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 السالُم علیکم!

 

 اُمید ھے آپ خیریت سے ھوں گے اور آپ کو ھماری آواز صاف ُسنائی دے رھی ھو گی؟ 

 

شریک تمام صحافیوں اور میں االئنس فار کالئمیٹ جسٹس اینڈ کلین انرجی کی طرف سے ھم آج کی اِس آن الئن پریس کانفرنس 

۔ ھم آپ کے ُشکر گزار ھیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس کہتے ھیں سوسائٹی کے نُمائندگان کو خُوش آمدیدسول 

حصُول جاری ید ھے کہ آپ تھر میں کوئلہ کی کان کنی اور بجلی گھروں کے قیام کے لئے امپریس کانفرنس میں شرکت کی۔ 

ے اِن منصُوبوں کے لئے پہلے ھی نجی کمپنیوں نے مقامی لوگوں سے ھزاروں آگاہ ھوں گے۔ کوئلہ کپِس منظر سےاراضی کے 

 ایکڑ زمین حاصل کر لی ھے۔ اور حصول اراضی کا یہ جاری عمل مستقبل میں کہیں رکتا ھوا نظر نہیں آرھا۔ 

 

نتیجہ اس کے میں ھونے والی بے ضابطگیوں اور کے عوامل حصُول اراضی تھر میں جاری آج کی اِس پرس کانفرنس کا مقصد 

ھم اُمید کرتے ھیں کہ آپ لوگوں کے میں بے دخل ھونے والے افراد کے انسانی حقُوق کی خالف ورزیوں کو اجاگر کرنا ھے۔ 

 وں گےاخبارات، رسائل، ریڈیو سٹیشنز اور ٹی وی چینلز کی وساطت سے ھم یہ مسائل زمہ دار حکام تک پہنچانے میں کامیاب ھ

 

 

 حصُول اراضی اور بے خانما لوگوں کی بحالی و آبادکاری کے لئے پالیسی کا نہ ھونا:  1.

دنیا بھر میں کسی بھی ترقیاتی منصُوبہ کے لئے زمین کا حصُول ایک قانون اور مخصُوص پالیسی کے ذریعے عمل میں الیا جاتا 

کی بحالی و آبادکاری کے عوامل کو دخل ھونے والے لوگوں ھے۔ پالیسی کا مقصد حصُول اراضی اور اس کے نتیجے میں بے 

عالقائی قانُونی، جغرافیائی، معاشی اور سماجی حاالت سے ھم آھنگ کرنا ھوتا ھے۔ حصُول اراضی اور آبادکاری کے ان عوامل 

میں تضادات اور خامیوں کے تدارک کے لئے، پالیسی سازی کے عمل کو زیادہ سے زیادہ شراکتی بنایا جاتا ھے۔ اور پالیسی 

 کی شراکت کو خاص طور پر یقینی بنایا جاتا ھے۔ آبادی ی کے اس شراکتی عمل میں متاثرہ مقامی ساز

 

ء 1894ھونے والی حصُوِل اراضی برطانوی نؤآبادیاتی قانون لینڈ ایکُوی زیشن ایکٹ تھر میں اس وقت کوئلہ کی کمپنیوں کے لئے 

ھے۔ تاھم جہاں تک پالیسی کا تعلق ھے، حکُومت نے اس سلسلے میں کی ظالمانہ ایمرجنسی شقوں کے تحت عمل میں الئی جارھی 

کوئی پالیسی نہیں بنائی۔ پالیسی نہ ھونے کی وجہ سے، تھر میں حصُول اراضی اور بے دخل ھونے والے لوگوں کی بحالی اور 

اور دیگر مسائل کا  وانیآباد کاری کے عوامل مرکزیت، عدم شراکت، افسر شاھی کے صوابدیدی اختیارات، عدم شفافیت، بد عن

فیصلہ سازی میں متاثرہ آبادی کی شراکت کا کوئی تصور نہیں۔  نجی کمپنیوں، محکمہ مال، ضلعی انتظامیہ اور مقامی  شکار ھیں۔

ان حاالت میں ۔  لوگوں پر تھونپا جارھا ھے طاقت مقامیبزور کو  ان فیصلوںبااثر افراد کے باھمی اشتراک سے ھونے والے 

لوگوں سے لی جانے والی زمین، معاوضوں کے تعین و فراھمی اور ذرائع معاش کی بحالی سے متعلق فیصلہ سازی میں مقامی 

 گزیر ھیں۔  ااور انسانی حقُوق کی خالف ورزیاں ن ، بدعنوانیںگیابے ضابط

 

ال ھے۔ یہ ماڈل ولیج بالک ٹُومیں نیُو سینہری درس ماڈل ولیج کی غیر معیاری تعمیر اِن بے ضابطگیوں اور بد عنوانی کی زندہ مث

سینہری درس گاؤں سے بے دخل ھونے والے افراد کی بحالی و آبادکاری کے لئے تعمیر کیا گیا تھا۔ سندھ اینگرو کول مائیننگ 

جس کا نظر انداز کیا گیا۔ مکمل طور پر کمپنی کی طرف سے تعمیر ھونے والے اس ماڈل ولیج میں مقامی لوگوں کی شراکت کو 

۔ واضح رھے ئییجہ یہ نکال کہ یہ کالُونی اپنے مکینوں کی ضروریات اور توقعات پُوری کرنے میں ایک ناکام منصُوبہ ثابت ھوُ نت



 

 
 

 

 

 

 

کہ نیُو سینہری درس ماڈل ولیج میں لوگوں کو مالکانہ حقُوق فراھم نہیں کئے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کالُونی کی غیر معیاری 

بے ھمیشہ جبکہ ذمہ دار حکام نے اِن عوامی شکایات کو رھے تے کر شکایات ی عرصہ سے کاف تعمیر سے متعلق مقامی لوگ

 ۔ ھے ری درس ماڈل ولیج کی غیر معیاری تعمیر کو بے نقاب کر دیاہنیُو سینبُنیاد قرار دیا۔ تاھم حالیہ بارشوں نے 

 

تھر کول بالک َون میں مکانوں کے تجربہ کے بعد کوئلہ کی نجی کمپنیوں اور حکُومت نے ناکام نیُو سینہری درس ماڈل ولیج کے 

بحالی و آباد کاری کی ذمہ داری سے اپنے آپ کی بے دخل ھونے والی مقامی آبادیوں عوض نقد رقُوم کی ُجزوی ادائگیوں کے بعد 

ند خاندان اپنے لئے نئے مکانوں کی تعمیر کے لئے  بالک ون کے چمعاوضے کی اِن جزوی نقد رقُوم سے ھے۔ لیا کو آزاد کر 

متبادل زمین خریدنے میں کامیاب ھوگئے۔ تاھم بے دخل ھونے والے زیادہ تر خاندان پہلے ھی یہ رقم اپنی روزمرہ کی ضرُوریات 

 پوری کرنے پر خرچ کر ُچکے ھیں۔  

 

 حصُول اراضی اور بحالی و آباد کاری سے ُمتعلق معلُومات کی فراھمی کے لئے نظام کا نہ ھونا:  2.

کے عوامل میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لئے معلُومات کی فراھمی کے لئے حکُومت کو  حصُول اراضی اور بحالی و آباد کاری

کوئی نظام وضع نے ایسا حکُومت تھر میں طابقت رکھتا ھو۔ تاھم ایسا موزُوں نظام وضع کرنا چاھئے تھا جو مقامی حاالت سے م

جہاں  دیہاتوں میں رھتی ھےایسے جس کی وجہ سی وہاں کی مقامی آبادی )جو زیادہ تر ناخواندہ، غریب اور دُور دراز  نہیں کیا

 ضرُوری معلُومات کی عدم دستیابی اور بے یقینی جیسے مسائل سے دو چار ھیں۔  (نہ ھونے کے برابر ھیںبُنیادی سہُولیات 

 

معلومات کی فراھمی کا نظام مقامی آبادی کو حصُول اراضی اور اُن کی بحالی و آباد کاری سے متعلق باخبر رکھنے میں اھم 

لئے وہ بر وقت قانُونی چارہ جوئی اور دیگر  اپنے ساتھ ھونے والی کسی بھی نا انصافی سے نمٹنے کےکردار ادا کر سکتا تھا۔ 

اگر کوئی نظام ھوتا تو سول سوسائٹی اور ذرائع ابالغ موجُودہ انسانی معلُومات کی فراھمی کے لئے لے سکتے تھے۔  اتاقدام

کتے تھے۔ حقُوق کی خالف ورزیوں، بے ضابگیوں اور بدعنوانی کی نشاندہی اور سد باب کرنے میں اپنا مُوثر کردار ادا کر س

مقامی لوگوں کے متاثرہ نہ ھونے کی وجہ سے نظام کا حصُول اراضی اور بحالی و آباد کاری سے ُمتعلق معلُومات کی فراھمی 

 پیچیدہ ھو رھے ھیں۔ مزید مسائل 

 

 یکسالہ، گاؤچر اور دیگر اثاثوں کے عوض کوئی معاوضہ نہ دینا:    3.

کھیتی باڑی اور چراگاھوں کے لئے استعمال ھونے والی زمینوں کی کئی اقسام ھیں۔ اِن میں سروے، ناقبُولی، یکسالہ اور  تھر میں

چر مویشی چرانے کے جبکہ گاؤکھیتی باڑی کے لئے یکسالہ زمینیں اور  گاؤچر  خاص طور پر قابِل ذکر ھیں۔ سروے، ناقبُولی

کے لئے، تھر کے مقامی مالکان اور بے زمین لوگوں کا زمین کی ان تمام اقسام پر  لئے استعمال ھوتی ھے۔ روزگار کے حصُول

انحصار ھے۔ تاھم تھر میں جاری حصول اراضی کے بدلے، حکُومت صرف سروے زمین کے عوض معاوضے فراھم کررھی 

 ھے۔ 

 

تھر کے تمامم دیہاتوں میں مالکان سروے زمین کے ساتھ ساتھ کئی دہائیوں سے یکسالہ زمین بھی کاشت کرتے چلے آرھے ھیں۔ 

ھے۔ زیادہ یکسالہ زمین اُن کی سروے زمین سی دو گنا یا اس سے بھی زیر کاشت موجود کاشتکاروں کی ایک اکثریت کے پاس 

( پر لی گئی وی زمین ھے، جس کا کاشتکار ساالنہ ٹیکس ادا کرتے ھیں اور ایک یکسالہ زمین دراصل حکُومت سے لیز )ٹھیکہ

کام وصُول مخصُوص عرصہ کے بعد اُن کو اس یکسالہ کے مالکانہ حقُوق دے دئے جاتے ھیں۔ تاھم محکمہ مال کے زمہ دار ح

نب مقامی کاشتکار بھی زیادہ تر یہ جانے والے ٹیکس کے عوض مقامی کاشتکاروں کو رسیدیں فراھم نہیں کرتے۔ دُوسری جا کئے

رسیدیں سنبھال کر نہیں رکھتے۔ لہذا آج جب تھر میں مقامی لوگوں کو زمینوں سے بے دخل کیا جارھا ھے تو اُن کی ایک اکثریت 

ے کے پاس اپنی یکسالہ  زمین کے لیز )ٹھیکہ( کا کوئی ریکارڈ موجُود نہیں ھے۔ اِن حاالت میں حکُومت مقامی کاشتکاروں س

واضح رھے کہ یکسالہ زمین نہ صرف مالکان بلکہ بے زمین ھاریوں یکسالہ زمین بغیر معاوضہ ادا کئے حاصل کر رھی ھے۔ 

 ذریعہ ھے۔ ک اھم کے لئے بھی آمدن کا ای

 

ر باڑی اور مال مویشی پالنے پر ھے۔ مال مویشی عام طور پتھر میں مقامی لوگوں کے ذرائع معاش کا زیاد تر انحصار کھیتی 

جب فصلیں نہیں اگائی جاسکتیں یہ مال مویشی مقامی میں ۔ خشک سالی کے دنوں  مالکان اور بے زمین دونوں طبقات پالتے ھیں

مقامی پنی ایک گاؤچر ھوتی ھے جہاں اھر گاؤں کی زگار فراھم کرنے کا اھم ذریعہ ھوتے ھیں۔ رولوگوں کو تحفظ ِخوراک اور 

عام طور پر اِن گاؤچر کا رقبہ  گاؤں کی کل سروے اور یکسالہ  اُونٹ وغیرہ چراتے ھیں۔لوگ اپنی بھیڑ، بکریاں، گائے اور 

زمینوں کے اجتماعی رقبہ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ھوتا ھے۔ باوجُود اس حقیقت کے کہ تھر میں گاؤچر مقامی لوگوں کے 



 

 
 

 

 

 

 

اور راد کو حکُومت کوئی متبادل گاؤچرنے والے افلئے ُمعاش کا ایک اھم ذریعہ ھے، حصول اراضی کے نتیجے میں بے دخل ھو

 ۔ فراھم کر ھی ھے  کوئی متبادل ذریعِہ روزگارانہیں نہ ھی 

 

متبادل گاؤچر کے لئے زمین فراھم کی ھے۔ یہ متبادل زمین دراصل تھاریو صرف سینہری درس گاؤں کے لوگوں کو حکُومت نے 

مت کے اِس اقدام سے سینہری درس گاؤں اور تھاریو ھالیپوٹو گاؤں کے ھالیپوٹو گاؤں کے لوگوں کی یکسالہ زمین ھے۔ حکوُ 

درج ھُوئے ھیں اور گرفتاریاں بھی عمل میں الئی بھی مقدمے پولیس میں درمیان ایک تضاد پیدا ھو گیا ھے جس کے نتیجے میں 

حکومت مکانوں کے عالوہ مقامی لوگوں کے درختوں، مویشیوں کے بھانے اور دیگر اثاثوں کے عوض کوئی مزید براں گئی ھیں۔ 

 ُمعاوضہ فراھم نہیں کررھی۔ مکانوں کا معاوضہ گھرانے میں موجُود  منکُوحہ افراد کی تعداد سے ھوتا ھے۔ 

 

 :کرناعوض معاوضے فراھم نہ نقصانات کے رائع معاش کے ذبے زمین ھاریوں کو  4.

مالکان کی زمینوں پر بطور کھیت کے تھر میں مقامی آبادی کی ایک کثیر تعداد بے زمین ھے۔ یہ بے زمین ھاری اپنے گاؤں 

بطور کھیت مزدُور کام کرنے مزدُور کام کرتے ھیں۔ متاثرہ دیہاتوں میں حصُول اراضی کے بعد اِن بے زمین ھاریوں کے پاس 

نہیں۔ دُوسری جانب مال مویشی چرانے کے لئے اُن کے پاس کوئی موجُود کوئی زمین اُن کے قریبی عالقوں میں کے لئےبطور 

معاوضے فراھم کررھی ھے۔ تاھم بے دخل ھونے والے بدلے حکُومت مقامی مالکان کو اُن کی سروے زمین کے نہیں۔ بھی گاؤچر 

 ادا نہیں کیا جا رھا۔ اوضہ قسم کا کوئی ُمعبے زمین ھاریوں کو ذرائع معاش کے خاتمہ کے عوض کسی 

 

ھونا تو یہ چاھئے تھا کہ حصُول اراضی کے نتیجے میں پیدا ھونے والے معاشی عدم تحفظ سے بچاؤ کے لئے حکُومت اِن بے 

کے  زمین کاشتکاروں کو متبادل ذرائع معاش فراھم کرنے کے لئے خصُوصی اقدام لیتی مگر حکُومت نے انہیں اِن کے مکانوں

معاشی عدم  ےپیدا ھونے وال۔ تھر میں جاری حصُول اراضی  اور بے دخلیوں سے کیانہیں ادا عالوہ کسی قسم کا کوئی معاوضہ 

 سب سے زیادہ بے زمین کاشتکار ُمتاثر ھو رھے ھیں۔ تحفظ سے 

 

 تاخیر: غیر معمُولی معاوضوں کی ادائیگیوں میں  5.

شکار مقامی لوگوں کو معاوضوں کی ادائیگیوں میں غیر معمُولی تاخیر کا سامنا ھے۔ حکُومت متاثرہ افراد کو کا ے دخلیوں ب

باقی ماندہ رقم کی معاوضوں کی ادائیگی قسطوں میں کر رھی ھے۔ پہلی قسط انتقال اراضی کے وقت کر دی جاتی ھے تاھم 

باقی ماندہ کی افراد اپنا اثر و رسُوخ استعمال کر کے اپنے معاوضوں می مقاادائیگی میں غیر معمُولی تاخیر کی جاتی ھے۔ بااثر 

 رقوم حاصل کرنے میں کامیاب ھوجاتے ھیں تاھم غریب اور پچھڑے ھُوئے افراد کے لئے انتظار کے عالوہ کوئی راستہ نہیں۔ 

 

دائیگیوں میں تاخیر سے ناالں ھیں۔ اُن متاثرہ دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے بے دخل افراد معاوضوں کی باقی ماندہ رقوم کی ا

گی نہ ھونے کی وجہ سے، اُن کی و صُول شدہ رقوم گھرانے کی چھوٹی چھوٹی یکے مطابق باقی ماندہ رقوم کی بروقت ادائ

  ضروریات پورا کرنے پر خرچ ھو گئی ھیں اور کسی فائدہ مند مقصد کے لئے استعمال نہیں ھوسکیں۔ 

 

 حرکت پر پابندیاں اور ماحولیاتی آلودگی: کی نقل ومقامی لوگوں  6.

نقل و حرکت سے متعلق شدید کو غالم شاہ کے لوگوں  وروائی لنجا، تلوائی اور کھاریو فیلڈ بالک ون کے گاؤں مثالا  لتھر کو

روائتی راستے بند کر رھی ھے۔ کے مشکالت کا سامنا ھے۔ بالک ون میں ھر طرف خار دار تاریں لگا کر کمپنی مقامی لوگوں 

اُنہیں راہ راستے بند ھونے سے شدید ُمشکالت کا اگرچہ کھاریو غالم شاہ گاؤں کے لوگوں کو اپنا گاؤں نہیں چھوڑنا پڑ رھا تاھم 

اتی سامنا ھے۔ مزید یہ کہ کوئلہ کان کے اِنتہائی قریب ھونے کی وجہ سے کھاریو غالم شاہ کے افراد کو شدید شور اور ماحولی

 آلودگی کا سامنا ھے۔ 

 

بھؤے جو تڑ گاؤں کے بھیل پاڑا کے پچاس خاندان سڑک اور کوئلہ سے چلنے والے بجلی گھر کے درمیان پھنس کر رہ گئے ھیں۔ 

شنگھائی الیکٹرک )نجی کمپنی( کو اپنے آپریشنز کے لئے درکار نہیں۔  گاؤں کی وہ زمین جہاں یہ پچاس خاندان رہائش پزیر ھیں

لہذا حکُومت نے انہیں بےدخل کیا اور نہ ھی کوئی معاوضہ فراھم کیا ھے۔ بھیل پاڑا کے اِن بے زمین پچاس گھرانوں کے پاس 

گھر کے درمیان واقع بھیل پاڑا کے  شدید ماحولیاتی آلُودگی میں رھنے کے عالوہ کوئی چارہ نہیں۔ مزید یہ کہ سڑک اور بجلی

جنسی ھراسانی  کے لئےلوگوں کے لئے ایک طرف ٹریفک حادثات  کا خطرہ بڑھ گیا ھے تو دُوسری جانب یہاں کی خواتین 

 جیسے مسائل بڑھ گئے ھیں۔ 

 

 مطالبات: 



 

 
 

 

 

 

 

 

تھر میں حصُول اراضی اور بے دخل ھونے والے افراد کی بحالی و آباد کاری کے لئے حکُومت با قائدہ پالیسی وضع کرے۔  1.

مجوزہ پالیسی کی تیاری میں حکُومت سول سوسائٹی اور تھر کے لوگوں کی شراکت کو یقینی بنائے۔ مجوزہ پالیسی تھر کے لوگوں 

 کی مقامی حقیقتوں سے ھم آھنگ ھو۔ کی طرز زندگی اور اُن کے ذرائع معاش 

 

حصُول اراضی اور بے دخل ھونے والے افراد کی بحالی و آباد کاری سے متعلق مقامی لوگوں کو باخبر رکھنے کے لئے  2.

 حکُومت معلومات کی فراھمی کا ایک مُوثر نظام وضع کرے۔ 

 

، حکومت کی بجائےسے مکمل طور پر بے دخل کرنے  تھر کے لوگوں سے زبردستی زمین خریدنے اور انہیں اُن کی زمینوں 3.

 اُن سے اُنکی زمینیں لیز )ٹھیکہ( پر حاصل کرے اور اس ضمن میں ساالنہ ادائگیاں کرے۔ 

 

قسطوں میں ادائیگی کی بجائے، حکُومت تمام متاثرہ افراد کو معاوضوں کی رقم یک ُمشت ادا کرے۔ معاوضوں کی مد میں تمام  4.

 فوری طور پر ادا کی جائیں۔  باقی ماندہ رقُوم

 

تھر میں بے دخل ھونے والے افراد کے ذرائع معاش کی بحالی کے لئے حکُومت فوری اقدامات لے۔ ذرائع معاش کی بحالی میں  5.

 ۔ ترجیح دی جائےخصُوصی کو بے زمین ھاریوں 

 

تھر میں حصول اراضی اور بے دخل افراد کی بحالی و آبادکاری کے عمل میں ھونے والی بے ضابطگیوں اور انسانی حقُوق  6.

 کی خالف ورزیوں کی چھان بین کے لئے ایک پارلیمانی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ 

 

لُودگی سے براہ راست متاثر ھونے والے تھر میں جاری کوئلہ کی کان کنی اور بجلی گھروں سے پیدا ھونے والی ماحولیاتی آ 7.

 افراد کو تحفظ فراھم کیا جائے۔ 

 


