
جي  سٽ۽ پاور پالن ڪواري فطرت مخالف بيه ائيٽجي کو ينڻجي کا وئليڪ۾  رٿ)پ ر(  راچيڪ

مقامي  ڪجي ه راچيڪاظهار  يلڏگ وڙآهي. اه يوڇڏ ائيڻکي زهريلو ب يڻجي زميني پا رٿ ڪجڙجو

جي تناظر  ڻيٿزهريلو  يڻجو زير زمين پا رڪرپارٿسبب  ائيٽجي کو ينڻجي کا وئليڪاندر  رٿ۾  لٽهو

جي صورتحال '' جي  يڻپا ڙيندٿجي تبديل  رٿپاران '' ٽولپمينڊ يبلٽيوڪفار ا ٽيوٽيٽريسرچ انس ليسي۾ پا

ويو.  يوڪماهرن پاران  اپيلڳجي رونمائي تقريب دوران ال ٽتحقيقي رپور ڪه يلڪ ريڌپ ٺسري هي

 وئليڪ۾  رٿته  وچي ائينديٻڌتحقيق مان مليل نتيجا  الپرٽمصطفي  ڙندڪتي تحقيق  يڻجي پا رٿان تقريب ۾ 

وارن  يڻجي ذميني پا رٿسبب  ڻرڪ ڙوڇغير ذميواري سان  يڻپا ڙرندڪمان ن ائيٽجي کو ينڻجي کا

 ريڪ ڻکي زهريلو پ يڻزميني پا ڙوڇجو  يڻپا نوڪجو  وئليڪپاسي  ئيٻ۽   ييندٿپيدا  ٽذخيرن ۾  کو

 ا،ٽوٻ ،ٽڻ ڻ۾ و يڻاڙگوآهي.  ينٿخراب  يڻ۾ جر جو پا وڻاڙگو ڻرڪرهيو آهي، جنهن جو واضح ثبوت 

 وڻتمام گه يڻپا رندرڪمان ن ينڻجي کا وئليڪتہ  وڇويا آهن.  يٿکوه خراب  يڙپوکي الئق زمين تو

پاسي قائد اعظم  ئيٻمادا شامل آهن.  يمائيڪ ڪخطرنا ياٻ يڙتو ڻزهريلو آهي، جنهن ۾ سنکيو، شيهو، لو

پئسو  وڌکي سئنون س وئليڪ ڪبين ميهو تہ عال ڻجو چو مالڪاحسن  رڪٽاڊجي پروفيسر  يٽيونيورس

جي  رواسينٿعمل  وڙرهي آهي ۽ اه ريڪمدد  لڪنيڪيٽمنصوبن ۾  نڙجه ولڪرٿپر  يڏ يٿتہ ن

 ڪٽاي يوزيشنڪا ڊعارف حسن لين ڻواڳريت مشهور سماجي ا يڳرهيو آهي. سا يڙفطري زندگي اجا

سنئون  وڌقانون س وڪجي هي،واري دور جو آ يتٺڪچيو تہ اهو قانون ُمدي خارج ۽ بي نديڪتي تنقيد 

 جي ينڻجي کا وئليڪ۾  رٿ. هن چيو تہ وٿجو رستو کولي  ڻرڪجي وسيلن تي قبضو  هنڻمقامي ما

۾ مقامي  رٿموجب  ڻجي قبضي ۾ اچي ويندو. سندس چو مپنينڪ ولڪ رٿسان سمورو  ائيٽکو ڪيڌو

مذمت  وڪآهن، جي رهيا يٿسبب تباه  اٿر ولڪرٿماحول  يڙجهنگلي جيوت تو ن،ٽوٻ ن،ڻآبادين جي و

جي  رٿ۾  رٿهو تہ  ڻجي رهنما انيس هارون جو چو سٽفار هيومن رائي ميشنڪعمل آهي. نيشنل  وڳجو

جي هن وقت سخت ضرورت آهي. سندس  ڻ۽ ماحولياتي نظام کي بچائ لڊوايو من ي،ڻهڪ يڻمنفرد ره

هئا پر ان جي باوجود  اڪچاچي  ٺنشاندهي هي ڳوقت ا وڻمسئال گه اپيلڳسان ال يڻجي پا رٿموجب  ڻچو

 يڀڃڪڙسئين انساني حقن جي  يڌس اڪرهيون آهن جي يڌو تيڳا اتارڳ۾ ل ائيٽجي کو وئليڪ مپنيونڪ

 ڙجي ذخيرا رکند وئليڪ۾  رٿنامياري صحافي سهيل سانگي چيو تہ  ڙسان تعلق رکند رٿآهي. ان تقريب ۾ 

 ٽ۾ غذائي کو رٿ ائيٽجي کو جنهنآهي،  ٽيڪباس ڊجو فو رٿزمين دراصل  رٽلوميڪ وائرڪاس 9000

ينديڇڏ ريڪ۾ زرخير زمين کي تباه  رٿ۽  ينديڏکي جنم  . 


