ڈائريکٹر جنرل سٹيٹمنٹ
پہاڑوں کا عالمى دن
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پہاڑوں پر دباؤ
صديوں پر محيط ٹيکٹونک پليٹوں کے ٹکڑاؤ سے پہاڑ وجود ميں آتے ہيں اور آتشى الوا چوٹياں تخليق
کرتا ہے۔
ہندوکش ہماليہ پہاڑى سلسلہ افغانستان سے ميانمار تک آٹھـ ممالک ميں پھيال ہوا ہے اور چند ہزار سال قبل
وجود ميں آنے کى وجہ سے اسے ''ينگ فولڈ'' کہا جاتا ہے اور اسى وجہ سے ہندوکش ہماليہ کو دنيا بھر
کے پہاڑى سلسلوں ميں سب سے کم عمر ہونے کا درجہ ديا گيا ہے۔ آج يہ پہاڑى سلسلہ پورے وسطى
اور جنوبى ايشياء ميں رہائش پذير  ۲.۱ارب افراد کو وسائل فراہم کررہا ہے۔
تاريخى اعتبار سے ہندوکش ہماليہ شروع سے ہى خوبصورت پودوں اور مختلف جانوروں کا مسکن رہا
ہے۔ اس کا حياتياتى ماحول برازيلى بارشى جنگالت سے مماثلت رکھتا ہے۔ اپنے اس پُرکشش ماحول کى
وجہ سے يہ انسانى آباد کارى کى وجہ بنا ہے۔
ہندوکش ہماليہ اپنے سرسبز پہاڑوں اور واديوں کے رہائشيوں کو ہى فائدہ نہيں ديتا بلکہ يہاں سے نکلنے
والے بے شمار دريا اور آبشاريں ،توانائى ،آبپاشى ،حفظان صحت اور مختلف صنعتوں سے وابستہ افراد
اور معاشرے کو بھى فائدہ دے رہے ہيں ہندوکش ہماليہ کے گليشيئر اور برف پوش پہاڑوں سے نکلنے
والے درياؤں نے اسے زمين کے "تيسرے ستون'' کا لقب دلوايا ہے۔
آج ہندوکش ہماليہ مختلف اقسام کے دباؤ کا شکار ہے اوراس کے اہم ماحولياتى نظام اور اس کے وسائل پر
انحصار کرنے والے اربوں افراد کى صحت ،معاشرت اور روزگار کو خطرہ ہے۔ اس سلسلہ وار اور
عارضى نوعيت کے دباؤ نے ہندوکش ہماليہ کو غيرمعمولى مشکالت سے دوچار کرديا ہے۔
موسمياتى تبديلى کے اثرات ہندوکش ہماليہ کے موسمى دورانيے اور شدت کو بڑھا رہے ہيں۔ گزشتہ سال
نيپال اور انڈيا کے تباہ کن سيالب اس کے اثرات کى چند مثاليں ہيں۔
موسمياتى تبديلى ہندوکش ہماليہ کے موسم اور کاشتکارى کے طريقوں کو بھى متاثر کررہى ہے جس سے
بيماريوں کا پھيالؤ بڑھ رہا ہے اور زرعى پيداوار کم ہورہى ہے۔ ان وجوہات کى بناء پر صارفين کو
قيمتوں ميں اتار چڑھاؤ کا سامنا ہے اور زراعت ايک بہت مشکل شعبہ بن گيا ہے۔ يہ تمام عوامل ہندوکش
ہماليہ ميں غذائى قلت کا سبب بن رہے ہيں۔
يہ وجوہات پہاڑوں ميں رہائش پذير خاندانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کررہى ہيں۔ بہتر روزگار کا اللچ
اور شہرى عالقوں ميں بہتر زندگى کے يقين اور اس کے ساتھـ ساتھـ آفت اور غربت سے نجات نے بھى
انھيں اپنے آبائى گھروں سے دور کرديا۔ اس کے نتيجے ميں شہرى عالقوں اور بيرونى ممالک ہجرت
(خاص طور پر مرد) نے مقامى مزدوروں کو کم کرديا جس سے گھر ميں رہ جانے والى خواتين اور
بزرگوں پر کام کا بوجھـ بڑھ گيا ہے۔ شہرى عالقے آبادى کے اس اضافى بوجھـ کو سنبھالنے کيلئے
کوشاں ہيں جبکہ شہرى عالقوں ميں مزدوروں کى تعداد زيادہ ہوجانے سے اجرت ميں کمى اور بے چينى
بڑھ گئى ہے۔

دباؤ کے تينوں عناصر يعنى موسم ،غذائى قلت اور ہجرت ہندوکش ہماليہ ميں طرز زندگى اور ماحول کو
متاثر اور کمزور کررہے ہيں۔ انفرادى طور پر ہم اپنے رويے ميں تبديلى السکتے ہيں ليکن بڑے پيمانے
پر اس سلسلے ميں کيا کيا جاسکتا ہے؟
 ICIMODاوپر بيان کردہ مسائل پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے آفات سے نپٹنے کى صالحيت ،آفات کے
بعد بحالى اور پہاڑى آبادى ميں مثبت انقالبى تبديلى پر کام کررہا ہے۔ ہم مقامى لوگوں کے ساتھـ مل کر
ہندوکش ہماليہ کے درياؤں ميں سيالب کے خطرے سے آگاہى کے نظام لگارہے ہيں۔ يہ نظام عوام کو
سيالب سے قبل تيارى کيلئے اضافى قيمتى وقت ديتا ہے۔ ايسے موقعوں پر اضافى وقت مل جانا اثاثوں
اور انسانى جانوں کے نقصانات کو کم کرتا ہے۔ قومى سرحدوں کے مابين حکومتوں اور شراکت داروں
کے ساتھـ مل کر ايسے نيٹ ورک قائم کررہے ہيں جو متاثرہ لوگوں  /عالقوں کى ازسرنو تعمير پر توجہ
ديں۔ اس سال ہم نے مستحکم ہندوکش ہماليہ کے عنوان سے ايک بين االقوامى کانفرنس کى ميزبانى کى۔
اس کانفرنس ميں  200سے زائد ماہرين نے شرکت کى۔ ماہرين نے پہاڑى لوگوں کى طرز زندگى کى
مشکالت پر بات کى اور ان مشکالت کيلئے قوت برداشت کے بڑھانے پر اپنے تجربات سے آگاہ کيا۔
 ICIMODکے پليٹ فارم سے ہم مستقبل کو بھى سامنے رکھے ہوئے ہيں اور اس سلسلے ميں ہم پہاڑى
معاشرے ميں مختلف حکمت عمليوں کے ذريعے معيشت اور طرز زندگى کو مضبوط بنانے پر کام
کررہے ہيں تاکہ بيش قيمت شہد اور االئچى وغيرہ کى اچھى قيمتوں ميں فروخت اور اس قسم کى ديگر نت
نئى مصنوعات معاشى مسائل کے خالف مددگار ثابت ہوں۔ ان مصنوعات کى خريدار تک فورى اور يقينى
فراہمى کيلئے مؤثر رابطوں کى ضرورت ہوتى ہے۔ کم الگتى ٹيکنالوجى جيسے جھولمل (نامياتى کھاد)،
ٹنلز اور اسى طرح بارشوں پر انحصار کرنے والى فصليں ،چھوٹى زمين اور پانى کى کم از کم کھپت
کسانوں کو فصلوں کى بہتر پيداوار کے قابل بنانا۔
يہ ہمارے کام کى کچھـ مثاليں ہيں۔ ہمارى کوشش ہے کہ ہم پہاڑى عالقوں ميں موسمياتى تبديلى کے منفى
اثرات کو مقامى لوگوں کيلئے مثبت موقع ميں تبديل کرسکيں۔
پہاڑوں کے عالمى دن کے موقع پر ہم ہماليہ اور دنيا بھر کے بہن بھائيوں ميں باہمى تعاون اور اپنے مشن
ميں شموليت کى دعوت ديتے ہيں۔ ہمارے مشن کا مقصد عوام ميں پہاڑوں کى معلومات کا فروغ اور يہ
سمجھانا ہے کہ صحت مند پہاڑ ہى صحت مند مستبقل کے ضامن ہيں۔

