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ًصبة خي غؼيؼي لعؼتي آفتي خي ضطؽى کي گِٽبئڻ خي زڪوت ػولي

“اى ڳبلَِ خي اُن ظؽّؼت آُي تَ اقبى خي ًصبثي ڪتبثي ۾ لعؼتي آفتي کي گِٽبئڻ ثبثت هؼلْهبت نبهل ُدي .ڳبلِيي کي
قودٌِعي يب ثيبى ڪٌعي ،اقبى پبڻ ثَ ّڌيڪ قکْى ٿب ۽ پْ ِء ٻبؼڙى کي ثَ ثِتؽ پڙُبئي قگِْى ٿب .ٻبؼ ّؼي اُي ڳبلِيْى پٌٌِدي
ًٌڎى ڀبئؽى ۽ ڀيٌؽى قبى ڪي ٿب ًَ .فمػ ايتؽّ پؽ اُي پٌٌِدي هب ُء پي ُء ۽ اّڙي پبڙي خي اڻپڙُيلي کي پڻ ٻڌائيي ٿب ,ڇْ خْ خڏُي
تُْبى ڪب ًئيي ڳبلَِ قکْ ٿب تَ اُب تُْبى ٻيي کي ثَ ٻڌائڻ چبُيٌعا آُيْ .خِڙّڪ :لعؼتي آفتي خي ظّؼاى ،اڳ ۾ يب پْ ِء ،ڪِڙي فؽظ
خي ڪِڙي غهيْاؼي آُي( ”.ػلي اڪجؽ ،پؽائوؽي هبقتؽ چڪ ٽوت ڀيل ،يْقي کْقڪي ثعيي)

“لعؼتي آفتي کبى ثچب ُء خْى تعثيؽّى اصل ۾ اقڪْل کبى ئي نؽّع ٿيڻ گِؽخي”_گڏيل لْهي خي آفتي ۾ گِٽتبئيء خي ثيي االلْاهي
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 _1تؼبؼف
تؼلين ،قوبخي تجعيليء خْ ثِتؽيي غؼيؼْ آُي پؽ اى آڏّ ُڪ ّڏّ اهتسبى آُي!! اچْ تَ پٌٌِدي ثٌيبظي تؼليوي ًظبم تي ًظؽ
ّخِْى .اى خْ همصع ڪِڙّ آُي ۽ اى کي اڃب ڪِڙيي نيي قبى ڳٌڎڻ خي ظؽّؼت آُي؟ ًصبثي قؽگؽهيي ۽ ضبو غْؼ ًصبثي
فِؽقت کي ڏقڻ خي ظؽّؼت آُي .اگؽ خيڪڏُي ڪب نيء غلػ آُي يب ڪْ ًئْى هكئلْ آڏّ اچي ٿْ ،تَ اى خي زل ال ِء اڳتي ّڌيل
لْهْى ،پٺ تي هڙي پٌٌِدي تؼليوي لْت کي ڏقٌعيْى آُي .ڇب اُب نيء اقبى ال ِء هعظگبؼ ٿي قگِي ٿي؟ اُب زڪوت ػولي ڪيتؽي
زع تبئيي اقبى خي اڀؽًعڙ هكئلي کي زل ڪؽي قگِي ٿي؟ ثبؼ ثبؼ پيم ايٌعڙ لعؼتي آفتْى ُڪ اُڙّ ئي اهتسبى آُي ،خٌِي کي هٌِي
ڏيڻ ال ِء اقبى خي تؼلين اُن ڪؽظاؼ اظا ڪؽي قگِي ٿي.
پبڪكتبى ۾ لعؼتي آفتي خي ّاڌ قجت اى ڳبلَِ خي ظؽت آُي تَ اى هكئلي کي هطتلف پِلْئي کبى خبًچيْ ۽ ثيبى ڪيْ ّڃي .ؼڪبؼڊ
ٽْڙ ٻْڏّىّ ،ڏا ؾلؿلَّ ،اچْڙا ،نعيع ثؽفجبؼي ،ضهڪ قبلي ۽ قْڪِڙا ،خٌِي کي اقيي آفت قڏيْى ٿبُ ،ي هلڪ خي ًصيت ۾ لکيل
آُي .تٌٌِڪؽي قڀ کبى ثِتؽ اُْ ئي آُي تَ اقبى خب ٻچب پٌٌِدي آئيٌعي کي هسفْظ ثٌبئڻ ال ِء اڄ اى خي ڄبڻ زبصل ڪي .خيئي تَ
ٻبؼڙا ػوؽ ۾ ًٌڎا ۽ ڪوؿّؼ ٿيي ٿب تٌٌِڪؽي آفتي ظّؼاى اُي زكبـ تؽيي ظؼخي ۾ نوبؼ ٿيي ٿب .اُْ ئي قجت آُي خْ لعؼتي آفتي کي
هٌِي ڏيڻ خي ڄبڻ ًَ فمػ ٻبؼڙى ال ِء اُن آُي پؽ قوْؼي لْم ال ِء پڻ ظؽّؼي آُي .لعؼتي آفتي ّاؼي ػالئمي ۾ ُئڻ ڪؽي پبڪكتبى
ال ِء اُْ ؾًعگي ۽ هْت خْ قْال آُي تَ ُي هلڪ خي ٻبؼڙى کي لعؼتي آفتي کي گِٽبئڻ يب هٌِي ڏيڻ ۽ اى خي اڳْاٽ تيبؼي خي
ثٌيبظي قکيب ُدي .اى ڪن ال ِء تؼلين ثٌيبظي ۽ اُن ُٿيبؼ ثبثت ٿي قگِي ٿي .خيكتبئيي ظًيب ۾ لعؼتي آفتي خي اڳڪٿي ۽ اًِيء تي لبثْ
پبئڻ خْ ًظبم هعجْغ ٿئي ،تيكيي ثٌيبظي قکيب ،ؼّيي ۽ اًِي کي اپٌبئڻ غؼيؼي ئي اُڙيي آفتي کي ڪبهيبثيء قبى هٌِي ڏئي اًِي کبى
ثچي قگِدي ٿْ.
اًڊـ ڪٌكْؼنين ،آڪكفين ًْيت خي قِڪبؼ قبى اى ڪن خي نؽّػبت اقڪْلي خي ًصبة تي ًظؽثبًيء قبى ڪئي ّئي آُي .اُب
آفت زكبـ تؼلين خي هِن ڏاًِي پِؽئيي ّک آُيُ .ي تسميك ۾ قٌڌ ۽ پٌدبة خي ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊى خي پؽائوؽي ۽ قيڪٌڊؼي قطر
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خي ًصبة تي ڪن ڪيْ ّيْ آُيُ .ي ۾ ضصْصي پِؽئيي ظؼخي کبى ّٺي اٺيي ظؼخي خي ًصبة تي ؾّؼ ڏًْ ّيْ آُي .ڇبڪبڻ خْ
ٻِؽاڙيء خب اڪثؽ اقڪْل ،خيڪي اى لكن خي آفتي خي ؾظ ۾ آُي ،قي يب تَ پؽائوؽي آُي يب تَ هڊلُ .ؽ ُڪ هعوْى ۾ ،خٌٌِدْ
ّيدِْ يب پؽي خْ ثَ ّاقطْ خڙي ٿْ ،اى کي ّاظر ڪيْ ّيْ آُي .ظبُؽ آُي تَ ُي تسميمي ڪن صؽف ًصبة خي ڇٌڊڇبڻ تبئيي
هسعّظ ًَ آُي ،پؽ اى ۾ قوْؼي تؼليوي ًظبم کي ڏٺْ ّيْ آُي تَ خيئي ڪي ػولي تدْيؿّى ڏئي قگِدي .لعؼتي آفتي خي ضطؽى کي
گِٽبئڻ ّاؼي ڄبڻ تؼليوي ًظبم قبى قلِبڙيل ُؽ ُڪ خؿ تي الڳْ ٿئي ٿي.
قٌڌ خي ٻي ظلؼي ٺٽي ۽ ثعيي ۾ اًڊـ ڪٌكْؼنين خي ُڪ هيوجؽ تٌظين الڙ ُيْهيٌيٽيؽيي ڊيْلپويٌٽ پؽّگؽام ) (LHDP۽ پٌدبة خي
ٽي ظلؼي هظفؽ ڳڙَُ ،ؼاخي پْؼ ۽ ليَ ۾ ثبلي ٻَ هيوجؽ تٌظيوْى ُيلپ (ُيْهي ايوپبّؼهيٌٽ ٽْليڊ ايٌڊ ٽْ پؽّگؽيف) ۽ ظّآثَ فبئًْڊيهي
ڪن ڪؽي ؼُيْى آُي .اًِي پٌدي ئي ظلؼي کي ُي تسميك ۾ کٌيْ ّيْ آُي .اى ڪن ال ِء گْؼًويٌٽ گؽلف پؽائوؽي اقڪْلي
) (GGPS۽ گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْلي ) (GBPSکي ثٌب ڪٌِي تؽتيت خي چًْڊيْ ّيْ .الڳبپيل خْ اًڊـ ڪٌكْؼنين خي
هيوجؽى خي قْنل آؼگٌبئؿؼى خي صالذ ههْؼي قبى اى چًْڊ کي اُڙيء ؼيت ڪيْ ّيْ خْ قڀٌي ػالئمي خي ثِتؽ ًوبئٌعگي ٿي
قگِي .هبقتؽى ،ايف اين قي ) (SMCخي هيوجؽى ،همبهي اڳْاڻي ۽ هبئٽي قبى پڻ اًٽؽّيْ ۽ گڏيل گڏخبڻيْى (فْڪف گؽّپ) ڪيْى
ّيْى .گڏيل گڏخبڻيي ۾ نبگؽظى ۽ نبگؽظيبڻيي کي پڻ نبهل ڪيْ ّيْ تَ خيئي قٌعى ازكبـ ۽ قْچ کي ڄبڻي قگِدي ۽ قٌعى ؼّيي ۽
ُّڪؽى کي قودِي قگِدي .قبڳيي ئي ظلؼي ۾ ،ايگؿيڪيْٽْ ڊقٽؽڪٽ آفيكؽى ) ،(EDOsڊقٽؽڪٽ ايدْڪيهي آفيكؽى
) (DEOs۽ اقكٽٌٽ ايدْڪيهي آفيكؽى ) (AEOsخب پڻ اًٽؽّيْ ڪيب ّيب تَ خيئي اى هكئلي ثبثت قٌعى قْچ خي ػڪبقي ٿئي.
هسمك ،اڪثؽ ؼّثؽّ ۽ ڪدَِ هبڻِي قبى فْى غؼيؼي اًٽؽّيْ پڻ ڪيب .اى ۾ تؼلين ۽ اقڪْلي خي چيف قيڪؽيٽؽيي يب صْثبئي
قيڪؽيٽؽيي ،ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊى خي چيئؽهيٌي ،اقڪْلي خي ڊائؽيڪٽؽى ۽ ڊپٽي ڊائؽيڪٽؽيي ،ڪؽيڪيْلن ًّگؿ ۽ لٽؽيكي ۽
ًصبثي ًظؽ ثبًي ڪبهيٽي خي ثؼط هيوجؽى کي نبهل ڪيْ ّيْ .خڏُي تَ الڳبپيل صسبفيي ۽ قوبخي ڪبؼڪٌي خْ ًمطئَ ًظؽ پڻ
ّؼتْ ّيْ.
آفتي خي ضطؽى خي اًتظبم ڪبؼي خي ڪْآؼڊيٌيٽؽى ،آفتي خي ضطؽى کبى ثچب ُء ّاؼي ّفبلي اظاؼي خي ًوبئٌعى ۽ گڏيل لْهي خي
تؽليبتي پؽّگؽام ( )UNDPخي همبهي آفيكؽى ۽ ڊائؽيڪٽؽ ؼٿبثٌعي ) ،(P&Dڊائؽيڪٽؽ فٌبًف ۽ اڪبئًْٽف ۽ ڊپٽي ڪوهٌؽى کبى
پڻ الڳبپيل ًظبم ۽ هْخْظ ؼڪبّٽي ثبثت ڳبلَِ ٻْلَِ ڪئي .خڏُي تَ صْثبئي ثچبء ٽيوي خي ضيبلي کي ثَ نبهل ڪيْ ّيْ آُي.
خيتْڻيڪ ظبُؽي زفب ظت هثلي اقڪْلي خي ليبم گبَُ ،قٌعى ثٌبّٽ خْ هؼيبؼ ،غبلت ۽ اًِي خْ لعؼتي آفتي کي هٌِي ڏيڻ خي لبثل
ُدڻ خْ پڻ ڪدَِ ًَ ڪدَِ هكئلي قبى ّاقطْ ثڻدي ٿْ.
ُي ؼپْؼٽ خي نؽّػبت توبم ّڏى لعؼتي آفتي کي هٌِي ڏيڻ خي هطتصؽ ثيبى قبى ڪئي ّئي آُي .اُي اُڙيْى لعؼتي آفتْى آُي،
خيڪي ثبؼ ثبؼ اڳي کبى ثَ ّڌيڪ ؾّؼائتي ًوًْي ٿيي ٿيْى .ضصْصي پبڪكتبى ۽ ڏکڻ ايهيب خي ٻيي هلڪي ۾ ٻبؼڙى خي ؾًعگيي،
اقڪْلي ػوبؼتي ۽ تؼلين کي پِچٌعڙ ًمصبى ۽ ضطؽى کي ثيبى ڪيْ ّيْ آُي .اى کبى اڳ ۾ خْ ثبلبػعي پبليكي قطر تي ڳبلِبئدي،
ُي ؼپْؼٽ ۾ اُن لْل الؽاؼ خِڙّڪ ُيْگْفؽين ّؼڪ آف ايڪهي ) ،(HFAگڏيل لْهي خي آفتي گِٽبئڻ خي ثيي االلْاهي زڪوت
ػولي )(United Nations International strategy for Disaster Reduction (UNISDR۽ گڏيل لْهي خي الڳبپيل ػِعًبهي
تي پڻ ؼّنٌي ّڌي ّئي آُيُ .ي ؼپْؼٽ ۾ يًْيكيف خي تدْيؿ ٿيل فؽين ّؼڪ خٌِي ۾ ًصبة کي لعؼتي آفتي کبى ثچبء ال ِء ڪيئي
قلِبڙخي ،خي ثبلبػعي پيؽّي ڪئي ّئي آُي.
تدؿيي ڪؽڻ خي غؽيميڪبؼ کي پڻ هطتصؽى ُتي ثيبى ڪيْ ّيْ آُي .يب “پيِي ّڃڻ” ّاؼي غؽيميڪبؼ هْخت قٌڌي ،اڙظّ،
اًگؽيؿي ،پبڪكتبى خْ اڀيبـ ،خبگؽافي ،قبئٌف ۽ قوبخي اڀيبـ خْ ُتي خبئؿّ ّؼتْ ّيْ آُي.
هْخْظٍ ًصبة خي هْاظ کي ڏقٌعي ،لعؼتي آفتي کبى ثچبء ّاؼي هْظْػي کي هطتلف هعوًْي ۾ قوْئڻ خي تدْيؿ ؼکي ّئي آُي.
قڄي ًصبة کي خبًچيْ ّيْ آُي .خٌِي هبى اُب ڳبلَِ اڀؽي آئي آُي تَ ڪِڙي هعوْى ۾ ڪٿي ،ڪيئي ۽ ڪِڙي نيء نبهل ڪؽي
قگِدي ٿي.
ثبّخْظ اى خي خْ اى پيغبم کي هڙًي هعوًْي تبئيي پکيڙيْ ّيْ آُي :پؽ تٌِي ًُْعي ثَ اُْ غؽيمْ ڪدَِ خبيي تي هسعّظ ٿيْ پْي يب
ائيي کڻي چئدي تَ ثٌَِ ًبڪبم ٿيْ پْي ،خِڙّڪ :لعؼتي آفتي کي هٌِي ڏيڻ خي قوْؼي ڪن ڪبؼ ۾ ػولي هِبؼتْى ۽ الڙا نبهل ًَ
ڪيب ّيب آُي.
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خيڪڏُي الڳبپيل زڪْهتي اظاؼا اى هكئلي ثبثت ػبم قوبخي ڄبڻ کي ثِتؽ ثٌبئڻ ال ِء ،تؼلين کي ُٿيبؼ غْؼ اقتؼوبل ڪؽڻ خي
ڪْنم ڪي تَ اُْ فبئعيوٌع ٿي قگِي ٿْ .خيْى هبؼگ ّاؼا هعوْى ،هبڊيْل ٺبُڻ ،اقتبظى خي تؽثيت ۽ اى خْ همصع ۽ گٌدبئم ،اى
ػولي ڪن خي پْئيْاؼي ڪي ٿب .اى کبًكْا ِء ّقيلي زبصل ڪؽڻ ال ِء زڪوت ػولي خْڙڻ ،اى خْ ڦِال ُء ۽ ثِتؽيي هِبؼت اڳتي ُلي
تدؽثي ۽ تدؿئي خي ثٌيبظى تي زبصل ڪؽي قگِدي ٿب .قؽڪبؼي قِڪبؼ اى قوْؼي ڪن کي ڪبهيبة ثٌبئڻ ۾ اًتِبئي اُن آُي.
ثٌَِ ًئيي هعوْى تي ڪن ڪؽڻ کي “ّلف ٿيل هعوْى ّاؼّ ًمطَ ًظؽ” قڏثْ آُي .اى ضيبل تست پڻ ًصبة ۾ لعؼتي آفتي کي گِٽبئڻ
ّاؼي هْظْع کي نبهل ڪؽڻ خي تدْيؿ ڏًي ّئي آُي .اى ۾ هْقويبتي تجعيلي ،لعؼتي آفتي ۽ اى کبى ثچبء خي هڙًي قوبخي ،فٌي،
هؼبني ۽ قبئٌكي پِلْئي خي ػڪبقي ڪئي ّئي آُي .اُْ ّازع هعوْى آُي خيڪْ هلڪ يب ضطي ۾ لعؼتي آفتي خي زكبقيت،
لكوي ۽ تيؿيي خي زْالي قبى ًصبة ۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ّاؼي هعوْى کي پڙُبئڻ خي ّڪبلت ڪؽي ٿًْ .صبة تي ڪن
ڪٌعڙ اظاؼى کي اى ڪن ال ِء آهبظٍ ڪؽڻ ۽ زڪْهت کبى اى ال ِء هبلي قِڪبؼ ّٺڻ ُڪ ّڏّ اهتسبى آُي .اى کبًكْا ِء ،هطتلف قطسي
تي هطتلف غؽيمي قبى آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئي تي ڪن ڪؽي قگِدي ٿْ ،خِڙّڪ :صجر خي اقيوجليء ۾ ،نبگؽظى خي تٌظيوي
غؼيؼي ،اقڪْل کبًپْ ِء يب هْڪلي ظّؼاى ،ههمي ۽ گِوڻ ڦؽڻ ظّؼاىً ،وبئهي ،ضبو پؽّگؽاهي ۽ گڏخبڻيي غؼيؼي ،خيتْڻيڪ اى
ًصبثي يب غيؽ ًصبثي قؽگؽهيي غؼيؼي ڪن ڪؽڻ ّاؼي زڪوت ػولي ال ِء ظؽّؼي آُي تَ اى ۾ ظلچكپي ،خْل ۽ خػثْ ثؽلؽاؼ ۽
لبئن ؼُي .قڄي ڇٌڊڇبڻ خي ًتيدي ۾ ًڪتل تدْيؿّى ؼپْؼٽ خي آضؽ ۾ ڏًيْى ّيْى آُي.
 _2لعؼتي آفتي ۾ ّڌًعڙ تيؿي _ُڪ ّڏي ڳڻتي

“خيڪڏُي ؾلؿلْ اچي ٿْ تَ ّڏى ثٌگلي خي ًكجت ،خِْپڙيي ۽ ڪکبّى گِؽى ۾ ؼٌُعڙ هبڻِْ ّڌيڪ هسفْظ ؼُي ٿب .ظؼاصل ؾلؿلْ
ًَ پؽ آؼ قي قي خي ڳؽيي ڇتيي ڪؽڻ قجت هبڻِْ ُڪ ئي خِٽڪي ۾ ظٻديْ هؽيْ ّڃي .اًِي هبڻِي کي اُْ قکڻْ پًْعّ تَ آفتي کبى
ڪيئي ثچدي( ”.ظلم ڪوبؼ ،پؽائوؽي هبقتؽ ،گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل ،ٽوت ڀيل ،يْقي کْقڪي ،ثعيي)
ّيدِي هبظي ۾ لعؼتي آفتي خي گِڻبئي ۽ تيؿيء خي ڪؽي اًكبًي خبًيي ،هبل هتبع ۽ هْخْظ خبيي خْ اڻ ڳڻيْ ًمصبى ٿيْ آُي.
گؽهي پع ۾ ّاڌ ۽ هْقويبتي تجعيليي ،ظًيب خي گْلي تي توبم ًمصبًڪبؼ اثؽ ّڌا آُي .ٻِؽاڙيي کي نِؽى ۾ تجعيل ڪؽڻ خي ّڌًعڙ الڙي
۽ صٌؼتي ؾُؽيلي هبظى ،ڌؼتيء خي تْاؾى کي ثگبڙي ڇڏيْ آُي .غؽيت هلڪ ۽ اًِي ۾ ؼٌُعڙ غؽيت ػْام اڳ خي همبثلي ۾ ُبڻ اًِي
آفتي خْ ّڌيڪ نڪبؼ ٿيب آُي .ٻيي پيڙائي قبى گڏ ،اى لكن خي تؽليء هبى هلڪ خيتؽّ فبئعّ زبصل ڪيْ آُي ،اى کبى ّڌيڪ ؾيبى
ٿيْ آُي .لعؼتي آفتي خب اثؽ ،ضطي خي ۽ ڪٌِي ثَ لكن خي خبگؽافي زعى کي اّؼاًگِيْ ّڃي.
لعؼتي آفتي خي ضطؽى ّاؼى ػالئمي ۾ ؼٌُعڙ هبڻِْ ،آثبظي ،خبگؽافيبئي ۽ فٌي صْؼتسبل ۾ تجعيلي ،هبزْليبت خي تجبَُ ڪبؼي ۽
ّقيلي خي کْٽ اُقؽًعڙ ۽ غؽيت هلڪي خي ٻِؽاڙي تْڙي نِؽي غؽيت آثبظيء کي ڪبفي ًمصبى پِچبيْ آُي.
 UNISDRخي اًعاؾي هْخت فمػ قبل  2011۾ تمؽيجي پْؼي ظًيب ۾  302لعؼتي آفتْى آيْى خٌِي ۾ اًعاؾى ُ 30ؿاؼ خبًيْى ظبيغ
ٿيْى ۽  206هليي هبڻِي کي ًمصبى پِتْ .اى ُڪڙي قبل ۾  366ثليي آهؽيڪي ڊالؽى خي هؼبني ًمصبى خْ اًعاؾّ لڳبيْ ّيْ آُي.
لعؼتي آفتي ال ِء اڳي اُْ قودِيْ ّيٌعّ ُْ تَ اُي قبلي ۽ صعيي کبًپْ ِء اچي ٿيْى ،پؽ ُبڻي صْؼتسبل اى خي اثتڙ آُي .لعؼتي تجبَُ
ڪبؼيْى ُؽ قبل  400خي اًگ کي ڇٌِعي ُ 74ؿاؼ خبًيي خْ ؾيبى ۽  23هليي کبى ّڌيڪ هبڻِي کي هتبثؽ ڪي ٿيْى .قبل 1980
۽  2000خي ّچ ۾ ظًيب خي تمؽيجي ٽي چْٿبئي آثبظي آفتي کبى هتبٿؽ ٿي آُي ،هطلت تَ گِٽ ۾ گِٽ ٻي ڏُبڪي ۾ ُڪڙّ ڀيؽّ .فمػ
ٻْڏّى  500هليي کبى هٿي هبڻِي کي ُؽ قبل هتبثؽ ڪي ٿيْى .تمؽيجي ظًيب خي  500نِؽى ۾ ُڪ هليي کبى ّڌيڪ آثبظي ّاچْڙى يب
ثبؼ ثبؼ ايٌعڙ ؾلؿلي کي هٌِي ڏئي ٿي 100 .کبى ّڌيڪ هلڪي ۾ ،تمؽيجي  250هليي هبڻِْ ڏڪؽ ۽ ضهڪ قبليء خي ّؼ چڙُي ٿب،
خيڪب لعؼتي آفتي خي قڀ کبى گِٽ ڪبٿي ۾ ايٌعڙ نڪل آُي.
گػؼيل ٻي ڏُبڪي ۾ ڪدَِ ثِتؽيي ڪوي خي ثبّخْظ ،لعؼتي آفتي خي ضطؽى کي هٌِي ڏيڻ ظًيب خي اقؽًعڙ هلڪي ۾ اڃب ثَ ُڪ
ّڏّ اهتسبى ثڻيل آُي .لبًًْي ۽ پبليكي خْڙخڪ ،ثِتؽ ڇٌڊڇبڻ ،ڪبٿْ ۽ اًعاؾا ۽ ازتيبغي تعثيؽّى اهڪبًي ضطؽى خي ًهبًعُي ،اڳ
ڪٿي ۽ قڀ کبى اُن اى خي اًتظبم ڪبؼي خي ڄبڻ ۽ تؼلين اڃب تبئيي پٺ تي پيلّ ،قيلي کبى هسؽّم ۽ ُؽ غؽذ ًظؽاًعاؾ ٿيل آُي.
)(iii
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 _3گڏيل قىمه جب الڳبپيل اقراروبمب ۽ ٻيب بيه االقىامي عهدوبمب
“ؾًعٍ ؼُڻ خي زك” ۽ “تؼلين خي زك” کي گڏيل لْهي خي ٻبؼڙى خي زمي ّاؼي الؽاؼ ًبهي ( )1990۾ ثبلبػعي پيم ڪيْ ّيْ آُي.
اى ۾ لکيل آُي تَ ؾًعٍ ؼُڻ خْ زك (نك  )6۽ تؼلين خْ زك (نك ُ )28ؽ ٻبؼ خْ پيعائهي زك آُي .ٻئي زك اڻ ڏٺل يب ّلت ثْلت
ٿيٌعڙ لعؼتي آفتي خي ؾظ ۾ آُي .قبڳئي ؼيت هليٌين ڊيْلپويٌٽ گْل ) (MDGsقبل  2015تبئيي “تؼلين قڀ ال ِء” خْ ػِع ڪيْ آُي.
اُي هڙئي زك هْخْظ ۽ ايٌعڙ ًكلي ال ِء اقڪْلي ۽ هسفْظ اقڪْلي ۽ نبگؽظى کي ُؽ اهڪبًي آفت ۽ اى کي هٌِي ڏيڻ ثبثت ڄبڻ ڏيڻ
کبًكْا ِء ڏاڍا ڏکيب آُي(iv) .
يًْيكڪْ )(United Nations Educational, Scientif and Cultural Organization
يؼٌي گڏيل لْهي خي تؼليوي ،قبئٌكي ۽ ثمبفتي تٌظين خي ڊڪبؼ (ّ )2000اؼي ظًيب خي تؼليوي فْؼم پٌٌِدي ڊڪبؼ ػولي فؽين ّؼڪ
) (Dakar Frame work for Action۾ لجْل ڪيْ آُي تَ تمؽيجي  875هليي اقڪْلي ٻبؼ اًتِبئي زكبـ ػالئمي ۾ ؼُي ٿب ۽ ُؽ
قبل ٻبؼى خْ ُڪ ّڏّ اًگ اًِي اقڪْلي ۾ ظاضل ٿئي ٿْ ،خيڪي لعؼتي غؽذ آفتي ّاؼى ػالئمي ۾ هْخْظ آُي .اى لكن خب ضطؽا ًَ
فمػ هْخْظ ؼُي ٿب پؽ ّلت قبى گڏّگڏ ّڌًعا پيب ّڃي ۽ اًِي کي گِٽبئڻ ال ِء گِؽثل ثيي االلْاهي قِڪبؼ پڻ اڻپْؼّ آُي .گڏيل لْهي
خْ ٻبؼڙى ال ِء فٌڊ يًْيكڪْ اى ڳبلَِ تي قِوت آُي تَ تؼلين ،آفتي کي هٌِي ڏيڻ خي قگَِ کي ّڌائڻ ۽ زكبقيت کي گِٽبئڻ ۾ اُن
ڪؽظاؼ اظا ڪؽي قگِي ٿي .اُب قبڳي ّلت ڄبڻ ،هِبؼتي ۽ ؼّيي کي ثِتؽ ثڻبئي ،ٻبؼڙى کي آفتي کي هٌِي ڏيڻ خي لبثل ڪؽي
قگِي ٿيً .مصبى کبًپْ ِء ٻيِؽ ثسبلي ّاؼّ ػول پڻ اًِيء لكن خي تؼلين غؼيؼي ثِتؽ ًوًْي ػول ۾ آڻي قگِدي ٿْ( .قبڳيْ)
يْڪُْبهب زڪوت ػولي  1994۽ آفتي گِٽبئڻ ثبثت ثيي اال لْاهي ڪبًفؽًف ُ ،2005يْگْ ػولي فؽين ّؼڪ 2005-2015 ،تست
لعؼتي آفتي کي هٌِي ڏيڻ ال ِء زل پيم ڪيب ّيب آُيُ .لٌعڙ ڏُبڪي اًعؼ ،هلڪي ۽ ػْام خي ؾًعگيي ،قوبخي ،هؼبني ۽ هبزْليبت ۾
لعؼتي آفتي خي ڪؽي ؾيبى ۾ چڱي گِٽتبئيء خي اهيع آُي .ثِؽزبل اُب نيء ،قؽڪبؼي هعظ ،لْهي ۽ ػبلوي قِڪبؼ ۽ قوْؼي ظًيب
خي قبڃَِ ًّعى ۽ قبئٌكعاًي خي هعظ کبًكْا ِء ًبهوڪي آُي .ظؽّؼت اى ڳبلَِ خي آُي تَ همبهي اظاؼى ۽ اى قبى قلِبڙيل ػْام کي
ضطؽى کي هٌِي ڏيڻ ّاؼي ظؽّؼي ڄبڻ ۽ ّقيلي غؼيؼي قگِبؼّ ثٌبيْ ّڃي تَ خيئي اُي پٌٌِدي پٌٌِدي زلمي ۽ ػالئمي اًعؼ ثِتؽ
اًتظبم ڪبؼيء غؼيؼي ،ضطؽى کي گِٽبئي قگِي .لعؼتي آفتي خي ؾظ ۾ ايٌعڙ اقؽًعڙ ۽ غؽيت هلڪ ،ضصْصي اُي خي ّٽ آفتي کي
هٌِي ڏيڻ خي لبثليت ۽ ّقيلي خي کْٽ آُي ،تي کي ٻيي خي همبثلي ۾ ّڌيڪ ڌيبى ڏيڻ خي ظؽّؼت آُي.
ثيي االلْاهي تؽليء خب زعف ،خٌِي ۾ هليٌين پڌؼائيْى ۽ اػالى پڻ نبهل آُي ،خيڪڏُي ُؽ ًمطي ۾ آفتي کي هٌِي ڏيڻ خي اًتظبم
ڪبؼي کي نبهل ًَ ڪٌعا تَ گِؽثل ڪبهيبثي زبصل ًَ ٿيٌعي.
 _4ٻبؼى ۽ اقڪْلي تي لعؼتي آفتي خب پًْعڙ اثؽ

“آفتْى اقبى کي اڳ کبى ّڌيڪ ثي گِؽ ،غؽيت ۽ ڪوؿّؼ ڪؽيْ ڇڏيي .خيڪڏُي هْى ّٽ ٻَ ايڪڙ ؾهيي آُي تَ لعؼتي آفت خي
ڪؽي تجبَُ ٿي ّيل ؾهيي کبى پْ ِء هْى ّٽ ڇب ثچيْ آُي خْ آ ُء ؾًعَُ ؼُبى ۽ پٌٌِدي ٻچي خْ پيٽ پبلي قگِبى( ”.هبقتؽ ُبؼّى
ثلْچ ،گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل  ،يْقي کْقڪي ،ثعيي)
خيئي تَ ٻبؼ ػوؽ ۾ ًٌڎّ ُئڻ ڪؽي ۽ خكوبًي غؽذ ڪوؿّؼ ُئڻ ڪؽي ،آفتي خي ّلت ۾ اًتِبئي ضطؽي ۾ ؼُي ٿْ ،آفتي خْ اّچتْ
ڪڙڪڻ ۽ اڳڪٿي ًَ ُئڻ ،۽ ضطؽى کي هٌِي ڏيڻ ثبثت تؽثيت ًَ ُئڻ قجت ًمصبى خْ ضطؽّ خٌِي ۾ ؾضوي ٿيڻ ،هؽڻ ۽ اپبُح ٿيڻ
خْ اهڪبى ّڌي ّڃي ٿْ .خيڪڏُي ڪب لعؼتي آفتُ ،لٌعڙ اقڪْل ظّؼاى اچي ٿي خِڙّڪ :پبڪكتبى ۾ آڪٽْثؽ ّ 2005اؼّ
ؾلؿلْ ،تَ اُْ ٻبؼڙى ال ِء ّڌيڪ تجبَُ ڪي ٿئي ٿْ .اى ؾلؿلي ۾ ُ 17ؿاؼ هؼصْم خبًيي کبًكْا ِء  900اقتبظى خْى خبًيْى ثَ ظبيغ
ٿيْى ۽ ُ 50ؿاؼ هبڻِْ نعيع ؾضوي ٿيب ،خي هبى اڪثؽ ُويهَ ال ِء هؼػّؼ ثڻدي ّيب .اى ۾ ُ 10ؿاؼ اقڪْلي ػوبؼتْى تجبَُ ٿي ّيْى
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۽  3لک ٻبؼڙا ؾضوي ٿيب .اًِي هبى  80قيڪڙّ کبى ّڌيڪ ػوبؼتْى ثبالڪْٽ ،هظفؽ ڳڙَُ ۽ هبًكؽٍ ۾ اڏيل ُيْى 2004 .۾ قؽي
لٌڪب ۾ قًْبهي آئي ،خيڪب ُ 13ؿاؼ ٻبؼى کي ڳيِي ّئي .پبڻيء خي ضطؽًبڪ لِؽى ،قؽي لٌڪب خي  51۽ هبلعيپ خي  44اقڪْلي
خب ًهبى هٽبئي ڇڏيب ،اُڙي غؽذ اًڊًّيهيب خي  2135اقڪْلي کي پڻ تجبَُ ڪؽي ڇڏيْ ،خٌٌِدي ًتيدي ۾ تمؽيجي ُڪ لک ُ 50ؿاؼ
ٻبؼ اقڪْل ًَ ّڃي قگِيب(vi) .
ُيٽي ّاؼّ ضطؽًبڪ ؾلؿلْ قبل  2010۽ غْفبى ڪدَِ ڏيٌِي اًعؼ ُ 2ؿاؼ کبى هٿي ٻبؼى کي ڳڙڪبئي ّيْ ۽ فلپبئٌي هٽيء خي ّڏيي
ڇپي  2009ظّؼاى  200کبى ّڌيڪ ٻبؼى کي ؾًعَُ ؾهيي ظّؾ ڪؽي ڇڏيْ .چيي خي يبًگؿي ظؼيب خي ٻْڏ  1998ثَ 9
هليي کبى ّڌيڪ ٻبؼڙى کي ًمصبى ؼقبيْ ۽ ُ 48ؿاؼ  766اقڪْلي کي هڪول غؽذ يب اڌ تجبَُ ڪؽي ڇڏيْ .قبڳئي قبل،
ايل قلْاڊّؼ ۽ ًڪبؼاگْا خي تيؿ غْفبى تمؽيجي  900اقڪْلي کي ثٌَِ تجبَُ ڪؽي ڇڏيْ .قبڳئي ؼيت ،ثبم ۾ پيم ايٌعڙ
ايؽاًي ؾلؿلي  2003۾ اقڪْلي خي ّڏي اًگ کي قطت هتبثؽ ڪيْ ،خٌِي ۾  10000ٻبؼڙا ۽  1200اقتبظ هؽي ّيب ۽
تمؽيجي  32000ٻبؼڙا هتبثؽ ٿيب (UNEP 1998) .هْخت اى کبى ثَ اثتؽ اُْ تَ هيبًوؽ ّاؼي ًؽگف ّاچْڙي  2008۾ 2250
اقڪْل هڪول غْؼ تجبَُ ٿي ّيب ۽  750اقڪْلي ۾ ّڏا ڏاؼ ّخِي ڇڏيب .قبڳئي ّاچْڙي  2008ثٌگالظيم ۾ 496
اقڪْلي کي هڪول تجبَُ ۽  2110اقڪْلي کي ڇيِْ ؼقبيْ .فلپبئي خي قبهًْڊي غْفبى  ،2006قٌعـ ڏاکڻي اّلَِ
ظلؼي ۾  60قيڪڙّ کبى هٿي اقڪْلي کي ًمصبى ؼقبيْ( .قبڳيْ)ّ .ثبئي هؽظي ۽ کبڌي خي کْٽ خي پيم ًظؽ،
پبڪكتبى ۾ آيل  2011۽ ّ 2009 ،2010اؼيي ٻْڏى ،لکيي اقڪْل ّيٌعڙ ٻبؼڙى کي قڌي تْڙي اڻكڌي غؽذ هتبثؽ ڪيْ.
اُب ڳبلَِ ڌيبى غلت آُي تَ تمؽيجي ُڪ ثليي  14قبلي خي ػوؽ کبى گِٽ ٻبؼڙا لعؼتي آفتي خي ؾظ ۾ هْخْظ ػالئمي ۾ ؼُي
ٿب.

 _5تؼلين ۽ ٻبؼڙى تي پًْعڙ ًفكيبتي اثؽ

آفتي خي ّؼ چڙٌُعڙ ٻبؼ ،هطتلف لكوي خي ڀيبًڪ ًتيدي کي هٌِي ڏيي ٿب .پالى اًٽؽًيهٌل خي ُڪ تسميك هطبثكُ ،ڪ ڀبڱي ٽي کبى
ّڌيڪ ٻبؼى ال ِء هْت خي ضجؽ خْ گٌِڊ ّڄي ٿْ ۽ خيڪي ثبلي ثچي ٿب ثؼع ۾ اًِي خي هٿي ڄبڻبيل اًگ کبى ّڌيڪ هْت ّالؼي ٿئي
ٿي .خِڙي غؽيمي قبى زڪْهت ۽ ٻيب کْڙ قبؼا اظاؼا اى تي ؼ ِظػول ڪي ٿب پؽ قٌعى آّاؾ گِڻْ ڪؽي اڻ ٻڌّ ؼُديْ ّڃي خْ اُي
ضطؽى خي اڳْاٽ ؼّڪٿبم ،ضطؽى کي هٌِي ڏيڻ ۽ اى کبًپْ ِء ّاپف ثِتؽيء ّاؼى هؽزلي تي ڪن ًَ ٿب ڪي۔ ثچي ّيل ٻبؼ ،اى ّلت
خي ّٺ ّٺبى ۽ اهي اهبى خي ُيٺ هٿي ٿيل صْؼتسبل خْ ًبخبئؿ فبئعّ ّٺٌعڙى خي ّؼ چڙُيْ ّڃي ۽ اُي کيي هطتلف غؽيمي قبى
غلػ اقتؼوبل ڪي ٿب .اى صْؼتسبل ۾ صعهي ،پهيوبًي ،ضْف ،ڪبّڙ ،هدجْؼي ۽ ٻيي ڪيتؽى لكوي خي غٌُي ظٻبئي خْ نڪبؼ ٿيي
ٿب .تؼلين خي اڌ ۾ ؼُدي ّڃڻ ۽ ٻيِؽ ؼّؾهؽٍ ّاؼي ؾًعگيء ڏاًِي هْٽڻ خب ضيبل کيي پؽيهبى ڪٌعا ؼٌُعا ٿب .قٌعى ًفكيبتي ،تؼليوي ۽
اى لكن خي ٻيي ظؽّؼتي کي اڪثؽ ًظؽاًعاؾ ڪيْ ّيٌعّ آُي .قٌعى فمػ خكوبًي ظؽّؼتي خْ ضيبل ؼکيْ ّيٌعّ آُي .اُڙى ّلتي ۾
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ٻبؼى کي اًتِبئي ًگِعانت خي ظؽّؼت ًُْعي آُي ،خٌِي کي ثٌَِ ًظؽاًعاؾ ڪيْ ّيٌعّ آُي .ايتؽيمعؼ خْ هعظ فؽاُن ڪٌعڙ اظاؼا
پڻ ٻبؼڙى خي کْڙ قبؼيي ظؽّؼتي خي هطتلف پِلْئي کي ًظؽاًعاؾ ڪؽيْ ّڃي(vii) .
ٽٽل ۽ تجبَُ ٿيل اقڪْل ًَ فمػ هؼبني ًمصبى ؼقبئيي ٿب پؽ اُي تؼليوي زبصالت کي پڻ گِٽبئيي ٿب .تؼليوي ضبصيت ،نبگؽظ ۽ اقتبظ
خي ّچ ۾ ڪيتؽائي ڏيٌِي ،ڪڏُي ڪڏُي تَ هِيٌي خب هِيٌب ،ڪْ ثَ ؼاثطْ ًَ ُئڻ ۽ ثبلبػعي ًَ هلڻ خي ڪؽي توبم گِڻْ هتبثؽ ٿئي
ٿي .خيڪڏُي ثؼع ۾ اقڪْل خْ هبزْل قبؾگبؼ ًَ ٿْ ٿي قگِي تَ ڪبفي نبگؽظ اقڪْل اچي ثَ ڪْ ًَ ٿب .اقتبظ يب تَ غيؽ زبظؽ
ؼُي ٿب يب اُي ضْظ ڪي ههڪالتي کي هٌِي پيب ڏيٌعا آُي يب ڪي ظٻبئي خْ نڪبؼ ًُْعا آُي .خيڪڏُي اى ظّؼاى اقڪْل خْ
ؼڪبؼڊ ُيٺ هٿي ٿي ّڃي ٿْ تَ هٌدِبئي کْڙ قبؼا پٌٌِدي گؽيڊى خي يب اى کبى هٿئيي گؽيڊ ۾ ڪبفي ػؽصي کبى ّٺي ڪن ڪؽڻ
خي ثبثتي ئي ًَ ٿب پيم ڪؽي قگِي .ٻبؼڙى خي خيكتبئيي ضطؽى کي هٌِي ڏيڻ خي قگَِ کي ًَ اڀبؼيْ ّيٌعّ تيكتبئيي ّالعيي ،اقتبظ
۽ الڳبپيل اّڙي پبڙي خب هبڻِْ ٻبؼى کي ًفكيبتي اثؽى هبى ڪڎڻ ال ِء ثيْـ ؼٌُعا .آفتْى ٻبؼڙى خي اهيعى ،ضْاثي ،ضْاُهي ،اڳيبى
ّڌڻ خي صالزيتي ۽ هكتمجل قٌْاؼڻ خي خڳوڳ ڪٌعڙ قْچي کي خٌِدِْڙيْ ڇڏيي(viii) .
 _6تؼلين ،هسفْظ اقڪْلي ػول ۽ آفتي خي ضطؽى کي گِٽبئڻ خْ ڳبًڎاپْ

“ٻبؼى ۾ قبڳئي ئي ّلت کْڙ قبؼيْى نيْى ڄبڻڻ ۽ اًِي کي ثِتؽ ًوًْي قودِڻ خي قگَِ هْخْظ ًُْعي آُي”.
(هسوع زٌيف ،گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل ،يْقي کْقڪيء ۾ ڪؽايل ڳبلَِ ٻْلَِ ۾ نؽڪت ڪٌعڙ)
 UNISDR’sخي قيڪؽيٽؽيٽ ۽ ڀبئيْاؼى پبؼاى آفتي خي ضطؽى کي گِٽبئڻ ّاؼي هِن  2006۽  2007خي اُن ًمطي ۾ آفتي خي
ضطؽى کي گِٽبئڻ ۽ هسفْظ اقڪْلي خْ ثبلبػعي اػالى ڪيْ ّيْ آُي“ .آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئي خي نؽّػبت اقڪْلي کبى”
ّاؼي هِن خْ همصع زڪْهتي ،ػبم هبڻِي ۽ فؽظى کي ڄبڻ هِيب ڪؽڻ ۽ هتسؽڪ ڪؽڻ آُي تَ خيئي اى ڳبلَِ کي يميٌي ثڻبئدي تَ
“آفتي خي ضطؽى کي گِٽبئڻ ّاؼّ هعوْى ،اًتِبئي زكبـ هلڪي ۾ اقڪْلي ًصبثي ۾ ثبلبػعي نبهل ڪيْ ّڃي ۽ اقڪْلي ػوبؼتي
کي اُڙيء ؼيت ٺبُيْ ّڃي يب ٻيِؽ هؽهت ڪئي ّڃي ،خْ اُي لعؼتي ضطؽى کي هٌِي ڏيڻ خي لبثل ٿي قگِي ”.اقڪْلي زفبظت
خي ثيي االلْاهي ڪبًفؽًف  2006خيڪب ڀبؼت (ازوع آثبظ) ۾ ٿي گػؼي ،اى ۾ تؼلين قبى الڳبپيل ُيْگْ فؽين ّؼڪ خي ظؼخَ ثٌعي ۽
هسفْظ ۽ هعجْغ ثمبفت کي يميٌي ثڻبئڻ خْ چيْ ّيْ.
خبپبى ،تؽڪي ،اٽلي ،اًڊًّيهيب ،ؼّـ ۽ ڪدَِ ٻيي هلڪي خي ًصبة ۾ پيم ايٌعڙ آفتي کي هٌِي ڏيڻ خِڙى ػٌصؽى کي نبهل ڪيْ
آُي ،اتي خبًي ًمصبى قويت ٻيْ ًمصبى ثَ گِٽيْ آُي ،ثٌكجت اًِي هلڪي خي ،خي ًصبة ۽ تؽثيت خي غؼيؼي ٻبؼى ۽ ػبم هبڻِْء
کي ضطؽى کبى هٌِي ڏيڻ ال ِء تيبؼ ًبُي ڪيْ .يًْيكڪْ خي خْڙيل ؼٌُوب اصْلي ۽ يًْيكيف پڻ اقتبظى ۽ پبليكي خْڙيٌعڙى خي
ؼٌُوبئي ڪئي آُي تَ خيئي آفت زكبـ ًصبة ال ِء ڪبهيبة غؽيمب اضتيبؼ ڪيب ّڃي .ڪيْثب ۽ خبپبى خيبى ،غيؽًصبثي ۽ غيؽ تؼليوي
هٌصْثْ پڻ خْڙي قگِدي ٿًْْ .ى ،هبزْليبت قبى الڳبپيل ۽ قوبخي غْؼ لبث ِل لجْل زلي کي همبهي هبُؽى خي هعظ قبى ،ٻيي هلڪي
خِڙّ تؽتيت ڏئي قگِدي ٿْ.
خيتْڻيڪ ايوؽخٌكيء ۾ اقڪْلي ۽ ٻبؼى خي زفبظت کي ّڏيء زع تبئيي لجْل ڪيْ ّيْ آُي پؽ آفتي خي ضطؽى کي گِٽبئڻ ۾ ضْظ
ٻبؼى خي ڀبئيْاؼي ُڪ ًئيي اڀؽًعڙ قْچ آُي .ٻبؼڙى خْى ظؽّؼتْى ۽ پكٌع ،آفتي ظّؼاى تْڙي ثؼع ۾ اڪثؽ ّڏڙى ،هبُؽى خي
غؽفبى پيم ٿيٌعيْى ؼُيْى آُي .ٻبؼى ال ِء ڪن ڪؽڻ قبى گڏّگڏ اى ڳبلَِ خي پٌٌِدي اُويت آُي تَ آفتي خي ّلت ۾ ٻبؼڙى خي
زفبظت ال ِء ۽ کيي پيم ايٌعڙ ضطؽى کي گِٽبئڻ ال ِء قبڻي گڏخي ڪن ڪديّ .ڌيڪ اُْ تَ ػْؼتْى ۽ ٻبؼ اڪثؽ گڏ ًُْعا آُي ۽ اًِي
کي ُڪ ئي گؽّپ ۾ ليکيْ ّيٌعّ آُي .خڏُي تَ اُب زميمت هڃڻي پًْعي تَ اقڪْلي ٻبؼى خي الڳ ظؼخي ثٌعي ؼکي ّڃي .آفتي
ظّؼاى ػْؼتي ۽ ٻبؼڙى خي ظؽّؼتي کي خيڪڏُي گڏ ڏٺْ ّيٌعّ تَ ػيي هوڪي آُي تَ ٻبؼڙى خْى ظؽّؼتْى ًظؽاًعاؾ ٿي ّڃي،
ٻبؼى کي پبليٌعڙ هبئؽّى ۽ قٌڀبليٌعڙ فؽظ ٿي قگِي ٿْ تَ قٌعى ظؽّؼتي کي ٻڌائڻ ۾ اًصبف ًَ ڪؽي قگِي( .قبڳيْ)
اى زميمت قبى گڏّ گڏ اُب ڳبلِ قودِڻ گِؽخي تَ اى ۾ اقبى خي ايٌعڙ ًكلي کي هسفْظ ثٌبئڻ ال ِء ڄبڻ ۽ هِبؼتي هِيب ڪؽڻ خْ خؿ
نبهل آُي .خيكتبئيي تؼليوي اظاؼا ايتؽا زكبـ ،ثبضجؽ ۽ اڳي کبى ّڌيڪ هتسؽڪ ًَ ٿب ٿي ّڃي تيكتبئيي اقڪْل ۽ اقڪْلي تؽثيت،
اقبى خي “ػبلوي پؽائوؽي تؼلين” خي لْهي ۽
ثيي االلْاهي زعفي کي زبصل ًَ ڪؽي
قگٌِعي.
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“خيكتبئيي اقبى اى خي گڏيل غهيعاؼي لجْل ًَ ٿب ڪؽيْى تيكتبئيي نبگؽظ ۽ اقتبظ ؼّؾ ؼّؾ ايٌعڙ آفتي خي ًتيدي ۾ پٌٌِدْى زيبتيْى
ّڃبئيٌعا ؼٌُعا.

 _7آفته جي خطرن ۾ گهٽتبئيء کي وصبة ۾ شبمل ڪرڻ جي اهميت ۽ ٻبرڙن جى ممڪىه ڪردار

“ڪِڙّ ثَ هعوْى ُدي ،آفتي ثبثت تؼلين ًصبة خْ الؾهي زصْ ُئڻ گِؽخي قٌڌّء خْ کبٻْ ڪٌبؼّ ُي قبل ۽ قبڄْ ڪٌبؼّ
گػؼيل قبل ،هطلت تَ اڌ قٌڌ قڄْ قبل آفت ؾظٍ ؼُي ٿي .ايل ثي اّ ڊي ۽ آؼ ثي اّ ڊي اى لكن خي ضطؽى کي ُٿي ڏيي ٿب”.
(تٌْيؽ آؼائيي ،ثعيي خْ صسبفي)
لعؼتي آفتي خي ضطؽى کي گِٽبئڻ ّاؼّ هعوْى پڙُبئڻ ضْظ ُڪ ّڏي هِبؼت آُي .خيڪڏُي اُْ هعوْى پبڙُڻ خْ غؽيمْ
هْخْظٍ غؽيمي خيبى ڇكْ ًُْعّ تَ اُْ اى هكئلي کي ًصبة ۽ قکيب خي ظائؽي کبى پؽتي ڌڪي ّيٌعّ .ػولي ڄبڻ ۽ هِبؼت خي
ه ِعًظؽ اى کي ػول خْڳي ،هتسؽڪ ۽ ُڪٻئي کبى قکيب زبصل ڪٌعڙ ڄبڻ چئي قگِدي ٿْ .خيئي تَ ؼّيي ،اصْلي ۽ الڙى ّاؼي
فؽين ّؼڪ ۾ ٻڌايْ ّيْ آُي تَ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي تؼلين ڪيتؽيي ئي هِبؼتي ۽ فٌي کي تيؿتؽ ثڻبئي ،نبگؽظى کي آفتي کبى
ثچبء ال ِء آهبظٍ ڪؽي ٿي ۽ ُْ تڏُي ئي قوبج ۾ پٌٌِدْ غهيْاؼاًَ ڪؽظاؼ اظا ڪؽي قگِي ٿب .آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ثبثت ڄبڻ
خْ ػول هتسؽڪ ،تدؽثي تي ٻڌل ۽ ُڪ ٻئي ک بى قکڻ خي اصْل تست ٿئي ٿْ .هِبؼت يب في زبصل ڪؽڻ خْ هطلت آُي تَ اى
گِؽثل هِبؼت کي ثبؼ ثبؼ ظُؽايْ ّڃي .اًِيء ڪؽي ،آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء قبى ڳٌڎيل ؼّايتي ،ؼّيي ۽ هِبؼتي کي ػولي
ثٌيبظى تي خبًچي ۽ پْ ِء اقڪْل اًعؼ ثسث ُيٺ آڻڻ خي ظؽّؼت آُي(xi) .قيْ ظي چلڊؼى اظاؼي ) )2008قؽي لٌڪب خي ُڪڙي
ٻبؼ خي ثِتؽيي ڳبلَِ پيم ڪٌعي لکيْ ُْ تَ“ خيڪڏُي ٻبؼى کي آفتي کبى ثچڻ خي تؽثيت ڏًي ّڃي تَ اُي قوبج ۾ اًمالة ثؽپب
ڪؽي قگِي ٿب ڇبڪبڻ خْ اُي اقڪْلي ۽ ڳْٺي خي هكتمجل خب ؼکْاال آُي .اى کبًكْا ِء ،خيئي تَ اڄ خب ٻبؼ آئيٌعي خب ّالعيي آُي،
تَ اُي يميٌي پٌٌِدي ڄبڻ پٌٌِدي اّالظ تبئيي ظؽّؼ هٌتمل ڪٌعا ۽ اُڙيء ؼيت آفتي کبى ثچڻ خي قکيب قڄي قوبج خي ڪؽت ثڻدي
پًْعي ۽ ًكل ظؼ ًكل هٌتمل ٿيٌعي ؼٌُعي(xii) ”.
 UNESCOاى ڳبلَِ خي ڀؽپْؼ ّڪبلت ڪٌعّ ؼُيْ آُي تَ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ،تؼلين غؼيؼي ٽي غؽيمي قبى هبڻِي تبئيي
پِچبئي ّڃي :اّليت اى ڳبلَِ کي ڏًي ّڃي تَ ٻبؼى خْى ؾًعگيْى ثچبيْى ّڃي ۽ کيي ّڌ کبى ّڌ ؾضوي ٿيڻ کبى ثچبيْ ّڃي .ٻيْ ،آفتي
ظّؼاى تْڙي اى کبى ُڪعم پْ ِء اى ڳبلَِ کي يميٌي ثڻبيْ ّڃي تَ تؼليوي ػول گِٽ کبى گِٽ هتبثؽ ٿئي ۽ ٽيْىُ ،ڪ اُڙي قگِبؼي
ًوًْي هبڻِي کي تيبؼ ڪيْ ّڃي خيڪب گِٽ ۾ گِٽ ٻبُؽئيي اهعاظ تي تڪڙّ پٌٌِدي پيؽى تي اٿي کڙي ٿئي ۽ قوبخي ،هؼبني ۽
ثمبفتي ًمصبًي کي گِٽبئي قگِي .اُڙي تؼلين خيڪب هكئلي خب زل ڪڎڻ ،هكئلي کي ثبؼيڪ ثيٌيء قبى خبًچڻ ۽ قوبخي ۽ خػثبتي
ؾًعگيء کي ثِتؽ ثڻبئڻ خْ ڏاى ُء قيکبؼي ،قب ٻبؼى تْڙي ؼاڄي کي لْت ثطهيء ٿي .آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئي خي هٌبقت تؼلين،
هؼبني ،قوبخي ۽ اؼظگؽظ خي هبزْل خي ڳبًڎاپي کي پڻ ًظؽ ۾ ؼکٌعي ،فبئعّ ؼقبئي ٿي(xiii) .
خيئي تَ ُيْگْ فؽين ّؼڪ خي “ػولي اّليتي” ( )2005-2015۾ اڳْاٽ ئي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي همبهي ،لْهي ۽ اظاؼتي
اصْل تست پيم ڪيْ ّيْ آُي ۽ قٌعـ اًعؼئيي خؿى کي ًظؽ ۾ ؼکٌعي ،آفتي کبى ثچبء ّاؼي ػول کي هعجْغ ڪٌعي ۽ تؼلين ۽ ًْاڻ
خْ اقتؼوبل ڪٌعي هسفْظ ۽ قگِبؼي تِػيت ۽ ؼّايتي کي ُٿي ڏيڻ خي تدْيؿ پيم ڪئي ّئي آُي .اى ۾ اُب ڳبلَِ ثَ ثسث ُيٺ آًعي
ّئي آُي تَ “ًمصبً ي ،زكبقيتي ۽ آفتي کي هٌِي ڏيڻ خي اًتظبم ڪبؼي خي هؼلْهبت ۽ ڄبڻ خي گڏيل ۽ هؤثؽ فؽاُوي پڻ ُڪ
هسفْظ ،قگِبؼي ۽ ثچبء خي تعثيؽى تي ٻڌل هؼبنؽي خي ظبهي آُيً ”.ئيي تْڙي اصلْڪي ۽ ًكل ظؼ ًكل ايٌعڙ ڄبڻ خيڪب اًتِبئي
زكبـ هلڪي خي ظؽّؼتي خي پيم ًظؽ قبهِْى آئي آُي ،اى کي قبظي ۽ قلْڻي ًوًْي ،پٌٌِدي قوبخي ۽ ثمبفتي الڙى کي ًظؽ ۾
ؼکٌعيُ ،يٺ تبئيي پِچبئڻ خي ظؽّؼت آُي .اُب ػولي ڪن ڪٌعڙى ،تؼليوي ۽ قبئٌكي هبُؽى کي ُوٿبئي ٿي تَ اُي آفتي خي ضطؽى
۾ گِٽتبئيء تي ڪن ڪي ۽ گڏيل قِڪبؼ ۽ ثسث هجبزثي کي اڳيبى ّڌائيي.
ػولي خْ فؽين ّؼڪ تدْيؿ ڪؽي ٿْ تَ الڳبپيل پبليكيْى ،پالى ۽ ّؼخب ِء ۾ ايٌعڙ ههمي قبى گڏّگڏ تؽثيتي ،کْخٌبئي تي ڪن ڪيْ
ّڃي ۽ قڀ کبى اُن اُْ تَ اقڪْلي ال ِء ػبم ۽ ضبو لكن خْ ًصبة خْڙيّْڃي .همبهي قطر تي ضطؽى خْ ڪبٿْ لڳبئڻ ۽ آفتي کبى
ثچبء ّاؼا پؽّگؽام اقڪْلي اًعؼ ظؽّؼ نؽّع ڪؽڻ گِؽخي .هلڪي زڪْهتي کي اُْ تدْيؿ ڪيْ ّيْ آُي تَ اُي پٌٌِدي
پٌٌِدي هلڪي اًعؼ ٻبؼڙى کي تؽثيت ۽ قکيب خب هْلؼب فؽاُن ڪي.
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پف هٌطؽ ۾ ،اقڪْلي ۽ ٻيي اظاؼى خي اًعؼ تْڙي ٻبُؽ همؽؼ ڪيل ؼظبڪبؼ پڻ اى ڏـ ۾ اُن ڪؽظاؼ اظا ڪؽي قگِي ٿب.
قبڳئي ئي ِ
ثمبفت ۽ صٌف ثبثت تؼلين خب ثَ هْلؼب فؽاُن ڪؽڻ گِؽخي .هْقويبتي ۽ آثِْا خي اثؽى ۽ ًمصبًي خْ ػلن زبصل ڪؽڻ خي
ٽيڪٌيڪي ۽ قبئٌكي صالزيت فمػ تؼلين غؼيؼي ئي هوڪي آُي .فؽين ّؼڪ هْخت ،هيڊيب يب ٻيي غؼيؼي ّقيلي ػْاهي ؼا ِء ۽ تؼليوي
هِن پڻ لْهي قطر خي ؼٿبثٌعيء ال ِء ظؽّؼي آُي .ثباضتيبؼ ۽ ٻيي اظاؼى خي ليبلت ۽ ڄبڻ پڻ ًمصبًي کي گِٽبئڻ ۽ آفتي خي ثِتؽ
اًتظبم ڪبؼيء ۾ هعظگبؼ ثبثت ٿي قگِي ٿب .تؽثيتْى ،فٌي هْاظ ۽ اظاؼتي ّقيال آفتي کي هٌِي ڏيڻ ۾ هعظ ڏئي قگِي ٿب(xiv) .
اقڪْل خي اًتظبم ڪبؼي ،نبگؽظى ،اقتبظى ۽ الڳبپيل اضتيبؼيي کي آفتي خي ؼّڪٿبم ّاؼي ػول ۾ نبهل ڪؽڻُ ،ڪ ثِتؽ ۽
هسفْظ ػلوي هبزْل پيعا ڪؽڻ خْ ظبهي آُي .هتْلغ ۽ غيؽ هتْلغ آفتي کبى ثچڻ خْى ههمْى ًصبثي تْڙي غيؽ ًصبثي قؽگؽهيي
خْ زصْ ُئڻ گِؽخي .اقڪْلي خب لعؼتي آفتي کبى ثچڻ خب پالى ،لْهي ثچبء خي هٌصْثي خْ زصْ ُدڻ گِؽخي .لعؼتي آفتي ال ِء
زكبـ لؽاؼ ڏًل ػالئمي ۾ تؼلين خب گِٽ ۾ گِٽ هؼيبؼ همؽؼ ڪؽڻ گِؽخي .قکڻ ۽ قيکبؼڻ خي پالًي خي تؽثيت ظّؼاى ،هؼػّؼ
ٻبؼڙى ۽ اًِي ٻبؼى خيڪي اڃب اقڪْل ۾ اچڻ خِڙا ًبُي ،کي ڌيبى ۾ ظؽّؼ ؼکڻ گِؽخي.

 _8قٌڌ ۽ پٌدبة خي ًصبثي ڪتبثي ۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خب غؽيمب نبهل ڪؽڻ

“آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي ًصبة ۾ نبهل ڪؽڻ کبى ثَ اڳ ۾ تُْبى کي اقڪْل گِؽخي”.
(ًبظؼ نبَُ ،ٺٽي خي ڏُيي خوبػت خْ نبگؽظ)
تؼلين تي ڪن ڪٌعڙ هبڻًِْ ،صبثي اضتيبؼيْى ،پبليكي خْڙيٌعڙ ،هبُؽ ۽ ًظؽثبًي ڪٌعڙ ڪبهيٽيي خي هيوجؽى ّٽ ،پبڪكتبى خي
هطتلف ػالئمي خي خبگؽافيبئي ۽ ؾهيٌي زبلتي ۽ هطتلف لكوي خي آفتي خي اهڪبًي کي قودِڻ خي صالزيت ُئڻ گِؽخي .ڪبفي
هكئلي خْ زل اى ڳبلَِ ۾ ثَ لِڪل آُي تَ ڪٌِي ثَ ػالئمي ۾ پيم ايٌعڙ آفتي خي لكوي ۽ تيؿيء کي قودِدي .ػبم هبڻِي خب گؽّپ
خيڪي اُڙى ضطؽى خي هتبثؽيي هٌدِبى ُدي ،تي خي ڄبڻ ُڪٻئي قبى ڳبًڎاپْ ؼکي ٿي .الڳبپيل اضتيبؼيي کي ثِتؽ اًعاؾّ ًُْعّ تَ
ٻبؼڙا ئي ڇْ ايٌعڙ هْقويبتي تجبَُ ڪبؼيي خْ قڀ کبى ّڌيڪ نڪبؼ ٿيي ٿب .اُب ڳبلَِ پڻ الڳبپيل آُي تَ اى ڳبلَِ خي ڄبڻ ؼکدي تَ
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ڪِڙي ػالئمي ۾ ڪِڙي اقڪْل ۾ ڪيتؽا ٻبؼ ضطؽى ّاؼى صْؼتسبل ۾ تؼلين زبصل ڪؽي ؼُيب آُي .قبڳئي ؼيت ،هؼػّؼ ٻبؼى
خي ظؽّؼتي کي ڌيبى ۾ ؼکڻ پڻ اى قبى ههؽّغ آُي.
ظلؼي يب صْثبئي قطر تي زبظثي کبى ثچڻ خب هٌصْثب ،خي ۾ ٻبؼڙى خي ظؽّؼتي ۽ اّليتي کي ثبلبػعي نبهل ڪيْ ّيْ ُدي ،پڻ
اُن آُي .اُڙى هٌصْثي ۾ ٻبؼڙى خي ؼا ِء خي نوْليت ۽ هٌصْثي خڙڻ کبى پْ ِء ٻبؼى خي اًِي تبئيي ؼقبئي پڻ ُڪ اُن نؽغ آُي.
اى قبى گڏّگڏ ،تؼلين ۽ تؽثيت قبى الڳبپيل فٌي ۽ تؼليوي کْٽي کي ڄبڻڻ خي ثَ ّڏي اُويت آُي .اًِي قڀٌي ڳبلِيي خْ ضيبل ؼکڻ
کبًپْ ِء ئي اُْ تدْيؿ ڪؽڻ هوڪي آُي تَ ًصبثي ۽ غيؽ ًصبثي قؽگؽهيي ۾ ڇب ڪٿي ۽ ڪيتؽّ نبهل ُئڻ گِؽخي؟ ًصبة ۾ آفتي
خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي قلِبڙڻ اًتِبئي ًفيف ۽ پيچيعٍ هؽزلْ آُي .اًِيء ڪؽي اُْ اًتِبئي هؼمْل غؽيمْ آُي تَ قٌڌ ۽ پٌدبة
خي ًصبثي خي ڇٌڊڇبڻ ڪؽڻ ال ِء ُتي هْخْظ غؽيمي کي گڏّگڏ ثيبى ڪيْ ّڃي.
آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي قوْؼي ًصبة ۾ نبهل ڪؽڻ ال ِء ظؽّؼي آُي تَ اُْ قْچي قودِي ۽ تؽتيت ّاؼ غؽيمي قبى
ڪيْ ّڃي .اى ڳبلَِ خْ ضبو ضيبل ؼکيْ ّڃي تَ ازتيبغي تعثيؽّى ،تيبؼي ،زل ،زكبقيت خِڙى اُن هْظْػي کي نبهل ڪؽڻ
کبى اڳ ۾ اقبى خي زفبظت ۽ ضطؽى خي قبئٌف ثبثت اًتِبئي نؽّػبتي لكن خي هؼلْهبت کي ّڌايْ ّڃي.
ٻبؼى ال ِء اُْ ڄبڻڻ ظؽّؼي آُي تَ آفتي خب ڪبؼڻ ۽ ًتيدب ڪِڙا آُي ۽ اى لكن خي صْؼتسبل کي هٌِي ڏيڻ ال ِء اڳ ۾ ،اى ظّؼاى ۽
اى کبًپْ ِء اقڪْل اًعؼ تْڙي ٻبُؽ ڇب ڪؽڻ گِؽخي .اقتبظى کي ٻبؼڙى خي زفبظت ضبغؽ اقڪْل خي هبزْلً ،صبة ۽ غيؽ
ًصبثي ڪوي ڪبؼيي کي ثبلبػعي قودِڻْ پًْعّ .پؽائوؽي ۽ هڊل اقڪْل خي ًصبة کي ُت ڇٌڊيْ ڇبڻيْ ّيْ آُي .ٻيي هلڪي ۾
الڳبپيل اصْلي ۽ هؼلْهبت کي پڻ ثيبى ڪيْ ّيْ آُي.
ت
ٻڌايل ُؽ غؽيمي ۽ هبپي خب پٌٌِدب ُقٺب ۽ هٺب پبقب آُي پؽ ُؽ پِلْء خْ خبئؿّ ثبؼيڪ ثيٌيء قبى ّؼتْ ّيْ .خيتْڻيڪ اُب صبز ِ
اضتيبؼى خي هؽظي تي هٌسصؽ آُي تَ اُي ڪِڙي غؽيمي کي اپٌبئيي ٿب ۽ ڪِڙي کي ؼظ ڪي ٿب پؽ اُْ ظؽّؼ آُي تَ ُڪ
ڳْڙُي ڇٌڊڇبڻ اُّبى کي ُڪ ثِتؽ لكن خي چًْڊ ڪؽڻ ۾ هعظ ڏئي ٿيُ .ڪ يب ٻي کي ڇڏي ،ثبلي ٻٌِي صْثي خي هڙًي هعوًْي
کي هڪول غْؼ ڏٺْ ّيْ آُي ۽ الڳبپيل تدْيؿّى ڏًيْى ّيْى آُي .اًِيء قبى گڏّگڏ ػول خْڳب ضيبل ۽ هثبل پڻ ڏًب ّيب آُي.
خيتْڻيڪ اى تي هطتلف ضيبل آؼائيْى ؼُيْى آُي تَ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي ڄبڻ ڏيڻ ڪِڙي خوبػت کبى نؽّع ڪدي پؽ
تٌِي ًُْعي ثَ اى ثبثت قڀئي ُڪ ئي ڳبلَِ تي قِوت ًظؽ اچي ٿب .اڪثؽ اقتبظى ۽ الڳبپيل اضتيبؼيي خْ ضيبل آُي تَ “اُب ڄبڻ ٻبؼى
کي اى خوبػت کبى ڏًي ّڃي ،خڏُي اُي اى کي ثبلبػعي قودِڻ خي لبثل ُدي ۽ آفتي ّلت اى کي ػول ۾ ثَ آڻي قگِي ”.قٌعى
هطبثك اى لكن خْ هْاظ گِٽ ۾ گِٽ ٽئيي ظؼخي کبى نبهل ڪؽڻ گِؽخي .اُب ئي ػوؽ ۽ ظؼخْ ٿئي ٿْ خڏُي اڪثؽ ٻبؼ پٌٌِدي
اؼظگؽظ هْخْظ هكئلي کي قودِڻ نؽّع ڪي ٿب .اى کبى گِٽ ػوؽ ۾ ،تصْيؽّى يب ضبڪب ڪدَِ هعظ ڏئي قگِي ٿب پؽ ًثؽ ًَ .ڏُيي
خوبػت خي نبگؽظيبڻي هبؼئي پؽّيي چْي ٿي تَ “پؽائوؽي ۽ هڊل قطر تي پڙُبئڻ خب غؽيمب ۽ هْاظ ثَ هطتلف ُئڻ گِؽخي ”.ثمْل
هبقتؽيبڻي فؽزبًَ خي تَ“ ،ثِتؽيي ڪن اُْ ٿيٌعّ تَ ٽئيي کبى ّٺي ڏُيي ظؼخي تبئيي ڪب ُڪ آکبڻيً ،ظن يب هعوْى ُؽ قطر تي
نبهل ڪيْ ّڃي ”.ڪدَِ اقتبظى خي ؼا ِء هْخت خيئي تَ ٻِؽاڙيء ۾ ٻبؼڙيْى خلعي اقڪْل کبى ّيِيْ ؼُي ،تٌِي ڪؽي خيتؽّ
پِؽيي اُب ظؽّؼي ڄبڻ اًِي تبئيي هٌتمل ڪدي اّتؽّ ثِتؽ آُي .ٻِؽاڙيء ۾ پٌديي خوبػت کبى پْ ِء يب اى کبى ثَ اڳ ۾ ،ڇْڪؽيي خْ
ّڏّ اًگ ڪٌِي ًَ ڪٌِي قجت ڪؽي گِؽ ّيِيْ ؼُي .ٺٽي خي ڏُيي خوبػت خي نبگؽظيبڻي هبؼيَ خْ چْڻ ُْ تَ“ ،ٻِؽاڙيء ۾
ڇْڪؽيي ال ِء الڳ قکيب خْ ثٌعّثكت ڪيْ ّڃي خْ اًِيء ؼيت ئي ڇْڪؽيي خي هطصْو هكئلي تي ڳبلَِ ٻْلَِ ڪؽي قگِدي
ٿي ”.ڇْڪؽيْى گِؽظاؼيء خي ڪؽي يب ّؼي ٻٌي ٻبؼي خي ڪؽي غيؽ زبظؽ ؼُي ٿيْى.

 _8.1ؼّذ ڦْڪڻ يب پيِي ّڃڻ ّاؼّ غؽيميڪبؼ

“آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي ًصبة خْ الؾهي زصْ ُئڻ گِؽخي .اى زْالي قبى تؽثيت ڏيڻ اڃب ثَ ثِتؽ آُي .اى قبى اقبى خي
اى هكئلي ثبثت قودَِ ّڌًعي خيئي ڊيٌگي هڇؽ ثبثت قجك نبهل ڪؽڻ قبى ّڌي آُيُ .بڻ اقبى کي ضجؽ آُي تَ ڪِڙي ّلت ڇب ۽
ڪيئي ڪؽڻ گِؽخي .اُْ اًتِبئي ڪبؼآهع آُي”.
(ههتبق زكيي ،گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل ،ثكتي ظؼضبّاال)
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ؼّذ ڦْڪڻ يب ثٌَِ پيِي ّڃڻ ّاؼي غؽيمي هْخت ،هْخْظٍ ًصبة خي ڪيتؽى ئي هعوًْي ۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي نبهل
ڪؽي قگِدي ٿًْ .صبة کي اى ؼيت ڇٌڊيْ ڇبڻيْ ّيْ آُي تَ خيئي اُْ ڏقي قگِدي تَ ڪِڙي هعوْى ۾ ڪِڙّ هْاظ ۽ ڪيئي
نبهل ڪؽڻ خڳبئي .اُْ هؽزلْ يب تَ لفظي ًُْعّ يب ػولي ،هعوْى خي ڇٌڊڇبڻ ڪؽي اُْ ٻڌائيٌعّ تَ اُْ هعوْى ،هثلي خبگؽافي يب
قوبخي اڀيبـ ،اى ڪن ال ِء هْؾّى آُي يب ًَ ۽ گڏّگڏ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ّاؼّ هْظْع ،هطتلف هعوًْي هثلي اظة ،قبئٌف ۽
ؼيبظيء ۾ ڪِڙيء ؼيت نبهل ڪؽي قگِدي ٿْ.
“اڳيبى ّڌي ڪن ڪؽڻ” ڪؽڻ ال ِء ظؽّؼي آُي تَ اُڙى قيبقي ،هؼبني ،ثمبفتي ۽ قوبخي قججي کي پڻ خبًچيْ ّڃي خيڪي آفتي ۽
اًِي خي اثؽى کي ّڌائڻ يب گِٽبئڻ ۾ ڪؽظاؼ اظا ڪي ٿب .اًڊًّيهيب ۽ ٻيي ُڪ ٻي هلڪي کبًكْا ِء ،اُب نيء توبم گِٽ ًظؽ اچي ٿي تَ
آفتي کي هٌِي ڏيڻ ال ِء پؽاڻي اصلْڪي غؽيمي ۽ هِبؼتي کي پڻ ًصبة ۾ نبهل ڪيْ ّڃي (قبڳيْ) .آ ٌء ُتي اُْ ثبلبػعي ؾّؼ ڏئي
ڳبلَِ ڪٌعـ تَ ثچبء ۽ تيبؼيء خي همبهي غؽيمي خي ًهبًعُي ڪئي ّڃي ۽ اى کي اقڪْلي ڪتبثي ۾ پڻ نبهل ڪيْ ّڃي تَ خيئي
خيڪْ ٻبؼ پٌٌِدي هطصْو تِػيت ۽ ثمبفت هبى اڳ ۾ ئي قکيْ ّيٺب آُي ،قْ ّڌيڪ هعجْغ ٿئي .ختي ٻْڏّى يب اى لكن خْى آفتْى
ايٌعيْى ؼُي ٿيْى ،اتي همبهي هبڻِي خْ ًمطئَ ًظؽ ڏاڍّ اُن ٿئي ٿْ .قبڳئي ؼيت ،اُي ؼّايتْى ۽ ػبظتْى خيڪي آفتي خي اثؽى ۽
ضطؽى کي ّڌائيي ٿيْى ،تي کي ڪتبثي ۽ اقڪْلي تؽثيت غؼيؼي ظؽّؼ ًٌعڻ گِؽخي.
اقتبظ ،نبگؽظ ۽ اقڪْلي خْى ڪبئًْكلْى آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي پؽائوؽي ۽ قيڪٌڊؼي قطر خي ڪتبثي ۾ نبهل ڪؽڻ ال ِء
ُڪ زع تبئيي قبڳيب ۽ ڪدَِ هطتلف ؼايب پڻ ؼکي ٿيْى .خيئي تَ اًِيء ًمطئَ ًظؽ کي ثيبى ڪٌعي ،اى خي ظؼخَ ثٌعي ثَ ڪئي ّئي
آُي تَ خيئي پِؽئيي خوبػت کبى ّٺي اٺيي خوبػت تبئيي خي ًصبثي ڪتبثي خي ڇٌڊڇبڻ ڪؽي قگِدي .اى ڪن ۾ آقبًي ۽ ثِتؽ
تدْيؿى ضبغؽّ ،ڌ کبى ّڌ خوبػتي خي ڪتبثي خي پؽاڻي ڇبپي کي ثَ پڙُيْ ّيْ آُيُ .ؽ ڇٌڊڇبڻ خب چًْڊ ٽڪؽا ،يًْيكيف ۽ ٻيي
هبُؽى خي غؽيمي خي ّظبزت ڪي ٿب.
 _8.1.1قٌڌي ،اڙظّ ۽ اًگؽيؿي ًصبثي ڪتبثي تي هڪول ًظؽثبًي
ٺٽي ۽ ثعيي (قٌڌ) خي قوْؼى تؼلمي خي تمؽيجي هڙًي پؽائوؽي اقتبظى ،نبگؽظى ۽ ايف اين قي خْ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي
پيغبهي کي ًصبة ۾ نبهل ڪؽڻ ثبثت ،اى ڳبلَِ تي اتفبق ُْ تَ “ًصبة ۾ خيڪي ڪدَِ نبهل ڪيْ ّڃي اُْ قٌڌي ۽ آقبى قٌڌيء
خي هعوًْي ۾ ڪيْ ّڃي تَ خيئي اى خْ همصع زبصل ٿي قگِي .قٌڌ ۾ قٌڌي ٻْلي ئي ؼائح آُي .اقتبظ ،نبگؽظ ۽ هبئٽ ُؽ ڳبلَِ
ٻْلَِ اى ئي ؾثبى ۾ ڪي ٿب ۽ هٌدِف ايتؽي ّقؼت آُي خْ اُب آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء قويت ڪيتؽى ئي هْظْػي ۽ هكئلي کي
ثِتؽ ًوًْي پيم ڪؽي قگِي” .
اقتبظ ،نبگؽظ ۽ قوبخي ڪبؼڪي ،اى ضيبل تي ڪن ڪؽڻ ۾ ّڌيڪ ظلچكپي ّٺي ٿب ،خيڪْ کيي قٌعى ٻْليء ۾ قودِبيْ ّڃي .ؼّايت
هْخت ،اڳتي ُلي قٌڌي نبػؽ ،ليکڪ ۽ هبُؽ پڻ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء تي ًئيي اًعاؾ ۾ لکڻ نؽّع ڪٌعا.
ليَ ،هظِؽ ڳڙَُ ۽ ؼاخي پْؼ (ڏاکڻي پٌدبة) خي تمؽيجي اڌ کبى هٿي اقتبظى پڻ اڙظّ هعوْى خي گِٽ ّڌ قبڳئي ؼيت ّڪبلت ڪئي.
“اقتبظ ۽ نبگؽظ ًَ فمػ پٌٌِدي ٻْلي غؼيؼي نيي کي ثِتؽ قودٌِعا پؽ اُي اى لمبء کي پٌٌِدي آـ پبـ خي هبزْل هبى قکيل ڳبلِيي
قبى اى کي پڻ خْڙيٌعا .گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل ،ؼّخِبڻ خي هبقتؽ ػجعالسويع خي چْاڻي تَ“ ،همبهي ؾثبى خِڙّڪ
قؽائڪي اڙظّ کي پٌٌِدب لفع ڏًب ثَ آُي ۽ اى خب لفع پبڻ ۾ ظن ثَ ڪيب آُي .ڪيتؽيي ئي اقڪْلي خي هبقتؽيبڻيي پڻ اڙظّ ؾثبى ،کي
آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء هتؼلك هؼلْهبت فؽاُن ڪؽڻ خْ ثِتؽ غؼيؼْ لؽاؼ ڏًْ آُي .خيڪڏُي ٻبؼ ثٌيبظي نيْى اڙظّء ۾ پڙٌُعا تَ
اُي آقبًيء قبى اًِي کي پٌٌِدي ههبُعي ۽ تدؽثي ۾ آڻي قگٌِعا .تٌٌِڪؽي ،قٌڌي ۽ اڙظّ ئي نؽّػبت ڪؽڻ ال ِء ثِتؽيي هعوْى
آُي.
 _1.8.8.8سىڌي ۽ آسبن سىڌي زببن ۾ ادة
قٌڌ خي فطؽي ؾثبى ُئڻ ڪؽي ،قٌڌي اُڙّ هعوْى آُي ،خٌِي ۾

ٻبؼڙى کي قيکبؼڻ خي زْالي قبى آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء هتؼلك هطتلف پيغبم ۽ ضيبل ثطْثي نبهل ڪؽي قگِدي ٿب .اُْ ضيبل
ڪيتؽى ئي اقتبظى ،هبُؽى ۽ قوبخي ڪبؼڪٌي” ۽ قٌڌ خي ڪدَِ نبگؽظى پيم ڪيْ .قوْؼي قٌڌ خي اقڪْلي اًعؼ نبُ
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ػجعاللطيف ڀٽبئيء خي صْفيبڻي نبػؽي ،لْل ۽ پيغبم اڪؽيل ًظؽ آيب .اُْ غؽيمْ پٌدبة خي پؽائوؽي ۽ قيڪٌڊؼي اقڪْلي کبى
ثٌَِ هطتلف لڳْ .اٺيي خوبػت خي قجك پْؼُيت پؽچبؼ (صفسْ  )9هبزْليبت (و  ،)19نِؽي ثچب ُء قکيب (و  ،)22افؽاظي لْت
(و  ،)36نِؽيي خب فؽض (و  )62۽ اًكبيت (و  )86اُي قجك آُي خي ۾ آفتي خي
ضطؽى ۾ گِٽتبئيء قبى الڳبپيل پيغبم ۽ ڳبلِيْى ّڏي آقبًيء قبى ثٌب ڪٌِي ّڏي ڦيؽڦبؼ
خي ّخِي قگِدي ٿيْىُ .ت اڳ ۾ ئي آفتي خي ضطؽى کي هٌِي ڏيڻ خي زْالي قبى اُب
ؾيؽ ثسث اچي چڪي آُي تَ اُْ قڀ ڪدَِ ٻبؼڙى کي قکڻ خي ظؽّؼت آُي.
ڳبلَِ ِ
نِؽي ثچب ُء قکيب ،هبزْليبت ۽ اًكبًيت ّاؼى هعوًْي ۾ هبزْليبت ،هبزْليبتي گعالڻ ۽
قوبخي ڀالئيء خي ڪوي خي اُويت کي ڳٌڎيٌعي قڌّ ايوؽخٌكي ،اى خي تيبؼي ۽ اى کبى
ثچبء خي زلي ثبثت ڳبلَِ ٻْلَِ ڪؽي قگِدي ٿي .قٌڌي قتيي خوبػت خي ڪتبة ۾ آفتي
خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي ڳبلَِ ُيٺيي قجمي ۾ ڪؽي قگِدي ٿي :هِبڻْ (و ،)58
هٌٌِدْ ّغي (و  ،)61هبزْل خي گعالڻ (و  )84۽ آثبظيء خي ؼٿبثٌعي (و .)88
خيتْڻيڪ ظبُؽي غْؼ اًِي قجمي خْ ڪْ قڌّ ّاقطْ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي ڳبلَِ قبى ًبُي پؽ تٌِي ًُْعي ثَ اًِي ۾ اُب
ڳبلِ نبهل ڪؽي قگِدي ٿي.
قبڳي ؼيت ،قتيي خوبػت خي آقبى قٌڌي هعوْى ۾ نبهل قجمي خِڙّڪ :ڳْٺبڻي ؾًعگي (و  )23۽ فطؽت خْ اڀيبـ (و  )64۾
ضطؽى ،اًدي اًتظبم ڪبؼي ۽ قگِبؼي پي ثبثت هطتلف پِلْئي کي نبهل ڪؽي قگِدي ٿْ .اًِي قجمي ۾ ڪدَِ اُڙيي خبيي خي ثَ
ًهبًعُي ڪؽي قگِدي ٿي ،ختي آفتي کي هٌِي ڏيٌعڙ ؼُبئهي ۽ اقڪْلي ػوبؼتي خْڙڻ خي ڳبلَِ ڪؽي قگِدي ٿي .هثبل غْؼ،
قٌڌي ڇِيي خوبػت خي قجك هثبلي ڳْٺ (و  )13۾ ُڪ هثبلي ڳْٺ خي ڪيتؽيي ڳبلِيي ثبثت نيْى نبهل آُي ،خِڙّڪ:
ؼٿبثٌعيء تست خڙيل گِؽ ،گٌعي پبڻيء خي ًيڪبلي ،هٺي پبڻيء خي قپالئي ،پؽائوؽي ۽
هڊل اقڪْل خْ ليبم ،اقپتبل (هبڻِي ۽ خبًْؼى ال ِء) ،ٽپبل گِؽ ،ؼاًعيي خْ گؽائًْڊ ّغيؽٍ.
اى ۾ غؽيجي خي هعظ ال ِء ڳْٺبڻي فٌڊ لبئن ڪؽڻ خي ثَ ڳبلَِ آُي .اُب ڳبلَِ ؾثؽظقت آُي
تَ اى ۾ ؾًعگيء خي ُؽ ظؽّؼت ۽ تمؽيجي هڙًي ثٌيبظي قِْلتي ثبثت ڳبلَِ ٻْلَِ ڪئي
ّئي آُي .اُب ئي هٌبقت خب ِء آُي ختي آفتي کي هٌِي ڏيڻ ثبثت اڳْاٽ تيبؼي ،تؽثيت يبفتَ
قگِبؼى نبگؽظى ۽ اى قبى الڳبپيل ٻيي صفتي ثبثت هْاظ نبهل ڪؽي قگِدي ٿْ تَ خيئي
هثبلي ڳْٺ خي ُڪ ٻي اُن ظؽّؼت خي ًهبًعُي ڪؽي قگِدي .قبڳي ؼيت ڪدَِ
قجمي ۾ قودِبڻيء ضبغؽ هثبلي غْؼ ثَ آفتي قبى الڳبپيل هؼلْهبت نبهل ڪؽي قگِدي
ٿي ،خِڙّڪ“ :نِؽ خي صفبئي” (و  )16۾ هْقويبتي اثؽى ثبثت؛ “هليؽيب” (و  )21۾
تيؿ ثؽقبتي ،ٻْڏى ۽ قٌڌ خي اڪثؽ زصي ۾ ثؽقبت يب ٻْڏ خي ثيٺل پبڻيء ثبثت“ :ؾؼاػت” (و  )24۾ قْڪِڙي تْڙي آثڪالڻي
ّاؼي صْؼتسبل ثبثت ٻبؼى کي ڄبڻ ڏيٌعي ،اهڪبًي آفتي ۽ اًِي کي هٌِي ڏيڻ ثبثت قٌعى قودَِ کي ّڌائي قگِدي ٿْ.
ڇِيي خوبػت خي آقبى قٌڌي ڪتبة ۾ ُڪ ضبو قجك “قٺْ نِؽي” (و  )11اى همصع ال ِء اًتِبئي هْؾّى آُي.
آفتي ثبثت نؼْؼ ۽ ايوؽخٌكيء ظّؼاى ؼظبڪبؼاًَ ڪن ُڪ قٺي نِؽيء خي اُن ضصْصيتي غْؼ نبهل ڪؽي قگِدي ٿب .قبڳي
ؼيت“ ،قگِڙ ؾال” (و  )23۽ “پڙُيل هبڻِْ” (و  )28اُڙا ٻيب ٻَ قجك آُي ،خٌِي ۾ قگِڙ ؾال ۽ پڙُيل هبڻِْء خي ضْثيي ۾ آفتي
ثبثت نؼْؼ ۽ اى لكن خي ڏکئي ّيل ۾ اًِي خْ ثبُوت ڪؽظاؼ ثيبى ڪؽي قگِدي ٿْ .پٌديي ظؼخي خي قجك “اقڪبئْٽ گؽلف
گبئيڊ” (و  )32۾ اقڪبئْٽ خي هِبؼتي ۾ ثبَُ ّقبئڻ ،ػبؼظي گِؽ اڏڻ يب نبهيبًَ لڳبئڻ ۽ خٌگي يب قوبخي ّيڙَُ ّلت کبڌ
ضْؼاڪ ،پيئڻ خي پبڻي ،پِؽئيي غجي اهعاظ ۽ ٻيي ظؽّؼتي ثبثت ڳبلَِ ٻْلَِ نبهل آُي .اُْ تدْيؿ ڪؽي قگِدي ٿْ اى هبى خٌگ
ّاؼّ پِلْ ڪڎي ،قوْؼي قجك کي لعؼتي تْڙي ُٿؽاظّ آفتي ۽ اًِي کي هٌِي ڏيڻ ثبثت ٺِڪبئي تيبؼ ڪدي .قجك کي توبم گِٽ
هبُؽاڻي ًظؽثبًيء خي ظؽّؼت پًْعي خڏُي تَ قوْؼّ قجك ايوؽخٌكي ّاؼي صْؼتسبل خي هكئلي ۽ اًِي کي هٌِي ڏيڻ خي زْالي
قبى ثٌَِ ٺِڪيْ اچي.
اى کبى اڳيي قجك “گڏيل لْهي خْ اظاؼّ” (و  )44۾ “تؼليوي ،قبئٌكي ۽ ثمبفتي اظاؼّ” (و  )43۾ اُْ ضبل هْخْظ آُي تَ اى اظاؼي
خْ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي تؼلين ۾ قلِبڙڻ خي زْالي قبى اُن ڪؽظاؼ پيم ڪؽي قگِدي ٿْ“ .نِؽي ؼظبڪبؼ” (و
 )74۾ اڳْاٽ ئي نِؽي ؼظبڪبؼ هؽظى ۽ ػْؼتي خْ ايوؽخٌكيء خي هڙًي ظؽّؼتي ،خِڙّڪ :کبڌ ضْؼاڪ ،ڪپڙا ،صست،
اخِْ ،گن ٿيل هبڻِي خي ڳْال ۽ ڦبٿل هبڻِي کي ڪڎڻ خي زْالي قبى ڳبلَِ ٻْلَِ ٿيل آُي .اى ۾ فمػ ُڪڙي نيء کٽل آُي قب آُي
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لعؼتي آفت اچڻ کبى اڳ ۾ گِؽثل ازتيبغي تعثيؽّى .اى هٌدِبى ثَ خٌگي ػٌصؽ کي ضبؼج ڪؽي ،اى کي ّڌيڪ ڪبؼائتي ثٌبئڻ خي
تدْيؿ ؼکدي ٿي .خٌگي ڌهڪيي کبًكْا ِء ،اى لكن خي قجمي کي هؼوْل خي ؾًعگي ۽ لعؼتي آفتي کي ثباثؽ ًوًْي هٌِي ڏيڻ قبى
قلِبڙڻ گِؽخي .اُب ڳبلَِ هثجت قْچي ۽ پؽاهي هؼبنؽي خي خْڙخڪ ۾ پڻ هعظگبؼ ٿيٌعي.
ًظن “ٻيي قبى ڀالئي ڪؽڻ” (پٌديي خوبػت ،و  )18۾ ػبم هبڻِْء قبى ڀالئي ڪؽڻ ثبثت ؼغجت ڏًي ّئي آُي .اى لكن خْ ًظن ُتي
يب ڪٌِي ٻي ڪالـ خي ڪتبة ۾ آفتي خي ظّؼاى ۽ ثؼع ۾ گڏيل هعظ يب قِڪبؼ ثبثت نبهل ڪؽي قگِدي ٿْ“ .نِؽيي خْى
ًظبم خي اُويت کبًكْا ِء ظنوٌي خي زولي کبى ثچبء ثبثت نِؽيي خي ڪؽظاؼ تي
غهيعاؼيْى” (چْٿيي خوبػت ،و  )61۾ خوِْؼي
ِ
ڳبلَِ ٻْلَِ ٿيل آُيُ .تي آؼام قبى هؽظ تْڙي ػْؼت خي لعؼتي آفتي کي هٌِي ڏيڻ ثبثت ڪي پؽاڻي هثبلي خي ه ِعًظؽ ُڪڙي قٽ
نبهل ڪؽي قگِدي ٿي“ .ٻڌيء ۾ غبلت” (و ُ )77ڪ ٻيْ هْلؼْ آُي ،ختي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء قبى الڳبپيل پيغبم ّخِي
قگِدي ٿب .ٽئيي ظؼخي خي آقبى قٌڌي الف _ ة پڙُبئڻ ّلت پڻ ّاچْڙى ،ٻْڏى ،غْفبًي ،آفتي خي ؾظ ۾ آيل ػوبؼتي ۽ قْڪِڙي
ثبثت هطتلف ضبڪب يب تصْيؽّى ،قبظا لفع يب انبؼا اقتؼوبل ڪؽي قگِدي ٿب.
“اچْ تَ ٻْٽب پْکيْى” (ظؼخْ ٽيْى ،و  ) 36قجك ۾ ثَ آقبًي قبى ٻبؼڙى کي ٻْڏى ،ڇپي ڪؽڻ ،ؾهيي خي ظؼيب يب قوًْڊ ضْؼظي ۽
ؾلؿلي کبى لعؼتي ثچبء ّاؼي ّڻي خي ضبصيت ثبثت ٻڌائي قگِدي ٿْ پؽ افكْـ خْ اى قجك ۾ اُْ پِلْ ًظؽ ًَ ٿْ اچي.
“ُْا” (و  )39۽ “پبڻي” (و  )60قجمي ۾ پڻ ڪدَِ لفع اى لمب ِء ثبثت نبهل ڪؽي قگِدي ٿب تَ ُْا ۽ پبڻيء خِڙا لعؼتي ػٌصؽ
خڏُي پٌٌِدي هي هكتيء تي اچي ٿب تَ ڪِڙا ڪلْؼ ڪي ٿب“ .ظلؼي خْ اًتظبم” (و  )65قجك ۾ نِؽي ظفبع ّاؼي کبتي خْ
ڪؽظاؼ ثيبى ڪيْ ّيْ آُي ،خڏُي تَ اى کي آفتي خي اًتظبم ڪبؼي ۽ اى خي ڪؽظاؼ قبى هٽڻ خي انع ظؽّؼت آُي .ٻئيي ظؼخي
خي قٌڌي ظؼقي ڪتبة ۾ ٻيي خي هعظ ڪؽڻ (و  )20۽ ڳْٺ خْ قيؽ (و  )51قجمي ۾ آفتي ثبثت هؼلْهبت ڏيٌعڙ ڪدَِ لفع ۽
پيغبم ّخِي قگِدي ٿب .قبڳئي ؼيت ،قٌڌي پِؽيْى ڪتبة ۽ قٌڌي ظؼقي ڪتبة ،پِؽئيي ظؼخي ال ِء ،۾ آفتي ثبثت ڪدَِ ضبو لفع،
ضبڪب ۽ تصْيؽّى نبهل ڪؽي قگِدي ٿب .ظؼقي ڪتبثي تي ڪن ڪٌعڙ هبُؽى ۽ ًصبة خي ًظؽثبًي ڪبهيٽيء خي هيوجؽى خي
هعظ قبى اى ثبثت ڪدَِ ٺْـ ضيبل ۽ ضبڪب خْڙي قگِدي ٿب .ثيهڪ اُْ ڏاڍّ ڏکيْ ڪن آُي ،خيڪْ نؽّع کبى ّٺي ًصبة ۾
الڳبپيل قجمي ۾ ّخِڻ خي آضؽي هؽزلي تبئيي قڀٌي الڳبپيل نؼجي کي گڏ ّٺي ُلڻ کبى قْا ِء ًبهوڪي آُي.

 -8.1.1.2اڙظّ ؾثبى خي ڇٌڊ ڇبڻ ۽ اظثي ًصبة

“اڙظّ ،ٻبؼى تبئيي ًْى ضيبلي پِچبئڻ خْ ثِتؽيي غؼيؼْ آُي .اُب قودِڻ ۾ قبظي قْلي آُي ۽ اى ٻْليء ۾ نيي کي اڳيبى ثَ آقبًيء
قبى پِچبئي قگِدي ٿْ”.
(گْؼًويٌٽ گؽلف پؽائوؽي اقڪْل خي هبقتؽيبڻي ڪلثْم ثي ثي ۽ گْؼًويٌٽ ثْائؿ ُب ِء اقڪْل ؼيلْي ؼّڊ ،ليَ خب فْڪف گؽّپ
۾ نؽڪت ڪٌعڙ)
هعوْى خِڙّڪ“ :هبزْل پؽ اًكبًي اثؽات” (هبزْل تي اًكبًي اثؽ( ،ظؼخْ ڏُْى ،و  ،105پٌدبة ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ) ۽ اُڙا
ئي ڪدَِ هعوْى قٌڌ ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ خي ڪتبثي ۾ آُي ،خِڙّڪ “اًكبى اّؼ اقڪب هبزْل” (اًكبى ۽ اى خْ هبزْل) (ظؼخْ
ڇِْى ،و  )74۽ هبزْل (ظؼخْ ٽيْى ،و  )11اُي هڙئي هعوْى هبزْليبتي گعالڻ ،تجبُي ۽ هبزْل کي هسفْظ ثٌبئڻ خي اهتسبًي
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ڏاًِي ڌيبى ڇڪبئيي ٿب .اُي هعوْى خڏُي هبزْليبتي گعالڻ خي ڪبؼڻي ۽ ًتيدي تي ڳبلِبئيي ٿب تَ هٌدِي ّڏى ڌهبڪي خِڙّڪ:
فيڪٽؽيء ۾ لڳٌعڙ ثبَُ ،پؽاڻيي ۽ غيؽ هسفْظ ػوبؼتي خْ ڊُڻ ،تيل خْ ُّڻ يب ظٻُْ ٺِڻ ،تبثڪبؼي ۽ ڪيويبئي ڌهبڪي ۽ اًِي هڙًي
ضطؽى کي گِٽبئڻ ثبثت ڪدَِ ظؽّؼي هؼلْهبت نبهل ڪؽي قگِدي ٿي .ٽئيي ظؼخي خي پؽاڻي ًصبة ۾ ُڪ آکبڻي “قيالة”
ًبلي نبهل ُئي ،خيڪب ًئيي ًصبة ۾ ڪبًِي .قبڳئي ؼيت ،چْٿئيي ظؼخي ۾ ُڪڙّ هعوْى “لعؼتي آفبت اّؼ قيالة ڪي تجبَُ
ڪبؼيبى” (لعؼتي آفتْى ۽ قيالى خْى تجبُيْى) نبهل ُْ ،خيڪْ ُبڻ ڪًِْي .ڄبم پْؼ خي گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل خي
هبقتؽ ػٌبيت ػلي ٻڌايْ تَ“ ،اقيي پٌٌِدي اقڪْل ّاؼي ّلت ۾ ّاچْڙى تي هعوْى “خڪڙ” ۽ “ثگْلي” (نؼال)“ ،ڪٽبؤ” (ؾهيي
خْ کبڄڻ) ۽ ؼّظ ڪُْي (ًئي) ثبثت پڙٌُعا ُئبقيي .اُي هعوْى ُبڻ ًصبة ۾ نبهل ئي ڪًِْي .هطتصؽ اُْ تَ ٻيي هعوًْي خي
ڀيٽ ۾ خبگؽافيء کي گِٽ اُويت آُي“ ”.نِؽي ظفبع” (ظؼخْ اٺْى ،و  ،73پٌدبة ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ) اى ڪن ال ِء ُڪ ثِتؽيي
قجك آُي پؽ اى کي ٻيي آفتي خي ثؽػڪف فمػ خٌگ تبئيي هسعّظ ڪيْ ّيْ آُي ،خيڪڏُي اًدْ ؼش خٌگ ّاؼي هطلت کبى ٿْؼّ
هْڙخي تَ آؼام قبى اى کي لعؼتي آفتي ۽ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئي قبى قلِبڙي قگِدي ٿْ .اى ۾ ٻْڏ ثبثت ثيبى اڳ ۾ ئي نبهل آُي.
اى قجك ۾ نِؽي ظفبع خي زْالي قبى پٌدي کبتي خْ غڪؽ ڪيْ ّيْ آُي ۽ زيؽت خي ڳبلَِ اُب آُي تَ هٌدِي آفتي کبى ثچب ُء خي
اًتظبم ڪبؼي ۽ ؼاثطب ڪبؼيء ّاؼي کبتي خْ ًبلْ ئي ڪًِْي .آ ُء تدْيؿ ڪٌعـ تَ ُتي اى خْ ًبلْ ثَ نبهل ڪيْ ّڃي .اى کبًپْ ِء
“اقڪبئْٽٌگ” (و  )75خْ قجك اچي ٿْ ،خٌِي ۾ ُڪ اقڪبئْٽ ۾ ثِبظؼي ۽ ؼظب ڪبؼاًَ خػثي قبى گڏّ گڏ اقڪبئْٽ خي
ڪيتؽيي ئي ضصْصيتي خْ تػڪؽّ ٿيل آُي .قٌڌ ۾ پڻ پٌديي ظؼخي خي ًصبثي ڪتبة (و  )78۾ قبڳئي لكن خْ قجك نبهل آُي،
فمػ اى ۾ خيڪڏُي آفتي ظّؼاى ۽ ثؼع ۾ اقڪبئْٽ خي ڪؽظاؼ خي تهؽير ڪئي ّڃي تَ اى خْ ضبڪْ ثٌَِ هڪول ٿي پًْعُّ .ڪ
اقڪبئْٽ ُي ڌؼتي تي لعؼتي آفتي ظّؼاى ٻيي هبڻِي خي هعظ ڇْ ًٿْ ڪؽي قگِي؟ ڇْ اڃب تبئيي کيف قٌعـ ثبًي ثيعى پبّل خي
1940ع ۾ ٻڌايل ضبڪي تبئيي هسعّظ ؼکيْ ّيْ آُي؟ ّلت تجعيل ٿي چڪْ آُي ۽ اى ڳبلَِ خي انع ظؽّؼت آُي تَ اقڪبئْٽ خي
ڪؽظاؼ تي پڻ ًظؽثبًي ڪئي ّڃي.
“گعالڻ” ثبثت ُڪ قٺْ ًظن پڻ هْخْظ آُي ،خيڪڏُي ُتي يب ڇِيي يب قتيي خوبػت خي ڪتبثي ۾ ُڪ ًظن لعؼتي آفتي ثبثت پڻ
لکيْ ّڃي تَ ڪِڙي ًَ چڱي ڳبلَِ ٿي پْي .قٌڌ ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ خي اٺيي خوبػت خي آقبى اڙظّ ڪتبة (و  )65۾ “اقال هي
هوبلڪ ڪي تٌظيويي” (اقالهي هلڪي خي تٌظيوي) قجك ۾ تؽلي ثبثت ػالئمبئي قِڪبؼ تٌظين خي هْظْع ُيٺ پبڙيكؽي هكلن
هلڪي ۽ ظًيب خي هكلن هلڪي خي ّچ ۾ گڏيل قوبخي ،قيبقي ۽ هؼبني تؽليء ال ِء ٿيل ڪيتؽى ئي هؼبُعى خْ غڪؽ ڪيْ ّيْ آُي.
خيتْڻيڪ هٌدِف اُب کْٽ هْخْظ آُي تَ اًِي هؼبُعى خي قودِبڻيء ۾ لعؼتي آفتي کي ثِتؽ غؽيمي قبى هٌِي ڏيڻ ال ِء ثبُوي اهعاظ
خْ غڪؽ ئي ڪًِْي ،خڏُي تَ هؿي خي ڳبلَِ اُب آُي تَ ايؽاى ،پبڪكتبى ۽ تؽڪي ٽئي ػالئمبئي تؼبّى ثؽائي تؽليء خب اُن هيوجؽ
آُي ۽ ٽٌِي خْ نوبؼ لعؼتي آفتي ّاؼى ػالئمي ۾ ٿئي ٿْ ،ضصْصي اُي ٽئي هلڪ ّلت ثْلت ايٌعڙ ؾلؿلي خي ضطؽي ُيٺ ؼُي ٿب.
پٌدبة ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ خي پٌديي ،ڇِيي ۽ قتيي خوبػت خي اڙظّ ًصبة ۽ قٌڌ ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ خي چْٿيي خوبػت خي آقبى
اڙظّ ًصبة ۾ لعؼتي ضطؽى يب ؼًّوب ٿيٌعڙ آفتي قبى ٿْؼّ گِڻْ هلٌعڙ خلٌعڙ ًَ ڪْ قجك نبهل آُي ۽ ًَ ڪْ ًظن ،قٌڌ ٽيڪكٽ ثڪ
ثْؼڊ خي پٌديي ظؼخي خي ڪتبة ۾ “ظؼضتْى ًي ڪِب” (ّڻي چيْ ،و ّ )50ڻي خي اُويت ۽ هبزْل کي ثچبئڻ ۾ قٌعى ڪؽظاؼ
ثبثت ُڪ ثِتؽيي ڪِبڻي آُي .اى ۾ ُڪڙّ ًٌڎڙّ ٽڪؽ ّ ائيي ثَ نبهل ڪؽي قگِدي ٿْ تَ ُڪ ّڻ ُڪڙي ًٌڎڙي ٻبؼ کي ُي
ڌؼتيء تي قٌعـ ّخْظ خي اُويت قودِبئيٌعي ،اُْ ٻڌائي ٿْ تَ ّڻ اًكبًي کي لعؼتي آفتي خي تجبَُ ڪي اثؽى کبى ڪيئي ثچبئي ٿْ.
اًِيء ضيبل کي ُٿي ڏيٌعي ،گْؼًويٌٽ ؼيلْي ُب ِء اقڪْل (ليَ) خي ُڪ اقتبظ چيْ تَ خيڪڏُي غؽثت ۽ هبئٽي خي هسجت ثبثت
غُيي هؽچْ خي هؿيعاؼ آکبڻي نبهل آُي تَ اًِيء لكن خي ُڪڙي آکبڻي لعؼتي آفتي خي ڏکي ۽ ظؼظى ثبثت ثَ خْڙي قگِدي ٿي.
پٌدبة ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ خي چْٿيي ظؼخي خي ڪتبة ۾ ؼظبڪبؼ (و  )64۽ ُوبؼي آثبظي (اقبًدي آثبظي ،و  )77اُڙا ٻَ قجك
آُي خي ۾ ٻبؼى کي ّڌًعڙ آثبظيء ثبثت ُْنيبؼ ڪؽڻ قبى گڏّ گڏ آفتي خي ّڏيي تجبُيي ۽ اًتظبم ڪبؼيء خي ڏکيبئيي ثبثت ٻڌايْ ّيْ
آُي هٿي ڏًل تدْيؿّى ايليويٌٽؽي قطر ال ِء ثَ قبڳيْى آُي.
 8.1.1.3اًگؽيؿي خي ًصبثي ڪتبثي تي ًظؽثبًي
قٌڌي ۽ اڙظّ کبًپْ ِء ظؽّؼي آُي تَ اًگؽيؿي ًصبة خي ڇٌڊ ڇبڻ ڪئي ّڃي.
خيتْڻيڪ اًگؽيؿي هعوْى ۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئي کي قلِبڙڻ ثبثت توبم گِٽ
ؼايب قبهِْى آيب آُي پؽ ّلت قبى گڏّ گڏ اى خي اُويت ّڌًڌي ّڃي ،اٺيي ۽ ڏُيي
خوبػتي (قٌڌ تْڙي پٌدبة) خي ًصبثي ڪتبثي ۾ اى لكن خْ ڪْ ثَ قجك نبهل ڪًِْي
ختي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئي قبى لڳبپيل ضيبل يب پيغبم تدْيؿ ڪيب ّڃي .خڏُي تَ
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هؿي خي ڳبلَِ اُب آُي تَ اًگؽيؿي خي ًصبة ۾ اڙظّ ،پبڪكتبى اڀيبـ يب قوبخي اڀيبـ کبى ڪْ ٿْؼّ ئي هطتلف ًصبة نبهل آُي،
ڪدَِ زصْ تَ ڄڻ ُڪٻئي خي هعوًْي خْ تؽخوْ ٿْ لڳي ،خٌِي ۾ زت الْغٌي ،اقالم اؾم ،اقالهي لْهي ڀبئيچبؼي ۽ فْج خي
ػظوت کي قبؼاُيْ ّيْ آُي .ٻٌِي صْثي ۾ تمؽيجي قوْؼّ ًصبة ُڪٻئي کبى ّؼتْ ّيْ آُي .قبڳيب پؽاڻب ضيبل ،تٌگ ًظؽ آکبڻيْى ۽
هعوْى نبهل آُي ،خيڪي ڪدَِ هؿّ هِيب ڪي ٿب ۽ ڪدَِ ٻْلي کي قڌاؼڻ خْ ڪن ڏيي ٿب،
قوبخي قبئٌف خب هڙئي هعوْى هثلي قوبخي اڀيبـ ،پبڪكتبى اڀيبـ ،اڙظّ ۽ اًگؽيؿي يب تَ ڪٌِي هطصْو ًظؽيي خي غؽفعاؼي
ڪٌعي ًظؽ اچي ٿب يب هلڪ ۾ هْخْظ ٌُعى ،ػيكبئيي ،قکي يب ٻيي الليتي خي هكئلي تي ضبهْل! الليتي ڏاًِي غؽفعاؼي تْڙي
ًظؽاًعاؾيء ّاؼا ؼّيب ۽ خػثب ،آفت قٽيل هبڻِي خي قِڪبؼ ڪؽڻ ّلت ڪڏُي هڪول تَ ڪڏُي اڌّگبثؽّ اثؽاًعاؾ ظؽّؼ ٿيي ٿب.
اًِي هبى تَ اڪثؽ قؽڪبؼي اظاؼى غؽفبى هليل اهعاظ کبى ّاًدِيل ؼُديْ ّڃيً .صبثي ڪتبثي غؼيؼي الليتي کي ثؽاثؽ نِؽيي ّاؼي
ػؿت ۽ اُويت خي تؼلين ڏيڻ قبى قوبخي ؼّيي کي ثِتؽ ثڻبئي قگِدي ٿْ.
ڏُيي خوبػت خي قجك “پْؼُئي خي اُويت” (و  )28کي ثَ آقبًي قبى  2009-2010خي پٌدبة خي ٻْڏ ۽ ّ 2011اؼي قٌڌ خي
ثؽقبتي ٻْڏ ۾ نبگؽظى ۽ ؼظبڪبؼى خيئي هبڻِي کي ثچبيْ ،اهعاظ هِيب ڪئي ۽ قٌعى ٻيِؽ ثسبلي ڪئي ،اى ڪؽظاؼ قبى هٽي قگِدي
ٿْ .زميمي ػولي ّالؼي کي قِيڙي ،قجك خْ زصْ ثڻبئي قگِدي ٿْ .اُڙيء ؼيت ٻْڏ ۾ پيم ايٌعڙ هكئال ثيبى ڪؽي قگِدي ٿب ۽ اى
هبى ٻئي همصع زبصل ٿيٌعا.
قٌڌ ۽ پٌدبة (پؽاڻي ًصبة) خي پِؽئيي ،ٻئيي ،ٽئيي ،پٌديي ۽ ڇِيي ظؼخي خْ اًگؽيؿي ًصبة اًتِبئي ثٌيبظي لكن خْ آُي .اًِيء خْ
اُن همصع نبگؽظى کي اًگؽيؿي ؾثبى پڙُبئڻ آُي ۽ کيي اى لبثل ثٌبئڻ آُي تَ اُي هطتلف صْؼتسبلي ۾ اًگؽيؿي ٻْليء خْ ثِتؽ
اقتؼوبل ڪؽي قگِي .اًِيء ڪؽي ُتي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء قبى الڳبپيل ڪب ثَ تدْيؿ ڏيڻ ًبهْؾّى ٿيٌعّ .پٌدبة خي
چْٿيي خوبػت خي اًگؽيؿي ڪتبة خي ٽي قجمي “هطتلف هبڻِي خب هطتلف ڪن” (و “ ،)4زٌب خْ ڳْٺ” (و  )11۽ “تصْيؽي
ڪِبڻي” (و  )26۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ۽ اى قبى الڳبپيل پيغبهي ۽ تهؽير کي ُڪ زع تبئيي نبهل ڪؽي قگِدي ٿُْ .تي
الڳبپيل کبتي خي ػولعاؼى ،ثچبء ٽيوي ،خٿي ۽ آفتي ال ِء اڳْاٽ تيبؼ ٿيل ڳْٺي خب ۽ اُڙا ڪي ٻيب ضبڪب پيم ڪؽي قگِدي ٿب .پٌدبة
خْ ًئْى ًصبة هثلي اًگؽيؿي ڪتبة پِؽئيي ۽ ڇِيي ظؼخي ال ِء ،۾ اڳي خي ڀيٽ ۾ ڪدَِ ّڌيڪ هْاظ نبهل آُي پؽ ظبُؽ آُي تَ
همصع هٿي ثيبى ڪيل قبڳيْ ئي آُي ،خيڪْ ثلڪل ٺيڪ آُي ۽ اى ۾ ڪٌِي ثَ لكن خي ؼظّثعل خي ظؽّؼت ڪبًِي .ثِؽزبل
ڪدَِ لفع ،ضبڪب ،هسبّؼا ،اقتؼبؼا ّغيؽٍ ّچ ۾ ڏئي ،لعؼتي آفتي ظّؼاى ظؼپيم هكئلي ۽ اى قوْؼي ضيبل کي پيم ڪؽي قگِدي
ٿْ.
 _8.2هسعّظ گِيڙ ال ِء ًصبثي ڪتبثي تي ًظؽثبًي :قوبخي اڀيبـ ۽ پبڪكتبى اڀيبـ

“نبگؽظى کي تبؼيص ۽ آفتي خي ڳبًڎاپي ثبثت ظؽّؼ قودِبئڻ گِؽخي”.
(ؼظْاى ثؽُّي ،ٺٽْ ليٌگْيح اڪيڊهيء خْ ڏُيي ظؼخي خْ نبگؽظ)
آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي ڪتبثي ۾ نبهل ڪؽڻ خي ُؽ ّلت ظؽّؼت پئي
هسكْـ ٿيٌعي ؼُي آُي پؽ ثبّخْظ اى خي اُب ڳبلَِ پڪ قبى ًٿي چئي قگِدي تَ فمػ
ًصبثي ڪتبة ،خي ۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خب پيغبم نبهل ًُْعا ،قي ڪيتؽي زع
تبئيي هبڻِي هٌدَِ اًتظبم ڪبؼي صالزيتْى ۽ قکيب پيعا ڪؽي قگٌِعا .خيتْڻيڪ ًصبثي
ڪتبة ُويهَ آفتي خي ڪبؼڻي ۽ ًتيدي ۽ ازتيبغي تعثيؽّى ثيبى ڪؽڻ ۾ ڏاڍا ڀال ؼُيب آُي پؽ اُي اڳْاٽ تيبؼي ۽ زلي ال ِء گِؽثل
هِبؼتي پيعا ڪؽڻ ۾ پٺتي پئي ؼُيب آُي( .يًْيكڪْ ۽ يًْيكيف)2012 ،
لعؼتي آفتي خي زْالي قبى اى ڳبلَِ خي ثٌَِ گِٽ ثبثتي هلٌعي تَ ٻبؼ خي قکيب ال ِء ڪٌِي ضبو هعوْى خي چًْڊ ڪئي ّڃي.
قڄي قکيب ۽ ڄبڻ خي ػول ۾ ،اُن پيغبم ،ػلن ،هِبؼتْى ۽ ؼّيب قڀٌي هعوًْي ۾ ههڪل قبى ًمم ٿيل ًُْعا .چٌع تؽلي يبفتَ هلڪي
کبًكْا ِء آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي ڄبڻ ۽ قودَِ کي ُؽ غؽفبى هعجْغ ثٌبئڻ خْ هثبل توبم گِٽ هلي ٿْ .گِڙي ّڃڻ يب ڇبئٌدي
ّڃڻ يب خبهغ ًوًْي نيي کي ّٺڻ ّاؼي غؽيميڪبؼ خي ُڪڙي ضبهي آُي قٌعـ گڏيل غيؽ نؽاڪت ظاؼي! اًِيء ڪؽي ،اى نيء
خي گٌدبئم هْخْظ آُي تَ ٻي کي هالئدي ،تَ خيئي ثِتؽ کبى ثِتؽيي ڏاًِي ّک ّڌائي قگِدي .آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي ڄبڻ
هڙًي قبئٌف خي هعوًْي ،قوبخي هعوًْي ،خبگؽافي ،نِؽيت ۽ ڪدَِ ٻيي هعوًْي قبى گڏي ،هعجْغ ڪؽي قگِدي ٿي .آفتي
خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ال ِء هْؾّى هبزْل خْڙڻ ال ِء ُڪ ٻيْ غؽيمْ اُْ ٿي قگِي ٿْ تَ قوْؼي ًصبة ۾ ثِتؽيْى آًعيْى ّڃي .اُْ
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غؽيميڪبؼ ڪدَِ زكبـ لؽاؼ ڏًل هلڪي ،خِڙّڪ :خبپبى ۽ اًڊًّيهيب ۾ تيؿيء قبى پکڙيْ آُي (قبڳيْ) ۽ پبڪكتبى ال ِء پڻ اُْ
غؽيميڪبؼ قڀ کبى ثِتؽ ؼٌُعّ ۽ ُي قوْؼي ڇٌڊڇبڻ ثَ اًِيء ًمطئَ ًظؽ کبى ڪئي ّئي آُي.
پٌدبة ۾ تمؽيجي  50قيڪڙّ ۽ قٌڌ ۾  30قيڪڙّ کبى هٿي هبڻِي ،قوبخي اڀيبـ ۽ پبڪكتبى اڀيبـ کي هبزْليبتي تجعيليي ۽ لعؼتي آفتي
کي هٌِي ڏيڻ ال ِء هْاظ نبهل ڪؽڻ خي زكبة قبى اًتِبئي هْؾّى هعوْى لؽاؼ ڏًْ آُي .الڳبپيل هكئال اڳْاٽ ئي اًِي هعوًْي خْ
زصْ آُي ۽ هٌدِي لعؼتي آفتي خي زْالي قبى خبگؽافي ،هبزْليبت ،آثبظي ۽ تبؼيص ثبثت هْاظ نبهل آُي .اى خب ڪدَِ هثبل ُيٺ
ڏخي ٿب:
ًظبم
پٌديي ،ڇِيي ،اٺييً ،بئيي ۽ ڏُيي ظؼخي کبى ّٺي ايليويٌٽؽي قطر تبئيي،قوبخي اڀيبـ ۽ پبڪكتبى اڀيبـ ،تبؼيص ،قيبقيبت،
ِ
زڪْهت ۽ اُڙي لكن خي ًظؽيبتي پيغبهي قبى ڀؽيب پيب آُي .ڪدَِ هعوْى تَ ؾهيي خي غجؼي ضصْصيتي ،پبڪكتبى خي
خبگؽافيبئي ثيِڪ ،تيؿيء قبى ّڌًعڙ آثبظيء خي هكئلي ،نِؽيتّ ،قيلي خي اًتظبم ڪبؼي ۽ هْقويبتي ظائؽى ثبثت چڱْ چْکْ هْاظ
فؽاُن ڪي ٿب .اًِي هعوًْي ۾ ڏکڻ ايهيب ۽ اى خي ؾهيي ،پبڻي ،ضهڪ قبلي ،غؽثت ،هؼبنيبتّ ،اپبؼ ۽ ضطي ۾ پبڪكتبى خي هكتمجل
ثبثت پڻ ڳبلَِ ٻْلَِ ٿيل آُي .پٌدبة ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ خي پٌديي ظؼخي خي قجك “زفبظت” (و  )53۾ ُڪ ظفؼْ ٻيِؽ خٌگ ۽
ٻبُؽيي زولي خي ًمطئَ ًظؽ کبى نِؽي ظفبع ۽ ػْاهي قِڪبؼ خي ڳبلَِ ٿيل آُي .قٌڌ خي ظؼقي ڪتبثي ،خِڙّڪ :پٌديي ظؼخي
خي قجمي “ػْاهي ضعهت خب اظاؼا” (و  ،)109۽ قوبخي اڀيبـ ۾ “قؽڪبؼي ضعهتْى” (و “ ،)109قوبخي اڀيبـ” (و  )86۽
“هؼبنؽتي ػلْم” (و  )101۾ قوبخي ضعهتي خي هڙًي کبتي ثبثت کْلي قودِبيْ ّيْ آُي پؽ اًِي ۾ آفتي خي ضطؽى کبى ثچبء ال ِء
اًتظبم ڪبؼي ّاؼي اظاؼي خْ ڪْ ثَ غڪؽ ڪًِْي ،خيڪْ هْخْظٍ صْؼتسبل ۾ اًتِبئي اُن آُي .اُْ ثيسع ظؽّؼي آُي تَ
ظلؼي ،صْثبئي تْڙي لْهي قطر تي هْخْظ آفتي کبى ثچبء ّاؼى اظاؼى ،صْثبئي اهعاظي ضعهتي ۽ قوبخي ضعهتي خي اظاؼى ثبثت
ُڪ الڳ قجك تؽتيت ڏًْ ّڃي.
ثبلبػعگيء قبى ؼًّوب ٿيٌعڙ آفتي خي ڊگؽي هطتلف قطر تي هطتلف آُي پؽ زيؽت خي ڳبلَِ اُب آُي تَ قڀٌي صْثي ۾ گِٽ ّڌ قڀٌي
ظؼخي ۾ هدوْػي غْؼ تي هْظْع ۽ همصع قبڳيب پئي ؼُيب آُي .ؼًّوب ٿيٌعڙ هْقويبتي تجعيليي خي اثؽى ۽ لعؼتي آفتي خي ّڌًعڙ
اًگ خي پيم ًظؽ ،اى ڳبلَِ خي نعيع ظؽّؼت هسكْـ ڪئي پئ ي ّڃي تَ اًِي هكئلي ثبثت ُڪ ًئْى هْظْع يب قجك تؽتيت ڏًْ
ّڃي .ظبُؽ آُي تَ اُڙّ قجك پبڪكتبى خي ؼيبقت ۽ قوبج خي ظؽّؼتي کي ڌيبى ۾ ؼکي خْڙيْ ّيٌعّ .اُْ قجك ٻبؼى خي اى
هكئلي ثبثت پيڙَُ کي پطتْ ڪٌعّ .ڪدَِ نِؽى ،خِڙّڪ :ٺٽْ (قٌڌ) ۽ ليَ (پٌدبة) خي تبؼيص ۽ خبگؽافي اڳ ۾ ئي همبهي ًصبة
خْ زصْ پئي ؼُيب آُي .قٌعى (ليَ ۽ هظفؽ ڳڙَُ) خي ٻْڏى ۽ ّاچْڙى ڏاًِي ثبلبػعگيء ّاؼي يب زبظثبتي زكبقيت يب ٺٽي خي هؼبهلي
۾ قبهًْڊي چبڙَُ ّاؼى هكئلي خي قودِبڻي ،اى نِؽ خي ثيبى ڪيل ضبڪي ۾ نبهل ڪؽي قگِدي ٿي .آ ٌء ڪْ ًَ ٿْ قودِبى تَ
ڪٌِي ثَ نِؽ خْ ضبڪْ تيبؼ ڪؽڻ ّلت ،اى نِؽ کي ظؼپيم لعؼتي ضطؽى کي ًظؽاًعاؾ ڪؽي قگِدي ٿْ.
 _8.3هؽڪؿي لبثليت ّاؼّ غؽيميڪبؼ
خيڪڏُي ڪب ثَ قؽڪبؼي اضتيبؼي ،هكئلي ثبثت قودَِ ّڌائڻ ۽ ضطؽى کي گِٽتبئڻ ال ِء تؼلين کي ُڪ ُٿيبؼ غْؼ اقتؼوبل ڪؽي
تَ اى کي هؽڪؿي لبثليت ّاؼّ غؽيميڪبؼ ڪْٺجْ.
اڪثؽ اُْ غؽيميڪبؼ هٿيي تؼليوي قطر تي اپٌبيْ ّيٌعّ آُي .ػبم غْؼ تي اى غؽيميڪبؼ ۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء قبى الڳبپيل
قْچي ۽ ًظؽيي تْڙي هِبؼتي ۽ ليبلتي خي ًهبًعُي ٿيٌعي آُي ۽ هطتلف ّاقطيعاؼ هبڻِي قبى گڏخيً ،صبة ۾ ثِتؽيْى يب تجعيليْى
آڻڻ ال ِء اُب اضتيبؼي ڪن ڪٌعي آُي ۽ پْ ِء هبڊيْلي خي تيبؼي ،آئيٌعي ثبثت چًْڊ هعوًْي ،اقتبظى خي تؽثيت ،ظؼخي ۽ همصعى ثبثت
اى ڏـ ۾ ڪن ڪيْ ّيٌعّ آُي .ثؼع ۾ ڇٌڊڇبڻ ۽ تدؽثي خي ؼّنٌيء ۾ّ ،قيلي خي ّؼڇ ۽ ّاڌاؼي ۽ هِبؼتي تي ڪن ٿيٌعّ آُي .تؼلين ۽
تؽثيت خي ڏـ ۾ ،قؽڪبؼ خْ اى لكن خْ لعم يب قِڪبؼ ،اى قوْؼي ڪن کي ًكجتي ڪبهيبة ثٌبئڻ ۾ اُن ڪؽظاؼ اظا ڪٌعّ آُي ۽
اُْ گِؽثل قطر تي تيؿيء قبى ػول ۾ اچي ّيٌعّ آُي .اى ۾ ڪْ نڪ ڪًِْي تَ اُڙّ تڪڙّ زل ،ڪڏُي ڪڏُي تڪڙيْى
ڪبهيبثيْى ثَ ڏيٌعّ آُي ۽ خيڪڏُي قؽڪبؼ ،يب هؽڪؿي اظاؼّ يب اهعاظي اظاؼّ اى ڪن ۾ پٌٌِدي ظلچكپي ڪٌِي ثَ قجت ڪؽي
ّڃبئي ّيِي تَ پْ ِء قوْؼّ ڪن هتبثؽ ٿئي ٿْ( .يًْيكڪْ ۽ يًْيكيف )2012
خيئي تَ اڳ ۾ ثَ ثيبى ڪيْ ّيْ آُي تَ اقبى پٌٌِدي قوْؼي ڇٌڊڇبڻ پؽائوؽي ۽ قيڪٌڊؼي قطر خي ڪتبثي ۽ اقڪْلي تبئيي هسعّظ
ؼکٌعاقيي .هٌٌِدي ضيبل ۾ اى ڳبلَِ تي اقيي ڪبفي ڳبلِبئي چڪب آُيْى ۽ اى تي ّڌيڪ ثسث اخبيْ آُي .هلڪ ۾ هٌؼمع ٿيل ػالئمبئي
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ڪبًفؽًكْى ۽ هٌصْثب پڻ اى لكن خي ڳبلِيي تي ڪبفي ڳبلِبئي چڪب آُي ۽ اى ڏـ ۾ ايڪڙ ٻيڪڙ تؼليوي ۽ تؽثيتي ڪْنهْى پڻ
ّؼتيْى ّيْى آُي.

ّ _8.4لف ڪيل هعوْى ّاؼّ غؽيميڪبؼ

“ظؽّؼت اى ڳبلَِ خي آُي تَ اقڪْلي ۾ هْقويبتي تجعيليي ۽ آفتي خي ضطؽى خي ثِتؽ اًتظبم ڪبؼيء ثبثت الڳ هعوْى پڙُبيْ
ّڃي پؽ قْال اُْ ٿْ پيعا ٿئي تَ اُْ هعوْى پڙُبئيٌعّ ڪيؽ توبم ٿْؼا اقتبظ آُي خيڪي قڀئي هعوْى ثِتؽ ًوًْي پڙُبئي قگِي
ٿب”.
(ًٌعي نيؽ ضبى ۽ خؼفؽ ضبصطيلي (ثعيي) خب گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل خب هبقتؽ)
ًصبة ۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي نبهل ڪؽڻ ال ِء ُڪ ٻيْ غؽيميڪبؼ اُْ ثَ آُي تَ ُڪ الڳ هعوْى اى ال ِء ّلف ڪيْ
ّڃي .اى غؽيمي تست ُڪ اُڙّ ثٌَِ ًئْى هعوْى خْڙيْ ّيٌعّ ،خيڪْ آفتي ۽ اى کبى ثچبء ،اى خي ضطؽى ۾ گِٽتبئي ،هْقويبتي
تجعيليي خي هڙًي قوبخي ،ٽيڪٌيڪي ،هؼبني ۽ قبئٌكي پِلْئي ال ِء ّلف ٿيل ًُْعّ .هثبل غْؼ ،خبؼخيب ۾ اًکي “ڪالقي ڪالڪ
خْ هغؿ” غْؼ اپٌبيْ ّيْ .قبڳي ؼيت ،ؼّـ اى کي پؽائوؽي ۽ قيڪٌڊؼي قطر تي “ؾًعگيء خب ثٌيبظ” ًبلي هتؼبؼف ڪؽايْ.
اُْ غؽيمْ ُڪ ًئيي ۽ الڳ قؽ هعوْى خي ّڪبلت ڪؽي ٿْ ،خيڪْ ڪٌِي ضبو هلڪ يب ضطي ۾ آفتي خي لكوي ،تيؿيي ۽
ضطؽى ثبثت قودِبڻيء ال ِء ًصبة ۾ چڱي چْکي خب ِء ّاالؼڻ خي ڳبلَِ ڪؽي ٿْ .هطصْو ًظؽيب ،هِبؼتْى ۽ تدؽثب اى هعوْى
خْ ڳؽ ًُْعاُ .ي ًمطئَ ًظؽ کي ػولي خبهْ پِؽائڻ ال ِء قيبقي ڌؼيي کي پبثٌع ثٌبئڻً ،صبثي هبُؽى ۽ اضتيبؼيي قبى لَِ ّچڙ ۾ اچڻ ۽
گِؽثل ّقيال ُٿ ڪؽڻ خِڙا ڏکيب هؽزال قبهِْى آُيُ .ي ًمطئَ ًظؽ خي ُڪڙي کْٽ اُب ٿي قگِي ٿي تَ آفتي خي ضطؽى ۾
گِٽتبئيء کي ٻيي هعوًْي يب قوْؼي ًصبة ۾ نبهل ڪؽڻ ال ِء خْڙيل هٌصْثي ۽ ّؼتل ڪْنهي کي ّڏّ ڌڪ ؼقٌعّ .ڪٌِي ّلت
تَ اُب ڳبلَِ ضْظ ُڪ ّڏّ ثِبًْ ثڻدي پًْعّ تَ خڏُي اى هْظْع تي ُڪ الڳ هعوْى هْخْظ آُي تَ اى کي ٻيي هعوًْي ۾ گڏڻ
خي ڪِڙي ظؽّؼت آُي!
فيلڊ ّؼڪ ظّؼاى ڪيتؽى ئي اقتبظى ،هبُؽى ۽ ڪدَِ نبگؽظى پڻ اى هْظْع کي الڳ هعوْى خي غْؼ هتؼبؼف ڪؽائڻ خي
زوبيت ڪئي .هْخْظٍ صْؼتسبل خي ه ِعًظؽ ،اُْ ڪن ّيدِڙ ۾ ٿيٌعي ڏاڍّ ڏکيْ ًظؽ اچي ٿْ ۽ اى کبى ثَ ڏکي ڳبلَِ اُب آُي تَ
پؽائوؽي يب قيڪٌڊؼي قطر تي اى لكن خْ ڪْ ڌاؼ هعوْى ّيدِڙ ۾ نبيع ئي هتؼبؼف ڪؽايْ ّڃي .ثبّخْظ اى خي ،خبگؽافي ۽
لعؼتي قبئٌف خي هعوًْي ۾ لعؼتي آفتي خي لعؼتي ،ٽيڪٌيڪي ،قوبخي ۽ هؼبني پِلْئي ثبثت ُڪ يب ٻَ قجك نبهل ظؽّؼ ڪؽي
قگِدي ٿب.
پؽائي اصلْڪي ۽ ًئيي اقؽيل ًمطئَ ًظؽى کي گڏي“ ،آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئي” ۽ “اقڪْل خي زفبظت” خِڙا همصع زبصل
ڪؽي قگِدي ٿب.
همبهي قطر تي هْخْظ اصلْڪي ڄبڻ کي ثَ اى قڄي ڪن خْ زصْ ثٌبئڻ گِؽخي .هثبل غْؼ ثمْل ٺٽي خي ُڪڙي قوبخي
ڪبؼڪي قلين تٌئي خي“ ،پکييً ،بًگي ۽ خبًْؼى خي هطتلف زؽڪتي هبى ٿؽپبؼڪؽ خب هبڻِْ ضهڪ قبليء خي اڳڪٿي ڪي ٿب”.
گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل ،هبڙي ّاال يْقي ثطبؼا نؽيف ،ڄبم پْؼ خي هبقتؽ ػجعالسويع چيْ تَ “اقيي قِي ڪؽيْ ّڃْى تَ
ڪٍْ قليوبى کبى ثَ هٿبى کبى ّڄ خيبى گدگْڙ ڪؽي ڪؽًعڙ ًئي ،اقبى خي ڳْٺ ۾ ڪيتؽي ظيؽ ۾ پِچٌعي ۽ اى خي ڪؽي ڪِڙا
ضطؽا ٿي قگِي ٿب .اُب اڳڪٿي اقبى خْ ًئْى ًكل ًٿْ ڪؽي قگِي ”.گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل ،ؼّخِبڻ (يْقي ثٌگلَ
ُعايت) خي هبقتؽ ػجعالهڪْؼ چيْ تَ؛ “اقيي ًئي قبى گڏ ڄبّا ۽ ًپٌب آُيْى .اقيي قٌعى ًبلي ،گِٽي گِيڙى ۽ ؼّيي کبى چڱيء پؽ
ّالف آُيْى .ثي لبػعي هيٌِي ،اقبى کي ًئي کبى ّڌيڪ ُبڃْ ؼقبئيي ٿب ،ڇبڪبڻ خْ ًئي ثبثت تَ اقبى کي ضجؽ آُي تَ قٌعى
ُّڪؽّ ڪِڙّ ًُْعّ ”.ليَ ۽ هظفؽ ڳڙَُ خي ظؼيبَُ ّاؼى ػالئمي خي ڳْٺي ۾ تمؽيجي ُؽ قبل ٻْڏ اچي ٿي ۽ اُي هبڻِْ پٌٌِدي هعظ
پبڻ خي تست پٌٌِدْ پبڻ کي ۽ پٌٌِدي اقڪْلي کي ثچبئيي ٿب .اُب ڄبڻ ۽ قودَِ اًِي قودِْ هبڻِي کبى پؽائي ،اى کي ّڌيڪ ثِتؽ
ثڻبئي ،نبگؽظى تبئيي ثبلبػعي ڪالـ اًعؼ پڙُبئي قگِدي ٿي.
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گِٽ ۾ گِٽ پٌدبة خي اڌ ۽ قٌڌ خي ُڪ ڀبڱي ٽي اقتبظى لعؼتي قبئٌف يب خبگؽافيء ۾ لعؼتي آفتي خي هْاظ کي نبهل ڪؽڻ خي
تدْيؿ ڏًي آُي .ثمْل اًِي اقتبظى خي اًِي هعوًْي خي اى هْظْع قبى لعؼتي ؼغجت خڙي ٿي .پٌدبة خي ًئيي ًصبة
( )2012_2013هطبثك خبگؽافيء خْ هعوْى ڇِيي ،قتييً ،بئيي ۽ ڏُيي خوبػت ۾ ۽ قٌڌ ۾ اُْ هعوْى ًبئيي ۽ ڏُيي ظؼخي ۾
پڙُبيْ ّڃي ٿْ .ؾهيٌي ثٌبّت ،پِبڙى خْ ٺِڻ ،ٻؽًعڙ خجلي خي خْڙخڪ ۽ زؽڪت ثبثت هْاظ اڳ ۾ ئي نبهل آُي .آثبظي،
هبزْليبت ،ظؼيبُي ۽ لعؼتي هبزْل تي اًكبًي اثؽ پڻ اى هعوْى خْ زصْ آُي .اى ۾ پبڪكتبى خي غجؼي ثٌبّٽ ،ؾهيٌي ثٌبّٽ،
خجلي ،هيعاًي ،الُيي چبڙُيي ۽ هلڪ خي زع ۾ آيل ثسؽي زصي ثبثت پڻ ڳبلَِ ٻْلَِ ٿيل آُي .اُب ئي صسير خب ِء آُي ختي اًِي
اًعؼًّي ػٌصؽى ۽ قبئٌكي قججي خي ڳبلَِ ٻْلَِ ڪؽي قگِدي ،خٌِي ڪؽي لعؼتي آفتْى ؼًّوب ٿيي ٿيْى .اتي ئي ڪٌِي
هطصْو زصي ۾ ؼًّوب ٿيٌعڙ ڪي ضبو آفتي خي ضعني ۽ ُڪدِڙائيي تي هْاظ نبهل ڪؽي قگِدي ٿْ ۽ ظبُؽ آُي تَ گڏّگڏ اى
خي گِؽخي ۽ ازتيبغي تعثيؽى ثبثت ڳبلَِ ٻْلَِ ڪئي ّيٌعي.
قٌڌ تْڙي پٌدبة ۾ ٽئيي ،پٌديي ،ڇِيي ۽ قتيي خوبػتي خي ًصبثي ڪتبثي ۾ اًكبى ۽ فطؽت خي ّچ ۾ ڳبًڎاپْ ،کبڌ ضْؼاڪ ،ؾًعگي ۽
ؾًعگيء خي ثمبُْ ،ا ،پبڻي ۽ پبڻيء خي گعالڻ ،هٽي ،تْاًبئي ،ؾهيي خْ هٿبڇؽّ ۽ ؾهيٌي زؽڪت ،ثعلدٌعڙ ؾهيٌي ثٌبّٽ ،هبزْليبت ۽
هبزْليبتي گعالڻ خِڙا هْظْع اڳْاٽ ئي نبهل آُي .هْى کي يميي آُي تَ خيڪڏُي ُڪڙّ ٻيْ هْظْع لعؼتي آفتي ۽ اى ثبثت
پبڪكتبى تْڙي ظًيب خي ضعني کي غُي ۾ ؼکي نبهل ڪيْ ّڃي تَ اُْ ٻبؼڙى کي اى قوْؼي لمبء کي ثِتؽ ًوًْي قودِڻ ۾ هعظگبؼ
ثبثت ٿيٌعّ .هٿيي ڪالقي ۾ خيڪڏُي ُْ اى هعوْى ۾ هِبؼت زبصل ڪؽي ضبو ڊگؽي ّٺڻ چبُيي ٿب تَ ُْ “ّلف ڪيل هعوْى”
خي چًْڊ غؼيؼي ڪؽي قگِي ٿب .اُڙي ؼيت اڳتي ُلي آُكتي آُكتي هلڪ ۾ اى لكن خب اظاؼا ۽ هبُؽى خي چڱي چْکي تؼعاظ خڙي
پًْعي.
ليَ خي آفتي خي ضطؽى خي اًتظبم ڪبؼي ّاؼي اظاؼي خي ڪْآؼڊيٌيٽؽ قؼيع چهتي پٌٌِدي ُڪ قِڻي صالذ ڏيٌعي چيْ تَ“ ،هْى
کي يبظ آُي تَ خڏُي اقيي نبگؽظ ًُْعا ُئبقيي تَ اقيي پٌٌِدي هؽظيء هطبثك ڪٌِي ثَ “اظبفي” هعوْى خي چًْڊ ڪٌعا ُئبقيي.
اى هعوْى کي اقيي ثْخَِ قودِي ًَ پؽ ڏاڍي ظلچكپيء قبى پڙٌُعا ُئبقيي ڇْ خْ اى هعوْى خْ ڪْ ثَ اهتسبى يب پؽچْ ڪْ ًَ
ٿيٌعّ ُْ“ .آفتي خي ضطؽى کبى ثچبء ۽ اًتظبم ڪبؼي” ّاؼّ هعوْى خيڪڏُي “اظبفي” هعوْى غْؼ هتؼبؼف ڪؽايْ ّڃي تَ
نآگؽظ اى کي ثٌبى ڪٌِي ظٻبء خيّ ،ڏي نْق قبى پڙٌُعا ”.ڊپٽي ڪوهٌؽ صبزت ڏاًِي ،اي ڊي اّ تؼلين خي فمػ ُڪڙي قؽڪيْلؽ
هْڪلڻ قبى ،اقيي اى ڏـ ۾ پٌٌِدْ قِڪبؼ ثلڪل ڪؽي قگِْى ٿب ،اقتبظى کي تؽثيت ڏئي قگِْى ٿب ،ضصْصي خكوبًي تؽثيت خب
هبقتؽ تيبؼ ڪؽي قگِْى ٿب ،خيڪي قوْؼي تؽثيت ۽ ڄبڻ کي اڳيبى ّڌائي قگِي ٿبُ .ؽ ڪن خْ ُڪڙّ الئَ ػول ۽ غؽيميڪبؼ
ًُْعّ آُي ”.قبڳئي ؼيت “ ،آفتي خي اًتظبم ڪبؼي صْثبئي ضْظهطتيبؼ اظاؼي ۽ پٌدبة ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ خي ّچ ۾ هؤثؽ ؼاثطَ
ڪبؼيء خي ّڏي کْٽ آُي.

ً _8.5صبثي ۽ غيؽ ًصبثي ڳبًڎاپي ّاؼّ ًمطئَ ًظؽ
ظًيب خي ڪيتؽى ئي کْخٌبئي اڀيبقي ۾ غيؽ ًصبثي تْڙي ًصبة قبى ڳٌڎيل قؽگؽهيي ۾ آفتي ّاؼي ػٌصؽ کي نبهل ڪؽڻ خي اُويت
تي ؾّؼ ڏًْ ّيْ آُي .صجر خْ اقڪْل اقيوجليْى ،نبگؽظى خب ڪلت ،اقڪْل کبًپْ ِء يب هْڪلي خْى قؽگؽهيْى ،اقڪْل غؽفبى
ًٌڎا ًٌڎا قيؽ قفؽ خب پؽّگؽام ،خكوبًي ههمْىً ،وبئهْى ،ضصْصي ڏُبڙا ،همبثال ،گڏخبڻيْى ۽ اُڙى ٻيي ًّعؼ غؼيؼي نبگؽظى کي
لعؼتي آفتي خي ضطؽى کي گِٽبئڻ خب پيغبم ڏئي قگِدي ٿب .خڏُي تَ اى نيء کي ّڏي ڌيبى قبى ڪؽڻ خي ظؽّؼت آُي تَ اى
قوْؼي ػول ال ِء ڪِڙى ًصبثي ػٌصؽى کي نبهل ڪدي ۽ ڪِڙيْى نيْى ٻبُؽاى کڻدي .اى ًمطئَ ًظؽ خب ڪدَِ فبئعا ثَ آُي پؽ
خيئي تَ هبزْليبتي تؼلين ّاؼي ؾهؽي ۾ ڏٺْ ّيْ آُي تَ اُْ ًمطئَ ًظؽ پبليكيء تي ڪن ڪٌعڙى کي ًصبة ۾ گِؽثل ثِتؽيْى آڻڻ ال ِء
ڳبلَِ ٻْل َِ ظّؼاى ٿيڙيْ ڇڏي .زكبقيت کي اڀبؼيٌعڙ قوبخي ،قيبقي ۽ هؼبني پِلْ ،اى ۾ ظٻديْ ّڃي .آفتي ثبثت قلكليْاؼ هكبّات
هثلي
آفتي ضطؽّ= لعؼتي خْکن  xزكبقيت † قوبخي ًظبم خي لبثليت،
کي ثِتؽ ًوًْي پيم ًَ ٿْ ڪؽي قگِدي.
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آفتي خي ضطؽى کي گِٽبئڻ ّاؼيْى هِبؼتْى ،ههمْى ۽ الڙا آؼام آؼام قبى ُڪٻئي پٺيبى پيم ٿيٌعا ،خيڪي اڳيبى ُلي ّڌًعا ّيدٌِعا.
اقتبظى ۽ خكوبًي تؽثيت خي هبقتؽى (پي ٽي ٽيچؽ) کي پڻ گِؽثل تؽثيت ڏيڻ خي ظؽّؼت آُي تَ خيئي اُي پٌٌِدي اڳْاٽ خْڙيل
ههمي ۾ اى کي نبهل ڪؽي قگِي .هٿي ڄبڻبيل ًمطئَ ًظؽ تست ،هلٽي هيڊيب خْ اقتؼوبلًْ ،اى تؽثيتي ڪتبثچَ ،گِؽثل هْاظ ،غيؽ
ًصبثي ۽ ًصبة قبى الڳبپيل قؽگؽهيي کي ثِتؽ ًوًْي قؽاًدبم ڏيڻ ال ِء ًْاى قيکبؼڻ خب غؽيمب خْڙڻ ۽ ؼائح ڪؽڻ خي ظؽّؼت
آُي .هلڪي ۽ ثيي االلْاهي غيؽ قؽڪبؼي اظاؼا ۽ هطصْو پؽاخيڪٽ يب لعم اى ؼّايت کي هعجْغ ثٌبئڻ ۾ هعظگبؼ ثبثت ٿي قگِي
ٿب (قبڳيْ)ُ .ڪ ظفؼْ ٻيِؽ ،اُْ قڀ ڪدَِ ،تؼليوي کبتي ۽ صْثبئي زڪْهتي خي قِڪبؼ کبًكْا ِء ًبهوڪي آُي .اُْ آفتي خي
ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي ڄبڻ پيعا ڪؽڻ الء گِؽثل ليبلتي ،ؼّيي ۽ ػولي کي ثِتؽ ثٌبئڻ ال ِء ُڪ غؼضيؿ هيعاى آُي .اى ًمطئَ ًظؽ
تست ،هكئلي خي ػولي پِلْء تي ثَ ُڪ زع تبئيي ڪن ڪؽي قگِدي ٿْ .هثبل غْؼ ًَ“ ،ڳبلِبيْ ًَ ،ڊّڙّ ًَ ،ڌڪْ ڏيّْ ًَ ،اپف
هْٽْ ،تؽڻ ۽ خب ِء ضبلي ڪؽڻ خْى هِبؼتْى (xvii) ”.۽ اّچتْ ايٌعڙ آفتي کي هٌِي ڏيڻ خب ؼٌُوب اصْلًْ ،خْاى نبگؽظى کي ػولي
ههمي غؼيؼي قيکبؼي قگِدي ٿب.
اقڪْلي اًعؼ اُب ؼّايت هعجْغ ڪؽڻ ال ِء پبثٌع اڳْاڻي ،گِؽثل هْاظ ۽ اّؾاؼى قبى گڏّگڏ آؾهبني يب تدؽثبتي غْؼ ڪن ڪؽڻ خي
ظؽّؼت پًْعي .اى لكن خي تدؽثي کي ڪبهيبة ثٌبئڻ ال ِء ّڏى غيؽ قؽڪبؼي اظاؼى خْ قِڪبؼ زبصل ڪؽي قگِدي ٿْ ،گِٽ ۾
گِٽ اًِي ػالئمي ال ِء خيڪي زكبـ تؽيي لؽاؼ ڏًل آُيُ .ؽ هبڻِْ کي اى لمبء ثبثت ضجؽظاؼ ؼُڻ گِؽخي ۽ اى کي هڙئي هٿبڇؽّ
ڪؽي ًَ ّٺدي ۽ ًصبثي ڪتبثي ۾ هْخْظ اى لكن خي پيغبهي کي ًظؽاًعاؾ ًَ ڪدي .اى لكن خْى نيْى تَ ثلڪَ ًصبة کي ثِتؽ ۽
قگِبؼّ ثڻبئيي ٿيْى .خيكتبئيي قٌڌ ۽ پٌدبة خْى الڳبپيل تؼلين خْى صْثبئي ّؾاؼتْى ۽ ظلؼي تؼلين کبتب اى تي ڪن ًَ ٿب ڪي ۽ اى
کي اقڪْلي اًعؼ ؼائح ًَ ٿب ڪؽائيي ،تيكتبئيي اُب نئي چٌع ؼّايتي قؽگؽهيي کبى هٿي چڙُي ڪب ًَ قگٌِعي .غيؽ قؽڪبؼي ۽
قِڪبؼي اظاؼى پبؼاى اى ڪن خْ تدؽثبتي ثٌيبظى تي ٿ يڻ ثَ چڱي ڳبلَِ آُي پؽ خيڪڏُي ُڪ ظفؼْ ثَ پئكب هلڻ ثٌع ٿي ّيب تَ قٺْ
ڪن هتبثؽ ٿيٌعّ .اًِيء ڪؽي زڪْهت ،ؼيبقت خْ اى ڪن کي اپٌبئڻ الؾهي آُي .اُْ ڪن نؽّع نؽّع ۾ تَ ڏاڍّ هؿيعاؼ ۽ ظلچكپ
لڳٌعّ پؽ قؽڪبؼي قِڪبؼ کبًكْا ِء اى کي تْڙ تبئيي پِچبئڻ ثٌَِ ًبهوڪي آُي.
گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل ،ڄبم پْؼ خي ُڪ اقتبظ هطبثكً“ ،صبة ۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ثبثت ڪدَِ ضبو هْاظ
ّخِڻ کبًكْا ِء ،خيڪڏُي اقتبظ ُفتي ۾ فمػ  10هٌٽ ،غيؽ ؼقوي غْؼ اى هْظْع تي نبگؽظى قبى ڳبلَِ ٻْلَِ ڪؽي تَ ثَ ٻبؼڙا
غٌُي غْؼ اى لمبء ال ِء تيبؼ ٿي قگِي ٿب .اى هْظْع تي نبگؽظى ۾ چٽبڀيٽي ۽ تمؽيؽي همبثال ثَ ڪؽائي قگِدي ٿب .پؽ قڀ کبى اّل
ضْظ اقتبظکي اى هْظْع تي تؽثيت خي ظؽّؼت آُي”.
قبڳئي اقڪْل خي هبقتؽ ػٌبيت ػلي هْختً“ ،ئيي ۽ هطتلف ػالئمي ،ظيِي ۽ ايؽاظيي خي ًبلي خي فِؽقت هْخْظ آُي ،خٌِي کي
ٻبؼ غيؽ ؼقوي غْؼ ثيبى ڪؽي قگِي ٿب ”.گْؼًويٌٽ گؽلف پؽائوؽي اقڪْل ،ڄبم پْؼ خي هبقتؽيبڻي نبئكتَ ثطبؼي چْاڻي“ ،غيؽ
ًصبثي قؽگؽهيْى ضْظ ًصبثي ڪتبثي خي فِؽقت خي اؼظگؽظ گِوي ٿيْى”.
آفته جي خطرن ۾ گهٽتبئيء واري راود “آفته جى ڪبريگر” (يًْيكڪْ غؽفبى هتؼبؼف ڪؽايل)ُ :يء ُڪ اُڙي تؼليوي ؼاًع آُي
خيڪب لعؼتي آفتي کي قودِڻ ۽ اًِي کي ؼّڪڻ ثبثت آُي .اُب ؼاًع خْاثي ڪبؼڊى تي لکيل اُڙا پيغبم ؼقبئي ٿي ،خيڪي اُْ
قودِڻ ۾ هعظ ڏيي ٿب تَ لعؼتي آفتْى ڇب آُي ۽ ڪيئي صسير ػول اى آفت خي اثؽ کي گِٽبئي ٿْ .اُب ؼاًع ٻبؼى کي پبڪكتبى ۾ ّالغ
ٿيٌعڙ ڇِي اُن آفتي ثبثت قيکبؼي ٿي تَ :اُب ڇب آُي؟ اى خْ قجت ڇب آُي؟ اى کي ڪيئي قڃبڻدي؟ اى خي ّالغ ٿيڻ کبى اڳ ۾ ڇب ٿْ
ڪؽي قگِدي؟ اُب اگؽ پيم اچي تَ ڇب ڪدي؟ ۽ اى خي گػؼي ّڃڻ کبًپْ ِء ڇب ڪؽڻ گِؽخي؟
ؼاًع خب اصْل :ؼاًعيگؽى خْ تؼعاظ :ٻَ يب ّڌيڪ .ڪالـ خي ڪوؽي اًعؼ اُب ؼاًع هطتلف خٿي يب ٽيوي خي نڪل ۾ کيڏي قگِدي
ٿي تَ خيئي قوْؼي خوبػت اى ۾ زصْ ّٺي قگِي .گِؽثل نيْى (i) :ؼاًع خْ ثْؼڊ ) (iiتصْيؽي ڪؼت ) (iiiقْالي ڪؼت )(iv
 36خْاثي ڪبؼڊ ) (vليکي ؼکڻي.
ؼاًع ڪيئي کيڏثي:
ؼاًعيگؽى خي تؽتيت ڏثي .پِؽيْى ؼاًعيگؽ آفت خي ڪب ثَ تصْيؽ ُْا ۾ اڇالئيٌعّ ۽ ڏقٌعّ تَ ُي ّٽ ڪِڙي لكن خي آفت خي
تصْيؽ آئي آُي .ٻي ظفؼي ۾ قْالي ڪؼت کي ُْا ۾ اڇليْ ّيٌعّ ۽ اًعؼيي ظٻي تي لکيل خْاة خْ قْال خبًچيْ ّيٌعّ .قْال خبًچڻ
کبًپْ ِء ،اًعؼيي ظٻيء کي اٿالئي اى تي هْخْظ لعؼتي آفت خي تصْيؽ کي قْال قبى ڀيٽيْ ّيٌعّ .اقتبظ يب ؼاًع خْ قِلڪبؼ قْال قبى
ٺِڪٌعڙ ڪبؼڊ ڳْليٌعّ .اُْ ئي اى ڳبلَِ خْ فيصلْ ڪٌعّ تَ ؼاًعيگؽ خْ خْاة ظؼقت آُي يب ًَ .خْاة صسير ُئڻ خي صْؼت ۾،

21
ؼاًعيگؽ اُْ ڪبؼڊ پبڻ ّٽ ؼکٌعّ ۽ ُڪڙي هبؼڪ زبصل ڪٌعّ .اُڙيء غؽذ ٻي ؼاًعيگؽ خْ ّاؼّ ايٌعّ خيڪْ ٻَ ڍاؼا ّخٌِعّ ۽
ڏقٌعّ تَ ڪِڙي قْال خْ خْاة ڏيڻْ آُي .خيڪڏُي پِؽئيي ؼاًعيگؽ خْ خْاة غلػ ًُْعّ تَ قبڳيْ قْال ٻي ؼاًعيگؽ ڏاًِي ُليْ
ّيٌعّ .ايكتبئيي اُْ قْال ڦؽًعّ ؼٌُعّ خيكتبئيي اى خْ صسير خْاة ًٿْ اچي .خيڪڏُي ڪْ ثَ ؼاًعيگؽ اى خْ صسير خْاة ًٿْ
ڏئي قگِي تَ اقتبظ يب قِلڪبؼ ،ڪبؼڊ تبى اى خْ صسير خْاة پڙُي ٻڌائيٌعّ ۽ اُْ ڪبؼڊ ّؼي ّاپف ؼاًع ۾ نبهل ڪيْ ّيٌعّ.
خڏُي ؼاًعيگؽى پبؼاى قْال خْ صسير خْاة اچي ّيٌعّ تَ پْ ِء ؼاًع خي اصلْڪي تؽتيت تست ٻي ؼاًعيگؽ پبؼاى ڍاؼّ ّڌّ ّيٌعّ.
خڏُي هڙئي ڪبؼڊ کپي ّيٌعا تَ قوْؼا ؼاًعيگؽ پٌٌِدب پٌٌِدب ڪبؼڊ ڳڻيٌعا ۽ ليکي ؼکڻي يب ٽيلي نيٽ تي ظؼج ڪٌعا .اى کبًپْ ِء
ؼاًعيگؽ قْال خْ ثًْف ؼائًْڊ کيڏًعا.
ثًْف قْال :ؼاًع خي آضؽ ۾ ،ؼاًعيگؽى کي اُْ هْلؼْ ڏًْ ّيٌعّ تَ اُي ثًْف قْالي خب خْاة ڏئي ،ثًْف هبؼڪْى کٽيُ .ؽ
ؼاًعيگؽ قٌعـ ٻي ڪبؼڊى هبى چًْڊ ثًْف قْال قڀٌي آڏّ ّڏي آّاؾ قبى پڙُي ٻڌائيٌعُّ .ڪ ّلت ۾ ُڪ قْال پڙُيْ ّيٌعّ.
خيڪْ قْال خْ صسير خْاة ڏيٌعّ ،اى کي اظبفي ٻَ هبؼڪْى هلٌعيْى .آضؽ ۾ ُؽ ؼاًعيگؽ خْى ڪل هبؼڪْى ڳڻيْى ّيٌعيْى ۽
خٌِي خْى هبؼڪْى قڀ کبى ّڌيڪ ًُْعيْى اُْ کٽٌعڙ ًُْعّ ۽ اى کي“آفتي خْ ڪبؼيگؽ” خْ لمت هلٌعّ.
ظلؼي ؼاخي پْؼ خي ؼّخِبڻ ۽ ڄبم پْؼ خي اقڪْلي ۾ يب تَ اڃب تبئيي پبڻيء خب ظٻب ثيٺب ُئب يب اُي تبؾّ صبف ڪيب ّيب ُئب .اقتبظى ۽
ٻبؼى کي آفتي خي ضطؽى خي اًتظبم ڪبؼيء ثبثت ثف اّتؽي ئي ڄبڻ ُئي خيڪب ٌُي يب تَ پٌٌِدي تدؽثي هبى قکي ُئي يب تَ ٻڌل
ٻڌايل ُئي يب ّؼي ڪٌِي غيؽ قؽڪبؼي تٌظين خي تؽثيت هبى زبصل ڪيل ُئي .اڪثؽ اقتبظى اى ڳبلَِ خْ اػتؽاف ڪيْ تَ
ثعلكوتيء قبى اڪثؽ ڄبڻ نبگؽظى تبئيي هٌتمل ًٿي ٿئي .پؽائوؽي ۽ قيڪٌڊؼي اقڪْلي ۾ ،خكوبًي ههك ۽ صجر ّاؼي اقيوجلي
تمؽيجي ؼّؾهؽٍ خي ڪوي ۾ نبهل آُي .اُب ئي ثِتؽيي خب ِء آُي ،ختي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خب پيغبم ّلت ثْلت پِچبئي قگِدي
ٿب.
تمؽيجي قڀٌي اِي _ڊي _اّؾ ،ڊي _اِي _اّؾ ۽ اقتبظى اُب ڳبلَِ لجْل ڪئي تَ “آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ثبثت تؽثيت ڪڏُي ثَ
ڪٌِي اظاؼي غؽفبى ؼقوي تْڙي غيؽ ؼقوي غْؼ ًَ ڏًي ّئي آُي ”.اڄ ڏيٌِي تبئيي اى زْالي قبى ،تؼلين کبتي غؽفبى کيي فمػ
قؽڪيْلؽ هلٌعّ آُي ،خٌِي ۾ يب تَ اقڪْل اًعؼ ثيٺل پبڻيء کي ًيڪبل ڪؽڻ ال ِء چيْ ّيٌعّ آُي يب اقڪْل ۾ ّيٺل هتبثؽيي کي ،آفت
ظّؼ ٿيڻ کبى پْ ِء اٿبؼڻ خي ُعايت ڏًي ّيٌعي آُي .ثمْل اًِي خي“ ،خيڪڏُي اقتبظى کي تؽثيت ڏًي ّڃي تَ اقيي اى کي غيؽ ًصبثي
قؽگؽهيي ۾ پٌٌِدْ پبڻ نبهل ڪؽي قگِْى ٿب ،خيڪب اى ڏـ ۾ ڪدَِ هعظگبؼ ثبثت ٿي قگِي ٿي ”.ثمْل ڪدَِ اقتبظى خي،
ڪدَِ اقڪْلي ۾ يب تَ نبگؽظ توبم غؽيت آُي ،يب تَ خب ِء قْڙُي آُي ۽ اقڪْل خْ هبزْل ڪْ ضبو ّڻٌعڙ ًبُي ،خٌِي ڪؽي
اتي غيؽًصبثي قؽگؽهيْى ههڪل قبى ٿيي ٿيْى .اڪثؽ نبگؽظ ٻبُؽ فؽل تي ّيِي ٿب تَ خيئي قيبؼي ۾ يب تَ اُـ خِٽدي يب گؽهيي ۾
تبؾي ُْا کبئديُ .ڪڙي ُيڊ هبقتؽيبڻي (اى خْ ۽ اقڪْل خب ًبال ڳدَِ ۾ ؼکيب ّيب آُي) پٌٌِدي نبگؽظى کي تٌجيَِ ڪئي تَ
خيڪڏُي اُي پيٌگِي تي لڏيب ۽ گكڪڻيي تي گكڪيب تَ اُب قٌعى ٽٌگْى ڀڃٌعي .اُڙي تٌجيَِ تي کبًئف هٿبى کبى ؼپْؼٽ پڻ غلت
ڪئي ّئي.
(ؼاًع خْ قبهبى اى اقڪْل ۾ “قيْ ظي چلڊؼى” ّاؼى خْ ڏًل ُْ) .همبهي هبڻِي خْ چْڻ آُي تَ ظؼاصل هبئي قوْؼّ قبهبى،
پؽاخيڪٽ ضتن ٿيڻ کبى پْ ِء ،پٌٌِدي گِؽ کڻبئي ّڃڻ خْ ؼٿيْ ّيٺي ُئي.
آفتي کبًپْ ِء اڪثؽ ڪالـ خب ڪوؽا صسير غؽذ اقتؼوبل ڪؽڻ خي الئك ًبُي ًُْعا ،قبهبى قڄْ ڀڳْ ٽٽْ پيْ ًُْعّ آُي،قن يب گٌع
ڪچؽّ ڪوؽى کي اى لبثل ًَ ڇڏيٌعّ آُي خْ اُي ڪتت آڻي قگِدي .اقڪْلي خي ّڏي اًگ ّٽ ،ضصْصي قٌڌ خي ٻِؽاڙيي ۾
فمػ ُڪڙّ ڪوؽّ ًُْعّ آُي ۽ اُْ ثَ خؽي زبلت ۾! ڪيتؽائي اقڪْل ػالئمي خي ّڏيؽى خْى اّغبلْى ثڻيل آُي .گْؼًويٌٽ
گؽلف پؽائوؽي اقڪْل خيًْعي ّاال ،ڪْٽ اظّ ،پٌدبة خي هبقتؽيبڻي نوهبظ ۽ هبقتؽيبڻي هوتبؾ ٻڌايْ تَ” ،اى ۾ ڪْ نڪ
ڪًِْي تَ نبگؽظ غيؽ ًصبثي قؽگؽهيي ۾ توبم گِڻي ظلچكپي ّٺي ٿب پؽ اُي قؽگؽهيْى تڏُي ئي ثِتؽ غؽيمي قبى ڪؽي قگِدي
ٿيْى ،خڏُي ُڪڙي اقتبظ ّٽ نبگؽظى خْ تؼعاظ قٌڀبلڻ خْڳْ ُدي .خيڪڏُي ُڪڙي اقتبظ ّٽ  80ٻبؼ ًُْعا تَ اُْ ًصبة کي ئي
ههڪل قبى پْؼّ ڪؽائي قگٌِعّ .اُڙي صْؼتسبل ۾ کيف غيؽ ًصبثي قؽگؽهيْى ثبؼ لڳٌعيْى ”.ثمْل گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي
اقڪْل ،ؼلجَ ًجي نبَُ ،ؼاخي پْؼ خي اقتبظى هبقتؽ زك ًْاؾ ۽ هبقتؽ غفْؼ ازوع خي“ ،غيؽ ًصبثي قؽگؽهيي ال ِء ثَ اقتبظى خي
تؽثيت ڪؽڻ الؾهي آُي”.
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خيڪڏُي ڌيبى قبى چًْڊ ڪؽي ،قِڻي اکؽى ۾ اقڪْل خي اًعؼ تْڙي ٻبُؽ ڀتيي تي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء هتؼلك هطتلف پيغبم
لکيب ّڃي تَ اُي پڻ چڱْ اثؽ ڇڏيٌعا .اقڪْل اًتظبهيَ ۽ همبهي تؼلين کبتي قبى لَِ ّچڙ ۾ اچي اى لكن خي ڪْنم ّٺي قگِدي ٿي.
هؿي خي ڳبلَِ اُب آُي تَ چٌع اقڪْلي خي اقتبظى (اقتبظى ۽ اقڪْلي خب ًبال
ڳدَِ ۾ ؼکيب ّيب آُي) هْى کي ٻڌايْ تَ “اقڪْل خي ڀتيي تي خيڪي ڪدَِ لکيْ
پيْ آُي قْ ؼًگ ڪؽڻ ّاؼّ ڪبؼيگؽ پبڻ لکي ّيْ آُي!” هْى کبًئي پڇيْ تَ
“اُْ قڀ ڪدَِ کيف ڪٌِي ٻڌايْ ”،تَ چيبئْىّ“ ،ٽف ُڪڙي ڪبغػ تي اُْ
قڀ ڪدَِ لکيْ پيْ ُْ ۽ کيف اُْ چيل ُْ تَ ظلؼي خي هڙًي اقڪْلي ۾ اُي
قبڳيب پيغبم اڪؽڻب آُي ،قْ ُْ اڪؽي ّيْ .اقبى کي فمػ کيف پئكب ڏيڻ خْ زڪن
هليل ُْ ”.ثِؽزبل ،ڀتيي تي چٽڻ ،غيؽ ًصبثي قؽگؽهيي خي زْالي قبىُ ،ڪڙي
اًتِبئي آقبًيء قبى ٿيٌعڙ قؽگؽهي آُي.
 _8.6گبڏڙ ًمطئَ ًظؽ
ُڪ ٻيْ ًمطئَ ًظؽ ،خيڪْ هٿيي ًمطئَ ًظؽ قبى اڌّ گبثؽّ ٺِڪٌعڙ آُي ،اى کي گبڏڙ ًمطئَ ًظؽ قڏخي ٿْ .اُْ اڪثؽ هٿئيي ظؼخي
ال ِء تدْيؿ ڪيْ ّيٌعّ آُي پؽ ُتي اقبى خي ڪيف ۾ اُْ اڌّگبثؽّ الڳبپيل آُي .اُْ ًمطئَ ًظؽ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ۽ ٻيي
ًصبثي قؽگؽهيي ،خِڙّڪ :قوبخي نؼْؼ ثيعاؼ ڪؽڻ ۽ نبگؽظى کي هلڪ خْ ُڪ ثِتؽ نِؽي ٿيڻ خي تؽغيت ۽ تؽثيت ڏيڻ
ّغيؽٍ ،خي ّچ ۾ ُڪدِڙائيء هبى اڀؽيْ آُي .اى ًمطئَ ًظؽ تست قوْؼيْى ًصبثي قؽگؽهيْى آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي ڄبڻ
پيم ًظؽ ػول ۾ ايٌعيْى ۽ قبڳئي ّلت اُي ًصبة کي اثؽائتْ پڻ ثڻبئيٌعيْى .ؾًعگيء خْى اُن هِبؼتْى خِڙّڪ :نِؽيت،
خي
ِ
هبزْليبتي تؼلين ،نِؽي ڀالئي ِء خي قودَِ ۽ پبئيعاؼ تؽليء خي گِؽخي کي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي ؾؼَُ پبؼائڻ ئي اى ًمطئَ
ًظؽ خْ همصع آُي .هْقويبتي تجعيلي ،خيڪب آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خْ ُڪ اڻٽٽ اًگ آُي ،قب ثَ ُي ًمطئَ ًظؽ تست ثِتؽ
غؽيمي قبى ظن ٿي قگِي ٿي .آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء هْقويبتي تجعيلي ۽ اُڙيْى ٻيْى ڳبلِيْى ًصبة قبى الڳبپيل قؽگؽهيي
قبى ڳٌڎڻ ًكجتي قْلْ آُي .اى ۾ گِؽائي پيعا ڪؽڻ ال ِء ،آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خْ همصع ۽ ّقؼت اڳتي ثيبى ڪؽي قگِدي ٿب.
تٌِي ًُْعي ثَ اُْ ضطؽّ پٌٌِدي خب ِء تي هْخْظ ؼٌُعّ تَ خيڪڏُي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ّاؼي هْظْع کي قوْؼي ًصبة ۾
هؼٌي ۽
ّڌّ ّيْ تَ اُْ پٌٌِدي اُويت ۽ اصل همصع ّڃبئي ّيٌِعّ .اُڙيء ؼيت ضطؽي ۽ زفبظت خب هؽڪؿي ًؼؽا يب ضيبل ،پٌٌِدي
ٰ
اُويت ّڃبئي قگِي ٿب( .يًْيكيف ۽ يًْيكڪْ)2012 ،
کبتي ۾ قچبئيء خي کْٽ ،ڪوؿّؼ اقڪْل اًتطبهيَ ۽ غْيل ثيْؼّڪؽيكيء ّاؼّ غؽيميڪبؼ ،پبڪكتبى اًعؼ اُڙى ڪوي کي ڏاڍّ
ڏکيْ ثڻبيْ ڇڏي .تدؽثبتي ثٌيبظى تي ڪدَِ قجمي خِڙّڪ“ :نِؽي ظفبع”“ ،زفبظت”“ ،اقڪبئْٽٌگ”“ ،ؼظبڪبؼ” يب “نِؽيي خب
فؽض” هبى هطصْو پيغبم ڪڎي اًِي تي ًصبة قبى الڳبپيل قؽگؽهيْى خِڙّڪ :ڊؼاهب ،ضبڪب يب هؿيعاؼ ڊائيالگ تؽتيت ڏئي
قگِدي ٿب .خيڪڏُي تدؽثْ ڪبهيبة ٿئي ٿْ تَ اى کي ٻيي اقڪْلي ۽ ػالئمي تبئيي ثَ پکيڙي قگِدي ٿْ.
هٿي ٻڌايل ًمطئَ ًظؽى کبًكْا ِءً ،صبة خي ٻيِؽ ّؼخبء ال ِء ڪيتؽائي غؽيميڪبؼ تدْيؿ ٿيل آُي ،خي هبى ُؽ ُڪ خب پٌٌِدب فبئعا ۽
ًمصبى آُيً .صبثي ڪتبة قبى الڳبپيل ًمطئَ ًظؽ ال ِء ًصبثي اضتيبؼيي خي نوْليت الؾم هلؿّم آُيُ .ي ڪن ۾ صْثبئي ٽيڪكٽ
ثڪ ثْؼڊ ،اقڪْلي خي ڊائؽيڪٽْؼيٽً ،صبثي قٿً ،صبثي ڪتبثي تي ًظؽثبًي ڪٌعڙ ڪبهيٽيْى ۽ تؼلين خْى صْثبئي ّؾاؼتْى
(ضصْصي ّ 2010اؼي صْؼتسبل ۾ اؼڙُيي تؽهين کبى پْ ِء) نبهل آُي .غيؽ قؽڪبؼي اظاؼى ۽ هبُؽى خي پڻ ؼا ِء ّؼتي ّئي آُي.
ًصبثي ڪتبثي تي ًظؽثبًي هؽڪؿي قطر تي ٿيل آُي ۽ خيڪڏُي ّؾاؼتْى ۽ اضتيبؼيْى ؼاظي ٿيب تَ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء
ّاؼي هْظْع کي ُؽ ٌُڌ الڳْ ڪيْ ّيٌعّ.
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گڏيل ًمطئَ ًظؽ تست آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خب ضصْصي پؽّگؽام هٌؼمع ڪؽڻ ّاؼّ ًمطئَ ًظؽ ثَ پيم ڪؽي قگِدي ٿْ .اى
ًمطئَ ًظؽ هطبثك ًصبة قبى الڳبپيل قؽگؽهيي ۾ اى لكن خب ضصْصي پؽّگؽام ؼٿي قگِدي ٿب .ايئي ڪؽڻ قبى ضْظ ًصبة اًعؼ
ثِتؽي آڻڻ ال ِء اضتيبؼيي تي ظٻب ُء پًْعّ .اُْ ًمطئَ ًظؽ اى زْالي قبى ثَ هعظگبؼ ٿي قگِي ٿْ ،خڏُي اقتبظ اڳ ۾ ئي ڊگِي ًصبة کي
هڪول ڪؽائڻ خي فڪؽ ۾ ًُْعا آُي ۽ ًصبة ۾ ڪٌِي ثَ ًئيي نئي خْ اچڻ کيي ثْخَِ لڳٌعّ آُي .اُْ ًمطئَ ًظؽ آفتي خي ضطؽى
۾ گِٽتبئيء خي تؼلين کي ّڌائڻ ّيدِبئڻ ۾ اقتبظى اًعؼ غيؽ ًصبثي قؽگؽهيي خي زْالي قبى هِبؼتي پيعا ڪؽڻ ۾ هعظگبؼ ثبثت ٿيٌعّ.
ضصْصي پؽّگؽام هٌؼمع ڪؽڻ قبى اقڪْل خي تؽلي خي قِڪبؼ ۾ ّاڌاؼّ اچي ٿْ .ٻئي غؽف اى خْ ًمصبى اُْ آُي تَ خيڪڏُي
اقتبظ اى لكن خي پؽّگؽام هٌؼمع ڪؽڻ ۾ هصؽّف ٿي ّيْ تَ پْ ِء ًصبثي قؽگؽهيي خي زْالي قبى گِؽثل ّاڌاؼّ هتبثؽ ٿي قگِي ٿْ.
پبڪكتبى خِڙي هلڪ ۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء قبى قلِبڙيل ًصبة ،اى لكن خي گڏيل ًمطئَ ًظؽ تست ّقؼت ۽ هعجْغي هبڻي
قگِي ٿْ .لعؼتي آفتي خي زْالي قبى هطتلف لْهي ۽ ثيي االلْاهي ڏُبڙا هلِبئڻ خي تدْيؿ ،قوْؼى ڇْڪؽى تْڙي ڇْڪؽيي خي
ّؾٽ ڪيل اقڪْلي خي هبقتؽى ۽ هبقتؽيبڻيي ڏًي .اُي ڏُبڙاُ ،ڪ زع تبئيي ،آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ال ِء گِؽثل هِبؼتي
زبصل ڪؽڻ خي ظؽّؼت کي اڀبؼيٌعا .آُكتي آُكتي ،اُڙا ڏُبڙا هلِبئڻ ٻيي قبالًَ ڏُبڙى خيبى قوْؼى اقڪْلي خي لْهي ؼّايت
ثڻدي پًْعا ۽ ُؽ قبل پيب هلِبئجب .اى زْالي قبى ،ڪٿي ڪٿي ايوبًعاؼاًَ ؼ ِظ ػول پڻ قبهِْى آيْ .ٺٽي خي اِي_ڊي_اّ لٽؽيكي ًْؼ
ثطم ضبصطيليء چيْ“ ،اقتبظ اڳ ۾ ئي ثْخَِ ُيٺ ظٻيل آُي .کبًئي توبم گِڻْ ڪن ّؼتْ ٿْ ّڃي .اًِي کي ُڪڙي اُڙي ػولي ۾
تجعيل ڪيْ ّيْ آُي ،خيڪْ ُؽ ڪن ثٌب هؼبّظي خي ڪؽي ٿْ .اقتبظ ٽُڪي خْى هِوْى ُالئيي ٿب ،آظههوبؼي ڪي ٿب ،اليڪهٌي ۾
پْلٌگ آفيكؽى غْؼ ڪن ڪي ٿب ،ٻْڏ قتبيلي خي اهعاظ ڪي ٿب ،ثيٌظيؽ اًڪن قپْؼٽ پؽّگؽام ۾ قِڪبؼ ڪي ٿب ،هبڻِي کي ّغي
ڪبؼڊ ،نٌبضتي ڪبؼڊ ۽ ؼاني ڪبؼڊى ّٺي ڏيڻ ۾ هعظ ڪي ٿب ،آثبظيء خب قؽّي ،اقڪْلي خب قؽّي ۽ اُڙا قوْؼا ڪن ڪي ٿب ۽
ُبڻي ّؼي اُّبى آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي تؽثيتي ۽ اًِي ڪوي ثبثت پيب ٻڌايْ”.

 _8.7پڙُڻ ال ِء هعظگبؼ هْاظ

“آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي ڪتبثي خْ زصْ ثٌبئڻ قٺي ڳبلَِ آُي .اُْ اقبى کي ڊيٌگي خيْڙي ّاًگؽ هؼلْهبت فؽاُن ڪٌعّ .اى
ثبثت ًظن ،ثيبى ۽ آکبڻيْى آُي ،خيڪي اقيي ڏاڍي ظلچكپيء قبى پڙٌُعا آُيْى .اًِيء هبى اقبى کي اُب ڄبڻ هلٌعي آُي تَ ڇب قٺْ
آُي ،ڇب ضؽاة آُي ۽ اقيي اى خيْڙي تي لبثْ ڪيئي ٿب زبصل ڪؽي قگِْى .اًِيء خي ڪؽي اقبى خي اقڪْل ۾ صفبئي قٿؽائي
پڻ ثِتؽ ٿي آُي”.
(پٌديي ظؼخي خْ نبگؽظ ،گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل ،ڪچ ثِبؼاال ،ليَ)
ًصبثي ڪتبثي کي تجعيل ڪؽڻ خي پٺيبى ڪِڙا ئي ڪبؼڻ ،همصع يب ًمطئَ ًظؽ ڇْ ًَ ُدي پؽ اُْ آُي ڏکيْ ڪن! پبڪكتبى خِڙي
ٰ
فتْي خبؼي ڪٌعڙ هبفيب اًتِبئي غبلتْؼ آُي ،اتي ًٌڎڙي کبى ًٌڎڙّ ثِتؽيء خْ ػول ڪؽڻ ثَ ڄڻ ظيْ
هلڪ ۾ ،ختي هالئيت ۽ هػُجي
هبالئي ڪن ٿيْ پْي قبل  2006-2007۾ ؼّني ضيبل ًصبة هتؼبؼف ڪؽائڻ خْ ّڏّ چؽچْ ُليْ ُْ پؽ اُْ ڪن اڄ ڏيٌِي تبئيي
هڪول ًبُي ٿي ْ .اى لكن خي صْؼتسبل ۾ اڪثؽ هبُؽ ۽ اقتبظ اُْ تدْيؿ ڪي ٿب تَ هطصْو پيغبهي تي ٻڌل ُڪڙّ هعظگبؼ هْاظ
ڇپؽائي ڏًْ ّڃي .ڪتبة خْ پٺيْى خلع اى لكن خي ڪن ال ِء ثِتؽيي ًُْعّ آُي .اى لكن خي تدؽثي خب هثبل هْخْظ آُي.
ڪيتؽى ئي اقتبظى ۽ ًصبثي اضتيبؼيي اُْ لجْليْ تَ اقڪْل ۽ تؼلين کبتْ فمػ ثؽّلت اهعاظ ۽ ُڪ زع تبئيي هتبثؽيي خي ٻيِؽ ثسبليء
تبئيي هسعّظ آُي .ڪٌِي ثَ لكن خي ؼٿبثٌعي يب پبليكيء خي زْالي قبى ثسث هجبزثْ ،خيڪْ تؼلين ۾ لعؼتي يب هْقويبتي تجعيليي خي
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ؾيؽغْؼ آڻيً ،ظؽ ًَ ٿْ اچي .ٻبُؽئيي هعظ غؼيؼي يًْيكڪْ ۽ يًْيكيف يب ڪدَِ ٻيي غيؽ قؽڪبؼي اظاؼى،
ّڌًعڙ اثؽى کي
ِ
خِڙّڪ :قيْ ظي چلڊؼى ،خي_ٽي_ؾيڊ ،پالى ،آڪكفين ،ؼائٽ ٽْ پلي ۽ ڪدَِ همبهي غيؽ قؽڪبؼي اظاؼى خِڙّڪ :ظّآثَ ،ايل
ايچ ڊي پي ۽ ُيلپ ّغيؽٍ ڪدَِ تؽثيتْى يب تؼليوي ڪن قؽاًدبم ڏًب آُي .خڏُي ٻبُؽئيي اهعاظ ثٌع ٿئي ٿي تَ اُْ اى لكن خْ قِڪبؼ
ثَ ؼّڪيْ ڇڏيي ۽ اُْ قڄْ ػول اُڙيء غؽذ ُڪ زع تي اچي ؼڪديْ ّڃي ۽ گِؽثل ّقؼت ۽ همصع ًٿْ هبڻي قگِي2005 .
ّاؼي ؾلؿلي کبًپْ ِءُ ،ڪ ٻئي پٺيبى ڪيتؽيْى ئي آفتْى اچي چڪيْى آُي پؽ ًصبة خْ ّؼخب ِء ًَ پْؼّ ٿي قگِيْ آُي ۽ ًَ ئي اڌ
هڪول! ّچ ۾ ڪي ًيْى نيْى ڳٌڎڻ ٽيڪٌيڪي غْؼ يب قيبقي غْؼ ڏاڍّ ڏکيْ ٿيْ پْي .اى خي ثؽػڪفُ ،ڪڙّ آقبى غؽيمْ اُْ
آُي تَ ڪدَِ تڪڙّ ۽ هؿيعاؼ لكن خْ هعظگبؼ هْاظ خْڙي ّٺدي ۽ اى کي قوْؼي ًصبة قبى گڏي ڇڏخي.
پٌدبة زڪْهت اڳْاٽ ئي اى لكن خْ ڪبهيبة تدؽثْ “ڊيٌگي هڇؽ” ،اى خي ڪبؼڻي ۽ ازتيبغي تعثيؽى خي زْالي قبى ڪؽي
چڪي آُي .اڪثؽ اقتبظى ۽ نبگؽظى ،خي قبى آ ُء هليف ،اًِي اى غؽيمي کي قبؼاُيْ .ٽئيي کبى ڏُيي خوبػت خي ڪتؽى ئي ًصبثي
ڪتبثي ۾ ُڪڙّ ڪْ اُڙّ قجك يب تصْيؽي هْاظ نبهل آُي ،خٌِي خْ خيتْڻيڪ اى هعوْى قبى ڪْ ايڏّ ّاقطْ ًبُي پؽ تٌِي
ًُْعي ثَ ُْ ڪٌِي اُن همصع کي پْؼّ ظؽّؼ ڪؽي ٿْ .اُڙيء غؽذ ٻبؼڙى کي اى هكئلي ثبثت ُڪڙي ثٌيبظي ڄبڻ هِيب ٿئي ٿي.
اى کبًكْا ِء ڪيتؽائي نِؽيت ۽ اضالليبت تي هجٌي پيغبم ڪتبثي ،ضصْصي ًئيي ًصبة خي ڪتبثي خي پٺيي پبقي ڇپيب پيب آُي .اى لكن
خي پيغبهي ۾ ٻبؼى خْ خجؽي پْؼُيْ ،کبڌّ ّؼُبئي ًّڊي کبئڻ ،صفبئي ،ڪچؽي خْ صسير ًيڪبل ،تٌعؼقتيّ ،ؼؾل خب فبئعا ،پٌڌ
ڪؽڻ ال ِء فٽ پيؽي خْ اقتؼوبل ۽ ۽ ٽؽيفڪ قگٌل خْ ازتؽام ،ؼاًع کيڏڻ خب اصْل ّغيؽٍ نبهل آُي .قبڳي لكن خب هعوْى ۽ ضبڪب
قوْؼى ًصبثي ڪتبثي خي پٺيي پبقي يب نؽّع ّاؼى ڪدَِ صفسي تي ڇبپي قگِدي ٿب .يًْيكڪْ ،يًْيكيف ،همبهي غيؽ قؽڪبؼي
اظاؼا ،هبُؽ ۽ ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ خِڙيْى اضتيبؼيْى اى ڪن کي اڳيبى ّڌائي قگِي ٿب.
 _9آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي ًصبة ۾ نبهل ڪؽڻ ال ِء اقتبظى خب ؼايب ۽ ليبـ آؼائيْى

“ڪتبثي ۾ آفتي قبى الڳبپيل نيي کي ّخِڻ قٺي ڳبلَِ آُي پؽ ڪتبة اقتبظ کبى ثغيؽ ڪٌِي ڪن خْ ًبُي .اًِيء ڪؽي ،اى زْالي
قبى اقتبظى خي تؽثيت کي الؾهي لؽاؼ ڏًْ ّڃي .اى ڏـ ۾ ،نؽّػبت ڪؽڻ ال ِء ُڪڙي تؽثيت تدؽثبتي ثٌيبظى تي ڪؽائي ،اى خي
ًتيدي کي پؽکي قگِدي ٿْ”.
(خي_اين_ڪبٺبؼي ،گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل خْ ُيڊهبقتؽ ،ٺٽْ ،قٌڌ)
ًصبة خي ّؼُبقت ۽ ڇٌڊڇبڻ ظّؼاى اُْ ظؽّؼي آُي تَ اقتبظى خب ؼايب ،ليبـ آؼائيْى ۽ تدؽثب پڻ ثيبى ڪيب ّڃي .هطتصؽ اُْ تَ
تمؽيجي ُؽ اقتبظ تؼلين کبتي خي ًباُلي ،ثعظيبًتي ۽ ڪي الٽبؼ ّاؼي ؼّيي ۽ اقڪْل اًتظبهيَ ۽ اى خي الچبؼي (ضصْصي ٻْڏى
ظّؼاى) کبى قطت هبيْـ ًظؽ آيب .اقڪْل اُب خب ِء آُي خيڪب هتبثؽيي ال ِء پِؽئيي هسفْظ آهبخگبَُ ُدي ٿي 2010 ،2009 .۽
ّ 2011اؼيي ٻْڏى ظّؼاى ،قؽاقؽي غْؼ تي ُؽ اقڪْل گؽهيء خي ٻي هِيٌي خي هْڪلي کبى پْ ِء ثَ ٻَ کبى ٽي ُفتب ثٌع ؼُيْ
آُي .اى خب ٻَ قجت قبهِْى آيب آُيُ .ڪ يب تَ اقڪْل اًعؼ پبڻي خوغ ُْ يب ّؼي هتبثؽيي اقڪْل ۾ ٽڪيب پيب ُئب .اى ڏـ ۾ اقتبظى
کي کبتي غؽفبى ڪيوپي تي ڊيْٽيء خْ تَ زڪن هليْ پؽ اى ال ِء ڪْ ثَ هؼبّظْ ًَ هليْ .ڪدَِ اقڪْل تَ هتبثؽيي خي ّڃڻ کبى
پْ ِء اُڙي ثؽي زبلت ۾ ُئب خْ اًِي کي ُڪعم کْلڻ هوڪي ئي ڪْ ًَ ُْ .ڪيتؽى ئي اقڪْلي خي اقتبظى اُب نڪبيت ڪئي تَ
هتبثؽيي اقڪْل خي ػوبؼتي ،فؽني ،قبهبى ۽ ُؽ نئي کي ثيعؼظيء قبى اقتؼوبل ڪؽي تجبَُ ڪؽي ڇڏيْ آُي .ڊيكڪْى ۽
ڪؽقيْى ايتؽيمعؼ خْ ظؼ ۽ ظؼّاؾا ثَ ٻبؼڻ غْؼ اقتؼوبل ڪيب ّيب .ڪبڪْـ تَ اقتؼوبل الئك ئي ًَ ؼُيب .ڀتيي کي کؽڙي اى خْ
ؼًگ الٿْ ّيْ .اقڪْل خْ ٻيْ قبهبى خِڙّڪ :ڊقٽؽ ،چبڪً ،لڪبُ ،يٌڊ پوپ ،هْٽؽ پوپ ،پکب ،ظٻب ،نوكي تْاًبئيء ّاؼا پيٌل قڀ
چْؼي ٿي ّيب .ڪدَِ اقڪْلي ۾ تَ ثدليء خْى تبؼّى ثَ پٽيْى پيْى ُيْى.
ؼاخي پْؼ ۽ هظفؽ ڳڙَُ خي ڪيتؽى ئي اقڪْلي خي اقتبظى چيْ تَ“ ،تبؾيي ٻْڏى کبى پْ ِء ،اقبى ضْظ نبگؽظى ۽ ايف اين قيؿ خي
هعظ قبى اقڪْلي کي صبف ڪؽي ،ٻيِؽ اقتؼوبل خْڳْ ثٌبيْقيي .اُْ قڀ
ڪدَِ ايف اين قيي خي فٌڊى ۽ غيؽقؽڪبؼي اظاؼى خي قِڪبؼ خي هِؽثبًيء
قبى هوڪي ٿي قگِيْ ”.ڪيتؽى ئي اقتبظى اى ڳبلَِ تي ثسث ڪيْ تَ ڪٌِي ثَ
لكن خي هتبثؽيي يب پٌبَُ گيؽى کي اقڪْلي ۾ پٌبَُ ّٺڻ تي پبثٌعي ُئڻ گِؽخي.
“ُڪ ظفؼْ خڏُي اچي اُي اتي ّيِي ٿب تَ اًِي کي اٿبؼڻ ڏکيْ ٿيْ پْي”.
گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل ،ؼلجَ ًجي نبَُ ،ؼاخي پْؼ خي اقتبظ ؼيبض
ازوع ٻڌايْ تَ ّ 2010اؼيي ٻْڏى کبى پْ ِء اقبى ُڪڙي ڪوؽي ۾ ٻبؼى کي
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پڙُبيْ پئي تَ ّؼاًڊي هبى ػْؼتي خي ڳبلِبئڻ ۽ ٻبؼى خي ؼّئڻ خب آّاؾ پئي آيب .ؼّخِبى خي اقتبظى ۽ نبگؽظى ڪيتؽائي ڏيٌِي
اقڪْل خي اڱڻ هبى پٌٌِدي گِؽ خي ٿبًْى قبى پبڻي پئي ڪڎيْ .تٌِي ًُْعي ثَ پبڻي پٺئيي پبقي اڃب ثيٺْ ُْ .ضْظ صْثبئي ۽ لْهي
اقيوجليي خي هيوجؽى غؽفبى اِي_ڊي_اّؾ ۽ ڊي_اِي_اّؾ تي توبم گِڻْ قيبقي ظٻب ُء ًُْعّ آُي تَ اُي هتبثؽيي کي اقڪْل ۾ پٌبَُ
ڏيي .اى خْ همصع ؼڳْ ڪْ هتبثؽيي خي قِبئتب ڪؽڻ ًبُي ًُْعّ پؽ اُب ڳبلَِ کيي اڳتي ُلي ّّٽي ّٺڻ ۾ هعظگبؼ ٿيٌعي آُي.
ڪيتؽى ئي اقتبظى اُْ تدْيؿ ڪيْ تَ اقڪْل هتبثؽيي کي ًَ ڏًب ّڃي .زڪْهت کي اًِي ال ِء الڳ اًتظبم ڪؽڻ گِؽخي .ٻئي پبقي،
اُب پڻ زميمت آُي تَ اڪثؽ ٻْڏ هتبثؽ ػالئمي ۾ ،اقڪْل ئي ّيدِي تؽيي ۽ هسفْظ تؽيي خب ِء ُدي ٿب .ڪيتؽى ئي ظلؼي
ڪْآؼڊيٌيٽؽى خْ ضيبل آُي تَ اقڪْلي کي ُبڻ اُڙيء غؽذ تؼويؽ ڪيْ ّڃي خْ اُي آفتي ظّؼاى هتبثؽيي ال ِء هسفْظ تؽيي خبيْى
ثبثت ٿي قگِي.
ؼاخي پْؼ خي ظلؼي ڪْآؼڊيٌيٽؽ ههتبق ڀٽي چيْ“ ،هثبل غْؼ ُؽاًع ،خيڪْ اّلَِ خْ ڏّؼاًِْى تؽيي ڳْٺ آُي ،اى ۾ خڏُي ٻْڏ
آئي تَ هتبثؽيي ال ِء چڪ نِيع ،خيڪْ اى ڳْٺ کبى ّيدِْ ۽ هسفْظ تؽيي ػالئمْ ُْ ،اّقتبئيي پِچڻ ثَ ًبهوڪي ُْ ”.قبڳئي لكن
خي ڳبلَِ ڪٌعي ،ؼّخِبڻ خي اقتبظ ػجعالهڪْؼ چيْ تَ“ ،خيڪڏُي هيٌِي پْي ٿْ تَ ُڪڙّ ڇْڪؽّ يب ڇْڪؽي گپ ۽ ڪيچڙ ۾
ػوؽڪْٽ کبى ثٌگلي ُعايت ڪيئي پِچٌعا؟”
ڳْٺ ليصؽ ضبى ازوعاڻي ،ثعيي خي اقتبظ ُبؼّى ازوعاڻي خي ثمْلً“ ،صبثي
ڪتبثي ۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خِڙي ڪب ثَ نئي نبهل ڪًِْي .ضْظ اقتبظ
ثَ اى ڳبلَِ کبى اڻْالف آُي تَ اى لكن خي صْؼتسبل ۾ ڇب ڪؽڻ گِؽخي.
ظؽّؼت اى ڳبلَِ خي آُي تَ ٻبؼ کي اُب ڄبڻ ُئڻ گِؽخي تَ ُْ پٌٌِدي زيبتي
ڪيئي ثچبئي ۽ تٌِي کبى ثؼع ۾
هدجْؼى خي هعظ ڪيئي
ڪؽي ”.ؼّخِبى خي اقتبظ
ػجعالهڪْؼ هْخت“ ،آفتي
ثبثت ٺلِي پڙُبئي ڪؽڻ قبى
خڏُي آهؽيڪي ّاچْڙّ يب هٽيء خْ غْفبى ،قٌڌ
ڪْ ايڏّ فبئعّ ڪْ ًَ ٿيٌعّ،
خي قبزلي پٽيء قبى ٽڪؽايْ
ُْ تَ اقبى کي ڪب ثَ ڄبڻ
ڪب ًَ ُئي تَ ڇب ڪؽڻ
گِؽخيً .صبة تمؽيجي ُؽ
نيء ثبثت ڄبڻ هِيب ڪؽي ٿْ .خيڪڏُي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي ڄبڻ اى
۾ ّخِڻ ظؽّؼي آُي تَ اُب صسير غؽيمي قبى ُئڻ گِؽخي .ٻي صْؼت ۾ اى
خْ ڪْ ثَ فبئعّ ڪْ ًَ ٿيٌعّ ”.پيؽ ػلي نبَُ گؽلف اقڪْل ،ثعيي خي ُيڊ
هبقتؽيبڻي آپب لؿثبًْ خي هطبثكً“ ،صبة ۾ آفتي ثبثت ڪْ ضبو قجك نبهل
ڪًِْي .نِؽي ظفبع يب پبڙيكؽي هلڪي خي زولي خي صْؼت ۾ پٌٌِدي زفبظت
ڪيئي ڪدي ،اى لكن خْ پؽاڻْ هْاظ ئي ٻبؼى خي ڪچڙى غٌُي ۾ ڀؽيْ ٿْ ّڃي”.
قبڳي ؼيت ،گْؼًويٌٽ گؽلف هڊل اقڪْل ،ايگؽّ ّيل ڪبلًْي ،ثعيي خي ُيڊهبقتؽيبڻي آپب زويعٍ ضبصطيلي چيْ“ ،ثٌگالظيم ّاًگؽ
ڪالقي هطبثك آفتي خي اثؽى ۽ ازتيبغي تعثيؽى کي قبظي ًوًْي قبئٌكي ًمطئَ ًظؽ کبى پيم ڪؽڻ گِؽخي”.
تؼلين کبتْ ثٌع پيل اقڪْلي کي ٻيِؽ کْلڻ ۽ اًِي خي ًئيي قؽ ثسبليء تي ضبهْل ًظؽ اچي ٿْ .الل آئيكبى ۽ ثکؽخب ٻَ اقڪْل ظّآثَ
فبئ ًْڊيهي ۽ فْج خي هبًيٽؽًگ قيل خي هعظ قبى ٻيِؽ ثسبل ٿيب .خبتي ۽ قدبّل ۾ ايل ايڇ ڊي پي ڪيتؽى ئي اقڪْلي کي کلڻ ۾ هعظ
ڪئي .اڪثؽ اقتبظى ،کبتي کي ظؼضْاقتْى ثَ ڪيْى آُي تَ هتبثؽيي کي ّاپف گِؽ هْڪلي ،اقڪْلي کي ٻيِؽ چبلْ ڪيْ ّڃي.
ٺٽي ۽ ثعيي خي ٻِؽاڙيء ّاؼى ػالئمي ۾  ،هڙًي پؽائوؽي اقڪْلي ۾ يب تَ ُڪڙّ ڪوؽّ ۽ چْظيْاؼي آُي يب ّڌ ۾ ّڌ ٻَ ڪوؽا ثٌبى
چْظيْاؼيء خي.
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ڪبفي اقتبظى اُب پڻ نڪبيت ڪئي تَ پؽاڻي ًصبة تي ًظؽثبًي يب ًئيي ًصبة خي الڳْ ڪؽڻ ّلت اقبى کبى ڪڏُي ثَ ڪب ثَ ؼا ِء
ًَ ّؼتي ّيٌعي آُيٌُ .ي ؾّؼ ڏئي اُب ڳبلَِ ڪئي تَ “اقبى خب تدؽثب اى قڄي ڪن ۾ ٿي قگِي ٿْ تَ ڪب ثِتؽ ؼا ِء ڏئي ّخِي ۽
هعظگبؼ ثبثت ٿيي ”.ثعيي خي ُڪڙي اقتبظ چيْ تَ “ٻبؼ خْ ڌيبى ًٌڎيي ًٌڎيي پيهڪهي قبى
ڇڪي قگِدي ٿْ .ٺٽي نِؽ خي ُيڊهبقتؽ خي اين ڪبٺبؼي چيْ تَ“ ،هعوْى لکڻ خب
همبثالًٌ ،ڎا ًٌڎا ضبڪب ،قوبػتي ۽ تصْيؽي هْاظ يب ػولي ههمي خب همبثال ،خٌِي ۾ ًٌڎا ًٌڎا
اًؼبم ثَ ؼکيب ّڃي ،نبگؽظى خي ثِتؽ تؽثيت ۾ ّڏّ ڪؽظاؼ اظا ڪؽي قگِي ٿب”.
گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل ،ڳْٺ خيئٌع ضبى ڇلگؽي ،ثعيي خي هبقتؽ غالم نجيؽ ۽
ڳْٺ خؼفؽ ضبصطيليًٌ ،عّ نيؽ ضبى ،تؼلمَ ثعيي خي هبقتؽ هللا ڏًْ ضبصطيليء خب ثَ
قبڳيب ئي ّيچبؼ ُئب .اًِي خْ ّڌيڪ چْڻ ُْ تَ “آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي پيغبم
ؼقبئيء ال ِء ؼيڊيْ پڻ ُڪ هؤثؽ غؼيؼْ ٿي قگِي ٿْ .اى هْظْع تي پالى اًٽؽًيهٌل خْ
پؽّگؽام توبم ڪبهيبة ّيْ آُي .ظؽّؼت اى ڳبلَِ خي آُي تَ ُؽ اقڪْل کي ايوؽخٌكيء ّاؼي صْؼتسبل ٻڌائڻ ال ِء ُڪڙّ
هيگبفْى ڏًْ ّڃيً .صبة ۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء هتؼلك هْاظ ڏيڻ کبًكْا ِء ،ضْظ اقتبظى خي تؽثيت ّڏي اُويت ؼکي ٿي .اُي
ئي اُي پيغبم اڳيبى ؼقبئي قگِي ٿب .ٻي صْؼت ۾ ،ٻبؼ ضْف ّچبى ُيڏاًِي ُْڏاًِي پيب ڊّڙًعا آُي ۽ ّڏا هكدعى ۾ يب تَ ًوبؾّى پيب
پڙٌُعا آُي يب ّاػع پيب ڪٌعا آُي”.
ٺٽي خي قوبخي ڪبؼڪي ،قلين تٌيْ خي هطبثك“ ،اتؽ خي همبثلي ۾ُ ،تي الڙ يب ٺٽي ۾ اقبى کي هطتلف لكن خي ڄبڻ خي ظؽّؼت
آُي .قٌڌخي ٻِؽاڙيي ۾ ؾلؿلي خي اثؽى ثبثت توبم گِٽ ڄبڻ آُي .ثبلي غْفبًي خي قڀ ڪٌِي کي ضجؽ آُي .ٿؽيي (ؼيگكتبى ۾ ؼُڻ
ّاؼى) کي قْڪِڙي خي تَ ضجؽ ًُْعي پؽ اًِي کي ڊيلٽب ۽ قبزلي پٽيء ۾ هيٌِي ۽
ّاچْڙى کي هٌِي ڏيڻ خي ڪِڙي ضجؽ؟ ڳْٺ ليصؽ ضبى ازوعاڻيء ۾ ٿيل گڏيل گڏخبڻي ۾
نؽڪت ڪٌعڙ هيؽ هسوع چيْ“ ،ظبُؽ آُي تَ ٻيي ػالئمي خي ًكجت اقبى خي ٻبؼڙى کي
هطتلف لكن خي ڄبڻ خي ظؽّت آُي ”.ٺٽي خي اي_ڊي_اّ ايليويٌٽؽي (فيويل) چيْ تَ
“اڳي اقتبظى خْى ّلت ثَ ّلت تؽثيتْى ۽ ڄبڻ کي تبؾّ ڪؽڻ ّاؼا ڪْؼـ پيب ٿيٌعا ُئب.
ُبڻ اُي قڀ ڪن غيؽ قؽڪبؼي اظاؼى خي زْالي ٿي ّيب آُي .نيْى ڏيٌِْى ڏيٌِي ثِتؽ
ٿيڻ ثدب ِء پٺ تي پيْى ڌڪدي ”.هبقتؽ غالم نجيؽ ۽ ليب خي ڪْ آؼڊيٌيٽؽ قؼيع چهتي
هطبثك “هطتصؽى اُْ تَ اى کي ًصبة ۾ قلِبڙڻ قبى گڏّ گڏ اى خي تؽثيت خي ثَ
ظؽّؼت آُي تَ خيئي اى کي پڪْ ۽ پطتْ ڪؽي قگِدي خي ًَ تَ اُْ يب تَ ڇڊّ پبڊّ
ؼٌُعّ يب آفيكؽى خي آقؽي تي ثَ پيْ تڳٌعّ ”.ؼّخِبڻ خي هبقتؽ ػجعالهڪْؼ چْاڻي“ ،تؽثيت ثَ ايكتبئيي فبئعّ ًَ ٿي ڏئي قگِي،
خيكتبئيي گِؽثل قبؾّ قبهبى ًَ ُدي ،تُْبى کي هٌٌِدب نبگؽظ ٻڌائيٌعا تَ اقبى اقڪْل اًعؼ ظاضل ٿيڻ ّاؼي ٌُڌاى ڪيتؽا ڏيٌِي
لڳبئي پبڻي صبف ڪيْ آُي ،اقبى خي اقڪْل خي پٺئيي پبقي پبڻي خْ ُظٻْ اُّبى ڏٺْ ًُْعّ ،هيٌِي کبى ّٺي اڃبى تبئيي گٌعّ پبڻي اى
۾ ثيٺْ آُي .هْى ضْظ ثَ قيْ ظي چلڊؼى کبى ٻَ تؽثيتْى ّؼتيْى آُي ،ڇب فبئعّ خيڪڏُي ثٌيبظي قِْلتْى ئي هيكؽ ًبُي”.

_10آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء هتؼلك ايف اين قي خْ ڪؽظاؼ ۽ ًمطئَ ًظؽ
اُب ڏاڍي ضْل آئٌع ڳبلَِ آُي تَ تمؽيجي ُؽ اقڪْل ۾ ايف اين قي هْخْظ آُي .خيتْڻيڪ قٌعـ ڪؽظاؼ توبم گِڻْ هسعّظ آُي،
اڪثؽ قٌعـ هيوجؽ يب تَ ايتؽا قؽگؽم ڪًِْي يب ّٽي گِؽثل ڄبڻ ۽ اثؽ ڪًِْي ،خْ اُي نبگؽظى خي زك ۾ ثِتؽ فيصال الڳْ ڪؽائي
ڪٺ پتال يب ؼٻڙ خْى هِؽّى آُي،
قگِي .اُْ چْڻ غلػ ڪْ ًَ ٿيٌعّ تَ اُي
آهٌب صعلٌب پيب ڪي .اتي اُْ چْڻ ثَ
خيڪي هبقتؽى يب ُيڊ هبقتؽى خي چْڻ کي
ظؽّؼي آُي تَ اُْ ًڪي خڙتْ آُي ۽ ًَ ئي
ڪٌِي کي غلػ اقتؼوبل ڪؽڻ! ڇْ خْ اڪثؽ
هيوجؽ يب تَ اڻپڙُيل آُي يب پٌٌِدي ڪوي
ڪبؼيي ۾ ايتؽّ تَ هصؽّف آُي خْ کيي
اقڪْل خي هؼبهلي کي چڱي پؽ ڏقڻ خْ ّلت
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ئي ڪًِْي .ثِؽزبل ،ثباثؽ ايف اين قي کي تيبؼٿيڻ ۾ ڪدَِ ّلت لڳٌعّ .قبل  2010۽ ّ 2011اؼيي ٻْڏى ۾ اًِي ڪبئًْكلي
اقڪْلي کي ٻيِؽ کْلؽائڻ ۾ ُؽ هوڪي ڪْنم ّؼتي ،خٌِي قبى اقڪْلي کي ّڏي هعظ ٿي .ڏکيي ّلتي تي ڪبئًْكل ّالؼي اقتبظى
۽ ڪويًْٽي خي ّچ ۾ ُڪ پل خْ ڪؽظاؼ اظا ڪؽي ٿي .قبل  2010۽ ّ 2011اؼيي ٻْڏى کبًپْ ِء ؼاخٌپْؼ ۽ ليَ ۾ اڪثؽ ڪبئًْكل
خب فٌڊ اقڪْلي خي هؽهت ّغيؽٍ تي ضؽچ ٿيي ٿبًٌ .عي نيؽ ضبى يًْيي ڪبئًْكل ۾ ايف اين قي هْخْظ فٌڊى هبى اقڪْلي گؽائًْڊ
کي هٿي ڪؽڻ خْ ؼٿيْ ّيٺي ُئي ،آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء هتؼلك فمػ اًِي کي ڪدَِ ڄبڻ ُئي .خي ايل ايڇ ڊي پي ،ظّ آثَ يب
ُيلپ فبئًْڊيهي خي قکيب زبصل ڪئي ُئي .گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل ،خيئٌع ضبى ڇلگؽي خي ايف اين قي خي هيوجؽ هْال
ڏًي هْخت “خيڪڏُي اُب قوْؼي هؼلْهبت ًصبة غؼيؼي ڏًي ّيٌعي تَ قوْؼّ ڳْٺ اى هبى فبئعّ ّٺٌعّ”.

_11پبڪكتبى ۾ ًصبة خي ثِتؽيء خْ ػول :آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي نبهل ڪؽڻ ال ِء هْخْظ هْلؼب ۽ ڏکيبئيْى
ثيهڪً ،صبة ۾ ًْى اڀؽًعڙ هكئلي کي پيم ڪؽڻ ال ِء قڌاؼى ۽ اى کي ػولعؼآهع ڪؽائڻ ّاؼّ ػول قڀ کبى ّڏّ هْلؼْ ًُْعّ آُي.
اتفبق قبى پبڪكتبى ۾ ًصبة تي ًظؽثبًي ۽ ثِتؽيء خْ ڪن (ّ )2001_2002اؼي ڏُبڪي ۾ نؽّع ٿيْ ،خڏُي پبڪكتبى لعؼتي آفتي
تْڙي قيبقي هًْدِبؼى خْ نڪبؼ ُْ .ايدْڪيهي قيڪٽؽ ؼيفبؼهؿ ايڪهي پالىً ،يهٌل ايدْڪيهي قيٌكف ۽ لْهي تؼليوي پبليكي
خي قڌاؼى ّاؼي ػول ۾ ( ،)2005-2006پبڪكتبًي زڪْهت پؽائوؽي تْڙي قيڪٌڊؼي اقڪْل (پِؽئيي خوبػت کبى ّٺي ٻبؼُيي
خوبػت تبئيي) خي لعؼتي ۽ قوبخي قبئٌف خي ًصبةً ،ظؽثبًي ۽ قڌاؼى خْى تدْيؿّى هڪول ڪؽي ڇڏيْى ُيْى .زيؽت خي
ڳبلَِ اُب آُي تَ پِؽيي ،ٻئيي ،ٽئيي ،پٌديي ۽ ڇِيي ۽ ڪدَِ قيڪٌڊؼي قطر خي هعوًْي کبًكْا ِء پٌدبة خي اقڪْلي ۾ اڃب تبئيي
ًئْى ًصبة هڪول غْؼ ؼائح ًبُي ٿي قگِيْ ،خڏُي تَ قٌڌ ۾ هڪول غْؼ تي پؽاڻْ ًصبة ئي ؼائح آُيً .صبة خي ڇپبئي ال ِء
ُڪ کبى ّڌيڪ پجلهؽى خي چًْڊ ۾ قيبقي هعاضلت اى ڪن ۾ ظيؽي خْ قجت آُيُ .ڪ ؼپْؼٽ هْختً ،صبثي اضتيبؼيْى ُبڻ ضْظ
اى ڪن خي ڇپبئي خي غهيعاؼي قٌڀبليٌعيْى .پٌدبة خي همبثلي ۾ قٌڌ ۾ اُْ ڪن توبم قكت آُي.
پؽاڻي ًصبة ۾ ،تبؾي ًيهٌل ايدْڪيهي اقيكويٌٽ قكٽن ؼپْؼٽ ( )2006-2008خيبى ،اڀؽًعڙ لعؼتي هكئلي ،خِڙّڪ :هْقويبتي
تجعيليي ۽ ٻْڏى ،ؾلؿليّ ،اچْڙى ۽ ثؽف خي ڇپي ڪؽڻ ۾ ّاڌ ّغيؽٍ خْ غڪؽ ڪْ ضيؽ ئي ُْ .اى خي همبثلي ۾ هْاظ تْڙي ڏقڻ ۾
ثِتؽ ًظؽ ايٌعڙ لْهي ًصبة (ُ )2006-2007ڪڙي هسعّظ زلمي ۾ ّؼُبيْ ّيْ تَ خيئي اى خي هطتلف هعوًْي ۽ هْظْػي ثبثت
ڪؽڻْ قودِي ،قبؼاُيْ ّيْ .پؽ ػولي ػبم هبڻِي
ؼا ِء زبصل ڪديً .كجتي ًئيي ۽ تؽلي يبفتَ ًصبة کي هبُؽى پبؼاى ُڪ اهيع خْ ِ
تبئيي ،ايتؽي لعؼ خْ اقتبظىُ ،يڊ هبقتؽى ،اِي_ڊي_اّؾ ،ڊي_اِي_اّؾ ۽ اي_اِي_اّؾ تبئيي ثَ اى خي ؼقبئي ًَ ٿي .ثبلي اُْ تَ قْال
ئي ًَ ٿْ اڀؽي تَ ڪْ ٻِؽاڙي ۽ ڏّؼاًِي ػالئمي خي اقتبظى اى خْ هٌِي ثَ ڏٺْ ًُْعّ(xviii) .
اى ضيبل خي تبئيع ڪٌعي ،ؼاخي پْؼ خي ڊي_اِي_اّ ايليويٌٽؽي هستؽم هسوع ؼهعبى چيْ تَ“ ،ٽئيي خوبػت خْ تدْيؿ ٿيل ًئْى
ًصبة هٌٌِدي ًظؽ هبى گػؼيْ آُي پؽ هٌٌِدي غاتي ظلچكپيء ۽ قؼيي ڪؽي! ّلت قؽ ثعلدٌعڙ هسفْظ اًتظبهيَ خب هكئالً ،صبة يب
ؾيؽ ثسث ًبُي ايٌعا .ايتؽي لعؼ خْ اِي_ڊي_اّؾ تؼلين کي ثَ ڄبڻ ًَ ًُْعي تَ
پبليكيء قبى خڙيل هبهؽا ،ظلؼي تؼليوي اًتظبهيَ قبى ِ
ًئيي ًصبة خْ ؼّذ يب ڳؽ ڇب ًُْعّ .قٌعى ڪؽظاؼ فمػ اقڪْل اًتظبهيَ تبئيي هسعّظ آُي ”.تؼليوي کيتؽ ۾ ثبلبػعي ڪن ڪٌعڙ توبم
گِٽ اظاؼى ،خِڙّڪ :اظاؼٍ تؼلين ۽ آگبُي ،قجبُي ،پبڪكتبى خْ تؼليوي ًيٽ ّؼڪ ّغيؽٍ کي اى خي ڪبپي ،ضبو گػاؼل تي هِيب
ڪئي ّئيً .ئْى ًصبة ( )2006-2007خيئي تَ ؼّني ضيبل ۽ تدؿيبتي ثٌيبظى تي ٺبُيْ ّيْ ،اى ۾ قڀٌي هعوًْي ۾ ؾًعگي ثچبئڻ خب
ڏاىء نبهل ڪيب ّيب آُي ۽ لْهي تؼليوي پبليكي ( )1998-2010خي هڙًي هعوًْي ۾ ُؽ غؽذ خْ ڳبًڎاپْ ؼکيْ ّيْ آُي.
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اى خي ثبّخْظ ثَ ،هْقويبتي تجعيلي ،آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئي ،ازتيبغي تعثيؽّى ،ضطؽا گِٽبئڻ ۽ اًِي خب زل ،اُي قڀ پٌدبة
ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ خي ًْى ڪتبثي خِڙّڪ :قوبخي اڀيبـ (ظؼخْ اٺْى) ،اڙظّ (ظؼخْ ڇِْى) ،اًگؽيؿي ٻْلي (ظؼخْ پٌدْى)،
اڙظّ (ظؼخْ ٽيْى) ،اڙظّ (ظؼخْ ٻيْى ) ،پبڪكتبى اڀيبـ (ظؼخْ پٌدْى) ،خٌؽل قبئٌف (ظؼخْ چْٿْى) ،تبؼيص (ظؼخْ ڇِْى) ۽
خبگؽافي (ظؼخْ ڇِْى) ،۾ اڃب تبئيي ًظؽاًعاؾ ٿيل آُي .قٌڌ ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ تَ اڃب تبئيي ڪْ ُڪڙّ ثَ ًئْى ڪتبة ًبُي آڻي
قگِيْ .اى خْ قوْؼّ ًصبة  2005خي ًْٽيفڪيهي تست ّ 2002اؼّ ڇبپْ ئي آُي.
تؼليوي ّؾاؼت خي قؽڪبؼي ًْٽيفڪيهي ۽ صْثي خي گڏيل ُ11يي تؼليوي ڪبًفؽًف (Inter- Provincial Education
) 2007 )Ministerial (IPEMخي هڃتب خي ٽي قبلي کبًپْ ِءً ،ئيي ًصبة کي ًئيي تؼليوي قبل  2010-2011کبى الڳْ ٿيڻْ ُْ
)ً .(xixئيي ثِتؽ ًصبة کي ًئيي تؼليوي قبل  2008۾ ؼائح ڪؽڻ خي قؽڪبؼي اػالى خي ثبّخْظ ًظؽثبًي ،قڌاؼى ۽ ؼائح ڪؽڻ
ّاؼّ هؽڪؿي ػول (ًصبةً ،صبثي ڪتبثي ۽ تؼلين خي هؼيبؼى ّاؼّ ّ 1976اؼي ايڪٽ تست) پْؼّ ًبُي ٿي قگِيْ ،خٌِي هْخت
اؼڙُيي تؽهين خي ًتيدي ۾ تؼلين  2010کبى ّٺي ،صْثبئي غهيعاؼي ًُْعي .تؼلين کبتي خْ صْثي کي هلڻ ُڪ تبؼيطي ۽ ڊگِي
خعّخِع خْ ًتيدْ آُي پؽ اى خي ڪؽي صْثي ۾ اى خْ ػولي ڪن ڪبفي هتبثؽ ٿيْ آُي ) .(XXقٌڌ ۽ پٌدبة ۾ًْ ،اى ًصبثي ڪتبة
هؽزليْاؼ خڙي تيبؼ ٿي ۽ ّؼُبئدي چڪب آُي (پِؽئيي هؽزلي ۾ پِؽئيي ،ڇِييً ،بئيي ۽ يبؼُيي خوبػتي خي ڪتبثي کي هٽيْ ّيْ
آُي) .اقتبظى خي تؽثيت ،خيڪب ًئيي ًصبة کي هؤثؽ غؽيمي قبى پڙُبئڻ ال ِء اڻٽؽ آُي ،اى ثبثت ڪْ ثَ لعم ًبُي کٌيْ ّيْ (قبڳيْ).
ًصبثي قڌاؼا ۽ اى کي ؼائح ڪؽڻ خْ ػول ُڪ پيچيعٍ هبهؽّ آُي .ڪيتؽيي ئي هطتلف لكوي خي گِؽخي ۽ تڪؽاؼى هبى گػؼڻ
کبى پْ ِء خڏُي ُڪ ڀيؽّ اُْ ػول هڪول ٿئي ٿْ تَ ٻئي ڀيؽي اى خْ ّؼخب ُء ڏاڍّ اڻبئْ آُي .ختْڻيڪ ( )2003اِي_ايف_آؼ_اي_پي
اُْ ػِع ثَ ڪيْ آُي تَ اى کي ُؽ پٌديي قبل ّؼخبيْ ّيٌعّ .تبؼيص اى ڳبلَِ خي نبُع آُي تَ ُڪ ڀيؽّ ًصبة تجعيل ٿي ّيْ تَ پْ ِء
اُْ ڪيتؽى ئي قبلي تبئيي ُلٌعّ ؼٌُعّ .تٌٌِڪؽي ،قڄبڻ ڌؼيي ۽ ضبو ڪؽي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خي تؼلين خي ڪن ڪٌعڙ
تٌظيوي ال ِء اُْ ئي ثِتؽيي ّلت آُي تَ اُي صْثبئي ًصبثي اضتيبؼيي ۽ هبُؽى تي ؾّؼ ڀؽيي تَ اُي پؽائوؽي ۽ قيڪٌڊؼي قطر خي
ًصبثي ڪتبثي ۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خب خؿا ظؽّؼ نبهل ڪي .ثعلكوتيء قبىً ،ئْى ًصبثي ڪتبثي خْ هْاظ ،ايتؽيمعؼ خْ
الڳبپيل هعوْى ،خِڙّڪ :خبگؽافي ،پبڪكتبى اڀيبـ ۽ قوبخي اڀيبـ ثَ لعؼتي آفتي خي ّڌًعڙ ضطؽى کبى ّاًدِيل ًظؽ اچي ٿب.
آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء کي نبهل ڪؽڻ ال ِءُ ،تي هطتلف ًمطئَ ًظؽ ۽ غؽيميڪبؼ پيم ڪيب ّيب آُي .اڃب ثَ ّلت آُي تَ تؼلين خي
صْثبئي ّؾاؼتيً ،صبةً ،صبثي ڪتبثي ۽ اقڪْل اضتيبؼيي ۽ هبُؽى تي ؾّؼ ڀؽيْيْ ّڃي تَ اُي ُڪ ًَ ٻيْ هوڪي ۽ ٺِڪٌعڙ
ًمطئَ ًظؽ اپٌبئيٌعي ،پؽائوؽي اقڪْل خي ًصبة ۾ اى اُن هْظْع کي نبهل ڪيُ .ڪ ڀيؽّ ،پبليكي خْڙيٌعڙى ۽ فيصلَ قبؾ
اظاؼى پبؼاى ،ڪْ ثَ ًمطئَ ًظؽ اپٌبيْ ّيْ تَ پْ ِء هكتمجل ۾ اى ۾ ثِتؽي اچڻ خي اهيع ڪؽي قگِدي ٿي.
 _12ظلؼي تؼليوي اًتظبهيَ ۽ ًصبثي ڪتبثي خي اضتيبؼيي خْ ؼّيْ

“اقبى قبى ڳبلِبئڻ خي ايتؽي ڪب اُويت ڪبًِي .قڀئي اضتيبؼ ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ ّٽ آُي .اُْ فمػ ٺلِْ قِڪبؼ آُي خيڪْ اقيي
ڪؽي قگِْى ٿب ۽ ڪؽيْى ٿب .آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ّاؼّ هبهؽّ خيڪڏُي هٿبى کبى ئي ُيٺ الٿْ ّڃي تَ اقيي اى کي ڀليڪبؼ
ڪٌعاقيي .ظؼاصل قڄْ کبتْ ئي زكبـ ۽ ڪوؿّؼ آُي .آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء هتؼلك اقبى کي اڄ ڏيٌِي تبئيي خيڪي ڪدَِ
هْصْل ٿيْ آُي ،قْ ُڪ قؽڪيْلؽ خي صْؼت ۾ ٿيْ آُي ،خيڪْ ُڪڙي ّؾيؽ کبى قيڪؽيٽؽي ،اى کبى اِي_ڊي_اّ ۽ پْ ِء اقبى
تبئيي ڦؽي پِچي ٿْ ،خٌِي ۾ لکيل ًُْعّ آُي تَ„ ،اقڪْل خي ػوبت کي هتبثؽيي کبى ضبلي ڪؽايْ ّڃي( ‟.اقڪْل اقٽبف
گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل ؼلجَ ًجي نبَُ ،ؼاخي پْؼ)
ًصبثي اضتيبؼيي خي پٌٌِدي قودَِ ۽ پٌٌِدب هكئال آُي .اى کبى اڳ ۾ خْ اقيي ڪٌِي ثَ صْؼتسبل خْ خبئؿّ ّٺْى ۽ ڪٌِي ثَ
ًتيدي تبئيي پِچْى ،ثِتؽ اُْ آُي تَ پِؽئيي ضْظ اضتيبؼيي خي ؾثبًي اچْ تَ قٌعى هكئلي کي ٻڌّىُ .تي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء
کي قلِبڙڻ ثبثت قٌعى ڪدَِ ضيبل پيم ڪيب ّڃي ٿب:
“ آفتي خي ّلت ۾ ،تؼلين کبتْ اى ڏـ ۾ ّڏّ اهعاظي ڪن ڪؽي ٿْ .اقيي اقڪْلي ۾ هتبثؽيي کي پٌبَُ ڏيْى ٿب ۽ ڪڏُي ڪڏُي اقتبظ
پڻ هتبثؽيي خي هعظ ڪي ٿب .اقبى اڪثؽ ثسث ڪٌعا آُيْى تَ اى لكن خي هكئلي کي ڪيئي هٌِي ڏخي يب کبتْ اى ڏـ ۾ ڪِڙّ ڪؽظاؼ
اظا ڪؽي قگِي ٿْ ،خِڙّڪ :ٻْڏ قتبيلي يب ڪي ٻيي آفت قٽيلي قبى قِڪبؼ ّغيؽٍ .ثبلي ًصبة ۾ اى لكن خْى ڪي نيْى نبهل
ڪؽڻ اقبى خْ ڪن ًبُي( ”.هسوع اقلن ڪٌجٍْ ،قيڪؽيٽؽي تؼلين پٌدبة)
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قبڳئي قْال خي خْاة ۾ ،پٌدبة ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ خي چيئؽهيي نبُع_اي_ڀٽب چيْ“ ،اقيي ًصبثي ڪتبثي کي اڃب ثَ ثِتؽ ڪؽڻ
خي ػول ۾ آُيْى .هطتلف هِبؼتْى ؼکٌعڙ تمؽيجي قتي تؼليوي هبُؽى خْ ُڪ خٿًْ ،صبثي ڪتبثي تي ًظؽثبًي ڪؽڻ ۾ اقبى خي
هعظ ڪؽي پيْ .اى خٿي ۾ ٻِؽاڙي ۽ نِؽي ػالئمي خب صالزڪبؼ ثَ نبهل آُي ،تَ خيئي ؾهيٌي زميمتي خي ثِتؽ قودَِ زبصل
ڪؽي قگِديُ .ي ّلت اقيي ًصبثي ڪتبثي هبى خٌكي هتڀيع ۽ اًتِبپكٌعيء ّاؼى ػٌصؽى کي ُٽبئڻ تي ڪن ڪؽيْى پيب .اڃب تبئيي
تَ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء يب اى قبى الڳبپيل هْاظ کي ًئيي ًصبة ۾ نبهل ڪؽڻ ثبثت ًبُي قْچيْ ّيْ ًَ ،ئي اى زْالي قبى
ًصبثي ًّگ ۽ آفتي خي اًتظبم ڪبؼيء ّاؼى لْهي يب صْثبئي اظاؼى قبى ڪْ ؼاثطْ ٿيْ آُي .اًِي قبى تَ فمػ ّٺ پڪڙ ّاؼي
ًْثت اچڻ ّلت ُڪ قِڪبؼي ؼنتْ آُي .اڳ ۾ ئي ڪيتؽى هكئلي ثبثت ڪبفي ڪدَِ ڪؽڻ خي ظؽّؼت آُي .اى زْالي قبى
نيْى ثِتؽ ٿيٌعيْى پؽ ظبُؽ آُي تَ اى ۾ ّلت لڳٌعّ .اُْ ڏاڍّ ڏکيْ آُي تَ ڪيتؽيْى قبؼيْى نيْى ،قبڳئي ئي ّلت قلِبڙخي”.
ثهؽيت (ُيْهيٌٽيؿ) خي ڊائؽيڪٽؽ نبُعٍ خبّيع پڪ ڏيبؼيٌعڙ اًعاؾ ۾ چيْ تَ“ ،اقيي اڀؽًعڙ هكئلي خِڙّڪ :آفتي خي ضطؽى ۾
گِٽتبئيء ،اًتِبپكٌعي ۽ ٻيي اُڙى زكبـ هْظْػي کي ؾيؽّ پيؽڊ يؼٌي اهتسبًي کبى پْ ِء ّاؼي ّلت ۾ ۽ ًئيي قيهي نؽّع ٿيڻ کبى
اڳ ۾ پڙُبئڻ خْ ؼٿيْى پيب .ڪيئي ۽ ڪيتؽي زع تبئيي اى کي کڻي ّڃجْ ،اُْ اڃب چٽْ ًبُي .اى ڳبلَِ خي ّظبزت ڪٌعي ُالى تَ اڃب
تبئيي ڪب ثَ نئي ثبلبػعي غئي ًبُي ٿي”.
اًِيء ثسث کي اڳيبى ّڌائيٌعيً ،صبثي ًّگ خي ڊائؽيڪٽؽ انؽف هؽؾا توبم اُن ڳبلَِ ڪئي تَ“ ،اقيي  2006۾ تدْيؿ ڪيل ۽ هڃيل
تؼليوي قڌاؼى کي ػولي خبهْ پِؽائڻ خي ّچ ۾ آُيْىُ .ي قطر تيّ ،ؼي ڪي ًْاى هبهؽا ّخِڻ ثٌَِ ڏکيْ ٿْ ًظؽ اچي .ٻْڏى ۽
ٌظؽ ػبم تي آيْ آُي .اًِيء ڪؽي ،اى زْالي قبى ًئيي ًصبة ۾ ڪدَِ ضبو تدْيؿ
آفتي ّاؼّ قلكلْ ،اًِي قڌاؼى اچڻ کبى پْ ِء ه ِ
ٿيل ًبُي ،قْا ِء اى خي خيڪْ ڪدَِ اى ۾ ئي هْخْظ آُي .اى خْ ُڪڙّ زل اُْ ٿي قگِي ٿْ تَ اقيي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء
هتؼلك اًتِبئي ثٌيبظي لكن خْ هْاظ ،ظويوي غْؼ الڳ نبيغ ڪؽيْى .ثبلبػعي قجمي ۽ آکبڻيي نبهل ڪؽڻ ّاؼّ ڪنّ ،ڌيڪ ّلت ّٺي
ّيٌعّ ۽ قؽڪبؼي اخبؾت ًبهي خي ّؼ چؽُي ّيٌعّ .آفتي خي اًتظبم ڪبؼيء ّاؼي صْثبئي اظاؼي قبى ؼاثطي خي زْالي قبى
غٌؿيَ اًعاؾ ۾ خْاة ڏيٌعي چيبئيي تَ“ ،اُي پٌٌِدي ثبظنبُت خب زڪوؽاى آُي .اًِي صبزجي کي اقبى خِڙى خي ڪِڙي پؽّاَُ!
خڏُي کيي ڪدَِ فٌڊ هلٌعا آُي تَ پْ ِء اُي اقبًدي آفيكي ۾ لعم پبئيٌعا آُي .خي ًَ تَ پْ ِء ڊگِي قبًت!” “ٻٌِي کبتي خي ّچ ۾ ڪٌِي
ثَ لكن خي قؽڪبؼي ؼاثطي خْ ڪْ ثَ ًظبم ًبُي .ٽيڪٌيڪي غْؼ تي ،اقڪْلي ۾ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء هتؼلك ڪي ثَ
پؽاخيڪٽ نؽّع ڪؽڻ کبى اڳ ۾ اًِي کي اقبى کبى هؼلْهبت ّٺڻ گِؽخي پؽ ُْ ڪڏُي ثَ ائيي ًبُي ڪٌعا .اى کبًكْا ِء ،ٻيب ثَ اظاؼا
خِڙّڪ :ؼيكڪيْ  1122ثَ اى ڏـ ۾ ڪن ڪي ٿب .ڪڏُي ڪڏُي اُي ثَ اقڪْلي ۾ اچي ٻبؼى کي قودِبڻيْى ڏيي ٿب تَ ٻبؼ پٌٌِدْ
پبڻ کي پيم ايٌعڙ ڪٌِي ثَ زبظثي کبى ڪيئي ثچبئي قگِي ٿب”.
انؽف هؽؾا ّڌيڪ چيْ تَ“ ،پٌدبة زڪْهت اقبى کي هًْدِبؼى يب ضطؽى خِڙّڪ :ٻْڏ ۽ ؾلؿال ّغيؽٍ اًِي خي ثِتؽ اًتطبم
ڪبؼيء کي نبهل ڪؽڻ خْ ڪن قًْپيْ آُي ۽ هٌٌِدْ ػولْ اى تي ڪن ڪؽي پيْ .اصْلي ًصبة کي ؼائح ڪؽڻ ّلت ،اى لكن خي
اڀؽًعڙ هكئلي کي نبهل ڪؽڻ ڏاڍّ اڻبئْ ٿيْ پْي .اُڙي صْؼتسبل ۾ ،اقيي پڙُڻ يب پڙُبئڻ ال ِء ظويوي هْاظ خْڙيٌعا آُيْى .اى
زْالي قبى ڪڏُي ڪتبثچَ يب ڪْ ٻيْ هعظگبؼي قبهبى ٺبُيْ ّيٌعّ آُي تَ خيئي اى هكئلي کي اڻ قڌيء غؽذ کٌيْ ّڃي .اُْ تڏُي
ئي هوڪي ًُْعّ آُي ،خڏُي ڪٌِي ثَ هبهؽي تي تؼليوي ۽ قيبقي گڏيل ؼا ِء خڙًعي آُي .اى زْالي قبى تبؾّ ڊيٌگي هڇؽ ّاؼي
هكئلي تي ،پٌدبة زڪْهت خي ُعايتي هْخت اقبى ڪبهيبة تدؽثْ ڪيْ .هٌٌِدي ضيبل ۾  2013خي آضؽ تبئيي ،آفتي خي ضطؽى ۾
گِٽتبئيء خي زْالي قبى ثَ اقبى کي اى لكن خْ هْاظ هلي ّڃڻ گِؽخي .هٌٌِدْ ػولْ اى تي ثبلبػعي ڪن ڪؽي ؼُيْ آُي”.
ًصبثي ًّگ خي ڊپٽي ڊائؽيڪٽؽ ػبهؽ زيبت چيْ تَ“ ،خيتْڻيڪ آ ٌء اى ڪن ۾ قڌيء غؽذ الڳبپيل ًَ آُيبى پؽ هْى کي ڪدَِ اًعاؾّ
آُي تَ ًصبثي ًّگ ،ثبالڪْٽ ۽ ّ 2005اؼي ؾلؿلي ۾ تجبَُ ٿيل اقالم آثبظ خي ڪدَِ ػوبؼتي خْى تصْيؽّى قوبخي اڀيبـ خي
ڪتبثي خي پٺيي خلع تي لڳبئڻ خْ قْچيي پيب .پٌديي ڪالـ کبى هٿئيي ظؼخي خي قوبخي اڀيبقي ۾ پڻ اى لكن خي هعوًْي کي نبهل
ڪؽڻ خْ ؼٿيْ پيْ ّڃي .ڪڏُي؟ اى خي هْى کي ڪب ضجؽ ڪبًِي .ڪتبة خي خلع خي اًعؼئيي پبقي اڳ ۾ ئي ڪيتؽائي اضاللي ۽
هؼبنؽتي پيغبم ڏًل آُي .اتي ثَ آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ثبثت ڪْ هْؾّى پيغبم ّخِي قگِدي ٿْ .اى قوْؼي هؼبهلي خي خيڪب
ليوت آُي ،قب اى ػول کي قكت ڪؽيْ ڇڏي .خيتؽيمعؼ هٌٌِدي ڄبڻ خْ تؼلك آُي تَ اى هبهؽي تي کبتي خي ٻبُؽ ثَ هڙئي ڪدَِ
ڳبلَِ ٻْلَِ ُلٌعڙ آُي يب اى هبهؽي تي الؽاؼ آُي”.
قٌڌ ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ خي قيڪؽيٽؽي لبظؼ ثطم ؼًع هطبثك“ ،تؼليوي قؽنتي خي صْثي ۾ ظن ٿيڻ کبًپْ ِء اڃب قٌڌ صْثي پْؼيء
غؽذ اضتيبؼ ًبُي قٌڀبليب .اقيي اقالم اثبظ خي ًصبثي صالزڪبؼ ڪبهيٽيء خي ًئيي ًصبة ثبثت ُعايتي کي ئي ههڪل قبى ٿب پْؼا
پئدي قگِْى .هْى کي ڪب پڪ ڪبًِي تَ اى ۾ ڪِڙيي نيي کي نبهل ڪيْ ّيْ آُي ۽ ڪِڙيي کي ًَ؟ تؼليوي ّؾيؽ خي ُعايتي
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هطبثك ،قٌڌ ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ تبؾّ ئي ًصبة خْڙڻ ال ِء ڪبهيٽي تهڪيل ڏًي آُي ”.قٌڌ ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ خي چيئؽهيي
ػجعالكالم ضْاخي ،قبڳي قْالي خي خْاة ۾ چيْ تًَ“ ،ئيي ًصبثي ڪتبثي خي خْڙخڪ ۽ ڇبپي خْ ڪن آضؽي هؽزلي ۾ آُي ۽ اقبى
اى کي پِؽئيي خوبػت کبى ّٺي ؼائح ڪؽڻ خي ڪن خي نؽّػبت ڪؽي ڇڏي آُيُ .ي ّلت ًئيي ًصبة ۾ خيڪب ڳبلَِ قبؼاَُ
خْڳي آُي قب آُي اًتِبپكٌع ،اقِپ ۽ ًفؽت تي ٻڌل هعي ضبؼج هْاظ خْ اضؽاج! خيكتبئيي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خْ قْال آُي
تَ اُب پڪ آُي تَ اُْ اى ۾ نبهل ڪًِْي .هٌٌِدْ غاتي ضيبل آُي تَ اى کي ًصبة ۾ ظؽّؼ نبهل ُئڻ گِؽخي پؽ ٽئيي يب چْٿيي
خوبػتي کبى ُيٺ ّاؼي ڪالقي ۾ ًَ ،ڇبڪبڻ خْ ٽئيي يب چْٿيي خوبػت ۾ ٻبؼ ،ڳبلِيي خْ اصل هطلت قودڻ نؽّع ڪؽي ٿْ”.
ڳبلَِ ٻْلَِ کي اڳيبى ّڌائيٌعي ُي چيْ تَ“ ،تيؿ غْفبًيّ ،اچْڙى ۽ قٌڌ کي پيم ايٌعڙ اى لكن خي ٻيي ضطؽى ثبثت ًئيي ًكل کي
هؼلْهبت فؽاُن ڪؽڻ ظؽّؼي آُي .خيتْڻيڪ ،اصل ۾ اُب غهيعاؼي لٽؽيكي کبتي خي آُي ،ختي ُْ ٻيي هبهؽى خِڙّڪ :صْثبئي
ًصبثي ۾ ُڪ هطصْو زع تبئيي ُڪدِڙائي ؼکڻ ّغيؽٍ کي ؾيؽ ثسث آڻيي ٿب تَ اتي اًِي کي اُڙى زكبـ هبهؽى تي پڻ ڳبلَِ
ٻْلَِ ڪؽڻ خي ظؽّؼت آُي .ثْؼڊ خي اًعؼئيي ًصبثي ڪبهيٽي ۾ پڻ اى پِلْء کي ؾيؽثسث آڻي قگِدي ٿْ ۽ آفتي خي ضطؽى ۾
گِٽتبئيء کي اقڪْلي ًصبة ۾ نبهل ڪؽڻ خي تدْيؿ ڏئي قگِدي ٿي .آفتي خي اًتظبم ڪبؼيء ّاؼي صْثبئي اظاؼي ،لٽؽيكي
يًْٽ ۽ ًصبثي ڪبهيٽي ،غيؽ هؽڪؿيت ّاؼي قؽنتي ُيٺ خيڪڏُي گڏخي ڪن ڪي تَ ڪدَِ ًَ ڪدَِ ًتيدْ اچي قگِي ٿْ”.
قٌڌ ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ خي ًصبثي ًظؽثبًي ڪبهيٽيء خي هيوجؽ هستؽم ًبظن ػلي هيتلْ هطبثك قٌڌ ۾ اڃب ًئْى ًصبة ؼائح ًبُي ٿيْ.
ُي قڌيء ؼيت ٻڌايْ تَ “گػؼيل چئي قبلي کبى ًئْى ًصبة اى ڪؽي ؼائح ًبُي ٿي قگِيْ خْ قٌڌ ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ ڪٌِي ثَ
ڇبپي کي پبـ ًٿي ڪؽيُ .ي ّلت ٻبؼ خيڪْ ًصبة پڙُي پيب قْ ّ 2002اؼي ًصبثي ُعايتي هْخت آُي ۽ ًڪي ّ 2006اؼي ًئيي
ثيبى هطبثك ”.همصع تي ايٌعي ُي چيْ تَ“ ،لعؼتي آفتْى ۽ اى خي اًتطبم ڪبؼيً ،صبثي اّقؽ خي ُعايتي هْخت قِيْڳي هبهؽى خي
ؾهؽي ۾ اچي ٿْ .اى ؾهؽي ۾ ڪبفي هكئال خِڙّڪً :هْ ،هبزْليبتي تجبُي ،ٽؽيفڪ ۽ لعؼتي آفتْى ،هْقويبتي تجعيلي ّغيؽٍ اچي
ّڃي ٿب .اًِي هبى ُؽ ُڪ هبهؽي خي پٌٌِدي اُويت آُي .اى هبى ڪِڙي هكئلي خي چًْڊ ڪدي ۽ ڪٌِي کي ًصبة ۾ نبهل
ڪدي ،اُْ اى ثبثت ٿيل ثسث هجبزثي ۽ ًصبثي ًّگ خي گڏيل ؼا ِء تي اًسصبؼ ڪؽي ٿْ .غاتي غْؼ ،آ ُء اى ڳبلَِ خي زك ۾ آُيبى تَ
اى هؼبهلي ثبثت ُڪ زع تبئيي ڄبڻ ًصبة ۾ ظؽّؼ نبهل ُئڻ گِؽخي ،ڇبڪبڻ خْ اُْ قٌڌ ال ِء توبم اُن آُي .اقبى خْ صْثْ
ڏيٌِْى ڏيٌِي ّڌًعڙ لعؼتي آفتي کي هٌِي پيْ ڏئي .توؽ خب ٻيال تيؿيء قبى گِٽدي پيب ۽ قبهًْڊي چبڙَُ ّڌًعّ اچي .اقبى خي
هبزْليبت کي هٌِي ؾّؼ صٌؼت ڪبؼي ،زع کبى ّڌيڪ نِؽي ؼًگ ڍًگ ۽ اُڙى ٻيي هكئلي تجبَُ ڪؽي ڇڏيْ آُي”.
ٻي پبقي ،قٌڌ خي ًصبثي ًظؽثبًي ڪبهيٽيء خي هيوجؽ هستؽم اهعاظ زكيٌيء چيْ تَ“ ،تُْبى اڳ ۾ ئي قٿيل ًصبة ۾ ُؽ نيء
قڪيڙي گِيڙي ًَ ٿب قگِْ .ڪيتؽائي هؼبني ،قوبخي ۽ قيبقي هكئال اُّبى خي اؼظگؽظ ٿيٌعا ؼُي ٿب پؽ اى خْ ُؽگؿ اُْ هطلت
ڪْ ًِي تَ ُؽ ّڏّ هكئلْ ڪْ ًصبثي ڪتبثي ۾ پيم ڪيْ ّڃي .ائيي ڪؽڻ قبى اُّبى هًْدِبؼي خْ نڪبؼ ٿيٌعاً .صبة ُڪڙي
هؽزليْاؼ قٽب ُء خْ ًبلْ آُي .اى خب ڀبڱب ،قجك ،هْظْع ۽ هعوْى ثبلبػعي ؼٿيب ّڃي ٿب ۽ ّڏي غْؼ ّيچبؼ کبًپْ ِء چًْڊيب ّڃي ٿب ۽ اى
کبى پْ ِء ُڪ ًَ ٻي ڪالـ ال ِء اًِي کي تيبؼ ڪيْ ّڃي ٿْ .ڪوپيْٽؽ قبئٌف کبى ّٺي ضلفب ِء ؼانعيي تبئيي ،اقيي ًصبة ۾ ُؽ نيء
ّخِڻ چبُيْى ٿب .آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء خب هبهؽا فمػ اى ڪؽي ًصبة ۾ ًَ ٿب ّخِي قگِدي ڇبڪبڻ خْ ڪب غيؽ قؽڪبؼي
تٌظين يب ڪْ قِڪبؼي اظاؼّ ائيي چبُي ٿْ”.
ٺٽي خي اِي_ڊي_اّ (تؼلين) هْخت“ ،نيْى فمػ تڏُي تجعيل ٿي قگِي ٿيْى خڏُي آفتي خي اًتظبم ڪبؼيء ّاؼي صْثبئي اظاؼي ۽
صْثبئي تؼلين کبتي خي ّچ ۾ ّلت ثْلت اى زْالي قبى ڳبلَِ ٻْلَِ ۽ ثسث هجبزثب ٿيٌعا ؼُي .خيكتبئيي ضْظ کبتي خي اًعؼ ؼاثطَ
ڪبؼيء خْ قْال آُي تَ زبل اُْ آُي تَ ظلؼي ّاؼى خْ صْثبئي قطر تي توبم هسعّظ ڳبًڎاپْ ۽ لَِ ّچڙ آُي .قڀئي گڏخبڻيْى
ظؽّؼت تست ٿيي ٿيْى ۽ ؼّؾهؽٍ خي هبهؽى تي ڳبلَِ ٻْلَِ ال ِء فمػ اِي_ڊي_اّ صبزجبى کي ئي ڪؽاچيء ۾ هعػْ ڪيْ ّيٌعّ آُي.
ؾيؽ ثسث ايٌعي آُي ”.قبڳئي صْؼتسبل پيم ڪٌعي ،ڊي_اِي_اّ ايليويٌٽؽي
اى لكن خي گڏخبڻيي ۾ ڪب ًئيي ڳبلَِ ههڪل قبى ئي
ِ
(ؼاخي پْؼ) ،هسوع ؼهعبى چيْ“ ،پٌدبة ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ ڪْ ّؼلي اقبى کي ٻڌي ٿْ .اقبى خب اِي_ڊي_اّؾ ،الُْؼ فمػ ؼّؾهؽٍ
خي هكئلي تي ئي ڳبلَِ ٻْلَِ ڪؽڻ ّيٌعا آُي .صْؼتسبل کي ّاظر ڪٌعي ،ڊي_اِي_اّ ثعيي ؼهعبى پؽُيبڙ چيْ“ ،تُْبى ًصبة
کي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء ۽ ٻيي ًْى پِلْئي قبى هتؼبؼف ڪؽڻ خي ٿب ڳبلَِ ڪؽيُْ .تي ُؽ ڳبلَِ ۾ ثيدب قيبقي هعاضلت،
هْخْظٍ ًظبم خْ ئي ٻيڙّ ٻْڙي ڇڏيْ آُي .اُڙي صْؼتسبل ۾ نيْى ثِتؽ ڪيئي ٿيٌعيْى ،خڏُي ُؽ ايٌعڙ ڏيٌِي ڳبلَِ اڳي کبى اڳؽي
آُي .قڀ کبى اّل تَ هْخْظٍ ًظبم کي ثِتؽ ڪؽڻ خي ظؽّؼت آُي ،پْ ِء ًيي نيي ثبثت قْچجْ ”.پٌدبة ۾ ُڪڙي ظلؼي خي
اڪبئًْٽ آفيكؽ (ًبلْ ڳدَِ ۾ ؼکيْ ّيْ آُي) چيْ“ ،ثديٽ خي ُدڻ ّاؼي ڳبلَِ کي پبقيؽّ ؼکٌعي ،ڊي_اِي_اّؾ ۽ اِي_ڊي_اّؾ خي
اُب غهيعاؼي آُي تَ اُي صْثبئي کبتي کبى پٌٌِدي اقڪْل خي ثديٽ خي گِؽ ڪي ،خيڪب ُْ ًَ ٿب ڪي .قڀ فمػ پٌٌِدي پگِبؼى

31
قبى ٻڌل آُي .خڏُي ُْ الُْؼ ۾ تؼلين خي قيڪؽيٽؽيٽ قبى لَِ ّچڙ ۾ اچي ٿب تَ اُي آفتي خي ضطؽى ۾ گِٽتبئيء قبى الڳبپيل
پؽّگؽاهي خي ثديٽ خي گِؽ ڪؽي قگِي ٿب”.
ِخي_اي_نبَُ ،ثديٽ اقكٽٌٽ (پالًٌگ ايٌڊ ڊيْلپويٌٽ ،ليَ) ،اقڪْلي ۾ غيؽ هْخْظ قِْلتي ثبثت ڳبلِبئيٌعي چيْ“ ،تؼلين کبتي خب قڀ
اِي_ڊي_اّؾ ،ڊي_اِي_اّؾ ۽ اي_اِي_اّؾ ،هبقتؽى هبى تؽلي ٿي اى خب ِء تي پِتب آُي .اًِي هبى گِڻب اًتظبهي غْؼ اڻ تؽثيت يبفتَ
آُي ،اًِيء ڪؽي اُي ٽيڪٌيڪي ڪوي ۽ ڪبؼؼّائيي کي قودِڻ کبى لبصؽ آُي .ايتؽي لعؼ خْ اُي اقبى کبى هؽهت ۽ قبؼقٌڀبل
خي ثديٽ خي يب تَ گِؽ ًَ ٿب ڪي يب ّؼي ّلت قؽ ًَ ٿب ڪي .ػبم غؽذ ،ٺيڪ ٺبڪ ثديٽ هيكؽ ًُْعي آُي ،خٌِي هبى کڻي ًْاى
اقڪْل تؼويؽ ًَ ٿي قگِي پؽ هْخْظٍ اقڪْلي کي توبم گِڻْ ثِتؽ ثڻبئي قگِدي ٿْ پؽ ُؽ ٻئي قبل ًَ ،اقتؼوبل ٿيڻ ڪؽي ،اُب
هٌكْش ٿيْ ّڃي ”.ٻئي پبقي قلين تٌيْ خْ ضيبل ُْ تَ“ ،پالًٌگ ۽ ڊيْلپويٌٽ ڊپبؼٽويٌٽ ،تؼلين کبتي ۽ اًِيء خي ظؽّؼتي کي ثيسع
ًظؽاًعاؾ ڪؽي ٿْ ”.هبقتؽيبڻي ثؽيب ڪْثؽ ٻڌايْ تَ “اِي_ڊي_اّ ،پالًٌگ ۽ ڊيْلپويٌٽ (ًبلْ ڳدَِ ۾ ؼکيْ ّيْ آُي) چْي ٿْ تَ
ّڌيڪ تؼويؽ ۽ تؽليء خي ظؽّؼت ڪبًِي .ليب ۾ اقڪْل زع کبى ّڌيڪ تؽلي هبڻي چڪب آُي ”.ظلؼي اڪبئًْٽ آفيف ۾ ّڏي
پئوبًي خي ثعظيبًتي ّاؼي ّالؼي تي قِوت ٿيٌعي ُي چيْ تَ اڳْڻْ اڪبئًْٽ آفيكؽ (ًبلْ ڳدَِ ۾ ؼکيْ ّيْ آُي) قعائيي ٺيڪيعاؼى
قبىُ ،ي ئي آفيف ۾ ّيِي ،ثديٽ ضبؼج ڪؽڻ کبى اڳ ۾ ،ڳٺ خْڙ پيْ ڪٌعّ ُْ ُْ .ايتؽّ تَ ثعظيبًت ُْ خْ خڏُي ّاپف قٌعـ
ثعلي الُْؼ ٿي تَ ُي خيڪب پٌٌِدي ڪالؼڪ کبى کٽ اّڌؼ تي ّؼتي ُئي ،قب ثَ قبڻ کٌيْ ّيْ ”.پالًٌگ ۽ ڊيْلپويٌٽ خي ُڪڙي
اِي_ڊي_اّ (هبڻِْ ۽ ظلؼي خب ًبال ڳدَِ ۾ ؼکيب ّيب آُي) ،ثسث ڪٌعي چيْ تًَْ“ ،ى اقڪْلي خي تؼويؽ خْ پالى پبـ ڪؽڻ ّلت،
هسفْظ اقڪْلي خي زْالي قبى خٌِي پِلْء کي اّليت ڏيڻ گِؽخي قْ آُي اقڪْل خي خب ِء ّلْع ۽ اى تبئيي آقبى ؼقبئي .توبم گِڻب
اقڪْل ُڪ ًَ ٻئي غهيٌعاؼ خي ؾهيي تي تؼويؽ ٿيل آُي ،خي تي پْ ِء قٌعى ئي اثؽ ؼقْش ُلي ٿْ .اى لكن خي اقڪْلي خي ثٌيبظ ئي
اى ڳبلَِ تي ؼکيل ًُْعي آُي تَ اًِي کي پْ ِء اُي پٌٌِدْى اّغبلْى ڪؽي ُالئيٌعا ،زڪْهت ٻِؽاڙيء ۾ پؽائوؽي اقڪْلي خي
تؼويؽ ال ِء ،ؾهيي هفت ۾ زبصل ڪؽڻ تي ؾّؼ ڀؽي ٿي( .زڪْهت کي اى ڪن ال ِء آثبظي ۽ ؼقبئيء ّاؼى پِلْئي خْ تدؿيْ ڪٌعي
اقڪْلي ؾهيي ُويهَ ضؽيع ڪؽڻ گِؽخي ).اڪثؽ اقتبظى خي ڀؽتي ّؾيؽى خي قفبؼل تي ٿيل آُي .خڏُي اقبى اِي_ڊي_اّ (تؼلين)
کبى اقڪْل خي ٿيڻ خْڳي (فؿيجلٽيء) ثبثت پڇيْ تَ پبڻ قيبقي اثؽ ؼقْش کبى ًبثؽي ّاؼي ًَ قگِيْ .اقڪْل ُئڻ ًَ ُئڻ هكئلْ
ًبُي پؽ اى تبئيي ؼقبئي ًَ ُئڻ ڪؽي ڇْڪؽى ۽ ضصْصي ڇْڪؽيي خي تؼلين هتبثؽ ٿئي ٿي .ثيهڪ ،اقڪْل خي ٌُڌ خْ تؼيي
ثٌبى ڪٌِي ؼٿبثٌعي ۽ قْچ قودَِ خي ڪيْ ّڃي ٿْ ،خٌٌِڪؽي ضْظ هكئال ٿيي ٿب”.
پالًٌگ ۽ ڊيْلپويٌٽ کبتي خي ُڪڙي اڪبئًْٽ ۽ ثديٽ آفيكؽ هْخت“ ،اقڪْلي ۽ اقتبظى کي ٻيْى قِْلتْى ڏيڻ تَ پؽي خي ڳبلَِ،
ُتي ُؽ قبل ظلؼي ثديٽ ضكبؼي ۾ ّڃي ٿْ .گػؼيل ڏُي قبلي کبى ّٺي ،اقتبظى خْى پگِبؼّى ُؽ قبل پيْى ّڌى پؽ ظلؼي اًتظبهيَ
صْثي خي همؽّض آُي .اًگي اکؽى قبى کيڏًعي ،اقبى کي اى ثديٽ کي ّاڌاؼي ۾ ڏيکبؼڻْ پًْعّ آُي .خڏُي تَ اقڪْل اى قوْؼي
ظلؼي ثديٽ خْ ّڏّ زصْ (تمؽيجي  80قيڪڙّ) کٌيْ ّڃي پؽ اُْ قوْؼّ تؼويؽ ۽ تؽليء ثعؼاى پگِبؼى ۽ کبتي خي ڪبؼّثبؼي
ٌُّْاؼى تي ضؽچ ٿيْ ّڃي .پگِبؼى کبًكْا ِء ّاؼي ثديٽ ۾ ،اقڪْلي کي ههڪل قبى ڪْ  5کبى  10قيڪڙّ هؽهت ۽ قبؼقٌڀبل
خي هع ۾ هلٌعّ ًُْعّ .ايف اين قيؿ خب فٌڊ ،ظلؼي تؼليوي ثديٽ خْ زصْ ًبُي ۽ اُب صْثبئي تؼليوي ّؾاؼت پبؼاى ضصْصي گؽاًٽ
آُي .اُڙي صْؼتسبل ۾ ،اُي آفتي خي ضطؽى کي گِٽبئڻ خِڙيْى ًيْى ًصبثي تْڙي غيؽ ًصبثي قؽگؽهيْى ڪيئي ٿب ڪؽي
قگِي؟”
گْؼًويٌٽ ثْائؿ پؽائوؽي اقڪْل ،ڄبم پْؼ ۾ ٿيل گڏيل گڏخبڻيء ۾ اُي ضيبل ًّڊيب ّيب تَ“ ،ٿلِي ليکي ،ڄبتل تْڙي اّچتْ ايٌعڙ آفتْى،
خبگؽافي هعوْى خي ؾهؽي ۾ اچي ٿيْى .ظؼيبئي ڪٌبؼى قبى لڳ ّ لڳ ّڏي آثبظي ،تيؿ هيٌِي خي صْؼت ۾ ظؼيبُي خي اٿلي پْڻ
خي ضطؽي ُيٺ ؼُي ٿي .الُْؼ ۾ ّيٺل هبڻِْ ،ظؼيبء قٌڌ ۽ ڪَُْ قليوبى خي ّچ ّاؼي ػالئمي خي خبگؽافي ۽ اًدي اُويت
قودِڻ کبى لبصؽ آُي .خبگؽافي ،اًِي تِػيجي ۽ ؼّايتي قبى توبم گِڻْ ڳٌڎيل آُي ،خيڪي لعؼتي آفتي خي ًتيدي ۾ خڙى ٿيْى .اًِي
هبى زبصل ڪيل قجك اقبى کي اُْ قيکبؼيي ٿب تَ اقيي اًِي کي غُي ۾ ؼکٌعي هكتمجل خي ؼٿبثٌعي ڪؽيْى”.
هٿي ڏًل هبُؽى خي ؼايي خي ؼّنٌيء ۾ ،قڄبڻ ڌؼيي ال ِء هطتلف ؼقتب پيم ڪيب ّيب آُي تَ اُي آفتي کبى ثچبء ّاؼّ پِلْ ،پؽائوؽي ۽
قيڪٌڊؼي قطر تي تؼلين ۾ نبهل ڪؽڻ ال ِء خبکْڙيي.
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 _83آفته جي خطرن جي اوتظبم ڪبري کي وصبة
۾ سلهبڙڻ بببت آفته واري کبتي جى وقطئه وظر

“خڏُي ٺٽْ ّ 2011اؼيي ٻْڏى خي ّؼ چڙُيل ُْ تَ آفتي خي اًتظبم ّاؼّ صْثبئي کبتْ هتبثؽيي تبئيي پِچڻ ّاؼّ آضؽي اظاؼّ ُْ.
هبڻِْ ُيڏاًِي ُْڏاًِي ثي يبؼّهعظگبؼ پئي ڊّڙيب .قْا ِء هيڊيب خي ُب ِء گِْڙا خي ،اڳْاٽ يب ثؽّلت اغالع خْ ڪْ ثَ ًظبم ڪْ ًَ ُْ.
قکؽ کبى ٺٽي تبئيي ،پبڻيء کي پِچڻ ۾ تمؽيجي ُڪڙّ ُفتْ لڳٌعّ آُي .اى کبى اڳ ۾ اقبى کي اى ڳبلَِ خْ اًعاؾّ ئي ڪْ ًَ ُْ .ڇِي
ڊيلٽبئي خي آثبظيء هبى ڪٌِي کي ثَ ّ 1999اؼي غْفبًي ّاچْڙي خي اڳْاٽ ضجؽ ڪب ًَ ُئي .ٿي قگِي ٿْ تؼلين اُڙي صْؼتسبل
۾ ڪب ثِتؽي آڻي قگِي( ”.قلين تٌيْ ۽ ّفب اڪؽم ػجبقي ،اڪيڊهي اقتبظ ،ٺٽَ)
آفتي خي اًتظبم ّاؼي ّفبلي کبتي خي ڊائؽيڪٽؽ قج ِػ ػجبـ ۽ يْ_ايي_ڊي_پي خي الڳبپيل آفيكؽ هجهؽ زكيي ٻڌايْ تَ“ ،آفتي خي
ت
اًتظبم ّاؼّ ّفبلي کبتْ اى لكن خْ ُڪڙّ ًصبة اڳ ۾ ئي تدْيؿ ڪؽي چڪْ آُيٌُ ”.ي ّڌيڪ اًڪهبف ڪيْ تَ “اقبى ّؾاؼ ِ
تؼلين ،ڪدَِ ًدي اظاؼى ۽ ٻيي الڳبپيل ڌؼيي کي ثَ اى زْالي قبى تيبؼ ڪيْ ُْ تَ خيئي اى هْظْع کي پؽائوؽي ۽ قيڪٌڊؼي قطر
تي هعجْغ ثٌيبظ فؽاُن ڪؽي قگِدي .قؽي لٌڪب خي هثبل کي ڏقٌعي ايهيبئي نِؽي آفتي خي اًتظبم ڪبؼيء ّاؼي پؽّگؽام
(ايهيي اؼثي ڊقبقٽؽ هيٌيدويٌٽ پؽّگؽام) ۽ تؼلين خي لْهي اظاؼي (ًيهٌل اًكٽيٽيْٽ آف ايدْڪيهي خي گڏيل تؼبّى قبى ُڪ خبهغ
ت تؼلين کي پيم
۽ لبث ِل ػول ًصبة تؽتيت ڏًْ ّيْ آُي .اقبى ثَ پبڪكتبى لئَ ُڪڙّ اى لكن خْ ًصبة ۽
ًظبم تؼلين خْ ضبڪْ ّؾاؼ ِ
ِ
ت تؼلين ُڪڙي خؽهي قِڪبؼي
ڪيْ ُْ پؽ افكْـ خْ اُْ ؼائح ًَ ٿي قگِيْ ”.اى لكن خْى ضجؽّى ثَ ٻڌڻ ۾ آيْى آُي تَ ّؾاؼ ِ
اظاؼي ِخي ٽِي ؾيڊ ) (GTZقبى هلي ُڪڙّ اقڪْلي قطر تي آفتي خي ضطؽى خي اًتظبم ڪبؼيء خْ پؽّگؽام ؼٿي پئي پؽ هؿي
خي ڳبلَِ اُب آُي تَ کبتي خي ڪٌِي ثَ هبڻِْء کي اى ثبثت ڪب ثَ ڄبڻ ًبُي.
اقالم آثبظ ۾ ًْهجؽ  2012۾ آفتي خي اًتظبم ڪبؼي ّاؼي ػاللبئي ڪبًفؽًف هٌؼمع ڪئي ّئي ،خٌِي ۾ آفتي خي اًتطبم ّاؼي ّفبلي
کبتي خي چيئؽهيي ڊاڪٽؽ هظفؽ لبظؼ چيْ تَ“ ،اقبى اٺي ًْى هِيٌي خي لڳبتبؼ ڪْنهي کبًپْ ِء هلڪ ال ِء آفتي کي هٌِي ڏيڻ خْ ُڪ
هؤثؽ هٌصْثْ تيبؼ ڪؽي ّؼتْ آُي ،خيڪْ ثيهڪ هلڪ خْ ثِتؽ آئيٌعّ خْڙڻ ۾ ّڏي هعظ ڪٌعّ .اقيي قڀئي ظؽّؼي پبليكيْى
خْڙيْى پيب ۽ اًِي کي ػول ۾ پڻ آڻيْى پيب .اقيي پٌٌِدْى کْٽْى پْؼيْى پيب ڪؽيْى ۽ پٌٌِدْى صالزيتْى ّڌايْى پيب .خيكتبئيي
اقڪْلي خْ قْال آُي تَ اُي ڪٌِي ثَ آفت ّيل ،هتبثؽيي ال ِء ًِبيت هسفْظ ۽ ثِتؽيي خب ِء ثبثت ٿيي ٿيْى .اقيي ڪْنم ڪؽيْى پيب
تَ اقڪْلي کي ّڌيڪ هعجْغ ۽ پٌبَُ ّٺڻ خي لبثل ثڻبيْ ّڃي تَ خيئي ًَ فمػ اُي ضْظ هسفْظ ؼُي پؽ ظؽّؼت خي ّلت ۾ ٻيي
کي پڻ پٌبَُ ڏئي قگِي .اى همصع خي زصْل ضبغؽ اقيي الڳبپيل نؼجي ۽ هسڪوي قبى تؼبّى کي ّڌايْى پيب .اقبى خي ضْاُم
تْڙي ڪْنم آُي تَ اقڪْل کي ُڪڙي هڪول هسفْظ ؾّى يب هؼيي ػالئمي ۾ تجعيل ڪيْ ّڃي”.
هستؽم قج ِػ ػجبـ ؾيعي ۽ يْ_ايي_ڊي_پي خي هجهؽ زكيي ّڌيڪ چيْ تَ“ ،آفتي خي اًتظبم ّاؼّ ّفبلي کبتْ نؽّع کبى ّٺي اى
ڳبلَِ تي ًَ فمػ يميي ؼکي ٿْ پؽ اى زْالي قبى ُؽ هوڪي ڪْنم پڻ ڪؽي ٿْ تَ آفتي خي ضطؽى کي گِٽبئڻ ۽ اى خي ثِتؽ اًتظبم
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ڪبؼيء کي تؼلين خْ اُن تؽيي هْظْع ثڻبيْ ّڃي .اى خي ًٌڎى تؼليوي خٿي (خيڪي يًْيكڪْ خي هعظ قبى خْڙيب ّيب ُئب) ڪدَِ
ًَ ڪدَِ اى تي ڪن پڻ ڪيْ آُي ،خيڪْ ّٽي هْخْظ آُي .ظؼاصل اى ڪن خْ قِؽّ يًْيكڪْ خي هٿي تي آُي ،خٌِي هلڪ ۾ اى
ثسث ۽ هٌصْثي خْ آغبؾ ڪيْ .اى زْالي قبى اى ڪيتؽى ئي اظاؼى خي ؼظبهٌعي پڻ زبصل ڪئي آُي .اقبى  2009۾ يًْيكڪْ
خي اڳْاڻيء ۾ پؽائوؽي ،قيڪٌڊؼي تْڙي اػليٰ قطر تي آفتي ّاؼي هْظْع کي نبهل ڪؽڻ خْ هٌصْثْ پيم ڪيْ ُْ .اى قوْؼي
ػول ۾ ڪدَِ تؼليوي صالزڪبؼ پڻ نبهل ُئب ،خيڪي يًْيكڪْ خي خْڙيل ًٌڎى يب غيلي خٿي خب هيوجؽ پڻ ُئب”.
ليَ ۾ ّيٺل آفتي خي اًتظبم ّاؼي ظلؼي کبتي خي ڪْآؼڊيٌيٽؽ م_قؼيع چهتيء ٻڌايْ تَ :صْثبئي تْڙي ظلؼي قطر تي هكئلْ اى
قوْؼي هؼبهلي کي الڳْ ڪؽڻ خْ آُي .ظلؼي ڪْآؼڊيٌيٽؽ کي صْثبئي ۽ ظلؼي قطر خب آفتي خي اًتظبم ّاؼا اظاؼا ظل قبى لجْل
ًَ ٿب ڪي .ڪْ آؼڊيٌيٽؽ خْ ڪؽظاؼ ّاظر ثَ ًبُي .آ ُء پبڻ پٌٌِدي غْؼ تي ػبم هبڻِي قبى ،صست ۽ تؼلين کبتي قبى لَِ ّچڙ ۾ پيْ
ايٌعّ آُيبى .اُڙيء ؼيت غيؽ قؽڪبؼي اظاؼى ،خِڙّڪ :ظّآثَ ّغيؽٍ قبى هلي هطتلف تؽثيتْى يب هؼلْهبت پيْ فؽاُن ڪٌعّ آُيبى.
ثبلي اقبى خب ظلؼي تْڙي صْثبئي آفتي خي اًتظبم ّاؼا اظاؼا تَ ػبؼظي ثٌيبظى تي ڪن ڪي ٿب .خٌِي ڏيٌِي صْثبئي کبتي کي هٿبى
قِڪبؼ ۽ فٌڊ اچڻ ثٌع ٿيْ ،اى ڏيٌِي قڄْ کبتْ ڊُي پًْعّ ۽ خٌِي ڏيٌِي هٌٌِدي پگِبؼ خب پئكب ّٽي ضتن ٿيب ،اى ڏيٌِي قودِْ تَ
ظلؼي قطر ّاؼّ کبتْ ثَ ثٌع!” ٻيي قوْؼى ظلؼي خي ڪْآؼڊيٌيٽؽى خب ضيبل ثَ اًِيء قبى هلٌعڙ خلٌعڙ ُئب.

 _81وسيع تر پبليسي ۽ عملي سفبرشىن
پف هٌظؽ کي ڏقٌعي ،هْخْظٍ ًصبة ۾ آفتي ثبثت تؼلين
پبڪكتبى ۾ تؼلين خي هدوْػي صْؼتسبل ۽ هڙًي اًتظبهي هكئلي ۽ اى خي ِ
خي زْالي قبى تجعيلي ڏکي ًظؽ اچي پئي .قڀ خب قڀ هعوْى ،ضصْصي قٌڌ ۾ ،تَ اڃب تبئيي اقڪْلي ۾ هتؼبؼف ئي ًبُي ڪؽايب
ّيب ،خيتْڻيڪ ًئْى ًصبة هڪول غْؼ تي لکدي چڪْ آُي .اًِيء ڪؽي ،آفتي خي ّڌًعڙ تيؿي ۽ ّاڌ خي ثبّخْظ ثَ تؼلين کبتي ۽
صْثبئي ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ کي ،ٽيڪٌيڪي تْڙي ًظؽيبتي ًمطئَ ًظؽ کبى هڃؽائڻ ڏکيْ ٿْ ًظؽ اچي .ثِؽزبل ،هٿي ڏًل تفصيلي
تدؿئي ۽ هطتلف ًظؽيي خي ؼّنٌيء ۾ُ ،يٺ ڪدَِ پبليكي تْڙي ػولي قفبؼنْى پيم ڪدي ٿيْى ،خي هبى ڪدَِ ّيدِڙ ۾ ۽
ڪدِ اڳتي ُلي ڪن ايٌعيْى.
ثِؽزبل ،صجؽ ،ڊگِي اڻبًگي خعّخِع ۽ ڳبلَِ ٻْلَِ کبًكْا ِء ػْاهي پيؽّڪبؼيء خب همصع زبصل ڪؽڻ ڏکيب آُي ،ضصْصي تڏُي
خڏُي ُڪ کبى ّڌيڪ اظاؼى خي گڏيل تؼبّى خي ظؽّؼت ُدي ۽ گِؽّ ّقبئل ثَ ًَ ُئڻ ثؽاثؽ ُدي.


آفتي خي زْالي قبى ڪن ڪٌعڙ غيؽ قؽڪبؼي تٌظيوي کي اُب ڳبلَِ ڌيبى ۾ ؼکڻ گِؽخي تَ الڳبپيل ڌؼيي خي ههبّؼت کبى
ثٌبى ،اُب ڳبلَِ غئي ًَ ڪي تَ آفتي ۽ اى خي ضطؽى کي هٌِي ڏيڻ خي زْالي قبى ڪِڙى پِلْئي تي تؽخيسي ثٌيبظى تي
ڪن ڪؽڻ خي ظؽّؼت آُي .ايئي ڪؽڻ قبى پيؽّڪبؼي خي گڏيل پبليكي ۽ الئسَ ِء ػول خڙي قگٌِعّ .هطتصؽى اُْ
ت ػوليء تي اڃب ّڌيڪ ڪن ڪؽڻ خي
تَ ٻبؼڙى خي زْالي قبى آفتي خي ضطؽى کي هٌِي ڏيڻ خي تعثيؽى ۽ زڪو ِ
ظؽّؼت آُي .نؽّػبتي هؽزلي ۾ ،اى هْظْع کي اظبفي هعوْى يب هْاظ غْؼ نبهل ڪؽائڻ خي ڪْنم ڪؽڻ
گِؽخي .اقتبظى ،نبگؽظى ۽ هبئٽي خي ظلچكپي ّڌائڻ ال ِء ،اى لكن خي ههمي ڪؽائڻ خي پڻ ظؽّؼت آُي .اُڙيء ؼيت
ػبم هبڻِْء ۾ پڻ ظلچكپي ۽ اى هكئلي ثبثت نؼْؼ اخبڳؽ ٿيٌعُّ .ؽ اقڪْلي ػوبؼت کي زفبظتي ڪْڊ يب ضبو ًوجؽ ڏًْ
ّڃي ۽ پْ ِء اى تي لبًًْي ظبثطْ پڻ الڳْ ڪيْ ّڃي تَ خيئي ُؽ اقڪْلُ ،ڪ هسفْظ ٌُڌ ۾ تجعيل ٿي قگِي.



چْٿيي ظؼخي خي پؽاڻي ًصبة ۾ لعؼتي آفتي ثبثت ُڪڙّ قجك هْخْظ آُي ،اى کي ًَ فمػ ثؽلؽاؼ ؼکڻ خي ڪْنم
ڪؽڻ گِؽخي ثلڪَ قڄبڻ ڌؼيي کي اى ۾ ثِتؽي آڻڻ ال ِء تؼلين کبتي ۽ صْثبئي ٽيڪكٽ ثڪ ثْؼڊ قبى هلي اى تي ڪن
ڪؽڻ گِؽخي ۽ اى کي ضصْصي قٌڌ خي ًصبة ۾ ظؽّؼ نبهل ُئڻ گِؽخي.



پِؽئيي هؽزلي ۾ غيؽ ًصبثي تْڙي گڏيل ًصبثي قؽگؽهيي کي ُٿي ڏيڻ خي ظؽّؼت آُي .ڪتبة خي پِؽئيي يب آضؽي
صفسي يب خلع تي اظبفي هؼلْهبتي هْاظ ڏيڻ گِؽخي ،خٌِي قبى نبگؽظى تْڙي اقتبظى ۾ اى کي پڙُڻ ۽ قودِڻ ال ِء
ظلچكپي پيعا ٿئي .اقڪْل خي ڀتيي تي هطتلف پيغبم لکڻ قبى ثَ اى هْظْع ثبثت ڄبڻ ۽ گِؽثل هِبؼتي ۾ ّاڌاؼّ اچي
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قگِي ٿْ .اى ڏـ ۾ الڳبپيل غيؽ قؽڪبؼي تٌظيوْى پٌٌِدي پٌٌِدي ػالئمي ۾ اقتبظى قبى گڏخي اُْ ڪن ڪبهيبثيء قبى
ڪؽي قگِي ٿيْى .اى ڪن تي ًَ ئي ڪْ کبتْ اػتؽاض ّاؼيٌعّ ۽ ًَ ئي اى تي ڪب ػولي يب ًظؽيبتي ؼڪبّٽ پيم ايٌعي.


خيكتبئيي آفتي خي ضطؽى خي اًتظبم ڪبؼيء قبى قلِبڙيل ًصبة ڪب لجْليت هبڻي ،ظؽّؼت اى ڳبلَِ خي آُي تَ اى
ػبؼظي ػؽصي ظّؼاى اقتبظى کي اى هْظْع ثبثت هْثؽ ۽ خبهغ تؽثيت ڏًي ّڃي .اى خْ ُڪڙّ ّڏّ فبئعّ اُْ ٿيٌعّ تَ
اقتبظ ،آفتي قبى قڌي يب اڻكڌيء غؽذ الڳبپيل قجمي ،خِڙّڪ :هبزْليبت ،هبزْليبتي گعالڻّ ،ڻي خي ڪِبڻي ،اقبى خي
آثبظي ،ػْاهي تسفع ،اقڪبئْٽٌگ ،ؼظبڪبؼ ،ٻيي خي هعظ ،قٺْ نِؽي ،نِؽيي خب فؽض ،هثبلي ڳْٺ ،ڳْٺ خْ قيؽ،
اچْ تَ ٻْٽب پْکيْى ۽ زفبظت ّغيؽٍ خي قودِبڻي ڏيٌعي ضْظثطْظ آفتي قبى هٌِي ڏيڻ خي غؽيمي خي ّظبزت ڪٌعا ۽
هعوًْي خْ ڳبًڎاپْ ،آفتي ّاؼي هْظْع قبى خْڙيٌعا.



اًعؼ ثيبى ڪيل ،آفتي خي ضطؽى کي هٌِي ڏيڻ خي تؼلين خي هطتلف ًظؽيي ۽ غؽيمي کي ًصبة ۾ نبهل ڪؽڻ ال ِء ڊگِي ۽
هسٌت غلت پبليكي ،ڳٺ خْڙ ۽ پيؽّڪبؼيء خي ظؽّؼت آُي .يًْيكيف ،يًْيكڪِْ ،خي ٽي ؾيڊ ۽ آفتي خي اًتطبم ّاؼا
ثؽقؽ ػول پڻ آُي .اًِيء
صْثبئي ۽ ّفبلي کبتب پِؽيبى ئي اى هْظْع کي تؼلين اًعؼ نبهل ڪؽڻ ثبثت لبئل ۽ خؿّي غؽذ
ِ
ڪؽي گڏخي ّڌيڪ گِؽائيء قبى ڪن ڪؽڻ خي ظؽّؼت آُي تَ خيئي اى تدْيؿ کي لبث ِل ػول ثڻبئي قگِدي.



اى ڏـ ۾ خيڪي ڪن پِؽئيي ٿي چڪْ آُي ،اى کي قِيڙي اڳتي ّڌائڻ خي ظؽّؼت آُي تَ خيئي قڄبڻ اظاؼا ،الڳبپيل
کبتي ال ِء هعظگبؼ ثبثت ٿي قگِي .اِي_ڊي_اّؾ ،اي_اِي_اّؾ ،اقتبظى ۽ ايف اين قيي قبى گڏخيّ ،ڌيڪ زكبـ ػالئمي ۾
ٻبؼڙى کي اًِيء زْالي قبى تؼلين ۽ تؽثيت ڏئي قگِدي ٿي .اًِيء لكن خي ڪن ۾ ٻبؼڙى خي ؼا ِء کي پْؼي پْؼي اُويت
ڏًي ّيٌعي آُي ،خيڪي قؽڪبؼي پبليكيْى يب ٌُگبهي ظلؼي ۽ صْثبئي پالى هْخْظ آُي ،تي کي ٻبؼى خي ًمطئَ ًظؽى
کبى خب ًچڻ خي ظؽّؼت آُي تَ خيئي ظؽّؼت خي ّلت اُي ڪبؼآهع ٿبثت ٿي قگِي.



ظلؼي تؼليوي اًتظبهيَ ،ايف اين قيؿ ۽ الڳبپيل ٻيي ظلؼي اظاؼى کي آفتي خي زْالي قبى ٿيٌعڙ قؽگؽهيي ۾ ّڌ کبى ّڌ
نوْليت ڪؽڻ ال ِء ُوٿبئڻ گِؽخي تَ خيئي اڳتي ُلي اى هْظْع کي ًصبة ۾ نبهل ڪؽڻ ال ِء ُڪڙّ قبؾگبؼ هبزْل
خڙي قگِي .اُڙي ؼيت آُكتي آُكتي اى ڏـ ۾ ُڪڙّ هْاظ ثَ تيبؼ ڪٌعّ ؼُڻ گِؽخي ،خيڪْ اڳتي ُلي ًصبة ۾ نبهل
ڪؽي قگِدي.



ڇِيي ،قتيي ۽ اٺي ي ظؼخي ۾ ثبلبػعي اًكبًي زمي ،اًكبًي ُوعؼظي ،ٻبؼى خي زمي ۽ ٻبؼى خي تسفع ثبثت قجك نبهل ڪؽڻ
ال ِء پبليكي قطر تي ڪْنهي کي تيؿ تؽ ڪؽڻ گِؽخي .ٻبؼى خي زمي ۽ تسفع کي نؽّػبتي هؽزلي ۾ نبهل ڪؽائڻ
کبًپْ ِء ضْظ آفتي خي ضطؽى خي اًتظبم ڪبؼي ّاؼي هْظْع کي نبهل ڪؽائڻ آقبى ٿي پًْعّ ،خٌِي ۾ اڳْاٽ يب ثؽّلت
اغالع خْ ًظبمٌُ ،گبهي زبلتي کي هٌِي ڏيڻ ،اڳْاٽ تيبؼي ّغيؽٍ تي ڳبلَِ ٻْلَِ ڪؽي قگِدي ٿي ۽ اُْ غؽيميڪبؼ،
هْخْظٍ قؽنتي ُيٺ ًكجتي ّڌيڪ آقبًيء قبى ٿي قگِي ٿْ.



تسؽيؽي ۽ ثؽلي هيڊيب کي پڻ اى ڪن ۾ قبڻ کڻي ،آفتي ،اى خي ثِتؽ اًتظبم ڪبؼي ۽ اى کي ًصبة ۾ نبهل ڪؽڻ ثبثت
ّڌيڪ نؼْؼ ڏيڻ خي ظؽّؼت آُي .ٻيي ُن ضيبل ۽ الڳبپيل اظاؼى ،خِڙّڪ :صست ،نِؽي ظفبع ،ؼيكڪيْ  112۽ 15
ثبَُ ّقبئڻ ّاؼيْى اقٽيهٌْى ،ثن ًبڪبؼٍ ڪٌعڙ ػولْ ،اقڪبئْٽٌگ ۽ همبهي زڪْهتي کي ّڌ کبى ّڌ پبڻ قبى هالئي،
زڪْهت ۽ الڳبپيل اظاؼى کي اى ڳبلَِ ال ِء ؼاظي ڪؽڻ گِؽخي تَ ٻبؼى ۽ هدوْػي غؽذ لْم خي ثِتؽ ۽ هسفْظ هكتمجل
ال ِء ظؽّؼي آُي تَ اى هْظْع کي ًصبة ۾ نبهل ڪيْ ّڃي.



غيؽ قؽڪبؼي تٌظيوي ۽ ظلؼي ڪْآؼڊيٌيٽؽى کي هلي ڪؽي ظؼيبَُ خي ڪپ ّاؼى ػالئمي ،ڪچي خي ػالئمي ۽
قبهًْڊي پٽيء ۾ هْخْظ اقڪْلي خب ٌُگبهي هٌصْثب خْڙائڻ گِؽخي تَ خيئي ڪٌِي ثَ اّچتي آفت اچڻ خي صْؼت ۾
اقتبظ ،ٻبؼ ۽ ايف اين قيؿ ڦڙتيء ۽ هِبؼت قبى صْؼتسبل کي ّڌيڪ ضؽاة ٿيڻ کبى ثچبئي قگِي .اقتبظى ۽ نبگؽظى کي
ًٌڎا ًٌڎا زعف ڏئيّ ،لت ثْلت قٌعى ڪن خْ خبئؿّ ّٺي قگِدي ٿْ .ٻبؼڙى خي زعفي فْج ،اقڪْلي تسفع ڪلت ،قبؾّ
قبهبى ،ؼاًعيْى ۽ تؽثيتي ڪتبثچَ خْڙڻ خي ظؽّؼت آُي تَ خيئي ؼاًع ؼاًع ۾ ٻبؼى تْڙي اقتبظى خي ڄبڻ ۾ اظبفْ
ڪؽي قگِدي .گڏّگڏ هٌدِي ضبو هِبؼتي قکڻ خي زْالي قبى همبثال ڪؽائيًٌ ،ڎا ًٌڎا اًؼبم ۽ ايْاؼڊ ّغيؽٍ ثَ ڏئي
قگِدي ٿب تَ خيئي هٌدِي ّڌيڪ ظلچكپي پيعا ٿئي ۽ اُي ڪٌِي ثَ ٌُگبهي صْؼتسبل ۾ پٌٌِدي ،ٻيي ٻبؼڙى خي هعظ
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ڪؽي قگِي .اى قوْؼي ڪن ۾ تؼلين کبتي خْ تؼبّى زبصل ڪؽڻ اًتِبئي ظؽّؼي آُي تَ خيئي اڳتي ُلي کبتْ ۽
اقڪْل اى کي ضْظثطْظ پٌٌِدْ ڪي ۽ غيؽقؽڪبؼي تٌظيوْى ُڪ ضبو ّلت تي ّاپف پْئتي هْٽي.


اى ڏـ ۾ ٻيي ًكتجي ّڌيڪ ثبنؼْؼ ۽ تيبؼ هلڪي ،خِڙّڪ :ثٌگالظيم ،قؽيلٌڪب ،اًڊًّيهيبً ،يپبل ،ڀبؼتّ ،يٽٌبم ۽ خبپبى
ّغيؽٍ ۾ اضتيبؼ ڪيل قٺيي ۽ لبث ِل ػول ههمي ۽ ڪوي کي ُتي هتؼبؼف ڪؽائڻ ۽ اى ڏـ ۾ زڪْهت کي ُوٿبئڻ ثَ قڄبڻ
اظاؼى خي غهيعاؼي آُي تَ خيئي آُكتي آُكتي پبڪكتبى ثَ اًِي غؽيمي کي اضتيبؼ ڪؽي ،ٻبؼى ۽ پٌٌِدي آئٌعي کي هسفْظ
ثڻبئي قگِي.

