
 

 
 

 

   

 

 پريس ريليز 

 

 عالمي تحقيقي رپورٽ ۾ ٿر پاڻي منصوبن تي ڳڻتي جو اظهار 

 

ڪراچي، الهور، اسالم آباد)اسٽاف رپورٽر( ٿر ۾ ڪوئلي جي منصوبن سان پاڻي جو بحران ۽ سنجيده مالي توڙي سماجي مسئال جنم وٺندا.  

پاڻي تي اثر ۽ مالي توڙي   فيلڊ جا  تحقيقي رپورٽ ۾ ڪيو ويو آهي. ”ٿر ڪول  ٿيندڙ هڪ  اهڙن خدشن جو اظهار جمعي جي ڏينهن جاري 

هيٺ ٿيندڙ تحقيق هائڊروڪالوجي ڪنسلٽنگ نالي هڪ عالمي اداري ڪئي آهي. رپورٽ موجب ٿر ۾ ڪوئلي جي    سماجي مسئال” جي عنوان

ويندا.   ٿي  پاڻي جي وسيلن کان محروم  نسل زير زمين  ايندڙ ڪيترائي  ٿر جا  استعمال سان  پاڻي جي گهڻي  کاڻين جي کوٽائي الِء زير زمين 

ران منعقد ٿيندڙ آن الئن تقريب کي خطاب ڪندي رپورٽ جي مصنف پال ون چيو، ”ڪوئلي  االئنس فار ڪالئميٽ جسٽس اينڊ ڪلين انرجي پا

ملين ماڻهومستقل زير زمين آبي وسيلن کان محروم ٿي ويندا ۽ انهن کي پنهنجي پاڻي جون    1.65جي کاڻين الِء ٿيندڙ ڊي واٽرنگ سان ٿر جا  

ي ڀاڙڻو پوندو.” هن اهو انڪشاف پڻ ڪيو ته سنڌودرياَء جي نهري نظام  ضرورتون پوريون ڪرڻ الِء ڪوئلي ۽ بجلي پئدا ڪندڙ ڪمپنين ت

نه رڳو هاري    پاڻي جي فراهمي جو هڪ منصوبو تجويز هيٺ آهي. ان منصوبي سان  بجلي گهرن الِء  ٿر ۾ موجود ڪوئلي تي هلندڙ  سان 

وڪهڙو به وڌندو. هن چيو ته ٿر ۾ موجود ڪوئلي تي  آبپاشي الِء موجود پاڻي کان محروم ٿي ويندا پر سنڌ صوبي جي اوڀر وارن عالئقن ۾ س

هلندڙ بجلي گهرن جي ڪولنگ سسٽم کي هالئڻ الِء پاڻي جو چڱو خاصو مقدار گهربل آهي. جڏهن ته ان مقصد الِء سنڌودرياَء جي نهري نظام  

ي ورتو ويو. پال ون موجب ڪوئلي  مان نڪرندڙ پاڻي جي فراهمي واري منصوبي جي سماجي، معاشي ۽ ماحولياتي اثرن جوڪوبه جائزو ناه

جي کاڻين جي کوٽائي الِء ٿر جي زير زمين پاڻي جو گهڻو استعمال ۽ ڪوئلي تي هلندڙ بجلي گهرن کي سنڌو درياَء جي نهري نظام ماڻ پاڻي 

خوراڪ جي پئداوار ۾  جي گهڻي فراهمي سان پاڻي جو سخت بحران پئدا ٿيندو، جنهن سان چوپائي مال جي انگ ۾ گهٽتائي، فصلن جي تباهي،  

گهٽتائي ۽ خوراڪ جي کوٽ جهڙا مسئال شدت اختيار ڪندا. واضح رهي ته اهي مسئال انهن عالئقن ۾ جنم وٺندا جتي اڳواٽ ئي سخت غربت  

  موجود آهي. هن چيو ته پاڻي جي گهڻي استعمال کانسواِء بجلي گهر هالئڻ فني طور تي ناممڪن آهي. پاڻي جي کوٽ سبب ڪوئلي تي بجلي 

پئدا ڪندڙ  بجلي  پاڪستان حڪومت کي  به  ۾  بندش جي صورت  بجلي گهرن جي  پوندو.  بند ڪرڻو  آخرڪار  بجلي گهرن کي  پئدا ڪندڙ 

 ڪمپنين کي ڪيپيسٽي چارجز جي مد ۾ مالي ادائگيون ڪرڻيون پونديون، جنهن سان پاڪستان گردشي قرضن جي بدترين ڄار ۾ ڦاسي پوندو.  

اينوارنمينٽل الء االئينس ورلڊ وائڊ جي اسٽاف سائنٽسٽ ڊاڪٽر مارڪ چارنائڪ چيو ته تحقيقي رپورٽ ٿر  تحقيقي رپورٽ تي تبصرو ڪندي  

۾ لڳندڙ ڪوئلي جي منصوبن جي سماجي توڙي ماحولياتي اثرن تي ٿيندڙ بحث ۾ مثبت ڪردار ادا ڪندي. هن چيو ته ڪولنگ سسٽم کانسواِء  

برپٽ ۾ هئڻ سبب ٿر جي ٿرمل بجلي گهرن ۾ ڊرائي ڪولنگ عملي طور تي ناممڪن آهي.  ٿرمل بجلي گهر عملي طور تي نٿا هالئي سگهجن.  

ان الِء انهن بجلي گهرن ۾ پاڻي جي ذريعي ڪولنگ سسٽم هالئڻ واحد عملي رستو آهي. رپورٽ ۾ موجود انگن اکرن جو حوالو ڏيندي ڊاڪٽر 

بيابان ۾ هوندا انهن مان وڏي پئماني تي پاڻي ٻاڦ يا بخارن جي شڪل    مارڪ چيو ته ڪوئلي جي منصوبن الِء تعمير ٿيندڙ ريزروائر جيئن ته

سيڪڙو لوڻ هئڻ سبب ريزروائر ۾ لوڻ جو مقدار خطرناڪ   0.1۾ ضائع ٿي ويندو. هن چيو ته تجويز ڪيل منصوبن هيٺ فراهم ٿيندڙ پاڻي ۾  

 حد تائين وڌي ويندو ۽ ان سان زمين بنجر ٿي ويندي. 

پاڻي جي  آلٽرنيٽو الء ڪوليڪٽو جي   بجلي گهرن کي  ٿر ۾ ڪوئلي جي  نظام مان  نهري  درياَء جي  نويد مري سنڌو  ايڊووڪيٽ  ايسوسيئيٽ 

فراهمي واري منصوبي تي ٿيندڙ پبلڪ هيئرنگ واري عمل تي تنقيد ڪئي. هن چيو ته پبلڪ هيئرنگ ڪورونا وبا وارن ڏينهن ۾ منعقد ڪئي 

باوجود الڪ ڊائون سبب عملي طور تي ان ۾ شريڪ ٿي نه سگهيا. هن چيو تهي پبلڪ وئي، جڏهن مقامي ماڻهو پنهنجي سموري دلچسپي جي  

هيئرنگ ۾ مقامي ماڻهن جي شرڪت غير تسلي بخش هئڻ سبب اهو عمل شفاف نه هو. هن ڪوئلي تي بجلي گهرن الِء پاڻي جي فراهمي واري  

 حقيقت جي ابتڙ قرار ڏنو.  منصوبي جي اينوائرنمينٽل امپيڪٽ اسيسمينٽ ۾ موجود انگن اکرن کي غلط ۽  

پاڪستان فشرفوڪ فورم جي چيئرمين محمد علي شاه چيو ته اها ڳاله انتهائي افسوس واري آهي ته جڏهن دنيا معاشي ۽ ماحولياتي سببن جي  

ڪري ڪوئلي جي منصوبن کي ڇڏي رهي آهي ۽ قابل تجديد توانائي جي ماحول دوست منصوبن طرف وڌي رهي آهي، پاڪستان ڪوئلي  

هڙي ماحول دشمن ٽيڪناالجي طرف وڌي رهيو آهي. هن چيو ته حڪومت جي توانائي سان الڳاپيل غير موزون اوليتن سبب ٿر جي ماڻهن ج

کي بي دخلي، روزگار کان محرومي، پاڻي جي کوٽ ۽ ٻين ماحولياتي مسئلن کي منهن ڏيڻو پيو پوي. هن گهر ڪئي ته ڪوئلي جي ماحول  

 ومت قابل تجديد توانائي جي ماحول دوست منصوبن کي اوليت ڏئي.   دشمن منصوبن کي بند ڪري حڪ 

 


