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   پاڻي جي اهميت ۽ عملي تحقيق
صاحب خان ڀنڈ 

 
كو به جاندار زندهه رهي نٿو سگهي ۽ كائنات جي كنهن به حصي ۾ پاڻي جا آثار ملڻ يعني  پاڻي کانسوا

زندگي جي ُهجڻ جو ثبوت هجي ٿو. تڎهن اهو چيو ويندو آهي ته پاڻي زندگي آهي. هك انگريزي شاعر پنهنجي 
شاعري جي هك سٹ ۾ پاڻي جي ڇا ته اهميت بيان كندي چيو آهي ته “ هزارين جاندار پيار کانسوا ته 

زندگي گذاري سگهيا آهن پر پاڻي کانسوا هك به نه رهي سگهيو آهي. ”  
 

پاڻي قدرتي اهو وسيلو آهي جيكو نه صرف ٻين 
جاندارن سميت انسان جي بائيوالجيكل ضرورتن 
جو پورائو كريٿو پر زراعت، صنعت توڙي زندگي 
جي الڳاپيل مڑني روز مرهه جي ضرورتن کي پوري 
كرڻ جي ال پڻ پاڻي جو استعمال كيو وڃي 

ٿو. ٻين ساهوارن جانورن، جيتن ۽ جتامڑن کي ڇڎي 
كري اسان انسانن جي ضرورِت زندگي تي نظر 
وجهنداسين ته پاڻي جي اهميت ٻين سڀني شين 

کان مٿانهين ملندي.   
قدرتي وسيلن جي استعمال جو تعلق سڌو سنئون 

آبادي سان هجي ٿو تنهن كري دنيا اندر وڌندڙ آبادي جي نتيجي ۾ اسين جتي ٻين قدرتي وسيلن جي کوٽ 
کي منهن ڏئي رهيا آهيون اتي زيِر زمين پاڻي جي قدرتي وسيلن ۾ پڻ كافي حد تائين گهٹتائي اچي رهي آهي 

۽ پاڻي جي کوٽ واري صورتحال كري مجموعي طور تي انسان جي رهڻي كهڻي مشكالتن جي ور 
چڑهندي پئي وڃي. پاكستان ۾ پڻ پاڻي جي وسيلن جي مجموعي صورتحال ڳڻتي جوڳي آهي گڎ كيل 

 كويبك ميٹر تائين 5000ع ۾ سراسري طور تي ملك ۾ پاڻي جا موجود وسيال 1950انگ اکرن موجب 

) پاران WaterAid(  كيوبك ميٹر تي پهتا آهن. واٹر ايڈ1100ع ۾ گهٹجي كري 2013هئا جيكي سال 

 Country) جوڙيل هك پاليسي ڊاكيومينٹ 2015 کان 2010ملكي سطح تي پاڻي جي ال سال 
Strategy 2010-2015)  ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته پاكستان جي موجوده پاڻي جي وسيلن جو وڌ ۾ وڌ حصو 

 7 سيكڑو زراعت تي خرچ اچي ٿو باقي 93
سيكڑو شهري توڙي ٻهراڙي جي آبادي توڙي 

صنعت ال كتب آندو پيو وڃي. رپورٽ موجب ته 
ملك اندر شهري عالئقن ڏانهن تكڑي لڎ پالڻ 

 يعني هن سال جي آخر تائين 2015جي نتيجي ۾ 
ملكي آبادي جو تقريبن اڌ حصو شهري عالئقن ۾ 
رهائش پذير هوندا ۽ پاڻي جي گهرج توڙي استعمال 

جي حد تائين اضافو ٿيندو. جڎهن ته  ۾ حيرت انگيز
اڄ اسان اهڑي صورتحال کي منهن ڏئي رهيا آهيون 

جتي ملك اندر وفاقي توڙي صوبائي حكومتن جي ال ٻين  كيترن ئي چئلينجز گڎوگڎ عوام کي بنيادي 
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ضرورتون جهڑوڪ پيئڻ جي صاف پاڻي جي فراهمي توڙي صفائي ُسٿرائي پڻ هك وڏو چئلينج بڻيل آهن 
جڎهن ته ملك جي شهري عالئقن ۾ آبادي جو وڏو حصو پيئڻ جي صاف پاڻي جي رسائي ال تمام گهڻو 

مشكالتن کي منهن ڏئي رهيا آهن.  
هك اخباري مضمون موجب ته ملك جي وڏي ۽ 

سنڌ جي گادي واري هنڌ كراچي شهر جي آبادي 

 لک تائين پهچندي ۽ 30 ۾ تقريبن ٻه كروڙ ۽ 2020
ان صورتحال ۾ شهر جي آبادي کي هك ڏينهن جي 

 ملين گيلن پاڻي جي ضرورت پوندي جنهن 1242ال  

 ملين گيلن واري کوٽ کي منهن 600جي نتيجي ۾ 
ڏيڻو پوندو. هك ٻي سروي رپورٽ موجب ملك اندر 

 لک ماڻهو پيئڻ جي صاف ۽ معياري 85 كروڙ 3
پاڻي کان محروم آهن جڎهن ته نتيجي ۾ آبادي جو 

وڏو حصو پاڻي جي تعلق وارين بيمارين کي منهن ڏئي 
رهيو آهي ۽ جن جي ڇوٹكاري جي ال حكومت جا اربين روپيا پڻ خرچ اچي رهيا آهن ڏينهون ڏينهن پاڻي 

 سيكڑو آبادي پاڻي جي فراهمي جي 31ع تائين ملك جي 2025جي وسلين جي کوٽ جي نتيجي ۾ سال 

 انهن 17شديد کوٽ کي منهن ڏئي رهي هوندي. عالمي بئنك جي  رپورٽ موجب هاڻي پاكستان دنيا جي 
ملكن ۾ شامل ٿي چكو آهي جيكي پاڻي جي شديد کوٽ کي منهن ڏئي رهيا آهن ۽ جڎهن ته ملك 

جي كيترن ئي شهري عالئقن ۾ آبادي جو كجهه حصو ضرورِت زندگي ۾  پاڻي جي کوٽ کي پوري كرڻ 

 هزار روپيه وٺن ٿا 5جي ال ٹئنكر مافيا جي رحم ۽ كرم تي آهن جيكي پاڻي جي في ٹئنكر تي ٻه کان 
جيكو پاڻي پڻ پيئڻ کان سوا ٻين ضرورتن ۾ كتب آڻي سگهجي ٿو. اهڑيطرح ملك جي كجهه حصن ۾ 

في ليٹر پاڻي جي قيمت کير کان پڻ وڌيك آهي. ملك اندر موجوده پاڻي جي موجوده توڙي ايندڙ بحران جا 
كيترائي سياسي، انتظامي توڙي فني سبب آهن جنهن جي ال نه صرف حكومت کي سوچڻو پوندو پر عام 

ماڻهو کي پڻ پاڻي جي اهميت سمجهڻ سان گڎو گڎ  پاڻي جي متوازن استعمال جي ال حكمت عملي 
جوڙڻي پوندي.  

ملك اندر پاڻي جي اهڑي 
صورتحال جي نتيجي ۾ پاڻي 
انتظامن کي بهتر بڻائڻ ۽ پاڻي 
متعلق مڑني مسئلن جي حل 

بين ڳولهڻ جي سلسلسي ۾ 
االقوامي ترقي ال مالي سائتا 

كندڙ  متحده آمريكي رياستن 
جي اداري يونائيٹڈ اسٹيٹس 

) يو ايس ايڈ ۽ پاكستان جي اعلى تعليم کي  - USAID يوايس اي آ ڊي ايجنسي فار انٹرنيشنل ڊولپمينٹ (

 سالن جي هك معاهدي هيٺ 5هٿي وٺرائڻ واري اداري هائير ايجوكيشن كميشن جي سهكار سان 

 يوايس پاكستان - مركز  ۽ تحقيقيمهراڻ يونيورسٹي ڄامشورو اندر پاڻي تي تحقيق متعلق اعلى تدريسي

) جو قيام عمل ۾ آندو ويو آهي.  USPCASWسينٹر فار ايڈوانسڈ اسٹڈيز ِان واٹر ( يو ايس پكاس ڊبليو
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آمريكي يونيورسٹي آف يوٹا جي فني سهكار سان هلندڙ هن پاڻي جي اعلى تعليمي ۽ تحقيقي مركز جو 
مقصد پاڻي تي جديد عملي تحقيق تي ٻڌل تعليمي پروگرامن ذريعي پاكستان کي درپيش پاڻي جي بحرانن جو 

سستو ۽ پائيدار حل ڳولهڻ ۽ ان سلسلي ۾ ايندڙ نسل جي سائنسدانن، انجنيئرن ۽ منصوبا بندي كندڙن کي 
پاڻي متعلق کين عملي تحقيق تي مشتمل جديد ۽ اعلى تعليم ڏيڻ آهي. انهي مقصد تحت هن سال يو ايس 

پكاس ڊبليو پاران ايم ايس ۽ پي ايڇ ڊي پروگرام متعارف كرايو ويو جنهن ۾ پاڻي سان واسطو رکندڙ 
انجنيئرنگ جي مختلف شعبن ۾ عملي تحقيق ۾ دلچسپي رکندڙ انجنيئرس کي تحقيق ۽ تدريس جا اعلى 

موقعا فراهم كرڻ آهي. مهراڻ يونيورسٹي اندر قائم ٿيل پاڻي 
جي هن اعلى تدريسي ۽ تحقيقي مركز يو ايس پكاس 

 ۾ هن سال هيٺ ڏنل ٹن مختلف شعبن USPCASWڊبليو
۾ ايم ايس ۽ پي ايڇ ڊي كرائي پئي وڃي. 

 هائيڈرالكس ايريگيشن اينڈ ڊرينيج  .1
 انٹيگريٹيڈ واٹر رسورسز مئنيجمينٹ  .2
 انوارنمينٹل انجنيئرنگ  .3

جڎهن ته ايندڙ نئين داخال سيشن ۾ چوٿين شعبي واٹر سينيٹيشن اينڈ هيلٿ ( واش ) پروگرام جو پڻ اضافو 

 شاگردن ۽ شاگردياڻين کي مٿي ڄاڻيل ٹنهي شعبن ۾ داخال ڏني 50كيو ويندو. هن سال مجموعي طور تي 

 250وئي آهي. اهڑيطرح پروجيكٹ جي پنجن سالن دوران يو ايس پكاس ڊبليو پاران مٿئين چئني شعبن ۾
جي لڳ ڀڳ پاڻي ماهر پيدا كيا ويندا جڎهن ته پاڻي تي تحقيق كندڙ ايم ايس ۽ پي ايڇ ڊي اسكالرس کي 

اعلى تعليم ۽ تحقيق جي سلسلي ۾ هك سيميسٹر جي ال پروجيكٹ جي خرچ تي آمريكا موكليو 

 The University of(ويندو جتي ُهو ِهن پروجيكٹ ۾ فني سهكار كندڙ  آمريكي يوٹا يونيورسٹي 
Utah( ۾ تعليم پرائيندا جتي کين يونيورسٹي جي ٹيوشن فيس، رهائش، کاڌي پيتي توڙي آمد و رفت جي 

سهولتون يو ايس پكاس ڊبليو جي هن پروجيكٹ تحت مفت فراهم كيون وينديون. جڎهن ته ايم ايس 

 هزار روپيه ماهوار وظيفو پڻ ڏنو پيو وڃي جيكو سندن 15توڙي پي ايڇ ڊي كورس كندڙ اسكالرس کي 
 الڳاپيل كورس جي تكميل تائين جاري رهندو. 

USAID  جي تعاون سان مهراڻ يونيورسٹي اندر قائم كيل پاڻي جي هن اعلى تعليمي ۽ تحقيقي اداري يو 
ايس پكاس ڊبليو جي مقرر ٿيل هدفن ۾ ايم ايس ۽ پي ايڇ ڊي پروگرام کانسوا حكومتي ادارن کي پاڻي 
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جي انتظامن کي بهتر بڻائڻ، ملكي 
يونيورسٹين، ترقي ۽ تحقيق جي ال كم 

كندڙ رجسٹرڊ سركاري توڙي غير 
سركاري ادارن کي پاڻي سان الڳا پيل مختلف 
موضوعن تي تحقيق كرڻ جي ال مالي امداد 
كرڻ توڙي پاڻي جي اهميت ۽ ان جي متوازن 
استعمال جي سسلسلي موثر ڄاڻ جي فراهمي 

ال كميونٹي اندر مختلف سيمينار ۽ 
وركشاپ پڻ منعقد كرائڻ آهي.  

 ملك اندر پاڻي جي درپيش مسئلن جي حل ڳولهڻ جي سلسلي ۾  )USPCAS-Wيو ايس پكاس ڊبليو ( 
مختلف ادارن سان گڎجي عملي تحقيق كرڻ واسطي مختلف معاهدا پڻ كيا آهن جن مان هيٺيان پنج 

مختلف ادار شامل آهن: 

 دي يونيورسٹي آف يوٹا  ( هن پروجيكٹ ۾ آمريكا پاران فني سهكار كندڙ  يونيورسٹي ) .1
 واٹر اينڈ پاور ڊولپمينٹ آٿارٹي ( واپڈا )   حكومِت پاكستان .2
 پاكستان كائونسل آف ريسرچ ِان واٹر رسورسز (پي سي آر ڊبليو آر )  .3
  سنڌ ايريگيشن ڊرينيج اٿارٹي (سيڈا) حكومِت سنڌ  .4
 سنڌ زرعي يونيورسٹي ٹنڈو ڄام .5

 كروڙ 37آمريكي اداري يو ايس ايڈ جي تعاون سان پنجن سالن جي هن پروجيكٹ تحت مهرآڻ يونيورسٹي اندر 
روپين جي الڳت سان يو ايس پكاس ڊبليو جي جديد نئين عمارت جو ترقياتي كم پڻ جاري آهي جنهن جو تازو يو 

ايس ايڈ پاكستان جي سربراهه جان گرورڪ، وائيس چانسلر ڊاكٹر محمد اسلم ُعقيلي، يو ايس ايڈ جي سينئر 
پاليسي ايڈوائيز ڊاكٹر رينڈي هيٹفيل، پروجيكٹ ڊائريكٹر ڊاكٹر بخشل خان الشاري، يوٹا يونيورسٹي جي چيف 
آف پارٹي ڊاكٹر محمد اسلم چوڌري گڎجي سنِگ بنياد وڌو. تقريبن سوا ايكڑ جي ايراضي تي مشتمل هن عمارت 

 كالس روم هوندا 6 نيون جديد سهولتن سان آراسته  پاڻي سان الڳاپيل تحقيقي تجربيگاهون (ليبارٹريون) ۽ 7۾ 
جڎهن ته عورتن ۽ معذورن کي عمارت اندر سندن ضرورت مطابق ڌار ڌار  سهولتون موجود هونديون.  

 
  
 
 
 
 
 
 

         
 

ٹيم جو ورتل گروپ فوٹو ) USPCASW( مهراڻ يونيورسٹي ڄامشورو جي يوايس پكاس ڊبليو
 


