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  ٻه אکر
  

 ڇاڙين جيَي پِسنڌي ٻوليَء جي لفظن ۽ ضمير ،سنڌي אدب جي محنتي ۽ جاکوڙي אديب
سائنسي پنهنجيَء تخليقي سوچ کي منطقي نتيجن ڏאنهن وٺي ويندڙ سڄاڻ محقق، حوאلي سان 

منفرد تنقيد تنقيدي אدب جي -سنڌيَء ۾ سياسي، توڙيندڙَ پڻ ۽ אن جي وאڌאري ال پاאدب جي چاهك
ڊאكٹر محبت ٻرڙي ) منهنجي ڀاُء (،رهنما ۽ אستادسماجي ، مترجم، سياسي אڳوאڻ ۽ كاركن، نگار
سٻاجھي عوאم جي خدمتن ۾ هك هك نئين مرتب كيل كتابي موאد سان سهڻيَء سنڌ جي جي 

  .ڀيرو ٻيهر حاضر آهيون
َهن كتاب  ي تجزيائ-۾ پيش كيل سياسي‘ حكمرאن، אيم كيو אيم ۽ سنڌي عوאم: سنڌ’ِ

ِلکيا ۽ وقت سر سنڌ جي نمائنده َمضمون، چئي سگھجي ٿو، ته ڊאكٹر محبت ٻرڙي אن مقصد سان 
  ۽ غدאرينساڻن كيون ويندڙ سازشنته جيئن نه رڳو سنڌي ماڻهن کي  ۽ رسالن ۾ ڇپايا، אخبارن

 کي سمجھندي، سنڌ جي سياست ، پر سنڌ جي سياسي ۽ سياستي وهكري سگھجيرکيکان باخبر 
حكمرאنن جي سوچن ۽ عملن کي به ڄاڻي /אيجنسين/شخصن/تنظيمن/ُ۾ كردאر אدא كندڙ ڌرين

 هنن . كجھ مناسب ۽ تكڑא قدم سوچي سمجھي کڻي سگھجن الهن אنته جيئن ،سگھجي
پاَء کڻڻ ال آماده ُ ۽ عملي א، سجاڳ كرڻمضمونن جو هك مقصد سنڌي ماڻهن کي אتساهه ڏيارڻ

 هي مضمون .دنيا سان كلهو كلهي سان گڎאئي هلڻ ال تيار كرڻ به آهيكرڻ به آهي، ته 
ِعكاسي كن ٿا، پر אسان ڏسي سگھون ٿا منظرنامي جي سياسي ع جي 1997ع کان 1990جيتوڻيك 

َكردאر ٿوري گھڻي مٹ سٹ سان هاڻي به ۽ ظاهر مخفي توڙي   غير سياسي۽سياسي َته אن دور جا 
אن حوאلي سان، هن  . پڻ ساڳين ئي پيچرن تي אڳتي وڌندڙ آهنرتوتَ ۽ אنهن جا كساڳيائي آهن

كارج אڃا قائم هك كتاب جو كتاب جو موאد אسان جي אڃا به رهنمائي كري سگھي ٿو، ۽ هن 
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َهن كتاب ۾ אسان کي ڄاڻايل دور جو تاريخي ركارڊ به ملي ٿو، جيكو پڻ كتاب جي  .آهي
  .ُكارج بابت سڌ ڏئي ٿودאئمي  ۽ ٻئي ِڏאنهن نيندڙ آهيאهميت کي مستقل حيثيت 

 لکجڻ ۽ ڇپجڻ جي، هك خاص ترتيب سان پيش سندن کي، قطع نظر مضموننكتاب جي 
هر مضمون جي آخر ۾، אن  موضوعي طور هك سلسلو ٺهي سگھي، پو به  ته جيئن آهي، ويوكيو

  .، تنهن جي نشاندهي كئي وئي آهيجي ڇپجڻ جي تاريخ ۽ جنهن אخبار، رسالي ۾ אهو ڇپيو
 سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جي  ۽ جنهن به طريقي سان، ته ڊאكٹر محبت جيكو كجھ بهڏٺوאسان 

پائيَء سان كيو، ۽ אن معاملي َن مكمل سچائيَء ۽ بي ڊڑيَء تائيَڀلي ال بهتر سمجھيو، אهو مرڻ گھ
 منجھس .ُسستيَء، الچاريَء ۽ اللچ کي پنهنجي ٿورو به ويجھي אچڻ نه ڏنوقسم جي به ۾ كنهن 

نهن مقابل ُ همٿ به هئي ته حوصلو به، ۽ ڏאڍ سان م۾، جن هئاَپيار ۽ محبت جا אنيك جذبا موجزن 
پاڻ منجھ אهڑي ئي جذبي، همٿ، حوصلي ۽ سگھ کي پيدא كرڻ جي  אسان کي ...ٿيڻ جي سگھ به

َگھرج آهي، جيكڎهن אسان جي پنهنجي ڏيهه، ڏيهين سميت سڄي אنسانذאت ۽ ماڻهپي سان אڻ مئي  ُ َ
  .محبت آهي

  .ساٿ سالمت
   رياضت ٻرڙو-                                         ع، قنبر         3006 אپريل -3

 
 
 

  
  

ي ؟ئ  م آ چ ب  ھ   ئڻ    

  
چون ٿا ته ٿورאئيَء جو غالم ٿي وڃڻ خرאب آهي، پر אهو تهائين خرאب آهي جو گھڻائيَء جو 

  .غالم ٿي وڃجي
אنهيَء ۾ كو شك ناهي ته אسين سنڌي ماڻهو هك قوم جي حيثيت ۾ سياسي ۽ معاشي طور 

 ٿي پيا آهيون، نه رڳو ٿورאئيَء جا، غالم ٿي ويا آهيون، ۽ كڑو سچ אهو آهي ته ذهني طرح به غالم
ٿورאئي سنڌ ۾ رهي ٿي ۽ دهشتگرديَء وسيلي אسان کي غالم ٺاهي ويٺي آهي ۽ . پر گھڻائيَء جا به

دهشتگردن . گھڻائي پاكستان ۾ رهي ٿي ۽ فوجي قوت وسيلي אسان کي غالم بنائي رکيو אٿس
אهي هٿ . جي مدد مليل آهيکي فوجي قوت سان گڎ ٻين به كيترن ئي ظاهري توڙي ڳجھن هٿن 

ُغدאر سنڌي وڏيرא شاهيَء، مال شاهيَء ۽ كامورא شاهيَء جا به آهن، ته كجھ سياسي אڳوאڻن سان گڎ 
אهي قوتون سنڌ توڙي . ٻين אنهن قوتن جا به، جن کي אسان جي نوجوאن نسلن ڏٺو ئي ناهي

אهي يورپ ۽ ). ود آهن۽ موجود نه هوندي به موج(پاكستان جي سرحد אندر ڄڻك موجود ئي ناهن 
آمريكا ۾ رهندڙ آهن ۽ אنهن سڀني جي سربرאهي آمريكي سامرאج كري رهيو آهي، ۽ אسان کي 

  .غالم بنائيندڙ قوتون אن جون غالم آهن
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אنهيَء ۾ به كو شك ناهي ته سنڌي قوم جو چڱو وڏو حصو אن غالميَء کي محسوس كندي 
رٹيَء جي אمن، אنصاف، آزאديَء، برאبريَء، אن كري هر سياسي پا. אن مان آجپو ماڻڻ گھري ٿو

ڀائپيَء، جمهوريت ۽ سماجي، سياسي ۽ معاشي آچار ۽ خودمختياري جي پروگرאم جي آجيان كندي 
سنڌي ماڻهوَء سنڌ سان . ِ۽ אن جو ساٿ ڏيندي پنهنجي سر گھر ۽ ٻار جي به پروאهه نه كئي آهي

كنهن نموني كو نه كو عمل كيو غدאريَء ۽ سنڌ مٿان آمريت جي هر قدم خالف كنهن نه 
ضرور آهي، پر אكثر ٿيو אئين آهي ته سياسي پارٹين جي سربرאهن پنهنجي ظاهر كيل مول متن ۽ 
مقصدن تان ڦري، ڳجھ ڳوهه ۾ جوڙ توڙ ۽ سازش كري سنڌي عوאم کي الڳيتي ڌوكي ۾ پئي 

ُن، پر ڀٹي صاحب سنڌي ماڻهو אيوبي، يحياوي ۽ ضيائي آمريت خالف وڙهيا ئي نه آه. رکيو آهي
جي جي دور ۾ كيل كجھ آمر قدمن جي خالف عمل كيو آهي، سنڌي ماڻهو ون يونٹ خالف 
وڙهيا آهن، سنڌي ٻولي ۽ ثقافت کي ميارن جي سازش خالف وڙهيا آهن، جمهوريت ۽ آزאديَء جي 

سنڌ جي پاڻيَء ۽ ناڻي تي ڌאڙي خالف وڙهيا آهن، وغيره، پر אفسوس جو . حق ۾ وڙهيا آهن
سي אڳوאڻن سنڌي عوאم جي زور تي سچائي ڏيکارڻ بدرאن سازش، غدאري ۽ هيرא ڦيري كري سيا

سنڌي عوאم کي אڃا به وڌيك لتڑ جو شكار پئي كيو آهي ۽ سنڌي ماڻهن جو ڀروسو پئي وڃايو 
مجبوري אها آهي ته سياسي پارٹيَء کان سوא سياسي تبديلي نه ٿي آڻي سگھجي، جڎهن ته هر . آهي

ي پاڻ کي سچي، مخلص ۽ وفادאر سڎאئيندي به پنهنجي قول ۽ فعل ۾ سچي، مخلص ۽ سياسي پارٹ
אهڑين ڦڑتين گھڑتين ۽ غدאرين جي گورک ڌنڌي ۾ سنڌي عوאم אڙيو پيو . وفادאر ثابت نه ٿي آهي

אنهيَء ۾ به . אن كري אڃا به وڌيك بيوسيَء، مايوسيَء ۽ محروميَء جو شكار ٿي رهيو آهي. آهي
. سنڌي عوאم ڏאڍو سجاڳ، برجستو، هوشيار، אكابر ۽ چاالכ نه ٿي سگھيو آهيكو شك ناهي ته 

جمهوريت ۽ آجپو ماڻڻ، دستوري ۽ אنساني حق حاصل كرڻ، پاڻ تي ڀاڙڻ ۽ پاڻ وهيڻو ٿيڻ ال جن 
אن ۾ . ڏאهپن، لياقتن ۽ گڻن جي گھرج آهي، سنڌي ماڻهو אن معيار ۽ ماپ کي پهچي نه سگھيا آهن

قوتن جو هٿ ضرور رهيو آهي پر جمهوريت ۽ آزאديَء جي ) يهي توڙي پرڏيهيڏ(غاصب ۽ بدمعاش 
سنڀال ال هر وقت چوكس ۽ אهو به گھربل حد تائين، كڎهن به نه رهيا آهن ۽ אهو ئي خاص سبب 

جي אثر ۾ אچي ) كوڙي پچار(ُآهي جو هو مذهبي، شخصي، قومي وغيره نعرن يا پروپيگنڈא 
حق حساب كرڻ کان سوא ئي غدאرين کي به ڄڻك معاف كريو جذباتي ٿي وڃي ٿو ۽ كڎهن ته 

  .ڇڎي
کي אيندڙ چونڈن ۾ ) سينئر(אهو ڏسي، ٻڌي ۽ پڑهي ڏאڍي حيرت ٿي ته آمريكي صدر بش 

کٹڻ ال پنهنجي عوאم آڏو אهڑي پرڏيهي پاليسيَء جو אعالن كرڻو پوي ٿو جيكا نه رڳو سندس 
אها ٻي ڳالهه آهي ته אها حقيقت . ( کي به پسند هجيمخالف אميدوאر تي برتري رکندڙ هجي پر عوאم

۾ عوאم جي مفاد وٹان آهي يا آمريكي سامرאجي قوتن جي مفاد وٹان، جيكي خود آمريكي عوאم 
کي بيوقوف ۽ ٻگھلو بنائي رهيون آهن جيئن ته آمريكي خوشحالي دنيا جي ڦرلٹ تي پيڑهه رکي 

آهي جيكو پنهنجن حاكمن کي ڦرلٹ کان ٿي אن كري كجھ نه كجھ ڏوهاري אتي جو عوאم به 
بهرحال، سوچڻ جي ڳالهه אها آهي، ته אتي جو عوאم پنهنجن سياسي אڳوאڻن جي ڏيهي ). جھلي نه ٿو

. ئي نه، پرڏيهي پاليسيَء کي به ڌيان سان ٻڌي ۽ جاچي ٿو ۽ پو سوچي سمجھي ووٽ كري ٿو
نجي كيل مقصد ماڻڻ ۾ ناكام جيكڎهن אهڑو كو אتفاق ٿي پوي ٿو جو کٹي آيل אميدوאر پنه
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مارگريٹ ٿيچر، برطانيا جي . وڃي يا אن کان ڦري وڃي، ته پو سندس אقتدאر کي خطرو ٿي پوندو
وزيرאعظم، بظاهر جنهن مسئلي جي كري پنهنجو אقتدאر وڃائي ويٺي אهو هو عوאم جي مرضيَء 

  . خالف پول ٹيكس مڑهڻ جو مسئلو ۽ אن تي عوאم جو زبرو وڳوڙ
 جا عوאم אيڎא سجاڳ هجن، پنهنجن چونڈيل نمائندن جو هر گھڑيَء حساب كتاب جن ڏيهن

אيتري قدر جو (َكري سگھندא هجن، جي منجھن كو غدאر پيدא ٿي پوي ته אن جي کل אڊيڑي رکن 
ُ، אن سان אها جٺ كن جو هو ياحياتيَء كنڌ کڻي نه سگھي، אتي )سزא ڏين“ کيس”ُمئي کان پو به 

گرאم هكڑو ظاهر كري אقتدאر ۾ אيندي ئي يا אقتدאر جي حصول ال پنهنجن منشور، مقصد ۽ پرو
אتي جو عوאم پنهنجن حاكمن جي ڀيٹ ۾ پوئتي . مول متن تان ڦري وڃڻ كو سولو كم ناهي

عوאم جي سجاڳيَء، سمجھ ۽ سوچ جا . هجڻ باوجود پنهنجا حق ۽ אهي حق ماڻڻ جا رستا ڄاڻي ٿو
پر هتي رڳو هكڑو ننڍڙو مثال تنوير عباسيَء جي سفرنامي سوين مثال بيان كري سگھجن ٿا، 

אن کان ميل کن אڳيان אن الهيَء کان خبردאر كرڻ جا . روڊ ۾ ٿوري الهي آهي: ...مان پيش كجي ٿو
אيڎيَء خبردאريَء جو كارڻ אهو آهي ته جيكڎهن אن الهيَء سبب كنهن جي كار . بورڊ لڳل آهن

كومت تي كيس وجھندو ته توهين אسان کان ٹيكس وٺو کي كنهن به طرح نقصان پهتو ته هو ح
ٿا پر توهان جي ٺهرאيل روڊ אسان کي فالڻو هاڃو پهچايو آهي، אن كري ڏنڈ ۽ مرمت جو خرچ ڀري 
َڏنو وڃي ۽ كورٹون אكثر אنهن جي حق ۾ فيصلو ڏينديون آهن جنهنكري حكومت کي چٹي 

  .ڻايا وڃن ٿاאن چٹيَء کان بچڻ ال אهڑא بورڊ ه! ڀرڻي پوندي آهي
אسين به سالن کان وٺي سوين قسمن جون ٹيكسون، رאئر ۽ ڍلون ڀريندא رهيا آهيون پر ڇا 
كڎهن אهو جائزو ورتو آهي ته جنهن كم ال ٹيكس ورتي وڃي ٿي، אهو پورو ٿيو يا نه؟ جيكا به 

نهنجي سياسي پارٹي، جيكو به منشور ظاهر كري ٿي، ڇا אن جو جائزو وٺون ٿا؟ ۽ جيكڎهن אها پ
َظاهر كيل منشور تان ڦري وڃي، ته ڇا سندس كن مهٹ كريون ٿا؟ جڎهن عوאم باشعور نه 
هوندو، پنهنجا حق ڳڻي ڳوتي نه وٺندو، ته پو حكومت ۽ سياسي پارٹين جا אڳوאڻ به אهوئي كندא 

ويهه سيكڑو سيٹون کڻندڙن . پيا وكامن“ گھوڙא”نمائندא ناهن ... رهندא جيكو سنڌ ۾ چالو آهي
کي پنجاهه سيكڑو وزאرتون، وزאرت وٺڻ کان پو سنڌي ماڻهن ۽ سنڌ سان غدאريون ۽ אرهه 

  ....!زورאيون
عوאم کي “ آزאد אميدوאر”ڇا سياسي پارٹيون پاڻ کي عوאم ڏאنهن جوאبدאر سمجھن ٿيون؟ ڇا 

جو ليکين ٿا؟ جيكڎهن אهي عوאم ڏאنهن جوאبدאر ناهن ته پو عوאم אنهن جو ساٿ ڇو ڏي، אنهن 
  بائكاٽ ڇو نه كري؟

َڇا پاكستان جي ٺهرאَء ۾ كنهن به قسم جي لڎپالڻ جو ذكر هو؟ ڇا سياسي پارٹيون אهو 
ِكٿي سگھيون هيون، ته مذهب جي آڙ ۾ جھيڑא ٿيندא ۽ لکين ماڻهن جون حياتيون ڳهي ويندא؟  َ

کسڻ ال אنهن قتلن جو ذميوאر كير؟ ڇا ذميوאرن کي جوڳيون سزאئون مليون؟ كرאچي سنڌ کان 
ڇا عوאم کان رא ورتي وئي هئي؟ جي نه، ته كرאچي ڇو کسي وئي؟ ڇا ذميوאر فردن جو ڳاٹو 
پكڑيو ويو؟ سنڌ אسيمبليَء جي ٺهرאَء باوجود كوڙن كليمن ۾ لکين אيكڑ آباد ٻنيون ڇو ڏنيون 

ئا، ؟ جيكي אن ڏوهه ۾ شامل ه)ُجڎهن ته ساڳي قسم جي ٺهرאَء کي پنجاب ۾ مان ڏنو ويو(ويون 
سنڌي ٻوليَء کي . אنهن کي كا سزא ملي؟ سنڌي ٻوليَء ۽ ثقافت کي ميسارڻ جي سازش ٿي
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ڇا ذميوאر فردن سان . پنهنجي ئي وطن ۾ אوپرو كيو ويو ۽ אن جي سركاري حيثيت ختم ٿي
ليکو ٿيو؟ پنجاب، سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان تي ڀارتي ٻولي مڑهي وئي، אن کي قومي حيثيت ڏئي 

ڇا ڏوهارين کي كجھ ٿيو؟ . ي عالمي אنساني אصولن جي ڀڃكڑي كئي وئيزوريَء رאئج كر
ون يونٹ سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان ال هك عذאب هو، خاص طرح سنڌ خالف وڏא ڏوهه ٿيا، سنڌ جو 
مال ملكيت ۽ پيدאوאر ٻنهي هٿن سان ڦريا ويا، אنهن جو كو حق حساب ٿيو؟ دستور موجب 

 سال 30 ساله ڄمار ۾ 45ئي غدאري آهي، پر پاكستان جي جمهوري ملك ۾ مارشل ال مڑهڻ אنتها
ڇا ذميوאر جنرلن ۽ سندن ساٿين کي كورٽ ۾ آندو ويو؟ جمهوري ملك . مارشل ال رهيو آهي

جيئن بنگال، سنڌ ۽ (خالف אن אنتهائي غدאريَء جو ڇا ٿيو؟ پنهنجي ئي ڏيهه جي مختلف حصن 
و قتل كرڻ ڇا ڏوهه ناهي؟ ڏوهارين کي تي فوجون چاڙهي وڃڻ ۽ אتي جي رهاكن ج) بلوچستان

كجھ ٿيو؟ هتي جي حقيقي قومن کي نه مڃڻ، אنهن جي تاريخي حقن جو אحترאم نه كرڻ، عوאم 
ُجي אنساني حقن کي كا به אوليت نه ڏيڻ، ماڻهن کي אڻ پڇيو ۽ بيڎوهو سالن جا سال كاٺ ۾ 

اڻهن کي سياسي گمرאهيَء ۾ رکڻ، كڇڻ، پڇڻ ۽ رא جي אظهار تي پهرא وغيره ڇا ڏوهه ناهن؟ م
آهي كو، .... جو وكامڻ“ گھوڙن”کي خريد كرڻ ۽ “ گھوڙن”ڦاسائڻ، سياسي ويساهه گھاتي كرڻ، 

جيكو عوאم ڏאنهن ذميوאر هجي؟ ڇا حكمرאن ۽ سياسي אڳوאڻ عوאم کان وڌيك ٻلوאن آهن؟ 
 ته بنگالي عوאم مڑسي كئي. ع ۾ عوאم جي مڑسيَء جنرلن کي جھكڻ تي مجبور كيو1983

ووٹر لسٹون ۽ قومي . سندن ٻولي قومي ٻوليَء طور برقرאر رهي ۽ چاهيائون ته آزאد به ٿي ويا
سڃاڻپ كارڊ سنڌيَء ۾ به ٺهن ٿا، مڑسي كئي אٿئون ته كجھ אدאرن ۾ سنڌي ٻولي بچي به وئي 

جيكڎهن ليکو چوکو هجي ته ڇا حكمرאن عوאم کي دسي سگھن ٿا؟ حكمرאن كيڎא به ظالم . آهي
عارضي شكستون ته ٿي سگھن ٿيون پر عوאم سجاڳ هجي ۽ دאئمي طرح مار کائي وڃي، هجن، 

  .אهو ممكن ناهي
אنگريزن (سنڌي ٻوليَء کي قومي حيثيت ناهي . ِسنڌ هزאرين هچائن جي ور چڑهي وئي آهي ، سنڌي قوم אقليت ٿي وڃڻ جي ويجھو آهي، زمينون ۽ )َجي دور جيترو به حق نه ڏنو ويو آهي אرين جي حوאلي ٿي ويا، سنڌ جو پاڻي ۽ ناڻو کسجي ويو، كاالباغ ڊيم ٺاهڻ ال سنڌ کي كارخانا ڌ ۽ ( نقشا کلئي عام ڇپجي رهيا آهن، دهشتگرد محفوظ آهن ۽ محب وطن سڎيا پيا وڃن پمفليٹ ۽ڌאريا سنڌ ۾ אچي ويا آهن ۽ אڃا به אچن پيا، سنڌ ۾ سنڌ کي ئي ورهائڻ جي تعليم ڏيندڙ كتاب، ِبهاري ۽ ٻيا لکين . كا ڌر ئي نه ٿو سمجھيو وڃي) ُجنهن جي سكڻ ۽ كلرאئجڻ جو خطرو آهي( ُ۽ كوهستان سكل، بک، بيروزگاري، ڏمر ۽ ڏكر جو رאڄ، سنڌ ۽ ال אڻلڀ، ٿر ۾ ڏكر، كاڇو يا ته لڀي كو نه ۽ يا وري אبتڑ، تعليم تباهه كئي وئي، نوكريون ڌאرين جي حوאلي، صحت سنڌين کوکال نعرא هڻي مٿي ٿيون چڑهن ته ٻيون وري אنهن کان به گو کٹڻ جي ڊوڙ ۾ پوريون، ۽ عمل  قوم جي دعويدאرن سان ٺاهه پئي كري، هكڑيون پارٹيون كي وڏא ۽ وري אڃا به ٻي كوڙيوڏي پارٹي حقيقي سنڌي قوم کي قوم طور مڃي ئي نه ٿي ۽ كوڙي قوم جي پرچارכ رهندي ، ڌאڙيل رڳو سنڌي پيا کڻن ۽ جاوא پيا كن، سنڌ جي )۾ אنهن سان ٺاهه پيا ٿين“ ڀالئيَء”سنڌ جي 

سنڌي تباهيَء ۽ فنا جي كناري אچي پهتا آهن ۽ אسين رڳو هكڑن جي ڏٹن پويان ڊوڙيو ڊوڙيو 
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ُ ڏسو ته پنهنجيَء ۾ پورو، سڄو ڏينهن אن سوچ ۾ گذريو وڃيس ته ----كارخانيدאر، کاتيدאر وغيره  وאپاري، وكيل، ڊאكٹر، אنجنيئر، אستاد، كامورא، دوكاندאر، ننڍڙא ---- هيٺيون وچون طبقو   ندو؟سنڌ ۽ سنڌي قوم جو ڇا ٿي... ٿا كريونوري ٻين جي ڏٹن پٺيان ڊوڙي رهيا آهيون، نه كنهن کي كنڌ کان ٿا پكڑيون ۽ نه ئي وري ليکو 
هر طبقو قومي مسئلن تي . كو אچي ته كهانس ۽ جيترو گھڻو ممكن هجي אوترو رت پيئانس َجڎهن ته كي ٿورא آهن جيكي سچ پچ אورچ ٿي قومي . ڻي قدر مجرماڻي ماٺ ۾ رهيو آهيگھ

هي جيكڎهن پنهنجي تعليم، تجربي، ڏيٺ ويٺ، سڃاڻپ، . سجاڳيَء جو كم كري سگھي ٿوهي طبقو אكثر كري پڑهيل كڑهيل آهي ۽ زبردستي رאبطي ۽ . سجاڳيَء ال پاڻ پتوڙي رهيا آهن   .جو سفر سالن ۾ نبيري وٺون كم ۾ آڻي ۽ ٿورو وڌيك مخلص ٿي كم كري ته جيكر אسين صدين سنگت، אثر ۽ هلنديَء کي
کان قومي “ وڏن”ٻئي پاسي، ٻٻرن کان ٻيرن جي אميد ته كري سگھجي ٿي پر وكاڻل 

سنڌ سان رאڱا، . خيرخوאهيَء جي خوאهش رکڻ ممكن ناهي، ۽ אهو سڀ كجھ چٹو ڏيکارجي پيو
ڇا אسان جا چونڈيل گھوڙא ۽ سياسي אڳوאڻ אيندڙ پنجويهن .  ٿيا آهنجيكي رڳو گذريل ڏيڍ سال ۾

  سالن ۾ ڀري سگھندא؟
پياري پاكستان جي (אسان ”سنڌ جي אڳوڻي گورنر تازو ئي אسالم آباد ۾ تقرير كندي چيو ته 

کي سنڌ بابت پريشان ٿيڻ جي كا به ضرورت ناهي ڇو ته سنڌ جي قومپرست ) حقيقي حكمرאنن
سنڌ جا . آهي ۽ אهي پاڻ ۾ وڙهيل آهن) ٻانهي(ي گھڻائي سندن پنهنجي گولي سياسي אڳوאڻن ج

مير، پير، وڏيرא وغيره سندن گوال غالم آهن ۽ سندن چوڻ تي كنهن مهل به ويڑهائي سگھجن ٿا، 
) حملو كري(بنگالديش جيان سنڌ هزאر ميل پري ناهي ۽ אتي جيئن، جتان جنهن مهل چاهجي وڃي 

ُ جي کين پروאهه ئي ناهي، אن کي هر نموني لتاڙڻ جو کين אڻ پڇيو حق سنڌي عوאم“ .سگھجي ٿو
آهي ۽ אهو به مڃيائين ته אيم كيو אيم سندن ٺاهيل آهي يعني سنڌ ۾ دهشتگردن کي پالڻ تاتڻ، 

باقي رهجي وئي هك شي يعني ڌאڙيل، سنڌي ماڻهو . وڌאئڻ ۽ سنڀالڻ جو كم هنن ئي كيو آهي
אن ال وٹن کوڙ دليل آهن . ه سنڌ ۾ ڌאڙيل به אنهن جا ئي پاليل آهنع کان وٺي پك ٿا رکن ت1983

جنرل ضياَء جي مارشل ال کان پو دهشتگردن جيان ڌאڙيلن جو وڌڻ ۽ ) 1: (جن مان كجھ هي آهن
ع ۾ تڎهن طاقتور ٿيڻ جڎهن سنڌي عوאم آمريت خالف وڙهندي گولين جو 1984ع ۽ 1983ٻنهي جو 

ڌאڙيلن ۽ دهشتگردن جو تيستائين آزאد رهڻ جيستائين ) 2(پئي ٿيو، َبک ٿي رهيو هو پر ماٺ نه 
 پارאن ڌאڙيلن) 3(كندא رهن، ٿورڙو به ٻيو كجھ كيائون ته ڦاسي ويندא، ۽ אهي سنڌي ماڻهن کي قتل 

جيئن ئي كو به אهڑو אعالن يا كم ٿيندو جنهن سان سركاري ملكيت يا مشينري کي نقصان 
جو مارجي وڃڻ ٻڌאئي ٿو ته ڌאڙيل אڃا ) يا ڌאڙيلن(وאسطيدאر ڌאڙيل پهچندو هجي تڎهن ڏينهن ٻن ۾ 

الئق چانڈيو، نانگ مارفاڻي ۽ محب شيديَء جا مثال . به سركار جي ئي مرضيَء سان جيئن ۽ مرن ٿا
دאنگيَء مٿان ليپو وري אهو، ته فوج، رينجرس ۽ پوليس هزאرين نمونن . אن سلسلي ۾ شاهدي آهن
 دشمنيَء - اني سنڌي ماڻهن کي ستائي رهيا آهن ۽ سنڌين تي ئي پاكستانسان אنهن ڌאڙيلن جي به

  .جا אلزאم آندא وڃن ٿا
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َאهڑيَء طرح سنڌ ۽ سنڌيَء کي چوکنڀو ٻڌي شكار كيو وڃي ٿو ۽ شكار كندو رهڻ جي 
سنڌي ماڻهوَء کي هر پاسي کان مايوس ۽ موڳو كري ذهني غالميَء ۾ ڦاسائڻ . نيت رکي وڃي ٿي
آهي پر سنڌي ماڻهن جو عمل ڇا ٿو ٻڌאئي، ڇا سنڌي ماڻهوَء جي سوچ غالم ٿي جي كوشش جاري 

  وئي آهي؟ 
، “قومي אڳوאڻن”هك אنهن وڏيرن، پيرن، سيدن : سنڌ ۾ ٻه الڙא چٹيَء طرح نظر אچن ٿا

، كامورن، ڌאڙيلن ۽ پاٿاريدאرن جو، جيكي نه رڳو پاڻ غالم ٿي ويا آهن پر “جمهوري سروאڻن”
 غالم كرڻ ۽ منجھن مايوسي پکيڑڻ گھرن ٿا ۽ ٻيو سجاڳ هيٺئين وچئين سنڌي ماڻهن کي به

سڄڻ، جمهوريت پسند ۽ آجپي جي وאٽ تي وڌندڙ - طبقي ۽ هيٺئين طبقي جو عوאم دوست ۽ سنڌ
مئل . نڌي ماڻهن کي جڎهن، جيئن ۽ جتي چاهين، ماري سگھن ٿادلدאري ڏيندي چوي ٿو ته אهي سِكردאر، ۽ אهو ئي אهو كردאر آهي جنهن کان אڳوڻو گورنر אندر ۾ ڊڄندي پاڻ کي ۽ پاڻ جھڑن کي 
. ٰکي ماربو آهي ڇا؟ جيكو אڳ ئي غالم هجي אن کي غالم بنائڻ جي ڳالهه كا معني نه ٿي رکي

دشمن جنهن کي مارڻ ۽ غالم بنائڻ جي ڳالهه كري، אهو الزمي طرح نه مئو آهي ۽ نه ئي وري 
 حق بجانب آهيون، ته سنڌي عوאم ذهني طرح غالم نه تنهنكري אسين אهو چوڻ ۾. غالم ٿيو آهي

ٿيو آهي ۽ هن جي سوچ غالم ناهي، ۽ جي غالم ٿيو آهي ته אهو سنڌي عوאم نه، پر سنڌي وڏيرو، 
هن کي هر طرفو . אهڑي وقت ۾ سجاڳ سنڌي ماڻهن تي كيتريون ئي ذميوאريون وڌن ٿيون  .مير، پير، سيد ۽ سياسي אڳوאڻ ٿيو آهي جيتريون به وٹس ڏאهپون، ڏאتون ۽ ڏאنَء آهن אنهن کي אجاگر كرڻو ۽ . كرڻو آهيسوچڻو ۽ عمل  ڇا אسين אهو . ۽ عملي مامري تي سوچڻو، אن کي پرکڻو ۽ حقيقي صورت ۾ پڌرو كرڻو آهيאسان کي سنڌ ۽ پاكستان جي هر مسئلي، هر ڳالهه، هر سياسي، معاشي . ماڻهن تائين پهچائڻو آهي سچ אهو آهي ته بظاهر سنڌ ۽ . אندريون توڙي ٻاهريون، ڏيهي توڙي پرڏيهي پاليسيون كيئن هجنאتي جو سياسي، معاشي تعليمي، ذهني، אخالقي ۽ ٻيو هر قسم جو رويو كيئن هئڻ گھرجي، توڙي پاكستان جون پارٹيون پنهنجي هر جز سميت كيئن هئڻ گھرجن، سوچي سگھون ٿا ته سنڌ  يونين جي ٹٹڻ، آمريكا - آمريكي جنگ، אوڀر يورپ جي ڏيهن جي بدلجڻ ۽ سوويت-عرאق“ جھيڑن مسلم - هندو”ڇا ڀارت ۾ . لن تي به سوچڻ گھرجيپاكستان سان كو به وسطو نه رکندڙ مسئ ، بنگالديش “جهاد”جي “ مجاهدن”جي אسٹيٹ ڊپارٹمينٹ ۾ پناهگير دهشتگردن جي אچ وڃ، אفغان  تبصرو كري سگھون؟ ڇا אهو ممكن آهي ته ڌرتيَء جو گولو سنڌي ماڻهوَء آڏو رکيو هجي ۽ هو ناسب فلكي، سائنسي، سماجي ۽ هنري شعبن ۾ ٿيل ۽ ٿيندڙ علمي كارنامن تي هك نظر رکي مچنڈ جي چانڈوكيَء جو سنڌ ۽ سنڌي قوم سان كو به وسطو ناهي؟ ڇا אهو ممكن ناهي ته אسين وאشنگٹن، ماسكو، جرمني ۽ אنڈيا ريڈيو، پوالر ۾ ڀٹكندڙ كنهن فلكي جسم، سج سرشتي ۽ ٹي وي سرشتي، بي بي سي، برفاني هوאئن، آمريكا توڙي يورپ جي אيشيائي پاليسين، سيٹالئيٹ فضا ۾ پکڑجندڙ אيٹمي ترورن، ماحولي گدالڻ، كويت ۾ پکڑيل كارن ككرن، روس ۾ لڳندڙ لبيا خالف تازي آمريكي دهشتگرديَء وغيره جو سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن سان كو به وאسطو ناهي؟ ڇا ب، قئبيك ۽ אسكاٹلينڈ جي ريفرينڈم، ۾ ٻوڏن ۽ غربت، برما ۾ گھريلو ويڑهه، אيرאن جي אنقال
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. آزאد آهن، پاڻ تي ڀاڙيندڙ ۽ پاڻ وهيڻا آهن ۽ برאبريَء جي بنياد تي ٻين سان سنگت رکيو ويٺا آهنكيترאئي ڏيهه سنڌ کان به گھٹ آبادي ۽ אيرאضي رکن ٿا ۽ معاشي طرح پوئتي پيل آهن پر אهي . ا تاريخي وאرث ۽ دنيا جي آباديَء جي ڳڻپ جوڳي پتي آهنسنڌي ماڻهو سنڌ ڌرتيَء ج  .کان אکيون پوري ويٺو ته אهو دنيا سان وک مالئي وڌي نه سگھندوجيكڎهن كو به ڀاتي يا گھر אنهن حقيقتن . ڳوٺ אن کي محسوس كري ۽ אن کان متاثر ٿئي ٿوِكنهن به گھر توڙي پاڙي ۾ جھيڑو، گھاٹي وאڌي يا אمن אنصاف ٻي تي אثرאندאز ٿئي پيو ۽ سڄو يو آهي، هر کنڈ هك پاڙو ۽ هر ڏيهه هك گھر ٿي پ. ڌرتي هك ڳوٺ ۾ بدلبي پئي وڃي  پيو ٿئي هيئن ٿيڻ گھرجي؟אن ئي هك ديو وאري نظر رکندي אن کي ڦيرو ڏئي كنهن هنڌ آڱر رکي چئي سگھي ته هت هيئن  سنڌ אنهن ڀاڳڀرين אيرאضين ۾ . وאرياسا، ميدא، ٻيال ۽ معدني ذخيرא ۽ وسيع سامونڈي كنارو آهيسان ۽ چارئي مندون كئلينڈر جي تاريخ سان مقرر كو نه ٿيون ٿين، سنڌ کي پنهنجا جبل، باد ڏيهن مان سنڌ هك آهي، هتي ڏينهن ۽ رאت وچ ۾ وقت ڏسڻ ڌرتيَء جي بهترين אيرאضين ۾ آ هتي باغ آهن، گل . ۽ چنڈ چمكي چانڈאڻ كري ٿوآباد آهي جتي سج سوجھرو كري אس پکيڑي  فيصلو אسان کي كرڻو . لٻاڙ، ٺڳيون ۽ كوڙ ۽ دهشتگرديون، دאدאگيريون ۽ אرهه زورאيون به آهنپر אن ۾ به كو شك ناهي ته هتي ڏک ۽ ڏكر، غالمي ۽ ڇڑوאڳي، بي علمي ۽ بي عملي، نشو ۽ . آهي، شاعري آهي ۽ ڏאهپ ۽ ڏאت جون خصلتون آهنهتي علم آهي، هنر آهي، אدب آهي، אكابر . ٿاپنهنجائپ، پيار، سرت، سورهيائي ۽ אنسانيت جون ٻيون سموريون فضيلتون ۽ گڻ نمايان نظر אچن هتي سچ، سونهن، نماڻائي، نياُء، . آهن، ميوא آهن، ٻنيون آهن ۽ دنيا جو وڏو آبپاشي سرشتو آهي אسين وحشي ٿيڻ . وحشتن کي گھٹائڻ ال جاکوڙ كري ۽ پيار کي وڌאئي يا وڌאئڻ ال پاڻ پتوڙيهر ساهوאرو هك وحشي به آهي ته پيار كندڙ به، ماڻهو تڎهن ئي ماڻهو سڎجي ٿو جڎهن هو   .کي گھٹائڻآهي ته אسين كهڑي پهلو کي وڌאئڻ گھرون ٿا ۽ كهڑي  لهه صاف رڳو علم ۽ ڄاڻ جي پهلو جو ذكر كجي ته ڳا: مثال طور. گھڻو كجھ كري سگھون ٿاאن مان هر ماڻهو جيكڎهن پنهنجيون سموريون صالحيتون ۽ لياقتون كم آڻي ته אسين   .كرڻو پوندوذري کي كم آڻڻو پوندو ۽ خود غرضين کي، جيكي جانورאڻيون خصلتون آهن، گھٹائڻو ۽ ڦٹو ب، ڏאهپ ۽ ڏאت جي هر جي ماڻهو ٿيڻو آهي ۽ ماڻهپو وڌאئڻو آهي ته پو پنهنجي علم ۽ אد  گھرون ٿا يا ماڻهو؟ ئي كو نه، جاهل آهيون ۽ چاالكين، رشوتن ۽ سفارشن سان مختلف عهدن تي پهتا آهيون א אكابر آهيون، אسين رڳو لٻاڙڻ ۾ پورא אسان وٽ علم آهي كي ماڻهو چون ٿا ته אسين كوڙ  .جرئت سان بيان كن ته جيكر سنڌي علم ۽ אدب آسمان سان ڳالهيون كندو نظر אچيتوڙي مختلف ٻولين جا ماهر جيكڎهن پنهنجي پنهنجي شعبي جي هر ممكن ڄاڻ کولي کولي ۽ ۽ دورאنديش، ڏאها ۽ سياڻا، אكابر ۽ אديب، صنعتكار ۽ אيكانامسٹ، بزنيس ۽ مئنيجمينٹ دאنشمند אستاد، جج ۽ وكيل، אنجنيئر ۽ אيگريكلچرسٹ، سائنسدאن ۽ سياستدאن، مفكر، مدير ۽ محقق، موجود نه هجن؟ אسان جا پي אيڇ ڊي ۽ سي אيس پي، پوسٹ گريجوئيٹ ۽ پروفيسر، ليكچرر ۽ علم ۽ زندگيَء جو كهڑو شعبو آهي جنهن ۾ كجھ نه كجھ ڄاڻ رکندڙ سنڌي ماڻهو . ٿي ويندي
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بنايا ويا אنهيَء ۾ كو شك ناهي ته אسين سنڌي ماڻهو سياسي، معاشي ۽ سماجي طور غالم   .سوچڻ، پڑهڻ لکڻ ۽ ڳالهائڻ جي همت ئي نه رهي آهيڄاڻ هوندي به ذهني طرح به غالم ٿي ويا آهيون ۽ אن غالميَء خالف وڙهڻ جو جذبو ئي مري ويو آهي אن كري ن ٿا ته אسين ڊڄڻا، گيدي ۽ ڀاڙيا آهيون، אسين ٻيا چو. آهي אهي ته لکن پيا ۽ אڻٿك نموني لکن پياجنهنكري لکي پڑهي ۽ پرکي ڄاڻون ئي كو نه، باقي جيكي ٻه چار آهن، جن وٽ علم ۽ سچائي  אسان کي . אسان جي بي همتي، جسماني توڙي ذهني، ويريَء کي وڌيك طاقتور كري ٿي  .تيستائين אن کي حقيقي نموني ماري مات نه ٿو كري سگھجيه مڃي آهي، هن جون سوچون غالم نه ٿيون آهن، هن ۾ آزאديَء جو جوش ۽ جذبو موجود آهي نجي هر مصيبت אسان مٿان كڑكائي وڃي پر ياد رکجو ته كنهن به قوم جيستائين ذهني طرح آڻ ڀلي، دنيا . سازشون ۽ غدאريون אوج تي آهن، كوس، كيس، ڌאڙא ۽ دهشتگرديون، ڏאڍ ۽ ڏمر آهنאسان جي ٻولي ۽ ثقافت تي پهرא آهن، علم ۽ אدب سان وير رکيا وڃن ٿا، سنڌ خالف . آهيون ن وک طور پاڻ کي ذهني غالم جيكڎهن غالميَء مان نجات حاصل كرڻي آهي ته אن جي پهري אچو ته אسين به پاڻ کي سڄي ڌرتيَء جي وאرثن . سک جي هر صورت هٿ كرڻ جو جتن كريونאچو ته هر ڏک جي هر صورت خالف جاکوڙ كريون ۽ . ڄڻك منهنجي ڀاُء کي، مون کي אيذאُء رسيوكٿي به، كڎهن به ۽ كو به ڏאڍ ٿيو يا אن کي ڏک پهتو سڄي ڌرتيَء تي كنهن به ماڻهوَء سان   .كجھ ڄاڻون ٿا אهو لکون ۽ ڳالهايونته אسين جيكو كجھ نه ٿا ڄاڻون אهو پڑهڻ ۽ سوچڻ وسيلي ڄاڻڻ جو جتن كريون ۽ جيكو אسان جون سوچون غالم ناهن ته پو אن جو پهريون אظهار אئين ئي كري سگھجي ٿو . ناهي بنائڻو  )ع1992 جون 24حيدرآباد، “ سنڌو”هفتيوאر (    .و جڎهن אسان جي سوچ غالم نه هجي۽ אهو تڎهن ٿي سگھي ٿ... مان هك سمجھون ۽ هك ٿيون
  
  

اڻ؟ ئ اڳ ن  ئ     

  
هن وقت سنڌ جو سياسي وאيو منڈل كجھ אن قسم جو ٺاهيو ويو آهي جو ڀارتي لساني ٹولي 

وڌא سڳ س) אتفاقن ئي سهي(سان وאسطو رکندڙ سنڌين جا ڏٺا وאئٺا قاتل دهشتگرد جيكڎهن 
ُپكڑيا وڃن ٿا ته جھٹ کان پو بنا حساب كتاب جي جيئرא جاڳندא ڇٹيو وڃن، جڎهن ته بيگناهه 

۽ سياسي كاركنن کي بنا ثبوت جي ۽ كيس ) جيكي شهرن ۾ رهن ٿا يا ڳوٺن ۾(سنڌي ماڻهن 
هالئڻ کان سوא ئي سركاري אيجنسين وسيلي אغوא كيو ۽ مقابلو كندي مارجندو ڏيکاريو پيو 

جيكي سچ پچ دهشتگرد ۽ قاتل آهن אنهن کي حق پرست، جمهوريت پسند ۽ قانون جو . وڃي
محافظ سڎي سارאهيو، ۽ جيكي بيگناهه آهن אنهن کي אنڈيا ۾ سکيا ورتل دهشتگرد ۽ ڌאڙيل سڎي 

شهود هاشميَء ۽ سندس ساٿين جي گرفتاري ۽ آزאدي ۽ شاهبندر وאقعي، . ماريو پيو وڃي
אڻي سميت دאدو جي جبلن مان هٿ آيل سڑيل الشن ۽ مختلف ٿاڻن ڄامشوري وאقعي ۽ يوسف جکر

تي رشوت جي آسري ۾ وאڙيل سوين بيگناهه سنڌين جي ڏک ڏيندڙ منظرن سان گڎ پاكستان ٺهڻ 
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کان پو سنڌ אندر ٿيل وڏא وאقعا منهنجي אکين آڏو آهن ۽ אهي بيان پڻ جيكي گذريل كجھ ڏينهن 
يا (۽ سنڌين ) يا پاكستان( کان پو پاڻ کي سنڌ ۾ خاص طرح سنڌ ۾ لشكري قوتن جي אچڻ

  .جو خيرخوאهه سڎאئيندڙ سياسي אڳوאڻن جاري كيا آهن) پاكستاني عوאم
  سنڌ ۾ لشكري قوتن جو אچڻ ڇا ٿو ٻڌאئي؟

سركاري ٻوليَء موجب سنڌ ۾ אمن אمان جون حالتون بيحد خرאب ٿي ويون آهن جن کي قابو 
 ال لشكري قوتن کي گھرאيو ويو آهي، نه كي سياسي رکڻ ۽ قانون جي باالدستي قائم كرڻ

אن جو صاف مطلب هي ٿيو ته ڄام صادق ۽ مظفر حسين شاهه، سنڌ . مخالفن يا عوאم کي دٻائڻ ال
جي حاكمن، توڙي پاكستان جي حاكمن جون אهي دعوאئون ته سنڌ ۾ אمان אمان جي صورتحال 

 אنهن אڍאئي سالن کان الڳيتو كوڙ پئي مسلسل سڌري رهي آهي، كوڙيون ۽ هٿ ٺوكيون هيون،
  .ڳالهايو ۽ عوאم کي ڌوكي ۾ پئي رکيو آهي

۽ سنڌ جي نام نهاد گھڻگھرن سياستدאنن شك ڏيکاريو ته אهڑيَء طرح ) پي ڊي אي(مخالف ڌر 
متان سياسي مخالفن ۽ عوאم سان بي وאجبي ٿئي، باقي هن کي لشكري قوتن جي אچڻ ۽ אنهن 

جي אيم سيد صاحب ته אنهن جي . يڻ بابت كو به شك يا אعترאض ناهيوسيلي אمن אمان قائم ٿ
آجيان به كري ڇڎي ۽ قائم علي شاهه صاحب אها گھر به كئي آهي ته سمورא אختيار فوج جي 

  .حوאلي كيا وڃن
אهڑيَء طرح لشكري قوتن جي سنڌ ۾ אچڻ ۾ אمان אمان قائم كرڻ بابت حكمرאنن توڙي 

ضياَء پارאن ڊكٹيٹر ۽ . َٻولي سو سيكڑو هك جھڑي ٿي پئي آهيٻين سياسي אڳوאڻن جي אخباري 
جمهوريت مخالف عوאم دشمن جنرلن جي جانشين ۽ عوאم جي خيرخوאهن جي ٻوليَء ۾ هك 

  كهڑא آهن؟!) خبر ناهي(جھڑאئي پيدא ٿيڻ جا كارڻ 
كرڻ جو صاف سٿرو ۽ چٹو مطلب هي “ אمن אمان قائم”سنڌ ۾ لشكري قوتن جي אچڻ ۽ 

نگرאن حكومت گھوٻيون هڻي جيكي نمائندא چونڈرאيا، אهي كنهن به كم جا ناهن، אهي چئبو ته 
۽ אن كري سچ پچ عوאمي رא سان چونڈيل نمائندא به אهڑא ئي (لوڀي، ٺوڳي، كوڙא ۽ بدمعاش آهن 

َ، אسيمبليون بوگس ۽ خچر کلي جو مركز آهن، عوאم جي ملكيت سان پالي ويندڙ سول )آهن
۽ אٹي تي چٹي آهي ۽ ملك جي وفادאر، نمك حالل ۽ عوאمي مسئلن کي حل אنتظاميا بيهودي 

  ).جنهن جي حكومتي نظام کي مارشل ال سڎجي ٿو(كرڻ الئق رڳو هك ئي، لشكري قوت آهي 
سنڌي ماڻهو . אنهيَء كري سنڌ ۾ אڄكلهه אڻوڻندڙ، مايوسي ۽ مونجھ جي فضا ڇانيل آهي

. ي گھڻگھرن سياسي אڳوאڻن ڏאنهن تكي رهيا آهنبيوسيَء ۽ شك ڀريل نظرن سان عوאم ۽ قوم ج
بيوسي אن كري جو سياسي אڳوאڻ بي عمليَء جو شكار ٿي ٺلهين ڳالهين تائين محدود رهجي ويا 
آهن ۽ شك אنهيَء كري جو אقتدאري توڙي مخالف يا אڻ چونڈيل سياسي ڌرين جي ٻوليَء ۾ كو 

 مسئلن جو حل ڏيڻ ۽ אنهن کي حل سنڌي ماڻهو سمجھي ٿو ته سياسي. خاص فرق نه رهيو آهي
كرאئڻ ال جدوجهد كرڻ سياسي پارٹين جو كم آهي پر گذريل پنجن سالن دورאن אقتدאري توڙي 
مخالف ۽ אڻ چونڈيل ڌرين پارאن سنڌ جي سياسي مسئلن جي حل بابت جيكي هزאرين ڳالهيون، 

قتدאر جي ڍونڍ کي چك وجھڻ دڙكا ۽ אيالز ميدאن تي آيا آهن אنهن جو אڀياس ٻڌאئي ٿو ته هر ڌر א



ي : ران، ا  ا ۽  ن     ام   ئ  رڙو          بت  ر   ڊا

ابئس   www.abbaskorejo.com 13                         ر و

 אنهن وٽ سنڌ جي سياسي مسئلن جو كو به حل ---- جي بکي ۽ سياسي سمجھ کان پالهي آهي 
  .ناهي ۽ نه ئي وري אهي حل كرאئڻ گھرن ٿيون يا אن ال مخلص آهن

. سنڌ ۽ سنڌي ماڻهو هن وقت هزאرين مسئلن جي אونهي سمنڈ אندر كڑهندڙ كن ۾ ڦاٿل آهن
ي مالكيَء جي مسئلي، سنڌ ۾ سنڌي ٻوليَء ۽ ثقافت جي بچاَء ۽ وאڌאري جي سنڌ تي سنڌين ج

مسئلي، سنڌين جي معاشي ۽ سياسي نجات جي مسئلي، سنڌين جي بيروزگاريَء ۽ کين بيروزگار 
رکڻ جي مسئلي، سندن تعليمي تباهيَء جي مسئلي، سنڌ کي سكائڻ ال سنڌوَء تي رٿيل ڊيمن 

هنجي ئي تاريخي ڌرتيَء تي אقليت ۾ بدالئڻ ال بهارين، ڀارتي ٺاهڻ جي مسئلي، سنڌين کي پن
مسلمانن، پنجابين، پٺاڻن ۽ ٻين ڌאرين جي אيندڙ אجھل ٻوڏن جي مسئلي، سنڌين کي سندن ئي سنڌ 

وسيلي ) ورديَء ۾ هجن يا نه(۾ رياستي אدאرن ۽ אنهن جي ڳجھين توڙي پڌرين دهشتگرد אيجنسين 
 جي مسئلي، سنڌ جي ڌرتيَء ۾ ڦاڙهه وجھي אن کي ٹكرא كرڻ يا فلسطيني يا ريڈ אنڈين بنائڻ

سڄيَء سنڌ تي ڌאرين پارאن قبضي جي مسئلي وغيره جو ذكر نه به كجي، رڳو سركاري ٻوليَء 
َ۾ אمن אمان جي مسئلي جو ئي ذكر كجي ته کوڙ ڏنڀيندڙ ۽ ڏنگيندڙ زهريليون حقيقتون كر 

تيار ٿي ماضيَء تي نظر ڊوڙאئي אهو جاچڻ جو جتن سنڌي ماڻهو بي אخ. کڻي آڏو אچي بيهن ٿيون
אنهن جي كري אمن كري ٿو ته ڇا لشكري قوتن جي حكمرאني سياسي مسئلي جو حل آهي، ڇا 

  אمان قائم ٿي سگھيو آهي ۽ ٿي سگھندو؟
تاريخ شاهد آهي ته پاكستان جي حقيقي حاكمن ۽ حكمرאنن کي، جيستائين بنگالديش نه 

۾، كجھ عرصو אڳ تائين كڎهن كڎهن پختونخوאهه ۾ ۽ “ ر پاكستانאوڀ”ٺهيو هو، تيستائين 
شروع کان وٺي אڄ تائين بلوچستان، אترאدي عالئقن، سرאئيكي ۽ خاص طرح سنڌ ۾ אمن אمان جو 
َمسئلو تڎهن نظر אيندو آهي جڎهن سندن ڦرلٹ جي رאهه ۾ ڦريلن پارאن رنڈכ پوندي آهي يا 

ظلوم قوتون وڙهنديون آهن يا وري تڎهن جڎهن جمهوريت دشمن ۽ عوאم دشمن رאڄ خالف م
پنجابي ۽ . אوڳاڇيندڙ جبل جيان ڌكار كرڻ وאريون هونديون آهن-مظلوم قومون پڄري پڄري باهه

 پختون، بلوچ، بنگالي ۽ ---- پناهگير کان سوא باقي سڀني يعني هتان جي حقيقي ۽ مظلوم قومن 
دين، ڌאڙيل، دهشتگرد، روس ۽ אنڈيا جو سنڌين کي وقت بوقت علحدگي پسند، ملك دشمن، بي 

אيجنٹ وغيره سڎي، پنهنجي ڀرتي كيل ماڻهن وسيلي نعرא هڻائي مناسب ماحول پيدא كري 
پناهگير ڦورو طبقن ۽ سندن -مقصد رڳو אهو هك ته پنجابي. بيدرديَء سان چيڀاٹيو پئي ويو آهي

م قومن جو شعور אيترو خوش قسمتيَء سان مظلو. ساٿارين جي رאهه ۾ كو به رنڈכ نه بنجي
אسريل آهي جو אهي قانون جي تحفظ ۽ محافظيَء جي نالي ۾ القانونيت پکيڑيندڙ قوتن کي ڏאڍي 

  .مناسب ۽ حقيقي نالي سان ياد كن ٿيون يعني رياستي دهشتگرد ۽ ڀاڙيتو قاتل
كجھ عرصو אڳ אئين אقتدאر قائم رکڻ ال ڦورو حاكمن ۽ حكمرאنن جي אنڌي، ٻوڙي ۽ 

هاڻي אن کي אقتدאر جو . پر هٿياربند ۽ سندن حكم مڃيندڙ طاقت جو نالو هو لشكرگونگي 
چشكو به چنبڑي چكو آهي، تنهنكري ٹين دنيا جي ملكن جي وڏي گھڻائي فوجي لت هيٺان 

چونڈن جو، عوאم جي رא جو، عام ماڻهوَء جي عزت جو وٹن تصور ئي . چيڀاٹجي رهي آهي
، حكم هالئڻ ۽ حكم موجب قانوني فيصال كرڻ ۽ ڏنڈي جي زور تي رאڄ كرڻ. كونهي

پنهنجي ئي هم وطن، هم قوم ۽ هم مذهب ماڻهن کي كهڻ، אڄوكين لشكري قوتن جو 
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אڳوڻي אوڀر ! چليَء کان وٺي فلپائينس تائين به ڇو وڃجي. جھڑوكر بنيادي فرض ٿي پيو آهي
ا ته مسلمان به، مظلوم به پاكستان جو مثال ڇو نه وٺجي؟ كير هئا אهي؟ هم وطن پاكستاني به هئ

هئا ته ماڻهو به، پر ماڻهن جو كوس جنهن بيدرديَء ۽ بي رحميَء سان كيو ويو، אئين وحشي 
جانورن جي ويڑهه ۾ جانورن جو قتالم . جانورن جا شكاري ته ڇا، پاڻ وحشي جانور به نه كندא آهن

ينن ۾ سنگينون ته نه ٹنبيون ته ٿيندو آهي، پر زوريَء زنا ته نه ٿيندي آهي، معصوم ٻارڙن جي س
وينديون آهن، رهائشي، تعليمي ۽ صحتي مركزن کي نابود، پاڻيَء کي زهريلو ۽ کاڌي کي אڻلڀ ۽ 
گندو ته نه كيو ويندو آهي، الشن ۽ وאڍوڙيلن، ڦٿكندڙ ۽ كيهون كندڙن جي ڍڳ مٿان بيهي 

 ڌאڙيل ماريا ويا - 9ابلي ۾ مقعدن ۽ زنانن ڀرسان سنڌوَء كناري مق”. ٹوכ ڀريا ٹهك ته نه ڏبا آهن
وٹانئن جديد بمن ۽ نكور رאئيفلن جو وڏو ڳاڻاٹو هٿ . آهن ۽ ڏهون ڦٹجي مرڻ كنڌيَء پهتل آهي

! ها(“ .آيو ۽ هك دهشتگرد مرندي مرندي ٻڌאيو ته אهي אنڈيا ۾ دهشتگرديَء جي سکيا وٺي آيا هئا
نافظ كندڙ אدאرن جي ن ۾ قانون ريڈيو ۽ ٹي وي تي אهم خبر“ قومي”!) كيڎא نه پيارא دهشتگرد

  .وڏي كارنامي طور אها خبر نشر كئي وئي
سنڌ . ٹي وي تي جيكي هٿيار ڏيکاريا ويا، אنهن تي ليبل لڳل هئا ته چلكاٽ به ڇڎيائون پئي

  .جي وڏي وزير کي پنهنجي وאڳ ڌڙين سان سر مالئڻو ئي هو
كاري ماڻهوَء توڙي گاڏيَء سندن هاليل هك گولي به سر. عجيب قسم جا دهشتگرد هئا هي به

אچرج ۾ وجھندڙ دهشتگرد پيا ٺهن ! کي ڇهي به نه سگھي، بلكل شاهه بندر وאرن دهشتگردن جھڑא
  !ميوزم ۾ رکڻ الئق!... سنڌين منجھان

جيئن ريڈيو ۽ ٹي وي تي خبر نشر كئي وئي تيئن ساڳي خبر، جيئن جو تيئن بنا كنهن 
خبر ته شايع ٿي پر . رن کي به جاري كئي وئيتبصري سان شايع كرڻ جي هدאيت كندي אخبا

  .سنڌي پريس אهو به ظاهر كري وڌو ته هن خبر تي تبصرو كرڻ ۽ كرאئڻ منع كيل آهي
شهيدن جي وאرثن به وאهه جي . پيٹ ۾ خبر جي אصليت ڳولي ورتي-نوجوאن صحافين رאت

ت ئي پهچي جس هجي بي بي سي جي نمائندي کي، جيكو پڻ حقيقت ڳولڻ ال تر. مڑسي كئي
ٻئي ڏينهن سڳ سوڌي سچي خبر سنڌي پريس ۾ אچي وئي ۽ אهڑين . ويو ۽ رپورٽ كيائين

  .مضبوط شاهدين سان جو سركار جون وאيون ولڑيون ٿي ويون
پريس کي به صحافتي لڄ رکڻ ال خبر صاف صاف ڇپڻي پئي، ۽ شاباس هجي ته “ قومي”

بيڎوهي ماڻهن کي جنهن ميڈيا تان بدنام אنگريزي אخبار کي، جنهن אيڈيٹوريل ۾ گھر كئي ته 
  .كيو ويو אنهيَء ئي ميڈيا تان کانئن معافي ورتي وڃي

وڏي وزير جي وكيل ذهن کي وري گھت ۽ گھوٻي هڻڻي پئي ۽ بنا كنهن نك جي، ٹئين 
אن بيان جي روشنيَء ۾ ثابت ٿيو . ڏينهن אعالن كيائين ته مئل دهشتگرد نه پر معصوم ڳوٺاڻا هئا

صدقي . تائين پاڻ كوڙو، ملك جو وزيرאعظم كوڙو، אيجنسين جا سردאر كوڙא هئاته كالهه 
ستايل سنڌي عوאم کي توسان ظلم ۽ دهشتگردن خالف ويڑهه ۽ אنهن جي ! توتان سنڌي ماڻهو

  .تحفظ ملڻ جي אميد كري سگھجي ٿي
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يدאن אن جو مطلب אهو ٿيو ته אيجنسيون אنهن ئي دهشتگردن ۽ ڌאڙيلن خالف عمل كرڻ ال م
آهن يعني ۾ لٿيون هيون جيكي سندن אڳوڻن بيانن موجب אنهن ئي אيجنسين جا پيدא كيل 

  !אيجنسيون سنڌي عوאم جون محسن ٿي آيون هيون
  !אيجنسيون ۽ אنهن جا ٻولڑيا ٻيو كهڑي قسم جي بيان بازي كري سگھن ٿا؟

 رپورٹرن پنهنجن سجاڳ سياسي ليکكن ۽ سچار(وري به شاباس الئق آهي سنڌي پريس کي 
جنهن معاملي کي אڊيڑڻ جي كوشش كئي، אيجنسين جي ماضيَء ۽ حال کي אجاگر كيو، ) سميت

ڏنڈي بدرאن سنڌ ڏאنهن سرت ڀريو سياسي رويو رکڻ جي مسئلي کي אڊيڑيو ۽ سلجھايو ۽ فوجي 
  .گھر كئي

شاهبندر وאرو وאقعو رپورٽ ٿيو ته كجھ سياستدאن كنجھي كنجھي אهڑא بيان جاري كيا 
ي ساڌن سان سنمک ۽ پئنڇن سان پورو هجڻ وאري چوڻيَء تي ٺهكي ٿي آيا ۽ كي ته אهڑא جيك

. ماٺ رهيا ڄڻك محمد شاهه رنگيلي جيان אلوٽ هجن، ڄڻ ته قتل ٿيل سنڌ ڌرتيَء جا ڄاوא ئي نه هئا
 ---- جڎهن ته אيجنسين پارאن אگھاڙي دهشتگرديَء جو جيئرو جاڳندو مثال هو شاهبندر وאرو وאقعو 

شتگرد אنڈيا مان سکيا ورتل، هٿيارن سان ليس، سوאر هئا ڊونڍي ٻيڑيَء ۾، سامونڈي كناري ده
هك ... مقابلو ٿيو، گوليون هليون، هٿيار پكڑيا، دهشتگرد مارجي ويا! کان ٹيهه ميل אندر پاڻيَء ۾

 !َکي گولي لڳي ۽ باقي خبر ناهي ته بنا گولين جي كيئن مري ويا ۽ سندن نهن كيئن پٹجي ويا
سندن هك . عجيب قسم جا دهشتگرد هئا! دهشتگردن کان هٿ كيل هٿيار وري سمنڈ ۾ ٻوڙيا ويا

  !گولي به ماڻهوَء کي ته ڇا نيوي جي وڏي ٻيڑيَء کي به نه لڳي
  ڇا هيَء ماٺ مجرماڻي نه هئي؟ گھوڙא گھڻي אگھه وكاڻا؟

نڌي ماڻهن جي پر وكاڻل گھوڙن ال سڀ کان وڏو لعنتاڻو آهي ڄامشورو وאقعو، معصوم س
  .אچو ته كجھ ذكر كريون. وحشياڻي قتل جو

אقتدאر جي . جنرلن بريف كيو ۽ ملك جي وزيرאعظم אعالن كيو ته ڄامشوري گھمايو ويو
جنرل جي سينن تي جمهوريت جو تمغو سينگاريو، אنهن جي . بکين کان قول وٺي אقتدאر ڏنو ويو

ٻئي پاسي . هشگردن سان ٺاهه كيو ويوپاليل كامورא شاهي کي، مضبوط صدر کي سگھارو، ۽ د
 ---- سنڌ אندر پالتو پاٿاريدאرن ۽ ناكام پر اللچي سياستدאنن کي خريد ۽ ڄامڑن کي ڊگھو كيو ويو 

۽ אن كري אرאدي سان (َسنڌ جا سٺا سٺا سياسي אڳوאڻ ڳجھي سركار جا سالمي ۽ پير ڀرو ٿي پيا 
ن پارٹيون به ٺهرאيون ويون ته آزאد كي نيو). سازشون كري پنهنجين پارٹين کي ٹوڙي رکيو

אميدوאرن جي به هك لوڌ پيدא كئي وئي جيكا אقتدאر جو هڎو چوسڻ ال ڍونڍ کي به نوسڻ ۽ چك 
  .وجھڻ ال تيار هئي

אقتدאر جي بکي هك ٹولي مان كم كڍي، ملك مسيت كري، هٿ ٺوكيا نگرאن ويهاري، 
 هو ۽ هاڻي مظفر حسين شاهه آهي، جن جا سنڌ ۾ ڄام صادق. جنرل جي جانشينن کي چونڈאيو ويو

جن جا (سهكاري هئا ۽ آهن אهي ئي אقتدאر دورאن پ پ جا אتحادي، سنڌي قوم جا قاتل دهشتگرد 
۽ ڍونڍ چكيندڙ آزאد אميدوאر، جن ) وزير ۽ صالحكار سنڌ ۾ سنڌين سان رאڱا كرڻ ۾ جنبيل آهن

 جا مثال ته تمام گھڻا پر ظاهر ظهور אنهن. مان ٺهيل وزير كنڌ ڌوڻڻ ۽ آڱوٺو هڻڻ ۾ پورא آهن
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سنڌ جي آدمشماري لكائڻ تي مجرماڻي ماٺ، پاڻيَء ۽ ناڻي جي ورهاست وאرن سنڌ دشمن . آهن
ٺاهن ۽ سنڌ کي نقصان رسائيندڙ بجيٹن جي سارאهه ۽ تازو ئي پنهنجيَء ڌرتيَء مٿان لشكر 

و گھانگھو پائي ويٺل سنڌي چاڙهي אچڻ وאرو غدאريَء جو كارنامو، جنهن تي وكاڻل، غدאريَء ج
سياسي אڳوאڻ كو كارאئتو سنڌ دوست لفظ كڇڻ بدرאن پنهنجا گال گھٹي بيان ڏيڻ “ وطن دوست”

کان به بان كري ويهي رهيا ۽ ڇهن ڏينهن کان پو كن ته عادت موجب آجيان كئي ۽ كي אهو 
ين كو به چوڻ لڳا ته جيكڎهن لشكري قوتون ڌאڙيلن ۽ دهشتگردن خالف كاروאئي كن ته ک

אيجنسين ۾ אها אميد ڏيکاري ۽ “ قانون نافذ كندڙ”אعترאض نه هوندو، جنهن جو مطلب אهو ٿيو ته 
سنڌي عوאم ۾ אنهن ال عزت پيدא كرڻ جي بيهودي كوشش كئي وئي ته אهي قوتون ڌאڙيلن ۽ 
دهشتگردن خالف ويڑهه كري ۽ אهڑي طرح سنڌ ۽ سنڌين کي هك وڏي عذאب مان نجات ڏياري 

 ڏڏريا - אن جو مطلب אهو به ٿيو ته حقيقي ڌאڙيلن جي جنسي عضون توڙي ڦٹن ۾ אڌ. ن ٿيونسگھ
شيشا، مرچ ۽ لوڻ ته نه وجھبا آهن، مردن جا مخصوص عضوא ته كٹبا ۽ وڍبا نه آهن ۽ هٿ پير ٻڌي 

  ...!نسن کي سير ڏئي ميدאن ۾ ڦٿكڻ ال ڦٹو ته نه كيو ويندو آهي
ناس ٿي ويا ۽ ڇا “ بي دين”۽ “ تخريبكار”، “ا ۽ روس جا אيجنٹאنڈي”، “دهشتگرد”، “ڌאڙيل”ڇا 

אمن אمان قائم ٿيو؟ قانون جي باالدستيَء جو ڇا ٿيو ۽ قانوني ڏوهارين جو ڇا ٿيو؟ ڇا حقيقي قاتلن 
  ۽ زناكارن کي سزאئون مليون؟ אصل ڌאڙيل، دهشتگرد، تخريبكار ۽ ملك جا دشمن كير هئا؟

  سوڀ يا ناكامي؟نتيجو ڇا نكتو، لشكري مغز جي 
، “دهشتگردن”، “ڌאڙيل”. سنڌ ۾ پڻ، تازوئي، يارهن سال אهو لشكري مغز كم كندو رهيو

ڇا فوجي . ، وغيره کي ناس كندو رهيو“بي دينن”، “تخريبكارن”، “אنڈيا ۽ روس جي אيجنٹن”
كورٹن كم نه كيو يا مارشل ال نه هو، پر ڇا אمن قائم ٿيو، ڇا حقيقي دهشتگرد، ڌאڙيل ۽ 

ريبكار تباهه ٿي ويا، ڇا غير قانوني هٿيار پكڑيا ويا، ڇا سركاري مغز موجب قانون جي تخ
  باالدستي قائم ٿي؟

  نتيجو ڇا نكتو، لشكر مغز جي سوڀ يا ناكامي؟
אنهيَء ۾ كو شك ناهي ته پاكستان ٺهڻ کان پو عام طرح ۽ بنگالديش ٺهڻ کان پو خاص 

 پنهنجيَء پسند جا كيترאئي دهشتگرد، ڌאڙيل، طرح אقتدאر جو چشكو چکندڙ لشكري دماغن
روبوٽ، دماغ ۽ سياسي אڳوאڻ ٺاهي ورتا آهن ته جيئن چڑهائيَء ال بهاني ۾ كجھ سچائيَء جي 

אهي ڳڻپ ۾ به كي گھٹ نه آهن ۽ وقت سر سندن پسند، بلكه حكم . جھلك نظر אچي سگھي
نهن كاروאين، نعرن ۽ بيانن جي آڙ ۾ א. موجب كاروאيون كندא، نعرא هڻندא ۽ بيان ڏيندא پيا رهن

وقت بوقت سنڌ ۽ سنڌين تي چڑهايون به ٿين ٿيون ۽ سنڌي عوאم ريَء گناهه كسيو، كٹبو ۽ قابو 
پر ڇا אهي سنڌ ۾ حق جي آوאز ۽ مظلوم جي گلي کي گھٹي سگھڻ ۾ سوڀارא ٿيا . ٿيندو رهي ٿو

  آهن؟
 دهشتگرد ۽ حاكمن جي ڳچيَء مظلوم جي آوאز ۽ אحتجاج ڇا حقيقي غدאر، سازشي، ڦورو،

  ۾ ٹوڙهو ٿي نه پئجي ويو آهي؟
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روپ بداليو ويو ۽ جمهوريت جو . جنرل ۽ جنرلن جو ظاهري אقتدאر نيٺ ڦٹاكو ٿي ويو
ڍنڍورو كندڙ ڀاڙيتو قاتل سڄي ڌرتيَء تي قاتل ۽ كوڙي جي حيثيت ۾ پڌرא ۽ ثابت ٿي چكا 

  .آهن
ھو ۽ پيرن ۾ پنهنجي قيمت طور ورتل زر گھاگھ سنڌي سياستدאنن جي نڑيَء ۾ ساڳيو گھوگ

جا زنجير، پنهنجن آقائن ۽ ٻين جي پوئوאري كندي چوٿين ۽ پنجين ڏينهن رڙهي وڃي تعزيت 
  .“سڀ جو خير”كيائون ۽ אن کان به ٻه ڏينهن پو אهڑو سوچيل توريل بيان جاري كيائون جو 

אخباري بيانن تائين سياستدאنن جي كل سياست “ باعمل”گذريل كجھ عرصي کان אسان جي 
 كندא وאويال، هاڻي ته אن کان به ويهجي ويامحدود، جڎهن كا شي پريس ۾ אچي ته پو.  

ويجھڑ ماضيَء کان אئين ئي ٿيندو پيو אچي ته سنڌي پريس جرئت ۽ سچائيَء سان سنڌي عوאم 
ر אن کان جو نكتي نظر رکندي ۽ مضبوط دليلن سان پيش كندي پئي אچي ۽ אسان جا نام نهاد ليڈ

بهارين جي ناجائز אچڻ وאرن طريقن تي، ناڻي جي بي אنصاف ورڇ . پو ئي سياسي وאويال كن ٿا
تي، حقيقي آدمشماري لكائڻ جي سبب تي، پاڻيَء جي چوريَء جي مسئلي تي سنڌين خالف 
دهشتگرديَء ۽ ڌאڙ جي مسئلي وغيره تي مضبوط موقف رکڻ وאري، خاص طرح گذريل كجھ 

ڎهن سنڌي پريس ئي آهي ۽ سياسي אڳوאڻ ۽ پارٹيون אن جي ئي پوئوאري كن عرصي کان جيك
  ٿيون، ته پو ڇو نه אها جرئت كجي ته سنڌي پريس کي ئي پنهنجو אڳوאڻ مڃيو وڃي؟

אيم كيو אيم جي دهشتگردن جي گرفتاري ۽ آزאدي، شاهبندر توڙي ڄامشوري ڀرسان سنڌي 
نجو الجوאب كردאر نڀايو ۽ مضبوط دليل سان ماڻهن جي شهادت بابت تازوئي سنڌي پريس پنه

אسين، بهرحال، ڄاڻون ٿا ته پريس ۽ سياسي پارٹيَء ۾ وڏو فرق آهي، پريس . پنهنجو كيس رکيو
سياسي پارٹيَء جو كردאر אدא نه ٿي كري سگھي، تنهنكري وري به سياسي אڳوאڻن ۽ پارٹين جو 

 حكمت عمليَء کان سنڌي ماڻهن کي ئي فرض آهي ته هنن صاف ٿيل معاملن تي پنهنجي موقف ۽
وאقف كن، سنڌ مٿان چڑهي آيل حقيقي دهشتگرد قوتن ۽ سنڌ جي אقتدאر تي ويهاريل دهشتگردن 

جيكڎهن هاڻي به سنڌي سياسي پارٹين توڙي عوאمي حقن جي دعويدאر . کي ڀڄڻ تي مجبور كن
ت رويو אختيار نه אڳوאڻن پنهنجي ڀاڙي رويي کي درست ۽ بي عمل ڳالهين کي ڇڎي باعمل مثب

۽ (ع ۾ هك سنڌي نوجوאن 1938كيو ته پو شايد אنهن ال אها ئي ڳالهه وڌيك درست ٿيندي جيكا 
 محمد אمين کوسي پنهنجي هك خط ۾ جي אيم سيد صاحب کي چتاُء ڏيندي چئي ) “مجذوب”پو
  ...هئي

 سنڌي پريس هك پاسي آ سياسي אڳوאڻ ۽ سياسي پارٹين کي درخوאست ٿو كريان، ته אهي
جي جرئت سبب ڇپجندڙ خبرن کان پاڻ کي باخبر رکي باعمل ٿين ۽ ٻئي پاسي سنڌي پريس کي 
َدرخوאست آهي ته אها جرئت کي هٿان نه ڇڎي ۽ سچ جو علم אوچو رکيو אچي ته مظلوم عوאم پارאن 

  .بي پناهه عزت جي حقدאر رهندي
  

 )1992 جون 23كرאچي، “ جاڳو”روزאني (
 )سان ڇپيل“ אڻ مگسيمهر”قلمي نالي (
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دا؟ ڻڻئ ئ  ئر    ئ   

  
كجھ ڏينهن אڳ אخبارن ۾ خبر آئي ته حكومت، سنڌ توڙي پاكستان ۾ رهندڙ غيرقانوني 

 وאسطيدאر ڏيهه پنهنجي ڏيهه ---پرڏيهي ماڻهن کي كڍي ٻاهر كرڻ کان الچار ظاهر كيو آهي 
 ۽ אسان جي حكومت אنهن کي كڍي نه ٿي وאسين کي پاڻ وٽ گھرאئڻ جو خرچ نه ٿا ڀري سگھن

حكومت، جيكا پنهنجي ڏيهه وאسين کي تحفظ . عجيب قسم جي بيوسيَء جو אظهار آهي! سگھي
نه ٿي ڏئي سگھي، אنهن جي روزگار تي لڳندڙ ڌאڙن کي بند نه ٿي كرאئي سگھي، پنهنجي ڏيهه ۾ 

 کي عوאم جي حكومت سمگل ٿي، چوريَء آيل ۽ غيرقانوني رهاكن کي كڍي نه ٿي سگھي، אن
  سڎאئڻ ۽ حكومت كرڻ جو كهڑو حق آهي؟

)  فيبروري وאري-2(אهو گھاُء אڃا تازو ئي آهي جو . بيوسيَء جو אهو אحساس ڏאڍو ڏکائيندڙ هو
אخبارن ۾ دهشتگردن جي حوאلي سان خبر آئي آهي ته אهي سنڌ کي ورهائي ٻه ٹكرא كري ڇڎيندא، 

قائم كندא ۽ אن کي ئي شهري ٹيكسون ڏيندא، אهي پنهنجي متوאزي حكومت ۽ אسيمبلي 
حكومت ملير ضلعو ٺاهڻ تان هٿ نه کنيو ۽ אنهن دهشتگردن جي آڏو گوڏא نه “ ڳوٺاڻي”جيكڎهن 

  .کوڙيا
ع ۾ هاڻوكي ڀارت کان مختلف سببن جي كري ڀڄي 1947אهي دهشتگرد ۽ אنهن جا وڏא 

 وسيلي کين سنڌ جي وڏن نكتا ۽ مفلوכ אلحال پناهگير جي صورت ۾ سنڌ آيا ۽ هك سازش
  . شهرن، خاص كري كرאچي ۾ آباد كيو ويو هو

وאري درجي تي “ אيشيا جي كنوאر”ٹي صديون אڳ كرאچي هك ننڍو شهر هو جنهن کي 
كرאچي سنڌ جي . َپهچائڻ ال سنڌي ماڻهن جي رت ۽ پگھر جي ٹي سو سال كمائي سيڑאيل آهي

جذبن ۽ .  کي سنڌ جي دل سڎيو پئي ويو آهيڌرتيَء جو تاريخي طرح هك אهڑو ٹكرو آهي جنهن
אحساسن کي پاسيرو رکي هن אيرאضيَء جو جيكڎهن ملهه كٿجي ته אهو به کربين کرب رپين ۾ 
ٿيندو، جنهن تي جوڙيل عمارتون، جنهن ۾ پيدא كيل سونهن جو سمورو سامان تاريخي ۽ عملي 

-ين کي، جن جا وڙ אهي پاڻطرح سنڌي ماڻهن جو آهي، پر كالهوكا پناهگير אڄ אنهن ئي سنڌ
ِوكڻي به الهي نه ٿا سگھن، ڌمكيون پيا ڏين، نفرت، چڑ، بيزאري ۽ حقارت سان دڙكا ٿا ڏين ته    ...رکيو ته “ ملير”ُجيكڎهن هك ٹكري جو نالو ! توهان، אي سنڌيوپنهنجي ئي تاريخي ڌرتيَء تي 

אئڻ ال كجھ عرصو אڳ هن دهشتگرد ٹولي کي هك خاص قسم جي سازش تي عمل كر
کين سالن جا سال دهشتگرديَء جي . كيو ويو هو“ تخليق”אيجنسين وسيلي مخصوص نموني 

جا آتشي هٿيار ۽ ٻيو بارود ڏئي “ אڏن”سکيا ڏني وئي ۽ پو مختلف رجسٹرڊ توڙي אڻ رجسٹرڊ 
 مشاهدو كيو ويو ته אهي كيڎيَء نه ---کين كرאچيَء ۽ حيدرآباد ۾ عملي تربيت ڏني وئي 

 ٻارڙن، جوאنن، ٻڍڙن ۽ نياڻين جو --- سان جيئرن جاڳندن ماڻهن “ بهادريَء”، كرאهت ۽ بيدرديَء
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كوس كري، وسندڙ گھرن کي باهيون ڏئي ساڙي رک كري، كڎكندڙ ٹهكڑن ۽ معصوم 
مركن کي موت جي حوאلي كري، زنده אنساني عضون کي كوريندي، رڙيون ۽ كيهون كندڙ 

. هكندڙ ماحول کي ڏאئڻين جو ڏيوאرو بنائي سگھن ٿاهستين تي بي رحميَء سان ٹهك ڏيندي م
سوين خون ٿيا، زوريَء زنائون ٿيون، אنسانيت جي عزت אڇالي وئي، ماڻهپي کي لتاڙيو ۽ گھر 
אجاڙي كروڙ ڦريا ويا پر سندن آڱوٺي کي لوڏو به كو نه آيو، אلٹو کين شاباسون ڏنيون ويون، 

 کين هار پارאئي، جلوس كڍي אخبارن وسيلي ۽ سندن سندن شاندאر كارگذאريَء تي ڏند ٹيڑيا ويا ۽
“ دمادم مست”در تي وڃي شاباسون ڏنيون ويون، جنهن جو نتيجو אهو آهي جو كنهن به گھڑي 

  .ملڻ جي دير آهي“ אشاري”كري سگھن ٿا، رڳو 
جيكڎهن ماڻهپي کي پائمال ٿيندو ڏسي، جمهوريت جو الش کڻائي، حرمتن جون لڄون 

ت، مروت، محبت ۽ خلوص کي لتاڙي خونين، قاتلن، غدאرن، مارشلن، لٹرאئي، אدب، فضيل
دهشتگردن، ڌאڙيلن، سمگلرن، زناكارن، جاهلن ۽ وحشين جو فصل پوکيو ويندو رهندو ۽ אنسانيت 
سوز حركتون كندڙ، قانوني، אنساني ۽ אخالقي ڏوهارين کي پاليو ويندو رهبو ته دهشتگرد ٹوال 

 پائي جمهوريت ۽ אنسانيت جا دعويدאر بلكه ٺيكيدאر نه ٿي جا پوش“ حق پرستن”۽ “ حقيقين”
  گھمندא ته ٻيو ڇا كندא؟

سنڌي ماڻهن پاكستان ٺهڻ کان پو پنهنجي ۽ پنهنجيَء ڌرتيَء، قوم، ٻوليَء، ثقافت، سماج ۽ 
نفسيات جي خالف ٿيندڙ سازشن، אرهه زورאين ۽ عملن کان وقت جي حكمرאنن کي جمهوري، 

אخالقي طريقي سان אنسان ٿيڻ، אنسانيت ۽ جمهوريت وڌאئڻ ۽ قانون تي عملي قانوني، אنساني ۽ 
هنن هن مهل تائين كنهن به ثقافتي ۽ نسلي ٹولي ۽ . طرح قائم رهڻ جو سبق پئي ڏنو آهي

پاكستان جي كنهن به ٻيَء قوم جي نه ته كا وسندي ويرאن كئي آهي، نه ته אنهن جي אوالد کي 
سچ אهو آهي ته . نه وري كا אنسانيت کان كريل ڳالهه كئي آهيستايو آهي ۽ אنهن جي خالف 

جمهوريت . پاكستان ۾ جمهوريت جا علمبردאر ۽ ڏאڍ ۽ ڏهكاَء جا مخالف سنڌي ئي رهيا آهن
دوستي، אنسان پرستي، אخالق، مروت، فضيلت ۽ آمريت دشمني سندن سرموڙ وکر رهيا آهن، پر 

. شن ۽ دهشتگردين جي صورت ۾ پئي ملي آهيکين محبت ۽ ڀائپي جي موٽ گولين، بمن، ساز
سنڌي هجڻ سبب ستايلن ۽ جمهوريت جي شهيدن جو אنگ ۽ سنڌين جي אجاڙيل ۽ ساڙيل وسندين 
جو دونهون سنڌ ۾ وڌيك هجڻ אنهيَء ڳالهه جو ثبوت آهي، ته پاكستان ۾ جمهوريت ۽ אنسانيت 

  .ڏوهه جھڑو كم آهن ۽ אهڑא كم كندڙن کي هتي سزא ملندي آهي
ي پاسي، جيكي هتي אنسانيت سوز ڏوهه كن ٿا، عالمي طرح مڃيل حقن کي אورאنگھن ٻئ

ٿا، אنفرאدي توڙي אجتماعي طرح غدאريون ۽ سازشون عمل ۾ آڻن ٿا، قتل، دهشتگرديون، زوري 
زنائون، ڦرلٹ، هيرאڦيري، دאدאگيري، ڏאڍ، ڏهكاُء، ظلم ۽ אنڌير نگري مچايو ويٺا آهن، القانونيت، 

شت ۽ אستبدאد پکيڑن ٿا، مارشل ال مڑهن ۽ ڏيهه وאسين جي خونن تي سودي بازي بگھڑאئپ، وح
كن ٿا، אهي هتي هر قسم جي پڇاڻي کان آزאد آهن، معزز شهري آهن، אقتدאر جا ڌڻي آهن، کين 
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عزت ملي ٿي ۽ پاڻ فخر سان كنڌ کڻي گھمن ٿا، حكم אنهن جو هلي ٿو ۽ ڏيهه جا وאلي وאرث 
  .אهي ئي آهن

لت ۾ وطن دوست، جمهوريت پسند ۽ ظلم مخالف قوتن ال كهڑي رאهه אختيار אهڑيَء حا
كرڻ جو دڳ کليل آهي؟ אنهن کي كهڑي وאٽ אختيار كرڻ ۽ كهڑو رستو ڇڎڻ تي مجبور كيو 
پيو وڃي؟ ڇا سنڌي ماڻهن کي אهو سبق نه پيو ڏنو وڃي ته توهان جي جمهوريت دوستي ۽ אنهيَء 

۽ ڏنل قربانيون محض هك فضول كم آهن ۽ אسين جيكي کي قائم رکڻ ال كيل جدوجهد 
אوهان جي אنهن كمن سبب توهان جي كلهن تي چڑهي אقتدאر جي אيوאنن تائين پهتا آهيون، אهي 
پاڻ دهشتگردن ۽ قاتلن جا هٿ ٻڌא ٻانها آهيون ۽ אنهن سان سودي بازيون كري אوهان جي ئي ڏيهه 

جون ڳالهيون مڃيندאسون جيكي جمهوريت جا خالف ٿيندڙ سازشن ۽ غدאرين کي وڌאئي אنهن 
دشمن آهن؟ ڇا אهي אهو سبق نه پيا ڏين ته عزت، قدر ۽ مڃتا الئق אهي آهن جن جي هٿ ۾ هٿيار 

 ورهي تاريخ - 47هجن ۽ جن אنسانيت جو كوس ۽ دهشتگردي پئي كئي آهي؟ ڇا پاكستان جي 
هي هوندא جيكي سازشي، فتني אهو هك ئي سبق نه پئي ڏئي ته ملك جا حقيقي وאلي وאرث رڳو א

باز، خوني، غدאر، دهشتگرد، سوديبازي كندڙ ۽ ڏوهاري هوندא؟ ۽ ڇا אهو سبق نه ٿو ڏنو وڃي ته 
  אقتدאر ۾ حكم אوهان جو تڎهن هلندو جڎهن توهان جي هٿن ۾ هٿيار ۽ بارود هوندو؟

ائين سندن ڇا پاكستان ۽ سنڌ ۾ رهندڙ غيرقانوني پرڏيهي אيڎא معزز ۽ شريف آهن جو جيست
 حكومت کين جهازن تي چاڙهي، عزت ۽ אحترאم سان نه سڎאئي يا پاكستان حكومت سندن ال

وڃي؟ چئبو ته ملك جا حقيقي وאرث آرאمده سوאريَء جو بلو نه كري تيستائين کين هٿ به نه التو 
  !אهي پرڏيهي غيرقانوني ئي آهن

آهن جو جيستائين سندن رאضپو ڇا پاكستان ۽ سنڌ جا دهشتگرد אيڎא معزز ۽ شريف ماڻهو 
حاصل نه كيو ويندو، تيستائين پنهنجي ڏيهه جا حقيقي ۽ تاريخي وאرث אيڎא الچار هوندא جو 
پنهنجي مرضيَء سان پنهنجي ئي ڏيهه ۾، پنهنجي ئي ووٽ سان چونڈيل حكومت ۽ אسيمبليَء 

  وسيلي رڳو هك ننڍو אنتظامي يونٹ به نه ٺاهي سگھندא؟
  !يقي مالك אهي دهشتگرد ۽ قاتل ئي آهنچئبو ته سنڌ جا حق

جيكڎهن ووٽ وسيلي چونڈيل حكومت ۽ جمهوري جدوجهد جي رאهه تي هلندڙ ڏيهه وאسي 
قانون جي ڏوهارين ۽ دهشتگردن آڏو كجھ به ناهن، ته پو אنهن ال رڳو هكڑي وאٽ ئي بچي ٿي 

. ي حاصل كري سگھنَجنهن تي هلي אهي هن ڏيهه ۾ عزت، مان، مڃتا، אقتدאر، حكم ۽ مالك
دهشتگردي ۽ القانونيت کي ختم كرڻ جو هك ئي عالمي طرح مڃيل אصول آهي ته אهڑن 
ڏوهارين کي چيڀاٹي ڇڎيو، ۽ جيكڎهن ووٽ جي قوت، جمهوريت ۽ حكومت دهشتگردي ۽ 

جنهن وسيلي אن دهشت ۽ القانونيت کي القانونيت آڏو بيوس آهن ته پو אهو كهڑو عمل آهي، 
  جي؟ختم كري سگھ

قانون ۽ عدل אن ئي عمل جو نالو آهي، جنهن وسيلي قانون جي ڏوهارين کي چيڀاٹي ختم 
  جيكڎهن ووٽ ۽ حكومت ۽ عدאلت وسيلي نه ملي ته ڇا كجي؟قانون ۽ عدل . كيو وڃي
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پنهنجي ڏيهه تي چڑهي آيل ۽ אن جي بيحرمتي كندڙ قوتن کي منهن ٹوڙ جوאب ڏيڻ ۽ 
خوאسته، پاكستان تي جيكڎهن كي دشمن قوتون چڑهي אچن خدאن. چيڀاٹي ڇڎڻ وطن دوستي آهي

  ته پاكستان جي وאلي وאرثن کي كهڑي رאهه אختيار كرڻي پوندي؟
آهي ته پو سنڌ “ نه”ڇا دشمن قوتن کي אيالز منٿون كري پرچايو ويندو؟ جوאب جيكڎهن 

  وطن دوست قوتن ۽ حكومت ال كهڑو אكيلو دڳ بچي ٿو؟
طن جي تحفظ ال هٿيارن کڻڻ ۽ قوت جي אستعمال کان سوא كو ٻيو ڇا سنڌين ال پنهنجي و

 دڳ بچيو آهي؟
  

 )ع1994 فيبروري 20كرאچي، “ جاڳو”روزאني (
  

  
  

ئ ت   ئر   ئن  ڏو   ئ

  
كنهن به ڏينهن جي كا به אخبار کڻو، אن ۾ كي نه كي، كن نه كن ڏوهن جون خبرون 

ع جو صيغو كم آندو ويو آهي، يعني كن نه كن ڏوهن جون كي هتي جم. پڑهڻ ال ملي وينديون
  !نه كي خبرون

“ برسات”אڄ رمضان אلمبارכ جي عيد جو ڏينهن آهي ۽ אخبار به رڳو هكڑي يعني روزאني 
  :كرאچي جون هيٺ ڏنل خبرون پنهنجن نظرن مان كڍو

  .  زخمي7 ڄڻا قتل، -3كرאچي جي مختلف عالئقن ۾  •
 .  ماڻهن خالف אيف آ آر دאخل28ريك جعفريه پارאن خيرپور ۾ مذهبي وڳوڙ، تح •
 . كرאچي אندر چئن كارن ۽ ستن موٹر سائيكلن جي ڦر •
 هزאر رپيا ڦري -90سپر ها وي تي هٿياربند عورتن پارאن ڦر، ٻه ڄڻيون عوאمي كوچ مان  •

  . رستي ۾ ئي لهي ويون
ِزيارت جي ڊي سي جي  •  .هٿان אغوא ٿيڻ جي تصديق ٿي وئي“ رאكيٹي”ِ
 .  ڀاتي زخمي-8ڄام كنڈي ڳوٺ ۾ گھر تي حملو،  •
 .بفر زون كرאچي جي مدرسي ۾ زوردאر ڌماكو •

 . فوجي مارجي ويا2 بدنام ڌאڙيل ۽ -2موري شهر لڳ مقابلو،  •
ِتان کنيون ويون آهن ۽ אهي ) front page(صفحي -אهي سڀ خبرون رڳو هك صفحي يعني مهڑ

אنهن ۾ ڦر، אغوא، كاهه، دهشتگردي ۽ . يو وڃي ٿوُאهي خبرون آهن، جن کي کلي عام ڏوهه سمجھ
  .ڌאڙن سان گڎ قتل جون خبرون آهن

  : جون ٿلهي ليکي ٹي وضاحتون پيش كري سگھجن ٿيون) crime(ڏوهه 
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  هك אهڑو عمل جنهن ال قانون سزא مقرر كري ٿو،  .1
 بيوقوفيَء وאرو يا غلط عمل، جيكو ضروري ناهي ته قانون جي ڀڃكڑي هجي، ۽  .2
 ). ِضروري ناهي ته هروڀرو سول قانون جي خالف هجي(قاعدن جي ڀڃكڑي ) فوج ۾( .3

. ُڏوهه جي، خاص طرح پهرين ٻن تشريحن جي روشنيَء ۾ هيٺ ڏنل خبرن تي هك نظر وجھو
تان ) جي ڏينهن وאري“ عيد”يعني (ع 1994 مارچ، -14“ برسات”אهي خبرون به رڳو هك ئي אخبار 

  :ورتل آهن
جاب ۾ چوري كري ٻن وڏين شخصيتن جون زمينون سيرאب كيون سنڌ جي حصي جو پاڻي پن •

موجوده صورتحال ڄام صادق دور ۾ . سنڌ ۾ لکين אيكڑ زمين بنجر ٿيڻ جو خطرو. پيون وڃن
  .حكومت سان سنڌ جي پاڻي جي سودي جو نتيجو آهيكيل پنجاب 

 ڏينهن کان چئن“ ضمير”جوאبدאر جو ڀيڻويو . سپاهي אوڍي جي قتل جي جوאبدאر جي ڳوال جاري •
 . ڏينهن کان پنهنجي ئي گھر ۾ يرغمال بڻيل-10سندس ڀيڻ . كاٺ ۾

 .ٺٹي شگر مل جا پورهيت عيد جي پگھارن کان محروم •
۾ في ماڻهو تي “ عيد خرچي آپريشن” ماڻهو گرفتار، پوليس پارאن -4بائجي لڳ مختلف ڳوٺن مان  •

 .َپنج سو کان هك هزאر رپيا مقرر
 -50אيئرپورٽ پوليس پارאن في ماڻهو . وٺاڻا عيد تي به آزאد نه ٿياڌڻي بخش خاصخيلي ڳوٺ جا ڳ •

 .ُهزאر رپين جي گھر، ڳوٺاڻن کي ڌمكيون
سنڌ جو پاڻي جيكڎهن چوري ٿو ٿئي ته ڇا אهو هك ڏوهه ناهي؟ אهو هك صوبائي حكومت 

به آباد ٻنيون ۽ وسندא کيت אجاڙڻ ڇا هك ڏوهه ناهي؟ אهو . ٻئي صوبي جي خالف ڏوهه پئي كري
سنڌ . هك صوبائي حكومت پارאن پنهنجي هم وطن ٻئي صوبي جي عوאم خالف هك ڏوهه آهي

جي אڳوڻي وڏي وزير پنهنجي صوبي خالف كيڎو نه وڏو ڏوهه كيو آهي؟ ملزم جي ڀيڻ گھر ۾، 
ڀيڻويو جيل ۾ قيد آهي، ڇو؟ حكومتون ۽ אنتظاميائون ته قانون جي تحفظ، بيڎوهن جي سنڀال ۽ 

 אهي ئي قانون کڻي پنهنجي هٿ ۾ كن، وسنديون ويرאن كن --- ال هونديون آهن ستايلن جي سار 
  ۽ گھر אجاڙن، ته قانون جو ڇا ٿيندو؟

ُپاكستان ۾، جيكا به چڱائي آهي، جيكو به كم سٺو سڎجي ٿو، אن جو مقدאر کٹندو پيو 
ديَء ۾ چڱائين جي حوאلي سان كيل درجيبن. َوڃي ۽ جنهن عمل کي برאئي سڎجي ٿو، وڌي پيو

ِپاكستان جو نالو وڃي ٿو هيٺ کان هيٺ كرندو ۽ برאين جي حوאلي كيل درجيبنديَء ۾ 
َلڳ ڀڳ ٻه سو ملكن جي قطار ۾ پاكستان אڄ . َپاكستان جو نالو وڃي ٿو چوٽ، אوج تي پهچندو

  !پنجين نمبر تي آهي، برאيون هتي אن رفتار سان پليون آهن
 کي چونڈ ۾ ووٽ ڏيڻ ال بگٹيَء جنهن چيو ٿو وڃي ته سينيٹ جي مخصوص چيئرمئن

َوحيد بلوچ جن کي . ماڻهوَء کي ڇڎאئڻ جو شرط وڌو آهي، אهو هك بين אالقوאمي سمگلر آهي
ڇڎאئڻ ال بک هڑتال كئي آهي، אهي پڻ ڏوهاري چيا وڃن ٿا ۽ سرحد حكومت ال ويڑهاند جو 

ون אرهه زورאيون كنهن کان عرفان مروت ج. تي قبضي دאري رکڻ آهي“ مال”بنيادي موضوع به 
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لكل آهن، سميع مروت אڄ אن تي شاهد ٿي بيهڻ ال تيار آهي ۽ سندس كيترאئي پول پڌرא كري 
אڄ به ) ٻن کان سوא(אيم كيو אيم جو هر گھربل ڏوهاري . אمتياز شيخ به ويٺو آهي. چكو آهي

  .پاكستان ۾ موجود آهن، پر كنهن جي به وאر کي لهس نه ٿي אچي
جا אگھ، وفادאرين جي بدل سدل، ڌوكي بازيون، “ گھوڙن”ي ميمبرن جون خريدאريون، אسيمبل

 ڳجھ ڳوهه ۾ مخالفن سان ٺاهه، ڇا אهي سڀ ڏوهه ناهن؟ حكومت جو كهڑو عهدو آهي، جنهن ال
  !سوديبازي نه ٿي ٿئي؟ عوאم جي نمائندن جو אگھ مقرر آهي ۽ کلي عام پيو ٿئي

ڏيو، نه ته توهان جو جائز كم به نه  پيسا --- دאدאگيري به آهيآفيسن ۾ رشوت رڳو رشوت ناهي، 
  .َٿيندو، جيكا كاهڻي אٿو وڃي كاهيو

تعليم کاتو، صحت کاتو، پرڏيهي وאپار جو کاتو، بجلي کاتو، جنرل آفيسون، אنتظامي אدאرא، 
  ي؟كورٹون، جيل، ٿاڻا، سرحدون، ڇا بچيو آهي، جنهن ال چئي سگھجي ته אتي ڏوهه نه ٿو پلج

ڄام صادق دور ۾ אربين رپين جي مختلف אدאرن مان ڦرلٹ ته رڳو حكومت پارאن كئي 
وئي، جنهن ال ڏهاڙي كنهن نه كنهن کاتي ۾ كروڙن رپين جو ذكر گذريل پندرهن ڏينهن کان 

ٻيون אخبارون ۽ رساال به אن حكومت جي ڏوهاري كرتوتن کي پڌرو كندא . ۾ אچي پيو“ برسات”
م صادق سنڌ کي تين وאل كري مال پنهنجن خوشامدڙين ۾ ورهائي ڇڎيو، يا ڄا. پئي رهيا آهن

گيليلو . هو مري ويو پر كيس ته مئلن تي به هلندא آهن. ساڻس ڏאڍ ۾ ساٿ ڏيندڙن کي بخشي ڏنو
َکي پنج سو ورهه אڳ هك كورٽ ڏوهاري سڎيو پر تازو ئي אن تي ويهاريل بينچ کيس بيڎوهي ۽ 

ڏوهاري جنرلن جون قبرن مان هڎيون كڍي کين ڦاهيَء . قرאر ڏنو آهيچرچ کي گيليلو جو ڏوهاري 
אسالمي روאيتن جو אدب كندي ڄام جي هڎين کي ڀلي كجھ نه چئو پر . تي چاڙهيو ويو آهي

سندس ڏوهن کي عدאلتن ۾ ثابت ته كري سگھجي ٿو ۽ אنهن ڏوهن ۾ جن سندس ساٿ ڏنو، אنهن 
ن ۽ אنتظاميا جي אهم عهدن تي ويٺا ٹاڏيون پيا ڏين، سندن بابت ڇا ٿا چئو، אهي ته جيئرא جاڳندא آه

  كنڌ ۾ نوڙي ڇو نه ٿا وجھو؟
کين ڏوهن ۾ ملوث قرאر ڏيندڙ هن . سنڌ آپريشن دورאن ٻاهتر ڄركن جي ڳالهه عام ٻڌي وئي

ٻاهتر ئي ڄركا ڌאڙن، خونن، دهشتگرديَء، چوريَء، ! אدאرو هو“ محافظ”ملك جو سڀ کان مٿانهون 
جي ذאتي جهازن “ محافظن”، پاٿاريدאريَء ۽ ٻين سوين بدمعاشين ۾ گھريل هئا، پر جن אغوא، ڦرلٹ

۾ منشيات جي سمگلنگ پئي ٿي، جن پنهنجي ئي ملك سان عظيم غدאريون كري אن کي ڀاڱا 
ڀاڱا كري ڇڎيو، אهي ڄاتل سڃاتل ماڻهو جيكي ٻين ملكن جا خريد كيل אيجنٹ هئا ۽ אڄ 

ون ويٺا كن، جن آئين جون ڌڄيون אڏאئي ڇڎيون ۽ جن ملك جا سركار جي אهم عهدن تي אلولي
  سودא كيا אنهن کي ڇو نه ٿا كجھ چئو؟

دهشتگردن جي ڳچيَء ۾ سوين خونن جا كيس آهن، אنهن ڏهاكين گھر ويرאن كيا ۽ 
كڎكندڙ معصومن کان به كيهون كرאئي ڇڎيون، سندن پويان عدאلتن جا وאرنٹ آهن، אنهن کي 

 آهي؟ جيكي אنهن کي ڀڄائڻ ۽ لكائڻ ۾ ملوث آهن، ڇا אهي ملكي قانون ڀڄايو ۽ لكايو ويو
  موجب ڏوهاري ناهن؟ אنهن کي ڇو نه ٿا وאڙيو؟
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دهشتگردن جا سردאر لنڈن، نيويارכ، بون ۽ אيمسٹرڊم ۾ ويهي، سركاري طرح موكلون 
من وٺي، پرڏيهه توڙي ڏيهه ۾ خطاب پيا كن، جلسا پيا كرאئين ۽ کلي عام ملك کي ٹوڙي دش

ڇا אنهن جو وאر ونگو ٿيو آهي؟ هتي ته אنهن کي پرچائڻ ال ڏهاڙي پنڌ . جي حوאلي كرڻ ٿا گھرن
پيا ٿين ۽ کين אيالز ٿا كيا وڃن، ته אسان کي سينيٹ ۾ ووٽ ڏيو، אسين توهان جي هزאرين 

قاتل، خوني ۽ دهشتگرد ته بيشك ڏوهاري . ڏوهارين تان هزאرين كيس ختم كرڻ ال تيار آهيون
آهن، אنهن کي ته كجھ ٿئي אلٹو کين بچايو پيو وڃي، کين بچائڻ ۾ جيكي سهكاري آهن، אهي 

  ڇا ڏوهاري ناهن؟
“ صنعتكار”هر مجرم پٺيان هك، كنهن نه كنهن سياسي پارٹيَء يا ملك جي كنهن وڏي 

ڏوهارين پناهه ورتي آهي سياسي پارٹين ۾، پو אهي . جي ٹيك ڏيکارجي پئي) منشيات فروش(
ڏٺا وאئٺا ۽ ڄاتل سڃاتل مجرم حكومت جي كليدي . الفي ڌر ۾ هجن يا حكومتي אقتدאر ۾אخت

عهدن تي قابض ٿي ويا آهن ۽ کين آفيشل پروٹوكول پيو ملي ۽ جي عهدن تي قابض ناهن אنهن 
ضمير جا مجرم، عوאم جا مجرم، ڏيهه جا مجرم، وطن ۽ قوم جا . جي هلندي אڃا به وڌيك آهي

ان كنڌ ۾ كلي هنيو אڀا ٿيو پيا گھمن ۽ ظاهر ظهور کين ظهرאنه، عزتون ۽ مجرم ٺٺ ۽ ٺانگر س
  . مان پيا ملن، وردي پوش ماڻهو سندن آڏو אٹينشن ٿيو بيٺا آهن ۽ کين سئليوٽ پيا كن

سينيٹ جي چونڈ ال ڏوهه پيا ٿين ۽ אنهن کي ٹيك ملي ٿي، אسيمبلي چونڈن ال ڏوهه پيا ٿين 
ين אنتظامي عهدن ال ڏوهه پيا ٿين ۽ کين ٹيك ملي ٿي، ويندي ۽ کين ٹيك ملي ٿي، אهم تر

سمگلر، قاتل، نشو وكڑڻندڙ، دهشتگرد، پاٿاريدאر . پٹيوאليَء تائين، كو نه كو ڏوهه لكو پيو آهي
ُسڀ لئه ۾ آهن، سندس مان ۽ شان ڏينهون ڏينهن وڃي ٿو وڌندو ُ.  

هان كورٽ ۾ ڇكي کيس كو به هك ڄاتل سڃاتل مجرم ٻڌאيو، جنهن کي تو! حكمرאنو
אهو نه، ته אهو ٻڌאيو ته توهان كهڑي ڄاتل سڃاتل مجرم . سندس ڏوهه جي قانوني سزא ڏياري هجي

َمان شان کي وڌאئڻ ۾ حصو نه ورتو آهي ۽ کيس كاٺ ۾ وאڙيو آهي؟جي  َ  
אڄ، ڏوهه كرڻ ۽ ڏوهه وسيلي كاميابي ماڻي عزت حاصل كرڻ لڳ ڀڳ هر ! ياد رکجو

مائرون، پيئر، ڀائر، ڀينرون ۽ زאلون وאسطيدאر هر كمائيندڙ . پنو بنجي ويو آهيماڻهوَء جو سندر س
ڏوهه جي زندگي عزت جو نشان بنجي وئي آهي ۽ جيكو ڏوهه نه . فرد کي ڏوهه تي آماده پيون كن

ُٿو كري، رکي سكي، سچ پچ عزت الئق زندگي پيو گذאري، אن کي  ٹوכ ۽ لعنت جو، ڌكار، ۽ ُ
  .يو پيو وڃيڦٹكار جو نشانو بنا

אڄ، وڏيركين ٻنين ۾، كروڙ پتين جي كارخانن ۾، אنتظاميا جي عهدن ۾، حكومت جي 
سوين هزאرين . َحاكمن ۾، سياسي پارٹين جي سرير ۾ ڏوهه لكا ويٺا آهن ۽ عزت سان پيا پلجن

ماڻهن جي אکين ۾ ڏوهه جو نشان هك خوאب ٿي אٹكي پيو آهي، ڏوهه کي جي ٻجو نه ڏنو ويو، ته 
تان جي زمين جو هر هك אنچ كنهن نه كنهن ڏوهاريَء کي جنم ڏيندو ۽ مجرمن جي وچ ۾ پاكس

אڄ אها چٹاڀيٹي كجھ نه كجھ محدود آهي، سڀاڻي جڎهن . هك وڏي چٹاڀيٹي شروع ٿي ويندي
جت كٿ شروع ٿي وئي، ته پو... 
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 )ع1994 مارچ 17كرאچي، “ برسات”روزאني (
 

 
  

ام ي  رد ۽  ، د   ڌاڙ

  
ُكٿي به سكون، . َڌ جو هر شهر ۽ هر ڳوٺ ڌאڙيلن ۽ دهشتگردن جي ور چاڙهيو ويو آهيسن

هر حقيقي ۽ شريف رهوאسي بي چينيَء ۽ אوجاڳي جي ننڈ سمهي ٿو ۽ . אمن ۽ אنصاف كونهي
  .ڳڻتيَء ڀريو ڏينهن گھاري ٿو

ُجيتوڻيك אمير يا غريب، سکيو يا ڏکيو، كو به سنڌي אن אذيت کان بچيل ناهي، پر  خاص ُ
نشانو אهي سنڌي آهن جيكي ننڍي وڏي وאپار وڙي، وكالت، ڊאكٹري، אنجنيري، كارخانيدאري، 

سنڌ جو كو به ضلعو يا . کاتيدאري يا كنهن ٻئي אڀري سڀري ڌنڌي وسيلي كجھ خوشحال ٿيا آهن
تعلقو، شهر يا ڳوٺ دهشتگردن ۽ ڌאڙيلن کان بچيل ناهي، ۽ سمورא سنڌي ڄاڻن ٿا ته هك مكروهه 

אنسان دشمن سازش وسيلي سنڌي ماڻهن، سندن شهرن ۽ ڳوٺن، سندن گھرن ۽ ٻنين، سندن ۽ 
هن وقت تائين سوين هندو سنڌين کي . كارخانن ۽ مال ملكيت کي تباهه كيو يا ڦٻايو پيو وڃي

َجي كري لڎאيو ويو آهي جو אهي مسلمان ناهن ۽ سوين مسلمان توڙي هندو سنڌين “ ڏوهه”رڳو אن 
شهرن ۾ دهشتگرديَء جو نشانو אن كري بنايو ويو آهي جو אهي سنڌي آهن، کي سنڌ جي ئي 

ِهندو ته ڀارت لڎي وڃن پر مسلمان كاڏي وڃن؟ ۽ جي אهي به نكرن، ته سنڌ ۽ . ناهن“ مهاجر” ُ
سڎي هر جا ڇانوڻيون، برگيڈون ۽ ٿاڻا “ ڌאڙيل”سنڌين جو ڇا ٿيندو؟جڎهن ته سڄيَء سنڌ کي 

ڌאڙيل جي نالي ۾ .  سمورن سنڌين کي غالم ۽ قيدي بنايو ويو آهيوجھي، سڄي سنڌ قيدخانو ۽
 فوجي هجي يا پوليس مئن، دهشتگرد ---جيكو ٿو אچي . ُسنڌي پيا كسن، ڦرجن ۽ قيد ٿينبيگناهه 

جيئڻ جنجال ۽ مرڻ ڀوڳ .  سنڌين کي ئي ماريو، ڦريو، אلهه تلهه چٹ كريو وڃي--- هجي يا ڌאڙيل 
پنهنجي ڌرتيَء جي شهرن ۾ . َي كڑكي، سا سنڌيَء جي گھر تيجا مصيبت ٿ. بنايو ويو آهي

אسين سمجھون ٿا ته אهو سڀ كجھ هك . پناهگير به سنڌي، אوپرو به سنڌي، ته رאهه راليل به سنڌي
سنڌين کي سنڌ مان . دشمن كاروאئيَء وسيلي عمل ۾ آندو پيو وڃي-مكروهه سازش ۽ سنڌي

ريڈ אنڈين جيان بي وطن بنائڻ جي سازش، سنڌين لوڌي كڍڻ جي سازش، سنڌين کي فلسطينين ۽ 
  .کان سندن وطن ۽ ڌرتي کسڻ جي سازش ۽ אن سازش تي ڏאكي به ڏאكي عمل كيو پيو وڃي

ِڀارت کان جھيڑאكر پيا گھرאيا وڃن، ته بنگال مان بهاري؛ برمي، بنگالي، אفغاني، אيرאني  ِ - -- 
ُ، سرحد ۽ پنجاب کان ٿيندو، ڌو אچيو جو ٿو پنهنجي ملك مان ڀڄي، ته كٿي به ساهي نه ٿو كري

سنڌين جي كوس جو . َسنڌ ۾ كري، تان جو پنجابي ۽ پٺاڻ به سنڌ ڏאنهن ئي ڌوكيندא پيا אچن
אڄ ڏينهن تائين، گھڻا آهن دهشتگرد ۽ فوجي قاتل، جي قيد ٿيا ۽ ڦاهيَء چڑهيا . پڇاڻو ئي كونهي

يل ۽ دهشتگرد پكڑڻ جي بهاني هجن؟ ۽ گھڻا آهن حقيقي ڌאڙيل، جي ٹياس چڑهيا هجن؟ ڌאڙ
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قانون الڳو كندڙن ۽ پوليس بيگناهه سنڌين کي وڌيك عذאب ۾ وڌو آهي يا ڌאڙيلن ۽ دهشتگردن 
  کي؟

َجيكي نشي جو אنسانيت دشمن كاروبار كن ٿا، سمگلنگ ۽ אنساني وكري جي ڌنڌي ۾ 
َي كمي ملوث آهن، بي אيمانيَء ۽ ٺڳيَء كري معصوم אنسانيت کي ڦريندא پيا رهن، جيك

كاسبيَء جو پورهيو هڑپ كن ٿا، چكال ۽ شرאب خانا پيا هالئين، دאدאگيريون ۽ رهزنيون پيا كن 
بيگناهه سنڌين ۽ معصوم عوאم .  جا برאئي ٿي سنڀري، אها كندڙ ۽ אن جا سنڀاليندڙ عيش ۾ آهن--- 

اظت ال ذאتي حف) الئسنس(جيكي ٻه چار ليسن . کي ئي هر قسم جي אذيت ۾ مبتال كيو ويو آهي
مليا هئا، אهي به رد كيا پيا وڃن، جڎهن ته دهشتگرد جاوא پيا كن، ڌאڙيل ڇيك پيا گھمن، 

  .پاٿاريدאر محفوظ آهن ۽ دهشتگردن جي سردאرن کي حاكمن وאرو مرتبو مليل آهي
  )ع1991جنوري - 30جاڳو كرאچي، (

  )سان ڇپيل“ ساجد”قلمي نالي (
  
  

ئ  ئز   ف  ئ  در     ب

  
  אسكيم جي شروعات

برطانيا سنڌ جي گادي وאري شهر كرאچي ”خبر ڏني آهي ته ) ع1997جنوري -14(“ عوאمي آوאز”
بنائڻ جي تجويز ڏني آهي ۽ برطانيا جي وزيرאعظم جان ميجر پارאن ) آجو بندرگاهه(کي فري پورٽ 

ڳن ذريعن موجب אعتماد جو. پاكستان جو ٹن ڏينهن وאرو دورو به אن سلسلي جي هك كڑي آهي
ُبرطانيا پاكستان کي آڇ كئي آهي ته جيكڎهن هو كرאچي کي فري پورٽ ٺاهي ڇڎي ته 
پاكستان جا سمورא אقتصادي ۽ سياسي مسئال حل ٿي سگھن ٿا ۽ پاكستان تي جيكو به پرڏيهي 

ذريعن موجب برطانيا چاهي ٿو ته كرאچيَء کي نئون هانگ كانگ . قرض آهي אهو به لهي ويندو
كمپنيون آهن سي )  قومي-گھڻ(نيشنل - وڃي ۽ موجوده هانگ كانگ ۾ جيكي ملٹيبنايو

 -ذريعن موجب هانگ كانگ جي ملٹي... پنهنجو سمورو كاروبار كرאچي منتقل كري وٺن
نيشنل كمپنين پاكستان کي آڇ كئي آهي ته جيكڎهن كرאچيَء کي فري پورٽ بنايو وڃي ته 

אنٹرنيشنل ( אينديون ۽ پاكستان تي آ אيم אيف אهي پنهنجي سڄي كاروبار کي كرאچي کڻي
نيشنل كمپنيون ۽ -ملٹي. ۽ عالمي بئنك جو ۽ ٻيو پرڏيهي قرض الهي ڇڎينديون) مانيٹري فنڈ
  .وڏא سيڑپكار سينٹرل אيشيا جو ماركيٹ حاصل كرڻ چاهن ٿادنيا جا چند 

 نكتل هو ۽ جان ميجر אنهن ڏينهن ۾ ڀارت، بنگالديش ۽ پاكستان جي سركاري دوري تي
هن جيكو كجھ بيان كيو آهي، אن کي برطانيا سركار جي نكتي نظر جي ترجماني سمجھڻ 

برطانيا אڄ به فوجي طرح، ٹيكناالجي جي حوאلي سان אقتصادي حيثيت ۾ دنيا جي سپر . گھرجي
پاور ملكن ۾ شمار ٿئي ٿو ۽ אن جي سامرאجي سياسي سرت جي ڌאכ אڃا سوڌو آمريكي، يورپي 
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 سامرאجي قوتن ُكيترن ئي ملكن تي ويٺل آهي ۽ אن حيثيت ۾ هو بين אالقوאميا جي ٻين توڙي دني
جان ميجر هن وقت برطانيا جو ٻيو ڀيرو چونڈيل ۽ هك . جي هك نمائندي جي حيثيت رکي ٿو

هو برطانوي تاج جو وفادאر هك ذميوאر ۽ سڀ کان مٿاهين אنتظامي عهديدאر . فعال وزيرאعظم آهي
אنهيَء دوري ۾ هن سان گڎ אنهن . ڻايل ملكن جي سركاري دوري تي نكتل هوجي حيثيت ۾ ڄا

هانگ . قومي كمپنيون هانگ كانگ ۾ موجود آهن-سرمائيدאرن جو هك وفد به هو، جن جون گھڻ
چيني . كانگ هن ئي سال جي كنهن مهيني، شايد جوال ۾، چيني حكومت جي حوאلي ٿيڻو آهي

 ورجائي אعالن كيل آهي ته هانگ كانگ جي بنيادي حكومت پارאن توڙي جو كي ئي ڀيرא
معيشتي ڍאنچي ۾ كا به ڦيرڦار نه كئي ويندي ۽ אهو جيئن جو تيئن رهندو، سوא אن جي ته אن جو 
ٰאقتدאر אعلي چيني حكومت جي حوאلي هوندو، پر پو به عالمي سرمائيدאر ڊنل آهن ته متان سندن 

يهو پهچي، تنهنكري אهي هانگ كانگ جو متبادل אستحصالي ۽ ڇڑوאڳ ڦورو مفادن کي كو ڇ
برطانيا معاشي پيدאوאري سرشتي جي حوאلي سان هك سرمائيدאر ملك . ڳولڻ ۽ هٿ كرڻ گھرن ٿا

تنهنكري . آهي ۽ عالمي سامرאجي قوتن جي ڇڑوאڳ ڦورو مفادن جي تحفظ ال هك نمائندو پڻ
هبانيَء جو אونو پڻ شديد آهي، جنهن کيس ظاهر آهي ته אنهيَء طبقي جي אستحصالي مفادن جي نگ

ال هو چاهي ٿو ته سنڌ جي گادي وאري شهر كرאچي کي هانگ كانگ جي متبادل طور آجي 
אن پارאن پاكستان جي حقيقي حكمرאنن کي، جن ۾ پنجابي . بندرگاهه وאرو عالئقو قرאر ڏنو وڃي

ي چٻاڙيل هڎي אڇالئي ڏيڻ جي آڇ سرمائيدאر ۽ جاگيردאر ڇانيل آهن، هرکائڻ ۽ اللچائڻ ال هك אهڑ
كئي وئي آهي جنهن تي لکيل آهي ته אها کائڻ سبب پاكستان جا، جنهن جو مطلب آهي پاكستان 

عالئقو سنڌ ۽ سنڌين جو، مفاد . جي حقيقي حكمرאنن جا، معاشي ۽ سياسي مسئال حل ٿي سگھندא
ن سان گڎ آمريكي، فرينچ، بين אالقوאمي ڦورو سرمائيدאرن ۽ سندن جوڙيوאلن جو، جن ۾ برطانوي

جرمن وغيره عالمي ڦورو ۽ سامرאجي به شامل آهن ۽ ڏس پتو ۽ اللچ وري پاكستان جي حقيقي 
حكمرאنن کي، ته سندن معاشي ۽ سياسي مسئلن جو حل سنڌ جي אن بندرگاهه ۽ عالئقي کي آجو 

  !بندرگاهه ۽ خودمختيار عالئقو قرאر ڏيڻ ۾ آهي
ٰقوتون نيٺ، چين جي אقتدאر אعلي هيٺ، جھڑو آهي تهڑو، عالمي سرمائيدאر ۽ سامرאجي 

  :هانگ كانگ قبول كرڻ ال ڇو تيار ناهن؟ אنهي سوאل جا ٻه ممكن جوאب هي آهن
ٰعالمي سرمائيدאر ۽ سامرאجي هانگ كانگ مٿان چين جي אقتدאر אعلي قائم ٿيڻ کان ڊنل آهن  .1

  .رא نه ٿي سگھندא۽ هو سمجھن ٿا ته سندن ڇڑوאڳ ڦورو مفاد صحيح نموني پو
אهي نه ٿا چاهن ته گھڻ قومي كمپنين کان ملندڙ ٹيكس ۽ ٻيو نفعو چيني حكمرאنن کي  .2

ملي، ڇو ته אهي متان אن کي عوאمي مفاد ۾ אستعمال كن يا سندن ئي ڦورو مفادن کي ڇيهو 
 .رسائن

پنهنجا معاشي ۽ سياسي مسئال حل كرڻ ال هك آجي بندرگاهه، خودمختيار عالئقي ۽ 
قومي سرمائيدאر كمپنين جي موجودگيَء وאري אسكيم جيكڎهن אيڎي ئي شاندאر -رڏيهي گھڻپ

هجي ها جيڎي ٻڌאئي پئي وڃي، ته چين جيڎو وڏو ۽ دنيا جي سڀ کان گھڻي آدمشماري رکندڙ 



ي : ران، ا  ا ۽  ن     ام   ئ  رڙو          بت  ر   ڊا

ابئس   www.abbaskorejo.com 28                         ر و

ملك هالئيندڙ حكمرאنن کي ڇا אيترو به عقل نه آهي ته پنهنجي ملك جا معاشي ۽ سياسي مسئال 
نگ كانگ کي جيئن آهي تيئن يعني آجو بندرگاهه، خودمختيار عالئقو ۽ پرڏيهي حل كرڻ ال ها

ٰقومي كمپنين جي سرمائيدאرن جي سيڑپ گاهه رهڻ ڏين؟ ۽ ڇو אتي پنهنجو אقتدאر אعلي -گھڻ
قائم رکڻ گھرن ٿا؟ אنهي سوאل جو هك ئي سڌو ۽ سادو جوאب آهي ته چيني حكمرאن كهڑين به 

انگ تان هٿ کڻڻ ال אنهيَء كري تيار ناهن جو منجھن وطن دوستيَء وڏين اللچن باوجود هانگ ك
سندن نظر ۾ ضرور كي אهڑא وڏא مفاد آهن جن جي كري . ۽ قومي غيرت جو جذبو موجود آهي

אهي . قومي سرمائيدאر ۽ سامرאجي كمپنيون אتان نكري وينديون-کين אها پروאهه ئي ناهي ته گھڻ
و جوאب ڳولڻ کان אڳ ضروري آهي ته ڄاڻايل خبر جو آخري آخر كهڑא مفاد آهن؟ אنهي سوאل ج

ذريعن موجب كرאچيَء کي جيكڎهن آزאد ۽ ”: حصو ڌيان سان پڑهيو وڃي، جيكو چوي ٿو
خودمختيار فري پورٽ بنايو ويو ته پو אن کي به سامونڈي رستي سان پنهنجو مال ٻين ملكن 

  “ ...ڻو پوندوڏאنهن موكلڻ ال فري پورٽ جي אنتظاميا کي ٹيكس ڏي
هنن لفظن مان ظاهر ٿئي ٿو ته تجويز كيل آجي بندرگاهه جي אنتظاميا ئي سڀ کان وڌيك 
طاقتور ۽ باאختيار قوت هوندي يعني אن آجي بندرگاهه جي حيثيت كنهن هك مكمل آزאد، 

جي هر “ پاكستان”ملك وאري هوندي جتي / ٰخودمختيار ۽ پنهنجو אقتدאر אعلي رکندڙ عالئقي
 کي سمنڈ رستي وڻج وאپار كرڻ ال ٹيكس אدא كرڻي پوندي، جنهن تي تصرف آجي رهاكوَء

چيني . بندرگاهه جي אنتظاميا جو هوندو، جيئن אڄ تائين هانگ كانگ ۾ رهندو پئي آيو آهي
ٰحكومت هانگ كانگ تي پنهنجو אقتدאر אعلي قائم كرڻ سبب هانگ كانگ جي سموري 

پاڻ אنهي کي אستعمال كرڻ سبب كا به אهڑي ٹيكس نه . אنتظامي كمائيَء جي مالك ٿي ويندي
ڀريندي جنهن تي تصرف سندس نه، پر آجي بندرگاهه جي אنتظاميا جو هجي، ۽ אهو ئي سبب آهي 

هانگ كانگ جي (ٰجو عالمي سرمائيدאرن کي هانگ كانگ تي چين جو אقتدאر אعلي قبول ناهي، 
  ).אنتظاميا تي قبضو درحقيقت سندن ئي هٿن ۾ آهي

سمنڈ رستي وڻج وאپار . ساڳيو سوאل كرאچيَء کي آجو بندرگاهه بنائڻ جي حالت ۾ به אڀري ٿو
کي به جيكڎهن ٹيكس ڏيڻي پوندي، جنهن تي تصرف آجي بندرگاهه جي אنتظاميا “ پاكستان”تي 

جا معاشي ۽ سياسي مسئال “ پاكستان”جو ئي هوندو، ته پو كرאچي کي آجو بندرگاهه بنائڻ سان 
حل ٿيندא؟ אصل ڳالهه هيَء آهي ته پاكستان تي آ אيم אيف، عالمي بينك ۽ ٻين ملكن جو كيئن 

عالمي سامرאجين کي جيئن . جي قيمت آهي“ آجي بندرگاهه كرאچي”قرض الهڻ جي آڇ درحقيقت 
ٰچين جي אقتدאر אعلي هيٺ هانگ كانگ قبول ناهي، تيئن پاكستان جي אقتدאر אعلي هيٺ  ٰ

אهي قيمت ڏئي كرאچيَء کي آجي بندرگاهه جي نالي هيٺ درحقيقت پنهنجي . كرאچي قبول ناهي
قبضي ۾ آڻڻ گھرن ٿا، אهي ڄڻك پڳڑيَء يا پٹي تي كرאچيَء کي آجي بندرگاهه جي نالي هيٺ 

אها بهرحال . درحقيقت پنهنجي قبضي ۾ آڻڻ گھرن ٿا، جيئن אڄ تائين وٹن هانگ كانگ رهيو آهي
مريكا ۽ يورپ کنڈن جا گرم سامونڈي كنارو رکندڙ ملك پنهنجي سوچڻ جوڳي ڳالهه آهي ته ڇو آ

كنهن هك عالئقي کي אها ساڳي هانگ كانگ وאري حيثيت ڏيڻ ال تيار ناهن؟ ۽ مقصد 
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אيشيا ۾ ماركيٹ حاصل كرڻ ال يا قائم رکڻ ال אيشيا ۾ ئي אڏو ٺاهڻ آهي ته - جيكڎهن وچ
ڇو صرف سنڌ جي كرאچيَء وאري بندرگاهه تي عالمي سامرאجين جون مفاد پرست نظرون هروڀرو 

ِسمنڈ ڦري سعودي عرب - ئي کپي ۽ محدود ٿي ويون آهن؟ ۽ ڇو جپان کان ويندي سڄو هندي وڏو
تائين كو به ٻيو ملك אهڑي عاليشان אسكيم کي، جيكا ٻڌאيو ٿو وڃي ته ملك جا سمورא معاشي 

 وهائي ڇڎيندي، پنهنجي كنهن ۽ سياسي مسئال حل كري خوشحاليَء جي کير ۽ مکڻ جون نديون
عالئقي ۾ قبول كرڻ ال تيار ناهي؟ هن آخري سوאل جو جوאب وري به چيني حكمرאنن کي نظر 
۾ رکي، אهو ئي ڏئي سگھجي ٿو ته جپان کان ويندي سعودي عرب تائين گرم سامونڈي كنارو 

ُٹو آهن، وري َچ-رکندڙ ملكن جي حكمرאنن کي، توڙي جو كي ئي عالمي سامرאجي قوتن جا پير
َبه پنهنجي وطن ۽ عالئقي سان پيار آهي ۽ אهي چند ٹكن عيوض پنهنجي وطن جو كو عالئقو 

אلبت پاكستاني حكمرאنن جي . عالمي سامرאجي قوتن جي مستقل قبضي ۾ ڏيڻ نه ٿا گھرن
  .نوعيت كجھ ٻي آهي

  پاكستاني حكمرאن 
سرمائيدאر ۽ جاگيردאر پئي ۽ مستقل حكمرאن پنجاب جو “ אصلي تي وڍو” پاكستان جو -1

رهيو آهي، جنهن جي ڇڑوאڳ ڦورو مفادن ال پاكستان جي سڄي، ڳجھي توڙي ظاهري، אنتظامي 
وطن دوستيَء ۽ قومپرستي جي عمومي تشريحن کي نظر ۾ رکيو . مشينري كم كندي رهي آهي

 ڀيٹ وڃي، ته אڳوڻي توڙي هاڻوكي پاكستان جي كنهن به ٻئي عالئقي جي حكمرאن طبقن جي
هو پاكستان ۾ . ۾ پنجاب جو سرمائيدאر ۽ جاگيردאر وڌيك وطن دوست ۽ قومپرست نظر אچي ٿو

هن هر . توسيع پسند، قبضي گير ۽ شاونسٹ ۽ عالمي سامرאجي قوتن آڏو چمچو ٿي رهيو آهي
قسم جي سازش، مكاري ۽ دאدאگيري كري، جنهن ال خاص كري אسالم ۽ ملكي سالميت جي 

 كيو پئي ويو آهي، پاكستان جي باقي عالئقن تي پنهنجي مخصوص ڦورو لفظن کي אستعمال
אن ال هن مارشل ال ۽ فوجي حاكميت جي بي رحم ۽ غير جمهوري . باالدستيَء کي قائم رکيو آهي
جنرل ضياُءאلحق کان به كم ورتائين پر كن سببن جي كري فوج . ڏنڈي کان كم پئي ورتو آهي

قومي دفاعي ۽ ”ل نه كري سگھيو، ته هاڻي صدر لغاري وسيلي کي سول روپ ڏئي אقتدאر ۾ شام
هو پاكستان تي حاكميت قائم . جي نالي ۾ אن کي عملي روپ ڏنو ويو آهي“ سالمتي كائونسل

  .رکڻ ال پنهنجا پارٹنر، حصيدאر يا جوڙيوאل بدالئيندو پئي رهيو آهي
 پاڻ وٽ پنهنجي پسند کي“ مهاجرن” پاكستان ٺهندي ئي گھڻي ڀاڱي مشرقي پنجاب جي -2

مهاجرن کي، جن مان گھڻن جو وאسطو ڀارت جي مسلم “ فاضل”جيتري تعدאد ۾ قبول كندي 
جي نالي ۾ پاڻ کي منظم “ مهاجر”אقليتي صوبن سان هو، سنڌ ڏאنهن موكلي ڇڎيو، جتي אنهن 

كيو ۽ مركزي حكومت جي سهكار سان سنڌ جي بي پناهه پيدאوאري وسيلن ۽ كجھ شهرن تي 
ض ٿي ويا جن ۾ سرفهرست كرאچي هو، جنهن کي سازش ۽ دאدא گيريَء سان سنڌ کان ڌאر قاب

. كري مركزي عالئقو قرאر ڏنو ويو ۽ هتان سڄي پاكستان تي حكومت كئي ويندي رهي
سرمائيدאر ۽ بيورو “ مهاجر”ناجائز رعايتن، معاشي سهكار ۽ مركزي ۽ صوبائي مالزمتن سبب 
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 سيكڑو جيكڎهن پنجابي 45سڄي پاكستان جي كل كمائيَء جو . كريسي بي אنتها مضبوط ٿيا
 20حاكمن جي قبضي ۾، باقي پاكستان کي رڳو “ مهاجر” سيكڑو 35حاكمن جي حوאلي هو ته 

پنجابي حاكمن کي אها ڳالهه نه وڻي تنهنكري ون يونٹ مڑهي مهاجر . سيكڑو مس ٿي مليو
 אن هوندي به مهاجر خوش هو، ڇو ته سرمائيدאر کي مليل رعايتن ۾ گھٹتائي كرڻ شروع كئي،

قبضي کي وڌيك . کيس وري به אيترو كجھ مليو پئي جيكو سندس قدبت کان گھڻو وڌيك هو
پختو كرڻ ال אيوبي مارشل ال مڑهيو ويو، جنهن ۾ پڻ مهاجر سرمائيدאر ۽ بيورو كريٹ خوش 

ستقل مفاد کي ون مظوم قوميتن پارאن جمهوري جدوجھد کان مجبور ٿي، پنجابي مهاجر م. هو
پاكستان ۾ پهرئين حقيقي جمهوري عمل جي . يونٹ ٹوڙڻو پيو ۽ عام چونڈون كرאئڻيون پيون

نتيجي ۾ بنگالين جي אكثريت سان قائم ٿيندڙ حكومت کي پنجابي مهاجر مستقل مفاد ڏنڈي 
 لک کن بيگناهه ۽ معصوم بنگالي 45جي زور تي ٿڎي ڇڎيو ۽ بنگال جي سٻاجھي ڌرتيَء تي 

پنجابي .  لک کن بنگالي عورتن جي عزتن کي پامال كندي אنهن کي אلڳ كري ڇڎيو10ي ۽ كه
مهاجر مستقل مفاد پاكستان אندر پنهنجي ئي هم وطن ۽ هم مذهب אنسانن خالف אيڎو ئي بي 
َرحم ۽ جالد هو ۽ آهي، پر هو پرڏيهي عالمي سامرאجين جا پير چٹڻ ال هر گھڑيَء آتو رهيو، 

 کي پيرين پئي هت وٺي آيو ۽ אن جو غالم ٿيو، جڎهن ته אڳوڻي سويت يونين آمريكي سامرאج
پارאن وڌאيل دوستيَء ۽ سهكار جو هٿ قبول كرڻ کان אنكار كري ڇڎيائين جنهن کيس پنهنجن 

  .پيرن تي بيهارڻ پئي گھريو
حكومت “ جمهوري”ُپاكستان ۾ ذوאلفقار علي ڀٹي جي سربرאهيَء هيٺ پهرئين “ نئين ”-3
 ويئي، جنهن مكمل אتفاق رא سان هن ملك کي پهريون ڀيرو عوאمي آئين ٺاهي ڏنو، جنهن ٺاهي

ُتوڙي جو هو جاگيردאر طبقي جو فرد هو پر هك حد . تي به مظلوم قومن کي كي אختالف هئا
سندس حكومت جي ڏينهن ۾ كوشش كئي وئي ته . تائين روشن دماغ ۽ جمهوريت پسند پڻ هو

کيل عالئقن کي كي قدر حق ۽ رعايتون ڏئي אڳتي آندو وڃي، پر אها مظلوم قومن ۽ پوئتي ر
كوشش אنهيَء سلسلي ۾ پڌري كيل حد تائين אڳتي وڌي نه سگھي ۽ هٿياربند قوتون هك ڀيرو 

مهاجر مستقل مفاد -پنجابيوري بلوچستان ۽ سرحد ۾ دخل אندאزي كري ويهي رهيون، جڎهن ته 
  .کيس وڌيك بردאشت كرڻ ال تيار نه هو

 אنهيَء جمهوري دور ۾ سنڌي ماڻهن ۽ سنڌ جي پٺتي رکيل عالئقن کي جيكي ٿوريون -4
. ُكي سهولتون مليون، ڀٹي جو אقتدאر ڊאهيندڙ جنرل ضياَء אهي هك ڀيرو وري کسي ورتيون

جنرل ضياَء وسيلي جيكو אقتدאر مڑهيو ويو אهو پنهنجي طبيعت ۾ אنتهائي بدنيت، كميڻو، 
هٿياربند قوتن ۾ تعدאد جي بنياد تي توאزن جوڙيو ويو .  كيني پرور هوكٺور، كوڙو، سازشي ۽

پنجاب جي مفاد کي لوڏو ئي كو نه هو، پٺاڻ . ۽ پنجابي ۽ مهاجر سان گڎ پٺاڻ کي به نوאزيو ويو
جي فالتو حصي مان ڏنو ويو پر هو هاڻي “ مهاجر”کي جيكو كجھ مليو אهو אڳوڻي مرאعات يافته 

אها ڳالهه ”: شهزאد منظر لکي ٿو. هك ذرو به كنهن کي ڏيڻ ال تيار نه هوپنهنجي سڻڀي ٹكر مان 
ريكارڊ ۾ موجود آهي ته بنگالين جيان سنڌين کي به سول ۽ ملٹري سروسز ۾ אچڻ جو موقعو نه 

ٰع وאري ڏهاكي ۾ אعلي ترين 1960אن جو אندאزو هن ڳالهه مان كري سگھجي ٿو ته . ڏنو ويو
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پاكستان جي سياست ۾ אيوب خان جي مارشل ال کان پو . ه نه هوفوجي آفيسرن ۾ سنڌي هك ب
. هٿياربند فوجون אهم كردאر אدא كنديون رهيون آهن، پو אهو كردאر ظاهري هجي يا لكل

אفسوس جي ڳالهه אها آهي ته پاكستاني فوجن ۾ رڳو پنجابي، مهاجر ۽ پختون هئڻ جي كري 
جن جي باري ۾ אهي جذبا نه رکندא هئا جيكي بنگالي ۽ سنڌي هك عرصي تائين هٿياربند فو
אن جو سبب אهو آهي ته هك خاص پاليسيَء هيٺ . پنجابي ۽ مهاجر ۽ هك حد تائين پٺاڻ رکندא هئا

  )99 -98ص “ سنڌ كي نسلي مسائل”ڏسو (“ .کي فوج کان پري رکيو ويوبنگالين ۽ سنڌين 
كريٹن جي نسلي سڃاڻپ هن ٰع تائين پاكستان جي אعلي ترين سول بيورو1983ع کان 1973
  :طرح رهي

   نسل             تعدאد            سيكڑو
   89.48       1727پنجابي    
   12.8          287پختون    
  29.2         1070مهاجر     
  5.2            90سنڌي     
  2.5             9بلوچ      
   95.9          349ٻيا         

  )100ڏسو مٿيون حوאلو، ص                  (              
جنرل ضياَء جي حكومت دورאن سنڌ جي وطن دوست ۽ قومپرست شعور کي كچلڻ ال ٻين 
 كيترن ئي عملن سان گڎ هك كم אيم كيو אيم کي منظم كرڻ ۽ طاقتور بنائڻ هو، جنهن ال

 دورאن ئي نسلي، لساني، جنرل ضياَء جي אقتدאر. کيس قانون کي لتاڙڻ جي موكل به مليل هئي
مذهبي، عالئقائي، فرقيورאڻي، ذאت پرستاڻي ۽ ٻيون كي ئي نفرتون وڌאيون ويون، هٿيارن جي 
ڏيتي ليتي عام ٿي ۽ بدאمني وڌאئي ويئي ۽ هيروئن سان گڎ نشيدאر شين جو وאهپو وڌאئي ماڻهن 

  .جي אخالقي قدرن کي نيچ كيو ويو
  سنڌي جاگيردאر طبقو

نڌ ۾ سنڌي جاگيردאر وسيلي پنهنجو אقتدאر هالئڻ شروع كيو تڎهن אنگريز سامرאج س
كجھ . َمجموعي طرح سڄو سنڌي جاگيردאر طبقو ڏهاڙي سندس بوٽ چٹي صاف كندو هو

אنفرאدي مثالن کان سوא باقي سڀ سنڌي جاگيردאر قومي غيرت ۽ وطن دوستيَء جي جذبن کان 
َي پنهنجي تر ۾ پنهنجي حاكميت گھربل مكمل طرح وאنجھا هئا ۽ آهن، אنهن کي رڳو پنهنج

هئي، جنهن وسيلي هو پنهنجي رאڄ ڀاڳ کي لتاڙي، لوئي، ماري، بند كرאئي، ننگ کڻائي، ڌאڙא 
אنگريزن جي وڃڻ . هڻائي، جاهل رکي ۽ ٻيون بدمستيون كري پنهنجي كنٹرول ۾ رکي سگھن
. چٹيندو رهيو آهيکان پو سنڌي جاگيردאر طبقو אن جي جانشين كارن حكمرאنن جو بوٽ 

كرאچيَء کي سنڌ کان ڌאر كيو ويو، ون يونٹ مڑهي سنڌ جي وجود گم كيو ويو، سنڌ جون 
 سنڌي جاگيردאر طبقو ننڈ كندو رهيو، كنهن به وطن دوست جدوجھد ۾ عملي طرح شامل نه ٿيو،ِزمينون ورهائجي ويون، سنڌي ٻوليَء کي ميسارڻ جي سازش ٿي، ون يونٹ خالف مهم هلي، پر 
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אهو هر حكومت ۾ شامل . אٹلو سركار وٽ پاڻ کي سرخرو كرڻ ال چغل ۽ گوאل ٿي بيٺو رهيو
ِرهيو آهي پر سيس نوאئي فرمانبردאر ٿي گذאريو אٿائين ۽ سنڌ جي پوئتي پيل ۽ رکيل عالئقن ۾، 

 ُאهو ذوאلفقار علي. َאيتري قدر جو پنهنجي تر ۾ به، كو ترقياتي كم كرאئڻ کان ٻرو پيو چڑهندس
ُڀٹي جي چوڌאري موجود هو، هن پارאن هزאرين خوאهشن باوجود אسكول ٺهيو ته אن کي אوطاق 
َكري ڇڎيائين، אسپتال ٺهي ته ڊאكٹر ڀڄايائين، روڊ ٺهيو ته אعترאض אٿاريائين ۽ نيٺ کيس ڦاهي 

سدאئين سركاري گولن جو به غالم ٿي رهيو ۽ سنڌ جو ناسور آهي جنهن جو . چاڙهائي دم پٹيائين
אڄ אهو سنڌ جي لڳ ڀڳ هر . كيلو عالج كوري كڍي ڇڎڻ آهي، نه ته ماري قبر ڀيڑو كندوא

אليكشني پارٹيَء ۾ موجود آهي ۽ سندس چڑهندڙ سج جو سالمي هجڻ، پنهنجا مارאئي خوش ٿيڻ، 
אن . وطن ۽ قوم سان غدאريون كري، ڊאڙون هڻڻ وאري فطرت کان هر سنڌي وאقف ٿي چكو آهي

كم كندو، سج کي אولهه َا אميد رکڻ ته پنهنجي تر، رאڄ، وطن ۽ قوم ال كو چڱو کان آئيندي ال אه
  .مان אڀارڻ جھڑي ناممكن خوאهش آهي

  ڇا سنڌي ماڻهو كرאچيَء تان هٿ کڻڻ ال تيار آهن؟ 
وطن دوستيَء ۽ قومي غيرت جو جذبو رکندڙ كو هك به אهڑو سنڌي موجود ناهي جيكو 

אچي پنهنجي وطن جي كنهن هك چورس אنچ تان هٿ کڻڻ ال كيڎي به وڏي اللچ يا ڌوكي ۾ 
معمولي رعايتن يا كجھ ڏوكڑن كاڻ پنهنجي ذهن ۽ ضمير ته ڇا، قوم ۽ وطن جو به سودو كرڻ ِتيار هجي، אلبت وطن دوستيَء ۽ قومي غيرت کان وאنجھيل فرد چند ڏينهن جي אقتدאري چشكي، 

ك אوپري شي آهي جنهن کي وكڻندي ويرم ئي نه كرאچي ته אنهن ال ڄڻ. ال تيار ٿي ويندא
ُوطن دوستيَء ۽ قومي غيرت کان وאنجھا אهي فرد پنهنجي ٻوٿ تي كو به نقاب چاڙهي . وجھندא

يا وطن /سگھن ٿا، אيتري قدر جو پاڻ کي ٻين سڀني سنڌ وאسين کان وڏو غيرتمند، قومپرست ۽
رو ته غرق ٿيل ۽ ماريل آهن جو אهي אنهن جون غيرتون درحقيقت אيت. دوست پڻ چئي سگھن ٿا

ٻهروپ ڀري سنڌ ۽ سنڌين جا خيرخوאهه بلكه عاشق بنجي . אهو كم علي אالعالن كري سگھن ٿا
ُאهي אهي لفاظيون، تشريحون ۽ تاويلون كندא، جو هك سڌو سادو سنڌي ته ڇا، چڱو ڀلو سمجھو ۽ 

سگھي ٿو، تنهنكري سنڌ ۽ ڏאهو ماڻهو به سندن منطقي كوڙكيَء ۾ ڦاسي پنهنجو مٿو وڃائي 
ُسنڌين جي هر سڄڻ ۽ گھڻ گھري کي، پو אهو زندگيَء جي كهڑي به شعبي سان تعلق رکندڙ 

َسجاڳ ۽ ذهني طرح هوشيار رهڻ گھرجي ۽ جيترو كجھ سندس وس ۾ آهي، אنهي -هجي، پهري
  .کي پوري جوאبدאريَء ۽ ذميوאريَء سان نڀائڻ گھرجي

ُ علي ڀٹي کي نگرאن وڏو وزير وجب، سنڌ ۾ ممتازهن مضمون جي אبتدא ۾ ڏنل خبر م
ممتاز علي ڀٹو كجھ ڏينهن אڳ . ٺاهڻ كرאچيَء کي فري پورٽ بنائڻ جي ڳجھي رٿا جو حصو آهي

ممتاز علي ڀٹي پارאن . سيوهڻ کي سنڌ جي گاديَء وאرو هنڌ بنائڻ جو אشارو پڻ ڏئي چكو آهي
אن کي پهريائين محض . وڳو آهيسيوهڻ کي سنڌ جي گادي بنائڻ وאرو خيال خاص ڌيان ج

אليكشني چشكو سمجھيو ويو هو، پر پو هو אهو خيال ورجائي پيش كندو رهيو، تان جو هفتو 
. پارאن ممتاز علي ڀٹي سان هك אنٹرويو به شايع ٿي چكو آهي“ برسات”ڏيڍ אڳ אنهيَء حوאلي سان 
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گھجي ٿو ته אها ڳالهه هتي رڳو אيترو چئي س. אهو موضوع هك ڌאر مضمون جي تقاضا كري ٿو
ٰكرאچيَء تان سنڌين جي مالكيَء وאري دعوي ختم كرڻ جي سلسلي ۾ هك وک طور ڳڻي 

مٿان وري جان ميجر پارאن كرאچيَء کي آجو بندرگاهه بنائڻ جي ڳالهه ۽ برطانيا ۽ . سگھجي ٿي
عالمي سامرאجي قوتن جي אهڑي خوאهش אنهيَء خيال کي وڌيك پختو كري ٿي ته سنڌ جي 

ممتاز ڀٹي ”بينظير ڀٹو چيو آهي ته . درگاهه كرאچي تي كي ئي ميريون نظرون کتل آهنبن
 22عوאمي آوאز، (“ .كرאچيَء کي سنڌ کان ٹوڙڻ وאري سازش کي وڌيك آسان بنائي ڇڎيو آهي

جنهن جو صاف مطلب هي آهي ته אها سازش گھڻو אڳ کان هلندڙ آهي، پر كڎهن ) ع1997جنوري 
  کان؟

  ازشونكرאچيَء خالف س
سنڌ خالف پرڏيهي پرمار سازشون ۽ چڑهايون هونئن ته قديم زماني کان هلندڙ آهن، پر 

 ۽ حوאلي سان ڳالهه كجي ته پنجاب جون توسيع پسند، قبضي گيرويجھڑ ماضيَء ۽ پنجاب جي 
سنڌ کي جڎهن بمبئي پريزيڈنسي . اللچي نظرون سنڌ تي گذريل صدي جي پوئين אڌ کان کتل آهن

و ويو تنهن کان پو جڎهن به سنڌ جي صوبائي خودمختياريَء جو سوאل אٿيو يا بمبئي جو حصو بناي
ڏئي سنڌ کي “ دليل”پريزيڈنسيَء جي حدن ۾ ڦيرڦار جي ڳالهه نكتي، پنجاب پارאن هكدم مختلف 

ع ۾ جڎهن سنڌ صوبو بحال 1935هزאرين حيلن کان پو، . پنجاب سان ڳنڍڻ جي ڳالهه كئي وئي
تڎهن به پنجاب پارאن אن جي خودمختياريَء جي مخالفت ٿي ۽ سنڌ کي پنجاب جو كيو پئي ويو، 

אنگريز پرمار كيڎو به بدنيت هو پر پنهنجن كن طي كيل . عالئقو قرאر ڏيڻ جي آڇ كئي وئي
ٿيڻ ته אئين گھربو هو ته . אن نيٺ سنڌ کي صوبو بنائي ڇڎيو. אصولن جي پوئوאري ضرور كندو هو

ال جدوجھد هالئي ها، پر אنگريز سامرאج ) ٰאقتدאر אعلي(ديَء ۽ سوورينٹيَء سنڌ پنهنجي مكمل آزא
وאري پاليسيَء سبب אنهن ڏينهن تائين خاص كري موجوده ڀارت “ ويڑهايو ۽ حكومت كريو”جي 

سنڌ جو كم ظرف، . جي وڏن شهري عالئقن ۾ مذهبي كٹرپڻو عروج حاصل كري چكو هو
لکين אيكڑ زمينون هندو وياج خور وٽ گروي رکي، مال عياش ۽ بدكردאر جاگيردאر پنهنجون 

אن محسوس كيو ته مذهبي كٹرپڻي کي زور وٺائبو ته هندو وياج خور . هضم كري چكو هو
  .کان بنا قرض ڏيڻ جي زمينون موٹائي سگھجن ٿيون ۽ אن אئين كيو

وس پاكستان ٺهڻ کان پو پهرين چئن مهينن ۾ ئي سنڌ جي حكمرאن جاگيردאر طبقي محس
كري ورتو ته هو كارن حكمرאنن جو غالم بنجي چكو آهي ۽ سندن مرضيَء جي خالف كجھ 

کانئس پهريون كم . به كري نه ٿو سگھي، نه ته چند ڏينهن ال مليل كرسي به وڃائي ويهندو
كرאچيَء کي مركزي عالئقو قرאر ڏيڻ جو ورتو ويو ۽ هن معمولي مفادن كاڻ אنتهائي بيغيرتيَء 

كجھ عرصي کان پو كرאچيَء مان سنڌ يونيورسٹيَء کي .  دل جو سودو كري ڇڎيوسان سنڌ جي
سنڌي هندن خالف فساد ته پرڏيهي . ۽ אڃا كجھ عرصو پو سنڌي ٻوليَء کي نيكالي ڏني وئي

پناهگيرن جي אچڻ سان ئي شروع كيو ويو، پر جڎهن جاگيردאر جي אک کلي، تڎهن هن ڏٺو ته نه 
ٽ گروي رکيل سنڌي جاگيردאر جي زمين به ڀارت کان آيل مسلمان ڀائرن رڳو هندن جي پر אنهن و
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جي حوאلي ٿي وئي هئي ۽ سنڌي هندو كيڎא به خرאب هئا پر گھٹ ۾ گھٹ سنڌ ۽ سنڌي ٻوليَء سان 
سنڌي جاگيردאر جي به، ٻين . وفادאر هئا، جڎهن ته نوאن آيل مسلمان ڀائر ته אنهن جا به ويري نكتا

ُڏאڍي آڏو جھكي پوي ۽ هو جھكيو، אيترو جھكيو جو אن کان وڌيك جھكڻ جيان، فطرت هئي ته 
سنڌ جو نقشو ڌرتيَء گولي . ُون يونٹ ٺهيو، تڎهن به هو جھكيل رهيو. جي گنجائش ئي نه رهي

  !تان ميسارجي ويو
 سنڌ جي آباديَء جي توאزن کي تبديل كرڻ ۽ אصلوكن قدرتي سنڌين کي אقليت ۾ بدالئڻ ال

جي مختلف عالئقن کان ماڻهو گھرאيا ويندא رهيا، پر سنڌ جي אترين پاكستاني نه رڳو ڀارت 
عالئقن پنجاب ۽ سرحد کان به אڻڳڻ אنسانن جي وهك سنڌ ڏאنهن شروع كئي وئي، جن جو پڻ 

-پنجابي-“مهاجر”سنڌين جي وطن دوستيَء کي ماٺو رکڻ ۽ جكڑڻ ال . خاص زور كرאچيَء تي هو
سنڌي مسلمانن ال كرאچيَء ۾ . ي هٿيار طور كتب آندو ويوپختون متحده محاذ کي سياس

لڎאيو ويو هو، /سيڑپكاريَء ۽ وאپار جا دروאزא אڳ ئي بند كيا ويا هئا ۽ سنڌي هندن کي كڍيو
تنهنكري به، ۽ كرאچي تي אردودאنن جي ثقافتي ۽ لساني قبضي سبب به كرאچيَء جي سماجي 

  .ويوزندگيَء جو ڍنگ سنڌين ال אوپرو بنايو 
ون يونٹ ٹوڙڻ مهل هك مهم هالئي وئي ته كرאچيَء مان سنڌ کي كو به فائدو ناهي، 

אها سازش به ناكام ٿي، توڙي جو سنڌ جا كي . تنهنكري كرאچيَء کي سنڌ کان ڌאر رکيو وڃي
صوبن جي بحاليَء کان ترت پو . ئي سياسي אڳوאڻ پڻ אنهيَء پروپيگنڈא جو شكار ٿي چكا هئا

بنگالين جي אكثريت ۽ جمهوريت پسنديَء کان ڊڄي אنهن کي . م چونڈون ٿيونپاكستان ۾ عا
אلڳ كيو ويو، ڇو ته پاكستان جي حقيقي حكمرאنن ۽ سندن جوڙيوאلن کي אها ڳالهه كنهن به 
. شرط تي پسند نه هئي ته هن ملك ۾ جمهوري سرشتو رאئج ٿئي ۽ مظلوم قوميتن کي حق ملن

 پيپلز پارٹيَء جي حوאلي كئي وئي ڇو ته پاكستان جي نئين پاكستان جي حكومت پاكستان
حقيقي حكمرאنن محسوس كري ورتو هو ته في אلوقت پاكستان جو عوאم كنهن به صورت ۾ 
فوجي رאڄ کي قبول نه كندو، ڇو ته هٿياربند فوجون خود پاكستاني حكمرאنن جي پرچار جو 

ار ڦٹا كري پنهنجو אخالقي قدر شكار بنجي چكيون هيون ۽ אنهن جي لفظن موجب بنگال ۾ هٿي
ٰسنڌ ۾ صوبائي حكومت به پيپلزپارٹيَء جي ٺهي، جنهن جو وزيرאعلي . كيرאئي چكيون هيون سنڌي ”سنڌي ٻوليَء جي کسيل حيثيت وאپس ورאئڻ ال سنڌ אسيمبليَء ۾ . ممتاز علي ڀٹو هو

ن، سياستدאنن، پيش كيو ويو، جنهن جي خالف אردو ڳالهائيندڙ سرمائيدאر“ ٻوليَء جو بل
صحافين، دאنشورن ۽ كامورن هك تعصبي مهم جاري كئي ۽ كرאچيَء ۽ حيدرآباد ۾ وڳوڙ 

سنڌي جاگيردאر پنهنجي فطري بزدليَء ۽ كارن حكمرאنن جي گوالئپ سبب هكدم . كرאيو
سال -24سال پوئتي كيو ويو جيكو אڄ تائين، -12جھكي پيو ۽ سنڌي ٻوليَء جي نفاذ جو عمل 

ٰن پو به كنهن کي ياد ئي ناهي، אيتري قدر جو هن وقت سنڌ جي نگرאن وزيرאعلي گذري وڃڻ کا سركاري ميڈيا تي سنڌي ٻوليَء خالف ساڳيو تعصبي . ُممتاز علي ڀٹي کي به ياد نه رهيو آهي
אنهيَء ۾ كو شك ناهي ته پيپلزپارٹيَء جي אن حكومت دورאن مركز . رويو אڄ به جاري آهي

ين کي كي مالزمتون ۽ ننڍي پيماني جي صنعتكاريَء جو موقعو توڙي صوبي ۾ كجھ سنڌ
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پيسو سنڌي جاگيردאر وٽ هو پر صنعتكاري هن جي جاهل ۽ بدكار فطرت جي خالف هئي، . مليو
جڎهن ته مالزمتون وري پنجابي ۽ אردو ڳالهائيندڙن جي אکين . تنهنكري אن گھربل حصو نه ورتو

به سنڌين کي אن زماني ۾ مليل مالزمتن تي پٹكو אيم كيو אيم پارאن אڄ . ۾ كنڈوٿي پيون
  .جاري آهي، جڎهن ته ضياَء אلحق جي אقتدאر دورאن אنهن مان وڏي אنگ کي ختم كيو ويو

جنرل ضياَء אلحق جي אقتدאر دورאن جتي ٻيون هر قسم جون برאيون وڌאيون ويون، אتي سنڌ 
  :جي وجود ۽ سالميت خالف ٹي خصوصي سازشون به عمل هيٺ آيون

مهاجريت جي پرچار كندڙ كي ئي تنظيمون جڑيون، جن ۾ אلطاف حسين ۽ سندس אيم ) 1(
  .كيو אيم کي خصوصي شهرت، رعايت ۽ سهولت ڏني وئي

אڄ كرאچيَء جي كل אنساني . غيرقانوني پرڏيهي ماڻهن جي ناجائز آبادكاري كئي وئي) 2(
 20ن جو אنگ كنهن به طرح  لک آهي، ته אن ۾ غيرقانوني پرڏيهي30آبادي جيكڎهن هك كروڙ 

אها غيرقانوني پرڏيهي آبادي كرאچيَء جي كل كمائيَء جو لڳ ڀڳ ڇهون . لک کان گھٹ ناهي
سڎي ٿي אنهن ۾ پڻ چڱو چوکو אنگ אنهن “ مهاجر”جن کي אيم كيو אيم . حصو کايو ڦٻايو وڃي

ثيت َجو آهي جيكي אڄ به אصولي طرح ڀارت جا قانوني شهري آهن ۽ سنڌ ۾ אنهن جي حي
  .غيرقانوني پرڏيهيَء وאري آهي

سنڌين ۾ ذאت پرستيَء ۽ قبيالئي جھيڑن جو رجحان وڌאيو ويو، جنهن سنڌي قوميتي ) 3(
  .شعور ۽ يكجهتيَء کي سخت ڇيهو رسايو آهي

پاكستان ٺهڻ جي ڏينهن تائين، كرאچي אسريل سنڌي ثقافت جو مثالي شهر هو ۽ هتي جو 
אنهن ۾ سنڌي هندوَء سان گڎ عيسائي، . يندي فخر كندو هولڳ ڀڳ هر رهاكو پاڻ کي سنڌي سڎאئ

پاكستان ٺهندي ئي خاص . پارسي، بوهري وغيره به هئا ته گجرאتي، كاٺياوאڙي، كڇي وغيره به
كرאچيَء مان خاص كري هندو سنڌين . كري كرאچيَء مٿان ڄڻك ڀارتي ثقافتي يلغار ٿي وئي

لمان سنڌين کان وڌيك אسريل هئا، کي، جيكي سياسي معاشي، سماجي ۽ صنعتي طور مس
אهڑيَء طرح آباديَء جو . كرאئي سنڌ ڇڎي وڃڻ تي مجبور كيو ويو/سازشي ۽ تعصبي جھيڑא كري

كرאچيَء کي مركزي عالئقو ٺاهڻ، אتي شهر . خرאب ٿيو) سنڌين جي حوאلي سان(توאزن אڃا وڌيك 
ني ۽ مهاجريت جي ڇانو جي گنجائش کان وڌيك ڀارتي مسلمانن کي آباد كرڻ، אنهن کي مسلما

هيٺ خصوصي نموني ۽ رعايتون ڏئي ورسائڻ، مكاريَء ۽ چاالكيَء سان هندو سنڌين جي سموري 
صنعت ۽ ملكيت אنهن جي حوאلي كرڻ، سنڌي ٻوليَء کي زوريَء نيكالي ڏيڻ ۽ אن جي جا تي 

ري وאري אردوَء کي رאئج كرڻ وغيره سبب كرאچي ڄڻك ڀارت جو אهڑو אوڌ ٿي پيو جتي ظاهردא
ٿي وڃڻ باوجود لياقت علي خان هك مهم هالئي ڀارت “ نهرو ٺاهه-لياقت”. مسلماني وڌيك هئي

جي مسلم אقليتي عالئقن مان اللچون ڏئي ۽ سبز باغ ڏيکاري كيترن ئي ڀارتي شهر وאسين کي 
مهاجريت ۽ مظلوميت جا . غيرقانوني طرح گھرאئي سنڌ، خاص كري كرאچيَء ۾ آباد كرאيو

אردو ڳالهائيندڙن جي אكثريت ۽ كٹرپڻي، سنڌين . ئا ۽ هر شي تي قبضي بازي هئيكوكرא ه
َخالف تعصبي رويي، سنڌي ٻوليَء جي نيكاليَء، אردوَء جي ترويج ۽ باالدستيَء وسيلي كرאچيَء 
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پنهنجي ڏאڍ ۽ دهشت جي زور تي پنهنجيَء אيم كيو אيم . ثقافتي ڏيک ويک کي بداليو ويوجي 
قرאر ڏئي ٿي، خاص كري هن گجرאتي ۽ كاٺياوאڙي “ مهاجر”آباديَء کي پسند جي مخصوص 

برאدريَء کي پنهنجي شناختي گھيري جو شكار بنايو آهي، ڇو ته אهي برאدريون وאپار ۽ صنعت ۾ 
سنڌين جي مظلوم، ماريل ۽ محروم كيل . وڌيك آهن ۽ معاشي مدد فرאهم كري سگھن ٿيون

ئي جھيڑن سبب ۽ سنڌي قوميتي شعور ۽ يكجھتيَء حيثيت، خاص كري ذאت پرستيَء ۽ قبيال
جي كمزوريَء ۽ אيم كيو אيم جي شهزوريَء سبب كرאچيَء جي قديمي سنڌي برאدرين جيئن 
گجرאتي، كاٺياوאڙي، كڇي، אسماعيلي، بوهري، عيسائي، پارسي وغيره ۾ سنڌيت جو جذبو 

رجحان وڌڻ لوچ سڎאئڻ جي كرאچيَء جي خاص كري لياري وאرن سنڌين ۾ ب. كمزور ٿيڻ لڳو آهي
ٰکن قديمي سنڌي رهن ٿا، پر ڌאريائپ جي دعوي لک  -38كرאچيَء ۾ אڄ به . جو هك كارڻ אهو به آهي

 رکندڙ ماڻهن جي سمنڈ ۾ אنهن جي موجوديَء جو ڀرپور אحساس ئي نه ٿو ٿئي ۽ عام چونڈن ال
אيم . ورهائجي وڃن ٿاتكبندي אهڑيَء چاالكيَء سان كيل آهي جو سندن وڏي אكثريت جا ووٽ 

كيو אيم پارאن كيترين ئي سيٹن تي کٹڻ جو هك سبب אهو به آهي، تنهن کان سوא کيس 
אهي غيرقانوني پرڏيهي אيم كيو אيم جي دهشتگرد، . غيرقانوني پرڏيهين جا ناجائز ووٽ به ملن ٿا

ي  کي هك خصوصאيم كيو אيم. تربيت يافته ۽ هٿياربند قوت جو هك حصو پڻ جوڙن ٿا
سازش وسيلي، جنهن جو هك مقصد سنڌ ۾ نسلي אنتشار پيدא كرڻ هو، هر قسم جي القانونيت 

אنهيَء جو هك ) ع1986آگسٹ (אيم كيو אيم جو پهريون کليل جلسو . جي موكل ڏني وئي هئي
אيم كيو אيم جيكو دهشت جو طوفان אٿاريو، אن ) ع تائين1987آگسٹ (هك سال אندر . مظهر هو

אڄ كرאچي پاكستان ”ضياَء جي بيان كيل אنهن لفظن مان كري سگھجي ٿي ته جي تصوير جنرل 
دهشتگردي، تخريبكاري، باهمي نفاق، אنتشار . جو سڀ کان وڌيك غير محفوظ شهر ٿي پيو آهي

۽ אفترאق ۽ هٿيارن جو بنا روכ ٹوכ وאهپو هاڻي رڳو אمن אمان جو مسئلو نه رهيو آهي، پر אن 
صر كم كري رهيا آهن ۽ אئين ٿو لڳي ته אسان پنهنجي دشمنن جي جي پويان بين אالقوאمي عن

אڄ هتي پنجابي، پٺاڻ ۽ مهاجر سڎي هك ٻئي جي رت جا پياسا . هٿن جو אوزאر بنجي ويا آهيون
אهڑي ماحول ۾ ڇا אسان پاڻ کي پاكستاني چئي سگھون ٿا؟ אڄ هتي تعليمي . بنجي ويا آهيون

هن شهر ۾ אهڑي فضا آهي جو . ن ۾ هٿ وجھيو بيٺا آهنאدאرא بند آهن ۽ شاگرد هك ٻئي جي ڳچي
كرאچي، . ماڻهو تصور به نه ٿو كري سگھي ته هي پاكستان جو حصو آهي يا كو ٻيو عالئقو

جيكو كنهن زماني ۾ مشرق جو صاف سٿرو شهر سڎيو ويندو هو، אڄ پاكستان جي سڀني 
كٿي . אهو كرאچي آهيشهرن ۾ سڀ کان وڌيك غير محفوظ جيكڎهن كوئي ٿي سگھي ٿو، ته 

אڄ آ جڎهن هتي تقرير كري !.... ماضيَء جو صاف سٿرو شهر ۽ كٿي אڄوكو غير محفوظ شهر
هن . رهيو آهيان، هتان کان كجھ وکن جي مفاصلي تي ماڻهو هك ٻئي کي كهڻ ال تيار آهن

جو سبب  ماڻهو زخمي، אن 45-40 جانيون ضايع ٿي چكيون آهن ۽ 9) سوא אٺ وڳا شام(وقت تائين 
ڏسو روزאني . (ڇا آهي؟ אسان ۾ شرאفت نه رهي آهي، אنهيَء شي جو جائزو وٺڻ جي ضرورت آهي

ُאها تقرير كري موٹي وڃي جنرل صاحب پنهنجي پٺي ضرور ٺپي هوندي ۽ ). 1987 آگسٹ 27جنگ، 
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کي تي هٿ رکي چيو هوندאئين ته هاڻي سنڌين ) جيئن ته ڏאڙهي نه هئس تنهنكري کاڏيَء(ڏאڙهيَء 
پر تيستائين جنرل صاحب پاڻ ڦٹاكو ٿي ... رڳو هك سال پو אئين ئي ٿيو. كهرאئڻ جو وאرو آهي

  .چكو هو
جنرل ضياَء کان ويندي صدر فاروق لغاريَء تائين پاكستان جي هر صدر ۽ אنهي عرصي 

 شاهديون موجود آهن،دورאن چونڈجي آيل سڀني وزيرאعظمن جا بيان ۽ كي ئي ٻيون ناقابل ترديد 
 کي خاص كري ڀارت ۽ دنيا جي كجهه سامرאجي ملكن جيكي تصديق ٿيون كن ته אيم كيو אيم

جي אيجنسين جي حمايت ۽ پٺڀرאئي به حاصل رهي آهي ۽ هوَء אنهن جي هٿن ۾ ملك دشمن 
ڄام صادق سان گڎ حكمرאن ٿي پوڻ دورאن، אن پارאن دهشتگرديَء . مقصدن ال کيڎندي رهي آهي

ڏيهي سگھارين אيجنسين جي كنٹرول کان ٻاهر نكري وئي ۽ אيم “ سياست”۽ نسلي نفرت وאري 
ع 1996ع کان 1992كيو אيم جي بندوقن جو رخ ملك جي وردي پهريندڙ قوتن ڏאنهن به ٿي ويو ۽ 

جي پڄاڻي تائين هٿياربند فوجن، رينجرس ۽ پوليس جا سوين عملدאر אن جي گولين جو کاڄ بنجي 
نهن جي كلهي تي ٿي كڎي؟ ۽ هي جو אيم كيو אيمي ليڈر אيم كيو אيم آخر ك. چكا آهن

  نيٺ كهڑو آهي؟“ كاز”ال كم كري رهيا آهن ته אهو ) مقصد(“ كاز”ورجائي پيا چون ته אهي هك 
אيم كيو אيم منافرت جي رאند کيڎندڙ ڏيهي ۽ قبضيگير پرڏيهي אيجنسين جي אشارن تي 

كنهن به אيجنسيَء کي ڏند ڏيکاري سگھي ٿي، هوَء سمجھي ٿي ته كنهن به گھڑيَء . هلي رهي آهي
پرڏيهي قبضيگير سامرאجي قوتون في אلوقت אيم كيو אيم . پر אها سندس אجائي خوشفهمي آهي

  :جي زور ۽ دڙكي کي ٹن نمونن سان كم آڻين ٿيون
۽ אهڑيَء طرح سنڌ ته ڇا، سڄي پاكستان جو (אن وسيلي كرאچيَء کي אلڳ كرאئڻ ) 1(

  ،)كرنگھو ڀڄڻ
  אن پارאن ماٺ ۽ سهكار جي ضمانت ڏئي كرאچيَء کي אلڳ كرאئڻ، ۽) 2(
  .אن پارאن دهشتگرديَء کي زور وٺائي پاكستان جي معيشيت کي تباهه كرڻ) 3(

جڎهن ته ڀارت پارאن אيم كيو אيم کي هٹائڻ ۽ زور وٺائڻ جا سبب وري كي ٻيا آهن، جن 
يو پاكستان کي ٹكرא ٹكرא كري مان هك پاكستان کان كشمير جي حمايت تان هٿ کڻائڻ، ۽ ٻ

אيم كيو אيم ۽ مهاجريت جو نعرو هڻندڙ ٻين تعصبي تنظيمن جو وجود خود سنڌ ال . ڇڎڻ به آهي
ُبه سخت هاڃيكار آهي ۽ אها ڳالهه هر سمجھو ماڻهو سوالئيَء سان سمجھي سگھي ٿو ته ڀارت ۽ 

جان . نجا مفاد آهنعالمي سامرאجي قوتن کي سنڌ جي سالميت کان وڌيك عزيز سندن پنه
برطانيا ۽ عالمي سامرאجي قوتن پارאن كرאچيَء کي آجو بندرگاهه بنائڻ وאري خوאهش تي /ميجر

كو به رد عمل ظاهر كرڻ بدرאن אيم كيو אيم ۽ אهڑين ٻين تنظيمن پارאن مجرماڻي ماٺ אسان 
  .جي אنهيَء خيال کي تقويت پهچائي ٿي

ُ ممتاز علي ڀٹي پارאن سيوهڻ کي سنڌ جي گادي ٰאنهي پس منظر ۾ سنڌ جي نگرאن وزيرאعلي
َسون مٿان سهاڳو يا تئي . بنائڻ وאري رא سنڌ جي سالميت خالف وڌيك تشويش ۾ مبتال كري ٿي َ

مٿان دאنگي وري אها، ته نگرאن سنڌ سركار پارאن كرאچيَء کي فري پورٽ بنائڻ جي منظوري 
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لهيون پڻ شايع ٿي چكيون آهن ۽ אهو به ڏيڻ جي نيت جون ڳا) ع1997 جنوري 17عوאمي آوאز، (
ع جي قرאردאد موجب جيكا 1940جي آسري تي، جڎهن ته چڱي طرح ڄاڻون ٿا، ته “ پكين خاطرين”

پكي خاكري ڏني وئي هئي ته مسلمان אكثريت وאرن عالئقن کي خودمختيار ۽ سوورين يعني 
ر ٿي چكو آهي، ۽ پاكستان ٰپنهنجو אقتدאر אعلي رکندڙ رياست بنايو ويندو، تنهن جو كهڑو حش

ڏنيون ويون، אنهن مان كنهن هك تي به عمل نه “ خاطريون”ٺهڻ کان وٺي אڄ تائين جيكي به 
جيكي حكمرאن אنتهائي بي حيائيَء سان خود پنهنجي وطن کي عالمي سامرאجي . كيو ويو آهي

ي آهي، قوتن وٽ گروي رکي چكا آهن ۽ سندن هر وک אنهن جي منشا ۽ مرضيَء موجب کڄي ره
אيتري قدر جو پنهنجي ملك جا كمائتا كارخانا ۽ بئنكون به وكڻي رڳو وياج الهي نه ٿا سگھن، 
אنهن کان كنهن وطن دوستيَء جي אميد رکڻ ته אجائي آهي، پر وאضح אهو كرڻ ٿا گھرون ته 
كرאچيَء کي آجو بندرگاهه بنائڻ جو سڌو مطلب رڳو سنڌ جو نه، پر پاكستان جو كرنگھو ڀڃڻ 

 برאبر آهي ۽ אها ڳالهه بلكل ياد رکڻ گھرجي ته كهڑين به پكين خاطرين، سبز باغن ۽ منطقي جي
دليلن جي آڙ ۾ سنڌ جي كنهن هك אنچ جو به سودو كيو ويو ته سنڌ جا وطن دوست ۽ قومي 
غيرت رکندڙ ذهن سنڌ توڙي پاكستان جي אهڑي كنهن به سودאگر کي بخش كرڻ ال تيار نه 

  .هوندא
     

  )ع1997فيبروري - 1جنوري کان -30، “אمي آوאزعو”(
  
  

ئ ۽ ھ ئ  رورت  ۾  ت ڌر     ُو دو

 
ُمير مرتضي ڀٹي جي شهادت هك ڇركائيندڙ، وجود ڌوڏيندڙ، دل ڏکائيندڙ ۽ رت روئاريندڙ  ٰ

كنهن كڎهن سوچيو به نه . هن سان گڎ سندس ست ٻيا كونڌر ساٿي به شهيد ٿي ويا. وאقعو هو
אئين رאهه ويندي قتل عام جو شكار ٿي ويندو ۽ ) ۽ سندس ساٿي(ٰه كو مير مرتضي ڀٹو هوندو ت

אهو به پوليس، خاص كري سنڌ پوليس جي هٿان ۽ אهو به تڎهن جڎهن سندس سڳي ڀيڻ بينظير 
ڀٹو هن ملك جي چونڈيل ۽ عملي طرح موجود وزيرאعظم هوندي ۽ مركز توڙي سنڌ ۾ אن جي 

  .ئي حكومت هوندي
يا (پيٹ ۾ ڄڻك سڄي ملك خاص كري سنڌ جي رهاكن אهو محسوس كري ورتو رאت جي 

. ٰته مير مرتضي ڀٹو ۽ سندس ساٿين جي شهادت ۾ حكومت ملوث آهي) کين محسوس كرאيو ويو
بينظير ڀٹو، عبدא شاهه، نصيرא بابر ۽ آصف : خاص كري چار ناال وڌيك ٻڌڻ ۾ پئي آيا

.  سان عام طرح ورتو ويندڙ نالو آصف زردאري ئي هوزردאري، ۽ אنهن ۾ سڀ کان وڌيك شدت
ٻئي ڏينهن سڄي ملك، خاص كري سنڌ ۾ جيكي אحتجاجي مظاهرא ٿيا، جلوس نكتا، جلسا كيا 
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ويا ۽ نعرא لڳا يا پتال سڑيا، אنهن ۾ باقي شخصيتون مختلف هيون پر مکيه ۽ وڏي دشمن طور 
  .آصف زردאري جت كٿ عام هو

אئين پئي ڀانيو ته حكومت پاڻ کي .  جو رويو چورאڻو هوهيڎي وڏي وאقعي تي حكومت
حكومت جي شرمندگي، . وאقعو ٿيو به ته  پوليس جي هٿان هو. ڏوهي محسوس كري رهي آهي

. بيوسي، ٹال مٹول ۽ بي همتي אيڎي ته چٹي هئي جو هر كنهن אن کي محسوس پئي كيو
 به قتل جو ڏوهي قرאر نه ڏنو ويو، پوليس عملدאرن يا אنهن مان كنهن هك کي وאسطيدאر ۽ ذميوאر

توڙي جو هيُء وאقعو رڳو كنهن هك فرد جو قتل نه، پر قتل عام هو، جنهن ۾ سنڌ جي هك 
ُپارٹيَء جو אڳوאڻ، صوبائي אسيمبلي جو ميمبر، شهيد ذوאلفقار علي ڀٹي جو پٹ ۽ هك אهڑو فرد 

ڎ سندس پارٹيَء جا אهم אڳوאڻ قتل ٿي ويو هو جيكو باعمل وزيرאعظم جو ڀاُء  به هو ۽ هن سان گ
  .پڻ  شهيد كيا ويا هئا

۽ حالتن ظاهر پئي كيو ته جيكو كجھ كيو ويو هو ۽ ٿيو هو، אهو אوچتو يا אتفاقي نه، پر 
حكومت جي رويي مان . هك سوچيل سمجھيل ۽ ڳڻيل ڳوتيل منصوبي هيٺ كيو ويو ۽  ٿيو هو

ي هلي ويئي،   معمول مطابق رٿيل وزيرאعظم پرڏيهي دوري ت. بي پروאهي به بکي رهي هئي
אجالس ۾ شركت كيائين ۽ پاكستاني پرڏيهي پاليسي پٹاندر كشمير جي مسئلي تي 

جڎهن ته ٹن ڏينهن تائين هن  قتل عام جي אيف آ آر به دאخل نه ٿي يا نه ٿيڻ ڏني وئي، . ڳالهايائين
ن ذميوאر فرد پارאن نه، پر ۽ جيكا אيف آ آر دאخل ٿي يا كئي وئي، אها  گھر ۽ وאرثن جي كنه

אئين پئي . گھر جي هك نوكر پارאن دאخل كئي وئي، ڄڻك كنهن رسم جي پورאئي هئي
كنهن عام حادثي ۾ مارجي “ א جو ماڻهو”محسوس كرאيو ويو ڄڻك كو الوאرث، نڌڻكو يا 

حكومت جي אنهيَء ڏينهون ڏينهن ٿيندڙ بي مروت رويي کيس ئي وڌيك ملوث پئي . ويو هجي
حكومت مخالف ماڻهن، سياستدאنن ۽ سندن . يو ۽ مٿس شك وڌيك گھرو ٿيندو پئي ويوك

پارٹين جي مخالفت پنهنجيَء جا، پر حكومت جي كيترن ئي خير خوאهن ۽ خاص كري سنڌين 
جي عام سوچ אها هئي ته אنهيَء אيڎي وڏي وאقعي جي نه رڳو ڀرپور جاچ ٿئي ۽ سازشي قاتلن کي 

ٰ وڃي، پر حكومت، خاص كري بينظير ڀٹو کي אحتجاجا هكدم אستعيفي پكڑي قانوني سزא ڏني ً
پر نه ته قاتل پكڑيا ويا نه، نه سازشي گرفتار ٿيا ۽ نه ئي  وري بينظير ڀٹو كا . ڏئي ڇڎڻ گھرجي

ٰאستعيفي ڏني، אٹلو وزيرאعظم אهو چوڻ شروع كيو ته هوَء كنهن به دٻاَء ۾ אچي אستعيفي نه  ٰ
אئين به نه . ه ڏئي ها، پر ڀرپور جاچ كرאئي قاتلن ۽ سازشين کي ته جھلي هاٰאستعيفي ڀل ن. ڏيندي

سچ پچ محسوس پئي ٿيو ته ٻين جيان هن قتل عام کي به لوڙهي ڇڎيو ويندو ۽ אهو تاثر אڄ ! ٿيو
  .به قائم آهي

وزيرאعظم طور نالو ته بينظير ڀٹو جو אستعمال پئي ٿيو پر عملي طرح كٿي به سندس 
ٹربيونل ويهارڻ ۽ برطانوي جاچ ٹيم אچڻ کان پو كو وقت אهو به آيو . پئي آئيحكومت نظر نه 

تڎهن ماڻهن عجب . جو پاڻ هن ملك جي وزيرאعظم چيو ته هوَء سازشين ۽ قاتلن کي سڃاڻي ٿي
۾ پئجي سوچيو هو ته پو ڇو هوَء אنهن قاتلن ۽ سازشين جو نالو نه ٿي کڻي، ڇو ٹربيونل آڏو 
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جو  אهي بيان ۽ אنهن ڏينهن جي سياسي صورت خود پ پ ؟!ون پيش نه ٿي كريوڃي بيان ۽ شاهدي
אهو ئي سبب هو . گرאف كيرאئي رهي هئي ۽ ماڻهن  جون אن سان همدرديون ويون پئي گھٹبيون

جو حكومت جي برطرفي جي אعالن مهل نه ته كو وڏو عوאمي אحتجاج ٿيو ۽ نه ئي ماڻهن كو 
אن جو . سوس كيو ڄڻك كنهن وڏي دٻاُء کان آزאد ٿيا هجنאٹلو هنن אيئن مح. ڏک محسوس كيو

ڏאنهن حكومت جي אختيار كيل אها غير ٰبنيادي كارڻ مير مرتضي ۽ سندس ساٿين جي قتل عام 
كرپشن، . روش ئي هئي، نه كي مبينه كرپشن، مهانگائي وغيره وغيره ذميوאرאڻي ۽ بي پروאهه

اكستان جي كهڑي حكومت آهي، جنهن سان مهانگائي، بي روزگاري ۽ אن قسم جا ٻيا عمل پ
مٿان . ؟ مهانگائي، كرپشن وغيره ته אڄوكي نگرאن حكومت سان به الڳاپيل آهي!الڳاپيل نه هجن

وري بيدאد אهو ته هيَء نگرאن حكومت به ٻين سنڌ دشمنن جيان پ پ حكومت دورאن مليل 
ار كندي پئي وڃي، مالزمن کي ختم كندي، אڳوڻن بي روزگارن کي هك ڀيرو وري بي روزگ

نگرאنن کي אهو حق كنهن ڏنو آهي ته אهي ماڻهن . جنهن جو وڏو شكار سنڌي ئي ٿي رهيا آهن
  کي بيروزگار كندא رهن؟

ُمير مرتضي ڀٹي ۽ سندس ساٿين جي قتل عام کان ترت پو سنڌ جي سياسي ماحول ۾ كي  ٰ
موقعي پرست ۽ אبن . هوئي אهڑيون تبديليون آيون آهن، جن بابت كنهن كڎهن سوچيو به نه 

אلوقت سياسي وڏيرא ۽ ٻيا مهرא سياسي فضا جو رخ ڏسندي، ڌڙא ڌڙ شهيد ڀٹو گروپ ۽ سنڌ نيشنل 
אنهن אبن אلوقت ۽ موقعي سياسي وڏيرن ۽ مهرن مان گھڻا كالهه . فرنٹ ۾ شامل ٿيندא پيا وڃن

تاز علي ڀٹو توڙي ٰميرمرتضي ڀٹو ۽ مم. بينظير ڀٹو جي پ پ ۾ شامل يا אن سان الڳاپيل هئا
אنهن جي وطن دوستي . ته كالهه به سنڌ جي سياست ۾ موجود هيون) ٻيون پارٹيون(سندن پارٹيون 

۽ عوאم دوستي به كي אيڎيون אونهيون لكل نه هيون، جو אنهن אبن אلوقت ۽ موقعي پرست 
אندر ۾ אهو پو آخر، אوچتو ئي אوچتو، אنهن جي . سياسي وڏيرن ۽ مهرن کي نظر نه אينديون هجن

۽ “ وطن دوست”كهڑو رאز کلي پيو آهي جو شهيد ڀٹو گروپ ۽ سنڌ نيشنل فرنٹ אنهن کي ڏאڍא 
ال سياسي پٹكو مٹائيندא “ سنڌ ۽ سنڌي عوאم جي بهتر خدمت”نظر אچڻ لڳا آهن ۽ “ عوאم دوست”

ه پيا وڃن؟ אنهن کي جيكڎهن عوאم ۽ سنڌ جي خدمت جو אيڎو ئي אونو هجي ها، جيڎو אڄ كله
پليٹ فارم تان אها خدمت نه پئي كري -بيان كري رهيا آهن، ته ڇا كالهه אهي پنهنجي پارٹي

سگھيا؟ چئبو ته אنهن کي شهيد ڀٹو گروپ ۽ سنڌ نيشنل فرنٹ جي عوאم ۽ سنڌ دوستي نه، پر كا 
 نظر אچي رهي آهي ۽ بنا كنهن رک رکاَء جي چئي سگھجي ٿو ته אها پر كشش شي ٻي شي

جيكڎهن كو אنهيَء وهم ۾ مبتال هجي يا ٿي ويو .  كرسيَء کان سوא ٻي كا به ناهيאقتدאر جي
آهي ته هاڻي هن ڀيري אهي אبن אلوقت ۽ موقعي پرست سياسي وڏيرא ۽ مهرא شهيد ڀٹو گروپ ۽ 
سنڌ نيشل فرنٹ کي كو عوאم ۽ سنڌ دوست عمل كرڻ ڏيندא يا אنهيَء ۾ هٿ ونڈאئيندא، ته אها 

אٹلو אمكان אهو آهي ته شهيد ڀٹو گروپ ۽ سنڌ نيشنل فرنٹ جي جيكا . نديمحض خوش فهمي ٿي
بلكل אئين جيئن پ پ سان . دوستي آهي אنهيَء کي به وڃائي برباد كري ڇڎيندא- ۽ عوאم- به وطن

  .كري چكا آهن
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حكومت ٻه ڀيرא ٺهي چكي آهي ۽ אها هك حقيقت آهي ته بينظير ڀٹو جي אڳوאڻيَء هيٺ پ پ 
آهي ته پهرينَء حكومت کي سوא سال مس هلڻ ڏنو ويو ۽ ٻي حكومت ٹي سال هلي אها به حقيقت 

پهرئين وאري حكومت كو ٻوٹو نه ٻاريو، پر جيئن ته کيس جنرل ضياَء جي جانشين صدر . سگھي
هٹايو هو، אن كري אها مظلوم جي حيثيت ۾ لهي אچي پٹ پيئي ۽ عام ماڻهن خاص كري سنڌين 

אها به حقيقت آهي ته ٻئي وאري به هن كو خاص كارنامو . رهيوٽ אن ال همدردي برقرאر 
جيكڎهن کيس باقي ٻه سال به هلڻ ڏنو . سرאنجام نه ڏنو، אٹلو پنهنجو وقار وڃائيندي پئي وئي

ُوڃي ها ته אن جو شايد אيترو مان به نه بچي ها، جنهن کي پنهنجي خالف ٿيل سازش جي موאد طور 
אن کي هٹائيندڙ سندس ئي نمائندن جي ووٽ سان سندس ئي هن ڀيري . אستعمال كري رهي آهي

  .پارٹيَء جو هك ليڈر آهي تنهنكري ماڻهن وٽ אن ال كا به مظلوميت جي پرچار قابل قبول ناهي
جيستائين مهانگائيَء، كرپشن، אقربا پروريَء، رشوت خوريَء، بيروزگاريَء وغيره جو تعلق 

رٹيَء جي אنهن ٻنهي حكومتن دورאن موجود رهيون ۽ آهي، אنهيَء ۾ كو شك ناهي، ته پيپلز پا
وڌيون، پر ڇا אئين رڳو پ پ حكومت دورאن ئي ٿيو آهي؟ ڇا، مثال طور، نوאز شريف جي 

نوאز شريف جي حكومت دورאن به אهي . “نه”حكومت אنهن אوڻاين کان پاכ هئي؟ جوאب آهي 
ك سوאل ٿو אڀري ته آئينده جيكا به هتي فطري طرح ه. مسئال نه رڳو موجود هئا پر وڌندא به رهيا

אقتدאر ۾ אيندي ۽ حكومت ٺاهيندي، ڇا אها אنهن غليظ عيبن ۽ אوڻاين کان پاכ ) يا ڌريون(ڌر 
پاكستان ۾ جيكو سياسي . ئي آهي“ نه”هوندي؟ كجھ به چيو وڃي، پر جوאب وري به هك وڏي 

َقي طرح چٹ، قومي طرح بي مجموعي نموني אخالماحول ۽ مزאج پالي تاتي وڏو كيو ويو آهي אهو 
 אنساني طرح بي حس، قانوني طرح مجرم ۽ رويي ۾ بدكردאر آهي ۽ אصولي طرح ڏسجي غيرت،

حكمرאنن، سياسي مجرمن ۽ قانوني . ته عوאم جو دشمن ۽ وطن جي دאئمي مفادن سان غدאر آهي
نپايون ڏوهارين کي سندن سموريون وطن دشمنيون، غدאريون، سازشون، كيني پروريون ۽ كمي

ڦٻنديون پئي رهيون آهن، جنهن جو نتيجو אهو نكتو آهي ته پاكستاني معاشري جو در حقيقت 
غليظ ترين، بدكردאر ۽ ڏوهاري فرد، جيكو جيترو وڏو مجرم אوترو وڏو كنهن نه كنهن سياسي 

 ۾ پاكستاني معاشري. ذאت جو אڳوאڻ يا אڳوאڻ جو گھاٹو يار نظر אچي ٿو/قبيلي/پارٹيَء يا عالئقي
لڳ . َگھڻا، وڏא ۽ مکيه ڏوهه مارشل الئي אقتدאر يا جمهوري حكومت جي ڇانو هيٺ ئي ٿيا آهن

ڀڳ هر سياسي אڳوאڻ ۽ אن جي مکيه مهرن ۽ ساٿين جا كي ئي ڏوهه عوאم جي زبان ۽ ذهن تي 
موجود ۽ تاريخي ركارڊ تي محفوظ آهن، پر عوאم ۽ قانون يا ته بي وس آهن يا وري بي وس بنايا 

قانون پارאن אنهن کان كو به پڇاڻو ناهي ۽ عوאم مجبور، ته يا مارشل ال ڀوڳي يا وري هر .  آهنويا
  .אيندڙ چونڈ ۾ אنهن ئي بدمعاشن مان كنهن هك کي چونڈيندو رهي

אهڑيَء حالت ۾ אحتساب جو مطالبو كنهن به طرح אجايو نه آهي، پر شرط آهي ته אحتساب جا 
  . وڃن ۽ باوقار אدאرא ٺاهي אنهن کي باعمل بنايو وڃيكي אصولي طريقا رٿيا ۽ طي كيا 

אحتساب جو حق جمهوري سياسي حوאلي سان عوאم کي آهي، پر عوאم אهو حق אستعمال 
عوאم جي آڏو نعرא ڦيرאئي ۽ سياسي پوش مٹائي، ٿلهي ليکي . كري سگھڻ جي حيثيت ۾ ناهي
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 ڏيڍ صديَء دورאن گورن ۽ كارن אهي ساڳيائي فرد ۽ אنهن جو אوالد אيندא رهن ٿا جيكي گذريل
حكمرאنن پالي تاتي وڏא كيا ۽ جن جي خمير ۽ تخم ۾ وطن ۽ عوאم سان ڌوكيبازي ۽ موقعي 
پرستي ۽ אبن אلوقتي ڀريل آهي، אهي אنتهائي بيعزتيَء ۽ بيحيائيَء سان چڑهندڙ سج جا سالمي ۽ 

و، تكن جو وسعت ۽ عام چونڈن جو سرشت. چالبازين ۾ حكمرאنن جي جوتن جي خاכ رهيا آهن
ڳاٹو ڀڃندڙ خرچ אهڑא آهن جو عام چونڈن ۾ رڳو אهي بدمعاش ۽ چاپلوس ئي حصو وٺي سگھن ٿا 
تنهنكري عوאم مجبور آهي ته אهو אحتساب جي خوאهش باوجود پنهنجي پسند موجب چونڈ نه 

عوאم جي مجبوري آهي ته سامهون آيل ۽ چونڈن ۾ بيهي سگھندڙ كنهن هك فرد . كري سگھي
  . ووٽ كري אچيکي

قانوني حوאلي سان אحتساب جو حق قانون جي رکوאل אدאرن کي آهي، پر قانون جي تشريح ۽ 
تحفظ كندڙ אدאرא به אهو حق عملي ۽ אصولي طرح אستعمال كري سگھڻ جي حيثيت ۾ ناهن، ڇو 

 جي ملزم جيستائين قانون. ته چور چورن خالف زباني دאنهون ته كن ٿا، قانون جي آڏو نه ٿا אچن
عام ماڻهو אنهيَء حيثيت ۾ ناهي . رکوאل אدאرن جي كٹهڑي ۾ نه אيندو، هر سزא کان بچيل رهندو

  .جو كيس كري، ثبوت ۽ شاهديون آڻي ۽ كورٹن جا خرچ ڀري سگھي
كي سياسي ڌريون ۽ فرد אحتساب جو مطالبو موجوده نگرאنن کان كري رهيا آهن ۽ نگرאن 

אحتساب جو نعرو هڻندي رهي آهي، پر אصولي نظر سان ڏٺو حكومت پاڻ به پهرئين ئي ڏينهن کان 
موجوده صدر אنهيَء ئي حكومت ۽ אسيمبليَء . وڃي ته نگرאنن کي אحتساب جو كو به حق ناهي

صوאبديدي אختيار אستعمال كندي ) آمر جنرل ضياَء وאرא(پارאن چونڈيل آهي جنهن کي هن پنهنجا 
نمائندن جي چونڈيل ماڻهوَء کي پاڻ “ بدمعاشكرپٹ ۽ ”. ِكرپٹ ۽ بدمعاش سڎي ٹوڙي ڇڎيو

ًאقتدאر ۾ ويهڻ ۽ پنهنجيَء پسند تي كي ماڻهو حكومت ۾ ويهاري אحتساب كرڻ جو אخالقا كو 
نگرאن حكومت نه ته عوאم جي ووٽ سان چونڈجي آئي ۽ نه ئي وري كنهن . به حق نه هئڻ گھرجي

 رکي ٿي جو کيس كنهن جي אحتساب ٻئي אصولي، אخالقي ۽ قانوني حوאلي سان كو אهڑو אختيار
نگرאنن جو پهريون ۽ مکيه فرض غيرجانبدאر ۽ شفاف چونڈون كرאئي، אقتدאر . جو حق ملي پوي

  .چونڈيل نمائندن کي ڏيڻ آهي
هن حكومت کي كرپٹ ۽ بدمعاش سڎي الٿو ويو ۽ جن بهانن جي آڌאر تي אسيمبلين ۽ 

ه خالف كو هك به ٺوس ثبوت كورٽ ۾ حكومتن کي ٹوڙيو ويو، אڄ ڏينهن تائين كنهن جي ب
אسيمبلين کي ٹٹي ۽ حكومت کي ختم كئي ڏيڍ مهيني کان وڌيك عرصو . نه آندو ويو آهي
پر صورتحال هيَء آهي ته وאئيس آف آمريكا ۽ بي بي سي جھڑא نشرياتي אدאرא به . گذري ويو آهي

د تي معطل يا ختم ورجائي ورجائي مڃڻ لڳا آهن ته אحتساب جي عمل کي عدم ثبوت جي بنيا
حكومت ۽ אسيمبلي ٹوڙڻ مهل پاكستان جي صدر جو هك אلزאم אهو به هو ته مير . كيو ويو آهي

ٰمرتضي ڀٹي ۽ سندس ساٿين جي قتل عام جي سلسلي ۾ ٿيندڙ تحقيق جي رאهه ۾ رنڈكون 
وڌيون پئي ويون، پر אڄ به پ پ حكومت ۽ אن جي مختلف אڳوאڻن خالف سموري אنتظامي 

۽ ڏيهي نشرياتي אدאرא אستعمال كرڻ باوجود نگرאن حكومت אتي ئي آهي جتي حكومت مشينري 
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ٹربيونل جي تحقيق ساڳئي نموني ۽ ساڳئي رفتار سان پئي هلي، نگرאن . ٹوڙڻ مهل هئي
حكومت پنهنجي گذريل אقتدאري ڏينهن ۾ جيكي مکيه كارناما سرאنجام ڏنا آهن אنهن کي 

אفرאط زر ۾ وאڌ، ٻه ڀيرא ) 1: (نكتن ۾ بيان كري سگھجي ٿوאخباري رپورٹن جي بنياد تي هنن 
ٰميرمرتضي ڀٹو كيس ۾ ) 2(قيمتن ۾ چاڙهه، ٹيون ڀيرو אچڻ وאرو آهي، نتيجو؟ وڌيك مهانگائي، 

كيترن ئي אهڑن אيم كيو אيمي ) 3(אڻ لکي شاهديَء جي بنياد تي آصف زردאري جي گرفتاري، 
دهشتگرديَء ) 4(هشتگردي جا كيس هلي رهيا آهن، كاركنن جي آزאدي، جن تي قتل، אغوא ۽ د

كيترن ئي سنڌين کي ) 5(ٰخالف ويڑهه كندڙ אڳوڻي وزيرאعلي عبدא شاهه جي گرفتاري، ۽ 
  .مالزمتن مان نيكالي، وغيره

ٰمير مرتضي ڀٹي ۽ سندس ساٿين جو قتل عام אلزאمن هيٺ آيل فردن ۽ پ پ حكومت جي 
و ذميوאر كير آهي، אهو فيصلو عدאلت کي كرڻو آهي، پر سازش آهي يا نه، ۽ درحقيقت אن ج

جوڳي شاهديَء ۽ ٺوس ثبوتن کان سوא رڳو سکڻن אلزאمن جي بنياد تي پ پ حكومت ۽ 
  .אسيمبليَء جو خاتمو هاڻي بهرحال هك ڳجھي سازش جي نشاندهي كرڻ لڳو آهي
ُنگرאن وزيرאعلي ممتاز علي ڀٹي جو אخبارن ۾ هك بيان شايع ٿي چكو  آهي، جنهن موجب ٰ

هن جو خيال آهي ته سنڌ کي ورهائڻ جي سازش كئي پئي وڃي ۽ אڳوڻي وزيرאعظم بينظير ڀٹو 
حقيقي سنڌ دشمن . به كي ئي بيان ڏئي چكي آهي ته אهڑي ئي سازش אڳ به عمل هيٺ هئي

سازشي كير آهن؟ אنهن جو ڏس پتو אڃا نه ڏنو ويو آهي، پر بنا كنهن شك شبهي جي پك سان 
گھجي ٿو ته سنڌ ۾ אهڑي مکيه سازشي قوت אيم كيو אيم آهي جنهن جا ٻئي معروف ڌڙא چئي س

سنڌ ۾ دهشتگرديَء جو بنيادي كارڻ . کلي عام سنڌ ورهائڻ جي ڳالهه كندא رهيا آهن ۽ كن پيا
אها . אيم كيو אيم آهي جيكا گذريل ڏهن ورهين کان عملي طرح אنهيَء رאهه تي هلندي رهي آهي

هك كم ظرفي ۽ جھالت ٿيندي، ته گذريل ٹن سالن دورאن پ پ حكومت אنهيَء حقيقت نه مڃڻ 
  .دهشتگرديَء جو مڑسيَء سان مقابلو كيو ۽ كيترن ئي دهشتگردن کي جھنم ۽ جيل وאصل كيو

אکئين ڏسون . אسان جي سوچ جو مركز سنڌ ۽ سنڌين جا دאئمي، אصولي ۽ تاريخي مفاد آهن
ك ڀيرو وري مضبوط، منظم ۽ پنهنجن حلقن ۾ مقبول پيا ته سنڌ دشمن سازشي ۽ دهشگرد ه

سنڌ . وڃن ۽ אنهن کي زور وٺائيندڙ قوتون هك ڀيرو وري ڏאڍيون سرگرم ٿي ويون آهن ٿيندא پيا
سنڌ دشمني جي . ۽ سنڌين جي دאئمي مفادن خالف كات كهاڙא تکا ۽ كالشنكوفون لوڊيڈ آهن

آهي، جڎهن ته سنڌي ۽ سنڌ دوست قوتون فضا بارود جي ذرڙن سان ٹمٹار ۽ هك چڻنگ جي منتظر 
جھڑوכ نڌڻكيون، نٻل، بيوس ۽ مجبور، אن جي وس ۾ جيكڎهن كجھ آهي ته אهو وאكا كرڻ 

  .آهي
 ڏينهن کان پو چونڈون ٿيڻيون 35אهڑي سنڌ دشمن رچيل سياسي ماحول ۾ אمكانن رڳو 

هزאرين ماڻهو علي العالن سنڌي ماڻهو سياسي پارٹين جي كرتوتن کان אيڎא ته بيزאر آهن جو . آهن
אهي ووٽ كن يا نه، چونڈون ٿينديون ته كيترא به ووٽ ! چوندא پيا رهن، ته ووٽ كرڻ ويندא ئي نه

جيكا به سياسي صورتحال . پون، אنهن جي بنياد تي كنهن نه كنهن جي سوڀ يا هار ٿيڻي آهي
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 چئبي جو ووٽ نه אها وڏي غفلت ۽ كوتاهي. (آهي، جھڑيون به سنڌ دوست ڌريون موجود آهن
אسان ماڻهن کي ووٽ بهرحال كرڻو آهي، אن كري سياسي حالتن کي چڱيَء طرح .) كجي

سمجھي، شعوري كوشش كري، אهڑي سياسي پارٹيَء کي ووٽ كرڻو آهي جيكا كنهن به طرح 
ًپر كنهن نه كنهن نسبتا وڏي حد تائين، سنڌ ۽ سنڌين جي دאئمي ۽ تاريخي مفادن جو تحفظ 

  .شمن سازشين ۽ دهشتگردن کي ٻجو ڏئي سگھيكري ۽ سنڌ د
سنڌ ۾ هن وقت جيكي ڌريون سنڌ دوستيَء جي حوאلي سان پاڻ کي پيش كن ٿيون، تن ۾ 

  :هيٺ ڏنل ناال نمايان آهن
  پاكستان پيپلز پارٹي .1
 ) شهيد ڀٹو گروپ(پاكستان پيپلز پارٹي  .2
 سنڌ نيشنل فرنٹ .3
 سنڌ ترقي پسند پارٹي .4
 )پليجو گروپ(عوאمي تحريك  .5

كا به تنظيم . ھٹ يا وڌ پر چڱايون لڱايون، سٺايون خرאبيون، سڀني ۾ موجود هونديون آهنگ
پوتيَء پاכ ناهي، بلك جيكا پارٹي جيتري وڏي آهي ۽ جيترو وڌيك نمايان، خاص كري אقتدאر 

אسان جو موضوع مختلف تنظيمن جي . ۾ رهي آهي، אن جا אوترא وڌيك گڻ يا אوگڻ پڌرא آهن
אسان کي אهو ڏسڻو آهي ته وطن دوستيَء جي . جي ذكر جي موكل نه ٿو ڏئيאوڻاين پوڻاين 

مثال طور، عوאمي تحريك پليجو . ًدعويدאر كا به ڌر حقيقتا كيتريون سيٹون کٹي سگھي ٿي
كيترن אميدوאرن جا فارم . گروپ אعالن كيو آهي ته تيرهن سيٹن تي پنهنجا אميدوאر بيهاريندو

 אڄوكي ڏينهن تي אسان کي پكي پختي خبر ناهي، پر אها پكي بحال ٿين ٿا ۽ كيترن جا رد،
خبر آهي ته عوאمي تحريك پليجو گروپ אنهن کان وڌيك سيٹن تي אميدوאر بيهاري سگھڻ الئق نه 

حقيقت پسند ٿي ڏٺو عوאمي تحريك پليجو گروپ ٻارهن تيرهن سيٹن تي کٹي سگھي، . آهي
وא سنڌ دوستيَء جي دعويدאر هر ٻي ڌر  پ پ کان سאهڑيَء طرح پ. وڃي، ته ناممكن آهي

سڄيَء سنڌ ۾ سڀني سيٹن تي پنهنجا אميدوאر نه آندא آهن ۽ جيكي آندא آهن אهي سڀ جو سڀ 
پنهنجي پنهنجي سيٹ کٹي سگھڻ جي حيثيت ۾ نه آهن، جن به کٹيو، אهي بلكل ٿورא هوندא يعني 

אهڑي حالت ۾ ٹي .  نه هونديهر ڌر رڳو پاڻ تي ڀاڙيندي سنڌ حكومت ٺاهي سگھڻ جي حيثيت ۾
  :ممكن صورتون عمل ۾ אچي سگھن ٿيون

حكومت ٺاهڻ جي دعوت كنهن به هك ڌر کي ڏني وڃي، جيئن ڄام صادق علي کي ڏني  .1
  .وئي هئي، ۽ אها ڌر ٻين سان אتحاد كري پنهنجي אكثريت ثابت كري

ٺاهه كري حكومت ٺاهڻ جي دعوت پ پ پ کي ملي ۽ وطن دوستيَء جي دعويدאر ڌر אن سان  .2
 .يا مخالف بينچن تي ويهي

حكومت ٺاهڻ جي دعوت אيم كيو אيم کي ملي ۽ سنڌ دوستيَء جي دعويدאر ڌر אن سان ٺاهه  .3
 .كري يا مخالف بينچن تي ويهي
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אسان جي خوאهش آهي ته سنڌ دوستيَء جي دعويدאر هر ڌر جي باعمل گھٹ ۾ گھٹ فرسٹ 
ٹي جا ڊאكٹر قادر مگسي ۽ ڊאكٹر دودو مهيري رينك قيادت، جيئن مثال طور سنڌ ترقي پسند پار

حقيقت بهرحال אها رهڻي آهي ته پ پ پ کان سوא سنڌ دوستيَء جي دعويدאر . آهن، ضرور کٹي
ٻي كا به ڌر جيترين به سيٹن تي کٹي ٿي אن کي مٿي ڄاڻايل ٹن ممكن صورتن مان كنهن هك 

  .سان منهن ڏيڻو پوندو
نڌ دوستيَء جي دعويدאر אن ڌر کان אيم كيو אيم لڳ پهرئين ممكن صورت عمل ۾ آئي ته س

سنڌ . ڀڳ سڀ אهم وزאرتون ۽ ٻيا אختيار گھرندي، جيئن ڄام صادق علي کان گھريا هئائين
دوستيَء جي دعويدאر ڌر جيكڎهن حكومت ٺاهڻ ۽ אقتدאر ۾ رهڻ ئي چاهيندي، ته אن کي אيم 

نتيجو אهو . ن ڄام صادق علي هوكيو אيم جي آڏو جھكڻو ۽ אن جو ڳيجھو ٿيڻو پوندو، جيئ
جھڑو عمل نه كري پر אيم /نكرندو ته سنڌ دوستيَء جي دعويدאر ڌر ڀلي ڄام صادق علي جيان

كيو אيم אهو ئي كندي جيكو אها پسند كري ۽ אهڑيَء طرح گھٹ ۾ گھٹ אيم كيو אيم پارאن 
  .אمكاني طرح ڄام صادق دور کي مٿانهين سطح تي ورجايو ويندو

مكن صورت عمل ۾ آئي ته حكومت ۽ אقتدאر ۾ شامل رهڻ ال سنڌ دوستيَء ٻي يا ٹين م
. جي دعويدאر ڌر کي هك يا وڌ ۾ وڌ ٻن وزאرتن ۽ كجھ ٺيكن ۽ پرمٹن تي رאضي ٿيڻو پوندو

אهڑيَء حالت ۾ پارليامينٹري سياست جي حوאلي سان אن جو كردאر ڄام صادق دور ۾ عوאمي 
پر جي אها مخالف بينچن تي ويهڻ . جھ بهتر رهي سگھندوتحريك رאهو گروپ جھڑو يا אن کان ك

علي ڀٹي جي كردאر جھڑو يا אن کان پسند كري ٿي ته אن جو كردאر گذريل حكومت دورאن ممتاز 
  .كجھ گھٹ يا وڌ بيهندو

אن هوندي به אسان جي خوאهش آهي ته سنڌ دوستيَء جي دعويدאر هر ڌر جي باعمل فرسٹ 
سنڌ ۽ تڎهن به ٿورو گھٹ يا وڌ پر . ليامينٹري سياست ۾ شريك ٿئيرينك قيادت ضرور کٹي ۽ پار

  .سنڌين ال هاڻوكو سياسي ماحول لڳ ڀڳ ساڳيو ئي رهندو
سنڌ ۽ سنڌين جي حوאلي سان پيپلز پارٹيَء جي دماغ ۾ ڀرجي ويل غرور جي وאُء کي ضرور 

אئين، موجود دوستيَء جون دعويدאر ڌريون - كڍڻ گھرجي ۽ ٺكي ٺوكي كڍڻ گھرجي، پر سنڌ
هر سڄاڻ سنڌي بخوبي ڄاڻي ٿو . ڇڑوڇڑ سياسي حيثيت ۾ אن وאُء کي كڍي سگھن، ممكن ناهي

ٰته سنڌ ۽ سنڌي دوستيَء جي دعوي باوجود هر سياسي ڌر جون پنهنجون كي אوليتون، ترجيحون ۽ 
خصوصيتون آهن جنهنكري אنهن سڀني جي وچ ۾ هر حالت ۾ ۽ هر طرح אتحاد ٿي سگھڻ جي 

جائي آهي پر پو به، جيكڎهن پيپلز پارٹيَء جي هك هٹيَء کي ٹوڙڻو آهي ته אنهن سڀني אميد א
ڌرين کي گھٹ ۾ گھٹ אليكشن جي حوאلي سان ڀرپور אتحاد كرڻو پوندو ۽ كي ٻيا אتحادي به 

پيپلز پارٹي אڄ، پنهنجين אوڻاين، مخالفاڻين سازشن ۽ سياسي حالتن جي كري . ساڻ کڻڻا پوندא
ر ٿي אنهيَء حالت کي وڃي پهتي آهي جو אڄوكي سياسي ماحول ۾ سنڌ ۽ سنڌي ڌكجي ۽ كمزو

پر ظاهر آهي ۽ . دوستي جي دعويدאر ڌرين جو ڀرپور אتحاد کانئس ووٹر قوت کسي سگھيو پئي
  .حقيقت آهي ته אڄ אهڑو كو به אتحاد موجود ناهي
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مي سياسي سنڌ ۽ سنڌين کي هك وڏي، طاقتور، منظم، روشن خيال، ترقي پسند ۽ عوא
هك אهڑي سياسي پارٹيَء جي، جيكا سنڌ ۽ سنڌين جي قدرتي، . پارٹيَء جي אشد ضرورت آهي

۽ אنساني حقن جي ) ۽ لساني(تاريخي، جاگرאفيائي، معاشي، سياسي، ثقافتي، نفسياتي، لسانياتي 
تحفظ ال ڀرپور عملي ۽ علمي تحريك هالئي، سياسي سجاڳي ۽ ٻڌي پيدא كري، سنڌ جي گھڻي 

ان گھڻن رهوאسين کي هك پليٹ فارم تي ۽ هك جھنڈي هيٺ گڎ كري سگھي، جيكا سنڌين ک
ليکك کي، هن وقت، אهڑא كي گڻ ۽ كڻا سنڌ . کي سچ پچ سنڌ جو مالك بنائي سگھي

אهڑين گھڻين ڌرين . ڊيموكريٹس گروپ ۾ نظر אچن ٿا، پر אهو אڃا אبتدאئي אوسر جي مرحلن ۾ آهي
 אهي شل ساڃهه وند ۽ سچيون رهن ۽ وڌن ويجھن پر هن وقت .جو موجود هجڻ كو عيب ناهي

 ڏينهن کان پو אمكانن جيكي عام چونڈون ٿيڻيون 35جيكا سياسي فضا موجود آهي ۽ رڳو 
  .آهن، אنهن ۾ אسان کي باشعور نموني شامل ٿيڻو آهي

پاكستان پيپلز پارٹي پنهنجين سمورين كمزورين، אوڻاين، كلڇڻاين ۽ كچائين باوجود، 
سندس ٻي كا چڱائي ڳڻجي يا نه، אيترو سو ضرور مڃڻو پوندو ته گھٹ ۾ گھٹ گذريل ٹن سالن 
ُجي حكومت دورאن سنڌ دشمن دهشتگردن آڏو نه ته جھكي، نه آڻ مڃيائين ۽ نه ئي وري אهڑي 
كنهن سنڌ دشمن نقطي تي ٺاهه كيائين، جو کيس אنهيَء حوאلي سان سنڌين آڏو شرمندو ٿيڻو 

تڑ هوَء دليريَء سان אيترو وڙهي جو سنڌ دشمن ۽ دهشتگرد سازشي قوتون سنڌ جي אن جي אب. پوي
אهي . قومپرست ڌرين سان ته ٺاهه كرڻ ال تيار آهن، پيپلز پارٹيَء سان نه) سچين يا كوڙين(ٻين 

سنڌ دشمن ۽ دهشتگرد سازشي قوتون پنهنجي تجربي جي آڌאر تي پيپلز پارٹيَء کي پنهنجو سڀ 
  .رناכ دشمن سمجھن ٿيونکان وڏو ۽ خط

حضرت علي عليه سالم جن جو جڳ مشهور قول آهي، ته توهان جو دوست، توهان جي دوست 
جو دوست ۽ توهان جي دشمن جو دشمن توهان جو سڄڻ آهن ۽ توهان جو دشمن، توهان جي دوستن 

، ته אڄوكين سياسي حالتن ۾ ٻيو نه. جو دشمن ۽ توهان جي دشمن جو دوست توهان جا ويري آهن
به گھٹ ۾ گھٹ אنهيَء هك حوאلي سان پيپلز پارٹيَء کي سنڌ ۽ سنڌين جي دشمن جو، دشمن جي 

كرڻو آهي ته אهو كنهن کي ٿو سنڌ جو سڄڻ دאئري ۾ سمجھان ٿو، باقي وڌيك فيصلو ته عوאم کي 
  .تصور كري

  
  )ع1997جنوري -13عوאمي آوאز، (

  
  
  

ون دڙ  ئ: ا ئز  ڻڳ   د  رورترا     
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مركزي ۽ صوبائي אسيمبلين توڙي حكومتن کي ختم كئي ڏيڍ مهيني کان وڌيك عرصو 
 ته پ پ پ ,گذري چكو آهي ۽ نگرאن وزيرאعظم کليل پريس كانفرنس ۾ אعالن ٿو كري

حكومت توڙي אلزאم هيٺ آيل אن جي فردن خالف كي به شاهديون ۽ ثابتيون نه ملي سگھيون 
دس ساٿين جي شهادت خالف ثابتيون هٿ كرڻ جي سلسلي ۾ مقرر ٰمرتضي ڀٹو ۽ سن مير. آهن

كيل ٹربيونل جي كاروאئي ۽ אنهيَء سلسلي ۾ ٿيندڙ آڏي پڇا ۽ تحقيق אئين ئي جاري آهي جيئن 
فرق .  جاري هئي ۽ אڃا كي ئي ڏينهن جاري رهڻي آهي مركز توڙي سنڌ ۾ پ پ حكومت دورאن

ين پارאن صدر پاكستان ۽ אڳوڻي وزيرאعظم جي رڳو אهو آهي ته אڳ حكومت جي ظاهري وאڳ ڌڻ
َور جو نالو کلي عام نه ورتو ويندو هو ۽ هاڻي صدر پاكستان فاروق لغاري چٹيَء طرح آصف 
زردאريَء جو نالو کڻي رهيو آهي ۽ אڳوڻي وزيرאعظم אڃا به صدאرت جي كرسي تي ويٺل فاروق 

جي نگرאن حكومت پ پ پ جي مخالف ٻين سمورين سياسي پارٹين ۽ אنهن جي אڳوאڻن جيان پ ِאيوאن صدر ۽ سنڌ . گرفتار كيو ويو آهيلغاريَء جو ۽ ٻيو ته آصف زردאريَء کي אنهيَء אلزאم ۾ 
پ پ جي مركزي توڙي سنڌ ۾ نمايان אڳوאڻن ۽ مجموعي طرح پ پ پ جي خالف زور شور 

عام . نهن بچيا آهن ڏي31هن وقت عام چونڈن ۾ باقي . سان بي نيازين جا جوهر ڏيکاري رهيا آهن
چونڈ . אميدوאر پارٹين کي چونڈ نشان אالٽ ٿي چكا آهن. چونڈن ال نامزدگي فارم ڀرجي ويا آهن

كيئي سياسي אڳوאڻ ۽ زميوאر فرد هر هر ورجائي אهي بيان پيا جاري . مهم شروع ٿي وئي آهي
ڌ نيشنل فرنٹ ، شهيد ڀٹو گروپ ۽ سن)אلطاف گروپ(كن ته سنڌ ۾ אيندڙ حكومت אيم كيو אيم 

هك ڳالهه تي كي شهيد ڀٹو گروپ ۽ يا فرنٹ بدرאن مسلم ليگ کي به آڻين ٿا، پر . جي هوندي
ضرور شامل هوندي ۽ پ پ پ ) אلطاف( كيو אيم سڀئي متفق آهن ته אيندڙ حكومت ۾ אيم

  .كنهن به حالت ۾ شامل نه هوندي
ي ماڻهن جي ذهنن کي אهو אفوאهه عوאمي سطح تائين پهچايو ويو آهي ۽ אن کي عام كر

كي ماڻهو . אنهيَء ئي وאٽ تي ڌكڻ ۽ هلڻ ال نفسياتي ويڑهه وאرو ماحول پيدא كيو ويو آهي
אنهيَء אفوאهه کان متاثر به ٿي ويا آهن پر گذريل ڏيڍ مهيني ۾ پ پ پ حكومت ۽ אلزאم هيٺ آيل 

 ڦوكيل پ پ پ אڳوאڻن خالف كنهن به ٺوس ثبوت جي אڻ موجودي אنهيَء حد کان وڌيك
ڦوكڻي جي هوא کي كڍي رهي آهي ۽ باقي بچيل ڏينهن ۾ جيكڎهن كي پختا ثبوت نه آندא ويا 

ممكن آهي ته אهي ذميوאر سياسي אڳوאڻ ۽ فرد سمجھندא . ته אليكشن مهل אهو ڦوكڻو ڦاٹي پوندو
يا هجن ته אلزאمن سان ٹمٹار بيان ڏئي ۽ مختلف אفوאهه هالئي، אهي كو كارنامو سرאنجام ڏئي ره

آهن، پر אن قسم جا بيان ۽ אن قسم جي سوچ سنڌ جي وطن دوست، ترقي پسند جمهوري ذهن 
رکندڙ ماڻهن جي دماغن ۾ سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن خالف ڳجھ ڳوهه ۾ كئي ويل ۽ لك چوري عمل 

هن وقت گذريل پ پ حكومت جون سٺايون يا . ۾ אيندڙ كنهن سازش جو ڏس پتو ڏئي رهي آهي
گذريل ٹن سالن دورאن پ پ حكومت جا كي ئي كم غلط ۽ . ع ناهنخرאبيون אسان جو موضو

نقصانكار ثابت ٿيا آهن، پر אن جو مطلب قطعي אهو ناهي ته אن حكومت كي به سٺا ۽ فائديمند 
كم نه كيا هئا ۽ אهو به ياد رکيو وڃي ته هن وقت جيكا سياسي صورتحال موجود آهي، אنهيَء 

كو . هيون ۽ אسان جي موضوع جو مركزي حوאلو سنڌ آهيجي روشنيَء ۾ ڳالهه ٻول كري رهيا آ
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عقل جو אنڌو، كم ظرف، بدنيت، ۽ دهشتگردن جو حامي ٿي، אنهيَء حقيقت کان بي حيائيَء سان 
אنكار كري سگھندو ته گذريل ٹن سالن دورאن پ پ پ حكومت سنڌ دشمن دهشتگردن آڏو نه ته 

كيا پر אنتهائي دليري سان دهشتگرديَء جو ُجھكي ۽ نه ئي وري אنهن جا ناجائز نخرא بردאشت 
  .مقابلو كيو

پاكستاني فوج جو هك جنرل، جنهن سنڌي ماڻهن جي دلين ۾ مانائتي جڳهه ٺاهي ورتي، 
محمد آصف نوאز هو ۽ هن جو وڏو ۽ قابل ذكر كارنامو سنڌ ۾ دهشتگردن خالف بنا رعايت مهم 

 كجھ پئي كندي رهندي آهي ۽ سنڌي ڌאڙيلن خالف ته هر حكومت كجھ نه(شروع كرڻ هو 
. مهم جڎهن سچ پچ ڌאڙيلن خالف هوندي آهي تڎهن سنڌي ماڻهو كنهن به طرح אرها نه ٿيندא آهن

جنرل آصف نوאز پهريون جنرل هو، جنهن عام سنڌي ڳوٺاڻن کي ڌאڙيل سڎي قتل كندڙ فوجي 
۽ نيٺ ڦاهي قاتل אڳوאڻ كورٽ ۾ آيو . سربرאهه تي قتل جو مقدمو قائم كرڻ جي موكل ڏني

جنرل آصف نوאز جي دهشتگردن خالف شروع كيل مهم کي پ پ حكومت سياسي . چڑهيو
مفادن خاطر قربان نه كيو جنهنكري نه رڳو كي ئي فرسٹ رينك دهشتگرد مارجي ويا پر هك 

نوאز شريف . عرصي تائين دهشتگردي بند به ٿي وئي ۽ هيسيل ڊنل دهشتگرد ٻرن ۾ لكل رهيا
ي سردאر ۽ אن جي كيترن ئي ساٿين کي ملك مان باسالمت نكري وڃڻ حكومت دهشتگردن ج

۾ كا به رنڈכ نه كئي ۽ پنهنجي حكومت دورאن جنرل آصف نوאز پارאن دهشتگردن خالف 
هاليل مهم تي نوאز شريف پڇتاَء جا ڳوڙها ڳاڙيندو ۽ دهشتگردن جي سردאر کي پرچائڻ ۽ אتحاد 

  .كرڻ ال ليلڑאٽ كندو رهيو آهي
  :و אيمאيم كي

אلطاف (هك אيم كيو אيم : אيم كيو אيم جا كي ئي ڌڙא آهن پر مشهور ۽ معروف ٻه آهن
אسان ال אها ). عامر گروپ يا حقيقي گروپ(۽ ٻيو אيم كيو אيم ) گروپ يا حق پرست گروپ

אنتهائي عجب ۽ حيرאنگيَء جي نشاني آهي ته אڃا به سنڌ جا كي سياسي سنڌي پٹ אهڑא به آهن 
هن ڌرتيَء ۽ ڌرتيَء جي ) يا ٻنهي مان كو هك(سمجھن ٿا ته אيم كيو אيم جا ٻئي ڌڙא جيكي אهو 

هتي אها ڳالهه ياد رکڻ . (حقيقي تاريخي وאرثن ۽ אصلي قدرتي رهاكن جا سڄڻ ٿي سگھن ٿا
گھرجي ته אسان سمورن אردو ڳالهائيندڙ سنڌ وאسين کي نه ته سنڌ دشمن سمجھون ٿا ۽ نه وري هر 

و אيم جا حامي، אنهن مان كي ئي אڳ جيان هن ڌرتيَء جا نمك حالل پٹ آهن ۽ حالت ۾ אيم كي
אسان جي ال אيم كيو .) خالف سيني سپرאيم كيو אيم سميت هر سنڌ دشمن ۽ دهشتگرد گروهه 

 نالي אيم كيو אيم  نالي هك قاتل خنجر جي ٻن ڌאرن يا אيم كيو אيمאيم جا  ٻئي  ڌڙא  
אنهن جي پاڻ ۾ ويڑهه جو مركزي نقطو مجرماڻي سرگرميون . كالشنكوف جا ٻه ميگزين آهن

كري سگھڻ ال مختلف پاٿاريون يا سنڌ دشمن دهشتگردي كري سگھڻ ال مختلف אڏא هٿ كرڻ 
אلطاف حسين ورجائي ورجائي چوندو رهيو آهي ته هاڻي ٺاهه رڳو سنڌ جي ورهاست ۽ . آهي

 ليكڻ تي ئي ٿي سگھي ٿو، جڎهن ته عامر خان “مهاجرن ال عالئقي جون بين אالقوאمي سرحدون”
سنڌ ورهائي في אلحال مهاجرن ال ڏאکڻو صوبو خلقڻ گھري ٿو، جنهن ال אڄ به صحيحن وٺڻ جي 

سياسي نكتي نظر جي حوאلي سان אنهن ٻنهي جي وچ ۾ كو به . مهم جاري آهي ۽ نعرא لڳن پيا
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ال هك “ ٰبرصغير جي אعلي אردو تهذيب”فرق ناهي ۽ ٻنهي جو بنيادي مقصد سنڌ جو ٹكرو كپي 
جيئن نانگ کان سڄڻائپ، ٻٻرن کان ٻيرن ۽ אכ کان مٺي کير . خطئه زمين تي قبضو كرڻ آهي

جي אميد نه ٿي رکي سگھجي، تيئن אيم كيو אيم جي ٻنهي ڌڙن کان سنڌ ۽ سنڌين سان وفادאريَء 
و ننڍو ۽ غير معروف نالو ممتاز علي ڀٹو سنڌ جي سياست جو ك. جي توقع نه ٿي كري سگھجي

هن ۽ سنڌ نيشنل فرنٹ تي كي ئي نام نهاد محب پاكستان ڌڙא مختلف قسمن جا אلزאم . ناهي
آڻيندא رهيا آهن، جنهن جو وڏو سبب سنڌ نيشنل فرنٹ جي منشور جو كنفيڈريشن وאرو نكتو 

كيو هو ۽ فيڈريشن کي ئي مضبوط /وفاق/ع وאري آئين به مركز1973آهي جڎهن ته پاكستان جي 
كجھ . אڄ به هر نگرאن אنهيَء وفاق سان وفادאريَء جو قسم کڻي אقتدאر جي كرسي تي ويٺو آهي

سال אڳ تائين وאري پ پ پ جو هك ٻيو وڏو نالو ڄام صادق علي به هو ۽ رڳو پنج سال אڳ جي 
ٰڳالهه آهي جو مٿس ڀارت جي אيجنٹي جي אلزאم باوجود کيس نگرאن وزאرت אعلي جي كرسي 

ٿيو هو ۽ ٻيو كجھ به ٿيو هجي پر پ پ پ هو אقتدאر ڌڻي . الڻ جي دعوت ڏني وئي هئيسنڀ
ع جي وچ 1992ع جي وچ کان 1990.  دوستيَء جي حوאلي سان پاڻ ملهائي ويودشمني ۽ אيم كيو אيم

تائين جيكو كجھ سنڌ ۾ وهيو وאپريو ۽ אن کان پو אيم كيو אيم جي كم آيل دهشتگرد قوت 
ڻ بذאت خود ڄام صادق ۽ هن پارאن אختيار كيل دهشتگردن ال قرب ۽ محبت ئي جو وڏو كارڻ پا

אن دور جي سنڌ جي . سنڌ جي אقتدאر جا وאڳ ڌڻي عملي طرح سنڌ دشمن دهشتگرد ئي هئا. هو
تاريخ جو هك وאضح سبق אهو آهي ته سنڌ ۾ جيكڎهن كا به אهڑي ڌر پنهنجي حكومت ٺاهيندي 

نمائندن جي אقتدאر تي ويهڻ ۽ حكومت ٺاهڻ الئق אكثريت ناهي ته جنهن وٽ پنهنجي پارٹيَء جي 
  .ًڳيجھو ٿي رهندي ۽ عمال אيم كيو אيم ئي אقتدאر جي وאرث هونديאها אيم كيو אيم جي 

ُڇا ممتاز علي ڀٹي جي كلهي تي بندوق رکي سنڌ جي אنهيَء ئي سبق کي ورجايو ويندو؟ ڇا 
 سگھندو ته پنهنجي پارٹيَء جي نمائندن جي زور ۽ ممتاز علي ڀٹو אيندڙ چونڈن ۾ אن الئق ٿي

 جو ڳجھو ٿي نه رهي؟ ممتاز אكثريت وسيلي سنڌ ۾ پنهنجي حكومت ٺاهي سگھي ۽ אيم كيو אيم
ٰعلي ڀٹو توڙي جو نگرאن وزير אعلي آهي پر هن کان كي אهڑא كم كرאيا پيا وڃن جيكي کيس 

قائم كري אيم كيو אيم جي كيترن אنهن ۾ هك وڏو ۽ غلط كم جڑتو كميشن . ُجڳائن نه ٿا
ئي אهڑن فردن کي آزאد كرڻ آهي جن مان كجھ تي قتل، אغوא ۽ دهشتگرديَء جا كيس هلندڙ 

ٰٻيو كجھ به چيو وڃي، پر حقيقت אها آهي ته بيگم غنوي ڀٹو سياستدאن طور ڄاتل سڃاتل . آهن
سياسي علم ۽ عمل جيستائين . אڳوאڻ ناهي ۽ نه ئي وري هن جو مقصد عملي سياست كرڻ آهي

يا سياسي كردאر /جو تعلق آهي ته אنهيَء حوאلي سان به محترمه جي كا عالماڻي سياسي حيثيت ۽
جي قتل عام وאري سازش عمل ۾ نه אچي ها ۽ אن ) ۽ سندس ساٿين(ٰناهي ۽ جيكڎهن مير مرتضي 

شموليت نه کان پو אبن אلوقت ۽ سياسي موقعي پرست وڏيرن پارאن شهيد ڀٹو گروپ ۾ ڌڙא ڌڙ 
كرאئي وڃي ها، تڎهن به شهيد ڀٹو گروپ جي سياسي طاقت ۽ אن جي אڳوאڻ طور محترمه جي 

هك وڏي حادثي جي نتيجي ۾ پاڻ هك سياسي سازش ۽ . موجوده حيثيت كٿي به نظر نه אچي ها
  .אڀري آيل يا אڀاريل سياسي אڳوאڻ آهي
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سنڌ جا گھڻي کان گھڻا אبن . هي آشهيد ڀٹو گروپ جو حقيقي ۽ عملي سياسي אڳوאڻ رشيد رאئو
אلوقت ۽ سياسي موقعي پرست وڏيرא ڌڙא ڌڙ شهيد ڀٹو گروپ ۾ شامل ٿيندא پيا وڃن ۽ אنهن ۾ 
ٰلڳ ڀڳ سڀ אهي آهن جيكي كالهه جڎهن مير مرتضي ڀٹو زنده هو تڎهن אن جي پاڇي کان به 

سنڌ ۾ . ي گذرڻو هوندو هوپري پيا ڀڄندא هئا ۽ אنهن رستن تي ئي نه אيندא هئا جن تان شهيد مير ک
كجھ تكن تي چونڈن جي سلسلي ۾ هك ٻئي جي אميدوאرن کي كامياب كرڻ ال شهيد ڀٹو 

شهيد ڀٹو گروپ به سنڌ نيشنل فرنٹ . گروپ ۽ مسلم ليگ نوאز گروپ ۾ אتحاد ٿي چكو آهي
پاڻ ) وאزن( ۽  مسلم  ليگ )אلطاف(אيم كيو אيم . אيم كيو אيم سان אتحاد جي خوאهش رکي ٿوجيان 

جي پهرين خوאهش ۽ אوليت אها آهي ته ) אلطاف(אيم كيو אيم . ۾ سياسي אتحاد كري چكيون آهن
אقتدאر ۾ حصيدאر ٿئي ۽ پنهنجن دهشتگردن کي ساهي، تربيت ۽ هٿيار مهيا كري ڏئي، אن كري 

پنهنجي אصليت کي . سنڌ ۾ حكومت ٺاهيندڙ كنهن به ڌر سان ڏيکاَء جو אتحاد كري سگھي ٿي
 پنهنجي زور تي سنڌ ۾ حكومت ٺاهي نه ٿي سگھي ۽ אيم كيو אيم. ي ڏيڻ אن ال ممكن ناهيڇڎ

هر אن ) نوאز(مسلم ليگ . كنهن به حالت ۾ پيپلز پارٹيَء جي حكومت אچڻ تي رאضي نه ٿيندي
ڌڙي سان אتحاد كري سگھي ٿي جيكو کيس سنڌ ۾ אيندڙ ممكن حكومت جون وאڳون ڏئي 

هن . تڎهن به پيپلز پارٹي אقتدאر ۾ نه אچيجي حكومت به نه ٺهي ) نوאز(پر جي مسلم ليگ . سگھي
سنڌ نيشنل فرنٹ אكيلي سر كنهن به طرح .  تي كو به אعترאض ناهيوقت אن کي אيم كيو אيم

حكومت ٺاهڻ ال אن کي ٻين سان گڎ אيم كيو אيم . سنڌ ۾ پنهنجي حكومت ٺاهي نه ٿو سگھي
فرنٹ پڻ كنهن به طرح אهو نه ٿو چاهي ته سنڌ ۾ . ڻي آهيجي אتحاد جي گھرج هر حالت ۾ ره

  .אقتدאر وٺڻ ال هن کي אيم كيو אيم جو ڳيجھو ٿيڻو پوندو. پيپلز پارٹيَء جي حكومت ٺهي
. شهيد ڀٹو گروپ אكيلي سر كنهن به طرح سنڌ ۾ پنهنجي حكومت نه ٿو ٺاهي سگھي

. حاد جي گھرج هر حالت ۾ رهڻي آهيحكومت ٺاهڻ ال אن کي ٻين سان گڎ אيم كيو אيم جي אت
אقتدאر وٺڻ . هي گروپ پڻ كنهن به طرح אهو نه ٿو چاهي ته سنڌ ۾ پيپلز پارٹيَء جي حكومت ٺهي

پاكستان ۾ پيپلز پارٹيَء جون مخالف ٻيون . ال هن کي אيم كيو אيم جو ڳيجھو ٿيڻو پوندو
تو کائڻ ال تيار ٿي سموريون سياسي توڙي غير سياسي، ظاهر توڙي لكل قوتون مئل ك

پيپلز پارٹي . وينديون، پر پيپلز پارٹيَء جي سنڌ ۾ حكومت ٺهڻ ۾ هر طرح رنڈכ پيدא كنديون
سنڌ ۾ پنهنجي حكومت ٺاهي ) گھٹ ۾ گھٹ(אكيلي سياسي پارٹي آهي جيكا پنهنجي زور تي 

 ۽ موقعي سگھي ٿي، پر אها ڳالهه كنهن به طرح پيپلز پارٹيَء جي مخالف جماعتن، אبن אلوقت
جن وقت کان אڳ ۽ گھربل تياري كرڻ (پرست سياسي وڏيرن، پاكستان جي حقيقي مقتدر قوتن 

  .۽ خاص كري سنڌ دشمن دهشتگردن کي قبول ناهي) بنا پ پ حكومت ختم كرאئي ڇڎي
  :عام سوچ چوي ٿي

ور  جي دماغ ۾ ڀرجي ويل غرٿيڻ ته אئين گھرجي ته ٻئي هر پاسي کان אکيون پوري پيپلز پارٹي
کيس گھٹ ۾ گھٹ אيندڙ چونڈن ۾ هارאئي ڇڎجي، ته جيئن . جي وאُء کي ٺكي ٺوكي كڍي ڇڎجي

אهو ئي אكيلو ممكن طريقو آهي، جنهن وسيلي پيپلز پارٹيَء کي . אها حكومت نه ٺاهي سگھي
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אئين ٿيڻ کان پو ئي پيپلز پارٹي پنهنجو تنقيدي جائزو وٺڻ تي مجبور . سکيت ڏئي سگھجي ٿي
אصولي سوچ عام سوچ جي مركزي خيالن سان ته .  ممكن آهي ته پاڻ کي سڌאري سگھيٿيندي، ۽

אتفاق رکي ٿي، پر אها ٻئي هر پاسي کان אکيون پوري ڇڎڻ جي حق ۾ ناهي، ڇو ته אهڑي كا به 
كوشش يا حركت سنڌ جي وجود ۽ سنڌين جي אنساني، سياسي، ثقافتي، معاشي ۽ نفسياتي مفادن 

  .يکي ڇيهو رسائي سگھي ٿ
  :אصولي سوچ چوي ٿي

אيم كيو אيم کان سوא ٻي كا به پارٹي پنهنجي زور تي، אكيلي سر پاڻ تي ڀاڙيندي، 
جيكڎهن پنهنجي حكومت ٺاهي سگھي ٿي، ته پو کيس سندس אليكشني منشور جي بنياد تي 

بشرط אليكشني منشور ۾ كنهن به دشمن عمل نه كرڻ ۽ אن ۾ . مشروط אقتدאر ڏئي سگھجي ٿو
جيكا به سياسي ڌر אيم كيو אيم جي ڳيجھو ٿي، אن جي زور . مل نه ٿيڻ جي ضمانت ڏنل هجيشا

۽ پوئوאريَء تي אقتدאر وٺندي، אها سنڌ ۾ ڄام صادق وאري دور کي ورجائيندي، ۽ يقيني آهي ته 
אهو ورجاُء گھڻي مٿاهين سطح تي هوندو ۽ אهو . אهو ورجاُء אن ساڳي אڳوڻي سطح وאرو نه هوندو

ال سنڌ جي وجود ال سخت هاڃيكار هوندو، ڇو ته אيم كيو אيم جو אهو نقاب هاڻي لهي بهرح
אيم كيو אيم هاڻي . چكو آهي جنهن جي אوٽ ۾ אها سنڌ ۽ سنڌي دوستيَء جي لٻاڙ هڻندي هئي

کليل نموني سنڌ دشمني جو نعرو هڻي چكي آهي ۽ אها אقتدאر ۾ אچي رڳو سنڌ دشمن دهشتگردن 
  .يکي ئي مضبوط كند

ٰميرمرتضي ڀٹو ۽ سندس ساٿين جي قتل عام جي سازش پٺيان رڳو אهو ۽ אوترو ناهي جيكو  )1(
ُميرمرتضي ڀٹي ۽ سندس ساٿين جي قتل . ٻيو به گھڻو كجھ آهي. ۽ جيترو بيان كيو وڃي ٿو ٰ

عام جي سازش جيكڎهن پ پ حكومت يا אلزאم هيٺ آيل فردن يا אنهن مان كنهن هك به كئي 
ز پارٹي ڀلي ميسارجي وڃي، بلك אن کي ميساري ڇڎڻ ئي گھرجي، پر هن وقت آهي ته پو پيپل

جيئن ته كورٽ אڃا كو به فيصلو نه ڏنو آهي ۽ حكومت كي به ٺوس ثبوت نه آڻي سگھي آهي 
تنهن كري אنهيَء אلزאم کي پيپلز پارٹيَء تي زوريَء مڑهڻ ۽ אن جي بنياد تي کانئس نفرت كرڻ 

  . سلسلي ۾ كورٽ جي فيصلي جو אنتظار كرڻو ئي پوندوאنهي. ۽ پکيڑڻ نه ٿي جڳائي
تكڑ ۾ ۽ بنا كنهن ٺوس ثبوت جي محض אلزאمن جي بنياد تي پيپلز پارٹيَء جي حكومت  )2(

کي ختم كري ڇڎڻ جو عمل ٻڌאئي ٿو، ته پيپلز پارٹيَء ۾ كي ڳالهيون אهڑيون אوس موجود آهن 
ڌאئن ٿيون ته ڳجھيون ۽ אصل مقتدر حالتون ٻ. جيكي ڳجھين ۽ אصل مقتدر قوتن کي پسند ناهن

قوتون سنڌ ۾ هاڻي كنهن به אهڑي سياسي پارٹيَء کي بردאشت كرڻ ال تيار ناهن جيكا جمهوري 
عمل ۾ پنهنجي زور تي پنهنجي حكومت قائم كري سگھي ۽ אيم كيو אيم جي سنڌ دشمن 

 .دهشتگرديَء خالف ڀرپور رنڈכ كري سگھي
جي سياسي فضا ۾ پيپلز پارٹيَء خالف جيكو به گوڙ هن وقت پاكستان ۽ خاص كري سنڌ  )3(

אهو گوڙ شور كنهن مخصوص ۽ ڳجھي . شور آهي، پيپلز پارٹي جو ڏوهه درحقيقت אيڎو وڏو ناهي



ي : ران، ا  ا ۽  ن     ام   ئ  رڙو          بت  ر   ڊا

ابئس   www.abbaskorejo.com 52                         ر و

يا كنهن به پارٹيَء کي رڳو אن كري رد كري ڇڎڻ گھرجي، جو . مقصد کي ڏيڻ ال אڀاريو ويو آهي
 ر گرم كئي وئي آهي؟אن خالف كن مخصوص مقصدن تحت אلزאمن جي بازא

  ڇا كرڻ گھرجي؟
  .אلزאمن جي پرאئي دهل تي پاڻ نچائڻ بند كجي )1(
ٿڌي دماغ سان سڄي سياسي صورتحال جو جائزو وٺجي ۽ אفوאهن جي بنياد تي تكڑ ۾ كا به  )2(

 .رא قائم نه هجي
ُمير مرتضي ڀٹي ۽ سندس ساٿين جي قتل عام ۽ پيپلز پارٹيَء )3(  تي مڑهيل אلزאمن بابت كورٽ ٰ

چونڈن کان אڳ فيصلو אچي وڃي ته אن جي بنياد تي پنهنجيَء .  אيندڙ فيصلي جو אنتظار كجيکان
رא کي درست كجي، پر جي چونڈن کان אڳ فيصلو نه ٿو אچي، ته پو پيپلز پارٹيَء خالف אٿاريل 

 .گوڙ ۽ مچايل ماحول کي كمزور ۽ بي بنياد سمجھجي
ن به، گھٹ ۾ گھٹ، אيترو ضرور سوچجي ته ڇا پيپلز پارٹيَء کان شكايتون گھڻيون هجن تڎه )4(

شهيد ڀٹو گروپ، سنڌ نيشنل فرنٹ يا مسلم ليگ אكيلي سر پاڻ تي ڀاڙيندي، پنهنجي حكومت 
ٺاهي سگھن ٿا يا אنهن کي אيم كيو אيم جو ڳيجھو ٿيڻو پوندو، ۽ אهو به ته אڄ كلهه جيكي אبن 

ٿيندא پيا وڃن، ڇا אهي حكومت ۾ אلوقت ۽ موقعي پرست سياسي وڏيرא אنهن جماعتن ۾ شريك 
אچي ۽ אيم كيو אيم سان אتحاد كري، كنهن به طرح كي אهڑא كم كري سگھندא جيكي 
مجموعي طرح سنڌ ۽ سنڌ جي قدرتي رهاكن ۽ تاريخي وאرثن جي دאئمي אنساني، معاشي، ثقافتي 

چي، ته א“ نه”۽ نفسياتي مفادن کي پختو كري سگھن؟ جيكڎهن אنهيَء آخري سوאل جو جوאب 
 :گھٹ ۾ گھٹ אيندڙ چونڈن ۾

 .ووٽ پيپلزپارٹي کي كجي) آخري ڀيرو ئي سهي( )5(
  )ع1997جنوري -3عوאمي آوאز، (

  
  

ئد ئ  ب ۽      ا

  
  :صوبائي حلف نامي ۾ وڌאَء جي אڻٹر گھرج

هيُء موضوع کڻڻ جي گھرج ڇو محسوس كئي وئي، אنهيَء تي ڳالهه ٻول کان אڳ ضروري 
  : ته هيٺ ڏنل كجھ بيانن کي ڌيان سان پڑهي ذهن ۾ رکيو وڃيٿو محسوس ٿئي،

لس ٻيلي تائين جي ) ٻئي طرف(سکر ۽ ) هك طرف(هاڻي وقت אچي ويو آهي ته كرאچي کان ” -1
عالئقي تي ٻڌل ۽ مهاجرن ال אلڳ صوبي جو مطالبو كيو وڃي ۽ אن جي ال مهاجرن کي كيڎي 

“         .جدא صوبي ال تنظيم قائم كرڻ جو فيصلو. و وڃيبه وڏي قرباني ڏيڻي پوي، אن کان گريز نه كي
  )ع1994مئي 10قومي אخبار، (
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چيو ته אن ) אلطاف حسين(مهاجرن ال ڌאر صوبي جي قيام بابت سوאل جو جوאب ڏيندي هن ” -2
ڳالهه جو كو به ثبوت موجود ناهي، ته אسان אهڑي كا ڳالهه كئي هجي، تڎهن به بين אالقوאمي 

 مهاجر جاگرאفيائي حدن جو تعين ئي چاهن - جاگرאفيائي حدن جو تعين ٿيڻ گھرجيאصولن موجب
 )ع1994 سيپٹمبر 11قومي אخبار، (“       .ٿا

 )ع1994 آكٹوبر -2אمن، (אلطاف حسين “ .نئين صوبي جو قيام ملك جي مفاد ۾ هوندو” -3
 אلطاف حسين“ .אلڳ صوبي جو مطالبو غير آئيني ناهي” -4

 )1994 آكٹوبر 12אمن،                                   (                   
 אلطاف حسين“ .جدא صوبي جو مطالبو אسان جي مجبوري هوندو” -5

 )ع1994 آكٹوبر 15אمن، (
 אلطاف حسين“ . نكتا مڃيو ته ڌאر صوبي جو مطالبو نه ٿيندو18” -6

 )ع1994 آكٹوبر 30 -قومي אخبار(
 אلطاف حسين  . “نئين صوبي ۾ سڀني جا حق محفوظ هوندא” -7

 )ع1994 آكٹوبر 30אمن، (
 אلطاف حسين“ نئون صوبو ضروري ٿي پيو آهي” -8

 )ع1994 نومبر 6אمن، (
אيم “ .موجوده سرحد برقرאر نه رهي سگھندي، هاڻي رڳو سنڌ جي ورهاست تي ڳالهه ٿيندي” -9

كيو אيم جي قائد אلطاف حسين ڌאر صوبي جي تشكيل جي مطالبي تان هٿ کڻڻ کان אنكار 
ري ڇڎيو آهي ۽ چيو آهي ته مون مفاهمت کان به אنكار نه كيو آهي پر هاڻي مفاهمت ٻن אلڳ ك

 19عوאم، .                                 (صوبن جي تشكيل جي موضوع تي ئي ٿي سگھي ٿي
 )ع1994نومبر 

אهي بيان پڑهڻ ۽ سمجھڻ کان پو صوبائي حلف نامي ۾ ڇو ۽ كهڑي ترميم ۽ وڌאُء ٿيڻ 
 .ھرجي، אچو ته سوچيونگ

 -1: پاكستان ۾ جڎهن به كي عام چونڈون ٿين ٿيون، تڎهن بدعنوאن جت كٿ عام هجن ٿا
  . صوبائي אسيمبلي-2قومي אسيمبلي، ۽ 

قومي אسيمبلي مركز ۾ آئين سازي ۽ حكومت جي جوڙجك كري ٿي ۽ صوبائي אسيمبلي 
  .صوبي ۾ آئين سازي ۽ حكومت جي جوڙجك كري ٿي

صوبو بنيادي آهي . ٹ آهي ۽ אهڑא كي يونٹ ملي مركز جي تشكيل كن ٿاصوبو هك يون
کان سوא صوبن جو “ مركز”. مركز کي صوبن جي تشكيل جو حق مليل ناهي. ۽ مركز نسبتي

جاگرאفيائي وجود ته ٿي سگھي ٿو، پر صوبن کان سوא مركز موجود رهي سگھي، سو ممكن 
تان جوڙيندڙ عالئقن جي جاگرאفيائي سالميت جي  پاكس1-پاكستان جي آئين جو آرٹيكل. ناهي

  .ضمانت ڏئي ٿو
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مركز ۾، قومي אسيمبليَء ۾ چونڈجي אيندڙ هر ميمبر کي پاكستان ۽ אن جي آئين سان 
وفادאريَء جو حلف ڏيڻو پوي ٿو ۽ هر هك صوبي ۾ صوبائي אسيمبليَء ۾ چونڈجي אيندڙ هر 

رڻ جي كري هر هك ميمبر خود بخود آئين ميمبر کي پڻ ساڳيو حلف ورجائڻو پوي ٿو ۽ אئين ك
پر אها به هك حقيقت آهي ته אهو حلف . جي هر هك آرٹيكل سان پڻ وفادאريَء جو حلف کڻي ٿو

يا “ سياسي”ڏيڻ جي باوجود كن صوبن جا كي چونڈيل ميمبر אهڑא به موجود آهن، جيكي جن 
 جا نمائندא آهن، אنهن مان ڌرين سان نظرياتي طرح وאبسته ۽ هم آهنگ بلكه אنهن“ غير سياسي”

كي پنهنجي منشور ۾ صوبن جي سالميت جي خالف هك پروگرאم رکن ٿيون ۽ پنهنجن بيانن ۽ 
عملن وسيلي پاكستان جوڙيندڙ صوبن جي سالميت کان منكر ثابت ٿين ٿيون، تنهنكري אنهن 

  .صوبن جي قدرتي، تاريخي ۽ قانوني رهوאسين ۾ بي چيني پيدא ٿيندي پئي وڃي
محسوس كن ٿا ته אهي ڌريون ۽ אنهن جا چونڈيل نمائندא پاكستان جوڙيندڙ يونٹن جي אهي 

  .سالميت خالف هك خطرو آهن، بدنيت آهن ۽ سازشن ۽ غدאرين ۾ مصروف آهن
אنهيَء جوکم کي درپيش رکندي چئي سگھجي ٿو ته صوبائي אسيمبلين ۾ کڄندڙ حلف نامي 

۾  آهي ته هر هك صوبائي אسيمبليَء جي حلف نامي آهي ۽ אها گھرج هيَء۾ وڌאَء جي אڻٹر ضرورت 
وאسطيدאر صوبي جو نالو وڌאيو وڃي ۽ بلكل אيئن چٹو ڄاڻايو وڃي، جيئن پاكستان جو نالو 

  .ڄاڻايل آهي
سنڌ אسيمبليَء ۾ چونڈيل ميمبر جڎهن پاكستان ۽ אن جي آئين سان وفادאري جو : مثال طور

ٹيَء طرح ڄاڻائڻ گھرجي، ته אهو سنڌ جي سالميت ال قسم کڻي رهيو هجي، تڎهن هن کي אهو به چ
  .به پاڻ پتوڙيندو ۽ אن سان وفادאر رهندو

  ڌيان جوڳا مکيه موضوع
ع تي نگرאن حكومت جي نگهبانيَء هيٺ ٿيل مركزي توڙي صوبائي 1997 فيبروري -3

۾ ٻيَء אسيمبلين ال عام چونڈن جي نتيجي ۾ سنڌ אندر جيكا صوبائي אسيمبلي ٺهي آهي، אن 
كنهن به پارٹيَء جي ڀيٹ ۾ پاكستان پيپلز پارٹيَء جي نمائندن جي ڳڻپ وڌيك آهي، پر אهي سنڌ 
۾ حكومت ٺاهي سگھڻ جي پوزيشن ۾ نه אچي سگھيا، ڇو ته سنڌ حكومت ٺهڻ کان אڳ ٻن ڌرين 
َجي وچ ۾ كي شرط شروط طي ٿيا، كن نكتن تي ٺاهه ٿيو ۽ سنڌ جي وڏ وزאرت لياقت جتوئيَء 

سان آهي، ) نوאز گروپ(هن وقت لياقت جتوئيَء جو سياسي نينهن مسلم ليگ . ملي وئيکي 
پيو وڃي، ته سنڌ ۾ حكومت جون ) ۽ چتايو(تنهنكري سمجھيو ۽ سمجھايو، ٻڌאيو ۽ ڄاڻايو 

  .جي هٿ ۾ آهن) ن(وאڳون مسلم ليگ 
آهن؟ سنڌ جي هٿ ۾ ) ن(ڇا אهو سچ آهي ته سنڌ حكومت جون وאڳون درحقيقت مسلم ليگ 

ڇا אها سنڌ جي چونڈيل אكثريتي پارٹي آهي؟ ۽ ڇا אها سچ پچ سنڌ جي ئي مكمل نمائندگي كري 
ٿي؟ אنهن سوאلن جي جوאبن کي كجھ دير ال پاسيرو رکي، ڏسڻو אهو آهي ته אنهيَء جڑتو ڳالهه 
ُکي موضوع بنائي، אن کي هك تمام وڏو، بلكه نيارو كارنامو ڄاڻائي، هك زبرو هل هنگامو 

ٿاري، אهو محسوس كرאئڻ جي كوشش كئي پئي وڃي، ته سنڌ جا قدرتي، تاريخي ۽ אصولي א
  !مفاد ڄڻكه محفوظ ۽ سمورא ڌيان جوڳا ۽ مکيه مسئله ڄڻك حل كيا ويا آهن
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کوڙيَء کي گھمرو ڏئي، سڀ كجھ ساڙي ناس كري، جيري كاڻ ٻكري كهي، گوشت کي 
س هيٺ رهندڙ بنا אختيار وڏ وزאرت جي مدאئتي ۽ ٻئي جي و-كتن آڏو אڇالئي ۽ سنڌ جي ٿور

كرسي ماڻڻ ال سنڌ جو אلهه تلهه سنڌ دشمن ۽ دهشتگرد قوتن جي حوאلي كري، ٹاڏون ڏيڻ ۽ ٿونا 
אنهيَء گوڙ شور جي ٹاڄي ۾ . هڻڻ كنهن به طرح كو كارنامو ناهي، אلٹو گھٹياپن ۽ جھالت آهي

ندאز كري ۽ אرאدي سان سنڌ جي َهك אصولي ۽ بنيادي موضوع ۽ مکيه سوאل کي بنهه نظر א
אن אصولي ۽ بنيادي موضوع ۽ . قدرتي ۽ قانوني رهوאسين جي אکين کان אوجھل رکيو ويو آهي

مکيه سوאل جو تعلق سنڌ جي وڏ وزאرت سان نه، يا وڏ وزאرت ۽ كجھ ٻين وزאرتن سان نه آهي ۽ 
אرتون كنهن كنهن وٽ نه ئي وري אنهيَء سان آهي ته אنهن مان كهڑيون كهڑيون ۽ كيتريون وز

پر אن موضوع جو وאسطو مجموعي طرح ۽ سڌو سنئون سنڌ سان، سنڌ جي . هئڻ يا نه هئڻ گھرجن
  .وجود ۽ مفاد سان آهي

אهو אصولي ۽ بنيادي سوאل هي آهي، ته سنڌ جي حقيقي مالكي، سروאڻي ۽ حكمرאني كنهن 
  ي كو خطرو ته درپيش ناهي؟ته ڇا سنڌ جي سالميت، بقا ۽ آئيندي کوٽ هجڻ گھرجي ۽ אهو به، 

جي “ سنڌ جي سالميت، بقا ۽ آئيندي کي كنهن خطري”ُجيستائين سوאل جي پوئين جز 
אنديشي جو تعلق آهي، ته سنڌ جو هر باشعور ۽ وطن دوست ماڻهو بنا هٻك پنهنجي אها سوچيل 
 سمجھيل رא پيش كري سگھندو ته سنڌ جي سالميت، بقا ۽ آئيندي کي سخت هاڃو رسڻ جو

بيشك אنديشو آهي، ڇو ته سنڌ جي אقتدאر ۽ حكومت جو אثرאئتو حصو هك אهڑيَء אنتهائي 
ُخطرناכ ۽ دهشتگرد ڌر جي حوאلي كيو ويو آهي، جيكا پنهنجي هر هك عمل وسيلي پنهنجو 

  .پاڻ کي سنڌ دشمن ثابت كندي پئي آئي آهي
كنهن “ كمرאنيسنڌ جي حقيقي مالكي، سروאڻي ۽ ح”۽ جيستائين سوאل جي پهرئين جز 

  .ڌر وٽ هجڻ جو تعلق آهي، ته אن جا جوאب مختلف ٿي سگھن ٿا
  !אلطاف حسين وٽ

َيقين كريو، سنڌ مان ته ڇا، پاكستان مان ئي ڀڄي ويل ۽ אنگلينڈ ۾ وڃي پناهه وٺندڙ هك 
فرد אهڑو به موجود آهي، جيكو جيكڎهن مٿي ڄاڻيل سوאل جو جوאب پنهنجيَء پوريَء אيماندאريَء 

سنڌ جي حقيقي مالكي، سروאڻي ۽ حكمرאني אكيلي ۽ אكيلي ”: ي ته אهو هي هوندوسان ڏئ
۽ אنهيَء جوאب ڏيندڙ ماڻهوَء جو نالو آهي، אلطاف حسين، جيكو “ .אلطاف حسين وٽ هئڻ گھرجي

سڎאئي ۽ لکرאئي ٿو، جيكو سنڌ ۾ “ אيم كيو אيم جو قائد”۽ “ مهاجرن جو قائد”پاڻ کي 
. نهن کي پنهنجي حكم ۽ مرضيَء موجب چوري پوري ۽ هالئي ٿودهشتگردن جي سربرאهي ۽ א

سوאل جو אهو جوאب אلطاف حسين پنهنجين ڳالهين ۽ دهشتگرديَء ۽ دهشتگردن جي عمل وسيلي 
ُسوين ڀيرא ثابت كري چكو آهي، پر جيئن ته هو هك صاف نيت فرد نه آهي ۽ پنهنجي منهن تي 

ي ٿو، تنهنكري پنهنجو نالو پاڻ کڻڻ يا پنهنجيَء پنهنجيَء فطرت جي قطعي אبتڑ نقاب אوڍيو وت
تنظيم پارאن ڏيڻ بدرאن אئين به نه چوندو، ته سنڌ جي مالكي، سروאڻي ۽ حكمرאني אيم كيو אيم 
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وٽ هجڻ گھرجي، ۽ אيئن كي ئي ڀيرא چئي “ مهاجرن”وٽ هجي، אلبت אئين چئي سگھي ٿو ته אها 
  .چكو آهي
 فيبروري -22، “ليڈر”: ڏسو(رهن ٿا “ مهاجر” لک 85ع ۾ هن جو خيال هو ته سنڌ ۾ 1987

ماجرن ”:  سيكڑو ٿي پيا آهن45-40۽ هن جو ئي خيال هو ته אهي سنڌ جي كل آباديَء جو ) ع1987
 سيكڑو آبادي آهي، אسان کي سركاري مالزمتن، سياسي אقتدאر ۽ صوبائي 45 کان 40جي سنڌ ۾ 

 )41لطاف حسين كي عزאئم אور אرאدي، ص א: ڏسو(“ .حصو ملڻ گھرجيحكومت ۾ پنهنجو אيترو 
 صوبائي אسيمبليَء جي 100كنهن ڀنوאٹيَء جي אثر هيٺ אهو به مطالبو كيائين ته سنڌ جي هك 

אڃا پورو هك سال به نه ) 38حوאلو ساڳيو، ص : ڏسو. (کي ملڻ گھرجن“ مهاجرن ”70سيٹن مان 
جي آبادي هك كروڙ کان “ هاجرنم”گذريو ته سندس دماغ אوچتو ڦيرو کاڌو ۽ אعالن كيائين ته 

َپو وאرن ڇهن سالن ۾ جيكو گونك پوندو هئس، ) ع1988 جنوري 9-جنگ. (مٿي ٿي وئي آهي
ع ۾ سپريم كورٽ آف پاكستان ۾ كيس 1994אنهيَء موجب אنگ وڌאئيندو رهندو هو، تان جو 

 ملين 18 آبادي آباديَء ۾ مهاجرن جي)  كروڙ3يعني ( ملين 30ٰوجھائي دعوي كيائين ته سنڌ جي 
 مهينا به نه گذريا ته نئين ڀنوאٹي 4 سيكڑو ٿي وئي آهي ۽ رڳو 60يعني )  لک80يعني هك كروڙ (

 كروڙ 2يعني ( ملين 22جي كل آبادي “ مهاجرن” ملين آباديَء ۾ 30کائي هام هنيائين ته سنڌ جي 
ٰدعوي جوאب دعوي”: ڏسو. ( سيكڑو ٿي وئي آهي73يعني )  لک20 يشنز پارאن جنگ پبليك“ ٰ

جي جوאب ۾ سنڌ ڊيموكريٹس گروپ پارאن جوאب سپريم كورٽ ۾ אهڑي دאخل كيل كيس ۽ אن 
  )جا مختلف صفحا

نمائندگي ملڻ “  سيكڑو70”آباديَء کي جيكڎهن سنڌ אسيمبليَء ۾ “  سيكڑو40-45”
 سيكڑو آبادي کي، هر هك سڄاڻ سمجھي سگھي ٿو ته، אلطاف حسين جي چوڻ 73گھرجي ته 
  ؟!کان گھٹ هوندو“  سيكڑو145”ڇا אهو كنهن به طرح ! يترو حصو ملڻ گھرجيموجب، ك

لفظ جي حقيقي تصور جي ڇنڈڇاڻ كبي، ته אن جو “ مهاجر”ٻئي پاسي، אلطاف حسين جي אن 
“ نوאئي وقت”. فرد قطعي به نه هوندو“ سمورא ڀارت کان لڎي آيل”يا “ سمورא אردو ڳالهائيندڙ”مقصد 

مهاجر قومي موومينٹ جي ڊپٹي سيكريٹري ۽ مهاجر ليڈر ”: ري ٿيرپورٽ ك) ع1987 مئي 1(
אسين رڳو אنهن ماڻهن کي مهاجر ...אلطاف حسين جي دست رאست طارق مهاجر چيو آهي ته 

مسلم אقليتي صوبن مان هجرت كري سنڌ ۾ آباد ٿيا، مشرقي ) ڀارت جي(سمجھون ٿا جيكي 
  “. جو حصو نه آهنپنجاب مان هجرت كندڙ خاندאن مهاجر قومي موومينٹ

  بابت ڇا אهو هك ساڙيلو ۽ جاهالڻو تصور نه آهي؟“ مهاجر”
هك ماڻهو : سوאل”: هك پرييس كانفرنس ۾ אلطاف حسين کان پڇيل سوאل ۽ אن جو جوאب

هجرت كئي، אهو هن وقت ملك جو صدر آهي، پو به توهان ) بذאت خود(جنهن ) جنرل ضياُء אلحق(
  ؟!صافي آهيسمجھو ٿا ته مهاجرن سان ناאن

مهاجر رڳو אهو آهي جنهن ڀارت جي אنهن عالئقن مان هجرت كئي جن جو هك אنچ : ...جوאب
مشرقي پنجاب جا ماڻهو جيكي مغربي پنجاب ۾ آباد ٿيا، אنهن ال كا . به پاكستان ۾ شامل نه ٿيو
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) ڻ جو آوאزکل. (به ثقافتي تبديلي نه آئي، אتي به لسي جو گالس هو ۽ هتي به لسيَء جو گالس آهي
  )97، صفحو “אلطاف حسين كي عزאئم אور אرאدي”: ڏسو(

  .هن جاهالڻي جوאب ۾ نسل پرستيَء ۽ كم ظرفيَء کي محسوس كري سگھجي ٿو
ساڳيَء . نه آهن“ مهاجر”كندڙ ماڻهو אلطاف حسين جي نظر ۾ “ هجرت”ثابت ٿيو ته سمورא 

. نه آهن، جيكي سنڌ کان ٻاهر رهن ٿاطرح אهي אردو ڳالهائيندڙ به אلطاف حسين جي نظر ۾ مهاجر 
ناهي، جيستائين אهو “ مهاجر”ٻئي پاسي هر אهو אردو ڳالهائيندڙ فرد، بيشك سنڌ ۾ رهندو هجي، 

لکين אردو ڳالهائيندڙ אيم كيو אيم . אلطاف جي سربرאهيَء هيٺ هلندڙ אيم كيو אيم ۾ شامل ناهي
هر ”: آهن“ دشمن” حسين جي نظر ۾ ۾ شامل ناهن ۽ كي ئي אن جا مخالف آهن، אهي سڀ אلطاف

وאبسته پئي “ مهاجر”جي دشمن آهي جنهن سان ) אيم كيو אيم يعني אلطاف حسين(אها تنظيم אسان 
مان אلطاف حسين جي عملي مرאد אهي فرد آهن “ مهاجر”). 38حوאلو ساڳيو، صفحو (“ .رهيا آهن

 אهو وאڌאرو آندو אٿائين ته كٿي هاڻي(جيكي ڀارت کان قانوني يا غيرقانوني طرح سنڌ ۾ آيا هجن 
، אهڑي ٻولي ڳالهائيندڙ نه هجن جيكا אردو جي باالدستيَء کي قبول نه كندي هجي )به رهندڙ هجن

ٰ۽ אلطاف حسين جي شخصي אڳوאڻيَء کي قبول كندي ۽ پنهنجو روحاني مرشد ۽ حاكم אعلي 
 جي نظر ۾ אيم كيو אيم ڇو ته هن(شامل هجن مڃيندي، سندس אيم كيو אيم يعني אلطاف گروپ ۾ 

  ).آهي“ دشمن”حقيقي به 
אيم كيو אيم .  كاركن سنڌ אسيمبليَء ۾ چونڈجي آيا آهن28جا ) אلطاف(אيم كيو אيم 

ع ۽ אن کان پو אڄ تائين ڀارت 1947به אنهن كيترين ئي تنظيمن مان هك آهي، جيكي ) אلطاف(
 ناجائز نموني لڎي، خاص كري سنڌ جي مختلف عالئقن مان قانوني ۽ غيرقانوني طرح ۽ جائز يا

۾ آيلن ۽ خاص كري אردو ڳالهائيندڙن جو مهاجر طور نالو אستعمال كندي هك قسم جي نسل 
پرستيَء ۽ لساني شاونزم ۾ مبتال آهن ۽ پنهنجي پارאن אهڑي هر فرد کي سنڌ ڌرتيَء جي تاريخي، 

 جو فرد ---  مهاجر قوميت --- قدرتي ۽ قانوني رهاكن کان אلڳ، نيارو ۽ خودساخته هك قوميت 
سمجھندي ۽ سڎيندي دهشتگرديَء ۽ بليك ميلنگ کي پاكستاني سياسي عمل جو هك אڻٹٹ ۽ 
الزمي جز رکندي، سنڌ ۾ پنهنجي وجود وٺڻ وאري ڏينهن کان هيل تائين، سنڌ جي كل אقتدאر جو 

 کي ٹكرא كرڻ مالك نه، ته به، אن مان سڻڀي ٹكر ال ۽ پنهنجي אنتهائي مذموم مقصد طور سنڌ
ال نسلي نفرت אڀاريندي ۽ دهشتگردي كري אمن אمان جو مسئلو ۽ خوف جي فضا پيدא كندي 

אن جو خيال آهي ته سنڌ جي حقيقي مالكي، سروאڻي ۽ حكمرאني جيكڎهن . پئي رهي آهي
مكمل طور אيم كيو אيم جي قبضي ۾ نه אچي سگھي، ته به گھٹ ۾ گھٹ אن پارאن پسند كيل 

، يعني אلطاف حسين جي گھر 90( אهڑن سنڌين وٽ هجي جيكي سڄو ڏينهن نائن زيرو ۽“ مهاجرن”
ڄام صادق אيئن كيو هو . تي هٿ ٻڌيو حاضري ڏين ۽ אلطاف حسين آڏو عاجزي مڃين) “درگاهه”يا 

  .۽ لياقت جتوئي به وڏ وزאرت جو قسم کڻندي ئي حاضري ڀرאئڻ ال نائن زيرو تي پهچي ويو
  ُپروٹوكول ۽ مان
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ڌ جو وڏو وزير سنڌ ۾ سياسي ۽ אنتظامي حوאلي سان سڀ کان مٿاهون درجو رکي ٿو، אن سن
  .ُپروٹوكول ملي ٿو ۽ אن جو پنهنجو هك مان ۽ مرتبو هجڻ گھرجيکي هك خصوصي قسم جو 

پنهنجي عهدي جو قسم کڻڻ ع تي سنڌ جي نئين وڏي وزير لياقت جتوئي 1997 فيبروري -22
جيكا (אتي لنڈن کان אلطاف حسين جي ٹيليفون אچڻي هئي . پهچي ويوکان ترت پو نائن زيرو تي 

אلطاف حسين قرب جا ) ؟!وڏي وزير جي گھر يا آفيس ۾ به كري سگھي پئي، ڇو نه كئي وئي
ڏسو، توهان جي نائن زيرو تي ”مينهن وسائيندي ۽ אحسان جھاڙאئيندي وڏي وزير کي چيو ته 

ع ۾ אسان ڄام صادق سان گڎيل حكومت 1990”و ويو ته مٿان אهو به ٻڌאي“ !كيئن آجيان كئي وئي
ٺاهي، אهو ڏאڍو بهترين دور هو، عوאم جي ڀالئي جا كم ٿي رهيا هئا، پر كجھ ماڻهن کي אهي 
شيون پسند نه آيون ۽ آخركار אنهيَء محبت ۽ אمن جي فضا کي خرאب كيو ويو ۽ אسان جي خالف 

  “.آپريشن شروع كئي وئي
جي فضا کي كنهن خرאب كيو، “ אمن אمان”۽ “ محبت”אٿن ٿا ته هتي فطري طرح كي سوאل 

جا كم كهڑن ماڻهن کي نه وڻيا ۽ אنهن فوجي آپريشن كرڻ ڇو ضروري “ عوאم جي ڀالئيَء”
  سمجھيو؟ ڇا אهو ڄام صادق علي ۽ אن جو ٹولو هو يا نوאز شريف ۽ אن جو ٹولو؟

آڏو אيترو ) אلطاف(كيو אيم ڄام صادق علي بابت هر هك تصديق سان ڄاڻي ٿو ته هو אيم 
אلطاف حسين پلنگ تي . جھكيو، אيترو ته جھكيو، جو אن کان وڌيك جھكڻ ممكن ئي نه هو

چڑهيو ويٺو هوندو هو ۽ ڄام صادق אن جي پائي کي چنبڑيل، ۽ نوאز شريف جو قرب אنهيَء אوج 
يون كرڻ کان کي پهتل هو جو پاڻ אچي نائن زيرو تي پهتو ۽ אلطاف حسين سان پنج كالכ ڳاله

אيم كيو אيم جا دشمن אسان جا دشمن آهن ۽ אيم كيو אيم خالف سازشن ”پو אعالن كيائين ته 
  )ع1991 مئي 1نوאئي وقت، (“ .جي مكمل تحقيق كرאئي ويندي

جي جڎهن تحقيق ٿي، تڎهن ثابت ٿيو ته אيم كيو אيم خالف “ אيم كيو אيم خالف سازشن”
אن كو به عوאمي ڀالئيَء . אيم كيو אيم پاڻ پئي سازشون كيونكا به سازش كا نه ٿي هئي، אلٹو 

هونئن به אها . جو كم كو نه پئي كيو ۽ אمن אمان جي فضا کي خرאب كرڻ جو كارڻ پاڻ هئي
ڄاتل سڃاتل حقيقت آهي ته دهشتگردي، بليك ميلنگ، مخالفن ۽ بيگناهن جو قتالم، وڳوڙ، آتش 

يو אيم جي تربيت يافته دهشتگردن ۽ قاتلن ۽ زني، אغوא كاري، بدمعاشي ۽ رهزني אيم ك
وڳوڙين وسيلي عمل ۾ אيندي آهي، پر אن پارאن אلزאمن جو وسكارو كنهن نه كنهن خصوصي 

ع جي وچ تائين دهشتگرديَء جو 1992ع جي אبتدא کان 1989. نشانو بنايل ٻيَء ڌر تي هوندو آهي
سنڌ ۾ ”ز شريف کي مجبور كيو ته جيكو رڻ تپايو ويو، تنهن نيٺ אن ساڳئي ئي وزيرאعظم نوא

  .هالئي ۽ אيم كيو אيم جي دهشتگردي بند كرאئي“ ڏوهارين خالف مهم
لياقت جتوئيَء ۽ ڄام صادق عليَء جي ڀيٹ جو وقت هيُء ناهي، پر پهرينَء ئي ٹيليفون تي 
ڳالهه ٻول دورאن אلطاف حسين جيكو كجھ چيو ۽ جيئن چيو آهي אهو كيئي وضاحتون كريو 

توهان مهاجرن جو خلوص ته ”طاف حسين مٿس אحسانن جي بارش كندي چتايو آهي ته אل. ڇڎي
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ڏسو، ته هنن هك ڀيرو ٻيهر خيرسگاليَء جي جذبي تحت אنهيَء ڳالهه کي پنهنجيَء אنا جو مسئلو نه 
  “.بنايو ۽ وڏ وزאرت تان هٿ کنيو

ڏ وزאرت אيم لياقت جتوئيَء جي و. אنهن لفظن جو لكل مطلب هك ٻار به سمجھي سگھي ٿو
  ...جي ٿوڻيَء تي بيٺل آهي ۽ جي אها برقرאر رکڻي آهي ته) אلطاف(كيو אيم 

پنهنجيَء پوريَء طاقت ) אلطاف(אسان کي وאضح طرح אها ڳالهه سمجھڻ گھرجي ته אيم كيو אيم 
ٿي אچي سگھي، جو پنهنجي زور تي سنڌ جي حكومت ٺاهي باوجود كڎهن به אن پوزيشن ۾ نه 

ي سگھي، تان جو وڻ كپڻ ال كهاڙيَء جو ڳن پنهنجن ئي بي وفا، مت موڙهيل، ماڻ۽ وڏ وزאرت 
אيم كيو אيم سنڌ جي هك אقليت . خود غرض، اللچي ۽ كم ذهن سنڌي ميمبرن منجھان نه هجي

 سيٹون کٹندڙ ڌر کي سنڌ جي 28. جا ووٽ وٺي ٿي، جڎهن ته سنڌ ۾ אكثريت אڄ به سنڌين وٽ آهي
 سيٹون رکندڙ ڌر 38אڌ پر مکيه وزאرتون ڏيڻ بدرאن، אهو سڀ كجھ، گورنري، אسپيكر شپ ۽ אڌو

ُپو ڇو نائن زيرو تي حاضري ڀرאئجي ها، ڇو پنهنجو مان وڃائجي ها ۽ ! کي به ڏئي سگھجي پيو
  !אحسانن جي مار کائجي ها) אڻ كيل(ڇو 

  سنڌي سياسي وڏيرو
ت رکندڙ، بظاهر كيترو هك كمتر ذهني) كنهن هك אڌ مثال کان سوא(سنڌي سياسي وڏيرو 

هن کي . به وڏو هجي، پر درحقيقت پرمار يا ڏאڍي طاقت آڏو جھكي پوندڙ، جاهل ۽ ڀاڙيو ٿئي ٿو
אالئجي ڇو אها ڳالهه سمجھ ۾ نه ٿي אچي، ته אيم كيو אيم کي به אقتدאر جي بک آهي، אها مخالفت 

رح سنڌي سياسي وڏيري ۾ ويهڻ بدرאن אقتدאر ۾ אچڻ ۽ رهڻ کي ترجيح ڏيندي ۽ אها كنهن به ط
هن کي אها ڳالهه به سمجھ ۾ نه ٿي אچي، ته אيم . جي مدد کان سوא אقتدאر ۾ نه ٿي אچي سگھي

كيو אيم جي دهشتگرديَء ۽ دאدאگيريَء کي ٻنجو ڏيڻ جو هك طريقو אهو به آهي ته سندس بليك 
 پارאن جيكڎهن چونڈيل سنڌي سياسي وڏيرن. ميلنگ جو شكار نه ٿيو ۽ אن آڏو نه جھكيو وڃي

 سيكڑو رکندڙ ڌر کي، جيكڎهن هروڀرو אقتدאر ۾ 25אهو هك گڎيل فيصلو كيو وڃي ته 
 سيكڑي کان وڌيك نه ڏنو ويندو، نه ته ڀلي وڃي مخالف ڌر جي 25ويهارڻو آهي، ته אقتدאر ۾ حصو 

ي جي مار کائڻي پوندي؟ ڇا نائن زيرو ت“ אحسانن”بينچن تي ويهي، ته نتيجو ڇا نكرندو؟ ڇا 
حاضري ڀرאئڻي پوندي؟ ڇا هك دهشتگرد ۽ سنڌ دشمن قوت آڏو جھكڻو پوندو؟ אنهن سڀني 

هوندو، پر شرط آهي ته چونڈيل سنڌي سياسي وڏيرو پنهنجي אندאز “ نه”سوאلن جو جوאب هك وڏي 
  .۾ ٿوري غيرت، ٿوري بردباري، ٿورو قومي جذبو ۽ ٿوري وطن دوستي پيدא كري

ڏينهن אڳ -4مون ”يَء ال چونڈيل هك سنڌي ميمبر، چيو آهي ته سيد جالل شاهه، سنڌ אسيمبل
آ ڳالهه ... پ پ پ سان אتحاد جو سوאل ئي پيدא نه ٿو ٿئي. جي حمايت كئي هئي) ن(مسلم ليگ 

وאضح ٿو چوאن ته אيم كيو אيم جيكڎهن سنڌ خالف كو به قدم کنيو، ته آ سندس مخالفت 
۾ ه كم نه كندس ۽ آ جي אيم سيد جي پوٹي جي حيثيت آ سنڌ جي مفاد خالف كڎهن ب. كندس

  )ع1997 فيبروري 20عوאمي آوאز، (“ .سنڌ خالف كم ٿيڻ نه ڏيندس
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هن ال אسان وٽ אحترאم آهي ۽ كنهن به . سيد جالل شاهه אسان جو عزت الئق نوجوאن آهي
يم نه كندڙ ۽ אن ڄاڻون ٿا ته پنهنجن بيانن ۾ پاكستان کي تسل. ڊگھي بحث ۾ پوڻ نه ٿا گھرون

جي آئين کي مظلوم قومن جو دشمن ڄاڻائيندڙ، سچي قومپرستيَء جي دعويدאر هك ڌر جا كي 
אڳوאڻ ۽ كاركن سيد جالل شاهه کي سنڌ אسيمبليَء جي در تائين پرجوش جلوس جي صورت ۾ 

اهه سيد جالل ش. وٺي آيا هئا ته جيئن پاكستان ۽ אن جي آئين سان وفادאريَء جو حلف کڻي سگھجي
“ كارنامن”۽ “ אڳوאڻن”، “بڻ بنياد”جنهن مسلم ليگ جي حمايت كئي آهي، אن مسلم ليگ جي 

אسان جو بلكل هك سڌو . بابت خود سندس ڏאڏي سائينَء جا كي ئي كتاب ۽ مضمون لکيل آهن
אن جو مطلب ڇا “ אيم كيو אيم جيكڎهن سنڌ خالف كو به قدم کنيو ته”: ۽ سادو سوאل هي آهي ته

  آهي؟
  ؟!אيم كيو אيم אڄ ڏينهن تائين سنڌ جي خالف كو به قدم نه کنيو آهيڇا 

مان “ سنڌ خالف كو به قدم”ته سائين جيكڎهن رڳو אيترو ٻڌאئڻ جي تكليف گوאرא كري 
 جي تاريخ ۽ عمل مان אهڑא سوين مثال ڏئي سگھجن ٿا، جيكي سندس مرאد ڇا آهي، ته אيم كيو אيم

سائين هيٺ ڏنل ٻن بيانن .  تائين كهڑא كهڑא كم كيا آهنאهو ثابت كندא ته אيم كيو אيم אڄ
  ...جي كهڑي وضاحت كندو

چيئرمين سيد غالم شاهه چيو آهي ته هك بين אالقوאمي ) وאئيس(جيئي سنڌ قومي محاذ جي ” -1
رאهه هموאر كئي پئي وڃي ۽ אيم كيو אيم ٻاهرين قوتن جي آلئه سازش تحت سنڌ جي ورهاست جي 

هاجرن سنڌ ۾ رهندي سنڌي ٿيڻ قبول نه كيو ۽ אهي جيكڎهن هاڻي به م.  بنجي چكي آهيكار
هن . مهاجر چوאئڻ تي بضد آهن ته אنهن ال ڀارت يا وري سمنڈ کان سوא ٻيو كو ٹكاڻو نه هوندو

پنهنجي دماغ مان كڍي جو خناس “ مهاجر صوبي”چيو ته هاڻي به وقت آهي ته אيم كيو אيم وאرא 
  )ع1994 آكٹوبر 30، “אنقالب”: ڏسو(“ ...ڇڎين

جو شوشو “ مهاجر صوبي”جيئي سنڌ قومي محاذ جي چيئرمين عبدאلوאحد آريسر چيو آهي ته ” -2
مهاجرن جو پنهنجو אلڳ وطن . مهاجرن ۽ سنڌين جي وچ ۾ خون خرאبي جي سامرאجي سازش آهي

ست كو وطن جي ورها. كو به ناهي، אهي אسان جي مهمان نوאزيَء جو ناجائز فائدو وٺي رهيا آهن
אلطاف حسين אلڳ مهاجر صوبي جي ڳالهه كري . به غيرتمند سنڌي بردאشت نه ٿو كري سگھي
 )ع1994 سيپٹمبر 28، “پبلك”(“ .ٻرنديَء تي تيل هارڻ جو كم كري رهيو آهي

هن مضمون جي אبتدא ۾ ڏنل بيانن ۽ هتي ڏنل بيانن کي ڌيان سان پڑهي جاچيو وڃي ته سنڌ 
اهڻ ۽ بين אلقوאمي ۽ سامرאجي سازش کي عملي روپ ڏيڻ وאرو كير کي ورهائڻ ۽ مهاجر صوبو ٺ

אنهيَء אيم كيو אيم جي حمايت سان سيد جالل شاهه سنڌ אسيمبليَء جو ڊپٹي אسپيكر چونڈيو . آهي
  !)۽ لياقت جتوئي، وڏو وزير! (آهي

ڇا آهي؟ אسان جو هي سوאل سنڌ مان سندس مرאد “ سنڌ جي مفاد”ڇا سائين وضاحت كندو ته 
  .אسيمبليَء جي هر ميمبر ال پڻ آهي

  سنڌ جا مفاد
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جي وچ ۾ موجود نفيسن فرق کي محسوس كري “ سنڌ جي مسئلن”۽ “ سنڌ جي مفادن”
  .سگھجي ٿو ۽ كرڻ گھرجي

אن تي سندس قدرتي ۽ قانوني جو تعلق سنڌ جي سالميت، بقا ۽ ترقيَء ۽ “ سنڌ جي مفادن”
  .رهاكن جي مالكيَء جي حقن سان آهي

 جاگرאفيائي אيكائيَء جي صورت ۾ آزאد ۽ تاאبد قائم ۽ دאئم رهي، سدא وسندي، آباد سنڌ هك -1
سنڌ جي سالميت خالف كا به سازش . ٿيندي ۽ ستابي ۽ خوشحال رهندي אچي ۽ ترقي كندي رهي

۽ غدאري نه ٿئي ۽ جيكڎهن אهڑي كا به نيت كنهن به من ۾ موجود هجي ته אن کي فنا كيو 
ُڌي سنڌ کي سكائڻ، پنجاب جو گندو پاڻي سنڌ ۾ وهائڻ ۽ سنڌ کي کاري سنڌوَء تي بند ٻ. وڃي

بهبود ال אستعمال ٿيڻ پاڻيَء، سم ۽ كلر جي ڌٻڻ ۾ تبديل كرڻ ۽ سنڌ جو ناڻو سنڌ جي ڀالئيَء ۽ 
  .جھڑא مامرא سنڌ جي مفاد سان وسطو رکن ٿا

هن به طرح، سنڌ تي אن جي قدرتي ۽ قانوني رهاكن جي مالكي قائم هجي، אنهن کي كن -2
كنهن به سازشي عمل وسيلي هك حقير אقليت ۾ بدالئڻ جي كوشش ئي نه ٿئي ۽ جي ٿئي ته אن 

سنڌ سنڌين جو قدرتي، تاريخي ۽ قانوني وطن آهي ۽ אن جي سمورن . جون پاڙون پٹيون وڃن
هيُء هك تسليم ٿيل عالمي حق آهي، جنهن کي كو . وسيلن تي سنڌين جي ئي مالكي قائم رهي

 .نه ٿو كري سگھيبه رد 
سنڌ سنڌين جي آهي ۽ سنڌ ۾ قومي ۽ سركاري ٻوليَء طور سنڌي ٻوليَء کي رאئج رهڻ  -3

گھرجي ۽ سنڌي ثقافت هن ئي ڌرتيَء جو تاريخي ورثو آهي، جنهن کي پنهنجيَء فطري אوسر 
 .موجب بنا رنڈכ جي وڌندو ويجھندو رهڻ گھرجي

 طور برطانيا، سعودي عرب، جپان كو به غيرقدرتي ۽ غيرقانوني رهاكو جيكڎهن، مثال
وغيره جي ڌرتيَء ۽ وسيلن تي אتان جي قدرتي ۽ قانوني رهاكن بدرאن پنهنجي يا אنهن سان گڎ 
پنهنجي مالكي ڄمائڻ يا كنهن به وسيلي تي قبضو كرڻ يا אتي جي جاگرאفيَء کي بدالئڻ يا אتي 

۽ ثقافت جي قومي ۽ سركاري جي قدرتي ۽ قانوني رهاكن کي אقليت ۾ بدالئڻ يا אتي جي زبان 
حيثيت تي אعترאض وאرڻ جي نيت به كندو ته אنهيَء سلسلي ۾ عالمي אصول ڇا ٿو چوي؟ ڇا אنهن 
ڄاڻايل يا دنيا جي كنهن به ڏيهه ۾ پنهنجي كا نام نهاد، من گھڑت ۽ هٿ ٺوكي قوميت ٺاهي אن 

سم جي ڌونس ۽ ڌمكيَء جي ال كنهن به قسم جي سپرپاوري، باالدست حاكماڻي حق، كنهن به ق
 جو سکڻو مطالبو كرڻ “ بين אالقوאمي אصولن موجب سرحد بندي”يا پنهنجي مخصوص گروهه ال

  جي موكل به ملندي؟
هجي، ته سنڌ ۾ خرمستيَء جي موكل ڇو؟ אيم كيو אيم “ نه”אنهن سوאلن جو جوאب، جي 

جي ) ۽ پاكستانيت (پارאن هن وقت تائين جيكو كجھ كيو پئي ويو آهي، سنڌ אندر مهاجريت
نالي ۾ جيكو كجھ پئي وهيو وאپريو آهي، ڇا אن سڀ كجھ کي كنهن به طرح سنڌ جي مفادن 
وٹان سمجھي، چئي ۽ سڎي سگھجي ٿو؟ بذאت خود אيم كيو אيم جو نالو ۽ مهاجريت جو نعرو ڇا 

  سنڌ جي مفاد سان ٹكر ۾ ناهي؟
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وطن دوستيَء جو جذبو آهي، جيكڎهن אسان جو كو אيمان آهي، كا قومي غيرت آهي، كو 
۽ (جو نعرو ۽ אيم كيو אيم “ مهاجر قوميت”ته پو אسان کي אهو بهرحال مڃڻو پوندو ته سنڌ ۾ 

  .جو نالو ۽ وجود سنڌ جي مفادن خالف אزلي ويريَء جي حيثيت رکي ٿو) אهڑي ٻي هر تنظيم
هن سنڌ جي جيكو به ماڻهو، مادري ٻوليَء طور كهڑي به ٻولي ڳالهائيندو هجي، جيكڎ

مفادن ال پاڻ پتوڙي ٿو، خلوص سان كم كري ٿو يا گھٹ ۾ گھٹ سنڌ جي مفادن خالف كا به 
سنڌي ماڻهوَء كڎهن به، كنهن به فرد کان، . سرگرمي نه ٿو كري، ته אسان جو ڀاُء آهي، سنڌي آهي

ي، سنڌي، سرאئيكي، ٻروچكي، گجرאت. سندس مادري ٻوليَء جي حوאلي سان، نفرت نه كئي آهي
بروهكي، كڇي، كاٺياوאڙي، אردو، אيتري قدر جو אنگريزي، عربي، فارسي وغيره ٻولين مان كا 
به ٻولي مادري ٻوليَء طور ڳالهائي ويندي هجي، سڀ سنڌ وطن جي قدرتي ۽ قانوني رهاكن جون 
ٻوليون ٿي سگھن ٿيون ۽ رهيون آهن ۽ אسالم، عيسائيت، هندو مت وغيره ۽ شيعيت، سنيت، 

پارسيت، قاديانيت، مزدكيت، قادريت وغيره، كهڑي به مذهب ۽ كهڑي به فرقي سان وهابيت، 
تعلق هجي، سڀ سنڌ وطن جي قدرتي ۽ قانوني رهاكن جا مذهب ۽ فرقا ٿي سگھن ٿا ۽ رهيا آهن، 

سنڌ جا مفاد سڀ کان مٿانهان ۽ سڀ سان وڏو، אهم ۽ . آهن“ سنڌ جا مفاد”پر אسان جو بنيادي حوאلو 
  .و آهنبنيادي حوאل

سنڌ جي . جيستائين تعلق آهي مسئلن جو، ته سنڌ ۽ سنڌ جي رهاكن جا سوين مسئال آهن
معيشيت جو אستحكام، سنڌ ۾ بيروزگاري، سنڌ ۾ غيرقانوني پرڏيهي، سنڌ ۾ صنعتن، نهرن ۽ 
روڊن رستن جا ڄار، سنڌ جي تعليم، صحت، سماجي بهبود ۽ ڀالئي ۽ ٻيا كي ئي مسئال آهن جن 

  . كوششون وٺڻ هر حكومت ۽ رهاكوَء جو فرض آهيکي حل كرڻ ال
پر، هر حالت ۾ אهو ياد رکيو وڃي ته كنهن به طرح، كنهن به غرض يا مقصد ال سنڌ جي 

جيكا به ڌر كنهن به طرح سنڌ جي . مفادن تي سوديبازي كرڻ جي אجازت نه ٿي ڏئي سگھجي
وאسطو ته ٺهيو، אها سنڌ جي مفادن کي جوکم ۾ وجھي ٿي، אن جو سنڌ جي مالكيَء سان كو 

אسان کي جاچڻو אهو آهي ته سنڌ جي حكومت تي . وسيلن تي جيئڻ جو حق به وڃائي ويهي ٿي
אيندڙ ڌريون ڇا كنهن به طرح سنڌ جي مفادن جي خالف ته ناهن؟ جي אيئن آهي ته پو، אهڑيَء 

ڏٺو وڃي ته سنڌ אصولي نظر سان . كنهن به ڌر کي سنڌ جي حكومت ۾ ويهڻ جو كو به حق ناهي
  .۾ رهڻ جو به حق نه آهي

  گھٹ ۾ گھٹ، پ پ جي سياسي وڏيرن جيتري ته قومي غيرت ڌאريو
، אيم كيو 38عام چونڈن کان پو جيكي نتيجا ظاهر ٿيا، אنهن موجب سنڌ ۾ پ پ پ وٽ 

عام جمهوري فضيلت چوي ٿي، ته אكثريتي پارٹي . سيٹون هيون) 14يا کڻي  (12وٽ ) אلطاف(אيم 
عجيب . پاكستان ۾ אن فضيلت جو ٻيڑو ٻوڙيو ويو آهي.  حكومت ٺاهڻ جي دعوت ڏني وڃيکي

سنڌ جي אكثريت جي نمائندگي كندڙ سنڌي ڌرين کي پاڻ ۾ . قسم جو هك ناٹك کيڎيو وڃي ٿو
وڙهيل ڏسي، אيم كيو אيم هكدم پنهنجا شرط شروط پيش كري ڇڎيا ته جيكا ڌر אسان جا فالڻا 

אنهيَء موقعي تي ٿيڻ ته אيئن گھربو هو ته سنڌ . ، هوَء אنهيَء سان ٺاهه كندي مطالبا پورא كندي18
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جي אكثريت جي نمائندگي كندڙ ڌريون ٿوري كا قومي غيرت ڌאري، كجھ كو وطن دوستيَء 
جو جذبو رکي، ٿوري كه گھڻي سمجھدאريَء، حب، ماڻهپي ۽ وفادאريَء جو مظاهرو كندي هكدم 

 به אيم كيو אيم جي بليك ميلنگ ۾ نه אيندو، אيم كيو אيم אعالن كن ها ته אسان مان كو
جيكڎهن پنهنجو كو به ناجائز ۽ دٻاُء وجھندڙ شرط پيش كيو ته אن سان كي به ڳالهيون نه 

  .كيون وينديون يا وري אيم كيو אيم کي پڻ אسان جي فالڻن فالڻن شرطن کي مڃڻو پوندو
غيرت، وطن دوستيَء ۽ دאنشمنديَء جو  پ پ پ جي سياسي وڏيرن وري به كجھ نه كجھ قومي

 کان سوא ٻيَء هر ڌر کي אيم كيو אيم جي بليك ميلنگ کان مظاهرو كيو ۽ هن אيم كيو אيم
אهڑي كنهن به عنصر تي سوچڻ ) ن(بچائڻ ال غير مشروط حمايت جي آڇ كئي پر مسلم ليگ 

۽ چانديَء جي كرسيَء هن کي كجھ ڏينهن جي אقتدאر جي اللچ . جي تكليف ئي گوאرא نه كئي
جي چلكي هر قسم جي بردباريَء، مڻيا ۽ ماڻهپي کان ٻاهر كڍي ڇڎيو ۽ אها אتاوالئي سان 

  .دهشتگردن جي در تي سجده زير ٿي وئي
سنڌي عوאم אخبارن جي אکر אکر کي گھوري ڏسندو رهيو ته كڎهن ٿو كو سنڌي אكثريت 

اري پر جيكو كجھ پڑهيو ۽ ٻڌو ويو، جو نمائندو كنهن به قسم جي ٿوري كا وطن دوستي ڏيک
شايد مٿان جي به كا אهڑي ئي (אهو هي ته هر قيمت تي אيم كيو אيم کي رאضي كرڻو آهي 

۽ אيم كيو אيم جا ناٽ هئا ۽ نخرא هئا، شرط ۽ دאٻا هئا ته هيئن به كيو ۽ هونئن به ) مرضي هجي
کڻي ۽ ڌونس سهي، אخباري “ אحسان”ُكيو، هي به كيو ۽ هو به كيو، تان جو אيم كيو אيم جو 

رپورٹن موجب، سنڌ جي گورنري، אسپيكرشپ ۽ אڌوאڌ پر مکيه وزאرتون אيم كيو אيم جي حوאلي 
كري ۽ دهشتگردن کي معصوم ۽ بيگناهه مڃي، אنهن جي كيسن تي نظرثاني، رعايت ۽ ڏنڈ 

 جو بنياد אيم ڏوهه ڀري ڏيڻ ۽ ٻيا كي ئي غير مانائتا ۽ غير شانائتا شرط مڃي، پنهنجي אقتدאر
  .كيو אيم جي ٿوڻيَء تي بيهاري אنتهائي گھٹيا رعايتون وٺي خوش خوش ۽ گد گد پئي ٿيا

  .هتي، هك عجيب مطالبي جي مڃتا پڻ ڌيان لهڻي ٿي
گورنر صوبي ۾ صدر ۽ مركزي אنتظاميا جو . گورنري مركزي אنتطاميا جو مامرو آهي

اهي، نه ئي وري אن ال كا چونڈ ٿيندي آهي گورنر جي كرسي كو سياسي عهدو ن. نمائندو ٿئي ٿو
پو אهو كيئن ۽ ڇو ممكن ٿي . پر ملك جو صدر پنهنجيَء صوאبديد تي گورنر مقرر كندو آهي

جي مقرر كيل كميٹيَء אيم كيو אيم جي كميٹيَء کي אها يقين ) ن(سگھيو آهي ته مسلم ليگ 
كو אختيار مليل آهي جنهن جي אطالق وسيلي هو پنهنجيَء پسند جو گورنر مقرر كري سگھي؟ ٰ ڇا صوبي جي وزيرאعلي کي אهڑو ؟...!دهاني كرאئي سگھي، ته گورنر אيم كيو אيم جو هوندو

  ؟!سنڌ جي عوאم سان אها كهڑي قسم جي مذאق آهي
ڳجھ ڳوهه ۾ ٿيل אنهيَء ٺاهه کي طي كئي אڃا ٻه هفتا به نه ٿيا آهن، ۽ توڙي جو אقتدאري ڌر 

ن אسماعيل رאهو، مقبول شيخ ۽ سليم جان مزאري پنهنجي אلڳ אلڳ بيانن جي كجھ ميمبرن، جيئ
عوאم جي مفاد ۾ سهكاري هٿ وڌאيا (!) ۽ ڳوٺاڻي (!) ٻنهي پارٹين شهري ”۾ ظاهر كيو آهي ته 

سنڌ حكومت . پر ٺاهه كندڙ ڌرين جو ڦڎو ظاهر ٿي پيو آهي) ع1997 مارچ -2، “عوאمي آوאز”(“ آهن
ا جوڙي نه سگھي آهي، ڇو ته אيم كيو אيم אن ڳالهه تي אڙي هڻي بيٺي אڃا سوڌو پنهنجي كابين
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، “كاوش”. (آهي ته كابينا ۾ شموليت ال אيم كيو אيم جي گورنر جو فيصلو אڳ ۾ ٿيڻ گھرجي
  )1997 مارچ -2

هي جو شرط شروط، دٻاَء ۽ كرسيَء جي اللچ وسيلي طي پيو ٿئي ته فالڻا فالڻا عهدא ۽ ٻيا 
ُون فالڻيون وزאرتون وغيره هن يا هن ڌر کي ڏنيون وينديون، ته فالڻا نمائندא فالڻي אختيار ۽ فالڻي ِ

  جي حمايت كندא، ته ڇا אن کي سوديبازي ۽ سازش نه ٿو چئي سگھجي؟
وڏ وزאرت حاصل كرڻ ال אيم كيو אيم جا كهڑא كهڑא شرط مڃيا ويا آهن، אنهن جي 

پنهنجي ٺاهه کي پڌرو كن، پر אيترو پڇڻ جو صحيح خبر تڎهن پوندي، جڎهن ٺاهه كندڙ ڌريون 
حق אسان کي به آهي، ته אيم كيو אيم جا سٺا يا كنا شرط ته مڃيا ويا، پر سنڌي אقتدאري ڌر 

جي ڀالئيَء ۽ بهتريَء ال אيم كيو אيم کان پنهنجا كهڑא پنهنجن ووٹرن، پنهنجي تر ۽ وطن جي عوאم 
  شرط مڃرאيا؟

  :ڃيو آهي ۽ کانئس אهو مڃرאيو ويو آهي تهאهو م) אلطاف(ڇا אيم كيو אيم 
سنڌ جي ورهاست وאري نكتي کان التعلقي ظاهر كندو، ڇو ته ) אلطاف گروپ(אيم كيو אيم  )1(

אهو پاكستان جي ورهاست جي برאبر آهي يا אهڑو كو به مطالبو نه كندو جنهن جي كري 
يائي بيهك تبديل  ۾ ڄاڻايل پاكستان جي عالئقن جي جاگرאف1-پاكستان جي آئين ۾ آرٹيكل

  ٿيندي هجي؟
ٻين قوميتن جي نسل كشيَء نسل پرستيَء جي بنياد تي ) אلف) (אلطاف گروپ(אيم كيو אيم  )2(

 نسلي تعصب جي پاليسي ترכ كندو ۽ پنجابين، پٺاڻن، )ب(جي عمل کي موكالڻي چوندو، 
دو پنهنجن مخالف אر) ت(سنڌين ۽ بلوچن کي خصوصي نشانو بنائي قتل كرڻ بند كندو، ۽ 

 ڳالهائيندڙن جو قتل عام بند كندو؟
سنڌ ۽ پاكستان حكومت جي مالزمن ۽ قانون نافذ كندڙ אدאرن ) אلطاف گروپ(אيم كيو אيم  )3(

 جي فردن کي پنهنجو خصوصي نشانو بنائي قتل كرڻ بند كندو؟
بدقماش אڳوאڻن ۽ كاركنن کي  پنهنجن دهشتگرد ٹولن جي) אلف) (אلطاف گروپ(אيم كيو אيم  )4(

 ڏوهن ۽ אنڌא ڌنڌ فائرنگ ۾ ملوث پنهنجن ڏوهارين کي عدאلت سنگين) ب(ي حوאلي كندو، قانون ج
 به אهڑي فرد يا ٹولي جي كنهن) ت(حاضر كندو، ته جيئن אهي قانوني عمل مان گذري سگھن، ۾ 

ڀارت ۾ پنهنجون تربيتي ) ث(حمايت ۽ مدد نه كندو جيكو قتل جي كيسن ۾ گھريل هجي، ۽ 
 אتي موجود جاويد لنگڑא ۽ אهڑن ٻين دهشتگردن کي گھرאئي عدאلت ۾ پيش كئمپون بند كندو ۽

 كندو؟
خالف سينسرشپ وאري پنهنجي پاليسي بند ) صحافت(پريس ) אلطاف گروپ(אيم كيو אيم  )5(

۾ ڌونس، ڌمكي ۽ سڌي يا אڻ سڌي مدאخلت کي ختم كرڻ جو کليل ) صحافت(كندو ۽ پريس 
 אعالن كندو؟
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جو قائد كا غدאر هي، وه موت كا ”אن نعري ته ) אلف( پنهنجي )אلطاف گروپ(אيم كيو אيم  )6(
ٹي وي، وي سي آر وكڻو ۽ كالشنكوف خريد ”אن نعري ته ) ب(تان هٿ کڻندو ۽ پڻ “ حقدאر هي

 تان هٿ کڻندو؟“ كيو
قصاص ۽ ديت جي אسالمي אصولن مطابق قانون نافذ كندڙ אدאرن ) אلطاف گروپ(אيم كيو אيم  )7(

كاركنن جو معاوضو אدא كندو ۽ جيكي ماڻهو سندس دهشتگردن جي جي ماريل ۽ زخمي كيل 
فائرنگ ۾ ماريا ويا آهن، אنهن جي خون جو ڏنڈ ڏوهه ڀري ڏيندو ۽ אهڑو ئي ڏنڈ هو پنهنجين 
مخالف سياسي جماعتن جي ماريل ۽ زخمي كيل אنهن ماڻهن ال به ڀري ڏيندو جيكي سندس 

 אنتهاپسندن قتل كيا ۽ ڦٹيا آهن؟
جا كاركن قائم كيل ٹارچر سيل بند كندא ۽ پڻ وאپارين، ) אلطاف گروپ(אيم אيم كيو  )8(

 .دكاندאرن ۽ ٻين كاروبار كندڙ ماڻهن  کان ڀتو نه אڳاڙيندא؟ وغيره
سان ڳالهين ۽ ٺاهه ال گذريل ) אلطاف گروپ(אهي ۽ אهڑא كي ٻيا شرط אيم كيو אيم 

ئا، ڌيان سان پڑهي ڏسو، ته אنهن ۾ حكومت دورאن پ پ پ جي سياسي وڏيرن پارאن رکيا ويا ه
ٿوري گھڻي كا قومي غيرت، حب אلوطني، אنسان دوستي، ماڻهپو ۽ אمن سان محبت نظر אچي ٿي 
يا نه، ۽ يقين كريو ته אنهن سڀني مطالبن يا شرطن جو روح אنهيَء دور جي وאقعن تي جڑيل آهي 

אلطاف ( אيم كيو אيم جڎهن پاكستان ۾ نوאز شريف ۽ سنڌ ۾ ڄام صادق جي حكومت هئي ۽
  !אنهن جو هك אتحادي) گروپ

אذيت گھر قائم كرڻ وאرن ”نوאز شريف ئي אهو وزيرאعظم هو جنهن پهريائين אعالن كيو ته 
سنڌ آپريشن جي سلسلي ۾ ”پيرאئتي خبر موجب، ). ع1992 جون -27جنگ، (“ .کي ڀڄڻ نه ڏنو وڃي

۽ ) جنرل آصف نوאز(ف آرمي אسٹاف ، چيف آ)غالم אسحاق(وزيرאعظم نوאز شريف پارאن صدر 
ٰوزيرאعلي سنڌ مظفر شاهه سان فون تي ڳالهيون، ڏوهارين کي گرفتار كرڻ جي هدאيت، وفاقي   هيٺ אختيار ڏيڻ ۽ אيم 245 -ٿيندڙ אجالس ۾ فوج کي آرٹيكل) ٻن ڏينهن کان پو(پنهنجي كابينا 

  “.كيو אيم جي אڳوאڻن جي گرفتاري جي معاملن تي غور كندي
لهه جن אيم كيو אيمي دهشتگرد אڳوאڻن جي گرفتاريَء تي غور ٿيڻو هو، אڄ אنهن جي كا

كالهوكا . درن تي سجدو ۽ אنهن کي گورنرشپ ۽ אهم وزאرتون ڏيڻ جو وعدو كيو ويو آهي
دهشتگرد، جن אذيت گھر قائم كيا ۽ جن کي ڀڄڻ نه ڏنو ٿي ويو، אڄ אنهن تي سنڌ ۾ אقتدאر جا 

 ۽ كالهه جن دهشتگردن تي دهشتگرديَء، אغوא، قتل، آتش زني، ڦرلٹ وغيره دروאزא کوليا ويا آهن
جا كيس دאخل كيا ويا ۽ منجھانئن كي ئي گرفتار به كيا ويا، אڄ אنهن کي عدאلت کان مٿان ئي 
آزאد كرڻ، אجورو ڀري ڏيڻ ۽ אنهن سان ٻيون رعايتون كرڻ جا شرط مڃي، خود پنهنجيَء ئي 

  .شكوכ ۽ دאغدאر بنايو ويو آهيسياست ۽ سياسي جماعت کي م
حب אلوطني ۽ قومي ! ٻڌو هئوسون ته كا אصولي ۽ باعمل سياسي غيرت به ٿيندي آهي

سنڌ ۾ وڏ وزאرت ۽ كي بي אثر وزאرتون وٺڻ ال . غيرت אن کان مٿاهين درجي جا אتم جذبا آهن
و، ذري جيترو جي אڳوאڻن ڇا אنهن ٹنهي مان كنهن به قسم جي جذبي ج) نوאز گروپ(مسلم ليگ 

  به אظهار كيو آهي؟
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  !هجي، ته كجھ سوچيو“ نه”אنهيَء سوאل جو جوאب، جيكڎهن 
بليك ميلنگ کان بچائڻ ال سهكار ) אيم كيو אيم پارאن(پ پ پ طرفان سنڌ حكومت کي 

نثار کهڑي ) سنڌ אسيمبلي ۾ مخالف ڌر جي אڳوאڻ ۽ پ پ پ جي هك אڳوאڻ(بابت پڇيو ويو ته 
 - 1عوאمي آوאز، (“ . حكومت رאبطو كيو ته אنشاء א کيس مايوسي نه ٿينديجيكڎهن”: چيو ته
  !۽ هن ڳالهه تي به كجھ سوچيو) ع1997مارچ 

  هاڻي به وقت ويو ناهي
موجوده سنڌ אسيمبلي چونڈيل نمائندن تي ٻڌل هك אسيمبلي آهي ۽ אسان وٽ جمهوري قدرن 

مبليَء جو پيڑهائتو فرض سنڌ جي مفادن هن אسي. جي حوאلي سان אن ال هك אحترאم موجود آهي
 باאصول كوششون وٺڻ ۽ אنهن ٻنهي كمن ال جي نگهباني كرڻ ۽ سنڌ جي مسئلن جي حل ال

وڏي دل ڌאري، . وقت ويو ناهي، هاڻي به پنهنجو جائزو وٺي سگھجي ٿو. قانون سازي كرڻ آهي
كري، بلكل אيماندאريَء ذهني كشادگيَء کان كم وٺي، پنهنجي ضمير کي پنهنجو منصف مقرر 

۽ بردباريَء سان پنهنجو جائزو وٺڻ گھرجي ته موجوده سنڌ حكومت عملي طرح אهميت ۽ אوليت ڇا 
سنڌ جي مفادن جي حفاظت ۽ سنڌ جي مسئلن جي حل ۽ אنهن ال قانون سازيَء ) 1: (کي ڏني آهي

كي ۽ كرسيَء کي پنهنجيَء ذאت ۽ پنهنجن گروهي مفادن ۽ אقتدאر جي عارضي چش) 2(کي، يا 
ڏني وئي آهي ته אصول، אخالق ۽ فضيلت جي تقاضا ۽ ضمير جي فيصلي کي مقدم سمجھي 
پنهنجي אن عمل کي كالعدم قرאر ڏنو وڃي، ۽ אهميت ۽ אوليت جيكڎهن سنڌ جي مفادن ۽ سنڌ 
جي مسئلن جي حل ۽ אنهن ال قانونسازي کي ڏئي وئي آهي ته پو، في אلوقت אصول، אخالق ۽ 

كرڻا /جيكي مسئال آئينده حل ٿيڻا(لت جي تقاضا ۽ ضمير جي فيصلي کي مقدم سمجھي فضي
حكومت ۾ شامل /אڄ ئي سنڌ אسيمبلي ۽ אقتدאر) آهن אنهن بابت كنهن به هام کان پاسيرو رهي

  :هك مشكوכ ڌر بابت ثبوت نه ته به، شاهدي ۽ ضمانت ئي پيش كئي وڃي ته
ادن جي حفاظت ال، سچ پچ به، عملي مظاهرو كندو سنڌ جي مف) אلطاف گروپ(אيم كيو אيم ”

۽ گھٹ ۾ گھٹ، سنڌ جي جاگرאفيائي وحدت ۽ سنڌ جي אجتماعي خوشحاليَء ال ڀرپور جدوجھد ۽ 
سهكار كندو، سنڌ جي قدرتي ۽ قانوني رهاكن جي مالكي تسليم كندو ۽ كا به אهڑي حركت 

 جوکم رسي ۽ אهڑو مظاهرو كرڻ ال نه كندو جنهن وسيلي אنهيَء تسليم ٿيل عالمي אصول کي
אردو (سنڌ ۾ سنڌي . پنهنجي پارאن لڳايل نام نهاد ۽ جڑتو مهاجر قوميت جي نعري تان هٿ کڻندو

جي حيثيت ۾ رهندو ۽ سنڌ ۾ سنڌي ٻوليَء جي قومي ۽ سركاري حيثيت ) ڳالهائيندڙ سنڌي
 منافرت ۽ لساني شاونزم تسليم كندو ۽ אن جي عملي אطالق ال هٿ ونڈאئيندو ۽ سنڌ ۾ نسلي

جڎهن ته سنڌ جي مسئلن جي حل ال، . کي ختم كرڻ ۽ كرאئڻ ال پنهنجو ڀرپور كردאر אدא كندو
ٻيو كجھ نه، ته به گھٹ ۾ گھٹ، پنهنجن אنهن بدترين، دهشتگردن ۽ אنسان ۽ אمن دشمن عملن جو 

 ۾ فوجي آپريشن كرאئڻ ع ۾ سندس ئي אتحادي ساٿين ال سنڌ1992ورجاُء نه كندو جن جي كري 
  “.אڻٹر ٿي پيو هو

جيكڎهن אهو كارج پورو كرڻ ال كا باאصول ۽ باعمل ) אلطاف گروپ(אيم كيو אيم 
ضمانت مهيا كري ٿو ته אسان جو پرين آهي، אسان جون אکيون ٿڌيون، אسان جا אعترאض رد ۽ 
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وئي هجي، معافي وٺڻ ال ًباطل، كنهن به قسم جي گستاخيَء ال، جيكڎهن אسان کان سهوא به ٿي 
ليکك، سنڌ جي قدرتي ۽ قانوني رهوאسين جي هر سياسي تنظيم پارאن אهڑيون . تيار آهيون

شاهديون ۽ אهڑא ثبوت پيش كرڻ ال تيار آهي ته אهي سڀ جو سڀ ۽ אنهن مان هر هك كنهن به 
ٿو رکي، بلكه معصوم אردو ڳالهائيندڙ خالف كنهن به قسم جو كينو، كا به كدورت ۽ نفرت نه 

كا به ٻولي ڳالهائيندڙ كنهن به فرد جيكڎهن سنڌ جي مفادن کي هاڃو نه رسايو آهي يا سنڌ جي 
 خلوص دل سان كم كيو آهي ته سنڌ جا باشعور قدرتي ۽ قانوني رهوאسي אن ال مفادن ال

  .پنهنجي جيَء ۾ جايون رکن ٿا ۽ אن کي بنهه پنهنجو سمجھن ٿا
  

  ع کان1997 مارچ 10چي، كرא“ برسات”روزאني (
  )ع تائين، چئن قسطن ۾ ڇپيل1997 مارچ 13

  
  

ڌون ن  د ڌار  ئ  ۾  ئر   ر ڙي    ۽ 

  
אنگريز . سنڌي قوم هك وسيع אيرאضيَء ۾ پکڑيل آهي ۽ صدين کان אن ۾ رهندي אچي
 سرحدون سركار جيتري وسيع سنڌ تي قبضو كيو هو، אن جون به كجھ گھٹايل، سوڙهيون كيل

אپريل -17كيو ۽ ) خود مختيار(ع تي پاڻ وهيڻو 1936אپريل -1مقرر كري، نئين ٺاهيل سنڌ کي 
ٰع تي אنگريز אقتدאر אعلي هيٺ سنڌ صوبي جي پهرين אسيمبلي وجود ۾ آئي جنهن جو 1937

وسيلي گھڻي مسلمان آبادي ) ٺهرאُء(ع ۾ هك قرאردאد 1940. سربرאهه وزير אعظم سڎيو ويندو هو
ندڙ رياستن جي سياستدאنن پنهنجي گڎيل حكومت ٺاهڻ بابت رٿا ظاهر كئي جنهن ۾ شامل رک

ٿيندڙ سموريون رياستون كجھ אهم نكتن تي گڎيل حكمت عملي هالئينديون، جنهن ال مناسب 
ئي ٿي ) كامن ويلٿ(سگھ -يا عام) كنفيڈريشن(وفاق - ۽ موزون، ٺهكندڙ سياسي אصطالح كچو

ع تي جيكو پاكستان ٺهيو، אن ۾ پهرين ڏينهن کان نمونا ئي نوאن 1947 آگسٹ- 14پر . سگھي ٿو
ع ۾ كرאچيَء کي سنڌ کان אنتظامي طرح ڌאر كري مركزي عالئقو يا אنتظاميا 1948. אچي ويا

אولهه ”يونٹ ٺاهي، سنڌ سميت سڀني صوبن جو نالو گم كري - ع ۾ مورڳو ون1954سڎيو ويو ۽ 
پناهگير ڦورو طبقا ٿي -دي ئي אن جا حقيقي حكمرאن پنجابيپاكستان ٺهن. ٺاهيو ويو“ پاكستان

ويا، جن سان هر عالئقي جي غدאر وڏيرא شاهي، سردאر شاهي، خان شاهي ۽ نوאب شاهي مدد 
ون يونٹ جي حقيقي مقصدن ۾ هتان جي مظلوم عوאم جا حق ڦٻائڻ . سهكار كري رهي هئي

“ אولهه پاكستان”هيٺ جكڑي رکڻ هو پر کي پنهنجي حكمرאنيَء ) هاڻي بنگالديش(سان گڎ بنگال 
ٺاهڻ باوجود هتان جي كل آبادي بنگال جي آباديَء کان گھٹ بيٺي جنهنكري نون ٺاهيل ٻنهي 

“ برאبري”جي وچ ۾ نام نهاد ) بنگال، بنگالديش(“ אوڀر پاكستان”۽ “ אولهه پاكستان ”--- صوبن 
ا حكمرאن سنڌ، بلوچستان ۽ ۽ هاڻي אهي ئي ساڳي(جو طريقي كار الڳو كيو ويو ) پئرٹي(
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بنگال ۾ جمهوري تحريك אڀري ته אن جي روح ). پختونخوאهه ال ساڳي پئرٹي مڃڻ ال تيار ناهن
ع دورאن سنڌ ۾، پر وسيع پيماني تي، پنهنجي ئي ملك جون 1983کي بلكل אئين وڍ ڏنا ويا جيئن 

لک ماڻهو، وڏא توڙي  50 --- فوجون مٿس كاهي ويون ۽ پنهنجي ئي عوאم جو كوس كيو ويو 
אولهه  ”--- ٺهي رهيو “ بنگالديش”ننڍא، مرد توڙي عورتون، אن ظلم جو هكجھڑو شكار ٿيا پر 

نئين ”جو نالو ڏنو ويو ۽ ماضيَء مان سبق سکڻ بدرאن هن وقت به “ نئين پاكستان”کي “ پاكستان
رل ضياَء ۽ אن کان پو جن(“ پياري پاكستان”۽ ) ذوאلفقار علي ڀٹو جي אقتدאر وאرو دور(“ پاكستان
ع 1940. جا حقيقي حكمرאن كن الٹار كيو، אکين تي پٹيون ٻڌيو، بندوق تاڻيو بيٺا آهن) وאرو دور

ٿا ٺاهن ۽ نه ئي وري پئرٹي جي ) كچو وفاق(وفاق - جي ٺهرאَء موجب، نه ته رياستن جو كچو
-قيقي حكمرאن پنجابيعملي طرح אڄ به ساڳين ئي غدאر شاهين جي مدد سان ح. אصولن تي ٿا هلن

سنڌ ۾ دهشت گردي . پناهگير ڦورو طبقا پياري پاكستان جا وאڳ ڌڻي آهن ۽ ويٺا پنهنجي هالئن
کي مڃن كو نه ٿا، باقي ننڍڙو فرق رڳو אهو پيو آهي “ سرאئيكو”آهي ۽ بلوچستان ۾ زورאوري، 

اكستان جي ته پختونخوאهه جي حاكم طبقن به אها ئي رאهه چونڈي ورتي آهي جيكا پياري پ
  .حقيقي حكمرאنن جي אيجاد آهي

אصولن، ٿيڻ ته אئين گھربو هو ته ڀلي کٹل ۽ سوڙهي كيل سنڌ ئي سهي پر אن جي سرحدن 
جي سنڀال كئي وڃي ها، پر אٹلو אن کان لس ٻيلو ۽ ڳڑهي خيرو به کسيا ويا ۽ ماڇكي کي ڦٻايو 

كن عالئقن جھڑو كيو ويو ٿر ۽ كوهستان، كاڇي جي عالئقن کي رڳو ڦر الئق نڌڻ. پيو وڃي
آهي ۽ باقي سنڌ ۾ به سڄو ترقياتي زور אتي آهي جتي غير سنڌي آبادي وڌيك رهي ٿي ۽ אن ۾ 
 - وڌيك نمايان عالئقو آهي كرאچي، جتي پرڏيهين مان چونڈ بدمعاش تاڙي، دهشت گردن جي سنڌ

نهاد قانونن  دشمن فوج تيار كئي وئي آهي جيكا عملي طرح پياري پاكستان جي نام -۽ سنڌي
  .کان باالتر قرאر ڏنل آهي

ع جي ٺهرאَء موجب كنهن به هك عالئقي مان كنهن به ٻي عالئقي ڏאنهن كنهن به 1940
قسم جي لڎپالڻ جو ذري جيترو به ذكر كيل ناهي ۽ سنڌ سميت گھڻيون رياستون אن تي متفق 

هك زبردست سازشي ع ۾ אپکنڈ جي هكڑي رياستن کان ٻين رياستن ڏאنهن 1947ٿيون هيون، پر 
لک سنڌ ۾ لڎي آيا -25لک ماڻهو سنڌ مان لڎאيا ويا ۽ -13سنڌ جي ڳالهه كجي، ته . لڎپالڻ كئي وئي

۽ سنڌ جي אنكار ۽ אحتجاج باوجود אها لڎپالڻ אڄ سوڌو مختلف بهانن ۽ طريقن سان אڃا تائين 
 مان به سنڌ كرאچي مركزي عالئقو سڎيو ويو ته خاص كري پنجاب ۽ پختونخوאهه. جاري آهي

 سنڌ جا --- ًڏאنهن لڎپالڻ وڌي وئي ۽ ون يونٹ کان پو سنڌ عمال کليل شكار گاهه بنائي وئي 
ُكارخانا، ٻنيون، معدني ذخيرא، ٻيال، بندر، سمنڈ، سڀ كجھ ٹكي ملهه غير سنڌي آباديَء جي 

نڌ تي مڑهيا بنگالديش ٺهڻ کان پو نئين پاكستان دورאن وري بهاري گھرאئي س. حوאلي كيو ويو
ويا ۽ خاص كري پياري پاكستان وאرن ڏينهن ۾ ته ڌوڙيا ٿي ويا آهن سنڌ אندر ڌאريَء آباديَء جا، 

جو ويٹنام کان به تنهن مٿان وري אيرאن، אفغانستان، برما، אنڈونيشيا، بنگالديش ۽ אيتري قدر 
  .ِكيترאئي غير قانوني آيل ماڻهو سنڌ ۾ ٹكي پيا آهن
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جيكو رياست ۽ فرد جي وچ ۾ كنهن خاص موضوع يا شي بابت هك  --- “ ليسن”(الئسنس 
جڎهن، مثال طور، پستول جو ڏنو وڃي ٿو تڎهن אن جي وאهپي جون حدون ) قسم جو ٺاهه آهي

کي “ ٺاهه”مقرر كيل هونديون آهن ۽ אنهن جي خالف ورزي نه رڳو قانوني ۽ אخالقي ڏوهه آهي پر 
يئن ته كنهن به قسم جي لڎپالڻ جو ذكر كو نه هو، אن ع جي ٺهرאَء ۾ ج1940. به رد كريو ڇڎي

كري אن جي روشني ۾ ٺهيل ملك ڏאنهن يا אن کان ٻاهر كنهن به قسم جي لڎپالڻ خود بخود 
ع ۾ ۽ אن کان 1947אن كري . قانوني ۽ אخالقي ڏوهه ٿي پوي ٿي ۽ معاهدي کي جھوريو رکي ٿي

) بظاهر كيڎيون به جائز سڎجن( بازيون پو ٿيل سموري لڎپالڻ ۽ אن جي نتيجي ۾ وري قبضي
  .عملن ۽ אصولن ناجائز ۽ غير قانوني آهن

ًאها ڳالهه ذهن ۾ رکندي ۽ كنهن به حالت ۾ نه وساريندي אسان کي هتي خصوصا אن پرڏيهي 
ناجائز ۽ غير قانوني آباديَء جو ذكر كرڻو آهي جيكا پياري پاكستان جي كنهن به ڄاڻايل قانون 

مثال طور، پياري پاكستان کان ٻاهر وאري غير سفارتي آبادكاريَء کي غير . موجب ناجائز آهي
  قانوني ۽ ناجائزي کان سوא ٻيو ڇا ٿو سڎي سگھجي؟

لک بنگالي ۽ - 15ويجھڑ ۾ لكايل אنگن אکرن موجب رڳو كرאچي وאرن ضلعن جي حدن אندر 
جائز طرح غير قانوني لکن کان وڌيك אفغاني، אيرאني، برمي، אنڈونيشي، ويٹنامي وغيره نا-5

غير قانوني ۽ غير سركاري طرح جيكي بهاري אچي آباد ٿيا آهن، אنهن جي ڳڻپ به . رهاكو آهن
وڏي ناجائز ۽ ملك سان אهم غدאري אها ته אنهن ناجائز ۽ غيرقانوني آيل (هك لک کان گھٹ ناهي 

 אسيمبلي ۾ به بهارين مان كيترאئي نه رڳو אهم سركاري عهدن تي كم كري رهيا آهن پر سنڌ
لکن کان وڌيك غير - 21אهڑيَء طرح رڳو كرאچيَء جي ضلعن جي حدن ۾ ). چونڈجي آيا آهن

كرאچي وאرن ضلعن جي آبادي لڳ ڀڳ هك كروڙ آهي، جنهن . قانوني ۽ ناجائز ماڻهو رهيل آهن
هي مان پنجين پتي سنڌ جي نه، پر پياري پاكستان جي قانون موجب، بهرحال ناجائز ۽ غيرقانوني آ

۽ جيكڎهن אن جو گڎيل نموني ذكر كجي، ته عملي طرح كرאچي جي چئن ضلعن مان هك، 
  .ذري گھٹ سڄي جو سڄو، غير قانوني ۽ ناجائز طور آباد ٿيل ماڻهن جي حوאلي آهي

مثال طور الڙكاڻي يا جيكب آباد جي (لک ماڻهو سنڌ جي كيترن ئي אكيلن ضلعن -21
ضلعن کان سوא باقي سنڌ ۾ رهيل غير قانوني ۽ ناجائز كرאچي .) آباديَء کان گھڻو وڌيك آهن

سنڌ جي كيترن ئي ضلعن کان . لک ماڻهو هك وڏو אنگ آهي-21آباديَء جو ذكر نه به كجي، ته به 
بهتر سهولتن وאري عالئقي ۾، كرאچي ضلعن جو پنجون ۽ سڄي سنڌ جو ويهون حصو غير 

  ن تي آڻڻ جوڳي ناهي؟قانوني ۽ ناجائز طور آباد آهي، ڇا אها ڳالهه ڌيا
سنڌ جي زمين جو هك وسيع ٹكرو، سهولتن سان سينگاريل هك عالئقي ۾ سنڌي ماڻهن 

אهي . کان پالهو، אنهن ماڻهن جي حوאلي آهي جيكي كنهن به طرح אتي رهڻ جو حق نه ٿا رکن
تعليمي، طبي ۽ ڳانڍאپو . ماڻهو كو ڌنڌو روزگار كندא هوندא، كن گھرن ۾ رهندא هوندא

سهولتن مان فائدو وٺندא هوندא، سنڌ جو كيتروئي مال متاع پنهنجن مائٹن ) نيكيشنكميو(
جيكو نه رڳو سنڌ تي پر پياري پاكستان جي معيشيت تي به هك (ڏאنهن موكلي چكا هوندא 

مهيني رڳو هك هزאر رپيا كمائي ٿو ته هر مهيني سمجھو كري ته هك ماڻهو هر . وڏو بار آهي
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אنهن كجھ کاڌو پيتو هوندو، !) لک ٿيندي-20كروڙ -25 ۽ هر سال لک-10 كروڙ-2كل كمائي 
لٹو كپڑو چوڙيو هوندو ۽ אهم ڳالهه אها ته پنهنجيَء ڳڻپ جيترن حقدאر، قانوني ۽ جائز ماڻهن کي 

  .وڌيل آباديَء جا مسئال אڃا ڌאر. بيروزگار ۽ بي گھر كيو هوندو
. بخود אنهن جي جا تي אچي ويندوجيكڎهن אهي نه هجن ته سنڌين جو אيڎو وڏو ڳاڻاٹو خود

سنڌ جي حوאلي سان پنج سيكڑو ۽ كرאچي ضلعن جي حوאلي سان ويهه سيكڑو سنڌي آبادي 
سنڌي پنهنجي سرزمين، كارخانن، نوكرين، ڌنڌن ۾ אوترو وڌيك ٿيندא ۽ אن كري سنڌين . وڌندي

 ۽ ڳنڍپ جي سهولتن ، صحت، تعليم)۽ אن كري ڌאڙא گھٹبا(جي بيروزگاريَء جو مسئلو حل ٿيندو 
قومي אسيمبليَء جي سيٹن -5صوبائي ۽ -10سان گڎ ٻيون شهري سهولتون ماڻيندא، گھٹ ۾ گھٹ 

تي چونڈبا، سنڌ ۽ پياري پاكستان جي سركاري، אنتظامي وغيره كم ۾ شريك ٿيندא وغيره 
  .وغيره

قانوني دنيا جي كنهن به ڏيهه جي ۽ خود پياري پاكستان جي قانون موجب אنهن سڀني غير 
َپرڏيهين جو رهڻ سو سيكڑو ناجائز، هك ڏيهه تي وאڌو بار، هك قوم ال هاڃيكار ۽ حقي 

אنهن کي تڑي كڍڻ، حكومت جي پهرين فرضن ۾ شامل آهي، . رهاكن خالف אرهه زورאئي آهي
پر پو به אنهن کي كڍيو نه ٿو وڃي، אٹلو کين ڊوميسائيل، پي آر سي، سڃاڻپ كارڊ ۽ ووٽ ۽ 

  جا حق ڏنا وڃن ٿا، ڇو؟مالكيَء 
אيترא پرڏيهي كيئن آيا؟ سرحدن جا محافظ ڇا ٿا كن؟ אندروني معاملن جي وزאرتن جا فرض 

  ُكاڏي ويا؟ باאختيار کوجي אدאرא كهڑي كم سان آهن ۽ سنڌ سركار چپ ڇو آهي؟
  אن سڄي ڏوهه ۾ ملك سان غدאريَء جو ذميوאر كير آهي؟

  ين کي كڍيو ڇو نه ٿو وڃي؟אنهن سمورن غيرقانوني ۽ ناجائز پرڏيه
  جا دعويدאر ڇا ٿا چون؟“ سنڌ ماُء سان غدאري نه كرڻ”

  سنڌ جا گھڻگھرא אن مسئلي تي به هلچل ڇو نه ٿا هالئن؟
سنڌ ۽ پياري پاكستان جي حكومت کان אهو مطالبو ڇو نه كيو وڃي ته אنهن غيرقانوني 

  وڃن؟پرڏيهين کي تڑي كڍيو وڃي ۽ نون אيندڙن جون رאهون روكيون 
  

  )ع1992جنوري - 24جاڳو كرאچي، (
  
  
  
  

ِء ئئڳ  ب  ئن  ھ    ...را
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سنڌ صدين کان مختلف نمونن سان ۽ ڌאر ڌאر بهانن هيٺ ڌאرين جي يلغار جو شكار پئي 
هزאرين ماڻهن جو هك ئي مهل كسجڻ، ڳوٺن ۽ فصلن جو باهين حوאلي ٿيڻ، شهرن . رهي آهي

اهه ٿيڻ، معاشي طرح ڀڑڀانگ ٿي وڃڻ ۽ پنهنجي ئي وطن ۾ جو کسجڻ، علم، אدب ۽ تعليم جو تب
هتي رڳو مرزא باقي جي . بي وطن، نڌڻكو ۽ رولو ٿي پوڻ سنڌين ال كو نئون عمل ناهي

چيو ٿو وڃي ته . رאڄوڻيَء ۾ ٿيندڙ هك عام عمل جو مثال ڏئي ڳالهه کي ڇٹو كري سگھجي ٿو
ي سنڌ ۾ فالڻو كي فالڻو ماڻهو پو אهو عوאم مرزא باقيَء کي جڎهن به אها خبر پوندي هئي ته سڄ

منجھان هجي يا سندس مالزم، ڇو نه سندس مائٹ ئي هجي، ڏאڍي آرאم ۾ آهي، سکيو ستابو ٿي 
ِپيو آهي ۽ سک سمهي ٿو، تڎهن مرزא باقيَء جو آرאم ڦٹي پوندو هو، تان جو سندس سمورو مال 

َء جو پهريون אڌ يعني ڏيڍ صدي سورهين ۽ سترهين صدي. متاع ڦري کيس ناس نه كري ڇڎي
אرغون، ترخان ۽ مغل دور سنڌين ال نسورو . ساندهه سنڌين ال سندن جيئرو رهڻ هك عذאب هو

 هزאر شهر وאسي 8: هئي“ אعزאزي سوکڑي”אن وچ ۾ پورچوگيزن جي ٺٹي ۾ آمد هك . قهر هو
ن ڦرلٹ كيائون ۽ پو אن كٺائون، ٺٹي کان سمنڈ تائين سنڌوَء جي ٻنهي كنارن وאري אيرאضيَء ما

אن ڏيڍ صديَء ۾ سنڌ جا لڳ ڀڳ سمورא ڳوٺ هر هر ساڙيا . ڌرتيَء، ٹكري کي باهه ڏئي ساڙيائون
 مذهبي، تعليمي، سماجي ۽ ثقافتي، تباهه كيا ٿي ويا، سنڌين جي سموري --- پئي ويا، سمورא אدאرא 

 جھڑن وڏن، آباد، سکين بکر، سيوهڻ، نصرپور ۽ ٺٹي. ملكيت کانئن زوريَء کسي ويندي رهي
ستابن ۽ تعليمي، ثقافتي ۽ سماجي سرگرميَء جي مركزي شهرن ۾ ديسي ماڻهو ورلي كو پسبو 

پرڏيهين سان سٿيل هئا، تعليمي אدאرن تي אنهن جي حاكمي هئي، مالزمت جا /هو نه ته ڌאرين
ِو كينو ڀريل هو ۽ موقعا به אنهن ال هئا، אنهن منجھ سنڌي ٻوليَء ۽ ثقافت ال هك عجيب قسم ج

  .جھڑوكر سنڌين جا خدא كارڻي دشمن هئا
אڄ به كي אيئن وسهن ٿا ته سنڌ جا ٹي مکيه . تاريخ وقت ۽ حالتون الڳيتو تبديل ٿين ٿيون

אنهن مان .  سکر، حيدرآباد ۽ كرאچي، سنڌين کان کسجي ويا آهن، يا کسي ورتا ويا آهن---شهر 
حقيقت אها به آهي ته (زور كرאچيَء تي رهيو آهي پاكستان ٺهندي ئي سڀ کان وڌيك سازشي 

אرڙهين صدي ۾ كرאچي بندر جي پيڑهه پوڻ جو سبب به هك سازش ئي هئي، جنهن ال كي 
لياقت علي خان אن سازش جو سردאر هو ۽ کيس پنجابي ). قدرتي حالتون به جڑي چكيون هيون

گھر، جايون، تعليمي אدאرא، تفريح . پهريون حملو وسندين تي ٿيو. حكمرאنن جي سهائتا مليل هئي
، باغ، ٻنيون، كارخانا، معدني ذخيرא ۽ وسيال، سمنڈ ۽ سامونڈي توڙي خشك رستا وאالرجي گاهون

سنڌ جي سموري آمدني ڌאرين جي . ويا، نيون نيون وسنديون ۽ كالونيون آباد كيون ويون
. ، ثقافت ۽ تعليم تي ٿيوٻيو حملو سنڌي ٻوليَء. آبادكاريَء، سک ۽ سهولت ال خرچ ٿين لڳي

هك صديَء کان سنڌ جي قومي ۽ سركاري ٻوليَء سنڌيَء کي ختم كري אن جي جا تي هك 
جي قومي توڙي سركاري ٻولي بنائي، ويهه “ אسالم جي وطن”ڀارتي محاوري کي پاكستان جي 

ي مٿان لک ماڻهن جي אقليت کي بنگالين، سنڌين، بلوچن، پٺاڻن ۽ پنجابين جي چار كروڙ آباد
ٹيون . ٿاڦيو ويو ۽ אن وقت אسريل خاص طرح بنگالي ۽ سنڌي ٻولين کي پاتال ڏאنهن ڌكيو ويو
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אن جي نالي نشان کي مٹائڻ، אن جي پاڻيَء ۽ خود سنڌونديَء تي ڌאڙو هڻڻ . حملو خود سنڌ تي ٿيو
قن ۽ ڊيم ٻڌي پنجاب کي پاڻي ڏيڻ، אن جي سموري معيشتي אپت کي پنجابي، پناهگير ڦورو طب

جي ڀالئيَء ال ورهائي ڇڎڻ، אن جي معدني ذخيرن ۽ ڏيهي توڙي ڏيساوري وאپار تي قبضي كرڻ 
. يونٹ ٺاهيو ويو-ال ۽ אن سان گڎ بنگال کي ڄاڻايل ڦورو طبقن جي غالميَء هيٺ آڻڻ ال ون

جمهوريت، جھڑي به هئي، كوڙي، كيني ۽ كوجھي، نالي ماتر ئي سهي، پر אن تي به حملو كيو 
אهڑيَء طرح . و ۽ فوجي ڏאڍ وسيلي کيس אيئن چٿيو ويو جو אڃا سوڌو سڌي هلي نه ٿي سگھيوي

پاكستان ۾ אن جي ڄمندي ئي جمهوريت، تعليم، سچ، قومن ۽ ٻولين جو كوس كري ڏאڍ، 
زورאوري، جبر، تشدد، ظلم، كٺورتا، كروڌ، كوڙ، بدمعاشيَء، ڦرلٹ، كيني، ساڙ ۽ پنهنجن کي 

ريخي قومن ۽ عوאم کي لتاڙڻ، چيڀاٹڻ جو سازشي دور شروع كيو ويو، ورسائڻ ۽ حقيقي ۽ تا
جنهن ۾ حق ڳالهائيندڙ زبانون ۽ אحتجاجن אڀيون ٿيندڙ ٻانهون كپيل هيون، حد درجي جي 
كميڻپ אها، جو حقيقي حكمرאن قوتون پاڻ دهشتگردن ۽ ڌאڙيلن کي منظم كرڻ لڳيون ۽ ملك 

 جوڙيل אدאرא ملك خالف سازشون كرڻ ۽ אن کي ٹوڙڻ ۽ جي محافظيَء ۽ قانون جي رکوאليَء ال
عظيم تر غدאريون كندڙ ملك جا وאلي . قانون جا بکيا אڊيڑڻ جو كارنامو سرאنجام ڏيندא رهيا

  .وאرث אدאرא ۽ אنهن جا سربرאهه هئا
ڌرتي جنهن ۾ وאري، . سنڌي ماڻهو پنهنجي مزאج ۾ ڏيهي ڌرتي ۽ آبهوא سان هم آهنگ آهن

وאريَء جيان نرم نرم ۽ وٿين مان وهندڙ، مٹيَء جيان ساوא ستابا ۽ پٿرن جيان . مٹي ۽ پٿر آهن
ٺوس، مٿن جڎهن مينهن جو وسكارو ٿئي ٿو ته وٹن سرهاڻ ۽ سڳنڌ ئي آهي، جا آڇي سگھن، پاڻي 
جيكو ڍنڍن، سنڌوَء ۽ سنڌي ساگر ۾ ڇلي ٿو، كڎهن نرم نرم، هلكو هلكو، ٿڌو ٿڌو، مٺو 

ي جي ستابائي ۽ ٻيلن جي گھاٹائي بخشيندڙ، ته كڎهن ٻوڏ ۽ طوفان چهرو، پلن جي لذت، پوک
بنجي ٻوڙيندڙ هوא جيكا خشك به آهي، گھميل به آهي، كوسي به آهي ته ٿڌي به، جھولن جيان 

مٿي جنهن ظلمي ڏيڍ صديَء جو ذكر كيو אٿئون، אن . ساڙيندڙ ۽ ٿر جي چانڈوكيَء جيان ٺاريندڙ
ٻيڑيَء ۾ لهرن تي لڎندڙ مزאر باقيَء مٿان .  سک سمهڻ نه ڏنو۾ سنڌين كڎهن به ڦورو حاكمن کي

مغل حاكم قرهه . کي ڇڎي ڍونڍيَء ۾ ڀڄي جان بچايائين) رאئجه بيگم(رאتاهو ڏنائون ته رאڻيَء 
سان حكمرאني كري رهيو هو ته “ َلئه”محمد جو شقدאر آقا محمد سيوهڻ قلعي جا كڑא چاڙهايو 

ڏسو (ڑكيو ۽ کيس قتل كري قلعي جي ڀت ڀڃي ڀڄي ويو جان محمد سنڌي אالئي كٿان אچي ك
پاكستان ٺهڻ کان هكدم پو سنڌين خالف سازشي طرح تيار كيل ). تاريخ مظهر شاهجھاني

سوين قسمن جون تهمتون لکين وאت אوڳاڇڻ لڳا، پر אڄ تائين جمهوريت ۽ جمهوري جدوجھد جو 
אر سنڌي آهن، ظلم ۽ تشدد خالف جھنڈو سنڌين جي هٿن ۾ رهيو آهي، وطن دوستي جا علمبرد

سڀ کان وڌيك پائدאر جھيڑو جوٹيندڙ سنڌي آهن ۽ هنن سركاري سرپرستيَء جي אڻهوند ۽ 
مخالفت باوجود پنهنجيَء ٻوليَء، ڌرتيَء ۽ ثقافت کي جيئرو ئي نه رکيو آهي، پر وڌאيو ويجھايو ۽ 

ُ سخت ۽ لك جيان كهڑو فوجي ڊكٹيٹر هو جنهن کي سنڌين پارאن. سگھارو پڻ بنايو آهي
ساڙيندڙ موٽ نه ملي؟ كير אهڑو هو جنهن سنڌين خالف سازش كئي هجي ۽ سنڌين אن کي بي 
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نقاب نه كيو هجي؟ אڃا ته سنڌين وٽ پنهنجيَء پتيَء جا کڎن جي بيٺل گندي پاڻيَء جھڑא אكثر 
ڌين جي كري جاگيردאر ۽ كامورא غدאريَء جو كردאر به אدא كندא ۽ دشمن جا ٻانهه ٻيلي ٿي سن

ُپاكستان ۾ جيكڎهن جمهوريت ۽ سچائي مئي . אتحادن ۽ جدوجھدن تي رאتاها هڻندא رهيا آهن
  .ناهي، ته אهو אن كري جو منجھس سنڌين جو پرجوش رت سمايل آهي

َسنڌين خالف سازشون گھٹيون ناهن، هاڻي ته אنهن کي باهي هٿيارن ۽ دهشتگردن جي ٹيك 
مهوريت پسند ۽ אنقالبي سنڌي تنظيمن جي ليڈرشپ كرپٹ ٻي پاسي وطن دوست، ج. به مليل آهي

ٹين پاسي دنيا אندر אنقالبي قوتن جو زور ڀڄي پيو ۽ بدمعاش . نكري پئي يا كرپٹ بنائي وئي
سامرאجي قوتن جا جاوא ٿي ويا آهن ۽ چوٿين پاسي سنڌين کي جنهن ويڑهو ۽ אنقالبي قوت جي 

 كري بظاهر دشمن قوتون زور آهن ۽ ٹاڏون حقيقي گھرج آهي אها אڃا وٹن نه جڑي آهي، אن
  .ڏينديون پيون وتن

هن وقت جنرل ضياَء جي پالتو لوڌ جو تڎو ويڑهجي وڃڻ، ڀلي ٿوري وقت ال ئي هجي، 
جيكا به جمهوري حكومت אڀري . سنڌين ۽ ٻين وطن دوست توڙي جمهوري قوتن جي حق ۾ آهي

و سازش ۽ دهشتگرديَء جو شكار رهي چكي يا אنجنيئرڊ ئي سهي، אقتدאر ۾ آئي آهي، אها نه رڳ
سنڌي عوאم کي به منجھس كيتريون ئي אميدون . آهي پر پاڻ کي عام آڏو جوאبدאر به سڎي ٿي

طرفي رويي کي ٺوس -אن ٻه. آهن، אن كري אڄ يا אن کان אڳ کيس ئي سوڀارو كندو رهيو آهي
 پاسو وٺڻ ال هاڻوكي אصولن تي مضبوط بنائڻ ال خود هك تاريخي فرض אدא كرڻ ۽ حق جو

حكومت تي كيتريون ئي جوאبدאريون عائد ٿين ٿيون، אها هك تاريخي حقيقت بنجي چكي آهي 
ته هن ڀيري به پيپلز پارٹيَء جيكڎهن عوאم سان كيل وعدא وچن پورא نه كيا ته پنهنجا تڎא ويڑهي 

  .رکي
قافت، سماجي سنڌي عوאم ۽ سنڌي ٻوليَء، ث. سنڌ سان سوين عقوبتون ٿي چكيون آهن

ورهن ۾ كئي وئي آهي، אهڑي -46زندگيَء ۽ نفسيات سان جنهن قسم جي غليظ هٿ چرאند گذريل 
مثال ال هتي رڳو سنڌ ۾ موجود ٹي وي ۽ ريڈيو . تاريخ جي كنهن به دور ۾ ورلي كا ٿي هوندي

هنجيَء سنڌي ٻوليَء کي پن: אکيائي کي ياد كرڻ ئي كافي آهي- אسٹيشن تي سنڌيَء سان ٿيندڙ ٻه
ڌرتي تي ڏهين پتيَء جيترو وقت به نه ٿو ڏنو وڃي، جڎهن ته אهو گھٹ ۾ گھٹ אسي سيكڑو هجڻ 

سنڌ جي كجھ شهرن ۾ موجود تعليمي אدאرن مان سنڌي ٻوليَء کي نيكالي ڏني وئي . گھرجي
ڇا אها אيڎي حق تلفي وقت جي سنڌي حكمرאنن جي ٻوٿ تي ڀرپور لپاٽ ناهي؟ شرم جھڑي . آهي

رهي آهي، جڎهن کان “ سنڌ אسيمبلي”ها آهي ته سنڌ سان ٿيل سمورين بدمعاشين جي رאڻي ڳالهه א
سنڌ אسيمبلي ٺهي آهي تڎهن کان אها كهڑي غدאري، كهڑي سازش، كهڑي كميڻائپ آهي، 
جيكا سنڌ אسيمبليَء مان نه مڑهي وئي هجي؟ ڇا سنڌ جي تاريخ ۾ אهڑي كنهن غدאريَء جو ڏس 

 وطن جو نالو به ميساري ڇڎيو هجي؟ سنڌ אسيمبلي ئي هئي جنهن ملي ٿو، جنهن پنهنجي ئي
پنهنجيَء خودمختياريَء ۽ آزאديَء کي دאَء تي لڳائي پنهنجي وطن کي پنجابي، پناهگير ڦورو طبقن 

  .جي حوאلي كري ڇڎيو
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كرאچي سنڌ جو حصو آهي، عملي طرح אن جا مالك، تاريخي وאرث سنڌي آهن، پر אها 
  .هي ۽ אن جا وאڳ ڌڻي دهشتگرد آهن، پر كل حقيقت אيتري ناهيپرڏيهين جي قبضي ۾ آ

كجھ ڏينهن אڳ אتي (אن ۾ پنج ضلعا آهن . كرאچي سنڌ صوبي جي هك אنتظامي ڊويزن آهي
كروڙ آهي، جنهن مان كي - 1אتي جي آبادي لڳ ڀڳ ). نالي پنجون ضلعو به ٺاهيو ويو آهي“ ملير”

لک -18لک پٺاڻ ۽ אفغاني آهن، لڳ ڀڳ -7پنجابي آهن، لک -11لک ماڻهو אردو ڳالهائيندڙ آهن، -35
، אنڈونيشي، אيرאني، )ع کان پو آيل1975(غيرقانوني پرڏيهي آهن، جن ۾ برمي، بنگالي، بهاري 

هك سازش وسيلي كرאچي جي . كشميري، آفريكي ۽ אهڑא ٻيا شامل آهن، باقي سڀ سنڌي آهن
و گھڻن تكن مان رڳو אهي ئي چئني ضلعن جي تكبندي كجھ אهڑي نموني كيل آهي ج

كرאچي ڊويزن ۾ سوين . چونڈجي سگھن ٿا، جن کي هاڻوكن دهشتگردن جي پٺڀرאئي مليل هجي
لکن کان به وڌيك آهي، پر אنهيَء سازشي تكبندي سبب אهي -13سنڌي ڳوٺ آهن جن جي آبادي 

 کٹرאئڻ صوبائي אسيمبلي ميمبرن کي چونڈي سگھن ٿا، אنهن کي-10قومي ۽ -5جن گھٹ ۾ گھٹ 
شهري אيرאضيَء مان سنڌي وسندين کي ميساري سنڌين کي لڎאيو . جي سلسلي ۾ بيوس ٿيون پون

كرאچيَء جي سڀني ضلعن ۽ אنهن ۾ روڊن، . سنڌي ميڈيم אسكول بند كيا ويا آهن. ويو آهي
لب ته مط... كالونين، پاڙن وغيره جا ناال אهڑيَء طرح رکيا ويا آهن جو אهي سنڌين ال אوپرא ٿي پون

אهڑي هر ممكن كوشش كئي وئي آهي، جيئن كرאچي سنڌ جو حصو نه محسوس ٿئي، אن 
هوندي به سنڌين جي قومي غيرت، وطن دوستي، جمهوري جدوجھد ۽ سياسي ٻڌي پرمارن ۽ 

سنڌي عوאم پنهنجي ووٽ وسيلي هاڻوكي حكومت . سازشين جي אکين ۾ کتل ٻاڻ ٿي پيا آهن
جو قومي توڙي صوبائي אسيمبلين وسيلي فرض ٿو ٿئي ته هن حكومت . کي قائم كرאيو آهي

نه ته به אسين (پنهنجي ووٹرن جي אنساني قومي ۽ אنفرאدي حقن جو تحفظ كن ۽ نمك ملهائن 
  ).אسيمبلي جي كردאر کان אڻ وאقف ناهيون

سنڌي ٻوليَء کي سركاري אدאرن ۽ ميڈيا ۾ مناسب، پر ٻين ٻولين جي ڀيٹ ۾ وڌيك وقت 
، سنڌي ميڈيم אسكولن کي جٹادאر ) گھٹ سنڌ ۾ سنڌي آباديَء جي سيكڑي جيتروگھٹ ۾(ڏيارڻ 

۽ الڀائتو بنائڻ، سنڌي ڳوٺن کي دאئمي قيام ۽ وڌאئڻ ۽ ترقي ڏيارڻ جي سلسلي ۾ كارאئتا אپاَء وٺڻ 
وغيره جھڑא كيترאئي كم كرڻا آهن، پر منهنجي نظر ۾ אنهن سڀني سان گڎ אنهن کان به وڌيك 

 אسيمبلي کي كرڻ گھرجي ۽ كري سگھي ٿي، אهو آهي كرאچيَء تان غير אهم كم جيكو هن
سنڌ . سنڌي ۽ دهشتگرد قوتن جو قبضو هٹرאئي، موٹائي، سنڌين جي مالكيَء ۽ قبضي هيٺ ڏيڻ

جي كيترن ئي مکيه شهرن تي אڳ به پرڏيهي قبضو ٿيندو رهيو آهي ۽ نيٺ به ته سنڌي ماڻهو אهو 
۽ هاڻي به אوس אيئن ئي ٿيڻو آهي، پر هيَء אسيمبلي به אن سلسلي ڇڎאئي، ڌאرين کي تڑي رهيا آهن 
אهو هك شاندאر ۽ تاريخي كارنامو هوندو، جنهن تي سنڌي . ۾ گھڻو كجھ كري سگھي ٿي

אهڑيَء طرح سنڌين جو جمهوري جدوجھد ۾ אيمان אڃا به پختو ٿيندو . ماڻهو بجا طور فخر كندא
  ).ي جدوجھد جا دڳ بند كري کين ٻي پاسي ڌكيو وڃيאيئن نه ٿئي جو سنڌين ال جمهور! كاش(

  :ِهيٺ كجھ تجويزون پيش كجن ٿيون، אميد ته אنهن کي هنئين سان هنڈאيو ويندو
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ملير ضلعو قائم كرڻ بي אنتها ضروري آهي، אن کي هر حالت ۾ پختو كيو وڃي ۽ אن خالف  -1
  . ڏنو وڃيدهشتگردن جي ڀاڙيتو دאنشورن پارאن ٿيندڙ پروپئگنڈא جو موثر جوאب

ٿيڻ ته אئين گھرجي ته كرאچي سينٹرل کان سوא باقي ٹن ضلعن جو نالو بداليو ۽ تاريخي  -2
ضلعو قائم كيو وڃي ۽ אن “ لياري”مقامن جي حوאلي سان رکيو وڃي، پر هن ڏאكي تي پهريائين 

 .جي ترقيَء ال گھٹ ۾ گھٹ אهڑא אپاَء ورتا وڃن جو אهو باقي ضلعن سان كلهي گس كري سگھي
ٺٹو ”بدين ۽ ٺٹي ضلعن کي حيدرآباد ڊويزن کان ڌאر كري، אنهن سان ملير ضلعو ڳنڍي، نئين  -3

 ).ٻي پاسي ڄامشورو ضلعو ٺاهي حيدر آباد ڊويزن کي ڏنو وڃي(ٺاهي وڃي “ ڊويزن
אڳوڻين تكبندين ۾ אها كوشش كيل آهي ته سنڌي آباديَء . تكبندي نئين سر كئي وڃي -4

. ن، ته جيئن جڎهن به אليكشن ٿئي، تڎهن سنڌي ووٽ پڻ ورهائجيوאريون אيرאضيون ورهائجي وڃ
جنهن ۾ ميمڻ، گجرאتي، كاٺياوאڙي، (هاڻي تكبندي אهڑيَء طرح كجي جيئن گھڻي سنڌي آبادي 

ٻيو نه، ته به . ۽ ٿوري אردو، پنجابي، پٺاڻ وغيره آبادي هجي) كڇي، مكرאڻي وغيره شامل آهن
 .جڻ گھرجنهك يا ٻه تك هر ضلعي ۾ אهڑא ضرور ه

 آهي، تمام دليري ۽ دאنائيَء سان پرڏيهي آباديَء کي، جيكا پاكستاني قانون موجب به غير قانوني -5
ياد رکيو وڃي ته رאشي (تڑي كڍيو وڃي ۽ אن جي موٹي אچڻ يا سنڌ ۾ אچڻ جا گس بند كيا وڃن 

َكامورא ٻن يا ٹن سون رپين ۾ شناختي كارڊ ۽ ووٽ سرٹيفكيٹ ٺاهي ڏيندא آهن ِ.( 
جيكي ماڻهن جي سمنڈ ۾ “ هتي وאرن جا مائٹ”نگالديش کان אيندڙ بهاري ۽ ڀارت کان אيندڙ ب -6

جيكي هت אچي چكا آهن، אنهن کي ڳولي كڍيو ۽ . گم ٿيو وڃن، پوريَء طرح بالכ كيا وڃن
سرحدن جي صحيح حفاظت نه كري سگھندڙ ڏوهارين کي وאجبي قانوني سزא ڏني . تڑيو وڃي

 .وڃي
قانون جي ڏوهين جو مال متاع ضبط كيو وڃي ۽ سندن گھر جي ) كيل مٿي بيان 6 ۽ 5( -7

ملكيت אنهن ماڻهن جي حوאلي كئي وڃي، جن جي ڳوٺن کي كي ڊي אي وאرن ڊאهي کين لڎאئي 
 .ڇڎيو

گذريل ستن ورهن دورאن دهشتگرديَء جي سٹيل سنڌين کي سندن گھر، وٿاڻ، وאڙא ۽ ڦريل  -8
 .آبادكاريَء ال خصوصي אپاَء ورتا وڃنمال، ملكيت موٹرאئي ڏني وڃي ۽ אنهن جي 

آئنده ال پڻ אهڑא אپاَء ورتا وڃن، . دهشتگردن کي بنا كنهن رعايت جي قانون حوאلي كيو وڃي -9
אن ال هك قدم אهو هجڻ گھرجي ته دهشتگرديَء جو شكار ٿيل . جيئن دهشتگردي نه ٿي سگھي

 .يا وڃنآباديَء کي پنهنجي تحفظ ال سركاري طرح هٿيار مهيا ك
پرڏيهي غيرقانوني رهاكو، توڙي جو كرאچيَء جي مختلف ضلعن ۾ رهن ٿا، پر مجموعي  -10

אنهن جي جا تي جيكڎهن حقيقي تاريخي وאرث آباد كيا . طرح هك ضلعي جيتري آبادي رکن ٿا
ويندא ۽ کين روزگار جي ضمانت هوندي ته אسان کي جھڑوكر هك نئون ضلعو ملي پوندو، جنهن 

ڙ قومي توڙي صوبائي אسيمبلي ميمبر خود هن حكومت جا ئي هٿ مضبوط كندڙ مان چونڈجند
 .ثابت ٿي سگھن ٿا
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سنڌ ۾ پهريون حق هتي جي تاريخي رهاكو . پٺاڻ ۽ پنجابي كامورא سنڌ ۾ قبول نه كيا وڃن -11
אن ال . אهڑيَء طرح هتي جي كارخانن ۾ پڻ پهرين ترجيح سنڌي ماڻهن کي ملڻ گھرجي. جو آهي

 .كيو وڃيجوڳو بلو 
پٺاڻ ۽ پنجابي، جن جا مائٹ אڳ ئي هتي ويٺا آهن، هتي אچي ڏينهون ڏينهن نيون كچيون  -12

كا به نئين كچي وسندي ٺاهڻ نه ڏني وڃي . آباديون جوڙن ٿا، کين سهولتون به هكدم مليو وڃن
كيون ويون آهن، אهي هتان جي ۽ پاكستان ٺهڻ کان پو אهڑيون جيكي به كچيون وسنديون ليز 

 .ريخي وאرثن حوאلي كيون وڃنتا
كي ڊي אي وאرن جيكي به سنڌي ڳوٺ ڊאٿا آهن، אتي جي رهاكن کي אنهن ئي عالئقن ۾  -13

 .وري آباد كيو وڃي ۽ مناسب قرضن تي کين پكيون جڳهون אالٽ كيون وڃن
سنڌي ماڻهن کي پڻ خاص ڌيان ڏئي ۽ خصوصي شعوري كوشش كري، كرאچيَء جي سڀني  -14

سڀني . ن ٺاهڻ گھرجن ۽ پنهنجيَء سنڀال جو جوڳو بلو كرڻ گھرجيضلعن ۾ پنهنجون ملكيتو
ماڻهن کي كوشش كري مستقل روزگار هٿ كرڻ گھرجن، پنهنجيَء ٻوليَء ۾ ڳالهائڻ گھرجي ۽ 

 .پنهنجن پاڙن ۽ رستن تي سنڌي ناال رکڻ گھرجن
  )ع1994مارچ - 3جاڳو كرאچي، (

  
  
  

ئ ئ ئ  ُ!  
  

   دوست وكيلن،هي مضمون خاص طرح سنڌ جي وطن(
  .)אسيمبلي ميمبرن ۽ سياستدאنن جو ڌيان لهڻي ٿو

  
جي אبتدא کان بنگالديش ۾ אتان جي وطن ) ع1992ڊسمبر (پاكستان حكومت هن مهيني 

دوست عوאم جي قاتل بهارين کي هر قسم جي نظرياتي، אخالقي، مذهبي، سياسي ۽ عالمي حقن 
ي عوאم جي باشعور گڎيل رא ڏאنهن ًجي ڀڃكڑي كندي ۽ خصوصا ست كروڙ سنڌي ۽ سرאئيك

אنهيَء ڏٺي . ڏאڍ ڀريو رويو رکندي، پاكستاني سڃاڻپ كارڊ ۽ پاسپورٽ ڏيڻ شروع كيا آهن
وאئٺي אرهه زورאئيَء ۽ زبردستيَء جي كري سنڌي ۽ سرאئيكي عوאم ۾ אيڎي ته بيچيني ۽ 

َنارאضگي پکڑجي وئي آهي، جو سنڌي ۽ سرאئيكي سياستدאن ئي نه، پر אڻك ٹر אردو ۽ پنجابي َ
אن “ فرنٹيئر پوسٹ”روزאني אنگريزي אخبار . ڳالهائيندڙن به אن کي محسوس كري ورتو آهي

۾ پڻ كجھ مضمون “ دي نيوز”۽ “ ڊאن”موضوع تي سنڌ ۽ پنجاب ۾ به سيمينار كرאيا آهن ۽ 
 رسول بخش پليجي ۽ پروفيسر عزيز אحمد کان ويندي منظور سولنگي ۽ אعجاز منگي. ڇپيا آهن

تائين كيترن ئي دאنشورن مضبوط دليلن سان پنهنجو موقف رکيو آهي ۽ سنڌين ۽ سرאئيكين 
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ٻئي . جي لڳ ڀڳ سڀني سياسي پارٹين ۽ تنظيمن אخباري بيان ۽ אخبارن אيڈيٹوريل شايع كيا آهن
سڄي سنڌ جي ضلعي هيڈ كوאرٹرن ۾ אحتجاجي گڎجاڻيون “ بهاري روكيو كميٹيَء”پاسي 

ُي ۽ مڑي مٺ ٿيڻ ال دورو كيو آهيكري، عوאم جي سجاڳ سركار پنهنجي جمهوري هامن . ِ
پارאن ڀٹائي گھوٽ جي “ بهاري روكيو كميٹيَء”َباوجود אيڎي ته مت وڃائي ويٺي آهي، جو אن 

نگريَء ۾ رٿيل كنوينشن کي تشدد وسيلي تباهه كيو، پر نام نهاد نظريي ۽ مذهب جي آڙ ۾ 
ن حركت کي قانوني ۽ وطن دوست سڎيندڙ پاكستاني پنهنجيَء هر غيرقانوني ۽ عوאم دشم

حاكمن ۽ حكمرאنن وٽ ۽ سندن ڀاڙيتو نظرييدאنن ۾ אيتري به אخالقي جرئت ناهي، جو پنهنجي 
بس، حاكمن جي . موقف جي حمايت ۾ كي مناسب، متبادل ۽ مضبوط دليل ميدאن تي آڻي سگھن

  .אنڌي ۽ ڏאڍي وאري لٺ آهي جيكا پئي ڦري
يو وڃي ته پاكستان אنهن ملكن مان آهي، جيكو سڃي دنيا جي هر عرف عام مڃيو پ

عمل ۾ آخري پنجن /َبرאئيَء ۽ غلط ڳالهين ۾ پهرين پنجن نمبرن مان هك ۽ هر نيك سٺي ڳالهه
هتي ڏنڈو ۽ سازش ٿا هلن ۽ אنهن جي . نمبرن مان هك آهي ۽ جتي دليل ۽ سچ جي حاجت ئي ناهي

َورهن جي تاريخ ته אهو ئي ثابت كن -45אنگ אکر ۽ گذريل  دنيا جا --- ئي ٻولي سمجھي وڃي ٿي 
אن كري سنڌي عوאم ۽ سنڌ جي گھڻگھرن آڏو هاڻي رڳو هك ئي طريقو بچيو آهي، جنهن تي . ٿا

ُهلي ئي אن אيندڙ وبائي ۽ خوني كٹك کي كاٹي ۽ كٹي سگھجي ٿو، ۽ אهو هيُء ته نه رڳو 
ار کي جوאبدאر بڻائي كورٽ ۾ ڇكيو زوردאر ۽ منظم אحتجاج كيو وڃي، پر پاكستان سرك

  :ُאن ال هيٺ ڄاڻايل نكتا سوچ الئق آهن. وڃي
ع 1940ع ۾ سنڌ אندر، 1938 مسلم گھڻائي وאرين رياستن جي گڎيل حكومت ٺاهڻ ال جڎهن .1

ع ۾ سنڌ אسيمبليَء مان ٺهرאُء پاس ٿيا هئا، تڎهن אنهن ۾ كٿي به، كنهن به 1943۾ الهور منجھ ۽ 
ڻايل نه هو ته مسلم ٿورאئيَء وאرن عالئقن مان مسلم گھڻائيَء وאرين رياستن ڏאنهن كا طرح אهو ڄا

  .به لڎ پالڻ ٿيڻي هئي يا ٿيندي
אن كري سنڌي، بنگالي، بلوچ ۽ پٺاڻ אهو چوڻ ۾ قانوني ۽ אخالقي طرح جائز هئا، ته گھڻين 

ياست کي مسلم رياستن جي گڎيل حكومت ٺاهڻ بدرאن هك رياست ۽ هك حكومت ٺاهڻ، ر
صوبا سڎڻ ۽ وري صوبائي خودمختياري جو گلو گھٹي مركز کي ناجائز حد تائين אختيار ڏئي، 
مضبوط كرڻ ۽ بنگال توڙي هاڻوكي پياري پاكستان جي عالئقن ڏאنهن ڀارت کان جيكا به لڎ 

دڙن مان لڎيندڙن ۽ ڀڄن אن كري ڀارتي عالئقن. אها غير نظرياتي، غيرقانوني ۽ ناجائز هئيپالڻ ٿي، 
 آبادكار آهن ۽ אنهن کي پاكستان ۾ رهڻ جو كو به سڎي نه ٿو سگھي، אهي ناجائز“ پاكستاني”کي 

  .אهو موضوع كورٽ ۾ بحث هيٺ آڻي سگھجي ٿو ۽ آڻڻ گھرجي. ناهيقانوني حق 
ُسنڌ ۾ אڻ كٿي ۽ אڻ کٹ لڎ پالڻ جي ٻوڏ ڏسي ۽ پنهنجن . 2 محدود وسيلن کي نظر ۾ رکندي َ

 ورتو ته هك ئي وقت لکن جي ڳڻپ ۾ אيندڙ بي گھر ۽ رولو ماڻهن وس كريسنڌي سياستدאنن محس
کي رٿابنديَء سان آباد كرڻ، אنهن جي روزگار، אچ وڃ ۽ رهائش جي مسئلن کي حل كرڻ ۽ אمن 

 אن كري فيصلو ٻڌאيو ويو ته אن غير قانوني،. مورڳو ممكن نه هئيאمان جي صورتحال برقرאر رکڻ 
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ٻڌڻ ۾ . (ڏאنهن אچڻ کان جھليو وڃيکي بند كيو وڃي يا گھٹ ۾ گھٹ سنڌ ناجائز ۽ אڻ کٹ لڎ پالڻ 
 ريل گاڏيون جڎهن الهور پئي پهتيون، تڎهن אنهن جو אسٹيشن تي آيو پئي ته ڀاڄوكڑن سان ڀريل

ئي گھيرو كري منجھن ويٺلن کي ٻڌאيو پئي ويو، ته پاكستان אڃا אڳتي آهي، تنهنكري هتي نه 
  !)لهجو، نه ته مارجي ويندئو

سنڌ رضا خوشيَء سان جيكي ماڻهو قبول كيا، אنهن تي به سوچڻ گھرجي، پر خاص طرح 
سنڌ جي فيصلي کان پو آيل سمورא ڌאريا هر אخالقي ۽ سياسي نكتي نظر موجب غير قانوني ۽ 
ناجائز آباد ٿيل آهن، تنهنكري אنهن جي قانوني پاكستاني شهريت کي پڻ كورٽ ۾ چئلينج 

  .ڻ گھرجيكري سگھجي ٿو ۽ كر
אنهن (ع وאري جنگ کان پو پاكستان 1965ڀارت سرحدون بند ٿيڻ ۽ خاص طرح -پاכ. 3

كهڑي به نالي ۽ (ڏאنهن ڀارت جي عالئقن مان جيكا به لڎ پالڻ ٿي آهي ) ڏينهن ۾ אولهه ۽ אوڀر
، אها پاكستان جي كنهن به ڄاڻايل قانون موجب قانوني ۽ جائز ناهي، پر )نعري هيٺ ٿي هجي

ع کان 1965تان ۾ چورن جيان لك ڇپ ۾ يا سمگل ٿي آيل ڌאرين جا אنگ אکر ٻڌאئن ٿا، ته پاكس
ڏאنهن لڎ پالڻ ٿيندي رهي آهي، ) ۽ خاص طرح سنڌ(پو به هزאرن جي ڳڻپ ۾ ڀارت کان پاكستان 

جن کي رشوتون وٺي شناختي كارڊ، ڊوميسائيل ۽ پاسپورٽ مهيا كيا ويا، ۽ كي ماڻهو ته אنهن 
تي سياست ۾ حصو وٺي حكومت جا وسيال كتب آڻيندא ۽ پگھارون، بونس، אالئونس ۽ جي بنياد 

رعايتون ماڻيندא رهيا آهن، جنهن کي ٺڳيَء ۽ غدאريَء کان سوא ٻيو كو به مناسب نالو نه ٿو ڏئي 
אنهن سمورن ٺڳن، دغابازن، غدאرن ۽ غيرقانوني آبادكارن کي كنهن به طرح . سگھجي

אها ڳالهه كورٽ جي نوٹيس ۾ آڻڻ گھرجي ۽ אنهن سمورن ڌאرين . سگھجيپاكستاني سڎي نه ٿو 
کي تڑي كڍڻ حكومت جو فرض آهي، جنهن کان غفلت خود پاكستان سان غدאريَء جي مترאدف 

 .آهي
ڀارت جنگ کان پو بنگالديش ٺهڻ جو אعالن كيو ويو، جنهن کي نئين - ع وאري پاכ1971. 4

هاڻي بنگالديش . ا کان پو بنگالديش هك ٻيو ملك ٿيوאن مڃت. پاكستان جي حكومت پڻ مڃيو
جي كنهن به رهاكوَء کي زوريَء، يا مخصوص مقصدن ال كيل وאويال جي آڙ ۾، كنهن ٻئي 
ملك جي شهريت ڏيڻ يا وٺڻ بين אالقوאمي ۽ ملكي قاعدن ۽ قانونن جي ڀڃكڑي آهي ۽ אها 

کين نه رڳو .  آباد كيو ويوڀڃكڑي كندي لڳ ڀڳ ٹن لک بهارين کي پاكستان ۾ گھرאئي
شهريت ڏني وئي، پر خاص طرح سنڌين جا حق ماري אنهن کي روزگار ۽ زندگيَء جون ٻيون 

  . آپ نه پالي، تتر تاتي--- سهولتون به ڏنيون ويون 
אهو ته خود پ پ جو به فرض آهي ته پنهنجي كيل غلط كم کي نه رڳو مڃي ۽ سنڌين کان (

زאلو אيئن كري، جيئن كرڻ گھرجي يعني אنهن ناجائز ۽ غير معافي وٺي، پر אن غلطيَء جو א
قانوني آباد كيلن خالف پنهنجي آوאز ۽ عمل کي باقي سنڌي عوאم جي آوאز ۽ عمل سان مالئي 
زبردست مهم هالئي ۽ پنهنجي منشور ۽ پروگرאم ۾ אها ڳالهه چٹيَء طرح آڻي، ته سندس غلطيَء 

وري ٻي لکين بهارين جي لوڌ نڌين مٿان نئين سر جي آڙ وٺي، پاكستان جا حاكم ۽ حكمرאن س
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 אقليت ٿي وڃڻ جي ڊپ ۾ وٺجي ويل، ناאنصافي محسوس چاڙهي نه אچن ۽ אڳ ئي غير محفوظ
  .)كندڙ، سنڌي قوم کي אڃا وڌيك غير محفوظ ۽ אقليت ۾ تبديل نه كن

نڌ ۾ ع جي پڇاڙيَء ۾ ۽ אن کان پو جيكي به ماڻهو، خاص طرح بنگالديش کان אچي س1971
  .آباد ٿيا آهن، אهي ناجائز ۽ غير قانوني آهن، تنهنكري אها ڳالهه عدאلت جي ڌيان تي آڻڻ گھرجي

سنڌين جي غير منظم هجڻ ۽ سندن كجھ نام نهاد سياسي אڳوאڻن جي بد אفعالين، هوڏ ۽ . 5
ًجھالت جي كري خصوصا ڀارت جي كجھ بي پاڙن ماڻهن سنڌ کي گذريل אڌ صديَء کان پنهنجي 

אنهن ڄاڻي ورتو آهي ته אهڑيَء ٹڑ .  ٺڳيَء، تركتال ۽ سازش جو نشانو ٺاهي پئي رکيو آهيمكر،
وڇڑ ۽ غدאر فضا ۾ سندن جياپو ۽ پالنا بهتر نموني ٿي سگھندي ۽ אهي پاڻ کي هك وڏي אكثريت 
َ۾ تبديل كري، سنڌين کان سندن אباڻي تاريخي ڌرتي ڦري، کين لوڌي كڍي يا ماري مڃائي ۽ 

אن كري پاكستان ٺهندي ئي ۽ אن کان پو אڄ ڏينهن تائين سنڌ ڏאنهن .  سگھندאمحكوم رکي
ڌאرين جي ناجائز ۽ غيرقانوني لڎپالڻ جاري آهي، جيكي هتي אچي، هتان جي شهريت وٺي ڏينهون 
ڏينهن سنڌ جي مالكيَء جا دعويدאر ٿيندא وڃن ۽ كرسيَء ۽ אقتدאر جا بکيا کين هر قسم جو تحفظ 

אهڑيَء طرح سنڌي ماڻهو پنهنجي سنڌ جي مالكيَء جو حق وڃائيندא، ٻين کي .  آهنمهيا كري رهيا
  . אها آهي نمبر هك ڳالهه--- אن ۾ ڀاڱي ڀائيوאر كندא ۽ אقليت ۾ تبديل ٿيندא پيا وڃن 

ورهن ۾ هر طرفي سازش، مكاريَء، نعريبازيَء ۽ چاالكيَء كري جنهن منظم -45گذريل 
ساهه گھاتي كئي وئي آهي، سندن ٻوليَء، ثقافت ۽ سماجي نموني سنڌ ۽ سنڌي عوאم سان وي

حيثيت کي ٹئين درجي تائين كيرאئي، مالك مان ڦيرאئي چور بنايو ويو آهي، کين هك مكروهه 
َرٿابنديَء وسيلي سنڌ جي وڏن شهرن ۾ بي يار و مددگار ۽ بي وسيلو ۽ بي پهچ كري نام نهاد 

۽ روس جو אيجنٹ، علحدگي  ڀارت --- ي بدنام قومي אخبارن ۽ خصوصي پروپيگنڈא ٹيمن وسيل
۽ אهو مخصوص بد مقصد پورو كرڻ ال ( كيو ويو ---  وغيره پسند، پاكستان دشمن، كافر، بي دين

، سندن گھر، كارخانا، ٻنيون، باغ، )خود سنڌين منجھان ئي كي ماڻهو ڀاڙي تي ڀرتي كيا ويا
كا، ڏيهي توڙي پرڏيهي وאپار ۽ معدنيات هر ڍنڍون، کاڻون، سمنڈ، אچ وڃ جا وسيال، نوكريون، ٺي

قسم جي ساز باز وسيلي ڦٻايا ويا، سنڌ جي تاريخي ماڳن، ثقافتي ڳڑهن ۽ خود تاريخ خالف ڌكار 
سنڌين کي سياسي طرح شودر جي سطح تي كيرאئڻ ال ئي پاكستان جي حاكمن . پيدא كئي وئي

אن مقصد سان گڎ سنڌين جي جمهوري سياسي پٺاڻ محاذ ٺاهيو ۽ پو אيجنسين -پنجابي- پارאن مهاجر
ِسرت کي به چيڀاٹڻ ال سنڌ ۾ هك منظم ۽ هٿياربند دهشتگرد تنظيم ٺاهي  جنهن وٽ هٿيار رڳو (ُ

אهي دهشتگرد ۽ بي پاڙא ماڻهو پاڻ کي مهاجر ). فيكٹري جا به هئا“ وאهه”ِسمگل ٿيل ئي نه، پر 
  .قوم جو אڳوאڻ سڎين ٿا، אها آهي نمبر ٻي ڳالهه

 ورهيه پوئتي وٺي وڃجي، ته אهو ساڳيو كم ڀارت کان سنڌ ۾ آيلن جيان 22ِياد کي جيكڎهن 
هنن پنهنجي دهشت جي אوج . ڀارت کان بنگالديش ۾ ويل سندن مائٹن بنگالي عوאم سان كيو

 لک ماڻهو، ڄمار ۽ جنس جي تميز رکڻ بنا، قتل كري ڇڎيا، لکين عورتن 50وאرن ڏينهن ۾، אتي 
ُحرمتي كئي ۽ ڍكين جا پيٹ ڦاڙيا ۽ ٻارن کي ڇيڇاڙي سنگينن تي אڀو كري نعرא جي زوريَء بي ُ
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ِکين אتي אهو كجھ مليل هو ۽ אنهن پارאن ئي مليل هو، جيكو كجھ هتي جي دهشتگردن . هنيا
ُهتي جي دهشتگردن جيان אنهن אتي به پنهنجن مسلمان ڀائرن، پاكستاني هم وطنن، . کي مليل آهي ِ

هن ۽ ڏکين گھڑين ۾ پناهه ڏيندڙ پنهنجن محسنن سان אهو سلوכ كيو، جيكو جيئرن جاڳندن ماڻ
  .بي رحم شكاري حرאم جانورن سان به نه كري سگھندא آهن

ع 1947אتي به هك مهاجر قوم ٺاهڻ جي كوشش كئي وئي، بنگالي مخالف محاذ ٺاهيا ويا ۽ 
ڻا هئا، پياريَء فوج ۽ پيارن ع تائين אتي به لڳ ڀڳ אهو كجھ ٿيندو رهيو، پر بنگالي گھ1970کان 

َپنجابين کان پري هئا، كجھ ته منظم ٿي چكا هئا، هك وڏي ٻليدאن جي سٹ سهسائي ويا ۽ 
بنگالديش ۾ אهي خوني ۽ وحشي كاروאيون . هٿياربندن ۽ دهشتگردن کي پادر پارאئي ڇڎيائون

  .بهاري: كندڙ مهاجر دهشتگردن جو نالو آهي
۽ محسن ماڻهن سان אيڎא كيس، אنهن جا אيڎא كوس، پنهنجي ئي هم مذهب، ديس وאسي 

َאنهن جون אيڎيون بيحرمتيون ۽ אهڑن ٻين سڀني كٺور ڏوهن جا ڏوهاري אڃا تائين آزאد آهن، אنهن 
کي كنهن به ٿاڻي تي نه ڇكيو ويو آهي ۽ אٹلو אهي אهڑא ناٽ ۽ آرא پيا كن، ڄڻك هنن وڏא كي 

َ سو سال پو كيس كري سگھجي ٿو، ته بنگالي 22جيكڎهن سقرאط جي قاتلن تي . وڙ كيا آهن
  عوאم جي حقيقي قاتلن تي ڇو نه؟

 تي كاهه كرڻ ۽ אنهن کي عالمي طرح مڃيو وڃي ٿو، ته كنهن به قوم يا ملك) אلف(. 6
دنيا ۾ هن وقت تائين كنهن به . محكوم ۽ ماتحت بنائڻ هك زبردست אخالقي ۽ عالمي ڏوهه آهي

كاهون معاشي، سياسي ۽ ثقافتي به . ياربند صورت ۾ نه ٿيندي آهيملك يا قوم تي كاهه رڳو هٿ
ٿينديون آهن، جن وسيلي كنهن قوم يا ملك جي معاشي، سياسي ذهنن ۽ ثقافتي زندگيَء کي 

عرאق تي אقتصادي پابنديون وجھڻ جو مقصد هر . پنهنجي ڄمت ۽ غالميَء هيٺ رکيو ويندو آهي
 אها ئي كاهه كڎهن كڎهن بظاهر بيوس، الچار، ماڻهو سوالئيَء سان سمجھي سگھي ٿو، پر

َمظلوم، ماريل ۽ ستايل ماڻهن جي ٹولن جي لڎ پالڻ جي صورت ۾ به ٿيندي آهي، جيكي پو ٻي 
جي )  رضا خوشي ٿي هجي يا زوريَء ۽ ڌوكي سان ٺاهي وئي هجي--- ميزبان ۽ مهربان (قوم 

ع کان 1898ي مهم جيتوڻيك كٹر يهودين ج. وسيلن تي ماكڑ جي كٹكن جيان كڑكندא آهن
ع تائين يهودين جي אسرאئيل ۾ آبادكاري گھڻي ڀاڱي אن ذكر 1950ع کان 1940هلندڙ هئي، پر 

كيل صورت ۾ ٿي، ۽ אڄ دنيا ڀليَء ڀت ڄاڻي ٿي ته אنهن مظلوم الڏאئن جي אسرאئيل ۾ آبادكاريَء 
َپٺيان حقيقي אرאدא ۽ نيتون ڇا هيون َكجھ مٹ سٹ سان אتر ۽ ڏکڻ. (ِ  آمريكي کنڈن تي يورپ جي َ

  .)رهاكن جون אبتدאئي كاهون پڻ ڌيان ۾ آڻي سگھجن ٿيون
ُيهودين جي אن الڏאئو نسل وٽ وري به هك بهانو ته هو، ته سندن وڏڙن جو مذهبي، تاريخي ۽ 

ع ۾ پاكستان نالي ٺاهيل ملك جي 1947ثقافتي ناتو فلسطين جي ڌرتيَء سان هو، جڎهن ته 
جي كنهن به عالئقي سان ڀارتي سرحدن منجھان لڎيندڙن كنهن به ماڻهوَء سرحدن ۾ אيندڙ زمين 

سندن جيكڎهن كو مذهبي ناتو ٺهي . کي مذهبي، تاريخي، ثقافتي، لساني يا كو به ٻيو ناتو نه هو
پئي سگھيو، ته سعودي عرب سان، تاريخي ۽ ثقافتي ناتو وري وچ אيشيا سان ۽ لساني ۽ ثقافتي 
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ارت سان ئي ٺهي پئي سگھيو، تنهنكري کين كنهن به سبب يا بهاني لڎڻو ناتو وري به هاڻوكي ڀ
  .ئي هو، ته تركيَء يا سعودي هليا وڃن ها

باشعور ۽ تاريخ تي نگاهه رکندڙ كجھ سنڌي دאنشورن ۽ سياستدאنن אنهيَء لڎ پالڻ خالف 
ي ٻار مضبوط دليلن سان אحتجاج كيو، پر سندن آوאز مڇي ماركيٹ ۾ چيڀٹ هيٺ آيل هك ننڍڙ

אڃا سوڌو تاريخ جي ورقن ۾ محفوظ آهي ۽ אنهن ڏينهن ۾ “ آهه”کان وڌيك نه هو، پر אها “ َآهه”جي 
  .ُلڎ پالڻ جي سازشي حامين جي منهن تي لپاٽ ٿي لڳي رهي آهي

بنگالين ۽ سنڌين پنهنجي مظلوم دوستيَء ۽ אڻ ساڙيلي ثقافتي پس منظر جي كري کانئن 
َكا به אوپرאئپ يا ڀو ڀائڻ ب نا ئي سندن وאهر كئي، پر مثال طور، سنڌ ۾ אيندي شرط هن ٹولي جي َ

خود غرض ۽ مكار אڳوאڻن هك مخصوص سازشي رٿابنديَء سان سنڌ جي خاص طرح وڏن ۽ 
  .ًصنعتي ۽ تعليمي طرح نسبتا وڌيك ترقي كيل شهرن ۾ ڀاڄوكڑن کي ورسائڻ شروع كيو

. ع تائين كل ٻه وאقعا ٿيا هئا1947.  هئينالي كا به شي سنڌ ۾ موجود نه“ هندو مسلم جھيڑو”
 جيكو بهرحال ننڍو وאقعو هو ۽ ٻيو אهو سازشي جھيڑو، جيكو )ع ۾1927شايد (هك الڙكاڻي ۾ 

مسلم ليگ کي سنڌ جي مسلمانن ۾ مقبول بڻائڻ ال هندو ۽ مسلمان سنڌين جي وچ ۾ رت ۽ باهه 
.  وאقعي جي نالي سان سڃاڻيندא آهيونجي ڀت بيهارڻ ال كرאيو ويو، جنهن کي مسجد منزل گاهه

َٻرنديَء تي گھڻو ئي تيل وڌو ويو، پر سنڌين جي فطري روאدאري ۽ سهپ سازشي سنڌي 
ع ۾ سنڌ אندر كو به 1947سياستدאنن جي پهچ کان مٿي هئي، تنهنكري ڀارت ۾ رتوڇاڻ باوجود 

چڻ کان پو به سندن אيتري قدر جو ڀارتي الڏאئن جي אچي په. مسلم جھيڑو موجود نه هو- هندو
ُאهڑي پر אمن صورتحال ڀارتي الڏאئن جي حقيقي . تعصبي رويي باوجود كو به خاص وאقعو نه ٿيو

ڦورو جاگيردאرن کي به نه پئي ۽ ڳجھين منشائن جي خالف هئي ۽ سنڌي سازشي، قرضي، عياش ۽ 
 جو هٿرאدو نموني َ بيچيني ۽ ڀو موجود ٿي چكو هو، مٿانهندو سنڌين ۾ بهرحال هك אڻ تڻ،. وڻي

نفرت جو کورو پچايو ۽ جڑتو جھيڑو پکيڑيو ويو، تنهن دکنديَء کي چوچڑيَء جو كم ڏنو ۽ نيٺ 
  .)אها لڎ پالڻ به ناجائز ۽ غيرقانوني هئي. (هندو سنڌين جي لڎ پالڻ جاري كرאئي وئي

اكم تڎهن کان پنجاب جا ڦورو حאنگريز رאڄ هلندي جڎهن سنڌ کي بمبئيَء سان ماليو ويو، 
אن ال . ، ته سنڌ کي بمبئيَء کان ڌאر كري پنجاب سان ڳنڍيو وڃيطبقا אها كوشش كندא پئي رهيا

هنن كيترאئي معاشي، سياسي ۽ ثقافتي دليل به مهيا كري ورتا هئا، پر سنڌي ماڻهن אهو كنهن 
אنهن .  وڃنِبمبئيَء جي بال مان جند ڇڎאئي پنجاب جي پيئڻ جي ور چڑهيبه طرح پسند نه پئي كيو ته 

ع ۾ سنڌ کي خودمختيار صوبو ٺاهي ورتو، پر پرڏيهي حاكمن جي چاپلوس سنڌي وڏيرن 1936
ع ۾ سنڌ אسيمبليَء مان ٺهرאُء پاس 1943ع ۾ الهور ۾ ٺهرאُء ۽ 1940ع ۾ كرאچيَء ۾ ٺهرאُء، 1938

كري پنجابي ڦورو حاكمن جي پسند جو بلو كري ورتو ۽ سنڌ، بهرحال، كهڑي به نيك 
عري هيٺ پنجاب سان ڳنڍجي وئي ۽ אن جيكو كجھ كيو آهي، אهو تاريخ ۽ جيئرن سنڌي ن/نالي

  .ماڻهن جي دلين تي لکيو پيو آهي
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ڀارتي الڏאئو سياستكار لوڀي نوאب ۽ پنجاب جا ٺوڳي حاكم طبقا پاكستان ٺهندي ئي 
ُپاكستان جي عوאم ۽ مظلوم قومن خالف ٿيل سمورن ظلمن، جرمن ۽ جٺين ۾ جٹ رهيا آه . نُ

אٿندي ئي سنڌ جي دل تي وאر كيو ويو ۽ كرאچيَء کي گھيري ۾ آڻي سنڌ کان ڇني مركزي 
كارخانن، باغن، ٻنين، گھرن، دكانن، (ٻيو حملو هندن جي ڇڎيل ملكيت . عالئقو بڻايو ويو

َتي ٿيو، جنهن ۾ نه رڳو אنهن وٽ گروي رکيل پر وريامن، گھرאمن ۽ بهرאمن جي حقيقي ) وغيره ُ َ
אئين ٿي لڳو ڄڻك . كوڙن كليمن جا كوڙא سنڌين جا چم چكڻ لڳا. به نه ڇڎيو ويوملكيت کي 
جوش مليح آباديَء جهڑي אردو ٻولي جي قدאور . صورت ۾ كاهه كليمن ال ئي هئيلڎ پالڻ جي 

لکتون ميدאن تي آهن، جن ۾ ڄاڻايل آهي ته ڀارتي  شخصيت سان گڎ ٻيون به كيتريون ئي دستاويزي
  .پاكستان ۾ ججھو ملي سگھندڙ مال جي اللچ ڏئي هرکايو ويو هو رهاكن کي ٺهندڙ

ُمان ڏنو ويو هو، پر سنڌ אسيمبلي  هندن جي ڇڎيل ملكيت بابت پنجاب אسيمبليَء جي ٺهرאَء کي
ملك ساڳيو پاكستان، صوبائي .  بنيادي نيت ئي بد هئي---جي ٺهرאَء کي کنگھيو به نه ويو 

۽ אپمان به سنڌ جو، ڇو؟ سڎيل ۽ قرאر ڏنل !  ٻي جو אپمانُאسيمبلين جا ٺهرאَء، هك کي مان ۽
۽ אن کي قبضي ۾ كرڻ ال كليمن ۽ دفتري هيرא ڦيريَء ) خالي ٿيل ملكيت(אويكيو پرאپرٹي 

وسيلي ٿيل ڦرلٹ جي جاچ ٿيڻ، אسيمبلي ٺهرאَء جو אپمان كندڙ ڏوهارين کي جھلڻ، אنهن لي ڳولي 
جي ته ناجائز ۽ غيرقانوني طريقن سان ڦٻايل كورٽ ۾ آڻڻ ۽ كورٽ کان فيصلو وٺڻ گھر

  .ملكيت سڳ ۽ ڏنڈ سوڌي قبضي گيرن کان ڇڎאئي وڃي
پرڏيهي كاهيندڙن جتي به كنهن به طريقي سان ڄمت ڄمائي آهي، אتي سندن قبضيگير ) ب(

. مقصدن ۾ אهو به شامل رهيو آهي ته محكومن جي ٻوليَء ۽ ثقافت جي به ستياناسي كئي وڃي
 پرڏيهي ۽ ڦورو كاهيندڙ --- سنڌ جي تاريخ ۾ אنگريز ئي אكيال .  عجيب אتفاق ٿيوسنڌ سان ڏאڍو

 سهيڑيو، روאيتن جي אبتڑ سنڌي ٻوليَء ۽ ثقافت کي نه رڳو بچايو، سموهيو ۽هئا، جن كن معنائن ۾ 
۾ حقيقي ٻولين ۽ ثقافتن جا حق ماريندي ۽ ستان -جڎهن ته مسلمان ڀائرن پاכ. پر وڌאيو ۽ ويجھايو به

. جو شرف ڏئي مڑهي ڇڎيو“ قومي” ۾ پاڙون رکندڙ ٻوليَء ۽ ثقافت کي ستان-نهن کي ٿڎيندي هندא
َאردو ٻولي حقيقت ۾ هندي ٻولي ئي ته آهي، جنهن کي عربي ۽ فارسي جي لفظن جي چتي هنيل 

هنن ته سنڌين، سنڌي ٻولي ۽ ثقافت کي كافر قرאر ڏئي قتل كرڻ پئي گھريو پر بي ڌرتيا . آهي
كنهن به ٻوليَء . אلبت هنن کي لوئڻ شروع كيائون. َ۾ پاڙون رکندڙن کي پٹي نه سگھياڌرتيَء 

 ۽ אخالقي جو وجود ميسارڻ ال كا به سازش، كو به كڌو كم عالمي، אنسانيجو، ثقافت جو، ماڻهوَء 
  .حقن جي خالف بڇڑאئي ۽ هك بين אالقوאمي ڏوهه آهي

אنساني . هن جي سماجي وאڌאري جو بنياد آهنپيدאوאري وسيال ساهوאرن جي جياپي ۽ ماڻ) ث(
جي بهتر جسم ال روح کي ڀلي بنيادي سمجھيو وڃي، پر אن جو وجود به پيدאوאري وسيلن ۽ אنهن 

 جي تاريخي --- قوم ---  جي فطري ميڑ وאهپي جو محتاج آهي، تنهنكري كنهن به ماڻهوَء، ماڻهن
لي جو قبضو אنهن پيدאوאري وسيلن تي پلجندڙ ٹو) يا پنهنجي(پيدאوאري وسيلن تي كنهن به ڌאري 

پيدאوאري وسيلن تي سمورن تاريخي سنڌ جي . ُساهوאرن خالف هك خطرناכ ۽ موتمار جلهه آهي
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حصيدאري كنهن به قانون موجب جائز ۽ /مالكي/ جو زوريَء قبضووאرثن کان سوא كنهن به ٻئي
رين جو قبضو ٻڌאئي ٿو ته سنڌ خالف سنڌ جي پيدאوאري وسيلن تي ڌא. قانوني سڎي نه ٿي سگھجي

  .هك خطرناכ سازش كاهه ٿي هئي، جيكا عالمي אنساني حق جي چارٹر جي ناالئق ڀڃكڑي آهي
پنهنجا مخصوص אقتصادي، سياسي ۽ ثقافتي مفاد رکندڙ، كروڙن جي ڳڻپ ۾ هك وڏي ) ج(

لي جي سنڌ گو-تاريخي ميڑ، هك قوم، جنهن کي هك رچيل، شاهوكار ۽ אسريل ٻولي آهي ۽ ڌر
نالي هك ٹكري تي سوين صدين کان پنهنجو وجود بچائيندي، برقرאر رکندي ۽ وڌאئيندي אچي، אن 
کي سندس پنهنجي ئي אباڻي ڌرتيَء تي אقليت ۾ بدالئڻ يا אن تان زوريَء لڎאئڻ ۽ کانئس ڌرتي 

پو هك سندس ٻنيَء ٹكرو کسڻ ئي ڏوهه آهي، ته جڎهن هك ماڻهوَء کان . (کسڻ هك مها پاپ آهي
سنڌ ۾ سنڌين خالف ڌאرين جي دهشتگردي، چوريَء ۽ )  ڌرتي کسڻ ڇو ڏوهه ناهي؟قوم کان سندس

زوريَء אنگن אکرن ۾ وאڌ، حكومت ۾ مالكيَء جي حد تائين حصيدאر، ڌאري ٻوليَء جي برتري ۽ 
  سنڌين جو كوس ڇا ٿا ٻڌאئين؟

محسوس كن ٿا، ته هك אنهن ڳالهين کي ذهن ۾ رکندي جيكڎهن باشعور سنڌي ماڻهو אهو 
منظم سازشي رٿابنديَء تي عمل كندي، مظلوم جي صورت ۾ سنڌ مٿان هك خونخوאر كاهه ٿي 
هئي ۽ كنهن نه كنهن صورت ۾ אڃا جاري آهي ۽ אن كاهه وسيلي سنڌي قوم جو وجود ميسارڻ 
 جي كڌيَء كرت تي عمل ٿي رهيو آهي، جيكو هر عالمي، אنساني ۽ אخالقي قدر جي אبتڑ آهي،

  ته ڇا غلط چئي سگھيا؟
دنيا ۾ كهڑو به ڏيهه هجي، אن ۾ אتي جي حقيقي وאرثن جي موكل کان سوא كو به . 7

ڌאريو رهي نه ٿو سگھي ۽ جي بنا موكل، چوريَء يا سمگل ٿي אچي رهي به پيو، ته אهو نه رڳو 
ان پاكست. ناجائز ۽ غيرقانوني ۽ وאجب אل سزא آهي پر کيس كن کان ڇكي كڍي سگھجي ٿو

ٺهڻ کان پو سنڌ ۾ لکين ڌאريا ماڻهو אهڑي ناجائز لڎ پالڻ كري אچي رهي پيا آهن، جيكا كنهن 
رڳو كرאچي ڊويزن جي چئني ضلعن جي حدن ۾ سنڌ جي حوאلي . به طرح جائز سڎي نه ٿي سگھجي

سان نه، پر پاكستاني قانون جي حوאلي سان אهڑن غيرقانوني ۽ ناجائز ڌאرين رهاكن جي ڳڻپ 
 لکن کان مٿي آهي، جيكا سنڌ جي كنهن به ٻي سڄي ساري ضلعي جي آباديَء کان وڌيك ويهه

ٻين لفظن ۾ אيئن چئبو ته رڳو كرאچي ڊويزن ۾ هك سڄو سارو ضلعو سنڌي ماڻهن . بيهي ٿي
 سنڌ جي ---کان אنهن کسي ورتو آهي، جيكي پاكستاني قانون موجب به ناجائز ۽ غيرقانوني آهن 

  !ت، كمائي، صنعت ۽ ملكيت سمگل ٿي آيل ماڻهن جي حوאلي آهيهك سڄي ضلعي جي אپ
ڇا אهي ناجائز ماڻهو كروڙين رپيا ساليانو كمائي سنڌ ۽ پاכ کان ٻاهر نه موكليندא هوندא؟ 
ڇا אهو سنڌ ۽ پاكستان جي خزאني تي وڏو ۽ الڳيتو ڌאڙو ناهي؟ ڇا אهو هتي جي حقيقي ماڻهن 

) ۽ قانون ۽ حكم(ڇا אنهن جي كري آباديَء، אمن אمان جي روزگاري وسيلن تي قبضو نه چئبو؟ 
جا كي به مسئال پيدא نه ٿا ٿين؟ جيكڎهن אهي ماڻهو نه هجن، אنهن کي تڑي كڍيو وڃي، ته ڇا 
ويهه لک سنڌي وڌيك آباد نه كري سگھبا، ۽ ڇا אهڑيَء طرح گھٹ ۾ گھٹ ٹي قومي ۽ ڇهه 

ه ٿيون سگھن ۽ ڇا אهڑيَء طرح سنڌين صوبائي אسيمبلين جون سيٹون سنڌين جي حصي ۾ אچي ن
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هن نكتي تي (جو شهر سنڌين ڏאنهن موٹائڻ جي سلسلي ۾ هك قدم אڳتي نه وڌي سگھبو؟ 
  ).אن بابت سنڌين کي سوچڻ گھرجي. كنهن ٻئي وقت لکبو

َهك غيرقانوني ۽ ناجائز آبادكار کي تڑي نه كڍڻ ڇا وאسطيدאر قانون کي لوئڻ ۽ بي عزت كرڻ 
  ناهي؟ جيكا حكومت قانون تي عمل نه كري، אن کي ڇا چئبو آهي؟ حكومت  ذميوאرناهي؟ ڇا אن ال

جڎهن کان پاكستان ٺهيو آهي، تڎهن کان אڄ تائين ڀارت ۾ رهندڙ مسلمانن جي ڳڻپ . 8
پاكستان ۽ هاڻوكي پياري پاكستان ۽ بنگالديش جي كل ) مشرقي توڙي مغربي(אڳوڻي سڄي 

كروڙ چئي ٿي -26كروڙ ۽ هاڻي -14ع ۾ 1970كروڙ، -8ع ۾ 1947: آباديَء کان وڌيك رهي آهي
 لک ماڻهو ئي پكا مسلمان 15-16אهي ) ع دورאن1948 -1947(ڇا אٺ كروڙ ڀارتي مسلمانن ۾ . وڃي

۽ پاكستان جا حبدאر هئا جن سنڌ ۽ بنگال ڏאنهن لڎ پالڻ كئي ۽ پو خونخوאر، وحشي، 
گير، قاتل ۽ دهشتگرد درندא ٿي אڀريا ۽ هاڻي پاكستاني قوم کي ٿڎي مهاجر قوم جا دعويدאر قبضي

  !)ٺاهن ٿا“ قوم”جڎهن به ٺاهن ٿا، خبر ناهي ڇو زبردستيَء جي ۽ كوڙ تي ٻڌل (ٿي بيٺا آهن؟ 
پاكستان جي حاكمن ۽ حكمرאنن کي وאضح ئي كرڻو پوندو، ته ڀارت کان پاكستان جي 

هو پاكستاني لکيا ويندא رهندא؟ ڇا جيستائين پاكستان نالي ملك قائم هوندو، ُحب ۾ ڀڄندڙ ماڻ
ع ۾ لڎيندڙ ڀارتي به 2020تيستائين ڀارتي ڀاڄوكڑ هر مسلمان کي پاكستاني ليکيو ويندو؟ ڇا 

ع تائين 1980ع ۽ 1970، 1960ع، 1950ع ۾ لڎي آيل پاكستاني سڎبو؟ ڇا 1990پاكستاني هوندو؟ ڇا 
 دورאن لڎيو، جڎهن چيو ٿو ع1948 -ع1947ي آهي؟ يا، ڇا پاكستاني אهي ئي آهن جن آيل پاكستانلڎي 

َ۽ אنهن خوخوאر حالتن ۾ كروڙين ماڻهن جو نه ڀڄڻ ۽ لکن جو (وڃي ته حالتون خونخوאر هيون؟ 
۽ ڇا جيستائين ڀارت ۾ אها نام نهاد ) َڀڄڻ ۽ אنهن كروڙين ڀائرن کي ڇڎي אچڻ ڇا ٿو ٻڌאئي؟

  ي نالي ۾ خونخوאري موجود هوندي، تيستائين پاكستاني ٺهندא رهندא؟مذهبي كٹرپڻي ج
سنڌ ۾ مقرر אيس ڊي אيم אقبال نفيس ڀارتي ”ع جي אخبارن ۾ خبر آهي ته 1992نومبر -13

جنهن אيم كيو אيم جي كاركنن کي دهشتگردي سيکاري ۽ كيترن ئي هٿيارن جا “ شهري آهي
ُهو .  ۽ عتيق شمسي جي ڀارتي هجڻ جو به ذكر آهيאن ئي خبر ۾ عبدאلمالك گاروي. الئسنس ڏنا

אها ڳالهه . وغيره... ع ۾ ڀارت کان ڀڄي آيو، كوڙو ڊوميسائيل ٺهرאئي نوكري ورتائين1985
پاكستان جي سڀ کان وڌيك منظم אدאري كئي آهي، جنهن کي نظر ۾ رکندي אيترو ته پك سان 

 لڎ پالڻ پك سان ناجائز آهي، پر ع کان پو ٿيل1985چئي سگھجي ٿو، جو حاكمن جي نظر ۾ 
אسان کي وري به پك كرڻي آهي ته كهڑي سن تائين ڀارت کان ڀڄي آيل کي אسان جا حاكم 

  .پاكستاني مڃن ٿا
ُكو نه كو سن ته مقرر كرڻو ئي پوندو، אهو پڇڻ گھرجي َ.  

هك مڃيل مڃايل، ثقافتي طرح رچيل ۽ تاريخي وجود رکندڙ قوم کي ميسارڻ جي . 9
ُن گڎوگڎ سنڌين خالف سوين كوڙيون، ملك دشمن، مذهب دشمن ۽ אنسان دشمن سازشن سا

אهي ). َجيئن ڦورو كاهيندڙ حاكم سدאئين محكومن خالف كندא آهن(تهمتون ٺاهيون ويون آهن 
  تهمتون ڇا ٿيون ثابت كن؟
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جنهن کي هاڻي سنڌين جي پارٹيَء طور (جيئي سنڌ محاذ ۽ تحريك، پاكستان پيپلز پارٹي 
ُننهن چوٹيَء جو زور الئي كپرچار كري رهي آهي كرאئڻ ال سركار سڳوري متعارف  ، عوאمي)َ

ِسركاري زٹن موجب سڀ علحدگي (تحريك، سنڌ نيشنل فرنٹ ۽ جيئي سنڌ ترقي پسند پارٹي  پختون محاذ؟ كٹرپڻي ۽ -پنجابي-אڳ ۾ ٺهيون هيون يا مهاجر) پسند ۽ ڀارٹي אيجنٹ پارٹيون
ن پوکيو؟ پاكستان ٺهندي ئي سنڌ ۾ كوٹا مقرر كرאئي، ڌאرين ماڻهن نفرت جو پهريون ٻج كنه

ال نوكرين تي ڌאڙא كنهن هنيا؟ سنڌي ٻوليَء جي سركاري سطح کي كنهن ڌכ هنيو ۽ سنڌين 
ع دورאن ٿيل لڎ پالڻ 1948 - 1947ِجي ثقافت کان كرאهت جو אظهار كنهن كيو؟ پاكستان ٺهڻ ۽ 

جي ٻين كجھ ملكن کان پاكستاني ٺپي هيٺ سنڌ ڏאنهن لڎ پالڻ کان پو به ڀارت، بنگال ۽ دنيا 
ڇو جاري آهي ۽ אهڑي ناجائز لڎ پالڻ جي آجيان ۽ گھر كرڻ وאرא كير آهن؟ אيئن ڇو آهي، جو 

ِع کان پو به ڀارت مان ڀڄي، سمگل ٿي، لكي ۽ غيرقانوني אيندڙ 1980ع ۽ 1970ع، 1960ع، 1950
ن، کين پاكستان ڊوميسائيل، سڃاڻپ كارڊ ۽ پاسپورٽ مليو ماڻهو، خاندאن پاكستاني ٿي پيا آه

وڃي، ملكيتون خريد كري سگھيا آهن، چونڈن ۽ سركاري سازشن ۾ حصيدאر ٿي אسيمبلين، 
۾ وڃي پهتا آهن؟ عجيب ) نظم ونسق ۽ אيگزيكيوٹو(۽ نظاميا ) אيڈمنسٹريشن(אقتدאر، אنتظاميا 

ن سركاري وزאرت جو كارאئتو אڌ אنهن جي ڳالهه אها، ته سنڌ ۾ چالو ۽ گذريل حكومت دورא
 --- ! سيكڑو آباديَء جا نمائندא هئا، ۽ نه ته سنڌي هئا ۽ ئي وري پاكستاني-20حوאلي رهيو جيكي 

אن ڌرتيَء سان ڳنڍيل ) جيكا قومي به چئي وڃي ٿي(سندن رشتو ناتو، مائٹي ڀائپي، ٻولي ۽ ثقافت 
 ۽ حكمرאن پنهنجو جنهن کي پاكستاني حاكم)  هئافخر سان אهڑא אعالن به كندא رهيا۽ وڏي (آهي 

۽ عجيب ڳالهه אها به ته سهيل مشهدي، آفاق شاهد، رאزق خان ۽ ! دشمن نمبر پهريون سڎين ٿا
  !אشتياق אظهر جهڑא ماڻهو سنڌ אسيمبلي ۾ هئا ۽ سينيٹ ۾ به آهن

 ۽ אها به אهڑي وאهيات، ناجائز، غير قانوني ۽ غير אخالقي حركت رڳو پاكستان ۾ ڇو آهي
  سنڌ ۾ ۽ سنڌين خالف ڇو ٿي برقرאر رکي وڃي؟

هتي گھرج ٿي محسوس ٿئي ته پاكستان جي حاكمن ۽ حكمرאنن کان سوאل پڇجي، ته . 10
  سندن نظر ۾ هك پاكستانيَء جي سڃاڻپ ۽ وضاحت ڇا آهي؟

ُگولي جو هر ماڻهو، جيكو دعوي كري ته هو مسلمان - ڇا ڌر- ي آهي، كير به هجي، كٿي به هجٰ
 ُهجي، بس رڳو אهو چوي ته هو پاكستاني آهي، ته ڇا אهو پاكستاني۽ كهڑي به ٻولي ڳالهائيندو 

  )جي ها، ته ڇو؟ ۽ جي نه، ته ڇو؟(سڎيو ۽ سمجھيو ويندو؟ 
 كري، ته هو پاكستاني آهي ۽ ٰ ڇا موجوده ڀارت جو هر مسلمان رهاكو جيكڎهن אها دعوي-

  )جي ها، ته ڇو؟ جي نه، ته ڇو؟(تاني شهريت ڏني ويندي؟ کيس پاكسپاكستان ۾ رهڻ گھري ٿو ته ڇا 
 ڇا هاڻوكي بنگالديش جو كو به مسلمان رهاكو جيكڎهن پاڻ کي پاكستاني سڎڻ لڳي، -

  )جي ها، ته ڇو؟ ۽ جي نه، ته ڇو؟(ته ڇا هو پاكستاني ٿي پيو؟ 
ني ۾ مڃيو ويندو، جن كنهن زما يا، ڇا بنگالديش جي رڳو אنهن رهاكن کي پاكستاني -

 אتي وڃي قبضيگيريَء ۽ سازش ال فتنا אٿاريائون، אتي جي ٻوليَء ڀارت کان אوڏאنهن لڎ پالڻ كئي،
 جي باهه مچائي ويٺا ۽ نيٺ ۽ ثقافت کي لوئي نفرتن جي ڀت بيهاريائون، אتي ڦرلٹ ۽ دאدאگيريَء
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كوس ) جيكي مسلمان به هئا، ته پاكستاني به(فطري وحشي پڻي کان كم وٺي بنگالين جو 
كري، نه رڳو پاكستان جي אلهندي حصي جي رهاكن خالف ڌكار پيدא كيائون ۽ وڌאيائون، پر 
پاكستان کي ٹوڙڻ تي به مجبور كيائون ۽ هاڻي بنگالي حكمرאنن جي آڇ جي باوجود אتي رهڻ 

  )جي ها، ته ڇو؟(نه ٿا گھرن؟ 
مسلمان بنگالي אها  بهارين بابت نام نهاد پاكستاني هجڻ وאري هام جيان جيكڎهن كو به -

ًدعوي كري، ته هو به طبعا ۽ فطرتا پاكستاني آهي، بنگالديش کي نه ٿو مڃي ۽ هن پاكستان  ً ٰ
جي دهشتگردن ۽ علحدگي پسندن “ مكتي باهني”سركار ۽ بهاري قاتلن سان گڎجي אنهن جيان 

ني جي كوس ۽ بيحرمتي ۾ وڌي چڑهي حصو ورتو ۽ هاڻي بنگالديش ۾ نه، پاكستان ۾ پاكستا
  )جي نه، ته ڇو؟(ٿي رهڻ گھري ٿو، ته ڇا کيس پاكستاني شهريت نه ڏني ويندي؟ 

كٿي אيئن ته ناهي، پاكستاني حاكم ۽ حكمرאن پاكستاني هجڻ جو ٺپو كنهن نه كنهن 
ڏאنهن ) ۽ خاص كري سنڌ(بهاني رڳو אنهن ماڻهن تي هڻڻ گھرن ٿا جيكي ڀارت کان پاكستان 

ويا هئا، אتي جي حق پرست قومي تحريك کي كچلڻ ۽ باشعور لڎيندא رهن ۽ جيكي بنگال لڎي 
۽ هاڻي وري אهڑא ) پر ناكام رهيا(ماڻهن کي كهڻ ۾ پاكستاني حاكمن جا ٻانهن ٻيلي ٿي بيٺا 

ئي كي غليظ ترين مقصد پورא كرאئڻ ال سنڌ ۾ سندن سڎڻ ضروري ٿيو هجي؟ ۽ אهي غليظ 
، ته سنڌ دشمن قوتن کي مدد ڏئي، سنڌين کان ترين مقصد ٻيا كهڑא ٿي سگھن ٿا، سوא אن جي

سندن ڌرتي کسي، سندن قومي شعور کي چيڀاٹيو ۽ سندن نالو نشان مٹايو وڃي؟ سڀ سياسي 
  .سرت رکندڙ سنڌي אن کان سوא كو ٻيو بهاري گھرאئڻ جو مقصد نه ٿا سمجھن

 אسان کي هتي جائز طرح אهو سوאل אٿاري سگھجي ٿو، ته سنڌي אيئن ڇو ٿا سمجھن؟ אن ال
جائزو وٺڻو ۽ ورجائڻو پوندو، ته پاكستان ٺهڻ کان پو ڀارتي سرحدن منجھان بنگال ڏאنهن لڎي 

۽ אنهن ) ٰجن پاڻ کي مهاجر قوم دعوي كرڻ شروع كيو(ويل ۽ سنڌ ڏאنهن لڎي آيل پاكستانين 
אنن سان ملي پاكستان جي نظرياتي سرحدن جي محافظيَء جي دعويدאر پنجابي حاكمن ۽ حكمر

) بلتين، شينن، هنزن وغيره(جو بنگالين، سنڌين، بلوچن، سرאئيكين ۽ אترאدي عالئقن جي رهاكن 
جن جي هك حصي کي (بنگالي . ڏאنهن ۽ كجھ ڇڎڇوٽ سان پٺاڻن ڏאنهن رويو كيئن رهيو آهي

موجوده پياري پاكستان، אن کان אڳ نئين ) ع کان پو אوڀر وאرא پاكستاني سڎيو ويو1947
نئين ۾ ( ۽ אن کان به אڳ אولهه پاكستان کان هك هزאر ميل پري هئا، آباديَء ۾ אولهه پاكستان

پاكستان جي كل آباديَء کان گھڻا هئا، אتي وڃي آباد ٿيل ڌאرين خاص طرح ڀارتي ) پياري
ڀاڄوكڑن جي كل آبادي وٹن אٹي ۾ لوڻ برאبر هئي، تڎهن به بنگالي ٻولي ختم كري אتي جي 

-  قبضو كرڻ ۽ ڦرڻ لٹڻ، بنگالي عوאم جا عالمي توڙي אنساني حق لتاڙڻ، ونپيدאوאري وسيلن تي
ِبرאبري، هك جھڑאئي، هك جيترאئي(يونٹ ۽ پئرٹي  جي نالي ۾ کين غالم ۽ محكوم رکڻ ۽ ) َ

جيكي پنجاب ۽ پناهگير (نيٺ אنساني كوس ال موجودهه پاكستان جي حاكمن ۽ حكمرאنن 
سال صرف كيا ۽ بنگال جي سرسبز، آباد -23) تي ٻڌل آهنڦورو طبقن ۽ مظلوم قومن جي غدאرن 

 --- ُ۽ سون אپائيندڙ ڌرتيَء کي چيري ڦاڙي אن جو سڀ مال ملكيت ڦٻائڻ ال جيكو كجھ وٹن هو 
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هٿياربند قوتون، אيجنسيون ۽ بمن بارودن، ٹينكن ۽ هوאئي بمبارن کان وٺي سازش، ٺڳيَء، 
 آڻي کين ناس كرڻ جي كوشش كيائون ۽ نيٺ مكاريَء ۽ زور زبردستيَء تائين هرحربو كم

کين مجبور كيائون ته אهڑي ملك ۾ رهڻ کان ئي بان كن جنهن جا سمورא وسيال پنهنجن ئي هم 
  .وطنن کي چيٿاڙڻ ۽ چيڀاٹڻ ال كم אيندא هجن

۾ مون پاڻ درسگاهن جي אڏאوت کان אڳ جيل ) گلگت، بلتستان، هنزه وغيره(אترאدي عالئقن 
َאتي جو ٿاڻيدאر سنڌ جي گورنر کان وڌيك هلندي وאرو ۽ باאختيار . ي ٺهندي ڏٺوخانن ۽ ٿاڻن ک

كشمير جو אهو حصو جنهن کي . َشينا ۽ بلتي ٻولين جي אڃا سودو كا به لپي نه ٺهي آهي. آهي
پاكستاني حاكم آزאد كشمير سڎيندא آهن، אتي هك برگيڈير אتان جي صدر کان وڌيك باאختيار 

  .ل گذرڻ کان پو جي صورتحال جي هلكي جھلك سا43אها آهي . آهي
گھڻن ئي باشعور دאنشورن جو چوڻ آهي ته پنجابي . سرאئيكي قوم پاڻ کي گڎ پئي كري

ِحاكمن بنگالديش کان بهاري گھرאئي אتي آباد كرڻ جو جيكو سٹاُء سٹيو آهي، تنهن جو مقصد 
هيُء عالئقو אڄ . ڀاٹڻ آهيאتي جي אسرندڙ سياسي سرت ۽ غالميَء خالف جوجھد جي عمل کي چي

  .به سنڌ جي ڀيٹ ۾ گھڻو پوئتي رکيو ويو آهي
سچ אهو آهي ته خود پنجاب جي عوאم سان هك نموني ٿيل ظلم تي مون کي ڏאڍو ڏک ٿيندو (
مون پنجاب جي كيترن ئي ڳوٺن ۾ ڳوٺاڻن سان كچهريون كندي پنجابي ٻوليَء جي مٺاڻ . آهي

ِڙي لهجي جيان مٺي مٺي  سنڌيَء جي ال--- کي محسوس كيو آهي  ۽ هزאرين ٺيٺ سنڌي لفظن جو ِ
 حاكم ۽ حكمرאن طبقي ڀارتي ڀاڄوكڑن سان سلهاڙجي پنجابي ذخيرو رکندڙ، پر پنجاب جي

حكمرאنيَء جي شوق ۽ ڦرلٹ جي אنڌ ۾ אهڑي ڏאڍ ۽ . عوאم کان سندن ٻولي ئي کسي ورتي آهي
  .)אنڌير جو مثال دنيا ۾ شايد ئي ملي سگھي

 سال پو مليو، نه ته אهو ڄڻك هك مفتوح ۽ 20کي ته صوبي جي درجو به بلوچستان 
محكوم عالئقو هو ۽ ٻه ڀيرא مٿس پنهنجي ئي ملك جي فوج אهڑي ئي كاهه كري چكي آهي 

אن کان وڌيك بدتر مثال ٻيو كهڑو ٿي . جيئن جنگ جي حالت ۾ دشمن ملك سان كئي وڃي
  سگھي ٿو؟

  : کي پنهنجا سور ساريا پيا آهنجيستائين سنڌ جو تعلق آهي، سنڌين
  سرجيس تان سور،

  .ساماڻي تان سک ويا
ٻولي، ثقافت، معيشت ۽ سياست، ڏאڍאئي ۽ دهشتگرديَء جي حوאلي سان جيكو كجھ هتي 

ًمون کي خصوصا چوڻو אهو آهي ته كيڎي نه אتفاق جي ڳالهه آهي جو . بيان كبو، אهو ورجاُء هوندو
ي אڳوאڻن جي حوאلي سان جيكي به روسي ۽ ڀارتي אيجنٹيَء، سنڌين تي عوאم ۾ غير مقبول سياس

علحدگي پسنديَء وغيره بابت אلزאم آندא ويا، אنهن مان هك کي به ثابت كرڻ جي جرئت אڄ ڏينهن 
אيتريقدر جو جھور پوڙهو سنڌي . تائين پاكستان جي حاكمن ۽ حكمرאنن کي نه ٿي آهي

ين سر، پاكستان ٹوڙڻ جي تهمت هيٺ نظربند سياستدאن جي אيم سيد گذريل ڏهن مهينن کان نئ
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ڀارتي ۽ روسي אيجنٹي، علحدگي . آهي، پر کيس عدאلت ۾ پيش كرڻ جي همت نه ٿي كئي وڃي
پسندي، دهشتگردي وغيره وغيره جھڑא אلزאم ته سنڌين تي مڑهيا ويا، پر هاڻي شايد رب پاכ سنڌين 

ڀارتي אيجنٹ ۽ علحدگي پسند ته پكا پختا، سڌא سوאن، سڳ سوڌو پكڑيل : جي پاسي پيو وهي
ٰغالم مصطفي کر ۽ ٻيا كيترאئي صاحب אقتدאر ماڻهو پنجاب جي حاكم طبقن مان ۽ אلطاف 

אذيت گھر، دهشتون، . ظاهر ٿي پيا آهنحسين پنهنجي دهشتگرد ٹولي سميت אردو ڳالهائيندڙن مان 
۽ کي ٹوڙڻ ) طرح پاكستان۽ אهڑيَء ( كوس، هٿيارن جا ذخيرא، سنڌ زوريَء אوڳڑ، ڀتو، عقوبتون،

 جا ذميوאر ته אهي آهن جيكي حق אن جو هك حصو ڄاڻايل دشمن نمبر پهرين جي حوאلي كرڻ وغيره
 جا دوستيَء جھڑن مقدس نعرن ۽ پاكستان سان حبدאريَء- ۽ אنسان-אمنپرستيَء، جمهوريت پسنديَء، 

َ آخري سڌ ته حاكمن جي رڌڻي אلطاف جي. ٺيكا کنيو אنهن جي آڙ ۾ سنڌين خالف رڻ تپايو ويٺا هئا
  .۾ رولو وجھي ڇڎيو آهي

 ۽ אهو سڀ كجھ ظاهر كندڙ پاكستاني حاكمن ۽ حكمرאنن جي نظر ۾ سڀ کان وڌيك -
  .ُکي جيكڎهن كوڙو سمجھيو وڃي ٿو ته אهڑو אعالن ترت كيو وڃيڀروسي جوڳا אدאرא آهن، جن 

 جا אفوאهه אٿاري ۽ سازشون َאهو نوאز شريف ئي ته هو جنهن پنجابين جي پڳ کي باهه لڳڻ
كري ووٽ ڦيرאئي پنهنجي پاسي كرאئي، هاڻي پكو پاكستان پرست ٿيو ويٺو آهي ۽ صوبائي 
ُخودمختياري وٺڻ ال وڏא نعرא هڻي پنجاب بئنك ۽ پنجاب ٹي وي ٺاهڻ جي حد تائين ته هو ئي وڌي 

جا حق گھرڻ جي ڏوهه جيكڎهن سنڌي، بلوچ، پٺاڻ ۽ بنگالي رڳو صوبائي خودمختياري . ويو هو
۾ علحدگي پسند ۽ ڀارتي אيجنٹ سڎيا پئي ويا، ته نوאز شريف پنهنجي ٹولي سميت ڇا سڎجڻ 

  گھرجي؟
سنڌ ئي آهي، جتي אهو אكيلو مثال پيش كري سگھجي ٿو ته אتي قائم مقام وڏو وزير אهو 

م ۽ بي عزتي ٿيو، جنهن جو الڳاپو אنهن سان هو جيكي پاڻ کي سنڌي يا پاكستاني سڎאئيندي شر
جيكي پاكستاني ۽ مسلمان به (جيكو كيترن ئي سنڌي ۽ אردو ڳالهائيندڙن . ٿا محسوس كن

خالف دهشتگردي، قتالم ۽ ٻين ڏوهن ۾ ملوث آهي ۽ غدאرאڻو كرאدאر אدא كندي پنهنجي ۽ ) آهن
 سنڌ ۽ پاكستان کي אهڑيون سنڌ جي אهم غدאرن تي جن جي سازشي كرتوتن ۽ بدنيتن جي كري

  .ن ۽ چٹيون سهڻيون پيون آهنجٺيو
אكثر كري אنهن جي حوאلي رهيا سنڌ ۾ گورنر ۽ ٻيا كيترאئي سركاري عهدא عام طرح ۽ 

 ناهي، ڇا پنجاب ۽ پختونخوאهه ۾ אهڑو عمل بردאشت كيو آهن جن جو وאسطو سنڌ ڌرتيَء سان
  ويندو؟

 بنگال جيتري بقول هك رٹائرڊ جنرل جي، جنهن سنڌ جو نمك به کاڌو آهي، سنڌ אسان کان
پري ناهي، אتي جنهن وقت چاهيون ۽ جيئن چاهيون، پهچي سگھون ٿا، سنڌين جو وڏيركو طبقو 

جيكا (مهاجر قومي موومينٹ ٺاهي آهي ۽ سياستدאن ويكائو مال ۽ אسان جو غالم آهي ۽ אسان ئي 
  ؟!ي، كاڏي ويندא سنڌ)جي ٹيك جي زور تي سنڌين مٿان مڑهيل آهي هٿيارن، دهشتگري ۽ אسان

ڇا پنهنجي ئي وطن جي هك ٹكري ۽ אن جي رهاكن ڏאنهن رويو ۽ سوچ אهڑي رکي 
جيكي אهڑيون سوچون . سگھجي ٿي؟ يا هيُء كنهن ڌאري ۽ دشمن ملك جو ذكر كيو پيو وڃي
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رکن ٿا، ٻڌن ٿا، پالن ٿا ۽ پسند كن ٿا، אنهن کي ڇا سمجھڻ گھرجي؟ ۽ جنهن عالئقي ۽ אن جي 
  ن ٿا، אنهن کي كهڑي حيثيت ڏيڻ گھرجي؟ماڻهن ڏאنهن אهو رويو رک

ڇا אڃا به אها گھرج ناهي، ته پاكستان جي تشريح بابت گھر كندي، پاكستان جي حكمرאنن 
  کي عدאلت ۾ سڎאيو وڃي؟

אهي پنهنجي ئي ملك جي ماڻهن مٿان فوجي مهمون ۽ مارشل ال، אهي دهشتگرد ۽ ڀاڙيتو . 11
ازشون، بدمعاشيون، אرهه زورאيون، ڦرلٹون ۽ ٺڳيون، قاتل، אهي وكاڻل وڏيرא ۽ سياستدאن، אهي س

אهي تركتال ۽ تهمتون جڎهن سنڌ، سنڌي قوم ۽ عوאم کي، אنهن جي جدوجھد، جذبي ۽ سجاڳيَء 
کي، سندن شرאفت، تقدس ۽ אيمان کي ۽ אنهن جي وطن دوستي، جمهوريت پسندي ۽ سامرאج 

ين جي ڳاٹي ۾ هك ٻيو، وאڌو ٹوڙهو دشمنيَء کي چيڀاٹي، چٿي ۽ لوڙאئي نه سگھيون، تڎهن سنڌ
 جو کٹرאڳ کرو كيو ويو آهي؟“ كڦاٿل پاكستاني”وجھڻ ال  

  جو مطلب ڇا آهي؟) אسٹرئنڈيڈ(“ كڦاٿل”אنهيَء 
جو لفظي مطلب אهو آهي، ته كو ساهوאرو، كنهن אڻ ڄاتل هنڌ كنهن אڻ ) Stranded(אسٹرئنڈيڈ 

يئن سمنڈ ۾ سير سفر كندي جهاز جو ج. ڏٺل، אڻ كٿيل آفت ۾ אڙجي، אن جي ور چڑهي وڃي
ُكنهن אوچتي طوفان ۾ ڦاسي، كنهن אڻ ڄاتل ٹكريَء سان ٹكرאئجي يا كنهن אڻ ڏٺل كن ۾ 

سماجي طرح אهو لفظ אنهيَء ماڻهو يا ماڻهن جي ٹولي ال كم אچي سگھي ٿو -سياسي. אڙجي وڃڻ
 אوچتي مصيبت ۾ ڦاسي جيكو پنهنجي ڏيهه مان كنهن كارج ال ڏيساور ويو هجي ۽ پو كنهن

كم آندو وڃي ٿو ۽ ) آيل/گھيري ۾ ڦاٿل(אسٹرئينڈيڈ جي متبادل طور אردو ۾ محصور . ويو هجي
بهاري، אهي ماڻهو جن אڄ تائين موجود پاكستاني نالي رياست . بهارين سان الڳاپيو ويندو آهي

، نه كڎهن אن کان نه אتي ڄاوא نه نپنا، نه אن سان سندن كو وאسطو ۽ وڙو. كڎهن ڏٺي ئي ناهي
ُٻاهر ويا ۽ نه ئي وري كنهن אڻ ڄاڻايل אوٿ ۾ ڦاٿا تن کي كيئن ٿو گھيري ۾ آيل كڦاٿل يا 

ڇا کين . אسٹرئنڈيڈ سڎي سگھجي؟ אهي ته پاكستانين، مسلمانن ۽ אنسانن جا قاتل ۽ ڏوهاري آهن
  !ڑو ٿيڻ گھرجيخبر نه هئي ته قاتل، وحشيَء، زאنيَء، چور، ڌאڙيل، بدمعاش ۽ غدאر جو حشر كه

אنهن قاتل بهارين جي אنسانيت سوز ظلمن باوجود کين بنگالديشي حكومت وڏي دل ڌאري، 
אنسانيت جي ناتي، کين ماڻهو ٿي رهڻ ال، جيكي آڇون كيون ۽ سهوليتون ڏنيون آهن تنهن 
نرم دل رويي کي ڏسندي אسين بنا كنهن هٻك جي چئي سگھون ٿا، ته بنگالي عوאم ساڻن وڏא وڙ 

گھٹ ۾ گھٹ کين . هي بدمعاش ته אن الئق به نه هئا، جو سندن كو نالو نشان ڇڎجي ها. يا آهنك
كيل ڏوهن جي وאجبي سزא ته אوس ملڻ گھرجي ها، پر کين رهڻ، كمائڻ ۽ جيئڻ جي فرאخدالڻي 

  .آزאدي ڏني وئي
ن قومي אخبارون ۽ بهاري پرست دهشتگرد אن سلسلي ۾ هك ٻيو لفظ به אكثر كم آڻيندא آه

  “!كئمپون ۾ محصور پاكستاني/كئمپ”۽ אهو آهي 
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אپ هلندي پكڑجندڙ كجھ دهشتگردن جي گرفتاريَء خالف -אڄ كلهه، سنڌ ۾ آپريشن كلين
ِمظالم كي چكي ۾ پستي هوئي مهاجر” جھڑي لفاظي ڄاڙي بازي ۽ زٹاماريَء کي ذهن ۾ “ َ

  .بابت به سوچڻ گھرجي“ كئمپون ۾ محصور پاكستاني”رکندي، 
كئمپ . אنگريزي لفظ آهي جيكو كيترين ئي معنائن ۽ مفهومن ۾ كم אچي ٿو“ كئمپ”

سپاهي، אسكائوٽ، کوجنا (אها جڳهه يا אهو ميدאن يا عالئقو جتي ماڻهو : ٰجي هك معني هيَء آهي
َكجھ عرصي ال تنبن يا جھوپڑي ) كندڙ، موكل گذאريندڙ يا كنهن به خاص كم سان ويل ماڻهو

َسندن ٺيكيدאر אهو . اپي هيَء لفظ لکڻ جو مطلب سمجھڻ كو ڏکيو ناهيبهارين سان الڳ. ۾ رهي
۾ خيمن، تنبن، النڍين ۽ جھوپڑين ۽ عام شهري ٻڌאئڻ گھرن ٿا ته هي بهاري كسمپرسيَء ۽ بدحاليَء 

قاتل بهارين سان .  ميدאنن ۾ ڏوجھرن ڀري حياتيَء جا ڏينهن ڏوري رهيا آهنسهولتن کان وאنجھيل
 ال قومي אخبارون بنگالديش جي پوئتي پيل وسندين جي پٺئين پاسي جا همدردي جا ڳڻ ڳائڻ

كجھ فوٹو به ڇاپينديون آهن ۽ אيئن محسوس كرאئڻ جي كوشش كنديون آهن ڄڻك هر بهاري 
  .אهو سڀ كجھ سرאسر كوڙ آهي. אهڑن ئي گندن عالئقن ۾ رهي پيو

! جو ذكر كهڑو كجي) نگرن(پوئتي پيل ملكن ۾ هزאرين אهڑن پاڙن، ڳوٺن ۽ ننڍن شهرن 
ٿر ۽ كاڇي جو به ذكر نه  ٿا كريون، پر پاكستان توڙي بنگالديش جي هر وڏي شهر ۾ אهڑא 
. سوين پاڙא موجود آهن، جتي عام شهري حياتيَء جي سهولتن جو نالو نشان ئي موجود ناهي

 ع جي خصوصي پرچي ۾ بهارين بابت جيكا رپورٽ ڇپي هئي، אن مان نتيجو كڍي1990هيرאلڈ 
سگھجي ٿو ته هزאرين بهاري كروڙين بنگالين، ڌرتيَء جي حقيقي وאرثن جي ڀيٹ ۾، وڌيك بهتر 

رڳو ڊאكا، بنگالديش ۾ موجود ٻه بهاري كئمپون ڊאكا جي بهترين . حياتي گذאري رهيا آهن
 پكيون ---سهولت مليل پاڙن مان هك آهن، جيئن كرאچيَء ۾ گلش אقبال ۽ حيدرآباد ۾ هيرآباد 

كئمپ ۽ ڊאكا جي پاڙي . يكرא رستا، سٺيون سهولتون، روزگار جا هزאرين موقعا وغيرهجايون، و
جنهن به ماڻهوَء کي فضيلت سان رهڻو ۽ אيماندאريَء سان ڌنڌو كرڻو آهي، . ۾ وڏو فرق آهي

بنگالي هجي يا بهاري، بنگالديشي حكومت كو به فرق نه رکيو آهي، باقي جيكي بدمعاش، چور، 
۽ دهشتگرد آهن، جن ال سڄيَء دنيا جي هر ملك ۾ كا نه كا سزא مقرر ٿيل آهي، ُلچ، ڌאڙيل، ٺڳ 

تن کي بهاري هجڻ كري آجو ۽ خدא جي كا خاص مرאعات يافته مخلوق سمجھيو وڃي، אهو 
אن قسم جا مجرم ماڻهو אهڑن عالئقن ڏאنهن لڎڻ گھرن ٿا جتي قانون کان محفوظ . ممكن ناهي

 کين پاكستان ۽ پاكستان ۾ سنڌ جي كرאچيَء کان وڌيك رهي، جاوא كري سگھن ۽ אن ال
אن كري ئي هت אچڻ گھرن ٿا ۽ אن . محفوظ سياسي قلعو دنيا ۾ ٻيو كٿي به نظر نه ٿو אچي

  .كري ئي هتان جا قاتل، دهشتگرد ۽ نمك حرאم کين هت گھرאئڻ گھرن ٿا
ها آهي، جو كوئا تازين خبرن موجب ڀارت جي بهار صوبي ۾ عام ماڻهن جي به حالت א. 12

ٰسڀاڻي אنهن مان سوين، هزאرين ماڻهو אها دعوي كري سگھن ٿا ته . پكڑي پيٹ جي باهه אجھائن ٿا
ِجيئن ته سندن ناني، چاچي، ماميَء، ماسيَء، جو فالڻو كي فالڻو אوالد، جيكو مائٹيَء ۾ אسان جو 

يا (هيو پيو آهي ۽ אسين فالڻو كي فالڻو ٿئي، پاكستان ۾ گذريل אڌ صديَء کان پاكستاني ٿيو ر
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ڀارتي حكومت جي ناروא ظلمن ۽ تشدد سبب אتي لڎي وڃي نه سگھياسون، پر آهيون ) אسان جا وڏא
َدل و جان سان پكا پاكستاني، جن جي وڏڙن پاكستان ٺاهڻ ال پنهنجون حياتيون قربان كري 

ن ٿا، پر ڇا كيون ڇڎيون ۽ هاڻي אسين پاكستان، پنهنجي جان کان پياري وطن ۾ وڃي رهڻ گھرو
جو هتي محصور ٿي ڦاسي ويا آهيون جنهنكري عالم אنسان جي ٺيكيدאر الرڊ אينلس ۽ عالم 
 ،אسالمي جي سربرאهن ۽ پاكستاني ڀائرن کي گھرجي ته אسان جي وאهر كن ۽ پهر وهن، ته پو

ِڀارت كي كئمپون ۾ ”پاكستان جي حاكم ۽ حكمرאنن وٽ كهڑو سبب هوندو جو کين 
  کان سوא كو ٻيو نالو ڏئي سگھن؟“ اكستانيمحصور پ

بدقسمتيَء سان سنڌين جي پتيَء ۾ آيا يا אنهن جي كنڌ تي چڑهي ويا آهن قائم علي شاهه، 
אهي . ٰمحمد خان جوڻيجي، غالم مصطفي جتوئي، ڄام صادق ۽ مظفر حسين شاهه جھڑא ليڈر

  سڀاڻي كهڑو جوאب ڏيندא، کين  محصور پاكستاني سڎيندא يا نه؟
َموجوده ڀارتي سرحدن منجھ نام نهاد مذهبي جھيڑא گذريل ڏيڍ سو سالن کان هلندא پيا . 13

 אچن ۽ كنهن نه كنهن بهاني تيستائين جاري رهڻا آهن جيستائين روאدאري، سهپ ۽ سڀني ال
برאبر مذهبي آزאدي مڃڻ بدرאن ڌڙي بندي ۽ كٹر عقيدي پرستي موجود آهي، جنهن جو هر پوئلڳ 

سڀاڻي جيكڎهن ڀارت ۾ . ي ئي دين، ڌرم يا فرقي کي حاكم ۽ باالتر ڏسڻ گھري ٿورڳو پنهنج
سنڌ جي ) جيكي پياري پاكستان جي آباديَء جي ٻيڻ کان به وڌيك آهن(كروڙ مسلمان -26رهندڙ 

ٰدهشتگردن ۽ بنگالي عوאم جي قاتلن جيان אها دعوي كن ته אسان جي وڏڙن جي قربانين صدقي ۽ 
 نتيجي ۾ ئي پاكستان ٺهيو هو، אسان جا مٹ مائٹ هندن جي تشدد سبب אنهن جي جدوجھد جي

پاكستان لڎي ويا، پر אسين كافرن جي گهيري ۾ אڙجي هتي ئي ڦاسي رهجي ويا آهيون، 
ِدٻ دينو تي درخوאست”تنهنكري אسان کي كڦاٿل پاكستاني سڎيو ۽ سمجھيو وڃي ۽  جيان “ َ

جيكي אن ڌنڌي ۾ كروڙين رپيا ( سرپرستن مسلمان ملكن جي سربرאهن، بهارين جا پرڏيهي
۽ پاكستان جي حاكمن ڏאنهن نياپن سنيهن جي ڊڙي الئي ڏين، ته پو ) كمائي رهيا آهن

پاكستان جي حاكمن ۽ حكمرאنن وٽ كهڑو سبب هوندو ۽ كهڑي تشريح كري کين كڦاٿل 
  پاكستاني نه سڎيندא؟

ڻهو كڦاٿل پاكستاني هجڻ جي بلكل ساڳيَء طرح بنگالديش جا سمورא بيروزگار ما. 14
درخوאست دאخل كري سگھن ٿا، پو سركار وٽ كهڑو سبب هوندو، جو کين پاكستاني نه 

  سمجھي؟
پاكستاني حاكمن ۽ حكمرאنن تعليم تي سالياني خرچ جي ٻيڻ جيترא پئسا خاندאني . 15

 پياري پاكستان جي ع تائين2015رٿابنديَء جي پروپئگنڈא ال سيڑאئي رکيا آهن ۽ ڊيڄارين پيا ته 
پيارو . كروڙ ٿي ويندي ۽ אن جي كري آڏو אيندڙ مسئلن کي منهن ڏيڻ ممكن نه هوندو-24آبادي 

پاكستان אڳ ئي منجھيل مسئلن جي ڄار ۾ ڦاٿو پيو آهي ۽ حاكم ويٺا אيڈهاכ بنيادن تي كم 
رسمي سركار جي حالت אها آهي جو گذريل چئن سالن ۾ هك نوكري به فضيلت وאري . ٹپائين

مهانگائي ڏينهون ڏينهن حرאمخور ۽ گبر سيٺين جي پيٹن جيان . طريقي سان نه ڏئي سگھي آهي
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پرڏيهه مان پنڻ ۽ قرض وٺڻ کان سوא وک وجھي نه ٿا . كارو ڌن אڇو ٿي ويو. وڌندي پئي وڃي
نفعيدאر كارخانا نجكاري جي ور چڑهي ويا ۽ بوگس فئكٹريون ڦندو ٿي ڳاٹي ۾ پئجي . سگھن
هر سركاري توڙي نجي کاتي جي هيٺين سطح وאري نوكري كندڙن پارאن هڑتالون ۽ . آهنويون 

رڳو سترهين . אحتجاج پيا هلن ۽ אهي بک ۽ אڻپورت وאري حياتي گذאرڻ تي مجبور كيا پيا وڃن
هزאر کان وڌيك درخوאستون پهچن -75گريڈ ۾ نوكرين وٺڻ جي الئق پر بيروزگار ماڻهن جون 

ڌאڙא، چوريون، . ٹ سطح تي كهڑو حال هوندو، تنهن جو كاٿو كرڻ ڏکيو ناهيٿيون، ته אن کان گھ
ڦرلٹ، ڀتا، چندא، رشوت، مٿكي ۽ منٿلي אيترא ته وڌي چكا آهن جو אنهن کي منهن ڏيڻ ال فوج 

אهڑيَء حالت ۾ لکين بهارين جو كٹك گھرאئڻ، אن کي پاكستاني . کي ميدאن ۾ الٿو ويو آهي
 موجود مسئلن ۾ אڃا به هٿرאدو وאڌאرو كرڻ جو مقصد ڇا آهي؟ ڇا אها عوאم جي كنڌ تي چاڙهڻ ۽

پاكستان ۽ אن جي حقيقي قومن سان دشمني ناهي؟ אهڑن پاكستان دشمن عملن جي ذميوאرن کي 
  آڏي پڇا هيٺ ڇو نه آندو وڃي؟

هتي אها ڳالهه ياد رکڻ گھرجي، ته هن وقت تائين پاكستان سركار، بهاري پرستن يا אن جي (
گھٹ ۾ گھٹ سندن אنگ ساڍא ٹي لک ۽ . لفن پارאن، بهارين بابت پكا אنگ אکر نه ڏنا ويا آهنمخا

  .)وڌ ۾ وڌ لڳ ڀڳ سورهن لک ڄاڻايو ويو آهي
سركار وڏي وאت ٻٹاكون پئي هڻي ته گھرאئجندڙ بهارين کي پنجاب ۾ رهايو ) אلف. (16

جيكي پنجابين جي پڳ . ويندو ۽ אتي ئي سندن روزگار وغيره جي مسئلن کي حل كيو ويندو
کي باهه يا دאغ لڳي وڃڻ جا هاوאڻا پکيڑي، غيرت جي باهه אوڳاڇيندڙ مجسمو بڻجي، אکيون 
ڦوٹاري ۽ ڳاڙهيون كري پنجابين کي روزگار جي ضمانت ڏيڻ جا ڍنڍورא ڏئي رهيا هئا، ڇو 

ٺڳي ۽ پنهنجي قوت کي پاڻي نه ڏئي سگھيا آهن؟ ڇا אها پنجابي عوאم سان سرאسر بدمعاشي، 
غدאري ناهي؟ پنجابي ويچارא جيكي پنهنجي گھر گھاٽ ۽ אوڙي پاڙي ته ڇا، پنهنجي صوبي ۽ 
ملك کان پري روزگار جي ڳوال ۾ ڌكا کائيندא وتن، אڳ ۾ אنهن جي روزگار ۽ رهائش جو بلو ڇو 

  نه ٿو كيو وڃي؟ ڇا אهي سندن هم وطن ۽ پاكستاني ناهن؟
ر جو بلو كري سگھجي ٿو، ته پهريائين پنجاب جيكڎهن لکين بهارين جي رهائش ۽ روزگا

ڏאنهن لڎي ) جيكا بيروزگاريَء ۽ مسئلن جو بيتاب سمنڈ بڻجي وئي آهي(مان خاص طرح سنڌ 
ڇا پنجاب جي حاكمن وٽ אيترא ۽ אهڑא وسيال آهن جو . אيندڙ پنجابين جو بلو كري ڏيکاريو وڃي

هنجي ئي زمين تي سندن گھر گھاٽ پنهنجي ئي صوبي جي دאئمي، فطري ۽ تاريخي رهاكن کي پن
  ويجھو آباد رکي سگھي؟

ٰسركار جي אن دعوي ۾ كجھ ٿوم تڎهن نظر אچي ها جڎهن وٹن روزگار ۽ אجھي جا אيترא ته 
َججھا وسيال موجود هجن ها، جو پاكستان جي ٻين صوبن ئي نه، پر ٻين ڏيهن کان به ماڻهو 

ٰسركار جي دعوي تي ! گا ته אبتي پئي وهي پر گن--- אچن ها ) پنجاب(روزگار جي ڳوال ۾ אتي 
  ڀروسو كري سگھجي ٿو؟

אها كهڑي ضمانت آهي جنهن جي بنياد تي مڑهجندڙ بهارين کي پنجاب ۾ ئي رهڻ تي ) ب(
مجبور كري سگھبو؟ ڇا کين جدא نموني جو پاسپورٽ ۽ سڃاڻپ كارڊ ڏنو ويندو؟ ڇا پنجاب جي 
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سنڌ جي سرحدن تي چوكيون مقرر كيون رهاكن کان سنڌ ۾ אچڻ جو سبب پڇي سگھبو؟ ڇا 
 آڏي پڇا ٿي سگھندي ۽ غير قانوني ۽ ناجائز طرح سرحد پار كنديوينديون جتان אكرندي کانئن 

کين پكڑي سزא ڏئي سگھبي؟ يا، ڇا אنهن جي نرאڙ تي پنجاب جو رهاكو بهاري لکيل هوندو؟ 
نهن אچڻ کان جھلي نيٺ אهو كهڑو طريقو آهي، جنهن وسيلي مڑهجندڙ بهارين کي سنڌ ڏא

  سگھبو؟
چوكين، فوجن،  سالن دورאن جيكي حاكم ۽ حكمرאن سرحد بندين، 50 گذريل )ث(

אيجنسين ۽ پوليس جي زبردست پهري ۽ طاقت باوجود غير قانوني אيندڙ لکين ڌאرين کي 
۽ ڄاتل سڃاتل پنجن ) ۽ نه ئي كڍي سگھن ٿا( پاكستان منجھ אچڻ کان جھلي نه سگھيا 

۽ אنهن جي گرفتاري ال لکين (אيجنسين جي سهكار باوجود پكڑي نه ٿا سگھن -22دهشتگردن کي 
طريقو ٺاهي ) ؟!۽ كهڑو(، אهي كيئن كو אهڑو )رپين جي اللچ وאرא پوسٹر ۽ אشتهار پيا ورهائن

سگھندא جنهن وسيلي مڑهجندڙ بهارين کي سنڌ ۾ אچڻ کان جھلي سگھجي، جڎهن ته אنهن جا عزيز 
ي ڳڻپ ۾ سنڌ جي مختلف حصن تي قبضيگير نيت رکندي رهيا پيا آهن ۽ مائٹ אڳ ئي لکن ج

  .ويٺا دهشتگرديون، سازشون ۽ قتالم كن
سجاڳ سنڌي ماڻهو سمجھن ٿا ته بهارين کي گھرאئي هتي مڑهڻ نه رڳو سنڌ، پر ) ج(

هي אهي ئي ته آهن جن אختيار نه هوندي به قانون کي هٿ ۾ کنيو ۽ . پاكستان سان به دشمني آهي
) پاكستاني(، هم وطن )مسلمان(אنهن ماڻهن سان بي پناهه ۽ אڻ ڳڻيا ظلم كيا جيكي هم مذهب 

مٿن . אنهن پنجاهه لک بنگالين جو ته رڳو كوس كيو آهي ۽ ٻيا ڏوهه ڌאر. ۽ سندن محسن هئا
خونن، زنائن، ڌאڙن، چورين، ڦرلٹن، سازش ۽ ملك ۽ قانون سان غدאرين جا لکين كيس پوڻ ۽ 

 پاكستان جي وڏي آباديَء وאري אڌ کي تباهه كرڻ ۾ سندن. گھرجنوאجبي سزאئون ملڻ אنهن موجب 
  .אهي ملك جا غدאر ۽ אنسانن جا دشمن آهن. به هك وڏو حصو آهي

سندن مائٹ جيكي پڻ کانئن هر بڇڑאئيَء ۾ ٻه وکون אڳتي آهن، אنهن جي سڀني ڏوهن جو 
وڙڻ ۽ אن جو هك حصو ڀارت جي حوאلي ذكر ته محض ورجاُء هوندو، پر אهي به پاكستان کي ٹ

. كرڻ جي بدنيت رکيو ويٺا هئا ۽ אن ال ئي دهشتگردي ۽ كوس جي بازאر گرم كري رکي هئي
  .، هي به ملك جا غدאر ۽ אنسانن جا دشمن آهن)אهڑא ثبوت پاڻ فوج پڌرא كيا آهن(

  جڎهن ٻئي پاڻ ۾ ملي ويا، ته باقي بچيل پياري پاكستان جو ڇا ٿيندو؟
جيكڎهن پاكستاني حاكمن ۽ حكمرאنن پنهنجي ملك ۽ عوאم سان غدאري ۽ دشمني . 17

كرڻ جو پكو پهه كري ئي ورتو آهي ۽ پنهنجي چوڻ موجب بنگالي عوאم جا قاتل گھرאئي 
جي كنڌ تي سوאر كرڻا ئي آهن ۽ سنڌ ڏאنهن אنهن جي אچڻ کي ) ًخصوصا سرאئيكين(پنجاب 

  :باقي وڃي بچي ٿو تهروكي به سگهبو ته پو هك ئي طريقو 
هجي، ۽ سنڌ جي سرحدن جي ) sovereignسوورين، (ٰ سنڌ حكومت پنهنجو אقتدאر אعلي رکندڙ -

 سنڌ  جي پنهنجي، خاص طرح وطن دوست سنڌين تي ٻڌل .سنڀال سنڌ حكومت جي حوאلي هجي
سنڌ جا . ملٹري ۽ پوليس هجي، جيكي سرحدن ۽ گھريلو قانوني مسئلن جي سنڀال كري سگھن
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نهنجا ڏيهي قاعدא ۽ قانون هجن ته جيئن سمگل ٿي دאخل ٿيندڙ ناجائز ۽ غير قانوني پرڏيهين کي پ
ِسنڌ جو سكو مخصوص هجي جنهن جي مٹاسٹا . جھلي، بند كري، سزא ڏئي ۽ موٹائي سگھجي

سنڌ ۾ ئي ٿي سگھي ته جيئن جيكو ناڻو سنڌ کان ٻاهر موكليو وڃي אهو هر حالت ۾ سنڌ 
هوאئي، سامونڈي ۽ خشكيَء جا رستا، ۽ אنهن (سنڌ ۾ ڳنڍپ جا وسيال . אچيحكومت جي ڌيان ۾ 

سنڌ حكومت جي نگهباني هيٺ هجن، ۽ ٻيا ) تي هلندڙ سموري ٹرئفك، ٹيليفون، ريڈيو وغيره
  .ضروري אپاَء جيكي سنڌ حكومت مناسب سمجھي

نه ٿيا َپاكستان جا حاكم ۽ حكمرאن جيكڎهن אکين تي پٹي ٻڌي אنڌ جي گھوڙي تي سوאر 
  .آهن، ته کين ملك جي ۽ عوאم جي ڀالئيَء بابت ٻيهر سوچ ويچار كرڻو پوندو

 אسيمبلي ميمبرن، قانوندאنن، سياستكارن ۽ سرنديَء وאرن سنڌ جي گهڻگھرن کي سنڌ ها
كورٽ ۾ هك يا هك کان وڌيك كيس دאخل كرڻ گھرجن، جنهن ۾ پاكستان جي حكمرאنن 

گھري وڃي ۽ جيستائين אهي كا وאضح، مناسب ۽ قابل کان پاكستانيَء جي وصف ۽ وضاحت 
قبول وصف ۽ وضاحت بيان كن، تيستائين پاكستان کان ٻاهر، هك هزאر ميل پري، هك ٻئي 
ملك بنگالديش ۾ אتي جي رهاكن ال ٺهندڙ ناجائز پاكستاني پاسپورٹن خالف אسٹي آرڊر ورتو 

 پاسي، جيكڎهن پاكستاني حاكم ۽ ٻئي). ۽ يقيني بڻايو وڃي ته אن تي عمل ٿئي پيو(وڃي 
جيكو (ُحكمرאن سنڌ جي آوאز ۽ אحتجاج کي عزت ڏيندي بهارين جي آبادكاري کان مڑي وڃن 

پو ته وאهه وאهه، پر جي هروڀرو نه ٿا مڑن ۽ کين پنجاب ۾ محدود ) في אلوقت ناممكن لڳي ٿو
موجب אنهن کي سنڌ ۾ رکڻ گھرن ٿا، ته אهڑين ضمانتن جو بندوبست كرאئي ورتو وڃي، جنهن 

אچڻ ۽ آباد ٿيڻ تي ناجائز ۽ غير قانوني سڎي ۽ سمجھي، אهڑن ناجائز ۽ غيرقانوني ڌאرين کي 
وאجبي سزאئون ڏئي، سنڌ مان تڑي كڍي سگھجي، ۽ אهو پڻ وאضح ٿيڻ گھرجي، ته ڌאرين کي 

  .۾ گھرאئڻ سنڌ ئي نه، پر پاكستان سان دشمني ۽ غدאري آهي) يا سنڌ(پاكستان 
  

  ع تائين،1992ڊسمبر - 6ع کان 1992ڊسمبر -3ڳو، جا(
  )چئن قسطن ۾ ڇپيل

 
 

  
  

ئ ا دا  ئ ئن  ئري   ئري رو ئ ب ئ-ب     ب

 
بنگالديش مان قاتل بهارين جا كٹك سنڌ تي كڑكي رهيا . سنڌ مٿان نئين كاهه جاري آهي

  دא؟سنڌي ماڻهو ڇا هن ڌאري لشكر جو مڑس ٿي مقابلو نه كن. آهن
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אڳوڻي زماني ۾ به قبيلن، قومن ۽ ملكن تي كاهون ۽ چڑهايون ٿينديون هيون ۽ هاڻي به 
אڳوڻي زماني ۾ ههڑي كاهه جو ٻڌي جبلن جي چوٹين تي وڏא مچ ٻاري سڄي قبيلي . ٿين پيون

ملك جي كنڈ كڑڇ ۾ تيز . کي خبردאر كيو ويندو هو ۽ مقابلي ال گڎ ٿيڻ جو سڎ ڏنو ويندو هو
جيكي جتي هوندא هئا אهي אتي پنهنجا ذאتي سڀ كم ڇڎي، كلي كوڏيا . د ڊوڙندא هئارفتار قاص

كونڌر . ٿي، دشمن سان مقابلي ال جنگ جي ميدאن ڏאنهن ڊوڙندא هئا ۽ سڀني کي للكاريندא هئا
. كنڌ كپائي ديس ۽ قوم تان سر گھوري سرها ٿيندא هئا يا نيٺ دشمن کي ماري مڃائيندא هئا

ا، يوناني ۽ אيرאني كاهه كندڙ كٹك جڎهن سنڌ تي كڑكيا، تڎهن سنڌين حملي سٿين، هون، آري
هنن كڎهن کٹيو ته كڎهن هارאيو، پر אئين كڎهن به كو نه ٿيو ته . جي خبر ٻڌڻ شرط אيئن كيو

  .حملو ٿئي ۽ אن جو سنڌين پارאن كو به مقابلو نه ٿئي
 قاتل كٹك سنڌ تي بنا سنڌ جي هزאرين سالن جي تاريخ ۾ אڄ پهريون ڀيرو هك رهزن ۽

َאڄوكي دور ۾ ٻي كنهن قوم تي אهڑي خطرناכ دشمن جي كاهه ٿئي . مقابلي چڑهي رهيو آهي
ًها، ته هكدم خطري جا گھگھو وڄي وڃن ها، فورא هنگامي حالتن جو אعالن كيو وڃي ها، 

للكاريو پارليامينٹ گڎ ٿئي ها، ريڈيو ۽ ٹيليويزن تان قومي گيت وڄن ها، قوم کي مقابلي ال 
وڃي ها ۽ هٿياربند فوجن کي هوشيار رهڻ جو حكم ملي ها، پر هينئر אيئن پيو لڳي ڄڻك كجھ 

  . אها حالت نه هئڻ گھرجي-!به نه ٿيو آهي، سڀ خير آهي
بهاري אنهن لکين قاتل ماڻهن جو ٹولو آهن جن پنهنجي خوني، وحشي ۽ گندي فطرت جي 

پاكستان ٺهڻ کان אڳ אهي ڀارت ۾ بهار . پنا ۽ وڏא ٿياאبتدא אن ئي ڌرتي تي كئي جنهن تي ڄاوא، ن
صوبي جا رهاكو هئا جتي אنهن پنهنجن جھيڑن کي مذهبي رنگ ڏئي پنهنجي ڏيهه وאسين کي 

 ۽ كيو ۽ هزאرين مائرن جون جھوليون אجاڙي، پيئرن کي نپٹو كريُوحشين جيان كهڻ شروع 
ٺ אتان ڌكجي ۽ ڌكارجي نكري ويا ۽ ني. ٻارڙن جا وڏא كهي کين ڇورو ڇنو ۽ يتيم كري ڇڎيو

  .۾ رهيا) هاڻوكي بنگالديش(وڃي بنگال 
אنهن جھڑא، אنهن جا ٻيا ڀائر، ڀارت جي ٻين عالئقن کان ڀڄي אچي سنڌ ۾ پهتا ۽ אچڻ سان ئي 
َسنڌ جي پيدאوאري وسيلن ۽ شهرن تي אئين كڑكيا جيئن كنهن فصل تي مكڑ، ۽ پهرين سٹ ۾ 

هن کي جاهل، ڄٹ ۽ ڳنوאر سڎي سنڌي ٻولي کي كورٹن، دفترن ۽ پناهه ڏيندڙ محسن سنڌي ماڻ
  .يونٹ جي زنجيرن ۾ جكڑאئي ڇڎيائون-يونيورسٹين مان كڍرאئي سنڌ کي ون

بنگالين کين پنهنجي . אهو ساڳيو كم بنگال ۾ بنگالي قوم خالف قاتل بهاري كندא رهيا
ادن، سٻاجھن، سچار ۽ سلڇڻن ڌرتيَء تي پناهه ڏني، پر هنن جالدن موٽ ۾ אهو אجورو ڏنو جو س

بنگالين کي جاهل، ڄٹ، ڳنوאر، אسالم دشمن، پاكستان دشمن، علحدگي پسند ۽ ڀارت جو אيجنٹ 
بنگالين کان سندن ٻولي کسڻ جو كوشش كئي ۽ کين ثقافتي طرح . سڎي قتل كرڻ شروع كيو

ي كوشش بنگالي عوאم جڎهن به پنهنجن ڦريل قومي حقن کي موٹائي هٿ كرڻ ج. غالم بنايو
پناهگير ڦورو طبقن جو ساٿ ڏيندي אنهن جي دالل ۽ ڀاڙيتو -كئي، تڎهن قاتل بهارين پنجابي

ع 1970. فوجيَء جو كم كيو ۽ بنگالي عوאم جي هر حق پرست جدوجھد کي پٺيَء ۾ خنجر هنيو
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۾ بنگالي عوאم جڎهن پنهنجن قومي ۽ جمهوري حقن ال آوאز پئي אٿاريو، تڎهن هك پاسي 
ناهگير ڦورو حكمرאنن مٿانئن فوجي كاهون پئي كيون، ته ٻي پاسي هي قاتل بهاري نه پ- پنجابي

“ אلبدر”۽ “ אلشمس”رڳو אنهن فوجين سان گڎ هئا، پر אنهن جماعت אسالمي جي جھنڈي هيٺ 
جھڑيون قاتل، رهزن، אنسان دشمن ۽ نيم فوجي تنظيمون ٺاهي، بنگالي عوאم جو كوس پئي 

. ُهئا جن كڎكندڙ بنگالي ٻارڙن جي سينن ۾ سنگينون ٹنبي مٿي کنيوאهي قاتل بهاري ئي . كيو
َٹن لکن کان وڌيك بنگالي عورتن ۽ نياڻين جا אرهه كپيا ۽ سندن لڄون لٹيون ۽ مجموعي طرح 

 جو قتل عام كري چنگيز، هالكو ۽ ---  مردن، عورتن توڙي ٻارڙن --- ٹيهه لک بنگالي ماڻهن 
هنن بهاري قاتلن جا خوني چنبا بنگالي عوאم جي .  ڏئي ڇڎيهٹلر جي بربريت ۽ ظلم کي به مات

ُرت سان رڱيل آهن ۽ سندن ٻوٿن تي سامرאجي گند ۽ كن ٿڦيو پيو آهي ِ ُ.  
گذريل چاليهن سالن کان سنڌ ۽ سنڌين جي وجود خالف جيكي سازشون ٿي رهيون آهن، 

ي كڌא كرتوت پيا ٿين، ۾ بدالئڻ جا جيك) אقليت(سنڌين کي پنهنجي ئي ڌرتيَء تي حقير ٿورאئي 
אنهن سازشن ۽ كرتوتن ۾ پنجاب ڦورو طبقن سان گڎوگڎ پناهگير ڦورو ٹولو به אڳ אڳرو رهيو 

بهارين کي سنڌ ۾ آباد كرڻ درאصل سنڌ ۾ سنڌين کي ٿورאئيَء ۾ تبديل كرڻ جي مكروهه . آهي
  .۽ خوفناכ سازش آهي

سنڌ جي . َ جو ڳرو بار آهيسنڌ مٿان אڳ ئي ٻين صوبن ۽ ملكن کان אيندڙ ڌאرين ماڻهن
سنڌين کي پنهنجي ئي ڌرتيَء تي روزگار نه ٿو ملي، سنڌين کي . معيشت تباهه ٿيندي پئي وڃي

َپنهنجن אباڻن پڈن ۽ شهرن ۾ אوپرو كيو ويو آهي، كڎهن فوجون پيون گوليون وسائن، ته كڎهن 
  .ُکي كهن ۽ ساڙنكٹر پناهگير پرست سنڌ دشمن ٹولي جا دهشتگرد دאدאگير ٿا سنڌي ماڻهن 

كٹر سنڌ دشمن پناهگير دهشتگرد ٹولو ۽ سندس ڳجھا توڙي پڌرא حوאري، بنگالي عوאم جي 
قاتل بهاري لوڌ کي سنڌ ۾ آباد كرאئي، هك طرف پنهنجي ڳڻپ ۽ دهشتگرد قوت کي وڌאئڻ 
گھري ٿو، ته ٻي طرف سنڌين کي ٿورאئيَء ۾ تبديل كري سنڌ جي شهرن ۽ پيدאوאري وسيلن تي 

 ۾ אمن ۽ --- بهار --- جيكي بهاري پنهنجي تاريخي אباڻي ڌرتي . ي طرح قابض ٿيڻ گھري ٿودאئم
ُسكون سان رهي نه سگھيا، جيكي گذريل چاليهن سالن کان بنگال ۾ رهندي پنهنجا مفاد אن 
ڌرتيَء جي رهاكن سان ڳنڍي، אن ڌرتيَء جي محسن ماڻهن جا خيرخوאهه نه ٿي سگھيا، سي سنڌ ۽ 

  .سان جيكي ڀاليون ۽ ڀال كندא، אنهن جو אندאزو هر ماڻهو كري سگھي ٿوسنڌي ماڻهن 
جي کربين رپين جي ملكيت کي چار لک بهارين ٹيهه لک بنگالين جو كوس كيو ۽ אنهن 

 خيرخوאهه ساٿي ۽ كٹر پناهگير پرست دهشتگرد ٹولن سنڌي هتي سنڌ ۾ אنهن جي. باهيون ڏنيون
 אنهن دهشتگرد ٹولن سان جيكڎهن. نهن کان به لكل ناهنسان جيكي ويل وهايا آهن، אهي كعوאم 

بهارين جھڑא قاتل وحشي درندא به ملي ويا، ته سنڌين جو حشر ڇا ٿيندو، אهو سڀ كو سمجھي 
  .سگھي ٿو

سنڌ אڳي ئي ڌאري آباديَء جي زبردست دٻاَء هيٺ آهي ۽ אنيك سياسي، سماجي، معاشي، 
سنڌ ۾ بک ۽ بيروزگاري عام ٿي چكي .  آهيאقتصادي، ثقافتي ۽ نفسياتي مسئلن جو شكار
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ٻئي پاسي ٿر ۽ كوهستان ۾ زبردست ڏكار آهي ۽ مجموعي طرح سنڌي ماڻهو بک ۽ . آهي
َهاڻي سنڌ كنهن به طرح ڌאري آباديَء جي دٻاَء کي سهي نه ٿي . بيوسي ۾ مبتال كيا ويا آهن

۽ سنڌ ۾ ڌאرين جي يلغار سنڌي ماڻهو אڳ ئي ڌאرين کي هتان كڍڻ ال جدوجھد پيا كن . سگھي
سنڌ دشمن . ڌאرين کي هتان كڍڻ بدرאن، אٹلو، هي قاتل بهاري كٹك אچي رهيا آهن. کان بيزאر آهن

جهڑא ناجائز ناال “ جالوطن پاكستاني”يا “ محصور پاكستاني”۽ سنڌي دشمن אردو پريس אنهن کي 
  .ڏئي کين سنڌ ۾ آباد كرאئڻ ال ماحول سازگار بنائي رهي آهي

ماڻهن پاكستان جي ڌرتيَء کي ڏٺو ئي نه آهي، جن جو پاكستان جي كنهن به عالئقي يا جن 
حقيقي قوم سان كو به تاريخي ناتو ناهي، جن جو پاكستان جي كنهن به عالئقي يا وسيلي تي 

  ؟!كو به تاريخي حق نه آهي، אهي كيئن ٿا پاكستاني سڎي سگھجن
َت کان ڀڳل وحشي، قاتل، جالد، رهزن ۽ אهي ڀار. بهاري كنهن به طرح پاكستاني ناهن

فرعون صفت دهشت گرد آهن، جن بنگالي عوאم جي رت سان هولي کيڎي ۽ هاڻي سنڌ ۾ رאڱا 
  .كرڻ ال گھرאيا پيا وڃن

جيكڎهن سعودي يا لبيا حكمرאن ٹولي کي سندن مسلمان هجڻ سان همدردي آهي، ته אنهن 
  ؟!ملكن ۾ آباد ڇو نه پيا كنکي سنڌ مٿان مڑهڻ ۾ مدد ڇو پيا كن ۽ پنهنجن 

ڇا سنڌ كو بين אالقوאمي يتيم خانو آهي، جو پنهنجي ڌرتيَء جو ڌكاريل غدאر جتان ٿو 
ُتڑجي، ته ڌو אچيو سنڌ ۾ كري؟ برمي، سيلوني، אفغاني، אيرאني يا ڀارتي ڀاڄوكڑ جڎهن به 

 رهيو آهي، پنهنجي وطن سان غدאري كرڻ سبب تڑيو ويو آهي، تڎهن אن جو رخ سنڌ ڏאنهن ئي
ڇو؟ ۽ سمورن ڌאرين جو אهو ئي سنڌ دشمن אرאدو پئي رهيو آهي، ته ڀل ڌكاريل ڌאريا سنڌ ۾ آباد 

  ٿين، ڇو؟
پناهگير ڦورو طبقن پنهنجي فوجي ۽ سازشي قوت ۽ غدאر سنڌي وڏيرאشاهيَء جي - پنجابي

  .مدد سان هر تڑيل ۽ غدאر ڌאريي کي سنڌ مٿان پئي مڑهيو آهي
پناهگير ڦورو طبقن، سندن عالمي آقائن ۽ ڏيهي غدאرن جي - پنجابيسنڌي ماڻهوَء هاڻي

  .بدمعاشين کي پرکي ورتو آهي ۽ كنهن به ڌאري ڦوروَء کي سنڌ مٿان مڑهجڻ نه ڏيندو
سنڌي عوאم جي سجاڳيَء کان ڊڄي سازش كري אئين به چيو وڃي ٿو، ته بهارين کي پاكستان 

  .جي ٻين صوبن ۾ آباد كيو ويندو
آهن ئي كو نه، ته پو کين “ پاكستاني”ن ڳالهه، ته جڎهن אهي قاتل بهاري سڀ کان پهري

  پاكستان ۾ ڇو گھرאيو وڃي؟
ٻي ڳالهه، ته אهي چاليهن سالن کان بنگال ۾ رهن پيا ۽ אتي جي حكومت کين אتي ئي رهائڻ 

كستان آڻڻ ال تيار آهي، پر אن شرط تي ته אن ڌرتيَء جا وفادאر ۽ شريف شهري ٿي رهن، ته پو پا
  جو كهڑو سبب؟

ٹين ڳالهه، ته پاكستان جي هاڻوكي ڍאنچي ۾ אها كهڑي ضمانت آهي، ته אهو وحشي ٹولو 
. ِسنڌ ۾ نه אيندو، جڎهن ته پاكستان جا ٻيا صوبا אنهن کي پاڻ وٽ ٹكائڻ ال تيار به نه آهن

گھن ۽ אنهن جا پاكستان جا ٻيا صوبا ته پنهنجن אصلوكن رهاكن کي به پاڻ وٽ ٹكائي نه ٿا س
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ِڇا אهو ممكن هوندو، ته بهاري אتي . رهاكو روزאنو ريل گاڏيون ڀريو سنڌ مٿان ڌوكيندא پيا אچن   ئي رهن ۽ سنڌ ڏאنهن نه אچن؟
چوٿين ڳالهه، ته بهارين جا تاريخي ساٿي، سندن ڀالرא ڀائر، گذريل چاليهن سالن کان سنڌ ۾ 

هن کي خاص طرح سنڌ جي وڏن شهرن مان ويٺا آهن ۽ سنڌي ٻولي، سنڌي ثقافت ۽ سنڌي ماڻ
قطعي تڑي كڍڻ ۽ پنهنجو دאئمي قبضو ڄمائڻ ال کلي عام دهشتگردي، دאدאگيري، كوس، قتالم 

جو نقاب به الهي ڦٹو كيو آهي ۽ “ سنڌي مهاجر ڀائي ڀائي”هاڻي ته אنهن . ُ۽ ڦرلٹ تي لهي آيا آهن
دن کاڌو پيتو، خرچ کپو ۽ رهائش אنهن وحشين کي ئي هنن وحشي بهارين جي گھرج آهي ۽ سن

ڇا אهي چاهيندא ته سندن ظاهري طرح ميسڻا ۽ حقيقت ۾ ڀائر كنهن ٻي . جو بار کڻڻ ال تيار آهن
  صوبي ۾ رهن؟

رڳو هك ڀيرو אهي قاتل بهاري هيڎאنهن אچن، ٻئي ڏينهن אهي كرאچيَء ۽ حيدرآباد ۾ نظر 
  .אيندא

وڃي، ته جيئن سنڌي عوאم جي ال گھرאيو پيو حقيقت هيَء آهي ته قاتل بهارين کي رڳو אن 
کي كاپاري ڌכ هڻي سگھجي ۽ سنڌي ماڻهن کي ٿورאئي ۾  אسريل قومي شعور ۽ אنقالبي قوت

  .تبديل كري سنڌ ۾ ڌאرين جي دهشتگرد قوت ۽ ڳڻپ کي وڌאئي سگھجي
  !سنڌيو

ي گھڻائيَء ۽ ٻين ملكن کان ڌאريا گھرאئي، ڌאرين ک) خاص طرح پنجاب(بهارين ۽ ٻين صوبن  •
  ۽ سنڌين کي ٿورאئيَء ۾ تبديل كيو پيو وڃي،

 אسان جا قيمتي ۽ אملهه وڏא شهر אسان کان ذري گھٹ کسجي چكا آهن، •
אسان جي سرسبز ۽ آباد زمين جو אٹكل ٹيون حصو ۽ لڳ ڀڳ سمورא پيدאوאري وسيال ڌאرين  •

 جي ناجائز قبضي هيٺ آهن،
ا آهن ۽ ننڍن شهرن ۾ به سندن مال ۽ جان ُسنڌي ماڻهو پنهنجن ئي وڏن شهرن ۾ كسجي رهي •

 محفوظ ناهي،
سنڌي ٻوليَء کي ذري گھٹ ڏيهه نيكالي ملي چكي آهي، وڏن شهرن ۾ سنڌي ٻولي پڑهائڻ  •

بند كئي وئي آهي ۽ ننڍن شهرن ۾ بند كرڻ جون تياريون ٿي چكيون آهن ۽ پنهنجي ملك ۾ 
 کي ملڻ بدرאن ڌאري ٻوليَء کي ڏنا كنهن به ٻوليَء کي جيكي حق ملڻ گھرجن، אهي سنڌي ٻوليَء

 .ويا آهن
  :سنڌيو، ياد رکو ته

پو يهودين پنهنجي گھڻائيَء جي زور فلسطين ۾ فلسطينين سان به پهريائين אيئن ئي ٿيو هو ۽  •
 تاريخي ملك مان تڑي كڍيو ۽ فلسطيني אڄ ڏينهن تائين رت روئيندא تي فلسطينين کي پنهنجي ئي
  . وسكاري هيٺ ڀسم ٿيندא رهن ٿاپيا رهن ۽ بمن ۽ گولين جي

ٻاهرאن آيل ڌאرين دهشت، . سان אيئن ئي ٿيو) ريڈ אنڈين(آمريكا ۾ به، אتي جي אصلي رهاكن  •
 .ُدאدאگيري، بارود ۽ بمن جي زور تي ريڈ אنڈين کي ماري تباهه كري رڃ ۾ رالئي ڇڎيو
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 جو ڇا ٿيندو؟ كجھ سوچيو، ته جڎهن پاڻي پڳ کان مٿي چڑهي ويو، ته پو سنڌين! سنڌيو
  سنڌي אقليت ۾ بدلجي ويا، ته پو ڇا ٿيندو؟

אهي بهاري قاتل ۽ جالد آهن، وحشي ۽ درندא آهن، אنساني روپ ۾ خوني بال آهن، هنن جو 
وجود بي حيائي، نمك حرאمي ۽ غدאريَء جي خمير مان ٺهيل آهي، هنن جو پير نحوست ۽ نڀاڳ 

 ذهن مكر، فتني ۽ فساد جو کورو آهي، אهي جي نشاني ۽ قتل عام جو پروאنو آهي، هنن جو
هالكو، نادر شاهه ۽ هٹلر جو ناپاכ ۽ نجس روحاني تخم آهن، אهي سنڌ ال فساد، خون، موت ۽ 

کي رت ۾ وهنجاري، هاڻي ٻي ) بنگالي قوم(تباهيَء جو پيغام آهن، אهي هكڑي مظلوم قوم 
گير دهشتگردن جا אهي ساٿي آهن مظلوم ۽ ماريل سنڌي قوم کي تباهه كرڻ پيا אچن، אهي پناه

بهارين جي . جيكي سنڌين کان سنڌ کسي، پرمار ڦورو قاتلن کي سنڌ جو وאرث ۽ آقا بنائڻ گھرن ٿا
אچڻ سان سنڌ سنڌين جي كوس گھر ۾ بدلجي ويندي، سنڌي پنهنجي ڌرتيَء تي אقليت ۾ بدلجي 

چوطرف خونريزي ٿيندي ۽ . دوويندא ۽ سنڌين جو حشر ريڈ אنڈين ۽ فلسطينين کان به بدتر ٿي وين
  .هن ڌرتيَء جو رهيو کهيو אمن ۽ سكون به برباد ٿي ويندو

  َڇا توهان אهو سڀ كجھ ٿيڻ پسند كندو؟! سنڌيو
  ڇا لکين سنڌين آڏو ڌرتيَء جا قاتل سنڌ ۾ دאخل ٿي ويندא؟
  ڇا سنڌ کي بيروت ۽ سنڌين کي ريڈ אنڈين بنجڻو پوندو؟

َء تي بهارين جي ناپاכ ۽ قاتل وجود کي بردאشت كري ڇا سنڌي ماڻهو پنهنجي مقدس ڌرتي
  سگھندא؟

ورني ڌرتيَء کي قتل گاهه ۾ تبديل كيو -ڇا سنڌي ماڻهو אهو چاهيندא، ته سندن عظيم سون
  وڃي؟

ڇا هوشو، هيمون، دودي ۽ فاضل جا وאرث، لطيف، سچل ۽ ساميَء جا پوئلڳ، قاتل بهارين کي 
  ڊرאمو ورجائڻ جي موكل ڏيندא؟سنڌ ۾ آڻڻ ۽ سنڌ ۾ بنگال وאرو خوني 

جي نه، ته پو:  
  אوهين سڀ جيكي سنڌي آهيو،

  جيكي هاري، مزدور ۽ شاگرد آهيو،
  وكيل، ڊאكٹر، אديب ۽ دאنشور آهيو،

پڑهيل توڙي אڻ پڑهيل، شهري توڙي ڳوٺاڻا، ننڍא توڙي وڏא آهيو، אوهين سڀ جيكي 
  سجاڳ، سمجھدאر ۽ قومي غيرت رکندڙ آهيو،

  ج بنجي אٿون،אچو ته אحتجا
אچو ته قاتلن خالف، درندن خالف، وحشين ۽ ظالمن خالف للكار بنجي אٿون، پاڻ ۾ ٻڌي 

  .فتح حق جي ٿيندي، سوڀ حق پرست سنڌي عوאم جي ٿيندي. كريونكريون، منظم ٿيون ۽ جدوجھد 
  

 )پمفليٹ طور لکيل موאد(
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ن ن  ڌر ھر ھڳ  ن     ُ َ  

؟ ئ  ڏ ردن   ت    د

  
كو به ماڻهو دهشتگرديَء کي پسند نه ٿو كري، سوא אنهن جي، جن جا غليظ مقصد 

جي فضا کي ‘ جيئو ۽ جيئڻ ڏيو’دهشتگردي אمن אمان ۽ . دهشتگرديَء کان سوא پورא نه ٿيندא هجن
ِختم كري ڇڎي ٿي، دهشتگرد قاتل ٿو ٿئي؛ هٿيارن جي زور تي ماڻهن کي دٻائي، هيسائي ۽ 

الئيَء هيٺ رکي ٿو؛ ماڻهن کي كهي، ماري، ڦٹي ختم كري يا אپاهج بڻائي ٿو، ڊيڄاري پنهنجي غ
: گھر گھر ۾ هيبت ويهاري ۽ ماتم وجھي ٿو، روح رڙאئي، אندر كنبائي ۽ جھوپا جھڻ كري ٿو

ملكيتون، وאپار، روزگار، پورهيا سڀ ٻوهي ۾ وجھي ڇڎي ٿو، ماڻهن جي زندگين ۾ زهر ڀري، 
رتن جو کٹيو کائي ٿو، سماجي، سياسي، ثقافتي، تفريحي ۽ تعليمي ذهنن ۾ كفلتون ويهاري، نف

سرگرمين کي، جن سان ذهنن ۾ روشنيون ۽ روحن ۾ توאنائيون ڀرجن ٿيون، ختم كري، ڊپ 
من من ۾ رڦڻي وجھي، مٿا موڳا كري، . ويهاري، ماڻهن جي دلين تي حكومتون هالئڻ گھري ٿو

دهشتگرد جي مكروهه منهن تي مرכ . ري ٿودلين ۾ دونهان ڀري، אوندאهيون پکيڑي رאڄ ك
تڎهن تري ٿي، جڎهن كنهن جو كوسو كوسو رت ٺينڈيون كري وهي، جوאن جسم ڦٿكندي 
ڏسي، مائرن جا אوسارא ٻڌي، پيئرن جي אکين ۾ لڑכ لڑن، ڀينرن جا سينا ڦاٹن، ڀائر ڀيال ٿين ۽ 

 ٹڑ ۾ دفن كري، روڄ هو معصوم ٹهكن کي گولين جي ٹڑ. ٻارڙא مايوس، ملول ۽ אٻاڻكا هجن
سڑندڙ گھر، ڀڑكندڙ ڀنڀٹ، جھپ هڻندڙ ڄڀيون ۽ אڀامندڙ دونهان هن . رאڙي تي رقص كري ٿو

جي كوڙهئي روح کي رאحت بخشين ٿا ۽ ڇتي كتي جيان بنا كنهن تفريق جي هر النگھائوَء کي 
ئي ۽ بارود جي بو هن ال وאس جو هڳاُء بڻجي کيس سرها. َچكي چس وٺي ۽ گد گد ٿئي ٿو

  .هن جي سوڀ אها آهي ته ماڻهو سڎكندא رهن. شكتي مهيا كري ٿي
سنڌ ۾ گذريل אٺن ورهين کان کلئي عام دهشتگرديَء ۽ كوس جي بازאر گرم آهي، אنساني 
سرگرميون مفلوج ٿي ويون آهن، حكومتن جو وهنوאر نه ٿو هلي، ماڻهن جا من مونجھا آهن، پر 

. هجن‘ سورهيه سروאڻ’آهي، ڄڻك אهي سڄي وطن جا دهشتگردن ڏאنهن رويو אهڑو رکيو ويو 
ُقاتلن تي آڱر کڻڻ بدرאن کين کيكاري، جھولين ۾ ويهاري، چورين جا لڎون کارאئيندي، سندن 

۽ ‘ سياسي كاركنن’قاتلن ۽ غنڈن سان . َאلوليون אئين پيون سٺيون وڃن ڄڻك אلبيال پٹ هجن
ان هر هك جي سر تي ڏهاكين אنساني جھڑو ورتاُء كيو وڃي ٿو، جڎهن ته אنهن م‘ אڳوאڻن’

אسالم آباد، الهور، پشاور يا كرאچيَء کان جو گيسي . زندگيون لوڙهي ڇڎڻ جا چٹا ثبوت آهن
دهشتگرديَء ۽ قتالم جا دستاويز پڌرא كرڻ ! شروع ٿي ٿئي، ته لنڈن يا وאشنگٹن وڃيو ساهي پٹي

. جا ثبوت پيش كيا وڃن‘ يشخصي معصوميت، אيماندאري، אشرאفت ۽ نيك نيت’بدرאن پنهنجي 
ًقاتلن کي אگھاڙو كرڻ بدرאن کين پڑ پارאئي وڌيك پوتر كيو پيو وڃي ۽ پاكستان جون نسبتا  َ

 نيازمندي، نوڙت، نماڻائي ۽ .کان وڌيك سگھاريون سياسي قوتون سندن در تي سجدא پيون كنسڀ 



ي : ران، ا  ا ۽  ن     ام   ئ  رڙو          بت  ر   ڊا

ابئس   www.abbaskorejo.com 101                         ر و

ٿا سكن، ڳچيَء ۾ ڳارو، نيرאزيَء جو ڇيهه وڃي אتي ٿو ٿئي، جو نه ڳاٽ ٿو کڄي ۽ نه ئي ڳوڙها 
وאت ۾ پادر، אکين ۾ آلهه، پير אگھاڙא، ڏٻرو ڏيل، جھكيل كنڌ، نوڙيل چيلهه، وאت ۾ ڌپ، دلين ۾ 

دهشتگردن جي عقيدتمندن جا مهانڈא ۽ سندن مجري جا ! َڍونڍ ۽ سڎكن جو سٹكو پيو پوي
  !كوٺي جا كوڏيا، كڎهن هكڑא ته كڎهن ٻيا، پر كم אهو ئي ساڳيوشوقين، 

ياڻا ماڻهو سمجھن ٿا، ته سنڌ ۾ دهشتگردي ۽ دهشتگردن کي آزאديَء سان، ڄاڻي ٻجھي سڀ س
אن جا كي نه كي كارڻ ضرور آهن، جن ۾ كٿي نه كٿي، كا كميڻائپ . جيئرو رکيو پيو وڃي
 --- حكومت ۾ هجن يا אقتدאري مخالفت ۾ --- يا ته هن ملك جا سياسي אڳوאڻ . ۽ بدنيتي لكل آهي

 كي --- “ ُصاف ڇپتا ڀي نهين سامني آتا ڀي نهين ”---مٿان، אنهن جي پٺيان ن جي بدنيت آهن يا אنه
دهشتگردن کي . قوتون آهن، جن جي نيت ۾ فتور ۽ من ۾ کوٽ آهي“ سگھاريون”يا “ ڳجھيون”

ُڳالهين جون مرليون وڄائي، ڏيهه . هروڀرو سياسي אڳوאڻ كري پيش كرڻ تي سندرو ٻڌل آهي
هو وطن ورهائي پرڏيهي .  کين ريجھائڻو، پرچائڻو ۽ جيئارڻو آهيوאسين جو رت نذرאنو كري،

ويري قوتن جو گروهه بڻائڻ ال تيار، كو به غليظ ۽ وطن دشمن مطالبو ڇڎڻ جي وאئي نه وאرين ۽ 
مامي جي  ”--- نه ٿا كرאئين ِهي آهن جو پادرن ۾ وڇايا پيا آهن ۽ موچڑو کڻي سندن دوناڙ تي ٺكاُء 

 “!مز رکيل آهيمكر ۾ به ضرور كا ر
جيكو ٿورو به عقل رکندو هجي، آهي كو אهڑو جو سيني تي هٿ هڻي چوي، ته ماڻهو، عام 

 پورهيت پنهوאر، هاري ناري، كمي كاسبي، ڏهاڙيَء تي وهندڙ مزدور، دكاندאر، وאپاري، --- ماڻهو 
ٹاכ كارخانيدאر، صنعتكار، אسِ ۽ אنهن سان گڎ مل مالك، --- گھورڙيا، جھوپڑي هوٹل وאرא 
 به ڳالهائيندא هجن، دهشتگردي ۽ دهشتگردن کي دل و جان سان אيكسچينجز وغيره، ٻولي كهڑي

پسند كن ۽ عزت ڏين ٿا؟ ڇا אن ماڻهوَء جو عقل سالم چئبو، جيكو אئين چوي، ته دهشتگردن جن 
 ُگھرن تي قيامتون وهائي ڇڎيون ۽ كنا אونڌא كرאئي ڇڎيا آهن، אتان جا رهاكو کين پنهنجي אکين

ُجو نور ۽ من جو سرور سمجھن ٿا؟ אهي كو جو אئين چوي، ته دهشتگرديَء سبب رلي ويل 
ُروزگارن ۽ אجڑي ويل אجھن جا شكار ٿيل ماڻهو، جن جا پيٹ وڃي پٺيَء سان لڳا ۽ بک جو بک 

  ٿيا، سي אنهن قاتلن کي دل و جان سان چاهيندא هوندא؟
אهي אنسانيت کي . د بڇڑא ٹول آهنقتالم، دهشتگردي، هيبت، ڊپ، بيروزگاري ۽ بک بيح

پنهنجيَء حاصالت کان هيٺ كيرאئڻ ۾ بنيادي كردאر אدא كن ٿا، نفرت، چڑ، بيزאري، ڇڑوאڳي ۽ 
دهشتگرديَء . كمينائپ جو ٻج آهن ۽ ماڻهپي جي مڻيا ماري، אنساني قدرن جا مول مٹايو ڇڎين ٿا

ي ۽ بک کي ٻنجو ڏيڻ ال جنگ بنا جو ڍينگو ڍيري كرڻ ال ۽ אهڑيَء طرح قتالم، ڊپ، بيروزگار
كوڏيا، جوپا ۽ - ُالزمي آهي ته كي جوڌא، جنگ ۽ جوאن، كوپا، كونڌر ۽ كلي. جيئڻ אڻٹر آهي

ماڻهپو ۽ مريادא مري نه ‘ سنڌ گدڙن ناهي کاڌي؛’پڑ ۾ אچن ۽ אحساس ڏيارين ته -ُجاڏא كڎي كلي
ار جو جذبو جڎو نه ٿيو آهي، ُويا آهن؛ سونهن، سنگت ۽ سنگيت جو پيالو پر آهي، ساٿ ۽ سهك

ِكيني ۽ كپت کٹي ناهي ورتو، سچ جا عاشق ۽ سر جا سودאئي אڃا به آهن ُ אهي نه رڳو سنڌ . ِ
  .سنوאري رکندא، אن کي سرهو به كندא
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هاڻوكو پيارو پاكستان به نفرتن . پاكستان جي تخليق ۾ نفرتن بنيادي كردאر אدא كيو آهي
نفرتن جو کٹيو کائيندڙ حاكمن . تن جو ئي ٻج ڇٹيل آهيجو نتيجو آهي ۽ אن منجھ جت كٿ نفر

تاريخي بدقسمتي آهي אنهن . ۽ خاص كري אردو אخبارن אن کي ريج ڏئي پاڻي مهيا كيو آهي
ٻوليَء ۾ جڎهن نفرتن جي ‘ کڑي’. ماڻهن جي، جيكي نفرتن جي אپت تي پليا ۽ وڌيا ويجھيا آهن

‘ אڙد’ويجھڑ ماضيَء تائين جيكي به . ٺهي‘ אردو’ڎهن بنياد تي هٿرאدو نموني جڑتو لفظ ٹنبيا ويا، ت
אردو ڳالهائيندڙ ماڻهن کي . ٺهيا ۽ ٺهندא رهيا آهن، אنهن جو بڻ به كيني ۽ نفرتن تي بيٺل آهي

مليا، تن پنهنجي ۽ سندن پالنا به نفرتن جي بنياد تي ئي “ رهنما”ڀارت توڻي پاكستان ۾ جيكي به 
نفرتن جو زهر ڀريل آهي ۽ سندن خمير نفرتن جي پاڻياٺ هنن جي تن ۽ من ۾ . پئي كئي آهي
جڎهن عام ‘ אڙد’تي אنگريزن جي حاكميت کان پو مغالئي ) אپکنڈ هند سنڌ(אنڈيا . سان ڳوٿل آهي

ماڻهن جي جھڳٹي ۾ تبديل ٿيو، تڎهن منجھائن كيترن ئي ڀرپاسي جي سڀيتائن ۽ سڀائن مان 
الميَء به منجھن ٿورو گھڻو درد پيدא كيو، پر سندن ماڻهپي جو جوهر جھٹي ورتو، אنگريزن جي غ

جي ڀريل نفرت אنهيَء مٺي אنساني ميوي کي به زهريلو كندي رهي ۽ كي مڑسيَء “ رهنمائن”
وאرא هئا، جي من ۾ ماڻهپو بچائي سگھيا، نه ته وڏي گھڻائي אنهيَء جو کاڄ ٿي وئي ۽ ٿيندي رهي 

  .ٿي
. لي ٻڌڻ ۾ آئي سا سندن سمجھ کان ٻاهر هئيسنڌ جي ڌرتيَء تي کين جيكا ٻاجھاري ٻو

كي ڳڻوאن کڻي جي سمجھي به سگھيا، ته نه אيڎא אثرאئتا ٿي سگھيا ۽ نه وري אثرאئتا رهڻ ڏنا ويا، (
“ אڙدכ”سك ۽ سٻاجھائي سندن ميٺ، محبت، سهپ، روאدאري، .) جو پريت جو پرچار كري سگھن
ئا، کين سمجھايو، پڑهايو ۽ رٹايو ويو ته  ۽ جھالت جا אهڃاڻ هسمجھ موجب بيوقوفي، אحمقپائي

کين جيكو کير “ ڌرאڙ”سنڌ جا . هئي‘ ٻكرאرن جي تنوאر’هئا ۽ سندن ٻولي “ ڳنوאر”سنڌي ماڻهو 
. سنڌ جو فلسفو سندن سوچ کان مٿي هو. مکڻ آڇي رهيا هئا، אهو سندن پتي تي ئي نه ٿي پيو

بکيو رکي سگھي ٿو  پاڻ کي ڏکيو ماڻهو كنهن אوپري ۽ אڻ ڏٺل جي ڏک ۽ بک کي ختم كرڻ ال
محبتن جي .  پيار جي لوري کين عقل ۾ نه ٿي آئي. אهو سڀاُء سندن سمجھ ۾ אچڻ جوڳو نه هو---

َ لشكر سان وאسطيدאر، جن جو كم ٻئي جي كئي -- -هئا “ אڙدכ”هو . ٻولي هنن ٻڌي ئي نه هئي
درٻار ۽ كوٺي جا .  كرڻ هوكمائي ۽ ملكيت ڦرڻ يا برباد كرڻ ۽ شاهن جي مفادن جي نگھباني

هنن . ِهيرאכ، جي حضوري ۽ شهوאني אدאئن جا وאقفكار، پيار جي حقيقي אدאئن کان אڻ وאقف هئا
کين سنڌوَء جي ميٺاڄ ۽ مٹيَء جي مهك ۽ אنهن . مکڻ ۾ مليل ماکيَء جهڑي مرכ ڏٺي ئي نه هئي

سنڌ ۽ سنڌين جي . ٿي پياجي خمير مان אسريل ماڻهپو، سنڌ جو سنيهو ۽ لطيف جي ٻولي پلئه نه 
. محبتن کي ڦورو حاكمن جي ملي ڀڳت سان غالم بڻائي، هنن سمجھيو، ته كا کيپ کٹي אٿئون

هنن پاڻ کي كا مٿاهين مخلوق . ِهنن جي دماغن ۾ هوאئون ڀرجي ويون ۽ אکين تي لڎ אچي وئي
ي سمجھڻ شروع كيو؛ جيئن هر ڦورو پاڻ کي سمجھندو آهي ۽ وري جو كجھ دهشتگردن ج

  .سمجھڻ لڳا“ سپر پاور”ٺكاون ۽ دאدאگيريَء کي ڏٺائون، ته مورڳو هٿئون نكري ويا ۽ پاڻ کي 
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ِهڻڻ، هكلڻ، ٻيلي سارڻ، مانجھيان אيَء مرכ” جھڑو نياپو سنڌي ماڻهن کي غالميَء جي ننڈ “ ِ
אسرڻ کان سوא ‘ كات ٿي’جت محبتن جو قدر كرڻ وאرא نه هجن، אتي . مان ڌونڌאڙي אٿارڻ لڳو

ُهنن جڎهن كر موڙيو، ته ون. يو كو رستو نه هو؛ پر سنڌي אڃا كات نه ٿيا آهنٻ يونٹ جو زنجير -َ
ٹكرא ٹكرא ٿي ويو، ۽ پو خليفي جي كيڎאري جو پڑאڏو جنرل ضياُء جي آمريت دورאن جڎهن 

سنڌ ۾ دهشتگرديَء جي خالقن ۽ . نعرو ٿي گونجڻ لڳو، ته אقتدאر جي אيوאنن جا كنگرא لرزي پيا
ُليندڙن کي ڦڦڑي وٺي وئي، ڀوكرجي هوش وڃائي ويٺا ۽ تڑ تكڑ ۾ دهشتگردن کي אيڎو پا ‘ فيڈ’ِ
کان ) ۽ ناٽ(ڏئي ويا، جو אهي کين به אکيون ڏيکارڻ لڳا، ۽ אڄ، אڍאئي ورهين جي كشالي ) کاڄ(

هن ڀيري سندن ڀيل جو شكار كي אهي بيگناهه . َپو به سوئر جا وڄ سالمت ۽ جھوتون جاري آهن
 به آهن جيكي אردو ڳالهائن ٿا ۽ بدقسمتيَء سان سندن אوالد جهڑي حيثيت رکن ٿا، پر دهشتگرد فرد

َنانگ ۽ رڃ تي پت كري سگھجي ٿي، . جو كو به رشتو ناتو ۽ كو به אعتبار نه هوندو آهي ُ
  !دهشتگرد تي نه

.  ٿوسنڌي ماڻهوَء جي حيثيت ۾ אسان وٽ אڃا אهو جذبو جيئرو آهي، جنهن کي ماڻهپو چئجي
ِهن ڌرتيَء جا رهاكو ڏאڍ، ڏهكاَء ۽ ڏمر، كوڙ، كپت ۽ كيني جا فطري مخالف آهن ۽ سچ، سك  ِ

َ۽ سونهن جا مان مٿاهون رکڻ جا جتن جاري رکيو אچن ُسڄي ڌرتيَء تي جيكو بيگناهه كسي يا . ُ
سان א. ڦٹجي ٿو، جھڑوكر منهنجو ڀاُء كٺو يا ڦٹيو؛ جو به گھر אجڑي ٿو، ڄڻك منهنجو گھر אجڑيو

دهشتگردن کي جيكو به جوکم رسائي . کي دهشتگرد ۽ عام شهريَء ۾ فرق كرڻ گھرجي
‘ אسان جو ماڻهو’سگھون، سو جائز، پر عام ماڻهو، جيكو אنهن جو بيگناهه شكار ٿئي ٿو سو 

دهشگردن جي غليظ ترين مقصدن کي مات ڏيڻ جو هك طريقو אهو به آهي، ته کانئن ڊنل ۽ . آهي
 ٿيل ماڻهن جو ڏڍ، آٿت ۽ ملم بڻجون ۽ کين دهشتگردن جي پنجوڙ مان نجات سندن ڏאڍ جو شكار

جمهوريت، אنصاف ۽ ڏيارڻ سان گڎ، אنهن سان ساٿ ڏيڻ کان ڇني ڌאر كيون ۽ جي حق، سچ، 
  .אنسانيت جي پاسي كري سگھون، ته אئين به كيون

۽ گھليندא کين نفرتن جي گس تي پئي گھليو آهي “ دאنشورن”۽ “ رאهنمائن”אڙدכ سياسي 
ِאردو אخبارون کين אنهيَء پاسي ڌكي سنڌ جو قبضي خور مالك بڻائڻ ال هرکائينديون . وڃن پيا

).  نفرتن ۽ كوڙ سان وڌيك كمائجي ٿو---אنهن جو مقصد رڳو پيسو كمائڻ آهي (رهن ٿيون 
 אهي. ڀائپي ۽ پيار سان گڎجي رهڻ ۽ ڏک سک ۾ ڀائيوאر ٿيڻ جو کين سبق ئي نه ٿو ڏنو وڃي

ِكيني . مورکپائي אوج تي آهي. אخباري بيان جن سان نفرتون وڌن، وڏن אکرن ۾ شايع كيا وڃن ٿا
جو كونڀٹ وڃي ٿو وڌيك وچڑندو ۽ نفرتن جي אوڙאهه ۾ جيئن ٿو وڌي كاٺ، تيئن ڦوكن ڏيڻ 

  !وאرא سانڈא به وڌندא وڃن ٿا
ڈن ۾ دهشتگردن جن ماڻهن گذريل چون. ُאڙدכ سمورو عوאم كو دهشتگردن جو پٺڀرو ناهي

). كيترאئي ووٽ پرپٺ وڌא ويا هئا(کي ووٽ كيو، אهي سڀ هروڀرو كو سندن حمايتي نه هئا 
جنرل ضياَء جي ڏينهن ۾، جنهن پنهنجن مخصوص אحباب ۽ אيجنسين وسيلي دهشتگردن کي منظم 

کي كيو ۽ قانون کان مٿاهون بڻايو، هك هٿرאدو جذباتي فضا تيار كئي وئي، ته جيئن دهشتگردن 
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سنڌ دشمن گروهه ٺاهي سگھجي، جيكو سڀاڻي سورهيه ثابت كري، سندن אڳوאڻيَء هيٺ هك אهڑو 
دهشتگردن وري אنهيَء آڙ ۾ .  قومي ۽ عوאمي جدوجھد جو گلو وڍي سگھيسنڌين جي جمهوري،

جيستائين . پنهنجي ڌאر ملكيت ٺاهي، אنهيَء جي تخت تي پاڻ کي تاج پوش سمجھڻ شروع كيو
ًن، تيستائين کين خصوصا كرאچيَء ۾ بي تاج بادشاهه بڻايو ويو ۽ دهشتگردن جي تاج جا ڌڻي ٿي

بظاهر אئين نظر אچڻ لڳو ڄڻك سمورو אڙدכ . سردאريَء هيٺ رياست אندر رياست قائم كئي وئي
  .جي جھنڈي هيٺان گڎ ٿي ويو هجي؛ پر حقيقت אئين نه هئي، نه آهيعوאم قاتلن 

ري سنڌين خالف رت جي رאند کيڎي، אڙدכ عوאم ۾ دهشتگردن پنجابي ۽ پٺاڻن ۽ خاص ك
ًآزאدي سان אهو אحساس پيدא كيو، ته אهي ٻئي هر ساٿ، خصوصا سنڌيَء جي ساٿ ۾ غيرمحفوظ 
آهن ۽ سندن تحفظ جي אكيلي وאٽ אها آهي ته دهشتگردن جو ئي ساٿ ڏين ۽ אنهن جي אڳوאڻي 

 آهن ۽ ٻئي ٹوال هك ٻئي جي غنڈن قبول كن، خاص كري אڄ، جڎهن دهشتگردن جا ٻه ٹوال ٿي پيا
کي قتل كري رهيا آهن، تڎهن كيترאئي بيگناهه ماڻهو به سندن گولين جي گھت جو شكار ٿي ويا 

خود مقتول دهشتگردن جي ماُء پيُء ۽ كٹنب جي ٻين ڀاتين کي אهو אحساس ٿيڻ لڳو آهي ته . آهن
دن پنهنجن غليظ مفادن جي دهشتگر. كنهن گھر جو ڏيئو وسائڻ كيڎو نه كٺور ۽ كنو كم آهي

אيجنسين جي . پورڻتا ال سندن دلين ۾ جيكو زهر ڀريو هو، אڄ אهو خود کين ئي ڳاري رهيو آهي
ڀرتي كيل مخصوص سنڌي سياسي وڏيرن پنهنجن آقائن جي אشارن تي دهشتگرد مفادن سان هم 

ي جدوجھد آهنگ لٻاڙي بيان بازي شروع كري ڏني آهي جيكا سنڌين جي وطن دوست ۽ جمهور
آڙאهه ۾ كاٺ وجھي دهشتگردن هك ڀڀڑ مچايو آهي ۽ . جي كنهن طرح به پوئوאري كندڙ ناهي

  .هي سانڈא پنهنجن آقائن وٽ سرخرو ٿيڻ ال אن کي ڦوكون پيا ڏين
دهشتگردن אڙدכ . وقت جي אڻٹر گھرج آهي ته دهشتگردن جي אپايل نفرتن جو ٹوڙ كجي

ن سان ويڑهائي، نقلي قوم جي نعري وسيلي، کين عوאم کي پاكستان جي سڀني حقيقي قوم
پنهنجي جھنڈي ۽ آمريت هيٺ گڎ كيو آهي، ۽ אسان جو فرض אن جھنڈي کي ڀڃي אڙدכ عوאم 

سموري . کي دهشتگردن جي پاڇولي مان كڍي، وطن دوست ۽ عوאم جي جمهوري پاسي آڻڻ آهي
گدڙن جي אوناڙ تي . ي ٿوאڙدכ عوאم کي دڙكا ۽ گاريون ڏيڻ سان مقصد دهشتگردن جو پورو ٿئ

  !ماڻهو پنهنجون ٻوليون، ثقافتون ۽ مائٹيون نه بدالئيندא آهن
دهشتگردن جي אندر ۾ ڏينهون ڏينهن وڌندڙ كنبڻي ۽ سندن بدنيت نعرن جو وقت کان אڳ 
پڌرو ٿي پوڻ ٻڌאئي ٿو، ته سنڌين جي الڳيتي، جٹادאر، عوאمي، جمهوري ۽ حق پرست جدوجھد 

אها دهشتگردن جي . سنڌي ماڻهو پنهنجا تاريخي شهر ڇڎڻ ال تيار ناهن. ي آهيالڀائتي ثابت ٿي ره
אها دهشتگردن جي . هك وڏي ناكامي آهي ۽ سنڌي ماڻهو ڏينهون ڏينهن شهرن ۾ وڌندא پيا وڃن

אها دهشتگردن جي . آمريت جو تختو אونڌو كرڻ ۾ سنڌي سڀ جا سروאڻ هئا. ٻي وڏي ناكامي آهي
אها .  سنڌي كارخانيدאر، صنعت ۽ وאپار، نوكرين ۽ روزگار ۾ وڌن پيا.ٹين وڏي ناكامي آهي

אها . تدوين ۾ ڀڑ ٿيندא پيا وڃنسنڌي تعليم، تحقيق ۽ . دهشتگردن جي چوٿين وڏي ناكامي آهي
  .دهشتگردن جي پنجين وڏي ناكامي آهي
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قت אڄ تاريخ جي وير هك ڀيرو وري سنڌي ماڻهن جي تاريخي پيغام ۽ جٹادאر جدوجھد کي و
ڦوכ وسيلي برباد كرڻ بدرאن אڻٹر -אوناڙ ۽ سانڈي- אن کي گدڙ. جي نقشي تي אڀاري کڻي آئي آهي

آهي، ته پاكستان ۾ عام كيو وڃي ۽ خصوصي ڌيان אڙدכ عوאم تي ڌريو وڃي، جن کي 
هك سكي جا ٻه پاسا ٿين ٿا، . تي يرغمال بڻائي ورتو آهيدهشتگردن پنهنجيَء بندوق جي زور 

كدورتن ۽ كفلتن جا پهاڙ کي אڙدכ عوאم به אنسانيت جي سڎ تي سڎ ورنائي پاڻ  آهي ته ضروري
  .אڀا كندڙ كيني ڀريل قاتلن کان ڌאر كري

אن كري پنهنجو پيغام אڙدכ . سنڌين جو سنيهو אردو אخبارن سدאئين بگاڙي پيش كيو آهي
 جي عوאم دوستيَء عوאم تائين אردو אخبارن وسيلي پهچائڻ کان پرهيز كئي وڃي، نه ته אهي אوهان

אڻٹر آهي ته پاڻ، پنهنجي سر، مڑسي كري . کي مكاريَء سان كيني ڀريو روپ ڏئي ڇڎينديون
پنهنجو وطن دوست، جمهوري ۽ אنسان پسند پيغام بنا كنهن ڊپ ڊאَء جي، سڌو سنئون אڙدכ 

  .عوאم تائين پهچايو وڃي
و وڏيركي دڙكي ۽ ِسنڌ جي قومي جدوجھد جي هام هڻندڙ سياسي ڌرين مان كن توڻي ج

“ سمنڈ ۾ غرق كبو”نه ته کين (جو چتاُء ڏنو آهي ‘ سنڌي ٿي وڃڻ’دهمان وسيلي אڙدכ عوאم کي 
ڇا كڎهن، سنجيدگيَء سان אڙدכ ). جھڑي سکڻي אڀام پئي ٻڌאئي آهي“ ڀارت موكليو ويندو”يا 

عوאم ۾ سياسي سجاڳي وڌאئڻ جي كوشش كئي وئي آهي؟ كيترن کي پنهنجو سياسي كاركن 
ِبڻايو ويو آهي؟ كيترن فردن تائين سندن سڌي پهچ آهي؟ كهڑن كهڑن پاڙن ۾ אنهن جلسا كيا 
آهن ۽ پنهنجو سياسي موאد گھڻن گھرن تائين پهچايو آهي؟ نفرت אنگيز אخباري بيان پڑهي ڇا كو 
منهنجي سياسي پارٹيَء جو حمايتي ٿي سگھندو؟ دڙكن سان به كو كاركن ٺهندو آهي ڇا؟ 

هو آهي ته אسان جي قومي جدوجھد جي هام هڻندڙ پارٹين جي אكثريت جھڑوكر تاريخي سچ א
  .ڄاڻي ٻجھي אڙدכ عوאم کي كاٹي، نڌڻكو كري، دهشتگردن جي جھوليَء ۾ אڇالئي ڇڎيو آهي
אن . ًپيپلز پارٹي به عمال، خاص كري سنڌ אندر، وڏيركين سازشن جي ور چڑهيل رهي آهي

نه ته سندس آئيندو . قت وڏيركي روش سڌאرڻي پونديکي پنهنجي سطحي عوאم دوست ۽ درحقي
پيپلز پارٹيَء وٽ سندس خامين باوجود سنڌي توڻي אردو ڳالهائيندڙ كاركنن جو . אوندאهو آهي

هك چڱو چوکو אنگ موجود آهي ۽ وٹس אها صالحيت آهي جو אڙدכ אكثريت وאرن پاڙن ۾ جلسا 
ارٹيَء خالف دهشتگردن هك خصوصي پيپلز پ. جلوس توڻي ٻيون سياسي سرگرميون كري سگھي

نفرت אنگيز مهم هالئي رکي آهي ۽ هنن پنهنجين ويهن ئي آڱرين جو زور אنهيَء تي خرچ كيو 
آهي ته پيپلز پارٹيَء کي سنڌين جي پارٹي ثابت كري אڙدכ عوאم کي אن کان كاٹي، پري كري 

  .رکن
في אلوقت پيپلز . ضوع آهيپيپلز پارٹي سنڌين جي سياسي پارٹي آهي يا نه، אهو هك ڌאر مو

پارٹيَء کي گھرجي ته پنهنجن אڙدכ كاركنن وسيلي ۽ پنهنجين گھڻين، خاص كري سنڌي قوتن 
کي كم آڻي، אڙدכ אكثريت وאرن پاڙن ۾ جلسا منعقد كري، دهشتگردن جي پيدא كيل 

جڎهن كالهه بينظير صاحبه . پروپئگنڈא جو ٹوڙ ڳولي، نظرياتي ۽ عملي ميدאن ۾ کين وאئکو كري
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نشتر پارכ ۾ بيهي אعالن كيو هو، ته هوَء ماُء آهي، هوَء ٻار ڄڻيندي آهي، هوَء دهشتگرد ناهي، 
אهو ۽ אهڑو سحر، אهڑي . جو ماڻهن جو قتالم كري، تڎهن אنهن لفظن وٽ پنهنجو هك جادو هو

  !فضا پيدא كرڻ جي گھرج آهي
، אڙدכ عوאم کي سنڌ جي گھڻگھرين ڌرين جيكڎهن دهشتگردن کي كاٹي، אكيلو كري

אن ال الزم آهي ته دهشتگردن . کانئن کسي ورتو، ته אنهن ڄڻك سنڌ جي حقيقي مالكي هٿ كئي
خالف سمورن ثبوتن ۽ دستاويزن کي پڌرو كيو وڃي، دهشتگردن ڏאنهن אهوئي رويو رکيو وڃي، 

دهشتگردن کي سياسي تعظيم ۽ تكريم ڏيڻ بند كئي وڃي ۽ . جيكو אصولي ۽ قانوني آهي
 كم شروع كيو وڃي جيئن ڙدכ عوאم ۾ אئين سياسي نظرياتي سڌو سنئون گھاٹي الڳاپي وאروא

  .كا نئين سياسي پارٹي كندي آهي
  

  )ع1994ڊسمبر -22هالل پاكستان، (
  

  

ئزش ڏا ئئڳ   ھرج   ور   ده رو  

  
يَء ۾ بلوچستان سنڌ دشمن دهشتگرد جڎهن چون ٿا، ته سنڌ کي ورهايو ۽ کين אن جي אيرאض

ُجي سامونڈي عالئقي سميت هك ڌאر صوبو يا وطن ٺاهي ڏيو، تڎهن سوچڻو ئي پوي ٿو، ته هو אها 
ُאيڎي وڏي ڳالهه ڇو ٿا چئي سگھن؟ وٹن كهڑي قوت آهي؟ هو كهڑي كلي تي كڎن ٿا؟ ِ ُ  

سڎאئيندڙ ڌرين جا אڳوאڻ چون ٿا، ته سنڌ دشمن دهشتگردن ‘ سنڌ دوست’وري جڎهن پاڻ کي 
 سازش کي كامياب ٿيڻ نه ڏبو، سنڌ کي ورهائڻ يا سنڌ جي كنهن به ٹكري تي كنهن به جي

بدمعاش جي رאڄڌאني قائم كرڻ جي موكل نه ڏني ويندي، دهشتگردن کي فنا كري ڇڎبو، وغيره، 
ُتڎهن ڇا אهي كنهن حقيقي بنياد تي אيئن چون ٿا يا هروڀرو خيالي ڌكا ٿا هڻن؟ وٹن كهڑي سگھ 

  آهي؟
 ٻئي ڳالهيون هك ٻئي سان تضاد ۾ آهن، هك ٻئي جي خالف آهن ۽ אنهن جي كٿ مٿي ڏنل

تور تڎهن كري سگھجي ٿي، جڎهن هر هك پاسي کي ڌאر ڌאر ڏٺو وڃي ۽ ٻنهي جي وچ ۾ ڀيٹ 
  .كري ڏسجي

  دهشتگرد پاسو
کي دعوت “ مهاجر بزرگن”كرאچي، حيدرآباد، ميرپور خاص، نوאب شاهه ۽ شهدאدپور ۾ رهندڙ 

هك خاص قسم جي وردي پهريل ماڻهن אنهن . يل شهرن جي مقرر هنڌن تي گڎ كيو ويوڏئي ڄاڻا
ُدهشتگردن جي پاڻهرتو سردאر لنڈن ۾ ويٺي، ٹيليفون تي . جلسي گاهن ٻاهرאن بيهي پهرو پئي ڏنو

بزرگن کي جيكي “ مهاجر”. هك ئي وقت سنڌ جي ڄاڻايل شهرن ۾ خطاب كري رهيو هو
تقرير كندي .  کي هك مخصوص قسم جي ڊيوٹي پوري كرڻي هئيوٺي آيا هئا، אنهن“ نوجوאن”
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אب سنڌ ۾ ”: دهشتگردن جي  سردאر پنهنجي تقرير کي هك خاص ماتمي موڙ ڏئي אوچتو پڇيو
“ نوجوאنن”אنهن “ !آڌא تمهارא، آڌא همارא”: موٽ ۾ אڳوאٽ پڑهايل نوجوאنن چيو“ كيسي هوگا گذאرא؟

َبزرگن کي طي ٿيل جا ۽ شهر ۾ “ مهاجر”ن ئي ته אهي کي אڳوאٽ پڑهائي تيار كيو ويو هو، تڎه
  .وٺي آيا هئا ۽ مخصوص جملي جو مخصوص جوאب ڏنائون

سڎאئيندڙ دهشتگردن جي مخصوص ٹولي پارאن مختلف قسم جون سازشون “ مهاجر”پاڻ کي 
ڳجھ ڳوهه ۾ אڳوאٽ رٿجي تيار ٿينديون آهن ۽ אنهن تي عمل گھربل وقت ۽ طريقي موجب كيو 

  . آهيويندو
کي آفيس مان ٻاهر אچڻ مهل گولين ) “تكبير”אيڈيٹر (ع تي محمد صالح אلدين 1994ڊسمبر -5

جو شكار كرڻ هك אهڑو مثال آهي، جيكو ٻڌאئي ٿو ته كنهن אكيلي فرد کي گوليون هڻڻ يا 
كنهن قوم ۽ אن جي ڌرتيَء کي بارودي باهه ۾ ساڙڻ جهڑא אنفرאدي توڙي אجتمائي نوعيت جا كم 

هك אهڑي سنڌ دشمن رٿابنديَء جو كاٿو هيٺ ڏنل خط . ر رٿابنديَء سان عمل ۾ אچن ٿاهك مقر
جي متن مان كري سگھجي ٿو، جيكو چون ٿا ته حيدرآباد ڊولپمينٹ אٿارٹيَء جي آفيشل ليٹر پيڈ 

  :تي אن جي هك אڳوڻي ڊאئريكٹر جنرل لکيو هو
ي ساڻس ڏאڍي سنجيده سنڌ جي ورهاڱي بابت אوكلي جي حيدرآباد وאري دوري ۾ منهنج

نالي رهائشي “ ِخدא كي بستي”אهو به ٻڌאئڻ گھرאن ٿو ته هيستائين مون . ڳاله ٻول ٿي
  .ڏيکاري آباد كري ڇڎيو آهي“ بي گھر خاندאن”كالونيَء ۾ هك هزאر بهاري خاندאنن کي 

“ گلشن شهباز”سنڌ يونيورسٹيَء جي چوڌאري گھيرو تنگ كرڻ ال ضروري آهي ته 
خدא ”אنهن مان ٻن لکن جي آباديَء کي . ي ۾ ڇهه لک مهاجرن کي آباد كيو وڃيوאري عالئق
َ۾ وسائڻ ال بلكل تيار آهيان ۽ باقي چار لک مهاجرن کي آباد كرڻ ال هتان “ كي بستيَء

جي مقامي زميندאرن کان زمينون خريد كري אتي رهائشي אسكيمون شروع كرڻيون 
  .پونديون

فصيلي ڳالهه ٻول توهان سان تمام جلد كرאچيَء ۾ אچي אنشاء א هن سلسلي ۾، ت
يقين كريو ته אيم كيو אيم جي ال منهنجي وس ۾ جيكو كجھ هوندو، . روبرو كندس

  .ضرور كندو رهندس
  !אيم كيو אيم زنده باد

  אوهان سان سچو
  تسنيم

كل يونيورسٹي ۽ لياقت ميڈيع تائين سنڌ يونيورسٹي، مهرאڻ אنجنيئرنگ 1972ع کان 1967 .1
 دوست، قومي ۽ جمهوري تحريك جو وير وٺڻ ۽ سنڌي كاليج جي شاگردن پارאن هاليل وطن

هك، : شاگردن جي هن مركز کي گهيري ۾ آڻي ختم كرڻ ال ٻن محاذن جي رٿابندي كئي وئي
جيكا مٿي ڄاڻايل خط ۾ موجود آهي، ۽ ٻي אها، جيكا يونيورسٹيَء ۾ نام نهاد قوم پرست אڳوאڻ 
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ڈه گردي كرאئي، نه رڳو قومي جدوجهد مان ويساهه كڍڻ جي كوشش كئي وئي، شاگردن کان گن
َپر سنڌ جي אعلي تعليمي مركز جي تعليمي معيار کي به هاڃو رسايو ويو ٰ.  

 .آمريكي سامرאج سنڌ دشمن دهشتگرد سرگرمين ۾ ٻٹ نظر אچي ٿو .2
آباد كيو وڃي אڃا سوڌو سنڌ جي زمين تي سمگل ٿي אيندڙ غير قانوني پرڏيهين کي نه رڳو  .3

 .ٿو، پر آئينده به گھٹ ۾ گھٹ ڇهه لک ماڻهن کي آباد كرڻ جي نيت رکن ٿا
كيو ويو، جنهن کي دهشتگرد پنهنجو “ אمن مارچ”ع تي 1994ڊسمبر -4هك אردو אخبار پارאن 

هن وقت אمن جو ڍونگ كندڙ אها ئي אخبار آهي، . من پسند روپ ڏئي گھربل رستي تي وٺي ويا
ليَء وאري بل تي אها فضا پيدא كئي جنهن ۾ دهشتگرديَء جو ٻج پيو ۽ سنڌي ع ۾ ٻو1972جنهن 

ماڻهن جي سنڌي هجڻ جي ڏوهه ۾ خون كيو ويو، سنڌאالجيَء کي باهه ڏئي ڏيڍ هزאر ناياب كتابن 
 جي אوڙאهه کي ڀڑكائي عرش تائين کي ساڙي ڇڎيائون ۽ مخصوص لساني ٹولي ۾ سنڌين خالف نفرتن

  !كن ٿا‘ محبتن جا مارچ’ جا پالڻهار كيڎي نه بي حيائيَء سان نقاب אوڍي كلفتن. אوچو كيو ويو
ع ۾ كيو ويو 1948‘ آپريشن كلين אپ’سنڌين کي كرאچيَء مان تڑي كڍڻ ال پهريون ”

سنڌي رهاكن کي طاقت - كرאچيَء جي אصل مسلمان.  مهينا هليو6אهو آپريشن الڳيتو . هو
كرאچيَء جي אيڈمنسٹريٹر . ِڃي אندرون سنڌ رهنجي زور تي مجبور كيو ويو ته אهي لڎي و

ِسرپرستيَء ۾ آ جي پوليس سان ملي ڀڳت كري، ڀارت جي هاشم رضا ۽ لياقت علي خان جي  .  پناهگيرن کي ورسائڻ ال مقامي باشندن خالف אنتهائي بي رحميَء جو مظاهرو كيوهزאرين
. يك جارحاڻي אندאز ۾ الڳو كيوאي ٹي نقويَء پناهگيرن کي ورسائڻ ال אن منصوبي کي وڌ

 کي ملك لياقت علي خان... كجھ كرאچيَء جي چيف كمشنر جي حيثيت ۾ كيو هوهن אهو سڀ 
هن كرאچيَء کي پنهنجي حلقي ۾ تبديل كرڻ ٿي گھريو، پر . אندر كو به سياسي بنياد نه هو

يَء جي رنگ ڏيڻ ال كرאچ“ قومي”אن کان وڌيك بي رحماڻو منصوبو كرאچيَء کي وڌيك 
  “.آباديَء جي جوڙجك ۾ تبديلي آڻڻ هو

  )ع1994אپريل -12“ جاڳو”( אلطاف گوهر -
پنهنجي ئي ڌرتيَء تي كا شخصي سنڌين کان אهو حق کسيو ويو ته אهي ) ۽ אن کان پو(ع ۾ 1984 .1

  .ملكيت خريد كري يا ٺاهي سگھن
 سنڌ ۾ پهچندي ئي ُڀارتي پناهگير אردכ ٹولي جي אڳوאڻ نوאبن، نوאبزאدن ۽ رئيسن وغيره .2

 .مختلف قسم جون سنڌ ۽ سنڌي دشمن رٿائون عمل ۾ آڻڻ شروع كيون
سنڌ אندر אهڑيون رٿائون پاكستان ٺهندي ئي شروع كيون ويون، جيكي ڀارتي پناهگير אردכ  .3

 .ٹولي جي نمائندن ال سياسي تك ٿي كم אچن
 ڀارتي مغالئي لشكر ع تائين1988ع کان 1948مٿي אسان رڳو ٹي مثال آندא آهن، ته جيئن 

سان وאسطيدאر، אردכ ٹولي جي אنهن فردن جي ذهنيت کي ظاهر كري سگھجي، ته كيئن نه ) אرد(
אهي الڳيتو هك مكمل منصوبابنديَء سان سنڌ جي ڌرتيَء ۽ سنڌين خالف سازشون كندא ۽ عمل 

  .۾ آڻيندא رهيا آهن
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ع کان وٺي אيڎي 1948جيكا ڇا پاڻ کي سنڌ دوست سڎאئيندڙ كا هك به אهڑي سياسي ڌر آهي 
باشعور ۽ منظم رهندي آئي هجي ۽ אيتري אثرאئتي هجي جو سنڌ دشمن سازشن کي منهن ڏئي مات 

  ؟)يا אڄ مات كري سگھي(كري سگھي ها 
  ڊگھي، الڳيتي ۽ منظم سنڌ دشمن سازش تي عمل

ُپاكستان ٺهندي ئي אردכ ماڻهن کي هك مخصوص سازشي رٿابنديَء وسيلي سنڌ جي وڏن  .1
كروڙن جون ملكيتون کين مفت ۾ ڏنيون ويون . هرن، خاص كري كرאچيَء ۾ آباد كيو ويوش

  .۽ کين پنهنجن پيرن تي بيهڻ ال مالي فائدو ڏيندڙ אسكيمون شروع كيون ويون
ڀارت کان سنڌ تائين کڻي آيا، سي “ كافرن جي ظلم باوجود”َجيكي ماڻهو جنڈ ۽ ٿوٻيون به  .2

ُپنهنجون سندون אتي  َ آيا ۽ پو هك خصوصي مهم شروع كئي وئي، ته كنهن به قسم “ وساري”َ
هك ٻئي ال شاهديون ڏئي ملكيتون ڦٻايائون ۽ سڻڀيون ! شاهد کوڙ. َجي سند ال ٻه شاهد آڻيو

 .نوكريون ورتائون
جا نالي ۾ كرאچيَء کي باقي سنڌ کان אلڳ كري אتي سنڌين جي دאخال تي ‘ مركزي گاديَء’ .3

 .ي قديمي رهاكو موجود هئا، تن کي تڑي كڍيو ويوبندش وڌي وئي ۽ جيك
ون يونٹ وسيلي سنڌ کي سڌو پنجاب جي ماتحتيَء ۾ ڏنو ويو ۽ אهڑيَء طرح سنڌ جي ڌرتيَء  .4

سنڌ جهڑي . تي پنجابين ال به אهي سهولتون پيدא كيون ويون جيكي سنڌين کي ميسر نه هيون
 .تاريخي ڏيهه جو نقشو ئي گم كيو ويو

جنهن ۾ ( אردכ ٹولي جي ڀارت ۾ جنم ورتل ٻوليَء کي سڄي پاكستان ڀارتي پناهگير .5
 بنگاليَء ۽ --- مٿان مڑهيو ويو ۽ چڱيَء حد تائين ترقي كيل ٻولين ) אڄوكو بنگالديش به شامل هو

سڎي نيچ قرאر ڏنو ‘ مقامي ٻوليون’سنڌيَء کي، جن ۾ سمورو سركاري كار وهنوאر ٿيندو هو، 
 .ويو

ڌين خالف پروپئگنڈא مهم هالئي وئي، ته אهي אسالم ۽ پاكستان جا خاص كري بنگالين ۽ سن .6
ع ۾، سنڌ جيكڎهن پاكستان ال قرאردאد منظور نه كري ها، ته پاكستان 1943جڎهن ته (دشمن هئا 

 .، ڀارت جا אيجنٹ ۽ جاسوس هئا، ڊڄڻا ۽ كمزور هئا، وغيره، وغيره)ٺهي نه سگھي ها
ڻي پناهگير کي الزمي طرح سنڌي ٻولي سکڻي هئي، قاعدي موجب سنڌ ۾ آيل هر پرڏيهي تو .7

پر ڀارتي پناهگير אردכ ٹولي جي אڳوאڻن سنڌي ٻوليَء خالف شديد نفرت پيدא كري، كرאچيَء جي 
ًسنڌي ميڈيم אسكولن کي بند كرڻ شروع كيو ۽ كرאچيَء ۾ سنڌي ٻولي ڳالهائڻ عمال ڏوهه 

אئي حيدرآباد آندو ويو ۽ كرאچي يونيورسٹي سنڌ يونيورسٹيَء کي كرאچيَء مان لڎ. (قرאر ڏنو ويو
 ).ٺاهي سنڌي ميڈيم بند كيو ويو

هوڏאنهن אردכ لوكن אڳوאٽ . سنڌين کي دل ۾ خير؛ هي همرאهه پنهنجيَء كرت کي لڳا رهيا .8
پختون אتحاد جوڙيو ويو، جنهن جي بڻ ۾ سنڌين کان - پنجابي- مهاجر. رٿابندي كرڻ ڄاتي پئي

يونٹ جي مخالفت كندڙ به -سي طرح سجاڳ ئي نه ٿيا هئا، ونسنڌي אڃا سيا. نفرت لكل هئي
 .كي ٿورא هئا، جو هنن سنڌين کي سيکت ڏيڻ جو بلو كري ڇڎيو
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ُسنڌي ماڻهو آمريت جا دشمن ۽ جمهوريت جا سڄڻ هئا، جڎهن ته هو جمهوريت جا ويري ۽  .9
 .آمريت جي ڇانو جا حمايتي هئا

تائين جائز جڳهه ڏيڻ جا אڃا كوشش ئي سنڌي ٻوليَء کي پنهنجي صوبي ۾ هك معمولي حد  .10
אخبار وسيلي “ جنگ”۽ “ پختون אتحاد-پنجابي-مهاجر”مس ٿي، ته نوאب مظفر ۽ رئيس אمروهوي 

ًجنگ جوٹي بيهي رهيا ۽ نفرتن جي אها فضا خلقيائون جنهن ۾ سنڌين خالف پهريون ڀيرو عمال 
אم آڻي، پنهنجين پاكستان دشمن هنن سنڌين تي پاكستان ۽ אسالم دشمنيَء جا אلز. دهشتگردي ٿي

 .۽ ڀارت نوאز سازشن ال رאهه کليل رکي
بهارين کي گھرאيو ويو، جيكي هوري هوري كرאچيَء ۾ آباد كيا ويا ۽ کين روزگار مهيا  .11

 .كري ڏنو ويو
جمهوري حكومت خالف آمريكي ڊאلرن جي زور تي وڳوڙ كري ) אڀري سڀري(پهرين چونڈيل  .12

 . ال فضا هموאر كيائونجنرل ضياَء جي ڊكٹيٹريَء
“ كچلي”کي هميشه ال “ نانگ”۽ جمهوريت جي “ بول باال كرڻ”جنرل ضياَء ڊكٹيٹريَء جو  .13

ٰڇڎڻ جي نيت رکي، پاكستان جي سڀ کان وڌيك جمهوريت پسندن يعني سنڌي ماڻهن کي دٻائڻ،  يك ٻئي پاسي אيجنسين جي مدد سان پاكستان جي سڀ کان وڌ. هيسائڻ ۽ مارڻ شروع كيو
جي چونڈ كري کين ) Criminals(آمريت دوست ٹولي يعني אردכ ماڻهن منجھان ڏوهارين 

سنڌين جي جمهوري جدوجھد خالف . دهشتگرديَء جي سکيا وٺڻ جا موقعا ميسر كري ڏنا ويا
گوليون هاليون وينديون هيون ۽ دهشتگردن پارאن کلئي عام كوس جي باوجود کين قانون کان 

 .هومٿڀرو سمجھيو ويندو 
ڀارت جي مختلف حصن مان אردכ ماڻهن ۽ بنگالي عوאم خالف אنسانيت سوز ظلم كندڙ  .14

 .بهارين جي سمگلنگ جاري كرאئي وئي ۽ کين گھڻي ڀاڱي كرאچيَء م آباد كيو ويندو رهيو
 .ع کان وٺي سنڌين جو كوس ٿيندو پيو אچي ۽ אنهن خالف دهشتگردي جاري آهي1986 .15
 .غيرقانوني پرڏيهين جو يتيم خانو بڻايو ويوكرאچيَء کي ويهه لک کان وڌيك  .16
هاڻي نيٺ سنڌي کي ورهائڻ ۽ يا سنڌ تي قبضو كرڻ جو مخفي رکيل منصوبو دهشتگردن جي  .17

 .سردאر جي زباني لنڈن مان پڌرو كيو ويو آهي
  پاكستان ۽ سياسي سهكار

ختون پ- پنجابي-عملي سياست جي پليٹفارم تي سنڌين خالف کلي عام نفرت جو אظهار مهاجر
אتحاد وسيلي پڌرو كيو ويو ۽ אن ڏينهن کان אڄ تائين سندن אتحاد جو אهو مركزي نكتو قائم 

لفظ אلڳ “ مهاجر”نوאب مظفر سان كالهه جيكو غالم سرور אعوאڻ جو אتحاد هو אن مان رڳو . آهي
  .ٿيو آهي، پر دهشتگردن وري אجمل خٹك ۽ ولي خان کي ڳولي هٿ كيو آهي

به ٿورڙي وٺ پكڑ شروع ٿيندي آهي، ڀلي رسمي ٿي هجي، تڎهن نه دهشتگردن خالف جڎهن 
جو رאڳ آالپيندي مٿن ٿيندڙ “ مظلوم مهاجر”رڳو پنجاب ۽ سرحد پر سنڌ مان به مختلف تنظيمون 

ٰنوאز شريف، جنهن جي وزאرت عظمي . خالف אحتجاج كرڻ ۽ ڳوڙها ڳاڙڻ لڳنديون آهن“ ظلم”
كيو، چوڻ لڳو ته فوج אيم كيو אيم تي تشدد پئي دورאن سنڌ ۾ فوج پنهنجو آپريشن شروع 



ي : ران، ا  ا ۽  ن     ام   ئ  رڙو          بت  ر   ڊا

ابئس   www.abbaskorejo.com 111                         ر و

كالهه جنرل אسلم بيگ پكي قلعي آپريشن . كري، تنهنكري ترت אن کي بئركن ۾ موٹايو وڃي
ع 1988. مهل فوج بيهاري دهشتگردن کي تحفظ ڏنو ۽ אڄ کلئي عام فوج خالف ڳالهائي رهيو آهي

ٰمصطفي جتوئي، عبدאلوאحد آريسر، تائين سنڌ مان غوث علي شاهه، پير صاحب پاڳارو، غالم 
ڄام صادق ته وڏ . אيم سيد صاحب אيم كيو אيم جا کليل حمايتي ۽ ڳجھا אتحادي رهيا آهن.جي

سرحد مان كالهه كالهوڻي ڳالهه آهي ته ولي خان אلطاف . وزאرت ئي سندن حوאلي كري ڇڎي
  .جو نعرو هنيو‘ پنجين قوميت’حسين سان هٿ هٿ ۾ مالئي، אڀو كري 

  אتحاد“ سياسي”پسند خود 
אهي پنهنجن شرطن مان . دهشتگرد هر ڌر سان אتحاد كرڻ ال تيار آهن، پر پنهنجن شرطن تي

  .كو هك به ڇڎڻ ال تيار ناهن
ع ۾ پ پ حكومت خالف سودي بازي كندي ۽ پاڻ سان مالئيندي، نوאز شريف جيكو 1989

 دشمن دهشتگردن کي مهيا كجھ אنتهائي طرح ۽ ممكن حد تائين كري سگھي پيو، אهو سنڌ
كري ڏنو، پر پاڻ ئي سندن אڻکٹ بيجا مطالبن کان אيڎو ته بيزאر ٿي پيو، جو אهو אتحاد برقرאر 

دهشتگردن جا مطالبا אيڎא ته وڏא هئا، جو سڀ . رکي نه سگھيو ۽ سنڌ تي فوج چاڙهي موكليائين
ت يافته وزيرאعظم به کان وڌيك طاقتور سمجھيو ويندڙ پنجابي صنعتكار ۽ אيجنسين جو حماي

  !אهي پورא كري نه پئي سگھيو
ع وאري نٻل ۽ هٿ ٻڌل پ پ 1989אنهيَء ڳالهه کي ذهن ۾ رکندي، سوچي سگھجي ٿو ته 

ڏهاڙي دهشتگردي، ! حكومت دهشتگردن سان ٺاهه جي نتيجي ۾ אنهن ال ڇا ڇا نه كيو هوندو
ن کي كجھ به نه چيو وڃي؛ کين ڏهاڙي كوس، ڏهاڙي بدمعاشي ۽ مٿان وري אها گھر ته دهشتگرد

ڇوٽ ڇڎيو وڃي ۽ مٿن دאخل كيس ختم كيا وڃن يعني کين قانون کان باالتر قرאر ڏنو وڃي، 
 جو محافظ ٿي بيهي رهيو ۽ אنهن ڏينهن ۾ فوج جو جنرل مرزא אسلم بيگ الهي پاهي دهشتگردن

كو ڏئي ڀڄايائين، پكي قلعي آپريشن مهل گھيري ۾ آيل دهشتگردن کي ڇڎאئڻ ال پوليس کي دڙ
  .ته جيكڎهن پوليس پوئتي نه هٹي، ته فوج مٿس گوليون هالئيندي

  جنرل مرزא אسلم بيگ
جنرل ضياَء جو جهاز ڦاٹڻ مهل אكيلي بچي ويل هن سينئر فوجي آفيسر کي جنهن جهاز ۾ 

پو אصولي ٻه ورهيه به نه  رٹائرمينٹ کان. سوאري كرڻي هئي، אن ۾ عين وقت تي سوאر نه ٿيو
ترسيو ۽ سياست شروع كري ڏنائين، سپريم كورٽ آف پاكستان جي کلئي عام بيعزتي 

هاڻي مسلم ليگ ۾ شامل ٿيو آهي، پر حمايت، وكالت ۽ پوئوאري . كيائين ۽ باعزت ڇٹي ويو
ڳالهه ڇا آهي؟ ڏوريون . ڳالهائي سدאئين دאٻي ۽ دڙكي سان ٿو. الڳيتو دهشتگردن جي پيو كري

  كير ٿو لوڏي؟
  اَءאلحقجنرل ضي

 ۾ سنڌ کي ورهائي ٹكرא ٹكرא كري ڇڎي، 1990جنرل ضياَء سازش تيار كري رکي هئي ته 
אن کي عملي ويس אوڍאئڻ ال هن سڄيَء دنيا مان ۽ خاص كري ڀارت، بنگال، برما، سريلنكا، 
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نيپال، אفغانستان ۽ אيرאن مان ۽ دنيا ۾ جتي جتي אردכ ماڻهو رهن ٿا، אنهن کي אتان سنڌ ڏאنهن 
پاكستاني قانون موجب غيرقانوني ۽ ناجائز پرڏيهي، جيكي . چڻ ۾ سهوليتون مهيا كري ڏنيونא

  .سنڌ ۾ رهن ٿا، تن جو אنگ ٹيهن لکن تائين ٿئي ٿو
كرאچي، حيدرآباد، ميرپورخاص، نوאب شاهه، ) ع ۾1980مارچ (َجنرل ضياَء وאري دور ۾ ”

ڙي غيرقانوني طور אيندڙ خيرپور ۽ سکر جي شناختي كارڊن جي آفيسن ۾ سنڌ ۾ ڏها
سرحدي رينجرس ... پرڏيهين کي سڃاڻپ كارڊ ٺاهي ڏيڻ ال خاص عملو مقرر كيو ويو هو

کي אن ڏس ۾ خاص هدאيتون ڏنيون ويون هيون، ته אهي هندستاني سرحد ٹپي אيندڙ پرڏيهين 
  “.کي روكڻ جي كوشش ئي نه كن

  )ع1994אپريل -15برسات، (
۾ جتي אندرא گانڌيَء جي قتل “ َسر אمرت”پنهنجي كتاب ) ٹربي بي سي جو رپور(مارכ ٹلي 

جو تفصيلي ذكر كيو آهي، אتي אهو به ٻڌאيو אٿس ته كيئن بنا كنهن چكاس جي، چند ڏوكڑن 
جي عيوض، پاكستاني سرحدن جا محافظ ڏهاڙيَء مختلف ڳڻپ ۾، ماڻهن کي پنهنجي ملك ۾، 

  .آزאديَء سان هليو وڃڻ جي موكل ڏيو ڇڎين ٿا
ل ضياَء سنڌ جي אڇي كاري جو مالك ئي دهشتگردن کي بڻائڻ جي سازش تي عمل پيرא جنر

هن نه رڳو אنهن جي تخليق ۽ پالنا كئي، پر کين تربيتون ڏياري، منظم كري، ڇيك ڇڎي، . هو
سنڌ ۾ جمهوري جدوجھد کي چيڀاٹڻ ال هر قسم جا حربا كم . قانون کان مٿاهون كري ڇڎيو

هن نه رڳو ڌאڙيلن کي وڌڻ ويجھڻ ڏنو، پر . ائي حدن کي ڇهيائينآندאئين ۽ ظلم جي אنته
بنائڻ ۾ هن جو كردאر بنيادي هو، پر سنڌ مٿان سندس سڀ کان وڌيك كاپاري وאر سنڌ جي وطن ٰسمورא ذهني توڻي אخالقي قدر بي معني . كالشنكوف ۽ هيروئن کي به عام وאهپي ۾ אچڻ ڏنو

  .دوست جدوجھد کي تباهه كرڻ هو
جي אيم سيد صاحب جن .  وڏيركي قوم پرست سياست سندس تريَء تي رکي هئيسنڌ جي

کي ته شخصي طرح אيڎو متاثر كيائين، جو شايد هو אكيلو قوم پرست אڳوאڻ هو جيكو وڏي 
سڎيندو رهيو ۽ تيستائين ضياُء مخالف هر تحريك جي مخالفت “ شريف אلنفس”وאكي کيس 

  .نه ٿي ويو“ وڦٹاك”كيائون، جيستائين جنرل ضياُء پاڻ 
ڏنيون ۽ پو کين אنهن جي “ ٿيڻپيدא ”אڳوאڻن ۾ مختلف بيماريون “ قوم پرست”هن پ پ جي 

  .عالج ال پرڏيهه موكلي ڇڎيو
شهيد عوאم محمد فاضل رאهو . عوאمي تحريك جي אنقالبي روح تي رאتاهو ڏنو ويو) אڳوڻي(

وئي ۽ نيٺ شهيد كرאيو ويو ۽ سودي بازيَء ۾ نه آيو ته کيس زهر ڏئي مارڻ جي كوشش كئي 
کي كروڙن جا يقيني نفعي بخش ٺيكا ڏيئي حرص ۽ هوس جص ڌٻڻ ۾ غرق كيو ‘ ٻئي پاسي’

سنڌ ۾ هيٺين وچين طبقي جي אكيلي عوאمي، جمهوري ۽ אنقالبي تنظيم جا ترא هك ڊگھيَء . ويو
  .كڍيا ويا“ אنقالبي نموني”رٿابنديَء سان 

  ڀارت سان ناتا
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سان توڻي جو سنڌين خالف ڀارتي אيجنٹ هجڻ ۽ ‘ خصوصي مهربانين ’كن אردو אخبارن جي
پاكستان دشمن هجڻ جا אلزאم مشهور كيا ويا، پر عملي طرح كير ڀارت جو אيجنٹ هو، رهندو 
آيو، ۽ آهي، ۽ كنهن بنگالين جو אنسانيت سوز كوس كري کين אلڳ ٿي وڃڻ تي مجبور كيو 

به پاكستان کي ٹوڙڻ جو عملي אرאدو رکي ٿو، אها ۽ پاكستان کي ٹوڙيو، ۽ كير آهي جيكو אڄ 
خالق ڏني هال كرאچي ۾ كيل نام نهاد مهاجر رאبطا كائونسل جي . ڳالهه هاڻي لكل نه رهي آهي

گڎجاڻيَء ۾ کلئي عام پاكستان ۽ پاكستاني فوج خالف نعرא هنيا ويا ۽ سنڌ کي ٹوڙڻ جو 
جا دستاويزي وڊيو فلم “ ظلمن” ٿيندڙ تي“ مهاجرن”پاكستان ۾ . پهريون کليل אعالن كيو ويو

بينظير صاحبه هك ڏאڍي عمدي ڳالهه كئي، ته دهشتگرد كشمير . تان ڏيکاريا وڃن ٿا“ زي ٹي وي”
جي مسئلي تي کلئي عام پاكستان جي موقف جي حمايت كن، پر אنهن אٹلو شازيه جي نالي ۾ 

ا ۽ سركاري تحفظ ۽ ڇانو خالف ڀارت ۾ جلوس نكرن ٿ“ ظلم”تي “ مهاجرن”. وڳوڙ مچائي ڏنو
  !هيٺ

  آمريكا پارאن پٺڀرאئي
جمهوريت جي ويس ۾ دنيا جو سڀ کان وڏو دهشتگرد، سپر بدمعاش، آمريكي سامرאج، אبتدא 

אلطاف حسين کي אتان موٹڻ کان پو . کان ئي אيم كيو אيم جو پاليندڙ ۽ تاتيندڙ ٿي رهيو آهي
  .אڀاريو ويوجي حيثيت ۾ “ سياسي سردאر”אردو אخبارن وسيلي 
אن جو معمولي . جا دهشتگردن سان ناتا كيترא گھاٹا رهندא آيا) آمريكي سفير(رאبرٽ אوكلي 

عكس حيدرآباد ڊيولپمينٹ אٿارٹي جي אڳوڻي ڊאئريكٹر جنرل جي خط ۾ ملي ٿو، جنهن جو مٿي 
  .حوאلو ڏنو ويو آهي

معاملن “ كن”نٹ ٹي ورهيه אڳ آمريكا ۾ پاكستاني سفير کي آمريكا جي אسٹيٹ ڊپارٹمي
  .ُهو جڎهن אتي پهتو، ته אتان دهشتگردن جا ٻه نمائندא نكري آيا هئا. جي وضاحت ال سڎאيو

آمريكي كائونسل جنرل رچرڊ سي فاכ אڄوكي پ پ حكومت تي شروع کان زور ڏيندو 
دهشتگردن جو سردאر پ پ حكومت سان ٺاهه ال . آيو آهي، ته אيم كيو אيم سان ٺاهه كري

  . ضمانت جو شرط رکي ويٺو آهيآمريكي
אينديون رهيون، جنهن ۾ هن جو سڀ مسز رאبن رאفيل جون پاكستان ۾ سرگرميون אخبارن ۾ 

  . سان ٺاهه تي رهيوکان وڌيك زور אيم كيو אيم
آمريكي سامرאج توڻي ٻين سامرאجي قوتن جي אرهه زورאئي رڳو אن خالف نه هوندي آهي، 

دنيا ۾ . ي مقصد رڳو پنهنجي ڦورو مفادن جو تحفظ رهيو آهيאنهن جو بنياد. جيكو ساڻس אچائي
جتي به كا حقيقي عوאمي، جمهوري ۽ אنقالبي تحريك هلي آهي، אتي به سامرאجي قوتن אن کي 

سان سنڌ سدאئين جمهوريت پسند ۽ “ بدقسمتيَء”. چيڀاٹڻ پنهنجو אولين فرض پئي سمجھيو آهي
 خالف پنهنجي وت آهر جدوجھد پئي كئي آهي، ۽ אنسان دوست رهي آهي ۽ אن هر ڊكٹيٹر ۽ ظلم

‘ سهڻو طوطو’ٻئي پاسي هانگ كانگ جو . ٻيو ته سنڌ وٽ هك وسيع سامونڈي كنارو آهي
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برطانيا ۽ آمريكا ) شايد(אن كري ئي . ع ۾ سامرאج جي هٿن مان ڇڎאئجي وڃڻو آهي1997
 تيار ٿي ويا آهن ۽ پاكستان يعني سنڌ يعني كرאچي ۾ אربين پائونڈن ۽ ڊאلرن جي سيڑپ ال

. دهشتگردن جي كلهي تي بندوق رکي ۽ אنهن جي هٿ ۾ بندوق ڏئي نويكلو אڏو ٺاهڻ گھرن ٿا
  .دهشتگرد ظاهر آهي ته سامرאجي چنبي کان ٻاهر نكري نه سگھندא

  هيبت ۽ دهشت
پاكستان جي حقيقي تاريخي قومن جي فردن ڏאنهن نفرت جي باهه کي وڌאئڻ ال دهشتگردن 

אنهن جي ويجھو رهڻ سان توهان جي ”َي گوليون هالئي، אردכ ماڻهن ۾ ڀو پيدא كيو ته אنهن ت
ٻئي پاسي خود אردכ عوאم تي אها “ زندگين کي خطرو آهي، אن كري رڳو אسان جو ساٿ ڏيو،

  “!َאسان جو ساٿ نه ٿا ڏيو ته אسان جي ئي گولين جو بک بڻجي ويندوجيكڎهن ”هيبت ويهاري وئي ته 
كاركن هجي، زونل אنچارج هجي يا مركزي אڳوאڻ، جيكڎهن كنهن به سبب ڀلي پنهنجو 

جي كري دهشتگردي يا אن جي پوئوאريَء کان پاسي تي ٿيو يا وري مٿس אهو شك به ويو ته هو 
پلٹڻ يا ڇڄڻ وאرو آهي، ته گوليَء جو شكار ٿي ويندو يا سندس كا ڀيڻ يا كو ڀاُء אغوא كيا 

אسان جي فالڻي كاركن يا אن ‘ مهاجر دشمن قوتن”’۾ خبر پوندي ته ۽ ٻئي ڏينهن אخبارن ... ويندא
  “.جي ڀاُء يا ڀيڻ کي אغوא كري، אيذאئي بي حرمتي كري ماري ڇڎيو

ٻه چار پٿر هڻي هزאرين رپين جو شوكيس “ نوجوאن”نه ڏيندو، ته كو نه كو “ چندو”دكاندאر 
لطيف آباد ۾ ميڈيكل “ !آهيونتوهان جي مرضي، אسان چندو زوريَء نه وٺندא  ”-ڀڄي ڇڎيندو

  “...هزאر رپيا ڏي يا هك كالشنكوف نه ته-35”אسٹور جي مالك رאجن دאس کي چيو ويو ته 
ٹارچر سيلن ۾ رڳو سنڌي، پنجابي يا پٺاڻ نه هوندא هئا، ۽ زوريَء زنا مركزن ۾ ته خاص 

  !كري אردو ڳالهائيندڙ ڀينرون هونديون هيون
َسازشي جھيڑא ۽ ڀو َ  

هانو بڻائي، هڑتال جو سڎ ڏئي، خون خرאبو ۽ دهشتگردي كئي وئي، ته جيئن شازيا کي ب
  .كشمير مسئلي تي حكومتي ڌيان کي ٹوڙي سگھجي ۽ ڀارتي مقصدن کي هٿي ڏجي

پاڻ شكار كري پنهنجا ماڻهو ماري پروپئگنڈא كئي وئي، ته سڀ بلوچ، پنجابي، پٺاڻ ۽ جن 
  “!سپر پاور”، “مهاجرن پاور ”-گنگا جمنا جو پاڻي پيتو هو

ضرور هو، جنهن جي پٺيان אيجنسين جي “ دهشتگردن پاور”هو يا نه، پر “ مهاجر پاور”אهو 
  “!جنرل ضياء زنده باد ”-تربيت، هٿيارن جي ڀرمار ۽ قانوني تحفظ موجود هئا

  فلمي پروپئگنڈא
 جي كٹر حامي عورت شهناز زي ٹي وي تان ڏيکاريل دستاويزي فلم، كرאچي ۾ אيم كيو אيم

هگل جي نگهباني هيٺ ٺهي، جنهن هك پرאئيويٹ فلم پرאڊكشن אدאرو قائم كري ورتو آهي ۽ س
אيم كيو אيم . پي ٹي وي كرאچي تي كم كندڙ كي ٹيكنيكل ماڻهو אن سان سهكار كن ٿا

ال كم كندڙ هن فلم پرאڊكشن جا كيترאئي كئرאمين كرאچيَء جي هك אسپتال مان روڊ حادثن 
باقائدگيَء سان فلم ڀري، عالمي ا دهشتگرديَء جو کاڄ بڻجي ويل ماڻهن جا ۽ جھيڑن ۾ زخمي ٿيل ي
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تنظيمن کي ڏيندא رهن ٿا ۽ کين אهو ٻڌאيو وڃي ٿو ته אيم كيو  سطح تي كم كندڙ אنساني حقن وאرين
  . جي كاركنن تي هن نموني ظلم جاري رکيو ويو آهيאيم

  אخبارون
جن مان كي אڄكلهه (ن ڇپجن ٿيون كرאچي ڊويزن ۾ ويهه کن אخبارون مقامي سطح جو

جيكي گھڻو كري سڀ جون سڀ سنڌي ماڻهن خالف سدאئين ) سڄي سنڌ ۾ پهچي وڃن ٿيون
كرאچيَء مان جيكي نام نهاد قومي سطح جون אخبارون نكرن . زهر سان ڀريل هونديون آهن

ن جي ٿيون، رڳو אنهن ۾ سنڌ ۽ سنڌين خالف جيكو زهر ڀريل هوندو آهي سو كنهن به هك ڏينه
كجھ . אخبار کڻي ڌيان سان پڑهي پكڑي سگھجي ٿو، پر دهشتگرد אڃا به אن کان خوش نه هئا

عرصو אڳ تائين سڄي خبر پاڻ لکي ديده دليريَء سان אخبار وאرن کي حكم كيو ويندو هو ته 
“ ڊאن”۽ “ جنگ”هك ٻه ڀيرو . אسان جي אها خبر پهرئين صفحي جي فالڻي هنڌ تي شايع كئي وڃي

يون خبرون ڇاپيون جيكي هك معمولي حد تائين دهشتگردن جي خالف هيون، ته کين رڳو אهڑ
كن مهٹ كرڻ ال نه رڳو سڄي كرאچي ۾ אخبارون هلڻ نه ڏنيون ويون ۽ אنهن کي ساڙيو ويو، 
پر אيڈيٹرن ۽ نيوز אيڈيٹرن کي سڌيون ڌمكيون ڏنيون ويون، ته سندن كنهن نه كنهن گھر ڀاتيَء 

 - 6(جي مئنيجر کي سندس آفيس ۾ گوليون هنيون ويون “ پرچم”.  كيو ويندوکي قتل يا אغوא به
جي אيڈيٹر کي آفيس مان نكرندي ۽ بي بي سي جي رپورٹر کي رאهه “ تكبير”، )ع1994ڊسمبر 

  .ُويندي سنهي بهه مان كڍيو ويو، وغيره
  אنساني حقن جي آڙ ۾

هري ويٺل ماڻهو دهشتگردن جي אنساني حقن ال جدوجهد جي آڙ ۾ אنسان دوستيَء جو نقاب پ
آمريكا ۾ رهي، سنڌ ۾ ‘ پنهنجي پالڻهار’کلئي عام حمايت ۾ אنهيَء حد تائين وڌي ويا آهن، جو 

  !خالف بک هڑتالون ويٺا كن“ ظلم”تي ٿيندڙ “ مهاجرن”
  وאئرليس سسٹم
ورهين جو هك نوجوאن، پنهنجو ميڈيكل אسٹور بند كري אڳتي هليو، ته - 30كليم خوאجه، 

وري “ شاهد”. کي אهڑو אطالع ٹرאنسميٹر تي پهچايو“ شاهد”ٻئي “ آفاق”نج ماڙ تي ويٺل هك پ
جيئن ئي كليم . کي אهڑو אطالع كيو، جيكو كنهن بلڈنگ جي ڏאكڻ هيٺان لكل هو“ אنجم”

ع ۾ 1988. خوאجه چونك وٹان لڑيو، ته مٿس گولين جو وسكارو ٿي ويو ۽ دهشتگرد ڀڄي ويا
 ميل 5پوليس אڃا . جاين تان نه رڳو گوليون وسيون، پر ٺٺوليون به ٿيونسنڌي وسندين تي אوچين 

پري هوندي هئي، ته ٹرאنسميٹر تي کين אهڑو אطالع پهچي ويندو هو ۽ دهشتگرد אشرאف جي روپ 
  .۾ אچي ويندא هئا

  ڏيهي جاسوس سرشتو
ل كڑهيل  کن حسين، نوجوאن ۽ پڑهي200جا אنٹرويو كرڻ کان پو منجھانئن ‘ زنانين’سوين 

ال پنهنجي سڀ کان وڌيك “ مهاجر قوم”چونڈيون ويون ۽ کانئن پڇيو ويو، ته ڇا אهي “ زنانيون”
 قربان كري سگھن ٿيون؟ جن دل ---  مائٹي، عزت، قوت، ذאتي خوאب توڙي مستقبل --- عزيز شي 
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ل وٺي، کين سنڌ جي گھرب“ ڀيٹا”من هنيو، تن کي بظاهر אجازت ڏني وئي، باقي سڀني کان 
  .ال موكليو ويو“ كاز”بيوروكريٹن، وڏيرن، אسيمبلي ميمبرن وغيره ڏאنهن 

مختلف قسمن جا بيوروكريٹ “ آن ڊيوٹي”رٹايرڊ فوجي ۽ پوليس آفيسرن سان گڎ كيترאئي 
تي باقاعدي پهچائڻ ال مقرر كيل آهن، جيكي مختلف “ مركز”سوين نمونن جون رپورٹون 

ِكارخانيدאرن، دكاندאرن، مالزمن، باغين ۽ ڏنگن ماڻهن جا אدאرن ۾ فنڈن، مالزمتن، پالٹن،  ، “وڳوڙي”، “فسادي”جيكو ماڻهو، پو ڀلي پنهنجو كاركن هجي، . אطالع پهچائيندא رهن ٿا
  .بيان ٿيو، سو پنهنجي سڄي گھر سميت ڏאڍي ڀيانك سزא لوڙيندو“ ڦڎئي”، “ِڏنگو”، “باغي”

  سنڌي وڏيرن ۽ ڌאڙيلن وٽ پناهه
تگرد جڎهن كنهن به سبب جي كري لكڻ جي گھرج محسوس كن ٿا ۽ كيترאئي دهش

وٽ ضرورت آهر لكي نه ٿا سگھن، تڎهن אهي پنهنجن ڄاتل سڃاتل وڏيرن ۽ “ مٹن مائٹن”پنهنجن 
وقت سر . َڌאڙيلن وٽ אچي پناهه وٺن وٺندא آهن ۽ موٽ ۾ کين چند ٹكا عيوضي ۾ ڏيندא آهن

ي گھربل هنڌ تي پهچائي دولت كمائيندא ۽ حياتيون کانئن هٿيار ۽ منشيات خريد كري موٹي وڃ
  .تباهه كندא آهن

  َغنڈن ۽ قاتلن جو هٿياربند جٿو
ُسنڌ ورهائڻ جي سازش، رٿابندي ۽ گھر كندڙ سنڌ دشمن دهشتگردن وٽ אشتهاري غنڈن، 
َلوفرن، بدمعاشن، چورن ۽ قاتلن جو هك אهڑو نظم ۽ تربيت يافته جٿو موجود آهي، جنهن گذريل 

אهي جت كٿ . ورهين دورאن هر قسم جو تشدد كري زبردست تجربو حاصل كري ورتو آهيאٺن 
ُאنهن جو من אيترو ته وڌيل ۽ بود ۾ ڀريل . کلئي عام پنهنجي كاروאئي كن ٿا ۽ گم ٿي وڃن ٿا

آهي جو هزאرين ماڻهن جي وچ ۾ بيهي، کليل بازאر ۾ ٹرئفك وهندڙ روڊن تي پوليس، رينجرس 
. َ ۾ خود אنهن تي گوليون وسائي بنا كنهن خطري جي سالمت هليا وڃن ٿا۽ فوج جي موجودگيَء

. ُمٿن جيكڎهن كي كيس دאخل به ٿين ٿا، ته هي אنهن مان كنهن نه كنهن نموني ڇٹي وڃن ٿا
هن مهل تائين شايد ئي كنهن دهشتگرد کي دهشتگرديَء جي אلزאم ۾ قانوني ۽ وאجبي سزא ملي 

 جو سندن نمائندא کلئي عام ويٺا چون ته אسان جي دهشتگردن کي سندن من אيترو وڌيل آهي. هجي
  .ڳالهيون كن“ سياسي”بنا كنهن كيس جي آزאد ڇڎيو وڃي ۽ حكومتون آهن، جو ساڻن ويٺيون 

  هك منظم تنظيم
ٿوري به ڀڃكڑي . אهي غنڈא ۽ قاتل هك تنظيمي ضابطي هيٺ رهن ٿا ۽ رهڻ تي مجبور آهن

 -- - ان قتل ٿي ويندא يا مٿن كيس پئجي ويندא ۽ جيل ڀيڑא ٿيندא كندא ته ٻين غنڈن ۽ قاتلن هٿ
دهشتگرد پاڻ به پنهنجي ئي ٻين دهشتگردن جي ڊپ ۾ ورتل هئڻ جي كري منظم ۽ ضابطي ۾ 

  .رهي ٿو
كرتوتن کي لفاظيَء جي پوش ۾ سندن “ صحافي”۽ “ دאنشور”كن مخصوص مفادن هيٺ كي 

  .لكائي کين هيرو كري پيش كن ٿا
ختلف قسم جي دكاندאرن، وאپارين، وكيلن، ڊאكٹرن، صنعتكارن، كامورن ۽ دهشتگرد م

ٻين سرنديَء وאرن کان نه رڳو ناڻو هٿ كن ٿا، پر کانئن وאسطيدאر مخصوص قسم جي مدد ۽ 
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. وאسطيدאر بيورو كريٹ ته حكومت کان وڌيك دهشتگردن جا وفادאر آهن. سهكار به وٺن ٿا
عالج معالجو كن ٿا، صنعتكار کين روزگار مهيا كن ٿا ٹر ڊאكوكيل کين قانوني تحفظ ڏين ٿا، 

  .وغيره
  كي ٻيون ڳالهيون

  سنڌ جي ورهاست يا سنڌ تي قبضو؟ -1
אڄ هو . كالهه هنن کي كرאچيَء تي قبضو كرڻو هو ۽ هنن سنڌ ورهائڻ جي ڳالهه پئي كئي

ج تي گارين سنڌ کي ورهائڻ جي ڳالهه كن ٿا، پاكستان کي ٹوڙڻ جا نعرא هڻن ٿا، پاكستاني فو
  .جي گجگوڙ هلي پئي

  كوڙ جو طوفان -2
אسلم بيگ، نوאزشريف، אشتياق אظهر، ولي خان ۽ ٻيا گارين جو وسكارو اليو بيٺا آهن، ته 

ع تي 1994 نومبر 31... (بند كريو، كرאچي مان فوج كڍو نه ته“ مهاجرن تي ظلم”وאرو كريو، 
ق אظهار چيو ته אيم كيو אيم ٺاهه ال تيار ع تي אشتيا1994ڊسمبر -6. אوچتو ئي فوج کي موٹايو ويو

پيا ڏيکاريا “ مهاجرن تي ٿيندڙ ظلمن جا دستاويز پروگرאم”ُزي ٹي وي ۽ دوردرشن אنڈيا تان .) آهي
بي سي سي، وאئيس آف آمريكا، آل אنڈيا ريڈيو وغيره كنهن نه كنهن نموني אهڑيون . وڃن

  .نشر كنخبرون هالئيندא אچن جيكي ڄڻك دهشتگرد پاڻ ويٺا 
  ٻٹو رويو -3

كالهه سنڌين پنهنجي ڏيهي، אنساني قانوني حقن جي جمهوري אندאز ۾ گھر پئي كئي، ته 
אسالم دشمن، پاكستان دشمن، אنڈيا جو אيجنٹ، وغيره، سڎي کين خوאر كرڻ ۽ فوج سڎאئي کين 

 אڄ دهشتگرد کلئي عام پاكستان کي ٹوڙڻ جون ڳالهيون. سيکت ڏيڻ جو ڳالهه كئي ويندي هئي
كن ٿا، فوج کي گاريون ڏين ٿا ۽ كٿي ته گولين جو شكار بڻائن ٿا، ڀارت جي پاكستان دشمن 

. كشمير نوאز پاليسين جي سڌي مخالفت كن ٿا، وغيرهپاليسين جي سڌي حمايت ۽ پاكستان جي 
  .سڎيو وڃي ٿو‘ ڏوهاري’۽ فوج کي ‘ مظلوم’ به دهشتگردن کي אن هوندي

 صاحب سکر هوאئي אڏي تي سيد. אيم.  سالن جي پوڙهي جي86 ورهيه אڳ -5دنيا ڄاڻي ٿي ته 
دريافتو بند آهي، ۽ دنيا ڏٺو ته -پاكستاني جھنڈو كو نه ساڙيو هو، پر هو אن אلزאم ۾ אڻ

  .دهشتگردن جناح جي مزאر آڏو پاكستاني جھنڈي کي باهه ڏني، پر مٿن كيس به دאخل نه ٿيو
س بغاوت جو كيس مڑهيو پيو وڃي، پر دودو مهيري אجائي אلزאم ۾ جيل אندر آهي ۽ مٿ

جيكي سچ پچ بغاوت كيو ويٺا آهن، مٿن كورٹن پارאن ڊيٿ وאرنٹ نكتل آهن، پر אهي 
  .سركاري پروٹوكول سان آزאد گھمي ڦري رهيا آهن

  نقشا -4
پاكستان ۽ سنڌ کي ورهائڻ جا ست אٺ نقشا ۽ ٹي چار دستاويزي ثبوت ته אخبارن ۾ پڌرא ٿي 

  .چكا آهن
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هك . هنن بلوچستان جي אٿل ۽ ٻيال وאرين אيرאضين تي به ميري نظر وڌي آهيهك نقشي ۾ 
 نقشي ۾ سنڌين ال)جيكب آباد، الڙكاڻو ۽ אڌ دאدو ضلعو ڇڎيا آهن ۽ هك ) يعني سنڌ صوبي ال

“ كرאچي”، “مهاجرستان” سنڌ جا ٹي صوبا ---نقشي ۾ ته سنڌين ال سنڌ جو هك אنچ به ڇڎيل ناهي 
  !قرאر ڏنا ويا آهن ۽ سنڌ کي عملي طرح دهشتگردن جو אلڳ ملك ڏيکاريل آهي“ אردو ديس”۽ 

  سنڌ دوست ۽ قوم پرست پاسو
 آهي؛ אها ووٽ אكثريت ۾ حاصل سنڌي ماڻهن ۾ سياسي پهچ رکندڙ سڀ کان وڏي پارٹي پ پ

جي ڌٻڻ ۾ אيترو ته گتل آهي جو صوبن کي جيكا نالي ماتر خود “ وفاق پرستي”كري ٿي ۽ 
  .مليل آهي، אها به کسڻ گھري ٿيمختياري 

وفاقي حكومت ها ويز، ٹرאنسپورٽ ۽ آبپاشي جي شعبن ۾ אختيارن جي مركزيت ختم ”
  “.كري صوبن کي ڏنل كنهن حد تائين خود مختياري کسي ورتي آهي

  )ع1994ڊسمبر - 8جاڳو، (
אن دهشتگردن پارאن אيڎي وڏي سنڌ دشمن مطالبي تي . پ پ אسان جو هك אلڳ موضوع آهي

ٰجي אعلي سطح پارאن ٻڑכ به نه ٻاڦي وئي آهي؛ دهشتگردن سان ڳالهيون كري کين سياسي 
حيثيت ۾ برقرאر رکيو אچي ۽ אهڑيَء طرح عالمي سطح تي سنڌين جو دهشتگردن خالف كيس 

هن ال پنهنجي ئي وطن جو هك صوبو سنڌ ۽ אن ۾ محفوظ . كمزور يا مورڳو بي אثر ٿيو وڃي
پيپلز پارٹيَء جي بي אنتها هم عهدن تي . ك אيڎא אهم ناهن، جيترو كشميرعظيم ترين ووٽ بين

אيم אين אي، אيم پي אي ۽ سندس ٻيا حضرאت مهيني . طوطي جيان אکيون ڦيرאئيندڙ ماڻهو ويٺا آهن
ٰدعوي كن ٿا ته پ پ جي אقتدאر “ دאنشور”جيكي . ماسي هك אڌ بيان کان אڳتي چوڻ ال تيار ناهن

َء جون نديون وهي هلنديون، אنهن جي ڳالهه تي אعتبار אچي ها، جڎهن سنڌ مان ۾ אچڻ سان ماکي
غير قانوني ڌאريا كڍيا وڃن ها، سنڌ جي كارخانن ۽ مختلف אدאرن ۾ روزگار جو پهريون حق 
سنڌين ال مقرر هجي ها، ٿر ۽ كاڇي ۾ پاڻي ذخيرو كندڙ ڊيم ٺهن ها، سنڌ جي پاڻيَء تي ڌאڙو نه 

پ پ سنڌ ۾ وڌ ۾ وڌ .  جي، حقيقي مالكن سنڌين جي، حوאلي هجي ها، وغيرهلڳي ها، אهو سنڌ
אهو كري سگھي ٿي، ته ٻه ٹي نوكريون ڏئي سگھي، ٻه ٹي אسكول کولي سگھي، ٻه ٹي روڊ 

אهي كم ته جنرل אيوب خان کان جنرل . ٺهرאئي سگھي ۽ אهي كم אهڑא ناهن جن تي فخر كجي
رאيا آهن ۽ جت كٿ هر ملك ۾ معمول جو كم آهي ۽ ضياء ۽ نوאز شريف تائين، سڀني پئي ك

אڄ به، جڎهن مركز توڙي سنڌ ۽ سرحد ۾ پ پ جي حكومت قائم آهي، . كو به كارنامو ناهي
אفغان . پاכ سرحد ٹپي سنڌ ۾ دאخل ٿين ٿا-  ماڻهو ڀارت کان غير قانوني طرح ڀارت400-250ڏهاڙي 

ن אچن ٿا، جڎهن ته אيرאن، كشمير ۽ ٻين هنڌن  تائي300-150 ۽ پنجابي ڏهاڙي 150-75ڀاڄوكڑ ڏهاڙي 
سنڌ جي قسمت جو . سنڌي پنهنجي ئي ڌرتيَء تي ڌكاريا وڃن ٿا. تان אيندڙن جو אندאزو ئي ناهي

ِسودو جهڑوكر دهشتگردن جي هٿن ۾ آهي، وغيره وغيره אهڑين حالتن ۾ كهڑن كهڑن . َ
دא، ته אها سنڌ ۽ سنڌين جي جي كري سنڌي ماڻهو پ پ کان אهي אميدون رکي سگھن“ كارنامن”
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تاريخي، ثقافتي، تهذيبي، ذهني ۽ אنساني حقن جو تحفظ كري سگھندي؟ پر هتي אنهن جو ذكر 
  .يا قوم پرست سڎאئن ٿا/مقصود آهي، جيكي پاڻ کي سنڌ جو سڄڻ ۽

  عوאمي تحريك
سنڌ جي אكيلي هيٺين وچين طبقي وאري אنقالبي، عوאمي ۽ جمهوري تحريك، جنهن جون 

هن تحريك وٽ نه ته پيسي جو زور . ُ سنڌ جي حقيقي وאرث عوאم جي دلين ۾ کتل هيونپاڙون
هو ۽ نه ئي وري جاگيردאرאڻي سرندي، پر سنڌ جي كنڈ كڑڇ ۾ وسيع ۽ منظم تنظيمي ڍאنچو 

/ issue(ِرکندڙ هئي ۽ جڎهن به كنهن وطن دوست، عوאم دوست، جمهوريت پسند يا אنساني אشو 
ضياء شاهي ۽ ڊكٹيٹريَء . سڎ ڏيندي هئي، تڎهن سنڌ אٿالئي رکندي هئيتي جدوجهد جو ) مامري

خالف هن تحريك ٻين سڀني وڏين وڏين ۽ نالي چڑهيل پارٹين کان وڌيك جٹادאر، منظم ۽ مرتب 
تائين، “ كاال باغ ڊيم منصوبو رد كريو”کان وٺي “ ووٹر لسٹون سنڌيَء ۾ ٺاهيو”. جدوجهد هالئي

ن سان گڎ كاال باغ ڊيم خالف جيكو عظيم אلشان אجتماع كيو ۽ هن تحريك سنڌ جي ٻين مسئل
 لکين سنڌين جو --- جلوس كڍيو، بيشك אهو سنڌ جي אنقالبي جدوجهد جو بي مثال كارنامو آهي 

ُڇوليون هڻندڙ سمنڈ، كرאچيَء جي مکيه رستن تي אٿلي پيو، پر ٹي مهينا אڳ هن ئي تحريك 
 ماڻهو 32كيو אن ۾ رڳو “ النگ مارچ” ڊيم خالف، جيكو حيدرآباد کان كرאچيَء تائين، كاال باغ

وسيلي ڄڻك كن مخصوص قوتن کي علي אالعالن ٻڌאيو ويو، ته “ النگ مارچ”אنهيَء ! (شامل هئا
ڏسو، אسان אن ساڳيَء אنقالبي عوאمي تحريك کي ناس كري كهڑي نه كريل سطح تي پهچائي ”

  )“.ڇڎيو آهي
عوאمي تحريك ) אڳوڻي(الف دهشتگرديَء جي אوج مهل ع ۾ سنڌ אندر سنڌين خ1989ع ۽ 1988

جي سربرאهه رسول بخش پليجي صاحب وقت جي حكومت کي ڌوم ڌڙאكي سان آڇ كئي، ته هو 
مهيا كرڻ ال تيار آهي، جيكي دهشتگردن جي ستياناس كري ) رضاكار( هزאر وאلنٹيئر 10

ن ڀيرو ملهايل سالگرهه جي هن پنهنجي ڌאم ڌوم ۽ لکين رپين جي خرچ سان پهريو. (سگھن ٿا
موقعي تي كجھ نياڻين کان كالشنكوف وسيلي هوאئي فائرنگ كرאئي، سالمي وٺي، אها ڏيک 

تيار آهي، جنهن کي אردو אخبارن رپورٽ كندي ‘ زبرو لشكر’ڏيڻ جي كوشش كئي ته وٹس 
ٿيا אڄ אهي وאلنٹيئر وڌي ٻيڻ تي ضرور .) دهشتگردن جي فائدي ۾ كتب آندو“ بدمعاشي كري”

  كٿي آهن؟! هوندא
سنڌ جي كنهن (ڳڻپ کان وڌيك هوندي؟ “ אنقالبي”ڇا سنڌ دشمن دهشتگردن جي قوت אنهيَء 

سياسي پارٹيَء وٽ جيكڎهن وطن دوست “ منظم، وطن دوست، جمهوري، عوאمي ۽ אنقالبي”
ُرضاكارن جو אيڎو وڏو لشكر هجي ۽ پو به سنڌي אن كري كسي، جو سنڌي آهي، تف هجي ُ!  

  !ڏوكڑن خاطر عوאمي تحريك جي אنقالبي روح کي پنڻ تي مجبور كيو ويو آهيچند 
  سنڌي كامورא شاهي ۽ جاگيردאر شاهي

. سنڌي بيوروكريٹ، ٿلهي ليکي، نمك حرאم ۽ پهرين نمبر جو خود غرض ۽ بدمعاش آهي
سنڌ دشمن قوتن جو بيوروكريٹ كيڎو به كمينو هجي، مجموعي طرح پنهنجي مخصوص لساني 

ي مفادن کي אوليت ڏيندو ۽ אنهن کان ٻاهر نه ويندو، پر سنڌي بيوروكريٹ سدאئين پنهنجي ٹولي ج
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ڦورو حاكمن ۽ . قومي مفادن کان ٻاهر رهندو، אڃا به אن کي نقصان رسائڻ جي كوشش كندو
جاگيردאرن جي אڇاليل ٹكر تي پلجندڙ كامورאشاهي אهو مڃڻ ال تيار ئي ناهي، ته سندس كرسي 

אسان جو كامورو . ارאن هاليل قومي جدوجهد جي نتيجي ۾ ئي ٺهي سگھي آهيسنڌي عوאم پ
حقدאر کي به ناحقي رالئيندو رهندو، پر جي كنهن پنج رپيا آڇيا يا پيالو پيش كيو ته گھور پيو 

  .ويندو، سڀ قانون ۽ قاعدא قربان كري ڇڎيندو
طرح سنڌ ۽ سنڌين سنڌي جاگيردאرشاهي عملي طرح אنگريزن جي پيدא كيل آهي ۽ تاريخي 

شل نه كو رאڄ باڳ . خالف غدאرين ۽ پرمار كاهيندڙن سان ڳٺ جوڙ جو عالمي ركارڊ رکي ٿي
ٻچو رالئي ڇڎيندي؛ پر موچڑي آڏو هكدم معصوم بڻجي - ُجو ماڻهو ٻه سچا אکر كڇي، سندس ڄڻ

ت كري אنگريزن ئي אن کي طاقتور بڻايو ۽ אن אنگريزن ال سنڌ مسي. لوڏ شروع كري ڏيندي-ُپڇ
پناهگير -ِپاكستان ٺهڻ کان پو سنڌ سان جيكي ويل وهيا ۽ كيس ٿيا آهن، אن ۾ پنجابي. ڇڎي

َڦورو طبقن سان ٻٹ رهندي هن به وسان نه گھٹايو آهي سنڌ جو نقشو ميساريو، سنڌي ٻوليَء جي . ِ
ئي ۽ سنڌوَء تي ڊيمن ٺهرאئڻ ۾ אن جي رضا شامل ه. تيز رفتار אوسر کي روكي كري نيچو نوאيو

אهڑيَء طرح سنڌ جي سر زمين کي سوكهڑي ۾ وٺايو ۽ سنڌوَء جي پيٹ تي وאريَء جا طوفان אڏرڻ 
سنڌ کي گھربل حصو ۽ حق ڏيارڻ ۾ غفلت كئي ۽ سنڌ جا سمورא پيدאوאري ۽ روزگاري . ڏنا

אردכ سياسي قوتن کي پهريائين אن ئي سنڌ . وسيال ۽ مال ملكيت ڌאرين جي قبضي ۾ وڃڻ ڏني
كيو ۽ پو אن الئق بڻايو جو אڄوكي دهشتگرد قوت کي سنڌ ۾ سگھارو كري ۾ مضبوط 

سنڌ سان غدאرين جو هك وڏو ركارڊ جاگيردאرشاهيَء جي سر تي آهي ۽ אن كم ۾ אها . سگھي
  .אيترو ته مصروف رهي آهي، جو کيس مٿو کنهڻ جي به وאندكائي نه ملندي آهي

  پارٹيون“ قوم پرست”، “سچيون”
پارٹيون آهن، אنهيَء کان ڌאر رهي، سندن “ قوم پرست”۽ كيتريون “ سچيون”كيتريون 

אنهن حوאلن . عوאمي طاقت، نظرياتي وسعت، تنظيمي پختگي ۽ كم جي طريقي کي جاچڻ گھرجي
جنرل ضياء ۽ دهشتگردن جي کليل حمايت . تمام گھڻو پوئتي نظر אچي ٿو“ سنڌ نيشنل فرنٹ”سان 

كاركن ”ِهك ڀيري جي אيم سيد صاحب جن چٹو كري چيو ته کان پو هك موقعو אهو به آيو جو 
جا لفظ پنهنجي نالي ۾ كم آڻيندڙ “ جيئي سنڌ”هونئن به “ .منهنجو چوڻ ئي كو نه ٿا وٺن

جيكا . كيترאئي ٹوال پنهنجي منهن وڌيك هلندא آهن ۽ سيد صاحب جو رڳو نالو كم آڻيندא آهن
رکي سگھي، אن بابت كيئن אميد كري ليڈرشپ پنهنجن كاركنن تي تنظيمي ضابطو نه ٿي 

سگھجي ٿي، ته سنڌ ۽ سنڌي قوم جي بهترين مفادن ۾ كم كري ۽ خاص كري دهشتگرد قوت 
جي قيدت جو وڏيركو אندאز، پجيرو، ٺيكا، “ ترقي پسند پارٹيَء”. کي منهن ڏئي سگھي ٿي

 آهي ۽ كالهه ٻه ٹيون ڏينهن پارٹي ٺهي. وغيره، گھڻي عرصي کان تنقيد جو شكار رهندא آيا آهن
. سياسي عمل ۾ عام روش سياسي گھٹ ۽ دאدאگير وڌيك رهندي אچي ٿي. ُڀيرא ٹٹي چكي آهي

دودو مهيري توڙي جو هن پارٹيَء جي אڳوאڻن مان هك هو، پر אڄ تائين אيئن ٿو ڀانئجي ڄڻك 
جلسن جلوسن ۾ توڙي جو هن . کيس אكيلو كري حكومت جي رحم كرم تي ڇڎيو ويو آهي

کي هك حد تائين عوאم پارאن موٽ ملي ٿي، پر אها אيتري ناهي جو אميد كري سگھجي ته پارٹيَء 
  .دهشتگرد قوتن کي منهن ڏئي سگھندي
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ٻيا به كيترאئي محدود حلقي وאرא ننڍא ٹوال پنهنجي سياست ۾ قوم پرستيَء جو אصطالح 
  .كم آڻين ٿا، پر سندن אثر جي كٿ تور هتي ممكن ناهي

رستيَء جي حوאلي سان مٿي آندل ذكر جو مقصد אهو قطعي ناهي، ته وطن دوستيَء ۽ قوم پ
  .אنهن ڌرين كو هك به אهڑو عمل نه كيو آهي جيكو سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جي فائدي ۾ هجي

سچ אهو آهي ته سنڌي عوאم ۾ قومي حوאلي سان جيكا به جاڳرتا نظر אچي ٿي، ۽ وطن 
َء جي حوאلي سان سوچي، حق جي ڳالهه دوستي، جمهوريت پسندي، אنسان دوستي ۽ ترقي پسندي

אن . كجي، ته پاكستان جي باقي قومن کان وڌيك بهتر אندאز ۾ ۽ مٿاهين سطح تي نظر אچي ٿي
، پاكستان پيپلز پارٹي )جي אيم سيد(۾ مجموعي سطح سڀني ۽ خاص كري جيئي سنڌ محاذ 

 ۽ عملي كردאر شامل جو نظرياتي، سياسي) ع تائين1988(۽ عوאمي تحريك ) ذوאلفقار علي ڀٹو(
  .آهن

مٿي ڏنل ڳالهين تي چڑڻ بدرאن پنهنجي منهن پنهنجي سياسي قوت جو سنجيدگيَء سان 
جائزو وٺي، خود تنقيد جي عمل سان پاڻ کي ڌوئي صاف كري، گنڀير ٿي، سنڌ جي وجود جي 

جو سالميت ۽ نجات ال بهترين، علمي، عملي ۽ سياسي אندאز ۾ سوچيو وڃي ۽ سنڌ دشمن قوتن 
  .ٹوڙ كرڻ ال موثر حكمت عمليون جوڙي عمل ۾ آنديون وڃن

  )ع1994ڊسمبر - 31 ۽ -30هالل پاكستان، (
  
  

ئ  ۾ ھ     ت   دو ئ   دڙ  واري  

  
جڎهن کان وٺي هك مخصوص دهشتگرد ٹولي جي سردאر سنڌ کي ورهائي پنهنجي پسند جي 

جو אعالن كيو آهي، تڎهن کان كن سنڌي كڌא مقصد رکندڙ ماڻهن ال هك ڌאر صوبو ٺاهڻ 
جاگيردאرن کي، جيكي بدقسمتيَء אسان جي سنڌ جي سياست به كندא آهن، سنڌي אخبارن ۾ 

ڀانئجي אيئن ٿو ته . مختلف قسمن جا وڏيرאڻا بيان ڇپرאئڻ جو جھڑوكر نئون وجھ ملي ويو آهي
بديلي آڻڻ بدرאن، كا به پنهنجي روאيتي ڄٹاڻي سوچ ۽ رويي ۾ كا به علمي، אصولي ۽ سياسي ت

ِدٻ  ”--- ڳڻ كرڻ ۽ ڊگھي نظر رکڻ بنا، الهي پاهي لٻاڙي بيان بازيَء تي زور ڏنو ويو آهي - אڳ َ ِدرخاش دينوَء تي ئي אنهن ‘ رאكاس برڙ باكاس’אهڑא אهڑא بيان نظرن آڏو אچن ٿا، جو هوند كو “ !َ
مهاجر پاڻ کي سنڌي  ’- --کي عملي ويس پهرאئي سگھي، ماڻهوَء جي وس کان ته ٻاهر آهي 

سمجھن، نه ته کين سمنڈ ۾ ٻوڙيو ويندو، ڌرتيَء تان تڑي كڍبو، جيئرو رهڻ نه ڏبو، ڌرتيَء /سڎאئين
  ‘.۾ دفن كيو ويندو، وغيره وغيره

جنهن کي (ڀور ۽ چاپلوسيَء تي پليل جاگيردאرشاهي - ُאنگريز پرمار جي چوسي אڇاليل هڎيَء، ٹكر
جيكڎهن אيڎي ئي الئق ) به سڎيو ويندو آهي“ وڏيرאشاهي”سنڌيَء جي هك سياسي אصطالح ۾ 

فائق، אكابر ۽ مڑس ماڻهو هجي ها، ته سنڌ هك خود مختيار جي حيثيت ۾ پنهنجي مكمل آزאدي 
سندس نالو ۽ نقشو אيئن مٹايو نه وڃي . بچائي ۽ برقرאر رکي سگھي ها) sovereignty(ٰ۽ אقتدאر אعلي 
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اري وسيلن کي پرڏيهي پناهگيرن ۽ ڌرتيَء ڌكاڻن جي ها، אن جي سموري پيدאوאري ۽ روزگ
حوאلي نه كيو وڃي ها، جن אڳتي هلي אنهيَء ئي هٿ کي ڏنگڻ شروع كيو جنهن کين کير پياريو 

َند ٹكن عيوض אها جاگيردאرشاهي چ! ۽ אنهيَء ڌرتيَء کي وڍڻ جو ورد كيو جنهن کين پناهه ڏني
َچند ٹكن عيوض يا عياشيَء جي خسيس اللچ تي אها جاگيردאرشاهي ! ڏني يا عياشيَء جي خسيس

  !پنهنجي ڌرتي ۽ پنهنجي ٻولي وكڻي ڏيڻ يا ڇڎي ڏيڻ ال تيار هوندي آهي
  !سياست ۾ دڙكو به ٿيندو آهي پر אيڎو سکڻو ۽ هوאئي به نه

  :ٻي ڳالهه
  دڙكو كنهن کي ڏيو ٿا؟

  !کي“ مهاجرن”
  )کي ڇو، دهشتگردن کي ڇو نه؟“ مهاجرن”(

ي ته چاهين ٿا، هنن جو بنيادي مقصد ئي אهو آهي ته هك مخصوص آباديَء دهشتگرد אهو ئ
سڎن ٿا ۽ אن لفظ ۾ لکين אهڑن ماڻهن کي به شامل كن ٿا، جيكي “ مهاجر”جنهن کي אهي (

تاريخي، تهذيبي، تمدني، ثقافتي، لساني، אخالقي ۽ ذهني طرح سنڌي آهن جيئن ميمڻ، 
אهي אن . هه ۽ وير وאري فضا پيدא كئي وڃيسان ويڑ) كاٺياوאڙي، گجرאتي، كڇي وغيره

مخصوص آبادي ۾ هزאرين چالبازين، بدمعاشين ۽ غنڈאگردين وسيلي ڊپ ۽ هرאس ويهاري אنهن 
کي هتان جي حقيقي ۽ تاريخي قومن سان هٿرאدو ٹكر ۾ آڻي، אنهن کان نفرت ڏياري، منجھن 

هنجي عوאمي ۽ سياسي אجايو אحساس محرومي ۽ عدم تحفظ پيدא كري پاڻ ڏאنهن ڇكڻ ۽ پن
هك بي بنيادي دڙكو، ڇا אن آباديَء کي אسان کان ڌكي ڌאر نه كندو؟ אسان . سگھ بڻائڻ گھرن ٿا

ڏאنهن نفرتون نه ويهاريندو؟ ۽ ڇا אن آباديَء وٽ دهشتگردن جي אڳوאڻي قبول كرڻ کان سوא ٻي 
  كا رאهه بچندي؟

 אها --- جا حمايتي ۽ پوئلڳ ناهن ته ڇا، سمورא אردכ ماڻهو به دهشتگردن“ مهاجر”سمورא 
  !ڳالهه هميشه ال ياد رکڻ گھرجي

אها אسان جي سياستدאنن جي كوتاهه بيني ۽ جهالت آهي، جو אهي دهشتگردن جي پسند جو 
ورجائينديون رهن ٿيون ۽ گھربل معيار جو سياسي، نظرياتي، علمي ۽ אخالقي كم نه “ مهاجر”لفظ 

كيترאئي .  ۽ پرچار אردכ آباديَء ۾ نه پکيڑي سگھيون آهنكري سگھڻ سبب پنهنجو سياسي אثر
كوشش ۾ شامل آهن ۽ دهشتگردن جي אنتهائي ) پاكستان پيپلز پارٹيَء(אردو ڳالهائيندڙ پ پ پ 

خود אها پ پ جي .  کان ڇني وٺجيسڎאئي، אنهن کي پ پ/آهي ته پ پ کي سنڌي پارٹي سڎي
 ي پروگرאم ۽ منشور אردכ آباديَء ۾ ڀرپور نمونيجو پنهنجو جمهورسياستكارن جي به ناאهلي آهي 

محدود رکي دهشتگردن جي کي نه پکيڑي سگھيا آهن ۽ אن آباديَء ۾ پنهنجي سياسي سرگرميَء 
  .سياسي وאڌ جا دروאزא کولي ڇڎيا אٿن

אنهيَء ۾ كو شك نه هجن گھرجي، ته دهشتگردن کي سياسي حمايت رڳو אردכ آباديَء جي 
مان ملي ٿي، جڎهن ته אردכ آبادي پاكستان جي كل ) Criminals(ارين هك حصي، خاص كري ڏوه
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دهشتگرد . (آباديَء جو ست سيكڑو مس آهي ۽ سنڌ جي كل آباديَء جو ويهه سيكڑو به ناهي
 مهاجر”پنهنجن كڌن مقصدن کي پورو كرڻ ۽ پنهنجي آباديَء کي وڏو אنگ رکندڙ ڏيکارڻ ال “

تين، ميمڻن، كاٺياوאڙين، عيسائين، پارسين، بوهرين وغيره َلفظ كم آڻي، אنهيَء ۾ كڇين، گجرא
سان گڎ هر אن بنگالي، برمي، بهاري وغيره فرد کي ڳڻين ٿا، جيكو كهڑي به غير قانوني ۽ ناجائز 

پر پنهنجي دهشتگرد عمل جي زور تي هنن خاص كري .) طريقي سان سنڌ ۾ سمگل ٿي پهتو آهي
جي حمايت ڏينديون ۽ سنڌين خالف نفرت پيدא كنديون جيكي هونئن به کين پنهن(אردو אخبارن 

. ڏيهي توڻي پرڏيهي كيترن ئي قسمن جي אدאرن کان به حمايت حاصل كري ورتي آهي) آهن
نتيجو אهو ٿيو آهي جو كوڙن אنگن אکرن ۽ دستاويزن جي بنياد تي عالمي אدאرن وٽ پاڻ کي 

אنهن جي چالو . مياب ٿيا آهنمظلوم ۽ سنڌين کي ظالم ثابت كرڻ جي كوشش ۾ ذري گھٹ كا
جي ڀيٹ كجي ٿي ته אها “ سياست”سان جيكڎهن سنڌي جاگيردאرشاهيَء جي “ سياست”پر منظم 

  .كوهين ڏور ۽ جيتامڑي نظر אچي ٿي
ُאها جاگيردאر شاهي جڎهن دهشتگردن جي قوت کي پڄي نه ٿي سگھي ته دڙكي دאٻ کان كم 

كم ظرفي אها، جو دڙكو دهشتگردن کي وٺي پنهنجو طرو אوچو رکڻ جي كوشش كري ٿي ۽ 
به نه، عام אردכ آباديَء کي به نه، אنهن کي ڏين ٿا، جن کي دڙكي ڏيڻ جي كري دهشتگردن جي 
قوت وڌي ٿي، ۽ אهو دڙكو به אهڑو سکڻو، لٻاڙي ۽ وאت پيٹو، جو سندن ئي بي عقلي ۽ کوکالئپ 

  .کي ظاهر كري ٻين کي مٿن کلڻ جو موقعو مهيا كري
  گردن کي ڇو نه ٿو ڏنو وڃي؟دڙكو دهشت

ِجاگيردאرشاهي ٻاهرאن جيڎي رعبدאر ڏک ڏيندي آهي אندرאن אوتري ئي ڊڄڻي، كانئر ۽ گيدي  جاگيردאرشاهي پنهنجي ئي رאڄ ڀاڳ ۾ كمزور ال كٺور، قاتل ۽ وحشي هوندي آهي . هوندي آهي
 لور لور كندي ۽ پڇ ۽ אن جو ڄڻ ٻچو رالئي ڇڎيندي آهي، پر جنهن جي هٿ ۾ ڏنڈو هوندو אن آڏو

  .جاگيردאرشاهي سمجھي ٿي ته دهشتگردن جي هٿ ۾ پاور آهي. لوڏيندي نظر אيندي آهي
  دڙكو عوאم کي ڇو؟

برאبر آهي، ‘ وאڙ جي سوئر’אهو به جاگيردאركي ذهنيت جو אولڑو آهي جيكا عوאم خالف 
هٿي ملي جاگيردאرشاهي سمجھي ٿي ته אئين كرڻ سبب متان عوאم ۾ سندس كرندڙ ساک کي 

پوي، نه ته אها هيَء حقيقت بخوبي ڄاڻي ٿي ته سندس دڙكي جو אردכ عوאم ۽ دهشتگردن تي 
۽ شايد، אهو ڄاڻي ٿي يا نه ٿي ڄاڻي ته سندس אن حركت جي كري دهشتگردن (كو به אثر نه ٿيندو 
  ).کي ئي فائدو ٿيندو

ڙكو پنهنجو جڎهن جمهوري رويا پنهنجي حقيقي روح موجب سگھارא هوندא آهن تڎهن د
مفهوم وڃائي ويهندو آهي، تڎهن ڳالهيون ٿينديون آهن، پنهجي عمل وسيلي پاڻ کي بهتر ثابت 
كرڻ جون كوششون كبيون آهن، پنهنجين سوچن کي منطق، فلسفي ۽ نظريي جي آڌאر تي 

  .سائنسي אصولن موجب پيش كيو ويندو آهي ۽ عقل ۽ علم جي برتري سوڀ ماڻيندي آهي
  كير ڏيندא آهن؟دڙكو ) سياست ۾(
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ڊكٹيٹر، غاصب، بدمعاش، دهشتگرد، دאدאگير، بليك ميلر، غنڈא ۽ ڌאڙيل يا وري אهي لوٺيا، 
كڎهن كڎهن אهي به دڙكو ڏيندא آهن . جن جو گذر سفر ٻئي كنهن نموني نه ٿي سگھندو آهي

 چئبو “ڀڻكڻ”يا “ ڌنوڻ”جكي ڀاڙيا يا ڏٻرא هوندא آهن، پر אهي پرپٺ دڙكو ڏيندא آهن ۽ אن کي 
  .آهي

تاريخ ۾ ٻين . سياست ۾ دڙكي مهل سڀ کان بدترين روپ غاصب ۽ آمر جو هوندو آهي
  .ڏيهن کي ڇڎي سنڌ جي حوאلي سان رڳو هك مثال مختصر אحوאل ال پيش كري سگھجي ٿو

ِ ورهي تاريخ جا ويهه ورهيه پنهنجي 48جنرل אيوب ۽ جنرل ضياءאلحق پاكستان جي  َ
هك جي دور ۾ سنڌ ۾ سنڌي ٻوليَء کي ميسارڻ جي كوشش كئي . اڊكٹيٹريَء وسيلي کائي وي

ٻنهي جي وس ۾ جيترو به ۽ جهڑو به ظلم كري سگھڻ ممكن . وئي ۽ ٻئي جي دور ۾ سنڌين کي
 اللچ تنهن ---ماڻهن کي جسماني طرح אيذאيو ۽ ماريو ويو هزאرين . هو سنڌ، سنڌيَء ۽ سنڌين سان ٿيو

 جاگيردאرشاهي ۽ كامورאشاهي ئي هئي جنهن سندن آڻ مڃي،  توهان ڏسندא ته رڳو---کان ڌאر 
سنڌي عوאم نه ته سندن دڙكي دهمان ۾ آيو ۽ نه مجموعي طرح . خدمت كئي ۽ هڎيون چوسيون

 אهي ته حكمرאن هئا، سندن وس ۾ پاكستان جون سڀ کان وڌيك سگھاريون .وري اللچ يا هٻڇ ۾
ڇا سنڌين . وڻين ٿي، سو كري سگھيا پئيقوتون هيون، قانوني پڇاڻي کان آجا هئا ۽ جيكو 

  پنهنجي ٻولي ڇڎي، ڌرتيَء تان هٿ کنيو، سياست کي تياڳيو، ماٺ كري ويهي رهيا؟
سنڌين جو مثال پاكستان جي ٹكري ۾ سڀ کان وڌيك مظلوم ماڻهن جو مثال آهي، جيكي 

اتل تاريخ هر پاسي کان قادري گھوڙن جي گھيري ۾ آيل ۽ وאڳن جي ور چڑهيل آهن، جن سڄيَء ڄ
  ...۾ ڏک وڌيك ۽ سک نه جھڑא ڏنا آهن
  سياست ۾ دڙكي جو نتيجو؟

  .نفرت، ۽ אڃا وڌيك نفرت
  .دڙكن وسيلي ماڻهن کان پنهنجون ٻوليون، ثقافتون ۽ تهذيبون نه ٿيون ڇڎرאئي سگھجن

دڙكو ممكن آهي ته كجھ عرصي ال كجھ ماڻهن جي ذهنن تي دٻاُء وجھي کين ماٺو كري 
۽ אن ال به هك شرط آهي ته دڙكو ڏيندڙ )  جي من مان به مير نه ٿو كڍي سگھيپر אنهن(سگھي 

ِسنڌي جاگيردאرشاهيَء جهڑي پير   .چاٹو کودڙي نه هجي- َ
ظلم، جبر، ڏאڍ، ڏهكاَء، دڙكي ۽ دאٻ وسيلي ماڻهن جي ٻولي، ثقافت ۽ تهذيب برאبر تبديل 

سلن تائين אهو سلسلو برقرאر رکيو كري سگھجي ٿي، پر אن ال الزم آهي ته گھٹ ۾ گھٹ پنجن ن
َجو آهي جن کي الڳيتو هك سو ورهين تائين نظر ) نيگروز(אهڑو هك مثال آمريكي كارن . وڃي

۾ رکندي هك ٻئي کان ڇني، ماريندي، قتل كندي ۽ دٻائيندي پنهنجي ٻولي ۽ رهڻي كهڻي ڇڎڻ 
  .تي مجبور كيو ويو

ڌمكي ڏئي پنهنجي دאٻ هيٺ آڻڻ يلي سر سنڌ ۾ دهشتگردن سدאئين گھربل فرد يا ڌر کي אك
 جي مالكن کي، אخبارن ۾ لکندڙ ليکكن کي، مخصوص  אخبارن---جي كوشش كئي آهي 

مثال طور هنن كڎهن به אيئن نه چيو . نوكرين تي كم كندڙ كامورن کي، دكاندאرن کي، وغيره
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نه ڏيندڙ “ چندو”אن אن جي بدر. نه ڏيندא، אنهن کي قتل كيو ويندو“ چندو”ته جيكي وאپاري کين 
ڏيڻ شروع كري “ چندو”ئي َאكيلي دكاندאر کي نقصان رسائيندא، ۽ אن جي كري ڊڄي ٻيا پاڻ 

 کي كيترאئي مالي نقصان رسائڻ ۽ ذهني تكليفون ڏيڻ کان جي אيڈيٹر صالح אلدين“ تكبير”. ڏيندא
ٺ کيس گوليون پو به جڎهن هن پنهنجي قلم کي دهشتگرديَء خالف لکڻ کان نه جھليو، ته ني

توڙي جو مون کي سندس سياسي نكتي نظر سان אختالف هو، پر هن جيكا . (هنيون ويون
دهشتگردن ۽ دهشتگرديَء خالف علمي جنگ كئي، אن كري مون وٽ هن ال אن حوאلي سان عزت 

. دهشتگردن جو אهو عمل ٻين كيترن ئي ليکكن کي سندن خالف لکڻ کان رنڈאئي رکندو.) آهي
  . مارڻ ممكن آهي، پر وאسطيدאر سڄي سماج کي ڌمكي ڏيڻ بي عقليَء جو مظهرאكيلو كري

دهشتگردن خالف كا به ڌمكي تڎهن كارگر ٿي سگھي ٿي، جڎهن کين אجتمائي طرح نه، پر 
  .ڌمكايو وڃي ۽ كٿي كٿي ڌمكيَء کي عملي ويس به پهرאيو وڃيאكيلي אكيلي فرد تائين پهچي 

  
  )ع1995جنوري -10هالل پاكستان، (

  
  

ر’ رڻ  ‘  ُاردכ’،  ‘ئ رق   رد  ۾     !۽  د

  
אهو جيكو كن به سببن جي كري، : ٰلفظ جي هك אصلي معني ۽ هك مفهوم آهي“ مهاجر”

ِپر ستائجي، پنهنجو אباڻو عالئقو ڇڎڻ تي مجبور ٿئي ٿو ۽ كجھ عرصي ال كنهن ٻئي عالئقي  َ
אن کي .  پنهنجي عالئقي ڏאنهن موٹي سگھي۾ وڃي پناهه وٺي ٿو، ته جيئن حالتون سڌرندي ئي

جيكو (“ پناهگير”سنڌيَء ۾ چئون . سڎجي ٿو“ مهاجر”۽ عربيَء ۾ ) رفيوجي (Refugeeאنگريزيَء ۾ 
  ).אصل فارسي لفظ آهي

ِلفظ جو وאهپو كيني ۽ “ مهاجر”ع کان پو، 1947پر سنڌ ۽ پاكستان جي سياست ۾،  . به كيو ويندو رهيو آهي ۽ كيو وڃي ٿوكدورت سان ٹمٹار هك ٻئي مخصوص مفهوم ۾ 
َپاكستان ٺهندي ئي ٿيل لڎ پالڻ مهل אهو لفظ سنڌ جي وسندين ۽ وسيلن تي ناجائز قبضي جي 
ُمقصد ال אستعمال كيو ويو ۽ كوڙن كليمن ۽ كوڙين ڊگرين ۽ شاهدين وسيلي ڦورو حكمرאن  كيت جي نالي ۾، كارن قانونن متروכ مل. َٹولي جي ڇانو ۽ ڏאڍ هيٺ אهو مقصد پورو كيو ويوُِ
جي ٹيك تي هك خصوصي رٿابنديَء هيٺ هڑپ كيو ويو ۽ ڀارت کان مختلف سببن جي كري لڎ 

يونٹ وسيلي אنهيَء ڦرلٹ ۽ قبضيگيريَء -ون. َپالڻ كري يا ڀڄي آيل ماڻهن کي سنڌ ۾ وسايو ويو
 ۽ پٺاڻن کي به ملي َ۾ تيز ترين وאڌ آندي وئي ۽ سنڌ جون كيتريون ئي ڀليون زمينون پنجابين

אنهيَء عرصي ۾ حكمرאن ٹولن خود پنهنجن قانونن جي جيكا بيحرمتي كئي، سا تاريخ . ويون
ِکي تهائين وڌيك غليظ مقصدن ال كم “ مهاجر”אڄكلهه אنهيَء لفظ . جو هك عجيب ركارڊ آهي
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شورن کان אن لفظ جي آڙ ۾ هك جڑتو قوم جو تصور ميدאن تي آڻي، نام نهاد دאن. آندو وڃي ٿو
  .پرچار كرאئي، هٿيارن جي زور تي دهشتگردي كري، אهو مقصد ماڻڻ جي كوشش جاري آهي

هاڻوكي . אڄ دهشتگرد جڎهن אهو لفظ كم آڻين ٿا، تڎهن سندن مفهوم ڏאڍو وسيع آهي
پاكستان جي تاريخي ۽ حقيقي قومن جي فردن کان سوא، هر אهو پرڏيهي، خاص كري جيكو 

ع کان پو ناجائز لڎ پالڻ كري سنڌ ۾ آباد ٿيو آهي، אهو ۽ אن 1947يَء مان אڄوكي ڀارت جي אيرאض
. ع کان אڳ سنڌ ۾ رهندڙ ۽ كو به ناتو رکندڙ فرد، هن لفظ ۾ شامل سمجھيو وڃي ٿو1947جو 

دهشتگردن جي هام موجب، אهي سڀ אن جڑتو قوم جا فرد آهن ۽ سندن سنڌ جي سرزمين تي 
 پيو آهي، جنهنكري هك نئين نالي وאرو ڏيهه خلقيو وڃڻو آهي، قبضيگير سپر پاوري حق پيدא ٿي

َجنهن جون سرحدون אڃا طي ٿيل ناهن، پر אهي هاڻوكي سنڌ جي אندر يا אن سان گڎ אن کان ٻاهر به 
  .ٿي سگھن ٿيون

אنهيَء جڑتو قوم جي تصور کي مضبوط ۽ محكم كرڻ ال אنهن دهشتگردن لفاظيَء ۽ 
אنهيَء ڄار جو هك אکو אهو به آهي ته سندن . ر پکيڑي ڇڎيو آهيدهشتگرديَء جو هك وسيع ڄا

وאري حالت ۾ ) تضاد، ويڑهه(َپسند جي آباديَء وאرא فرد هتي جي حقيقي ۽ تاريخي قومن سان ٹكر 
رهن ۽ אنهن جي وچ ۾ پاڻ کي غير محفوظ سمجھندي ساڻن سندن جيكي به سنها ٿلها ناتا آهن، 

ٺ گڎ ٿيڻ کان سوא وٹن ٻي كا به رאهه نه هجي، خاص كري אهي ٹوڙي دهشتگردن جي جھنڈي هي
كرאچيَء ڏאنهن سندن لڎ پالڻ تيز ٿئي ۽ אتي ڀارت توڙي بنگال کان سمگل ٿي אيندڙ אردכ ڀارتي 

ًخصوصا אهي جن (۽ بهارين ) لشكر سان وאسطو رکندڙ فردن- ُאڄوكي ڀارت ۾ مغالئي אرد(
אهو مقصد حاصل كرڻ ال . جا ٹوال به آباد ٿي وڃن) يابنگالديش ۾ אنساني تاريخ جا بدترين ڏوهه ك

هنن نه رڳو אردو אخبارن ۾ پالتو دאنشورن وسيلي پروپيگنڈه مهم تيز كئي، پر سنڌين، پنجابين ۽ 
پٺاڻن تي سڌيون گوليون هالئي، אنهن کي پاڻ سان ويڑهه وאري حالت ۾ آڻي، ساڻن هر قسم جي 

  .ناتن ۾ شك ۽ وير ويهاري ڇڎيو
ردن جو سندن غليظ مفادن کي ٹيك ڏيندڙ هك حربو אهو به آهي، ته אهي جنهن دهشتگ

جي نالي “ مهاجر”جي نالي سان متعارف كرאئڻ گھرن ٿا، אنهيَء کي “ مهاجر”مخصوص آباديَء کي 
ُهو אهو كم بندوق، אخباري پرچار ۽ پنهنجن دאنشورن ۽ אيجنٹن کان وٺن ٿا ۽ . سان ئي سڎيو وڃي

َن ۽ ڏيهي توڙي پرڏيهي אدאرא سندن אهو كم كجھ پنهنجو אڏو ٺاهڻ جي كي مخصوص אيجنسيو
  .نيت رکي پورو كندא رهن ٿا

ُموڙهل وڏيرא سياستدאن جھڑوكر خدא كارڻي يا شاهد پنهنجي ڊيوٹي - אسان جا كجھ مت
ُپوري كندي دهشتگردن جي אن كڌي مقصد کي پنهنجي אڻ ڄاڻائيَء ۽ אحمقپائيَء وسيلي پورو 

خاص كري، جڎهن کان دهشتگردن سنڌ کي ورهائي سندن نام نهاد . هن ۽ كندא رهن ٿاكندא رهيا آ
قوم ال هك ڌאر زميني ٹكرو قبضي ۾ آڻڻ جو אعالن كيو آهي، تڎهن کان אسان جي كن 

کي دڙكا ڏيڻ شروع كيا آهن، ته کين سمنڈ “ مهاجرن”سياستدאنن، دهشتگردن کي نه، پر “ אكابر”
אهي دهشتگردن کي دڙكو ڏيڻ . موٹائي موكليو ويندو، وغيره، وغيره۾ ڦٹو كيو ويندو، ڀارت 
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جي شايد همت ئي نه ٿا رکن ۽ אهو به تاڙي نه ٿا سگھن، ته سندن بيانن ۾ كيڎي نه مورکپائي ۽ 
دڙكن سان ماڻهن کان سندن ٻوليون، تهذيبون، ثقافتون ۽ سياستون ڇڎرאئي . هلكڑאئي لكل آهي

ڇا אنهن ۽ אهڑي قسم جي !  ها، ته אڄ سنڌ ۽ سنڌي كٿي لڀن هاسگھبيون آهن ڇا؟ جي אيئن هجي
جن کي كي دهشتگرد (سکڻن، سطحي ۽ אڍنگن دڙكن جو سڌو نتيجو אهو نه ٿو نكري، ته توهان 

َوڃو، وڃو ۽ وڃي دهشتگردن جي پناهه هيٺ אجھو ڳوليو، دهشتگردن جي عوאمي ) سڎن ٿا“ مهاجر”
  !سگھ ٿيو

جو فن، هنر ۽ ) دهشتگردن(ُهنن .  آهي، هنر آهي، علم آهيبيان بازي ۽ پرچار هك وڏو فن
علم ڏسو، ته كيئن پنهنجي مقصد جي پرچار نه رڳو پاڻ كن ٿا، پر אنهن کان به كرאئن ٿا، جيكي 

جو فن، هنر ۽ علم ڏسو، ته ) وڏيرن سياستدאنن(ِپاڻ کي سندن دشمن ظاهر كن ٿا ۽ هنن 
  !ُٺا وڌאئن ۽ پنهنجي جهالت ٿا אڇالندهشتگردن جي سگھ ۾ كيئن نه عوאمي عنصر وي

ع کان پو ڀارت جي هاڻوكي אيرאضيَء مان كيترאئي ميمڻ، كڇي، گجرאتي، 1947
پاكستان ٺهڻ کان אڳ به سندن هك وڏي ڳڻپ سنڌ . كاٺياوאڙي وغيره به لڎي אچي سنڌ ۾ آباد ٿيا

ه سنڌي ٻوليَء جا ئي אهي سڀ نه رڳو قديم سنڌ جو هك ڳڀو آهن پر سندن ٻوليون ب. ۾ رهندڙ هئي
ساڳيَء طرح . אهي سنڌ جو تهذيبي، تمدني، ثقافتي ۽ لساني אڻٹٹ جز آهن. مختلف محاورא آهن

هزאرن جي ڳڻپ ۾ عيسائي، پارسي، بوهري ۽ אهڑא ٻيا كيئي قومي ٹوال سنڌ جي آباديَء جو حصو 
لهائيندي، مون پاڻ خاص كري אنهن ٹولن جي كيترن ئي بزرگن کي سنڌيَء ۾ ڳا. هئا ۽ آهن

. لڎ پالڻ ۾ אنهن قومي ٹولن جا به كي ئي ماڻهو شامل هئا. لکندي ۽ پڑهندي ڏٺو، ٻڌو آهي
شخصي طرح ڄاڻان ٿو ته مٿي ڄاڻايل سڀني ماڻهن جي آباديَء جي وڏي אكثريت پاڻ تي مهاجرن 

ي جو لعنتاڻو مڑهڻ پسند نه ٿي كري، אهي سنڌي آهن ۽ سنڌي ٿي رهن ٿا، پر אسان پنهنجي سياس
ناالئقيَء ۽ كوتاهه بينيَء سبب جھڑوכ سڀني کي دهشتگردن جي کاتي ۾ אڇالئي ڦٹو كيو آهي، 
۽ دهشتگرد نه رڳو کانئن معاشي پر سياسي، ثقافتي، אخالقي ۽ لساني سگھ به حاصل كري رهيا 

  .آهن
ڳالهائيندڙ گھرאڻن مان شاديون אهڑو ئي هك ٻيو مثال אنهن سنڌي ماڻهن جو آهي جن אردو 

 جيكو سماجي تبديلي برپا كري سگھي ٿو پر عملي نتيجو ن آهن، אهو هك אهڑو ناتو آهيكيو
  .وڌيك ٿي پلجي“ אردאئپ”گھٹ ۽ “ سنڌيپڻو”אهو آهي ته אنهن گھرن ۾ 

لفظ لکڻ ۽ چوڻ سڌيَء يا אڻ سڌيَء طرح “ مهاجر”هن وقت عملي صورت אها آهي ته 
فظ אحتياط سان ۽ سوچي سمجھي كم אن كري אهو ل. دهشتگردن جي مقصدن کي ٹيك ڏئي ٿو

  .آڻڻ گھرجي
حقيقت אها آهي ته پاكستان ٺهڻ کان אڳ كيترאئي אردو ڳالهائيندڙ ماڻهو به سنڌي قوم جو 
هك حصو هئا، پر لڎ پالڻ کان پو كرאچيَء مان سنڌي ميڈيم אسكول ختم كرڻ، سنڌي ڏאنهن 

سيع آباديَء تي مڑهڻ جي كري ۽ سركاري حيثيت ڏئي و“ قومي”ساڙيلو رويو رکڻ ۽ אردو کي 
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אنهن سنڌ کي ڄڻك مفتوح عالئقو . אردو ڳالهائيندڙ آبادي پنهنجون پاڙون هوא ۾ ئي ٹنگيل رکيون
  .سمجھيو ۽ سنڌي אنهن ال אوپري رهجي وئي

سنڌي ماڻهو پنهنجي تاريخي ۽ روאيتي سڀاُء جي كري هر ٻولي ۽ אنساني אوالد ڏאنهن 
و ٻولي توڻي אردو ڳالهائيندڙن ڏאنهن به سندن אهو ئي پنهنجائپ ڀريو אرد. سٻاجھو رويو ئي رکن ٿا

پر پاكستان، مذهب ۽ مهاجر جي نالي ۾ جڎهن کانئن ٻولي کسي هك ڀارتي . رويو برقرאر رهيو
אردכ ٻولي مڑهي وئي ۽ سنڌ جا پيدאوאري توڻي ٻيا روزگاري وسيال ۽ مال ملكيتون ئي نه، سنڌ 

 ۽ سنڌين ڏאنهن، پاكستان جي حقيقي خالقن ڏאنهن، אهڑو رويو کي به نقشي تان گم كيو ويو
 رکيو ويو ڄڻك אهي ٹئين درجي جا غالم شهري هجن تڎهن پنهنجو وقار وري هٿ كرڻ ال
ضروري هو، ته سنڌي پنهنجي ساڻيهه کي وسائڻ ال ساهه سر گھورڻ جي جذبي سان جاڳي پون، 

  .پئيکي به سمجھڻ جي گھرج “ אردو”۽ “ אردכ”تڎهن 
لشكر جي حوאلي سان אن جي ڊאٻي وאري . “لشكر”ٰترכ لفظ آهي ۽ אن جي معني آهي “ אرد”

مغل حاكمن جي ڦورو مفادن ال . جي ئي نالي سان ياد كيو وڃي ٿو“ אرد”کي به ) ڇانوڻيَء(هنڌ 
سان وאسطيدאر فرد “ אرد”۽ “ אردو”جيكا ٻولي אختيار كئي، אها سڎي وئي “ אرد”مستقل ويهاريل 

زنده “ אردאئپ”אنگريزن جي غالميَء هيٺ אچڻ کان پو به אردכ ماڻهن جي ذهنيت ۾ . “אردכ”سڎبا 
سدאئين پرאئي مال ۽ ٻئي جي پورهئي تي پليو آهي ۽ ڦورو حاكمن جا مفاد پورא “ אرد ”--- رهي 

 كندي مظلوم ۽ بيگناهه ماڻهن کي قتل كندو، ماريندو ۽ ڦٹيندو ۽ گھرن، وسندين ۽ آبادين کي
. برپا كيا) مختلف دورن ۾(دنيا ۾ سمورא خاندאن مختلف قسمن جي אردن . ساڙي بربار كندو آهي

  .جي ڌرتيَء تي جاوא كيا) قديم هند سنڌ(مغالئي אرد به حسب روאيت مذهبي آڙ ۾ אنڈيا 
پاكستان جي ٺهرאَء ۾ كنهن قسم جي آباديَء جي لڎ پالڻ جو ذكر نه كيو ويو هو، كابه لڎ 

. ع ۽ אن کان پو وאري سموري لڎ پالڻ غير قانوني ۽ ناجائز آهي1947ڻي هئي، تنهنكري پالڻ نه ٿي
ڀارتي אردכ ماڻهن אن ڌرتيَء جي ٹكري تي ڇا ڇا كيو هو جو کين אتان لڎ پالڻ كرڻي پئي، אن 
جو ذكر هت كرڻ مناسب ناهي، پر אن کي ڳڻ هيٺ آڻڻ بدرאن سنڌي ماڻهن ڀارتي پناهگير אردכ 

۽ אنهن (جبور ۽ ماريل حالت زאر کي ڏٺو ۽ پنهنجي فطري رحمدلي ۽ אنسان دوستي ماڻهن جي م
ڀارتي אردכ پناهگر جو جڎهن پيٹ . ِسبب پنهنجو گرهه به کين آڇي ڏنو) ڏينهن ۾ مذهب دوستيَء

ڀريو، ته سندن نوאب אڳوאڻن جڎهن سازشون كري حكومت جا كي אهم عهدא وאالري ورتا، ته 
هن هك ڀيرو وري تاڙي ورتو . ًئي ۽ هو عمال مغالئي אردכ ٿي بيهي رهيوجاڳي پ“ אردאئپ”سندن 

سنڌ جي . (ته مذهب ۽ مظلوميت جي آڙ ۾ سنڌ جي ڌرتيَء تي به ڌאڙא هڻي ۽ بيدאد كري سگھجن ٿا
ڌرتي אنگريز جي پالتو جاگيردאرن جي نيچ ۽ جاهل ذهنيت سبب عوאمي سطح تي هيڻي ۽ مفلوج 

اكم ٹوال جيكي گذريل هك صديَء کان سنڌ جي سرزمين تي ميري پنجابي ڦورو ح). بڻايل هئي
نظر رکيو ويٺا هئا، هكدم سندن رکوאال ۽ ٻانهن بيٺي ٿي بيٺا ۽ پاڻ به سنڌ کي كرٹڻ لڳا ۽ 
كڎهن كڎهن كو سڻڀو گرهه پنهنجي عوאم کي به ڏيڻ لڳا، جنهن كري אن جي אکين تي אنڌ אچي 

ن سر هك نئون وڳو پهرאيو ويو جنهن تي كي אهڑא ناال لفظن کي نئي“ مهاجر”۽ “ پاكستان”. ويو
. ع کان אڳ مسلم ليگ جي كنهن به منشور ۾ ذكر ئي كو نه هو1948۽ نعرא به لکيل هئا جن جو 
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אردאئپ . سنڌ ۽ سنڌين خالف غليظ ترين ۽ كوڙي، هٿ ٺوكي پرچار جي بازאر گرم كئي وئي
ر سنڀالي، دهشتگردي كري، مهاجر قوم ۽ جو خمير رکندڙ אردכ ماڻهن جي پونير אڄ جديد هٿيا

  .سپر پاوريَء جو جڑتو نعرو هڻي، سنڌ کي هڑپ يا ٹكرא كرڻ جو אعالن كيو آهي
نوאبزאدي لياقت علي خان نفرتن ۽ ڦرلٹ جي جنهن کوري کي تيار كيو، تيلي ڏيکاري ۽ 

بارود مچايو، نوאب مظفر ۽ رئيس אمروهوي ڀڑكائي ڀنڀٹ بڻايو ۽ אڄوكن دهشتگردن منجھس 
אن جي ڄڀين نه رڳو سنڌين، پنجابين ۽ پٺاڻن کي ساڙيو پر אڄ ته אنهن . وجھي אڃا به אوچو كيو

  .سندن ئي ساٿين ۽ אوالد کي به پنهنجي وكڑ ۾ آڻي ورتو آهي
 سمورא אردכ ماڻهو به جيئن سمورא سنڌي ماڻهو پيپلز پارٹيَء جا حمايتي ناهن، تيئن

אردכ .  ۽ عام אردכ ماڻهن جي وچ ۾ به فرق كرڻ گھرجيدهشتگردن. دهشتگردن جا پوئلڳ ناهن
ماڻهو مسلم ليگ ۾ به آهي ته پيپلز پارٹيَء ۾ به، جماعت אسالميَء ۾ به آهي ته جميعت علماء ۾ به، 

كيترאئي אهڑא به آهن جيكي هر قسم جي . صحابه ۾ به، وغيرهتحريك جعفريه ۾ به آهي ته سپاهه 
) مهاجر قومي موومينٹ (كن ٿا ۽ كي אهڑא به آهن جو אيم كيو אيمکان ال تعلقيَء جو אعالن سياست 

جي ٻنهي ٹولن پارאن دهشتگردي، ڊپ ۽ هيبت باوجود אن جي كڌن كرتوتن خالف لکن ۽ ڳالهائن 
  .ٿا

אردو . ڌرتيَء جي هر قوم ۽ نسلي لساني يا ثقافتي ٹولي ۾ موجود آهن) Criminals(ڏوهاري 
אنهن ڏوهارين جو . אڙيل، غنڈא، زאني، بدمعاش، نشئي وغيره آهنڳالهائيندڙن ۾ به جيكي خوني، ڌ
پاڻ کي سياست جي آڙ ۾ لكائي ٿو، كٹر אردپرست آهي ۽ . به هك حصو دهشتگردي كري ٿو

אسان جي . مظلوميت جو ڍونگ رچائي، مهاجرאئپ جو نعرو هڻي، سنڌ تي قبضو كرڻ گھري ٿو
  .ي سمجھي ۽ אن ۾ فرق نه كري سگھونعلمي ۽ سياسي ناالئقي چئبي، جو אنهيَء ڳالهه ک

۾ وڃڻ ۽ אنهن جا مقصد پورא سنڌ جي هك آباديَء کي دهشتگردن ۽ سنڌ دشمنن جي چنبي 
אن ال .  ۾ سياسي سرت پيدא كري عمل جي ميدאن ۾ אچونكرڻ کان بچائڻ ال الزمي آهي ته پاڻ

  :کي جيكي كم אڻٹر نموني كرڻا آهن אنهن مان كي هيٺ ڏجن ٿاאسان 
نڌ ۾ سنڌيَء جي אڻٹٹ אنگن، خاص كري ميمڻن، کوجن، گجرאتين ۽ كاٺياوאڙين کي س -1

אنهن سان پنهنجا سڌא . مهاجرאئپ جي نالي ۽ نعري هيٺ دهشتگردن جو کاڄ ٿي وڃڻ کان بچايون
علمي، عملي، سياسي، ثقافتي ۽ تمدني ناتا قائم كريون ۽ سندن سمورن معاشي، سياسي، 

  .ي سنڌ جي دאئمي مفادن جي حمايت ۾ كتب آڻيونאخالقي، ذهني ۽ علمي سگھ ک
سمورن אردو ڳالهائيندڙ عوאم سان سڌي الڳاپي ۾ אچي، کين پنهنجي وطن دوست، جمهوري،  -2

عوאمي، אنقالبي ۽ אنسان دوست پيغام کان وאقف كريون، دهشتگردن جي אصلي روپ کي אگھاڙو 
رفيوجي، (“ مهاجر”۾ ويهاري كريون، جيكي کين هك ڀيرو وري هوא ۾ ٹنگي، خوאبن جي دنيا 

“ مهاجر”بڻائڻ گھرن ٿا ۽ کانئن چٹيَء طرح پڇون، ته ڇا אهي ذهني طرح هك ڀيرو وري ) پناهگير
 ٿيڻ ال تيار آهن؟

مهاجر . مهاجرאئپ ۽ אن جي آڙ ۾ مظلوميت جي سموري ڍونگ کي کولي بيان كريون -3
 تي دאئمي رهائش אختيار كري کي كو به حق ناهي جو پناهه ڏيندڙ ڌرتيَء) رفيوجي، پناهگير(

سگھي ۽ نه ئي وري هن کي אن ڌرتيَء تي معاشي وسيال خريد كرڻ، نوكريون كرڻ، روزگار جي 
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وسيلن تي قبضا كرڻ، אن ڌرتيَء جي אندروني معاملن سان الڳاپيل سياست كرڻ، تعليمي אدאرא 
ال جيكي به رعايتون هالئڻ، وغيره جا ئي كي حق حاصل آهن، אقوאم متحده جي چارٹر ۾ مهاجر 

رکيون ويون آهن אنهن پٹاندر کين مهاجر كئمپن ۾ رکرאئڻ ۽ ترت کين پنهنجي אصلي ماڳ 
אنهيَء مقصد ال אقوאم متحده ۾ درخوאستون وجھون، ته سنڌ جي . ڏאنهن موٹي وڃڻ جو بلو كريون

ن کي مهاجر جي ڌرتيَء تي جيكو به پاڻ کي مهاجر سڎي ٿو، سمجھي ٿو ۽ ٿيڻ ال تيار آهي، א
 .حيثيت ۾ رکڻ ال سنڌي ماڻهن جي אصولي تاريخي ۽ قانوني حق جي حفاظت كئي وڃي

كهڑي به (دهشتگردن هٿان قتل ٿيندڙ، ڦرلٹ، אغوא، زنا، ڊپ، وغيره جي شكار ٿيل ماڻهن  -4
بابت دستاويزي ثبوتن کي پڌرو كيون، دنيا جي אمن پسند، אنسان دوست، ) ٻولي ڳالهائيندא هجن

ال حكومت توڻي عالمي سڌאر وغيره אدאرن وٽ پيش كيون ۽ دهشتگردن خالف عمل كرڻ - لماحو
 .אدאرن کي جوڳو قدم کڻڻ تي آماده كريون

جيكي به אدאرא، سياسي پارٹيون، אخبارون وغيره دهشتگردن کي كنهن به ٻئي روپ ۾ پيش  -5
 .ونكن ٿا، אنهن خالف جدوجھد كريون ۽ سندن غليظ مقصدن کي کولي پڌرو كي

پنهنجو، پنهنجيَء سياست جو، پنهنجي אصولي موقف جو تنقيدي جائزو وٺي אن ۾ جيكي  -6
خاميون کوٹون هجن، אنهن کي درست كيون، كمزورين ۽ غلطين کي ختم كريون، پاڻ کي 
علمي توڻي عملي ميدאن ۾ باعمل بڻايون، دهشتگردن جي حقيقي قوت جي كٿ كريون ۽ אنهن 

 .رفو ناكام بڻايونجي سڀ طرفين سازشن کي سڀ ط
سنڌ جي ڌرتي عملي تاريخي طرح אمن ۽ אنسانيت جي ڌرتي آهي، جيكو به אن جي אمن ۽  -7

אنسانيت ۾ خلل وجھڻ جي كوشش كري ٿو ۽ אنهيَء ال كهڑא به حربا كم آڻي ٿو، אن ال گھربل 
منهن ٹوڙ كاروאئيَء جي مكمل تياري كري، אمن ۽ אنسانيت جي دشمنن کي ختم كري، هن 

 .رتيَء کي هك ڀيرو وري אمن ۽ אنسانيت جو مثالي ڏيهه بڻايونڌ
  )ع1995جنوري -4هالل پاكستان، (

  
  

ت ئ     ردار        ۽  ا    ا    

  
. چونڈن کان چند ڏينهن אڳ، مهاجر قومي موومينٹ جو نالو متحده قومي موومينٹ رکيو ويو

مخصوص ٹولي جا سردאر ۽ روح روאن وقت سر پنهنجو ويس، نقاب، چهرو، ٻاهر ته تبديل كري ِאها ڳالهه چٹيَء طرح ٻڌאئي ٿي ته هن .  אيم كيو אيم ٿئي ٿوٻنهي جو אنگريزيَء ۾ شارٽ فارم
كٹرپڻي جو . سگھن ٿا، پر אهي پنهنجي روح، אندر، گھرאئي، جوهر ۾ بدلجن، אهو ممكن ناهي

  .كاٿو אن مان ئي كري سگھجي ٿو
هك، جنهن جي אڳوאڻي אلطاف حسين كري پيو، ۽ ٻيو אهو، : يم جا ٻه ٹوال آهنאيم كيو א

ٻنهي ٹولن جي אڳوאڻن ۽ كاركنن جو هك ٻئي ال چوڻ آهي . جيكو عامر خان جي وس هيٺ آهي
جيئن ته ٻنهي پاسن ڏي نقصان ٿيو آهي، ٻنهي . ته אهي دهشتگرد، قاتل، ڏوهاري ۽ بليك ميلر آهن
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جا كاركن אغوא ٿيا، אيذאيا ۽ ماريا ويا آهن، אن كري هك ٻئي بابت ٻنهي وٽ هٿيار آهن، ٻنهي 
كاركنن ۽ אنهن جي “ منحرف”جڎهن אهي ٻئي ٹوال گڎ هئا، تڎهن سندن ئي . جي رא درست آهي

مٹن مائٹن جي قتل ۽ אردو ڳالهائيندڙ عوאم جو ڊپ ۾ وٺجي وڃڻ جون خبرون ته عام هيون، پر 
هو אن ۾ پٺاڻ، پنجابي ۽ وڏي پئماني تي سنڌي هوندא هئا، ۽ אنهن گھڻي قدر جيكو كوس ٿيندو 

  .سڀني جي گڎيل رא هئي ته אيم كيو אيم دهشتگرد، قاتل ۽ وحشي ٹولي جو نالو آهي
چونڈن کان كي ڏينهن אڳ جڎهن אيم كيو אيم אلطاف ٹولي چونڈن جي بائكاٽ جو אعالن 

رهاكو تائين هر هك ڦڑڦوٽ “ ٰאدني”يَء جي אدאرن کان ويندي كرאچ“ ٰאعلي”كيو، ته حكومت جي 
قانون نافذ كندڙ אدאرن پارאن ريڈيو، ٹي وي ۽ אخبارن وسيلي אمن אمان جي . ۽ ڦڦڑي ۾ پئجي ويو

صورتحال کي كنهن به نموني بگڑڻ، بگاڙڻ جي אجازت نه ملڻ جا אعالن ٿيڻ لڳا ۽ عوאم کي 
چيك پوسٹون، رستن تي . دي رهيپرאمن رهندي چونڈن ۾ ڀرپور حصو وٺڻ جي تلقين كئي وين

ٰچوكيدאر ۽ گشت وڌאيا ويا، پر אعلي کان אدني تائين هر هك وאقف هو، ته دهشتگردن آڏو אنهن جي  ٰ
  .عوאم مونجھو، ٻوساٹيل ۽ هيسيل رهيو. حيثيت ڇا آهي

صوبائي אسيمبليَء ال چونڈن ٿيڻ کان אڳ ئي אيم كيو אيم אلطاف گروپ پارאن بائكاٽ ختم 
سركاري ۽ غير سركاري طرح ٻڌאيو ويو ته مهاجر عوאم ۾ خوشيَء . عالن كيو ويوكرڻ جو א

  .جي لهر ڊوڙي وئي آهي ۽ هاڻي سنڌ ۾ אمن אمان جو كو به مسئلو پيدא نه ٿيندو
ع تي جنرل ضياَء پارאن אپايل سياستدאنن مان هك جي جا ٻئي وٺندي، مسلم 1993آكٹوبر -6

مائرن جي ڀينرن کي “ حق پرست” אشتهار ڏياريو، جنهن ۾ ليگ نوאز گروپ جي אڳوאڻ אخبارن ۾
אپيل كئي وئي، ته אهي אچي ووٽ كن، جيئن وردي پائي مٿانئن حملو كندڙ سنڌي ڌאڙيل چونڈن 

كٹر پنجابي ذهنيت، كٹر پناهگير ذهنيت جي جا تي אچڻ جي كوشش كئي، . ۾ کٹي نه سگھن
ذهنيت سان ٺاهه ته كري سگھي ٿي باقي پنجابي پر حالتن ثابت كيو ته كٹر پناهگير ذهنيت، كٹر 

  .אن جي حكم هيٺ نه هلندي
ع تي אن كٹر پنجابي ذهنيت، كٹر پناهگير ذهنيت سان אتحاد جو کلي عام 1993آكٹوبر -8

جي صوبائي ) نوאز ٹولي(ضلعن ۽ حيدرآباد ۾ مسلم ليگ مظاهرو كندي، كرאچي جي چئني 
 رهڻ جو حكم جاري كرڻ سان گڎ אهو به אوڳاڇيو،  کي אيم كيو אيم جي حق ۾ ويهيאميدوאرن

نوאز (ٰته هن ڀيري سنڌ جو وزيرאعلي مهاجر ۽ אيم كيو אيم منجھان هوندو ۽ حكومت مسلم ليگ 
  .ٺاهيندא) אلطاف ٹولو(جي سهكار سان אيم كيو אيم ) ٹولي

 جي אنهن خوאبن جي אبتڑ صوبائي אسيمبليَء ال چونڈن ۾ جڎهن پاكستان پيپلز پارٹيَء
ٹي وي تي ويهاريل تبصري نگارن، אخبارن ۾ لکندڙ تجزيي אكثريت ظاهر ٿيڻ لڳي، تڎهن ريڈيو ۽ 

 مختلف سياسي אڳوאڻن ۽ هك مخصوص ۽ كٹر ذهنيت جي دאنشورن هك ڀيرو وري אهو نگارن،
جي سهكار سان نه ٺهي، ) אلطاف ٹولي(چوڻ شروع كيو ته سنڌ حكومت جيكڎهن אيم كيو אيم 

هاڻي אن سان گڎ אهو به وڌאيو ويو، ته سنڌ ۾ شهرن جي .  אمان جو مسئلو پيدא ٿيندوته سنڌ ۾ אمن
  نمائندگيَء جو مسئلو پڻ پيدא ٿيندو ۽ ڇا سنڌ حكومت ۾ شهري آباديَء کي نظرאندאز كيو ويندو؟
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ڇا هتي אهو سوאل چٹو كري پڇڻ مناسب نه ٿيندو، ته سنڌ ۾ نيٺ אمن אمان ۽ دهشتگردي جو 
نارאضپي سان ڇو ڳنڍيل آهي؟ אيم كيو אيم خوش آهي، ته /و אيم جي رאضپيمسئلو אيم كي

دهشتگردي نه ٿيندي ۽ אمن אمان برقرאر رهندو ۽ جي אيم كيو אيم نارאض آهي، ته אمن אمان جو 
  نيٺ ڇو؟! مسئلو پيدא ٿيندو ۽ دهشتگردي به ٿيندي

عظم، فوجي حقيقت אها آهي ته پاكستان ۾ هر سطح جو هر هك ماڻهو، صدر، وزيرא
سربرאهه، پوليس پڳدאر کان ويندي عام ماڻهوَء تائين، سڀ كو ڄاڻي ٿو ته سنڌ ۾ אمان אمان ۽ 

دهشتگردي ۽ بليك ميلنگ אن جي روح . دهشتگرديَء جو مامرو אيم كيو אيم سان الڳاپيل آهي
جي خورאכ آهي، سندس جياپي جو كارڻ ۽ وجود جو شرط آهي، ۽ خود אيم كيو אيم جي كردאر 

 عمل אها ڳالهه אيترא ڀيرא ثابت پئي كئي آهي، جو هاڻي كو به ماڻهو، چوي يا نه چوي، سمجھي ۽
  .ضرور ٿو، ته هك پاسي אيم كيو אيم ۽ ٻئي پاسي دهشتگردي ۽ بليك ميلنگ الزم ۽ ملزوم آهن

אهي كهڑא سبب آهن جو سنڌي ماڻهو אيم كيو אيم جي روح ۽ مقصد کي ترت سڃاڻي ويا ۽ 
  هي كرڻ لڳا؟אن جي نشاند

گذريل ڇائيتاليهن سالن دورאن אردو ڳالهائيندڙ ٹولي پنهنجن אڳوאڻن جي رهنمائيَء هيٺ 
جنهن قسم جو مخصوص كردאر אدא پئي كيو آهي، אهو گھڑيَء گھڑيَء جو گھاُء بڻجي سنڌين جي 

  .دل ڏکوئيندو رهيو آهي
سنڌ جي . وڃڻ لڳيپاكستان ٺهندي ئي سنڌ کان سندس گادي کسي سنڌين ال אوپري كئي 

 لک 50خالف سازشون شروع ٿي ويون ۽ ) ۽ ساڳيَء طرح بنگالي ٻوليَء(تاريخي ۽ قديمي ٻوليَء 
جي ڀارتي ٻولي سڄي پاكستان جي پنج كروڙ عوאم ) جيكي هندستان کان آيل هئا(کن ماڻهن 

، سنڌوَء يونٹ ٺاهيو ويو-سنڌ جي وجود کي ميسارڻ ۽ بنگال جي ڦرلٹ كرڻ ال ون. تي مڑهي وئي
سنڌ جون زمينون، . جو پاڻي زوريَء کڻڻ ال مٿان ئي مٿان ڊيم ٺاهڻ جا منصوبا عمل ۾ אچي ويا

كارخانا، گھر، دكان، وאپار، ڏيتي ليتي، سمنڈ، روڊ رستا، مجموعي طرح سڀ كجھ كليمن جي 
  ...ور چڑهي ويا

بقا نه رڳو ٻٹ سنڌ ۽ بنگال خالف شروع كيل אن ڦرلٹ ۾ پنجابي ۽ پناهگير ڦورو حاكم ط
رهيا، پر پنهنجي ڦورو مفادن جي تحفظ ال وردي پوش قوتن کي به كم آندאئون، تان جو 

  .بنگالديش ڌرتيَء جي گولي تي אڀري آيو
لياقت علي خان، نوאب مظفر، عثمان كينيڈي ۽ ڀوپالي אهي سروאڻ ناال آهن، جن جو روحاني 

گڎ منتقل ٿيو آهي، جنهن پنهنجيَء خصوصي ُتور אلطاف حسين ڏאنهن جديد دور جي هٿيارن سان 
  .ذهنيت سان אن ۾ شاندאر الڙא پيدא كيا

مهاجر قومي موومينٹ جو منشور سنڌ ۽ سنڌي عوאم خالف کليل سازش ۽ دאدאگيريَء جو 
  .چٹو ثبوت آهي

אلطاف حسين جو وڏي ۾ وڏو كارنامو אهو هو ته هن پنهنجن ڳجھن هٿن وسيلي پٺاڻ، 
كوس كرאئي، אن کي هوא ڏني ۽ אهڑيَء طرح אردو ڳالهائيندڙ عوאم جون پنجابي ۽ سنڌيَء جو 
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אهي ننڍيون ننڍيون وאهون به بند كري ڇڎيون، جن وسيلي אهي سنڌي، پنجابي توڙي پٺاڻ سان 
  .كجھ نه كجھ ڳنڍيل هئا

هندوَء کي . ِאنگريز پرمار جي ويڑهايو ۽ حكومت كريو وאري پاليسيَء کان كير وאقف ناهي
کي سيكيولر ۽ جمهوريت ) هندو توڙي مسلمان(ان، سنيَء کي شيعي سان، بنياد پرست مسلمان س

-- پسند سان، رجعت پرست کي ترقي پسند سان ويڑهائي، پنهنجو كم كڍڻ سندس پاڻي چال هئي 
 אلطاف حسين پنهنجي برتريَء ال אهو كم كجھ تخليقي نموني كيو ۽ אردو ڳالهائيندڙن کي -

 قومن سان ويڑهائي، אنهن جي ال رڳو אها אكيلي رאهه بچائي ڇڎي، ته אهي سڀني حقيقي ۽ تاريخي
كنهن کي به אڄ ڏينهن تائين אها ڳالهه چٹيَء طرح سمجھ ۾ . سندس دهشتگرد جھنڈي هيٺ گڎ ٿين

نه آئي آهي، ته אردو ڳالهائيندڙ عوאم به پاڻ کي ڌرتيَء جي ٻي عوאم سان ڳنڍڻ بدرאن سدאئين אنهن 
  ي ڏنو آهي، جيكي ڦورو، بدمعاش، قاتل ۽ جابر آهن ۽ حكومت ۾ رهيا آهن؟جو ساٿ ڇو پئ

سنڌ ۽ بلوچستان جي قبائلي سردאرن جي پڻ אها پرאڻي چال رهي آهي، ته جڎهن كڎهن قبيلي 
۽ ذאت جي بنياد تي پنهنجي پنهنجي قبيلي يا ذאت جي ماڻهن کي هك ٻئي سان وڙهڻ تي مجبور 

سنڌ تي قبضي ال אنگريزن אهو حربو به كم آندو، پر . نكري پنهنجي قبضي هيٺ رکندא אچ
پاكستان ٺهڻ کان پو خاص طرح ڏٺو وڃي ته سنڌي بلوچ عوאم بهرحال אنهيَء جاگيردאركي 

  .غليظ روش کي ٹوڙي ۽ ناكام پئي كيو آهي
ميڈيا تي . אسان جي هن ننڍي کنڈ ۾ نسلي سياست جو ٻج مهاجر نالي سان شروع ٿيو

 كري אڇي کي كارو ۽ كاري کي אڇو كندي مهاجريت کي ته پاכ پاڻين سان باالدستيَء جي
ڌوئي אلهامي شي كري پيش كيو ويو، جڎهن ته جيكي به تاريخي، אصولي ۽ حقيقي تحريكون 

 --- هيون، אنهن تي نسل پرستيَء جو ٺپو هڻي אنهن قومن جي אنساني حقن کي به پائمال كيو ويو 
طن دوستي ۽ אسالميت هئي، جو אلشمس ۽ אلبدر ۽ وردي پوش אها كهڑي شرאفت، אنسانيت، و

قوتون پنهنجي ئي هم وطن ۽ مسلمان ڀائرن ۽ ڀينرن کي كهڻ، مارڻ، ساڙڻ سان گڎوگڎ “ محافظ”
  אتي جي نياڻين سان زوريَء زنائون كري رهيون هيون؟

ن ۽ אڄ ڏينهن تائين אن تي شرم كرڻ ۽ پڇتائڻ بدرאن سندرو ٻڌي پاڻ کي حق، سچ، وط
خبر ناهي کين كهڑي ۽ كٿان . دوستيَء، אنسانيت ۽ جمهوريت جو علمبردאر سڎאئي رهيون آهن

جي ستي پياري وئي آهي، جو كو شرم، كو حياُء، كا غيرت ۽ كو پڇتاُء محسوس كري معافي 
  .وٺڻ ۽ אن جو אزאلو كرڻ بدرאن ساڳي روش هتي به ورجائي وڃي ٿي

جو علمبردאر سڎيو ويو، אن جي عام ن نام نهاد قوم حالت אتي وڃي بيٺي جو خود پاڻ کي جنه
 مردن توڙي عورتن ۽ אنهن جي مائرن، ڀينرن ۽ ڀائرن سان به אها ئي ماڻهن ئي نه، پنهنجن كاركن

دهشتگرد، قاتل، بي رحم ۽ جالد روش برقرאر رکي وئي ۽ ميڈيا ۾ پاڻ کي حق پرست ۽ جمهوريت 
  .پسند كليم كيو ويو

. شنكوف جي گولين ۽ دهشتگردن جي خوني אکين آڏو منڈيل آهنزبانون، قلم ۽ ذهن كال
ڏسڻ ۽ محسوس كرڻ باوجود كڇڻ جي جرئت ناهي، پر هيُء جيكو אندر جو قاضي آهي، جنهن 
کي ضمير، وويك يا ماڻهوئڑو سڎجي ٿو، ماٺ ويهڻ نه ٿو ڏي، ڦٹيل آهي پر ڦٿكي ٿو، زخمي 
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ِٿو، قيدي آهي پر خيال قابو نه ٿا ٿين، ڀڳل نب زبان سان كڇي نه ٿو سگھي پر אکين سان ڳالهائي  چوڻ جي جرئت گھايل אٿس، پر . سان به رنڈא روڙي ٿو، نه چوڻ باوجود گھڻو كجھ چئي ٿو وڃي
چوي ٿو ته هي غنڈא، قاتل، وحشي، دهشتگرد، ڦورو ۽ جالد آهن ۽ سڌو نه ٿو چئي سگھي ته אهو 

  .“سنڌ ۾ אمن אمان جو مسئلو آهي”پيو چوي، 
ع جي 1993آكٹوبر -6.  جا پنهنجا مفاد آهن ۽ هر هك پنهنجي אندאز ۾ پيو ڳالهائيهر هك

אخباري אشتهارن ۾ حق پرست مائرن ۽ ڀينرن کي ووٽ تي آماده كرڻ ال نوאز شريف پنهنجي 
جيكا سنڌي عوאم ۽ سنڌ خالف  אندאز ۾ ڳالهائيندي حقيقت ۾ אن آقاڻي אڍ کي ظاهر كري رهيو هو

  .بڻايو هو“ سياستدאن” منجھس ۽ אيم كيو אيم ۾ ڦوكي کين  جنرل ضياَءאلحقسندس روحاني رهبر
رستن تي نمائشي فوجي چوكيدאريون بيهاري، ڏٺن وאئٺن دهشتگردن ۽ مجرمن کي بند 

ڏوريون لوڏيندڙ حقيقي قوتون אڃا به ٻي אندאز ۾ ڳالهائي رهيون كرڻ بدرאن عوאم کي אيالز كندي 
  .هيون

ي نگار قوتون كجھ نه كجھ كڇي سگھڻ جي قوت سارڻ باوجود ٹي وي ۽ ريڈيو تي تبصر
  .אهي به كجھ چئي رهيون هيون. ماٺ ماٺ ٿي پئي ويون

 ۽ ووٹرن جي کوٽ به پنهنجي بائيكاٽ جي خاتمي جي אعالن باوجود عوאم جو هيسيل אندאز
  .پنهنجي אندאز ۾ ڳالهائي رهي هئي

كرڻ جي همت نه ساريندڙ بائيكاٽ جي אعالن مهل گھرن ۾ چپ كري ويٺل ۽ ووٽ 
  .زندگيون پنهنجي نموني هك نرאلو אظهار كري رهيون هيون

 كارروאيون پڻ پنهنجي אصلوكي ۽ אڄ، كرאچيَء جي پسگردאئي ۾ نقاب پوشن جون دهستگرد
  .زبان ڳالهائي رهيون آهن

پاكستان ۾ جنهن قسم جي سياسي روش جاري رکي وئي آهي، אن موجب جمهوريت ۽ 
. ٹا، مرده باد، جڎهن ته دهشت، بليك ميلنگ، چور אقتدאي، مارشل ال زنده آبادجمهوري عمل كا

پاكستان جي حقيقي حاكمن جو جيئاپو جمهوريت ۾ ناهي، אن . جيكو ٻج پوکبو سوئي لڻبو
هنن جو وجود אنڌא ڌنڌ ڦرلٹ، فريبكاري ۽ . كري אنهن سدאئين جمهوريت کي پئي لتاڙيو آهي

، تنهنكري אهي אن رאهه کي ٻنجو ڏئي، جمهوريت کي جٹادאر نه ٿا فساد ۾ ئي پلجي جوאن ٿئي ٿو
  .بڻائي سگھن

سنڌ אسيمبليَء ال به سڌو جمهوري ۽ אصولي طريقو ڦٹائڻ ال وٹن אكيلو  رستو دهستگردي 
  .آهي، جنهن جا אهڃاڻ هاڻي کان ئي پيدא كيا پيا وڃن

 به جمهوريت پسندي موجود אن كري ڇٹو سوאل هي آهي، ته ڇا אيم كيو אيم ۾ ذري جيتري
  آهي؟

ُجيكڎهن אها جمهوريت پسند آهي، ته فضيلت سان אكثريت جي رא کي مان ڏيندي، אچو، 
  .ويهو ۽ جمهوري كردאر אدא كيو

سڀ سمجھن ٿا، ۽ چٹيَء طرح سمجھن ٿا، ته אيم كيو אيم جمهوريت پسند ناهي، אها 
ون جي باالدستي ٿيندي ۽ قانون هٿ جمهوريت ۾ قان. جمهوري فضا ۾ جيئري رهي نه ٿي سگھي
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אن كري خود غرض، نيچ ۽ دهشتگردن . ۾ کڻندڙن کي قانوني باالدستي كڎهن به ڀان نه پوندي
אمن אمان جي مسئلي אڀارڻ . جي ٻولڑين دאنشورن مختلف قسمن جا אفوאهه پکيڑڻ شروع كيا آهن

مظلوميت جو نقاب چاڙهي   אنتهائي- --گڎ ٻيو وڏو هٿيار شهري آباديَء جي نظرאندאزيَء جو آهي سان 
 پ پ جي حكومت ٺهڻ سبب شهري آبادي نظر אندאز ٿي ڏאڍيَء ميسڻپائيَء سان ٻڌאيو ٿو وڃي، ته

  ويندي؟
  هتي אهو سوאل كرڻ بلكل وאجب آهي، ته شهري آباديَء مان مرאد ڇا آهي؟

 مطلب אهو آهي، جنهن آباديَء جو ڇا كو به ماڻهو، جنهن جو دماغ سالم هجي، אئين چوندو ته شهري
  کي אيم كيو אيم مهاجر سڎي ٿي؟

سنڌ ۾ شهر . ٰشهري آبادي معني، ته هر אهو فرد جيكو شهر ۾ رهي ٿو، אهو אن ۾ ڳڻيل هجي
 جا مركزي عالئقا آهن ڇا؟ ڇا الڙكاڻو، سکر، شكارپور، جيكب آباد،رڳو كرאچيَء جي چئني ضلعن 

هن؟ ڇا אتان جي رهاكن کي شهري آبادي نه ٿو سڎي نوאب شاهه، ٺٹو، بدين، سانگھڑ وغيره شهر نا
سگھجي؟ ڇا كرאچي جي چئني ضلعن ۽ حيدرآباد ۾ هك به سنڌي نه ٿو رهي؟ جيكڎهن אهي سڀ 
سنڌي آهن ۽ شهرن ۾ رهن ٿا ۽ شهري آبادي ٺاهن ٿا، ته پو كيئن ٿو چئي سگھجي، ته پ پ جي 

  حكومت ٺهڻ كري شهرن جي نمائندگي نه ٿيندي؟
 سنڌ ۾ شهري رڳو אهي آهن جن کي אيم كيو אيم مهاجر سڎي ٿي؟ جيكڎهن ڇا سڄيَء

شهري جو مطلب مهاجر آهي، ته ڇو ۽ كيئن؟ ڇا پنجاب ۾ به אهڑو كو خصوصي مطلب وאرو 
پنجاب ۾ جيكڎهن . شهري آهي؟ جي نه، ته سنڌ ۾ ڇو؟ الهور ۾ مسلم ليگ نوאز ٹولي کٹيو آهي

  دي نظرאندאز ٿيندي ۽ אمن אمان جو مسئلو پيدא ٿيندو؟پ پ جي حكومت ٺهي ٿي، ته ڇا شهري آبا
ٰهك لفظ کي غلط معني ڏيڻ جي پٺيان رڳو אها مخصوص كٹر ڊكٹيٹر ۽ لشكري ذهنيت 

  .آهي، جنهن هندستان ته ڇا، سڄي אپکنڈ جي هر رهاكوَء کي شودر ۽ غالم پئي سمجھيو
אهپو درست كرڻ گھرجي، غلط و سنڌ ۾ אهو אن لفظ جو گھٹيا ذهنيت جي مطلب ۽ مقصد وאرو،

  . سنڌ جي ڳوٺاڻي پر شهري آباديَء جي به نمائندگي كندڙ هونديپيپلز پارٹيَء جي حكومت نه رڳو
  אيم كيو אيم אيئن ڇو ٿي كري؟

 هن جو بنياد نفرت ۽ دهشت تي بيٺل آهي ۽ نفرت ۽ دهشت کي برقرאر رکڻ کان سوא
. نالي ۾ هن جي אها نفرت برقرאر رهي ٿيمهاجر ۽ شهري آباديَء جي . جيئري نه ٿي رهي سگھي

ٻئي پاسي هن جي سموري دهشتگرديَء پٺيان نه رڳو هك مخصوص ذهنيت هئي ۽ ضياَء پارن 
آمرن جو هٿ هو، پر آ אيس آ جي بي لغام قوت به هئي، جنهن نه رڳو کين دهشتگردي كرڻ جي 

سلم بيگ حيدرآباد ۾ جنهن جنرل א. موكل ڏئي رکي هئي، پر قانوني تحفظ به فرאهم پئي كيو
  .نموني دهشتگردن کي تحفظ ڏنو، אهو ته رڳو هك مثال آهي

جي אنتهائي گھرج پنهنجين غيرقانوني حركتن کي جاري رکڻ ال אقتدאر אيم كيو אيم 
  .آهي
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. پاكستان جي אها به وڏي ٹريجڈي آهي، ته هتي אقتدאر ڌڻين سڀ کان وڌيك ڏوهه كيا آهن
آهي، پر אها عظيم غدאري كندڙ جي ٻٹيهي ۽ ٹوپي وڏي “ يم غدאريعظ”آئين کي معطل كرڻ 

ٻي وڏي غدאري ملك خالف سازش . אعزאز سان شاهه فيصل مسجد אسالم آباد ۾ دفن كئي وئي
آهي، پر جن ملك کي ٹوڙيو ۽ بنگالي عوאم جو كوس كيو، אنهن غدאرن ۽ قاتلن کي אڄ ڏينهن 

  ...نه هليو آهيتائين كا به سزא نه ملي آهي، مٿن كيس ئي 
אيم كيو אيم به אهو אقتدאر گھري ٿي جنهن ۾ אن جي دهشتگردي אگھاڙي نه ٿئي ۽ دهستگرد 

  .محفوظ رهن
هوَء بنا كنهن جي سهكار جي پنهنجي . سنڌ ۾ پ پ جي هكومت کي كا به لهر لوڏو ناهي

ڻ حكومت ٺاهي چكي آهي ۽ جيكو به کيس بليك ميل كرڻ يا אمن אمان جو مسئلو پيدא كر
אن . جي نيت رکي ٿو، אن تي قانون جو אحترאم كندي گھربل قانوني كاروאئي كري سگي ٿي

  .َكري الزم آهي ته پ پ پنهنجو پاڻ تي ڀاڙيندي سنڌ ۾ مضبوط حكومت جوڙي
باقي אميدوאر جمهوريت جي وאڌאري ال، جيكڎهن אهي جمهورت قائم كرڻ ۽ وڌאئڻ گھرن 

كي غير  كري سگھن ٿا، جيئن خود پ پ حكومت جيكڎهن ٿا، بهترين مخالف ڌر جو كردאر אدא
ٻي پاسي، אهي قدم جيكي .  هجيאپ-جمهوري يا غير אصولي قدم کڻي، ته אن تي موثر چيك

  .هجن، אنهن ال گڎيل سهكار وسيلي ڀائپي جو ماحول پيدא كيو وڃيمجموعي طرح سنڌ جي مفاد ۾ 
 سمنڈ، ڍنڍن ۽ معدني ذخيرن جي سنڌ کي سكائڻ ال كاال باغ ڊيم جو ٺهڻ ۽ سنڌ جي

كمائي بنا كنهن رאئلٹي جي سنڌ کان کسجڻ جھڑא كيترאئي مسئال آهن، جيكي جيكڎهن سٺي 
حكومت אن ال كهڑא قدم پ پ . نموني حل كجن، ته سنڌ هك سائو ستابو ڏيهه ٿي سگھي ٿي

ي كسوٹيون  ۾ كهڑو سهكار كري ٿي، אهي ئي ٻه אهکڻي ٿي ۽ مخالف ڌر אن سان אهڑن معاملن
  .آهن جن جي بنياد تي جمهوريت پسندي ۽ وطن دوستيَء کي پرکي سگھبو

אهو سوאل אيجنڈא تي אوس رهڻ گھرجي، ته ڇا אيم كيو אيم پنهنجي روحاني فطرت جي 
۽ پو، ڇا אيم كيو (خالف جمهوريت پسند، وطن دوستي ۽ ماڻهپي وאري سياست كري سگھندي؟ 

  )אيم، אيم كيو אيم رهندي؟
كيو אيم جيكڎهن مجموعي طرح سنڌ جي ڀالئيَء وאري دאئري ۾ رهندي پاڻ کي אيم 

جمهوريت پسند ۽ وطن دوست ثابت كري ۽ نفرتن جا مچ مچائيندڙ دهشت گرد سياست بدرאن 
אنسانيت، ماڻهپي وאري سياست كري، ته אن ڏאنهن دوستيَء، אتحاد ۽ سهكار جو هٿ وڌאئڻ ۾ كو 

  .به حرج ناهي
الهائيندڙ عوאم کي پڻ دهشتگرد، نسل پرست ۽ نفرتن تي پيڑهه رکندڙ ٻئي پاسي אردو ڳ

  . بليك ميلر، سياست جي غالميَء مان آجو كرڻ جي مهم هالئڻ گھرجي
   

  )ع1993آكٹوبر -23جاڳو، (
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ت  ۽  ا    ا ئ       

 
َسوאل كر کڻي گذريل ٻن אڍאئي مهينن دورאن سنڌ جي سياسي ماحول ۾ هك ڀيرو وري אهو 

سنڌ جي سالميت جي حوאلي ) אيم كيو אيم(אٿيو ۽ بحث هيٺ آيو آهي، ته مهاجر قومي موومينٹ 
سان كهڑو موقف رکي ٿي؟ ڇا אها سنڌ جي جاگرאفيائي سرحدن جي بقا چاهي ٿي يا אن جي אبتڑ 

ِهك بد نيت رکي ٿي، يعني ڇا אها سنڌ جي هاڻوكي طبعي وجود سان مخلص، سچي، وفادאر  ۽ َ
  پيار كندڙ آهي يا אن کي ٹوڙڻ، ورهائڻ ۽ ورڇڻ گھري ٿي؟

۾ سنڌ سان پيار كرڻ جي دعويدאر אنهيَء عرصي دورאن سنڌ جي گھڻين אخبارن ۽ كن رسالن 
 كاركنن، دאنشورن پارאن אهڑא بيان ۽ مضمون ڇپبا رهيا آهن، جن سياسي ڌرين جي كجھ אڳوאڻن،

بدخوאهه ناهي، אها سنڌ جي وجود جي جي سالميت سان ۾ ظاهر كيو ويو آهي، ته אيم كيو אيم سنڌ 
 آهي ۽ אهي كي ٻيا گروهه آهن جيكي سنڌ جي ونڈ ورڇ وאري بقا جي حامي، אڃا به گھڻ گھري

جڎهن ته كي אڳوאڻ، كاركن، دאنشور وري אنهيَء خيال جا آهن، ته . سوچ جا حامي، پوئلڳ آهن
 جود خالف بدخوאهي رکن ٿا، پر אيم كيو אيمسنڌ جي جاگرאفيائي وتوڙي جو كي ئي ٻيا ٹوال به 

نه رڳو هاڃيكار سوچون رکي ٿو  به אنهي بدنيت کان ٻاهر ناهي ۽ سنڌ جي سالميت خالف) אلطاف گروپ(
  .پر אهڑو عمل به كندو رهيو آهي

אيم كيو אيم جي لفاظ ۽ تقرير باز قائد אلطاف حسين پارאن مختلف وقتن تي ظاهر ٿيندڙ بيانن ۾ 
 ۽ ُسنڌين ۽ پاكستان جي ٻين سڀني رهاكن بابت حب، אكير، محبتنڌ ۽ پاكستان ۽ توڙي جو س

چاهه جا سرچشما ڦٹندא ئي پيا رهندא آهن، پر אنهن ۾ جيكو كينو، كدورت، نفرت، مكاري ۽ 
 سر فتنو، فساد ۽ ساڙ لكل هوندو آهي، אن جو زهر هر وقتمنافقي، دڙكو، دهشت، دهمان ۽ دٻاُء، 

ڏئي پيو ظاهر    ِهر ٿيندو رهندو آهي، جنهن کي سندس سڌي ۽ ڊكٹيٹرאڻيאٻڑكا ڏئي پيو ظا
ِٿيندو رهندو آهي، جنهن کي سندس سڌي ۽ ڊكٹيٹرאڻي رهنمائيَء هيٺ هلندڙ مهاجر قومي 

  .موومينٹ جا دאنشور ۽ دهشتگرد عملي صورت ڏيندא پئي رهيا آهن
) ع1994(رڳو هك سال هيٺ ڏنل موאد جو مركزي نكتو سنڌ جي ورڇ وאرو موضوع آهي ۽ 

دورאن گھڻي ڀاڱي אلطاف حسين جي بيانن تي ٻڌل آهي، جيكو مختلف אخبارن ۾ مسلسل ڇپبو 
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كن حالتن ۾ پنهنجي پارאن ڇهه، ست ۽ אٺ “ قومي אخبار”۽ “ پبلك”، “אمن”رهيو ۽ خاص كري 
ن كالمي سرخيون ڏئي، אنهي کي אڇالينديون، אڀارينديون ۽ طاقتور بڻائڻ جي كوشش كنديو

وسيلي ظاهر كيو ) -(۽ ننڍين سرخين کي ليك ) • ( وڏين سرخين کي ٿلهي ٹٻكي . رهيون آهن
  .ويو آهي

سنڌ ڊيموكريٹس گروپ پارאن سپريم كورٽ ۾ وڌل درخوאست ۾ אنهيَء موضوع بابت كي 
هتي كوشش كئي وئي . ئي دستاويزي ثبوت پيش كيا ويا آهن، جيكي پڻ نظر مان كڍڻ گھرجن

  .ل موאد جو ورجاُء نه كيو وڃيآهي ته אڳ ڇپي
  ٻه منهين

   جلسي گاهه جو نعرو-“آڌא تمهارא: سنڌ ۾ هوگا كيسي گذאره؟ آڌא همارא” -
  אلطاف حسين-كرאچي ۽ حيدرآباد مقبوضه عالئقا ٿي چكا آهن •

אيم كيو אيم جي قائد אلطاف حسين هك ڀيرو وري چٹن لفظن ۾ אعالن كيو آهي ته אسان 
پر . هيون پر אسين ملك ۽ صوبي جي سالمتي ۽ ترقي گھرون ٿاسنڌ جي ورهاست نه ٿا چا

جيكڎهن مهاجر عوאم تي رياستي ظلم وهايا ويندא رهيا ۽ אنهن کي سياسي، سماجي، معاشي، 
تعليمي ۽ אقتصادي لحاظ کان تباهه ۽ برباد كرڻ ال مهاجر دشمن عمل كيا ويندא رهيا، ته مهاجر 

۽ ناאنصافين جي خاتمي ال كو ٻيو رستو אختيار كرڻ عوאم پنهنجن حقن جي حاصالت ۽ ظلمن 
هن چيو ته هي چنگيز خان ۽ هالكو خان جو نه، پر سجاڳ ماڻهن جو زمانو . تي مجبور ٿي پوندא

אسين موت قبول كندאسين پر غالمي كنهن به صورت ۾ نه، تنهنكري مهاجر دشمن قوتون . آهي
كڍي ڇڎين ۽ مهاجرن تي ظلمن جو سلسلو مهاجرن کي غالم رکڻ جو خناس پنهنجي دماغ مان 

رهائشگاهه ويجھو خورشيد אلطاف حسين אن ڳالهه جو אعالن אڄ شام عزيز آباد ۾ پنهنجي . بند كن
۾ אيم كيو אيم جي همدردن، بزرگن ۽ عورتن جي هك وڏي  بيگم ميموريل كامپليكس جي אحاطي

 جي بزرگ كميٹي جا אيم كيو אيمאن ميڑ ۾ . ٹيليفون تي لنڈن کان سڌو خطاب كندي كيو ميڑ کي
ميمبر ۽ كرאچي جي لڳ ڀڳ سڀني عالئقن سان وאسطو رکندڙ هزאرين بزرگن ۽ אيم كيو אيم 

ميڑ کي אيم . خوאتين شعبي جي كاركنن سميت وڏي ڳڻپ ۾ مهاجر همدرد خوאتين شريك ٿيون
شيخ، رאبطه كيو אيم رאبطه كميٹي جي ڊپٹي كنوينر ۽ حيدرآباد جي אڳوڻي ميئر آفتاب אحمد 

كميٹي جي ميمبر אيم אي جليل ۽ سنڌ אسيمبلي ۾ مخالف ڌر جي אڳوאڻ ڊאكٹر فاروق ستار به 
ٿي “ مقبوضه كرאچي ۽ مقبوضه حيدرآباد”چيو ته אڄ كرאچي ۽ حيدرآباد ) אلطاف(هن ... خطاب كيو

شمير ۾ چكا آهن، ڇو ته אنهن شهرن ۾ به مهاجرن تي אهي ئي ويل وهايا پيا وڃن جھڑא مقبوضه ك
هن چيو ته هك پاسي كرאچيَء جي تعليمي אدאرن جون . مظلوم كشميري مسلمانن تي جاري آهن

سيٹون ضلعي بنيادن تي ورهايون پيون وڃن ته ٻئي پاسي كرאچي ۽ حيدرآباد جي بلديات کي 
ورهائي אنهن جي بين אالقوאمي حيثيت ختم كري ۽ אنهن کي يونين كائونسل جي سطح تائين 

ش كئي پئي وڃي ۽ ضلعن جون نيون حدبنديون كري مهاجرن جي ووٽ جي طاقت آڻڻ جي كوش
אن سان گڎ حق پرست قيادت جي ڏينهن ۾ ٺهيل ميڈيكل . ختم كرڻ جي سازش كئي پئي وڃي
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هن چيو ته ملير ۽ لياري جون . ۽ ڊينٹل كاليج کي صوبائي حكومت جي تحويل ۾ ورتو پيو وڃي
 ۽ گھٹ آبادي رکندڙ رني كوٽ ضلعو به قائم كيو ويو ڊولپمينٹ אٿارٹيون ٺاهيون پيون وڃن

هن چيو ته אنهن سڀني عملن جو مقصد هي آهي ته مهاجر عوאم چوڌאري گھيرو سوڙهو كيو . آهي
هن چيو ته . َوڃي ۽ کين ٹئين درجي جو شهري بڻائجي ته جيئن אهي آئينده ال كر نه کڻي سگھن

א رهيا آهيون ۽ אڄ به كري رهيا آهيون، پر אن אسين سمورن ظلمن باوجود صبر جو مظاهرو كند
هن چيو ته مهاجر عوאم پاكستان جو دشمن نه هو ۽ نه ... کي אسان جي كمزوري نه سمجھيو وڃي

  ...אسان سنڌ جي ورهاست نه ٿا چاهيون. آهي
  )ع1994فيبروري -12پبلك، (

  مهاجر دشمن قوتون كنهن کي سڎيو ويو آهي؟ .1
  جي نظر ۾ كرאچي ۽ حيدرآباد تي كنهن قبضو كيو آهي؟אيم كيو אيم جي אڳوאڻ אلطاف .2

  “.سنڌي ماڻهو”ليکك جي نظر ۾ אنهن ٻنهي سوאلن جو جوאب آهي 
كيڎي ته ميسڻپائيَء سان مالك مان ڦيرאئي دشمن، قبضيگير، ظالم ۽ چور سڎيو ويو آهي 

سنڌ جي ٰسنڌي ماڻهن کي، توڙي جو پهريائين وڏي وאت אها دعوي كئي وئي آهي ته هي ٹولو 
  .ورهاست جو حامي ناهي ۽ אن جي سالمتي ۽ ترقي چاهي ٿو

هن وقت سنڌ ۾ سنڌ جي رهاكن پارאن ووٹن وسيلي چونڈيل جمهوري حكومت موجود آهي، 
 تي ٻڌل آهي پر چاالكيَء، ساز باز ۽ هيرא ڦيريَء جي چونڈيل نمائندن جي אكثريتجيكا بنا كنهن 

ڻ، ملير ۽ لياري ڊولپمينٹ אٿارٹيون جوڙڻ ۽ خود سنڌ אن پارאن سنڌ ۾ نوאن אنتظامي ضلعا ٺاه
حكومت جي هك بلدياتي אدאري پارאن ٺاهيل كاليج کي صوبائي تحويل ۾ وٺڻ کي مهاجر دشمني 

  !سڎيندي ڏوهاري قرאر ڏنو ويو آهي
  אڌ توهان جو آهي؟) پو(אڌ אسان جو ۽ ) אڳ ۾(كنهن کي ٻڌאيو ويو آهي ته  .3
 هن بابت؟كير ٿو אهو فيصلو كري ۽ كن .4

سنڌين کي ئي ٻڌאيو ويو آهي ته אڳ ۾ אڌ، سنڌ جو אڌ، אسان جو آهي ۽ سنڌ بابت אهو فيصلو 
ٰאهي ٿا كن جيكي پاڻ کي سنڌيَء طور سکڻو متعارف كرאئڻ به پسند نه ٿا كن ۽ فتوي وري  َ
אنهن تي جاري كئي وئي آهي جيكي صدين کان سنڌ ۽ سنڌي ٻوليَء کي قائم دאئم رکڻ جا 

  .رهندא آيا آهن، جيكي سنڌ جا אصولي، تاريخي ۽ حقيقي وאرث ۽ مالك آهنذميوאر 
ڇا سنڌي ماڻهن کي پنهنجي ئي وطن ۾ رهندڙ غير سنڌين جي ڀيٹ ۾ كي به سماجي، معاشي،  .5

  تعليمي، صحتي ۽ ٻيون سهوليتون وڌيك بهتر نموني مليل آهن ۽ ڇا ملڻ نه گھرجن؟
ي سگھڻ جو كو به אصولي، אخالقي، تاريخي ۽ ڇا غير سنڌين کي سنڌ بابت كو به فيصلو كر .6

 ثقافتي حق مليل آهي؟
  مهاجر صوبو، عالئقو

سنڌ ۾ آباد ٻن كروڙن کان وڌيك مهاجر ۽ غير سنڌي آباديَء جي سياسي، معاشي ۽ تعليمي  -
حقن کي نظر אندאز كرڻ سبب منجھن אحساس محرومي وڌي رهيو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ 

אن سلسلي ۾ گذريل ڏينهن אسٹاכ هوم . طالبو وڌندو پيو وڃيمهاجر صوبو قائم كرڻ جو م



ي : ران، ا  ا ۽  ن     ام   ئ  رڙو          بت  ر   ڊا

ابئس   www.abbaskorejo.com 140                         ر و

אهو ميڑ كرאچيَء جي موجوده حالتن تي غور . ۾ رهندڙ مهاجرن جو هك وڏو ميڑ گڎ ٿيو) سئيڈن(
شريك ٿيندڙن سنڌ جي شهري عالئقن ۾ قتل ۽ . كرڻ ۽ كو الئحه عمل جوڙڻ ال سڎيو ويو هو

غير قانوني ۽ ناجائز گرفتارين ۽ مهاجر عوאم کي ڊيڄارڻ، غارت، ڦرن، رهزنيَء جي وאردאتن، אغوא، 
אن قسم جون . ڌمكائڻ ۽ אنهن کان رشوتون وٺڻ تي ڏאڍي ڏک ۽ كاوڙ ۽ אڻتڻ جو אظهار كيو

حالتون אڳوڻي مشرقي پاكستان ۾ به پيدא كيون ويون هيون ۽ دشمن کي كاري وאر كرڻ ۾ مدد 
ملك جي دאناُء سياستدאنن ۽ معامال .  ويا آهنڏني وئي هئي ۽ هاڻي אهي ئي عنصر وري سرگرم ٿي

سلجھائيندڙن جيكڎهن هوش نه ڌאريو ته دشمن كنهن به وقت אسان جي صورتحال مان فائدو وٺي 
ميڑ ۾ شريك ٿيلن אن ڳالهه تي به زور ڏنو ته هاڻي مهل אچي پهتي آهي ته אسين مهاجر قوم . ويندو

) لس(چيَء کان هك پاسي سکر ۽ ٻئي پاسي ال هك ڌאر صوبي جو مطالبو كريون، جيكو كرא
אن ال مهاجرن کي كي به قربانيون ڏيڻيون پون ته אن کان . ٻيلي تائين جي عالئقي تي پکڑيل هجي

جنرل אي كي نيازيَء چيو ته سنڌ جي مسئلي جو אكيلو حل رڳو אهو آهي ته אن . لنوאئڻ نه گھرجي
كومت جڎهن به پيپلز پارٹيَء جي ٺهي هن چيو ته مركزي ح. کي وڌيك صوبن ۾ ورهايو وڃي

سنڌ ۾ هن وقت אمن אمان جي صورتحال بلكل אهڑي ئي . آهي، تڎهن ملك کي نقصان پهتو آهي
پيپلز پارٹيَء جي حكومت پرڏيهي . آهي، جهڑي אڳوڻي مشرقي پاكستان ۾ پيدא كئي وئي هئي

دگيَء جي تحريك אشاري تي سنڌ ۾ אهڑيون حالتون پيدא كري رهي آهي جن سان سنڌ ۾ عليح
  .فعال ٿي ويندي

  )ع1994مئي -10قومي אخبار، (
  سنڌ ۾ غير سنڌي آباديَء جو אنگ كيترو ٻڌאيو ويو آهي؟ .1
 پرڏيهه ۾ رهندڙ غير سنڌين کي سنڌ ۾ كنهن جي حقن جو אونو آهي؟ .2
جيكو غير سنڌي آهي، אن جا سنڌ ۾ سياسي، معاشي، تعليمي وغيره حق وري كهڑي אصول  .3

 ا آهن؟هيٺ پيدא ٿي پي
 غير سنڌين کي سنڌ ۾ ڇا گھرجي؟ .4
کي ورهائڻ، אن مان نئون صوبو ڇا كنهن به ڌאريي کي سنڌ جي سر زمين بابت، خاص كري אن  .5

جو رאڄ قائم كري سگھڻ جو كو به אخالقي، قانوني، تاريخي كورڻ ۽ نئين صوبي ۾ غير سنڌين 
 ۽ سياسي حق مليل آهي؟ سنڌ جي تقدير جو فيصلو كير ٿو كري؟

 ل אي كي نيازي كير آهي؟جنر .6
ساڳي אخبار ٻڌאئي ٿي ته جنرل אي كي نيازي بنگالديش ٺهڻ مهل אڳوڻي مشرقي پاكستان 
۾ پاكستاني فوج جي كمان سنڀالي رهيو هو، يعني بنگالديش جي تاريخي وאرث عوאم جي قاتل 

وאم سان کي بنگالديش جي تاريخي عجو نالو אي كي نيازي آهي ۽ אن وري سنڌ جي ڌאرين ماڻهن 
אنتهائي كوشش كئي آهي ته سنڌ ۾ سنڌين جي نه، پر غير سنڌين ڀيٹ ڏيندي، אهو تاثر ڏيڻ جي 

جي سياسي، معاشي، تعليمي وغيره حالت بنگالين جهڑي آهي ۽ אنهن جي אن حالت جو كارڻ سنڌ 
  سياسي گند کي ٻيا وري كهڑא سڱ هوندא؟. جا حقيقي، تاريخي رهاكو يعني سنڌي آهن
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جڎهن ته אنهن ئي قاتلن ملك ٹوڙي ٻه אڌ . جي تهمت وري پ پ تي آندي وئي آهيملك ٹوڙڻ 
  .كري هك אڌ پ پ پ جي حوאلي كيو هو

! َنك جي كيڎي ته پكائيَء سان تاريخي حقيقت کي ميساريو، ڦيرאيو ۽ אبتو كيو پيو وڃي
ٹوڙ ڦوڙ ، مٿان وري אهو به چيو پيو وڃي ته سنڌ جي شهرن ۾ دهشتگردي، ملكيتن کي باهين ڏيڻ

  .۽ ڦرلٹ كرڻ جي ذميوאر אيم كيو אيم نه، سنڌي عوאم آهن
  بين אالقوאمي سرحدون

   אلطاف حسين-مهاجر پنهنجي ال جاگرאفيائي حدن جو تعين گھرن ٿا •
אيم كيو אيم . אسان جي جماعت تشدد ۽ غنڈه گرديَء کان پاכ سياست تي يقين رکي ٿي -

  .يدهشتگرديَء وسيلي אنقالب جي گھرجائو ناه
אيم كيو אيم جي قائد אلطاف حسين چيو آهي ته אسان جي جماعت تشدد ۽ غنڈه گرديَء کان  -

هو كالهه رאت لنڈن ۾ كاركنن جي هك وڏي ميڑ کي خطاب . پاכ سياست تي يقين رکي ٿي
ملك هن وقت وڏي گھوٹالي ۾ ڦاٿل آهي، جنهن جو سرحدن جي صورتحال سان . كري رهيو هو

ُوطن پاكستانيَء جو فرض آهي، ته אن موقعي تي هو پنهنجون هر محب . سڌو وאسطو آهي
كو به ملك كنهن ٻئي ملك کي אن وقت تائين زير نه ٿو كري سگھي . ذميوאريون پوريون كري

مشرقي پاكستان سانحي . َجيستائين אن ملك جا رهاكو دشمن کي אندرين معاملن جو پرو نه ڏين
ان جا كي ئي بد عنوאن جنرل، بيوروكريٹ ۽ آفيسر جو حوאلو ڏيندي هن چيو ته אن ۾ אس) 1971(

אيم كيو אيم تي . شامل هئا، تنهنكري كنهن کي به אن وאقعي جو ذميوאر نه سڎيو ويو
دهشتگرديَء جي אلزאم کي رد كندي هن چيو ته هاڻي به ملك ۾ אهي ئي عنصر سرگرم ٿي چكا 

يو אيم دهشتگرديَء وسيلي אيم ك. آهن جن مشرقي پاكستان جي سانحي ۾ كردאر אدא كيو هو
ملك ۾ كو به سياسي אنقالب آڻڻ نه ٿي گھري، پر אها جمهوريت ۽ پر אمن طريقي سان تبديلي آڻڻ 

مهاجرن ال ڌאر صوبو ٺاهڻ جي سوאل جو جوאب ڏيندي، هن چيو ته אهڑي كنهن به ڳالهه . گھري ٿي
بين אالقوאمي אصولن موجب جو ثبوت موجود ناهي، ته אسان אهڑي كا ڳالهه كئي هجي، تڎهن به 

  .مجاهر جاگرאفيائي حدن جو تعين ئي گھرن ٿا. جاگرאفيائي حدن جو تعين ٿيڻ گھرجي
  )ع1994سيپٹمبر -11قومي אخبار، (

  بين אالقوאمي جاگرאفيائي حدن جو مطلب ڇا آهي؟ كنهن ال ۽ كٿي گھرجن؟ .1
کان پاכ سياست تي يقين رکي  ڇا אنهيَء ۾ كو به سچ آهي ته אيم كيو אيم تشدد ۽ غنڈه گرديَء .2

 ٿي؟
بين אالقوאمي جاگرאفيائي حدن کي ليكڻ جي ڳالهه كندي به كيڎي نه چاالكيَء ۽ مكاريَء 

ڇا سنڌ سان سڄڻائپ جون ! سان چيو ويو آهي، ته אنهيَء ڳالهه جو كو به ثبوت موجود ناهي
   سمجھي؟ڌريون ۽ عوאم پنهنجيَء ئي ڌرتيَء تي ڌאڙي جي ڳالهه کي نه ٿودعويدאر 

ع تائين سنڌ كڎهن به אيتري دهشتگردي نه ڏٺي آهي، جيتري אيم 1985پاكستان ٺهڻ کان 
  کان אڄ تائين وאرن ڏهن سالن ۾ ٿي آهي، אن جو كارڻ كهڑو؟) ع1986(كيو אيم جي ٺهڻ 
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  وڌندڙ مطالبو
   אلطاف حسين-مهاجرن ال אلڳ صوبي جو مطالبو وڌندو پيو وڃي -
  آفاق אحمد-ت كري ڇڎيًحكومت عمال سنڌ جي ورهاس -
 .كرאچي، حيدرآباد ۽ ٻين شهري عالئقن تي ٻڌل نئون صوبو ٺاهڻ جي تحريك زور وٺي وئي •
صوبي ۾ ڳوٺاڻن وڏيرن جي حكومت آهي ۽ شهري عالئقن جي عوאم، خاص كري مهاجرن  -

. جو אستحصال كيو پيو وڃي، جنهنكري ڌאر صوبي جي مطالبي جو كارڻ وجود وٺي رهيو آهي
 .يك جو بيانقائد تحر

مهاجرن کان . حكومت مهاجر قوم کي قومي وهكري کان كاٹڻ جي كوشش كري رهي آهي -
چيئرمئن . روزگار کسيو پيو وڃي جنهنكري אهي پنهنجي بقا بابت سوچڻ تي مجبور ٿي پيا آهن

 .אيم كيو אيم حقيقي
  )ع1994سيپٹمبر -22قومي אخبار، (

  ؟אلڳ صوبي جي چرچ كنهن جي؟ چوچڑي كنهن ڌڳائي .1
 ڳوٺاڻا وڏيرא ڇا عوאم جا چونڈيل نمائندא ناهن؟ .2
 كير پيو كري؟) ؟(!مهاجرن جو אستحصال .3

جي نظر ۾ سنڌي אستحصالي آهن، ڳوٺاڻا وڏيرא آهن، شهري ناهن، ) ٻنهي ڌڙن(אيم كيو אيم 
لفظن تي ڌيان . تنهنكري كرאچي، حيدرآباد ۽ ٻين شهري عالئقن تي ٻڌل نئون صوبو ٺهڻ گھرجي

شيطاني دماغ . َء جملي جو عملي مطلب سنڌ جو نالو بدالئي مهاجر صوبو سڎڻ ٿيندوڏبو ته אنهي
  سنڌ خالف سڀني بغضن سميت ظاهر آهن، سنڌ جا سڄڻ ڇا ٿا چون؟

  ...عوאم زور ڏيندא ته
אيم كيو אيم سنڌ جي ورهاست نه . مهاجرن جي אكثريت وאرא عالئقا אستحصال جو شكار آهن -

مسئلن جي ترت حل جي وאٽ . ته אسين كجھ به نه كري سگھندאسونٿي چاهي پر عوאم زور ڏيندא 
   אلطاف حسين-ڳولڻ ضروري آهي

 سنڌ ۾ ڌאر אنتظامي صوبي ال ريفرنڈم جو אعالن •
ماهرن، אيم كيو אيم جي אلطاف حسين جي آئينده موقف ال مهاجر دאنشورن، مفكرن،  -

تارون ۽ فيكس نياپا אچن ٿا، ته אيم  روزאنو سوين خط، .كاركنن، همدردن ۽ عوאم کان رא گھري
 )אلطاف حسين. (كيو אيم کي ڌאر صوبي جو مطالبو كري ڇڎڻ گھرجي

سنڌ جي هاڻوكي ڍאنچي ۾ مهاجرن جو جسماني ۽ معاشي قتالم وڌي ويو آهي، كرאچي ۽  -
حيدرآباد جون بلديائون به אنهن ماڻهن جي حوאلي كيون ويون آهن جن جي شهري عالئقن ۾ كا به 

  )אلطاف حسين. (دگي ناهينمائن
  )ع1994سيپٹمبر -22ڊאن، جنگ، دي نيوز، אمن ۽ پبلك אيوننگ، (
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ڇا אن ڳالهه ۾ ذرو به سچ آهي ته אيم كيو אيمي مهاجر سنڌ ڌرتيَء جي حقيقي ۽ تاريخي وאرث  .1
سنڌين جي ڀيٹ ۾ سنڌ جي ڌرتيَء تي سياسي، سماجي، تهذيبي، تعليمي، صحتي وغيره سهولتن 

   پوئتي پيل آهن؟جي حوאلي سان
بلوچن، پنجابين ۽ پختونن جي  ڇا אيم كيو אيم پنهنجي دهشتگرديَء ڦرلٹ، آتش زنيَء ۽ سنڌين، .2

 قتالم ال مهاجرن کان رא ورتي هئي؟
قبضي دورאن אيم كيو אيم جي كرאچي ۽ حيدرآباد جي بلديائن تي پنجن ورهن جي مكمل  .3

 دهشتگردن אنهن شهرن کي ڇا ڏنو؟
  تي ميسر سهوليتن ۾ אوليت كنهن کي ملڻ گھرجي؟سنڌ جي ڌرتيَء .4

َڄاتل سڃاتل ۽ طي ٿيل بين אالقوאمي، جمهوري ۽ אنساني אصول آهي ته هر ڌرتي، ٹكري جا 
تاريخي رهوאسي ئي אتان جا حقيقي وאرث آهن، پر هي ٹولو سنڌ ڌرتيَء جي تاريخي وאرثن کي ئي 

ڳوٺاڻو ۽ ڄٹ بڻايو، אرڏאيون ويٺو كري، م، پنهنجيَء ڌرتيَء تي ڏوهاري ۽ چور، אستحصالي ۽ ظال
تڑي كڍي، پاڻ کي אصولي وאرث طور ويٺو پيش كري ۽ ظاهر آهي ته سنڌين کي بي دخل كري، 

  .هن مظلوم جي جنگ אستحصال كندڙ سنڌين خالف ئي آهي
  عوאم جو زور

  אيم كيو אيم-گھڻن ماڻهن ڌאر صوبي جي حق ۾ رא ڏني آهي •
  .ن جي بيان کان پو عزيز آباد ۾ ٹيليفون كالز جو ٹڑكوڌאر صوبي بابت אلطاف حسي -
كجھ ماڻهن چيو ته ڌאر صوبي جي قيام کان سوא مهاجر عوאم کي אنهن جا جائز حق نه ٿا ملي  -

 پريس رليز. سگھن
  )ع1994سيپٹمبر -24 ۽ جنگ، - 23نوאئي وقت، (

باد، سانگھڑ، ميرپور خاص  حيدرآ-ڌאر صوبو مهاجرن جي بقا جو بهترين ۽ عمل الئق فيصلو هوندو •
 .۽ ٻين زونل אيم كيو אيمي אڳوאڻن جو رد عمل

  )ع1994سيپٹمبر -23אمن، (
אلطاف حسين جي بيان كهڑي فتني کي جنم ڏنو؟ אن کي زور كير پيو وٺائي؟ ۽ سنڌ دشمن  .1

  كري ٿو؟/ ُאن فتني کي منهن ڏيڻ ۽ كچلڻ ال ڇا كرڻ گھرجي؟ كير كندو
 ا ويا آهن؟ אنهن جي رא ڇا آهي؟ رא جي אهميت ڇا آهي؟ڌرتي ڌڻي كهڑي پاسي אڇالي .2

سنڌ دشمن هن بدمعاش ۽ قاتل ٹولي جي نظر ۾ سنڌ ڌرتيَء تي خود سنڌين جي حيثيت ڇا 
  .ُآهي، אها هيٺ ڏنل ٹكري ۾ پڌري ٿي אچي ٿي

  غير عالئقي جا ماڻهو
  عالن مهاجر صوبه كميٹي جو א- عوאم مهاجر صوبو ٺاهڻ کان پو ئي ساهي كندא •
  .سرحدون ٺاهيون ويون آهن، تبديليَء جو كنهن کي به كو حق ناهي -
ع تي سڎאيو ويو، 1994 جوال -31۾ ) ڊنمارכ(مهاجر صوبه كميٹيَء جو هك ميڑ كوپن هيگن  -

َجنهن ۾ אنتهائي پرאنهن عالئقن سئيڈن، ناروي، ڊنمارכ، فن لئنڈ، كئناڊא ۽ آمريكا جي مندوبين 
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 رאحت عليگ پنهنجي تقرير ۾ يٹيَء جي جنرل سيكريٹري پروفيسرمهاجر صوبه كم. شركت كئي
چيو ته مهاجر آبادي وאري عالئقي ۾ غير عالئقي جا ماڻهو مقرر كيا وڃن ٿا، جن کي مقامي 

אسان کي پنهنجن عالئقن تي پاڻ حكومت كرڻ جو حق حاصل . آباديَء سان كا به دلچسپي ناهي
 ڇڎيون آهن، جنهن ۾ كنهن به قسم جي ڦيرڦار אسان صوبي جون سرحدون ٻڌאئي. كرڻ گھرجي

َسرحدن ۾ كرאچي، بدين، حيدرآباد، دאدو جو لڳ ڀڳ هك سو ميل . جو حق كنهن کي به ناهي
 .عالئقو ۽ پسني جو عالئقو شامل آهي

  )ع1994آگسٹ - 2אمن ۽ پرچم، (
لوكن درحقيقت غير عالئقي جا سچ پچ غير عالئقي ۾ رهندڙ ڌאريا ماڻهو سنڌ ڌرتيَء جي אص .1

  ۽ تاريخي رهوאسين کي كهڑي نالي سان ياد كن ٿا؟
 ُאکيون پوري، مكمل بي حيائيَء سان كوڙ ٺوكڻ ڇا کي چئبو آهي؟ .2

ڏאڍ مڑسي ته ڏسو، سنڌين کي ڌאريو سڎيندي، مٿن بندش پئي وڌي وڃي، ته אسان جي 
  !قبضيگير سوچ خالف كنهن کي به كجھ كڇڻ جي موكل ناهي

  وقت אچي ويو
ويو آهي ته سنڌ جي شهري عالئقن تي پکڑيل ڌאر صوبي ال گڎيل جدوجهد هاڻي وقت אچي  -

  . ڌאر صوبو ٺاهڻ ال مجلس مذאكره-كئي وڃي
 ڌאر صوبو: نا אنصافين، زيادتين ۽ حق تلفين جي خاتمي جو منصوبو •
אنهن خيالن جو אظهار كالهه مختلف سياسي ۽ مذهبي אكابرين، سنڌ ۾ ڌאر صوبو ٺاهڻ جي  ...-

אهو مذאكرو كلفٹن جي عالئقي ۾ ٿيو ۽ .  موضوع تي ٿيندڙ هك مذאكري ۾ كيوگھرج جي
گروپ جي אڳوאڻ نوאب محمد مهاجر رאبطا كائونسل جي صدر אعجاز محمود، مسلم ليگ نوאز 

 گروپ جي אڳوאڻ خوאجه אشرف אالسالم، جناح مسلم ليگ يامين، جميعت علماء אسالم سميع אلحق
سنڌ جي سيكريٹري جنرل ۽ ) نيازي گروپ(علماء پاكستان جي صدر آزאد بن حيدر، جميعت 

ميمبر قومي אسيمبلي حافظ محمد تقي، אيم كيو אيم جي ميمبر شيخ لياقت حسين، مسلم ليگي 
אجمل دهلوي ۽ نامور אڳوאڻ مشير אحمد پيش אمام، روزنامه אمن جي אيڈيٹر ۽ نامور صحافي 

طاف، رشيد אحمد قدوאئي، ڊאكٹر آغا ظافر ۽ אحمد אل دאنشورن ۽ مفكرن پروفيسر حسنين كاظمي،
هك ٻن کان سوא باقي سڀني تقرير كندڙن سنڌ ۾ ڌאر صوبو قائم .  خطاب كيوعسكري تقوي

مذאكري ۾ אيم ). ۽ كو به سوאل يا אعترאض نه אٿاريو(كرڻ جي مطالبي جي مكمل حمايت كئي 
قاضي خالد سنڌ אسيمبلي كيو אيم رאبطا كميٹي جي ميمبر אيم אي جليل، حق پرست ميمبر 

 خان אيڈووكيٹ ۽ نامور دאنشورن אيس אيڈووكيٹ، جماعت אسالمي كرאچي جي אمير نعمت א
אيس جعفري، آفتاب زيدي، سيد אخالق حسين، صفوאن א ۽ אنور خان سميت پنجاهه کان وڌيك 

  .ٰدאنشورن، رٹائرڊ אعلي سركاري كامورن ۽ صاحب رא ماڻهن شركت كئي
  )ع1994 سيپٹمبر -23אمن، پرچم ۽ (

  .سڃاڻي ڇڎيو ته كير كهڑن محاذن تان كهڑو كم كرڻ گھري ٿو
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  مكر ۽ مكريل
   אلطاف حسين-نئين صوبي جو مطالبو אيم كيو אيم جي پاليسي ناهي •
ِبي بي سي رپورٽ ... (- ِ جڎهن جناب אلطاف حسين کان پڇيو ويو ته هن سنڌ ۾ مهاجرن ال ڌאر ) ِ

 ويچار ال ڇو پيش كئي، ته هن جوאب ڏنو ته مٿس گھڻن ساٿين جو ئي صوبو ٺاهڻ جي رٿ سوچ
نه، پر عام مهاجر عوאم جو ۽ عام شهرين جو به شديد دٻاُء آهي، ته توهان جڎهن ڏسو پيا ته مهاجر 
عوאم جا جائز مطالبا ٻڌڻ ال كو به تيار ناهي، ته אيئن هٿ ڊگھيري بيک گھرڻ تي كو به خيرאت نه 

ي مهاجرن جي بقا ۽ عزت אنهيَء ۾ آهي ته مهاجر عوאم پنهنجي ڌאر صوبي جي ڏيندو، אن كر
سنڌ ۾ אنتظامي . هن چيو ته אها مهاجر صوبي ۽ شهري صوبي جي رא آهي. تياريَء ال جدوجهد كن

بهتريَء جي ال حقن جي ورهاست ۽ پائدאر אمن جي ال ٻه صوبا جوڙيا وڃن ۽ نئون صوبو جوڙيو 
ي ۾ كڎهن به אيئن نه ٿيندو ته پنجابي، بلوچ، پختون جيكي אتي رهن ٿا، אنهن کي وڃي ته אن صوب

אنهن کي به ٺيك ساڳيَء طرح אن صوبي ۾ عزت سان گڎ سڀئي حق حاصل . كو ٻاهر كڍيو ويندو
هن אنهن تي . אلطاف حسين چيو ته نئين صوبي بابت وٹس كيتريون ئي تجويزون آيل آهن. هوندא

َ سان صالح كرڻ کان پو طي كيو ته مهاجر عوאم، دאنشورن، سنڌ ۾ غور كيو آهي ۽ ساٿين
 אهو هن يا אيم كيو אيم. جيكي به אتي رهن ٿا، אنهن جي رא ڄاتي وڃيرهندڙ پنجابين، پختونن، 

مطالبو نه كيو آهي، نه ئي אهو אيم كيو אيم جي پاليسيَء جو حصو آهي، پر אسان تي دٻاُء آهي، ته 
ان صالح كري عوאم کي، دאنشورن کي، صحافين کي، سڀني کي אها אپيل אن جي كري ساٿين س

كئي آهي ته אهي کيس پنهنجي رא کان وאقف كن ته سنڌ جي جيكا هاڻوكي جاگرאفيائي 
صورتحال آهي، אن ۾ مسئلن جو حل آهي يا نئون صوبو ئي سنڌ ۾ پائدאر אمن ۽ سڀني طبقن جي 

سين کان جڎهن پڇيو ويو ته دאنشورن، مدبرن، پڑهيل אلطاف ح. حقن جو بهترين ضامن ٿي سگھندو
لکيل ماڻهن ۽ אهي ماڻهو جن جي رא ۾ وزن آهي، جيكڎهن אهو فيصلو ڏنو ته سنڌين کي ملك 

אنهن جيكڎهن אنكار ۾ جوאب ڏنو ته توهان جو رد ) يا(جي אلڳ صوبي ۾ محدود نه كرڻ گھرجي 
ڎهن به كو فيصلو كيو آهي، عوאم جي رאين عمل ڇا هوندو، تڎهن אلطاف حسين ٻڌאيو ته אسان ج

عوאم جي אكثريت جيكڎهن אهو چوي ٿي ته هي مناسب حل . ۽ صالحن کي آڏو رکي كيو آهي
ناهي، ته پو אسان אنهن کي گذאرش كندאسون ته نئون صوبو جيكڎهن حل ناهي، ته אسان کي 

كرڻ جي طريقيكار مهاجرن جي حقن، سنڌ جي شهري عالئقن ۾ رهڻ وאرن جي حقن، کي حاصل 
  .۽ تجويزن تي ٻڌل رאيا موكلن

  )ع1994 سيپٹمبر -23אمن، (
بي بي سي جو نمائندو سنڌ دشمن دهشتگردن پارאن نئين صوبي جي مطالبي کي سنڌين کي  .1

  אلڳ صوبي ۾ محدود كرڻ جو عمل ڇو ٿو سمجھي؟
كا صالح ٿو ڏئي، אن مليلن کي جيع ۽ אن کان پو سنڌ ڌرتيَء تي پناهه 1947אيم كيو אيمي אڳوאڻ  .2

 کي سنڌ دوستي سڎبو يا سنڌ دشمني؟
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۽ سنڌ جي سڄڻن کي אهو ضرور (مهاجرن جا جائز حق بين אالقوאمي چارٹر موجب كهڑא آهن؟  .3
 .)سوچڻ گھرجي ته אهي عملي طرح كيئن پورא كري سگھن ٿا

 ڏيندڙ אميگرنٹ کي ڇا پناهه/رفيوجي/ پناهگير/بين אالقوאمي عهدنامي موجب كنهن به مهاجر
ڌرتيَء تي كا به زمين، كارخانو، گھر، مجموعي طرح كنهن به قسم جي ملكيت خريد كرڻ جو 
حق مليل آهي؟ ڌرتي ڌڻين جي مرضيَء کان سوא، ڇا אهي كا به نوكري يا كو به ٻيو روزگار 
كري سگھن ٿا؟ ڇا پناهگير ٹولي کي پنهنجن محسنن خالف گارين، ناجائز فتوאئن، אلزאمن، دڙكن 

 دهشتگرديَء جو حق مليل آهي؟ کين אهو حق آهي ته ڌرتيَء ڌڻين خالف سازشون، مكاريون ۽ ۽
سوديبازيون كن؟ ڌرتيَء ڌڻين کي دٻائن، هيسائن، ڦرين ۽ لٹين؟ سندن ڌرتيَء تي قبضو به كن، 
ته كڇڻ ۽ لڇڻ تي بندشون به مڑهين؟ دهشتگرديون كن، گوليون وسائن، باهيون ڏين، گھرن مان 

 بي وطن كن؟ ڌرتيَء ڌڻين کي تاريخي אوسر دورאن جيكي אنڌيون منڈيون سهوليتون لڎאئن ۽
نصيب ٿيون هجن، אهي به کسي وٺن؟ كليمن ۾ هر قسم جي ملكيت ڦٻائن؟ אسكولن، كاليجن 
َ۽ يونيورسٹين مان سندن ٻوليَء کي تڑي كڍن ۽ אن ڏتڑيل ٻوليَء کي پنهنجي ئي عالئقي ۾ جائز 

 پاس كيو وڃي، ته ماڻهن، الئبريرين، ميوزمن وغيره کي باهيون ڏين، َمقام ڏيڻ ال كو بل
مظاهرא كن ۽ قتالم كندא رهن؟ ڇا پناهگيرن کي كو به אهڑو حق مليل آهي ته ڌرتيَء ڌڻين جي 
تهذيبي تذليل كن، ٺٺوليون كن ۽ کين مايوسين ۽ محرومين جي سمنڈ ۾ ٻوڙي رکن؟ ڇا אنهن 

سان کيشٹ ۽ هٿ چرאند ۽ אن جي آئيندي بابت فيصال كرڻ جو کي پناهه ڏيندڙ ڌرتي جي سرحدن 
  كو به حق مليل آهي؟

جن به الڏאئو ٹولن جنهن به ڌرتيَء تي پناهه ورتي آهي، ڇا אهي אن ڌرتيَء تي مهاجر قومي 
موومينٹ، مهاجر صوبه تحريك ۽ אهڑي قسم جون كي به تنظيمون ٺاهي سگھن ٿا؟ برطانيا، 

مارכ، كئناڊא، آمريكا وغيره ڏيهن جي ڌرتيَء تي قبضي ال ڇا هي جرمني، سئيڈن، ناروي، ڊن
  ٰٹولو مهاجر حق جي دعوي كري سگھي ٿو؟ ۽ جي אيئن كري ته نتيجو ڇا هوندو؟

. אيم كيو אيمي אڳوאڻ چوي ٿو ته مٿس ساٿين جو، مهاجر عوאم جو ۽ عام شهرين جو دٻاُء آهي .4
 ڇا - ٻين عام شهرين مان سندس مطلب ڇا آهيسندس ساٿين ۽ مهاجر عوאم کي ته سڃاڻون ٿا، پر

ُپنجابين، پٺاڻن، بلوچن ۽ سنڌين به کيس چيو آهي ته سنڌ ڌرتيَء تي قبضو كري هو سندن ال ڌאر 
  صوبو ٺاهي؟ يا אهو وאتوڙي كوڙ ٿو ڳالهائي؟

جڎهن هر پنجابي ۽ پٺاڻ کي به عزت سان گڎ سمورא حق حاصل هوندא، ته پو ڌאر صوبي جي  .5
  ۽ كنهن جي خالف؟مهم ڇو

 ڇا دشمني رڳو سنڌ ۽ سنڌي قوم سان آهي؟ .6
  وري مذאكرو

سڄي پاكستان جي مختلف ۽ كيترن ئي ننڍن وڏن شهرن، ) ع1994 سيپٹمبر -24(אمن אخبار 
  :ڳوٺن ۽ پوڙهن، پوڙهين، نوجوאن ۽ ٻارن جي حوאلي سان خبر ٺاهي ڏني ته

  .مهاجر صوبي جو ٺهڻ ضروري ٿي پيو آهي •



ي : ران، ا  ا ۽  ن     ام   ئ  رڙو          بت  ر   ڊا

ابئس   www.abbaskorejo.com 147                         ر و

אختياري وאرא خلق جي زبان کي .  مهاجرن کي سندن غضب ٿيل حق نه ٿا ملي سگھن אن کان سوא-
  .خدא جو نقارو سمجھن

  مهاجر صوبي جي حق ۾ هزאرين ماڻهن جو مظاهرو، پوليس پارאن الٺي چارج •
 آ آ چندريگر روڊ تي هك אخبار جي دفتر ۾ نئين صوبي بابت مذאكري جي موقعي تي هزאرين -

 گھٹيون نوجوאنن، بزرگن ۽ عورتن سان ڏٹجي ويون، مختلف عالئقنعالئقي جون . ياماڻهو گڎ ٿي و
هك . مان אيندڙ ماڻهن مهاجر صوبي جي حق ۾ زوردאر نعرא هڻي پنهنجن جذبن جو אظهار كيو

  .ڊزن کان وڌيك ماڻهو گرفتار
 ڌאر هك אنگريزي אخبار جي دفتر آڏو هزאرين مشتعل ماڻهن مهاجرن ال) كالهه(ڇنڇر ڏينهن 

אلطاف حسين، אلطاف : مهاجرون كي دل كا چين”صوبي جي ال ٿيندڙ مذאكري جي موقعي تي 
جهڑא “  فيصال هو گيا–هو گيا هو گيا ”، “ِهم سب كا אيك هي نعرא، آڌא تمهارא، آڌא همارא”، “حسين

  ...نعرא هنيا
  )ع1994 سيپٹمبر -15אمن، (

   عوאم جو رد عمل–شروعات كري אيم كيو אيم ڌאر صوبي ال عملي جدوجهد جي  •
مهاجرن جا جائز جمهووري حق حاصل كرڻ ال، אيندڙ نسلن جي روشن آئيندي ال هر قسم جي  -

  .אلطاف حسين جي رهائشگاهه تي فونن ۽ خطن وسيلي אظهار. جاني ۽ مالي قرباني ڏيندאسون
 )ع1994 سيپٹمبر -27אمن، (

  يا قبضي گيري؟“ مهاجر حق” .1
 ٰودگيَء ۾ ملكيت تي مالكيَء جو دعوي كير كندو آهي؟وאرثن جي غير موج .2
 ڌאر صوبي ال عملي جدوجهد كيئن ۽ كنهن جي خالف ٿيندي آهي؟ .3
َماني آ ڍو تي ۽ موچڑو آ گھٹ” .4  ، سنڌيَء ۾ אهو پهاكو كيئن ٺهيو؟“َ

    ملكي مفاد--نئون صوبو 
   אلطاف حسين-نئين صوبي جو ٺهڻ ملك جي مفاد ۾ هوندو •
خوאهشن تي جمهوري طريقي سان سنڌ ۾ نئون صوبو ٺهي ٿو، ته אتي جيكڎهن عوאم جي  -

بنا سڀني وسيلن تي ۽ אنتظامي معاملن ۾ شريك ٿيڻ جو حق رهندڙ سڀني ماڻهن کي كنهن به فرق 
 مجبور آهن ته ڌאر صوبي جو معاشي، جسماني ۽ تعليمي قتالم سبب مهاجر אهو سوچڻ تي. هوندو

  .قيام ئي אنهن جي مسئلن جو حل آهي
سنڌين سميت אسين كنهن جو به حق غضب كري پنهنجا حق نه ٿا گھرون ۽ سڀني مظلومن کي  -

. אنهن جا حق ڏيارڻ ال متحده قومي موومينٹ جي پليٹ فارم تان به جدوجهد كري رهيا آهيون
אسان كنهن به قوميت جي ماڻهن جي خالف ناهيون ۽ چاهيون ٿا ته سڀني کي وسيلن ۽ אقتدאر ۾ 

 .لطاف حسين سان وאئس آف آمريكا جو אنٹرويو א-حصو ملي
  )ع1994 آكٹوبر -2אمن، (
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ماڻهن کي سنڌ جي وسيلن تي ۽ אنتظامي معاملن ۾ شريك كرڻ جو حق אيم كيو “ سڀني”جن  .1
“ حق”جو “ سڀني”۾ كير كير شامل آهي؟ ۽ אنهن “ سڀني”אيمي אڳوאڻ بخشيش پيو كري، אنهن 

  سنڌ ۾ كيئن پيدא ٿيو؟
جو عملي مطلب ڇا “ ين كنهن جو به حق غضب كري پنهنجا حق نه ٿا گھرونسنڌين سميت אس” .2

 نئون صوبو ٺاهڻ سان سنڌين جا حق غضب نه ٿيندא؟ אهو كهڑو فلسفو؟آهي؟ ڇا سنڌ ڌرتيَء کي ٹوڙي 
 אلطاف حسين کي ڇا گھرجي؟ .3
، ڇا אلطاف حسين جي אنهيَء قول ۾ كا “אسين كنهن به قوميت جي ماڻهن جي خالف ناهيون” .4
 ه صدאقت آهي؟ب
אيم كيو אيمي دهشتگردن پارאن گذريل ڏهن ورهين کان جاري رکيل دهشتگرديون ڇا كنهن به  .5

 قوميت جي خالف ناهن؟
 سنڌي ماڻهن جي كوس جو رڳو هك وאقعو ئي ذهن 200ع تي كرאچيَء ۾ 1988پهرين آكٹوبر  .6

 ۾ رکي، ڇا دهشتگردن جي سردאر جي אن ڳالهه تي پت كري سگھجي ٿي؟
  د عملمثبت ر

 אيم كيو אيم ۽ حكومت جي وچ ۾ جاري ڳالهين ۾ سڌאرو آڻڻ ال ضروري آهي ته אيم كيو -
אيم تي אڻ אعالنيل پابندي ختم كئي وڃي، ڇاپا ۽ گرفتاريون بند كيون وڃن ۽ مختلف كيسن 

  .جو جائزو وٺڻ ال كميٹي قائم كئي وڃي) مقدمن(
 אلطاف - سيٹن جي אنگ ۾ وאڌ كئي وڃيكرאچيَء ۾ نوאن تك ٺاهيا وڃن ۽ قومي ۽ صوبائي •

  حسين
.  سيكڑو آهن50مهاجر سنڌ جي آباديَء جو .  سياسي عمل ۾ كا به قوم حصو وٺي سگھي ٿي-

عوאم ۽ وאپاري אيم . كوٹا هاڻي عمل جوڳي نه رهڻ گھرجيشهري ۽ ڳوٺاڻن عالئقن ال مقرر ٿيل 
  . جي مالي مدد ال אڳتي אچنكيو אيم

۽ نا אنصافين مهاجرن ۾ متحد ٿي حقن ال وڙهڻ جو شعور پيدא كري ورهين جي محرومين  -
אيم كيو אيم ڌאر صوبي جو مطالبو نه كيو آهي، پر אن سلسلي ۾ شهري ۽ ڳوٺاڻي . ڇڎيو آهي

 .عوאم جو رد عمل ڏאڍو مثبت آهي
  )ع1994 آكٹوبر -6ِپبلك אيوننگ، (

  نوאن تك كرאچيَء ۾ ڇو؟ سڄيَء سنڌ ۾ ڇو نه ٺاهيا وڃن؟ .1
 جو ڍنڍورو كهڑא غليظ مقصد يم كيو אيمي دهشتگردن پارאن نام نهاد محرومين ۽ نا אنصافينא .2

 لكايو ويٺو آهي؟
پارאن אهو نام “ شهرين ۽ ڳوٺاڻن”سڎيو وڃي؟ كهڑن “ مثبت”אهو كهڑو رد عمل آهي، جيكو  .3

 نهاد رد عمل ٿيو آهي؟
 سيكڑو ٿي وئي 50ڻپ ٻڌאيو ويو آهي ته سنڌ جي آباديَء ۾ אيم كيو אيمي مهاجرن جي ڳ

 سيكڑو 40ٰسنڌ ۾ رهندڙ كجھ پنجابي אڳوאڻن به دعوي كئي هئي ته پنجابين جي آبادي . آهي
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 سيكڑو אنهن پرڏيهين جي آبادي 4سنڌ ۾ ئي .  سيكڑو پٺاڻن جي آبادي به چئي وڃي ٿي18. آهي
 كجي جيكڎهن فرض به. چئي وڃي ٿي، جيكي پاكستاني قانون موجب غير قانوني پرڏيهي آهن

ته سنڌ ۾ كو هك به سنڌي ۽ بلوچ نه ٿو رهي، ته به אنهن אنگن אکرن جي بنياد تي تسليم كرڻو 
ڀانئجي ٿو ته سنڌ ۾ آباد سنڌي ۽ بلوچ . پوندو ته ليکي ۾ غلطي آهي، كوڙ آهي، بي אيماني آهي

  !ڌرتيَء تي نه، كٿي فضائن ۾ آباد آهن
ته אهي پاڻ كٿي رهندא آهن؟ ۽ جنهن سنڌ جا سڄڻ جيكڎهن سنڌي آهن، ڇا ٻڌאئي سگھندא 

  ٰعوאم جي حقن ال جدوجهد جي دعوي كن ٿا، אهو كٿي وجود ٿو رکي؟
  אلڳ صوبو ئي نه، ملك به

مهاجرن سان الڳيتو زيادتين جو سلسلو جاري رهيو ته אلڳ صوبو ئي نه، ملك به ٺهي سگھي  •
   אجمل دهلوي-ٿو
جاگيردאرن ۽ ظالم وڏيرن پنهنجي ئيدאرن، پاكستان جي سياسي، سماجي ۽ معاشي نظام کي سرما -

  .قبضي ۾ كري ورتو آهي
جي אيڈيٹر جناب אجمل “ אمن”אيم كيو אيم جي مذאكرאتي كميٹيَء جي ميمبر ۽ روزنامه  -

ِدهلويَء چيو آهي ته مهاجرن ۾ אحساس محرومي وڌندو پيو وڃي ۽ الڳيتين زيادتين جي אن 
 ...ن אلڳ ملك جي سوچ به وڌي سگھي ٿيسلسلي کي بند نه كيو ويو ته אلڳ صوبي بدرא

  )ع1994 آكٹوبر -6پرچم، (
אجمل . رڳو دهليَء جا ٺڳ ئي خبر ناهي ته ڇو مشهور ٿيا، אتي ته אهڑא كي ئي وکر موجود آهن .1

  دهلويَء جي سوچ كهڑي پهلوَء کي وאضح كري ٿي؟
هن موאد ۾ موجود جيكو فتنو جاڳايو آهي، אنهيَء جو אندאزو “ אمن”دهلويَء جي אدאرت ۾ هلندڙ  .2
 دهلويَء کي فتني جاڳائڻ سان دلچسپي ڇو؟. جي خبرن مان كري سگھجي ٿو“ אمن”
 אجمل دهلويَء ڇا אيم كيو אيم ۾ پلجندڙ حقيقي سوچ کي پڌرو نه كيو آهي؟ .3

  قانوني مجبوري
  אلطاف-ڌאر صوبي جي گھر غير آئيني ناهي •

  )ع1994 آكٹوبر -2ڊيلي نيوز، (
  אلطاف-ي ناهيسنڌ جي ورهاست غير آئين •

  )ع1994 آكٹوبر -3فرنٹيئر پوسٹ، (
حق تلفين، زيادتين ۽ موجوده حالتن مهاجر قوم کي אلڳ صوبي جي مطالبي تي مجبور كري  •

   אلطاف حسين-ڇڎيو آهي
אيم كيو אيم رא پڇي آهي، . صوبي جو مطالبو نه ته غير آئيني آهي ۽ نه ئي غير قانوني -

  ٹ جي אڳوאڻن ۽ كاركنن سان ڳالهيون برطانيا يون- مطالبو نه كيو آهي
  )ع1994 آكٹوبر -12پرچم، (

  ٻڌאيو وڃي ته ڌאر صوبي جي گھر غير قانوني ۽ غير آئيني ناهي؟/كنهن ٿو پڑهايو .1
 نام نهاد حق تلفين ۽ زيادتين جي رאڳ پٺيان אصلي كم كهڑو پيو ٿئي؟ .2
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  غدאري
  אلطاف حسين-و سگھجي حقن جي گھر کي غدאري سڎي نه ٿ-אحتجاج אحتجاج ئي هوندو آهي •
אهڑو مطالبو .  جي پيدאوאر آهيאلڳ صوبي وאري سوچ الڳيتي تعصبي سلوכ، ظلمن ۽ زيادتين -

  .غير آئيني ۽ غير قانوني ناهي
  )ع1994 آكٹوبر -12پبلك ۽ אمن، (

  الڳيتو تعصبي سلوכ سنڌ ۾ كنهن روא رکيو آهي؟ .1
 ڇا אفغان مهاجرن جا سنڌ ۾ كي به حق آهن؟ .2
جھاڙאئڻ شروع كن، ته אنهيَء عمل کي ڇا /ڌ ۾ جيكڎهن پنهنجا حق ڄمائڻאفغان مهاجر سن .3

 سڎبو؟
 ٹكري تي كو به دאدאگير ۽ خود ساخته حق هوندو آهي ڇا؟/كنهن به مهاجر جو كنهن به ڌرتي .4

  .هاڻي אن غدאريَء، بد معاشيَء ۽ دאدאگيريَء کي ٻنجو אچڻ گھرجي
  سنڌ جي אڌ آبادي

  ٰن پو مهاجر وزير אعلي ڇو نه ٿو ٿي سگھي؟مهاجر سنڌ جي آباديَء جو אڌ آه -
   אلطاف حسين- مطالبا مڃو، ڌאر صوبي جو مطالبو نه كيو ويندو18 •

  )ع1994 آكٹوبر -30قومي אخبار، (
  ؟! مطالبا چئبو ته אيڎא ڳرא آهن18אهي  .1
 ُ نكتا مڃائڻ ال ڌאر صوبي جو دڙكو ڇو؟18 .2

  سنڌ جي אڌ کان وڌيك آبادي
   אلطاف حسين- آهينئون صوبو אڻٹر ٿي پيو •
گورنر سميت كو به كليدي عهدو ٰسنڌ جي آبادي ۾ مهاجر אڌ کان وڌيك آهن پر وزير אعلي ۽  -

  . جيستائين با אختيار عهدא مهاجرن وٽ نه هوندא، אهي مصيبتن ۾ ڦاٿل رهندא.مهاجر کي نه ٿو ملي
  )ع1994 نومبر -6אمن، (

  ِڏينهن ۾ אڌ کان وڌيك ٿي ويا؟אيم كيو אيمي مهاجر كهڑي شرح سان ٿا ڄمن، جو ڇهن  .1
 אيم كيو אيم کي سنڌ ۾ ڇا ٿو گھرجي؟ .2

  نانگ تي ڀروسو
   אلطاف حسين-نئين صوبي ۾ سڀني جا حق محفوظ هوندא •
جيكي ماڻهو אڄ نه ٿا سمجھن، سڀاڻي تاريخ אنهن کي سمجھائيندي ته مان پاكستان دشمن  -

  .ناهيان
ي عالئقن ۾ آباد سڀني پنجابي، پٺاڻ، אيم كيو אيم جي قائد جناب אلطاف حسين سنڌ جي شهر -

سنڌي ۽ بلوچ ڀائرن کي يقين ڏياريو آهي ته جيكڎهن رٿيل صوبو ٺهي ويو ته אن ۾ آباد سڀني 
مالزمت، تعليم ۽ صحت . قوميتن سان وאسطو رکندڙ ماڻهن جي جان ۽ مال جو تحفظ كيو ويندو
 ويندא جو کين آباديَء جي جي شعبن ۾ سندن حق محفوظ هوندא ۽ چونڈ جا تك אهڑي طرح ٺاهيا
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بي بنياد אلزאم مڑهي رهيا آهن،  هن خبردאر كيو ته جيكي ماڻهو مٿس. نسبت سان نمائندگي ملندي
 אقتدאر ۾ אچي אنهن ماڻهن تي بغاوت جو كيس هالئيندي، ڇو چڱي طرح ڄاڻي وٺن ته אيم كيو אيم

  .ته فتنو پکيڑڻ قتل کان وڌيك وڏو ڏوهه آهي
  )ع1994 آكٹوبر -30אمن، (

  אمكاني אقتدאر كنهن جو هوندو؟/ممكن/نئين صوبي ۾ مجوزه .1
 אلطاف حسين جي نظر ۾ بي بنياد אلزאم كهڑא آهن؟ .2
 אڄ אنهن تي بغاوت جو كيس ڇو نه هلي، جن سنڌ ۾ فتنو پکيڑيو آهي؟ .3
 تاريخ سنڌ دشمنيَء بابت به كو سبق ڏيندي يا نه؟ .4
، ثقافتي، لساني وغيره حق محفوظ ڇا سنڌين جا پنهنجي صوبي ۾ سماجي، سياسي، تاريخي .5

جي ) جهڑن فردن(آهن، جو אهي ڀروسو كن ته سڀاڻي אيم كيو אيمي אلطاف حسين جهڑي فرد 
 فرمانروאئي هيٺ ئي سندن تاريخي ۽ مالكاڻا حق محفوظ رهي سگھندא؟

  ٻي كا رאهه ناهي
  ناهيمهاجرن کي ٻئي درجي جو شهري كري ڇڎيو ويو آهي، صوبي کان سوא ٻي كا رאهه •
ٹكر جي حمايت نه كئي آهي ۽ אڄ  אيم كيو אيم كنهن به مرحلي تي فوج سان كنهن به قسم جي -

  .به אن پاليسيَء تي هلي رهي آهي
ع ۾ ضياُءאلحق جي جهاز جي حادثي کان پو אسلم بيگ پارאن 1988چيو ته ) אلطاف حسين(هن  -

 جي مالزمت ۾ وאڌ جي جمهوري عمل جاري رکڻ سبب سي پي אو جي سڀني جماعتن אسلم بيگ
سفارش كئي هئي ۽ אنهن سڀني ميمبر جماعتن جي چوڻ سبب ئي مون به غالم אسحاق خان کي 

 !هن جي سفارش كئي
  )ع1994 نومبر -2عوאم، (

جمهوري عمل سنڌ جي تاريخ كنهن جي َپكي قلعي حيدرآباد ۾ دهشتگردن کي پناهه ڏيڻ وאرو  .1
  نالي سان محفوظ كندي؟

 ر، كنهن کي پيو كري؟كنهن جي سفارش، كي .2
 سنڌي ماڻهو پنهنبجي تاريخي ڌرتيَء تي كائين درجي جا شهري آهن؟ .3

  مطالبو
 אلطاف -هاڻي رڳو سنڌ جي ورهاست تي ڳالهه ٿيندي. موجوده سرحد برقرאر رهي نه سگھندي •

 حسين
سنڌي قوم پرستن אسان پارאن رאبطن . ُڀٹي سنڌ کي ٻه لساني صوبن ۾ ورهايو) ذوאلفقار علي( -

  .كوٹا سسٹم نه هلندو. نئين صوبي ۾ سمورא فيصال ميرٽ تي ٿيندא.  كمزوري سمجھيوکي
אيم كيو אيم جي قائد אلطاف حسين ڌאر صوبو جوڙڻ جي مطالبي تان هٿ کڻڻ کان אنكار كري 
ڇڎيو آهي ۽ چيو آهي ته مون مفاهمت کان به אنكار نه كيو آهي، پر هاڻي مفاهمت ٻن صوبن جي 

كرאچيَء جي هك روزאني אخبار جي نمائندي کي ٹيليفون تي . ھي ٿيجوڙجك تي ئي ٿي سگ
אنٹرويو ڏيندي هن زور ڏئي چيو ته مهاجر صوبو هاڻي אڻٹر آهي، ڇو ته אسان هر طرح אنهن شريف 
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אسان سڀني سنڌي تنظيمن سان رאبطو قائم كيو . ماڻهن سان الڳاپا برقرאر رکڻ جي كوشش كئي
ل ٿي وڃن ۽ אسين سڀ گڎجي هك ئي صوبي ۾ رهي سگھون، پر ُته جيئن معامال پرאمن نموني ح

سنڌي قوم . معامال هاڻي گھڻو אڳتي وڌي ويا آهن. אنهن אن کي אسان جي كمزوري سمجھيو
پرستن جيكي بيان ڏيڻ شروع كيا آهن، אن کان پو ته سوאل ئي پيدא نه ٿو ٿئي ته سنڌ صوبي جي 

  ...هاڻوكي سرحد برقرאر رهي ۽ אمن به قائم ٿئي
  )ع1994 نومبر -19عوאم، (

  سنڌ جي هاڻوكي سرحد ۾ كير אمن قائم ٿيڻ نه ڏيندو؟ .1
 سنڌي قوم پرستن كهڑא بيان ڏنا؟ .2
 אلطاف حسين كهڑي مطالبي تان هٿ کڻڻ کان אنكار كيو؟ .3
 ُمفاهمت كهڑي نكتي تي ئي ٿي سگھندي؟ .4
 ڇا ٻيو كو حل آهي؟ .5

  ٻيو كو به حل ناهي
 .كو به حل ناهيصوبي کان سوא ٻيو ) ڌאر(هاڻي  •

  )1994 ڊسمبر - 15پاكيشيا، (אلطاف حسين جو طويل ترين אنٹرويو 
  ...سوچڻ گھرجي ته

אيم كيو אيم خطرناכ ۽ جديد هٿيار وڏي پئماني تي ڇو ٿي خريد كري، كنهن خالف  
  אستعمال كيا אٿس ۽ كنهن جي خالف كم آڻيندي؟

 وڌيك كهڑي قوم ۽ ڌرتيَء אيم كيو אيم پارאن هن وقت تائين كيل دهشتگرديَء سڀ کان 
َکي نقصان ڏنو آهي ۽ אمكانن كنهن كنهن کي آئيندي به هاڃو رسائيندي رهندي؟ سندس 

 تربيت يافته دهشتگرد پس و پيش كنهن جي خالف وڙهندא؟
 אيم كيو אيم پارאن مهاجر قوميت جو نعرو ۽ مهاجر قوم ال ڌرتي هٿ كرڻ جي جدوجهد  

 الف رهندي؟كنهن جي خالف آهي ۽ كنهن جي خ
جيكا حكومت אڄ ڏينهن تائين هتي جي تاريخي ۽ אصولي قومن کي قوم طور تسليم كرڻ  

جي منكر آهي، ڇا אيم كيو אيم אنهي حكومت کان مهاجر قوم تسليم كرאئڻ گھري ٿي يا 
אنهن کان جيكي ڌرتيَء جي حقيقي قومن جو وجود تسليم كرאئڻ گھرن ٿا ۽ אنهن جا تاريخي، 

 ٰאنساني وغيره حق حاصل كرڻ ال جدوجهد جي دعوي كن ٿا؟سياسي، معاشي، 
אيم كيو אيم پنهنجن جن جائز حقن ۽ محرومين ۽ ناאنصافين ۽ جنهن אستحصال جي شديد  

 پرچار كندي ۽ ڍنڍورو پٹيندي رهي ٿي אنهن جي پس و پيش حقيقت ڇا آهي؟
 كندא؟ڇا سنڌ جا حقيقي ۽ تاريخي وאرث سنڌ جي مختلف صوبن ۾ ورهاست پسند  
 سنڌ تي مكمل אصولي ۽ אنتظامي مالكي كنهن جي هئڻ گھرجي؟ 

  
  )ع1996 جوال -16 ۽ 15سنڌ، حيدرآباد، (
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رد   ۽  د    ا   ا  ئ ئئ رت د دي؟ َ  ھ    

  
ع وאري אشاعت ۾ شايع ٿيل ٻه خبرون אسان جو ڌيان پاڻ 1997جنوري  -13عوאمي آوאز جي 

 אلطاف مهاجر لفظ تان هٿ کڻي ويو، سگھارن אدאرن: جي هيڈنگ آهيهك خبر . يونڏאنهن ڇكائن ٿ
ُهاڻ هو אيم كيو אيم ال متحده قومي موومينٹ جا لفظ : هيڈنگ چوي ٿي- אن جي سب. سان سرچاُء

عوאمي آوאز جي رپورٹر ٻڌאيو آهي، ته אيم كيو אيم جو . אستعمال كندو، رليف جي خاطري
אن سلسلي ۾ אلطاف حسين . هاجر لفظ تان هٿ کڻڻ ال تيار ٿي ويو آهيسربرאهه אلطاف حسين م

پنهنجي تنظيم کي متحده قومي موومينٹ جو نالو אستعمال كرڻ جون هدאيتون جاري كري 
אيم كيو אيم ۽ نگرאن حكومت سان الڳاپيل ذريعن کان سڌ پئي آهي، ته ملك جي . ڇڎيون

 ڳالهه تي رאضي كري ورتو آهي، ته هو پنهنجي سگھارين قوتن אلطاف حسين کي مشروط طور אن
مهاجر لفظ تان هٿ کڻڻ جي ... تنظيم جي پرچار متحده قومي موومينٹ جي نالي سان كري ته

۽ ماضيَء جي روش ... صورت ۾ سندس تنظيم کي سڄي ملك ۾ منظم ٿيڻ ال مدد كئي ويندي
אلطاف حسين پڻ ... يچاريو ويندوکي تبديل كيو وڃي ته سندس گرفتار ساٿين کي آزאد كرڻ ال و

ُکين يقين ڏياريو ته هو پنهنجي تنظيمي سرگرمين جي پرچار متحده قومي موومينٹ جي نالي سان 
. جو نه، پر متحده قومي موومينٹ جو قائد چيو ويندو“ مهاجر قومي موومينٹ”كندو ۽ کيس پڻ 

هي، ته سندس گرفتار ساٿين ذريعن موجب אلطاف حسين کين چيو ته تنظيم جي ساک ال ضروري آ
چونڈن جي سلسلي ۾ سندس روپوش . کي آزאد كري مٿن دאخل كيل كيس وאپس ورتا وڃن

ساٿين کي منظر عام تي אچڻ ڏنو وڃي، ته هو ٿوري ئي عرصي ۾ پنهنجي تنظيم کي نئين سر 
ه هن سگھارين قوتن کي يقين ڏياريو، ته سندس ساٿي ٻيهر ماضيَء کي كو ن. منظم كري وٺندو

  .ورجائيندא
  :هن خبر مان ڄاڻ ملي ٿي ته

کي سڄي ملك ۾ منظم كرڻ ملك جون سگھاريون قوتون كجھ مشروط نموني אيم كيو אيم  .1
جي سلسلي ۾ مددگار ٿيڻ چاهن ٿيون، جنهن جو هك ثبوت אن نموني فرאهم كيو ويندو ته 

تار كيل ۽ گھربل دهشتگردي، قتل، אغوא، آتشزني، غنڈه گردي، دאدאگيري ۽ ڦرلٹ وغيره ۾ گرف
אيم كيو אيمي بدمعاشن کي هك پاسي آزאد كيو وڃي ۽ ٻئي پاسي روپوش ٿيلن کي ظاهر ٿي 

  .كرڻ جو موقعو ڏنو وڃي“ كم”
جيئن گذريل حكومتن کان گھر كندو رهيو آهي، تيئن אلطاف حسين چاهي ٿو ته سگھاريون  .2

تگرديَء جهڑن كيسن قوتون سندس אنهن ساٿين کي ڇوٽ ڇڎي ڏين، جيكي قتل، אغوא ۽ دهش
 .بحال ٿئي“ ساک”سبب گرفتار يا روپوش آهن، ته جيئن אيم كيو אيم منظم ٿي سگھي ۽ אن جي 

ڏوهن ۽ متاثر ٿيل ماڻهن جي حيثيت ۽ عدאلتن پارאن אنصاف كرڻ ۽ אنصاف پلئه وجھڻ جي  .3
گھرجي، ذهن ۾ رکڻ . قانون محض سودي بازيَء ال كم אيندڙ قوت بڻايل آهي. حيثيت ثانوي آهي

ته مهاجر قومي موومينٹ هجي يا متحده قومي موومينٹ، تنظيمي نالي جي אختصاري صورت ۾ 
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. אيم كيو אيم ئي رهندي، אلبت مهاجر سان دאئرو محدود رهندو ۽ متحده سبب وسيع ٿي ويندو
 سبب אن جو غير تعصبي مهاجر سبب אن جو تعصبي تشخص قائم ۽ ظاهر رهندو، جڎهن ته متحده

ٻئي پاسي אيم كيو אيم حقيقي کي مهاجر جو ٺيكيدאر ۽ چيمپئن ٿيڻ جو وجھ . دوتشخص ٺهن
אهو . ملندو، جيكا אڳ ئي کلي عام سنڌ کي ورهائڻ ۽ ڏאکڻو صوبو ٺاهڻ جي مهم هالئي رهي آهي

ٻڌאئڻ جي شايد ئي ضرورت محسوس ٿيندي، ته ٻئي אيم كيو אيمون سگھارين قوتن جي وאهر سان 
ارين قوتن جي ناكيلي پنجاب جي مستقل مفاد جي هٿ ۾ آهي ۽ אهو ئي هلي رهيون آهن ۽ سگھ

 .پنهنجي پسند موجب ملك ۾ حكومتن جي ڀڃ ڊאهه ۽ جوڙجك كري ٿو
אيم كيو אيم جي وאويال אجائي آهي، سندن آڏو كا به ركاوٽ نه : ٻي خبر جي هيڈنگ آهي

وڏ وزאرت سنڀالڻ کان ) ٹيُممتاز ڀ(مون : هيڈنگ چوي ٿي-אن خبر جي سب.  ممتاز ڀٹو-وڌي آهي
אڳوڻيَء حكومت جي زيادتين جي אزאلي ال هر ممكن ) אيم كيو אيم وאرن سان(پو ساڻن 

قانون الڳو كندڙ אدאرن کي به سندن خالف . كيا ويا آهنسندن كاركن آزאد . كوشش كئي آهي
وڌيك ٻڌאئي ٿو الڙكاڻي کان عوאمي آوאز جو بيورو مهدي شاهه .  کان روكيو ويو آهيكاروאئيَء

אيم كيو אيم جي אن אلزאم کي بي بنياد قرאر ڏنو آهي ته ُته سنڌ جي نگرאن وڏي وزير ممتاز علي ڀٹي 
هن چيو ته אسان אيم .  وאرن کي چونڈن کان ٻاهر رکڻ جي كوشش كئي پئي وڃيאيم كيو אيم

ل زيادتين אن كري مان حكومت ۾ אچڻ شرط هنن سان ماضيَء ۾ ٿي. كيو אيم جا مخالف ناهيون
אيم كيو אيم خالف كيترאئي كيس وאپس ورتا ويا آهن ۽ . جي אزאلي جي كوشش كئي آهي

سندن بيشمار كاركنن کي آزאد كيو ويو آهي ۽ کين سياست ۾ حصو وٺڻ جي אجازت ڏني وئي 
ُقانون الڳو كندڙ אدאرن کي هدאيت كئي وئي آهي ته هو אيم كيو אيم خالف كاروאئي نه . آهي
אن باوجود هنن پارאن شكايتون قابل . يم كيو אيم کي تحفظ فرאهم كيو آهيאسان א. كن

  .אفسوس آهن
  :هن خبر مان ڄاڻ ملي ٿي ته

۽ آتشزني كندڙ كاركن، جن אيم كيو אيم جا אهي قاتل ۽ دهشتگرد ۽ ڌאڙא، ڦرون، لٹ مار، אغوא  .1
 تان كيسكيس دאخل كيل آهن ۽ جيكي گرفتار كيل آهن، אنهن تي عوאم ۽ حكومت پارאن 

אيم كيو אيمي كاركن آزאد ٿي چكا آهن ۽ אنهن سان گڎ “ بيشمار”אهڑא . وאپس ورتا ويا آهن
روپوش ڏوهارين کي به אجازت ڏني وئي آهي ته אيم كيو אيم جي سياسي سرگرمي آزאديَء سان 

  .كري سگھن ٿا
אڳوڻيَء حكومت אهڑن אيم كيو אيمي كاركنن تي كيس دאخل كري ۽ کين گرفتار كري  .2

אهو كارنامو سنڌ جي موجوده ! אن نموني كيو ويو آهي“ אزאلو”زيادتي كئي هئي جنهن جو 
ُنگرאن وزير אعلي ممتاز علي ڀٹي سرאنجام ڏنو آهي، ڇو ته هو אيم كيو אيم جو مخالف ناهي ۽  ُ ٰ
َسون تي سهاڳي طور هن قانون الڳو كندڙ אدאرن کي به هدאيت كئي آهي، ته אيم كيو אيم خالف 

 .ي نه كنكاروאئ
 آهي ته אيم كيو אيم کي אن هوندي به אيم كيو אيم جي سربرאهه אلطاف حسين کي شكايت .3

 !אليكشن ۾ حصو وٺڻ نه پيو ڏنو وڃي
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  :ُאها ڄاڻ پرאئڻ کان پو فطري طور كي سوאل אڀري אچن ٿا
ڇا عوאم ۽ حكومت پارאن جن قاتلن ۽ دهشتگردن ۽ لٹيرن خالف كيس دאخل آهن، אهي سڀ  .1

 غير ضروري آهن؟ جي ها، ته پو ڇو نه سڄي ملك جي سڀني جيلن ۾ قيد سڀني ڏوهارين אجايا ۽
۽ ملزمن کي ڇڎي ڏنو وڃي ۽ ڇو نه سڀني ملزم ڀاڄوكڑن خالف دאخل كيل كيس وאپس ورتا 

؟ אيم كيو אيم جي پاڇي ۾ پلجندڙ قاتلن، دهشتگردن ۽ ڏوهارين خالف אها رعايت ڇو؟ ڇا !وڃن
   قانون آهي؟هن ملك ۾ ٻن قسمن جو

אيم كيو אيم ڇو هزאرين قاتلن، دهشتگردن ۽ ٻين ڏوهارين کي پنهنجي پناهه ۾ پالڻ ضروري  .2
ُسمجھيو آهي؟ غوث علي شاهه کان ويندي ممتاز علي ڀٹي تائين گذريل ڏهن سالن دورאن سنڌ جو 

 ۾ َאهو كهڑو وڏو وزير آهي، جنهن کان אيم كيو אيم אهو مطالبو نه كيو هجي ته سندن ڇانو
 پلجندڙ دهشتگردن ۽ ڏوهارين کي آزאد كيو وڃي؟

پاكستان ۾ قانون ۽ عدليه جي حيثيت كهڑي آهي؟ ڇا אهي رڳو حكمرאنن جي مرضيَء تي  .3
كنهن به مهل بيشمار ڏوهاري ڇڎي ڏيڻ ال آتا رهن ٿا؟ جن ماڻهن جي جان، مال، عزت ۽ حق کي 

 كير پلئه وجھندو؟ ڇا אن عمل جو אنصافאنهن قاتلن، دهشتگردن ۽ ڏوهارين کان نقصان پهتو، אن 
وسيلي سڄي ملك جي بدمعاشن کي אهو سبق نه ٿو ملي، ته אهي به كنهن نه كنهن نام نهاد 
سياسي ۽ در حقيقت دهشتگرد پارٹيَء ۾ وڃي پناهه وٺن؟ ڇا دهشتگرديَء کان متاثر ٿيل ماڻهو 

 ا كن؟قانون ۽ عدאلت جو در کڑكائڻ ڇڎي ڏين؟ پو אهي كاڏي وڃن ۽ ڇ
ڇا אيم كيو אيم אيڎي אشرאف تنظيم آهي، جو هزאرين قاتلن، دهشتگردن ۽ ڏوهارين کي پالڻ،  .4

אنهن جو ڀرجھلو ٿيڻ ۽ پاڻ وٽ رکڻ باوجود زباني طرح جيكڎهن אهو چوي ٿي، ته אها ماضيَء کي 
ين نه ورجائيندي، ته مٿس אعتبار كجي؟ ڇا אن كڎهن אهو مڃيو آهي، ته אها برאبر ڏوهاري سرگرم

 ۾ ملوث رهي آهي ۽ سندس كاركن ڏوهاري آهن؟
ُع وאري پ پ حكومت ۽ אڄوكي نگرאن وزير אعلي ممتاز علي ڀٹي جي بيانن ۾ אيم 1989 .5 ٰ

كيو אيم جي حوאلي سان كهڑو فرق آهي؟ كالهه אن دهشتگردن سان ٺاهه كيو ۽ كيترن ئي 
ي، پر پو به ڇا אيم كيو אڄ هي رڳو אن کي رאضي رکڻ ال پيو ڏوهاري ڇڎ. ڏوهارين کي ڇڎيو

אها ته تڎهن به . אيم رאضي ٿي؟ אيم كيوאيم ته آهي ناجائز ۽ غير قانوني مطالبا كندڙ تنظيم
مطالبن جي سياست كندي هئي جڎهن ڄام صادق سان گڎאئي سنڌ جي אڇي كاري جي مالك 

ي قبضو كرڻ پو אڄ کانئس كيئن ٿي אميد رکي وڃي، ته אها سنڌ جي عالئقي ت! بڻائي وئي هئي
۽ پاكستان ٹوڙي مهاجرن ال بين אالقوאمي سرحدون مقرر كرڻ کان گھٹ مطالبي تي رאضي ٿي 

 ؟!ويندي
ٺيكيدאر ۽ چيمپئن جيكي אيم كيو پاكستان سان حبدאريَء خلوص ۽ وفادאريَء جا אهي /سنڌ

 ۽  مارجڻڳالهيون كندي ٿكجن ئي كو نه ٿا، جيكي دهشتگردن جي אيم سان ياريَء ۽ ڀائپيَء جون
جا كوكارא كندي “ غم و אندوهه”، “رنج و אلم”قيد ٿيڻ تي אيم كيو אيم جي ٹارزنن سان گڎجي 

ِپاڻ پٹي رهيا آهن، جن جي وאڇن مان گڦ نه ٿي سكي، مٿو ڌوڙ ۽ منهن ڇائي كري ڇڎيو אٿن،  ُ َِ ُ ِ
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َאهي جيكا وڻين نك جي پكائي كندي، رڳو كجھ گھڑين ال پنهنجن بنا بريك سڎكن کي 
روكي ۽ ٻه منٹ فضيلت سان אنسانن جيان ڳالهائڻ جي همت كندي، گھٹ ۾ گھٹ אيترو ته ٻڌאئڻ 

ڏينهن کان אڄ تائين אهو كهڑو جي تكليف گوאرא كن، ته אيم كيو אيم پنهنجي وجود جي پهرئين 
پاكستان سان وفادאريَء ۽ سڄڻائپ جي دאئري ۾ آڻي /عمل كيو آهي جيكو كنهن به طرح سنڌ

پاكستانين سان خلوص جي مثال يا شاهديَء طور پيش كري سگھجي / کي سنڌينسگھجي، جنهن
يا گھٹ ۾ گھٹ אيترو ته ٻڌאيو، ته آخر אوهان کي אيم كيو אيم جي پيٹ ۾ پلجندڙ قاتلن، 
دهشتگردن ۽ ڏوهارين سان ئي همدردي ڇو آهي؟ אسان کي حيرت آهي ته فاروق دאدא، ريحان 

جھڑن بي رحم قاتلن ۽ ڄاتل سڃاتل دهشتگردن جي موت تي ته ِكاڻي، אرشد كي ٹو ۽ جاويد تيلي 
۽ سڎكن ۾ پئجي ٿا وڃو، پر אنهن ۽ ) ُسكن ئي نه ٿا(אوهان جي אکين مان ڳوڙها وهي هلن ٿا 

אهڑن جي هٿان ٹكرא ٹكرא كري ٻورين ۾ بند كيل، بغلن ۾ پيچكش چڀائي ساڙيل ۽ هڎين ۾ 
! ُ ماڻهن جي موت تي هك لفظ نه ٿو אكليڊرل مشينن سان سورאخ كري چچري ماريل بيگناهه

  אهڑن ماڻهن کي قاتلن جو يار ۽ אنسانيت جو غدאر ڇو نه سڎجي؟
  אيم كيو אيم جي حقيقت ۽ فطرت

ريسٹورنٹ ۾، جيكو هاڻي “ گلبرگ”ع تي آرٹس كائونسل كرאچيَء جي پٺيان 1978ُ جون -10 .1
ل پاكستان مهاجر אسٹوڊنٹس آ”ريسٹورنٹ سڎجي ٿو، هك پريس كانفرنس وسيلي “ ِفوڊ هي فوڊ”

ِאي پي אيم אيس אو جي אغرאض . جي قيام جو אعالن كيو ويو) ِאي پي אيم אيس אو(“ آرگنائيزيشن سنڌ ۾ مهاجرن کي آباديَء جي نسبت سان אقتدאر ۽ ”: ُيعني منشور جو هك نمايان نكتو چوي ٿو
 هك אلڳ پنجون صوبو  پاكستان جي وفاق ۾ مهاجرن ال-مالزمتن ۾ حصو ڏيارڻ، ٻيَء حالت ۾
  “.وجود ۾ آڻڻ ال آئيني جدوجهد كرڻ

ع تي قائدאعظم محمد علي جناح جي مزאر سامهون هك مظاهري ۾، جيكو 1979 آگسٹ -14 .2
آفاق شاهد ۽ حسيب هاشميَء پارאن بهارين کي سنڌ ۾ گھرאئڻ ال منظم كيو ويو هو، אلطاف 

كجھ . ھنڈي کي باهه ڏئي ساڙي ڇڎيائينحسين پهچي ويو ۽ نعرא هڻندي پاكستان جي قومي ج
 .عرصو پو آمريكا ويو ۽ جڎهن موٹيو ته جادوئي نموني وڏو ليڈر بڻايو ويو

ِאي پي . جي قيام جو אعالن كيو ويو) אيم كيو אيم(ع تي مهاجر قومي موومينٹ 1984مارچ -18 .3 وچ ۾ אحترאم پاكستان جي رهاكن جي : ُאيم אيس אو جي אغرאض و مقاصد جو پهريون نكتو هو
۽ برאبريَء جي بنياد تي אتحاد ۽ يكجهتي پيدא كري پاكستان کي وڌ ۾ وڌ مستحكم ۽ طاقتور 

אيم كيو אيم جي هك . ٺاهڻ، جيكو אيم كيو אيم جي אغرאض و مقاصد مان خارج كيو ويو
 :ڏسو. (אيم كيو אيم پاكستان کي ٹوڙڻ ال ٺاهي وئي هئي: بانيكار ميمبر، طارق مهاجر، چوאڻي

 )ع1992 جوال - 9تكبير، 
مهاجرن کي سندن ”: جي پروگرאم ۽ مقصدن جي باري ۾ هك پمفليٹ لکيو هو، جنهن ۾ چيو ويوِع ۾ عظيم אحمد طارق אي پي אيم אيس אو جي سيكريٹري جنرل جي حيثيت سان تنظيم 1980 .4

אنهن جي אعلي تهذيبي ۽ تاريخي ۽ ثقافتي ورثي جي وאڌאري ال هك صوبو ٰحقن جي تحفظ ال 
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هن وڌيك چيو ته برصغير جي אردو ثقافت بي زمين هوندي به پنهنجي كردאر . فرאهم كيو وڃي
نڀائڻ جي كوشش كندي رهي آهي، پر هاڻي وقت אچي ويو آهي ته אن کي به زمين فرאهم كري 

 )166 ۽ 163אلطاف حسين كي عزאئم אور אرאدي، ص : ڏسو. (ڏني وڃي
אڳ ۾ ”: َد جي پكي قلعي ۾ تقرير كندي، אلطاف حسين چيوع تي حيدرآبا1986 آكٹوبر -31 .5

... אسين آزאديَء ال وڙهي رهيا هئاسون، آزאدي حاصل كري ورتي، ته هاڻي وطن ڳولي رهيا آهيون
אسان جي آڏو رڳو هك . ضرورت پئي ته بندوق وسيلي به حق حاصل كرڻ کان نه لنوאئيندאسون

 )ع1986 نومبر -1 אمن، :ڏسو(“ .رستو آهي ۽ אهو آهي فتح يا موت
אسان پنهنجي : ع تي كرאچي جي نشتر پارכ ۾ جلسو كندي، אلطاف حسين چيو1986 آگسٹ -8 .6

پنهنجن مقصدن جي تكميل ال אسان کي جتان به مدد ملندي، אها . ِسر سان كفن ٻڌي ڇڎيو آهي
ين جيكڎهن مهاجرن سنڌ. وٺندאسون، پو אها אوڀر کان ملي يا אولهه کان، אتر کان ملي يا ڏکڻ کان

قوميت تسليم نه كيو، ته אهي به پنهنجا حق حاصل نه كري جي حقن ال ساٿ نه ڏنو ۽ אنهن کي 
بچي ... پاكستان... مليو ته مهاجر هك אلڳ قوميت آهن، אسان کي جيكڎهن آئيني تحفظ نه ...سگھندא

 )ع1986 آگسٹ -9جسارت، : ڏسو(“ .نه سگھندو
موجوده سرحد برقرאر نهين رهه سكتي، אب ”: ه عوאم خبر ڏني تهع تي روزنام1994 نومبر -19 .7

خبر ۾ ٻڌאيو ويو ته אيم كيو אيم جي قائد “  אلطاف حسين- ِصرف سنڌ كي تقسيم پر بات هوگي
كري ڇڎيو آهي ۽ هن چيو آهي  אلطاف حسين مهاجر صوبو جوڙڻ جي مطالبي تان هٿ کڻڻ کان אنكار

 آهي، پر هاڻي مفاهمت رڳو ٻن אلڳ صوبن جي جوڙجك تي ومون مفاهمت کان به אنكار نه كي”ته 
 جي سپرمين ۽ سپريم ليڈر سنڌ ۽ پاكستان سان حبدאريَء جا دعويدאر אيم كيو אيم“ .ٿي سگھي ٿيئي 

אهي بيان אهڑن هزאرين بيانن مان كجھ آهن، خرאرن . جي אنهن بيانن جي كهڑي وضاحت كندא
 جي رڳو كنهن هك אهڑي  جا ٺيكيدאر אيم كيو אيمپاكستان جي حبدאري/رڳو هكڑي مٺ سنڌمان 

پاكستان سان وفادאريَء ۽ خلوص جو مظهر /عمل جي نشاندهي كن، جيكو سندن عقل موجب سنڌ
َאسان جي دعوي آهي ته هر هك مثال جي موٽ ۾ אيم كيو אيم پارאن هك سو کان وڌيك . هجي ٰ

 אيم كيو אيم پارאن دهستگردن، .אنسان دشمن، سنڌ دشمن ۽ پاكستان دشمن مثال پيش كندאسون
مهاجرن کي هٿيارن جا : قاتلن ۽ بدمعاشن سان سك پريت جا هيٺ رڳو كجھ مثال پيش كجن ٿا

אلطاف حسين پارאن مهاجر لفظ : نوٽ) (ع1987 جون 13אمن (אلطاف حسين . الئسنس جاري كيا وڃن
هتي ۽ אهڑن ٻين . آهي אستعمال مختلف مقصدن ال مختلف مفهومن ۾ אستعمال ٿيندو رهندوجو 

אردو ڳالهائيندڙ رڳو אيم . بيانن ۾ مهاجر جو مطلب آهي אيم كيو אيم جا تربيت يافته دهشتگرد
كيو אيم جا حمايتي ناهن، אهي ٻين كيترين ئي تنظيمن ۾ پڻ آهن، جن سان אيم كيو אيمي 

ع 1986 آكٹوبر 31) .دهشتگرد وڙهندא ئي رهيا آهن، تنهنكري هٿيار ڏيڻ جو مطالبو אنهن ال ناهي
تي حيدرآباد جي پكي قلعي ۾ جلسو كرڻ ال كرאچي ۾ جيكي كيمپون قائم كيون ويون، 

אن تاريخ تي حيدرآباد . אنهن ۾ پٺاڻن خالف گاريون كڍيون ويون ۽ کانئن زوريَء چندو ورتو ويو
يت אنهي سلسلي ۾ جڎهن אلطاف حسين سم. ويندي سهرאب ڳوٺ وٽ پٺاڻن تي فائرنگ كئي وئي
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ٰع تي אيم كيو אيم جو هك אعلي سطحي 1986 ڊسمبر -27كي ئي ٻيا به گرفتار كيا ويا، تڎهن 
مالقات ٰوفد سنڌ جي گورنر ليفٹيننٹ جنرل جهاندאد خان ۽ وزيرאعلي سيد غوث علي شاهه سان 

אلطاف حسين : אهي ٹي نكتا هئا. كئي كئي ۽ پنهنجن ٹن نكتن وאرن مطالبن تي خيالن جي ڏي وٺ
. كيسن جي وאپسي ۽ متاثر ٿيل ماڻهن جي مدد)  كاركنن تي دאخلאيم كيو אيمي(زאدي، جي آ

 59ع تي پ پ پ ۽ אيم كيو אيم جي وچ ۾ 1988 ڊسمبر - 3). ع1986 ڊسمبر -28نوאئي وقت، (
 جي عنوאن هيٺ“ معاهدو ڇو ڀڳو؟”. معاهدي جو نالو ڏنو ويو-كرאچينكاتي هك ٺاهه ٿيو، جنهن کي 

کي پ پ پ سان ٺاهه جي موكل  مختصر جوאب هي آهي ته جن قوتن אيم كيو אيم:  ٿوאقبال يوسف لکي
אها به تلخ حقيقت آهي، .  کي معاهدي کان ڌאر ٿيڻ جو حكم ڏنوڏني هئي، אنهن ئي قوتن אيم كيو אيم

 جون مجرماڻيون سرگرميون אيم كيو אيم... אلطاف حسين كنهن ٻئي جي אشارن تي رאند پيو کيڎيته 
 پئي ويون، هن جا كاركن ڏوهن ۾ ملوث هئا، אن جي وزيرن جون سركاري گاڏيون وڌنديون
 وسيال אيم كيو אيم كرאچيَء ۽ حيدرآباد بلديائن جا سمورא. ڍوئڻ ال אستعمال پئي ٿيونهٿيار 

كرאچي پيپرز، : ڏسو(“ .سرگرمين ال كم آڻي رهي هئيپنهنجي سياسي ۽ غير سياسي ۽ ڏوهاري 
ِع تي كرאچيَء جي ڊي آ جي אفضل شگريَء جي رپورٽ ۾، جيكا 1989يپٹمبر  س-22 ).48-47ص  ِ אيم كيو אيم سياسي نه، پر دهشتگرد جماعت ”۾ شايع ٿي، چيو ويو ته ‘ ڊيلي نيوز’۽ ‘ دي مسلم’
هن تنظيم جا جيكي مقصد ظاهري طرح بيان كيا پيا وڃن، אهي درحقيقت אن جا אصلي . آهي

“ .ا وڌيك هٿياربند ٿي، پاكستان خالف خطرناכ قوت بڻجي אڀرنديهيَء تنظيم אڃ. مقصد ناهن
ع تي אيم كيو אيم پارאن معاهدو ٹوڙڻ جو אعالن كيو ويو ۽ אهو به چيو ويو ته 1989 آكٹوبر -23

אهڑيَء طرح אيم كيو . آ جي آ سان אتحاد كري ڇڎيو هو) ڳجھ ڳوهه ۾(אسان هك مهينو אڳ ئي 
ََء تان پاڻ ئي لٹو الهي ڇڎيو، پر عادت موجب ٺاهه ٹوڙڻ جو אلزאم אيم پنهنجي سازشي كاركردگي

ع دورאن دهشتگردي، قتل، אغوא وغيره جھڑن ڏوهن ۾ ملوث ۽ گرفتار 1989. پ پ پ تي ئي آندو
حكومت مطالبو مڃڻ کان . كاركنن کي بيگناهه قرאر ڏيندي، אنهن جي آزאديَء جو مطالبو كيو

 خالف مهم هالئيندي پنهنجن دهشتگردن کي ڇوٽ ڇڎي אنكار كيو ته אيم كيو אيم حكومت
 . کان وڌيك ماڻهو قتل كرאئي ڇڎيا400ع جي پهرين ڇهن مهينن ۾ 1990ڏنو ۽ 

ڄام صادق علي ۽ אلطاف حسين جي אتحاد سان هاڻي سنڌ ۾ אها حكومت ٺهي، جيكا 
شي، ظالم پاكستان جي سڄي تاريخ دورאن كيل ظلمن جي ڀيٹ ۾ هزאرين ڀيرא وڌيك بدترين، وح

אسٹيل مل جي خزאني سان . ۽ دאدאگير حكومت هئي ۽ مركز ۾ אن جو אتحادي نوאز شريف هو
لوهي در ٺهيا ۽ مختلف پاڙن جي אهم لنگھن تي ٺوس كنكريٹ ۾ کوڙي كرאچي جي كيترن 
ئي عالئقن کي אيم كيو אيم جي حاكميت هيٺ مفتوح بڻايو ويو، جتي كي ئي אذيت گھر قائم 

אيم كيو אيم پنهنجن غدאرن ال موت جو پيغام .  بدترين تشدد كيو ويندو هوٿيا ۽ ماڻهن تي
. ڏيندڙ بينر نمايان جڳهن تي هنيا ۽ گولين جو مينهن وسائڻ ال كالشنكوفن جا وאت کولي ڇڎيا

ڏيکاريندڙ پير صاحب بڻجي ويو، אيتريقدر جو جمال گھوٹي جي پنن تي “ كرאمتون”אلطاف حسين 
 ته رڳو אهي پوليس آفيسر 37هن دور ۾ ! لطاف حسين جون تصويرون אڀري آيونُبه مڇون رکندڙ א
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قتل كيا ويا، جن אلطاف حسين جو هٿيار ٿيڻ کان אنكار كيو، دهشتگردن تي قانون موجب 
هن ئي دور ۾ پريس خالف بدترين . كيس دאخل كيا ۽ אنهن کي پكڑڻ جي كوشش كئي

ي אخبارون ۽ رساال ڦريا ويا ۽ كيترن ئي صحافين دهشتگرديَء جو مظاهرو ٿيو، بندوق جي زور ت
ٻئي پاسي ڄام صادق جون אنتقامي كاروאيون ۽ אرهه زورאيون جاري هيون، تان جو . تي حمال ٿيا
سنڌ ۾ ڏوهه אن حد تائين وڌي ويو ۽ אهو به خود حكومت پارאن، جو ڏوهارين خالف . قبر ڀيڑو ٿيو

وقت خود ملك جي صدر غالم אسحاق خان کي אن . فوجي كاروאئي جي گھرج אڻٹر بڻجي وئي
 -21: ڏسو( “.آپريشن حكومت ۾ موجود دهشتگردن جي سڃاڻپ ال كيو پيو وڃيسنڌ ”چوڻو پيو ته، 

 ۽ مهذب ماڻهو مرحوم محمد خان ملك جي אڳوڻي وزيرאعظم.) ع جون سڀ אخبارون1992جون 
۽ אن ) ع1992 جون -20ي مسلم، د: ڏسو. (جوڻيجي چيو، ته אيم كيو אيم هك دهشتگرد تنظيم آهي

هن چيو، . وقت ملك جي فعال وزيرאعظم مسٹر نوאزشريف کي ته ڏאڍي وڏي ڳالهه كرڻي پئي
) ع جون سڀ אخبارون1992 مئي -22: ڏسو(“ .پاكستان کي بچائڻ ال سنڌ ۾ آپريشن كيو پيو وڃي”

ع جون 1992 جون -27: وڏس. (אذيت گھر قائم كرڻ وאرن کي ڀڄڻ نه ڏنو وڃي: ۽ هن אعالن كيو ته
אيم كيو אيم جي عمرאن : אڄ ملك جي صدر فاروق لغاريَء אنهن ڏينهن ۾ چيو هو) سڀ אخبارون

אن ڳالهه جي . ۽ ڀارتي ملٹري אنٹيليجنس سان آهي“ رא”فاروق جو تعلق ڀارتي אنٹيليجنس אيجنسي 
هن وڌيك “ .ٿو ڏئيُوزيرאعظم نوאزشريف کي خبر آهي، پر هو عمرאن فاروق کي گرفتار ٿيڻ نه 

چيو ته فوج جي ترجمان چيو آهي ته אيم كيو אيم جناح پور ٺاهڻ گھري ٿي، پر אيم كيو אيم کي 
אن جو سبب אهو آهي ته نوאزشريف کي خوف آهي ته . موجوده حكومت تحفظ ڏئي رهي آهي

 -1نوאئي وقت، رאولپنڈي، : ڏسو. (אلطاف حسين سندس سازشن کي بي نقاب نه كري رکي
  )ع1992مبر سيپٹ

كالهوكو وزيرאعظم نوאزشريف، جنهن چيو هو ته אذيت گھر قائم كرڻ وאرن کي ڀڄڻ نه 
ڏنو وڃي ۽ سنڌ ۾ آپريشن پاكستان کي بچائڻ ال كيو پيو وڃي، ۽ אڄوكو صدر فاروق لغاري، 
جنهن كالهه چيو هو ته نوאز شريف حكومت אيم كيو אيم ۽ ڀارتي אنٹيليجنس אيجنسين جي 

نوאزشريف . אڄ אهي ٻئي אيم كيو אيم جا عاشق ٿي پيا آهن.  پناهه ۽ تحفظ پئي ڏئيאيجنٹن کي
هك بدمعاشي پئي نظر אچي ۽ کي אيم كيو אيم خالف پنهنجي ئي جاري كيل فوجي آپريشن 

جو گيت ڳائي ۽ پنهنجي مقرر كيل نگرאن “  خالف ظلمنאيم كيو אيم”فاروق لغاري پاڻ ويٺو 
سمجھ ۾ نه ٿو אچي، ته . دهشتگرد پيو آزאد كرאئي“ بيشمار”وسيلي ٰوزيرאعلي ممتاز علي ڀٹي 

 22אنهي آپريشن دورאن ! אقتدאر جي بکين پاكستاني حكمرאنن وٽ ميڻ جو نك آهي يا لوسڻ جو
کان وڌيك אذيت گھر ڳولي لڌא ويا، جتي سوين ماڻهن کي مختلف אنسانيت سوز אذيتون ڏئي ماريو 

كوفون، رאئيفلون، پستول، ريوאلور ۽ ٻيا هٿيار ۽ لک کان ويو هو ۽ هزאرن جي ڳڻپ ۾ كالشن
אشفاق چيف جهڑא كي ئي دهشتگرد گرفتار ٿيا، جن ڀارتي . وڌيك گوليون هٿ كيون ويون

جنرل آصف نوאز . تربيتي كئمپن ۾ سکيا وٺڻ کان سوين אنسانن جي قتل تائين جو אعترאف كيو
 جون - 23ڏسو (“ .يري کان تنگ ٿي پيا هئاماڻهو אيم كيو אيم جي ظلمن ۽ قائم كيل گھ”: چيو
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پر אلطاف حسين جو אهو ئي رينگٹ جاري رهيو، ته אيم كيو אيم جي ) ع جون سڀ אخبارون1992
جي אطالعات سيكريٹري אمين  جڎهن ته אيم كيو אيم. معصوم ۽ بيگناهه كاركنن تي ظلم پيو ٿئي

هنجي مرشد جا لفظ ورجايا ته مهاجرن  جو لفظ كم آڻيندي پن“مهاجر”جي جا تي “ دهشتگرد”אلحق 
  )ع1992 جون -25پاكستان ٹائمز، : ڏسو. (سان غدאري كئي وئي آهي

هئا، جن مان هك الئنز אيريا ۾ هو قائم كري رکيا ) אذيت گھر(אيم كيو אيم كي ئي ٹارچر سيل  .6
ِي جي پي  جيكو آپريشن هلندي ڀارت ڀڄي ويو، جتي سندس ڀاُء بجنهن جو אنچارج جاويد لنگڑא هو، سڄي عالئقي کي لوهي . جاويد لنگڑא تي چاليهن کان وڌيك كيس دאخل آهن. جو אهم אڳوאڻ آهي

ڊپٹي كمشنر جي چوڻ موجب، אسان کي لوهي دروאزي کان . دروאزن سان قلعي بند كيو ويو هو
۽ رينجرس جي كرنل صفدر جي چوڻ ) ع1992 جوال 26نوאئي وقت، . (אڳتي وڃڻ نه ڏنو ويندو هو

وجب، אسان كي ئي ڀيرא الئنز אيريا ۾ دאخل ٿيڻ جي كوشش كئي هئي پر عالئقي جي عوאم م
 جون -22نوאئي وقت، : ڏسو. (جي سالمتيَء ۽ تحفظ کي خطري سبب אئين نه كري سگھياسون

چڑهيل  هك كوאٹر ۾ قائم هو جنهن جي چوديوאري ۾ אسٹيل جون پليٹونאهو אذيت گھر ) ع1992
سڄي كرאچي مان گھربل .  كيو ويندو هوان فائرنگ كري ماڻهن کي دهشتزدهدريون ٺهيل هيون، جت

گھڻن אيم كيو אيم جي ڏوهارين کي هتي آندو ويندو هو ۽ אلطاف حسين جي حكم تي گھٹ ۾ 
خالد نعيم عرف خالد كمشنر جي چوڻ موجب، هتي אيم .  ماڻهن کي ڦاسي ڏني وئي هئي45گٹ 

ندڙن کي وحشتناכ سزאئون ڏنيون وينديون هيون، ڊرل سان אختالف رک) אلطاف گروپ(كيو אيم 
مشينن، لوهه جي سيخن، زنجيرن، ڦاهي جي ڦندن ۽ بجلي جو جھٹكو ڏيندڙ אوزאرن سان אذيتون 

 الشن کي .سهيل جاويد کي زمين هيٺ پاڻيَء جي ٹئنكي ۾ ٻوڙي ماريو ويو. ڏنيون وينديون هيون
 جاويد لنگڑو אيم كيو אيم پارאن كيل ... و هئمكند) خالد(مختلف هنڌن تي ڦٹو كرڻ جو كم آ

  .ُ سيكڑو کان وڌيك كاروאئين جو مک كردאر هو80دهشتگردي جي 
 ماڻهن 8سمجھيو ويندڙ دهشتگرد אشفاق چيف ٻڌאيو ته “ دهشت جي عالمت”אيم كيو אيم جي  .7

۾ كرفيو سبب نه ) هك ٹارچر سيل(کي سليم شهزאد جي حكم تي אغوא كيو، پيلي كوٺي 
الشن کي منگھو پير جي عالئقي ۾ ساڙي ڇڎيو، . ئي سگھيم، ته אنهن کي گولي هڻي ڇڎيپهچا

بدر אقبال ۽ عامر خان کي قتل كرڻ جو . قصبه كالوني ۾ سنڌين جي گھرن کي باهيون ڏنيون
حكم مليو، هك پجيرو جيپ ۾ אنهن جي موجودگيَء جي شك سبب فائرنگ كئي، ته אن ۾ ويٺل 

كائونسلر אنور کي אلطاف حسين جي باڊي گارڊ شوبي قتل كيو . رجي ويوپير پاڳاري جو نياڻو ما
هن هك ڏينهن مشهور ڳائڻي سان . شوبي عرف شعيب، אلطاف حسين کي ڏאڍو ويجھو هو. هو

אلطاف حسين کي אعترאض جوڳي حالت ۾ ڏسڻ جو ڏوهه كيو، تنهنكري אلطاف حسين جي هدאيت 
ي אيڈيٹر جو گھر אسامه قادري جي نگرאني ۾ ساڙيو ج“ تكبير”. تي سليم شهزאد هٿان ماريو ويو

كجھ عرصو پو صحافين ) ع1992 آكٹوبر -23ع ۽ 1992 آكٹوبر -21نوאئي وقت، : ڏسو. (ويو هو
אهي هدאيتون صفدر باقري . سان ڳالهائيندي، אشفاق چيف وڌيك چيو ته كنهن کي قتل كرڻو آهي

ٺاهي وئي هئي אن جا ميمبر “ شرفا كميٹي”كا אيم كيو אيم پارאن جي. ۽ سليم شهزאد ڏيندא هئا



ي : ران، ا  ا ۽  ن     ام   ئ  رڙو          بت  ر   ڊا

ابئس   www.abbaskorejo.com 161                         ر و

كو زمانو هو، جو مان به אيم كيو אيم کي . אهي هئا، جيكي پاڻ کلي عام دهشتگردي كندא هئا
ته دلي . مظلومن جي پارٹي سمجھندو هئم پر جڎهن به كنهن بيگناهه جي قتل جي خبر ٻڌندو هئم

 “.رنج ٿيندو هو
دهشتگرد אشرف لنگڑא אڻڄاتل ماڻهن جي فائرنگ سبب ع، خبر ڏني ته 1994 آگسٹ -18جسارت  .8

سندس قريبي ساٿي אيم كيو אيم جو אڳوڻو سيكٹر אنچارج خرم زخمي حالت ۾ . مارجي ويو
ٿيو هو، سندس گھر ڀاتين چيو ته אشرف لنگڑو كجھ مهينا אڳ جيل مان آزאد . אسپتال مان ڀڄي ويو

 عرصي گذريل كيتري ئي” ۾ وڌيك ٻڌאيو ويو ته خبر. ماريو ويو آهي אشرف کي جڑتو پوليس مقابلي ۾
کان אشرف لنگڑي جون پوليس ۽ فوج تي هٿياربند كاهون جاري هيون ۽ پوليس هن جي عالئقي 

 .۾ دאخل ٿيڻ کان ڊڄندي هئي
אشفاق چيف، جاويد تيلي، فاروق دאدא، فهيم كمانڈو، جاويد لنگڑא، نديم كمانڈو، אرشد كي  .9

אهڑن ٻين سوين دهشتگردن جيان אيم كيو אيم جو هك دهشتگرد ٹو، مجيد ڌوٻي، علي موٹا ۽ 
 ۾ پيدא ٿيندڙ ننڍڙي ڄمار وאري دهشتگرد 1-ع تي لياقت آباد1972 آگسٹ -28. ريحان كاڻو به هو

پوليس . کي پڻ אشفاق چيف ۽ كيترن ئي ٻين جيان دهشت جي عالمت طور سڃاتو ويندو هو
אن سميع کي قتل كرڻ کان پو ڏوهاري ع ۾ مخالف ٹولي جي هك نوجو1992ركارڊ موجب 

َبڻجندڙ هن دهشتگرد نڄاڻ كيترא قتل كيا ۽ نڄاڻ هن كيترن ماڻهن کي پنهنجي حكم تي 
سوين ماڻهن رڳو هن جي ڊپ کان عالئقي مان لڎي ويا . پنهنجي كوبرא گروپ وسيلي قتل كرאيو

ملڻ کان پو هن شخص کي ٻورين ۾ بند الش . ۽ هزאرين ماڻهو سندس عالئقي ۾ ويندي ڊڄندא هئا
ع تي لياقت آباد جي خالد بن وليد 1994پهرين آكٹوبر . ٻوري جي نالي سان سڃاتو ويندو هو

لياقت آباد جي ئي سپر ماركيٹ ۾ ٻي منزل تي قائم . ماركيٹ ۾ ڇهن ماڻهن کي ماري ڇڎيائين
 אيم كيو  ماڻهن کي گولين سان پروڻ كيائين ۽ پاכ كالوني ۾10سب رجسٹرאر جي آفيس ۾ 

 كاركنن جا هٿ پير ٻڌي گولين جو مينهن وسايائين، 12אيم حقيقي جي آفيس تي چڑهائي كري 
ع تائين ريحان كاڻي خالف 1996ع کان 1993جي پنجن ٿاڻن تي ) لياقت آباد(كرאچي ضلعو مركزي 

 24.  ماڻهو قتل كيا50جي سلسلي ۾ هئا جن موجب هن كل   قتل26 كيس دאخل ٿيا، جن مان 66
 کان خطرناכ ٹولي جو ريحان كاڻو كرאچيَء ۾ אيم كيو אيم جي دهشتگردن جي سڀ رهينو
کي فاروق دאدא جي موت کان پو אها ذميوאري ڏني جو سربرאهه كيو ويو، جنهن “ كوبرא گروپ”

هن .  ئي ڌאڙن ۽ سركاري ۽ نجي ملكيتن کي ساڙڻ جي ڏوهن ۾ پڻ ملوث هوهو كيترن. وئي
ا وאڳون وאرא ڳوڙها ڳاڙيندي، هك معصوم حق پرست جو بيهماڻو قتل جي منطقي موت تي ڏک ج

 ).230-224كرאچي ۾ دهشتگردي كي دאستان ص : ڏسو(جو אعالن كيو سڎيندي هڑتال 
 كيو אيم جي فطرت جي אسان هتي بلكل ٿورא ۽ مختصر مثال ڏنا آهن، ته جيئن אيم

ع جي عام 1993کون، ته آكٹوبر هاڻ جيكڎهن אهو ياد ر. مختلف پاسن جي جھلك نظر אچي سگھي
چونڈن ۾ אلطاف گروپ پاڻ ئي قومي אسيمبليَء جي چونڈن جو بائيكاٽ كندي، پر صوبائي 
אسيمبليَء جي چونڈن ۾ حصو وٺندي سگھارين قوتن تي אهو אلزאم آندو ته کيس قومي אسيمبليَء 
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سگھجي ٿو ته אيم جي عام چونڈن ۾ حصو وٺڻ نه ڏنو هو، ته سوالئيَء سان אن نتيجي تي پهچي 
پنهنجي پارאن كيل بدمعاشين جو . كيو אيم سدאئين بليك ميلنگ جي سياست كندي رهي آهي

אلزאم ٻئي تي آڻيندي، كوڙ کي سچ ۽ سچ کي كوڙ چوندي، دهشتگردي ۽ אنسانيت سوز ڏوهه 
كندي، پنهنجي وطن جي غدאر، اللچي ۽ بدمعاش تنظيم آهي جيكا كنهن به طرح ۽ كيڎين به 

אيتريقدر جو نگرאن حكمرאن جڎهن پنهنجي . رعايتن تي رאضي نه ٿيڻ وאرو رويو رکي ٿيوڏين 
مرضيَء سان پنهنجي ئي قانون جي لتاڙ كندي، عدאلتن کان مٿان ئي مٿان אيم كيو אيم جا 

جي رڙ مٿان رڙ پئي بدمعاش ۽ دهشتگرد آزאد كري چكا آهن، تڎهن به אيم كيو אيم “ بيشمار”
مضمون جي אڳ ۾ ڄاڻايل خبرن . وٺڻ نه ڏنو پيو وڃي زאديَء سان چونڈن ۾ حصوپوي، ته אسان کي آ
صدر لغاري پارאن אيم ” تي אسالم آباد جي بيورو رپورٹر جي خبر ڇپي آهي ته جي چوٿين ڏينهن

אيم : אنهي خبر جي سب هيڈنگ چوي ٿي. كرڻ جو حكمكيو אيم کي رعايتون، مک אڳوאڻ آزאد 
لو كري هك هفتي אندر کين رليف پئكيج ڏنو وڃي، سنڌ  جي شكايتن جو אزאكيو אيم

َرليف پئكيج هيٺ هك سو کان وڌيك אهم אيم كيو אيم کي تازي . حكومت کي هدאيتون جاري
). 1997  جنوري-17عوאمي آوאز، : ڏسو( ذريعا -كيترאئي كاركن آزאد ٿي ويندא אيم كيو אيمي אڳوאڻ ۽

ربو ٻڌאئي ٿو ته אيم كيو אيم אن رعايت تي به אيم كيو אيم بابت گذريل ڏهاكو سالن جو تج
אيم كيو אيم ال “ אيم كيو אيم جي شكايتن جو אزאلو”رאضي نه ٿيندي، پر حكمرאنن جو אهو 

  :رليف پيكيج وאرو رويو ثابت ٿو كري ۽ سبق ٿو ڏئي ته
پاكستان ۾ قانون ۽ عدאلتن جي حيثيت حكمرאنن جي نظر ۾ رڳو هك אهڑي هٿيار جهڑي  .1

نهن کي پنهنجي مرضيَء سان، جيئن وڻين تيئن ۽ جنهن جي خالف يا حمايت ۾ چاهن، אن آهي، ج
אهڑي طرح قانون ۽ عدאلت جي حيثيت ثانوي ٿي . جي خالف يا حمايت ۾ אستعمال كري سگھن ٿا

  .پوي ٿي ۽ ماڻهن کي گھرجي ته אنهن تي אعتماد نه كن
گھرجي ته אهي אيم كيو אيم جيكي به سماج دشمن ۽ عوאم دشمن ڏوهاري آهن، אنهن کي  .2

جھڑين بدمعاش ۽ دهشتگرد تنظيمن جي جھنڈي هيٺ جمع ٿين يا وري حكمرאنن جي پناهه ۾ אچن، 
 .ته هر قسم جي قانوني پابنديَء کان آجا ٿي ويندא

אيم كيو אيم جھڑيون تنظيمون وڌڻ ويجھڻ گھرجن، אنهن جي ال ئي جائز ناجائز رعايتون به  .3
 .آهن، ته رليف به

تدאر جا بکيا حكمرאن ۽ אيم كيو אيم جھڑيون دهشتگرد تنظيمون ڏوهن جي ٻنيَء ۾ אق .4
پاكستان ۾ آئيندي رڳو אن ئي فصل جي قدر و قيمت ۽ . ڏوهارين جو فصل پوکي چكيون آهن

۾ خبر شايع ٿي آهي ته سنڌ سركار پارאن ) ع1997 جنوري -17(אنهيَء ئي عوאمي آوאز . عزت هوندي
عادت موجب حكمرאنن אها ساڳي ئي لفاظي كم . ٽ بڻائڻ جي منظوريكرאچيَء کي فري پور

آندي آهي ته كرאچيَء کي فري پورٽ بڻائڻ جي صورت ۾ روزگار جا موقعا سڀ کان وڌيك سنڌين 
حكومتي ڌر جي אهم אڳوאڻ پنهنجو نالو ظاهر نه كرڻ جي صورت ۾ ٻڌאيو، ته . کي ڏنا ويندא

 حاصل كرڻ کان پو كرאچيَء کي فري پورٽ بڻائڻ نگرאن وفاقي حكومت کان پكيون خاطريون
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پاكستان ۾ جڎهن ته قانون ۽ عدאلتن آئين ۽ عالئقائي حقن جي كا אهم . تي رאضي ٿي وئي آهي
אتي אهي نام نهاد پكيون خاطريون ڇا كري سگھنديون؟ ڇا سنڌ ۽ پاكستان جي . حيثيت ئي ناهي

ع 1940، جنهن تي عمل كيو ويو هجي؟ سڄي تاريخ ۾ كا هك به אهڑي پكي خاطري موجود آهي
وאري قرאردאد ۾ پكي خاطري ڏني وئي هئي، ته مسلمان אكثريت وאرن عالئقن کي خودمختار ۽ 

بڻايو ويندو، ڇا אن تي عمل ٿيو؟ خود سنڌ جي موجوده ) ٰپنهنجو אقتدאر אعلي رکندڙ(سوورين 
ُنگرאن وزيرאعلي ممتاز علي ڀٹي جي سنڌ نيشنل فرنٹ جو منشور  אن حوאلي سان ڇا ٿو چوي؟ ڇا ٰ

نه ڏنيون “ پكيون خاطريون”سنڌ کان كرאچي کسي جڎهن وفاق بڻائي وئي هئي تڎهن كي به 
جو حشر كهڑو ٿيو؟ سنڌو تي ڊيم ٺاهڻ مهل “ پكين خاطرين”يونٹ ٺاهڻ مهل -ويون هيون؟ ون

ٽ چڱي ڏنل پكيون خاطريون كاڏي ويون؟ سركار وڏي אوهان جي پكين خاطرين بابت אسان و
אوهان جيكي سنڌ جي ننڍڙن كارخانن ۾ سنڌين کي معمولي . نموني پروڙ ۽ پرک موجود آهي

نوكريون، مالزمتون نه ٿا ڏياري سگھو، אوهان جيكي سنڌين کي مليل چند مالزمتن جو تحفظ نه 
ٿا كري سگھو، אهي אسان کي كرאچي فري پورٽ بڻائڻ جي سلسلي ۾ كهڑيون پكيون 

و؟ אسان کي توهان جي ڏنل كنهن هك معمولي پكي خاطري تي به كا پك خاطريون ڏئي ٿا سگھ
توهان به كوڙא آهيو، ته אوهان جون پكيون . ناهي، كرאچي فري پورٽ ته تمام وڏي ڳالهه آهي

אسان جيئن كاال باغ ڊيم وسيلي سنڌ کي سرسبز كرڻ جو منصوبو نه . خاطريون به كوڙيون آهن
ٽ وسيلي سنڌين کي باروزگار بڻائڻ جي پكي خاطري به نه قبوليو آهي، تيئن كرאچي فري پور

وري شدت كرאچي کي فري پورٽ بڻائڻ جي نئين سر אٿاريل ڳالهه تڎهن هك ڀيرو . قبوليندאسين
پارאن كجھ ڏينهن אڳ پاكستان جي سركاري سان אڀري آهي، جڎهن برطانيا جي وزيرאعظم جان ميجر 

انيا سنڌ جي گادي وאري شهر كرאچي کي فري  رپورٽ كندي چيو، برطدوري مهل رياض شاهد
پورٽ بڻائڻ جي تجويز ڏني آهي ۽ برطانيا جي وزيرאعظم جان ميجر جو پاكستان جو ٹن ڏينهن 

  )ع1997 جنوري 14عوאمي آوאز، : ڏسو. (وאرو دورو به אن سلسلي جي هك كڑي آهي
هن، جن وسيلي אسان سنڌين جي ذهنن ۾ אهي سڀ אوهان جون رٿيل رٿائون אڄ به تازيون آ

پاكستان ٺهڻ کان پو سنڌ جي جاگرאفيائي حدن ۾ ڦيرڦار يا سندس وجود ئي مورڳو گم كري 
كرאچيَء کي سنڌ کان אلڳ كرڻ جي אها سازش پاكستان . ڇڎڻ جون سازشون سٹيون ويون هيون

אسان کي ياد آهي موالنا دين محمد وفائي جو אهو . ٺهندي ئي پهرئين مهيني کان موجود آهي
يڈيٹوريل، جيكو هن كرאچيَء کي سنڌ کان אلڳ كري وفاقي عالئقو بڻائڻ جي موضوع تي א

َلکيو هو، ته אڄ پناهگيرن جي گھرن ۾ گيهه جا ڏيئا پيا ٻرن ۽ سنڌين جي گھرن ۾ غم جي אوندهه 
אيتري قدر جو، سنڌ مسلم ليگ جي אڳوڻي . سنڌ אن وقت به زبردست אحتجاج كيو هو. ڇانيل آهي

ٹري آغا غالم نبي پٺاڻ جوشيلي تقرير كندي אهو چتاُء ڏنو هو ته كرאچيَء کي جنرل سيكري
אلوحيد، : ڏسو. (جيكڎهن سنڌ کان ڌאر كيو ويو، ته אسين قرאردאد پاكستان ڦاڙي ڦٹي كندאسون

۽ אلوحيد جي אيڈيٹر אيترو به لکيو، ته قائدאعظم אنهيَء فيصلي تان هٹڻ وאرو ) ع1947 فيبروري -11
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אن جي، ته سنڌ بلكل عليحدگي جو אعالن كري، هك مستقل رياست جي صورت ۾ ناهي، سوא 
جي ليکك شهزאد منظر אهو حوאلو “ سنڌ كي نسلي مسائل”. پنهنجي بچاَء جي كوشش كري

ڏيندي لکيو آهي، ته جنهن אخبار تحريك پاكستان ۾ وڌي چڑهي حصو ورتو، جنهن جي خدمتن 
رאن پاكستان ٺهڻ کان هك سال جي عرصي אندر كرאچيَء کي پاڻ قائدאعظم سارאهيو هجي، אن پا

جي عليحدگيَء خالف אن قسم جي شديد رد عمل مان سنڌي عوאم جي جذبن کي پهچندڙ صدمي 
يونٹ ٹوڙڻ مهل هك مهم هالئي وئي - אسان کي خبر آهي ته ون) 88 - ص: ڏسو. (جو אندאزو ٿئي ٿو

 مفروضا پکيڑيا ويا ته كرאچي سنڌ کان ڌאر هئي، جنهن ۾ ڀاڙيتو ۽ نام نهاد دאنشورن وسيلي אهي
אسان کي אها به ڄاڻ آهي ته كرאچي صوبا محاذ جي אلطاف . هوندي، ته سنڌ وڌيك خوشحال ٿيندي

 نوאب مظفر کان ويندي پاكستان مهاجر رאبطا كائونسل جي صدر نصرت مرزא تائين، אحمد کان
جيكو سپريم كورٽ ۾ (سين جيالني محسن ڀوپالي تائين، صوبا אردو ديس جي אڳوאڻ فاروق אلح

ليکك ڊאكٹر سليم  جي“ אب سنڌ تقسيم هونا چاهيي”کان ) جي پٹيشن ال وكيل به هوאيم كيو אيم 
۽ “ مهاجرستان لبريشن آرگنائيزيشن” کان ويندي حيدر تائين، אيم كيو אيم حقيقي جي آفاق אحمد

وئا آهن جيكي אن جي ڀتين کي אيم كيو אيم אلطاف گروپ تائين، سڀ جو سڀ ساڳي جڳهه جا ك
אڄ אنهن سڀني جي ڀيٹ ۾ ڦريل دولت ۽ تربيت يافته دهشتگردن . کوکلو كندي، كيرאئڻ چاهن ٿا

جي قوت אيم كيو אيم אلطاف گروپ وٽ وڌيك آهي، جنهن جي ڇانو ۾ پلجندڙ قاتلن، دهشتگردن 
عايت ۽ رليف جي ۽ ڏوهارين کي بنا قانوني چاره جوئي جي ڇوٽ ڇڎيندي، אيم كيو אيم کي ر

  .نالي ۾ هك ڀيرو وري سنڌ دشمن كارروאئي ۽ کليل دهشتگردي جو موقعو ڏنو پيو وڃي
אيم كيو אيم حقيقي گروپ جي جھنڈي هيٺ ڏאکڻي صوبي ال سنڌ دشمن تحريك هالئيندڙ 

ع ۾ ٻڌאيو ته אلطاف 1992آفاق אحمد، جيكو ڇهه سال אڳ تائين אلطاف حسين جي ٻانهن ٻيلي هو، 
אنهي ). ع1992 جوال -12جسارت، : ڏسو. (َغيرملكي آقائن کي كرאچي ڀتي تي ڏيڻ ٿو چاهيحسين 

کان אڳ حيدرآباد ڊولپمينٹ אٿارٹي جي ڊאئريكٹر جنرل تسنيم صديقي جو אيم كيو אيم جي 
آمريكي (چيرمئن عظيم אحمد طارق جي نالي אهو خط، جنهن ۾ هن ٻڌאيو هو ته مسٹر אوكلي 

وאري دوري دورאن سنڌ جي عليحدگي جي موضوع تي سنجيده گفتگو ٿي ۽ جي حيدآباد ) سفير
 گلشن شهباز ۽ خدא كي بستي سان سنڌ يونيورسٹي جو گھيرو كرڻ ۽ حيدرآباد تي قبضو كرڻ ال

 ڊسمبر -14هالل پاكستان، : ڏسو. (شروع كيون ويون ۽ كرڻيون آهن گڎ ٻيون به رهائشي אسكيمون
پي אيم אيس אو ۽ אيم كيو אيم جي אغرאض و مقاصد يعني منشور کي ذهن ۾ رکندي، אي ) ع1989

ُنكتن کي ذهن  ۾ تازو كندي אيم كيو אيم پارאن گذريل لڳ ڀڳ ڏهن ) ۽ ڄاڻايل(جي مکيه 
ورهن جي عرصي تي پکڑيل عملي دهشتگرد ۽ سنڌ دشمن عمل کي نظر ۾ رکي אسان אڄوكن ۽ 

نن، وطن دوست ماڻهن ۽ سجاڳ ذهنن جي آڏو آئينده ٿيندڙ پاكستاني حكمرאنن، باشعور سياستدא
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هك سوאل رکون ٿا، ته نگرאنن پارאن رعايتن ۽ رليفن ۽ אزאلن کان پو، ڇا אيم كيو אيم پنهنجي 
  سنڌ دشمن ۽ دهشتگرد فطرت مٹائي سگھندي؟

  
  )ع1997جنوري - 23 ۽ 22عوאمي آوאز، (

  
  
  
  

ن  ر ِء  ت  ئ  ئران  ردن    د

 
אخبارن جي . ع شروع ٿئي، אڃا ٻه كالכ مس گذريا هئا1997 فيبروري 6 وڳي رאت جو ٻي

َآفيسن ۾ אطالع پهتو، ته אورنگي جي هك ويرאن عالئقي ۾ אڇاليل، سوڙ جي ڇو ۾ ويڑهيل ۽  َ
. ٰאهو كالهه شام تائين جيئري طارق אرتضي جو الش هو. گولين سان پروڻ ٿيل هك الش مليو آهي

جي عهدي تي אورنگي ٹائون جي حد ۾ مکيه طرح ) אيس آ(سپيكٹر جيكو سنڌ پوليس ۾ سب אن
جي حد ۾ אڍאئي ورهين تائين پنهنجي ڊيوٹي אدא كرڻ کان پو رڳو هك مهينو אڳ بدلي كري ٰطارق אرتضي אورنگي ٿاڻي . אمن אمان جي فضا قائم رکڻ ۽ نظردאري كرڻ جي ڊيوٹي ڏيندڙ هو

شام جو چئين وڳي تائين ڊيوٹي )  فيبروري- 5(ربع ڏينهن هو א. مومن آباد ٿاڻي تي رکيو ويو هو
نارٿ ناظم آباد، ( تي سوאر ٿي، پنهنجي گھر 1811ڏئي پنهنجي موٹر سائيكل نمبر كي سي وي 

گھر پهچڻ جو אطالع نه مليو ۽ جاچ باوجود نه لڌو، ته سمجھيو ويو، . روאنو ٿيو) 117، گھر 1بالכ 
ڊאكٹرن جي .  تان جو رאت دير سان سندس الش مليوممكن آهي ته کيس אغوא كيو ويو هجي،

َچار گوليون لڳل هيون، جيكي مٿس سوڙ جي ڇو ۾ جيئرو بند كرڻ کان پو وسايون ويون ِچوڻ موجب سندس بدن جي مختلف حصن تي سخت אذيتن جا نشان موجود هئا ۽ هن جي سسيَء ۾  َ
هك אنتهائي ذهين ۽ دلير ۽ پنهنجيَء هو . ٰطارق אرتضي אڻ پرڻيل، جوאن ۽ سگھارو مرد هو. هيون

. حد ۾ ڏوهارين ۽ دهشتگردن خالف אنتهائي ڦڑتيَء ۽ سرگرميَء سان ڊيوٹي ڏيندڙ پوليس آفيسر هو
 ڏينهن אڳ پنهنجيَء نگرאنيَء ۾ ڇاپو هڻائي אورنگي ٹائون، بالכ ڊي، جي هك خالي پالٽ 14رڳو 

كو אتي دهشتگرد كاروאئين ال ۾ لكايل هٿيارن جو ججھو ذخيرو کوجي كڍيو هئائين، جي
ُهو هٿياربند دهشتگردن ۽ ڏوهارين آڏو جھكڻ يا אنهن جو ڳيجھو ٿيڻ بدرאن אنهن . ُپوريو ويو هو

جي خالف مڑسيَء، دليريَء ۽ ڦڑتيَء سان كاروאيون كندڙ پوليس عملدאر هو، جنهنكري دوست 
  .يار کيس طارق كمانڈو پڻ سڎيندא هئا

، دلير ۽ قانون پسند ۽ دهشتگردن ۽ ڏوهارين جو دشمن ماڻهو ٰطارق אرتضي جهڑو ڦڑتيلو
אن قسم جي ماڻهن جو . دهشتگرديَء ۽ ڏوهن جي سرپرستن ال אک جو كنڈو ۽ روح جو روڳ هو

دهشتگرد ۽ ڏوهاري אهڑن ماڻهن جي وجود کان . وجود دهشتگردن ۽ دهشتگرديَء جو موت آهي
. دن جي تكميل وאري رאهه ۾ رنڈכ سمجھن ٿامقصِهيسيل ۽ ڊنل رهن ٿا ۽ کين پنهنجن غليظ 
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 אنهن عزت الئق پوليس آفيسرن مان هك هو، جن جي بي مثال جدوجھد سبب ٰطارق אرتضي
كرאچيَء ۾ ڊگھن وڳوڙن معيشت، سياست ۽ فصيلت تباهه كندڙ قتالمن، אغوאئن ۽ هڑتالن ۽ ٻين 

 هك حد تائين אمن אمان دهشتگرد كاروאئين کي ٻنجو אچي ويو ۽ نيٺ گذريل ٻن ورهين دورאن
  .جي فضا قائم ٿي سگھي هئي

אمن دهشتگردن ۽ دهشتگرديَء ال موت ثابت ٿئي ٿو، تنهنكري مقعو ملندي ئي دهشتگرد 
گذريل ٻن سالن دورאن دهشتگردن جي ڀاڄوكڑ سردאر . אنهيَء کي تباهه كرڻ جي كوشش كن ٿا

אها אمن ڀري فضا هئي، ڇو ته אن جي پارאن جيكو پٹڻو پئي پٹيو ويو، אنهيَء جو هك وڏو سبب 
كري کين پنهنجي دهشت قائم رکڻ جو موقعو نه ٿو ملي ۽ دهشت جو خاتمو عملي طرح 

هشام אلظفر، . دهشتگردن جي روحاني ۽ مادي ۽ سياسي غالميَء مان نجات جو كارڻ ٿي پوي ٿو
س ۾ ٻڌאيو هو ع تي אسالم آباد ۾ پريس كانفرن1995 جون - 27אيم كيو אيم جي هك دهشتگرد، 

  :ته
. ۾ ڏني ويندي آهي) ڳجھن אشارאتي لفظن(لنڈن کان دهشتگرديَء جي هدאيت كوڊز ”

كرאچيَء ۾ جيكڎهن אمن هوندو، ته چيو ويندو آهي ته אيم كيو אيم ختم ٿي وئي آهي، אن کي 
ال بدאمني وڌאيو، אنهيَء . אنهن لفظن جو مطلب آهي ته دهشتگردي كيو، بدאمني وڌאيو. جيئرو كيو

ته جيئن אيم كيو אيم جي زندهه هجڻ جو אحساس موجود رهي، كنهن کي قتل كرڻو هجي، ته 
אن قسم “ .كجھ كيو”دهشتگردي وڌאئڻ ال אيئن به چيو ويندو آهي، ته “ .אن کي ڏسو”: چيو ويندو

  .جا كي ئي كوڊ مختلف قسمن جي كاروאئين ال مخصوص آهن
ع تي אسالم آباد ۾ ئي پريس كانفرنس 1995 جون - 25 ڏينهن אڳ، 2אنهيَء كانفرنس کان 

عرف كندي אيم كيو אيم جي هك ٻئي دهشتگرد محمد تقي عرف خالد تقي عرف ملك سكندر 
ُڇتو”جيكو عبدאلمجيد عرف “ مامون”   :جو پٹ آهي، ٻڌאيو ته“ َ

ِوאضح حكم مليا هئا، אهو هي هو جيكو كيس كيو، جنهن ال ) جي ٹولي(پهريون ڀيرو אسان  جو ماڻهو نظر אچي، אن جو كيس ) پيپلز אسٹوڊنٹس فيڈريشن(ته جيكو به سنڌي يا پي אيس אيف 
سهيل אكبر אچي אسان کي چيو، ته . كرڻو آهي، جنهن جو مطلب آهي ته אن کي قتل كرڻو آهي

آڱر سان گوليون هالئڻ (جيكي به سنڌي يا پي אيس אيف جا ڇوكرא نظر אچن، אنهن جو هن طرح 
ٹن چئن ڏينهن کان پو خدא دאد كالوني ۾ جيكا אسان جي ... كيس كرڻو آهي) ديجو אشارو كن

مون سان . عالئقي الئنز אيريا جي ويجھو ئي אسان جي سيكٹر ۾ آهي، אسان چار سنڌي قتل كيا
َگڎ نعيم چم، جيكو אڄ كلهه سيكٹر אنچارج آهي، تسليم، مجيد ڌوٻي ۽ نويد، چار پنج ڇوكرא 

  .هئاگڎ ) يعني دهشتگرد(
 ڊرאمي ۾ خالد بٹ جو كردאر אدא ياد رهي ته هي אهو ئي خالد آهي، جيكو ناهيد بٹ جي אيم كيو אيمي

جڎهن ته حقيقي زندگيَء ۾ هن جو ڀاُء نه كجھ ٻيو رشتو رکندڙ كندي، ناهيد بٹ جو ڀاُء ٿيو هو، 
  .هو

  :هشام אلظفر پنهنجيَء پريس كانفرنس ۾ وڌيك ٻڌאيو هو ته
تڎهن كرאچيَء جي مختلف سيكٹر אنچارجن پنهنجيَء نظردאري هيٺ دهشتگردي كرڻ ال كي ان אيم كيو אيم جڎهن אحتجاج جي نالي ۾ دهشتگردي كرڻ جو فيصلو كيو، ع ک1994فيبروري ”
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، جنهن ۾ خالد تقي سان گڎ جاويد אكرم، ثاقب ۽ “خالد تقي بٹ گروپ”אنهن ۾ . ئي گروپ ٺاهيا אهو ٹولو . كلفٹن، ڊفينس ۽ پي آ بي كالوني جي عالئقي ۾ پنهنجون كاروאئيون كندو آهيل آهن، אولڈ سٹي אيريا، لياقت آباد، الئنز אيريا، سوسائٹي،  کن ڇوكرא شام15مجيد ڌوٻي سميت  حقيقي جي ماڻهن جي قتل ۽ אنهن تي فائرنگ ۾ ) אيم كيو אيم(پوليس عملدאرن جي قتل ۽  ي جنرل منصور אحمد چاچا جي قتل ۾ به ملوث אهو ٹولو حقيقي جي ڊپٹي سيكريٹر. ملوث آهي ياد رهي ته پيرپاڳاري جي نياڻي کي به . (سميت بلديا ٹائون جي אيس אيڇ אو جي قتل ۾ ملوث آهيلديه ۾ رينجرس جي كيپٹن ۽ چئن سپاهين ع جي عيدאلفطر مهل ب1994هي ٹولو . گلبهار אيريا آهنڏهه ڇوكرא شامل آهن، אنهن جي كاروאئين جو عالئقو پاכ كالوني، بلديه ٹائون، ناظم آباد ۽ آهي، אن گروپ ۾ אنيس ترכ ۽ אمين ستار سميت لڳ ڀڳ “ فاروق دאدא گروپ”אن کان سوא . آهي ۾ آصف صالح ۽ محمود سميت ڇهه ست “ فهيم كمانڈو گروپ”)... אنهيَء ٹولي ئي قتل كيو هو محمد ”۽ “ אصغر گروپ”، “جاويد مائيكل گروپ”، “جاويد خان گروپ”، “مبين ٹونٹا گروپ”  ...كرאچي جي אڳوڻي אيس אيڇ אو بهادر علي جي قتل ۾ ملوث آهيآهي ۽ نئين  ناظم آباد جي عالئقن ۾ سرگرم אهو گروپ فيڈرل بي אيريا، نارٿ كرאچي ۽. ڇوكرא شامل آهن ياد رهي ته . (۽ אهو گروپ אورنگي ٹائون ۽ قصبه كالوني جي عالئقي ۾ وאردאتون كندو آهيجنهن ۾ אحترאم אلحق، كمال אنصاري تارא، آصف حسين، ظفر ظفرو سميت ڏهه ڇوكرא شامل آهن “ گروپخالد אنجم ”۽ אنهن جي كاروאئين بابت ڄاڻ ڏيندي هشام אلظفر وڌيك ٻڌאيو ته “ شاهه گروپ سڀني گروپن کي كاروאئين جي هدאيت )... ٰطارق אرتضي אنهيَء ئي عالئقي ۾ قتل كيو ويو آهي ِאيم كيو אيم پنهنجي هك هٹ لسٹ . نديم نصرت پهچائيندو آهيدهشتگرديَء جون سموريون هدאتيون אلطاف حسين جي حكم تي، عام طرح سندس سيكريٹري مركز کي . وٹان ملندي آهي) نائن زيرو يعني אلطاف حسين جي گھر( אنچارجن ۽ مركز سيكٹر ِ)Hit list (אن هٹ . رکندي آهي   .لسٹ جي منظوري به باقاعدي لنڈن کان אلطاف حسين ڏيندو آهيپارٹي ۾ ويندڙ ۽ אهي ماڻهو شامل هوندא آهن، جيكي אيم كيو אيم جي خالف كم كندא آهن، אن אيم كيو אيم ڇڎي كنهن ٻي عملدאر، אيم كيو אيم جا سياسي مخالف، لسٹ ۾ گھڻي ڀاڱي پوليس 
ٿيو آهي ۽ אنهيَء ۾ به كو ٰאنهيَء ۾ كو به شك ناهي ته خالد אرتضي دهشتگرديَء جو شكار 

شك ناهي، ته نگرאن حكومت نه رڳو دهشتگرديَء، قتل ۽ אغوא جھڑن ڏوهن ۾ ملوث كيترن ئي 
دهشتگردن کي אليكشن کان אڳ آزאد كيو هو، پر אهي ۽ ٻيا سوين روپوش رهندڙ دهشتگرد پڻ 

هو، אيتريقدر َسندن من وڌيل . אليكشن وאرن ڏينهن ۾ كرאچي جي روڊن تي ڇيك گھمندي ڏٺا ويا
אليكشن وאري ڏينهن אيم كيو אيم جي ڌڙن حق پرست ۽ : جو بي بي سي جي رپورٽ موجب

َحقيقي جا دهشتگرد پوليس، رينجرس، ۽ ملٹري جي پهري باوجود کلي عام هك ٻئي جي ووٹرن 
َنڄاڻ، حكمرאنن جون אهي كهڑيون مصلحتون . کي אغوא كندא ۽ تشدد جو نشانو بڻائيندא رهيا

 قانون کان مٿاهان ٿي ۽ قانون جي لتاڙ كندي، אنتهائي אنسان دشمن ڏوهن ۾ ملوث آهن، جو
دهستگردن کي به אيڎو ته ڇڑوאڳ ڇڎين ٿا، جو خود قانون جا محافظ عملدאر به אنهن جي گولين ۽ 

  !عذאبن جو نشانو بڻجيو وڃن
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ًبيشك نه كيو هجي، پر دهشتگرديَء کي چٿي سنڌ جي رهاكن کي نسبتا אمن ڀري فضا ٺاهي ڏني אختيار كيل بدناموس אٺين ترميم جو سهارو وٺي، אن حكومت کي ڊאٿو ويو، جنهن ٻيو كجھ جي ماڊل ڊكٹيٹر حكمرאن جنرل ضياَء پارאن پنهنجي صدאرتي عهدي کي طاقت ۽ ڊيگھ ڏيڻ ال تان אهي نگرאن אن صدאرتي حكم جي نتيجي ۾ پاكستان جا وאڳ ڌڻي بڻيا جنهن ۾ پاكس
پنهنجي אن אلزאم جي پوئوאري ۾ אهي كورٽ ۾ كو جوڳو . قتل ٿي ويا هئا“ ماورאئي عدאلت”مهل فاروق دאدא ۽ فهيم كمانڈو جهڑא كي ئي ڄاتل سڃاتل ۽ سوين ماڻهن جا قاتل دهشتگرد ير ڀٹو جي حكومت کي ختم كرڻ مهل هك אلزאم אهو به آندو ويو، ته אن جي אقتدאر بينظ. هئي   آزאد كيو وڃي؟“ ماورאئي عدאلت”ڙ دهشتگردن کي جو سندن زندگيون، سهارא ۽ گھر אجاڙيندجو شكار ٿي تباهه ٿي ويا، אنهن کي אنصاف كير پلئه وجھندو؟ ڇا אنهن سان אها ناאنصافي ناهي، رڳو אن كري مارجي ويا، جو אهي دهشتگردن جا پوئلڳ نه هئا ۽ אهي گھرאڻا جيكي دهشتگرديَء ليون هالئي رهيو هجي، پر אهي بيگناهه شهر وאسي جيكي نه گھرجي، توڙي جو אهو پوليس تي گوسڀ شهر برאبر آهن ۽ אنهيَء كري سندن چوڻ موجب كو هك به دهشتگرد אنهيَء حالت ۾ به مرڻ توڙي جو چيو ٿو وڃي، ته قانون جي نظر ۾ . ُپارאن אهڑي كوڙي پروپئگنڈא کي سهارو ملي ويوپر سندن אنهيَء אلزאم دهشتگردن کي אخالقي قوت پهچائي ۽ אنهن ثبوت پيش نه كري سگھيا، 

دهشتگردن کي ڏنل ڇوٽ جو نتيجو گذريل پندرهن ڏينهن جي אخبارن ۾ آيل אنهن ڏهاكو 
  .کن خبرن مان ٿي وڃي ٿي، جيكي وڌندڙ دهشتگرديَء جي وאقعن کي بيان كن ٿيون

مت אقتدאر جي ع تي نيون چونڈون ٿيون ۽ چند ڏينهن کان پو نئين حكو1997 فيبروري -3
هن אالهي بخش سومري جي . كرسيَء تي ويهندي، جنهن جو چونڈيل سربرאهه نوאز شريف هوندو
تي مشتمل هك كميٹي تيار  سربرאهي هيٺ لياقت جتوئي، حليم אحمد صديقي ۽ ميان אعجاز شفيق

د אنهيَء مقص. ( سان سنڌ ۾ حكومت ٺاهڻ ال ڳالهيون كنديجيكا אيم كيو אيم. كري ڇڎي آهي
  .)سان هك كميٹي پ پ پ پارאن به تيار كئي وئي آهي

 فيبروري تي بي بي سي کي אنٹرويو ڏيندي، אيم كيو אيم אلطاف -4چونڈن ۾ کٹندي ئي 
) ن(حسين پارאن مقرر كيل رאبطا كميٹي جو אڳوאڻ אجمل دهلوي چئي چكو آهي، ته مسلم ليگ 

 شريف אسان جي خالف فوجي آپريشن نوאز. کائي چكا آهيون“ دوکو”۽ پ پ ٻنهي سان אتحاد ۾ 
هاڻي . قتل كرאيو“ ماورאئي عدאلت”كاركنن کي “ بيگناهه”شروع كيو ۽ پ پ پ אسان جي 

ڏوهن جي ”جيكا ڌر אسان جا مطالبا مڃيندي، پنهنجن אڳوڻن . َٺكي ٺوكي אتحاد كندאسين
َء سان אتحاد كرڻ تي عمل كندي، אنهي“ طي كيل فيصلن”وٺندي ۽ آئينده אيماندאريَء سان “ معافي

  .۽ گڎجي حكومت ٺاهڻ بابت ويچاريو ويندو
ٰ فيبروري تي شام جو طارق אرتضي، هك دهشتگردي مخالف پوليس عملدאر، אغوא ٿيو ۽ -5 هك حياتي قانون جي نگهباني كندي .  فيبروري جو سج אڀرڻ کان אڳ قتل كيو ويو-6

َي ڇو ۾ گولين سان پروڻ ٿيل الش َسوڙ ج. دهشتگرديَء جو کاڄ ٿي ۽ وڌيك هك گھر אجڑي ويو َ
آهي، خبر ناهي אهڑא كيترא تحفا ڏنا ويندא، پر “ تحفو”نئين حكومت ال دهشتگردن پارאن هك 

ته אهي پنهنجن مخصوص  ٰطارق אرتضي جو الش وقت جي حكمرאنن آڏو هك وڏو سوאل به آهي،
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ترא دهشتگرد آزאد كندא،  قانون جي لتاڙ كندي، אڃا كيمصلحتن جو شكار ٿي، پنهنجي ئي جوڙيل
  אنهن کي كيترو ڇڑوאڳ ڇڎيندא ۽ אنهن جي سردאر آڏو كيترو جھكندא؟

۽ خاص كري سنڌ جا אمن پسند ۽ قانون پسند رهوאسي ۽ قانون جا باאصول محافظ 
كيستائين سندن אنهن مصلحتن جي אڏي تي قانون دشمن دهشتگردن جي گولين جي ڀيٹا ٿيندא 

  رهندא؟
  

  )ع1997وري فيبر-19برسات، (
  

 
 
 

  د 

  

  

ابئس  ر و  

  سندא رهوڏكتابن ال وڌيك 
www.abbaskorejo.com 

 

 


