
مارٹم  پوسٹ کا پروپیگنڈے اور واویلے کے انڈسٹری  شوگر   
 

کا درازی کی قامت تیرے ظالم جائے کھل بھرم   
ےنکل خم و پیچ کا خم و پرپیچ ء طرہ اس اگر  

 
ہشا نعیم طارق تحریر و تحقیق  

 
ع مناف اور انویسٹمنٹ ایکڑ فی کی کسان  

 کو پنجاب آف گورنمنٹ  اور سروے عمومی کے عالقوں مختلف  کے پاکستان )
مطابق کے رپورٹ گئی کی پیش سے طرف میری  ) 
171000 زمین ٹھیکہ بمعہ الگت پیداوری ایکڑ فی کی گنے   
 لگا بھی ایکڑ فی من ہزار آپ اگر اور ایکڑ فی من سو آٹھ پیداوار اوسط کی گنے
198000 رقم والی ملنے بعد کے ٹیکس روڈ کو کسان تو لیں  

 
ہ ساالن ایکڑ فی روپے ہزار ستائیس  27,000 منافع  ایکڑ فی کا کسان  کر نکال  اخراجات  

 
منافع  شدہ حاصل اور انویسٹمنٹ ایکڑ فی کی مل شوگر  

  
400000 قیمت کی چینی گرام کلو 4000 والی بننے سے ایکڑ ایک کے گنے   

والی نکلنے سے ایکڑ ایک کے گنے  by product 77000 قیمت کی  بگاس 
15000 قیمت کی مڈ پریس والی نکلنے سے ایکڑ ایک کے گنے  

شیرہ والے نکلنے سے ایکڑ ایک کے گنے  molesses 45000 قیمت کی  
سیرپ گلوکوز ، میلٹنگ سٹیل ، گتہ ، بجلی ذریعے کے ایڈیشن ویلیو عالوہ اسکے  

۔  ہے جاتا کیا حاصل کیا  کیا جانے نہ اور ،  

 
 کے گنے پلس 500000 رقم خطیر والی ملنے سے ایکڑ کے گنے کو مل شوگر
198000 خرید قیمت   کل کی ایکڑ ایک  

 
 اور اخراجات کے پراسیسنگ والے ہونے  اندر کے مل کے ایکڑ ایک کے گنے
260000 تقریبا   ادائیگی کل والی جانے کی کو کسان  



000027 تقریبا   منافع کم از کم واال ہونے  حاصل سے گنے ایکڑ فی کو شوگر  
 

تقریبا   ہزار ستائیس 27000 منافع  واال ملنے بعد کے  محنت کی سال  پورے کو  کسان یعنی  

 

 ستر دوالکھ 270000 منافع واال ملنے سے گنے کے ایکڑ ایک اسی کو مل شوگر
 ناجائز ، نرخ ہوئے  بڑھتے کے روز آئے کے چینی عالوہ اسکے ۔ تقریبا   ہزار

 اسکے چوری ٹیکس اور ریبیٹ ، سبسڈیز یحکومت ، ہیرپھیر میں وزن ، کٹوتیاں
۔ہے عالوہ  

 
 حاصل سے گنے ایکڑ ایک کا مل شوگر ایک میں پاکستان مملکت   وقت اس گویا
۔ ہے زیادہ گنا دس سے منافعے کے کسان منافع ممکنہ واال ہونے   

 
بدنام ہیں جاتے ہو تو ہیں کرتے بھی آہ ہم   

ہوتا نہیں چرچا تو کرجائیں بھی قتل وہ  ! 
 

 سانپ ، سختیاں موسمی ، طوفان ، ہوا ، گرمی ، سردی سال پورا کسان طرف ایک
 اور ہے کرتا کاشت گنا سے محنت بھرپور کر لے لے قرض اور کر بھگتا بچھو

 آپ ہے۔ ہوجاتا حاصل گنا بیٹھے گھر ساتھ کے سکون کو مل شوگر طرف دوسری
 ہے ظالم کون ہے۔ مائل کون پہ انصافی بے اور ہے کون پر حق کہ کریں انصاف

؟  مظلوم کون اور   
ہوں چھوڑتا پر آپ میں فیصلہ  !! 

 حکومت   سال اس اور ہوں دار ذمہ مکمل میں کا اخراجات پیداواری  کے کسان )
 یقینا   جو تھی بھیجی کر بنا رپورٹ کی پروڈکشن آف کاسٹ نے میں کو پنجاب
 ندھیرے ا مکمل ہم سے طرف کی مل شوگر ۔ ہوگی گئی پرکھی جانچی سے تفصیل
 شوگر نہیں۔ رسائی میری تک اعدادوشمار اور ڈیٹا کے ان کیونکہ ہیں میں

اعدادوشمار تمام کے انڈسٹری  wikipedia اور پیرامیٹرز انٹرنیشنل دیگر اور 
 کسی اور ہیں گئی کی  درج سے اندازوں ذریعے کے معلومات کی اداروں پاکستان
نہیں کیبل ایپلی کیلیے عدالت  ) 

 


