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قومي سیمینار
ڪشمیر مسئلو ۽ ان جا سماجي ۽ معاشي  خاڪا

 سينٹر فار پيس اينڈ ڊولپمينٹ اسٹڈيز            پاران كشمير جي مسئلي جو نئون رخ سامهون
 آڻيندي وادي ۾  پيدا ٿيندڙ نئين سماجي توڙي معاشي موقعن تي تجزيو كيو ويو. ان جو بنيادي
 مقصد كشمير کي هك تقراري عالئقي طور پيش كرڻ بدران اتان جي ثقافتي، سماجي توڙي
 معاشي تاثرن کي اڳيان آڻڻ هو. اهو سيمينار 27 فيبروري 2018ع تي موو ان پك هوٹل كراچي

۾ كوٺايو ويو

سيمينار ۾ چار اهم شخصيتن هيٺين موضوعن تي ڳالهايو

 كشمير، تبديل ٿيندڙ دنيا جو منظر نامو ۽ نوان چئلينجز ۽ موقعا
اڳوڻو سفير نجم الدين شيخ

كشمير ۾ ٿيندڙ هٿرادو سماجي ۽ ڊيموگرافك تبديليون، اڳوڻو سفير عارف كمال 

 كشمير ۾ نئين سماجي ۽ معاشي اميدن ۽ موقعن جي تخليق ۽ ان ۾ سماجي ڀالئي الِء كم 
 كندڙن

جو معاملن  ڊيم  منگال  وزير  جو  ثقافت  ۽  نوجوانن  راندين،  سعيد،  محمد  چوڌري   جو كردار، 
صالحكار ۽ آزاد كشمير جو ايم ڊي اي

 كشمير ۽ معاشي ۽ سماجي خاكا، تعارف ۽ پڄاڻي تي خطاب پاران ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ آغا
محمد عمر فاروق، اڳوڻو سفير ۽ صدر سي پي ايس ڊي

:افتتاحي خطاب
ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ آغا ايم عمر فاروق، صدر سي پي ايس ڊي 

 سي پي ايس ڊي صدر سيمينار جي افتتاحي خطاب كندي خطي ۾ تبديل
 ٿيندڙ منظر نامي جو تعارف پيش كندي ان ڳالهه تي زور ڏنو ته كشمير
 جي حوالي سان پاكستان کي مضبوط نقطي نظر جوڙڻ جي ضرورت
 آهي ته جيئن مقامي، قومي ۽ عالمي سطح تي پاكستان جي كوششن

 .کي مڃرائي سگهجي
 انكري پاكستان کي عالمي سطح تي كشمير مسئلو سافٹ پاور يا سفارتكاري ذريعي دنيا
 اڳيان پيش كرڻ گهرجي ته جيئن كشميرين جي حق خود اراديت واري مسئلي ڏانهن به ڌيان
ته كشمير جي موجود حالت ويجهڑ ۾ پاور وقت جي ضرورت آهي، ڇاكاڻ   ڇكائجي. سافٹ 
 تبديل ٿيڻ جي اميد ناهي، تنهنكري كشمير مسئلي کي اڳيان آڻڻ الِء متبادل طريقا استعمال
 كرڻ جي ضرورت آهي. آمريكا ۽ ڀارت جي نئين اسٹريٹجك ڀائيواري ان امكان کي وڌيك
ان جي وقت ۾  موجوده  انكري   ، رهنديون  ئي  ساڳيون  حالتون  ته كشمير ۾  ٿي   چٹو كري 
 مزاحمت صرف سافٹ پاور ذريعي ئي كري سگهجي ٿي. هن پنهنجي دليل ۾ رابرٽ كپالن
 جي ٿيوري آف كمنگ اناركي جو مثال ڏنو، جيكو مستقبل کي هك پيش ’تهذيبي ٺهراَء‘
 پيش كري ٿو جنهن کي ٹوڙڻ ۽ نوان نقطي نظر جوڙڻ الِء ضروري آهي ته ’تخليقي اناركي‘
 جو استعمال كيو وڃي. ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ فاروق وڌيك وضاحت پيش كندي چيو ته كيئن
 كشمير ۾موجود صالحيتن ۽ لياقتن کي استعمال ۾ آڻي  كشميرين جي بهتري الِء اتان جي
 معاشي ۽ سماجي حالتن کي تبديل كري سگهجي ٿو. كشميري رياست جون صالحيتون اتان
 جي 74 سيكڑو خواندگي ذريعي به سمجهي سگهجن ٿيون.آخر ۾ ان ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته
استعمال نموني  ڀرپور  انساني صالحيتن کي  اتان جي  ته  آهي  ترقي الِء ضروري   كشمير جي 

.كرڻ جي ضرورت آهي

نجم الدين شيخ، اڳوڻو سفير

 نجم الدين شيخ ڳالهه کي اڳتي وڌائيندي كشمير، دنيا جو تبديل ٿيندڙ منظرنامو، نوان چئلنجز
 ۽ موقعا تي ڳالهايو. ان موضع تي عالمي الڳاپن جي نظر  سان ڏسندي
 هن سفارتي ليول تي پاكستان جي ناكامي تي ڏک جو اظهار كندي
 چيو ته ڀارت پاكستان کي عالمي سطح تي دهشتگردي کي هٿي ڏيندڙ
ته ان سان گڎ كشمير جي  ملك قرار ڏيڻ جي پروپئگنڈا كئي آهي 
 آزادي واري تحريك پويان پڻ پاكستان جو هٿ ڄاڻائيندو رهيو آهي،
 انكري پرڏيهه ۾ مقرر پاكستاني سفيرن کي گهرجي ته اهي كشمير
 مسئلي کي دنيا اڳيان گهڻ رخي نقطي نظر ذريعي پيش كن ته جيئن

عالمي شعور ۾ كشمير جو مسئلو وڌ کان وڌ اجاگر كري سگهجي

چوڌري محمد سعيد. راندين ۽ نوجوانن جي معاملن وارو وزير

 چوڌري محمد سعيد كشمير ۾ ڀارتي ظلم جي داستان ٻڌائيندي چيو ته
 كيئن كشميرين جي زخمن تي مرحم رکڻ الِء انساني خدتن سان گڎ
 خطي ۾ وڌيك سيڑپكاري كرڻ جي ضرورت آهي. سندس موضوع
 كشمير ۾ نئين سماجي ۽ معاشي اميدن ۽ موقعن جي تخليق  ۽ ان
ته ڀارتي دعوٰي کي رد كيو  ان   ۾ فالنٿراپسٹس جو كردار هو. هن 
 كشمير  جي حالتن جو ذميوار ٻاهريون ڌريون آهن،  هن ٻي اهم ڳالهه
 دنيا جي مختلف حصن ۾ رهندڙ كشميرين بابت كئي، جنهن موجب
 21 لک كشميري صرف يورپ کنڈ ۾ رهن ٿا. اهي كشميري وڏي انگ ۾ پرڏيهي ناڻو پنهنجي
 اباڻي وطن موكليندا آهن ۽ كشمير جي جدوجهد کي عالمي سطح تي پهچائڻ ۾ سندن بنيادي
 كردار آهي. گڎو گڎ هن ڳالهه تي پڻ زور ڏنو ته كراچي هك معاشي ڳڑهه هجڻ كري هتان جي
 واپارين کي كشمير تائين پنهنجو واپار وڌائڻ گهرجي ته جيئن مقامي سرمائي کي پڻ گڎ كري

سگهن

عارف كمال اڳوڻو سفير

 عارف كمال سيمينار ۾ كشمير ۾ سماجي ۽ ڊيموگرافي سان ٿيندڙ هٿ چراند تي خطاب  كندي
 گڎيل قومن جي اداري جي كشميرين جي قسمت بابت کنيل قدمن تي روشني وڌي. هن ڀارتي
 حكمران جماعت بي جي پي جي كشمير ۾ پنهنجي مفادن آهر ڄمون
 ۽ كشمير جي ڊيموگرافي سان هٿ چراند بابت ٻڌايو. هن كشمير ۾
 بي جي پي جي سماجي توڙي ڊيموگرافك تبديلين وارين كوششن کي
 اسرائيل پاران واالريل فلسطين ۽ ڏکڻ آفريكا جي نسل پرستي واري
 دور جي حكومت سان ڳنڈيو.   هن پاكستان تي زور ڀريو ته هو بي
 جي پي جي كشمير واري پاليسي جي مزاحمت كندي كشميرين جي
 سياسي، سماجي ۽ ثقافتي شناخت کي تبديل كرڻ وارين كوششن کي
 روكڻ ۾ پنهنجو كردار ادا كري. اصل ۾ بي جي پي جي كشمير
 بابت نئين پاليسي اتي مستقبل ۾ ٿيندڙ كنهن حق خود اراديت واري فيصلي کي نظر ۾ رکندي

.كئي پئي وڃي

مجموعي ڳالهه ٻولهه جو سيشن؛

 ان کانپوِء مجموعي ڳالهه ٻولهه جو سيشن ٿي گذريو ، جنهن ۾ كشمير جي مقامي انٹرپرينيئرز
 جي كردار بابت روشني وڌي وئي ته كيئن هو اتي وڌيك سيڑپكاري كري سگهن ٿا. ان دوران
 ان ڳالهه تي پڻ بحث ٿيو ته دنيا جي مختلف حصن ۾ رهندڙ پاكستاني كشميرين جي سياسي
 سماجي طور بهتري ۾ كيئن كردار ادا كري سگهن ٿا.  گڎو گڎ اهو معاملو به بحث هيٺ آيو ته

.سي پيك كشميرين جي خوشحالي ۾ كيئن كردار ادا كري سگهي ٿو
 

اختتامي تبصرو

 جنرل رٹائرڊ آغا محمد عمر فاروق پڄاڻي دوران خطاب كندي چيو ته كراچي پاكستان جي معاشي
 طور كرنگهي واري هڎي جي هيثيت رکي ٿو، تنهنكري ان کي كشمير جي سياسي معاشي
 بهتري ۾ متحرڪ كردار ادا كرڻو پوندو. هن انهن عالئقن جو ذكر پڻ كيو جتي سيڑپاكاري
  ٻنهي ڌرين الِء مثبت ٿي سگهي ٿي. كشمير ۾ سياحت کي هٿي وٺرائي سگهجي ٿي، جنهن الِء
 انساني ترقي جا وسيال كراچي فراهم كري سگهي ٿي. واپارين جو مٿيون طبقو ۽ ميڈيا انڈسٹري

.كشمير جي ثقافت ۽ بيانيي کي سينيما ۽ ڊرامن ذريعي دنيا اڳيان آڻي سگهجي ٿو

ٿي.  فراهم كري سگهي  موقعا  نوان  پڻ  ميدان ۾  تعليم جي  رياست  پاكستاني  گڎ  سان   ان 
فراهم موقعا  ذريعي  پرگرام  ايكسچينج  يونيورسٹيون  كشمير جي شاگردن کي   پاكستاني 
 كري سگهن ٿيون، جنهن  ۾ ٻنهي خطن جي ماڻهن وچ ۾ ثقافتي سان گڎ ٻين معاملن ۾ هم
 آهنگي وڌندي. زراعت واري شعبي ۾ پڻ گڎجي كم كري سگهجي ٿو. پاكستان جي معيشت
 زراعت تي ٻڌل آهي، ان شعبي ۾ ڀائيواري سان كشميرين سان گڎ ملك جو فائدو پڻ ٿيندو.
.اهي صالحيتون زراعت ۾ جديد مشينري ۽ ٹيكناالجي جي استعمال سان وڌائي سگهجن ٿيون

 آخر ۾ كشميرين جي ترقي الِء واپارين کي معاشي موقعا پيدا كرڻا پوندا ته جيئن سندن مجموعي
 زندگي بهتر ٿي سگهي. ساڳي طرح مائيننگ، جنهن مان پڻ گهڻا فائدا هاصل كري سگهجن ٿا. هن
 وڌيك چيو ته كراچي جي انساني ڀالئي واري روح کي استعمال كندي كشميرجي مسئلي کي
 اجاگر كري سگهجي ٿو پر ان سان گڎ كشمير ۽ پاكستان ۾ نوان موقعا پن پيدا كري سگهجن
 ٿا. سيمينار جو خاتمو ان ڳالهه تي كيو ويو ته مٿيئن ڳالهين کي پاليسي ٺاهيندڙ الڳاپيل ڌرين سان

.پڻ ونڈي ويندي ته جيئن موجوده پاليسين تي نظر ثاني پڻ ٿي سگهي

(CPSD)  
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 چوڌري محمد سعيد كشمير ۾ ڀارتي ظلم جي داستان ٻڌائيندي چيو ته
 كيئن كشميرين جي زخمن تي مرحم رکڻ الِء انساني خدتن سان گڎ
 خطي ۾ وڌيك سيڑپكاري كرڻ جي ضرورت آهي. سندس موضوع
 كشمير ۾ نئين سماجي ۽ معاشي اميدن ۽ موقعن جي تخليق  ۽ ان
ته ڀارتي دعوٰي کي رد كيو  ان   ۾ فالنٿراپسٹس جو كردار هو. هن 
 كشمير  جي حالتن جو ذميوار ٻاهريون ڌريون آهن،  هن ٻي اهم ڳالهه
 دنيا جي مختلف حصن ۾ رهندڙ كشميرين بابت كئي، جنهن موجب
 21 لک كشميري صرف يورپ کنڈ ۾ رهن ٿا. اهي كشميري وڏي انگ ۾ پرڏيهي ناڻو پنهنجي
 اباڻي وطن موكليندا آهن ۽ كشمير جي جدوجهد کي عالمي سطح تي پهچائڻ ۾ سندن بنيادي
 كردار آهي. گڎو گڎ هن ڳالهه تي پڻ زور ڏنو ته كراچي هك معاشي ڳڑهه هجڻ كري هتان جي
 واپارين کي كشمير تائين پنهنجو واپار وڌائڻ گهرجي ته جيئن مقامي سرمائي کي پڻ گڎ كري

سگهن

عارف كمال اڳوڻو سفير

 عارف كمال سيمينار ۾ كشمير ۾ سماجي ۽ ڊيموگرافي سان ٿيندڙ هٿ چراند تي خطاب  كندي
 گڎيل قومن جي اداري جي كشميرين جي قسمت بابت کنيل قدمن تي روشني وڌي. هن ڀارتي
 حكمران جماعت بي جي پي جي كشمير ۾ پنهنجي مفادن آهر ڄمون
 ۽ كشمير جي ڊيموگرافي سان هٿ چراند بابت ٻڌايو. هن كشمير ۾
 بي جي پي جي سماجي توڙي ڊيموگرافك تبديلين وارين كوششن کي
 اسرائيل پاران واالريل فلسطين ۽ ڏکڻ آفريكا جي نسل پرستي واري
 دور جي حكومت سان ڳنڈيو.   هن پاكستان تي زور ڀريو ته هو بي
 جي پي جي كشمير واري پاليسي جي مزاحمت كندي كشميرين جي
 سياسي، سماجي ۽ ثقافتي شناخت کي تبديل كرڻ وارين كوششن کي
 روكڻ ۾ پنهنجو كردار ادا كري. اصل ۾ بي جي پي جي كشمير
 بابت نئين پاليسي اتي مستقبل ۾ ٿيندڙ كنهن حق خود اراديت واري فيصلي کي نظر ۾ رکندي

.كئي پئي وڃي

مجموعي ڳالهه ٻولهه جو سيشن؛

 ان کانپوِء مجموعي ڳالهه ٻولهه جو سيشن ٿي گذريو ، جنهن ۾ كشمير جي مقامي انٹرپرينيئرز
 جي كردار بابت روشني وڌي وئي ته كيئن هو اتي وڌيك سيڑپكاري كري سگهن ٿا. ان دوران
 ان ڳالهه تي پڻ بحث ٿيو ته دنيا جي مختلف حصن ۾ رهندڙ پاكستاني كشميرين جي سياسي
 سماجي طور بهتري ۾ كيئن كردار ادا كري سگهن ٿا.  گڎو گڎ اهو معاملو به بحث هيٺ آيو ته

.سي پيك كشميرين جي خوشحالي ۾ كيئن كردار ادا كري سگهي ٿو
 

اختتامي تبصرو

 جنرل رٹائرڊ آغا محمد عمر فاروق پڄاڻي دوران خطاب كندي چيو ته كراچي پاكستان جي معاشي
 طور كرنگهي واري هڎي جي هيثيت رکي ٿو، تنهنكري ان کي كشمير جي سياسي معاشي
 بهتري ۾ متحرڪ كردار ادا كرڻو پوندو. هن انهن عالئقن جو ذكر پڻ كيو جتي سيڑپاكاري
  ٻنهي ڌرين الِء مثبت ٿي سگهي ٿي. كشمير ۾ سياحت کي هٿي وٺرائي سگهجي ٿي، جنهن الِء
 انساني ترقي جا وسيال كراچي فراهم كري سگهي ٿي. واپارين جو مٿيون طبقو ۽ ميڈيا انڈسٹري

.كشمير جي ثقافت ۽ بيانيي کي سينيما ۽ ڊرامن ذريعي دنيا اڳيان آڻي سگهجي ٿو

ٿي.  فراهم كري سگهي  موقعا  نوان  پڻ  ميدان ۾  تعليم جي  رياست  پاكستاني  گڎ  سان   ان 
فراهم موقعا  ذريعي  پرگرام  ايكسچينج  يونيورسٹيون  كشمير جي شاگردن کي   پاكستاني 
 كري سگهن ٿيون، جنهن  ۾ ٻنهي خطن جي ماڻهن وچ ۾ ثقافتي سان گڎ ٻين معاملن ۾ هم
 آهنگي وڌندي. زراعت واري شعبي ۾ پڻ گڎجي كم كري سگهجي ٿو. پاكستان جي معيشت
 زراعت تي ٻڌل آهي، ان شعبي ۾ ڀائيواري سان كشميرين سان گڎ ملك جو فائدو پڻ ٿيندو.
.اهي صالحيتون زراعت ۾ جديد مشينري ۽ ٹيكناالجي جي استعمال سان وڌائي سگهجن ٿيون

 آخر ۾ كشميرين جي ترقي الِء واپارين کي معاشي موقعا پيدا كرڻا پوندا ته جيئن سندن مجموعي
 زندگي بهتر ٿي سگهي. ساڳي طرح مائيننگ، جنهن مان پڻ گهڻا فائدا هاصل كري سگهجن ٿا. هن
 وڌيك چيو ته كراچي جي انساني ڀالئي واري روح کي استعمال كندي كشميرجي مسئلي کي
 اجاگر كري سگهجي ٿو پر ان سان گڎ كشمير ۽ پاكستان ۾ نوان موقعا پن پيدا كري سگهجن
 ٿا. سيمينار جو خاتمو ان ڳالهه تي كيو ويو ته مٿيئن ڳالهين کي پاليسي ٺاهيندڙ الڳاپيل ڌرين سان

.پڻ ونڈي ويندي ته جيئن موجوده پاليسين تي نظر ثاني پڻ ٿي سگهي
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قومي سیمینار
ڪشمیر مسئلو ۽ ان جا سماجي ۽ معاشي  خاڪا

 سينٹر فار پيس اينڈ ڊولپمينٹ اسٹڈيز            پاران كشمير جي مسئلي جو نئون رخ سامهون
 آڻيندي وادي ۾  پيدا ٿيندڙ نئين سماجي توڙي معاشي موقعن تي تجزيو كيو ويو. ان جو بنيادي
 مقصد كشمير کي هك تقراري عالئقي طور پيش كرڻ بدران اتان جي ثقافتي، سماجي توڙي
 معاشي تاثرن کي اڳيان آڻڻ هو. اهو سيمينار 27 فيبروري 2018ع تي موو ان پك هوٹل كراچي

۾ كوٺايو ويو

سيمينار ۾ چار اهم شخصيتن هيٺين موضوعن تي ڳالهايو

 كشمير، تبديل ٿيندڙ دنيا جو منظر نامو ۽ نوان چئلينجز ۽ موقعا
اڳوڻو سفير نجم الدين شيخ

كشمير ۾ ٿيندڙ هٿرادو سماجي ۽ ڊيموگرافك تبديليون، اڳوڻو سفير عارف كمال 

 كشمير ۾ نئين سماجي ۽ معاشي اميدن ۽ موقعن جي تخليق ۽ ان ۾ سماجي ڀالئي الِء كم 
 كندڙن

جو معاملن  ڊيم  منگال  وزير  جو  ثقافت  ۽  نوجوانن  راندين،  سعيد،  محمد  چوڌري   جو كردار، 
صالحكار ۽ آزاد كشمير جو ايم ڊي اي

 كشمير ۽ معاشي ۽ سماجي خاكا، تعارف ۽ پڄاڻي تي خطاب پاران ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ آغا
محمد عمر فاروق، اڳوڻو سفير ۽ صدر سي پي ايس ڊي

:افتتاحي خطاب
ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ آغا ايم عمر فاروق، صدر سي پي ايس ڊي 

 سي پي ايس ڊي صدر سيمينار جي افتتاحي خطاب كندي خطي ۾ تبديل
 ٿيندڙ منظر نامي جو تعارف پيش كندي ان ڳالهه تي زور ڏنو ته كشمير
 جي حوالي سان پاكستان کي مضبوط نقطي نظر جوڙڻ جي ضرورت
 آهي ته جيئن مقامي، قومي ۽ عالمي سطح تي پاكستان جي كوششن

 .کي مڃرائي سگهجي
 انكري پاكستان کي عالمي سطح تي كشمير مسئلو سافٹ پاور يا سفارتكاري ذريعي دنيا
 اڳيان پيش كرڻ گهرجي ته جيئن كشميرين جي حق خود اراديت واري مسئلي ڏانهن به ڌيان
ته كشمير جي موجود حالت ويجهڑ ۾ پاور وقت جي ضرورت آهي، ڇاكاڻ   ڇكائجي. سافٹ 
 تبديل ٿيڻ جي اميد ناهي، تنهنكري كشمير مسئلي کي اڳيان آڻڻ الِء متبادل طريقا استعمال
 كرڻ جي ضرورت آهي. آمريكا ۽ ڀارت جي نئين اسٹريٹجك ڀائيواري ان امكان کي وڌيك
ان جي وقت ۾  موجوده  انكري   ، رهنديون  ئي  ساڳيون  حالتون  ته كشمير ۾  ٿي   چٹو كري 
 مزاحمت صرف سافٹ پاور ذريعي ئي كري سگهجي ٿي. هن پنهنجي دليل ۾ رابرٽ كپالن
 جي ٿيوري آف كمنگ اناركي جو مثال ڏنو، جيكو مستقبل کي هك پيش ’تهذيبي ٺهراَء‘
 پيش كري ٿو جنهن کي ٹوڙڻ ۽ نوان نقطي نظر جوڙڻ الِء ضروري آهي ته ’تخليقي اناركي‘
 جو استعمال كيو وڃي. ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ فاروق وڌيك وضاحت پيش كندي چيو ته كيئن
 كشمير ۾موجود صالحيتن ۽ لياقتن کي استعمال ۾ آڻي  كشميرين جي بهتري الِء اتان جي
 معاشي ۽ سماجي حالتن کي تبديل كري سگهجي ٿو. كشميري رياست جون صالحيتون اتان
 جي 74 سيكڑو خواندگي ذريعي به سمجهي سگهجن ٿيون.آخر ۾ ان ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته
استعمال نموني  ڀرپور  انساني صالحيتن کي  اتان جي  ته  آهي  ترقي الِء ضروري   كشمير جي 

.كرڻ جي ضرورت آهي

نجم الدين شيخ، اڳوڻو سفير

 نجم الدين شيخ ڳالهه کي اڳتي وڌائيندي كشمير، دنيا جو تبديل ٿيندڙ منظرنامو، نوان چئلنجز
 ۽ موقعا تي ڳالهايو. ان موضع تي عالمي الڳاپن جي نظر  سان ڏسندي
 هن سفارتي ليول تي پاكستان جي ناكامي تي ڏک جو اظهار كندي
 چيو ته ڀارت پاكستان کي عالمي سطح تي دهشتگردي کي هٿي ڏيندڙ
ته ان سان گڎ كشمير جي  ملك قرار ڏيڻ جي پروپئگنڈا كئي آهي 
 آزادي واري تحريك پويان پڻ پاكستان جو هٿ ڄاڻائيندو رهيو آهي،
 انكري پرڏيهه ۾ مقرر پاكستاني سفيرن کي گهرجي ته اهي كشمير
 مسئلي کي دنيا اڳيان گهڻ رخي نقطي نظر ذريعي پيش كن ته جيئن

عالمي شعور ۾ كشمير جو مسئلو وڌ کان وڌ اجاگر كري سگهجي

چوڌري محمد سعيد. راندين ۽ نوجوانن جي معاملن وارو وزير

 چوڌري محمد سعيد كشمير ۾ ڀارتي ظلم جي داستان ٻڌائيندي چيو ته
 كيئن كشميرين جي زخمن تي مرحم رکڻ الِء انساني خدتن سان گڎ
 خطي ۾ وڌيك سيڑپكاري كرڻ جي ضرورت آهي. سندس موضوع
 كشمير ۾ نئين سماجي ۽ معاشي اميدن ۽ موقعن جي تخليق  ۽ ان
ته ڀارتي دعوٰي کي رد كيو  ان   ۾ فالنٿراپسٹس جو كردار هو. هن 
 كشمير  جي حالتن جو ذميوار ٻاهريون ڌريون آهن،  هن ٻي اهم ڳالهه
 دنيا جي مختلف حصن ۾ رهندڙ كشميرين بابت كئي، جنهن موجب
 21 لک كشميري صرف يورپ کنڈ ۾ رهن ٿا. اهي كشميري وڏي انگ ۾ پرڏيهي ناڻو پنهنجي
 اباڻي وطن موكليندا آهن ۽ كشمير جي جدوجهد کي عالمي سطح تي پهچائڻ ۾ سندن بنيادي
 كردار آهي. گڎو گڎ هن ڳالهه تي پڻ زور ڏنو ته كراچي هك معاشي ڳڑهه هجڻ كري هتان جي
 واپارين کي كشمير تائين پنهنجو واپار وڌائڻ گهرجي ته جيئن مقامي سرمائي کي پڻ گڎ كري

سگهن

عارف كمال اڳوڻو سفير

 عارف كمال سيمينار ۾ كشمير ۾ سماجي ۽ ڊيموگرافي سان ٿيندڙ هٿ چراند تي خطاب  كندي
 گڎيل قومن جي اداري جي كشميرين جي قسمت بابت کنيل قدمن تي روشني وڌي. هن ڀارتي
 حكمران جماعت بي جي پي جي كشمير ۾ پنهنجي مفادن آهر ڄمون
 ۽ كشمير جي ڊيموگرافي سان هٿ چراند بابت ٻڌايو. هن كشمير ۾
 بي جي پي جي سماجي توڙي ڊيموگرافك تبديلين وارين كوششن کي
 اسرائيل پاران واالريل فلسطين ۽ ڏکڻ آفريكا جي نسل پرستي واري
 دور جي حكومت سان ڳنڈيو.   هن پاكستان تي زور ڀريو ته هو بي
 جي پي جي كشمير واري پاليسي جي مزاحمت كندي كشميرين جي
 سياسي، سماجي ۽ ثقافتي شناخت کي تبديل كرڻ وارين كوششن کي
 روكڻ ۾ پنهنجو كردار ادا كري. اصل ۾ بي جي پي جي كشمير
 بابت نئين پاليسي اتي مستقبل ۾ ٿيندڙ كنهن حق خود اراديت واري فيصلي کي نظر ۾ رکندي

.كئي پئي وڃي

مجموعي ڳالهه ٻولهه جو سيشن؛

 ان کانپوِء مجموعي ڳالهه ٻولهه جو سيشن ٿي گذريو ، جنهن ۾ كشمير جي مقامي انٹرپرينيئرز
 جي كردار بابت روشني وڌي وئي ته كيئن هو اتي وڌيك سيڑپكاري كري سگهن ٿا. ان دوران
 ان ڳالهه تي پڻ بحث ٿيو ته دنيا جي مختلف حصن ۾ رهندڙ پاكستاني كشميرين جي سياسي
 سماجي طور بهتري ۾ كيئن كردار ادا كري سگهن ٿا.  گڎو گڎ اهو معاملو به بحث هيٺ آيو ته

.سي پيك كشميرين جي خوشحالي ۾ كيئن كردار ادا كري سگهي ٿو
 

اختتامي تبصرو

 جنرل رٹائرڊ آغا محمد عمر فاروق پڄاڻي دوران خطاب كندي چيو ته كراچي پاكستان جي معاشي
 طور كرنگهي واري هڎي جي هيثيت رکي ٿو، تنهنكري ان کي كشمير جي سياسي معاشي
 بهتري ۾ متحرڪ كردار ادا كرڻو پوندو. هن انهن عالئقن جو ذكر پڻ كيو جتي سيڑپاكاري
  ٻنهي ڌرين الِء مثبت ٿي سگهي ٿي. كشمير ۾ سياحت کي هٿي وٺرائي سگهجي ٿي، جنهن الِء
 انساني ترقي جا وسيال كراچي فراهم كري سگهي ٿي. واپارين جو مٿيون طبقو ۽ ميڈيا انڈسٹري

.كشمير جي ثقافت ۽ بيانيي کي سينيما ۽ ڊرامن ذريعي دنيا اڳيان آڻي سگهجي ٿو

ٿي.  فراهم كري سگهي  موقعا  نوان  پڻ  ميدان ۾  تعليم جي  رياست  پاكستاني  گڎ  سان   ان 
فراهم موقعا  ذريعي  پرگرام  ايكسچينج  يونيورسٹيون  كشمير جي شاگردن کي   پاكستاني 
 كري سگهن ٿيون، جنهن  ۾ ٻنهي خطن جي ماڻهن وچ ۾ ثقافتي سان گڎ ٻين معاملن ۾ هم
 آهنگي وڌندي. زراعت واري شعبي ۾ پڻ گڎجي كم كري سگهجي ٿو. پاكستان جي معيشت
 زراعت تي ٻڌل آهي، ان شعبي ۾ ڀائيواري سان كشميرين سان گڎ ملك جو فائدو پڻ ٿيندو.
.اهي صالحيتون زراعت ۾ جديد مشينري ۽ ٹيكناالجي جي استعمال سان وڌائي سگهجن ٿيون

 آخر ۾ كشميرين جي ترقي الِء واپارين کي معاشي موقعا پيدا كرڻا پوندا ته جيئن سندن مجموعي
 زندگي بهتر ٿي سگهي. ساڳي طرح مائيننگ، جنهن مان پڻ گهڻا فائدا هاصل كري سگهجن ٿا. هن
 وڌيك چيو ته كراچي جي انساني ڀالئي واري روح کي استعمال كندي كشميرجي مسئلي کي
 اجاگر كري سگهجي ٿو پر ان سان گڎ كشمير ۽ پاكستان ۾ نوان موقعا پن پيدا كري سگهجن
 ٿا. سيمينار جو خاتمو ان ڳالهه تي كيو ويو ته مٿيئن ڳالهين کي پاليسي ٺاهيندڙ الڳاپيل ڌرين سان

.پڻ ونڈي ويندي ته جيئن موجوده پاليسين تي نظر ثاني پڻ ٿي سگهي
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قومي سیمینار
ڪشمیر مسئلو ۽ ان جا سماجي ۽ معاشي  خاڪا

 سينٹر فار پيس اينڈ ڊولپمينٹ اسٹڈيز            پاران كشمير جي مسئلي جو نئون رخ سامهون
 آڻيندي وادي ۾  پيدا ٿيندڙ نئين سماجي توڙي معاشي موقعن تي تجزيو كيو ويو. ان جو بنيادي
 مقصد كشمير کي هك تقراري عالئقي طور پيش كرڻ بدران اتان جي ثقافتي، سماجي توڙي
 معاشي تاثرن کي اڳيان آڻڻ هو. اهو سيمينار 27 فيبروري 2018ع تي موو ان پك هوٹل كراچي

۾ كوٺايو ويو

سيمينار ۾ چار اهم شخصيتن هيٺين موضوعن تي ڳالهايو

 كشمير، تبديل ٿيندڙ دنيا جو منظر نامو ۽ نوان چئلينجز ۽ موقعا
اڳوڻو سفير نجم الدين شيخ

كشمير ۾ ٿيندڙ هٿرادو سماجي ۽ ڊيموگرافك تبديليون، اڳوڻو سفير عارف كمال 

 كشمير ۾ نئين سماجي ۽ معاشي اميدن ۽ موقعن جي تخليق ۽ ان ۾ سماجي ڀالئي الِء كم 
 كندڙن

جو معاملن  ڊيم  منگال  وزير  جو  ثقافت  ۽  نوجوانن  راندين،  سعيد،  محمد  چوڌري   جو كردار، 
صالحكار ۽ آزاد كشمير جو ايم ڊي اي

 كشمير ۽ معاشي ۽ سماجي خاكا، تعارف ۽ پڄاڻي تي خطاب پاران ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ آغا
محمد عمر فاروق، اڳوڻو سفير ۽ صدر سي پي ايس ڊي

:افتتاحي خطاب
ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ آغا ايم عمر فاروق، صدر سي پي ايس ڊي 

 سي پي ايس ڊي صدر سيمينار جي افتتاحي خطاب كندي خطي ۾ تبديل
 ٿيندڙ منظر نامي جو تعارف پيش كندي ان ڳالهه تي زور ڏنو ته كشمير
 جي حوالي سان پاكستان کي مضبوط نقطي نظر جوڙڻ جي ضرورت
 آهي ته جيئن مقامي، قومي ۽ عالمي سطح تي پاكستان جي كوششن

 .کي مڃرائي سگهجي
 انكري پاكستان کي عالمي سطح تي كشمير مسئلو سافٹ پاور يا سفارتكاري ذريعي دنيا
 اڳيان پيش كرڻ گهرجي ته جيئن كشميرين جي حق خود اراديت واري مسئلي ڏانهن به ڌيان
ته كشمير جي موجود حالت ويجهڑ ۾ پاور وقت جي ضرورت آهي، ڇاكاڻ   ڇكائجي. سافٹ 
 تبديل ٿيڻ جي اميد ناهي، تنهنكري كشمير مسئلي کي اڳيان آڻڻ الِء متبادل طريقا استعمال
 كرڻ جي ضرورت آهي. آمريكا ۽ ڀارت جي نئين اسٹريٹجك ڀائيواري ان امكان کي وڌيك
ان جي وقت ۾  موجوده  انكري   ، رهنديون  ئي  ساڳيون  حالتون  ته كشمير ۾  ٿي   چٹو كري 
 مزاحمت صرف سافٹ پاور ذريعي ئي كري سگهجي ٿي. هن پنهنجي دليل ۾ رابرٽ كپالن
 جي ٿيوري آف كمنگ اناركي جو مثال ڏنو، جيكو مستقبل کي هك پيش ’تهذيبي ٺهراَء‘
 پيش كري ٿو جنهن کي ٹوڙڻ ۽ نوان نقطي نظر جوڙڻ الِء ضروري آهي ته ’تخليقي اناركي‘
 جو استعمال كيو وڃي. ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ فاروق وڌيك وضاحت پيش كندي چيو ته كيئن
 كشمير ۾موجود صالحيتن ۽ لياقتن کي استعمال ۾ آڻي  كشميرين جي بهتري الِء اتان جي
 معاشي ۽ سماجي حالتن کي تبديل كري سگهجي ٿو. كشميري رياست جون صالحيتون اتان
 جي 74 سيكڑو خواندگي ذريعي به سمجهي سگهجن ٿيون.آخر ۾ ان ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته
استعمال نموني  ڀرپور  انساني صالحيتن کي  اتان جي  ته  آهي  ترقي الِء ضروري   كشمير جي 

.كرڻ جي ضرورت آهي

نجم الدين شيخ، اڳوڻو سفير

 نجم الدين شيخ ڳالهه کي اڳتي وڌائيندي كشمير، دنيا جو تبديل ٿيندڙ منظرنامو، نوان چئلنجز
 ۽ موقعا تي ڳالهايو. ان موضع تي عالمي الڳاپن جي نظر  سان ڏسندي
 هن سفارتي ليول تي پاكستان جي ناكامي تي ڏک جو اظهار كندي
 چيو ته ڀارت پاكستان کي عالمي سطح تي دهشتگردي کي هٿي ڏيندڙ
ته ان سان گڎ كشمير جي  ملك قرار ڏيڻ جي پروپئگنڈا كئي آهي 
 آزادي واري تحريك پويان پڻ پاكستان جو هٿ ڄاڻائيندو رهيو آهي،
 انكري پرڏيهه ۾ مقرر پاكستاني سفيرن کي گهرجي ته اهي كشمير
 مسئلي کي دنيا اڳيان گهڻ رخي نقطي نظر ذريعي پيش كن ته جيئن

عالمي شعور ۾ كشمير جو مسئلو وڌ کان وڌ اجاگر كري سگهجي

چوڌري محمد سعيد. راندين ۽ نوجوانن جي معاملن وارو وزير

 چوڌري محمد سعيد كشمير ۾ ڀارتي ظلم جي داستان ٻڌائيندي چيو ته
 كيئن كشميرين جي زخمن تي مرحم رکڻ الِء انساني خدتن سان گڎ
 خطي ۾ وڌيك سيڑپكاري كرڻ جي ضرورت آهي. سندس موضوع
 كشمير ۾ نئين سماجي ۽ معاشي اميدن ۽ موقعن جي تخليق  ۽ ان
ته ڀارتي دعوٰي کي رد كيو  ان   ۾ فالنٿراپسٹس جو كردار هو. هن 
 كشمير  جي حالتن جو ذميوار ٻاهريون ڌريون آهن،  هن ٻي اهم ڳالهه
 دنيا جي مختلف حصن ۾ رهندڙ كشميرين بابت كئي، جنهن موجب
 21 لک كشميري صرف يورپ کنڈ ۾ رهن ٿا. اهي كشميري وڏي انگ ۾ پرڏيهي ناڻو پنهنجي
 اباڻي وطن موكليندا آهن ۽ كشمير جي جدوجهد کي عالمي سطح تي پهچائڻ ۾ سندن بنيادي
 كردار آهي. گڎو گڎ هن ڳالهه تي پڻ زور ڏنو ته كراچي هك معاشي ڳڑهه هجڻ كري هتان جي
 واپارين کي كشمير تائين پنهنجو واپار وڌائڻ گهرجي ته جيئن مقامي سرمائي کي پڻ گڎ كري

سگهن

عارف كمال اڳوڻو سفير

 عارف كمال سيمينار ۾ كشمير ۾ سماجي ۽ ڊيموگرافي سان ٿيندڙ هٿ چراند تي خطاب  كندي
 گڎيل قومن جي اداري جي كشميرين جي قسمت بابت کنيل قدمن تي روشني وڌي. هن ڀارتي
 حكمران جماعت بي جي پي جي كشمير ۾ پنهنجي مفادن آهر ڄمون
 ۽ كشمير جي ڊيموگرافي سان هٿ چراند بابت ٻڌايو. هن كشمير ۾
 بي جي پي جي سماجي توڙي ڊيموگرافك تبديلين وارين كوششن کي
 اسرائيل پاران واالريل فلسطين ۽ ڏکڻ آفريكا جي نسل پرستي واري
 دور جي حكومت سان ڳنڈيو.   هن پاكستان تي زور ڀريو ته هو بي
 جي پي جي كشمير واري پاليسي جي مزاحمت كندي كشميرين جي
 سياسي، سماجي ۽ ثقافتي شناخت کي تبديل كرڻ وارين كوششن کي
 روكڻ ۾ پنهنجو كردار ادا كري. اصل ۾ بي جي پي جي كشمير
 بابت نئين پاليسي اتي مستقبل ۾ ٿيندڙ كنهن حق خود اراديت واري فيصلي کي نظر ۾ رکندي

.كئي پئي وڃي

مجموعي ڳالهه ٻولهه جو سيشن؛

 ان کانپوِء مجموعي ڳالهه ٻولهه جو سيشن ٿي گذريو ، جنهن ۾ كشمير جي مقامي انٹرپرينيئرز
 جي كردار بابت روشني وڌي وئي ته كيئن هو اتي وڌيك سيڑپكاري كري سگهن ٿا. ان دوران
 ان ڳالهه تي پڻ بحث ٿيو ته دنيا جي مختلف حصن ۾ رهندڙ پاكستاني كشميرين جي سياسي
 سماجي طور بهتري ۾ كيئن كردار ادا كري سگهن ٿا.  گڎو گڎ اهو معاملو به بحث هيٺ آيو ته

.سي پيك كشميرين جي خوشحالي ۾ كيئن كردار ادا كري سگهي ٿو
 

اختتامي تبصرو

 جنرل رٹائرڊ آغا محمد عمر فاروق پڄاڻي دوران خطاب كندي چيو ته كراچي پاكستان جي معاشي
 طور كرنگهي واري هڎي جي هيثيت رکي ٿو، تنهنكري ان کي كشمير جي سياسي معاشي
 بهتري ۾ متحرڪ كردار ادا كرڻو پوندو. هن انهن عالئقن جو ذكر پڻ كيو جتي سيڑپاكاري
  ٻنهي ڌرين الِء مثبت ٿي سگهي ٿي. كشمير ۾ سياحت کي هٿي وٺرائي سگهجي ٿي، جنهن الِء
 انساني ترقي جا وسيال كراچي فراهم كري سگهي ٿي. واپارين جو مٿيون طبقو ۽ ميڈيا انڈسٹري

.كشمير جي ثقافت ۽ بيانيي کي سينيما ۽ ڊرامن ذريعي دنيا اڳيان آڻي سگهجي ٿو

ٿي.  فراهم كري سگهي  موقعا  نوان  پڻ  ميدان ۾  تعليم جي  رياست  پاكستاني  گڎ  سان   ان 
فراهم موقعا  ذريعي  پرگرام  ايكسچينج  يونيورسٹيون  كشمير جي شاگردن کي   پاكستاني 
 كري سگهن ٿيون، جنهن  ۾ ٻنهي خطن جي ماڻهن وچ ۾ ثقافتي سان گڎ ٻين معاملن ۾ هم
 آهنگي وڌندي. زراعت واري شعبي ۾ پڻ گڎجي كم كري سگهجي ٿو. پاكستان جي معيشت
 زراعت تي ٻڌل آهي، ان شعبي ۾ ڀائيواري سان كشميرين سان گڎ ملك جو فائدو پڻ ٿيندو.
.اهي صالحيتون زراعت ۾ جديد مشينري ۽ ٹيكناالجي جي استعمال سان وڌائي سگهجن ٿيون

 آخر ۾ كشميرين جي ترقي الِء واپارين کي معاشي موقعا پيدا كرڻا پوندا ته جيئن سندن مجموعي
 زندگي بهتر ٿي سگهي. ساڳي طرح مائيننگ، جنهن مان پڻ گهڻا فائدا هاصل كري سگهجن ٿا. هن
 وڌيك چيو ته كراچي جي انساني ڀالئي واري روح کي استعمال كندي كشميرجي مسئلي کي
 اجاگر كري سگهجي ٿو پر ان سان گڎ كشمير ۽ پاكستان ۾ نوان موقعا پن پيدا كري سگهجن
 ٿا. سيمينار جو خاتمو ان ڳالهه تي كيو ويو ته مٿيئن ڳالهين کي پاليسي ٺاهيندڙ الڳاپيل ڌرين سان

.پڻ ونڈي ويندي ته جيئن موجوده پاليسين تي نظر ثاني پڻ ٿي سگهي



قومي سیمینار
ڪشمیر مسئلو ۽ ان جا سماجي ۽ معاشي  خاڪا

 سينٹر فار پيس اينڈ ڊولپمينٹ اسٹڈيز            پاران كشمير جي مسئلي جو نئون رخ سامهون
 آڻيندي وادي ۾  پيدا ٿيندڙ نئين سماجي توڙي معاشي موقعن تي تجزيو كيو ويو. ان جو بنيادي
 مقصد كشمير کي هك تقراري عالئقي طور پيش كرڻ بدران اتان جي ثقافتي، سماجي توڙي
 معاشي تاثرن کي اڳيان آڻڻ هو. اهو سيمينار 27 فيبروري 2018ع تي موو ان پك هوٹل كراچي

۾ كوٺايو ويو

سيمينار ۾ چار اهم شخصيتن هيٺين موضوعن تي ڳالهايو

 كشمير، تبديل ٿيندڙ دنيا جو منظر نامو ۽ نوان چئلينجز ۽ موقعا
اڳوڻو سفير نجم الدين شيخ

كشمير ۾ ٿيندڙ هٿرادو سماجي ۽ ڊيموگرافك تبديليون، اڳوڻو سفير عارف كمال 

 كشمير ۾ نئين سماجي ۽ معاشي اميدن ۽ موقعن جي تخليق ۽ ان ۾ سماجي ڀالئي الِء كم 
 كندڙن

جو معاملن  ڊيم  منگال  وزير  جو  ثقافت  ۽  نوجوانن  راندين،  سعيد،  محمد  چوڌري   جو كردار، 
صالحكار ۽ آزاد كشمير جو ايم ڊي اي

 كشمير ۽ معاشي ۽ سماجي خاكا، تعارف ۽ پڄاڻي تي خطاب پاران ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ آغا
محمد عمر فاروق، اڳوڻو سفير ۽ صدر سي پي ايس ڊي

:افتتاحي خطاب
ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ آغا ايم عمر فاروق، صدر سي پي ايس ڊي 

 سي پي ايس ڊي صدر سيمينار جي افتتاحي خطاب كندي خطي ۾ تبديل
 ٿيندڙ منظر نامي جو تعارف پيش كندي ان ڳالهه تي زور ڏنو ته كشمير
 جي حوالي سان پاكستان کي مضبوط نقطي نظر جوڙڻ جي ضرورت
 آهي ته جيئن مقامي، قومي ۽ عالمي سطح تي پاكستان جي كوششن

 .کي مڃرائي سگهجي
 انكري پاكستان کي عالمي سطح تي كشمير مسئلو سافٹ پاور يا سفارتكاري ذريعي دنيا
 اڳيان پيش كرڻ گهرجي ته جيئن كشميرين جي حق خود اراديت واري مسئلي ڏانهن به ڌيان
ته كشمير جي موجود حالت ويجهڑ ۾ پاور وقت جي ضرورت آهي، ڇاكاڻ   ڇكائجي. سافٹ 
 تبديل ٿيڻ جي اميد ناهي، تنهنكري كشمير مسئلي کي اڳيان آڻڻ الِء متبادل طريقا استعمال
 كرڻ جي ضرورت آهي. آمريكا ۽ ڀارت جي نئين اسٹريٹجك ڀائيواري ان امكان کي وڌيك
ان جي وقت ۾  موجوده  انكري   ، رهنديون  ئي  ساڳيون  حالتون  ته كشمير ۾  ٿي   چٹو كري 
 مزاحمت صرف سافٹ پاور ذريعي ئي كري سگهجي ٿي. هن پنهنجي دليل ۾ رابرٽ كپالن
 جي ٿيوري آف كمنگ اناركي جو مثال ڏنو، جيكو مستقبل کي هك پيش ’تهذيبي ٺهراَء‘
 پيش كري ٿو جنهن کي ٹوڙڻ ۽ نوان نقطي نظر جوڙڻ الِء ضروري آهي ته ’تخليقي اناركي‘
 جو استعمال كيو وڃي. ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ فاروق وڌيك وضاحت پيش كندي چيو ته كيئن
 كشمير ۾موجود صالحيتن ۽ لياقتن کي استعمال ۾ آڻي  كشميرين جي بهتري الِء اتان جي
 معاشي ۽ سماجي حالتن کي تبديل كري سگهجي ٿو. كشميري رياست جون صالحيتون اتان
 جي 74 سيكڑو خواندگي ذريعي به سمجهي سگهجن ٿيون.آخر ۾ ان ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته
استعمال نموني  ڀرپور  انساني صالحيتن کي  اتان جي  ته  آهي  ترقي الِء ضروري   كشمير جي 

.كرڻ جي ضرورت آهي

نجم الدين شيخ، اڳوڻو سفير

 نجم الدين شيخ ڳالهه کي اڳتي وڌائيندي كشمير، دنيا جو تبديل ٿيندڙ منظرنامو، نوان چئلنجز
 ۽ موقعا تي ڳالهايو. ان موضع تي عالمي الڳاپن جي نظر  سان ڏسندي
 هن سفارتي ليول تي پاكستان جي ناكامي تي ڏک جو اظهار كندي
 چيو ته ڀارت پاكستان کي عالمي سطح تي دهشتگردي کي هٿي ڏيندڙ
ته ان سان گڎ كشمير جي  ملك قرار ڏيڻ جي پروپئگنڈا كئي آهي 
 آزادي واري تحريك پويان پڻ پاكستان جو هٿ ڄاڻائيندو رهيو آهي،
 انكري پرڏيهه ۾ مقرر پاكستاني سفيرن کي گهرجي ته اهي كشمير
 مسئلي کي دنيا اڳيان گهڻ رخي نقطي نظر ذريعي پيش كن ته جيئن

عالمي شعور ۾ كشمير جو مسئلو وڌ کان وڌ اجاگر كري سگهجي

چوڌري محمد سعيد. راندين ۽ نوجوانن جي معاملن وارو وزير

 چوڌري محمد سعيد كشمير ۾ ڀارتي ظلم جي داستان ٻڌائيندي چيو ته
 كيئن كشميرين جي زخمن تي مرحم رکڻ الِء انساني خدتن سان گڎ
 خطي ۾ وڌيك سيڑپكاري كرڻ جي ضرورت آهي. سندس موضوع
 كشمير ۾ نئين سماجي ۽ معاشي اميدن ۽ موقعن جي تخليق  ۽ ان
ته ڀارتي دعوٰي کي رد كيو  ان   ۾ فالنٿراپسٹس جو كردار هو. هن 
 كشمير  جي حالتن جو ذميوار ٻاهريون ڌريون آهن،  هن ٻي اهم ڳالهه
 دنيا جي مختلف حصن ۾ رهندڙ كشميرين بابت كئي، جنهن موجب
 21 لک كشميري صرف يورپ کنڈ ۾ رهن ٿا. اهي كشميري وڏي انگ ۾ پرڏيهي ناڻو پنهنجي
 اباڻي وطن موكليندا آهن ۽ كشمير جي جدوجهد کي عالمي سطح تي پهچائڻ ۾ سندن بنيادي
 كردار آهي. گڎو گڎ هن ڳالهه تي پڻ زور ڏنو ته كراچي هك معاشي ڳڑهه هجڻ كري هتان جي
 واپارين کي كشمير تائين پنهنجو واپار وڌائڻ گهرجي ته جيئن مقامي سرمائي کي پڻ گڎ كري

سگهن

عارف كمال اڳوڻو سفير

 عارف كمال سيمينار ۾ كشمير ۾ سماجي ۽ ڊيموگرافي سان ٿيندڙ هٿ چراند تي خطاب  كندي
 گڎيل قومن جي اداري جي كشميرين جي قسمت بابت کنيل قدمن تي روشني وڌي. هن ڀارتي
 حكمران جماعت بي جي پي جي كشمير ۾ پنهنجي مفادن آهر ڄمون
 ۽ كشمير جي ڊيموگرافي سان هٿ چراند بابت ٻڌايو. هن كشمير ۾
 بي جي پي جي سماجي توڙي ڊيموگرافك تبديلين وارين كوششن کي
 اسرائيل پاران واالريل فلسطين ۽ ڏکڻ آفريكا جي نسل پرستي واري
 دور جي حكومت سان ڳنڈيو.   هن پاكستان تي زور ڀريو ته هو بي
 جي پي جي كشمير واري پاليسي جي مزاحمت كندي كشميرين جي
 سياسي، سماجي ۽ ثقافتي شناخت کي تبديل كرڻ وارين كوششن کي
 روكڻ ۾ پنهنجو كردار ادا كري. اصل ۾ بي جي پي جي كشمير
 بابت نئين پاليسي اتي مستقبل ۾ ٿيندڙ كنهن حق خود اراديت واري فيصلي کي نظر ۾ رکندي

.كئي پئي وڃي

مجموعي ڳالهه ٻولهه جو سيشن؛

 ان کانپوِء مجموعي ڳالهه ٻولهه جو سيشن ٿي گذريو ، جنهن ۾ كشمير جي مقامي انٹرپرينيئرز
 جي كردار بابت روشني وڌي وئي ته كيئن هو اتي وڌيك سيڑپكاري كري سگهن ٿا. ان دوران
 ان ڳالهه تي پڻ بحث ٿيو ته دنيا جي مختلف حصن ۾ رهندڙ پاكستاني كشميرين جي سياسي
 سماجي طور بهتري ۾ كيئن كردار ادا كري سگهن ٿا.  گڎو گڎ اهو معاملو به بحث هيٺ آيو ته

.سي پيك كشميرين جي خوشحالي ۾ كيئن كردار ادا كري سگهي ٿو
 

اختتامي تبصرو

 جنرل رٹائرڊ آغا محمد عمر فاروق پڄاڻي دوران خطاب كندي چيو ته كراچي پاكستان جي معاشي
 طور كرنگهي واري هڎي جي هيثيت رکي ٿو، تنهنكري ان کي كشمير جي سياسي معاشي
 بهتري ۾ متحرڪ كردار ادا كرڻو پوندو. هن انهن عالئقن جو ذكر پڻ كيو جتي سيڑپاكاري
  ٻنهي ڌرين الِء مثبت ٿي سگهي ٿي. كشمير ۾ سياحت کي هٿي وٺرائي سگهجي ٿي، جنهن الِء
 انساني ترقي جا وسيال كراچي فراهم كري سگهي ٿي. واپارين جو مٿيون طبقو ۽ ميڈيا انڈسٹري

.كشمير جي ثقافت ۽ بيانيي کي سينيما ۽ ڊرامن ذريعي دنيا اڳيان آڻي سگهجي ٿو

ٿي.  فراهم كري سگهي  موقعا  نوان  پڻ  ميدان ۾  تعليم جي  رياست  پاكستاني  گڎ  سان   ان 
فراهم موقعا  ذريعي  پرگرام  ايكسچينج  يونيورسٹيون  كشمير جي شاگردن کي   پاكستاني 
 كري سگهن ٿيون، جنهن  ۾ ٻنهي خطن جي ماڻهن وچ ۾ ثقافتي سان گڎ ٻين معاملن ۾ هم
 آهنگي وڌندي. زراعت واري شعبي ۾ پڻ گڎجي كم كري سگهجي ٿو. پاكستان جي معيشت
 زراعت تي ٻڌل آهي، ان شعبي ۾ ڀائيواري سان كشميرين سان گڎ ملك جو فائدو پڻ ٿيندو.
.اهي صالحيتون زراعت ۾ جديد مشينري ۽ ٹيكناالجي جي استعمال سان وڌائي سگهجن ٿيون

 آخر ۾ كشميرين جي ترقي الِء واپارين کي معاشي موقعا پيدا كرڻا پوندا ته جيئن سندن مجموعي
 زندگي بهتر ٿي سگهي. ساڳي طرح مائيننگ، جنهن مان پڻ گهڻا فائدا هاصل كري سگهجن ٿا. هن
 وڌيك چيو ته كراچي جي انساني ڀالئي واري روح کي استعمال كندي كشميرجي مسئلي کي
 اجاگر كري سگهجي ٿو پر ان سان گڎ كشمير ۽ پاكستان ۾ نوان موقعا پن پيدا كري سگهجن
 ٿا. سيمينار جو خاتمو ان ڳالهه تي كيو ويو ته مٿيئن ڳالهين کي پاليسي ٺاهيندڙ الڳاپيل ڌرين سان

.پڻ ونڈي ويندي ته جيئن موجوده پاليسين تي نظر ثاني پڻ ٿي سگهي
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قومي سیمینار
ڪشمیر مسئلو ۽ ان جا سماجي ۽ معاشي  خاڪا

 سينٹر فار پيس اينڈ ڊولپمينٹ اسٹڈيز            پاران كشمير جي مسئلي جو نئون رخ سامهون
 آڻيندي وادي ۾  پيدا ٿيندڙ نئين سماجي توڙي معاشي موقعن تي تجزيو كيو ويو. ان جو بنيادي
 مقصد كشمير کي هك تقراري عالئقي طور پيش كرڻ بدران اتان جي ثقافتي، سماجي توڙي
 معاشي تاثرن کي اڳيان آڻڻ هو. اهو سيمينار 27 فيبروري 2018ع تي موو ان پك هوٹل كراچي

۾ كوٺايو ويو

سيمينار ۾ چار اهم شخصيتن هيٺين موضوعن تي ڳالهايو

 كشمير، تبديل ٿيندڙ دنيا جو منظر نامو ۽ نوان چئلينجز ۽ موقعا
اڳوڻو سفير نجم الدين شيخ

كشمير ۾ ٿيندڙ هٿرادو سماجي ۽ ڊيموگرافك تبديليون، اڳوڻو سفير عارف كمال 

 كشمير ۾ نئين سماجي ۽ معاشي اميدن ۽ موقعن جي تخليق ۽ ان ۾ سماجي ڀالئي الِء كم 
 كندڙن

جو معاملن  ڊيم  منگال  وزير  جو  ثقافت  ۽  نوجوانن  راندين،  سعيد،  محمد  چوڌري   جو كردار، 
صالحكار ۽ آزاد كشمير جو ايم ڊي اي

 كشمير ۽ معاشي ۽ سماجي خاكا، تعارف ۽ پڄاڻي تي خطاب پاران ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ آغا
محمد عمر فاروق، اڳوڻو سفير ۽ صدر سي پي ايس ڊي

:افتتاحي خطاب
ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ آغا ايم عمر فاروق، صدر سي پي ايس ڊي 

 سي پي ايس ڊي صدر سيمينار جي افتتاحي خطاب كندي خطي ۾ تبديل
 ٿيندڙ منظر نامي جو تعارف پيش كندي ان ڳالهه تي زور ڏنو ته كشمير
 جي حوالي سان پاكستان کي مضبوط نقطي نظر جوڙڻ جي ضرورت
 آهي ته جيئن مقامي، قومي ۽ عالمي سطح تي پاكستان جي كوششن

 .کي مڃرائي سگهجي
 انكري پاكستان کي عالمي سطح تي كشمير مسئلو سافٹ پاور يا سفارتكاري ذريعي دنيا
 اڳيان پيش كرڻ گهرجي ته جيئن كشميرين جي حق خود اراديت واري مسئلي ڏانهن به ڌيان
ته كشمير جي موجود حالت ويجهڑ ۾ پاور وقت جي ضرورت آهي، ڇاكاڻ   ڇكائجي. سافٹ 
 تبديل ٿيڻ جي اميد ناهي، تنهنكري كشمير مسئلي کي اڳيان آڻڻ الِء متبادل طريقا استعمال
 كرڻ جي ضرورت آهي. آمريكا ۽ ڀارت جي نئين اسٹريٹجك ڀائيواري ان امكان کي وڌيك
ان جي وقت ۾  موجوده  انكري   ، رهنديون  ئي  ساڳيون  حالتون  ته كشمير ۾  ٿي   چٹو كري 
 مزاحمت صرف سافٹ پاور ذريعي ئي كري سگهجي ٿي. هن پنهنجي دليل ۾ رابرٽ كپالن
 جي ٿيوري آف كمنگ اناركي جو مثال ڏنو، جيكو مستقبل کي هك پيش ’تهذيبي ٺهراَء‘
 پيش كري ٿو جنهن کي ٹوڙڻ ۽ نوان نقطي نظر جوڙڻ الِء ضروري آهي ته ’تخليقي اناركي‘
 جو استعمال كيو وڃي. ليفٹننٹ جنرل رٹائرڊ فاروق وڌيك وضاحت پيش كندي چيو ته كيئن
 كشمير ۾موجود صالحيتن ۽ لياقتن کي استعمال ۾ آڻي  كشميرين جي بهتري الِء اتان جي
 معاشي ۽ سماجي حالتن کي تبديل كري سگهجي ٿو. كشميري رياست جون صالحيتون اتان
 جي 74 سيكڑو خواندگي ذريعي به سمجهي سگهجن ٿيون.آخر ۾ ان ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته
استعمال نموني  ڀرپور  انساني صالحيتن کي  اتان جي  ته  آهي  ترقي الِء ضروري   كشمير جي 

.كرڻ جي ضرورت آهي

نجم الدين شيخ، اڳوڻو سفير

 نجم الدين شيخ ڳالهه کي اڳتي وڌائيندي كشمير، دنيا جو تبديل ٿيندڙ منظرنامو، نوان چئلنجز
 ۽ موقعا تي ڳالهايو. ان موضع تي عالمي الڳاپن جي نظر  سان ڏسندي
 هن سفارتي ليول تي پاكستان جي ناكامي تي ڏک جو اظهار كندي
 چيو ته ڀارت پاكستان کي عالمي سطح تي دهشتگردي کي هٿي ڏيندڙ
ته ان سان گڎ كشمير جي  ملك قرار ڏيڻ جي پروپئگنڈا كئي آهي 
 آزادي واري تحريك پويان پڻ پاكستان جو هٿ ڄاڻائيندو رهيو آهي،
 انكري پرڏيهه ۾ مقرر پاكستاني سفيرن کي گهرجي ته اهي كشمير
 مسئلي کي دنيا اڳيان گهڻ رخي نقطي نظر ذريعي پيش كن ته جيئن

عالمي شعور ۾ كشمير جو مسئلو وڌ کان وڌ اجاگر كري سگهجي

چوڌري محمد سعيد. راندين ۽ نوجوانن جي معاملن وارو وزير

 چوڌري محمد سعيد كشمير ۾ ڀارتي ظلم جي داستان ٻڌائيندي چيو ته
 كيئن كشميرين جي زخمن تي مرحم رکڻ الِء انساني خدتن سان گڎ
 خطي ۾ وڌيك سيڑپكاري كرڻ جي ضرورت آهي. سندس موضوع
 كشمير ۾ نئين سماجي ۽ معاشي اميدن ۽ موقعن جي تخليق  ۽ ان
ته ڀارتي دعوٰي کي رد كيو  ان   ۾ فالنٿراپسٹس جو كردار هو. هن 
 كشمير  جي حالتن جو ذميوار ٻاهريون ڌريون آهن،  هن ٻي اهم ڳالهه
 دنيا جي مختلف حصن ۾ رهندڙ كشميرين بابت كئي، جنهن موجب
 21 لک كشميري صرف يورپ کنڈ ۾ رهن ٿا. اهي كشميري وڏي انگ ۾ پرڏيهي ناڻو پنهنجي
 اباڻي وطن موكليندا آهن ۽ كشمير جي جدوجهد کي عالمي سطح تي پهچائڻ ۾ سندن بنيادي
 كردار آهي. گڎو گڎ هن ڳالهه تي پڻ زور ڏنو ته كراچي هك معاشي ڳڑهه هجڻ كري هتان جي
 واپارين کي كشمير تائين پنهنجو واپار وڌائڻ گهرجي ته جيئن مقامي سرمائي کي پڻ گڎ كري

سگهن

عارف كمال اڳوڻو سفير

 عارف كمال سيمينار ۾ كشمير ۾ سماجي ۽ ڊيموگرافي سان ٿيندڙ هٿ چراند تي خطاب  كندي
 گڎيل قومن جي اداري جي كشميرين جي قسمت بابت کنيل قدمن تي روشني وڌي. هن ڀارتي
 حكمران جماعت بي جي پي جي كشمير ۾ پنهنجي مفادن آهر ڄمون
 ۽ كشمير جي ڊيموگرافي سان هٿ چراند بابت ٻڌايو. هن كشمير ۾
 بي جي پي جي سماجي توڙي ڊيموگرافك تبديلين وارين كوششن کي
 اسرائيل پاران واالريل فلسطين ۽ ڏکڻ آفريكا جي نسل پرستي واري
 دور جي حكومت سان ڳنڈيو.   هن پاكستان تي زور ڀريو ته هو بي
 جي پي جي كشمير واري پاليسي جي مزاحمت كندي كشميرين جي
 سياسي، سماجي ۽ ثقافتي شناخت کي تبديل كرڻ وارين كوششن کي
 روكڻ ۾ پنهنجو كردار ادا كري. اصل ۾ بي جي پي جي كشمير
 بابت نئين پاليسي اتي مستقبل ۾ ٿيندڙ كنهن حق خود اراديت واري فيصلي کي نظر ۾ رکندي

.كئي پئي وڃي

مجموعي ڳالهه ٻولهه جو سيشن؛

 ان کانپوِء مجموعي ڳالهه ٻولهه جو سيشن ٿي گذريو ، جنهن ۾ كشمير جي مقامي انٹرپرينيئرز
 جي كردار بابت روشني وڌي وئي ته كيئن هو اتي وڌيك سيڑپكاري كري سگهن ٿا. ان دوران
 ان ڳالهه تي پڻ بحث ٿيو ته دنيا جي مختلف حصن ۾ رهندڙ پاكستاني كشميرين جي سياسي
 سماجي طور بهتري ۾ كيئن كردار ادا كري سگهن ٿا.  گڎو گڎ اهو معاملو به بحث هيٺ آيو ته

.سي پيك كشميرين جي خوشحالي ۾ كيئن كردار ادا كري سگهي ٿو
 

اختتامي تبصرو

 جنرل رٹائرڊ آغا محمد عمر فاروق پڄاڻي دوران خطاب كندي چيو ته كراچي پاكستان جي معاشي
 طور كرنگهي واري هڎي جي هيثيت رکي ٿو، تنهنكري ان کي كشمير جي سياسي معاشي
 بهتري ۾ متحرڪ كردار ادا كرڻو پوندو. هن انهن عالئقن جو ذكر پڻ كيو جتي سيڑپاكاري
  ٻنهي ڌرين الِء مثبت ٿي سگهي ٿي. كشمير ۾ سياحت کي هٿي وٺرائي سگهجي ٿي، جنهن الِء
 انساني ترقي جا وسيال كراچي فراهم كري سگهي ٿي. واپارين جو مٿيون طبقو ۽ ميڈيا انڈسٹري

.كشمير جي ثقافت ۽ بيانيي کي سينيما ۽ ڊرامن ذريعي دنيا اڳيان آڻي سگهجي ٿو

ٿي.  فراهم كري سگهي  موقعا  نوان  پڻ  ميدان ۾  تعليم جي  رياست  پاكستاني  گڎ  سان   ان 
فراهم موقعا  ذريعي  پرگرام  ايكسچينج  يونيورسٹيون  كشمير جي شاگردن کي   پاكستاني 
 كري سگهن ٿيون، جنهن  ۾ ٻنهي خطن جي ماڻهن وچ ۾ ثقافتي سان گڎ ٻين معاملن ۾ هم
 آهنگي وڌندي. زراعت واري شعبي ۾ پڻ گڎجي كم كري سگهجي ٿو. پاكستان جي معيشت
 زراعت تي ٻڌل آهي، ان شعبي ۾ ڀائيواري سان كشميرين سان گڎ ملك جو فائدو پڻ ٿيندو.
.اهي صالحيتون زراعت ۾ جديد مشينري ۽ ٹيكناالجي جي استعمال سان وڌائي سگهجن ٿيون

 آخر ۾ كشميرين جي ترقي الِء واپارين کي معاشي موقعا پيدا كرڻا پوندا ته جيئن سندن مجموعي
 زندگي بهتر ٿي سگهي. ساڳي طرح مائيننگ، جنهن مان پڻ گهڻا فائدا هاصل كري سگهجن ٿا. هن
 وڌيك چيو ته كراچي جي انساني ڀالئي واري روح کي استعمال كندي كشميرجي مسئلي کي
 اجاگر كري سگهجي ٿو پر ان سان گڎ كشمير ۽ پاكستان ۾ نوان موقعا پن پيدا كري سگهجن
 ٿا. سيمينار جو خاتمو ان ڳالهه تي كيو ويو ته مٿيئن ڳالهين کي پاليسي ٺاهيندڙ الڳاپيل ڌرين سان

.پڻ ونڈي ويندي ته جيئن موجوده پاليسين تي نظر ثاني پڻ ٿي سگهي
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