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 9کراچی کے قریب بھارتی شہریوں کے ہاتھوں غیر ملکی کارگو شپ 
ماہ سے یرغمال

ماہ سے یرغمال ہے۔اس 9کراچی کے قریب بھارتی شہریوں کے ہاتھوں غیر ملکی کارگوشپ (خالد محمود خالد )الہور
حوالے سے بھارتی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن کو معاملہ جلد حل کروانے کے لئے ہدایات جاری کر 

دی گئی ہیں۔تفصیالت کے مطابق،ٓاٹھ بھارتی شہریوں نے کراچی کے قریب سمندر میں ایک غیر ملکی کارگو شپ کو 
تقریبًانو ماہ سے یرغمال بنارکھا ہے اور اسے وہاں سے ہٹانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ذرائع کے مطابق ایم وی 

 8پاکستانی اور 3مسکی کارگو شپ گزشتہ نو ماہ قبل ایک بھارتی کمپنی کا مال لیکرکراچی ٓایا تھا ۔ شپ میں کمپنی کے 
بھارتی مالزمین سوارتھے ۔ تینوں پاکستانی مالزمین مال کے ساتھ ہی کراچی کی بندرگاہ پراترگئے تاہم جب بھارتی 

مالزمین کولیکرکارگوشپ واپس روانہ ہوا توان لوگوں نے اسے پاکستانی حدودسے باہرجانے سے روک لیا ان کا کہنا 
تھا کہ بھارتی نجی کمپنی کی طرف سے انہیں کئی ماہ کی تنخواہ نہیں ملی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک بھارتی کمپنی 
ان کے واجبات ادانہیں کرتی وہ کارگوشپ کوواپس نہیں جانے دیں گے۔ وہ لوگ واپس بھارت جانے کے لئے رضامند 

نہیں ہورہے۔ اس حوالے سے نئی دہلی میں بھارتی دفتر خارجہ کے حکام نے بتایا کہ اسالم ٓاباد میں بھارتی ہائی کمیشن 
کو معاملہ جلد حل کروانے کے لئے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پاکستانی دفتر

خارجہ کے حکام کا اس بارے میں کہنا ہے کہ بھارتی حکام نے مذکورہ شپ کے حوالے سے ایک خط لکھا ہے تاہم 
شپ پر موجود بھارتی مالزمین کے پاس پاکستانی ویزے نہیں ہیں اس لئے انہیں پاکستان میںداخلے کی اجازت نہیں دی 
جا سکتی۔ دریں اثنا انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی شہرت یافتہ ممتاز سماجی رہنما انصاربرنی نے کارگوشپ پر 

موجود بھارتی شہریوں سے رابطہ کرکے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ واپس چلے جائیں 
اورتنخواہوں کے معاملے کوواپس بھارت جاکرحل کریں تاہم ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مکمل واجبات ادا 

نہیں کر دئیے جاتے وہ لوگ بھارت واپس نہیں جائیں گے۔


