مين ڪراچي امن مهم تحت بين االقوامي ڪانفرنس
پريس ريليز
ٽن ڏينهن واري بين االقوامي ڪراچي ڪانفرس جو
آغاز  6نومبر کان ٿيندو
ڪراچي ڪانفرنس فائونڊيشن جي اهتمام تحت ٽي بين القوامي
ڪراچي ڪانفرنس  ،6،7،8نومبر تي آرٽس ڪائونسل آف پاڪستان
ڪراچي ۾ منعقد پئي وڃي ڪراچي ڪانفرنس فائونڊيشن پاران هر
سال ٽن ڏينهن واري ڪانفرنس جو اهمتام ڪيو وينيندو آهي
جيڪو ان جي اهم پروگرامن مان هڪ آهي.
ڪراچي ڪانفرنس جو مقصد ڪراچي جي ثقافت کي اجاڳر ڪرڻ
شهر جي تاريخي ارتقا ۽ پاڪستان جي ترقي ۽ ثقافت تي ان جي
اثر متعلق هڪ تنقيدي مباحثي جو قيام آهي ڪانفرنس جو آغاز
 6نومبر جمع جي ڏينهن ٻنپهرن جو 4وڳي کان ٿيندو 6 .بجي
فلم جي نمائش جو سلسلو شروع ٿيندو جيڪو 10وڳي ختم ٿيندو 7
۽  8نومبر تي پيپرز ۽ پريزنٽيشن تي مشتمل آهي جيڪو صبح جو
10وڳي کان شروع ٿيندو ۽ شام 6وڳي تائين جاري رهندو.
ماضي ويجهڙ ۾ ڪراچي کي دهشتگردي ڪري وڏي قيمت ڏيڻي
پئي تنهن ڪري ان جي شهرين جي ذهنن ۾ خوف ۽ حراس جي ڪيفيت
آهي پر هاڻي شهري ان تباهي خالف اٿي کڙا ٿيا آهن .ڪراچي
ِ دانش ۽ الڳاپيل
ڪانفرنس فائونڊيشن (ڪي سي ايف) محققن ،اهل
شهرين کي پيش ٿيندڙ ڏکيائن ۽ مسئلن تي ڳالهه ٻولهه ڪرڻ الِ
ء
هڪ پليٽ فارم مهيا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ڪراچي ڪانفرنس
فائونڊيشن ( ڪي سي ايف) عدم برداشت خالف جدوجهد ڪرڻ وارن
جي حمايت ڪندو آيو آهي ۽ انهن کي امن ۽ بهترين حڪمتِ عملي
تي گفتگو ڪرڻ الِ
ء پڻ پليٽ فارم مهيا ڪندو رهيو آهي انهن
مسئلن جي حل جي روشني ۾ (ڪي سي ايف) ڪانفرنس ۾ هميشه مثبت
سوچ کي هٿي ڏني آهي.
ڪراچي شهر آبادي جي لحاظ کان نه صرف پاڪستان پر ان
جي ڳڻپ دنيا جي وڏن شهرن جي فهرست ۾ ٿئي ٿي ڪراچي جي
مجموعي آبادي  2ڪروڙ کان وڌيڪ آهي جنهن ۾ ڏينهو ڏينهن
اضافو ٿي رهيو آهي ان وڏي ۽ جديد ڪراچي جي قيام 1729ع
ننڊي پيماني تي تجارتي مقصدن جي نتيجي جي عمل ۾ آيو
ِهو خطو
ا
جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته ڪراچي ايترو قديم ناهي پر
جنهن ننڊي پيماني تي تجارتي معاملن کي فروغ ڏيڻ ۽ ثقافتي
تهذيبي ورثي کي ذرخيز ڪرڻ آهي ڇو جو ان جو پاڙون پٿر جي
ِهو ته هي شهر ڪراچي جو ميٽرو
زماني سان ملن ٿيون .وڌيڪ ا
پوليٽن عالئقو نو آبادياتي نظام جي وقت مسيح گرجا گهرن
صوفي بزرگن جي مزارن قديم هندو مندرن ۽ يهودي قبرستانن
جڏهن ته نو آبادي نظام خالف جدوجهد پاڪستان جي آزادي کان
پوِ
ء ان سان الڳاپيل تاريخي عمارتن ۽ پارڪن تي مشتمل آهي.

پاڪستان جي تاريخ جون هاڻوڪيون ڏهايون سماجي سورش ۽
انقالبن جو زمانو رهيو آهي جنهن ۾ نون رجهانن جي لهر ۾
جغرافيائي ۽ سياسي پهلون کي مناسب توجهه نه ملي سگهيو پر
نئون پاڪستان عمل پذير آهي جنهن ۾ مثلن ۽ انهن جي حل جي
آواز کي اجاڳر ڪرڻ جي ضرورت آهي ڪراچي هڪ ننڊي پاڪستان
وانگر آهي جيڪو ملڪ ۾ ٿيندڙ سياسي سماجي ۽ ثقافتي معاملن
جي حوالي سان جائزي جي سلسلي ۾ اهم تجربيگاهه آهي.
ماضي وانگر هن سال به پهريون ڏينهن خصوصي ڏينهن تي فلم الِ
ء
وقف ڪيو ويوآهي .فلم فيسٽيول جو مقصد نئين فلم ٽئيلنٽ کي
اجاڳر ڪرڻ آهي جنهن سان ڪراچي شهر ذرخيز آهي ۽ هي ڪراچي
جي بهترين نوجوان فلم سازن جي دريافت ۽ انهن کي فروغ ڏيڻ
الِ
ء وقف ڪيو ويندو .ڪراچي شهر جي مختلف موضوعن تي مشتمل
دستاويز فلمون ڪراچي واسين جي مثئلن ۽ انهن کي پيش ايندڙ
چئلنجز کي سمجهڻ ۾ مددگار ثابت ٿينديون.
ڪراچي ڪانفرنس فائونڊيشن ڪراچي جي پروفيشنلز اسڪالرز
ايڪٽيوسٽ پاران قائم ڪيو ويو هو 2011ع ۾ انهن سڀني ماڻهن
ملي ڪري ڪراچي ڪانفرنس فائونڊيشن ايڪزيڪٽو ڪميٽي جي بنياد
رکي 2013ع ۾ ڪراچي ڪانفرنس فائونڊيشن پاران پهرين بين
االقوامي ڪراچي ڪانفرنس منعقد ڪئي وئي جنهن ڪراچي شهر جي
ڏکين مسئلن تي صحتمنداڻي مذاڪرن جو سلسلو شروع ڪيو جنهن
کي وڏي ڪاميابي ۽ پذيرائي ملي.
ڪراچي ڪانفرنس فائونڊيشن جي ميمبرن ڪراچي شهر جي آثار
ِ
قديمه ،تاريخ ،ثقافت ،ماحوليات ،سماجي ،سياسي ۽ اقصادي
حالتن تي تحقيقي جائزي سلسلي کي برقرار رکيو آهي ان جي
ميمبرڻ ۾ نالي وارا اسڪالر ۽ مصنف جن ۾ عارف حسن،
ڊاڪٽ رعاصمه ابراهيم ،ڊاڪٽر ڪليم هللا الشاري ۽ رومانه حسين سر
فهرست آهن.
هن سال جي ڪانفرنس ڪراچي يوتهه انيشيٽو ،پاڪستان آرٽس
ڪائونسل ،آمريڪن انسٽيٽيوٽ آف پاڪستان اسٽڊيز ،آواري هوٽل
۽ ايف ايم  107جي سهڪار سان ممڪن ٿي رهي آهي.

