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 قدرتي وسيلن جي سڀني الِء سانڍ ڪرڻ

 

اسان جنهن طريقي سان قدرتي وسيلن جو استعمال ڪريون ٿا، ان جو اسانجي ۽ اسانجي ماحول جي صحححت تحي 
اثر پوي ٿو. جيئن ته، اسان مان هرهڪ قدرتي وسيال استعمال ڪري ٿو، تنهنڪري اسان سڀني کي اهڙن وسحيحلحن 

 جي بچاَء ۽ سانڍ ۾ ڀاڱي ڀائيوار به ٿيڻو آهي.

بدقسمتيَء سان، سڀ ماڻهو قدرتي وسيلن جو هڪجهڙائپ سان استعمال نٿا ڪن. غريب انهن جو گهٽ ۾ گحهحٽ، 
ته امير وڌ ۾ وڌ استعمال ڪن ٿا. طاقتور ڪمپنيون، رياستون ۽ ملٽريون عام طور تي قدرتي وسيلن جحو هحڪ وڏو 
حصو هڙپ ڪري وڃن ٿيون. نه رڳو ايترو پر ڪنهن برادريَء جا امير ماڻهو به، غريبن جي ڀيٽ ۾ قدرتي وسيلن جو 
وڌيڪ استعمال ڪن ٿا، جنهن سبب جيڪي ڪجهه باقي بچي ٿو، ان تي غريب ماڻهن کي وڙهڻ تي مجبور ڪيو 
وڃي ٿو. قدرتي وسيلن جي اهڙي غير منصفانه ورڇ سبب غريب ماڻهن کي صحت جي سنگين ۽ اڪيچار مسئلن 

 سان منهن ڏيڻو ۽ ڀوڳڻو پوي ٿو.

اسان قدرتي وسيلن جي سانڍ الِء سڄو ڏينهن ڳالهائي ته سگهون ٿا پحر جحيحسحيحتحائحيحن اڻحبحرابحري قحائح  رهحنحدي 
تيسيتائين ماحولياتي صحت رڳو انهن چند فردن جو حق رهندي، جيڪي امير ۽ طاقتور هوندا ۽ نحه ڪحي انحهحن 
انسانن جي اڪثريت الِء جن کي روزمرهه جي زندهه رهڻ الِء انهن وسيلن جي گهرج پوندي رهي ٿي. جيحئحن هحڪ 

هرهڪ فرد جي گهرجن ۽ ضرورتن جي پورائي الِء ته گهڻو ڪجهه موجود آهحي پحر ”دفعي مهاتما گانڌيَء چيو هو ته، 
 “نه ڪي هرهڪ فرد جي هٻڇ الِء.
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  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 ماحولياتي صحت جا ڪيترا مسئال هيٺين ڳالهين سان الڳاپيل آهن: 

  :انهن سڀني گهربل ضروري شين جي جيڪي تندرست زندگيَء گذارڻ اڻاٺ
الِء ضروري ٿين ٿيون جهڙوڪ: صاف پاڻي ۽ هوا، صحتمحنحد زمحيحن ۽  حيحال، 
سالمتيَء وارو ۽ آرامده اَجهو ۽ ڪ  ڪحار ڪحرڻ جحون سحالمحتحيَء واريحون 

 حالتون.

  :اهڙين هاڃيڪار شين ۽ وکرن جي، جن جي اسانکي گهرج نٿي جهجهائپ
 .چسڪيدار کاڌا۽ غالظت هجي جهڙوڪ: گند ڪچرو، زهريال ڪيميائي مرڪب، 
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  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 تمام گھڻا ماڻهو ۽ تمام گھٽ وسيال 

هن ڌرتيَء تي موجود پاڻي، وڻ ٽڻ، معدنيات ۽  يا قدرتي وسيال محدود مقدار ۾ موجود آهن. جڏهن ته، اهحڙا وسحيحال 
استعمال ڪندڙ ماڻهن جي انگ ۾ ڏينهون ڏينهن تيزيَء سان واڌارو ٿي رهيو آهي. اصل ۾، ماڻهن جو انگ به مسئلحو 
ناهي پر، مسئلو هي آهي ته، اهڙن قدرتي وسيلن جي ڪهڙي ريت ورڇ ۽ استعمال ڪيو وڃي ٿو. جڏهن به ڪو فرد 
يا ماڻهو يا ماڻهن جو ڪو گروهه اهڙن وسيلن جو پنهنجي جائز حصي کان وڌيڪ استعمال ڪري ٿو يحا ححد کحان 

 وڌيڪ غالظت پيدا ڪري ٿو، تڏهن اهڙو عدم توازن  ين الِء ماحولياتي صحت جا مسئال پيدا ڪري ٿو. 

 

 

 

 

 

ڪن ماڻهن جي ويساهه مطابق، ماحول کي ڇيهي رسائڻ کان بچائڻ جو بهتر طريقو ماڻهن جي انگ )آباديَء( ۾ گهٽتائي  
۾ رکڻ جي پروگرامن جي ڳالهه ڪري ٿي. جحڏهحن تحه هحن  ”  آباديَء کي ضابطي “آڻڻ آهي. هن قس  جي سوچ، انساني  

قس  جا پروگرام ڪنهن به هنڌ تي ماڻهن جي معيار زندگيَء ۾ سڌاري آڻڻ ۾ ناڪام ويا آهن. ڇاڪاڻ ته اهي، ماححول  
جي تباهيَء جا اصل ۽ بنيادي ڪارڻ؛ غربت ۽ اَڀري صحت جا مسئال حل نٿا ڪن. جن ڪٽنبن وٽ وسيال هجن ٿا ته  
اهي صحتمند رهن، ٺٺ ٺانگر سان زندگي گذارين ۽ انهن مان گھڻا، ٿورڙا  ار پيدا ڪرڻ پسند ڪن ٿا. پر جيسيتائين   

رتبي سڌارڻ جا حق  مان م برادريون، رياستون ۽ ترقياتي رٿائون  ارڙن کي جيئڻ، عورتن کي سماجي، سياسي ۽ معاشي  
 حل ٿي نه سگهندو. ” آباديَء جو مسئلو “۽ سهولتون نه ڏينديون، تيسيتائين نام نهاد  

جڏهن ته، دنيا جي انسانن جي انگ گهٽائڻ سان به قدرتي وسيلن جي اڻبرابري جي استعمال جو مسئلو حل ٿحي نحه 
سگهندو. ماڻهن جي ماحول تي پوندڙ هاڃيڪار اثرن کي گهٽائڻ جو بهترين اپاُء، اميرن پاران قدرتي وسيلن جو نحه 
رڳو گهٽ ۾ گهٽ استعمال ڪرڻ، حد کان وڌيڪ غالظت پيدا نه ڪرڻ پر اهي اهڙيَء طرح سان استعمال ڪرڻ ۾ 
آهي ته جيئن آئيندي الِء انهن جي سانڍ ٿي سگهي. سڀ کان اڳ انهن جي سوچ ۽ سڀاَء ۾ تبديلحي آڻحڻحي پحونحدي، 
جيڪي سڀ کان گهڻو استعمال ڪن ٿا، ته ساڳئي وقت اسانکي هن ڳالهه سان به شروعات ڪرڻي ۽ ان جي پحڪ 

 ڪرڻي پوندي ته هرهڪ جي تندرست زندگي گذارڻ الِء گھڻو موجود هجي.

هڪ امير ماڻهوَء جو غربت ۽ محاححول جحي 

تباهيَء بابت ويچار: تمام گهڻا ماڻهو، تمام 

 ٿورڙي زمين ۽ وسيال.

هڪ غريب ماڻهوَء جو غربت ۽ ماحول جي 

زمين ۽ قدرتي وسيلن تباهيَء بابت ويچار: 

جي غير مناسب ورهاست، تمام ٿورن ماڻهن 

 جي هٿ ۾ تمام گهڻو هجڻ.
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 وڏين ڪمپنين جا قبضا اسانجي صحت تي خراب اثر وجهن ٿا 

( هحڪ اهحڙي وڏي 1ايڪوئيڊور جي سامونڊي ڪناري لڳ، صحت جي بحران پيدا ٿيڻ جحو سحبحب )ڏسحو بحاب
ڪمپني/ ڪارپوريشن هئي، جنهن مقامي ماڻهن کي پئسا ڏيئي اتي جو سڄو  يلو صاف ڪرائي ڇحڏيحو. جحنحهحن 
سبب نه رڳو ماڻهو، انهن وڻن کان محروم ٿي ويا جيڪي زمين کي زرخيز رکندا ۽ طوفانن کان بچائيندا ٿي آيحا تحه 
هو پنهنجي زندگي گذارڻ الِء روزاني گهربل وکرن جهڙوڪ: کاڌي، ڪاٺي ۽ دوائن سميت اهحڙن  حيحن ڪحيحتحريحن 
بنيادي سهولتن کان به محروم ٿي ويا. جڏهن اهڙو،  يلي جهڙو ڪو وڏو وسيلو  يهر بحال ٿي نه سگهي ته اهو بلڪل 

 ايئن آهي، جيئن فطرت ۽ وسندين کي ڦُري ڪنگال ڪيو ويو هجي جن تي ايندڙ نسلن جو مدار هجي ٿو.

جڏهن ڪارپوريشنون قدرتي وسيلن يا عمارتي ڪاٺ، تيل، پاڻي،  ج يا ماڻهن جي پنهنجي پورهئحي جحي طحاقحت 
تي ضابطو رکن ٿيون ته اهي رڳو ۽ رڳو پنهنجي الِء فائدا حاصل ڪن ٿيون ۽ وٽن ماڻهن جحي زنحدگحي بحچحائحڻ يحا 
سڌارڻ الِء نالي ماتر دليل هجن ٿا جن جي جيئندان جو، انهن وسيلن تي مدار هجي ٿو. ڪارپوريشنون رڳو عارضي 
نوڪريون ڏين ۽ آمدني مهيا ڪن ٿيون پر جي سندن دلچسپي اتان جي مقامي وسيلن کحي  حاهحر محوڪحلحڻ جحي 
هجي ٿي ته اهي، اهڙا وسيال خت  ڪرڻ کانپوِء پاڻ به هليون وڃن ٿيون جنهن سبب اتي جا ماڻهو اڳي کان وڌيحڪ 

 شديد غربت جو شڪار ٿين ٿا.

جڏهن اسان آخري وڻ ڪٽي، آخري ندي غليظ 

ڪري، آخري ُڪرڙي  رڌي پوري ڪنداسين 

تڏهن اسانکي احساس ٿيندو ته اسان پئسا کائي 

 نٿا سگهون!
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 پئنچائتون جوڙڻ

قدرتي وسيلن تي هڪ جيتري ۽ جائز اختيار هجڻ جو مطلب آهي ته، قدرتي وسيلن جي استعمال ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿيحڻ  
۽ ان ۾ سڀني ماڻهن جو گڏيل فيصلو هجڻ. انصاف ڀرئي ۽ جائز اختيار هجڻ جون ڪيتريون شڪليون يا نمونحا ٿحي  
 سگهن ٿا. جڏهن ته، انهن سڀني جو بنياد، تعلي  ۽ ماڻهن جو منظ  ٿي تبديليَء آڻڻ الِء گڏجي ڪوششون ڪرڻ آهن. 

ماحولياتي صحت، سدائين هڪ راڄ / برادريَء جو مسئلو ٿئي ٿو. تنهنڪري ماڻهن کي الزمًا هحڪ بحرادريَء طحور 
وسيلن جو بچاُء ڪرڻو پوي ٿو جن مان سڀني کي فائدو رسي ٿو. هڪ ڊگهي عرصي تائين گڏجي ڪح  ڪحرڻ الِء 

 عام طور تي ماڻهن کي، پئنچائت يا تنظي  جوڙڻي پوي ٿي. 

جي نالي سان عوامي ڪميحٽحيحون محنحظح  ”  لوڪ صحت“جڏهن ِاڪوئيڊور ۾ ڪالرا جي وبا پکڙجڻ شروع ٿي ته، 
ڪيون ويون. وبائي ڪالرا کي سٺيَء طرح سان منهن ڏيڻ الِء صحت جي عوامحي ڪحمحيحٽحيحن، محاڻحهحن کحي  حاڻ 
)سوڪهڙو خت  ڪندڙ پاڻيٺ ڪيئن ٺاهجي( ۽ ڪيتريون سهولتون )نوان ڪاڪوس جوڙڻ ۽ پاڻيَء جحو نحظحام( 
مهيا ڪيون. ان کانسواِء پنهنجين برادرين کي وڌيڪ سگهاري ڪرڻ الِء ڪلينڪون قائ  ڪحيحون، اسحڪحولحن، 
پارڪن ۽ ماڻهن جي گهرن تي وڃي کين صحت بابت سکيا ۽  اڻ ڏني.  ين ماڻهن کي به، پنهنجا پنهنجا گروپ ۽ 
تنظيمون جهڙوڪ: ماحولياتي صحت بابت  اڻ ڏيندڙ ۽ ريسائيڪحل ڪحرڻ جحا پحروگحرام جحوڙڻ ۽ هحالئحڻ الِء 

 اتساهيو.

هيٺ پئسي، انجنيريَء جا هنر، دوائحون ۽ ”  لوڪ صحت“ 
 يا وسيال مهيا ڪرڻ الِء پنهنجيَء برادرين سحمحيحت  حيحن 
تنظيمن سان پڻ ڪ  ڪيو. هنن اها به پڪ ٿحي ڪحئحي 
ته، جيئن اهي وسيال ڳوٺاڻا پاڻ استعمال ڪن ۽ انهن جحو 
انتظام هالئين. اهڙن پروگرامن کي وڌائڻ ۽ ڦهالئڻ جحون 

 رٿائون تيار ڪرڻ الِء برادرين کي پڻ شامل ڪيو ويو.

جڏهن هر ڳوٺ، صحت 

سڌارڪن جون ڪميٽيون 

جوڙيون ته اهي صحت جي اه  

مسئلن کي حل ڪرڻ الِء اپاَء 

 وٺي سگهيا. 
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 پنهنجين وسندين کي پائدار/ جٽائدار بڻائڻ

ٿيڻ الِء پوِء چاهي اهو ڪنهن ادراي، قدرتي وسيلن يا برادرين جو هجي، اهڙيَء طرح سان رٿابنحدي ڪحرڻحي   پائدار
اسان پنهنجي آهي ته جيئن ماڻهن جون نه رڳو هاڻ روزمره جون ضرورتون پوريون ٿي سگهن ته ايندڙ نسلن جون به. 

چوگرد هر هنڌ ۽ هن سڄي ڪتاب ۾ پائدار۽ ناپائدار سرشتن جا برادرين جي تنظيمن جهڙوڪ: صحت محرڪحزن 
يا ريسائيڪل ڪرڻ جي پروگرامن کانوٺي قدرتي وسيلن جهڙوڪ:  يلن،  نين  ارن ۽ چشمن جا  ڪيترائي مثحال 

 ڏسي سگهون ٿا.

ا ڪلهه ماڻهو، جنهن وڏي ۾ وڏي مسئلي سان منهن ڏئي رهيا آهن اهو ماحول کي، جيڪو اسانکي تاتي ٿحو، اجحهحو 
ڏئي ٿو، ڪپڙا ڏئي ٿو، پاڻي، توانائي ۽ دوائن سميت اسانجي وجود برقرار رکڻ جو اه  وسيلو آهحي انحکحي ڇحيحهحي 

 رسائڻ کانسواِء پنهنجين ضرورتن جي پورت ڪريون.

لحفحظ ”  پحائحداريحت“ جي هام هڻن ٿا. پر ڪيترين حالتن ۾ اهي ”  پائدار ترقيَء“ عام طور تي ڪمپنيون ۽ سياستدان 
استعمال ڪري پنهنجا مفاد حاصل ڪن ۽ سياسي طاقت وڌائين ٿا. آخر ۾ اهي اسانجو صحت بخش کاڌو، صاف 

 هوا ۽ سوالئي سان ملندڙ پيٽ گذر به کسي وڌيڪ غالظت،  يال برباد ۽ بيماريون ڏين ٿا. 

۾ ذڪر ڪيو ويو آهي. اميد ته اها معلومات توهانکي پنهنجين برادرين ۾ پائدار رٿائون جوڙڻ ۾ مدد ڪندي.
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 زندگيَء جي تاڃي پيٽي جو احترام ڪرڻ

هيَء قدرتي دنيا، ڀانت ڀانت قسمن جي جاندارن جي جڙيل آهي. تمام گهڻن مختلف قسمن جي انسحانحن، وڻحن  حوٽحن،  
 ”گحونحاگحون جحيحوت “جانورن ۽ جيتن جڻين الِء جيڪي هن ڌرتيَء جا رهواسي آهن، تن الِء اسحان سحائحنحسحي لحفحظ  

(biodiversity)   استعمال ڪريون ٿا. سائنسدانن پاران انيڪ قسمن جي جاندار شين کي اهو نالو ڏيڻ کحان گحهحڻحو
گهڻو اڳ گهڻا ماڻهو پنهنجن  ارن کي زندگيَء جي تاڃي پيٽي بابت سيکاريندا ۽ سمجهائيندا هيا. جحيحئحن ڪحنحهحن  

ڪيترن تاندورن جي ڳنڍجڻ سان مضبوط ۽ سگهارو ٿئي ٿو، تيئن گحونحاگحون جحيحوت بحه    و ڪوريئڙي جو تاڃي پيٽ 
 زندگيَء جي تاڃي پيٽي تي مدار رکي ٿي جيڪا سڀني قسمن جي جاندارن کي پاڻ ۾ ڳنڍيندڙ ٿئي ٿي. 

مثال طور؛ ماڻهو، ميوا ۽ ڦل گڏ ڪري کائين ٿا جن ۾ غذائيت هجڻ سان اهي تندرست رهن ٿا. ميوو وڻحن ٽحڻحن تحي 
ٿا. جيڪڏهن اهي  وڪجي نه سگهن ته ميوو به پيدا ٿي نه سگهي. پکي، جيت کحائحن  وڪائين ٿئي ٿو ۽ جيت اهي 

ٿا ۽ پکين جو لومڙ شڪار ڪن ٿا. زندگيَء جي تاڃي پيٽي ۾ توازن هجڻ جو مقصد ايترن گلن، جيتحن، پحکحيحن ۽ 
لومڙين جو هجڻ آهي ته جيئن اهي سڀ ڪنهن عالئقي ۾ رهي سگهن. جيڪڏهن توهان لومڙيحن جحي هحڪ وڏي 
انگ کي ان سبب ماري ڇڏيو جو اهي توهانجون ڪڪڙيون کائي وڃن ٿا تڏهن ممڪن آهي ته، پکين جحو ايحتحرو 
تعداد وڌي وڃي جو اهي تمام گهڻا جيت کائڻ شروع ڪن. اهڙي طريقي سان گهڻين لومحڙيحن کحي محارڻ جحو اهحو 

 نتيجو نڪرندو ته توهانکي، ميوو به گهٽ حاصل ٿيندو.

بدقسمتيَء سان، سڄيَء دنيا ۾ گوناگون جيوت تباهي جي ڪنڌي تي اچي پهتي آهي جو هر سحال ڪحيحتحرن وڻحن 
ٽڻن ۽ جانورن جون جنسون خت  ٿي رهيون آهن. گوناگون جيوت نه رڳو پنهنجي لحاظ کان پر  ين به ڪيتحرن ئحي 

 لحاظن کان زندگيَء جي تاڃي پيٽي الِء جيڪو انساني صحت جو بچائيندڙ آهي ڪارائتي ۽ قيمتي آهي.

۾ آهي. سانڍڻ انساني صحت بچائڻ جو هڪ اه  حصو، زندگيَء جي تاڃي پيٽي کي هاڻ ۽ آئيندي الِء   
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 زندگيَء جي تاڃي پيٽي جي تباهيَء سان نيون بيماريون پيدا ٿين ٿيون

وڻن ٽڻن ۽ جانورن جون گهٽ جنسون ۽ وڻن ٽڻن، جانورن ۽ انسحانحن “ گوناگون جيوت جي تباهيَء جو مطلب آهي، 
ان سبب ڪيتريون نيون بيماريون پيدا ٿي سگهن ٿيون. هت رڳو  ه اهڙا محثحال ”  جي قدرتي توازن جو ڊانواڊول ٿيڻ.

 سبب گوناگون جيوت جي تباهي ڪيئن نه نين بيمارين کي پيدا ڪري ٿي: يلن جي ناس ٿيڻ ڏجن ٿا ته، 

  جڏهن اتر آمريڪا ۾ گهڻي تعداد ۾ وڻ وڍيا ويا ته سفيد پيرن وارين ڪوئين کي گھڻي کاڌي ملڻ سبب انحگ
( Lymeوڌي ويو ته انهن جي شڪار ڪندڙ جانورن جو تعداد گهٽجي ويو. جنهن سبب  ڪوئين جي الئيح  )

 بيماري انسانن ۾ پکڙجي ويئي.

 هڪ صحت بخش کاڌي جو مدار گوناگون جيوت تي ٿئي ٿو

سٺيَء صحت جو مدار مختلف قسمن جا کاڌا جهڙوڪ: ميوا، سبزيون، اناج ۽ جهنگلي کاڌو جهڙوڪ پيرون، مڇحي 
۽ شڪار کائڻ تي ٿئي ٿو. پر جڏهن اسان گوناگون جيوت تباهه ڪري ڇڏيون ٿا ته ان سان گڏ اسان ڪيتحرا اهحڙا 
کاڌا به ضايع ڪري ڇڏيون ٿا، جن تي صحت بخش کاڌن طور اسان مدار رکون ٿا.  ايئن سڀني وسندين کي نحاقح  

 غذا سبب صحت جي مسئلن سان منهن ڏيڻو پوي ٿو.

جڙيون  وٽيون استعمال ڪندڙ ماڻهو نه رڳو اهي پوکين ۽ انهن جو بچاُء 

 ڪن ٿا ته گوناگون جيوت ۽ رسمن جو به تحفظ ڪن ٿا.
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 گوناگون جيوت سان فصلن جي اپت بهتر ٿئي ٿي

سڀ غذائي فصل جن ۾ چانور، مڪئي ۽ ڪڻڪ به اچي وڃي ٿي، ڪيترن هزارين سالن کان جهنگلي  حوٽحن محان 
 پوکيا ويندا هيا. جڏهن ته اڄ به انهن فصلن جي سٺي اپت ڏيڻ الِء انهن جو جيتن ۽  ين جانورن تي مدار ٿئي ٿو.

صنعتي پوک، جنهن الِء وڏيون وڏيون زرعي مشينون ۽ زهريال ڪيميائي مادا استعمحال ڪحري وڏي اپحت ححاصحل 
ڪرڻ جون رٿائون ته تيار ڪيون وڃن ٿيون پر اهڙن ڪيميائي مادن سبب ڪارائتا  وٽا ۽ جيت جڻيا محري وڃحن 
ٿا ۽ زمين کي نقصان پهچي ٿو. پر جي انهن سبب اپت وڌي به ٿي ته اها رڳو هڪ فصل جي ۽ صرف مختصر وقحت 

 الِء، ڪيترن سالن کانپوِء سٺي صحت قائ  رکڻ الِء گهٽ کاڌو ۽ کاڌي جون گهٽ جنسون موجود هجن ٿيون.

زراعت جا پائدار طريقا استعمال ڪرڻ سان فصل سٺا ٿين ۽ جيتن جا گهٽ ۾ گهٽ مسئال پحيحدا ٿحيحن ٿحا. اهحڙن 
پائدار طريقن جي استعمال ڪرڻ سان ڪارائتن جيتن ۽ جانورن جي صحت  ۾ سڌارو اچي ٿو، زمين قحدرتحي ڀحاڻ 

(. مختلف فصلن جي اپت سان بهحتحريحن 15سان زرخيز ٿئي ٿي ۽ وڻن ٽڻن سميت زمين جو بچاُء ٿئي ٿو )ڏسو باب 
 غذائيت حاصل ٿئي ۽ سڀني جي صحت بهتر ٿئي ٿي.

 گوناگون جيوت پاڻيَء جي وسيلن جو بچاُء ڪري ٿي 

 يال ناس ڪرڻ ۽ صنعتي زراعت سبب زمين جي گه  ۽ وهڪرا گرم موس  ۾ ُسڪي خشڪ ٿي وڃن ٿا. صنعتي 
 زراعت جا ڪيميائي ڀاڻ ۽ پيسٽيسائيڊون  وهي ندين ۽ ڍنڍن ڍورن کي غليظ ڪري ڇڏين ٿيون.

 گوناگون جيوت برادرين جو بچاُء ڪري ٿي

 پائدار زراعت جو مدار نه رڳو گوناگون جيوت تي ٿئي ٿو ته اها انجو بچاُء به ڪري ٿي.
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 زندگيَء جي تاڃي پيٽي کي بحال ڪرڻ 

زندگيَء جي تاڃي پيٽي/تاڃي ۾ جڏهن به ڪا جاندار شئي مري وڃي ٿي ته اها انسانن سميت  ين ڪحيحتحرن کحي 
۾ ڏنل قصي ۾ جڏهن منگالرالٽو جو  يلو ناس ٿي وڃي ٿو ته ان سان گڏ ماڻهن جحو کحاڌو ۽  1متاثر ڪري ٿي. باب 

آمدني به خت  ٿي وڃي ٿي. پر ڳوٺاڻن جڏهن  يهر وڻ پوکڻ شروع ڪيا ته هنن ڏٺو ته، هو زمين جي کاڌ روڪحڻ يحا 
ماکيَء جي پيداوار کان گهڻو ڪجهه وڌيڪ حاصل ڪري رهيا آهن. انهيَء زمين جي  يهر صحححت بحححال ڪحرڻ 

 سان ايترا گهڻا وڻ ٽڻ ۽ جانور به نوبنا ٿي ويا، جيڪي وسندين جي صحت الِء تمام ضروري ٿين ٿا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدرت جي وهنوار سان هلڻ

فطرت ۾ ڪا به شئي ضايع نٿي ٿئي. ڇاڪاڻ ته، فطحرت 

۾ هر شئي جو ڪو نه ڪو استعمال يا مقصحد ٿحئحي ٿحو. 

فطرت ۾ شين کي ضايع ڪرڻ بنا  يهر استعمال ڪحرڻ 

 جو هڪ طريقو انهن کي ڦيرائڻ به آهي.

جيڪي آبادگار پوکي 

راهيَء جا پائدار طريقا 

استعمال ڪن ٿا، اهي زمين 

کي زرخيز رکڻ الِء غذائي 

.ڦيرو استعمال ڪن ٿا  

 زمين مان فصل ٿين ٿا

 فصل کاڌو ڏين ٿا 

کاڌو جانورن جو ڀاڻ ٿي 

 وڃي ٿو
جانورن جي ڇيڻي کي ڀاڻ ۾ 

 تبديل ڪري سگهجي ٿو

ڀاڻ زمين کي زرخيز 

 ڪري ٿو

 اڪڪر وسي پاڻي زمين تائين پهچائين ٿ

 …پاڻي بخار ٿي وري ڪڪرن جو ويس وٺي ٿو.
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 اسان قدرتي ڦيرن جي ڪيئن ڪاپي ڪري سگهون ٿا؟ 

 فلپائين ۾، ماحولياتي صحت جي حامين جي چوڻي آهي ته:  

ان اهميت کي سمجهڻ الِء ته زمين مان جيڪي ڪحجحهحه 
پيدا ٿئي ٿو ۽ ان کي واپس زمحيحن ۾ وڃحڻحو آهحي اسحان 

قدرت جي ڪاپي ڪري قدرتي وسيلن ۽ صحت جو بچاُء ڪري سگهحون ٿحا. 
اسان گهرن، وسندين ۽ ڪارخانن ۾ اهڙا ننڍڙا ڦيرا جوڙي ماحول جي صحت جحي 

، (composting)بهتريَء الِء ننڍڙا قدم کڻي سگهون ٿا. مثال طور؛ ڪامپحوسحٽحنحگ 
شيشي جي بوتلن ۽ ٽين جي د ن جو  يهر استعمال ڪرڻ يا ريسائيڪل ڪرڻ اهڙا طريقا آهن جحن سحان قحدرتحي 
 ڦيرن جي پيروي ڪري اهي  يهر استعمال ڪري سگهجن ٿا، بجاِء ان جي ته اهي گند غالظت طور اڇالئي ڇڏجن.

فلپائين ۾، ماحولياتي صحت جحي ححامحيحن وٽ اهحا بحه 
 چوڻي آهي ته: 

ڪارخانو گهڻي زهريلي غالظت پحيحدا ڪحرڻ بحاوجحود، 
قدرتي ڦيرن مان سکي توانائي ۽ مواد  حيحهحر اسحتحعحمحال 

 clean)صاف پيداوار ڪري سگهي ٿو ۽ اهڙي عمل کي 
production)    سڏجي ٿو. ان عمل جي پحهحرئحيحن قحدم

طور ڪارخانو، جيڪا به غالظت پيدا ڪري ٿو اها کيس واپس کڻڻي آهي. جيڪڏهن ڪحيحمحيحائحي زهحر جحهحڙي 
غالظت  يهر استعمال ڪري نٿو سگهي ته اها الزمًا سالمتيَء وارن طريقن سان اڪالئڻي، گهٽائڻي ۽ آخر ۾ ان جحو 
استعمال خت  ڪرڻو آهي. جيڪڏهن ڪنهن ڪارخاني کي پائدار آئيندي جو حامي ٿيڻو آهي تحه ان کحي الزمحًا 
بچاُء، احتياط ۽ سڀني کي صحت جي حق ڏيڻ تي بنياد رکڻو آهي ۽ نه ڪي خطري پيدا ڪرڻ، غالظتون اڇالئڻ ۽ 

 بيمارين جي صورت ۾ ڪمائڻ جو حق آهي.

جيڪي ڪجهه ڌرتيَء مان  

پيدا ٿئي ٿو اهو اوس ڌرتيَء  

 ڏانهن واپس ٿي وڃي ٿو.  

جيڪي ڪجهه 

ڪارخاني مان پيدا ٿئي 

ٿو، اهو الزمًا ڪارخاني 

 ڏانهن واپس ٿيڻو آهي. 

ڪو ڪارخانو گهٽ ۾ گهٽ وسيال ڪتب آڻي 

۽ جيڪي ڪجهه استعمال ڪري ٿو، ان کي 

 يهر استعمال ۽ ريسائيڪل ڪرڻ  رستي 

اسانجي ماحولياتي صحت کي پهچندڙ نقصان 

.کي گهٽائي سگهي ٿو  
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 غالظت سبب پيدا ٿيندڙ ڇيهو 
ماڻهن ۽ ماحول کي پهچندڙ هڪ اهڙو ڇيهو آهي جيڪو ماڻهن جي سرگرمين خاص طور تي ڪارخانن جي    غالظت، 

گندڪچري، آمدورفت ۽ زراعت سبب حد کان وڌيڪ پيدا ٿيندڙ زهريلن مادن ڪري پيدا ٿئي ٿي. زهريلي غالظت  
 ماحول رستي هوا، پاڻي ۽ زمين تائين رسي وڃي ٿي.  

گهڻي غالظت، اسانجي روزاني زندگيَء ۾ استعمال ٿيندڙ شين جي استعمال ڪرڻ يا انهن ۾ وائکي ٿيڻ سبب پيدا ٿئي  
 ٿي. اهڙا ڪجهه وڌ ۾ وڌ عام طريقا جن سبب ماڻهو زهريلي غالظت سان الڳاپي ۾ اچن ٿا آهن: 

 خاص طور تي جڏهن پالسٽڪ ساڙي وڃي ٿي. اسان زهريلي دونهين ۾ ساهه کڻون ٿا ۽ باهين جو دونهون :
 زهريلي دز/ رک اسانجي پيئڻ جي پاڻي ۽  ني  اري کي غليظ ڪري ڇڏي ٿي.

 هوا، پاڻي ۽ زمين کي غليظ ڪري ڇڏي ٿو.ڪارخانن جو دونهون : 

 ڪارخانن، کاڻين ۽ تيل جي کوٽائيَء ۽ پيداوار دوران استعمال ڪيا ۽ پاڻيَء جي ذريعن ۾ ڪيميائي مادا :
 وهايا وڃن ٿا، هوا ۽ زمين کي پڻ غليظ ڪري ڇڏين ٿا.

 کاڌي پيتي، پاڻيَء جي وسيلن ۽ گهرن ۾ استعمال ڪيون ۽ هڪ هنڌان  ئي هنڌ کنيون پيسٽيسائيڊون :
 وڃن ٿيون. جڏهن ڦوهارجن ٿيون تڏهن هوا رستي پري پري تائين پکڙجي وڏو نقصان پهچائين ٿيون.

 بئٽرين، رنگن روغنن ۽ اليڪٽرانڪس ۾ استعمال ٿيندڙ شين سان ڪ  ڪندڙن کي ڇيهو ڪيميائي مادا :
 رسائين ٿا.

 هوا، پاڻي ۽ زمين کي غليظ ڪري ڇڏي ٿو.موٽر گاڏين جو اخراج : 

زهريلي غالظت نه رڳو پيدا ٿيندڙ هنڌ تي ماڻهن،  وٽن ۽ جانورن کي سنگين ڇيهو رسائي ٿي ته پري پري هنڌن تائين  
جيسيتائين رسي سگهي ٿي اوسيتائين نقصانڪار ثابت ٿئي ٿي. پنهنجو پاڻ کي غالظت ۽ زهريلن مادن جي ڇيهي  

 ).23کان    20۽    16،  14۽ باب    440،  410،  363،  42کان بچائڻ، پائداريت جو هڪ اه  حصو آهي )ڏسو ص.  

 احتياطي اصول

سدائين نون ڪيميائي مادن جي ڳولها ۾ ۽ وڌيڪ نفعي ڪمائڻ جي اللچ ۾ ڪمپنين هزارين اهڙا ڪيميائي محادا تحيحار  
ڪيا آهن جن جو قدرت ۾ ڪڏهن به ڪو وجود نه رهيو آهي. انهن مان ڪيترن ڪيميائي مادن جحي چحڪحاس ڪحري  
اهو به نٿو ڏٺو وڃي ته اهي ڪيترا بي ضرر آهن پر پوِء به اهي اهڙين شين ۾ استعمال ڪيا وڃن ٿا جيحڪحي اسحان روزانحو  
استعمال ڪريون ٿا. جيتوڻيڪ ماڻهو اهو به سمجهن ٿا ته انهن مان ڪي هاڃيڪار به ٿي سگهن ٿا. جڏهن ته ان ڳالحهحه ۾  
شڪ ڪري نٿو سگهجي ته ڪو ڪيميائي مادو ڪيترو خطرناڪ ٿئي ٿو تنهن هوندي به اهي نه ته مارڪيٽ مان هٽحايحا  

 وڃن ٿا ۽ نه ئي اسانجي جسمن کان دور رکيا وڃن ٿا.  

جيڪڏهن ڪنهن به سبب ويساهه ڪجي ته ڪا شئي استعمال ڪرڻ نقصانڪار ثابت ٿي سگهي ٿي، ڀلي ته 
پوِء ان الِء بلڪل پڪ نه به هجي، تڏهن به بهتر ان جو استعمال نه ڪرڻ ٿئي ٿو، 

 بجاِء ان جي ته استعمال ڪري ڪنهن ڏچي ۾ پئجي.

هي اصول ڪيترن ملڪن جي موجود اصول جي ابتڙ آهي جو هاڻ، توهانکي 
ڪنهن شئي جي استعمال نه ڪرڻ کان اڳ ۾ ان جي هاڃيڪار هجڻ جي ڳالهه 

 dead bodies)ثابت ڪرڻي آهي. اهڙي ويچار کي اسان مردار جسمن جو اصول 
principle)  .سڏيون ٿا 

تر جيترو احتياط سوين 

 عالجن ۽ ويجن

کان بچائي ٿو.   
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  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 موسمي تبديلي 
سڄيَء دنيا جي موسمن ۾، ڊرامائي تبديلون پيدا ٿي انسانن الِء قدرتي تباهيون ۽ صحت جا سنگيحن مسحئحال پحيحدا 
ڪري رهيون آهن. دنيا جي ڪن هنڌن تي گهڻيون  وڏون ۽ شديد طوفان اچي رهيا آهن ته ڪن هنڌن تحي گحهحٽ 

 مينهن ۽ وڌيڪ خشڪ سالي پيدا ٿي رهي آهي. 

سڏجي ٿحو جحيحڪحا    )climate change or global warmingيا عالمي تپش ) موسمي تبديلي  اهڙيَء صورتحال کي  
اصل ۾ ڪيترن ماحولياتي مسئلن جو مجموعو آهي جنهن ۾  يال ناس ڪرڻ، پنهنجي پاڻيَء ۽ هوا جي وڌندڙ غحالظحت ۽  
جهنگلي جيوت جي تباهي به شامل آهي. اهي مسئال اسانجي گرهه جي گرمي پد ۾ ٿورو ٿورو واڌارو ڪري موس  ۾ هحڪ  

 وڏي ۽ دائمي تبديلي پيدا ڪن ٿا.  

جنهن سبب هر هنڌ جا ماڻهو متاثحر ٿحيحن  ونموس  ۾ ايندڙ تبديليون، اهڙين آفتن پيدا ڪرڻ جو ڪارڻ بڻجن ٿي
ٿا. شديد طوفان ۽  وڏون گهر ۽ فصل تباهه ڪن ٿيون، خشڪ ساليَء سبب ڏڪر پيدا ٿئي ٿحو ۽ جحيحت ۽ جحانحور 

 جڏهن آبهوا جي تبديليَء سبب نون هنڌن تي پهچن ٿا ته بيماريون ڦهالئين ٿا.

 عالمي تپش جا سبب

ماحول ۾، غالظت جذب ڪرڻ جي قدرتي صالحيت موجود ٿئي ٿي. پر جڏهن تمام گهڻي غحالظحت خحارج ڪحئحي 
سالن کان به مٿي عرصي الڪر جڏهحن کحان محاڻحهحن وڏي  100وڃي ته، ڌرتي اها جذب ڪري نٿي سگهي. گذريل 

جهڙوڪ تيل ۽ ڪوئلو گڏ ۽ ان جو استعمال ڪرڻ شروع ڪيو آهي تحڏهحن کحان محاححول ۾ قدرتي  ارڻ مقدار ۾ 
غالظت جو مقدار ايتريَء تيزيَء سان وڌيو آهي جو اڳ ۾ ايترو ڪڏهن به نه وڌيو آهي، جيڪو عالمحي تحپحش پحيحدا 
ٿيڻ جو هڪ سبب آهي. ان کانسواِء شين ٺاهڻ الِء اهڙا ڪيميائي مادا پڻ تيار ڪيا ويا آهحن جحيحڪحي هحوا کحي 

 غليظ ڪن ٿا، جذب ٿي نٿا سگهن ۽ عالمي تپش وڌائين ٿا.

عالمي تپش پيدا ٿيڻ جو هڪ  يو بنيادي ڪارڻ، جهڙوڪر سڀني ماحولياتي صحت جي مسئحلحن جحيحان قحدرتحي 
وسيلن جو غير منصفاڻو، اڻ برابريَء ۽ ناپائداريَء سان استعمال ڪرڻ جو نتيجو آهي. هن وقحت دنحيحا جحي امحيحر 
ملڪن جهڙوڪ اميريڪا پنهنجي زندگيَء جو  اعليٰ معيار حاصل ڪرڻ الِء نه رڳو هوا جي غالظت پيدا ڪئي تحه 
دنيا جي  ين حصن جا وسيال به استعمال ڪري موسمي تبديليَء جي شروعات ڪئي آهي. جيڪحڏهحن دنحيحا جحا 
غريب ملڪ به پنهنجي معيار زندگي وڌائڻ الِء ساڳيو طريقو اختيار ڪندي وسيلن جو حد کان وڌيڪ استعمال ۽ 

 غالظت پيدا ڪن ته اهڙيَء ترقيَء سان عالمي سطح تي ماحولياتي تباهي پيدا ٿيندي.

پر، ان قس  جي ترقيَء تان هٿ کڻڻ جو اهو مطلب به ناهي ته غريب ملڪ پنهنجين برادرين جي معيار زنحدگحي وڌائحڻ  
الِء هٿ پير هڻي نٿا سگهن. جڏهن ته هڪ نئين قسح  جحي تحرقحي  
جنهن جو بنياد، رڳو امير ماڻهن بجاِء سڀني ماڻهن جي صحت جحي  
برابريَء تي هجڻ گهرجي  ممڪن آهي ۽ ان جي گهحرج بحه آهحي.  
اهو به ضروري ٿي پيو آهي ته اسانکحي قحدرتحي  حارڻ تحي ڀحاڙڻ نحه  
گهرجي ۽ نه ئي ڪيميائي مادا استعمال ڪرڻ گهرجن پحر صحاف  
توانائي جو استعمال شروع ڪرڻ گهرجي ۽ شين ٺاهڻ الِء توانائي  

(. اسحان  23۽    20جا صاف وسيال ڪتب آڻڻ گهرجن )ڏسو باب  
سڀني کي الزمي طور تي پنهنجن سماجن کي مٽائڻ گهرجي ۽ جحن  

 وٽ وڌيڪ وسيال آهن تنکي ان عمل ۾ وڌيڪ ڀاڱي ڀائيوار ٿيڻ گهرجي. 


