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ترائيون بچائڻ
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ترائيون بچائڻ

ڀلي ته توهان ڪهڙي به هنڌ ،ڪنهن ڳوٺاڻي يا شهري عالئقي ۾ ڇو نه هجو ،اصل ۾ هڪڪ تڪرائڪيَء ()watershed
۾هجو ٿا .ترائي زمين جو هڪ اهڙو هنڌ ٿئي ٿو جتي مينهن ۽ برف جو سمورو پاڻي هڪ وهڪري ،دريڪاَء ،ننڪي يڪا
ويٽلئنڊ جي صورت ۾ اچي گڏ ٿئي ٿو .ترائيَء کي ِشم ()catchmentبه سڏجي ٿو .ڇاڪاڻ ته ،مڪاڪانڪهڪان هڪنڪڌ ۽
ماانهان وهڪرا سمورو پاڻي گڏ ڪن ٿا جيڪو پوِء هيٺانهن هنڌن ۽ لهوارن وهڪرن جي صورت ۾ وهي ٿو.
ڪا ترائي تمام وشال ،زمين جا هزارين ڪلوميٽر ته ننيي ۾ ننيي ڪنهن واديَء جيتري به ٿي سگهي ٿي .اهڙي هڪر
وڏيَء ترائيَء ۾ پاڻي مااهين ٽڪرين کان هيٺانهن وادين ڏانهن وهندو رهي ٿو (جهڙوڪ هڪ جابلو سلسڪلڪوا اتڪي
ڪيتريون ئي ننيڙيون ترائيون (جهڙوڪ :ننيڙا وهڪرا ۽ پاڻي جا لنگهه جيڪي دريائن ۽ سمنڊن ڏانهن وهن ٿڪاا
موجود ٿين ٿيون .مختلف سائيزن جي تراين الِء ڏسو ايندڙ صفحو.
هڪ صحتمند ترائي پاڻيَء جي رسد بچائي ٿي ،ٻيال ،وڻ ٽڻ ۽ جهنگلي جيوت پالي ٿي ،زمين زرخڪيڪز رکڪي ٿڪي ۽
پاڻڀرين برادرين جي سهائتا ڪري ٿي .ڪنهن به ترائيَء ۾ اوچتين ۽ وڏين تبديلين اچڻ سڪان جڪهڪڙوڪ :وڻ ٽڪڻ
ڪٽي ڇڏڻ ،گند ڪچرو اڇالئيندي رهڻ ،روڊ ،گهر ۽ ڊئم ٺاهڻ سان اها ترائي ۽ انجي پاڻيَء جا وسيال تڪبڪاهڪه ٿڪي
وڃن ٿا ،موٽ ۾ اهڙي زمين ،راڄن جي تندرستي متاثر ڪري ٿي جنهن سبب صحت ،بک ،بدحالي ۽ لڏپالڻ جڪهڪڙا
مسئال پيدا ٿين ٿا .ترائين مان پاڻيَء جي وهڪرن جي طريقن ۽ رٿا سان تبديليون آڻڻ ،پاڻي ۽ زمين کي سنوارڻ ۽
استعمال ڪرڻ جهڙن ڳالهين ڏانهن ڌيان ڏيڻ سان مستقبل ۾ پيدا ٿيندڙ الڳاپيل مسئلن کان بچي سگهجي ٿو.
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ترائيون ڪيئن ڪم ڪن ٿيون

ڪنهن به ترائيَء جو حدون ،ٽڪرين
جون چوٽيون ۽ ڪنارا ٿين ٿيون.

جيڪڏهن ڪنهن به سبب ترائيَء کي نقڪصڪان
پهچي ٿو ته هر فرد جي صحت مڪتڪاثڪر ٿڪي پڪوي
ٿي .اها ڳالهه سمجهڻ سان ته ڪنهن ماحول الِء
ترائيون ڪيتريون اهم ٿين ٿيون ان الِء ايڪئڪن
سمجھڻ گھرجي ته درياَء ۽ وهڪڪڪرا ڌرتڪيَء جڪون
شريانون ٿين ٿيون .جيڪي ڌرتيَء منجهڪان اهڪڙيَء
طرح سان پاڻي آڻين ۽ گردش ڪرائين ٿيون جيڪئڪن
اسانجون شريانون سڄي جسم ۾ رت پهڪچڪائڪيڪنڪديڪون
رهن ٿيون .جيئن اسان پنهنجي زنڪدگڪي روان
دوان رکڻ الِء رت تي مدار رکون ٿا تڪيڪئڪن
ماحول پنهنجي حياتي قائم دائم رکڪڻ
الِء پاڻيَء جو محتاج ٿئي ٿو.

هي ننيڙيون
ترايون ...

 ...هڪ وڏيَء ترائيَء
جو حصو آهن.

پاڻيَء جو ڦيرو  /آبي چڪر

پاڻي سدائين چرپر ڪندو رهي ٿو .ڪڏهن اهو درياَء جيان وهندو رهي ٿو ته ڪڏهن پاڻيٺ (پاڻيا مان گئس (ٻڪا
يا بخارنا ۽ گئس مان نهري (برف ۽ ڳڙيا صورت وٺي ٿو .جڏهن ته ،دنيا ۾ پاڻيَء جي جملي مڪقڪدار ۾ ڪڪڏهڪن بڪه
تبديلي نه آئي آهي .جيڪو به پاڻي موجود آهي ،اهو آسمان مان ڌرتيَء تي وسندو ڌرتيَء کي پسائيندو ننين ،نورن،
دريائن ۽ سمنڊن ۾ وهندو وري بخار ٿي واپس آسمان ڏانهن هليو وڃي ٿو ،پاڻيَء جي اهڙي چرپر کڪي آبڪي چڪڪڪر
( )water cycleسڏجي ٿو.

ڪڪر پاڻي کڻي واپس زمين تي
مينهن ۽ برف جي صورت ۾ پهچائين ٿا.

سج جي تپش سبب ننين ،نورن ،دريائن
۽ سمنڊن جي مااڇري جو پاڻي بخار ٿي
آسمان ڏانهن هليو وڃي ٿو .پاڻي وڻن
ٽڻن مان به خارج ٿئي ٿو.

پاڻي ،زمين جي سڄي مااڇري
تان وهڪرن ،ننين ،نورن ،دريائن
۽ سمنڊن ۾ وهندو رهي ٿو.

پاڻي زمين ۾ سمي وڻن ٽڻن کي سرسبز رکي ٿو .زمين ۾ جذب ٿي جر ،کوهن ۽ چشمن جو روپ وٺي ٿو.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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ترائيون پاڻيَء ۽ مٽيَء کي ڪيئن بچائين ٿيون
ڪنهن به ترائيَء جو گهڻو پاڻي ،دريائن ۽ ننين ۾ ناو ٿئي پر انجي مٽيَء ۾ ئي هجي ٿو .هڪ صحتمڪنڪد تڪرائڪيَء ۾
صاف پاڻيَء جي رسد ۽ زرخيز مٽي ٿئي ٿي ،ترائي جي مائين حصن ،دريائن ۽ وهڪرن جي ڀڪن سان ٿيڪنڪدڙ وڻ
ٽڻ ۽ ٻوٽا خاص طور تي گاهه ،جر جي پاڻيَء جو معيار ۽ مقدار سڌاريندڙ ٿين ٿا.

ايئن اسان پاڻيَء ،ٻوٽن ۽ زمين جي ساني
ڪرڻ سان ترائين جو به تحفظ ڪيون ٿا.
وڻن ٽڻن ۽ ٻوٽن سبب مينهن جو زور
گهٽجي وڃي ٿو ،مينهن جي پاڻيَء کي
پکڙجڻ ۽ زمين ۾ سمڻ ۽ گهڻي مٽي
لوڙهي وڃڻ کان بچائي ٿو.
وهندڙ درياَء ۽ وهڪرا ماڻهن ،مڇي
۽ جانورن جي سهائتا ڪن ٿا.

جڏهن پاڻي زمين رستي آهستي
آهستي دريائن ۾ پوي ٿو تڏهن
دريائن ۾ وسڪاري جي وچواري
عرصي ۾ گهڻو پاڻي ۽ طوفانن
دوران گهٽ ٻوڏون اچن ٿيون.

عام طور تي ڪنهن ترائيَء جي تري وارين ويٽلئنڊن
مان جيئن جيئن پاڻي وهي ٿو ته انکي ڇاڻيندو صاف
ڪندو رهي ٿو .ان کانسواِء ويٽلئنڊون ڪجهه قسم
جي زهريلي غالظت به ڇاڻي صاف ڪري ڇڏين ٿيون.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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هڪ ترائي ٺاهڻ
هن مشغولي مان ماڻهن کي اها ڳالهه سمجهڻ ۾ مدد ملندي ته ڪا ترائي ڪيئڪن ٿڪي ڪڪم ڪڪري ۽
ترائي جي آسپاس واريون سڀ شيون ان عالئقي جي رهندڙ ماڻهن جي صحت الِء ڇو ضروري آهن.
وقت 30 :کان  45منٽ
سامان :هر ٽوليَء الِء پني جي  1وڏي شيٽ 1 ،گينڊي ۽ رنگين پينسلون يا پاڻيٺي رنگ واريون پينيڪون
۽ پاڻي.
 3کان  5ماڻهن جون ٽوليون ٺاهيو
هر ٽولي پنهنجي پني جي شيٽ کڻي انکي مروٽي سروٽي ۽ پوِء ايترو سڌو ڪري ٿي جيئن مڪنڪجڪهڪس
ڪجهه حصا اڀريل رهجي وڃن.
ٽولي ،پني تي ترائيَء جي مختلف حصن کي رنگ ڪري ٿي جنهن ۾ اڀار ناسي ،واديون سائي ۽ دريڪاَء
۽ واهڙ نيري رنگ جا ٿين ٿا .ان کانپوِء مختلف رنگن رستي اهو ظاهر ڪري سگهجي ٿڪو تڪه مڪاڻڪهڪن
ترائين ۾ ڪهڙين شين جو واڌارو ڪيو آهي مثال طور؛ ڳاڙهو رنگ گندغالظت جا نير ،ڪارو جيتمار
دوائن (پيسٽيسائيڊنا ۽ پئٽرول ،ڊيزل ۽ ٻين ڪيميائي مادن وغيره الِء.
پني کي گينڊيَء يا پاٽ ۾ رکي ان ڊول جهڙو ڪريو ته جيئن اهو ترائي جهڙو ڏسڻ ۾ اچڪي جڪنڪهڪن جڪا
گهنج اڀار ته ،جهول وادين جي نشاندهي ڪندڙ هوندا.
ٽوليَء جا ماڻهو ،پاڻيَء مان پنهنجيون آڱريون آليون ڪڪري انڪهڪن سڪان تڪرائڪيَء جڪي چڪوٽڪيڪن کڪي
تيسيتائين آهستگيَء سان ڇهندا رهن ٿا جيستائين پني تي رنگ ظاهر ٿيڻ شروع ناا ٿين .هڪر هڪڪ
ٽولي بحث ڪري ٻڌائي ٿي ته انهن رنگن سان ڇا ٿو ٿئي ،جڏهن اهي ترائين جي هيٺاهن هنڌن تائين
رسن ٿا.
سڀني ٽولين کي هڪ هنڌ ڪٺو ڪري ٻڌايو ته هنن جيڪي ڪجهه ڏٺو آهي اهو ڪيڪئڪن ان ڳڪالڪهڪه
جي نمائندگي ڪندڙ ٿئي ٿو جيڪو اصلي ترائيَء سان ٿئي ٿو .شيون جيترو مفاصلو طئي ڪن ٿيون
۽ جنهن طرح سان ترائيَء ۾ مختلف عنصر هڪٻئي سان ملي وڃن ٿا اها ڳالهه به نوٽ ڪريو.
بحث ڪرڻ الِء سوال
 لهوارن هنڌن تي رهندڙ ماڻهن الِء گند غالظت جي نيرن مان خارج ٿيندڙ غليظ پاڻي (ڳاڙهو رنڪگا
۽ پيسٽسائيڊ (ڪارو رنگا صحت جا ڪهڙا مسئال پيدا ڪري سگهي ٿو؟
 جيڪڏهن ترائيَء تباه ٿي وڃي ته ،توهانجي خيال ۾ وسنديَء کي ڪهڙين تبديڪلڪيڪن سڪان
منهن ڏيڻو پوندو؟
 توهانجي برادري ترائي کي بچائڻ يا بحالڻ الِء ڪهڙا قدم کڻندي؟

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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آگان رور وئلي ۾ ترائيَء جي تباهي
 40سال اڳ ،آگان رور ( )Aguan Riverجون مااهيون ٽڪريون ٻيلن سان ڇانيل هونديون هڪيڪون .سڪڄڪي
هندورس ۾ اها وادي وڌ ۾ وڌ زرخيز سمجهي ويندي هئي ۽ ڪيترن ڳوٺن ۽ کيتن جي ماڻهن کي پيٽ گڪذر جڪو
سٺو وکر مهيا ڪندي هئي .منجهانئس ڪيترا ننيڙا صاف شفاف وهڪرا ٽڪرين کڪان هڪيڪٺ نڪيڪري آگڪان
وادي ڏانهن وهندا رهندا هيا .درياُء واديَء جي ُهردي مان ٿيندو وڃي ڪئريبيئن سمنڊ ۾ ڇوڙ ڪندو هو.
پوِء هڪ دور اهڙو به آيو جڏهن ماڻهن کيتي ڪرڻ ۽ مال چارڻ الِء وڻ ونڻ شروع ڪيا .ميون جي وڏين واپڪاري
ڪمپنين اچي وڌيڪ وڻ وني ڪيلن جي پوک ڪرڻ شروع ڪئي .واديَء جي بهتڪريڪن زمڪيڪن ،سڪرمڪائڪيڪدار
ماڻهن جي ملڪيت ٿيڻ کانپوِء ماڻهن کي مجبور ٿي ٽڪرين ڏانهن لڏپالڻ ڪرڻي پيئي .نيٺ ،هڪڪ ڏيڪنڪهڪن
اهڙو به آيو جڏهن گهڻا وڻ ونجي ويا ۽ ٽڪرين جي آسپاس گهڻي کان گهڻا مڪاڻڪهڪو اچڪي آبڪاد ٿڪيڪا .دريڪاَء ۽
وهڪرن ۾ گهٽ پاڻي بچيو ته اهو هاڻ ايترو صاف به نه هو.
آگان واديَء جي ماڻهن کي سڌ هئي ته ،هاڻي ماحول مٽجي ويو آهي پر هنن اها ڳالهڪه سڪامڪونڪڊي طڪوفڪان اچڪڻ
کانپوِء سمجھي ته سندن ترائي ڪيتري قدر نه تباهه ٿي چڪي آهي .شديد برسات سبب جابلو ڇپون ڪڪري
پيون ،ڪيترائي گهر ڊهي پٽ ٿي ويا ۽ سڄو ڳوٺ لڙهي ويو ،گهڻا ماڻهو مري ويا ته ڪيترائي بيمار ٿي ويا.
جيئن جيئن هو گڏجي طوفان جي سٽ مان پاڻڀرا ٿيڻ لڳا ته ،هنن محسوس ڪيو ته ٽڪرين جي پڪاسڪن وارن
وڻن جي گم ٿيڻ ،جابلو ڇپن ڪرڻ ۽ سندن صحت جي پيدا ٿيندڙ مسئلن جو پاڻ ۾ گهرو الڳاپو هيو .چوپڪائڪي
مال سندن پيئڻ جو پاڻي ڪنو ڪري ڇڏيو هو ،جنهن سبب ٻارن ۾ دستن سميت ڪيتريون ٻيون بيماريون ٿي
پيون هيون .فصل وڌيڪ خراب ٿي ويا هيا .ڇاڪاڻ ته ،زمين مڪيڪنڪهڪن
جو پاڻي جذب ڪري ناي سگهي جنڪهڪن سڪبڪب زمڪيڪنڪون جڪلڪد
سڪي ٿي ويون .ان کانپوِء سياري جو مينهن پيو ته اهو مڪٽڪي
به لوڙهي ويو ،فصل ايترا گهٽ ٿي ٿيا جو مڪاڻڪهڪو بڪکڪون
ڪاٽڻ لڳا ۽ بکن سبب سندن صحڪت جڪا مسڪئڪال
بدتر ٿيندا ويا.

ماڻهن ۾ آهستي آهستي سمجهه پيدا ٿيڪڻ
لڳي ته سندن صحت جي سڌاري جو رڳڪو
اپاُء کين پنهنجيَء ترائيَء جو بچاُء ڪڪرڻ
۾ آهي.
”تباهه ٿيل ترائين جا صحت تي پوندڙ اثر“ ۽ آگان رور وئلي جو وڌيڪ قصو ص 163 .تي پڙهو.
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تباهه ٿيل ترائين جا صحت تي پوندڙ اثر
جڏهن زمين کي وڻن ۽ ٻوٽڪن کڪان وانڪجڪهڪو
ڪيو وڃي ٿو ته ،اهڪڙي زمڪيڪن گڪهڪٽ پڪاڻڪي
جهلي سگهي ٿي ۽ کوه ۽ چشما سڪي وڃن
ٿا .خشڪ سالي ڊگهي عرصي تڪائڪيڪن هڪلڪي
ٿي يا ور ور ٿي پوي ٿي .ان سبب پڪاڻڪي جڪي
اڻاٺ سان الڳاپيل صحت جڪا سڪڀ مسڪئڪال
پيدا ٿين ٿا (ڏسو باب 5ا .وڻن کان وانجهيڪل
زمين مان مٽي ضايع ٿي وڃڪي ٿڪي (کڪاڌ الِء
ڏسو ص200 .ا جنهن سڪبڪب وڌيڪڪ انڪاج
اپائڻ ڏکيو ٿي پوي ٿو نتيجي ۾ بک پيدا ٿئي
ٿي ۽ ماڻهو لڏپالڻ ڪرڻ تي مجبور ٿين ٿا.

صنعتن ،تيل ڪيڻ ،کاڻين کوٽڻ ۽ صنعتي
زراعت سبب پاڻي غليظ ٿي وڃي ٿو

جڏهن ويٽلئنڊون تبڪاه ٿڪي وڃڪن ٿڪيڪون تڪه
پاڻيَء مان زهريلي غڪالظڪت ڇڪاڻڪي نڪاڪيڪون
سگهن جنهن سبب غالظت پکڙبي وڃي ٿي.
ويٽلئنڊن ۽ ٻيلن جي تبڪاهڪي سڪبڪب ٻڪوڏون
اچن ٿيون جنهن سبب حادثا ،موت ۽ دسڪتڪن
جي بيمارين ۾ واڌارو ٿئي ٿو.
ترائين ۾ تبديلي اچڪڻ سڪان مڪڇڪرن جڪي ٻيال ڪٽي ڇڏڻ سان
زمين جي کاڌ ۽ ٻوڏون
بيمارين ۾ واڌارو ٿئي ٿو.
بدتر ٿي وڃن ٿيون

ويٽلئنڊ واريَء زمين تي گهڻيون عمارتون
۽ رستا ٺاهڻ سان وڌيڪ ٻوڏون اچن
ٿيون ۽ پاڻيَء جي غالظت ٿئي ٿي.

مڇر ،بيٺل ۽ آهستي وهندڙ پاڻيَء تڪي ٿڪئڪي
ٿو .جڏهن زمين جي استعمال ۽ ترائيڪن مڪان
پاڻيَء وهڻ جي طريقن ۾ وڏيون يا اوچڪتڪيڪون
تبديليون آنديون وڃن ٿيون ته اهڙين حالتن سبب مڇرن کي واڌ ويجهه ڪرڻ جا موقعا ملن ٿا .اهڪڙيڪون حڪالڪتڪون
هيٺين ڳالهين سبب پيدا ٿين ٿيون.
 جڏهن اڏاوتن الِء ريتي ۽ واري ڪيڻ الِء دريائن جو پيٽ کوٽيو ۽ سون جهڙو قيمتي ڌاتو ڳولهيو وڃي ٿو تڪه ان
سبب پاڻي دٻن جي صورت ۾ رهجي وڃي ٿو.
 ڦٽل دريائن سبب پاڻي بيهجي وڃي ٿو ۽ پاڻيَء جي وهڪرن ۾ تبديلي اچي ٿي (ڏسو ص.)170 .
 روڊن ٺاهڻ سان پاڻيَء جو وهڪرو بند ٿي وڃي ٿو ۽ پاڻي دٻن جي صورت ۾ بيهجي وڃي ٿو.
جيڪڏهن توهان پاڻيَء کي وهندو رکندو ته ترائين ۾ ايندڙ تبديلي
سبب ڊينگي ،مليريا ۽ پيلي بخار جهڙين بيمارين ۾ واڌارو ٿي نه
سگهندو .مڇرن جي آزارن کان بچڻ الِء وڌيڪ ڏسو باب .8
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ترائين کي بچائڻ ۽ بحالڻ
ڪنهن به ترائيَء جي زمين جا ڪيترا مختلف مالڪ ٿين ٿا .ان سبب سڀني جو ساٿ حاصل ڪري ترائي سڌارڻ
ڏکيو ٿئي ٿو .پر جيئن ته ،ترائيَء ۾ سڀ شامل ٿين ٿا تنهنڪري ضروري ٿئي ٿو ته جيترن وڌ ۾ وڌ ماڻهن الِء ممڪن
ٿي سگهي ترائيَء جي بچاَء الِء ٿيندڙ ڪوششن ۾ شامل ٿين ۽ سهائتا ڪن.
پائدار ترقي سان ترائين جو بچاُء ٿئي ٿو
ترائين ۾ ايندڙ ڪي تبديليون جهڙوڪ :روڊ ٺاهڻ ،ڪنهن درياَء کي آبپاشي يا بجلي پيدا ڪرڻ الِء ڦٽائڻ ،ترائيڪن
کي سڪائڻ ته جيئن جيتن جي واڌ ويجهه روڪي سگهجي ،جهڙيون ڳالهيون ان اميد سان ڪيون وڃن ٿڪيڪون تڪه
جيئن ماڻهن جي زندگيَء ۾ سڌارو آڻي سگهجي .پر جي اهڙيون تبديليون ،ترائين مان پاڻيَء جي قدرتي وهڪڪڪرن
کي سوچڻ ويچارڻ بنا آنديون وڃن ته اهڙين حالتن ۾ فائدي بجاِء وڌيڪ نقصان ٿئي ٿو.

گهر ۽ ڪاروبار ،درياَء جي
ڀڪن کان پري اڏيا وڃن ٿا.

ٻيال ،مااڇري تي وهندڙ پاڻي
جي وهڪري کي نلو ڪري
۽ سڄي ڪچي ۾ پکيڙي
ڇڏين ٿا.

دريائن جا قدرتي ور وڪڙ
ٻوڏن کي گهٽائين ٿا.

ويٽلئنڊون غالظت ڇاڻي ۽ ٻوڏ جي
پاڻيَء کي جذب ڪري ڇڏين ٿيون.
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اهڙا ڪيترائي طريقا آهن جن رستي ،ترائين کي ڇيهي رسائڻ بجاِء ماڻهن جي رهڻي ڪهڻي ۾ سڌارا آڻي هڪاڻ ۽
آئيندي الِء صحتمند بڻائي سگهجي ٿو.
 اها پڪ ڪرڻ ته واٽرسپالِء ۽ صحت صفائيَء جون رٿائون مقامي آبادين ۽ ماحول جي فائدي الِء سڪٺڪي طڪرح
سان سنڀاليون ۽ هاليون وڃن ٿيون (ڏسو باب  6۽ )7
 ٻيلن کي صحتمند رکڻ الِء سدائين ڪم ٿيندو رهي ٿو (ڏسو باب )10
 فصلن پوکڻ الِء پائدار طريقا استعمال ڪندي زمين کي زرخيز رکيو وڃي ٿو (ڏسو باب )15
 گندغالظت جو سالمتيَء سان اڪالُء ڪيو ۽ اهو گهٽ ۾ گهٽ پيدا ڪيو وڃي ٿو (ڏسو باب  18۽ )19
 گهر ،روڊ رستا ۽ آباديون اهڙيَء طرح سان اڏيون وڃن ٿيون ته جيئن ترائين مان پاڻي جي قدرتي وهڪڪڪري ۾
تبديلي اچي يا کاڌ پيدا ٿي نه سگهي ۽ موسمي ٻوڏن کان بچيل رهن.

ڪنهن ترائيَء جي سنڀال لهڻ جا فائدا
ڪنهن ترائيَء جي سنڀال لهندي رهڻ الِء ،عام طور تي زمين تي جهيڙن جا مسئال حل ڪڪرڻ ،حڪد بڪنڪديڪون چڪٽڪيڪون
ڪري ڇڏڻ ،پاڻيَء جي وهڪري الِء رٿا ٺاهڻ ،پڪاڙيسڪريڪن
سان ۽ پاڻيَء جي استعمال بابت ٺاهه ڪرڻ ۽ ڪم ڪڪار
ڪرڻ الِء گهربل وسڪيڪال گڪڏ ڪڪرڻ ۽ انڪهڪن جڪي ونڪڊ
ورهاست ڪرڻ جهڙيون ڳالهيون شامل ٿين ٿيون.

ڪيترين وسندين الِء اهڙيون رٿائون سڪولڪيڪون نڪاڪيڪون
ٿين .جنهن سبب مقامي ۽ صوبائي حڪومتن کي شامل
ڪري اهڙا جڳهڙا حل ڪرڻا پون ٿا جيڪي ورلي بهتڪر
ته ورلي بدتر ثابت ٿين ٿا.
جڏهن ماڻهو گڏجي پنهنجين ترائين جو بڪچڪاُء ڪڪري
سگهن ته موٽ ۾ کين گھڻو پاڻي ملي سگهي ٿو .جڪيڪئڪن
جڏهن ماڻهو گڏجي پنهنجيَء ترائيَء جي سنڀال ڪن
ته پاڻيَء جي کوٽ سبب جهيڙا ٿين يا اهي سنگڪيڪن ٿڪي
ٿا ته هر هڪ کي گهڻو پاڻي حاصل ٿي سگهي ٿو.
وڃن ٿا ،تنهنڪري وڌيڪ پاڻي هجڻ سان مڪاڻڪهڪن جڪا
پاڻ ۾ الڳاپا بهتر ٿين ٿا ته برادريَء جي صحت جو به بچڪاَء
ٿيندو رهندو.
ڪنهن ترائيَء کي بچائڻ جا ڪجهه هيٺيان فائدا ٿي سگهن ٿا:
 کوهن ۽ چشمن ۾ پاڻيَء جي مقدار جو وڌيڪ ۽ صاف سارو هجڻ
 فصلن جي سٺي اپت جيڪا خشڪ ساليَء ۾ پڻ حاصل ڪري سگهجي ٿي
 مال کي صحتمند رکڻ
وڌيڪ پاڻي هجڻ سان وڌيڪ فصل پوکي سگهجن ٿا ،ان سان ماڻهن جي آمدنيَء ۾ واڌاري ٿيڻ سان سڪنڪدن گڪهڪر
ڇڏي ڪم جي ڳولها ۾ نڪرڻ جا امڪان گهٽجي وڃن ٿا.
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صفحي  159جو قصو هتان شروع ٿئي ٿو.

آگان رور وادي جي صحت سڌارڻ
ُهوندورس جي سامونڊي طوفان جيئن ته ،آگان رور واديَء جي ترائيَء جي هر ماڻهوَء کي متاثر ڪري ڇڪڏيڪو هڪو
تنهنڪري هر ماڻهو انکي بحالڻ جي ڪم ۾ هٿ ونڊائڻ الِء آتو هيو .سڄي وادي جي ڳوٺن ۽ واهڻن جا مڪاڻڪهڪو
پاڻ ۾ ملڻ شروع ٿيا .جيئن ته ،هر هنڌ تي جابلو ڇپون ڪريون هيون ان سبب گڪهڪڻڪا مڪاڻڪهڪو بڪي گڪهڪر هڪيڪا.
ڪئاولڪ چرچ جي سهڪار سان هر ماڻهوَء اها ڳالهه پئي ڪئي ته مسئلن کي پائدار طريقن سان ڪيئن حل
ڪجي.
پنهنجيون وستيون ٻيهر آباد ڪندي هنن اها ڳالهه به سمجهي ته زمين جي بچاَء يا تڪبڪاهڪيَء جڪو مڪدار سڪنڪدن
زراعت جي طريقن تي آهي .آبادگارن ،پنهنجي زمين سڌارڻ ۽ کاڌ روڪڻ الِء ٽڪرين سان هيٺ ڪ ماڪي بڪجڪاِء
قطارن ۾ پوکي ڪرڻ لڳا ۽ هنن جيڪي نيڪاس ڪسيون ،پارن جون ڀتڪيڪون ۽ اهڪڙيڪون ٻڪيڪون رڪڪاوٽڪون
جوڙيون انهن رستي لهوارا جابلو پاسا بچائي سگهيا .آبادگار پنهنجين زمينن کي نون طريقن سڪان بڪچڪائڪڻ ۾
ڪامياب ٿيڻ تي گدگد ٿي ٿيا .ساڳئي وقت کين اها به خبر پيئي ته ،وڌ ۾ وڌ نقصان پڪهڪچڪائڪيڪنڪدڙ ،ڀڪاڳڪيڪا ۽
باغائي /وڻڪارن جا مالڪ آهن.
ڳوٺاڻن ۽ آبادگارن اهڙن ڪٽنبن سان ملڻ شروع ڪيو جن وٽ ڪيلن جا وڏا باغ يا گهڻو مڪال هڪو .ڳڪوٺڪاڻڪن،
وڏن آبادگارن سان ملي ساڻن هر هڪ فرد الِء پاڻي جي بچاَء الِء ڳالهايو ۽ کين ٻڌايو ته “اهي رڳو غريب مڪاڻڪهڪو
ناهن جيڪي تباهه ٿيل زمين ۽ ڪني پاڻيَء سبب لوڙين ٿا “پر ،اسان سڀ آهيون”.
ايئن وقت سان گڏ واديَء جا امير زميندار به بحاليَء جي ڪوششن ۾ مدد ڪرڻ لڳا .انهن مان ڪيترن کڪاڙيڪن
۽ چشمن کي لوڙهن ڏيارڻ تي راضپو ڏيکڪاريڪو تڪه
جيئن مال کي پري رکي سگهجي .ٻين ،جڪن جڪون
ٽڪرين تي زمينون هيون تن ،لهوارن هنڪڌن جڪي
مالڪن کي اتي وڻ پوکڻ ڏنڪا .واديَء جڪي ڪڪن
آبادگارن ،ٽڪري جي مااهن هنڌن جي مڪالڪڪڪن
سان سندن ڪجهه زمين تي لوڙها هڪڻڪي مڪاڪئڪيڪن
زمين جي بچائڻ الِء اجازت ورتي .ڀاڳيڪن الِء اهڪو
ئي بهتر هيو ته اهي پنهنجڪي مڪال الِء واديَء جڪي
زمين حاصل ڪن ته سڄي برادريَء الِء به بهتر هيو
ته اهي پنهنجي مال کي ماانهين ٽڪري کان پڪري
رکن ،اهڙي رٿا سبب هر هڪ کي فائدو ٿيو.
سامونڊي طوفان کانپوِء آگان رور وادي جي ماڻهڪن
جا هڪٻئي سان الڳاپا سٺا ٿيڻ لڳا نڪه تڪه اڳ ۾
ورلي ڪو پاڻ ۾ ڳالهائيندا هيا .کين اها ڳالهه سمجهه ۾ اچي ويئي ته ،پنهنجي ترائيَء جي سنڀال لهڻ سان وٽن
۽ سندن ٻارن کي صاف پاڻي ۽ سٺا گهر حاصل ٿي سگهندا .اها ڳالهه نه رڳو ترائي پر برادريَء الِء به سٺي آهي.
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برادريَء الِء ترائيَء جي رٿا ٺاهڻ
آگڪڪان رور وادي جڪڪي تڪڪرائڪڪي واريَء ٽڪڪيڪڪم،
پنڪهڪنڪجڪي تڪرائڪيَء جڪي سڪنڪڀڪال لڪهڪڻ الِء
شروعات ۾ هيٺيان قدم کنيا:

توهان جي خيال ۾
درياُء ايترو گندو ڇو
آهي؟

 . 1پنهنجي ترائيَء جي حالت جاچڻ

ڪارخاني کان لهوارو
گرم آهي .جنهن جابلو
هنڌ تي منهنجو مڙس
مڇي ماري ٿو اهو ِچڪ
سان ڀريل آهي.

هڪ گروپ جي حيثيت ۾ بڪرادريَء جڪي
چڱن مڙسن ،استادن ۽ ٻين مڪاڻڪهڪن سڪان
گڏجي اهڙيون جايون ڳولهيون جڪيڪڪڪي
ترائيَء جي صحت الِء ضروري ٿين ٿڪيڪون.
ترائيَء جي سائيز جي لڪحڪاک کڪان اهڪڙي
هنڪڌ ڳڪولڪهڪڻ ۾ هڪڪ ڏيڪنڪهڪن کڪانڪوٺڪي
ڪيترائي هفتا لڳي سگهن ٿا.
پاڻيَء جا مکيه لنگهه جاچيو ۽ ڏسڪو تڪه اهڪي
ڪهڙي هنڌ تي هڪٻئي سان ملن ٿا .اهو بڪه
ڏسي نوٽ ڪندا وڃو ته ڪير تڪرائڪيَء جڪي
ڪهڙن هنڌن تي رهي ٿو ۽ زميڪن ۽ وسڪيڪال
مختلڪف عڪالئڪقڪن ۾ ڪڪهڪڙي طڪرح سڪان
استعمال ڪيا وڃن ٿا .اهي هنڌ گهمي ڏسو جتان ماڻهو پاڻي گڏ ڪن ٿا ،ڪهڙن هنڌن تي پاڻي ڪنو ٿئي ٿو (جڪهڪڙوڪ:
ڪارخانن ويجهو ،چراگاهه ۽ جتي گندڪچرو گڏ ٿئي ٿوا ۽ اهڙا ٻيا الڳاپيل هنڌ.
ماڻهن سان ڳالهائي کانئن اهڙين تبديلين بابت پڇا ڪريو جيڪي هنن ڪيتري وقت کانڪوٺڪي پڪئڪي مڪحڪسڪوس
ڪيون آهن .شڪارين ۽ مڇي ماريندڙن کي خبر هوندي آهي ته جانور ڪاي ٿين ٿا ۽ سال جي مختلف وقتن تڪي
ڪاي رهن ٿا .توهانجي برادري توهانجي ترائيَء جي مڪمل مهارت رکي ٿي.
 . 2پنهنجي ترائيَء جو هڪ نقشو ٺاهيو

اهي هنڌ گهمي ڏسڻ کانپوِء پاڻ ۾ ڳڪالڪهڪائڪي ڏسڪو تڪه
توهان ڇا سکيو آهي ۽ ڪڪهڪڙي بڪهڪتڪر طڪرح سڪان،
توهان اها سڄي معلومات پڪنڪهڪنڪجڪي بڪرادريَء سڪان
ونڊي سگهو ٿا .بحث ڪري ڏسو ته ڪهڙيڪون شڪيڪون
زمين ۽ پاڻيَء کي ڇيهو رسائي سگهن ٿڪيڪون .تڪرائڪيَء
جو هڪ نقشو ٺڪاهڪي ان تڪي الڳڪاپڪيڪل جڪايڪن جڪي
نشاندهي ڪرڻ سان مدد ملڪي سڪگڪهڪي ٿڪي .وڏڙا ان
سلسلي ۾ نقشي ٺاهڻ ،اهو ٻڪڌائڪڻ تڪه اڳ ۾ اتڪي ڇڪا
هوندو هيو ۽ هاڻ اهي هنڌ ڪيئن مٽجي ويا آهن مڪدد
ڪري سگهن ٿا (نقشي الِء وڌيڪ ڏسو ص.)15 .

اسان جي ترائيَء جو نقشو

گهر پاڻي جا
ذريعا
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 . 3پنهنجي برادري جي هڪ گڏجاڻي ڪوٺائڻ
ترائي جي آسپاس ۾ رهندڙن سڀني برادرين جي هڪ گڏجاڻي ڪوٺايو جنهن ۾ هيلٿ ورڪڪرن ،پڪاڻڪيَء ۽ صڪحڪت
صفائيَء جي واسطيدار ماڻهن ،زمين جي مالڪن ،سيٺين ۽ پاڻي نوئيندڙن جو شامل ٿيڻ ضروري سمجهيو وڃي ٿو.
توهانکي به جيڪي مسئال ڏسڻ ۾ آيا آهن اهي نقشي رستي واضح ڪريو .ماڻهن کي صحت جا مسئال هڪڪڪٻڪئڪي
سان ونڊڻ الِء هماايو ۽ ان ڳالهه تي بحث ڪريو ته پاڻي جي غالظت ،ٻيلن ونڻ ،زمين جي کاڌ ۽ ترائڪيَء جڪي ٻڪيڪن
ڳالهين سبب ڪيئن مسئال پيدا ٿي سگهن ٿا .مااڇري ۽ جر جي پاڻيَء بابت به ڳالهائڻ نه وساريو.
هن بحث جو مقصد مسئلن جي سڃاڻپ ڪرڻ کانپوِء انهن جا حل ڳولهڻ آهي .هر مسئلي ٻڪڌائڪڻ کڪانڪپڪوِء پڪڇڪو:
اسان هن وقت ان مسئلي جي حل ڪرڻ الِء ڪهڙا اپاَء وٺڻ شروع ڪري سگهون ٿا؟ ڇڪا ان الِء اسڪانڪکڪي فڪنڪي/
ٽيڪنيڪي مدد ،پئسي يا ڪن ٻين وسيلن جي ضرورت پوندي؟ ان الِء ڪنهنکي شامل ڪري سگهجي ٿو؟
اسان جي ترائي

 .4ڀائيچارو ڪرڻ
ڪنهن به ترائيَء ۾ گڏجاڻيون ۽ واڪ ڪرڻ (گھمي ڦري ڏسڻا سان ماڻهن ۾ ڀائيچارو پيدا ڪري سڪگڪهڪجڪي ٿڪو.
ترائيَء جي لهوارن ۽ اوڀارن هنڌن تي رهندڙن سميت مختلف گروپن جي نمائندن سان گڏجاڻيڪون ڪڪري گڪڏيڪل
مقصدن جي سڃاڻپ ڪري انهن جي ماڻڻ الِء طريقا ۽ رستا ڳولهيو ته جيئن هر هڪ انهن مان فائدو وٺي سگهي.
ورلي ،اهڙو ڀائيچارو ڪري سگهڻ ڏکيو ٿي سگهي ٿو .خاص طور تي ،جيڪڏهن اهڙي ترائي وڏي آهي ته .چڪاهڪيڪو
ته مقامي ماڻهن جي مختلف ٽولين سميت شهري ۽ قانوني ڪميٽين ۾ هم آهنگي پيدا ڪري سگهو ٿڪا .بڪرادريڪن
جي مختلف ماڻهن وٽ عام طور تي پنهنجا پنهنجا خيال ۽ ويچار ٿي سگهن ٿا ته ترائيَء ۾ هينئن نه هونئڪن هڪجڪڻ
گهرجي .ٻين جي گھرجن ۽ ويچارن کي سمجهڻ يا مڃڻ ۾ ڏکيائي ٿي سگهي ٿي .حيثيت ۽ طاقت ۾ فرق ،وسيڪال ۽
اثر رسوخ سنگين جهيڙن جو سبب ٿي سگهن ٿا .پر جڏهن هر فرد جي گهرجن ۽ سهائتا جو احتڪرام ڪڪيڪو وڃڪي،
رڳو ان سبب نه ته اهي امير يا مان مرتبي وارا آهن تڏهن ئي ڪو سگهارو ڀائيچارو قائم ٿي سگهي ٿو .ڪم ڪڪار
دوران سنئين ڳالهه ڪرڻ ۽ ايماندار رهڻ سان ئي اعتماد پيدا ٿي سگڪهڪي ٿڪو .جڪيڪڪڪڏهڪن سڪڀ ڀڪائڪيڪوار اهڪڙي
ڀائيچاري ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿيڻ چاهين ٿا ته کين به ان مان فائدو ملڻ گهرجي.
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ان الِء آگان رور وادي ۾ ڪيل اهڙن ڪن ٺاهن تي سوچي ڏسو .ماڻهن جي هڪ گروپ ٻين جي زمين تي وڻ پوکيڪا.
امير ڀاڳين کاڙين ۽ چشمن کي لوڙهن ڏيڻ تي راضپو ڏيکاريو .ڪن ته بدلي ۾ زمين به ڏيڻي ڪيئي .ارادو ،بُردباري،
گهڻي ۽ صاف پاڻيَء جي فائدن سبب اهڙي ڀائواري وڌندي ڪامياب ٿيندي ويئي.
 . 5ڪم ڪرڻ جي هڪ رٿا تيار ڪريو
پنهنجا مقصد چٽا ۽ اهي حاصل ڪرڻ الِء هڪ رٿا تيار ڪريو .اهڙو هڪ مقصد  5سالن دوران پاڻيَء جي ذريعڪن
ويجهو وڻن پوکڻ جو به ٿي سگهي ٿو .اهڙو ٻيو مقصد درياَء جي سنڀال لهڻ به ٿي سگهي ٿو ته جيئن ايندڙ  50سڪالڪن
دوران ان جو پاڻي سالمتيَء سان پي سگهجي.
ڪم جي اهڙيَء رٿا ۾ زمين جو هڪ اهڙو ٽڪرو به شامل ڪري سگهجي ٿو جيڪو هميشڪه الِء بڪچڪائڪي بڪلڪڪڪل
استعمال ڪرڻو ناو پوي خاص طور تي ،وهڪرن ويجهو يا ٽڪريَء جي چوٽيَء تي .ان الِء اهڙي هنڪڌ تڪي “تڪرائڪي
ساني هيٺ آهي :استعمال نه ڪريو” جو بورڊ هڻي يا اتي جي وڻن تي رنگ هڻي اهڙا نشان ڪري ڇڏيو.
ترائيَء جي سنڀال ڪرڻ سان عام طور تي ان جو سڀ کان پهريان فائدو ترائيَء جي هيٺاهين هنڌ تي رهنڪدڙن کڪي
ٿئي ٿو (وڌيڪ پاڻي ۽ سٺي زمين ملي ٿيا .ڪم جي هڪ اهڙي رٿا تيار ڪريو جنهن ۾ ترائيَء کان مااهين هڪنڪڌ
تي رهندڙن جون ضرورتون به شامل هجن جنکي اڳتي هلي فائدو رسندو .جڏهن برادريَء جو هر فرد گڏجي سڪڏجڪي
ڪم ڪري ٿو ته اهڙيَء رٿا جي ڪامياب ٿيڻ جا وڌيڪ امڪان ٿين ٿا.
آگان رور وادي جي ترائيَء جي ڪم جي رٿا

رٿا بندي

 .1پاڻيَء جي ذريعن ويجهو ساوڪ نه ونڻ
 .2ننين ٻوٽن کي واڌ ڪرڻ ۾ مدد ڪرڻ ،جن هنڌن تي گهٽ وڻ آهن خاص طڪور
تي پاڻيَء جي ذريعن ويجهو اتي گهڻا وڻ پوکڻ.
 .3برادريَء جي سطح تي نرسريون هڻي گهڻا وڻ پوکڻ  /ٻيال وڌائڻ الِء ٻوٽا تيار ڪرڻ.
 .4ٻيلن کي باهين کان بچائڻ ۽ وسائڻ الِء ماڻهو منظم ڪرڻ .مقامي آبادگارن کي سمجهائڻ ته ،اهي پنهنجيڪن
زمينن کي باهيون نه ڏين يا ٻڌائڻ ته ،ايئن محدود ۽ سالمتيَء واري طريقي سان ڪيئن ڪري سگهجي ٿو.
 .5پاڻيَء جي وسيلي چوڌاري لوڙهو ڏيئي اتي “سانييل هنڌ” جو نشان هڻي ڇڏڻ.
 .6آبادگارن کي سائي ڀاڻ ۽ فصلن جي گندڪچري ريسائيڪل ڪرڻ ،جھل ڏيندڙ ڀتيون اڏڻ ۽ لهوارن هنڌن
سان وڻ پوکڻ الِء هماائڻ.
 .7ڪيميائي جيتمار دوائن ۽ ڀاڻن جي استعمال جي حوصلي شڪني ڪرڻ.
 .8مقامي سرڪار ۽ واٽر ڪميشن سان گڏجي ڪاڪوس ،نيڪاس ناليون ۽ ڌوپ الِء استعمال ٿيندڙ پڪاڻڪيَء
جي ذريعن کي پري هٽائڻ.
 .9برادري جي سطح تي گندڪچري گڏ ڪرڻ ۽ گندڪچرو واهڙن ۽ دريائن ۾ نه وهائڻ جو بندوبست ڪرڻ.
.10مال کي پاڻيَء جي ذريعن کان پري رکڻ ۽ انهن هنڌن جي نشاندهي ڪري ڇڏڻ ،جتي مال کي چرڻ نه گهرجي.
 .11پڪ ڪرڻ ته جيڪي ماڻهو وسنديَء ۾ نوان آيا ۽ نوان ڪم ڪار شروع ڪيا آهن اهڪي تڪرائڪيَء بڪابڪت
ڄاڻ رکن ٿا ۽ ان جي سنڀال لهڻ ۾ ڪيئن مددگار ٿي سگهن ٿا.
اهي قدم ڪنهن به وسنديَء جي ترائي بچائڻ ۽ سنڀالڻ جي رٿا ۾ هڪ مثال ٿي سگهن ٿا .جڏهن ته هن رٿا جو هڪ وڌ

۾ وڌ اهم حصو ،ڪيل ٺاهن ۾ وڌ ۾ وڌ ماڻهن کي شامل ڪرڻ آهي ،جنهن جا دائمي طور تي هر هڪ کي فائدا پهچندا.
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پاڻيَء جا وهڪرا سنڀالڻ
جڏهن پاڻي ،زمين يا وهڪرن ۾ وهندو رهي ٿو
ته ان کي نيڪاس (drainageا سڪڏجڪي ٿڪو.
سٺي نيڪاس سڪبڪب ٻڪوڏ ۽ کڪاڌ جڪو خڪطڪرو
گهٽجي وڃي ٿو ۽ وڌيڪ پاڻڪيَء کڪي زمڪيڪن ۾
جذب ٿيڻ ۾ مدد ملڪي ٿڪي .نڪاقڪڪ نڪيڪڪڪاس
سبب زمين جي کاڌ ٿئي ٿي ۽ پڪاڻڪي بڪيڪهڪجڪي
وڃي ٿو.
نيڪاس سڌارڻ جو سڀ کڪان بڪهڪتڪر طڪريڪقڪو،
مينهن پوڻ کانپوِء مڪاڪاڇڪري واري پڪاڻڪيَء کڪي
آهستي وهي وڃڻ گھرجي پر نه ڪڪي تڪڪڪڙو
نيڪال ٿي وڃڻ گھرجي ته جيئن اهو آهسڪتڪي
نيڪاسي هنڌن کي الڳيتو صاف ڪندي رهڻ سان انهن جي
آهستي وهي ،پکڙجي زمين ۾ جذب ٿڪي وڃڪي،
اٿلڻ ۽ بيمارين پيدا ٿيڻ کان بچاُء ٿئي ٿو
ايئن ٿيڻ الِء:
 خاص طور تي لهوارن هنڌن ،وهڪرن ۽ دريائن سان وڻ ٽڻ ۽ ٻوٽا ڪٽڻ نه گهرجن.
 مااڇري واري پاڻيَء کي وڻن ،ٻوٽن ،آبپاشيَء جي وهڪرن ۽ هيٺانهن هنڌن ڏانهن وهائي ڇڏجي .جڪن هڪنڪڌن
تي پاڻي گڏ ٿيندو رهي ٿو اتي باغ باغيچا پوکي يا مڇي جا تالَء ٺاهي سگهجن ٿا (ڏسو ص.)309 .
 سنئون سڌو رڪاوٽون ،ننييون ڀتيون ۽ کاڌ روڪڻ الِء اهڙيون ٻيون اڏاوتون ٺاهي ماڪاڇڪري واري پڪاڻڪي کڪي
روڪي يا ڪنهن به طرف ورائي سگهجي ٿو (ڏسو ص 282 .کان .)289
 نلڪن ،ٽونٽين ۽ کڪوهڪن جڪي گڪنڪدي پڪاڻڪي کڪي
نيڪال حوضن يا چهندڙ کڏن ۾ وهائي ڇڪڏجڪي
(ڏسو ص.)82 .
 ڇتين جو وهندڙ پاڻي حوضن ۽ ٽانڪيڪن
۾ گڏ ڪري پيڪئڪڻ الِء اسڪتڪعڪمڪال ڪڪري
سگهجي ٿو (ڏسڪو ص86 .ا يڪا تڪالئڪن،
کيتن ۽ باغن ۾ وهائي ڇڏجي.
 روڊن رستن سان وڻراهه يا نڪيڪڪڪاس
ناليون ٺاهجن ۽ انهن کي ڪنهن به قسم
جي روڪ پيدا ٿيڻ کان بچائجي.
برساتي پاڻيَء کي گهر جي وسيلي ۾ مٽائي ڇڏجي.
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ڳوٺن ۽ شهرن جون ترائيون
جڏهن به ڪو ڳوٺ ٻڌو يا شهر اڏيو وڃي ٿو ته ان سبب ترائي منجهان وهندڙ پاڻيَء جو وهڪرو به تبديل ٿڪي وڃڪي
ٿو .شهري ترقيَء سبب روڊن ،فوٽ پاٿن ۽ ڇتين جهڙن نهرن مااڇرن سبب مينهن جو پاڻي تيڪزي سڪان وهڪي وڃڪڻ
ڪري اهو زمين ۾ جذب ٿي ناو سگهي .ان سبب پاڻي گڏ ٿي بيهجي ،مڇرن جي واڌ ويجهه جي جاِء بڻجي وڃي ٿڪو،
ان کانسواِء اهو ٻوڏ جو سبب به ٿي سگهي ٿو.
جنهن هنڌ تي ماڻهو وڏي انگ ۾ گڏ ٿين ٿا ۽ صنعت زور وٺي ٿي اتي گھڻيَء غالظت سبب پاڻي ڪنو ٿيڪنڪدو رهڪي
ٿو .جنهن سبب شهرن ۽ ڳوٺن ۾ ويٽلئنڊن ۽ درياَء جي ڀڪن کي صحتمند رکڻ ڏکيو ٿي پوي ٿو ،جڏهن ته انهن جڪو
صحتمند هجڻ خاص طور تي اهم ٿئي ٿو ،ڇاڪاڻ ته ،ويٽلئنڊ غليظ پاڻيَء کي هڪ هنڌ گڏ ٿيڻ ،ٻوٽن ۽ جڪانڪورن
کي غليظ ٿيڻ ۽ انساني صحت کي تباهه ٿيڻ کان بچائين ٿا.
پنهنجي حصي جي ترائيَء جي بچاُء ڪرڻ الِء ڳوٺن ۽ شهرن جا ماڻهو هيٺيان ڪم ڪري سگهن ٿا:
 انساني غالظتن ۽ زهريلن ڪيميائي مادن کي سالمتيَء سان اڪالئڻ ته جيئن پاڻيَء کڪي غڪلڪيڪظ ٿڪيڪڻ کڪان
بچائي سگهجي (ڏسو باب  16 ،7۽ .)20
 پنهنجي شهر ۾ درياَء جي ڀڪن ،واهڙن ۽ ويٽلئنڊن کي باغيچن جيان بحال ڪڪرڻ .ڪڪيڪتڪريڪون بڪرادريڪون
نيڪاس نالين بجاِء روڊن سان گڏ ننيا ننيا باغيچا ٺاهي ڇڏين ٿيون ته جيئن انهن رستي زمين ۾ پاڻي جذب
ٿي سگهي.
 مهمون هالئڻ ته جيئن شهري سرڪار ٻوڏ وارن خطرناڪ هنڌن تي رهندڙ ماڻهن کي محفوک گهر ٺاهي ڏئي.
 ڪاروبارين ۽ صنعتن تي دٻاُء وجهڻ ته جيئن اهي پنهنجي گند غالظت جي ذميواري کڻي سگهن.
 شهري سرڪار ۽ شهري تنظيمن رستي صوبائي رٿائن ۽ پائدار ترقي الِء ٿيندڙ ڪمن ۾ شامل ٿيڻ.

شهرن ۽ ڳوٺن جون ترائيون سوالئيَء سان غليظ ٿي سگهن ٿيون جن کي غالظت کان
بچائي سگهجي ٿو.
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وڏا ڊئم صحت دشمن ٿين ٿا
ڪنهن به درياَء کي آرپار هڪ ڀت ڏيئي ڊئم ٺاهيو وڃي ٿو .ڊئم ان سبب ٺاهيا وڃن ٿا ته جيئن ،درياَء جو وهڪڪڪرو
بند ڪري هڪ هارادو نني ٺاهي سگهجي جنهن کي رزروائر (reservoirا سڏجي ٿو .رزروائڪر رسڪتڪي پڪاڻڪي گڪڏ
ڪري ٻوڏ روڪي ،آبپاشيَء ۽ پيئڻ الِء پاڻي مهيا ڪري ۽ بجلي ٺاهي سگهجي ٿي يا اهو وندر ورونهه جڪو مڪاڳ بڪه
ٿي سگهي ٿو.
ڊئمن رستي جديد شهر اڏيا ويا آهن ۽ ڪيتريون زندگيون بهتر ٿيون آهن .جڏهن ته 15 ،ميٽرن کان اوچا ۽ ورلڪي
 250ميٽرن جيترا وڏا ڊئم ،انسانن ۽ زمينن کي ڪيترن طريقن سان ڇيهو رسائين ٿا.

ياقوئي جي ماڻهن کي هڪ وڏي ڊئم ڪيئن نه بيمار ڪري ڇڏيو
گهڻا سال اڳ ،اتر ميڪسيڪو جي گرم ۽ خشڪ آبهوا ۾ ياقوئي (Yaquiا ماڻهو زراعت ڪري زندگي گذاريڪنڪدا
هيا .خوشقسمتيَء سان ،ريو ياقوئي (Rio Yaquiا درياَء اتان جي ماڻهن کي پوکيَء ،پيئڪڻ ۽ ٻڪيڪن ضڪرورتڪن جڪي
پورائي الِء سڄو سال پاڻي مهيا ڪندو ٿي رهيو.
پر اهڙو سڄو لقاَء تڏهن مٽجي ويو جڏهن سندن درياَء تي ڊئم ٺاهيو ويو .اهو هيئن ته ميڪسيڪو سرڪڪار اعڪالن
ڪيو ته ،ڊئم جو رڳو اڌ پاڻي ياقوئين الِء آهڪي
پر ستت ئي پوِء ياقوئين ٻڌايو ته سندن ڳڪوٺڪن
تائين پاڻيَء جو ڦڙو به ناو پهچي .جڪنڪهڪن جڪو
سبب هي هيو ته سڪڄڪي دريڪاَء جڪو رخ هڪڪ
اهڙي شاهي ڪئنڪال ڏانڪهڪن ڪڪيڪو ويڪو هڪو
جنهن رستي ڪڻڪ ۽ ڪپهه جهڙيون وڏيڪون
وڏيون تجارتڪي پڪوکڪون پڪوکڪيڪون ٿڪي ويڪون.
آهستي آهستي اهڙا صنعتي ڪم ايتڪرا وڌي
ويا جو ياقوئي ماڻهن کڪي پڪنڪهڪنڪجڪي فصڪلڪن
پوکڻ الِء پاڻيَء ڦڙي به ملي ناي سگهي.
ڪنهن به خشڪ زمين تي ڪڻڪ ۽ ڪپهه جي پوکي ڪرڻ الِء گهڻي پاڻيَء ،ڪيميائي ڀاڻ ۽ جيتمار دوائڪن جڪي
ضرورت ٿئي ٿي .جڏهن ته ،فصل پوکڻ کانوٺي الباري ڪرڻ تائين  45ڀيرا جيتمار دوائن جو ڦوهارو ڪڪيڪو وڃڪي
ٿو .آخر ۾ جيتمار دوائن جو سڄو زهر آبپاشيَء جي پاڻيَء سان شامل ٿي وڃي ٿو .درياَء جو سڄڪو پڪاڻڪي ڦڪيڪرائڪڻ ۽
پاڻيَء جو ٻيو ڪوبه وسيلو نه هجڻ سبب ياقوئي ڪئنالن مان پاڻي پيئڻ تي مجبور ٿيا .سالن الڪڪر اهڪڙو ڪڪنڪو
پاڻي پيئندي رهڻ سبب بيمارين ۾ مبتال ٿي پيا.
ٻارڙن ۾ سکڻ ،سمجهڻ ،سوچڻ ،واڌ ۽ راندين نه ڪري سگهڻ جا مسئال پيدا ٿڪيڪا آهڪن .ڪڪيڪتڪرن ۾ تڪه رت جڪي
ڪينسر  /ليوڪيميا ،ڄائي ڄم جا نقڪ جهڙوڪ :لنڊيون ٽنگون ٻانهون ۽ هڏن جي نرم هجڻ جون بيماريون ٿڪي
پيون آهن .صحت جي اهڙين سڀني تڪليفن ٿيڻ جو گهڻو امڪان ڪنو پاڻي پڪيڪئڪڻ ۽ پڪيڪسڪٽڪسڪائڪيڪڊن واريَء
زهريلي هوا ۾ ساهه کڻڻ آهي.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت

170

باب :9 .ترائيون بچائڻ

ڊئم اوڀارن ۽ لهوارن هنڌن تي مسئال پيدا ڪن ٿا
سڀ کان اڳ ۾ اهڙا ڊئم اوڀارن هنڌن تي رهندڙ ماڻهن الِء مسئال پيدا ڪن ٿا .جتان درياَء وهي ٿو يا ماس بند ٻڌا وڃن ٿا.

دربدري ۽ غربت
ڊئمن سبب ماڻهو دربدر ٿين ۽ لڏپالڻ ڪرڻ تي مجبور ٿين ٿا .گهڻا ماڻهو مجبوريَء ۾ بڪيڪڪڪار زمڪيڪن يڪا شڪهڪري
ڪچين ۽ گندين آبادين ۾ رهڻ تي مجبور ٿين ٿا .دربدر ٿيندڙ ماڻهن کي پئسن ۽ زمين ڏيڻ جو به دالسو ڏنڪو وڃڪي
ٿو .جڏهن ته ،عام طور تي مقامي ڪامورا کين پئسا ناا ڏين .گهڻي ڀاڱي رڳو اهي ماڻهو ،جن جي نالي زمڪيڪن هڪجڪي
ٿي ۽ ڊئم سبب ٻڏي وڃي ٿي تنکي پئسا يا معاوضي ۾ ٻي زمين ملي ٿي .ورلي ،بدلي ۾ مليڪل اهڪڙي زمڪيڪن ايڪتڪري
خراب هجي ٿي جو ان تي پوکي ڪري ناي سگهجي.
ڊئمن سبب ٻڏي ويندڙ ڳوٺن جي نه ته سنڀال لڌي وڃي ٿي نه ترقي الِء سرڪاري فنڊ ڏنا وڃن ٿا ۽ نه ئي اسڪڪڪولڪن،
روڊن ،رستن ۽ صحت جي سهولتن ڏانهن ڌيان ڏنو وڃي ٿو ،جنهن سب اهي نظرانداز ٿيندا رهن ٿا .ڪڪيڪتڪرا ڳڪوٺ
وري ٻوڏ اچڻ کان اڳ سالن تائين اهڙيَء حالت ۾ رهن ٿا.
ڊئم تي ڪم ڪندڙ پيڙبا رهن ٿا .اهڙا پورهيت ،عام طور تي
جوکائتين حالتن ۾ ڪم ڪن ٿا .وٽن رهڻ الِء ناقڪ گھر،
ناقڪ کاڌو ،صحت جون مڙيوئي سهولتون هجن ٿيون .اهڙين
حالتن ۾ ڪم ڪرڻ سبب سلهه ۽ ايڇ آِء ويَء جهڙيون
بيماريون وڌن ٿيون .ڊئم جي ٺهي راس ٿيڻ کانپوِء الزمي طور
تي نئين ڪم ۽ گهر جي ڳولها ڪرڻي پوين ٿي.

ڊئم راڄن جا راڄ تباهه ڪري ڇڏين ٿا .رزوائر وارن
هنڌن تي رهندڙ ڪٽنب پنهنجن گهرن گهاٽن،
زمينن ۽ گذرسفر کان محروم ٿي وڃن ٿا .دربدر
ٿيندڙ عام طور تي وري هڪ هنڌ آباد ٿي ناا سگهن.
هڪ دفعي جي لڏپالڻ ڪرڻ کانپوِء عام طور تي اهڙا
ماڻهو مسڪين ۽ محتاج ئي رهن ٿا.

رزروائر ،عام طور تي غليظ ٿين ٿا.
پيسٽيسائيڊ ،ڀاڻ ۽ صنعتي گندڪچرو
پاڻيَء ۾ گڏ ٿي ان کي زهريلو ڪري ڇڏي ٿو.
رزروائر ،صحت جا ٻيا به مسئال پيدا ڪن ٿا.
مليريا ۽ رت جا ڪينئان تڏهن وڌي وڃن ٿا
جڏهن رزروائرن تي مڇر ۽ بيماريون پکيڙيندڙ
جيت واڌ ويجهه ڪرڻ شروع ڪن ٿا.

ڊئم ،مڇي ناس ۽ ماهيگيري تباهه ڪري ڇڏين ٿا .دريائن جي وهڪري ۽
پاڻيَء جي معيار ۾ تبديلي سبب مڇي تباهه ٿي سگهي ٿي .جن جي آمدني ۽
کاڌي جو مدار مڇيَء تي ٿئي ٿو اهي متاثر ٿين ٿا.
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ڊئم ،دريائن جي قدرتي وهڪرن کي برباد ڪري ،وهڪرن کي وڌائي يا گهٽائي ڇڏين ٿا .ٻوڏن ۽ خشڪڪ سڪالڪيَء
جي قدرتي ڦيرن کي به متاثر ڪري سگهن ٿا جنهن سبب سڄي درياَء سميت زمين جو هڪ وسيع عالئقو تباهه ٿڪي
وڃي ٿو.

جيتن جي واڌ ويجهه الِء نوان هنڌ ٿين ٿا
مڇر تراکڙي ،آبپاشي ڪئنالن جي ُاس پوندڙ پاڻي ۽ رزروائر جي ڪنارن سڪان واڌ ڪڪن ٿڪا ،بڪاقڪاعڪدگڪيَء سڪان
رزروائر جي سطح وڌائڻ ۽ گهٽائڻ سان ٻچٽ مڇر مري وڃن ٿا .جڏهن ته ،ڊئم سنڀاليندڙ عام طور تي ان ڳالهڪه کڪي
اهميت وارو ناا سمجهن.

بليڪ فالئيز /ڪاري مک ،رور بالئينڊنيس جي بيماري پکيڙيندڙ ٿئي ٿي ،تکي وهڪنڪدڙ پڪاڻڪيَء ۾ آنڪا الهڪي ٿڪي
جهڙوڪ ڊئم مان وهندڙ پاڻي .جڏهن ته ،ڊئمن ۽ آبپاشيَء جو بيٺل پاڻي ڪوڏن جي واڌ جي جاِء ٿئي ٿي جڪيڪڪڪي
رت جا ڪينئان پکيڙين ٿا (ڏسو ص.)56 .

دريا جي بندن جي کاڌ ۽ ڪچو
جڏهن به ڪنهن ڊئم سبب درياَء ۾ روڪ پيدا ٿئي ٿي ته ،پاڻي رستي وهندڙ مٽي جا ذرا ۽ پاريون (لڪٽا دريڪاَء جڪي
ڪنارن بجاِء درياَء جي تري ۽ رزروائر ۾ ويهجي وڃي ٿو .جڏهن رزروائر کان پاڻي وهايو وڃي ٿو ته اهڪڙي پڪاڻڪيَء ۾
لٽ موجود ناو هجي .جيئن ته لٽ ،پوک ۽ زراعت الِء زمين کي زرخيز ڪندڙ هڪ وکر ٿئي ٿو ان سبڪب لڪهڪواريڪون
زمينون بيڪار ٿي وڃن ٿيون پر جڏهن ڊئم مان پاڻي وهايو وڃي ٿو ته ان جي وهڻ سان گڏ اهو زمڪيڪن جڪي لڪٽ بڪه
وهائيندو ،درياَء جي پيٽ کي اونهائيَء ۾ پٽيندو ۽ کائيندو وڃي ٿو.

.
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وڏن ڊئمن جا نعم البدل

پر منهنجو پاڻي
ڪاي آهي

ٻوڏ ڪنٽرول

ٻئي ڪنهن جي الِء

جڏهن به ڪنهن ڊئم جي رٿا رٿي ويندي هڪجڪي
تڏهن ،پهريائين اها ڳالهه پڇڻ گهرجي ته ڇا ،ڊئڪم
ٻئي ڪنهن جي الِء
بجلي
ٺاهڻ ضروري آهي؟ ڇو ته ڊئم ٻوڏ جي بچاَء ،بڪجڪلڪي،
آبپاشيَء ۽ وڌندڙ شهرن کي پاڻي ڏيڻ الِء ٺاهڪيڪا
ٻئي ڪنهن جي الِء
آبپاشي
وڃن ٿا .جڏهن ته ،اهڙيون سڀ سهولتون گهڪٽ
هاڃيڪار طڪريڪقڪن سڪان بڪه حڪاصڪل ڪڪري
سگهجن ٿيون.
اهڙو ٻيو سوال هي پڇڻو هوندو آهي ته ،ان مان ڪنهنکي فائدو ٿيندو؟ سڄيَء دنيا ۾ جيڪي برادريون ۽ راڄ متاثر ٿڪيڪنڪدڙ
هيا تن وڏن ڊئمن الِء مزاحمت ڪري انهن جا نعم البدل رٿيا آهن جن مان ڪيترا ڪاميابيَء سان هلي رهيا آهن.
ٻوڏ تي ضابطو .جيڪڏهن ممڪن ٿي سگهي ته اهو قدرتي ڪچي واري عالئقي ۽ ويٽلئنڊن ۾ نه ٺاهجي .ان بجاِء
ٻوڏ جي چتائيندڙ سرشتي کي سڌاري ماڻهن کي ٻوڏن الِء هوشيار ۽ تيار ڪجي .دريائن جي قدرتي وهڪڪڪرن کڪي
قائم رکڻ سان اهي ٻوڏن کي وڌيڪ اثرائتي طرح سان روڪين ٿا بنسبت ڊئمن ٺاهڻ جي.
بجلي .حڪومتن ۽ ترقياتي ڪمن ڪرائيندڙن کي هوا ،شمسي يا ننيي پئماني تي پاڻيَء رستي بجلي پيدا ڪرڻ الِء
اها به اهڙي هنڌ ويجهو پيدا ڪرڻ الِء هماائجي جتي اها استعمال ڪئي ويندي هجي .مقامي سطح تڪي سڪنڪڀڪال ۽ هڪٿ
وس رهندڙ توانائي شهرن ۽ ڳوٺن جي ماڻهن سميت ڳوٺاڻن هنڌن الِء وڌيڪ پائدار ٿئي ٿي (ڏسو باب .)23

اهڙن ڊئمن تي ايندڙ خرچ حڪومت ۽ ڳوٺاڻا گڏجي ڀرين ٿا ،اهڙا ڪڪيڪتڪرائڪي ڳڪوٺ جڪن
وٽ ڪنهن زماني ۾ ٻنين کي پاڻي ڏيڻ الِء پاڻي  6مهينا مس هلندو هو هاڻ سڄو
سال موجود رهي ٿو.

اسين ٻئي
پاسي نه
وينداسين

پاڻي ماڻهن الِء آهي،
ڪمائيَء الِء ناهي
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بين القبيالئي ڀائيچارو يوڪان دريا بچائي ٿو
االسڪا ۽ يوڪان رياست ۾ ،جيڪا آمريڪا ۽ ڪئناڊا جي سرحد سان آهي يڪوڪڪان دريڪاَء ڪڪيڪتڪرن ئڪي
ڳوٺن ۽ شهرن مان ڌوڪيندو  3700ڪلوميٽرن جو سفر ڪندو رهي ٿو .جيئن ته ،هي ارڏو درياَء غالظت جڪي
خطري ۾ آهي تنهنڪري  60مقامي برادرين هڪ ٺاهه تي صحيون ڪري ڀائيچاري طور هن درياَء کڪي ايڪنڪدڙ
نسلن الِء صاف رکڻ الِء هام ڀري آهي .ان سلسلي ۾ هنن “ يوڪان رور انٽرٽڪرائڪيڪبڪل واٽڪرشڪيڪڊ ڪڪائڪونسڪل”
()Yukon River Intertribal Watershed councilنالي هڪ اتحاد به قائم ڪيو آهي.
واٽرشيڊ ڪائونسل پنهنجي ڪم جي شروعات سڄي درياَء کي صاف ڪرڻ سان نه ڪئي ،پر هنڪن نڪنڪييڪون
رٿائون ٺاهيون ۽ انهن جا چٽا مقصد بيان ڪيا .سندن اهڙو پهريون پروگرام درياَء ڀرسان شهرن ۾ پڪالڪسڪٽڪڪ
جي ٿيلهين تي بندش هڻڻ هيو .پالسٽڪ جي ٿيلهين تي بندش کانپوِء درياَء جي صحت تي وڏو فرق پوي ٿو.
پالسٽڪ جي ٿيلهين تي بندش هڻڻ تي ڪاميابي ماڻڻ کانپوِء برادرين اڇاليل بئٽرين ،وهايل ڪنڪي تڪيڪل ۽
کريل موٽرگاڏين جي نيڪال الِء صفائي ڪڪرڻ
شڪڪروع ڪڪڪئڪڪي .تڪڪرائڪڪيَء جڪڪي هڪڪر بڪڪرادريَء
گندڪچري اڇڪالئڪڻ جڪون کڪڏون کڪوٽڪيڪون ۽
بئٽرين گڏ ڪرڻ الِء کوکا رکيا ته جيئن زميڪن ۽
پاڻيَء کي زهريلن مادن کان بچائي سگهجڪي .ان
کانپوِء هنن پنهنجي عالئقي جي ننيين هوائي ۽
بحري ڪمپنين ۽ فوجي ڇاوڻين کي سمجهڪائڪڻ
شروع ڪيو ته اهي ،پراڻين بئٽرين ،موٽڪرگڪاڏيڪن
۽ تيل جو سالمتيَء وارن طڪريڪقڪن سڪان اُڪڪالُء
ڪن .هاڻ ،يوڪان جڪي قڪبڪيڪالئڪي حڪڪڪومڪت
پنهنجي ڪسين جي نظام ۽ گندڪچري جي کڏن کي سڌاري ،گندڪچري کي ٻيهر استعمالڻ ۽ ريسائيڪل
ڪرڻ جو پروگرام ٺاهي رهي آهي .نوجوانن کي پاڻي جي غالظت چڪاسڻ الِء سکيا ڏئي رهي ۽ غالظت جڪون
نشانيون سمجهائي رهي آهي ته جيئن ان کي وقت سر روڪي سگهجي.

يوڪان رور انٽرٽرائيبل واٽرشيڊ ڪائونسل ،ڪئناڊا ۽ آمريڪا جي قبيڪالئڪي ،ريڪاسڪتڪي ،مڪقڪامڪي ۽ قڪومڪي
حڪومتن ماحولياتي ۽ ترائين جي گروپن ،فنڊ ڏيندڙ ادارن ۽ ٻاهرين صالحڪارن سڪان ڀڪائڪيڪچڪاري رسڪتڪي
ڪيترين گروپن کي گڏ ڪري هڪ اهڙي رٿا تيار ڪئي جنهن ۾ ترائي جي ،تر جو هر ماڻڪهڪو ڪڪٺڪو ٿڪيڪو تڪه
جيئن ايترا وسيال گڏ ڪري پنهنجو ڪم پورو ڪري سگهجي .واٽرشيڊ ڪائونسل ،پهريائين ننيڙا ۽ پوِء وڏا
قدم کڻي اهڙين تبديلين کي هماائي ٿي جيڪي آهستي پر اثرائتا ٿي سگھن .ان سلسلي ۾ ڪڪائڪونسڪل جڪي
هڪ ميمبر ٻڌايو“ :جڏهن مان ننيڙو هوس تڏهن سڌوسنئون درياَء مان پاڻي پيئندو هوس ۽  50سڪالڪن انڪدر
اسان ان الئق ٿي وينداسين ته ،وري درياَء مان ساڳئي طرح پاڻي ڪيي سگهون“.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت

