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كراچي عروس البالد

 پاڻي تكرار يا مقابلي جو سبب بڻجڻ بدران مجموعي حفاظت ۽ ترقي جو سبب هجڻ گهرجي. اسان کي اهو ياد رکڻ گهرجي ته پاڻي
 بنا زندگي جو تصور ئي ممكن ناهي. انهيَء كري بنيادي طور تي اهو اسان جي وجود جي مسئلي سان گڎ سڀني جي اخالقي ذميواري

پڻ هجڻ گهرجي گڎيل قومن جو ڊپٹي سيكريٹري جنرل، جان ايليئسن

 پاران كراچي جي مسئلن تي گڎجاڻيون كوٺائي رهيو آهي. جنهن ۾ مرحليوار سلسلي ذريعي CPSD ،امن، حفاظت ۽ ترقي وارو اداري
كراچي جي مسئلن تي مختلف ماهرن سان گڎجي پاڻي، صحت، تعليم، توانائي ۽ انساني ڀالئي بابت كانفرنسون كرايون وينديون

 كراچي پاكستان جو نه صرف آبادي جي لحاظ کان وڏو شهر آهي، پر ان ۾ مختلف قومن، طبقن ۽ ثقافتن جا ماڻهو وسن ٿا، جيكو
 ملك جي معيشت الِء كرنگهي واري هڎي جي حيثيت رکي ٿو. ان جي ترقي ۽ وسيلن جو صحيح استعمال ملك جي سماجي ۽ معاشي
 ترقي سان سڌي ريت ڳنڈيل آهي. هي شهر ۾ ڏهاكن تائين وڏي بحران مان گذرڻ کانپوِء خاص كري دهشتگردي ۽ تشدد واري سياست
 جي خاتمي کانپوِء آيل امن کي برقرار رکڻ الِء شهر ۾ هاڻي بهتر ۽ مستقل حكمراني قائم كرڻ جي ضرورت آهي. كراچي جي باري
 ۾ عمومي راِء اها آهي ته کيس هميشه نظر انداز كري، گهٹ ترقي يافتا ۽ سندس انتظامي معاملن کي نظر اندار كيو ويو آهي. اهو
 بنيادي سهولتن جي اڻاٺ مان پڻ واضح آهي. شهر ۾ صاف،  پيئڻ جي الئق پاڻي سميت بنيادي استعمال هيٺ ايندڙ پاڻي جي کوٽ آهي.
 سڄي شهر ۾ پاڻي جي کوٽ جو سبب انتظامي نااهلي سان گڎ عالمي سطح تي ماحولياتي تبديلي سان پڻ جڑيل رهي آهي.مجموعي
 حالتون سامهون رکندي، سي پي ايس ڊي جو مقصد اهڑو پليٹ فارم مهيا كرڻ آهي، جتي پاڻي کوٽ جي نشاهندگي كرڻ سان گڎ ان

جا حل پيش كرڻ جي پڻ كوشش كئي ويندي

 پاڻي جي حوالي سان كم كندڙ عالمي تنظيم واٹر ايڈ پنهنجي هك رپورٽ ۾ ڄاڻايو آهي ته پاكستان انهن 36 ملكن منجهه شامل
 آهي، جيكي پاڻي جي شديد کوٽ کي منهن ڏئي رهيا آهن. جيكا صورتحال ملك جي سڀ کان وڏي شهر كراچي ۾ بلكل واضح

.آهي، جتي پاڻي کوٽ گذريل كيترن ئي ڏهاكن کان شهري زندگي کي تمام گهڻو متاثر كري رهي آهي

 ان کان عالوه كراچي شهري آبادي کان ٻاهريان يعني ڳوٺاڻن آبادي وارا عالئقا پڻ پاڻي حاصل كرڻ الِء يا ته هٿرادو کوٹيل کوهن تي
 ڀاڙيندا رهيا آهن يا ڊرلنگ ذريعي جر واري پاڻي تي گذاريو كري رهيا آهن)جيكو جر  وارو پاڻي پڻ سينکئي جو مقدار وڌي رهيو
 آهي). انهيَء طريقن سان حاصل كيل پاڻي نه پيئڻ الئق آهي پر ان سان گڎ اهو انساني صحت الِء پڻ هاڃيكار آهي. كراچي ۾ پاڻي
 جو ’مسئلو’ ’بحران‘ ۾ تبديل ٿي رهيو آهي. اهو بحران شهر جي معاشي سرگرمين تي ناكاري اثر ڇڎڻ سان گڎ كراچي واسين جي

 .مجموعي صحت الِء هاڃيكار ثابت ٿي رهيو آهي

 ان حوالي سان سي پي ايس ڊي كراچي  ۾ پاڻي جي بحران ۽ ان جي حل الِء پهرين رائونڈ ٹيبل كانفرنس ’كراچي عروس البالد‘
 جي عنوان هيٺ كرائي رهيو آهي. ان كانفرنس ذريعي نه صرف پاڻي کوٽ جهڑي اهم مسئلي جي مكمل نشاهندگي كئي ويندي پر
 ان جا عملي طور حل پڻ پيش كيا ويندا. ان حوالي سان سڀ کان اهم مسئلو پاڻي جي سار سنڀال نه ٿيڻ ۽ پاڻي بابت ٺاهيل نامناسب
 ماحوليات واري پاليسي مٿان وسيلن جو زيان سان گڎ موجوده پاليسين مٿان عمل نه ٿيڻ آهي. گڎو گڎ كراچي جي پاڻي مٿان مقامي

مافيا جو  قبضو پڻ هك اهم مسئلو آهي جنهن تي پڻ غور كرڻ جي ضرورت آهي

 شهري آبادي جي تيزي سان وڌڻ، وسيلن جي کوٽ ۽ تيزي سان تبديل ٿيندڙ ماحوليات سبب لکين ماڻهو پاڻي کوٽ جو شكار ٿي رهيا
 آهن. هن رائونڈ ٹيبل كانفرنس ذريعي سي پي ايس ڊي كراچي ۾ پاڻي جي بحران جي حوالي سان نوان خيال ونڈڻ سان گڎ ان بابت
 پاليسي پڻ پيش كندي ته جيئن پاڻي کوٽ جي اهم مسئلي کي منهن ڏئي سگهجي. اها پاليسي ان کانپوِء الڳاپيل اختيارين کي الڳو

.كرڻ جي پڻ سفارش كئي ويندي


