ڈائريکٹر جنرل ک طرف سے پيغام

حياتياتى تنوع کے ليے پہاڑوں کى اہميت

انتہائى نم زمين ماحولياتى نظام کيلئے مقامى ذرائع معاشى کى مدد ،زيرزمين پانى کى سطح کو منظم کرنے ،پانى سے کاربن الگ
)
کرنے اور ہمالين سطح کے ساتھـ انواع کيلئے رہائش جيسى وسيع سہوليات فراہم کرتى ہے۔ (تصوير :ايلکس ٹريڈوے /

کسى بھى سيارے کى صحت مانپنے کيلئے پہاڑ ايک پيمانہ کى مانند ہيں ـ دنياکے ان عظيم و شاندار مقامات پر رونما
تبديلياں فيصلہ کرتى ہيں کہ دريا کس سمت بہيں گے ،کہاں کونسى فصل ہوگى اور ذريعہ معاش کيا ہوگا۔ ليکن ايميزون
اور جنوبى برفانى خطوں کے برعکس اب تک ان خطوں کى عالمى سطح پر پزيرائى زير بحث ہے۔ ہر سال آج ہى کے
دن پہاڑوں کے عالمى دن کو اسى مقصد کے تحت منايا جاتا ہے تاکہ انتہائى اہم ليکن نظر انداز خطوں کى اہميت اجاگر
کى جاسکے۔ اگر ہميں اپنے اجتماعى مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تو اس سلسلے ميں اعلى سطح پر مشکالت سے دوچار
دنيا کے اس سب سے نازک حصے کى آب و ہوا اور ديگر تغيرات کے خالف جنگ کے محاذ کو تسليم کرنے کى
ضرورت ہے۔ اس سال  IMDکا اہم موضوع ''پہاڑوں ميں حياتياتى تنوع'' يعنى پہاڑوں کى انفراديت اور اہميت

ہے۔ جيسا کہ ہميں معلوم ہے کہ يہ حياتياتى تنوع ميں کمى النے والے بہت سے خدشات پر بھى توجہ دالتا ہے
اور اس کے ساتھـ ساتھـ پہاڑوں کے تحفظ کى متفقہ کاوشوں کيلئے فورى طور پر مجتمع ہونے کى ضرورت پر
زور ديتا ہے۔
پہاڑوں ميں بے انتہا تنوع
پہاڑ حياتياتى تنوع کا بيش قيمت خزانہ ہيں ،دنيا کے صرف  27فيصد حصے پر پہاڑ ہيں ليکن اپنے حجم کے
برعکس يہ حياتياتى تنوع ميں بھرپور کردار ادا کرتے ہيں ،خصوصا ً مرطوب خطوں ميں حياتياتى تنوع کے

) جانور اور
نصف کے قريب مقامات کى نمائندگى کرتے ہيں۔ ان خطوں ميں پرندے  ،مماليہ/ہماليہ (
صرف پہاڑى سلسلے پر محيط دنيا کى  85فيصد سے زائد حياتى اقسام پائى جاتى ہيں۔ انتہائى اہم  20غذائى
اجناس ميں سے چھـ اجناس پہاڑوں ميں پيدا ہوتى ہيں۔ مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اس پہاڑى سلسلے ميں
مشکل حاالت ،اونچائى اور عليحدگى کے باوجود اس پہاڑى حياتياتى تنوع کو فروغ مال ہے۔ تاہم پہاڑى حياتياتى
تنوع منفرد علم اور تجربات کے ساتھـ معاشروں کو تشکيل ديتا ہے۔ حقائق موجود ہيں کہ لسانى اور ثقافتى تنوع
حياتياتى تنوع سے ہى فروغ پاتى ہے۔
ہم ديکھـ سکتے ہيں کہ حياتياتى تنوع کيلئے پہاڑ اہميت کے حامل ہيں۔ دنيا ميں پھيلے ہوئے پہاڑى سلسلے پانى
کے خزانوں ،موسمياتى انتظام اور انواع اقسام کى پرورش اور ثقافت کے عکاس ہيں۔ ہندوکش ہماليہ()HKH
کے پہاڑى سلسلے تقريبا ً دو ارب لوگوں کو حياتياتى نظام فراہم کرتا ہے۔
ہندوکش ہماليہ کے حياتياتى تنوع کو الحق خدشات
ہندوکش ہماليہ غيرمعمولى زندگى اور مختلف حدود سے مربوط ہونے کے باعث ايک مضبوط حياتياتى تنوع
ہے۔ 85فيصد سے زائد ديہى عالقوں /معاشروں کى بودباش کا انحصارہندوکش ہماليہ پر ہے۔ يہ خطہ پودوں کى
 35000سے زائد انواع اقسام اور  200سے زائد اقسام کے جانوروں کى آماجگاہ ہے۔ دلچسپ امر يہ ہے کہ
بہت سى فصلوں اور جانوروں کے ساتھـ ساتھـ آج کل کى گھريلو مرغبانى بھى يہى سے پيدا ہوتى ہيں اور ہم اب
تک نت نئى اقسام کى جستجو ميں ہيں 1998 :اور 2008کے درميان صرف مشرقى ہماليہ ميں ہر سال اوسطا ً
 35نئى اقسام دريافت ہوئيں۔
ہندوکش ہماليہ چار عالمى حياتياتى تنوع کے مراکز پر چھـ يونيسکو کے قدرتى عالمى ثقافتى مقامات 30 ،رامسر
مقامات ،اور پرندوں اور حياتياتى تنوع کے  330اہم مقامات پر مشتمل ہيں۔ ہندوکش ہماليہ مختلف قسم کى
ثقافتوں اور ان ثقافتوں سے منسلک  1000سے زائد موجود زبانوں کے ساتھـ ايک منفرد نوعيت کے روايتى
علمى نظاموں کى آماجگاہ ہے۔

تشريح:

تاہم ،موجودہ ماحولياتى نظام ميں شديد استحصال ہے اور موسمياتى تغيرات معامالت کو بڑھا رہے ہيں۔ کمزور اور اہم
ماحولياتى نظام ـ جنگالت ،نم عالقے ،حياتياتى مقامات اور پہاڑوں کو تباہ کيا جارہا ہے اور حياتياتى تنوع اور ماحولياتى
نظاموں کے مابين حياتياتى روابط تبديل يا شديد ہورہے ہيں۔ ہندوکش ہماليہ بھى اس سے بچا ہوا نہيں ہے۔ ہم انڈين ہماليہ
ميں صدى کے آخر تک ايک چوتھائى انواع کے خاتمے ميں حياتياتى تنوع کى موجودہ شرحوں کے تحت نقصان اور
زمين کى کمى کا مشاہدہ کرسکتے ہيں۔ اپنے وسائل کا بے دريغ استحصال اور جنگلى حيات کے عالقوں ميں تجاوزات
کے نتائج انتہائى پيچيدہ ہيں جسے ايک پيچيدہ بيمارى  COVID-19نے کافى حد تک واضح کرديا ہے جو ہمارى کوتاہى
اور فطرتى بدسلوکى کو عياں کرتى ہے۔ اس کے باوجود ديگر فوائد کى فراہمى کے ساتھـ ساتھـ صحت مند اور اعلى
حياتياتى تنوع ہميں ان موذى امراض سے تحفظ فراہم کرتا ہے اور ہندوکش ہماليہ بھى اسى طرح کے مسائل کا شکار
ہے۔

فطرتى بنياد کى سياحت ايک بہتريں ذريعہ معاش کى فراہمى اور حياتياتى تنوع کے تحفظ کوفروغ ددينے کا باعث بن سکتا ہے
)
(تصوير :جيتندرا راج بجراچريا /

مشترکہ الئحہ عمل
ہندوکش ہماليہ کے لوگوں کى طرف سے پہاڑى حياتياتى تنوع کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کى
کاوشوں کى کئى سى مثاليں موجود ہيں۔ ہندوستانى پہاڑى عالقوں کے کسانوں کے ذريعے بيجوں کے تبادلے،
دوبارہ استعمال اور بچت سے فصلوں کى جينياتى تنوع کا تحفظ کرنا ايسى ہى ايک مثال ہے۔ مشرقى نيپال ميں
عوام کے ذريعے سرخ پانڈا کى آماجگاہوں کا تحفظ ،بھوٹان ميں سياہ گردن والى کونج کے سرمائى موسم کى
رہائشوں کا تحفظ ،مغربى ہماليہ ميں کونجوں کا تحفظ اور شمالى سکم ،انڈيا کے روايتى دفتر چراگاہ اور
جنگالتى وسائل کے استعمال کا انتظام ديگر قابل ذکر مقامى نگرانى کى مثاليں ہيں۔ پاکستان ميں پہاڑى زراعت،

کاشت کارى اور قدرتى آفات سے بچاؤ کيلئے پانى کے بہتر استعمال اور پائيدار انتظام اور استعمال کےجديد
سائنسى طريقوں کا فروغ ،جنگلى حيات اور اس کے مسکن کا تحفظ اور مقامى لوگوں کى مشاورت اور اشتراک
سے باالئى پہاڑى چراگاہوں کے مربوط انتظام کيلئے "يالک ويليو چين ڈويلپمنٹ'' جيسے اقدامات اہميت کے
افغانستان کى حکومت کے تعاون سے ''افغانستان کے گليشيئر اور ان کے
حامل ہيں۔ حال ہى ميں
جيسے خطرات'' پر ايک اہم سائنسى دستاويز (رپورٹ) تيار کى ہے جو افغانستان ميں آبى وسائل
گولف/
کے بہتر انتظام کى جانب ايک نہايت اہم پيشرفت ہے۔ اسى طرح باالئى پہاڑى چراگاہوں کے بہتر انتظام کيلئے
کے دوسرے
بنياد پر ''رينج لينڈ مانيٹرنگ سسٹم'' بھى تشکيل ديا گيا ہے ،جس سے افغانستان اور
عالقے مستفيد ہوں گے۔قومى سطح کى کوششيں بھى اپنى جگہ حوصلہ افزا ہيں۔ ہندوکش ہماليہ ممالک جنھيں
کے ايچي
محفوظ عالقوں کے ذريعے اور ديگر متاثرہ عالقوں کے تحفظ کى بنياد پر مؤثر اقدامات
فيصد حصے کو محفوظ عالقے اور ممالک نامزد کيے گئے ہيں
کے پابند ہيں۔ ہندوکش ہماليہ کے
ٹارگٹ
فيصد
فيصد اور
جس ميں بھوٹان اور نيپال نے اپنے محفوظ عالقوں کے احاطے ميں بالترتيب
رقبے کے ساتھـ اپنے اہداف سے تجاوز کيا۔ اپنى خيروعافيت کے ليے اپنے پہاڑوں اور حياتياتى تنوع کے تحفظ
کيلئے ہندوکش ہماليہ کى عوام اور ممالک کے مل جل کر کام کرنے کيلئے يہ انتہائى اچھا موقع ہے۔
حياتياتى تنوع کنونش اورموسمياتى تبديلى پر اقوام متحدہ فريم ورک کنونشن کے تحت ہم آٹھـ ايک دوسرے سے
ہندوکش ہماليہ ممالک پائيدار ترقياتى کيلئے بنائے گئے اہداف پر کام کرنے کيلئے پرعزم ہيں۔ اس کے عالوہ
ہمارے ہندوکش ہماليہ کال ٹو ايکشن کا الئحہ عمل حياتياتى تنوع کے نقصان اور زمينى انحطاط کى روک تھام
ميں مسلسل خدمات کى فراہمى پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ نہايت ہى اہم موجودہ ہندوکش وزارتى اجالس اور
اعالميے نے کال ٹو ايکشن کو تسليم کيا اور اس کو استحکام بخشا اور يہ عالمى سطح پر حياتياتى تنوع کے
تحفظ کيلئے سرحدى سطح پر ممالک کے مابين تعاون کى راہ ہموار کرسکتى ہے۔
ہمارے بسيرے اور جنگلى حيات کا تحفظ انتظار نہيں کرسکتا۔ آئيں ہندوکش ہماليہ کى عظيم حياتياتى تنوع کو
سے اپنے عزم کا اعادہ کريں!
محفوظ بنانے کيلئے

آپ سب کو پہاڑوں کا عالمى دن مبارک ہو۔
پيما گمٹشو
ڈائريکٹر جنرل

