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                              سرزمین بےآئین گلگت بلتستان

یا خطہ ہے۔ سرزمین بے آئین گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں واقع ایک اس

غرافیائی اور اقتصادی اہمیت کی بدولت عالمی شہرت کا جو اپنی دفاعی،معاشی،ج

ہامل خطہ ہے۔ اس خطے کو قدرت نے بے پناہ نعمات سے نوازا ہے۔ دنیا کی 

زمینی اور فضائی سرحدیں نصف آبادی والے ممالک بھارت اور چین کے ساتھ 

لت تجارت کے عظیم موقعے اس خطےمیں پائے جاتے ہیں تو وہونے کی بد

غانستان اورتاجکستان کے ساتھ بھی اس کی سرحد ملی ہوئی ہے۔ دوسری جانب اف

قدیر بدلنے کا پاکستان چین اقصادی رہداری جو نہ صرف ان دونوں ممالک کی ت

بلکہ اس سے پوری دنیا میں معاشی انقالب رونماہوگا اور  پیش خیمہ ثابت ہوگی۔

اسی خطے سے  صادی رہداریتیہ ایشیائی ممالک کیلے گیم چینجرثابت ہوگا۔ یہ اق

ہے۔ کیونکہ گلگت بلتستان  گلگت بلتستانہوکر گزرتی ہے اور اس کا دروازہ بھی 

اچائینہ کے ساتھ کہیں کوئی بارڈر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ککے عالوہ پاکستان 

انڈیا اور امریکہ سمیت سی پیک دشمن قوتیں اس خطےکی آئینی حیثیت کو لے 

ور کانفرنس اہماری حکومت اپنے بیانات اور  کی ہیںکر کئی بار اعتراض کرچ

کے ذریعے نہ صرف اس خطے کے عظیم لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے 

 نطریہ کو مزید تقویت پہنچارہے ہوتے ہیں کے ہیں بلکہ ا سی پیک دشمن قوتوں

بات نہیں کہ یہ اعالن کرکے کہ ہم گلگت بلتستان کے متعلق قومی اسمبلی میں 

۔یہ افسوس ناک کمل طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہےکرسکتے کیونکہ یہ م

اسمبلی میں رونما ہوا جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب  قومی واقعہ اس وقت

آئینی حقوق اوروفاق کےاسمبلی میں قراداد الئی گئی گلگت بلتستان قومی سے 

حب نے یہ کہ کر کرانے کیلے تب ہمارے معزز سپیکرصاکے ساتھ ہی الیکشن 

ں حصہ نہی کہ گلگت بلتستان پاکستان کا مکمل آئینی میں بحث ہی ختم کردی ایوان

۔سر زمین بے آئین  لٰہذا قومی اسمبلی میں اس موضوع پر بحث نہیں کی جاسکتی

گلگت بلتستان کے دامن میں دنیا کی منفرد اور عظیم نعمات ہیں۔ جو نہ صرف 

بڑے 30ہیں۔ دنیا کے  اس خطے کو بلکہ ملک عزیز پاکستان کو بھی ممتاز کرتی

کے۔ٹو اور نانگاپربت بھی شامل ہیں اس  مشہور ترین جن میں12میں سے  پہاڈ

دنیا کے پانچ بڑے خطے کی بلندیوں کی عکاسی کرتے ہوئے نظرآرہے ہیں۔

میٹھے پانی کے گلیشرز بھی اس خطے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تازہ ریسرچ 
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آبی زرائع لی پیداکرنے کے کے مطابق اس خطے میں ایک الکھ میگاواٹ بج

موجود ہیں۔ جبکہ پااکستان کی موجود بجلی کی ضرورت تقریبا چالیس ہزار 

میگاواٹ ہے۔ اس کے عالوہ معدنی ذخائر سے بھی یہ عالقہ ماال مال ہے۔ اس 

خطہ میں کمی ہے تو آئینی حقوق کی ،ترقی کی، روزگار کی اور بنیادی 

لگت بلتستان پاکستان کی آزادی کے ضروریات زندگی کی۔ سرزمین بے آئین گ

ء کو اس کے اپنے بہادر عوام اور جنگجو سپاہیوں 1947چند مہینو بعد یکم نومبر 

کرنے میں حاصل ں ڈوگرہ حکومت کے خاتمے کے بعد مکمل آزادی کے ہاتھو

اور اسالم اور مسلمانوں کی محبت میں پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔  کامیاب ہوئے

ا ناگزیر سمجھ کر ایس ت بلتستان کو پاکستان کیلےپاکستان کو اپنے لئے اور گلگ

اقدام اٹھا نا انتہائی دانشمندانہ قدم تھا۔ دوسری طرف اس خطے میں وہ تمام ذرائع 

لیکن پاکستان کی بقاء ہیں۔ موجود تھے۔ جو ایک الگ ریاست کیلے ضروری ہوتے

کیلے تمام تر قربانیاں دی تھی اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جس کی عظیم مثال 

گلگت بلتستان کے نوجوانوں کی پاکستان دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان 

کی قربانی دینا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کے موجودہ 

قربانیوں کو فراموش کرچکے ہیں بلکہ وہ گگلت تر ل حکمران ان تماماور سابقہ نااہ

نین کے مطابق ان کو حاصل ابلتستانیوں کے بنیادی حقوق جوانڑنیشنل اور نیشنل قو

ینے پر تلے ہوئے ہیں۔ ملک کے تمام قوانین کو روندتےہوئے نہیں۔ وہ بھی چھ

وانین کے عین مخالف غیرقانونی ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ جوسراسر اپنے ہی ملکی ق

ہے اوراس جرم کا ارتکاب کرکے موجودہ حکمران توہین عدالت کا مرتکب 

ہوچکے ہیں۔ عالمی قوانین کے مطابق وہ خطے جو متنا زع ہیں۔ جن کا فیصلہ ہونا 

یا نہیں جاسکتا بلکہ ان خطوں قی ہے۔ وہاں کوئی بھی کسی قسم کا ٹیکس لگااابھی ب

اشیاء میں سبسڈی حاصل ہے۔ ان میں بجلی،ٹیلی 35 میں بنیادی ضرویات زندگی کی

کیمونیکیشن،انکم ٹیکس اور سیلزٹیکس ؤغیرہ شامل ہیں۔ دنیا کے تمام مقبوضہ 

خطے بشمول کشمیر میں کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں اور ساتھ ہی سبسڈی بھی 

حاصل ہے۔ لیکن یہ خطہ گلگت بلتستان ہی ہے جس میں تمام ٹیکس لگایا گیا ہے 

بلتستان کی عوام سیلز ٹیکس  کسی قسم کی کوئی سبسڈی حاصل نہیں۔ گلگت اور

یگر ٹیکس اداکرتے ہیں۔مگر موجودہ حکومت نے ان غریب عوام پر انکم اور د

ٹیکس کا بم گراکران کے منہ سے نوالہ بھی چھینے کی انتہائی مزموم سازش کی 

لگانے کا س کئی حولوں سے یہ ٹیک جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔
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تحت کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایک تو اس خطہ گلگت بلتستان ایک خاص سازش کے 

 کے متنازع بنایا گیا اگرچہ یہ خطہ متنازع اور کشمیر کا حصہ ہی نہیں رہا ہے۔

متنازعہ ایرایاز میں ٹیکس نہیں لگایا جاسکتا۔ دوسری بات یہ کہ گلگت بلتستان میں 

ہے پراس سے بد قسمتی کہیں یا حکومت کی نااہلی وسائل اور زرائع کی بھر مار 

کہ اس خطہ کو روز اول سے ہی نظر انداز کیا گیا ہےاورمعلوم نہیں مزید کتنے 

سال ایسے ہی نظرانداز رہے گا۔گلگت بلتستان میں ٹیکس لگانے کا جواز اس وقت 

بنتا جب اس خطے میں غریب عوام کی فالح وبہبود کیلے اقدامات کئےجائیں۔ 

تی زونز اور کارخانے بنائیں۔ جس سے لوگوں کو روزگا ر کے نئے مواقعے صنع

ملیں۔ اس کے عالوہ مینلرز اور قیمتی پتھروں اور دستکاری کے فروخ کیلے 

اقدامات کئے جائیں۔ تب جاکر حق بنتا ہے کہ اگر ٹیکس لگایا جائے تویہ ایک 

کہ اکیسویں صدی اخالقی جواز بھی بنتا ہے۔ مگرنہایت ہی شرم کی بات یہ ہے 

اور میں بھی یہ خطہ پتھر کے دور کا منظر پیش کر رہاہے۔ ہر طرف خستہ حال 

ناکافی صحت کی سہولیات اور روزگا کے ناپید ہوتے سڑکیں،کھنڈرات بنی 

مواقعوں عوام کے اندراحساس محرومی کو ہوا دیتے ہیں۔یہی احساس محرومی ہی 

ہوتا ہے۔جو قوموں کو بغاوت اور قتل غارت گری پر اکساتا ہے۔ وہ دور نہیں اگر 

الت یہی حاالت اور مسائل کا انبھارلگا رہا تو لوگ حکومت وقت اورفرعوم کے مح

میں بیٹھنے والوں کی نیندیں حرام کردینگے اور ان کا وہ احتساب کیا جائے گا کہ 

تاریخ گواہ رہے گی اور آنے والے حکمرانوں کیلےنشان عبرت بنے گے۔ گلگت 

بلتستان کی آبادی تقریباچالیس الکھ کے لگ بگ ہے۔ روزگارکیلے صرف اور 

نٹ مالزمتون میں بھی جو گورنمنٹ کی مالزمت ہی واحد زریع ہے۔ گورنمصرف 

حصہ فاٹا سے بچا کچامل جاتاہے وہ نظر ہوجاتا حکمرانوں اور بااثر شخصیات 

کے رشتہ داروں یا پھر ان کے پاٹی والوں کے۔ غریب عوام سے الٹا مالزمت کیلے 

ٹیسٹ کے نام پر رقم بٹوری جا رہی ہے۔جبکہ اندرون خانہ تمام معامالت طے 

بھی گلگت بلتستان کے یہ باہمت عوام اور نوجوان  ہوچکے ہوتے ہیں۔ ایسے میں

کی عوام گلگت بلتستان  ملک کی سالمیت اور بقاء کیلے کسی سے پیچھے نہیں۔

ہراپنے حقوق کیلے ہر وقت پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ مگر مجال ہے کہ کہیں 

سرکاری امالک کو نقصان پہنچےیا کسی انسانی جان کو خطرہ ہو۔ ہاں اپنے حقوق 

درجہ حرارت میں بھی الکھوں  12خود سختیاں برداشت کرتے ہیں اور منفی  کیلے

کی تعداد میں احتجاج کرتے ہیں۔ اگر عوام کا ایسا سمندر جو گزشتہ دنوں دیکھنے 
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کو مالاگر کسی سیاسی جماعت کے پاس ہوتا تو نہ جانے وہ کیا سے کیا کرگزرتے 

المیت کا احساس بھی ساتھ مگرہم احتجاج بھی کرتے ہیں مگر سات ہی ملک کی س

میں کرتے ہیں۔ مگراقتدار کے بھوکےعوام کےاس پرامن احتجاج کو بھی فرقہ 

وارانہ قراردے کر عالقہ کا امن خراب کرنے کی مذموم سازش کررہےہیں۔ خآص 

حفیظ الرحمان نے اوروفاق کے چند وزراء جو گلگت بلتستان کر وزیراعلٰی 

ات اورملک کا وقاربھی داوپر لگاتے ہیں نے نوازشریف کو بچانے کیلے اپنی اوق

کی قوم کو للکارا ہے اور ایسے غیر گلگت بلتستان اس پرامن عوام کوغدار کہ کر

ٹس کرلینا چاہیےاور سپریم کوڑٹ ذمہ دارانہ بیانات پر پاک فوج کے سربراہ کو نو

 کو اس پر سموٹو ایکشن لینا چاہیے کہ الکھوسپوت ملک کیلےقربان کردینے والے

اس خطے کی غیورعوامکی تحقیر کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں۔ ن لیگ کی 

وفاقی اور صوبائی کارندوں کو ڈیکٹیڑوں کواپنا لہجہ بدلنا ہوگا وگرنا حاالت جب 

حد سے باہر نکل جایئگے تو پھرنہ حفیظ کی کرسی رہے گی اور نہ ہی مسلم 

لبہ ہے آرمی چیف سے کہ ۔ ہمارا مطاگلگت بلتستان لیگ کا وجود باقی رہے گا 

جس طرح پاک فوج نے ٖفاٹا کو قومی دھارے میں النے کی حمایت کی ہے۔اسی 

طرح گلگت بلتستان کا اس اہم دفاعی اور معاشی عالقہ جو پاکستان کی شہ رگ 

ہے۔ اس کو بھی قومی دھارے میں مکمل آئینی صوبہ یا الگ کشمیر طرزکا سیٹ 

کے  گلگت بلتستان محرومی کا خآتمہ ہو  اپ دیا جائے۔ تاکہ عوام سے احساس

سالہ قربانیوں اورمحرومیوں کا حق ملنا بھی چاہیئے۔70لوگوں   
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