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گندگي نه
ڪريو

برادري گندگيَء
جي خالف آهي

اسانکي جيئن جيئن زهريلن ڪيميائي مادن جي ،پنهنجيَء صحت ۽ ماحول تي پوندڙ هاڃيڪار اثرن جيي اياڻ
پوندي وڃي ٿي ،تيئن تيئن وڌ کان وڌ ماڻهو منظم ٿي اهڙن هاڃن کان بچاَء جون ڪوششون ڪن ٿيا ۽ ميليتيلي
قسمن جي شين پيدا ڪرڻ الِء وڌيڪ صحت بلش ۽ پائدار طريقا اختيار ڪن ٿا.
واپاري ،سرڪاري ليڊر ۽ ڪي سائنسدان ،زهريلي ڪيميائي غالظت جي خطرن الِء اها ڳالهه چئي ان کيي جيائي
قرار ڏين ٿا ته ترقي ۽ خوشحاليَء الِء ڪجهه خطرا برداشت ڪرڻا پون ٿا (ته جيئن بجلي ،طبي ،سواريَء جون جديد
۽ ڪمپيوٽر وغيره جو سهولتون حاصل ڪري سگهون) .پر ،اسان سان اها ڳالهه نٿا ڪن ته اهي سڀ فائيدا ،انسيان
۽ ماحول الِء بيلطر ۽ بي ضرر طريقن سان به حاصل ڪري سگهجن ٿا (ڏسو ص .)458 .هروڀرو اهيڙن خيطيرن کيي
منهن ڏيڻ بجاِء اسان اهڙن طريقن کي زور وٺرائي سگهون ٿا جيڪي کاڌي پيدا ڪرڻ ،سياميان ٺياهيڻ ۽ تيوانيائيي
حاصل ڪرڻ الِء وڌ ۾ وڌ سالمتيَء وارا ٿين ٿا ته زهريلي غالظت کي به وڌ ۾ وڌ حد تائين گهٽائي سگهون ٿا.
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زهريلن ڪيميائي مادن کان بچڻ ۽ ضابطي هيٺ رکڻ
زهريلي غالظت کان بچڻ جو سلسلو ،بچاَء جي الِء ڏسيل احتياطن تي عمل ڪرڻ سان شروع ٿئي ٿو (ڏسو ص .)32 .جييڪيو
ان ڏسڻ ۾ آهي ته ،ڪهڙي ڪم ڪرڻ يا شئي جي استعمال ڪرڻ سان هاڃو رسي سگهي ٿو .اسيان ااتيي ۽ بيرادريين جيي
گڏيل راِء رستي اهڙا فيصال ڪري وڌ ۾ وڌ حد تائين انهن جي ڇيهي کان بچي سگهون ٿا .ساڳئي وقت اسانکي ڪياروبياري
مالڪن ۽ سرڪار کان ،اهو به مطالبو ڪرڻ گهرجي ته کين پنهنجي ااتي ۽ ڪاروباري فائدن کان وڌيڪ سڀني ماڻهين جيي
صحت جو ،پوِء چاهي اهي امير هجن يا غريب ،ماحول سميت سڀني جي دائمي صحت الِء سوچڻ گهرجي.
اسان روزانو ،ڪيتريون اهڙيون ڳالهيون ڪندا رهون ٿا جن سبب اسان ۽ ٻيا متاثر ٿي زهريلن مادن سيان وائيکيا ٿييينيدا
رهون ٿا .روزانو ڪيترين اهڙين شين سان به الڳاپي ۾ اچون ٿا جن تي اسان ااتي فيصلن رستي ضابطو رکي نٿا سگيهيون.
جڏهن ته اهڙن ڪن الڳاپن کي ،مکيارين هجڻ جي حالت ۾ محدود ڪري سگهون ٿا .جنهن سيان اسيانيکيي ،اسيانيجيي
ڪٽنبن ۽ اسانجي برادرين کي سالمتيَء ۽ صحتمنديَء سان رهڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي .اهڙيون ااتي ميکيييارييون اڳيتيي
هلي عام طور تي برادرين جي عادتن ۾ مٽجي وڃن ٿيون .ڇاڪاڻ ته ،اسانکي جلد ئي خبر پئجي وڃي ٿي ته ڪنيهين فيرد
الِء اڪيلي سر ،زهريلن مادن سبب پيدا ٿيندڙ ڇيهي کي منهن ڏيڻ ڪيترو نه ڏکيو ٿئي ٿو.
زهريلن مادن جي ڇيهي کان بچڻ الِء اسانکي هيٺين ڳالهين ڏانهن ڌيان ڏيڻ گهرجي:
پاڻ سمجهڻ ۽ ٻين کي سيکارڻ ته ،زهريلو ڪيميائي مادو ڇيا آهيي ۽
اهڙا زهريال مادا ڪيئن ڇيهو /نقصان پهچائين ٿا .هن ڪيتياب جيو
اڀياس ڪريو ،ماڻهن سان ڳالهايو ۽ انهن تنيظيييمين ميان سيکيو،
جيڪي زهريلن مادن بابت ااڻ ڏين ٿيون .اسڪول ،صحيت
مرڪ  ،ڪم جا هنڌ ،اوطاقون ۽ اسان جا گهر اهڙا هنيڌ ٿيي
سگهن ٿا جتي برادرين کي زهرييلين ڪيييميييائيي ميادن ۽
صحت بابت تعليم ڏئي سگهجي ٿي (زهيرييلين ميادن تيي
برادريَء جي بحث الِء ڏسو سرگرمي ص.)468 .
زهريلي مادي سان الڳاپي ۾ اچڻ جو اريعو ڳولييهيييييو تييه اهييو
اسانجي گهر ،پاڻيَء جي رسد ،پاڙي ،ڪم واري هنيڌ ،اسيڪيول
يا عالئقي ۾ ڪٿي آهي .پنهنجي برادريَء تي زهيرييليي غيالظيت
جي پيدا ٿيندڙ اثرن جي جائ ي وٺڻ الِء اهڙو هنڌ گھمي ڏسو (ڏسيو ص.)391 .
صحت جو جائ و وٺو (ڏسو ص )500 .يا غالظت تي نظر رکڻ الِء هڪ تنظيم جوڙيو (ڏسو ص.)456 .
هر ممڪن زهريليَء شئي کان پري رهڻ .ااتل زهريلن وسيلن کان پري رهو .زهريليون شيون استعمال ۾ گهٽائي انهن
جا اَهاڃيڪار نعم البدل ڳولهيو .صفائيَء جي شين (ڏسو ص )373.۽ آزاريندڙ جيوت کي ضابطي ۾ رکيڻ الِء (ڏسيو ص.
 296کان 301۽  )366غير زهريال طريقا ڳولهيو .ڪميونٽي سال ِڊ ويسٽ پروگرامن رستي زهريلن مادن تيي ضيابيطيو رکيو
(ڏسو ص ،)396.پاڻيَء جا وسيال بچايو (ڏسو ص )75 .کاڌي اپائڻ وارن هنڌن /وا ِڙين ۽ عوامي هنڌن جيهيڙوڪ :بياغيييچين
جهڙن هنڌن تي زهريليون مشغوليون يا ڪاروبار نه ڪريو يا اهي اتان گهڻو پري وڃي ڪريو .اها به پڪ ڪريو تيه جيتيي
ماڻهو رهن ٿا اتي يا انهن جي ويجهڙ ۾ زهريال مادا نه ته رکيا ،استعمال ڪيا ۽ نه ئي کوليا يا وائکا ڪيا وڃن ٿا .اها به ڏسيي
پڪ ڪندا رهو ته خاص طور تي ابهم ،پيرسن ،اگها ،ڳورهاريون يا ٿڃ ڌارائيندڙ عورتون زهرن ۾ وائکيون نه ٿيون ٿين.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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اسان اها به چونڊ ڪري نٿا سگهون ته ڪهڙيَء هوا ۾ ساهه کڻون ،ڪهڙو پاڻي پيئون ۽ اسان جو مياليڪ اسيانيکيي
ڪهڙي قسم جي مواد سان ڪم ڪرڻ الِء چوي ٿو .عام طور تي اسانکي اها به خبر پئجي نيٿيي سيگيهيي تيه اسيان
جيڪي ڪجهه کائون يا استعمال ڪريون ٿا ان ۾ ڇا مليل آهي .اهڙن سبيبين ڪيري اسيانيکيي ڪياروبياريين ۽
سرڪار کي منظم ڪري زهرن ۽ زهريلي غالظت کي گهٽائڻو آهي .جڏهن گهڻن ماڻهن ۾ گڏجي ڪيم ڪينيدي،
ڪنهن شئي جي گهڻي نقصانڪار هجڻ جو ويساهه پيدا ٿئي ٿو ته منجهن تبديلي آڻڻ جي طاقت پيدا ٿئي ٿي.

اسان ڪمپنين کي گندغالظت صاف ڪرڻ الِء زور ڀري سگهون ٿا
زهريلي غالظت پيدا ڪرڻ جي سڄي اميييواري ،گيهيڻيي
ڀاڱي غالظت پيدا ڪندڙن ڪيارخيانين جيهيڙوڪ :پياور
هائوس ،شيون ٺاهيندڙن يا تيل ۽ معدنيات کوٽيندڙن تيي
ٿئي ٿي .جڏهن ته ،اهڙي زهيرييليي غيالظيت ۾
رهڻ ۽ ان کي صاف ڪرڻ جو بار عيام طيور
اسان جن
تي انهن کي ئي کڻڻو پوي ٿو جيڪيي اهيڙي
ڪيميائي مادن
آزار جي ويجهو يا آسپاس ۾ رهن ٿا.
سان ڪم ڪري
ان سلسلي ۾ ڪجهه بيرادرييون ،اهيو چيئيي رهيا آهيون اهي
اسانکي بيمار
پنهنجي اميواري ان ملصوص ڪارخيانيي
ڪري رهيا آهن.
يا ڪمپنيَء تي مڙهين ٿيون تيه ،جيييئين تيه
انييهيين اهييڙو مسييئييلييو پيييييدا ڪيييييو آهييي
تنهنڪري کين ئي ان جي صفائي ڪرڻ گهرجي ۽
اڳتي الِء پنهنجين سرگرمين /پيداوار الِء صياف سيٿيرا
طريقا استعمال ڪرڻ گهرجن (اهڙين برادرين جيا قصيا،
جن ڪمپنين کي گندغالظت صياف ڪيرڻ الِء ميجيبيور
ڪيو ڏسو ص 483 ،365 ،344 .۽ .)521
سالمتيَء جا بهترين معيار هجڻ الِء سرڪار تي دٻاُء وجهڻ
اها حڪومت جي اميواري ٿئي ٿي ته ،اها پنهنيجين مياڻيهين کيي
غالظت کان بچائي .پر طاقتور ڪمپنيون ۽ بين االقوامي مالياتي ادارا ،حڪومت تي زهريليي ميادن بيابيت ميرو
قاعدن تان هٿ کڻڻ يا نظرانداز ڪرڻ الِء زور ڀرين ٿا .برادرين کي اهڙا قاعدا قانون جوڙڻ ۽ نافذ ڪرڻ ،جن رستيي
ماڻهن کي بچاُء ملي سگهي حڪومت تي دٻاُء وجهڻ الِء گهڻا زور ڏيڻا پون ٿا .خاص طور تي اهڙن ملڪن ۾ ،جيتيي
ڪاروبار ڪرڻ الِء پئسي جي سيڙپڪاري الِء ڪوششون ڪيون وڃن ٿيون .جڏهن ته ،بيرادريين جيي سيطي تيي
هلندڙ اهڙين مهمن رستي قانون ۾ تبديلي آڻي سگهجي ٿي (ڏسو ص 473 ،465 ،417 .۽  )480ته موجود قيانيون تيي
عمل به ڪرائي سگهجي ٿو (ڏسو ضميمون)B .
شين ٺهڻ جي طور طريقن مٽائڻ الِء دٻاُء وجهڻ
ڪيترا ڪارخانه ،زهريلين مادن ۽ پيداوار جي طريقن جا اهڙا نعم البدل استيعيميال ڪين ٿيا جيييڪيي وڌييڪ
پيداواري ۽ انساني صحت الِء گهٽ نقصانڪار ٿين ٿا .وڌيڪ معلومات الِء ڏسو پيداوار جا صاف سٿرا طيرييقيا ۽
ڪاروبارن ۾ اهي استعمال ڪرڻ الِء مڃائڻ جا طريقا ص.)548 .
استعمال جا طريقا مٽائڻ
آخر ۾ ،اهي امير ئي آهن جيڪي شين جو تمام گهڻو استعمال ڪن ٿا .گهٽ اسيتيعيميال ڪيرڻ ۽ گيهيٽ ضيايي
ڪرڻ ،ضرورت آهر استعمال ڪرڻ ۽ نه ڪي جهجهو ،اهڙي مسئلي جو هڪ وڏو اپاُء آهي.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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لڪل هاڃا ۽ انهن ۾ ڪير ٿو لوڙي
زهريال مادا پيدا ۽ استعمال ڪندڙ گهڻا ڪارخانا اهو ئي چون ٿا ته ،سندن پيداواري شيون بيي ضيرر ۽ ضيروري
آهن .پر اصل ۾ ائين ناهي هوندو .جو اهڙيون ڪيتريون شيون ۽ ڪيميائي مادا جن کي ماڻهو ڪنهن وقيت ۾ بيي
ضرر يا اَهاڃيڪار ۽ ضروري سمجهندا هيا جهڙوڪ :پي وي سي پالسٽڪ ،شيهي گاڏر پيٽرول يا جيتميار دوائيون
وغيره تن بابت هاڻ اسانکي خبر پئي آهي ته ،اهي گهڻو ڇيهو رسائييينيدڙ آهين .جيڏهين تيه ،ڪيييتيرن زهيرييلين
ڪيميائي مادن جا بي ضرر نعم البدل به موجود آهن .بشرطيڪ ڪارخانا اهي اختيار ۽ استعمال ڪن.
صنعتي ترقيَء جا ،ماحول کي نقصان رسائيندڙ ۽ ماڻهن الِء صحت جا مسئال پيدا ڪندڙ لڪل هاڃا ٿين ٿا .جن ۾ عام
طور تي انهن کي لوڙڻو پوي ٿو ،جن کي اوس اهڙن زهريلن مادن سان رهڻو پوي ٿو پر نه ڪي ڪارخانن کيي ،جيييڪيي
اهڙو هاڃو پيدا ڪندڙ آهن .اهڙي ڌنڌي ۾ ،زهر پکيندڙ سرگرميون بند ڪرڻ به هڪ اهڙو طريقو آهيي جينيهين سيان
ڌنڌوڙي پنهنجن ڌنڌن جو بچاُء ۽ فائدن ۾ واڌارو ڪري سگهن ٿا .عام طور تي انهن جا تمام گهڻا فائدا ٿين ٿا .ييقييينيا
ايترا گهڻا ،جو انهن سان سٺا ۽ بي ضرر طريقا اختيار ڪري سگهجن ٿا ته ماڻهن جيي صيحيت جيو بيه بيچياُء ڪيري
سگهجي ٿو.
عام طور تي صنعتي غالظتن جي بدترين اثرن جو شڪار ٿيندڙ اهي مياڻيهيو ٿييين ٿيا جيييڪيي پيورهيييتين طيور
ڪارخانن ۾ ڪم ڪن ٿا .ساڳئي طرح سان ڪارخانن جي آسپاس رهندڙن سميت اهي فرد به ٿين ٿيا جيييڪيي
گهٽ غالظتي هنڌن تي رهي نٿا سگهن .زهرن جي پيدا ٿيندڙ صحت جي ڪيترن مسئلن جو درمان ٿي نٿو سگهي
(ڏسو باب  .) 16ان الِء ڀلي ته ڪو ڪيترو به مهانگو عال برداشت ڪري سگيهينيدو هيجيي جيييڪيو اسيان ميان
ڪيترا گهڻا برداشت ڪري نٿا سگهن پر تنهن هوندي به صحت کي پهتل اهڙو نقصان دائمي ٿئي ٿيو .جيڏهين تيه
انجو اصل اپاُء ،انتهائي خطرناڪ ڪيميائي مادن جو استعمال بند ڪرڻ ٿئي ٿيو ۽ جين جيو اسيتيعيميال ڪيرڻ
ضروري سمجهيو وڃي ٿو ۽ انهن جا نعم البدل موجود ٿي نٿا سگهن ،تن جي استعمال تي ڪڙي نظر رکڻ ٿئي ٿي.
ڪارخانن کي الزمي طور تي بي ضرر
ڪيميائي مادن جي نعم البدلن جو خرچ ڀرڻ
۽ پورهيتن ،برادرين ۽ استعمال ڪندڙن الِء
سندن صحت ۽ بچاَء جا بهترين انتظام ڪرڻ
گهرجن.

زهريلي پيداوار ۽ گندڪچري جو ڦيرو
جيتوڻيڪ ڪارخانه زهريال ڪيميائي مادا تيار ڪرڻ ،استعمال ڪرڻ ۽ گند ڪچري پيدا ڪرڻ جا اميوار آهن
تنهن هوندي به اسان مان هر هڪ ،اهو چاهي ڪنهن ننڍڙي ڳوٺ جو رهواسي هجي يا ڪنهن وڏي شهر جو ،عالمي
سط تي اهڙي گندڪچري جي پيداوار ۽ گند سبب متاثر ٿيندو رهي ٿو .پوِء ڀلي ته اهي پالسٽڪ جون ٿييليهيييون
هجن جيڪي سڄي دنيا جا ماڻهو استعمال ڪندا رهن ٿا (ڏسو ص )389.يا ڪنهن ڪمپيوٽر ،موٽر ڪار يا سيل
فون جي تيار ڪرڻ الِء ڪيترن ملتل قسمن جا زهريال وکر ۽ انهن جي پيداوارڻ جا طور طريقا هجن .اسان ميان
هرهڪ عالمي سط تي ،اهڙي زهريلي پيداوار ڪرڻ ۽ گندڪچري جي ڦيرائيندي رهڻ ۾ شامل آهي.
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اليڪٽرانڪس جون شيون ٺاهڻ يي ۽ زهريلو گند ڪچرو

ماڻهو ،زهريلين ڪيميائي مادن ۽ گندڪچري پيدا ٿيڻ جي هر مرحلي سبب متاثر ٿين ٿا .جڏهن ته
اهڙي هر مرحلي تي ماڻهو انهن جي هاڃن گهٽائڻ ۽ پاڻ بچائڻ الِء ڪم ڪري سگهن ٿا.

صنعتي غالظت جا ڪجهه عام اريعا
تيل صاف ڪندڙ ڪارخانه ۽ بجليَء جا پاور هائوس هوا ،پاڻي ۽ زمين کي زهريلن ڪيميائي مادن ۽ ڳورن ڌاتن
رستي غليظ ڪن ٿا .تيل صاف ڪندڙ ڪارخانن الِء وڌيڪ ڏسو ص.513 .
سوڌيندڙ ڪارخانه ))smeltersپاري ۽ شيهي جهڙا ڳورا ڌاتو (ڏسو ص 338 .۽  )357۽ ڊاِءآڪسن جيهيڙا زهيرييال
وکر (ڏسو ص )341 .خار ڪن ٿا.
ڪارخانه پوِء چاهي ڪهڙي به قسم جا ڇو نه هجن غالظت پيدا ڪري سگهن ٿا ته ساڳئي وقت پيداوار جا صاف
سٿرا طريقا استعمال ڪري اهي سالمتيَء وارا ۽ بهتر به بڻائي سگهن ٿا (ڏسو ص)458 .
صنعتي گند ڪچري کي گدامڻ سان زهريال مادا سمي زمين ۽ جر جي پاڻيَء کي غليظ ڪري ڪيترن سالن تائين
سنگين مسئال پيدا ڪري سگهن ٿا.
انسينريٽر /برقي بٺيون زهريال ڪيميائي مادا هوا ،پاڻيَء ۽ زمين تائين رسائين ٿيون ( ڏسو ص.)423 .
ننڍا ڪارخانه جهڙوڪ :چمڙي رڱڻ ،ملمعي ڪاري ) ،)electroplatingپوشاڪون ۽ بئٽريون ٺاهيندڙ نه رڳو اتي
ڪم ڪندڙن ۽ آسپاس ۾ رهندڙن الِء غالظت پيدا ڪن ٿا ته صحت جا سنگين مسئال به پيدا ڪن ٿا( .ڏسيو ص.
 459کان )464
ملٽري اڏا ۽ جنگي عالئقا تباهه ڪن غالظت پيدا ڪن ٿا ،جيڪا شعاعن کانوٺي ڊاِء آڪسن جهڙي به ٿي سگهي
ٿي .جيڪا ڪيترن نسلن تائين برقرار رهي سگهي ٿي.
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هوا جي غالظت
هوا ۾ زهريليون گئسون ۽ دز /ڊسڙ (جا ج ا) شامل ٿي وڃي ته غليظ ٿي وڃي ٿي .جڏهن ته ،هوا جيي گيهيڻيي ڀياڱيي
غالظت ،قدرتي ٻارڻ (تيل ،ڪوئلي ،ڊي ل ۽ پيٽرول) جي ٻرڻ سبب پيدا ٿئي ٿي .جيڪو اسان انجڻين ،ڪارخيانين
۽ پاورهائوسن کي هالئڻ الِء ڪتب آڻيون ٿا (ڏسو ص .)526 .هوا ۽ مينهن رستي پيدا ٿيندڙ غيالظيت ،اصيل هينيڌ
کان ڪوهين دور پهچي اتي ،هر هنڌ جي ماڻهن الِء صحت جا مسئال پيدا ڪري ٿي .عام طور تي هوا جيي غيالظيت
شهرن ،صنعتي عالئقن ،هيٺاهن هنڌن يا اهڙن چوپاسي جي ماڳن ،جابلو هنڌن ۽ وستين ۾ جتي هوا ڦاسيي پيوي ۽
سٺي طرح سان گهلي نه ٿي سگهي بدتر ٿئي ٿي.

هوا جي غالظت ۾ ڪيترائي ڳورا ڌاتو جهڙوڪ :پارو ۽ شيهو (ڏسو ص 337 .کيان  340۽  368کيان  ،)370پيائيدار
نامياتي غالظتون (ڏسو ص )340 .۽ ٻيا به ڪيترائي سلفرڊاِء آڪسائيڊ جهڙا زهريال مادا شامل ٿي سگهن ٿا.
جيڪڏهن توهان پنهنجي وسنديَء جي هوائي غالظت چڪاسي رهيا آهيو ته توهان الِء هوا ۾ موجود ڪيييميييائيي
وکرن جي ااڻ رکڻ ڪارائتي ٿئي ٿي .اها ڳالهه اهن ۾ رکڻ گهرجي ته عام طور تي وڌيڪ ڪارائتي اها ااڻ رکيڻ
ٿئي ٿي ته ،پاڻ کي ۽ پنهنجي وسنديَء کي هوائي غالظت جي هاڃن کان ڪيئن بچائجي ،بنسيبيت ان اياڻ رکيڻ
جي ته هوا ۾ ڇا ڇا موجود آهي.
هوا جي غالظت سبب ،صحت جا ڪيترائي سنگين مسئال پيدا ٿين ٿا .جن ۾ ملتل قسمن جي ڪينسر ۽ ساهيه
سرشتي جون بيماريون ٿين ٿيون (ڏسو ص 327 .۽  .)331هوا جي غالظت سبب تي ابي بيار ٻيييلين ،پياڻييَء جيي
اريعن ۽ عمارتن سميت توهان جا ڦڦڙ به تباهه ڪري سگهي ٿي .انهن سڀني ڳالهيين کيانسيواِء هيوا جيي غيالظيت
عالمي تپش جو به هڪ وڏو ڪارڻ آهي (ڏسو ص.)33 .
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هوائي غالظت جي چڪاس
هوائي غالظت جي چڪاس دوران ڏٺو وڃي ٿو ته ،ڪهڙو ڪاروبار يا ڪارخانو غالظت پييدا ڪيري رهيييو آهيي.
چڪاس جي اهڙيَء مهم ۾ ڪيترائي ماڻهو گڏجي اهڙن ثبوتن جي بنياد تي ڪنهن ڪمپني ييا ڪيارخيانيي تيي
غالظت بند ڪرڻ الِء دٻاُء وجهي سگهن ٿا .هوائي غالظت جي چڪاس جو ڪم توهان پنهنجن حيواسين ۽ عيقيل
رستي ڪري سگهو ٿا .اهو ڏسڻ الِء ته هوائي غالظت جو توهانجي وسنديَء تي ڪهڙو اثر پئجي رهيو آهيي ،ان الِء
وسنديَء جي ماڻهن کي چئو ته هو جيڪي ڪجهه سنگهڻ ،ڏسڻ ۽ ٻڌڻ دوران ميحيسيوس ڪين ٿيا ييا اييئين ئيي
محسوس ڪن ٿا ان جو هڪ رڪارڊ رکن .ايئن وسنديَء جا جيترا وڌيڪ ماڻهو ڪندا اوترو غالظت کيي وڌييڪ
بهتر طور تي سمجهي ،سڃاڻي ۽ ان جي روڪ الِء اپاَء وٺي سگهبا.

بڪيٽ برگيڊ طريقو
ڪي برادريون ،هوا جي غالظت لهڻ الِء هڪ آسيان ۽ سيسيتيو طيرييقيو
استعمال ڪن ٿيون جينيهين کيي “بيڪيييٽ بيرگيييڊ” )The Bucket
) Brigadeنالي سان سڏجي ٿو .جنهن الِء هڪ  5گئلن واري پالسٽڪ
جي بالٽي ،جنهن ۾ هڪ وال ))valve۽ ملصوص ڳوٿري ٿئي ٿي ،هيوا
جي نموني گڏ ڪرڻ الِء استعمال ڪئي وڃي ٿي .جڏهن بيه ميحيسيوس
ڪيو وڃي ٿو ته هوا ۾ ،ڪو زهريلو مادو خار ڪيو ويو آهي ييا خياص
طور تي تڏهن جڏهن محسوس ڪجي ته هيوا ۾ غيالظيت شياميل آهيي
تڏهن وال کولي ،هوا جو ٿورڙو مقدار ڳوٿريَء ۾ چيوسيييو وڃيي ٿيو .پيوِء
بالٽيَء مان ڳوٿري ڪڍي ڪنهن لئبارٽري کي موڪلي وڃي ٿي ته جيئن هوا ۾ موجود ڪيميائي وکرن /ج ن جي
خبر رکي سگهجي (ڏسو اريعا).
بڪيٽ برگيڊ طريقي سان ،لئبارٽريَء مان هوا جي چڪاس ڪرائڻ هڪ مهانگو ڪم آهي .ڪيترن ميليڪين ۾
اهڙن قسمن جون لئبارٽريون موجود نه ٿيون ٿين يا جيڪڏهن هجن به ٿيون ته اهي صحي طريقي سان چيڪياسيي
نه ٿيون سگهن .تنهنڪري ممڪن ٿي سگهي ٿو ته هوا جو اهڙو نمونو ڪنهن ٻياهيرئييين ميليڪ ميوڪيليڻيو پيوي.
ڪيتريون وسنديون ،بڪيٽ برگيڊ الِء در در وڃي ،پارٽين رستي يا ميٽنگون ڪوٺائي پئسا گڏ ڪن ٿيون.
جڏهن ته ڪيتريون وسنديون ،برادرين پاران منظم ٿيندڙ ٻين مشغولين جهڙوڪ :انٽرويو ۽ سروي دوران بڪيييٽ
برگيڊ جو استعمال ڪن ٿيون ته اهڙي زهريلي اخرا جون خبرون ميڊيا ۽ سرڪار کي به ڏين ٿيون ۽ تيييل صياف
ڪندڙ ڪارخانن ۽ غالظت پيدا ڪندڙ ڪارخانن تي زور ڀرين ٿيون ته اهي زهريلي اخرا گهٽائڻ الِء سالميتييَء
وارا اوزار /مشينون استعمال ڪن.
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گرائونڊ ورڪ جو بڪيٽ برگيڊ
ڏکڻ آفريڪا جو دُربن ))Durbanشهر ،چوگرد تيل صاف ڪندڙ ڪمپنين ،پائيپ الئينن ،ڪيمييائيي ميادن
جي هڪ وڏي گدام ،ڪيميائي ،ڪپڙي ۽ پني جي ڪارخانن ۽ زهريلي گندڪچري جي ڍييرن ۾ گيهيييرييل
آهي .روزانو ،ڊربن جا شهري ،هوا ۽ پاڻيَء جي غالظت سميت صحت جي انهن مسئلن سان وڏي پيئيميانيي تيي
منهن ڏيندا ۽ سدائين زهريلن ڪيميائي مادن ۾ وائکا ٿيندا رهن ٿا .صنعتي حادثا ،ٽانڪين جو سميڻ ،ڀليل/
سمندڙ پائيپ ،باهه للڻ ،ويجهن ويٽلئنڊن جو تباهه ٿيڻ ۽ َجر جي پاڻيَء جو غيليييظ ٿييينيدو رهيڻ تيميام عيام
ڳالهيون آهن.

تپاسن مان هوا ۾ موجود زهريلين گئسن جهڙوڪ :سلفرڊاِءآڪسائيڊ ،نائٽروجن آڪسائيڊ ۽
بين ين تمام گهڻي مقدار ۾ لڌيون ويون .هڪ اسڪول ڀرسان گڏ ڪيل هيوا
جي نمونن مان خبر پيئي ته ٻارڙا ،ايتري گهڻيَء غالظت ۾ وائيکيا ٿيي رهيييا
هيا ،اڻ ته هو روزانو سڄو سڄو ڏينهن ڪنهن مشغول هاِء وي تي بيٺا هجن.
تنظيم جي سرگرم ڪارڪنن تپاس جا نتيجا سرڪاري عملدارن ۽ غالظيت
ڦهالئيندڙ ڪارخانن جي اختيارين کي ڏيکاريا ،رئڊيو ۽ اخبارن رستي خيبيرون
ٻڌايون ۽ پنهنجيَء برادريَء کي بيه انيهين کيان آگياهيه ڪيييو .تيييل جيي هيڪ
سرڪاري ڪمپني جواب ڏنو ته ،تپاسون صحي ناهن تنهنڪري هنن هوا جا پنهنجي ليکي نمونا گڏ ڪيييا.
جڏهن انهن نمونن جي چڪاس ڪئي ويئي ته هوا ۾ زهرن جي اڃان به مٿاهين حد هجڻ جي خبر پيئي!
بڪيٽ برگيڊ واري طريقي سان سڄي ڏکڻ آفريڪا ۾ غالظت خالف تحيرييڪ شيروع ڪيرڻ ۾ ميدد ميليي.
ماحولياتي انصاف الِء هلندڙ تحريڪ جي وڌندڙ دٻاَء سبب سرڪار کي  2004۾ ايئرڪوائلٽي ائڪٽ /هيوا
جي معيار جو قانون پاس ڪرڻو پيو .دُربن شهر پڻ پنهنجو هڪ هوا تپاسڻ جو سرشتو جوڙيو .ان وقت کانيپيوِء
هاڻ اتي هوا جي غالظت ۾ واض گهٽتائي آئي آهي.
بڪيٽ برگيڊ ،برادرين کي وڌيڪ همٿايو ،دلير بڻايو ۽ غالظت ڦهالئيندڙ ڪارخانن کي للڪارڻ الِء وڌييڪ
قابل بڻائي ڇڏيو .ائين وڌندڙ اعتماد ۽ ويساهه سبب سرڪار سندن ڳالهه ٻڌڻ الِء مجبور ٿي پيئي.
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جڏهن ڪو زهريلو مادو خار ٿيندو رهي
ڪيميائي ۽ تيل صاف ڪندڙ ڪارخانن سميت ٻين ڪيترن ڪارخانن جي حادثن سبيب تيميام وڏي ميقيدار ۾
زهريال ڪيميائي مادا اوچتو خار ٿين ٿا .تيل صاف ڪرڻ جا ڪارخانه پڻ پنهنجيون مشينيون روان دوان رکيڻ
الِء زهريليون گئسون خار ڪن ٿا .اهڙو زهريلو اخرا دونهين جي ڪڪر يا باهه جي الن جي صيورت ۾ بيه ٿيي
سگهي ٿو ته اها اوچتو پيدا ٿيندڙ تي بوِء به ٿي سگهي ٿي .اهڙي حالت ڪنبائيندڙ ته موتمار به ٿي سگهي ٿي.
زهريلي اخرا ۽ ڪيميائي مادن جي وهڻ دوران يا وهڻ کان ترت پوِء ماڻهو اهڙا قدم کڻي انيهين جيي هياڃين کيي
ملتصر عرصي ۾ گهٽائي سگهن ٿا (ڏسو ضميمو  .)Aجڏهن ته ،ڊگهي عرصي الِء برادريون منظم ٿي ڪارخانين ۽
سرڪار تي سٺي سالمتيَء جا اُپاُء وٺڻ الِء دٻاُء وجهي سگهن ٿيون.
زهريلي اخرا دوران
 صورتحال مطابق ته توهان ڪيتيرو تيرت ان کيي
منهن ڏئي سگهو ٿا ،ورلي چوديواريَء اندر ئي رهيڻ
سالمتيَء وارو سمجهيو وڃي ٿيو .جيڏهين تيه ،ٻين
قسمن جي صورتحال ۾ جيترو جليد ٿيي سيگيهيي
اهڙو هنڌ /عالئقو ڇڏڻ گهرجي .سکيا ۽ بيرادريَء
جي سٺي هنگاميي رٿيائين سيان اهيي ڳياليهيييون
سمجهڻ جوڳيون ٿي پون ٿيون تيه ڪيڏهين اهيڙا
هنڌ ڇڏڻ گهرجن ۽ ڪڏهن نه.
 اهڙو رڪارڊ به رکو .جنهن ۾ جنهن ڏينهن اخيرا
ٿيو ۽ اهو جيسيتائين هلندو رهيو اهو لکندا رهيو.
ساڳيَء طرح سان ڪنهن به قسم جي عجيب بيوِء،
منظر ،آواز ،طبعي ر ِدعمل (تيوهيانيجيي جسيم جيو
پيدا ٿيندڙ احساس) ،آسپاس ۾ موجود ٻين ماڻيهين
۽ جانورن جو ردعمل به نيو ڪينيدا رهيو .اهيڙي
معلومات اڳتي هلي برادريَء پاران کنيل ڪينيهين
به قدم ۾ ڪارائتي ثابت ٿي سگهي ٿي.
 جيڪڏهن بنا خوف خطري جيي فيوٽيو ڪيڍي ۽
وڊيو ڀري سگهجي ٿي ته ايئن به ڪيرييو جيييڪيا
اهي اڳتي هلي ثبوت طور ڪور ۾ پيش ڪيري
يا مهم هالئڻ الِء استعمال ڪري سگهو ٿا.









زهريلي اخرا کانپوِء
جيڪڏهن ماڻهو ڪيميائي مادن ۾ وائکا ٿيا آهن
يا انهن سان الڳاپي ۾ اچي چيڪيا آهين تين کيي
هڪدم ڪنهن ڪلينڪ يا اسپتال پيهيچيائيڻ ۾
مدد ڪريو.
مقامي سرڪار ۽ ميڊيا سان الڳاپي ۾ اچيي کييين
ٻڌايو ته ڪهڙي ماجرا ٿي آهي.
برادريَء جي گڏجاڻي ڪري هرهيڪ کيي اهيڙيَء
ڳالهه کان آگاهه ڪريو ۽ منظم ٿي ان جيو جيواب
ڏيو.
برادريَء کي همٿايو ته هر هڪ پنهنجيا تيجيربيا ۽
احساس ٻڌائي .ايئن ڪيرڻ سيان مياڻيهيو اهيڙيَء
ماجرا مان پاڻڀرا ٿيندا ۽ برادريَء سان يڪجهيتيي
پيدا ٿيندي.

اڱارو
14

21

ارب
15
ٻنپهرن جو 2.25
ڪارخاني مان تمام گهڻو
دونهون خار ٿيو ۽ ڪنن
انڊن جهڙي بوِء پيدا ٿي.
22

خميس
16

23

ڪنهن ڪئلينڊر تي سڌو سنئون اهڙيون
ڳالهيون لکندو رهڻ ،زهريلي اخرا جي رڪارڊ
رکڻ جو هڪ سٺو طريقو آهي.
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صاف پيداوار
اهڙا ڪيترائي طريقا ۽ ٽيڪناالجيون موجود آهن جن رستي غالظت پيدا ڪرڻ کانسواِء شيون ٺاهي ۽ وڪرو ڪري
سگهجن ٿيون .شين جي صاف پيداوارڻ سان نه رڳو ماڻهن جي صحت ته ماحول جي صحت جو به بچاُء ٿئي ٿو.
هڪ پني ٺاهڻ جي ڪارخاني ۾ ڪيئن نه صاف طريقا استعمال ڪيا وڃن ٿا
نواڻجندڙ هوا جي
توانائي

گرمي ۽ بلار گڏ ڪري ،ڪن
عملن مان گذاري استعمال
ڪجن ٿا پر نه ڪي هوا ۾ خار
ڪيا وڃن ٿا.

پني جو ڪارخانو

پائدار طريقي سان قائم
ڪيل وڻ ۽ ٻيال

تيار ٿيل پنو.

پاڻي ٻيهر استعمال ڪيو ۽
خار ڪرڻ کان اڳي۾ صاف
ڪيو وڃي ٿو.

ريسائيڪل ٿيندڙ َپنو

پني جي ڪارخاني ۾ وڻ ،پاڻي ،بجلي ۽ ڪيميائي مادا جهڙوڪ :ڪلورين استعمال ڪيا وڃن ٿا.
پني ٺاهيندڙ گهٽ غالظت ڪندڙ ڪارخاني ۾ هيٺين سببن ڪري گهٽ غالظت پيدا ٿئي ٿي:
 گهڻو ريسائيڪل ٿيندڙ پنو ۽ وڻ ،پائدار طريقي سان ٿيندڙ ٻيلن مان حاصل ڪيا وڃن ٿا.
 بجليَء جهڙي توانائيَء بجاِء ،جيڪا قدرتي ٻارڻ ۽ تيل رستي حاصل ٿئي ٿي نيواڻيجينيدڙ تيوانيائيي (جيهيڙوڪ:
شمسي ۽ هوائي) استعمال ڪئي وڃي ٿي.
 پاڻيَء جو گھٽ ۾ گھٽ مقدار استعمال ڪيو وڃي ٿو .بار بار استعمال ڪيو ،صاف ڪري ماحول ۾ واپس ڪييو
وڃي ٿو.
ائين ڪيترا ڪارخانا صاف سٿرن طريقن سان شيون ٺاهي سگهن ٿا .ڪارخانن جي پيدا ٿينيدڙ گيرمييَء رسيتيي
بجلي پيدا ڪري سگهجي ٿي ته هڪ عمل مان گذرڻ دوران پيدا ٿيندڙ گندڪچرو عام طور تي ٻين شين ٺاهڻ الِء
استعمال ڪري سگهجي ٿو .صاف سٿري طريقي سان شيون ٺاهڻ سان جهڙوڪر غالظت نه جهڙي پيدا ٿيئيي ٿيي.
جيئن ته ،اهڙن طريقن ۾ ساڳيو مواد ۽ توانائي ٻيهر استعمال ٿيندي رهي ٿي ان سبب پئسو به بچي ٿو.
جيئن عام طور تي ته ڪمپنيون غالظت جي صفائيَء تي خرچ نه ٿيون ڪن ۽ نه غالظت روڪيڻ الِء ڪيوشيشيون
ڪن ٿيون پر رهندو هاڃو رسائين ٿيون تنهنڪري ضروري سمجهيو وڃي ٿو ته عوامي دٻاَء رسيتيي ييا سيرڪياري
قاعدن قانونن تحت کين صاف سٿرن طريقن سان شين ٺاهڻ الِء مجبور ڪيو وڃي.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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صاف سٿرن ڪاروبارن کي همٿائڻ
جڏهن ڪاروباري سيٺيا ۽ پورهيت سمجهن ته ڪيئن نه ڪيميائي مادا ۽ صنعتي ڪچرو کين ته سڄيَء بيرادريَء
کي به متاثر ڪري سگهي ٿو تڏهن اهي عام طور تي شين ٺاهڻ الِء ڪتب ايندڙ مواد ۽ طريقن ۾ تيبيدييليييون آڻيي
ڇيهي کي گهٽائين ٿا .جڏهن ته ورلي کين ،لٺ ۽ چٺ رستي دٻاَء وجهڻ بيه ضيروري ٿيئيي ٿيو تيه جيييئين اهيڙييون
تبديليون آڻي سگهجن جيڪي برادريَء جي صحت الِء بهتر ثابت ٿين ٿيون .اهڙا ڪيترا طريقا آهن جين رسيتيي
ڪنهن ڪاروباري اداري کي شين ٺاهڻ جي صاف سٿرن طريقن جي چونڊ ڪرڻ الِء مجبور ڪري سگهجي ٿو.
حڪومت چاهي ته :زهريلن ڪيميائي مادن ۽ شين ٺاهڻ جي خطرناڪ طريقن تي بند هڻي يا انهن تييي ا
رکي سگهي ٿي ،هاڃيڪار طريقن رستي ٺهندڙ شين خريد ڪرڻ کان انڪار ڪري سگهي ٿي ،اهڙي ڪاروبار الِء
صاف سٿرن طريقن سان شين ٺاهڻ الِء فنڊ ڏئي سگهي ٿي ،صاف سٿرن طريقن سان شيييون ٺياهييينيدڙ تيي گيهيٽ
ٽئڪس هڻي ۽ جيڪي هاڃيڪار طريقا استعمال ڪن ٿا تن کان وڌيڪ ٽيڪس حاصل ڪري سگهي ٿي.
ماڻهو چاهين ته :پنهنجو پاڻ کي ڪاروباري سيٺين ۽ ڪم ڪندڙن کي زهريلن مادن جي خطرن ۽ شين ٺاهڻ جييي
صاف سٿرن طريقن استعمال ڪرڻ جي فائدن بيابيت
تعليم ڏئي سگهن ٿا ،ان ڪمپنيَء جون غالظت پييدا
ڪندڙ شيون وٺڻ ۽ استعمال ڪرڻ کان بائيييڪيا
ڪري سگهن ٿا ،کين اهڙن بي ضرر نعم البدلن بابت
آگاهه ڪري سگهن ٿا جيڪي زهرييلين شييين جيي
ٺاهڻ الِء استعمال ڪيا وڃن ٿا ۽ ميڊيا رستي زهريلن
طريقن جي استعمال کي نندي ۽ شين ٺاهڻ جي غييير
زهريلن پائدار طريقن کي ساراهي سگهن ٿا.
پورهيت چاهين ته :زهريلن ڪيميائي مادن بابييت
گهڻو ڪجهه سکي /ااڻ حاصل ڪري سگهن ٿا ۽
انهن جي کڻڻ ڪرڻ جي احتياطن تي پاڻ عمل ڪرڻ سميت اهي قائدا نافذ ڪري ۽ پيورهيييتين ۽ بيرادريين الِء
پنهنجيَء يونين جي معاهدن ۾ سالمتيَء الِء در به ڪرائي سگهن ٿا.

ننڍڙا ۽ صاف سٿرا ڪاروبار
ورلي ،ننڍا ڪاروباري مالڪ چڱيَء پر سمجھي نه سگهندا آهن ته ،ڪيميائي زهريال مادا ڪيترا نيه خيطيرنياڪ ٿيي
سگهن ٿا .جڏهن اهي ۽ سندن پورهيت زهريلن مادن جو استعمال ،اخيرو ۽ غير محفوظ طريقن سان اڪالُء ڪين ٿيا
تڏهن اهي عام طور تي رڳو پئسي ،وقت ۽ خرچ بچائڻ جي ڪوشش ڪن ٿا .جڏهن ته ،اهڙا ڪيييتيرائيي ڪياروبياري
ماڻهو انهن ساڳين وسندين جا رهواسي ٿين ٿا ،جن کي هو غليظ ڪندا رهن ٿا جيڪي متاثر ٿيندڙ ماڻهن جيا دوسيت
۽ پاڙيسري هجن ٿا .اهو به ممڪن ٿي سگهي ٿو ته کين صاف سٿرن طريقن سيان شييين ٺياهيڻ جيي اياڻ هيجيي پير
سمجهن ٿا ته هو اهڙي تبديليَء جو خرچ برداشت ڪري نه سگهندا .جڏهن ته وقت گذرڻ سان گڏ ،متاثر ٿيل پورهيتين
جي صحت ۽ برادريَء جي ماحول کي رسيل نقصان جي تالفيَء تي ايندڙ خرچ عام طور تي وقت ۽ پئسيي جيي ليحياظ
کان وڌيڪ اچي ٿو بنسبت ان جي بچاَء ڪرڻ جي.
جڏهن ننڍڙا ڪاروباري ،شين ٺاهڻ الِء صاف سٿرا طريقا اختيار ڪن ٿا تڏهن اهيي سيڄيي وسينيديَء ۽ پينيهينيجيي
ڪاروبار جي آئندي کي اڻ ته وڌيڪ پائدار ڪري ڇڏين ٿا.
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رڱڻ
رڱڻ ( ) dyeingالِء ڪيترن قسمن جا رنگ ،ڳورن ڌاتن ۽ زهريلن ڪيميائي مادن مان ٺاهيا وڃن ٿا .رنگين ٺياهيڻ
کانپوِء پيدا ٿيندڙ غالظت عام طور تي وهائي يا اهڙيَء غالظت سان گڏ پوري وڃي ٿي جيڪا خطرناڪ ٿئي ٿيي ۽
صاف ڪري نٿي سگهجي.
غالظت ڪيئن گهٽائجي
ننڍي پئماني تي هلندڙ رڱڻ جي ڪارخانن ۾ هيٺين هدايتن تي عمل ڪرڻ سان هاڃيڪار گند غالظت گهيٽيائيي
سگهجي ٿي:
 ڪوشش ڪري وڌ ۾ وڌ زهريلن رنگن جهڙوڪ ائ و ))azoجي استعمال ڪرڻ کان پاسو ڪجي ۽ انهن جيا
بي ضرر نعم البدل ڪتب آڻجن .ائ و رنگ ،اائي ام جا نقص پيدا ڪن ٿا ۽ اهيي عيام طيور تيي ڇيپيائيي،
ڪپڙي ،پني ٺاهڻ ،دوائن ۽ کاڌي جي صنعتن ۾ استعمال ڪيا وڃن ٿا.
 زهريلن مادن جو گهٽ ۾ گهٽ مقدار استعمال ڪجي
 رڱجڻ جي پيدا ٿيندڙ ڦوڳ /باقيات کي ٻين شين ٺاهڻ الِء استعمال ڪجي
 صفائي الِء استعمال ٿيندڙ پاڻي ٻيهر استعمال ڪري رنگ جي ٻي کيپ ٺاهجي
 صفائيَء ڪرڻ الِء وڏي پريشر وارا پائيپ استعمال ڪجن ته جيئن گهٽ گندو پاڻي پيدا ٿي سگهي
 زهريلن مادن تي ناال لکي ،پاڻيَء جي اريعن /وهڪرن کان پري محفوظ هنڌن تي رکجن

چمڙي رڱڻ جا ڪارخانا
چمڙي رڱڻ جي ڪارخانن ۾ پاڻي سان گڏ تمام جهجهي مقدار ۾ ،لوڻن ۽ زهرييلين ڪيييميييائيي ميادن جيهيڙوڪ:
ڪروميم جي ملتل قسمن جو استعمال ڪيو وڃي ٿو .رڱڻ جي آخر ۾ استعمال ٿيندڙ اهي سڀ ڪيميائي ميادا
عام طور تي ندين ۽ واهڙن ۾ وهايا وڃن ٿا .نتيجي ۾ آسپاس ۾ رهندڙ وسنديون انتهائي گندو پاڻي پيئن ٿيون.
ٿورڙي وقت ۾ اهڙن زهريلن مادن سبب برنڪائيٽس (ساهه نليَء) ۽ سهڪي سميت ساهه جون ٻييون بيييميارييون ۽
ڳچ وقت کانپوِء اائي ام جا نقص ۽ ملتل قسمن جي ڪينسر ٿي سگهي ٿي.
غالظت ڪيئن گهٽائجي
چمڙي رڱڻ جي ڪن ڪارخانن ۾ بي ضرر يا گهٽ زهريال طريقا استعمال ڪيا وڃن ٿا .رڱڻ جي رسمي طريقن ۾،
جانورن جي عضون جهڙا اهاڃيڪار ۽ صاف سٿرا طريقا استعمال ڪييا وڃين ٿيا .چيميڙي رڱيڻ الِء ڪيروميييم
استعمال ڪندڙ ڪارخانا ،اهڙا طريقا ڪتب آڻي سگھن ٿا جن رستي ڪروميم ريسائيڪل ڪري گهٽ ۾ گهٽ
استعمال ڪئي وڃي ٿي ته جيئن گھٽ غالظت پيدا ٿي سگهي .هن طريقي سان خرچ گهٽ اچي ٿو ته غيالظيت بيه
گهٽ پيدا ٿئي ٿي .چمڙي رڱڻ جي ڌوپ ۾ ڪم ايندڙ پاڻي ريسائيڪل ڪري ته غليظ پاڻي کي ضاي ڪرڻ کيان
اڳي۾ صاف ڪري سگهجي ٿو.
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چمڙي رڱڻ جي ڪارخانن ۾ صاف سٿريون شيون ٺاهڻ

پر جڏهن لِيون ويجهو ،هڪ ويٽلئنڊ تي غالظت سبب ه ارين پکي مري ويا ته مقياميي
واپاري تنظيم جيڪا ڪاللن جي نمائندگي ڪندڙ هئي غالظت گهٽائڻ جي اهڙي طريقن ڳولهڻ ۽ ميتيعيارف
ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي جن سان سندن ڪاروبار متاثر ٿي نه سگهي .ان کانپوِء کين صاف سٿرن طرييقين
رستي شين پيدا ڪرڻ جو احساس ٿيو.
ان کانپوِء ڪيترن سالن تائين اها واپاري تنظيم ،غالظت گهٽائڻ الِء ڪاللن جي مدد ڪندي رهي ۽ ڪيتيرن
ڪاللن پنهنجا طريقا تبديل ڪري ڇڏيا .هنن ايئن رڳو پيئڻ جو پاڻي بچائڻ يا الڏائو پيکييين بيچيائيڻ الِء نيه
ڪيو پر ان سبب پڻ ڪيو جو هنن ڏٺو ته صاف سٿرن طريقن سان شيون ٺاهڻ سان هو پئسو بيچيائيي ۽ اعيليي
معيار جو چمڙو تيار ڪري سگهن ٿا.
آفريڪا ۽ ايشيا جي ڪاللنِ ،
اقوام متحده جي صنعتي ترقياتيي اداري /ييونيييڊو ) )UNIDOسيان گيڏجيي
ڪاللڪي ڪم ۾ ڪتب ايندڙ ڪيميائي مادا گڏ ڪرڻ ۽ وري استعمال ڪرڻ جي ملتل طريقن ڳيوليهيڻ
تي ڪم ڪيو .يونيڊو جي صاف سٿرين شين جي پيدا ڪرڻ جي هن رٿا مان ظاهر ٿيو ته ،ڪيالليڪيي ڪيم
سبب پيدا ٿيندڙ اڌ کان مٿي غالظت کي ،قدرتي وسيلن جو ،ڌيان ۽ ڪاريگريَء سان استعميال ڪيرڻ رسيتيي
گهٽائي سگهجي ٿو .يعني ته گهٽ مقدار ۾ ۽ خبرداريَء سان ڪتب آڻڻ رستي.
لِيون جي ڪاللن ،يونيڊو جي رٿا مان گهڻو ڪجهه سکيو ۽ صاف سٿرن طيرييقين سيان شيييون ٺياهيڻ شيروع
ڪيون .ان الِء هنن اڳ ۾ هڪ نئون طريقو استعمال ڪيو جنهن سان وڌيڪ ڪروميم چمڙي سان الڳاپيي ۾
آيو ٿي ۽ ان جي گهٽ ۾ گهٽ غالظت پيدا ٿِي ٿي .ان کانپوِء هاڃيڪار ڪيميائي مادن بجاِء ،رڱيينيدڙ ٽيب ۾
چمڙي کي نرم ڪرڻ الِء هڪ ان ائيم (هڪ اهڙو قدرتي وکر جيڪو ڪيميائي تبديليييون پيييدا ڪيري ٿيو)
استعمال ڪئي ويئي .اهڙن ڪن ڪالل خانن ۾ جتي گهٽ معياري چمڙو ٺاهيو ٿي ويو اتي نباتاتي رڱيڻ جيو
طريقو استعمال ڪيو ويو بجاِء ڪروميم جي جيڪو رڱڻ جو هڪ تمام زهريلو ۽ مهانگو وکر آهي.
جن ڪاللن و  ،ڪروميم جو ڪو نعم البدل موجود ٿي نٿي سگهيو تن اهو پهرئين دفعي جي استعمال ڪرڻ
کانپوِء اڇالئڻ بجاِء ٻيهر استعمال ڪيو .ساڳيو طريقو ڪيميائي مادن سان ڀريل پاڻيَء جي وڏي مقدار الِء پيڻ
استعمال ڪيو ويو .ڪن ڪاللن ته گندي پاڻيَء کي صاف ڪرڻ جو نظام جوڙي اهڙي پاڻيَء کي صاف ڪيري
ٻيهر استعمال ڪرڻ شروع ڪيو جنهن سان پاڻيَء جي اريعن جو بچاُء پڻ ٿي سگهيو.
هاڻ ،لِيون جي ڪاللن کي ،صاف سٿرن طريقن سان چمڙي رڱڻ جا طريقا اچي ويا آهن .جي کانئن پڇينيدو تيه
اهي نوان طريقا ڇو ٿا استعمال ڪن ته هو توهانکي اهوئي جواب ڏيندا تيه جيييئين پياڻييَء جيو بيچياُء ڪيري
سگهجي .ساڳئي وقت هو اڳ جي ڀيٽ ۾ هاڻ ٿورڙي خرچ سان اعلي قسم جو چمڙو پڻ تيار ڪري رهيا آهن.
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صاف سٿري پيداوار جو م و
اميريڪا جي سان فرانسسڪو شهر جي ٽڪرين تان ڏسڻ ۾ ايندڙ دلڪش منظر سڄيَء دنيا جي سياحن کي
موهت ڪندا رهن ٿا .اتي موجود ننڍا ريسٽورانٽ قسمين قسمين کاڌا کارائين ٿا .جڏهن ته ايترن گهڻن
ريسٽورانٽن جي رڌپچاَء سبب پيدا ٿيندڙ گندي تيل هڪ اهڙو مسئلو پيدا ڪري وڌو جنهن سبب ڪسيون
بند ٿي وينديون هيون ۽ شهر جي صفائيَء تي گهڻو پئسو خرچ ڪرڻو پوندو هو .شهر جي قاعدن موجب سڀني
ريسٽورانٽن کي گرِ يس ٽرئپ ( )grease trapاستعمال ڪرڻي هئي ته جيئن تيل ،ڪسين ۾ وڃي نه سگهي.
پر جيئن ته ،اهڙا گريس ٽرئپ صاف ڪرڻ مهانگا ٿي پيا تنهنڪري ڪيترا ننڍا ريسٽورانٽ ،جن جا مالڪ
پناهگير هيا ،ايترو خرچ برداشت ڪري نٿي سگهيا.
سان فرانسسڪو جي پبلڪ يوٽيالئي يشن ڪميشن جي ،شهر جي ڪسين جي انچار فيصلو ڪيو ته
صحي طريقي سان تيل نه اڪالئڻ تي ريسٽورانٽن تي وڏا وڏا ڏنڊ هڻڻ بجاِء هو ان جو کين اپاِء ٻڌائيندا ۽
گندو تيل گڏ ڪري ان رستي شهر جون بسون هالئيندا!
جڏهن ڊي ل انجڻيون متعارف ڪرايون ويون هيون ته اهي نباتاتي تيل تي هلنديون هيون .جيئن ته پيٽرول
سستو ۽ جام هوندو هيو يا ان جو ڪاروبار ڪندڙ ڪمپنيون طاقتور هونديون هيون ان سبب گهڻين ڊي ل
انجڻين پيٽرول استعمال ڪرڻ شروع ڪيو .پر هاڻ ،غالظت جي سنگين مسئلي ۽ عالمي تپش ،جنهن جو
ڪارڻ پيٽرول جو استعمال آهي هڪ دفعو وري نباتاتي تيل استعمال ڪرڻ شروع ڪيو آهي .جو اهو صاف
سٿرو ته سستو به آهي.
ڊي ل انجڻ ۾ ڪجهه تبديليون آڻي ،نباتاتي تيل استعمال ڪري سگهجي ٿو يا اهڙي تيل کي “بايوڊي ل”
))biodiesel۾ مٽائي سنئون سڌو گاڏين ۾ استعمال ڪري سگهجي ٿو .بايوڊي ل جي سنئين سڌي استعمال
ڪرڻ سان هوائي غالظت گهٽجي ٿي جيڪا دم /سهڪي ۽ ڪينسر جو ڪارڻ ٿئي ٿي ۽ عالمي تپش پيدا
نٿي ڪري ته ٻين قسمن جي ٻارڻن جهڙوڪ قدرتي گئس جي ڀيٽ ۾ سستي پڻ ٿئي ٿي.
گندي تيل مان ريسائيڪل ڪري ٺاهيل بايوفيول ان تيل کان ملتل ٿئي ٿو جيڪو نوان فصل پوکي تيار ڪيو
وڃي ٿو جو ان جي غالظت ڪسين ۾ وهائڻ بجاِء استعمال ڪري سگهجي ٿي .اهڙي صاف سٿري پيداوار جي
استعمال ۾ آڻڻ الِء سان فرانسسڪو جي پبلڪ يوٽيلٽي ڪميشن ،اتان جي ملتل ٻولين ڳالهائيندڙن ترجمانن
جون خدمتون حاصل ڪري ريسٽورانٽ گهمي ڏٺا ۽ گندو تيل گڏ ڪيو .ريسٽورانٽن جي مالڪن کي پنهنجي
تيل جي اڪالئڻ تي هاڻ پئسو
خرچ ڪرڻو نٿو پوي ،شهر ۾ ورلي
ڪي ڪسيون بند ٿين ٿيون ۽
کين بسون هالئڻ الِء سستو ٻارڻ به
حاصل ٿئي ٿو.
هاڻ ،سان فرانسسڪو جي روڊن
رستن تي ٽرئفڪ جي ڌپ بجاِء
رڌل کاڌي جي خوشبوِء اچي ٿي
جنهن سان اڳي کان وڌيڪ
سياح ريسٽورانٽن ۾ اچن ٿا.
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زهريلين غالظتن جي اڪالئڻ جا هاڃيڪار طريقا
جيڪي ڪمپنيون شين ٺاهڻ جا صاف سٿرا طريقا استعمال نه ٿيون ڪن اهي عام طور تي گهيڻيييون زهيرييليييون
غالظتون پيدا ڪن ٿيون ڪيترن ڪارخانن جهڙوڪ :ڪيميائي صنعتون ،کاڻيون کوٽيندڙ ۽ تيل جي صينيعيتين
جو زهريلو ڪچرو هڪ وڏي پيداوار ٿي سگهي ٿي!
جيئن ته اهڙيون زهريليون غالظتون انتهائي مهانگيون ٿين ٿيون ۽ انهن جو سالمتيَء واري طيرييقيي سيان اڪيالُء
ڪرڻ ڏکيو ٿي سگهي ٿو تنهنڪري غالظتن کي خطرناڪ طريقي سان اڇالئڻ هڪ عام ڳياليهيه آهيي ۽ ان ۾ بيه
حيران ٿيڻ جي ڳالهه ناهي ته گندغالظت جو هڪ اهڙو ڍير عام طور تي غريب وسندين جي صحت جي مسئيلين ۾
مبتال رهندڙ ماڻهن الِء بيماريون پيدا ڪرڻ جو هڪ اريعو ٿئي ٿو.
هاڻ ،وڌ کان وڌ ڪاروبارين کي منظم ڪري انهن جي سڄي گندي غالظت يا ان جي ڪجهه حصيي کيي ريسيائيييڪيل
ڪري منجهائنس زهريال مادا خار ڪيا وڃين ٿيا .جيڏهين تيه ،اهيڙييون مياحيول يي دوسيت سيرگيرميييون جيهيڙوڪ:
ريسائيڪلنگ به خبرداريَء سان ڪرڻ گهرجي ته جيئن زهريلي مواد سبب پورهيتن ۽ ماحول کي ڇيهو رسي نه سگهي.
اها پڪ ڪرڻ ته صنعتون ۽ ڪارخانا غالظتن جو اميواريَء سان اڪالُء ڪن ٿا ،ان حل جو به رڳيو هيڪ حصيو آهيي.
جڏهن ته حقيقت ۾ ،زهريلي غالظت جي مسئلي کي ختم ڪرڻ الِء اسانکي اوس ڪارخانن/صنعيتين جيي طيرييقين ۾
تبديلي آڻڻي پوندي .جنهن جو هڪ سالمتيَء وارو اهو ئي طريقو آهي ته شروعات ۾ ئي اهڙي غالظت پيدا نه ڪجي.

آفريڪي اسٽاڪ پائيل پراجيڪٽ
دنيا جي وڏين وڏين ڪمپنين ۽ ترقياتي ادارن ،ڪيترن ڏهاڪن کانوٺيي آبيادگيارن ۾ جيييتيميار دوائين جيي
استعمال ڪرڻ جو جنون پئي پيدا ڪيو آهي ته جيئن ،بک جو ڪنهن حد تائين اپاُء وٺي سگهجي .جڏهن تيه
هاڻ ،ڪيترن ئي سائنسدانن ۽ آبادگارن تسليم ڪيو آهي ته ،پيسٽيسائيڊون مسئال حل ڪرڻ بيجياِء وڌييڪ
پيدا ڪن ٿيون ته پوِء اهڙيون موتمار ڪيميائي دوائون ڪير اڪالئيندو؟ ۽ ايئن ڪهڙي سٺي طيرييقيي سيان
ڪري سگهبو؟
آفريڪا جي مڙني ملڪن ۾  500000ٽنن کان مٿي اهڙيون پيسٽيسائيڊون ۽ زهريلو گند ،سمندڙ ڳرنيدڙ دٻين
۾ موجود آهي جن جو اڃان تائين استعمال به نه ڪيو ويو آهي .اهڙن زهريلن ميادن جيي صيفيائييَء ۽ وڌييڪ
زهريلن مادن کي ڍيرن جي صورت ۾ نڌڻڪو نه اڇالئڻ کان بچائيڻ الِء سيرڪياري ۽ عياليميي ادارن گيڏجيي،
آفريڪن اسٽاڪ پائيلس /اَي ايس پي پروگرام ))ASPجوڙيو آهي.
اي ايس پي ۾ موجود ملتل ڌڙن جي ماڻهن و  ،گند غالظت صاف ڪرڻ جا ملتل ويچار آهن .ڪين جيو چيوڻ
آهي ته ،ان جو سستو ۽ سولو طريقو ان کي ساڙي ڇڏڻ آهي ،جنهن الِء عالمي بئنڪ ۽ ڪييتيرييون ريياسيتيون ،بيرقيي
بٺيون ٺاهي رهيون آهن .ٻين ڌڙن جو چوڻ آهي ته ،انهن جي ساڙڻ سان هوا ۽ پاڻيَء ۾ وڌيڪ زهريال مادا خار ٿيينيدا
۽ ان بجاِء وڌيڪ سالمتيَء وارا طريقا ڏسين ٿا .جڏهن ته حقيقت ۾ اڃان تائين هڙني ڪييميييائيي ميادن کيي ضيايي
ڪرڻ جو ڪو به سالمتيَء وارو طريقو موجود ناهي .اهڙا سالمتيَء وارا طريقا ساڙڻ جيي ڀيييٽ ۾ وڌييڪ ميهيانيگيا ۽
گھالئتا هوندا.
جيتوڻيڪ اي ايس پي هن مسئلي کي حل ڪرڻ الِء ڪيوشيشيون ڪيري رهيي
آهي تنهن هوندي به زهريال مادا ،هوا ۽ َجر جي پاڻيَء سان مليي رهيييا آهين .اهيي
زهريال مادا ۽ انهن سبب پيدا ٿيندڙ بيماريون ۽ ترقياتي ادارا ،انيهين هياڃيييڪيار
عطين جو هڪ حصو آهن جيڪي انهن تيار ڪيا آهن ۽ انهن جيي اسيتيعيميال
ڪرڻ کي فروغ ڏنو آهي.
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بئٽريون ريسائيڪل ڪرڻ
موٽرگاڏين ۾ استعمال ٿيندڙ عام شيهي ۽ تي اب واريون بئٽريون ريسائيڪل ڪري منجهائن موجود ڌاتو ڪيڍييا
وڃن ٿا .گهڻن هنڌن تي اهڙو ڪم منظم صنعتي طريقن بجاِء گهرن ۽ دڪانن تي غيرسائنسي طريقن سان ڪيييو
وڃي ٿو .ايئن بئٽري جي ريسائيڪل ڪرڻ سان شيهي جي سنگين غالظت پئدا ٿئي ٿي ۽ صحت ۽ مياحيول کيي
ڇيهو پهچي ٿو .ملتصر عرصي دوران شيهي جي وڏي مقدار ۾ وائکي ٿيڻ سان الٽيون ،دست ،ڳڍڙيون (جيهيٽيڪيا)،
سڪتو پيدا ٿئي ٿو ته ماڻهو مري به سگهي ٿو (ڏسو ص 368 .کان .)370
ڪيترن هنڌن تي ننڍيون بئٽريون کولي منجهائن ڪارو پائوڊر ڪڍي رنگن ،رڱڻ ،مس ۽ هارسينگار جيي شييين
ٺاهڻ الِء استعمال ڪيو وڃي ٿو جيڪو گهڻو خطرناڪ ٿئي ٿو جو ڪئڊميم ،شيهي ،جست ،پياري ۽ ٻييين ڳيورن
ڌاتن جو ٺهيل ٿئي ٿو .اهڙي پائوڊر کي دستانن ۽ مکوٽن يا ماسڪ کانسواِء هٿ نه الئڻ گيهيرجيي ،سيالميتييَء واري
طريقي سان اڪالئڻ گهرجي ۽ ڪڏهن به ٻيهر استعمال نه ڪرڻ گهرجي.
هاڃو گهٽائڻ
بئٽرين ۾ موجود زهريلن مادن سان وائکي ٿيڻ جي خطرن کي گهٽائڻ الِء بئٽريون ٺاهيندڙن کيي ،اسيتيعيميال ٿيييل
بئٽريون گڏ ڪري پڪ ڪرڻ گهرجي ته اهي صحي ۽ سالمتيَء وارن طريقن سيان ريسيائيييڪيل ڪيييون وڃين
ٿيون .ڪيترن ملڪن ۾ بئٽرين جي سالمتي وارن طريقن سان ريسائيڪل ڪرڻ جا قانون مرو آهن.

اليڪٽرانڪس جي ري سائيڪلنگ
ڪمپيوٽر ،ٽي وي ،موبائيل فون ۽ رئڊيي جھڙيون شيون ٺياهيڻ الِء وسيييلين جيي وڏي ميقيدار ۾ ضيرورت ٿيئيي ٿيي.
اليڪٽرانڪس جي اهڙن اوزارن ۾ ڪيترائي زهريال مادا جهڙوڪ :شيهو ،ڪيڊميم ،بئريم ،پارو ۽ باهه الِء مي احيميت
رکندڙ وکر؛ فليم رٽارڊنٽ (ڏسو ص ،)372 .پي وي سي ،۽ پي وي سي پالسٽڪ (ڏسو ص )341 .گهربل ٿين ٿا.
اليڪٽرانڪس جون بيڪار شيون آخر ۾ گند جي ڍيرن ۾ انت ڪن ٿيون ،جتي منجهائن زهريال مادا سيمييَ ،جير
جي پاڻيَء ۾ پهچن ٿا يا اهي اگهاڙن هٿن يا خطرناڪ ڳاريندڙ مادن جي مدد سان الڳ الڳ ڪري انهن جو سياميان
۽ پرزا ٻيهر استعيميال ڪيييا وڃين ٿيا .جينيهين سيبيب
ريسائيڪل ڪرڻ جو ڪم ڪنيدڙ فيرد ،صيحيت جيي
سنگين مسئلن جو شڪار ٿين ٿا ته اهڙا زهريال مادا ٻين
شين سان به مالئين ٿا جيڪي اڳتي هيليي صيحيت جيا
وڌيڪ مسئال پيدا ڪن ٿا.
انهن سڀني جو سيالميتييَء وارو اپياُء ،اليييڪيٽيرانيڪيس
ٺاهيندڙ ڪمپنين جو انهن جي ريسائييڪيلينيگ ڪيرڻ
جي اميواري کڻڻ ۽ پنهنجين شين ۾ اهڙو گهٽ ۾ گيهيٽ
هاڃيڪار مواد جيڪو گهڻو وقت هلي سگهي اسيتيعيميال
ڪرڻ آهي .جڏهن ته ،اليڪٽرانڪس جون شيون خيرييد
۽ استعمال ڪندڙن کي اهڙي هاڃيڪار غالظت گهٽيائيڻ
الِء ،انهن جي خراب ٿي پوڻ جي حالت ۾ انهن جي ميرميت
مکوٽو ،دستانا ۽ بچاُء جون اهڙيون ٻيون شيون استعمال ڪرڻ
ڪرائڻ آهي بجاِء ان جي ته اهي اڇالئي ڇڏجن.
سان ،ڪمپيوٽر ريسائيڪل ڪندڙ محفوظ رهن ٿا.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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زهريلو واپار
جڏهن ڪنهن هڪ ملڪ کان ٻئي ملڪ ڪو زهريلو مواد ،گند ،غالظت ۽ هاڃيڪار مادو موڪلجي ٿو ته ان
کي زهريلو واپار ) )toxic tradeسڏجي ٿو .ڇاڪاڻ ته امير ملڪ هميشه اهائي ڪوشش ڪن ٿيا تيه سينيدن
گندغالظت کي پري اڇاليو يا اخيرو ڪيو وڃي ۽ جيئن ته غريب ملڪن جون حڪومتون عام طور تيي انيهين
کي روڪڻ ۾ بيوس ٿين ٿيون تنهنڪري گهڻي ڀاڱي زهريلي واپار جو مقصد ،امير ملڪن ۽ امير وسندين جو
ڪن ڦٿ غريب ملڪن ۽ غريب وسندين ۾ گدامڻ ٿئي ٿو.
جيتوڻيڪ بين االقوامي معاهدن هيٺ ،صحت ۽ ماحول جو بچاُء ڪرڻو آهي تنهن هوندي به زهريلن مادن جيو
ڪاروبار هڪ عالمي ڌنڌو ٿي پيو آهي .تماڪ ،پيسٽيسائيڊونِ ،جي ِاي کياڌا ،ائسيبيييسيٽيوس ،شيييهيي گياڏڙ
پيٽرول ،اليڪٽرانڪس سميت ڪيتريون هاڃيڪار شيون امير ملڪن کان غريب ملڪن ڏانهن عيام جيام
موڪليون وڃن ٿيون.
ڪن قسمن جي زهريلي واپار تي عالمي بند آهي (ڏسو ص .)467 .جيئن ،ڪيترن انسانيي صيحيت ۽ حيقين الِء
وڙهندڙن کي ااڻ آهي ته قانون رڳو تڏهن ئي بچائي سگهي ٿو جڏهن ماڻهو منظم ٿي ان تي عمل ڪرائين ٿا.

پنهنجي زهريلي غالظت کڻو ۽ گهر وڃو
خيان ِسي ( )Khian Seaنالي هڪ سامونڊي جهاز  140000ٽن زهريلي ر سان ڀرجيي اميييرييڪيي شيهير
فالڊيليفيا مان ان ارادي سان لنگر کنيو ته اميريڪا کان ٻاهر جتي به ڪو هنڌ نظر اچي ،اتي اها زهرييليي ر
ڦٽي ڪجي .پر اهو جهاز جتي به ويو ٿي ته ماڻهن اعتراض واريا ٿي.
سڀ کان اڳي۾ اهو جهاز بهاما ۽ پوِء ڊومينيڪن ريپبلڪ ويو .پر انهن ملڪن به سندن زهريليي غيالظيت الهيڻ
تي اعتراض ڪيا .پوِء هوندورس ،برمودا ،گني بسائو ۽ نيڌرلئنڊس ائنٽيليس جو رخ ڪيو پر ڪنهن به مليڪ
زهريلي ر پنهنجين حدن ۾ الهڻ جو راضپو نه ڏيکاريو.
ر مان جان ڇڏائڻ جي پريشانيَء ۾ جهاز جو عملو ر بابت هميشه ڪوڙ ڳالهائيندو رهيو .ڪيڏهين چيونيدو
ٿي رهيو ته ،اهو اڏاوتي مواد آهي يا روڊ جو ڀراُء .پر ماحول ي دوست سرگرم ڪارڪن ان جهاز کان اڳي۾ هيلينيدا
هر ملڪ کي اهو ٻڌائيندا ۽ هوشيار ڪندا ٿي رهيا ته اصل ۾ ر ۾ ڇا آهي .ايئن ڪنهن به ميليڪ ر وٺيڻ
تي راضپو نه ڏيکاريو سواِء هئٽي جي .اتي جي اميريڪي َپٺو حڪومت اهو چئي ر پنهنجي ملڪ ۾ الٿي تيه،
“ڀاڻ” آهي .ر جا  4000ٽن گونائيوس ))Gonaivesڳوٺ جي ساحل تي الٿا ويا.

اڳتي هلي جهاز جي عملي تسليم ڪيو ته ،غيالظيتيي
ر جو هڪ وڏو مقدار ِهندي وڏي سمينيڊ ۾ اڇيالييو
ويو آهي .جڏهن ته آخر ۾ باقي بچيل زهريلي ر جا
 2000ٽن واپس فالڊيلفيا جي کاهي ۾ اڇيالييا وييا.
جنهن الِء ماحول ي دوست سيرگيرم ڪيارڪينين جيي
سالن جي ڪوشش ۽ همت کيي سياراهيڻ کيانسيواِء
رهي نٿو سگهجي.

زهريلي غالظت

موڪليندڙ کي واپس موڪليو!

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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شهري اڏاوتن سان زهريلو گندڪچرو لهي سگهجي ٿو
بدقسمتيَء سان زهريلي گندغالظت کي نظرانداز ڪرڻ سان اها ختم ٿي نٿي وڃي .جڏهن شهرن ۾ نيون رٿائون شروع
ڪيون وڃن ٿيون ته ماڻهو نون مارڪيٽن ،گهرن ،وندر ورونهن جي ماڳن اڏجڻ ۽ نوڪرين حاصل ڪرڻ سبب گيهيڻيو
خو ٿين ٿا .خاص طور تي جڏهن اهي رٿائون ،اهڙن ماڳن تي شروع ڪيون وڃن ٿيون جتي ،اڳي۾ ڪو ڪارخانيو ييا
ملٽري بيٺڪ هجي ،تڏهن ماڻهن کي الزما ان ڳالهه کان خبردار رهڻ گهرجي ته اهو ڪنهن زهريلي گند غيالظيت جيو
گدام ته نه ٿي ويو آهي .جيڪڏهن ٿي ويو آهي ته اڳي۾ زهريلي غالظت جو صحي طريقي سان اُڪالُء ڪجي.

هڪ صحت گهر اڏڻ
جڏهن اميريڪا جي شيهير ،سيان ڊيياگيو ))San Diego۾ هيڪ نيئيون
اسٽئڊيم اڏجڻ شروع ٿيو ته ،سان ڊياگو پادريس جي بيس بيال ٽيييم جيا
شيدائي تمام گهڻا خو ٿيا ته هاڻ نئين اسٽيڊيم ۾ رانديون سٺيَء طرح
سان ڏسي سگهبيون ۽ نئينَء اڏاوت ٿيڻ سبب وسنيديَء جيي ڪيييتيرن
ماڻهن کي نوڪريون ملنديون .پر انوائرنمينٽ امپئڪٽ اسيسمييينيٽ
))EIAمان خبر پئي ته ان رٿا سبب ماحول ۽ ماڻهن جي صحت تي پڻ خراب ۽ خطرناڪ اثر پوندا.

خبر هئي ته ايئن ڪرڻ سان صحت جا سنگين مسئال پيدا ٿيندا تنهنڪري هنن سڄي بيرادريَء کيي مينيظيم
ڪري ان ماڳ جي نعم البدل جي گهر ڪئي.

اي ايڇ سي اهو به واض ڪري ٻڌايو ته ،نئين اسٽيڊيم ٺهڻ سان ڪيئن نه آمدرفت ۽ هوائي غالظيت سيميييت
آسپاس ۾ رهندڙ ٻارڙن ۾ سهڪي جي بيماريَء ۾ واڌارو ٿيندو .ڪيترن سالن جي صالحن ۽ ميٽنگين کيانيپيوِء
اي ايڇ سي پنهنجي سهڪار سان هڪ نئين صحتمند عمارتي رٿا تيار ڪرائي.

سان ڊياگو جا گهڻا ماڻهو هر راند سان دلچسپي رکن ٿا جيڪا پادريس کيڏن ٿا .هاڻ اهي پنهنجييَء ٽيييم جيي
سهائتا ڪن ٿا جو کين خبر آهي ته انهن کين بيمار ٿيڻ کان بچايو آهي.
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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زهريلي گندغالظت اڪالئڻ الِء بين االقوامي معاهدا
ڪيترن سالن کانوٺي اتر اميريڪا ۽ يورپ جا امير ملڪ آفريڪا ،ايشيا ،لئٽن اميريڪا ۽ اڀرندي يورپ کي بينيا
ڪنهن روڪ ٽوڪ جي پنهجيَء زهريلي غالظت الِء گدامن طور استعمال ڪندا رهيا آهن .غرييب ميليڪين جيي
ماڻهن جي ڪاررواين ۽ دنيا جي ماحول ي دوستن جي وڌندڙ دٻاَء سبب ڪيترا بين االقوامي معاهدا وجود ۾ آيا آهن
جن هيٺ زهريلي گند ڪچري جي واپار تي بند پيئي آهي.
ان سلسلي ۾ پهريون معاهدو ،بئسل ڪنوينشن ( )Basel Conventionنالي  1992۾ وجود ۾ آيو .جنهن هيييٺ
هاڃيڪار غالظت جي هڪ ملڪ کان ٻئي ملڪ آڻڻ ،نيئڻ ۽ اتي اُڪالئڻ جي ڪم کي ضابطي ۾ رکيو ويو آهي.
هي معاهدو گهڻي ڀاڱي انهن سرگرم ڪارڪنن جي سوڀ سبب وجود ۾ آيو ،جن خيان سي جهاز ،جنهن دنييا جيي
ڪنهن نه ڪنهن ملڪ ۾ پنهنجي زهريلي ر نيڪال ڪرڻ ٿي چاهي بابت آگاهي ڏني .بيئيسيل ميعياهيدي تيي
صحيون ڪندڙ ملڪن ان ڳالهه تي اتفاق ڪيو ته اهي زهريلو گندڪچرو صاف ڪندا ،ٻيهر استعمال ڪينيدا ۽
جيتري قدر ممڪن ٿي سگهندو ان ماڳ جي ويجهو اڪالئيندا جتي اهو پيدا ٿئي ٿو بجاِء انجي جو اهو ٻين ملڪن
۾ دفن ڪيو وڃي.
سال  2001۾ دنيا جي  92قومن ،اسٽاڪ هوم ڪنوينشين آن پيرسيسيٽينيٽ آرگيئينيڪ پيوليييوٽينيٽيس /پياپيس
))Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants/POPsتي صحيون ڪيييون (ڏسيو
POPص .)340.جنهن هيٺ دنيا جي وڌ ۾ وڌ خطرناڪ پاپس (جنکي ڊرٽي ڊزن سڏجي ٿو) جي ٺاهڻ ،استعيمياليڻ
۽ واپارڻ کي غير قانوني قرار ڏنو .سواِء اهڙين حالتن جي جڏهن انهن مان ڪنهن ڪيميائي مادي جي پيدا ٿييينيدڙ
هاڃي کان وڌيڪ پيدا ٿيندڙ هاڃو روڪڻ ضروري سمجهيو وڃي (جهڙوڪ ڊي ڊي ٽيَء جيو ميليييرييا روڪيڻ الِء
محدود استعمال ڏسو ص.)150 .
اهڙو ٽيون معاهدو ،سال  2004۾ روٽرڊئم ڪنوينشن ( )Rotterdam Conventionنالي ڪيييو وييو ،جينيهين
هيٺ ڪنهن به هڪ ملڪ کي ٻئي ملڪ کان هاڃيڪار ڪيميائي مادا پرڏيهه موڪليڻ بيابيت آگياهيه ڪيرڻ ۽
اجازت وٺڻ ضروري ٿئي ٿي.
جڏهن ماڻهن کي اهڙن معاهدن جي ااڻ ۽ نافذ ڪرائڻ جي خبر هجي ته اهي ،اسانجي هن دنييا کيي صيحيتيمينيد ۽ بيي
تعصبي بڻائڻ ۾ اهم ڪل پرزا ثابت ٿي سگهن ٿا .جڏهن ته ،امير ملڪن ۽ وڏين وڏين ڪمپنين و قانون کيان مينيهين
ڦيرڻ جا ڪيترائي طريقا موجود آهن .اهڙن قومي ۽ بين االقوامي قانونن رستي ماحولياتي صحت الِء ڪوششون وٺيڻ الِء

نه ،اسان تي نه اڇاليو!
اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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نانگ ي ڏاڪڻ راند  /لوڊي راند
صحت جي تعليم الِء لوڊي راند ( )snakes and ladders gameمشيهيور آهيي .هين
قسم جي راند ڪري اهو ٻڌائي سگهجي ٿو ته ،زهريال ڪيميائي مادا اسانيکيي ڪيييئين
نقصان رسائي سگهن ٿا ،انهن کي ڪيئن گهٽائي ۽ پاڻ بچائي سگهجي ٿو .توهان هييٺ
ڏنل راند جهڙي پنهنجي راند ،هڪ وڏي پني ،پاٺي يا تلتيَء تي به ٺاهي سگهو ٿا.
سامان  :ڍارو ۽ ٻج ،پٿريون يا ڪوڏيون.
اصول :هيَء راند  2کان  4ماڻهو يا سڄي ٽيم کيڏي سگهي ٿي .هر رانديگر هڪڙو مارڪر استعمال ڪري ٿيو
(ٻج ،پٿري ،ڪوڏي) ته جيئن اها خبر پئجي سگهي ته هو بورڊ تي ڪهڙي هنڌ آهي.
پهريون رانديگر ڍارو اڇالئي ،ڍاري جي انگن مطابق پنهنجو مارڪير ان
انگ تائين پهچائي سگهي ٿو .شروعات پهرئين چورس کان ڪجي ٿي.
جنهن تان راند شروع ڪرڻ الِء چيل آهي .جيڪڏهن رانديگر جو ڍارو،
ڇڪو ڏيکاري ٿو ته هو  6گهر اڳتي وڌي ۽ وري ڍارو اڇالئي ٿو نه تيه ڍارو
ٻيو رانديگر اڇالئي ٿو.
جيڪڏهن مارڪر نانگ جي منڍيَء تي اچي ٿو ته اتي لکيل ڳالهه راندييگير
پڙهي ٿو ۽ پوِء مارڪر ،نانگ جي پڇ تائين رسائي ٿو ۽ وري زور سان اتي لکيل ڳالهه پڙهي ٿو ،جتان رانديگر جي ٻيي
چال شروع ٿئي ٿي .جيڪڏهن مارڪر ڏاڪڻ جي آخر تائين پهچي ٿو ته رانديگر اتي لکيل ڳالهه زور سيان پيڙهيي
ٻڌائي ٿو ۽ مارڪر ڏاڪڻ جي مٿين ڏاڪي تائين پهچائي اتي لکيل ڳالهه زور سان پڙهي ٿو ،جيتيان رانيدييگير جيي
نئين چال شروع ٿئي ٿي.

هن راند مان سٺو م و تڏهن اچي ٿو جڏهن توهان نانگن وارين چوڪڙين تي ڏنل پيغام تي عمل ڪيرييو جيييڪيي
صحت جي مسئلن ۽ توهانجي وسنديَء ۾ زهريلن مادن جي ڳالهه ٻيڌائييين ٿيا .سياڳيئيي طيرح ڏاڪيڻييين واريين
چوڪڙين تي ڏنل هدايتن تي به عمل ڪريو ته جيئن توهان پنهنجيَء وسنديَء ۾ انهن هاڃييڪيار ڳياليهييين سيان
الڳاپي ۾ اچڻ کان پاڻ بچائي انهن جا اپاُء وٺي سگهو.
رانديگرن کي اتساهيو ته اهي راند ڪرڻ دوران جن ماڳن( ،نانگن) ۽ اپائن (ڏاڪڻين) تي اچي رسن ٿا ،انيهين تيي
پاڻ ۾ بحث ڪن .راند پوري ٿيڻ کانپوِء هڪٻئي کان پڇو ته زهريلن مادن جا اڃان به ڪي اهڙا مسئال ته ناهن جن
جو اڪر نه ڪيو ويو آهي ۽ انهن بابت ماڻهو ڪهڙا اپاَء وٺي پنهنجيَء صحت جو بچاُء ڪري سگهن ٿا.

اسانجو ماحول  -اسانجي صحت
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