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فطرت کے بارے میں بھرپور فہم رکھنے کے باوجود انسان اس کے ساتھ رہنے میں ناکام رہے ہیں۔  

اور ایسے تمام اعمال  سے  آفت  نے کی کوشش کرتے رہے ہیں قبضہ کر محض اس لیے کہ وہ اس پر 

اگر زلزلہ کسی ایسے پہاڑی عالقے میں آئے   مثالً   ۔، جو غور طلب معاملہ ہے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے

   جائے  ہو  داخل   ا سیالب کا پانی کسی صحرا میںجو آباد نہ ہو اور جس میں کوئی انفراسٹرکچر نہ ہو ی 

ماہرین اس بات پر    آفات کے بیشتر  ۔ نقصان نہیں ہوگا سی قسم کا ک تو   وئی آباد نہ ہو  کجہاں  اور  

  ۔  اتا ہے سے ٹکر (yulnerabilitVجب کوئی خطرہ  ناتوانی ) ہی تب واقع ہوتی ہے  متفق ہیں کہ تبا

ناقص    سے ہی نہیں، بلکہ  ان کے پیچھے بارشوں  حالیہ نقصانات صرف   ہے کہ دلیل  معقول   لٰہذا یہ 

انسانی  تو محض   ۔ بارش نے ہیں  پیدا کیے   خطرات کے امکانات بھی   کے فقدان نے اس  گورننس یا 

 ہے۔  کو بے نقاب کیا ناتوانی ستیوں کی  ب

ہونے والے    کے سیالب کے بعد، پتن تنظیم نے سرگودھا اور مظفر گڑھ میں سیالب سے 1997

حیرت انگیز طور پر سیالب اور  ، جس میں  تھاسروے کیا  ایک   کے لیے لینے  جائزہ نقصانات کا 

۔ سرگودھا جہاں سیالب کی سطح مظفر گڑھ  الٹ رشتہ  سامنے آیا قصانات کی سطح کے درمیان ایک  ن

اور زمین   آبادی  گنجان    عوامل  اہم  ،، جس میں وئے ہنقصانات  ، وہاں  تین گنا زیادہ سے بہت کم تھی 

  عالقہ   فیصد  90   کے کناروں پر  ھے۔ سرگودھا میں دریائے جہلمتکے پہلو نمایاں   استعمال   ےک

مظفر گڑھ  دریائی پٹی میں  ی کفیصد ۔ اسی طرح سرگودھا  30جبکہ مظفر گڑھ میں یہ  ،تھاکاشت  زیز

ی  پان سیالبی   متوازی نہر کی تعمیر  ی۔ دریائے جہلم کے بائیں کنارے ک تھی  گنجاج آبادی   سے زیادہ

اور   ہے عالقوں میں گھس سکتا  سیالبی پانی بڑے  تیز رفتار  جس سے  ہے،بنی رہی      یلئے رکاوٹ ک

ہے۔ یہ  رہتا  حصہ نشیبی عالقوں میں پھنسا  نکہ اس کا زیادہ تر کیو ،ہیں جا سکتا ندریا میں  پھر  واپس 

زلزلوں اور خشک   میں آنے والی آفات کا سبب بنتا ہے۔وبائی امراض یا بیماریوں کی صورت میں بعد 

بھی کچھ مخصوص عالقے با ر بار انکی زد میں آتے ہیں، مگر ہم ان سے   سے  رات  سالی کے خط

 کوئی بھی سبق سیکھنے سے عاری رہے ہیں۔  

  کے ، فیصلہ سازی اور عمل درآمد 1: کی وجوہات یہ ہیں  الی آفات  آنے وتسلسل  سے پاکستان میں 

یں  مختلف  ترقیاتی منصوبہ بندی م   ،2دورانیہ میں آفات کا شکار ہونے والوں  کو شامل نہ کرنا ۔ 

میں  اس حوالے سے  پہلووں )موسمیاتی تبدیلی ،  لوگوں کی بے بسی  وغیرہ( ،  کو نظر انداز کرنا  ۔ 

سوسائٹی کی   لسو  کیساتھ  وں کو غفلت کا ذمہ دار ٹھہرانےریاستی عہدیداروں اور حکمران جماعت

 کروں گا۔مار نااہلی کو بھی ش

مکمل   سروے  ے حال ہی میں ایک عالمی نپتن جس کا ممبر ہے ، ‘  (GNDR) ،  عالمی نیٹ ورک ’’

سب   تخفیف آفات پر  ممالک شامل تھے۔ یہ مقامی سطح پر   52، جس میں ویوزکیا، یعنی فرنٹ الئن  



کو مضبوط بنانے کے   مدافعت ا مقصد خطرات کو کم کرنے اور ۔ اس کتحقیق ہے عالمی   ی سے بڑ 

سائٹی  سے دوچار افراد، سول سو  ات نفاذ میں خطر  انکے  یقوں کے ڈیزائن اور لیے پالیسیوں اور طر

نے ایک مقامی بیس الئن اور  اور تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ اس  راکت اور حکومت کے درمیان ش

پر مبنی"   ی شرکت  وام پیدا کرنے کے لیے ایک جامع "ع  مدافعت  تاکہنی کا عمل بھی قائم کیا نگرا

سینڈائی فریم ورک   یسا  جا سکے، ج جانچی  پیش رفت  ہونے والی    کی طرفکے حصول  نقطہ نظر 

  پائیدار ترقیاتی اہدافاور  (SFDRR) ے تخفیف آفات  برائ

 (SDGs  ہیں ) ۔ 

  15لک بھر کے  کے مطابق ، جس میں  م تحقیق ایک  ن کی پت کے دوران    20-2019پاکستان میں، 

مقامی حکومتی اہلکاروں کے   150این جی اوز اور  150سے زیادہ گھرانوں،  1,700اضالع میں 

انٹرویوز شامل تھے۔ جواب دہندگان )تباہی کے شکار عالقوں میں رہنے والے( نے پاکستان میں درج  

ا ور اس کے   قرار دیا: سیالب تو اتر سے برپا ہونے والی سب سے زیادہ تباہ کن اور   ھ آفات کو ذیل چ

بارش۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے  شدید  راض، خشک سالی، آلودگی اور زلزلے، وبائی ام بعد 

  فیصد  90جواب دہندگان نے غربت اور عدم مساوات کو بھی آفات کے طور پر دیکھا۔ آفات سے متاثرہ 

، منصوبہ  شخیص کی طرف سے آفات کے خطرے کی ت  سے زیادہ کمیونٹیز نے کہا کہ ریاستی اداروں

عمل کیا گیا، جو کہ   بندی اور عمل درآمد میں کبھی بھی ان سے مشورہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان پر 

غفلت ہے۔    ے لحاظ سے ایک بہت بڑی  قانون ک   

  کئی گنا  آفات کے شکار عالقوں میں معذوری کی شرح    قومی اوسط  کے مقابلے میں   اس تحقیق 

خاندان میں  ہ انکے ۔ مثال کے طور پر، پانچ میں سے ایک جواب دہندگان نے بتایا کہے زیادہ پائی گئی 

ی کا شکار  دائمی بیمار  کسی  ان کے خاندان کے افراد  فیصد نے کہا کہ  37معذور افراد ہیں، جبکہ 

شدید   ادہ لوگوں کا کہنا تھا کہ آفات  سے متاثرہ ایک تہائی سے زی ہے۔ آفات   تشویش   ہیں، جو قابل

آفات سے   ہی میں   ہندگان کا خیال تھا کہ حالتقریباً نصف جواب د   باعث بنتی ہیں۔  معاشی نقصان 

ہنا تھا کہ مکمل بحالی  متعلق نقصانات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے اور تقریباً اسی فیصد لوگوں کا ک

 ممکن نہیں ہے۔ 

یصد نے حکومت کا  ف  16تو صرف  ، جب ان سے پوچھا گیا کہ آفات کے بعد کس نے ان کی مدد کی

فیصد نے بالترتیب دوستوں یا رشتہ داروں اور این جی اوز یا مذہبی تنظیموں کا   34سے  31ذکر کیا، 

ادا  ں اہم کردارنیٹ ورکس اور این جی اوز آفات کے دوران اور بعد می سماجی   ذکر کیا۔ پرائمری  

یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ریاست آفات سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔    جس سے کرتے ہیں۔

 ے۔ یا ہابت ک سچ ثکے بہت سے نتائج کو تپن سروے  نے   شہری اور دیہی سیالب کی موجودہ لہر

وگوں کی  آفات کی زد میں للیسیوں/منصوبوں کے بارے میں اس مطالعہ کا مقصد ماحولیات اورپا

نفاذ میں ان کی  بندی اورتخفیف    آفات کے   بیداری اور خطرے میں کمی کی تشخیص، منصوبہ 

اور   ی سیپال ی اے( ک می ا ی ڈ  ن ی)ا  یاتھارٹ  جمنٹ یمن زاسٹریڈ  شنلین شمولیت اور شرکت کا جائزہ لینا تھا۔

ً یمنصوبے کے برعکس، تقراور   2010 کٹ یاس کے ا    ں یکہ انہ  بتایا  جواب دہندگان نے   صد یف 97 با

نے ناقص نفاذ اور   افراد تر   ادہی۔ ز ایگ  ای ک ں یاور منصوبوں سے آگاہ نہ  ی سیپال   تخفیف آفات    ی بھ  یکبھ

 ۔ ایاہلکاروں کو ذمہ دار ٹھہرا یاست یبااثر اور بدعنوان ر  یمقام  ے ی کے ل نجمنٹ یم  زاسٹریڈ 



 

پچھلے سالوں   کن یل ں،ی ہ ہوئی    ادہ یزفیصد 400 ں ی سالوں کے مقابلے مگزشتہ  ںی اس سال بارش اگرچہ

  یکے خطرے ک  یر آفات کے باوجود، آنے والے حکمرانوں نے تباہ متوات۔ یتھ   یشدت ک  یاس  یتباہ ں یم

کی شمولیت   اور مردوں   ن یخوات  طبقہ اور  عوامی سطح پر  پسماندہ   ں یاور عمل درآمد م ی منصوبہ بند 

  یمقام  ار یاخت اہے۔ ب یک  ی مسلسل خالف ورز یاور رہنما اصولوں ک وں ی سیپال  یاست یر حوالے سے کے 

  تخفیف آفات کے خوشا مدی اہلکاروں      فعال اور ر یسطح پر غ  یمقام  ،یعدم موجودگ  ی حکومتوں ک

کرتے   ان یب  ی کہان ی گورننس ک زاسٹریڈ  یہمار   شنی کم منتظیمین ِ آفات   ی اور صوبائ یاور بے جان قوم 

ہے۔  جو کہ تباہ کن   ،  ںی ہ  

جامع سفارشات پیش نہیں     ی فارم سے کوئ ٹ یپلجہاں تک   عوامی پیروی کی بات ہے توکسی منظم  

حقوق    عوام  س ورک ٹ ی ان کے ن ونکہی ک  میں دم خم نہیں رہا، اوز  ی ج ن یلگتا ہے کہ ا سایا  کی گئیں ۔ 

  ی ۔ احتساب کا لفظ اپنا معنکیلئے  آواز بلند کرنے اور اہلکاروں کو جوابد ہ ٹھہرانے سے ڈرتے ہیں ۔

ا کرنا ہے؟ ی ک ا ب سوال یہ ہے کہ   کھو چکا ہے۔  

،  2۔ یں سامنے  الئیں  داستان  یک  یتباہ  ی پر مبن ی اور حکمران بے بسی   ں،ی پر الزام نہ لگائ قدرت ، 1

کو    ‘‘اور رسک گورننس ’’تخفیف آفات  ںی کہ وہ اپنے متعلقہ منشوروں م  ں یجماعتوں پر دباؤ ڈال ی اسیس

کے ساتھ   کٹ یلوکل گورنمنٹ ا اور ۲۰۱۳تخفیف آفات پالیسی  کو   کٹ یاے ا  م یا  یڈ  نی ا ،3۔  ںی شامل کر

کے مطابق مقامی حکومتوں کو نظام قائم     A  140-کلیکے آرٹ ن ی کے آئ تان اور پاکس ں یہم آہنگ کر 

  ی ونٹی کم  ںی اور نفاذ کے ڈھانچے اور عمل م یساز  صلہیکہ وہ ف ں ی، حکومتوں پر دباؤ ڈال4 کریں ۔  

تمام   ی حکومت کے ڈھانچے ک  ی، مقام 5۔ ںی بنائ ی طور پر الزم ی کو قانون مولیت  ش ی ک ن یاور خوات 

آفات کا شکار   عےیکے ذر م یاور تعل  ت ی، وقتاً فوقتاً ترب 6۔ ںی قائم کر اں یٹ یکم  تخفیف آفات  سطحوں پر

کو   ت یحساس ی طلباء ک عے ینصاب اور مشقوں کے ذر  یم یتعل  ،7۔ ئیںکو بڑھا توںی صالح یک  زیونٹ یکم

  ں یکر  اری فارم ت ٹ یمضبوط پل ک یا ے یکرنے کے ل ان یکے مطالبات کو ب  پسماندہ طبقات ، 8۔ ئیںبڑھا 

 ۔ ںی کر دایکے ساتھ روابط پ  کوں یتحر  ی ورکس اور سماج ٹ ین  یشہر اور شہری آبادیوں کے   ی ہ یاور د 

  ں ی م نوں یجانتا ہے کہ بعض مہ  ی مثال کے طور پر، ہر کوئ ے ،  ہ ی ضرورعقل و خرد کا استعمال 

کہ   ںی جانتے ہ ی بھ ہی ہے۔ ہم  ی آت یز یت  یبھ  ں یپگھلنے م   ئری شی گل ںی م  نوںی مہ  یآتا ہے اور انہ  الب یس

م   پہلے سے  تو پھر حکا  ں یسب کچھ پہلے سے جانتے ہ  ہی۔ اگر ہم ںی ہ  ایکے راستے کاساور  الب یس

  ںی ۔ انہ یا جاسکتاچھپا  ںی مجرمانہ غفلت کو نہ  ی ت پر الزام لگا کر اپنقدرکرتے؟  ںی نہ   وںیک  ی کارروائ

۔ ےی اور آفات کے اثرات کو کم کرنا چاہ لوگوں کو شامل  ںی م  نجمنٹ ی رسک م زاسٹریڈ   

 کو شائع ہوا۔ 2022اگست  9 ں یم  ون ی بی ٹر  سی کسپریا

 


