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2019،  اگست    16 
 

  ردعمل کمزور کیخالف بھارت کا ممالک مسلم باعث کے تعلقات کاروباری اور تجارتی
 کرنےکیلئےپورےجوش حاصل حمایت عالمی کےچندساتھی کابینہ کی اوران خان عمران وزیراعظم پاکستانی اگرچہ) صابرشاہ(الہور

 کرنےکےبعدٓارگنائزیشن سےمحروم محدودخودمختاری کو وکشمیر کرکےجموں کوختم370 کےٓارٹیکل ٓائین۔ ہیں کررہے سےکوشش وخروش
 جنگ روزہ چھ والی ہونے میں1967نے اسرائیل جب۔ کمزورہے کافی سےٓانےواالرِدعمل جانب کی)سی اوٓائی( ٓاپریشن کو اسالمک ٓاف

 کومایوسی فلسطینیوں تھا، طرح کی تماشائی ایک محض کاروایہ سی اوٓائی پرانی سال50کیاتھاتو پرقبضہ ہائیٹس گوالن میں مرحلے کےٓاخری
 غالبًابھارت طرح اسی بالکل کیےتھے، جاری چندبیانات سےبھرےصرف الفاظ کےسفارتی جرم احساس نےبظاہربغیرکسی اس جب تھی ہوئی

 زیادہ اتنی طاقت اورکاروباری تجارتی کے بھارت ساتھ کے ممالک رکن کے سی اوٓائی تو ہے نہیں اگرایسا یا،۔ کررہاہے پیروی کی رائیلاس
 کاڈی نریندرامودی کہ رہا سن نہیں کو بلندٓاوازسرگوشی اس بھی کوئی سے میں ُان کرسکتے، پارٹنرُاسےنظراندازنہیں اسکےتجارتی کہ ہے
 اگردنیا ہیں، کررہے شروع مہم کی کشی نسل میں وادی بھی وہ ہے،کہ طرح کی ملوسیوک لیڈرسلوبدین سابق کے یوگوسالویہ بھی اے این
 اورلوگوں قبروں سےبھاگنے،اجتماعی گھروں کےاپنے مہاجروں بھی سے بچایاتووہاں کونہ کاشکارکشمیریوں نہتےاورفاقوں نے

 کانام سےملوسیوک تب کیاگیا عام قتِل میں بوسنیا جب میں کےاوائل1990۔ گی ہوجائیں تصاویرٓاناشروع دردناک کی سےبھرےہوئےکیمپوں
 یورپ کےزیِرقبضہ جرمنی صرف میں حکومت کےدوِر جس ہیں، تقلیدکرناچاہتے ہٹلرکی ایڈولف یا،مودی۔ ہے چکا بن مترادف کا کشی نسلی
 کردہ سےجاری جانب کی سی پرُاوٓائی ٹویٹر سائٹ ویب کی رابظے سماجی۔ گئیں جانیں کی یہودیوں الکھ60 کےدرمیان1945اور1941 میں
 الک مکمل پر موقع عیدکےمبارک کہ حتٰی کرنے محدود ٓازادی مذہبی کی مسلمانوں وکشمیرمیں جموں مقبوضہ:’ہیں ذیل مندرجہ ٹویٹس کچھ

 کےحوالے جنرل کےسیکریٹری سی اوٓائی‘‘ ’’۔ہے کوتشویش سی اوٓائی پر رپورٹس روکنےکی سے حق کے قربانی پر اورعیدالحضیٰ ڈائون
 حقوق انسانی میں وکشمیر جموں کیاگیااور اظہار کا تشویش گہری پر صورتحال کشیدہ میں کشمیر مقبوضہ سی ُاوٓائی بیان، کردہ جاری سے
 جمہوریہ اسالمی‘‘ ۔پرزوردیاگیا کےحل مسئلے کےذریعے سےمذاکرات جانب کی پارٹیز متعلقہ اور کی، مذمت کی ورزیوں خالف کی

 نظرثانی پر پیشرفت حالیہ ہونےوالی کشمیرمیں جموں مقبوضہ میں کوجدہ2019اگست6کےبعد درخواست کی سے جانب کی پاکستان
 متحدہ اقوام بشمول برادری عالمی سی اوٓائی‘‘ ۔بالیاگیا کااجالس مندوبین وکشمیرکےمستقل برائےجموں گروپ کنٹیکٹ سی کیلئےاوٓائی

 کیلئےکوششوں وکشمیرکےحل کےذریعےجموں مذاکرات کےمطابق قراردادوں کی متحدہ اقوام ہےکہ باڈیزپرزوردیتی اوردیگرمتعلقہ
 بڑی دوسری کےساتھ ٓابادی مجموعی ارب1.8 اور اراکین57 کےبعد متحدہ اقوام کوٓاپریشن، اسالمک ٓاف ٓارگنائزیشن‘‘ ۔پرزوردیاجائے

 ورزی خالف کی قوانین االاقوامی کےبین حقوق انسانی سے ورزی خالف کی حقوق مذہبی:’’کی ٹویٹ نےدوسری تنظیم کی سطح سرکاری
 کےحقوق مسلمانوں کشمیری کہ ہے پرزوردیتی انتظامیہ بھارتی سی اوٓائی۔ہے پہنچی ٹھیس کو کےجذبات انوںبھرکےمسلم ہےاوردنیا ہوئی

 امر یہ۔ ہیں ممالک اکثریتی مسلم اراکین53 کے سی اوٓائی والی رکن57 کہ رہے یاد‘‘ ۔ بنائے کویقینی کےتحفظ پرعملداری حقوق اورمذہبی
 عرب متحدہ۔ کیاگیاتھا خوش کو کربھارت بال خصوصی بطورمہمان میں اجالس ویں46کے سی اوٓائی میں2019مارچ کہ ہے ذکر قابل بھی

 یہ تھی، دی دعوت کو کےصدرکےطورپربھارت اوراجالس مزیبان کے ایونٹ نے النہیان زید بن عبداهللا شیخ کےوزیرخارجہ امارات
 بھارت میں سی اوٓائی:’’کیا نےرپورٹ ‘‘صباح روزنامہ’’کے ترکی۔ تھا واقعہ پہال کا نوعیت سےاپنی کےبعد کےبننے سی اوٓائی میں1969

 تحریرمیں نامےکی دعوت۔ ہے اشارہ اہم ہوئےقدواضح کےبدلتے سےہٹنےاوربھارت موقف سےاپنےروایتی جانب دنیاکی عرب موجودگی کی
 توثیق حصےکی کےاسالمی اورتہذیب تاریخ کی اوراس اثرورسوخ اورمعاشی سیاسی ہوئے بڑھتے کے دینےوالےبھارت دعوت لکھاتھاکہ
 ریزروپولیس سنٹرل میں حملے خودکش خوفناک ہوئے میں پلوامہ بھارت جب ٓایا میں وقت ایسے ایک نامہ دعوت یہ۔ کرتےہیں

 کےبعد دورے دوروزہ میں پاکستان کے سلمان بن عہدمحمد ولی سعودی جب تھا وقت وہ ہی یہ۔ تھا میں سوگ پر ہالکتوں کی اہلکاروں41کے
 تھی بھی یاددہانی گہری کی1969ستمبر اور امتزاج ایک میں نامہ دعوت۔تھی گھری میں سازشوں حکومت دہلی کرنےپرنئی کادورہ بھارت

 شرمندگی کو کرانےپربھارت ختم سے جانب کی پاکستان کو نامہ کےدعوت بھارت میں اجالس کےپہلے سی اوٓائی میں رباط مراکش، جب
 بات کی حیرانی یہ لہذا ہے، ڈالر ارب100 حجم کا تجارت درمیان کے بھارت اور ممالک مسلم کہ ہے ہوتا ظاہر سے تحقیق۔ تھی پڑی اٹھانی

 انھیں جتنا رہے بول نہیں مسئلےپراتناکیوں کے کشمیر وہ ہے، فورس سےزائدورک الکھ70 کی بھارت جہاں ممالک، عرب کہ ہے نہیں
 کی ممالک اسالمی اور پاکستان کےدرمیان2009 اور2007۔ ہے کم بہت تجارت باہمی ُکل کےساتھ ممالک اسالمی کی پاکستان بولناچاہیئےتھا،

 جبکہ ہے، ڈالر ارب7 تجارت کی ترکی کےساتھ بھارت۔ بڑھی نہیں زیادہ کےبعد اس تھی، کےبرابر ڈالر ارب44.262 تجارت دوطرفہ
 باہمی کی عرب اورسعودی بھارت میں18-2017 سال۔ ہزارڈالرتھی80 الکھ60کروڑ59بمشکل تجارت دوطرفہ کےساتھ پاکستان میں2017
 تجارت دوطرفہ کی عرب سعودی اور پاکستان جانب دوسری۔ تھی ڈالرزیادہ ارب25.1سے سال گزشتہ جو رہی، ڈالر ارب27.48 تجارت
 کےساتھ مالئشیا میں2017 جبکہ تھا، ڈالر ارب16.93 حجم تجارتی مالئشیاکا اور بھارت میں 18-2017۔ ڈالرتھا ارب3.6صرف کاحجم

 ساتھ کے بھارت جبکہ ہے ڈالر ارب1.3تقریبًا تجارت دوطرفہ کی پاکستان کےساتھ ایران۔ تھی ڈالر ارب1.27صرف تجارت کل کی پاکستان
 توحیرانی ہارکرتےہیںکااظ تشویش سے کےاراکین کونسل سیکیورٹی کی متحدہ اقوام ماہ ٓائندہ امریکامیں خان عمران اگر۔ ڈالرہے ارب13.13

 ترکی۔ مددملےگی کرنےمیں حاصل حمایت کوعالمی سےپاکستان کےرِدعمل سی اوٓائی معمولی کمزوراور پرایک کیامعاملے کہ ہے بات کی
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 نے وزیراعظم ایواِن۔ کرائی دہانی یقین کی حمایت پر معاملے کے کشمیر کو پاکستان نے اردگان طیب صدررجب کے ترکی: عمل رِد کا
: عمل رِد کا مالئشیا۔ کرائی دہانی یقین کی حمایت مکمل سے حوالے اس اور کیا کااظہار تشویش پر حاالت کے کشمیر نے صدراردگان:’’کہا

 گہری کی بڑھنےپران باربارکشیدگی میں خطے طورپر کےمعاملےاورخاص کشمیر جموں مہاتیرمحمدنےکہاکہ مالئشیاکےوزیراعظم
 گے کریں کامظاہرہ ہمسائےبھرپورتحمل دونوں کہ ہے امید مالئشیاکوبڑی ناتے کے ہونے پارٹنر قریبی کے پاکستان اور بھارت’’۔ نظرہے

 پرانے اس کہ مانناہے سے کاہمیشہ مالئشیا۔ ہے ہوسکتی خطرہ کیلئے خوشحالی اور امن،استحکام بڑھےجوخطے نہ کشیدگی مزید تاکہ
 بحران ہوئے اوربڑھتے پرزوردیا تحمل نے عرب سعودی‘‘ ۔ہیں ذریعہ بہترین کا حل اوردوستانہ ُپرامن ہی مشاورت اور مسئلےپرمذاکرات

 ارب15 ساتھ کے گروپ کےریالئنس بھارت ہی قبل دن ٓارامکوکچھ کمپنی کی عرب سعودی کہ ہیں جانتے سب ہم۔ کیا اظہار کا تشویش پر
 امن سےخطےمیں پارٹیوں متعلقہ وکشمیرکی نےجموں عرب سعودی:’’نےلکھا ‘‘نیوز گلف’’ کے ای یواے۔ ہے کرچکی معاہدہ کا ڈالر

 ذریعہ سرکاری ایک میں خارجہ وزارِت کی عرب سعودی۔ کیا مطالبہ کا رکھنے کاخیال کےمفادات برقراررکھنےاورلوگوں اوراستحکام
 کی عرب سعودی پر پیشرفت نےحالیہ ذریعے۔ رہاہے لے جائزہ کا صورتحال موجودہ کی کشمیر و کےبعدجموں کرنے ختم370 ٓارٹیکل

 کشمیر نے امارات عرب متحدہ‘‘ ۔کیا مطالبہ کا حل کےُپرامن مسئلے مطابق کے قراردادوں عالمی کیااور اظہار کا تشویش سے جانب
 البناکاحوالہ سفیراحمد کے یواےای میں نیوزنےبھارت گلف۔ کردیا کوکم سٹیٹس کے کشمیر مقبوضہ کر قراردے معاملہ اندرونی کا کوبھارت

 مقامی سے تبدیلیوں کہ ہیں کرتے امید ہم۔ غورکیاتھا بھی پر کرنے کےپیش بل نیشن ریُکگ وکشمیر جموں میں پارلیمنٹ نےبھارتی ہم:’’دیا
‘‘ ۔گا بڑھے مزید امن اور استحکام سے اس ہوگااور اضافہ میں اعتماد اور سیکیورٹی کی لوگوں اور انصاف سماجی سے جانب کی انتظامیہ

 کے بھارت نے کےسفیر امارات عرب متحدہ کہاکہ نے ‘‘لیومنٹ’’ ادارہ ذیلی کا ‘‘ہندو دی’’ اور روزنامہ معاشی بھارتی ایک دوران اسی
 نے 18نیوز این این سی نیوزچینل انگلش بھارتی ایک: رِدعمل ایرانی۔ تحریرہے میں ٓائین بھارتی جیساکہ کےطورپردیکھا معاملے اندرونی

 جموں نے بھارت کرکے ختم کو370 ٓارٹیکل نے انڈیا کو پیر۔ کیا فون کو روحانی صدرحسن ایرانی کو اتور نے خان عمران وزیراعظم:’’کہا
 ہائوس میڈیا بھارتی‘‘ ۔کردیا تقسیم میں وکشمیراورلداخ جموں عالقوں کےزیرانتظام یونین کو خطے اور کردیا ختم سٹیٹس وکشمیرکاخصوصی

 متحدہ اقواِم کرنا تبدیل کو سٹیٹس کے وکشمیر جموں سے جانب کی بھارت وزیراعظم:’’دیا بھی کاحوالہ نکےبیا وزیراعظم ایواِن کے پاکستان
 مالئشیا اور برطانیہ ہی پہلے خان:’’مزیدکہا نے18نیوز این این سی‘‘ ۔ہے ورزی خالف کی قراردادوں کی کونسل سیکورٹی کی

 تباہ ممکنہ کو برادری عالمی زوردیاکہ پر ان اور کرچکےہیں کوفون بحرین شاِہ اور عہد ولی سعودی صدر، ترک کےساتھ کےوزرائےاعظم
 قراردادوں کی کونسل سیکیورٹی کی متحدہ اقوام سے جانب کی لیڈرکوپاکستان ایرانی نے انھوں۔ چاہیئے ٓانا میں حرکت روکنےکیلئےفوری

 متعلق سے حیثیت خصوصی کی کشمیر مقبوضہ‘‘ ۔بتایا کابھی کاوشوں والی جانے لئےباربارکی کے حل ُپرامن کے مسئلے کےمطابق
’  ادارے خبررساں امریکی۔ہیں خاموش باعث کے مفادات تجارتی سے بھارت ممالک خلیجی اکثر پر اقدام بھارتی کے کرنے ختم 370 ٓارٹیکل

 ہیں ہوئے سادھے چپ باعث کے تجارت کی ڈالر ارب 100 ساالنہ سے بھارت پر معاملے اس ممالک خلیجی مطابق کے رپورٹ کی ‘پی اے
 زور پر کرنے مظاہرہ کا تحمل نے عرب سعودی پر معاملے کے کشمیر مقبوضہ۔ہے دار شراکت اقتصادی اہم سے سب کا عرب نما خلیج جو
 سے جانب کی عمان اور بحرین قطر، کویت، ممالک خلیجی دیگر جبکہ تھا کیا اظہار کا تشویش پر بحران ہوئے بڑھتے میں خطے اور دیا
 خصوصی کی کشمیر ہوئے کرتے حمایت کی بھارت نے امارات عرب متحدہ جانب دوسری۔گیا کیا نہیں جاری بیان کوئی سے حوالے اس

 ساتھ کے پاکستان اور بھارت ردعمل کا عرب سعودی متعلق سے صورتحال کی کشمیر۔دیا قرار معاملہ اندرونی کا اس کو معاملے کے حیثیت
 بھارتی سے رہنمأوں کے بحرین اور عرب سعودی میں دنوں چند حالیہ نے خان عمران وزیراعظم۔ہے پیچیدہ کافی سے وجہ کی تعلقات قریبی
 انہیں تو ہیں کرجاتے لے معاملہ یہ میں کونسل سالمتی کی متحدہ اقوام وہ اگر کہ ہے نہیں واضح یہ لیکن تھی کی چیت بات متعلق سے اقدام

 گیا کہا میں بیان مختصر کے عرب سعودی متعلق سے واقعات والے ٓانے پیش میں کشمیر مقبوضہ۔نہیں یا ہوگی حاصل حمایت کی دنیا عرب
 70 میں ممالک خلیجی۔کیا مطالبہ کا حل ُپرامن مطابق کے قراردادوں االقوامی بین اور ہے کررہا پرغور صورتحال موجودہ عرب سعودی کہ

 دیگر اور ورکرز کنسٹرکشن ڈرائیور، اساتذہ، انجینئر، ڈاکٹر، میں معیشت کی خطے جو ہیں موجود وطن تارکین بھارتی زائد سے الکھ
 سے میں اماراتی 3 ہر کہ ہے زیادہ کافی تعداد کی افراد بھارتی میں امارات عرب متحدہ ازیں عالوہ۔ہیں رہے دے انجام فرائض کے مزدوروں

 بعد کے جس تھی کرگئی تجاوز سے ڈالر ارب 550 برس گزشتہ تجارت طرفہ دو درمیان کے ای اے یو اور بھارت۔ہے بھارتی شخص ایک
 بھارتی میں امارات عرب متحدہ مطابق کے خارجہ وزیر کے بھارت۔تھا گیا بن دار شراکت تجارتی بڑا دوسرا کا امارات عرب متحدہ بھارت
 برس گزشتہ۔ہیں کار سرمایہ ملکی غیر بڑے سے سب شہری بھارتی میں مارکیٹ اسٹیٹ ریئل کی دبئی اور ہے ڈالر ارب 55 کاری سرمایہ
 ازیں عالوہ۔تھیں کی برٓامد مصنوعات کی تیل کی مالیت ڈالر کروڑ 50 ارب 27 کو بھارت نے عرب سعودی تحت کے تجارت دوطرفہ
 کو اگست 11 میں بحرین۔ہے کیا اظہار کا عزم کے کاری سرمایہ ڈالر ارب 100 میں بھارت تک 2021 نے سلمان بن محمد عہد ولی سعودی

 کیا گرفتار کو رہائشیوں ایشیائی جنوبی والے کرنے مظاہرے میں حق کے کشمیر اور مخالف بھارت بعد کے ادائیگی کی نماز کی عیداالضحی
 ممالک خلیجی ہے، منسلک سے تحاریک لیے کے جمہوریت اور حقوق کے لوگوں ارادیت، خود کشمیر’  کہ کہا نے کنجول حفصہ۔تھا گیا

۔‘ہیں ہوشیار اور خالف تک حد کافی کے اس اسرائیل اور    
 


