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برادريَء جي صحت کي سمجهڻ ۽ انکي زور وٺرائڻ

جڏهن گلوريا ۽ ٻين صحت سڌارڪن ڏٺو ته ،مانگالرالٽو ۽ ڀرپاسي جي وسندين ۾ گهڻا ماڻهو بيمار ٿي رهيا آهنن
ته هو هڪدم سمجهي ويا ته ان جو ڪارڻ ته ڪالرا /وبا آهي .برادريَء ۾ ڪالرا جو ڪارڻ ماحولي هنو ينيننني تنه
ڪنو پاڻي واپرائڻ .صحت سڌارڪن ۽ صحت سکيا ڏيندڙ ڳوٺاڻن ،گهر گهر وڃي هر هڪ کي ڪالرا بابت سکيا
۽ ان الِء اپائن جا ڏَ َس ڏيڻ لڳا .هڪ ڀيرو جڏهن بنيادي اپائن وٺڻ سان ڳوٺاڻن کي فائدو ٿيو ته منجهن اهڙو ويساهنه
جاڳي پيو جو برداريَء ،ڪالرا جي بنيادي سببن ۽ صحت جي ٻين مسئلن ڏانهن به ڌيان ڏيڻ شروع ڪيو.
اصل سببن سمجهڻ الِء برادريَء جي شامل ٿيڻ ۽ سکيا ڏيڻ سان برادري ،ماحولي صحت ۾ ڪنينتنرائني سنڌارا ۽
واڌارا آڻڻ ج ي شروعات ڪري سگهي .اهڙي هر سڌاري سان گڏ ،ڳوٺاڻن ۾ وڏو ويساه پيدا ٿيو ته منجهن پنهنجينن
زندگين سنوارڻ ۽ سڌارڻ جو گڻ موجود آهي.
صحت جي ڪنهن به مسئلي جو ڪارڻ ۽ بڻ بنياد سمجهڻ الِء ضروري ٿئي ٿو ته ،ڪيترائي سوال پنينينا وڃنن ۽
مختلف طريقن سان ميلومات گڏ ڪئي وڃي .ورلي ،برادريَء ۾ زبردست جهيڙا به ٿين ٿا جن کي نبينرڻ الِء وڏينون
ڪوششون ڪرڻيون ۽ بحثن جو هڪ ڊگهو سلسلو شروع ڪرڻو پوي ٿو .جيئن ته ،هر برادري تبديليون آڻڻ الِء ان
جا مختلف طريقا استيمال ڪري ٿي ۽ جيئن جيئن منظم ٿئي ٿي ته مختلف سرگرميون ڪنري ٿني .جنڏهنن تنه
“لوڪ صحت” جي تجربن مان اهڙا ڪجهه مثال ملن ٿا ته ،ڪيئن نه برادري ماحولي صنحنت جني مسنئنلنن جني
بنيادي سببن کي سمجهي انهن کي تبديل ڪرڻ الِء ڪم ڪري سگهي ٿي.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت

12

باب :2 .برادريَء جي صحت سمجھڻ ۽ ان کي زور وٺرائڻ

ماحولي صحت الِء متحرڪ ڪرڻ
ڪيترن سالن جي غربت ۽ نڌڻڪاڻيَء سبب اڪوئيڊور جي سامونڊي ٽڪرين جا رهواسي ،مايوس ۽ نا اميند ٿني
پيا هيا .کين سمجهه ۾ نٿي آيو ته هو پنهنجي اوکي زندگيَء کي ڪيئن سڌاري سگهندا .سندن حال ايترو هيڻو هنو
جو سندن ڪنهن به رٿا يا بهتر آئيندي تان ويساهه ئي کڄي ويو هو.
صحت جي پيدا ٿيندڙ هن اوچتي مسئلي ،ڪالرا جي حل الِء ڪم ڪندي گلوريا ۽ هنينلنٿ ورڪنرن ڪنينتنرن
ماڻهن جون زندگيون بچايون .صحت سڌارڪن ،مقامي تنظيمن ۽ ڳوٺاڻن جني هنن وبنا کني روڪنڻ جني سنو
ڳوٺاڻن کي ايترو ته متحرڪ ۽ متاثر ڪيو جو هو ٻين مسئلن کي ختم ڪرڻ الِء به سندرو ٻڌي بيٺنا .جنڏهنن وڏي
طوفان سندن سڄي محنت تي پاڻي ڦيري ڇڏيو هو ته هو وري به هڪ ڀيرو پاڻکي منظم ڪرڻ ۽ طوفان جي تباهنيَء
کانپوِء بحال ٿيڻ ۾ ڪامياب ٿيا هئا .ان کانپوِء هو ٻين مسئلن کي حل ڪرڻ الئق ٿيا هئا .جنينئنن جنينئنن سننندن
برادرين کي تندرست ڪرڻ جون ڪوششون جاري آهن ،تيئن تيئن هو ،موجوده حالتن ۾ به سڌارا واڌارا آڻي هنڪ
بهتر مستقبل الِء ڪم ڪري رهيا آهن.

بنيادي ڪارڻن کي سمجهڻ
صحت جا مسئال ڪيترن ئي ڪارڻن سبب پيدا ٿي سگهن ٿا:
جيوڙا ،زهنرينال ڪنينمنينائني منادا،
حادثا ،بک ۽ شديد گرمي يا سنردي
وغيره سڀ هڪدم بينمنار ڪننندڙ
ڪارڻن جا مثال آهن .جيتوڻنينڪ
جنلنند بننيننمناريننن پننيندا ٿننيننڻ جننا
ڪيترائي ڪارڻ آهن پنر تنننهنن
هوندي به انهن جنا ڪني بنننينادي
سبب پڻ ٿين ٿا.

ڪالرا وگھي ايترا گهڻا
ماڻهو ڇو بيمار ٿي پيا؟

انڪري ته پاڻيَء ۾
ڪالرا جا جيوڙا
هيا.

اهي بيماريَء جا
طبيي ڪارڻ آهن.

پر پاڻيَء ۾
اهي جيوڙا ڇو
هيا؟

پر اسان وٽ
سٺا ڪاڪوس
ڇو ناهن؟
ان ڪري جو اهي
ٺاهڻ الِء اسان وٽ
پئسا ڪونهن.

اهي بيماريَء جا
مياشي ڪارڻ آهن.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت

ان ڪري جو اسان
وٽ ڪاڪوس ناهن
جيڪي اهڙن جيوڙن
کان بچائين ٿا.

اهي بيماريَء جا
ماحولياتي ڪارڻ
آهن.
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تبديليَء ۾ وقت لڳي ٿو

ماحولياتي صحت ۾ سڌارا
آهستني آهسنتني اچنن ٿنا.
ماحولي صحت ۾ سڌارو ترت نٿو اچي .مانگالرالٽو ۾ هيلٿ ورڪنرن سنڀ جنننهنن الِء صنبنر ڪنرڻنو
کان پهرين نمڪول يا او آر ايس رستي ماڻهن جو عالج ڪنينو تنه سناڳنئني پويٿو .ورلي ،جنڏهنن ڪنا
وقت صاف پاڻي مهيا ڪري بيماريَء کي به روڪيو .ان کانپوِء هنن بنرادريَء ترت تبديلي اچني ٿني تنه
اها ختم به ايتنروئني جنلند
کي منظم ڪري پاڻيَء جا نوان سنجٽ تيار ڪيا ۽ کنڏن وارا ڪناڪنوس
ٿي وڃي ٿي.

ٺاهيا ته جيئن اڳتي ڪالرا ٿي نه سگهي .پر هو اها ڳنالنهنه ،ان تنينا طنوفنان
کانپوِء ئي سمجهي سگهيا ته سندن آندل واڌارن ۽ سڌارن جني لنڙهني وڃنڻ
جو اصل ڪارڻ زمين جي کاڌ ۽ وڻن جو وڍي ڇڏڻ ( )deforestationهينو .کنينن اهنڙن
بنيادي ڪارڻن سمجهڻ جي ضرورت به هئي ته جيئن جٽادار تبديليون آڻي سگهن.

ورلي ،اسانکي الزمي طور تي ڪوشش ڪرڻي پوي ٿي ۽ ڪنهن به ڪامينابني حناصنل
ڪرڻ کان اڳ ۾ اسان ڪيترا ڀيرا ناڪام به ٿيون ٿا .عام طور تي رڳو اهو ڏسڻو پوي ٿو
ته ،ڪهڙي ڳالهه اثرائتي ۽ ڪارائتي ثابت ٿي نٿي سگهي .جنهن مان اهو سکجي ٿو ته،
ڪهڙي ڳالهه ڪرڻي آهي ۽ ڇو؟ ان ڪري ماحولي صحت سڌارڻ ۾ وقت لڳي ٿو ،ڇاڪاڻ جو ان الِء عام طور تني
هيٺين چئن مختلف قسمن جي تبديلين جي گهرج ٿئي ٿي:
 پاڻيَء جو سرشتو /سنجٽ ،وسنديون يا اهڙيون ٻيون بنيادي جوڙجڪن واريون شيون جيڪي اسان پنهنجني
الِء اڏيون ٿا انهن ۾ سڌارا آڻڻ (بنيادي جوڙجڪ )infrastructure
 پنهنجي استيمال /کپت الِء جيڪي شيون خريد ڪريون ٿا جنهنڙوڪ :چشنڪنيندار کناڌو (،)junk food
صفائي ڪرڻ جا زهريال ڪيميائي مادا يا اهڙيون شيون جيڪي پالسٽڪ ۾ ويڙهني وڪنرو ڪنينون وڃنن
ٿيون اهي وٺڻ کان انڪار ڪرڻ (کپت )consumption
 پنهنجين عادتن  /سڀائن يا ورتاُء ۾ تبديلي آڻڻ جهڙوڪ :باقاعدگيَء سنان هنٿ منلني صناف ڪنرڻ ،گننند
ڪچري کي الڳ ڪرڻ ته جيئن وڌيڪ شيون ٻيهر استيمال جوڳيون بڻائي /ريسائيڪل ڪري سگهجن ينا
نون طريقن سان فصل اپائڻ (ورتاُء )behavior
 مقامي ماڻهن ،ڪارپوريشنن  /ادارن ،مرڪاي حڪومت ۽ جن وٽ فيصلن ڪرڻ جو اختيار آهي ۽ اهي
ماحول تي اثرانداز ٿيندڙ آهن ،انهن جي سياسي سوچ (سياسي  )political۾ تبديلي آڻڻ.
انهن سڀني تبديلين آڻڻ ۾ وقت لڳي ٿو ۽ اهي هڪٻئي تي اثر انداز ٿين ٿيون.
نوجوانن سان گڏجي ڪم ڪرڻ
جيڪڏهن اسان دنيا ۾ تبديلي
ڏسڻ چاهيون ٿا ته ان الِء الزمي طور
تي اسان کي تبديل ٿيڻو پوندو.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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سکڻ ۽ متحرڪ ڪرڻ جون سرگرميون
گڏيل سرگرمين رستي ،ماڻهن کي صحت جي مسئلن جا بنيادي ڪارڻ سمجهائڻ ۽ تنبندينلنيَء الِء رٿنائنون تنينار
ڪرڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي .ان الِء توهانکي ڪهڙين سرگرمين ڪرڻ جي ضرورت آهي ،ان جو مدار هن ڳالهه تني
ٿئي ٿو ته توهان ڇا ٿا ڄاڻڻ چاهيو ،ڪهڙين ڳالهين ڪرڻ جي اميد رکو ٿا ۽ توهان وٽ ڪهڙن قسمن جنا وسنينال
موجود آهن .اهڙين سرگرمين رستي توهان:
 ماڻهن کي هڪ هنڌ گڏ ڪري گڏيل عام مسئلن جي سڃاڻپ ڪري سگهو ٿا.
 ڏسو ته ماڻهو وڌ ۾ وڌ ڪهڙي گھرج محسوس ڪن ٿا.
 ڄاڻ رکو ته ،صحت جو مسئلو يا مسئال ڪهڙن سببن ڪري پيدا ٿين ٿا.
 مسئلن جي ڇنڊڇاڻ ڪري انهن جا ترت ۽ بنيادي ڪارڻ لهو.
 برادريَء جي هر فرد جو خيال /ويچار ٻڌو .اهڙي رٿا ڪڏهن به ڪامياب ٿي نه سگھندي جنهن ۾ ڪن ٽنولنينن
يا خيالن کي نظرانداز ڪيو ويندو هجي!
ماحولي صحت سدائين راڄن /برادريَء جو مسئلو رهيو آهي ۽ انجي سڌاري واڌاري الِء ماڻهن جي گڏجي ڪم ڪرڻ
جي گهرج ٿئي ٿي .پوِء ڀلي ته اهڙو مقصد ڪنهن وبا کي ختم ڪرڻ جو هجي ،برادريَء الِء باغيچو هڻڻ هجي ،ڪنهن
ڪارخاني جي ويجهو رهندڙ ماڻهن يا کاڻين ۾ ڪم ڪندڙن جي صحت سڌارڻ ۽ سالمتيَء الِء ڪم ڪرڻو هجي ينا
اهڙن ڪن ٻين ماحولي صحت جي مسئلن کي ڏسڻو هجي .جيترن گهڻن ماڻهن ۾ اهڙي مسئنلني کني حنل ڪنرڻ الِء
ساڳئي سوچ هوندي ۽ ان کي حل ڪرڻ الِء گڏيل جذبو هوندو اهي اوترا وڌيڪ ڪامياب ٿي سگهندا.
ڪن برادرين جي عورتن ۽ نينگرين جو ،اهڙين منظم سرگرمنينن ۾ شنامنل
عورتن کي اظهار جي آزادي گهرجي
ٿيڻ جو تڏهن وڌيڪ امڪان ٿئي ٿو جڏهن اهي مردن کان الڳ پنننهنننجني
هڪ نويڪلي ٽوليَء /گروپ ۾ هجن ٿيون .اهڙين عورتن جو گروپ پوِء پنهنجن خيالن جو اظهار هڪ وڏي گنروپ سنان
ڪري ٿو .ان طريقي سان عورتن ۽ نينگرين کي سڄي راڄ آڏو هڪ گڏيل ۽ اثرائتي طرح سان ڳالهائڻ جو منوقنينو منلني
ٿو .عورتن ۽ نينگرين جي آواز کي سگهائتي ۽ اثرائتي بڻائڻ ۽ منجهن قيادت جا گڻ پنيندا ڪنرڻ سنان سنڄني بنرادري
سگهاري ٿي وڃي ٿي.
ٻارن الِء ڪاڪوس
صحيح ناهن.

حيض دوران اسانکي ڪاڪوسن
استيمال ڪرڻ جي اجازت ناهي.

ڪاڪوس
منهنجي گهر کان گهڻا پري آهن.
ان بدران جهنگ ڏانهن وڃڻ سولو آهي.
صفائيَء جو بندوبست ڪونهي.

جيڪڏهن توهان ڪو مسئلو حل ڪرڻ گھرو ٿا ته ان مسئلي سبب متاثر ٿيندڙ ماڻهن سان گڏجي ڪم ڪريو.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت

15

باب :2 .برادريَء جي صحت سمجھڻ ۽ ان کي زور وٺرائڻ

رهنما بحث
صحت جي مسئلن بابت هڪ گڏيل سوچ هجڻ الِء ماڻهن کي هڪٻئي سان ڳالهائڻ  /خيالن جي ڏي وٺ ڪنرڻ جني
ضرورت ٿئي ٿي .رهنمائي وارو بحث به ماڻهن جي ٽولين الِء هڪ اهڙو رستو ٿئي ٿو ته اهي هڪٻئي سنان ڳنالنهنينون
ٻولهيون ڪري ،مخصوص سوال پيي ۽ انهن جا جواب ڏيئي سگهن .جڏهن ته“ ،پر ڇو.؟” سرگرمي (ڏسو ص،12 ،7 .
 43 ،33۽  )422به هڪ اهڙي قسم جو رهنمائيَء وارو بحث آهي .بحث الِء ليڪيل ِچٽ  /تصويرون (ڏسو ص 59 .۽
 )262۽ جسماني نقش ( ( )body mappingڏسو ص )266 .به هڪ قسم جا رهنمائيَءِِ وارا بحث آهن.
بحث ۾ رهنمائي ڪندڙ فرد کي ورلي سهولتڪار  /سوکائو /فئسيليٽيٽر ()facilitatorيا ائنيمئٽر ()animatorجي
نالي سان سڏجي ٿو .هن ڪتاب ۾ ڏنل سڀني سرگرمين ڪرائڻ الِء هڪ سونهين /رهنما جي ضنرورت ٿنئني ٿني تنه
جيئن اها پڪ ڪري سگهجي ته هر فرد پنهنجي ڀرپور صالحيت سان حصو وٺي ۽ بحث ڪري يا سرگنرمني عنمنلني
روپ وٺي سگهي ٿي.

وسنديَء جو نقشو
سڄني وسننندي جنو ننقنشنو ٺناهنڻ  /ننقنشنڻ ينا لنينڪنڻ
()mappingبه هڪ اهڙي سرگرمي آهني ،جنننهنن هنين
ماڻهو گڏجي پنهنجي وسنديَء ۾ جيڪي ڪجهه ڏسن ۽ ان
بابت ڄاڻن ٿا ان جو هڪ نقشو ڪڍن ٿا .پنهنجي وسنننديَء
جي صحت جي نقشو ٺاهڻ سان توهانکي اهنا خنبنر پنئنجني
سگهي ٿي ته:
 ڪٿي ۽ ڪهڙن هنڌن تي صحت جا ڪهڙا مسئال آهن.
 ڪير اهڙن مسئلن جو متاثر ٿيندڙ آهي.
 ڪيئن ماحولي حالتن سبب صحت جا اهڙا مسئال پننينندا
ٿي سگهن ٿا.

ٻين سان ڪاغذن تي نقشا ٺاهيو يا رنگ سان
چٽيو يا زمين تي ڪاٺيَء سان يا ڪنهن ٻئي
شئي سان جيڪا ملي سگهي

نقشي ٺاهڻ سان ماڻهن کي صحت جي مسئلن جي طرز /نمونن
ڏسڻ ،انهن جي بنيادي مسئلن جي سڃاڻپ ڪرڻ ۽ اهو ڏسي سگهڻ ته سڄيَء وسنديَء ۾ وقت سنان گنڏ ،حنالنتنون
ڪيئن تبديل ٿيون آهن مدد ملي سگهي ٿي .نقشي جي مدد سان ماڻهن کي پنهنجي وسنديَء جي اهم وسنينلنن ۽
موجود سگهه جيڪا ممڪن آهي ته منجهن موجود هجي محسوس ڪرڻ ۾ مددگار ٿئي ٿي .ان کانسواِء نقشنا اهنم
ثقافتي يا پوتر جاين جي بچائڻ الِء به هڪ وک ٿي سگهي ٿي( .نقشن الِء مثال طور ڏسو ص 164 ،63 .۽ .)444

ڪنهن وسنديَء جون گھرجون ڄاڻڻ
ماڻهن کي پنهنجين وسندين جي مسئلن ۽ انهن کي بهتر نموني نبيرڻ بابت مختلف ويچار ٿين ٿا .هرهڪ فرد کي
موجود مسئلن جي گهرائپ ۽ ان جي مختلف سببن بابت ُسڄاڻ ڪرڻ ۽ ماڻهن کني ان فنينصنلني ڪنرڻ ۾ مندد
ڪرڻ ته ڪهڙا عارضي ۽ ڪهڙا دائمي بنيادن تي حل ڪجن انکي ورلي ،گھرجون ڄاڻڻ  /ضرورتون لهڻ )need
(assessmentسڏجي ٿو (گھرجون ڄاڻڻ جي سرگرمين الِء ڏسو ص 112 ،72 .۽  .)221گھرجن کي بهتر نمنونني
سمجھڻ جو عمل اها پڪ ڏئي ٿو ته ،هرهڪ جي ضرورتن ۽ لياقتن جو رٿابنديَء ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي.
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هيلٿ واڪ
هيلٿ واڪ ()health walkدوران
ماڻهو پنهنجي وسنديَء کي ڌيان سان
ڏسن ٿا .ڪوشش ڪري اهڙين شين
۽ ڳالهين ڄاڻڻ جي ڪوششون ڪن
ٿا ،جيڪي صحت جا مسئال پيدا
ڪندڙ ٿي سگهن ٿيون جهڙوڪ:
پاڻيَء جو ڪو اهڙو وسيلو جيڪو
صاف نه هجي ،ڪو اهڙو ڪاروبار
جيڪو گند غالظت پيدا ڪندڙ هجي
يا ٻارڻ جو نه هجڻ .جڏهن هيلٿ
واڪ ،هڪ ٽوليَء جي صورت ۾ ڪجي
ته ماڻهو ڪيترين اهڙين مختلف ڳالهين جو
هڪٻئي سان ذڪر ڪن ٿا جيڪي مسئال پيدا
ڪندڙ ٿي سگهن ٿيون پوِء هو گڏجي انهن جي
ممڪن اپائن الِء ڪم ڪري سگهن ٿا .ايئن جيترا
گهڻا ماڻهو هيلٿ واڪ ۾ شامل ٿين ٿيا اوترو بهتر ٿئي ٿو (مثال طور؛ هيلٿ واڪ الِء ڏسو ص 391 .۽ )443

وقت سان گڏ تبديلي
ڪنهن وسنديَء جي مسئلن ۽ گهرجن کي سمجهڻ جو هڪ ٻيو طريقو هي به آهي ته ،موجوده حالتن کي اڳوڻين
حالتن سان ڀيٽي ڏسو .پوِء سوچي ڏسو ته اهي توهان ،مستقبل ۾ ڪيئن هجڻ پسند ڪندو .ان جو هڪ طريقو هي
به ٿي سگهي ٿو ته پنهنجي برادريَء جي وڏڙن کان گذريل زماني جون اهڙيون ڳالهيون پيي ڏسو.
برادريَء جي نوجوانن کي اهڙن ڪمن/سرگرمين جي سرواڻي ڪرڻ الِء همٿائڻ سان عات ٿئي ٿي ۽ مختلف نسلن
وچ ۾ اعتماد وڌي ٿو.ساڳئي وقت برادرين جون اهي ريتون رسمون به قائم دائم رهن ٿيون جيڪي هر ڪو برقرار رکڻ
چاهي ٿو.
برادريَء جي هڪ سلسليوار تاريخ ( )timelineجوڙڻ رستي ماڻهن کي اها ڳالهه سمجهڻ ۾ مدد ملي سنگنهني ٿني تنه
هڪ پيڙهي کان ٻئي پيڙهيَء تائين ڪيئن تبديليون آيون آهن ۽ ڪن اهم ڳالهين جهڙوڪ :ڪننهنن ڪنارخنانني
جي لڳڻ ،روڊ جي ٺهڻ ۽ ڪنهن ڊئم جي اڏجڻ وغيره ڏانهن ڌيان ڏيڻ .ماحولي تبديلين جو نقشڻ بنه هنڪ اهنڙو ٻنينو
رستو آهي ،جنهن سان برادريَء جي تاريخ کي تصويرن يا وقت جي رفتار سان گڏ زمينن ،پوکن ،ٻيلن ،ننئنينن آبنادينن،
دريائن ۽ ڍنڍن بابت ميلومات ڏئي سگهجي ٿي (مثال طور؛ ڏسو ص.)164 .

ڊرائنگ رستي سرگرميون
ڊرائنگون يا خاڪا ٺاهڻ ۽ انهن کي ڏسڻ سان اهڙن مسئلن جا حل ڳولهڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي جيڪي شايد ته،
هونئن اسان ڏسي نه سگهون .ڊرائنگون استيمال ڪري بحث شروع ڪرائي سگهجن ٿا ته ،ڊرائنگون اهڙن ماڻهن
الِء اظهار جو هڪ طريقو به ٿي سگهن ٿيون جيڪي سٺيَء طرح سان لکي پڙهي نٿا سگهن ۽ نه ئي گروپ ليڊرشپ
۾ شامل ٿي سگهن ٿا (ڊرائنگ جي مشغولين الِء ڏسو ص 54 ،52 .۽ .)275
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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ڪي برادريون گڏجي عمارتن جي ڀنتنينن تني ڊرائنننگنون
ڪڍن ٿيون ،جيڪي سندن مسئلن جو اظهار ڪن ۽ بهتنر
آئيندي الِء چڱائيَء جي اميد ٿنينن ٿنينون (بنرادرينن جني
تيليم الِء ڊرائنگون ٺاهڻ ۽ استيمالڻ الِء ڏسو هيسپيرئنينن
جو ڪتاب Helping Health Workers Learn

وسنديَء جي سروي
سٽاَء سان ميلومنات گنڏ ڪنرڻ جنو هنڪ طنرينقنو راڄ/
برادريَء جي پڙتال /سروي ڪرڻ به آهي .جنهن رستي اهو ڏسي سگهجي ٿو ته ماڻهن جي صحت جا ڪهڙا مسنئنال
آهن .ماڻهن جي سوچن ۽ ويساهن  /عقيدن ۾ هڪجهڙائين ۽ فرقن کي ڌيان ۾ رکڻ يا مختلف رٿائن الِء سنهنائنتنا
ڪرڻ يا برادريَء جي عملن جي تور تڪ ڪرڻ.
اهڙي سروي ۾ شامل ٿيندڙ سڀني ماڻهن کان سناڳني قسنم جنا
سوال ساڳي نموني پييا وڃن ٿا .سروي گهرن ،ڪم جي جاينن،
اسڪولن ،عبادت گاهن ،گڏجاڻين وارن هنڌن ،ٽيليفون يا ٽپنال
رستي به ڪري سگهجي ٿي.
سروي /پڙتال ڪرڻ سان ماڻهن کني خناننگني طنرح سنان
پنهنجن خيالن ظاهر ڪرڻ جو موقيو ملي ٿنو ،ان الِء کنينن
ميٽنگن ۾ اچڻ يا ٻين عوامي ڳالهين ۾ شامل ٿنينڻنو بنه ننٿنو
پوي .ايئن اهي ماڻهو به شامل ٿي سگهن ٿا جنينڪني ڊپ ۾
رهن ٿا يا جن کي برادريَء جي فيصلن ۾ شامل ٿيڻ نٿنو ڏننو
وڃي تن جي خيالن ۽ گمانن تي به سوچيو وڃني .عنام طنور
تي ماڻهو ڳالهائڻ تي تڏهن وڌيڪ راضي ٿنينن ٿنا جنڏهنن
عورتون پنهنجا مشاهدا ٻڌائين ٿيون( .برادريَء جي هنينلنٿ
سروي الِء ڏسو ص 522 .کان “ 525تيل سبب متاثر ٿيندڙ برادريون صحت جو اڀياس ڪرائين ٿيون)”.

ٿيئيٽر /ناٽڪ
ناٽڪ ڪرڻ به هڪ اهڙو طريقو آهي ،جنهن سان مسئال سمجھي ،انهن جا اپاَء لهي ته سناڳنئني وقنت مناڻنهنن کني
وندرائي به سگهجي ٿو .ماڻهو پنهنجا تجربا ،اداڪاري رستي پيش ڪري ۽ ٻين جي تجربن کي تصورن طور پنينش
ڪري سگهن ٿا .ڪن مسئلن ۽ جهيڙن تي ويچارڻ سولو ٿئي ٿو ،جيڪڏهن اهي ڪنهن ٻئي زمنان ۽ منڪنان ۾
پيش ڪيا وڃن (ايندڙ صفحي تي ناٽڪن استيمال ڪرڻ الِء ڏسو طريقا).
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سماجي ڊراما
سننمنناجنني ڊرامنني ( )sociodrama۾ منناڻننهننو،
اداڪاريَء رستي سماجي مسئال ،انهن جا ڪنجنهنه
ڪارڻ ۽ اثر پيش ڪري سگهنن ٿنا .هنڪ اهنڙو،
سماجي ڊرامي رستي ٻيلن جي وسيلن تي هنلننندڙ
جهيڙي جو مثال ص 133 -136 .تي ڏنو ويو آهي.

ڪنهن به ڳالهه کي سماجي ڊرامي جي صورت ۾ پيش ڪري
سگهجي ٿو بشرطيڪ ان ۾ ڪردار ۽ مسئال پيش ڪجن.

گڏيل ڊرامو به هڪ اهڙو سنمناجني نناٽنڪ آهني،
جنهن ۾ هرهڪ ڊرامو ڏسي به ٿو ته ان ۾ شنرينڪ
به ٿئي ٿو .ڏسندڙن مان ڪو به فرد اداڪاري ڪندڙن کي اداڪاري بند ڪرڻ الِء چئي ان جي جاِء تي پاڻ وڃني ان
مسئلي جو ڪو مختلف اپاُء اداڪاري ڪري ٻڌائي سگهي ٿو .اها ڳالهه خاص طور تي اهڙيَء صورتحال ۾ ڪنرڻ
مددگار ٿئي ٿي ،جڏهن ڪنهن اهڙي فرد جي ڳالهه ڪري ٿو جيڪو گھٽ طاقت رکندڙ يا بلڪل بي وس ٿئي ٿو.

ڪردار ادا ڪرڻ
ڪنهن ڪردار ادا ڪرڻ الِء ايتري گهڻي تياري ڪرڻي نٿي پوي ،جيتري ڪنهن سماجي ڊرامي الِء ڪرڻي پويٿي
۽ ان رستي مختلف نظريا  /ويچار بيان ڪري سگهجن ٿا يا جهيڙا جهٽا نبيري سگهجن ٿا .ماڻهو اصل زندگيَء جا
مختلف ڪردار پيش ڪري اهو ٻڌائڻ چاهين ٿا ته هو ڇا ٿا ڪرڻ چاهين .توهان بحث ڪري ساڳيو ڪردار
ورجائي اهو سمجهي سگهو ٿا ته ماڻهو ڪنهن مخصوص طريقي سان ورتاُء ڇو ٿا ڪن.
ماڻهو ،طاقت ۾ هوندي جنهن طريقي سان عمل ڪن ٿا اهو اسٽيج تي تبديل ڪري ڏيکارڻ ته سولو آهي پر اصل
زندگيَء ۾ ڏاڍو ڏکيو .ناٽڪ ۾ اهو ڪري ڏيکارڻ ته اسان جن ماڻهن جي طاقت هي آهيون ،انهن سان ڪيئن
ردعمل ڪريون ٿا ،ماڻهن کي مختلف طريقن سان اصل زندگيَء ۾ طاقت کي موٽ ڏيڻ ۾ مدد ملي ٿي.

ڪ پتيلن جو تماشو
ماڻهن بجاِء ڪ پتلين رستي اداڪاري ڪري ڪنهن
برادريَء جي جهيڙي جهٽي جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي.
اهڙن تماشن سان ماڻهو کلي پون ٿا ۽ شين /ڳالهين کي
اهڙن طريقن سان ڏسڻ ۾ مدد ملي ٿي جن جا هو ڏسندڙ
نٿا ٿين .ڪي ماڻهو اسٽيج تي اچي ڪ پتيلن رستي
اداڪاري ڪري پنهنجو اظهار ڪرڻ سولو سمجهن ٿا.
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رهنمائي ن ڪهڙي سرگرمي ڪڏهن ڪجي
هن ڪتاب ۾ ڏنل سرگرميون ،ماحولي صحت جي مخصوص مسئلن کي جيڪي ڏنل بابن ۾ بنينان ڪنينون وينون
آهن ڳولهڻ الِء سٺيون آهن .ساڳئني وقنت تنوهنان جنينئنن
جيئن پنهنجي برادريَء کي منظم ڪندا ويندو ته اهي اڳتني
وڌڻ ۾ به مددگار ثابت ٿينديون وينديون .انهن رستي توهان:
 مسئلن جي سڃاڻپ ڪنري ينا ڪنننهنن منخنصنوص
موضوع تي ڳالهيون شروع ڪري سگهنندو (ڏسنو ص.
 262 ،72 ،69 ،59۽ .)463
 پنهنجي گروپ کني ڪنننهنن فنينصنلني ڪنرڻ ۾ ينا
مختلف گهرجن ۽ مکيارن منان چنوننڊ ڪنرڻ ۾ مندد
ڪري سگهندو (ڏسو ص 133 .۽ .)191
 ميلومات گڏ ڪرڻ ،ڄاڻ ونڊڻ ۽ اسان پنهنجي ماحول ۽ پاڻ کي جن طريقن سان ڏسون ٿا ،انهنن ۾ تنبندينلني
آڻڻ ۾ مددگار ثابت ٿي سگهنديون (ڏسو ص 391 ،92 ،54 ،52 .۽ .)443
 نون خيالن سمجهڻ ،سمجهيل يا پراڻن خيالن
کي نئين سر /نون طريقن سان پروڙڻ ۾ مدد ملني
سگهندي (ڏسو ص 336 ،239 ،234 ،153 .۽
.)514
 ڪنهن مخصوص مسئلي جي اپاَء الِء منننظنم
ٿيڻ ۾ مدد ملڻ شروع ٿيننندي (ڏسنو ص،112 .
 221 ،164۽ .)275
 ڏکين خيالن سمجهائڻ يا جهيڙن جهنٽنن کني
سمجهڻ ۽ سلجهائڻ ۾ مدد ملي سگهنندي (ڏسنو
ص 112 .۽ .)136
ڪي سرگرميون هڪ ئي وقت ڪري سگهجن ٿيون جهڙوڪ :هيلٿ
واڪ دوران يا ان کانپوِء وسنديَء جو نقشو ٺاهڻ يا گھرجن ڄناڻنڻ الِء
پنهنجو ڪردار نڀائڻ .جڏهن تهُ ،مک ڳالهه هيَء ٿئي ٿي ته ،اهنڙينون
سرگرميون ماڻهن کي ڄاڻ گڏ ڪرڻ ،اها هڪٻئني سنان وننڊڻ ۽
سوچ کي گهرو بنائڻ ۾ مدد ڪن ٿيون .جن سان تنظيمن کي
طاقت ۽ اختيار ملندو ۽ برادريَء جي صحت جي مسئنلنن
جي اصل ڪارڻن کي حل ڪرڻ الِء ڪم ڪري سگهبو.
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