وارن
عالئص کي ٿڏي تري ااقي ناماورو
ائراجاي عاالئاصاي تاي م اتامال
م
آهي ،جتي ن ري پااڻاي جاو نان کاان
وڌي انتعما ريندو آهي .پاتساتاان
و ٻ مونم رايع ۽ خريف جاا اسا
اس فنل پوکي ان مان اپات ااا ال
تئي ويانادي آهاي .تاڪا  ،تا ا ا ،
تمند ،نارن جاا فنال پاوکاياا ويانادا
آه  ،جڏه ت ه نارنااا ۽ ترخايار
و اع ٰي قسم جاون نااا ياون ۽
م
انب ،سيما ،ٻير ،تيتون ۽ ٻيا مياوا پا
پوکيا ويندا آه  .پاتستان و احارا
۽ جا ا تاوڙي پاٿاريا اي عاالئاصا و
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پااوکااائااي جااو داروماادار ااارناااتا تااي
هوندو آهي ،جڏه ت ائراجي عاالئاصاو
اي ااياااا جاااي و ي و و ي نااادي ۽
پاتستان جي قومي درياَء ناناڌو جاي
پاڻي تي آااد ريندو آهي .پاتساتاان و
تيار ريندڙ فنل ،ميوا ،ڀااياياون ٻايا
م ڪ ان ا پا واپاار به امااڻاياون
وينديون آه .
ننڌ واي و پاڻي جاي رارورب ۽
ورڇ :ناانااڌ و پاااڻااي جااي راارورب
تراعت ،معدني ونايا ا  ،ماڇاي جاي
واڌ ويه  ،تاٺ جي اپت نميت اهم
وني به پوندي آهي ،وقتائتاو پااڻاي
ن م ا تاري تراعات کاي تااپااري

رپورٽ :اويئر سٿ
ڌڪ سڳندو آهي ،معياري فنل ن ريا
جو نصنان آاادگارن جي چايا ا ا چا اي
تااري ٿااڏيااناادو آهااي ،پاااڻااي جااي
منن اڻي ورڇ ننڌ ۽ پنهال جاي و
و ج ي ي جو تارڻ رهي آهي ،نناڌو
کي گ رال پاڻي ن م تاري اتا ار
تري هتان جي واه  ،اخ  ،ڍنانن ۽
ڍورن و پاڻي جي کوٽ رهندي آهي ۽
ننڌ ر ااتاهااجا تاائايا ماحادود
رهندي آهي ،پاڻي جي منن اڻاي ورڇ
۽ گ ا اارااال پاااڻااي جااي مااصاادار جااي
اااا ااالب به تااا راها هاامااوار رااي ا
واي جي وني کاي
گ رجي جيئ
اچائاي ناجا اهاي .درياائا ۽ چ اما
ذريعي اا ل ريندڙ پاڻي کي م ت اف
طريصا انتاعاماا تاري اا ناٿارو

اڪايو ويندو آهي ۽ انسااناي آااادي ان
پاڻي کي پيئا به اناتاعاماا تانادي
آهي ،جڏه ت م ت ف دريائ ۽ ن اري
نظام ذريعي ان پااڻاي ناان تماياناون
آااد تاياون ويانادياون آها  ،تاوئا اي
ناامااياات ٻااي ا مااعاادنااي وناايا ا جااي
پيداوار ۽ اه ي گ رن جي ناظاام کاي
هالئ به پ پاڻي ج اها اي تاعاداد و
تتاب آنادو ويانادو آهاي ،ماڇاي جاي
نسل وڌائ به ٻي و پاڻي جاو ٿاوڙ
تيو ويندو آهي جتان مڇي جاي اپات
کان عاالوه وڻ پاوکاي وڌي تاعاداد و
تاٺ اا ل تيو ويندو آهي.
ننڌ و پااڻاي جاي کاوٽ ۽ ناااا اي
ر عا:ننڌ و پاااڻااي جااي کااوٽ جااتااي
تراعت ،توانائي ،ٻي  ،ڍننن ۽ ڍورن
کي نصنان پ چايو آهاي تا اتاي ناناڌ
جي ناا ي پٽي وارا عاالئاصاا اا ااري
طرح ماتاا ار راياا آها  .باٽاي ۽ ااديا
ر ع جي سکي ايڪ تمايا نامانا
مٺي پاڻي جي ٿوڙ ن ريا تاري هار
نا ڳ تائي رهيو آهي ،اهو ن اسا او
ايستائيا جااري رهانادو جاياساتاائايا
نمن و مٺي پاڻي جو ٿاور مساتاصال
انيادن تي نٿو تري نج هي .ننڌ و
تراعت به ا گ رال پاڻي نٿو پ چاي،
ننڌ جاي واها  ،ااخا ۽ تا يا و
مٽي پئي ا امي اتي نمانا کاي ماٺاي
پاڻي پ چائ جي ڳاس پري ان تانادڙ
ا آهي ،ان به ننڌ جي پڇ ي و پااڻاي
پ چائي ننڌ جي تراعت کاي ااچاائا
نان گڏوگڏ ناا ي عاالئاصا و ماٺاي
پاڻي جي رند کاي ياصاياناي ااڪاائا اا
رروري قدم هوندو ،ائي نا راياو تا
ادي ۽ بٽي جي سکايا تمايا نامانا
ڳ تائي ويندو ۽ تمام گ ڪي انسااناي
آاادي متا ر رايانادي ها مسائا اي تاي
وقتائتو اپاُء وب جي ررورب آهي.
رر و پاڻي جي ررورب 02 :ه ار هام
چورس عالئصي تي پاکا يال ناناڌ جاو
ر عو ررپارتر تع يم ،حت ،اه اي
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نميت ٻي انيادي رارورتا نامايات
پيئ به معياري پاڻي جا ا ي ناعامات
کان ا واناها ايال آهاي .رارپاارتار و
پاڻي جي موجودگي ،ان جاي ماعاياار،
ونايا ا تاائاايا پا اڙ ۽ پايا ايااناادڙ
م ڪالت تي تم تارڻ جاي تاماام
گا ااڪااي راارورب آهااي .راارپااارتاار و
انساني تندگيَء و پاڻي جي انتعماا

نامايات ٻاوٽا  ،جاااناورن به اا پااڻااي
تتب آندو وينادو آهاي .رارپاارتار و
پاڻي جو معيار قاال انتعما ن آهاي،
هتان جي آاادي انيادي طور تاي کاارو
۽ حت به هاڃيڪار پااڻاي واپارائا
تااي مااهاااااور آهااي .فا ااورائاايا ما ااياال
تهري ي پاڻي رر جي انساني تنادگايَء
کي تمام گ ڪاو ماتاا ار تاياو آهاي ۽
انساني احات تاي تاماام خارال ا ار
ٿڏيا آه  ،تهري ي پاڻي جي انتعاماا
ناب هتان جاي آااادي ،اکايا  ،پايا ،
هڏي ۽ ندن جي ايامااريا و ماااتاال
راي وياناادي آهاي .وقات کااان ا ئااي
هاتااان جااون عااورتاون ،ماارد ،ٻااارڙا ۽
نوجاوان ما اتا اف ماررا و وباهاي
ويندا آه  .خطرناڪ اايامااريا خاال
اويئر نميت م اتا اف نامااجاي ادارن
جي نرگرميا ۽ آوات اراارڻ کاانا اوه
ننڌ اڪومت ررپارتر و کاري پاڻاي
کي انتعما جوڳو ااڪاائا به اراايا
روپي جي بڳت نان م ت ف عالئص
و آر او پاالناٽانان جاون اناڪاياماون
نيون ،پر اناتاظااماي طاور تاي تاااا
واهر نا رايا ناااب سڳاايال  111آراو
پالن رهواني کي بڀ نا ناجا اياا،
جن ناب عالئصي واني پااڻاي جاي
ن وست به درادر آها  .ناناجارپاارتار،
ٿاٿرو ،انالم توٽ ۽ ٻيا عاالئاصا
و اڪاومات طارفاان ما انادڙ  69سا
روپيا ماهوار اهايا اا ٽاياول ويا ا
جي ااست ن نڌاري نج ي جاڏها تا
اون اري جي هوائ جو ا ر کوه تاي
ا ا پااوناادو آهااي ۽ ناانااجاارپااارتاار ۽
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آن اس جا تيترائي کوه نڪاي وياا
آه ۽ پاڻي جي کوٽ ارقرار آهي ،رار
و پاڻي جي مسئ ي جي اال به ڌرڻاا
سڳندا رهندا آه  ،پر ااڪامارانا جاي
ت تي جاونَء اا ناٿاي ناري ،رار و
سڳل آر او پالن مان تاياتارائاي ااناد
آه  .ننڌ اڪومت طرفان مٺاي پااڻاي
جي ن وست به جيڪي قدم کناياا وياا
ان ا ا جااي انااتااظااامااي اااواسااي نااان
بوار ي ان جي ناتامي جاو ناااب
اڪهي وئي آهي ،مصامي اڪومت کاي
گ رجي ت رر جي م ت ف عاالئاصا و
آر او پالنٽن ،مٺي کوه ۽ مٺي پاڻاي
وارن عالئصا و ٽاياول ويال سڳاائاي
ان جي مستصل هاالئا به اماساي
توانائي جو اانادواسات تاري ۽ ها
نارننڀا به ڳوباڻي نطح تي ذميوار
فرد جي چون تري جيڪو وقاتاائاتاي
۽ ا ا ااتاار طااريااصااي نااان پاااڻااي جااي
ورهاااناات تااري ،ان نااان پاااڻااي جااو
تيان ا ن ري نج انادو ۽ ااڪاوماتاي
نطح تاي ماٺاي پااڻاي جاي ااا االب
واري وني ي کاي اا هگا اي عار اي
تائي هالئي نج هي رو.
راار و مااعااياااري پاااڻااي جااي
اا الب به نماجي اداري اويئار جاو
تردار :ن 0222ع کاان عامارتاوٽ،
ع
ررپارتر نميت ننڌ جي پنه
و پاڻي جي تحصيا تاي تام تانادڙ
نااماااجااي اداري اوياائاار پاااران راار و
انتعما ريندڙ حت به هااڃاياڪاار
پاڻي ۽ ان جي انتعما نان ناهوارن

کاي رااياناادڙ ناصاانااان کااان ااچااائا به
عالئصي واني به ا تر وني او اااات
ري آهي .اويائار پااران اٿا ي رار جاي
وران عالئص ڳوٺ جياڪا اار ۽ تا
جم (سڌور) جڏه ت ررپارتر ر اعاي
جي ڳوٺ ننراهلل نااناد ،تااناڪاياو،
نااوائااي تااوسا ااي ،نااورو جااي ڍاڻااي،
ناسورام ،ت دوس ،چاارناور ،نايانا ا ا
نميت رر جي  81ڳاوبا و پااڻاي به
نااوساار پااالنا ما اايااا تاايااا ويااا آها .
ياڻايل ڳوب و تماام و ي آااادي تاي
م تمل ڳوب و پايائا جاي اا ۽
معياري پاڻي جي اا الب به مسي
توانائي تاي ناوسار پاالنا سڳااياا وياا
آه  ،جتي آاادي هاڻي مٺي پااڻاي جاي
ن وست نان فيضاياال آهاي .اهاو ئاي
ناب آهي جو هااڻاي انا ا ڳاوبا و
معنوم ٻارڙا ،عورتون ،مرد جااناورن
ذريااعااي اون ا ااي ا کااوه ا مااان پاااڻااي
ڀريندي ايماار تاونا راا رايا  ،نانادن
گ ڪو وقت رايع تون رو رئي .هااڻاي
مااعاانااوم ٻااارڙا پاااڻااي ڀاارڻ ااادران
انڪو وڃ را ۽ گ ار جاي ا ا تاي
کيڏيندي نظر اچ را ،عورتون کاوها
مان پاڻي ٿڪ نان م ت ف ايمااريا
جو ڪاار رايا کاان ماحا او آها ،
معنوم تندگي کي پير ترت ناب
موب ري جاو خاد او خاتام راي وياو
آهااي .نااماااجااي اداري اوياائاار جاااي
نان ڳوباڻ به مٺي پااڻاي
تو
جي ررورب جاو پاورائاو تارڻ کاان
پوه نندن خو حا جيون گذري رو.
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رر جو ناسو وبندي ئي ذه و
واري جااا و ا دڙا ،ڀااٽااون ،ااايااااااان ۽
تااارن نااان گااڏ اتااان جااي گ ا ااڪااي
معدنياب ۽ من رد صافت ،جاگرافاياائاي
ورتحا  ،ريت رنم  ،سوڪ اها،،
تاريا اي تاردارن ،ماصااما جاو ها
عهيب تنور اکايا آ و اڀاري ايانادو
آهي ،ٽيڪنابجاي ۽ تارقاي واري ها
جديد دور و ا ررواني پن نهاي اسا
جيون گذاري را .بتعداد مايا جاو
ر
گ ر هئ ااوجود رر همي ترقاي کاان
محروم رهيو آهي ،اي مار معدنياب
جن و چيني مٽي ،سوڻ ،گارياناائايا
جي پٿر ۽ ها اريا تا اوماياٽارن تاي
پک يل تارونون جيڪو ماهارن جاي
انداتي مطاا ايندڙ نون ناس تائايا
پااااتساااتاااان جاااون تاااواناااائاااي جاااون
ررورتون پوريون تارڻ کاان عاالوه
دناايااا جااي تاايااتاارن ئااي م ا ااڪ ا و
توانائي جي احران کي ختم ترڻ به
ني پ ترڻ به تتب آڻي ناجا اهاي
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رو ،جيڪو م ڪي توانائي جي احاران
جااي خاااتاامااي نااان گااڏوگااڏ م ا ااڪااي
خو حاسي جو چٽو اوب آهي.
رار و مااوجااود تااوئا اي جااو
ذخيرو دنيا جو چورون نامااار ۽ ما ا
جو پ رياون نامااار و و ذخايارو آهاي،
جيڪو  6122چورس ت وماياٽارن جاي
ايراريَء و تيارتمايا يا ا ايال آهاي،
جيڪو ُم ڪي توئ ي جي ذخيرن جو
 68.49ناايااڪا و آهااي ۽ ماااسااياات جااي
اسال نان ان جاو تا اماياناو 194.429
ا ي ٽ سڳايل آهي جن جاي درجاي
جو قسم سجنائايا ) (Ligniteآهاي .هاي
تاوئا ااو واريَء ،ماٽااي ۽ پااڻاايَء جااي
م ت ف نوعيت جي تا ا هاياٺاان 842
کان  922فاوٽا ياا ان کاان اا وڌيا
اون ائي تي موجود آهي ،ان تاوئا اي
جااي انااتااعاامااا تااي ناانااهااياادگااي جااو
مظاهرو ن تيو ويو تن تري رريا
جي قسمت و تا و ي تادي ي ن آئاي
تارقاي جاي اتا
۽ ن ئي وري م

تي چ هي ناجا اياو .رار واناي ا اا
پيئ جي اا پااڻاي ،کااڌ خاوراڪ،
عالج جي ن وسيت کان محروم آها .
رر و موجوده مسئ جاي اپاٽاار کاان
ا رر ااات ته انياادي ماعا اومااب
کان واق يت ري وڃي.
ررپاارتار ،هااڻاوتاي ماٺاي
را ااعااي جااو ناااسااو آهااي ،راار جااو اهااو
ريجستان دنياا جاي و ن رياجاساتاانا
مان ناائايا نامااار تاي آهاي .جاياڪاو
اڳوڻي ررپارتر (ميرپورخاص) ر عي
مان 1660ع ڌاري اس ريو ،ر عي جو
هي توارٽر مٺي آهي ،جنا ا و ٿا ا
تع صا مٺي ،ي و ،ننجرپارتر ،ٿاٿرو
۽ انااالم تااوٽ (ناائااون تااع ا ااصااو) ۽
اه ي آه  ،هي را اعاو جااگارافاياائاي
طور تي ڍٽ ،پ ۽ پارتر ٽا انا
و ورهايل آه  ،ان تري رر ناان گاڏ
پارتر جو ارافو تري ان جي ڀاا ا
جااي ناامااائااناادگااي يااکاااري وئااي آهااي.
پاتستان و ااياد هاي واااد را اعاو
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ا ار نا پار اتاان
آهي جيڪو تن ا
جي تميني ااست ماطاااا نااساي ناان
م ا ااور آهااي .ااحاارا راار جااو 14
نيڪ و يعني 00ها ار چاورس تا او
ميٽر ايراري عمرتوٽ ۽ رارپاارتار
ار
ر ع و اچي ري جتي پاو
ارناب جي پاوڻ تاي رائاي راي ،هاتاي
رهندڙ آاادي جو اهام ذرياعاو چاوپااياو
مااا ۽ کاايااتااي پاااڙي آهاا  .راار و
چوماني جي اارنااتا ااعاد تارايا ۽
ٽوڀ جو پاڻي انتعما تاياو ويانادو
آهي يا ته م ين به ٽانڪ و گاڏ
تري رکيو ويندو آهي پر گاذريال 22
ناااساا جااي رتاااره مااوجااب راار و
نرانري هر ٽيون ناا ناوتا ا و ۽

ننئون نڌو انسااناي احات تاي ا ار
پوندا آها  .ناتاياهاي طاور پاري ااناي،
پئسي جا رايع رايا  ،قارراي رايا ۽
نماجي طور اني مسئا ا جاو پايادا
ريا اڻاٽار واري اورتاحاا هاونادي
آهي .خااص طاور تاي رار و ٻاارڙا ۽
عورتون ان ايَء منايااات جاو وڌيا
ڪار ري را.
نڄي ورتحاا جاو جاائا و
وبااناادي انسااانااي ااحاات کااي وڌي ا
راياع رايا کاان ااچاائا به نامااجاي
اداري اويئر پااران ماٺاي پااڻاي واري
عالئص و پاڻي ٽيس ترائ کان اوه
م ت ف پاڻي جون اناڪاياماون ما اياا
تيون .ان ن س ي و رر و پيئ جاي

تاار ايانادو
هڪ ي هاتي و ها
آهي ،تن تري ارنات جو پااڻاي نا
ر اڻ ورو پر غايار ياصاياناي واري
احات اا ا اا
ورتحا ۽ گا ا
آهي .ارناتا جاي جاها اي ماصادار و
پوڻ نان تير تمي پااڻاي جاي ناطاح
وڌندي آهي ۽ پوه پاڻ و کوه ذريعاي
پاڻي تني پن هي پايائا ۽ جااناورن
توڙي ٻوٽ به انتعما تندا آه .
رر و پاڻي جاو ما ذرياعاو
کوه آه ۽ ررو کوه جاي اونا اائاي
 82فٽ کان  922فا تاائايا پا آهاي.
پاااڻااي کااوه ا مااان تاانڻ به  2ڀاااتااي
روتان  2کاان  4تاالڪ کاوها ماان
پاڻي تنڻ ،گ ر آڻ ۽ پاستاو جااناورن
۽ ٻي تم و انتعماا تانادا آها .
 42فوٽا کاان وڌيا اونا اائاي وارن
کوه مان پاڻي تنڻ به گڏه ۽ ابا
جي مدد ورتي وينادي آهاي پار تاار
جي ورب و ماڻ و هاٿا ناان رناا
ٿڪي تنندا آه جانا ا جاي تاري

ا پاڻي کي يصيني انائ به اوئايار
ررپارتر ۽ عمارتاوٽ جاي ما اتا اف
عالئص پئي جاي پااڻاي به ما اتا اف
اناڪااياامااون فااراهاام تايااون ،جا و
نمايان  029ن ڪا جاياڪاي عامارتاوٽ
ر عاي جاي رار ۽ اائاراجاي عاالئاصاي
واري ايرياا و سڳااياا وياا آها  ،جاتاي
پئي جي پاڻي جا مسائاال وڌ کاان وڌ
هئا اتي اهي انڪيمون سڳايون وياون
آه  ،ان ناان گاڏ عامارتاوٽ و  0۽
نانج ر اعاي جاي اٿا ي رار واري
پاني  0نوسر پاور ن اله اناڪاياماون
نيون ،ر عي رر پارتر و  28ناوسار
پاور واٽر ن اله انڪاياماون جاياڪاي
م ت ف ڳوب ۽ انڪوس و سڳااياون
ويون آه پاڻي جاي کاوٽ ناااب ٻاار
انڪو و تع يم جي ااا االب کاان
مااحااروم هاائااا هاااڻااي اتااي ٻااارن جااو
انڪو وڃ پ يصياناي ااڪاهاي وياو
آهااي ،هاااڻااي جااتااي هااي انااڪااياامااون
سجيون آه اتي هر گ ر به پائ ،بئا

ٿڪي گ ر تائي اهاا نا اوسات ما اياا
تئي ويئاي آهاي جانا ا جاي تاري
انڪوس و اارري و نماياان واڌارو
آهاايااو آهااي ۽ عااورتاا ۽ ٻااارن و
ايماري و نامااياان تاماي آئاي آهاي.
 89996ماااڻ ا ااو ان ا ا پاااڻااي واري ا
انااڪاايااماا و فااائاادو وبااي رهاايااا
آه .ان يَء کاان عاالوه نامااجاي ادارو
اويئر رر جي م ت ف عالئص و خاص
طور ٿاٿرو و پاڻي جي مسائا اي تاي
عوامي نمائندگاي تانادڙ ادارو آهاي،
جيڪو مارو ماڻ کي ا تر تنادگايَء
اساار تاارڻ به ناات ناايااون راهااون
يااکااارڻ به عااالئااصااي وانااي ا جااي
رهنمائي تندو رهيو آهي .اويئر ٽايام
ر عي ررپارتر و عاالئاصاي وانايا
جي همي ن ائتا تندي رهندي آهي.
رر و ننڌ ااڪاومات طارفاان
رهواني کي مٺي پاڻي پيئ به نال
ات ر آر او پالنٽن غايار فاعاا آها ،
اراي روپي جي ماسيت جا سڳاايال آر
او پالن مڪمل طور تي ناتاام راي
ويا آه  ،ته پالنٽن جون م ينون
خرال ري ويون ت تٿي وري ااها اي
ن هئ ناب رهواني
جو تنيڪ
به اي مصند اڪايال آها  ،جاياڪاڏها
اراي روپي جي نرتاري ماسيت جاا
پالن سڳائ کان پا اريا ڳاوبا جاي
نروي تري ررورب واري جڳ ايا
تي سڳايا وڃ ها ۽ ماڻ و مصرر تاري
ان جي ا تر نموني چڪاس ۽ جاا
تئي وڃي ها ت ررواني ه منياات
و ماتال ن هه ها .رر واني هميا ا
نرتاري انڪيم جاي نا اسا اي و
ڀوڳياو آهاي ،نارتااري خا اناي ماان
وتيرن ۽ م يرن جي توٽا مان م ندڙ
پاڻي نمايات ناماورياون اناڪاياماون
بڀااائااتاايااون اااااات ناااه ا رااياانااديااون،
انڪيم جاي بڳات به رکايال رقام
انڪيم جي مڪمل ري تائي و جاا
نمورا مارااال پاار تانادي خار راي
ويندي آهي ،رڳو  04کان  22ناياڪا و
رقم ااقي اچندي آهي ،ااقي اچيل ان
رقم مان بڳاپيل ترقياتي انڪيم جو
معياري اندات نان ماڪامال رايا جاو
نوا ئي پيدا تون رو رئي.
murtaza.aware@gmail.com
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ناانااڌ و خاارال پاااڻااي جااي
فراهمي وارو مسئ و تمام گ ڪي وقت
کااان وبااي رهاايااو آهااي ۽ تااو ا ا
ااااوجااود اڃااان تااائاايا ااال ناااهااي رااي
نج يو ،جن ناب انساني تندگيون
تهري ي پاڻي جي ور چا هاي رهاياون
آه  ،ننڌ جي عوام جي ان ي ااناياادي
مسئ ي کي نمهھندي ن ريم تورٽ
جن نموني ناان ها اهام مسائا اي
کي وبي تري جيڪي قدم کنيا آه ،
ا تري به ه وقت تائي اپاُء ورتا ويا
آه ني پن نهي جااه تاي تاماام و ي
اهميت جا ااامال آها ۽ ٻاڌڻاي وقات
ن ريم تورٽ پاران جيڪي نچايون
ناما اون آياون تا و کاوڙ ناارياون
ڳاس ياون اها ياون آها جا تاي پاتاو
سڳائ نان خاار پاونادي تا ها وقات
تائي ت ي طرح جو پاڻي انتعاماا
تااري عااوام تناادگااي گااذاري پاائااي.
ن ريم تورٽ جيڪي اڪم نا آه
تن و منڇر و گدبڻ گ ترڻ به
ارٽ ٽرم منناوااو جاوڙڻ ،نا اريام
تااورٽ چاايااف ناايااڪااريااٽااري جااي
نراراهي و ٽاتن فورس جوڙڻ جاو
اڪم يندي ه ن اسا اي و رپاورٽ
ط اي آهي ۽ اهي ا ڳاس يون نام اون
آيون آه تا ناااهال آفاياسار ما اتا اف
کات جي تااهي جو ناب اڪهي رهاياا
آه ج تري اهي کاتا تاااهاي طار
وڌندا را وڃ  ،تيناهاھار جاي گاذريال
نا آر او پالن سڳائ جو اڪم نو
ويو هو پر ه تاي ا يانا ا تاائايا
تم ناهي ري نج يو ۽ نيڪارياٽاري
اه ي ماڻ و کي مصرر تيو وياو آهاي
جن جو ان مسائا ا ناان تاڏها
وانطو ئي ناهي رهيو .آا ا ي کااتاي
و مااصاارر رااياال  22ها ار مااالتما و
توا پاڻي جو ماهر موجود ناهاي ڍنان
و ٿوڙ ريندڙ پاڻي تمام گ ڪو گانادساو
آهي جيڪو انت ائي خطرنااڪ آهاي ۽
ه جاي واپارائا ناان اايامااريا جاو

7

ن س و وڌندو.
ان کاان عاالوه خارال پااڻاي
جااي اااواسااي نااان تااافااي ناااريااون
ڳاس ياون ناوچا تاي ماهاااور تاري
ريون ٿڏي تا جساٽان امايار هااناي
مس ام رياماارتان ناا آها تا ها
ماڻ و کي اچائ به نئاو مااڻا ا تاي
تين داخل ترائي نج ه را ناناڌ
جااي ا اارن و ااحاات به انااتا ااائااي
هاڃيڪار پاڻي فراهم ري رهاياو آهاي
ه اواسي نان ه هاتاياوماياناٽاري
فا اام اا عااداساات و  02ماانا تااائاايا
يکاري ويئي ۽ ه رپورٽ ا پايا
تئي وئي جانا ا و آر او پاالناٽان
سڳائ جي ماد و اراايا روپايا جاي

فراه جو اناڪا ااپ تاياو وياو آهاي،
وااي و  922کاان وڌيا پاالناٽان
سڳائ به اراي روپي جون ادائجيون
تيون ويون ج جي سڳائا کاان پاوه
ان جي معيار ۽ تارتردگي کي ا نا
بو ويو .عاما اي جاي ناااها اي ،گا ا
دسااچااس ا ااي ۽ بڳاااپااياال ادارن جااي
ناب ات ر پالنٽان نااتاارا
ترپ
جااڏها تا پااالنااٽااسا نااان گااڏ قااائاام
سيااارٽارياون رڳاو دوکاو آها جا و
ٽيس جي ن وسيات ماوجاود نا آهاي.
پاڻي تميا ا جاي رپاورٽ و چاياو
ويو آهاي تا ذماياوار جاي ااسااس ۽

رمندگي کان پوه مااڻا ا کاي گانادو
پاڻي فاراهام راي رهاياو آهاي جانا ا
تااري هااي ا اااٽاائاايااٽاان  ،Bجااجاار جااي
تينسر ،رب جي کوٽ ،ٻارن جاي واڌ
ويهھ اي ج ياون ااياماارياون وڌي
رهيون آه  .تاراچاي ۽ اايادرآاااد و
پيئ جي پاڻي جو مسئ و وڌنادو پاياو
وڃي ،تچري کڪ جاي آڙ و اراايا
روپيا خر ري ااوجود مسئ و جائايا
جو تئي پن نهي جاه تي موجود آهي.
بڙتاڻي جي  92سا آااادي
آهي ،رائين تئنا و  11هاناڌن تاان
گااناادو پاااڻااي ٿااوڙ تاايااو پاايااو وڃااي
جيڪو گندو پااڻاي بڙتااڻاي جاوهاي
تااائااي ا پااوکااي به ۽ پااياائ ا به ا ا
انتعما تيو وڃي رو بڙتاڻاي جاو
 11نيڪ و جڏه ت ڪارپور جو 96
نيڪ و جر جو پااڻاي پايائا بئا نا
آهي .توٽا ي و سڳاايال ٽارياٽامايانا
پروگرام اند ري چاڪاو آهاي ۽ هاتاان
جو گندو پاڻي تي اي فيا ر و ٿاوڙ
ريندو آهي جيڪو تراچي واني کي
ا نو وڃي راو باٽاي و اا ناياوريا
نظام ٽريٽمين پاالنا ماوجاود نااها
جڏه ت تراچي و  18هنڌن تان پاڻاي
جا نمونا اا ل تيا ويا جن مان 12
نيڪ و پاڻي پيئ جي قاال ناهاي ان
نان گڏ ر جو گندو پاڻي نامانا و
ٿوڙ ترڻ نان آااي اايااب تامار جاي
ٻي ۽ ٻي کي خطرو آهي جاڏها تا
تراچي و سڳل مج و پيار ۽ ناي او
هي تي آر او پاالنا نااتاارا آها ۽
محمود آااد جي  122ايڪا تمايا تاي
غااياار قااانااونااي قاااااضااا آه ا مااٺااي،
عمرتوٽ ۽ مايارپاورخااص و واٽار
ٽريٽمين پالن غير فعا آه پااڻاي
جي اها رپورٽ پن نهاي جااه
تمي
تي تمام و ي اهميت جي ااامال آهاي
جيڪر نوچيو وڃي ت انان وٽ پاڻاي
جي ااواساي ناان جاياڪاا اورتاحاا
رهي آهي نا پن اناهاي جااه تاي تاماام

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

گ ڪي پيچيده نظار راي اچاي نا اريام
تورٽ پاڻي واري مسئ ي کي اڪم
يندي آا ا ي ۽ قانون کاتي جاي ناان
تي ر نيڪريٽري ايام هي تاراچاي
واٽر اوره ،هي جي ه يٿ ايدرآااد کي
پن نه ع دن تان هٽائي ٿڏيو آهاي ۽
ع دي تي مصرر ريل چاياف اناهانايائار
اامد جنيد ميم کي هاٽاائاي آاا اا اي
کاتي و رپورٽ تارڻ جاو چاياو وياو
آهااي اهاا ي ناامااونااي پاارتااا ب
اماواڻي کان قااناوناي ۽ پاارساياامااناي
معام وار کااتاي جاي ناياڪارياٽاري
جي جار واپن ورتي وئي آهي ۽ 02
گري جي آفيسر افت ار اسواڻاي کاي
قانون کاتي جاو ناياڪارياٽاري ماصارر
تيو ويو آهي ۽ آاا اا اي کااتاي جاي
ناايااڪااريااٽااري جااي چااارج انااڪااو
کاتي جاي ناياڪارياٽاري
ايهوتي
جما منط ٰي نيد اواسي تئي وئاي
آهي اه ي طارح تاراچاي واٽار ااوره
جي نان تي ر چئيرم منااح اساديا
فريد کان ا ان ع دي جي چارج واپن
وبي مڪاني ادارن واري نيڪريٽاري
رمضان اعواڻ کي ايم هي جاي چاارج
ني وئي آهي ،جڏه ت حات کااتاي
جااي  02هااي ا گااري ا جااي نااياانااياائاار
مي يڪل آفيسر ۽ هائارياڪاٽار جانار
ايدرآااد نيد اس مراد اه کي ادسي
تري حت کاتاي و رپاورٽ تارڻ
جااو چاايااو آهااي 02 ،هاايا گااريا جااي
نينيئر مايا ياڪال آفاياسار ۽ احات
کاتي تراچي جي هائرياڪاٽار تاوفايا
اامد کي هائريڪاٽار جانار اايادرآاااد
جااااي ارااااافااااي چااااارج ياااا جااااو
جاري تيو ويو آهي.
نوٽي ڪي
ننڌ جي رن و پيئ جاي
پاڻي جي جيڪا ورتحا رهاي آهاي
نااا انااان جااي نااام ا ااون آهااي پاار
ادقسمتي اها آهي جو تڏه ه اهام
مسائا ااي ي تااوجا ا نااهااي ناو ويااو
جن تري ه وقت خاص طاور تاي
پاڻي جو مسائا او تاماام و و مائاسا او
اڪهي پيو آهي ۽ تراچي ج ي ار
و ا پيئ جي پاڻي جاي اتا ار طاور
تااي کااوٽ رهااي رااي ۽ ها نااان گااڏ
جيڪو پيئ جو پااڻاي جا تاالئا و
مح و تيو راو وڃاي انا ا تاالئا
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جي جيڪا ورتحا آهي نا ا تاماام
گ ڪي ڳڪتي جوڳي ڌياان ٿاڪاائايانادڙ
جي رپورٽ تماام
آهي پاڻي تمي
و يون نچايون نااما اون آياون آها
هاڻ ررورب آهي ت اڪومت ا ان ي
اهم مسئ ي ۽ عوام جاي نا ااناياادي
جاي
ا و تي ڌيان ي ۽ پاڻي تمي
رپااورٽ کااي نااام ا ااون رکااي تااري
نڌارا آڻي ۽ ر ع ۽ تاعا اصا تاائايا
اااا پااااڻاااي جاااي فاااراهاااماااي به
مااا اااتاااياااارتاااارن ۽ هي ناااي جاااي
تيرقيادب تاميٽيون جوڙي جاياڪاي
نجاراناي تا ها قادما ناان پااڻاي
ج ي مي ۽ و ي ا و کي تن اد
تائي ررور ال تري نج هي رو.
ررپارتر واري عاالئاصاي و
آر او پالنٽن جي اواسي نان جيڪاي
ا اصيصاتاون نااما اون آنادياون وياون
آه ت و تمام و ي ناچاائاي آهاي ۽
اها اصيصت آهاي تا تاياتارائاي آر او
پالنٽن ه وقت رڳاو نااساي جاي ااد
تائي متاعارڪ ناظار اچا راا ۽ غايار
فعا آه جا ونايا اي ڳاوبااڻا کاي
پاڻي جي فراهمي ا ت واناجاي ا
ا ناڳيون مسائا او ااڪايال ناظار اچاي
رهي آهي اااقاي ناناڌ جاي ا ارن و
وقت ا وقت پااڻاي جاي کاوٽ تاري
ماڻ و ااتهااج تاري ڌرڻاا اا هاڪانادا
رهيا آه  ،ا ه تاسون ا راياون آها
پر هر واري ري مسئ ا کاي ناظار
اندات تيو وڃي رو يا وري ان ي تاي
نيانت ري رئي تافي ڀيرا ارن و
خرال پاڻاي جاي ااواساي ناان پارنا
مي يا تي خارون ا اينديون ريون ره
پر ان خارن کي اناتاظاامايا تانا ا
کاتي و نٿي آڻي جيڪر انا ا خااارن
تي انتظامي نوٽين وباي هاا تا هايال
تائي خرال پاڻي جاي فاراهاماي وارو
مسئ و گ ڪي اد تائي ختم ري چڪو
ههي ها پر انتاظاامايا ها کاان تا
بٽار تانادي رهاي جانا ا تاري هار
گااذرناادڙ ياانا ا نااان گااڏ پاااڻااي جااو
مسئ و ا پانا اناهاي جااه تاي اهامايات
اختيار تندو رهي رو ا ارن و واٽار
ن اله جي پاڻي و گٽرناسا جاو پااڻاي
امل ري واريون خارون ا عام ره
ريون ت پيئ جي پاڻي جاي تاالئا و

گند ،تچرو جتي هار دور و مسائا او
رهيو آهي ت ُاتي ما اتا اف جااناور اا
ان تالئ و مرندا ره را پار انا ا
نڀني قن کي انتاظاامايا نانادي اا
تي ا قدم کاڪانادي ناظار نااهاي آئاي
جن ناب تالئ جي اورتاحاا هار
ايندڙ ين تي خرال کاان خارال تار
جتي ري آهي ت ُاتي ه نان گڏ پااڻاي
جااي ااااواسااي ناااان اا ااارياا جاااون
پري انيون ا وڌيون آه اتا ار طاور
تي ننڌ جي رن و پاڻي جي اواسي
نان ڳاس يون هر دفعي رينديون وياون
آه پر انا ا ڳااسا ايا و تاڏها اا
ان ي نو کان تم ناهي ورتو ويو
ت ان ي مسئ ي کي ال تهاي اناان
وٽ هر مسئ ي کي ناياانات جاي ور
چاااڙهااي ذماايااواري ٻاائااي تااي م ا هااي
ٿڏجي ري جن ا تاري اا پااڻاي جاو
مساائ ا ااو ناانااڌ و ا ياانا ا تااائااي ا
ناڳئي مونهاھاارن جاي ور چا هايال
آهي ۽ ماڻ و پري ان اا آه جاياڪاا
ورتحا موجوده ااستا و نامااجاي
طور تي ري اعتاار نان تن ا اا
طرح ا تر ناهي.
خرال پاڻي جي فراهمي جاي
تري هر ين اياماارياون پانا اناهاي
جاه تي جتي وڌن ريون ت ُاتاي مااڻا او
ان ايماري وگ ي اي يارو مدد گاار
اڪيل آه ننڌ جي ا ارن و ماوجاود
ٽائون ۽ ميونس ل عم و ۽ ان نان گاڏ
هي ٿ جا تامورا ا ه ن س ي
پا
و جن اندات نان عوامي ڀ اي به ۽
ا پاڻي جي فاراهاماي به جاياڪاو
ان کي تردار ادا تارڻ کا اي ناو
ناه تري رهاياا انا ا جاي ناااها اي
ناب پاڻي وارو مسئ و وڌنادو رهاياو
آهي ۽ ماڻ و وري اا ناورن و آها
جي پي تيل رپورٽ
پاڻي تمي
تمام گ ڪي نچائي تان پاردو کاناياو
آهي ۽ هاڻ ررورب ان اي ڳااسا ا جاي
آهي ت جيڪي ا ه نماوري تايان
و ذميوار آه ت کي قاناوناي گارفات
و آڻااي عااوام کااي اننااا جااون
تصارائون پوريون تري نياون وڃا
۽ وهاري خاال تاارروائاي تاري
ننڌ و خرال پاڻي جي فراهاماي وارو
مسئ و ال تيو وڃي.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

پاڻيَء جي اهمايات ۽ قايامات
تاايااتااري آهااي ان جااو انااداتو هاار
اااا ااعااور ۽ ب ااعااور ماااڻ ا ااو سڳااائااي
نجھي رو .پاڻي هر نااها واريَء اي
جي به تمام گھڪو اهم آهاي ۽ قادرب
جي و ي نعمت مان ه آهاي جاتاي
پاڻي جون موجون آه ت اهي عاالئاصاا
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آااد ۽ خو حا آه ۽ جتي پاڻيَء جاي
کوٽ آهي ت اهي غيرآااد عالئصا ارپ
اڪهي وڃ را ۽ ان جي خاو احااساي
۽ ماعايا ات اا تااااها راي وڃاي رااي.
ه اري ناس کاان ناناڌو دريااها جاي
ت ،تي آااد هي ننڌو مارري نرنااا
۽ خو حا رهي آهي ،پر افسوس جاو
ه ا وقاات ناانااڌو درياااه ا جااون اهااي
موجون ت ٿا پر دريااها جاي پايا و
واريَء جا ونڪارا نظر ايندا آه  .ننڌ
جي معي ت ،خو حاسي ۽ آاادي نناڌو
درياها جاي راام و تارم تاي آهاي.
پاڻي هر جيوب جاي تنادگاي ۽ ماوب
جو مسئ و آهي ۽ ائي ئي ننڌي جاي
وجود جو مسئ و ننڌو درياه آهي…
ناانااڌ جااي و ي وتياار ناايااد
مراد ع ي اه ااب جاو چاوڻ آهاي
ت ننڌ جي اني جو پاڻي جيڪو م
ک ي ان ماان  42ناياڪا و گاھا راو
م ي ،جيڪاو ها وقات تاماام و و ۽
اهم مسئ و ان تري اا آهاي تا ناناڌ

اندر تڪ جا باارا ه ي رهيا آها ۽
تااٿااي ڳاااها اا ڳاااهااهااي ويااا آها ۽
مسڪي هاري پن ناهاي تمايانا کاي
ننواري رهيا آه ت جئي مونم جي
اسال ناان نااريا  ،تاماناد ،تا ا ا
جا ا ا فناال پااوکااي پاايااداوار اااا اال
تري نجھهي ٿو ت ناناڌ جاو ناڄاو
دارومدار تراعت تاي آهاي ۽ ان ماان
کي مضاوط تارڻ
ناڻو تمائي م
و اهم تردار ادا رئي رو .پنهال و و
ڀاُء هه ناتي ننني ڀاُء جاو اا مااري
رو .پاڻاي جاي قا ات اياتاري تا ادياد
ريندي پائاي وڃاي جاو تاوٽا ي کاان
هيٺ نناڌو دريااها جاو پايا اا اڪال
ئاي
نڪل ۽ رر جي ڀاٽا جاو يا
رهيو آهي جن تري نمن جو کارو
پاڻي بٽي ۽ ادي جي ها اريا اياڪا
ترخايا تماايا کااي ناام ۽ تا اار و
تاديل تري انهر ااڪاائاي رهاياو آهاي
نمن جي تاري پاڻي کي ٻناهاو يا
به درياه جي آخري پڇ ي و ا پااڻاي

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو
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هااهاا رااروري آهااي ،جاايااڪااڏهاا
ننهيدگي جو مظاهري ان مسئ ي تاي
غور ن تيو ويو ۽ ننڌ جاي ها اريا
ايڪ ناا ي پاٽاي واري عاالئاصا و
موجود تمي وڌي نامانا ڳا تاائاي

ڌانڌسي ۽ ارنا جي ادانتاظااماي خاال
ناانااڌ جااون ناايااانااي تااوڙي نااماااجااي
ڌريون ااتهااج جا اساا جا اوس تانن
رياون عاوام جاي دانا ا ۽ تاوتا
نان ا تو فائدو تون راو رائاي ۽ نا

ويندو ۽ ننڌ جو ماڻ و اه ي منياات
اردا ت ترڻ جي موه و قطعي طاور
تي نااهاي ،ناناڌ جاي ها اريا اياڪا
متا ر ريندڙ تميا کاي تا ار ۽ نام
کان اچائي ي هتان جاي مااڻا ا جاو
ا آهي جيڪو کايا ما ا گا ارجاي،
متا ر ماڻ و ااي اجا اا ۽ بواري راي
تيئ را جيون اسر تري نج .
ننڌ کي پاڻي جو جائ اناو
تڏه م ندو ان جاو ا ارائاتاو جاوال
تن ا ا اي ياا نايااناي ُڌر وٽ
ناهي ،تيترن ئي ناس کاان ارناا و
پاااڻااي جااي مساائ ا ااي تااي اااح ا ۽
گڏجاڻيون ري ريون پر تو اا فاائادو
تون رو رئي .پنهاال جاو اڍ ۽ مار
وارو رويو اارقارار رهاي راو .پاناهاال
1661ع واري پاڻي باه واري فايانا اي
تي عمل ترڻ به تيار ناهي ۽ نا ئاي
اواا
وري کوٽ واري ااست و ٻي
نان ڀا ي ڀائيوار ري به تيار آهي پار
ت ي ا ااست و پن نهي اناي جاو
پاڻي پاورو کاڪانادو رهاياو آهاي ڀا اي
اورتاحاا تااياڏي اا خاارال ٿاو نا
ههي .ڀ ي ننڌ جون تمينون ت ٿاا پار
ننڌ جا ماڻ و ۽ ڍور اڃ مري وڃ پار
پنهال کاي انا ا تاي تاواا راام ۽
قياس تاونا ايانادو .اها ي طارح ها
وقت ا پاناهاال ناناڌ جاو پااڻاي غايار
قانوني کڪي نناڌ جاي ماعايا ات کاي
تااه تاري رهاياو آهاي پاناهاال جاي

ئي ننڌ کي پن نهي اناي جاو پااڻاي
م ي رو.
وفاقي اڪاومات اا پاناهاال
اڳيان ين ۽ ٻا اي جاو ما اا آهاي.
تير ا پنهال کي ائي چوڻ به تاياار
ناهي ت تن نهاي مانا ا و ٻا اکاياون
آه  .ارنا ج ي اداري کي ا م اداتي

ڪار هئي.
نڄي دنيا کي خااار آهاي تا
پاڻي چور تير آهي تايار اااتام ۽
تير مظ وم آهي .ماارايَء و جاڏها
پاانااهااال جااون ڌانااڌساايااون ۽ چااوريااون
ظاهر رياون تا ارناا جاو ار هاناڌ
بهور کان انالم آاااد ماناتاصال تاياو
ويو ۽ نڄو وهنوار ناڳيو ئاي رهاياو
جيڪو ا ين ا تاائايا نااڳاياو ئاي
آهااي نااڙ چااوناادا آها تا “ اڍي جااي
سٺ کي ه ٻ مٿا”  .ه وقت ا پااڻاي
جي تنهي پنهاال جاي هاٿ و آهاي
ه جي مرراي آهاي تا تانا ا کاي
تاايااتاارو انااو رااو ئااي .انااالمااي ۽
اخالقي ا وس مطاا ون ڻ وارو نن
کان آخر و انو کڪندو آهي پار هاتاي
ان جي اااتا آهاي1661 .ع واري بااها
تحت قائام رايال انا س رور ناساٽام
ارارٽي (ارنا) جن کي باه تي عامال
ترائ جي نجراناي تارڻاي آهاي پار
هي هيڏو و و ادارو ا فاصان نااساي و
ارارٽي آهي .جڏه 1661ع واري بااها
کي پيرن هيٺان چيڀاٽيو وياو آهاي تا
پوه ها اداري جاي اا اهاا آفااديات ۽

نيانت جاو اکايا و ااڪااياو وياو آهاي.
پنهال پاڻي واري معام ي تي ڳاس ائا
۽ معصو دسيل ٻڌڻ به اا تاياار نااهاي
ننڌ کي نندس اني جو پاڻي تاونا
رو م ي پر ا گھرڻ تي ان کي دياوار
نان سڳايو رو وڃاي ۽ ماارايَء و اا
ننڌ پاڻي جو اا گاھارڻ جاي جاڏها
ڳاس تئي ت ان کي ٻئي واي ناان
تيادتي ۽ چوري جو اس ام راپياو وياو.
ايرب ۽ پري ان ترڻ واري ڳاسا ا تا
اهااا آهااي تا چااوري جااو اس ا ام ناانااڌ
تي م هيو ويو جيڪا پااڻ چاوري جاو

اهميت ختم ري چڪي آهي ه اداري
جو قائام رها جاو تاواا اخاالقاي ۽
قانوني جوات ااقي ناهي اچيو آهي.
هاڻي ررورب ان ڳاسا ا جاي
آهي ت موجوده اڪومت نکڪ ايانا
تي محدود ن رهي ا ڪ پاڻي جي اا
به وفاااقااي اااڪااوماات وٽ ناانااڌ جااو
تاايااساا وردار پااياا تااري ۽ ان
معام ي تي پن نهو موقف ن ت رکي
۽ 1661ع واري باه تاحات پااڻايَء جاو
مسئ و ال ترائي.
******
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واي نناڌ جاو
ر عو ادي
ه پٺاتاي پايال ۽ ناناڌو ناديَء جاي
پڇ ي وارو ر عو آهاي ،ها را اعاي
جي نمن سکي ايڪ تمي ڳ تائي
ويو آهي ،ه سک کاان وڌيا آااادي
رکندڙ ه را اعاي جاي  19ناياڪا و
عوام اري جاڏها تا  18ناياڪا و
آاادي ٻا اراڙيا و قاياام پاذيار آهاي.
تراعاات تااي داروماادار رکااناادڙ هااي
ر عو ات ر تري قدرتاي آفاتا جاي
آجيان تانادو رهاياو آهاي .دريااَء جاي
پڇ ي و هئا ناااب ها را اعاي و
پاڻي جي تماام گا اڪاي کاوٽ اارقارار
رهندي آهي جڏه ت مٺو پاڻي ن ما ا
تري نمن جي چاڙه ه ر عي جي
سکي ايڪ تمي ڳ ئائي ويو آهي ۽
اهو نا اسا او اڃاا ناوڌو جااري آهاي.
نماجي اداري اويئر پااران پااڻاي جاي
انتظام تاري ااات تع صي ااديا جاي
ا اياد دودو
ٻ ياونايا تاائاونسا ا
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نومرو ۽ ٻ مي و روع تيل ه
مننواي جي انيااد تاي ناروي دوران
پتو پيو ت ه عالئصي جي ورتحاا
تمام گ ڪي خرال ري رهي آهي.
1669ع و تااوٽ ا ي ااائااراج
مان اترم واه تنڻ جو خاص مصند
ر عي ادي جي پاڇا ي تاائايا پااڻاي
پ ا ااچااائ ا هااو ،اااڪااوماات جااو اهااو
اااات
مننواو تن اد تائي بايا
ريو ۽ 1666ع تائيا ها واها ذرياعاي
ر عي ااديا جاون تماياناون ترخايار
رهاايااون پاار ه ا وقاات اتاارم واه ا
گ رال پاڻي به ااياتاال آهاي .را اعاي
جي م ت ف عالئص جاا مااڻا او پااڻاي
جي کوٽ هئ ناب نوي ايڪ ن جاا
تميندار هئ ااوجود م ت ف رن و
م دوريون تري پن نهي خاندان جاو
پي پاس تي مهاور آه  ،اورتاحاا
اها آهي جو تيترائي تميندار خانادان
پن نهي ااااڻاي عاالئاصا ماان ساڏپاالڻ

رن و آااد ري چڪا آها
تري ٻي
۽ ماحاانات ،ما دوري ۽ هااارپاو تااري
پي پاس تي ماهاااور آها  ،پااڻاي نا
هئ ناب آاادگاار عاالئاصاا ٿاڏياا وياا،
چوپائي ما به چاارو نا هائا ناااب
ماسوند ماڻ و ا مايوني و ماتال آها
ت وري عورتون ورانا ايا عاالئاصا
ماان پااياائا جااو پاااڻااي ڀااري اچا تااي
مااهاااااور آها  ،غاارااات ،نااياااڻاايا جااي
تع يم ،حت جون ن اوساتاون تاوڙي
تنااادگاااي اسااار تااارڻ به ااااناااياااادي
ن وستون هتان جي ماڻ جاو خاوال
اڪهي رههي ويون آه 1661 .ع کاان
وبي ه وقت تائي ر عي جي پڇ ي
وارن عالئص و پاڻي جي اڻاٺ ناااب
ماڻ و غرات جي سڪير کاان اا هاياٺ
تندگي گذاري را.
ننڌ اڪومت پااران آااادگاار
دونت ايڪ تحت ني ا قاائام تاياو
ويو جن جو مصند تئنااسا تاي اي
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ها ا اايااو اااي ۽ مااائاايااناار تااي آاااادگااار
تنظيمون باهيون ويون ،آاادگار تنظيم
جوڙڻ جو ماصاناد هار آااادگاار تاائايا
پاڻي جي منن اڻي ورڇ تاحات پااڻاي
پا اچاائا هاو ،آااادگاار تاناظاياما جاي
رايانادي
چيئرمي به ااقاعده اسيڪ
هئي جن و مائنر مان ناڪارنادڙ هار
واٽر تورس جاا تمايانادار ۽ آااادگاار
ووٽ تندا ،چيئرمي کاي تاامايااااي
به  99ناايااڪا و ووٽ اااا اال تاارڻ
ا ،ااا ال
رروري هو ،چيائارمايا
ترڻ به پڇ ي جي تميندار جو هها
ا رروري هو ،اترم واه تاي اا اي
اااي ها ا اايااو ۽  24مااان  20آاااادگااار
تنظيمون ب يل آه ۽ گن ااحار اا
تااي  20واٽاار تااورس آهاا  ،جااتااي
نماجي اداري اويئر پااران آتسا ايام
جي تعاون نان  Water Governanceتاي
مننواو ه نادڙ آهاي ،ماناناوااي جاي
نارگاارماايا دوران خاااار پااوي رااي تا
ر عي ادي جي ڳوباڻا کاي آااادگاار
تنظيم جي تا ياڻ ن آهي .ني ا جي
ماعا ااوماااب کااان اااي خااااار پاڇا ي جااا
رهااوانااي پاااڻااي اااا اال تاارڻ به
پاانا اانااهااي اااصا جااي اااا ااالب کااان
اڻواقف آه  ،جن ا ناااب پااڻاي جاي
چاااوري ،تااااردناااتاااي پااااڻاااي جاااي
غيرقانوني واه ي ،توڙي ٻي م ت ف
ناا جي تري پڇا ي تاائايا پااڻاي
نااٿااو پ ا ااچااي ۽ و ي پااياامااانااي تااي
آاادگاارن ،ڳاوبااڻا ۽ رهاوانايا کاي
نصنان اردا ت ترڻاو پائاهاي رهاياو
آهي جيڪو خار ناهي اڃا تيترا نا

1996ع ۾ ڪوٽڙي بئراج مان اڪرم واهمه
ڪڍڻ جو خاص مقصد ضلعي بدين جمي
پڇڙي تائين پاڻي پهچائڻ هو ،حڪموممت
جو اهو منصوبو ڪنهن حد تائين ٺميم
ثابت ٿيو ۽ 1999ع تائين هن واهه ذريعي
ضلعي بدين جون زمينون زرخير رهيمون
پر هن وقت اڪرم واهه گهربل پماڻمي الِء
بيتاب آهي .ضلعي جي مختل عمالئمقمن
جا ماڻهو پاڻي جي کوٽ هئڻ سبب سوين
ايڪڙن جا زميندار هئڻ باوجود مختلم
شهرن ۾ مزدوريمون ڪمري پمنمهمنمجمي
خاندانن جو پيٽ پالڻ تي مجبور آهن
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ڀوڳڪو پوندو.
پااااڻاااي تاااي تااام تااانااادڙ
نماجي تنظيم اويائار يااڻاايال ٻانا اي
يوني تائونس جي  11ڳوب جي 1
واٽار تااورنا تااي Water Governance
جي ياڻ ئاي رهاي آهاي ،پااڻاي جاي
اا الب و پايا ايانادڙ رتااوٽا ۽
اص جي ااا االب به آااادگاارن کاي
آگاهي م م ۽ ترايت ني پئاي وڃاي،
واائي ،ر عي ۽ يوني تائاونسا ا
نطح تي ورت اپ تاوباائاي آااادگاار
تناظاياما جاي اڳاواڻا جاي بڳااپايال
عم دارن تائي پ ڙ کي آناناي ااڪاائا
به يااڻ ما اياا تائاي پائاي وڃاي .ان
ن س ي و ر عي نطح تي ناياٽاورڪ
جوڙيو ويو آهي ،جنا ا و احاافاي،
وتااياال ،نااو نااونااائااٽااي ،آاااادگااار
تنظيم جاي اڳاواڻا ۽ ڳاوبااڻا کاي
امل تيو ويو آهي.
نماجي ڀالئي به جاکوڙيندڙ
ادارن ،اڳواڻ  ،آاادگارن ،قا ام ڌڻايا ،
قانوندان جي مادد ناان را اعاي جاي
پڇ ي و ماٺاي پااڻاي جاي کاوٽ کاي
ختم ترائ به تاا ااڪامات عاما اي
جوڙڻ جي تمام گ ڪي ررورب آهاي،
ٿو جو ناااا اي تاناڌي تاي آاااد هاي
ر عو ين ون ين نمن جي هگا اي
پي و وڃي رهيو آهي ،سکي اياڪا
تمي کي ڳ تائيندڙ نمن کي ٻنهاو
ي به درياه جي مٺي پاڻي جي تمام
گ ڪي ررورب آهي ،هتي اادقساماتاي
نان ٻنيون آااد ترڻ به ا پااڻاي ناٿاو
فراهم تيو وڃي تا پاوه نامانا کاي

ماان ا ا يا به پاااڻااي جااو اااناادوناات
تيترو رروري آهي ان به اڪومات
کي ننهيدگي نان فينا او وبا جاي
ررورب آهي .ان ن س ي و عاالئاصاي
جي م ت ف مڪتا فڪر نان بڳاپيل
ڌريا کاي پانا ااناهاو اهام تاردار ادا
ترڻ جي ررورب آهي.
جيڪاڏها ائايا نا راياو تا
ر عي ادي نميت نااا اي پاٽاي تاي
موجود ننڌ جا ادي ۽ بٽو ٻئي را اعاا
مڪمل طور تي تااه ري ويندا ،هاتاان
جا ه اري ايڪ ن جا تميانادار تاوڙي
تااه ا ا ايااڪ ا ن تااي هااارپااو تااناادڙ
آاادگار تنجاا ااڪاهاي اااقاي رهاهاي
ويل رهواني ا پانا اناهاا ااااڻاا تا
ٿڏڻ تي مهاور ريندا ،ننڌو درياها و
پاڇا ي جااي تمايانا به ماصاارر پااڻااي
مااناان ا اااڻااي ورڇ ذريااعااي پ ا ااچااائ ا
اڪومت جي اوسايا ذماياواري آهاي،
ياان ا ااون ياان ا ا تااااااهااي جااو ي ا
اااڪااهااناادڙ را ااعااي جااي اااچاااُء به تااا
اڪمت عم اي جاوڙي گا اراال پااڻاي
منن اڻي ورڇ ذريعاي پاڇا ي تاائايا
پاڻي پ چائي جيئ هتان جا تمايانادار
پن نهي اااڻي تک و تنادگاي اسار
تري ناجا ا ۽ را اعاي ااديا جاي
ه اري اياڪا تمايا جاياڪاا نامانا
ڳ تائي رهيو آهي تن جي اچاُء به
فوري طور تي پاڻي ماهرن نان ڳاسا ا
ٻوس تري تا ا تر ۽ م ات پاسيساي
اپنائي ادي ر عي کي سکيا اياڪا
تمي کي تااه ري کان ااچااياو وڃاي
ٿو ت ادي ا ننڌ جو ئي انو آهي.
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قدرتي ونيال انساني ترقايَء
و اهم تردار ادا تانادا رهاياا آها ،
جاو ذتار
جيڪڏه انساني وني
تاو ت مع وم ريندو تا اهاي قادرتاي
ونيال ڌرتي تي ن ر نون جاو
ناب آه پر ان نان گاڏوگاڏ ماعاا اي
اااواسااي نااان پ ا مااعااا ااري جااي به
مددگار ااات راياا آها  .اها ن قادرتاي
وني ا و اارنااتا ااعاد پااڻاي جاون
ناايااون پا آها  ،جاايااڪااي مااٿااان کااان
هيٺائي وارن عالئص مان وهي اها ي
جاه تي گڏ ري ريون ،ائي سڳندو آهي
جيئ ڳوباڻ پااران پااڻاي کاي جاماع
ترڻ به تالَء ،ترايون ،ٽوڀاا ۽ ٽااناڪاا
وغيره باهيا ويا هه  .اه ا تاياتارائاي
م ا اناان جاي نااما اون آها جاتاي
ارنات جو پاڻي گڏ رئي راو .اارنااتاي
پاڻي ناب نئيا جاو پااڻاي پااڻ ناان
ترخي ي پ آڻي رو جن کي قدرتي
نعمت ناڏجاي تاڏها اا تاو وڌاُء نا
ريندو.
ماااهاارن مااوجااب اهااو پاااڻااي
حيح ناماوناي اناتاعاماا
جيڪڏه
تهي ت  12س ايڪ وڌيا تمايا
و آااد تري نج هاي
انان جي م
ري ،نئي جي عام ڳوبااڻاا انا ا جاي
ا اظت تندا رهيا آه پر انا ا به
اڪومتي نطح تي ااڪامات عاما اي
ج ي ن نج ي آهاي .دناياا جاي تانا
ت ڇ و ماوجاود اها ن ونايا ا جاي
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تاارقااي وارن عاام ا ا کااي ن ا نااان
مااعا ااوم راايااناادو تا ايااران ،بطاايااااانااي
آمريڪاا ۽ آفارياڪاا وغاياره و انا ا
نئي کي منظام طارياصاي ناان تام
تري تراعت ،پوساٽاري فاارمانا به
پ انتعما تاياو پاياو وڃاي جانا ا
مااان انسااانااي آاااادي به ن ا اار
روتگار جا موقعا پيدا راي چاڪاا آها
پر ان نان گڏوگڏ معا ي طااقات وڌي
رهي آهي .اناان جاي اهاا اادنناياااي
رهي آهاي جاو ما اتا اف نااااا جاي
تاري اناهانائارنا تاماياوناٽاي جاي
تارگردگي ناواسايا رهاي آهاي ياا تا
تم ناهي تاياو ياا انا ا کاي
ان
تاام ناااهااي تاارڻ نااو ويااو ،تااي

پاڻي جي ضايع ٿيمنمدڙ انمهميَء صمورتمحمال تمي اسمان کمي
غيرذميواري جو مظاهرو ڪرڻ بدران سنجيدگي سان سوچڻ جمي تمممام
گهڻي ضرورت آهي .ڇو ته پاڻي اسان جي الِء جياپي جو وسيملمو آهمي ۽
ضايع ٿيندڙ پاڻي کي ٻيهر استعمال ڪري اسان ان مان الڀ حاصل ڪمري
سگهون ٿا .اسان کي گهرجي ته سنڌ جي جابلو ۽ واريماسمي عمالئمقمن ۾
برساتي پاڻي کي محفوظ بڻائي گهريلو سطح تي سبزيون ،وڻ ۽ ٻميمون
ڪارائتيون شيون پوکي ان مان الڀ حاصل ڪريون ،جنهن سان نمه صمرف
اسان صحتمند ۽ ننڍين ننڍين پريشانين کان آجي زندگي گذارينداسميمن
پر ماحوليات جي بهتر نشونما به ائين ئي ممڪن آهي.

نرتاري پاسيسياون ،نائايا جاو اهاو
ناظااام ناانااڌ جااي ا اادادتااوٽ ،دادو،
يام ورو ،م ير ،ررپارتر جي ر اعا
و و ي پئماني تي موجاود آها جا
جي ا اظت ااناا تانا ا مااڻا او جاي
ناارتاااري تااعاااون نااان ها ااناادڙ آهااي
ه اري ناس کان اهو عام ماڻ جاي
وني به ا ا طور موجود آهي.
تراعت جاي فاالح ۽ تارقاي
به ننڌ و قاائام ناناڌ اياجارياڪا اچار
يونيورنٽي ٽن و يام 1618ع و ان اي
نظام ااات ه تان ارنان تاوباائاي
هئي ۽ گذريل  9هنمار 0214ع تاي اا
 22ناااس ا اااعااد ناايا ااناال تااان ا اارناان
توبائي وئي هئاي جانا ا و آر هي
ايف ا تعاون تيو هو جاتاي ما ا
جي پااڻاي جاي مااهارن و ي انا و
رتت تئي ،ماهرن ناناڌ ،پاناهاال،
خاايااااارپا ااتااونا ااواه ۽ اا ااوچسااتااان و
موجاود انا ايَء ناظاام ااااات پانا اناهاا
تحصيصي مصاب ،تا انايال پايا تاياا
ان انج  ،اکرن کي ٻاڌي افساوس
ان يَء ڳاس تي ريو ت ه نظام ااااات
قومي پاسيسي جوڙي وئي آهي ۽ ان
ااااااات تااو عااوامااي نااطااح تااي تاام
روع ريو آهي .ا تاوهساتاان وارن

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو
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عالئص و ۽ ننجرپارتر واري جاااا او وب  ،امڪاني رايع رينادڙ پااڻاي جاي
ن س ي و ني جو وهاي ايانادڙ پااڻاي کي مح و اڪائ به نانانا نانانا هيام
رايع ري رهيو آهاي ۽ عاام مااڻا او جااوڙائااي پاااڻااي کااي اااچااايااو وڃااي،
پاتستان و نئي جي پاڻيَء واري آا ا ي نظام ذريعي پوکيَء ھيٺ امڪاني
ايراري (م ي ھيڪٽرن و)
واو  /عالئصا
وفا
خيارپ تون واه
پنهال
ننڌ
ا وچستان
پاتستان

ٻو ن جا وهڪرايا دريا
ه جا و ا عالئصا
--04
19
--19
---

ان ي رايع ريندڙ پااڻاي تاي هاناهاون
هاريندي نظر را اچ  .ننجرپارتر جتي
آهاي
انساني آاادي  0س کان وڌي
۽ جااا او نا اسا او ناويا اياڪا ن و
پک يل آهي جتي  222م ي ميٽر تائيا
ارناتيون پون ريون ۽ نيئ جو تعاداد
 02کا آهااي انا ا نااياائا جااو پاااڻااي
جيڪڏه جمع تري نننا هيم باهاها
ت انساني آاادي به روتگار جا ونياال
۽ جانورن ۽ ٻوٽ به جياپاو پايادا راي
نج ي رو.
پاڻي جي رايع ريندڙ ان ايَء
ورتحا تي انان کي غيارذماياواري
جو مظاهرو تارڻ اادران ناناهايادگاي
نان نوچ جي تمام گ ڪاي رارورب
آهي .ٿو ت پاڻي انان جي به جايااپاي
جو وني و آهي ۽ راياع رايانادڙ پااڻاي
کي ٻي ر انتعما تري انان ان ماان
بڀ اا ل تاري ناجا اون راا .اناان
کاي گا اارجاي تا نانااڌ جااي جااااا ااو ۽
وارياني عالئص و ارناتي پاڻي کاي
ماحا او ااڪااائاي گا اريا ااو ناطاح تااي
ناااا يااون ،وڻ ۽ ٻاايااون تااارائااتاايااون
اايااون پااوکااي ان مااان بڀ اااا اال
تريون ،جن ا ناان نا ار اناان
حتمند ۽ ننانيا نانانيا پاري اانايا
کان آجاي تنادگاي گاذاريانادانايا پار
مااوسياب جي ا تر ن اوناماا اا ائايا
ئي ممڪ آهي.
اااڪااوماات کااي گا اارجااي تا
قومي ۽ وااائاي ناطاح تاي جاوڙيال
بڳاپيل کات کي اارنااتاي پااڻاي جاي
تيان کي روت به تاي جاوڳاا اپااُء

پوکيَء بئ
ممڪ ايراري
2.091
2.190
4.491
2.441
8.912
9.624

1666ع و ٻو واري پاڻي
نان پو جو ا ل انو
.2.126
2.281
2.211
2.114
2.282

انااٽاااڪ تااياال پاااڻااي مااڪااماال بڀ
اا ل ترڻ به نا ياون ،ااا۽ ۽ ٻاياا
فنل پوکي عالئصي وانايا به نانانا
نننا روتگار جا موقاعاا فاراهام تاري
نج ه را ۽ احاتاماناد تنادگايَء به
اه ي قسام جاون نارگارماياون تاماام
گ ڪيون رروري آه  .تااتي ۽ اا
نٿري نا ي ۽ ميوا انتاعاماا تارڻ
نا رڳااو عااالئااصااي وانااي ا به ا ا ااتاار
موقعو هوندو پر ان مان م ندڙ بڀ اا
رهواني به تن تح ي نان گا ا
ن هوندو .ان تاري ااڪاومات پااران
عالئصي جي عوام کي گ ارج ماوجاب
پاڻي مح و ترڻ جون اناڪاياماون
ئااي ان ا ا کااي عاام ا ااي طااور تااي
انتعما تي آماده ترڻ جاي رارورب
آهي .ائي ترڻ نان نا ار پااڻاي
جي تيان کي روتي نج هي راو پار
ان مان عاالئاصاي واناي خاول فاائادو
اا ل تري نج را.
واائي ااڪاومات را اعاي
نطح تي جوڙيل تاائاونسا ا کاي ان
ڳاس تي پااند ت ت ايندڙ ااهايا و

اها يا انااڪاايااما به خاااص اااهاايا
م اتاي تائاي وڃاي ،ناروي تاري
عالئاصاي و رارورب جاي اانايااد تاي
انڪيم جا ٽين ر تيا وڃ  ،جاٽاادار
انااڪاايااماا جااي فااوري طااور تااي
ماانااظااوري نااي وڃااي ،ٿااو تا هاااڻااي
چوماني اارنااتا و گا اڪاو وقات نا
اچيو آهي ،ايندڙ ونڪاري جي راياع
ريندڙ پااڻاي کاي ماحا او ااڪاائا به
وقتي طور تي نننا نانانا هيام ۽ اانادر
جوڙائ جي رارورب کاي وقات نار
مڪمل تارڻ تاماام گا اڪاو راروري
آهي ،ٿو جو هايانائار کاان ئاي انا ايَء
تاام تااي ناانااهااياادگااي جااو مااظاااهاارو
تنداني تڏه ئي عاما اي طاور تاي
انان وقتائتي ررااندي ۽ ان جاي اال
تائي پ چي نج نادانايا  .اناان کاي
گ رجي ت پن نهي چاونا يال ناماائانادن
کي پاڻي کي مح و اڪائ به گ رال
جڳ ي جاو تاعايا تاري ٻاڌاياون ۽
م ات جڳ جي ورتحا کان آگااها
تريون جيئ انان پاڻي کي مح اوط
ااڪااائاي ان مااان فااائادو ااا اال تااري
نج ون ۽ ااڪاومات طارفاان ساکايا
روپااي ا جااي انااڪااياام ا جااو غ ا اان
انتعما ا ن ري ناجا اي .پااڻاي کاي
اچائ واري ررااندي مستصال و پي
ايندڙ امڪاني کيائي جي وقاتاائاتاي
اڪمت عم ي هوندي آهي ،منياااتا
۽ آفت جي ال يا مسئ ي کاي مانا ا
ي به انان کي تيار رها گا ارجاي،
ماهرن جاون خادماتاون ااا ال تاري
پاااڻااي کااي مااح ا ااو اااڪااائ ا واري ا
انااڪاايااما جااو وقااتااائااتااو آغااات راايا
گ رجي.
mumtazali.pk92@yahoo.com

ذريعو:1661 NESPAK :پاتستان جي تراعت ماري جي 0220ع جي رپورٽ
ايريٽيريا

يم

ايران

پاتستان

فنل
مصدار

في ايڪاٽر
پيداوار)(kg

في ايڪاٽر
پيداوار)(kg

في ايڪٽر
پيداوار)(kg

في ايڪٽر
پيداوار)(kg

جوئر

122_2122

922_2422

0222-9,422

242_922

تر
ُفٽيون

122_122

---

---

142_242

022_1222

242-1,422

---

292_90

---

---

122_122

092_442

مڱ جي دا
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جاااي
ناااناااڌودريااااهااا مااا ااا
ر آهاي ۽ ناناڌ
اقتنادياب جي
و وري ناانااڌوَء جااي آاا ااا ااي نااظااام
کانسواه ترعي آاادي ناماماڪا آهاي.
ننڌ اندر جر جوپاڻي ات ر هاناڌن تاي
کااارو آهااي ،انااڪااري مااٿاااٿااري واري
پاااڻااي جااي اهاامااياات وڌي وئااي آهااي،
جانا ا کااي نانااڀاااسا وقاات جااي اهاام
ررورب آهي ،ننڌوموجود پااڻاي جاو
و و انو م ت ف ناااا جاي تاري
رايع ري وڃي رو ،ه وقت ا وااي
اناادر ترعااي مااصااناادن تااوڻااي ٻااي ا
مصندن جاي به ار  24ناياڪا و
پاڻي انتعماا رائاي راو ،اااقاي پااڻاي
رايع ري وڃي رو ،جنا ا جاي تاري
ننڌ و نماجي ۽ معا ي مسئاال پايادا
ري را .ننڌ وانيا جاي روتگاار جاو
مااکاايا ذريااعااو تراعاات آهااي ،جاايااڪااا
آا ا ي تي ئي دارو مدار رکي ري.
ناانااڌ جااو آااا ااا ااي نااظااام
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انجري ن طرفان ننني کن تاي قاااضاي
دوران قائم تيو ويو هو ،جنا ا کاي
وقت گذرڻ نان گڏ وڌاياو تا وياو پار
ان جي واڌ ويه ا تاي خااص ڌياان نا
ي ناب اهو ما اتا اف مسائا ا جاو
اڪاار راي وياو ،ها وقاات آاا اا ااي
نظام و پاڻيَء جي نيمي ،نم ،ت ار،
نم جي نيڪا جي خرال اناتاظااما ،
تم ور ادارن ،ناار ناناڀاا نا رايا ،
آاياني جي گا ا اوڳااڙي ۽ آاا اا اي
نظام و آاادگارن جي و ي پئماني تاي
رتت ن هه ناب نظام وقت ناان
گڏ م وج اڪهي ويو .جن کاي ناظار
و رکندي يد محترم ايناظايار ڀاٽاو
پاران نڌريل م ڪ جي ماه ۽ وقات
نان گڏ ايندڙ جدب ۽ نون آا ا ي جي
طريصا جاي اڀايااس تارائا کاانا اوه
آا ا ي نڌارن جو پروگرام 1669ع و
متعار ترايو ويو ،جن جو مصناد
آاادگارن جاي آاا اا اي جاي ناظاام و

رتت ،اختيارن جي هاياٺايا ناطاح
تي منتص ي نان گڏوگڏ آاادگارن تائيا
پاڻي جي وقتائتي پ ڙ ،مانانا ااڻاي ۽
ڀروني جوڳي ورڇ هو ،ان پاروگارام
تحت ايراج نطح تاي نايا ا ،تاياناا
تي ايريا واٽار ااوره ،ااخا تاي اياف
اوت ۽ واٽااارن تاااي واٽااار تاااورس
ايسونيئايا ا جاوڙي آااادگاارن کاي
آا ا ي نظام و ااقائده اختيار ناا وياا
۽ کي ايراج ناطاح تاي نايا ا ااوره،
تينا نطح تاي ايارياا واٽار ااوره ۽
ايااف اوت و جااما ااوري نااظااام تااحاات
ناامااائااناادگااي ئااي فااياانااال ناااتي جااو
اختياار ناو وياو تا جايائا اناٽايا
هوس رت پاڻ پن اناهاي ناظاام ااااات نا
ر فينال ت پر پااڻ ئاي ان تاي
عمل ترائي ۽ آاا اا اي ناظاام جاي
ماسڪي ت  ،ان نڌارن جو ااقااعاده
آغات 0220ع و نارا تينا جاي قاائام
ري کان وه راياو ۽ ها وقات  2ايارياا

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

واٽر اوره نارا تينا (ميرپور خااص،
ناانااجا ا  ،عااماارتاوٽ ،خاياارپاور جااو
ته انو) سي ائن گا اوٽاڪاي
تينا ايريا واٽر اوره (گا اوٽاڪاي ۽
نکر جي ته اني) سي ا اائانا
تيناس ايريا واٽر ااوره (اتارم واها ،
ي يا اي واها ) اايادرآاااد ،ااديا  ،ٽانا و
محمد خان ۽ گ وٽڪي تاياناا ايارياا
واٽر ااوره (گا اوٽاڪاي ۽ ناکار جاي
ته اني) به جاوڙياا وياا .جا و
آاااادگااارن ،آا ا ااا ااي ماااهاارن کااي ا ا
نمائندگي ني وئي آهي.
ه وقت ننڌ واٽر ناياڪاٽار
ام روومين پراجياڪا جاو ااناياادي
انو مڪمل تيو وياو آهاي ،جانا ا
تحت اپر نارا ،سوئر نارا ،ک رو تيناا
۽ رانٽو تينا جي تاها ا اناي ۽
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مکي تام يڪن جي احاسي جا تم
مڪمل تيا ويا آه  .نارا تياناا تاي
تم مڪمل ريا ناان تايانااسا جاي
پاڻي کڪ جي نج ا وڌي وئاي آهاي.
اهو تا ر غ ن آهي ت انٽرتچرت جاي
نئي نر تعمير نان اديا ياا تانا ا
ٻئي ر عي جو پاڻي گ اٽاهاي ويانادو.
اهي هي ريجيوسيٽرت  0فوٽ مٿاي ان
جااي تااري باااهاايااا پاايااا وڃا  ،ٿااو تا
آا ا ي ناظاام اناجاريا ن جاي دور و
ب يو هو ،اهو وقت نان گڏ اهو سٽهاي
ويو آهي ،ان جي تري ان کاي ماٿاي
ترڻ جي به ااقاعده ايراج کاان وباي
نمن جي نطح تائي جون ماپون وب
اعد ن انهنيئرن جي انياد تي مٿاي
تاايااو پاايااو وڃااي ت ا جااياائ ا ن ا ا
هيٺان ي پااناي نا وڃاي ۽ ان ناان

گڏوگڏ ان کي ويڪارو اا تاياو پاياو
وڃي ت جيئ پااڻاي جاو گاذر آنااناي
نان رئاي ،اانادن جاي کااڌ نا رائاي ۽
امڪاناي گا اارن جاي خاطارن کاي اا
گ ٽائي نج هي .جن جا ا ر تيناا
کان وبي واٽار تاورس تاائايا پااڻاي
جي ا تر ۽ ڀاروناي جاوڳاي فاراهاماي
جي ورب و ظاهر ريندا.
اصيصت اها آهي ت اناان جاي
معا ري و هر ماڻ و اهو چاهي راو تا
مااوڳااي کااان وبااي ااا جااو هااياا
ريجيوسيٽر ههي يا تاياناا جاو هايا
ريجيوسيٽر ههي ،اهاو نانادس مانا اا
موجب هيٺ ههي ت جايائا پااڻاي وڌ
کان وڌ اچي نج ي .وقاتاي طاور تاي
ان ذريعي پاڻاي وڌيا اچاي ناجا اي
رو ،پر اهو ان تري ا خطرناڪ آهاي،
جاااو ان ناااان نااا ااا جاااي هااايااا
ريجيوسيٽرن جي پاڙ و جمع ري ناان
گڏ تينا و اهو ن س او ااياراج کاان
وبي واٽر تائي جاري رهي رو ،جنا ا
نان ن ر تينا جاا تا ار ،اا
جا ت ر ختم ري را پر ن ٽاهاي وڃا
جي تري اهو ناظاام ناڄاو ويا اهاي
وڃي رو ۽ نتيهي طور تياناا پااڻاي
هه ااوجود پااڻاي کاڪا جاي ناجا ا
وڃائي وي ندا آه .

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

وقت تيتريون ئي تادي يون
آڻي رو ،تيترا رنا ماٽاائاي راو ،ان
جااي تااااا اااد يااا اسااال تااون ا ااي.
تڏه نمن جي تنارن تي ر آاااد
ريا ت تڏه دريائ جي تناري وارن
رن جو دور هو ،تاڏها ريال جاي
انٽي ن تي نوان ر وجود و آيا تا
تاڏها روهن جاي تاناااري ااااتارون
اڪيون ،اهو ه تاريخ جو هگ و قناو
دي
آهي .ا پاڻ م تنر گذريل ٻ
جو جائ و وبنداني ت تادي ي تايائا
۽ ت ا ا ي آئااي ۽ ان و وقاات جااو
ت و تردار آهي؟
رااري ٻااوسااي و ها چااوڻااي
آهااي “ اه ا ااي و يااائااي ،پااارڻااي و
پرڻائي ،ائي دنيا و تي باو” اها اي
۽ پارنو رر جي عالئصي کااهاوڙ جاا ٻا
ڳاوٺ آها  ،جاياڪاي پااڻ و ٽايا ااارو
ت وميٽرن جي فا ي تاي آاااد آها ،
ان وقت اس  ،گاا يا ۽ ٻاي م اياناي
نااواري جااو تااواا اااناادونااااات رااياال
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تون هوندو هو ۽ اب جون نوارياون
هيون جن ا تاي مااڻا او نا ار تاري
پن نهي ما تي پ چندا هئاا ،ناواري
جي ن هائا ناااب عاورتاون پاياڪا
(واسااديا ) و ناااهاارن کااان نااواه ٻاايااو
نانادياون هاياون ،تانا ا
ڳوٺ گا ا
تري اه ي ٿوتريا کاي ٻاي دناياا
ن جو موقعو گ م ندو هو ،کاڪاي
ائي چئهي ت ماوقاعاو تاونا ما اياو.
ميرن جي ااد اهي و عاام طاور اما
اماان جاي اورتاحاا خارال هاونادي
هئي ،ان تري ماڻ و مساافاري گا ا
تااناادا هاائااا ،پاانا اانااهااي راارورب جااو
نامان پن نهي عالئصي مان ئي اا ل
اا ل تري وبندا هئا ،ان وقت ماردن
و اا رااورا ماااڻ ا ااو هااوناادا هاائااا ج ا
پن نهي نڄي عمر و پن نهي ڳاوٺ
کان  82يا  42ت وميٽر پاري جاو تاو
ڳوٺ يا عالئصو بو هاونادو .ان وقات
جي مااڻا ا جاو روتگاار جاو ذرياعاو
چوپايو ما هوندو هو ،جنا ا وٽ وڌ

و وڌ چوپايو ما هوندو ان جوSymbol
 of Statusتر و وڌي ساياکاياو ويانادو
هو ،مط ب ت اهو ي عالئاصاي جاو
م اسي ماڻ و هوندو هو.
ااادي جاااو
اهاااو اوڻااا ااايااا
روعاب وارو دور هوندو هو .اوڻ ي
ديَء جي ٻي دور و اناجاريا ن جاي
اڪومت هوندي هئي ،اناجاريا ن جاي
دور اااڪااوماات و اماا امااان جااي
ورتحا تافي ا تر راي ،تاڏها اا
اه ا ماڻ و گ هئا ج رر جاي دنا
وارو عااالئااصااو نااارو بااو هااوناادو ،ان
وقت پاراتو نو وينادو هاو تا “تااناهاا
ناڙي جائي ” .وقت جو وهڪرو تايا ي
ادي جاي
نان وڌنڌو ويو ،اڻوي ايا
پااڇاااڙي واري دور و مااعااتاااااري جااو
معيار چوپائي ما جاي اادران تمايا
سيکها سڳاي ،ها وقات جانا ا وٽ
تمي جا ٻ چار ايڪ هئاا اهاو تار ياا
عالئصي جو معتار ماڻ و نڏيو ويانادو
ادي جاي پا اريا اڌ و
هو ،وي يا

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو
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نکر ائراج ب يو ،ن ري نظام جاوڙياو
ويو ،اخون بااهاياون وياون ۽ تا ياا
وهي آيا.
اڪومات ڳاوبا و تاعا ايام
ي به انڪو جوڙايا ،ماڻ ا واپاار
نانجي م ت ف رن جو ر تاياو،
ن ري ن وستون ا وڌياون ۽ ناارو اا
ته ويه او راياو .انا ايَء دور جاي
قائام رايال اناڪاوسا و جاياڪاي اا
ماڻ و پ هيا يا تع يام ااا ال تائاي،
ان ا ا مااان ات ا اارياات نااوتااري و
مانتري ۽ تا اياداري ااا ال تائاي،
ته ماڻ و انجري ي انڪاوسا ماان

دي جا ا يل اج ا ٿاڏي تانا ا اڻ
بااي جااوه طاار نااڪاارڻااو پاايااو ،پاار
هڪ ي ٻي اسال نان رامت ا اات
ريو جو ان يَء اا ااناي رار جاو مااڻا او
پن نهي چوپائي ما نميت ناناڌ جاي
تن ت ڇ ان نڪري پيو ۽ ناناڌ
جي عالئص جو واقف راياو .يان ناا
دوران اهااي ماااڻ ا ااو مااياارپااورخاااص،
اااياادرآااااد ،تااراچااي ،نااانااج ا ا نااان
گڏوگڏ ننڌ جي هر هنڌ پ تا پاوه اهاي
انج ي تي چوتيدار ۽ پاٽاياواساي جاي
نوتري ٿو ن ههي ،توڙي پاياٽارو
پااماا ،يااا گااارمااياان ا فاايااڪااٽااري تااي

پ هي تع صي و ما اتاياارتاار تاائايا
جي نوتري ا اا ل تائاي ،انا ايَء
تااري انا اايَء دور و مااعااتاااااري جااو
معيار گ ر ساياکاو ويانادو هاو ،جانا ا
خاندان جا فرد تاعا ايام ااا ال تاري
اي عا ادي
تن تع صي نطح جي اع ٰ
تائي پ چندا هئا ،اه ي خاانادانا کاي
رائل فيم ي نڏياو ويانادو هاو ،اها ي
اادي جااي ااروع و
طاارح وي ا ااي ا
معتاري جو معيار اناجاريا ي تاعا ايام
مصارر راي .اناجاريا ي پا هايال ساکايال
ماڻ و عالئاصاي جاو ماعاتااار تاوباياو
ويندو هو1661 .ع تائي رار و تاافاي
اه ا ماڻ و ماوجاود هائاا جا رار کاان
ٻاهر تڏه قادم نا رکاياو هاونادو ۽
نندس ناماورو جاياون رار جاي ڀاٽا
تائي محدود رهيو.
1661ع رر وارن به رامات ۽
تامت اات ريو .تامت ان يَء اسال
نان ت ماڻ کاي راتاوراب پانا اناهاا

م دوري ،پر ري جي ماڻ ا ناناڌ جاي
م ت ف رن و پن نهاي ماوجاودگاي
يااکاااري .انا اايَء نااان گااڏ نااوجااوانا
اي
تاسيه ۽ يونيورنٽي تائيا اعا ٰ
تع يم اا ل تاري ٻااهاريا ما اڪا
جاااو ر تاااياااو ۽ پااارديااان جاااي
يونيورنٽيا ماان هگارياون وباي آياا.
دي جي پڇااڙي
ان يَء تري وي ي
واري دور و تندگيَء جو معياار غايار
م ڪي تع يم ا هئي.
هر پنهاه ناس کان وه وقات
جي ن اتت کي نمه ندي ماعاتاااري
جو معيار ا تاديل ريندو رهيو ،ان يَء
دي جي روعاب و
تري ايڪ ي
اهو معياار غايارما اڪاي تاعا ايام جاي
ادران غير م ڪاي رهاائا اا ااڪاياو،
نماج و ان يَء ماڻ و جو تنڌ وڌيا
اوچااو آهااي جاان ا ا جااا پ ا يااا پااوٽااا
آمريڪا ،آنٽاريا اياا ،تائانااها ياا ٻائاي
تن ترقي يافتا ما ا و مساتاصال

طااور تااي آااااد رااي ويااا آها ۽ کاايا
م ڪ جي ريت ا
پردين و ان
م ي چڪي آهي.
وقت جي تي ي نان ادسهنادڙ
ان يَء رفتاار کاي نانادي اهاو چائاي
نج هي رو ت اڌ دي کان اوه ياعاناي
اادي جااي پااڇاااڙي و
ايااڪاا ااياا
معتاري جو معيار آمريڪا يا تائانااها
جي ريت اا ل ترڻ اادران خاالَء
و رهائ قائم تارڻ هاونادو .مااڻا او
خااالَء و تاااسااوناايااون باااهااي رهااائ ا
روع تندا ،پوه جااناو ناماي جا ا و
ف ر نان ڳاس تندو ت من نهو پاوٽاو
خالَء و رهي رو ،ه تي جاي ماوتا ا
تااي آياال آهااي ،نااو هاااڻااي اوهااان ا ا
گ رجي ت اها ي طارح تايااري تاري
خال و پن نهو پالٽ ا ترايو.
انااالم تااوٽ و 1660ع و
وقت جي وتيراعظم ا اياد ماحاتارما
اينظير ڀٽو تاوئا اي جاي ااالڪ جاو
افتتاح تيو هو ،ان وقت ج توئ اي
واري ايااريااا و پااالٽ ن ا ورتااا اهااي
پڇتائي پيا ،نااڳاي اااسات گاوادر و
پالٽ ُاا نا تارائايانادڙن ناان راي
آهي ،م ر دور و س روپايا جاي
ماسيات وارو پاالٽ تاروڙن جاو راي
ويااو آهااي ،دناايااا و اهااي ئااي ماااڻا ااو
تاميال ويا آه جا ها تا جاوکاو
کنيو آهي ٻيو انا ا جاي ناظار اڳاتاي
آهي .ان ايَء تاري مانا اناهاي االح
آهي ت بئي سڳااياو ۽ خاالَء و پاالٽ
جي اڪن ترايو ن ت ائي نا رائاي
جو ويٺا پڇتايو.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

امراڻي س پدماب جي پ ن
تي ه غريب مسڪي گ راڻي و
نيت جيڪا
جنم وبندڙ عظيم
وس ار جي ته وارياني وجود نان
ا ا تارونه ر جي جال جيان اوچو
ڳاٺ کڪي ايٺل آهي .اها عظيم
نيت قومي تحري جو عظيم
تارت  ،م اامتي اعر ماما جم
درادر جيڪو ننڌ جي نورن ،ک ،
تڪ ي  ،نياني ۽ نماجي ا وت جو
ي آهي.
تنده انسائيڪ وپي يا
جن جي هر تچ ري تن انٽ ي
ن هوندي آهي.
نرتل کان گ
طايعت و انت ائي نادو ،ن اج و،
ي ۽ ا ادر انسان تمام گ ڪي
تڪ ي و رهندي ا نماجي اپٽار به
م يد ت ي نرجندو رهندو آهي .هيُء
عظيم انسان ننڌ جي نرموڙ اعر
اضرب اه عاداس طيف ڀٽائي را ۽
ننڌ جي نامياري اعر يخ ايات جو
يدائي ۽ چوري دنيا جي عظيم
م ڪر عاداسوااد آريسر جو نياني
۽ پاڙيسري دونت ۽ نائي جي ايم
نيد جو نياني مريد آهي.
روال واه جي وارياني ۽
اداي وجود کي اعري ت ان خدائي
تح ي و م ي آهي ،ماما جم درادر
کان عالوه روال واه جي مٽي
م اامتي اعر ا يم ااغي ،ااجي
ناند ،انحا ناند ،انور ناند کي ا
جنم نو آهي ،هي عظيم ۽ نادو
ن اج و انسان اعري کي تمام
دسچس ي جي نظر نان ني رو.
نندس اعري ننڌ جي نوجوان ۽
اداي طاصي و تمام گ ڪي م ور
آهي ،نندس اعري پاڻ ا و ي ترنم
نان ڳائيندو آهي .ننڌ و جڏه نو
نونائٽي ۽ مي يا ايترو گ ڪو فعا
تون هيون تڏه کان هيُء مرد
مهاهد پيري پياد ه ي ننڌ جي
م ت ف عالئص و عور جون ااکون
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رو تري نموري ننڌ و نهاڳي
جو نڏ يندو اچي.
ماما جم درادر نموري ننڌ
ماروئ ن ،ٻارڙن،
جي مسڪي
اگردن ،نوجوان ۽ عورت جي
مسئ جي همي اپٽار تئي آهي،
انا تن سوڀ ۽ بسڙ جي عور جي
ي الُء به ترايتي وي ڪون تري ه
نئي ننڌ ا ي رهيو آهي ۽ هر
نماجي تا و وقت جي پااندي نان
پ چي ماڻ کي عور جي واڌاري
جا سيڪچر يندو رهندو آهي .نندن

اعري ا تمام ا تري ۽ نماج جي
عڪاني تري ري ،ماما جنم درادر
جي اعري و نياني ۽ نماجي
عور به پيغام نل آهي.
ننڌ جي واه ونتي و
ننڌ جا نمورا ماڻ و مامي جم کي
تمام ع ب ۽ ااترام نان ک ي
کيڪاريندا آه  .جڏه ا ننڌ جي
مسڪي ماروئ ن جي اص جي ڳاس
آئي يا وري جڏه ا تن نماجي
تادي ي به تا تحري ه ي ت ماما
جم درادر اتي پ چ کي عاادب
جي اداي
نمه ي رو .ننڌي ماڻ
خدمت ترڻ و کين م و اچي رو.

عمر جي سحا کان پيري و پير
ي ا ا جوان جذا
پائيندڙ ه
جو ماس آهي .ٻارڙن ،ٻنڙن ،اگردن
۽ نوجوان نميت م ت ف طاص نان
بڳاپيل ماڻ نان اه و ئي ري م ندو
آهي ج و اهي ن چاهي را .نندس
ي طايعت هئ ناب هر ماڻ و
کين هر رن و پسي رو ،اهو ئي
ناب آهي جو نموري ننڌ و نندس
اداي گ راڻي جا تمام گ ڪا ڀاتي
موجود آه  .نندس ت ي پ هندڙ
تمام گ ڪو پسند ت را ،نندس
ت ي ننڌ و ايحد مصاو آهي ۽ پاڻ
ا ات ر اداي گڏجاڻي و ڳائيندو
رهندو آهي.
هٺي ي
ننڌ کي اه ي
هستي جي تمام گ ڪي ررورب
آهي ،جيڪي ه جديد دور و ا نادا
۽ ن اج ا ننڌ جي مارو ماڻ جي
دسي تي را ت را ،ني نيتي ۽
سوڀ بسڙ جي قوم کي
انا تن
جيئارڻ جا وس آهر جت تندا رهندا
آه  .اه ي عظيم تردارن تي ننڌ
نات تري ري ،قوم ف ر مان پن نهي
اوبد کي اه ي عظيم هستي جون
ت اڻيون ٻڌائيندي آهي ،ننڌ جي
تن ا تن ت ڇ و عوامي فالح
۽ عور جا جتي ا گيت ڳائه را
اتي اهي عظيم ماڻ و انا تن
رن ڪ جي پ چي ويندا آه  ،هماسي
جيڏا او ال رکندڙ اهي ماڻ و چاهي
را ت ننڌ جون ايندڙ نس ون ترقي جي
راه تي هموار هه  ،جن به اهي
محنتي تردار پن نهي نموري
ت ي ۽ عوامي خدمت به تيل
نوجوان تي
نماجي پورهيو ان
ر ت را جيڪي ايندڙ دور جي
معمارن جا واسدي ريندا ،ايندڙ نس
به
جي م ات ذهني پرور
تو ون تندڙ اهي ماڻ و تاريخ
جي ح همي تنده رهندا آه .
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راار جااناا اا جااي وجااود و
تااروڙياا ٽاا تااوئاا ااو هاائ ا جااو
انااڪ ا ااا ت ا تااڏهااوتااو راايااو ,پاار
منهھان بڀ ااا ال تارڻ به جاوڳاا
اپاُء وب ادران ننڌ نرتار پانا اناهاي

تڏه همراه پري ان راياو ۽ خااماو اي
نان نااڳاي ويان و ما اااوي واپان
موٽي ويو .جن جو ا ين تاائايا
تااو پااتااو تااونا آهااي تا تااياار هااو
تيڏان ا وياو؟ تانا ا کاانا اوه ها

روايااتااي ااارياااف ۽ و ي ڀااااُء جاااي
نااارارااجااي کااان اااچ ا به ااااتاارام ا
خامو رهي .ٻئي پاني غايارما اڪاي
ادارا ان ي انتظار و هائاا تا ماناهاھاان
تااو يااياار پااياادا راائااي يااا تااو اها و
ارنينا ا او ما اي تا جائايا انايا
آناني نان رر و داخال راي ناجاھاون.
رر و نياني يير پيدا ترڻ به سنا ن
جي ااد اها تادن ها نارماائاياڪاار
کي نياني ويان ڍتاائاي رارپاارتار
موت يو هو ۽ کين انا ايَء تا ماان
تاميال پا تاراياو هاو ،پار جاڏها
همراه کي توئ ي جاي گاھارائاي جاي
خار پئي ت اهو تاوئا او رڳاو واريَء
جي ڀٽ هاياٺ تاونا آهاي اهاي ڀا
هٽائي هيٺ جال ايندو اهاو اا تاٽاي
پوه وري پاڻي جو ها نامانا ايانادو
اهو پار تري ان جي هيٺيائي ناطاح
و تچي ڀاورڙو ماٽاي ۽ مايا جاي
نوي تح ُپٺيان توئ و سڪيل آهاي.

م نوص طاصي جي چا ااتن رار و
ٻار مرڻ جي ا و کي اراريو ۽ روتانا
ها راارل پاان ا جااي گااڪاا ،ااروع
تاائااي ت ا پااوري ُدناايااا جااون نااظاارون
ررپارتر ۽ ان جي هي تاواٽار ماٺاي
و ُک ي ويون ۽ پوه اهي ماڻ و ظااهار
ريا جيڪي تاس هتان کوکا ي واري
رياال جااي اااوگااي ا و ان ا اگااھاااڙا
ُن يون ۽ ُاصا ٿڪندي پئاي وياا ،تا
جي پان جون پچڪاارياون اناٽايا ا
جي دياوارن تاان اڃاان ُناڪاياون ئاي
ناه  ،جو هو راتو راب و ماب ما ري
پيا ۽ ه ون ڀري اچاي رارپاارتار جاي
د مٺي و “احري ٽائاون دناتارخاوان”
جي ناسي م ت هوٽل کوسي جيڪو ا
ين نوڌو قائم آهي .چا ااتن جاي
ان يَء چا و تاميااي پاڄااڻاان رار ۽
رر جو عوام ه ڀا ي چار ري ُچڪاو
هااو ت ا تااوئ ا ااي به ايااناادڙ عاااساامااي
تم ني پانا اناهاي هاياوي م اياناري

نميت اچي راريو هاسي وٽو ۽ نين ري
درس و سڏا برا .تن اا هاٿاان جاي
ڌرتي ڌڻي کان اهو نا پاڇاياو تا هاي
تماايا تاانا ا جااي آهااي ۽ ان جااي
رائي ٽي تاياتاري وبانادو؟ اان ذاتاي
م ڪيات ناماها اي پانا اناهاي هاياوي
م ينري جا انه اناٽاارٽ تاياائاون،
نندي ئي نندي پ ائي وارو تنا و،
ڀااوتااان واري ياااڙ ،ٻااٽااڪااي تااناادي،
نميت نن پ پئهي ويا.
جئي ت ا و ذتار تاري
ُچڪو آهاياان تا رار ۽ رار جاو عاوام
چاسااتن جي چاا و ها ڀاا اي چاار
ري چڪو هو .ناو ها ڀاياري تاهاھ
ماڻ پانا اناهاون ٻاناياون ڀڳا ن ُماٺ
وتڪ روع تيون ،تاهاھ مااڻا ا
ان يَء وتري جي م ااسا ات تائاي ۽
ت وري ري وڌائي ي جا ماطااساااا
تياا .اااقاي رهاياا نا اياا انا ا اچاي
انالم توٽ و طااهاراساصاادري واري
ُننت پوري تئي ۽ اها ُننت اسصاادري
“ڌرڻو” ا تائي قائم ۽ دائم آهي ،پار
جي وا ڌڻي مان تو سا ي نا
م
آيو ۽ ن ئي هتان جي چون يل نمائنادن
تااا چڱااي مااوٽ اا نا نااي ،ان جااو
تارڻ اهو ئاي ها ڀاا اي چاار وارو
فاارمااوساو ٿاو جااو انا ايَء ڌرڻاي کااي
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تاميال ترڻ به اڳوڻي ننڌ نرتاار
ارااا اعالن تياو تا رار جاي عاوام
کي اتي و ن ٿڏااو کايان ااصا جاي
اااا ااالب کااان ويااناادي هاار ماامااڪ ا
ن وسيت ُميسر ترائي اي .ان ي تاي
موجوده نارتاار تاحارڪ وبا اادران
ويتر خامو ري وئي .ٿاتاڻ ت هااڻ
اهو مسئ او رار ۽ راري عاوام تاوڙي
چوپائي ما جو مسئ او نا اا اڪا ٻا
مضاوط پاارٽايا و و ماالکا و راي
پاايااو آهااي .تاان ا اانااڪااري چااوناادا آه ا
“ وڙه ڀا ا ستاڙج پوڙها” نو رر جي
اٻوجھ عوام ان ي وي ها و ساتااڙجاي
مضاوط
پئي ۽ ُاهي پن نهي پوتي
ترڻ جي چڪر و آه  .ان جاو فاائادو
اڃان ٽئي قوب وبي پئي .ٻئي پااناي
وري ه ک تاسي ٽوسو مااروئا ن جاي
اص جاي ااا االب به پايااد بنا
مار به نڪتو هاو ناو اڃاان تاائايا
و و دعوتون پيو کائي .اراا ذتار
وري ا توئ ي جو نو ه نراناري
نظر نان نون ت توئ ي مان رر جاي
عوام کي تيترو بڀ اا ل رايانادو؟
۽ تاايااتاارو خسااارو اااردا اات تاارڻااو
پوندو؟ ۽ ت ن ت ن مسائا ا کاي
ي به ت ي اڪامات عاما اي
من
جوڙڻي پوندي؟ ائي ن ري جو تاٿاي
نون جي اا االب به پانا اناهاا تا
ت ائي وي ي رهون.
منا اناهاي ااعارانا ناو ۽
تهراااتاي دماا۽ و فاائادي ۽ ناصاناان
جون ٻئي خارون موجود آها اچاو تا
تهھ ويچار ون يون ۽ تاهاھ ناوا
پن نهو پاڻ کان ُپڇون ٿو ت ٻڌڻ وارا
ٻوڙا آه ت انڌا ۽ گونجا ا آه  .هتاي
اهو پ ٻڌائيندو هالن ت رر و توئ ي
جي کوٽائي واري مرا ي کان ويانادي
توئ و ٻاهر تنڻ تائي خاد ا وارو
خاايااا ماانا اانااهااو ذاتااي خاايااا آهااي ۽
مونکي يصي آهي ت ان خيااسا ماان
تو ورسي خيا هوندو جاياڪاو غا ان
اات رئي.
 تااوئ ا ااي جااي اون ا ااي کااوٽااائااي
دوران االڪ جاي ڀارپااناي وارن
ڳوب توڙي ماحادود عاالئاصاي و
ها ااڪا جااھااٽااڪا جااو مااعاامااو
هوندو ان تري جاني نصنان ري
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جو اندي و آهي.
توئ ي جا تااڪاري ا ار انسااناي
آااااادي تاااوڙي ٻااايااا نااااهاااوارن
جانورن ۽ ٻوٽ کي متاا ار تانادا
جن و چم ي جون ايمارياون ۽
اکايا جااون ااايااماااريااون مااعاامااو
هونديون.
توئ ي جي اون ي کوٽاائاي رايا
تري جر جي پاڻي و ف ورائي ۽
آرنن توڙي م ت ف معدنايااتاي
تيميڪل ۽ تهري يون گائاساون
م ي وڃ ناب پايائا جاو پااڻاي
متا ر ريندو.
توئ ي به وقف تيل تمي تاان
ماسڪي ختم ري کاان ويانادي ان
مان اناج ۽ چوپائي ماا به گااها
ٻوٽا ااا ال نا رايا تاري راري
عوام ٻيڪي ناصاناان جاو اڪاار
ريندو ،ه اناج ٻيو چوپائي ماا
جاو چااارو ۽ ان جااا ورااڻ مااتااا اار
ريندا.
توئ ي جي کوٽائي کاان ويانادي
اا الب تائي هاياوي مايا اناري
جي دون ي نااب اا ناٿاري
هوا جا مسائاال پايادا رايا تاري
ارناتون پوڻ و گ ٽتاائاي ايانادي
۽ اها هوائي گادبڻ نااهاوران به
انت ائي هاڃيڪار اات ريندي.
توئ ي به انتعما رينادڙ پااڻاي
ترعي تمي ۽ انساني رارورتا
مان مائنن ريندو جيڪو پ ها
هٿرادو نصنان هوندو.
توئ ي تي خر تيل تل رقام
۽ ان مان ريندڙ نصنان تاي خار
تيل ُ
تل رقام اارااار ُاپات جاي
رقم کان مٿڀري ريانادي ،ٿااتااڻ
ت توئ و تنڻ کان اوه ها ناو
ناااس ا تااائااي ا اهااا تمااي ا ٻااي ا اار
تراعاات /ذرخاايااري جااي بئ ا ن ا
رهندي ،ان جو ناسيانو نصنان پا
امل ريندو ،اهو نصنان تاوئا او
تنڻ تائي ۽ پوه تاصاريااا ها
نو ناس تائي ان جو ا ر رهندو.
توئ ي جي کوٽائي ماان ناڪاتال
تمي جي هيٺيائي نطح جي دت
مونمي هوائ ونايا اي عاالئاصاي
جي ااقي پيل تمي تي تارنادي

۽ اها ذر جتي ا تري اتي ان يَء
عالئصي جي ايستاائايا ترخايا ي
متا ر تندي جيستائي مٿن تاا
ٻئي واري ن اچي ان تاري گااها
ٻوٽا ختم ري جو خد و آهي.
 توئ ي به باهايال هيام اااد ااتاي
طور يا ارناتا جاي تاري يااٽا
نااان ڀاارپااانااي جااي آاااادي به
انت ائي نصنان تار اات ريندو.
 توئ ي و رري عوام کي منانب
روتگار ن م ندو ،نظر اندات تيو
ويندو ان تاري عاواماي ااغااوب
جااو پاا اناادي ااو آهااي ۽ اهااو
روتگار تاماورن جاي تاوٽاا و
پن نها نوات پاسيسي تحت هوندو.
 توئ ي به وقف تيل تمايا و
آيل ڳوب جي سڏپالڻ ۽ ان کاي
ٻائاي پااناي گا ار يا انااتا اائااي
م ڪل ريندو جن و ر رار
جو عوام ڀوڳيندو.
 توئ ي به وقف تيل تمايا و
آيل مسهدن ،مادرنا  ،مانادرن ۽
قارنتان جي اي ارمتي ريندي.
 توئ ي جي آڙ و ڌاريا آااد ريندا،
ٻوسيَء ۽ صافت ،رهڪي ت ڪاي ۽
رواج کي تاپاري ڌڪ سڳندو.
 توئ ي مان اا ل ريندڙ توانائي
و ي پئماني تي پنهاال ياا ما ا
وا کي ناي ويانادي
جي ٻي
ُ
جن جي اپت رر کي تانا ا اا
ورب و ن م ندي.
توئ ي مان فائدو.
اده خاام
 توئ ي جي انتاعاماا
ما “ٿار” و تيميڪل  /نيمن
ماااالئاااي تاااري ااااالڪ بااااهاااي
جيڪڏه جاه باهاي وڃاي تا اهاا
ججھ نياري و گرم ۽ اونا ااري
و اناااتااا اااائاااي راااڌي رهااانااادي،
جيڪڏه نمن تي باهي وئاي تا
ا ترندي رهندي.
 توئ ي مان نستي اه ي ب انادي
جاان ا ا تااي اونا اااري و پااکااا ۽
نياري و هيٽر ٻاري ااکاي پايا
هٿ نيڪينداني  ،ٿاتاڻ تا رار
جي عوام جاو روتگاار چاوپاائاي
ماا تااي آهااي ان جاي چاااري به
تهھ ن اچندو.
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اه جو س
آهي ت تن ا ما ا
يا قوم جي تادي ي جاو
دارومدار نوجوان نسال
تي هاونادو آهاي کاڪاي
ائي چئهي ت ناوجاوان
تن اا رياانات جاي
ترقي ۽ فاالح به اهام
نااتااون هااوناادا آهاا ،
ادقسمتي نان دنيا جي
ٻي م ڪا جاي ڀايا
و انان جا نوجوان عاسمي معياار جاي
ارعڪن تندگاي گاذاري رهاياا آها ،
هااتااي نااوجااوان ا کااي ان قاااااال نااٿااو
نمه يو وڃي ۽ ن ئاي کايا تانا ا
نرگرمي جو انو اڪاياو ويانادو آهاي
جن نان نندس ذهني اونر رائاي ۽
قاا يت و ارافو رئي ،ناوجاوانا جاي
تع يم ،ترقي ۽ ا ااود جاا نااساي مااتار
ا ت ار ٿ رائي رکيل فن ت جو ناجاائا
انتعماا تاياو ويانادو آهاي ،عاما اي
طور تي بو وڃاي تا ناوجاوانا جاي
ااسات يانا اون يانا ا ناڌرڻ اادران
خرال ري رهي آهي .م ڪاي آااادي و
 96ناايااڪا و مااوجااود نااوجااوانا جااي
نماجي ۽ ماعاا اي تنادگاي ما اتا اف
مسئ جي ور چ هيال آهاي ۽ هاتاان
جو نوجوان نسل قاااال هائا اااوجاود
پري اني ۽ مايوني جو ڪاار ااڪايال
آهي ،پڇيو وڃي تا جاوال ما انادو تا
کي قاا يت مڃرائ به ارتاتاداري
جو موقعو ئي نٿو م ي.
پ هيل سکيل ناوجاوانا جاي
ا تر تنادگايَء جاي راها و رتااوٽ
نياني مداخ ت ا چئي نج هي راي،
انان وٽ اتا ار نايااناتادان پا هايال
سکيل ن هئا تاري اهاي پانا اناهاي
م ادن تي ماني مصندن جي ااا االب
به مااياارٽ کااي هااٿااي وباارائ ا اااهاااه
پن نها نوات پااساياساي تاي ڀااڙيا راا،
روتگااار جااي مااوقااع ا  ،تااع ا ااياام جااي
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اا االب تاوڻاي ما اتا اف اعااا و
نوجوان جي همت اف ائي تارڻ کاان
ان تري ا اهي اڳاواڻ هنال آها جاو
کيا خاد او هاونادو آهاي تا پا هايال
سکيل نوجوان کي موقعو نو ويو تا
نندس ااتسال تن اا اورب و
اڻٽر هونادو .تاارياخ جاي گاواهاي کاي
تن اا اورب و ناظارانادات ناٿاو
تري نج هي ،تاريخ جي دري کوساي
ننداني ت اناان کاي اهاا ااصاياصات
چٽي نظر ايندي ت نائنان جاي تارقاي
هااهااي تااوڙي تاااروااااري تاارقااي ۽
م ڪي ناسميت به تاردار ادا تارڻ
جو جڏه ا موقعو م يو ت ناوجاوانا
خول م ايو آهي ،دنيا جي ترقي يافتا
م ڪ جي جيڪڏه ڳاس تندانايا
۽ تاريخ پ هنداني ت انان کاي خااار
پوندي ت ان جي تارقاي و ناوجاوان
نسل اهم تردار ادا تيو آهاي .اناان
وٽ نوجوان کي موقعا فراهام تارڻ
ادران مايوني ،پري ااناي ۽ ما اتا اف
نااماااجااي مساائ ا ا ۽ مااونااه ا ااارن و
يااانااايااو ويااناادو آهااي ،ان ااورب و
ترقي جي اماياد رکا ناوجاوانا ناان
مذا آهي.
اااڪااوماات کااي گ ا اارجااي ت ا
نوجوان جاي فاالح ۽ اا اااود تاوڙي
تاارقااي به م ا ااااات پاااساايااسااي اپاانااائااي،
نوجوان جي قاا يات وڌائا به ادارن
جو ر عاي ناطاح تاي اانايااد رکاي ۽

نوجوان جي به ما اتاي فانا ت کاي
ا ا ااتاار ناامااونااي انااتااعاامااا تاارڻ به
ناوجاوانا جاي ماعااما ا جاي وتارب
اواسي تري ان جي اناتاعاماا ااااات
ا تر اڪمت عما اي جاوڙي ،ان کاان
عالوه نوجوانا جاي ذهاناي اونار به
تع اياماي ادارن کاان ويانادي نامااجاي
ادارن تائي پاڻ پاتاوڙيانادڙ ناوجاوانا
کي موقاعاا فاراهام تاري ۽ ما اڪاي
ترقي و نوجوان کاي ڀاا اي ڀاائاياوار
ريا به نايااناي پا ايا فاارم ما اياا
تري جتاان ناوجاوانا جاو چاونا جاي
اچ ه نٺو ننئون هاونادو ،ٿاو تا
نوجوان جي اڪمراني م ڪي ترقاي
و اهم تردار ادا تري نج ي ري.
***

نوجوان عالمي معيار جي بمرعمڪمس
زندگي گمذاري رهميما آهمن ،همتمي
نوجوانن کي ان قابل نٿو سمممجمهميمو
وڃي ۽ نه ئي کين ڪنهن سرگرمي جمو
حصو بڻايو ويندو آهي جنمهمن سمان
سندس ذهني اوسر ٿئي ۽ قابلميمت ۾
اضافو ٿئي ،نوجوانن جي تعليم ،ترقمي
۽ بهبود جا نالي ماتر اشتهار ڇپرائمي
رکيل فنڊز جو ناجائز استعمال ڪميمو
ويندو آهي ،عملي طور تي ڏٺو وڃي تمه
نوجوانن جي حالت ڏينهمون ڏيمنمهمن
سڌرڻ بدران خراب ٿي رهي آهي.
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گ روارن ٻاهر ماني کائ جاو
پااروگاارام باااهاايااو گ ا اار کااان پاان ا
ت وميٽر م ا ي تي ئي ريسٽورنا
هيو۔ ريسٽورن و داخل ري نان ئي
تن واري ٽيال تي وڃي وياٺاانايا ،
اندر جو منظر اڍو وڻندڙ هاياو ماٿاان
وري مااوناايااصااي ويااتاار مااااااو کااي
خوانورب تري ٿڏيو هاو۔ انااناهاي
ٽاياااال کااان چااوراايا ٽااياااال تاي ها
جھونو ۽ جھوني ويٺا هئا .ان يَء م ال
ه ن ڪو نوجوان جانا ا جاي عامار
اٽڪل  21،20نا پئي سڳاي هاوٽال و
داخل ريندي ئي وا اياسا تاان هاٿ
ڌوئي جھوني ۽ جھوني جي ڀار واري
ٽيال تي وي ي رهيو.
جيئ تا اناان اچا ناان
ئي ماني جو آرهر ئي ٿڏيو هاو
۽ مااانااي جااو انااتااظااار پاائااي
تيوني ۔ اوچتو ان ناوجاوان
جي مواائيل جي گھنٽي وڳاي
۽ هو و ي واتي مواائايال تاي
تن نان ڳاس ائ سڳو۔ ه جاي
ڳاس ائ مان سڳي رهياو هاو تا رل
پاڪ کين تن ا و ي خاو اي ناان
نواتيو آهي .فون تي ڳاس ٻوس خاتام
ترڻ کان وه نڀني کاي ما ااطاب
ريندي و ي آوات و چوڻ سڳو!
“ڀائرو ڀينرو! ا آئاون
تمام گاھاڪاو خاو آهاياان ،رل
نائي مونکي پ رياون اوبد پا جاو
عطا تيو آهي۔ ان ايَء خاو اي و ا
اوهااان نااڀاانااي کااي مااٽ ا ت ا هااائااي
کارائيندس”!...
مان پن نهي جڳ تان ارايان
۽ اڳتي وڌي ان نوجوان کاي ماااارڪ
يندي چيم!
“انااان تاا مااانااي جااو آرهر
پ ريان ئي ئي چڪا آهيون”
چيائي !
“تا ڳاس ناهي هتي ماوجاود
نڀني جو ال مان ڀريندس”!...
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ه ٻنڙي ۽ ٻانڙيَء نامايات
نمورن به ماٽا تا هاائاي جاو آرهر
تيو۔ ماني کائي نڀني جاو اال ڀاري
خو ي خو ي ه يو ويو،
ته ين کان اوه ااا۽ و
ورت تنادي نااڳائاي ناوجاوان کاي
پنه ناس جي ٻار نان گ مندي بم۔
ه نندي ئي مونکي نڃااڻاي ورتاو
۽ مرت سڳو.
نالم دعا کان وه پڇيم !
هي ٻاس توهان جو ٿا رئي؟
چيائي من نهو پ آ۔
مون بٺو تندي چيو!

“مااا ااا
اهلل! تاوهاان جااو پا تا تاها ا ئااي
ين و و و ري ويو آهي”
مرتندي وراڻيائي !
”دونت ٿڏيو ان ڳااسا ا کاي۔
ٻئي تن واري ٻڌائيندس”
جااڏه ا ه ا ائااي ا چاايااو ت ا
من نهو تهسن اڃا ا وڌي ويو .ماون
تور ڀريو ت نيٺ اه ي ت ي ڳااسا ا
آهي؟ من نهي گھڪي تور ڀرڻ تي ها
جيڪا ڳاس ماوناکاي ٻاڌائاي۔ ان کاي

ٻڌڻ کان پوه مان پن نهو پاڻ کي اڍو
نننو نمهھ سڳان! ان ناوجاوان جاو
درجو من ناهاي ناظارن و اوناچاو راي
ويو.
دونتو!
نوجوان ٻڌايو ت “جڏها ماان
ريسٽورن و داخل ري هٿ ڌوئا به
وا ااايااس ا جااي طاار وياان۔ هااٿ
ڌوئيندي مون جھوني ۽ جھاونايَء کاي
پاڻ و ڳاس ائيندي ٻڌو”
جھاوناي اماان اسارب وچاان
چئي پئي !
“ ا مٽ ت هاائاي کاائا به
د ري تري”
ماانااهااھااان
جااھااونااي اااااااا
وراڻين!
“مون وٽ نڄي ما اياناي به
اار  0ه ا ار روپااي ا آه ا ۔
جاااياااڪاااڏهااا تااا هاااائاااي
کائينداني ت نڄو م يناو
گذارو تيئ ريندو؟ ائايا
را تيون ا دا ماني راا
کااائااون۔ تا هااائااي وري
ٻئي تن واري کاائاي
وبنداني ”
اهو نن ته ٻاڌڻ کاانا او
مون پن نهي موااائايال تاي پااڻ
ئي گھنٽي ويائي پ جي ياما
جو هرامو تيو ،تا جايائا ماان
پن نهي فرري خو ي جي ا اني ن
ر ان کي خو ي يان پر ننادن
خدمت ا تري نجھان.
مااونااکااي اڍي اااياارب رااي۔
پڇومانن!
“ اوهان ر ان کي پيسا
ئي ٿڏيو ها .اوهان هروڀرو نڀني جو
ال ڀريو؟”
موتالئيندي چوڻ سڳو !
“ ائي تاري ماان انا ا جاو
عا ب نا اان مااهااروح نا پاائااي تاارڻ
چاهيو”
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کاڌو ٿا آھي :ھر جاندار کااي
تناادر رھ ا ب کاااڌي جااي راارورب
ھوندي آھي غاذا ناان جسام جاي واڌ
ويهھ ريندي آھي جنھ مان ُچستي ۽
توانائي ايندي آھي يعني اايااتاي جاي
اصا جي ب غذا ھ نھايت ئي اھام ۽
انيادي ي آھي ،چوڻ جو ماطا اب تا
ھ جاندار جاياڪاي اا کاائاي راو ياا
پيئي رو انھي کي کاڌو يا غذا چئاهاي
رو .م ا طور انيا روتانا جاياڪاي
نا يون يا ڀاييون ،ميوا ،اناج ،کير ۽
ٻيون يون کايون را انھي نڀني کاي
کاڌو چئاو آھي

وغيره .جسم جي اھاتار تاارتاردگاي
جي ب غذا و تاواتن ۽ تانااناب جاو
ھئ رروري آھي جنھ جي ب کااڌي
و نڀني غذائي و جا ن جاو مانااناب
مصدار و موجوده ھئ پ بتماي آھاي
انھ ج ن و پروٽي  ،ن انتو ،نڪان،
وٽامن  ،ماعادناي ُجا ا ،تاانادورن واري
خااوراڪ ۽ پاااڻااي اااماال آھااي اھ ا ي
طرح متواتن کاڌي مان مراد اھو کاڌو
آھي جنھ و ُاھي نڀئي ج ا ماوجاوده
ھه  ،ج نان جسم جي مانااناب واڌ
وياهاھ رائاي احات اارقارار رھاي ۽
انسان پنھنهاي روتماره فارُ ُناٺاي

متواتن خوراڪ ٿا کي چئاو
آھي :مااتااواتن غااذا مااان مااراد اھا ي
خوراڪ آھي جيڪا جسم کاي چسات
رک ا ب ناامااورا اھاام غااذائااي ج ا ا
جھ وڪ سحمايااب ،نساا اتاا ،وٽاامانا ،
ناڪان ۽ ساوڻايااٺ مانااناب ماصادار و
فراھم تري .اھاي غاذائاي ُجا ا اناان
کي م ت ف تم تار ترڻ جسمااناي
ٽ وت کي ٻيھر بھ ۽ اايامااريا کاان
تح ظ فراھام تا راا ،اھاو راروري
آھي ت توھان روتان ما اتا اف قساما
جي خوراڪ کائو جايائا هاال روٽاي،
ميووا ،نايون ڀاييون ،گاو ات ،اايادا

نموني نرانهام ئي نجھاي .احات
ھ ار نعمت آھي ،ائي اھتر احات
جي رام آھي پار گانادگاي ما اتا اف
ايماري کي جانام ئاي راي ھار ھاناڌ
کنجھ  ،رڪ  ،ٿڪون يا ما اتا اف
موذي مرر جي پاکا جا جاو ناااب
اڪه را .تاناھا فارد جاي ناٺاي واڌ
ويهھ ۽ ن ت تم تارڻ ياا احات
مند رھ ب نٺو کاڌو کاائايانادو رھا
رروري آھي گھڪيون ايماريون تڏھا
ا پيدا ري ريون جڏھ پي ڀري نٿاو
کاڌو وڃي ،ھ فرد جاڏھا ان ناااب
جي تري تم ور يا اياماار راي پاوي

جو ھو پي ڀري کاائاي ناٿاو ناجاھاي
جنھ جي تري جسام کاي رارورب
ھهي ري ۽ اھ ي فرد ب اھو ئي چاياو
وڃااي رااو ت ا ھااو اڳااڪااي کاااڌي (مااا
نيوٽري ) جو ڪار آھي ۽ ان ناب
تڪ يف و آھي ،اڻ وري کاڌ خاوراڪ
ناب حت جا ھيٺاياان مسائاال پايادا
ري نجھ را.
متواتن غذا کي چئ قسم و ورھايو
ويو آھي
 ماني ۽ اناج
 ميووا۽ ڀاييون
 کير ۽ کير مان بھندڙ يون
 گو ت
غذائيت جي سحا کان خاوراڪ کاي
ٽ درج و ورھايو ويو آھي
غاذائاون :تااياال ،نااڪاان ۽
قوب ا
ماياوا،
ن انتا ،تڪ  ،چانور ،خ
تي ي ٻ  ،اادام ۽ تمند جي رس ماان
بھيل اياون قاوب اا ا غاذائا و
مار ري ريون ُاھي اناان جاي جسام
کي طاقت ُ
مھيا ت ريون
ن ونما ۽ واڌ ويهھ وارياون
غذائون :انيادي طور پروٽي جو مصدار
وڌي ھوندو آھي ،گو ت مک  ،ايدا،
داسيون ،ميووا ،تي ي ٻ ۽ کير اامال
آھ ٿوتري ۽ اامال عورت کاي ان
قسم جاي غاذا جاي وڌيا رارورب
ھوندي آھي
مااحااافااظ غااذائااون :مااحااافااظ
غااذائااون انسااان کااي ااايااماااري ا کااان
اچائي ريون جا غاذائا و وٽاامانا ،
سحمياب ،معدنيااب جاو ماصادار ھاهاي
اھي محافظ غاذائاون ناڏائايا راياون
انھ و کير ،ايدا ،جايارا ،نااون پانا
واريون ڀاييون ۽ ميووا امل آھ
کاڌي جا اھم ُج  :ھوناائا تا
کاڌي جا ُج گھڪا آھ پر ھيٺ ياڻاايال
نت ُج تمام اھم آھ جيڪڏھ اھاي
ُج تنھ ا کاڌي و موجوده ھه تا
انھا جاي اناتاعاماا ناان اااقاي ُجا
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پنھنهو پاڻ اا ل ري ويندا.
 سحمياب
 معدنياب
 نسا تا
 وٽامن
 چرٻي
 پاڻي
 ٽ وت يا تاندورن وارو کاڌو.
غذائي ُج ن جي تاماي جاي
تري ريندڙ مسئال :ھ يا ھ کااان
وڌيا غاذائاي ُجا ن جاي تاماي جااو
ڪار آھ تيترائي ٻار آئيوهي جاي
تمي جي تري ذھناي طاور ما ا اوج
پاياادا رااي رھاايااا آھا وٽاااما اي جااي
تمي جي تري تيترائاي ٻاار ماري
رھيا آھ انڌي پ جو ڪار ري رھيا
آھ انکاانساوا ٻاارن جاو و و تاعاداد
آئرن فوبد جو ڪار آھي ان کاانا او
ماڻھو نوچيندا آھ ت پي ڀري کااڌو
کائهي تا احاتاماناد رھانادانايا پار
ات ر ماڻھو غذائيت جي کاوٽ ناااب
ريندڙ ايماري کاان احاياح طارياصاي
نااان واقااف تااوناا آھاا  ،ماانااانااب
خوراڪ جي اھميت ياڻ ب تاصاريااا
 92نيڪ و ماڻھو پروٽي جي تاماي
جو ڪار آھ ٻارن و سحامايااب جاي
تمي جي ذهني ،جسماني ن ونما کي
متا ر تندي آھي جڏھا و ن مااڻاھا
و تم ترڻ جي الايت نا ماتاا ار
ريندي آھي .تصرياا پااتساتاان و 82
ناايااڪ ا و عااورتااون وٽااام ا اي جااي
تمي جو اڪاار آھا  ،خااص تاري
اامال ۽ کير پايااريانادڙ عاورتاون ھا
وٽام جو ديد ڪار آھ وٽاما اي
جي تاماي چاما ي ۽ اکايا کاي اا
متا ر تندي آھي انڌپ جاي اايامااري
پيدا ريندي آھي 44 .نيڪا و ٻاھاراڙي
جي آاادي فوبد آئرن جاي تاماي جاو
ڪار آھي ھاياماوگا اواا اناان جاي
جسم کاي آتساياها فاراھام تانادو
آھي آئرن جي تمي جي تري رب و
ھيموگ وا جي نطح گاھاٽاهاي وڃاي
ري ان جاي تاري جسام و رب جاي
تمي پيدا ري وڃي راي .تاصاريااا 42
نيڪ و آاادي وٽاما ناي جاو گاھا
انتعما تندي آھي وٽام ني کااڌي
پچائ دوران نا ي مان آنااناي ناان
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راياع راي ويانادي آھاي کااڌو پاچاائا
دوران وٽام ني جو رااياع رايا جاو
تنانب  92نياڪا و آھاي وٽااما ناي
جااي تاامااي جااي تااري رااڪاااوٽ،
مسوڙن مان رب اچ  ،تخم ديار ناان
ختم ري  ،وٽام ناي جسام و آئارن
کي ج ل تارڻ و مادد تانادي آھاي
اھو ئي ناااب آھاي وٽااما ناي جاي
تمي جي تري رب تي تاماي راي
ويندي آھي.
جسم و غذائي تاماي چائا
ناا جي تاري رايانادي آھاي ،غايار
متواتن کاڌو کائ ۽ غذا و پانا اھام
ُج ا پاڻي تاراو ھائي ري  ،سحمايااب،
نمڪياب و عادم تاواتن رايا  .کااڌي
جو پوري طرح ھضم ن ريا ۽ ھضام
ري ااوجود جسم جو انو ن ري ھا
جو ناب تنھ وٽاما ياا ناماڪايااب
جي تمي ورت جي تمي ياا غا ان
طريصي نان پڪل کاڌا کائ  ،ھاراماي
جي عمل و خ ل ،تي ن جي ايامااري
کاڌي جي ھضام
رااي ا و تاامااام
گاااھاااڪاااي ااااد

نجھهي ري.
انساني جسم کي ھ چا ا ،
روتاني تندگي جا تام تاار تارڻ،
ايماري کي ماناھا يا ۽ پاناھاناهاي
ن ونما ب توانائي جي ررورب پاوي
رااي ۽ اھااا تااوانااائااي انااان خااوراڪ
ذريعي اا ل تيون را ان جاو ما اا
ا ڪل ائي آھي جيئ تاناھا گاا ي
جي اناها هيا ياا پائاٽارو ذرياعاي
توانائي اا ل تاري راي ،اناان جاي
خااوراڪ و اااماال تااهااھ اايااون
اھ يون آھ جيڪي جسم کاي ناجاھ
ُمھيا ت ريون ۽ ٻيون اھ يون يون
آھ جيڪي جسم جاي ن اوناماا تا
راايااون جااڏھ ا تا تااهااھ اھ ا يااون اا
غذائون آھ جيڪي جسم کي تحا اظ
فراھم ت ريون اناھا غاذائا ااااات
ياڻ کان پھري تهھ ج ن جو ذتار
ترڻ ا رروري آھي جيڪي تصرياا
ھاار قساام جااي خااوراڪ و مااوجااوده
ھوندا آھ پر انھ جو تنانب م ت اف
غذائ و گھ يا وڌ رئي رو.
ايماري کان
ااااچااا کاااان
ااتيااطاي
ُاپااااُء:

تائي متا ر تندا آھ غاذائاي تاماي
جي تري تيتارياون ئاي ااياماارياون
ھ ٻائاي ناان ڳانا يال آھا ان جاي
جسم و تم وري جو ناب اڪاهانادي
آھي ان تاري خااص تاري ٻاارن و
موب ريندي آھي.
م اساي احات ب ماتاواتن
خوراڪ  :جنھ و هال روٽي ،ااايااضااا،
ميوا ،ڀاييون ،گاو ات ،ماڇاي ،کايار،
داسون اچي وڃ ريون مانااناب ماصادار
و انااتااعاامااا تاارڻ رااروري آھ ا ،
متواتن کاڌ خاوراڪ کاي جاياڪاڏھا
حت جي تنهي چئهي ت غا ان نا
ريندو ،عمر ،پي ي ،قد ،وتن ۽ جانان
جااي سااحااا کااان کاااڌ خااوراڪ جااي
ررورب گھ يا وڌ رئي ري ت ان کي
نمهھي ۽ ان تاي عامال تاري ھا
حتمند معاا اري جاي ا اوب تاري

وڌ کان وڌ پاڻي پيئو پااڻاي ناماوريا
عذائي کي ھضم ترڻ و مدد تاري
يناھا و  10کاان  18گاالس
رو ھ
پاڻي ررور پيئو ،ورت تارياو اهاو
نھايت رروري آھي ت راب جي مااناي
کااائا کااانا ااو رااوري ھا ااچاال تااريااو
ورت م ت ف ايماريا کاان ااچاائاي
ري م ا طور روساھ ،اا ا پاري ار ،د
جي ايماري کان اچائي ري .ھرغذائاي
گرور مان روتانو م ت اف قسام جاي
خوراڪ جو انتعما تريو ،وتن تاي
رااطو آڻيو ،وڌي نڪان کاائا کاان
پانو تريو ،و يا ماٺااڻ کاائا کاان
پانو تريو ،ساوڻ گاھا کاائاو ،انااج،
ميووا ،نايون ڀاييون وڌي واپرايو.
nabibux504@gmail.com
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اويئر ٽي هي ايڇ جي تاعااون
نااان يااونااي ا تااائااونساال هااياارار ۽
چااارنااور جااي  14ڳااوب ا و تااع ا ااياام،
حت ،پاڻي جاي ااا االب ب تام
تري رھي آھي جنھ موجب م ت اف
ڳوب و اند پيل انڪو کوسرائ ۽
منه اڻ وري نھوست جي پورائي،
انتادن جي تاراايات ،احات ا اائاي
جي مھم ھالئ  ،ماُء ۽ ٻار جي احات
اھتر ترڻ ب تو ون وب  ،وڻا
جااي واڍي کااي روتاارائا  ،گاائااوچاار،
نيم ۽ جنج ي جيوب جي تح ظ کي
يصيني اڪائ آھي ۽ پاڻي جي گھر گھر
ن وست مھيا ترڻ ،انھيَء کان عاالوه
ڳوٺ جي ماڻھ جي نماجي ،ماعاا اي
ااست کي اھتر اڪائ آھي.

تع يم :غرات کان نڪرڻ جو
وااااد ذريااعااو تااعا ااياام آھااي ۽ اوياائاار
روع کان وبي رر و معياري تعا ايام
جي واڌاري ب تم تري رھي آھاي،
اويئر ۽ ٽي هي اياڇ جاي تاعااون ناان
مٿي ياڻايل يوني تائونسل ھيرار ۽
چااارنااور پاارائاامااري انااڪااوسا و ٻا
انڪوس جي تم مڪمل تياو وياو
آھي ،ڳوٺ تانڪيو و ھا تاماري
جااي تااعاامااياار ،وا ااروم ،انااڪااو و
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نوسر بئي سڳائي ويئي ۽ ڳاوٺ آدم
رند و ا انڪاو جاو تام ماڪامال
طور تاي رپايائار تاياو وياو ۽ ڳاوٺ
تانڪيو و اندار ٻارڙا تا اب جاي
ٻارڙن جي مدد نان حت ۽ ائاي
جي مھم ھالئي ويئي ان نان گاڏوگاڏ
ٻيون م ت ف نرگرميون اا تاراياون
ويااون جااھا وڪ رانااديا جااا مااصااااااال،
تصريري مصااال ،چٽا ڀياٽاي جاا ماصااااال
ترايا ويا ت جيئا ٻاارن و اناڪاو
اچ جو و پيدا رئاي ۽ تاعا ايام و
دسچس ي وب  .ان کانساوا اويائار ٽاي
هي ايڇ جي تعاون نان ڳوباڻي نطاح
تي تع يم جي اھمايات ،ناهااڳاي جاي
ااري و  6ڳوب و آگاھاي پاروگارام
تيا ويا تا جايائا ڳاوبااڻاا پاناھاناهاي
انڪوسا جاي مااساڪاي تا ناڀاناي
ٻااارڙن ٿااوتااري ا ۽ ٿااوتاارن کااي
انااڪااو و داخااال تاارائااي روتان ا
انڪو موت ي ۽ ماڻھ کي تع يم
جي اص جي ااري و ياڻ م ي جيئ
تاعا ااياام جااي اھاامااياات کااي ناامااهااھااي
ناجااھا ان جاي نااتاايااهاي و واسااديا
پنھنهي ٻارڙن کي انڪاو ماوتا ا
روع تيو آهي.
عورت جاو عااساماي هااڙو:
اويئر ٽيم ھيرار يوني جي ٻ ڳاوبا
نوائاي تاوساھاي ۽ نااساحاو ڀايال و
عورت جو عاسمي ينھ  1مار تاي
م ھايو ويو جاناھا و  46عاورتا 81
مردن رتت تئي ،ان ماوقاعاي تاي
عااورت ا جااي مساائ ا ا جااي ااال به
ت ني ي ڳاس ٻوس ا تئي وئي.

قراداد پاتستان هاڙو :اويئر
ٽيم پاران  02مار قاراداد پااتساتاان
جو ينھ ڳوٺ تانڪيو و ما اھااياو

ويو جنھ يوناي ھايارار جاي ناڀاناي
انڪوس جي ٻارڙن رتات تائاي
ان پروگرام و ٻارڙن تصريارون ،ما اي
نغما ،صافاتاي گايات ۽ چاٽااڀاياٽاي جاا
مصااال پي تيا ،ٻاارڙن جاي واساديا
رتت تري او ال اف ائي تئي.
حت :ھ جھااان و جااياائا
جي جاتا تارڻ ب احاتاماناد ھائا
بتمي آھي پر رر جا مااڻاھاو ا جادياد
حت جي انيادي ن وساتا
دور و ا
کاان مااحاروم آھا  ،ا اا فا ااورائايا
م يل پاڻي واپرائاي رھاياا آھا ان و
تيتريون ئاي ااياماارياون جانام وباي
رھيون آھ  ،عاورتاون ،ٻاار ۽ پاوڙھاا
گھڪي و گھڪو متا ر ري را ۽ ااناياادي
ااحاات ماارت ا جااو ن ا ھاائ ا تااري
تيتارياون ئاي عاورتاون ويام دوران
فوب ريو وڃا  ،گاڏوگاڏ احات جاي
ياڻ ن هائا تاري عاورتاون ،نانانيا
ننني ايمااريا و ماااتاال راي تاري
و يا ااايااماااريا و وتااوڙجااي وڃا
ريون .ان نا اسا اي و اويائار ٿااٿارو
تاعا ااصاي جاي ٻا يااونايا تااائاونسا
ھيرار ۽ چارنور و ماُء ۽ ٻار جي اھتر
حت ااات آگااھاي پاروگارام اروع
تيو ،جانا ا و ڳاوبااڻاي ناطاح تاي
حت ۽ اائاي جاي پاروگاراما و
ماڻھ کي آگاھي ني ويئاي ،ان کاان
عااالوه اوياائاار طاارفااان خاااص تااري
اامال عورت ۽ کير پيارينادڙ ماائارن،
تم ور ٻارن ب کاڌ خوراڪ ۽ نٺاي
ااحاات مااتااعا ا  6ڳااوبا و آگاااھااي
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پروگرام تيا ويا جيڪي اويئار جاي
ساايا ي ھاايا ااٿ ورتاار پاااران تاارايااا،
پروگرام و  6خطرناڪ ايماري کاان
اچااُء ب سڳانادڙ ُٽاڪا ۽ انا ا جاي
اھميت ،حت ائاي جاي اھامايات،
ماُء ۽ ٻاار جاي احات ۽ ااھاتار ناار
ننڀا ۽ مونمي ايماريا کاان ااچااُء،
کاڌ خوراڪ ااات آگاھاي ناي ويائاي.
ان کان نوا اويئر ٽيم ٻا ڳاوبا و
ائي مھم ا روع تئي جنھا و
ڳااوباااڻااي ا عااورت ا ڀاارپااور ناامااونااي
رتت تئي پنھاناهاا گاھار ماڪامال
طور تي ا تيا ويا ،گناد تاچاري
کي ناڙيو ويو اھا مھم ھ ندڙ آھي ان
مھم و عاورتا  ،ماردن ،ٻاارڙن و ي
ان و رتت تئي.
روتگار پاڻي :اويئر ۽ ٽي هي
ايڇ جي تعاون نان  14ڳوب و پااڻاي
جي انيادي ن وست جاي ااا االب ب
و رڌ آھاي ان ب ناوسار
تو
واٽر پم ،ھالئ ب ڳوٺ نطح تي ٻ

ٿوترن جي چون تئي ويئي آھي ت
انھ کي ترايت ني وڃاي تا جايائا
اھي نوسر واٽر پم ،کي اھتر نماوناي
ھالئي ناجا ا ۽  12ڳاوبا و ناو
واٽر پم ،سڳائ جي ب ها انادڙ تام
مااڪااماال تاايااو ويااو آھااي ،ڳااوٺ
تانڪيو و نوسر واٽر پم ،جو تام
مڪمل تيو وياو ،ڳاوبااڻاا پااڻاي جاو
انتعما تري رهيا آه  ،ان کان پاو
 14ڳوب و ھاري کي تراعت متع ا
مصامي پوکائي مااوسياب جي ااري و
۽ جادياد طارياصاي ناان کايا ي تارڻ،
پائيدار ٻ جاي چاونا تارڻ تراعات
متع جادياد ناوان طارياصاا ماتاعاار
ترائه ۽ انھ پاناھاناهاي ڳاوبا و
گھري و نطح تي ڀايي جاون واڙياون
پوکي تري نايون ڀاييون پوک جاي
ااري و اويئر طرفان ُ
گھرايل ڀاارومال
امراڻي نکيا ني ۽ اويئر ٽيام پااران
ڀاييون پوک ب ٻ پ نو ويو.

27

پاڻي جو عاسمي ين  :اويئر
آفااياان ٿاااٿاارو و پاااڻااي جااو عاااساامااي
ينھ م ھايو وياو جاناھا و ٿااٿاري
جااي نااماااجااي ا اانااياات ا  ،ڳااوباااڻ ا
اارتاات تااري پاااڻااي جااي ااااري و
رو ني وڌي ،انتعاماا رايانادڙ پااڻاي
کي ٻي ر تتب آڻ ۽ انتعما تارڻ
جي نتيهي و ريندڙ فائدن ااات ٻڌاياو
ويااو .پاااڻااي جااي اهاامااياات ۽ ان جااي
انتعما تي رو ني وڌي وئي.
اوياائاار ايااڪ ا ا اي ا ٽااياام.
ايل .آر .پاي جاي ناتارنا ا ڳاوبا و
انڪوس جاي ٻاارن ناان گاڏجااڻاياون
تري عالئصي و وڌندڙ غذائاي کاوٽ
جي ناب ۽ ان کي ختم تارڻ ااااات
نا ويا ۽ ٻارن جي تنظيم کي
ني
اچت ترڻ ۽ پانا اناهاي اناڪاوسا ۽
مااو کي ا نٿارو تاوڙي اا اتار
اڪائ ب وڻ پاوکا جاو م اورو ناو
ويو ،جڏه ت اويئر ٽيم ايال .آر .پاي
جي ناتارنا ا ڳاوبا و هااري نايا
ورڪ ناااان گاااڏجااااڻاااياااون تاااري
مونمياتي تادي ي ۽ جديد طريص نان
تمين کي آااد ترڻ ۽ نٺي ۽ ن ٻا
نا ويا ۽
وقت نر پوک ااات ني
ررپارتر و مونمياتاي تاااديا اي جاي
تري غذائي کوٽ کي من ا يا ب
ڳوٺ و موجوده وني کي انتعاماا
تري ۽ گا اريا او ناطاح تاي واڙياون
پوک جي آگاهي ني وئي .ايل آر پاي
جي ڳوب و ماوجاود ٻا اائانا جاي
اندر موجود ٻ ۽ هااريا کاان واپان
جمع ترايل ٻ جا ت نيال ورتاا وياا.
اويئر ٽايام ايال .آر .پاي جاي ناڀاناي
ڳوب و عورب تنظيم نان گڏجاڻيون
تري عورت جي ااصا ۽ ٿاوتاريا
جي تع يم ااات ياڻ ني 1 ،مار تاي
عااورت ا جااو عاااساامااي هاااڙو ڳااوٺ

راوتسر و ما ا ااياو وياو .جانا ا و
ما ااتا ااف ڳااوبا مااان و ي انا و
اارتاات
مااردن ،ٻااارڙن ۽ عااورت ا
تاائااي .ڳااوٺ راوتساار جااي عااورب
تنظيم جي اڳواڻ ترين اا او ناڀاناي
آيل م مان جاو اڪارياو ادا تانادي
عورتا جاي تاعا ايام ااااات ڳااسا ااياو.
جڏه ڳوٺ نناراهلل نااناد کاان آيال
نماجي آڳواڻ ااجي جايائارو چاياو تا
نماج و عورب جي آتادي ۽ عاورب
جي تع يم اناا تارقاي ماماڪا نااهاي،
اه ي ريت ڳاوٺ عامار انا ماان آيال
رجااب ان ا چاايااو ت ا انااان اوياائاار ۽
ايا جاا راورائاتاا آهاياون جا
ايڪ
ٿوتري جي تع يم ب جااکاوڙياو ۽
ايل .آر .پي جاي ڳاوبا و پااڻاي جاي
ن وسيت تري عورت کاي اا ناو.
ان کانسوا اويائار اياڪا ا ايا جاي
تعاون نان ڳوباڻي نطاح تاي تاعا ايام
جي اهميت ،نهاڳي جاي اااري و 19
ڳوب و آگاهي پروگارام تاياا وياا ۽
ڳااوباااڻااي تاارقااياااتااي تاانااظااياام نااان
گاڏجاااڻاايااون تاايااون ويااون تا جااياائا
ڳوباڻا انڪوس جي مااساڪاي تا ۽
ه نئي نا و ريندڙ نئي داخاال و

انڪو ن ويندڙ ٻارن جي مائٽ نان
گڏجاڻيون تري ۽ داخال کاي ياصاياناي
اڪائ ب پن نهو نامااجاي تاردار ادا
ت  ،جيئ انڪو کاان ٻااهار ٻاارڙا
انڪو وڃ ۽ تعا ايام پارائاي وقات
جي عظيم نيتاون ااڪاهاي ما ا
جو ناسو رو تري نج .
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ڳوباڻ جاي نارپارناتاي و
ُمڪمل ائي ُنٿرائي وارو مننواو:
اويئر پاڻي ،عم ي تع ايام ۽ تاواناائاي
جي تهديد به تم تنادڙ نامااجاي ۽
ترقياتي تناظايام 0222ع کاان را اعاي

ا اائاي اارقارار
رک آهي تا جائايا
رهي نج ي ،جن و عورت ۽ مردن
جي موسيت کي يصيني اڪاياو جايائا
ت اھي پنھنهي ڳوب و وڌيا ااھاتار
تم تري نجھ  ،جھ وڪ ٻارن جاي

راارپاااارتااار ،عااامااارتاااوٽ ،ااااديااا ۽
ٽن ومحمد خاان و تام تاري رهاي
آهي .اويئار پااران پاالن اناٽارنايا انال
پااااتساااتاااان جاااي نااا اااڪاااار ناااان
عامارتااوٽ را اعاي جاي ٽا يااونايا
تائونس کيهراڙي ،فصير عاداهلل ۽
خاننااب عطا محمد پ ي و ڳاوبااڻا
جااي اڳااواڻااي و ُمااڪااماال ا ااائااي
ُنٿرائي واري مننواي تاحات رايانادڙ
تاام جااون ناارگاارماايااون هاايااٺ ااايااان
ته ريون .ان مناناوااي جاو ماکايا
مصند ٽن ي يونايا تاائاونسا ا جاي
 94222آاادي کي ائي ُنٿارائاي جاي
ا تر ن وست تائي رنائي يا آهاي.
ان نااان گااڏوگااڏ ه ا ارين تاارقااياااتااي
مصند )(Millennium Development Goal
جو اد مااڻا و تاردار ادا تاري
رهي آهي.
ڳااوباااڻااي تاانااظاايااماا نااان
گڏجاڻيون :مٿي ياڻايل ٽن ي يوناايا
جي م ت ف ڳوب و ون يل ڳوباڻاي
تنظيم نان  120ڳوب و گاڏجااڻاياون
تيون ويون جن جو ماصاناد ڳاوبا
و تيل تم کي نااڳاي ريات جااري

ا ااائااي ،ذاتااي ا ااائااي ،گااھااري ا ااو
ائي ،مااوسياتي ائاي ناٿارائاي،
ھاار گااھاار و تاااتااوناا ااانااي جااو
انتعما  ،ک ي فضاا و اااجات تارڻ
ناب پک جندڙ م ت ف ايماري کاان
اچاُء ااات آگاهي ني وئاي تا جايائا
ڳوب و ائي نٿرائي جاي مااااو
و اھتري آڻي نجھهي.
ڳوب و حت ۽ ائي جي
آگاهي ااات ويا اڪاون :ڳاوبااڻا جاي
اڳواڻي و ُمڪامال ا اائاي ُناٿارائاي
تحت ٽن ي يونايا تاائاونسا ا جاي
م ت ف ڳوب و  99حت ۽ ا اائاي
ااات وي ڪون تيون ويون ،جنھ و
عااورتاا  ،ٻااارڙن ۽ مااردن اارتاات
تئي ،نکيا ت  ،فاوٽاو چاارٽ جاي
ذريعي ني ويئي .احات ۽ ا اائاي
جااي گااڏجاااڻاايا و ذاتااي ،گا ااريا ااو،
مااوسياتي ائي ُناٿارائاي ۽ پايائا
جي ا پاڻي جي اهميت جاي اااري
و مع وماب ني وئي .ان کاان عاالوه
پ ري ريل گاڏجااڻاي جاي تاارروائاي
کي پ دهاراياو وياو .خااص طاور تاي
ُ
تاتوس خاني جاي اناتاعاماا ۽ ان

جي اهميت ،اا جاي ماوجاودگاي ۽
پردي جي اھميت ااياان تائاي ويائاي
انھي نان گڏوگڏ ُاا نان هٿ ڌوئ
۽ هٿ ڌوئ جي اهم وقت جاي اااري
و معا اومااب جاي پاڇاا ڳااٿاا تاري
وڌي ا تر نماوناي ناماها ااياو وياو،
وي ڪون تنويري نمائ  ،وراات ۽
ڳاس ٻوسھ جي مدد نان تيون وياون.
ُاا نان هٿ ڌوئ جا درنت طارياصاا
پ عم ي طرح تري يکاريا ويا.
ڳااوٺ و بااھااياال تاااتااوس
خان جو جائ و :ڳوباڻ جاي اڳاواڻاي
و ُمااڪااماال ا ااائااي ُنااٿاارائااي جااي
مانااناواااي تااحات ما اتا اف ڳاوبا و
ٽرگرن جاي ناتاياهاي و باھايال6169
سيٽرين و ٽماهي دوران  0291گاھارن
جي تاتوس خان جاو جاائا و ورتاو
ويو ۽ انتعما کي يصياناي ااڪاائا به
گ ر ڀاتي کي نمه ااياو وياو ،خااص
طور تي پن نا کان ننني عمار جاي
ٻارڙن جي مائرن کي تاتوس خاانا
انتعما تارڻ جاي عاادب وجا ا ۽
تاتوس خاني و پردي ۽ اا جاي
انتعما کي يصيني ااناائا به آگااھاي
نااي وياائااي .ڳااوٺ و مااوجااود ھاار
تاتوس خاني کي اھتر ترڻ ااااات

ڳاس ٻوس تائاي ويائاي اناھاي ناان
گڏوگڏ ھر تاتوس خاني اڳياان ھاٿ
ڌوئا جااي نااھااوساات باااھا ااااااات پا
رھنمائي ني ويئاي .ها دوران پاالن
انٽرني نل جي ني ني يو هپارٽامانا
مان ٽيام ناائاوي اي اياا وا رتسا
پروگرام جي م ت ف ڳاوبا جاا دورا
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تيا ۽ تاتوس کان آجاو قارار نال
ڳوب ۽ پاڻي جي انڪيم جو جائا و
ورتو.
ڳوباڻي چون يل نتظيم جاي
الايت کي ُاجاگر ترڻ به تراياتاي
پروگرام :عمرتوٽ جاي ٽا ياونايا

نکيا ني ويئي ت جيئ اھي پنھنه
ڳوب و ائي نٿرائي جي تام و
اھتري آڻي ۽ پنھنه ڳوب کي ُکا اي
فضا و ااجت کان آجو قرار ياارڻ و
تااردار ادا تااري نااج ا ا  ،نااڀاانااي
نھوستڪارن ڀرپور طريصي نان انو

تائونس  ،کيهراڙي ،فصير عاااداهلل
۽ خان ااب عطا ماحاماد پا اي جاي
م ت ف ڳوبا و ونا يال ڳاوبااڻاي
تنظيم جاي نارگارمايا کاي وڌيا
نمايان ۽ اا اتار تاردار ادا تارڻ به
ميمارن کي نکيا ني ويئاي ،جاناھا
و عاورتا ۽ ماردن جاي امااوساياات
تئي ،ترايتي پاروگارام جاو ماصاناد
وڌي ااھاتار ناماوناي تام تارڻ به
راه هموار ترڻ هو ،جھ وڪ ٻاارڙن
جي ائي ،ذاتاي ا اائاي ،گاھاريا او
ائي ،مااوسياتي ائاي ناٿارائاي،
ھر گھر و تاتون اني جو ھاها ۽
ان جو انتعما  ،جيئ ت ک ي فضا و
ااجت ترڻ ناب پک جندڙ م اتا اف
ايماري کان اچي نجھهي انھي ناان
گڏوگڏ ڳوب و ائي ناٿارائاي جاي
مااااااو و اااھااتااري آڻااي نااجااھااهااي.
جيڪي ٽاوٽال ها ٽاي ما ايانا و 1
پااروگاارام تاارايااا ويااا جاانا ا و 102
ميمارن نکيا ورتي.
تميونٽي ريسورس پارنا
) (Community Resource Personجاي به
ترايتي پروگرام :ڳوباڻااي نااطااح تااي
نااھااوسااتااڪااار ( Community Resource
يانااھا جاي به
 Personجااي به ھا
اويئر هي آفين و ترايتاي پاروگارام
منعصد تيو وياو ،جاناھا و ڳاوبااڻاي
نطح تي چون يل  22نھوستڪارن کي
م ت ف ڳوب و نمااجاي ڀاالئاي جاي
نرگرمي کي وڌي ماو ار تارڻ به

ورتو ۽ ع م ورجايو ت نماجي ڀالئاي
جي اداري اويئر نان گڏجي پاناھاناهاي
معا ري کي وڌي اھتر اڪائينداني .
انڪو وا ت ب ميمارن
نان گڏجاڻاياون :ماذتاوره ماناناوااي
تحت عمارتاوٽ را اعاي جاي ٽانا اي
يوني تائونس جي م ت اف ڳاوبا
و جتي انڪو وا ت ب قائم ريل
آه  ،ت و 00گڏجاڻيون تيون ويون،
جن و ائي ُنٿرائي اااات ناکاياا
نااي وئااي ،هااٿ ڌوئا جااا طااريااصااا ۽
رروري وقت ٻڌائي عما اي طاور تاي
هٿ ڌورايا ويا جئي ٻار نٺي ناماوناي
نمه ي نج  ،نرگرمي و انڪو
جااي ٻااارڙن اڍي دسااچااس ا ااي ورتااي،
انھيَء نان گڏجي وا ت ب ميماارن
ائي نٿرائي جي ورتحا ۽
کي
حتمند مااو کاي ااھاتار تارڻ به
ھمٿايو ويو.
پاڻي ۽ ائي ناٿارائاي جاا
مننواا :پيئ جو ا پاڻي انسااناي
جياپي به انت ائي گ ڪي اهميت رکاي
راو ،ٽاانا اي ياوناايا تااائاونسا ا جااي
م ت ف ڳوب و پيئ جو ا پااڻاي
ه مسئ و اڪيال آهاي ،ڳاوبااڻا جاو
پري پري کان پيئ جو پاڻي ڀرڻ روت
جو معمو اڪيل آهي ۽ انھ ڳوب و
پيئ جي ا جي ماوجاودگاي پاالن
انٽرني نال پااتساتاان جاي نا اڪاار
نان به  60سڳل ن ڪ جوجائ و ورتاو
ويو ،ن ڪ مان رايع ريندڙ پاڻي کاي

تارائتو اڪائ به گل ،ٻوٽا ۽ واڙياون
پوکرائيون وياون جاياڪاي تاماياٽاي
پن نهاي مادد پااڻ تاياو .اناھاي ناان
گڏوگاڏ نا اڪاي جاي ناار ناناڀاا به
جيڪا تاميٽي جوڙي آهاي ان جاي
ذريعي ه ٽنا اي ما ايانا دوران 11
ن ڪ جي مرمت ترائي ويئي جن ا
جو پورو خر ڳوباڻ پاڻ ڀريو.
عاسمي هااڙا :ها ٽامااهاي
دوران اويئر پاران عورت جو عااساماي
هاڙو م ايو ويو ،مننواي جي انايااد
تي ٽن ي ياونايا کاياهاراڙي ،فاصايار
عاداهلل ۽ خاننااب عطا ماحاماد پا اي
جي م ت ف ڳوبا و ڳاوبااڻاي ناطاح
تي پروگرام منعصد تيا ويا ،پروگرام
و عورت جي اهميات ،ااناياادي ااصا
جاان ا ا و ااارااااري ،فااياانااال ناااتي،
تع يم ،م ڪيت جي ورهانت نامايات
اهم ڳاس يون امل هيون .پاروگاراما
و گ ري و نطح تي عورب تي رايانادڙ
ت دد ۽ ان جاي روتاٿاام کاي خااص
فوتن تيو ويو .پاڻاي جاي عااساماي
هاااڙي جااي اااواسااي نااان مااذتااوره
يوني تائونس جي م اتا اف ڳاوبا
و پروگرام منعصد تيا ويا ،جنا ا و

عاااورتااا  ،ٻاااارڙن ،ماااردن ،اااا رگااا ،
هاتٽرت ،نماجي اڳواڻ ۽ ٻايا و ي
ان و رتت تئي .ان هااري تاي
پاڻي جي اهمايات ،ان جاي تياان جاي
روتٿام ،اناتاعاماا رايا پااڻاي کاي
ٻي ر بڀائتو اڪائ به تردار ادا ترڻ
ناماايات اهام ڳااسا ايااون نااماها اايااون
ويااون .پاارگاارام ماانااعااصااد تاارائا جااو
مصند ماڻ و هااڙن جاي اهامايات
ااات آگاهي ي هئاي .جايائا ڳاوبااڻاا
هاڙن جي اهميت نمه ي ناجا ا ۽
اويئار پااران نال پاياغاام کاي اا اتار
نموني اپنائي نج هي.
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عمرتوٽ و 0222ع کان پاڻي ،عم اي
تع يم ،توانائي جاي تاهادياد به تام
تندڙ نماجي اداري اويئر پاران ناناڌ
فاائاونا ي ا جاي تاعااون
ايهوتي
نان عمرتوٽ ۽ ررپارتر جي ٻارڙن
به گااذرياال ٻ ا ناااس ا کااان م ا اات ۽
معياري تع يم جي فراهمي به اروع
تيل تع يمي ن س ي و ٻن ي ر عا
جي م ت ف ورانا ا ڳاوبا تاعا ايام
جااي اااا ااالب به اوياائاار پاااران 22
پرائمري 29 ،م  2 ،اي يمياناٽاري ۽ 2
هاه انڪو کوسيا آه  .اويئر تع يماي
مننواي جون ٽماهي نرگرميون اياان
ته ريون.
انتادن جي ترايت :ننڌ ايهوتاايا ا
جي ن ڪار ناان را اعاي
فائوندي
عمرتوٽ ۽ ررپارتر و ٻ اراڙيا و
تااع ا ااياامااي فاارو۽ به جااوڙياال اوياائاار
تع يمي مننواي پااران ماصارر تايال
انااتااادن جااي  02روته تااراااياات جااو
اندواست تيو ويو .جن و اناتاادن
کي جديد تع يم جي تصارائا ماطاااا
ترايت ني وئي ت جيئ اهي پن نهي
انڪاوسا و تادريساي ما اارتا جاي
پٽاندر ا تر نوني ٻارڙن کاي تاعا ايام
ئي نج .
م ا ۽ هاااه انااڪااوس ا و اامااسااي
توانائي ۽ آهيو وهيو تالنون :اوياائاار
تع يمي مننواي جي پٽاندر ررپارتار
۽ عمرتوٽ ر عا و قاائام ما ۽
هاه انڪوس و مسي تاواناائاي جاي
نظام کي بڳو تيو ويو آهي ،جانا ا
جي مدد نان انڪاوسا و پااڻاي جاي
اا الب ،هاوا جاو اانادواسات تاوڻاي
ااها ااي جااي ااانااياااد تااي ٻاايا گا اارااال
ررورت جو پورائو تري ناجا اهاي
رو .اه ي جي نعم اساد ناب ااها اي
جي پري اني کي ختم تيو ويو آهي،
جيئ تع يم اا ل تانادڙ ااگارد ۽
تم تندڙ عم و انا تن پاري ااناي
جي تم تري نج ي ،جديد تاعا ايام
به تم يوٽر ٽيڪنابجي کي متعار
ترايو ويو آهي جن جاي مادد ناان
آواتن ۽ وهيو ذريعي ٻارڙن جي ا اتار
تع يمي ن ونما تري نج هي ري.
معياري ننال جي تصسيم :عمرتوٽ
۽ رااارپاااارتااار رااا اااعااا و ناااناااڌ
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فاائاونا ي ا جاي تاعااون
ايهوتي
نان قائم اويئر تع يمي مننواي جاي
ناااڀاااناااي پااارائاااماااري اناااڪاااوسااا و
آتسا ااوره يااوناايااورنااٽااي پاارياان جااا
ٿ رايل تتال تي جاي ۽ گاريا ون
جي نمورن اگردن و م ت تاصاسايام
تيا ويا .ٻاارڙن کاي ما ايال تاتاااا ،
تدريساي عامال به اناتاعاماا رايانادڙ
پينسل ،پي  ،تاپي ۽ ٻايا راروري
ااي ا جااي ناانااڀااا به اوياائاار پاااران
اگردن و ري ا پ تصسيم تاياا وياا.
ه وقت تائي  1کان وڌي پرائاماري
انڪوس و م ت تاتااااون ۽ رايا ا اا
تصسيم تيا ويا آه  .اه ي نرگرمي
کان وه ٻارڙن و تع يم ااا ال تارڻ
جو و پا وڌياو آهاي ،ٻاارڙن جاي
اه ي دسچس ي تي واساديا پا اويائار
جي اه ي مننواي کي ناراهي را.
اويئر تع يمي ماناناوااي جاي ماصارر
عااما ااي جااي گااڏجاااڻااي :اوياائاار پاااران
تااعا ااياامااي پااروگاارام و تاام تااناادڙ
عم ي اناتاادن ۽ نا اوساتاڪاارن جاي
ه گڏجاڻي اويئر هي آفين و رکي
وئي ،جن و اويئر جي مصارر تايال
نئايا عاما اي ۽ ا و تام تانادڙ
عم ي کاي گا ارائاي اويائار تاعا اياماي
پاسيسي نمها اائاي وئاي ۽ تاعا اياماي
اا الب و پايا ايانادڙ رتااوٽا ۽
ي به قاااا ايات
م ڪالت کي من
وڌائ تي غور ويچاار تاياو وياو .ان
موقعي تي ارتات تانادڙ ناماوري
عااماا ااي کااي ناانااڌ ايااهااوتااياا اا
جي قانون ۽ قااعادن ااااات
فائون ي
ا آگاهي ني وئي جڏه تا گاڏجااڻاي
و انڪو رتااره ،داخاال پااساياساي،
رااطا ۽ رپاورٽان ،ٻاارڙن ۽ عاما اي
اارري ۽ ٻايا اهام ماوراوعا تاي
ت ني ي ڳاس ٻوس تئي وئاي .ها
روته ان گڏجاڻي و ايڇ آر نيڪا ا ،
فنانن کاتي ۽ مي يا نياڪا ا پااران
وڌي ا آناااناايااون ۽ تاام تااار کااي
جا اادي اتااالئا ۽ وڌي ا جااٽااادار ۽
ا اڪائ به اهم ٽوس ٻڌايا ويا.
عاسمي هاڙا م ائ  :اويئر تااعا ااياامااي
مننواي جي مدد نان اويئر ما هااه
انااڪااو ٽاااس ا ااي جااي عاام ا ااي پاااران
عورت جي عااساماي هااڙي تاي ها

نننڙو پروگرام منعصد تيو جنا ا و
انااڪااو جااي عااماا ااي ،اااگاارد ۽
اگردياڻي  ،واسدي  ،ٽاس ي ا ار جاي
عورت و ي ان و ارتات تائاي.
پاروگارام و عاورتا جاي تاعا ايام ۽
ترقي تي ٽياال ۽ ريٽر پي تياا وياا.
اويئر تع يماي پاروگارام پااران پااڻاي
جي عاسمي هاڙي تي اويئر پارائاماري
انااڪااو هاااري تاايااماا ،تااي هاااڙو
م ايو ويو جن و پاڻي جي اهميات،
فائدا ۽ تيان جا نصنان ٻڌايا ويا .رريل
پروگرام و انتادن ،اگاردن ،واساديا
۽ ڳوباڻ رتت تئي.
اويائار اناڪااوسا جاي عااماارتا جااي
ااورتااحااا  :عااماارتااوٽ و اوياائاار
تع يمي پروگرام جاي ها پارائاماري
انڪوس جون جڏه ت ررپارتر جاي
 1پرائمري انڪوسا جاون عاماارتاون
ب ي راس راي وياون آها جاڏها تا
عمرتوٽ ۽ ررپارتر جي چائا ما
انڪوس ۽ پن پارائاماري اناڪاوسا
جااي عاامااارتا جااو تاام جاااري آهااي،
جيڪو تمام ج د مڪمل تيو ويندو.
نااساياااناو امااتاحاان :اوياائاار تااعا ااياامااي
پاااروگااارام رااا اااعاااي رااارپاااارتااار ۽
عااماارتااوٽ و قااائاام م ا ااتا ااف ما
انڪوس جو 19-02219ع جاو اماتاحاان
ورتو ويو .اويئر ٽايام پااران ااگاردن
جي او ال اف ائي به نٺ نماارن و
پاااس راايااناادڙ هااو اايااار اااگااردن ۽
اگردياڻي کي انعام نا ويا ،جيڪي
ٻارڙن و تع يم اا ل ترڻ ۽ محنت
ترڻ جو ناب اڪهندو.
نئي نا جي داخال ما ام :تااعا ااياامااي
نا 0219-11ع به داخاال ما ام هاالئا
جو مرا و روع تيو وياو آهاي ،ان
ن س ي و اويئر ٽيم پااران ما اتا اف
ڳوب جا دورا تري انڪو ن ويندڙ
ٻااارڙن جااو ناااااب ياااڻا ۽ ماانااها ا
انڪو وڃ به اتسااها پايادا تارڻ
جو ن س و روع تيو آهاي .واساديا
۽ ڳااوباااڻ ا نااان مااالقاااتااون تااري،
تع يمي عور به گڏجاڻيون توبايون
پيون وڃ  ،اويئر ٽيام پااران وڌ کاان
وڌ ٻارڙا م ت ف اناڪاوسا و داخاال
ترائ وارو ع م جاري آهاي ،اويائار
ٽيم تمام گ ڪي نرگرم آهي.
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اويئر بدين سٿ
اويئر طرفان ٽن و محمد خاان
۽ ااادي ا ر ا ااع ا جااي ٻ ا يااونااي ا
تائونس ناعاياد ماتاو ۽ قاااوسا اور
(تاااعااا اااصاااا اااا ااا ي ااااهه تاااريااام) ۽
دودونومرو ۽ ٻ مي (تع صا ادي ) و
آا ا ي به انتعما رينادڙ پااڻاي جاي
انتظامڪاري ۽ انا ايَء و عاورتا ۽
پٺتي پيل ماڻ جي موسيت ،آگاهي
م م ،ترايت به ه ماناناوااو ها اي
رهاايااو آهااي .هااي مااناانااواااو Dutch
 Ministry Of Foreign Affairsجي تاعااون
۽ آتس يم نوويب جي ن ڪاار ناان
ه ي رهيو آهي ،جن و اتارم واهه
هويا ن جااي ٻا نااب هويا ن گاااجااا ۽
ااخا
قاري ۽ ان مان نڪرندڙ ٻ
Minorsگاجا ۽ گن احر تي آااد ريندڙ
ترعي تمين کاي ااد ااڪااياو وياو
آهي .ادي ر عي جي گن ااحار اا
 Minorجي ايراري تاي  11ڳاوبا تاي
م تمل  1گروپ باهيا ويا آه ۽ ٽانا و
محمد خان ر عي جي گاجا ا Minor
جي ايراري تي  19ڳوب تي م اتامال
 1گروپ باهيا ويا آه جن و پاٺاتاي
پيل ماڻ ۽ عاورتا  ،هااريا  ،نانانن
تميندارن ۽ پاڻي اناتاعاماا تانادڙن

کي مننواي جو انو اڪايو ويو آهي.
ه وقت تائايا ٻانا اي را اعا و 19
گروپ ب ي چڪا آه  ،ٻن ي ر ع و
راا ااعاااي اتاااحاااد جااون  0تاااعااارفاااي
گڏجااڻاياون ۽ ٻا ٽامااهاي گاڏجااڻاياون
ترايون وياون آها  ،جانا ا و ناناد
آاادگار اوره جي نيڪرياٽاري جانار ،
ني ا ،هاري تنظيم جاي چايائارماين،
نو ناوناائاٽاي ،وتايا ا  ،آاا اا اي
کاتي جي عم دارن ،مصامي آاادگارن ۽

حافي رتت تئي .گڏجااڻايا و
رتت تندڙن کي ه ندڙ ماناناوااي
ااات ياڻ ،مصند ۽ مستصال جي بئح

۽ ٻي رتت تئي ،ان گاڏجااڻايا
و پاڻي ااااات ما اتا اف مسائاال غاور
هاايااٺ آناادا ويااا ۽ ترعااي ااعاااااي و

عمل ااات انيادي مع وماب ني وئي.
م ااااورتاااي گاااڏجااااڻاااياااون:
مننواي جي انياد تي جوڙيل م ت ف
گااروپ ا و پاااڻااي مااتااع ا ا مساائ ا ا ،
ررورت  ،ني ا جي ب يل اا ناطاح
۽ واٽر تاورس ناطاح تاي تاناظاياما
ااااااات آگاااهااي ي ا ۽ م اااورتااي 69
گااڏجاااڻاايااون تاايااون ويااون ،ج ا جااو
مصند سوتل ناطاح تاي گاروپا کاي
مضاااااوط تاارڻ ۽ اناا اا گااروپااا
وعورت جي اماوسايات کاي ياصاياناي
اڪائ  ،پاڻي نان بڳااپايال مسائا ا و
پٺتي پيل ماڻ ا ۽ عاورتا جاي راه
کاي اااماال تاارڻ ۽ ان جااو ااااتاارام
ترڻ ۽ ان ا مسائا ا بٰه اما ڀارياو
آوات ارارڻ ۽ االااياتا کاي اجااگار
ترڻ آهي.
آاادگار تاناظايامن ناان واٽار
جون گڏجاڻيون:
تورس ايسونيئ
مصامي پاڻي جاي اناتاظااماڪااري جاي
ڍانچي يعني آاادگار تنظيم ناان واٽار
تورس نطح تي ب يل تنظيم جاون
 19گاااڏجااااڻاااياااون تاااراياااون وياااون،
گااڏجاااڻااي ا و آاااادگااار تاانااظااياام جااي
چيئرمي  ،ع ديدارن ،ميمارن ،هااريا

عااورت ا جااي مااحااناات ۽ تااردار تااي
رو ني وڌي وئي .عورب کاي رايانادڙ
فينال ناتي و اماوسايات به ااحا
مااا و تيو ويو ت جيئ عورت جي
موسيت کي يصيني اڪائي نج هي ۽
اهي ان يَء ماان ماڪامال فاائادو وباي
نج .
انٽرايڪٽو ريئا ر :ڳاوبااڻاي
نطح تي هراما پي ترڻ جو ماصاناد
آگااهاي يااڻ فاراهاام تاارڻ آهااي ،ا اار
رنااو ۽روي ا جااي تاااااديا ااي ۽ اهااو
هرامو ڳوباڻ جي موجوده ااستا جاي
عڪاني تري رو ت جيئ ان ا جاي
نياني ،نماجي ،اقتنادي ااست جاي
تادي ي اچي نج ي .پاڻي جي مسئا ا
کي اجاگر ترڻ ۽ انا ا جاي اال به
ياڻ م يا ترڻ به ڳوباڻي نطح تي 1
هراما پي تياا وياا تا جايائا پايا
ايندڙ مسئ جو ال مصامي ٻاوساي و
آناني نان ها هراماائاي اڪال و
پاڻي انتعما تندڙن کي نمها اائاي
نج هي تا جايائا هاو ااا ۽ واٽار
تورس جي مصامي ناطاح تاي با ايال
ڍاناچاي و ڀارپاور اماوسايات تا ۽
ان ي کي نجا اارو ااڪاائا ۽ عاورتا
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جي موسيت کي پ يصيني اڪائ .
پاڻي جي انتظامڪاري اااات
ايف ايم ري يو تي اراه رانات ڳااسا ا

و انوکو پروجيڪ آهي جڏه ت ٻي
طر پاڻي جي ااواساي ناان هااريا ،
عورت  ،پٺتي پيل ماڻ  ،تمايانادارن

ٻوس  :مصامي نطح تي ها انادڙ ريا ياو
ايااف اياام تااي اااناايااادي پاااڻااي جااي
انتظامڪاري ااات آگاهي پيغاام ن ار
تيا ويا ت جيئ عام ماڻ و تائايا اا
اهااا اااناايااادي ياااڻ پ ا ااچااي نااج ا ااي.
ميمارن ،نو نونائٽي ،آاادگارن تاي
م تمال ٻا پاروگارام ن ار تاياا وياا
جن و ترعي ناطاح تاي پااڻاي جاي
مسئ جي ن اندهي ،ترعي پاڻاي و
عااورب جااو تااردار ،ااا ۽ واٽاار
تورس ناطاح تاي با ايال ڍاناچا و
پااٺااتااي پااياال ماااڻا ا ۽ عااورتا جااي
ماوسايات ،اما ڀارياي طارياصاي ناان
مسئ جي ال ۽ پاڻي جي کوٽ جاي
ناا ۽ پاڻي جي منن اڻي ورڇ کاي
يصيني اڪائ ااات ڳاس ٻاوسا ا تائاي
وئي ت جيئ مصامي ماڻ و اها ڳااسا ا
ٻوس ٻاڌي مسائا ا جاي اال به پااڻ
جاکوڙي .
نيمينار ۽ هائيالگ پروگرام:
ادي ۽ ٽن و ماحاماد خاان و عاورتا ،
ڳوباڻ ۽ پاسيسي بااهايانادڙن ناان ٻا
نيمينار ترايا وياا جانا ا و ناويا
ارتات تائاي پاروگارام و
ماڻا ا
عااورتاا جااي اااصاا جااي ااااري و
ويااچاااريااو ويااو ،م ا اات ا ااف اڳااواڻ ا ،
پاسيسي باهيندڙن ۽ عاورتا جاي و
و هائاايااالگ پا تاارايااو ويااو جااياائا
پاسيسي و تادي ي آڻي عورت کي پا
مصامي نطح تي ب يل ڍانچ و امال
تري نج هي ۽ ان جاي آوات کاي
معا ري و مڃيو ۽ ٻڌو وڃي.
مااي ا يااا جااي ناامااائااناادن نااان
پروجيڪ جون تعارفي گاڏجااڻاياون:
انٽيٽيه پارٽنار ا ،پاروجاياڪا
پن نهي موروع جي اواسي نان نناڌ

نان پي اينادڙ مسائا ا ۽ تياادتايا
ااات رپورٽون ۽ خااارون مايا ياا جاي
مدد نان وق ي وقا اي ناان ما اتا اف
اخاارن و ايع رينديون رهاياون آها .
ان ن س ي و ر ع ٽن و محمد خاان ۽
ر ع ادي و ٻ اس اس گڏجاڻي و
ماصااامااي پاارياان تا ااب جااي پاارنا ۽
اسيڪاٽارانا مايا ياا و تام تانادڙ
نمائندن نان گڏجاڻيون تياون وياون،
جن و مننواي ااااات آگااهاي ناي
وئي ت جيئ هو پاڻاي جاي ورهاانات
واري نظام و قااناوناي پاياچايادگايا ،
پٺتي پيل ماڻ ۽ عورت جي فينال
ناتي و ماوسايات پانا اناهاو تاردار
ڀرپور نموني ادا تري نج ۽ پي
ايندڙ مسئ کي ماٿااهايا ناطاح تاي
اجاگر تري ال کاي ماماڪا ااڪاائاي
نج هي.
اي وائيا ري تاماياٽاي ناان
گڏجاڻي :ه مننواي و م ڪي نطح
الاڪاري تماياٽاي بااهاي
تي ه
وئي آهي جن جاو ماصاناد ٽاارگايا
تميوناٽاي کاي پايا ايانادڙ ترعاي

پاڻي مسئ کي ٻڌڻ ۽ ان مسائا ا
جي ال به بڳاپيل اداري جاي با ايال
پاسيسي و نڌارا آڻ به تاو ا اون
تاري انا اايَء و تاااااديا ااي آڻا آهااي.
ااالاااڪاااري تااماايااٽااي جااي ه ا
گڏجاڻي ترائي وئي جن و م ت ف
احاافايا ،
مڪتب فڪر جي مااڻا ا
ِ
ڳوباڻ (مردن ۽ عورت ) نايا ا ،پااڻاي
متع ننهيده ماهرن رتت تائاي،
ان ا ااي و ڳااوباااڻ ا عااورت ا ۽ مااردن
پن نها مسئال الاڪااري تاماياٽاي
جي اڳياان پايا تاياا ،پايا تايال
مسئ تي اح مااا و تيو ويو.
تميونٽي جاون تارااياتاون:
مصامي نطح تي ما اتا اف ڳاوبا جاي

مااردن ۽ عااورت ا جااون  12تاارااايااتااون
ترايون ويون آه ج و 42عورت ۽
 222مردن کي ترايتون ناياون وياون،
ت ا جااياائاا اناا اا جااي پاااڻااي جااي
انتظامڪاري ،ام جو قيام ،تضاد جاو
تاها ياو اااااات وڌيا آگاااهاي ااا اال
تااري نااجا ا  .تااراااياات جااو مااصاانااد
مننواي جي انياد تي ٽن و محمد خاان
۽ ادي ر ع و پاڻي جاي تياان کاي
اچائي نج هي ۽ مننا ااڻاي ورڇ و
نڀئي ڌريون پن نهو پن ناهاو تاردار
ادا تري نج .
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نبي بخش راهمون
ننڌ جي اوائ ي تاريخ تي جيڪڏه نظر ييرائااي
ت انان کي ننڌ و کوڙ اها ا تاردار ما انادا جاياڪاي پااڻ
تڪ ي ون اردا ت تي ٻي جي به ن جو ذريعو اڪاهاي
رهيا آه  ،اه ي تردار جي تاري نانادن نااب تاارياخ جاي
ح جو انو اڪهي ويندا .نماجي خدمت جا پيروتاار
ه اري اه ا م ا ۽ تردار ننڌ و موجود آه جياڪاي ا
ج ي ن سان اساي جا ا ي دور و اا پانا اناهاون نامااجاي
خدمتون جاري رکي معا ري جي ا تر ا اوب و پانا اناهاو
انو مالئي رهيا آه ۽ نماج جي به اتسااها جاو ذرياعاو
اڪيل آه  .عمرتوٽ و 0222ع کان پاڻي ،عاما اي تاعا ايام،
توانائي جي تهديد به تام تانادڙ نامااجاي اداري اويائار
پااران ناانااڌ ايااهااوتاايا ا فاائااونا ي ا جااي تااعاااون نااان
عمرتوٽ ۽ ررپارتر جي ٻارڙن به گذريل ٻ نااسا کاان
م ت ۽ معايااري تاعا ايام جاي فاراهاماي به اروع تايال
تع يمي ن س ي و يااڻاايال ٻانا اي را اعا جاي ما اتا اف
وران ڳوب تع يام جاي ااا االب به اويائار پااران 22
پرائمري 29 ،م  2 ،اي يمينٽري ۽  2هااه اناڪاو کاوساياا
آه  .عمرتوٽ ۽ ررپارتر جي م ت ف عالئص و نماجاي
ڀالئي جي ان يَء تم کي جاري رکندي اويئر پاران جٽادار
معا ري جي قيام به جتي انڪوس جو اانايااد رکاياو وياو
آهي اتي ا نو رکندڙ ۽ رو خيا ماڻ پن نهاي
تمي عطئي طور اويئر کاي فاراهام تائاي آهاي ،جايائا
نندس نل تمي تي اناڪاو قاائام راي ناجا ا ۽ اتاان
معا ري جا ٻارڙا م ت ۽ ماعايااري تاعا ايام ااا ال تاري
جون عظيم نيتون اڪهي نج  .پن نهي تميا
م
عطئي طور يندڙ نماجي رو خيا ماڻ ا جاو تاعاار
هيٺ ايان تهي رو:
ااجي محمد ع مان م ر :تع يم کي نماج جو اهم
ج نمه ندي ان جي فرو۽
به دسااچا ااسااي رکااناادڙ هااي
ا ااي عااماارتااوٽ س ا
ڳوٺ تائيٿ جو رهاواناي
آهااي ،پاااڻ ه ا نااماااجااي
ورتاار هاائا نااان گااڏوگااڏ
م ا ااا تماايااناادار پ ا آهااي،
تع يم جاي فارو۽ به تام
تندڙ نماجي اداري اويائار
جاااي نااارگااارمااايااا کااااي
ا ااي
ناااراهاايااناادي ه ا
پن نهي ه اياڪا تمايا

اويئر جي تع يمي مننواي کاي عاطائاي طاور ناي آهاي،
نندس خيا آهي ت م ت ۽ معياري تعا ايام جاي قاياام به
نندس ڳوٺ و ب ندڙ هي ادارو نندس عالئصي جي ٻاارڙن
جي رو مستصال به ا تر رماانات اااات رايانادو ۽ ها
انڪو مان پ هي ٻارڙا معا ري جي عظيم هستي اڪهاي
نج ندا .اويئر پرائمري انڪو محمد ع مان ما ار و 142
کان وڌي ٻارڙا تع يم اا ل تري رهيا آه .
ااجي جميل اامد ناند :ااجي جاامااياال راارپااارتاار
ر عي جي وران عالئصي و آااد ڳوٺ ننراهلل ناند جاو
رهااااوانااااي آهااااي .پاااااڻ
نماجي خدمتجار ۽ ي
انسان آهاي .تاعا ايام کاي
رروري ناماها انادڙ ها
ي اويئر پاران ڳاوٺ
ننراهلل ناند و انڪاو
قائم ترڻ تي رورا مڃياا
۽ اويئر جي خادماتا کاي
ماادنااظاار رکااناادي ڳااوٺ
ننراهلل نااناد ۽ آنا ااس
جااي ٻااارڙن جااي ا ا ااتاار
مستصااال به ماعايااري ۽
م ت تع يم جي فرو۽ به قائم ريندڙ اداري کي ه ايڪ
تمي عطئي طور ني .اي يمينٽري انڪو ڳوٺ ننراهلل
ناند و  122کان وڌي ٻارڙا تير تع يم آه .
فرهاد راج وب :فرهاد اامد راجا ااوب عااماارتااوٽ
تع صي جي ڳوٺ خان محمد راج وب جو رهواني آهي .پااڻ
نماج نڌارڪ نان گڏوگڏ پرائمري انتاد آه  .اويئر پااران
تع يام جاي فارو۽ به جااري جساتاهاو جاو اناو ااڪاهاي
پاان ا اانااهااي واسااد مااراااوم
اعهات اامد جي ناسي تاي
تئم ن قائم ترايو پاڻ
اويئر تع يماي ماناناوااي
جي به ه ايڪ تمايا
عطيو تائاي آهاي جاتاي
اناااڪاااو
قاااائااام مااا
مااراااوم اعااهااات اسااي ا
تئم ن و ه وقات 92
کان وڌي ٻارڙا تاعا ايام
جااا ااا ي رو اااناااي کاااان
رو ناس ري رهيا آه .

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو
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تبصرو :عبدالڪريم راهمون
تتااون ياڻ ااا ال تارڻ جاو اا اتاريا ذرياعاو
هونديون آه  ،م ت ف عالئص  ،ٻوسي  ،تاريخ ۽ ت ذيب کاي
ن ي ي جيڪي ا تحريري مهموعا پ هندڙن تائي پ اچااياا
ويندا آه اها ه و ي جااکاوڙ هاونادي آهاي .تاارياخ جاو
انو اڪهي ويندڙ اهي تتااون ايندڙ نس جي رهاناماائاي
جو ا تري ذريعو هونديون آه  .ياڻ جاي کااڻ تاي ماااناي
اه و ئي ه تتال توهان پ هندڙن جي نظر تريون را.
ننڌي ٻوسيَء جي نامياري سيک عاداسصادر منجي
پاران پوپ پا ن هائوس خيرپور مان “رار” نااساي ها
تتال 0212ع و ٿ رائي پڌرو تيو .رر جي تارياخ ۽ آ اار،
صافت ۽ ادل ،وني ۽ اصيص تاي ماااناي ها تاتاال و
تمام ا تري مواد موجود آهي جن ا و رار جاي ما اتانار
تاريخ کي ايان ترڻ کاان عاالوه ،رار جاو ذتار ناناڌ جاي
عظيم اعرن اضرب اه عاداس طيف ڀٽائاي راا  ،ناچال
نرمست ۽ يخ ايات جي اعري تي گ ري نظر رکي وئاي
آهي ،ان کاان عاالوه اارنااتا و رار جاي ماناظارت اي ۽
خوانورب مونم کي ا تر نموني نروار تياو وياو آهاي،
رر تتال و تاريخ ۽ قديم آ ار تي نظر وج ندي رر و جي
درم ،هات و ،نم  ،۽ ميرن جو اڪومتي دور ،رروٽ جي
ااد اهي کي ا سکيو ويو آهي .جڏه ت صافتي اواسي نان
رر و رري نماج جي اونر ،سااس ،رري هنرمند عورب جاي
تردار کي فعا اڪائ نميت رر جي صاافات تاي اا اتاريا
رو ني وڌي وئي آهي.
رر جي ادل ۽ سسانياب جي اواسي ناان پا تاماام
گ ڪو مواد ه تتال جي ا احا و نارجاياو وياو آهاي.
جاانا ا و راار جااي سااوڪ ادل جاانا ا و پااروساايااون ،ٺ،
ت اڻيون امل آه  ،مارئي جي ااب اساوطاناي ،ااها جاو
انسان تامل ،رر مار ي  ،رار جاون ٻاوساياون ۽ رار جاي
عوامي اعر گ ي فصير تي مااناي ماواد اا ها تاتاال و
پ هندڙن جي خدمت و امل تيو ويو آهي.
همي مسئ جو ڳ ه رهندڙ رر جي مسئ جاي
اپٽار ا ه تتال جي تينت اڪيل آهاي .راري عاورتا جاا
تع يمي مسئال ۽ ال ۽ رر جا ٻيا اهم مسئال امل آه  ،ان
کان عالوه نائنن ۽ تحصي تي پ مواد اامال تاياو وياو
آهي ،جن و رر جي سين گران پاسيسي ،حت ۽ رر ،رار
جي ج نج ي جيوب ۽ ان جو تح ظ ،نانا جاي تهار ناان
تينسر جو عالج ،رر کي آااد ترڻ ۽ رر نيمينار جاون 60
ن ار ون پ امل تيون ويون آه .
ه تتال جي پ ه کان پوه پ هندڙ جاي يااڻ و
تمام گ ڪو ارافو ريندو .پوپ پااا ا انا خايارپاور پااران

ٿ ايل ه تتال جو م ا ناناڌ جاي مااهار تاعا ايامادان ۽
ق مڪاار غاالم عا اي ابناا جاو ساکايال آهاي .هاي تاتاال
پ هندڙن به رهنمائي جو ا تري ذريعو آهاي ،ها تاتاال
مان رر جي تنور کي محسوس تري نج هي رو .رر جاي
ااست  ،ٻوسي ،رهڪي ت ڪي ،صافت ،تاري ي ماڳ  ،ااواسا
کي ا تر نموني ح و نرجيو وياو آهاي .ها تاتاال
جي معيار ۽ تصارا اها آهي ت هاي تاتاال ٽا ايا ي ا و
م ت ف ناس دوران ٿ هي چڪو آهي ،ناناڌ جاي ناماورن
اوڪ انٽاس تي موجود ه تتال جاي قايامات  822روپاياا
مصرر آهي.
ننڌ جي نوجوان خاص طور تي رر جي نوجاوانا
۽ ادل نان بڳاپيل ماڻ ا کاي گا ارجاي تا اهاي رار ناان
بڳاپيل مواد جي گ رج به ننڌي ٻوساي جاي ها اا اتاريا
تتال جو مطاسعو ت .

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

فضائي آلودگي
عام صحت الِء سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ قرار

حت واري عاسمي اداري ها يو ايڇ او جاي ها
نئي تحصي موجب دنيا و مرندڙ هر ابي ماڻ و جي ماوب
جو تارڻ فضائي آسودگي آهي .اهوئي ناب آهي0210 ,ع و
 92س ماڻ و فضائي آسودگي ناب موب جاو کاا ااڪاياا ۽
ُه وقت مرندڙ ماڻ جي گ ڪائي جنواي ۽ م رقي اي ياا
جي غريب م ڪ جي ماڻ جي هائاي ،جانا ا و اڌ کاان
وڌي تندگيون سڪ ي ۽ توئ ي جي انتعما نان ارنادڙ
دون ي مان پيدا ريندڙ آسودگي جي تري ريون .تحصيا و
اهو پ ياڻايو ويو آهاي تا گا ارن و رڌپاچااُء دوران پايادا
ريندڙ دون ي مان عورتون ۽ ٻارڙا وڌي ماتاا ار رايا راا.
ا نٿري کاڌي پچائ به مح و چ ا اناتاعاماا تاياا
وڃ ت موب جي رح گ ڪي اد تائي گ ٽهي نج ي راي.
ها يو ايڇ او موجب فضائي آسودگي پاڙيسري م ڪا چايا
۽ هندنتان ج ن م ڪ به و و مسئ و اڪيال آهاي ،جاتاي
نعتڪاري تي ي نان وڌي رهي آهي .تنج تاسي سن ن
جي مااوسياتي تحصي تندڙ گروپ جي ه آفيسر فينا
تي ي موجب “انان نڀني کي ناه کڪڪاو پاوي راو تانا ا
تري اني آسودگي نان اچي نٿا نج ون” مااهارن ماوجاب
فضائي آسودگي ناه وني ي يڦ ن و نننن ننانن ذرڙن جاي
ورب و داخل ري ويندي آهي جيڪا ايماري جاو تاارڻ
اڪهي ويندي آهي .نائنسدانا جاو خاياا آهاي تا فضاائاي
آسودگي د جي ايماري جو ناااب پا ااڪاهاي راي جانا ا
تري د جو دورو پوڻ جا امڪان وڌي ويندي آهي .حات
واري عاسمي اداري ه رپورٽ و ياڻايو آهي دنيا و نا
0210ع کان ها وقات تاائايا دوران  82ساکا کاان وڌيا
ماڻ و گ رن و تابي ۽ توئ ي تي رڌپچااُء دوران ارانادڙ
دون ون ناب پيدا ريندڙ آسودگي جو اڪاار ااڪاهاي ماوب
جو کا اڪيا .جڏه ت ٻاهري آسودگي ناب مرڻ وارن جاي
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تعداد  29س ٻڌائي وئي آهي جا و  62ناياڪا و مااڻا او
ترقي پذير م ڪ جا آه  .رپورٽ و اهو پا يااڻااياو وياو
آهي ت ترقي پذير م ڪ و ماردن جاي ڀايا و عاورتاون
وڌي فضائي آسودگي جو ڪار اڪه ريون.
دنيا جي  29سيڪڙو آبادي فضائي آلودگي جو شڪار
آهي :ڊبليو ايڇ او
حت جاي عااساماي اداري ماوجاب دناياا جاي 60
نيڪ و آاادي آساودگاي واري واري هاناڌ تاي گاذاري راي،
جن ناب ماڻ کي د  ،تينسر ۽ يڦ ن جي ماررا و
متاال ري جو خطرو ارقرار آهي .ها يو ايڇ او موجاب دناياا
جي تيترن ئي م ڪ و هر ٽ ماان ٻا مااڻا او ماذتاوره
مرر جو ڪار ري ويندا آه ۽ غرل م ڪ و يانا اون
حت جي ورتحا خرال ري رهاي آهاي .عااساماي
ين
حت واري اداري پاران ياڻايل ه انداتي ماوجاب دناياا
و هااار ناااا  22سااا
ماڻ و فضاائاي آساودگاي
ناب موب جاو اڪاار
ري وڃا راا ،جاڏها تا
گ رن و رڌپاچااُء دوران
ارااناادڙ دون ا ااي ا ناااااب
پيدا رينادڙ آساودگاي پا
موب جو ناااب ااڪاهاي
رهااي آهااي ،دوناا ااياا
ناااااااب پااايااادا رااايااانااادڙ
آسودگي جا نننا نننا ذرڙا انساني خاون و داخال راي دماا۽
کي متا ر تري ٿاڏيا راا .تارتاماانساان دناياا و فضاائاي
آسودگي ناب موب جي رح و ارافو رکندڙ ما ا آهاي،
جتي نن کان وڌي جانيون فضائي آسودگاي ناااب رااياع
ري ريون .جڏه ت تاجڪستان ،اتاڪستان ،افغاانساتاان ۽
منر پ فضائي آسودگي وارن پنه م ڪ و اامال آها .
اتااٽاار تااارساان هورا ااحاات واري عاااساامااي اداري نااان
بڳاپيل آهي .ه مي يا کي ٻڌايو ت مهموعي طور تي دناياا
و فضائي گدبڻ واري ورتحا ڳنڀير آهي .نانادس چاوڻ
آهي ت نرندي وارن م ڪ و فضائي آساودگاي کاي اا
ترڻ ناب مااو و تافاي اا اتاري آئاي آهاي جاڏها تا
غريب م ڪ جون ااستون ين ون ين خارال رايانادياون
پيون وڃ  .ه ماوجاب آساودگاي پايادا تانادڙ گاا يا جاي
دون ي جي روتٿام ،تچري مان پيدا ريندڙ آسودگاي کاي
ٻنهو ي ۽ انتعما جوڳي توانائي جاي ٻايا ار اناتاعاماا
نان پ فضائي آسودگي گ تري نج هي ري.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

ڪدو جو جوس وزن گهٽائڻ الِء انتهائي
فائديمند آهي

سوتي کي عام طور تي تدو ا چيو ويندو آهاي،
سوتي ه ه ڪي غذا آهي جيڪا پاڻ ج اد هضام رايانادي
آهي ۽ ان دوران تن قسم جي اا م اڪال پايادا نااهاي
ٻئي غذائ کي هضم ترڻ و ا مددگار راات
تندي ا
ريندي آهي ،هي گرمي جي مونم جي ه اهم ۽ اناتا اائاد
فائديمند نا ي آهي ،هونئ ت قدرب تمام نا يا ۽ يا ا
و انساني جسم جي ررورت جاو عاالج اايا اماار رکاياو
آهي ،ان نڀني و سوتي کي خاص اهميت ااا ال آهاي،
سوتي کي گ ڪو تري گو ت يا دا نان گڏ پچايو ويانادو
آهي ،ان جو ذائصو گ ڪو سذيذ ريندو آهي ،طاب ناااوي و اا
سوتي جو گاو ات ناان گاڏ اناتاعاماا کاي تاماام گا اڪاو
فائديمند ٻڌايو ويو آهي ،جڏها تا تاياتارائاي هاتاٽارن ۽
اڪيم ان ڳااسا ا جاي اا تناديا تائاي آهاي تا ساوتاي
تيتران ئي مرر و ه ا رائتي دوا جو تم اا اناهاام
يندي آهي .وتن گ ترڻ به ساوتاي جاو اراات اهام
تردار ادا تندو آهي ،رات اغير کن جاي بااهاياو وڃاي،
رات باه جو طريصو اهو آهي ت ه عادد ساوتاي جاون
ک ون بهي ان کي ٻاڦ ني وڃي ۽ ان کانا اوه گا ايانا ر و
يودنو ،سيمون ۽ ذائصي ماوجاب ساوڻ اا وجا او ۽ پاياساي
جوس باهي ين و ٻ ڀيرا پيئو ت توهان جو وتن تافاي
گ ٽهي ويندو.

ليمون پاڻي پيئو ۽ گرميَء کان بچو

سيمون م ت ف طريص نان انتعما تياو ويانادو
آهي ،سيمون م ت ف وٽامن نان ڀارپاور فال آهاي ۽ ان و
موجود ج ا تيترن ئي جرا يم خاال ما ااامات و اهام
تردار ادا تندا آه  .سيمي و وٽام ني ،اي ،اي ،تااپار،
تروميم ،پوٽا يئم ،آئرن ۽ ميجني يم جسم جي اي مار
مسئ کان اچائيندا آا ۽ طاي طور تي فائدو پ چائايانادا
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آه  ،خاص تري هاڻي اون اري جو مونم اچي رهيو آهاي
۽ اون اري و گرميَء کاان ااچا به اتا ار مااڻا او تاوسا
هرن يا وري سيمي جو جوس پيئنادا آها  ،تاوسا هرنا
پااايااائااا کاااان
وڌي ا ا ا ااتاار
ريندو ت توهان
گاااالس
هااا
ساااياااماااي جاااو
جوس پيئو تا
تاااوهاااان کاااي
رااااااااااڌتااااااااااار
ماااااحاااااساااااوس
ريندو ۽ گرميَء کان ٿوٽڪارو م ي ويندو.

سخت گرمي ۾ پاڻي گهڻو پيو ،هلڪيون
ڀاڄيون کائو ۽ گوشت کان پري رهو :ماهر

حت جاي مااهارن نا ات گارماي و پااڻاي کاي
وڌي انتعما تارڻ ۽ گاو ات کاان پاري ۽ ها اڪاياون
ڀاييون کائ جو م ورو نو آهي .حت جي ماهرن عاوام
کي ن ت گرمي و هدايت تندي چيو آهي ن ات گارماي
۽ ُاس نان گڏ جسام جاي اارارب جاي درجاي و اا غايار
معموسي ارافو ريندو آهي جن نان رب گرم ري سڳانادو
آهي ،۽ رب و موجود پروٽي ا پڇ سڳندا آه  .جسام و
پاڻي جي گ ٽتائي نان رب گ اٽو ري سڳندو آهي ۽ ماڻا ا
و ا پري ر گ ري روع ريندو آهي ۽ دماا۽ کاان د
تاااائااايااا رب جاااي
فاااراهاااماااي ماااتاااا ااار
ريندي آهي ،جانا ا
ناب متا ر مااڻا او
توما و ه يا وينادا
آه  .اها ي اااسات
و متا ر ماڻ کاي
فااوري طااور رااڌي
جاه تي ماناتاصال تارڻ گا ارجاي.مااهارن وڌيا چاياو آهاي
ت گرم مونم و ۽ آر اين پاڻي جاو مسا اسال اناتاعاماا
ترڻ نان جسم جو درجو  29هگري ارقرار رهانادو آهاي ۽
گرم مونم و ه ڪي ڀايي جو انتعما ت ۽ هاي جاو
انتعما ا فائدي مند آهي ،گرم مونم ين و گا ا و
گ  2سيٽر پاڻي انتما ت  ،۽ ين و تيترائي ڀايارا
وهه ا فائدي مند هاونادو آهاي ۽ کااڌي و گاو ات جاي
انتعما کان پري ره .

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

