
 

 
 

 

   

 

ز یل یر سیپر  

 
: تحقیقی رپورٹ 

ے
 یک فراھیم ےس سنجیدہ مایل و سماجی مسائل جنم لیں گ

ی
 تھر کول فیلڈ کو پان

 
، الھور، اسالم آباد،    تھر میں کوئلہ ےک منصُوبوں ےس پانی ےک بحران اور سنجیدہ مایل و سماچی مسائل جنم لیں    :)جمعہ(  2020اگست  7 کراچی

۔ ِان خدشات کا انکشاف جمعہ کو جاری ھونی وایل ایک تحقیقی رپورٹ میں کیا گیا ےھ۔ "تھر کول فیلڈ ےک پانی پر اثرات اور مایل و سما 
ے

چی ےک
ی االقوایم ادارہ نی یک ےھ۔ رپورٹ ےک مطابق تھر میں کوئلہ یک کان  " ےک موضوع پر ھونی وایل تحقیق ھائیڈروکال مسائل وچی کنسلٹنگ نایم ایک بیں

۔ االئنس فا 
ے

ی پانی ےک وسائل ےس محرُوم ھو جائیں یک ی پانی ےک کثیں استعمال ےس تھر یک آنی وایل کنے نسلیں زیر زمیں لئے زیر زمیں ر کالئمیٹ  کنی ےک 
ی انرچی ےک زیر اھتمام   منعقد ھونی وایل آن الئن تقریب ےس خطاب کرنی ھونے رپورٹ ےک مصنف پال ون نی کہا: "کوئلہ یک کانوں  جسٹس ایند کلیں

تھر ےک   ڈی واٹرنگ ےس  وایل  لئے ھونی  پانی یک    1.65ےک  اپنی  ِانہیں  اور   
ے

آنی وسائل ےس محروم ھو جائیں ےک ی  مقایم مستقل زیر زمیں لوگ  ی  ملیں
انکشاف کیا کہ   انہوں نی ِاس بات کا بیھ  انحصار کرنا پڑے گا۔"  اور بجیل پیدا کرنی وایل کمپنیوں پر  لئے کوئلہ  وریات پوری کرنی ےک  دریانے  ضی

ہ ےس چلئی واےل تھرمل بجیل گھروں ےک لئے فراھیِم آب کا ایک منصُوبہ زیر تجویز ےھ۔ ِاس منصُوبہ ےس  سندھ ےک نہری نظام ےس تھر میں واقع کوئل
نہوں نی کہا 

ُ
۔ ا

ے
شک سایل بیھ بڑےھ یک

ُ
 عالقوں میں خ

ی
ق  بلکہ صُوبہ سندھ ےک مرسی

ے
لئے ُمیرس پانی ےس محروم ھوں ےک   نہ ضف کسان آبپاشی ےک 

لئے دریانے سندھ ےک نہری نظام  تھر میں واقع کوئلہ بجیل گھروں ےک کوُ  لئے پانی یک کثیں مقدار درکار ےھ۔ تاھم ِاس مقصد ےک  لنگ سسٹم چالنی ےک 
، معاشی اور ماحولیانی اثرات کا کونے جائزہ نہیں لیا گیا۔ پال ِون ےک مطابق کوئل ہ یک کان کنی  ےس نکاےل جانی واےل فراھیم آب ےک منصُوبہ ےک سماچی

ی  لئے تھر ےک زیر زمیں  پانی کا کثیں استعمال اور کوئلہ ےس چلئی واےل بجیل گھروں کو دریانے سندھ ےک نہری نظام ےس پانی یک کثیں فراھیم ےس پانی کا  ےک 
  شدید بحران پیدا ھو گا، جس ےس مال مویشی یک تعداد میں  کیم، فصلوں یک ناکایم، خوراک یک پیداوار  میں کیم اور غذانے قلت جیےس مسائل 

نہوں نی کہا کہ پانی یک کثیں شدت اختیار  
ُ
 جہاں پہےل یہ شدید غربت پانے جانی ےھ۔ ا

ے
ن عالقوں میں جنم لیں ےک

ُ
۔ واضح رےھ یہ مسائل ا

ے
کریں ےک

ار بند  مقدار ےک بغریر تھرمل بجیل گھر چالنا تکنییک طور پر ناممکن ےھ۔ پانی یک کیم ےک باعث کوئلہ ےس چلئی واےل تھرمل بجیل گھروں کو آخر ک
پڑے گا۔ بجیل گھروں یک بندش یک صُورت میں بیھ حکُومت پاکستان کو بجیل پیدا کرنی وایل کمپنیوں کو کیپیسنی چارجز یک مد میں  مایل    کرنا 

 جس ےس پاکستان گردشی قرضوں ےک بد ترین جال میں پھنس جانے گا۔  
ے

 ادائیگیاں کرنی پڑیں یک
 

ال  اینوائرنمینٹل  ھونے  تبرصہ کرنی  پر  رپورٹ  چارنائک  تحقیقی  مارک  ڈاکیی  سٹاف سائنٹسٹ  ورلڈوائڈ ےک  االئینس  رپورٹ   ء  تحقیقی  نی کہا کہ 
۔  

ے
نہوں  صحرانے تھر ےک وسط میں لگانے جانی واےل کوئلہ ےک منصوبوں ےک سماچی وماحولیانی اثرات پر ھونی وایل بحث میں مثبت کردار ادا کرے یک

ُ
ا

۔ صحرا میں واقع ھونی ےس تھر ےک تھرمل بجیل گھروں میں  نی کہا کہ کُولنگ سسٹم ےک بغیں تھرمل بجیل گھر ع میل طور پر نہیں چالنے جاسکئی
عمیل راستہ ےھ۔ رپورٹ میں درج  'ڈرانے کُولنگ' عمیل طور پر ناممکن ےھ۔ لہذا ِان بجیل گھروں میں پانی ےک ذریےع کولنگ سسٹم چالنا واحد  

، ڈاکیی مارک نہ کہ  ِان  اعداد و شمار کا حوالہ دیتی ھونے
ے

لئے تعمیں ھونی واےل ریزروائر چُونکہ صحرا میں واقع ھوں ےک ا کہ کوئلہ ےک منصوبوں ےک 
نہوں نی کہا کہ مجوزہ منصوبہ ےک تحت فراھم ھونی واےل پانی میں  

ُ
فیصد نمکیات    %0.1ےس بڑے پیمانی پر پانی ُبخارات یک شکل میں ضائع ھوگا۔ ا

۔  ھونی یک وجہ ےس ریزروائر میں نمکیات یک م
ے

ی بنجر ھویک  اور  ِاس ےس زمیں
ے

 قدار خطرناک حد تک بڑےھ یک
 

نیٹو الء کولیکٹو ےک ایسوش ایٹ ایڈووکیٹ نوید مری نی دریانے سندھ ےک نہری نظام ےس تھر میں واقع کوئلہ ےک بجیل گھروں کو فراھیم   آب  آلیی
انہوں نی کہا ک پر تنقید یک۔   نگ ےک عمل  پبلک ھئیں نگ کورونا وباء ےک دنوں میں منمعقد یک گنے جب  ےک منصوبہ پر ھونی وایل  ہ پبلک ھئیں

نگ میں   یک نہیں ھوسےک۔ انہوں نی کہا کہ پبلک ھئیں مقایم لوگ اپنی تمام دلچسنی ےک باوجود الک ڈاؤن یک وجہ ےس عمیل طور پر اس میں شی
کت غیں تسیل بخش ھونی یک وجہ ےس یہ عمل شفاف تھا اور  نہ یہ شی  نہوں نی کوئلہ بجیل گھروں ےک لئے فراھیم آب  مقایم لوگوں یک شی

ُ
۔ ا اکنی

 ےک منصُوبہ  ےک اینوائرنمینٹل امپیکٹ اسیسمینٹ میں درج اعداد شمار کو غلط اور حقائق ےس مناقی قرار دیا۔  
 

اور   انتہانے افسوسناک ےھ کہ جب دنیا معاشی  یہ بات  ی محمد عیل شاہ نی کہا  میں فوک فورم ےک چئیں ماحولیانی بناء پر کوئلہ ےک  پاکستان فرسی
دشمن   ماحول  ُوک  میی پاکستان کوئلہ یک  ےھ  ریھ  بڑھ  طرف  منصُوبوں یک  دوست  ماحول  ےک  توانانے  تجدید  قابل  ےک  ترک کر  منصُوبوں کو 

خیل، ذرایع روزگار ےک  ٹیکنالوچی اپنا رھا ےھ۔ انہوں کہا کہ حکُومت یک توانانے ےس متعلق غیں موزُوں ترجیحات یک وجہ ےس تھر ےک لوگوں کو نی د
نہوں نی مطالبہ کیا کہ کوئلہ ےک ماحول دشمن منصُوبوں ترک کر ےک  حک

ُ
۔ ا ُوت  خاتمہ، پانی یک قلت اور دیگر ماحولیانی مسائل ےس دو چار ھیں

 #END# .قابِل تجدید توانانے ےک ماحول دوست منصُوبوں کو ترجیح دے۔
 


