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برادريَء الِء کاڌي جي ضمانت

ماڻهن کي تندرست رهڻ الِء طاقتور کاڌن کائڻ جي ضرورت ٿئي ٿي .جيڪڏهن اسان پنهنجي ۽ پنهنجي ڪٽنبب
الِء جهجهو کاڌو اپائي يا خريد ڪري نه سگهون ته اهڙين حالتن ۾ اسان کي بک ۽ کباڌي جبي اوڻبائبيَء سبمبيبت
صحت جي ڪيترن مسئلن سان منهن ڏيڻو پوي ٿو.
کاڌي جي ضمانت جو به اهو ئي مقصد آهي ته ،هرهڪ کي سڄو سال سٺو ۽ طاقتور کاڌو نصيب ٿيندو رهببي تببه
جيئن چست ۽ تندرست زندگي گذاري سگهجي .ان جو اهو به مقصد آهي ته کاڌو ،اهڙي طرح سان اپايو ۽ ورهبايبو
وڃي جنهن سان هڪ صحتمند ماحول ،برادريَء ۾ پاڻتي ڀروسي سميت راڄ جي هر فردکي سٺو ۽ جبهبجبهبو کباڌو
حاصل ٿي سگهي.
بک جا ڪيترائي ڪارڻ آهن .جن مان ڪي ماحولياتي جهڙوڪ :ناقص زمين ،آبهوا ۾ تبديلي ۽ پاڻيَء جبي اڻبهبونبد آهبن.
انهن ڪارڻن سبب پيدا ٿيندڙ بک ۽ بدحاليَء کي پائدار زراعت (ڏسو بابت  2 ،2۽  )11رستي حل ڪري سگهجي ٿو.
بک جا ٻيا سبب سياسي آهن جهڙوڪ :کاڌي جي شين جون نامناسب قيمتون ،کاڌي پيدا ڪرڻ الِء زمين نه هجبڻ،
مارڪيٽن ۽ منڊين سميت کاڌ خوراڪ جي سرشتن تي وڏين ڪمپنين جو قبضو ،انهبن ۽ اهبڙن ٻبيبن سبيباسبي
سببن ڪري پيدا ٿيندڙ بک جي مسئلن کي برادرين جي تن ِظيمن رستي حل ڪري سگهجي ٿو.
کاڌي اپائڻ الِء اسان کي زمين ،پاڻي ،اوزارن ،ٻج ۽ پوک ڪرڻ جي طريقن جي ڄاڻ هجڻ ضروري آهي .اها پڪ ڪرڻ
ته ،هر هڪ کي جهجهو کاڌو حاصل ٿي سگهي ٿو ان الِء انصاف ڀرئي ورهاست جي ضرورت آهي ،کاڌن جون قيمبتبون
خريد ڪري سگهڻ جيتريون ،مقامي منڊين جو هجڻ ۽ کاڌي جي ضمانت جي ضرورت آهي .اهڙيون سڀ ڳبالبهبيبون
حاصل ڪرڻ الِء اسان سڀني کي هڪ انصاف ڀرئي ۽ جٽائدار دنيا الِء اوس ڪم ڪرڻو آهي .ايئن هڪ صحبتبمبنبد
ماحول ۽ سماجي عدل انصاف الِء ڪم ڪرڻ سان ئي هر هڪ الِء کاڌ خوراڪ جي ضمانت ڏئي سگهجي ٿي.
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پوکي راهيَء ۾ تبديليون
ڪمبوڊيا جي پري وينگ ) (Prey Vengڳوٺ جي سڀني رهواسين کي سڌ آهي ته ،هو هبڪ ڊگبهبي زمبانبي
کان پاڻکي پالڻ الِء جهجهو چانور اپائيندا رهيا آهن .چانورن سان گڏ هو رسمي طور تي قدرتي طور تي ٿبيبنبدڙ
ساوڪ ،مڇي ،گوج ،نانگ ۽ سارين جي پوک ۾ ٿيندڙ ٻيا ڪيترا جانور ،ميوو ،ٻيلن مان ٻبونبن جبون پباڙون ۽
شڪار ڪندڙ جانورن جو گوشت کائيندا رهيا آهن .اهڙي کاڌي کائڻ سبب هو سڄو سال تنبدرسبت رهبن ٿبا
سواِء جنگي ۽ سيالبي حالتن جي.
اها  22سالن کان به اڳ جي ڳالهه آهي جڏهن سرڪار ڪن قسمن جي مکيه فصلن جهڙوڪ سارين جي اپبت
وڌائڻ الِء زراعت جا نوان طريقا متعارف ڪرائڻ شروع ڪيا ته جيئن پرڏيهي واپار رستي وڌيڪ ناڻو ڪمائي
سگهجي .اهڙا نوان طريقا عالمي سطح تي زراعت ۾ ايندڙ تبديلين جو هڪ حصو هيا جن کي چاالڪيَء سبان
“سائي انقالب” ) (Green Revolutionجو نالو ڏنو ويو .سائي انقالب جي آڙ ۾ ڪيميائي جيبتبمبار دوائبن
پيسٽيسائيڊن ۽ ڀاڻن جي استعمال ڪرڻ الِء همٿايو ويو ته جيئن عام رواجي رسمي طريقن جي ڀيٽ ۾ وڌيبڪ
اپت حاصل ڪري سگهجي .ساڳئي طرح سان فصلن اپائڻ ۽ الباري ڪرڻ الِء آبپاشيَء جا شاهي سبرشبتبا ببه
ڪتب آندا ويا
جڏهن زراعت جا اهي نوان طريقا استعمال ٿيڻ شروع ٿيا ته پري وينگ جي ماڻهن به چبانبورن جبي وڏي اپبت
حاصل ڪري وڪڻڻ شروع ڪئي .حاصل ٿيندڙ ڪمائيَء مان هنن پنهنجي گهرن ۾ سبڌارا واڌارا آنبدا ،روڊ
رستا ٺاهيا ۽ پنهنجي ذاتي استعمال الِء ڪيتريون شيون جهڙوڪ لٽاڪپڙا ۽ رئبڊيبا وغبيبري خبريبد ڪبيبا.
ڳوٺاڻن مال جو ڀاڻ استعمال ڪرڻ بند ڪري ڇڏيو .خشڪ موسم ۾ ٿيندڙ فصلن مان سارين جبي واري ونبي
ڪرڻ ڇڏي ڏني نه رڳو ايترو پر زراعت جي اڳوڻن رسمي طريقن ۽ رواجن کي به ڇڏي ڏنو.
نون طريقن سان وڏن وڏن عالئقن ۾ ڪو به هڪڙو فصل پوکڻ تمام سٺو ثابت ۽ حاصل ٿبيبنبدڙ اپبت ۾ گبهبڻبو
واڌارو ٿي ٿيو .پوِء وقت سان گڏ هنن محسوس ڪرڻ شروع ڪيو ته نه رڳو زمين ،پر سندن کائڻ جا طبريبقبا ببه
تبديل ٿي ويا آهن .گند گاهه ناس ڪندڙ دوائن سبب قدرتي طور پيدا ٿيندڙ ساوڪ جيڪا هو کائبيبنبدڙ هبيبا
ختم ٿي ويئي آهي .مڇي ۽ ٻيو جهنگلي کاڌو اڻلڀ ٿي ويو آهي .ايبئبن آهسبتبي آهسبتبي هبو جبيبتبوڻبيبڪ
ڪيميائي مادن جي استعمال ڪرڻ تي وڌيڪ خرچ ڪندا ٿي رهيا تنهن هوندي به کين هاڻ کائڻ الِء چانبورن
کانسواِء ٻيو ڪجهه به نه هيو .ايترو گهڻو وقت به نه گذريو ته سندن زمين صحتمنبد فصبلبن پبيبدا ڪبرڻ کبان
ويهجي ويئي ۽ سارين جي پيداوار به گهٽجڻ شروع ٿي.
وڌندڙ بک ۽ بدحالي بابت ڳوٺاڻن ويهي ويچار ۽ مشورا ڪرڻ شروع ڪيا .پوکي راهيَء جي پبراڻبن طبريبقبن،
جنهن ۾ هڪ ئي وقت ڪيترا فصل پوکيا ويندا هيا ،زمين جي مٽا سٽا ۽ قدرتي ڀاڻ رستي سڄو سبال ٿبيبنبدڙ
فصلن تي سوچيو ويچاريو .کين اڳين رسمي طريقن ۾ ڪيترائي فائدا نظر آيا تنهنڪري هنن فيصلو ڪبيبو
ته هو اڳتي ،اهي ئي اختيار ڪندا .ساڳئي وقت هنن ڪيترا نوان آزمودا به ڪرڻ شروع ڪيا جهڙوڪ گهبانبو
رونبو ڪرڻ ۽ زمين جي ساڳئي نڪري ۾ مختلف پوکون پوکڻ.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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ايئن هو ڪيترا سال ،تيسيتائين بکون ڪانيندا رهيا جيسيتائين زمين جهجهي ڪيميائبي اسبتبعبمبال جبي
تاثير کان آجي ٿي وري زرخيز ٿي نه سگهي .هاڻ پري وينگ جا ڳوٺاڻا کاڌي طور پاڻڀرا آهن .جيتوڻيڪ واپبار
الِء ونن گهٽ چانور آهي تنهن هوندي به کائڻ الِء قسمين قسمين کاڌا .جيئن ڳوٺاڻن جي هڪ وڏڙي ِمبيبس نِبي
)(Meas Neeچيو “ ،هاڻ اسان کاڌو اهڙي طرح سان اپايون ٿا ،جيئن اسانجا وڏڙا اپائيندا هيا تنهنبڪبري نبه
رڳو وڏڙا خوش آهن ،زمينون خوش آهن ته اسان به تندرست آهيون”.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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ڪنهن برادريَء جي کاڌي جي ضمانت ڇا آهي؟
اهو سمجهڻ الِء ته ڪنهن برادريَء کي جهجهي صحتمند کاڌي حاصل ڪرڻ ۾ ڪهڙا مسئال ٿي سگهن ٿا .انهبن سبڀبنبي
مختلف ڳالهين تي هڪ نظر ڦيرايو جيڪي مجموعي طور تي کاڌي جي ضمانت ۾ رنڊڪون پيدا ڪن ٿيون.

.

جيتمار دوائن ،زهريلن ڪيميائي مادن ،روڳي جيوڙن سبب متاثر ٿيل کاڌو يا ِجي ِاي کاڌا (ڏسو باب  )12دسبتبيباب
ته ٿين ٿا پر اهي سٺا ۽ صحت بخش ثابت ٿي نٿا سگهن .ان کانسواِء رڌبچاَء جي سٺين جاين ،گهڻي وقت ۽ ٻارڻ نبه
هجڻ سبب عام طور تي ماڻهو جھجهو مشيني کاڌو ( (processed foodاستعمال ڪن ٿا جبيبڪبو اڳبتبي هبلبي
صحت جا مسئال پيدا ڪري سگهي ٿو.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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 12ٻج
هن سرگرمي رستي ماڻهو ان ڳالهه سان سهمت ٿي سگهندا ته سندن برادريَء جي کاڌي جي تحفظ جون ،وڌ ۾ وڌ اهم
گهرجون ڪهڙيون آهن ،پوِء ان آهر کين پنهنجي برادريَء ۾ اهڙين تبديلين آڻڻ الِء همٿايبو جبن سبان کباڌي جبي
تحفظ ۾ بهتري اچي سگھي ٿي.
وقت 8 :ڪالڪ
سامان 12 :ٻج هر نوليَء الِء ،رنگين پينون يا مارڪر ،پوسٽرن وارا وڏا پنا.
 2کان  12ماڻهن جون نوليون ٺاهيو .هر نوليَء کي چئو ته اهڙيون ڳالهيون ٻڌائين جن سان کاڌي جي ضمانت پبيبدا
ٿئي ٿي جهڙوڪ :کاڌي جي پيداوار ،کاڌي جو گدامڻ يا ذخيرو ڪرڻ ۽ مارڪيٽ جتي صحت بخش کاڌو وڪبرو
ڪيو وڃي ٿو ۽ کاڌي اپائڻ الِء سٺي زمين وغيري .ٻهراڙين جي برادرين کي جيڪي پوک ۽ شڪبار ڪبن ۽ مبڇبي
مارين ٿيون تن الِء شهرن ۾ رهندڙن جي ڀيٽ ۾ کاڌي جي ضمانت جا مختلف مسئال ٿي سگهن ٿا.
هر نوليَء کي  12ٻج ڏئي کين چئو ته فيصلو ڪري ٻڌايو ته کاڌي جي ضمانت جا ڪهڙا پبهبلبو ببرادريَء ۾ مسبئبال پبيبدا
ڪري رهيا آهن .جتي وڌيڪ مسئال هجن اتي وڌيڪ ٻج رکو .مثال طور؛ ڇا ڪي ڪٽنب ان سبب بکون ڪانين ٿا جبو
ونن کاڌي سانڍڻ جو ناقص انتظام آهي؟ يا ونن سواريَء جو بندوبست ناهي جنهن رستي مارڪيٽ تائبيبن کباڌو رسبائبي
سگهجي يا مارڪيٽ ئي موجود ناهي جتان کاڌو خريد ڪري سگهجي؟ يا فصل جي جيتن ،ناقص زميبن يبا پباڻبيَء جبي
اڻاٺ جو مسئلو آهي؟ انهن ڳالهين سان کاڌي جي ضمانت جي ڪمزور پهلوئبن جبي بباري ۾ نشبانبدهبي ڪبرڻ ۾ مبدد
ملندي .وسنديَء جي مختلف ماڻهن جا مختلف مسئال ٿي سگهن ٿا .پڪ ڪريو ته ،هر هڪ جي مسئلي کي ٻڌو وڃي ٿو.
جڏهن هر نولي ،کاڌي جي ضمانت جي پنهنجي وڌ ۾ وڌ اهم مسئلن جي سڃاڻپ ڪري ته پوِء ڏسو تبه اهبي ڪبهبڙن مبقبامبي
طريقن سان بهتر ٿي سگهن ٿا .جيڪڏهن کاڌي جي پيداوار ئي هڪ وڏو مسئلو آهي ته ڇا ڪي اهڙا فرد به آهن جن کي گهر ۾
واڙين ڪرڻ جي ڄاڻ آهي ۽ گر ايندا هجن يا زراعت جي طريقن ۾ سڌارا آڻي سگهندڙ هجن؟ جيڪڏهن کاڌي جبو سبانبڍڻ
هڪ وڏو مسئلو آهي ته ان ۾ ڪهڙين ڳالهين رستي بهتري آڻي سگهجي ٿي؟ جيڪڏهن مارڪيٽ ناهن تبه ڇبا اهبڙو ڪبو
طريقو آهي جنهن هيٺ هڪ سهڪاري مارڪيٽ کولي صحت بخش کاڌو وڪرو ڪري سگهجي؟ يا برادريَء
تائين کاڌي پهچائڻ الِء ڪا سواري خريد ڪجي .ان ڏس ۾ هر صالح اهميت واري ٿئي ٿي.
اهڙن ممڪن اپائن تي بحث ڪرڻ کانپوِء هر نوليَء کي هڪ ٻيَء وڏيَء شيٽ تي انبهبن جبا
اپاَء لکڻ يا چٽڻ گهرجن جيڪي سندن خيال ۾ وڌ ۾ وڌ عمل جوڳا ٿي سگهن ٿا .پوِء انهبن
اپائن ۾ اهي  12ٻج ورهايو .وڌيڪ ٻج انهن اپائن کي ڏيو جيڪبي عبمبلبي طبرح سبان
ڪرڻ جوڳا لڳن.
جڏهن هر نولي مسئلن ۽ انهن جي اپائن جو فيصلو ڪري ڇڏي ته سڀ هڪ وڏي نولبيَء ۾
گڏجي ويهو .اڳي جيان  12ٻج استعمال ڪندي يا هٿ کڻي پنهنجو ووٽ ڏيندي  1يا  8وڌ ۾
وڌ مڃيل اپائن جي چونڊ ڪريو .فيصلو ڪريو ته ،انهن اپائن تي عمل ڪيئن ڪبو .ان ۾
ڪنهنکي شامل ڪيو ويندو ۽ برادري ڪهڙا وسيال مهيا ڪبري سبگبهبنبدي؟ اهبو ڪبم
ڪڏهن شروع ڪري سگهجي ٿو؟ ان الِء ڊگهي مدي وارا مقصد مقرر ڪيو جهڙوڪ “ٻبن
سالن کانپوِء برادريَء جو ڪو به فرد بکيو نه سمهندو” .ساڳئي وقت مختصر مدي وارا مقصد به مقرر
ڪيو جهڙوڪ :هر مهيني برادريَء جا وسيال هڪ هنڌ گڏ ڪري  2مهينن اندر ڪو دڪان کوليو يا ڪبو اهبڙو
زمين نڪرو تيار ڪيو جتي پوکيَء جي موسم شروع ٿيندي ئي پوک ڪري سگهو.
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غذائيت ۽ کاڌي جي ضمانت
جڏهن ماڻهو اگها يا کاڌي جي اوڻائپ جو شڪار هجن ته اهي گهبٽ چسبت رهبن
ٿا ،کاڌي پيدا ڪرڻ جي گهٽ الئق هجن ٿا ،پاڻي ڍوئي نٿا سگهن ،نه ئي گهرن کبي
صاف سٿرو ۽ ماحول کي صحتمند رکي سگهن ٿا .پبر جبڏهبن صبحبتبمبنبد کباڌو
حاصل ٿئي ،پائدار طريقن سان پوکي ڪري سگهجي۽ کاڌا مقامي مبارڪبيبٽ ۾
ملي سگهن ته ماڻهن کي مختلف ۽ صحتمند قسمن جا کاڌا سوالئيَء سان حاصبل
ٿي سگهن ٿا.
 سٺي کاڌي نه کائڻ سان جسم هيڻو رهي ٿو ۽ هيٺيان مسئال پيدا ڪريٿو:


شديد دست خاص طور تي ٻارڙن ۾
ٻالڪپڻي جي ارڙي ) )measlesجيڪا وڌيڪ خطرناڪ ٿي پوي ٿي
حمل ۽ ويم ڪرڻ خطرناڪ ٿي سگھي ٿو ۽ ڄمندڙ ٻار گهڻا ننڍڙا يا اپباهبج
ڄمن ٿا جهڙوڪ آهستي ٿيندڙ ذهني اوسر
رت جي پوڻائي خاص طور تي عورتن ۾
سلهه وڌيڪ عام ۽ گهڻي ترت بدتر ٿي وڃي ٿي.



ذيابيطيس جي بيماري ،جيڪا جسم جي صحيح طرح سان کنڊ استعمال نه
ڪري سگهڻ سبب ٿئي وڌيڪ عام ٿي وڃي ٿي.



ليس زڪام(colds) ،جهڙا هلڪا مسئال وري وري ٿي پون ٿا ۽ عام طبور تبي
گهڻا شديد ٿي اڳتي هلي نمونيا ۽ برنڪائيٽس پيدا ڪن ٿا.



ايڇ آِء وي يا ائڊس ۾ مبتال فرد ،ترت وڌيڪ بيمار ٿي پون ٿبا جبنبهبن سبببب
انهن جون دوائون به اثرائتيون نه ٿيون رهن.
ِ
ليڪوسس ،دم ،ڳورن ڌاتن جو زهر ۽ اهڙا ٻيا مسئال جيڪي ڳورن ڌاتببن
ِس








سان الڳاپي ۾ اچڻ سبب پيدا ٿين ٿا ( ڏسو بباب  12۽  )82وڌيبڪ عبام ۽
گھڻا شديد ٿي وڃن ٿا.

ڊراِء مالنيونريشن
هي ٻار رڳو چمڙي ۽ هڏا آهي

ويٽ مالنيونريشن

کاڌي جي اوڻائپ جا شڪار ٻار آهستي آهستي واڌ ڪن ٿا ،اسڪول ۾ مڙيوئي سکي سگهن ٿا يا ايبتبرا ڪبمبزور
هجن ٿا جو اسڪول به وڃي نٿا سگهن.
کاڌي جي اوڻائپ خاص طور تي ،ننڍن ٻارن جو مسئلو ٿئي ٿو ۽ ان جو هڪدم عالج ڪرڻ ضروري ٿئي ٿو .صحت
جي اهڙن مسئلن بابت وڌيڪ معلومات الِء ۽ سٺي کاڌي رستي انهن جي بچاُء ڪرڻ الِء ڏسو ڪتاب “جت ويڄ نبه
طبيب”.
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چشڪيدار (جنڪ) کاڌو صحت بخش نٿو ٿئي
جڏهن ماڻهن وٽ کاڌي اپائڻ الِء زمين نه هجي ،ڳتيل شهرن ۾ رهندا هجن ،مارڪيٽ مان صحت بخش کاڌو خريبد
ڪري نه سگهن يا پنهنجيون تهذيبي روايتون جيڪي کين صحت بخش کاڌن کائڻ ۾ مبدد ڪبن ٿبيبون وسباري
ويهن تڏهن عام طور تي ،ماڻهو اهڙن کاڌن تي ئي اچي انت ڪن ٿا جن کي جنڪ فوڊ يا چشڪيدار کاڌا سڏجي ٿو
۽ انهن ۾ غذائي طاقت نالي ماتر موجود ٿئي ٿي .عام طور تي ،جنڪ کاڌن کي اهڙن طريقن سان تيار ڪيو وڃي ٿبو
جو منجھائن غذائيت طاقت ختم ٿي وڃي ٿبي
يا ڪيميائي مادن مان گذاريو ،تيبل ۾ ڀڳبو
فراِء ڪيو وڃي ٿو ۽ منجهن تمام گبهبڻبي
کنڊ ۽ لوڻ ٿئي ٿو .ٿورڙي مقدار ۾ اهبي
هاڃيڪار نٿا ٿين .پر جڏهن مباڻبهبو
طاقتبور کباڌن ببجباِء اهبي لڳباتبار
کائيندا رهن ته انهبن سبببب اسبان
کي گهربل غذائي جزا حباصبل ٿبي
نٿا سگهن.

جڏهن زراعت ۾ تبديلي اچي ٿي ته کاڌ خوراڪ ۾ به تبديلي اچي ٿي
سڄي دنيا ۾ هر هنڌ آبادگارن کي پنهنجين زمينن تان ڀڄايو پيو وڃي .جيڪي زمينون مقامي برادرين ۽ راڄن الِء
کاڌ خوراڪ پيدا ڪندڙ هيون اهي هاڻ ،روانگي واپار الِء فصل اپائي رهيون آهن .وڏين وڏين ڪمپنين جو زمينن،
ٻجن ،مارڪيٽن ۽ کاڌ خوراڪ جي ورهاست جي طريقن تي وڌندڙ ضابطو نه رڳو آبادگارن ته اسان سڀنبي کبي پبڻ
هاڃو رسائي رهيو آهي.
ڏينهون ڏينهن صحت بخش کاڌو حاصل ڪرڻ ڏکيو ٿيندو پيو وڃي .هاڻ ته ،گهڻن شهرن ۾ بنسبت تازي مبيبوي ۽
ڀاڄين جي جنڪ فوڊ چشڪيدار کاڌو ،شراب ،ناجائز دوائون ۽ نشو پتو خريد ڪرڻ سولو ٿي پيو آهي .ان سببب
رڳو چند نسلن دوران اسان جي کاڌ خوراڪ ۾ وڏيون تبديليون آيون آهن .اسانجا ابا ڏاڏا گهڻي ڀاڱي تبازن وکبرن
مان تيار ڪيل کاڌا کائيندا هيا ،جڏهن ته هاڻ ماڻهو مشينن رستي تيار ٿيل تمام گهڻا کاڌا کائين ٿا ،جن ۾ غبذائبي
طاقت بجاِء کاڌي سانڍڻ جون شيون ) ،(preservativesچشڪيدار وکر ) ،(flavoringsرنبگ ،وڏي مبقبدار ۾
مٺاڻ (کنڊون ۽ مڪئي جو شربت) ،لوڻ ۽ سڻڀ ٿئي ٿو .ايئن برابر آهي ته اڳي جي ڀيٽ ۾ هاڻ ،اسبان مبان گبهبڻبا
وڌيڪ کاڌو ته کائين ٿا پر اهڙا کاڌا اڳ جي ڀيٽ ۾ گهٽ صحت بخش آهن.
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کاڌن مٽائڻ سان اصلي آمريڪي ماڻهن جي صحت متاثر ٿئي ٿي
اها رڳو چند نسل اڳ جي ڳالهه آهي جڏهن آمريڪا جا اصلوڪا رهاڪو صحت بخش کاڌو کبائبيبنبدڙ هبيبا
جيڪو هو شڪار ڪري حاصل ڪندا ،پوکيندا ۽ جهنگ مان گڏ ڪري اينبدا هبيبا .جبيبڪبڏهبن گبوشبت،
ڀاڄين ۽ ميون جي کوٽ به ٿيندي هئي ته پاڙون ،ٻج ،ڇوڏا ۽ ننڍڙا جانور گڏ ڪري زندگي گذاريندا رهندا هيا.
انڪل  122سال اڳ آمريڪي سرڪار ،اصلي رهاڪن کي ڪن پابندين هيٺ رهبڻ الِء مبجبببور ڪبيبو ۽
سندن الِء شڪار ڪرڻ يا مڇي مارڻ تي بندش هڻي ڇڏي .بجاِء ان جي ته کين اهڙا کاڌا مهيا ڪبيبا وڃبن هبا
جيڪي هو کائيندڙ هيا سرڪار کين وائيٽ فلور ،وائيٽ شگر ۽ پراسس ٿيل جانورن جي چبرٻبي ڏيبڻ شبروع
ڪئي .اڄ به گهڻا اصلي آمريڪي اهڙو سرڪاري کاڌو کائيندا رهن ٿا .گهڻين پابندين سبب کبيبن جبيبڪبو
کاڌو ملي ٿو اهو تريل ۽ جنڪ فوڊ ٿئي ٿو .نه رڳو ايترو پر جن ماڻهن کي سرڪاري کاڌو ملي نٿو سگبهبي اهبي
گهڻي ڀاڱي مڙيو سڙيو کائي وقت گذارين ٿا ڇاڪاڻ ته ،ونن ٻي گهٽ مکياري آهي.
جيئن ته کين گهڻي غير صحت بخش کاڌي کائڻ الِء مجبور ڪيو وڃي ٿو جنهن ۾ گھٽ غذائي طاقت ٿئي ٿبي
ان سبب سندن جسم کي گهربل کاڌا ملي نٿا سگهن نتيجي ۾ گهڻا اصلي آمريڪي حد کبان وڌيبڪ وزنبدار،
دل جي بيمارين ۾ ورتل ۽ صحت جي اهڙن مسئلن ۾ ڦاٿل رهن ٿا جيڪي ناقص کاڌي سان الڳاپيل آهبن .هبن
وقت سندن موت جو هڪ وڏي ۾ وڏو سبب ذيابطيس آهي.

پوکي راهيَء جا رسمي طريقا ب جڏهن مختلف فصل گڏ پوکجن ٿا ته ان سان صحت سٺي رهي ٿي ته زمين به
ايندڙن نسلن الِء محفوظ رهي ٿي.
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مقامي کاڌي جي ضمانت ۾ سڌارا آڻڻ
هر حڪومت کي ڪوشش ڪري اها پڪ ڪرڻ گهرجي ته جيئن ،سندس ڪو به شهري بکيو نه رهي .ان الِء قومبي
حڪومتون اهڙيون رٿائون ٺاهي سگهن ٿيون جن هيٺ زمين کي ڪٽنبي واڙين ( )family farmsالِء استبعبمبال،
زرعي زمينن جو غالظت کان بچاُء ،آبادگارن کي سوال قرض ڏيڻ ۽ پنهنجا مسئال حل ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگهي.
ڪي قومي حڪومتون ،کاڌي جي ضمانت ۾ سڌارا آڻڻ الِء رعايتون به ڏين ٿيون (آبادگارن جي سبهبائبتبا الِء کبيبن
پئسا ڏيڻ ،کاڌي خريد ڪرڻ يا ٻنهيَء الِء) .اهڙين رعايتن ۾ اگهه ۾ سهائتا ڪرڻ به شامل ٿئي ٿي ته جيئن آبادگبارن
کي پنهنجي پيدا ڪيل کاڌي تي ،مارڪيٽ ۾ وڏيون قيمتون ادا ڪري سگهجن ۽ کاڌو خريد ڪندڙ الِء قيمتن تي
اک رکڻ ته جيئن صارفين الِء ضروري کاڌا خريد ڪرڻ جي وس ۾ هجن.
جڏهن ته ،سرڪاري سهائتن جو عام طور تي تڏهن غلط استعمال ڪيو وڃي ٿو جڏهن اهي وڏن ادارن کبي ڏنبيبون
وڃن ٿيون .جيڪي وڏن وڏن صنعتي فارمن جا مالڪ هجن ٿا يا غير صحت بخش کاڌا اُپائين ۽ وڪرو ڪبن ٿبا.
ايئن جڏهن وڏن ادارن جي دٻاَء سبب سرڪاري سهائتا جو ناجائز استعمال ڪيو وڃي ٿو تڏهن نتيجبي ۾ گبهبڻبي
ڀاڱي وڌيڪ بک ۽ کاڌي جي اوڻائي پيدا ٿئي ٿي.
جڏهن ته ،سرڪار سهائتا ڪري يا نه ڪري تڏهن به اهڙا ڪيترا طريقا آهن جن رستي ماڻهو کباڌي جبي مبقبامبي
ضمانت ۾ سڌارو ڪري سگهن ٿا .ننڍين واڙين کانوٺي آبادگارن جا مارڪيٽ منظم ڪرڻ تائين تبديبلبيبن آڻبڻ
سان کاڌي جي ضمانت ۾ سڌارو اچي ٿو ،عام طور تي جلد نتيجا ڏين ٿيون ۽ ماڻهن ۾ اهڙو ڪبم اڃبان ببه وڌيبڪ
شوق سان ڪرڻ الِء اتساهه پيدا ڪن ٿيون.

مقامي کاڌو نه رڳو صحت بخش ٿئي ۽ تازو ملي ٿو ته مقامي ثقافت ۽ معيشت الِء به بهتر ٿئي ٿو.
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برادريَء جي کاڌي جون رٿائون
کاڌي جي ضمانت تڏهن وڌ ۾ وڌ سگهباري ٿبئبي ٿبي
جڏهن ،کاڌو مقامي طور تي اپايو ۽ وڪرو ڪيو وڃي
ٿو .مقامي پيدا ٿيندڙ کاڌو نه رڳو تازو هجي ٿو ته تمام
گهڻو طاقتور به ٿئي ٿو .ان سان جيئن تبه ان عبالئبقبي
جي آبادگارن ۽ واپارين ۾ پئسي جي ڦير گهبيبر ٿبئبي
ٿي ان سبب مقامي معيشيت کي فبائبدو پبهبچبي ٿبو.
ماڻهن ۾ الڳاپا قائم ٿين ٿا ،برادريون طاقتور ٿين ٿيون
۽ اهڙا هنڌ رهڻ الِء وڌيڪ صبحبت ببخبش ٿبيبن ٿبا.
جيئن ته ،غريب برادرين کي عام طور تي ٿورڙي زميبن
برادريَء جي کاڌي جي زرعي رٿائن ۾ پنهنجي سڀيتا
۽ کاڌي جا ڪي نبالبي مباتبر مبارڪبيبٽ هبجبن ٿبا
کي قائم رکڻ ۾ مدد ٿئي ٿي.
تنهنڪري سندن الِء کاڌي جي اپت تي پنهنجبو وري
ضابطو ڪرڻ ۽ وڪرو ڪرڻ خاص طور تي سندن الِء اهم ٿئي ٿو.

مقامي طور تي وڌيڪ کاڌي پيدا ڪرڻ جا طريقا
اهڙيون ڪيتريون رٿائون ،ٿوري زمين يا ٿوري پئسي سان به شروع ڪري سگهجن ٿيون ۽ ان سبان ببرادريبن کبي
وڌيڪ تازي کاڌي حاصل ڪرڻ ۾ مدد ملي ٿي.
ڪٽنبي واڙيون )(Family Gardensهجڻ سان ڪٽنب ۽ ڪهول جي کاڌي ۾ صحت بخش ڀاڄين ۽ ميون جو
واڌارو ڪري سگهجي ٿو.
اسڪولي واڙين )(School Gardensرستي ٻارن کي تازو کاڌو کارائي ته کين اسڪول ۾ کاڌي مهيا ڪرڻ سان
اسڪول ۾ حاضر به رکي سگهجي ٿو .ساڳئي وقت اسڪولي واڙين رستي کين اناج اپائڻ جا طريقا سيکبارڻ سبان
منجهن اهڙي ضروري ڄاڻ به زندي رکي سگهجي ٿي!
برادرين جون واڙيون )(Community Gardensکاڌو مهيا ڪن ٿيون ته اهي ڪچهرين جا هنڌ به ٿي سبگبهبن
ٿيون ،پوِء ڀلي ته اهڙي زمين پنهنجي نه به هجي .برادرين جي واڙين رستي ماڻبهبن کبي انباج اپبائبڻ جبي طبريبقبن
سيکارڻ ،پنهنجا گُر وڌائڻ ۽ نوان ڌنڌا جهڙوڪ هونل ۽ مارڪيٽ شروع ڪرڻ ۾ به مدد ملي سگهي ٿي .ان ڏس ۾
ننڍيون ننڍيون واڙيون به کاڌي جي ضمانت مهيا ڪرڻ ۾ گهڻيون اثرائتيون ثابت ٿي سگهن ٿيون.
برادرين جي سهائتا )(Community supported agricultureسان ٿيندڙ زراعت ۾ آبادگار پنبهبجبو کباڌو
اناج سنئون سڌو استعمال ڪندڙن کي وڪرو ڪن ٿا .ماڻهو ،فصل پوکجڻ کان اڳ ۾ آبادگارن کبي پبئبسبا ڏئبي
ڇڏين ٿا ۽ پوِء فصل لهڻ جي مند ۾ هر هفتي تازو ميوو ،ڀاڄيون ۽ ٻيو کاڌو حاصل ڪبنبدا رهبن ٿبا .اهبڙي الڳبت
ڪرڻ سان صارف ،آبادگارن کي پنهنجي زمين ۽ ڌنڌي قائم ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿا ته مبوٽ ۾ کبيبن طباقبتبور کباڌا
حاصل ٿيندا رهن ٿا.
ٻجن سانڍڻ جي پروگرامن )(Seed saving programs
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سستين قيمتن تي صحت بخش کاڌو مهيا ڪرڻ
جيتوڻيڪ هن وقت سڄيَء دنيا ۾ ،هر فرد جي ضرورت کان جهجهو کاڌو اپايو وڃي ٿو تنهن هوندي به ماڻهو ببکبئبي
پيٽ سمهن ٿا .ان جو هڪ سبب گهڻي ڀاڱي کاڌن جو ايترو مهانگو هجڻ آهي جو ماڻهو خريد ڪري نٿا سگهبن ۽
صحت بخش کاڌو ته عام طور تي مسڪين ماڻهن کي نصيب ئي ٿي نٿو سگهي .ان ڏس ۾ سبرڪبار جبي سبهبائبتبا
ضروري ٿئي ٿي ته جيئن ،پڪ ڪري سگهجي ته کاڌن جون قيمتون ايتريون مناسب آهن جيڪي خريد ۽ وڪبرو
ڪندڙ ٻئي برداشت ڪري سگهن ٿا .اهڙا ڪجهه مقامي طريقا جن رستي اها پڪ ڪري سگهجي ٿي ته ،صبحبت
بخش کاڌا ميسر ٿي سگهن ٿا هيٺ ڏجن ٿا:
آبادگارن جا مارڪيٽ )(Farmers marketsهجڻ سان سواريَء جو خبرچ
گهٽائي ۽ داللن جي چڪر کان بچڻ سان نه رڳو آبادگارن کي وڌيڪ ڪبمبائبي
ٿئي ٿي ته خريد ڪندڙن کي به سستيون شبيبون مبلبن ٿبيبون .آببادگبارن جبي
مارڪيٽن هجڻ سان خريداري ڪندڙن کي به سندن الِء کاڌو اپائبيبنبدڙن سبان
ملڻ ۽ ڳالهائڻ جو موقعو ملي ٿو .ان سان آبادگارن کي خريداري ڪبنبدڙن جبي
ضرورتن جي خبر پوي ٿي ۽ آبادگار ،خريدارن کي اها ڳالهه سمجهائي سبگبهبن
ٿا ته سندن الِء کاڌي پيدا ڪرڻ الِء ڇا ڇا ڪرڻو پوي ٿو.
کاڌي جا ادارا )(Food cooperativesاهڙا مارڪيٽ ٿين ٿا جيڪي سڄبا
سارا اتان خريداري ڪندڙن پورهيتن ۽ ماڻهن جا ٿين ٿبا يبا انبهبن ۾ سبنبدن
ڀائيواري ٿئي ٿي .اهڙن مارڪيٽن جا ميمبر ،کاڌي جي قيمت جو ڪجهه حصبو
مارڪيٽ ۾ نوڪريَء جي صورت ۾ ادا ڪن ٿا .گهڻي ڀاڱي اهڙن مارڪيٽن ۾ مقامي کاڌا وڪڻڻ ۽ خريبدڻ جبون
ڪوششون ڪيون وڃن ٿيون.
آبادگارن جي مارڪيٽن )(Farmers cooperativesرستي ،آبادگارن کي پنهنجيَء پوکيَء جون سبٺبيبون قبيبمبتبون
ڏنيون وڃن ٿيون ته ساڳئي وقت خريدارن کي به مناسب قيمتن تي وڪرو ڪيون وڃن ٿيون (ڏسو ص.(212 .

سٺيَء طرح سان اناج سانڍڻ
اناج کي سٺيَء طرح سان سانڍڻ به ايتروئي ضروري ٿئي ٿو جيترو اناج پيدا ڪرڻ جي لياقت جو هجڻ .خشبڪ سبالبي،
طوفان ،ٻوڏون ،جيت ۽ بيمارين سبب ڪٽنب يا راڄن وٽ ايترو جهجهو اناج نٿو بچي جو اهي کبائبي يبا وڪبرو ڪبري
سگھن .اناج سانڍڻ جي ،برادريَء جي سطح تي هلندڙ پروگرامن رستي اهڙن مسئلن کي حل ڪري سگبهبجبي ٿبو (انباج
سانڍڻ ۽ انکي جيتن کان بچائڻ الِء ڏسو ص ،222 .گهر ۾ اناج کي خراب ٿيڻ کان بچائڻ الِء ڏسو ص.(272 .
مثال طور؛ تيموتو )(Temotuجي پئسفڪ ٻيٽ تي ،وري وري ايندڙ سامونڊي طوفان ڪيترا فصل تباهه ڪبري ڇبڏيبن
ٿا .اهڙين حالتن ۾ اناج جي يقيني بچاَء وڌائڻ الِء برادريون وڏا کڏا کوني انهن ۾ خميريل الهوري گجر  ،اڻ رسيبل ڪبيبلبو
۽ روٽ ڦل )(bread fruitسانڍي ڇڏين ٿيون .کڏن ٺاهڻ ۽ ڀرڻ ۾ برادريَء جو هر فرد حصو وٺي ٿو .جڏهبن فصبل تببباهبه
ٿي وڃن ۽ ماڻهو بکيا ٿين ٿا تڏهن سانڍيل کاڌو استعمال ڪرڻ شروع ڪن ٿا.
اناج جون بئنڪون )(food banksاهڙا هنڌ ٿين ٿا جتي کاڌو گڏ ڪيو ۽ پوِء ضرورتمندن کي ڏنو وڃي ٿو .ببک
جي بدحاليَء ۽ هنگامي حالتن ۾ اناج جون بئنڪون مدد ڪن ٿيون .پر جيئن ته ماڻهن ۾ انهن جي ڀاڙڻ جي عادت
پئجي سگهي ٿي تنهنڪري اهي کاڌي جي دائمي ضمانت جو سٺو اپاُء ٿي نٿيون سگهن.
جڏهن ڪو سڄو عالئقو بک سبب متاثر ٿيڻ شروع ٿئي ٿو ،تڏهن کاڌو ڏيندڙ بين االقوامي ادارا اهڙين سنگين حبالبتبن ۾
ماڻهن کي بچائين ٿا .جڏهن ته ،کاڌي جي ضمانت جي لحاظ کان ،کاڌي جي امداد به هڪ عارضي اپاُء آهي جو اهبا کباڌي
جي خود ڪفالت )(food sovereigntyجي ڊگهي مدي جي ضمانت نٿي ڏئي (ڏسو ص.(822 .
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ائڊس سبب يتيم ٿيندڙن ٻارن الِء زرعي اسڪول
آفريڪا جي گهڻن هنڌن جيبان
موزمبيڪ ۾ به ،هبزاريبن ٻبار ان
سبب يبتبيبم آهبن جبو سبنبدن
والببديببن ائببڊس ()AIDSجببي
بببيببمبباريَء ۾ مببري ويببا آهببن.
ٻهراڙين جي عالئقن جبا يبتبيبم
ٻارڙا ته خاص طور تي کاڌي جبي
اوڻائيَء ،بيمارين ،نباجبائبزيبن ۽
جنسي ڏاڍاين جي خطري ۾ رهن
ٿا .والدين جي فوت ٿيبڻ کبانبپبوِء
ڪيترا ٻار گهرن جا وڏا ٿبيبن ٿبا ۽
گذرسفر الِء آمدنيَء الِء هٿ پير هڻبڻ
شروع ڪن ٿا ،جيڪا ٻبهبراڙيبن ۾ هبڪ
ڏکي ڳالهه ٿئي ٿي جو اتي نوڪرين جا گهٽ موقعا هجن ٿا .جيتوڻيڪ اهي آبادگارب ڪٽنبن سان واسطو رکن
ٿا تنهن هوندي به انهن مان گهڻا ان سبب زراعت ڪري نٿا سگهن جو سندن والدين بيمباريَء ۾ ايبتبرو چبوڙي
مري وڃن ٿا جو کين مرڻ کان اڳ ۾ پوکي ڪرڻ سيکاري نٿا سگهن.

نوجوانن کي زراعت جا رسمي ۽ جديد طريقا جن ۾ زمين تيار ڪرڻ ،رونبو ۽ البارو ڪرڻ ،گند گباهبه ڪبڍڻ،
آبپاشي ،هاڃيڪار جيتن تي ضابطو رکڻ ،وسيلن استعمال ڪرڻ ۽ سانڍڻ ،فصل کي مختلبف مبرحبلبن مبان
گذارڻ ،اناج سانڍڻ ۽ مارڪيٽن جي گرن بابت سيکاريو وڃي ٿو .ڳائڻ ۽ نچڻ جهڙن ڀاون سان منجهن اعتمباد
پيدا ٿئي ٿو ۽ سماجي هنر وڌن ٿا .ڊرامن ۽ بحثن مباحثن رستي زندگيَء جي ٻين اهم پهلوئن جهبڙوڪ ائبڊس
۽ مليريا کان بچاَء ،صنف جي برابري ۽ ٻارن جي حقن بابت ڳالهيون ٻولهيون ڪيون وڃن ٿيون.
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شهرن ۾ کاڌي جي ضمانت
هن وقت دنيا جا گهڻا ماڻهو يا ته شهرن يا شهرن جي آسپاس ۾ رهن ٿا .گهڻا پناهگير ڪئمپن يا اهڙين وسنديبن ۾
زندگي گذارين ٿا جتي رهائشي ۽ صحت صفائيَء جون ناقص حالتون ،مالزمت ،صاف پاڻي يا صحت بخبش کباڌي
جي مڙيوئي سهوليتون آهن .شهري ماڻهن کي جڏهن نوڪريون ،پئسو ،سٺا ۽ صحتمند گهر هجن ٿا تبڏهبن کباڌي
جي ضمانت بهتر هجي ٿي .تڏهن اهي سٺو کاڌو خريد ڪري ۽ کائي سگهن ٿا .رڌپچاُء ڪري ،کاڌو گڏ ڪبري تبه
پنهنجين شهري واڙين ۾ کاڌا به اپائي سگهن ٿا.

د پيپلس گراسري
آمريڪا جي ڪيترين ئي شهري عالئبقبن جبيبان ،ويسبٽ اوڪبلبئبنبڊ (West
)Oaklandجيڪو ڪئليفورنيا ۾ آهي اتي کاڌن جي صبحبت ببخبش ۽ تبازن
دڪانن کان وڌيڪ شراب جا گتا ۽ جنڪ کاڌن جا دڪبان آهبن .پبر جبي اتبي
صحت بخش کاڌن جا دڪان آهن به ته کاڌن جون قيمتون ايبتبريبون مبهبانبگبيبون
آهن جو ڪيترا ماڻهو خريد ڪري نٿا سگهن .جنهن سبب ويسٽ اوڪلئنبڊ جبا
گهڻا ماڻهو کاڌي جي اوڻائيَء جو شڪار يا بيحد وزني آهن .شراب ،نشبي پبتبي ۽
تشدد سبب سڄي وسندي رهڻ الِء خطرناڪ آهي .اتي جي هر  2مان  1فرد فوڊ ايمرجنسي پروگرام جبو مبحبتباج
آهي.
اهڙيَء صورتحال کي ڏسندي ڪن ماڻهن گڏجي ،برادرين الِء اهڙي صحت بخش کاڌي جبو ببنبدوبسبت ڪبيبو
جيڪو هو خريد ڪري سگهن .ان ڪم جي شروعات هنن چندو ڪري هڪ نرڪ خريد ڪرڻ سان ڪئبي.
نرڪ تي شوخ رنگ ڪيا ۽ هڪ نيپ رڪارڊر هڻي مشهور راڳ وڄائڻ شروع ڪيا .هبر هبفبتبي شبهبر جبي
مختلف هنڌن تي وڃي آبادگارن جي مارڪيٽن مان ڀاڄيون ۽ ميوا خريد ڪري ،گهبٽبيبن جبي چبوراهبن تبي
نرڪ بيهاري راڳ هالئيندا هيا ته آهستي آهستي ماڻهو گڏ ٿيڻ شروع ٿيندا هيا جن کي گهٽ قيمتن تي تبازو
مال وڪرو ڪندا هيا .هو تازي کاڌي وڪڻڻ سان گڏ ماڻهن سان صحت ببخبش کباڌن جبي اهبمبيبت تبي ببه
ڳالهيون ڪندا هيا.
هو پنهنجي گهمندڙ ڦرندڙ مارڪيٽ کي ،د پيپلس گراسري )(The People’s Groceryسڏيندا ۽ وسنبديَء
جي ماڻهن کي پاڻ سان شامل ٿيڻ جي دعوت ڏيندا هيا .انهن مان ڪن ماڻهن تازيون ڀاڄيون پوکڻ ۽ اهي پبوِء،
دَ پيپلس گراسريَء کي وڪري ڪرڻ الِء واڙيون پوکڻ شروع ڪيون .ننڍن ۽ نوجبوانبن گبڏجبي ڪبم ڪبرڻ
شروع ڪيو ته سبزيون پوکڻ سکي ويا .جڏهن ته ڪن ،پنهنجي ليکي واڙيون ڪبرڻ شبروع ڪبيبون .ٿبورڙي
وقت ۾ هڪ ويجهي اسڪول ۽ ڪميونٽي سينٽر به واڙيون پوکڻ شروع ڪيون .جن جون گهڻيون سبببزيبون دَ
پيپلس گراسري جي نرڪ رستي وڪرو ٿيڻ لڳيون.
پنهنجيَء وسنديَء ۾ اهڙي ڪاميابي حاصل ڪرڻ کانپوِء پيپلس گراسريَء ،شهري سرڪار کي زميبن ۽ فبنبڊ
ڏيڻ ۽ اشتهاربازي ڪرڻ الِء چيو .ايئن سرڪار جي ڪجهه سهائتا سان هنن محسوس ڪيو ته هاڻ ،هبو اڳبي
کان تمام گهڻن ماڻهن جو پيٽ پالي سگهندا.
پيپلس گراسري ،مقامي کاڌ خوراڪ جي سرشتي ۽ معاشيبات کبي آهسبتبي آهسبتبي زور وٺبائبي ۽ ويسبٽ
اوڪلئنڊ جي هر فرد الِء کاڌي جي ضمانت کي سگھاري ڪرڻ ۾ سڌارو آڻي رهي آهي .پيپلس گراسبريَء جبو
چوڻ آهي ته “ ،ڪنهنکي به پوِء چاهي اهو غريب هجي يا شهري رهواسي صحت بخبش کباڌي ببنبا جبيبئبڻ نبه
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شهرن ۾ کاڌي جي ضمانت وڌائڻ الِء حڪومتن کي اوس مدد ڪرڻ گهرجي
پيپلس گراسري واري ڳالهه مان ظاهر ٿئي ٿو ته ڪيئن نه ،هڪ غريب شهري وسنديَء جا ماڻهو پنهنجي کاڌي جبي
ضمانت جي مسئلي کي حل ڪرڻ الِء ڪم ڪري رهيا آهن .هنن جيڪو پروگرام تيار ڪيو آهي تنهن ،ڪيترن
ماڻهن جو ڀلو ڪيو آهي .جڏهن ته ،کاڌي جي ضمانت جو مسئلو اڃان مڪمل طور تي حل ڪري نه سگهيا آهن.
 ويسٽ اوڪلئنڊ جي ماڻهن وٽ صحتمند کاڌو ڇو ناهي؟
 پيپلس گراسري ڪهڙيَء طرح سان مقامي ماڻهن جي صحتمند کاڌي ۾ دلچبسبپبي
پيدا ڪري سگهي؟
 مقامي حڪومت هن قسم جي رٿا ۾ مدد ڪرڻ الِء ڪيئن شامل ٿي سگهي؟
 اهڙا ٻيا ڪهڙا ادارا ۽ تنظيمون ماڻهو آهن جن سان پيپلس گراسري گڏجي ڪبم
ڪري هن رٿا کي سگهارو بڻائي سگهي ٿي؟
 توهان پنهنجيَء وسنديَء ۾ کاڌي جي ضمانت وڌائڻ ۾ ڪهڙيَء طبرح مبدد ڪبري
سگهو ٿا؟

شهرن الِء کاڌ خوراڪ جي پائدار رٿا
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بک جا سماجي ۽ سياسي ڪارڻ

بک جا سماجي ۽ سياسي ڪارڻ

وڏين ڪمپنين جو قبضو کاڌي جي ضمانت کي ڇيهو رسائي ٿو
جڏهن کاڌي کي به ،ڪنهن ٻئي وکر جيان سمجهيو ويندو هجي جيڪو خريد ڪيو ۽ وڪرو ڪيو ويبنبدو هبجبي
بجاِء ان جي ته ان کي هڪ اهڙو وکر سمجهجي ،جن جي سڀني ماڻهن کي گهرج ٿئي ٿي ۽ اهو سندن حق به ٿئي ٿبو
تڏهن کاڌو وڪڻي نفعو حاصل ڪرڻ وڌيڪ اهم سمجھيو وڃي ٿو بنسبت ماڻهن جي پيٽ ڀرڻ جي .نبتبيبجبي ۾
برادرين جي صحت متاثر ٿيندي رهي ٿي .اڄڪلهه ڪيترا ماڻهو کاڌ خوراڪ جون شيون جن دڪانن تان خبريبد
ڪن ٿا اهي وڏين ڪمپنين جي ملڪيت آهن .اتان کاڌ خوراڪ جون جيڪي به شيون خريد ڪيون وڃن ٿبيبون
اهي انهن زمينن تي پوکيون وڃن ٿيون جن جا مالڪ وڏين وڏين ڪمپنين وارا آهن ۽ وڏين ڪمپنين جا ٻبج ،ڀباڻ
۽ جيتمار دوائون استعمال ڪن ٿا.
کاڌي جي ضمانت جي هر پهلوَء تي سندن مڪمل ضابطو هجڻ سبب آبادگارن کي پنهنجن ڌنڌن ۽ زمبيبنبن تبان
ڌڪيو وڃي ٿو .جڏهن وڏيون ڪمپنيون اتان جي زمين تي کاڌو اپائي ان عالئقي کان ٻباهبر وڪبرو ڪبن ٿبيبون
تڏهن اهڙين وسندين ۾ رهندڙن ۽ ڪم ڪندڙن کي مجبوراً ڪنهن ٻئي هنڌان کاڌو آڻڻو پوي ٿو .اهبو ببه تبڏهبن
جڏهن خريد ڪري سگهڻ جي حيثيت ۾ هجن.
جيئن جيئن راڄ ۽ ملڪ ،کاڌي حاصل ڪرڻ الِء عالمي مارڪيٽ جا محتاج ٿيندا وڃن ٿا تبيبئبن تبيبئبن وڏيبون
ڪمپنيون کاڌي جي انهيَء عدم تحفظ مان ڪمائين ۽ فائدو حاصل ڪن ٿيون .جڏهن مارڪيٽ ماڻهن جي کاڌي
جون ضرورتون پوريون ڪري نٿا سگهن ۽ ماڻهو بک مرڻ لڳن ٿا تڏهن وڏيون ڪمپنيون ،تهائين وڌيڪ ڪمائين
ٿيون جڏهن ان مقصد سان کاڌ خوراڪ حڪومتن کي وڪرو ڪن ٿيون ته جيئن غريب ماڻهن ۾ کاڌي جي امبداد
طور ورهائي سگهجي.
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ڏُڪار خشڪساليَء کي منهن ڏيڻ الِء وڃايل ٻج هٿ ڪرڻ

جڏهن ڏُڪار خشڪساليَء جا سال شروع ٿيا ته ،زمباوي سميت ڏکڻ آفريڪا جي ڪيترن ملبڪبن ۾ نبالبي
ماتر وسڪارو ٿيو .مڪئي به ٿورڙي ٿي جنهن سبب ماڻهن کي مڪئي کانسواِء ٻيو ڪجهه گهبٽ حباصبل ٿبي
سگهيو .ڪيترين برادرين ڏکين ڏينهن الِء مڪئي سانڍي ته ڇڏي هئي پر ان جو گهڻو حصو خراب ٿي ويو هبو.
اها سندن الِء هڪ اچرج جي ڳالهه هئي .ڇو ته ،هو جيڪا ٻاجهر ۽ جوئر پوکيندا هيا اها ڪيبتبريبن مبوسبمبن
تائين سانڍي سگهندا هيا.
اڳتي هلي نيٺ مينهن ته پيا پر اهڙن تيز طوفانن جي صورت ۾ جو فصل پاڙون پٽجي ويا ۽ زمين جبي سبڪبل
حصن جي قيمتي مٽي لوڙهي ويا .زمباوي ۾ غربت ايتري شديد ٿي ويئي جو سرڪار کيِ ،
اقوام متحدي کي کاڌي
جي امداد ڏيڻ الِء چوڻو پيو .هوائي جهازن رستي مڪئي جا ڀنڊار پهچايا ويا جيڪي سڄي ملڪ ۾ بک ۾ پاهه
ٿيندڙن ۾ ورهايا ويا .جڏهن ته کاڌي جي امداد ۽ هائبرڊ ٻج نه ته بک ختم ڪري ۽ نه ئي کاڌي جي ضمانت ڏئي
سگهيو .آبادگارن محسوس ڪيو ته ،هو وڌيڪ مينهن ته وسائي نٿا سگهن پر پنهنجي زراعت جبي طبريبقبن ۾
تبديليون آڻي مينهن جو بهتر کان بهتر استعمال ڪري سگهن ٿا .آبادگارن آهستي آهستي ننڍن ننڍن فصلن
جهڙوڪ :جوئر ۽ ٻاجهر جا ٻج گڏ ڪرڻ ۽ پوکڻ شروع ڪيا جيڪي زمباوي ۾ سٺا ٿيندا هيا .ايئن آببادگبارن
ٻج جو هر اهو قسم پوکيو جيڪو کين هٿ اچي سگهيو ته جيئن خشڪساليَء سبب جيبڪبڏهبن ڪبو هبڪ
فصل تباهه ٿي وڃي ته ٻيا پڪ سان قائم رهي سگهن .ڪيترن آبادگارن ته فصلن جي الباري کانپوِء ڪانبگبڙ،
زمين تي ئي ڳرڻ سڙڻ الِء ڇڏي ڏني ته جيئن وسڪاري جي صورت ۾ مٽي وهي وڃڻ کان بچي سگبهبي .ايبنبدڙ
موسم ۾ سندن زمين اڃان نرم ۽ پوکيَء الِء سٺيَء حالت ۾ موجود هئي .ڪن آبادگارن ته اناج جي فصلن کانپوِء
ڦرين جي هڪ قسم؛ ليب ليب )(Lab labجو فصل پوکيو .ايئن هو سدائين ڪنهن نه ڪنهن فصل جي پوک
ڪندا ٿي رهيا .پنهنجي مال کي ڦريون کارائيندا هيا ته ڦرين وارا فصل زمين کي زرخيز رکڻ ۽ مٽبي سبوگبهبي
جهلڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندا هيا.
ڪنهن دور جي ڀيٽ ۾ اڄ به زمباوي ۾ گهٽ وسڪارو ٿئي ٿو .جڏهن ته اڄ به اتي ڪيترا آببادگبار نبه تبه غبيبر
مقامي ٻجن ۽ نه ئي کاڌي جي امداد ڏيندڙ بين االقوامي ادارن تي ڀاڙين ٿا .هو خشڪسالبيَء ۾ ٿبيبنبدڙ پبوکبون
پوکڻ رستي بک کي سٺيَء طرح سان منهن ڏئي سگهن ٿا.
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پوکي راهيَء جا ساوا انقالبي طريقا
 1222جي سائي انقالب واري ڏهاڪي کانوٺي دنيا جون وڏيون وڏيون ڪمپنيون ۽ بين االقوامي ادارا دعوائون ڪنبدا
رهيا آهن ته اهي “دنيا کي پالي” سگهن ٿا .جڏهن ته اهي پنهنجن بهتر سڌاريل ٻجن ،ڪيميائي ڀاڻن ۽ جيتمار دوائن
رستي رڳو زرعي زمينن تي پنهنجو قبضو قائم رکڻ ،ٻجن جي فراهمي ڪرڻ ۽ وڪڻڻ ۽ ورهاست جي نظام وغبيبري ۾
ڪامياب ٿي سگهيا آهن .پر ،دنيا جي بک ختم ڪرڻ ۾ ناڪام ويا ۽ گهڻي ڀاڱي بک کي بدتر ڪندا رهيا آهن.

پاڻيَء تائين ناقص رسائي:
فصلن کي واڌ ڪرڻ الِء پاڻيَء جي گهرج ٿئي ٿي .جيئن ته وڏين وڏين زرعي زمينن کي گبهبڻبي کبان گبهبڻبو پباڻبي
گهربل ٿئي ٿو ان سبب ننڍن آبادگارن کي گهٽ ۾ گهٽ پاڻي ملي سگهي ٿو .جڏهن پاڻي گندو ٿي وڃي يا خانبگبي
ملڪيت هجي ٿو ،تڏهن پاڻيَء تي حق خطري ۾ پئجي وڃن ٿا (ڏسو باب  .)2اهڙا ڪيترا طريقا آهبن جبن رسبتبي
زمين ۽ پاڻي جو انتظام سنڀالي ته پاڻيَء جي وسيلن جي سانڍ به ڪري سگهجي ٿي (ڏسو باب  2۽  .)12جڏهن تبه،
اهڙن طريقن جو حڪومتن ۽ بين االقوامي ادارن پاران بچاُء ڪرڻ ۽ انهن کي زور وٺرائڻ جي الزمي ضبرورت ٿبئبي
ٿي ته جيئن ماڻهن جو پاڻيَء تي حق قائم رهي سگهي.

زمين وڃائڻ:
جڏهن گهڻي ڀاڱي زمين جا مالڪ رڳو چند فرد يا وڏا ادارا هجن تڏهن کاڌ خوراڪ جا گهڻا مسئال پيدا ٿين ٿا.
ڪيترن ننڍن آبادگارن کي مجبوراً پنهنجي زمين ڇڏڻي ۽ شهرن ڏانهن لڏپالڻ ڪرڻي پوي ٿي .ٻين جي زمينن يا
ڪارخانن تي ڪم ڪرڻو پوي ٿو .جيئن ته ونن پنهنجي الِء خوراڪ اپائڻ الِء زمين نڪرو يا صحت بخش کاڌي
خريدڻ الِء پئسو نٿو هجي ،ان سبب بک ۽ کاڌي جي اوڻائيَء جو شڪار ٿيندا رهن ٿا.
عام طور تي وڏا ادارا ۽ وڏن فارمن تي رڳو هڪ قسم جو فصل پوکيو وڃي ٿو ،گهٽ ماڻهن کي نبوڪبري تبي رکبيبو،
مشينون وڌيڪ استعمال ڪيون ،ڪيميائي ڀاڻ ،جيتمار ۽ گندگاهه ختم ڪندڙ دوائون گھڻيون ڪتب آنبديبون،
فصل ٿيندڙ هنڌ کان گهڻو پري ،عام طور تي ٻاهرئين ملڪن ۾ وڪرو ڪيا وڃن ٿا .اهڙين سڀني ڳالبهبيبن سبببب
قسمين قسمين کاڌا گهٽ پيدا ٿين ٿا .ناقص غذائيت هجي ٿي ،ٻنين تي ڪم ڪندڙ پورهيتن کي گبهبٽ آمبدنبي
ٿئي ،ماحول کي وڌيڪ نقصان پهچي ۽ مقامي سطح تي گهٽ کاڌ خوراڪ ميسر ٿئي ٿي .ان سبان گبڏ مبقبامبي “
ثقافت” کي ڇيهو رسي ٿو جو ماڻهو کاڌي اپائڻ جا رسمي طريقا قائم رکي ۽ زمين جي سنڀال ڪري نٿا سگهن.

اوڌر ۽ مارڪيٽن تائين ناقص پهچ
جيئن ته زراعت جو مدار موسمي حالتن ۽ مارڪيٽ جي قيمتن تي مدار رکندڙ ٿئي ٿو تنهنبڪبري آببادگبارن کبي
ورلي فصل لهڻ تائين يا جيسيتائين مارڪيٽ ۾ بهتري اچي تيسيتائين اوڌر جي ضرورت ٿبئبي ٿبي .ببئبنبڪبون
ننڍن آبادگارن کي اوڌر تي پئسا ڏيڻ بجاِء وڏن ۽ طاقتور فارمن کي پئسا ڏين ٿيون .جنهن سبب ننڍا آبادگار ،سندن
ڪٽنب ۽ برادريون لنگهڻ ڪانڻ تي مجبور ٿين ٿيون .اهڙين ڪيترين حالتن ۾ کين پنهنجيَء زمبيبن تبان هبٿ
کڻڻ الِء به مجبور ٿيڻو پوي ٿو.
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لڏ پالڻ
جڏهن ماڻهن کي پنهنجين زمينن تان تڏا پٽايا وڃن ٿا ته ان سان گڏ ،هو کاڌي ۽ اناج اپائڻ جي ڄباڻ ببه آهسبتبي
آهستي وساري ڇڏين ٿا .جيڪڏهن نوجوان ،زرعي هنر سکڻ کان اڳ ۾ شهرن ڏانهن لڏي وڃن ته اهبي پبنبهبنبجبن
ٻارن کي زراعت ڪرڻ ڪڏهن به سيکاري نٿا سگهن ۽ اهڙو ڪٽنب هميشه الِء پنهنجي زمين وڃائي ڇڏي ٿو.

وبائي بيماريون
جيئن ته سڄيَء دنيا ۾ هر سال ايڇ آِء وي ۽ ائڊس ،سلهه ۽ مليريا جھڙيون بيماريون لکين ماڻهو ماري ڇبڏيبن ٿبيبون
ان سبب بک ۽ کاڌي جي اوڻائيَء ۾ واڌارو ٿيندو رهي ٿو .ڪٽنب ۽ ڪهول پنهنجا سڄا ،نسلن جبا نسبل وڃبائبي
رهيا آهن عام طور تي اهي جيڪي کاڌي پيدا ڪرڻ ۾ وڌ ۾ وڌ ڦڙت ٿين ٿا .آبادگارن جي مرڻ سان کاڌي جي اپبت
گهٽجي وڃي ٿي ته سندن مرڻ سان گڏ پوکيَء جو علم به ساڻن گڏ دفن ٿي وڃي ٿو .انهن بيبمباريبن جبي ببچبائبن ۽
عالجن سان نه رڳو بک ۽ کاڌي جي اوڻائيَء کان بچي سگهجي ٿو ته سڄي برادريَء جي کاڌي جبي ضبمبانبت الِء ببه
ضروري ٿئي ٿو.

ڄاڻ جي اڻهوند
دنيا جي گهڻن هنڌن تان ،ماڻهن مان اناج اپائڻ جي رسمي ڄاڻ ختم ٿي ويئي آهي .تمام تيزيَء سان تبديل ٿيبنبدڙ
حالتن جهڙوڪ :ڳتيل برادريون ،گهٽ زرخيز زمين ۽ موسمن سبب پراڻا طريقا اثرائتا ثابت ٿي نٿا سگهن .جڏهبن
ماڻهن کي اها خبر ئي نه هجي ته ،کاڌو اناج ڪيئن اپائجي ٿو ته نتيجي ۾ بک ۽ ببدحبالبيَء سبمبيبت کباڌي جبي
ضمانت نه هجڻ جهڙيون ڳالهيون ڪر کڻن ٿيون .ان مسئلي جو هڪ حل هي به ٿي سبگبهبي ٿبو تبه ،فبارمبر فبيبلبڊ
اسڪولن ،آبادگارن کان آبادگارن کي تعليم ڏيڻ جي پروگرامن ۽ ائگريڪلچرل ايڪسٽينبشبن سبروس رسبتبي
اهڙو علم منتقل ڪجي ۽ ان ۾ سڌارا آڻبا رهجن (ڏسو ص 212 .۽ وسيال).

بک ،کاڌي نه هجڻ سبب پيدا ٿئي ٿي ۽ عام طور تي کاڌي جي اڻهوند انصاف نه هجڻ سبب جنم وٺي ٿي.
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کاڌي جي خود مختياري انسان جو بنيادي حق آهي
سڀني انسانن کي سٺي ،صحت بخش ۽ تهذيبي طور تي اهڙي کاڌي حاصل ڪرڻ جو حق آهي جيڪو سبڀبنبي الِء
قابل قبول هجي .کاڌي جي خود مختياري سان اسان پنهنجي کاڌي جي سرشتن جوڙڻ جبو حبق رکبون ٿبا ۽ پبڪ
ڪيون ٿا ته هر برادريَء کي کاڌي جي ضمانت حاصل آهي.

ويئا ڪئمپيسينا کاڌي تي ماڻهن جي قبضي کي هٿي ڏئي ٿي
گهڻن آبادگارن کي پنهنجن فصلن جون مناسب قيمتون حاصل ٿي نٿيون سگهن .جنهن جو هڪ سبب هي ببه
آهي ته بين االقوامي واپار جا قاعدا رڳو امير قومن ۽ وڏن زميندارن کي فائدو ڏين ٿا .اهو ئي سبب آهي جو ،عبام
طور تي آبادگار پنهنجن مارڪيٽن ۾ به مناسب قيمتون حاصل ڪري نٿا سگهن .ڇاڪاڻ ته ،ٻاهران گبهبرايبل
کاڌو وڌيڪ سستو هجي ٿو .ان ڪري آبادگارن کي مجبوراً پنهنجو کاڌو گهٽ قيمت تي وڪرو ڪرڻو پوي ٿو
جنهن سبب اهي سوالئيَء سان قرض ،بک ۽ غربت جي ڌٻڻ ۾ لهندا وڃن ٿا.
ان مسئلي کي منهن ڏيڻ الِء دنيا جي گهڻن ملڪن جي آبادگارن پاڻ ۾ گڏجي هڪ تحريڪ هالئي جنهن کبي
ويئا ڪئمپيسينا )(Via Campesinaجو نالو ڏنو (اسپئني ٻوليَء ۾ ان جي معنيٰ ‘هارين جبو رسبتبو’ آهبي).
ويئا ڪئمپيسينا ،هارين نارين جي وڌ ۾ وڌ تنظيمن کي گڏ ڪري ،سندن مناسب قيمتن حاصل ڪرڻ ،زمبيبن
۽ پاڻيَء جي وسيلن جي تحفظ ڪرڻ ۽ پنهنجي پيدا ڪندڙ اناج تي پنهنجو ضاببطبو هبجبڻ ۽ ان جبي ور
ڪرڻ ۾ سگهارو ڪردار ادا ڪري ٿي .ويئا ڪئمپيسينا اهو ئي سمجهي ٿي ته ،کاڌي جي ضمانت رڳبو کباڌي
جي خود مختياري سان ئي حاصل ڪري سگهجي ٿي يعني ،جڏهن آبادگارن ۽ هارين کي ان فيبصبلبي ڪبرڻ
جو حق هجي ته اهي ڪهڙن قسمن جا اناج اپائين ،انهن جو ڪيترو حصو وڪرو ڪن ۽ جبڏهبن انبهبن جبي
استعمال ڪندڙن کي ان فيصلي ڪرڻ جو اختيار هوندو ته هو ڇا کائين ۽ اهو ڪنهن کان خريد ڪن.
ڪيترن هنڌن تي ويئا ڪئمپيسينا ،سياستدانن ۽ وڏين ڪمپنين تي مقامي آبادگارن جي مطالبي مبڃبڻ الِء
دٻاُء وجهي ٿي .ٻين هنڌن تي بي زمين آبادگارن کي اڻ استعمال ٿيندڙ فارمن جي بحاليَء الِء جاکوڙينبدڙن جبي
مدد ڪري ٿي .ساڳئي وقت اهڙن مقامي ادارن جي قائم ڪرڻ ۾ به مدد ڪري ٿي جيڪي وڌيڪ ضرورتمنبدن
۾ منصفاڻي طريقي سان کاڌو ورهايئن ٿا.
جڏهن انڊونيشيا ۾ سال  8222۾ هڪ وڏو زلزلو ۽ ُسنامي آئي ته ان سبب وڌ ۾ وڌ متاثر ٿيندڙ ،آبادگار ۽ مبهباڻبا هبيبا.
ويئا ڪئمپيسينا انهن جي سهائتا ڪئي .ان الِء هنن متاثر هنڌ کان ٻاهران کاڌو ۽ ٻيبو سبامبان آڻبڻ ببجباِء مبقبامبي
تنظيمن سان گڏجي مقامي ننڍن صنعتڪارن کان کاڌو ،اوزار ۽ ٻيو سامان خريد ڪيو .ان کانسواِء ڪي اهم مسبئبال
به کنيا جهڙوڪ :اصل ۾ کاڌي جي امداد ڪٿان ڪئي وڃي ٿي (اها مقامي آهي يا ٻاهران گهرائي وڃي ٿي) ،ڪبهبڙن
طريقن سان زرعي فارمن جي ٻيهر بحالي جوڙجڪ ڪئي ويندي (ان سان ڪٽنبي سطح تي پيداوار کي هبٿبي ڏنبي
ويندي يا کاڌي جي وڏن ادارن کي) ۽ مقامي تنظيمن کي ڪيئن سگهارو ڪرڻ گهرجي (ته جيئن اهي رڳو امبداد تبي
ڀاڙيندڙ نه هجن).
ويئا ڪئمپيسينا پاران گڏ ٿيندڙ پئسي جو گهڻو حصو ،ٻيهر ٿيندڙ جوڙجڪ تي خرچ ڪيو ويو جيڪا ڊگهبي
مدي الِء استعمال ٿيندڙ هئي جهڙوڪ :گهرن ۽ مڇي مارڻ جي ٻيڙين جي ٻيهر اڏاوت ،آبادگبارن ۽ مبهباڻبن الِء
نوان اوزار ٺاهڻ ۽ زرعي فارمن کي ٻيهر اپت ڏيڻ الِء بحالڻ تي .آفت سٽيل ماڻهن ۾ خود اعتمادي پبيبدا ڪبرڻ
جي پهلوئن تي زور ڏيڻ سان ويئا ڪئمپيسينا نه رڳو مختصر عرصي دوران بحالي کي همٿايو ته ساڳئبي وقبت
کاڌي جي ڊگهي مدي واريَء خود اعتماديَء تي به ڌيان ڏنو.
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