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ٻيال اسان الِء کاڌي، ٻارڻ، عمارتي سامان، چاري، دوائن ۽ ٻين ڪيترين شين مهيا ڪرڻ جا اهـ  وسـيـال .هـن  ان 
کانسواِء وڻ ٽڻ ۽ ٻيال هڪ صحتمند ماحول کي برقرار رکڻ ۾ به اهميت وارا ٿين ٿا  هوا ۽ پاڻـي  کـي صـاک رکـن، 
زمين جي کاڌ ۽ ٻوڏن کان بچائين ، پکين جانورن ۽ ٻوٽن الِء گهر ٿين، ڇپر ۽ ڇانورو مهيا ڪن ۽ اسان جي وسندين 

 کي وڻندڙ ۽ خوبصورت بڻائين ٿا 

ٻيلن مان الڳيتو وسيال حاصل ڪرڻ ۽ صحتمند ماحول برقرار رکڻ الِء ضروري ٿئي ٿو ته انهن جي سنڀال ڪئي ۽ 
ڏاهپ سان استعمال ڪيو وڃي  پر جيئن ته، ٻيلن جي وسيلن جو ڪارخانن سميت راڄ ڀاڳ به استعمال ڪـن ٿـا 
۽ ورلي، ٻيلن واري زمين ڪن ٻين ڪمن الِء به ڪتب اچي ٿي ان سبب سڄي  دنيا ۾ جيتـري  تـيـزي  سـان ٻـيـال 
خت  ٿي رهيا .هن اوتري حساب سان اهي پوکيا نٿا وڃن  ورلي، ٻيال وڍينـدڙ، تـعـمـيـراتـي ڪـمـپـنـيـون يـا اهـڙا 
ڪارخانا جيڪي ٻيلن جي ڪٽائي ڪندا رهن ٿا جهڙوڪ کاڻيون کوٽيندڙ  اهي ماڻهن کي .مـدنـي  جـا وسـيـال 

 ميسر ڪن ٿا جن جي کين سخت گهرج ٿئي ٿي 

جڏهن ته، ٻيلن جي زمين جي استعمال ۽ اهڙن وسيلن کي .ئيندي الِء بچائڻ ۾ هڪ توازن رکڻـو .هـي  جـڏهـن بـه 
ڪنهن وسيلي جو حد کان وڌيڪ استعمال ڪيو وڃي ٿو ته ان جا ديرپا ۽ دائمـي هـاڃـا پـيـدا ٿـيـن ٿـا  اهـڙيـون 
ڪيتريون برادريون جيڪي نسلن کان ٻيلن تي گذر سفر ڪنديون رهيون .هن، تن کي خبر .هي ته، جـيـڪـڏهـن 

 تمام گهڻا ٻيال استعمال ڪيا ويندا يا انهن جو صفايو ڪيو ويندو ته ان جا سنگين نتيجا پيدا ٿيندا 

 ٻــيــال



 176   : ٻيال10باب  

  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 گرين بليٽ تحريڪ 

جو چوڻ .هي ته، مـائـونـٽ ڪـيـنـيـا  (Wangari Maathai)اوڀر .فريڪا جي ڪينيا جي، وانگاري ماٿائي 
هڪ شرميلو جبل رهيو .هي جو سدائين ڪڪرن جي جھنڊ ۾ ويڙهيل رهندو .يو .هي  اتي جـي مـاڻـهـن الِء 
اهو هڪ پوتر جبل .هي، جو ڪنهن زماني ۾ جبل جي الهين تي موجود ڍڪيل ٻيلن مان ڪيـتـرا دريـا   ـٽـي 
وهندا رهيا .هن  جڏهن ته هاڻ، مائونٽ ڪينيا شرمليو نه رهيو .هي  جبل کي ڍڪيندڙ نه ته اهي ڪڪر رهيا 

 .هن ۽ نه ئي ٻيال  ٻيلن ۽ ڪڪرن جي گ  ٿي وڃڻ کانپوِء دريائن به سڪڻ شروع ڪيو .هي 

وانگاري، جيئن جيئن وڏي ٿيندي ويئي تيئن تيئن ڏسندي رهي ته ڪيئن نه ٻيلن جي تباهه ٿـيـڻ سـان زمـيـن 
کاڄڻ شروع ٿي، پاڻي  جا وسيال خت  ٿي ويا ۽ ٻارڻ جي کوٽ پيدا ٿي  کيس اها ڳالهه سمجهڻ ۾ اچڻ لڳي تـه، 

 ٻيلن جي ناس ٿيڻ سان غربت ۽ خشڪ سالي پيدا ٿيڻ لڳي، ان ڪري وانگاري  وڻ پوکڻ شروع ڪيا 

وانگاري  عورتن جي هڪ ٽولي  کي منظ  ڪري پنهنجن گهرن ۽ ٻنين چوگرد وڻ پوکڻ شروع ڪيا  جيئن ته هـنـن  
سـڏڻ لڳـا    )  Green Belt Movement۾ پوکيا ان سبب هو ان ڪ  کي گرين بيلٽ تحريڪ ) ” قطارن “اهي وڻ   

گرين بيلٽ تحريڪ جي عورتن، ٻين ماڻهن کي سمجهائڻ شروع ڪيو ته ڪيئن نه ٻيلن جي خت  ٿـي وڃـڻ سـبـب  
سندن زندگيون متاثر ٿيون .هن ۽ ساڻن گڏجي کين وڻ پوکڻ گهـرجـن  هـنـن .بـادگـارن کـي مـيـويـدار وڻـن جـون  
چڪيون ڏئي اهي ساڻن گڏجي ٽڪرين جي لهوارن پاسن سان پوکيون ته جيئن زمين جي کـاڌ روڪـي سـگـهـجـي   
ايئن شهرن ۽ ڳوٺن ۾ وڻ پوکي ساوا ٽڪرا ۽ ڇانورو پيدا ڪيو ۽ ٻارڻ مهيا ڪري  ثابت ڪري ڏيکاريو ته ڪيئن نـه  
وڻن پوکڻ سان ڪيترا مسئال حل ڪري سگهجن ٿا  گرين بيلٽ تحريڪ هيٺ واڙيون پوکيون ويـون، مـيـنـهـن جـو  
پاڻي گڏ ڪرڻ الِء ننڍا ننڍا ڊئ  ٺاهيا ويا ۽ ماڻهن کي صحتمند ٻيلن جي ضرورت بابت سمجهائڻ الِء ڪـچـهـريـون  

 ڪرڻ شروع ڪيون  

پنهنجي ماحول جي ذميواري کڻندي، گرين بيلٽ تحريڪ محسوس ڪيو ته ڪينيا جي سڀنـي مـاڻـهـن جـي 
ڀالئي  الِء کين سرڪار جي سهائتا جي ضرورت .هي  ايئن هن تحريڪ جو ڪينيا ۾ وڻ پوکڻ، جمهوريـت ۽ 
امن جو هڪ نعرو ٿي پيو  جڏهن مختلف برادرين ۾ ڪي جهيڙا جهٽا ٿي پوندا هيا ته گرين بيلـٽ تـحـريـڪ، 

 استعمال ڪري کين کير کنڊ ڪري ڇڏيندي هئي   (peace trees)امن جا وڻ

وڻ پوکيندڙ عورت هجڻ جي حيثيت ۾ وانگاري  پنهنجي ملڪ جي هڪ سورهيه ٿي پـيـئـي  مـوٽ ۾ کـيـس 
ڪيترن تڪليفن سان منهن ڏيڻو پيو، هڪ اهڙي  جاڏي  عورت سان رهڻ جي سگهه نه ساري سندس مڙس بـه 
کيس ڇڏي ويو  جيئن ته، هن غريب ماڻهن کي منظ  پئي ڪيو ان سبب سرڪار کيس گرفتار ڪيو  پر جيئن 

ته هو  هڪ دلير ۽ ارڏي عورت هئي ۽ هزارين ڪينيائي ماڻهن سنـدس سـاٿ ٿـي 
 ڏنو ان سبب گرين بيلٽ تحريڪ لکين وڻ پوکڻ ۾ ڪامياب ٿي 

۾ وانگاري ماٿائي  کي امن جو نوبل انعام ڏنو ويو جيڪو دنيـا ۾  2004سال 
هڪ وڏي ۾ وڏو اعزاز سمجهيو وڃي ٿو  کيس اهو انعام پائدار ترقـي رسـتـي، 

امن وڌائڻ الِء ڏنو ويو جنهن ۾ جمهوريت، انساني حـ  ۽ عـورتـن 
جي مساوات اچي وڃي ٿي  اهي سـڀ 

 ڳالهيون وڻن پوکڻ سان شروع ٿيون 
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 ٻيال ۽ صحت

ٻيال، هر هنڌ تي ماڻهن جي صحت جي سهائتا ڪن ۽ موس  کي پائدار رکن ٿا  نه رڳـو ايـتـرو پـر اهـي مـاڻـهـو بـه 
جيڪي ٻيلن کان گهڻو پري يا اهڙن هنڌن تي رهن ٿا جتي جا ٻيال خراب يا وڏي  حد تائين تباهه ڪـيـا ويـا .هـن 
سي به اهڙن شين تي مدار رکن ٿا جيڪي کين ٻيال ئي مهيا ڪري سگھن ٿا  جڏهن ٻيلن کي خراب يا تباهه ڪـيـو 
وڃي ٿو تڏهن راڄن جي صحت خطري ۾ پئجي وڃي ٿي  ڇاڪاڻ ته، وڻ ٽڻ ۽ ٻيال پنهنجا اهي عمل ۽ ڪ  ڪري 

 نٿا سگهن جيڪي صحت کي زور وٺرائڻ الِء ضروري ٿين ٿا 

ميوو ۽ کاڌي جون ٻيون 

 شيون پيدا ڪرڻ

 اس کان ڇانورو ڏيڻ

 دوائون پيدا ڪرڻ 

پاڙن جو مٽي  کي پنهنجي  جاِء 

 تي ۽ پاڻي کي زمين اندر رکڻ 

 مٽي  کي سنوت ۾ رکڻ 

 ٻارڻ ۽ اجهي الِء ڪاٺي ڏيڻ

 هجڻ ڪيترن ٻوٽن ۽ جانورن جا گهر 

 وسڪاري کان بچائڻ

 وڻ ٽڻ ۽ ٻيال ڪيترن طريقن سان راڄن جي صحت سميت چڱڀالئي ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿين ٿا 
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 ٻيال ۽ پاڻي

ڪي ماڻهو سمجهندا .هن ته وڻن سبب مينـهـن وسـي ٿـو ۽ 
زمين ويجهو پاڻي گڏ ٿئي ٿو، ٻيا چوندا .هن ته وڻ، پاڻي پيدا 
ڪرڻ جي ڀيٽ ۾ اهو وڌيڪ استعمال ڪن ٿا ۽ فصلن سان 
مقابلي ۾ رهن ٿا  جڏهن ته، اهڙين ڳالهين جـو واسـطـو وڻـن 
جي قسمن سان .هي ته، اهي ڪهڙن هـنـڌن تـي ٿـيـن ٿـا ۽ 
اهڙين ٻين حالتن تي مدار رکي ٿو  تنهنڪري ماڻهن جا اهي 

 ٻئي ويچار درست به ٿي سگهن ٿا 

زرخيز ٻيلن جي زمين ۽ وڻن جون اونهيون پـاڙون پـاڻـي  الِء 
ڇاڻين جو ڪ  ڪن ٿيون  جڏهن پيسٽـيـسـائـيـڊون، ڳـورا 
ـر  ڌاتو ۽ ٻيا زهريال ڪيميائي مادا زمين جي مـٿـاڇـري ۽ ج 
جي پاڻي  کي غليظ ڪن ٿا تڏهن ٻيال اهڙي غالظـت صـاک 
ڪري ڇڏين ٿا  اهڙو ڇڻيل ۽ صاک پاڻي اسان جـن کـوهـن، 
واهڙن ۽ ڍنڍن کي ڀريندو، اسان جـن ڇـنـن ۽ مـاڻـهـن کـي 
جيڪي اهڙن هنڌن جي .سپاس رهن ٿا صحتمند رکـي ٿـو  
جيڪڏهن ٻيال نه هجن ته پاڻي  جي وسيلن جو به بـچـاُء ٿـي 

نٿو سگھي ۽ وهنجڻ ۽ پيئڻ الِء گھٽ سٺو پاڻي موجود ٿئي ٿو  اهڙين سڀني ڳالهين سبـب عـام طـور تـي اهـو ئـي 
 سمجهيو وڃي ٿو ته وڻ، وڍڻ بجاِء اهي ڇڏي ڏجن خاص طور تي جڏهن توهانجو پاڻي صاک ۽ سلڀ هجي 

(  202جڏهن ته ڪن قسمن جا، خاص طور تي تيزي  سان وڌندڙ وڻ ۽ اهي جيڪي ان هنڌ جا مقامي نٿا ٿـيـن )ڏسـو ص   
ممڪن .هي ته پاڻي  جا وسيال استعمال ڪري ڇڏين  .بادگار ۽ اهي ماڻهو جيڪي پاڻي  جا وسيال سانـڍڻ چـاهـيـن ٿـا  
تن الِء اها ڳالهه سمجهڻ ضروري ٿئي ٿي ته ڪهڙن قسمن جي وڻن جـون مـخـتـلـف جـنـسـون  

 پاڻي  کي متاثر ڪن ٿيون  کين ان .هر سوچي سمجهي وڻن پوکڻ جي چونڊ ڪرڻ گهرجي  

 ٻيال ۽ .بهوا

ٻيلن جو موسمن ۽ .بهوائن تي اه  اثر ٿئي ٿو  ٻيلن سبب گرم هوا ٿڌي ۽ گهميل ۽ ٿـڌي هـوا  
گرم ۽ خشڪ ٿيڻ ڪري موس  گهٽ سخت ٿئي ٿي  وڻ ٽڻ گهرن ۽ فصلـن کـي تـيـز  

 هوائن، سخت سج ۽ تيز وسڪاري کان بچائين ٿا  

ٻيال وڏي پئماني تي زهريـلـي غـالظـت جـذب ڪـري  
( گھٽائين ٿـا جـنـهـن  33عالمي تپش )ڏسو ص   

سان هن سڄي گرهه جي .بهوا معتدل ۽ هـوا ۽  
پاڻي صحت بخش رهي ٿـو  پـر جـڏهـن اسـان  
ٻيلن جا وڏا عالئقـا خـتـ  ڪـري ڇـڏيـون ٿـا  
تڏهن قدرتي .فتن جهڙوڪ: طوفانـن، خشـڪ  

 سالي  ۽ گرمي جي لهرن ۾ واڌارو ٿئي ٿو  

 جتان ٻيال وڍيا وڃن ٿا، اتي موس  جي شدت ۾ واڌارو ٿئي ٿو 
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 ٻيال زمين جي کاڌ روڪين ۽ ٻوڏون گهٽائين ٿا 

مٽي  سان پن مالئڻ، وڻن هيٺان  ٽـنـدڙ ٻـوٽـن کـي ڇـانـورو ڏيـڻ ۽ 
پنهنجن پاڙن رستي مٽي  کي ٿانيڪي رکڻ سميت وڻ ٽـڻ زمـيـن 

جي کاڌ روڪين ۽ ٻوڏن کي گهٽائين ٿا  مينهن جي پاڻي  جـو 
زور گهٽائي سڄي زمين ۾ پکيڙي ڇڏين ٿا جنهـن سـبـب 

اهڙو پاڻي ڪنهن هڪ پاسي وهي وڃڻ بجاِء زمين ۾ 
 جذب ٿي وڃي ٿو 

پر جڏهن ٻيال ناس ڪيا وڃن ٿـا تـڏهـن مـٽـي، دريـائـن ۽  
وهڪرن ۾ وهي وڃي ٿي  پوِء جڏهن طوفان لڳن ٿا تڏهن مٽـي  

مينهن جي پاڻي  کي روڪي ۽ جـذب ڪـري نـٿـي  
سگهي جنهن سبب ٻوڏون اچن ٿيـون  ان بـجـاِء  
زمين جي مٿاڇري تي پاڻي تيزي  سان وهي ٻـوڏ  
جو سبب بڻجي ٿو  جڏهـن وڻ ۽ ٻـيـال مـوجـود  
هجن ته اهي ترائين جي قدرتـي وهـڪـرن کـي  

بچائڻ جو هڪ اه  طريقو ٿين ٿـا )مـيـنـهـن جـو  
پاڻي ٺوٺ زميـن سـان ڇـا ٿـو ڪـري ان الِء ڏسـو  

 ).289سرگرمي ص   

 ٻيلي جي گوناگون جيوت ۽ صحت

ڪنهن به ٻيلي ۾ موجـود زنـدگـي  جـي تـاڃـي پـيـٽـي جـو 
(  ڇـو 27سوالئي  سان مشاهدو ڪري سگهجي ٿو )ڏسو ص  

ته هڪ صحتمند ٻيلي ۾ ڪيترن مختلف قسمن جـا ٻـوٽـا ۽ جـانـور 
.هـي ( ئـي biodiversityموجود ٿين ٿا ۽ اها زندگي  جي گوناگونيت )

جيڪا ماڻهن جي صحت کي ڪيترن طريقن سان بچائـيـنـدي رهـي ٿـي  
مکيون ۽ اهڙا ٻيا جيت جڻيا جيڪي وڻن تي رهن ٿا جڏهن فصـلـن کـي 

ٿا ته اهي گل جهلين ۽ ميوو ڏين ٿا  ماڪوڙيون ۽ ڏينڀو فصلن  ٻوڪائين
تي حملو ڪندڙ جيتن کي کائي خت  ڪري ڇڏين ٿا  چمڙا ۽ پـکـي، مـ ـر 
کائين ٿا جيڪي مليريا، پيلو بخار، ڊينگي ۽ ٻيون ڪيـتـريـون بـيـمـاريـون 

ون، مکين ۽ چچڙن تي حـمـال ئ هال ين ٿا  ايئن ٻيلن جا ٻيا جانور ڪوئن، ڄ 
 ڪري انهن کي ضابطي ۾ رکن ۽ بيمارين کي پکڙجڻ کان بچائين ٿا 

جڏهن به تباهه ٿيل ٻيلن ۾ يا ڀرسان انساني .باديون قائ  ڪيون وڃن ٿيون ته انهن ۾ موجود جانـورن جـي انـ  ۽ 
انيڪتا ۾ ان سبب گهٽتائي اچي ٿي جو انهن جي بچا  ۽ کاڌ خوراڪ جي وسيلن ۽ قسمن ۾ گهڻي کوٽ پيدا ٿـئـي 
ٿي  ان کانسوا  جيڪي جانور باقي بچن ٿا تن کي به ماڻهن سان گهڻي ويجهڙائي  ۾ مجبوراً رهڻو پـوي ٿـو جـنـهـن 
سان جانورن جي بيمارين جو ماڻهن تائين رسڻ جو گهڻو امڪان پيدا ٿئي ٿو  جيڪڏهن مختلف قسمن جي ٻـوٽـن 

 ۽ جانورن وارو ڪو پورو پنو ٻيلو قائ  رکجي ته ان سان ڄڻ ته، اسان پنهنجي صحت جو بچاُء ڪريون ٿا 



 180   : ٻيال10باب  

  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 ٻيال کاڌ خوراڪ، ٻارڻ ۽ دوائون

ٻـج، پـاڙون، ،  (nuts)ٻيلن ۾ تمام گهڻن قسمن جا مـ  

جيت ۽ جانور ٿين ٿا جيڪي ماڻهن الِء کـاڌي ۽ دوائـن 

طور ڪ  اچن ٿا  جڏهن ٻيلن کي تباهه ڪيـو وڃـي ٿـو 

ته، عام طور تي ان جو نتيجو بک، بـدحـالـي، کـاڌي جـي 

اوڻائي )کاڌوڻائي( ۽ بيمارين جي صورت ۾ ظاهر ٿئي ٿو  جن ماڻهن جو اهـڙن وسـيـلـن 

تي مدار ٿئي ٿو تن کي زنده رهڻ الِء ٻين طريقن ۽ وسيلن جي ڳولها ڪـرڻـي پـوي ٿـي  

جڏهن ڪنهن ٻيلي مان کاڌ خوراڪ ۽ دوائون حاصل ٿي نٿيون سگهن تـه انـهـن جـي 

ٺاهڻ ۽ استعمال جا طورطريقا به خت  ٿي وڃن ٿا  ايئن ٻيلن جي خت  ٿـيـڻ سـان اهـ  

 ڄاڻ ۽ رواجن جو به خاتمو ٿي وڃي ٿو  

جن هنڌن تي وسيلن جي اڻاٺ ٿئي ٿي اتي ماڻهن کي ورلي، ٻيلن کي قائ  رکڻ يا اتـان 

وڻ ٽڻ وڍي فصل پوکڻ جهڙين ڳالهين مان ڪنهن هڪ جي چونڊ ڪـرڻ الِء مـجـبـور 

ٿيڻو پوي ٿو ته جيئن، هو پنهنجي الِء کاڌ خوراڪ حاصل ڪـري سـگـهـن  جـڏهـن تـه 

اهڙين حالتن ۾ پڻ جڏهن .بادگارن کي ٻيال صاک ڪري کاڌ خوراڪ حـاصـل ڪـرڻ 

الِء فصل پوکڻا پون ٿا تڏهن به ڪـجـهـه وڻـن جـو هـجـڻ 

ضروري ٿئي ٿو  جن عالئقـن ۾ فصـلـن کـي، ٻـيـلـن تـي 

اهميت ڏني وڃي ٿي اتي انهن ٻنهي ۾ ڪـوشـش ڪـري 

هڪ توازن رکڻ ضروري ٿئي ٿو )ٻيلن ۽ فصـلـن بـابـت 

 ).302وڌيڪ معلومات الِء ڏسو ص  

 عورتن تي بوجهه

عام طور تي اهي عورتون ۽ ٻار ئي .هن جن کـي ٻـارڻ الِء 

ڪاٺين ميڙڻ ۽ گهر .ڻڻ جو ڪٺن ڪ  ڪرڻو پوي ٿـو  

ڪيترن سالن تائين اهڙي ڪٺـن ڪـ  ڪـنـدي رهـڻ 

سبب سندن الِء صحت جا ڪيترائي مسـئـال پـيـدا ٿـي 

سگهن ٿا  جڏهن ٻيال تباهه ٿي وڃن ٿا تڏهن ماڻهـن کـي 

مجبوراً ڊگها ڊگها پنڌ ڪري ٻارڻ گڏ ڪـرڻ الِء وڃـڻـو 

پوي ٿو  جنهن سبب کين ايترو وقت ئي ملي نٿو سگـهـي 

 ته اهي ٻيا ضروري ڪ  ڪري ۽ اسڪول وڃي سگهن 

مان ُچلهه ڪيئن ٿي ٻاري 
سگهان جو هاڻ ته، اسان جي 
ٻيلي ۾ نه ته کاڌ خوراڪ رهي 

 .هي ۽ نه ٻارڻ 

ڊگهي پنڌ تائين وڏو وزن کڻڻ سان مٿي ۽ پٺي  ۾ سور پوي 

 ٿو ۽ خاص طور تي ٻارڙن جي ڪنڊي کي ڇيهو رسي ٿو 
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 ٻيال ۽ پيٽ گذر

ٻيال، پيٽ گذر جو هڪ اه  وسيلو ٿين ٿا  ڪن سرڪاري ۽ بين االقوامي تنظيمن جو چوڻ .هي ته، ٻيلن کـي وڏي 

۾ وڏو نقصان غريب ماڻهو پهچائين ٿا جيڪي پيٽ گذر الِء اتان وڻ وڍي پوکي ڪن ٿا يا ٻين طريقن سان پنهنجي 

پيٽ جي پورت ڪندا رهن ٿا  پر جڏهن ماڻهن وٽ جهجهو کاڌو، .مدني يا ٻين بنيادي ضرورتن جي پـورت ڪـرڻ 

الِء ڪجهه به نه هجي تڏهن زنده رهڻ جو جتن ڪرڻ وڌيڪ ضروري ٿي پوي ٿو بنسبت ٻيلن جي سانڍ ڪرڻ جـي  

ورلي، ماڻهن وٽ سواِء وڻن وڍڻ جي ٻيو ڪو چارو نٿو هجي پوِء ان الِء چاهي کين ڪو نئـون زمـيـن ٽـڪـرو صـاک 

ڪرڻو پوي يا ٻارڻ ۽ عمارتي ڪاٺ حاصل ڪرڻ الِء ايئن ڪرڻو پوي  ايئن به ڪو ورلي ٿئي ٿـو تـه، ٻـيـلـي جـي 

تباهي جو ذميوار ڪنهن صنعت کي سمجهيو ويندو هجي جيڪي تمام وڏي مقدار ۾ ڪاٺ وڍيـن ٿـا يـا کـاڻـيـن 

 کوٽڻ، تيل جي ڳولها يا صنعتي پوک الِء وڻ وڍي ڇڏين 
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 ٻيلن ۾ پوکي راهي
ڪيترن هنڌن تي .بادگار، ٻيلي جا رڳو ڪي ٽڪرا صاک ڪري پوک ڪن ٿا ۽ چوگرد واري ٻيلي کي اڻ ڇـهـيـو 
ڇڏي ڏين ٿا  ايئن اتي تيسيتائين پوکي ڪندا رهن ٿا جيسيتائين گندگاهه زور وٺي سندن فصلن سان ڀيچڻ نـٿـو 
شروع ڪري پوِء هڪ نئون ٽڪرو صاک ڪن ٿا ته پراڻي هنڌ تي نئين سر ٻيلو پيدا ٿي مٽي  کـي بـحـال ڪـري 

 Swidden( يا ُسويِڊن پوکي/ سويڊن فارمن  )slash and burnڇڏي ٿو  ان طريقي کي ورلي سليش اينڊ برن )
farming سڏجي ٿو ) 

پوکي ٿيندي رهي .هي  پر جيئن جيئن .دمشماري  ۾ واڌ اچـي ٿـي ۽ -گذريل ڪيترن هزارين سالن کان ُسويِڊن
نون هنڌن تي .باديون قائ  ٿين ٿيون تيئن تيئن ٻيلن جي پکيڙ ۾ گھٽتائي اچڻ سبـب هـن طـريـقـي سـان پـوکـي 
ڪرڻ گهٽجي رهي .هي  هاڻ، ٻنهي .بادگارن ۽ ٻيلن الِء سويڊن پوکي ڪرڻ ناپائدار ٿي پيئي .هـي پـر جـيـڪـي 
برادريون ٻيلن جي ايراضين ۾ پوکي راهي ڪن ٿيون تن کي تڏهن سٺا نتيجا حاصل ٿين ٿا ۽ پنهنجي زمـيـن تـي 

 ).15ڊگهي عرصي تائين رهي سگهن ٿيون جڏهن زراعت جا پائدار طريقا استعمال ڪن ٿيون )ڏسو باب 

 ٻيلن ۽ پيٽ گذر جي ذريعن جو بچاُء ڪرڻ
انڊيا جي، .نڌرا پرديش پرڳڻي ۾ ڳوٺاڻا، موجود ٻيلن جا ڪيترا ٽڪرا صاک ڪري اتي فصل پوکـيـن ٿـا  جـن 
مهينن ۾ کين کيتن مان گهٽ اناج حاصل ٿئي ٿو تن مهينن ۾ ڪيترن جي پيٽ گذر جو سهارو ٻيلـن ۾ ٿـيـنـدڙ 
شين تي ٿئي ٿو  ڪي ڳوٺاڻا ٻارڻ گڏ ڪري ته ڪي ڪاٺين مان ننڍيون وڏيون شيون ٺـاهـي وڪـرو ڪـن ٿـا  
ڳوٺاڻن کي ٻيلن جا وسيال ڪهڙي  طرح سان استعمال ڪرڻا .هن ان جو سڄو ڪار وهنوار ڪميٽيون هـالئـن 

جي نالي سـان سـڏيـو  (Community Forest Committees)ٿيون جن کي برادرين جي ٻيالئي ڪميٽين 
 وڃي ٿو 

هڪ دفعي جڏهن ٻيالئي ڪميٽي ڏٺو ته، ڪن هنڌن تان حد کان وڌيڪ مال استعمـال ڪـري ٻـيـلـي کـي نـقـصـان  
پهچايو ويو .هي ته ڪميٽي ، ماڻهن الِء نوان قانون ٺاهي ڪاٺين ڪرڻ  جو مقدار گهٽائـي ڇـڏيـو  اهـي قـانـون ايـتـرا  
سخت  هيا جو ڪيترن ماڻهن جو گذرسفر خطري ۾ پئجي ويو  جيڪي مـاڻـهـو ٻـارڻ ۽ ڪـاٺ جـون شـيـون ٺـاهـي  
وڪڻندا ٿي  رهيا تن کي انهن مان .مدني حاصل ٿي نٿي سگهي  ان سبب جن مهينن ۾ اناج جي کوٽ ٿي ٿِي ته انـهـن  

 ڪٽنبن کي ڏکيا ڏينهن ڏسڻا ٿي پيا  

جيئن ته ٻيالئي ڪميٽيون ساڳئي راڄ جون هيون ان سبب اهڙا اپا  ڳولهڻ شروع ڪيا ويا تـه جـيـئـن راڄ جـو 
ڪوبه ماڻهو بک مري نه سگهي ته ساڳئي وقت ٻيلي جو به بچاُء ٿيندو رهي  ڪيترين گـڏجـاڻـيـن کـانـپـوِء .خـر 
هڪ فيصلو ڪيو ويو  ٻيلن جي قانون ۾ تبديلي .ڻڻ بجاِء ڪميٽي  فيصلو ڪيو ته اها .باد ٿينـدڙ زمـيـن تـي 

رستي سڌارا .ڻي پاڻي  جي وهڪري ۽ زمين جـي  (contour barrier)لهوارين رڪاوٽن 
کاڌ کي گهٽائيندي  ايئن ڪرڻ سان زمين جي زرخيزي وڌي ويندي ۽ فصـلـن کـي 

وڌيڪ پاڻي ملڻ سبب وڌيڪ اُپت ٿيندي ۽ هر هڪ کي ايـتـرو گـهـڻـو 
اناج حاصل ٿي سگهندو جو ٻيلي کي نـقـصـان پـهـچـڻ جـو 

 خطرو نه رهندو 
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 ماحولياتي سياحت 

به .مدني  جو هڪ  (ecotourism)ماحولياتي سياحت 
اهڙو طريقو .هي جنهن ۾ ماڻهو ڪـنـهـن عـالئـقـي جـي 
قدرتي سونهن ڏسڻ يا اتي ٿيندڙ جانورن ۽ ٻـوٽـن بـابـت 
ڄاڻڻ الِء اچن ٿا  ڪن قسمن جي ماحولي سياحت جـون 
اهڙيون رٿائون به ٿين ٿيون جن الِء مـاڻـهـو رڳـو قـدرتـي 
حسن پسڻ الِء اچن ٿا ته ڪي ٻـيـن کـي رڳـو ان سـبـب 
دعوت ڏين ٿا ته جيئن اهي اتي جي ماڻهن سان گـڏ رهـي 
ماحول کي بچائڻ بابت پرائـي سـگـهـن  انـهـن ۾ ڪـي 
اهڙيون رٿائون به ٿين ٿيون جن هيٺ سياحن کي ڪوٺي، 

 ماحول کي بچائڻ جي سرگرمين ۾ شامل ٿيڻو پوي ٿو 

ٻيالئي برادرين الِء ماحولي تفريح رستي .مدنـي حـاصـل 
ڪرڻ هڪ سٺو طريقو ٿـئـي ٿـو  جـڏهـن تـه اهـڙو ڪـو 
پروگرام شروع ڪرڻ ۽ هالئڻ نه رڳو مهانگو ٿئي ٿو تـه ان 

الِء ڌيان سان رٿابندي به ڪرڻي پوي ٿي  سياحن کي کاڌي، .رام، رهائش جي سهولت ڏيڻ ۽ سونهين ٿيـڻ سـمـيـت 
سندن مختلف ريتن رسمن هجڻ سبب گهڻي صبر کان ڪ  وٺڻو پوي ٿو  اهو به ممڪن ٿي سگـهـي ٿـو تـه سـاڻـن 
ڪي حادثا ٿي پون يا سندن صحت سنڀال لهڻي پوي  سياحن کي اهڙا ماڳ گهمڻ ۽ ڏسڻ الِء رسالـن ۽ انـٽـرنـيـٽ 

 رستي اشتهاربازي ڪرڻي پوي ٿي، چوپڙيون ڇپرائڻيون پون ٿيون ۽ مشهوري ڪرائڻي پوي ٿي 

ماحولي سياحت جون رٿائون سدائين پائدار نٿيون ٿين  انهن رٿائن جو ڌيان سان انتظام ڪرڻو پوي ٿو تـه جـيـئـن، 
ان رستي حاصل ٿيندڙ .مدني  مان سڄي برادري  کي فائدو حاصل ٿي سگهي پر نـه ڪـي ٻـاهـريـن ايـجـنـٽـن يـا 
ڪاروباري ماڻهن يا چند مقامي ڪٽنبن کي  ڪامياب ماحولي سياحت جي رٿائن ۾ عام طور تي سياحن جو ان  

 گهٽ هجي ٿو ته جيئن ڪٽنبن تي گهٽ دٻاُء پوي ۽ ماحول کي به گهٽ ڇيهو رسي سگهي 

 ٻيلن جو غير عمارتي ڪاٺ / پيداوار

سواِء ڪاٺ جي، ٻيلن جي غيرعمارتي ڪاٺ يا پيداوار ۾ هر اها شئي ٿي سگهي ٿي جيڪا ڪـنـهـن ٻـيـلـي کـي 
اچي وڃـن  نقصان پهچائڻ بنا گڏ ڪري وڪرو ڪئي وڃي ٿي، جنهن ۾ م ، ميوو، جڙيون ٻوٽيون ۽ ٽانگر ٽاريون 

ٿيون  جيڪي برادريون، ٻيلن جو غير عمارتي مال ڪاميابي  سان وڪرو ڪنديون رهن ٿيون تن جـي مشـاهـدي 
 مطاب ، هيٺين هدايتن تي عمل ڪرڻ ضروري ٿئي ٿو:

  اهڙا واضح قانون هجڻ ته، اهڙي پيداوار ڪير حاصل ۽ وڪرو ڪري سگهي ٿو ۽ ڪـهـڙي پـائـدار طـريـقـي

رستي وڌ ۾ وڌ بهترين طريقي سان حاصل ڪري سگهجي ٿي  جڏهن هڪ دفعو اهڙي پيداوار مقبول ٿي وڃـي 

ته اها حد کان وڌيڪ حاصل ڪرڻ سبب خطري ۾ اچي وڃي ٿي  جڏهن ته اها رڳو ايتري مقدار ۾ گـڏ ڪـرڻ 

 گهرجي ته جيئن اڳتي الِء به سوالئي  سان پيدا ٿيندي رهي 

  اهڙي پيداوار/ مال/ وکر جي وڪري ڪرڻ جو بندوبست ڪريو يا مارڪيٽ ڳولهيو  ڇو ته، جيڪڏهن اهـڙو

 وکر وڪرو يا استعمال ٿي نٿو سگهي ته ان جوحاصل يا گڏ ڪرڻ اجايو ۽ زيان ٿئي ٿو 

 ماحولياتي سياحت ڏانهن ڌيان ڏيڻ سان  

 ٻيلن جو بچاُء ٿي سگهي ٿو 
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 ٻيلي مان دوائون حاصل ڪرڻ

ڳوٺاڻا ان ڳالهه تي به خوش ٿيا ته کين، پئسن ڪمائڻ جو هڪ نئون طريقو ملي ويو .هي جنهن سبب ڪـيـتـرا 
ماڻهو جڙيون ٻوٽيون گڏ ڪرڻ ۽ وڪڻڻ ۾ لڳي ويا  جڏهن ته، هنن حڪيمن کان جڙين ٻـوٽـيـن کـي نـقـصـان 
رسائڻ بنا گڏ ڪرڻ جو نه ته طريقو پ يو نه ئي ان ڳالهه ڏانهن ڌيان ٿي ڏنو ته اهي ڪيتري مقدار ۾ گـڏ ڪـري 

 رهيا .هن 
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 ٻيلي جي تباهي
گهڻن ٻيلن جي تباهي، ڪاٺ وڍيندڙ ۽ اهڙيون ڪمپنيون ڪن ٿيون جيڪي غير پائدار طريـقـن رسـتـي وسـيـلـن جـو  
استعمال ڪن ٿيون  ايئن جڏهن ڪا وڏي ڪمپني ڪو هڪ ٻيلو تباهه ڪري پورو ڪري ٿي ته پوِء ڪنهن ٻئي ٻـيـلـي  

 جو رخ ڪري ٿي  جڏهن ته، اهڙي تباهه ٿيل ٻيلي يا ان جي .سپاس ۾ رهندڙن ماڻهن کي عام طور اتي ئي رهڻو پوي  ٿو  

جڏهن ته، جن ماڻهن جو ٻيلن تي سنئون سڌو مدار نٿو ٿئي پر تنهن هونـدي بـه اهـي ٻـيـلـن مـان حـاصـل ٿـيـنـدڙ 
ڪيتريون شيون استعمال ڪندا رهن ٿا جهڙوڪ: ڪتاب، اخبارون، عمارتي سامان، کاڌ خـوراڪ جـهـڙوڪ وڏو 

( ۽ معدنيات جيڪا کوٽي حاصل ڪئي وڃي ٿي  ايئن به ڪو ورلي ٿئـي palm oilپام تيل )  (soy)گوشت، سويا 
 ٿو ته، اهڙن طريقن سان شيون حاصل ڪرڻ کانپوِء ماڻهو ٻيلن جو خال ڀرڻ الِء اونو ڪندا يا سوچيندا هجن 

 ٻيلن کي ڪيئن اجاڙيو/  ٽايو ۽ تباهه ڪيو وڃي ٿو؟

جيڪڏهن ٻيلن جي وسيلن جو اهڙي  طرح سان استعمال نه ڪيو ۽ سنڀال نه لڌي وڃي ته جيئن انهن جـي واڌ بـه 
ٿيندي رهي ته اهو ڏينهن پري ڪونهي جڏهن اسان جا سڀ ٻيال خت  ٿي ويندا  ٻيلن جي وڏي پئماني تي تباهي جا 

 ڪارڻ .هن:

 جڏهن ڪنهن عالئقي جا وڻ فرنيچر وغيره الِء وڍيا وڃن( جنهن سبــب زمــيــن  وڻ وڍي ميدان ڪري ڇڏڻ(
 ڳتجي وڃي ۽ کاڌ ڪرڻ شروع ڪري ٿي، جهنگلي جيوت تباهه ٿي وڃي ٿي ۽ واهڙ لٽ سان لٽجي وڃن ٿا 

  ،چوپائين جي کيٽن ٺاهڻ ۽ وڻن پوکڻ الِء ٻيلن جي زمين جو صفايو ڪيو وڃي ٿو    وڏي پئماني تي ٿيندڙ تجارتي پوک 

 ٺاهڻ الِء تمر جا وڻ ۽ ساحلي ٻيال ڪٽي صاک ڪيا وڃن ٿا  عام طور تي ننڍين ساٽڪين  جهينگن جا فارم
برادرين کي نڪمو ڪيو ۽ پاڻي جي غالظت ڪئي وڃي ٿي جنهن سبب بـيـمـاريـون، غـربـت ۽ کـاڌي جـي 

 اوڻائپ ۾ واڌارو ٿيندو رهي ٿو 

 جي زهريلي غالظت زمين، پاڻي  ۽ هوا کي ڪنو ڪري ڇڏي ٿي  ڪاغذ ٺاهڻ جي ڪارخانن 

 ٻيال ڪٽي اهڙي زهريلي غالظت خارج ڪن ٿيون جيڪا پــاڻــي،  کاڻيون کوٽيندڙ، تيل ۽ گئس ڪمپنيون
 زمين ۽ هوا کي غليظ ڪندي رهي ٿي 

  ٻيلن جي وڏن حصن کي ٻوڙي ڇڏين ٿيون  ڊئ  وارن هنڌن تان مجبور ٿي لــڏپــالڻ ڊئمن جون وڏيون رٿائون
 ڪندڙ ماڻهو وڌيڪ ٻيال وڍي نوان گهر ۽ نيون زمينون تيار ڪن ٿا 

جڏهن ٻيال پيداواري ٿيڻ سبب خريد ۽ وڪرو ڪيا وڃن ٿا تڏهن واپاري ادارا ۽ حڪومتون 

 ورلي ڪو انهن جو ماڻهن جي صحت ۽ سندن گذرسفر تي پوندڙ اثرن الِء ويچارين ٿيون 



 186   : ٻيال10باب  

  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 ٻيلن تي جهيڙا

جيئن ته ٻيلن جا وسيال محدود ٿين ٿا ان سبب مختلف طريقن سان ٻيلن جا وسيال استعمال ڪندڙ ماڻهـن ۾ عـام 
طور تي جهيڙا ٿيندا رهن ٿا  ساڳئي طرح سان ٻيلن جي محتاج مقامي برادرين ۽ صنعتن وچ ۾ جيڪـي ٻـاهـريـن 

 ماڻهن جون ٿين ٿيون ۽ ٻيلن جا وسيال حاصل ڪرڻ چاهين ٿيون، تن ۾ فساد به ٿين ٿا 

 

 

 سماجي ناٽڪ

 

سماجي ناٽڪ منڊلين رستي، ماڻهن کي اهڙن جهيڙن ۽ انهن جي ڪارڻ بابت ڳالهين سمجهائڻ ۾ مـدد  
ڪري سگهجي ٿي ته ماڻهو انهن خالک قدم کڻي ۽ تبديلين .ڻن بابت به ممڪن اپا  ڳولهي سـگـهـن ٿـا  

 ”(.هيلپن  هيلٿ ورڪرس لرن “۽ هيسپيرين جو ڪتاب    17)سماجي ناٽڪن الِء وڌيڪ ڏسو ص   

۾ ورهائي هر ٽولي سان هڪ مختصر ڳالهه ڪري اهڙي صورتحال بيان جي ٽولي  5-5ماڻهن کي 
ڪريو جنهن سبب ٻيلن جي وسيلن تي جهيڙو ٿي سگهي ٿـو  
هڪ اهڙي صورتحال پيش ڪيو جنهن تـي مـاڻـهـو ويسـاهـه 
ڪري سگهن، پر ڪابه اهڙي مقامي صورتحال بيان نه ڪـريـو 
جنهن سبب شامل ٿيندڙ ماڻهو شرم محسوس ڪن يـا ڪـاوڙ 
جو اظهار ڪن  اهڙو ناٽڪ تڏهن وڌيڪ اصلي ٿي سگهي ٿـو 
جڏهن شرڪا ڪي مختصر سادا لباس ۽ عالمتي پوشاڪون 

(prop)   به استعمال ڪري پنهنجي پيش ڪندڙ ڪـردار کـي
 واضح ڪن 

منٽن ۾ تياري ڪري  ايئن هـر ٽـولـي    20کان    15منٽن جي ناٽڪ ڪرڻ الِء    5ته اها    هر ٽولي  کي چئو 
ٻين شرڪائن الِء پنهنجو ناٽڪ پيش ڪري ٿي  جڏهن هر هڪ، سماجي ناٽڪ پورو ڪري ٿي تـه پـوِء  
برادرين جي جهيڙن جي اپائن تي بحث شروع ڪيو وڃي ٿو  يا توهان تيسيتائين انتظار ڪري سـگـهـو  

 ٿا جيسيتائين سڀ ٽوليون پنهنجا ناٽڪ پورا ڪن ته جيئن پوِء گڏجي بحث شروع ڪري سگهجي  

سماجي ناٽڪ پورا ڪرڻ کانپوِء ۽ بحث شروع ڪرڻ کان اڳ ۾  توهان ڪيئن محسوس ڪيو؟
( هر هڪ شريڪ ٿيندڙ کان پ ي ڏسو ته هن پنهنجو ڪردار ادا ڪنـدي ڪـيـئـن 189)ڏسو ص  

محسوس ڪيو  ڏسندڙن کان به پ و ته، هنن هر سماجي ناٽڪ دوران ڪيئن ٿي محسوس ڪيـو ۽ 
 اداڪارن کين جهيڙي بابت ڪيئن ٿي محسوس ڪرايو 

کي برادرين ۾ ٿيندڙ   ( facilitator)سهائتڪ 
جهيڙن بابت ڄاڻ هجڻ ۽ برادري  جا مختلف ماڻهو 
جنهن طرح سان بحث دوران رد عمل پيدا ڪن ٿا ان 
بابت احساس هجڻ گهرجي  سماجي ناٽڪن دوران 
هڪ اهڙو پرامن ۽ .زاد ماحول پيدا ڪجي ته جيئن 

 ماڻهو ڳالهائڻ کان نه گهٻرائين 
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 سماجي ناٽڪ )جاري(

هيٺين مان ڪي ڳالهيون چونڊي ٻيلن بابت ٿيندڙ جهيڙن جا سماجـي نـاٽـڪ تـيـار ڪـريـو يـا 
 برادري  ۾ ٿيندڙ حقي جهيڙن کي سماجي ناٽڪ جو روپ ڏئي پيش ڪريو 

ڪردار:  ماڻهو ڍڳي  سان، جڙيون ٻوٽيون گڏ ڪـنـدڙ، بـرادري  جـي گـڏجـاڻـي  ۾ .  1صورتحال 
شريڪ ٿيندڙ  پنهنجي  وسندي  مان ڪـيـتـرا سـال 

ڍڳين سمـيـت واپـس  10ٻاهر رهڻ کانپوِء هڪ ماڻهو 
اچي ڍڳين کي برادري  جي ٻيلي جي زمين تـي چـرڻ 
الِء ڇڏي ڏئي ٿو  برادري  جا ٻيا ماڻهو جڏهن ٻيلي مان 
دوائون ۽ ڪاٺيون گڏ ڪرڻ وڃن ٿا ۽ ڏسن ٿا ته، اتـي 
ڍڳين ايترو چريو .هي جو سندن الِء  نالي مـاتـر چـارو 
وڃي بچيو .هي  هو گڏجاڻي سڏائي ان مسـئـلـي تـي 
بحث ڪن ٿا  ڍڳين واري ماڻهو  جو زد .هي ته کـيـس 
پنهنجين ڍڳين چارڻ جو ح  .هـي پـوِء ڀـلـي تـه هـو 

 ڪيترو به چرن، برادري  جا ٻيا ماڻهو سندس ڳالهه نٿا مڃين، پوِء ڇا ٿو ٿئي؟

ڪردار: ڪي نوجوان وڻ وڍي رهيا .هـن، سـرڪـاري ورڪـر، ٻـارڻ گـڏ ڪـنـدڙ .  2صورتحال 
عورتون  ڪيترا ڳوٺاڻا اجازت کانسواِء برادري  جي زمين جا وڻ وڍي هڪ سرڪاري ورڪر کـي 

وڪڻي رهيا .هن جيڪو سڄو مال ٽرڪ رستي کڻي وڃـي ٿـو  هـڪ 
عورت جيڪا سدائين اتي ٻارڻ گڏ ڪرڻ الِء وڃي ٿي نوجوانن کي وڻ 
ڪٽيندي ڏسي ٿي  انهن مان هڪ سندس پٽ .هي  هـو  واپـس گـهـر 
اچي ٻين نوجوانن جي مائرن سان اها ڳالهه ڪريٿي  ٻئي ڏيـنـهـن تـي 
عورتون گڏجي ٻيلي ۾ وڃن ٿيون ۽ نوجوانن کي وڻن وڍڻ کان جهلـيـن 
ٿيون  پهرئين عورت جو پٽ کين چوي ٿو ته، هو وڻ وڍي وڪڻي ان مان 

 هو پنهنجي  ڌي  ۽ پوٽي  الِء دوائون خريد ڪندو  اڳي ڇا ٿو ٿئي؟

ڪردار: برادري  جا ماڻهو ڪهاڙين ۽ ڍڳن سميت، سرڪاري ماڻهو جديد ڪاراين .  3صورتحال 
 ۽ ٽرڪ سميت، ڳوٺ جي ڪائونسل جا ماڻهو  

ڪيترن زمانن کانوٺي ماڻهو ڍڳن رستي وڻـن جـون پـاڙون ڪـڍنـدا 
رهيا .هن  جڏهن ته هاڻ، مـقـامـي سـرڪـار جـا مـاڻـهـو جـديـد 

ڪارايون کڻي اچن ٿا، وڻ وڍين ٿا ۽ چون ٿا ته ٻيلو سرڪـار 
جي ملڪيت .هي  پوِء هڪ ڏينهن، سـرڪـاري مـاڻـهـو 

بلڊوزرن ۽ وڏي مشينري  سميت اچـي رسـن ٿـا  هـو 
ٻيلي ۾ هڪ روڊ ٺاهڻ چاهين ٿا ان سبـب وڏا وڏا 

وڻ وڍڻ چاهين ٿا  ڪجهه ڳوٺاڻا ٻيـلـي ۾ وڃـي 
 ساڻن مهاڏو اٽڪائين ٿا  پوِء ڇا ٿو ٿئي؟
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 سماجي ناٽڪ )جاري(

 هر سماجي ناٽڪ تي بحث ڪريو  

يـا   سڀني اداڪارن کي چئو ته اهي پنهنجون عالمتي پـوشـاڪـون  
ڪپڙا ڪمري جي .ڏو هڪ ڍير جي صورت ۾ الهي ٽولـي  ڏانـهـن  
واپس وڃن  پوِء اهڙا سوال پ و جن سان سڄي  ٽولي  کي هـيـٺـيـن  

 ڳالهين سمجهڻ ۾ مدد ملي: 

  ٻڌايو ته سماجي ناٽڪن ۾ ڇا ٿيو 

  ٻڌايو ته اهي ڪهڙا سبب هيا جن ڪري جهيڙا ٿيا 

  انهن ضرورتن جي نشاندهي ڪريو جيڪي جهيڙن جو اصل ڪارڻ هيون 

  اهڙا اپا  ٻڌايو جن رستي اهڙن جهيڙن جا دائمي اپا  وٺي سگهون ٿا 

اهي ڳالهيون هر سماجي ناٽڪ سان ورجايو  سهائتڪ چاهي ته اه  ڳالهيون/ صالحون هڪ وڏي پني تـي  
 يا چاڪ سان بورڊ تي لکي سگهي ٿو 

هڪ فرد ڍڳيون پالڻ چاهيون پر انهــن ٻــيــلــي کــي ج: 

 نقصان رسايو 

ان بابت ڪو ٺاهه ٿيل نه هو ته ٻيلو ڪير استعــمــال ج: 

 ڪندو ۽ ڪهڙي مقصد الِء 

 نه ته دوائون ۽ نه ئي ڪاٺ ٿو ملي سگھي  کينج: 

 

ٻيلن جي پيداوار حاصل ڪرڻ ۽ مــال چــارڻ جــي ج: 

 ضرورت 

مال اهڙي هنڌ تي به چري ٿي سگهيو جتي ٻوٽا نــٿــا ج: 

 ٿين، جن جي برادرين کي ضرورت ٿئي ٿي 

 ڀاڳيو هڪ لوڙهو ڏئي سگهيو ٿي ج: 

ڀاڳيو ٻيلن جي پيداوار حاصل ڪرڻ جي ح  تــان ج: 

هٿ کڻي موٽ ۾ پنهنجي مال چـارڻ جـو حـ  جـتـائـي 

سگهي ٿو ۽ جڏهن کيس ٻيلي جـي مـال جـي ضـرورت 

 پوي تڏهن اهڙي مٽا سٽا جو سودو ڪري سگهي ٿو 

جيڪڏهن بحث سبب گهڻي اڻبڻت پيدا ٿـي پـوي تـڏهـن 

ضروري ٿئي ٿو ته بحث اهڙي طرح خت  ڪجي تـه جـيـئـن 

هر هڪ کيرکنڊ رهي  جيڪڏهن سڀ گڏجي ڪـو گـيـت 

ڳائين يا هڪٻئي سان سهڪار ڪرڻ جي ڪـا مشـلـولـي 

 ڪن ته ماڻهن ۾ سدائين هڪ سٺو احساس رهي ٿو 

 جهيڙو ڇو ٿيو؟س: 

 

ان ماڻهو اهو ڇو ٿي سمجهيو ته کيس ٻيلي ۾ س: 

 ڍڳين چارڻ جو ح  .هي؟

ٻيلي کي ٿيندڙ نقصان برادرين کي ڪيئن س: 

 ٿو متاثر ڪري؟

اهي ڪهڙيون ضــرورتــون .هــن جــيــڪــي س: 

 جهيڙن جو ڪارڻ بڻجن ٿيون؟

ڇا اهڙو ڪوطريقو .هي جنهــن ســان ٻــئــي س: 

 ضرورتون پوريون ٿي سگهن؟

ڇا اهڙي جهيڙي نبيرڻ ســان بــرادري  س: 

 جي معيار تي گهڻو يا ٿورو فرق پوندو؟
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 ٻيلن جو پائدار استعمال

ٻيلن جي پائدار انتظام مان مراد .هي، ٻيلن جو اهڙي طرح سان استعمال ڪرڻ ۽ انهن جي سنڀال لهـڻ تـه جـيـئـن 
روزانيون ضرورتون به پوريون ٿينديون رهن ته ٻيلن جو .ئيندي الِء به بچا  ٿيندو رهي  جڏهن ته سڀـنـي هـنـڌن تـي 
هڪجهڙا پائدار طريقا استعمال ڪري نٿا سگھجن  ان الِء هر برادري  کي ڏسڻو پوي ٿـو تـه انـهـن ۽ ٻـيـلـن جـي 

 پائداري قائ  رکڻ جا ڪهڙا طريقا بهتر ٿي سگهن ٿا 

ٻيلن جي پائدار طريقي سان سنڀال لهڻ جي رٿائن جوڙڻ سان، برادرين کي ٻيلن جي بهترين طريقي سان استعـمـال 
ڪرڻ ۾ مدد ملي ٿي ته ان سان صنعتن ۽ سرڪار طرفان ٻيلن کي پهچندڙ نقصان الِء به مزاحمت ڪرڻ ۾ مدد ملي 
ٿي  ورلي، جڏهن توهان اهو ثابت ڪيو ٿا ته ٻيلن جي پيداوار پائدار طريقي سان حاصل ڪئي ويئي .هي، تـڏهـن 
توهان کي ٻيلن جي مال جو سٺو اجورو ملي ٿو  ٻيلن جي پائدار انتظام جو هڪ وڌ ۾ وڌ اه  حصو ٻيلن جي بچا  ۽ 

 استعمال الِء مقامي ماڻهن کي گڏجي ڪ  ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو 

 اهڙا ڪجهه طريقا جڏهن هڪ ئي وقت ٻيلن جو استعمال ۽ بچاُء ڪرڻو پوي ٿو ان ۾ ورلي هيٺيون ڳالهيون شامل ٿين ٿيون: 

ولين، ٻوٽن ۽ وڻن کي ڇانگڻ سان ٻيلي ۾ وڌيڪ اس پوي ٿي جنهن سان توهان جيڪي وڻ پوکڻ چاهيو ڇانگڻ: 
 ٿا اهي واڌ ڪري سگهن ٿا 

جو مطلب .هي پراڻن وڻن هيٺيان نوان وڻ يا ٻوٽا پوکڻ يا جـڏهـن  (enrichment)زمين سنڀاهڻ زمين سنڀاهڻ: 
 زمين تي اهڙن ننڍن ٽڪرن تي پوکيل وڻ پاڻ واڌ ڪري نه سگهن 

هن طريقي سان به اها پڪ ڪري سگهجي ٿي ته جن هنڌن تان وڻ وڍيا ويا .هن وڻ وڍڻ کانپوِء اتي نوان وڻ پوکڻ: 
 اتي نوان وڻ ۽ ٻج  ٽي سگهندا 

وڻن هيٺيان  ٽندڙ سنهي جهن  کي باهه ڏئي ساڙي سگهجي ٿو  سڙڻ کان پوِء مٽي  سان غذائي جزا محدود باهه: 
شامل ٿي وڃن ٿا ۽ وڻن کي نقصان ڏيندڙ جيت جڻيو به ناس ٿي وڃي ٿو  اهـڙيـن مـحـدود بـاهـيـن الِء ڌيـان سـان 

 رٿابندي ڪرڻي پوي ٿي ته جيئن باهه ضابطي کان نڪري ڪو وڏو نقصان نه ڪري وجھي 

ان الِء رڳو چند وڻن جي چونڊ ڪرڻي پوي ٿي ته ساڳئي وقت ننڍن ۽ نون وڻن سميت ڪيــتــرن    وڻن وڍڻ جي چونڊ ڪرڻ: 
 تندرست پراڻن وڻن جو به خيال ڪرڻو پوي ٿو ته جيئن اهي مٽي  کي سوگهو جهلي سگھن ۽ اڳتي الِء ٻج به ڏيندا رهن  

 وڻن وڍڻ جي چونڊ ڪرڻ سان مستقبل الِء ڪيترن وڻن جو بچاُء ٿئي ٿو ۽ ٻيلو واڌ ويجهه ڪندو رهي ٿو  

چونڊ ٿڙن جي بچا  ڪرڻ 

سان ڪن وڻن جو .ئيندي 

الِء بچاُء ٿئي ٿو ۽ ٻيال واڌ 

 ڪندا رهن ٿا  
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: بجاِء ڪاٺ جي، ٻيلن جو غيرعمارتي مال وڪڻڻ بــه هــڪ اهــڙو ٻيلن جو غيرعمارتي مال گڏ ڪرڻ ۽ وڪڻڻ
 طريقو .هي جنهن سان ٻيلي جو بچاُء ٿئي ٿو ته ساڳئي وقت پئسو به ڪمائي سگهجي ٿو  

: جيڪڏهن کيٽين کي پنهنجو مال ٻيلي ۾ نه ڇڏڻ ۽ .بادگارن کي پنهنجين زمينن تان وڻن نه وڍڻ جو معاوضو ڏيڻ
 معاوضو ڏنو وڃي ته ان سان به ٻيلن کي صحت مند ۽ سرسبز رکڻ سميت ڪيترن جهيڙن کان به بچي سگهجي ٿو 

: ٻيلن يا جهنگلي زمين کي ڳنڍيندڙ عالئقن جي سانڍ سان جــهــنــگــلــي جهنگلي جيوت جا لنگهه / گس سانڍڻ
 جيوت کي پنهنجي زندگي گذارڻ ۽ گهمڻ  رڻ ۾ سهوليت ٿئي ٿي 

: زمين جا اهڙا ننڍا ٽڪرا جتان گھڻي ڀاڱي وڻ وڍيا ويا .هن يا جن هنڌن تي ٻيلن جو نالو نشان باقي نه وڻڪارڻ
رهيو .هي اتي زمين، هوا ۽ پاڻي  جي بهتري  جو هڪ طريقو اهڙن هنڌن تي وڻڪار ڪرڻ .هي  پوِء ڀلـي تـه اهـڙا 

 هنڌ ڳتيل شهري ۽ ڳوٺن جا ڇو نه هجن  

: اهڙن ٻيلن جي گهٽ استعمال ڪرڻ سان جتان تمام گهڻا وڻ وڍيا ويا هجن ۽ هاڻ  اتي قدرتاً نئين سر  ٽندڙ ٻيال
 قدرتًا نئين سر  ٽي رهيا .هن، ٻيال وري مچي وڃن ٿا 

: جيڪڏهن وڻن جا ٿڙ، زمين مان پاڙون ڇڪي ڪڍيا وڃن ته ان سان زمين کي گــهــٽ جانورن رستي وڻ ڪڍڻ
 نقصان ٿئي ٿو بنسبت بلڊوزرن يا وڏين مشينن استعمال ڪرڻ جي 

: ڪريل وڻن کي ٻيلن کان ٻاهر ڪڍڻ کان اڳ ۾ جيڪڏهن انهن جــو ڇــوڏو الٿــو ۽ ڇوڏا الهڻ ۽ ٽاريون ڪٽڻ
ٽاريون ڪٽيون وڃن ته ان سان ٻين ٻوٽن کي گهٽ نقصان پهچي ٿو  بنسبت زمين مان ڇڪي ڪڍڻ جي  ڇوڏو ۽ 

 ٽاريون ڳري سڙي زمين کي زرخيز ڪري ڇڏين ٿيون 

: ماحولي سياحت به هڪ اهڙو طريقو .هي جنهن ۾ وڻن وڍڻ يا ماحول کي نقصان پهچائڻ بــنــا ماحولي سياحت
 سياحن / سيالنين کي ٻيلي جي قدرتي سونهن ڏيکاري پئسا ڪمائي سگهجن ٿا 

جانور، مشينن جي 

ڀيٽ ۾ ٻيلي جي 

زمين کي گھٽ 

 ڀيڪوڙين ٿا 

ٻيلن کي استعمال ڪرڻ جا ڪيترائي طريقا .هن جن سان انهن کي .ئيندي الِء 

 صحتمند رکي سگهجي ٿو 
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 هر هڪ جي ڄاڻ مان فائدو وٺڻ سڀ ڪنهن جي گهرج ڌيان ۾ رکڻ

 

 

 

 

هن سرگرمي  رستي هڪ برادري  کي اها ڳالهه سمجهڻ ۾ مدد ملي ٿي تـه 
اها ڪيئن نه، هرهڪ جي فائدي الِء ٻيلي جي وسيلـن جـو اسـتـعـمـال ۽ 

تائـيـن مـاڻـهـو شـامـل ٿـي  25سنڀال ڪري سگهي ٿي  هن سرگرمي  ۾ 
ننڍن ٽولين ۾ ورهائي سگهجي ٿو  اهڙي هر فـرد کـي  3سگهن ٿا جن کي 

جيڪو ٻيلن بابت ٿيندڙ فيصلن سبب مـتـاثـر ٿـيـنـدو تـنـهـن کـي هـن 
 سرگرمي  ۾ شامل ڪرڻ ضروري ٿئي ٿو 

ڪالڪ )يا اهڙي ويهڪ ڊگھـي بـه ٿـي سـگـهـي ٿـي،  6کان  3وقت: 
 جيسيتائين توهان نقشا ٺاهي سگهو( 

وڏا ٽڪرا، توهان جي عالئقي جي نقشي  3پينيون، پينسلون، نوٽ بوڪ جا پنا، پني جا سامان: 
ٽئپ  نقشا ڪچا به ڪڍي سگهجن ٿا پر اهـي اهـڙا هـجـن جـيـئـن مـاڻـهـو  1سميت ۽ 

 سمجهي سگهن ته توهان ڇا ٿا ڏيکارڻ چاهيو 

هر ٽولي  کي هڪ نقشو ڏيو  هر فرد کي چئو ته هو ٻيلي ۾ جيڪو ڪ  ڪري ٿو ان جو هـو 
پنهنجي نوٽ بڪ جي پني تي چٽ چٽي )ٻارڻ الِء ڪاٺيون ڪرڻ، مال چارڻ، مـيـوو ۽ ٻـج 

 گڏ ڪرڻ، شڪار ڪرڻ وغيره( 

هر ٽولي  جو هر فرد پنهنجي چٽيل چٽ بابت ٻڌائي ٿو ته اهو ڇا بابت .هي ۽ ان مـان 
سندس ڪهڙو مطلب .هي  پوِء هڪ يا ٻه فرد گڏجي وڏي نقشي تي چٽ چٽي ٻڌائين ٿـا تـه هـر 

 فرد ڪهڙي هنڌ تان ۽ ڪيئن ٻيلي جو استعمال ڪري ٿو 

سڀني ٽولين کي هڪ هنڌ ڪٺو ڪري ان ڳالهه تي بحث ڪريو ته سندن وڏن نقشن مان ڇـا  
ظاهر ٿئي ٿو  ڇا ٻيلي جا ڪجهه حصا ٻين حصن کان وڌيڪ استعمال ڪيا وڃـن ٿـا؟ ڇـا  
مرد، عورتون، ٻار ۽ پيرسن ٻيلي جو مختلف طريقن سان استعمال ڪن ٿا؟ ڇا جـن طـريـقـن  

 سان ٻيلي جو استعمال ڪيو وڃي ٿو انهن جون ڪي حيران ڪن ڳالهيون به .هن؟ 

سهائتڪ ٻيلي جي صحتمندي  بابت بحث جي شروعات هيٺين قسمن جـي سـوالـن سـان  
ڪري ٿو: ڇا ٻيلو هن وقت به اهو سمورو مال مهيا ڪري ٿو جيڪو هميشه مهيا ڪندو رهـيـو  
.هي؟ ڇا اڳ، جيترا پکي، جانور ۽ وڻ هوندا هيا هاڻ انهن کان گهٽ .هن؟ ڇا ڪـي اهـڙا بـه  

 هنڌ .هن جتان سڀ وڻ ڪٽيا ويا .هن؟ انهن هنڌن جي هاڻ ڪهڙي حالت .هي؟ 

هر ٽولي  جي هڪ يا ٻن فردن کي چئو ته مختلف رنـگـن يـا   
نشانين رستي ٻيلي جي اهڙن هنڌن جي نشاندهي ڪن جيڪي 

 صحتمند، خراب يا خت  ٿي ويا .هن 

ٻيلي جي مختلف هنڌن ۽ حصن بابت سوچيو ۽ پاڻ ۾ صالح ڪـري   
ٻڌايو ته ماڻهو ڪهڙن قسمن جون تبديليون ڏسڻ چاهين ٿا  اهي نـقـشـي 

تي لکي يا چٽي ڇڏيو  ايندڙ صفحي تي ڪـجـهـه اهـڙا 
سوال ڏنل .هن جن رستي بـحـث ڪـرڻ ۾ مـدد مـلـي 

 سگهي ٿي 
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 ٻيلي جي سنڀال جي هڪ رٿا جوڙڻ

 تي ڏنل سرگرمي ڪرڻ کانپوِء هيٺين سوالن بابت سوچيو: 191صفحي 

  ڪهڙن قسمن جــا وڻ، ٻــوٽــا ۽ جــانــور ٻيلي مان اسانکي ڪهڙا فائدا ٿين ٿا ۽ ڪهڙو مال حاصل ٿئي ٿو؟
استعمال ڪيا وڃن ٿا؟ هر موس  ۾ انهن جو ڪيترو استعمال ڪيو وڃي ٿو؟ ڇا جـتـي ان قسـ  جـا وسـيـال 

 موجود .هن اتي اهي .هستي .هستي کٽي رهيا .هن يا هميشه الِء خت  ٿي ويا .هن؟

  ڇا برادري وڻ پوکي ٿي، ڪن حصن جو بچاُء ڪري ٿي يا اسان ٻيلي جي ڪهڙي طرح سان پالنا ڪريون ٿا؟
 اهڙن ڪن ٻين طريقن سان پڪ ڪندي رهي ٿي ته ٻيلو صحتمند رهي ٿو 

  جيڪي ماڻهو ٻيلن جي اهڙن حصن جــو ڇا ٻيلن جي ڪن حصن جي استعمال بجاِء بچاُء ڪرڻ گهرجي؟
 استعمال ڪن ٿا انهن جو ماڻهن تي ڪهڙو اثر پوندو؟

  ٻيلن جي سنڀال لهڻ الِء بــرادريــن وٽ ڇا ٻيلي جي ڪن حصن الِء پائدار طريقا استعمال ڪرڻ گهرجن؟
 ڪهڙي قس  جي ڄاڻ .هي ته جيئن ان جي مدد سان اهڙيون تبديليون .ڻي سگهجن؟

  ٻيلن جي پائدار سنڀال کي ڪامياب بڻائڻ الِء اسانکي ڪهڙن قسمن جي گُرن ڄاڻن جي ضـرورت .هـي؟
جيڪڏهن اسان اهڙن گرن کان اڻڄاڻ .هيون ته ڇا اهي سکي سگهون ٿا؟ ڇا ان الِء اسانکي ٻين تنظيمن تـي 
ڀاڙڻ گهرجي؟ اسانکي جن تنظيمن تي ويساهه .هي ته اهي اسانکي گرن سيکارڻ ۽ ڄاڻ مهـيـا ڪـرڻ ۾ مـدد 

 ڪري سگهن ٿيون تن سان گهرو ناتو ڪيئن جوڙڻ گهرجي؟

   اهڙيون تنظيمون جيڪــي ســٺــي   اسان جي برادري پنهنجن ٻيلن جي رٿائن تي ڪيئن ضابطو رکي سگهي ٿي؟
طرح سان منظ  ٿين ٿيون اهي سدائين ٻيلن ۾ ٻين ۽ ٻاهرين کي سگهارو ۽ چٽو سنيهو ڏينديون رهن ٿـيـون، تـه هـو  

 عام طور تي جيڪو چاهين ٿيون ان مان ٻيلن جي پائدار رٿائن رستي وڌ ۾ وڌ فائدو حاصل ڪري سگهن ٿيون  

  عام طور تي اهڙي پيــداوار مــلــڪــي يــا اسان پنهنجي پيداوار مارڪيٽ تائين ڪيئن رسائي سگهون ٿا؟
پرڏيهي مارڪيٽن تائين پهچائڻ مهانگي ٿئي ٿي بنسبت مقامي مارڪيٽ جي  جڏهن ته، مـقـامـي قـيـمـتـون 

 گهٽ هجن ٿيون ته وڪرو به گهٽ قيمت تي ٿين ٿيون 

  جيڪڏهن توهان پنهنجي ٻيلن جي پيداوار جي اسان جي ٻيلن جي پيداوار ڪيتري قيمتي ٿي سگهي ٿي؟
 Fair Tradeسٺي قيمت حاصل ڪرڻ بابت ٻڏتر ۾ .هيو ته ان الِء توهان ڪن فيئر ٽريڊ .رگـنـائـيـزيشـن )

Organization ( )سان لهه وچڙ ۾ اچي سگهو ٿا )ڏسو حواال 

  ڇا نئين انتظامي رٿا سبب ڪن ماڻهن جي ٻيلن جي استعمال نئين رٿا سان ڪهڙيون تبديليون اينديون؟
 ڪرڻ جي لياقت محدود ٿي ويندي؟ ان جي موٽ ۾ برادري جي ڪهڙي  طرح سان مدد ڪري سگهجي ٿي؟
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 ٻيلي کي بچائڻ ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿيڻ 

جيتري، ٻيلن مان فائدو حاصل ڪندڙ وڌ ۾ وڌ گهڻين ٽولين سان ڀائيواري ڪبي، اوتري دلجاِء ٿيندي ته ٻيـلـي جـو 
اهڙي طرح سان استعمال ٿي رهيو .هي جيڪو هر هڪ جون ضرورتون پوريون ڪـري سـگـهـنـدو  جـيـڪـڏهـن 

 پنهنجي تر کان ٻاهر ماڻهن سان ڀائيچاري ڪجي ته ان سان پڻ توهان جن حقن جو بچاُء ٿي سگهندو 

 اميزان جي برساتي ٻيلي جو گڏجي بچاُء ڪرڻ

جا ماڻهو، اصل اتي جا رهواسي نـه .هـن جـتـي هـاڻ زنـدگـي گـذاري رهـيـا .هـن،  (Amazanga)امئزانگا 
قبيلي جي ماڻهن جو، اميزان مان مجبوراً پنهنجا اباڻا پٽ ڇڏڻ جو سبب تيل هارجڻ  (Quichua)ڪوئيچوئا 

هيو  پر جڏهن سندن نون اجهن کي به ٻيلن کي صاک ڪرڻ ۽ صنعتي پوکي سبب خطرو وڌنـدو ويـو تـه هـنـن 
پنهنجي زمين کي پنهنجي ماڻهن جي ريتن رسمن رستي سنڀالڻ جو وچن ڪيو يعني ته شڪار ڪرڻ، مـ ـي 

 مارڻ ۽ کاڌي ۽ دوائن الِء ٻوٽا گڏ ڪرڻ جيڪو سندن زمينن جي بچاُء جو هڪ بهترين طريقو هيو 

ڳوٺاڻن پنهنجن بين االقوامي ڀائيوارن کي مدعو ڪري فوٽو ڪڍرايا ۽ ٻيلن کي رسمي طـور سـان اسـتـعـمـال 
ڪرڻ جون فلمون ڀرايون جيڪي هنن مختلف ملڪن جي ماڻهن کي وڃي ڏيکاريون  ڪيترن سالن کـانـپـوِء 

 هيڪٽر ٻيلو خريد ڪيو  2000امئزانگا جا رهواسي ايترا پئسا گڏ ڪري چڪا هيا جو هنن اٽڪل 

ايتري گهڻي زمين خريدڻ سبب سندن پاڙي ۾ رهندڙ، شئار قبيلي ۾ شڪ پيدا ٿيو  جڏهـن شـئـاريـن سـاڳـي  
زمين تي پنهنجي  مالڪي جي ڳالهه ڪئي تڏهن امئزانگانين محسوس ڪيو ته کانئن غلطـي ٿـي .هـي جـو 
هنن بين االقوامي تنظيمن سان ته ڀائيواري ڪئي پر پنهنجين پاڙيسرين سان صـالح ۽ مـعـاهـدو نـه ڪـيـو  
شئاري ايترا ته ڪاوڙيل هيا جو هنن جهيڙي ڪرڻ جي ڌمڪي ڏني  امئزانگانين ۽ شئارين پاڻ ۾ ڪيتـريـون 
گڏجاڻيون ڪري ڪن گڏيل اصولن هيٺ ٻيلي ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿيڻ تي راضي ٿيا  جيـئـن تـه ڪـوئـيـچـوئـا ۽ 

 شئارين جي ٻيلن جي بهتر استعمال بابت ساڳئي سوچ هئي ان سبب منجهن سوالئي  سان سهڪار پيدا ٿيو 

هنن زمين کي هڪ ٻيلي الِء سانڍي ڇڏيو ۽ ٻيلن جي سنڀال جي رٿا تي عمل ڪندي وڻـن نـه وڍڻ ۽ روڊن نـه 
قـرار ڏئـي ايـنـدڙن ”  اميزان جي سڀني اصلي قبيلن جو .بـائـي ورثـو“ ٺاهڻ جو فيصلو ڪيو  سڄي  زمين کي 

نسلن الِء محفوظ ڪري ڇڏيو  ايئن اتي ويجهي ۽ پري کان ايندڙ سياحن تائين رسائي ڪـري امـئـزانـگـا جـا 
رهواسي پنهنجو ٻيلو بچائي، ثقافت سانڍي ٻين کي پنهنجن پنهنجن ٻيلن جي ڀونئين کي بچـائـڻ ۾ مـددگـار 

 ثابت ٿي سگهندا 
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 رکاڻ

قائ  ڪرڻ به هڪ اهڙو طريقو .هي جنهن هـيـٺ  (forest reserves)۽ رکاڻيون  (forest parks)تفريحي ٻيال 
حڪومتن ۽ بين االقوامي تنظيمن کان ٻيلن جي تحفظ ۽ ماحولياتي سيـاحـت کـي زور وٺـائـڻ الِء سـهـائـتـا وٺـي 

اهوئي سمجهن ٿيـون تـه ڪـنـهـن ٻـيـلـي کـي  ماحول دوست تنظيمونسگهجي ٿي  جڏهن ته ورلي، حڪومتون ۽ 
سنڀالڻ ۽ سانڍڻ جو واحد طريقو ماڻهن کي ٻيلن کان پري رکڻ .هن  ان لحاظ کان هو ڪيترن ڳالهين ۾ غلط .هن  
ڇو ته، ٻيلن ۾ رهندڙن کي ئي اها خبر هجي ٿي ته ٻيلن جي سنڀال ۽ انهن جو استعمال ڪيئـن ڪـجـي  ٻـيـلـن ۾ 
رهڻ، تفريحي ٻيلن جي سنڀال لهڻ ۽ سانڍڻ جهڙا ڪ  مقامي ماڻهو بهتر طريقي سان ڪري سگهن ٿـا بـنـسـبـت 

 ڪنهن حڪومت يا ماحول دوست ڪارڪنن جي 

ڪن اهڙين برادرين کي رکاڻ جي وسيلن تائين پهچ هجي ٿي، جن جو حڪومت ۽ مقامي برادرين جي ٺاهن هيـٺ 

 سڏجي ٿو  (co-management scheme)گڏيل انتظام هاليو وڃي ٿو  اهڙي ٺاهه کي گڏيل انتظامي رٿا 

گڏيل انتظامي رٿا، هڪ اهڙي ڀائيچاري .هي جنهن هيٺ ماڻهو پنهنجن رسمي ۽ پائدار طريقي سان ٻيلن ۽ ٻـيـلـن 

جي پيداوار جو استعمال ڪندا رهن ٿا  رکاڻ سنڀاليندڙ برادريون، ٻين برادرين کي به ٻيلن جي سانڍ جي اهـمـيـت 

 بابت سکيا ۽ تعلي  ڏيئي سگهن ٿيون 

پر هتي ته اسان 

سدائين دوائون 

گڏ ڪرڻ ايندا 

 .هيون 

اسانکي ان بابت 

سرڪار سان 

 ڳالهائڻ گهرجي 
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 ٻيال جيڪي ماڻهن ۽ وڻن ٽڻن کي جياريندا رهن ٿا

تاپاجوس ڪميونٽي فاريسٽ رزروائر جا رهاڪو رسمي طور تي پنهنجي گـذ سـفـر الِء 
پوکي، شڪار ۽ ٻيلن جي پيداوار مان ٽوڪرا، هڙهيون ۽ دستڪاري جو سامان ٺاهيندا رهندا هيا  جـڏهـن تـه 
کين دوائن، اوزارن، ٻارڻ، بجلي  ۽ ٻين شين جي به ضرورت پوندي رهندي هئي جن رستي کين پئسو ڪمـائـڻـو 

جي گڏيل مقامي .بادي  الِء جنهن ۾ .فريڪي ۽  (Caboclo)پوندو هو  ڪجهه مالي مدد سان هنن ڪباڪلو 
 يورپي نسل جا ماڻهو هيا هڪ واڍڪو ڪارخانو کوليو، جنهنکي هنن، ڪباڪلو ورڪشاپ جو نالو ڏنو 

ورڪشاپ ۾ هنن رڳو اهڙن وڻن جي ڪاٺي استعمال ٿي ڪئي جيڪي پوکي ڪرڻ الِء زمـيـن تـان ڪـٽـيـا 
 ويندا هيا، هو انهن مان فرنيچر ٺاهي مقامي مارڪيٽ رستي سڄي برازيل ۾ وڪرو ڪندا هيا 

.مدني کين، ڪاٺ مان وڌيڪ شيون ٺاهي وڪڻي وڌيڪ پئسن ڪمائڻ الِء سوچڻ تي مجبور ڪيو  جـڏهـن 
پـائـدار “ ۽ ”  ٻـيـلـن جـي وچـور“ ته کين ڪنهن به بيٺل وڻ وڍڻ جي تيسيتائين اجازت نه هئي جيسيتائين وٽن 

 ( جي ڪاپي وزارت ماحول کان پاس ٿيل نه هجي sustainable management plan” )انتظامي رٿا

سرڪاري گهرجون پوريون ڪرڻ الِء کين اهڙي سڄي معلومات گڏ ڪرڻي ٿي پيئي ته، سڄي ٻـيـلـي ۾ ڪـل 
ڪيترا وڻ .هن ۽ هر سال ڪيترا نوان  ٽڻا .هن  سرڪار کي اعتبار ئي نٿي .يو ته ڳوٺاڻا، جن مان گهڻا نـه تـه 
لکي ۽ نه ئي پڙهي ٿي سگهيا اهڙو ڪ  ڪري سگهندا  پر، ڳوٺاڻا ته ٻيلي جي ان ڪ  جا وڏا مـاهـر هـيـا  هـو 
ڪيترن سالن کان ماحولياتي سائنسدانن الِء سڄي ٻيلي جا سونها رهـنـدا ۽ کـيـن جـانـورن ۽ ٻـوٽـن بـابـت 
سيکاريندا رهيا هيا  موٽ ۾ سائنسدانن کين هڪ اهڙو سادو گُر ڏسيو جنهن رستي هو ڪنهن وڻ جـي واڌ ۽ 
اهو هر سال ڪيترو وڌي ٿي سگهيو ان جي ماپ ڪڍي ٿي سگهيا  ڳوٺاڻن هڪ اهڙي رٿا تيار ڪئـي جـنـهـن 
هيٺ هو ننڍيون پر معياري شيون ٺاهي ٿي سگهيا جهڙوڪ: وڍڪٽ الِء اڏيون وغيره  ايئن هو ڪاٺ جـو رڳـو 

 ايترو استعمال ڪندا رهيا جيترو هڪ سال ۾ وڌي سگهيو ٿي 

وزارت صحت سندن رٿا جي منظوري ڏني  هاڻ ڪباڪلو ورڪشاپ کين ڪمائڻ جي اجازت ڏئي ٿو پر ٻيلن 
 جي ناجائز استعمال کانسواِء  

ڪباڪلو ورڪشاپ جي ٻيلن جي رهواسين اهو ڪجهه ڪيو .هي جنهن الِء ڪيترائي سائنسدان، معـاشـي 
ماهر ۽ ترقياتي ورڪر هڪ ڊگهي عرصي کان ڪوششون ڪندا رهيا .هن: ٻيلن الِء هڪ اهڙي سگھاري رٿـا 

 جوڙڻ جيڪا سندن برادري  ۽ انهن جي ٻيلن الِء پائدار هجي 
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 (Reforestation)ٻيهار ٻيالڪاري 
قدي  ٻيال، )اهڙا پراڻا ٻيال جن کي ڪڏهن به نه ته وڍيو ۽ نه ڪو سنگين ڇيهو پهچايو ويو .هي( .هستي .هستي نايـاب  
ٿي رهيا .هن، جيڪڏهن هڪ دفعو به اهڙا قديمي ٻيال هٿن مان ويا ته اهي وري نوبنا ٿي انهن انيڪ قسمن جي جانورن  

 secondary۽ وڻن ٽڻن جا ڀنڊار ٿي نه سگهندا جيڪي منجهن اڳ ۾ مـوجـود هـيـا  جـڏهـن تـه، ٻـيـهـاري ٻـيـلـن ) 
forest کي جيڪڏهن  ٽڻ جون ٻيهر سازگار حالتون مهيا ڪيون وڃن تـه  )  ڇيهو رسايل ٻيال جيڪي ٻيهر  ٽي پون ٿا

اهي به قديمي ٻيلن جهڙا ڪيترا وسيال مهيا ڪري ۽ گوناگون جيوت پالي سگهن ٿا  ان کانسواِء ماڻـهـو جـڏهـن ٻـيـال  
 پوکين ۽ انهن جي سٺي  طرح سان سنڀال لهن ٿا ته اهي به برادرين جي صحت سهائتا الِء گهڻا وسيال مهيا ڪن ٿا  

هڪ صحتمند ٻيلي کي وڌڻ ۾ وقت لڳي ٿو  جڏهن ته انهن کي  ٽڻ ۾ زور وٺائڻ الِء توهان به ڪيتريـون ڳـالـهـيـون 
ڪري سگهو ٿا جهڙوڪ: پنهنجي عالئقي جي زمين جي کاڌ روڪڻ، زمين تيار ڪرڻ، ديسي يا عالئقي الِء مـوزون 
وڻ پوکڻ سان ٻيلي کي سٺي واڌ ڪرڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي  هڪ صحتمند ٻيلي کي زور وٺـرائـڻ جـو هـڪ ٻـيـو 

 ).11طريقو وڻن جي قدرتي طريقن سان واڌ ڪرڻ به .هي )ڏسو باب 

 ڇا وڻ پوکڻ سدائين مددگار ٿين ٿا؟

ڪنهن به وسندي  ۾، ٻيهار ٻيالڪاري رٿا تيار ڪرڻ کان اڳ ۾ اها پڪ ڪرڻ ضروري سمجهي وڃي ٿـي تـه اهـا 
توهان جي وسندي ۽ مقامي ماحول جون ضرورتون پوريون ڪري سگهندي  اهو به ممڪن ٿـي سـگـهـي ٿـو تـه وڻ، 
محدود پاڻي ۽ زمين جي حالت ۾ پوکن تي چڙهت ڪن  جڏهن ته ورلي،  ٽندڙ وڻن جي سخت ماحولياتي حالتن ۾ 
سنڀال ڪرڻ تمام وڏو ڪ  ٿئي ٿو  پر جي وڻ اهڙن هنڌن تي پوکجن جتي اهي  ٽي نه سگهن يا انهن جي سـنـڀـال 

 لهي نه سگهجي ته اهڙيون رٿائون ناڪام ٿين ٿيون ۽ وڻ سڪي وڃن ٿا 

جيڪڏهن توهان جي برادري ٻيلن جي مال تي ڀاڙيندڙ .هي جهڙوڪ عمارتي ڪاٺ يـا مـيـوو وغـيـره تـه اهـڙيـن 
حالتن ۾ ٻيلن جا وسيال ترت حاصل ڪرڻ الِء وڻ پوکڻ هڪ ڏاهپ وارو قدم ثابت ٿـي سـگـهـي ٿـو  جـيـڪـڏهـن 
توهان جي برادري جو مکيه مدار ان سبب ٻيلي تي .هي ته جيئن شڪارگاهه جون سهولتون هجن يـا مـٽـي، هـوا ۽ 
پاڻي  جو بچاُء ڪري سگهجي ته توهانکي تهانئين وڌيڪ فائدو ملي سگهي ٿو  بشرطيڪ توهان زمين جـي اهـڙن 

 استعمال هيٺ ايندڙ هنڌن جو استعمال نه ڪري اتي پاڻهي  ٽندڙ وڻن ٽڻن کي واڌ ڪرڻ ڏيو 

ٻيال، هر هنڌ پوکڻ مناسب نٿا ٿين  رڳو ڪي وڻ قدرتًا ريگستانن، ڌٻڻي هنڌن يا چراگاهن ۾ ٿين ٿـا  جـيـڪـڏهـن 
ماڻهو اهڙن هنڌن تي وڻن پوکڻ جي ڪوشش ڪندا ته ان سان وڻن ۽ جانورن جو توازن هيٺ مٿي ٿـي ويـنـدو  پـر 
جن هنڌن تي گهٽ وڻ ٿين ٿا جهڙوڪ شهر ۽ ڳوٺ اتي لنگھن، رستن، ڪارخانن ويجهو ۽ باغن بـاغـيـچـن ۾ وڻ 

 پوکڻ سان سڄي وسندي  جي صحت ۽ چڱڀالئي تمام وڏي حد تائين بهتر ٿي وڃي ٿي 

 زمين جو مالڪ ڪير .هي ۽ ڪهڙا قانون .هن؟

جيڪڏهن توهان ڪنهن زمين تي ٻيهار ٻيالڪاري ڪرڻ ۽ اڳتي هلي ان جو ثمر استعمال ڪرڻ چـاهـيـو ٿـا تـه، 
پڪ ڪريو ته اهڙي ٻيلي جي مچڻ کانپوِء اهو توهانکي استعمال ڪرڻ ڏنو ويندو  اهو ڄاڻڻ ته اها زمـيـن قـانـونـي 
طور تي ڪنهنجي ملڪيت .هي اتي ٻيلي پوکڻ کان اڳ ۾ اجات وٺڻ توهان الِء فائديمند ٿينـدي ۽ اڳـتـي هـلـي 
ڪي به مسئال پيدا ٿي نه سگهندا  هڪ اهڙي بنجر ۽ بيڪار رهندڙ زمين جڏهن هڪ صحتمند ٻـيـلـي ۾ مـٽـجـي 
وڃي ٿي ته قيمتي ٿي پوي ٿي  جڏهن ته ڪن هنڌن تي اهڙا به قانون .هـن جـتـي ڪـن قسـمـن جـي وڻـن وڍڻ ۽ 
استعمالڻ جي منع .هي  ڀلي ته پوِء اهڙا وڻ ماڻهن پاڻ ئي ڇو نه پوکيا هجن  اڳ ۾ ڏسو ته توهان جتي رهـو ٿـا اتـي 

 ڪو اهڙو قانون ته ڪونهي 
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 مختلف وڻ مختلف ضرورتون پوريون ڪن ٿا

مختلف قسمن جي وڻن پوکڻ کان اڳ ۾ اهو فيصلو ڪرڻ ۽ ڏسڻ گهرجي ته وسندي  جي ماڻهن جـون ڪـهـڙيـون 
 گهرجون ۽ ضرورتون .هن 

پر اسانکي ته پنهنجي 

پاڻي  جي رسد جو به بچاُء 

 ڪرڻو .هي 

مونکي ته پنهنجي 

ڪهول الِء کاڌو، 

دوائون ۽ جانورن الِء 

 چارو کپي

جيئن ته هر هڪ جي گيان جي استعمال ڪرڻ ۽ سڀني جي 

ضرورتن ڏانهن ڌيان ڏيڻ الِء وقت ڏيڻو ۽ صبر کان ڪ  وٺڻو 

پوي ٿو، ان سبب سڄي راڄ الِء هڪ سٺي رٿا تيار ڪري 

 سگهجي ٿي 


