رﯾﺎﺳﺘﯽ دہﺸﺘﮕﺮدی اور ﺑﻠﻮچ ﻃﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻢ

ﻗﺎﺋــﺪ اﻋﻈــﻢ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳــﭩﯽ ﻣﯿں اﭘﻨے
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

ﮐﯽ ﺣﻖ ﻣﯿں ﺗﺎدم ﻣﺮگ ﺑﮭﻮک
ہﮍﺗﺎل ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮭے ﺑﻠﻮچ ﻃﻠﺒﺎ

ﻣﻨﺎن ﺑﻠﻮچ :
رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻏﻨڈہ ﮔﺮدی دہﺸﺘﮕﺮدی اور اﻧﺘہﺎ ﭘﺴﻨﺪی ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
 70ﺳﺎﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ہے اﮔﺮ اس رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯽ دہﺸﺘﮕﺮدی اﻧﺘہﺎ ﭘﺴﻨﺪی اور
ہﭧ دﮬﺮﻣﯽ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ہے ﺗﻮ اس رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ہے رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧے اﭘﻨے ﻗﯿﺎم ﺳے ﻟﯿﮑﺮ آج ﺗﮏ
دہﺸﺘﮕﺮدی ﮐﯽ وہ ﻣﺜﺎﻟﯿں ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯽ ہے ﺟﻨﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻮری دﻧﯿﺎ ﻣﯿں ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻠﺘﯽ ہﻮ .ﻏﻨڈہ ﮔﺮدی اﮔﺮ اﻧﻔﺮادی ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ہﻮ ﺗﻮ رﯾﺎﺳﺖ اس دہﺸﺘﮕﺮدی
ﮐﻮ اﭘﻨے اداروں ﮐے ذرﯾﻌے آﺳﺎﻧﯽ ﺳے ﮐﭽﻞ ﺳﮑﺘﯽ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺐ رﯾﺎﺳﺖ اور
رﯾﺎﺳﺘﯽ ادارے ﺧﻮد ہﯽ دہﺸﮕﺮدی اور اﻧﺘہﺎ ﭘﺴﻨﺪی ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ہﻮں ﺗﻮ وہ
ﻣﻈﻠﻮم ﻗﻮﻣﻮں ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺟہﻨﻢ ﺑﻨﺎدﯾﺘﯽ ہے .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧے ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻣﯿں اﭘﻨے آرﻣﯽ اﯾﻒ ﺳﯽ ﮐے ذ رﯾﻌے ﺟﻮ دہﺸﺘﮕﺮدی اور ﻏﻨڈہ ﮔﺮدی ﭘﮭﯿﻼ
رﮐﮭﯽ ہے وہ ﮐﺴﯽ ﺳے ڈﮬﮑﯽ ﭼﮭﭙﯽ ﻧہﯿں ﯾہ ﻏﻨڈہ ﮔﺮدی ﺣﺎﻟﯿہ ﺳﺎﻟﻮں ﻣﯿں
اﭘﻨے ﻋﺮوج ﭘﺮ ہے .ﻓﻮﺟﯽ آﭘﺮﯾﺸﻨﺰ ﻋﻮرﺗﻮں ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﺟﺒﺮی ﮔﻤﺸﺪﮔﯽ ﻃﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻤﻮں ﮐﺎ اﻏﻮا ﻣﺴﺦ ﻻﺷﯿں اﺳﺘﺎدوں ﮐﯽ ﭨﺎرﮔﭧ ﮐﻠﻨﮓ ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ ﺗﯿﺰاب
ﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮچ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﭘﺮ ﻋﻠﻢ ﮐے دروازے ﺑﻨﺪ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ
اداروں ﮐﻮ ﻓﻮﺟﯽ ﭼﻮﮐﯿﻮں ﻣﯿں ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﮔﻨﺪی ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮں ﮐﺎ
ﺷﺎﺧﺴﺎﻧہ ہے ﺟﺲ ﻣﯿں آﺋے روز اﺿﺎﻓہ ہﻮرہﺎ ہے ﯾہ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﻏﻨڈہ ﮔﺮدی
ﮐﯽ اﻋﻠﯽ ﻣﺜﺎﻟﯿں ہﯿں .رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﭘﻨﯽ دہﺸﺘﮕﺮدی اور ﻏﻨڈہ ﮔﺮدی
ﮐے ذرﯾﻌے ﺟﺐ ﺑﻠﻮچ ﻗﻮم ﮐﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳے دور رﮐﮭﻨے ﻣﯿں ﻧﺎﮐﺎم رہﯽ ﺗﻮ
ﺑﻠﻮﭼﻮں ﮐﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳے دور رﮐﮭﻨے اور ﻋﻠﻢ ﮐے دروازے ﺑﻨﺪ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ
ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳے ﺑﺎہﺮ دﯾﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﯿں ﭘﮍﮬﻨے واﻟے ﺑﻠﻮچ ﻃﺎﻟﺐ

ﻋﻠﻤﻮں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺮدﯾﺎ اور ان ﺑﻠﻮچ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ
رﯾﺎﺳﺘﯽ اﻧﺘہﺎ ﭘﺴﻨﺪی ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺗﺎﮐہ ﺑﻠﻮچ ﻗﻮم ﻋﻠﻢ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ
ﺳے ﻣﺤﺮوم ہﻮ ﮐﺮ اﭘﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳے دﺳﺘﺒﺮدار ہﻮ .آپ ﺑﺨﻮﺑﯽ واﻗﻒ ہﯿں ﮐہ
ﻣﯿں ﮐﺲ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﺮرہﺎ ہﻮ ﻣﯿں اﺳﻼم آﺑﺎد ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﮐے ان ﻣﻌﺼﻮم
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﺮرہﺎ ہﻮ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ دن ﭘہﻠے رﯾﺎﺳﺘﯽ دہﺸﺘﮕﺮدی ﮐے
ﺑﮭﯿﻨﭧ ﭼﮍﮬے ہﯿں.ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻧﻈﺎم وﯾﺴے دہﺸﺘﮕﺮدوں اور اﻧﺘہﺎ
ﭘﺴﻨﺪوں ﮐﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ہے ﺟﺴﮑﯽ واﺿﺢ ﻣﺜﺎل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﯿﻨﯿﭧ
ﮐے ﭼﯿﺮﻣﯿﻦ ﮐے ﺑﯿﺎن ﺳے ﻇﺎہﺮ ہﻮﺗﺎ ہے ﺳﯿﻨﯿﭧ ﭼﯿﺮﻣﯿﻦ رﺿﺎ رﺑﺎﻧﯽ ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻧﻈﺎم اﻧﺘہﺎ ﭘﺴﻨﺪی ﮐﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ہے .ان ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اداروں ﮐے اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺳے ﭘﺘہ ﭼﻠﺘﺎ ہے ﮐہ ﺟﺎﻣﻌﺎت
ﻃﻠﺒہ ﮐے ﻟﯿے ﺳﯿﮑﮭﻨے ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﻃﻠﺒہ ﮐﻮ ﺳﺰا دﯾﻨے ﮐﯽ ﺟﮕہ
ہﯿں ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اداروں ﻣﯿں ﭘﻮﻟﯿﺲ اور دﯾﮕﺮ ﻓﻮرﺳﺰ ﮐﻮ ﺑﻼﻧے ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﯾہ
ﻇﺎہﺮ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ ﺑﻠﻮچ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﮐﻮ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﮭﯽ اذﯾﺖ ﮔﺎہﻮں ﺳے
ﺑﺪﺗﺮ ﻟﮕے .اﺳﻼم آﺑﺎد اﻧﺘﻈﺎﻣﯿہ ﻧے ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻠﮑﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﻃﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻤﻮں ﭘﺮ رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﺎ ﺑﮭﺮﭘﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﺗﺎﮐہ وہ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ
اﭘﻨے ﺣﻘﻮق ﺳے دﺳﺘﺒﺮدار ہﻮ ﮐﺮ ﺧﺎﻣﻮش ہﻮﺟﺎﺋﯿں .اﮔﺮ رﯾﺎﺳﺖ اﭘﻨﯽ
ﻣﺸﯿﻨﺮی ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل رﯾﺎﺳﺘﯽ دہﺸﺘﮕﺮدی ﮐے ﺧﻼف ﮐﺮﺗﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻣﯿں
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮ ذﻟﺖ اور ﺷﺮﻣﺴﺎری ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍﺗﺎ .ﺟﺐ ﮐﺴﯽ اﯾﺴے
ﻣﻌﺎﺷﺮے ﮐﺎ ذ ﮐﺮ ہﻮﺗﺎ ہے ﺟہﺎں ﻓﯿﺼﻠے ﺑﺤﺚ و ﻣﺒﺎﺣﺜے ﮐے ﺑﻐﯿﺮ ﭘہﻠے ﺳے
ﻣﺤﻔﻮظ ہﻮﺗے ہﯿں وہ ﻣﻌﺎﺷﺮہ ہﻤﯿﺸہ زوال ﭘﺰﯾﺮی ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﻮ ﺳﻔﺮ ہﻮﺗﺎ
ہے  ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮہ اﯾﮏ واﺿﺢ ﻣﺜﺎل ہے ﺟہﺎں اﯾﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻃﺒﻘہ ﺳﯿﺎہ
و ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ہے اور ﺗﻤﺎم ادارے اﻧہﯽ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں ﯾﺮﻏﻤﺎل
ﺑﻨے ہﻮﺋے ہﯿں اﻓﺴﻮس ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐہ ﺻﺤﺎﻓﺖ ﺟﯿﺴﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﻌﺒہ ﺑﮭﯽ اﻧہﯽ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ہﺎﺗﮫ ہے .ہﻤﯿﺸہ ﮐﯽ ﻃﺮح اس دﻓﻌہ ﺑﮭﯽ ہﻮﻧے واﻟے واﻗﻌﺎت
ﻣﯿں ﻣﯿڈﯾﺎ ﻧے ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﺎ ﻣﻈﺎہﺮہ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے اﭘﻨے رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ہﯿﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺑﮭﻮک ہﮍﺗﺎل ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮭے ہﻮﺋے
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﺟﻮ ﻣﻮت اور زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼ ہﯿں اﻧﮑﻮ ﮐﻮرﯾﺞ
ﺗﮏ دﯾﻨے ﮐﯽ زﺣﻤﺖ ﻧہﯿں ﮐﯽ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿں ﯾہ رواﯾﺖ ﻋﺎم ہے ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ
ﺳﭻ ﮐﺎ ﺳﺎﺗﮫ دﯾﺘے ہﯿں اور ﺑﺎﻃﻞ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﺳﯿﺴہ ﭘﻼﺋﯽ دﯾﻮار ﺑﻦ ﺟﺎﺗے
ہﯿں ﺗﻮ اﻧﮑﯽ ﻣﺴﺦ ﻻﺷﯿں وﯾﺮاﻧﻮں ﺳے ﻣﻠﺘﯽ ہﯿں ﯾﺎ اﻧہﯿں زﻧﺪاﻧﻮں ﻣﯿں
اذﯾﺖ دی ﺟﺎﺗﯽ ہے ﻣﻠﮏ ﺑﺪر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﻟﯿﮑﻦ اﺳﮑے ﺑﺮﻋﮑﺲ دہﺸﺘﮕﺮد
ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ڈر ﮐے دﻧﺪﻧﺎﺗے ﭘﮭﺮﺗے ہﯿں ﺑﻠﮑہ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﯿں ﻣﺬہﺐ اور
اﻧﺘہﺎ ﭘﺴﻨﺪی ﭘﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن ﻟﯿﮑﭽﺮ دﯾﺘے ﻧﻈﺮ آﺗے ہﯿں اﮔﺮ رﯾﺎﺳﺘﯽ
روﺋﯿے ﭘﺮ ﻃﺎﺋﺮاﻧہ ﻧﻈﺮ دوڑاﺋﯿں ﺗﻮ ﯾہ ﺑﺎت ﻋﯿﺎں ہﻮﺗﯽ ہے ﮐہ ﺷﺮوع دن
ﺳے ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اور ﺑﻠﻮﭼﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧہ روﯾہ روا ﮐﺌے
ہﻮﺋے ہﯿں آج اﮔﺮ ﻓﯿﺼﻞ آﺑﺎد ‘ اﺳﻼم آﺑﺎد ﻻہﻮر ﻣﻠﺘﺎن اور ﭘﻨﺠﺎب ﮐﺎ
ﮐﻮﺋﯽ اور ﺷہﺮی اﭘﻨے ﺣﻖ ﮐے ﻟﺌے آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮے ﺗﻮ اﺳے ہﯿﺮو ﮐے ﻃﻮر

ﭘﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺟﺒﮑہ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺧﯿﺒﺮ ﭘﺨﺘﻮﻧﺨﻮا ﮐﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ
اﮔﺮ اﭘﻨے ﺳﺎدہ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐے ﻟﺌے ﺳﮍﮐﻮں ﭘﺮ آﺟﺎﺋے ﺗﻮ اﻧہﯿں ﺷﮏ ﮐﯽ
ﻧﮕﺎہ ﺳے دﯾﮑﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺑﻠﮑہ ان ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﮐﻮ دہﺸﺖ ﮔﺮد ﺟﯿﺴے
اﻟﻘﺎﺑﺎت ﺳے ﻧﻮازا ﺟﺎﺗﺎ ہے اور ان ﻃﻠﺒہ ﮐے ﺧﻼف رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻣﺸﯿﻨﺮی ﺑہﺖ
ﺟﻠﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿں آﺟﺎﺗﯽ ہے .اﮔﺮ اﭘﻨے ﺣﻘﻮق ﮐے ﻟﺌے آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﻧﺎ
ﺟﺮم ہے ﺗﻮ ہﻢ ﻣﻈﻠﻮم ﻃﻠﺒہ ﻣﺠﺮم ﮐہﻼﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﯾں ﮔے۔
آﺧﺮ ﻣﯿں رﯾﺎﺳﺖ ﮐے ﻟﺌے ﻣﻔﺖ ﻣﺸﻮرہ
ہﻤﺎرے ﮔﮭﺮوں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺟﯿﻞ ﺑﻨﺎدﯾں ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﭘﮑﯽ ﺟﯿﻠﯿں ﺑہﺖ ﮐﻢ ﭘﮍ ﺟﺎﻧﯽ
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