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 میں متفقہ مذمتی قرارداد منظورکمیڻی برائے کشمیر کے اجالس پارلیمانی خصوصی 

 

خصوصی کمیڻی قومی اسمبلی برائے کشمیر  کا اجالس چیئرمین کشمیر کمیڻی موالنا فضل الرحٰمن کی صدارت میں  آج 
ء   پارلیمنٹ ہاؤس میں  منعقد ہوا۔ اجالس میں ارکاِن کمیڻی کے عالوه  چوہدری محمد برجیس طاہر 2016 جوالئی ، 20مورخہ 

وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان  ، سینیڻر پرویز رشید،  وفاقی وزیر برائے اطالعات و نشریات و قومی ورثہ اور  
سینیڻر راجہ محمد ظفرالحق  ، سینیڻر پروفیر ساجد میر اور سینیڻر مشاہد حسین سید نے خصوصی دعوت پر شرکت کی۔اجالس 

کے دوران ایجنڈے کے مطابق وزارت خارجہ کی طرف سے بریفنگ دی گئی اوراجالس میں متفقہ طور پر مقبوضہ کشمیر میں  
 بھارتی افواج کی جانب سے حالیہ  ظلم و ستم کے خالف ایک مذمتی قرارداد کی منظوری دی گئی۔

 
 :ذیل ہےدرج میں متفقہ طور پر  منظور ہونے والی  قرارداد کا متن ۔ اجالس 2

 
کشمیر کمیڻی کا یہ اجالس  یوم سیاه کے موقع پر بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں نہتے  ۔ خصوصی1

 سے زیاده کشمیری 50کشمیریوں پر فوج کی طرف سے وحشیانہ فائرنگ اور غیر انسانی رویے کے نتیجے میں
نوجوانوں کی شہادتوں اور سینکڑوں زخمیوں کے ساتھ بھر پور یکجہتی کا مظاہره کرتاہے اور ساتھ ہی بھارتی 

 افواج کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔
۔ یہ اجالس آزادی کے تمام شہیدوں بالخصوص برہان مظفروانی  کو سالم اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مظلوم 2

کشمیریوں کو یقین دالتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے مستقل حل اور منطقی انجام تک ان کی مکمل سیاسی،اخالقی اور 
 سفارتی حمایت پورے عزم و استقالل کے ساتھ جاری رکھے گا۔

۔ یہ اجالس تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کی غرض سے بھارتی افواج کی جانب سے غیر انسانی ہتھکنڈوں کے 3
 الکھ سے 1 سالوں سے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے اور اس کے نتیجے میں تقریبا 69ذریعے کشمیریوں کو گذشتہ 

زائد بے گناه کشمیریوں کو شہید کئے جانے، بالخصوص عورتوں کی بے حرمتی، نوجوانوں کی گمشدگی اور گمنام 
قبروں جیسی روح فرساں واقعات پر عالمی اداروں اور طاقتوں کی مجرمانہ خاموشی پر افسوس کا اظہار کرتا ہے 
اور اقوام  متحده کے زیر نگرانی ایک کمیشن کے ذریعے ان تمام ریاستی جرائم کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا 

 ہے۔
۔ یہ اجالس اقوام متحده اورجمہوریت پسند  عالمی طاقتوں پر زور دیتا ہے کہ وه مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل اور 4

اقوام متحده کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے فوری طور پر اپنا بھرپور 
 کردار ادا کریں۔

۔ یہ اجالس جنوبی ایشیاء میں پاک چین اقتصادی راہداری جیسے طویل المیعاد ترقیاتی منصوبے کے لیے امن و امان 5
اور سازگار ماحول کی ضمانت فراہم کرنے کی غرض سے کشمیر جیسے دیرینہ  مسئلے کو بال تاخیر حل کرنے 
کی ضرورت پر زور دیتا ہے تاکہ خطے میں دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ ملکر غربت، جہالت اور دہشت گردی 
کا مکمل خاتمہ کیا جاسکے۔ مزید یہ کہ ترقی و خوشحالی اور اپنی آئینده نسلوں کو محفوظ مستقبل دینے کے لیے 

مذاکرات ہی واحد راستہ ہے جو خطے میں امن کی  ضمانت فراہم کرسکتا ہے اور عالقائی تعاون برائے ترقی کو 
 حقیقت میں بدل سکتا ہے۔

۔ یہ اجالس دنیا پر واشگاف الفاظ میں واضح کردینا چاہتا ہے کہ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اس کی 6
کمزوری سے تعبیر نہ کیا جائے۔ امن کے دشمن یادرکھیں کہ پاکستان ایک ایڻمی قوت ہے اور وه اپنے نظریاتی اور 

 جغرافیائی حدود کی حفاظت اور پاسداری کی بھرپور صالحیت رکھتا ہے۔
۔ یہ اجالس اس قرارداد کے ذریعے بھارت کی سیاسی قیادت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وه اپنی منفی اور مذہبی تنگ 7

نظری جیسی سوچ پر نظرثانی کرے اور پرامن بقائے باہمی جیسے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ 
باہمی  مذاکرات یا ثالثی کے عمل کے ذریعے تمام امور بشمول مسئلہ کشمیر  کو فوری  حل کرنے کے لیے مثبت 

 رویہ اختیار کرے ۔ 
 4۔ یہ اجالس کشمیری رہنما جناب علی گیالنی کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں پیش کرده  8

 جو اس دیرینہ مسئلہ کے حل میں سنگ میل ثابت ہوسکتا ہے۔ نکاتی امن فارمولے کی حمایت کرتا ہے
۔ یہ اجالس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ خصوصی اجالس میں مسئلہ کشمیر پر سیرحاصل 9

بحث کرائی جائے اور اس کے نتیجے میں سفارشات مرتب کر کے وزارت خارجہ اور دیگر وزارتوں کو عملدرآمد 
 کے لیے بھجوائی جائیں ۔



۔ یہ اجالس حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وه مسئلہ کشمیر کے سلسلہ میں بین االقوامی برادری کو آگاه و 10
متحرک کرنے کے لیے ایک بین االقوامی کانفرنس برائے مسئلہ کشمیر کا انعقاد کرے جس میں دنیا کو جرات 

 مندانہ طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں جاری غیر انسانی سلوک اور رویوں سے آگاه کیا جائے ۔
  
۔ اجالس میں آئینده کا الئحہ عمل اور حکمت عملی طے کرنے کے لیے چیئرمین نے جناب اعجازا لحق کی قیادت میں ایک 3

کمیڻی تشکیل دی جس میں انجینئر داور خان کنڈی اور عبدالوسیم کے عالوه وزارت خارجہ اور اطالعات  و نشریات کا ایک ایک 
نمائنده شامل ہوگا۔ سینیڻر مشاہد حسین سیدکو خصوصی طور پر کمیڻی کی معاونت کے لیے درخواست کی گئی تاکہ پاک چین 

 راہداری کی تعمیر کے حوالے سے بھی عالمی تناظر میں  ایک مربوط اور قابل عمل حکمت عملی ترتیب دی جاسکے۔
 
۔ اجالس میں خصوصی کشمیر کمیڻی کے ارکان ممبران قومی اسمبلی جناب مجاھد علی ، انجینئر داور خان کنڈی، ملک 4

ابرار احمد ، سردار محمد شفقت حیات خان، ملک شاکر بشیر اعوان، جناب نواب علی وسان ، رانا عمر نذیر خان، جناب اظہر قیوم 
ناره ، چوہدری افتخار نذیر، جناب محمد اعجاز الحق  اور جناب عبدالوسیم بشمول محترمہ صبا محسن  رضا ،ایڈیشنل سیکرڻری 
وزارت اطالعات و نشریا ت اور قومی ورثہ  ، قاضی ظہیر احمد ، جوائنٹ سیکرڻری وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان اور 

 وزارت خارجہ  کے ڈائریکڻر جنرل  ساؤتھ ایشیاء ڈاکڻر محمد فیصل نے شرکت کی۔
_____________ 

 

 ﴾نسیم خالد﴿
 ڈا ئریکڻر جنرل(کشمیر کمیڻی)
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