بلوچستان :رياست بمقابلہ قوم
فريڈرک گرير

خالصہ
رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بﮍا ليکن آبادی کے حوالے سے سب سے چھوٹا صوبہ
بلوچستان بتدريج القانويت کی طرف بﮍھ رہا ہے۔سال دوہزار پانچ سے پاکستانی سيکورٹی فورسز نے
بلوچ قوم پرست تحريک کو سختی سے دبا يا ہے جس کے نتيجے ميں صوبے ميں لسانی اور فرقہ
وارانہ تشدد ميں اضافہ ہوا ہے۔ ليکن اس کے باوجود پاکستانی سيکورٹی فورسز بغاوت کو مکمل طور
پر کچلنے ميں ناکام ہوگئے ہيں اور يوں خون خرابہ کا يہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ رياستی حربوں کی
وجہ سے بلوچستان ميں وه سماجی ڈھانچہ جو انتہاپسندرجحانات کو روک سکتا تھا کمزور ہوگيا ہے۔
اب ايک ايسا خال پيدا ہوگيا ہے جس کی وجہ سے افغانستان کے غير مستحکم ترين صوبوں سے ملحقہ
بلوچستان کے اس خطے ميں حاالت مزيد بگﮍ سکتے ہيں1۔صرف سياسی حل کے ذريعے ہی
افراتفری کے اس ماحول کو ختم کيا جاسکتا ہے۔
اہم نکات
الف :جب تک رياست نے بلوچستان ميں اپنی حکمرانی قائم کرنے کی خاطر سخت حربے استعمال نہيں
کئے  ،اس وقت تک بيشتر بلوچ قوم پرست جماعتوں نے سخت گير موقف نہيں اپنا يا تھا اور نا ہی وه
آزادی کا مطالبہ کررہی تھيں۔ وه پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کے اندر ره کر زياده سياسی خود
مختاری اور معاشی اور معاشرتی حقوق کے حصول کے لئے جدوجہد کررہی تھيں۔
ب :رياستی ادارے بشمول سپريم کورٹ قانون نافذ کرنے والےاداروں کو قانون کا احترام کرنے پر
راضی نہيں کرسکے ہيں۔ تاہم ان اداروں نے بلوچستان ميں ہونے والے تشدد اور نا انصافيوں کی طرف
خاصی آگاہی بيدار کی ہے۔
ج۔ بيشتر پاکستانيوں کے خيال ميں علحيدگی پسندوں کے مقابلے ميں قانون نافذ کرنے والے ادارے
قومی يکجہتی اوراستحکام کی راه ميں رکاوٹ ہيں۔
د۔ مذاکرات کے ذريعے مسئلے کا سياسی حل ڈھونڈنا ممکن ہے۔ قوم پرست تحريک کمزور اور منقسم
ہےاور زياده تر بلوچ آزادی کے انتہا درجے کے مطالبے کے مقابلے ميں خود مختاری کے حق ميں
ہيں۔ چوں کہ اسالم آباد بندوق کی نوک پرقوم پرستوں کو کچلنے ميں کامياب نہيں ہوسکا ہے تو شايداب
وه ايک سياسی حل پر آماده ہو۔
حل کی تالش
الف :قوم پرست جماعتوں کو چائيے کہ وه مئی ميں منعقد ہونے والے عام انتخابات ميں حصہ ليں۔
صرف ان کی شموليت ہی سے بلوچستان کی انتظاميہ کو قانونی اہميت حاصل ہوگی۔ ايک جائز اور قابل
١۔ تين الکھ سينتاليس ہزار ايک سو نوے مربع کلو ميٹر پر پھيال ہوا بلوچستان پاکستان کے کل رقبے کا  ۴٣فيصد ہے ليکن يہ آبادی کا صرف
پانچ فيصد ہے
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اعتبار بلوچ حکومت ہی صوبے ميں اپنی گرفت جماسکتی ہے ،صوبے ميں جاری تشدد ميں کمی
السکتی ہے اور وفاقی سطح پر بلوچستان کے حقوق کی وکالت کرسکتی ہے۔
ب۔ قانون نافذ کرنے والے پاکستانی اداروں کو چائيے کہ وه انسانی حقوق کا احترام کريں اور تمام ڈيتھ
اسکوڈ کا خاتمہ کريں ،ماروائے عدالت ہالکتوں اور جبری گمشدگيوں کا سلسلہ ختم کريں۔ جب تک
انسانی حقوق کی يہ پامالياں جاری رئيں گی تب تک سنجيده سياسی حل تالش کرنا ناممکن ہوگا۔
ج۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر الزم ہے کہ وه مختلف پرتشدد گروہوں کی پشت پناہی ترک کريں
اور فرقہ وارانہ تشدد کے خاتمے کے لئے جائز قانونی طرايق استعمال کريں۔
د۔ اقوام متحده کو چائيے کہ اپنا ايک مستقل مشاہداتی مشن بلوچستان بھيجے جو انسانی حقوق کی
صورتحال کا جائزه لے۔ اگر سيکورٹی اسٹبلشمنٹ اپنے پاليسی پر نظر ثانی کرنے کا اراده رکھتا ہے تو
ايک ايسے مشن کے ذريعے بلوچستان کے مسئلے کو شفاف طريقے سے ديکھنے کا موقع ملے گا اور
اس سے احتساب و اعتماد کا ماحول بھی قائم کيا جاسکے گا۔
تعارف
سال دوہزار پانچ ميں بلوچستا ن ميں شورش برپا ہوا۔ بلوچستان پاکستان کے چار صوبوں ميں آبادی کے
لحاظ سے سب سے چھوٹا اور رقبے کے اعتبار سے سب سے بﮍا صوبہ ہے جس کی سرحديں
پاکستان سميت ايرا ن اور افغانستان کے ساتھ ملتی ہيں۔ کئی مہينوں سے جنوب مغربی صوبے ميں
قدرتی گيس کی قيمت ،اضافی فوجی چھاونيوں کی تعميراورگوادر کی بندرگاه کی تعمير کے حوالے
سے حاالت کشيده ہوتے جارہے تھے۔ مقامی لوگوں کو خدشہ تھا کہ گوادر پورٹ کی تعمير سے غير
مقامی لوگوں کو زياده فائده ہوگا۔ چوں کہ اس سے قبل بھی بلوچ قوم پرستوں اور پاکستان کی وفاقی
حکومتوں کے درميان کم از اکم چار مرتبہ ٹکراو ہوا تھا تو شروع ميں يہی تصور کيا جارہا تھا کہ تشدد
کی يہ لہر بھی ماضی کی طرح بلوچوں کی طرف سےاپنے غم و غصے کے اظہار کا ايک روايتی
2
طريقہ ہے۔
شورش کا آغاز بلوچوں کے چھوٹے سے گاوں سوئی ميں ايک خاتون ڈاکٹر شازيہ خالد کے ساتھ ہونے
والے جنسی تشدد کے ايک واقعہ سے ہوا۔ ايک فوجی مبنيہ طور پر جنسی تشدد کے اس واقعے ميں
ملوث تھا ليکن اسے سرے ہی سے گرفتار نہيں کيا گيا۔ جب فوج نے مبينہ طور پر اس واقعے کی پرده
پوشی کرنے کی کوشش کی تو بگٹی قبائلی سے تعلق رکھنے والے افراد نےڈيفنس سيکورٹی فورسز
اور فرنٹئير کانسٹبلری پر حملوں کا ايک سلسلہ شروع کيا۔
شازيہ خالد کے ساتھ ہونے والے جنسی تشدد کے واقعے نے جلتی پر تيل کا کام کرديا اوريوں اس سے
ايک ايسی آگ بھﮍک اٹھی جو پورے عالقے ميں پھيل گئی۔ گذشتہ کئی مہينوں سے فوجی حکومت اور
٢۔ پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان کی وفاقی رياست اور بلوچ قوم پرست چار مواقع پر آمنے سامنے ہوئے ہيں يعنی ١٩۷٣ ،١٩۴٨،١٩۵٨
تا ١٩۷۷
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صوبائی حکومت کے درميان تعلقات صوبائی خود مختاری ،وسائل کی تقسيم ،بين الصوبائی نقل و عمل
اور مقامی زبان و ثقافت کے تحفظ جيسے امور کی وجوہات پر کشيده تھے۔ يہ شکايات نئی نہيں تھيں۔
تاہم ڈيره بگٹی ميں حاالت زياده ہی کشيده تھے کيوں کہ ايک تو يہ عالقہ گيس کی قدرتی معدنيات سے
ماال مال تھا تو دوسری طرف بگٹی قبيلے کے سربراه اور سابق وزير مملکت برائے داخلہ اور گورنر
نواب اکبر بگٹی اس بات پر بضد تھے کہ ان کے قبيلے کو گيس کی رائلٹی کی مد ميں زياده تر حصہ
ملے۔
اس وقت تک پاکستانی اہلکاروں نے کہا کہ بلوچستان کا جھگﮍا محض چند مفاد پرست سرداروں کی
پيداوار ہے۔ حکومت نے کہا کہ تين ايسے سردار ہيں جو صوبے کے بيشتر وسائل پر اپنا قبضہ جمانا
چاہتے ہيں ،عالقے ميں ترقی کے مخالف بھی ہيں تاکہ صوبے پر ان کا قبضہ بدستور قائم و دائم رہے
اور وه صوبے ميں جاگيردارانہ نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہيں۔ پاکستان فوج نے بلوچ قوم پرست
رہنماوں کو سنجيدگی سے نہيں ليا اور اس بات کو بھی خارج از امکان قرارد يا کہ يہ تنازعہ ايک طويل
جنگ کی شکل اختيار کرے گا۔
ليکن سات سال گزرنے کے باوجود يہ جنگ تاحال جاری ہے۔ سال دوہزار آٹھ ميں جنرل مشرف کے
اقتدار سے بے دخل ہونے اور ان کے بعد آنے والی حکومت کی طرف سے خير سگالی کے بيانات کے
باوجود ايک جامع سياسی حل کی طرف پيش رفت نہيں ہوئی ہے۔ مذاکرات سے پہلے بلوچ مزحمت
کاروں نے يہ شرائط پيش کئے کہ صوبے ميں تمام فوجی آپريشن کا خاتمہ کيا جائے اور خفيہ ادارے
اپنی سرگرمياں روک ديں ليکن ان کے دونوں شرائط تسليم نہيں کئے گئے۔
آج بلوچستان بتدريج ليکن واضح طور پر القانونيت کی طرف بﮍھ رہا ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ لسانی،
فرقہ وارانہ ،عليحدگی پسند اور انتہا پسند تشدد کا ايک مرکب ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے3۔
حتی کہ صوبائی
صوبے ميں بالخصوص امن و امان کی صورت خطرناک حد تک بگﮍتا جارہا ہے۔ ٰ
وزيراعلی نواب محمد اسلم رئيسانی جنھيں خود بلوچستان ميں ہونا چائيے تھا اپنی جان کو درپيش
ٰ
خطرات کے پيش نظر زياده تر وقت اسالم آباد ميں گزارتے تھے۔ آخر کار انھيں ان کے عہدے سے بر
طرف کرديا گيا۔
پاکستان فوج ٹارگٹ کلنگ اور اغوا کے واقعات کی پشت پناہی کرنے کے باوجود تاحال مسلح تنظيموں
اور قوم پرست تحريک کو جﮍ سے اکھاڑنے ميں کامياب نہيں رہی ہے۔ فوج کی کوشش رہی ہے کہ وه
بلوچ تحريک کو جرائم پيشہ گروہوں اور دہشت گردوں کے ساتھ تعبير کرے۔
يہ سچ ہے کہ ہر رياست عليحدگی پسند خياالت کی مخالفت کرتی اور اور پاکستان اس رويے سے
مستشنی نہيں ہے۔ اگر نام نہاد ’’ بلوچ قوم پرستی‘‘ کا طائرانہ جائزه ليا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سال
ٰ
دوہزار کے قريب صوبے ميں چند ايسے گروه ضرور تھے جوعليحدگی پسندانہ سوچ رکھتے تھے
٣۔ نويد حسين ’’ فڈيلنگ وائل بلوچستان برنز‘‘ روزنامہ ايکسپريس ٹربيون ،پندره اگست٢٠١٢
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ليکن وه محض اقليت ميں تھے۔ بيشتر ) اگر سب نہيں( کارکناں اس بات پر اکتفا کرچکے تھے کہ
بلوچستان کا مستقبل وفاق پاکستان ہی سے وابستہ ہے۔ وه پاکستان کے آئينی دائرے ميں ره کر زياده خود
مختاری طلب کررہے تھے اور چاہتے تھے کہ حکومت بلوچوں کے معاشی و سماجی حقوق کا احترام
کرے۔ رياست کی بے رحمانہ پاليسيوں کا يہ نتجہ نکال کہ ’’قوم پرست‘‘ تحريک ميں شامل بيشتر
لوگوں نے سخت گير موقف اختيارکرليا۔
اس وقت صوبے کی اکثريتی آبادی زياده صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کرتی ہے نا کہ آزادی۔ بلوچ
قوم پرست مختلف گروہوں ميں تقسيم ہے اور چند گروه پاکستان کے وفاقی ڈھانچے ميں ره کر خود
مختاری حاصل کرنا چاہتے ہيں تاہم وه پاکستان سے مکمل آزادی حاصل نہيں کرسکيں گے۔ قابل ذکر
بات يہ ہے کہ جس مقصد کے لئے فوج سختی کررہی ) کہ بلوچستان ميں آزادی کا مطالبہ نہيں کيا
جائے(اس سے محض اس طرح کے مطالبات کو مزيد تقويت مل رہی ہے۔
پاکستان کی سيکورٹی اسٹبلشمنٹ بلوچ سماجی ڈھانچے کو تباه کرنے ميں کامياب ہوئی ہےليکن اس
کے باوجود وه صوبے ميں اپنا رٹ قائم کرنے ميں کامياب ہوسکی ہے اور نا ہی متبادل سماجی ڈھانچے
متعارف کرنے ميں کامياب ہوئی ہے۔ دريں اثنا سيکورٹی اسٹبلشمنٹ نے صوبے ميں لسانی کشيدگی ميں
مزيد اضافہ کيا ہے۔ مزحمت کاروں نے پاکستان کے وفاقی ايجنسيوں کے لئے کام کرنے والوں کے
ساتھ ساتھ عام غير بلوچ شہريوں پر حملے شروع کئے ہيں۔ اب سيکورٹی اسٹبلشمنٹ کا کنٹرول اپنے ہی
پر تشدد گروہوں پر ختم ہو گيا ہے۔
مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دے کر وفاقی حکومت نے صوبے پر اپنا قبضہ زياده مضبو ط نہيں کيا ہے
بلکہ ا س سے خود حکومت کی رٹ کمزور ہوگئ ہے۔ ايک ايسا عالقہ جہاں مذہبی جنونيت ماضی ميں
نا پيد تھی اب مذہبی انتہاپسندی کا مرکز بن چکا ہے۔ ايک پاکستانی صحافی نے حال ہی ميں لکھا۔’’
بلوچستان واضح طور پر سيکورٹی اور حکمرانی کے پيش نظر ايک ايک ايسا عالقہ بن چکا ہے جہاں
متعدد سياسی ،معاشی اور جرائم پيشہ عناصر کے مفادات ايک دوسرے سے ملتے يا متصادم ہوتے
4
ہيں۔‘‘
پاکستان بھر ميں بلوچوں کے لئے ہمدرديوں ميں اضافہ ہوا ہے۔ چند ’’ہمدردوں‘‘ کے خيال ميں
پاکستان فوج قومی يکجہتی اور استحکام کے راه ميں سب سے بﮍی رکاوٹ ہے۔ ان کے خيال ميں بلوچ
قو پرستی کی وجہ صوبے کا نا ختم ہونے واال معاشی استحصال اور صوبوں کے درميان غير مساوی
رويہ ہے اور فوج کی طرف سے قوت کے بے جا استعمال اور بےپناه انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ
سے حاالت بدتر ہوگئے ہيں۔

۴۔ امتياز گل’’ ،دا ڈائينامک کرائسس‘‘ دا نيوز تيره جوالئی ٢٠١٢
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بحران کو مزيد بگﮍنے سے بچانے کے لئے الزمی ہے کہ فوج کے خالف جو جذبات پائے جاتے ہيں
ان کوبلوچ قوم پرستوں کے ساتھ مصالحت ميں تبديل کيا جائے اور ايک ايساعام سياسی ماحول پيدا کيا
جائے جس سے يہ بات ممکن ہو سکے کہ نام نہاد قوم پرست جماعتيں انتخابات ميں حصہ ليں۔
بلوچ قوم پرستی کے رخ
تاريخی حوالے سے بلوچ قو م پرست تحريک کا تعلق پاکستان کے اندر بلوچ قومی سوال سے ہے۔
سياسی اعتبار سے اس ميں ہر قسم کے مطالبات شامل رہی ہيں جس ميں پاکستان سے آزادی کے
کروفاق پاکستان کے اندر ره کر خود مختاری کے مطالبات شامل ہيں۔ وقت گزرنے
مطالبے سے لے
ِ
کے ساتھ ساتھ مختلف قوم پرست جماعتوں اور تنظيموں کے موقف ميں تبديلی آتی رہتی ہے۔ اگر اس
طرح سے ديکھا جائے تو خود ’’ بلوچ قوم پرستی‘‘ کی اصالح گمراه کن ہے۔ سماجی حوالے سے يہ
پاکستان اور بلوچستان کے معاشرے ميں آنے والی ارتقائی تبديلی کی عکاسی کرتی ہے۔
ان ميں سے ہر پہلو بالشبہ ايک انتھک سياسی جد وجہد کا نتيجہ ہے۔ ايک عرصہ تک تو پاکستانی
حکومتوں نے بلوچ قوم )پرستی( کے وجود سے انکار کيا جب کہ فوجی حکومتوں نے باضابطہ طور
پرايسی پاليسياں اپنائيں جس سے ’’قوم پرست‘‘جماعتيں سخت موقف اختيار کرنے والی تنظيم بن گئيں۔
پاکستان کی وفاقی حکومت کے لئے آسان مگر غلط طريقہ رہا ہے کہ وه بلوچ قوم پرستی کوچند
جاگيراروں کے ر ِد عمل کا نتيجہ قرار دے کر اس کی وجود اور مقبوليت سے انکار کرے۔
کردار
بلوچ قوم پرست منظر نامہ پر جو تنظيم موجود ہيں وه بلوچ قومی تحريک کے تاريخی ،سياسی ،سماجی
ارتقا کی منظر کشی کرتی ہيں اور اس سے قوم پرست تحريک کے مختلف مقاصد اور متصادم حکمت
عملياں واضح ہوتی ہيں۔ بيشتر تنظيم آزادی کے حق ميں ہيں اگرچہ بہت سارے بلوچوں کا جھکاو اس
مطالبے سے ہٹ گيا ہے۔
١۔ بلوچ لبريشن آرمی ) بی ايل اے( ايک خفيہ تنظيم ہے جس کا تعلق مری قبيلے سے جوڑا جاتا ہے۔
باور کيا جاتا ہے کہ سال دوہزار سات ميں اپنی ہالکت تک باالچ مری بی ايل اے کی قيادت کرتے رہے۔
ان کے بھائی حيربيار مری کو اس وقت مذکوره تنظيم کا سربراه تصور کيا جاتا ہے۔ بی ايل اے’’ گريٹر
بلوچستان‘‘ کی آزادی کا مطالبہ کرتی ہے جس ميں ايران اور افغانستان کے بلوچ عالقے بھی شامل
5
ہيں۔بی ايل اے کے جنگجووں کی تعداد غالبا ً تين ہزارہے جس ميں بيشتر قبائلی افراد ہيں۔
٢۔ اگست دوہزار چھ ميں اپنے داد کی ہالکت کے بعد براہمداغ بگٹی بلوچ ريپبلکن پارٹی )بی آر پی( کی
قيادت کررہے ہيں۔ وه آج کل سوئٹزرلينڈ ميں جالوطنی کی زندگی گزار رہے ہيں۔ يہ تنظيم گريٹر

۵۔ مائيکل براون ،محمد داود ،ارش ارانليٹب اور محمود نقوی ’’ ،لسانی فسادات :بلوچستان کا مقدمہ ۔ اکيس جون دوہزار باره
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بلوچستان کی آزادی کا مطالبہ کرتی ہے اور ہر طرح کی سياسی مذاکرات کے خالف ہے۔ بی آر پی کا
مطالبہ ہے کہ عالمی برادری مداخلت کرکے بلوچستان ميں’’ نسل کشی‘‘ روک دے۔
٣۔ بلوچ ريپبلکن آرمی کے بارے ميں باور کيا جاتا ہے کہ يہ بلوچ ريپبلکن پارٹی کا مسلح بازو ہے۔ اس
کا تعلق عموما ً بگٹی قبيلے کے ساتھ جوڑا جاتاہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی قيادت براہمداغ بگٹی
6
کررہے ہيں۔
۴۔ بلوچ نيشنل موومنٹ گريٹر بلوچستان کا مطالبہ کرتی ہے اور )پاکستانی( سياسی عمل ميں حصہ لينے
کے خالف ہے۔ سال دوہزار نو ميں اس کے سربراه غالم محمد بلوچ مرده پائے گئے۔ انھوں نے کئی
بلوچ گروہوں اور تنظيموں کو ايک پليٹ فارم پر متحدو منظم کرنے ميں بﮍا اہم کردار ادا کيا۔ کہا جاتا
7
ہے کہ ان کی موت کے پيچھے فوج ملوث تھی۔ ان کی ہالکت کی اقوام متحده نے بھی مذمت کی۔
۵۔ نيشنل پارٹی کی قيادت ڈاکٹرعبدالمالک بلوچ کرتے ہيں۔ يہ متوسط طبقے کی ترجمانی کرنے والی
وفاق پرست بائيں بازو کی ايک جماعت ہے جس کا ايک معتدل موقف ہے۔ اگرچہ يہ جماعت ماضی
ميں انتخابی عمل ميں حصہ ليتی آرہی ہے ليکن اس نے سال دوہزار آٹھ کے انتخابات کا بائيکاٹ کيا۔اس
8
کے کئی رہنما نامعلوم افراد کے ہاتھوں ہالک کئے گئے ہيں۔
۶۔ سردار اختر مينگل کی زير قيادت بلوچستان نيشنل پارٹی ايک بﮍی قوم پرست جماعت ہے جو سال
دوہزار دو سے پہلے حکومت ميں تھی ليکن اس نے سال دوہزار آٹھ کے انتخابات کا بائيکاٹ کيا۔بی اين
پی بھی ايک معتدل موقف رکھنے وال جماعت سمجھی جاتی ہے جس کا مطالبہ ہے کہ بلوچستان کو اس
کے وسائل کے مد ميں زياده ريونيو ملنا چائيے۔ ماضی قريب تک بی اين پی صرف صوبائی خود
مختاری کا مطالبہ کرتی رہی ہے اور کہتی ہے کہ وفاق کا صوبے پر محددو حد تک قبضہ ہواور وفاق
امور خارجہ اور کرنسی اپنے پاس رکھنے چائيں۔ اس جماعت کے رہنما )سرکاری(
کو صرف
ِ
اہلکاروں نے ہالک کئے ہيں اور اب اس کا مطالبہ ہے کہ صوبہ ميں حق خوداراديت کے لئے ريفرنڈم
کا انعقاد کيا جانا چائيے۔
٧۔بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزيشن کا قيام انيس سو ساٹھ کی دہائی ميں عمل ميں آيا اور اس نے کئ قوم
پرست رہنماپيدا کئے اور ان کی تربيت کی۔ يہ متوسط طبقے کے لئے قوم پرستانہ سياست ميں حصہ
لينے کے لئے اولين پليٹ فارم ہے۔ اس کے کئی دھﮍے ہيں جو بی ايل اے ،بلوچ نيشنل موومنٹ  ،نيشنل
پارٹی اور بلوچستان نيشنل پارٹی کی حمايت کرتے ہيں۔ اس سے اس تنظيم کی آزاد پاليسی پر کوئی اثر
نہيں پﮍا ہےجس کا اندازه اس کی ان تحاريک سے لگايا جاسکتا ہے جن کا مقصد پاکستان کو ايک کثير
القومی ملک بنانا يا بلو چ قومی بيداری کو از سرنو زنده کرنارہا ہے۔ اس وقت سخت گير موقف رکھنے
والی بی ايس او آزادتمام دھﮍوں پر غالب ہے اوريہ بی ايل اے سے جﮍی ہوئی ہے۔
ايضا ً
ايضا ً
ايضا ً
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تحريک کا آغاز
بلوچ قوم پرستوں کے مطابق جس قوم پرست تحريک نے ان گروہوں کا جنم ديا ہے اس کی دو ہزار
سالوں پر محيط تاريخ ميں وسيع اور گہری جﮍی يں ہيں۔ کچھ مورخيں کہتے ہيں کہ بلوچ قوم پرست
تحريک کا آغاز انيسويں صدی ميں برطانوی سامراج کے خالف ہونے والی جدوجہد کے ساتھ ہی ہوا
جب قالت کی رياست جديد بلوچستان پر مشتمل تھی۔ روس اور برطانيہ کے درميان جاری کشيدگی کے
نتيجے ميں برطانيہ نے پہلی بار افغانستان پر حملہ کرديا اوراس کے نتيجے ميں برطانوی فورسز
بلوچستان آگئے تا کہ يہاں سے کابل جانے والے سپالئی کے راستے بند کئے جائيں9۔ تاہم سامراج نے
احتياط سے کام ليا اور رياست کے اندرونی معامالت ميں مداخلت نہيں کی اور صرف افغان سرحد پر
قائم زمين کے ايک چھوٹے حصے پر براه راست اپنی گرفت مضبوط کرلی۔
باقی مورخيں کے خيال ميں بلوچ قوم پرست تحريک قيام پاکستان کے وقت عياں ہوئی۔ برطانوی راج
کے جانے کے آخری دہائی ميں بلوچ قوم پرستوں نے جو کہ انقالب روس اور گاندھی و نہرو کی قيادت
ميں ہندوستان کی تحريک ِ آزادی سے متاثر ہوئے تھے بلوچستان کی آزادی کی تحريک شروع کی۔ قيام
پاکستان کے ايک روز بعد ،پندره اگست انيس سو سينتاليس کو خان آف قالت نے اپنی رياست کی آزادی
کا اعالن کيا اگرچہ اس وقت تک وه پاکستان کے ساتھ دفاع اور امورخارجہ کی حد تک مذاکرات کرنے
کو تيار تھے۔ پاکستانی قيادت نےقالت کی آزادی کے اعالن کو مستر د کرديااور نو ماه بعد بزور جبر
قالت کا پاکستان کے ساتھ الحاق کيا گيا۔ اس کے بعد  ١٩۵٨ ،١٩۴٨اور  ١٩۶٢ميں پاکستان اور بلوچ
10
قوم پرستوں کے درميان مختلف شدت کے ساتھ جنگيں ہوتی رئيں۔
بلوچ مزحمتی تحريک آزادی کی مارکس اسٹ اور لينن اسٹ تحاريک سے متاثر رہی ہے اور اس کا
مقصد مقامی آبادی اور اس کے مفادات کو تحفظ دينا رہا ہے ۔ يہ تحريک  ١٩۶٢ميں مختصر جھﮍپوں
کے بعد ابھر کر سامنے آئی۔ چند سو نظرياتی افراد شير محمد مری اورسخت گير تنظيم بلوچ پيپلز
لبريشن فرنٹ کے سائے تلے اکھٹے ہوئے اور بعد ميں يہ ڈھانچہ  ١٩٧٣کی بغاوت ميں بھی کام آيا۔
اگرچہ اس ڈھانچہ پر ايک مری قبائلی شخص کا اثر تھا ليکن اس کا اثر مری قبائلی عالقے سے نکل
کر اور عالقوں تک پھيل گيا۔ جوالئی  ١٩۶٣تک وسطی بلوچستان کے مينگل قبائلی عالقوں سے لے
کر مری قبائلی عالقوں اور صوبے کے شمال مغرب ميں  ٢٢قوم پرست ) مزحمتی ( کيمپ قائم
ہوچکے تھے۔ ان کارروائيوں کو چالنے کے لئے چار سو کے قريب نوجوان بطور رضاکار کام
11
کررہے تھے ٖ۔
آزادی کا مطالبہ بلوچ پيپلز لبريشن فرنٹ کا نہيں تھا بلکہ يہ مطالبہ بعد ميں سامنے آيا جب انيس سو تہتر
سے انيس سو ستتر کے دوران بلوچ )پاکستان سے( بدظن ہوتے گئے اور ان کا موقف سخت گير ہوتا گيا
۔ اگرچہ صدراور بعد ميں وزير اعظم بننے والے ذولفقار علی بھٹو نے پاکستان کو جمہوری آئين ديا
9

تاج محمد بر سيگ ’’ بلوچ قوم پرستی اس کی ابتدا و ترقی‘‘ کراچی بک کمپنی ٢٠٠۴
سليگ ہيرسن ’’ ان افغانستان شيڈو :بلوچ نيشنلزم اينڈ افغان ٹمپٹيشنز ) کارنيگی اينڈومنٹ فار انٹرنيشنل پيس ،واشنگٹن ڈی سی(
ً 11
ايضا
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ليکن اس نے خود ان روايات کا احترام نہيں کيا جن کے قيام کے لئے انھوں نے کوشش کی تھی۔ انيس
سو تہتر کو انھوں نے نيشنل عوامی پارٹی کی صوبائی حکومت برطرف کردی اور اس کے اہم
رہنماوں پر يہ الزام عائد کرديا کہ وه رياست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کررہے تھے۔ بلوچ تحريک
کے جو سخت گير کارکن تھے ان سب نے مری اور مينگل کی جانب سے شروع کرده گوريال تحريک
ميں شموليت اختيارکی۔ پاکستان فوج نے اس بغاوت کو کچلنے کے لئے اسی ہزارفوجی تعينات کئے
ليکن اس کے باوجود وه اس تحريک کو کچلنے ميں کامياب نہيں ہوسکے۔ جب جنرل محمد ضيا الحق
نے ايک فوجی بغاوت کے نتيجے ميں اقتدار سنھباال تو انھوں نے مذاکرات کا آغاز کياجس کے نتيجے
ميں فوج بتدريج بلوچستان سے نکل گئی اور کئ ہزار بلوچ رہنما اور کارکن رہا کئے گئے۔اس کے بعد
12
سال دوہزار پانچ تک صوبہ پر امن رہا۔
قبائل اور متوسط طبقہ
بلوچ قوم پرست تحريک آج جس صورت ميں موجود ہے وه متوسط طبقے سےتعلق رکھنے والے ان
بلوچوں کی آزادی کا نتيجہ ہے جنھوں نے بلوچستان سے باہر تعليم حاصل کی ہے اور يہ سب ايک
کٹھن مرحلے سے گزرنے کے بعد ممکن ہوسکا ہے۔ متوسط طبقے کی قوم پرست تحريک اسی وقت
ابھری جب فوجی کارروائيوں کی وجہ سے قبائلی شناخت کمزور ہورہی تھی۔ بلوچ قوم پرستی ديگر
شعبہ جات تک پھيلنے سے قبل قبائلی ڈھانچے کے اندر ہی پروان چﮍھتی گئی۔
بلوچ قوم پرست تحريک کی قبائلی ساخت انترپولوجی اور عمرانيات کے ساتھ ساتھ سياسيات کے شعبے
کے لئے ايک سوال ہے۔ بلوچستان اٹھاره کے قريب قبائل اور طائفوں ميں تقسيم ہے۔ ان قبائل ميں سے
مری اور بگٹی سياسی حوالے سے سب سے اہم ترين ہيں اور تاريخی حوالے سے ديکھا جائے تو ان
کی فوج کے ساتھ سب سے زياده محاذ آرائياں ہوتی رہی ہيں۔ جب بھی بلوچ قوم پرستی پر بات ہوتی ہے
تو بلوچ قبائلی نظام زيربحث آتا ہے۔ جو لوگ بلوچ قوم پرستی کی نفی کرتے ہيں وه بلوچ قبائلی نظام،
اس کے اختيارات ،قبائل کی آپسی رنجشوں اورروابط کا حوالہ ديتے ہيں۔
مثال کے طور پرنيپ کا حوالہ ديتے ہوئے فيروز احمد نے  ١٩٩٩ميں لکھا کہ عوامی ليگ کے
برعکس جس نے تمام سماجی طبقات کا باالئے طاق رکھا،نيپ بلوچ اور براہوئی قبائل کا محض ايک
مجموعہ ہے۔ لسانی حوالے سے بلوچوں اور براہوئيونميں اتنی بات قدرے مشترک ہے جتنی تاملوں اور
پشتونوں ميں۔ سچ تو يہ ہے کہ بلوچی بولنے والے تيس ميں سے صرف چار اضالع يعنی خاران،
مکران ،سبی اور چاغی ميں اکثريت ميں ہيں۔ خود قالت ميں جہاں سے بلوچ قوم پرستی کا آغاز ہوا
اکثريت کی زبان براہوئی ہے۔ ان اختالفات کی بنياد پر پاکستانی دانشور بلوچ قوم پرستی کے بنيادی
13
وجود کو شک کی نگاه سے ديکھتے ہيں۔

12

فيروز احمد ’’ ،پاکستان ميں لسانيت اور سياست‘‘)آکسفورڈ يونی ورسٹی پريس (١٩٩٩
اعجاز احمد ’’ بلوچستان ميں قومی سوال‘‘۔ عالقائی عدم توازن اور پاکستان ميں قومی سوال‘‘ ايڈيٹر اکبر زيدی ) وين گارڑ ،الہور (١٩٩٢
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ماضی قريب ميں پاکستان کے صدر اورفوج کے سربراه جنرل پرويز مشرف نے بلوچستان ميں اپنی
جارحيانہ کارروائيوں کا يہ جواز پيش کيا کہ وه ايک مہم کے تحت صوبے کے ان اقليتی قبائلی
سرداروں کے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہيں جو مبينہ طور پر صوبے کی پس ماندگی کے ذمہ دار
تھے۔ يہ قبائلی سردار آسانی سے فوجی حکومت کے ہاتھوں قربا نی کا بکرا بن گئے۔ دلچسپ بات يہ
ٰ
دعوی کيا کہ صوبے کے صرف سات فيصد عالقوں ميں مزحمت کار مصروف
ہے کہ حکومت نے
عمل تھے ليکن حکومت نے کبھی يہ بات واضح نہيں کی کہ باقی مانده ترانوے فيصد عالقہ جس پر
حکومت کا قبضہ تھا کيوں کر پس مانده تھا۔
بلوچستان ميں اٹھائيس صاحب حيثيت قبائلی سرداروں ميں سے صرف تين نے واضح طور پر وفاق
حکومت کے خالف بغاوت کی تھی۔ بلوچ صحافی ملک سراج اکبر کا کہنا ہے کہ بلوچ لبريشن آرمی
کسی ايک سردار کی ملکيت نہيں ہے۔ مری ،مينگل ،بگٹی قبائل سے تعلق رکھنے واال کوئی قوم پرست
رہنما بلوچ لبريشن آرمی کی سربراہی کی ذمہ داری قبول نہيں کرتا حاالں کہ سب اس کی کارروائيوں
کی حمايت کرنے کا اعتراف کرتے ہيں۔ بلوچ تحريک کے شروع کے رہنماوں باالچ مری اور اکبر
بگٹی کی ہالکت کے باوجود بلوچستان اور مرکز کے درميان ہونے والے تنازعہ کا خاتمہ نہيں ہوسکا۔
يہ کہا جاسکتا ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کی وفاقی حکومت کے درميان ہونے والے ہر نئے تنازعہ
کے نتيجے ميں بلوچ قبائلی ڈھانچہ کمزور تر ہوتا گيا۔ قبائلی نظام مکمل طور پر منظر نامے سے غائب
نہيں ہواليکن اس نے اپنی مرکزی حثيت کھو دی۔
آج بلوچ تحريک کی قيادت متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والےپﮍھے لکھے لوگ کررہے ہيں۔ مری
بگٹی کو چھوڑ کر تحريک کے مشہور ترين رہنماوں کا تعلق متوسط طبقے ہی سے ہے۔اس)متوسط(
اعلی عہدوں پر نمائندگی نہيں ہے اور يوں پﮍھے لکھے بلوچوں
طبقے کی پاکستانی فوج ،انتظاميہ اور
ٰ
14
کی بﮍی تعداد قوم پرست تحريک ميں شامل ہوگئی ہے۔ متوسط طبقہ قومی اتحاد ميں بھی کليدی کردار
ادا کرتا ہے کيوں کہ يہ طبقہ قبائلی رہنماوں اور اسالم آباد کے درميان ہونے والے انفرادی يا اجتماعی
معاہدوں کی مخالفت کرتا ہے اوراسے پتہ ہے کہ ان )اسالم آباد اور قبائلی سرداروں( کے درميان پائی
جانے والی ناچاقيوں سے کيسے فائده اٹھايا جائے۔
اس تبديلی کے نتيجے ميں تحريک کا جغرافيہ بھی تبديل ہوگيا ہے اور اب اس کا رخ ديہی عالقوں سے
شہری عالقوں اور صوبے کے شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف بدل گيا ہے۔ کبھی کبھار اس
کے اثرات کراچی ميں بھی محسوس کئے جاتے ہيں۔ تحريک ميں جو عمرانی تبديلی آئی ہے اس کا
کسی حد تک تعلق تحريک کے تاريخی ارتقا سے ہےجب کہ دوسری طرف اس کا تعلق صوبے کے
بدامنی کے بد ترين شکار عالقوں ڈير بگٹی اور کوہلو کے عالوه ان عالقوں کی شموليت بھی ہے جہاں
قبائلی نظام سرے سےموجود ہی نہيں ۔

مہوش احمد ’’ بلوچستان کے متوسط طبقے کی بغاوت‘‘ )ڈان ،پانچ جون(٢٠١٢
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زياده تر نئے بلوچ رہنماوں کو تعلق شہری عالقوں مثال کيچ ،پنجگور ،گوادر ) اور کسی حد تک کوئٹہ،
خضدار ،تربت ،خاران اور لسبيلہ( سے ہے۔ 15وه کراچی اور خليجی ممالک سے اچھے طريقے سے
منسلک ہيں جہاں قبائلی نظام موجود نہيں ہے۔ اگرچہ تشدد تو پورے صوبے ميں ہے ليکن مزحمتی
تحريک کا مرکز يہ ديہی عالقے ہيں۔
نيم فوجی دستہ فرنٹئيرکور جس کا کام پاکستان کے سرحدی عالقوں کی نگرانی کرنا ہوتا ہے نے بظاہر
جنوب مغربی بلوچستان ميں پنجگور ،تربت اور گوادر کے عالقوں ميں پچاس ہزار نفری تعينات کی
ہے۔
يوں آج بلوچستان کا متوسط طبقہ پاکستان فوج اور نيم فوجی دستوں کا سب سے بﮍا نشانہ بن گيا ہے
جس کا مقصد بلوچستان سے بلوچ قوم پرستی کے تمام آثارو عزائم کو ہميشہ ہميشہ کے لئے جﮍ سے
اکھاڑنا ہے تاکہ يہ تحريک پھر سر نہ اٹھاسکے۔ 16ليکن وفاق کی اس حکمت عملی سے خود صوبے کا
مستقبل خطرے ميں پﮍ سکتا ہے۔ بيشتر لوگ جو اس تحريک کا حصہ ہيں ان کا تعلق متوسط طبقے سے
ہے اوربتايا جاتا ہے کہ ان کی عمر تيس سال سے کم ہے۔
حيرت کی بات ہے کہ پاکستان کی حکمت عملی کے نتيجےميں قوم پرست تحريک ميں شامل تمام معتدل
قوتوں نے بھی اب سخت گير موقف اختيار کيا ہوا ہے۔ کم از کم لفاظی کی حد تک تمام سياسی جماعتوں
نے اپنا موقف سخت کيا ہے کيوں کہ بصورت ديگر وه اپنے حلقوں ميں عوامی حمايت کھوبيھٹيں گی۔
سال دوہزار چھ ميں نيپ کے رہنما اور بلوچستان نيشنل پارٹی کے سرخيل عطا ﷲ مينگل نے کہا تھا
کہ’’ اب سياسی جنگيں لﮍنے کا وقت گزر گيا ہے۔‘‘17
بلوچستان ميں تضادات کی سياست
جب تک پاکستان کی مرکزی حکومت نےقوم پرستوں کی نمائندگی تسليم کی اس وقت تک ان کی قيادت
سمجھوتہ کرنے پر تيار رہی۔ جب يہ بات واضح ہوگئی کہ فوجی حکومت قوم پرست قيادت کو جﮍ سے
اکھاڑنے کے درپے ہے تو اس طرح کے سمجھوتے نا پيد ہوگئے يا بہت کم نظر آنے لگے۔
انتخابی دھاندلی اور مشرف کی اختيارات کی نچلی سطح پر منتقلی کی پاليسی
اينس سو نوئے کی دھائی ميں مختلف اداروں ميں زبردست نمائندگی کی وجہ سے لسانی کشيدگی بﮍی
حد تک ختم ہوگئی تھی۔ قوم پرست جماعتيں مضبوط قوت کی صورت ميں ابھريں۔ ١٩٨٨کے عام
انتخابات ميں قوم پرست ووٹ کا تناسب ٨۔۴٧رہا۔  ١٩٩٠ميں يہ تناسب ٧۴۔۵١اور  ١٩٩٠کے عام
انتخابات ميں يہ تناسب ٧۴۔۵١رہا۔  ١٩٩۷ميں ہونے والے انتخابات ميں بھی بلوچ قوم پرست جماعت
ايضا ً
ساسوئی عباس لغاری ’’ ،بلوچستان کرائسس‘‘ ،دا نيوز انٹرنيشنل ،اگست ٢٠١٢ ،٢۵
17
ملک سراج اکبر’’ مينگل :سياسی جنگيں لﮍنے کا وقت گزرگيا ہے‘‘ بائيس نومبر ٢٠٠٦
http://gmcmissing.wordpress.com/2006/11/22/%E2%80%9C-the-days-to-fight-political-battles-oreover%E2%80%A6%E2%80%9D-mengal
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غالب رئيں اور انھوں نے صوبائی حکومت تشکيل دی۔ 18بلوچ رہنماوں کی ملک کی بﮍی جماعتوں
پاکستان پيپلز پارٹی اور پاکستان مسلم ليگ نواز ميں بھی نمائندگی تھی۔ اگرچہ وقتا فوقتا ً بلوچستان اور
سول وفاقی حکومت کے درميان تعلقات کشيده ہوتے رہے ليکن اس تمام عرصے ميں صوبہ پرامن رہا۔
سال دوہزار دوکے انتخابات ميں اختيارات کا يہ توازن اس وقت بگﮍ کيا جب فوج نے دھندلی کرکے
اپنے ديرينہ حليف يعنی مالوں کے اتحاد متحده مجلس عمل کی معاونت کی تا کہ وه بلوچستان ميں اقتدار
ميں آئے۔ يورپی يونين کے انتخابی مبصرين نے اپنی رپورٹ ميں بتا يا کہ بلوچستان ميں انتخابات سے
پہلے ،انتخابات کے دوران اور انتخابات کے بعد دھاندلی ہوئی تھی۔ اليکشن کميشن آف پاکستان پر يہ
الزام بھی لگاکہ اس نے ان جماعتوں کے حلقوں ميں مداخلت کی جو فوجی حکومت کے خالف تھے اور
حکومت نواز عناصر کی حمايت کی۔ اميدواروں کی اہليت کے لئے يونی ورسٹی ڈگری کی ضرورت
کے پيمانے ميں تبديلی الئی گئی اور مدارس کی جاری کرده اسناد کو قابل قبول قرار ديا گيا۔19اکبر بگٹی
سميت کئ سرکرده قوم پرست رہنماوں کويونی ورسٹی ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے انتخابات سے
روک ديا گيا حاالں کہ ان ميں سے بيشتر افراد ماضی ميں اہم سرکاری عہدوں پر فائز ره چکےتھے۔
يوں ان کی غير حاضری سے ايم ايم اے کو بے حد فائده پہنچا۔
انتخابی نتائج کو اپنے حق ميں تبديل کرنے کے پس منظر ميں اسالم آباد کے ديگر اسٹريٹجک مقاصد
تھے۔ افغانستان سے ملحقہ دو صوبوں ميں اسالمی جماعتوں کے اقتدار ميں آنے سے اسالم آباد کے لئے
آسان ہوگيا کہ وه افغانستان کی جنگ ميں شامل عناصر کوپاکستان ميں پناه فراہم کريں تاکہ وه مزحمتی
جنگ لﮍسکيں اور اس کے ساتھ ساتھ بيک وقت ان کے پاکستان ميں موجود ہونے سے بھی انکار
کرے۔
بلوچ اور پشتون قوم پرستوں کو احساس ہوا کہ وه انتخابات کے ان نتائج سے متاثر ہوگئے تھے۔ ايک
وزيراعلی مقرر کيا گيا ليکن ان کا اپنے ہی کابينہ پر محدود اختيار تھا
بلوچ ،جام محمد يوسف ،کو بطور
ٰ
اور ان کی کابينہ پر تنگ نظر اسالمی جماعت جمعيت علمائے اسالم کا غلبہ رہا۔ جب بلوچوں کو
محسوس ہواکہ اپنے ہی صوبےميں ان کی شنوائی نہيں ہورہی تھی توانھوں نے فوجی انتخابات ،سياست
اور آئينی استحصال کو مسترد کرديا۔ سال دوہزار دو ميں ہونے والے انتخابی دھاندلی نے مسئلہ
20
بلوچستان کے پہلے خشت کی بنياد ڈال دی۔
مشرف اس بات پر بضد تھا کہ وه بلوچ قوم پرستی کو جﮍ سے اکھاڑ دے گا۔ انھوں نے کشيدگی شروع
ہونے سے پہلےہی بلوچ رہنماوں کی گرفتاری کا سلسلہ شروع کرديا۔ ستمبر دو ہزار چار ميں ايک
پارليمانی کميٹی جس ميں حزب اختالف سے تعلق رکھنے والے بلوچ رہنما شامل تھے نے يہ سفارش
کی کہ مسائل کا حل گفت شنيد سے ڈھونڈا جائے ليکن حاالت بدستور بگﮍتے گئے۔ ايک ايسے وقت ميں
18

انٹرنيشنل کرائسس گروپ رپورٹ ’’پاکستان کا بگﮍتا ہوا بلوچستان تنازعہ‘‘ ستمبر ٢٠٠٦
تاريخ اجرا :دس اکتوبر ٢٠١٢
يورپی يونين کی حتمی رپورٹ برائےپاکستانی انتخابات۔
ِ
Final Report of the EU Election Observation Mission to Pakistan: National and Provincial Assembly Elections,
20
انٹرنيشنل کرائسس گروپ رپورٹ ’’پاکستان کا بگﮍتا ہوا بلوچستان تنازعہ‘‘ ستمبر ٢٠٠٦
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جب اکبر بگٹی کے ساتھ سمجھوتہ ہونے واال تھا مشرف نے جان بوجھ کر محاذ آرائی کے راستے کو
ترجيحی دی۔
جنرل مشرف نے بلوچستان کے مسئلے سے نمٹنے کے لئے اقتدارکی نچلی سطح پر منتقلی کا ايک نيا
نظام متعارف کرايا تاکہ مقامی حکومتيں صوبائی اسمبليوں کو نظر انداز کرکے اپنی بقا کے لئے مکمل
طور پر وفاقی حکومت پر انحصار کريں ۔اگرچہ حکومت نے يہ تاثر دينے کی کوشش کی کہ اس نظام
کا مقصد اختيارا ت کی نچلی سطح پر منتقلی ہے ليکن پنجاب کے عالوه باقی تمام صوبوں نے اس نظام
کو صوبائی خود مختاری کی نفی قرار ديتے ہوئےيہ تاثر ليا کہ وفاقی حکومت نے ان پر يہ نظام جبراً
مسلط کيا ہوا ہے۔ بلوچ قوم پرستوں کے لئے يہ نظام واضح طور پر ناراضگی کا با عث رہا۔
ڈيره بگٹی جو تنازعہ کا مرکز تھا ميں فوج نے مداخلت کی اور يوں عالقے کی بﮍی آبادی بے گھر
ہوگئی۔خفيہ اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ماروائے عدالت ہالکتيں ،ٹارچر،
اور غير قانونی ہالکتيں عام ہوگئيں۔ سال دوہزار چھ ميں پاکستانی ذرائع ابالغ نے ايک نئے مسئلے يعنی
جبری گمشدگيوں کی رپورٹنگ شروع کی۔
پاکستان فوج نے اکبر بگٹی کو ہالک کيااور جنرل پرويز مشرف نے ان کی ہالکت کو فيصلہ کن کاميابی
قرار ديا ليکن اس سے صرف تنازعہ مزيد بگﮍگيا۔
سويلين اختيارات کا سراب
بلوچستان ميں جنرل مشرف کے بعد کا دور سال دوہزار آٹھ ميں ان کی صدارت کے باقاعده خاتمے سے
پہلے ہی شروع ہوگيا۔ نئے حاالت ميں فوجی طاقت کے استعمال کے مقابلے ميں سياسی طرائق زير
استعمال نہيں الئے گئے اور افہام و تفہم کے سامنے سيکورٹی فورسز کی موجودگی غالب رہی۔
نواب بگٹی کی ہالکت کے پيش نظر قوم پرستوں نے سال دوہزار آٹھ کے انتخابات کے بائيکاٹ کا فيصلہ
کيا جس سے بﮍے پيمانے پر دھاندلی کے دروازے کھل گئے۔جب ستمبر دوہزار گياره ميں اليکشن
کميشن آف پاکستان نے انتخابی فہرستوں کی جانچ پﮍتال کی تو پتہ چال کہ بلوچستان ميں دوہزار آٹھ کے
انتخابات ميں  ۶۵فيصد ووٹ جعلی پﮍے تھے۔ جلد ہی سيکورٹی اسٹبلشمنٹ کے قريب رہنے والی وه
تمام جماعتيں جن کی ملک کے ديگر حصوں ميں ايک دوسرے کے ساتھ نہيں بن پارہی تھی يکدم ايک
دوسرے کے اتحادی بن گئيں اور صوبے ميں ايک ايسی حکومت قائم کی گئی جس ميں حزب اختالف
برائے نام رہی اور صوبائی حکومت سے کبھی پوچھ گچھ نہيں ہوئی کہ وه سرکاری پيسہ کيسے خرچ
کررہی تھی۔ صوبائی اسمبلی ميں ايک رکن کو چھوڑ کر باقی تمام اراکين کو وزارتيں سونپ دی گئيں
جس سے بد عنوانی کے غير معمولی دروازے کھل گئے اورصوبے ميں جاری سياسی بحران کے
21
خاتمے کے لئے وفاقی حکومت کی جو کوششيں تھيں انھيں دھچکا لگا۔

دا فريس ان بلوچستان ،پاک ميڈيا ،فروری ٢٠١٣ ،٨

21

12

وفاقی حکومت نے مزيد کوششيں کيں کہ خطے ميں کشيدگی کم کی جائے۔ فروری دوہزار آٹھ ميں منعقد
ہونے والے عام انتخابات کے فوری بعد پاکستان پيپلز پارٹی نے رياست پاکستان کی جانب سے بلوچستان
ميں کئے گئے زيادتيوں پر معافی مانگی۔سال کے آخر ميں نو منتخب صدر آصف علی زرداری نے اس
بات پر زورديا کہ بلوچستان کے ماضی کے زخموں پر مرہم رکھا جائے اور وفاق پر )صوبہ کا(
اعتماد بحال کيا جائے۔
آخر کار اکتوبر دوہزار نو ميں شہيد بينظير بھٹو مفاہمتی کميٹی برائے بلوچستان نےاپنی رپورٹ پيش کی
تعمير نواور وسائل کی تقسيم
جس کے تحت بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ مصالحت ،صوبائی اداروں کی
ِ
22
کے نئے فارمولےپر زور ديا گيا۔
نومبر دوہزار نو کے شروع ميں حکومت نے صوبے کو زياده خود مختاری دينے کا وعده کيا۔ چوبيس
اکتوبر کو حکومت نے بلوچستان کو مزيد خود مختاری دينے سے متعلق انتاليس صفحات پر مشتمل بل
يعنی’’بلوچستان پيکيج‘‘ پارليمان ميں پيش کيا۔بل کے متن ميں سياسی جالوطن ہونے والے رہنماوں کی
واپسی،جيل ہونے والے سياسی کارکناں کی رہائی ،اہم عالقوں سے فوج کے انخال اورقومی وسائل کی
تقسيم کے فارمولے کی اصالح ،روزگار کےمواقع پيدا کرنےاور صوبے کے وسائل پر بلوچستان کے
23
زياده کنٹرول کی سفارش کی گئی تھی۔ دسمبر دوہزار نو ميں پارليمان نےيہ متن منظور کرليا۔
بلوچستان پيکج نے بلوچوں کے شروع کے تمام مطالبات تسليم کئےجس ميں متنازعہ مسائل مثالً سياسی
کارکناں کی رہائی ،جالوطن رہنماوں کی واپسی،الپتہ افراد کے معاملے کی تحقيق اورعدالتی تحقيقات
اور ديگر امورسے متعلق شقيں بھی شامل کی گئيں۔ اس ميں صوبے کے معاشی مسائل سے متعلق شقيں
شامل تھيں۔ اس کے تحت وعده کيا گيا کہ صوبے کو اضافی فنڈز فراہم کئے جائيں گے اورروزگار کے
سولہ ہزار مواقع پيدا کئے جائيں گے۔
چوں کہ قوم پرست زياده خود مختاری کی توقع کررہے تھے تو انھوں نےفوری طور پر اس حکومتی
حتی کہ جونستبا ًنرم گير قوم پرست تھے انھوں نے بھی حکومت کی
منصوبے کو مسترد کرديا۔ ٰ 24
سفارشات کو بلوچوں کی آنکھوں ميں دھول جھونکنے کے مترادف قرارديا اور کہا کہ اس کے پس پرده
حکومت قوم پرستوں کے خاتمے کے لئے اپنے منصوبہ پر کار مند رہے گی۔ دسمبر دوہزار نو تک تمام
قوم پرستوں نے باضابطہ طور پر حکومت کی سفارشات کو رد کرديا۔ اب وه بلوچستان کے لئے حق
خود اراديت کا مطالبہ کرنے لگے۔ بلوچستان پيکج پر کبھی عمل درآمد نہيں ہوا۔
سال دوہزار دس ميں بلوچستان کا بجٹ دوگنا کردی گياا اور فوری طور پر گيس ريونيو کے مد ميں
واجب االداايک سو چاليس ملين روپےصوبےکو واپس کردئيے۔ 25ايک صحافی کے مطابق صوبائی
22

بلوچستان ميٹرز ،ڈان  ٢٨اکتوبر ٢٠١٣
آغاز حقوق بلوچستان :ايک جائزه‘‘
’’
رپورٹ:
کی
ڈويلپمنٹ
ليجسليٹو
آف
انسٹيٹيوٹ
پاکستان
لئے،
پيکج کے بارے ميں مزيد جاننے کے
ِ
ديکھيں ،دسمبر دو ہزار نو
24
ساوتھ ايشين ميڈيا نيٹ ورک ’’ :پاکستان :بلوچ قوم پرست کہتے ہيں کہ يہ نسل کشی کا ايک منصوبہ ہے‘‘ ٦،دسمبر دو ہزار نو
25
ہيومن رائيٹس واچ ’’ ،ہم تشد د اور مارسکتے ہيں اور تمہيں کئی سالوں تک اپنے قبضے ميں رکھ سکتے ہيں۔‘‘جوالئی ٢٠١٢
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حکومت کے اراکين نے يہ رقم اپنی جيبوں ميں ڈال دی اور فضول منصوبوں پر خرچ کی اور يوں اس
26
سے قوم پرستوں کی ناراضگی ختم کرنے ميں کوئی مدد نہ مل سکی۔
سچ تو يہ ہے کہ حکومت نے بلوچستان کی معيشت کو بہتر بنانے کی خاطربہت کم اقدامات اٹھائے
ہيں۔وفاقی حکومت نے صوبے کے لئے زياده پيسے مختص کئے ہيں ليکن لگتا ہے کہ يہ رقم صيح ہدف
تک پہنچ نہيں پارہی ہے۔ صنعتيں تباه ہوگئی ہيں اور چند سال پہلے آنے والے قحط سالی سے نمٹنے
کے لئے آبپاشی کےاضافی منصوبے نہيں ہيں۔اساتذه اور ديگر پيشہ وارانہ افراد صوبہ چھوڑ چکے ہيں
27
جب کہ صحت اور صفائی کی سہوليات پر کوئی توجہ نہيں دی جارہی ہے۔
صوبائی حکومت نے اپنے آپ کو تمام ذمہ داريوں سے بری الذمہ قرارد يا ہے۔ اگست دوہزارباره کو
پاکستان کميشن برائے انسانی حقوق نے بتايا کہ صوبے ميں حکومت ’’ کہيں بھی نظر نہيں
آتی‘‘۔حکومت اپنے کئ اجالس صوبے کے باہر منعقد کرتی ہے۔ غير سرکاری اور ترقياتی ادارے بھی
اپنے اسٹاف کو درپيش سيکورٹی خدشات کے پيش نظرصوبے سے نکل رہے ہيں جب کہ سرحد کے
دونوں اطراف ميں منشيات کا کاروبار اور اغوا برائے تاوان کے واقعات ميں بتدريج اضافہ ہورہا ہے۔
صوبے کا سماجی ڈھانچہ باضابطہ طور پر تباه ہوگيا ہےاوراس کے نتيجے ميں صرف سخت
گيرعناصر باقی ره گئے ہيں۔ جنوری دوہزارتيره کو نوئے شعيوں کی ہالکت کے بعد وفاقی حکومت نے
اعلی نواب اسلم رئيسانی کی برطرف کرديا اور صوبے ميں گورنر راج
شعيوں کے دباوميں آکر وزير
ٰ
نافذ کيا۔ ) بلکہ صوبے کو ايک طرح سے فوج کے حوالے کيا گيا کيوں کہ گورنرکو اختيار حاصل تھا
کہ وه صوبے ميں امن و امان کی صورت حال سے نمٹنے کے لئے کسی وقت بھی فوج کی مدد طلب
28
کرے(۔
بلوچستان اب ايک اور سياسی کشيدگی کا شکار ہے۔ سياسی جماعتوں کی کوشش ہے کہ صوبے سے
گورنر راج کا خاتمہ کرايں اور ايک نئی حکومت تشکيل ديں۔ وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری
ہيں ليکن يہ واضح نہيں کہ ايک نئی حکومت قائم ہوگی اور اس کی سربراہی کون کرے گا۔ اس سے
زياده اہم سوال يہ ہے کہ آيا نئی حکومت صوبے ميں جاری تشدد کو روک سکے گی يا نہيں۔
جبربطو ِر پاليسی

چند سالوں سے حکومت کے بلوچستان ميں جبری پاليسی کے حکمت عملی ميں تبديلی آئی ہے29۔ فوجی
آپريشن تو رک گئ ہے ليکن صوبے بھر سے لوگ اغوا اور ہالک ہوئے ہيں۔ کئی لوگوں کی مسخ شده
الشيں ملی ہيں جنھيں ’’ مارو اور پھينک دو‘‘ کی پاليسی کا نام ديا گيا ہے۔ ان کارروائيوں کا
مقصدصوبے کو اپنے قابو ميں رکھنا اوراس پر رياست کا تسلط قائم کرنا ہے۔
26
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انسانی حقوق کميشن آف پاکستان کی  ٣٠اگست  ٢٠١٢کی رپورٹ ’’ بلوچستان ميں اميد ،خوف اور ناراضگی‘‘
28
الجزيرا ١۴ ،جنوری ’’: ٢٠١٣ ،شعيہ ہالکتوں پر بلوچستان ميں اہلکار برطرف‘‘
29
اس سلسلے ميں ديکھيں مير محمد علی تالپور کی تحرير’’ الجيرز کی جنگ ِ فتح‘‘ ڈيلی ٹائمز ٢۵ ،اپريل ٢٠١٠
27
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جو افرادبلوچستان ميں پاکستان فوج کے ہاتھوں الپتہ ہوئے ہيں ان کی مخصوص تعداد واضح نہيں ہے۔
ٰ
دعوی کرتے ہيں جب کہ سال دوہزار آٹھ ميں وزير داخلہ رحمن ملک
بلوچ قوم پرست ’’ہزاروں‘‘ کا
نے گياره سو اور جنوری دوہزار گياره ميں بلوچستان کے وزيرداخلہ ظفر ﷲ زہری نے کہا تھا کہ
30
صرف پچپن افراد الپتہ ہيں۔
گياره ستمبر ده ہزار باره کو ايکسپريس ٹربيون ميں شائع ہونے والے ايک اداريہ ميں کہا گيا کہ جنوری
دو ہزار گياره سے ستاون افراد دکی الشيں ملی ہيں۔ اگست دوہزار باره کو پاکستان کميشن برائے انسانی
حقوق نے کہا کہ جنوری دو ہزار سے لے کر باره مئی دوہزار باره تک اس نے ايک سو اٹھانوے الپتہ
افراد کے کيسز کی تصديق کی ہے جن ميں سے ستاون کی الشيں صرف سال دوہزار باره ميں ملی
31
ہيں۔
پاکستانی ذرائع ابالغ اور بين االقوامی تنظيموں نے چند کيسز کے اچھے طريقے سے کوائف جمع کئے
ہيں۔ ہيومن رائٹس واچ پاکستان کميشن برائے انسانی حقوق کی اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ اس بات
ميں بہت کم شک کی گنجائش ہے کہ جبری گمشدگيوں کے بيشتر واقعات ميں پاکستان کے خفيہ ادارے
32
اور فرنٹير کور ملوث ہيں جو يہ کارروائياں مقامی پوليس کی مدد سے کرتی ہيں۔
ايک واقعے کی بالخصوص پاکستان اور غير ملکی سطح پر تشہير ہوئی ہے33۔ تيره اپريل دو ہزار نو کو
تين سياسی کارکن بشمول بلوچ نيشنل موومنٹ کے صدر غالم محمد بلوچ کو ان کے وکيل کے دفتر
سے عدالت کے احاطے سے تربت ميں اغوا کيا گيا۔ 34اغوا اسی روز پيش آيا جب انسداد دہشت گردی
کی ايک عدالت نے ان کے خالف تمام مقدمات ختم کرديئے تھے35۔ ان کی الشيں چھ دن بعد شہر سے
چاليس کلوميٹر دور ايک پہاڑی عالقے ميں مليں۔ ان تين کارکناں کی ہالکت سے ايک نئے سفاکانہ
پاليسی کی عکاسی ہوئی اور اس سے مارو اور پھينک دو کی کارروائيوں کا بھی آغاز ہوگيا۔ اس کے
بعد ان واقعات ميں بدستور اضافہ ہوتا گيا۔
سياسی کارکناں اور مزحمت کاروں کے عالوه متاثرين ميں وه لوگ بھی شامل ہوگئے جو شدت پسندوں
کے حامی ،مشتبہ قوم پرست ،طلبہ ،اساتذه ،وکال ،صحافی اور ديگر پﮍھے لکھے لوگ تھے۔ اس کے
نتيجے ميں کئی پيشہ وارانہ افراد صوبہ چھوڑ کر پاکستان کے ديگر حصوں ميں چلے گئے ہيں اور اس
سےبلوچستان کے مستقبل پر مزيد سواالت ابھر کر سامنے آئے ہيں۔
اگرچہ فوج اور خفيہ ادارے ان الزامات کی ترديد کرتے ہيں ليکن پاکستانی ذرائع ابالغ کا کہنا ہے کہ
بلوچستان ميں ايسے ڈيتھ اسکواڈقائم کئے گئے ہيں جو بنگلہ ديش کی جنگ ميں پاکستان فوج نے البدر
30

ہيومن رائيٹس واچ ’’ ،ہم تشد د اور مارسکتے ہيں اور تمہيں کئی سالوں تک اپنے قبضے ميں رکھ سکتے ہيں۔‘‘جوالئی ٢٠١٢
31
انسانی حقوق کميشن آف پاکستان کی  ٣٠اگست  ٢٠١٢کی رپورٹ ’’ بلوچستان ميں اميد ،خوف اور ناراضگی ‘‘
32 32
ہيومن رائيٹس واچ ’’ ،ہم تشد د اور مارسکتے ہيں اور تمہيں کئی سالوں تک اپنے قبضے ميں رکھ سکتے ہيں۔‘‘جوالئی ٢٠١٢
ً 33
ايضا
34
ان کے ساتھ باقی دو کارکن تھے ان ميں سے اللہ منير کا تعلق بلوچ نيشنل موومنٹ اور شير محمد کا تعلق بلوچ ری پبلکن پارٹی سے تھا۔
35
سليم شاہد ،روزنامہ ڈان ،دس اپريل  ’’ ،٢٠٠٩بلوچستان ميں قوم پرست رہنماوں کے قتل کے خالف ہنگامہ‘‘۔ واضح رہے کہ غالم محمدان
مذاکرات ميں شامل تھے جن کا مقصد اقوام متحده کے ادراه برائے مہاجرين کے اغوا ہونے والے کوئٹہ دفتر کے ڈائريکٹر جان سوليکی کی
بازيابی تھی۔
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اور الشمس کی صورت ميں قائم کی تھيں۔ 36ان تنظيموں ميں کرايہ کے بلوچ قاتلوں کو بھرتی کيا گيا
ہے۔ خفيہ اداروں نے يہ ڈيتھ اسکواڈ اس لئے قائم کئے ہيں کہ مری ،بگٹی اور مينگل کا مقابلہ کيا جائے
اور ان کی روز مره کی سرگرميوں ميں خلل ڈاال جائے۔ شايد پاکستان قبائلی سربراہان کے مقابلے ميں
ايک ايسے بلوچ نمائندے کو سامنے الئےجو مکمل طور پر اسالم آباد کا وفادارہو۔ مزحمت کاروں نے
بھی جو حربے اختيار کئے ہوئے ہيں وه بھی ناقابل پسند ہيں کيوں کہ ان حربوں سے وه بھی لسانی
بنيادوں پر قتل و غارت کررہے ہيں۔شروع کے دنوں ميں بلوچ لبريشن آرمی نے صرف سيکورٹی
فورسز ،رياست اور ايجنسيوں کو پنجاب کی باالدستی کی عالمت سمجھ کر نشانہ بنايا ليکن عام پنجابی
شہريوں کو نشانہ نہيں بنايا۔
جب مزحمتی تحريک کی سياسی قيادت کو مٹادياگيا تو اس کےبعدشدت پسندوں نےعام شہريوں کو بھی
نشانہ بنايا۔ خير بخش مری جيسے سياسی شخصيات کے غير ذمہ دارانہ بيانات نے بلوچستان کے
سياسی ماحول کو مزيد بگاڑديا جب انھوں نے کہ ميں ’’سور کے ساتھ ره سکتا ہوں ليکن پنجابی کے
ساتھ نہيں‘‘۔ 37جوالئی دوہزار باره کو اخبارات نے تربت کے عالقے ميں اٹھاره لوگوں کے ہالکت کی
خبر دی جن ميں سے بيشتر پنجابی تھے۔ 38واقعے کی ذمہ داری بلوچ لبريشن ٹائيگرز نے قبول کی
جس کا نام پہلے کبھی نہيں سنا گيا تھا۔
حتی کہ بلوچ شدت پسندوں نے
اندرونی اختالفات کی وجہ سے قوم پرست کيمپ خود تقسيم ہوگئی ہے۔ ٰ
غير قوم پرست بلوچوں کو بھی قتل کيا ہے۔

لسانی شناخت کا توڑ:بلوچستان ميں اسالمائزيشن

36

محمد اکرم’’ ،بلوچ رہنماوں نے اپنے مطالبات تو کردئيے ہيں۔ آيا کوئی سن رہا ہے؟‘‘ روزنامہ ڈان ٢٨ ،ستمبر ٢٠١٢ ،
37
ملک سراج اکبر’’ ،بلوچ قومی تحريرک کے نئےرخ‘‘ صفحہ ،٣١٣
مير محمد علی تالپور’’ ،محض ايک رسم‘‘  ٨جوالئی ٢٠١٢ ،۔ اس ضمن ميں اسی تاريخ کے ڈان،دا نيوز ،ڈيلی ٹائمز ،نيشن اور ايکسپريس
ٹربيون بھی ديکھے جاسکتے ہيں۔
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38

پاکستان ميں فوجی حکومتوں نے لسانی شناخت کے خاتمے کے لئے صوبوں ميں آبادی کے تناسب کو
بگاڑ ديا ہے يا وہاں مذہبی انتہاپسندی کو پروان چﮍھايا ہے تا کہ لسانی شناخت کی جگہ ايک مشترکہ
مذہبی شناخت لے لے۔بلوچستان ميں يہ کوئی نئی بات نہيں ہے۔ انيس سو اکہتر ميں پاکستان نے بلوچوں
کو اپنے ہی صوبے ميں کمزور کرنے کی خاطر پشتون عالقوں کو بلوچستان سے جوڑا۔ انيس سو ستر
کے اواخر ميں صوبہ سرحد يا اب خيبر پختونخواه کے بعد بلوچستان جنرل ضيا الحق کے
اسالمائزيشن حکمت عملی کا نشانہ بن گيا۔ تب سے يہ عالقہ مرکزيت کے تمام پاليسوں کا الزمی جز بن
گيا ہے۔ بھٹو حکومت کے خاتمے سے لے کر جنرل مشرف کی اقتدار ميں آمد تک پاکستان کی
بلوچستان پاليسی ميں خاطر خواه تبديلی ديکھنے ميں آئی جن ميں سے چند اب بھی عياں ہيں۔
جنرل ضيا کی مذہبی پاليسی دراصل )بلوچ( مزحمت کے خالف ايک ہتھيار تھی۔ جنرل ضيا نے
سرکاری طور پرپاکستان کے لئے ايک ايسا سياسی نظام تجويز کيا جو کہ اسالم سے مطابقت رکھتا ہو۔
فوجی آمر نے اسالمی نظرياتی کونسل کی تشکيل نو کی جو کہ ايک ايسا مشاورتی اداره تھا جس کا
واحدمقصدايک اسالمی نظام حکومت تشکيل دينا تھا39۔اس نے حدود قوانين متعارف کرائے جن کے تحت
زنا ،جنسی زيادتی اور چوری کے حوالے سےنئی سزائيں تجويز کی گئيں۔انھوں نے شرعی عدالتيں قائم
کيں جن کا مقصد اس بات کو يقينی بنانا تھا کہ تمام قوانين اسالم کے عين مطابق تھے۔ انيس سو چھياسی
ميں
ناموس رسالت کا ايک قانون متعارف کيا گيا۔ بلوچستان اور پاکستان کے ديگر ديہی عالقوں ميں
ِ
اسالمائزيشن کے ساتھ ہی مذہبی علما کی آمد ،مدارس کا قيام اور اسکولوں کے نصاب کو اسالم کے
مطابق ہم آہنگ کرنے کا سلسلہ شروع ہوگيا۔
يحی خان نے بھی اپنی
يہ پاليسياں قطعا نئی نہيں تھيں۔ اس سے قبل فوجی آمروں ايوب خان اور ٰ
حکومتوں کو قانونی طور پر جائز ثابت کرنے کی خاطر مذہبی عالمات استعمال کئے۔ذولفقار علی بھٹو
نے بھی سياسی مجبوريوں کے آڑ ميں يہی سب کچھ کيا۔ برطانوی منتظمين کی طرح پاکستان کی
حکومت ميں رہنے والے اشرفيہ نے بھی ملک کی اکثريت کو جاہل اور پس مانده تصور کيا جنھيں وه
سمجھتے تھے کہ مذہبی جذبات کے سہارے اپنے تابع کيا جاسکتا ہے۔ وه سمجھتے تھے کہ ايک
اسالمی رياست قدرتی طور پر پاکستانی عوام کی اکثريت کی خواہشات کی ترجمانی کرتی ہے۔

39

جان ايل ايپوسٹو ’’ ،اسالمی نظريہ اورپاکستانی سياست‘‘
مارکس ڈيچسٹ’’ ،پاکستان ميں فوجی اسالمائزيشن‘‘ جوالئی ١٩٩۷

40
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تاہم جنرل ضيا الحق اپنے تما م پيش روں سے آگے نکل گئے اگرچہ نظرياتی حوالے سے نہيں۔ اس
بات سے قطع نظر کہ ان کے اپنے ذاتی مذہبی خياالت کيا تھے ايک بات طے ہے کہ انھوں نےمذہب کو
اپنے مفادات کی خاطر آخری درجے تک استعمال کيا کيوں کہ وه اپنے پيش روں کے مقابلے ميں زياده
کٹھن سياسی حاالت ميں گھيرے ہوئے تھے۔ وه سمجھتے تھے کہ عام پاکستانی فطری طور پر مذہبی
ہے اور ايک اسالمی رياست اس کے خواہشات کے مطابق ہوگا۔ چند سال قبل ملک کے ٹوٹنے اور
مشرقی پاکستان کا بنگلہ ديش کے بننے کے بعد بلوچستان کا مسئلہ پيدا ہونے کے بعد فوجی حکومت
کو لگا کہ اسالم ايک ايسی قوت ہے جو ملک کوآپس ميں جوڑ سکےگی۔
انيس سو اسی کے شروعات ميں اسالم کا فروغ خاص طور پر دراصل بنگلہ ديش کی عليحدگی کے
جواب ميں شروع ہوا کيو ں کہ وه )بنگلہ ديش کی جدائی( اب بھی پاکستانی پاليسی سازوں کو ياد رہتی
ہے۔ ضيا نے کوشش کی کہ بلوچوں اور ديگر قوميتوں کو اسالمی شناخت ميں جذب کرے۔ليکن بلوچ
ثابت قدم رہے اور جن جن عالقوں ميں بلوچوں کی اکثريت آباد تھی وہاں پاکستان کی اسالمی پاليسياں
ناکام ہوگئيں۔ تاہم يہ کوششيں ہميشہ کے لئے وفاقی حکومت کے ديرپابلوچستان پاليسی کا حصہ رئيں۔
ضيا نےجالوطن بلوچ قوم پرست رہنماوں کے ساتھ ضروری سمجھوتے کئے جس کے نتيجے ميں
بلوچستان عارضی طور پر پرامن رہا۔ اس دوران بلوچستان کے پشتون عالقوں ميں مذہبی جما عتيں
مضبوط ہوگئيں جس کی ايک وجہ سوويت يونين کے افغانستان کے نتيجے ميں پشتون عالقوں ميں
مہاجرين کی تعداد ميں غيرمعمولی تعداد ميں بلوچستان آنا تھا۔
جنرل مشرف اپنی روشن خيال اعتدال پسندی کے دعووں اور صوبوں کی شکايات کو ختم کرنے کے
وعدوں کے باوجود اسالمائزيشن کے حوالے سے ضيا کی پاليسوں کے نقش و قدم پر چلتے رہے)
اگرچہ ان کی صوبائی پاليسی بﮍی حد تک ايوب خان اور ذولفقارعلی بھٹو سے ليا گيا تھا(۔

41

مشرف حکومت نے وزارت مذہبی امور کے زير اہتمام بلوچستان ميں مدارس کے قيام کی حوصلہ
افزائی کی تاکہ بلوچ عالقوں ميں مدارس پروان چﮍھيں کيوں کہ بلوچوں نے سختی سے مالوں کی
مخالفت کی۔ نئے مدارس سيکولر تعليم کی قيمت پر آئے جس کے نتيجے ميں مالوں کے اثر ورسوخ
ميں اضافہ ہوا جس پر بلوچ اور پشتون قوم پرست بہت ہی ناخوش تھے۔ دنوں )بلوچ اور پشتون(
ت مذہبی امور کو ختم کيا جائے۔
تحاريک نے مطالبہ کيا ہے کہ وزار ِ
اس سلسلے ميں ديکھيں ،انٹرنيشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ ’’ ،پاکستان کا بگﮍتا ہوا بلوچستان تنازعہ‘‘
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دلچسپ بات يہ ہے کہ مذہبی قوتوں کے بﮍھتے ہوئے اثر و رسوخ کے پيش نظروفاقی حکومت نے بين
االقوامی قوتوں کی توجہ حاصل کرنے کی خاطر يہ گمراه کن مہم شروع کی کہ بلوچ قو م پرستوں کا
تعلق اسالمی دہشت گردوں سے ہے اور ان کی وجہ سے خطے ميں بنياد پرستی کے پھيلنے کے
خطرات ہيں۔ذرائع ابالغ ميں شائع ہونے والی رپورٹس ميں القاعده ،طالبان اور بلوچ قوم پرستوں کی
طرف سے کی جانے والی کارروائيوں کو ايسے ديکھايا گيا گويا وه ايک دوسرے سے منسلک ہيں۔
اسی طرح اس گمراه کن مہم کے ذريعے بلوچ تحريک کو ايک ايسے وقت ميں ايران کے اسالمی انقالب
کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی جب امريکہ اور يورپ بﮍی سختی سے تہران کے جوہری عزائم
کی مخالفت کر رہے تھے۔
فرقہ واريت کا غير معولی عروج
قوم پرستوں اور اسالمی جماعتوں کے درميان جو اختالفات ضيا الحق کے دور اقتدار ميں شروع ہوئيں
اور ان کے بعد آنے والے حکومتوں ميں بھی جاری رئيں نظرياتی بنياد پر نہيں تھيں۔ اس کو فوجی
حکومتوں نے نظرياتی شکل اس لئے دی ہوئی تھی کہ لسانی شناخت کا خاتمہ کيا جائے اور تمام
اختيارات مرکزی حکومت کے حوالے کئے جائيں۔ بلوچستان ميں اسالمائزيشن کو مسترد کرنے کا
مطلب خود اسالمی نظريہ کی مخالفت کرنے کے مترادف نہيں تھا بلکہ اس کا مقصد اختيارات کے
مرکزيت اور مرکز کی باالدستی کی مخالفت کرنا تھا۔
اسی طرح بلوچ قوم پرستوں نےاسالمائزيشن کی پاليسوں کو نظرياتی بنيادوں پر مسترد نہيں کيا بلکہ
انھيں پتہ تھا کہ اس کے پس پرده اور عزائم ہيں جن کے ذريعے رياست چاہتی تھی کہ لوگوں کو اسالم
آباد کی پاليسوں کا حامی بنا لے۔ تاہم ان دنوں اسالمائزيشن کاعمل بلوچستان ميں بﮍی تبديلی ديکھ رہی
ہے۔بلوچستان ميں القانونيت کے ماحول سے فائده اٹھاتے ہوئے ديوبندی مدارس سے منسلک فرقہ وارانہ
تنظيموں نے آگے بﮍھ کر خطے ميں اپنی سرگرميوں ميں ا ضافہ کيا ہے اور بﮍی حد تک شدت پسندی
پھياليا ہے۔ چند سالوں ميں ايک ايسے صوبے ميں جو اپنی سيکولر روايات کی وجہ سے جانا جاتا تھا
وہاں فرقہ وارانہ قتل و غارت ميں بے پناه اضافہ ہوا ہے۔
مشرف کے دور حکومت ميں بلوچستان ميں متحده مجلس عمل کی حکومت کی معاونت سے طالبان کی
موجودگی کو مضبو ط بنايا گيا۔صوبہ بﮍی تيزی سے فرقہ وارانہ تنظيموں کے جوڑ توڑ کا مرکز بن
لشکر
چکا ہے۔کہا جا تا ہے کہ افغان اور پاکستانی طالبان ) تحريک طالبان بلوچستان( ،القاعده،
ِ
19

جھنگوئی ،سپاه صحابہ پاکستان  ،اماميہ اسٹوڈنٹس آرگنائزيشن اور سپاه محمد صوبہ ميں موجود ہيں۔ ان
کی موجودگی کی ايک وجہ يہ بھی ہے کہ پاکستان کی سيکورٹی اسٹبلشمنٹ انھيں پنجاب سے نکال کر
بلوچستان کی طرف دھکيل رہی ہے اور دوسری وجہ جزوی طور پر ديوبندی مدارس کا وسيع نيٹ
ورک ہے۔ 42اس کے عالوه يہ ستر کی دہائی ميں وفاقی حکومت کی طرف سے اسالمائزيشن کو فروغ
دينے کا نتيجہ ہے۔ چند تجزيہ نگار کہتے ہيں کہ بلوچستان ميں قائم افغان مہاجرين کے کيمپ طالبان
43

کے لئے نئے جنگجو بھرتی کرنے کا ايک اہم ذريعہ ہيں۔

بلوچستان کی فرقہ وارانہ تنظيميں بدستور ايک دوسرے کے ساتھ بﮍھتی اور پھيلتی جارہی ہيں اور ان
کے درميان ڈرامائی انداز ميں تعاون ميں اضافہ ہورہا ہے۔ سپاه صحابہ پاکستان کو بلوچستان ميں بﮍی
حمايت حاصل ہے۔ اگرچہ اس پر حکومت نے دو مرتبہ پابندی عائد کی ہے ليکن اس کے باوجود يہ
لشکر جھنگوئی کے دہشت گردوں کو زمينی معاونت فراہم کرتی ہے۔ يہ تنظيم عثمان کرد اور
تنظيم
ِ
لشکر جھنگوئی کے ساتھ
لشکر محمد نے
قاری حئی گرپوں کے نام سے کارروائياں کرتی ہے۔کالعدم
ِ
ِ
آپريشنل تعلقات قائم کئے ہيں جب کہ اس کے عالوه حرکت المجاہدين اور حرکت اسالمی جيسی تنظيموں
کے بﮍے حصے بھی ا س ميں شامل ہوگئے ہيں۔ اماميہ اسٹوڈنٹس آرگنائزيشن کا شعيہ نوجوانوں اور
شعيہ سياست پر خاصہ اثر و رسوخ ہے اور يہ تنظيم بھی فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دينے ميں بھی اپنا
44

کردار ادا کرتی ہے۔

سب سے قابل تشويش امر بلوچستان ميں مذہبی انتہاپسندی کے بدلتے ہوئے رجحانات ہيں۔ پشتون عالقوں
کے مقابلے ميں بلوچ عالقہ ماضی قريب ميں بﮍا سيکولر مانا جاتا تھا ۔ آج تبليغی جماعت پشتون عالقوں
کے باہر اپنی سرگرمياں منعقد کرتی ہے۔ لشکر جھنگوئی بلوچ عالقوں سے بھرتی کر رہی ہےاور
بلوچستان ميں تنظيم کے پانچ اہم ترين رہنما بلوچ ہيں۔
جنرل مشرف کے بعد بلوچستان ميں حاالت مزيد خراب ہوگئے کيوں کہ مذہبی سرگرمياں اور سياست
انتہاپسند ی ميں بدل گئے۔ جمعيت علمااسالم صوبائی حکومت کو تو نہيں چالرہی ليکن مذہبی انتہا پسند
جماعتيں فوج کی صوبائی پاليسی کا اٹوٹ حصہ بن چکی ہيں۔

42

محمد عامر رانا ’’ ،پھيلتا ہوا اتحاد‘‘ ،دا نيوز انٹرنيشنل ،٢٩ ،جوالئی ٢٠١٢
صفدر سائل اور عبدالباسط ’’ ،بلوچستان ميں تنازعہ اور بد امنی‘‘ ،پاکستان انسٹيٹيوٹ فار پيس اسٹڈيز ،اکتوبر  ،دسمبر ٢٠١٠
44
’’بﮍھتا ہوا اتحاد‘‘ فرائيڈے ٹايمز ٣اگست ٢٠١٢
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بلوچستان ميں فرقہ وارانہ واقعات بﮍی تيزی سے بﮍھ رہے ہيں جن کا ہدف زياده تر اوقات ہزارگی
بولنے والےاور شعيہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ہزاره برادری کے لوگ ہيں جو کہ افغانستان اور
پاکستان ميں رہتے ہيں۔يہ مسئلہ پاکستان ميں نيا نہيں ہے۔ سال انيس سو اٹھانوے سے لے کر سال دوہزار
نو تک سات سو ہزاره کو قتل کيا گيا ليکن سال دوہزار دو تک بلوچستان ميں اس طرح کے کم واقعات
پيش آتے تھے۔ جب مشرف نے سپاه صحابہ پاکستان اور جيش محمدپر پابندی عائد کی تو يہ تنظيميں
بلوچستان ميں جانے پر مجبورہوگئيں جہاں انھوں نے طالبان جنگجووں کے ساتھ اپنے روابط قائم کر
لئے۔
جنوری دوہزار نو ميں ہزاره ڈيموکريٹک پارٹی کے چئيرمين کی ہالکت کے بعد ہزاره کی ٹارگٹ کلنگ
ميں اضافہ ہوا۔ بيس ستمبر دوہزار گيار ه کو بيس شعيہ زائرين جو ايران جارہے تھے کو مستونگ کے
عالقے ميں ان کے اہل خانہ کے سامنے گولياں مارکر ہالک کيا گيا۔تين روز بعد تين اور ہزاره کوئٹہ
سے باہر ہالک کئے گئے جب کہ چار اکتوبر کو تيره ہزاره کو بس سے گھسيٹ کر نکاال گيا اور گولياں
مار کر ہالک کرديا گيا۔ يہ سلسلہ سال دوہزار باره ميں متواتر جاری رہا۔

45

صرف شعيہ ہی فرقہ وارانہ گروہوں کے اہداف ميں شامل نہيں ہيں بلکہ لشکر جھنگوئی نے بلوچ قوم
پرست رہنما حبيب جالب بلوچ کو بھی قتل کيا۔ دلچسپ بات يہ ہے کہ لشکر جھنگوئی شعيوں کے قتل
سے انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مقصد دراصل بلوچ برادری کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ کچھ
رہنما اپنی کارروائيوں کو دفاعی قرار ديتے ہيں اور کہتے ہيں کہ وه ان لوگوں کے خالف کرتے ہيں
46

جنھيں غير ملکی خفيہ اداروں کی حمايت حاصل ہے۔

کچھ تجزيہ نگار کہتے ہيں کہ سپاه صحابہ اور لشکر جھنگوئی کو سرکاری تحفظ حاصل ہے۔ يہی وجہ
ہے کہ وه بﮍے شہروں ميں جلسے جلوس منعقد کرتے ہيں اور کھلے عام اسلحہ کی نمائش بھی کرتے
ہيں۔ زياده تر حملے ان جگہوں ميں پيش آتے ہيں جہاں فرنٹئير کور سختی سے موجود ہے۔ فرقہ وارانہ
کارروائيوں ميں اس لئے اضافہ ہوا ہے کہ ان تنظيموں کو پکﮍے جانے کا کوئی خوف و خطر نہيں ہےا
ور ان کے لئے ہر جگہ کارروائی کرنے آسان ہوگيا ہے۔ 47پوليس اور عدالتوں کے پاس يہ صالحيت

ہما يوسف’’ ،فرقہ وارانہ تشدد :پاکستان کو درپيش سب سے بﮍا سيکورٹی خطره‘‘نورف سوسائٹی ،مئی ٢٠١٢
46
سيد شعيب حسن ’’ ،بلوچستان ميں فرقہ وارانہ انتہاپسندی کا فروغ‘‘ ،ڈان ١١ ،اپريل ٢٠١٢ ،
47
کٹجا رکونين’’ ،سکٹ ان اسٹون‘‘ ،ہيرالڈ ١٦ ،اکتوبر٢٠١٢ ،
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ہی نہيں ہے کہ وه فرقہ وارانہ قتل و غارت ميں ملوث افراد کو پکﮍ کر ان کے خالف مقدمات چالئيں
اور انھيں سزائيں ديں۔ خفيہ ادارے بھی انھيں کارروائی کرنے سے نہيں روک پاتيں۔
شعيہ رہنما خفيہ اداروں کے ساتھ ساتھ صوبائی بلوچ حکومت کے اہم اراکين پر الزام لگاتے ہيں کہ وه
فرقہ وارانہ تنظيموں کے رہنماوں کو تحفظ فراہم کرنے ميں ملوث ہيں۔ جو تنظيميں فرقہ وارانہ
کارروائيوں ميں ملوث ہيں وه اس بات پر مطمئن ہيں کہ مئی دوہزار تيره کو ہونے والے پارليمانی
انتخابات سے قبل ان کے خالف کوئی کارروائی نہيں ہوگی۔
چند بلوچ رہنما خفيہ ادراوں پر الزام لگاتے ہيں کہ وه بلوچ اورمذہبی عناصر کو بيک وقت استعمال
کرکےہزاره کو قتل کر رہے ہيں جس کا مقصد بلوچ قوم پرست تحريک کو دبانا ہے۔ اسی دوران خفيہ
ادارے يہ تاثر قائم کرنے ميں کامياب ہوگئے ہيں کہ بلوچ برادری ہی ہزاره کو نشانہ بنارہی ہے۔ بذات
خود حکومت نے کوشش کی ہے کہ لشکر ِ جھنگوئی اور بلوچ لبريشن آرمی کے درميان تعلق جوڑ
دے۔ وزير داخلہ رحمان ملک نے سينٹ کو بتايا کہ پچھلے پانچ سالوں سے دونوں تنظيم ايک دوسرے
48

کے ساتھ جﮍی ہوئی ہيں۔

اگر بلوچ رہنماوں کے خدشات درست ہيں تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان ميں سيکورٹی اسٹبلشمنٹ
صرف جمعيت علما اسالم اور اس جيسی ديگر بنياد پرست جماعت پر انحصار نہيں کرتی ۔ ايک ايسے
وقت ميں جب اسٹبلشمنٹ کے لئے مشکل ہو گيا ہے کہ جن گرہوں کو اس نے ماضی ميں قائم کيا اور
وه ان کے قابو سے باہر نکل گئے ہيں پھر اپنے مقاصد کے حصول کے لئے اسی طرح کی تنظيموں
کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال ميں اليا جارہا ہے۔
آگے کا راستہ
آيا بلوچستان کے حاالت نارمل ہو جائيں گے يا نہيں اور کيا بد امنی کا جو موجوده ماحول ہےاسے بہتر
کيا جاسکے گا يا نہيں ايک کھال سوال ہے۔ موجوده غير مستحکم حاالت بالشبہ صوبے کو مزيد
القانونيت کی طرف دھکيل ديں گے جنھيں بہتر بنانا مشکل ہی نہيں بلکہ اس کے لئے کئی نسليں
درکارہوں گی۔ان حاالت سے باہر نکلنے کے لئے چند باتيں اہم ہيں۔

اعجاز کاکا خيل ،ڈايلی ٹائمز ٣ ،اگست ٢٠١٢
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اول ،بلوچوں کی اکثريت آزادی نہيں بلکہ زياده تر خود مختاری چاہتی ہے۔ جوالئی دوہزار باره کو
منعقده ايک سروے کے مطابق ،صرف سينتيس فی صد بلوچ اور باره فيصد پشتون آزادی کے حق ميں
49

ہيں۔ تاہم  ٦۷فی صد لوگ زياده تر خود مختار ی کے حق ميں ہيں۔

يہ اعداد و شمار بلوچستان کے مسقتبل کا فيصلہ نہيں کرتے۔ جو  ٣۷فی صد بلوچ آج آزادی کی حق ميں
ہيں ان کی تعداد ميں مستقبل ميں اضافہ ہوسکتا ہے ليکن اس ميں بھی کوئی شک نہيں ہے کہ ان اعداد
و شمار کا مطلب ہے کہ وه قومی دھارے ميں آنا بھی چاہتے ہيں ۔ اس کا يہ مطلب بھی ہے کہ بلوچستان
محض امن و امان کا ايک مسئلہ نہيں ہے اور اب بھی سياسی مذاکرات کے لئے گنجائش ہے۔ اس کا
مطلب ہے کہ سمجھوتے کے امکانات اب بھی موجود ہيں۔
اگر پاکستان کے انگريزی پريس کے نقطہ ِ نگاه سے ديکھا جائے تو لگتا ہے کہ باقی مانده پاکستان ميں
بلوچستان کے لئے مثبت سوچ پايا جاتا ہے۔ 50انيس سو ستر کے برعکس جب بلوچوں کا مسئلہ صرف
ان ہی تک محدود رہا اب پاکستانی سماج ميں بلوچستان پر وسيع پيمانے پر بحث و مباحثے ہوتے
ہيں۔پاکستانی ميڈيا خاص کر اليکٹرانک ميڈيا کا فی مضبوط ہوگيا ہے اور اس کا اچھا خاصا اثر پايا جاتا
ہے۔ چند اخبارات کو چھوڑ کر باقی قومی انگريزی اخبارات ميں اس بات کا اعتراف کيا جاتا ہے کہ
بلوچستان ميں عليحدگی پسند جذبات اپنی عرو ج کو پہنچ گئے ہيں جس کی وجہ فوج اور نيم فوجی
دستوں کی کارروائياں ہيں جن پر يہ الزام بھی لگتا ہے کہ وه باقاعده طور پر بلوچ کارکناں کو اٹھانے،
ٹارچر اور قتل کرنے ميں ملوث ہيں۔ يہ خياالت صرف بلوچ ميڈيا ميں نظر نہيں آتے ) حاالں کہ بلوچ
ميڈيا ايک منصوبے کے پابنديوں کا شکار ہے۔ سيکورٹی فورسز اور ان کے معاون صحافيوں کو نشانہ
بناتے ہيں جس سےيہ تاثر ليا جاسکتا ہے کہ سکيورٹی اسٹبلشمنٹ اس بات سے خوف زده ہيں کہ بلوچ
ميڈيا کا اثر بلوچستان سے با ہر نہ پہنچے(۔
انگريزی پريس اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ سويلن حکومت کے پاس بلوچستان کے مسئلے کو
حل کرنے کی صالحيت نہيں ہےخاص طور پر اس لئے کہ صوبائی حکومت خاصا کرپٹ اور بے
اختيار ہے۔ 51صوبائی اہل کار ذرائع ابالغ پر تنقيد کرتے ہيں کہ وه بلوچستان ميں امن و امان کے

انصار عباسی ٣۷’’ ،فيصد بلوچ آزادی کے حق ميں ہيں :برطانوی سروے‘‘ ،دا نيوز ١٣ ،اگست٢٠١٢ ،
50
’’ کوئی سازشيں نہيں ،براه مہربانی‘‘ ،ايکسپريس ٹربيون ٦ ،جون٢٠١٢ ،
51
’’بلوچستان لہولہان ہے‘‘ ،دا نيوز ٢۵ ،جون٢٠١٢ ،
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حوالے سے مايوس کن تصوير پيش کرتے ہيں تاہم ان کے پاس ايسےدالئل نہيں ہيں جن کی بنياد پر وه
52

ذرائع ابالغ کے دعووں کو ٖغلط ثابت کرسکيں۔

يہ اندازه لگانا قدرے مشکل ہے کہ انگريزی پريس ميں حکومت پر جس طرح تنقيد کی جاتی ہے وه
کتنے لوگوں کی رائے کی ترجمانی کرتا ہے ليکن ايک بات واضح ہے کہ جس طرح وه بلوچستان کی
سماجی و معاشی محروميوں پر آواز اٹھاتے ہيں اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ بلوچوں کے
لئے کسی حد تک حمايت موجود ہے اور اس معاملے پر پاکستان ميں يکجہتی پائی جاتی ہے۔ اس سے
پاکستانی سول سوسائٹی اور فوج کے درميان پائے جانے والے خليج کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔
سوئم ،بلوچ قوم پرست تحريک منقسم ہے اور اس کی يہ پوزيشن نہيں ہے کہ وه آزادی حاصل کرسکے۔
بلوچ قوم پرست وقتا ً فوقتا ً آپس ميں لﮍتے ہيں جس کے نتيجے ميں سخت گير موقف رکھنے والے قوم
پرست ان بلوچوں کے سامنے کھﮍے ہوجاتے ہيں جو بحران کو سياسی گفت و شنيد کے ذريعے حل
کرنا چاہتے ہيں۔اگرچہ مزحمت کار پاکستانی فو ج اور ان کے حاميوں کو تنگ کرسکتے ہيں ليکن ان
کے پاس اتنے وسائل نہيں ہيں جن کو لے کر وه پاکستانی سيکورٹی فورسز پر غالب ہوں۔ پاکستانی اہل
کاروں کے الزامات کے باجود ايسا نہيں لگتا کہ مزحمت کاروں کو اتنی زياده غير ملکی حمايت حاصل
ہے کہ وه صوبے ميں طاقت کے توازن کو اپنے حق ميں بدل ديں۔
چہارم ،سيکورٹی اسٹبلشمنٹ بغاوت کو کچل نہيں سکتی اور اس سے نمٹنے کے لئے جو طرائق
استعمال کئے جارہے ہيں اس سے حاالت مزيد بگﮍجائيں گے۔ اور سيکورٹی اسٹبلشمنٹ اکيلے نہيں
ليکن بﮍی حد تک تشدد ميں اضافہ کا ذمہ دار ہے ۔معروضی طور پر يہ کہا جاسکتا ہے کہ تحريک کے
اہم ترين رہنما ہالک کئے گئے ہيں ليکن اس کے باوجود بغاوت ختم نہيں ہوسکی ہے۔
پنجم  ،اگرچہ سپريم کورٹ سيکورٹی فورسز کو قانون کا احترام کرنے پر مجبور نہيں کرسکی ہے ليکن
اس نے بلوچستان کے مسئلے کو اجاگر کرنے ميں بﮍا اہم کردار ادا کيا ہے۔ مسئلے کے شروع سے لے
کر اب تک سپريم کورٹ نے بلوچستان کے معاملے پر ستر سماعت منعقد کئے ہيں جن ميں حکومت کی
نااہلی کے پيش نظر يہ احکامات جاری کئے کہ صوبے ميں قانون اور آئين کی باالدستی قائم کی جائے۔
53سپريم کورٹ کے کسی بھی حکم کے خاطر خواه نتائج برآمد نہيں ہوئے۔ ان سماعتوں کے دوران خود
وزيراعلی ميڈيا ميں بلوچستان کی عکس کشی پر خوش نہيں ہيں‘‘ ،ڈان  ١٨ ،جوالئی٢٠١٢ ،
’’
ٰ
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سپريم کورٹ نے اپنی نا الئقی ديکھائی ہے کہ کس طرح سيکورٹی اسٹبلشمنٹ کا احتساب موجود نہيں
ہے۔ تاہم سپريم کورٹ کے سماعت کسی حد تک مددگار ثابت ہوئے ہيں۔ ان سماعتوں نے پاکستانی ذرائع
ابالغ ،رائے عامہ اور بين االقوامی برادری کو بلوچستان کے معاملے پر کسی بھی سرکاری ادارے کے
مقابلے ميں زياده تر آگاہی فراہم کی ہے۔
ان حاالت کو مد نظر رکھا جائے تو کيا اس کے باوجود بلوچستان ميں سياسی مذاکره کی گنجائش موجو
د ہے؟ يہ بات سب کو پتہ ہے کہ سخت گير موقف رکھنے والے قوم پرست اسالم آباد کے ساتھ مذاکرات
نہيں کرنا چاہتے ليکن يہ بات بھی غير واضح ہے کہ آيا معتدل موقف رکھنے والی سياسی جماعتيں
انتخابات ميں حصہ لے کر انتخابی سياست ميں دوباره داخل ہونا چاہتی ہيں يا نہيں۔ ستمبر دوہزار باره
کو اپنے مختصر دوره اسالم آباد کے دوران بلوچستان نيشنل پارٹی کے صدر اختر مينگل نے حزب
اختالف کی دو بﮍی جماعتوں کے سربراہان يعنی پاکستان مسلم ليگ کے سربراه اور سابق وزيراعظم
نواز شريف اور پاکستان تحريک انصاف کے سربراه عمران خان سے مالقاتيں کيں۔ اس سے اندازه ہوا
کہ شايد مينگل سياسی مذاکرات کے لئے تيار ہے۔
کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم ليگ نواز نے ان کا نام نگران وزيراعظم کے لئے بھی تجويز کيا جسے
مينگل نے مسترد کرديا۔ قومی جماعتوں اور قوم پرستوں کی اولين ترجيح يہ ہے کہ صوبے ميں امن و
امان کی صورت حال بہتر ہواور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی رک
جائے۔
مينگل نے پاکستان کے ساتھ ’’پر امن طالق‘‘ يعنی بلوچستان ميں حق ِ خود اراديت پر ريفرنڈم کی
پيشکش کی ہے۔ فوجيوں کی جانب سے چيف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرويز کيانی نے اس تجويز
پر کہا کہ فوج بلوچستان کے مسئلے کے سياسی حل کی حمايت کرے گی بشرطيکہ يہ مطالبہ آئين
پاکستان کے مطابق ہو اور انھوں نے مزيد کہا کہ کوئی بھی قدم جو کہ آئين کی خالف ورزی کرتا ہو
54

ناقابل قبول ہوگا۔

بلوچستان کے مسئلے کے کسی بھی سياسی حل کے لئے قوم پرستوں کو شامل کرنا الزمی ہے اور آنے
والے عام انتخابات ميں ان کی شموليت بلوچستان کے مسئلے کے حل کا ايک اہم جز ہوگا۔اگر قوم پرست

’’فوج بلوچستان ميں مسئلے کے حل کے لئے آئينی حل کی حمايت کرے گی :کيانی‘‘ ڈان ،٣ ،اکتوبر٢٠١٢ ،
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انتخابات ميں حصہ ليں گے تو صوبائی حکومت کی قانونی حيثيت بالشبہ زياده ہوگی اور ان کی شموليت
سے صوبے کو پرامن بنانے ميں بھی مدد مل سکتی ہے۔ چند قوم پرست جماعتيں انتخابات ميں حصہ
لينے پر بحث کررہی ہيں۔ تاہم وه ايسا صرف اس وقت کريں گی جب انھيں ايک ہموار ميدان فراہم کيا
جائے۔اگر وه ايک بار پھر انتخابات کا بائيکاٹ کريں گے تو حاالت مزيد خراب ہوں گے کيوں کہ ان
کی عدم شموليت سے آنے والی حکومت جائز نہيں ہوگی۔
کوئی بھی سياسی حل اس وقت تک دير پا نہيں ہوسکتا جب تک انسانی حقوق کی صورتحال ميں بﮍے
پيمانے ميں بہتری نہيں آتی اور ہر بلوچ شہری کے تحفظ کی ضمانت نہيں دی جاتی۔ ليکن يہ واضح
نہيں ہے کہ امن قائم کرنے سے پہلے سيکورٹی اسٹبلشمنٹ اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لئے اپنی
مارو اور پھينک دو کی پاليسی ترک کرنے ،جبری گمشدگيوں اور ڈيتھ اسکوڈ کے خاتمے کے لئے
تيار ہے يا نہيں۔ دوسری بات يہ ہے کہ جب تک افغانستان سے افوا ج کا انخال مکمل نہيں ہوتا اس وقت
تک بين االقوامی برادری بلوچستان کے مسئلے پر زياده توجہ نہيں دےگی۔ چوں کہ مختلف ممالک
افغانستان ميں موجود افواج کی سپالئی اور وہاں سے نکلنے کے لئے پاکستان کے راستوں پر انحصار
کرتے ہيں وه ان حاالت ميں پاکستانی فوجی اسٹبلشمنٹ کو للکارنے کے متحمل نہيں ہوسکتے اور ايک
طرح سے يہ صورت حال ان کی کمزوری بھی ہے۔
اس تناظر ميں اقوام متحده اور اس کے ديگر ذيلی اداروں کی جانب سے بلوچستان ميں انسانی حقوق کی
صورت حال کا جائزه لينے سے محدودپيمانے ليکن موثر انداز ميں )پاکستان پر( دباو بﮍھايا جاسکتا
ہے۔ ليکن ايسا عمل شروع کرنے کے لئے قتل و غارت اور جبری گمشدگيوں کا سلسلہ فوری طور پر
روک دينا الزمی ہے۔فوج کی طرف سے ايف سی اور ديگر پروکسی قوتوں کو اختيارات منتقل کرنے کا
مطلب ہے کہ خود فوج بلوچستان ميں اپنی پاليسوں سے مطمئن نہيں ہے۔ بين االقوامی مانيٹرنگ کا يہ نہ
صرف يہ فائده ہوگا کہ فوج کی حاميوں نے جو انسانی حقوق پامال کئے ہيں وه سب کے سامنے عيان
ہوں گے بلکہ اس پاليسی کو بدلنے ميں بھی مدد مل سکتی ہے۔اگر فوج سنجيدگی سے صوبے ميں امن و
امان بحال کرنا چاہتی ہے تو مانيٹرنگ سے اس عمل کا ساکھ بہتر ہوگا اور اس سے فوج کےوقار کو
بھی بحال کرنے ميں مدد ملے گی۔
اگر راولپنڈی )يعنی فوج( کے سوچ ميں تبديلی آتی ہے تو اقوام متحده کی مانيٹرنگ سے مختلف فريقين
کے مابين موجودبد اعتمادی ختم ہوجائے گی۔جب اقوام متحده عالمی معيار پر )نا کہ کسی مخصوص
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قومی سياسی ايجنڈے کی بنياد پر( بلوچستان ميں پاکستانی رياست کی پاليسوں کا جائزه لے گی تو يہ
شايد يہ پاکستانی سيکورٹی اسٹبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہو۔
اس تناظر ميں ستمبر دوہزار گيا ره ميں اقوام متحده کے مشن نے جو کام کيا اس کی اہميت کو ديکھنا
اور سمجھنا چائيے۔ اس مشن نے بلوچستان ميں دس دن گزارے اور بلوچستان ميں الپتہ افراد کے بارے
ميں تحقيق کرنے کے لئےحکومتی اہلکاروں اور سو کے لگ بھگ شہريوں سے مالقات کی۔ 55مشن
حکومت پاکستان کی دعوت پر آئی تھی جو بذات خود ايک طرح سے بے الفاظ ميں حکومت کی جانب
سے اس بات کا اعتراف تھا کہ سرکاری سطح پر انکار کے باوجود)بلوچستان ميں ( ايک مسئلہ موجود
ہے۔ يہ حيران کن بات نہيں تھی کہ پاکستانی انٹر سروسز انٹيلی جنس اور نيم فوجی دستہ ايف سی نے
مشن سے ملنے سے انکار کيا حاالں کہ جبری گمشدگيوں کے حوالے سے سب سے زياده الزام ان ہی
پر لگايا گيا ہے ۔ اقوام متحده کے مشن سے مالقات سے انکار ان کی سابقہ پاليسی کا تسلسل تھا کہ وه
ان کارروائيوں ميں ملوث نہيں ہيں۔
بنيادی طور پر اقوام متحده کا مشن ايک ايسی کوشش تھی جس کا مقصد جبری گمشدگيوں کے معاملے
پر بين االقوامی توجہ مبذول کرنا تھا۔ اسی طرح امريکہ اور برطانيہ نے اقوام متحده کے کونسل برائے
انسانی حقوق کے انيسويں سيشن ميں بلوچستان ميں انسانی حقوق کی صورت حال پر تشويش کا اظہار
کيا۔

56

اقوام متحده ايک ارتقائی کردار ادا کرسکتی ہے۔ اگر سياسی جماعتيں اور سيکورٹی اسٹبلشمنٹ امن پر
آماده ہوجاتی ہيں تو اقوام متحده امن کی ضامن بن سکتی ہے اور دنوں فريقين کےدرميان اعتماد بحال
کرنے کے ساتھ ساتھ موجود ه بحران سے نکلنے کے لئے ايک عملی راستہ بھی فراہم کرسکتی ہے۔
اختتاميہ
بلوچستان ميں القانونيت محض ايک غير مستحکم خطے ميں بدقسمتی کی بات نہيں ہے۔جس طرح وه
تمام سماجی ادارے جو کہ انتہا پسندی کا راستہ روک سکتے ہيں ايک سوچے سمجھے منصوبے کے
تحت تباه کرديئے گئے ہيں اس سے ايک ايسے خطے ميں اقتدار کا بحران اور تباه کن صورتحال پيدا
ہوگيا ہے جو کہ افغانستان کے سب سے غير مستحکم صوبوں ہلمند اور قندھار کے بالکل قريب واقع
ڈيکلن والش’’ ،اقوام متحده کا پاکستان کو سينکﮍوں الپتہ افراد کا معاملہ حل کرنے کا مطالبہ‘‘ ،نيويارک ٹائمز ،٢١ ،اکتوبر٢٠١٢ ،
56
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ہے۔ يوں لگتا ہے کہ دوہزار چوده کے بعد کوئی بھی رياست ان غير مستحکم عالقوں پر اپنی گرفت قائم
نہيں کرسکے گی اور جن گروہوں کو ختم کرنے کی خاطر امريکہ نے افغانستان پر حملہ کيا وہی گروه
ايک بار پھر اس خطے ميں مضبو ط ہوں گے۔
وه وقت گزر چکا ہے جب صرف سماجی و معاشی نا انصافيوں کے ازالہ سے بلوچستان کا مسئلہ حل
ہوسکتا تھا۔ اگرچہ يہ مطالبا ت اب بھی اپنی جگہ پر ہيں ليکن جو سياسی جماعتيں پاکستان کے فريم
ورک ميں ره کر اپنے حقوق کی بات کررہی تھيں ان کو بھی رياست نے اتنا دبا يا اور مجبور کيا کہ وه
اپنے موقف ميں سختی الئيں۔ايسے لگتا ہے کہ پاکستان کی سيکورٹی اسٹبلشمنٹ نے بلوچ قوم پرستی کی
سوچ کو جﮍ سے اکھاڑنے کا عزم کررکھا ہےاس بات سے قطع نظر کہ ان کا موقف کيا ہے۔ وه بلوچ
جنھوں نے اپنا موقف سخت نہيں کيا اور نہ ہی پاکستان کی سيکورٹی اسٹبلشمنٹ انھيں کبھی خريد سکی
انھيں دنوں)سکيورٹی اسٹبلشمنٹ اور سخت گير موقف رکھنے والے بلوچ قوم پرست( مسترد کرتے ہيں۔
يہ مسئلہ کا سياسی حل تالش کرنے اور تلخياں ختم کرنے کے لئے ايک نيک شگون نہيں ہے۔
اگرچہ بلوچستان کے لوگوں کے دلوں ميں اسالم آباد کے لئے جتنا بھروسہ تھا وه ختم ہوچکا ہے ليکن
صرف ايک اقليت) تاہم اہم حصہ( آزادی کے حق ميں ديکھائی ديتی ہے۔اس کا مطلب ہے کہ سياسی گفت
و شنيد کے لئے کم ہی سہی ليکن گنجائش اب بھی موجود ہے ليکن يہ اس بات کی ضامن بھی نہيں
ہے کہ مذاکرات کبھی شروع ہوں گے بھی يا نہيں۔ چوں کہ بلوچوں کی اکثريت اپنا مستقبل پاکستان کے
وفاق ميں ديکھتی ہے تو يہ خيال درست نہيں ہے کہ پاکستان کی يکجہتی کو کوئی سنگين خطره ہے۔
تلوار کی نوک سے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے ميں ناکام ہونے کے بعد اسالم آباد کو احساس
ہونا چائيے کہ پاکستان کے مختلف مسائل کا حل سياسی طرائق سے نا کہ جبر اور طاقت کے استعمال
سے ممکن ہے۔ اگر مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈنا ہے تو اسے سياسی ہی ہونا ہے بصورت ديگر دوہی
راستے سامنے ہيں۔ يا تو سب لوگ ملکی دھارے ميں شامل ہوجائيں گے يا مکمل ٹو ٹ پھوٹ ہوگی۔
بلوچستان ميں فوج چاہتی تھی کہ روايتی مقامی ڈھانچہ کو تباه کرکے اپنی طاقت جمالے جس ميں وه
بالشبہ کامياب ہوگئی ہے ليکن ايسا کرتے کرتےفو ج نے پاکستانی رياست کو بہت کمزور بناديا ہے اور
بالفاظ ديگر بلوچستان ميں جو کچھ ہوا ہے وه پاکستان
سخت گير رہنماوں کے موقف کو تقويت دی ہے۔
ِ
کے مجموعی حاالت کا عکس ہے۔
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