
 

 

 

 تحقیق پر تنازعہ کے کشمیر میں خط کھلے ایک    نام   سربراہ کے متحدہ اقوام 

  کے سکالروں اور دانشوروں  والے رکھنے تعلق  سے ممالک مختلف  والے کرنے

    نے[   KSCAN’    ] ورک نیٹ    ایکشن  اینڈ کنسلٹیٹیو    سکالرس کشمیر‘ گروپ  ایک

  طور جبری   اور  پامالیوں کی حقوق  انسانی    سنگین  ہوئی   ابھرتی میں  کشمیر

 نسل  اور عام قتل  ممکنہ  اور کوششوں کی کرنے تبدیل کو تناسب کے آبادی  پر

 مداخلت فوری پر بنیادوں ہنگامی سے  متحدہ  اقوام  نظر پیش کے  خطرہ کے کشی

  ہے۔ گئی  کی اپیل کی

[ جو  تنازعہ  کشمیر KSCAN]    ’یکشن    نیٹ  ورک کشمری ساکلرس    کنسلٹیٹیو  اینڈ   ا‘   

ےس متعلق   ممکنہ  حل  پر  تحقیقات کرنے  واال  ایک  ادارہ   ہے  ےس وابستہ   دانشوروں  

نے      اقوام   متحدہ رسبراہ    اور  انےک  ساتھ   کام  کرنے  واےل ایےس   ذییل   اداروں  ، جن ےک 

اور  قتل عام     ےس  تحفظ   فراہم کرانے  کوشش  کرنا ہے     ذمہ   دنیا   میر   نسل کشی 

ے  ےک نام ایک   کھےل   خط   میر  لکھا   ہے   اور  اقوام متحدہ   یک سالمتی کونسل  ےک  اراکیر

کہ   ‘  ہم   سب  نے   کشمیر  ےک  دیرینہ  تنازعہ  ےک  تناظر میر   تحقیق  کرنے ےک بعد   

،  عمرانیات   اور  سیاسیات    یک  بنیاد    پر    موجودہ   بگڑتی   اسیک  تاری    خ ،    ثقافت

ہوتی   صورت حال   اور   تشدد یک وارداتوں  ےک حواےل  ےس   مقاالت  لکھے  ہیر  ۔  تنازعہ 

کشمیر  ےس متعلق  ہماری   تحقیق        اس ےک تاریخے تناظر  میر اس  خطہ پر مرتب ہونے 

ے  االقوایم   واےل  اثرات   یک روشتے     میر     اس  تنازعہ ےک ممکنہ  حل ےک بارے میر   بیر

سطح  پر   یک   جاتے  وایل   مصالحانہ کوششوں کا بیھ  احاطہ  کرتی ہے ۔ اس طور   پر  یہ 

تحقیق    کشمیر  پر   پالیش  سازی   کرنے  وایل  حکومتوں اور اداروں  یک   مددگار   ثابت  

۔   ہوسکتی  ہے
 

:   اس  ے  ذیل میر درج ہے  کھےل خط  کا مکمل میی
ب انتونیو   گ تریس  صاحب] 

ٓ
[  سیکرٹری جنرل ، اقوام António Guterres۔۔ عزت ما

 متحدہ
ب  اداما ا  ڈینگ   صاحب]

ٓ
[ مشیر خصوصی سیکرٹری جنرل Adama Dieng۔۔۔عزت ما

برائے ممانعت  نسل کشی ، برائے  ممانعت  نسل کشی  و اقدامات تحفط،  اقوام متحدہ دفتر 
 و اقدامات  تحفظ   



 

 

ب  محترمہ  کیرن  سمتھ    صاحبہ ]
ٓ

[ معاون خصوصی  سیکرٹری Karen Smith۔۔عزت ما
جنرل ، اقوام متحدہ برائے برائے   انسداد نسل کشی  و اقدامات  تحفط  و  امورات  استقبالیہ 

 و تشریفات
ب  اراکین   سالمتی  کونسل ،

ٓ
 اقوام متحدہ ۔۔۔و دیگر عزت ما

   

ات  عایل  مقام    حضے

بادی ےک تناسب          
ٓ

پ   ےس  مقبوضہ  جموں و کشمیر    میر   نسل کشی    اور  ا
ٓ

ہم   ا
ی نقل مکاتے   ےک  بادی یک جیر

ٓ
ی طور پر   تبدیل کرنے ےک اقدامات    اور  مقایم ا کو جیر

عبوری مداخلت یک  اپیل کرنی ہیر ۔   خطرات  ےس  تحفظ فراہم کرنے کئی     فوری  طور  پر   
ی طور نقل مکاتے  پر  مجبور کرنا    اور  انیک   بادی کو جیر

ٓ
طاقت ےک استعمال ےس مقایم ا

ے االقوایم  قانون  اور  جینیوا کنونشن  بادیوں  کو  بسانے کا  عمل  بیر
ٓ

جگہ  اور  عالقوں  یک  ا
اور ایےس اقدامات یک مذمت اقوام  یک خالف ورزی ہے   ۴۹ےک  چہارم  کنونشن  یک دفعہ  

متحدہ ےک  ذییل کمیشن برانی  ممانعت    امتیاز   نسل کشی       و  تحفظ  اقلیات  نے بیھ  
۔   یک ہے

بھارت ےک  زیر  تسلط  مقبوضہ جموں و کشمیر    میر  پہےل ےس   یہ   موجود          انساتے  
ے ا صورتحال  میر   ی   پیدا     ۲۰۱۹اگست/  ۵حقوق  یک انتہاتی سنگیر ء  ےک بعد  ےس  کافے  ابیی

ہوچیک   ہے   جب   ےس   بھارتی   حکوت  نے  یہاں ےک باشندون  کو بنیادی  اور   کلیدی  
حقوق ےس محروم کردیا   ہے  اور  اپنے   فوجر   تسلط  کو   مزید  مستحکم   کرنی  ہونی    

بادی   پر    اجتمایع  تعزیرات اور 
ٓ

قید   و بند صعوبتوں  میر   اضافہ   کرنے   یک     مقایم   ا
مہم  پر عملدرامد  کیا  ہے  اور   بھارتی حکومت  نے  اب   ایش  پ الیسیوں  پر عمل  کرنا  

وع  کیا ہے جو مقایم مسلمانوں کو  ترک سکونت    پر   مجبور   کرےک   انیک   جگہ    رسی
  بھارت  ےس غیر مقایم  ہندوؤں یک کشمیر   

ی
 ےک  اندر منتقیل ےک  منتج  ہویک

یہ  ممکنہ طور   پر    ایک     بدترین  صورت  حال ہے   جسکا      خدشہ    واقعا ت پر  
نظر  رکھنے واےل  مبضین  کچھ عرصہ ےس  ظاہر کرنی  رہے  ہیر   اور وہ         اب وہ  

یہ  پالیسیاں    فے الواقع   پہےل     حقیقت  بن  چےک    ہیر  ۔ اس   تناظر میر  دیکھا  جانی   تو 
ےس  موجود  نسل کشی ےک خطرات  میر  اضافے      کا  باعث  بن  چیک    ہیر  ۔ اسےک   ساتھ   

یہ  بھارتی  حکومت دنیا  ےک سامئے     ایک ایسا     بیانیہ     تیار  کرنے  میر مضوف  ہے   
ے  االقوایم   طور  پر  مسلمہ  تنازعہ ےک  پرامن  حل  یک  جس  ےس   اس   دیرینہ   بیر

کوششوں کو  ناکام  بنایا   جاسےک   اور     مقبوضہ جموں و کشمیر ےک عوام  کو    اپنے   
بنیادی  انساتے  حقوق  ےس   محروم  رکھا  جاسےک    ، انمیر  انکا   بنیادی  حق،   ‘ حق  خود 



 

 

، جسکو   اقوام  متحدہ  یک    سالمتی  کونسل  یک  متعدد   ارادیت ’  بیھ شامل  ہے
(, قرارداد 1948جون  3) 51( , قرارداد 1948اپریل  21) 47قراردادوں  مشمول ) قرارداد 

(, 1952دسمیر  23) 98(, قرارداد 1951نومیر  10) 96(, قرارداد 1951مارچ  30) 91
م  کیا گیا ( میر  تسلی1957دسمیر  2)  126( اور قرارداد 1957جنوری  24) 122قرارداد 

۔   ہے
ےس  فوجر  تسلط  میر  نافذ  کئی   گئی     مکمل      2019اگست  ،  4کشمیر  ےک  عوام 

وس   نے   حال  یہ     ں   حالیکہ   جناب  گیی
ٓ

   گذار   رہے   ہیر ۔  در ا
ی

محارصہ میر      زندیک
دنیا  ےک     عالیم   سطح    پر     سبیھ    دشمنیوں اور  کشیدگیوں  کو  ختم  کرےک 

رہنماٗوں کو   عالیم  وباتی  صورت حال پر توجہ  مرکوز  کرنے یک اپیل یک تیھ لیکن  اسےک  
برعکس  بھارتی   حکومت  نے       موجودہ   وباتی   صورت    حال  کو  پاکستان   ےک   

  میر اضافہ  کرنے ےک لئی  استعمال  کیا  ہے  جس  ےس  کشمیر  میر 
ی

رہنے    ساتھ     کشیدیک
بادی یک   بقاء  اور  وجود     ےک  لئی  خطرات  مزید  بڑھ گئی  ہیر ۔  بھارتی  

ٓ
وایل  شہری  ا

یوں ےک  خالف    حکومت  نے  وباتی  صورت  حال  کا   ناجائز   فائدہ   اٹھانی   ہونی   کشمیر
ے  کردی  ہیر  جن ےس ان  ےک لئی  خطرات    بڑھ  گئی  ہیر ۔    اپتے  دشمنانہ   کاروائیاں    تیر

یوں   پر    اپتے     ظالمانہ گرفت  کو   مضبوط  کرنی  ہونی     ۲۰۱۹اگست   ےک  بعد    کشمیر
صحت  عامہ کا  خیال رکھنے ےک   بہانے  مقایم   آبادی  کو   محصور  کرےک  ان  پر  اپتے     

نے   عوام دشمن    گرفت  مزید  سخت  کتدی  ہے  ان حاالت میر بیھ    بھارتی   حکومت 
کاروائیوں کا سلسلہ  دراز  کرنی  ہونی    عوام  کو  امداد   پہنچانے  واےل امدادی  کارکنان  تک  

کو  بیھ  نہیر بخشا    اسےک  عالوہ       شہریوں  اور  صحافیون کو گرفتار اور   ہراسان  
ے  ۔     مسلح  کرنے ےک  بعد      تعزیرات  عائد  کرنے  ےک  اقدامات  میر  تیر ی التی  ہے

بادی ےک  گھروں 
ٓ

ے ا مزاحمت  کرنے واےل نوجوانوں کو    ماورانی قتل کرنے ےک عالوہ     سویلیر
الکتوں کا سلسلہ   بیھ   دراز ہوتا جارہا  ہے   یک  مسماری ےک  ساتھ    متعدد شہریوں   ہ

ے  اور   یہاں  تک  کہ  اب   کشمیر ے  عوام  کو     اپنے  عزیز       مہلوک ے  و تکفیر ے   یک  تجہیر یر
تعزیت  کرنے  ےک  حق ےس  محرو م کردیاگیا   ہے ۔ عالوہ ازیں  مواصالتی  مقاطعہ  نافذ 

کرےک   مشکل ترین حاالت  میر رہنے واےل  شہریوں  یک  زندگیوں کو مزید  مخدوش  بناکر  
ی نقل آبادیاتی  ےک عمل   کو فروغ دیا   جارہا    ہے ۔  انکو  نقل  مکاتے  پر  مجبور  کرےک  جیر

 

 کلیدی  سیاق و  سباق 

مقبوضہ  جموں و کشمیر   ایک  ایسا  عالقہ ہے جو  بھارت  ےک نو آبادیاتی    تسلط  ےک    
ے االقوایم تنازعہ  ہونے ےک باوجود     تحت     ہے ۔ یہ   ایک  طویل عرےص ےس چل  رہا   بیر

بادی       کا   مسئلہ  ہے  شدید   فوجر محارصہ  ےک   تحت    
ٓ

رہنے  وایل     ایک محصور   ا



 

 

ماجگاہ    بنا    ہوا   ہے ۔  یہ   دنیا میر سب 
ٓ

ے االقوایم  کشمکش   یک   ا جو    مقایم اور  بیر
ےس طویل چلئے وایل جمہوری  حقوق  ےک  حصول  یک ایک  ایش    تحریک    کا  مسکن  

ائل ) یعتے  بھارت اور پاکستان یک ریاستوں یک تشکیل ےس بیھ  ہے  جو  بیسویں صدی  ےک  او 
وع ہوتی  اور اب بیھ   جاری و ساری  ہے . اس مقبول عوایم  تحریک  کا    مقصد   پہےل(   رسی

بنیادی طور  پر مسلمانون  ےک ساتھ  روا رکھے گئی   امتیازی سلوک کا  ازالہ کرنے یک کوشش 
 ،  ثقافتی  ،   شہری  اور  سیایس حقوق  جن میر حق   کرنا  اور انےک    اقتصادی ،  سماجر 

،  کا   حصول    ہے ۔ مقبوضہ  جموں و کشمیر  میر  بھارتی   خود  ارادیت   بیھ شامل ہے
حکومت نے  بحثیت  ایک قابض قوت  ےک   ، پچھیل    کتی  دہایئوں  ےس  ایک         منظم  

زیوں اور    جرایم  کا  ارتکاب کرنے  یک  ایک  مہم    طریقہ   پر   انساتے  حقوق  یک    خالف ور 
وری  اور ارتکاب ےک لئی  فوج   ےک تحت  چالنی جانے 

ٓ
پر  عمل  کیا  ہے ۔  ان  جراٗیم یک  عمل ا

واےل ا داراتی  نظام  کو   تشکیل دیا  گیا ہے جسمیر  ریاستی  سطح   پر اطالعات کو دبانے اور 
ظام   کرےک  ان زیادتیوں اور  ان میر ملوث افراد  کو     قانوتے  حقائق کو مسخ کرنے کا  انت

جواز  فراہم کرےک ناجائز  تحفظ  فراہم کرنا  بیھ  شامل  ہے ۔ اسطرح   عوام ےک بنیادی  
حقوق جنمیر  آزادئ رانی اور   اجتماع کرنے ےک حق   یک نفے کرنی ہونی    آئیتے  جمہوریت 

۔اور قانون یک حکمراتے  کا    ڈھونگ رچانے   کا  فریب بیھ برقرار ر کھا  جاتا ہے

بھارتی  حکومت  اور اسےک ماتحت  محکموں اور اداروں   ےک ذریےع    جموں و کشمیر ےکے 
باشندوں      ےک بنیادی انساتے حقوق یک  شدید ترین   خالف ورزیوں  کا  ارتکاب اسیک  ان  

ے االقوایم  ذمہ داریوں یک نفے ہے جو   ا س نے   اقوام متحدہ یک سالمتی کونسل    ےک بیر
سامئے کئی گئی وعدوں  ےک ذریےع  تسلیم یک  ہیر   اور اس موضوع  پر   سالمتی کونسل  یک  

درجن  ےس زیادہ   قابل اطالق  قراردادیں  اور    قوام  متحدہ  ےک  کمیشن برانی ہند و پاک    
ے االقوایم  ان ے  ےک تحت عائد ذمہ داریاں    یک  قراردادوں ےک عالوہ    بیر ساتے حقوق  ےک قوانیر

ے  االقوایم  معاہدہ  برانی  شہری و  بیھ شامل ہیر ۔ عالوہ  ازیں  ان  ذمہ داریوں  میر  ‘ بیر
سیایس  حقوق ’  ‘معاہدہ برانی انسدادہمچو قسم    نسیل تعصبات ’ ، جینیوا کنونشن   اور  

، جنمیر  متنازعہ  فیہ  معاہدہ الحاق    جسےک    دیگر معاہدات ےک تھت عاید  ذمہ داریاں
بنیاد پر بھارتی  حکومت    جموں و کشمیر  ےک نا عالقہ پر  اپنا   د عوٰی    پیش کرنے یک 

۔ ۔   بھارتی  حکومت   ایش شدید ترین انساتے  حقوق بار بار دہراتی  جانے  کوشش کرتا  ہے
دار ہے    جنےک   دستاویزی ثبوت    دنیا  ےک   وایل   یک  خالف ورزیوں  ےک لئی  بیھ  ذمہ

سامئے  موجود   ہیر   ان میر اقوام  متحدہ  ےک  ہاتی کمشیے برانی انساتے حقوق ےک دفیی   یک  
  جرایم ’   

ی
مرتب یک  ہوتی رپورٹ  بیھ  شامل ہے ، جنیک  رو ےس ایےس اقدامات  شدید ‘ جنیک

ی    ح  میر آنی ہیر  جو بھارتی  مقبوضہ  جموں و اور ‘ انسانیت ےک خالف جرائم ’ یک  تشی 
کشمیر  یک  مسلم آبادی ےک خالف انجام پذیر ہونی ہیر ۔    پچھیل  کتی  نسلوں ےک ساتھ 



 

 

کئی گئی   دہائیوں ےس   کئی گئی  ان  جرائم  ےک مجمویع اثرات  بہت یہ   گھناونے اور  بھیانک  
 نتائج ےک حامل ہیر ۔ 

ھارتی  حکومت   نے  مقبو ضہ  جموں و کشمیر        ےک باشندوں ء کو  ب  2019اگست   5 
ے االقوایم ذمہ داریوں یک مزید خالف ورزی کرنی  ہونی      غیر  متوقع   ےک  تئیر     اپتے بیر

اور   غیر  معمویل  اقدامات  اٹھانی  ۔ اگرچہ   بھارتی  مقبوضہ  جموں و کشمیر  ےک باشندوں  
 پروا  نہ  کرنی ہونی   اور  بھارتی  حکومت یک   جموں و  کشمیر ےس ےک آئیتے ذمہ داریوں یک

ے االقوایم  سطح پر کئی گئی   وعدوں   یک  بیھ رصی    ح  خالف ورزی ہے ۔    ان  متعلق بیر
 :  اقدامات ےک نتیجر  میر ظاہر  ہونے واےل  کلیدی    اثر ات  اسطرح   ہیر

ےک نفاذ     ےس  بھارتی   مقبوضہ  ریاست  ؍ ’۲۰۱۹•‘ جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ      
جموں و کشمیر  یک  ریاست   یک یکطرفہ  اور غیر قانوتے  تقسیم  اور   حےص   بخرے   کرےک  

یت یک ریاست کو تحلیل کرےک اسےک   تشخص  کو   ختم   کرنا    اورریاست   ، واحد مسلم اکیر
ے  ، پرچم اور  رسبر   اہ ریاست ےک عہدہ   یک منسوجے  ؛جموں و کشمیر  ےک  علیحدہ آئیر

•  تنظیم  نو  ےک نام  پر   بھاریت  ریاست   یک  زمیتے  حدود  میر     تغیر  و تبدل کرےک اسیک  
غیر  قانوتے تقسیم در  تقسیم  کا  ہدف  اس یک مسلم آبادی ےک  اثر و رسوخ کو  کمزور کرےک     

 انکو      نر  اختیار    بنانا   ؛
مقبوضہ   جموں و  کشمیر   پر    بھارت   یک  مرکزی  حکومت  کا    براہ  راست   •  بھارتی 

ول  کا  خاتمہ  ؛ ول     اختیار    کرنے ےک  بعد  انتظامیہ پر  برانی نام  مقایم کنیر  کنیر

لداخ اور کرگل ےک مسلمانوں کو   ووٹ   دینے   ےک  حق  ےس  مکمل طور پر   محروم  کرنا  ●
 ؛

مہاجرین اور    سیایس   وجوہ    پر  جالوطن   افراد   کو   قانوتے   طور      ریاست ےک ●
نے  ےک حق  ےس محروم  کرنا؛

ٓ
 واپس    ا

• مقایم باشندوں کو  ملکیت اور   رسکاری    مالزمتوں  اور ر وزگار تک رساتی ،  تعلییم   ●
 محرویم ؛  اداروں  میر داخلہ  ےک مواقع تک رساتی  ےک تاریخے   تحفظات  ےس

ے  یک   ملکیت  کا نظام      منہدم  کر ےک       ● بھارتی  مقبوضہ  جموں و کشمیر  میر     زمیر
 اسےک   نتیجر   میر    اسیک   معیشت  یک   تبا یہ ؛ 

 

بھارت ےک زیر انتظام  جموں و کشمیر  ےک حاالت  پر نظر  رکھنے  واےل  ماہرین                 
سمجھنی ہیر  کہ  بھارتی  حکومت نے  ایک  طویل المدتی  منصوبہ  ےک  اس بات کو بخوتر  

ی   مقایم  مسلمان آبادی  کو دبانے اور جیر تحت     بھارت ےک زیر انتظام  جموں و کشمیر
طور پر  انیک آبادی  ےک  تناسب  کو ہندٗوں   ےک    حقمیر   تبدیل کرنے ےک لئی  غیر  معمویل 



 

 

ول  حاصل  کرلیا ہے  جسکو  وہ  بھارت ےک زیر انتظام  جموں و نوعیت   کا  غلبہ  اور    کنیر
ےک  لئی    حتیم حل  مانتی  ہے   کشمیر

ء کو بھارت ےک زیر انتظام  جموں و کشمیر میر  اٹھانی گئی غیر معمویل ۲۰۱۹/ اگست  ، ۵
کامیاتر    اقدامات  کو  ہندو انتہا  پسند  ‘ ہندوتوا’  تحریک  یک   طویل عرصہ  ےس  طلب    

تصور  کیا  جاتا  ہے ۔  یاد  رہے کہ    ‘ ہندوتوا’ یک تحریک ایک تشدد پسند ، وحشیانہ 
مسلم  کش  ،  انتہا  پسند   قوم پرستی  یک حایم   تنظیم ہے  جس نے  ہندوستان یک 

سیاست پر غلبہ  حاصل کرلیا ہے ۔ تقسیم  ےک بعد ےس ،   بھارت ےک زیر انتظام  ریاست  
کشمیر   یک   خود مختاری  اور  مسلمانان جموں و کشمیر ےک حقوق      ‘ جموں و  

ہندوتوا’  تحریک کا   خصویص  نشانہ اور  جنون رہا   ہے ۔ تقسیم ےک بعد ےک دور میر     ‘ 
ہندوتوا’  جماعتیر    اس بات پر  زور دیتی   ریہ ہیر کہ  جموں و کشمیر  بھارت کا  اٹوٹ 

، اور ‘دستاویز  ے میر دی گتی   ضمانتوں ےک  تحت    انگ ہے الحاق ’ اور  بعد  میر   آ ئیر
جموں و کشمیر یک خود مختاری  ہندوستان   یک   رسدار ی  اور خودمختاری  ےک  متضاد 

ہونے یک وجہ  ےس      جموں و کشمیر  ےک  بھارت ےک ساتھ مکمل  انظمام کا  مطالبہ  کرنی 
،  دوہرے پرچم  ا ے ور دوہرے رسبراہان   کو ختم   کرنے  کا مطالبہ  کرتی ہونی  دو ہرے آئیر

ریہ۔   ہندوستان  یک  سیاست میر     اسوقت ےک  سیایس  افق پر موجود    سبیھ   
ام  کرنی تھے  تاکہ   مرکزی  دھارے میر شامل  سیاستدان  اس    حیثیت  کا  بظاہر  احیی

ے االقوایم  سط ح پر  کئی گئی وعدوں کا  بھرم  رکھا بھارت  ےک جموں و کشمیر ےک تئیر   بیر
گتی  اور اب 

ٓ
جاسےک۔  لیکن  حال یک  دہائیوں  میر  بھارتی   حکومتوں  ےک  رویہ میر  تبدیےل ا

چاہے وہ   قویم دھارے میر شامل  سیکیولر پارٹیوں  یک  حکومت ہو  یا    ‘ ہندوتوا’ نواز   
وا’  تحریک  ےک نظریہ  ےس یہ متفق نظر پارٹیوں یک حکومت  ہو   انیک    سوچ     ‘ ہندوت

آتی ہے ، جو  اس بات پر زور  دیتی ہیر  کہ  جموں و کشمیر  بھارت کا  اٹوٹ انگ  ہے ، اور   
باھرت ےک زیر انتظام   جموں و کشمیر ےک  مسلمانوں کو اپنے  حقوق   یک  جدوجہد  کرنے 

لیل کا نشانہ  بنایا  جاتا ہے ۔ اسطرح  ہر  اور انےک لئی آواز  اٹھانے  یک پاداش میر  بدترین  تذ
قسم  تشدد ، ظلم و ستم  اور  حقوق  یک  پامایل  یک   کاروائیوں کو       انتہا پسندانہ   

نعروں اور  دالئل  ےک  تےل   دبایا    جاتا  ہے    اور  اسکو   ‘ دہشت گردی’ کا نام  دیکر  ہر  
ام  دیکر    دبایا  جاتا ہے ۔  بھارتی   آئن  یک       دفعہ  قسم ےک اختالف  رانی کو  بغاوت  کا  ن

’   ۲۰۱۹۔  اے    یک  منسوجے  ےک بعداور   ۔‘ تنظیم  نو  ےک  قانون  ۳۵اور   دفعہ    ۳۷۰
ے  ےک  بر خالف ،   ے االقوایم  قوانیر ےک نفاذ ےک بعد  موجودہ ‘ ہندوتوا’  حکومت  نے    بیر

و کشمیر  ےک  بھارت میر انظمام  کو   جواز  بخشئے یک  بھارت ےک  زیر انتظام  جموں 
 کوشش یک ہے  ۔

ےک بعد  ،  کشمیر میر ایک  نام نہاد      جمہوی   حکومت  ےک  تحت  تاری    خ    ۲۰۱۹اگست 
دن تک چال   اور  اسےک    ۲۱۳کا  طویل  ترین   مواصالتی   مقاطعہ   دیکھنے  کو مال ہے  جو  



 

 

نیت  کو   وقفہ   وقفہ   ےک   بعد بحال رکھا   گیا   اور  جر   سپی۲بعد  رصف    ڈ ےک  انیی
بہت  یس    سائیٹون کو ممنوع قرار  دیکر  اسےک  اور  سخت  ترین  نگراتے   ےک تحت رکھا 

نیت  یک رساتی  کو حکومت  گیا ہے ۔  ممنوعہ    سائْیٹوں   ےس رابطہ  یک  پاداش میر    انیر
بند کیا جاسکتا  ہے  ۔ ہزاروں افراد  کو    قید  کردیا گیا ہے    یک طرف ےس کش بیھ وقت

اور ان میر ےس   اکیر  بشمول  نابالغ  اطفال  ،   معمر اور  بزرگ  اور معذور  افراد    ہنوز    
زیر   حراست  ہیر  جنکو  اکیر      بھارت ےک زیر انتظام  جموں و کشمیر ےس  سینکڑوں 

۔  زیر حراست  تشدد اور  کلومییی    دور      پ ر ہجوم  جیلوں میر   زیر حراست رکھا گیا ہے
الکتوں کا ال متنایہ سلسلہ  جاری ہے اور ایش  کاروائیوں  کو    ریاست  کا   تحفظ  اور   ہ

پشت   پنایہ  میش ہے ۔ مقایم  معیشت  با لکل   تباہ  ہوچیک ہے  اور مقایم  آبادی  اپتے 
   گذار  نے   معایسی   بقاء یک  جنگ

ی
لڑریہ ہے اور  شدید   ذہتے  دبا  و  اور  تناو  میر زندیک

۔  ابالغ   عامہ  ےک ادارواں کو  آزادانہ طور پر کام نہیر کرنے دیا جارہا ہے ۔  پر مجبور ہے
بلکہ   صحافیوں حقائق   کو  بیان  کرنے ےک پاداش میر   قید  کرےک  انےک  خالف   دہشت 

ائد کئی جانی ہیر ۔   بھارت ےک  زیر انتظام  جموں و کشمیر  میر  رہنے کردی ےک الزامات  ع
واےل   مسلمان  باشندوں کو      اجتماعات   کرنے ےس روکا  جاتا  ہے   اور  انیک   آزاد ی   رانی  

ے سوشل میڈیا پر  اظہار رانی کرنا بیھ شامل ہے ]اور اس تک  رساتی     پر  قدغن  ہے  جسمیر
[۔اسےک عالوہ    انکو     صحت عامہ  یک  سہولیات ،  تعلییم   مسدود  کردی گتی ہے

سہولیات ،   قانون   تک رساتی اور اپتے مریصے  ےس   روزگار کمانے ےک حقوق ،  اپتے   مریصے  
۔ ]ہماری ویب سائٹ  ےس  آنا  جانا   اور  مذہتر  آزادیوں ےس   ےس بیھ  محروم رکھا گیا   ہے

[ بھارتی  حکومت نے      ےس منسلک   کتی  رپور  ٹوں میر انیک تفصیالت  جاتے جاسکتی ہیر
بھارت ےک  زیر انتظام  جموں و کشمیر  پر اپنا بھارت ےک  زیر انتظام  جموں و کشمیر معایسی  

ناطقہ   بیھ   تنگ کردیا ہے اور     حکومتی  زمینیر   یک   االٹمنٹ    غیر  ریاستی     
وع کر  دی  ہے اور   مقایم  ثقافتی   نشانوں کو   ہندو  ثقافت  ےک  اسامیوں  میر کرنا رسی

وع کیا ہے ۔  بھارت میر یعتے  بھارت ےک  زیر انتظام  جموں  نشانوں ےس بدلئے  کا کام بیھ رسی
ےس باہر   گئی  مسلمان  باشندوں کو   مسلسل   تشدد کا نشانہ  بنایا  جارہا ہے     و کشمیر

ٰ کہ انکو    ناجائز  طور پر قید کرےک  اور  انےک ساتھ  امتیازی  سل وک روا رکھا  جاتا ہے حتی
۔  الک بیھ  کیا جاتا  ہے  تشدد کا نشانہ    بانکر  حملوں  کا  ہدف بناکر  زیر حراست  ہ

بھارتی  حکومت  نے      اسےک    زیر  انتظام  جموں  و کشمیر   ےک    عالقہ   میر    ایک 
  جسمیر   ادارہ جاتی  تسلط   ےک ذریےع    ایک     نر  قابو     ایش    نظامت  تشکیل  دی  ہے 

،  امتیازی  سلوک روا   رکھنی  ہونی  تمام   آزادیوں کو سلب  کرےک  یہاں یک     مسلم آبادی  
۔ اسطرح     ہندو  قوم   پر   مکمل غلبہ  اور    تسلط    ےک ماحول  میر پابند  کیا   ہے

ل   جدو جہد  ےک  بعد   حاصل  ہونے  وایل فتح   کا    احساس  پرست    کو  ایک   طوی
ہوگیا  ہے جسمیر   بھارتی  زیر  انتظام  جموں و کشمیر کو   مکمل  طور پر   ضم  کردیا   



 

 

گیا   ہے ۔  ان  واقعات  ےس    حوصلہ  افزاتی   حاصل  کرےک  اب وہ   اپنے  اس   منصوبہ   
مزن  ہیر  جسےک ذریےع     بھارت ےک زیر انتظام  جموں و کشمیر   کو عمیل جامہ  پہنانے  پر گا

ی  طور پر  آبادی  ےک ےتناسب  کو ہندووں ےک   حق میر    تبدیل کرنے میر   میر جیر
کامیاب  ہورہے  ہیر  جبکہ  ایےس   اقدامات   انسانیت ےک خالف  جرائم  میر  شمار  ہوکر   

ے  خالف ورزی ہے ۔ فے الوقت  بھارت ےک  زیر انتظام    چوتھے  جینیوا   کنونشن  یک  سنگیر
جموں و کشمیر میر  ایک   سماجر ، ثقافتی  اور  آبادیاتی    تغیر   وقوع  پذیر  ہورہا  ہے ۔  

وری  ہے کہ  بھارتی  حکومت  نے ایک نئی شہریت ےک قانون کو   آخر پر یہ بات بتانا   رصے
 نافذ کردیا  ہے ۔ 

 رفت قابل ذکر   پیش   

 پ یک توجہ  اس نئی  شہریت ےک قانون یک طرف  مبذول   
ٓ

اپریل ےک اوائل  میر ہم نے  ا
ےک ۲۰۲۰متی    ۱۸کراتی  تیھ۔   ؍ کو  بھارتی حکومت  نے اپنے   زیر انتظام  جموں و کشمیر

؍’  ۲۰۲۰عالقہ  میر ‘ جموں و کشمیر شہریت   ےک رسٹیفیکیٹ  ےک  حصول  ےک ضوابط  ،
کیا۔ ، جسیک رو  ےس    بھارت ےک  زیر انتظام  جموں و کشمیر باشندوں ےکرسکاری    کا   نفاذ  

مالزمتوں  میر حصہ داری  کم کرےک  حصول روزگار  کا زیاں     بھارت ےک  زیر انتظام  جموں 
و کشمیر یقیتے  بنایا   اور  اسطرح  یہاں یک  معیشت  ےک لئی  اس اہم  شعبہ  کو قابل ذکر 

متاثر کیا۔  اس قدم  کو  جو کہ  غیر قانوتے   تصور کیا جاتا ہے  کو سماج ےک   انداز  میر 
مختلف  طبقوں  یک  مخالفت  کا  سامنا ہے ،جنمیر     بھارت ےک  زیر انتظام  جموں و 

ء کو  بھارتی  ۲۰۲۰متی   ۲۰کشمیر یک  بھارت نواز  سیایس  جماعتیر  بیھ شامل ہیر ۔ 
یفیکیٹ  ےک ہونے کو   تعلییم  اداروں   میر داخلہ  ےک لئی حکومت نے  شہریت  ےک رسٹ

ے یک  ے االقوایم    انساتے حقوق ےک  قوانیر الزیم  قرار دیا ہے ۔ یہ  تبدیلیاں ایک بار پھر   بیر
ے  رصی    ح  خالف ورزی  ہے اور  اسےک ساتھ یہ  دستاویز  الحاق    اور  منسوخ شدہ     آئیر

ے  ہند    یک دفعات  یک دفعات یک  خالف ورزی ہے ۔ نئی وضع  کردہ  جموں و کشمیر اور  آئیر
ے  ےک  فوری اثرات  اسطرح ہیر :   قوانیر

بھارت ےک  زیر انتظام  جموں و کشمیر ےک پشتتے  باشندے  اور سابقہ  سٹیٹ   ●
سبجیکٹ   رسٹیفیکیٹ  یا    مستقل  باشندہ  ہونے ےک رسٹیفیکیٹ  ےک حامل  افراد  

بق    اپنے   اباو اجداد  ےک  ریاست ےک باشندہ  ہونے یک بنا ء پر اس نئی  قانون  ےک مطا
از    خود   ریاست ےک باشندہ  تصور کئی جانے ےک حق ےس محروم  کردنی گئی ہیر ۔ ان 

  ۔  انکو ایس 
ی

انکو  شہریت ےک حصول ےک لئی ازرس نو درخواست دائر کرتے ہویک
  جیےس کہ طرح شہریت  ےک رسٹیفیکیٹ ےک حصول ےک لئی  درکو 

ی
است دیتے ہویک

۔  ۔ جو  رد بیھ  یک جاسکتی  ہے
ی

کش غیر  مقایم شخص کو  درخواست  دیتے ہویک
یہ باور کیا جاتا ہے کہ بہت  ےس  پشتتے  باشندوں ےک پاس ایےس کاغذات اور 



 

 

دستاویزات موجود نہیر ہیر   جنیک  بنا  پر وہ  نئی  رستیفیکیٹ حاصل  کرنے ےک اہل 
تی رسٹیفیکیٹ  مایصے میر کبیھ  جاری  کیا یہ نہیر کیا ہوگا یا   گم  ہوں ۔ ] ایسا کو

ہ   جس نے پورے   ۲۰۱۴ہوگیا  ہو  یا  حالیہ   ناگہاتے آفات  جیےس  کا  سیالب وغیر
عالقہ  کو  تباہ و برباد کرےک رکھا  یا   وہ  ایےس    مواقع پر   ضایع  یا  تلف  ہوچیک  

ا دینے ےک لئی    تادیتر  ہو  جب  ریاست یک طرف ےس مقایم  آبادی  کو   اجتمایع   رسے
ے شہر   کاروائیوں کا نشانہ  بنایا گیا ہو۔ جیےس کہ  حال  یہ  میر رسینگر  ےک   پائیر

  کا واقعہ  رونما ہوا۔  تاریخے  
ی

دیک ے ےک  عالقہ  میر  کم از  کم  بارہ  مکانات  یک آتشی
اور صیر آزما  کام  رہا ہے  اور ا ب طور ایےس رسٹیفیکیٹ  کا حصول  انتہاتی  مشکل  

 مزید   مشکل اور پیچیدہ  کام  ثابت  ہوا   ہے  ۔ 
نئی  شہریت  ےک قانون  ےک مطابق    ہر   بھارتی   اور  انیک  اوالد  کو] کتی  حالتوں   ●

میر  تب بیھ  اگر  وہ  کبیھ  بیھ  کشمیر  میر سکونت نہ کئی ہوں [  کچھ  قیود  
 بناء پر شہریت   ےک    مستحق  بن  سکئی  ہیر ۔  اسےک  عالوہ اور  صالحیتون یک

ے اور  سیکیورتر  فوررسے   ےک  افراد     جنہوں  نے  دس  حکومت  ہند   ےک   مالزمیر
سال تک    بھارت ےک  زیر انتظام  جموں و کشمیر میر    تعینات  رہے   ہوں  ےک 

زمرہ   مرتب  کیا  گیا ہے   یہ   بچوں ےک لئی   مالزمتوں     میر   ایک    خصویص
ویہ  لوگ  جو    براہ راست  طور  پر    بھارت ےک  زیر انتظام  جموں و کشمیر میر 
  جرائم اور  انسانیت   سوز    

ی
کئی  گئی     انساتے  حقوق   یک پامالیوں      اور  جنیک

 مظالم     میر ملوث   پانی جانی ہیر ۔ 
ون ریاست     امیدواروں    ےکلئی     شہریت  کا   رسٹیفیکیٹ حاص ● بیر ل  کرنے ےکلئی

وریات  کو الزم قرار دیا گیا ہے ۔    نہایت  معمویل    رصے
۔‘شہریت ’  کا   مرتبہ    کش    ‘ پشتتے باشندے’  ، ‘مستقل  باشندے’  یا  انیک    ●

ہیر ہے اوالدوں  کو  حاصل   کو   جو   بھارت  ےک باشندے  نہ  ہوں  کو   دستیاب  ن
ے  وطن   مشمول    ایےس اشخاص   جو   پاکستان ےک   ۔   سبیھ  مہاجرین   ،  تارکیر
یت  بھارتی    انتظام  واےل  جموں و  زیر  انتظام  جموں و کشمیر  ، جنیک  بھاری  اکیر

کشمیر    ےس یہ  تعلق  رکھنی    ہیر  کو     نا  اہل  قرار دیا  گئر  ہیر  ۔  یہ اس  
الکل  منافے ہے  جو    ‘ مغرتر  پاکستان  ےس آنی  ہونی  مہاجرین  ’  ےس  حالت ےک  ب

۔ ایےس  متعلق  وضع  یک  گتی  ہے  جنکو  ‘شہریت ’ کا   مستحق  قرار  دیا گیا  ہے
ون  ملک  رہنے واےل  سبیھ   کشمیر ےس  تعلق  رکھنے  واےل   افراد اور  انیک اوالد  کو   بیر

۔        اس  مرتبہ ےس خارج کرےک   نا اہل   قرار دے دیا گیا ہے
مقایم   اہلکاروں  ےک  لئی      بھارتی   باشندوں  ےک لئی شہریت ےک رسٹیفیکیٹ ےک   ●

حصول  اور   ‘ شہریت   کا   رتبہ’ حاصل کرنے  میر    رکاوٹ نہ  ڈالئے  ےک  عوض  
۔ نئی  ضوابط       بھاری انعامات  اور  اکرامات  کا  وعدہ    کیا گیا ہے

ً
میر  خصوصا

کش مقایم عہدیدار    پر   ہر   ایش    صورت  میر  پچاس  ہزار  روپیہ  کا   



 

 

جرمانہ  عائد  کرنے  یک  شق  درج  یک گتی ہے  جسمیر  وہ    سات یوم  ےک اندر  
اپیالنٹ اتھارتر  ےک  فیصلہ  کو   نافذ کرنے میر ناکام  رہے ۔ ]یاد رہے کہ  یہ رقم  

[مقایم  عہ  دیداروں یک  ماہانہ   آمدتے ےک پیمانے  ےک مطابق  کافے بڑی  رقم ہے
رسٹیفیکیٹ ےک  اجراء  ےک لئی   فیصلہ  کرنے  ےک لئی  جو رسی    ع    الرفتار    طریقہ  کار   ●

۔] جسمیر    وضع کیا گیا ہے  اسےک  مطابق    پندرہ  یوم  یک  مدت مقرر یک گتی  ہے
[ وضع شدہ   اپیل کا فیصلہ  کرنے ےک لئی ب یھ رصف پندرہ   یوم  یک  مدت  مقرر ہے

طریقہ  کار کا  مقصد    رسعت ےس فیصلہ  کرنے   یک   قید   ےس    تحقیقات  اور  
۔   جانچ  ےک  مواقع    پر  قدغن  عاید یک  جاریہ  ہے

ے  میر     کش  بیھ  بامقصد       طریقہ   کار  کو وضع  نہیر گیا   ● موجودہ   قوانیر
اوربنیادی   فیصلہ  کرنے   یک ذمہ داری     نچیل سطح ےک  اہلکاران     پر عائد    ہے 

آکر   یک گتی  ہے  جو روائتی  طور  پر  ہر  قسم  ےک  اثر و رسوخ      اور  دباو  میر 
فیصلہ کرنے  ےک  الزامات  یک وجہ ےساس نوعیت  ےک  اہم  فیصےل کرنے ےک  لئی 

جاچےک  تھے۔   اپیلیر سنئے ےک اختیارات  حکومت  ہند ےک ناقابل اعتبار  قرار دنی 
افشان کو یہ دنی گئی ہیر  جو   حکومت  ہند  یک   انتظامیہ  یک براہ راست  نمائندہ  

ہیر ۔  جیساکہ   دیکھا گیا ہے کہ    نچےل سطح پرہندوستان  یک عدلیہ بھارت  ےک 
اسایس     اور  اہم   حقوق   کا  زیر انتظام    جموں و کشمیر  ےک باشندوں کو  انےک

تحفظ  دینے  میر ناکام ریہ ہے  اور  قانون  یک  حکمراتے  کو دور دور تک کوتی  
 شائبہ تک نظرنہیر آتا۔   

یحات   یک   ے  ےک  نفاذ    ےک  لئی    سابقہ   تاریخوں      ایش   تشی •  یہ  کہ     نئی     قوانیر
ارتی   باشندے  نئی  شہر یت   ےک  قانون  ےک تحت   شہریت   جاتی  ہیر  کہ   التعداد    بھ

 حاصل  کرنے  ےک  اہل  قرار   دنی  جاسکئی  ہیر ۔۔

 مدہ  اقدامات   ےک     دور رس           نتایج   اور   انیک     اہمیت  سمجھنے  
ٓ

ان   نئی  پیش ا
 : وری  ہے  ےک لئی  مندرجہ  ذیل  باتوں پر توجہ  دینا   رصے

بھارتی  حکومت   یک طرف  ےس  اٹھانی  جانے  واےل ایس  قسم   ےک   دورسے   حالیہ   ●
تی  ہے کہ آسام  میر  

ٓ
اقدامات   ےک  تناظر  میر    جائزہ  لینے  ےس  یہ بات  صاف  نظر  ا

‘شہریوں  ےک  قویم   رجسیر ’  یک  طرز  ےک   اقدامات   اب   مقبوضہ  جموں و کشمیر  
ھانی  جارہے ہیر ۔  شہریت    یک    جانچ  ےک لئی  وضع   اس قانون   کو    پر  بیھ   اٹ

نہایت  یہ  غیر ذمہ دارانہ  اور  معاندانہ  اور  امتیازی  طریقہ  پر عمل میر الیا گیا   
 ناممکن حد  ایک ایش  نا موافق صورت حال میر اس بات کا بار 

ؐ
جسےک  تحت     قریبا

یقیتے اور مخدوش صورت حال ےس دوچار ہونے ثبوت ان لوگوں پر ڈاال   گیا  جو ایک غیر
 

ً
ک یوجہ ےس یہ ثبوت فراہم کرنے یک استطاعت یہ نہیر رکھ سکئی تھے۔ اور نیجتا



 

 

شہرنے محرویم اور نر وطن قرار دنی جانے ےک خطرے ےس دوچار تھے۔  اسطرح ان  قانوتے  
کا   استحصال  کیا گیا ۔ آسام   پیچیدگیوں  میر الجھاکر  ان لوگوں ےک  بنیادی  حقوق 

ےک  کیس  تب بیھ  ایک  مسلمہ  ضابطہ  کار اور کچھ حد تک  عدالتی   تحفظات کا  
ے سیایس  بحران  و   رکھا گیا تھا ، جبکہ  مقبوضہ جموں و کشمیر ےک انتہاتی  سنگیر

ٗ
بچا

ل میر   ےک  تناظر  میر    ان  سب  باتوں کا فقدان  پایا جاتا ہے  اور  اس صورت حا
مقبوضہ  جموں  و کشمیر  ےک  مسلمان   جنکو    بھارت ہندوتوا    ذہنیت  ےک  لوگوں 

نے   مطعون اور  ملعون  قرار دیکر    انکو   ملک بدر  کرےکانیک  جگہ  دورسی   آبادی  
 کو اس ریاست  میر  بسانے یک  خواہش  رکھنی  ہیر ۔

ے  ےک  تحت    ● مالزمتوں  اور  تعلییم   اداروں میر داخلہ  ےک حقوق فراہم ان  نئی قوانیر
کرنے   کا  اللچ  دیکر  اور  حکومت ہند ےک اہلکاروں ےک ذریےع    بھارتی مقبوضہ   جموں 

و کشمیر  ےک  عوام کیخالف    ظلم و جیر   جاری  رکھکر بھارت  ےک   ‘ہندوتوا ’ سوچ   
ے  رکھنے واےل  سیاستدان  پہےل  یہ   بھار تی  باشندوں کو  کشمیر  جاکر   کشمیر یک زمیر

ے  کو حاصل  کرنے  یک   ترغیب  دے رہے  ہیر  ے    خواتیر  اور   کشمیر  یک   حسیر
۔ بھارت ےک  زیر  انتطام    جموں و کشمیر  میر  اعیٰل  تعلیم  یافتہ   افراد  کیلنی             ●

۔         عمرانیاتی    حکومت   یہ   مالزمتوں کو فراہم  کرانے  واال   بنیادی    ادارہ  ہے
اعتبار  ےس سیایس   استحکام  ےک   رسکاری  مالزمتوں  تک  رساتی  بھارت ےک  زیر  انتطام    

جموں و کشمیر یک آبادیوں عیل الخصوص    شہری  ع آبادیوں   کیلنر اہم   ہے ۔  نئی 
ے ےک نفاذ  ےس مستقبل  میر  روزگار    ےک  موق  ع  میر کیم  واقع  ہوکر   نر  قوانیر

روزگاری    یک سطح  میر  اضافہ   ہوجائیگا     رپورٹ  ےک   مطابق  بھارت ےک  زیر  
انتطام    جموں و کشمیر  میر  پابندیوں  ےک  نفاذ  ےسکچھ ماہ قبل  انتہاتی   اعیٰل  

ےک بعد   پچھےل تیھ   جبکہ   پابندیوں ےک  نفاذ  ۲،۵۰،۰۰۰تعلیم یافتہ افراد یک تعداد 
    ، بھارت ےک  زیر  انتطام    

ً
ی ےس  بڑھ گتی  ہے ۔  نتیجتا ے مہینوں میر یہ تعداد   تیر

جموں و کشمیر ےک  حقیفی   باشندوں  کو  مالزمت  ےک حصول  ےکلئی   مجبور  ہوکر 
معایسی  ہجرت پر مجبور  ہوکر  آباد  میر  مزید    تبدییل   النے کا  موجب  بن سکتا ہے 

 ۔ 
نئی  شہریت  ےک قانون ےس  مالزمتوں ےک مواقع   میر کیم  ہونے ےس   بھارتی  حکومت   ●

ب   یک طرف  ےس      ریاست  ےک  باشندوں ےک حقوق   اور  معایسی    خوشحایل  پر    رصے
وزگار عیل الخصوص    شہری   ادف  ہے ۔    میر  بیر حالت اور    شبخوں  ےک  میی

۔  اس    مقاطعہ      عالقوں اور  اعیل تعلیم وری    تصور  یک  جاتی  ہے یافتہ       بہت  رصے
یک ایک  کڑی  موجودہ   غیر  معمویل   طویل   محارصہ   اور   پابندیوں کا  سلسلہ  ہے 

نیٹ   تک   عدم رساتی   جس  ےس   شدید   مایل   نقصا نات   کا شکار   ۔جسمیر   انیر
طبقہ   ےک لوگ  اس وجہ  ےس  ‘آن الین ’ سہولیات  کا  ہونا   پڑا  ہے  اور  کاروباری  

۔  جبکہ  انےک  مقابل   فائدہ   اٹھا  کر   اپنے  کاروبار  کو چالنے ےک  قابل   بیھ  نہ رہے



 

 

دورسی  بازاروں اور منڈیوں میر  اپنے  کاروبار  یک  بقا ےک لئی  اختیار   کیا گیا  تھا ۔   
رصہ  ےس  بند  پڑے   کاروباری  شعبہ  جات پر بیھ  اسطرح    اسکا  اطالق  طویل   ع

پڑا ہے جنمیر  سیاحت ، میوہ  اور  دستکاری  یک  برآمدات ےس  متعلق    صنعتیر  شامل 
 ہیر ۔ 

ے     ےک تعلیم   ےک  حصول  ےک  وسائل   ● نئی شہریت  ےک  حصول  ےک  وضع  کردہ قوانیر
بھارتی  حکومت  یک  بھارت ےک  زیر  انتطام       پر اثر انداز  ہوکر   ان میر کیم کرنا  بیھ  

جموں و کشمیر یک آبادی  ےک خالف  جارحیت  کا  شاخشانہ  ہے ۔ طویل عرصہ تک  
نیٹ  تک  رساتی     یک  نفے    اور  سفرکرنے  پر    تعلییم  اداروں کا  بند  رہنا،   انیی

ے  لگانا  بیھ  ایس سلسلہ یک کڑیا ں ہیر ۔ اسےک ع الوہ    بھارت ےک  زیر  انتطام    قدغنیر
جموں و کشمیر ےک ایےس  طلباء   جنہوں نے ریاست ےک باہر اداروں میر داخلہ  حاصل 

کیا تھا   کا بھارت ےک  زیر  انتطام    جموں و کشمیر یک دیگر آبادی یک  طرح   نشانہ  
ا رکھنا   ،  نر دخل  کرنا     بناکر ، انکو   ڈرانا    دھمکانا    ، انےک ساتھ ، امتیازی  سلوک رو 

 اور بالوجہ  گرفتار کرنے  عالوہ    ان  پر    جاتے  حمےل  کرنا ایس  پالیش  کا نتیجہ  ہے ۔ 
جموں و کشمیر میر  جمہوری  حقوق  ےک  حصول یک جدوجہد  بیسویں صدی  ےک  ●

وع  ہوتی    اور اب بیھ   جاری  ہے ۔  حقوق  ےک حصول   ےک  لئی  اس اوائل    میر رسی
جدوجہد     کا مقصد حصول  تعلیم ذرا یع    تک   یکساں رساتی    ےک  مواقع ،  معایسی  

استحصال   یک  پالیسیوں کا خاتمہ ، رسکاری  مالزمتون   ےک حصول   ےکیکساں  مواقع  
اور    حق ارادیت ۔ آبادی  ےک  تناسب   کو   تبدیل   کرنے  یک پالیش  اختیار  کرنے ےس   

بھارتی   حکومت ، بھارت  ےک زیر انتظام  جموں و کشمیر  میر  حق خود ارادیت  ےک 
حصول  کو  ایک  ناممکن  بنا ریہ  ہے ۔ بھارتی  حکومت تھریک  یک  طرف  ےس حاصل    

ے یک تقسیم   ے  کسانوں  میر  زمیر یک   جانے  وایل      سبیھ   کامیابیوں  کو جنمیر  نر زمیر
و     الٹنا  چاہتی    ہے    جو ریاستی   ظلم اور  جیر اور  تشدد    ےک  بیھ  شامل ہے ، ک

 باوجود    کتی   نسلوں           یک  جدوجہد  ےس   اب تک حاصل  یک  گئیر  ہیر ۔ 
اگر چہ  بھارت  ےک  زیر انتظام    عالفی   میر     ظلم   و جیر کا  ہدف    یہاں  یک       ●

  ہے  لیکن   یہ  بیھ   ایک  حقیقت  ہے کہ  یہاں  کتی   مسلمان  آبادی  یہ   بتے 
مذاہب  اور  کتی  نسلوں   ےس  تعلق رکھنے واےل لوگ رہنی ہیر ۔  اور حالیہ    واقعات   

ےس    یہاں  ےک   پشتتے  باشندے   متاثر ہورہے  ہیر ، اگرچہ  دورسی  کمزور    آبادیوں   
اقلتیر ،   مہاجرین ،  نر وطن   افراد  ادن رسحد     ، جنمیر     دیگر  نسیل  اور مذہتر 

ےک  آرپار  رہنے واےل  منقسم  خاندانوں   ےک افراد       کا  بیھ   بری طرح   متاثر  ہونے  کا  
احتمال   ہے ۔   ان اقدامات  ےک نتیجر  میر  تجزیہ کاروں ےک مطابق   بھارت ےک زیر 

ومت  ےک   منصوتر ےک تحت     ہندو آبادکاری    انتظام جموں  وکشمیر   میر بھارت حک
یک یلغار    ےس  آبادی  کا  تناسب  بدل جایئگا۔  اس بات کا قوی  امکان ہے کہ ان 

اقدامات ےک نتیجہ  میر اس بات کا قوی  امکان ہے کہ مقایم آبادی بالخصوص  مسلم 



 

 

ی  تبدیل مکاتے ، ووٹ ےک حق ےس محرویم ، امتیازی  س لوک   اور  ظلم و آبادی  جیر
۔ یہ سب کچھ   بھارت ےک زیر انتظام جموں  وکشمیر   میر  

ی
ستم   کا نشانہ  بن جانی یک

ایک سوچے  سمجھے  طویل  مدتی   ھندو  آبادکاری  ےک      نوآبادیاتی منصوبہ ےک حصہ 
۔ ایس  منصوبہ   ےک  تحت        آزادئ رانی  کو دبانے  اور   ےک طور پر کیا جارہا ہے

اختالف رانی رکھنے  واےل  کو   مجرم  گرداننا  اور  نئی قانون یک  مخالفت کو ‘ بغاوت’ 
تعبیر  کرنا  بیھ شامل  ہے ۔ سوشل  میڈیا  پر    کوتی  مخالفانہ   پوسٹ تحریر کرنا 

۔  ریا ستیہ  سطح پر یک جانے وایل تشدد یک    بیھ  ایس  ذمرے میر شامل گردانا جاتا ہے
قانوتے   تحفظ  فراہم کرےک   فوجر  تسلط  ےک ذریےع    انساتے  حقوق  یک   ورداتوں کو  

خالف ورزیاں کرےک مکمل  نفے یک جاریہ ہے جسیک  وجہ  ےس   اب    بھارت  ےک  زیر 
انتظام   جموں و کشمیر  میر   آبادی   میر  تغیر     کرنے   کا  ایک  واضح  خطرہ  نظر 

 آتا ہے        

 
 ل فوری   اپی

 
ے االقوایم   امداد،   ● بھارتی  حکومت  نے    اپتے  پالیسیوں   ےس     موثر   طور     پر     بیر

ے االقوایم   برادری   مشمول   اقوام  نگراتے   اور   رساتی  ےس  محروم     کردیا ہے بیر
فوجر    متحدہ   ،   اقوام متحدہ یک  سالمتی  کونسل    اور   ہند و پاک   میر تعینات  

ان  ان حقایق  ےس بخوتر واقف ہیر  کہ  بھارتی   حکومت    مبضیں  ےک گروپ  ےک  ممیر
میر   کس قسم  یک  زیادتیاں  کرنے  کا مرتکب   ہونی ہیر  اسےک  زیر انتظام جموں  وکشمیر

اور کس قسم یک زیادتیاں کررہے  ہیر ۔اقوام   متحدہ    یک    مختلف  ےک  اداروں    جن 
اقوام متحدہ  یک سالمتی  کونسل   ، ہند و پاک   میر تعینات  فوجر    مبضیں     میر 

انےک عالوہ       اقوام متحدہ  ےک  ہاتی  کمشیے  برانی انساتے حقوق  کا  ےک گروپ  ےک  ممیر
ے  نمائیندے   اور   گذشتہ  سالوں ےس    دفیی  اور   دیگر     خصویص  طور  پر  متعیر

یک  صورت حال  پر نظر  رکھنے  واےل ماہرین  بیھ شامل ہیر   اس بات   جموں و کشمیر  
ے خالف ورزیوں ےک باوجود   ےس بخوتر واقف ہیر  کہ   انساتے  حقوق  یک   جاری  سنگیر

۔   ابیھ  تک  کوتی موثر  کارواتی  نہیر  یک  جاسیک ہے

"/"انسداد دہشت گردی" جیےس  بیانیوں کا سہارا لیکر  عوام  ےک   حقوق    "ریاستی سالمتی
یک  نفے    کرنا     بھارتی حکومت  یک   پالیش  ہے ۔ بھارت ےک  زیر انتظام جموں  وکشمیر  

یک اصل    حقیقیت  ہے  کہ وہا ں   ریاستی  سطح  پر  طاقت  ےک  نر جا  استعمال  ےک ذریےع  
عد ےس عوام کو دبانے حقوق  یک  پامایل  ہوریہ ہے ۔‘ ہندوتوا’  نواز عنارص ےک  عروج ےک ب

یک ایک رسکاری مہم   اب  بھارت ےک زیر انتظام  جموں و کشمیر یک  مسلم  آبادی  کو 
مغلوب  کرنے اور ان پر  مکمل تسلط حاصل کرنے یک مہم بن گتی ہے ۔ اس اہم اور  نازک   



 

 

ے االقوایم برادری یک مسلسل خامویسی اورنر عمیل   ان پر  عائید ذمہ  داریوں  مرحلہ  پر  بیر
ےس  انحراف   اور ان اداروں یک  ناکایم  کا ےس  محکوم  اور  مغلوب  قوموں  کو سیایس طور 

ادف ہے   پر  مزید کھوکھال   کرےک  انیک   جدوجہد   کو  ناکام   بنانے  میر مد  د  دینے  ےک   میی
ام جموں  اسطرح   بھارتی   حکومت  ےک  اس طرز عمل پر پردہ   ڈال کراسےک   زیر انتظ

وکشمیر   میر اس  ظلم و ستم  میر  اعانت   ہوریہ ہے  جو کہ ان  پر  عائدہ   ذمہ  داری 
 کا  انحراف ہے ۔

بھارت ےک   زیر انتظام جموں  وکشمیر یک مسلم  آبادی کو  نشانہ  بناکر   انکو  معتوب  و 

  ملعون کرنے اور انکو  طاقت ےس مغلوب کرنے ےک عمل   یقینتے 

اور  دونوں  دونون حلیف   ممالک  ےک درمیان  ایک نیوکلیر جنگ کا خطرہ بیھ منڈالرہا ہے

و بیھ بڑھئے ےک عالوہ  معدوم  ہونی   جارہے   قدرتی   
ٗ

ممالک میر سیایس اور معایسی تنا

 میر یہ صورت حال عالیم امن ےک لئی برابر 
ی

وسائل ےک لئی بڑھئی ہونی مقابلہ یک موجودیک

یک موجودہ  صورت حال  خطرہ بتے ہوتی  ۔  بھارت ےک  زیر انتظام جموں  وکشمیر  ۱۹۹۵ ہے

ینکا  میر پیدا ہوتی صورت حال اور  میر  ۱۹۳۹میر  سیر   

سوڈٹن لینڈ  میر پیدا شدہ  صورت حال  ےک مصداق  ہے ۔  یہ ایک  انتہاتی   خطرناک   اور 

 ۔ قابل  توجہ  صورت حال ہے جو  فوری  مداخلت  یک متقایصے  ہے 

یک موجودہ  صورت حال  میر فوری   ہم  آپ  ےس  بھارت ےک  زیر انتظام جموں  وکشمیر

مداخلت  یک درخواست کرنی ہونی  وہاں یک  آبادی یک نسیل  بقاء  ےک تحفظ   کو  یقیتے  بنانے 

ے  یک اعتباریت   او  ے االقوایم  انساتے حقوق  ےک قوانیر ،  بیر ے ے  االقوایم  قوانیر ر یک خاطر اور بیر

پاسداری ےک مدنظر   اور   اقوام  متحدہ  ےک اداروں  یک  اعتباریت  اور عالیم  امن  اور استحکام  

ہر قسم  اور  بھارت ےک  زیر انتظام جموں  وکشمیر ےک عوام یک بقا ؍ اور وجود کو بچانے کیلنی

: ےک ذرایع کو  استعمال کرےک  مداخلت کو یقیتے بنانی ہونی   ان باتوں کو    یقیتے    بنائیر

ے االقوایم  ذمہ  ۱ ےک  تییی اپتے   بیر ۔  یہ کہ  بھارتی  حکومت   اسےک  زیر انتظام جموں  وکشمیر

داریوں  ےس  عہدہ برآ   ہوکر   وہاں عوام  کو   اقوام متحدہ  سالمتی کونسل یک  درجن ےس 

راردادوں ، انساتے زیادہ  قرار دادوں   اور   اقوام  متحدہ  ےک کمیشن برانی  ہند و پاک  یک ق 

ے االقوایم   معاہدہ   برانی تحفظ  سیایس و  شہری حقوق ،       ے ] جنمیر  بیر حقوق ےک قوانیر

معاہدہ   برانی ممانعت   تشدد  اور ظالمانہ اور  انسانیت سوز مظالم   اور  تعزیرات ،  سلوک  

ائیر اور     معاہد ہ   برانی   تحفظ خالف    معدویم  افرا ے االقوایم یا   رسے د زیر  حراست اور بیر



 

 

معا ہدہ  انسداد  نسیل تعصبات [ جینیوا  کنونشن  اور  دیگر معاہدات  مشمول  دستاوی  

 معاہدہ   الحاق 

 ۔ بھارتی حکومت  کو  موجودہ نئی  قانون شہریت  پر  عمل  کرنے ےک    اقدامات ےس روےک    ۲

ے یک۳  ملکیت ےک قانون میر کوتی تبدییل نہ یک جانی  ۔  اس بات کو یقیتے  بنایا  جانی کہ   زمیر

یک موجودہ  آبادی ےک تناسب میر کوتی تبدییل نہ    اور  بھارت ےک  زیر انتظام جموں  وکشمیر

 ہونے دی جانی ۔ 

۔ اس بات کو یقیتے  بنایا  جانی کہ  بھارتی حکومت   اسےک  زیر انتظام جموں  وکشمیر یک ۴

اماور  تحفظ ، جسمیر  آزادئ رانی کا حق، آزادانہ    سفر کرنے کا آبادی ےک حقوق  کا   احیی

 حق  اور اجتماعات کرنے کا حق شامل ہے 

میر   ۵ ۔ اس بات کو یقیتے  بنایا  جانی کہ  بھارتی حکومت اسےک  زیر انتظام جموں  وکشمیر

 مواصالت پر عائد پابندیوں کو ختم  کرے

میر  اس بات کو یقیتے  بنایا  جانی   ۔۶ کہ  بھارتی حکومت اسےک  زیر انتظام جموں  وکشمیر

  صحت عامہ  اور تعلیم یک سہولیات تک عوام یک رساتی کو یقیتے بنانی 

میر ۷  ۔ اس بات کو یقیتے  بنایا  جانی کہ  بھارتی حکومت اسےک  زیر انتظام جموں  وکشمیر

اور ایےس ا فراد   کاروباری  اداروں اور صنعتوں متاثرہ   افراد یک بازآبادکاری  ےک اقدامات اٹھانی

 کو  معاوضہ ادا کرے  جو  بھارتی حکومت یک پالیسیوں یک نتیجر میر  متاثر ہونی ہیر 

ے ۸ میر بیر ۔ اس بات کو یقیتے  بنایا  جانی کہ  بھارتی حکومت اسےک  زیر انتظام جموں  وکشمیر

پہنچانے یک اجازت ےک عالوہ  انساتے   االقوایم امداد ، انساتے  ہمدردی  یک بنیاد پر مہیا  امداد 

حقوق  ےک کارکنوں  اور تنظیموں  اور اقوام متحدہ  ےک مبضین کو آزادانہ طور پر کام کرنے 

وتے دنیا ےس  امداد یک ترسیل   میر کوتی رکاوٹ اور پابندی  نہ  عائد  یک اجازت دے  اور بیر

 کرے ۔ 

حکومت تمام    سیایس قیدیوں، نظر بندوں  اور   ۔ اس بات  کو یقیتے بنایا  جانی کہ بھارتی ۹

     رہا کردے 
ً

وط   طور پر  فورا  ضمیر ےک قیدیوں  کو   غیر مشی



 

 

ے  کا  ۱۰ ۔ اس بات کو یقیتے  بنایا  جانی کہ  بھارتی حکومت فوری طور پر   ایےس  قوانیر

ے االقوایم    طور پر مسلمہ  انصاف    ےک معیا روں اور  تقاضوں عملدرآمد  روک دے  جو  بیر

ے  جموں و کشمیر  وع کرے  انمیر کو پورا  نہیر کرنی ہیر  اور  انےک   منسوجے  ےک عمل کو رسی

پبلک  سیفتی ایکٹ ،   جموں و کشمیر   آرمڈ  فہررسے  سپیشل  پاورس ایکٹ  بیھ  شامل 

 ہے 

ےک ۔ اس بات کو یقیتے  بنایا  جانی کہ  بھارتی حکومت اسےک  زیر انتظام جموں  و ۱۱ کشمیر

عالقوں ےس اپتے   مسلح افواج    اور  اپنے     ماتحت  اداروں ےک  عملہ جات    کو   شہری 

آبادی  ےک عالقوں  ےس نکال کر  اقوام متحدہ  ےک  تحت   مکمل فوجر  انخال؍  یک راہ ہموار 

 کرے

میر ۔ اس بات کو یقیتے  بنایا  جانی کہ  بھارتی حکومت اسےک  زیر انتظام جموں  و ۱۲ کشمیر

شماری   ےک عمل کو یقیتے  اقوام  متحدہ   یک قرار دادوں  ےک تحت   فوری طور پر آزادانہ رانی

 بنانی 

۔ ایک  غیر  جاندار    خصویص  نمائیندہ  یک تقرری عمل میر الکر  اسکو   اختیا ر  دیا  ۱۳

میر انساتے حقوق یک  خالف ورزیوں اور   جانی  کہ  بھارت ےک   زیر انتظام جموں  وکشمیر

  جرایئم  اور  انسانیت  ےک  خالف  کئی گئی جرائم  یک تحقیقات  کرے ۔ 
ی

 پامالیوں ، جنیک

 آپ  کا   شکریہ  ادا  کرنی ہونی آپ یک توجہ چاہنی  ہیر     


