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Rights in Sindh 2017)  

 زمينن سنڌ اسميبلي ۾ موجود جاگيرداراسيمبلي ميمبرن کان انهن جي زرعي October 2018-16) :(حيدرآباد 

تي هارپو ڪندڙ هارين سان لکت ۾ معاهدو ڪرڻ سان گڏ اهو معاهدو سنڌ هاِء ڪورٽ ۾ پيش ڪرڻ جي 

 .گهر

زميندار ۽ جاگيردار  طرفان هارين سان فصل جو حساب ڪتاب صحيح نه ڪرڻ جي ڪري هاري ڏينهنون 

 .ڏينهن غربت جي ُڌٻڻ ۾ ڌڪبو پيو وڃي

غلامي واري زندگي گذارڻ تي يرداري نظام هارين کي جاگسنڌ ۾ لکين هاري بک ۽ بدحالي جو شڪار آهن، 

 .مجبور ڪري ڇڏيو آهي

پاليسون زراعت تي مڙهي هارين جو معاشي قتل عام ڪري رهي  نجو WTOسنڌ حڪومت ورلڊ بينڪ ۽ 

 .آهي

تي ڪنهن به قسم جو عملدرآمد نه ٿيڻ جي هاري ظلم ۽ ناانصافين جو شڪار  0591سنڌ ٽينينسي ايڪٽ 

بيماري جي  هاري ال محنت ڪري اُن ُاپائيندڙ هاري ٻن وقتن جي ماني لاِء پريشان آهي،، سڄو سٿئي ٿو

 ، صورت ۾ وياج کڻي علاج ڪرائي ٿو

اگيرداري نظام جو خاتمو آندو وڃي، هارين جا  لکين ٻار اسڪول نه هجڻ ڪري تعليم ۽ زرعي سڌارا آڻي ج

 .محروم آهنصحت جي سهولت کان 

ي لاِء ڪي قانون نه جوڙيا آهن ۽ نه وري ر پوِء به سنڌ حڪومت هارين جي بهت آئين جي ارڙهين ترميم کان

 .جوڙيل قانونن تي عملدرآمد ڪرائي سگهي آهي

 .هاري زميندارن جي نجي جيلن مان آزاد ڪرايا ويا 995۾  7102هارين لاِء انتهائي ڏکيو سال قرار  7102سال  

دربدري واري زندگي گذاري رهيا  هاري اڻهوند جي ڪرين جي ت۾ سهولي(camps)سنڌ ۾ موجود هاري ڪيمپن  

 .آهن

هارين بابت جوڙيل قانون تي عمل ڪرائي هارين کي ظلم ۽  سميت ٺاهڻ  هاري ڪورٽونضلعي سطح تي 

اڳواڻن طرفان هاري ويلفيئر ايسو سي ايشن طرفان هارين  ناانصافين کا بچايو وڃي، اهڙين خيالن جو اظهار 

 .سالانه رپورٽ جي پڌرائي واري تقريب ۾ ڪيو ويوجي مسئلن بابت جوڙيل 
 

جي پڌرائي، هاري ويلفئير  7102هارين جي حقن بابت سالاني رپورٽ هاري ويلئيفر ايسو سي ايشن طرفان 

۾ ٿي گذري جنهن ۾ سنڌ جي پريس ڪلب ايسو سي ايشن ۽ پائلر ڪراچي جي گڏيل تعاون سان حيدرآباد 

ڪئي، سياسي سماجي اڳواڻن، وڪيلن ۽ صحافين وڏي انگ ۾ شرڪت مزدورن، مختلف ضلعن مان هارين، 

، هاري اڳواڻ جي صدر اڪرم خاصخيلي پنهل ساريو، هاري ويلفيئر ۾  واري تقريبجي پڌرائي سالانه رپورٽ 

اڳواڻن  ٻين ۽ جاويد سوز هالائي  ،پرڀو ستياڻيسماجي اڳواڻ انساني حقن جي اڳواڻ اشو ٿاما، صالح بلو، 

سال گذرڻ باجود  86پاس ڪيو ويو پر افسوس جو  0591۾ سنڌ ٽينينسي ايڪٽ  0591چيو ته   خطاب ڪندي

گهيو آهي جنهن جي ڪري اڄ لکين هاري غربت بک ۽ بدحالي واري زندگي گذاري نه ٿي سان تي عملدرآمد 

غلامي واري زندگي گذارڻ تي مجبور ڪيو پنهنجي زمين نه هجڻ جي ڪري سنڌ ۾ لکين هارين کي ، رهيا آهن

 هارپو ڪرڻ جو ڪوبه لکت ۾ ايگريمينٽ ڪونهي جيڪا وچ ۾ ۽ زميندار هن وقت سنڌ ۾ هاري ويو آهي، 

جا پنهنجا حق حاصل نٿا ڪري سگهن، ٽينينسي ٽربيونل نه هجڻ ڪري هاري ، ٽينينسي ايڪٽ جي ڀڃڪڙي آهي

سنڌ لکين هاري غلامي واري زندگي گذاري رهيا آهن، ري هنن وڌيڪ چيو ته سنڌ ۾ جاگيرداري نظام جي ڪ

پر انهن جي هارين سان هارپ جو معاهدو نه هجڻ جي ڪري جاگيردار آهن  ايم پي ايز ۾ موجود اسيمبلي 

سنڌ اسميبلي ۾ هنن اها گهر ڪندي چيو ته مطابق صادق ۽ امين نه آهن،  85۽  87ُاهي آئين جي آرٽيڪل 

جاگيرداراسيمبلي ميمبر پنهنجي  زرعي زمينن تي هارپو ڪندڙ هارين سان لکت ۾ معاهدو موجود زميندار۽  

سنڌ ۾ هارين جا ٻار ۽ عورتون صحت جي سهولتن نه هجڻ جي ڪري ۽ غذائي ، سنڌ هاِء ڪورٽ ۾ پيش ڪن

موت جو شڪار ٿين ٿا پر سنڌ حڪومت هن مهل تائين هارين جي بهتري ۾ ڪي به قدم کڻڻ کوٽ جي ڪري 

ن ۽ مزدورن هاريتي پڻ عمل درآمد نه ٿيڻ ڪري جبري پورهئي جي خاتمي واري قانون ، اڪام ويئي آهي۾ ن

حڪومتن جو سبجيڪٽ آهي پر  ارڙهين ترميم کان پوِء زراعت ۽ جبري پورهيو صوبائي کي غلام بڻايو ٿو  وڃي،



ضلعي اڳواڻن وڌيڪ چيو ته پ پ پ جي حڪومت زراعت ۽ هارين جي بهتري لاِء ڪي به ُاپاِء نه ورتا آهن، 

هارين سان ٿيندڙ ناانصافين ۾ گهٽتائي اچي سگهي، ح تي هاري ڪورٽون قائم ڪيون وڃن ته جيئين سط

لاِء جوڙيل هاري ڪيمپون بنيادي سهولتن کان وانجهيل آهن جنهن زميندارن جي قيد مان آزاد ڪرايل هارين 

زرعي سڌارا وقت جي ضرورت اڳواڻن چيو ته ا آهن، ڪري اتي رهندڙ هاري بک بدحالي واري زندگي گذاري رهي

غلامي ۽ افلاس واري ۽ جيسين تائين هي جاگيرداري نظام ختم نه ٿيندو تيستائين هتان جو هاري ۽ مزدور آهن، 

سنڌ حڪومت ورلڊ بينڪ ۽ ، زندگي گذاريندو رهندو WTO ين جو معاشي پاليسون زراعت تي مڙهي هار جون  

ٽينينسي ايڪٽ تي عمل سنڌ حڪومت هاري اڳواڻن آخر ۾ مطالبو ڪندي چيو ته ، قتل عام ڪري رهي آهي

ڏ هاري ۽ زميندار وچ ۾ معاهدو ڪرڻ کي يقيني خسره فارم ۾ رجسٽريش سان گدرآمد ڪرائي هارين جي 

سندن زرعي زمين تي هارپو ڪندڙ هارين سان ايم پي ايز کان  جاگيردار سنڌ اسيمبلي ۾ چونڊجي آيل، بڻائي

ي بنيادي سهولتون فراهم هاري ڪيمپن ۾ هارين کمعاهدو اسيمبلي ۽ سنڌ هاِء ڪورٽ ۾ پيش ڪرايو وڃي، 

.ڪيون وڃن  
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