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حقوق کے لیے قلم اٹھائیں
تبدیلی کا سبب بنیں
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بوڈو برادری کی کہانی
کئی صدیوں سے نائیجرڈیلٹا میں بسنے والے
بوڈو کے لوگ نے ماہی گیری اور کھیتی باڑی
پر گزارا کیا ہے۔ اٹھائیس اگست دو ہزار آٹھ کو
یہ بردبار زندگی اچانک تبدیل ہوگئی جب تیل
کی شیل پائپ الئن میں شگاف سے رسنے واال
ہزاروں بیرل تیل قریبی کریک میں چال گیا۔
بوڈو کے اردگرد کی زمین اور پانی تیل سے
گندا ہوگیا۔ یہ شگاف سات نومبر تک جاری رہا۔
دسمبر دو ہزار آٹھ کو دوسرا شگاف شروع ہوا
جو دس ہفتوں تک رستا رہا۔ دونوں شگاف کی
وجہ آالت میں خرابی تھی۔ اس تیل نے لوگوں کا
ذرائع معاش اور ماحول کو تباہ کر دیا۔ کریک یا
کھاڑی میں موجود مچھلی یا تو مر گئی یا آلودگی
سے دور چلی گئی۔ کوئی مناسب صفائی نہیں
کی گئی ہے :یہ عالقہ اور پانی آلودہ اور نا قابل
استعمال ہیں۔ ماہی گیری اور کھیتی باڑی
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Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X ODW
United Kingdom

amnesty.org /individuals-at-risk

کو پہنچنے والے نقصان کے نتیجے میں بوڈو
میں خوراک کی قلت اور اشیاء خوردو نوش کی
قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جون دو ہزار گیارہ
میں پائپ میں تیسری لیک نے ان خدشات کو
تقویت دی ہے کہ شیل کی پائپ الئن پرانی اور
مزید لیک کا امکان رکھتی ہے۔

صدر گوڈلک جانتھن کو لکھیں

 nکہ وہ بوڈو میں آلودگی اور اس کے مقامی
آبادی پر اثرات کی نگرانی کریں اور اس بات کو
یقینی بنائیں کہ صفائی ضرور ہو۔
 nاس بات پر زور دیں کہ وہ عوامی سطح پر
صفائی کی کارروائی اور اس سے جڑے تمام
پہلوں کی شفافیت کا وعدہ کریں۔
 nان سے کہیں کہ متاثرہ برادریوں کے نقصانات
تیل کے رسنے کے نتیجے میں بوڈو کے کئی
کا مکمل ازالہ کیا جائے اور نائیجر ڈیلٹا میں تیل
افراد کو مزید غربت میں دھکیل دیا گیا ہے۔
کی کمپنیوں کے طریقے کار کا دوبارہ جائزہ لیں
دریں اثناء آلودہ زمین ،پانی اور فضاء ان کی
تاکہ آلودگی کو روکا جاسکے ،تیل کے اخراج
صحت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔
کی تیز اور موثر صفائی کو یقینی بنایا جائے اور
بوڈو برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں
متاثرہ لوگوں کو مناسب معاوضہ یقینی بنایا جائے۔
 nانہیں تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کا کہیں تاکہ
اپنی ایک تصویر ان دو میں ایک لکھی ہوئی
نائجر ڈیلٹا میں شیل کی ماحولیاتی قوانین پر عمل
عبارت کے ساتھ بنائیں‘ :ہم بوڈو برادری کی
داری کی رپورٹ تیار کرے اور اسے لوگوں کے
حمایت کرتے ہیں’ یا ‘بوڈو میں تیل سے پیدا
آلودگی صاف کریں’۔ اپنا پیغام انگریزی میں لکھیں۔ سامنے رکھے۔

”“We support the Bodo community
”“Clean up the Bodo oil spills

اگر آپ کرسکیں تو یہ تصویر شیل پمپ یا شیل
کے دفتر کے باہر لیں۔
اپنی تصویر اس پتہ پر ارسال کریں:
http://www.flickr.com/photos/medianaija/
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