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سبيسٽووس، ڪووئولوي، واريَء ۽ جووڻ جوهوڙيَء  ئ سون، چاندي ۽ ٽامي جهڙا ڌاتو، هيرن ۽ ياقوت جهڙا جواهر ۽ يورينيم، ا 
معدنيات حاصل ڪرڻ الِء ماڻهو زمين کوٽيندا رهن ٿا. اهڙو هر قسم جي کوٽائيَء جو ڪم خطرناڪ ٿئي ٿو توه، کواڻويون  
کوٽيندڙن الِء پيٽ گذر ڪرڻ سان گڏ پنهنجي صحت ۽ ماحول جو بچاُء ڪرڻ به ڏکيو ٿئي ٿوو. جوڏهون توه، ڪوي اهوڙا  
طريقا به آهن جن رستي کاڻين کوٽڻ جو ڪم سالمتيَء سان ڪري سگهجي ٿو. عام طور تي کواڻويون جوي صونوعوت کوي  
 کاڻين جي کوٽائيَء جا گهٽ ۾ گھٽ هاڃيڪار طريقا استعمال ڪرڻ جو واحد طريقو برادرين رستي دٻاُء وجهڻ ٿئي ٿو. 

وڏيون وڏيون ڪمپنيون، کاڻين کوٽائڻ جو ڪم يا ته تمام ڪشاده کليل کاهين جوهوڙن موروايورن يوا زمويون جوي 
اونهائين ۾ ڪرائين ٿيون. ننڍي پئماني تي اهڙو ڪم مقامي ماڻهو ڪندا رهن ٿا. وڏي پئماني تي ٿيندڙ کووٽوائويَء 
۾ جيئن ته زمين جي وڏن حصن جي صفائي ڪئي وڃي ٿي، وڏا کڏا ۽ سرنگهون کوٽيون وڃن ٿيون ۽ مٽيَء جوا وڏا 
وڏا ڍير هڪ هنڌان ٻئي هنڌ منتقل ڪيا وڃن ٿا ان سبب اهڙي هنڌ جي وڏي تباهي ٿئي ٿوي. جوڏهون توه، نونوڍي 

 پئماني تي ٿيندڙ کاڻين جي کوٽائيَء سان پڻ ماڻهن ۽ ماحول کي ييهو رسي ٿو.

کاڻين جي کوٽائيَء جون حاجتون مختلف ٿي سگهن ٿيون جنهن جو مدار اتان جي سرزمين، ان جي قسم ۽ کوٽوائوي 
جي سائيز تي ٿئي ٿو. کاڻين جي کوٽائيَء سبب صحت ۽ چڱڀالئيَء کي پهچندڙ دور رس خطرن جوي اواڻ رکوڻ ۽ 
هر قسم جي کاڻين جي پيدا ٿيندڙ هاڃن کان اپائن وٺڻ سان کاڻيون کوٽيندڙن/ کَاڻِين ۽ سندن برادرين جوي ٻويون 

 ڀاتين جي صحت جو بهتر طريقي سان بچاُء ۽ سندن زندگيَء جي معيار ۾ سڌارو آڻي سگهجي ٿو.
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 کاڻين کوٽڻ سبب پيدا ٿيندڙ صحت جا مسئال

کاڻين کوٽڻ دوران ڀيانڪ قسمن جا حادثا جهڙوڪ: باهيون جڳڻ، ڌماڪا ٿيوڻ، کواڻويوون 
دٻجي پورجي وڃڻ سبب کاڻيا ۽ سندن آسپاس وسندين ۾ رهندڙ فرد متاثر ٿين ٿا. نه رڳو 
ايترو پر جن هنڌن تي ڪو زمانو اڳ، کاڻيون کوٽيون يا کوٽائيَء جو ٻيو ڪم ڪيوو ويوو 
هو، اتي جي رهواسين جي صحت پوِء به ان هنڌ جي مٽيَء ۽ پاڻيَء ۾ موجوود کواڻويون جوي 
غالظت ۽ ڪيميائي مادن سبب داَء تي جڳل رهي ٿي. کاڻ و کووٽوائوي هويويويون ڪويوتورن 

 طريقن سان صحت کي نقصان پهچائي سگهي ٿي.

 سبب پورهوويووت  دز، ڪيميائي مادن جو وهڻ، هاڃيڪار بخار، ڳورا ڌاتو ۽ شعاعن
زهر ۾ مبتال ٿين ٿا، ايلرجون ۽ صحت جا ڪيترا دور رس ۽ ترت ٿي پوونودڙ مسوئوال 

 پيدا ڪن ٿا.

 ۽ جسم کي اڍنگن حاجتن ۾ آڻي ڪم ڪرڻ سان ٽنگن، ٻانهن ۽ چيلهه جي ضربجڻ جو خطرو  ڳورو وزن کڻڻ
 پيدا ٿئي ٿو.

 ڳوريون ڊرل مشينون، جئڪ هروڙا(jack hammers)  نونيا اهڙي ٻئي قسم جون  جرزشون پيدا ڪندڙ مشي
استعمال ڪرڻ سان اعصابن ۽ رت جي دوري کي نقصان رسي ٿو، ِحس ختم ٿي وڃي ٿي، انتهائي خطرنواڪ 

 ( ٿي پوڻ سميت ماڻهو مري به سگهي ٿو.gangreneقسمن جا انفيڪشن جهڙوڪ گئنگرين )

 ٻڌڻ جا مسئال ۽ ٻوڙائپ پيدا ڪري سگهي ٿو.  ،مشينن مان پيدا ٿيندڙ وڏو/ زوردار الڳيتو گوڙ 

 رهي ڪم ڪرڻ سبب جتي گهٽ روشني موجود هجي ديد کي نقصان پهچي  ڊگهي عرصي تائين زير زمين
 .وسگهي ٿ

 دوران جڏهن گهربل مقدار ۾ پاڻي نه پيتو ويندو هجي تووڏهوون گوورمووي جڳووي تمام گرم حاجتن ۾ ڪم ڪرڻ 
 سگھي ٿي. جنهن جون نشانيون غشي، ڪمزوري، دل جو تيز دهڪو، سخت تاس ۽ بيهوشي ٿي سگهي ٿي.

  انهن جي خاندانن، پاڙيسرين  مزدورن جي ڀرتي ۽ انهن جون عادتونکاڻين ۾ ڪم ڪرائيندڙ ڪمپنين پاران
۽ برادرين ۾ ڦوٽ پيدا ڪن ٿيون. جنهن سبب انهن جو سماجي ڍانچو ڊانواڊول، شخصي دٻاَء سميت سويويَء 

 برادري ذهني صحت جي مسئلن ۾ مبتال ٿي وڃي ٿي.  

  پاڻيَء جي وسيلن جي حود کوان ۽ پاڻيَء جي غالظت
ڪرڻ سان صحت جا ڪيترائي مسئال  وڌيڪ استعمال

 ).6۽  5پيدا ٿي سگهن ٿا )ڏسو ب 

 ٿي وڃڻ سبب کوواڌ خوووراڪ جووي  زمين ۽ مٽي تباهه
 اڻاٺ ۽ بک بدحاجي ٿئي ٿي.

  جنهن جو ڪووارڻ پوواور هووائوووس ۽  ي غالظتجهوا
سوڌيندڙ ڪارخانا ٿين ٿا گنڀير بيماريون پويودا ڪوري 

 ).16ٿي. )ڏسو ص.
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 کاڻين جي کوٽائي ۽ ڊيني قبيلي ۾ بيماري

قبيلو ۽ ٻيا اصل رهاڪو ٻڌائيندا آهن ته، خلوقوڻوهوار هون  (Dineh)اجهندي اميريڪا جي ريگستان جو ڊيني  
ڌرتيَء تي ٻن قسمن جو پيلو پائوڊر پيدا ڪيو. جنهن مان هڪ مڪئي جو پيلو ٻور آهي. ڊيونويون الِء موڪوئوي 
هڪ پوتر کاڌو آهي ۽ ان جو ٻور مذهبي رسمن ۾ استعمال ڪيو وڃي ٿو. جڏهن ته، اهوڙي هوڪ ٻوئوي پويولوي 

( جي ناجي سان سڏين ٿا. ڊينين جو ويساهه آهي ته، يورينيوم uraniumيا يورينيم )” پيلي ڪيڪ“پائوڊر کي 
 سدا الِء زمين اندر ئي رهڻو آهي ۽ ان کي نه ته کوٽڻو ۽ نه ئي استعمال ڪرڻو آهي.

جي ڏهاڪي ۾ جڏهن اميريڪي سرڪار کي يورينويوم موان ائوٽوموي يوا نويووڪولويوائوي هورويوارن ۽  1940
رن جي خبر پيئي ته کاڻيون کوٽيندڙ ڪمپنيون ڊيونويون جوي زمويون موان ُ نيوڪليائي توانائيَء ٺاهڻ جي گ

يورينيم جي کوٽائي ڪرڻ شروع ڪئي. ڊيني قبيلي جا نوجوان جيڪي اڳ ۾ رڍون پاجي پنوهونوجوي زنودگوي 
گذاريندا هيا تن هاڻ وڏي شوق سان يورينيم جي کاڻين ۾ کوٽائيَء جا ڪم ڪرڻ شروع ڪيا. ائين يورينويوم 
جي کوٽائيَء رستي پئسو ڪمائڻ سندن الِء هڪ تمام اهم وسيلو ٿي پيو پر ڪيترن ساجن کانپوِء يورينيم جي 

 کوٽائيَء جي ڪم سبب ڪيترائي ڊيني ماڻهو سخت بيمار ٿي پيا.

سرڪار ۽ کوٽائي ڪندڙ ڪمپنين کي يورينيم جي کوٽائيَء جي خطرن جي ته اڳ ۾سڌ هوئوي پور کواڻِويون ۽ 
هو. ڪيترائي ڊيني نوجوان يورينيم جي شعاعن جي موتموار اثورن ن جو ثبوت جهڻو سندن ڪٽنبن کي اڃان ا

سبب جوانيَء ۾ ئي موت جي منهن ۾ هليا ويا. ڪيترن عورتن جا ٻار يڪيَء اچڻ سبب ڪوري پويوا يوا کويون 
عيبدار اوالد امندي رهي ۽ صحت جا ڪيترائي مسئال پيدا ٿيندا رهيا. کاڻين ۾ ڪم ڪندڙن کي ڦڦرن جوي 
ڪينسر ۽ ساهه جون بيماريون ٿي پيون. ڪيترن مان ته گهمڻ ڦرڻ جي سگهه ختم ٿي ويئي. نه رڳو ايوتورو پور 

 کاڻين ڀرسان رهندڙ مال  ۽ رڍون بيمار ٿي ۽ کير ۽ ا ن ڏيڻ کان اڳ ۾مري ٿي ويون.

۾ ڊينين پنهنجيَء زمين مان يورينيم  2005ساجن کان مري عرصي تائين هلندا رهيا. نيٺ سال  50اهي مسئال 
جي کوٽائيَء ڪرڻ تي بندش هنئي  تنهن هوندي به اتي يورينيم جون سوين ويران کاڻيوون ۽ زهوريولوي گونود 
ڪچري جا ڍير موجود هيا. اميريڪي سرڪار ڪن ڪٽنبن کي، جن جا ڀاتي يورينيم جوي زهوريولوي اثورن 
سبب موت جو شڪار ٿي ويا تن کي معاوضو ته ڏيندي رهي ٿي پر ايترو گهڻو نوه. سواڳوئوي وقوت ڊيونويون توي 

 نيوڪليائي صنعت جو، وڌيڪ کاڻيون کوٽڻ الِء تمام گهڻو دٻاُء پڻ آهي.

ڊينين جي زمين ۾، سييَء اميريڪا جي ڀيٽ ۾ ڪوئلي جا وڏي ۾ وڏا ڀنڊار به موجود آهن. يورينيم جي کاڻين 
جي بند ٿيڻ سان هاڻ ڪوئلي جي کوٽائي رڳو اهڙو ڌنڌو وڃي رهيو آهي جنهن مان ڊيني ماڻوهوو سويوو پوئوسوا 
ڪمائي رهيا آهن. جڏهن ته، ڪوئلي جي کوٽائي به ماڻهن ۽ ماحول جي صحت الِء خوطورنواڪ آهوي نوه رڳوو 
تڏهن جڏهن ڪوئلو زمين مان کوٽي ڪڍيو وڃي ٿو پر تڏهن پڻ جڏهن ٻاري منجهانئس بجلي پويودا ڪوئوي 

 وڃي ٿي. 

ڪيترن ماڻهن جيان ڊينين کي به اهڙي مکياري ڏني ويئي آهي ته اهي پنهنجيَء اَڀري صوحوت ۽ غوربوت موان 
ڪنهن هڪ جي چونڊ ڪن. جڏهن ته، سندن الِء بهتر مکيارين هجڻ الِء ضروري آهي توه اهوڙيون ڪويوتوريون 
ڳاجهين ۾ تبديلي آندي وڃي خاص طور تي نسل پرستيَء جو خاتمو ڪيو وڃي ته جيئن مقامي ماڻهو پنهنجين 
وسندين، وسيلن ۽ مستقبل جي وڻج واپار تي پنهنجو حق ۽ اهو پنهنجي هٿ وس رکوي سوگوهون. هوونوئون توه 
سييَء دنيا کي پر خاص طور تي اميريڪا کي الزمي طور تي توانائي پيدا ڪرڻ الِء ڪوئلي ۽ يوريونويوم کوان 

 گهٽ هاڃيڪار طريقا استعمال ڪرڻ گهرجن.
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 سماجي مسئال

کاڻين کوٽڻ الِء جڏهن ماڻهو خطرناڪ حاجتن ۾ ڪم ڪن ٿا ۽ زهريلن ڪيميائي مادن ۾ وائوکوا ٿويون ٿوا توڏهون 
سندن صحت سنئين سڌي متاثر ٿئي ٿي ته ان سبب پيدا ٿيندڙ سماجي مسئال پڻ ماڻهن جي صحت توي اثورانودار 
ٿين ٿا. جن ڳوٺن ۽ وسندين ۾ کاڻين جي کوٽائي ڪئي وڃي ٿي اهي جلد ترقي ته ڪن ٿا پر نه جهڙي َء رٿوابونوديَء 
۽ سوچ ويچار جي. ان سبب عام طور تي ڪيترائي مسئال پيدا ٿين ٿا. مرد کاڻين ۾ ڪم جي توالش ۾ اچون ٿوا ۽ 

( ٿي پون ٿيون. اهڙي ڳانڍاپي سبوب ايوآ آِء وي / sex workersآمدني جون گهرجائون عورتون جنسي ورڪر )
ائڊس ۽ ٻيون جنسي وچڙندڙ بيماريون ترت پکڙجڻ جڳن ٿيون. کاڻين کوٽڻ سان حاصل ٿيندڙ ترت اميري ۽ تورت 
غريبي عام طور تي ٻارن ۽ عورتن تي تشدد، کاڻين جي ماجڪن جون پورهيتن سان بي واجبيون ۽ وسويولون ڦو وائوڻ 
جي چڪر ۾ جهيڙن جي صورت ۾ ظاهر ٿين ٿيون. جنهنڪري گهڻا ماڻهو تشدد سبوب اهوڙي وسونودي يوڏڻ توي 
مجبور ٿين ٿا يا سندن الِء اهڙي هنڌ تي ايئن زندگي گذارڻ ڏکي ٿي پويري جيئن کاڻيون جوي کووٽوائويَء کوان اڳ 

 گذاريندڙ هيا.

عام طوور توي، کواڻويون جوي ڪوم 
رستي جکيون مواڻوهون کوي اهوڙيون 
وسندين ۽ عالئقن ۾ روزگار ملي ٿوو 
جتي اڳ ۾آمودنويَء جوا موعومووجوي 

وسيال موجود هجن ٿا. جڏهن ته زمين جو مال، کاڻين کوٽيندڙ کي سدائين سوکويوو 
ستابو نرو رکي سگهي. کاڻيون کوٽيندڙن صنعتڪارن جي اهائي فطرت ٿئي ٿوي 
ته اهي، زمين جي آخري حصي ۾ به موجود مال حاصل ڪرڻ الِء هر پورهيوت کوي 

ڀرپور طريقي سان استعمال ڪري انهن جي صحت داَء تي جڳائي، انساني حقن ۽ کوٽائي ڪونودڙن بورادريون جوي 
 ماحول جو تينوال ڪري يڏين ٿا.

اها ڳاجهه ثابت ٿوي چوڪوي آهوي توه، جوڏهون 
کاڻيون کوٽيندڙ پورهيت گڏجي منظم ٿي ڪوا 
تنظيم ٺاهين ٿا تڏهن ئي هو پنهنجي فضيلوت 
ڀري زندگي گذارڻ سميت انسانوي ۽ مواحووجوي 
صحت جو به بچاُء ڪري سگهن ٿا. کَاڻِين جوي 
يونينن پونوهونوجويون اتوحواديون سوان گوڏجوي، 
ڪمپنين ۽ حڪومتن کي اهڙن قانونن ٺاهڻ ۽ نافذ ڪرائڻ الِء مجبور ڪيو ويو آهوي جون 
رستي هو پنهنجي صحت ۽ سالمتيَء جو بچاُء ڪري سگهن ٿا. جڏهن ته عوام طوور توي يوونويونوون، 
پنهنجين نوڪرين حاصل ڪرڻ ۽ آمدني وڌائڻ جهڙن عارضي مفادن کي وڌيڪ اهومويوت ڏيون ٿويوون بونوسوبوت 
پنهنجي صحت جي دائمي مسئلن کي منهن ڏيڻ جي جيڪي کوٽائي ۽ معدنيات جي استعمال سوبوب پويودا ٿويون 

 ٿيون )جهڙوڪ توانائي حاصل ڪرڻ الِء ڪوئلي جي ٻارڻ سبب ٿيندڙ غالظت(.

جڏهن کاڻين کوٽڻ جو ڪو به ڪم گهڻو خطرناڪ، غير صحت بخش يا غالظت پيدا ڪندڙ هوجوي توه اهوو بونود 
ڪرڻ گهرجي ۽ ان الِء پورهيتن کي بيروزگار ڪرڻ يا بک مرڻ نه ڏجي. برادرين کي الزمي طور تي اهوڙيون رٿوائون 
ٺاهڻ جي گهر ڪرڻ گهرجي جن ۾ سندن چڱڀالئيَء ۽ پيٽ گذر حاصل ڪرڻ جي گنجائش موجود هوجوي ۽ کواڻ 

 بند ٿيڻ جي صورت ۾ سندن الِء معاوضي جون رٿون موجود هجڻ گهرجن.

يونين منهنجيَء صحت، منهنجي روزگار ۽ 

منهنجي مفادن جو بچاُء ڪري ٿي. جڏهن 

ڪا ڪمپني گهڻي وڏي ۽ طاقتور هجي 

 .تڏهن پورهيتن کي منظم ٿيڻ گهرجي
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 ٻارن جو بچاُء ڪرڻ

عام طور تي کاڻين ۾ ڪم ڪندڙ ڪٽنبن سان گوڏ 
سندن ٻار به رڌل رهن ٿا. ڏکين حواجوتون ۾ ڊگوهوي 
ڊگهي وقوت توائويون ڪوم ڪورڻ سونودن الِء 
خطرناڪ ٿئي ٿو، سندن واڌ ڪندڙ جسوم ۽ 
هيڻن هڏن الِء گنڀير مسئال پيدا ٿي سوگوهون 
ٿا ۽ کين اسڪول وڃڻ جو وقوت مولوي نوروو 
سگهي. جڏهن ته بين االقوامي قانوون هويوٺ ٻوارن کوان پوورهويوو 

(. جيڪڏهن کاڻ و ڪمپنيون باجغ ورڪرن کي سويوو Bڪرائڻ ناجائز آهي )ڏسو ضميمو 
 اجورو ۽ فائدا ڏين ته ٻار ڪم ڪرڻ بجاِء اسڪول وڃي سگهن ٿا.  

 کَاڻِين جي ٻارن الِء اسڪول ۽ کاڌ خوراڪ

انڊيا ۾ جڏهن مرد ۽ عورتون پررن کوٽڻ جو ڪم ڪرڻ وڃن ٿا ته عام طور تي سندن ٻار به انهن سان گوڏ وڃون 
 ٿا. اهو اتي جو سدا معمول رهيو آهي. بنا تعليم ۽ منظم تبديلي آڻڻ جي اتي سدائين ايئن ئي ٿيندو رهندو. 

انڊيا جي پوني شهر ۾، پرر جي کاڻين ۾ ڪم ڪندڙ ٻار کاڌي جي کوٽ جو شڪار ۽ مري کوان پويورن توائويون 
( ناجي هڪ رضاڪار جماعت ٺواهوي Santulanپررن جي دز ۾ ڀريل رهن ٿا. ڪن سماجي ورڪرن سانتوالن )

تعليم، سييَء صحت ۽ ٻاجوڪوپوڻوي “  ٻارن جي الِء ڪم ڪرڻ شروع ڪيو. سندن چوڻ هيو ته انهن ٻارن کي به 
 اهڙن حقن حاصل ڪرڻ الِء هنن کاڻين واري عالئقي ۾ اسڪول هالئڻ شروع ڪيا. ” ماڻڻ جو حق آهي.

جڏهن ٻارن اسڪول وڃڻ شروع ڪيو ته استادن محسوس ڪيوو توه اهوي 
سيي ڏينهن دوران کاڌي بنا ڪجهه به سکي نه سگهندا. سانتوالن کويون 
چانور، داجيون ۽ اوٻاريل انڊا ڏيڻ شروع ڪيا. اهو به هوڪ ٻويوو اهوڙو 
سبب ٿي پيو جنهنڪري واجوديون پونوهونوجون ٻوارن کوي اسوڪوول 
موڪلڻ شروع ڪيو. ايئن نه رڳو ٻار سکندا رهيا ته گوهور بوه ڀوريول 

 پيٽ سان موٽي ايندا هيا. 

ٻار موجود هيا. جن موان ڪويوتورا پونوهونوجوي  3000کاڻ و اسڪوجن کلڻ جي ڪجهه ساجن کانپوِء ڪالسن ۾ 
خاندان جا پهريان ٻار آهن جن اسڪول ۾ پير پاتو ۽ جکڻ ۽ پڙهڻ سکيو آهي. هاڻ اهي ٻار گويوت ڳوائويون ٿوا، 
تاريخ پڙهن ٿا ۽ سڀ کان وڏي ڳاجهه ته هنن اهو به سکيو آهي ته کين تعليم حاصل ڪرڻ ۽ ٻاجڪوپوڻوي مواڻوڻ 

 جو حق آهي.
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 دز سبب پيدا ٿيندڙ بيماريون
پررن ۽ معدنيات جي دز، ڦڦڙن جي تبواهويَء ۽ صوحوت جوو هوڪ وڏو 
مسئلو ٿئي ٿي. چاهي اهڙي کوٽائي زير زمين ڪوجوي يوا زمويون جوي 
مرايري تي توهان جا ڦڦڙ هييين سببن ڪري توبواهوه ٿوي سوگوهون ٿوا 

 جيڪڏهن:
 .دز توهانجن ڪپڙن، جسم ۽ اوزارن تي ڪم دوران پوندي رهي 
  .توهانکي گهڻي کنگهه ٿي پوي ۽ ساهه کڻڻ ۾ تڪليف ٿيندي هجي 

جيڪڏهن دز سبب هڪ دفعو ڦڦڙ تباهه ٿي وڃن ته اهڙي تباهويَء موان 
نوبنو ٿي نرو سگهجي. دز نه رڳو کاڻيون کووٽويونودڙن توه آسوپواس جوي 

 وسندين الِء به هڪ خطرناڪ ٿئي ٿي. 

يزدز جي سڀني قسمن مان وڌ ۾ وڌ هاڃيڪار، ڪوئلي جي دز ٿئي ٿي جيوڪوا  نگ ڊز ج ئڪ  ل  black lung)  ب
disease) ،سليڪوسس ، سليڪا جي دز(silicosis)   .ته ائسبيسٽوس جي، ائسبيسوٽووسوس جوي بويومواري )ص

 ( جي دز پڻ خطرناڪ ٿئي ٿي.337( پيدا ڪري ٿي جڏهن ته ڳورن ڌاتن )ص. 371

 ڦڦر جي تباهيَء جون نشانيون

 .ساهه جي جڪائي، کنگهه، ک رٽيو 
  سائو يا پيلو بلغم کنگهوڻ )اهوڙو

 بلغم ڦڦڙن مان خارج ٿئي ٿو(.
 نڙيَء جي سوزش 

 ڪنن يا چپن جي چمڙيَء جو نيراٽجڻ 
 بخار 
 ياتيَء جو سور 
 بک نه جڳڻ 
 ساڻائي 

بلئڪ جنگ ڊزيز ۽ سليڪوسس توڙي ائسبيسٽوسس گنڀير قسمن جون بيماريون آهن ۽ انهن جو ڪوبه عالج ٿوي 
نرو سگهي. تنهنڪري بهتر اهڙي هاڃيڪار دز کان بچاُء ڪرڻ ٿئي ٿو. جيئن ته اهي بيماريون، تمام جلد بدتر ٿوي 
وڃن ٿيون تنهنڪري جڏهن انهن جون نشانيون پيدا ٿين ٿيون تڏهن توهان رڳو ايترو ڪري سگهو ٿا توه جويوئون 
اهي بدتر ٿي نه سگهن. جيڪڏهن توهانکي مرين مان ڪابه نشاني ظاهر ٿيندي هجي يا اهڙي قسم جي دز ۾ وائکوا 

 ٿيا آهيو ته هڪدم ڪنهن هيلٿ ورڪر سان ملو.

جيئن ته تماڪ يڪڻ سان، دز سبب ڦڦڙن جي تباهه ٿيڻ جا امڪان گهڻوا وڌي وڃون ٿوا تونوهونوڪوري کواڻويوون 
 کوٽيندڙن الِء خاص طور تي تماڪ نه يڪڻ الزم ٿئي ٿو.

 بلئڪ جنگ ڊزيز ۽ سليڪوسس
جڏهن ڪوئلي جي دز، ڦڦڙن کي ٻنجي يڏي ٿي ته بلئڪ ڊزيز ٿي پوي ٿي، ساهه کڻڻ جا سنگين ۽ دائوموي مسوئوال 
پيدا ٿين ٿا. زير زمين کاڻيون کوٽيندڙ، ٻار ۽ عورتون جيڪي ڪوئلي ۽ پررن چونڊڻ جوو ڪوم ڪونودڙ ٿويون ٿوا 

 بلئڪ جنگ بيماريَء ۾ گهڻو متاثر ٿين ٿا.

سليڪوسس، سليڪا دز ۾ ساهه کڻڻ سبب ٿئي ٿي. سليڪا هڪ اهڙي عام معدنويوات آهوي جويوڪوا کووٽوائويَء 
 دوران، واريَء ۽ پررن مان خارج ٿي ڪيترن پورهيتن کي متاثر ڪري وجهي ٿي.
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 عالج

 بلئڪ جنگ ۽ سليڪوسس جو عالج ٿي نرو سگهي. جڏهن ته، انهن جي پيڙا کي گهٽائي سگهجي ٿو جنهن الِء:

  .گهڻو پاڻي پيئندا رهو ته جيئن، ڦڦڙن مان بلغم کي نرم ٿي خارج ٿيڻ ۾ سهوجيت ٿي سگهي 

   ساهه جنگهه کليل رکو. هڪ موڪرو ٿانو، گرم پاڻيَء جي خارج ٿيندڙ ٻاڦ سان ڀري ڪونوهون
يا ڦودني سان ڀوري   (oregano)، ساٿر  (eucalyptus)تيز بوِء واريَء ٻوٽي جهڙوڪ: سفيدي  

پنهنجي منڍي، ٿانو مران جهلي ڪنهن ڪپڙي يا بويڻ سان ڍڪي ٻاڦ ۾ ساهه کوڻوو. ايوئون  
 منٽن تائين ۽ روزانو ڪيترائي ڀيرا ڪريو.   15هڪ وقت ۾ رڳو  

 برانڪوڊائليٽر(bronchodilators)  سڏجندڙ دوائن جي استعمال سان ساهه جنگهه کلي سگهن ٿا. انوهون ۾
 ساهه رستي استعمال ٿيندڙ، ترت اثر ڏيکارين ٿا. 

 .اهڙي فرد کي ساهه کڻڻ ۾ وڌيڪ سهوجيت خاطر اسپتال ۾ آڪسيجن به ڏئي سگهجي ٿي 

  :گهر ۾ کنگهه جو شربت ٺاهي تڪليف ڏيندڙ کنگهه گهٽائي سگهجي ٿي انالِء 

 

 

 

 

 

   ڪن ماڻهن جو ويساهه آهي ته، ڊئري جون شيون جهڙوڪ: کير، چيز ۽ مکڻ استعمال ڪرڻ سان بلغم گهاٽو ٿوي
وڃي ٿو جنهن سبب اهو خارج ڪرڻ ۾ ڏکيائپ ٿئي ٿي. جيڪڏهن اهڙين شين کائڻ سان توهانجي تڪولويوف  

 وڌي وڃي ٿي ته اهي تيسيتائين نه کائو جيسيتائين انهن جو ڪو ٻيو سيو طاقتور نعم اجبدل ملي نرو سگهي. 

: اها ڳاجهه درست ناهي ته اجڪوحل/ شراب پيئڻ سان ڦڦڙن مان دز خارج ٿي وڃي ٿي. جڏهن ته شراب اهم ڳاجهه
 پيئڻ سان صحت جا مسئال وڌيڪ خراب ٿي وڃن ٿا.

 صحت سان الڳاپيل مسئال

 بلئڪ جنگ ۽ سليڪوسس جي مريضن ۾ ٻين ڪيترين ئي بيمارين ٿيڻ جا گهڻا امڪان موجود ٿين ٿا. جهڙوڪ: 

 ڏسو.” جت ويڄ نه طبيب“وڌيڪ معلومات الِء صحت بابت ڪو به عام ڪتاب جهڙوڪ 

 سلهه/ ٽي بي  

 )481۽  356)ڏسو ص. 

 ڦڦڙن جي سوڄ /شديد برنڪائيٽس 

 )331)ڏسو ص.

 ريوميٽوائڊ /سنڌن جو سڪڻ

 آرٿرائيٽس 

 )جوپس )چمڙيَء جون بيماريون 

 ريوميٽڪ فيور/سنڌن جو بخار 

 اسڪليروسس 

 دل جي بيماري 

 ڦڦڙن جي ڪينسر 

 نمونيا 

  دم/ سهڪو 

 )331)ڏسو ص.
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 دز جي تڪليف کان بچاُء

 دز جو جيترو مقدار ساهه رستي گهٽ ۾ گهٽ کڻبو، اوترو ڦڦڙن کي تباهه ٿيڻ کان بچائي سگهبو.

 کاڻيون کوٽائيندڙن کي کاڻين ۾ دز گهٽائڻ الِء سامان ڏيڻ گهرجي
  .زير زمين کاڻين ۾ تازي هوا موڪلڻ گهرجي ۽ کاڻين ۾ مرايري ڏانهن هوا جا ڪيترائي جنگهه هجڻ گهرجن

 هوائي پمپن ۽ پکن رستي تازي هوا اندر اماڻي ۽ دز ۽ گندي هوا ٻاهر نيڪال ڪري سگهجي ٿي.

  پاڻيَء جي ڦوهارن رستي دز کي گِهمائي ويهاري سگهجي ٿو. ڪن مرانهن هنڌن تي پواڻويَء جوي ٽوانوڪويَء ۾
پاڻي ڀري اهو ڪنهن پمپ يا سوراخدار پائيپن جي اار يا شاور هيڊس رستي هيٺ ڪيرائي سگهجي ٿو. ان  
ڪم الِء جيڪو پاڻي پيئڻ جوڳو نه هجي استعمال ڪرڻ سيو ٿئي ٿو. جڏهن ته، کوٽائي ڪندڙن کي جهجهوو 

 تازو پاڻي پيئڻو پوي ٿو. 
  .ڪٽڻ ۽ گسائڻ الِء اهڙا اوزار/ مشينون استعمال ڪجن جيڪي پاڻيَء جو ڦوهارو هڻندا ته دز به ويهاريندا رهن ٿا 

 کاڻين کوٽيندڙن کي اهڙو سامان مهيا ڪجي جيڪو ساهه ۾ دز وڃڻ کان بچاُء ڪري

 ڌماڪي وارن هنڌن کي ڍڪڻ الِء، ڪٽيل چن جو پرر ۽ بلئنڪٽ مهيا ڪرڻ گهرجن 

جاِء جي به ضرورت ٿئي ٿي جتي اهي کاڻين وارا هنڌ يوڏڻ کوان اڳ ۾ دز وارا ڪوپوڙا  َءپورهيتن کي هڪ اهڙي
مٽائي وهنجي سهنجي وٺن ۽ هڪ اهڙي صاف سرري جاِء جتي پنهنجا ڪپڙا رکي سگهن. کاڻيون کوٽائيندڙن تي 

 اها به ذميواري ٿئي ٿي ته اهي آسپاس جي وسندين تائين کاڻين جي دز روڪڻ الِء جوڳا ا پاَء ڳوجهين.

دز ماري سگهي ٿي. کوٽائي ڪندڙن کي اهڙن سڀني طريقن اختيار ڪرڻ  اهم ڳاجهه:  
جي گهر ڪرڻ جو حق پهچي ٿو جنهن سان دز گهٽائي سگهجي ٿي. جنوهون ۾ بوچواَء  

ڪمپنيَء کي مهيا ڪرڻيون پون ٿويوون. دز  جيڪي  جون مشينون به اچي وڃن ٿيون  
بچائيندڙ مکوٽا رڳو تڏهن ئي ڦڦڙن جو بچاُء ڪري سگهن ٿا جڏهون اهوي صوحويو   
طريقي سان ڦ ي بيهندڙ ۽ هر هر صاف ڪبا رهجن. جيڪڏهن ڪاغذي موکووٽوا  
استعمال ڪجن ته اهي هر هر صاف ڪبا رهجن. جڏهن ته، پالسٽڪ، ڪپڙي  يا  

 بويڻ جي حاجت ۾ اهي هر هر ڌوئبا رهجن. 

 

کاڻ ۾ تازي هوا موڪلڻ 

 الِء ايئر پمپ )هوا پمپ(

دز ۽ گندي هوا کي کاڻ 

 کان ٻاهر ڪڍڻ الِء پکو
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 کاڻيون کوٽيندڙ ساهه رستي داخل ٿيندڙ دز جي مقدار کي گهٽائي سگهن ٿا 

 ڪريو ته جيئن دز پيدا ٿي نه سگهي ڪنهن به هنڌ کي ڪٽڻ يا سوراخ ڪرڻ کان اڳ ۾آجو 

 ٽيل چونو هاري يڏيو  ته جيئن سليڪا يا ڪوئلي جي دز هوا سان ملي نه سگهي ڪ 

 اهڙن هنڌن کي آجي بلئنڪيٽ يا ٽارپلين سان ڍڪي يڏيو ته جيووئوون  ڌماڪي يا گسائي ڪرڻ کان اڳ ۾
 منجهن ئي دز ڦاسي پوي. ڌماڪي يا گسائي ڪرڻ کانپوِء اهڙي هنڌ تي پاڻيَء جو يڻڪار ڪري يڏيو.

  .ڌماڪي ڪرڻ کانپوِء ۽ اهڙي هنڌ تي وڃڻ کان اڳ۾ انتظار ڪريو ته جيئن دز ويهجي وڃي.   دز کي ويهڻ ڏيو 

 .کاڻين کوٽيندڙن الِء سڀ کان بهتر مکوٽو، رٻڙائي رسپائريٽر ٿئي  بچاَء جي پوشاڪ ۽ سامان استعمال ڪريو
ٿو جيڪو ڦ ي بيهي ۽ توهان جنهن قسم جي مواد سان ڪم ڪريو ٿا ان آهر منجهس ياڻيون/ فلٽر ٿين ٿوا. 
کاڻيون کوٽيندڙن کي مکوٽن جي چونڊ، استعمال ۽ سنڀاجڻ جوهوڙيون ڳواجوهويون جوي سوکويوا وٺوڻ گوهورجوي. 
جيڪڏهن ڪوبه، دزو مکوٽو ملي نه سگهي ته ٻٽ ٻڌي يڏيو ۽ اها روزانو ڌوئي صاف ڪندا رهو. عينڪوون ۽ 

 )Aگاگلس توهانجي اکين جو بچاُء ڪندا )بچاَء جي اوزارن الِء وڌيڪ ڏسو ضميمو. 

  کائڻ، پيئڻ يا تماڪ يڪڻ ۽ ڪم دوران ۽ ڪم کانپوِء هوٿ ۽ مونوهون
 ڌوئيندا رهو

 .دز جڳل ٿيلهين کي نه ينڊيو جو يوونووڊڻ  سامان هر هر ڌوئيندا رهو
سان وڌيڪ دز هوا سان ملندي رهندي. ان بجاِء ٿيلهيوون/ ٿويولوهوا 
ڌوئي يڏيو. پر جي ينڊڻ ضروري ٿي پون ته اهڙي طرف ينوڊيوو 
جيئن هوا، دز توهان کان پري کڻي وڃي. ڪپڙي جي ٿيلوهون ۾ 
وڌيڪ دز گڏ ٿئي ٿي انڪري جي ممڪن ٿي سگهي پالسٽوڪ 

 جا ٿيلها استعمال ڪريو.

 کاڻ جي دز کي پنهنجي گهر ۾ وڃڻ کان بچايو.

 .ڪم تان جهڻ کانپوِء ۽ گهر ۾ داخل ٿيڻ کان اڳ ۾وهنجي سهنجي پاڻکي صاف ڪريو 

 .ڪم تي پاتل دز وارا ڪپڙا اتي )کاڻ اندر( ئي الهي اچو يا پنهنجي گهر ۾ داخل ٿيڻ کان اڳ ۾مٽائي يڏيو 

  ڪنهن آجي موئي يا پوچيَء سان فرش صاف ڪري يڏيو. ٻهارڻ
 سان دز هوا سان ملندي رهندي. 

  جيڪڏهن ٻاهر دز هجي ته در دريون بند ڪري يوڏيوو. پور جوي
توهانجي گهر کي ڪو در ۽ دري ئي ناهي ته انهن تي ڊگهوا پوردا يوا 

 ڪيلن جا وڏا پن ٽنگي يڏيو.
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 کاڻيون کوٽيندڙن کي ٿيندڙ سليڪوسس جو عالج

ڳوٺ ۾ رڳو کاڻين جي کوٽائيَء ۽ پرر ڪٽڻ جو ڪوم ٿوئوي ٿوو. جونوهون  (Lal Kuan)انڊيا جي جعل ڪوئان 
سبب سيو ڳوٺ دز جي هڪ ٿلهي تهه سان ڍڪيل رهي ٿو. اتي ايتري ته دز ٿئي ٿي جو ڏسڻ ۾ بوه توڪولويوف 

 ٿئي ٿي. گهڻا ماڻهو ته ساهه به تڪليف سان کڻي سگهن ٿا.

جڏهن انساني حقن ۽ سوشل ريسرچ سينٽر جي ڪوآرڊينيٽر، ايس اَي آزاد، جعل ڪوئان آيو هو تڏهن سندس 
مقصد ڳوٺاڻن کي جکڻ ۽ پڙهڻ سيکارڻ هيو. پر هن جڏهن ڏٺو ته، ڳوٺاڻا وڏي تعداد ۾ مري رهويوا آهون توه هون 

 پنهنجو اصل مقصد وساري ڳوٺاڻن جي عالج ۽ بيماريَء جي معاوضي الِء سندن مدد ڪرڻ شروع ڪئي.

آزاد محسوس ڪيو ته پورهيتن جو عالج سلوهوه الِء ڪويوو وڃوي ٿوو، جوڏهون توه سونودن مووت جوو ڪوارڻ 
سليڪوسس جي بيماري آهي. ٻڌ رام جيان ڪيترن پورهيتن کي اها به سڌ نه هئي ته سليڪوسس بيماري يوا 
ٿيندي آهي. جڏهن ته، کاڻيون کوٽيندڙن به سليڪوسس بيماري بابت ااڻڻ نري چاهيو. يو ته، انڊيا جي قانون 
هيٺ اهڙن ڪمن وارن هنڌن تي ٿيندڙ بيمارين جا ذميوار کاڻين جا ٺويوڪويودار هويوا. تونوهوڪوري کواڻويوون 
کوٽائيندڙن الِء اهو ئي بهتر هيو ته جيئن ڪنهنکي به اها خبر پئجي نه سگهي ته مزدور، سلويوڪووسوس سوبوب 

 مري رهيا آهن.

آزاد ٻين ڪيترين ئي تنظيمن جي سهڪار سان سليڪوسس ۾ مبتال ماڻهن کي معاوضي ڏيڻ ۽ پرگهور جوهوڻ 
جي حمايت حاصل ڪئي. ايئن ڪيترن ساجن جي ڪوششن کانپوِء دهلي جي وزيوراعولويل، جوعول ڪووئوان ۾ 
ميٽنگ ڪرڻ ۽ ماڻهن جي درد ڪرا ٻڌڻ الِء راضي ٿيو. ميٽنگ هڪ وڏي سوڀ ثابت ٿي. وزير اعولويل، آزاد ۽ 

 جعل ڪوئان جي ماڻهن جي مطاجبن مڃڻ جو اعالن ڪيو. 

هاڻ ڪيترن ساجن جي پيڙا کانپوِء جعل ڪوئان ڳوٺ ۾ هڪ ڪميونٽي سينٽر آهي جتي ڪم سان الڳواپويول 
ڏينهن هڪ موبائل اسپتال ان عالئقي جوو چوڪور هوڻوي موفوت ۾  4بيمارين جو عالج ڪيو وڃي ٿو. هفتي ۾ 

ماڻهن کي  تپاسي ۽ دوائون ڏئي ٿي. سرڪار، جعل ڪوئان جي هيلٿ سروي ۽ سليڪوسس جي شڪار ماڻهون 
کي پينشن ڏيڻ، سکيا ڏيڻ ۽ آمدنيَء جا ٻيا وسيال تالشڻ ۽ پنهنجين ڪٽنبن جي سهائتا ڪرڻ ۾ مودد ڪورڻ 

 جو واعدو ڪيو آهي.

اهڙيَء سوڀ کانپوِء کاڻِويون ۾ ڪوم  
ڪندڙن ۽ ڳوٺاڻون ۾ بوهوتوريَء جوو  
هڪ نئون احساس پيدا ٿويوو آهوي.  
جيتوڻيڪ جعل ڪووئوان جوي هووا  
اڃان تائين دز سان ڀوريول رهوي ٿوي  
تنهن هوندي به اها بهتر آئيندي جوي  

 اميدن سان ڀرپور آهي. 
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 سلهه / ٽي بي

جيئن ته کاڻِيا، عام طور تي ڳتيل حاجتن ۾ رهن، پيٽ ڀري کائڻ بنا ڊگهي عرصي تائين ڪم ڪندا رهن ٿوا، کويون 
( ٿي پووڻ جوا وڏا TBصحت سنڀال ۽ دوا درمل جهڙيون سهوجتون مڙيو ئي حاصل ٿين ٿيون تنهنڪري کين سلهه )

امڪان ٿين ٿا. سلهه جي نشانين جي هڪ نشاني اهڙي خراب کنگهه آهي جيڪا يڏي نري سگهي، کنگهڻ سوان 
رت اچي ٿي، ڪمزوري محسوس ٿئي ٿي، وزن گهٽجي وڃي ٿو، ۽ رات جو پگهر اچي ٿو. جيڪڏهن صحي  عوالج 

 نه ڪرائجي ته اهڙو فرد، نه رڳو ٻين تائين سلهه جي بيماري پکيڙي ٿو ته پاڻ به مري سگهي ٿو.

سلهه، ڪنهن به فرد الِء موتمار ٿي سگهي ٿي. جڏهن ته، خاص طور تي اهڙن ماڻهن الِء وڌيڪ خطورنواڪ جويوڪوي 
بک يا ائڊس/ ايآ آِء ويَء سبب ڪمزور ٿي وڃن ٿا. جڏهن دز سبب ڦڦڙ تباهه ٿي ويا هجن ته تڏهن سلهه ٿويوڻ جوو 

 خطرو تهانئين وڌي وڃي ٿو. 

جڏهن ماڻهو ڳتيل حاجتن ۾ رهن ٿا جهڙوڪ: کاڻين جا ڪمرا 

 تڏهن سلهه تيزيَء سان پکڙجي سگهي ٿي.

هوا جي سيي گذر سان کاڻين ۽ کاڻِين جي رهائشي هنڌن يا گهرن ۾ سلهه جي پکڙجڻ جا امڪان گهٽجي وڃن ٿا. 
کاڻِين يا ڪنهن به پورهيت کي سلهه کان بچائڻ جو بهتر طريقو سيي صحت برقرار رکڻ الِء هييين ڳاجهين رستي 

 سييون حاجتون پيدا ڪرڻ ٿئي ٿو:

 سيو اجورو 

 پورهئي جو گهٽ وقت 

 ڪم ڪرڻ جون سالمتيَء واريون حاجتون 

 رهائش جون محفوظ ۽ صاف حاجتون 

 صاف پاڻي 

 صحت بخش کاڌو 

 سيي صحت سنڀال 

سلهه جي پکڙجڻ کان بچڻ الِء ضروري ٿئي ٿو ته، سلهه جي متاثر هر فرد کي الزمي طور تي صحي  عالج ۽ دوائون 
ملن. ڪيتريون حڪومتون سلهه جو مفت عالج ڪن ٿيون، سلهه جون دوائون حاصل ڪرڻ الِء ڪنهن هيلٿ 

جت ”يا صحت جو ڪو به عام ڪتاب جهڙوڪ:  356ورڪر سان ملو )سلهه بابت وڌيڪ معلومات الِء ڏسو ص. 
 “(.ويڄ نه طبيب
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 ِڪنو پاڻي

 پاڻيَء جي غالظت کان بچڻ ۽ گهٽائڻ

 کاڻجندڙ هنڌن جا سمندڙ د ٻا ۽ تالَء، پاڻيَء جي غالظت پيدا ڪرڻ جو هڪ مکيو ذريعو ٿين ٿا.

 اهڙي غالظت روڪڻ الِء ڪنا دٻا ۽ تالَء هميشه:

 .پاڻيَء جي ذريعن يا ينن جي وهڪرن وارن عالئقن کان پري ٺاهڻ گهرجن 

 .انهن کي پلستر ڪري يڏجي ته جيئن َجر جي پاڻيَء ۾ سمي نه سگهن 

 .جيتري قدر بهتر ٿي سگهي، بين االقوامي معيارن مطابق ٺاهڻ گهرجن 

 .سمڻ ۽ وهڻ الِء سدائين چڪاسبا رهجن 

  جڏهن کاڻجڻ جو ڪم پورو ٿي وڃي ته اهي هنڌ غالظتن کان خاجي ڪري، سييَء طرح ۽ موحوفووظ طوريوقوي
 سان بند ڪري يڏجن.

جڏهن کاڻجڻ سبب هڪ ڀيرو به پاڻي ڪنو ٿي وڃي ٿو تڏهن اهڙي پاڻيَء کي صاف ڪرڻ ڏکيو ۽ مهانگو ٿئي ٿوو 
 ۽ ان ڪم ۾ سدائين ڪامياب به نرو ٿجي.

هاڻ ته پاڻيَء جو سواد به   

 ڀيانڪ ٿي ويو آهي.
مان ته، هن پاڻيَء کي  

يهڻ به نري چاهيان پر 

ڌوپ جو ڪم ڪيئن 

 ڪري سگهنديس.

جڏهن کان کاڻ کوٽيندڙ ڪمپني 

ڪم شروع ڪيو آهي تڏهن کان 

اسانجي نديَء جو پاڻي گهٽجي 

 .جهڙوڪر ختم ٿي ويو آهي
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 برادريَء جي مدد سان نديَء جو بچاُء ٿئي ٿو

ندي جابلو مراهن هنڌن کان وهندي هيياهان پٽ ۽ پوکون جونوگوهونودي وڃوي )  Abraفلپائين جي اتر ۾، ابرا )
چائنا سمنڊ ۾ يوڙ ڪري ٿي. اَبرا نديَء سان رهندڙ ڪيتريون آباديون ۽ برادريوون ڪويوتورن نسولون توائويون 
زراعت، مڇي مارڻ، دستڪاري ۽ ننڍي پئماني تي سون ۽ ٽامي جي کوٽائيَء رستي پنهنجو گذرسفر ڪنديوون 
رهن ٿيون. جڏهن ته، گذريل ڪجهه ساجن کان وڏين ڪمپنين اتي سون جي ڳوجهوا ۾ کووٽوائوي ڪورڻ شوروع 
ڪئي آهي. جنهن سبب نديَء، جوهونوگولوي 
جيوت ۽ اتي جي رهواسين کي وڏو يويوهوو 
رسيو آهي. کاڻ ڪمپنين ٻيال وڍي، کاڻويون 
کوٽڻ جا ڪم شروع ته ڪويوا پور ان سوان 
ندي ۽ وهڪرا جن رستي اهوا توار ٿويونودي 
وهندي ٿي رهي جٽ سان ڀرجي سڪي ويوا. 
جنهن سبب ڪيترائي پکي، جوانوور ۽ وڻ 
ٽڻ ختم ٿي ويا آهون. نودي ِڪونون دٻون ۽ 
تالئن جي پواڻويَء ۽ کواڻويون جوي تويوزابوي 
وهڪرن ڪري زهريلي ٿي ويئي آهي. اَبرا 
سان رهندڙ ماڻهو موروي جوي سوور، ڦويوري، 
کنگهه، سيني جي سور، نڪ ۽ اکين جي ساڙي، چمڙي تي ڳاڙهن داغن ۽ دستن جي بيمارين ۾ جوڙي رهيوا آهون 

 ته، هر سال گهٽجندڙ زراعت سبب بک ۽ بدحاجيَء ڪري دائمي مسئال به پيدا ٿي پيا آهن.

 (Save the Abra River Movement)”  ابرا نودي بوچوايوو“ اهڙن مسئلن کي منهن ڏيڻ الِء مقامي ماڻهن 
به سڏين ٿا شروع ڪئي آهي. جنهن جو ڪم زمين جو بوچواُء  ) STARM( ناجي هڪ تحريڪ جنهنکي اسٽارم 

ڪرڻ ۽ پاڻيَء جي حقن جو مختلف طريقن سان تحفظ ڪرڻ آهي. اسٽارم، برادرين ۽ سورڪواري ڪواموورن 
کي کاڻين کوٽڻ جي خطرن بابت به تعليم ڏيندي رهي ٿي. دعوائون داخل ڪري ۽ جلوس وغيره منظوم ڪوري 
پنهنجا مطاجبا ٻين تائين پهچائي ٿي. مقامي يونيورسٽين جي سامان ۽ سائنسدانن سان ڀائيچاري جوي بونويواد 
تي پاڻيَء جي معيار جي چڪاس ڪرائي ٿي ته مقامي تنظيمون سندس الِء شاهد ۽ سونها ٿويون ۽ پواڻويَء جوا 

 نمونا گڏ ڪن ٿيون.

رڳو موبائيل فون ۽ ڪئميرائن سان مسل  ٿي برادريَء جي پاڻي تي نظر رکندڙ ٽيمون هڪ ئي کي غيرمعموجي 
ڳاجهين بابت آگاهه ڪنديون رهن ٿيون. مثال طور؛ جڏهن هيياهين وهڪري ۾ وڏي تعداد ۾ موڇوي مورڻ جڳوي 
ٿي ته مراهين وهڪري جي وسندين جي اڳواڻن جاچ پڙتال مان ڏٺو ته کاڻين مان وهي ايندڙ ڪني پاڻويَء موان 
غيررواجي طور تي ڪيميائي بوِء اچي رهي آهي. جنهن بابت يونيورسٽيَء جي سائنسدانن کي هوشيار ڪويوو 
ويو. جن هڪدم پاڻيَء جا نمونا گڏ ڪرڻ شروع ڪيا ته جيئن نديَء جي پاڻيَء ۾ زهريلن مادن جي موجودگويَء 

 جي چڪاس ڪري سگهجي.

ابرا نديَء سان اڃان تائين کاڻين جي خطرناڪ کوٽائي ٿي رهي. جڏهن ته ساڳئي وقت اسٽارم، ڪمپنين توي 
اهڙو دٻاُء به وڌائي رهي آهي ته جيئن اهي پنهنجيون وڌ ۾ وڌ خطرناڪ سرگرميون بند ڪري سگهن، سواڳوئوي 

 وقت برادريون پنهنجي سيي ۽ صحتمند ماحول هجڻ جي حق الِء به ڪوششون ڪري رهيون آهن.



 483   : کاڻيون ۽ صحت21باب . 

  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 زهريلي کاڻ جو وهڪرو جهوارن وهڪرن کي زهريلو ڪريرو ۽ ان کي صاف ڪرڻ جهڙوڪر ناممڪن ٿئي ٿو.

 کاڻ جو تيزابي وهڪرو 

 (sulfur)ڪنهن کاڻ جو، تيزابي وهڪرو تڏهن خارج ٿئي ٿو جڏهن زمين جي اونهائيَء ۾ پاڻيَء ۽ هوا، گونودرف 
 يسان ملي هڪ اهڙو تيزاب پيدا ڪري ٿو جيڪو ڳورن ڌاتن ۽ کاڻ جي زهريلي غالظت کي ڳاري يڏي ٿوو. اهوڙ

مالوت پررن کي ڳاري زمين، جر جي پاڻيَء، ندين ۽ ڍنڍن تائين رسي وڃي ٿي. شروعات ۾ ته اهڙن خوطورن ي زهريل
جون نه جهڙيون نشانيون پيدا ٿين ٿيون پر پوِء، پاڻيَء ۾ موجود اهڙا زهر آهستي آهستي مواڻوهون، موڇويَء، ٻووٽون ۽ 
جانورن کي بيمار ڪرڻ شروع ڪن ٿا. اهڙي ڪنهن کاڻ جو زهريلو پاڻي هيياهين وهڪري جي صورت ۾ سوويون 

 يا هزارين ساجن تائين وهندو هر قسم جي زندگي تباهه ڪندو رهي ٿو.

ايئن ڪنهن به قسم جي کاڻ مان، تيزابي وهڪرو پيدا ٿي سگهي ٿو. جيئن ته اهڙي ڪنوهون وهوڪوري کوي روڪوڻ  
ڪرڻ  جهڙوڪر ناممڪن ٿئي ٿو تنهنڪري   بت  ثا ڪمپنين کي ڪنهن کاڻ جي کوٽائي شروع ڪرڻ کان اڳ ۾ 

جنهن سبب تيزابي وهڪرو پيدا ٿي نه سگهندو. ڪنهوون کوواڻ جووي  گهرجي ته ان زمين ۾ سلفائيڊ موجود ڪونهي  
تيزابي وهڪري جو اپاُء وٺڻ، صفائي ڪرڻ يا غالظت ختم ڪرڻ ايتري ته مهانگي ۽ ڏکي ٿئي ٿي جو جن ملوڪون ۾  
طاقتور ماحوجياتي قانون موجود آهن اتي به اهڙي ندي هزارين ڪلوميٽرن ۾ غليظ ٿي ويل هجي ٿي. جيڪڏهن ڪنهن  
کاڻ جي تيزابي وهڪري خالف مهم هالئي وڃي ته ڪمپني اهڙي کوٽائوي ڪورڻ جوو ڪوم ئوي شوروع ڪوري نوه  

 سگهندي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاڻ جي زهريلي وهڪري خالف قدم کڻو

  اهڙين يڏي ڏنل کاڻين جي سڃاڻپ ڪري انهن جي ساک وارن سائنسدانن کان توپواس ڪورايوو. پور اهوڙي
 تپاس، کاڻ جي کوٽائي ڪندڙ ڪمپنيَء کان نه ڪرايو جو هو، توهان سان ڪوڙ ڳاجهائيندا.

  رپورٽ جي گهر ڪريو، جنهن ۾ کاڻ جي زهريلي وهڪوري جوو بوه ذڪور  اهڙي کاڻ ڪمپنيَء کان ِاي آِء اَي
 ). 560هجڻ گهرجي )ڏسو ص.

  سکو ته کاڻين جي چڪاس ڪيئن ڪجي ۽ ان ڪم ۾ برادريَء کي شامل ڪري پڪ ڪريوو توه اهوي سوڀ
 سالمت آهن )ڏسو وسيال(.

  .ان ڳاجهه تي زور ڏيو ته، کاڻ جي زهريلي وهڪري کان بچڻ جو رڳو محفوظ طريقو ان جوشروعات ۾ اپاُء وٺڻ آهي 

جڏهن مٽي ڪڍي وڃي ٿي ته مينهن جو پاڻي، هوا 

۽ سلفائيڊ گڏجي کاڻ مان تيزابي وهڪرو پيدا 

 ڪن ٿا )گندرف جو تيزاب ۽ ڳورا ڌاتو(. 

 کاڻ جو کڏو

 سلفائيڊ
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 کاڻين کوٽڻ الِء استعمال ٿيندڙ ڪيميائي مادا
کاڻين کوٽڻ ۽ معدنيات سوڌڻ الِء استعمال ٿيندڙ ڪيميائي وکر زمين، پاڻي ۽ هوا کي غليظ ڪرڻ سميت کواڻويون 
جي آسپاس ۾ رهندڙن ماڻهن ۽ پورهيتن الِء به صحت جا ڪيترائي مسئال پيدا ڪن ٿا. کاڻين کوٽڻ الِء استوعوموال 

 ٿيندڙن زهريلن ڪيميائي مادن ۾ شامل آهن:

  سائنائيڊ(cyanide) گندرف جو تيزاب ،(sulfuric acid)  ۽ ڳار جيڪي معدنيات کي خوام موال موان ڌار
 ڪرڻ الِء استعمال ڪجن ٿا

  شوري جو تيزاب(nitric acid) 

  اميونيم نائٽريٽ(ammonium nitrate)  ۽ فيول آئل )AFNO  ( جيڪو سرنگهن کي ڌماڪي سان اڏائڻ
 الِء استعمال ڪيو وڃي ٿو

 نيم جهڙا ڳورا ڌاتويپاري، شيهي ۽ يور 

 پيٽرول، ڊيزل، موٽرگاڏين ۽ اوزارن جا خارج ٿيندڙ بخار 

  ويلڊنگ ڪرڻ ۽ ڳنڍڻ الِء ائسيٽائيلن(acetylene)  

 سائنائيڊ 

سائنائيڊ جي استعمال سان، ڪچ ڌاتوَء مان سون اجڳ ڪيو وڃي ٿوو. نوج 
حاجتن ۾ سائنائيڊ بي رنگ ٿئي ٿو ۽ منجهس ڪوڙيَء بواداموي جوهوڙي بووِء 
ٿئي ٿي. جڏهن ٻين ڪيميائي وکرن سان ملي ٿو ته اهڙي بوِء ختم ٿي وڃي 
 ٿي. سائنائيڊ پائوڊر، پاڻيٺ يا گئس جي صورت ۾ ڪتب آڻي سگهجي ٿو.

کائڻ سان موتمار ٿئي ٿي. چانور جيتري ذرڙي به ڪنهن ماڻهوَء جي مرڻ الِء ڪافي  
ٿئي ٿي. ڊگهي عرصي تائين نج مقدار سان جڳاتار الڳاپي ۾ رهڻ سان ڳوچويَء جوو  

 پيدا ڪري وجهي ٿو، جيڪو ناقص غذائيت سبب به ٿي سگهي ٿو.  (goiter)ڳوڙهو  

سائنائيڊ عام طور تي سون جي ڳوجها دوران کاڻين جي پاڻيَء جي وهڪرن سان وهي پوي ٿو ۽ جڏهن د ٻا ۽ تالَء کواڻويون  
جي غالظت سان ڀرجي وڃن ٿا ته اٿلي وهي پون ٿا. کاڻ و ڪمپنيون چونديون آهن ته، پاڻيَء ۾ سائينائوڊ وهوائوڻ سوان  
جلد بي ضرر ٿي وڃي ٿو. جڏهن ته، اصل ۾ ايئن رڳو تڏهن ممڪن ٿي سگهي ٿو جڏهن جهجهي اس ۽ آڪسويوجون  
موجود هجي پر پوِء به ان جا ڪيترائي هاڃيڪار ڪيميائي وکر باقي رهجي وڃن ٿا. پر جڏهن سائنائيڊ زمين ۾ وهوي  
وڃي، جهڙاجي موسوم هجي يا وسڪارو ٿيندو هجي تڏهن سائينائيڊ هڪ ڊگهي عرصي تائين هاڃيڪار ثوابوت ٿوي  
ندين جي آسپاس مڇين ۽ ٻوٽن کي ماري ۽ اهڙو پاڻي، پيئڻ ۽ وهنجڻ الِء ناڪاره ڪري يڏي ٿي. سائنائيڊ ايتري توه  

 خطرناڪ ٿئي ٿي جو دنيا جي ڪن ملڪن ۾ ان جي استعمال تي بندش پيل آهي.  

  گندرف جو تيزاب

گندرف جو تيزاب، هڪ زهريلو ڪيميائي وکر آهي جيڪو کاڻين مان ٽامي حاصل ڪرڻ الِء اسوتوعوموال ڪويوو 
وڃي ٿو. ان کانسواِء کاڻين کوٽڻ دوران باقيات طور ته پاڻيَء ۽ ڳورن ڌاتن سان ملي، کاڻ جي تيزابوي غوالظوت طوور 
خارج ٿئي ٿو. گندرف جي تيزاب مان ِڪنن آنن جهڙي بوِء اچي ٿي ۽ الڳاپي ۾ اچڻ سوان سواڙي، انوڌو ڪوري ۽ 

 ماري به سگهي ٿو.
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 عالج

کاڻين وارن هنڌن تي ڪيميائي مادا استعمال ڪرڻ سان اهي چمڙي ۽ ڪپڙن تي هارجي، اکين ۾ پئجي يا بخارن 
جي صورت ۾ ساهه ۾ به وڃي سگهن ٿا. ايئن جيڪڏهن ڪو فرد متاثر ٿي پوي ته، جيترو جلد ممڪن ٿوي سوگوهوي 

  A) طبي مدد حاصل ڪجي )وڌيڪ ااڻ الِء ڏسو ضميمو

 بچاُء

زهريلين ڪيميائي مادن سميت، ڳورن ڌاتن کان بچاَء جو بهترين طريقو انهن جو اسوتوعوموال نوه ڪورڻ آهوي. پور 
جيڪڏهن مجبوريَء ۾ اهڙن وکرن جو استعمال ڪرڻو پوي ٿو ته انهن کان بچاَء ۽ انهن جي هاڃي گهٽائڻ جا ڪوي 

 طريقا موجود آهن جهڙوڪ:

 و جڏهن به ممڪن ٿي سگهي بچاِء جو سامان استعمال ڪريو )ڏسو ضميمA( 

  روزانو ڪيترائي دفعا هٿ ملي صاف ڪندا رهو. زهريلن مادن ۽ وکرن ڀرسان يا انهن جي ڪم دوران نوه توه
پنهنجي منهن کي يهو، تماڪ يڪيو ۽ نه ئي ڪنهن ٻئي فرد کي يهو جيسيتائين توهان پنهنجا هٿ ڌوئوي 

 صاف نرا ڪريو.

 گ هر ڪريو ته کاڻيون کوٽائيندڙ دز ۽ پاڻيَء جي غالظت گهٽائين 

 .ڪڏهن به اهڙي هنڌ تي نه کائو پيئو جتي ڪيميائي مادا استعمال ڪيا، ماليا يا گدام ڪيا وڃن ٿا 

 .ڪيميائي مادا سالمتيَء سان سانڍي رکو 

 ڪيميائي مادا گڏ ڪري رکڻ

ڪيترائي ڪيميائي مادا باهه جڳڻ جو سبب ٿي، ڌماڪي سان ڦاٽي يا زهريليون گئسون خارج ڪري سگوهون ٿوا. 
تنهنڪري ڪيميائي وکرن کي سالمتيَء سان رکڻ سان حادثن کان بچي ۽ کاڻويون وارن هونوڌن توي هواڃون کوي 

 گهٽائي سگهجي ٿو ان سبب ڪيميائي مادا سدائين اهڙن هنڌن کان پري سانڍجن جيڪي:

 ڌماڪيدار مادن، بجليَء جي ذريعن، پاڻيَء جي هر قسم جي ذريعي ۽ موٽرگاڏين کان پري هجن 

 جتي ماڻهو کائين پيئن ٿا 

  اهڙن دٻن/ شيشن ۾ رکڻ ۽ انهن تي چٽن جفظن ۾ جکيل هجڻ توه مونوجوهون
ڪهڙي شئي پيل آهي. جيڪڏهن ڪو ڪيميائي مادو ڪنهن نئين دٻي، 
شيشي ۾ وجهجي ته مرس ان ڪيميائوي موادي جوو نواجوو جوکوي يوڏجوي. 
ڪڏهن به ڪا ڪيميائي شئي کائڻ پيئڻ جي ڪنهن ٿانو يا بورتون ۾ نوه 
رکجي جو ممڪن آهي ته، ڪو فرد اتفاق سان اهڙي شوئوي کوائوي يوا پوي 
وڃي. جڏهن اهڙو ڪيميائي شيشو يا دٻو خاجي ٿي وڃوي توه ڪوڏهون بوه 
کاڌي يا پيتي جي ٿانو طور ڪتب نه آڻجي، پوِء ڀلي ته اهو ڪيترائي دفعوا 

 صاف يو نه ڪيو ويو هجي.

  اهڙن مضبوط ۽ تاجيوارن ڪ ٽن ۾ جيڪي ڪيميائي شين جي رکڻ الِء ڪتب اچن ٿابند ڪري ۽ مرون نواال
 جکي رکجن.



 486   : کاڻيون ۽ صحت21باب . 

  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 ڳورا ڌاتو

سينکيي، پاري، ڪئڊميم، يورينيم ۽ شيهي جهڙا ڳورا ڌاتو تمام ننڍڙي وزن ۾ به ماڻهن الِء هاڃيڪار ٿين ٿا )ڏسوو 
(. جيئن ته کاڻين وارن هنڌن تي، هڪ ئي وقت گهڻن قسمن جا ڌاتو جڀن ٿا تنهنڪري عام طوور توي اهوو 337ص. 

 سمجهي سگهڻ ڏکيو ٿئي ٿو ته، ڪهڙي ڌاتوَء سبب صحت جا مسئال پيدا ٿين ٿا.

جيڪڏهن توهانکي خبر آهي ته توهانجي عالئقي ۾ ڪهڙن قسمن جا ڳورا ڌاتو ملي سگهن ٿا ۽ انهن جوا صوحوت 
تي ڪهڙا اثر ٿين ٿا ته ان سان توهانکي ڪنهن ڳوري ڌاتوَء سبب پيدا ٿيندڙ زهر کي سمجهڻ ۾ مدد ٿي سگهنودي. 
ڪي کاڻِيا، کاڻين کوٽائيندڙن کان گهر ڪندا آهن ته سندن تپاس ڪري ڏٺو وڃي ته اهوي ڪوهوڙن قسومون جوي 

 ڳورن ڌاتن ۾ وائکا ٿي رهيا آهن ۽ انهن کان بچاَء جي کين سکيا ڏني وڃي.

 جي سڌي کوٽائي ڪئي وڃي ٿي ته سون کي ڪچ ڌاتوَء کان اجڳ ڪرڻ الِء به استعمال ڪيو وڃي ٿو پاري

 سان گڏ جڀي ٿوعام طور تي ٽامي، چاندي ۽ جست  شيهو

 چانديَء ۽ جست سان گڏ ٿئي ٿو ٽامون

 عام طور تي سون، ٽامي ۽ جست سان گڏ ملي ٿو سينکيو

 چاندي، ٽامي ۽ جست سان گڏ ٿئي ٿو ڪئڊميم

جيڪڏهن توهان روزانو ڳورن ڌاتن سان الڳاپي ۾ رهو ٿا ته توهانکي ڪا به دوا انهن جي زهرن کووان  اهم ڳاجهه:
بچائي نري سگهي. اهڙي زهر کان بچڻ جو رڳو رستو ان زهر کان پري رهڻ آهي. جيڪڏهن توهان ڪنوهون ڳووري 

 ڌاتوَء جي زهر ۾ مبتال ٿي پيا آهيو تڏهن ممڪن آهي ته، توهانجي وسنديَء ۾ ٻيا به متاثر ٿيا هجن.

تنهنجي اگهائپ 

جو سبب پارو 

نه، منهنجو مڙس  جڳي ٿو
 ڪندو آهي.
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 پاري جو زهر

جڏهن ڪو ماهر کاڻيو، چاندي يا سون جي ڪچ ڌاتوَء کي سوڌي ٿو ته عام طور تي اهڙي ڪچ ڌاتوَء ۾ پارو مالئي 
سڏجي ٿو. جڏهن سون گڏ ڪرڻ الِء انکي گرم ڪيو وڃي ٿو ته پارو،  (amalgam)ٿو جنهنکي پيٺ يا پاري ميل 

گئس جي به گئس جي صورت ۾ خارج ٿي آسپاس ۾ موجود رهندڙ فردن جي ساهه ۾ داخل ٿي سگهي ٿو. پارو، تڏهن 
صورت وٺي سگهي ٿو جڏهن هارجي پوي ٿو يا ڪنهن ٿانو ۾ کليل رکي يڏجي ٿو. پاري جي بخارن ۾ ساهه کڻڻ 

انتهائي خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿو. پارو تڏهن پڻ خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿو جڏهن چمڙي ۾ جذب ٿي وڃي 
 ).338ٿو يا ڪنهن جي هٿ رستي کاڌي سان ملي وڃي ٿو )ڏسو ص. 

پاري جي زهرجڻ جون ڪجهه نشانيون اهڙيون به آهن جنکي مليريا جون سمجهي منجهي سگهجي ٿو. 
جيڪڏهن توهان ڪنهن سون و کاڻ جي وسنديَء جا رهواسي آهيو ۽ توهان تي مليريا جون دوائون اثر نه 
 ڪنديون هجن، تڏهن ڪنهن هيلٿ ورڪر سان ملي پاري جي زهرجڻ جي امڪان جي ينڊياڻ ڪريو.

پارو، پاڻيَء ۽ مٽيَء سان ملي ڪيترن ساجن تائين ماحول کي غليظ گندو ڪندو رهي ٿو. اڄ به اميريڪا جي شهر 
ساجن گذرڻ کانپوِء سون کاڻين جي کوٽائي سبب غالظت جو شڪار آهن.  100ڪئليفورنيا ۾ ڍنڍون ۽ نديون، 

 ).339)پاڻيَء ۽ مڇين جي پاري جي زهرجڻ بابت وڌيڪ ڏسو ص.

پر اهو ئي ته طريقو آهي 
جنهن سان اسان سون 
 حاصل ڪري سگهون ٿا.
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 پاري جي زهرجڻ کان بچاُء

چاندي ۽ سون جا ماهر کاڻيا، پاري جي ڪرڻڦل استعمال ڪرڻ سان پاري جي زهرجڻ کان بچي سگهن ٿا. يو ته، 
هن قسم جو ڪرڻڦل پاري جي گئس کي هوا سان شامل ٿيڻ کان روڪي ٿو. جنهن سبب کاڻِين ۽ ٻين ماڻهن جي 
ساهه ۾ اهڙو زهر شامل ٿي نرو سگهي. ساڳئي وقت کاڻِيا، اهو ساڳيو پارو وري استعمال پڻ ڪري سگهن ٿا بجاِء 

 انجي ته اهو هوا ۾ ضايع ٿي وڃي. 

هميشه پاري کان سون اجڳ ڪرڻ الِء کليل هوا يا ڪنهن سيي هوادار هنڌ تي ڪم ڪجي. ايئن ڪرڻ سان پاري 
جا بخار گهٽ گڏ ٿيندا ۽ آسپاس جي فردن کي به متاثر ڪري نه سگهندا. پاري سان ڪم ڪرڻ دوران ٿلها دستانا 

 پائڻ گهرجن.

جڏهن ته سون جا ڪي کاڻيا، پاري گڏ ڪرڻ الِء، سون جي تئي مران رڳو ڪيلي جو پن رکي يڏين ٿا. جڏهن پارو 
گرم ٿي گئس جو روپ وٺي ٿو ته پن تي ئي پاڻيٺ ۾ مٽجي وڃي ٿو. اهڙي تئيَء کي ڪيلي جي پن سان ڍڪڻ بهتر 
ٿئي ٿو بجاِء انجي ته اها کليل يڏي ڏجي. پر ايئن ڪرڻ سان به پارو، پورهيتن ۽ ماحول کي زهريلو ڪندو رهي ٿو 

 ته وري حاصل به ڪري نرو سگهجي. جڏهن ته ان جو سيو حل شيشي جو ڪرڻڦل ڪتب آڻڻ ٿئي ٿو.

پاري جا ڪيترن قسمن جا ڪرڻڦل ٿين ٿا. جن سڀني کي تيز ۽ سنئين سڌيَء باهه تي رکڻو پوي ٿو. جيڪڏهن 
 استعمال ڪجي ته ان سان جلد ۾ جلد سون حاصل ڪري سگهجي ٿو. (air blower)اهڙي باهه سان ڌوڻ 

 هڪ تِئي جهڙو ڪرڻڦل ڪيئن ٺاهجي

هڪ وڏي اسٽينليس اسٽيل جي توئوي جونوهون جوي 

 وچو۾ هڪ سوراخ هجي

پاري وجهوڻ الِء ڪواشويَء جوي ڪووٺواري جويوڪوا 

 ٻاهرئين تئي جي سوراخ مران رکجي ٿي

اسٽيل جي تئي ۽ ڪاشويَء جوي ڪووٺواري چووگورد 

 واريَء جو تهه ڏئي يڏجي

ڪاشيَء جي ڪوٺاريَء مران، واريَء تي شيوشوي جوو 

 وٽو ابتو ڪري رکجي

گرم ڪرڻ کوان اڳ ۾ پواري مويول، ڪواشويَء جوي 

 ڪوٺاري ۾ وجهجي

 ڪرڻڦل رکڻي جنهن تي باهه اثر نه ٿي ڪري.  
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 هڪ جستڪار ٿيل ڪرڻڦل ڪيئن ٺاهجي 

 

ڪرڻڦل معياري پائيپن   (galvanized)هن قسم جو جستڪار  
۽ الڳاپيل سامان مان ٺاهيو وڃي ٿو. هن ڪرڻڦل جوي اسوتوعوموال  

 دوران دستانا، عينڪون ۽ مکوٽو استعمال ڪرڻ گهرجي. 

ڪرڻڦل کي مضبوطيَء سان جڪڙي يڏيو ته جويوئون 
 پارو خارج ٿي نه سگهي.

ڪرڻڦل جي مکيه حصي کي بکندڙ ٽانڊن ۾ ۽ وريل پائيپ کي شيشي يا ٿڌي پاڻيَء جوي ٿوانوو ۾ وجوهوي 
 يڏيو. جيڪڏهن ڪرڻڦل کي هڪڪرو گرم ڪجي ته بهترين ڪم ڪري ٿو .

 

 

 

 

 

 

پارو، پائيپ رستي خارج ٿي پاڻيَء ۾ وڃي پوندو. پاڻي، پاري جي بوخوارن کوي هووا ۾ 
 شامل ٿيڻ بجاِء ٺاري وري پاڻيٺ ۾ مٽائي يڏيندو.

جڏهن پاڻيَء ۾ وڌيڪ پارو گڏ ٿي نه سگهي ته معنيل سيو سون نڪري ۽ پارو حواصول ٿوي  
 چڪو آهي. پائيپ کي ٺهڪائي پڪ ڪريو ته جيئن سيو پارو پاڻيَء ۾ وڃي ڪري. 

 ڪرڻڦل کي ٺاري پوِء کوجيو. نج سون پائيپ جي ٽوٽي ۾ رهجي ويندو.

هن قسم جي ڪرڻڦل جو هڪ مسئلو، پهرئين چند ڀيرن جي استعمال سان پاري جو ان سان چنبوڙي پووڻ 

ٿي سگهي ٿو. اهڙين حاجتن ۾ صبر ڪريو ۽ پاري کي يهڻ جي ڪوشش نه ڪريو جوو وقوت گوذرڻ سوان 

 اهڙو سيو پارو جهي ويندو.

اهڙو ٻيو مسئلو سون جو، ڪرڻڦل جي تري سان چنبڙي پوڻ ٿي سگهي ٿو. ان مسئلي جو حل هي آهوي توه، 

ڪرڻڦل استعمال ڪرڻ کان اڳ ۾ان جو تري وارو حصو کوجي اونوڌو ڪوري ٻورنودڙ مويوڻ بوتويَء موروان 

تيسيتائين جهليو جيسيتائين ڪارنهن جو تهه چڙهي نه ٿو وڃيس. اهڙي سڻڀي ڪاري تهه چڙهڻ کانوپووِء 

 مرس سون چنبڙي نه سگهندو.

 

 

 بوتل يا ٿڌي پاڻيَء جو ٿانو 

 

 

 

اڳ ۾ پاري ميل 

جا بال پائيپ جي 

 ٽوٽي ۾ وجهو

پوِء ڪرڻڦل جي پائيپ 

کي ٽوٽيَء سان 

اسڪروَء رستي سوگهو 

 ڪري يڏيو
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 يورئنيم جا شعاع يا تابڪاري

يورئنيم، ٻن شين ٺاهڻ الِء ڪتب اچي ٿو: ائٽمي يا نيوڪليائي هريار ۽ نيوڪولويوائوي تووانوائوي جويوڪوي ٻوئوي 
مهانگيون ۽ خطرناڪ هجڻ سميت انهن جي ضرورت به نري هجي. يو ته، ڪوو بوه ائوٽوموي هورويوارن وارو مولوڪ 
پنهنجن اڳواڻن يا فوج تي ويساهه ڪري نرو سگهي، جيڪي ائٽمي هريار ماڻهن جي هوڪ توموام وڏي انوگ کوي 

 مارڻ الِء ٺاهين ٿا. جڏهن ته اصل ۾ اسانکي جيڪا شئي گهربل آهي اهو اَمن آهي. 

ساڳئي طرح سان ائٽمي توانائي به خطرناڪ ٿئي ٿي جو ائٽمي بجلي گهرن ۾ ٿيندڙ حادثا هزارين انسانن کي ماري 
سگهن ٿا. ائٽمي توانائي جي پيدا ٿيندڙ غالظت هزارين ساجن تائين انتهائي خطرناڪ رهي ٿي ۽ ان جو بوي ضورر 
طريقي سان ا ڪالُء ڪري نرو سگهجي. جڏهن ته، بجلي ٻين ڪيترين ئي صاف سررن ۽ سالمتويَء وارن طوريوقون 

 ).23سان حاصل ڪري سگهجي ٿي )ڏسو باب 

 يورئنيم جي کوٽائي  بند ڪريو

 ائٽمي هريارن تي  بندش هڻو.
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 کاڻين وارا ماڳ ۽ سالمتي

کاڻين جون ڪمپنيون ان ڳاجهه جون ذميوار ٿين ٿيون ته، کاڻيون اهڙن طريقن سان کوٽين جيئن ڪنهن کي هواڃوو 
رسي نه سگهي. ان سلسلي ۾ حڪومتون، کاڻيا ۽ انهن جون يونينون ان ڳاجهه جي پڪ ڪورڻ جوون ذمويووار ٿويون 
ٿيون ته ڪمپنيون ان تي عمل ڪن. پر بدقسمتيَء سان ڪيتريون حڪومتون صحت، سالموتويَء ۽ مواحووجويواتوي 
قاعدا قانون نافذ نه ٿيون ڪرائين. )قانون ڪيئن نه انساني ۽ کاڻِين جي ماحوجياتي حقن جو بچاُء ڪن ٿوا انوجوي 

 )Bوڌيڪ معلومات الِء ڏسو ضميمو. 

کاڻيون کوٽائيندڙن کي نه رڳو سڀني پورهيتن کي بچاَء جو سامان ڏيڻو ته اهو سييَء حاجت ۾ به رکڻو آهي. کين اهوو 
به يقين ڪرڻو آهي ته، کوٽائيَء جي هر سط  تي ترت طبي امداد ڏني وڃي ٿي ۽ اها سڀني پورهيوت کوي سووالئويَء 

(. سڀ کان اهم ڳاجهه ته سڀني پورهيتن کي کاڻين جي پويودا ٿويونودڙن هواڃون Aسان ملي سگهي ٿي )ڏسو ضميمو 
 جهڙوڪ: ڪيميائي شين، استعمال ٿيندڙن ڌماڪيدار مادن ۽ يپن ڪرڻ بابت به سکيا ڏيڻي آهي.

ان ڳاجهه جي پڪ ڪرڻ ته، کاڻين کوٽڻ سبب ماحول ۽ کاڻين جي ويجهو پاڻيَء ۽ هوا کي گهٽ ۾ گهٽ ييهو رسي ٿوو  
انهن جي غالظت جي وقت به وقت چڪاس ڪرڻي آهي ته جيئن ڪنهن به پيدا ٿيندڙ غالظت جي نشاني جوي اواڻ  
رکي سگهجي. اهڙا فرد جيڪي زهريلن ڪيميائي مادن، حد کان وڌيڪ دز يا اهڙن ٻين خطرن ۾ مبتال ٿي سگوهون ٿوا،  
تن جي هيلٿ ورڪرن جي، الڳيتو بنيادن تي چڪاس ٿيندي رهڻي ۽ ڪنهن به مسئلي ۽ تڪليف ظاهر ٿويوڻ شورط  

 عالج ڪرڻو آهي. 



 492   : کاڻيون ۽ صحت21باب . 

  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 کاڻين جي معيار زندگي وڌائڻ الِء منظم ٿيڻ

 

کاڻيا ااڻن ٿا ته گڏجي ڪم ڪرڻ سان اسان ڏونگر 

 به ڏاري سگهون ٿا. 

هڪ جيترو 
 اجورو 

 کامڻيون عورتون سهڪاري تنظيم جوڙين ٿيون 

، کاڻين ڀرسان ايالئجندڙ گندڪچري جي ڍيورن موان سوون، (women miners)بوجيويا ۾ کامڻيون عورتون 

چاندي ۽ جست جون ذريون پرزيون ڳوجهينديون رهن ٿيون. ڪيترين عورتن کي سندن مڙسن جوي کواڻويون ۾ 

حادثاتي موت يا سليڪوسس سبب مرڻ کانپوِء اهو ڏکيو ڪم ڪرڻ الِء مجبور ڪيو ٿو وڃي. جون الِء کويون 

جي ڪم ڪورڻوو پووي ٿوو. کويون مهيا ڪرڻ ڊگهي ڊگهي وقت تائين گندي پاڻيَء ۾ بنا ڪنهن جسماني بچاَء 

تمام گهٽ اجورو ڏنو وڃي ٿو. ماضيَء ۾ سرڪار، انهن کي پورهيت مڃڻ الِء بوه تويوار نوه هوونودي هوئوي. اهوي 

 جهڙوڪر نڌڻڪا فرد هوندا هيا. 

هڪ ڏينهن، هڪ کاڻيون کوٽيندڙ ڪمپنيَء هڪ روڊ ڊاهڻ الِء اهڙي هنڌ تي ڌماڪا ڪرڻ شروع ڪيا جوتوي 

موجود گندڪچري جي ڍيرن تي ڪجهه عورتون ڪم ڪري رهيون هيون. جنهن تي عوورتون ٽوڪوريَء جوي 

چوٽيَء تي چڙهي، پنهنجي آمدنيَء جي اڪيلي ذريعي کي تباهه ڪرڻ تي احتجاج ڪيو. احتجاج سوان هوو 

 ڌماڪا ته بند ڪرائي نه سگهيون پر پنهنجن حقن الِء واڪا ڪنديون رهيون. 

هنن گڏجي هڪ سهڪاري تنظيم جوڙي، جن ڪمپنين کان سندن خريد ڪيل رديَء جي وڌيڪ پئسون جوي 

گهر ڪئي. پر ڪمپنين کين وڌيڪ پئسن ڏيڻ کان انڪار ڪيو. جڏهن ته سرڪار، سندن ڳاجهه سمجهونودي 

هڪ قانون پاس ڪيو. جنهن هيٺ ڌماڪن سبب بيمار ٿيندڙ عورتون جيڪي ڪم تي وڃي نه ٿي سگوهويوون 

تنکي اجوري ڏيڻ الِء ڪمپنين کي چيو. جيتوڻيڪ سندن الِء اها هڪ ننڍڙي سوڀ هئي تنهن هوونودي بوه ان 

مان عورتون ۽ کاڻين جا ٻيا پورهيت، ايترا ته اتساهيا جو هنن سهڪاري تنظيمون ۽ يوونويونوون ٺواهوڻ ۽ اهوي 

 سگهاريون ڪندي رهڻ جو ڪم جاري رکيو ته انصاف الِء به هٿ پير هڻندا رهيا آهن.
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 وڏين ڪمپنين کي جوابده بنائڻ

دنيا ۾ ڪيترين کاڻين جي کوٽائيَء جو ڪم، وڏيون بين االقوامي ڪمپنيون ڪرائن ٿيون جن جوا هويوڊڪووارٽور 
کاڻين کان گهڻو پري پنهنجن ملڪن ۾ ٿين ٿا جنهن سبب مرن ڪنهن به تبديلي آڻڻ الِء دٻاُء وجهي سگهڻ توموام 
ڏکيو ٿئي ٿو. جڏهن ته، سييَء دنيا جي ماڻهن پاڻکي منظم ڪري اهڙين ڪمپنين کي پنهنجون طوريوقون توبوديول 

 ڪرائڻ يا کاڻين کوٽڻ جا ڪم بند ڪرائڻ ۾ ڪامياب ٿيا آهن.

 ائسبيسٽوس جا کاڻيا آخر پنهنجو ڪيس کٽي ويا
ڪمپنيَء جي هوڪ   (Cap Mining)ٻار هئي تڏهن هوَء برطانيه جي ڪئپ مائيننگ  )  Audreyجڏهن آدري ) 

کاڻ ۾ ڏکڻ آفريڪا ۾ ڪم ڪندي هئي. سندس ڪم ائسبيسٽوس پائوڊر جي ڍيرن کي جتواڙڻ هوونودو هويوو توه  
رستي موڪلي سگهجي. هڪ نگران مرس ۽ ٻين ٻارڙن تي نظر رکندڙ هوونودو هوو    ن جيئن اهو ٻورين ۾ سري جهاز 

ته جيئن ڪو به ٻار جتاڙ جي ڪم ۾ ڪوتاهي نه ڪري سگهي.جيڪڏهن هوَء جتاڙ بند ڪونودي هوئوي توه کويوس  
چهبڪ هنيو ويندو هو.آدري، ائسبيسٽوس ۾ ساهه کڻندي رهڻ سبب ٻين ڪيترن پورهيتن جويوان توموام گوهوڻوو  

 بيمار ٿي پئي. 
ساجن کانپوِء آدري، ڏکڻ آفريڪا جي ٻين هزارين پورهيتن سان گڏجي ان برٽش ڪمپنيَء تي سندن بيمار ٿيڻ    30

ساجن تائين دجيل ڏيندي رهي ته اهو ڪيس، ڏکڻ آفريڪا جي ڪورٽن ۾ هلڻ    3جي دعويل داخل ڪئي. ڪمپني  
گهرجي. آدري ۽ ٻيا پورهيت جن سان گڏجي هن پورهيو ڪيو هو، تن جو ويساهه هيو ته ڏکڻ آفريڪا جي ڪا به  
ڪورٽ، هڪ اهڙيَء وڏيَء ڪمپنيَء خالف جنهن ملڪ ۾ جهجهو ناڻو آندو آهي کين انصاف نه ڏيندي. آندري ۽  

ٻين ڪيترن، دنيا جي مختلف ملڪن ۾ وڃي اتي جي ماڻهن کي پنهنجي درد جا داستان ٻڌائي سندن سهائتا  
حاصل ڪئي. نيٺ، برطانيا جيڪو ائسبيسٽوس ڪمپنين جو اصل گهر هيو اتان جون ڪورٽون سندن ڪيس  

 وڙهڻ الِء تيار ٿيون. 
ساجن جي قانوني جنگ وڙهڻ کانپوِء ڪمپني ڏئي وٺي بيهي رهي ۽ کاڻِين کي سندن ڪري پهچندڙ  5اٽڪل 

هاڃي سبب جکين ڊاجرن جيترو معاوضو ڏيڻو پيو. اڄ، دنيا جي ڪيترين ملڪن ۾، ائسبيسٽوس جي کوٽائيَء 
۾ ڏکڻ آفريڪا جهڙي  2008تي ته گهڻن ملڪن ۾ ائسبيسٽوس جي استعمال تي به بندش آهي. نيٺ سال 

دنيا جي وڌ ۾ وڌ ائسبيسٽوس پيدا ڪندڙ ملڪ، ائسبيسٽوس جي استعمال ڪرڻ ۽ ٺاهڻ يا ان مان ڪنهن به 
 قسم جي وکر ٺاهڻ تي پابندي هڻي يڏي.
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 جڏهن ڪا کاڻ بند ڪئي وڃي ٿي

ڪنهن به کاڻ ۾ کوٽائيَء جو ڪم شروع ڪرڻ کان اڳ ۾ ان ڪمپني کي اهڙو اڀياس ضرور ڪورڻوو پووي ٿوو توه 
ماحول توي پوونودڙ اثورن جوي ‘ کوٽائيَء جا ڪهڙا ماحوجياتي ۽ سماجي مسئال پيدا ٿي سگهن ٿا. اهڙي اڀياس کي 

پوِء ان مطابق هاڃن گهٽائڻ ۽ اهڙي ماڳ کوي بونود ڪورڻ الِء )  B( سڏجي ٿو )ڏسو ضميمو. EIA( ’ينڊياڻ ڪرڻ
صفائيَء جا ڪم ڪرڻا پون ٿا. ساڳئي وقت اها به پڪ ڪرڻ گهرجي ته، کاڻين جي سرگورمويون سوبوب اتوي جوي 

 ماڻهن ۽ برادرين کي ٿيندڙ نقصان سبب پهچندڙ هاڃي جو معاوضو ملڻ گهرجي.

جڏهن ڪا کاڻ بند ڪئي وڃي ٿي تڏهن کوٽائي ڪندڙن کي، کاڻين جي سرڪاري اداري جي نوظورداريَء هويوٺ 
اهو ماڳ اهڙيَء طرح سان بند ۽ بحال ڪرائڻوو آهوي 
ته جيئن آئيندي جي اسوتوعوموال دوران خوطورنواڪ 
ثابت ٿي نه سگهي. ان سلسلي ۾ کاڻيون کوٽويونودڙ 

 ڪمپنين ۽ ڪاريگرن کي گهرجي ته: 

  زهووريووال مووادا، مشوويوونووون ۽ اهووڙي ٻووي
 جوڙجڪ/ سنجٽ اتان هٽائي يڏين.

  ،سوووراخ ۽ سوورنووگووهووون بوونوود ڪووري
خطرناڪ هنڌن تي جهنگال ڏيئي ۽ 
اهڙن هنڌن جي واض  طريقوي سوان 

 نشاندهي ڪري يڏين.

  زمين بحال ڪن ۽ اهوڙي هونوڌ توي
صحتمند مٽي وجهي وڻ ٻووٽوا پووکوي 

 يڏين.

 کوي بوحوال  پاڻيَء جي متاثر ٿيل جنوگوھون
 ڪن.

  جيسيتائين ممڪن ٿي سگهي ڪنو پاڻي صواف
 ڪندا رهن. 

دنيا جي ڪن ملڪن ۾ کاڻ و ڪمپنين کي ڪم شروع ڪرڻ کان اڳ ۾ ماجي ضمانت ڏيڻي/ بانڊ ڀرڻو پوي ٿو. جونوهون جوو  
مقصد اها پڪ ڪرڻ ٿئي ٿي ته اها ڪمپني، کاڻ بند ڪرڻ کانپوِء اهو ماڳ صاف ڪندي. مواجوي ضوموانوت ان حواجوت ۾  
استعمال ڪرڻي پوي ٿي جڏهن ڪمپني ڪنگلي ٿي وڃي ٿي يا وٽس ايترو پئسو نه ٿو هجي ته اها ان ماڳ کي بحال ڪوري  
سگهي. پر جيڪڏهن ماجي ضمانت زمين کي بحال ڪرڻ ۽ کوٽائيَء سبب پيدا ٿيندڙ نقصانن جو معاوضو ڀري نوه سوگوهوي  

 تڏهن ممڪن آهي ته ڪمپني پنهنجيون ذميواريون پوري طرح سان نڀائي نه سگهي.  

اها پڪ ڪرڻ الِء ته ڪمپنيون پنهنجيون ذميواريون نڀائي سگهن ٿيون، برادرين يوا سورڪوار کوي گوهورجوي توه 
شروعات ۾ ئي ايتريَء گهڻي ماجي ضمانت ڏيڻ جون ڳاجهيون ڪن جنهن سان اهي مسئال حل ٿوي سوگوهون. ان الِء 
عام طور تي بهتر سييَء رٿا الِء هڪ وڏي ماجي ضمانت وٺڻ ٿئي ٿي بجاِء انجي توه موخوتولوف حصون الِء نونوڍيوون 

 ننڍيون ضمانتون وٺجن.

 خطرو 

اندر اچڻ 

 منع آهي
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 تباهه ٿيل زمين بحال ڪرڻ

جيڪڏهن کاڌ سبب زمين ۽ ان جو مريون حصوو 
تباهه ٿي ويو هجي ته اها وقت سوان گوڏ آهسوتوي 

(. پور 11آهستي بحال ٿي وڃي ٿوي )ڏسوو بواب 
جيڪا زمين کاڻ جي غالظت ۽ ڪيميائوي موادن 
سبب سخت متاثور ٿوي ويوئوي هوجوي توه انوکوي 
مڪمل طور تي بحال ڪرڻ ڏکيو ۽ مهانگوو ٿوئوي 
ٿو. اصل ۾ ايترو ڏکيوو جوو اهوڙيوون ڪوي چونود 

 مڪمل طور تي بحال ڪيون ويون آهن.  

تباهه ٿيل زمين کي بحاجڻ ۽ مرس وڻ پوکڻ، کاڻ ماجڪن ۽ کوٽائيندڙن جي ذميواري هجڻ گهرجي. جڏهن ته برادرين کوي  
پوِء چاهي کين سرڪار جي سهائتا هجي يا نه هجي عام طور تي کاڻ ڪمپنين تي دٻاَء وجهي کانئن پڪ وٺڻ گهرجوي توه  

 اهي اهڙي ذميواري نڀائي سگهنديون. 

کوٽيل زمين بحاجڻ ۽ مرس ٻيوهور وڻ پووکوڻ الِء 
اهڙو اپاُء وٺڻ ضروري آهي ته جويوئون زهوريولوي 
غالظت اهڙي هنڌ کي جوڙهي يا ٺوڙهو ڪوري نوه 
يڏي ۽ کاڻ جي تيزابي وهڪري الِء اپواُء ورتوو 
وڃي. اهڙي زمين کي زرخيز بڻائڻ الِء ڪويوتورن 

 ساجن تائين گهڻي محنت ڪرڻي پويري.

جيڪڏهن ڪونوهون زمويون جوي سوالموتويَء ۽ 
ذميواريَء سان کوٽائي ڪري نري سگوهوجوي توه 

 اهڙي هنڌ کي کوٽڻ ئي نه گهرجي.

 

 کاڻ کوٽڻ کانپوِء ۽ بحاجڻ کان اڳ ۾ 

 نون ٻوٽن پوکڻ کانپوِء  اهي پنجن ساجن ۾ مچي وڃن ٿا... 

 ساجن کانپوِء مڪمل پکڙجي وڃن ٿا.  20...پوکڻ جي 
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 ذميواري سان ٿيندڙ کوٽائي

کاڻيون کوٽيندڙ ڪمپنيون، عاجمي بئنڪ ۽ ٻيون بين االقوامي 
تنظيمون هاڻ، جنهن ڳاجهه جي تائيد ڪن ٿيون تنهن 

 (sustainable mining)کي پائدار کوٽائي 
جي ناجي سان سڏين ٿيون. جڏهن ته وڏي 

پئماني تي ٿيندڙ کوٽائي هميشه تباهه ڪن ٿئي 
ٿي ۽ جنهن مقدار ۾ معدنيات سالمتيَء وارن 

طريقن سان حاصل ڪري سگهجي ٿي محدود 
ٿئي ٿي. کاڻين جي کوٽائي کي، بوم ٽو بسٽ 

(boom to bust)  ،صعنت سڏجي ٿو يعني ته
جڏهن ڪنهن نئين معدنيات جا ذخيرا جڀن ٿا 
ته ڏهه ئي آڱريون گِهه ۾ هجن ٿيون پر جڏهن 
ختم ٿي وڃي ٿي ته وري ساڳي غربت جي 

گھاڻي ۾ پيڙجڻو پوي ٿو. تنهن هوندي به اڃان 
تائين اهڙي ڪا ڳاجهه وجود نري رکي جنهن کي 

سڏي سگهجي ۽ جيئن ته معدنيات ” پائدار کوٽائي“
پائدار “ڪو نواڻجندڙ ذريعو نه ٿو ٿئي تنهنڪري سچ به ته 

 جو تصور ڪرڻ ناممڪن ٿئي ٿو.” کوٽائيَء

 ماحوجياتي ۽ سماجي رٿائون تيار ڪرڻ

کاڻين جي کوٽائيَء جي سڀني ڪمن ۾ ماحول جي بچاَء ۽ برادرين جي گهرجن جي سهائتا جي رٿوا شوامول هوجوڻ 
گهرجي. جيئن ته کاڻيون کوٽيندڙ ڪمپنيون، گهٽ ۾ گهٽ خرچ سان گهڻي ۾ گهڻو پئسو ڪمائڻ چواهويون ٿويوون 
تنهنڪري برادرين پاران مرن اهڙن قسمن جون رٿائون تيار ڪرڻ جو دٻاُء وجهڻ ضروري ٿئي ٿو. اهوڙي قسوم جوي 
ڪنهن به رٿا جي موثر ٿيڻ الِء آسپاس جي برادرين کي اهڙن فيصلون ۾ شوامول ڪورڻ ضوروري ٿوئوي ٿوو. اهوڙي 

 ساکائتي رٿا ۾ هيييون ڳاجهيون شامل ٿين ٿيون:

  ڪرڻ جوڪم موثر ثابت ٿئي ٿو.برادرين جي شموجيت سان ماحول تي پوندڙ اثرن جي ينڊياڻ 

  سماجي سهوجتون جهڙوڪ: صحت مرڪز، اسڪول، پيئڻ جو صاف پاڻي، صحت صفائوي ۽ اهوڙيوون ٻويوون
 ضروري سهوجتون مهيا ڪرڻ.

 کِاڻين، سندن ڪٽنبن ۽ متاثر ٿيندڙ برادرين الِء صحت سنڀال جا ڊگهي عرصي تائين هلندڙ جامع پروگرام 

   .کاڻيون بند ڪرڻ، زمين بحاجڻ ۽ کاڻين ۾ ڪم ڪندڙن کي سالمتيَء وارن ۽ پائدار ڪمن جي سکيا ڏيڻ 

اسانجي زمين کي 

ته هميشه الِء تباهه 

 ڪيو ويو آهي

 

 هيرو 

   هميشه ته 

 ڊي بيرس جو.


