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Clean Energy 



 (energy)ڪنهن گهر کي روشن ڪرڻ، کاڌو رڌڻ، پاڻي ڪڍڻ يا روزاني اهڙي ڪنهن به ڪم ڪرڻ الِء توانائي 
جي ضرورت ٿئي ٿي. ورلي اهڙي توانائي، انساني توانائي به ٿئي ٿي جهڙوڪ: گهمڻ، ڪاٺيون ڪرڻ يا ڪا شئئئي 

ٽلي وغيره کڻڻ. عام طور تي اهڙي توانائي بجليَء جي صورت ۾ ملي ٿي جنهن رستي اسان بلب روشن اجهڙوڪ ب
 ڪريون، پاڻيَء جا موٽر هاليون، پکا ڦيرايون ۽ ٻيون ڪيتريون مشينون هاليون ٿا.

بجليَء اسانجي زندگيَء ۽ ڪمن کي وڌيڪ سولو ڪري ڇڏيو آهي. اها اسانکي روشني ڏئي ٿي ته ان رستئي اسئان ڪئم ۽  
اڀياس ڪري سگهون ٿا، ٿڌاڻ رستي کاڌ خوراڪ ۽ دوائن کي ٿڌو رکي خراب ٿيڻ کان بئائائئي سئگئهئون ٿئا ۽ ڌو  جئون  
مشينون وغيره هالئي ڪيترائي ڪم سوالئيَء سان ڪري سگهون ٿا. ريڊئي ۽ ٽي وي رستي خئبئرون چئارون ۽ مئعئلئومئات  
 سميت وندر ورونهه جا پروگرام ڏسي سگهون ٿا. اهڙي سڀني ڳالهين سبب اسانجي زندگي صحت مند ۽ سکي گذري ٿي. 

پر بدقسمتيَء سان ڪيترن ماڻهن الِء بجليَء جو هجڻ هڪ خواب ئي آهي. دنيا ۾ گهڻي ڀاڱي بجلي شئهئرن ۽ اتئر 
 ارب ماڻهن وٽ بجلي موجود ناهي. 2ارب ماڻهن مان  6جي امير ملڪن ۾ استعمال ڪئي وڃي ٿي. دنيا جي 

جهڙوڪ: پيٽرول يا ڊيزل رستي  قدرتي ٻارڻناسان آمدورفت الِء به توانائي استعمال ڪريون ٿا جيڪا عام طور تي 
حاصل ڪري موٽرگاڏيون، بسون، ٽرڪون، ٽرينون ۽ هوائي جهاز هاليون ٿا. بجليَء جيان اهي به اتر جا امير ملئڪ 

 آهن جيڪي آمدرفت الِء تيل جو هڪ وڏو حصو استعمال ڪندا رهن ٿا.

( ضروري آهي ته دنيا گهٽ ۾ گھٽ  تيل، ڪوئلو ۽ قئدرتئي گئئئس 33غالظت ۽ عالمي تپش گهٽائڻ الِء )ڏسو ص. 
ساڙي. خاص طور تي دنيا جي امير ملڪن جا ماڻهو جيڪي انهن جو گهڻو استعمال ڪندا رهن ٿا تئن کئي الزمئي 
طور ته انهن جو واهپو گهٽائڻ گهرجي. هر هڪ کي مناسب مقدار ۾ بجلي ملڻ گهرجي ۽ آمدرفت هلندي رهئڻ الِء 

صاف ته جيئن عالمي تپش ۾ واڌارو ٿي نه سگهي اسان سڀني الِء ضروري ٿي پيو آهي ته اَغالظتي طاقت جا ذريعئا )
جنهنکي  رنيوئبل يا نواڻجندڙ توانائي به سڏجي ٿو( استعمال ڪريون. جن ۾ هوا،  ،clean energyسٿري توانائي 

 سج/شمسي توانائي، پاڻي/آبي توانائي ۽ بايوگئس اچي وڃي ٿي.

 صاف سٿري توانائي
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 بجلي ڪيئن  پيدا ٿئي ٿي

اڄڪلهه گهڻي بجلي، قدرتي ٻارڻن )تيل، ڪوئلي ۽ گئس( رستي پيدا ڪئي وڃي ٿي. جڏهن ته ڪجهه ائٽمئي يئا 
(. اهو سمجهڻ تئه اسئانئکئي صئاف 170نيوڪليئر ته ڪجهه وڏن ڊئمن رستي به حاصل ڪئي وڃي ٿي )ڏسو ص. 

سٿريَء توانائيَء جي ضرورت ڇو آهي ته جيئن قدرتي ٻارڻ، نيوڪليئر ۽ وڏن ڊئمن بئجئاِء اهئا اسئتئعئمئال ڪئري 
سگهون اسانکي اهو سمجهڻ کپي ته بجلي ڪيئن پيدا ڪئي وڃي ٿي ۽ اها ڪيئن نه هئاڃئيئڪئار ٿئي سئگئهئي 

 جڏهن اهڙن ذريعن مان حاصل ڪئي وڃي ٿي جيڪي صاف سٿرا يا نواڻجندڙ نه هجن.

بجليَء جي ٺهڻ جو طريقو ساڳيو ئي ٿئي ٿو پوِء چاهي اها ڪهڙي به ذريعي؛ ڪوئلي، تيل، قدرتي گئس يئا ائئٽئمئي 
ذريعي مان ڇو نه پيدا ڪئي وڃي. ان الِء  سڀ کان اڳ ۾ طاقت جي اهڙي ذريعي مان گرمي پيئدا ڪئري پئوِء ٻئا  
رستي وڏا وڏا ٽربائين هالئي بجلي پيدا ڪئي وڃي ٿي. پر اهڙي هر قسم جي ٺهندڙ بجليَء مان غالظت، وسندين ۽ 

جي تباهي ۽ صحت جا ڪيترائي سنگين مسئال پيدا ٿين ٿا. اهڙن مان ڪو به طريقو نه ته صحتمند نئه ئئي ترائين 
پائدار ٿئي ٿو. خاص طور تي جڏهن اهي وڏي پئمئانئي تئي اسئتئعئمئال 

 ڪيا وڃن.

قدرتي ٻارڻ کٽي رهيا آهن ۽ انهن جي ڳولها تئي وڏو خئرچ اچئي ٿئو، 
(آهن يئعئنئي تئه هئڪ nonrenewable( اڻ ئ نواڻجندڙ قدرتي ٻارڻ 

ڀيري جي ختم ٿي وڃڻ سان، ان تي هلندڙ سرشتا بئه بئنئد ٿئي ويئنئدا. 
( ۽ غالظت جئيئڪئا 33ساڳئي وقت عالمي تپش جي خطري )ڏسو ص.

قدرتي ٻارڻ، ٻارڻ سبب پيدا ٿئي ٿي وڌي هاڻ دنيا جي هر فرد ۽ هنڌ الِء 
 صحت جو هڪ ڳنڀير ماحولياتي مسئلو ٿي پيو آهي.

ڪوئلو زمين مان 

 کوٽيو وڃي ٿو

ڪوئلو پاور هائوسن ۾ 

 استعمال ڪيو وڃي ٿو، 

پاور هائوس ۾ ڪوئلو ٻاري پاڻيَء 

کي گرم ڪري ٻا  پيدا ڪئي 

ٻا ، هڪ مشين جنهنکي ٽربائين  وڃي ٿي )۽ زهريلو دونهون(.

سڏجي ان کي ڦيرائي ٿي ته بجليَء جو 

ڪرنٽ پيدا ٿئي ٿو )پر زهريلو دونهون 

 هوا ۾ خارج ڪري ڇڏجي ٿو(.
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 اڻ نواڻجندڙ توانائيَء سبب پيدا ٿيندڙ صحت جا مسئال

ٻاري، گهڻي بجلي پيدا ڪئي وڃي ٿي. قدرتي ٻارڻ جي کئوٽئائئي ڪئرڻ ۽ ٻئارڻ  قدرتي ٻارڻ وڏن پاور هائوسن ۾  
سان اهي هوا، زمين ۽ پاڻيَء جي غالظت پيدا ڪن ٿا. جنهن سان اڳتي هلي ساهه ۽ چمڙيَء جون بئيئمئاريئون پئيئدا 
ٿين ٿيون، ان کانسواِء اهڙا زهريال ڪيميائي مادا به خارج ٿين ٿا جيڪي ڪينسر ۽ ڄائي ڄم جا عيب پيدا ڪئن 

(. اسانجي  قدرتي ٻارڻن جي استعمال ڪرڻ سان عالمي تپش سميئت تئيئل جئا ذخئيئرا 506ص. 16ٿا )ڏسو باب 
 حاصل ڪرڻ جي حرص ۾ جنگيون لڳن ٿيون.

جڏهن وڏن ڊئمن جي پاڻيَء رستئي بئجئلئي پئيئدا ، hydroelectric energy( گهڻي هائڊرو اليڪٽرڪ توانائي
ڪئي وڃي ٿي( حاصل ڪرڻ الِء مئاڻئهئن کئي 
پنهنجا ماڳ مڪان ڇڏڻا پون ٿا، بک مرڻو پئوي 
ٿو، قيمتي زمين تان هٿ کڻڻو پوي ٿو ۽ مليريا ۽ 
ِشسٽوسوميائيسس جهڙيون بيماريون پيدا ٿئيئن 

(. جڏهن ته، ننڍن ڊئئمئن سئان 9ٿيون )ڏسو باب 
 مسئال به ننڍڙا پئدا ٿين ٿا.

 

 

 

تمام خطرناڪ ٿئي ٿي  توانائي )nuclear(ائٽمي يا نيوڪليئر 

جو ان الِء  خطرناڪ زهريال مادا استعمال ڪيا وڃن ٿا )ڏسئو ص. 

(، حادثن ٿيڻ جو خطرو رهي ٿو ۽ پئيئدا ٿئيئنئدڙ هئاڃئيئڪئار 491

غالظت ڪيترين نسلن تائين بيماريون پيدا ڪئنئدي رهئي ٿئي. 

 ائٽمي توانائي صاف سٿري توانائي نٿي ٿئي.

اهڙيون تارون جن رستي بجلي پيدا ٿيندڙ هنڌ کان استعمال ٿيئنئدڙ ، ) high voltage wires(هاِء وولٽيج تارون 

۽ ٻين قسمن جي ڪينسر پئيئدا  رت جي ڪينسرهنڌ تائين پهاائي وڃي ٿي( صحت جي ڪيترن مسئلن سميت 

ڪن ٿيون. تنهنڪري بهتر ٿئي ٿو ته پنئهئنئجئا گئهئر هئاِء 

وولٽيج تارن ڀرسان نه اڏجن خئاص طئور تئي انئهئن جئي 

 بلڪل هيٺان ته نه هجڻ گهرجن.

هاِء وولٽيج تارون هر حالت ۾ خطرناڪ ٿئيئن ٿئيئون پئوِء 

چاهي منجهن اهڙي بجلي قدرتي ٻارڻ واري صاف سئٿئري 

هجي يا ڪا ٻي. جڏهن مقامي سطح تي بجلئي/ تئوانئائئي 

پيدا ڪئي وڃي جيڪا صاف سٿري توانئائئيَء جئو هئڪ 

اهم حصو ٿئي ٿي تئه ان سئان هئاِء وولئٽئيئج تئارن جئي 

 استعمال ڪرڻ جي ضرورت به گهٽجي وڃي ٿي.
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 صاف سٿري توانائيَء جا فائدا ۽ خرچ

صاف سٿري توانائي، اهڙي توانائي ٿئي ٿي جنهن جا سماجي، ثقافتي، صحتي ۽ ماحولياتي لحاظ کان گهٽ ۾ 
توانائي يا پائدار توانائي به سڏجي  )renewable( نواڻجندڙگهٽ ناڪاري اثر ٿين ٿا. صاف سٿريَء توانائيَء کي 

 ٿو. ڇاڪاڻ ته، اها اهڙن وسيلن مان ٺاهي وڃي ٿي جيڪي اَکُٽندڙ يا نواڻجندڙ ٿين ٿا جهڙوڪ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صاف سٿري بجلي ڪهڙي به طريقي سان پيدا ڇو نه ڪئي وڃي ان جا نفعا ۽ نقصان ٿين ٿا. جن جو مدار مئقئامئي 

حالتن تي ٿئي ٿو ته اهڙي هر هنڌ تي ڪيتري هوا، اس يا ڪرندڙ پاڻي موجود ٿئي ٿو. بجلي پوِء چاهئي اهئا صئاف 

سٿري ڇو نه هجي گهڻن ماڻهن الِء مهانگي ٿي سگهي ٿي. پر جيئن جيئن گهڻي کان گئهئڻئا مئاڻئهئو صئاف سئٿئري 

توانائي استعمال ڪندا ۽ ان جي پيداوار ڪرڻ جي طريقن ۾ سڌارو واڌارو ايندو ويندو تيئن تيئن اها پيدا ڪئرڻ 

 ۾ سولي ۽ سستي ٿيندي ويندي.

 )540بايوگئس ۽ بايو ماس )ص. 

 ).534ننڍن ڊئمن مان ڪرندڙ پاڻي )ص. 
 )537سج جي روشني )ص. 

 ).536هوا )ڏسو ص. 

سائيڪل جي توانائي 

 )543)ص. 
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 صاف سٿري توانائيَء جو خرچ ڀرڻ

گهريلو، توانائيَء جو ڪو به اهڙو سنجٽ/سرشتو جيڪو شمسي، هوائي يا آبي توانائيَء رستي هلندڙ هجي ان جئي 

هڻڻ/ هڻائڻ تي خرچ ڪرڻو پوي ٿو. پر جي هڪ ڀيرو هڻي ڇڏجن ته اڳتي انهن کي هالئڻ  ۽ سنئڀئالئڻ تئي گئهئٽ 

خرچ اچي ٿو. ڪا به بجليَء تي هلندڙ اهڙي مشين هڻڻ جهڙوڪ چڪي جنهن الِء مزدور رکڻو نه پوي، پاڻئي ڪئڍڻ 

 جو موٽر هڻڻ ۽ رات جو به ڪم ڪري سگهڻ جهڙين ڳالهين سان ڪيل شروعاتي خرچ نڪري وڃي ٿو.  

دنيا جي گهڻن ملڪن جا ماڻهو اهڙن طريقن جي تالش ۾ رهن ٿا ته جيئن هر هڪ ماڻهوَء الِء صاف سٿري تئوانئائئي 

حاصل ڪرڻ ممڪن ٿي سگهي. ڳوٺاڻيون سهڪاري تنظيمون ٺاهي توانائيَء الِء گڏجي خرچ برداشت ڪئرڻ بئه 

(. 539جو پروگرام آهئي )ڏسئو ص.  (micro credit)هڪ اُپاُء ٿئي ٿو. جڏهن ته، اهڙو ٻيو اُپاَء ننڍن ننڍن قرضن

ننڍن قرضن رستي ڪٽنبن الِء هڪ ڊگهي عرصي تائين ٿورا ٿورا پئسا ڀرڻ سوال ٿين ٿا بنئسئبئت هئڪ ئئي وقئت 

سان ايترو پئسو موجود ٿئي ٿئو جئو ان    (revolving credit fund)گهڻا پئسا ڏيڻ جي. ائين هڪ ويسيَء وجهڻ

 رستي وقت گذرڻ سان گڏ وڌيڪ ماڻهن کي گهرن ۾ توانائيَء جي سهوليت ملي سگهي ٿي.

هاڻ ته اهڙو ڪو به فني جواز موجود ناهي جو غريب ملڪن جي ماڻهن يئا ٻئهئراڙي ۾ رهئنئدڙن کئي بئجئلئيَء جئي 

 سهوليت نه ملڻ گهرجي. جڏهن ته وٽن بجلي نه هجڻ جو سبب سماجي انصاف جي اڻهوند آهي.

 توانائي گڏ ڪرڻ

ڀلي ته اهڙي توانائي هوا، پاڻيَء يا اس جهڙن صاف سٿرن ذريعن سان حئاصئل 

ڪئي وڃي، پر اها به الزمي طور تي بئٽرين رستي ئي گئڏ ڪئئئي وڃئي ٿئي. 

بئٽريون، صاف سٿريَء توانائي جي سنجٽ جو هڪ مهانگو حصو ٿين ٿيئون. 

منجهن زهريلو مواد ٿئي ٿو ۽ ڪجهه سالن کانپوِء مٽائڻيون پون ٿيون. جڏهئن 

ته اڃان تائين بئٽرين جو ڪو سٺو نعم البدل موجود ٿي نه سگهيو آهي جنهن رستي بجئلئي جئهئڙي تئوانئائئي گئڏ 

 ڪري سگهجي.
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 توانائيَء جي ورهاست 

خانگي صنعتن ۽ سرڪار پاران بجلي، وڏن پاور هائوسن رستي پيدا ڪري هاِء 
وولٽيج تارن رستي مختلف عالئقن ۾ پهاائي وڃي ٿي. جتان پوِء ٽرانسفارمن 
)مشينون جيڪي بجليَء کي هاِء وولٽيج مان لو وولٽيج ۾ مٽائي سگهن ٿيون ته 

جيئن گهرن ۽ ڪاروبار الِء استعمال ڪري سگهجي( مان گذاري وڃي ٿي. لو وولٽيج تارون 
 گهرن ۽ ڪارخانن تائين بجلي پهاائي بتيون ٻارين ۽ مشينون هالئين ٿيون. 

اڄڪلهه جي دور ۾ پيدا ٿيندڙ اهڙيَء گهڻي بجلي جو رڳو مسئلو هي ناهي تئه اهئا گئنئدي 
آهي پر اها تمام گهڻي مقدار ۾ پيدا ڪئي ۽ تمام ڏورانهن هنڌن تائئيئن پئهئائائئي 
وڃي ٿي. جنهن سبب گهڻي مهانگي ٿئي ٿي. جيئن ته بجليَء جئي ور  جئو اهئڙو 

سرشتو تمام گهڻو مهانگو ٿئي ٿو ان سبب ننڍين وسندين تائين پهاائڻ ۾ سالن جا سال انتظار ڪرڻو پوي ٿئو. ان 
 بجاِءِِ گهڻي بجلي وڏن صارفين کي ڏني وڃي ٿي جيڪي آهن صنعتون ۽ شهر.  

صاف سٿري توانائي هوا، سج ۽ پاڻي مان ٿورڙي مقدار ۽ گهٽ خرچ تي ٺاهي سگهجي ٿي جيڪا پيدا ٿيندڙ هنڌ 
تي استعمال ڪرڻ سولي ٿئي ٿي.جيڪي برادريون صاف سٿري 
توانائي استعمال ڪن ٿيون سي اهڙي توانائي پيدا ڪندڙ وسيال 
پنهنجي هٿ وس رکي سگهن ٿيون. جڏهن مقامي سطح تي سج 

جي روشنيَء، پاڻي يا بايوگئس مان بجلي پيدا ڪئي وڃي ٿي ته ان 
سان قدرتي ٻارڻن جو محتاج نٿو رهجي ته هاِء وولٽيج تارن جي جهنجهٽن 

کان به باي پئجي ٿو. ساڳئي وقت پرانهن سرڪاري 
آفيسن ۽ وڏين ڪارپوريشن جي قيمت مقرر 

ڪرڻ ۽ انهن جي محتاجيَء 
 کان به باي پئجي ٿو.
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جيڪڏهن صاف سٿري توانائي حاصل ڪرڻ الِء گڏيل مختلف وسيال استعمال ڪيا وڃن ته اهي بهتئريئن ثئابئت 
ٿين ٿا. مثال طور؛ جڏهن اهڙو ڪو هڪڙو وسيلو موجود ٿي نٿو سگهي جهڙوڪ جڏهن ڏينئهئن جئهئڙاال هئجئن يئا 
خشڪ موسوم ۾ پاڻيَء جي سطح گهٽجي وڃي ٿي تڏهن ٻين وسيلن جي موجود هجڻ سبب بئجئلئي پئيئدا ڪئري 

 سگهجي ٿي.

قدرتي ٻارڻ واري توانائيَء مان بجلي ورهائڻي پوي ٿي، ان جو محتاج رهجي ٿو ۽ غالظت پيدا ٿئي ٿي. جڏهن ته صئاف  
 سٿري توانائيَء مان بجلي ته ورهائي وڃي ٿي پر ان الِء محتاج نٿو رهجي، ذاتي ڀروسو رهي ٿو ۽ پائدار ٿئي ٿي. 

 شمسي توانائيَء تي هلندڙ ڳوٺاڻيون ڪلينڪون

برادريَء جا ماڻهئو بئرمئي فئوجئيئن سئان  (Karen)برما جي پرانهين هنڌ ٿائلينڊ جي سرحد ويجهو ڪئرين 
سدائين مهاڏو اٽڪائيندا زندگي گذاريندا رهيا آهن. اهڙيَء صورتحال سبب نه ته سرڪاري ۽ نئه ئئي ڪئا 
غير سرڪاري تنظيم ان عالئقي جي ماڻهن کي صحت جون سهولتون پهاائي ٿي. جڏهن ته، ٿائلئنئڊ پئاسئي 

ڪلينڪن رستي ان عالئقئي  28رهندڙ ڪئرين ماڻهو ويڄن جو هڪ اهڙو انتظام قائم ڪيو آهي جيڪي 
ماڻهن جي سهائتا ڪندا رهن ٿا. ويڄ، بارودي سرنگهن ۽ جهڙپن سبب متاثر ٿيندڙ ماڻهن جو  100،000جي 

 عالج ڪندا ته سندن صحت جا ٻيا مسئال به حل ڪندا رهن ٿا. 

، سئن پئاور انئرجئي (Green Empowerment)اتان جي ٽن غير سرڪاري تنظيمن، گرين امپاورمينٽ  
۽ هڪ مقامي تنظيم جنهنکي بارڊر گريئن انئرجئي  (Sun Power Energy International)انٽرنئشنل 

نالي سڏيو وڃي ٿو شمسي پئنل ۽ بئٽريون آنديون ۽ ڪئرين جي ڳوٺئاڻئن  (Green Energy Team)ٽيم 
۽ پناهگيرن سميت ويڄن کي اهي جوڙڻ ۽ استعمال ڪرڻ سيکاريون. ويڄئن، ٻئيئال لئتئاڙي سئڄئو سئامئان 

ئي ڪلينڪن ۾ جيڪي جنگي حد ۾ آهن، روشني پيدا ڪرڻ، لئئپئٽئا  هئالئئڻ،  28پهاايو. هاڻ اتي جي 
زندگي باائيندڙ طبي سامان ۽ دوائون رکڻ الِء بجلي موجود آهي ۽ ڳوٺاڻن کي پنهنجي شمسي توانائي پئيئدا 

 ڪندڙ سنجٽ هالئڻ ۽ ٺاهڻ جي مڪمل ڄاڻ آهي.
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 بجليَء جو بهترين استعمال ڪرڻ

صاف توانائي استعمال ڪرڻ سان گڏ، بجليَء سبب پيدا ٿيندڙ غالظت گهٽائڻ جو هڪ اهم طريقو هي به آهي تئه 
اها خبرداريَء سان استعمال ڪرڻ گهرجي. جڏهن بجليَء جو گهٽ زيان ڪنداسين ته اسانجي پاور هائوسئن کئي 
به گهڻي بجلي پيدا نه ڪرڻي پوندي ۽ نه ئي گهڻي غالظت پيدا ٿيندي. اهڙا ڪيترائي طئريئقئا آهئن جئن رسئتئي 
حڪومت توانائيَء جي بهتر استعمال کي هٿي ڏئي سگهي ٿي جهڙوڪ: ڪارخانن تي نظر رکڻ ته جيئئن   شئيئن 

 ( ۽ موجوده پاور هائوسن ۽ بجليَء جي تارن ۾ سڌارو آڻين.458ٺاهڻ الِء صاف سٿرا طريقا ڪتب آڻين )ڏس ص. 

 زيان گهٽايو گهرج گهٽايو

جڏهن تمام گهڻي بجلي استعمال ڪندڙ ماڻهو ۽ ڪارخانا بجليَء جي گهٽ گُهر ڪندا تئه اهئو  
هڪ اهڙو بهترين طريقو هوندو جنهن سان قدرتي ٻارڻن جو گهٽ استعمال ٿئيئنئدو. حئڪئومئت  
چاهي ته ڪارخانن، ڪاروبارن ۽ شهري ماڻهن کي وڌيڪ ڪفايت سان بجلي استعمال ڪئرڻ  
الِء همٿائي توانائيَء جي گهرج گهٽائي سگهجي ٿي. جڏهن گهٽ توانائي استعمال ڪئبئي تئه ان  
 سان توانائي پيدا ڪرڻ جو خرچ گهٽبو ته ماڻهن ۽ ماحول جي صحت کي به گهٽ ڇيهو رسندو. 

حڪومت چاهي ته وڌيڪ بجلي استعمال ڪندڙ صنعتن کي بجلي مهانگئي وڪئڻئي يئا 
وڌيڪ ٽئڪس به هڻي سگهي ٿي. ان کانسواِء چاهي ته مختلف صنعتن کئي ڏيئنئهئن 
جي مختلف وقتن تي بجلي استعمال ڪرڻ الِء همٿائي سگهي ٿي ته جيئن هئڪ ئئي 

 وقت سموريَء بجليَء جي گهرج پيدا ٿي نه سگهي.

بجلي پيدا ڪندڙ وڏيون ڪمپنيون به ٻين ڪاروبارين جئيئان آهئن اهئي، جئيئتئري 
وڌيڪ بجلي پيدا ڪن ٿيون اوتري وڪرو به ڪن ٿيون ته ان حساب سان فائدو به حاصل ڪن ٿيئون. جئيئئئن تئه، 
اسانجي صحت ۽ ماحول کي قدرتي ٻارڻن رستي بجليَء جي گهڻيَء پيداوار حاصل ڪرڻ سبب ڇيهو پهاندو رهي 

 ٿو، تنهنڪري توانائي پيدا ڪندڙ ڪمپنين کي اها باائڻ ۽ نه ڪي وڌائڻ الِء زور ڀرڻ گهرجي.

موجوده پاور هائوسن ۽ بجليَء جي تارن کي 
 سڌارڻ گهرجي

پاور هائوسن کان، استعمال ٿيندڙ  هنڌن تائئيئن بئجئلئي، تئارن رسئتئي  
رسائي وڃي ٿي. بجلي، بجليَء جي ڪئنئهئن تئار رسئتئي  
ڪيئن ٿي هلي ان جي ڀيٽ ايئن ڪري سگهئجئي ٿئي،  
جيئن پاڻي، پائيپ مان وهي ٿو. جيئن ڪنئهئن سئمئنئدڙ  
پائيپ مان پاڻي ضايع ٿيندو رهي ٿو تيئئن نئاقئا تئارن  

مان به بجلي ضايع ٿيندي رهي ٿي. بجليَء جي گهٽ مئعئيئاري  
 تارن مان گهڻي بجلي ضايع ٿي وڃي ٿي. 

موجوده پاور هائوسن ۾ سڌارا واڌارا ڪئري وڌيئڪ صئاف  
سٿري ۽ سالمتيَء سان بجلي پيدا ڪري سگهجي ٿي. پاور هئائئوسئن  
کي سڌارڻ تي گهٽ خرچ اچي ٿو ۽ ماڻهن ۽ ماحول کي گئهئٽ ڇئيئهئو  

 رسي ٿو بنسبت نوان پاور هائوس اڏڻ جي. 

 

پاور الئينن جي مرمت 

ڪرڻ سان گهڻي 

 بجلي باي ٿي 
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 آمدورفت

بجليَء سان گڏ، سڄي دنيا ۾ توانائيَء جو ٻارڻ طور، وڌ ۾ وڌ استعمال ريل گاڏين، هوائي جئهئازن، ٽئرڪئن، بسئن ۽ 
موٽر گاڏين ۾ شين آڻڻ ۽ نيئڻ الِء ٿئي ٿو. سرمائيدار ملڪن جا ماڻهو، غريب ملڪئن جئي مئاڻئهئن جئي ڀئيئٽ ۾ 
آمدورفت ۾ ٻارڻ جو وڌيڪ استعمال ڪن ٿا. آمدورفت ۾ ٻارڻ جو سڙڻ سهئڪئي، بئرنئڪئائئيئٽئس، ڪئيئنئسئري 

 بيمارين سميت عالمي تپش پيدا ڪرڻ جو هڪ مکيو ڪارڻ آهي.

گهٽ ٻارڻ استعمال ڪرڻ ۽ آمدورفت ۾ موٽرگاڏين جو ڪجهه وڌيڪ معقول طريقي سان استعئمئال ڪئرڻ سئان 
سرمائيدار ملڪن خاص طور تي آمريڪي ماڻهن کي الزمي طور تي عوامي سواري )ريل گاڏيون ۽ الريئون( وڌيئڪ 
۽ خانگي گاڏيون گهٽ استعمال ڪرڻ گهرجن. شهري ۽ آمدورفت سرشتي کي الزمي طور تي مئوٽئرگئاڏيئن بئجئاِء 

 سائيڪلن جي استعمال الِء همٿائڻ گهرجي.

 ٻوٽن مان حاصل ٿيندڙ ٻارڻ جو مسئلو

جڏهن موٽرگاڏيَء جي انجڻ ايجاد ٿي هئي ته اها ٻوٽن جئي تئيئل جئهئڙوڪ  
بناسپتي تيل يا الڪوهل تي هالئڻ الِء ٺاهي ويئي هئي پر ستت ئي پئوِء جئڏهئن  

پيٽرول ۽ ڊيزل جي پيداوار سستي ٿي ته اهي نه رڳئو مئوٽئرگئاڏيئن جئي انئجئڻئيئن تئه  
موٽرسائيڪلن، ٽرڪن ۽ هوائي جهازن ۾ به عام جام استعمال ٿيڻ لڳا. پيٽرولئيئم جئي  
 صنعت تمام وڏيون ڪوششون ڪيون ته جيئن ٻوٽن جي ٻارڻ جو واهپو بند ٿي وڃي. 

هاڻ جيئن ته تيل وري مهانگو ٿي ويو آهي تنهنڪري دنيا جا ڪيترائي ملڪ ٻوٽن 
مان حاصل ٿيندڙ ٻارڻ کي تيل بجاِء استعمال ڪري رهئيئا آهئن. پئام، سئويئابئيئن، 

يئا  (biofuel)” بئايئوفئيئول“ ڪئنوال، مڪئي يا اهڙي ڪنهن ٻئي ٻوٽي جي تيل کي 
سڏجي ٿو جيڪو تيل جو هڪ سٺو نعم البدل ٿي سگهئي  (agrofuel)”ائگروفيول“ 

ٿو ڇاڪاڻ ته ٻوٽا نواڻجندڙ آهن. جڏهن ته اهڙا ڪيترا سبب پڻ آهن ته ڪئيئئئن نئه 
 ائگرو ٻارڻن وڌيڪ مسئال پيدا ڪندا بجاِء اهي حل ٿيڻ جي.

  ٻوٽن مان حاصل ٿيندڙ تيل جيڪو کاڌي طور استعمال ڪري سگهبو ان سئان
هڪ اهڙي چٽاڀيٽي پيدا ٿيندي ته اهو موٽرگاڏيئن جئي الِء ٻئارڻ طئور پئيئدا 
ڪجي يا ماڻهن الِء کاڌي طور اپائجي. جڏهن گهڻا ماڻهو کاڌي جي اڻاٺ سبئب 

 تڪليف ۾ هجن تڏهن اسان الِء ممڪن ٿي نه سگهندو ته کاڌي کي ٻارڻ ۾ مٽائي ڇڏيون.

   .قدرتي ٻارڻ تي پنهنجي مدار گهٽائڻ جو هڪ سبب هي به آهي ته جيئن عالمي تپش ۾ گئهئٽئتئائئي اچئي سئگئهئي
جڏهن ته، بايوفيول گهربل مقدار ۾ پيدا ڪرڻ الِء ايتري ئي مقدار ۾ فصل پوکڻا پوندا جنهن الِء پيٽرولي ڀئاڻ، زرعئي  
مشينون ۽ فصل مان تيل ٺاهڻ الِء اهو گاڏين رستي پيدا ٿيندڙ هنڌ کان ٺهندڙ هنڌ تائين پهاائڻو، مختلف مئرحئلئن  
مان گذاري تيل ٺاهڻو ۽ آخر ۾ استعمال وارن هنڌن تائين پهاائڻو پوندو. آخر ۾ اهو ئي ٿئيئنئدو تئه، بئايئوفئيئول جئي  

 پيداوار تي وڌيڪ توانائي استعمال ٿيندي ۽ پيٽروليم جي ڀيٽ ۾ عالمي تپش ۾ واڌارو ٿيندو. 

  جڏهن ٻيلن جي زمين صاف ڪري، بايوفيول پيدا ڪندڙ فصل پوکيا ويندا ته عئالئمئي تئپئش پئيئدا ڪئنئدڙ
گئسون جذب ڪندڙ وڻ  به تباهه ٿي ويندا. مثال طور؛ پام تيل مان ٺهندڙ بايو فيول به ڊيزل جيئتئري ڏهئوڻ تئي 

 وڌيڪ عالمي تپش پيدا ڪري ٿو.
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 ننڍا ڊئم

وهندڙ يا ڪرندڙ پاڻيَء مان نئنئڍا 
ٺاهي بجلي پيئدا ڪئري ننڍا ڊيم 

سگهجي ٿي )اهڙن ڊئمن کي ننئڍا 
هائڊرو پاور ۽ مئائئڪئرو هئائئڊرو 
پاور جي نالن سئان سئڏجئي ٿئو(. 
جڏهن دريائئن ۾ يئا وهئڪئرن ۾ 
جهجهو پاڻي موجود هجي، تئڏهئن 
مئئائئئڪئئرو هئئائئئڊرو پئئاور رسئئتئئي 
ٻهراڙين جي وسندين کئي بئجئلئي 
مهيا ڪرڻ گهٽ مهانگي ٿئي ٿي. 
اهڙيون رٿائون ڳوٺاڻا پاڻ ٺاهئي ۽ 
پاڻ هالئي سگهن ٿا. چين، انڊيا ۽ 
نيپال ۾ اهڙين هزارين ننڍن ننئڍن 
هائڊرو پاور رٿائن رستي ڳئوٺئن ۽ 
 واهڻن کي بجلي ڏني وڃي ٿي.

ننڍن هائڊرو پاور رٿائن ۾ ڪنهن درياَء يا وهڪري جو پاڻي هڪ پائيپ رستي هيٺ ڪيرايو وڃي ٿو، پائيپ مئان 
ڪرندڙ پاڻي ٽربائين کي ڦيرائي وري واپس درياَء يا وهڪري ۾ وهي وڃي ٿو. ننڍن ڊئمن جي ٺهڻ سان نه ته مئاڻئهئو 
دربدر ٿين ٿا ۽ نه ئي وڏن ڊئمن جيان دريائن جي وهڪري ۾ ڪا تبديلي اچي ٿي. مائڪرو هائئڊرو پئاور رٿئائئن ۾ 

 رڳو چند ميٽر ڊگها ڊئم ٺاهيا وڃن ٿا ته جيئن پاڻيَء کي ٽربائين ڏانهن ڦيرائي سگهجي. 

 

نديَء جو پاڻي لهواري هنڌ تي وهائي ٽربائين هالئي پوِء واپس 

 نديَء ۾ وهايو وڃي ٿو  

پاڻي ٽربائين کي ڦيرائي بجلي 

 پيدا ڪري ٿو. 

 مائڪرو هائڊرو پاور ۽ ان جا سنجٽ 
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 مائڪرو هائڊرو پاور برادرين کي پاڻ ۾ ڳنڍي ڇڏي ٿو

نڪاراگوئا جهڙو ملڪ ڪيترن سالن جي جنگ کانپوِء پاڻڀرو ٿيڻ شروع ٿيو ته سڄي ملڪ جي ماڻهن زراعئت، 
آبپاشي، اسڪولن ۽ ڪلينڪن کي زور وٺرائڻ شروع ڪيو. جيئن ته ملڪ گهڻي غربت ۾ پيڙجي رهيئو هئو ان 

 سبب حڪومت ٻهراڙين جي ڪيترن آبادين کي بجلي ڏيڻ الئق نه هئي.

ڪئلئومئيئٽئرن  70ڳوٺ ۾ بجلي موجود نه هئي ڳوٺ کي ويجهي ۾ ويجهيون بجليَء جون تارون )  La Pitaال پتا )
هيون. جيئن ته الپتا جي ماڻهن، مخالفن پاران ويڙهه ۾ حصو ورتو هو ان سبب اتي ڪميونٽي رٿئائئون پنڌ تي  تي

هالئڻ ڏکيو ٿي پيو هو. پر جيئن ته هنن گڏجي هڪ اسڪول ۽ هڪ ڪلينڪ ٺاهي هئي، تنهنڪري هنن ڳئوٺ 
 ۾ بجليَء جي سهولت هجڻ جو به فيصلو ڪيو هو.

برادريَء جي ماڻهن ڪالڪن جا ڪالڪ ڪم ڪري هڪ ننڍو ڊئم ۽ ٽربائين تيار ڪئي جنهئن رسئتئي هئاڻ 
ڳوٺن کي بجلي ڏني وڃي ٿي. اتان جا ماڻهو بجلي پنهنجن گئهئرن، ڳئوٺ جئي اسئڪئولئن، ٻئن وا ن جئي  400

دڪانن ۽ مقامي زرعي فارمن الِء استعمال ڪن ٿا. جڏهن ننڍڙو بجلي گهر هنيو ويو ۽ هلڻ شروع ٿيو ته بئرادريَء 
ان جي هالئڻ ۽ سنڀال لهڻ الِء هڪ تنظيم ٺاهي ۽ پڪ ڪئي ته جيئن ال پتا  ۾ سڀني کئي اهئا سئهئولئيئت مئلئي 
سگهي. جيتوڻيڪ ماضيَء ۾ ماڻهو هڪٻئي جي ڄونڊا پٽ ڪندا هيا پر بجليَء ۽ ان جي پيداوار جئي ذمئيئواري 
سبب هر فرد ان ڪم ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿي رهيو آهي. ال پتا  جهڙو ننڍڙو ڳوٺڙو جيڪو نئشنل پاور الئين کان گئهئڻئو 

 پري آهي تنهنکي هاڻ پنهنجي بجلي آهي. 
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 پن چڪيون

ماڻهو ڪيترن سوين سالن کانوٺي هوا جئي تئوانئائئيَء رسئتئي 
پاڻي ڪڍندا ۽ اَن پيهيندا رهيا آهن. جڏهن ته، گذريل ڪجهه 
سالن کان يور ، اتر اميريڪا، انڊيا، چين، ڏکئڻ آفئريئڪئا ۽ 

( رستي بجلي پيدا ڪئئي wind millsبرازيل ۾ پن چڪين )
وڃي ٿي. ننڍين وڏين پن چڪين جي چرخين کي جڏهن هئوا 

 جو زور ڦيرائي ٿو ته ان سان بجلي پيدا ٿئي ٿي.

هوا جي توانائي، قدرتي ٻارڻ بجاِء وڏي پئماني تي بجلي پئيئدا 
ڪرڻ جو هڪ سستو ذريعو ٿي سگهي ٿي. عام طئور تئي وڏي 
پئماني تي هلندڙ پن چڪين جون رٿائون قومي بئجئلئيَء جئي 
الئينن سان ڳنڍيون وڃن ٿيون. هوائي توانائيَء جئي اثئرائئتئي 

ثابت ٿيڻ الِء ضروري ٿئي ٿو ته، سدائين تيز هوا گُهلندي رهي. ساحلي عالئقا، کليل ميدان ۽ جابلو لنگهه هئوا جئي 
توانائي حاصل ڪرڻ الِء بهتر ٿين ٿا. جيئن ته گهڻن هنڌن تي هوا مسلسل گهلندي نٿي رهي، تنهنڪري هئوا جئي 
ٽربائينن الِء بجلي گڏ ڪرڻ الِء هميشه بئٽرين جي ضرورت ٿئي ٿي ته جيئن بجلي گڏ ڪري سگهجي يا بئجئلئيَء 

 سرشتو )شمسي پئنل يا گئس تي هلندڙ جنريٽر( هجڻ گهرجن. (backup)جو هڪ سهائتي

 ننڍي پئماني تي هوا جي توانائي

دنيا جي ڪن حصن ۾، هوا جي چرخين رستي بئٽريون چارج ڪري گهرن ۾ استعمئال ڪئيئون وڃئن ٿئيئون. پئر 
جيئن ته هوا جي توانائيَء جو مدار الڳيتي گهلندڙ هوا، چرخين هڻڻ ۽ انهن جي سنڀال لهڻ الِء ڌيان سان پئيئمئائئش 
ڪرڻي پوي ٿي، ان سبب هوا جي توانائي مهانگي ٿي سگهي ٿي. ان سبب ممڪن ٿئي ٿو ته اها گهرن ۽ ڳئوٺئن الِء 
سٺي چونڊ ثابت ٿي نه سگهي. اهو به ٿي سگهي ٿو ته شروعات ۾ هوا، سج جي روشنيَء کان بهتر محسئوس ٿئيئنئدي 
هجي ڇاڪاڻ ته هوا جي چرخين تي شمسي پئنل جي ڀيٽ ۾ گهٽ خرچ اچي ٿو، جڏهن ته اڳتي الِء ان جي سنڀئال 

 ۽ مرمت تي گهڻو پئسو خرچ ڪرڻو پوي ٿو.

 هوا رستي حاصل ٿيندڙ بجلي



 536   :  صاف سٿري توانائي23باب. 

  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 شمسي توانائي

جڏهن سج سبب توهان پنهنجو جسم تپندي يئا 
پنهنجي گهر ۾ هوا گرم ٿيندي محسوس ڪيو ٿا 
ته ائين سج جي توانائيَء سئبئب ٿئئئي ٿئو. اهئڙا 
ڪيترائي طريقا آهن جن رستي توهان سج جئي 
توانائيَء کي اثرائتي طرح سان ڪتب آڻي پاڻئي 

(، پئاڻئيَء کئي صئاف 538گرم ڪري )ڏسو ص. 
( ۽ کاڌو رڌي يئا گئهئر گئرم 98ڪري )ڏسو ص.

(. سئئج جئئي 378ڪئري سئئگئهئئو ٿئا )ڏسئو ص.
مئان بئجئلئي بئه پئيئدا  (solar energy)توانائي

 ڪري سگهجي ٿي.

يا شمسي سيلن رستي سج جي توانائيَء حاصل ڪري، سج جي روشنيَء کي بئجئلئيَء ۾   (solar panels)شمسي پئنلن  
مٽايو وڃي ٿو. جيئن ته سج جي روشني سدائين زمين تائين رسي نٿي سگهي، تنهنڪري هن طريقي سان حاصل ٿئيئنئدڙ  

 بجلي، روشني پيدا ڪرڻ، موٽرون ۽ اهڙيون ٻيون مشينون هالئڻ الِء بئٽرين رستي گڏ ڪرڻي پوي ٿي. 

شمسي توانائيَء جو ڪو به سنجٽ هڻڻ مهانگو ٿي سگهي ٿو. ڇاڪاڻ ته، ان الِء  شمسي پئيئنئل، بئئئٽئريئن ۽ ٻئيئن 
ڪيترن اوزارن ۽ پرزن جي گهرج ٿئي ٿي. جڏهن ته، سج جي روشني مفت ۾ ملي ٿي )اڻکٽ ته نواڻجنئدڙ بئه ٿئئئي 
ٿي(. اهڙو ڪو شمسي سنجٽ هڻي ڇڏڻ کانپوِء انجي مرمت ۽ سنڀال تي گهٽ خرچ ڪرڻو پوي ٿو. اهڙي سرشتي 
تي وڌ ۾ وڌ ايندڙ ايندڙ خرچ ٽن سالن کانپوِء بئٽريون مٽائڻيون پون ٿيون يا جيڪڏهن ڪو پئنل ڀڄي پوي تئه اهئو 

 تبديل ڪرڻو پوي ٿو.

 بجلي پيدا ڪندڙ هڪ شمسي سنجٽ جا حصا

گهر جي ڇت تي موجود سولر پئنل سج جي توانائي 

 گڏ ڪن ٿا.

 فلوريسينٽ الئيٽ شمسي پئنل

 انورٽر 

 سوئچ 

 ساڪيٽ
 بئٽريون 

 ارٿ 
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 سج جي تپش رستي پاڻي گرم ڪرڻ

هر اهو هنڌ يا عالئقو جتي جهجهي اس موجود ٿئي ٿي اتي شمسي توانائيَء جو هڪ وڌ ۾ وڌ سئڌو اسئتئعئمئال ان 
رستي پيئڻ يا وهنجڻ الِء پاڻي گرم ڪرڻ ٿي سگهي ٿو. سج رستي پاڻي گرم ڪرڻ الِء نه ته شمسي پئنل ۽ نئه ئئي 
مهانگن اوزارن يا سامان جي ضرورت ٿئي ٿي پر ان الِء  جيڪي گهربل ٿئي ٿو اهئا پئاڻئيَء گئڏ ڪئرڻ جئي هئڪ 

 ٽانڪي ۽ پائيپ جنهنکي ڪارو رنگ ڪري ڇڏجي ٿو ته جيئن اهو، سج جا ڪرڻا جذب ڪري سگهي.

جئي ضئرورت ٿئئئي ٿئي  (solar collectors)وچٿرين آبهوائي حالتن ۾ پاڻي گرم ڪرڻ الِء سولر ڪليڪٽرن 
جيڪي عام رواجي سولر هيٽرن کان وڌيڪ مهانگا ته شمسي پئنلن کان سستا ٿين ٿا ۽ بئجئلئي پئيئدا ڪئرڻ الِء 

 ڪتب اچن ٿا. انهن رستي پاڻي گرم ڪرڻ سستو پوي ٿو بنسبت اڻ نواڻجندڙن ذريعن استعمال ڪرڻ جي.

 

 هڪ سادي قسم جو واٽر هيٽر

 پاڻي خارج ڪندڙ پائيپ

جيئن ته ڪارو رنگ گرمي جذب ڪري ٿو 

ان الِء  جيڪڏهن ڪنهن ڊرم کي اندران ۽ 

ٻاهران ڪارو رنگ ڪري ڇڏبو ته سج جي 

 گرمي جهٽي سگهندو 

 پاڻي اماڻيندڙ پائيپ

شيشي يا پالسٽڪ جي  ڪ 

رستي پاڻيَء ۾ گرمي گڏ 

 ڪرڻ ۾ سهوليت ٿئي ٿي.

 سج جي گرمي رستي پاڻي گرم ڪندڙ هيٽر ڇت يا پٽ تي سج هيٺان رکڻ.

 پاڻيَء جي ٽانڪي

ڪنهن ڌاتوَء جي شيٽ، 

 پڙ  وغيره 

گهر ڏانهن يا ٻاهر پاڻي 

 نيندڙ پائيپ

 گرمي جهٽيندڙ مٿاڇرو
 لوهو يا پالسٽڪ جو پائيپ ڪارو رنگ ڪيل
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 ننڍا قرض ۽ شمسي توانائي

سري لنڪا جي ٻئهئراڙيئن جئا ڪئيئتئرا گئهئر، 
بجليَء جي قومي نظام سان ڳنڍيل نٿا ٿيئن. پئر 
دنيا جي ٻين ڪيترن گرم ملڪن جيئان سئري 

ع ۾ هئڪ 1991لنڪا ۾ جهجهي اس ٿئي ٿي. 
تنظيم جيڪا ِايئس ِاي ايئل ايئف / سئيئلئف 

(Solar Electric Light Fund)  جي نئالئي سئان
مشهور آهي، سري لنڪا ۾ اچي ماڻهن جئي الِء 

 اس مان بجلي پيدا ڪرڻ الِء مدد ڪئي.

جيئن ته، اها تنظيم ماڻهن کي مفت ۾ شئمئسئي 

توانائي حاصل ڪرڻ جئو سئرشئتئو ڏئئي نئٿئي 

سگهي، ان سبب ان تنظيم هڪ اهڙو دڳ ورتئو 

جنهن رستي ماڻهو پئنئهئنئجئي الِء هئڪ اهئڙو 

” سولر ڪئوآپئريئٽِئو“سرشتو حاصل ڪري ٿي سگهيا. ان تنظيم سري لنڪا جي هڪ اين جي او سان گڏجي 

(Solar Cooperative)  جوڙي. ان ڪوآرپريٽو، هڪ مائڪرو ڪريڊٽ فنڊ قائم ڪيو. ڪوآپريٽو جي ميمبرن

سالن تائين ٿورڙي قسط ڏيندا رهيا. جيئن جيئئئن  8ٿورو ٿورو بيانو ڏيئي هڪ سولر سرشتو جوڙيو ۽ هر مهيني 

فنڊ وڌندو ويو، تيئن تيئن وڌيڪ ڪٽنب پنهنجي سولر سسٽم الِء خرچ برداشت ڪرڻ الئق ٿيندا ويا. پنئجئن 

 25ڪٽنب مائڪرو ڪريڊٽ کي ايترو واپس ڪري چڪا هيا جو ان مئان وڌيئڪ  48سالن کانپوِء پهريان 

 ڪٽنب پنهنجي الِء سولر سسٽم وٺي سگهيا.

جيڪا سري لنئڪئا جئي هئڪ  (Sarvodaya)اهڙي ڪاميابيَء جي بنياد تي ڪم ڪندي سيلف، ساروودييا 

وڏي ۾ وڏي اين.جي.او آهي ۽ ان جا ٽن  ملين کان مٿي ميمبر آهن ان جي ساٿ سان ڪم ڪرڻ شروع ڪئيئو. 

مان مٿي ڳوٺن کي سج رستئي   100نالي هڪ پروگرام تيار ڪري  (Solar Seed)سيلف ۽ ساروودييا سولر سيڊ 

بجلي حاصل ڪرڻ جي سهوليت ڏني. ان کانسواِء سولر سسٽم جي نمائش ڪرڻ الِء اهي ڪميونٽي سينٽئرن، 

اسڪولن ۽ ُٻڌن جي مندرن تي به هنيا ويا. ان کانپوِء سيلف هڪ مئائئڪئرو ڪئريئڊٽ فئنئڊ مئنئظئم ڪئري 

گئهئرن سئان   300ساروودييا ميمبرن جي گهرن الِء سولر سسٽم خريدڻ ۾ مدد ڪئي. ان پروگرام جي شروعات 

کئي ”  هڪ مئلئيئن گئهئرن“ ڪئي ويئي. ڪجهه سالن کانپوِء اهو پروگرام ايترو ته ڪامياب ٿيو جو ساروودييا 

 سولر جي سهوليت ڏيڻ جي رٿا تيار ڪئي.

هاڻ سري لنڪا جي ٻهراڙين جي هزارين گهرن ۾ شمسي بجلي موجود آهي. مئائئڪئرو ڪئريئڊٽ جئو فئائئدو 

وٺندي هزارين وڌيڪ گهرن کي ستت شمسي توانائيَء جي سهولت حاصل ٿي سگهندي. جيڪڏهن هو انئهئيَء 

جذبي سان ڪم ڪندا رهيا ته اهو ڏينهن پري ڪونهي جڏهن سري لنڪا دنيا جو اهو پهريون مئلئڪ هئونئدو 

 جيڪو سڄو سارو سج جي روشني تي هلندڙ هوندو.
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 بايوماس توانائي

، ٻوٽن ۽ جانورن جو غالظتي مئادو( تئوانئائئي حئاصئل biomass( بايوماس دنيا جي ڪيترن ملڪن جي گهرن الِء 
ئسڪرڻ جو هڪ عام ذريعو ٿئي ٿو. بايوماس مادي ۾ موجود توانائيَء کي ساڙڻ يا سڙڻ الِء ڇڏي ڏيڻ سئان  گ يو  با

(biogas) .خارج ٿئي ٿي جيڪا هڪ قدرتي گئس آهي 

 

 

 

 

 
 

وڻن ٻوٽن جو بايوماس نواڻجندڙ ٿئي ٿو پر جڏهن انکي ساڙجي ٿو ته عالمي تپش ۽ صحت جا اڪياار مسئال پيدا 

ڪري ٿو. جڏهن توهان ڪا ڪاٺي يا ڇيڻو ساڙيو ٿا ته ايئن توهان ننڍي سطح تي بايومئاس تئوانئائئي اسئتئعئمئال 

 ڪريو ٿا.

وڏيَء سطح تي فصلن جي گندگاهه/ باقيات مان بجلي پيدا ڪري سگهجي ٿي. مثئال طئور؛ ڪئيئوبئا ۾ کئنئڊ الِء 

ڪمند پيڙڻ کانپوِء ان جي چوپن کي ساڙي منجهانئن وڏي پئماني تي بجلي پيدا ڪئي وڃي ٿئي. سئاڳئئئي طئرح 

سان سارين جي توتڙي، ڪاٺ جو ٻورو ۽ ٻين قسمن جو بايوماس استعمال ڪري سگهجي ٿو. جئيئتئوڻئيئڪ اهئي 

نواڻجندڙ ٿي سگهن ٿا پر تنهن هوندي به فصل جي گندگاهه ساڙڻ سان اهئي مئاڻئهئن ۽ مئاحئول جئي صئحئت الِء 

 هاڃيڪار ٿين ٿا.

 بايوگئس

جڏهن ڪو به نامياتي مادو ڳري سڙي ٿو ته منجهانئس بايوگئس پيدا ٿئي ٿي. جيڪڏهن بايوگئس کي ڪنهن بند 

ٿانو ۾ گڏ ڪجي ته ان مان ايترو شعلو پيدا ٿي سگهي ٿو، جنهن سان رڌپااُء ڪرڻ، بجلي حاصل ڪئرڻ، گئرمئي، 

روشني حاصل ڪرڻ، موٽر هالئي پاڻي ڪڍڻ ۽ پوکي راهي جا اوزار هالئي سگهڻ جهڙا ڪم ڪري سگهجئن ٿئا. 

انسانن، جانورن ۽ ٻوٽن جي نامياتي مادي کي توانائيَء ۾ تبديل ڪرڻ سان بايوگئس غالظتي مواد کي هئڪ اهئڙي 

وسيلي ۾ مٽائي ڇڏي ٿي جيڪو ماحول ۽ برادريَء جي صحت الِء سٺو ٿئي ٿو. بئايئوگئئئس ڪئيئتئرن قسئمئن جئي 

 نامياتي شين مان ٺاهي سگهجي ٿي جهڙوڪ:

 جانورن جو ڀاڻ ۽ پيشاب 

 انساني ڪرفٽي ۽ پيشاب 

 کاڌ خوراڪ جو گند ڪارو جهڙوڪ: گوشت، رت، هڏا ۽ ساين ڀاڄين جا بيڪار ٽڪرا 

 .وڻن ٻوٽن جو مواد جهڙوڪ: فصل جو گندگاهه، ٽاريون، پن، ڇوڏو ۽ ڪتريل گاهه 

 بايوگئس حاصل ڪرڻ جا عام ذريعا
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بايوگئس بي بوِء ٿئي ٿي ۽ ڏسڻ ۾ نٿي اچي. جڏهن ٻري ٿي ته صاف نيرو شعلو پيدا ڪري ٿي. رڌ پااَء الِء ڪنئهئن 
نهري ٻارڻ جهڙوڪ ڪاٺيَء بجاِء بايوگئس استعمال ڪجي ته گهر اندر دونهين سبب پيدا ٿئيئنئدڙ بئيئمئاريئون بئه 

( ته ٻارڻ طور وڻن و ڻ تي به دٻاُء گهٽجي وڃي ٿو. بايوگئس پيدا ٿيڻ کانپوِء رهئيئل 17گهٽجي وڃن ٿيون )ڏسو باب 
ڦوڳ يا مادي کي هڪ بهترين قسم جي ڀاڻ طور استعمال ڪري سگهجي ٿو. بايوگئس جو استعمال نه ته مئوسئمئي 

 تبديليَء  ۽ نه ئي عالمي تپش پيدا ڪرڻ جو ڪارڻ بڻجي ٿو.          

 هڪ ننڍو بايوگئس پالنٽ ٺاهڻ 

ڪنهن بايوگئس پالنٽ جي خاڪي جو مدار توهان وٽ موجود گندڪاري جي معيار ۽ قسم، آبهئوا ۽ دسئتئيئاب 
ميٽرن جيتريَء ڏيٽئيَء جئهئڙيَء پئالئسئٽئڪ جئي  10کان  5اڏاوتي سامان تي ٿئي ٿو. توهان ڪنهن به ٽانڪيَء يا 

ٿيلهيَء ۾ بايوگئس گڏ ڪري سگهو ٿا. جيئن ته، جانورن ۽ وڻن ٻوٽن جي مختلف قسمن جو گندڪارو مئخئتئلئف 
مقدار جي گئس پيدا ڪري ٿو، تنهنڪري اهو ٻڌائي سگهڻ ڏکيو ٿئي ٿو ته، بايوگئس پئيئدا ڪئرڻ الِء ڪئيئتئرن 

 گهڻن جانورن جي ضرورت ٿئي ٿي. 

 ڳين ۽ مينهن جي ڇيڻي ۽ ڪڪڙين جي وٺين سميت انساني ڪرفٽي به بايوگئس پيدا ڪرڻ الِء ڪئتئب آڻئي 
سگهجي ٿي. ٿلهي ليکي،  ڳيون گهڻو ڇيڻو پيدا ڪن ٿيون ۽ اهو بايوگئس پيدا ڪرڻ جو هڪ بهترين ذريعو ٿئي 

 5کئان  4ٿو. ايترو جهجهو ٻارڻ هجڻ جو روزانو رڌپااُء ڪري سگهجي )روزانو پنج ڪالڪ ٻه چئلئهئا ٻئارڻ الِء( 
  ڳين جي گهرج ٿئي ٿي.

هڪ بايوگئس پالنٽ ٺاهڻ کان اڳ ۾، پڪ ڪرڻ ضروري ٿئي ٿي ته توهان وٽ ايترو جھجھو گند ڪارو گڏ ٿئي 
 سگھي ٿو جنهن سان توهان پنهنجي گهربل توانائيَء جي گهرج پوري ڪري سگهو.

 

نامياتي مادو ۽ پاڻي  

 وڌو وڃي ٿو.

مادو خميرجي 

 بايوگئس خارج ڪري ٿو

 گئس مٿاڇري ڏانهن وڃي ٿي. 
گئس پائيپن رستي گهرن  

 تائين پهاائي وڃي ٿي.

بيڪار مادو ڪڍي ڀاڻ  

 طور استعمال ڪجي ٿو.

گئس ٻاري روشني ڪئي  

 ۽ گرمي پيدا ڪئي وڃي ٿي.

 بايوگئس پالنٽ جو هڪ بنيادي خاڪو
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 بايوگئس سان ڳوٺاڻي زندگيَء ۾ جان اچي ٿي

نيپال ۾ گهڻا ماڻهو پري پري ڳوٺن ۾ اوچئن جئبئلئن، 

ننڍين ٽڪرين ۽ اونهين وادين ۾ ٽئڙيئل پئکئڙيئل 

رهن ٿا. غربت ۽ هيٺ مئٿئاهئيئن زمئيئن سئبئب 

حڪومت الِء جهڙوڪر ناممئڪئن ٿئي پئيئو 

آهي ته اها سڄي ملڪ جئي مئاڻئهئن کئي 

 بجلي پهاائي سگهي.

نيپال جيئن تئه هئڪ زرعئي مئلئڪ 

آهي ان سبب گهڻي ڀاڱي هر گئهئر ۾ 

جئئي  1990مئئال مئئوجئئود ٿئئئئئي ٿئئو. 

شروعاتي ڏهاڪي ۾ نيپال سئرڪئار 

کي ڄاڻ ٿي ته مال جي ڇيڻي ۾ پئاڻئي 

مالئي بايوگئس ٺاهي ٻئهئراڙيئن جئي 

ماڻهن کي گرمي، روشني ۽ رڌپااَء الِء ٻارڻ طور توانائي ۽ اها به تمام ٿورن پئسن تي مهيا ڪري سگهجئي ٿئي. 

 Biogas Support)ايئن جرمني ۽ هالئنڊ سرڪار جي مدد سان بي.ايس.پي يا بايوگئس سپورٽ پروگئرام 

Program) .شروع ڪيو ويو 

ان پروگرام جو مقصد نيپال جي وڌ ۾ وڌ ماڻهن کي بايوگئس مئهئيئا ڪئرڻ هئيئو. بئي.ايئس.پئي هئڪ اهئڙيَء 

بايوگئس جو نمونو تيار ڪيو جيڪو سستو، اثرائتو، ۽ مرمت ۾ سولو هيو. بي.ايس.پي جي ورڪرن ٻئهئراڙيئن 

جي ماڻهن کي بايوگئس جي استعمال ۽ فائدن بابت تعليم ڏني. ساڳئي وقت هنن مائڪرو ڪريڊٽ پروگئرام 

 هيٺ ماڻهن ۽ ڪٽنبن کي بايوگئس الِء خرچ به ڏنو.

هاڻ، سڄي نيپال جي ٻهراڙين ۾ سڀ ڪٽنب رڌ پااَء ڪرڻ ۽ گرمي ۽ روشني حاصئل ڪئرڻ الِء بئايئوگئئئس 

لٽر بئائائئي  32ٽن ۽ گاسليٽ جا  4استعمال ڪن ٿا. بايوگئس جي استعمال سان هر گهر، هر سال ڪاٺين جا 

ٽن پڻ پيدا ڪري ٿو جيئڪئي هئاري اسئتئعئمئال ڪئري  5ٿو. ساڳي وقت هر بايوگئس پالنٽ هر سال ڀاڻ جا 

پنهنجي اپت وڌائيندا رهن ٿا. اهو بايوگئس جو احسان آهي جو هاڻ نيپال جا ڪيترائي ڪٽنب تنئدرسئت ۽ 

 چست هجڻ سميت اهڙي ٻارڻ تي مدار رکڻ کان آجا ٿي پيا آهن جيڪو ماحول کي غليظ ۽ تباهه ڪندڙ هيو.
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 سائيڪل / بائيسڪل جي طاقت

دنيا ۾ ايجاد ٿيندڙ سڀني مشينن ۾، بائيسڪل کي هئڪ عئظئيئم تئريئن مشئيئن 
سمجهي سگهجي ٿو. ڇو ته، بائيسڪل رستي انساني توانائي استعمال ڪري 
ڪنهن به هنڌ سوالئيَء سان پهاي سگهجي ٿئو تئه مئنئجئهئس انسئانئي ۽ 
ماحولي صحت جا اڪياار فائدا به آهن. جڏهن ته انهن سڀني ڳئالئهئيئن 
کان وڌيڪ بائيسڪل رستي انساني طاقت کئي تئوانئائئيَء ۾ تئبئديئل 
 ڪري ڪيتريون مختلف قسمن جون مشينون هالئي سگهجن ٿيون. 

ڪي مشينون سائيڪل جي طاقت سان 

 هالئجن ٿيون.  

بئٽري ڳنڍڻ سان سائيڪل رستي بلب 

ٻاري، ٽي وي ۽ ٻيون مشينون هالئي 

 سگهجن ٿيون.  

 مايا سائيڪل / بائيسڪل جي طاقت استعمال ڪري ٿي 
، گئوئئٽئيئمئاال جئي ڪئن (Chimaltenango)ع ۾ ڪيملٽينانگو 1997

ماڻهن گڏجي پائدار ترقيَء جي واڌاري الِء ڪم ڪرڻ شروع ڪيو ۽ مايا 
نالي هڪ اين.جي.او صحت، ماحولياتي بااَء ۽  (Maya Pedal)پيدل 

ٻهراڙين ۾ پائدار معاشيات جي سڌاري  واڌاري الِء بئائئيئسئڪئل جئي 
 طاقت جو استعمال ڪرڻ شروع ڪيو.

ان ڪم جي شروعات هنن، سائيڪل جي استعمال ٿيل پرزن جي گئڏ 
ڪرڻ سان ڪئي ته جيئن انهن مان بائيسڪئل جئي مشئيئن رسئتئي 
ٻهراڙين جي ماڻهن جون ضرورتون پوريون ڪري سگهجن. مايا پيئڊل، 

سائيڪل تي هلندڙ مشين، هر خواهش رکندڙ کي وڪرو ڪئي ٿي ويئي. جڏهن ته، جن گروپن پائئدار تئرقئيَء 
 جون رٿائون هالئڻ ٿي چاهيون تن سان قيمتن ۾ خاص رعايت ڪئي ٿي ويئي.

ڪن عورتن کانئن بائيسڪل تي هلندڙ هڪ اهڙي بلينڊر جي گهر ڪئي جنهن رستي هو پنهنجي باغئيئائي 
۾ پوکيل ڪنوار ٻوٽيَء مان شيمپو تيار ڪري سگهن. موٽ ۾ شيمپوَء مئان ٿئيئنئدڙ ڪئمئائئيَء مئان عئورتئون 

جي رٿا کئي  (reforestation)پنهنجي ڪٽنبن جي سهائتا ڪنديون ۽ پنهنجي ڳوٺ جي ٻيهر ٻيالڪاريَء 
زور وٺائينديون رهيون. ڪن ٻين عورتن وري کانئن هڪ اهڙيَء بائيسڪل جي گهر ڪئي جئنئهئن رسئتئي اُن 
پيهي سگهجي. اهڙيَء بائيسڪل/ چڪيَء رستي مڪئي پيهي ان مان جانورن جو چارو ٺاهي سستي اگهه تئي 
مقامي برادرين کي وڪرو ڪنديون رهيون. ايئن هر هنڌ تي پنهنجا گُر استعمال ڪئنئدي بئائئيئسئڪئل جئي 
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