
 

 
 

 

  

 پریس ریلیز 
 

تھر کول سے ھونے والی فضائی آلُودگی سے زررساں کیمیائی فاسد مادوں کا ارتکاز اور صحت عامہ کے  
 سنجیدہ خطرات جنم لیں گے: سٹڈی 

 
:  تھر میں کوئلہ کی کانوں اور بجلی گھروں کے منصوبوں سے خارج ء(2020مئی    29کراچی، الھور، اسالم آباد ) 

ھونے والے زررساں کیمیائی فاسد مادوں سے فضائی الُودگی اور صحت عامہ کے سنجیدہ مسائل جنم لیں گے۔ ایک  
کی   منصُوبوں  اِن  کے  کوئلے  ُمطابق  کے  اندازہ  س  30مطالعاتی  آلُودگی  فضائی  والی  ھونے  پیدا  میں  ُمدت  ے  سالہ 

کے  29,000 ھسپتال  ُمتعلق  سے  دمہ   ، کے     ایمرجینسی40,000 ھالکتیں  دمہ  میں  بچوں  نئے  19,906 دورے، 

تعطیالت     32,000کیسز، اور  فراغت  کام سے  پر  بنا  بیماری کی  پیدائشیں،  از وقت  میں ضائع ھونے کے ضمن  قبل 

اور     20والے ایام،  اور  ذ،  بیماریپلمونری  دائمی  ملین  میں  یابیطس  معذُوری  والی  ھونے  پیدا  سے  وجہ  کی  دوروں 

تحقیق      57,000گزرے پر  فِضا  اور صاف  توانائی  اِنکشاف  کا  حقائق  اِن  گے۔  لیں  جنم  سنجیدہ خطرات  جیسے  سال 

کرنے والے ایک بین االقوامی ادارہ کی مطالعاتی رپورٹ میں کیا گیا ھے۔ 'تھر میں  کوئلہ کی کانوں اور بجلی گھروں  
منصُوبوں کی وجہ سے پیدا ھونے والی فضائی آلودگی، زھریلے کیمیائی مادوں کا اخراج اور صحت عامہ   کے متعدد

( نامی بین االقوامی تحقیقی ادارہ نے ُمرتب کی ھے۔  CREAکے خطرات' کے عنوان سے یہ مطالعاتی رپورٹ کریا )

 Alliance for Climate Justice andرجی )االئینس فار کالئیمیٹ جسٹس اینڈ کلین انآج یہاں    ءاِس رپورٹ کا اجرا

Clean Energy  تقریب رُونمائی میں کیا گیا۔ رپورٹ کے تجزیہ نگارو آن الئن  ( کے زیِراھتمام منعقد ھونے والی ایک

مصنف الؤری ِملی ِورتا کے مطابق فضائی آلُودگی کے اعتبار سے پاکستان کا ُشمار پہلے ھی دنیا کے سِر فہرست آلُودہ  

میں ھوتا ھے۔ تقریب رُونمائی سے خطاب کرتے ھُوئے اُنہوں نے کہا کہ تھر میں کوئلے کے ُمتعدد منصُوبوں   ممالک

میں زندگی دنوں سے پاکستان میں فضائی آلُودگی مزید بڑھے گی جس سے کورونا وائرس کی شکل میں عالمی وباء کے 

ھر میں کوئلہ کے منصُوبوں سے خارج ھونے والے پارہ  کی متوقع مدعت میں مزید کمی واقع ھو گی۔ اُنہوں نے کہا کہ ت

)مرکری( اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسے زھریلے کیمیائی مادوں کے جنُوبی ایشیائی سظح پربڑے بڑے ھاٹ سپاٹ پیدا  

خراج ھو گا، جس کا  اکلوگرام ساالنہ پارہ )مرکری( کا    14,000رٹ میں درج اندازہ کے مطابق تھر میں  وھوں گے۔ رپ

چواں حصہ زیر کاشت رقبوں اور ماحولیاتی نظام میں سرائت کرے گا۔ رپورٹ کے تجزیہ نگار الؤری کے مطابق پان

مقامی باشندے ُمتاثر ھوں 100,000زیر کاشت رقبوں میں پارہ )مرکری( سرائت کرنے سے ُجڑے ممکنہ خطرات سے  

کے ایک منصوبہ پر تیار ھونے والے ای آئی اے    -Iمنصوبوں اور بالکدوکے     -IIگے۔ رپورٹ میں تھر کول بالک

(EIAs  )  کیا گیا ھے۔ کہا گیا ھے کہ ای آئی اے دستاویزات  بھی  دستاویزات میں درج حقائق سے متعلق تحفظات کا اِظہار

( سٹینڈرڈ  کولٹی  ائیر  ایمبئینٹ  سندھ  صحت  Sindh Ambient Air Quality Standardsمیں  ادراِہ  االقوامی  بین   ،)

(WHO)  ( آئی ایف سی  ے تکی خالف ورزیاں کی گئی ھیں۔ تقریب سے خطاب کر  اتمعیار( کے طے شدہ  IFCاور 

رپورٹ میں درج خالف ورزیاں دراصل اُن  کہا کہ  ھوئے آلٹرنیٹو الء کولیکٹو کے نمائندہ ایڈووکیٹ زبیر احمد ابڑو نے  

یں کوئلہ کے منصُوبوں سے متعلق لینڈ سروے، جو تھر مسے کہیں کم ھیں  حقیقی قانونی خالف ورزیوں اور بدعنوانیوں  

حصُول اراضی، معاوضوں کے تعین و تقسیم، اورجانچ پڑتال  کے عوامل میں زمینی سطح پر وقوع پزیر ھو رھی ھیں۔  

اُنہوں نے عہد کیا کہ وہ تھر میں کوئلہ کے منصوبوں سے متعلق انسانی حقُوق کی خالف ورزیوں اور مقامی باشندوں کو 

سائل کے خالف قانُونی جنگ جاری رکھیں گے۔ پاکستان فشر فوک فورم کے چئیرمین محمد علی شاہ نے اپنے  درپیش م

باشندوں   مقامی  سے  وجہ  کی  منصُوبوں  کے  کوئلہ  میں  تھر  کہ  کہا  میں  اور    کوخطاب  زمینوں  زرعی  مکانی،  نقِل 

آلُودگی جیسے شدید مسائل کا سامنا ھے۔  چراگاھوں سے بے دخلی، ذرائع معاش کے خاتمہ، پانی کا بحران اور فضائی  

اِن مسائل کے حل کے لئے، اُنہوں نے حکُومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئلہ کے منصُوبوں کی بجائے شمسی توانائی اور 

 ۔   #اختتام    #ونڈ انرجی جیسے قابِل تجدید توانائی کے منصُوبوں کو ترجیح دے۔ 


