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اتحادسےمنحرفکون؟
تحریر:ایڈوکیٹصادقرئیسانی
بلوچ قومی حتریک آج جس نہج پر کھڑا ہے  ،اس کا طائرانہ جائزہ لیکر ہی اس بات کا ادراک ہوجاتا ہے کہ ایک طرف دشمن اپنے مکمل قلوت ا ر
مکاریوں کا سہارا لیکر حتریک کیلئے ر ز نئے رکا ٹیں پیدا کررہا ہے تو د رسی طرف منترش منقسم حالی نے حتریک کی ِ
قوت مدافعت اس حلد
تک کمز ر کردی ہے کہ اب مسائ ا ر رکا ٹیں ہم سے بڑی نظر آنے لگی ہیں۔ جیسے جیسے دشمن اپنے سفاکیت میں اضافہ کرتا جارہا ہلے یسلے
یسے ایک سوال شدت کے ساتھ رس اٹھاتا جارہا ہے کہ مشرتکہ دشمن ا ر دشمن کے بربریت کا یکساں نشانہ بننے کے با جود ہم کیونکر اس منتلرش
حال حتریک کو یکجا نہیں کرپارہے؟ ہم ایک آپسی احتاد اتفاق کیوں تشکی نہیں دیتے ؟ ،اس نا پید احتاد اتفاق کے بابت ہر کوئی اپنا ملتللل
موق پیش کرتا ہے ا ر ایک د رسے پر انگلیاں اٹھاتی نظر آتی ہے ۔ جسطرح لوگ ہر حوالے سے سنگت حیربیار ا ر اسکے د ستوں سے ایک امید
رکھتے آئیں ہیں اسی طرح موجود زبوں حالی میں بھی بلوچ عوام ہامری طرف دیکھتے نظر آتا ہے لیکن جس طرح د ستوں کی جانب سے قومی مسائ
کو لیکر تنقید سوال کی صورت میں لکھنے کا سلسلہ رش ع ہوا تو اس سے سیاسی مالفین کو ایک موقع م گیا کہ ہ نا پید احتاد کے جلوہلات
کا نام لیکر ہامری طرف انگلی اٹھائیں ا ر اس تنقید کو ایک جہ بیان کریں  ،ہ عنارص جو گذشتہ طوی عرصے سے اپنے گر ہی پہچان کی خلاطلر
احتاد اتفاق کی ہر ممکن کلوشلش
توڑتے رہے ہی عنارص آج حقائل
کےتنقید د ریوں کا باعث بنتا ہلے
کے ناکام کلوشلشلوں کلا ملللبلہ

ہمیں پارٹی بازی اور گروہیت میں ملوو نوںویوں
ہونا چاہیے بلکہ گروہی سوچ سے باالتر ہوکر جوو
بھی اس تحریک کی جانب رغبت رکوھوے اسوکوی
مددکرناہے

ہیں۔ایسے حالت میں میرے خیال

کو ر ندتے رہے بنی ہوئی احتاد ں کو
پر مبنی تنقید کو ایک ر ایتی مجللے
میں لپیٹ کر احتاد ں ا ر احتلاد ں
د ستوں کلے رس االلنلا تلاہلتلے
میں اس بات کی ضاحت ترشیل

انتہائی رض ری ہے کہ حتریک کے رش ع دنوں سے لیکر آج تک حیربیار ا ر اسکے د ستوں کی طرف سے جتنی کوشش احتاد ا ر پارٹی بازی سلے
نک کر قومی سوچ کی سعت کیلئے کی گئی اسکی نظیر نہیں ملتی ،اگر یہ کہا جائے کہ بلوچ حتریک میں حقیقی احتاد اتفاق کیلئے کوشلشلیلں
رصف حیربیار کے د ستوں کی طرف سے ہوئی تو یہ ہر گز غلط ہوگا کیونکہ باقی متام لیڈران مجاعتوں کے کردار کا جائزہ لیں ان کا مطمع نظر ہمیشہ
سے ایک مضبوط گر ہ ا ر ایک مضبوط لیڈر کی آبیاری ہی رہی ہے ا ر انکے انہی حمد د گر ہی عزائم کی جہ سے ہی قومی سوچ کو گر ہیت کے
ادنی کارکن کی حیثیت سے اپنے نظر ں کے سامنے بہلت
بھینٹ تڑھتے ہم دیکھتے ہیں ۔ گذشتہ  52سال سے زائد عرصے سے بلوچ حتریک میں ایک ٰ
سے اقعات ہوتے دیکھ کر ا ر بہت سے اقعات کا حصہ ہونے کے بعد جو تسلس میرے سامنے سے گذرا ا ر جن منفی عزائم کا میں شاہد رہا  ،اپنلے
انہی جتربات کے بنیاد پر میں کچھ حقائ کو قوم کے سامنے رکھنے کی سعی کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی حقیقی معنوں میں احتاد ں کے ٹوٹنے ا ر احتاد
بیزار ں کا جتزیہ کرنا تاہے تو اسے مدد ملے  ،ا ر ہم مفر ضات سے نک کر حقیقی معنوں میں احتاد بیزار ں یا احتاد دشمنوں کا احاطہ کلرسلکلیلں
حالیہ بلوچ قومی حتریک کا آغاز مسل حماذ سے بلوچ لربیشن آرمی نے  9111میں اس قت کیا جب قابض ریاست نے جسٹس مری کے قت کا جھوٹا
کیس خیربخش مری پر لگا کر اسے  ،بہت سارے ا رد ستوں کے ساتھ گرفتار کیا  ،لیکن  9111اس حتریک کا نقطہ آغاز نہیں تھا بلکہ اس سے بہت
حتی کے جس قت خیر بخش مری افغانستان سے اپس بھی نہیں آئے تھے اس قلت
پہلے افغانستان میں ہی اسکی تیاریاں رش ع ہوتکی تھیں ٰ ،
ہی بلوتستان میں اس حتریک کے تیاری کا آغاز ہوتکا تھا ۔ حتریک کا باقاعدہ بنیاد  9111میں ہی رکھا گیا۔  07کے حتریک کے رکنلے ا ر بلعلد
میں میر ہزار خان کے مسئلے کے بعد اس قت کے بہت سے متحرک کردار پردے سے غائب ہوگئے تھے۔ اس قت سنگت حیربیار مری نے اس خلء
کو ُپر کرتے ہوئے انتہائی متحرک انداز میں حتریک کا داغ بی االنا رش ع کیا ۔ ہ ایک طرف بلوچ مڈی کو تیزی کے ساتھ بلوتستان منتق کلرنلے
میں لگے تو د رسی طرف ماضی کی غلطیوں ا ر کوتاہیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے از رس نو تشکی
سہ ماہی ھمگام
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جب خیر بخش مری افغانستان میں ہی تھے سنگت حیربیار د ستوں کو منظم کرنے کی غرض سے کئی بار بلوتستان آتے جاتے رہے  ،ا ر اپنے د ر
زارت میں بھی اسکا مطمع نظر ا ر مقصد بلوچ قومی حتریک کو منظم کرنا ہی رہا ۔حتریک کا ابتدائی د ر ایسا تھا کہ اسکی داغ بی حملض بلا
اعتبار د ستوں کے ا پر ہی االی گئی تھی  ،اس قت د ستوں کی کوشش یہی تھی کہ ایک طرف گر ہ پرست نام نہاد قوم پرست جو ااکٹر حئی ا ر
اخرت مینگ کی صورت میں موجود تھے انکی حقیقت قوم کے سامنے الیا جائے ا ر د رسی طرف حقیقی قومی سوچ کو سعت دی جائے  ،حتلریلک
کے اسی سعت کو ا ر قومی سوچ کے اسی آبیاری کو مد نظر رکھتے ہوئے د ستوں کا یہی موق تھا کہ ہمیں پارٹی بازی ا ر گر ہیت میں ملللو
نہیں ہونا ہے بلکہ اس گر ہی سوچ سے باالتر ہوکر جو بھی اس حتریک کی جانب رغبت رکھے اسکی مدد کرنا ہے ا ر ایسا عملی طور پر ہوا بلھلی ،
یعنی بی ای اے کے ایک قومی تنظیم ہونے کے با جود بعد ازاں بی ای ای ا ر بی آر اے کی تشکی رش ع ہوئی تو د ستوں نے یہاں اپنے گر ہلی
برتری یا اختیار کی پر اہ کیئے بغیر ان د ستوں کی ہر ممکن مدد کی  ،اسی طرح سیاسی حماز پر نظر د ڑائیں تو سنگت حیربیار اپنے لیئے جلداگلانلہ
پارٹی کو ترجی دینے کے بجائے اس قت قومی سوچ کو لیکر بننے الے بی ایس ا آزاد ا ر بی این ایم سمیت ہر تھوٹی بڑی پارٹی کلی ہلر مملکلن
سیاسی  ،اخءقی ا ر مالی کمک کی ۔
جب اس حتریک کی داغ بی االی گئی ا ر باقاعدہ کام کا آغاز ہوا تو اس قت مکران میں احد قمرب ا ر اسکے کچھ د ستوں
کے عء ہ کوئی نہیں تھا  ،ا ر اس قت بھی احد قمرب بی ای اے کے ہی ساتھی تھے ا ر انکے مدد کیلئے ماما سد مری جیسے بی ایل اے کلے
سینرئ کامنڈر ں کو بھیجا گیا ا ر عسکری حوالے سے انکی بھرپور مدد کی گئی لیکن جب بعد میں بی ای ای کے نام سے جداگانہ پلہلچلان کلی
بات ہوئی ا ر  5772میں بی ای ای کے نام سے مکران میں باقاعدہ کام کا آغاز کیا گیا تو اسکے با جود د ستوں نے کبھی انکے ساملنلے رکلا
بننے ا ر مدد سے ہاتھ کھینچنے کی کوشش تک نہیں کی  ،حاالنکہ اس قت بی ای ای کے کچھ تیدہ لوگوں کے طرز عم ا ر ر یوں کو دیلکلھ
کر د ست حمسوس کرنے لگے تھے کہ ہ صحی نہیں جارہے  ،انہی عوام کو دیکھ کر سگار بلوچ شہید امیر بخش بلوچ نے د ستوں کلے سلاملنلے
بارہا یہ رائے رکھا تھا کہ بی ای ای کو دی جانی الی امداد کو کچھ رشائط سے باندھ کر مرش ط کیا جائے تاکہ ہ اسکا غلط استعامل نا کرسلکلیلں
لیکن ان سب کے با جود د ستوں نے بی ای ای کو موقع دیا  ،ہر تیز انکو بناکر دیا لیکن بد قسمتی سے ہ بنے ہوئے تیز کو بھی سنبلھلال نلہلیلں
سکے۔ جیسے جیسے تیزیں پھیلتی گئیں یسے یسے انکے نیت ا ر عزائم بھی اض ہوتے گئے ا ر آج بی ای ای ایک ایسے کگار پر آکھڑا ہلوا
ہے کہ اسکے بے راہ ر ی ا ر منفی طرز عم سے ہ خود اپنا ا ر قومی سوچ کا نفی بنتا جارہا ہے۔ اسی طرح جب نواب اکرب خان بگٹی کوہ نشلیلن
ہوئے تو د ستوں کی طرف سے اسکی بھی ہر ممکن مدد رش ع ہوئی  ،انکو قومی دھارے میں النے کیلئے شہید باالچ مری کافی قت انکے ساتھ رہلے
انہیں مطمنئ کرتے رہے ا ر بعد ازاں انہیں ہر ممکن عسکری افرادی قوت مہیا کی گئی۔ انکے شہادت کے بعد براہمدغ کو بحفاظت افلغلانسلتلان
پہنچانے تک میں د ستوں کاکردار تھاا ر جب براہمدغ نے بی ای اے کے بجائے بی آر اے بناکر اس حماذ سے جداگانہ شناخت کے ساتلھ للڑنلے کلا
فیصلہ کیا تو اس میں بھی د ست رکا

حتی کے اسکے بی آر پی
نا بنے ا ر نا ہی اسکے مدد کمک کرنے میں َپس پیش سے کام لیا ٰ

بلی آر

ایس ا بنانے کے عزائم کو گو کہ ہر طرف سے نا پسند کیا گیا لیکن اسے موقع دیا گیا تاکہ ہ قت کے ساتھ اپنا سوچ قومی خطوط پر استوار کلرکلے
اس دھارے کا حصہ بنے لیکن بعد ازاں براہمدغ کے عزائم بھی کھ کر اض ہوگئے کہ ہ قومی سوچ کی آبیاری کی بجائے اپنے سیاسی عسکلری
نظام ایک شخص کے ا پر رکھتے ہوئے حمض قصیدہ خوان ا ر قبائلی ذہن پیدا کرنا تاہتا ہے ا ر ان خواہشات کی تکمی کیلئے ایسے ہی طلرز کلے
گر ہ تشکی دینا تاہتا ہے۔
جب بی ایس ا آزاد ا ر بی این ایم کی تشکی ہوئی تو انکے ہوتے ہوئے د ستوں نے کبھی یہ نہیں سوتا کہ ہمیں اپلنلا کلوئلی
جداگانہ گر ہ تشکی دینا تاہیے بلکہ ہ انہی تنظیموں کو قومی تنظیم تسلیم کرتے ہوئے انکے مضبوطی ا ر سعت کیلئے ہر ممکن مدد کرتے رہے۔ نا
کبھی ان تنظیموں کو اپنے ماحتت بنانے ا ر نا انہیں توڑکر اپنے لیئے تنظیمیں بنانے کی کوشش کی حاالنکہ ان تنظیموں کو اپنا ماحتت بنانا اس قت
د ستوں کیلئے بالک آسان تھا  ،ا ر ایسے کئی مواقع بھی میرس آئے ا ر اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا تو شاید اس قت صورحتال ایسی تلھلی کلہ
کوئی بڑھ کر اس غیر سیاسی فع پر تنقید بھی نہیں کرتا  ،اس صورحتال میں سنگت حیربیار بھی ہ سب کچھ کرسکتے تھے جو ااکٹر اللہ نظر نلے
ان کو ماحتت بنا کر آج کیا ہے ہ براہمدغ کی طرح جداگانہ پارٹیاں بھی تشکی دے سکتے تھے ا ر آج ان سے کئی گنا بڑی پارٹیوں کا ما لک بھی
سہ ماہی ھمگام
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ہوتے لیکن انہوں نے یہ تیز بھی گوارا نہیں کیا بلکہ بس قومی فکر کی سعت کی خاطر ہر حوالے سے سب کی مدد کرتے رہے ۔ یہ تاریخی خءلصلہ
بیان کرنے کا مقصد حمض یہ ہے کہ اس تاریخی پس منظر کو دیکھ کر یہ اض کیا جاسکے کہ ہامری سوچ رش ع سے ہی اجتامعی ا ر قومی رہی ہلے
۔ آج جس احتاد اتفاق کی بات کی جارہی ہے  ،سوال یہ ہے کہ اس احتاد کی رض رت ہی آج کیونکر پڑتی اگر سارے شخصیات ا ر تنظیمیلں اپلنلا
سوچ ا ر طرز عم اجتامعی ا ر قومی نوعیت کا رکھتے  ،کوئی اپنے جداگانہ پارٹی گر ہوں کے تکر میں پڑنے کے بجائے رصف قومی سلوچ ا ر
قومی حتریک کی آبیاری کرتا ۔ لیکن جب ایک بار ہم متل شکلوں میں َبٹ گئے تھے تو اسکے بعد بھی بلوچ قومی حتریک میں احتاد اتفاق کلی
کوششیں ہوئی ان میں سے کچھ کامیاب بھی ہوئے لیکن اسکے با جلود ہلی ر ایلتلی طلرز پلر ہ احتلادیلں اپلنلی ملوت آ

ملرگلئلیلں ۔

اپنے سیاسی زندگی میں متل مواقعوں پر میں ایسی کوششیں دیکھتا رہا ہوں ا ر جس طرح کچھ شخصیات ان احتاد ں کو حمض اپلنلے گلر ہلی
سوچ کی خاطر سازشوں کا شکار بنا کر ناکام کرتی گئیں یہ بھی سامنے ہے ۔ سنہ  5772میں مکران میں ایک فوجی آپریشن رش ع ہوا تلو اسلکلے
خءف شہید غءم حممد کوئٹہ آئے تاکہ اس آپریشن کے خءف پریس کانفرنس کی جاسکے ،اسکے ہمراہ میجر حممد علی بھی تھے ۔ یہاں غءم حممد نلے
جمھ سے بھی رابطہ کیا ا ر د رسے د ستوں سے بھی مءقاتیں ہوئیں اس قت بی ایس ا متحدہ تھا ا ر اسکے تیرئ مین مالک بلوچ تھے یہاں سلے
ہم سب کے بیچ ایک ربط پیدا ہوا ۔ یہ آپسی رابطہ ا ر مشرتکہ پر گراموں کا سلسلہ آگے بھی تلتا گیا ،نواب صاحب کے شہادت کے بعلد مجلہلوری
طن پارٹی براہمد غ گر

جس میں شہید جلی ریکی شام تھے بھی اس میں شام ہوا  ،بعد ازاں د ستوں کی طرف سے خاص طور پر شہید جلی

ریکی کی طرف سے یہ ارصار کیا گیا کہ کیوں نا اس رابطے کو باقاعدہ ایک احتاد کی شک دی جائے تاکہ آگے جاکر سب ایک ہوسکیں  ،پھر اسلی
سلسلے میں شہید غءم حممد باالچ مری ا ر براہمدغ بگٹی سے بھی ملے جس کے بعد احتاد کی باقاعدہ کوششیں ہوئیں جس میں غءم حململد پلیلش
پیش تھے ۔ اسی سلسلے میں آخر کار ایک میٹنگ میر قادر سامالنی کے گھر میں منعقد ہوئی جس میں سب آزادی پسند مجاعتوں کے منلائلیلنلدے
شام تھے۔ یہاں باقاعدہ ایک احتاد کا فیصلہ ہوا ا ر پھر ایک سلسلہ رش ع ہوگیا جو باآلخر کراتی میں بلوچ نیشن فرنٹ کی صورت ملیلں قلیل ِام
عم میں آیا ۔ بی این ای کے بننے کے بعد احتاد کی ایک امید پیدا ہوئی  ،متل پر گرام ا ر ہڑتالیں اس پلیٹ فارم سے ترتیب دی گئیں پھر جیسلے
جیسے قت گذرتا گیا اندر مسئلے بھی پیدا ہوتے گئے  ،کچھ ایسے بھی عنارص رش ع سے اض ہوتے گئے جو اس احتاد کو ہضم نہیں کرپارہے تھلے
ا ر پھر ہ اس احتاد کو متل شاطریوں سے اپنے قابو میں رکھنا تاہتے تھے ۔
جب یہ احتاد بنا تو اس قت پہلے بشیر عظیم ا ر بعد ازاں براہمداغ کو اسکا تیرئمین بنایا گیا اسکی جہ رصف یہی تھی کلہ
د ست براہمداغ کو ایک موقع دینا تاہتے تھے ا ر یہ اتھا ہوا کہ اسے موقع دیا گیا کیونکہ ہ اسی موقع کی جہ سے پہچانے گئے لیکن براہملدغ کلا
اعلی تصور کرتے تھے ایسے حاللت
تیرئمین بننا ااکٹر اللہ نظر کو بالک بھی پسند نہیں تھا کیونکہ ہ خود کو اپنی نظر ں میں اس حتریک کا لیڈر ٰ
میں براہمدغ کا تیرئمین بننا اسکے خواہشات کے بالک برعکس تھا اس لیئے انہوں نے بلواستہ اس احتاد کے سامنے ر ڑے اٹکانے ا ر ہائی جلیلک
کرنے کی کوشش رش ع کردی ۔ یہاں ایک بات قاب ِ ذکر ہے کہ آج احتاد ا ر راجی سنگر کے بلند بانگ دعوے کرنے الے خلی

منان بی این ای

کے بننے کے بعد شہید غءم حممد کو بہت تنگ کرتے رہے ا ر اس احتاد کو بی این ایم کیلئے نقصان دہ کہتے تھے  ،ہ ایک طرح سے بلی ایلن ایل
سے بائیکا پر تھے جب تک شہید غءم حممد زندہ تھے خلی ا ر منان نے بی این ای کے ایک بھی جلسے میں رشکت نہیں کی ۔ اسی بیلچ ملیلں
ھاب بلوچ کے بلوچ یکجہتی کونس کو بی این ایم میں ضم کرنے کی بات ہورہی تھی اسی حوالے سے اجہ غءم حممد بہت کوششوں ملیلں تلھلے
لیکن خلی بلوچ معلوم نہیں ذاتی عدا ت میں یا کسی ا ر جہ سے کسی بھی طور پر ھاب بلوچ یا یکجہتی کونس کو قبول کرنے پر راضی نہیلں
تھے ا ر انکے ہی جہ سے تیار یکجہتی کونس بی این ایم میں ضم نہیں ہوسکا ۔اسی طرح د رسی طرف بی این ای کا حصہ ہونے کے با جود بھلی
بی آر پی مسلس ان کوششوں میں تھا کہ کسی طور اپنا جداگانہ حیثیت براقرار رکھتے ہوئے سامنے رہیں حاالنکہ بی این ای کے تیرئمین تک ہ
تھے لیکن جب بی این ای کی کوئی کال دی جاتی تو بی آر پی کسی طرح سے اس کال کو کامیاب بنانے کی کوشش نہیں کرتا اس ملیلں رشکلت
نہیں کرتا لیکن جب بی آر پی خود کوئی کال دیتا تو بی این ای سے مطالبہ کرتا کہ ہ اس میں رشکت کرکے اسے کامیاب بنائے یعنی سب کلے ذہلن
میں یہ تھی کہ اس احتاد کو کیسے اپنے گر ہی مفاد کیلئے استعامل کریں ا ر یہی اسکے ٹوٹنے کی جہ بنی  ،پھر ر ز مرہ کے امور میں ہامری حمد د
سوچ بھی اپنا نظارہ خوب کراتی  ،یعنی میرے منائیندے کو کیوں تقریر نہیں ملی یا میرے لیڈر کی تصویر بیرن میں کیوں نہیں لگی ہے  ،پہلی
سہ ماہی ھمگام
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تقریر ہامرے پارٹی کو کیوں نہیں دی گئی غیرہ۔ یہاں میں ایک تھوٹی سی مثال د نگا کہ یہ غالباً  5772کی بات ہے جب بی این ایل

کلے ایلک

میٹنگ کے د ران منان بار بار ز ر دے رہا تھا کہ بی این ای شہید نور احل کا برسی منائے ا ر انہیں ایک جلسہ کرنا تاہیئے  ،میں منلان کلے اس
ارصار کو خاص سمجھ نہیں سکا ا ر ہم نے شال میں کلی قمربانی میں شہید نوراحل کے برسی کے مناسبت سے ایک جلسہ منعقد کرنے کا فلیلصلللہ
بھی کیا  ،اس جلسے کے کافی قت بعد جمھے علم ہوا کہ شہید نورا حل اص میں منان کے بھائی ہیں تب میں سمجھا کہ ہ اسکے برسی پر جلسہ کرنے
پر اتنا ز ر کیوں دے رہے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ احتاد تو بنا دیا گیا لیکن یہ سب اس احتاد کو تی کو ں کی طرح نوچ کر اپنے گر ہی جسم کلی
آبیاری تاہتے تھے ان میں سے کوئی اس احتاد کے ساتھ ملص نہیں ہر کوئی اسے اپنے پارٹی یا ذات کے فائدے کیلئے استعامل کرنا تاہتا تھا۔
بی این ای کے ٹوٹنے کے حوالے سے یہاں ایک بات قاب ِ ذکر ہے کہ  5770میں بی آر پی کے کچھ د ست شہید شیر حممد کلے
رسبراہی میں اھ عطا اللہ مینگ سے ملنے گئے ا ر خفیہ طو ر پر اس سے مءقات کی  ،جب جمھے ،شہید غءم حممد ا ر ہاب بلوچ کو اس ملءقلات
کا علم ہوا تو ہم نے اسکے خءف سخت اسٹینڈ لیا ا ر اس بات پر میٹنگ بءئی ۔ اس میٹنگ میں ہم نے شیر حممد سے ضاحت طلب کرتے ہوئے کلہلا
کہ بی این ای کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے ساتھ کریں گے لیکن آ لوگ اس طرح خفیہ طور پر ہامرے ایک سیاسلی ملالل

سلے

کیوں ملے ۔ اس پر شیر حممد نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑ ں سے اجازت لی ہے یعنی براہمدغ سے اس لیئے ہم عطا اللہ مینگ سے ملے ہلیلں۔ اس قلت
شہید غءم حممد نے ایک تاریخی بات کہی تھی کہ ’’ سمجھو آج سے بی این ای کا ز ال رش ع ہوگیا  ،عطا اللہ کوئی بچہ نہیں ہلے اس نلے ایلک
مءقات میں ہی تار کمز ریاں بھانپ لی ہونگی ا ر یوں خود الگ سے عطا اللہ مینگ سے م کر انہوں نے تار کمز ریاں سامنے رکھدیئے ہ رض ر
ہمیں توڑنا تاہئیں گے ‘‘ ۔ آگے ت کر شہید غءم حممد کی یہ بات ثابت بھی ہوئی  ،اص میں جب آزادی پسند حتریک کا آغاز ہوا تو یہ بلی ایلن پلی
جللیللسللے پللارلللیللامن
موت تھا  ،انہوں نے
ایک طرف لشلکلر
صورت میں خود کو
مسل
طلللرف

نگ تشکی
ہ آزادی

تب اس سارے تسلسل کو دیکھنے کے بعد جب دوستوں نے بلوچ عوام کے
سامنے آنے اور حقائق رکھنے کا فیصلہ کیا تو پھر اپنے چںروں سے پردہ ہٹتا
دیکھ کر یہ میڈیا میں اتحاد کی باتوں میں لگ گئے جو محض دکھاواہ ہی
تھے  ،اور جنیواہ میں ایک غیر فطری اتحاد کا شوشہ بھی ِدکھایا گیا لیکن
پچھلےدنوںاسغیرفطریاتحادکافطریموتہمسبنےمالحظہکیا۔

کمز ر کڑیاں اھونلڈ

پرست پارٹیلوں کلا
اپنی بقا کی خاطر
بللوتسلتلان کلی
زندہ رکھنے کیلئے
دی تللو د رسی
پسللنللد ں مللیللں
کلر انلدر گلھللس

گئیں ا ر نزدیکی تعلقات بنا کر ہمیں اندر سے کمز ر کرتے گئے ا ر حتریک کا رخ موڑتے رہے  ،بی آر پی ا ر بی این پی مینگ کی یہی نزدیکی پھر
بی آر پی کا بی این ای سے علیحدگی پر منتج ہوا  ،ا ر آج تک براہمدغ بگٹی اپنے انٹر یوں میں ببانگ دہ بی این پی کو جائز قرار دیکر اس کلے
ساتھ کسی بھی احتاد کیلئے تیار ہیں۔ ایک طرف رنجشوں ا ر مفاد ات کا یہی سلسلہ جاری تھا ،تو د رسی طرف اس بی این ای پر اجارہ قائم کرنلے
کیلئے کچھ عنارص در ن خانہ سازشوں میں مرص ف ہوگئے ۔سنہ  5797کو زاہد بلوچ نے قءت میں بی این ای کا ایک ہنگامی میٹنگ طللب کلیلا۔
جب زاہد سے میٹنگ کی جوہات دریافت کی گئیں تو اس نے کہا کہ ہاب بلوچ کے بلوچ رائٹس کونس ا ر قادر سامالنی کے بلوچ طن ملو ملنلٹ
نے پالیسیوں کی خءف رزی کی ہے اسے نکالنا ہے لیکن اص

جہ یہ تھی کہ ہ تھوٹی پارٹیوں کو برابر کی حیثیت نہیں دینا تاہتے تھے  ،اس بلات

پر ہم نے احتجاج کیا کہ جب یہ احتاد بنا تو اس قت سب کی ایک حیثیت تھی اب اگر کوئی تنظیم بڑا ہوگیا ہے ا ر اگر کوئی کمز ر ہے تو کلیلا جلو
کمز ر ہیں انہیں نکال دیں ؟لیکن ہ کہیں سے فیصلہ کرتکے تھے کہ کسی طور انہیں نکالنا ہے اس پر ہم نے بھر پور احتجاج کیا ا ر باآلخر ہم تیلن
پارٹیاں احتجاجاً الگ ہوگئیں ا ر کچھ ہی قت بعد براہمداغ کے بی آر پی نے یہ ایشو اٹھایا کہ بی این ای کے پلیٹ فارم سے کیونکر بی این پلی پلر
تنقید ہوا ا ر یہ بہانہ بناکر ہ بھی بی این ای سے الگ ہوگئے ا ر یوں اندری تالبازیوں ا ر گر ہیت پرستی کی جہ سے اس احتاد نلے دم تلوڑ دیلا
لیکن جب بی این ای سے باقیوں کے نک جانے کے بعد بی این ایم ا ر بی ایس ا اس میں رہ گئے ا ر یہ تنظیمیں بھی پہلے سے ہی ااکٹر اللہ نلظلر
کے زیر تسلط آگئے تھے تو انہوں نے د بارہ اپنے اس غیر فطری احتاد کو بی این ای کا نام دے دیا ا ر ااکٹر اللہ نظر اس احتاد کے براہمدغ کے جگلہ
پر غیر رسمی رسبراہ بن کر اپنے خواہشات کے تکمی کرکے اپنی جگہ خوش ہوگئے ا ر بی این ای کے نام سے قوم کو دھوکہ دیکر ایک مردہ سا احتاد
سہ ماہی ھمگام
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بھی سامنے الئے لیکن یہ ہ بی این ای ہر گز نہیں ہے جس کیلئے شہید غءم حممد ا ر شہید جلی ریکی جیسے د ستوں نے دن رات حمنت کی تھلی۔
براہمدغ ا ر اللہ نظر کے گر ہ پسند ا ر انفرادیت پسند سیاست نے اس بلوچ احتاد کا پارہ پارہ کردیا  ،اگر کوئی بھی بے غرض ا ر قاب لیڈر ہلوتلا تلو
رض ر اس احتاد کو بچایا جاسکتا تھا ۔ جمھے شہید غءم حممد کی ایک بات یاد آرہی ہے کہ ایک دفعہ کراتی میں شہید غءم حممد کے ساتھ میں بیٹھا
ہوا تھا  ،ہاں شہید سنگت ثنا بلوچ ا ر غنی پہوال غیرہ بھی موجود تھے ۔ یہ تنازعات نئے نئے رش ع ہوئے تھے ا ر اس قت سنگت حیربیار برطانلیلہ
جی میں تھے اس موقع پر غءم حممد نے کہا تھا کہ ’’ براہمداغ ایک بچہ ہے ا ر باقی لیڈرشپ قومی معامءت کو اتنا نہیں سمجلھلتلے احلد د سلت
حیربیار ہیں جو پیچیدہ حاال ت میں قومی رہنامئی کرسکتے ہیں  ،اس میں یہ صءحیت ہے  ،ہمیں اسکے رہائی کیلئے بہت کوششیں کرنی ہونگلی ‘‘۔
ایک الزام اکرث لگایا جاتا ہے کہ بی این ای اس لیئے ٹوٹا کیونکہ اسکے پلیٹ فارم سے سنگت حیربیار کے عاملی منائیندہ قرار دینے اال بیان آیا تھا  ،یلہ
بات بالک غلط ہے اسکی پہلے بھی ایک آرٹیک میں ضاحت کرتکا ہوں کہ جب بی این ای کے جو بھی فیصلے ہوتے تو ان سب کلو ہلم حتلریلری
شک میں التے ا ر اس پر سب کے دستخط ہوتے ۔ یہ فیصلہ باقاعدہ بی این ای کے شال میں منعقد ایک میٹنگ میں متام د ستوں کے اتلفلاق رائلے
سے ہوا تھا کہ سنگت حیربیار کو عاملی منائیندہ قرار دینے کا بیان دیا جائے گا جس میں بی ایس ا کی طرف سے زاھد بلوچ  ،بی این ایم کی طرف سلے
عصا ظفر ا ر ااکٹر دین حممد  ،بلوچ طن مو منٹ کی طرف سے قادر سامالنی ،بی آر پی کی طرف سے بشیر عظیم ا ر ایڈ کیٹ انور بلللوچ  ،بلللوچ
رائٹس کونس کی طرف سے ھاب بلوچ ا ر فت بلوچ  ،بلوچ بار کی طرف سے میں تھے ،ا ر اس فیصلے پر متام ممرب مجاعتوں کلے منلائلیلنلد ں کلے
دستخط ہیں ا ر یہ کاغذ آج بھی موجود ہے  ،لیکن جب یہ فیصلہ ہوگیا ا ر بیان آگیا تو براہمدغ نے اس فیصلے کی مالفت کرتے ہوئے اپنے منائیند ں کلو
ٹوکا ا ر یوں دیکھا دیکھی اسکی تردید ہوئی ۔ حاالنکہ جب بی این ای ان بحرانوں کا شکار تھا تو اس پورے عرصے میں سنگت حیربیار ا ر اسکلے
د ستوں کی یہی کوشش رہی کہ کسی طرح بی این ای کو ٹوٹنے سے بچایا جائے ہ اس ضمن میں ہر ممکن کوشش کرتے رہے  ،انکی بی این ای کلو
بنانے کی کوششوں میں کردار رض ر تھا لیکن توڑنے میں نہیں لیکن د رسی طرف براہمدغ اپنے جدا حیثیت کیلئے بی این ای کو رکا

سمجھ رہا

تھا ا ر جیسے ہی ہ راستے سے ہٹ گیا تو پھر اللہ نظر نے جھپٹ کر بی این ای پر ہاتھ صاف کرلیئے۔ د نوں اپنے اپنے مصوص گر ہی

انلفلرادی

خواہشات کیلئے قومی احتاد قومی سوچ کا جنازہ نکالتے رہے لیکن اس قت کسی نے بھی ان پر انگلی نہیں اٹھائی ا ر ہ بھی مقدسیت کے سلیلاہ
تادر میں ملبی تان کر سوتے رہے ۔
اب اس صورت میں ہامرے د ستوں کے پاس کیا راستے رہتے تھے ۔ ہم اس قت تین مجاعتیں تھے بی این ای کا د رسا دھلڑا
بنا سکتے تھے بلوچ سیاست میں یہی ہوتا رہتا ہے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ ایک بار پھر تقسیم در تقسیم بن جاتی  ،یسے تشلم تصلور
سے نظارہ کریں ا ر خود سے سوال پوتھیں کے اگر انکی جگہ ہم بی این ای پر قبضہ کرنا رش ع کرتے ا ر باقیوں کو زبردستی نکالتے تو کیا اللہ نظر
ہو یا پھر براہمدغ ہ بی این ای کا الگ دھڑا نہیں بناتے ؟ یقیناًبناتے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ قومی سوچ سے منحرف ایلک قلدم ہلوتلا ۔
ہامرے سیاست کا حال دیکھیں کہ یہاں جب کوئی شخص زندگی میں کبھی ایک بڑے عہدے پر آتا ہے تو ہ سیاست میں ہمیشہ آخر تک اپنے للیلئلے

عہدہ تاہتا ہے اگر نہیں ملے تو اپنی پارٹی بنالیتا ہے  ،لیکن ان سب ارداتوں کے با جود نا رصف ہم نے عہد ں سے دستربداری کی بلکہ کبھی کلوئلی
عہدہ بھی اپنے لیئے نہیں تاہا۔ کیا یہ مشک تھا کہ اس قت ہم کوئی پارٹی بنا کر مقدس کا ٹیگ اپنے ماتھے پر لگا کر اپنے ناموں کے سلاتلھ بلڑے
بڑے عہد ں کے الحقے لگواتے ؟ حاالنکہ اسی بیچ میں جب غءم حممد شہید ہوئے ا ر عصا ظفر کنارہ کش ہوئے تو ہامرے پاس ایک موقع تھا ہر تیلز
منترش تھی ا ر ہامرے ہاتھ میں تھی لیکن ہم نے کبھی بھی اس موقع کو غنیمت جان کر اس پر قبضہ مجانے کی کوشش نہیں کی بلکہ خلوص نیت کے
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ساتھ کوشش کرتے رہے کہ تیز ں کو کس طرح سنبھالیں  ،لیکن جب یہی صورحتال ااکٹر اللہ نظر کو مء تو اس نے موقع ضائع کیئے بغیر جھٹ سلے
بی این ای کو اپنا باندی بنا دیا  ،کیوں ؟ کیونکہ ہامرا سوچ قومی فکر کا حتفظ ا ر سعت تھا ہامرے لیئے یہ گر ہ معنی نہیں رکھتے تھے لیکن د رسی
طرف ہر کسی کو اپنے اپنے مسجد ں کی فکر تھی ا ر آج تک ہے۔بی این ای کے بعد بھی سنگت حیربیار ا ر اسکے د ستوں نے بارہا احتاد اتفاق
کی کوششیں کی انکے پاس گئے،لیکن براہمدغ ہو یا اللہ نظر یہ کبھی بھی احتاد پر راضی نہیں ہوئے  ،یہ ہمیشہ سے ایک ایسا احتاد تاہتلے تلھلے کلہ
جہاں انہیں اپنے گر ہی باالدستی سے حمر م ہونا نا پڑے  ،لیکن بارہا کہ ان کوششوں ا ر ان عنارص کے نیتوں کو دیکھ کر جب یہ شک قوی ہوتا گلیلا
کہ یہ گر ہ نا رصف احتاد مال ا ر گر ہ پرست ہیں بلکہ یہ اپنے گر ہی شخصی شناخت کیلئے حتریک کو کسی بھی نقصان سے د تار کلرنلے سلے
نہیں کرتائیں گے ۔ تب اس سارے تسلس کو دیکھنے کے بعد جب د ستوں نے بلوچ عوام کے سامنے آنے ا ر حقائ رکھنے کا فیصلہ کیا تو پھر اپلنلے
تہر ں سے پردہ ہٹتا دیکھ کر یہ میڈیا میں احتاد کی باتوں میں لگ گئے جو حمض دکھا اہ ہی تھے  ،ا ر جنیواہ میں ایک غیر فطری احتاد کا شوشہ بھی
ِدکللھللایللا گللیللا لللیللکللن پللچللھلللللے دنللوں اس غللیللر فللطللری احتللاد کللا فللطللری مللوت ہللم سللب نللے مللء حللظللہ کللیللا ۔
آج جب یہ بات ہوتی ہے کہ احتاد کیوں نہیں ہورہی ا ر احتاد نا ہونے کے جوہات کیا ہیں تو کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سلے
پہلے اس تاریخی تسلس کو ِدیکھنا اشد رض ری ہے ۔ ہم رش ع سے ہی احتاد کی داعی ہیں ا ر حقیقی معنوں میں رصف قومی سوچ کو مقلدم جلان
کر ہی سیاست کے رخ کا تعین کرنے پر یقین رکھتے ہیں اسی سوچ کے حتت ہی قومی فکر کی خاطر ہر ابھرتے گر ہ کو موقع دیا گیا کسی کے سامنلے
رکا نہیں بنا گیا اگر ہامرے گر ہی عزائم ہوتے تو ہم رش ع دن سے کسی بھی د رسے گر ہ یا شخص کو آگے بڑھنے کا موقع کجا دیتے بلکہ اس کے
سامنے رکا بنتے  ،آج بھی کسی بھی جعلی کاغذی احتاد یا ہاتھوں کی زنجیر کے ِدکھا ے کے بجائے ہم ایک حقیقت احتاد تاہتے ہیں ا ر ہ حقیقلی
احتادی پارٹیوں کے الیکشن منا االئنس میں نہیں بلکہ قومی سوچ میں پنہاں ہے ۔ حقیقی احتاد تب ہی ممکن ہے جب ہم سب اپنے گلر ہلی ملفلادات
پہچان کو قربان کرکے قومی فکر مقصد کا خود کو پابند بنائیں  ،سنگت حیربیلار ا ر اسلکلے د سلت رش ع سلے اس پلر گلاملزن ہلیلں ا ر
آج بھی اس پر قائم ہیں  ،ذرا حقیقت پسندی سے سوتیں کیا باقی ہیں ؟ کیا باقی اپنے گر ہی مفادات سے دستربدار ہونے کو راضی ہلیلں ؟ کلیلا ہ
گر ہیت انفرادیت قربان کرکے حمض قومی سوچ کے حتت جد جہد کو بڑھانے پر راضی ہیں ؟ دعو ں ا ر مفر ضات کے برعکس اگر حقائ کلا داملن
تھام کر ان سوالوں کا جواب اھونڈیں تو ایک بڑا ا ر مایوس کن نفی سے ہی سامنا ہوگا ا ر جس دن ہامرے ہاں پارٹی ا ر شخصیات سے بڑھ کر قوملی
سوچ ا ر قومی مقصد کو مقدس مانا گیا ا ر اس اجتامعی قومی سوچ فکر یا مقصد سے کم کسی بھی عزم ارادے سے دستربداری کا فیصلہ کلیلا
گیا پھر ہی دن حقیقی ا ر بامعنی احتاد اتفاق کا دن ہوگا۔

********
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سنگتآپکےنامایککھالخط
تحریر :شاہموزبلوچ

امید کرتا ہوں کہ اپنے دشمن سے غاف نا ہونگے کیونکہ دشمن سے غاف ہونا یا دشمن کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنا یا یہ سوچ کر بے پر اہ رہنا کہ
دشمن جمھ پر رحم کریگا ،دشمنی کے اصولوں کی خءف رزی ہے۔ ھنینا سنگت بہت دنوں سے کچھ خیاالت میرے زھن میں گردش کر رہے تھے سوتا
آ سے تذکرہ کرلوں .شاید آ کو میری یہ بے ربط حتریر اکتادے اسی لئے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ پیارے سنگت ہر تیز یا عم کے د نفسیاتی
پہلو ہوتے ہیں ایک مثبت ا ر د رسا منفی۔ اسی طرح ان کے مثبت ا ر منفی اثرات بھی ہوتے ہیں جو ہامرے معارشے سمیت ہامری ر ز مرہ زندگی پر
بھی اثر انداز ہوتے رہتے ہیں .سب سے پہلے آتے ہیں جنگ کی طرف کہ جنگ خود کیا ہے؟ ایک خالص آزادی کی جنگ ایک مکم ٹیکنیک ،ایک
یونیورسٹی ا ر اس یونیورسٹی کو تءنے اال ایک دماغ .یہ اپنی نوعیت ،جگہ ،رض ریات ،قیادت ا ر خود کو زندہ رکھنے کے لیے اْسی نس کے خون
سے اپنا ایندھن خود پیدا کرتارہتا ہے .سنگت ہم د نوں ایک بے رحم جد جہد کے حامی ہونے کے ناطے تشدد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کسی
فلمی اایءگ کی طرح جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے .تو کیا جانور بننے کے لیے کسی آئڈیالوجی کی رض رت ہوتی ہے؟ ہمیں رصف اس
تشدد کا آغاز
سے کسی نے

فرق کو جمھنا ہوگا کہ اس

جنگ اور تشدد کے نفسیاتی اثرات بھی مثبت اور منفی ہوتے ہیں اس کے لویوے
جو لوگ زہنی طور پر تیار رہتےہیںوہاسکےمثبتنتائجمجتمعکرنوے مویوں

کس نے کیا ؟ کیا ہم میں

قبضہ کیا؟ ان

کامیاب ہوتے ہیں .اس خطرناک کھیل کو کھیلنے والے کھالڑی اپنی شکسوت

انکے

سے بھیفتحکےموتیچننےکیکوششکرتےہیں.اسکےاثراتاسمویودان

کے لوگ قت کیئے؟

غائب کیا؟

میںموجودکھالڑیوںاورعامبیگانےلوگوںدونوںپریکساںپڑتےہیں

نوجوانوں کو اغوا یا

سنگت کہتے

دشمن کی رسزمین پر

گھر جءئے لو مار کی؟

ہیں کہ تشدد ہمیشہ بے جواز ہوتا ہے ا ر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانی عق کی ناکامی ا ر انسانی دانش کی شکست تشدد کا د رسا نام ہے ،مگر
حقیقت یہ ہے کہ اس میدانِ جنگ میں ایک ا ر طاقت بھی ہمیشہ موجود رہتی ہے جو کسی کی غءم بنتی ہے نہ کسی کو غءم بناتی ہے.
اسی طرح جنگ ا ر تشدد کے نفسیاتی اثرات بھی مثبت ا ر منفی ہوتے ہیں اس کے لیے جو لوگ زہنی طور پر تیار رہتے ہیں ہ اسکے مثبت نتائج
جمتمع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں .اس خطرناک کھی کو کھیلنے الے کھءڑی اپنی شکست سے بھی فت کے موتی تننے کی کوشش کرتے ہیں .اس
کے اثرات اس میدان میں موجود کھءڑیوں ا ر عام بیگانے لوگوں د نوں پر یکساں پڑتے ہیں لیکن ہ لوگ جو اس کا حصہ نہیں ،جو التعل ا ر
بیگانے ہوتے ہیں ہ زہنی طور پر اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے پھر جب کبھی شہر میں ،بازار میں ،راہ تلتے بھیڑ میں ،کسی پارک
یا تفری گاہ میں ایک دشمن اپنے دشمن پر ہلہ بول دیتا ہے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے فائرنگ ہوتی ہے یا کوئی دھامکہ غیرہ تو اس عام
شہری کے ہم گامن میں جو نہیں تھا ہ نہ تاہتے ہوئے بھی ہو رہا ہوتا ہے .سب کچھ اسکی مرضی منشا کے خءف ہوتا ہے .پہلے پہ اسے ار سا
حمسوس ہونے لگتا ہے پھر یہی ار آہستہ آہستہ خوف کی شک اختیار کرنے لگتا ہے .یہی خوف اسے اپنے ذات سے بیگانگی کی طرف دکھیلتا ہے ہ
گھر سے باہر نکلنے سے اجتناب کرنا رش ع کردیتا ہے .تونکہ ہ ان تیز ں کے لیے زہنی طور پر تیار نہیں ہوتا .ر ز ر ز کے دھامکے ،فائرنگ ،تڑپتی
سہ ماہی ھمگام
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ہوئی الشیں ،دشمن فوج کے تھاپے ،ان تھاپوں میں یہی عام لوگوں کا اغوا ہونا ،توپوں کی گڑگڑاہٹ جیٹ طیار ں کی تھر تھراہٹ  ،یرانوں سے ملنے
الی اپنی قوم کے نوجوانوں کی ال ار مسخ شدہ تھلنی الشیں ایک عام انسان کو ایک نفسیاتی مریض بنانے کے لیے دشمن کا ایک غیر حمسوسانہ
حتفہ ہوتا ہے۔ا ر ان اثرات کا ایک جہد کار کی زندگی سے تعل بھی تولی دامن کا ہوتا ہے .ہم خود اس عم کا حصہ ہوتے ہیں یعنی ان علوامل کلو
ایک جانب سے ہم اپنے ہاتھوں سے پیدا کررہے ہوتے ہیں .دشمن کی تڑپتی ہوئی الش کا سامان خود پیدا کرتے ہیں .دشمن کلے غضلب کلا شلکلار
ہوسکتے ہیں .کسی جاسوس کی نظر میں آنے یا تھاپے کا خطرہ رہتا ہے .اسی طرح پہاڑ ں میں کسی ہیلی بورن آپریشن سے د تار ہونا پڑ سکتا ہلے.
راہ تلتے کسی گھات لگائے دشمن سے مڈ بھیڑ ہوسکتی ہے .کسی د ست کا بچھڑنا ،کسی اندھیری رات کے کسی پہر پہاڑ سے گرنا ہو یا اپنی صاف
کرتی بند ق کی گولی یا اپنے ہاتھ سے رکھے بم کا خود نشانہ بننے جیسے حادثات .یہ ہ متام عوام ہیں جو کسی بھی جہد کار کی زندگلی کلا حصلہ
ہوتے ہیں .ہمیں ہر حالت میں کسی بھی دشوار حالت کے لئیے زہنی طور تیار رہنا پڑے گا بلکہ سوچ کو سعت دے کر ہی ہم اپنے حواس پلر قلابلو
حاص کر پائیں گے  .ایک د ست اکرث یہ مثال دیتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کسی کے نام تھانے میں کوئی معمولی کیس درج ہلوتلا پلورا خلانلدان
پریشان رہتا لیکن آج اتنی الشیں اٹھانے کے بعد کوئی معمولی ای آئی آر درج ہونے پر انسان کو ہنسی آتی ہے .کیونکہ حاالت نے ہامری سوچ ملیلں
سعت پیدا کردی .لیکن ہمیں حاالت کے رحم کرم پر نہیں رہنا تاہیے .آج دشمن جس شدت سے ہم پر محلہ آ ر ہے یا ہمیں جن نت نئے طریقلوں سلے
نیست نابود کرنے کا سوچ رہا ہے ایک کھلے ا ر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ہی اس کیفیت سے نکء جا سکتا ہے .یہ سوچ کر اپنے زہن کو حلاالت کلے
لئے تیار کر سکیں گے کہ یہ کیا ہے دشمن اس سے بھی بڑھ کر بھیانک شک میں میرے سامنے آئے گا .ار سب کو لگتا ہے .یہ ار ہی ہے جلو ہلملیلں
آگ کی طرف ہاتھ بڑھانے سے ر ک لیتا ہے کہ یہ نقصاندہ شے ہے احتیاط برتیو  .سنگت ہمیں ایک بار پھر تیز ں کے درمیان توازن پیدا کلرنلا ہلوگلا
جیسے ہی توازن کھو گیا د رسے ملحے حاالت پر قابو پانے میں ناکام ہونگے .ہمیں احتیاط ا ر رسک کے اندر تھپے فرق کو سمجھنا ہو گا .بلے جلا
رسک بھی نہیں اٹھا سکتے کہ مقصد فوت ہوتا نظر آئے ا ر اتنی احتیاط بھی نہ برتی جائے کہ کام ٹھپ ہو کر رہ جائے .خطرے کے خیال سے ہی خلوف
کا عم رش ع ہو کر ہم میں ٹینشن پیدا کرتا ہے لیکن اگر اس ار کو حا ی ہونے دیا گیا تو ایک دن یہ خوف کی شک اختیار کر لیتا ہے تلب سلوچ
حمد د ہونے لگتی ہے ا ر دماغ سن ہو جاتا ہے .یہی ہ مقام ہے جہاں ایک ہی جھٹکے سے ہم خوف کی تاریک کھائی میں گر سکتے ہیں یا پھلر سلے
جی اٹھنے کی ہمت پا سکتے ہیں.
ہر دلعزیز سنگت  ،اسی خوف کو لیکر ماہر نفسیات اسکے بھی مثبت منفی پہلو ں کا احاطہ کرتے ہیں  ،زندگی کلو قلائلم
رکھنے کیلئے خوف ایک بنیادی عنرص ہے لیکن جہاں خوف بقائے حیات کیلئے ایک جز الزم ہے تو ہیں یہ خواہشوں کا قلاتل بلھلی ہلے۔ اس پلر
مستزادیہ یہی ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسانی جبلت کے جز الزم خوف کو شکست دینے الی احد تیز خواہش ہے  ،ا ر جب جب خوف ا ر خواہلش
کے تکرار میں خواہش فت یاب ہوا انسانی ترقی کا پہیہ آگے کی سمت بڑھا۔ دشمن کے آج کے ہولناک عزائم ا ر بربریت کو آج اگر کوئی تیز دھلول
ِ
خواہش آزادی۔ اب اس جنگ میں ایک تیز ہمیں ایک د رسے سے ممتاز کرتی ہے کہ آیلا ہلامرا خلوف
َتٹا سکتی ہے تو ہ ہامری خواہش ہے  ،ہامری
خواہش سے زیادہ مضبوط ہے یا پھر خواہش خوف سے زیادہ مضبوط ؟ ذرا غور کر بے یار مددگار فضا میں معل رہنے کا خوف ا ر انسلان کلے
اڑنے کی خواہش  ،ایک آہنی ابے میں تیز ترین رفتار سے دنیا کے مدار سے نکلنے کا خوف ا ر تاند پر پیر رکھنے کی خواہش  ،انلدھلیلرے گلہلرے
غار ں میں اترنے کا خوف ا ر انسانی تاریخ کو جاننے کی خواہش  ،جب جب خواہش نے خوف کو تسخیر کیا ہم نے کرشمے ا ر معجزے دیکھے اسلی
کسوٹی پر اپنے مرنے  ،بے گھر ہونے  ،پیار ں کے بچھڑنے کے خوف ا ر اپنے آزادی کے خواہش کو پرکھ کر دیکھیں ا ر احاطہ کریں جس کا پلڑا بھاری
ہوگا متھاری قسمت کا فیصلہ ہی کریگا.
ھنینا سنگت ہم خطرہ تو حمسوس کر سکتے ہیں لیکن اس کا اثر قبول کرنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں .اسے دبا بھی سکتلے
ہیں یا اسے پیدا ہونے سے بالک ر ک بھی سکتے ہیں .ا ر اسی طرح اپنے تاگرد میں اپنے دیگر سنگتوں کے لیے ہمت حوصلہ بن سکتے ہیں اگر ہلم
نے اس خوف کو حا ی ہونے دیا تو تاگرد میں دیگر د ستوں کے حوصلے پست کرنا عین ممکن ہے .تونکہ آج ہم ایک زات یا ایک خاندان سلے تلعللل
نہیں رکھتے بلکہ ایک قوم کی خدمت کا ِ
بار گراں اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہے ہیں ا ر ایک ایک سانس کو امانت کے طور پر سنبھالے رکھنا بھی
سہ ماہی ھمگام
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ہے ا ر اسی ایک ایک سانس میں ہر ایک ملحے کو جینا بھی ہے .ہمیں یہی سوتنا ہوگا کہ گ زمین مادر اپنی بانہیں کھول کر جمھے گلے لگانلے کلو
بیتاب ہے ا ر اگلے ہی ملحے دشمن کی بند ق سے نکلنے الی گولی میرے بھیجے کو اڑا دے گا میرے جسم سے بہنے اال خون گ زمین ملادر کلے
سینے میں جذب ہو جائے گا ا ر اس کی خوشبو میرے طن کے فضا میں حتلی ہو کر میرے آنے الے سنگتوں کو میری قربانی کی داستان سناتا رہے
گا ا ر تند ہی ملحوں میں میرا جسم ٹھنڈا ہو کر زندگی کی قید سے آزاد ہو جائے گا لیکن ہمیں آخری سانس تک آخری ملحے تک یہ سوتنا ہلوگلا کلہ
دشمن کے محلے سے بچ بھی سکتا ہوں ا ر اپنے د ستوں کو نکال بھی سکتا ہوں .یہ جنگ ہے ا ر اس میں ایسے ہزار مراح سے جمھے گزرنا ہے .یہلاں
سے بچوں گا پھر پلٹوں گا پھر پلٹ کر کسی ا ر جگہے سے پھر دشمن پر جھپٹوں گا .ا ر یہی حترک میرے ہونے کا پتہ دیگا ا ر اسلی کلا ہلی نلام
زندگی ہے.
سنگت کسی مقصد کو حاص کرنے کے لیے ہمیں منزل پر نظریں مجائے رکھنے ہونگے .ہمیں ہر حال میں ہمت کا دامن تلھلاملے
رکھنا ہوگا۔ ہم زندگی میں بہت سے تیز ں کو اتنا عمومی بنالیتے ہیں کہ پھر اس عمومیت کے مارے ہم کبھی اسکا حقیقی مطلب سمجھ نہیں پاتے ،
حاالنکہ ہمیں بتانے کیلئے بہت سے مثالیں موجود ہیں۔ اسکا لینڈ کے بادشاہ رابر بر س کا قصہ آ نے بچپن میں پڑھا ہی ہو گا جب اس کا طلن
اس سے تھین لیا جاتا ہے ا ر ہ خود جان بچا کر کسی غار میں تھپ کر بے یقینی ا ر نا امیدی میں ِ
گھر جاتا ہے .عین اسی قت ایک تیونٹلی کلو
دیکھ لیتا ہے جو انتہائی کوشش کے با جود غار سے باہر نکلنے میں ناکام رہتی ہے لیکن ہر بار گر کر پھر سے اپنی جد جہد رش ع کردیتی ہے .بلر س
یہ دیکھ کر بجائے بھاگنے کے اپنا ارادہ بدل لیتا ہے ا ر اپس اپنے طن کی طرف لو جاتا ہے ا ر ایک بار پھر سے ایک نئے عزم کلے سلاتلھ اپلنلے
دشمن کے خءف جنگ کرکے اپنے طن کو آزاد کرالیتا ہے .د "بیس مجپر" میاں بیوی کسی پہاڑ کی توٹی سے تھءنگ لگانے توٹی کے ا پر پہلنلچ
جاتے ہیں ا ر بیوی پہلے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے جیسے ہی تھءنگ لگاتی ہے تو پیراشو نا کھلنے کی جہ سے ،توٹی سے نیچے گر کر ملر جلاتلی
ہے .اسکا شوہر اس اقعے کو اپنے ا پر ایک خوف کی طرح حا ی نہیں کرتا بلکہ اس خوف کو تسخیر کرتے ہوئے ٹھیک ایک سال بعد اسی دن اسلی
جگہ سے تھءنگ لگا کر اپنے بیوی کا یاد منا لیتا ہے .فلم"  950ہا رز" آر ن ریلسٹن پر بنی حقیقی کہانی ہے جس میں ہائکنگ کے د ران پہاڑ سے
گر کر اس کا ہاتھ ایک بڑے سے پتھر کے نیچے کچ کر پھنس جاتا ہے ا ر ایک سو ستائیس گھنٹے مسلس کوشش کے با جود ہ اپنا ہاتلھ نلہلیلں
نکال سکتا تو ایک تھوٹی سی تاقو سے اپنا ہاتھ ہڈی سمیت کا لیتا ہے ا ر نک جاتا ہے .سنگت آ سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں میں ایڈ ینچر ازم
کا شکار تو نہیں؟ جیسا کہ میں نے رش ع میں آ سے کہا تھا کہ ہر تیز کے د پہلو ہوتے ہیں .دنیا میں ان جیسے ہزار ں اقعات ر منا ہوتے ہیں ا ر
ر منا ہوتے رہیں گے .ہمت حوصلہ سے ہی زندگی کی امنگ پیدا ہوتی ہے ا ر کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہی خوف کو شکست دے کر ہملیلں اس کلے
منفی اثرات سے نکلنے میں مدد فراہم کرے گا.
آج سے آٹھ سال قب ٹریننگ کے د ران میرے د ست کو راکٹ کے گولے نے میری آنکھوں کے سامنے شلدیلد زمخلی کلردیلا
حاالنکہ اتنے سالوں میں میں نے دسیوں گولے فائر ہوتے دیکھے ہیں لیکن آج تک اس اقعے کا نفسیاتی اثر میرے زھن پر کندہ ہے .کیا جلہ ہلے کلہ
اتنے سال گزرنے کے با جود میں اس منظر کے نفسیاتی اثر سے نکلنے میں ناکام ہوں؟ جہ رصف یہ ہے کہ میں اس قت اس اقعے کے لئے زہنی طلور
تیار نہیں تھا .کیا ایسے ہزار ں جسامت قدامت کے حلاظ سے تھوٹے بڑے اقعات ہامرا راستہ ر کنے کے لیے ہوتے ہیں یا ہمیں بنانے کے لیے؟ ہملیلں
ایک مرکز پر مجع کرنے کے لیے ہیں یا بکھیرنے کے لیے؟ یہی ہ نقطہ ہے جو قاب غور ا ر قاب ِ حتقی ہے .یہی ہ مقام ہے جسے ہم "انٹلرمشلن" کلہلہ
سکتے ہیں۔ یہی ہ نہج ہے جو بننے یا ِبکھرنے کا تعین کرتا ہے۔ جو بکھرتا ہے ہ د رس ں میں جذب ہوجاتا ہے ا ر جو بنتا ہے ہ خود میں د رس ں کو

جذب کردیتا ہے.
ھنینا سنگت جنگیں غءم ا ر پسے ہوئے قوموں کی تربیت کرتی ہیں .انھیں جینے کا سلیقہ عطا کرتی ہیں .قوموں کا خون گرما
کر ان کا مورال بلند کرتی ہیں .سن ز کہتا ہے کہ اگر آ نے جنگ کو سمجھ لیا تو ایک نہیں آ ہزار جنگیں جیت سکتے ہیں .تلو کلیلا ملوجلودہ
حتریک کے گزشتہ پندرہ سال ،پنجابی کے ساتھ اٹھنے الے اس سے پہلے کے شورش ،انگریز د ر کے معرکے ا ر اس سے پہلے تاکر رنلد

گلواہلرام

الشاری کے زمانے میں آپس میں لڑی جانے الی جنگوں سے ہم نے کچھ سیکھا؟ دشمن کے نفسیات پر غور کرنے کی زمحت کی؟ کس حد تک دشمن
سہ ماہی ھمگام
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کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے؟ ہ کیا جہ ہے کہ اڑتالیس کے شورش میں حصہ لینے الے کردار ں کے خاندان ،ساٹھ کی دہائی میں لڑنے پھانسی
کے پھندے کو تومنے الے گوریلوں کے ار  ،تہرت کے زمانے میں جنگ کرنے ا ر افغان ہجرت کرنے الوں کے باقیات آج جنگ سے پہلو تہی کرتے
ا ر اسءف سے ر گردارنی کرتے نظر آتے ہیں؟ کیا انہیں اس جنگ نے بنایا یا بکھیر دیا؟ جہاں تک میرا خیال ہے تو یہ بنے نہیں ہیں کیونکہ اگر بنتے
تو آج ہامری حالت کچھ بہرت ہوتی .ان کا بکھرنا ا ر اسی بکھرنے کے نفسیاتی اثرات آج بھی ہامرا پیچھا نہیں تھوڑتے سنگت گو کہ آ کی طرح میں
بھی اس حتریک کو کسی فرد ،زات یا خاندان میں قید کرنے کا حامی نہیں ا ر ہر فرد اپنے کردار کا زمہ دار خود ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہامرے سامج
میں ایسے کردار بطور مثال پیش بھی کیئے جاتے ہیں کیا آج اتنے خون بہانے کے بعد ہم ان تیز ں کو کنٹر ل کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں؟
مہر انا سنگت ہم تعمیر تشکی کرنے الے کہءئے جاتے ہیں  ،امیدیں ہم سے ہیں  ،ہامری کامیابی قوم کی کامیابی ا ر ہامری ناکامی قوم کی
ناکامی ہوگی ۔ ایسے بھاری ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہمیں اتنے پتہ ہونا تاہیئے کہ ہم کیا کررہے ہیں ؟ ہم کس عم کا حصہ ہیں ؟ اس
عم

کے ردعم

کیا ہیں ا ر ان رداعامل کے با جود ہمیں تعمیر

تشکی

کیسے جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا تاہیے۔

آ کیلئے ایک خود دار زندگی ا ر شہادت کی موت کا طبگار آپکا سنگت

********

سہ ماہی ھمگام
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ایکتاریخیغلطیکابھیانکنتیجہ
تحریر :حفیظحسنآبادی

موجودہ حتریک آزادی کئی حلاظ سے منفرد ہے جہاں اس کی سعت پورے بلوتستان کو اپنے لپیٹ میں لئے ہوئے ہے ہاں اس کلی گلونلج متلام
براعظموں میں سنائی دے رہی ہے۔اسکی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ سابقہ متام حتاریک سے کسی حد تک زیادہ منظم شعوری پختگی کے ساتلھ

لڑی جارہی ہے ہاں اس کایہ املیہ بھی ہے کہ اسے باہر سے ز یادہ اندرکے مسائ پر جانبدارانہ ر یوں سے شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ان سب پلر
سوا یہ کہ ان کا زمہ دار بھی ان کے بنیاد گذارا ر نفع نقصان میں برابر کے رشیک حرضات ہیں۔

٭ گر ہ بندی کی ابتدا سے یو بی اے کے ظہو ر تک:
جہاں بابا مری نے سابقہ مصلحتوں ا رغلطیوں کااحساس کر کے بی ای اے کی بنیادگذاری بعد میں اسکی حوصلہ افزائی کی ہاں آ سمیت متلام
قیادت اس بات کو یقینی بنانے کامیا ب نہیں ہوسکی کہ ایک مضبوط عسکری تنظیم بی ای اے کی موجودگی میں کسی د رسے تنظیم کی بے جہ
تشکی کو ر ک سکیں ،ٹولیوں میں بٹنے کے بجائے د ستوں کوایک قوی جود کاحصہ بنائیں جو پوری دنیا میں کامیابی کا ضامنت سمجھا جاتا ہلے
 ،ذاتی پسند ناپسند ا ر خونی نسبت کے بجائے قربانی حتریک سے نظریاتی ابستگی اعتامد ذمہ داریاں سونپنے کا معیار ٹھہرے تاکہ پاکستلانلی
سفارشی اقربہ پر ری کلچر جو غءمی کے سبب ہامرے نفسیات کا حصہ بن تکاہے حتریک میں میر کی دھجیاں اڑاکراسکی بنیادیں کھوکھللی نلہ
کردے۔یہ بات آن دی ریکارا موجود ہے کہ شہیدباالچ کے بعد متا م اختیارات براہمدغ بگٹی کوسونپ دئیے گئے تھے لیکن آ نے پہلے سے ہلر حللاظ
سے فعال بی ای اے کا کامن ہاتھ میں رکھتے ہوئے بی آر اے پر توجہ مرکوز کیا۔اس ضمن میں اس سوال کاجواب آنا باقی ہے کہ آ نے کس حکملت
عملی یا جمبوری کے حتت ایک مضبوط تنظیم کے متام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کے با جود ایک ا ر ایڑھ انچ کی مسجد(بی آر اے ) بنائی یلااس
کو بی ای اے میلں ضلم
کی۔اِسی طرح بی ای اے
با جود بی ای ای

اپلنلے

کوکریڈ دینے آمادہ نہیں
میں رصف کیا کہ بی ایل

بعض اوقات بی ایل اے والےخود قلت رسدسےدوچاررہےہیوں موگور
بی ایل ایف کی ضرورتیں ہرحال میں پوری کرتے رہے ہویوں تواکوہ
ْ
انھیں احساس بیگانگی نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ بی ایل اے کے ہوی
ْ
وسائل وسںولیات سے لو گ دوست وہمدرد بن کر اسی کے نیچے سوے
قالینکھینچنےمیںمصروفرہےتھے۔

بنے ا ر ہرجگلہ یلہ تلاثلر

کرنے کی کوشش نلہلیلں
سے بھرپور مدد لینے کلے
رسپرسلت بلی ایل

اے

تھاا ر متام توانائلی اِسلی
ای کی ایک الگ پہچان
اْبھرے کہ اْس کا بی ایل

جبکہ حقیقت میں اگر ہ بلی

اے سے کوئی لینادینا نلہلیلں

ای اے کو دیتے کچھ نہیں تھے مگرلینے میں کوئی امر مانع نہیں تھا۔معترب زرائع کے مطاب بعض ا قات بی ای اے اللے خلود قلللت رسلدسلے
د تاررہے ہیں مگر بی ای ای کی رض رتیں ہرحال میں پوری کرتے رہے ہیں تاکہ اْنھیں احساس بیگانگی نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ بی ای اے کلے
ہی سائ

سہولیات سے لو گ د ست ہمدرد بن کر اْسی کے نیچے سے قالین کھینچنے میں مرص ف رہے تھے۔ جیسا کہ ا پرعرض کیا گیا کلہ ان

د نوں عسکری تنظیموں کے ظہور پر آزادی کی حتریک سے ابستہ ہرشخص کو ضاحت لینے کی رض رت تھی جبکہ بابا مری کوسلیلنلرئ د سلتلوں
کیساتھ ملکر اس کی یا تو مالفت کرنی تائیے تھی یا اگر ہ سمجھتے تھے کہ ایسا الزمی ہے تو اس بارے قوم کو اعتامد میں لیتے بلعلد ملیلں اس
کیلئے ایک ایسا فارموال ضع کرتے جو اشرتاک عم کار ا میپ دینے کیساتھ کام کی تقسیامت ا ر اختیارات کے د ائر ں کا تعین کرتا جس سے آج
کی د ریوں کو بنیاد فراہم نہیں ہوتا۔عسکری میدان کی طرح سیاسی میدان میں بھی بی این ایم کی موجودگی میں بی آر پی ،بی ایس ا آزاد کی
سہ ماہی ھمگام

جنوری تا مارچ

۶۱۰۲

14

موجودگی میں بی آرایس ا بنائے گئے حاالنکہ اْن کا ایجنڈا ایک ہی تھا ا ر آج تک ایک ہے۔افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ رصف ان تنظیموں کی
موجودگی میں بی آر پی ا ر بی آر ایس ا بنائے گئے بلکہ ان سے بی این ای کی پلیٹ فارم پر ایک ساتھ تلنےمیں اس لئے دشواری حمسوس کی
گئی کیونکہ ہ پاکستان پرست مجاعت بی این پی مینگ کے بارے میں سخت موق رکھتا ہے۔جو لوگ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ہ اس عجوبہ
پالیسی پر حیرت زدہ ہوں گے کہ ایک سیاسی مجاعت ایک ایسے مجاعت کیلئے نرم گوشہ رکھتی ہے جواپنے عم سے اْس ریاست کی قبضہ گیریت کو
قانونی جوازفراہم کررہا جس کے خءف یہ مجاعت ہر میدان میں بررسپیکار ہے ا ر اس کے لوگ اس راہ میں بے دردی سے شہید کئے جارہے ہیں ایسا
کرکے قیادت ایک پ کیلئے یہ نہیں سوچ رہا کہ ایسی د رخی پالیسی اْس کے اپنے شہدا کے نظریات سے انحراف ہے جو اس ریاست کے ہاتھوں

شہادت نوش کررہے ہیں ۔
تنانچہ جب رش ع میں جمرمانہ الگ تلگ رہنے کی ضاحت طلب نہیں کی گئی تو بعد ازاں یو بی اے جیسے تنظیم کا جود
میں آنا کسی طرح بھی اتھنبے کی بات نہیں ہونی تائیے تھی۔جس خود رسی کی بنیاد رکھنے پر کسی کو اعرتاض نہیں تھا تواس کے ناقاب
برداشت مراح کی طرف جانے پر بھی کسی کو حیران نہیں ہوناتائیے۔اِسی جہ سے بے پناہ کوششوں کے با جود ایک مستحکم منظم مرکز بنانے
رسگرمیوں کے سمت کا تعین
کیلئے کارآمد موثر بناسکے

کامیاب بغاوت صرف آبادی کے دو فی صود لووگووں
کی وجہ سے ہے باقی اٹھانوے فی صد لوگ اس جںد

حال کامیابی نہیں م رہی جو سب کی
کے ساتھ اْن کی کا شوں کو پوری حتریک

سے ملک کے اندر ا ر بیر ن

میں صرف ہمدرد اور رضاکار کے طور ساتوھ ہووتوے

ایسے میکانزم یا فارمولے کی عدم موجودگی

شدہ مسائ کا ح اھونڈنے

ہیں

ملک غلط فہمیوں ا ر اْن کی جہ سے پیدا
میں دشواری ہورہی ہے۔ اس خدشے کے

پیش نظرکہ اس بار بھی

حتریک کو ہاں سے نقصان نہ پہنچے جہاں سے ہمیشہ (قبائلی سوچ کی جہ سے ) ناکام ہوا ہے شہید باالچ مری نے اسے جدید خطوط پر استوار کرنے
کی عملی کوشش۔ کی آ نے اپنے تقاریر ا ر بیانات میں بارہا اس بات پر ز ر دیا کہ اگرہمیں اس آزادی کی جنگ کو جیتنا ہے تو قبائلیت کے
شکنجے سے آزاد ہوکرایک قوم بن کر جد جہد کرنا ہوگا۔اِسی تصور کو عملی جامہ پہنانے آ نے پہلی بارمری  ،بگٹی دیگربلوتوں کو بلوچ

گلزمین کے کونے کونے سے اکھٹا کیا ا ر سب سے بڑھکر یہ کامیابی حاص کی کہ شہید نواب اکرب خان بگٹی کی کامن میں آزادی کی جد جہد کو
کسی قبیلے کے کچھ مراعات کی جنگ سے بلند کرکے اْسے قومی حتریک آزادی کا جنگ بنایا جسے بلوچ قوم نے دل جان سے قبول کرکے اس حصہ
بنا۔ بی ای اے کی مقبولیت کا یہ عامل تھا کہ شہید غءم حممد بلوچ نے اْس قت ایک تاریخی مجلہ کہا ’’اگر بلوتستان آزادہوا تو ہر شخص اپنا نسبت
بی ای اے سے جوڑیگا‘‘ ۔یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی کہ بلوچ پہلی بار بحیثیت قوم ایک بڑے مقصد کیلئے ایک لیڈر (آزادی کا نظریہ )کی
رسبراہی میں لڑ رہی تھی جسے متا م آزادی پسند ں کی محایت حاص تھی کسی لیڈر کو جگہ کی کمی کا احساس نہیں ہورہا تھا۔یہاں تک کہ نواب
معنی ہوکر رہ گیا۔آج اگر ٹھنڈے دماغ سے سوتاجائے
اکرب خان بگٹی ا ر رسدار خیربخش مری کے سامنے بھی سب سے بڑا لیڈر کہءنیکاسوال بے
ٰ

تو معتربی کے شوق میں حتریک کو ٹکڑ ں میں بانٹنے الوں کیساتھ ہ رسبراہاں بھی برابر رشیک جرم ہیں جنہوں نے ابتدا میں ایسے رحجانات
کواہمیت نہیں دیا یا اْن کے نتیجے سے بیخربرہے بی آر پی ا ر بی ای ای کے سامنے یہ سوال اْسی قت رکھنا تائیے تھا کہ ’’ کیا الگ تنظیم بنانے
کے بجائے پہلے سے موجود ا ر پوری دنیا میں بلوچ مزامحت کی پہچان بی ای اے کے جھنڈے تلے ہر عءقے میں عءقائی نگ نہیں کھوال جاسکتا
ہے؟ جس طرح اب یہی تنظیمیں بی ای اے سے کمب کھینچ کے ہر عءقے میں اپنی شاخیں رکھتے ہیں۔کیا یہ تنظیمیں اپنے کسی مزامحت کارکو یہ
سہ ماہی ھمگام

جنوری تا مارچ

۶۱۰۲

15
اجازت دیتے ہیں کہ ہ اْن سے سائ ا ر ہر طرح کی مدد کمک لیکر اْن کے اسپلن میں آئے بغیر اپنے نام سے کار ائی کرے ؟ یقیناً نہیں مگر بی ای
اے کی قیادت ا رخاص کربابا مری نے’’فراخدلی‘‘ کا مظاہرہ کرکے مقام بنانے الوں کے سامنے یہ سوال رکھنے کی رض رت حمسوس نہیں کلی۔بلعلد
میں جب بی ای اے کی قیادت نے جواب طلبی کے میکانزم کی رض رت پر ز ر دیا تو پتہ تءکہ جواب طلبی رصف رکر ں سے کی جاتی ہے قیلادت
سے نہیں۔اس کی زندہ مثال یوبی اے کا جودمیں آنا ہے جو ایک حلاظ سے جواب طلبی سے انحراف کا نتیجہ تھا۔نہیں تو بی ای اے کو غیر مسل
کرنے یااس کا بدن کا کر نئی کی ختلی سے بہرت تھا قیادت کو احتسابی عم سے گذار کر قوم کو نتیجے سے آگاہ کیا جاتااگر بی ایل اے کلی
قیادت نے کوئی غلط ا رناقاب اصءح کام کیا ہے تو اْس کے ذمہ داراں کو سزا دیا جاتا نہ کہ پوری تنظیم کو سزادے قوم کادست

بلاز کلا

دیلا

جاتا۔ٹھیک اسی طرح مہران مری کو صفائی کا موقع دے کر د دھ کا د دھ پانی کا پانی کرنے کے بعد جزا سزاجتویز کیاجاتا نہ کہ کوئی جہ بتلائلے
بغیر اْسے ایک لشکر سونپ دیا جاتا۔ انجام کار بڑی حمنتوں سے سائنسی بنیاد ں پر جہد کی راہیں تعین کرنے کی کوششوں کے با جود سب ایک بلار
پھر ر ایتی مجعداری کی دلدل میں دھکیلے جارہے ہیں۔ ارالرا کا رجحان مہران مری کی رسکشی سے رش ع ہوکر مکران میں تیزی سے پھ پھول رہا
ہے۔
جوقوت ان رجحانات کے خءف زرابھی جرات کا مظاہرہ کرکے ،اکٹیٹر شپ قبائلیت سے نکلنے ا ر بلوچ کو بحیثیت قوم جہد کا
حصہ بنانے کی سعی کرتا ہے سب اْسے پھر اْسی اگر پر اْسی انداز سے حموسفر دیکھنا تاہتے ہیں جس راہ پر تلتے قوم کے بزرگ پیرش ابتدا سے لْٹتے
ا ر ناکامیوں سے د تار ہوتے آئے ہیں۔ جن د ستوں نے بی ای اے پریو بی اے کے خءف قدم اْٹھانے کو برادر کشی ا ر قومی جہدکار ں کو غلیلر
مسل کرنے سے تعبیر کیاآج ہ قءتی ،شکاری غیرہ کے سءمی ا ر بی ای اے سے توری کئے گئے سائ کی رسکاری تینلوں میں منائش پرمہر بلب
ہیں۔اْنھیں بخوبی علم ہے کہ ک اْنھوں نے انہی لوگوں کو بابا مری کے جہد کے دیرینہ رفی کہکرانھیں احتساب سے مربا مان کر ان کا دفلاع کلیلا
ا ربی ای اے کو ْبرا بھء کہا تھامگر آج یہ لوگ قومی مڈی کو کہاں کہاں قومی ندامت کا نشان بنانے کی جنت کررہے ہیں۔ ایسے د ست اپلنلے آ
سے رصف اتنا سوال کریں کہ یہی مڈی کس کے پاس زیادہ حمفوظ قومی مفاد میں استعامل ہو رہا تھا؟ ہم بارہا تکرار سے یہ کہہ تکے ہیں کہ بابا مری
میں ایک خاص خاصیت یہ تھی کہ آ اپنی غلطی تسلیم کرنے میں کوئی عار حمسوس نہیں کرتے ا ر آ اپنی غلطیوں پر خود اپنے سب سے بڑے ناقد
تھے۔اپنے سابقہ غلطیوں کے بارے میں آ نے یہاں تک فرمایا کہ ’’افغانستان سے اپس آتے ہوئے ہمیں انتظار تھا لوگ جوتوں سے ہامرا استقبال کریں
گے مگر اْنھوں نے ہمیں پھولوں کا ہار پہنا کر خوش آمدید کہا ‘‘ آج آ ہامرے درمیان نہیں مگر یو بی اے کی کار ائیاں ،اْس کے احتادی ا ر اْس کلے
لیڈر ں کی رسکشیاں دیکھ کر یقیناً یہی کہا جاسکتا ہے کہ بابا اس کی تشکی پر قوم سے ایک ا ر دریا دلی کی اْمید رکھنے پھر نہیں لو سکلیلں
گے۔

********
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قومیتحریکمیںناقصپالیسیاں
تحریر:شبیربلوچ

حتریک ا ر جد جہد کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو ہم اص میں حتریک ا ر جد جہد سے کیا مرادلیتے ہیں ہ کونسے عوام ہیں جلن کلو
مء کر ایک حتریک کو کامیاب کیا جاسکتا ہے ِ
بذات خود جد جہد کی اپنی کتنی شکلیں ،انداز ،طریقے ،جمبوریاں ،ا ر حمور مدار ہیں اس بلارے
میں دنیا کی گزشتہ حتریکوں نے بہت سارے عملی مظاہر ہامرے سامنے تھوڑے ہیں ۔ تاریخ گواہ ہے کہ خیالی پالیسی ا ر کمز ر اسپلین حتریلکلوں
کی بربادی کاسبب بنی ہیں۔  ۱۰۰۲میں کی گئی ایک حتیق کے مطاب  ۲۴۹۱ ،سے لیکر  ۲۴۱۱تک گوریلہ جنگوں کی تعداد  ۱۱تھی ۲۴۹۹ ،ملیلں
ان کی تعداد  ۹۴تک پہنچی تکی تھی۔  ۲۴۱۴میں گوریلہ تنظیموں کے متعل ایک اائریکٹری بنائی گئی جس کے مطاب  ۲۴۹۱سے لیلکلر ۲۴۱۴
تک یور میں  ، ۲۹۱ایشیا میں ، ۱۱۹ا ر امریکی براعظم میں ۲۲۹جنگیں لڑی گئیں مگر ان متام انرسجنسی کی اکرثیت یا تو کمز ر اسپلیلن کلی
جہ سے ختم کردی گئیں یا پھر ان کی ناکام پالسیاں ان کو لے ا بیں۔ہم بحیثیت قوم ایک ایسے د ر میں قومی آزادی کی جد جہد کر رہے ہیں جلب
ہامرے سامنے کامیاب قوملی آزادی
درخشان تاریخ کے ساتھ موجود ہلے
معمولی فرق کے ساتھ بنیادی اُصلول

اگر آپ خود کو اور اپنی دشمن کو اچھی طور سوے
سمجھتے ہیں تو تمںیں سو جنگوں کے ماحاصل سوے
بھینںیں ڈرناچاہیے

کامیاب ہوئی ہیں کم بیش دنیا کے

کی حتریکوں کی ایک ملبلی فلہلرسلت اپلنلی
عمء اس سے رہنامئی لینا بھی آسلان ہلے،
ا ر ً
کہ جن پہ ت کر قومی آجوئی کی حتلریلکلیلں
ایک کونے سے د رسے نے تک یکسلاں رہلے

ہیں۔ قومی جد جہد ان ضع کیئے گئے بنیادی اصولوں کی بنیاد پر سب کچھ تیاگ دینے کا نام ہے جہاں باقی سب تیزیں ثانوی حیلثلیلت اخلتلیلار
کرجائیں ا ر جد جہد کے حوالے سے بنائے گئے حقیقی اصول قوموں کی رہنامئی کرتے رہیں بھلے ان اصولوں کا نفاذ خود اپنے ہی خءف کیوں نہ ہلو،

any guerrilla he wishes to gain victories, he must study tactics of a guerrilla group with commander of this calibar would
be unbeatable.

ترمجہ(کامیابی پانے کے لیئے ہر گوریلہ پر الزم ہے کہ ہ رض ری تدبیر کو سیکھے ا ر ان پر دسرتس حاص کرے ایک گوریلہ پارٹی ایک ایسی
باتدبیر کامنڈر کے ساتھ ناقاب تسخیر ہوگی)
اب اگر ان متام مندرجہ باال باتوں پر غور کریں تو سب سے پہلے کسی گوریلہ کو اپنی جد جہد کے حوالے سے متام ارسار رموز سے اقفیت الزملی
لہذ ہ ا ایک عام آدمی کی طرح کہیلں
ہے اسکے عءہ کوئی تارہ نہیں اسلیئے کہ ان متا م ارسار رموز کو سیکھنے سے پہلے ہ ایک عام آدمی ہوتا ہے ٰ
پر بھی بہک سکتا ہے ا ر کہیں پر بھی کسی ذاتی نوعیت کی اندر نی اثرات سے مغلوب ہوکر کسی بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے ،یا پھر اپلنلی
زاتی مفادات پر حتریک کے بنائی جانے الی اصولوں سے ر گردانی کرسکتا ہے،اس حوالے سے اگر بی ای ای ا ر بی آراے کی جد جہد کلے انلداز
کو پرکھا جائے تو کچھ ایسے تشم کشا حقائ ہامرے سامنے آتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اصولوں ا ر جلنلگلی ارسار
رموز کو ایک طرف رکھا ہے،کیونکہ ہاں ہم نے پچھلے کئی سالوں سے دیکھا ہے کہ مکران کی عءقائی سط پر اپنے افرادی قوت کو بلڑھلانلے کلی
خاطر بی ای ای ا ر بی آر ائے نے اصولوں کی بھلی تڑھادی ہے ا ر یہی ہ بنیادی جہ ہے کہ آج مکران سمیت د رسے عءقوں میں لوگ اس طلرح
کی غلط حکمت عملیوں کی جہ سے ان سے سے بیزار ہوتکے ہیں  ،ہی عوام جو جوک در جوک بلوچ آزادی کی حتریک کے کار ان کا حصہ بنتے
سہ ماہی ھمگام

جنوری تا مارچ

۶۱۰۲

17
جارہے تھے مگر اب اسی تیزی سے اپنا ہاتھ اپس کھینچ رہے ہیں کیونکہ ہاں پر اصولوں کی بجائے کچھ ا ر قوتوں کے سلہلارے جلد جلہلد کلی
کوششیں کی جارہی تھی جو کہ دیر پا ثابت نہ رہ سکیں ،دیر پا نہ ہونے کی ایک جہ یہ تھی کہ عام بلوچ لوگ جن گوریلوں کو ابتدا ئلی اد ار ملیلں
فرشتہ صفت سمجھ رہے تھے جب ان سے عوام کی قربت کی نوبت آئی تو لوگ یہ جان کر بھی ششدر رہ گئے کہ ان متام بظاہررسمچار کہلءئلے جلانلے
الے لوگوں میں بھی ہی ُبری خصلتیں موجود ہیں جو کہ عام آدمی کے اندر ہوسکتے ہیں ،مطلب کہ ہ اپنے کردار سے اپنے لوگوں کو متلاثلر کلرنلے
میں ُبری طرح ناکام رہے ،اسکی ایک بنیادی جہ یہی تھی کہ ہ اس کردار کی بحیثیت ر ل ماال کے قدر منزلت سے اق ہی نہ تھے انکا خلیلال
تھا کہ د ران جد جہد ہر تیز بند ق سے رش ع ہوکر بند ق پر ہی ختم ہوجاتی ہے ،اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح بی ای ای نے مکران کی سط
پر  5797میں منشیات کے خءف مہم کے د ران لوگوں کو قت کیا اص میں یہ ایک سامجی ا ر معاشی مسئلہ تھا جسے طاقت کے بجائے کردار کلی
بنیاد پر ح ہونا تاہئے تھا مگر نہیں ،ہ ہر عم ا ر ہر بات کا رصف ایک ہی ح جانتے تھے ا ر طاقت کے استعامل ہی کو ہ حلقلیلقلی جلد جلہلد
سمجھتے تھے،ا ر ان سے یہی شاہد کہا گیا تھا کہ کسی بھی طرح کی تبدیلی کا بنیادی منبع یہی بند ق ہے ا ر اسی طرح ہ سلیلاسلی علمل کلی
حیثیت کو گھٹانے کی جمرمانہ ا ر گھناؤنا عم میں بھی پہ کرگئے اسکے بعد ہم نے دیکھا کہ یہی منشیات کہ جسکے نام پر بے گناہ لوگوں کو قلتل
کیا جارہا تھا ہی منشیات کا مقا می کار بار بڑی شد مد سے اسی بی ای ای کے بند قوں کے زیر کی جا رہی تھی(جو کہ تاحال جاری ہلے) ا ر
بیشرت رسمچار خود اس لت کا شکار ہوتکے تھے ا ر اسکا انجام تھینا جھپٹی ا ر بے راہ ر ی پر منتج ہوگئی،کیونکہ اس سے پیسہ بٹورنے اال ایلک
غیر سنجیدہ عم رش ع ہوگیا ،جس طرح اب توری تکاری ا ر منشیات کی پیسوں کی بندر بانٹ کو لے کر اندر ن خانہ ایک رسہ کشی جاری ہے یہ
کلٹ

سب یہی ظاہر کررہا ہے کہ اص میں مقاصد کا حصول رصف ا ر رصف اصولوں پر کاربند رہ کر ہی ممکن ہوتا ہے گرنہ کسی بھی طرح کا شار

استعامل کرکے یا بند ق کی نوک پر کسی بھی قسم کی کوئی قومی مقصد حاص نہیں کی جاسکتی ،جس طرح مکران میں اپنے ہی تنظیم کے لوگلوں
کو مارا گیا ( اگر اسپلین کو الگو کرنے کے لئے اپنے تنظیمی ساتھی کے خءف کوئی ایکشن لیا جائے تو ہ الگ بات ہے مگر بی ای ای ا ر بی ار
اے میں کامنڈر ا ر لیڈرشپ سے اختءفات رکھنے کی جہ سے ملص د ستوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے ) ۔ اس طرح کے اقعات پورے حتریک پر سلے
عوامی اعتامد کو ختم کردیں گے  ،ا ر ایسے حادثات
پورے قت

غلارتلگلری

مفادات کلا حتلفلظ
کے ساتھ اپنی سیاہ
ہو یا کسی کو اپنے
رکا

اقعات کے جب تھانے بانے بھنے جاتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ بہ آسانی اخذ ہوتا ہلے کلہ اس

سمجلھ کلر

کسی کو خود سلے

کا احد مقصد گر ہلی

سرمچار کںالئے جانے والے لوگوں میں بھی وہی ُ
بریخصلتیں مووجوود
ہیںجو کہعام آدمی کے اندرہوسکتےہیں،مطلبکہوہاپونوے کوردار
سے اپنےلوگوںکومتاثرکرنےمیں ُ
بریطر ناکوام رہوے ،اسوکوی ایوک
بنیادی وجہ یںی تھی کہوہ اس کردار کی بحیثیت رول ماڈل کے قودر و
منزلت سے واقف ہی نہ تھے انکا خیال تھا کہ دوران جدوجںد ہور چویوز
بندوقسےشروعہوکربندوقپرہیختمہوجاتیہے

ہٹانا مقصود ہو مگر

ذاتلی

ہے۔ تاہے ہ کسی کے ملوت
کاریوں کے راز ں کو دفنانلا
مقاصد کلی حصلول ملیلں
راستے سے ہٹانا ہو یلا پلھلر
آگے نک جانے کی ار سلے
نتائج ہی ہلونلگلے کلہ آج

غلطیاں دہرائی جارہی ہلیلں ا ر

مکران میں غلطیوں پلر

اسکی بنیادی جوہات اس جد جہد کو اصول ضوابط کے کھڑے پہرے سے نکال کر اسکو اپنی ذاتی مقاصد کی حصول پر لگانا ہے۔ ان کی گلر ہ
پرستی رصف بلوتستان تک حمد د نہیں بلکہ ان کے یہ اعامل بیر ں ممالک رسگرمیوں میں بھی دیکھائی دیتے ہیں۔ امریکی انقءب کے د ران ان کلے
ح میں شائع شدہ کتابوں ا ر مواد نے امریکی انقءبیوں کی مد د کی کہ ہ عوامی سپور حاص کر سکیں۔ پر پیگنڈا ا ر نفسیاتی جنگ کے لیے
سب سے پہلے لفظ پبلک اپینین یعنی عوامی رائے کا استعامل  ۲۱۱۹میں ہوا۔ امریکی انقءب میں سیاسی کتابوں ا ر انقءبیوں کی ح میں لکلھلی
گئی کتابوں نے مثبت کردار ادا کیا جن میں قاب ذکر انگلش دانشور تامس پین کی کتاب کامن سنیس ہے۔ اس کے بعد یونان نے ، ۲۱۱۰کیلوبلا نلے
 ۲۱۴۰ا ر اجلزار نے  ۲۴۱۰میں امریکی انقءب کے طرز پر عاملی رائے عامہ ہموار کی ا ر ہ اپنی جد جہد میں کامیاب ہوئے۔ہامرے یہاں آج بلھلی
دیکھو تو عاملی سفارتکاری کی رض ریات سے اقفیت رکھتے ہوئے بھی بسا ا قات یہ گر ہ ا ر انکے لوگ باہر کی دنیا میں بللوچ جلد جلہلد کلی
سفارتی بنیاد ں پر ترمجانی کرنے الے د ستوں خاص کر سنگت حیر بیار مری کے سامنے بی این پی مینگ کی ایام پر مشکلیں پیدا کر رہے ہیں .
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جو کہ موجودہ قومی جد جہد کی رض ریات لوازمات سے آنکھیں ترانے کے مرتادف ہے،آج جنگی حربوں میں دنیا اس قدر آگے نک تلکلی ہلے
جہاں تھوٹی قومیتوں کو کسی بڑی قوت سے مقابلہ کرنے کے لیئے بیر نی مدد ا ر انکی اخءقی مالی محایت درکار ہوتی ہے اگر دیکھا جلائلے تلو
طاقت کا توازن پہلے زمانے میں اس قدر زیادہ سنگین نہیں تھا جو کہ آج ہے آج ریاستوں کے پاس تگڑی فوج کے عء ہ بھی ایسے جنگلی

حلربلی

آالت سامان ہیں اسی لیئے آج جتنی اہمیت قابض کے خءف جنگ لڑنے کاہے اس سے شاید کہیں زیادہ اہمیت دنیا میں د ست بنانے ا ر انکی رائلے
کو اپنے ح ہموار کرنے کے عم کو حاص ا ر اس میں سفارتکاری کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ جس طرح ا پرکہا گیا ہے کہ کیسے  9001ملیلں
امریکہ  9257 ،میںیونان ،پھر  9127میں اجلزائر نے کس طرح پر پیگنڈے ا ر عاملی سفارتکاری کو استعامل کرکے اپنے اپنے رسزمین سے قابض کلو
نکال باہر کردیا  ،آج کوئی ایسی دلی ا ر منط نہیں جو یہ ثابت کرسکے کہ سفارت کاری کا عم نقصاندہ ہے ،یہ بات قاب غور ہے کلہ جلب ایلک
ریاست جو کہ ہر طرح کی قوت رکھنے ا ر ہر سط پر خود متار ہونے کے با جود سفارتکاری کو ا لین اہمیت دیتا ہے تو پھر ہمیں اسکی اہمیت کا اس
سے بھی زیادہ احساس ہونا تاہے۔ د رسی طرف دیکھا جائے تو اس سے ان گر ہوں کو کوئی لینا دنیا نہیں ہے کہ قومی حتریک کو آج عاملی سط پلر
کس طرح کی ا ر کس پیامنے کی سفارتکاری کی رض رت ہے ۔بی ای ای ا ر بی آر ائے نہ رصف بلوچ جد جہد کے راستے ملیلں ایسلے ر ڑے
اٹھکا رہے بلکہ د رسے ذرائع کی طرح جس بند ق کی طاقت سے دشمن کو شکست دی جاسکتی ہے یا پھر اس سے اپنی مصوص رشائلط ملنلوائلے
جاسکتے ہیں ا ر ہی بند ق جو عوام سے طاقت پا تا ہے آج یہی بند ق عوام کے خءف استعامل ہونے لگا ہے لہذا اس طرح کی عم سے انکی اپلنلے
بنیادی مقاصد سے بیگانگی ظاہرہوجاتی ہے اسی لیئے ا پر کردار کا ذکر کیا تھا کہ ہر تیز کو طاقت سے کچء نہیں جاسکتا بلکہ کہیں کہیں تیلز ں
کللو اپللنللی بللاکللرداری ا ر صللءحللیللت کللی ب ل

بللوتللے پللر حللاص ل

کللیللا جللاسللکللتللا ہللے۔ کللءز ٹللز لللکللھللتللے ہللیللں کللہ

war is the province of dangers and therefore courage above all things is the first quality of a warrior, courage is of two
kind first physical courage or courage in presence of a danger to the person and next moral courage or courage before
responsibilities, whether it be before the judgement, seat of external authority or the inner power, the both combined
make up the most perfect kind of courage.

ترمجہ(جنگ ایک خطرناک عءقہ ہے جہاں ایک جنگجو کا ا لین معیار اسکی بہادری ہے ا ر بہادری کے د اقسام ہیں ایک تو انسان کلی جسلامنلی

ہمت لیاقت ہے کہ ہ پیش آمد خطرات سے کیسے منٹے ،د رسا اخءقی حوالے سے ہمت بہادری ہے  ،جو کہ زمہ داریوں کی تعین سے لیلکلر کسلی
کی سوال جواب تک ا ر بیر نی اندر نی قوت کی صحی استعامل ا ر یہ متام ملکر ایک کام ترین بہادری کی مثال کو جنم دیتے ہیں)

ہم نے دیکھا ہے کہ شائستہ اخءقی ہمت نہ ہونے کی جہ سے ہم نے ہر تیز کو د رس ں پر تھونپنے کی ر ایت برقرار رکھی ہے ہم اپنی غلللطلیلوں کلو
تسلیم کرنے کی جرات نہیں رکھتے ہم میں ہ ہمت موجود ہی نہیں کہ ہم کسی ایسی بری شئے کی زمہ داری تسلیم کرلیں جو ہامری جلہ سلے رس زد
ہوئی ہو ،رصف لڑنا ہی ایک کامل نہیں بلکہ زمہ داریوں کا بار اُٹھانا بھی قومی جد جہد میں عم کا حصہ ہے ،بند ق اٹھانے کو ہمت کا آخلری درجلہ
دینے الے ہامرے مہربان لوگوں نے ہامری نوجوان نس کو زمہ داریوں سے غاف کردیا ہے اس لئے آج ہ ہر تیز کا ح طاقت میں اھونڈنے کی کوششیں
کرتے نظر آتے ہیں ،انکے ہاں باکردار بااصول عم کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ تو د رسی طرف کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے رض ری ہے کلہ
دشمن ایک قوم کی ثقافت بارے علم رکھے ا ر کسی بھی دفاعی جنگ کے لیے بھی رض ری ہے کہ ہ اپنی قومی رسم ر اج میلں ملوجلود اسلاس
تیز ں سے کلواڑ نہ کریں بلکہ رسم ر اج کو ہمیشہ قومی طاقت کے طور پراستعامل کریں۔ ثقافت کو سمجھنا ا ر جنگ کو جیتنا ایک د رسے سے
بہت ہی گہرا رشتہ رکھتے ہیں۔ یونانی تاریخ دان حیر ا ٹس( جس کو دنیا کا پہء تاریخ دان بھی کہا جاتا ہے ) نے سب سے پہلے جنگ ا ر ثقلافلتلی
علم پر توجہ دی جس قت قدیم پارس ا ر یونان ایک د رسے کے خءف حالت جنگ میں تھے۔ بقول سن ز >:
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If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles.

ترمجہ(اگر آ خود کو ا ر اپنی دشمن کو اتھی طرح سے سمجھتے ہیں تو متھیں سو جنگوں کے ماحاص سے بھی نہیں ارنا تاہیئے)
اپنے آ کو ا ر اپنے دشمن کو پہچاننا جد جہد کا پہء اصول ہے جس کو بلوچ جد جہد میں رسے سے اہمیت ہی نہیں دی گئی ا ر ہمیلشلہ د رسے
جد جہد ں سے سیکھنے کے بجائے ان کو اپنے ا پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی کبھی ہم اسٹالن ا ر لینن بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہلیلں
تو کبھی اپنے آ کو تے گویرا گردانتے رئے یا کبھی ماؤ جیسا بننے پر اپنی متام تر توجہ مرکوز کی ۔لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ماؤ ،
تے ا ر د رسے لوگوں کی گوریلہ جنگ کے حوالے سے موجود حتریر ں سے ہم ا پنی جد جہد کی کمز ریوں کو کم کرسکتے ہلیلں۔جلد جلہلد کلے
حوالے ا ن کی حتریر ں سے استفادہ کرنا رض ری ہے لیکن مکم طور پر ان کے رنگ میں رنگنا صحی نہیں ہے  ،ما زے تنگ کے ملطلابل کسلی
گوریلہ ا ر اسکے کامنڈر کے درمیان ایک ر حانی رشتے کا موجود ہونا الزمی ہے ا ر اسی طرح د رسے مرحلے میں کسی بھی سپاہی کا اپنے لوگلوں
کے ساتھ ہی ر حانی رشتہ ہونا تاہیئے جو کہ ایک سپاہی ا ر کامنڈر کے مابین موجود ہوتا ہے ا رتیرسے مرحلے میں دشمن کی صفوں میلں ملوجلود
حصول کے لیئلے الزملی ہلے۔

احتاد کی تباہی مقاصد کلے
اسی طرح ایلک علام

بلوچستان اور خاص کر مکران کے محاز پریہسارےاصولناپیدہوکرایکمصنووعوی

سپاہی کا اپنے کامنڈر کلی

تلابلعلداری

مخاصمانہ ماحول نے جنم لیا ہے جںاں ایک جںدکاردوسرےجںدکارکےساتھجںد

اصولوں ا ر ضلملیلر کلے

عین مطاب ہو گلرنلہ

نںیں کررہا بلکہ وہ اس کے مقابلے میں جدوجںدکررہاہےتاکہوہاپنےساتھوی سوے

مفاد ا رجمبوریوں پر پللنلے

الللے اطللاعللت ا ر

کسی بھی طر آگے نکل جائےاور اپنانامبنا لےاسکیبھیبنیادیوجوہوات ہویوں

پابندی کا گوریللہ جلنلگ

اطاعت

میں کوئی دیر پلا اثلر
انکے درمیان ر حلانلی

جو کہ ہمیں لیڈر شپکیسطح پرموجودتضاداتوکمزوریوںکیشکلمیںنظور
آتے ہیں اور الشعوریطور پروہیکمزوریاںاورکوتاہیاں دیگرنیچےکےسطوح پور
موجودسیاسیکارکنوں یاسرمچاروں کوفطری اندازمیںتباہکررہےہیں

ہے ا ر جو کچھ بلاقلی

نہیں ہوسکتا  ،کلیلونلکلہ
رشتوں کی موت ہلوجلاتلی
بچ جاتا ہے ہ حرص اللچ
پھر ار کسی اصول کی قلتلی

ا ر بے ضمیری ہوتا ہلے،یلا

پاسداری کا سبب بن جاتا ہے جوکہ آگے ت کراپنے منفی اثرات کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آجاتا ہے،کیونکہ اگر کوئی کام سچلا ا ر
مدل ہے تو اسکے لیئے ار ،اللچ،بے ضمیری ،جمبوری ا ر تاپلوسی جیسی غیر اخءقیات کی رض رت نہیں پڑے گی ا ر جب بھی کلوئلی کلام ار،
اللچ ،خءف ضمیر،جمبورا َََ ا ر تاپلوسی سے کی جائے تو یہیں سے سمجھ لینا تاہیے کہ ہ کام غیر مدل ا ر بے اصولی کی پیدا ار ہے۔جہاں اصلول
ہیں ہاں جمبوری ا ر اللچ کا کوئی نشاں تک نہیں۔ اب خیال کیا جائے کہ ایک دشمن جس کے پاس سب کچھ موجود ہے دنیا اسکے جود کو تسلیلم
کرتکی ہے ا ر اس پر دنیا کی معاشی حربی ا ر سیاسی احسانات کا کوئی حساب نہیں ا ر د رسی طرف ہم بحیثیت ایک غءم قلوم جسلے دنلیلا
ابھی تک تسلیم کرنے سے ہچکچا رہی ہے کیوں کہ بلوچ اب تک اپنی رسزمیں پر اپنا کنڑ ل دیکھانے میں ناکام رہا ہے۔ اس بات پر غور کرنلے کلی
اشللد رض رت ہللے کللہ ہللم کللس طللرح بللغللیللر اصلولللوں کللے سللاتللھ اس دشللمللن سللے لللڑ یللا اسللکللا مللقللابلللللہ کللرسللکللتللے ہللیللں ؟
آج ان متام نا عاقبت اندیشیوں ا ر بچگانہ پن کے بھیانک انجام ہامرے سامنے ہیں ،یہ سب بے اصولیوں کے مثرات ہیں ،دشملن کلا
کام ہے مارنا اگر ہ نہ مارتا ا ر ہم پر مہربان ہوتا تو ہم اسے دشمن ہی کیوں کہتے؟ لہذا رصف اپنی غلط اعامل پر تنقید سے بچنے کے لیے یہ کہلنلا کلہ
ایک طرف دشمن مار رہا ہے ا ر د رسی طرف ہامرے ا پر تنقید کی جاری ہے ۔ دشمن مار رہاہے کیونکہ اسکا کام ہے مارنا ا ر اسی ملار دھلاڑ کلے
نتیجہ میں ہی ہ اپنے مستقب کا نقشہ کھینچنا تاہتا ہے ہ اگر نہیں مارے گا تو خود مرے گا ا ر لہذا اسکے لیئے ہمیں خود سے تیار رہنا تاہیے  ،ا
ر یہ تنقید ہامری ان ہی کمز یوں پر ہے جس کی جہ سے آج دشمن آسانی سے ہمیں نقصان دے رہا ہے۔ کوئی بھی گوریلہ تنظیم خود کو دشلملن سلے
حمفوظ کرکے اپنی جد جہد کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہاں بی ای ای ا ر بی آر اے کی انہی بچگانہ پن کی جہ سے دشمن ملتللل
حماز پر قومی حتریک کو نقصانات سے د تارکررہی ہے ۔ دشمن مار ے گا ،ا ر ہ اپنی بھر پور قوت آزمائی کریگا لیکن ہم اس سے کس طرح اپنے
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مقصد کو لے کر کم سے کم نقصانات کے ساتھ اس پر جیت حاص کرسکتے ہیں یہی تیز اہمیت کا حام ہے۔یہ جد جہد تونکہ ایک اعصاب شلکلن
جد جہد ہے جس میں تھکا

کے اثرات بعض ا قات غالب آجاتے ہیں ا ر اس میں تیز بھاگنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کرکے سفر ا ر مسافلر د نلوں

کو ٹکڑیوں میں بانٹ کر تلنے میں ہی کامیابی ہے ،کاموں کو تقسیم کرکے ایک د رسے کی صءحیتوں پر نہ رصف انحصار کرنا تاہئے بلکہ انلکلی
لیاقت ا ر قابلیت پر اعتبار بھی کرنا الزمی ہے لیکن اس میں سب سے پہلے الزمی ہے کہ اصول ضع ہوں ا ر ان پر سختی سے عم کی جلائلے ا ر
اس جد جہد کو اسکی نوعیت کے مطاب ایک حقیقی ا ر صحی سمت میں آگے لے جایا جائے  ،اسکی مثال ایک ریس کی ہے جو کہ 977میٹر کی
ریس ہے ا ر اس میں شام لوگ رش ع میں ہی اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ بھاگنا رش ع کردیتے ہیں کیونکہ انکو معلوم ہے کہ تھکنے سلے پلہلللے
پہلے انکی منزل آجائیگی ا ر ان میں جو زیادہ پھرتی سے ا ر تیز بھاگے گا ہی کامیاب ہوگا مگر د رسی طرف میراتھن ریس ہے جس ملیلں سلفلر
نسبتا ملبا ہے ا ر تھکا

سے بھر پور ہے تو ہر کوئی اس مقابلے میں اپنی قوت ا ر استعداد کو بچانے کی خاطر ایک مصوص اسپیڈ سے بھاگتا ہلے

تاکہ خاصی دیر تک ہ اپنی قوت کو جمتمع کرکے اس ریس میں بھاگ سکے یعنی آہستہ آہستہ مگر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہوئے منزل کلو
حاص کیا جاسکے ،بالک اسی طرح کی ایک صورحتال ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بی ای ای ا ر بی آر اے نے اس جد جہد کو اس طلرح للیلنلا
رش ع کردیا جیسے کہ ہم بالک منزل کے قریب ہیں ا ر ہمیں ک ہی آزادی ملنے الی ہے ،ا ر اس بھاگم د ڑ میں ہ قومی رسمایے میلں سلے کلئلی
قیمتی جانوں کے ضیاں کا سبب بن گئیں ،ا ر آج بھی ہی عم جاری ساری ہے جہاں مقابلہ بازی کا ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ کلوئلی کسلی
اصول ا ر طریقے کا پابند نہیں بلکہ اپنی طاقت اپنے لوگوں کے خءف استعامل کررہے ہیں ا ر ایسے میں ا ر کچھ بھی حاص نہیں کیا جارہا یہ عم
فقط دشمن کے کام کو آسان بنانے کا سبب بن رہا ہے ،کیونکہ دشمن ہامری صفوں میں گھس کر ہم کو آہستہ اپنی عوام سے توڑ رہا ہلے ا ر اسلکلی
بنیادی جہ رسمچار ں کی عدم اقفیت کی بنیاد پر لوگوں کو بغیر جانے پرکھے حمض افرادی قوت کی حصول کے لیئے بھرتی کرنا ہے ،آج جس آسلانلی
سے ہم دشمن کے ہدف بن رہے ہیں ہ آج سے 0سال پہلے کسی کی تصور میں بھی نہیں آسکتا تھا ،اسی بھاگم د ڑ میں سیاسی ملیلدان کلو بلھلی
مسل جد جہدکے شانہ بشانہ الکر کھڑا کردیا گیا ہے ا ر سیاسی ا ر تعلیمی ادار ں ا ر تنظیموں کو گرفت میں الکر انکو اپنی بے سود مقاصلد کلی
برآ ری کے لیئے استعامل کیا جارہا ہے۔
متام سیاسی طلبہ تنظیموں نے بھی خود کو اسی ایک نقطے تک حمد د کردیا انکا سوتنا ا ر کہنا سب بس اسی بات پر ختم
ہوجاتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے آزادی تاہیئے مگر کیسے آزادی حاص کی جاسکتی ہے ؟ کب ا ر کہاں کس حد تک تیز ں کو سامنے النا ہلے یلا
پردے میں رکھنا ہے ا ر آزادی کا حصول کیونکر ممکن ہوسکے گا اس پر کسی نے نہیں سوتا ،بند ق ا ر گلی کوتوں کانعرہ جو کہ عمومی حیلثلیلت
میں موجود تھے ہ آج بھی اسی حیثیت میں ہی موجود ہیں مطلب یہ کہ’’ زمین جنبد نہ جنبد گ حممد ‘‘ کی معقولہ کی طرح پوری جنگلی

سلیلاسلی

حاالت عاملی تناظر کے ساتھ بدل تکے ہیں مگر ہم آج بھی ہیں کہ ہیں ٹھٹر کے رہ گئے ہیں۔ آج بھی بس جد جہد کی عسکری جہت بند ق تلک
حمد د ہے ا ر سیاسی جہت نعر ں تک حمد د ے،لیکن ان سب ناکامیوں کی تلخ نتائج آج بھی ہامرے سامنے ہیں ،اگر ہم بلوتستان کو ایک کیس کلی
حیثیت سے اپنے سامنے رکھیں ا ر دیکھیں کہ دنیا میں کس طرح قومی آزادی کی جد جہد کے د ران اصول ضوابط بنا کر انکی پیر ی کرتے ہوئے
اپنی قومی منزل کو حاص کیا۔ بلوتستان ا ر خاص کر مکران کے حماز پر یہ سارے اصول ناپید ہوکر ایک مصنوعی ماصامنہ ماحول نے جنم لیلا ہلے
جہاں ایک جہد کار د رسے جہد کار کے ساتھ جہد نہیں کررہا بلکہ ہ اس کے مقابلے میں جد جہد کررہا ہے تاکہ ہ اپنے ساتھی سے کسی بلھلی
طرح آگے نک جائے ا ر اپنا نام بنا لے اسکی بھی بنیادی جوہات ہیں جو کہ ہمیں لیڈر شپ کی سط پر موجود تضادات کمز ریوں کی شک میں
نظر آتے ہیں ا ر الشعوری طور پر ہی کمز ریاں ا ر کوتاہیاں دیگر نیچے کے سط پر موجود سیاسی کارکنوں یا رسمچار ں کو فطری انداز میں تباہ
کررہے ہیں ہی کوتاہیاں جنہیں ہم عموما قومی آزادی کی جد جہد کیلئے زہر قات سمجھتے ہیں ہی غلطیاں بلوچ حتریک میں لیڈر شپ سے ہلوتلے
ہوئے دیگر سطحوں پر ذمہ دار لوگوں کا معمول بن تکے ہیں۔کسی عام گوریلے پرگرفت ا ر اسپلن کا ار اس جہ سے نہیں کیونکہ لیڈر شب بھی ان
کوتاہیوں کا زیادہ شکارہے ا ر اص میں ذمہ دار ہے ۔ غلطیوں ا ر کوتاہیوں کو معمولی سمجھ کر مسلس نظر انداز کرنے سے ان کو عام قبولیت م
جاتی ہے پھر ہ ُبرے ا ر معیوب نہیں رہتے ہیں۔ اص میں ہرجد جہد میں اس طرح کے گر ہ ہوتے ہیں مگر ہ جب تک ایک نظریلئلے ا ر اسلی
نظریئے سے اخذ شدہ اصولوں کے تابع ہوں تب تک کوئی ایسی بات موجود نہیں ہوتی ہے ۔ لیکن جب گر ہیت کی راہ اپنا کر سیاسی مقتدرہ بننے کی
سہ ماہی ھمگام
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کوشش کی جاتی ہے تو ایسی تنظیمیں بلوتستان کی آزادی کے دعوے کے عء ہ باقی متام حد د قیود ا ر اصول ضوابط سے غیر اعءنیلہ دسلت
بردار ہونے کے مرتادف ہیں۔ مائیک راا انقءبی مقتدرہ حلقے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ
th e grou p of i n d i v i du al s w h o h a v e pol i t i cal , m i l i tary an d i deol ogi cal c on trol ov er th e m ov em en t
ترمجہ ( انقءبی مقتدرہ ہ ہے جسے اپلنلے حتلریلک کلے سلیلاسلی

عسلکلری قلوت پلر نلظلریلاتلی حلواللوں سلے گلرفلت حلاصل ہلو)

یہ انقءبی جد جہد میں ہوتکا ہے جہاں ایک گر ہ یا ایلیٹ نے اپنی سوچ نافذ کرنے کے لیے بی ای ای ،بی آر اے ا ر یو بی اے کی طرح کا علمل
کیا ہو لیکن قومی آزادی کی جد جہد میں معاملہ بالک ہی برعکس ہوتا ہے جو ان گر ہوں نے کرنے کی کوشش کی ہ شاید مائیک کے حتریر ں سے

مطابقت رکھتے ہوں لیکن قومی جد جہد آزادی کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر جب ان گر ہوں ا ر لیڈر شپ کو عوامی پزیلرائلی
م گئی تو انہوں نے اسے الفانی سمجھ کر اس پر اس طرح اترانے لگے جیسے ہ خدا بن گئے ہیں ا ر ہ بالک بھول گئے کہ ہم نیشنلز م کی جد جہد
کررہے ہیں جس میں بلوچ قوم کی رضاکارانہ قوت ہامرے ساتھ ہے ا ر اسی رضاکارقوت ہی کہ ب پر ہم آج اس مقام پر موجود ہیں لیکن آج بہت سی
تنظیمیں اس فطری حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے قومی مفادات کے برعکس کام کررے ہیں ۔ گوریلہ جنگ کے حوالے سے الرنس آف عربیہ کہلتلے
ہیں کہ
Successful rebellion could be accomplished with only 5 percent active support of among the population, providing the
other 12 percent either sympathized or acquiesced in guerrilla activities.

ترمجہ(کامیاب بغا ت رصف آبادی کے د فی صد لوگوں کی جہ سے ہے باقی اٹھانوے فی صد لوگ اس جہد میں رصف ہمدرد ا ر رضاکار کے طور
پر ساتھ ہوتے ہیں)
دنیا میں زیادہ تر قومی حتریکیں اصول ،قانون کی پیر ئی کرتے ہوئے حقیقت پسندانہ پالسی اپنا کر کامیاب ہوئی ہیں ۔ بلوچ قلوملی حتلریلک کلی
موجودہ مسائ ا ر کچھ تنظیموں کی گر ہ پرستی ،بے اصولی ،خیالی پالیسوں کو دیکر یہ نتیجہ اخز کیا جاتا ہے کہ بلوچ تنظیموں ملیلں رسملچلاری
اصول  ،قواعد ،قانلون
ہللے۔ حتللریللک کللو
لیے حتلریلک ملیلں
ذہن نشین کرنا ہوگا کہ
ہے جہاں پر طاقت کلا
جو بھی اپنے گلر ئلی

تحریک کے تقاضوں کو مدنظر رکھ کر منظم ہونے کے لئے نئی صوف
بندیوں کیضرورتپیشآئینئےصفبنودیووں کوے موراحول سوے
گزرتے وقت پچھلے تمام ناکام تجربات کے نتائج اور مجموعی قوموی
مزاج و سیاسی شعور کی کمی کے ساتھ ہی ساتھ وسائل کی کوموی
سست روی کا باعث بنا رہااور ہے اس تمام کے باوجود ایک مونوظوم
اور موثر کامیاب حقیقی جدوجںد کے روشن امکانات موجود ہویوں
جسپرحقیقیسمتمیںجدوجںدجاریہے

کے بر خء ف جائے گا

ا ر قاعدے کی اشلد رض رت
کامیابی سے ہمکنار کرنے کلے
موجود تنظیموں کو ایک بلات
یہ جد جہد نیشلزم کی جد جہد
رستشمہ فقط بلوچ قلوم ہلے ۔
مفادات کے لیے قومی مفلادات
ہ نہ رصف قومی مفلادات کلو

بلکہ ان کے غلط ا ر قومی ملفلادات

نقصان سے د تار کرے گلا

سے متصادم اعامل ان تنظیموں کی اپنی بھی تبائی کا سبب بنیں گے یہ بات اٹ ہے کہ قومی مفادات سے ہم آہنگ پالسی ،اصول ،اسپلن  ،کامنڈ ایلنلڈ
کنٹر ل ا ر تیک اینڈ بیلنس کے موثر نظام کے بغیر آزادی کی حتریکوں کی کامیابی ممکن نہیں۔

********
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حماقتکیانتںاء
تحریر :اسلمبلوچ

قومی جد جہد میں رسگرم عم

ہ عنارص جنکے ابتدا میں رصف تند متضاد اعامل پر لیکن قت کے ساتھ ہلی سلاتلھ انلکلے سلوتلنلے ،زا یلہ

نظرا رکردار پر بھی بہت سے سواالت اٹھتے جارہے ہیں اسوقت تک تسلی بخش ضاحت نہ ہونے کی جہ سے ان کے بارے میں بہت سے شلکلوک

شبہات بھی جنم لے تکے ہیں کیونکہ ان حرضات نے اٹھنے الے سواالت سے پیچھا تھڑانے کے لیے پچھلے متام عرصے میں جو طریقہ کار اپنایا ا ر جو
حرکتیں کئے ہیں ہ سیدھی طرح سے دھوکہ دہی کے زمرے میں آتے ہیں اگر دھوکہ دہی کے اس تسلس کا جائزہ باریک بینی سے لیا جائے تو یہ رفلتلہ
رفتہ محاقت کی انتہا کو پہنچ کر اسکے حد ں کو پار کرنے لگیں ہیں اس عم کو سمجھنے کیلئے اس سے جڑے ہرنقطے کی ضاحت اس لئے بلھلی
رض ری ہوجاتا ہے کیونکہ اس کا تعل برائے راست بلوچ عوام ا ر سیاسی کارکنان کو گمراہ ا ر بدظن کرنے سے ہے تاکہ اص مسئلے سے توجہ ہٹلایلا
جاسکے اسی سلسلے کے بہت سے من گھڑت،بے بنیادا ر گمراہ کن سواالت الزامات پر قومی سوچ سے ابستہ فکری ساتھیوں کے طرف سے کلئلی
بارحقائ کی بنیاد پرر شنی ااالجاتکاہے یہ سلسلہ ہنوز جاری ساری ہے اس لئے زیر نظر مضمون میں بھی ایک ایسے ہی سوال پر ر شنی االنے کی
کوششیں کر ں گا کیونکہ ساتھیوں کی اکرثیتی رائے مطاب اس سوال کو نظر انداز کرنا شاہد موجودہ حاالت میں قومی سوچ سے ابسطہ ساتھیلوں،

ہمدر ں ا ر آزادی پسند عام عوام کیلئے حوصلہ شکنی کا باعث بنے.
پچھلے کچھ عرصے سے تواتر کے ساتھ اس سوال کو اتھاال جارہا ہے کہ BLAبہت کمز رہوتکا ہے ا ر ختم ہونے کو ہلے اگلر
اس سوال کے تہہ کو جانا جائے کہ اسکا حقیقت سے کوئی تعل بھی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ BLAہے کیا یہ کیسی تنظیلم ہلے
ا ر اس کے کام کرنیکاطریقہ کار کیا رہاہے ؟؟ یسے تود ران جد جہد کسی بھی زیر زمین مسل تنظیم کے اھانچے کی تعری تو عوامی سط پلر
ہونے سے رہا میرے ناقص رائے کے مطاب جتنا ایک عام آدمی کے لئے سمجھنا رض ری ہے زمینی حقائ کو سامنے رکھتے ہوئے میں رصف اسی کلی
ضاحت کر ں گا .ایک ایسی تنظیم جلو
زمین مسل جد جہد پر یقین رکھتی
میں اس کے طرف سے رس انلجلام
کے حتت ہوا  5777سے للیلکلر آج

بلوچ قوم کی آزادی کے للئلے زیلر

قابض دشمن یہ سمجھ تکا تھا کہ BLAاس کی راہ میں ایلک ایسلی
ر کا

ہے جس کے خامتے کے بغیر اسکے شیطانی عزائم کی تکلملیل

ہے اس تنظیم کا ظہور 5777
دینے ا لے مسل کار ائلیلوں
تک اس تنظیم نے نہ تو عددی

اعتبار سے کبھی اپنے ارکلان کلے

ناممکن ہے بالک اسی طرح اندر نی طور قومی حتریک میں جڑ پکلڑنلے

بارے میں کوئی دعوی کلیلا

ا ر نہ ہی اپنے قیلادت کلے بلارے

الے مفاد پرستوں کو بھی اندازہ ہو تکا تھا کہ اس قلوملی سلوچ کلی

میں کوئی معلومات فراہم کی

ا ر نہ ہی عہدے یا ذمہ داریوں کلے
لیکرکامنڈر تک کسی بھلی ایسلے
جسکو تنظیمی شناخت کے حلواللے
تنظیم کے اْن ساتھیوں کے جن کلے
لیکر انکے کارکردگی کردار کلے

موجودگی میں انکے مفادات کا حصول تو در کنار حتفظ بھلی مشلکل
ہوگا ہ رش ع دن سے ہی اس قومی سوچ کے خءف اپلنلے بسلاط کلے

مطاب کام کررہے تھے ایسے دھبے دھبے سواالت ذہنوں میں االنے کلے
مواقع ہاتھوں سے جانے نہیں دیئے جاتے کہ رسدار ں کا کیا بھر سہ ؟؟؟

فراہم کئے گئے .قابض دشمن کے طرف

حواللے سلے سلپلاہلی سلے
ایک فرد کلی تلعلارف کلی
سے پہچاناجاسکے ماسلوائلے
قت کے بعد انکے شہادت کو
حوالے سے قوم کو معللوملات
سے اس تنظیم کے ارکلان کلے

خءف مقدمات انکے رس کی قیمت مقرر کرکے ان کے خءف جو بھی معلومات عوامی سط پر الئے گئے ان اقدامات سے قطع نظر تنظیم کی ترمجانلی
کے حوالے سے بھی متل فرضی نام میڈیا کو فراہم کئے گئے ہیں ا راب تک الیکڑک میڈیا پر انٹر یوز غیرہ میں بھی اپنے ممربان کی اص شناخت
سہ ماہی ھمگام
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کو مفی رکھا گیا ہے .ہتکہ شہید باالچ مری جب جء طنی ترک کرکے طن لوٹے ا ر پارلیمنٹ سے ہوتے ہوئے جب مسل جد جہد کا فیصللہ کلیلا ا ر
اپنے آبائی عءقے میں مسل ہوکراپنے مسل ساتھیوں سمیت ریاست سے جنگ کا آغازکیا تب سے تا قت شہادت باالچ مری نے نہ تو تلنلظلیلم کلے
دعوی کیا ا ر نہ ہی بحیثیت تنظیم BLAنے کبھی شہید بلاالچ ملری
حوالے سے ا ر نہ ہی کسی تنظیمی عہدے یا قیادت کے حوالے سے کوئی بھی
ٰ
کے لئے اس کی زندگی میں ایسی کوئی تنظیمی شناخت ظاہر کی .رش ع دن سے لیکر آج تک تنظیم کی کار ائیاں ا ر انہی کار ائیوں کے ب بوتلے
پر قومی سوچ کا پرتار ا ر جمموعی کارگردگی ہی تنظیم کا شناخت بنا رہا.شخصی شناخت سے آزاد اس تنظیم کی پہچان رش ع سے ہی قومی سوچ
اجتامعی قومی مفادات کی نگہبانی رہاہے اسکے عء ہ BLAکے ظہور کے بعد سے اس متام عرصے میں جتنے بھی آزادی پسند قوتیں سلاملنلے آتلے

گئے ان متام کے منظم کرنے ا ر سعت دینے میں BLAکا ایک اہم ا ر بنیادی کردار رہاہے یہ دیکھنے ا ر سمجھنے کیلئے اگر ہم ماضی پلر رس رسی
نظر االیں تو ہمیں صاف طور پر نظر آتاہے کہ BLFا ر BRAکے زیر کنٹر ل عءقوں میں BLAنے اپنا کوئی بھی نگ دستہ تشکی نہلیلں دی
ا ر نہ ہی کوئی کار ائی رس انجام دی قطع نظرمکران میں ابتدائی دنوں کے مشرتکہ کار ائیوں کے .با جود اسکے کہ BLAکے زیر کنٹر ل علءقلوں
میں باقی متام مزامحتی تنظیموں کے طرف سے کئے گئے ایسے متام اقدامات کی نا رصف BLAنے حوصلہ افزائی کی بلکہ عءقائی حوالے سلے انلکلو
مکم راہنامئی بھی فراہم کی تاکہ قومی سوچ کو جلد از جلد پر ان تڑھایا جا سکے بلوتوں کی حتریک آزادی کی تاریخ میں یہ سہرا بھی BLAکلے
سوا کسی ا ر تنظیم کو نہیں جاتا یہ ہ ظاہری خاکہ ہے اس تنظیم کا جو اس متام عرصے میں ابھار کر سامنے آیاہے .اس تنظیمی خاکے کو مدنظر رکھ

کر اب آتے ہیں اس سوال کے طرف جس میں ایک طاقتورتنظیم کی کمز ری ا ر خامتے کا عندیہ دیا جارہا ہے.
ایک ایسی تنظیم جس کا مطمع نظر ہی قومی سوچ ا ر قومی سوچ کی پختگی ا ر سعت رہاہو جو تنظیمی تعصب گر ہلیلت
ا ر عءقائیت جیسے حمد د سوچ سے پاک ہو جو ایک مکم قومی پر گرام پر عم پیرا ہو رش ع دن سے لیکر آج تک رصف اسی ایک تنظیم BLA
کا دامن ر ایتی سیاست سے داغ دار نہیں ہوا BNPا ر NPطرز پر میرا سیاسی پارٹی میرا طلبہ تنظیم یہ میرا ہ میرا غیرہ غیرہ کی کسلی بلھلی
سط پرکوئی بھی اقدامات اس تنظیم کی طرف سے سامنے نہیں آئے ا ر نہ کبھی اس تنظیم کے طرف سے ایسی کوئی کوشش کی گئی شلہلیلدغلءم
حممد سے فکری ہم آہنگی کے سوا نہ تو کبھی انکے کام میں مداخلت کی گئی ا ر نہ کبھی انکے ادارے میں کسی بھی سط پر اثر رسوخ پیدا کرنلے
کے لئے کوئی بھی تال بازی یا البنگ کیا گیا ا ر نہ ہی BRPطرز کی د رسی پارٹی بنا کر تیرا میرا کے ر یتی طرز سیاست کو برقرار

مضلبلوط

رکھا گیاا ر نہ ہی کبھی موجودہ پارٹیوں کی حوصلہ شکنی کی گئی ان متام کو کام کرنے کے لئے پورے مواقع فراہم کئے گئے BSOسے بھی فکری ہم
آہنگی سے زیادہ کوئی ایسا رشتہ نہیں رہا جو ہامرے ر ایتی طرز سیاست کا طیرہ رہاہے یعنی کونس سیشن گود میں بٹھاکر پرتی طرز سلیلکلشلن
سے اپنے کٹھ پتلی کابینہ تشکی د ا ر زیر دست کر  .قومی پر گرام کو لیکر اس کردار کے حتت تلنے الی تنظیم BLAکو رش ع سے دن سے ہی
عین قومی پر گرام کے سعت دینے میں اندر نی طور پربلک متضاد حاالت کا سامنا رہاہے یعنی پارٹی بازی،گر ہیت،قبائلیت ،عءقائیت غیرہ غیلرہ
اس حقیقی منظر نامے میں اگر غور کیا جائے تو ایک بات بلک صاف ہو جاتا ہے کہ فرائض ا ر ذمہ داریوں کے حوالے سے BLAکیلئے بلوچ قلوملی
حتریک میں قومی سوچ کو لیکر جمموعی قومی پر گرام ہی اپنے بقا کیلئے جد جہد کا متقاضی رہا ہے ا ر د رسی طرف ہر تنظیم ہر پارٹی ا رہرگر ہ
اپنے گر ہی بقا کیلئے رسگرم عم نظر آتاہے ا ر یہ فطری حوالے سے باہم متضاد بنکر سامنے آتکے ہیں ہونا تو یہ تاہئے تھا کہ یہ سب قومی سلوچ
قومی پر گرام کے سعت کے حتت قومی آہنگی ا ر قومی قوت کی تشکی کا ذریعہ بنتے مگر بدقسمتی سے انہوں نے قومی سوچ قومی پر گرام کو
اپنے گر ہی مضبوطی ا ر طاقت کا ذریعہ بنایا اب ایک طرف BLAقومی سوچ کے حتت پوری قومی حتریک کو ایک مشرتکہ قومی مرکزیت فراہم
سہ ماہی ھمگام
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ء قومی قوت کے تشکی کیلئے رسگرم عم نظر آتاہے تو د رسی طرف بالک اسی مقام پر باقی آزادی پسند خاص کر ااکٹر اللہ نلذر
کرنے کے لیے عم ً
ا ر براہمداغ بگٹی قومی سوچ کے ب بوتے پر گر ہیت پارٹی بازی شخصیت سازی میں مرص ف عم نظر آتے ہیں ا ر ادار ں کے جداگانہ شلنلاخلت
کے نام پر قومی ہم آہنگی کو پارہ پارہ کرتے نظر آتے ہیں اب اس متام سلسلے میں ایسے متضاد اعامل کے ٹکرا کی جہ سے جنم لینے الے حملاذ آرائلی
ا ر اس سے پیدا ہونے الے حاالت کی جہ سے جمموعی سیاسی صورحتال ،سیاسی اقدار کے حوالے سے ہونے الی پوری تبدیلی کے عم سلے رصف
نظر کرتے ہوئے رصف ا ر رصف ماضی میں اسی تنظیم کے اپنے ہی طرف سے رسانجام دینے الے مسل کار ائیوں کی تعداد ا ر نوعیت سے اگلر اس
سوال کو پرکا جائے تو ہوسکتا ہے کہ اس خیال کو تقویت ملے کہ اقعی BLAماضی کے نسبت آج کمز ر حالت میں ہے مگرجب ہم ریاستی اقدامات

ا ر اندر نی تضادات کے حوالے سے ہونے الے تبدیلیوں کے تناظر میں پورے سیاسی منظر نامے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بہت سے حقائ کا ساملنلا
کرنا پڑتاہے جنکا بحیثیت تنظیم BLAکو سامنا کرنا پڑرہا ہے اگر سطحی ا ر رس رسی حاالت پر نظر د ڑائیں تو صاف طور پر نظر آتا ہے کلہ BLA
سمیت ہامرے متام آزادی پسند زیر زمین مسل تنظمیں ا ر غیر مسل بر رس زمین سیاسی پارٹیاں  5770سے لیکر  5797تک الی اپنی حالت میں آج
نظر نہیں آتے ہیں ایسا کیوں ہے اس کے ٹھوس جوہات ہیں جن سے مسلس انکار کرکے آزادی پسند کارکنان عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے اب اگر ہم
رصف BLAکے کمز ر ہونے کے حوالے سے سوال کو ا تھالنے الوں کے بات کو مان کر تلیں کہ اقعی BLAکمز ر ہوکر خامتے کو پہنچلا ہلے ا ر
اس کی جہ اسکے قیادت کے غلط فیصلے ہیں تو بلک اسی مقام حاالت ملیلں BLF

BRAیلا BNMیلا BSO BRPکلے ٹلو

پلھلو

ا رکمز ریوں کے جوہات کو کہاں تءش کئے جائیں گرا نڈ پر موجود باقی متام مزامحتی تنظیموں کی مسل کار ائیوں کی شدت نوعیلت کلو ا ر
غیر مسل پارٹیوں کی کارگردگی کو مدنظر رکھ کر جمموعی صورحتال کا جائزہ لیا جائے تو غیر جانبدارانہ رائے قائم کرنے میں زیادہ مشکءت درپیلش
نہیں ہونگے کیونکہ بلوچ گ زمین پر موجودہ حاالت بذات خود بہت سے تلخ حقائ کے لئے گواہی دیتے نظر آتے ہیں(غیر تصدیل شلدہ بلڑے بلڑے
دعو ں راجی پارٹی ا ر راجی سنگر جیسے خود فریبوں ا ر BLFکے گہرام بلوچ کے بڑ ھک بازیوں سے قطع نظر ).جمموعی حوالے سے بلوچ قلوملی
جد جہد ایسے حاالت سے کیوں د تار ہوا اگر اسکے اص

جوہات کو تءش کیا جائے تو ہ بھی سمجھنے کیلئے زیادہ پیچیدہ نہیں ہیلں کلیلونلکلہ

BLAا ر اس سے ابسطہ ساتھیوں کے طرف سے مسلس ان جوہات کی نشاندہی کیا جاتا رہاہے اب اگر BLAکے ظہور ا ر اس کے پس ملنلظلر
میں کار فرما قومی سوچ ا ر اس متام عرصے میں BLAکی کارکردگی ا ر باقی آزادی پسند بلوچ غیربلوچ قوتوں کے ساتھ اسکے بنیادی حلقلیلقلی
کردار کو لیکر جائزہ لیا جائے تو یہ بات صاف ہو جاتا ہے کہ قومی حتریک کے ایک بنیادی ا ر اہم ستون کی حیثیت حاص کرنے الی تنظیلم BLA
کی کمز ری برائے راست قومی حتریک کے کمز ری کی ابتدا ہے ا ر اس بات کا دشمن سے زیادہ کسی ا ر کو کیا اندازہ ہوگاابتدا سے ہی قلابلض
دشمن کے طرف سے BLAکو ختم کرنے کی کوششیں اپنی جگہ لیکن اب اس بات میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ پلچلھلللے کلچلھ
عرصے سے  BLAکو اندر نی (آزادی پسند ں کے اندر سے) طور پر بھی کمز ر ا ر ختم کرنے کی سازشوں کا سامنا ہے دراص قومی حتریک ملیلں
جو مرکزیت طاقت ا ر کردار BLAکو حاص رہا الزمی طور پر اس کے پیچھے ہ قومی اجتامعی سوچ ہی کارفرما تھی جس میں بلوچ قومی مفلادات
کے سوا کسی بھی قسم کے مفادات کے لیے ذرا برابر گنجائش نہیں تھی د ران جد جہد جب گر ہی شخصی مفادات کئی نہ کئی قومی مفادات پلر
حا ی ہوتے نظر آتے تو ان کے سامنے ر کا

ا ر ان کی حوصلہ شکنی کرنے کا اعزاز بھی BLAمیں موجود اسی سوچ کو حاص تلھلا جلس طلرح

قابض دشمن یہ سمجھ تکا تھا کہ  BLAاس کی راہ میں ایک ایسی ر کا

ہے جس کے خامتے کے بغیر اسکے شیطانی عزائم کی تکمی ناممکن ہلے

بلک اسی طرح اندر نی طور قومی حتریک میں جڑ پکڑنے الے مفاد پرستوں کو بھی اندازہ ہو تکا تھا کہ اس قومی سوچ کی موجودگی میں انکے
سہ ماہی ھمگام
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مفادات کا حصول تو در کنار حتفظ بھی مشک ہوگا ہ رش ع دن سے ہی اس قومی سوچ کے خءف اپنے بساط کے مطاب کام کررہے تھے ایسے دھبے
دھبے سواالت ذہنوں میں االنے کے مواقع ہاتھوں سے جانے نہیں دیئے جاتے کہ رسدار ں کا کیا بھر سہ ؟؟؟
اس حقیقت سے قطع نظر کہ  07کے ناکام جد جہد کے اثرات کو جہلنے  52سالہ کھٹن جء طنی کی مار سہنے پلارللیلملنلٹ ا ر
زارت کے مراعات کو تکنے کے بعد ٹکرانے ا ر قومی جد جہد کو منظم کرنے کے ساتھ ہی ساتھ حقیقی رخ دینے کے لیے متام مواقع عام بلوتوں کلو
فراہم کرنے اال شخص کیسے بے اعتبار رسدار ہو سکتا ہے بے اعتباری کے خوف کا اظہار کرنے الوں کے کردار کی طرف اگر غیر جلانلبلداری سلے
کوئی نظریں د ڑائیں تو BSOکے تیرمین یا کوئی عہدے دار بننے کے لیے ر ایتی سیاست کے اصولوں کی پامالی سے لیکر (انقءبی سیاسلت کلے
معیار کون جانے ہ تو درکنار ) بلوتی معیار ہتکہ د ستانہ تعلقات تک کو دھوکہ دینے جھو بولنے تال بازی کرنے جیسے اعامل کے سوا کچھ نظر ہی
نہیں آئے گا اب اعتبار اعتامد کا ر نا کون ر ئے؟؟؟؟
ا ر ایسے بہت سے بے بنیاد سواالت قبائلی سیاسی  ،ژنری ا ر فرد ،مقدس ادارے حقیقی لیڈر کون ،انقءبی لیڈر کون غیلر ہ
غیرہ کے فرق سے یہ اپنے عزائم کی تکمی تاہتے تھے لیکن اس قت حتریک کے مضبوطی ا رصیح سمت میں ر انی ان حرضات کو ایسے ملواقلع
فراہم نہیں کررہا تھا کہ یہ کھول کر اپنے عزائم کی تکمی کرسکیں مگر بدقسمتی سے زامران مری کے کرپٹ کردار ا ر نواب خیربخلش ملری کلے
طرف سے زامران مری کے حوصلہ افزائی نے ایسے متام عنارص کو ایک ایسا مورتہ فراہم کیا جس میں بیٹھ کر یہ آسانی سے اپنے ملنلفلی علزائلم کلے
تکمی کے لیے کام کرسکیں اگر باریک بینی سے غور کریں تو تلنلد بلنلیلادی سلواالت یلہ بلاتلیلں ثلابلت کلرنلے کلے للیلے کلافلی ہلیلں.
بغیر کسی سیاسی ا ر اخءقی جواز کے یو بی اے کی تشکی کی محایت کا سوال ایک ایساسوال ہے جسکی ضاحت آج تک کوئی نہیں کلرسلکلا

اسلئے کہ کوئی بھی حقیقی جہدکار یہ محایت کیوں کرئے گا قطع نظر اس حقیقت کے کہ تنظیمی سائ کو زامران مری راثتی مال میلں اپلنلا حصلہ
سمجھ کر ہڑ کرتا رہا جب رسزنش کی گئی تو جوابدہی ا ر ندامت کے بجائے تنظیم کو بھی ذاتی جاگیر کی طرح تقسیم سلے د تلار کلرنلے کلی
سازشیں کرنے لگا جیسا کہ مرحوم نواب خیربخش مری کے بعد انکے قبائلی جاگیر نواب مری کے دستار پر ح جتا کر اپنلے کلرپلٹ ا ر الللچلی
خصلت کا ثبوت دیا تو کوئی بھی سوشلسٹ انقءبی ا ر ژنری لیڈر یا قومی حقیقی جہد کار ایسے متام اعامل ا ر ایسے شخص کی محایت آخر کلیلوں
کرئے گا.؟؟؟
الزمی طور پر یا تو حصہ دار بننے کے لیے یا پھر تنظیم کو کمز ر کرنے ا ر اسکے خامتے کے لئے ( قطع نظر رسدار ا ر رسداری نظام سے نفرت کرنے کا
دعوے دار بن کر بھی زامران مری کے نوابی کی محایت کیا جاتا ہے) اب جا ید مینگ اخرت مینگ براہمداغ بگٹی ا ر زامران مری کے تعلللقلات ا ر

ااکٹر اللہ نذر کے عزائم سب ملکر ایک ہی نقطے پر متف نظر آتے ہیں کہ BLAکا خامتہ ہو یعنی حقیقی قومی سوچ کا خامتہ ہو کیونکہ یہ تو طے ہے کلہ
حقیقی قومی کاز جس میں رصف بلوتوں کے اجتامعی قومی مفادات کا حتفظ ہو گا اس میں گر ہی ،قبائلی ،شخصی مفادات کا حصول ناممکن ہلوگلا
آج کے حاالت میں بلک یہ صاف ہوتکا ہے کہ قومی حتریک میں کون کس طرح سے اپنے گر ہی مفادات کے حتفظ کے لیے کس حد تک جا تکا ہلے
ا ر مزید کس حد تک جانے کے لئے تیارہے .د ستوں ا ر ہمدر ں کے لیے اس حقیقت پر ر شنی االنا بھی رض ری ہے کہ BLAپہلے سے کئی زیلادہ
منظم ا ر بہرت انداز میں کام کررہاہے کیونکہ BLAکو  5797تک رصف ایک ہی حماذ پر اپنے متام توانائیاں رصف کرنا ہوتے تھے للیلکلن  5777سلے
لیکر  5797تک جو حاالت سامنے آئے ان میں صاف طور پر نظر آنے لگا کہ سیاسی حماذ کو ہائی جیک کرنے کی سازشیں ز ر پکڑ کرکامیابی کی حد
تک پہنچ تکے ہیں مسل حماذ میں ر ایتی طرز سیاست اس حد تک رساہیت کرتکا ہے کہ مسل تنظیموں کے د ستوں کا مراعات مالی فوائد کلے

پیشکش سے فاداریوں کی خرید فر خت رش ع ہوتکا ہے قومی اثاثوں کو ذاتی جاگیر سمجھ کر انکے حیثیت کو ذاتی گر ہی مفادات کے لیلے
استعامل کیا جانے لگاہے حیثیت شخصیت سازی کے لیے BSOطرز پر البنگ ا ر سازشیں رش ع ہوتکے ہیں جس کی جہ سے نااہ ا ر سلازشلی
لوگوں کے غالب آنے کے امکانات بڑھتے جارہے تھے اس متام صورت حال کوکسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا کیونکہ یہ متام عوامل
عنارص برائے راست قومی حتریک کے تباہی کا موجب بنتے جارہے تھے جب ایسے عنارص کی نشاندہی حوصلہ شکنی کی رض رت پیش آئی تو اس
حوالے سے بلوچ عوام کی اکرثیت شعوری حوالے سے ان معامءت کی باریکیوں کو سمجھنے سے قارص تھاکیونکہ لوگوں کی اکرثیت جذباتی حوالے
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سے حتریک سے ابسطہ تھے شعوری حوالے سے انکے بارے میں آگاہی پھیءنے کے ساتھ ہی ساتھ انکے سامنے ر کا

بننا ایک پلورے حملاذ کلے

حیثیت سے کم نہیں تھا کیونکہ ان حرضات نے جس انداز سے اپنے اعامل عزائم کی پردہ پوشی کرنے کی کوششیں کئے اس نے ایک حماذ آرائی کلی
سی صورت حال کو جنم دیا جو عام عوام کے لئے بلک غیر متوقع تھا لیکن شعوری حوالے سے جب آزادی پسند حلقوں میں ان عوام

عنارص کلے

خءف شعور اجاگر ہوا ا ر قت کے ساتھ اس خیال کو تقویت مء کہ یہ عنارص اپنے گر ہی مفادات سے کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تلو
تب نئے رسے سے ص بندیوں کی رض رت پیش آئی عسکری حماذ جو مکران کے حوالے سے ماضی میں انہی عنارص کے ہاتھوں میں تھا ہاں قومی
سوچ کے حتت لوگوں کو منظم کرنے کی رض رت پیش آئی جو تیرسی حماذ کے طور پر BLAکے ذمہ داریوں میں شام ہوا ا ر اس حوالے سے مزیلد
BLAکی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا تء گیا جہاں ایک طرف د رسی تنظیمیں رصف ا ر رصف اپنی بقا کو لیکر BLAکے مدمقاب آئلیلں ہلاں
 BLAانکو ایک حماذ کے طور پر لیکر جمموعی قومی حتریک کے تقاضوں کو مدنظر رکھ کر منظم ہونے کے لئے نئی ص بندیوں کی رض رت پلیلش
آئی نئے ص بندیوں کے مراح سے گزرتے قت پچھلے متام ناکام جتربات کے نتائج ا ر جمموعی قومی مزاج ا ر سیاسی شعور کی کمی کے ساتھ ہلی
ساتھ سائ کی کمی سست ر ی کا باعث بنا رہاا ر ہے اس متام کے با جود ایک منظم ا ر موثر کامیاب حقیقی جد جہد کے ر شن امکانات ملوجلود
ہیں جس پر حقیقی سمت میں جد جہد جاری ہے۔

********
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بلوچرہنماحیربیارمریکاخصوصیانٹرویو
حیربیار مری ایک معروف بلوچ آزادی پسند رہنما ہیں ،جنںیں برطانیہ میں سیاسی پناہدیگئیہے اور وہ سونوہ
 6002سےبرطانیہمیںسکونتپذیرہیں۔پاکستانتواترکےساتھحیربیارمریکوبرطانیہسےنکالےجانےکیاپویول
کرتا رہا ہے انکا موقف ہے کہ حیربیار بلوچستان میں جاری جدوجںد آزادی کو ہوا دینے کے ذمہدارہیں۔’’ویوز
اراونڈ‘‘ کے ایڈیٹر منیش رائے کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے حیربیار مرینےکںاہےکہبلوچتحوریوک ایوک
عوامیتحریکہےاسےکوئیبیرونیامدادحاصلنںیں۔

سوال :اگر حکومت پاکستان آ کو بلوتستان میں سیع تر اختیارات کی پیشکش کرتے تو کیا آ اسے قبول کریں گے  ،جیسے کے بلللوتسلتلان
کیلئے مزید فنڈ ،سائ سے بلوتستان کے حصے میں بڑھوتری ا ر حکومت میں حصہ غیرہ؟
حیربیار مری :ہامرے لیئے بلوتستان کے آزادی کا کوئی نعم البدل نہیں ،کیونکہ بلوتستان ہامرا مادر طن ہے ا ر بلوتستان کے سائ بلوچ قلوم
کے ہی ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ بلوتستان ایک مقبوضہ ملک ہے ،ا ر یہ کہنا بالک بء جواز ہے کہ ہم آزادی کے بجائے اپنے ہلی سلائل
میں حصے کیلئے قابض سے بھیک مانگیں۔پاکستان کو اپنی پوری فوج بلوتستان سے نکالنا تاہیئے ،ہم اس سے کیوں زیادہ فنڈ یا سائ میں حصے
کا مطالبہ کریں جبکہ ہم خود اس امیر رسزمین کے مالک ہیں؟ پاکستانی آرمی ا ر اسکے د رسے فورسز بلوتستان کے قابض ا ر کالونائزر ہیلں ،یلہ
پاکستان ہی ہے جو بلوتستان میں بدترین انسانی حقوق کے خءف رزیوں کا مرتکب ہورہا جیسے کہ جربی گمشدگیاں  ،الپتہ افراد  ،تشدد ا ر بللوچ
مرد ں  ،خواتین بچوں کو شہید کرنا۔ ہم تو بس اپنے ہی رسزمین پر آزادی امن کے ساتھ رہنا تاہتے ہیں۔ اس سادہ سے مطالبے کا مطلب یہی ہلے

کہ پاکستان بلوتستان پر اپنا قبضہ ختم کردے ا ر اسی جہ سے پاکستانی افواج بلوچ سول آبادیوں پر بء امتیاز بے دریغ مبباری کرکے ہامرے للوگلوں
ِ
حصول آزادی کی خاطر گذررہے ہیں۔
کو شہید کررہے ہیں انکے گھر ں  ،دکانوں ا ر فصلوں کو آگ لگارہے ہیں۔ ہم ان سارے مصائب سے رصف
سوال :آ بلوچ حتریک آزادی کا مستقب کیسے دیکھتے ہیں؟

حیربیار مری:

جس طرح میں بلوچ قومی حتریک کو دیکھ رہاہوں یہ ترقی کرتے ہوئے  ،آگے بڑھتے ہوئے اپنے منزل کے قریب تر پہنچ رہلا ہلے۔ ہ

منزل آزاد متحدہ بلوتستان ہے۔دنیا کے ہر حتریک میں ا نچ نیچ رض ر آتے ہیں ،بلوچ حتریک بھی ان سے منفرد نہیں یہاں بھی رکا ٹیں آتی رہلتلی

ہیں لیکن بلوچ جیسا پر خلوص ا ر مستق مزاج قوم باآلخر ان رکا ٹوں کو عبور کرکے اپنی آزادی کو حاص کرلے گا۔ پاکستان ا ر ایران جیسے غیلر
فطری  ،سامراجی مذہبی ریاستوں کے برعکس بلوچ قوم کے پاس ایک شاندار ا ر ر شن مستقب ہے۔جیسے جیسے یہ غیر فطری ریلاسلتلیلں اپلنلے
بربریت میں اضافہ کرتے جائیں گے بلوچ حتریک آزادی اتنی ہی شدت ا ر گہرائی کے ساتھ بڑھتا رہے گا۔تو میں یہ کہنا تاہوں گا کہ بللوچ حتل ریلک
آزادی آگے کی جانب آہستگی کے ساتھ بڑھ رہی ہے ا ر اپنے منطقی انجام سے قریب تر ہوتا جارہا ہے۔
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سوال:بلوچ حتریک آزادی میں ہمیں مشرتکہ جد جہد کا عنرص کیوں نظر نہیں آتا؟ آخر کیوں بلوچ آزادی کیلئے جد جہد کرنے الے متل تنظیمیں
ایک مقصد رکھنے کے با جود باہم اتفاق ا ر ربط پیدا کرنے سے قارص ہیں؟
حیربیار مری :سنہ  5771تک بلوچ آزادی پسند قوتوں میں ایک اتھا ربطہ موجود تھا۔ہم متام ترقی پسند آزادی د ست بلوچ قوتوں کلو مشلرتکلہ
جد جہد کیلئے ایک خط پر التکے تھے ،لیکن اسکے بعد کچھ بلوچ مجاعتوں ا ر تنظیموں نے اپنے ہم خیال آزادی پسند ں کے صل

مشورے سلے

جد جہد کرنے کے بجائے تن تنہا فیصلے کرنے ا ر اکیلے کام کرنے کو ترجی دی۔ ہ بلوچ قومی حتریک کو سیع تر تناظر میں دیکھنے سلے قلارص
حتی کے کچھ مجاعتوں نے عاملی قوانین ا ر انسلانلی
رہے۔ کچھ تنظیموں نے حتریک سے زیادہ اپنے گر ہی مفادات کو ترجی دینا رش ع کردیاا ر ٰ
حقوق کی بھی پامالیاں رش ع کردیں۔ لیکن اسکے با جود ہامرا رش ع سے کوشش یہ تھا کہ ہم بلوچ عوام کو اپنے مشرتکہ مقصد یعنی قلوملی آزادی
کی طرف الئیں ا ر انہیں متحد کریں ،ہم اس پر کئی سالوں سے کام کرتے آئیں ہیں ،تند تھوٹے موٹے رکا ٹوں کے با جود ہم ایسے پارٹیاں ا ر افلراد
بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں جو حقیقی طور پر بلوچ قومی آزادی کیلئے کام کررہے ہیں جو ایک مشرتکہ جد جہد کے تشکی

تعملیلر کلے آخلری

مراح میں ہے۔
سوال :اگر بلوتستان اپنی آزادی حاص کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر کیا ہ ایک سیکولر مجہوری ریاست ہوگا یا پھر ایک اسلءملی ریلاسلت؟
حیربیار مری :بلوچ قوم سیکیولر ا ر مشمولہ تہذیب اقدار کا مالک ہے۔ بلوتوں کیلئے سب سے زیادہ اہم تیز انسانیت ہے۔ہم کسی انسان کلو
اسکے نظریات عقید ں کے بجائے ایک انسان کے حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے مصوص نظریات عقیدے رکلھلنلے
کی آزادی رکھتا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ مذہب ہر شخص کا زاتی فیصلہ ہے اسے سیاست ریاست میں مدغم نہیں ہونا تاہیئے۔ پنجابی ا ر گلجلر
قبضہ گیر مذہب اسءم کو سیاست میں مدغم کرکے اپنے بربریت ا ر ظلم پر مبنی سامراجی نظام کیلئے اھال کے طور پر استعامل کرکلے اپلنلے گلنلاہ
تھپانا تاہتے ہیں۔ بلوچ ریاست ایک مجہوری ریاست ہوگی۔ ہم اپنے مسائ کو ح کرنے کیلئے منط ا ر آزاد خیالی پر انحصار کریں گلے۔ گلوکلہ
بلوچ اکرثیت سنی العقیدہ مسلامن ہیں لیکن بلوتستان میں ا ر بھی مذہبی اقلیتیں رہتی ہیں ا ر بلوتوں میں کثیر تعداد زکری بلوتوں کی بھی ہلے،
آزاد بلوتستان میں سب کو اپنے عقید ں پر عم پیرا ہونے کی برابر آزادی حاص ہوگی اسلیئے ہم ایک سیکیولر ا ر مجہوری بلوتستلان پلر یلقلیلن
رکھتے ہیں۔ ہم نے بلوتستان لربیشن تارٹر تشکی دیکر اسے متام بلوچ قوتوں کے سامنے مزید بہرتی کیلئے پیش کیا۔ اس بلابلت زیلادہ تلر رائلے
بلوتستان بھر سے عام بلوتوں کی طرف سے موصول ہوا۔ایک بات جو بلوچ عوام نے بارہا ثابت کیا ہے ا ر جو بلوتستان لربیشن تارٹر سے بھی ثابت
دعوی کرنلے اللوں سلے
ہوتی ہے کہ عام بلوچ شہری آزادی کے بارے میں اپنے آ کو خواص کہنے الے ،قبائلی پس منظر رکھنے الے یا لیڈری کا
ٰ
کئی گنا زیادہ آزادی کے ساتھ ملص ہیں ا ر عاقبت اندیش ہیں۔یہ ہامرا ایامن ہے کہ یہی بلوچ عوام ہی قابض سے بلللوچ آزادی تلھلیلن للیلں گلے
بلوتستان لربیشن تارٹر کے ش منرب  2ا ر  1درج ذی ہیں۔
ش منرب  : 2مرد زن میں برابری مجہوری بلوچ حتریک آزادی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ آزاد خودمتار بلوتستان میں متام مرد زن ملکلمل بلرابلر
ہونگے ا ر انہیں انکے متام حقوق ،حتفظ ا ر قانون کے دائرے میں مکم آزادی حاص ہوگی۔یہ برابری سامج کے متام پرتوں جیسے کے سامجی  ،شہری
 ،معاشی  ،تعلیمی  ،ثقافتی ا ر سیاسی میدان میں حاص ہوگی۔
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ش منرب :1آزاد مجہوری بلوتستان کیلئے جاری بلوچ قومی حتریک مشمولہ ہے۔ یہ بلوتستان ا ر بلوتستان سے باہر موجود متام لوگوں ا ر متام شلعلبلہ
ِ
تعصب نس  ،سیاسی جھکا  ،نظریات ا ر مذہبی عقیدے کے متام آزادی پسلنلد ملرد ،
ہائے جات سے تعل رکھنے الے لوگوں کیلئے ہے۔ اس میں بء
خواتین ا ر بچے شام ہیں۔
سوال :بلوتستان میں بی ای اے ا ر بی آر اے جیسے کچھ تنظیمیں پرتشدد ذرائع کا استعامل کررہے ہیں جیسے کہ آبادکار ں کا قت ,حکلوملتلی
تنصیبات پر محلے غیرہ ،کیا آ ایسے عوام کی محایت کرتے ہیں؟
حیربیار مری :تشدد کا استعامل ا ر عام شہریوں کا قت عام تاہے بلوچ تنظیمیں کریں یا پھر پاکستان میں اسکی محایت نہیں کرتا۔ لیکن ہمیلں
بلوتستان میں جاری تشدد کے بنیادی جوہات کو دیکھنا رض ری ہے۔ جب کوئی کسی قوم پر پر تشدد ذرائع استعامل کرکے اس پر قبضہ کرکے اسلے
اغوا کرتا ہے ،کئیوں کو بے گھر کردیتا ہے تو پھر ناگزیر طور پر کچھ لوگ رض ر اپنے دفلاع کلیلللئلے

اپنا کالونی بناتا ہے  ،ہزار ں لوگوں کو قت

تشدد کا راہ اپنائیں گے۔ جب ریاستی تشدد کا شکار یہ لوگ مدد کیلئے پکارتے ہیں تو انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے ا ر قابض ریاست حقائ پر پلردہ
اال کر ان پر تشدد کا الزام لگاتا ہے۔ ریاستی میڈیا بھی اپنے فوج کے شانہ بشانہ تلتی ہے ا ر رصف ہی کچھ ِدکھاتی ہے جو انہیں فوج بتاتلا ہلے۔
بلوتستان میں تشدد کی بنیادی جہ قابض فوج ہے۔ بلوتستان پر جربی قبضہ از خود ایک پر تشدد عم ا ر عاملی قوانین کلی خلءف رزی ہلے۔

عمومی طور پر دیکھا جائے تو بلوچ رسمچار عاملی قوانین کا پاسداری کرتے ہوئے اپنے جہد کو بلوتستان کے رسحد ں کے اندر حمد د کیئے ہوئے ہلیلں
لیکن د رسی طرف دیکھا جائے تو پاکستانی فوج پنجاب ا ر خیرب پختونخواہ سے آکر بلوتوں کے گھر ں پر محلہ کرتے ہیں ،لوگوں کو پکڑتے ہیں ا ر
انہیں قت کردیتے ہیں ،سو بلوچ اپنے گھر ،خاندان ا ر طن کے تقدس کی حفاظت کیلئے لڑ رہے ہیں۔ہر انسان کو اپنے دفاع کا مکم حل حلاصل
ہے۔ پاکستانی یہ سوتتے ہیں کہ اگر فرانسیسی نازی محلہ آ ر ں کے خءف اپنے دفاع کیلئے لڑتے ہیں  ،تو ہ ح پر ہیں لیکن بلوتلوں کلو یلہ حل
حاص نہیں کہ ہ اسءمی فسطائی پنجابی ا ر گجر افواج کے خءف اپنا دفاع کریں۔ ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شلخلص
ا ر قوم کو برابری کے حقوق حاص ہیں۔
سوال :کیا بلوچ حتریک آزادی کوکوئی بیر نی امداد میرس ہے؟
حیربیار مری :جمھے پتہ نہیں آ کس امداد محایت کی بات کررہے ہیں ،جہاں تک میری معلومات ہے تو بلوچ نا سفارتی نا عسکری ا ر نا ہلی
مالی امداد کسی سے حاص کررہے ہیں۔ لیکن دنیا آہستہ آہستہ بلوچ حتریک ا ر بلوتوں پر پاکستان کے اھائے گئے مظامل سے آشنا ہورہی ہے۔ دنلیلا
میں ایسے لوگ ہیں جو ہامرے حتریک سے ہمدردی رکھتے ہیں ا ر ہامرے حتریک کی اخءقی محایت کرتے ہیں۔ہم اقوام متحدہ جیسے بلڑے علامللی
ادار ں سے امید رکھتے ہیں کہ ہ آگے بڑھیں گے کیونکہ ابھی تک یہ ادارے پاکستان ا ر ایران کے ہاتھوں جاری بلوچ نس کشی کے بلابلت کلچلھ

نہیں کررہے۔

سوال :بلوچ آزادی پسند مجاعتوں کو بلوچ عوام کی کتنی محایت حاص ہے یا ہ عوام میں کتنا اثر رکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تواتر کے ساتلھ یلہ
دعوی کرتا رہا ہے کہ حمض تند لوگ ا ر قبائلی رسدار ہی اس حتریک کو تء رہے ہیں  ،عام بلوچ اس حتریک کا حصہ نہیں؟
ٰ
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حیربیار مری :بلوتوں کی اکرثیت بلوچ قومی حتریک آزادی کی محایت کرتا ہے ،شدید ریاستی بربریت کے با جود بلوچ عوام حتریک کی محلایلت
کرتے آرہے ہیں۔بلوتوں نے  5797میں پاکستانی انتخابات کا مکم بائیکا کیا تھا ،بلوچ آبادی کی  12فیصد نے ان انتخابات میں حصہ نہیں للیلا
دعوی کے بلوچ حتریک حمض تند رسدار ں یا قبیلللوں
تھا۔ یہ ظاھر کرتا ہے کہ بلوچ حتریک کو عوام میں کتنی محایت حاص ہے۔ پاکستانی یہ مرت کہ
ٰ
تک حمد د ہے بے بنیاد ہے  ،بلوچ حتریک بلوتستان کے ہر گوشے تک پھیء ہوا ہے۔ کوئی بھی رسدار نواب اس حتریک کی قیادت نہیں کررہا  ،بلکہ
خواندہ بلوچ نوجوان ہی اس حتریک کے قائد ہیں جو اس قت دشمن سے مدمقاب ہیں۔ زیادہ تر رسدار پاکستان کے ساتھ ہیں لیکن انہیں بلوتوں کی
محایت حاص نہیں۔ جربی طور پر گمشدہ بلوتوں ا ر شہید کیئے جانے الوں میں کوئی نواب رسدار نہیں ہ متام عام بلوچ ہیں ،ا ر انکے قت کلی

جہ یہی ہے کہ ہ بلوچ حتریک کی محایت کرتے ہیں ا ر اسکیلئے جد جہد کرتے ہیں۔ قابض ریاست کے دعویں ہمیشہ کی طرح بے بنلیلاد ہلیلں ،یلہ
ِ
دعوی کرتا ہے کہ بلوچ اسکلے
خواہش آزادی کو کچلنے کیلئے قت کرتا ہے۔ بلوتوں کے استحصال کے با جود پاکستان
ریاستیں بلوچ بچوں کو انکے
ٰ
ساتھ رہنے میں خوش ہیں۔ اگر ہ کہتے ہیں کہ بلوچ پاکستان کے کالونی نظام میں رہتے ہوئے خوش ہیں تو پھر اس نے بلوتستان میں کیوں الکھوں
کا فوج بٹھایا ہوا ہے؟ کیوں آزاد ا ر عاملی میڈیا کو بلوتستان جانے نہیں دیا جاتا۔ کیوں انسانی حقوق کے عاملی ادار ں کو اس قت بلوتستان میلں
جانے نہیں دیا جارہا جب بلوتستان میں انسانی حقوق کی خءف رزیاں اپنے عر ج پر ہیں۔

سوال  :کیا آ اپنی جء طنی ترک کرکے بلوتستان اپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
حیربیار مری :یہ متام ذمہ دار ا ر باشعور بلوتوں کا خواہش ہے کہ ہ اپنے مادر طن میں رہیں۔ میں خود کو ان میں سے ہی ایک سمجھتا ہوں۔ ہم
سب ایک آزاد ا ر خودمتار بلوتستان میں رہنا تاہتے ہیں  ،اپنے ملک ا ر لوگوں کی خدمت کرنا تاہتے ہیں۔

********
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گوریلہ جنگ کی کلاملیلاب ا ر نلاکلام
حکمت عملیوں کا ما حاص
حتر یر  :مح بلوچ
گوریلہ جنگ دراص اس جنگ کو کہا جاتا ہے جب کوئی کمز ر ا ر مظلوم قوم کسی ظامل ا ر باالدست قوت کے غیر قانونی قبضہ کے خءف اپلنلی
آزادی ا ر دفاع کے لئے اپنے مقبوضہ ملک میں لڑتی ہے۔گوریلہ جنگجو نہایت خوشیاری ،تاالکی ،خاموشی ا ر تھپکے سے برق رفتاری کلی طلرح
دشمن پر محلہ کر تا ہے،جس سے دشمن کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ گوریلہ جنگجو کہاں ا ر کس طرف سے کتنی تعداد میں محلہ ر ہواہے ،ا ر ہتیار کلس
نوعیت کے تھے ۔ان متام تیز ں کے درست اعداد شامر کا دشمن کو اندازہ نہیں ہوتا اس لئے دشمن پر محلہ کرنے کے نقصانات زیادہ نوعیت کے ہو تلے
ہیں جبکہ گوریلہ جنگجو اپنے کامیاب حکمت عملیوں کی جہ سے نقصانات اٹھانے سے بچ پاتے ہیں۔تنانچہ گوریلہ جنگجو دشمن کی پیشقدمی سلے
کبھی دشمن پر محلہ نہیں کرتا بلکیں دشمن آرام کے لئے جب پڑا ُ االتا ہے ،پھر گوریلہ جنگجو دشمن کو تنگ پریشان کرتا ہے جب دشمن تھک کلر
پیھیچے کی طرف اپس جاتا ہے تو پھر گوریلہ جنگجو اس پر بجلی کی طرح گر کر نیست نابود کرتا ہے ۔گو ریلہ جنگ میں گوریلہ جنگجو ہمیلشلہ
دشمن کودھوکہ دینے کی کوشش کر تاہے ،جب دشمن سمجھتا ہے گو ریلہ جنگجومرشق کی طرف سے آرہا ہے پھر گوریلہ جنگجو ایسا طریقہ اخلتلیلار
کرتا ہے کہ مرشق کی بجائے مغرب سے منودار ہو کر دشمن پر کاری رضب لگائیں،کیونکہ یہ گوریلہ جنگ کی ایک اہم حکمت عملی ہے تاکہ دشمن کو
دھوکہ میں رکھ کر اس کو گوریلہ جنگجو کے آنے کی خرب نہ ہوں ۔ گوریلہ جنگ کی ایک حکمت عملی یہ بھی ہے کہ ایسے مقامات پر دشمن پر محلللہ
کیا جائے جہاں دشمن کی پوزیشن کمز ر ہوں مثء َََ دشمن منترش ہوں ،نفری قوت کم ہوں ا ر ہتیار ں کے مقابلہ کرنے کی صءحیت کے معلیلار کلم
ہوں،ا ر اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے سامان رسد ا ر مواصءتی نظام کو نقصان پہنچانا ہو تا ہے ،جس محلے میں گوریلہ جنگجو ں کلواپلنلے ا پلر
شدید قسم کے نقصانات اٹھانے کا حدشہ ہو تا ہے ہاں محلہ کرنے سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ گوریلہ جنگجو ں کو جدید اسلحہ کے مقابلے میں جذبہ ایثار
قربانی ،آہنی عزم استقءل ا ر مصمم اردا ں پر بھر سہ کرنا تائیے ۔ گوریلہ جنگ کو عوامی جنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عوامی جلنلگ ہلے
اس میں عوام حصہ لیتا ہے  ،بقول ما زے تنگ کے؛گوریلہ جنگ کی نوعیت مکم انقءبی عم ہے جب تک کوئی سیاسی مقصد سلاملنلے نلہ ہلوں
گوریلہ جنگ کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ عوام کی ہمدردی ،مدد ا ر کمک کا ان سیاسی مقاصد سے ہم آہنگ ہونا الزمی امر ہے ،گوریلہ جنگ کی
طاقت کا انحصار عوام پر ہے اگر گوریلہ جنگ عوام کی محایت،مددا ر تعا ن سے حمر م رہے پھر گوریلہ جنگ دیرپا نہیں رہ سکتی  ،،اگر آج ہم اپلنلی
گوریلہ جنگ کو ما زے کے ان خیاالت سے موازنہ کریں تو ہامری حتریک کی ناکام حکمت عملیوں کے پردہ اٹھ کر ہم دیکھ سکتے ہلیلں کلہ ہلامری
حتریک کامیابی کی بجائے ناکامی کی راہ پر گامزن ہے کیونکہ ہامری جنگ میں انقءبی اصولوں کے معیار ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں سیاسی مقاصد
قومی اجتامعی مفادات سے حمر م ہیں جس میں زیادہ تر عءقائی ،گر ہی،شخصیت پرستی ا ر شوق لیڈری کے اثار زیادہ منودار ہیں ا ر حتریک عوام
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کی محایت ،مدد ا ر تعا ن سے حمر م ہے جس سے بڑے سے بڑے نقصانات اٹھانے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ۔جب مءیا میں کمیونسٹ حتلریلک
کے گوریلوں کے زیر اثر جنگءت ا ر ربر کی کاشت کے عءقے آئے تو انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کیمپ بنائے یہاں کمیونسٹ حتریک نے بہلت
ز ر پکڑا  9171میں مءیا کی کوئلہ کان پر 1ہزار مزد ر ں نے اپنا قبضہ مجالیا مگر د رسی جنگ عظیم کے د ران یہ حتلریلک کلملز ر ہلو گلئلی
ا رجاپانیوں کے قبضے کے بعد برطانیہ کا اقتدار پھر بحال ہوا تو کمیونسٹ حتریک پھر رس اٹھانے لگی ان کا مقصد ملک کو بیر نی تسلط سلے آزاد
کرانا تھا برطا نیہ نے اس حتریک کو ختم کرنے کے لئے بھر پور تیاری کی تھی ابتدا میں کمیونسٹ گوریلوں کو بڑی کامیابی ملی تھی کیونکہ انہلوں
نے اپنے جنگ کو گوریء طرز پر رش ع کیا گیا تھا  ،ربر کی کاشت کرانے الے انگریز ں ا ر فارم کے مالکوں کو مارتے تھے ان کے گلوریلللہ طلرز

جنگ سے انگریز سامراج بہت پریشان ا ر دبا میں مبتء تھا انہوں نے گوریلوں کا کمر توانے کے لئے ان کا گھیرا ں تنگ کرنا رش ع کیا سب سلے
کی ترسی بند کر دی گئی فلوج

پہلے گوریلوں کلے غلذا
ا ر پولیس کلو ان کلے

آجک ہامرے رسمچار ں کا حال اس طرح ہوا ہے کہ ہ لوگوں کو جرب طاقت کے ز ر

نق

گوریلوں کو بھوک ا ر

پر اپنے محایت پر آمدہ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جرب

رسد کی عدم دستیابی نے ان

کے حوصلے پست کلئلے

طاقت کے ز ر پر عوامی محایت ا ر ہمدردی حاص نہیں کیا جاسکتا جب یونان میں

ان کے پناہ گاہوں سے ان کلا

نکلنا مشک ہو گیا تلھلا

کمیونسٹوں کو پانچ الکھ لوگوں کی محایت تائید حاص تھی تو انہوں نے جلرب

آخر انگریز سامراج کی ان کے

غذا کی فراہمی کو بلنلد

طاقت کا استعامل کرنا رش ع کیا جس کا نشانہ ان کے اپنے ہی لو گ ہو تے تھے پھلر

کرنے کا حکمت عملی ان کلی

حتریک کے خلامتلے کلا

ایسے غلط ر یوں کی جہ سے سارے لوگ ان کے مال بن گئے

سلبلب بلنلا۔کلیلا اگلر کل

پاکستانی فوج اس طلرح

حرکت پر مامور کیا گیا

کی حکمت عملی اپناتے ہو ئلے

ہامرے گوریلوں کا گھیرا تنگ کر کے ان کے غذا کی ترسی کو مکم بند کر دے تو کیا ہامرے گوریلوں کے پاس ایسا کوئی حکمت عملی ہے جلو
پاکستانی فوج کی طرف سے غذا کی سپءئی کو بند کرنے کے با جود ہ اپنے غذا کو حاص کرنے کے لئےکامیاب ہو پاتے ہیں ؟
یہ ایک اہم سوال ہے اس پر توجہ دینا بہت رض ری ہے ،کیونکہ ہامرے گوریء جنگی اصولوں سے نہ اق ہیں اگر ان کلو کلوئلی
ایک گءس پانی دے دیں تو ہ اس کو اس طرح مشہور کرتے ہیں کہ دشمن سمجھنے لگتا کہ گوریلوں کا سب سے بڑا سہولت کار یہی ہے پلھلر اس
کو اسی قت دشمن پکڑ کر تشدد کر نے کے بعد اس کی الش پھینک دیتا ہے۔مءیا میں کمیونسٹ حتریک کی د رسی ناکامی کی جلہ تلھلی کلہ
انہوں نے اپنے جنگ میں عوام کو رشیک نہیں کیا تھا کیونکہ گوریء جنگ عوامی جنگ ہوتا ہے اس میں عوام کے احساسات ا ر جلذبلات کلا ہلم
آہنگ ہونا رض ری ہے اگر آج ہامری آزادی کی جنگ کو باریک بینی سے دیکھیں تو پانچ تھ سال پہلے کے جنگ کی نسبت سے آج ہلامری جلنلگ
عوامی رشکت سے بلک حمر م ہوتا جا رہا ہے جس سے ہامری ناکام پالیسیوں کا ثبوت اض ہو کر سامنے آئی ہیں اس کے با جود ہم اپنے پلاللیلسلیلوں
میں بہرتی النے میں اب تک ناکام ثابت ہو رہے ہیں،اس ناکامی پر قابو پانا نہایت رض ری ہے کیونکہ اگر اس ناکامی پر جلد قابو نہیں پایا گلیلا تلو
آنے الے دنوں میں اس کے بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ آجک ہامرے رسمچار ں کا حال اس طرح ہوا ہے کہ ہ لوگوں کو جرب طاقت کلے ز ر
پر اپنے محایت پر آمدہ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جرب طاقت کے ز ر پر عوامی محایت ا ر ہمدردی حاص نلہلیلں کلیلا
جاسکتا جب یونان میں کمیونسٹوں کو پانچ الکھ لوگوں کی محایت تائید حاص تھی تو انہوں نے جرب طاقت کا استعامل کرنلا رش ع کلیلا جلس
کانشانہ ان کے اپنے ہی لو گ ہو تے تھے پھر ایسے غلط ر یوں کی جہ سے سارے لوگ ان کے مال بن گئے ۔اسی طرح رش عات میں ہامری حتریک
سہ ماہی ھمگام

جنوری تا مارچ

۶۱۰۲

33

میں جب رسمچار ں کو عوامی محایت تائید حاص ہو نا رش ع ہوگیا عوام کی طرف سے ان کو تھوای سی طاقت م گئی پھر انہوں نے علوام کلی
حاص شدہ طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہو ئے اس کواپنے عوام ہی کے خءف استعامل کرنا رش ع کیا پھر نتیجہ یہ نکء ہ اپنا اعتامد ا ر بلھلر سلہ کلھلو
بھیٹے ،اب عوامی قوت ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے،کسی بھی حتریک میں جد جہد کی کامیابیوں کا دار مدار بہرت حکمت عملیوں ا ر ملثلبلت
پالیسیوں پر ہوتا ہے  ،اجلزائر نے اپنے مثبت پالیسیوں ا ر کامیاب حکمت عملیوں سے تین سال کے اندر اپنی افواج کی تعداد کو ایلک الکلھ تلک
پہنچایا ایسا گھر نہ تھا جس کے ایک فرد نے اجلزائر کی آزادی کے لئے اپنی جان قربان نہ کی ہو ۔ہامری حتریک کچھ سال پہلے اپنے درست سمت کلی
جہ سے عجلت کے ساتھ عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہا لوگ جوق درجوق حتریک کا حصہ بنے لگے جب حتریک میں تنظیموں کلے
رسبراہان نے انقءبی اصولوں کے معیار کو پامال کر کے حتریک کو نیا موا دیا اجتامعی مفادات کی جگہ شخصی،عءقائی ،گر ہی ا ر پارٹی مفادات
کو ترجیخ دینے لگے اس سے حتریک کامیابی کی بجائے ناکامی کی طرف مواگیا لیڈری ا ر رہنامئی کرنے کا رسہ کشی رش ع ہو گیا ہر کوئلی اپلنلا
زاتی پہچان بنانے کی د ا میں مرص ف ہوگیاکارکنان کی اہمیت کو نظر انداز کر کے ان کو اپنے سجدہ ریزی پر لگا دیا ،رہنامئی کرنے  ،زاتی پہلچلان
بنانے ا ر سلطانی کرنے کے خواب نے حتریک کو ایک بڑے بحران میں اال دیا جس سے رسبراہان کو اپنی شناخت بنانے کی فکر نے کلارکلنلان کلے
خرب رکلھلا جلس سلے

رسگرمیوں سے بلے
کارکنان کے من

آجک ہامرے رسمچار ں کا حال اس طرح ہوا ہے کہ ہ لوگوں کو جرب طاقت کے ز ر پر اپنے محایلت

عن میں جو تھا ہ کر

نے للگلے،تلوری

پر آمدہ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جرب طاقت کے ز ر پلر علواملی

سے لیکر ملنلشلیلات

کے کار بار تلک

محایت ا ر ہمدردی حاص نہیں کیا جاسکتا جب یونان میں کمیونسٹوں کو پانچ الکھ للوگلوں کلی

قومی بند ق کو زاتی

فلللائلللدے کلللے

محایت تائید حاص تھی تو انہوں نے جرب طاقت کا استعامل کرنا رش ع کیا جس کا نشانہ ان کلے

استعامل سے للیلکلر

بڑے بزرگوں ا ر

اپنے ہی لو گ ہو تے تھے پھر ایسے غلط ر یوں کی جہ سے سارے لوگ ان کے مال بن گئے

تھوٹوں کی بے عزتی
کے بغیر لوگلوں کلو

تک ٹھوس ثبلوت

نام پر قت کرنے سے لیکر ہر

غداری ا ر ملربی کلے

نا پسندیدہ کاموں میں ملو ہو نے تک حتریک کو ایک ایسی تاریکی میں اال دیا ہے جس سے مایوسی ا ر ناکامی کے سوا کچھ نظر نلہلیلں آرہلا
ہے۔ ایسے برے نتائج کا ماحاص ہامرے گوریلوں کی ناکام حکمت عملیوں ا ر ناکام پالیسیوں کی جہ سے برآمد ہو رہے ہیں جب تک حتریلک کلو
صی

درست حکمت عملیوں کی راہ پر گامزن نہیں کیا جاتا تو ہم ایک اینچ کامیابی کامرانی کی طرف بڑھ نہیں سکتے ہیں۔جنگی حکمت عملی

کسی بھی جنگ میں نہایت کار گر ثابت ہوتا ہے جب جنگ عظیم میں جرمنی کی فوج ر س کے عءقو ں پر قبضہ کرتے ہوئے بڑی کامیابی سلے آگلے
کی طرف پیشقدمی کر رہا تھا تو ر سی افواج نے نیا حکمت عملی اپناتے ہوئے فوجی یونیفارم کی جگہ شہری لباس پہن کر متل عءقوں میں تھلپ
گئے ۔جب جرمنی کی افواج ان عءقوں تک پہنچا تو انہوں نے متل اطراف سے جرمنی کی افوج پر محلہ کرنا رش ع کیاجس سے جرمنی کلی افلواج
ر سی دستوں کے محلوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو کر مکم طور پر پسپا ہو گئی ۔ر سی افواج میں ہر دستہ  92یا  57افراد پر مشتم تھا ،اگر ہلم
اپنی حتریک پر نظر د اائیں تو پتہ ت جاتا ہے کہ ہامری حتریک میں جنگی حکمت عملیوں کا شدید فقدان ہے ا ر اس کے ساتھ ساتھ گوریللوں کلی
کوئی سیاسی تربیت نہیں اسیلئے ہ عوام کو جنگ کا حصہ بنانے میں مکم طور پر ناکام ہیں ان کے سیاسی تربیت نہ ہو نے کی جہ سلے ہ اپلنلے
اختیارات ا ر زمہ داریوں سے مکم غاف نظر آرہے ہیں ،جس کی جہ سے ہ اپنے اختیارات کو ناجائز ا ر غلط استعامل بھی کر رہے ہیں ۔
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دشمن قبضہ گیر کی جگہ ان کے جنگ کا رخ اپنے لوگوں ہی کی طرف ہے ،جرمن افواج نے جب سول آبادیوں کو نشانہ بنایا ان کے گھر ں کو آگ للگلا
کر خاکسرت کیا تو ان مظامل کے خءف سول آبادی کی بڑی تعداد جا کر گوریلہ دستوں میں شام ہو گئے ا ر لوگوں کی بڑی تعدار نے جرمنلی افلواج
کی جاسوسی کر کے گوریلوں کو معلومات فراہم کرتے رہے  ،جبکہ ہامری حتریک میں اب رسمچار ں کے جرب مظامل کے خءف مقامی آبادی جلا کلر
دشمن کے ساتھ م رہا ہے ا ر دشمن کو رسمچار ں کے مارنے کے لئے دشمن کو معلومات فراہم کر رہے ہیں ۔اب نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے ہر عءقلے
میں ایک مظبوط گر ہ جود میں آیا ہے جو رسمچار ں کے خءف باقائدہ ہتیار اٹھائے ہیں ،ان کو مارنے کے لئے ان کا پیچھا کر رہے ہیں ،اگر غلور
فکر ا ر حتقی ہو ں تو کسی حد تک مقامی آبادی کو اپنے خءف کھڑا کرنے میں ہامرے غیر تربیت یافتہ رسمچار ں کا اپنا بڑا ہا تھ ہے۔ 92سال کلی
جنگ میں اب تک ہامری تنظیموں کی طرف سے اپنی ناکام پالیسیوں پر اض نظر ثانی نظر نہیں آرہا ہے شائد جس سے کوئی رستہ نک جا تا یلہلی
ہامرے گوریلہ جنگ کی ناکام ترین مثال ہے جس کی جہ سے آج ہم بڑے سے بڑے مشکءت کے گرداب میں پھنس تکے ہیں۔
ما ُ کہتا ہے ایک طوی جنگ کو تین مرحلوں میں گزرنا تائیے ،پہء مر حلہ دفاعی حکمت عملی د رسا مرحلہ حالت تعط جس
میں تیرسے مرحلے کی تیاری کی جاتی ہے جبکہ ہامری جنگ ایک طوی جنگ ہونے کے با جود ہر حکمت عملی سے حمر م ہوتا نظر آرہا ہے ۔ یلتلنلام
میں گشتی جنگ کو پھیءیا گیا تھا جس طرح گشتی جنگ کو مظبوط کیا گیا اسی طرح اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا گیا  ،یلتلنلام ملیلں
گوریلہ جنگ ا ر گشتی جنگ د نوں میں ہم آہنگی پیدا کیا گیا ،تنانچہ گوریلہ جنگ کی اہمیت سے گشتی جنگ کی اہمیت نسبتا َََ کم ہے للیلکلن

جنگی مسلمہ قانون ا ر دشمن کو کمز ر کرنے کے لئے د نوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ د نوں قسم کے جنگوں کو اختیار کرنے سے دشلملن کلو
پسپا کیا جاسکتا ہے۔ یتنام میں پہلے گشتی جنگ کو خاص خاص حمارص ں تک حمد د کی گئی بعد میں اس کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس
کو ملک کے طول عرض میں پھیءیا گیا ،بعض ا قات گشتی جنگ کو تیز کر نے سے گوریء کار ائیاں متاثر ہو سکتی ہیں ا ر مشکلءت بلھلی
بڑھ سکتے ہیں۔حلاظہ قت حاالت کے مطاب نفری قوت ،جنگی ساز سامان ا ر دیگر سائ کو مد نظر رکھ کر اس جنگ کو اختلیلار کلرنلے سلے
آتھے ا ر مثبت نتائج برآمد کئے جاسکتے ہیں۔ہامری تنظیموں میں سوائے بی ای اے کے دیگر جنگی حکمت عملیوں کے ساتھ ساتھ گشتلی جلنلگ
کی اہمیت کو مدنظر رکھ کر بی ای اے کی جنگی حکمت عملی کا حصہ بنایا گیا ہے۔شہید امیر بخش سگار بلوچ کے د ر حیات میں اس جنگ کلو

جد جہد کی حسب رض رت کے مطاب تیز کیا گیا تھا مگر بی ای ای ا ر بی آر اے میں گشتی جنگ کی کوئی خاص اہمیت نظلر نلہلیلں آرہلا
ہے۔ یتنام کی افواج تین اقسام کی افواج پر مشتم تھی نیم فوجی تنظیم یا گوریء دستے عءقائی فوج ا ر باقائدہ فوج ا ر یتنامی فوج نے اسپللن
کو خاص خاص اہمیت دی تھی،کیونکہ کسی بھی فوج میں اسپلن کے انحراف سے مقصد کو حاص کرنا ناممکن ہوتا ہے ،جب دشمن یتنامی گوریلوں
پر محلہ آ ر ہوتا تھا تو ہ شجاعت ا ر بے باکی سے دشمن کا مردانہ ار مقابلہ کرتے تھے ،اگر جس عءقے میں دشمن محلہ کرتا تھلا تلو ان کلے غلیلر
موجودگی میں عوام خنجر ں،تیرکامن ا ر لکڑیوں سے دشمن کا مقابلہ کرتے تھے  ،یتنام کی فوج کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ علوام کلی علزت
اخرتام کر ،عوام کی امداد کی جائے ا ر عوام کی حفاظت کو یعقینی بنائے تاکہ ان کا بھر سہ ا ر حمبت حاص کر کے عوام ا ر فوج میں ہم آہلنلگلی

پیدا ہوں یتنامی فوج نے اپنے کامیاب حکمت عملیوں سے ہر سط پر عوام سے خوشگوار تعلقات کو بر قرار رکھ کر ہر تکلی

مصیبت کے قت ان

کے کام میں آئے یہاں تک یتنامی فوج نے عوام کی معمولی سوئی ا ر دھاگہ کے ایک ٹکڑے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔جس سے انہوں نے علوام کلا
دل جیت لیا تھا ،اگر ہم اپنی تنظیموں کے کردار ں کو دیکھیں تو یتنامی گوریلوں کے اُصاف سے ہامرے گوریلوں کے اُصاف میں بہت بڑا فرق پلایلا
جاتا ہے یتنامی گوریلوں نے عوام ا ر پنے درمیان میں ہم آہنگی پیدا کر کے عوام کو لیکر مقصد کے حصول کے لئے ساتھ تلتے تھے جبکہ ہامرے
سہ ماہی ھمگام
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گوریء عدم تربیت کی جہ سے ہر سط پر عوام کو خود اپنا دشمن بنا رہے ہیں ا رحتریک کے لئے سخت مشکءت پید ا کر رہے ہیں اگر اسلی طلرح
ہامرے گوریلوں کو فری ہینڈ دے کر تھوا دیا گیا ان کی رسزنش نہیں کی گئی ا ر اپنی پالیسیوں میں تبدیلی نہیں الئی گئی تو پھر ہ دن د ر نہیں
ہوگا ہم ایک د رسے کو درند ں کی طرح کاٹنے لگیں۔
کسی بھی سپاہی کو اہم زمہ داری سونپنے ا ر اختیارات عطا کرنے ا ر کسی جنگی مشن پر بھیجنے سے پہلللے اس کلی قلابلللیلت
،صءحیت،ہرنا ر صرب استقامت کو پرکھا جاتا ہے پھر اس کو ان متام اخیتارات تفویض کرتے ہیں ،جبکہ ہامرے لیڈران کا یہ حال ہے کہ ہ قلابلللیلت،
صءحیت کو دیھکے بغیر نچلے کامن کو اتنا اختیارات تفویض کر رہے ہیں جہاں ہ اپنی ذہانت ا ر صءحیت کے بغیر ان اختیارات کو اپنے رس پر لے
رہے ہیں جس سے ان کا استعامل غلط طریقے پر کرتے ہیں ،کیونکہ ہ ان زمہ داریوں کے اہ نہیں ہیں ،اگر اس طرح ہم جنگی حماز کی بات کریلں تلو
بی ای ای ا ر بی آر اے کے د ایسے اقعات یڈیو کے طور پر ہامرے سامنے موجود ہیں جس سے پتا تلتا ہے کہ ہ کوئی جامعہ حکمت عملی کلے
بغیر دشمن پر محلہ ر ہیں ۔بی ای ای کے گوادر کوسٹ گارا پر محلہ کو دیکھیں اس کے اندر کافی بے ضابطگیاں نظر آتا ہے اس میں زملہ داریلوں
ا ر ہتیار کے استعامل کے اختیارات کو تقسیم نہیں کیا گیا ہے ،کسی کو پتہ تک نہیں ہینڈ گرنیڈ کس کے پاس ہیں ا ر ان کا استعامل کس کو کرنلا
یوایو کے انلدر خلود دے

تائیے اس کلا ثلبلوت ہ
رہے ہیں اپنے ساتھیلوں

ِ
حتریک آزادی سے دستربار نہیں ہوسکتے جب تک کلہ ہلم اپلنلے
ہم تب تک اپنے قومی

سے شور رشابا سے کلہلہ

رہے ہیں کہ گرنیڈ کلس

آزادی خودمتاری حاص نہیں کرلیتے۔براہمداغ ہو یا کوئی بھی ا ربلوچ رہنام جو آزادی

کے پاس ہیں دشملن کلو

گرنیڈ ا ر راکٹ النچلر

سے کم کسی بھی نقطے پر دشمن سے بات کرنے پر راضی ہیں ،انہیں ایک بات ذہن نشین

مار ،ا ر یہاں تک کلچلھ

سپاہی کامنڈر کی طلرح

کرلینی تاہیئے ،پاکستان یا پنجابی خواص مذاکرات ا ر امن کے نام پر بلوتوں کو دھلوکلہ

د رس ں کو حکلم جلاری

کر رہے ہیں ا ر شہلرت

دینے کی ایک طوی تاریخ رکھتی ہے

حاص کرنے کلی خلاطلر
بھی یوایو کر ،یہ جلنلگ

کہہ رہے ہیں کہ ہلملیلں

کی بے ضابطگیوں کی بدترین مثال ہے ،ایک تیز یہ بھی حمسوس ہو تی ہے کہ اس محلے میں قت کا خیال نہیں رکھا گیا ہے اس محلے میں یلہ صلاف
دکھائی دیتا ہے کہ ہ قت زیادہ رصف کر رہے ہیں جو اتنا قت لگانا نہیں تائیے کیونکہ محلے کے قت دشمن پر آسامنی بجلی کی طرح گرتے ہیں پھلر
اسی طرح غائب ہو جاتے ہیں،جس سے خود کو بڑے نقصان سے حمفوظ رکھتے ہیں ،ایسے غیر اض حکمت عملی سے کسی بھی قت دشلملن ایسلے
محلہ کرنے الوں پر ٹو پھٹ سکتا ہے جس سے گوریلوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے ۔اسی طرح بی آر اے کی مند میں ای سی توکی پر محلہ کلی
ایک یڈیو موجود ہے اس میں بھی کافی بے ضابطگیاں ا ر غیر اض حکمت عملی نظر آتا ہے ۔اتنے سالوں کے جنگ کے با جود آج تلک ہلامرے
گوریلوں نے کوئی کامیاب جتربات حاص نہیں کیا ہے۔ طوی جنگ کی بھٹی سے گزرنے کے با جود ہامرے رسمچاران جوں کے توں ہیں،بی آر اے
کے تربت اقع کو لیکر جہاں مراد جان گچکی ،زبیرجان گچکی ا ر مح اپنے پانچ ساتھیوں کے ہمراہ دشمن کو نقصان پہنچانے کے بغیر ایک ہی گھر
میں سب شہادت حاص کر پاتے ہیں ا ر اسی طرح بی ای ای کے کامنڈراسلم شاہسوار تربت گینب میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دشمن کے محلوں سے
اپنے گھر میں شہادت حاص کر پاتا ہے ،پھر د بارہ آگلے سال شہید اسلم کے بھائی حکیم شہسوار اسی ہی گھر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دشلملن
کے ہاتھوں بے دردی سے شہید ہو تے ہیں اسی طرح بی ای ای کے بیسمہ ا ر مشکے اقعات بھی ہامرے سامنے ہیں۔ ایسے اقعات سے ان تنظیموں
کے ناکام حکمت عملیاں آشکار ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جامعہ ا ر ٹھوس حکمت عملی نہیں ہے جس سے ہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ
سہ ماہی ھمگام
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نقصانات پہنچائیں ا ر خود کو نقصانات سے حمفوظ رکھیں۔بعض ا قات دشمن اپنی حکمت عملی سے گوریء جنگجو ں کو دھوکا میں رکھنے کی یہ
کوشش کرتا ہے کہ جس عءقے میں آ گوریلوں کی موجودگی زیادہ ہے لہاظہ اس عءقے میں میرا داخ ہونا ناممکن ہے،کیونکہ ہ عءقہ آ گوریللوں
کے کنٹر ل میں ہے،اگر میں اس عءقے میں داخ ہو جا ُ ں تو جمھے مار کھانی پڑتی ہے ،پھر گوریء جنگجو دشمن کی اس حکمت عملی کو سمجھے
بغیر اس خوش فہمی میں مبتء ہوتے ہیں کہ اس عءقے میں ہامرا پورا کنٹر ل ہے ،اب دشمن یہاں کسی بھی طرح داخ نہیں ہوسکتا ہے پھر ہ جنگی
اصولوں سے غاف ہوتے ہیں جس سے دشمن فائدہ اُٹھاتے ہوئے اپنے شاطرانہ کھی سے ان کو اس خوش فہمی میں مبتء کر اپنے داخ ہونلے کلی متلام
تاثرات کو ختم کرتا ہے،پھر عءقے میں گوریلوں کی موجودگی کے متام معلومات مثء َََ نفری قوت ،جنگی ساز سامان ا ر موقع محلہ پر ان کے پھیچے
مدد آنے کی متام انفارمیشن کو حاص کر کے پھر ان پر آسامنی بجلی کی طرح گر کر ان کا صفایا کرتا ہے۔اس طرح دشمن کی حکلملت علملللی ا ر
گوریلوں کی خوش فہمی میں مبتء ہونے کے اض مثال مشکے آپریشن ہے،جہاں رسمچاران یہ سمجھتے تھے کہ ہامرے عءقوں میں دشلملن کسلی
بھی طرح داخ نہیں ہو سکتا مگر دشمن نے ایسے تال کھی کر کئی دفعہ محلہ ر ہوا ہے جس سے کئی قیمتی جانیں نقصان ہوئیں ہیں،دشمن کا پہلء
محلہ شادی کے موقع پر ہوا جس سے پانچ رسمچار شہید ہو ئے پھر دشمن نے اپنے د رسے محلے میں کامنڈر شیہک ا ر ااکٹر اللہ نظر کے بھائی سلفلر
خان کو پانچ ساتھیوں سمیت شہید کیا پھر دشمن نے اپنے تیرسے محلے میں ااکٹر اللہ نظر کے ایک ا ر بھائی کامنڈر علی نواز گوہر کو شہید کلیلا
،تنانچہ آزادی کی جنگ میں دشمن کی قبضہ کو توانے کے لئے ِ
جام شہادتیں نوش کرنا ا ر نقصانات اٹھانا پڑتا ہے مگر ان اقعات سے بی ایل ایل
کی کمز ریاں ،غلطیاں ا ر ناکام حکمت عملیوں کے اثار زیادہ نظر آتے ہیں جس سے ناقاب تءفی نقصان ہوا ہے۔یونان پر جرمنی ا ر اطالوی قلبلضلہ
تھا لیکن ان کے شکست کے بعد ر س یونان پر تھاگیا آخر یونان کی فوج ر س کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکا ایک معاہدے کے حتت یونان نے ر س کلے
سامنے اپنے ہتیار اال دئیے لیکن تار ہزار کے قریب ایسے فوجی جو کمیونسٹ حتریک سے متاثر تھے انہوں نے جاکر اپنے آ کو گوریء دستوں میں
منظم کر کے حکومت پر تھاپہ مار کار ائیوں کا آغاز کیا گیا بدقسمتی سے ان کے محلوں کی زد رصف شہری آبادی پر پڑتی تھی لیکن ایسے محلللوں
سے شہری آبادی ان سے بے حد پریشان ا ر تنگ ہوگئے تھے،ا ر ان کی محایت ا ر مددنہیں کرتے تھے اس لئے ہ شہری آبادی کو اپنے ساتھ ملءنلے
میں ناکام ہو گئے ۔ ہ اپنے ناکام حکمت عملیوں کی جہ سے اپنی فوج کے اندر مربوط اشرتاک عم پیدا نہیں کر سکے ،انہوں نے گوریلء طلریلقلہ
کار ں سے انحراف کیا تھا،ا ر عوام الناس کو اپنے سیاسی مقاصد سے متوجہ نہیں کر سکتے تھے جس سے ان کو آزادی پسند ں کے بجائے لٹیر ں
ا ر ااکوں کا نام دیا گیا تھا ان کی ناکامی کی ایک جہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے گوریء جنگی اصولوں پر عم نہیں کیا تھا جس کی جلہ سلے ان
کے متام تر کوشیشں خاک میں م گئی۔
اگر آج ہم اپنی حتریک کو گہری نظر سے دیکھیں تو ہامری حتریک میں تنظیمیں اپنی فوج میں مربوط اشرتاک عم پیدا نہیں کر سکے
ہیں ،مجہور کو اپنے سیاسی ا ر جنگی مقاصد سے متوجہ کرنے میں ناکام ہیں بعض ا قات ان کے کار ائیوں کا ٹارگٹ بھی مظلوم عوام ہے گوریء
جنگی اصولوں سے انحراف کر تکے ہیں ،عوامی محایت،مددا ر بھر سہ کھو بھیٹے ہیں یہاں تک بی آر اے ا ر بی ای ای کے بعض کارکنان نے
آزادی پسند ں کے نام حاص کرنے کے بجائے لیٹر ں ،تور،بدمعاشوں،شوباز ں ا ر بھڑک باز ں کانام حاص کیا ہے۔عوام ان سے بہت تنگ آگئے
ہیں عوامی قوت ان کے ہاتھوں سے مکم نکلتا جا رہا ہے۔ ان کے ناکامی سے سب سے بڑی جہ گوریء جنگی اصولوں سے انحراف ،سیاسی
سامجی شعور کا فقدان ،انقءبی طریقہ کار ں سے عدم اقفیت،نظریاتی فکری نہ پختگی ،قابلیت ،صءحیت ا ر تربیت کے بغیر زمہ داری دینا ا ر
لینا ،غیر اض حکمت عملیاں ا ر غیر اض پالیسیاں ہیں جو ہامری جد جہد آزادی کے شاہراہ پر سب سے بڑی رکا
سہ ماہی ھمگام
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کی بجائے ناکامیوں کا سامنا ہے ۔کامیابیاں حاص کرنے کے ا ر اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے سیاسی سامجی شعور تربیت ،گوریلء
جنگی اصولوں ا ر انقءبی طریقہ کار ں سے مکم آگاہی ،نظریاتی فکری پختگی ،نظم ضبط ،قابلیت صءحیت کے مطاب اخلتلیلارات کلا
تقسیم ہونا ہوں ا رجامع حکمت عملی ا ر اض پالیسیاں ا ر اض مقاصد کے ساتھ اپنا ایجنڈا ا ر پر گرام اض کرنا ہے جس سے مجلہلور کلو
حتریک کا حصہ بنا سکیں تاکہ عوامی ابستگی ان کی مکم محایت ہمدردی ا ر مدد تعا ن کے ساتھ اپنے منزل مقصود کلے حصلول ملیلں
کامیاب ہو جائیں

********

سہ ماہی ھمگام
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ڈیرہ غازی خان ماضی اور حوال کوے
تناظرمیں
تحریر :میران میرو ؔبلوچ

حم ِ قوع:
ایرہ غازیخان حم

قوع کے اعتبار سے مرشقی بلوتستان میں ہے ۔ایک طرف بلند باال کوہ سلیامن کے پہاڑی سلسلے ا ر د رسی طرف ٹلھلاٹلھلیلں

مارتا ایشیا کی شیر دریا دریائے سندھ ہے۔

مترص تاریخ:

 9222کو میرحاجی خان میرانی نے دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر قبضہ کیا ا ر  9211میں اپنے فرزند میرغازی خان کلے

نام پر ایرہ غازی خاں شہر کی بنیاد رکھی۔لنگاہ خاندان کے د ر حکومت میں اسءم خان لودھی نے سلطنت دہلی پر متمکن للودھلی حلکلملران کلی
آشیرباد سے صوبہ ملتان کے جنوبی اضءع(سیت پور سے لیکر کشمور تک) پر قبضہ مجا لیا،اسءم خان لودھی اپنی ظاملانہ حرکتوں کی بلنلا پلر نلاہلڑ
مشہورہوا۔ناہڑ ں نے شامل میں داج ا ر ہڑند تک تگ تاز رش ع کی۔مگر 9225میں میرانیوں نے انہیں ہمیشہ کیلئے پسپہ کردیا۔اسءم خان ناہڑ
کی سلطنت بعد میں ان کے جانشینوں نے شامال جنوبا باہم تقسیم کر لی۔ 9251میں بابر مغ کے ہاتھوں لودھیوں کے خامتہ کے ساتھ ہی لنگاہ سلطنت
اپنی ز ال کو پہنچی ۔لیکن دریائے سندھ کے مغرب میں اقع عءقوں پر بلوتوں کی حکومت بدستور قائم رہی۔ھامیوں کے شکست کے بعد شیرشلاہ
سوری نے بھی غلازی

سولںویں صدی کوے اخوتوتوام توک مویورانویووں نوے مضوبوو

خان کی حاکمیت تسللیلم

کر لی اض رہے کلہ

قلعہ،باقاعدہ مالی آمدنی کانظاماوروسیعریاسوتوی اقوداموات

ایر ہ غازی خان کے بللوچ

حاکم شاہ دہلللی کلو

متعارف کرائے۔مغلوں کے دور میں میرانیوں کا حلقہ اثور مولوتوان

خراج ادا کرنے کے پابند نلہ

تھے۔لنگاہ سلطنت کے

اور جنوبمیںاوچتک پھیلگیاتھا۔

خامتہ کے بلعلد ملیلرانلی
سندھ کے مرشق میں اقع

بلوتوں نلے دریلائلے

عءقوں پر قبضہ کر کے لیہ،کو اد ،ا ر فت پور کے شہر ں کی بنیاد رکھی۔ایرہ غازی خان کے متام بلوچ قبائ پر میرانیوں کو بلاالدسلتلی حلاصل
تھی۔میرانیوں نے پندرہ نسلوں تک ایرہ غا زی خان شہر پر حکومت کی۔ہر حاکم کا نام اپنے اجداد کی نسبت سے غازی خان یا میر حاجلی خلان ہلی

رکھا جاتا تھا۔غازی خان ا ل کے د ر میں ایرہ غازی خان ترقی یافتہ ا ر قاب دید شہر بن گیا تھا۔ایران،سندھ ا ر توران کے ساتھ جتارتی تعلقات قائم
ہوئے۔نواب غازی خان نے ہی کستوری،ا ل،صاحبان ا ر برشت نام کی نہریں کھد ائیں۔سولہویں صدی کے اختتام تک ملیلرانلیلوں نلے مضلبلوط
قلعہ،باقاعدہ مالی آمدنی کا نظام ا ر سیع ریاستی اقدامات متعارف کرائے۔مغلوں کے د ر میں میرانیوں کا حلقہ اثر ملتان ا ر جنوب میں ا چ تلک
پھی گیا تھا۔ا رنگزیب کے د ر کے آخری سالوں(( 9077میں ملتان کے گورنر نے ایرہ غازی خان پر محلہ کیا ا ر بڑی مشک کے بعد ایرہ پر مغلیہ
سہ ماہی ھمگام
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اقتدار اعلی قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ملتان کے گورنر موج الدین کو اس مہم کی کامیابی کے بعد جہان دار شاہ کا لقب بخشا گیا۔اسلی زملانلے
میں سندھ کے کلہوڑا خاندان نے طاقت حاص کی ۔یار حممد کلہوڑا نے خان قءت کی مدد سے سبی کے گورنر کو شکست دی۔شاملی سنلدھ ملیلں
آباد ہوکر جہاندار شاہ بادشاہ دہلی کی اطاعت قبول کی ا ر نواب کا خطاب پایا۔سلطان دہلی کی طرف سے یارحممد کلہوڑا سبی کلا گلورنلر ملقلرر
ہوا۔یار حممد کلہوڑا کے فرزند نور حممد کلہوڑا نے شامل کے جانب لشکر کشی کی ا ر میرانیوں کو شکست سے د تار کیا۔  9071ملیلں دریلائلے
سندھ کے مغربی عءقوں پر نادر شاہ کا تسلط قائم ہوا ا ر نور حممد کلہوڑا کی رسبراہی میں حممود خان گجر کو ایرہ غازی خان کلا گلورنلر ملقلرر
کیا۔نور حممد کلہوڑا نادرشاہ کو  95الکھ ر پے ساالنہ اخراج ادا کرتا تھا۔سلطنت دہلی کی کمز ری ا ر ایران قندھار کے برائے نام اقتدار کی جلہ

سے ایرہ القانونیت ا ر انتشار کا شکار ہوا۔نادر شاہ کے بعد دریائے سندھ کے مغرب میں اقع مقبوضات پر امحد شاہ ابدالی نے قبضہ مجا لیلا۔حململود
خان گجرگورنر ایرہ کی مدد سے غءم شاہ کلہوڑا نے آخری میرانی رسدار غازی خان جو ایرہ پر د بارہ میرانیوں کی حکمرانی قائم کرنا تاہتا تلھلا،کلو
گرفتار کر لیا ا ر ہ حیدر آباد سندھ میں د ران اسیری کسمپرسی میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ا ر ان کا قرب بھی ہیں حیدر آباد سندھ میلں
ہے۔ حممود خان کے بعد اسکا بھتیجا ایرہ کا گورنر بنا جسے  9001میں قت کر دیا گیا۔اس کے بعد ایرہ غازی خان کے گورنر براہ راست قندھلار سلے
تعینات ہو کر آتے تھے۔ ُدرانی د ر حکومت ایرہ کیلئے ابتءکا د ر ثابت ہوا۔آبپاشی کا نظام شکستگی کا شکار ہوا۔نہر ں کے منہ بند کر دیئے گلئلے
ا ر ر د کوہیوں نے انہیں پا کر ہموار کر دیا۔ ُدرانیوں کو رصف ِ
زر خراج کا غم تھا۔بلوچ قبائ نے خود رس ہو کر اپنے آ کو قبائلی انلداز ملیلں

د بارہ منظم کیا ا ر ہر قسم کے حکومتی اثر رسوخ سے آزاد ہوگئے۔نادر شاہ کے د ر میں شیخ راجن شاہ نے ناہڑ ں کو عءقہ بدر کر دیا۔اسی ملد م
راجن کے نام سے راجن پور شیر آباد ہوا۔اسکی حکومت کی عمر تھوڑی رہی۔اس کے جانشینوں کے د ر میں مزاری قبائ نے طاقت کے تانوں بانوں
کو اھیر کر کے رکھ دیا۔  9022میں داج ا ر ہڑند کے عءقے ُدرانیوں نے خان قءت کو اپس کر دیئے۔داج ا ر ہڑند کے اضءع  9250تلک خلان
قءت کی عملداری میں رہے ا ر خانی عءقہ کہءتے تھے۔اس د ر افغانستان ا ر بلوتستان جانے الے متام جتارتی قافلے درہ تاتڑ کے بوالن ا ر مولہ
عبور کرنے لگے۔ 9291ا ر  9259کے د ران رنجیت سنگھ نے ایرہ پر قبضہ کر لیا۔رسدار اسد خان نتکانی نے رنجیت سنگھ کی ماحتتی اختیلار کلر
لی۔پھر سکھوں نے سنگھڑھ(موجودہ تونسہ رشی کا عءقہ ھے) کا عءقہ تار الکھ بطور ساالنہ اخراج ا ر ایک الکھ بطور نذرانہ کے علوض نلواب
بہا لپور کے سپرد کر دیا۔ 9250میں نواب بہا لپور نے داج ا ر ہڑند (موجودہ راجن پور کے عءقے ھیں)کے عءقوں پر قبضہ کر لیا۔یوں ان عءقلوں
پر خان قءت کی عملداری کا خامتہ ہوا۔نواب بہا لپور کے ساتھ سکھوں کا معاہدہ  9277میں باط ٹھہرا ا ر جرنل نتور نے ایلرہ پلر قلبلضلہ کلر
لیا۔لیکن اسکی حکومت د سال سے زائد عرصہ تک قائم نہ رہ سکی۔دیوان سا ن م ایرہ کا حاکم بنا ۔دیوان سا ن م نے سات ہزار فوج کے سلاتلھ
مزاری قبائ کو اپنا مطیع بنانے کیلئے ان پر لشکر کشی کی ۔جس سے مزاری قبائ کو شکست ہوئی ا ر سکھوں نے مزاریوں کے مال اسباب للو
لئے۔مزاریوں نے پھر کو مٹھن پر قبضہ کر لیا۔قبضہ کے بعد دیوان سا ن م نے ایک دفعہ پھر محلہ کر کے مزاری رسدار بلہلرام خلان کلو سلکلھ
دربارمیں حارض ہونے ا ر لگان ادا کرنے پر جمبور کیا۔دیوان سا ن م کے بعد اسکا بیٹا مول راج سکھ جانشین مقرر ہوا۔ان دنوں رس رابلر
شاملی ایر ہ جا ت(ایرہ اسامعی

ایلڈ را

بنوں) میں بند بست اراضی پر کام کر رہا تھا۔انگریز ں نے اسے ایرہ غازی خان پر قبضہ کرنے کی ہلدایلت جلاری

کی۔اس نے منگر ٹھہ سے مول راج کے نائب تینت کو نکال باہر کیا ا ر فت خان کے مقام پر ایرے اال دیئے۔رابر اید را نے جرنل کلور

للیلنلڈ

کوایرہ غازی خان فت کرنے کی زمہ داری سونپی۔ رسدار غءم حیدر کھوسغ ا ر سوری لنڈ کے لنڈ رسدار نے انگریز ں کی محایت کی۔رسدار اسد خان
نتکانی ا ر جءل خان لیغاری نے مول راج کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔رسدار کوڑا خان کھوسغ نے انگریز ں کی آشیر آباد ملنے کے بعد تنہا سکھوں
سہ ماہی ھمگام
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ا ر سکھ احتادیوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا .کوڑا خان نے پندرہ ساتھیوں کے بدلے جءل خان لیغاری اسد خان نتکانی ا ر لونگا رام کلے ایلک سلو
تالیس افراد قت کر کے ایرہ غازی خان پر قبضہ کر لیا .بعد میں رسدار جءل خان نے انگریز ں کے سامنے رس خم تسلیم کیا ا ر اپنے  27افراد انگریلز
کی پلٹن میں بھرتی کر دیئے۔لیکن اسد خان نتکانی نے انگریز ں کے ر بر پیش ہونے کی بجائے نواب بہا لپور کا ہمسایہ بننا پسند کیا۔قلعہ ہڑند پلر
قابض سکھ افرس حکم تند انگریزی پیش رفت کے سامنے نہ ٹھہر سکا ا ر قلعہ خالی کر کے فرار ہوگیا۔یوں  9221میں ایرہ جات پر انلگلریلز ں کلا
مکم قبضہ ہوگیا۔جرنل کور لینڈ ایرہ غازیخان کا پہء کمشرن مقرر ہوا۔شامل میں بنوں تک کا عءقہ ایرہ جات کے عنوان کے حتت انلگلریلز کلی
پنجاب رسکار کا حصہ ہے۔لیکن ہر د ر میں بلوتوں نے قابض کے ساتھ مزامحت کا فیصلہ کیا نہ کہ اختیار داری کا۔ 9227رسدار کوڑا خان قیرصانلی
نے جرنل گرے کو گرفتار کر کے قت کر دیا تو جرنل گرے کے قت کے بدلے میں انگریز ں نے قیرصانیوں کے شورش زدہ عءقہ قصبہ بھاٹی کو نلظلر
آتش کر دیاا ر اس کے بعد انگریز ں نے الہور کے ایک رسائیکی زمان نامی شخص کو سید بنا کر کوڑا خان قیرصانی کے ہاں بھیجا ا ر اس کلو یلہ
ٹاسک دیا کی آ کوڑا خان کو مذکورہ جگہ پر شکار کے بہانے النہ جہاں ہامرے سپاہی اسے گرفتار کریں گے۔کیونکہ بلوچ سید کی قدر کرتے تلھلے
ا ر زمان شاہ نے کوڑا خان کو مذکورہ جگہ پر جانے کیلئے آمادہ کیا ا ر ہاں کوڑا خان گرفتار کر لیے گئے۔کوڑا خان سے کہا گیا کہ آ آزادی کلی
جنگ تھوڑ دیں تو آ کو رہا کر دیا جائے گا مگر کوڑا خان نے انکار کر دیا ا ر کوڑا خان کو میانوالی کے بدنام زمانہ جی میں رکھا گیا ا ر آخلر
میں ان کے ناک ،کان ا ر آنکھوں میں سیسہ ااال گیا ا ر ہیں شہادت نوش پا گئے ۔ اض رہے راڑا شم بزدار ں کا عءقہ ہے ۔راڑا شم ملیلں شلاہ
صاحب کو آباد کیا گیا ا ر اسے قت کرنے کی بجائے مزید اسکی اطاعت لوگوں نے رش ع کیا ا ر آج تک زمان شاہ کی فیملی راڑا شم میں آبلاد ہلے
ا ر زمان شاہانی قبائ کے نا م سے جانے جاتے ہیں ا ر آج تک رسائیکی بولتے ہیں۔ 9220میں خان بند (بزدار ں کا عءقہ ہے) کے مقام پلر بلزدار ں
ا ر انگریز ں کے درمیان لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں دیسی سپاہیوں ا ر افرس ں کے عء ہ کمشنڈ آفیرس بھی مارے گئے۔حان بلنلدجلنلگ ا ر
کوڑا خان کی گرفتاری کے بدلے میں راڑا شم کا عءقہ زمان شاہ کو دیا گیا۔نواب مجال خان لیغاری نے کبھی مزامحت نہیلں کلی۔نلواب مجلال خلان
لیغاری ا ر نواب غءم حیدر خان مزاری نے خان قءت کو انگریزی حکومت کی باجگزاری کیلئے آمادہ کیا ا ر ان د نوں کے بارے ملیلں انلگلریلز
مورخ لکھتے ہیں "د نوں اتنے نااہ ہیں کہ لوگ ان کو اپنے بکریاں ترانے کیلئے بھی نہیں رکھتے لیکن ان کے انتخاب کی جہ یہ ہے کلہ یلہ د نلوں

تاالک،پیغام النے ا ر لے جانے کے قاب ہیں ا ر ہامرے حد سے زیادہ فادار ہیں ۔ 9200 9201میں خان قءت سے اجارہ پر لئے گئے علءقلے ا ر
موجودہ بلوتستان کے پشتون عءقوں کو یکجا کرکے برٹش بلوتستان کی بنیاد رکھی۔مری بگٹی قبائلی عءقوں کا انتظام پنجاب سے لیلکلر بلرٹلش
بلوتستان کے پہلے اے اے جی رس رابر سنڈیمن کے حوالے کیا گیا۔رابر سنڈیمن کے اے اے جی ہونے کے بعد اس کے تقرر نامہ ملیلں یلہ شل
شام تھی کہ ایرہ غازی خان ا ر اس سے ملحقہ قبائلی عءقہ جات کے بلوچ قبائ کے معامءت پر اسے رسائی حاص رہے گی ا ر ایرہ غازی خان کلا
ضلعی انتظامی افرس رابر سنڈیمن کی ماحتتی میں کام کرے گامگر بعد میں حکومت پنجاب کے ارسار پر رابر سنڈیمن کے اختیارات کلو رصف
برٹش بلوتستان تک حمد د کر دیا گیا۔ایرہ غازی خان کے میدانی عءقے بدستورحکومت پنجاب کی علمداری میں رہنے دیئے گئے ا ر قبائلی عءقلے

کا انتظام ائرسئے ہند کی جانب سے گورنر پنجاب بحیثیت اے اے جی انجام دینے لگا۔ 9179میں موجود صوبہ رسحدکے قیام کے ساتھ ہی ایرہ جلات
تقسیم ہوا ا ر ایرہ جات کا عءقہ ایرہ اسامعی

بنوں شامل مغربی رسحد صوبہ میں شام کر لیے گئے۔ 9277کی تھٹی دہائی تک موجود ضلع ایلرہ

غازی خان کی شاملی حد موجودہ حتصی تونسہ رشی کا عءقہ ٹبی قیرصانی مقرر تھی۔ عنایت اللہ بلوچ اپنی کتاب "The problems of greater
"Balochistanمیں لکھا ہے کہ رابر سنڈیمن ا ر اس کے جانشین نے اے اے جی کی حیثیت سے ایرہ غازی خان ا ر راجن پور کے اضءع کو
سہ ماہی ھمگام
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بلوتستان میں شام کرنے کیلئے اپنی جتا یز ارباب ح

عقد کے سامنے رکھیں مگر تقسیم کر ا ر حکومت کر کی پالیسی پر عم کرنلے اللے

ثقافتی حدتوں کے قیام کو کیونکر برداشت کر سکتے تھے۔ 9125میں ضلع ایرہ غازیخان کی جنوبی حتصیلوں جام پور ،راجن پلور ا ر ر جلہلاں
مزاری پر مشتم ایک نیا ضلع راجن پور قائم کیا گیا۔ 9221میں ایرہ جات پر انگریزی قبضہ کے قت قبائلی(کوہ سلیامن کا پہاڑی سلسلہ قلبلائلللی
عءقہ کہءتا ہے) عءقے مکم طور پر آزاد تھے مگر  9220کو انگریز ان عءقوں کو قبضلہ کلرنلے ملیلں کلہلیلں جلا کلے کلاملیلاب ہلوئلے۔
50نومرب 9121کو نواب اکرب بگٹی ،رسدار مہر اللہ خان مری ا ر نواب مجال خان لیغاری نے انگریز رسکار کو ایک یاداشت پیش کر کے مطالبہ کیا کہ
برصغیر کی آزادی کے ساتھ ہی ایرہ غازی خان ا ر مری بگٹی عءقوں کا احلاق ریاست قءت کر دیا جائے۔ 92اگست  9120کو حممد علی جلنلاح نلے
بطور پہلے گورنر جرنل ایک حکم نامہ جاری کیا کہ ایرہ غازی خان ا ر مری بگٹی عءقوں کی حیثیت اس قت تک بدستور ساب بحال رکھی جائلے
جب تک یہ قبائ اپنے مستقب کا فیصلہ از خود نہیں کر لیتے۔گورنر پنجاب ایرہ غازی خان ا ر اے اے جی بلوتستان حسب معمول ملری بلگلٹلی
متنات کے معامءت کی نگرانی کریں گے۔ایرہ غازی خان کے مستقب کا فیصلہ یکم مارچ  9121کو ایرہ غازی خان میں گورنر پنجاب رس فلرانسلس
مودی کی زیر صدارت ایک اجءس منعقد ہوا۔جس میں متام رسدار،قبائلی معتربین ،ممربان جرگہ نے رشکت کی۔اجءس میں متفقہ طور پر قرار پایا کلہ
ایرہ غازی خان کا مستقب بلوتستان سے ابستہ کیا جائے۔مگر بعد میں حکومت پنجاب کی دھونس دھمکیوں کی جہ سے سات رسدار ں نے 9127
میں ڈیرہ غازی خان کو پہلے کی طرح عوامی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے پنجاب میں شامل کر دیا۔یہ معاہدہ مبقام ڈیرہ غازی خان فورٹ مرنو میییں
ہوا اس معاہدے کی یاد گار ختتی آج تک ہیں نصب ہے ا ر اس معاہدے میں کارے خیر کے رشیک جرم رسداران ا ر آفیلرسلان کلے نلام کلنلنلدہ
ہیں۔بالرتتیب جو قاب زکر ہیں .کمشرن ملتان ا یژن،اپٹی کمشرن ایرہ غازی خان ،پولیٹیک اسسٹنٹ ایرہ غازی خان ،حتصیلدار ایلرہ غلازی خلان ،
رسدارانِ متنات ا ر مجعدار بارار ملڑی پولیس نام کنندہ ہیں۔  9297میر میر قمربانی نے بلوچ رسزمین بلوتستان کو دنیا کلے نلقلشلے پلر منلودار
کر ایا۔بلوتوں کے قمربانی قبیلے نے بلوچ اقتدار کو قائم کیا مگر اس کا دائر ہ کار ا ر سعت اتنی کم تھی کہ بس یہ تند دیہاتوں ا ر قصلبلوں پلر
مشتم تھی مگر یہ متحدہ بلوچ ریاست کی طرف ایک بار پھر طوی خء کے بعد د بارہ آغاز تھا۔ 9122 _ 9297تک قمربانی بلوچ قبیللے کلی د
بڑی شاخوں میر انی ا ر امحد زئی نے  272سال بلوتستان پر حکومت کی۔ان د خاندانوں میں بڑے باجرب ت ا ر ا لعزم خوانین گذرے ہیں جلنلھلوں
نے بلوتوں کی قومی ا ر جغرافیائی حدت کو یکجا کرنے ا ر سمیٹنے میں امنٹ کردار ادا کیا۔ان میر ں ا ر خوانین میں میر میر قمربانی ،میر عمر
میر انی ،میر بجار میر انی ،میر امحد خان کمربانی ،میر سمندر خا ن،میر عبداللہ خان ا ر میر نصیر خان نوری،میر خدائیداد خان غیرہ زیادہ قاب زکر
ہیں۔میر امحد خان ،میرعبداللہ خان ا ر نصیر خان نوری بہت زیادہ اہمیت کے حام ہیں کیونکہ ان تینوں فرمانر ا ں نے نلہ رصف بلللوتسلتلان کلے
بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کیا بلکہ نصیر خان نوری نے متام بلوچ کنفیڈریشنوں کو یکجا کر کے ایک لڑی میں پر دیا ا ر بلوچ قوم کے تلقل ریلبلا
سابقہ جغرافیہ کو بحال کر دیا۔نصیر خان کے پاس اگر سائ کی کمی نہ ہوتی تو شاید ہ ہیرکانی بلوچ خطہ کو بھی اپنے ترصف میں التلے ان کلے
ارادے بہت بلند تھے اسی لئے جب امحد شاہ ابدالی نے سکھوں کے خءف کامیاب مہامت کے بعد نصیر خان سے الہور سمیت پنجاب کو بلللوچ ا را

فغان اقوام میں تقسیم کرنے کی خواہش ظاہر کی تو نصیر خان نے نہ رصف انکا ر کیا بلکہ بلوتستان کے جغرافیائی حد د کے بارے میں یہ کلہلہ کلر
بات ختم کردی کہ
"جہاں تک بلوچ ہیں ہاں تک بلوتوں کا طن ہے"
اپنے اس قول کو نصیر خان نے بخوبی نبھایا گو کہ ہیرکانی عءقہ فت نہ ہو سکا مگر مرشق میں د دائی بلوتوں کا سیع عءقہ نصیر خان کے زیر اثر
سہ ماہی ھمگام
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آیا ۔د دائی بلوچ دراص ہوت بلوچ ہیں جنہوں نے سولہویں صدی میں ملتان سمیت ایرہ جات ،ہڑند داج ،رحیم یار خان ا ر پورے اس خلطلے پلر
د دائی کے تین بیٹے تھے جلن

حکومت کی تھی۔سہراب خان

کے نام پر تین شہر بسلائلے نصیر خان اور انکے والد عبدہللا قںار نے مشورق کوی سوموت بولووچ

گئے۔یعنی ایرہ غازی خلان

سرحدات کو خوب وسعتدیاوروہاںآباداورسکونتپذیربلووچ

فت خان۔شیر شلاہ سلوری

،ایرہ اسامعیل خلان ،ایلرہ
کے د ر میلں ان تلیلنلوں

کللی محللایللت ا ر مللدد قبائلکوایکہیمرکزکےتحتالنےمیںکامیابیحاصل کرلی۔
الد عبداللہ قہار نے مرشلق

بھائیوں نے شیر شاہ سلوری
کی۔نصیر خان ا ر انلکلے
کی سمت بلوچ رسحدات کو

خوب سعت دی ا ر ہاں آباد ا ر سکونت پذیر بلوچ قبائ کو ایک ہی مرکز کے حتت النے میں کامیابی حاص کر لی۔موجودہ د ر ملیلں ملنلقلسلم
بلوتستان کی جغرافیائی حم

قوع کچھ یوں ہے کی ایران مغرب کی سمت جبکہ افغانستان شامل کی سمت ،سندھ ا ر پنجاب کے خطے مرشق ملیلں

ا ر جنوب مرشق میں خیربپختونخواہ کا عءقہ ہے۔جنوب میں ایک طوی

عریض سمندربحر بلوچ بلوتستان کی جغرافیائی ،عءقائی ا ر ملعلاشلی

اہمیت کو بڑھاتی ہے اسکی زمینی ساخت تار اقسام پر مشتم ہے۔

)۲اپر ہائی لینڈ:
یہ سطی ا ر مرشقی سطی عءقہ پر مشتم ہے اسکی پہاڑیاں سط سمندر سے  95777فٹ جبکہ ادیاں  2777فٹ تک بلند ہیں

)۱لوئرہائی لینڈ:
مرشقی بلوتستان میں کوہ سلیامن ،جنوبی حصے میں پب کیر تھر ا ر مغرب میں تاغی کے پہاڑ یاں شام ہیں جنکی سط سمندر سے بلندی 2777
فٹ سے  9277فٹ ہے۔

)۴میدان:
اس زمرے میں کچھی ،لسبیلہ ا ر دشت مکران کے میدان آتے ہیں جنکی سط سمندر سے بلندی  527فٹ کے لگ بھگ ہے۔

)۹صحرا:
بلوتستان کا جنوبی مغربی حصہ صحرا پر مشتم ہے۔
میر انی بلوچ قبائ سے پہلے ان عءقوں پر فت خان ا رسہراب خان د دائی کی حکومت تھی ا ر سہراب خان سے پہلے تانڈیہ بلوچ قبائ کی
حکومت رہی۔ 9202کو ایرہ غازی خان ایک ریاست بنی۔جسکے خان میر حاجی میرانی تھے۔حاجی خان کے تار بیٹے (غازی خان،اسامعی
خان،ہیبت خان ،تھٹہ خان )ا ر ایک بیٹی(بنو) تھی۔میر حاجی خان نے اپنی ریاست ا الد میں بلرتتیب یوں تقسیم کی۔ایرہ غازی خان غازی کو،ایرہ
اسامعی خان اسامعی خان کو،کو ہیبت ہیبت خان کو ،کو تھٹہ تھٹہ خان کو ا ر بنوں بنو کو دے دی۔النگ رتھ ایمز بلوتستان کے رسحدات
کو کچھ اس طرح لکھتے ہیں"سیستان بلوتستان،ریاست قءت،برطانوی ایرہ غازی خان کے متام اضءع ا ر اس کے پہاڑی عءقے سے لیکر جیکب
آباد ا ر کشمور تک بلوتستان ہے"۔

بارار ملڑی پولیس:
بارار ملڑی پولیس کا قیام  9220کو عم میں الیا گیا۔یہ فورس انگریز ں کے د ر میں بنا۔اس فورس کو بنانے کا مقصد رسمچار ں کے محلوں  ،اپنی
فوجی ساز سامان کی حفاظت  ،اپنی قبضہ گیریت کو تقویت دینے ا ر جہد آزادی کے رسمچار ں کو کا نٹر کرنا تھا۔ہر بڑے قبیلے ا ر ٹکر کے
ایر ں کو اس میں بھرتی کیا جا تا تھا،یہ ادارہ قانونا مورثی ادارہ ہے۔یہ ادارہ  9107تک پورے ایرہ ا یژن میں کام کرتی تھی مگر اس کے بعد اس
کو رصف کوہ سلیامن تک ٹرائیب کرامئز کو ر کنے کیلئے حمد د کیا گیا۔
سہ ماہی ھمگام
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بلوچ لیوی:
بارار ملڑی پولیس کو مضبوط کرنے کیلئے بلوچ لیوی کا قیام  9172میں الیا گیا۔اس فورس کا کام Quick Response Forceکا کردار ادا کلرنلا
ہے۔ان د نوں اداریوں کی ک نفری تارسو ہے۔یہ ادارے پولیٹیک اسسٹنٹ کے زیر نگرانی کام کرتے ہے۔ مگر اب آرمی کے زیر نگرانی کام کلرتلے
ہیں ۔پولیٹیک اسسٹنٹ کی جگہ آرمی کے کرن نے لے لی۔
یورینیم پراجیکٹس:
 9112کو پاکستان نے تائینیز،امریکن ،رشین،برٹش،کنیڈین ا ر پاکستانی جیلوجسٹس (پاکستانی جیالوجسٹ بغلچر کا رہائشی تھا)نے ایلرہ غلازی
خان کے عءقے بغلچر کے مقام پر یورینیم نکالنا رش ع کیا۔یہاں سے زرد رنگ کا یورینیم نکاال جاتا تھا جو سب سے اتھی کوالٹی کی یورینیلم ہلے
جسے  yellow cakeکہتے ہیں ۔اس مقام پر تقریبا تیس سال تک کام کرتے رہے ا ر اسی عءقے سے پاکستان اٹا مک پا ر بنا۔ دنلیلا بلھلر ملیلں
یورینیم رس ے کی گئی کہ کہاں زیادہ یورینیم پایا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ کیلفورنیا امریکہ ا ل منرب پر ا ر بغلچر د رسے منرب پر ہے۔ یہاں تیس سال
کام کرنے کے با جود یہاں کے لوگوں کو تیس سال تک daily yagesپر کام کراتے رہے۔یہاں ر ا ا ر بجلی رصف اپنے پراجیکٹ تک مہیا تھا۔آخر
کار اسی عءقے کے ایک نوجوان نے ان پراجیکٹس کو برداشت نہیں کیا ا ر ایک دن  9112کو اس پراجیکٹ کے اائریکٹر کو اس کے گارا ،ارائیور
ا ر فوجیوں سمیت سات اہلکار قت کر دیا۔پھر یہ پراجیکٹ یہاں سے تلی گئی۔مگر یہاں کی عوام اس نوجوان کو آ ج تک بد دعائیں دیتے ہیلں کلہ
اس نے ہامرے ر زی کو الت مارا مگر ان کو کون سمجھائے کہ اس نوجوان نے تو آ کی زندگی ننگ ناموس کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ آ اس
رسزمین کے مالک ہوتے ہوئے پنجابی کے آگے ہاتھ پھیء رہے ہو تے ا ر اس امیر دہرتی کے مالک ہو ا ر اتنا غریب تنگ دست کیوں۔۔۔۔؟
نگرنائی فور مرن پراجیکٹ  9127میں رش ع کیا گیا ۔یہاں سے بھی yellow cakeیورینیم نکاال جا رہا ہے۔یہ پراجیکٹ فور مرن کے مقام نگر
نائی میں ہے۔یہاں بلوچ آج تک ایلی یجز پر کام کرتے ہیں ہ بھی لیرب ،تپراسی ،گن مین،سکیورٹی گارا،ارائیور ا ر کنڈکٹر ہیں جبکہ اکرث
مءزمین پنجاب سے ہیں جو پرمننٹ ہیں ۔۔ا ر آج تک یہ پراجیکٹ کا م کر رہی ہے۔  5777کو تونسہ ،سفید کوہ (تونسہ) میں یورینیم نکالنا رش ع

کیا گیا۔ا ر ابھی تک جاری ہے۔سفیدکوہ سے ر زانہ پانچ کلو پیور یورینیم نکاال جا رہا ہے۔ ان پراجیکٹس کی بد لت پورے ایرہ غازیخان ا یژن
ا ر خاص کار کوہ سلیامن کے عءقوں میں موذی مرضوں کی بہتات ہے جس میں لنگڑے بچوں کی پیدائش،کینرس،آنکھوں کی بیامریاں ،معدہ دل
کی بیامریاں عام ہیں۔

تی

گیس ا ر سیمنٹ پراجیکٹس:

 97دسمرب  9105سے اھواک میں تی ا ر گیس نکاال جا رہا ہے مگر یہاں کے باسیوں کیلئے میرس نہیں اگر ہے تو رصف ہ شہر کی تند کالونیوں
میں کم پریرش کے ساتھ دیا جاتا ہے۔اھواک سے تی

گیس کو پائپوں کے ذریعے ملتان بھیجا جا رہا ہے ا ر ہیں پارکو( )pak arab oilآئ

ریفایرنی ہے ا ر گیس مین پا ر پءنٹ ا گرا ملتان میں ہے اسی گیس سے فاطمہ جناح شوگر م ا رفوجی فرٹیءیزر کمپنی تءیا جا رہا ہے۔شاید ان
کمپنیوں ا ر ریفائرنیز کی ایرہ غازیخان میں جگہ نہیں تھی۔۔۔۔؟
 5777سے دیوان آئ کمپنی ر ا تونسہ رشی میں کام کر رہی ہے۔یہ کمپنی جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی تی اھونڈنے الی کمپنی ہے۔یہاں سے
تی نکال کر پائپ الئنز کے ذریعے پارکو بھیجا جا رہا ہے۔  5792میں تی اھونڈنے الی تائینیز کمپنی(بیجنگ کمپنی) نے کوہ سلیامن کے عءقوں
سہ ماہی ھمگام
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میں رس ے کیے ا ر تار جگہوں پر تی کے بڑے ذخائر ملے جو یہ ہیں:
۲۔نیلغ تھوخ ۔۱۔فور مرن کھر میں۔۴۔ریخو ر نگھن ۔۹۔ماڑی راجن پور
اس کمپنی نے بارکھان میں بھی تی

گیس اھونڈا ا ر کام رش ع کی مگربلوچ لربیشن آرمی نے اس پہ محلہ کیا ا ر اس کے ساز سامان جء دئیے

پھر اس کمپنی نے بارکھان ا ر کوہ سلیامن کے متام پراجیکٹس تھوڑ دیے۔ 9125سے سفید کوہ زندہ پیر سے سیمنٹ نکاال جا رہا ہے۔اس فیکڑی کا
نام ایرہ غازیخان سیمنٹ فیکڑی ہے۔اس فیکڑی کو تءنے کیلئے ر زانہ پینتیس ہزار ٹن کوئلہ کی رض رت ہوتی ہے ا ر یہ کوئلہ تاملنگ بلوتستان
سے الیا جا رہا ہے۔ا ر ر زانہ تار الکھ ٹن سیمنٹ پیدا کی جاتی ہے۔مگر یہاں کے باسی رصف سیکیورٹی گارا ہیں۔

سخی رس ر ایم پراجیکٹ:
سخی رس ر ایم کی منظوری  5795میں ہوا ہے اس ایم بنانے کے پیچھے تند مقاصد کا ر فرما ہیں جو مندرجہ ذی ہیں



بلوتوں کی زمینوں پے قبضہ کر کے انہیں عءقہ بدر کرنا۔



سخی رس ر کینٹ کو ایم سے حمفوظ کرنا تاکہ کینٹ کے عقب سے آنے الے بلوچ یلغار سے بچا جائے۔



داالن پراجیکٹ کی حفاظت ا ر میزائ کے ہا ا ر کولنگ سسٹم کو کنڑ ل کرنے کیلئے ایم بنانا ا ر عقبی محلے سے بچنا۔



یہ ایم پہاڑ کے دامن میں بنایا جا رہا ہے اس کا مقصد ک کءں اسے توڑ کر ایم کا بند ٹوٹنے پانی کے ذریعے قدرتی آفت کا نام دے کر بلوچ
قوم کی نس کشی کرنا۔

داالنہ میزائ پراجیکٹ:
داالنہ کوہ سلیامن کے دامن میں اقع ہے۔یہ پراجیکٹ میزائ پراجیکٹ ہے۔یہاں پاکستان اپنے میزائ رکھ رہا ہے ۔پاکستان میں میزائ پراجیکٹ کلے

رصف د حمفوظ مقام ہیں ایک حب توکی ا ر د رسا داالنہ ایرہ غازیخان۔اسکی جہ یہ ہے کی پاکستان ان د مقامات سے انڈیا کے ہر شہر کو ٹارگٹ
کر سکتا ہے ا ر خلیج سنڑل ایشیائی ممالک کے ہر جگہ پر نظر رکھنا تاہتا ہے ۔۔اس عءقے کا رس ے  9107میں کیا گیاا ر یہاں کے لوگلوں سلے
کہا گیا کہ ہم یہاں آ لوگوں کیلئے سیر تفری کیلئے ایک پارک بنائیں گے۔یہ پراجیکٹ  5772میں یہاں اس قت رش ع کیا گیاجب بلوچ لربیشلن
آرمی نے حب توکی میں ان کے میزائ پراجیکٹ پر محلہ کیا تو ہ پراجیکٹ تھوڑ کر داالنہ آئے۔میزائ پراجیکٹ کیلئے جگہ کا انتخاب ایک پیچید ہ
کام ہے اس کے کچھ رشائط ہیں جو مندرجہ ذی ہیں .
)۲نیویگیشن گیج:یہ ایک ایسا آلہ ہے جو world wide navigation systemسے لیس ہوتا ہے۔جہاں پہ نیویگیشن گیج پوائنٹ صفر ظاہر کرے تلو
ہ جگہ میزائ پراجیکٹ کیلئے suitableا ر حمفوظ مقام ہے۔)۱موسم:یہ گیج ہوا کا پریرش ا ر بارشوں کے برسنے کی سط بتاتی ہے۔اسکی جلہ یلہ
ہے کہ جب میزائ کو النچ کیا جاتا ہے تو اس کے شو کرنے کیلئے کم سے کم ہوا کی مزامحت کامیزائ کو سامنا کرنا پڑے ا ر اپلنلے ٹلارگلٹ کلو
کامیابی سے ہِٹ کرے۔کیونکہ ہوا Equator lineسے اٹھتی ہے ا ر North poleسے South poleکی جانب تلتی ہے ۔اسی جہ سے ہوا کا پریلرش
شاملی پول میں کم ا ر جنوبی پول میں زیادہ ہوتا ہے۔)۴جغرافیہ:کچھ جغرافیہ ٹارگٹ کو ہٹ کر نے کیلئے اتھے نہیں ہوتے اسکی جہ ہوا کا پریرش
سہ ماہی ھمگام
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ہے۔د رسا ایسا حم ِ قوع ہو کہ اگر دشمن محلے کرے بھی تو ہ حم

قوع ہمیں ا ر ہامرے ٹارگٹ کو ہر طرح سے سپور کرے دشمن کے ح میں نلہ

ہو۔تیرسا اس پراجیکٹ کیلئے ا نچے ا ر سخت جگہ کی رض رت ہوتی ہے لہذا ہ پہاڑ ہی ہو سکتلا ہلے تلاکلہ قلدرتلی آفلات ا ر دشلملن سلے
بچاجائے۔توتھا میزائ کو جہاں سے فائر کیا جائے ہ دشمن ملک کے ہر شہر عءقے ا ر فوجی بیس کو اتھی طرح ٹارگٹ کرے۔)۹پانی :میزائ کلو
حمفوظ کرنے کیلئے اس کے ٹمپریچر کا حد سے زیادہ خیال کیا جاتا ہے تاکہ ٹمپریچر کی جہ سے میزائ کا بار دی مواد بیکار نہ ہو جلائلے۔ملیلزائل
ٹمپریچر کو برابر رکھنے کیلئے ہا ا ر کولنگ سسٹم کا ہونا الزمی ہے۔اسی جہ سے پانی کی اشد رض رت ہوتی ہے۔میزائ کو ہمیشہ انڈر گلرا نلڈ
رکھا جاتا ہے۔ غار کے تار ں طرف پانی کے بڑے بڑے ٹینکی بنائے جاتے ہیں تاکہ میزائ کا ٹمپریچر برقرار رکھا جائے د رسا حالت کے خراب ہلونلے
کی جہ سے تاکہ فوجیوں کا گزارہ ہو انکے کھانے پینے کی تیز ں میں کمی نہ ہو۔غار کے اندر پانی کے اتنے بڑے ٹینک بنائے جاتے ہلیلں کلہ اگلر
فوجیوں کا د سال تک باہر نکلنا نہ ہوا پھر بھی ان کیلئے ا ر میزائ کی ٹمپریچر کیلئے پانی کافی ہو
کینٹ پراجیکٹ:
ایرہ غازیخان میں کینٹس  5771میں بننے رش ع ہوئے ۔پہء کینٹ ایرہ سٹی میں ہے ۔د رسا کینٹ سخی رس ر ملیلں ملللتلان two core head
 quarterکا ہے ۔تیرسا کینٹ توٹی زیریں کینٹ ۔توتھا داالن کینٹ ۔پانچواں زندہ پیر کینٹ۔تھٹہ کریم اال کینٹ(تونسہ شہر سے دس کلومیڑ کلے
فاصلے پر ہے)۔ساتواں گلکی کینٹ(تونسہ شہر سے پانچ کلومیڑ کے فاصلے پر ہے)۔آٹھواں تونسہ شہر کے اندر َپڑہ میں ہے یہ شہر کلے سلنلڑر ملیلں
مند انی قیلرصلانلی بلللوتلوں کلا علءقلہ

ہے۔نا اں سوکڑ(ملغانی بلوتوں کا عءقہ ہے تونسہ شہر سے دس کلومیڑ کے فاصلے پہ ہے)۔دسواں بیر

ہے۔گیار اں رمک کینٹ ہے (یہ ایرہ اسامعی ا ر ایرہ غازی خان کے بارار پر ہے)۔بار اں جام پور سٹی کینٹ۔تیر اں الفرید خفیہ ائر بیس ہے یہ 9112
 میں بنی ہے یہ پاکستان کا پہال خفیہ ائر بیس ہے۔چودواں راجن پور کینٹ ہے۔یہ سب کینٹس ایک دورسے سے باہم سیدھی روڈوں کے ذریعے مالئے
گئے ہیں ا ر مءئے جارہے ہیں ان کنٹس میں کچھ بنے ہیں کچھ کا کام جاری ہے ۔یہ متام ایک د رسے سے پندرہ یا آدھا گھنٹہ کے فاصلے پر ہلیلں۔ان
متللام کللنللٹللس کللے مللقللاصللد ہللیللں یسللے بللھللی کللیللنللٹ قللبللضللہ کللی عللءمللت ہللے مللگللر ان کللے مللقللاصللد اضل کللرتللا تلللللوں۔
ایرہ کینٹ سے فوج غازی یونیورسٹی نیو کیمپس کے سٹوانٹس کو کنٹر ل کرنا کہ کہیں آزادی کا نعرہ نہ لگ جائے،ائر پور کی حفاظت،آبادی کلو
مار پھینکو پالیسی کی نظر کرنا،ایرہ شہر میں بیس کیمپ بنانا جیسکہ ابھی آرمی بلوچ لیوی ہیڈ کوارٹر ا ر رس کٹ ہا س میں بیٹھی ہے۔ا ر متلام
کینٹس کا ہیڈکوارٹر بھی ہے تاکہ یہاں سے متام کینٹس کو کنڑ ل کیا جائے۔سخی رس ر کینٹ کا مقصد میزائ پراجیکٹ کی حفاظت ،عوام پہ دھلاک
بیٹھانا جیسکہ ابھی سے کر رہا ہے ۔سخی رس ر میں آرمی خفیہ ادار ں کے کہنے پر پولیس مناز کے ٹائم شہر کے متام مارکیٹ بند کرا دیتی ہلے ا ر
لوگوں کو زبردستی مناز پڑھایا جارہا ہے ا ر شہر میں تبلیغوں کی ر

میں اسءم ا ر نظریہ پاکستان کا پرتار کرتے پھرتے ہیں ۔لوگوں کو زبردسلتلی

مناز کیلئے بھیجا جانا ا ر مساجد میں جہاد ا ر اسء م ا ر نظریہ پاکستان کے نعرے لگانا۔بلوتستان ا ر فور مرن سے آنے جانے الے لوگلوں کلو
سخی رس ر کینٹ کے ذریعے کنڑ ل کرنا۔داالن کینٹ کا مقصدمیزائ پراجیکٹ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں تبلیغ کے ذریعے مذہبی شدت
پسندی پھیءیا جا رہا ہے،اس کینٹ سے نغلچر ،ر نگھن ،یک بئی ان عءقے کے لوگوں کو کنڑ ل کرنا۔ تو ٹی زیریں کیلنلٹ کلے انلدر ایلک آئل
ریفائرنی بھی ہے ۔بارکھان ،کوہلوا ر کوہ سلیامن کے متام آئ

گیس کو یہاں الکر صاف کرنا ا ر فلور

ملرن ،بلھلرگلڑ،تلوٹلی زیلریلں ،تلوٹلی

باال،کلیری،مجنا تانڈیہ کے لوگوں کو کنڑ ل کرنا۔ زندہ پیر کینٹ کا مقصد سفید کوہ اٹامک پراجیکٹ ا ر سیمنٹ فیکڑی کلی حلفلاظلت کلرنلا۔ا ر
بغلچر،زندہ پیر،سفید کوہ ،پھگلہ،اب،سوریغ،بیلبتھر کے لوگوں کو کنڑ ل کرنا۔ کریم اال کینٹ انڈس ہائی ے پہ بنی ہے اس کا مقصد کراتی
سہ ماہی ھمگام
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،پشا ر،ایرہ غازی،تونسہ،ایرہ اسامعی خان کے آنے جانے اللے للوگلوں پلر نلظلر رکلھلنلا۔ گلللکلی کلیلنلٹ کلا ملقلصلد بلارتلھلی ،فلاضلللہ
تھ،پھگلہ،ماڑی،جھنڈی،در گ سے آنے الے لوگوں پر کنڑ ل رکھنا۔ا ر تونسہ یورینیم پراجیکٹ کی حفاطت کرنا۔ تونسہ شہر کینٹ کا مقصلد اگلری
کالج کے سٹودنٹس ا ر عوام پر کنڑ ل رکھنا۔ سوکڑ کینٹ کا مقصد سوکڑ ،نتکانی کے لوگوں کوکنڑ ل کرنا۔ بیر
،کو قیرصانی،پھگلہ،بھاٹی ،ترت ٹا،بیہو،لتڑا کے لوگوں کو کنڑ ل کرنا ا ر بیر

مند انی کینٹ کا مقصد بلیلر

میں اٹامک پراجیکٹ ا ر اھواک دیوان آئ

گیس فیللڈ کلی

حفاظت۔ رمک کینٹ کا مقصد د نوں شہر ں کے بارار کی نگرانی۔جام پور کینٹ کا مقصد جام پور،فاض پور،حممد پور ،ماڑی کے لوگوں ا ر خفلیلہ
ائر بیس کی حفاظت۔الفرید خفیہ ائر بیس کا مقصد فوجی ساز سامان کی نق

حرکت ۔اس بیس میں میزائ سسٹم ا ر د ر مار تو سسٹم بلھلی

نصب ہے جس کا مقصد کوہ سلیامن کے پہاڑ ں پہ بیٹھے آزادی پسند ں پر محلے کرنا ا ر ان کے ٹھکانوں پر نظر رکھنا غیرہ۔ راجن پلور کلیلنلٹ کلا
مقصد راجن پور،کشمور،ہڑند داج ،ایرہ بگٹی،سوئی کے لوگوں کو کنٹر ل کرنا۔ کینٹوں کا ایسا جال بچھایا گیا ہے کہ ہر دس دیہاتلوں کلو ایلک
کینٹ کنڑ ل کرے گا۔شاید پاکستان یہاں آزادی پسند بلوتوں کو آسانی سے ٹارگٹ کرنا تاہتاہے تاکہ کوئی رس اٹھنے نہ پائے۔

ر ا خیراتی ادارے:
ی ،ر ا ا ر تھا نیاں قبضے کی نشانی ہوتی ہیں۔ایرہ غازی خان کے متام کینٹس ،حمفوظ مقامات ،بیس کیمپ ا ر لو مار الی جگہوں تک بذریلعلہ
ر ا ایک د رسے سے مءیا جا رہا ہے۔تاکہ اپنی کار ائیاں کر کے ا ر مدنیات لو کر کم سے کم قت میں حمفوظ مقامات تک پہنچا جائے۔مظفرگڑھ
باراستہ ایرہ غازی خان ٹو رکنی سپر ہائی ے بنانا۔سخی رس ر سے بغلچر،بغلچر سے فاضلہ کچھ ،فاضلہ کچھ سے موسی خی ،موسی خی سے کلھلرڑ
بزدار رکنی تک ا ر بغلچر سے بیلبتھر،بیلبتھرسے کھرڑ بزدار تک،بغلچر سے مبارکی ٹو کھرڑ بزدار،داالن سے ر نگھن ،ر نگھن سے یک بئی ٹو نیلللغ
تھوخ،نیلغ تھوخ سے رکنی۔سوریغ سے زندہ پیر ٹو تونسہ رشی

ایرہ غازی خان سٹی۔یہ سب کی سب ر ا ں کا جال نیشن ہائی ے کے نلام سلے

فوجیوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہے۔ر ا ں کا ایسا جال ہے کہ ایک عءقے سے د رسے عءقے تک پندرہ یا بیس منٹ لگیں گے۔اب لوگوں کے ہر حمف میں یہ
بات حمف کی زینت ہوتی ہے کہ احلمداللہ پاکستان سدر رہا ہے ا ر ابھی ہامرے رض ریات پوری کر رہا ہے۔مگر اس سامج کو کون سمجھائلے کلہ یلہ
سب ترقیاتی پراجیکٹ متھارے نس کشی ا ر تم سے متھاری زمین تھننے کیلئے ہو رہا ہے ا ر متھیں ایسے بدخ کیا جائے گا جیسے ریڈ انڈین کا حلال
امریکہ نے کیاا ر متھارے آثار آثارے قدیمہ الے اھونڈتے پھریں گے متھارے ابا اجداد کی ہڈیاں جیالوجیک سنڑ ں میں شیشوں میلں بلنلد ملللیلں
گے۔ر ایں متھارے لیے نہیں نسلی کشی ا ر لو مار کیلئے ہو رہے ہیں۔ تو ر ا پے کیا تلے گا کہ متھارے پاس گاڑی کا نام نہیں ہے تم پہللے بلھلی
پیدل تلتے رہے ر ا بنتے ہی پیدل تلو گے رصف رسکاری گاڑیاں ر ا ں پے دیکھو گے۔تم یسے بھی گھوڑ ں گدھوں ا ر ا نٹوں پلہ سلفلر کلرتلے
ہو۔۔اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ گزارا کرنے الی قوم تم پھر بھی پاکستان کے ح میں دعا مانگتے ہو،اگر تھامرے الدین متھیں اپنی جائداد سے علاق
کر دیں تو تم ان کو مار د گے مگر ریاست بھی ماں کا کردار ادا کرتا ہے ا ر حکومت با کا جب یہ الدین متھیں دینے کی بجائے لوٹیں تو تلم خلوش
ا ر اس سے کیوں نہیں لڑتے ۔۔۔؟ا ر اپنے حقیقی الدین کو اسی قت موت کے گھا اتار دیتے ہو۔۔۔۔جبکہ اس ریاست سے ہامرا نلہ فلکلری،نلہ
رسمی،نہ قومی رشتہ ہے تو کیوں اسکے مکھیاں جھاڑ رہے ہیں۔۔۔؟خیراتی ادارے گھر گھر شمسی توانائی کی پلیٹیں پہنچا رہی ہیں ۔نلکے ا ر آٹلا
تکی سکولز،منی ایمز ا ر پائپ الئنز کچھ عءقوں میں دے رہے ہیں۔ان متام تیز ں کو حاص کرنے کیلئے رسدار ا ر کمشرن سے لکلھلوا نلا پلڑتلا
ہے۔تاکہ ان کو غءمی کی عادت سکھائی جائے۔
عوام" :جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے خدا انکی حالت کھبی نہیں بدلتا"
سہ ماہی ھمگام
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کہتے ہیں "اگر کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے تو اسکے تعلیمی نظام کو تباہ کر "۔پاکستان میں نظام تعلیم ایسا ہے کہ ہم پڑھے لکھلے کلو
پڑھا لکھا جا ہ کہیں تو میر ے خیال میں بہرت ہوگا۔جس نظام تعلیم میں سوتنے سے زیادہ رٹے لگانے پہ ز ر دیا جاتا ہو پھر ہلاں creativityسلے
کیا امید یں ابستہ کر گے۔۔۔؟ پی ایچ ای ہولڈرز کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا تو اس معارشے میں علم شعور کی کیا قدر ہوگی۔۔۔۔؟تلو
پھر لوگ تعلیم کو ذریعہ بنا کر د لت کی رسی کو نہیں تھامیں گے۔۔۔۔؟ہاں اگر ایسا ہی ہے تو اس کو تعلیم نہیں ذریعہ د لت کا ATMمشین ہلی
کہیں تو بہرت ہے۔ایرہ شہر میں پانچ یونیورسٹیاں ا ر ایک میڈیک کالج ہے۔پورے کوہ سلیامن کے عءقے میں تعلیم نا م کی کوئی تیز نہیں سکوللز
ہیں پر ہ رسدار ں کے دیے ہوئے ایر ں کے ا تاک ہیں۔اس عءقے میں  992پرامئری سکولز  2،مڈل سکولز ا ر  2ہائی سکولز ہیں مگر ان ملیلں سلے
اکرث کاغذی ہیں ا ر کچھ کی عامرتیں ہیں مگر ہ ا تاک ہیں۔ ان عءقوں میں علم زانت ،قوم قومیت،رسم ر اج ا ر اپنی

اپلنلی زبلان کلی

اہمیت کا پتہ نہیں۔غءم اس قت حقیقی غءم بن جاتا ہے جب ہ اپنے قومیت،ثقافت ا ر زبان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ مگر قوموں کے ترقلی کلا رس
تشمہ سٹوانٹس ہی ہوتے ہیں انہیں اپنے گزرے ا ر آنے الے قت کا علم ہی نہیں ا ر نہ ہی اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ہاں ہلونلا تلو یلہ تلھلا کلہ
سٹوانٹس جب م بیٹھیں تو علم آگاہی کے دیوان ہو ں۔مگر یہاں سٹوانٹس کو بر گر ،تپس،گ حممد کے کپڑے،سینڈل َتو بھی نلہلیلں ،ہلیلرئ
اسٹائ کے دیوانوں سے فرصت ہی نہیں ۔سٹوانٹس امیر ہو یا غریب،ماسٹر کا سٹوانٹ ہو یا پی ایچ ای کا ،پولیٹیک سائنس کلا ہلو یلا فلءلسلفلی
کا،ریاضی کا ہو یا فزکس کا ،انجینرئنگ کا ہو یا میڈیک کا سب کے سب گُھپ اندھیرے میں آنکھیں کھولے ایک ہی راہ پر گامزن کبھی کسی سلے
ٹکرا کے شیمپو کریموں کی حمفلیں سجا دی۔سٹوانٹس پولیٹیکس کا نام ہی نہیں ہے ۔بلوچ سٹوانٹس کہیں پی ایس ای تو کہیں ایلم ایلس ایل
مجیعت ا ر لشکر جھنگوی کے ہاتھوں استعامل ہورہے ہیں۔ پی ایچ ای سٹوانٹس کے پاس نہ کتاب ہے ا ر نہ ہی کتابیں ملیں گی ا ر نہ ہی اس سلے
کو ئی دلی

منط کی بات سنو گے سوائے سنی سنائی باتوں کے۔اس سے دیوان کرنے سے یہ حمسوس ہوتا ہے کہ یا تو جاہ کے ساتھ اسطہ پڑا ہے یلا

تھٹی کے سٹوانٹس سے ۔سٹوانٹس کو یہ بھی علم نہیں کے ہم غءم ہیں۔غءمی کا علم اس قت ہوگا جب کتابیں پڑہیں گے کتابیں کیا ان کااخلبلار
سے بھی د ر د ر تک اسطہ نہیں ہے ۔ان میں اس قت شعور آئے گا جب اپنی غءمی کا احساس ہوگاتوپھر اس سے نفرت ہوگی نفرت سے شعور کے
درجے کو تھوئیں گے پھر جا کے اپنے آزادی کیلئے جد جہد کریں گے۔غءمی کا احساس تب ہوگا جب غءمی کا احساس دالنے االکوئی ہوگا۔منلکلر

تو سفید دن کوبھی اندھیرا کہنے سے عار حمسوس نہیں کرے گا۔کہتے ہیں اگر کسی کو غءم بنانا ہو تو اس سے اس کے کلچر زبان سے نفرت کرا
ا ر ہ اپنے کلچر کو تھوڑ دے گا اپنے آقا کی خوشنودی کیلئے آقا کی کلچر اپنا لے گا۔ لٹیرئ کہتے ہیں" .ان بیوقوفوں کو آزاد کرانا مشک ہلے جلو
اپنے زنجیر ں کی عزت کرتے ہیں "
سٹوانٹس کا یہ حال ہے کہ اپنے کلچرل اریس کو پہنتے ہوئے رشم حمسوس کرتے ہیں ا ر اپنے کلچرل اریس کو غنڈہ کلچر سمجھتے ہیلں۔اسلی سلال
ایرہ غازی خان میں بلوچ کلچرل اے منایا گا ظاہر ہے ہر کوئی کلچرل اریس میں ہی ہو گا ا ر ہاں سب کلچرل اریس میں تھے مگر سٹوانلٹلس ملنلہ
لٹکائے رشمندگی حمسوس کر رہے تھے۔شاید انکی ضمیر انہیں مءمت کر رہا تھا ۔۔۔؟ یا پھر اپنے کلچرل اریس کو غنڈہ کلچر سمجھتے ہوئلے علار

حمسوس کر رہے تھے۔جب ان سے قوم ا ر قومی مسائ کے موضوع پہ بحث کر تو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں ،ہامرا ملک ہے ،ہامرا قومی زبان ہلے غلیلرہ
۔آ جس قوم قومیت کی بات کر رہے ہیں ہ ناجائز ہے اسکا مطلب آ ہامرے پیارے ملک کو ٹکڑے کرنا تاہتے ہیں ۔ان سے یہ کہا جائے آ

آزاد

نہیں غءم ہیں۔اگر آ آزاد ہیں تو آپکی قوم بلوچ کی بجائے آپکو پاکستانی ہونے پہ کیوں فخر کرایا جاتا ہے۔۔۔؟ ا ر آ ِ اس خیالی قوم پلر کلیلوں
فخر کرتے ہیں کیوں کے پاکستانی کوئی قوم نہیں یہ ملک تین قوموں کی آزادی کو سلب کر ا کے جودمیں الیا گیا۔ اگر آ آزاد ہیں تو آ کے
سہ ماہی ھمگام
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شناختی کارا پہ مادری زبان بلوتی کی بجا ئے رسائیکی ا ر سندھی کیوں لکھا جاتا ہے۔۔۔؟اگر آ آزاد ہیں تو آ کو بلوتی کی بجائے رسائیکی
،پنجابی  ،سندھی ا ر ارد کیوں پڑھایا جاتا ہے ۔۔۔؟قومی زبان آپکا ہی ہے جو آپکی ماں بولتی ہے نہ کہ ارد ہے۔اگر آ آزاد ہیں تو آپکو بلوچ کی
بجائے بلوتی کیوں بوال جا تا ہے شاید آپکو یہ معلوم نہیں بلوچ آپکے قوم ا ر بلوتی آپکا زبان ہے۔
”قومیں اس قت تباہ ہوجاتی ہیں جب ان کے قوم ،زبان ا ر رسم ر اج کے اص نام کوبگاڑ کر ِزلت امیز نام سے پکارا جائے ا ر ہ اس بے ہودہ عم پہ
فخر حمسوس کریں"۔جہالت اس حد تک ہے کہ لوگ باتوں باتوں میں لڑ پڑتے ہیں ا ر ایکد رسے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں ا ر یہ جلھلگلڑے
انفرادی سے خاندا نی ا ر خاندانی سے قبائلی ہو جاتے ہیں ا ر کئی سالوں تک قیمتی جانوں کا ضیاع تلتا رہتا ہے۔ معارشہ اس قت تلک ٹلھلیلک

تھی جب تک جرگہ کونس تھاکیونکہ جرگے میں متام بلوتوں(رسائیکی ،سندھی بلوتی بولنے الوں) کے فیصلے بءامتیاز ہوتے تھے ۔بلعلض ا قلات
پنجابی پنجاب سے آکر اپنے فیصلے جرگے سے کراتے تھے کیونکہ اس ملک میں جلد انصاف کا تصور ہی نہیں ہے ۔جرگہ کونس گرمیوں میں فلور
مرن (ایرہ غازی خان) ،رسدیوں میں سیوی(سبی) خان گڑھ(جیکب آباد) میں ہوتا تھا اسکا سب سے بڑا فائدہ کمیونیکیشن گلیلپ کلا خلتلم ہلونلا
تھا۔ایک د رسے کے حاالت دکھ درد کو سمجھتے تھے۔د رسا فائدہ یہ تھا کہ جلد انصاف کا تصور تھا۔جب سے جرگہ کونس ختلم ہلوا تلب سلے
عوامی فیصلے معتربیں کی جگہ آغازین الدین سید ں نے لی۔انہوں نے لوگوں کو اسطرح لوٹا کہ لوگ ان پہ ایامن النے لگے۔ یسے بھی سلیلد ا ر
پٹھان کی کیا جمال کہ ہ آ کے فیصلے کرے جو آ کے رسم ر اج تک نہیں جانتے۔
بلوچ معارشے میں ایسے غلیظ رسم ر اج الئے گئے کہ جو بلوچ معارشے میں کبھی نہیں تھے۔یہ سب غلیظ رسلم رسدار ں
،سید ں یا پھر آغا زین الدین کی طرف سے لئے گئے ہیں کیونکہ اسکے پیچھے سیاسی مالی مقاصد کار فرما ہیں۔رسدار ں کا
کاال کالی رسم کا النا تاکہ سیاسی ر کا ٹوں کو معارشے میں بد نام کر کے الیکشن کے قت صل کے نام پر

بینک کلیلللئلے

لینا ا ر پھر سید کو صل کیلللئلے

بھیجنا ا ر پھر صل کی دعا منگوانا تاکہ سید کی دعا سے صل نہ ٹوٹے ا ر یہ دعا پتھر پے لکیر ہو ا ر بعد میں آغا کا آ کر عورت کو بیچنلا رسلملی
طور پر عورت کو بیچنا پٹھانوں کا رسم ہے اسی رسم نے آغا زین الدین کی جہ سے معارشے میں رسم کی طرح جگہ لی ا ر معارشے کے ان تلیلنلوں
کردار ں کوپیسے ملتے ہیں ا ر معارشے کو تباہ کرنے الے یہی تینوں کردار ہیں رسدار سید ا ر مء ا ر سب سے بڑی حقیقت یہ ہے معارشے کے یلہ
تینوں کردار غریب نہیں ہوتے بلکہ زمیندار مالدار ہیں۔سنی سنائی باتوں پہ کاال کالی کرنے کا رسم عام ہے۔عورت کا اس معارشے میں کوئی علزت
نہیں ۔عورت کو اپنا د لت سمجھا ہوا ہے اسے کاال کالی کر کے مارنا ا ر پھر فر خت کرنا انتہائی گھٹیا رسم ہے ۔حاالنکہ ماں کے قدموں تلے جلنلت
ہے مگر یہاں عورتوں کو کھیتوں میں بیلوں کی طرح ہانکنا،غلیظ رسم ر اج کے حتت انکی زندگیاں تباہ کرنا ا ر بے جا گھٹیا باتیں کرنا جیسا کلہ
"عورت کو ہر تیرسے دن الزمی مارنا سنت ہے"۔ا ر اکرث پیسوں کی اللچ سے اپنی نوجوان بیٹیوں کی شادیاں بوڑھوں سے کرانا ان کلو زنلدہ ملوت
مارنے کے مرتادف ہے۔رسدار ں کا اپنا سیاسی مقاصد کیلئے ایک قبیلے کو د رسے قبیلے سے لڑانا ا ر پھر الیکشن آتے ہی اپنے
د نوں فریقین کا صل کرانا ا ر د نوں سے

لینا حاالنکہ د نوں کو پہلے

بینک کیللئلے

بینک کیلئے خود لڑایا ا ر پھر الیکشن کے آتے ہی جلد صل ۔د للت

مند طبقے کی نگاہ رشاب ہمسائے کی عزت پر ۔معارشے میں قدر اسکا ہے جسکے پاس پیسہ ہوتو ہ رسدار  ،ایرہ ا ر عزت دار ہلے۔ملعلارشے کلا
ہرفرد اپنے رسم ر اج سے اس طرح نفرت کر رہا کہ اپنی زبان ،رسم ر اج کو تھوڑ کر پنجابی ا ر رسائیکی رسم اپنا لئے مگر ہی آقا۔۔۔۔اسلکلی
سب سے بڑی مثال لفظ بلوتی بلوتیت کو بلوتکی بلوتکیت کہتے ہیں۔پھاگ شلوار سے نفر ت اس حد تک ہے کہ جس نے بڑی شلوار یا پھاگ
باندھا اسے ااکو ،تور ،بد معاش،زانی رشابی سمجھتے ہیں ا ر نفرت کرنے الوں نے سنت پنجابی رسائیکی اپنا لیاا ر اس پہ فخر کرتے ہیں بلو چ
سہ ماہی ھمگام
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کلچر کو غنڈا کلچر کہنے الے تبلیغی ،پولیس،آرمی دفرت ں کے آفیرسان ہیں۔سخی رس ر ا ر تونسہ رشی میں اذان ہوتے ہی خفیہ ایجنسییوں کے
اہلکار۔تبلیغی ا ر پولیس الے رسگرم ہو جاتے ہیں ا ر مارکیٹیں بند کر ا کر لوگوں کو زبردستی مساجد میں مناز کیلئے بھیجا جاتا ہے ا ر ہاں خفیلہ
اہلکار مولوی کے ر

میں عظ کرتے ہوئے جہاد کے نعرے بلند کرتا ہے ا ر کشمیر افغانستان ،تچنیا بوسنیا،فلسطین عراق ،شام مرص ،یملن

سعودی کیلئے حی ع االجہاد کے نعرے بلند کراتے ہیں ا ر لوگوں میں اس حد تک مذہبی شدت پسندی پیدا کی گئی ہے کہ ایک د رسے کو کافر
کافر کے القابات دینے سے نہیں تھکتے۔ا ر شیعہ کافر کے نعرے تو اکرث بلند ہوتے ہیں یہ پانچ سال پہلے ہ معارشہ تھا کہ ان کو شیعلہ ،سلنلی ،دیلو
بندی فرقے کی متعل کچھ پتا نہیں تھا۔تو اب ایک د رسے کو نقشبندی،سیفی،رمحانی ا ر تنقیدی حوالے سے میاں مٹھو،طوطا،برنج ار پتہ نلہلیلں
کن القابات سے نوازتے ہیں ۔ا ر پہاڑی عءقوں میں ہر گھر میں تبلیغی بیٹھے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔یہ کہتے نہیں تھکتے کہ دنیا کو تھلوڑ ا ر
دین کیلئے گھر بار تھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلو۔ا ر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ماشا اللہ آ لوگ تو صحابہ جیسی زندگی گزار رہے ہلیلں ۔ان
سے یہ پوتھا جائے کہ دنیا کو تھوڑ دیں تو حضوراکرم نے کیوں بکریاں ترائے ا ر خدیجہ کا کار بار کیوں کیا۔۔؟ایک دفعہ فور مرن کلے ایلک
مسجد میں مء اعظ کر رہا تھا کہ آزادی پسند بلوچ کافر ہیں ان کے خءف جہاد کر اسءم کو ان سے خطرہ ہے ا ر بعد میں کہا ہلملیلں ان بلللوچ
لربیشنز کے خءف ہتھیا ر اٹھانے ہوں گے۔آ لوگ سب تیار ہو نہ۔۔ ظاہر ہے جواب حی علی اجلہاد میں ہی ہوگا۔۔۔ ۔۔خود اے سی ا ر بلڈنگز کلے
مالک ا ر ہمیں صحابہ الی خطاب اس کا مطلب یہ ہے جیسکہ افریقہ کے رسدار نے لکھا"جب انگریز افریقہ آئے تو ہامرے پاس زمین ا ر ان کے پا س
بائیب ا ر کچھ سالوں بعد ان کے پاس زمین ا ر ہامرے پاس ان کی دی ہوئی کتاب" اسی طرح ہمیں ہامری رسزمین سے بدر کیا جائے گا۔جب ملء ں
سے پوتھو کہ بلوتستان پر پاکستان جو ظلم کر رہا ہے آ اس کے خءف کیوں نہیں بولتے تو کہتے ہیں "اب قت کا تقاضہ یہی ہے " ا ر یسے بھی
بلوچ انڈیا کے کہنے پہ لڑ رہے ہیں ا ر اسءم کے قلعے کو توڑ رہے ہیں یہ جرم ِ
گناہ عظیم ہے ۔
تقسیم کر ا ر حکومت کر پالیسی ابھی تک جاری ساری ہے ۔پولیس یا خفیہ ادار ں کے اہلکار،یونیورسٹی ،کالج سکولز انتظامیہ،پرائلیلو
رسکاری فیلڈ میں آ کسی سے کہیں کہ میں بلوچ ہو ں کہتے ہیں آ تور،ااکو،بد معاش غیرہ البتہ پھر پوتھتا ہے آ کا ذات کیا ہلے تلو جلواب
قبائلی تقسیم لیغاری،کھوسغ،قیرصانی ،بزدار غیرہ پھر کہتے ہیں یہ سب اتھے لوگ ہیں مگر بلوچ گندے ۔آخر ایسا کیوں۔۔۔؟ا ر باز ا قات جواب

رصف ایک قبائلی نام سے ہو تو کہتے ہیں آ کا ٹرائیب اتھا ا ر باقی سب بیکار لوگ ہیں ۔۔۔تو ہ غءم اپنے قبیلے کو قوم کے نام سے کہلواتا ہلے
مثء۔لیغاری قوم،قیرصانی قوم ،دریشک قوم غیرہ۔خلی جربان کہتے ہیں"قومیں اس قت تباہ ہوجاتی ہیں جب ہر قبیلہ اپنے آ کو قوم سملجلھلنلے
لگے" لوگوں کا ذریعہ معاش مالداری ا ر دبئی سعودی جا کے مزد ریاں کرنا۔جب یہ لو گ سعودی یا دبئی جاتے ہیں ایک تو ہ بد ں کو اپلنلے خلدا
سمجھتے ہیں ا ر د رسا آپس میں بات کرتے ہو عربی کے لفظ بولنا ا ر ہر بات پہ" اللہ،شباب،کفی ،بلوشی،ابودبئلی،شلیلخ،پلیلڑ ل،شلبلک،قلنلد را"
غیرہ۔اپنے عءقوں میں آتے ہی قند را پہننا ا ر رس پے کالی ٹائر رکھنا عام ہے۔غربت جہالت اس عر ج پر ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے للوگلوں
کو یوفون

ارد کاراز ا ر گڑ کے ایک کلو سے بکتے دیکھا۔تو آنے الے قت میں کیا بلوچ قوم کا ساتھ دیں گے۔۔۔۔؟

ایک دفعہ داالن میزائ پراجیکٹ کے قریبی گا ں الوں نے کرن سے مءقات کی کہا رس ہمیں بجلی د تو انہوں نے کہا ماشا اللہ آ

تلو صلحلابلہ

جیسی زندگی گزار رہے ہو آ کو بجلی کی کیا رض رت ۔د ہرے غءم کرن کے سامنے منہ لٹکائے جی حضوری میں مگن ہوگئے۔ ٹھیک ہے ملیلں
کچھ کرتا ہوں آ اس قت جا سکتے ہیں۔د ہرے غءم رس کچھ شفقت کریں۔اتھا اتھا۔صب بجلی لگا ا دی ہ بھی رصف ہر گھررصف ایک بلللب
استعامل کریے گا۔مکین خوش۔۔۔مگر کچھ ماہ گزرنے کے بعد پھر عءقے الے کرن کے پا س ترشی لے گئے ا ر کہا رس ہمیں پانی الی مشین
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لگانے کی اجازت دیں ہامرے بچے نلکا تءتء کے تھک گئے تو کرن صاحب نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا یار آ لوگ پاگ ہو نلکا تءنے سے آ

کلے

بچوں کا رزش ہوتا ہے ا ر اس سے انسان صحت یاب رہتا ہے مشین کو کیا کر گے مشین لگانے سے آ لوگوں کے بچے نکمے ا ر موٹے ہو جائیلں
گے ا ر موٹاپے میں بہت بیامریاں ہوتے ہیں ۔تھوڑد مشین۔۔د ہرے غءم رس ہمیں معلوم نہیں تھا نلکا تو اتھی تیز ہے ۔۔کرن صاحب یار جملھلے
دینے میں کو مسئلہ نہیں ہے مگر آ جیسا کہوں میں تیار ہوں ۔۔د ہرے غءم نہیں رس آ کا بہت شکریہ۔۔ آ ہامرا بہت خیال رکھتے ہلیلں۔داالن
عءقے میں کرن نے عءقے کے تر اہوں کو اس طرح خریداہوا ہے کہ بس حکم کے بغیر حکم بجا النا۔ایک دفعہ د تر اہوں نے ایک پاگ کو پلکلڑا
ا ر اسے مارتے ہوئے داالن کینٹ میں الئے ا ر کہا رس یہ جاسوس ہے ا ر اس پاگ کو خوب مارا گیا مگر اس پاگ کو کینٹ کے سامنے ملار رہلے
تھے تاکہ دیکھنے الے لوگ سہم(ار) جائیں اسی قت FIAکا ایک اہلکار ہاں پہنچا ا ر ان فوجیوں سے کہا اسے کیوں مار رہے ہو تو جلواب ملء
جاسوس ہے مگر ہ پاگ اس اہلکار کا ہمسایہ تھا اس نے اسے تھوڑ ایا ا ر اسی قت کرن نے ان د نوں تر اہوں کو د یو فون کے کاراز انعام کلے
طور پر دیے ا ر کرن اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ"ایناں نو پاگ بڑانوڑا پوندا سی" مطلب "ان لوگوں کو پاگ بنانا پڑتا ہے" ۔ پاکستان نے اب ہلاں
مقامی اتھ اسکواا گر ہیں بنانا رش ع کی ہیں۔یہ اتھ اسکواا گر پس ان ناموں سے جانے جاتے ہیں جو قاب ذکر ہیں۔
) ۲بلوچ یلفئیر سوسائٹی :اس کے منشور میں ش منرب پانچ میں ہی لکھا کہ" اپنے گلی حملوں میں اجنبی شخص پر نگاہ رکھیں ا ر اپنے قرب

جلوار

کے رشتے دار ں کے پاس آنے الے لوگوں پر نظر رکھیں "۔یہ داللی نہیں تو کیا ہے۔۔۔۔؟ منشور میں یہ بھی لکھا کہ "حمکمہ زکواۃ سے غریب بلوتوں

کیلئے زکواۃ دلوانا"اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیر رس زمین کے مالک کو بھکاری بنا تاکہ اسکا ضمیر مر جائے ا ر اس کے سائ پر اپنا ح جتوا کلے
اسے اسکی رسزمین سے بدر کرنا۔۔۔۔منشور کے آخر میں لکھا ہے
نو  :آئیں ہم سب تعصبات سے باالتر ہوکر غریب بلوچ قوم ا ر پاکستان کی خدمت کریں۔
اس تنظیم کے تیرئ مین کے بھائی کو پچھلے سال بلوچ لربیشن آرمی نے قت کیا تھا جو تاملنگ سے کوئلہ ال رہا تھا۔ ائس تیرئمین ایلک ریلٹلائلر
صوبیدار آرمی ہے۔اس تنظیم کا سب سے پہء کارنامہ ایرہ غازی خان میں ایک غریب بلوچ کی زمین پر قبضہ ہے جو پچھلے تین تار ماہ پہللے کلیلا
گیا تھا۔ اس تنظیم کے ممربان کہتے ہیں کہ یہاں آزادی کا نعرہ لگانے الے سٹوانٹس کو نہیں تھوڑیں گے۔

Brother Qaomi Movement)۲
اس تنظیم کا تیرئ مین آرمی کا ریٹائرا صوبیدارہے۔اس تنظیم کے پہلے کارنامے یہ تھے کہ د منرب گاڑیوں کا پنجاب سلے بلراسلتلہ ملوسلی خلیل
بلوتستان پہنچانا۔د رسا پچھلے سال قربستان میں ایک گدھے کو حءل کرتے تنظیم کے ممربان پکڑے گئے ہ یہ گوشت ہوٹلوں میں بیچتے تھے۔ایک
دفعہ اسی ہفتے میں ایک قرب کو کھودتے ہوئے پکڑے گئے ا ر بعد میں اعرتاف کیا کہ اس قرب میں خزانہ ہے اسی لئے ہم نے کھودا۔۔۔تیرسا کلارنلاملہ
پچھلے ماہ میں فاضلہ کچھ میں آرمی کو بء کر ایک گھر پر تھاپہ مر انا ا ر تادر تار دیواری کی پامالی کی۔تھاپہ مارنے کا بہانہ یہ تھا کلہ اس
گھر کا ایک نوجوان طالبان کے ساتھ ہے ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں حاالنکہ ہاں لوگ طالبان کے نام سے بھی اق نہیں ہیں اس تھاپے کا مقلصلد
رصف بیس کیمپ بنانے کی انڈیکیشن دینا ہے۔ا ر لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی ہامرے حفاظت کیلئے کتنے اتلھلے ا ر سلخلت
اقدامات اٹھا رہی ہے۔اسی تنظیم کے ممربان ہر قت یہ بات کرتے پھر تے ہیں کہ ہم بلوچ سٹوانٹس آرگنائزیشن ا ر بلوچ سٹوانٹس کونس
یہاں نہیں تھوڑیں گے۔
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)۳پیپلز یونائیٹڈ فرنٹ:

اس تنظیم کے تیرئمین کے بھائی کو د سال پہلے بلوچ لربیشن فرنٹ نے پنجگور میں ہءک کیا تھا۔اس تنظیم میں سب کے سب ای سی کے ریٹائرا
فوجی ہیں ۔یہ پہاڑی عءقوں میں جا کے ارد میں تقریر کرتے ہیں جہاں ارد کوئی سمجھ نہیں سکتا ا ر یہ تک بھی نہیں جانتے کہ ارد کیا ہے۔اس
تنظیم کے منشور میں لکھا ہے کہ ہم ہر حوالے سے مادر طن ا ر طن عزیز کی حفاظت کیلئے قربانی دیں گے۔کون سا ملادر ا ر کلس طلن کلی
قربانی۔۔۔۔؟۔جس مادر کیلئے آ لوگوں نے سولہ سال آرمی میں قربانی دی اص میں ہ آ کا مادر نہیں تھا ا ر نہ طن ۔اگر مادر کیلئے قلربلانلی
دے رہے ہو پھر آ کا مشن پاکستان کے جھنڈے تلے کیوں ۔۔۔؟اس جھنڈے نے غربت ،التاری،تقسیم کر ا ر حکومت کر ،بے حسی ،غءمی کلے
سوا دیا کیا ہے۔۔۔۔؟ جس مادر کیلئے قربانی دینا ہے اس سے تو آ انحراف کر کے سامراج کی سامراجیت کو تقویت دے رہے ہیں ا ر اپنلے بلللوچ
سٹوانٹس کی مربیاں کراتے ہو۔آخر ان عءقوں کے مسیحے رض ر ایک نہ ایک دن اپنے شناخت ،ساح

سائ کے خود مالک ہونے کیلللئلے جلنلگ

آزادی میں شام ہوں گے۔آزادی ہی بلوچ قوم کے متام مسائ کا ح ہے ا ر ہ دن د ر نہیں کہ آزاد بلوتستان دنیا کے نقشے پر منلودار ہلوگلا ہ آزاد
بلوتستان (ایرہ جات سے لیکر سیستان بلوتستان تک،کراتی (کءتی) سے عاش آباد (ترکامنستان) خان گڑھ(جیکب آباد) سے منر ز تک)جو نوری
نصیر خان کے د ر کا تھا۔
”غءمی کو خوشنام نام ہی کیوں نہ دے دیے جائیں ہ تب بھی بد ترین ہی رہتی ہے ” موالنا ابو الکءم آزاد

********
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establishments, however, would not forgo the privileges that they have. These are such privileges that they try to equate to
national integrity and to the interest of the dominant nations. Having said that, the ruling establishment keep changing. The
Pahlavi dynasty ruling establishment is not the same as the present-day Shiite ruling clergy of Iran. In case of Pakistan the Punjabi army total control is not the same to the so called the civil governments of Pakistan. Although they all stand in the pulpit of
national integrity and give legitimacy to their power, in the end it is their economic and political privileges that rule the roost.
This is one of the most important aspects of these states that Baloch liberation movement has not grasped fully.
Baloch liberation movement suffers from a number of shortcomings. Some of these shortcomings are inevitable due to the
nature of the movement and the conditions which are beyond Baloch control. In spite of all its weaknesses, Baloch have taken
big strides in their national democratic movement. Among these steps two stands above all. The first one was in 1970s after
Pakistan dismissed the state of Balochistan. Baloch, in the main, got united and targeted their war against the true enemy of
Baloch freedom. So long as they followed this target their success was consistent and very effective. But this movement lacked
a clear vision and plan about the future of Balochistan. As result of these dynamics and so many other factors that were outside control of Baloch people the movement had experienced a cycle of decline but it did not fail. The pause was largely due to
the fact that many Baloch leaders did not rely on Baloch and went for consolation to the Pakistani establishment in general and
Punjabi establishment in particular. Some went towards the Pakistani left, some to their religious groups and some to Punjabi
army. All these vested interests did not want Baloch to acquire their democratic rights as they do not want Baloch to get their
rights at this time. They might present themselves with attractive titles as defender of human rights, guardian of working class
and so on but that does not make much difference if you believe in idea of Pakistan or Iran. The concepts of Pakistan and Iran
precede and determine their worldview and the rest will follow thereafter. The intention of these groups is shrouded in a pretended narrative that to the uninformed mind can be attractive. But in the long run the damage that these groups inflict is not
much less than the damage Punjabi and Persian security forces have inflicted on Baloch liberation movement.
The 1970s Baloch liberation movement did not fail partly because of strong desire of Baloch people for freedom and independence but partly because of contribution of the late Khair Baksh Marri and his likeminded Baloch political leaders. The second period was from 2002 to 2009. Again Baloch seemed to have a clear target and tried to rely on themselves. The achievements of this period are very extensive but much short of full victory. During this period one cannot dismiss the contribution of
the late Akbar Bugti. So long as Baloch relied on themselves and tried to highlight their own mistakes and learn from them the
movement kept progressing but after imprisonment and killing of many prominent Baloch leaders, many Baloch instead of relying on themselves turned their direction towards Pakistani and Punjabis groups and individuals. For that they have paid a
heavy price in terms of their members being identified and being killed.
This time the movement, however, is full of potential. Provided that this potential is directed in the right direction, then it
will acquire the momentum that no colonial state will be able to control or destroy. The sooner the progressive Baloch political
parties and independent individuals get united on shared principles i.e. the Balochistan Liberation Charter and then write the
provisional constitution of Balochistan, the bigger step they will take for the Baloch movement to succeed and the closer they
will get to their ultimate goal. The colonial theocratic states of Pakistan and Iran are not here to stay forever. Their presence is
transitory. The process of transition in contemporary world is much faster than any time in human history. They are already
burning in the flame of their utter failures to the public demands. These states will perish sooner than we envisage precisely
because these states are undemocratic and inhumane.
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Arguably, one of the worst legacies of the British Empire was forging the Frankenstein state of Pakistan. Formation of Pakistan was and is the worst of the all possible worlds. The idea of Pakistan was the reverberation of modern day Taliban, ISIl,
Hezbollah on one hand and on the other the old Indian cast system and European fascism. Punjabi Muslim elites who served
British Empire so devotedly wanted greater power in the Indian Raj. To achieve this aim they came up with excuses that were
acceptable to the British rulers of India. What Indian Punjabi Muslims wanted was divisive and worked effectively against progressive Indian who wanted to get rid of British colonialism in India. On the contrary, the desire of progressive Indian Muslims
was the same as other progressive Indians.
If we remove the first layer of the surface of the concept of Pakistan then we can see beneath it the intention and the much
anticipated consequences of this concept. We can see its true meaning. The term, in effect, is a derivation of the Indian cast
system. Therefore, at its very core it has a racist, xenophobic and fundamentalist origin. The term was coined by Chaudhry Rahmat Ali at Cambridge in mid 1930s. Mr Chaudhry was a fanatical Punjabi Muslim who simply hated his fellow compatriot Indian
Hindus. Coming from Punjabi Muslim elite background who have never broke from their ancestral cultural inheritance, he
glossed this dreadful cultural practice with Islamic veneer. The best reflection of this disposition is in the concept of Pakistan.
The term roughly means ‘the land of the clean and pure race.’ But Chaudhary put more emphasis on the notion of ‘purity’ of
the meaning of the term. Either way, the term divides the Indian population as the clean and unclean ones. The clean being the
Indian Muslims and unclean the rest of the Indian population.
Besides, if we examine the term in its historical context then the true meaning of the term becomes much clearer. It was
coined at the height of the fascist upsurge in Europe. At this time fundamentalist Muslims were close allies of fascist ideology.
They shared the same views. Furthermore, these groups of Indian Muslim were also craved for a pure Islamic state similar to
that of Islamic regime of Iran, Taliban and ISIL. Accidently, Indian Punjabi Muslims’ wish was materialised in 1947. Since then
they have done whatever was expected from this kind of political creed.
From the day of its creation, Pakistan has never been free of bloodshed, corruption and religious bigotry. The Punjabi army
(Pak army – the clean army) does not seem to recognise any boundary to its atrocities. During the partition of India, over 15
million people were displaced, 1.5 million of them were killed. Thousands of people died in the three wars with India that were
initiated by the Punjabi Muslim army. The Bengali war of independence was another catastrophe that was instigated by the
same army. Punjabi army celebrated its mass killing of about 1.5 million of Bengali population, displacing about 8 million of
them and raping about half millions of Bengali women. They committed all these atrocities within a period of nine months.
Punjabi army has continuously been killing the progressive political leaders and political activists of Sindh and the Pashtun.
They have carried out five major military operations in Balochistan. Not just that they tested their nuclear bombs in Balochistan too. They formed numerous Jihadist groups and have been sponsoring most of Islamo-fascist groups in Afghanistan. Due
to their colonial rule there is very little left of the social, economic, political, legal and cultural fabric of Baloch, Sindhi and Pashtuns. Worldwide, there is not a jihadist group that has no some kind of connection to this theocratic mafia organisation. All
these and many more have been taken place since 1947. Sadly, this is not the end of Punjabi Muslim colonialism and hence
their ongoing atrocities. Their conducts will be the same as long as this colonial theocratic geopolitical construction is maintained.
The conditions of these political structures is such that no one is safe. No one wishes to stay in these geopolitical structures.
One thing the rulers of these colonial structures do first is sending their children, close relatives and their cronies to western
democratic nations. This is because the rulers and proponents of these states do not trust their own system. They know perfectly well that these colonial systems are neither moral, efficient, reliable nor durable. The fact is in Pakistan the ruling establishment are Punjabi Muslims and in Iran it is the Persian. But neither Pakistan nor Iran belongs to the vast majority of Punjabis
and Persian public respectively. The vast majority of Punjabis and Persian, given the chance, would choose to live in a safe,
prosperous and democratic political formation.
One thing that is as clear as day light is that these colonial geopolitical structures belong to a relatively small fraction of Punjabi Muslims and Persian. They are the ruling establishments that comprise the armies, security forces, the elites of political
and legal administration, the ruling clergies, the business class and the land-owning class who cooperate with the ruling establishment. These are the people who want present colonial geopolitical structures being preserved. For the rest of population
be it from the subjugated nations or the dominant nations these designates are hollow and meaningless. What they want is to
live in a safe and free environment where their dignity is respected and there is a reasonable level of economic security. The
only way to achieve this aim is by means of a democratic government and that means the end of these theocratic Frankenstein
states.
There must be a time when we can live in peace with our neighbours. Basically, abduction; imprisonment, torture, killing
and destruction cannot go forever. These horrific actions would not be acceptable for all sides permanently. The ruling
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has led to recognition of individual rights, freedom of thought, expression, belief, association and religion. It was the adherence
to this principle that a demarcation line was drawn between science and beliefs. . From this it followed that the functions of
the state and religion are not the same. They are not just the same but they are poles apart. Religion and beliefs are said to be
each person’s private concern and the state is subject to rational and scientific enquiry and reasoning.
On this account any form of dictatorship, torture, abuse of human rights, bigotry, forceful occupation and colonialism were
rejected. Modern social liberal democratic nations are products of this process and mode of thought. The entire Middle East
and wherever that is dominated by Muslim population have not yet experienced the same enlightenment period. For the last
several centuries most of Muslim populated parts of the world have been experiencing a very stagnant, dark and violent period. Muslim empires fell and disintegrated and were colonised by European empires. So what has been left in these regions are
some artificial geopolitical structures that created by European Empires and have, by and large, been approved by Muslim clergies.
The Arab Spring that started in 2010 is a critical landmark in the history of people in this part of the world and Muslim populated regions in other part of the world. One critical aspect of this movement was a display of ordinary masses’ dissatisfaction
about the prevailing systems and their power as the source of change. What the masses wanted was freedom to live a dignified
life. This is not the end of this movement. In fact it is its very beginning. The extent of brutality that we observe in the whole
region is the legacy of colonial theocratic structures and the fundamentalist Islamic theocracy. Such political systems because
of their very structures are very violent and extremist. Colonialism and theocracy is a very toxic combination. All the autocratic
and theocratic states in this region are product of this toxic combination. At the pinnacle of such systems stand the Islamic
states of Iran, Pakistan, Taliban of Afghanistan, the Islamic State of Iraq and the Levant and their affiliated groups. Despites
their affiliation to one sect of Islam or another their deeds have been exactly the same. They share exactly the same core principles. People in their assessment are merely the means to protect their colonial theocratic geopolitical structure. The rulers of
these states and their advocates take pride in irrationality, cruelty and bigotry. They universally detest freedom and democratic
values and take pleasure in killing and torturing anyone who does not fit in their narrow Islamic trajectory.
Rivers of the young, old, men and women that we are observing now who are heading towards the democratic west from
this region says it all. It is due to the respect to human dignity, freedom, rationalism and security that draw these people to the
democratic west. These waves of enforced migration and brain drain are signs of people being fed up of the old colonial theocratic world that has dominated this region for many decades. But the root cause of the very predicament in this region has not
fully and satisfactorily been explored yet. The root cause is the prevailing colonial theocratic geopolitical structure. These geopolitical structures are neither humane nor democratic nor rational or efficient. So if you want to have a secular and democratic state that respect human rights, freedom of expression and association, equality of gender and equal opportunity and
rule of law, these prerequisites cannot be fulfilled in such geopolitical structures. Such principles are inherently at odd with
such geopolitical structures. These geopolitical structures are inherently undemocratic, militaristic, violent and extremists.

Archetypal of such political structures as we have stated earlier are the modern states of Iran and Pakistan. Modern Iran
was formed in 1920s. In military coup d'état Reza Khan Mir-Panj ended the Qajar dynasty in the first half of 1920s. The Persian
dictator then extended his political power by occupying a segment of Turkmenistan, Azerbaijan, Kurdistan, Arabisation (AlAhwaz) and in 1928 he occupied western Balochistan. Reza Khan Mir Panj made himself the king of Persia in 1925 and consolidated his political and military power by 1930. In 1934 the Persian ruling establishment opted for ‘Iran’ as substitute for Persia.
On 21 March 1935 this name became the official name of the Persian colonial construction. But the change of name did not
alter the ground reality. Iran has remained synonymous with Persia and Persian colonialism. His son, Mohammad Reza, issued
a decree in 1959 declaring that Iran means Persia.
Persian colonialism headed by Reza Khan took a contemporary form. Unlike previous types of Persian colonialism over their
colonised nations, this time the Persian ruling class went for total annihilation of their subjugated nations. In his colonial eugenic ethnic cleansing craze, Reza Khan was influenced by two terrible political trends at the time. His sources of inspiration to
homogenise everyone to one nation i.e. the Persian nation came from Kemal’s Turkey and German fascist ideology. Iran is in
reference to the Aryan race. This was mimicking Nazis notion of pure race. The main reason that the Islamic regime of Iran was
followed by the end of Pahlavi was due to this colonial geopolitical structure. From mid 1970s Mohammad Reza’s regime tried
to implement some political and economic reforms and allow greater individual and political freedom but he failed miserably
because in order to restore this artificial colonial geopolitical construction one needs extreme violence and religious bigotry. In
contrast, the Islamic regime has been considerably more brutal, corrupt and extremists precisely because they wanted to preserve this colonial theocratic geopolitical structure and to turn the clock backward. The incomparable Islamic regime’s violence
and cruelty soon after coming to power was to counter the masses’ demand for freedom, democracy and justice during the
1979 revolution. Respecting such demands simply meant the end of Iran’s colonial structure.
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The Worst of all Possible Worlds
By :Shahzavar Karimzadi

In human history there are defining moments that have shaped our history. These momentous points are transitory passages
that we tread from one stage to the next one. These transitions can be as result of natural phenomena or human actions. Mass
earthquake to plaque, volcano eruption, tsunami, hurricane, epidemic disease and global change in weather can be the causes
of natural disasters. With these changes human race has no choice but to adopt itself to the changing natural environment.
But when natural conditions are apt for human existence then human species tend to proliferate. Either way, these events
would generate defining moments for our species.
The focus of this article is on human actions that will create these defining moments. Technological inventions and scientific
discoveries can be source of these momentous change. This aspect of human endeavours is not also our topic of discussion in
this article. Our main concern here about socio-political and economic change. The periods of this kind that I have in mind are
such as for example between 400-200 B.C. in ancient Greece, India and China. In more recent periods we find similar changes
during the renaissance and the age of enlightenment. The post Second World War was yet another era that has profoundly
shaped our history. It is the experience of the post war period that I will take as our reference to show much of the violence
that has consumed the present-day autocratic and the theocratic states.
It can be argued that it is for first time that after the Second World War that we are witnessing a relatively genuine democratic movement that lays due emphasis on human rights; freedom of belief, thought and association, rights of selfpreservation and determination, equal opportunity, economic protection and rule of law. These movements have led to formation of social-liberal democratic states in some parts of Europe and North America in particular and later on spread to some
other parts of the world. The process of decolonisation after the war was, primarily, due to this phenomenon. The collapse of
many military regimes in Europe, Asia, Africa and South America were also as result of this movement. The cause of the collapse of soviet empire was likewise due to this movement. Understandably, during these tense periods some nations acquired
their democratic rights and some did not. In this latter category we have such prominent nations as Russia and China. But their
time will come sooner or later.

One of this profound movement, in my view, is the Arab Spring. Christianity dominated middle ages. Every aspects of society in Christian dominated population was controlled by Christian theocracy. Christianity was the imperial ideology of powerful
Christian kingdoms. This period is known as dark ages. The end of this period started with the age of enlightenment. If we take
one century as our starting point for this movement that would be the seventeenth century. It was during this century and
thereafter that authority of divine Christian laws; the authority of monarchs, the authority of ancient and sacred texts as the
source of truths were seriously questioned. It was after this century that the rights of individuals and nations as equals are recognised. It was argued that every ordinary person has sufficient capacity to think and use his/her rational faculty in choosing
their way of life without divine intervention and religious edicts. People were raised up as makers of their own history, as the
maker of their own societies, economies, cultures, laws and values. Realization of these insights demanded a new earthy approach to life. If human race capable of determining their existence without intervention of any divine power then let them to
be master of their own destiny. But to utilize such capabilities required new social, political, legal and cultural environment.
The most fundamental prerequisites for a healthy environment of human beings to utilize their rational faculty are taking each
person as an end and not as a means and let them employing such capabilities freely. The proponents of the age of enlightenment saw freedom and respect to human dignity as each person’s natural cardinal rights. In this sense all individuals are said to
be equal. They have equal right of self-preservation, respect, dignity and freedom of using their faculty of reasoning. That is
each individual has the ability to think and act rationally. But for each person to think and act rationally s/he must be free in
the first place.
This thought broke the backbone of dark ages in northern Europe and North America. It was the application of this idea that
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