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 وقت ميں ايک قدم ايک زندگيوں کی تعمير نو،
 

 نماياں خصوصيات
 
الکه بے  2 اً بحران کے بعد اندازکے  اور سيکيورڻی ہنگامی حاالت) MDTFفنڈ ( ڈونر ڻرسٹ ملڻی ليےکے  پاکستان •

 ؛کيا گيا تها قائم ميں مدد دينےکے ليے وںکوشش بحالی کے کی افراد ہونے والے گهر
چهوڻے اور درميانے 887کے تحت بحران سے متاثره جيکٹ اپرکے ) ERKF(کی معاشی بحالی کے پی اور فاڻا •

  ہيں؛  اداروں سے زائد 850 کو مالی امداد فراہم کی گئی جو پراجيکٹ کے مقرره (SMEs)کے کاروباری اداروں  درجے
• ERKF  کا ايک سميت انتخاب  تاريخ آپريشنل اور کامياب منصوبہ بندی یکاروبار مضبوط،مالزمين کی تعدادميں

 ۔ اپنايا گيا معياربہترين 
 

پاکستان کے غريب ترين عالقوں  (FATA)اور وفاق کے زير انتظام عالقہ جات  (KP)خيبر پختونخوا  :2014نومبر 20
دونوں عالقوں کو انتہائی متاثر کيا اور  ان کے ہنگامی حاالت اور سيکورڻی کے آپريشنز نے 2009ميں شمار ہوتے ہيں۔

الکه لوگ بے گهر ہوئے۔انفراسڻرکچر اور روزگار کو پہنچنے والے نقصانات کی وجہ سے سماجی اور معاشی 2تقريباً 
 زندگی پر بہت منفی اثر ات مرتب ہوئے۔

 
الی فوائد کے حصول کے فاڻا ميں بے روزگار ہونے والے اکثريت کا تعلق نوجوان نسل سے ہےجن ميں سے بعض نے م

اور وفاق کے زير انتظام عالقہ جات  (KP)خيبر پختونخوا ليے اس بحران کو اورزياده تيز کرنے ميں اپناکردار اداکيا ۔
(FATA)   ميں محدود معاشی مواقع کی وجہ سے لوگوں نے مختلف جگہوں پر مالزمت تالش کرنا شروع کردی  حتی

 صورت حال نے سنگين معاشی مسائل کو جنم ديا ہے۔کہ وه بيرون ملک بهی چلے گئے۔اس 
 

بحران (MDTF) اور بلوچستان ملڻی ڈونر ڻرسٹ فنڈ(FATA)،وفاق کے زير انتظام عالقہ جات  (KP)خيبر پختونخوا
کی  کے پی اور فاڻا ميں قائم کيا گيا تها۔2010بحالی کی کوششوں ميں مدد دينے کے ليے  متاثره لوگوں کی  سے

کا مقصد چهوڻے ERKF اس فنڈ کے تحت گياره پراجيکڻس ميں سے ايک ہے ۔ جيکٹاپرکے ) ERKF(معاشی بحالی
 کی بحالی  اور نئی مالزمتوں کی فراہمی کے ليے امدادديناہے۔(SMEs)اور درميانے درجے کے کاروباری اداروں 

بہترين معيار پر ايک ERKF کے انتخاب کے ليے (SMEs)چهوڻے اور درميانے درجے کے کاروباری اداروں 
 عمل کرتاہے۔

 

 

 

 

 

"اب ہم اتنے پيسے کما ليتے ہيں جس سے ہم نہ صرف اپنی روزمره کی ضروريات پوری کرليتے ہيں بلکہ اپنے 
 بچوں کی تعليم کا بهی بندوبست کرليتے ہيں۔"
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 گل رخ

 استفاده کرنے والی خاتون 

کی (SMEs)چهوڻے اور درميانے درجے کے کاروباری اداروں 850نے اپنے مقرره کرده ERKFچونکہ 
اداروں کو مالی امداد فراہم کی ہے ،اس ليے ہميں فيلڈ سے کاميابيوں کی بے شمار کہانياں موصول 887بجائے 

 ہورہی ہيں۔

سالہ گل رخ کی کہا نی بهی شامل 23ان ميں سے شمالی وزيرستان ،فاڻا کے ايک ديہات سے تعلق رکهنے والی 
ے۔ مذکوره بحران سے پہلے وه ايک کڑهائی کا ايک کامياب کاروبار چالرہی  تهی جس کے ذريعے وه اپنے ہ

خاندان کےآڻه افراد کا پيٹ پالتی تهی جن ميں اس کابوڑها باپ،چار چهوڻے بهائی اور تين بہنيں شامل تهيں۔اس 
 ا ميں ہجرت کرنا پڑی۔بحران کی وجہ سے اس کے خاندان کو ڈيره اسماعيل خان ، خيبر پختونخو

اس مشکل وقت کو ياد کرتے ہوئے گل رخ بتاتی ہے کہ "ہم نے اس بحران اور بے گهرہونے والے دوران بہت 
سی مشکالت ديکهی ہيں۔ہمارے پاس اپنی ضروريات پوری کرنے کے ليے پيسے نہيں تهے۔ڈيره اسماعيل خان 

وس کی چند ايک لڑکياں آئيں  اور انهوں نے ہمارے ميں نے کڑهائی کا کاروبار شروع کيا۔پڑ ميں آنے کے بعد
تربيتی مرکز ميں کڑهائی کا کام سيکهنا شروع کرديا۔ہم بڑی مشکل سے گزاره کرتےتهے اور ہماری ضروريات 

 زندگی پوری نہيں ہوتی تهيں۔"

گل رخ نے محسوس کيا کہ اسے اپنے کاروبار کووسعت دينی چاہيے ليکن خام مال اور مشينری خريدنے کے 
کی تصديق کے  ERKFڈالر لينے کے ليے درخواست دی تو19,120ليے اس کے پاس پيسے نہيں تهے۔اس نے 

ے کے مطابق اس رقم بعد چند ايک ہفتوں کے اندر اس کو مطلوبہ رقم کی پہلی قسط مل گئی۔اس نے اپنے منصوب
سے خام مال اور مشينری خريدی۔آج گل رخ اس مرکز ميں اپنی بہنوں کے ساته مل کر اپنا کام کرتی ہے اور 

 ايک اعلی تربيت کننده کی حيثيت سے اسے  شہرت بهی مل چکی ہے۔

ری کرليتے "اب ہم اتنے پيسے کما ليتے ہيں جس سے ہم نہ صرف اپنی روزمره کی ضروريات پوگل رخ نےکہا کہ
اس ہيں بلکہ اپنے بچوں کی تعليم کا بهی بندوبست کرليتے ہيں۔ہمارے تربيتی مرکز ميں تيره لڑکياں داخل ہو چکی ہيں۔

خاص طورپر خواتين کے ليے۔ہم اس فنڈ کی کام کی طلب موسمی نوعيت کی ہے ليکن يہ ايک بہترين کاروبارہے
ے نہ صرف خواتين کو اپنا کام شروع کرنے ميں مدد ملے گی فراہمی کے ليے انتہائی شکرگزار ہيں کيونکہ اس س

   "بلکہ مردوں پر انحصار کرنے ميں بهی کمی آئے گی۔ 
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سے اپنا ماربل کا کام نہايت 1995حبيب هللا کی کہانی بهی اسی نوعيت کی  ہے ۔وه سوات ، خيبرپختونخوا ميں 
کاميابی کے ساته چال رہا تها۔اس نے بتايا کہ "ہم اس عالقے ميں ماربل کے سب سے بڑے سپالئر تهے اور 

ہماری مصنوعات کی بہت مانگ تهی۔ہمارے پاس بيس مالزم اور چند ايک ڻهيکيدار بهی کام کرتے تهے۔ ليکن 
 رديا۔" اس بحران نے ہمارے حاالت کو انتہائی خراب ک

حبيب هللا نے تفصيالت بتاتے ہوئے کہا کہ"ہماری فيکڻری کے پاس ملڻری کمانڈ اينڈ کنڻرول کا ہيڈکوارڻرتها۔ان 
ختم ہوگئی، کاروباری قرضے جمع  بلکل کو بہت زياده متاثر کيا،خريداری کاروبار نے ہمارےکی موجودگی 

سوا کوئی چاره نہ رہا کہ اس فيکڻری کو ايک سال ہوگئے اور اخراجات ميں اضافہ ہوگيا۔اب ہماری پاس اس کے 
 کے ليے بند کردياجائے۔"

ملين 8اس نے مزيد کہا کہ "جيسے ہی سيکورڻی آپريشنز شروع ہوا، ہماری فيکڻری تباه و برباد ہوگئی ۔ہميں تقريباً 
ہسپتال ميں کی ماليت کی مشينری اور خام مال کا نقصان ہوا۔مير ی صحت بهی خراب ہوگئی اورميں کئی ماه 

بيمارپڑارہا ۔ميرے پاس کچه نہ بچا،يہاں تک کہ ميں اپنے بچوں کی تعليم کی فيس بهی ادانہ کرسکا۔ميں نے ان 
 کو سکول سے ہڻا ليا۔ "

جن ميں سے زياده تر خام  ملين روپے حاصل کيے2.5کی امداد کے ليے درخواست دی اور ERKFحبيب هللا نے 
کی تعمير نو پر خرچ ہوگئے۔جيسے ہی حبيب هللا کا کاروبار بہتر ہوا تو اس  مال کی خريداری اور انفراسڻرکچر

ملين روپے کی آمدن 1.3مالزم رکه ليے۔اس نے بتايا کہ ميں اس مالی امداد کی وجہ سےہر سال اندازاً 9نے 
 کمانے کے قابل ہوجاؤں گا۔"

ERKF وں سميت ماربل فيکڻريوں، نے خيبر پختونخوا اور فاڻا ميں چهوڻے اور درميانے درجے کے ادار
کے نتيجے ميں  ۔اسفلورملوں، کپڑوں کی کهڈيوں، تجاروں اور پرچون فروشوں کو بهی مالی امداد فراہم کی ہے

کے تحت پائيدار روزگار فراہم کرنے ERKF بلواسطہ مالزمتيں پيداہوئی ہيں۔9,000بالواسطہ اور 2,400تقريباً 
سےخيبر پختونخوا اور فاڻا ميں رياست۔شہريوں کے اعتماد ميں ہے جس کے ليے حکومت کی مد د کی جارہی 

 اضافہ ہوگا۔

 

 سيکورڻی کے نقطہ نظر سے ناموں کو بدل ديا گيا ہے۔

 


