
 

 
 

 

  

 محترم جناب نیوز ایڊیٽر/ اسٽاف رپورٽر   پریس ریلیز 
 

( ٿر ۾ ڪوئلي جي کاڻين ۽ بجلي گهرن جي منصوبن مان خارج   2020مئي   29ڪراچي، الهور، اسالم آباد )

ٿيندڙ هاڃيڪار دز ۽ ٻين ڪيميائي مادن سان فضائي آلودگي ۽ انساني صحت جا سنجيده مسئال پيدا ٿيندا. هڪ 

هزار موت،   29سالن جي مدت ۾  پيدا ٿيندڙ فضائي آلودگي سان    30اڀياس موجب ڪوئلي جي انهن منصوبن جي  

هزار   20هزار ايمرجنسي دورا، ٻارڙن ۾ دم جي بيماري جا لڳ ڀڳ    40جي ڪري اسپتالن جا    دم جي بيماري

ٿيندڙ    32نوان ڪيس،   ۾ ضايع  مد  تان موڪلن جي  بيماري سبب ڪم  پيدائشون،  اڳ  کان  ملين    20هزار وقت 

هزار سالن    57ڏهاڙا،  ۽ پلمونري بندش جا سنجيده مرض، ضبابطيس ۽ دورن سبب پيدا ٿيندڙ معذوري ۾ گذريل  

جهڙا سنجيده خطرا جنم وٺندا. انهن حقيقتن جو انڪشاف توانائي ۽ صاف فضا تي تحقيق ڪندڙ هڪ بين االقوامي  

تحقيقاتي اداري جي مطالعاتي رپورٽ ۾ ڪيو ويو آهي. ٿر ۾ ڪوئلي جي کاڻين ۽ بجلي گهرن جي ڪيترن ئي  

نيڪال جو  گئسن  زهريلي  آلودگي،  فضائي  ٿيندڙ  پيدا  سبب  هي    منصوبن  سان  عنوان  جي خطرن جي  ۽ صحت 

نامي بين االقوامي تحقيقي اداري جوڙي آهي. ان رپورٽ جي پذيرائي اڄ   (CREA)مطالعاتي رپورٽ “ڪريا”  

انرجي   ڪلين  اينڊ  جسٽس  ڪالئيميٽ  فار  االئنس   Alliance for Climate Justice and Clean)هتي 

Energy)   ٿيندڙ آن الئن تقريب ۾ ڪئي وئي. رپورٽ جي تجزيه نگار ۽ ليکڪ الئوري    جي اهتمام هيٺ منقعد 

ملي ورتا مطابق فضائي آلودگي جي اعتبار سان پاڪستان جو شمار اڳ ئي دنيا جي سرفهرست آلوده ملڪن ۾  

ٿيندو آهي. پذيرائي تقريب کي خطاب ڪندي هن چيو ته ٿر ۾ ڪوئلي جي وڏي انگ ۾ منصوبن سان پاڪستان ۾  

و ٿيندو، جنهن سان ڪورونا وائرس جي شڪل ۾ عالمي وبا جي دور ۾ زندگي جي فضائي آلودگي ۾ وڌيڪ اضاف

مدت ۾ گهٽتائي ٿي سگهي ٿي. هن چيو ته ٿر ۾ ڪوئلي جي منصوبن سان خارج ٿيندڙ پارو )مرڪري(  ۽ ڪاربن  

ڏن ۾  ٿيندا. رپورٽ  پيدا  اسپاٽ  هاٽ  وڏا  تي  ايشيا سطح  ڏکڻ  مادن جو  ل ڊائي آڪسائيڊ جهڙن زهريلي ڪيميائي 

سو ڪلوگرام ساليانو پارو )مرڪري( خارج ٿيندو، جنهن جو پنجون حصو آبپاشي عالئقن    14اندازي مطابق ٿر ۾  

پارو   ۾  اراضي  هيٺ  آبپاشي  مطابق  الئوري  نگار  تجزيه  جي  ٿيندو.رپورٽ  اثرانداز  تي  نظام  ماحولياتي  ۽ 

اثر ٿيندا. رپورٽ ۾ ٿر ڪول  )مرڪري( سرائت ڪرڻ سان الڳاپيل ممڪنه خطرن سان هڪ لک مقامي ماڻهو مت

دستاويزن ۾ ڏنل   (EIAs)جي هڪ منصوبي تي تيار ٿيندڙ اي آئي اي    -Iجي ٻن منصوبن ۽ بالڪ    -IIبالڪ  

حقيقتن متعلق تحفظات جو اظهار پڻ ڪيو ويو آهي. چيو ويو آهي ته اي آئي اي دستاويزن ۾ سنڌ ايمبئينسٽ ايئر 

۽   (WHO)، بين االقوامي  صحت جي اداري   (Sindh Ambient Air Quality Standards)ڪولٽي سٽينڊرڊ  

سي   ايف  آلٽر    (IFC)آئي  خطاب ڪندي  کي  تقريب  آهي.  وئي  ورزي ڪئي  جي خالف  معيار  جي طئي ڪيل 

ڏنل خالف ورزيون دراصل انهن   ۾  ته رپورٽ  ابڙو چيو  ايڊووڪيٽ زبير احمد  نمائندي  نيٽوالَء ڪوليڪٽو جي 

عنوانين اشيراشير/ عشر عشير به ناهن جيڪي ٿر ۾ ڪوئلي جي منصوبن متعلق  حقيقي قانوني خالف ورزين ۽ بد 

لينڊ سروي، حصول اراضي، معاوضن جي تعين ۽ تقسيم ۽ جانچ پڙتال جي عملن ۾ زميني سطح تي ٿي رهيون  

آهن. هنن عهد ڪيو ته هو ٿر ۾ ڪوئلي جي منصوبن متعلق انساني حقن جي خالف ورزين ۽ مقامي رهواسين کي 

علي پيش   محمد  چيئرمين  فورم جي  فوڪ  فشر  پاڪستان  ويندي.  رکي  جاري  قانوني جنگ  مسئلن خالف  ايندڙ 

شاهه پنهنجي خطاب ۾ چيو ته ٿر ۾ ڪوئلي جي منصوبن سبب مقامي رهواسين کي لڏپالڻ، زرعي زمينن، آمدني 

انهن مسئل آلودگي جهڙا خطرناڪ مسئال درپيش آهن.  پاڻي جو بحران ۽ فضائي  ن جي حل الِء هن جي خاتمي، 

تجديد  قابل  اينرجي جهڙي  توانائي ۽ ونڊ  بدران شمسي  ته هو ڪوئلي جي منصوبن  حڪومت کان مطالبو ڪيو 

توانائي جي منصوبن کي ترجيح ڏي.ٻي صورت ۾ عوامي ايڪشن جي ذريعي ڪول مائننگ ۽ ڪول پاور پالنٽس  

 جي خالف  ملڪي ۽ عالمي سطح تي جدوجهد ڪئي ويندي. 
 


