ﮐﭽـﺮے ﺗﻠـﮯ ﺳﺴـﺘﺎ ﮐﺮاﭼـ: ﻣﺤﻤـﺪ
ﻗﯿﺼﺮ ﭼﻮﺎن
ﮐﺮاﭼ ﻣﯿﮟ ﺑﺮﺳﺎت ﮐﮯ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻠﯿﻮں اور ﮐﻮﭼﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﮭﮍے ﭘﺎﻧ ﮐﻮ
اﯾ ﻣﺎہ ﺳﮯ زاﺋﺪ ﮐﺎﻋﺮﺻﮧ ﮔﺰرﭼﺎ ﮨﮯ  ،ﻣﺮ اﺑﮭ ﺗ ﮐﺮاﭼ ﮐ
ﮔﻠﯿﻮں ﺳﮯ ﮐﮭﮍے ﭘﺎﻧ ﮐﻮ ﺻﺎف ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ
ﺑﺎﻋﺚ اب اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﻌﻔﻦ اﭨﮭﻨﮯ ﻟﺎ ﮨﮯ  ،ﻣﮭ ﻣﭽﮭﺮوں ﮐﮯ
ﻋﻼوہ ﻃﺮح ﻃﺮح ﮐﮯ زﺮﯾﻠﮯ ﺣﺸﺮات اﻻرض ﭘﯿﺪا ﮨﻮرﮨﮯ ﯿﮟ اور
اب وﺑﺎﺋ اﻣﺮاض ﻧﮯ ﭘﻮرے ﺷﺮ ﮐﻮ اﭘﻨ ﻟﭙﯿﭧ ﻣﯿﮟ ﻟﮯ ﻟﯿﺎ
ﮨﮯ۔ﮐﺮاﭼ ﮐﭽﺮے ﺗﻠﮯ ﺳﺴ رﺎ ﮨﮯ ﻣﺮ ﮐﺮاﭼ ﮐﻮ ﮐﭽﺮے ﺗﻠﮯ
دﻓﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ذﻣﮧ دار اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﻧﻮرا
ﮐﺸﺘ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮوف ﯿﮟ۔ ﮐﺮاﭼ ﻣﯿﮟ ﺑﻠﺪﯾﺎﺗ ﻧﻈﺎم ﮐﺎ ﺑﯿﮍا ﻏﺮق ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ذﻣﮯ داران ﻧﮯ ﭼﻮر ﻣﭽﺎﺋﮯ ﺷﻮر واﻻ ﻃﺮﯾﻘﮧ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﻮا
ﮨﮯ۔روزاﻧﮧ ﻣﯿﮉﯾﺎ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﯾﮧ ﺗﺎﺛﺮدﯾﻨﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ
ﮐﮧ ﮨﻢ ﺑﻠﺪﯾﮧ اور ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ ﺣﻘﯿﻘ رﮐﮭﻮاﻟﮯ ﯿﮟ ،ﮐﺮاﭼ ﮐ اﯾ
اﯾ ﮔﻠ ، ﺳﮍﮐﯿﮟ  ،ﮔﭩﺮ ،ﺳﯿﻮرﯾﺞ ﮐﺎ ﻧﻈﺎم اور ﭘﺎﻧ ﮐﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮ ﭼﮍھ
ﮐﺮ ﺑﻮﻟﻨﮯ واﻻ ﺟﺎدو ﺑﻨﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ۔

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﮯ ﻣﻌﺎﺷ ﺣﺐ ﮐﺮاﭼ ﻣﯿﮟ ﺑﺎرش ﻠ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺗﯿﺰ  ،ﮐﻢ ﮨﻮ ﯾﺎ
زﯾﺎدہ ﺣﺸﺮ ﺮ ﻣﺮﺗﺒﮧ اﯾ ﺟﯿﺴﺎ ﮨ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻮرے ﺷﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﮧ
ﺟﮧ ﭘﺎﻧ ﮐﮭﮍا ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻮت ﮐﺎ ﭘﮭﻨﺪا ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﭽﺮے
ﮐﺎ ﺟﻮاﻧﺒﺎر ﺑﻠﺪﯾﺎﺗ اداروں اور ﺳﻨﺪھ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﺗﺤﺖ ادارے
ﺳﻮﻟﮉ وﯾﺴﭧ ﻣﻨﯿﺠﻤﻨﭧ ﻧﮯ اﮨﺘﻤﺎم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺮ ﮔﻠ ، ﮐﻮﭼﮯ اور
ﺷﺎﺮاہ ﭘﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ  ،وہ ﭘﺎﻧ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﻮرے ﺷﺮ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺮ
رﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﺮﺳﺎت ﮐﮯ ﭘﺎﻧ ﮐ ﻧﺎﺳ ﮐﺎ ﺗﻮ ﺷﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ
ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮨﮯ ﮨ ﻧﯿﮟ  ،ﺟﻮ ﺗﮭﻮڑے ﺑﺖ ﻧﺎﻟﮯ ﯿﮟ  ،ان ﮐ ﺻﻔﺎﺋ
ﮐﮯ ﻧﺎم ﭘﺮ ﮐﺮوڑوں روﭘﮯ ﮐﮯ ﻓﻨﮉز ﺧﻮردﺑﺮد ﮐﺮﻟﯿﮯ ﮔﺌﮯ ﯿﮟ اور
اب وہ ﮐﭽﺮے ﺳﮯ اﭨﮯ ﭘﮍے ﯿﮟ۔ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨ ﭘﻮرے ﺷﺮ
ﮐﮯ ﮔﭩﺮ ﺑﮭ اﺑﻞ ﭘﮍﺗﮯ ﯿﮟ۔ﯾﮧ ﻣﭽﮭﺮوں اور ﻣﮭﯿﻮں ﮐ اﻓﺰاﺋﺶ ﮐﯿﻠﺌﮯ
اﻧﺘﺎﺋ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﺎﺣﻮل ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ﮐﺮاﭼ ﻣﯿﮟ اﮔﺴﺖ اور ﺳﺘﻤﺒﺮ
ﮐﮯ ﻣﯿﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﭘﻠ ﻣﺮﺗﺒﮧ ﺑﺎرﺷﯿﮟ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺋﯿﮟ ﮐﮧ ﭘﺘﮧ ﮨ ﻧﮧ ﭼﻞ
ﺳﮯ ﮐﮯ ﺧﺮاﺑ ﮐﺎں ﭘﺮ ﯿﮟ ۔ﺟﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﺲ ﺟﮧ ﭘﺎﻧ
ﮐﮭﮍا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ وہ ﺟﮧ ﭘﺮﮐﯿﻮں ﻧﯿﮟ ﮐ ﺟﺎﺗ۔ ﮐﭽﺮا اﭨﮭﺎﻧﮯ ﮐﺎ
ﭘﯿﺴﺎ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﮐﺎم ﮐﯿﻮں ﻧﯿﮟ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ۔ ﺟﺐ ﮐﻨﮉی ﻣﯿﻨﻮں
اور ﺧﺎﮐﺮوﺑﻮں ﮐ ﻓﻮج ﻇﻔﺮ ﻣﻮج ﺑﮭﺮﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ وہ ﮐﺎم ﮐﯿﻮں ﻧﯿﮟ
ﮐﺮﺗﮯ۔ ﺑﻠﺪﯾﺎﺗ اداروں اور ﺳﻨﺪھ ﺣﻮﻣﺖ ﮐ ﺑﯿﺎن ﺑﺎزی دﯾﮫ ﮐﺮ ﺗﻮ
اﯾﺴﺎ ﮨ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﯿﮟ ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﮯ ﮐﻮﺋ
دﻟﭽﺴﭙ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔ وزﯾﺮاﻋﻠ ﺳﻨﺪھ ﻣﺮاد ﻋﻠ ﺷﺎہ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎﺗﮭﺎ ﮐﮧ
ﮐﭽﺮا اُﭨﮭﺎﻧﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﺳﻨﺪھ ،وﻓﺎﻗ ﺣﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺌﺮ ﮐﺮاﭼ ﮐﺎ ﮐﺎم
ﻧﯿﮟ۔ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ان ﮐﺎ ﮐﺎم ﮨﮯ ﮐﯿﺎ؟۔ﺳﻨﺪھ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ
ﺣﻮﻣﺖ ﻧﺎم ﮐ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﮨ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔ اﭘﺮﯾﻞ  2008ﺳﮯ
ﭘﯿﭙﻠﺰﭘﺎرﭨ ﺳﻨﺪھ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺮﺳﺮاﻗﺘﺪار ﮨﮯ۔ ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﺗﮭﺎ
ﮐﮧ ﺳﻨﺪھ ﻣﯿﮟ ﮨ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮں ﮐﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﮨﻮﺗﺎ اورﻋﻮام
ﮐﻮ ﺗﺮﻗ ﮐﮯ ﺛﻤﺮات دﯾﮭﻨﮯ اور ﺑﺮﺗﻨﮯ ﮐﻮ ﻣﻠﺘﮯ۔ ﻣﺮ ﺻﻮرﺗﺤﺎل
اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﺲ ﮨﮯ اور ﯾﺎں ﭘﺮ ﻟﻮٹ ﻣﺎر ﮐﺎ وہ ﺑﺎزار ﮔﺮم ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ
ﮐﮧ اس ﮐ ﻣﺜﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﮨ ﻣﻠ ﮐﮯ ﮐﺴ اور ﺣﺼﮯ ﺳﮯ ﻣﻞ
ﺳﮯ۔ ﺳﻨﺪھ ﻣﯿﮟ ﺑﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣ ﮐﺎ اﻧﺪازہ اس ﺳﮯ ﻟﺎﯾﺎ ﺟﺎﺳﺘﺎ ﮨﮯ
ﮐﮧ ﮐﺮاﭼ ﺟﯿﺴﺎ ﺑﮍا ﺷﺮ ﺟﻮ ﮐﻤﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﭘﻮرا ﻣﻠ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ
ﮐﭽﺮے ﮐﺎ ڈﮬﯿﺮ ﺑﻨﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ۔

ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ ﺗﺎﺟﺮ ﺳﻨﺪھ ﺣﻮﻣﺖ اورﺑﻠﺪﯾﺎﺗ اداروں ﺳﮯ اﺗﻨﺎ زﯾﺎدہ
ﻣﺎﯾﻮس ﮨﻮﭼﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒﮧ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ
ﺑﻠﺪﯾﺎﺗ اداروں ﮐﻮ ﻓﻮج ﮐ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮟ دے دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ اﺳﮯ ﻣﺎﯾﻮﺳ
ﮐ اﻧﺘﺎ ﮨ ﮐﺎ ﺟﺎﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺑﻠﺪﯾﺎﺗ اداروں ﮐﻮ ﻓﻮج ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺑﺎت ﮐ ﮔﺌ ﮨﮯ ﺣﺎﻻﻧﮧ ﮐﺮاﭼ ﮐﺎ  35ﻓﯿﺼﺪ ﺳﮯ
زاﺋﺪﺣﺼﮧ ﮐﻨﭩﻮﻧﻤﻨﭧ ﺑﻮرڈز ﮐﮯ زﯾﺮ اﻧﺘﻈﺎم ﮨﮯ اور ان ﻋﻼﻗﻮں ﮐ
ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﭘﻮرے ﺷﺮ ﺳﮯ ﮐﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﻓﻮج
ﮐﮯ زﯾﺮ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﻨﭩﻮﻧﻤﻨﭧ ﮐﮯ ﻋﻼﻗﮯ ﻣﯿﮟ رﯾﺠﻨﭧ ﭘﻼزہ ﮨﻮﭨﻞ ﺳﮯ
ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻨﺎح اﺳﭙﺘﺎل ﺗ ﮐ ﺻﻮرﺗﺤﺎل اﻧﺘﺎﺋ اﺑﺘﺮ ﮨﮯ۔ﭘﻮری ﺳﮍک
ﺳﯿﻮرﯾﺞ ﮐﮯ ﭘﺎﻧ ﻣﯿﮟ ڈوﺑ ﮨﻮﺋ ﮨﮯ اور اس ﭘﺮ ﺟﮧ ﺟﮧ ﮔﺮے
ﮔﮍﮬﮯ ﭘﮍ ﮔﺌﮯ ﯿﮟ۔ روز اس ﮐ اﯾ ﻧﺌ وڈﯾﻮ واﺋﺮل ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﮐﮧ
ﮐﻮﺋ رﮐﺸﮧ ان ﮔﮍﮨﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﮭﻨﺲ ﮐﺮ اﻟﭧ ﮔﯿﺎ اور اس ﻣﯿﮟ ﺳﻮار
ﻣﺮﯾﺾ ﮔﭩﺮ ﮐﮯ ﭘﺎﻧ ﻣﯿﮟ ڈوب ﮐﺮ ﻧﻞ رﮨﮯ ﯿﮟ۔ اﻣﺮاض ﻗﻠﺐ اور
ﺑﭽﻮں ﮐﮯ اﺳﭙﺘﺎل ﺑﮭ اﺳ ﺳﮍک ﭘﺮ واﻗﻊ ﯿﮟ۔ ﺷﺮ ﮐﮯ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻼﻗﮯ ﺻﺪ ر ﮐ ﺳﮍﮐﯿﮟ ﮐﺌ دن ﺳﯿﻮرﯾﺞ ﮐﮯ ﭘﺎﻧ ﻣﯿﮟ ڈوﺑ رﯿﮟ
ﻣﺮ ﻣﺠﺎل ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﮐﻨﭩﻮﻧﻤﻨﭧ ﺑﻮرڈ ﮐﮯ ﮐﺎن ﭘﺮ ﺟﻮں ﺑﮭ رﯾﻨ
ﮨﻮ۔ ﺻﺮف ﺷﺮ ﮐ ﻣﺎرﮐﯿﭩﻮں اور ﺑﺴﺘﯿﻮں ﮐﺎ ﯾﮧ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ
ﺷﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﺮ ﺳﭙﺮ ﺎﺋ وے ﭘﺮ واﻗﻊ ﮐﺮاﭼ ﮐ ﺳﺒﺰی اور ﭘﮭﻞ ﻣﻨﮉی
ﺑﮭ ﮐﯿﭽﮍ اور ﮐﭽﺮے ﮐﮯ ڈﮬﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮﭼ ﮨﮯ۔ ﺳﺒﺰی ﻣﻨﮉی
اور ﭘﮭﻞ ﻣﻨﮉی ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ آڑﮬﺘﯿﻮں اور ﺗﺎﺟﺮوں ﻧﮯ اﻟﭩ
ﻣﯿﭩﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻮرہ ﺗ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﻮ درﺳﺖ ﻧﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ
وہ ﺳﭙﺮ ﺎﺋ وے ﮐﻮ ﺑﻼک ﮐﺮدﯾﮟ ﮔﮯ۔ اس ﺗﻤﺎم ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﮯ ذﻣﮧ
دار ﻣﯿﺌﺮ وﺳﯿﻢ اﺧﺘﺮ ﮐ ڈﮬﭩﺎﺋ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻋﺎﻟﻢ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺟﻤﻌﮧ ﮐﻮ اﯾﻢ
اے ﺟﻨﺎح روڈ ﭘﺮ اﺣﺘﺠﺎج ﮐﺮﻧﮯ اور دﮬﺮﻧﺎ دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﺗﺎﺟﺮوں ﮐﮯ
ﭘﺎس ﭘﻨﭽﮯ اور اﻧﯿﮟ ﯾﻘﯿﻦ دﻻﯾﺎ ﮐﮧ وہ ﻋﻼﻗﮯ ﮐ ﻓﭧ ﭘﺎﺗﮭﯿﮟ ﺑﻨﻮادﯾﮟ
ﮔﮯ۔ ﺣﯿﺮت ﮐ ﺑﺎت ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﭘﺎﻧ اس ﻟﯿﮯ ﮐﮭﮍا ﮨﮯ ﮐﮧ ﭘﺎﻧ ﮐ
ﻧﺎﺳ ﮐﺎ درﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎم ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﺮ ﻣﯿﺌﺮ ﮐﺮاﭼ وﺳﯿﻢ اﺧﺘﺮ وﻋﺪہ
ﻓﭧ ﭘﺎﺗﮫ ﺑﻨﻮاﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﺮرﮨﮯ ﯿﮟ۔ ﮐﺮاﭼ ﮐ ﺻﻮرﺗﺤﺎل اس ﻟﯿﮯ اﺑﺘﺮ
ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﭽﺮا ﻧﯿﮟ اﭨﮭﺎﯾﺎ ﺟﺎرﺎ ﮨﮯ اور روز ﺻﻔﺎﺋ ﮐﺎ ﮐﻮﺋ اﻧﺘﻈﺎم
ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﺮ ﻣﯿﺌﺮ ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ ﻧﺰدﯾ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎ ﺣﻞ ﻓﭧ ﭘﺎﺗﮫ
ﮐ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﻀﻤﺮ ﮨﮯ۔ ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ ﺷﺮی ڈﯾﻨ ﺳﮯ ﻣﺮرﮨﮯ

ﯿﮟ  ،دﻣﮯ اور ﺳﺎﻧﺲ ﮐ دﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﮐﺎ ﺷﺎر ﮨﻮرﮨﮯ ﯿﮟ ،
ﻧﻤﻮﻧﯿﮧ اور ﭨﺎﺋﯿﻔﺎﺋﯿﮉ ﻧﮯ ﺷﺮ ﻣﯿﮟ ڈﯾﺮے ڈال دﯾﮯ ﯿﮟ۔ ان ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں
ﮐﮯ ﻋﻼج ﮨ ﭘﺮ ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ ﺷﺮی ﻣﺎﺎﻧﮧ ارﺑﻮں روﭘﮯ ﮐﮯ اﺿﺎﻓ
اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﯿﮟ ﺟﺒﮧ ڈﯾﻨ اور دﯾﺮ ﺟﺎں ﻟﯿﻮا
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﺳﮯ ﻣﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺗﻼﻓ ﻧﻘﺼﺎن اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ
ﮨﮯ ﻣﺮ ﻣﺘﺤﺪہ ﻗﻮﻣ ﻣﻮوﻣﻨﭧ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﻣﯿﺌﺮ ﮐﺮاﭼ
اور ﺿﻠﻌ ﺑﻠﺪﯾﺎت ﮐﮯ ﺳﺮﺑﺮاﮨﻮں ﮐﻮ اﭘﻨ ذﻣﮧ دارﯾﻮں ﮐﺎ ﮐﻮﺋ
اﺣﺴﺎس ﮨ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﮐﻮﺋ ﯾﮧ ﺑﺘﺎﻧﮯ واﻻ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﻨﮉی ﻣﯿﻦ
اور ﺧﺎﮐﺮوب ﮐﺎں ﻏﺎﺋﺐ ﯿﮟ اور ان ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﻨﮯ ﮐﯿﻠﺌﮯ ﮐﻮن ﺳﮯ
اﺧﺘﯿﺎرات درﮐﺎر ﯿﮟ۔ وزﯾﺮ ﺑﻠﺪﯾﺎت ﺑﮭ ﮐﻮﺋ ذﻣﮯ داری اﭨﮭﺎﻧﮯ ﭘﺮ
ﺗﯿﺎر ﻧﯿﮟ۔ ﺗﺤﺮﯾ اﻧﺼﺎف ﮐﮯ وﻓﺎﻗ وزﯾﺮ ﻋﻠ زﯾﺪی ﺑﮭ اﭼﮭﻞ ﮐﻮد
ﮐﺮ ﮐﮯ اﯾ ﻃﺮف ﮨﻮ ﮔﺌﮯ۔وہ ﺑﮭ ﮐﭽﺮے ﺗﻠﮯ ﺳﺴﺘﮯ ﮐﺮاﭼ ﮐﻮ
ﺻﺎف ﻧﯿﮟ ﮐﺮا ﭘﺎﺋﮯ۔
اﮔﺮ ﻣﯿﺌﺮ ﮐﺮاﭼ ﮐ ﺑﺎت ﮐ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﺌﺮ ﮐﺮاﭼ وﺳﯿﻢ اﺧﺘﺮ اور
ﺳﺎﺑﻖ ﺳﭩ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻤﺎل اﯾ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺧﻼف روز اﯾ
ﺑﯿﺎن دﯾﺘﮯ ﯿﮟ اور ﻧﯿﺎ اﻧﺸﺎف ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ۔ ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ
ان اﻧﺸﺎﻓﺎت ﮐ روﺷﻨ ﻣﯿﮟ وﺳﯿﻢ اﺧﺘﺮ اور ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻤﺎل ﮐﮯ
ﺧﻼف ﻣﻘﺪﻣﺎت درج ﮐﯿﮯ ﺟﺎﺗﮯ اور اﻧﯿﮟ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﮐﭩﺮے ﻣﯿﮟ
ﮐﮭﮍا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ  ،اس ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺳﺐ ان ﮐﮯ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﭘﺮ ﺗﺎﻟ ﺑﺠﺎﻧﮯ
ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮوف ﯿﮟ۔ وﺳﯿﻢ اﺧﺘﺮ اور ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻤﺎل ﮐ ﻧﻮراﮐﺸﺘ ﮐﻮ
دﯾﮫ ﮐﺮﺷﺮ ﮐﮯ ﮐﺴ ﮔﻨﺠﺎن ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﮨﻮﻧﮯ واﻟ ﻧﻮرا ﮐﺸﺘ ﯾﺎد آﻧﮯ
ﻟﺘ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ دو اﻓﺮاد اﯾ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﺧﻮب ﮔﺎﻟﯿﻮں ﺳﮯ
ﻧﻮازﺗﮯ ﯿﮟ  ،اﯾ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺷﺠﺮے ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺷﺮﺑﺎ
اﻧﺸﺎﻓﺎت ﺑﮭ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺧﻮب ﻟﭙﺎ ڈﮔ ﺑﮭ۔ اس دوران ان ﮐﮯ
دﯾﺮ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﺘﯿﺮے اﻓﺮاد ﮐ ﺟﯿﺐ ﺻﺎف ﮐﺮڈاﻟﺘﮯ
ﯿﮟ۔ ﯾﺎں ﺑﮭ ﮐﭽﮫ اﯾﺴﺎ ﮨ ﮨﮯ۔ وﺳﯿﻢ اﺧﺘﺮ اور ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻤﺎل ﻧﮧ
ﺻﺮف اﯾ دوﺳﺮے ﮐ ﮐﺮﭘﺸﻦ ﺑﻠﮧ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
رﻧﯿﻦ داﺳﺘﺎﻧﯿﮟ ﺑﮭ ﺳﻨﺎ رﮨﮯ ﯿﮟ۔ اس ﻧﻮرا ﮐﺸﺘ ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺑﮭﻮل
ﮔﺌﮯ ﮐﮧ ﮔﺰﺷﺘﮧ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎل ﺗ ﮐﺮاﭼ ﻣﯿﮟ وﺳﯿﻢ اﺧﺘﺮ ﻧﮯ اﭘﻨ اﯾ
ﺑﮭ ذﻣﮧ داری ﭘﻮری ﻧﯿﮟ ﮐ۔ ﮐﺴ ﻧﮯ ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻤﺎل ﺳﮯ ﺳﻮال
ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮐﮧ ﺑﻘﻮل ان ﮐﮯ اﻧﻮں ﻧﮯ  40ارب روﭘﮯ ﺳﯿﻮرﯾﺞ ﮐ

ﺑﺘﺮی ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﯿﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ ﮐﺮاﭼ ﻣﯿﮟ ﮔﻠ ، ﮐﻮﭼﮯ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ
ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺮاﯿﮟ ﮐﯿﻮں ﺳﯿﻮرﯾﺞ ﮐﮯ ﭘﺎﻧ ﻣﯿﮟ ڈوﺑ ﮨﻮﺋ ﯿﮟ۔ ﮐﺮاﭼ
ﮐ ﺗﺒﺎﮨ ﮐﮯ ذﻣﮧ دار وﺳﯿﻢ اﺧﺘﺮ اور ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻤﺎل دوﻧﻮں ﮨ ﯿﮟ۔
اس ﺳﮯ ﺑﮭ اﮨﻢ ﺑﺎت ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ دوﻧﻮں اﯾ ﮨ ﭘﺎرﭨ ﻣﺘﺤﺪہ ﻗﻮﻣ
ﻣﻮوﻣﻨﭧ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﮯ رﮨﮯ ﯿﮟ اور وﮨ ﮐﺮاﭼ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺎﮨ ﮐ
ذﻣﮧ دار ﮨﮯ۔ اس وﻗﺖ ﮐﺮاﭼ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎ ﺷﺎر ﮨﮯ۔ اب
ﺟﺒﮧ ﺑﻠﺪﯾﺎﺗ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺮ ﭘﺮآﮔﺌﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اﯾ ﺳﻮﭼﮯ ﺳﻤﺠﮭﮯ
ﻣﻨﺼﻮﺑﮯ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻠﯿﭩﺮز ﻧﮯ ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻤﺎل ﮐ اﭼﮭ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدی ﮨﮯ ﮐﮧ وﮨ ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ
ﮐﺮﺳﺘﮯ ﯿﮟ۔ ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻤﺎل ﮐ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﻨﭧ ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﮯ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ ﮐﮧ ﮐﺮاﭼ ﻣﯿﮟ ﭼﺎﺋﻨﺎ ﮐﭩﻨ ﮐﺲ ﮐﮯ دور ﻣﯿﮟ ﻋﺮوج ﭘﺮ
ﭘﻨﭽ اور ﮐﺲ ﻧﮯ ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ اﯾ اﯾ ﭘﺎرک اور ﮔﺮﯾﻦ ﺑﯿﻠﭧ ﮐﻮ
ﺑﯿﭻ دﯾﺎ۔ اب ﭘﮭﺮ ﺳﮯ ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻤﺎل ﮐﻮ ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ آﺋﻨﺪہ ﻣﯿﺌﺮ ﮐﮯ
اﻣﯿﺪوارﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎرﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ ﺷﺮﯾﻮں ﮐﻮ
ﭘﭽﺎن ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐﮧ ﭘﺮاﻧ ﺷﺮاب ﮐﻮ دوﺑﺎرہ ﺳﮯ ﻧﺌ ﺑﻮﺗﻞ ﻣﯿﮟ
ﺑﯿﭽﻨﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐ ﺟﺎرﮨ ﮨﮯ۔ ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻤﺎل اور وﺳﯿﻢ اﺧﺘﺮ
ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻧﻮرا ﮐﺸﺘ ﺳﮯ اﯾﻢ ﮐﯿﻮ اﯾﻢ ﮐﻮ اﯾ ﻓﺎﺋﺪہ ﯾﮧ ﭘﻨﭽﮯ ﮔﺎ
ﮐﮧ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺒﮧ وﺳﯿﻢ اﺧﺘﺮ ﭘﺮ ڈال ﮐﺮ وہ ﺑﺮی اﻟﺬﻣﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯿﺎور اس
ﮐﺎ دوﺳﺮا ﮐﮭﻼڑی ﻣﯿﺪان ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﮔﺎ۔ دوﺳﺮا ﻓﺎﺋﺪہ ﺳﯿﻠﯿﭩﺮز ﮐﻮ
ﯾﮧ ﮨﻮرﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻧﻮرا ﮐﺸﺘ ﻣﯿﮟ ﻋﻮام ﻣﺤﻮ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﯿﮟ اور ان
ﮐ ﺗﻮﺟﮧ وﻗﺘ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻨﺎﺋ ، ڈاﻟﺮ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ روﭘﮯ ﮐ
ﮔﺮﺗ ﻗﺪر  ،ﭘﭩﺮول  ،ﮔﯿﺲ اور ﺑﺠﻠ ﮐﮯ ﻧﺮﺧﻮں ﻣﯿﮟ ﺮ ﻣﺎہ اﺿﺎﻓﮯ
اور ﻋﻮام ﮐﻮ ﭨﯿﺲ ﮐﮯ ﻧﺎم ﭘﺮ ﻧﭽﻮڑﻧﮯ ﺟﯿﺴﮯ اﮨﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﮯ ﮨﭧ
ﮔﺌ ﮨﮯ۔ ﯾﮧ ﺗﻤﺎﺷﺎ اﺑﮭ ﺧﺘﻢ ﻧﯿﮟ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺑﻠﮧ اس ﮐﻮ روز اﯾ ﻧﯿﺎ
رﻧ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﺎﮐﮧ ﻋﻮام اﺳ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮوف رﯿﮟ اور ﺳﺮﮐﺎر اﭘﻨﺎ
ﮐﺎم ﮐﺮ ﮔﺰرے۔ اس وﻗﺖ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﺳﺮﮐﺎری ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮں ﮐﮯ
ﺳﺒﺐ ﻣﻠ ﮐ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐ ﻧﯿﺎ ﮔﺮداب ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺣﻮﻣﺖ اس
ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻮﺟﮧ ﮨﭩﺎﻧﮯ ﮐﯿﻠﺌﮯ ﮐﺮاﭼ ﮐﻮ ﻣﮭﯿﻮں ﮐ ﯾﻠﻐﺎر اور وﺑﺎﺋ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﮐﮯ ﺣﻤﻠﮯ ﮐ اﺳﻤﻮک اﺳﺮﯾﻦ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﮯ رﮨ ﮨﮯ۔
ﺷﺮی ﮐ ﺻﻔﺎﺋ ﺳﺘﮭﺮاﺋ ﺻﻮﺑﺎﺋ ﺣﻮﻣﺖ اور ﺑﻠﺪﯾﮧ ﮐ ﺑﻨﯿﺎدی ذﻣﮧ
داری ﮨﮯ اور اس ﮐﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ اس ﮐﮯ ذﻣﮧ داروں

ﮐﻮ ﻋﺪاﻟﺘ ﮐﭩﺮے ﻣﯿﮟ ﮐﮭﮍا ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺿﺮورت ﮨﮯ۔
ﺳﺎﻧﺤﮧ ﺑﺎرہ ﻣﺌ ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮدہ ﻣﯿﺌﺮ ﮐﺮاﭼ وﺳﯿﻢ اﺧﺘﺮ ﺳﻨﺪھ ﮐﮯ
ﻣﺸﯿﺮ داﺧﻠﮧ ﺗﮭﮯ۔ﺑﻠﺪﯾﮧ ﭨﺎؤن ﻓﯿﭩﺮی ﮐﮯ ﺳﺎﻧﺤﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺑﮭ ﻣﺸﯿﺮ
داﺧﻠﮧ ﺗﮭﮯ اور ﺳﭩ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻤﺎل ﺗﮭﮯ۔ ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ ﺑﻠﺪﯾﺎﺗ
اداروں ﻣﯿﮟ ﺑﮭﺮﺗﯿﺎں ان دوﻧﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اﭘﻨﮯ ادوار ﻣﯿﮟ ﮐﯿﮟ۔ دوﻧﻮں
ﻧﮯ ﻣﻞ ﮐﺮ ﻟﻮٹ ﻣﺎر اور ﻧﻈﺎم ﮐﻮ ﺗﺒﺎہ ﮐﯿﺎ ،ﻣﺘﺤﺪہ ﮐﮯ ﮔﻮرﻧﺮ ﻋﺸﺮت
اﻟﻌﺒﺎد ان ﮐ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺘ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ۔ ﭘﻮﻟﯿﺲ اﻓﺴﺮان ﭼﯿﺦ اْﭨﮭﮯ ﮐﮧ
ﺟﺐ ﺑﮭ ﮨﻢ ﮐﺴ ﺟﺮاﺋﻢ ﭘﯿﺸﮧ ﮐﻮ ﭘﮍﺗﮯ ﯿﮟ ﮔﻮرﻧﺮ ﺎؤس ﺳﮯ ﻓﻮن
اآﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺷﺮﻣﻨﺎک ﺑﺎت ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﯾﺴﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﭘﻮﻟﯿﺲ
اﻓﺴﺮ اﭘﻨﮯ ﻋﺪے ﭘﺮ ﺑﺮ ﻗﺮار رﮨﺘﺎ ﮨﮯ اور ﮔﻮرﻧﺮ ﺎؤس ﮐﮯ ﻓﻮن ﭘﺮ
ﺟﺮاﺋﻢ ﭘﯿﺸﮧ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﯿﺴﺮا ﮐﮭﻼڑی اس ﮐﮭﯿﻞ ﻣﯿﮟ
ﺳﻨﺪھ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮ ﻗﺮار دﯾﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻮﺟﻮدہ اور
ﺳﺎﺑﻖ دور ﻣﯿﮟ ﻣﺘﺤﺪہ ﮐﮯ ارﮐﺎن اﺳﻤﺒﻠ ﮐ ﻣﻮﺟﻮدﮔ ﻣﯿﮟ ﺑﻠﺪﯾﮧ
ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ ﻣﺤﻤﮯ اﯾ اﯾ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺳﻨﺪھ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﮐﻨﭩﺮول
ﻣﯿﮟ ﻟﮯ ﻟﯿﮯ۔ اب ﺗﯿﻨﻮں اﯾ دوﺳﺮے ﭘﺮ ﮐﺮاﭼ ﮐﻮ ﺗﺒﺎہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
اﻟﺰاﻣﺎت ﻟﺎ رﮨﮯ ﯿﮟ۔ اس وﻗﺖ ان ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ان ﻣﯿﺮاﺛﯿﻮں ﺟﯿﺴ
ﮨﮯ ﺟﻮ ﺟﺘﯿﮟ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮوف ﯿﮟ۔ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﻮر ﮐﺎ ﺟﺎ رﺎ
ﮨﮯ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﮐﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ان ﮨ ﮐﺎ ﺳﺎﺗﮭ
ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﮧ رﺎ ﮨﮯ وہ اس ﺳﮯ ﺑﮍا ﭼﻮر ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﮐﺎ
ﮐﭽﺎ ﭼﭩﮭﺎ ﭘﻼ ﭼﻮر ﮐﮭﻮل رﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﺮاﭼ ﮐﮯ ﻋﻮام اس ﺳﺤﺮ ﺳﮯ
ﮐﺐ ﻧﻠﯿﮟ ﮔﮯ۔ ﻟﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﺎ ﺑﮭﻮت ﺗﻮاْﺗﺮ ﭼﺎ اب آﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﻠﺪﯾﺎﺗ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﮟ ووﭨﺮوں ﮐ رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ دﯾﮫ ﮐﺮ اﻧﺪازہ ﮨﻮﮔﺎ ﮐﮧ ﻣﺎﺟﺮ
 ،ﺳﻨﺪﮬ اور ﭘﺸﺘﻮن ﺑﻨﯿﺎدوں ﭘﺮ ﺑﮭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮨﻮ ﮔ ﻟﯿﻦ ﮐﺮاﭼ ﮐﻮ
ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯ ﮐ ﮐﺴ ﻣﯿﮟ ﺧﻮاﮨﺶ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔اﻞ ﮐﺮاﭼ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﮯ ﺣﻞ ﮐﯿﻠﺌﮯ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔ ﺳﮯ ﺳﻮﭼﻨﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ اور ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ
اﯾﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ آﮔﮯ ﻻﻧﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﻮ ﻋﻮاﻣ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﮯ ﺣﻞ ﮐﺎ ادراک
رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ۔
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