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 1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اس رپورٹ � �رے م�

 2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تعارف من�انب �ب ڈائ�

 

 1�ب 

 5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وىل �ان ��ر اك قتل

بلوچس�تان � تعلق رک�نے وا� �ش�تون ت�۔ وە جیو خوب رو، ��ر خشصیت � �امل: مشہور اور �ري معموىل ��ر �را�ی م� ا�ک 

ان اك قتل ا�ک بدخبتانہ منشور فراہم �ر� � وی اك ا�ک ابھر� ہوا س�تارە ت�، جو ا�ک اينکر ىك حیثیت � انہ� آٓ� �ڑھا رہا تھا۔ 

 میڈ�، انصاف، اقتدار، اور س�ياست ىك صورحتال اك مطالعہ �ر� �۔� جس � توسط � پا�س�تان م� 

 21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور خوف ،: دھمکیاں، و�دےلفظ بہ لفظ

 2�ب 

 23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خیرب پختوخنواە م� ا�ک موت

 ہ�،نہ� �۔ وە دہشت گردی ىك جنگ اك ا�ک اور شاكر ں راز پنہاضابطے � حلاظ �، مکرم �ان �اطف ىك موت م� �وىئ 

اجنام د� گيا تھا۔  ذر�عے رپورٹنگ ىك وجہ � طالبان �  اپىنجو امر�کی حکومت ىك �شت پناہی وا� اخباری آٓؤٹ ليٹس �يلئے 

 وجوە ، مك از مك ان�ر ہالک �يا گيا � حمكليکن � ضابطہ طور �ر، بہت سارے لوگ اس �ت �و نہ� ما� کہ مکرم �و طالبان � 

 ىك بناء �ر جو عوام � سامنے بيان ىك �ا رہی ہ�۔

VOA33۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �يلئے، ا�ک مشلك توازن رپور�روں 

 

 3�ب 

 34۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دہشت پيدا �ر�، ساز �ز، اور بد� ىك اكررواىئ

ىل دھمکیوں �و منظر �ام �ر ال� �وىئ دو سال پ�، مشہور حصافیوں � انٹىل �نس اجينس�يوں ىك �انب � خود �و موصول ہو� وا

دہشت پيدا �ر� اك  ہیىك کہ �اموىش ىك وجہ �  پیشحساب کتاب تھا، ليکن انہوں � يہ توجیہ خطر�ک رشوع �يا۔ يہ ا�ک 

ھ ۔ �يا ان ىك �البازی اكرگر ہوىئ �؟ �ا� ما� لوگوں �يلئے تو اس � کچھ حتفظ فراہم �يا۔ ليکن چاكچوندملتا رہا �حوصلہ 

 �د �ک بد�ری ىك مست گامزن رہ�۔ کچھ روش�ىن � دور رە �ر اكم �ر� وا� حصافیوں �يلئے دھمکیاں ابھیی بھیی

 44۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 'اگر م��ے کچھ ہو �ائے'

 46۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نتیجۂ �م



دی جس طرح بعض د�گر  م� سلمي شہزاد ىك موت � پورے پا�س�تان م� حصافیوں م� اىس طرح � قوت بھر 2011مىئ 

واقعات � قوت دی تھیی۔ ا�ک خمترص عر� �يلئے ان ىك قوت اك احساس ہوا۔ انہ� ا�ىل در� ىك چھان بني ىك ا�ازت مىل۔ 

انہوں � ان انٹىل �نس افرسان اك �م ليا جنہوں � شہزاد اور دورسے حصافیوں �و دھمکیاں دی تھ�۔ ليکن اس � دو سال � 

 شوں اك بہت ہی معموىل نتیجہ �رآٓمد ہوا �۔بعد، ان ىك �وش 

 

CPJ 51۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ىك جتاو�ز 
CPJ  �ہ� مندرجہ ذيل جتاو�ز پیش ىك گىئ ، اور �املی �رادری �وتاىن حاكم، پا�س�تاىن نيوز میڈ�ىك �انب � پا�س 

 

 54۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مضميہ

 م� ہالک شدە حصافیوں � تعلق � �يپسول ىك رپورٹ� 2003-12



 اس رپورٹ � �رے م�

مسيت، متعدد  دی نيو �رک ٹامئز میگز�ن� حتر�ر ىك تھیی جنہوں �  ايلزابیتھ ريو�نيہ رپورٹ ا�ک خود خمتار حصاىف، 
مطبو�ات �يلئے پا�س�تان اور جنوىب ا�ش�ياء اك ا�اطہ �يا �۔ انہوں � افغا�س�تان، عراق، اور بلقان مسيت، دنيا بھر � 

متصادم خطوں � رپورٹ� پیش ىك ہ�۔ مكي� ٹو �روٹيکٹ جرنلسٹس (حصافیوں � حتفظ ىك مكي�) � پا�س�تان م� 
 �رخطر �االت � سلسلے م� يہ آٓزادانہ تفتیش اجنام د�نے �يلئے ريو�ن �و حبال �يا۔اخباری میڈ� � افراد �و درپیش 

CPJ  2012�  2003� اس رپورٹ �ر تعارف حتر�ر �يا اور سفارشات تيار ک�۔ ٹذي ڈ�ب � ا�ش�يا �روگرام � منتظم 
ىك گىئ حتقیق �ر مبىن �۔  ذر�عے �معلے �  CPJ�ک ہالک ہو� وا� حصافیوں � متعلق مضميہ پچھىل دہاىئ م� 

CPJ � ہالک شدە حصافیوں � تعلق � �يپسول ىك رپورٹوں �ر نىئ رپورٹنگ اك تعاون  مست گلہو�رافیلو،  اس�ٹا�گر �
 ۔ ىك شیپ  قیحتق  ییکئ اور حصوں �ر هب  � گلہو�را �يا۔

CPJ  ا�ک� بعد � �ر�س �يلئے دنيا � �ار مہلک �ر�ن ملکوں م� �  2003ىك حتقیق � پتہ �لتا � کہ پا�س�تان 
�۔ يوں تو کىئ ا�ک حصافیوں ىك موت خود�ش مب دھام�وں م� � ملک م� تصادم � تعلق رک�نے وا� د�گر �االت 

ىك حتقیق � يہ بھیی پتہ �لتا � کہ �ر�س خمالف �شدد  CPJافراد �و ہدف بنا�ر قتل �يا گيا ۔  23م� ہوىئ، مگر مك از مك 
دنيا � ا�ک بد�ر�ن ر�اكرڈ اك �امل �۔ پچھىل دہاىئ م� ا�ک بھیی حصاىف � قتل م�  پا�س�تانم� �ريت � معا� م� 

 �۔مىل �ا نہ� ا�ک �و بھیی  �ىس 
 

�  وںحصافینا �ر مارے �ا� � معا� اور �و �شانہ ب �اطف اس رپورٹ م� رپور�ر وىل �ان ��ر اور مکرم �ان 
ئے بھیی ملک � �ر�س �و جنگجوؤں، س�ياىس  اك معائنہ �يا گيا �۔ آٓزاد اور طاقتور ہو� ہو ىك جڑوں  ہالکتوں

جامعتوں، جمرموں، انٹىل �نس اجينٹوں، اور فو� و رساكری اہلاكروں ىك �انب � �ري معموىل خطرے اك سامنا �ر� �ڑ� 
 � مس�تقبل �يلئے مرکزی حیثیت رکھتا �۔ اس ملک اين�و �ا د وںقاتل � وںحصافی  �۔
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 تعارف

 من�انب �ب ڈائ�

CPJ  ہوے  ہالک حصاىف 42ىك حتقیق � پتہ �لتا � کہ پا�س�تان م� پچھىل دہاىئ م� �راە راست ا� اكم � سلسلے م� مك از مك

عا� م� بھیی �ا نہ� ، �ىس ا�ک مگتھیی سل�ی ا�ک بھیی ىك قتل � بعد �  2003اك قتل ہوا �۔  23جن م� �  — ہ�

�و ا�ک م� � �ىس کیسوں ۔ پا�س�تاىن اور بني �قوامی حصاىف تنظميوں ىك �انب � لگا�ر مطالبوں � بعد بھیی، ان گئ س�ناىئ

 ۔�رائل � سامنے پیش نہ� �يا گيابھیی معترب 

م�  موتوں� م�رس �ريت � اس اكمل ر�اكرڈ � حصافیوں �يلئے روز افزوں طور �ر �ر�شدد ماحول ىك آٓبياری ىك �۔ پچ�لے پا� 

 �ر رس فہرست �۔ دنيا بھر � مہلک �ر�ن ممالک م� مس�تقل طور � معا�م� پا�س�تان�ر�س  ز�ردست اضافہ ہوا � اور آٓج

 حیومنيہ �شدد س�بھیی شہريوں �و بنیادی ا�ساىن حقوق عطا �ر� ىك حکومت ىك �د وجہد � تناظر م� پیش آٓ� �۔ خود خمتار 

، "جنگجوئیت، �ڑھىت تھا ئے کہا م� اپىن ساالنہ رپورٹ م� اس اك �الصہ پیش �ر� ہو 2012� مارچ  پا�س�تان آٓف مكیشن رآٓئٹس

ہوىئ القانونیت، اور�سىل، طبقاىت، اور س�ياىس �شدد � ملک � ا�ک �ڑے حصے م� لوگوں �يلئے سالمىت اور قانون اور امن و 

 د� �۔" �و ظاہر �ر �اہليتانتظام �و يقیىن بنا� ىك حکومت ىك 

اور قبائىل �القوں م�  —�را�ی م� وىل �ان ��ر –اس ماحول م� � جہاں رپور�ر الزيابیتھ ريو�ن � دو حصافیوں رپورٹ يہ 

ىك اہداىف ہال�ت نزي ساز �ز �ر�، دہشت پھيال�، اور بدلہ ل� ىك خمفی ثقافت ىك چھان بني ىك � جس ىك  –مکرم �ان �اطف 

 درج �: يوں ہوىئ ہ�۔ ان ىك رپورٹ م� اتىن موت� وجہ �

 اور آٓقائے جنگ ہی نہ�، بلکہ س�ياىس، فو� اور  جمرماك ا�ک سلسلہ � جس م� رصف جنگجو،  والوںدھمکیاں د�نے

 انٹىل �نس � اكرندے بھیی شامل ہ�۔

 � جو انٹىل �نس رسوس، فوج، اور س�ياىس جامعتوں م� شامل جمرمانہ عنارص ىك  ،ا�ک مكزور شہری حکومت

 ليىت �۔ خواہش �و �سلمي �ر

 � جو �ار�انہ انداز م� ا�ک س�ياىس اجينڈے ىك پريوی �رىت �؛ جو اخباری میڈ� �ر د�ؤ  ،ا�ک انٹىل �نس رسوس

؛ اور جو �سااوقات طالبان اور د�گر جنگجوؤں � ساتھ ڈالىت �، ساز �ز �رىت � اور انہ� خوف م� مبتال �رىت �

 � انہ� فعال بناىت �۔ ��ہمی تعاون �رىت 

 � جو مكزور � اور جس � پاس آٓزادی اك فقدان �، جس � س�ياىس د�ؤ � تئ� اس  ،ا�ک تعز�ری نظام انصاف

 �و زد پذ�ر بنا�ر چھوڑ د� �۔

 � ربیت �فتہ �۔ بنیادی شعبوں م� �اكىف �� جو فار�سک اور س�يکیور� ،پولیس� 

 �وس�يع پ�� �ر پھيىل ہوىئ آٓزادی ىك آٓب و ہوا م� حصافیوں �و خوف م� مبتال �ر� م� ھجن  ،رساكری اہلاكران ہ �

 آٓزادی اك احساس ہو� �۔
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 � �و�، فوج اور س�ياىس ئے بھیی اس م� انٹىل �نس رس  جس � آٓزاد اور طاقت ور ہو� ہو ،اور اخباری میڈ

 ساز �ز ىك �اىت �۔ ذر�عےجامعتوں � 

 

�ر اردو ز�ن � ا�ک  وی جیو �� ايڈي� اور  دی فرائڈے ٹامئز�و بتا�، "يہاں معاملہ بہت خست �"۔  CPJجنم سیٹھیی � 

مشہور س�ياىس �روگرام � مزي�ن جنم سیٹھیی اور جگنو حمسن، ان ىك بيوی اور ساتھیی حصاىف سالوں � شديد خوف � سائے م� 

ئے  کہ آٓ� طالبان آٓپ �ر بندوق �� ہو مس� م� نہ� آ� �بھیی يہ ىك ر م� مقمي سیٹھیی � بتا�، "�ىسزندگی گزار ر� ہ�۔ الہو 

ا�ک  دونوںان م�  �يونکہ نہ� ہو� � ہ�۔ اور �بھیی �بھیی آٓپ �و اس وجہ � معلومہو ئے ہ� � اجينس�ياں آٓپ �ر بندوق �� 

 ۔"ر� ہو� ہ�دورسے ىك امياء �ر اكم �ر 

ىك انٹىل ہی خست نکتہ چیىن وە حکومت، فوج اور ملک  و�ىسوپوں �ر خست نکتہ چیىن �ر� ہ�،سیٹھیی جس طرح جنگجو گر 

 �نس اجينس�يوں �ر بھیی �ر� ہ�۔ افغا�س�تان ىك رس�د � لگے وفاىق حلاظ � ز�ر انتظام قبائىل �القوں م�، جہاں �اطف �و

، جنگجو، اسلحہ اور منش�يات � سوداگر، اور آٓقائے جنگ رسوسوںم� فوج اور انٹىل �نس  والوںہالک �يا گيا تھا، دھمکیاں د�نے

جہاں  ،� جہاں حکومت ا�ک دورسے � �الف �ردار ادا �رىت �۔ ملک اك سب � �ڑا شہر �را�ی� متعدد گروپ شامل ہ

��ر �و ہالک �يا گيا تھا، �ر�ری ىك جنگ لڑ� واىل س�ياىس جامعتوں اك میدان جنگ �، جنگجو گروپ اندروىن �ال� م� �س 

بھو� ہ�۔ �را�ی م� مك از مك تني حصافیوں �و پچھىل دہاىئ م� �شت فو� �رتیب قامئ �ر ر� ہ�، اور جمرموں � گروە منافع � 

 د� گيا تھا۔ ا� اكم ىك وجہ � ہالک �ر

�و خود ا� اجينڈے ىك پريوی �ر� م� آٓزادی اك احساس ہو� �؛ ان � اعامل جزوی طور �ر ملک بھر  رسوسوں انٹىل �نس

م� ملک ىك �شکیل � وقت � تني �ر  1947ی طور �ر اس اك نتیجہ ہ�۔ م� ہر طرح � �شدد �يلئے آٓزادی اك سبب اور جزو

اقتدار �ر قابض ہو�ا� واىل فوج �ر معموىل نکتہ چیىن اك �وىئ ا�ر نہ� ہو� � اور وە آٓواز اٹھا� ىك جسارت �ر� وا� حصافیوں 

پچھىل دہاىئ م� مك از مك سات حصافیوں � قتل م� ىك رپورٹ � پتہ �لتا � کہ  CPJ�و دھمکی د�نے م� �بھیی نہ� �جکىت ۔ 

 �ر بہت مك اختيار �۔ حکومتوں اك ان� ملوث ہو� اك ش�بہہ �۔ مكزور شہری اہلاكروں حکومت، فوج، اور انٹىل �نس � 

امکہ جو �رنل �رو�ز اس معارشىت ماحول م� مرصوف معل اخباری میڈ� آٓزاد اور طاقتور �۔ جنی �يبل ٹيىل و�ژن �رش نگاروں اك دھ

� زائد اس�ٹیشن ہ�۔ �رنٹ اور ريڈيو آٓؤٹ ليٹس عروج پا ر� ہ�۔  90مرشف ىك ماحتىت م� رشوع ہوا اس � نتی� م� آٓج 

میڈ� آٓؤٹ ليٹس م� ساز �ز ىك گىئ �، اور اخباری  ذر�عے�  رسوسوں ھیی کہنا � کہ فوج اور انٹىل �نسليکن حصافیوں اك يہ ب 

خطرات �و پورا نہ� �يا �۔ �اليہ سالوں م�، اس ہوےتنظميوں � بھیی موافق س�يکیور� اور �ربیىت اقدامات � ساتھ �ڑ� 

�وشش� ىك ہ�۔ بیشرت تو صنعت � اخباری منيجروں � پا�س�تاىن میڈ� � معيار اور س�يکیور� �و �ڑھا� �يلئے متعدد خملصانہ 

 اس �ت اك ا�رتاف �ر� ہ� کہ اس �ر ابھیی بھیی پیرشفت �اری �۔

� ا�ک وفد � صدر آٓصف �ىل زرداری اور متعدد اكبیىن ممربوں � مالقات ىك۔ اس مالقات م� صدر  CPJم�،  2011مىئ 

، ہوىئنہ� تبديىل حقیقت م�، کچھ بھیی ليکن �يا۔  � �ر�س خمالف �شدد م� �ريت � ملک � ر�اكرڈ �و درست �ر� اك و�دە

3

http://www.thefridaytimes.com/
http://www.geo.tv/geonews/program.asp?pid=1378


ہر ا�ک معا� م� ابتداىئ پولیس رپورٹ درج �روا� � تقريبًا � دس�تاو�ز بند �ردە  CPJاور ر�اكرڈ مزيد بد�ر ہی ہوا �۔ 

یوں � قتل م� � دنيا بھر م� حصاف  UNESCOم�، جب اقوام مت�دە ىك تعلميی شاخ  2012�الوە شايد ہی کچھ ہوا �۔ 

�ريت � مقابلہ آٓراء ہو� �يلئے منصو� اك مسودە تيار �يا تو، پا�س�تان �، �اكم انداز م� ہی سہیی، ا� پ�ی � ا�ر� �يلئے 

 ، "يہ کہنا �لط ہوگا کہ پا�س�تان م� �ريتھا �و بتا� CPJغضبناک انداز م� الىب سازی ىك۔ اس وقت ا�ک س�ينرئ پا�س�تاىن اہلاكر � 

 کچھ اور ہی بتا� ہ�۔ —قتل، س�بھیی �ري �ل شدە 23—�ل شدە معامالت ىك رشح ز�دە �۔" حقائق 

۔ منتخبہ حکومت نہ� ىك پوری ق ىك ضامنت د�نے ىك اپىن جوابدہیاصول ىك حمكراىن اور بنیادی ا�ساىن حقو �  وںليڈر پا�س�تان � 

�و  �روس�يکیو�روںاور تفتیشی اكرکنان ا� شہريوں ىك ممنون ہوىت �، اس �  ،جو آٓزاد � ،ا�ک فو�داری نظام انصاف م�

حصافیوں � قتل � واقعات اك موا�ذە دہشت،  �اور وسائل اك تعاون �اصل ہو� �۔ بہت  معلےاكمیاب موا�ذے �ر� �يلئے 

پا� �۔ اس اك �امتہ ہو� رضوری  ہ� ہوىك بد�ری ىك وجہ � ن رسوسوں ياىس جامعتوں، فوج اور انٹىل �نس�لل اندازی �س� 

 �۔

�۔ �ڑے �ڑے میڈ� ہاؤس �ر ليا ئے، پا�س�تاىن حصافیوں � خود � ہی ان مسائل اك ازالہ �ر� رشوع  ہمىت �و د�ک�تے ہو تاس �س

� �ر ر� ہ�۔ حصاىف حرضات �ر�س  �د�ں�ربیت اور س�يکیور� �و اس�تحاكم خبش ر� ہ�۔ کچھ تو ا�الىق �ر�ؤ �يلئے رہ� 

 خمالف ايذا رساىن � �الف آٓواز اٹھا� �يلئے پیشہ ورانہ اس�تحاكم ىك طويل وراثت �ر گامزن ہو ر� ہ�۔

ادارے ىك حیثیت � �ر�س � پاس مؤ�ر تدابري اك پتہ  —اور يہاں � سب � �ر خطر —ملک � ا�ک مضبوط �ر�ن مجہوری 

 آٓ� ىك اہليت بھیی � اور اس �و اس �زي ىك فوری رضورت بھیی �۔ لگا� �يلئے ا�ک ساتھ

 

مكي� ٹو �روٹيکٹ جرنلسٹس (حصافیوں � حتفظ ىك مكي�) � ا�ش�يا �روگرام � منتظم ہ�۔ انہوں � سوات م�  ڈي��ب 

م� صدر زرداری � مالقات  2011، اور وە تھیی م� پا�س�تان � رپورٹ پیش ىك 2009حکومت ىك فو� �ارحیت � دوران 

 ت�۔ م� بھیی شامل وفد�  CPJ�ر� وا� 
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 . وىل �ان ��ر اك قتل1
 

 وىل �ان ��ر، �را�ی م� گروہی تصادم � دورسے دن ىكسالہ �مہ نگار  28�و، جیو � وی �  2011جنوری  13
۔ افغا�س�تان � لگی رس�د � قريب بلوچس�تان م� زوب � تعلق رک�نے ر� ت�  �ورجي �ر� � بعد وا�س �ر �ا

�را�ی م� ا�ک  ۔ جیو �يلئے تھاوالوں م� ا�ک �امہ زيب، مشہور اور منفرد چہرە ��ر � وی �ر آ� �ش�تون وا� 
�يلئے �اصل �ر� ا�ک اينکر بننے ىك �ربیت انھ� تھیی، اور اىس وجہ � اس اس�ٹیشن � �ڑی مفید �ش�تون ىك موجودگی 

 ۔تھا بنا�بھیی بريون ملک بھي�نے اك منصوبہ 
 

�، اور مہاجر، جن ىك منائندگی مت�دە قومی �رىت رست عوامی نیش�نل پار� �ش�تون، جن ىك منائندگی �ش�تون قوم �
 1990جس ىك مثال � کہ �و �ر�شدد محلوں اور جواىب محلوں م� اس سطح �ک ال�ا د� گيا دونوں �، �رىت موومنٹ 

۔ ت��رجوش بہت � روکنے م� �ورجي �ر� اور انہ اك مس�ئلے ، اور ��ر اس آىئ �ىك دہاىئ � بعد � د�ک�نے م� نہ� 
� تصادم، اغوا �رائے انھوں ۔ رک�تے ت��ا� ىك اہليت مل ا�ک وقت تھا جب وە حريف قوتوں � ساتھ آٓساىن � �ل 

، ليکن وە ہ�کتنے خطرے م� معلوم تھا کہ وە ان �و ۔ ىك تھ��ر قبضہ ىك رپورٹ� پیش زمني �وان، منش�يات ىك جتارت، 
� بيچ صلح بندی اك  MQMاور  ANPکہ وە تھا � ا� ا�ک ساتھیی �و بتا� انھوں �یسا کہ  ،اور� تر�ائیت �س�ند 

� پي� �ڑگيا �۔ ان  MQMکہ تھا � ا� �س �و بتا� انھوں ۔ گئے�ربا  ۔ ليکن آٓ� �ل �ر وەسکتے ہ�بنا  راس�تہ
ىك ان اك پيچھا �ر ر� ہ� اور  انیال م� لوگ �ر �ک � خ ان کہ  تھا بتا�بھیی ا�ک �ش�تون ساتھیی �و ا� � انھوں 

ر� آ�  ہر دن دھمکیوں بھرے فونمريے پاس نقل و حر�ت �ر نگاە رکھ ر� ہ�۔ جیو � ا�ک سپروا�زر � بتا� "
 "وە کتىن س�نگني �۔ر� ہ� يہ نہ� مس� سکے کہ وە جو �ت کہہ ہ�، اور بدقسمىت � ہم 

 
اك تعاقب �ر�  ان �و، محمد شاە رخ �ان، معروف بہ ماىن، �و ��ر � �ر �ک  2011جنوری  12دن، اس � قبل وا� 

� ان � ممرب ماىن �  MQMىك ہدايت دی گىئ تھیی، ليکن اس �و رپور�ر اك پتہ نہ� �ل ساك۔ ا�ک نوجوان مہاجر اور
 MQMک وە ا�ک مكيون� آٓرگنا�زر اور اسکواڈ ليڈر، وا� ىك پان اور مٹھاىئ ىك داكن م� اس وقت �ک اكم �يا تھا جب �

سگريٹ بي�نے،  —م� شامل ہو�ا� � بعد، اس �  MQM۔ ماىن � ت� ہو ئے� فیصل موٹا � ساتھ شامل نہ� 
جس � ا� کہا کہ وا�س فون آ� ا�ک اك جنوری �و ا� موٹا  13دالىل �ر�، انت�اىب مہم �ال� � متعدد اكم ��ے۔ 

 اك ا�ک اور اكمريڈ ��ر اك پيچھا �ر� �يلئے ا� ا�ک اكر دے گا۔ MQM� دفا�ر م� �ائے جہاں  جیو
 

ود پ� � وہاں موج ،ذ�شان اور لياقت ،� دو آٓدمی MQMماىن قريب عرص � وقت جیو � دفا�ر � سامنے پہن�ا۔ 
� حوا� ک�۔ انہوں � ماىن اس ىك �ابياں  اس ، جو ��ر ىك اكر � پي� کھڑی تھیی،ت� اور انہوں � سلور سوزوىك

ب� ��ر اپىن اكر  8:30۔ رات قريب دے�ر فون تو �ہر نلك آئے اور کہا کہ جب ��ر  �رو� اك �ريڈٹ ڈلوا 50م�� مو�ئل 
س، فیصل �ا� �يا: "وە �ا رہا �۔" پھر اس � فون ۔ ماىن � ذ�شان �و لگےاور �ر ىك مست �ا� ہوے م� سوار 

ماىن فون �ر يہ راس�تہ بتا�  ۔فون �ر رو� رکھاا�  �ر ہی حمتی روٹ بتا� ر� �يلئے، جس � فون �يافون موٹا �و 
صدر �ال� � ہو�ر، �رکٹ ىك الئنوں � ساتھ، ڈا��ا� اور ا�سو اس�ٹیشن � آٓ�۔ اور پھر  –ہوے �ل رہا تھا 

 تھاآٓ�د م�، جو خصوىص طور�ر مہاجروں ىك �س�ىت �، �ريفک م� پھنس لياقت ��ر ذ�شان موجود تھا۔ وہاں ا�انک 
اك� اور ��ر ىك اكر �ک گيا، �ا� ہوے لگائے ہوئے ماىن � سامنے � ٹوپیی � پي� تھا۔ ذ�شان ان ماىن اور ، گئے ت�
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ماىن � اقباليہ بيان ساری �ت�  ۔ ہم� يہداغ د�ںچھ � سات گولياں � اندر  کھڑىكرنگ اك ا�ک �س�تول او�ر اٹھا� اور 
 �۔سکتا مل بھیی جو آٓن ال�ن � معلوم ہوىئ ہ�، ويڈيو ٹیپ � 

 
�يا ہو رہا �؟ جس وقت کہ يہ سب �يا فون ۔ اس � فیصل موٹا �و ن�وہاں � بھاگ اور تھا  دہشت زدە ہو گياماىن 

جس م� وس�مي کامنڈو  -وہاں پ� � موجود ت� � بہت سارے آٓدمی  MQMاس وقت تو وە فیصل موٹا � �ر پہن�ا 
موٹا آٓ�۔ موٹا � پھر پہنچ گيا اور وہاں بعد ہی فورًا کامنڈو �� �موں � لوگ بھیی ت�۔ ذ�شان بھیی اس � شاہد اور 

دو اں وە ليکن ماىن ا� دن الہور �ال گيا جہ۔ ناكلنا نہ  بھیی  ماىن � کہا کہ اطمينان � رہو اور منھ � ا�ک لفظ
تھیی، چکی لگ وە گلشن م� موٹا � دفرت گيا۔ اس وقت �ک پولیس ان � پي� �ر مہ� �ک رہا۔ �را�ی وا�س آٓ� 

بہت د�ر ہوچکی اب جہاں ا�ک اور پال�ر لياقت چھپا ہوا تھا۔ ليکن تھا حیدرآٓ�د �لے �ا� اكحمك د� انھ�  اور موٹا �
بعد ہی، ماىن اور �ار دورسے لوگوں � پولیس �و اپىن طرف آٓ� د�کھا۔ فا�رنگ  فوراً تھیی۔ موٹا � دفرت � نلكنے � 

 رشوع ہوگىئ۔ رنگ ليڈر، موٹا �ىس طرح فرار ہوگيا۔
 
� دن �و پولیس � ا�ک نيوز اكنفر�س منعقد ىك اور ماىن و د�گر �ار لوگوں ىك گرفتاری اك ا�الن �يا۔ �رە  2011ا�ريل  7

م� آٓ� رشوع ہوئ�۔ ٹمي  پا�س�تان ٹوڈے� سامنے مشتبہ افراد � بيان � ماخوذ قتل ىك تفصيالت  بعد مشرتکہ تفتیشی ٹمي
جنوری � �مك �  ا� اكرندے آٓ�ا مرتض MQMموٹا �و جنوىب افريقہ م� مقمي ا�سا لگتا � کہ ىك رپورٹ � مطابق، 

لوں �ک خمتلف ہٹ س�يلز  �و کن�ول م� رکھا تھا۔ ساآ�ا � تفتیش اكروں � بقول مال تھا۔ قتل اك حمك اس آٓس پاس 
��ر ىك  خمتلف مقامات �ر � متعدد ممربوں �و  MQMجنوری �و ا�ک میٹنگ منعقد ىك تھیی اور  7موٹا � ا� �ر �ر 

ری آٓ�س رپور�ر ىك رہا�ش گاە اور رپور�ر ىك رہا�ش گاە � قريب �شاو نگراىن �ر� � � مامور �يا تھا، ان مقامات م� 
 بھیی شامل تھیی۔�رمي شاپ 

 
� ز�دە لوگوں اك قتل ہو�ا� �، بہتوں �و اذيت پہن�اىئ �اىت � اور ان � اعضاء  100اس شہر م� جہاں ہر مہ� 

، پوچھ �چھ اور ��دليہ حر�ت م� آ گىئ اس طرح ا�ک مل� �يلئے تو ا�سا لگا کہ  ا� م��ا� ہ�،  د�ےاكٹ 
 تھ�۔ گىئگرفتار�ں ہو 

 
م� رخنہ ڈالنے ىك پوری �وشش �ر رہا تھا۔ ��ر اك قتل ہو� � ا�ک ہفتے بعد، �دليہ �وىئ خشص اس � ساتھ ہی ساتھ 

ان س�بھیی اك  قتل �ر د�ے گئے۔ا�ک ا�ک �ر�، پولیس اك ا�ک خمرب، دو پولیس اك�سٹبل اور ا�ک تفتیشی آٓفیرس � بھاىئ 
م� شائع شدە بيان کپکپا د�نے و� تھا: پہال شاكر ا�ک پولیس خمرب  ا�کسپر�س �ريبیون ىك تفتیش � تھا۔کیس تعلق ��ر 

تھا جو بوری م� بند مردە �الت م� مال تھا نزي اس ىك جیب م� �ر�ی تھیی۔ پيغام م� کہا گيا تھا کہ اك�سٹبل ارشد 
ر حقیقت م� پولیس اك�سٹبل آٓصف رفیق تھا کنڈی "اگال" شاكر ہوگا۔ کنڈی اس خمرب �و اس�تعامل �ر� تھا۔ دورسا شاك

۔ وە اس وقت �ائے وقوعہ �ر موجود تھا جب ��ر اك تھیی آٓدمیوں � راە �لتے گوىل ماردی وج� مو�ر سائيلك �ر سوار د
قتل ہوا تھا اور اس � پال�رز ىك گاڑی پہ�ان ىل تھیی۔ مر� و� تیرسا خشص در اصل کنڈی تھا، ا� بھیی مو�رسائيلك 

۔ چوتھا شاكر پولیس چیف شفیق تنوىل اك چھوٹا بھاىئ تھا، جو لياقت آٓ�د � تفتیشی تھیی روں � راە �لتے گوىل ماردیسوا
� جنھوں ، �و� حصاىف طارق حبيب  پا�س�تان ٹوڈےتھا۔ يہ حمض اتفاق ہوسکتا �، مگر �ني اىس وقت،  بنا ٹمي اك حصہ

ىك رپورٹ ىك تفصيالت شائع ىك تھ�، �را�ی �ر�س لكب � ان �  ميٹ انو�سٹیگیشن �اءنٹ��ر ىك ہال�ت � متعلق 
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انہوں � م��ے بتا� کہ حبيب �و  ۔تھا بغري �ىس طرح ىك وضاحت � نو�ری � ناكل د� گياان �و ساتھيوں � مطابق، 
 ر� �ڑی۔�اپىن رہا�ش تبديل انھ� اك تعاقب �يا گيا اور آٓخراكر ان دھمکیاں مل�، �را�ی ىك گليوں م� 

 
ا�ريل �و، ��ر � مقد� م� مشتبہ افراد ىك گرفتاری � دو دن بعد، س�ندھ � وز�ر دا�لہ اور پا�س�تان پيوپلز پار�  9

الطاف حسني ىك �انب � �ڑ� وا� د�ؤ � سبب ليڈر  MQM� س�ينرئ �ئب صدر ذو الفقار مرزا � ا�الن �يا کہ 
� �الف ا� غيظ و  MQMور ہو ر� ہ�۔ ا� ہفتوں م�، مرزا � وە ا� اكم � س�بکدوش ہو� �ر جمب

غضب اك اظہار �يا، اور کہا کہ ��ر � قتل اور اس � بعد ہو� واىل ہالکتوں �يلئے وہی ذمہ دار ہ�، کہ مغرىب حکومت� 
�يا۔ فون داری �و چھ �ر �يلئے صدر آٓصف �ىل زر� د�ل �ر� پار� ىك �شت پناہی �ر رہی ہ�، اور حسني � انہ� 

فتنہ �ردازی � شاكر س�ياس�تداں ىك بہکی بہکی �ت�؟ س�اىئ؟ ا�ک س�ياىس اجينڈا؟ "جب آٓپ حقیقت بياىن رشوع 

�رد� ہ� تو پھر �وىئ روکنے و� نہ� ہو�، اورذو الفقار � آٓ� �ل �ر يہ مس� ليا کہ وە پيوپلز پار� �و نقصان پہن�ا 
اس تو کہ �بھیی بتائ� � اس �ت ىك وضاحت �ر� ہوئے  الک ا�ک قريىب دوست اور �را�ی میڈ� مر� ہ�،" يہ �ت�

� بعد ا�کدم � �اموش �يوں ہوگئے۔ دورسوں � اس ىك وجہ يہ بتاىئ کہ ان اك  2012قدر تزي و طرار ر� وا� مرزا 
 بیٹا پار�مينٹ م� منتخب ہوگيا تھا۔

 
؟ اگر ا�سا � تو گيا تھا�ال اس �د �ک تفتیش �و روکنے �يلئے  MQM: �يا هتے ر� �ک ابسوال  ےليکن سب � �ڑ

 ؟�يوں
 

--- 
اخباری میڈ� اور نظام انصاف ىك صورحتال، اقتدار اور ذر�عے ��ر اك قتل ا�ک بدخبتانہ خمروطہ فراہم �ر� � جس � 

  �زہر�لے ا�رات اك مطالعہ �ر� �۔س�ياست ىك نوعيت اور اکرث و بیشرت پا�س�تانيوں �ر مغرب ىك پالیىس
 

ىك بنیاد ا�ک  MQM� �بھیی بھیی ز�دە الگ نہ� رہی ہ�۔ وجہوں �رخي اور آٓ�د�ىت معلومات �را�ی م� قتل ىك 
اردو بولنے وا� وە �رکني وطن جنہوں � مادر  –م� رکھیی تھیی، جو مہاجروں  1984�حوصلہ طالب �مل حسني � 

� حقوق � نقیب �نے اور انہ� پا�س�تان � اندر ا�ک  –تھا مي � دوران ہندوس�تان �و چھوڑ د� وطن ىك �اطر تقس�
س�ياىس جنگجو جامعت �شکیل دی، ا�ک ا�ىس جامعت جس اك طاقتور �ال�دە ہس�ىت قرار د�۔ انہوں � ا�ک انتہاىئ 

 خمالف ہو۔� ری مقصد يہ تھا کہ وە طبقات � الگ ہو، جو لوگوں ىك جامعت ہو، اور �اگريدا
  

معاملہ يونہیی �لتا رہا۔ مہاجر�ن م� تعلميی رش�� ز�دە اوررشح پيدا�ش مكرت ہ�، ليکن ان � پاس �وىئ زمني نہ� � 
ج� وە اس�تعامل �ر�ں۔ س�ندھيوں � پاس س�ندھ �۔ �ش�تونوں � پاس خیرب پختوخنواە �۔ پن�ابيوں � پاس پن�اب 

۔ س�ندھ م� موجود مہاجر�ن حمصور ذہنیت � ساتھ شہروں م� �ا ��۔ پچھىل تني �۔ بلوچ � پاس بلوچس�تان �
موجود � جنگ� ىك ہ�؛ �را�ی م� ہر ادارے م� وە  ANP، اور PPPدہائيوں م� انہوں � س�ندھيوں، �ش�تونوں، 

پا�س�تاىن فوج � گٹھ جوڑ �ر ہ� اور، بال ش�بہہ، انہوں � ان� رسو� انٹىل �نس ڈا�رکٹوريٹ، � آٓىئ ا�س آٓىئ، اور 
 � �رے م� �۔�ر قبضے پا�س�تان ىك اقتصادی را�دھاىن �را�ی ج�نے اور رکھا �۔ان ىك �وشش 
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اور انہ� مضبوط تھیی ىك حوصلہ افزاىئ ىك  MQM�و �ر�د �ر� �يلئے  PPPىك دہاىئ م�، �رنل ضياء احلق �  1980
 گيا �و اکھاڑ �ر پھينک د� PPPجس م� �ر ليا ب م� اقتدار �ر �لبہ �اصل بنا�۔ آٓخر اكر، انہوں � ا�ک فو� انقال

۔ �ر�ری ىك جنگ سارے شہر م� پھيل گىئ گيا � ہريو، وز�ر اعظم ذو الفقار �ىل بھٹو �و ختتۂ دار �ر چڑھا د� PPPاور 
الشوں �يلئے مدفن م� تبديل ہوگئ�۔  �ک �شدد اس انتہا �و پہنچ گيا کہ �را�ی ىك گلياں کٹے ہوئے اعضاء واىل 1990اور 

MQM  ،خشص اك بہ�نہ ہر نکتہ چیىن �ر� وا�  اپىن� نہ رصف حريف پار� � جنگجوؤں اك بلکہ حصافیوں مسيت
۔ � نظري بھٹو � اس �شدد �و مزيد بہمييت � ساتھ روکنے ىك �وشش ىك۔ ان � �ا� ما� وز�ر دا�لہ نصري هللا �ياقتل 

اور پھر گىئ � انٹىل �نس نیٹ ورک اور ان � س�يلز م� �س  MQMجو ىك ا�ک دہشت خمالف فورس تيار ��ر � 
 ۔دی گئ�ہالکت� اجنام  سینکڑوں�دليہ � ماورا 

 
�سلط �اصل �يا تو انہ� احتاد بنا� �يلئے � ذر�عے اقتدار �ر م�، جب �رنل �رو�ز مرشف � ا�ک فو� بغاوت  1999

MQM  ا� حکومت م� شامل �يا، اوراس �و پ� � ز�دە �رد� �هڑات �ڑی۔ لہذا انہوں � ا� دو�رە ىك رضور ،
�  1990� بدلہ لينا رشوع �يا۔  MQM۔ �شکیل نو � بعد، �ر د�حبال ىك صورت م� مؤ�ر اور ظامل جنگجو ونگ 

گيا۔آٓج ىك �يا ہالک ذر�عے ڑے، اور پیشہ ور قاتلوں � ہر تھا� � دفرت � رس�راە �و، اکرث دن دہاتقريبًا محلے م� شامل 
م� مريے دورے � �ني قبل ہی ہالک �يا گيا  2012ا�ريل تو � اور ان م� � ا�ک �و چاك �رخي �ک �ون اك قتل ہو 

 تھا۔
 

۔" انہوں � ىك رشط �ر ا�ک س�ينرئ اخبار � مد�ر � بتا�، "وە ان �زيوں �و بھولتے نہ� ہ�ش�ناخت ظاہر نہ �ر� 
 150� �رے م� لک� گئے ہر لفظ، ہر مجلے ىك قدر پ�ىئ �ر� ہ�۔ م� يہاں اكم �ر� وا�  MQMمزيد کہا "ہم 

�ا� �ر م��ے حمتاط رہنا ہو� �۔ م��ے رپور�ر � مزاج  د�ے حصافیوں اك ذمہ دار ہوں۔ اس�ٹوری م� �وىئ ذيىل سطر 
اس ملک م� سب � ز�دە منظم جنگجو  MQMض و غضب اك سامنا �ر� �ڑ� �۔ �و د�کھنا ہو� � �يونکہ ا� غي

بيان � جو لشکر طيبہ، لشکر �نگوی، حتر�ک طالبان، اور �ىق مضبوط گروپ �۔" وە ا�ک ا�ىس جگہ �يلئے ا�ک 
حاكم � مدد ز مك مك ا ہ� تو آٓپ سارے جنگجو گروپوں اك مسکن �۔ مد�ر � بتا� "اگر طالبان آٓپ �و دھمکی د�

 � ساتھ؟ �للك نہ�۔"لوگوں اكم �رے گی۔ "ليکن ان طور �ر طلب �رسکتے ہ�، �يونکہ آٓىئ ا�س آٓىئ �و� � 
 

ملک ىك �ىس بھیی  MQMيوں تو بہت سارے لوگ پار� � نفرت �ر� ہ�، مگر وە اس ىك عزت بھیی �ر� ہ�۔ 
 بطور، بہت �د �ک حامس ىك طرح تنظميی س�يلز اور ہاىئ ٹيک دورسی س�ياىس جامعت � �ر�الف ا�ک ا� نظام �

 18�ر� �يلئے اوور پاس بنوائے۔ �را�ی ىك �و منظم اور �ريفک ہ� پارک بنوائے لياقت � ساتھ اكم �ر� �۔ انہوں � 
بھیی فروغ د� �و نظام � ملني آٓ�دی �و د�ک�تے ہوئے يہ �سبتا ا�ىل در� اك اكم �ر� �۔ انہوں � میڈ� �و کن�ول �ر� 

اگر ہم يہ ک� ہ� کہ "اب ان � ا�ر و رسوخ � دا�رے م� ہ�۔ جیو � وی � ا�ک ايڈي� � بتا�، آ�ري� �۔ �يبل 
ک� وا� منقسم  MQMب� ہم آٓفاق � ساتھ ا�ک ان�ويو �رش �ر�ں �، جس � مراد خود �و حقیقی  8� رات 

دو�رە رشوع �يبل رسوس �ر  8.55اور رات م� گی بند ہو�ائے �رش�ت امحد ہ� تو، �يبل  مہاجر گروپ �قائد آٓفاق
 ۔"ہوگی

 
آٓج الطاف حسني لندن م� �الوطن ہو�ر وہ� � اپىن جامعت �ر حمكراىن �ر� ہ� اور ان ىك �ري موجودگی رصف ان 

� نفرت تو  MQMمہاجر ا�ٰىل در� � ہ �۔ بہت سارے لوگ م� � ک� ہ� ک�ڑھاىت ہوىئ لگىت ىك حیثیت �و 
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۔ وە �ا�ر اك دفاع �ر� ہ�عورتوں �رسکتے ہ� ليکن وە اىس ىك �ئيد �ر�ں �، �يوں؟ "وە اقليتوں اك دفاع �ر� ہ�۔ وە 
ىك  �را�ی � ا�ک حصاىف اور فلمساز � جنہوں � پا�س�تاىن میڈ� �ر رپورٹ� حتر�رتو کچھ بھیی نہ� �رىت۔  PPP۔ ہ� 
ک� ہ�، "وە اكہل اور � �رواە، �اگريداروں �� نظر آٓ� ہ�۔" اور پھر انہوں � مزيد کہا، "مك از مك آٓپ  ،ہ�

MQM  ،�قتل ہی �يوں نہ �ر د�ں۔ وە آٓپ �وب�لے ہی � �ت تو �رسکتے ہ" 
 

--- 
ر اك �م � اور يہ حسني � مسلک منا قد � صدر دفا� MQMم��ے بتا� گيا کہ آٓپ �و �ا�ر ��ن ز�رو د�کھنا �ا�۔ يہ  

النکہ ا�اك ا�ک پ�نہ �۔ ��ن ز�رو ان � اس �ر � ٹيليفون � آٓخری دو منرب ت� جہاں وە �را�ی م� رہا �ر� ت�۔ 
ں ��ن ز�رو ا�ک متوسط در� � مضافات، عز�ز آٓ�د م� � اور جب آٓپ وہاں پہن�� � اور س�يکیور� ىك �ريا بنديو
� ہو�ر گزر�ں � تو آٓپ �و يہ احساس ہوگا کہ آٓپ �ىس آٓقائے جنگ � خطے م� دا�ل ہو ر� ہ�۔ جس دن م� 

ا�ک س�يدھ م� جساىئ گىئ �رس�يوں �ک قر�نے � رسخ رنگ اك قالني ڈا�س � � �ر ني� ا�ک وہاں �ر تو  پہن�یوہاں 
ہاتھ م� ريڈيو �کڑے ہوے ا�ک اسکورٹ آٓ� وا� ت�۔  مكشرن  �رطانوی ہاىئ �ھا ہوا تھا۔ ا�ک تقريب �يلئےم� � بيچ 

 انتظار �ر� � � ا�ک �و� م� بھيج د� گيا۔، اور مريے ڈرائيور �و � ذر�عے مريی مالقات �راىئ گىئ
 

جس �رجامن  �۔ ھری، منظم اور قر�نے � لگی ہوىئحسني اك پوس� مكرے �و سالمی دے رہا � ۔ ہر �زي صاف س�ت 
� مريی مالقات ہو رہی � ان اك �م س�يد فیصل �ىل سزبواری �، جو س�ندھ م� صو�ىئ وز�ر �رائے امور نوجواں 

�: ٹني سوٹ پ� ہ�، �امىن پھو�ار ٹاىئ لگائے ہوئے ہ�، �ل س�نوارے ہوئے �ر رکھاہ�۔ انہوں � نفیس لباس زيب �ن 
� �رے م� سب � قابل ذ�ر �ت يہ � کہ وە پورا پرياگراف بولتے  گرے ہوئے ہ�۔ ليکن انطرف ني� �و اور دونوں 

۔ وە سب � �  � وىل �ان ��ر اك قتل �يا MQMکہ ہر �ىس اك کہنا � کہ ہوں کہىت ۔ م� ان �  بغري ر�ہ�۔ 
 قتل � �رے م� ��ر �وقت انھوں �  کہ مغرب � ساتھ ان � ا�ىل تعلقات ہ�، اور جسبتا� ہ� پ� م��ے يہ 

 ۔ت� ہسپتال گئےرًا و فو�س�ن فاؤنڈ�شن � ساتھ میٹنگ م� ت�، اور وە  ا�ک س�نا اس وقت وە
 

، ہوىت �دفاع اك۔ اس ىك رشو�ات سابق وز�ر دا�لہ مرزا � اكر اس � بعد منرب آٓ� � حمتاط طر�قے � �ہم پيوست 
بھیی �را�ی م� اب ت� اور � مزاج �ڑے دوس�تانہ ۔ "وە تھیی اىئىك مست انگىل اٹھ MQMيہ وہی خشص ہ� جنہوں � 

ن � ساتھ دوس�تانہ تعلقات رک�تے ہ�۔ ان اك کہنا �، 'طالبان ا�ک متوازی معیشت �ال و عوامی نیش�نل پار� � قائد
تو وە سب  يہییر� ہ�، زر فديہ، ڈ�يىت، اغوا �رائے �وان، اسلحہ � رمق، منش�يات � رمق �اصل �ر ر� ہ�۔' 

(ا�ک س�يکولر �ش�تون  ANP� قائد�ن بھیی ڈو� ہوئے ہ�۔ طالبان �و حمتاط طر�قے �  ANPم� دھند� ہ� جن 
 کہ "وە جرامئ م� ساتھ ساتھ ہ�۔"ک� ہ� جامعت) اور عواقب � حلاظ � �ش�تونوں � ساتھ جوڑ� ہوئے سزبواری 

  
ىك قیادت � جو بد�م �، جس � س�ياست � لبادے م�  ANP"ا�ک آٓدمی �و نقطوں �و جوڑ� ہو� �۔ ا�ک 

معاىش، اقتصادی حلاظ � فائدە اٹھا� �۔ ا�ک وز�ر دا�لہ [مرزا] ت� جو اردو بولنے واىل �رادری � �الف ا� 
 بولنے چیف � �ر �ر �ت �ر� ہوئے کہا کہ اردو ANPتبرصوں م� �آٓش�ناىئ � خوف م� مبتال ت�، جب انہوں � 

اور اس ملک �  ت�۔ان � پاس کچھ بھیی نہ� تھا۔بھو� اور ننگے ت� ، مہاجر�ن جو ہندوس�تان � پا�س�تان آٓئے وا�
انہ� سب کچھ د� �۔ يہ ا�ک �آٓش�ناىئ � خوف �ر مبىن تبرصە تھا۔ يہ ا�ک �سل �رس�تانہ تبرصە تھا۔ اس � ہامرے 
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� اك تعلق اردو بولنے وا� �س منظر � � لہذا ہم MQM فیصد 85 نکہ تئ� ان � اندر ىك نفرت ظاہر ہوگىئ۔ چو 
 ۔"لياس�نجيدگی � ا� 

 
�  MQM۔ پھر �ر� ہ�ىك �دليہ � ماورا ہالکتوں �ر �ت  MQMىك دہاىئ م�  1990اگىل سا�س م� سزبواری 

�ت �؟ اب �را�ی م� س�يکڑوں �ش�تونوں ىك بيخ کىن �ر� �اہتا �۔ �يا واقعی ا�ىس  MQMلہ �۔ "اك مسمقصد 
وا�د امید اور �را�ی م� سب � �ڑا منائندە  MQM�ش�تون حصاىف مرصوف معل ہ�۔ ا�ک تعلمي �فتہ �ش�تون �يلئے، 

ہم پا�س�تان م� وا�د لربل جامعت ہ�۔ دورسے تو �سىل � �انداىن س�ياست ىك منائندگی �ر� ہ�۔" وە ک� …�۔ 
؛ ان ىك تو شہری �ر ر� ت�حمرک نہ� �۔ وىل �ان ��ر �ىس س�ياىس بیٹ ىك �ورجي نہ�  اك �وىئ MQMہ� "پھر تو 

سزبواری دعوے � ساتھ يہ �ت ک� ہ� �االنکہ يہ حقیقت نہ� �۔ پھر وە ��ی � مزيد  ،"بیٹ اور ثقافت تھیی
�  PPPجامعت اور  ANPيا گيا تھا جہاں ک� ہ�، ہاں اس اہم دن �و انہ� ا�ک �رامئ رپور�ر ىك حیثیت � اس�تعامل � 

وا� بھیی �ر�ری ىك جنگ م� �ری طرح � ملوث  MQMتھیی۔" اصل م�، ہو رہی بيچ زر �وان � معا� �ر لڑاىئ 
 ت�۔

 
 MQMىك روادارانہ اقدار ىك �د دالىئ۔ " MQMسزبواری ہامری میٹنگ �و خمت �ر� م� حمتاط ت� نزي انہوں � م��ے 

وا�د ا�ىس پار� �  MQM� امحديوں � قتل � �رے م� �شو�شات اك اظہار �ر� واىل وا�د جامعت �۔ الہور م
جس � کہا کہ �را�ی م� طالبان سازی اك اكم ہو رہا �۔ م� � وطن وا�ىس � �رے م� پوچھا اور سوات � 

سامہ �ن الدن ىك بيوە �را�ی م� تھیی۔ �ا� ش�يخ محمد يہ� ؟ ااور �يا ہوا ىك �ا� ىك �ش�تونوں ىك کثري تعداد م� نقل ماكىن
تھیی وە  ہواانتہا �س�ند يہاں �ر موجود ہ�؟" سزبواری ىك تقر�ر � جس �زي اك انکشاف �ش�تون ۔ کتنے سارے ت�

MQM  فلسفے � �س �ردە نفس�يات؛ پار� � قائد�ن ا�ک خمفی عقیدے �و پناە د� ہ� کہ جب �ک وە اس بالک �
 مشلك �ر�ن آٓدمی نہ� ہوں �، اگر �ر�ری ىك جنگ نہ ہو تو آٓ�د�ىت حلاظ � ان اك صفا� �رد� �ائے گا۔ انہوں � �

خود �و خواتني اور اقليتوں ىك مدافعت اور جہاديوں � �الف تعينات �يا ہوا �۔ يہ ا�ک درخش�ندە، تزي رفتار اكر�ردگی 
کہ مشتبہ لوگوں ىك طرف �ت نہ� ىك ن انہوں � واقعتا �بھیی بھیی اس حقیقت ليک ادھر ادھر کچھ س�اىئ بھیی تھیی۔تھیی۔ 

�و قتل �رد� گيا �۔ سزبواری ىك نگاە اپىن �ڑی گواہوں �ر الزام دھر� وا�  MQM� � � يہ کہ  MQMاك تعلق 
 �ر تھیی۔ �رطانوی ہاىئ مكشرن آٓ� ہی وا� ت�۔

 
MQM  مغرب ىك پناە ىل �۔ ا�ک مشہور اخبار � مد�ر اك کہنا �، "انہوں � ذہانت � ساتھ اور مؤ�ر طر�قے �

� مغرىب سفارختانوں �و يہ آٓئيڈ� بي�نے اك انتظام �رليا �کہ انتہا �س�ندوں � �الف وە آٓخری س�يکولر موقف ہ�۔ اس 
 مل گئے۔"بد�ر�ن وقت م� جب �ڑے �ڑے محلے ہو ر� ت�، جنگجوؤں �و �رطانيہ اور امر�کہ � و�زے 

 
�ش�تون �را�ی آ چکے ىك �ر�ری ىك جنگ �ر گفتگو �ر� نہ� �ا� ہ�۔  ANP-MQMمد�ر � آٓ� کہا، "اہل مغرب 

اور يہ� �ر آٓ�ر �ر�ری ىك جنگ � عروج �اصل �يا۔ طالبان �و ان اقليىت واىل �ستیاں �ڑی ہو گىئ ہ� �ونپڑوں  ہ�۔
لئے وہاں �ا� ممکن نہ� �۔ امر�کی �ا� ہ� کہ �ر�شدد اسالم �و �ر�شدد م� پناە مل گىئ � اور پولیس �ي �ستیوں 

 "۔ہوا �رے خمت �يا �ائے اور اگر ا�ساىن حقوق ىك �الف ورزی ہوىت � توذر�عے س�يکولر نوازوں � 
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وی حکومت اور �رطان MQM� بورڈ ممرب، امحد راشد ک� ہ�، " CPJ� مصنف اور  �يآوسنٹ انٹو ي ڈ�س� اور  طالبان
اور اس � قائد�ن �و �رطانيہ م� جس طر�قے � �رداشت �يا �ا� � اس �  MQM� بيچ ا�ک طرح اك میثاق �۔ 

پا�س�تاىن �ريت زدە اور �ر�شان ہ� جبکہ وە �را�ی م� اتنے سالوں � ہو� واىل اس قدر ہالکتوں م� ملوث ہ�۔" 
�ر�رو ا� ا� انداز م� بتا� ہ�: �ينیڈا � ان �ر دہشت گرد تنظمي اك ��ر � کیس م� اصل �روس�يکیو�ر، محمد �ان 

 � ليبل لگا�۔ اگر دولت مشرتکہ و� ملک انہ� دہشت گرد تنظمي کہتا � تو پھر �رطانيہ اس � خمتلف �يوں �؟ اس 
فساد م� �رطانوی تنظمي�، �ا� � پا�س�تان م� �رطانوی بنیادی ڈھان� � حتفظ اك و�دە �يا �۔ �ىس بھیی  MQMکہ 
BP  ہو � دورسی ہوں، متا�ر نہ� ہوں گی۔ اگرچہ يہ ا�ک مبالغہ آٓمزي دعوی �، مگر يہ پا�س�تان م� وس�يع پ�� �ر

 پا� �ا� و� مطمح نظر �۔
 

شم پوىش � رو�ے � چ  MQM�رطانوی حکومت اس قیاس آٓراىئ �و خمت �ر� ىك بہت معموىل �وشش �رىت � کہ وە 
� ساتھ ا�ک قسم اك میثاق �ر رکھا  MQM�رىت �۔ جب م� � يہ ذ�ر �يا کہ پا�س�تانيوں اك ماننا � کہ �رطانيہ � 

�و حتفظ دے رکھا � تو، سفارختا� � �رجامن جو�تھن و�ميز  ملزموں�، کہ انہوں � �را�ی م� جنگجوئیت �ال� � 
وليت اس وجہ � ہوىت � کہ يہ مجہوری طور �ر منتخبہ جامعت �۔ و�ميز � � ساتھ مش MQM� کہاکہ �رطانيہ ىك

پناە � انگلينڈ م� توس�يعی و�زا �اصل �ر� ىك �ت ىك � قائد حسني  MQMبتا�، جہاں �ک خمصوص معامالت، �� 
انہوں � معذرت �رىل اور  � تو، "ہم �اص طور �ر پناە گزيىن � و�زا � انفرادی معامالت �ر تبرصە نہ� �ر� ہ�۔

 اس �زي �و انہوں � ا� جواب ىك حمدود نوعيت بتا�۔
 

--- 
آٓ�د�ىت مدافعت �ر �، اور جزوی طور �ر اس ىك وجہ يہ � کہ پچ�لے چند سال �شدد � بھرے ر�  MQMآٓج 

 11ت�، جبکہ �ش�تون تقريبا فیصد  48حکومت � ا�داد و شامر � مطابق، مہاجر�ن �را�ی ىك آٓ�دی اك ىك  1998ہ�۔ 
اور قبائىل �القوں و خیرب پختوخنواە صو� م� پا�س�تاىن فوج � مسلسل زلز� م� آٓئے  2005فیصد �ک پہن� ت�۔ 

اس رشح �و �ري متوازن تعداد م� نقل ماكىن �ر� �را�ی آٓگئے ہ� اور انہوں � �اىص � بعد �، �ش�تون آ�ر�ش�نوں 
  ہوگئے ہ�۔حصہ فیصد � ز�دە  20ا� ہ� کہ �ش�تون اب آٓ�دی اك �رد� �۔ ختم� بت

 
م� �ش�تون ليڈر عبد الغفار  1986ىك بنیاد  ANPر�اكرڈ ہالکت� اتفاىق نہ� ہ�۔ ہو� واىل س�يکڑوں  ہر سال �را�ی م�
انھوں  ،زندە ر� �ک 1988�  1890اصولوں �ر رکھیی گىئ تھیی، وە ا�ک �ش�تون ليڈر ت� جو � �دم �شدد �ان � 
�  MQM�را�ی  ANPىك قیادت ىك۔ ليکن اب حتر�ک � �الف حکومت �رطانيہ � �الف پھر پا�س�تان � پ� 

حقیقی  MQM —گروە  MQMحربوں �و اختيار �ر رہی � اور اس � ا�ک جنگجو شاخ بناىئ �۔ اس � منقسم 
مكي� � ساتھ احتاد �يا �۔ گروە بندی، منقسم  � ساتھ اور ا�ک بلوچ تنظمي پيوپل آٓف امن — MQM� اصل 
�القوں اور انہوں � �را�ی � ا�ک ا�ىس گتھیی � کہ اس �و مس�نے م� دماغ چکرا �ا� � ، اور �ارىض احتاد گروپ

 � 2012�و خون� گروہوں ىك رسزمني م� تبديل �رد� �۔ خود خمتار حقوق ا�ساىن مكیشن �رائے پا�س�تان � مطابق، 
 ۔دە �شانہ بنا �ر ہالک �يا گيا ��و �قا�افراد  972رصف نصف اول م� ہی 

 
�و ز�دە اور س�ياست �و مك ں ليڈرو� �ر�شدد اور مافیا دوست  ںوليڈر � مقامی  ANPا�ک نيوز منيجر اك کہنا �، "

" ان اك کہنا تھا، "�ال ہی م�، وە نيوز �ڑھاوا د�۔ ہم� �را�ی م� ز�دە �شدد اور میڈ� �ر ز�دە د�ؤ �ڑ� نظر آٓئے گا۔
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نہ� پ� ہوئے ت�۔ لياری م� ہوئے فساد جیکٹ روم م� اس وجہ � چیخ ر� ت� کہ ان � حصاىف بليٹ �و روکنے واىل 
۔ "يہ س�نگني � رواك  ANPدورسی طرف تو  � MQM� بعد �ر وا�س �ا� وا� حصافیوں �و ا�ک طرف تو 

�وىئ بھیی گوىل �ال سکتا تو حصافیوں �و �شانہ بنا� �اسکتا �، کہ  ت اكرکنان � اكنوں �ک �اىت �معاملہ �۔ اگر �
 �۔"

 
ANP � MQM  ب� � ا�ىس نظر آٓىت لڑاىئ ىك طرح ہی، �يبل اكٹنے اك بھیی ڈھنگ ناكال �۔ �بھیی �بھیی �يبل ىك ��

وا�س  � صو�ىئ رس�راە، شاہی س�يد س�ينی� �نے اور ANPکھيل � میدان م� �ىس کھلو� �ر �گڑ ر� ہوں۔ جب 
حقیقی � ساتھ  MQMآخراكر  ANP�ورجي ىك توقع �ر ر� ت�۔ اپىن آمد ىك ممكل � � وی �را�ی پہن� تو وە جیو 

رام احتاد اك ا�الن �ر رہی تھیی۔ ليکن اىس دن بنگلہ د�ش اورپا�س�تان �بيچ �رکٹ اك فائنل تھا، اورجیو � وہی �روگ
� اس�ٹیشن  ANP�ال� جس � ز�دە �ظر�ن مل� �: يعىن �رکٹ۔ ا� دن جیو � وی �ر دھمکیوں اك س�يالب آٓگيا۔ 

، اور اس ىك اساىس مكپىن جنگ گروپ �يلئے اخبارات � �ر آٓ� وا� �ر�وں �و �ال د�۔ جیو � د�ے اكٹ �يبل � 
ANP  � ا�ک پيغام � �ر آٓئے۔ "انہوں � ہم� بتا�، 'ہم �ا� ہ� کہ �و فون �يا، جو اس�ٹیشن � دفا�ر مں وليڈر �

آٓپ � ب� اسکول �ا� ہ�۔ ہر �وىئ مضافات م� آٓ� �ا� �، اور �وىئ بھیی وىل �ان ��ر بننا نہ� �اہتا ۔ ليکن اس 
� اہلاكروں  ANPمکی تھیی۔" ا�ک حصاىف � �د �ر� ہوئے بتا�، ' يہ ا�ک �راە راست دھ' شہر م� يہ �زي�ں ہوىت ہ�۔

 � تبرصے ىك درخواست اك جواب نہ� د�۔ 
 

اىس وجہ � �را�ی م� ہر �وىئ آٓپ �و بتائے گا کہ �شدد اك ا�ک طريقہ �۔ يہ اتفاىق نہ� �۔ اگر آٓپ ا� حريفوں �و 
نت�ا�ت جیت ل� ہ�، اور ہ�، آٓپ ا�ر �لے �ا�  �سىل حلاظ � �ىس متنوع �ال� م� ہالک �ر� ہ� تو وە چھوڑ 

آٓپ زر �وان ىك مزيد رمق اينٹھ ل� ہ�۔ ا�ک منيجنگ ڈا�رک� � قیاس لگا� کہ ہوسکتا � کہ اىس �زي � وىل �ان ��ر 
اك خیال تھا کہ اگر �وىئ �ش�تون �را�ی م� ا�ک حصاىف ىك  MQM�و ہالک �رد� ہو۔ "خود م��ےيہ حمسوس ہو� � کہ 

در مشہور ہو�ا� � تو يہ �زي �را�ی م� �ش�تونوں �و ا�ک ش�ناخت اور ا�ک آٓواز، اور مساوی حیثیت � اس ق
نواز ہ�، اور اس اك  MQMاكىف �د �ک نيوز روم منائندگی عطا �رديىت �۔" ا�ک اور مشہور حصاىف اك کہنا �: " 

معا� �و واحض �ر� � علق رک�تے ہ�۔ تعلق ان چند لوگوں � تھا جو واحض طور�ر ا�ک ارتقاء پذ�ر �سىل گروپ � ت
 يہیی اكىف ہوسکتا �۔"� 

 
ليکن اکرث و ‘‘، �را�ی � ا�ک مد�ر اك کہنا تھا، ’’اگر پا�س�تان � س�ياس�تدان �اہ� تو �شدد �و رواك �ا سکتا �‘‘

دھجياں اڑ �اىت ہ�۔ اس �ا� واىل حکومت بیشرت، س�ياىس جوڑ توڑ � نتی� م� امن �و �رقرار رک�نے ىك ذمہ داری ىك 
، مد�ر � بتا�، ’’� ز�ر�ں يہ متام س�ياىس پارٹياں اے ا�ن پیی، پیی پیی پیی، اور امي �يو امي آ�س م� مت�د ہ�۔ تو ا� م�

دھر � فون اگر پولیس امي �يو امي �و گرفتار �رىت �، مطلب دورسے اسالم آ�د �و، يعىن زرداری � آدمیوں �و تو ا‘‘
’’آئے گا اور کہا �ائے گا کہ ان �و چھوڑ د� �ائے۔  

 
 2012حکومت � پارٹرنوں �و رصف مت�د ہی نہ� رکھا بلکہ اپىن �ليظ �الوں � � ان اك اس�تعامل بھیی �يا �۔ جنوری 

�کی سفري حسني حقاىن م� ا�سا لگا تھا کہ زرداری ىك حکومت مميوگيٹ معملے م� �رطرف ہو �ائے گی۔ پا�س�تان � امر 
� امر�کی جوائنٹ چیف آف اس�ٹاف ما�لك مولني �و ا�ک مميورنڈم بھي�ا تھا۔ جس م� پا�س�تاىن چیف آف آرمی اشفاق 
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�رو�ز �ياىن اور اس وقت � آىئ ا�س آىئ ڈا�ر�ک� امحد جشا پاشا �و �رطرف �ر� � سلسلے م� مدد مانگی تھیی۔ فوج اك 
 پي� زرداری ہ�۔ ماننا تھا کہ اس �

 
 

� سابق مد�ر اور � وی ىك ا�ک  دی نيوززرداری � ہاتھ پري اكٹ رہا تھا۔  دی نيوزجنگ گروپ، �شمول جیو، اور 
�اىن ماىن خشصیت، محمد ملک � م� � کہا کہ ا�ک موجودە وز�ر � جس اك �م وە نہ� ل� �، حکومت �ر محلے �و 

۔ "پھر انہوں � م��ے دھماك� رشوع �يا، م� تھیی ) ىك پیشکش ىكUS$300,000 � (تقريباً رو �روڑ 3روکنے �يلئے انہ� 
� کہا کہ م� بہت تزي گاڑی �ال� ہوں اور جب آٓپ گاڑی تزي �ال� ہ� تو �اد�ت ہو� ہ�۔" وە ک� ہ�، 

د انٹىل �نس اجينىس ىك �اری �ردە "م��ے ا� گرد و پیش م� سفید رنگ ىك �وروالز نظر آٓ� لگ�" جس � ان ىك مرا
صدر � قريىب ا�ک س�ينی� …�المىت اكر�ں تھ�۔ انٹىل �نس م� مريے ا�ک دوست � مريا فون نگراىن �ر لگا د�۔ 

۔ م� � کہا کہ اس اك �وىئ مطلب نہ� بنتا گيا م� � دوس�ىت گانٹ�نے لگے، م��ے شہر � �ہر � مقامات �ر مدعو �يا
حمفوظ نہ� ہ�۔ ان � انٹىل �نس � ذرائع � بتا� کہ ملک �و "ٹھيک" �ر� ىك �ت چیت �ل رہی سڑک�  –� 

�، جس اك مطلب يہ ہوگا کہ انہ� ہالک �ر� �۔ "اس بيچ سويلني انٹىل �نس مريی اكر، مريی بيوی ىك اكر اك تعاقب 
� ت�، اور مشکوک معامالت �ل ر� ت�۔ حکومت �ر� ہوئے خود �و سامنے ال ر� ت�۔ مريے ب� الہور م� �ڑھ ر

 نلك �اؤ۔"فورًا م� شامل دوست مزاج سويليں � م� � کہا، "�س نلك �اؤ 
 

وز�ر دا�لہ رحامن ملک سابق جنگ گروپ � چیف ا�کز�کیٹو، شکیل الرحامن � ملک � دوبىئ �لے �ا�اك انتظام �يا۔
�يا اور فون  کہنا �، "ليکن يہ ا�ک �رمزاح حکومت �۔ انہوں � م��ے � ساتھ ا�ک گفتگو �د �ر� ہوئے ملک اك

بالل� جنہ� آٓپ وا�س  �و آٓپ �يلئے بھيج رہا ہوں۔' اور م� � کہا، '�س ان لوگوں �و اك�س�ٹیبلوں کہا، 'م� �ار رس�دی 
 � مريے او�ر تعينات �ر رکھا �۔"

 
ں �و روايىت طور �ر ہراساں �ر� اك اكم عروج پا�ر مزيد ذاىت ہوگيا �۔ حصافیوذر�عے ملک ک� ہ�، رساكری اداروں � 

ہو يہ رہا � کہ ر�ست اور افراد � بيچ ىك لکري نیست و �بود ہوگىئ �۔ رصف فو� پہلو � ہی يہ ادارە �اىت ايذا 
س�ىت فنکشرن�ز ہی ر�س�ىت ادارە �اىت ردمعل �۔ سويلني پہلو �، ر� ISI[مل�ی انٹىل �نس] �  MI —رساىن � 

ىك وسائل اك اور آٓپ �و دھمکی د�نے �يلئے ا� �و�� اك اس�تعامل �ر رہی ہ�۔ يہ ا�ک مافیا ر�ست ىك طرح �۔ آٓپ 
خطر�ک ز�دە وا�د متبادل � �دالت اور �دالت� �ري متيقن ہ�۔ میڈ� بہر�ال اكىف طاقتور �۔" اور اىس وجہ �، 

 بھیی �۔
 

--- 
ا�ک �ررس �ام ہال�ت جس �و وس�يع  –شہزاد سلمي � قتل � پ� ہی رپور�ر �  ا�ش�ياء ٹامئز آٓن ال�نم�  2011مىئ 

روىس  حصافت يہ واحض ہوگيا تھا کہ پا�س�تان م� يہ کھو�  –پ�� �ر آٓىئ ا�س آٓىئ � اجينٹوں اك اكر�مہ ما� �ا� � 
رف � جمبور �يا �ا��، طالبان، لشکر طيبہ، لشکر �نگوی، آٓىئ �ن گيا �۔ حصافیوں �و ہر طکھيل رؤليٹ اك ا�ک 

، وفاداران زرداری، اور د�گر ر�س�ىت و �ري ر�س�ىت جنگجوؤں � مزي�ن ىك �انب � دھمکی دی MQMا�س آٓىئ، 
� �اىت �۔ ابھیی �ک اس دہاىئ م� مرشف � �رش�ىت میڈ� �ر حکومت ىك گرفت خمت �ر� � بعد �، پا�س�تان م

 � ز�دە 100� ز�دە � وی اس�ٹیشن ہ�، اور  90حصافت اك پیشہ �بھیی بھیی اس قدر ارتعاش پذ�ر نہ� رہا �۔ آٓج 
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اس�ٹیشن ہ�۔ ملک ک� ہ�، "وە دن گئے جب اخبارات ا�ک ادارے ىك حیثیت � فوج �ر انگىل اٹھا� �  ريڈيو 
ختيار نہ� �رسکتے ہ� �يونکہ ہم� �وىئ ادارە �اىت تعاون �اصل خوف کھا� ت�۔ ليکن ہم افراد � �الف �وىئ موقف ا

�يا �اسکے۔ جب �ک حصاىف ىك ہال�ت �يلئے �ىس �و ذمہ دار نہ� قرار  نہنہ� �۔ �وىئ بھیی اتنا �ڑا نہ� � کہ اس �و ز�ر 
 د� �ا� يہ نہ� ر� گا۔"

 
د�۔ حصاىف ا�ک وقت �يلئے آٓ�س م� مت�د ہوگئے، حکومىت  غصے �و بھڑاكوىل �ان ��ر � قتل � �را�ی �ر�س لكب م� 

اقدام اك مطالبہ �ر� لگے۔ ليکن مقدمہ �دالت م� �ا� � بعد اہل �اندان معوما ا� �اری رک�نے �يلئے تنہا رە گئے۔ �یسا 
الت �و سلمي شہزاد � کہ حصاىف جنم سیٹھیی � بتا�، پولیس �و �وىئ فار�سک جتربہ نہ� � اور اس �ر اس طرح � معام

قتل ىك طرح ہی �اری رک�نے اك دا�ىل د�ؤ �۔ وە ک� ہ�، اگر زرداری � � نظري بھٹو � معا� �و ا�ک وفاىق 
�يا گيا ہو� تو، يہ �دالىت نہ تفتیشی اجينىس ىك پوری قوت � ساتھ آٓ� نہ� �ڑھا� ہو� اور اگر مرشف �و بطور ملزم �مزد 

نہ� پہن�ا ہو�۔" آٓج ىك �رخي �ک، جرنلسٹس يونني � ساتھیی حصاىف ىك �انب � �دالت م� عرىض  مر�لے �ک بھیی
گزار بننے �يلئے خود � �وىئ پیشقدمی نہ� ىك �۔ ��ر اك بھاىئ ابھیی بھیی �دالت م� اس معا� ىك پريوی �ر رہا � اور 

 اس � جج � سامنے شہادت دی �۔
 

ب م� ��ر ىك تفتیش � �رے م� حصافیوں � پوچھا۔ وە مسکرائے اور اپىن اپىن �رس�يوں �ر م� � �را�ی �ر�س لك
ىك مست انگىل اٹھا� �، ليکن �روس�يکیو�رز اور جج صاحبان بھیی  MQM�رشيف فرما ہوگئے۔ ا�ک � کہا، "ہر �وىئ 

اك معاملہ پیش آٓ� �۔ اور � قتل وں دھمکی � ز�ر ا�ر ہ�۔"مسلکی ہالکتوں � بعد پچ�لے دو مہ� م� دس و�يل
 امر�کہ بھاگ گئے۔"�روس�يکیو�ر حقیقت تو يہ � کہ جج اور �روس�يکیو�ر دھمکی � ز�ر ا�ر ہ� اورپچ�لے 

  
�و ٹيکساس م� �ا ليا، جہاں وە اس قدر گمنامی ىك زندگی �رس �ر ر� ت� کہ دو �روس�يکیو�روں ��ٓخر م� � ان 

م� �را�ی � فرار ہوئے اور ہيوس� �لے گئے، جہاں ان  2011 �وىئ ز�دە رساىئ نہ� تھیی۔ وە دمسرب ان�نیٹ �ک بھیی انہ�
" �يلئے اكم �يا تھا ان اجينس�يوں ، جس � " وکيل� دس دن بعد، ا�ک پا�س�تاىن پہن�نے � دوست موجود ت�۔ ان � 

بدحواس ہوگئے، انہ� يقني ہوگيا کہ و�يل انہ� �  �ر�روس�يکیو � �رے م� پوچھ �چھ �ر� ہوئے ہيوس� �ا پہن�ا۔ 
م� �روس�يکیو�روں �يا۔ فون پي� �ڑا ہوا �، اور انہوں � ا�ک چھو� � شہر م� ا�ک دور دراز � دوست �و 

 �رسکتے۔ ہم �ىس �ر بھیی اعتبار نہ� پناە دوبتا� "ہم � کہا، '�دا � واسطے ہم� م��ے � ا�ک، محمد �ان �ر�رو � 
 ۔"
  

جہاں ز�ر قیادت نيا پا�س�تان تھا �  شہری� �را�ی م� �ر�س � اكىف قريب رە �ر اكم �يا تھا۔ بہر�ال، يہ  وں�روس�يکیو�ر 
� تصور م� يقني تھا۔ �را�ی اك ان اك جتربہ اس �رے م� بہت کچھ بتا� � کہ پا�س�تان م� معمالت �و واحض رک�نے 

 اور �ريت �و خمت �ر� �يلئے �يا اكم �ر� رضوری �۔ ان ىك کہاىن يہ �۔انصاف ک� اكم �ر��، 
 

ساتھیی �روس�يکیو�ر مبرش مرزا ان � ىك دہاىئ م� س�ندھ م� پيدا ہو� اور �رورش پا� وا� �ر�رو اور  1980
نہ� �بھیی ار� �و ورش وا� دنوں م� شامل ہوئے اور انہوں � پشاس�ٹوڈنٹ ونگ م� ضيا خمالف  PPP� يونيورس�� 

حبال �ر� �يلئے پورے ملک م� �و م�، مرشف � دور م�، معزول چیف جسٹس افت�ار محمد چودھری  2007چھوڑا۔ 
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� انت�ا�ت  PPP۔ جب � نظري بھٹو � قتل � بعد �يا  سفر ساتھ� م� ان دونوں � ان �لنے واىل و�ء ىك حتر�ک 
 حیثیت � حبال ہوئے ت�۔ىك گردی خمالف �دالت م� �روس�يکیو�رز  ج�تے تو يہ دونوں �را�ی ىك دہشت

 
�� ہی انہ� �دالت م� ان ىك حتقري �ر� وا� اسالمی دہشت گردوں اك حماس�بہ �ر� ہوئے، کچھ مشلك �ر�ن معامالت 

د�کھنا �ا� ہ�؟" انہوں �و مردە �الت م� �روالوں نہ� �؟" "آٓپ ا�  �رواە ىك�ان اك سامنا ہوا: "�يا آٓپ �و اپىن 
دفا�ر م� اكم �يا، جہاں نہ اكپیی �ر� ىك بد�ر�ن صورت �ال � � حکومت � مزيد حتفظ ىك اس�تد�ا ىك۔ انہوں � 

�ىس طرح ىك مش�ين� تھ�، نہ مكپيو�ر ت�، نہ فون ت�، يہاں �ک کہ روش�ىن �يلئے بلب بھیی نہ� ت�، اور يقیىن طور �ر 
میگز�ن �و بال� اور اس �ت ىك وضاحت ىك کہ  ٹامئم� انہوں � ا� بوس�يدە دفا�ر م�  2010ہ� تھا۔ نحفاظت اك انتظام 

دہشت گردی � لڑ� � ذر�عے –اور اکرث و بیشرت ورائے �دالت ہالکتوں  –حکومت �دالىت توسط � جبائے فو� ذرائع 
 م� ز�دە دلچس�پیی رکھىت �۔

 
۔ نيو �رک  بنائے ےرش�تواحض �را�ی �ر�س � ساتھ  اور �الئےمقد� معامالت �  سارے اس � �وجود ، انہوں � بہت

م� ان � ساتھ ہو� واىل مالقات م� انہوں � م��ے بتا�، "ہم � س�بھیی حصافیوں �و ا� ا� �ميروں � ساتھ 
دے د� گيا تھا، ليکن ہم بھیی مجہوريت دہشت گردی خمالف �دالتوں م� مدعو �يا۔ ہم � پ�، حصافیوں �و ممنوع قرار 

 � ساتھ �دليہ ىك حباىل �يلئے س�ياىس اكرکنان ت�۔"
 

م� ا�ک امت�ان � گزر� �ڑا تھا جس م� وزارت دا�لہ ىك ماحتىت م� اكم �ر� واىل  2011�و �روس�يکیو�روں ان 
ىك سامعت �رىن �ڑی تھیی۔ کیس ہرت �فتہ قتل س�يکور� فورس، پا�س�تان رينجرز � چھ ممربوں � انتہاىئ ش پارامیليٹريی
اك سب � اكمیاب مقدمہ تھا، ليکن يہ مقدمہ ا�سا بھیی تھا جس � ان � مس�تقبل �يلئے  �روس�يکیو�روںيہ شايد ان 

جس م� اسامہ  ،� ا�ک ماە � بعدامر�کہ � چھا� مار� �و، ايبٹ آٓ�د م�  2011جون  8س�نگني نتاجئ مرتب ��ے۔ 
� س�يد رسفراز شاە �و لكف� � مضافات م� شہری، ا�ک �ري مسلح اور مارا گيا تھا، �را�ی م� چھ رينجرز  �ن الدن

ان ىك ا�ک عوامی پارک م� اپىن زندگی ىك دہاىئ د� وقت بہت قريب � گوىل مار� ہوئے نظري بھٹو � �م � منسوب 
جس � بعدم� تھا ے ہوئے دکھا� گيا تجرز � سامنے شاە �و �س�يٹ �و رينشہری ۔ اس ويڈيو م� ا�ک بناىئ گىئ تھییويڈيو 

انہ� گوىل ماردی۔ اس م� ان س�بھیی �و وہاں کھڑے دکھا� گيا تھا جب شاە مدد ىك بھيک مانگ ر� ت� اور خون ب� 
 گئے ت�۔ بعد م� شاە ا� زمخوں ىك �ب نہ ال�ر �ل ��۔ہو � بعد بيہوش 

 
ٹيىل و�ژن اس�ٹیش�نوں �ر �رش ہوا اور و�ء ىك طرح پھيل گيا، جس � پورے پا�س�تان م� چیخ �اكر  يہ ويڈيو پا�س�تاىن

انہوں � رينجرز � ڈا�رک� �رنل اور  وە رات �و سو نہ� سکے۔ہو� لگی۔ چیف جسٹس افت�ار چودھری � کہا کہ 
� �الف مقدمہ رينجروں ۔ �ر�رو � بتا�، "وە پولیس � ڈا�رک� �رنل �و طلب �يا اور انہ� ان � عہدوں � ہٹا د�

�ر نگاە رکھىت �، ان آٓدمیوں اك دفاع  رينجروںرجس� �ر� �ر بضد ت�۔" وز�ر دا�لہ رحامن ملک �، جن ىك وزارت ان 
ش کہ نومعر شاە مسلح تھا، اس � پاس �س�تول تھیی اور �ىس �و لوٹنے ىك �وشد� �ر� ہوئے ��ی � ا�ک بيان �اری �ر 

 �کڑا گيا تھا۔وە �ر� ہوئے 
 

اس � �وجود بھیی يہ معاملہ دہشت گردی خمالف �دالت م� منتقل ہوگيا تھا، اور �روس�يکیو�ر �رنل � يہ معاملہ �ر�رو 
ا�ر آٓ� تھا �يونکہ شاە ا�ک رفیق سڑ�وں �ر اور مرزا � حوا� �يا۔ اس وقت �ک �را�ی �ر�س انصاف اك مطالبہ �ر� ہوئے 
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ويڈيو ىك منظر � وی � �رامئ رپور�ر س�يد سالک شاە � بھاىئ ت�۔ اس � بھیی دلچسپ �ت يہ � کہ يہ  امءساكر، 
گرفت م� ل� و� حشص بھیی ا�ک حصاىف، آٓواز ٹيىل و�ژن اك ا�ک �ميرا مني عبد السالم مسرو تھا۔ اب وە دھمکیوں � 

ہو� � الن �ر�اك د�ؤ ڈ� �ا رہا�۔ آٓواز چھوڑ د�نے �يلئے جمبور �ر اپنا ويڈيو فرىض ہو� اك ا�ان اور  ہ�سائے م� 
 بعد وە ا�ک �ر � دورسے �ر چھ�تے پھر ر� ہ�۔

 
�و اس مقد� �ر گفتگو �ر� �يلئے �روس�يکیو�روں اىس دوران، �را�ی �ر�س لكب � صدر امتياز فاران � ان دونوں 

، "حصاىف اس �ت � قائل ہوگئے ت� کہ انہ� �دالت � �بھیی انصاف نہ� مل ہ�بتا� مدعو �يا۔ �ر�رو �د �ر� ہوئے 
�بھیی بھیی اس � �ر�الف موقف نہ� اپنا سکتے  �روس�يکیو�رپائے گا، حکومت ان واقعات اك جو رخ پیش �ر رہی � يہ 

 اك سامنا �ر� �ڑے گا۔" نتاجئہ�۔ انہوں � ہم� بتا� کہ اگر ہم � �دالتوں م� يہیی اكم �يا تو ہم� خوفناک 
 

ر� � وی �يلئے ا�ک �رامئ رپور�ر ىك حیثیت � اكم �ر سامء پیش آٓمدە معا� �ر �ر�رو اك رخ يوں تھا: "س�يد سالک شاە 
۔ ان س�بھیی پار�وں م� ا�ک خمصوص جگہ ر� ت� ىك �ري قانوىن رسگرمیوں اك �ردە فاش �ر رينجروں ، اور پولیس و ت�

اور  رينجروں –جگہوں ىك  پارکنگىن اكر کھڑی �ر� ہ�۔" �یسا کہ �را�ی وا� آٓپ �و بتائ� �، يہ � جہاں آٓپ اپ
متعدد �ا�روں � بيچ منقسم ہ� جو فیس �ائد �ر� رمق کام� ہ�۔ "سالک اس ىك تفتیش  –س�ياىس جامعتوں مسيت 

فراز شاە اس شام �و پارک م� پہنچ گئے جب ۔ اس � بھاىئ س�يد رس ر� ت� �ر� اور رپورٹ پیش �ر� ىك �وشش �ر 
يہ �ر� ہوے اك ا�ک اجينٹ يہ �ري قانوىن پارکنگ فیس وصول �ر رہا تھا۔ جب شاە � اجينٹ � ساتھ مدا�لت  رينجروں

�و بال ليا۔"  رينجروںاجينٹ � پھر ہوگيا اور �گڑا رشوع ا�ک  –پوچھا کہ آٓپ يہ �ري قانوىن فیس �يوں � ر� ہ�؟ 
 اك �ز�س اكرڈ مال تھا۔وس�يکیو�ر � بتا� کہ شاە ىك جیب م� انہ� اس � حصاىف بھاىئ �ر 
 

، اور اس وجہ � فرسٹ ا نفارمیشن رپورٹ درج تھییماری  � بغري �ىس تنبیہ � شاە �و گوىل رينجروں�ر�رو ک� ہ�، 
چوری �ر� ہوئے  –"ڈ�يىت �ر� ہوئے"  اە �وش � رينجروںڈھک �ائ�۔ رپورٹ م� بيان �يا گيا کہ �ر�ک ان �  ىك �

 ۔ تھا د�کھا "اسلحہ رک�اختيار � �ري قانوىن � اور بغري �ىس ال�سنس "–
 

اور فو� انٹىل �نس ىك ہستیوں �ر مش�متل تھیی، اپىن رپورٹ م� يہ نتیجہ  شہری�، جو  ٹمي انو�سٹیگیشن �ائنٹا�ک 
�دالتوں � حوا� �يا �ا� �ا�۔ �ر�رو ک� �ام ور تھا، اور اس مقد� �و � گناە ہ�، شاە ا�ک چ رينجرا�ذ �يا کہ 

، ليکن م� � کھىل د�ؤ ڈ� �ريہیی رپورٹ مجع �ر� ہ�، "مقد� � تفتیشی افرس � حصافیوں ىك موجودگی م� 
پھر انہوں � کہا کہ �ردی اور يہ �ارج �ردی گىئ تھیی۔"  خمالفت�دالت م� پوری خسىت � ساتھ اس درخواست ىك 

� ساتھ ا�س�پک�وں ڈا�رک� ا�س�پک� �رنل � ا� س�ينرئ سپرنٹنڈنٹ آٓف پولیس اور ڈپ� سپرنٹنڈنٹ آٓف پولیس، اور 
'مت �دالت م� يہ رپورٹ �يوں نہ�  تھا � چیخ �ر کہاانھوں م� � "ا� دفرت م� آٓ� �و کہا اور م��ے دھمکی دی۔ 

: 'م� يہ رپورٹ �بھیی نہ� مجع �راؤں گا �يونکہ م��ے قانون �ر معل �ر� �۔ م� تھا  جواب د�مجع �روا� ہو؟'۔ م� �
۔ پھر انہوں � دنيا � '�و �ا� �يلئے تيار ىك گىئ � رينجروںآٓپ اك ماحتت نہ� ہوں۔ يہ رپورٹ اس مقد� م� شامل 

، 'مت ز�دە دن ا� عہدے کہادی۔ اور انہوں � م� � �و دھمکی رپور�روں � تعلق رک�نے وا� �دالىت  ڈانوی اور 
�ر نہ� رہو �۔ مت حکومت اور اجينس�يوں � �الف �ل ر� ہو لہذا حمتاط رہنا ورنہ متہ� مس�تقبل م� س�نگني 

 �ڑے گا۔"�ر� اك سامنا نتیجوں 
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گواہوں � پوچھ  20وا� مسرو مسيت، �ر�رو � �س اپنا اكم �ر� اك فیصلہ �يا۔ انہوں � اس قتل ىك فمل بندی �ر� 
�چھ ىك۔ �ر�رو � وە ويڈيو کھىل �دالت م� پیش �يا۔ انہوں � مد�ا �ليہ � گواە، آٓىئ ا�س آٓىئ � ا�ک �رنل � جرح 

 ،� فون �ر گمنام دھمکیوں ىك �رواە نہ� ىك: انہوں � مقد� �و مس�تقل �دالتوں م� �ا� د�نے �يلئے�روس�يکیو�روں ىك۔ 
رشوتوں �و ٹھکرا د�۔ س�يکیور� معلہ �اص طور �ر اس وجہ � غضبناک تھا کہ دہشت گردی  ،جہاں يہ دھندال �ڑ�ائے گا

خمالف �دالت م� � �رب لوگوں اك �رائل ہو رہا تھا۔ �ر�رو ک� ہ�، "مقد� ىك اكررواىئ � دوران م��ے حبريہ ىك 
دھماك� گيا۔"ہدايت � مطابق مقد� م� شہادت �و ذر�عے �س آٓىئ � دھمکی دی گىئ۔ م��ے آٓىئ اذر�عے اجينس�يوں � 

 ىك شديد نکتہ چیىن ىك گىئ۔ وںمدنظر �روس�يکیو�ر � نقصان نہ پہن�ا� 
 

� بلکہ پا�س�تاىن عوام ىك �انب � �انب فو� اہلاكروں �يلئے ا�ک �را سال تھا۔ انہوں نہ رصف امر�کہ ىك  2011سال 
، نظروں م� آٓئے بغري محلہ �ر� اور اسامہ �ن الدن �و ہالک �ر� ىك ا�ک �ري ملکی فوج ىك تھا � ليابھیی �گڑا مول 

 شہری� ساتھ احلاق رک�نے وا�  PPPايبٹ آٓ�د � سان� م�۔ د�ے اہليت � ان ىك لياقت �ر سوال کھڑے �ر
ىك �ت �ريت ہوگىئ تھیی۔ يہ ہی تو �د  �يا �ا��رائل م� پیش اك  وںافرس وردی م� ملبوس � سامنے  �روس�يکیو�روں

 تھیی۔
 

 �روس�يکیو�رىك � گناہی � ا�الن � �وجود، رينجروں  ذر�عےدہشت، آٓىئ ا�س آٓىئ ىك دھمکیوں، اور وز�ر دا�لہ � 
شہری � سامنے ڈالنے وا� رينجروں مقدمہ جیت گئے۔ جج � ا�ک رينجر �و موت ىك �ا س�ناىئ اور، شاە �و �سیٹ �ر 

 دورسوں �و معر قید ىك �ا س�ناىئ۔ اىس وقت � حکومت اور اجينس�يوں � �ر�رو اور مرزا �ر د�ؤ �ڑھا د�۔ مسيت
 

کہا، "فوج اور اجينىس اك ماننا � کہ دہشت گردی خمالف  �ىك ايڈي� �ا�شہ ہارون دی نيوز  ،پ� � گزر� م�2013 
حکومت اك اس�تحاكم ہی � کہ شہری ن � ساتھ ہوىن �ا�۔ يہ �وىئ بھیی گفتگو سويلني حکومت � ساتھ نہ� بلکہ ا

 ىك پريوی �ر سکے اور�� مقدمات رينجر جو ا�ک آٓزاد میڈ� � ساتھ مل �ر ت� موجود �روس�يکیو�ر ہامرے پاس پبلک 
ر اس�ٹیبلشمنٹ فوج او بھیی � جس اك ما�ذ  د�ؤليکن پھر ہامرے يہاں  ان کیسوں �و آ� �ڑھا� م� ان ىك حاميت ىك۔ 

آخر وە رينجروں �ر مقدمہ �ال� �، ليکن بتدرجي يہ درست مست م� �ا رہی �۔ رہىت �۔ يہ جنگ ہمیشہ �لىت 
 ۔"م� اكمیاب ہو ہی گئے

 
مرزا حکومت پا�س�تان ىك  اوراگست �و �ر�رو  17�و ہوا۔ دفاع � اپيل ىك۔ اور  2011اگست  12اك اختتام مقد� اس 

ىك حیثیت �، انہ� �را�ی م� واقع �روس�يکیو�روں ہ �يلئے �رواز �رگئے۔ دہشت گردی خمالف �دالت م� ا�ازت � امر�ک
نيو پورٹ، آٓر۔ آٓىئ۔ نيول اس�ٹیشن م� ڈيفنس ا�س�� ٹيوٹ آٓف ان�نیش�نل ليگل اس�ٹڈ�ز ىك  ذر�عےامر�کی قونصليٹ � 

ر ا�کٹ ىك �ربیت اور لياقت سازی گ۔ يہ �ورس کريی ليواتھ �انب � منعقدە ا�ک �روگرام م� رش�ت �يلئے منتخب �يا گيا
�و بھیی بھي�تے ہ�۔ �ر�رو ک� ہ�، امر�کہ  وںاس م� فوج اور انٹىل �نس � افرس پا�س�تان ؛ تھا � اصولوں � حتت آٓ�

�يونکہ اس � وا� مقد� ىك �بت �وىئ �ريفنگ نہ د�ں رينجر اك د�ؤ �ڑا کہ  وںم� بھیی ان �ر پا�س�تاىن فو� افرس 
 اس � �وجود انھوں � �ريفنگ دی۔"پا�س�تان ىك � عزىت ہوگی اور اس ىك ساکھ �و ز�ردست نقصان پہن� گا۔" 

 
حصافیوں اور �دليہ � اہلاكروں � ساتھ بیشرت جسامىن اور نفس�ياىت دہشت �و اس مطمح نظر � رس � بل گرا� �ا� 

ورک اك �الف امر�کہ � ساتھ اكم �ر ر� ہ� � آٓىئ ا�س آٓىئ � جہادی نیٹ � کہ وە � تو پا�س�تان � مفادات � 
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ىك �را�ی وا�ىس � بعد،  �روس�يکیو�روںفاش �ر ر� ہ�۔ �ر�رو اور مرزا اك جتربہ اس � �وىئ الگ نہ� تھا۔ �ردە 
م� آٓىئ ا�س آٓىئ � افرسان � ، "�را�ی �ر ا�سوىس ا�شن � بتا� ۔ �ر�رو د� رشوع �ر تنگ �ر��و اجينس�يوں � ان 

رينجر ؟ ہم � امر�کہ م� تھیی؟ �س قسم ىك �ربیت گئے ت��رہا ہم � پوچھ �چھ ىك: 'ہم �ربیت �يلئے امر�کہ �يوں 
وردی مقد� � �رے م� �ريفنگ �يوں دی؟ آٓپ �و �يوں مدعو �يا گيا تھا؟ دورسے س�بھیی افراد دورسے ملکوں � 

 ت�۔"پوش 
 

اور تھا مرزا فوج اور انٹىل �نس �يلئے مصيبت ت�۔ انہوں � جہاديوں اور اجينس�يوں � بيچ رش�تے �و مس� ليا  �ر�رو اور
 ۔تھییانہ� پتہ �ل گيا کہ دہشت گردوں اك حماس�بہ �ر� م� اس ادارے ىك �دم دلچس�پیی ىك �يا وجہ 

 نہ� رکھىت ہ�۔"، "اجينس�ياں دہشت گرد لوگوں �و �ا دلوا� م� دلچس�پیی � کہا�ر�رو 
  

� مالقات  �روس�يکیو�روں دہشت گردی � معامالت �ر گفتگو �ر� �يلئے وںہر ہفتے آٓىئ ا�س آٓىئ اور امي آٓىئ � افرس 
�، کتنے ز�ر التواء ہ�۔ "اور وە ہمیشہ يہیی ک� ہ�، 'آٓپ رشيف  �المقدمہ  �ر�ر�ں �، يہ پتہ �ر� �يلئے کہ کتنوں 

] � �الف �يا مقدمہ �؟ وە اسالم �يلئے ليڈروں �ڑے ہ�؟' � ' ا�رم الہوری [لشکر �نگوی � مسلامنوں � پي� �ي
اكم �ر ر� ہ�۔ آٓپ ان � �الف اكم �يوں �ر ر� ہ�؟' ہم � انہ� جواب د� کہ حکومت � يہ مقدمہ ہامرے سپرد 

 ا� وا�س لينا �ا�۔" انہ�۔ � �يا
 

--- 
MQM را�ی وا�س آٓ� ہی، � � ليکن اتنا بھیی ز�دە نہ� ۔ �ر�رو اور مرزا � پیش آٓ� ہم انداز تھوڑا سا ز�دە مب�

 وىل �ان ��ر � مقد� �ر اكم �ر� رشوع �رد�۔
 

زمني زر فديہ،اہداىف ہالکت�، جبىل ىك چوری، ��  –تھا �ر�رو اك ماننا � کہ ��ر ىك رپورٹنگ � ا� مصيبت م� ڈ� 
اك �لبہ �، لوگ بغري  MQM۔ �ر�رو ک� ہ�، "مثال گلس�تان جوہر � �ال� م� جہاں ىك �ورجي فسادات�ر قبضہ، 

ا� خود �ر فیس لگا  MQMادائيگی نہ� �ر ر� ت�، اور بل ىك می� � جبىل اك اس�تعامل �ر ر� ت�، جبىل مكپىن �و 
� وىل �ان ��ر �و  MQMوىئ اور ا� �رش �يا گيا تو رمق وصول �ر رہا تھا۔ جب اس اس�ٹوری ىك رپورٹنگ ہطور �ر 

� او�ر پہلوان گوتھ �ر� � مٔسلے �ر قبضہ زمني � بيچ  PPPاور  MQMدھمکی دی۔ ا� آٓخری دنوں م� اس � 
کىئ �ر وىل �ان ��ر �و  MQM۔ تفتیش � يہ انکشاف ہوا کہ تھیی م� �ل رہی �راىن دمشىن �ر ا�ک رپورٹ پیش ىك

 ۔"�ر چاك ��ر� ىك �وشش  قتل
 

۔ پھر بھیی انہوں � پوری طرح � آ� رشوع ہو گئے�� ہی �ر�رو �و يہ مقدمہ سونپا گيا، انہ� گمنام دھمکی آٓمزي فون 
۔ اگر �وىئ تھیی مقد� اك مطالعہ �يا۔ "م� اس نتی� �ر پہن�ا کہ پولیس � مناسب ڈھنگ � مقد� ىك تفتیش نہ� ىك

�ليہ �ىس پوچھ �چھ م� پولیس � سامنے بيان ديتا � تو وە بيان قانون ىك �دالت � سامنے قابل قبول نہ�  جمرم �مد�ا
اكررواىئ �و ۔ ا� �دالىت جمس�يٹ � سامنے بيان دينا ہو� �۔ پولیس � پورے مقد� ىك �الف ورزی ىك اور  ہو�

 نقصان پہن�ا�۔
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�   1990s� �الفامي �يو امي پولیس افرسان ڈرے ہوئے ہ�۔ ار نہ� د� ہ�۔ قر   الزام �ر ان�ر�رو ، کچھ �د �ک
امي �يو امي ہيڈ �وار�ر �ر وز�ر �۔  �يا �ا چاكس�بھیی افراد �و انتقامی اكررواىئ � حتت قتل تقريبًا وا� لڑاىئ م� حصہ ل� 

يہ پيغام �گز�ر طور �ر پوری  ک�لے ہوے مداح ت�۔دا�لہ رٰمحن ملک اکرث و بیشرت �ا� ت� اور الطاف حسني � تو وە 
پہنچتا �۔ جو لوگ دورسا اكم �ر� �ا� ہ� انہ� روک د� �ا� �، � ��ر � مقد� ىك چھان بني  �ک پولیس �رادری

 �ر� وا� اك�سٹبل � معا� ىك طرح، ہالک �رد� �ا� �۔
 

 �الءفتیشی آٓفیرس �و طلب �يا کہ انہوں � اس مقد� م� اس قدر قانوىن اس � �وجود �ر�رو � يہ پتہ �ر� �يلئے ت 
ز�دە ہ�۔ �ر�رو ک� ہ�، "يہ بہت ہی مكزور �۔ دہشت گردی ىك تفتیش �ر� وا� س�بھیی [افرس]  چھوڑی گىئ�يوں 

دو رسان �و درپیش راكوٹ� ہ�، ان ىك لياقت مك �، وە قانون �و اچھیی طرح � نہ� �ا� ہ�۔" ان اف �ڑ� لک� نہ� 
، فار�سکس �يلئے �اكىف نہ ہو� �ربیتممكل ہ�۔ ا�ک طرف تو معىل دشوار�ں ہ� �� فو�داری انصاف ىك  گىن

فنڈنگ، �قص س�يکیور�۔ اور پھر طاقتور س�ياست بھیی اكرفرما �: وە گروپ سويلني حکومت � �زو مروڑ د� ہ� 
، MQMمئ �يا ہوا �، �� مذہىب جامعت�، جو جہاديوں ىك �شت پناہی �رىت ہ�، � جن � ساتھ انہوں � احتاد قا

 جس ىك خود اپىن جنگجو شاخ �۔
 

�ر�رو ک� ہ�، "جب م� � کیس ىك مشیت � �رے م� تفتیشی افرس � پوچھ �چھ ىك تو وە ڈھنگ � جواب 
ا�، 'م� جمبور ہوں۔' اب ہم ا�ک دھمکی � ز�ر ا�ر ہ� �يونکہ د�نے �ر مزامح تھا۔ لہذا، ورائے اندراج اس � م��ے بت

�و گواە � بطور �ىس بھیی ا� خشص �و طلب �ر� اك اختيار �روس�يکیو�روں دہشت گردی خمالف ا�کٹ � حتت ہم 
تیش نہ� � ج� ہم ٹھيک اور مناسب مس�تے ہ�۔ دہشت گردی خمالف �دالت � مطابق، اگر �وىئ [افرس] �قص تف 

 �۔"قصوروار �ا� اك د�ے ملزم قرار ذر�عے اجنام ديتا � تو، وە �دالت � 
 

خطرے ىك تنبیہ ىك گىئ تھیی۔ �ر�رو �د �ر� ذر�عے � "خمربوں" �  MQM�و س�مت ظريفی يہ کہ �روس�يکیو�روں �ر اس 
رہنا �ا� ہ� تو �راە �رم اس ہوئے ک� ہ�، "دہشت گردی خمالف �دالت � لكر�وں � ہم� بتا�، 'اگر آٓپ زندە 

مقد� �و ہاتھ نہ لگائ�۔ �دا � واسطے، اگر آٓپ ا� اہل �اندان �و د�کھنا �ا� ہ� تو، اس مقد� �و ہاتھ نہ لگائ�۔ 
اس �ت �و مس�تے ہ� کہ �دالتوں م� �روس�يکیو�ر �دالت ىك ہر اكپیی ��ن ز�رو �و بھيجی �اىت �۔'" جج صاحبان اور 

 MQM�و دی �اىت �۔ يہ دہشت پيدا �ر� ىك ا�ک اور شلك �۔  MQMواىل ہرا�ک اكررواىئ ىك رپورٹ  ہو�
�يلئے ادارە �اىت حتفظ �و اوليت �اصل ہوىت �۔ �یسا کہ حقوق ا�ساىن � ا�ک و�يل � م��ے بتا�: "آٓىئ ا�س آٓىئ 

آٓىئ ا�س آٓىئ �  رسوخ� ا�  MQM� � بعد، ىك �ئيد �رىت �۔ وىل �ان ��ر اك قتل ہو�ا MQMماكرانہ طور �ر 
� پوری پولیس �و ا� ہاتھ م� � رکھا �۔ اس � �را�ی م� واقع اداروں م� �س پیٹھ  MQMساتھ بنا � ہ�۔ 

بنا ىل �۔ ان � پاس ا�ک قسم � ذہن �شني �ر� وا� خوف ىك طاقت �۔ جن لوگوں �و اس مقد� م� ملزم قرار 
 يا � ان اك �رائل ہوگا اور يہ کہہ �ر �ری �ر د� �ائے گا کہ اكىف ثبوت نہ� �۔"د� گ 

 
يہ �زي �ر�رو اور مرزا � امر�کہ � وا�س آٓ� � چند ہفتوں بعد ہی ان �ر فا�رنگ ��ے �ا� ىك ا�ک وجہ ہوسکىت �۔ 

س�ندھ � �روس�يکیو�ر �رنل � پاس پہن� کہ بغري  �ر�رو � م��ے بتا�، "جب ہم� ہٹا� گيا تھا تو، ہم يہ پتہ �ر� �يلئے
سامعت � ہامری مذمت �يوں ىك گىئ تھیی، بغري �ىس جواز � ہم� �يوں لوٹا د� گيا تھا۔ انہوں � ہم � کہا، 'ا� 

نہ� بلکہ ان  منھ بند رکھ�۔ يہیی آٓپ �يلئے بہرت �۔'" �ر�رو �د �ر� ہوئے ک� ہ�، اجينس�ياں رصف �ر�رو اور مرزا �و ہی
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۔ �ر�رو حتفظ ىك گىئ تھیی� اہل �انہ �و بھیی دھمکی دے رہی تھ�۔ "ہم �ر ذہىن تناؤ ڈالنے �يلئے" �وں � پوچھ �چھ 
�يلئے �دالىت نظام �ر نگاہ� جامئے ر�، ليکن يہ �ام خیاىل تھیی۔ جب يہ دونوں افراد �ر ا�سوىس ا�شن م� اپيل درج 

� انہ� معاملہ خمت �رد�نے �و کہا۔ جب گنوا� �يلئے کچھ نہ� �ىق �ا تب �ر�رو، س�ينرئوں ان � �روا� �و تيار ہوئے تو، 
اجينس�يوں � �الف منھ کھوال اور خود ان اك حتفظ � مرزا، اور ان � ساتھيوں � ا�ک نيوز اكنفر�س بالىئ۔ انہوں 

 ۔حکومت �و مورد الزام قرار د� PPP�ر� م� �اكم ر� �يلئے 
 

دمسرب  22۔ آٓىئ ا�س آٓىئ � انہ� س�ندھ انٹىل �نس � رس�راە � دفا�ر م� ہ� اس � يہ لگا کہ معامالت مزيد �گڑ گئے
رساس�ميہ ت� اور انہوں � ا� حصاىف دوس�توں � �روس�يکیو�ر �و دوپہر � وقت �ارض ہو�اك فرمان �اری �يا۔  2011

'وە آٓپ �و خود اپنا ہی اجينٹ بنا� ىك �وشش �ر�ں �۔ اگر آٓپ � اناكر �يا تو  مشورە طلب �يا۔ "انہوں � ہم� بتا�،
گيا �، بہت سارے لوگوں �ر د� وە آٓپ �و نقصان پہن�ائ� �۔ پا�س�تان م� بہت سارے افراد اك �رارسار طر�قے � قتل 

 ر �ر ملک چھوڑ د�نے �و کہا۔"�و اجينس�يوں � �رغامل بنا ليا �۔ �ر�رو ک� ہ�، 'انہوں � ہم� فوری طو 
 

اور ا�ک نئے  -ب� انہوں � �را�ی چھوڑا اور امر�کہ �يلئے روانہ ہوگئے۔ آٓج وىل �ان ��ر � مقد�  6دمسرب �و صبح  22
�و، مو�رسائيلك �ر سورا دو بندوق �رداروں �  2012نومرب  11قتل � مقد� م� ا�ک نيا �روس�يکیو�ر حبال ہوگيا �۔ 

 � وا�د �ىق ب� گواە حیدر �ىل �و �را�ی � سوجلر �زار � �ال� م� اس � �ر � قريب قتل �رد�۔ وە اس مقد�
۔ نئے �روس�يکیو�ر  تھا �ا�ئےہو� اور اس اك حتفظ بھیی  تھا ہو� دو دن بعد �دالت م� گواہی د�نے و� تھا۔ ا� انڈر گراؤنڈ

اس قدر طاقتور ورک پولیس � مناسب حتفظ فراہم نہ� �يا اور جمرمانہ نیٹ  عبد املعروف � حصافیوں � شاكيت ىك کہ
 نہ� �۔ �ت ی�ڑ ہ� کہ گواہی د�نے � ا�ک دن پ� گواە اك �امتہ �ردينا ان �يلئے �وىئ
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 اور خوف ،: دھمکیاں، و�دےلفظ بہ لفظ

 
� حصاىف  دی نيوزىك �انب � ادا �ردە تعزيىت الفاظ �  وں"اس رسزمني �ر پولیس � نمي دىل � ��ے گئے اقدامات � ا�ىل افرس 

 معر چ� � تئ� بہ�نہ �ر�ؤ ىك تالىف نہ� ہوگی۔"
اك اداريہ۔ اس محلے م� انٹىل �نس  ڈانم� چ� � اغوا اور انہ� زد و �وب ��ے �ا� ىك مذمت �ر� ہوئے اخبار  2010س�مترب  --

 ىئ گرفتاری معل م� نہ� آٓىئ تھیی۔اجينٹوں �ر ش�بہہ ظاہر �يا گيا تھا۔ �و
 

اك نفاذ قانون ک �ائد شدە ذمہ داری �۔ ىك حفاظت ا� "موت اك يہ مکرر انداز اس �للك بنیادی حق اك رصحيی اناكر � کہ ر�ست
اور ہاىئ س�يکیور� الرٹ ہو� اك پہن�ا� �ائے حمض الشوں اور زمخيوں �و ہسپتال  � کہ نہ� يہ رصفاجينس�يوں اك اكم �ر� واىل 

 ۔"�يا �ائےدعوی 
آٓف پا�س�تان  یشنرآٓئٹس مك  یومنح ئے  ہوحصاىف وىل �ان ��ر� قتل اور �را�ی م� اہداىف ہالکتوں ىك رنگ رليوں ىك مذمت �ر� --

 ۔اك ا�ک بيان 2011اك جنوری 
 

ہوں ۔ ہم � �ال مشورە ديتا ا�ک �و آٓپ م� سلميم� �د�ن � درج ذيل بيان �و موت ىك دھمکی مانتا ہوں۔ انہوں � کہا: '… "
، ڈا�ر�ں اور د�گر مواد در�فت معلوماتساری ہی م� ا�ک دہشت گرد �و گرفتار �يا � اور پوچھ �چھ � دوران اس � ڈھري 

 بتا دوں گا۔" آپ �و �م مال تو م� آپ اك ۔ اگر م��ے اس فہرست م� �۔ اس � پاس ا�ک ہٹ لسٹ �يا �
 ايڈمرل� ا�ک ای میل م�، جس م� وە آٓىئ ا�س آٓىئ � دفرت م� ريرئ  2010ا� ايڈي� � �م اکتو�ر  شہزاد رپور�ر سلمي--

۔ شہزاد � ا� ايڈي� � يہ نوٹ "اگر مس�تقبل م� مريے ساتھ ر� ت��د�ن نظري� ساتھ ہو� واىل مالقات �و ضبط حتر�ر �ر 
 � بطور" سنبھال �ر رک�نے �و کہا ۔ر�اكرڈ �وىئ معاملہ پیش آٓ� � تو ا�ک 

 
اس پوچھ �چھ ىك �اكمی مس�تقبل م� اس طرح �  "متام �ر س�نگینيوں � ساتھ، بدمعاشوں ىك �شاندہی �ر� �يلئے ہو� واىل

 '�رارسار' واقعات �و �ل �ر� � ہامرے �دالىت نظام ىك اہليت � �رے م� ا�ک �ڑے سوال �و جمن ديىت �۔"
 � قتل � معا� م� �ضابطہ انکوا�ری مكیشن ىك رپورٹ۔سلمي شہزاد م�  2011مىئ --

 
 �اطرىك  بنا� �و �رجیح دينا رضوری � کہ پا�س�تان � کھوج بني �ر� وا� �ر�س �و زندە ر�"صدر زرداری �و يہ امر يقیىن 

 حساس معامالت � �ورجي � �ز ر� �ر جمبور نہ� �يا �ا��۔"
CPJ  و ا�ک مالقات � بعد۔ اس میٹنگ م� زرداری � ملک � �ريت � 2011� چیرئمني پال اسٹیجر، صدر � ساتھ مىئ� 

 ر�اكرڈ �و تہہ و �ال �رد�نے اك و�دە �يا۔
 

 م� موجود �۔" مريے مینڈيٹ"حصافیوں اك حتفظ 
 ئے، زرداری۔ � وفد � �ت �ر� ہو CPJم�  2011مىئ --

 
 "مت ہريو بننا �ا� ہ�؟ ہم متہ� ہريو بنائ� �۔ ہم متہاری ا�ک مثال قامئ �ر� وا� ہ�۔"
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�نٹے �ک انہ�  15م�  2011ئے جنہوں � جون  � �مہ نگار، محلہ آٓوروں � الفاظ �د �ر� ہو�نگارڈ�  �رطانيہوقار �ياىن،  --

�ر انٹىل جن اغوا اور اذيت رساىن � معامالت �ر رپورٹ پیش ىك � ذر�عے ۔ �ياىن � �ال ہی م� ا� آٓدمیوں � تھازد و �وب �يا
 �۔ ش�بہ�نس اجينٹس ہو� اك

 
 �ر� �ا�؟ �س حمفوظ ر� �يلئے اس �زي ىك اطالع نہ دوں جو م��ے معلوم �؟""م��ے �يا 

ش�ناخت ظاہر نہ � ساتھ ا�ک ان�ويو م�۔  CPJا�ک مضمون �يلئے  ہو� وا�م� شائع  2011ا�ک پا�س�تاىن حصاىف، اکتو�ر --
 گيا۔�ال �ت �ر� و� وە حصاىف آٓخر اكر ملک چھوڑ �ر  ىك رشط �ر �ر�

 
ہامرے �شا� �ر ہ� اور انہ� اس�تعفی دے دينا �ا�۔ بصورت رپور�ر "آٓج � ہامرا ا�الن يہ � کہ وا�س آٓف امر�کہ � س�بھیی 

 د�گر ہم انہ� مار ڈال� �۔"
� رپور�ر مکرم �ان �اطف � قتل � بعد بلومربگ نيوز � �ت �ر�  VOAم�  2012طالبان �رجامن مکرم خراساىن جنوری --
 ۔وئےہ

 
 ر� ہ�۔"آ سالوں م�، پا�س�تاىن حصاىف تقريبا ہر مہ� م� ا� مقتول ساتھیی ىك موت ىك �رىس منا�  10"پچ�لے 

 م� تبرصە �ر� ہوئے۔ 2012م� جنوری دی نيوز مشہور حصاىف مظہر عباس، ��ر � قتل ىك �رىس �ر --
 

 مامونیت اك مزە ليتا� اور قاتل �ريت اك مزە اٹھا� �۔""پا�س�تان ا�ک ا�سا ملک �ن گيا � جہاں � اميان 
� منصو� �ر پا�س�تان ىك خمالفت � بعد  يونیسکومعر چ� حصافیوں � قتل � معامالت م� �ريت � مقابلہ آٓراء ہو� � --

 � بالگ �يلئے لک�تے ہوئے۔ CPJم�  2012ا�ريل 
 

� جو مجہوريت �ا�"سارے ہی قتل ا�ک امليہ ہ� ليکن حصافیوں � ہالک ہو� �ر، عوامی مباحثہ ا�ک ا�ىس آٓواز � حمروم ہو 
�يلئے ا�ک اہم تعاون فراہم �رسکىت �۔ يہ رضوری � کہ حکومت حصافیوں �و اپنا اكم اجنام د�نے �يلئے حمفوظ �االت �و يقیىن بنا� 

 مطابق پوری پوری �وشش �رے۔" � واسطے اپىن سکت �
 ۔� بيان م� 2012ئے دمسرب  ارينا بو�ووا، ڈا�رک� �رنل آٓف يونیسکو، �را�ی م� حصاىف �قب �ان ىك ہال�ت ىك مذمت �ر� ہو--
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 م� ا�ک موت خیرب پختوخنواە .2

جیو � وی � �مہ نگار وىل �ان ��ر � قتل � ا�ک مرصوف سڑک �ر ا�ک ىك ىك شام �و، �را�ی  2012جنوری 17
ا�ک مس�د  ا� �ر � قريبس�ينرئ حصاىف مکرم �ان �اطف شب قدر م� �ال� سال �ار دن بعد، پا�س�تان � قبائىل 

ر� ت�۔ دو افراد وہاں پہن� اور ان �ر تني گولياں �الئ�، جو ان � س�نے اور رس م� لگ�۔  م� مغرب ىك مناز ادا �ر
� امام �و بھیی زمخی �رد�۔ اىس رات ہسپتال م� �اطف ىك موت گوىل �اطف اك بدن پار �رگىئ اور اس گوىل ا�ک 

 ہو�ا� اك ا�الن �رد� گيا۔

ں م� اپىن اساس رک�نے واىل حتر�ک طالبان پا�س�تان � �رجامن، احسان هللا بعد ہی قبائىل �القو فوراً تقريبا اس � 
بند �ر� ىك � پیشاور م� حصافیوں �و بال�ر کہا کہ �اطف �و �ري ملکی میڈ� م� � � پیی � �الف �روپيگنڈا  احسان

۔ انہوں �  � نظريوں ىك حاميت �ر�ں اور ان � يہ بھیی کہا گيا تھا کہ وە ا� مضامني م� � � پیی تنبیہ ىك گىئ تھیی
مار ڈ�۔ احسان � متنبہ �يا کہ انھ� لہذا � � پیی � تھا �اطف � ان � مطالبات �و نظر انداز �رد� چونکہ بتا� کہ 

یی اپنا تو وە بھ آئے اور اگر وە راە راست �ر نہ�  -� � پیی � اپىن ہٹ لسٹ م� متعدد د�گر حصافیوں �و �مزد �يا �
 اجنام د�کھ ل� �۔

صدر اور وز�ر اعظم � اس ہال�ت ىك مذمت ىك اور اہل �انہ � ساتھ اپىن تعزيت اك اظہار �يا۔ قبائىل �القوں � حصاىف 
بلکہ اس وجہ � بھیی � اس وجہ � نہ� کہ ان � دوست اور ساتھیی ىك موت ہوگىئ رصف حرضات غصے م� ت�، 

 �و ہالک �رسکتے ہ� جو اس قدر انصاف �س�ند تھا، اور ہمیشہ ان � رابطے م� رہتا تھا۔ کہ طالبان ا�ک ا� حصاىف
مکرم � بتا�، "ہم اکرث مہمنداجينىس � تعلق رک�نے وا� ا�ک قريىب دوست مشس  مہمند� وی �يلئے اكم �ر� واىل سامء 

لہذا   -ە مقامی لوگوں اور طالبان م� اكىف مشہور ت� ۔ و� �رجامن ہ�� ساتھ اس �ت �ر ہنس�تے ت� کہ وە گو� طالبان 
 وە اس ہال�ت اك دعوی �يوں �ر�ں �؟"

معر � اس�تاد، شاعر اور سام� اكر�ن �اطف وفاىق حلاظ � ز�ر انتظام قبائىل �القوں (فیڈرىل  ىك�رس  45لگ بھگ 
ساتھيوں �يلئے ا�ک ا� م� � ا�ک ت�۔ اور وە ايڈمنس�ڈ �رائبل ا�ر�) � ايف اے � اے � انتہاىئ س�ينرئ حصافیوں 

، جب وە اردو ز�ن � ا�ک تھیی سال پ� ىك 20ىك رشو�ات �وىئ اپىن پیشہ ورانہ زندگی ت�۔ �اطف � خشصیت مثاىل 
۔ امر�کی تھیی رکھیی بھیی روز�مہ �يلئے قبائىل �القوں � رپورٹ� حتر�ر �ر� ت� اور انہوں � ا�ک ادىب ماہنا� ىك بنیاد

م�  2006حکومت � ماىل تعاون � �لنے وا� وا�س آٓف امر�کہ ىك �ش�تو ز�ن ىك رسوس، ديوا ريڈيو � جب 
  ۔�نے�رش�ت رشوع ک� تو �اطف اس � مقامی �مہ نگار 

 قامئ �اطف مقامی ادىب تنظمي م� شامل ت� اور انہوں � ا�ک ساتھیی شاعر، ا�ک نومعر خشص معر �ا� � ساتھ دوس�ىت
دوست ت�۔ انہوں � شاعری دونوں ۔ �اطف ىك موت ہو� � دن �ک وە �نےم� � � پیی � رس�راە  مہمند ىك، جو

امر�کی حکومت � ماىل تعاون ىك۔ �ت �ر اور، �گز�ر طور �ر �اطف ىك ريڈيو رپورٹوں ىك �بت طالبان � مغ و غصے �ر 
� ىك �ش�تو ز�ن ىك رسوس ديوا ريڈيو اور ريڈيو مشعل �ر قبائىل �القوں � �لنے وا� ريڈيو فری يوروپ / ريڈيو لرب

اىس اہميت ىك م� قريىب نگاە رکھیی �اىت � �يونکہ ان � �روگرام مقامی مسائل �يلئے وقف چند �روگراموں م� � ہ�۔ 
� � پیی، فوج اور  حصاىف ا�ک شکن� م� جکڑے ہوے ہ� اور ديوا اور مشعل م� اكم �ر� وا� ، وجہ � 

بالئے �ا� طالبان �و "دہشت گرد" کہہ �ر  يہ شکنجہ �سا �ا� �۔ذر�عے مد�روں � ا� واش�نگ� � يوروپ م� ب�ٹ� 
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�ر ا�رتاض � اور وە اس �ت �ر احت�اج �ر� ہ� کہ واقعات � تئ� ان اك مطمح نظر شاذ و �در ہی �رش �يا �ا� 
 �۔

�و ر�اكرڈ �يا درد�ک داس�تان محلے م� �شانہ بنائے �ا� وا� رس�دی اك�سٹبلوں � اہل �انہ ىك  "مکرم � ا�ک خود�ش
،" يہ کہنا � ا�راہمي ش�نواری اك جو خود بھیی ت� طالبان ان � �راض يہیی اصل �ت تھیی جس ىك وجہ � تھا اور 
VOA  ہ�۔ ش�نواری �د �ر� ہوئے بتا� ہ� مىل یاں �يلئے رپورٹنگ �ر� ہ� اور بذات خود انہ� بھیی کىئ �ر دھمک

جنگجوؤں ىك آٓواز �و  VOAدر اصل امر�کیوں ىك آٓواز � اور  VOAکہ "تھیی کہ طالبان � �اطف �و �ر �ر تنبیہ ىك 
وقوعہ �ر اپنا اس کہ جنگجو تھیی "مکرم � اس مس�ئلے �ر م� � گفتگو ىك  کہ ک� ہ�يہ بھیی قابل قبول نہ� ۔" وە 

 تھا۔"ندارد ان اك رخ رپورٹ م� ليکن جب رپورٹ� ريڈيو �ر �رش ىك گئ� تو،  ہ�۔خ پیش �ر� �ا� ر 

�ضابطہ طور �ر، �اطف ىك موت �وىئ راز نہ� �۔ وە دہشت گردی ىك جنگ، طالبان ىك تلخيىص �مكالت اور امر�کی 
ں �و خطرے م� ڈال سکتا �۔ ليکن � ضابطہ �روگراموں اك ا�ک اور شاكر � جو ان � ساتھ وا�س�تہ مقامی لوگو

طور �ر، م� � جتنے لوگوں � �ت ىك ان م� � بیشرت اس �ت �ر يقني نہ� �ر� ہ� کہ �اطف �و طالبان � 
 � سبب ہالک �يا گيا تھا۔وجوە احاكمات �ر � عوامی طور �ر بيان �ردە 

 
--- 

، تھا ىك رس�د � قريب ساللہ م� دو پا�س�تاىن آٓؤٹ پوسٹ �ر دھاوا بوال م�، امر�کی طيارے � افغا�س�تان 2011نومرب 
 2011جنوری  27خراب ت�۔ واقعتًا اور امر�کہ � آٓ�ىس تعلقات پا�س�تان ۔ ت� س�پاہی ہالک ہوگئےپا�س�تاىن  24جس م� 

�ر دو پا�س�تاىن اجينٹوں �و ا�ک امر�کی ٹھيکیدار رمينڈ ڈيوس � الہور ىك مرصوف سڑ�وں �يلئے اكم �ر� وا�  CIA�و 
گرفتار �رليا اور دونوں انھ� ۔ پولیس � � � يہ اكم اپىن مدافعت م� �ياانھوں کہ  تھا ، اور يہ دعوی �ياتھا مار گرا�

حکومتوں � بيچ ا�ک سفارىت دراڑ �ڑگىئ۔ آٓخر اكر امر�کیوں � اہل �انہ �و خوں بہا ادا �يا اور پا�س�تان � ڈيوس �و رہا 
 �و ز�ر �ر� ىك �وشش ىك حسني حقاىن پا�س�تاىن سفري � وقت اس رد�۔ معا� ىك ابتداء م� آٓىئ ا�س آٓىئ اور فوج ��

جو ڈرون �روگرام م�  بہت � و�زے �اری ��ے امر�کی شہريوں �و بہت ساری �زيوں � ساتھ ساتھ � ا�وں �يونکہ
�  امر�اكم�،  2011ہ اسامہ �ن الدن �و �شانہ بنا� �ر ہوا۔ مىئ شامل ا�ک �ڑے نیٹ ورک اك حصہ ت�، اور اس اك �امت

� پا�س�تاىن فوج � معل بلکہ اس ىك موت ہوىئ ايبٹ آٓ�د م� اپىن چھاپہ ماری رشوع ىك، جس م� نہ رصف �ن الدن 
 وقار اور خفر �و بھیی ک�ل ڈ�۔ مقامی حصاىف فوج اك خوف اور ا�رتام بھول گئے۔

م�، القا�دە � تعلق رک�نے وا� جنگجوؤں � �را�ی م� مہران حبريہ � اڈے �ر محلہ �يا، جس �  2011اواخر مىئ 
�  ا�ش�ياء ٹامئز آٓن ال�نا�ک �ر پھر فوج ىك � عزىت ہوىئ۔ يہ وقت انٹىل �نس اجينس�يوں �يلئے تنقید اك وقت تھا۔ 

اور حصاىف ىك بہ �سبت ز�دە قريب � طالبان ىك �ورجي م� �ىس �ال� � اس جنھوں  ،پا�س�تاىن �مہ نگار سلمي شہزاد
۔ چند دنوں � بعد وە گئے ہوالپتا �س پیٹھ ىك اطالع دی تھیی، ىك � پا�س�تاىن حبريہ م� القا�دە جنھوں ىك تھیی، اور 

 موجود ت�۔�شان � پہن�ا� ىك الش �ر اذيت ان ، اور � ت�مردە �الت م� 

ائنٹ چیفس آٓف اس�ٹاف، ايڈمرل ما�لك مولن � اكنگر�س � سامنے ا� بیباک الوداعی بيان م� امر�کی � 2011س�مترب 
کہ افغا�س�تان م� دراندازی �ر� و� حقاىن نیٹ ورک، تھا اور پا�س�تان دونوں �و يہ کہہ �ر �ن�وڑ ڈ� امر�کہ � ساتھ 

�۔ انہوں � �مہ نگاروں �و يہ بھیی بتا� یٹ ورک ن ز�ر کفالت جنگجو  � در اصل پا�س�تان ىك ان� رسو� انٹىل �نس 
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� اس وقت � ڈا�رک� �رنل جشاع پاشا � احاكمات  آىئکہ شہزاد �و پا�س�تاىن فوج � رس�راە اشفاق �ياىن اور آٓىئ ا�س 
آٓپ � جو کچھ س�مترب �و  20� م� � بتا�، " سہا�ک� قريىب مولن �ر ہالک �يا گيا تھا۔ پينٹاگن � ا�ک اہلاكر اور 

پا�س�تان � ا� اكم �ر� � رو�ے م� تبديىل نہ �ر� � اناكر ىك وجہ � پيدا ہو� واىل تلخی اور مايوىس  د�کھا وە 
 " ۔اك نتیجہ تھا 

مومس گرما م� بیشرت مہلک اور � �ک محلے د�ک�نے م� آٓئے جن ىك رشو�ات پا�س�تان � ہوىئ۔ اكبل م� ان�اكنٹیننٹل 
واردک �رک مب محلہ ہوا تھا جس م� و�ں �رىس �ر  10س�مترب � محلے ىك  11�ر حقاىن نیٹ ورک اك محلہ ہوا تھا۔ ہوٹل 

�  ہم� انہ� غيظ و غضب � بھرد�۔ �ت کہ "اس  � کہاسہا�ک  � امر�کی س�پاہی ہالک ہوگئے ت�۔ مولن 77
�يا مگر �يا تو اور انہوں � اس �رے م� کچھ �ر� اك عہد ، �پا�س�تانيوں �و بتا� کہ ا�ک �رک مب ہامری طرف آٓ رہا 

� ہال�ت �و انھوں ۔  �ے ر� مار �واور ا� ڈ�سک بھرے ہوے ۔ وە غصے م� اك قتل ہوا نہ�۔ اور پھر شہزاد کچھ 
ارے ىك �انب � �رنل �ياىن اور پا�س�تاىن فو� ادانھ� روکنے �يلئے آٓىئ ا�س آٓىئ اور حکومت �و آٓ� آٓ� �و کہا۔ آٓخر 

 احساس ہوا۔" اك نےمل  دھوکہ

آٓ� � ساتھ، ساللہ اور امر�کہ � ذريعہ پا�س�تاىن س�پاہيوں ىك ہال�ت اك معاملہ دوری پھر، دونوں ممالک � رش�توں م� 
، ىكفتیش ۔ امر�کی فوج � ت د�ےاكٹ روٹ پیش آٓ�۔ پا�س�تانيوں � اظہار افسوس اك مطالبہ �يا اور �ٹو افواج �يلئے س�پالىئ 

مگر پا�س�تانيوں � تعاون �ر� � اناكر �يا اور نتاجئ �ر تنازعہ اٹھا�۔ سات ماە ىك �اموىش � بعد وز�ر �ارجہ ہيلری 
 روڈھم لكن� � ا�ک بيان م� معذرت ظاہر ىك اور کہا کہ "�لطياں" اس محلے اك سبب بن�۔

 دو ر� کہیی �ا� واىل اورىك تھ� �يلئے پیش  ديوا ريڈيو لق � اولني رپورٹ�محلے � تعف � ساللہ مکرم �ان �اط
تبادلہ �يا �ا� الئيو �ت چیت م� بھیی حصہ ليا، جس م� اس�ٹیشن � اس�ٹوڈيو م� موجود  حصافیوں � ساتھ  الئيو

ندوں � کہ مقامی �ش�  بتا� �  حصاىفىك رشط �ر �ت �ر� ہوئے، قبائىل �ال� � ا�ک ش�ناخت ظاہر نہ �ر� �۔ 
� حمض دو لكو می� � اندر ا�ک طالبان چھپا ہوا �۔ فوج � طالبان  پوس�ٹوں �اطف �و بتا� تھا کہ پا�س�تاىن چیک 

انتہاىئ حساس معلومات تھیی �يونکہ شايد اىس � امر�کی  –اس حصاىف � بقول "ان ىك �ک � ني�"  -ىك مفروضہ قربت 
بعد ہی �اطف �و پا�س�تاىن فوج، س�يکیور� اجينس�يوں،  فوراً  اىف � بتا� کہ اس �محلے �و کچھ جواز فراہم �يا تھا۔ حص

م�  مہمندت�۔ �راض �يونکہ يہ س�بھیی �رش ہو� واىل رپورٹ � گىئ تھ�   اور طالبان � دھمکیاں ملىن رشوع ہو
بعد ہی ا� جنگجوؤں اور ًا فور�اطف � رش�تہ داروں اور دوس�توں � تصديق ىك کہ ديوا ىك رپورٹ� �رش ہو� � 

 ۔مىل تھ�س�يکیور� اہلاكروں ىك �انب � دھمکیاں 

ديوا � مطابق، ساللہ � تعلق � �اطف ىك رپورٹوں اك �وىئ آٓراكئيو دستیاب نہ� �۔ ديوا رسوس � رس�راە نفیس 
بھیی رپورٹ ا�ک ماە � ز�دە  ہ� اور�وىئ�ذف �ر دی �اىت �نٹے � اندر  24�کر ک� ہ� کہ رپورٹ� �ام طور �ر 

س�پوزہامىئ مائيواندی � بتا� کہ  ڈا�رک� � ڈو�ژن ا�ش�ياء ساؤتھ ىك VOAنہ� رکھیی �اىت ۔ م� عر� �ک آٓراكئيو 
ليکن اس م� طالبان ىك موجودگی اك ذ�ر نہ� تھا۔  تھا جغرافیہ بيان �يااك  �اطف ىك ساللہ واىل رپورٹوں � اس �ال�

�ر� �ر بھیی �وىئ جواب نہ� اس�تفسار � �ر �ر  CPJروں � اس �بت معلومات طلب �ر� � متعلق ديوا � اہلاك
 د� کہ �اطف � ساتھ ان � دو ر� تبادلوں � دوران اس�ٹیشن � اس�ٹوڈيو حصافیوں � �يا کہا تھا۔
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 طالبان ىك قربت اك ذ�ر �ر� اك �بھیی حمتاط اور دور اند�ش �مہ نگار � بطور معروف �اطف � اپىن ديوا رپورٹوں م�
، دو ر� تباد� ہمیشہ فیلڈ رپور�ر � کن�ول م� نہ� ہو� ہ�۔ کىئ ا�ک �مہ نگاروں الئيوارادە نہ� �يا تھا۔ ليکن 

وں � مطابق امر�کی �شت پناہی واىل نيوز اجينس�يوں � اس�ٹوڈيو حصاىف، جو ا� دفرت م� حبفاظت بیٹھ �ر ان دونوں رخ
ہ�، اکرث حساس معا� ىك مست مڑ �ا� ہ� � ا� اش�تعال انگزي سو�ت پوچ�تے ہ� جو فیلڈ م�  �ر� اك اہ�م 

 سکتے ہ�۔ڈال اكم �ر� والوں �و خطرے م� 

--- 
نظريہ بتا� م� م��ے وہی  متعدد ان�ويو��ے گئے امر�کی قومی سالمىت �و�سل � ا�ک اہلاكر مسيت، خمتلف ذرائع � ساتھ 

سکتا �۔ ان ذرائع � نہ رصف يہ کہ �اطف ىك موت �و ساللہ ىك �ن گيا جو اماكىن طور �ر �اطف ىك موت اك �عث 
 رپورٹوں � جوڑا، بلکہ انہوں � يہ بھیی کہا کہ طالبان � خود اپىن مرىض � اكم نہ� �يا �۔

  
ىك موت ىك ذمہ داری قبول ىك تھیی، ليکن مريی معلومات �  ان قبائىل �ال� � حصاىف � بتا� کہ، "جنگجوؤں � 

ىك موت م� آٓىئ ا�س آٓىئ وا� ملوث ت�۔" جب م� � ان � پوچھا کہ طالبان � �يوں ذمہ داری ىل �  انمطابق، 
زام ا� رس � تو، انہوں � بتا�، "سلمي شہزاد �و اجينىس � ہالک �يا تھا۔ يہ �ت ہر �وىئ �انتا � اور اجينىس � ال

 نہ۔ اگر وە ذمہ داری داری ىل تھییليا۔ اس ىك وجہ يہ ہوسکىت � کہ پہىل �ر طالبان � ا�ک حصاىف ىك ہال�ت ىك ذمہ 
 اور پورے ملک م� احت�اج �ر�۔"ا�س آٓىئ �و مورد الزام قرار د� حصاىف آٓىئ  ل� تو

قبائىل  11طالبان � مزاج � �الف تھا۔ "مکرم � پ�، انہوں � بتا� کہ ا�ک حصاىف � قتل ىك ذمہ داری لينا 
اس ىك ، ليکن انہوں � �بھیی تھا تھا۔ م� �انتا ہوں کہ انہ� جنگجوؤں � ہالک �يا�يا حصافیوں �و �معلوم افراد � ہالک 

 ذمہ داری نہ� ىل۔"

تھا، "ہر �ىس �و معلوم � کہ آٓىئ ا�س آٓىئ  ابجو ان اك  تھا؟ خیال م� �يا معاملہ پیش آٓ�� م� � ان � پوچھا کہ ان 
 وںىك رينک�ک � فوج � س�يکڑوں افراد طالبان رينک اور طالبان � قريىب تعلقات ہ�۔ يہ حقیقت �۔ �رنل اور میجر 

 آٓدمی ہ�۔ ہوسکتا � کہ �وىئ فوج اك آٓدمی � اجينىس اكڈاڑھياں م� اكم �ر ر� ہ� اور ان � مل�ے �ل اور ملىب ملىب 
 م� اكم �ر رہا ہو۔ � ہوسکتا � کہ انہوں � طالبان � يہ اكم �ر� �و کہا ہو۔"ىك رينک طالبان 

�اطف � ا�ک اور دوست � م��ے بتا� کہ قتل � کچھ وقت � بعد، مہمند اجينىس م� طالبان � ا�ک �رجامن � 
 ک �ر� اك حمك "او�ر" � آٓ� تھا۔مقامی حصافیوں �و بتا� کہ طالبان جمبور ت�، �اطف �و ہال

 
م� � ا�ک پا�س�تاىن حصاىف ىك مدد � طالبان � �م خط لکھا اور �اطف ىك موت � �رے م� گردش �ر ر� لك�ے 

 � �رے م� انہ� بتا�۔ ان اك پورا اك پورا ای میل جواب يہ �:
 

وسمل) � نقش قدم �ر �لتے  مس روبني، سب � پ� ا� مقدس نىب محمد (صىل هللا �ليہ
ہوئے م� آٓپ �و اسالم قبول �ر� ىك دعوت ديتا ہوں، جو امن و خوحشاىل اك مذہب � 

 اور آٓپ �و زندگی م� اور اس � بعد بھیی اكمیاىب اك يقني دال� �۔
اب م� آٓپ � سوال ىك طرف آٓ� ہوں، ہر �وىئ �انتا � کہ ہم پا�س�تان اور پوری دنيا 
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قانون �فذ �ر� ىك �دوجہد �ر ر� ہ�۔ ہم ا�ساىن زندگی ىك قدر �ر�  م� اسالمی
وە  کہ ۔ وجہ يہ تھییىلہ�۔ ہم � مکرم �ان �اطف �و ہالک �يا اور اس ىك ذمہ داری 

ہامرے دمشنوں � دعووں ىك رپورٹنگ �ر� وقت ہم� �وىئ �ورجي نہ� دے رہا تھا جو 
�الئے ذر�عے �۔ اس � جبائے وە حکومت � � �الف  حصافت � اصول واحض طور �ر 

�ا� وا� ا�ک مشن اك حصہ تھا اور اس � ہمیشہ ہم� دہشت گرد �بت �ر� ىك 
�وشش ىك، جبکہ ہم دہشت گرد نہ� ہ�۔ ہامرا دعوی � کہ وە ا�ک �اسوس تھا۔ ہم 

ہاں وە ج �بھیی اب اور  هتیی ہچک�اہٹ� ا� کىئ �ر تنبیہ ىك۔ ہم� اس ادارے م� 
بنائ� �، در حقیقت ہم ہر اس حصاىف �و �شانہ  �شانہ اور ہم مس�تقبل م� بھیی اكم �ر� تھا 

 بنائ� � جو انصاف اور حمض حصافت � طرز معل ىك �الف ورزی �ر� �۔
 ہم حصافت ىك آٓزادی م� يقني رک�تے ہ�۔

 من�انب:
 احسان هللا احسان

 مرکزی �رجامن � � پیی
 

يہ �س اك جواب � اور �س � يہ حقیقتًا اقفیت رک�نے وا� قبائىل �ال� � ا�ک حصاىف �و تعجب ہوا کہ طالبان � و 
� يہ  انجس � �اطف �و مار� اك حمك د� تھا؟ ليکن جب بھیی م� � � ۔ �يا يہ وہی خشص ہوگاامالء �را� 

، ليکن ہم کہہ نہ� سکتے ہ�۔" � � �و ہالک �يا � کہا، "ہم س�بھیی �ا� ہ� کہ �س � مکرم انھوںسو�ت پو�، 
 يہ کہنا جبا ہوگا کہ وە آٓن دی ر�اكرڈ يہ �ت نہ� کہہ سکتے ہ�۔

 
جب م� � �اطف � قتل م� اجينىس ىك مشوليت � الزامات � �رے م� آٓىئ ا�س آٓىئ � پوچھا تو پا�س�تاىن 

الزام �راىش ��رے م� �يا کہہ سکتا ہوں؟ �ىس اك يقني اس اك ذاىت س�يکیور� � ا�ک اہلاكر � م��ے بتا�: "م� اس 
س�ينٹ نک يہ کہ انڈے ديتا � �  خرگوشاك  يقني ہو� �۔ وە اس  طرح � �ممکنات �ر بھیی يقني �رسکتا � کہ ا�س�

س�يکیور� اہلاكر �  ان�۔" م� � �ت طور �ر � بنیاد پورے �ر م� دا�ل ہو� ہ�۔ ليکن يہ ذر�عے �ىن � 

ان ىك رشط �ر �ت �ر�ہوئے ش�ناخت ظاہر نہ �ر� فوج اور طالبان � اڈوں ىك مفروضہ قربت � �رے م� بھیی پوچھا۔ 
اہلاكر � جواب م� خود ہی سوال �يا، "وە چوىك وہاں �ر رس�د پار � ہو� واىل رسگرمی �و روکنے �يلئے تھیی۔ ہم ا� 

 اك �وىئ اڈە �يوں قامئ ہو� د�ں �؟" اڈے � بغل م� طالبان

بديہیی جواب يہ � کہ طالبان کچھ عر� � پا�س�تاىن س�يکیور� ادارے �يلئے ا�ک ا�ثہ ہ�۔ رس�د �ر موجود س�پاہی 
فرنٹیرئ اكر�س � تعلق رک�تے ہ�، جو بنیادی طور �ر قبائىل �القوں � �ش�تونوں �ر مش�متل �۔ وە اکرث طالبان � 

پار �ر ر� رس�د دی �رتتے ہ� � ان ىك مدد �ر� م� انہ� خوف دال� �ا� �۔ دامئی طور �ر جب طالبان ساتھ ہمدر 
 ہ�۔�ر ل� نگاە طرف ہو� ہ� تو وە دورسی 

افغان  120ساللہ محلے م� شامل ا�ک امر�کی فو� اہلاكر � م��ے بتا� کہ امر�کی خصوىص افواج ىك ا�ک خمترص ٹمي اور 
ىك �انب � فا�ر اك سامنا �ر� پہاڑی مار ر� ت� کہ انہ� پا�س�تاىن رس�د �ر چھاپہ ڈوز افغا�س�تان م� ا�ک گاؤں �ر کامن

�ڑا۔ خصوىص افواج ىك ٹمي � قريب م� ہی واقع فضاىئ تعاون طلب �يا جس م� �وک ىك بوتلوں � سا�ز وا� بليٹس 
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لڑااك جہاز شامل تھا۔ انہوں � بتا� کہ زمني �ر خصوىص افواج ىك ٹمي  AC-130� راؤنڈ مسيت �رود � بھرا ہوا ا�ک 
 ؟� اور پي� بیس �ميپ م� موجود دورسوں � يہ پتہ لگا� ىك �وشش ىك کہ آٓ� رس�د �ر پا�س�تاىن س�پاہی موجود ہ�

جو افغان اور امر�کی ہم منصبوں نہ� ہ�۔ �ال�دە طور �ر، ا�ک پا�س�تاىن ال�زن آٓفیرس، موجود انہ� بتا� گيا کہ س�پاہی 
 ؟يہ پتہ لگا� ىك �وشش �ر رہا تھا کہ پا�س�تاىن رس�دی چو�يوں �ر �ون گوىل �ال رہا � ، وە � ساتھ اكم �ر رہا تھا

منٹ �ک حصيح جواب نہ� مال، يہاں �ک کہ ا�ک امر�کی ال�زن آٓفیرس �و جو  45بہر�يف، �ىس �و بھیی قريب ا�ک �نٹے 
 پا�س�تاىن س�پاہی ہی ہ�۔� ہو� وا� محلے ىك زد م�  AC-130ہا �ر� تھا يہ معلوم ہوا کہ پا�س�تان م� ر

قريب ا�ک درجن خفیہ درانداز مارے گئے ت�۔ انہوں � پا�س�تاىن س�پاہيوں � �الوە  24امر�کی فو� افرس � کہا کہ 
ہوىت  اطالعں ىك موجودگی � �رے م� پ� � کہا کہ اس �ت اك اماكن � کہ اگر امر�کی افواج �و پا�س�تاىن س�پاہيو

�ر�۔ �ہم، وە قريىب فضاىئ تعاون �و نہ ہالک بھیی آٓدمیوں �و بھاگتے ہوے �ر� اور نہ تو شايد وە طيارے � تعاقب 
�ر فا�رنگ  طلب �ر� � فیصلے ىك �بت �وىئ دورسا اندازە نہ� لگا سکے۔ انہ� يہ گامن ہوا کہ � تو درانداز امر�کی افواج

 ، � پھر وە ا�ک ساتھ ہی فا�رنگ �ر ر� ت�۔ہ� �ر ر� ہ� اور پا�س�تاىن س�پاہی ان �ر نظر رک� ہوئے

مد�ا بيان �يا۔ انہوں � بتا�، ہی  ا�ک الگ � م� � قومی سالمىت �و�سل م� ا�ک امر�کی اہلاكر � �ت ىك جنہوں
طالبان � ہمدرد ہ� اور وە طالبان ىك �انب � ا�ک آٓنکھ موند ل� "فرنٹیرئ اكر�س س�بھیی � س�بھیی �ش�تون ہ� جو 

ہ� اور امر�کی بھیی اس �ت �و �ا� ہ�۔ لہذا انہوں � ڈ�ڑھ �نٹے � ز�دە وقفے �ک جواىب فا�ر �ر� �يلئے 
وشش ىك تو انہوں � آٓؤٹ پوسٹ � فرار ہو� ىك � وںمرصوفیت � اصولوں اك آٓزادانہ طور �ر اس�تعامل �يا۔ جب شو�ر 

�يلئے ان اك پيچھا �يا۔ ا� ان �زيوں ىك فہرست م� شامل �ر�ں جو فوج �و اتنے مل�ے اك يقني �ر� �ا�  � ان � ہالک ہو

 ہ�۔"آىت عر� �ک فیلڈ م� چھوڑ د�نے ىك صورت م� پیش 

 پي� پا�س�تاىن انٹىل �نس تھیی۔ ليکن اس امر�کی س�يکیور� اہلاكر اك کہنا � کہ ان اك بھیی ماننا � کہ �اطف � قتل �
�بھیی نہ� � گا۔ �ىس �ضابطہ چھان بني � بغري، �ىس �دالىت اكررواىئ �  �الباً اك �وىئ �راە راست ثبوت نہ� �، اور 

�رے گا۔  بغري، �وىئ مقدمہ قامئ نہ� ہوگا، اور قبائىل �ال� م� ر� اور اكم �ر� و� �وىئ بھیی خشص پیشقدمی نہ�
تو �س گمنام اندازے اور ان حصافیوں اور مقامی لوگوں � جتر� رە گئے ہ� جنہ� معلوم � کہ اكم �س � ہامرے 

، جن ىك اس �ال� م� ا�ک �رخي �، اور جو سابقہ ہالکتوں اك موازنہ موجودە ہالکتوں � �رسکتے ہ�۔ ہو� �طرح 
فائدے اور آٓىئ ا�س آٓىئ م� رابطے ہ�، اور پا�س�تانيوں ىك نگاہوں م� "ا�، اب تو ہر �ىس �و معلوم � کہ طالبان 

مند" طالبان اور "�رے" طالبان ہ�۔ طالبان �و بھیی معلوم � کہ وە قابل توس�يع ہ�۔ �بھیی �بھیی وە آٓىئ ا�س آٓىئ � ا� 
�ىس �و ۔ انہ� بغري �ىس معاو� � ہ��ر گذر� آٓلہ اكروں �ساتھ حمتاط رقص �ر� ہ� اور �بھیی �بھیی رس�شی بھیی 

�وڑا د�� اك حمك �س � د�۔ بندوق اك �يلئے حبال �يا �اسکتا �، لہذا �بھیی �ىس �و پتہ ہی نہ� �لے گا کہ قتل �ر� 
ہ ليکن رسخ لکري واحض �: پا�س�تاىن فوج، آٓىئ ا�س اىئ، اور ان � ا�ثوں � بيچ � تعلقات �ر رپورٹ نہ د�ں۔ يہ مبين

 قومی مفاد � �الف �۔

--- 
� جو پورے �لت �، اور يہ ا�ک ا�ىس  سا خیرب پختوخنواە صو� م� حصافیوں �و خوف م� مبتال �ر� اك ا�ک �لن

�۔ حصافیوں � ذرائع فوج، انٹىل �نس، جنگجوؤں م� ہ� اور �سا اوقات وە "س�يکیور�" � پھيىل ہوىئ ملک م� 
 پھنس �ا� ہ�۔گہراىئ �ک �ڑی �ال م� 
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دھمکی � حتت ملک چھوڑ د�نے وا� قبائىل �ال� � ا�ک حصاىف � بتا�، "�ر�س م� آٓىئ ا�س آٓىئ � بہت لوگ ہ� 
جو میڈ� م� رە �ر ان � ساتھ اكم �ر� ہ�، جو ا� � رول �ر ہ�۔ بیشرت معامالت م� �س رابطے بنا� ىك د�ر 

�ک دورسے اك تعاون �يا �ا� �۔ ا�ک �ر مريا ا�ک دوست آٓىئ ا�س آٓىئ � ا�ک ہوىت �، اور دونوں مستوں � ا
آٓدمی �و � �ر مريے �ر آٓ� جس �و ا�لسس ونگ م� منتقل �رد� گيا تھا۔ م� � اس � میڈ� ونگ م� رابطوں � 

ىك �ا �روائے تو رمق ىك توقع تعارف  مرياکہ اگر وە میڈ� � لوگوں � کہا �رے م� پوچھا اور تھوڑی د�ر � بعد اس � 
م� � نہ� م� جواب د� �يونکہ م��ے تو �س رابطے دراكر ت�۔ م��ے �ريت ہوىئ کہ اس � کتنے ک�لے انداز  سکىت �؟

 ۔ اس اك کہنا تھا، "اس � پاس ہامرے � رول م� بہت سارے لوگ ہ�۔"�ر دی تھییم� رمق ىك پیشکش 

ہوىئ اور وە بھیی ہامری مالقات ا�ک آدھ �ر ۔ تھا "مريا تعارف وز�رس�تان � ا�ک �رنل � �روا� گيا: بتا�انہوں � مزيد 
 انھوںکہ قبائىل �القوں م� �يا ہو رہا �۔ ليکن پھر د� ت� ۔ وە م��ے اس �رے م� معومی مشورە ہوےمعاون �بت 

۔ سکتا تھا ۔ م� وە اكم نہ� �ر�ا� ت�مقاصد �يلئے اس�تعامل �ر�  �يونکہ وە ا� ا� کہا �و د�نے �و ان� ہامرے ذرائع �و 
اس ىك م��ے رضورت ہی د� ہ� � دور �رليا اور سوچ ليا کہ وە م��ے جو کچھ  انم� � دھريے دھريے خود �و 

 م� �ڑ�ا� ہ�۔"مشلك نہ� �۔ وە آٓپ � قريب آٓ� ہ� اور اگر آٓپ ان ىك �ت نہ� سنتے تو آٓپ 

اس اور جیو � وی �يلئے اكم �ر� ت�،  دی نيوز�ان خیل اك قتل، جو  ام� موس 2009قبائىل �القوں م� �ر�س �يلئے، 
جس � سہارے �وىئ خشص �ىس حصاىف �و ہالک �رسکتا تھا اور اس اك ار�اكب �ر� و� گئے ت� سہولت ىك �المت �ن 

� فو� آٓ�ر�شن � دوران، جس �  2009 طالبان � �الف خشص �ا � �ريت اك مزە اٹھا سکتا تھا۔ سوات �
پورے �ال� �و اپىن لپیٹ م� � ليا تھا، �ان خیل � اسالم آٓ�د پہنچ �ر جیو م� ا� �س لوگوں � شاكيت ىك کہ 

انہ� �رش�ت  اور نيوز اكنفر�سوں م� �ا� � انہ� ممنوع قرار دے �ر انہ� �ا دے رہی �۔ جیو �و آ�ر�ش�نوںفوج 
� ناكل دينا �ڑا اور �ان خیل � دورسے آٓؤٹ ليٹس م� فوج � �الف گول مول بيا�ت شائع �ر� انتقام ليا۔ اس � 

 ۔ مارا پیٹا گيا بعد انہ� اغوا �ر�

بيان ر�اكرڈ �امد مري جو اس وقت �ان خیل � سپروا�زر ت� �د �ر� ہوئے ک� ہ�، "وە مريے پاس آٓئے اور بو�، 'مريا 
م� ا� اكمل م� شائع �يا۔ آٓىئ ا�س آٓىئ ىك دا�ىل ونگ � رس�راە � مري �و  دی نيوز�ر�ں۔'" مري � �ان خیل اك بيان 

�يا۔ مري ک� ہ�، فون يقني دال� کہ �ان خیل �و کچھ نہ� ہوگا، ليکن چند دنوں � بعد ہی �ان خیل � سوات � 
 ا�س آٓىئ م��ے مار ڈا� گی اور طالبان �ر الزام دھر دے گی۔ پھر انہوں � م��ے دو�رە "انہوں � م� � کہا کہ آٓىئ

 اور ان � ہوٹل نہ چھوڑ� � � کہام� �  ' فیصلہ �يا �۔اك مار�انہوں � جیو � �ىس �و '�يا اور کہا، فون 
 مار ڈ� گيا ۔ پيغام؟ داغ �ر گوىل 32] �رخیل  �ان�يا۔ ا�ک �نٹے � بعد [فون �را�ی م� جیو � منيجنگ ڈا�رک� �و 

 ہم � بدز�ىن نہ �رو۔'"'

جب م� � مري � الزامات � �رے م� پا�س�تاىن س�يکیور� اہلاكر � پوچھا تو ان اك کہنا تھا، "وە جو کچھ کہنا �ا� 
 م� ملوث نہ� ہو� ہ�۔" ہ� انہ� ک� د�ں۔ ليکن مريی بہرت�ن معلومات ىك �د �ک ہم اس قسم ىك رسگرمی

 "م� � پوچھا۔ وە بو�، "دونوں۔ "ہالک �ر� � دھمکی دينا؟"
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آپ اك م� � ان � کہا کہ آٓىئ ا�س آٓىئ � خوف حمسوس �ر� وا� حصافیوں ىك ا�ک کثري تعداد �و د�ک�تے ہوئے م��ے 
اور يہ پوچھ ب�ٹ� کہ حصاىف "وجہ اور  ر� سن �ر �ريت ہوىئ۔ اس � �وجود بھیی وە اس دعوے �ر اڑےجواب يہ 

 منطق" �و بغور سنتے ہ�۔

انہوں � بتا�، "جب م� �ىس � �ت �ر� ہوں تو وجہ اور منطق � ساتھ �ت �ر� ہوں اور اپنا نقطۂ نظر پیش �ر� 
ٹھيک �۔" انہوں  �ٹھيک �۔ آٓپ ا� خريد� نہ� �ا� ہ�؟ مريے � ہوں۔ آٓپ ا� خريد� �ا� ہ�؟ مريے 

� کہا کہ وە آٓىئ ا�س آٓىئ م� موجود ہر �ىس � �رے م� �ت نہ� �رسکتے ۔ �س اىس طر�قے � انہوں � اپىن 
میٹنگ اك انعقاد �يا۔ اور ا�ک �ر پھر بتا د�ں کہ اگر آٓپ �ىس حصاىف �و اپنا نقطۂ نظر خريد� ىك �رغيب د� ہ� اور آٓپ 

 تو آٓپ � الفاظ �ىس اوسط شہری ىك بہ �سبت اكىف دور رس مضمرات � �امل ہو� ہ�۔ آٓىئ ا�س آٓىئ � ساتھ ہ�،

انھوں � قريىب احتاد ہو� اك الزام لگا� ر� ہ�، م� مري �، جو ماىض م� اکرث و بیشرت آٓىئ ا�س آٓىئ اور جنگجوؤں 
فیصد دھمکیاں  50ملنے واىل  ر�ں اور آٓپ اس طرحبتا�، "م� ساتھيوں � کہتا رہتا ہوں کہ 'طالبان �ر بھروسہ نہ � م��ے

سکتا � کہ ر�س�ىت ادارے اس � بہرت ہوں۔' اب وە ک� ہ�، 'ہم سو�ا �ر� ت� کہ انتہا �س�ندوں  مك �رد�ں �۔ ہو
� جنات �اصل �ر� �يلئے وە بھیی ہامری ہی طرح اىس رخ �ر ہ�، ليکن يہ ہامری �ام خیاىل تھیی۔'" حقیقت تو يہ � 

کہ ہالکتوں � نظر�ے � اجينىس اك فلسفہ طالبان � فلسفے � �وىئ ز�دە خمتلف نہ� �۔ �یسا کہ مري � م� � 
بتا�، "اجينىس � س�بکدوش اہلاكران م� � ک� ہ�، 'ہامرا ماننا � کہ وس�يع �ر قومی مفاد � حتفظ �يلئے ا�سانوں �و 

 ہالک �ر� �وىئ �لط اكم نہ� �۔'"

 

--- 
نظر �، کامنڈرز �يوں �اہ� � کہ سوات م� ان � آٓ�ر�شن � دوران حقیقی رپورٹنگ نلك �ر سامنے آٓئے؟ نقطۂ فو� 

�ت� آٓشاكرا بہت ىس اس � فوج اور �اص طور �ر سوات طالبان � عروج م� آٓىئ ا�س آٓىئ ىك مشوليت � �رے م� 
م�، وە  2009کىن ہوگی۔ ىب ىب ىس � ا�ک مد�ر � م��ے بتا� کہ ہو�ائ� گی، اور اس � ان � �روپيگنڈے ىك بيخ 

 م� سوات آٓ�ر�شن � بعد ا� بند �رد� 2009� قريب �ار سّدە م� ايف امي �رش�ت �ال ر� ت�۔ " فوج �  مہمند
واىل �وىئ بھیی  ۔ انہوں � ہم � کہا، ہم پا�س�تان م� ا�ک �روپيگنڈە مہم �ال ر� ہ� اور اس � �الف ہو�گيا

�زي اس مہم �و نقصان پہن�اىت �۔'" ک� � حلاظ �، ريڈيو فری يوروپ / ريڈيو لرب� اور وا�س آٓف امر�کہ � پاس 
،"ہامرے �را�سمي�ز مسقط، عامن م� بھیی بتا�پا�س�تان م� بھیی �را�سمي�ز � ٹاورز نہ� ہ�۔ ىب ىب ىس � ايڈي� � 

وىئ مو�ئل نہ� �، �وىئ ايف امي نہ� �، �وىئ ٹيليو�ژن نہ� �۔ جب �ک ہامرے پاس ايف اے � اے م� �ہ�۔ 
�ال� �ا� و� مضبوط میڈ� نہ� ہوگا اس وقت �ک غربت، �خواندگی اور جنگجوئیت �و خمت �ر� ذر�عے قبائليوں � 

 ۔"نلكے گااك �وىئ راس�تہ نہ� 

 2009ران پیش آٓ� واىل رصف ا�ک حصاىف ىك ہال�ت نہ� تھیی۔ اگست �ان خیل ىك ہال�ت سوات آٓ�ر�شن � دو  اموس
�ن ا�ن، العربيہ، اور �ش�تون ز�ن � � وی اس�ٹیشن مششاد �يلئے رپورٹنگ �ر� م�، دی ا�سوىس ايٹڈ �ر�س، ىس ا

جو خیرب اجينىس � ت� م� سوار وا� �ان هللا ہامش زادە �و ا�ک خفیہ مكني گاە م� مار ڈ� گيا۔ وە ا�ک �س�نجر �وچ 
گزر رہی تھیی کہ انٹىل �نس اجينىس ىك معياری گاڑی، سفید س�يڈان �ر سوار �ار بندوق �رداروں � �س �و روک ليا۔ 
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، جس � وە موقع �ر ہی دیگوىل مار � مات� �ر ہامش زادە  م��س انہوں � �س ڈرائيور �و ز�ردس�ىت ا�ر د� اور پھر 
�يلئے اكم �ر ر� ہ�، کہا،  RFE/RLم� ا�ک حصاىف داؤد خٹک �، جو اب �راگ  �ہوگئے۔ خیرب پختوخنواە خمت 

� چند دن قبل ہی انہوں � طالبان � �رجامن ذبيح هللا جماہد اك موت "�ان هللا مريے �ڑے ا� دوست ت�۔ اپىن 
آٓ�د �ال� م� ان اك ان�و ليا۔" حیات م� انہوں � بتا� کہ انہوں � پیشاور �  مضمون �ربان�ويو �ياتھا، اور اپىن 

۔ خٹک ک� ہ�، "ہم � انہ� ر� ت�دورسے لفظوں م�، جماہد پا�س�تان � اكىف بھرے �رے شہروں م� ک�لے �ام رە 
 بتا� کہ اس � ان �يلئے مس�ئلہ ہوسکتا �۔ زرداری اس وقت ا� امر�کی دورے �ر ت�۔"

ہ � کہ ہامش زادە �ىس اجينىس ىك ہال�ت اك دورسا شاكر ت�۔ ان � حلاظ �، انداز ياك مشرتکہ خیال حصافیوں  �بہت 
واحض �۔ جب �وىئ حصاىف �وىئ ا�ىس حقیقت �رش �ر� � جس � فوج � انٹىل �نس � ساز و سامان ىك حتقري ہو 

م�، اگر يہ ز�دە کرثت � ہو  �رے گا، ا� متنبہ �رے گا، اور کچھ �االتفون تو، �وىئ اہلاكر اس � � گا، ا� 
 گا۔د� �ائے تو ا� ہالک �ر 

ا�ىس تو تو س�يکیور� افرس � کہا: "م� � در�فت �يا جب م� � آٓىئ ا�س آٓىئ � ہامش زادە � قتل � �رے م� 
 "!نہ� س�ىن کہاىن�وىئ 

،" م� � پوچھا۔ "دونوں �يا �ا� ہالک  آٓىئ ا�س آٓىئ �کہ "�ون سا حصہ؟ �ان هللا ہامش زادە اك قتل � يہ الزامات 
 نہ� �انتا ۔"کچھ � �رے م�  واقعےہی۔ م� اس 

� وی �يلئے اكم �ر� وا� مشس مومند سامء �بھیی �بھیی معلومات اك دفاعی حصہ ہی ساری معلومات اك �وڑ ہو� �۔ 
اجينىس   مہمندطف ىك طرح ہی ان اك تعلق بھیی بھیی سالوں � ان ماكرانہ معامالت ىك چھان بني �ر ر� ہ� �يونکہ �ا

� اور زندگی معمول �ر لوٹ آٓىئ �۔ گيا � طالبان اك صفا� ہو مہمندم�، فوج دعوی �ر رہی تھیی کہ  2011� �۔ 
 بھیی بند تھ�۔اب ۔ سڑک�  هتےبند �ک ابھیی  �ذارجو بھیی خشص وہاں رہتا � ا� حقیقت معلوم �۔ 

ہذا، م� � رپورٹ دی کہ مقامی لوگ ڈر� ہ� اور ان � اكرو�ر اور رسگرمیوں �ر طالبان � مومند ک� ہ�، "ل
پابندی �ائد �۔ اس � بعد فوج � مريے وہاں �ا� �ر پابندی لگا دی۔ وە �ا� ت� کہ ہم سب کچھ ٹھيک ذر�عے 

مالقات ہو� � قبل واىل شام  اپىن ند � ٹھاک ہو� ىك رپورٹ پیش �ر�ں۔" �االنکہ حقیقیت م� ا�سا نہ� �۔ موم 
کہ ا�ک فون آ� ان � پاس  ؛ جس وقت ہم � �ت ىك اىس وقتتھا �رد�تباە م� ا�ک اسکول �و مہمند �و طالبان � 

 �۔�ر پھٹاسڑک ا�ک ىك آٓس پاس ابھیی  ابھیی IED ا�ک

� مغرىب میڈ� آٓؤٹ ليٹ � حتقیقی ادارے �  �ىس امر�کی�ر� مہلک ہوسکتا � تو آشاكر اگر ان �اہی س�ائيوں �و 
�ر رس مالزمت ہو� بھیی خطرے م� ڈال سکتا �۔ بہت سارے حصافیوں � رپورٹوں م� اپنا �م اس�تعامل �ر� ذر�عے 

 م� انہ� � � 2012�يلئے اسالم آٓ�د م� مقمي ہ�، م��ے بتا� کہ مارچ  ڈيو مشعلر�ض گل �، جو ري بند �رد� �۔
م� ا�ک محلے ىك �رب دی گىئ تھیی۔ اسالم آٓ�د م�  انہ� سوات  جس م�تھا، پیی � ا�ک �رجامن ىك �انب � فون آ� 

'آٓپ مشعل وا�  کہا � اس "، مريے � يوں دہرا� تھامالقات ہوىئ تو گل � اس �ت چیت �و مريی ان � جب 
معلوم �۔ مشعل م� آٓپ س�بھیی لوگ خوب اك طريقہ نپٹنے  آٓپ � لوگوں �و ہامری �ت� �رش �رىن �اہ�ئے؛ ورنہ ہم�

�� پولیس اور اجينس�يوں �و ، ا�ک جامعت �ن �ا� ہ� اور �ري �انبدار نہ� ہو�، لہذا جس طرح آٓپ دورسوں �و
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ے ر� ہ�۔ اگر �ورجي د� ہ� اىس طرح ہم� بھیی �ورجي د�ں۔ يہ آٓ پ اك فريضہ �۔' م� � کہا، 'ہم اپنا اكم اجنام د
ہم اپىن رپورٹ� صدر دفرت �و بھي�تے ہ� تو ہم کچھ نہ� �رسکتے ؛ يہ فیصلہ �ر� ان اك اكم � کہ آٓ� وە ا� �رش �ر� 

�ا� ہ� � نہ�۔" پا�س�تاىن ادارے �و معلوم � کہ طالبان حصافیوں �ر اس طرح اك د�ؤ ڈال ر� ہ�، ليکن وە اس 
 ر� ا� منظور �رل� ہ�۔�رے م� کچھ بھیی نہ �

 ہو� �۔ خطر�کبیشرت حصافیوں � حلاظ �، در حقیقت، انٹىل �نس اجينىس اك د�ؤ کہ� ز�دە 

مارچ م�، مريی مالقات قبائىل �ال� � تعلق رک�نے وا� ا�ک حصاىف � ہوىئ جو اسالم آٓ�د م� ريڈيو مشعل �يلئے 
مہينوں �ک ہراساں ��ے �ا� � اس قدر خوفزدە تھا کہ آٓخر اكر وە چھوڑ �ر �ال ذر�عے اكم �ر رہا تھا۔ وە اجينىس � 

گيا۔ لگتا تھا کہ حمض ا�ک مغرىب ريڈيو اس�ٹیشن � ساتھ ا� احلاق ىك وجہ � ہی نہ� بلکہ حکومت � فوج � تعلق 
 اہلاكروں ىك نظروں م� آٓگيا تھا۔ رک�نے وا� امر�کی اداروں �يلئے ا� حتقیقی مقالوں ىك وجہ � بھیی وە انٹىل �نس

روانگی � �ني قبل، مريی مالقات �رائبل يونني آٓف جرنلسٹس � صدر، صفدر داور � ہوىئ، جو اپىن پا�س�تان � 
ايف اے � اے م� ا�ک اہم �ردار ادا �ر� ہ�۔ ا�ک دشواری يہ � کہ قبائىل �القوں م� جمازی طور �ر �ىس بھیی 

 �۔ داور ک� ہ�، "يہاں اسالم آٓ�د م� آٓپ � پاس �دالت، وزراء، س�ياىس جامعت�، حقوق تنظمي ىك ا�ازت نہ�
ا�ساىن � رسگرم اكرکنان، سام� اكرکنان ہ�۔ ليکن قبائىل �القوں م�،�ري رساكری تنظميوں (ا�ن � او) ىك ا�ازت نہ� 

ری � �وىئ قوانني � بدعنواىن خمالف �وىئ قوانني نہ� �۔ حقوق ا�ساىن � گروپوں �و �وىئ اختيار نہ� �، �ہ مزدو 
�۔ ليکن انٹىل �نس �و میڈ� �س�ند نہ� � �يونکہ اس صورت م� [انٹىل �نس] اتىن آٓزادی � اكم  TUJہ�، رصف 

، اور انہوں � قبائىل �القوں � �رے م� بتا� ہوئے کہا: " ايف اے � اے � پاس فوج، جنگجوئیت پاىت۔ نہ� �ر
 اور �بھیی �بھیی پ� دونوں ا�ک ساتھ تیرسے � �الف اکٹھا ہو�ا� ہ�۔ —میڈ� � 

� لوگوں � بھیی نہ� �۔ وە بنیادی طور �ر �ري ملکوں � ز�ر نگ� ہ�۔ طالبان �ري �ال� قبائىل  ملکیت میڈ� ىك
 –ىل شہريوں �و ال�سنس �اری نہ� �رے گی قانوىن ريڈيو اس�ٹیشن �ال� ہ�، ليکن حکومت ريڈيو اس�ٹیشن �يلئے معمو

جو ا�ک � � �ر ساری قسم � سازىش لكيوں اك سبب � اگر آٓپ ايف اے � اے � شہری ہ�۔ داور ک� ہ�، 
يہاں �وىئ مقامی میڈ� نہ� �۔ اس �ر پابندی �ائد �۔ اىس وجہ �، ہم � کہا �ا� �کہ ہم� آٓئني �و تبديل �ر� 

 �۔"
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VOA مہ نگاروں �يلئے، ا�ک مشلك توازن� � 

کہ وە اپىن اس�ٹور�ز م� ان اك مطمح نظر پیش نہ� �ر  �امتہ �ياطالبان اك يہ دعوی کہ انہوں � اس وجہ � مکرم �ان �اطف اك 
 ليکنخوفناک نہ�  چہاگر  – �امر�کی حکومت � ماىل تعاون � �لنے واىل نيوز اجينس�يوں � مقامی �مہ نگاروں � ر� ت� 

 انتہاىئ �ر�شان �ن تھا۔

VOA  ىك وجہ ىك �ش�تو ز�ن ىك رسوس، ديوا ريڈيو � �مہ نگا، ا�راہمي ش�نواری اك کہنا � کہ وە �رش�ىت اجينىس ىك پالیس�يوں �
طف � قتل �بعد، �س و پیش م� ہ�، اور دورسے مقامی حصافیوں � بھیی اىس مغ و غصے اك اظہار �يا �۔ وە ک� ہ� کہ �ا

کہ ان ىك طرف � جواب آ� ليکن …پوز�شن ىك وضاحت ىك۔ �زک اپىن �و ای میل �ر� افرسان � س�بھیی ا�ىل  VOAہم � 
 ىك پالیىس � �الف �۔ VOAگئے لوگوں ىك �ت� رکھنا د�ے مطلوبہ افراد ىك فہرست م� شامل � دہشت گرد قرار 

VOA  الیىس لكی طور �ر واحض نہ� �۔ مقامی �شو�شات � جواب م� انہوں � ا�ک مميو پیش �يا کہ پ� � منيجروں اكکہنا
جو اس فیلڈ م� �ام طور �ر مس��ے بو��ے تدرجيی طر�قے � تھیی ىك �شاندہی ىك گىئ طرئقہ اكر جس م� ا�ک ا� مزيد تدرجيی 

کہ اگر طالبان � �وىئ اور جنگجو گروپ تھ� دا�ت دی گىئ خمتلف �۔ ش�نواری ک� ہ�، "ہم� ا�ک اج�عی میل م� ہبہت 
 ىك ذمہ داری ليتا � تو ہم ان � نظر�ے �و شامل �ر�ں"۔واقعے �ىس خمصوص 

VOA  رجامن �يىل کنگ � ا�ک بيان م� کہا، "ديوا ريڈيو اور ٹيليو�ژن �، جو پا�س�تان � قبائىل �القوں م� �رش�ت پیش� �
� کہ طالبان � �ىس دورسے گروپ ىك �انب � ذمہ داری کہہ رکھا� مس�تقل طور �ر رپور�روں  م� ا� �ر� �، اس �ال�

ہم انتہا �س�ند گروپوں ىك ا�ىس  ہ�۔شامل �يا �ائے، اگر وە اس�ٹوری �يلئے اہم اس�ٹور�ز م� ل� � دعوے � د�گر متعلقہ بيا�ت �و 
 �يلئے اہم نہ� ہو� ۔اس�ٹوريوں تقر�ر�ں � تبرصے �رش نہ� �ر� ہ� جو انفرادی 

�س اىس نکتہ �ر �و مقامی حصافیوں  ۔�زي �و اہم خیال �ر� ��ىس دورسی  VOAطالبان �س �زي �و اہم خیال �ر� ہ� اور 
� کہا کہ اس � طالبان ىك شاكيتوں � �رے م� گفت و شنید ىك �۔  VOAعد، ہ�۔ �اطف ىك موت � بپیش آىت دشوار�ں 

۔ ہامری پالیىس �و نئے رسے � بيان �ر� ىك �وشش م�،ہامرے ديوا رسوس � رس�راە ہ�� بنیاد شاكيت� کنگ اك کہنا �: "يہ 
ىك د�رينہ پالیىس �و پھر � راە  VOAليفون �ر �ت ىك کہ بھي� اور ہامرے مقامی �مہ نگاروں � ٹي  میلاور ڈو�ژن ڈا�رک� � ای 

� س�بھیی پہلوؤں �و رپورٹ م� شامل �يا �ائے۔ مکرم ىك مس�ئلے راست �ر ال� �ائے، اور يہ مطالبہ �يا کہ طالبان مسيت، �ىس بھیی 
 ۔"� ىك پالیىس م� �وىئ نرمی � تبديىل نہ� آٓىئ VOAموت � بعد 

�روک ڈسٹنگوئیشڈ  نگاە رکھتا �، بعد از مرگ �اطف �و ڈيوڈطور �ر �ر مجموعی  VOAرنرز �، جو �راڈاكسٹنگ بورڈ آٓف گو 
عطا �يا، جس م� امر�کی حکومت ىك ز�ر کفالت اداروں �يلئے رپورٹنگ �ر� وا� افراد � حوصلے، راستبازی اور جرنلزم ايوارڈ 

�يلئے اكم �ر� � �رخطر اداروں یلڈ م� ہ� ان � حلاظ � امر�کی حکومىت پیشہ وارانہ انداز �و رساہا �ا� �۔ �االنکہ جو لوگ ف 

 اكرو�ر � نلكنے اك �وىئ راس�تہ نہ� �۔
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�وىئ دو سال پ�، �امد مري، جنم سیٹھیی، معر چ� اور اخباری میڈ� ىك د�گر �اىن ماىن ہستیوں � انٹىل �نس 
�رخطر اجينس�يوں ىك �انب � خود �و موصول ہو� واىل دھمکیوں �و عوام � سامنے ظاہر �ر� رشوع �يا۔ يہ ا�ک 

 ۔ گا�ڑ�اك حوصلہ والوں حساب کتاب تھا، ليکن انہوں � يہ توجیہ پیش ىك کہ �اموىش ىك وجہ � دہشت پيدا �ر� 
 

� حصاىف چ� �و جو فوج م� بدعنواىن �و فاش �ر ر� ت�، ان� رسو� انٹىل �نس ڈا�رکٹوريٹ � افرسان ىك  دی نيوز
�انب � �ر �ر تنبیہ ىك گىئ کہ لکھنا بند �رد�ں۔ آٓخری �ضابطہ نو�س آٓىئ ا�س آٓىئ اسالم آٓ�د ڈيٹیچمنٹ � رس�راە � 

 چ� � کہا کہ فوج � ز�ر اہ�م نیش�نل يونيورس�� آٓف ماڈرن ساتھ ہو� واىل میٹنگ م� آٓىئ جب ا�ک �رنل �
لينگوجيز م� ا�ک �روفیرس ىك پٹاىئ � �رے م� وە ا� مضامني م� کچھ ز�دە ہی آٓ� �ڑھ گئے ہ�۔ يونيورس�� � 

د اپنا ہی حتفظ �ر� رجس�ار، وە خشص جس � �روفیرس ىك پٹاىئ ىك تھیی، ا�ک سابق �ر�گیڈ�ر ت�، اور چ� فوج �ر خو 
 اك الزام دھر ر� ت�۔

 
م�، اگىل �ر سابقہ �ڑ�  2010آٓىئ ا�س آٓىئ ىك میٹنگ جوش�يىل تھیی، ليکن يہ اپىن نوعيت ىك آٓخری میٹنگ تھیی۔ س�مترب 

� ۔ ان اك کہنا تھا کہ انہوں ليا �و روک ىك گاڑیاس  رات � وقتىك وردی پ� لوگوں �  کامنڈو �ر، چ� �و پولیس 
۔ انہ� پتہ تھا کہ وە �وٹ بول ر� ہ� ليکن ان ىك �ت مانىن ہی تھیی۔ انہ� ا�ک �مار�ر ہالک �رد� �کر �و راہگري 
، پیٹ پیٹ �ر پھوڑا بنا د� گيا، اور ان ىك فمل بندی ىك گىئ۔ چ� متام کپڑے ا�ر �ر �رہنہ �يا گيا�ر �ر � �ا� گيا، گمنام 

ؤں۔ انہوں � مريی بتاکچھ نہ م� لوگوں �و ئے ک� ہ�، "جب انہوں � م��ے رہا �يا تو م� � کہا کہ  �د �ر� ہو
ننگی تصو�ر�ں ل�، پوز د�نے �ر م��ے جمبور �يا، اور کہا کہ اگر م� � ز�ن کھوىل تو يہ تصو�ر�ں يوٹيوب �ر ڈال دی �ائ� 

؟انہوں � بتا دوںتو، م� يہ سوچ رہا تھا: م��ے �يا �ر� �ا�؟" گی۔ اس � بعد جب م� �ر ىك مست �ا رہا تھا 
 مدد نہ� �رے گی۔"مريی "م� � خود � کہا کہ م��ے يہیی �ر� ہوگا۔ �اموىش  ۔سو�ا

 
� ساتھ احساس نہ ہی اس اورچ� ىك حتر�ر آٓج پ� � کہ� ز�دە � ا�ر �، ليکن خوف � ساتھ نہ� چھوڑا � 

� ساتھ سفر �ر  �اندانوە جب چھوڑا � کہ �بھیی �بھیی ان اك پيچھا �يا �ا� �۔ اگىل �ر اس وقت ان اك تعاقب �يا گيا 
گيا، وە ا�ک �ر پھر عوام � سامنے گئے۔ ليکن �� ہی وە �ز آٓگئے۔ انہ� يہ ادراک  �يا گليوں م� ان اك پيچھا ،ر� ت�

 م �ڑ� رشوع ہو�ائ� �۔ہوگيا کہ وە خوفزدە معلو 
 

يہ ا�ک ماكرانہ رقص � جو حصافیوں �و ىف البديہ �رتیب دينا ہو� �۔ اگر آٓپ س�يکیور�، جنگوں، جنگجوؤں ىك �ورجي 
ىت �۔  �ا مشلك رشوع ہومعومًا �ر ر� ہ� تو الزمی � کہ ان � رابطے س�يکیور� � ادراوں م� ہوں �، جہاں 

محلہ �ر�ں �، ليکن دھمکیاں اس قدر س�نگني خست ملک �� حصاىف اس ادارے � ا�ک جزء �ر مري، سیٹھیی، � محمد 
�رد� رشوع سطح �ک پہنچ �اىت ہ� کہ انہ� ملک چھوڑ� �ڑ�ا� �، حبران گزر �ا� �، اوروە پھر � ا� محلے 

 ہ�۔
 
 

--- 
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اك الزام �ائد �يا تو، جیو � ہو� � فوج �ر �اكرە اينکروں م� ايبٹ آٓ�د �ر امر�کی محلے � بعد، جب � وی  2011مىئ 
کہ جشاع پاشا، اس وقت  فون آ�وی ىك انتہاىئ مشہور خشصيات م� � ا�ک ، �امد مري �و �ر�گیڈ�ر ىك �انب � ا�ک 

 :� ڈا�رک� �رنل ان � ملنا �ا� ہ�۔ مري � مطابق، پاشا � ساتھ �ت چیت اس طرح � آٓ� �ڑھی
 

 "مس� مري، يہ نظام اور پا�س�تان ا�ک ساتھ وجود �رقرار نہ� رکھ سکتے ہ�۔"
 "�ون سا نظام؟" مري � پوچھا۔

 "مجہوريت ىك پارل�ىن شلك اور پا�س�تان۔"
 "�يا آٓپ صدارىت شلك � خواہاں ہ�؟" مري � پوچھا۔

 "ہاں"۔
 اكم �۔""يہ آٓپ اك اكم نہ� �۔ آٓئني �و تبديل �ر� پارل�ن اك 

اس � بعد پاشا � پن�اب � وز�ر ا�ىل � ب�ٹے، صدر � ب�ٹے، د�گر وزراء ا�ىل � بیٹوں � �رے م� حفش 
بیٹوں � ا� گوىئ � انداز م� �ت ىك۔ انہوں � مري � پوچھا، "�يا آٓپ �ا� ہ� کہ آٓپ � �وں �ر 

 حمكراىن ىك �ائے؟"ذر�عے 
 

مالقات ہوىئ تو مري � م� � بتا�، "ہامری میٹنگ بہت ہی خراب رہی۔ وە پورے وقت جب اسالم آٓ�د م� ہامری 
س�ياست �ر ہی �ت �ر� ر�۔" اس میٹنگ � بعد، پارل�ىن مجہوريت، اور خمتلف س�ياست دانوں � بیٹوں � ٹاک 

ہی وە سب � سب مل �ر مشہور شو � مزي�نوں اور اكمل نگاروں � ا�ک تنقیدی بدلہ لينا رشوع �رد�۔ اور ا�انک 
� انت�ا�ت  2013مئیسابق �رک� � عوام اك چہيتا س�ياس�تداں �ن �ا� وا� معران �ان ىك �شہري �ر� لگے ت�، جو

۔ پاشا � فیصلہ �يا � کہ �ان ىك ہی حاميت ىك �ائے ت�ىك رس�راہی �ر ر�  PTIم� پا�س�تان حتر�ک انصاف پار�، � 
�يا، "مري، مري، م��ے مشورە �ا�، �يا م� معران �ان � ساتھ شامل ہو�اؤں؟ فون ں � م��ے گی۔ "س�ياست دانو

 پاشا ہم �ر د�ؤ ڈال ر� ہ�۔"
 

تو، ا�ک س�يکیور� اہلاكر � ان ت�جب م� � آٓىئ ا�س آٓىئ � پوچھا کہ آٓ� پاشا در�ردە معران �ان ىك حاميت �ر ر� 
م� شامل ہو� اك د�ؤ نہ� ڈال ر�  PTIرپورٹوں ىك �رديد ىك۔ اس � کہا، "پاشا �بھیی بھیی �ىس س�ياست داں �ر 

�و پاشا ىك رس�رس�ىت �اصل � ليکن اس م� �وىئ س�اىئ نہ�  PTIت�۔ يہ سب الزامات ہ� اور لوگ کہہ ر� ہ� کہ 
 کىئ �ر پوچھا �۔" �۔ م� � پاشا �

 
ىك ش�ناخت ظاہر نہ �ر�بھیی آٓىئ ا�س آٓىئ � ساتھ ا�سا ہی سابقہ �ڑا �۔  انھ�ليکن ا�ک اور � وی اينکر � بتا� کہ 

اس وجہ � کہ ہم آٓىئ ا�س تھا �يا  فون ئے اس اينکر � بتا�، "ايبٹ آٓ�د � قبل انہوں � م��ے  رشط �ر �ت �ر� ہو
۔" دو افرسان ان �  هتے ر� اپنا راس�تہ الگ �دار ىك نکتہ چیىن �ر ر� ت�، جو س�ياىس جامعتوں آٓىئ � س�ياىس �ر 

� اورانہ� موقع �ر ہی �ا ليا: "آٓپ آٓىئ ا�س آٓىئ ىك نکتہ چیىن �يوں �ر� ر� ہ�؟ آٓپ آٓىئ ا�س آٓىئ اك �م اپىن ز�ن 
� �يوں ل� ہ�؟" اينکر � بتا� کہ اس � ٹہواك د�: "تو م� � کہا، اس صورحتال م� ہم آٓىئ ا�س آٓىئ اك �م �يوں 

ہ�؟" م� � انہ� بتا� کہ مريی دو شاكيت� ہ� ا�ک يہ کہ آٓپ حصافیوں �و �يوں ہراساں �ر� ہ� اور  نہ� � سکتے
يہ کہ آٓپ س�ياىس معل م� �يوں مدا�لت �ر� ہ�۔" اس س�ينرئ آٓفیرس � آٓىئ ا�س آٓىئ � حوا� � دونوں  دورسی

اجينىس اك �وىئ س�ياىس اجينڈا نہ� � تو پھر پاشا معران  ہی �توں ىك �رديد ىك۔ اور اىس طرح اينکر � پوچھا کہ اگر اس
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�ان ىك حاميت �يوں �ر ر� ہ�۔ "انہوں � کہا کہ م��ے آٓىئ ا�س آٓىئ ىك نکتہ چیىن نہ� �رىن �ا� اور م��ے آٓىئ ا�س 
س�ينرئ خشص � جونيرئ آٓىئ اك �م نہ� لينا �ا�۔ م� � ان ىك آٓراء � اتفاق نہ� �يا، اور میٹنگ � اختتام �ر اس 

 خشص � کہا: "ا� مزيد سیشزن ىك رضورت �۔'"
 

، دہشت پيدا �ر�، اور بد� ڈالنےسکتا تھا اگر يہ تنقیدی اخباری میڈ� � �الف د�ؤ لگ کھوکھال اس طرح اك تبرصە 
�و ا�ک طالبان مہ نگار، سلمي شہزاد ا�ش�يا ٹامئز آٓن ال�ن � �ہو�۔ نہىك اكررواىئ � پا�س�تان � خبوىب مسملہ ر�اكرڈ �يلئے 

م� آٓىئ ا�س آٓىئ � دفرت م� طلب �يا گيا تھا۔  2010رہ� ىك رہاىئ � �رے م� ا�ک مضمون حتر�ر �ر� � بعد اکتو�ر 
 ٓ � ڈا�رک� �رنل، �د�ن نذ�ر  ىئ میڈ� ونگ، ريرئ ايڈمنس��شنشہزاد � ساتھيوں �و بتا� کہ میٹنگ � دوران، آٓىئ ا�س آ

�و بدحواس �رد� � اور ان � گزارش ىك کہ وە مضمون وا�س � ل� اور ا�  � انہ� بتا� کہ اس اس�ٹوری � ملک
۔ ہوں مشورە ديتا ا�ک�و  آٓپ م�: "سلمي کہا وقت�ا� شہزاد � بتا� کہ اناكر �ر� �ر، نظري � مآٓ�ذ اك �الصہ �ر�ں۔

، ڈا�ر�ں ساری معلوماتہم � �ال ہی م� ا�ک دہشت گرد �و گرفتار �يا � اور پوچھ �چھ � دوران اس � ڈھري 
آپ �م مال تو م�  آپ اك ۔ اگر م��ے اس فہرست م� � اور د�گر مواد در�فت �يا �۔ اس � پاس ا�ک ہٹ لسٹ 

 بتا دوں گا۔" �و
 

دھمکی ما�۔ ہم س�بھیی �ا� ہ� کہ اس ىك وجہ يہ � کہ شہزاد �ان ىك  ے �و اپىنبتا� کہ اس � اس تبرصشہزاد � 
�و �د داش�ت� حتر�ر �ر� اور ا� ايڈي� ٹوىن الیسن اور دورسوں � �م ا�ک ای میل م� انہ� ڈالنے م� اكىف حمنت 

وىئ معاملہ پیش آٓ� � تو ا�ک ر�اكرڈ � �رىن �ڑی تھیی۔ اس � ا� ايڈي� � يہ نوٹ "اگر مس�تقبل م� مريے ساتھ �
�و بھیی بھي�ا جس �ر اس � موضوع واىل سطر م�  بطور" سنبھال �ر رک�نے �و کہا ۔ اس � ای میل اك ا�ک ورژن نظري

 "�رائے ر�اكرڈ" اك ليبل لگا�۔
 

شائع ہو� �بعد، شہزاد ىك موت ہوگىئ۔ شہزاد � قتل ىك �ضابطہ چھان بني  مضمونتنقیدی  �سات مہ� اور بہت 
بيان �ردە مالقات � ملىت �لىت بہت ساری مالقاتوں � دوران انٹىل ذر�عے حصافیوں � شہزاد � � � دوران، بہت 

 ا�شن � سکري�ی �رنل د�ؤ ڈا� �ا� ىك اطالع دی۔ ساؤتھ ا�شني فری میڈ� ا�سوىس ذر�عے �نس � اہلاكروں �
، ا� الزمی مك �ر � اہناكر اپنا �و آٓىئ امتياز �امل � �ضابطہ انکوا�ری مكیشن � سامنے ا�ک شہادت م� بتا�، "آٓىئ ا�س

رضوری �۔" سب � اكم �ر توجہ مر�وز رکھنا اور میڈ� � ساتھ ا� تعلقات م� ا�ک شفاف پالیىس �و ارتقاء خبش�نا 
 بتا� کہ اس ىك رشو�ات حصافیوں �و ہراساں �ر� � طرز معل �ر روک لگا� � ہوىن �ا�۔انہوں � 

 
م� اپىن ذات � منسوب �ردە تبرصوں ىك �رديد میلوں انکوا�ری مكیشن � سامنے شہادت م�، نظري � شہزاد � ای 

�سلمي ىك ليکن کہا کہ انہوں � ا� جواب د�نے ىك۔ نظري � شہزاد اك "�رائے ر�اكرڈ" و� ای میل موصول ہو� ىك �ت 
� قابل نہ� مس�ا۔ آٓىئ ا�س آٓىئ ىك �انب � شہادت د�نے وا� �ر�گیڈ�ر زاہد محمود خنارے � اس �ت ىك �رديد ىك کہ 

 يہ اجينىس حصافیوں �و ہراساں �ر� م� ملوث ہوىئ۔
 
 

--- 
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م� جب �رو�ز مرشف � جنی �رش نگاروں ىك ال�سنس  2002ا�ک طرح � فوج اور آٓىئ ا�س آٓىئ سکتے م� �۔ 
آٓگيا �۔ �ر�س اس قدر آٓزاد � اس قدر نکتہ �� �بھیی سا دہندگی ىك ا�ازت دی تبھیی � میڈ� آٓؤٹ ليٹس اك س�يالب 

ح ۔ س�يکیور� اداروں � ممربوں �و �بھیی اپىن پالیس�يوں، �امیوں، اور جرامئ اك عوامی فورم م� اس طر  رہی تھیینہ� 
دے ر� ہ�۔ �ن الدن وا� چھا� � بعد میڈ� � فوج � جواب جس طرح وە آٓج تھا جواب بھیی نہ� دينا �ڑا 

جوا�ت طلب ��ے: امر�کہ � يہ آٓ�ر�شن �س طرح اجنام د� کہ اس اك پتہ نہ� �ل پا�؟ �يا فوج ا� بھاری بھرمك جبٹ � 
 ؟�اس م� � �ون ىس �ت  بھگت �رىل �۔ ساتھ، �اكرە ہوگىئ � � امر�کہ � ساتھ مىل

 
میڈ� �ر ہی دھاوا بول د�، اور وہی طر�قے اس�تعامل ��ے جواً� ، انٹىل �نس اور فو� اہلاكروں � تھا ان اك وقار جمروح ہوا

: دہشت پيدا �ر� � "ملکیت"، يعىن حصافیوں ىك وفاداری خريد لينا � ہ� �ر �ر�جس �ر وە ہمیشہ � احنصار 
� بورڈ ممرب امحد راشد � بتا�، "میڈ� م� آٓىئ ا�س  CPJمصنف اور حصاىف، وفاداری ىك �رغيب دينا۔ ذر�عے رساىئ � 

ل ضياء احلق � عہد م� سال �راىن � اور اس � �رن  30آٓىئ � ا�ر و نفوذ ىك ا�ک طويل روايت � جس ىك �رخي 
۔"مرشف � دور م� آٓزاد اليک�انک میڈ� �و ا�ازت ملنے � يقیىن طور �ر انٹىل تھا رشوع �يا�ڑے پ�� �ر يہ اكم ا�ک 

۔ ��يونکہ �ڑی تعداد م� � وی اس�ٹیش�نوں ىك رشو�ات ہوگىئ  �  �نس اجينس�يوں � سامنے ا�ک چیلنج پيدا ہوگيا
 "۔ہ� م� �ىس نہ �ىس طر�قے � �س �ا� م� اكمیاب ہوگئے ورک نیٹ  � ویپورے ليکن وە 

 
�و � رمح امر�کہ خمالف ال�ن ىك معلومات فراہم  نيوز اينکروں مندبھرو� � بيچ، اجينىس � � مظاہرے تو ايبٹ آٓ�د 

ک�۔ ا�ک س�ياىس جتزيہ نگار � کہا کہ پا�س�تان فوج � رس�راە اشفاق �ياىن � آٓىئ ا�س آٓىئ �و وفادار اخباری میڈ� � 
� ئے جتزيہ نگار � بتا� کہ �ياىن  ىك رشط �ر �ت �ر� ہوش�ناخت ظاہر نہ �ر�ساتھ کھڑے ہو� ىك ا�ازت دی۔ 

حلاظ �، يہ فوج اك وقار جمروح ہو� اك معاملہ تھا۔ "وە بنیادی طور �ر ا� خشص ہ� جو سب � ز�دە وقار �ر يقني 
� جہاں وقار �يلئے ہالک ہو�ا� ز�دە �رک�تے ہ�۔ وە وقار � خبط م� مبتال ہ�۔ ان اك تعلق ا�ک ا�ىس �رادری 

�و بھیی اىس طرح حتر�ک مىل تھیی۔ "پاشا � مريے ا�ک دوست �و بتا�، جب معىن رکھتا �۔ آٓىئ ا�س آٓىئ � رس�راە 
 انہوں � اسامہ �و مارا تو ہم� اكىف غصہ آٓ�۔ ہامرا دماغ اڑ گيا، ہم اكىف �راض ت�۔"

 
 ہر اخبار اور � وی اس�ٹیشن م� �وىئ خشص ا�سا ہو� � جو � تو آٓىئ ا�س آٓىئ اور فوج � نقطۂ نظر اك ہمدرد ہو�
�، � قميت � �ر ہمدرد بننے اك خواہشمند ہو� �۔ بہت سارے پا�س�تانيوں �و ان اك �م معلوم �۔ آٓىئ ا�س آٓىئ ىك 

میڈ� ونگ �س�نديدە اينکروں، مذا�روں � رس�راہان، اور اخبار � مد�روں �و بالىت � اور انہ� بتاىت � کہ �س ال�ن �ر 
اپنا� گيا تھا تو س�يکیور� اك ادارە �رہم ہوگيا تھا �يونکہ اس اك مطلب يہ تھا  2009ٹ ر ا�کگ، جب کريی ليومثالً �لنا �۔ 
فوج � ہاتھوں � گزرے بغري �راە راست شہری حاكم � پاس �اسکتے ت�۔ يوں تو بیشرت پا�س�تاىن عوام  فنڈکہ امر�کی 

اور مذا�رات � رس�راہان �و فوج ىك میڈ� ونگ م� اينکروں اندازە تھا، مگر سا �و قانون م� مذ�ور �توں اك بہت معموىل 
ر ا�کٹ � گليو -فوری طور �ر فضاىئ لہر�ں کريی تقريبًا ال�ر انہ� ا� ملکی مفاد � �ر�الف ہو� ىك وجہ بتاىئ گىئ۔ 

 تنقیدی �روگراموں � بھر گىئ تھ�۔
 

�: مثال � طور �ر، بہت سارے پا�س�تان شہروں میڈ� ىك وفاداری �اصل �ر� �يلئے د�گر طر�قے بھیی اس�تعامل ہو� ہ
�رىت �۔ ا�ک آٓزاد، پ� � ز�دە زمني خمصوص م� "میڈ� اكلونزي" ہ� جہاں حکومت ر�ايىت رشحوں �ر حصافیوں �يلئے 

قینًا ي اور پا�س�تان م� تو  -�حوصلہ �ر�س دنيا م� �ىس بھیی جگہ جوڑ توڑ وا� �ر�س � �ہمی طور�ر مس�تثىن نہ� � 
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نہ� �۔ �یسا کہ پا�س�تان م� موجود ا�ک امر�کی اہلاكر� بتا�: يہ ا�ک سازىش میڈ�، ليکن قابل ذ�ر �د �ک آٓزاد 
ا�ک چھاؤىن تعمري �ر� اور امر�کی سفارختا� م� ذر�عے �۔ ىف الوقت اردو اخبارات م� وە اسالم آٓ�د م� امر�کہ � 

م� ڈراؤىن کہانياں شائع �ر� ہ�"! �ت �س اتىن ہی نہ� �، بلکہ اردو �ر�س اور  � �رےمر�ن  300چھپا�ر رک� گئے 
مري � بھیی ا� � وی شو �ر پا�س�تان م� اكم �ر ر� امر�کیوں �ر �اسوس ہو�اك الزام �ائد �يا �، حىت کہ ان � 

 �تے بھیی درج ��ے ہ�۔
 

ہ�۔ لہذا بطور مثال، جنگ گروپ � چیف ا�کز�کیٹو مري شکیل ا�ک ختميىن توازن اك ا�کٹ الگو �ر� ورک �ڑے نیٹ 
�و �ال� ىك ا�ازت د�ں �، ليکن وا�س آٓف امر�کہ � آٓد� �نٹے �  اينکروںالرحامن فوج �و جیو � وی �ر ا� 

ھ سالٹ � ساتھ امر�کی جشن ىك پريوی �ر�ں �۔ او�ن سوسائ� فاؤنڈ�شن � س�ن�ل يور�ش�يا �روجیکٹ � سات
پا�س�تان ىك �بت س�ينرئ مشري، فیصل �ری اك کہنا �، "يہ ا�ک گمي � جو آٓپ مس�تقل طور �ر کھيلتے ہ� نزي جس �زي 

 ئے آٓپ �س قدر ا�ر و رسوخ رک�تے ہ� اور �س قدر �اصل �رسکتے ہ�۔" �و �سلمي �ر� � ا� سامنے رک�تے ہو
 

�ں خمت ىك �ا رہی ہ�، ان ىك جگہ ريٹا�رڈ �رنلوں اور دائ� �زو اہم ٹاک شوز م� روز افزوں طور �ر، آٓزاد مرشب آٓواز 
ازانہ �وششوں ىك �ئيد �ر� وا� � حمض وطن �رس�ىت  � د�گر پنڈتوں �و ال� �ا رہا �۔ آٓج جیو � وی فوج ىك �انب

 م� احتياط �رت رہا � وا� گيتوں �و �رش �ر� وا� �روگراموں � ساتھ سیٹھیی اور مري � �روگراموں اك توازن بنا�
ہ�۔ جیو � گزر� ر� يہ دونوں ہی مس�تقل طور �ر فو� ادارے ىك نکتہ چیىن اور ان ىك �امیوں �و آٓشاكرا �ر�  –

�د �ر� ہ�۔ مرشف ىك ماحتىت م� نیٹ ورک �و حمض چند مہينوں �يلئے بند �يا گيا تھا۔ س�بق سالوں � ساتھ ا� ماىل 
دو �ر اكلعدم �و ال�سنس �م� حکومت � جیو � اس�پور�س چینل  2011اری ىك ماحتىت م�، صدر آٓصف �ىل زرد

مسدود نہ� �يا گيا ہو� تو اس �ر  ذر�عے، يہ ا�ک ا�سا قدم تھا جس �و اگر سپرمي �ورٹ � تھیی قرار د�نے ىك �وشش ىك
اس�ٹیشن اك الکھوں اك رصفہ آٓ�۔ يوں تو حکومت � �ضابطہ طور �ر اس منسو� �يلئے "س�يکیور� لكيرئ�س" ىك مكی ىك 

کہ زرداری حکومت صدر �ر جیو � مس�تقل محلے اك بدلہ ل� ىك �وشش �ر تھا ، ليکن ہر �وىئ مس� گيا تھیی �ت کہیی
ہ�۔ اور يہ صورت �ال زندە ر� اك طريقہ تالش �ر� دە �ر میڈ� اور حکومت ا�ک دورسے � ساتھ ز� رہی �۔ ۔

 اس وقت �ک رہىت � جب �ک �وىئ �د � نہ گذر �ائے۔
 
 
 --- 

� مد�ر ا�ٰىل اور جیو �ر آ� وا� ا� خود � �روگروم � مزي�ن جناب  فراىئ ڈے ٹامئسا�ک طويل مدت � دی 
� �بھیی تعلقات ىك بنا �ر، �بھیی مزاح ىك آڑ م�، �بھیی منظر �ر بہت واحض رە �ر، اور �بھیی �ڑی ہمت دکھا �ر کىئ سیٹھیی 

مواقع �ر خود �و جسامىن اذيت � �ا� �۔ کىئ �ر ا�سا ہوا کہ جہاں انھوں � �ىس حساس نکتے، �� ادليہ، �ر انگىل 
ء � ان �و موت ىك دھمکیاں مل رہی تھ�، پ� دورسے 2007اس � بعد  رکھیی اور جیو � ان ىك آواز اكٹ دی گىئ۔

حصافیوں � �ر�الف طالبان �و جنگجو � جبائے دہشت گرد ک� �ر طالبان � ان �و دھماك� اور بعد م� آىئ ا�س آىئ 
پہن�ا� کہ اس �ت � �ام ہو� �ر کہ �۔ انٹیىل �نس آفرس � تو ان �ر غضب �ک ہوے � ا� آقاؤں اك پيغام ان �ک 

�ن الدن ىك مكني گاە ابیٹ آ�د تھیی، جو پا�س�تاىن را�دھاىن � ز�دە دور نہ� �، ان اك �روگرام فوج اور آىئ ا�س آىئ ىك 
 نکتہ چیىن �ر� م� �د � �ڑھ گيا �۔
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�و، سیٹھیی � اس چھا� � �رے م� ا�ک �روگرام پیش �يا جس م� ان � بقول آٓرمی �رنل � تو ملوث  2011مىئ  2
، بنامالقات اك سبب ہنگامی ت�۔ يہ اس وقت � آٓىئ ا�س آٓىئ � رس�راە پاشا � ساتھ ا�ک ا� الئق نہ� ت� � پھر وە 

۔ اس � فورا بعد ہی مہران حبريہ � دھراالزام امل �ر� اكاك �لط اس�تعحب الوطىن �ر دورسے ا�ک � دونوں جس م� 
اڈے �ر محلہ �يا گيا تھا، اوراسالم آٓ�د م� حصاىف شہزاد �و اغوا �رليا گيا تھا۔ چند دنوں � بعد اذيت � دو�ار ان ىك 

رہال�ت � پي� آٓىئ  کہ اس اغوا اوتھا الزام لگا� � �رش �ر� ہوے مىل تھیی۔ سیٹھیی ہوىئ ا�ک نہر م� �ڑی  الش
ا�س آٓىئ موجود �۔ سیٹھیی � الہور م� ا� �ر � م��ے بتا� "سلمي � اغوا ہو� � قبل م� �ر اور پا�س�تان 

ہيومن رائٹس واچ � منائندە �ىل د�ن حسن، اور آٓل پا�س�تان نيوز پيپرز سوسائ� � رس�راە محيد ہارون �� لوگوں م� 
مشلك م� ہ� اور انہ� خوف � کہ ان � ساتھ � خست � ىك وجہ کہا تھا کہ وە آٓىئ ا�س آٓىئ  ئے �ر اعتبار �ر� ہو

 رحامنہ �ر�ؤ �يا �اسکتا �۔"
 

�و فوج م� القا�دە ىك �س پیٹھ � شو � متعدد �روگراموں شہزاد � قتل � بعد، سیٹھیی � بھیی رات وا� ا� ٹاک 
ا�ش�يا يہ ا�سا موضوع تھا جس اك انکشاف شہزاد �  –ىك طرف � آٓنکھ� بند ��ے ر�  �م منسوب �يا، اور اہلاكران اس

ىك تھیی سیٹھیی رمسی طور �ر نہ� �شاندہی ۔ ا�ک س�ينرئ وز�ر � جس ىك تھا�يلئے ا� اكملوں م� پہىل �ر �يا ٹامئز آٓن ال�ن
 ىك �رواە � تو پي� ہٹ �ائے۔ ساپىن سالمتیانھ� کہ اگر  تھا  اس حصاىف �و مشورە د�

 
آٓىئ ا�س آٓىئ سیٹھیی � ساتھ غضبناک تھیی، �االنکہ وە اس اجينىس �ر شہزاد ىك ہال�ت اك الزام لگا� وا� وا�د خشص 

اك �روگرام  اناور رات د�ر گئے �لنے و�  ہ�اور اش�تعال انگزي  مسلسلنہ� ت�۔ سیٹھیی � معا� م� فرق يہ � کہ وە 
"�ائب" ہو�ا� اك بھیی �امع جتربہ �۔ بلوچ سورش م� سیٹھیی ىك انھ��۔ ا�ک ىئ مشہور �روگراموں م� � انتہا

م�، پا�س�تاىن حکومت م� بدعنواىن  1999۔ تھاىك دہاىئ � دوران مل�ے عر� �ک قید رکھا گيا 1970مشوليت �يلئے انہ� 
�سیٹ �ر ال� گيا اور حکومت ز�ردس�ىت � �رے م� ىب ىب ىس � ساتھ ا�ک ان�ويو � بعد، سیٹھیی �و ان � �ر � 

 � �داری � الزامات م� حمبوس �ر� رکھا گيا۔
 

طرح پیش آٓىت ہ�۔ م� � �ر و مددگار تھا رہا اور م� �انتا ہوں کہ يہ �زي�ں �س ىك قید م� "م� سات مہ� �ک ان 
اور م��ے  —، اس�پیشل �را� MI ISI—ا�ک فٹبال ىك طرح جس �و ا�ک پوچھ �چھ � دورسی �يلئے � �ا� �ا� تھا 

پتہ �ال کہ لوگوں �و �س طرح � �ا� �ا� � اور �يا ہو� � اور يہ بھیی �ان ليا کہ �س �و مار ڈ� �ا� � ۔" لہذا 
ىك ان ىك تنبیہوں � بعد بھیی، سیٹھیی شہزاد � قتل م� آٓىئ ا�س آٓىئ ىك مشوليت � ا� الزامات �ر ي� ہٹ �ا� پ 

۔ آٓىئ تھااور س�بق سکھا�  پيٹنا مار�انھ� رصف مقصد ۔ انہوں � بتا� "ان اك نلك گئےآٓ� بھیی اس � بلکہ ڈ� ر� 
م� � اس پورے واقعے �و نہ� مار� ۔ � فضول � ليکن وە لوگوں �و حو�ت م�  مطلب �رست ہو سکىت ا�س آٓىئ

� بو� ىك وجہ �  زمخوںم� � کہا کہ سلمي ىك موت شايد اس ىك �سليوں � پیش آ� تھا۔  شايد دو�رە مرتب �يا جو
لوگوں �و اٹھا ليا �ا� � ان � منھ م�  ۔ م� � کہا کہ �ام طور �ر ہو� يہ � کہتھیی سا�س نہ � پا� � سبب ہوىئ

کپڑا ٹھو�س د� �ا� � اور آٓنکھوں �ر پ� �ندھ دی �اىت �، اور انہ� �ىس گٹھر � بوری م� ڈال د� �ا� �۔ وە سب 
ا � �ر پہنچت�ىس �معلوم جگہ � پ� تو خوف پيدا �ر� آٓپ اك اع�د ڈگمگا� ىك �وشش �ر� ہ�۔ جب ان اك شاكر 

يوں تو ال� س�يدھی الت� �لىت مار� اور چیخ �اكر ىك رشو�ات ہوىت �۔  الت�تو، ا� فرش �ر ڈال د� �ا� �۔ پھر 
��ے آٹو�ىس  م� � کہا کہ ہ�۔ �ر �ڑىت� �الىئ حصے  �سليوں الت� ۔ہ�ماری �اىت  الت�رس اور �سليوں م�  ۔ہ� 

� بتا� کہ چھ� اور رپورٹ  آٹو�ىس�ا�۔ �ار دن بعد �ر�� ثبوت تالش د�نے ہم� اس طرح ىك اذيت بعد �ا� � 
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اذيت ۔جنھوں � يہ د�ے ت� �رچھيد � پھيپھڑوں م� �سليوں  ٹو� ہوىئ�رہو�ں �سىل ٹو� ہوىئ تھیی اور� دسو�ں 
 ۔"ت�م� ماہر نہ� اس اكم  وەپہن�اىئ تھیی 

  
�ک تو نہ� مگر، فوج اور انٹىل �نس سیٹھیی ىك تفصيل ��ر�شان تھیی۔ سیٹھیی � بتا� "شہر م�  �ريت انگزي�د

اور اس � بعد بھیی  مت � � �د �راض ہ�۔کہا کہ وە  ،� تھالوگوں ان رش�تہ جس اك  ،موجود ہر اس حصاىف �
ہوئے۔ ظاہر ۔ حکومت � اناكر �رد�۔ لہذا وە � وی �ر �ر ڈ�انہوں � شہزاد ىك موت م� انکوا�ری مكیشن اك مطالبہ 

"م� � کہا 'م� میڈ� � حکومت اور فوج ىك �ربوں اك �ئياكٹ �ر� اك مطالبہ �ر رہا ہوں۔ سیٹھیی � بتا�، ہم ا�ک 
امہ ىك �رب�ں � �ر�س انکوا�ری مكیشن اك مطالبہ �ر� ہ� اور اگر مكیشن قامئ نہ� �يا گيا تو ہم ان� رسو� � تعلقات �

� بيا�ت نہ� چھاپ� �۔ چند دنوں � بعد حکومت � ا�ک جج ىك رس�راہی م� ا�ک مكیشن � قیام اك ا�الن �يا 
شامل ت�۔ پھر سیٹھیی � انکوا�ری مكیشن بطورمنائندے � حصاىفا�ک جس م� پا�س�تان فیڈرل يونني آٓف جرنلسٹس � 

 ىك مشوليت ىك نکتہ چیىن ىك، جس � فوج �و مزيد بھڑاك د�۔ بيورو�ريٹوںم� فوج � �امی 
 

ىك جمرموں اس مكیشن اك مقصد رصف شہزاد � اغوا اور قتل � �س منظر اور �االت ىك چھان بني �ر� نہ� تھا بلکہ 
واہياں ل� � بعد، �شاندہی �ر� بھیی تھا۔ اس � جبائے، متعدد حصافیوں، ہيومن رائٹس واچ، پولیس، اور آٓىئ ا�س آٓىئ ىك گ

�ر د� شہزاد �و قتل کتنے ہی ادااكر ہ� جن م� � �ىس � تيار شدە رپورٹ م� کہا گيا کہ دہشت ىك اس جنگ م� 
 ۔ہوگا

 
سیٹھیی � بتا�، "اس ملک � لگ بھگ ہر مشہور حصاىف � اس مكیشن ىك رپورٹ �و مسرتد �رد�، جس م� آٓىئ ا�س 

تھا اور س�بھیی لكيدی سو�ت �ري �ل شدە رە گئے ت�۔ �اص طور �ر مكیشن � يہ نتیجہ ا�ذ گياآٓىئ �و �ری قرار دے د� 
 ىك �شاندہی نہ� ہوسکىت ۔"جمرموں �يا کہ 

 
آٓخر اكر وزارت دا�لہ � سیٹھیی اور ان � اہل �انہ � �الف دھمکیوں � سلسلے م� پولیس اور انٹىل �نس اجينس�يوں 

ا�ىل ۔ جس م� حکومت �و پولیس گارڈز فراہم �ر� �و کہا گيا۔ پھر بھیی سیٹھیی � �ياری �ا �مہ �يلئے ا�ک مشاورت
 دينا �ا�۔اور انہ� ملک چھوڑ� کہ ان اك �م مر� والوں ىك فہرست م� شامل  در� � مآٓ�ذ  � يہ مس� ليا

�شن م� س�ينرئ فیلو ىك حیثیت � تني واش�نگ� م� نيو امر�اك فاؤنڈم�  2011سیٹھیی اور ان ىك بيوی جگنو حمسن � 
�ر �ر فون �يا اور انہ� مزيد کچھ ان � �  ذر�عےمہ� گزارے۔ سیٹھیی � دور ر� � عر� م� ہی،ا�ک معترب 

پالٹ � �رے  ذر�عےوقت �يلئے �ر � دور ر� ىك تنبیہ ىك۔ ان �و فوج � قربت رک�نے واىل ا�ک جہادی تنظمي � 
حصافیوں، �ا� امحد اور امتياز �امل �و ہالک �رد� �ائے، يہ دونوں اور م� بتا� گيا �کہ انہ�، نزي نکتہ چیىن �ر� وا� دو 

ہی ساؤتھ ا�ش�يا فری میڈ� ا�سوىس ا�شن �يلئے اكم �ر� ہ�، جو ہندوس�تان �يلئے دوس�ىت اور امن ىك واكلت �ر� � 
م فہرس�توں م� شامل ہ�۔ ليکن سیٹھیی � وا�ىس اك خطرە مول ل� اك فیصلہ �يا۔ انہوں � امر�کہ اك سبب فوج ىك بد�

ر�س�ىت "اپنا دورە خمترص �يا اور پا�س�تان لوٹ آٓئے، اور ا� آٓ�ىئ شہر � ا� پ� � وی شو م� انہوں � کہا کہ انہ� 
"اگر مريے ساتھ � مريے اہل �انہ � ساتھ �وىئ يہ بھیی کہا ھ�" اور دھمکیاں دی گىئ ت  ذر�عےاور �ري ر�س�ىت عنارص � 

 ۔"گی معاملہ پیش آٓ� � تو فوج ىك ا�ىل قیادت اس �يلئے ذمہ دار قرار دی �ائے
 

�ر خطرە مول � �ر نلكتے ت� اور �ڑے انکسار � مقامی موقعوں کىئ مہ� �ک، وە ا� �ر � بہت ہی �اص 
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رش�ت �ر� اور تقر�ر �ر� � معذرت �ر ل� ت�۔ ان اك �ر پوری طرح � مسلح س�پاہيوں، �رم اكنفر�سوں م� 
سس��، اور  نگراىن �ر� وا� �ميروں � لیس �۔ سیٹھیی �اندان � ا�ک �کرت بند گاڑی � ىل �۔ جیو � ان � 

م� تني �ر �روگرام �رش �ر� ت�۔  ليکن  �ر ہی �ر ا�ک اس�ٹوڈيو بنا د� تھا جہاں � وە �االت �ارضە �ر ہفتے
پیش  اس�ٹور�ںم�، سیٹھیی � سلسلہ وار  2012۔ مومس بہار دھمکیاں بدس�تور �اری رہ� اور سیٹھیی � �روگرام بھیی

کہ مرشف اور اب �ياىن ىك ماحتىت  گيا تھا ک� جس � فوج اور آٓىئ ا�س آٓىئ ىك �رائيوں اك �ردە �اک �يا، جس م� يہ بتا�
م� رشوع ہو� وا� �اسوسوں � ا�ک ا�ىس فوج �ر �لبہ �اصل �رليا � جو اچھیی طرح منظم اور مكر �س�تہ رہا �رىت 

س�يکیور� �و پتا �ل رہا � کہ ۔ ا�ک ا�ىل مرتبت وز�ر � جن اك �م سیٹھیی نہ� ل� � انہ� تنبیہ ىك کہ حکومت �

ئے، وز�ر موصوف � سیٹھیی � کہا کہ حکومت آٓپ �و کھو� نہ� �اہىت � اور،  ۔ ا�ک تبرصە �ر� ہوھات  �رہمادارە 
آٓپ �و تو پتہ � کہ طاقت اك رسچشمہ کہ� اور �۔" يہ �ت حقیقت �، ليکن ا�ک ا�ىل مرتبت رساكری اہلاكر � يہ 

 �ت سننا �لكيف دە امر �۔
 

۔ "آٓىئ ا�س آٓىئ � قربت رک�نے وا� حصاىف م� �ر مس�تقل طور �ر �رنٹ میڈ� م� محلے دورسے گوشوں � بھیی ��ے گئے
ہو� اك الزام لگا ر� ہ�" وە ک� ہ�، يہ ا�ک ا�سا الزام � جو �د درجہ � اختيار  پٹھواور ان�نیٹ �ر امر�کہ � 

معا� اك ا�ادە � جب م� اس وقت مريے ساتھ پیش آٓمدە  1999ماحول م� �شدد ىك حتريص �و �ڑھاوا ديتا �۔ "يہ 
م� � نواز رشيف ىك حکومت م� ا�ىل �ر�ن سطح �ر بدعنواىن اك انکشاف �ر� ىك مہم �الىئ تھیی۔ حکومت نواز میڈ� 

ا تھا۔ سپرمي �ر 'ہندوس�تاىن اجينٹ' ہو� اك الزام لگا� اورم��ے مبينہ �داری � جرم م� جیل م� ڈال د� گي م�� 
م��ے رہا ��ے �ا� � بعد، حکومت ىك گندی �البازيوں وا� حممكے � م��ے ہراساں �ر� � واسطے  ذر�عے�ورٹ � 

انمك ٹيکس ىك حیلہ �زی � درجنوں �و� معامالت م� پھنسا�۔ مرشف حکومت � س�بھیی معامالت وا�س � � 
حکومت ىك اميا �ر يہ اكم �يا تھا بعد م� مريے پاس آٓئے اور م� � رشيف نواز اور انمك ٹيکس � جن افرسان � 

۔ اس وقت � وز�ر اعظم نواز رشيف � بھیی ا�سا ہی �يا اور کہا کہ ا�ک "گمراە �ن" ساتھیی ىك وجہ بھیی �ر ىلمعذرت 
رہا �ر� �ڑ ىن اك سامنا � وە ا�سا �ر� �ر جمبور ہوگئے ت�۔ آٓج م��ے آٓىئ ا�س آٓىئ � اشارے �ر اىس طرح ىك ايذا رسا

 م��ے ہراساں �ر� اك د�ؤ �ڑ رہا �۔"بھیی �ر حممكے �، اور انمك ٹيکس 
 
 
 --- 

�امد مري ٹيىل و�ژن �ر منودار ہو� وا� انتہاىئ مشہور چہروں م� � ا�ک ہ�، اور ان ىك اپيل � ا�ک جزء � ہی 
انہ� واقعی اس قدر چوکنا �رد� �۔ وە ا�ک �لياقت شومني ہ� اور انہوں � ہر دور م� ذرائع ىك آٓبياری ىك �۔ ان 

�ن الدن � ساتھ ا�ک ان�ويو �يا تھا ان �ر آٓىئ ا�س آٓىئ � اكىف قريب ہو�  دنوں �و �د �ر� ہوئے جب انہوں � اسامہ
اكری رضب لگا سکتے ت�؟ آٓج لك انہ� جنگجوؤں اك ہمدرد  اور �س طر�قے � وە اس طرح ىك —اك الزام لگا� گيا تھا 

ا�ک اچھیی لڑاىئ اك مزە اٹھا�  اور زرداری اك قريىب ما� �ا� �۔ ان ىك س�ياىس مس� بو� جو بھیی ہو، وە فضا م�
 ہ�۔

 
مري �ر �ار مہينوں �يلئے جیو  ذر�عے� اواخر م�، مرشف � �الف و�ء ىك حتر�ک � دوران، خود �رنل �  2007

 محمد�ر� اور ا� �رقرار رک�نے اك مطالبہ �ر� وا� چیف جسٹس افت�ار �فذ � پابندی لگا دی گىئ تھیی۔ آٓئني �و دو�رە 
معزول �رد�ے �ا� � بعد وا� سال � مارچ م� اس حتر�ک ىك رشو�ات  ذر�عےی اور و�يلوں �و مرشف � چودھر
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ہوىئ۔ میڈ� (�شمول مري) � اس حتر�ک ىك حاميت �ر� م� ا�ک اہم �ردار ادا �يا۔ مري ا� شو �و سڑک �ر � آٓئے، 
طالبان � اندر � رپورٹنگ �ر� فوج �و م�، انہوں �  2009اس�يٹ �روگراموں اك اہ�م �يا اور اكىف بھ� مجع �رىل۔ 

 ابيان �ر� د�۔ پھر ان � ساتھیی موس اپىن کہاىناور پھر انہ�  تھاجس � مبينہ طور �ر انہ� اغوا �رليا –غضبناک �رد� 
"يہ واحض ہوگيا کہ اگر آٓپ  تھاکہا  معا� م��ان خیل �و ہالک �رد� گيا۔ انہوں � �ان خیل اور شہزاد دونوں ہی � 

 �و ہالک �رد� �ا� � تو، کچھ بھیی نہ� ہوگا۔"
 

اك معاملہ اٹھا� اك فیصلہ �يا۔ �ڑھىت �س پیٹھ � ساتھ، گمشدە بلوچوں � اہل �انہ � بلوچس�تان م�، انہوں �  2011
اسالم آٓ�د م� پار�مينٹ � پورے پارک م� اور�را�ی م� �ر�س لكب � �ہر �ميپ لگائے، کہ کہ� تو ان � معا� ىك 

لوچس�تان ىك جنگ �و وس�يع پ�� �ر نظر انداز ب ذر�عےسامعت ہوسکے۔ پا�س�تان م� واقع �ڑے �ڑے میڈ� آٓؤٹ ليٹس � 
�رد� گيا۔ ىب ىب ىس � حصاىف اور �ول نگار حنيف � اس �ر لکھا: "رپورٹ دينا مشلك �۔ اجينس�ياں نہ� �اہىت ہ� 

�ر  –مطلب اسالم آٓ�د م� واقع حاكم  –کہ ان ىك رپورٹ پیش ىك �ائے۔ يہ نیٹ ورک نہ� �اہتا � کہ پن�اب آٓفس 
اوا بوال �ائے، "اور بلوچس�تان ىك �انب � �وىئ ا�ىس �شہري نہ� ہو رہی � لہذا وە اس اك حلاظ نہ� �ر� ہ�۔ دھ

�، "انٹىل پہنچتاىب ىب ىس بلوچس�تان ہی ليکن شايد خوف اس م� سب � �ڑا �امل �۔" انہوں � مزيد کہا کہ �� 
 �، اور انہ� وا�س بھيج ديىت �۔ حىت کہ �ىس � اغوا ہو�ا� �نس ان � پي� پي� پہنچ �اىت �، انہ� روکىت

 �۔" �کخطر � ہالک ہو�ا� � بنیادی حقائق ىك اطالع دينا بھیی روز افزوں طور �ر
 

� بعد ىس �ري �ارضی ا�ک خمترص ىك وجہ �  وجوە ۔ حفاظىت يابلوچس�تان � �رے م� ا�ک شو �  �بھیی مري تب
بعد ہی اسالم آٓ�د م� ان � جب مريی مالقات ہوىئ تو انہوں � م��ے بتا� فورًا وا�س آٓ� �  مري � اس ملک م�

ہم پا�س�تان � بغري زندە نہ� رە 'کہ  �"نومعر افراد ا�ک خود خمتار وطن � خواہاں ہ�، ليکن معر رس�يدە افراد اك کہنا 
س�تان � �الم �ن �ر رە �ائ� �۔ بہرت � کہ ہم ا� حقوق �يلئے سکتے ۔ اگر ہم �ال�دە ہو�ا� ہ� تو ہم ا�ران � افغا� 

پن�اىب فوج �۔ لہذا مري � ا� شو م� دو پن�اىب اراکني پارل�ن  " ا�ک بلوچ ليڈر � کہا کہ پا�س�تان فوج حقیقتاً 'لڑ�ں۔
موصول �کسٹ مس�يج � بعد م��ے ا�ک  � سامنے يہ بيان الئيو پیش �يا۔ "ان اك کہنا تھا، 'ہاں ان اك کہنا ٹھيک �۔' شو

ہوا۔ 'ہم سڑک �ر متہاری پٹاىئ �ر�ں �۔ فوج اك ا�ک افرس متہ� س�بق سکھائے گا۔ مت �و ننگا �رد� �ائے گا۔'" يہ قطعی 
، لہذا مري � يہ پيغام انہ� آٓ� �ڑھا د�۔ ا� دن چ� تھا م� معر چ� � ساتھ پیش آٓ� 2010طور �ر وہی معاملہ � جو 

مد�ا �ن گيا، نزي قومی امسبىل � گرم م� شائع �ردی۔ يہ شو �� ہی پارل�ن م� ا�ک گرما  دی نيوز� يہ پوری کہاىن 
 حزف اختالف � قائد چودھری نثار �ىل �ان � خود �و بھیی ا�ىس ہی دھمکیاں ملنے اك دعوی �يا۔

 
اور منرب  �يافون  مري �ووز�ر دا�لہ رحامن ملک �  تب � �ک اور مكیشن ىك �شکیل ہوىئ۔ صدارىت اجنن چست ہوگيا۔ا

�يا اور فون �يا۔ ملک � دو�رە فون �ر� �و کہا۔ ا�س�پک� �رنل آٓف پولیس �و طلب �يا گيا۔ زرداری � فارورڈ و پيغام 
ا�ک ىك �ر� ىك �وشش ىك، جو مري � بقول انہ� خوفزدە �ر� راىض �ر س�يکیور� �يلئے انہ� دو درجن پولیس ل� 

پیشکش تھیی۔ "م� �وىئ ہندوس�تاىن اجينٹ نہ� ہوں اور اگر م� اىس ا�ىل در� اك ہدف ہوں تو پھر وە م��ے حتر�ری 

 طور �ر �يوں نہ� مطلع �ر� ہ�؟"
 

 دفرت م� � ليا۔گارڈ ا�ک اور�ر �ر  ا�ک پولیس گارڈ آٓخر م�، مري �
م�، وزارت دا�لہ � ذرائع � انہ� بتا� کہ جن فون منربوں � انہ� دھمکی آٓمزي پيغامات بھي� گئے  2012پھر جنوری 
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گئے  ہوجعيب بھیی  اور  الزام� ہ�۔ اس طرح � ثبوت � �وجود، مري � �الف عوامی  ممربوںت� وە آٓىئ ا�س آٓىئ � 
انہوں � خود اپنا ہی فون ہيک �ر� يہ حمسوس  �يا کہ وە ىس آٓىئ اے اك اجينٹ تھا اور حقیقتاً  ۔ اجينىس � دعویت� 

 ئے ہ�۔ �را� گو� انہ� آٓىئ ا�س آٓىئ � پيغامات موصول ہو
 

مري � آٓخراكر يہ مد�ا چھوڑ د� اور دورسی رپورٹنگ ىك مست �ڑھ گئے۔ انہوں � گمشدە افراد � ان اہل �انہ � �رے 
م� ا�ک شو �يا جنہوں � پارل�ن � سامنے �ميپ لگا� تھا۔ ا�ک معر دراز �اتون � ا� تني بیٹوں �و مردە � زندە وا�س 

۔ انہ� جیل � ان لوگوں � اغوا �يا تھا جن �ر �دالت م� آٓىئ ا�س تھیی ال� �يلئے سپرمي �ورٹ م� ا�ک عرىض دا�ر ىك
 گيا تھا۔ ا�ک ب�ٹے ىك موت ہوگىئ تھیی۔ کچھ وقت � بعد د�گر دونوں بیٹوں �و �دالت م� آٓىئ � ساتھ ہو� اك الزام لگا�

پیش �يا گيا، ان ىك ماں ىك موت ہوگىئ �۔ ملزمني جب �دالت م� پیش ہوئے تو مري � ان اغوا اكروں اك ڈھاك ہوا چہرە 
 دکھا�، اور انہوں � ٹيىل و�ژن �ر ان ىك شديد نکتہ چیىن ىك۔

 
 تھیی:ہوىئ �يا۔ مري ىك �د � مطابق وە �ت چیت يوں فون � بعد زرداری � مري �و شو 

 
"آٓپ آٓگ � کھيل ر� ہ�۔ م� آٓپ �و کھو� نہ� �اہتا ۔ اگر آٓپ �و ہالک �رد� گيا تو يہ مريی حکومت �ر 

 ا�ک اور �را داغ ہوگا۔"
 "م��ے �يا �ر� �ا�؟ مري � ان � پوچھا۔

 زرداری � کہا۔"حمتاط رہ�۔" 
 "�ون م��ے ہالک �ر� �اہتا �؟"

 "م��ے نہ� معلوم۔"
 ہوں کہ آٓپ پا�س�تان ىك مسلح افواج � سپرمي کامنڈر ہ�۔"مس�تا "رس، م� 

 "مس�نے ىك �وشش �ر�ں!" زرداری چیخ �ڑے۔
 

 ىك درخواست �ر �وىئ جواب نہ� د�۔  CPJ�ر تبرصە �ر� ىك مري ىك بتاىئ گىئ اس گفتگو صدارىت دفرت � 
 

�سرت مرگ  �اری رک�۔ اگال شو يو�س حبيب � ساتھ ا�ک خصوىص ان�ويو تھا، وە ا�ک بینکر ت� اورشو مري � ا� 
ىك دہاىئ م� آٓىئ ا�س آٓىئ � �س  1990کہ  تھا  �ر �ڑے ہوئے ت� اور انہوں � اس �ت اك انکشاف �ر� اك فیصلہ �يا

است م� ساز �ز �ر� �يلئے پا�س�تاىن فوج ىك چشم پوىش � ساتھ ٹيکس دہندگان ىك رمق م� خرد �رد ىك۔ يہ طرح س�ي
اس�ٹوری مہران گيٹ اسکینڈل م� ا�ک اہم موڑ تھیی، جس � ا�ک سابق آٓرمی چیف آٓف اس�ٹاف اور آٓىئ ا�س آٓىئ � 

کھڑا �يا جس م� دونوں فريقوں � ا�ک  ال  کٹہرے م�ا�ک ڈا�رک� �رنل �و پا�س�تان ىك �رخي م� پہىل �ر �دالت � 
 دورسے �ر بدمعىل � الزامات لگائے۔

 
بعد ہی مري �و ملک چھوڑ د�نے اك مشورە د� گيا، اور آٓخر اكر انہوں � ا�ک ہفتے � اندر ملک چھوڑ د�۔ فورًا شو � 

ڈراماىئ، �شہري �فتہ �ر�شانياں درپیش ہوسکىت ہ� تو،  ليکن �یسا کہ مري � م� � بتا�، اگر انہ� اس قسم ىك انتہاىئ
تصور �ر�ں کہ عوام ىك نگاہوں � ماوراء وفاىق حلاظ � ز�ر انتظام قبائىل �القوں، وز�رس�تان، بلوچس�تان م� �يا کچھ 

 ہو رہا �۔
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 'م��ے کچھ ہو �ائےاگر '
 

�  ڈا�ر�کٹوريٹ انٹیىل �نس�و ان� رسو� � �مہ نگار سلمي شہزاد  ا�ش�يا ٹامئز آٓن ال�ن� سات ماە قبل،  ا� قتل
 2010 اکتو�ر 17کہ  کہاشہزاد � � مالقات � � بلوا� گيا تھا۔  ريرئ ايڈمرل �د�ن نظري ڈا�ر�ک� �رنل�  میڈ� ونگ
ج� يہ ادارە ا� � �عث  تھا د�ٔو ڈ� گيا � � سلسلے م�� مضمون ىك �رديد �را�ک ا ان �رقات م� ىك اس مال
  ۔تھا � � معلومات مہيا �ر� والوں � �م افشا �ر� �ر ارصار �يا گيا مضموناور ان � اس مس�تا تھا، رشمندگی 

 
وە وہاں � خطرے اك احساس � لو�۔ انہوں � اس مالقات � �رے  �ر تھاماننے � اناكر �ر د�  �ت�شہزاد � يہ 

م� نوٹ درج ��ے اور ا� روز انہ� بذريعہ ای میل نظري �و بھجوا د�۔ شہزاد � اس ىك اكپياں ہيومن رائٹس واچ � 
يہ نوٹ سنبھال  بھي�� اور کہا کہ رون �و بھییآٓل پا�س�تان نيوز پيپر سوسائ� � رس�راە محيد ہامنائندے �ىل د�ن حسن اور 

  "۔��ے کچھ ہو �ائےماگر "  �ر رکھ�
 

 م� بطور شہادت پیش �يا گيا تھا: حتقیقاتيہ نظري �و بھي� گئے ای میل اك منت � ج� شہزاد � قتل ىك �ضابطہ 

 :حوا� � �مزيد 
   

ڈ� ونگ، ريرئ ايڈمرل �د�ن نظري �رائے می ISI  �DG م� ہيڈ �وار�ر� اسالم آٓ�د آٓىئ ا�س آٓىئ 
 17، � مابني (ہانگ اكنگ)ا�ش�يا ٹامئز آٓن ال�ن  اور س�يد سلمي شہزاد، بيورو چیف پا�س�تان �رائے

میڈ� ونگ � ڈپ�  ISIاس گفتگو � دوران  ۔تفصيالت�و ہو� واىل مالقات ىك  2010اکتو�ر 
 ڈا�ر�ک� �رنل، مكوڈور �ا� �رو�ز بھیی موجود ت�۔

   
، �و رہا �رد�' ، بعنوان 'پا�س�تان � طالبان کامنڈرمضمونا�ش�يا ٹامئز آٓن ال�ن � : موضوع مالقات  

 (د�ک��ے گفتگو، �ر 2010اکتو�ر  15مطبوع 
http://atimes.com/atimes/South_Asia/LJ16Df02.html( 

 
 ات م� مندرجہ ذيل مسائل ز�ر حبث الئے گئے۔اس مالق

   
�  انٹیىل �نس�و بتا� کہ اس مضمون ىك معلومات  �د�نس�يد سلمي شہزاد � ريرئ ايڈمرل  -1

شائع �يا گيا جب طالبان �  �و تب مضمون �ہم انہوں � کہا کہ اس�۔ ا�ک ذر�عے � �ہر نلك
 DG۔ س�يد � يہ وضاحت بھیی ىك کہ تند �ر�ن وس��لے � اس ىك تصديق ہو گىئا�ک مس 

ISPR  بھي�ا گيا تھا مگر انہوں � اس اك  میسج ٹيکسٹ�و اس مضمون � �رے م� ا�ک

 جواب نہ د�۔
   
�ہم  �یی �ت واىلريرئ ايڈمرل �د�ن نظري ىك رائے م� يہ مضمون ملک � � بہت رشمندگی  -2

انہوں � جتو�ز  اس اك �ل نہ� ہو سکتا۔ ،نا تھا کہ حکومت ىك �انب � اس ىك �رديدان اك کہ 
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 س�يد سلمي شہزاد �و اس مضمون � رد م� لکھنا �ا�۔ کہپیش ىك 
 
 س�يد شہزاد � يہ مطالبہ ماننے � اناكر �ر د� اور ا� �قابل معل قرار د�۔ -3
   
 کہ اتنے ،ىك ہ�مضمون � � �س � معلومات فراہم اس  کہ متجسس ت�ريرئ ايڈمرل �د�ن  -4

 �۔ افسوس قابل � معلومات �ہر نلكنا � دفرت ادارے انٹیىل �نس اہم اور منا�ں
   
خمصوص اس ليکن معلومات افشاىئ قرار د�  ىك �انب � انٹیىل �نسس�يد شہزاد � ا�  -5

 معلومات د�ں۔يہ جس �  ىك �شاندہی نہ� ىك ذر�عے
   
اس مكرے م� �ىس بھیی وقت �ام يہ گفتگو نہايت شا�س�تہ اور دوس�تانہ ماحول م� ہوىئ اور  -6

مندرجہ ذيل الفاظ م�  �وشہزاد سلمي پھرا �ر �ت نہ� ىك گىئ۔ ريرئ ايڈمرل �د�ن نظري � س�يد 
 ۔ د�مشورە ا�ک 

گرفتار �يا � اور  ہوں ۔ ہم � �ال ہی م� ا�ک دہشت گرد �ومشورە ديتا ا�ک�و  آٓپ م�"
پوچھ �چھ � دوران اس � ڈھري ساری معلومات، ڈا�ر�ں اور د�گر مواد در�فت �يا �۔ اس 
� پاس ا�ک ہٹ لسٹ � ۔ اگر م��ے اس فہرست م� آپ اك  �م مال تو م� آپ �و بتا دوں 

 ۔"گا
 

ای میل لکھا جس م� اىس قسم � الفاظ م�  � مد�ر ٹوىن ايلیسن �و ا�ک الگآٓن ال�ن  ٹامئز ا�ش�ياشہزاد � ا� 
اکتو�ر � ای  17حتقیقی مكیشن ىك رپورٹ � مطابق، ايلیسن �و بھي� گئے  رساكری�ہم، مالقات اك �ال بيان �يا گيا تھا۔ 

قتل ىك ی لكامت "نظري � الوداع شہزاد � کہا کہ ان � نزد�ک میل م� ان � �دشات اك ز�دە واحض اظہار موجود تھا۔
 ت�۔ دھمکی"

 
�رديد اس �ت ىك انہوں � ليکن تھا،  موصول ہوامكیشن �و اپنا بيان د� ہوئے نظري � �سلمي �يا کہ انہ� شہزاد اك ای میل 

انہوں � کہا کہ انہوں � شہزاد �و جواب نہ� د� �يونکہ ان � خیال م� يہ  ۔ک� ت�انھوں � ىك کہ وە آٓخری لكامت 
 نہ تھا۔"مناسب" 
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 نتیجۂ �م
 

م� ہو� وا� سلمي شہزاد �  2011مىئ  کہ �یسا ھر � حصافیوں �و يوں متحرک �يا �پا�س�تان ب  � بہت مك واقعات
انہوں � ا�ک حمسوس �يا گيا۔  � ا�ک "يونني" ىك طاقت �و بطور � ان حصافیوں�  ا�ک خمترص وقت ۔قتل �

فیوں �و � ان افرسان � �م گنوائے جنہوں � شہزاد اور بہت � د�گر حصا ISIحتقیقی مكیشن قامئ �روا�۔ انہوں � 
انہوں � اس سلسلے م� پیش آٓ� واىل صورحتال ىك تفصيالت ا�ک عوامی ر�اكرڈ م� درج ک� جو ان�نیٹ دھماك� تھا۔ 

� جن گىئ ہ�،  او�ز پیش ىكم� بعض سلسلہ وار، امید �ن، جت �ر مہيا �۔ اس � نتی� م� پيدا ہو� واىل رپورٹ
 ہ�:پیش ��ے �ا ر�  مندرجہ ذيل کچھ حصے

  

  ،� اکٹھیی �ر� � طرز  انٹیىل �نس۔ ۔ ۔ کہ ملک � متام اداروں م� عوام اك اع�د حبال �ر� � مقصد
 معل م� رازداری اور جواب دہی � درمیان پائے �ا� وا� تناسب م� مناسب �رممي ىك �ائے گی؛

  اختيارات  ان � خمصوصا� قوانني � ذر�عے جو � اداروں �و ۔ ۔ ۔  انٹیىل �نس"کہ ز�دە اہميت � �امل
؛ کہ ذرائع ابالغ � ساتھ ان ىك �ت �ائے نون اك ز�دە پابند بنا�اق  واحض �ر�ں،اور ذمہ داريوں �و بہت احتياط �

 �ائے اور �قا�دگی � درج �يا �ائے؛ انظام � پابند �ي مو�ر �و احتياط �، ادارے بھر م� ا�ک چیت

 ،کہ اجينس�يوں � �الف  اك فارم �شکیل د� �ائے اس سلسلے م�، حمتسب �رائے ا�ساىن حقوق  "۔ ۔ ۔ کہ�
ىك �انب � انہ� ڈرا�، ہراساں  ىك �ا سکے، �خلصوص ذرائع ابالغىك قانوىن �ارە جوىئ  شاكيتوںشہريوں ىك 

 ؛شاكيت��ر� اور نقصان پہن�ا� ىك �وششوں � �الف ملنے واىل 

  "واقعے موجودە افراد جو �وىئ بھیی  � �ز �رس �ر �،ان متام افراد  کہ اسالم آٓ�د اور پن�اب ىك پولیس �
 انبداری � بغريش مس�تعدی، اور �ري �اس معا� ىك تفتی ،تفتیش آٓ� �اہي� سلسلے م� �ام �االت م� ز�ر

 �اری رک� ۔ ۔ ۔" خوف و انعام � �ىس
 

 حقوق � ممتاز اور پا�س�تان م� ا�ساىن بنا� م� معاون �و  پآٓ�س�تان آٓف آٓزادانہ ہيومن رائٹس مكیشن پا�س�تان � �ہم،
� بھي� �ا�  �� دنيا بھر م� حقائق تالش �ر�  �انب، حنا جیالىن �، جنہ� اقوام مت�دە ىك و�ء م� شامل

ان متام حصافیوں �  وە �، کہا کہ "يہ جتاو�ز سینکڑوں مرتبہ پیش ىك �ا چکی ہ�۔" ات �يا �ا چاكم� تعينوفود  وا�
�ذ�ت � عاكس ہ� جن � م� � اس رپورٹ � سلسلے م� �ت ىك۔ "يہ جتاو�ز نہايت �ري واحض نوعيت ىك ہ�،" 

 انٹیىل �نسکہ � جیالىن � کہا۔ "يہ تفتیش � � �ىس راە اك تعني نہ� �رت�۔" در حقیقت، مكیشن � خود ہی کہا 
اور پارل�ن �ر منحرص � اور يہ مكیشن حمض اتنا ہی �ر سکتا � کہ ٹھہرا�، ا�گز�کٹيو ب دە � اداروں �و مزيد جوا

ا�ک  اور پا�س�تاىن �ر�س ىك �رخي �ہم اس رپورٹ � اختتام م� فصيح و بليغ ز�ن م�اصالح � � جتاو�ز پیش �رے۔ 
پھر اپىن �دم ۔ � �و رضور پیش �يا گيا آٓزادانہ �ر�س ىك طرف � حکومت �و جواب دە ٹھہرا� ىك �املگري رضورت

�ر� م� �اكم اس حتقیقی مكیشن اك جمرموں ىك �شاندہی طاعت �و �سلمي �ر� ہوئے، رپورٹ � مصنفني لک�تے ہ�: "اس�ت
صالحیت � مس�تقبل ىك  ىك رے �دالىت نظامہام ،ا� '�رارسار' واقعات �و �ل �ر� � سلسلے م�، نا، درحقیقترہ 

 �۔" ابھر�ا�ک �ڑا سوال �ن �ر بھیی �رے م� 
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مل � ساتھ قامئ �يا مكیشن �و � م سیٹھیی � کہا: "اسجن مزي�نوی �  � مد�ر اور جیو �  زدی فرائڈے ٹامئ�یسا کہ 
 ۔"، حقیقت �ر �ردە ڈالنے اك اكم �يا�و حمفوظ رک�نے � � ISI گيا تھا۔ اس �

 
�ر�س وا� مت�دە  – ہو ہی جو مك از مك فعال � بغري �دالىت نظام ا�ک ا��  –بغري �  �دالىت نظامآٓزاد اور طاقتور 

طالبان �� ظاملانہ عنارص � �ىس بھیی ا� گروە � رمح و �رم  اور ڈا�ر�کٹوريٹ انٹیىل �نس قومی موومنٹ، ان� رسو�
، �دليہ � (متام تفتیش اكروں مسيت، و�ء، اور  پولیس، ججوں بدقسمىت ��ر ہ� جو �شدد �و اپنا آٓلۂ اكر بنا� �۔ 

�ر ہاتھ  MQM خوف � مارے ىك مكی �، حتفظ مہيا نہ�، اور بہت ىس صورتوں م� وە ماىل فراہمی )شعبوں م�
�را�ی � وە وار دہشت گردوں � معا� م� �۔  ، فوج، اور فرقہISIڈالنے ىك جرات نہ� رکھىت، اور يہیی �ال 

رساكری و�ء جنہوں � چھ پا�س�تان رينجرز � �الف ا�ک ن� شہری � قتل اك مقدمہ جیتا تھا اب اپىن نو�ريوں � 
مقرر �ر� واىل حکومت ان ىك  ان �و� پاس ا� �ر والوں ىك کفالت اك �وىئ ذريعہ نہ�۔  ہاتھ دھو چکے ہ� اور ان

اس � ليڈران �و بہت احتياط  ر انٹیىل �نس � ز�ر احسان �، اورطرفداری نہ� �ر رہی �يونکہ حکومت بھیی فوج او 
 ب �کر ل�۔ وە شاذ ہی ا�سا �ر� ہ�۔� اس �ت اك تعني �ر� ہو� � کہ وە ا� ز�دە طاقتور �رادران � �

 
 ز�دە احتياط �ر� ہوگی �وىئ نتیجہ بھگتنا �ڑا تو �س اتنا ہی کہ آٓئندە انہ�اگر شہزاد � قتل اك �و  انٹیىل �نس � اداروں

دعوی �يا تھا کہ وە يہ درست � کہ طالبان � �رجامن احسان هللا احسان � ۔ � اكم اك �وىئ �شان �ىق نہ ر� کہ ان
اجينىس ىك  ،، �ہم �ال� � حصافیوں �و اس �ت اك يقني نہ� � کہ طالبان�اطف � قتل � ذمہ دار ہ� مکرم �ان

م� دہشت گردوں �و  بھارت اور افغا�س�تان � جنگان � ابھیی �ک تمدا�لت � بغري ہی اكرواىئ �ر ر� ہ�۔ پا�س� 
اور جب ا�ک �ر طالبان �ىس قتل ىك ذمہ داری � ل� ہ� تو  رک�نے ىك پالیىس تبديل نہ� ىك �۔ ا� ساتھبطور ا�ثہ 

اکرث گواہوں �و ليکن ، تبہ افراد �ر الزامات �ائد ��ے گئے ت�تفتیش ىك رضورت نہ� رہىت۔ وىل �ان ��ر � کیس م� مش 
ا� �دشات � شکوک �  را�ی م� قريًبا �وىئ بھیی حصاىف� کہ � رکھىت اتىن طاقت اور رسوخ MQM۔  قتل �ر د� گيا

 ن � بھیی اتىن دہشت زدگی نہ� حمسوس ىك �اىت۔حىت کہ طالبا �رے م� بيان نہ� دے گا۔
 

ISI  اورMQM  حصافیوں � � يہ ان ا� �ر�شدد ہتھکنڈوں � �عث اس رپورٹ م� ز�دە �عث توجہ ر� ہ�۔
 ہ�۔ر� خوفناک �ر�ن عفريتوں م� � ہ� جو �بھیی جسامىن طور �ر اور �بھیی نفس�ياىت طور �ر راس�تہ رو� کھڑے 

 
ىك �انب � �ري ملکی  ISIملک م� اكىف ہفتے گزار� � بعد م� � سکیور� � اہلاكر، ا�ک �رنل، � �ت ىك جو 

�ر� ہ�۔ وە رصف اس رشط �ر �ت �ر� ہ� کہ ان اك �م صيغہ راز م� رکھا �ائے۔ م� � ان �  گفتگومیڈ� � 
ىك �انب � مل رہی  ريرئ ايڈمرل �د�ن نظري (شہزاد �و) ان دھمکیوں � �رے م� پوچھا جو شہزاد � خیال م� انہ�

 کچھ بھیی مطلب � سکتے ہ�،" ان تھا۔ "آٓپ اس اكتا� � ا� مد�ر اور دورسوں �و ب  (شہزاد)تھ�، جن � �رے م� 
 نظراس م� دھمکی د�نے واىل �ت "م��ے  اہلاكر � نظري � متعلق شہزاد � بيا�ت �و �ري اہم گردا� ہوئے کہا۔رساكری 

 آٓىت۔" نہ�
 

�اخنيل، اور �ان هللا ہامشزادە  اشہزاد، �اطف، موس� مطابق  جب م� � ان � ان الزامات اك جواب د�نے �و کہا جن
تو انہوں � ان الزامات �و �وٹا کہہ �ر رد �ر د�۔ جب م� � ان � کہا کہ حصافیوں  ،اك ہاتھ � ISIپي�  � � قتل

 �ISI  �بيان د�ے ہ�، تو وە غصے م� آٓ گئے۔ انہوں � اجينٹوں � ہاتھوں ڈرائے �ا� اور ہراساں ��ے �ا� � �رے م
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� �الف �انبدارانہ رويہ اختيار �ر� اك الزام لگا�۔ اور انہوں � م��ے "گبلز � نظر�ے" � �رے م�  ISI� م� �ر 
فرد اك �ردار ادا �ر ر� ت� جس  ا� ا�ک ە سچ �ن �ائے۔" �ا� وەمتنبہ �يا کہ "کہ ا�ک �وٹ اتىن دفعہ بوال �ائے کہ و

 –�عث انکشاف ت�  بيا�ت� ان � بعد  ،ظاہر �ر ر� ت� مغ و غصہحقیقی وە �ا� الزام لگا د� گيا ہو �  �ر �لط
اور اس ادارے ىك معىل  � طالبان � ساتھ تعلق � �رے م� کہا �ا� �، ISI کچھ جوکہ  اس سلسلے م� بھیی

ملک �  ادارە ا� يہ مقاصد جو بھیی سلسلے م��  ے تضاددرمیان پائے �ا� وا� نہايت �ڑ � مقاصدپالیس�يوں اور ان 
 حق م� �ا� اك دعوی �ر� �۔

 
انہ� دھماكىت �، �رس �ڑے۔ "ان حصافیوں  ISI �ر کہشاكيتوں ىك �ا� واىل  ىك طرف � یٹھییوە �امد مري اور جنم س 

� اس جنگ �و لڑ�  ISIاك مقصد �يا �؟" انہوں � پوچھا۔ "وە ان �وششوں ىك �قدری �يوں �ر� �ا� ہ� جو 
لوگوں � ساتھ جنگ م�  � � وقت نہ� �۔ ہم ا�م� ىك ہ�؟" اور انہوں � کہا، "ہامرے پاس ان لوگوں 

مريے اعامل ہر �ىس �ر، � �ىس ا�ک   �يا مرصوف ہ� جو مريے بیٹوں اور بيٹیوں اور بھائيوں �و قتل �ر ر� ہ�۔
اكىف نہ� ہ� کہ م� دہشت گردی � �الف جنگ ىك �وششوں م� �ر�لوص خشص �ر بھیی، يہ �بت �ر� � � 

م� نہ� �اہتا کہ مريے ب�  اپىن ہر ممکن طاقت لگا دوں گا؟ہوں اور م� ا� ملک � اس مصيبت � �امتے � � 
لوگ  40,000اور اور مريے �وں � ب� ا�ک ا� ملک م� رہ� جہاں دائ�، �ئ�، ہر طرف، مب پھٹ ر� ہوں، 

ی ا�ک مسلسل جنگ لڑ� م� س�پاہ 150,000فوج �  ہامری ہالک ہو چکے ہ�، اور  � IEDاور  محلوں خود�ش
بھال کہا جن �ر افغا�س�تان ىك ان�نیش�نل سکیور� اسس�ٹنس  د�گر ممالک �و �را 48انہوں � امر�کہ اور ان ہ�!"  لگے ہوئے

کہ  � � � آٓئے ہ�، مگر حقیقت يہ اك دعوی � کہ وە امن � قیام الکمم انانہوں � کہا کہ، فورس مش�متل �۔ 
اور پھر اس ىك متام ذمہ داری پا�س�تان �ر ڈال دی �۔ انہوں � �ري  –� رکھیی اس �ال� م� آٓگ لگا ہی انہوں � 

چھ�نے � حمفوظ ٹھاك� ہ�۔ پا�س�تان حقانيوں �و حتفظ دے رہا �۔ �وئٹہ دہرائ�: "پا�س�تان م� شاكيت� ملکیوں ىك 

وە مزيد مغ و غصے � بھر گئے۔ "آٓج بھیی پينٹاگان ىك رپورٹ م� يہ پھر پا�س�تان م� �۔" اور  ]طالبان قیادت[شوری 
پا رہا �۔ ہو نہ� تحاكم �اصل کہا �ا� � کہ پا�س�تان م� چھ�نے � حمفوظ ٹھاكنوں � �عث افغا�س�تان �و امن اور اس� 

لڑاىئ � ہر قسم � اصول و قوا�د � آٓزاد رە �ر بھیی، امر�کی ابھیی �ک دہشت  اپىن متام �ر ٹيکنالو� � ساتھ، اور
 قابو �ر� م� �اكم ر� ہ�؟" ،گردوں �و، � �م نہاد دہشت گردوں �و

 
ٹھاك� موجود ہ�۔ "�ل� پھر انہوں � �ت �و ا�ک اور موڑ د� اور کہا، ٹھيک �، پا�س�تان م� طالبان � حمفوظ 

،" انہوں � کہا۔ پھر انہوں � شامىل وز�رس�تان � م� � مان ليا کہ حقاىن پا�س�تان م� مريی حفاظت م� ہ� �لفرض
لكومی�)  270لكومی�) اور پھر اكبل �ک ( 20�، افغان رس�د ىك �انب (جہاں حقاىن موجود ہ ،صدر مقام مريان شاە �

اتىن طاقتور � کہ وە ان �و افغا�س�تان �ک حتفظ دے سکىت  ISI� فاصلے اك حساب لگا�۔ "�يا آٓپ يہ کہہ ر� ہ� کہ 
"يہ جنگ لڑ رہا �۔ اور  –اس اك بیٹا  –"�ڑھا� � س�ٹھيا چاك �۔ رساج"  –حقانيوں اك رسدار  –�الل ا��ن"  �؟

آٓپ لوگ خود افغا�س�تان م� نہ� �ر  اكم جودن افغا�س�تان م� گزار� �۔  20جہاں �ک مريے �مل م� � وە مہ� � 
 ؟"�و يہاں �ر� �ا�سکتے، آٓپ اك کہنا � کہ ہم 

 
� ہوئے �۔ ا�ک طرف وە اشارە �ر ر� ہ� کہ شايد پا�س�تان � "آٓپ  ؤساتھ بہت � ال�اان م� � ہر بيان ا� 

� دمشنوں" �و پناە دے رکھیی �۔ دورسی طرف ان اك کہنا � کہ "آٓپ" حقاىن �و تب �يوں نہ� �کڑ ل� جب وە 
مگر �ل� اس  چو� بىل اك کھيل ہو۔ �� يہ �وىئ –افغا�س�تان م� دا�ل ہو� � جہاں "آٓپ �" س�پاہی موجود ہ� 
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وە اپىن اصل �ت ىك طرف آٓ ر� ت� جو طالبان � � پا�س�تاىن حاميت ىك حقیقی �ت �و ا�ک طرف رکھ د� ہ�۔ 
اك نہ� �۔ افغا�س�تان اك مس�ئلہ پا�س�تان  مس�ئلہ چھ�نے ىك پناە گاہوں انہوں � کہا کہ اصلاغراض م� � ا�ک �۔ 

۔" د� � ات � �عث الگ �ر� ا� اقدام]مغرىب ممالک[اس متام �ش�تون قوم اك � ج� آٓپ  نہ� �۔ "يہ مس�ئلہ
ىئ �و بطور رز�ش�تون بھیی �حىت کہ " –ىئ � �م  �ر ا�ک �لط �ش�تون �و � آٓىئ رزامر�کہ، �امد �انہوں � کہا کہ 

يہ � وە مرکزی  اور، اور ازبيک افراد �ر مش�متل �۔ ہزارەافغان حکومت ��ک،  بقیہاور  –�ش�تون قبول نہ� �ر�" 
 ۔اىل بغاوت � پي� پاىئ �اىت �ہو� و افغا�س�تان م�  � حتتپا�س�تاىن قیادت  وجہ جو

 
اور افغان پاک امر�کہ "احتاد"  ،گفتگو ىل دھمکیوں � �رے م��عث �ريت � کہ پا�س�تاىن حصافیوں �و ملنے وا �ت �يا يہ

�نقاب نہ�۔ درحقیقت، اس � پا�س�تاىن حصافیوں �و درپیش مشلك  ل ماكملے ىك صورت اختيار �ر �ائے؟جنگ �ر مدل
�ل  اقتدارىف احلقیقت سکیور� � نظام � ز�ر �ر سامنے آٓ �اىت �۔ انہ� ا�ک ا� ملک � ساتھ واسطہ � جو  ہو

اور  –�کہ ىك �انب � خطرے م� حمسوس �ر� � ا�ک ا�سا نظام جو خود �و ا� ہمسايہ ممالک اور امر  –رہا � 
اتنا رسوخ، اندروىن تعلقات، اور  ور سیٹھیی �� بعض حصافیوں � پاس�۔ مري ا متصادمجو دراصل ان متام � ساتھ 

�و تلف �نوی حیثیت رک�نے والوں اور�ىس نہ �ىس طرح � پائ�۔ �ہم  آٓواز بلند �ر�ں وە کہ موجود �بني �قوامی حاميت 
� �الف �م نہاد جنگ م� ظمل اك  دہشت گردی �نوی حیثیت � افراد يہ ،نہ� حمسوس ىك �اىت �ر� م� قباحت

 �شانہ بنتے ہ�۔
 

ا�  ،بعض �اطف ىك طرح پا�س�تاىن حصاىف اکرث مغرىب �رب رساں تنظميوں � ساتھ اكم �ر� ہ�، �� شہزاد �ر� ت�۔
�۔ اور مغرىب میڈ� �و مغرىب  �رىت امر�کی حکومت فنڈنگىك  جن اكم �ر� ہ��راە راست ذرائع ابالغ � � 

عىن، ي –� طور �ر د�کھا �ا� �  ذر�عےپھيال� �  اور �را�گینڈا �ر� �اسوىس � ا�ک قسم � حکومتوں �
 ۔� طور �ر دمشن پا�س�تاىن سکیور� � نظام �

 
، جس م� وە يہ فیصلہ نہ �ر گی �رىك خود � جنگ �اری  �ک پا�س�تانجب  حصاىف تب �ک �ري حمفوظ رہ� �
�رے وقتوں � � �ا �ر رکھنا �اہتا �، جس م� وە يہ فیصلہ نہ �ر پائے کہ وە انہ� پائے کہ وە جہاديوں � لڑ رہا � � 

 ّ ، مس�يحی، اور چھو� ط�قے � امحدی، ش�يعہ، س�ّىن  ک ا�ىس مجہوريت � جوا�ک مسلامن ر�ست � � ا� یوں ىكسن
مجہوريت � � مجہوريت � پي� چھپیی فو� ر�ست  یگی۔ �يا يہ شہر �سىل گروہوں � ساتھ رواداری � پیش آٓئے

جہاں س�ندھی، بلوچ، �ش�تون، ہزارە، متام  � �؟ � ا�ک ا�ىس جگہ اقتدارفو�  �يا يہ ا�ک حمدود پن�اىب ط�قے اك�؟ 
مب ہزارە ش�يعہ اکرثيت �ر مبىن ا�ک �ال� م�  � پ� ہفتوں م� �وئٹہ م�، 2013جنوری  جگہ �؟ � �)  قوموں (

۔ لشکر ت� ۔ ان مب دھام�وں ىك رپورٹنگ �ر� وا� تني حصاىف بھیی ہالک ہو گئےت� لوگ ہالک ہوئے 100تقريبًا محلوں � 
کچھ �يا اور نہ کچھ کہا۔ ہزارە افراد � سڑ�وں �ر قطار در  نہ۔ فوج � �نگوی � دعوی �يا کہ وە اس اك ذمہ دار �

�ال� �و ا� ہاتھ م� � �۔ ملک م� ہزاروں پا�س�تانيوں � احت�اج �يا  قطار میّت� �ھا د�ں اور مطالبہ �يا کہ فوج
معل م� اكررواىئ �ک، �وىئ �و درج �ر�  اس حتر�رىك �ائے۔ اكررواىئ اور مطالبہ �يا کہ انتہا �س�ند تنظميوں � �الف 

 �۔ نہ� آٓىئ
 

ں � معاىف، ؤوسائل ىك �ري منصفانہ تقس�مي، معیشت �ر فو� �لبہ، بدعنواىن، �ا�شمول –پا�س�تان �و درپیش مسائل 
وس�يع ہ� کہ ان � � ا�ک �ري معموىل بصريت � �امل ليڈر ىك  اس قدر –قرض، دہشت گردی، فرقہ وارانہ قتل 
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ا�ک ا�ىس حکومت ىك جو مطلق العنان سکیور� فور� � �کر ل� �ر راىض ہو۔ حکومت �  رضورت � اور
جواب دہی اك مطالبہ �ر � حصاىف، سب � اہم ذمہ داريوں م� � ا�ک ادا �ر سکتے ہ�۔ وە �دليہ � ساتھ �ري رمسی 

نیٹ  SOSمتنبہ �ر� و� مثًال  ،ورت ��ش قدمیاں �ر� ىك رض   تعلقات قامئ �ر چکے ہ�، مگر انہ� خود � مزيد پ
ورک، ا� لوگوں �و مسعی برصی �رش�ت اور طباعت � صف�ات م� جگہ نہ د�نے اك عہد جو ان � ساتھيوں �و 

ت �و منافع �ر مقدم حفاظ يہ عہد کہ اور اخباروں، � وی س�ٹیش�نوں، اور ان�نیٹ � ذرائع ىك �انب �دھماك� ہ�، 
 رکھا �ائے گا۔
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CPJ ىك جتاو�ز 
 

CPJ  �ہ�۔ مندرجہ ذيل جتاو�ز پیش ىك گىئ ، اور �املی �رادری �وتاىن حاكم، پا�س�تاىن نيوز میڈ�ىك �انب � پا�س 
 

 �رائے حکومت پا�س�تان:
 

ممكل طور �ر تفتیش �ر � مقدمہ �ال� �ائے جو مکرم �ان �اطف اور وىل �ان ��ر � قتل � ذمہ دار  افراد ىك ان متام •
کیس � گواہوں اور تفتیش اكروں � قتل � ذمہ دار ہ�۔ ان واقعات ىك تفتیش  � ہ�، �شمول ان سب � جو ��ر

ادارے ظاہر ہوگا کہ متام افراد اور  ن اقدامات �ے۔ افراہم �يا �ائ � � مناسب وسائل، س�ياىس حاميت، اور حتفظ
 جواب دە ہ�۔ �قانون 

بھیی دو�رە کھو� �ائ�۔ ممكل طور �ر  مقد� 21حصافیوں � قتل � د�گر م�، �ل نہ ہو� وا�،  دہاىئگزش�تہ  •
ظاہر ہوگا کہ ملک مقد� �الئے �ائ�۔ ا�سا �ر� �   ��ائے، اور اكمیاىب ا�ي گرفتارتفتیش ىك �ائے، متام ذمہ داران �و 

 قانون ىك �الدس�ىت � �رے م� س�نجيدە �۔

�خلصوص، حیات  حصافیوں �ر محلوں � سلسلے م� ہو� واىل متام رساكری تفتیش � نتاجئ عوام � سامنے الئے �ائ�۔ •
ملکی سکیور� � ا�ک حساس  نتاجئ �ام ��ے �ائ�، جنہ�تفتیش � هللا �ان � قتل � سلسلے م� ہو� واىل رساكری 

 ۔تھا قتل �ر د� گيام�  2006� بعد  رپورٹنگ �ر�معا� �ر 

قانون �فذ �ر� وا� اہلاكروں �ر س�ياىس �و مناسب معلہ، ماىل امداد، اور �ربیت فراہم ىك �ائے۔  �راس�يکیو�روںپولیس اور  •
قانون �فذ �ر� والوں  ،اختيارات �و� اداروں اور حکومت � د�گر متام  انٹیىل �نسد�ٔو ڈالنے � رواج �و خمت �يا �ائے۔ 

 روکنے �ر مر�وز �يا �ائے۔  ،�و�و ہراساں �ر� اور ان �ر د�ٔو ڈالنے ىك �وششوں 

ں � �، سلمي شہزاد � قتل � حتقیقی مكیشن ىك جتاو�ز � مطابق قانوىن ڈھا�ہ �فذ �يا � ادارو انٹیىل �نسملکی  •
�ائے۔ مكیشن اك کہنا تھا کہ اس اك مقصد ان اداروں �و، "اندروىن انتظامی �ا�زوں اور پارل�ن ىك نگراىن �ر مش�متل مناسب 

 "�شکیل د�ے گئے نظام � حتت ز�دە جواب دە بنا� �۔ �رطور 

� افرسان اور  انٹیىل �نس�ىس بھیی فرد ىك طرف �  جو  �ائے بنا�حمتسب شہزاد مكیشن ىك جتو�ز � مطابق، ا�ک  •
� �ل �ر اكم �رے۔ مكیشن � تلقني ىك کہ نيوز میڈ� ىك  اجينٹوں ىك بدمعىل � بدمعىل ہو� � شک ىك شاكيت

 "س�نجيدگی � ليا �ا� �ا�۔ �اص�و "شاكيتوں 

 اس م�اپنا� �ر غور �يا �ائے۔  بطور منونہ پیش قدمیوں �و حصافیوں � حتفظ � � دورسے ممالک م� ىل �ا� واىل •
جہاں حصافیوں � �الف ہو� وا� جرامئ �و وفاىق  اقدامات بھیی شامل ہ� ىك طرف � ��ے �ا� وا� میکسکو

اك  رساكری و�يلخصوىص  وفاىق سطح �راور آٓزادٔی اظہار � �الف ہو� وا� جرامئ � �  � حیثیت دے دی گىئ
 ۔فراہم ىك �اىت �حصافیوں �و �راە راست سکیور�  وا� جہاں دھماكئے �ا� ،�وملبيا دفرت قامئ �يا گيا، اور

� حتت فروغ د�ے �ا� وا�  امپيون� آٓف اشو ڈی اينڈ سجرنلسٹ آٓف سکیور� آٓنپالن  ا�کشن  اقوام مت�دە � •
 وفود � ذر�عے جو اقوام مت�دە �و تعينات ان �يا �ائے۔ ا� م� ممكل تعاون ان �و �فذ �ر�اور �روگراموں ىك �شکیل 

 اور د�گر وسائل ىك حاميت ىك �ائے۔  فراہمیماىل  � � دراكر منصوبوںآٓ� �ڑ� �  ہ�،
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�راڈاكسٹ � ال�سنس �اری �ر� � � دراكر قانوىن ڈھا�ہ �شکیل د� �ائے۔ ا� معيار قامئ ��ے قبائىل �القوں م� جنی  •
 ، اور ال�سنس �روقت �اری ��ے �ائ�۔� مطابق ہوں رشائط  �ائ� جو ملک ىك �ىق جگہوں �ر �فذ

 قبائىل �القوں �ک رساىئ �و يقیىن بنا� �ائے۔ اور بلوچس�تان بني �قوامی ذرائع ابالغ ىك •

  
 :�رائے پا�س�تاىن ذرائع ابالغ

 

�ربوں � چھو� �ڑے ہر يہ �ربیت، پیشے � متعلق ہر شع�ے م� حفاظىت �ربیت �و وس�يع اور مضبوط �يا �ائے۔  اس •
مقامی  الحئہ معل � منسلک، اس �ا�۔ �ا�فراہم ىك ، حصافیوں �و، نزي 'فری ال�س' حصافیوں �و موجود ادارے م�

 � ساتھ مل �ر اكم �ر�ں۔ NGOاور بني �قوامی 
تعاون ىك موجودە �وششوں �و وس�يع اور مضبوط �ر�ں اور يہ يقیىن بنائ� کہ متام لكيدی پیشہ  وا�اس پیشے م� ہو� 

�  حرکتوں ىك جواىب مذمت اور ان  ذرائع ابالغ �ر محلوں اور اس �و ڈرا�، دھماك� ۔گیہوورانہ گروہوں ىك منائندگی 
� مسائل اك سامنا �ر� وا� حصافیوں اور �ربوں حفاظت اور ا�القیات اك مطالبہ مت�دە آٓواز � �ر�ں۔  اكررواىئ �الف

، �وملبيا م� ۔�ر�ںىك تنظميوں ىك معاونت � � اس پیشے � متعلق رہ�ىئ ہدا�ت �شکیل د�نے اور فروغ د�نے �ر غور 
 ۔ �ک تيار � لئے ہدا�ت �و ڈھکنے متشدد تناز�ات تنظميوں، �ربوں مثال � طور �ر

� حتت فروغ د�ے �ا� وا�  امپيون� آٓف اشو ڈی اينڈ جرنلسٹس آٓف سکیور� آٓنپالن  ا�کشن  اقوام مت�دە � •
 م� ممكل تعاون �يا �ائے۔  اور ان �و �فذ �ر��روگراموں ىك �شکیل 

مسيت، �ر�س � �الف �شدد � مسائل اور پا�س�تان ىك وں، اور ذرائع ابالغ �و ڈرا� � واقعات دھمکی انفرادی محلوں، •
  � �رے م� مطلع �ر�ں۔ مجموعی �رىق واىل ہو� � نفاذ م�ا�کشن پالن  طرف � اقوام مت�دە �

م�  � مكيونيکیشنمیڈ� س�ٹڈ�ز  ا�ىل تعلمي �اصل �ر� � مواقعوں �و فروغ د�ں۔ اکرث يونيورسٹیوں م� حصافیوں � � •
اداروں اور پیشہ  �ڑے � �ڑے ذرائع ابالغ ہ�، ليکن حصافت م� نہ�۔ گرجيويٹ � گرجيويٹ �ورس پیش ��ے �ا�انڈر 

معاونت  و �رجیح ديىن �ا� اور �ر� �قامئاسکول  �ن اردو اور انگر�زی ز�حصافت � �خلصوص،  ورانہ گروہوں �و
 فراہم �رىن �ا�۔

 
 �رائے بني �قوامی �رادری:

� �  امپيون� آٓف اشو ڈی اينڈ جرنلسٹس آٓف سکیور� آٓنپالن  ا�کشن  اقوام مت�دە � لک �وااقوام مت�دە � ر�ن مم •
 �ا�۔دراكر ماىل فراہمی اور د�گر وسائل ىك حاميت �رىن 

�ر� �و پا�س�تاىن حصافیوں ىك حفاظىت �ربیت � � ماىل امداد اور ماہر�ن مہيا بني �قوامی سطح �ر معاونت �ر� والوں  •
ذرائع ابالغ � اور  �ر پیش قدمیوں �ر توجہ ديىن �ا� جو 'فری ال�س' حصافیوں ا�ىس معاونت �ر� والوں �و ۔�ا�

 اداروں � � اكم �ر� والوں �ر مر�وز ہ�۔درمیا� � چھو� پ�� � 

۔ گی يقیىن بنا� �ا� کہ ان � متام مقامی حصافیوں �و حفاظىت �ربیت مہيا ىك �ائے يہ ذرائع ابالغ ىك بني �قوامی تنظميوں �و •
، � �ا�زە لينا �ا�غ � بني �قوامی اداروں �و ا� مقامی حصافیوں �و درپیش شديد خطرات اك �ر�ک بیىن ذرائع ابال
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 نظر �ىن �رىن �ا�، اور يہ يقیىن بنا� �ا� کہ فیلڈ م� اكم �ر� رکھ �ر پیش نظر خطرات �وان وں �ر ياپىن پالیس� انہ� 
منفرد �و ان  �راڈاكسٹنگ بورڈ آٓف گورنرز  �  امر�کہوری طرح واحض �ر دی �ائ�۔ وا� حصافیوں �ر يہ پالیس�ياں پ

خصوىص توجہ ديىن �ا� جن اك سامنا امر�کی حکومت ىك ماىل معاونت � �لنے وا� �رب رساں اداروں � خطرات �ر 
  � اكم �ر� وا� حصافیوں �و �ر� �ڑ� �۔

53



 مضميہ

 م� ہالک ہو� وا� حصاىف: حمرک ىك تصديق ہوىئ 2003-2012

CPJ  �حصاىف �راە راست ا� اكم  42�ک  2012دمسرب  31� � �ر  2003جنوری �مك ر�رسچ � يہ تعني �يا � کہ پا�س�تان م
۔ میڈ� � تني امدادی اكرکنان ہ�ئے حصاىف مشتبہ �االت م� ہالک ہو  12۔ اىس عر� م� مزيد ہ�� سلسلے م� ہالک ہوئے 

� ىك کیسوں ۔ �يپسول � ذيل م� ہر ا�ک موت � متعلق رپورٹ� پیش ىك ہ�، اور اس ىك رشو�ات ان ہ�بھیی ہالک ہوئے 
 � اكم � وا�س�تہ حمرک ىك تصديق ىك �۔ CPJ�جن م� 

 

 ،فضل وہاب، فری ال�س
 منگورە 2003جنوری  21

 
جب وە شامل مغرىب پا�س�تان � مرکزی شہر  تھیی �معلوم بندوق �رداروں � اس وقت گوىل ماردی ا�ک آٓزاد مصنف، وہاب �و

ىك بھیی اس  نوجوان معاونمنگورە � قريب، منگلوار �زار م� سڑک � کنارے ا�ک داكن م� ب�ٹ� ہوئے ت�۔ داكندار اور اس � 
 ۔تھیی محلے م� موت ہوگىئ

 
اور اسالمی ليڈروں جن م� مقامی مذہىب ىك تھ� ا�ىس کتاب� شائع  کىئت�، اردو اور �ش�تو م� وہاب �، جو منگورە م� ر� 

تھیی، جس م� س�ياست م� �لامئے  بھیی مّال اك �ردارم� ا�ک کتاب کتابوں ىك گىئ تھیی۔ وہاب ىك  نکتہ چیىنجنگجو تنظميوں �ر 

 ۔مسودە تيار �ر ليا تھاا�ک بھیی امہ �ن الدن اور طالبان � �رے م� اك جتزيہ �يا گيا تھا۔ انہوں � اس د�ل اندازیاسالم ىك 

گی ىك بنا �ر کىئ �رس � دھمکیاں مل ت� وا�س�  حصافت�و �و بتا� کہ وہاب  CPJمقامی حصافیوں اور حقوق ا�ساىن � اكرکنان � 
پولیس � �وىئ واحض  �لوں �و گرفتار �ر� � اس نتی� �ر پہن�ا کہ قات آٓف پا�س�تان مكیشن دائٹس حیومنخود خمتار ۔ رہی تھ�

 اكررواىئ نہ� ىك۔

 

 شاملسا�د تنوىل، 
 ، منشريە2004جنوری  29

  
م� ج� اب خیربپختوخنواە � �م � �ا� �ا� �، اردو ز�ن � شہر ريە سمن � � رس�دی صو�  مغربپا�س�تان � شامل 

 رپورٹ � مطابق ا�سوىس ايٹڈ �ر�س آٓف پا�س�تان ىك �ضابطہ �ر �و قتل �ر د� گيا۔سالہ رپور 35�  شاملا�ک �القاىئ روز�� 
 کىئ گولياں ماری گئ�۔�ر تنوىل ىك اكر روک �ر ان �و �ہر ناكال گيا اور ان �و ا�ک شاہراە 

، جس م� لک� ت�مضامني  نقیدیت متعلق �اويد � �ا� کہ تنوىل � مقامی انتظامیہ � رس�راە،  تھااخباری رپورٹوں م� بتا� گيا  
ہو� مىل بھگت  اس ىك �رانتظامیہ اكرو�ر م�  ��ا�ز جس م� رشاب �تھیی  وە حتر�ر بھیی شاملواىل تني دن پ� ہی شائع ہو� 

۔ ہو� �ڑار فرا ا� جس �تھا  اك الزام لگا�گيا تھا۔ اخباری رپورٹوں � مطابق پولیس � �اويد � �الف قتل لگا�  الزام اك 
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ليکن قتل � الزامات �ر وا�س تو آ گئے ہ� پا�س�تان م� �ر�س خمالف محلوں اك مطالعہ �ر� واىل حصاىف �رن �زش � مطابق �اويد 

 �بھیی دو�رە نظر�ىن نہ� ىك گىئ۔پھر 

 
 هللا نور، خیرب � وی

 فرنٹیرئ پوسٹامري نواب، ا�سوىس ايٹڈ �ر�س ٹيليو�ژن نيوز اور 
 ، وا�2005ری فرو 7
 

فرنٹیرئ فری ال�س �ميرا مني اور ا�ک �  نيوز حصاىف هللا نور، اور ا�سوىس ايٹڈ �ر�س ٹيليو�ژنا�ک �شاور م� واقع خیرب � وی � 
� ساتھ ا� کچھ ساتھيوں ۔ يہ حصاىف تھیی دی گوىل مارم� بندوق �رداروں � س�تان وز�ر شامىل رپور�ر امري نواب �و  � پوسٹ
� وا�س آٓ ر� ت�، جہاں انہوں � مشتبہ قبائىل جنگجو بیت هللا حمسود ىك خود قص�ے �س م� سوار ہو�ر ساراروگا ا�ک 

 سپردگی ىك �ورجي ىك تھیی۔

افغا�س�تان ىك رس�د � لگے پا�س�تان � قبائىل �القوں ىك س�يکیور� � رس�راە محمود شاە � حوا� � دی ا�سوىس ايٹڈ �ر�س � 
رائفلوں � گولياں �ال  AK-47آٓ� نلكی اور محلہ آٓوروں � � ب� ا�ک اكر �س  7:30ا� شہر � پاس لگ بھگ صبح بتا� کہ و 

فرا�س �ر�س �  اجينساس محلے م� سوار د�گر دو حصاىف بھیی زمخی ہوگئے ت�۔ اخباری رپورٹوں � مطابق، م� �س  ۔تھ� د�ں
۔ نواب �و پیشہ ورانہ آىئ تھ�دالور �ان �و معموىل چوٹ� �ر� وا� اكم � اجلز�رە �  ۔ىك پیٹھ م� زمخ آئےاس�نگر، انور شا�ر 

 حلاظ � مري نواب � �م � بھیی �ا� �ا� تھا۔

ىك ذمہ داری قبول ىك۔ اس خط م� کچھ قاتالنہ واردت � اس  چند دنوں � بعد، س�پاە اسالم � اخباروں �و ا�ک خط فیکس �ر
منفی �روپيگنڈە م� آٓلہ اكر � بطور اس�تعامل ��ے �ا�" اك …اكم �ر�" اور "مسمل جماہد�ن � �الف� "�یسائيوں � حصافیوں �و 

 ۔تھا ملزم قرار د� گيا

 دکھا� اك الزام لگا�۔ انہوں � بتا� کہ بندوق �رداروں ىكنہ مقامی حصافیوں � اہلاكروں �ر قتل ىك وارداتوں � وقت ز�دە رسگرمی 
۔ ان اك يہ بھیی تھیی گاڑی �و روکنے ىك �وىئ �وشش نہ� ىك گىئ �االنکہ محلے ىك يہ واردات حکومت � ز�ر اختيار �ال� م� پیش آٓىئ

 نہ� ىك گىئ۔بھیی ىك �وىئ حقیقی چھان بني واردات کہنا تھا کہ قتل ىك 

 ۔تھا �ار�انہ طريقہ رشوع �يا� اوائل م�  2004 � �الفجنگجوؤں شامىل وز�رس�تان م� القا�دە � مشتبہ  پا�س�تاىن فوج �

 

 ورکمنري امحد سانگی، اكوش ٹيليو�ژن نیٹ 
 ، الڑاكنہ2006مىئ  29

 
جب وە شامل تھیی مقامی میڈ� رپورٹوں � مطابق، س�ندھی ز�ن � ا�ک چینل � �ميرامني سانگی �و اس وقت گوىل مار دی گىئ 

نہ شہر م� ا�ر اور ا�رو قبائل � افراد � مابني گوىل �ری ىك �ورجي �ر ر� ت�۔ اس مرشىق پا�س�تان � صوبۂ س�ندھ � الڑاك
� قبل ىك تھیی۔ اس�ٹیشن � ان اك ويڈيو مر� جس ىك ر�اكرڈنگ سانگی �  ،تصادم م� مك از مك ا�ک اور خشص ہالک ہوا تھا

 ۔تھا �رش �يا
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، �االنکہ کچھ �کہنا تھا کہ سانگی ىك ہال�ت دو طرفہ فا�رنگ م� ہوىئ  پا�س�تان فیڈرل يونني آٓف جرنلسٹس � مطابق، پولیس اك
 � سبب�ر� رپورٹنگ  ��اس�ٹیشن قبائىل �و�سل ىك منعقدە  ذر�عےا�ر قبيلہ � رس�راہوں � جرگہ، � رفقائے اكر اك ماننا � کہ 

� کہ سانگی � چ�ا اور رفیق اكر �ر اس�ٹیشن ىك ان رپورٹوں يونني اك کہنا جرنلسٹ بنا� گيا تھا۔ �شانہ �ان بو� �ر انھ�  شايد
 دو �وں �و �ا دی گىئ تھیی۔ذر�عے � سلسلے م� �اليہ دنوں م� محلہ �يا گيا تھا جس م� قبائىل �دالت � 

ىك الش ی سانگکہ گوىل مارے �ا� � بعد کىئ �نٹوں �ک � کہا يونني � اس وقت � سکري�ی �رنل مظہر عباس جرنلسٹ 
 ۔ب�ٹ� دھر� �ر� �الف احت�ا� � قتل ا� رفیق اكر فیوں احصسکی تھیی۔ الڑاكنہ �  در�فت نہ� ہو

مبينہ بدسلوىك ىك �ورجي � ذر�عے ہ ا�ک صو�ىئ وز�ر، الطاف حسني ا�ر � � کہا ک خود خمتار پا�س�تان � حقوق ا�ساىن مكیشن

کہ سانگی ىك موت � بعد �ار لوگوں �و گرفتار �يا � بتا� وىئ تھ�۔ س�ندھ ہوم ڈپار�نٹ سلسلے م� سانگی �و دھمکیاں موصول ہ
گرفتار �يا گيا تھا، ليکن  م�معملے  م� ا�ک الگ  2008ا�ر �و  ۔ � معطل �ر د� گيابھیی  اور تني پولیس اہلاكروں �و  �ا چاك �

 وا تھا۔سانگی کیس � سلسلے م� ان �ر �وىئ الزام � نہ� ہ

نظر�ىن �ردە �دالىت دس�تاو�زات � مطابق ابتداىئ گرفتاريوں � ذر�عے �  CPJہالک ہو� وا� حصاىف � بھاىئ ہادی سانگی اور 
کہ انہ� اور ان � بھاىئ ىك بيوە، کہا يہ بھیی � پیش نہ� �يا گيا۔ ہادی سانگی � � مقد� �وجود مشتبہ افراد �و �بھیی بھیی 

 ۔ہ� مل�نگی �و �ر �ر دھمکیاں ر�شامں سا

 

 حیات هللا �ان، فری ال�س
  ، مريان شاە2006جون  16

 
 5�ان ىك الش شامىل وز�رس�تان � شہر مريان شاە م� گاؤوں والوں � در�فت ىك تھیی، جہاں انہ� چھ ماە پ� اغوا �يا گيا تھا۔ 

تھیی جبکہ ان � چھو� ىل تھا جنہوں � ان ىك اكر سڑک � ني� ا�ر  اغوا �رليا�ان �و �و پا� بندوق �رداروں �  2005دمسرب 
ىك الش اس  �انسالہ  32کہ � بتا� بھاىئ حسني هللا � �ىس � د�ک�تے ر�۔ مقامی انتظامیہ � اہلاكروں اور �اندان � افراد 

�وبتا� کہ ان  CPJری گىئ تھ�۔ پا�س�تاىن حصافیوں � گولياں ماکىئ ہاتھ م� ہتھکڑ�ں تھ� اور انہ� ان � کہ  تھیی �الت م� مىل
 گىئ تھیی۔�ڑھ آٓخری �ر جب انہ� د�کھا گيا تھا اس حلاظ � ان ىك داڑھی مر� � پ� تھیی اور  ہوىتىك الش بوس�يدە معلوم 

�رے م� کہا �ا� تھا کہ �ان � ا� اغوا ہو� � ا�ک دن قبل امر�کی مزيائل ىك واحض �قیات ىك تصو�ر �شی ىك تھیی جس � 
ہوىئ تھیی۔ يہ تصاو�ر موت �و مريان شاە � ا�ک �ر �ر گرا تھا، جس م� القا�دە ىك س�نیرئ خشصیت محزە ربيعہ ىك  2005دمسرب �مك 

س پا�س�تاىن اہلاكروں ىك ا ،وس�يع پ�� �ر تقس�مي ہوىئ تھ� ذر�عےجو کھين� �ا� � دن ہی يوروپني �ر�س فوٹو اجينىس � 
بني  تھیی۔ کہ ربيعہ ىك موت �ر م� رک� دھامکہ �زي مادوں ىك وجہ � ہو� وا� دھام� م� ہوىئ  ىك �رديد �رىت تھ�وضاحت 

، جو اماكىن طور �ر تھا � حصے � طور �ر ش�ناخت �يامزيائل فا�ر  �قوامی میڈ� � تصاو�ر م� نظر آٓ� واىل �قیات �و ہيل
 گيا تھا۔امر�کی ڈرون � دا�ا 

� رپور�ر بھیی ت�، پا�س�تاىن س�يکیور� فور�، طالبان ممربوں اور مقامی قبائليوں  وصافا�ان �و، جو اردو ز�ن � ا�ک روز�مہ 
 رپورٹنگ ىك وجہ � اس � قبل بھیی متعدد دھمکیاں مىل تھ�۔اپىن ىك �انب � 
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معلومات متعدد اور اکرث متضاد  ٹھاك� ىك� � اہل �انہ �و ان � دوران، رساكری اہلاكروں � �ان ىك گمشدگی چھ ماە �ک ان 
"� اغوا �رليا �؛ انہ� بدمعاشوں �ائ� �؛ �ان �و کچھ " �ان حکومت ىك حتويل م� ہ�، �� ہی رہا ہو ، �� فراہم ک�

ايرئبیس م�  �وہاٹ وە، اور پھر تھا گيا وز�رس�تان � جماہد�ن � اٹھا ليا �؛ انہ� راولپنڈی م� واقع مل�ی بیس م� بھيج د�
 ۔ہ�حراست م� 

اور ا�ک ہاتھ م� ا�ىس ہتھکڑی لگی ت� زمخ آٓئے  � گوليوں ہسپتال � اكرکنان � �ان � رش�تہ داروں �و بتا�کہ انہ� پا� � چھ
م� پا�س�تان � سفري، محمود امر�کہ  �۔ اس�تعامل ىك �اىت ذر�عےپا�س�تان ىك ان� رسو� انٹلي�نس ڈا�رکٹوريٹ �  جو معوماً تھیی 

ہتھکڑ�ں ہو سکتا � مسرتد �رد� اور کہا کہ �ري رضوری قرار د� ہوے �ىل دراىن � ہتھکڑيوں ىك موجودگی ىك رپورٹوں �و 

 نہ� ہوىئ ۔آٹو�ىس �ا� اس معا� م� �وىئ  ہوں۔ لگاىئ گىئ  �حکومت �و بد�م �ر� � 

گيا۔ حیات هللا �ان � اہل �انہ  �يا ٹس محمد رضا �ان ىك رس�راہی م� ا�ک تفتیش ىك گىئ، ليکن نتاجئ �و �ام نہ�ہاىئ �ورٹ � جس 
� گورنر �ىل محمد �ان اورک زىئ � صو� اك ان�ويو نہ� ليا ۔ شامل مغرىب لوگوں کہ جج � د�گر تفتیش اكروں � ان � بتا� 

CPJ  شامىل وز�رس�تان ز�دە حمفوظ � �ان اك خطرە ہو� � حلاظ � ہ �ىس خشص � � اغوا ہو� ليہ � وا�س�ت�د�و بتا� کہ
م� صدر آٓصف �ىل زرداری �و �راە راست ا�ک درخواست  2011� �ر �ر رپورٹ �اری �ر� اك مطالبہ �يا اور  CPJنہ� �۔ 

 ۔رہیبىن راز �ک ا�ک  2013بھیی دی ۔ يہ رپورٹ فروری 

 ۔ہو گىئ تھ�مب دھام� م� ہالک ا�ک وا�  ہو��ر � سامنے ا� م�، �ان ىك بيوە  2007نومرب 

 

 حمبوب �ان، فری ال�س
 ، �ار سدە2007ا�ريل،  28

 
انٹرييرئ منس� آٓفتاب شريپاؤ �و �شانہ بنا�ر ��ے گئے خود�ش مب محلے م� ہوىئ تھیی۔ شامل مغرىب رس�دی موت فوٹوگرافر �ان ىك 

معموىل چوٹ�  �وا�ک س�ياىس ريىل م� ہوئے اس محلے م� وز�ر  ، �و اب خیرب پختوخنواە � �م ��ا� �ا� � م�، جسصو� 
 ہوے ت�۔لوگوں ىك �ان �ىل گىئ۔ اس محلے م� تني د�گر حصاىف بھیی زمخی  28آٓئ�، ليکن 

� مقامی اور قومی سطح ىك مطبو�ات �و تصو�ر�ں  سالہ �ان 22ىك رشو�ات �ر� وا� پیشہ وارانہ زندگی حصافىت  ا��ال ہی م� 
ما� �ا� � �رے م� مار� وا�  مہيا �راىئ تھ�۔ ما� �ا� � کہ وە اس وقت اكم �ر ر� ت�۔ بعد ىك رپورٹوں م� بتا� گيا کہ مب

 س�يکیور� �و نظر انداز �يا گيا تھا۔موقع �ر کہ وە ا�ک نومعر لڑاك تھا اوراس �

 
 ڈيىل پا�س�تان �ان، نور حکمي

 ، �جوڑ2007جون،  2
  

� �مہ نگار اور �رائبل يونني آٓف جرنلسٹس � �ئب صدر �ان، شامل مغرىب رس�دی صوبہ، جس �و اب خیرب  ڈيىل پا�س�تان
راد م� م� سڑک � کنارے ہوئے مب دھام� م� ہالک ہو� وا� پا� اف �ال�پختوخنواە � �م � �ا� �ا� �، � �جوڑ 

 �ا�ک ت�۔
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� وا�س  ، � قبائىل �و�سل ىك �ورجي �رجرگہ مقتول�شاور � رپور�ر بہروز �ان � اخباری رپورٹوں ىك تصديق ىك کہ  � دی نيوز
دھام� اكررواىئ اك گواە بنا� � � ا� بال� گيا تھا۔ اس  ىك دھامکہ �ر� وا� � ماكن ىك انہدامیآٓ رہا تھا۔ فروری م� اكر مب 

 يہ انہدامی اكررواىئ قبائىل �و�سل کیس اك حصہ تھیی۔ موت ہو گىئ تھیی۔ بھیی م� ا�ک مقامی معاجل ىك

اخباری رپورٹوں � مطابق، �ان ا�ک مقامی اہلاكر اور ا�ک قبائىل رس�راە � ساتھ سفر �ر ر� ت�، جنہوں � اس کیس م� 
تیرسے منرب �ر م�  اس �ال� � وا�س آٓ� وا� اكررواں گاڑیان ىك  يا کہا�ک ذمہ داری � رکھیی تھیی۔ رپورٹوں م� بتا� گ 

 �و �شانہ بنا� گيا تھا۔ گاڑی� کہ اس  اس � اماكن ہو� ،تھیی

 
 

 اور ڈی امي ڈجييٹل � وی مرکز�اويد �ان، 
 ، اسالم آٓ�د2007جوالىئ،  3
  

م� واقع ڈی امي ڈجييٹل � وی � �ميرا مني �رطانيہ � فوٹو گرافر اور  مرکزمیڈ� رپورٹوں � مطابق، اسالم آٓ�د م� واقع روز�مہ 
�ان � س�نے اور گردن م� اس وقت گوىل ماری گىئ جب وە اسالم آٓ�د م� رساكری فور� اور الل مس�د � طلباء � بيچ دو 

 آٓىئ تھ�۔طرفہ فا�رنگ ىك زد م� آٓگئے ت�۔ اس تصادم م� �ار د�گر حصافیوں �و بھیی چوٹ� 

کہ اس �گڑے م� دونوں طرف � گوىل �ری ہوىئ۔ اس مہلک گوىل �ری اك ما�ذ فوری طور تھا اخباری رپورٹوں م� کہا گيا 
�ر واحض نہ� تھا۔ پا�س�تاىن س�يکیور� فور� � مہينوں � �ل ر� �گڑے �و خمت �ر� ىك �وشش � حتت مس�د اك حمارصە 

ىك نظروں م� ��س�نديدە رسگرمی �� مساج پارلر  ليڈروں  ،و طالبان نواز ىك حیثیت � �ا� �ا� تھا�ر رکھا تھا۔ يہ مس�د جس �
 �و ہٹا� ىك �وششوں اك مرکز تھیی۔ کیسٹ ىك داكنوںاور میوزک 

 

 محمد �ارف، اے آٓر واىئ ون ورلڈ � وی
 ، �را�ی2007اکتو�ر  19

  
ئد افراد م� شامل ت� جو سابق وز�ر اعظم � نظري بھٹو ىك �ر وا�ىس اك جشن � زا 130�ارف اس مبباری م� ہالک ہو� وا� 

�سامندگان م� اپىن بيوی  وہاں گئے �ميرامني ا�  � منعقدە ا�ک ريىل م� ہوىئ تھیی۔ ا�ک اسا�مننٹ اجنام د�نے �  � منا� � 

 ۔ہوىئموت بھٹو ىك � راولپنڈی م� ا�ک ريىل مدو ماە بعد اور چھ �وں �و چھوڑ گئے۔ 

 
 جنگزبري امحد جماہد، 

 ، مريپور �اص2007نومرب  23
  

دی گىئ جب وە  � �مہ نگار، جماہد �و اس وقت گوىل مار جنگمقامی اخباری رپورٹوں � مطابق، اردو ز�ن � قومی روز�مہ، 
نہ� �معلوم بندوق �رداروں � �شانہ بنا� تھا، شامىل صوبہ س�ندھ م� ا�ک دورسے حصاىف � ساتھ مو�رسائيلك � �ا ر� ت�۔ ا

 جو خود بھیی مو�رسائيلك �ر سوار ت�۔
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مقامی میڈ� گروپ پا�س�تان �ر�س فاؤنڈ�شن � سکري�ی �رنل، او�س اسمل �ىل �مطابق، مقامی حصافیوں اك ماننا تھا کہ جماہد ىك 
� ا� ہفتہ وار اكمل "جرم و �ا" م� مقامی �اگريداروں اورپولیس  نگج تفتیشی رپورٹنگ ىك وجہ � ان �ر محلہ �يا گيا تھا۔ جماہد 

�و بتا� کہ  CPJ�ا� �ا� ت�۔ �ىل � �غريبوں � ساتھ �لط �ر�ؤ مسيت خمتلف مسائل �ر اپىن تنقیدی حتر�ر �  ذر�عے� 
اك سبب بىن تھیی۔ جماہد ا� �سامندگان م� بيوی اور معطىل  پولیس ىك مبينہ بہمييت �ر ان ىك �ورجي پولیس اہلاكروں ىك گرفتاری اور

 ۔�ار بیٹوں �و چھوڑ گئے۔ �وىئ گرفتاری معل م� نہ� آٓىئ تھیی

 

 اخبار جہاںچش�ىت جماہد، 
 ، �وئٹہ2008فروری  9
  

رفوٹوگرافر جماہد � �معلوم محلہ آٓور � ا�ک اكمل نگار او پا�س�تان فیڈرل يونني آٓف جرنلسٹس اور مقامی اخباری رپورٹوں � مطابق، 
 رس اور س�نے م� اس وقت گولياں مار�ں جب وە �ر � نلك ر� ت�۔ 

 مقامی اخباری رپورٹوں اك کہنا � کہ ممنوعہ سورش �س�ند گروپ، بلوچ لرب�شن آٓرمی � �رجامن � �وئٹہ �ر�س لكب م� فون �ر 
 اہد بلوچ اكز اك "خمالف" تھا۔اك کہنا تھا کہ جم�رجامن ، تھیی � اس قتل ىك ذمہ داری قبول ىك

� �رے م� لک�نے � بعد ٹيليفون �ر � قتل بلوچ رہ� بالچ مری م�  2007پن�اىب، جماہد �و  �سالً جرنلسٹس يونني � مطابق، 
 ملک � اردو ز�ن � سب � اخبار جہاں  شائع ہو� و�ذر�عے متعدد دھمکیاں موصول ہوىئ تھ�۔ جنگ میڈ� گروپ � 

 �ڑے ہفتہ وار رسائل م� � ا�ک تھا۔

 

 دی نیشنرساج ا��ن، 
 ، منگورە2008فروری  29

 
� زائد افراد ىك �ان �ىل  40پا�س�تاىن اخباری رپورٹوں � مطابق، رساج ا��ن ىك موت اس خود �ش مبباری م� ہوىئ جس م� 

اور جس تھا پیش آٓ�  پر ےجناز� پولیس آٓفیرس محلہ مقتول يہ  ،۔ �ىس بھیی تنظمي � اس محلے ىك ذمہ داری قبول نہ� ىكتھیی گىئ
 ۔ت� افراد زمخی ہوئے 80مسيت، قريب حصافیوں دو   م� د�گر

رساكری فور�  ۔م� اس �ال� � بیشرت حصے �ر قبضہ �رليا تھا 2007سوات اس وقت تصادم اك مرکز تھیی۔ جنگجوؤں � وادی 
 ۔ ليا تھا و پاقاب کچھ �ک �االت �ر� اوائل  2008� 

 

 ڈيىل ا�کسپر�س محمد ا�راہمي، ا�کسپر�س � وی اور
 کھار، 2008 مىئ، 22
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اخباری رپورٹوں � مطابق، ا�کسپر�س � وی � ا�ک رپور�ر ا�راہمي �و �جوڑ قبائىل �ال� � اصل شہر کھار � �ہر �معلوم 
واش�نگ� ني آٓف جرنلسٹس اور �شاور ىك قريىب �القاىئ را�دھاىن م� واقع پا�س�تان فیڈرل يون ۔ تھا �ر د� قتل �ر  لوگوں � گوىل مار

وا�س آٓ رہا مو�رسا�لك �  � �مہ نگار امتياز �ىل � مطابق، يہ حصاىف طالبان � مقامی �رجامن مولوی معر اك ان�ويو � �ر  پوسٹ
 تھا۔

بتا� کہ محلہ آٓوروں � طالبان � �رجامن � ساتھ ا�راہمي � �ىل � مقامی حصافیوں � ملنے واىل معلومات اك حوالہ د� ہوئے 
۔ اس معا� تھا بھیی اكم �يا � �  ڈيىل ا�کسپر�س۔ �ىل � بتا� کہ ا�راہمي � اردو ز�ن � اخبار تھا ان�ويو اك فوٹيج بھیی � ليا

 م� نہ �وىئ گرفتاری معل م� آٓىئ نہ ہی �ىس � اس ىك ذمہ داری قبول ىك۔

 

 آٓزادیشاہني،  العز�زعبد 
 ، سوات2008اگست،  29

  
جہاں مقامی اك �شانہ وە الک اپ بنا طالبان � �رجامن � حوا� � مقامی اخباری رپورٹوں � مطابق، ا�ک پا�س�تاىن ہواىئ محلے 

سمل �ان � بتا� کہ شاہني اس اخبار � مطابق، �رجامن م  ڈيىل ٹامئزطالبان گروپ � شاہني �و سوات �ا� م� قید �ر رکھا تھا۔ 
� �ال� ىك ٹھيک ٹھيک �شاندہی طالبان ىك مكني گاە رپورٹ م� لوگوں م� شامل ت�۔  25محلے م� ہالک ہو� وا� مك از مك 

 نہ� ىك گىئ۔

مقامی روز�مہ اردو ز�ن � جو ، تھا �و اغوا �رليا 2008اگست  27جنگجوؤں � شاہني �و مقامی اخباری رپورٹوں � مطابق، 
۔ پا�س�تان �ر�س فاؤنڈ�شن � سکري�ی �ر� ت�بھیی رپورٹ� حتر�ر � اور �بھیی �بھیی د�گر اخبارات � �ر� ت� اكم � �  آٓزادی

 ۔��يا اغوا ان �و  ان � اكم ىك وجہ � کہ طالبان ��و يقني تھا �و بتا� کہ مقامی حصافیوں  CPJ� �ىل �رنل او�س اسمل 

ىك رپورٹ � مطابق، شاہني �و اغوا ��ے �ا� � ا�ک ہفتے قبل ان ىك اكر �و آٓگ لگا دی گىئ تھیی، �االنکہ يہ �ت واحض گروپ 
دار طالبان ہی ت�۔ کہا �ا� � کہ اس حصاىف �و سوات � مٹا حتصيل سب ڈو�زن � پيوچر ذمہ نہ� تھیی کہ آٓ� اس محلے � 

 تھا۔گيا �ال� � اغوا �يا 

 

 

 الرزاق جوہرا، رائل � ویعبد 
 ، پن�اب2008نومرب  3
 

�ر � �سیٹ �ر �و پا�س�تان فیڈرل يونني آٓف جرنلسٹس � مطابق چھ مسلح افراد � جوہرا �و پن�انب � میانواىل ضلع م� ان 
ٹ �رش ہو� � ا�ک دن بعد دی۔ يہ محلہ مقامی منش�يات ىك اكال �زاری �ر ان ىك رپور گوىل مار انہ�پھر ناكال اور ز�ردس�ىت �ہر 

 �يا گيا تھا۔
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جوہرا، جنہوں � از�ں قبل منش�يات ىك جتارت � متعلق رپورٹ� تيار ىك تھ�، انہ� دھمکیاں  ال �س 45کہ تھا رفقائے اكر اك کہنا 
قتل ىك چھان بني �ر�  مىل تھ� جن م� کہا گيا تھا کہ وە اس مس�ئلے �و �ور �ر� چھوڑ د�ں۔ مقامی حصافیوں � مطابق پولیس �

 �وىئ واحض اقدامات نہ� ��ے۔� � 

 

 محمد معران، ا�کسپر�س � وی
 طاہر اعوان، فری ال�س

 ، ڈ�رە اسامعيل �ان2009جنوری  4
  

پا�س�تان فیڈرل يونني آٓف جرنلسٹس اور مقامی میڈ� ىك اخباری رپورٹوں � مطابق، ا�ک خود�ش مببار � شامىل مغرىب رس�دی 
م�، جس �و اب خیرب پختوخنواە � �م � �ا� �ا� �، ا�کسپر�س � وی � ز�ر �ربیت �ميرامني معران �و، اور مقامی صو� 
 �می اخبارات � فری ال�س رپور�ر طاہر اعوان �و ہالک �رد�۔ اپنا اخباراور  اعتدال

واب م� �يا گيا اور يہ بظاہر �ائے وقوعہ �ر ابتداىئ ردمعل کہ يہ مہلک دھامکہ ا�ک چھو� � دھام� � جتھا رپورٹوں م� کہا گيا 
�يا گيا تھا۔اخباری رپورٹوں � مطابق، رس شام ہو� وا� اس محلے م� مك از مك پا� د�گر � ظاہر �ر� والوں �و �شانہ بنا� � 

 ت�۔ جس م� پولیس اور شہری بھیی شامل ئے ت�، ہوزمخی لوگ افراد ہالک اور مزيد متعدد 

  

 دی نيوز�ان خیل، جیو � وی اور  اموس
 ، سوات 2009فروری  18

  
مقامی اور بني �قوامی رپورٹوں � مطابق، حکومت اور مقامی جنگجو گروپوں � مابني دو دن پ� ہی ہو� واىل جنگ بندی ىك 

بھیی قبول نہ� ىك۔ رپورٹوں م� بتا� گياکہ پہىل �الف ورزی م� وفات پا� وا� �ان خیل �و ہالک �ر� ىك ذمہ داری �ىس � 
�ان خیل �و اس وقت �شانہ بنا� گيا تھا جب وە مقامی طالبان رہ� موال� فضل هللا � خرس، ا�ک مسمل �امل صوىف محمد ىك رس�راہی 

فت و شنید ىك تھیی م� ہو� وا� امن مارچ ىك �ورجي �ر ر� ت�۔ محمد � حکومت � ساتھ جنگ بندی � جس معاہدے �ر گ
 اس م� مشوليت �يلئے ا� داماد �و حبال �روا� �ا� ت�۔

�وبتا� کہ �ان خیل مٹا شہر � قريب جنگجوؤں � ز�ر اختيار �ال� م� رپورٹنگ  CPJجیو � منيجنگ ڈا�رک� اظہر عباس � 
بندوق ىك  حصےم�پچ�لے � رس  کہ انہ� س�نے اور گئے ت�۔ عباس � بتا� �ر� واىل �ار نفری ٹمي � �ىق لوگوں � �دا ہو

 ٓ ے ت�۔ �ان خیل � بھاىئ اك حوالہ د� ہوئے ىب ىب ىس ىك ا�ک رپورٹ م� بتا� گيا کہ اس حصاىف �و بندوق ئگوليوں � متعدد زمخ آ
قت ان �ہاتھ اور پري بند� ہوئے تھا اور جس وقت ان ىك الش در�فت ہوىئ تھیی اس و گيا ىك زد �ر رکھ �ر امن مارچ � اغوا �يا 

 ت�۔

� فو� �ارحیت ىك اش�تعال انگزي �ورجي � سبب فوج ان �  2009�ان خیل � از�ں قبل سپروا�زروں �و بتا� تھا کہ سوات م� 
اور�ر�س اكنفر�سوں  ، رساىئ � منع �رد� گيا،تھ��الف انتقامی اكررواىئ �ر رہی �۔ انہوں � بتا� کہ انہ� دھمکیاں دی �ا رہی 
 �ان خیل � قتل وا� دن انہ� کہ بتا� �و CPJم� �ا� � ممنوع قرار دے د� گيا۔ اس وقت � ان � سپروا�زر �امد مري � 
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ان کہ انہ� اپىن زندگی اك خوف الحق ہوگيا � اور انہ� يقني � کہ ان�رسو� انٹلي�نس ڈا�رکٹوريٹ انہ� �تھا � بتا�  �رفون  
 ۔ مري � بتا� کہ اس � چند �نٹوں بعد ہی �ان خیل �و ہالک �رد� گيا تھا۔�ا� ہ�� مار ڈالنا 

 
 �ان هللا ہامش زادە، فری ال�س

 ، مجرود2009اگست  24
 

�ىل �ان �ر  مقامی اور بني �قوامی اخباری رپورٹوں � مطابق، �ار �معلوم بندوق �رداروں � افغان حصاىف اور ان � رفیق اكر
، خیرب اجينىس، شامل مغرىب پا�س�تان � قريب ا�ک پبلک مىن �س �ر سفر �ر ر�  اس وقت گولياں �رسائ� جب وە مجرود شہر

 ت�۔

افغان رس�دی شہر �ر�ان � �شاور �و  ،ا�سوىس ايٹڈ �ر�س � مطابق، ا�ک سفید س�يڈان � جس �ر بندوق �ردار سوار ت�
بندوق �رداروں � حصافیوں �و اے پیی � مطابق، راس�تہ رواك جس �ر ہامش زادە اور �ان سوار ت�۔  �ا� واىل اس مىن �س اك

گئے اور �ان �ری طرح � زمخی ہوئے۔ �ىس اور � زمخی ہو� ىك اطالع نہ� مىل تھیی۔  �شانہ بنا� جس م� ہامش زادە ہالک ہو
 ا�ک معياری مس�ئلہ �۔� ا�س�تان ىك انٹلي�نس اجينىس � بندوق �رداروں � جس قسم ىك گاڑی اس�تعامل ىك تھیی وە پ

اكم �ر�ت�۔ �ربوں م� بتا� گيا کہ اس اس�ٹیشن � �شاور م� واقع بيورو چیف � � دونوں حصاىف افغا�س�تان � مششاد � وی 
بھیی رپورٹ� حتر�ر �ر� ت�۔ اخباری  ��رائے پا�س�تان ہامش زادە اے پیی، پ�وک افغان نيوز اجينىس، اور د�گر اخباری اداروں � 

 رپورٹوں � مطابق �ىس � بھیی اس محلے ىك ذمہ داری قبول نہ� ىك۔

�ا� �ا� ت�، اور ان ىك رپورٹوں م� � رپورٹوں م� بتا� گيا کہ ہامش زادە افغا�س�تان م� طالبان ىك سورش �ر تنقید �ر� � 
پ�وک افغان آف حاكم اور انٹلي�نس اجينس�يوں �و چیلنج �يا گيا تھا۔ دا�ش �روخیل، ڈا�رک� افغا�س�تان و پا�س�تان دونوں ملکوں � 

"انہ� �ار ہفتے پ� �شاور چھوڑ� اور پا�س�تان م� طالبان و القا�دە ىك رسگرمی ىك رپورٹنگ نہ �و بتا�  CPJنيوز اجينىس � 
 اپىن �ان گنواىئ۔"� رپورٹنگ � انہوں � … ۔ يہ تو ظاہر � تھ�مىل �ر� ىك دھمکیاں 

ا�ک مقامی حصاىف داؤد خٹک �، جو بعد م� ريڈيو فری يوروپ / �راگوئے م� ريڈيو لرب� م� شامل ہوگئے، کہا کہ ہامش زادە � 
 تھییسکىت  �ر رشمندە �و �ال ہی م� �شاور � حیات آٓ�د �ال� م� ا�ک طالبان �رجامن اك ان�ويو ليا تھا۔ وە اس�ٹوری فوج 

 م� کھمل کھال رە رہا �۔ �اص شہر طالبان�مور کہ ا�ک تھیی دکھاىت يہ رپورٹ �يونکہ 

 
 � ویسامء ملک �ارف، 

 ، �وئٹہ2010ا�ريل  16
 

کہ �ميرا مني �ارف ىك ہال�ت ا�ک ہسپتال م� ہو� واىل خود�ش مبباری م� پیش آٓىئ۔ يہ دھامکہ  تھا اخباری رپورٹوں م� بتا� گيا
، جس م� مك از مك آٓٹھ تھا ىك را�دھاىن �وئٹہ م� سول ہسپتال � امير�نىس وارڈ � �ہر ہوا صو� دامىن � شاكر بلوچس�تان ب

م� پا� حصاىف بھیی شامل ت�۔ يہ حصاىف ہسپتال � �ہر ش�يعوں � ا�ک مظاہرے ان ، ت� افراد ہالک اور د�گر متعدد زمخی ہوگئے
 ں ا�ک مشہور مقامی ش�يعہ بینک منيجر �ر ہوئے محلے � بعد انہ� � �ا� گيا تھا۔�و �ور �ر ر� ت�، جہا
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 � ویسامء عظمت �ىل بنگش، 
 ، اورک زىئ2010ا�ريل  17

  
ىك افغا�س�تان رس�د � قريب وفاىق طور �ر ز�ر انتظام قبائىل �القوں م� اورک زىئ � قريب ريفیو� �ميپ م� خوراک ىك تقس�مي 

دنوں � اندر  ۔ وە دوہو گئے ت� ہالک�ميرا مني اور �مہ نگار، بنگش  سالہ 34 خود�ش مبباری م�واىل وقت ہو� �ورجي � 
 � دورسے حصاىف ت�۔سامء خود�ش مبباری م� ہالک ہو� وا� 

ت موت واقع ہوگىئ ريفیوجیوں ىك اس وق 47اخباری رپورٹوں � مطابق، شامل مغرىب پا�س�تان م� لڑاىئ �گڑوں � تنگ �وىئ 
اور  BBC۔ تھا اور جس م� ڈس�ی بيوشن ال�ن �ر محلہ �يا گيا ت� جب ا�ک منٹ � وقفے � دو خود�ش مب دھام� ہوئےتھیی 

CNN  بتا� کہ س�ىن گروپ لشکر �نگوی � ان دھام�وں ىك ذمہ داری قبول ىك، جس م� ش�يعہ ريفیوجیوں �و �شانہ بنا� گيا �
 م� � ا�ک تھا۔ ںپا� مب دھام�ووا� � درمیان شامل مغرىب پا�س�تان م� ہو�  2010ا�ريل  17ا�ريل اور  14کہ تھا۔ يہ مب دھام

 بنگش ىك وفات قريىب فیلڈ ہسپتال م� ہوىئ، اور انہوں � �سامندگان م� بيوی اور تني �وں �و چھوڑا۔

 

 ڈيىل س�ندھو حیدر آٓ�د�الم رسول �رہمىن، 
 ، واہی پنڈھی2010مىئ  10�  9
 

مىئ �و  10، يعىن بعد� � ا�ک دن  �ربىك ىك الش انہ� اغوا ��ے �ا�  ، �رہمىن � سال 40� رپور�ر، ڈيىل س�ندھو حیدر آٓ�د
آٓ�ىئ شہر � �ہر مىل تھیی۔ پا�س�تان فیڈرل يونني آٓف جرنلسٹس اور میڈ� � معاون گروپ  واہی پنڈھی، صوبۂ س�ندھ � ان �

  ۔� تھا کہ ان �و اذيت دی گىئ �ر�ظاہر اور  �ری طرح � دا�دار تھاجسم  اكس فاؤنڈ�شن ىك رپورٹ � مطابق ان پا�س�تان �ر�

انھ� ىك وجہ � �ر� جرنلسٹس يونني � بتا� کہ �رہمىن � اہل �انہ اك ماننا تھا کہ صوبۂ س�ندھ م� �سىل مسائل �ر رپورٹنگ 
� شادی � �رے م� ان ىك لڑ� سالہ  22سالہ لڑىك ىك ا�ک  12اخبار �و بتا� کہ ا�ک  ڈان ہالک �يا گيا تھا۔ ا�ک رفیق اكر �

اٹھائے �ا� � قبل � دنوں م� انہ� � سکىت �۔ �ر�س فاؤنڈ�شن � بتا� کہ �رہمىن  اس�ٹوری اس محلے ىك �اص حمرک ہو
 الشاری � ممربوں ىك �انب � دھمکیاں مىل تھ�۔

� کچھ مظاہر�ن � حوا� � لکھا کہ  ڈانا�ک مارچ �ر� نلك �ڑے۔ � احت�اج �ر� � س�يکڑوں حصاىف  �ر ان ىك ہال�ت
ىك وجہ � پولیس اس ىك چھان بني �ر� م� �ارج تھیی۔ جرنلسٹس يونني � بتا� کہ �رہمىن � نزا�ت اس معا� ىك س�ياىس 

 ۔ انھوں � �سامندگان م� بيوی، دو ب�ٹے، اور ا�ک بی� چھوڑی �۔تھا�يا �رس �ک اكم س�ندھی ز�ن � متعدد روز�موں م� کىئ 

 

 � وی 42اجعاز احلق، س�� 
 ، الہور2010مىئ،  28
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�کنیشني حق �و مسمل سالہ  42� وی �  42مقامی الہور �يبل اس�ٹیشن س�� � ان�ويوز � مطابق،  CPJاخباری بيا�ت اور 

 ۔تھا ہالک �رد� گيا� دوران محلہ � �ائے وقوعہ �ر اكم امحدی مس�د �ر مسلح اقليت ىك 

� وی � رفقائے اكر  42حق �ائے وقوعہ � جو ان � �ڑوس م� ہی تھا س�يل فون ىك معرفت الئيو رپورٹنگ �ر ر� ت�۔ س�� 
تھا کہ اس �گڑے � دوران مہلک � بتا� کہ انہ� جو گولياں لگی تھ� ان ىك آٓواز ہوا م� بھیی س�ىن �اسکىت تھیی۔ يہ واحض نہ� 

جبکہ پولیس اور تھا بندوق �رداروں اور خود �ش مبباروں � مس�د �ر محلہ �رد�  مسلامن، جس م� س�ىن �الىئ تھ�گولياں �س � 
 فو� گروپ ان � ساتھ جنگ بندی م� شامل ت�۔

۔ پا�س�تان فیڈرل يونني � ی، ا�ک بی� اور ا�ک ب�ٹے �و چھوڑاپا�س�تاىن میڈ� رپورٹوں اك کہنا � کہ حق � ا� �سامندگان م� بيو
 اكم �ر ر� ت�۔� �  42آٓف جرنلسٹس � مطابق، آٓٹھ سالہ جتر���امل، وە پچ�لے تني سالوں � س�� 

م�  حمارصےاس وا� يہ مس�د اس دن محلے ىك زد م� آٓ� واىل دو امحدی مس�دوں م� � ا�ک تھیی۔ کىئ �نٹوں �ک �لنے 
 ىك الئيو رپورٹنگ ىك تھیی۔واقعے � اس  چینلوںنيوز � گئے ت�۔ پا�س�تان � بہت  � ز�دە افراد ہالک ہو 90

 

 وی� سامء اجعاز رائے �ىن، 
 ، �وئٹہ2010س�مترب،  6
 

ىل �ری م� لگنے وا� مقامی اور بني �قومی اخباری رپورٹوں � مطابق، �ميرامني رائے �ىن ىك موت ا�ک فو� ہسپتال م� اس گو
 �ا� واىل ا�ک ريىل ىك �ورجي � وقت ہوئے زمخوں � سبب ہوىئ جس اك شاكر وە تني دن پ� �وئٹہ م� �شدد ىك شلك اختيار �ر

 ۔ت�

 ، جس � گوىلت� اخباری رپورٹوں م� بتا� گيا کہ ا�ک خود�ش مببار � ش�يعوں � ا�ک مظاہرے م� ڈيٹوني� � دھام� ��ے
، جس م� متعدد ت� افراد زمخی ہوگئے 200اور �وىئ ہالک � ز�دە افراد  70�ری اور د�گر �شدد ىك حتر�ک مىل اور اس م� 

د�گر حصاىف بھیی شامل ت�۔ مقامی اخباری رپورٹوں � بتا� کہ طالبان اور لشکر �نگوی دونوں � ہی اس مبباری ىك ذمہ داری 
۔ کچھ اخباری رپورٹوں � اس �شدد اك سلسلہ بعد تھیی�ر ہو� وا� �اليہ دھام�وں اك ا�ک سلسلہ قبول ىك، جو ش�يعہ اج��ات 

 جوڑا۔بھیی ازاں �ق�ندە مظاہر�ن �ر ہو� وا� �وئٹہ مب دھام� � 

چھ حصاىف  اكم �ر� وا� ا�ک ڈرائيور محمد رسور بھیی اس محلے م� ہالک ہوگئے ت�۔ زمخی ہو� والوں م�� آٓج � وی � 
 شامل ت�۔ رائے �ىن شادی شدە ت� اور ان � دو ب� ہ�۔

نواب اسمل  منس� چیفمشتبہ افراد �و حراست م� ليا اور بلوچس�تان �  20ىك رپورٹ � مطابق، پولیس � ا�کسپر�س �ريبیون 
نيوز ڈا�رک�، زاہد حسني � � � وی ء سام ىك۔ا�ک �دالىت �ريبیونل ىك �شکیل � رائے �ىن � محلے ىك چھان بني �ر� � 

 تھا۔�ک �ىس بھیی مشتبہ فرد �و جمرم قرار نہ� د� گيا  2013مطابق، فروری 

 

 مرشقاور  اوصافمرصی �ان، 
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 ، ہنگو2010س�مترب  14
 

وىس ا�شن � اخباری رپورٹوں اور پا�س�تان فیڈرل يونني آٓف جرنلسٹس � مطابق، اخبار � ا�ک رپور�ر اور مقامی جرنلسٹس ا�س
جب وە افغا�س�تان ىك رس�د � قريب ہنگو م� �ر�س لكب ىك عامرت م� دا�ل ہو کىئ گولياں ماری گئ� صدر، �ان �و اس وقت 

� نيوز ايڈي� ، شاہد صا�ر � بتا� کہ دو � اس � ز�دە محلہ آٓور واحض طور�ر ان �  اوصافر� ت�۔ اردو ز�ن � روز�مہ 
 ت لگائے ہوئے ت�۔انتظار م� �ا

�  مرشق، اور اوصافىك صو�ىئ را�دھاىن، �شاور � شائع ہو� وا� اردو ز�ن � روز�مہ اخبار صو� �ان خیرب پختوخنواە 
 رپور�ر ت�۔ �ان ہنگو يونني آٓف جرنلسٹس � صدر بھیی ت�۔

کیاں مىل تھ�۔ پا�س�تان فیڈرل يونني آٓف � رپورٹ دی کہ �ان �و جنگجو تنظميوں � دھم  ڈانانگر�زی ز�ن � روز�مہ 
� اپىن پیشے ورانہ زندگی � انھوں سال � ز�دە عر� � حصافت � پیشے � وا�س�تہ ت�،  20جرنلسٹس � مطابق، �ان 
 ۔ انہوں � ا� �سامندگان م� بيوی، چھ ب�ٹے اور پا� بيٹیاں چھوڑ�ں۔تھیی رپورٹنگ ىك� دوران متعدد اخبارات � 

 

 عبد الوہاب، ا�کسپر�س نيوز
 �رو�ز �ان، وقت � وی

 ، �ال�ىئ2010 دمسرب 6
 

 50بني �قوامی اخباری رپورٹوں � مطابق، وہاب اور �ان مہمند قبائىل ضلع م� دوہرے خود�ش مب محلے م� ہالک ہو� وا� 
 افراد م� شامل ت�۔

�راہوں اور حکومت � اہلاكروں � مابني ا�ک میٹنگ ىك �ورجي �ر ر� ت� يہ حصاىف �ال� � انتظامی مرکز �ال�ىئ م� قبائىل رس 
۔ اخباری رپورٹوں اك کہنا تھا کہ يہ میٹنگ طالبان خمالف د�ےکہ پولیس ىك وردی پ� دو خود�ش مبباروں � ڈيٹوني� � دھام� �ر 

�ر�س � کہا کہ پا�س�تاىن طالبان گروپ � ۔ فرا�سطلب ىك گىئ تھیی۔ اجينىس� ىك �شکیل �ر گفتگو �ر� � دس�تے  جنگجوا�ک 
 گئے۔ � ز�دە افراد زمخی ہو 100اس محلےىك ذمہ داری ىل، جس م� 

 حیثیت � اكم �ر� ت�۔ىك حصاىف �ميرامني اور رپور�ر دونوں يہ 

 
 وىل �ان ��ر، جیو � وی

 ، �را�ی2011جنوری  13
  

� �ر د�ک� �ا� وا� �رشيہ جیو � وی �ر گروہی �شدد � تعلق � ان ىك �و ملک � سب � وس�يع پ� سالہ ��ر28 
مك از مك �و بتا� کہ  CPJدی گىئ تھیی۔ جیو � وی � منيجنگ ڈا�رک� اظہر عباس �  بعد گوىل مار اس�ٹوری �رش ہو� � فوراً 

ان � رس م� �ار اور روک �ر �و   گاڈیىك  ب� اس حصاىف 9:20دو محلہ آٓوروں � �را�ی � لياقت آٓ�د �ال� م� رات � 
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� بتا�کہ گولياں �رسا� � پ� ا�ک محلہ آٓور � ��ر � خمترص ىس �ت گواہوں کہ � کہا گردن م� ا�ک گوىل ماری۔ عباس 
 ۔تھیی ىك

مشتبہ افراد شامل ہ�۔ پولیس � ا�ريل م�، پولیس � پا� لوگوں ىك گرفتاری اك ا�الن �يا اور کہا کہ اس م� �ڑے پ���ر مزيد 

گئے بيان ىك بنیاد �ر پولیس � مت�دە د�ے ذر�عے قتل � اس پالٹ م� ملوث ت�۔ مشتبہ افراد � افراد  17�ر مك از مك  بتا�کہ لك مال
 ، جو پا�س�تان ىك تیرسی سب � �ڑی س�ياىس جامعت � اور جس �و يہاں ىك سب �ذر�عے �  MQM قومی موومنٹ، �

ز�دە �ا�ر س�يکولر س�ياىس تنظمي خیال �يا �ا� �، يہ پالٹ تيار ��ے �ا� ىك �ت کہیی۔ ا�ک جوائنٹ انوس�� گیشن ٹمي ىك رپورٹ 
� اكرندے، آٓ�ا مرتىض � د� تھا۔ س�ندھ � وز�ر دا�لہ، ذو الفقار  MQMم� کہا گيا کہ اس ہال�ت اك حمك جنوىب افريقہ م� مقمي 

 � اكرندے ذمہ دار ہ�۔ MQM � اس ہال�ت � مرزا � اس وقت �ت �ر� ہوئے کہا تھا کہ 

ا�ز قبضے � مقامی حصافیوں اك ماننا � کہ س�ياىس �ر�ری ىك جنگ، اغوا �رائے �وان، اہداىف قتل، جبىل ىك چوری اور اراىض �ر ��
 متعلق ��ر ىك اش�تعال انگزي رپورٹنگ � اس ہال�ت �و حتر�ک مىل۔

 
د� گيا تھا۔ ان م� پولیس اك  قتل �ربھیی � تعلق رک�نے وا� متعدد افراد �و  تفتیش��ے �ا� � بعد وا� ہفتوں م� � قتل ��ر 

ا�ک اك�سٹبل، آٓصف رفیق اس وقت  �ان م� یی شامل ت�۔ ا�ک خمرب، دو پولیس اك�سٹبل، اور ا�ک تفتیشی افرس � بھاىئ بھ 
نومرب  10تھیی۔ ىك ش�ناخت ىك تھا جب ��ر �و قتل �يا گيا تھا اور اس � يہ پالٹ تيار �ر� والوں ىك گاڑی  موجود �ائے وقوعہ �ر

 وا�د گواە تھا، �را�ی � سوجلر � �ا� و�اك �و مو�رسائيلك �ر سوار دو بندوق �رداروں � حیدر �ىل �و، جو اس مقد�  2012
 �ا� و� تھا۔� مار ڈ�۔ وە دو دن بعد �دالت م� گواہی د�نے � قريب �زار �ال� م� اس � �ر � 

 
 اكم �و ان�و بتا� کہ انہ� دھمکی دی گىئ اور پھر  CPJ � —محمد �ان �ر�رو اور مبرش مرزا  —اس مقد� � اصل �روس�يکیو�ر

 گئے۔�وچ �ر � اواخر م� ملک �  2011۔ وە  گيا د� ناكل �
 

 مرشقنرص هللا �ان آٓفريدی، پا�س�تان ٹيىل و�ژن اور 
 ، �شاور2011مىئ  10

 
� رپور�ر آٓفريدی اس وقت ہالک  مرشقمقامی اور بني �قوامی اخباری رپورٹوں � مطابق، پا�س�تان ٹيىل و�ژن اور مقامی اخبار 

اخباری رپورٹوں م� بتا� گيا کہ گاڑی م� آفريدی � آ� ہی گاڑی  ۔ مب � اڑاىئ گىئ ر �شاور شہر م� اكان ىك جب ہو گئے ت� 
 �و جو �ىن آ�دی وا� �زار م� کھڑی تھیی، رميوٹ � ذر�عے دھامکہ �ر � اڑا� گيا تھا۔

پيچھا جرنلسٹس � صدر بھیی ت�، جنگجو گروپوں � پا�س�تان فیڈرل يونني آٓف جرنلسٹس � بتا� کہ آٓفريدی جو �رائبل يونني آٓف 

 گئے ت�۔منتقل ہو �شاور  چھڑا� � �

�معلوم محلہ  وفاىق طور �ر ز�ر انتظام قبائىل �ال� م� خیرب اجينىس � اصل شہر �را م�� ە  بتا��  CPJم�،  2006مىئ 
�الئے �ا� وا� ذر�عے آٓفريدی �و اسالمی جنگجو تنظمي لشکر اسالم � ۔ ت� آٓفريدی � �ر �ر دو ہينڈ گرينیڈ پھينکے آٓوروں � 

ا�ک �ري قانوىن ريڈيو اس�ٹیشن �ر �اری �ردە موت ىك دھمکی اك �شانہ بنا� گيا تھا۔ يہ دھمکی آٓفريدی ىك اس رپورٹ � بعد دی گىئ 
 لشکر اسالم � ذمہ دار ہو� اك ش�بہہ �۔ ،اپريا مل�ی س�پاہی زمخی ہوگيا تھا�ک جس م� � تھیی کہ حاكم �و ا�ک محلے� 
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�ا� ىك اس ىك د�ے دھمکی �  وںکہ وہاں � اہلاكر اس اك کہنا تھا ليکن تھا اس محلے � بعد وە حصاىف اسالم آٓ�د منتقل ہوگيا 
�  2007ليکن ۔ ت� گئے حیات آٓ�د م� منتقل ہوا�ک ممتل �ال�  ۔ اس � بعد وە �شاور � دی گىئ�ر توجہ نہ� شاكيتوں 
 حیات آٓ�د م� واقع ان � �ر �ر گرينیڈ پھينکے گئے۔ اس محلے م� �وىئ زمخی نہ� ہوا تھا۔ وسط م�

ا�ک مشہور، س�ينرئ خشص ت�۔ رفقائے اكر، آفريدی افغان رس�د � قريب خطر�ک �القوں م� آٓ�س م� مربوط حصاىف �رادری م� 
ں مسيت، س�يکڑوں افراد ان ىك جتہزي و �کفني م� رش�ک ہوئے۔ اس معا� م� �وىئ گرفتاری معل س�ياىس رہ�ؤں، اور قبائىل �زرگو

 م� نہ� آٓىئ تھیی۔

 
 ا�ش�يا ٹامئز آٓن ال�نسلمي شہزاد، 

 ، منڈی بہاؤ ا��ن2011مىئ  30�  29
 

ان ىك  ہو گئے ت�۔الپتا مىئ �و  29 � بعد شہزاد القا�دە اور پا�س�تاىن حبريہ � بيچ مبينہ تعلقات � �رے م� حتر�ر �ر�سالہ  40
مىئ �و مىل  31منڈی بہاؤ ا��ن � قريب قصبہ م�  نہردور ا�ک لكو می�)  120میل ( 75الش را�دھاىن اسالم آٓ�د � قريب 

� رفقائے اكر  � �شا�ت نظر آٓر� ت�۔ انہوںد�نے تھیی۔ ان � دوس�توں � بتا� کہ الش �ر چہرے اور گردن � آٓس پاس اذيت 
 ۔تھ�رہی مل ىك �انب � دھمکیاں اہلاكروں کہ انہ� �اليہ مہينوں م� انٹلي�نس �  �و بتا� تھا

�ارض نہ ہوپا� � بعد ان ىك گمشدگی ىك رپورٹ درج � اسالم آٓ�د م� ٹيىل و�ژن �ر پیش ہو� وا� ا�ک پینل مباحثہ � 
 22ا� �اليہ مضمون �ر گفتگو �ر� وا� ت� جس م� انہوں � رپورٹ دی تھیی کہ  ��  نا�ش�يا ٹامئز آٓن ال��راىئ گىئ تھیی۔ وە 

پا�س�تاىن حبريہ م� �س پیٹھ بنا ل� وا� القا�دە اك �نٹے �ک �لنے وا� آٓ�ر�شن � �س �شت  17مىئ �و �را�ی � حبری بیس �ر 
ب فوج � س�يکیور� اہلاكروں � جنگجو گروپوں � تعلق رک�نے � ش�ب� م� ہاتھ تھا۔ انہوں � بتا� کہ يہ محلہ اس وقت �يا گيا ج

�ا� � د�ے مار  ذر�عے�ن الدن �و امر�کہ � اسامہ مىئ �و  2۔ تھا د� حبريہ � اہلاكروں � ا�ک گروپ �و رہا �ر� � اناكر �ر
اور  � اوائل م�، �را�ی م�، جو ا�ک �ڑا سا�ىل شہر � تھا۔ مىئ�ڑا رشمناک  �بعد ہو� و� يہ محلہ پا�س�تاىن فوج �  فوراً 

 اڑا دی گىئ تھ�۔رنگروٹوں �و � �ر آٓ� واىل حبريہ ىك تني �س�  ذر�عےجہاں حبريہ اك صدر دفرت واقع � رميوٹ کن�ول آٓالت � 

 ىئ تھیی۔ہو کچھ ہی دنوں � بعد منظر �ام �ر آٓ� �� �می ان ىك کتاب  ان سائڈ طالبان اينڈ القا�دەشہزاد ىك موت بھیی 

س�يکیور� � حساس معامالت �ر رپورٹنگ ذر�عے انٹلي�نس اجينٹوں � انھ� کہ ک� ر� ت� مہينوں �ک وە حصاىف دوس�توں � 

و بتا� م�، شہزاد � پا�س�تان � ہيومن رائٹس واچ � حمقق، �ىل د�ن حسن � 2010۔ اکتو�ر تھیی بند �رد�نے ىك تنبیہ ىك �ا رہی 
ذر�عے انھ� کہ راولپنڈی م� ان�رسو� انٹلي�نس ڈا�رکٹوريٹ � صدر دفا�ر م� ہو� واىل ا�ک میٹنگ م� رس�ردە اہلاكر � تھا 

 دھمکی دی گىئ تھیی۔

 ہيومن رائٹس واچ ىك رپورٹ � مطابق، حسن � بتا� کہ شہزاد � انہ� اس میٹنگ ىك وضاحت �ر مش�متل ا�ک نوٹ بھي�ا تھا
کہ "شايد مس�تقبل م� مريے � مريے اہل �انہ � ساتھ �وىئ معاملہ پیش آٓ�ائے"۔ آٓل پا�س�تان نيوز پيپرز سوسائ� � صدر اور 

 پيغام مال تھا۔اىس طرح اك اىس وقت انہ� بھیی  شہزاد � سابق آٓجر، محيد ہارون � بتا� کہ تقريباً 
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کہ امر�کی اہلاكروں � پاس معترب انٹلي�نس تھیی جس � پتہ �ال کہ تھیی ىك  رپورٹ پیشدی نيو �رک ٹامئز � م�، 2011جوالىئ 
م� يہ نتیجہ ا�ذ �يا کہ  2012ذمہ دار �۔ پا�س�تان ىك رساكری مكیشن انکوا�ری � جنوری � آٓىئ ا�س آٓىئ ہی شہزاد � قتل � 

 نقید ىك گىئ تھیی �يونکہ اس م� معتربيت اك فقدان تھا۔مر�کبني جرم �معلوم ت�، اور يہ نتیجہ ا�ساتھا جس ىك وس�يع پ�� �ر ت 

 
 اخبار خیرباسفند �ر �ان، 

 ، �شاور2011جون 11
 دی نيوزشفیع هللا �ان، 

 ، واە کنٹومننٹ2011جون،  17
  

�دە جس م� تني درجن � زتھیی �می اخبار � رپور�ر، اسفند �ر �ان ىك موت ا�ک دوہرے مب دھام� م� ہوىئ  اخبار خیرب
م� ز�ر �ربیت رپور�ر شفیع هللا �ان، اس محلے م� �ری طرح � �ل �ا� اور مب  دی نيوز۔ روز�مہ گىئ تھ�افراد ىك �ان� �ىل 

 گئے ت�۔ ۔ د�گر سات حصاىف بھیی زمخی ہوت� � ہو� وا� زمخوں � سبب چھ دن � بعد وفات پا گئے�کڑوں � 

� چھوٹا دھامکہ ا�ک �زار م� ہوا تھا، جہاں اس اس�ٹوری ىك �ورجي �  ں � مطابق، پہالاخباری رپورٹوں اور مقامی حصافیو
۔ دورسا، قدرے �ڑا دھامکہ جو بديہیی طور �ر خود �ش مب تھا، بھ� �ڑھ تھیی حصافیوں مسيت، لوگوں ىك ا�ک �ڑی بھ� اکٹھیی ہوگىئ

 �ا� � بعد ہوا۔

اور جہاں �ڑی �ڑی پا�س�تاىن میڈ� تنظميوں اك مرکز � فو� سہوليات جو م� ہوا  ا�ک ا� �ال� يہ محلہ س�� س�ن� � قريب
� دفا�ر ہ�۔ فوری طور �ر �ىس بھیی گروپ � ان مب دھام�وں ىك ذمہ داری قبول نہ� ىك، اور يہ واحض نہ� تھا کہ آٓ� حصافیوں � 

 ۔ فو� اہلاكروں �و �شانہ بنا� گيا تھا

 
 سٹلندن پو فیصل قر�شی، 

 ، الہور2011اکتو�ر  7
 

ايڈي�، سالہ 31 �  دی لندن پوسٹرپورٹ � مطابق، س�ياىس �ربوں ىك ويب سائٹ  ىكدی ا�کسپر�س �ريبیون پا�س�تاىن روز�مہ 
ان ىك   ب� رات �و 2زاہد �و قريب  ،حصاىف � �ر � �ہر خون � دھ�ے نظر آٓ� � بعد ان � بھاىئان قر�شی � اہل �انہ �و 

� �شا�ت نظر آٓ د�نے � بتا� کہ پولیس ىك رپورٹوں م� بتا� گيا کہ قر�شی ىك الش �ر اذيت  دی ا�کسپر�س �ريبیونمىل تھیی۔ ش ال
 تھا۔اك گال کٹا ہوا ان  ر� ت�، نزي 

۔ � گئے ت�ون بھیی حصاىف اك ليپ ٹاپ اور ٹيليفقاتل ان �و بتا� کہ  CPJدورسے بھاىئ شاہد، جو لندن م� ر� ہ�، انہوں � 
�و بتا� کہ وە اور ان � بھاىئ �و ا� لوگوں ىك  CPJلک�تے ہ�، � ىك ويب سائٹ �  لندن پوسٹشاہد قر�شی � جو خود بھیی 
دی لندن ۔ تھا  �يا � تعلق ہو� اك دعویٰ  MQMجنہوں � مت�دە قومی موومنٹ، � تھ�  مىل�انب � موت ىك دھمکیاں 

خمالف � بطور �ا� �ا� �، پار� � �ال وطن قائد الطاف حسني � او�ر سلسلہ وار  MQMڑے پ�� �ر �، جو �پوسٹ 
 تنقیدی اس�ٹور�ز پیش ىك تھ�۔
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اور ماىل  م� قر�شی � �پن � دوست فیصل محيد �و گرفتار �يا 2011مقامی اخباری رپورٹوں � مطابق، پولیس � دمسرب 
تفتیشی پیش �ردە ا�ک  ذر�عے� وی � سامء �ک محيد حتويل ز�ر التواء سامعت م� ر�۔  2013فروری  ۔تھیی حمراكت ىك �ت کہیی

 اور محيد � مبينہ �ردار �ر ش�ب� اك اظہار �يا گيا۔ت� م� پولیس ىك تفتیش � �رے م� متعدد سو�ت اٹھائے گئے  ڈا�يومن�ی

 

 ڈيىل ٹاور�اويد نصري رند، 
 ، خضدر2011نومرب 

 
نومرب �و خضدر م� مىل تھیی۔ مقامی  5اخباری رپورٹوں � مطابق رند ىك الش ان � اغوا ��ے �ا� � قريب دو مہ� � بعد، 

د�نے اذيت �ر  اخباری میڈ� رپورٹوں � مطابق، اس حصاىف � رس اورس�نے م� متعدد گولياں پيوست ىك گىئ تھ� اور ان ىك الش
 آٓر� ت�۔ يہ ہال�ت بظاہر ان ىك الش ملنے � �ني قبل ہوىئ تھیی۔نظر بھیی � متعدد �شا�ت 

س�مترب �و جنوىب بلوچس�تان صو� م� ان � آٓ�ىئ �ر � اغوا  11� ايڈي� اور اكمل نگار، رند �و  ڈيىل ٹاوراردو ز�ن � روز�مہ 

�ا� �ا� تھا۔ اخباری رپورٹوں � � �ورجي � مت�ارب گروپوں اور حکومت � مابني بہت سارے �گڑوں  ڈيىل ٹاور�يا گيا تھا۔ 
 م� بتا� گيا کہ رند بھیی �ال�دگی �س�ند بلوچ نیش�نل موومنٹ � ا�ک رسگرم اكر�ن ت�۔

بلوچس�تان يونني آٓف جرنلسٹس � رند � اغوا اور قتل � واقعے ىك مذمت �ر�ہوئے حکومت � مطالبہ �يا کہ اس محلے ىك �ا� 
 سطحی مكي� قامئ ىك �ائے۔ �ىس بھیی گروپ � اس ہال�ت ىك ذمہ داری قبول نہ� ىك۔ ا�ىلٰ  ا�ک ��ڑ�ل � 

 

 ، ديوا ريڈيو�اطفمکرم �ان 

 شب قدر م� 2012جنوری 17 

امر�کی حکومت � ماىل تعاون � �لنے وا� وا�س آٓف امر�کہ ىك �ش�تو رسوس � �مہ نگار �اطف �و دو بندوق �رداروں � 

پولیس � �مہ نگاروں �و بتا� کہ مغرب ىك مناز � دوران محلہ آٓوروں �  م� واقع شب قدر مس�د م� ہالک �رد�۔شامىل �شاور 

�اطف �و کىئ گولياں مار�ں اور پھر مو�ر سائيلكوں � فرار ہوگئے۔ �اطف �شاور � ليڈی ريڈنگ ہسپتال م� ا� زمخوں ىك �ب 

 امام بھیی زمخی ہوگئے ت�۔  مس�د � نہ ال�ر �ل ��۔ اس محلے م�

طالبان � �رجامن � متعدد اخباری اداروں �و اس ہال�ت ىك ذمہ داری ل� � �ر ے م� بتا�۔ احسان هللا احسان � ا�سوىش 

ٹنگ بند نہ� � رپور انھوں، ليکن د�ںايٹیڈ �ر�س �و بتا� کہ �اطف �و کىئ �ر  تنبیہ ىك گىئ تھیی " کہ طالبان خمالف رپورٹنگ بند �ر 

 ۔"پہن�ىك۔ آٓخراكر وە ا� اجنام �و 

CPJ  متعدد ذرائع � بتا� کہ انہ� اس �ت �ر ش�بہہ � کہ �اطف �و طالبان � حمك �ر � عوامی طور �ر بيان ىك �ا� واىل �

�د � قريب ساللہ م� پا�س�تاىن وجہ � سبب ہالک �يا گيا تھا۔ �اطف � دوس�توں اور رش�تہ داروں �و بتا� تھا کہ افغا�س�تان ىك رس 

بعد ہی ا� فوج اور فورًا � محلے ىك �ورنگ �  2011نومرب ذر�عے فو� چیک پوس�ٹوں �ر امر�کہ ىك ز�ر قیادت �ٹو افواج � 
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یی۔ انٹىل �نس اہلاكروں ىك �انب � دھمکیاں ملنا رشوع ہو گىئ تھ�۔ اس محلے م� چوبیس پا�س�تاىن س�پاہيوں ىك موت ہوگىئ تھ 

، تھا �اطف � اس محلے � تعلق � ديوا ريڈيو �يلئے رپورٹ� پیش ىك تھ� اور دو ر� کہیی �ا� واىل �ت چیت م� حصہ ليا

 جس اك اس�ٹیشن � اس�ٹوڈيو حصافیوں � ساتھ رواں تبادلہ �يا �ا� �۔

ىك تھیی جن اك کہنا تھا کہ طالبان ىك ا�ک مكني �اطف � مقامی �ش�ندوں � �ت �و بتا� کہ  CPJقبائىل �ال� � ا�ک حصاىف � 

فو� چو�يوں � طالبان ىك قربت انتہاىئ حساس معلومات تھیی  گاە فو� چیک پوسٹس � حمض دو لكو می� � فاصلے �ر �۔

�و بتا� کہ خصوىص  CPJ�يونکہ شايد اىس � امر�کی محلے �يلئے جواز فراہم �يا تھا۔ امر�کی قومی سالمىت �و�سل � ا�ک اہلاكر � 

 ۔تھیی � بعد محلے ىك رشو�ات ىك ملنےافواج ىك ٹمي � پا�س�تاىن چیک پوسٹس � �ال� � گوىل �ری 

ديوا ريڈيو � بتا� کہ �اطف ىك رپورٹوں � اس �ال� اك جغرافیہ بيان �يا تھا ليکن اس م� طالبان اك ذ�ر نہ� تھا۔ ديوا � اس 
� �ر �ر اس�تفسار �ر� �ر بھیی �وىئ جواب نہ� د� کہ �اطف � ساتھ ان � دو  CPJمتعلق  �بت معلومات طلب �ر� �

ر� تبادلوں � دوران اس�ٹیشن � اس�ٹوڈيو حصافیوں � �يا کہا تھا۔ ديوا � بتا� کہ �اطف ىك رپورٹوں اك �وىئ آٓراكئيو دستیاب 
� بتا� کہ ا�سا ما� �ا�� کہ اس قتل � پي� ان� رسو� انٹىل �نس � متعدد ذرائع  CPJم�  امد�کہنہ� �۔ پا�س�تان اور 

 � ڈا�ر�ک� اك ہاتھ �۔ ا�ک پا�س�تاىن س�يکیور� اہلاكر � کہا کہ يہ قیاس � بنیاد �۔

 

 رزاق گل، ا�کسپر�س نيوز � وی
 ، �ربت2012مىئ  19

 
س�ينرئ سالہ  35ا�ک  ر، �ربت م� ا�کسپر�س نيوز � وی �اخباری رپورٹوں � مطابق، بلوچس�تان � �يچ ضلع � ا�ک شہ

مىئ ىك شام �و ان � �ر � پاس � اغوا �رليا گيا تھا۔ ان � اہل �انہ � مقامی حصافیوں �و بتا� کہ ان ىك  18رپور�ر، گل �و 
 �ا� اك اشارە د� ت�۔د�ے الش ا� دن مىل تھیی جس �ر بليٹ � متعدد زمخ اور ا� �شا�ت ت� جو انہ� اذيت 

اخباری رپورٹوں � مطابق، گل ا�ک قومیت �رست س�ياىس تنظمي بلوچ نیش�نل موومنٹ � ممرب، اور�ر�س لكب آٓف �ربت � 
سکري�ی ت�۔ لكب � ان � رفقائے اكر � ا�کسپر�س نيوز � وی �و بتا� کہ گل � �وىئ دھمکی ملنے اك ذ�ر نہ� �يا تھا۔ �ىس بھیی 

 � ان ىك موت ىك ذمہ داری قبول نہ� ىك ۔ گروپ

 

 عبد القادر �ا� زىئ، واش � وی
 ، �وئٹہ2012مىئ 28

 
� مطابق مسلح افراد � مڈل اسکول � ا�ک ہيڈماس� �و جو بلو�ی ز�ن � ا�ک �رائيوٹ � وی  مقامی اخباری رپورٹوں

ورٹوں م� بتا� گيا کہ حصاىف �و ہسپتال � �ا� گيا جہاں ان ىك دی۔ رپ بھیی اكم �ر� ت�، گوىل مار� چینل، واش � وی � 
 گىئ۔ موت ہو
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وفاىق طور �ر ز�ر  �  �ا� زىئ �و مشىس ايرئ فیلڈ � مسکن، وش�يک ضلع � �س�� �ال� م� ہالک �يا گيا تھا، جو پا�س�تان
 ا�ک بیس � طور �ر اس�تعامل �يا �ا� تھا۔ذر�عے � کہ امر� ��  ڈرون آٓ�ر�ش�نوںانتظام قبائىل �القوں م� جنگجوؤں ىك نگراىن 

انہ� رساكری خمرب قرار د� ہوئے � �می ا�ک مسلح �ال�دگی �س�ند گروپ بلوچ لرب�شن فرنٹ  �ا� زىئ ىك موت � دو دن بعد
سم ىك دھمکیوں ىك �اناكری �الف �ىس ق �ا� زىئ �  �و ان حصاىف � رفقائے اكر � بتا� کہ ۔اس ہال�ت ىك ذمہ داری قبول ىك

 نہ� تھیی۔

بلوچس�تان يونني آٓف جرنلسٹس � اس ہال�ت � �الف مظاہرە �ر� ہوئے ا�ک بيان �اری �يا اور سپرمي �ورٹ و بلوچس�تان ہاىئ 
 ۔ىكپا� ىك اپيل  تعداد �ر قابوہوىئ �ورٹ � حصافیوں �و ملنے واىل دھمکیوں ىك �ڑھىت 

 
 ٹيىل و�ژنعبد احلق بلوچ، اے آٓر واىئ 

 ، خضدر2012س�مترب  29
  

�معلوم محلہ آٓوروں � حق �و اس وقت گوىل مار دی جب وە صوبۂ بلوچس�تان � خضدر شہر م� واقع خضدر �ر�س لكب � 
 ر� ت�۔ حق �ر�س لكب � سکري�ی �رنل اور ا�ک طويل عر� � اے آٓر واىئ ٹيىل و�ژن � مقامی �مہ نگار ت�۔ نلك �ر �ا

پا�س�تان  ليکن ا�ک مشہور دھمکی ملنے ىك �اناكری نہ� تھییتئ� �ىس قسم ىك � حق اس �و واىئ ٹيىل و�ژن � بتا� کہ اے آٓر 
 BMDA � ،The Armed Baluchحصاىف �و بلوچ مسلح دفاع آٓرمی (ان کہ تھا حصاىف، �امد مري � حق ىك وفات � بعد لکھا 

Defense یاں مىل تھ� اور ��ٓخر م� دھمک  2011) ىك �انب � نومربBMDA  � اری �ردە ہٹ لسٹ م� ذر�عے � �رجامن�
 انہ� �مزد �يا گيا تھا۔

م� ممنوعہ گروپوں � اخباری �ورجي �ر بلوچس�تان ہاىئ �ورٹ � پابندی لگا� � بعد �ر�س � ساتھ پيدا شدە تناؤ  2011اکتو�ر 
 ىك رپورٹنگ نہ �ر� �ر مقامی حصافیوں �و دھمکیاں دينا رشوع �رد�۔آ�ر�شن جنگی ممنوعہ گروپوں � ا� کچھ ۔ تھا �ڑھ گيا

د� کہ انہ� اس وجہ �  وس�يع پ�� ىك ان يقني دہانيوں �ر گفتگو �ر� � اناكر �رذر�عے حق � اہل �انہ � ان � رفقائے اكر � 
سپرمي �ورٹ ىك �وئٹہ بینچ � سامنے مقدمات �و پیش � ا�س�تان کہ وە پتھ� گيا کہ س�يکیور� فورسزي اس �ت � �الں �يا ہالک 

�  100�ر� م� گمشدە بلوچیوں � �اندانوں � ساتھ اكم �ر ر� ت�۔ حق ىك وفات � وقت، �دالت م� بلوچس�تان م� 
 تعلق خضدر � تھا۔ اك 19ز�دە گمشدە افراد � متعلق سامعت �ل رہی تھیی۔ ان مقدمات م� 

 

 مہرانکھانڈ، دھرىت ٹيىل و�ژن نیٹ ورک اور مش�تاق 
 ، �ري پور2012اکتو�ر  7
 

ىك گىئ فا�رنگ م� ہالک ہو� ذر�عے  کھانڈ صوبہ س�ندھ � �ري پور م� پا�س�تان پیپلز پار� ىك ريىل �ر بندوق �رداروں �سالہ  35
ٹيىل و�ژن نیٹ ورک � رپور�ر ت� اور پا� سال  سالہ جتر� � �امل حصاىف، کھانڈ دھرىت 10ت�۔ ا�ک وا� چھ افراد م� � 

 بھیی اكم �يا تھا۔� �  مہران�ک �ري پور �ر�س لكب � صدر ر� ت�۔ انہوں � حیدرآٓ�د م� س�ندھی ز�ن � ا�ک اخبار 
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بہ افراد �و گرفتار �يا۔ �معلوم مشت  10اور مارے کہ اس گوىل �ری � بعد پولیس � رات بھر چھا�  بتا� گيااخباری رپورٹوں م� 
�و  �انداىن تنازعہ� اخباروں � اس گوىل �ری � خمتلف حمراكت ىك رپورٹ� پیش ک�۔ تفتیش اكروں � پ� تو اس محلے � 

 مورد الزام قرار د�؛ جیو � وی � يہ رپورٹ پیش ىك کہ ريىل م� دو مت�ارب گروپوں � مابني �گڑے � بعد گوىل �ری اك يہ
 ۔تھا معاملہ پیش آٓ�

ان �  � بعد ےجناز� کھانڈ � �سامندگان م� دو بيو�ں اور کىئ ب� چھوڑے۔ �ري پور � قريب ان � آٓ�ىئ گاؤں م� ان 
�يا، اور ا� شہريوں ىك حفاظت �ر� م� حکومت ىك �اكمی � مظاہرە رفقائے اكر اور دوس�توں � �ري پور �ر�س لكب � سامنے 

 احت�اج �يا۔�الف 

 

 انت�اب� وی اور نيوز رمحت هللا �ابد، دنيا 
 ، پنجگوڑ2012نومرب  18

لكو می�) دور ، پنجگوڑ ضلع م� مو�ر سائيلك �ر سوار �معلوم بندوق �رداروں � �ىئ ىك داكن �ر  600میل ( 375�وئٹہ � قريب 
ا�ک �رنل � اردو ز�ن � ا�ک � وی چینل دنيا نيوز �  د�۔ �ابد � �ربوں اور �االت �ارضە � متعلق �ابد �و ہالک �ر

 ۔تھا بھیی اكم �يا� �  انت�اباور انہوں � اردو ز�ن � روز�مہ اخبار تھا  �ک اكم �يا سالاسا�مننٹ رپور�ر ىك حیثیت � کىئ 

� يہ بھیی  PPF۔  لگی �ر رس ن �ا ا�ک � م� گولياں ماری گىئ تھ� جس چھ �و � مطابق، �ابد پا�س�تان �ر�س فاؤنڈ�شن
� صدر �یىس �ر�ن � بتا� کہ �ابد � اہل �انہ ان ىك موت اك �عث �ن سکنے واىل جرنلٹسٹس رپورٹ دی کہ بلوچس�تان يونني آٓف 

 �ىس ذاىت دمشىن � ال�مل ت�۔

ر� ہوئے کہا کہ بلو�ی حصافیوں �و اكم اسمل رائے �ىن � ا�ک بيان �اری � منس� چیف� مطابق، بلوچس�تان �  اخباری رپورٹوں
م� �ابد � رفقائے اكر � بتا� کہ انہ� يقني � کہ �ابد ىك  PPF"خفیہ ہاتھ" ان � او�ر محلے �ر ر� ہ�۔  ��ر� � روکنے � 

حصافیوں پا�س�تاىن � رپورٹنگ ىك وجہ � ہی انہ� ہالک �يا گيا۔ بلوچس�تان يونني آٓف جرنلسٹس � مقامی اور وفاىق حکومتوں 
 �ر� ىك اپيل ىك۔معامالت ىك طرف توجہ ہوے � �ڑ� ملنے �و دھمکیاں 

 

 امت�قب �ان، 
 ، �را�ی2012 نومرب 22

� فوٹوگرافر، �ان،  امتان�نیش�نل فیڈر�شن آٓف جرنلسٹس اور پا�س�تان فیڈرل يونني آٓف جرنلسٹس � مطابق، اردو ز�ن � اخبار 
 30، جو �را�ی م� ا�ک ش�يعہ مقام � �ہر ہوئے ا�ک دھام� � ہو گىئ� م� آٓ� وا� زمخوں ىك وجہ � ىك موت ا�ک مب دھام

 دھام� ىك �ورجي �ر� وقت ہالک ہوگئے ت�۔ہو� وا� منٹ بعد ہوا تھا۔ انہ� ذرائع � بتا� کہ �ان پ� 
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�يا گيا تھا۔ دورسا ذر�عے دھامکہ رميوٹ کن�ول آٓ� � ڈيٹوني� �  اپولیس � بتا� کہ پہال دھامکہ ا�ک خود�ش محلہ تھا، جبکہ دورس
�و �اكم ، پولیس افرسان، اور مب ائے وقوعہ �ر پہن�نے وا� رپور�رفٹ ىك دوری �ر پھٹا تھا، جس م� � 50مب پ� وا� � قريب 
 ۔ت� گئے ہو زمخی�ر� واىل ٹمي � افراد 

�کرثت اس�تعامل ہو� وا� مقام �ر پ�ٹے ت�؛ ش�يعہ حرضات اسالمی �يلنڈر � پ� مہ�، �  يہ مب ش�يعوں ىك �دگاری تقريب �
 حمرم � مقدس مہ� ىك تقريب اك اہ�م �ر ر� ت�۔

احسان هللا �ىس بھیی گروپ � ان دونوں مب دھام�وں ىك ذمہ داری قبول نہ� ىك، ليکن دھام�وں � دو دن بعد، طالبان � �رجامن 
ار � ز�دە خود�ش مبب 20 �اور بتا� کہ طالبان � ش�يعہ مسلموں �و �شانہ بنا� �  �يافون فرا�س �ر�س �و  حسان � اجينسا

 ہ�۔د�ے  روانہ �ر

 
 م� ہالک ہو� وا� حصاىف: حمرک ىك تصديق نہ� ہوىئ 2003-2012

اس اك �ري واحض �االت م� ہالک ہوئے ت�۔ جہاں �وىئ حمرک �ري واحض ہو، ليکن جو رپورٹ� ہ� �يپسول يہ ان حصافیوں � متعلق 
ان معامالت ىك درجہ بندی "�ري تصديق  CPJوہاں �ر  ، تو ا تھاہو کہ �ىس حصاىف �و اس � اكم ىك وجہ � ہالک �يا گياماكن 

 �رىت� حلاظ � مس�تقل ان ىك درجہ بندی تفتیش معامالت ىك �اری  CPJ�۔ رکھىت �اری تفتیش � اور �رىت شدە" � بطور 
 �۔

  

 محمد اسامعيل
 پا�س�تان �ر�س ان�نیش�نل

 ، اسالم آٓ�د2006نومرب  1
 

� مطابق، پا�س�تان �ر�س ان�نیش�نل � اسالم مظہر عباس � اس وقت � سکري�ی �رنل  جرنلسٹسآٓف پا�س�تان فیڈرل يونني 
کند خست "آٓ�د بيورو چیف، اسامعيل ىك الش اسالم آٓ�د م� ان � �ر � قريب اس �الت م� مىل تھیی کہ ان � رس �و �ىس 

لو� ىك �ىس چھڑ �و شايد کہ اك کہنا تھا ی کہ پولیس تفتیش اكر �زي � ک�ل د� گيا تھا"۔ دی ا�سوىس ايٹڈ �ر�س � اطالع د
 ۔تھا اس�تعامل �يا گياطور �ر ہتھيار � 

 
ا� �ر � نلك ر�  � اسامعيل �و آٓخری �ر پچھىل رات �و اس وقت د�کھا گيا تھا جب وە چہل قدمی � ہو� وا� ريٹا�ر 

وصول �ر� وا� ڈاک� � جرنلسٹس يونني �و بتا� کہ اسامعيل ىك الش در�فت  ت�۔ جب ان ىك الش ہسپتال پہن�اىئ گىئ تو ا�
 چکی �۔ ہو� � چند �نٹے پ� ہی ان ىك موت ہو
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سکىت �۔ انہوں � انہ� بتا� کہ  اسامعيل � اہل �انہ � عباس �و بتا� کہ انہ� اس �ت اك صدمہ � کہ �يا �زي محلے اك حمرک ہو
ىك حتقیق � پتہ �لتا � کہ  CPJعيل �ر محلہ �يا گيا تھا اس وقت ان � پاس معموىل ماليت ىك �زي�ں تھ�۔ جس وقت اسام

 نہ� �اىن �اىت �۔� اسامعيل ىك اخباری اجينىس �اص طور �ر حکومت ىك تنقیدی رپورٹنگ � 
 
 

 �رب�ں�ادم حسني ش�يخ، س�ندھ � وی اور 
 ، حب2008 ا�ريل 14

 
ل يونني آٓف جرنلسٹس اور ا�سوىس ايٹڈ �ر�س آٓف پا�س�تان � مطابق، س�ندھ � وی � اس�نگر اور قومی سطح � پا�س�تاىن فیڈر 

د� جب وە �را�ی � لگ  � مقامی بيورو چیف �و �معلوم بندوق �رداروں � اس وقت ہالک �ر �رب�ںاردو ز�ن � روز�مہ 
 ک � ا� �ر � نلكے۔مو�ر�ئي شامل م� دور لكو می�) 40میل ( 25بھگ 

 
�و بتا� کہ انہوں � ٹيليفون �ر ش�يخ � بھاىئ احساق �  CPJجرنلسٹس يونني � اس وقت � سکري�ی �رنل مظہر عباس � 

بھیی اىس مو�ر�ئيک �ر سوار ت� اوربندوق ىك گوليوں � ہو� وا� زمخوں � سبب  جو اس محلے � وقت خودتھیی �ت ىك 
رىت ہوئے ت�۔ عباس � مطابق، احساق � بتا� کہ مو�ر �ئيکس �ر سوار تني آٓدمیوں � گولياں �الئ�، اور پھر �ائے ہسپتال م� بھ

۔ عباس � بقول بھاىئ � بتا� کہ وە اس قتل � نہ� گىئ � کہ حصاىف ىك موت ہوتھا ليا  وقوعہ � فرار ہو� � پ� يہ يقني �ر
 �گڑے � ال�مل ت�۔اك �عث �ن سکنے وا� �ىس 

 
 اور وقت � وی دی نیشنرا�ا اسد محيد، 

 ، راولپنڈی2009مارچ  26
 

اور اس � اردو ز�ن � ٹيىل و�ژن چینل، وقت � رپور�ر �و اس  دی نیشنز�ن � روز�مہ انگر�زی �معلوم بندوق �رداروں � 
 ۔د� جب وە ا� �ر �ر اپىن اكر کھڑی �ر ر� ت� وقت ہالک �ر

 
اس محلے � سلسلے م� میڈ� � بيا�ت خمتلف ہ�۔ میڈ� اور حقوق ا�ساىن ىك رسگرم اكر�ن، بینا رسور � اس معا� �ر گہری 

بتا�: "ان � اہل �انہ گوليوں ىك آٓواز سن �ر �ہر نلكے اور محيد �و خون م� لت �و  CPJڈاىل اور وە جس نتی� �ر پہن�� وە نظر 
 قريب � �الئے گئے بليٹ � ان ىك گردن اور کند� م� سوراخ �رد� تھا۔" � نظري بھٹو ہسپتال م� پہن�نے �ر پت د�کھا۔ �للك

 ڈاک�وں � انہ� مردە قرار دے د�۔
 

ٓ �اىن ماىن خشصیت محيد  م� س�ياىس �ر پا�س�تان  ت�۔ وە انگر�زی، اردو، اور پن�اىب م� رواں گفتار ت� اور اکرث و بیشرت اجلز�رە �ر آ
 پیرشفت اك جتزيہ �ر� ت�۔

 
قتل حصاىف اك  دن، وز�ر اطال�ات مقر الزماں کريا � �ضابطہ ا�سوىس ايٹڈ �ر�س آٓف پا�س�تان �و بتا� کہ "راولپنڈی م�ا� محلے � 
�ىس طرح ىك  تفتیش م�قتل ىك نفرت انگزي �"، اور انہوں � و�دە �يا کہ "اس �يا جمرموں � وا� �ک گر�  �د�ناؤىن رضور 

 دی۔ �ل ناك� اپىن تفتیش بند �ر بتا� کہ راولپنڈی پولیس � بعد م� بغري �وىئ� "۔ اخباری رپورٹوں کرث چھوڑی نہ� �ائے گی
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 بلوچس�تان ا�کسپر�ساور  ڈيىل آٓزادیوىص امحد قر�شی، 
 ، خضدر2009ا�ريل  16

 
� صو� ا�ريل �و بلوچس�تان � شامل مغرىب  11مطابق، بندوق �رداروں � قر�شی � ايڈي� اور مقامی اخباری رپورٹوں � 

 ۔د�ے� دہا� کھول بندوقوں قر�شی اور ان � رفیق اكر، محمد صديق موس�ياىن �ر خضدر ضلع م� ا�ک نيوز اس�ٹینڈ � قريب 
 

مقامی ہسپتال م� قر�شی اك �الج �را� گيا  اخباری رپورٹوں م� بتا� گيا کہ بندوق ىك گوىل � لگنے وا� زمخوں � مدنظر ا�ک
 گىئ۔ رپورٹوں � مطابق، موس�ياىن زندە � گئے۔ ليکن پا� دن � بعد ان ىك موت ہو

 
تھا۔ انہوں � بتا� کہ مقامی  ہوا � ايڈي� آٓصف بلوچ � مطابق، قتل اك حمرک فوری طور �ر واحض نہ� ڈيىل آٓزادی�وئٹہ � اخبار 
�۔ �االنکہ کچھ اخباری رپورٹوں م� بتا� گيا کہ بلوچس�تان مىل نہ� اكمیاىب ول وە تفتیش �ر ر� ہ� ليکن �وىئ اہلاكروں � بق

لرب�شن آٓرمی � تعلق رک�نے وا� �ال�دگی �س�ندوں � يہ گوىل �ری ىك تھیی۔ بلوچ � بتا� کہ انہوں � ذمہ داری قبول نہ� ىك 
 �۔معلوم نہ� بھیی  �وىئ وجہ � اور اس حصاىف �ر محلہ �ر� ىك

 
 

 چہ �ان، آٓج � ویصديق �
 ، مردان2009اگست  14

 
م� جس �و اب خیرب صو� آٓج � اپىن ويب سائٹ �ر رپورٹ شائع ىك کہ �معلوم بندوق �رداروں � شامىل مغرىب رس�دی 

 ۔گيا د� ک محلہ �رچہ �ان �ر ا�ان�ا� �، مردان شہر م� �مہ نگار ��ا� پختوخنواە � �م � 
 

چینل � بيورو چیف امتياز اعوان � اس�ٹیشن ىك ويب سائٹ �ر بتا� کہ ان �ر �للك قريب � اس وقت گوىل �الىئ گىئ جب وە 

ٓ  ذر�عےطالبان �  ر� ت�۔ آٓج  ہالک ��ے گئے ا�ک سابق فو� اہلاكر � اہل �انہ اك ان�ويو �ر� � بعد اس�ٹیشن � دفرت وا�س آ
 ۔تھیی گىئ پا�س�تان فیڈرل يونني آٓف جرنلسٹس � مطابق، ہسپتال �ا� ہوئے راس�تے م� حصاىف ىك موت ہواور 

 
 

 ڈيىل انت�اباللہ محيد بلوچ، 
 ، �ربت، پا�س�تان � �ہری �ال� م�2010نومرب  18

 
مغرىب الپتہ ہو� � بعد  ۔گ�ے ہو اکتو�ر �و �ائب 25وا�س �ا� ہوئے گوادر م�  گوادر �ر�س لكب � مطابق، محيد ا� �ر

ان ىك الش مىل تھیی۔ پا�س�تان فیڈرل يونني آٓف جرنلسٹس � سابق گوليوں � چھلىن �الت م� �ہر � بلوچس�تان شہر �ربت 
 ۔ تھا گيا �يا اگوا ذر�عےسکري�ی �رنل مظہر عباس � مطابق، مقامی حصافیوں اك ماننا تھا کہ انہ� پا�س�تاىن س�يکیور� اہلاكروں � 
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بھیی اس�نگر � رپورٹنگ �ر� ت� اور انہوں � د�گر متعدد اخباری اداروں � � � ڈيىل عباس � بتا� کہ محيد اردو ز�ن � 
ىك حیثیت � اكم �يا تھا۔ بلوچ نیش�نلسٹ ويب سائٹ اور مقامی اخباری رپورٹوں � مطابق، وە ا�ک خود خمتار بلوچس�تان ىك 

س�ياىس تنظمي بلوچس�تان نیش�نل موومنٹ � ا�ک رسگرم حاميىت ت�۔ پا�س�تان �ر�س فیڈر�شن � سکري�ی �رنل واكلت �ر� واىل 
 دونوں ہی �و ان � قتل � ممکنہ حمراكت خیال �يا گيا تھا۔رسگرمیوں او�س اسمل �ىل � مطابق، ان ىك رپورٹنگ اور ان ىك س�ياىس 

 
ڈيىل اتھ ہی ا�ک اور خشص، �امد اسامعيل ىك الش در�فت ہوىئ تھیی۔ الہور � مقامی اخباری رپورٹوں � مطابق، بلوچ � س

�و ہوا تھا، پورے بلوچس�تان م� �ار  2010نومرب  19اخبار � مطابق، عيد ىك تني روزە تقريبات � دوران جس اك اختتام  ٹامئز
 متا�رە خشص ىك س�ياىس فعاليت �س�ندی � مدنظر انہ� د�گر الش� بھیی مىل تھ�۔ رش�تہ داروں اك الزام تھا کہ رساكری اہلاكروں �

 �شانہ بنا� �۔
 
 

 محمود �انديو، آٓواز
 ، مري پور �اص2010دمسرب  5
 

اخباری رپورٹوں � مطابق، س�ندھی ز�ن � ٹيليو�ژن اس�ٹیشن آٓواز � بيورو چیف اور مقامی �ر�س لكب � صدر �انديو �و محلہ 
۔ پا�س�تان فیڈرل يونني آٓف جرنلسٹس � سابق گيا تھا د� ندھ م� ان � �ر � �ہر ہالک �رآٓوروں � مري پور �اص، صوبہ س� 

ازے �ر ہو� واىل دس�تک اك جواب د� اىس وقت بندوق �رداروں � انہ� وصدر، مظہر عباس � مطابق، جب �انديو � ا� در 
 گىئ۔ ىك موت ہو �انديوسالہ  45 بعدمك از مك دو گولياں مار د�ں۔ ا�ک مقامی ہسپتال � �ائے �ا� �

 
حمرک فوری طور �ر واحض نہ� تھا۔ میڈ� � معاون گروپ رورل میڈ� نیٹ ورک پا�س�تان � بتا� کہ �انديو �و �انداىن اور 

ی حماذ س�ندھ قوم��ے آٓزادی ىك خواہاں س�ياىس جامعت، � اكرو�ری معامالت � تعلق � دھمکیاں مىل تھ�۔ وە صوبہ س�ندھ � 
 � ا�ک سابق ممرب بھیی ت�۔ مقامی میڈ� رپورٹوں � مطابق، انہوں � �سامندگان م� اپىن بيوی، ماں، اور چھ �وں �و چھوڑا۔

 
 

 درونتھالياس نظار، 
 ، پ�ارک2011جنوری  3
 

چھ دن بعد، �ڑارک، صوبہ  مقامی اخباری رپورٹوں م� بتا� گيا کہ نظار ىك الش ان ىك گمشدگی ىك اطالع درج �رائے �ا� �
 س�ندھ م� ا�ک ک�ی سڑک � کنارے اس �الت م� مىل تھیی کہ اس �ر گوليوں � زمخوں � متعدد �شا�ت موجود ت�۔

 
�و �ربت م� واقع  2010نومرب  27نظار ىك الش � ساتھ ہی بلوچ اس�ٹوڈنٹس آٓرگنا�ز�شن � رس�راە مقرب �ا�ر ىك بھیی الش تھیی، جو 

�ائب ہوگئے ت�۔ کچھ مقامی اخباری رپورٹوں � مطابق، نيوز میگز�ن درونتھ � �رنل اسا�مننٹ رپور�ر، نظار �و ا�ک  ا� �ر �
 مشہور رسگرم اكر�ن بھیی خیال �يا �ا� تھا۔
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 عبدوست رند، فری ال�س

 ، �ربت2011فروری  18
 

ند �و بلوچس�تان � �ربت م� �ار گولياں ماری گىئ تھ� اس سالہ جزء وقىت رپور�ر، ر  27�  ڈيىل ا�گلاردو ز�ن � ا�ک اخبار 
گئے ت�۔ مقامی اخباری رپورٹوں م� کہا گيا کہ �ائے وقوعہ �ر ہی ان ىك موت  �ر فرار ہو � بعد محلہ آٓور مو�رسائيلك �ر سوار ہو

 د� گيا تھا۔ �ا� اك ا�الن �ر ہو
 

عظمي �ر خود خمتاری اور ��ٓخر پا�س�تاىن �سلط � الگاؤ ىك خواہاں  ��  بلوچس�تان �ال�دگی �س�ند حتر�ک �، جوجو رند 
رسگرم اكرکنان �و �شانہ بنا� گيا، اور بہت  بیشرتا�ک رسگرم اكر�ن بھیی ت�۔ رساكری فو� اور انٹلي�نس آٓ�ر�شزن م� اکرث و  ،ت�

 ۔ ئے ت�گ پھنس  �ر سارے بلوچ حصافیوں � س�ياىس فعاليت اور حصافت � بيچ ىك لکري
 
 

 ڈيىل ا�کس�ا نيوززماں ا�راہمي، 
 ، �را�ی2011ا�ريل 2
 

رس م� ان � دو افراد � سوار پا�س�تاىن اخباری رپورٹوں � مطابق، ا�راہمي اپىن مو�رسائيلك � �ا ر� ت� کہ مو�ر سائيلك �ر 
تھا۔ وە حزب اختالف مت�دە قومی موومنٹ اور اكم �يا  �گوىل مار دی۔ اس حصاىف � اردو ز�ن � متعدد چھو� اخباروں � 

عوامی نیش�نل پار� ىك مسلح جنگجوئیت � سامنے حمكراں پا�س�تان پيوپلز پار� ىك جنگجوئیت اكؤن�پوائنٹ، پيوپلز امن مكي� �می 
 �ا� �ا� ہ�۔ �ا�ک مقامی گروپ � ساتھ بھیی شامل ت�۔ يہ گرو�س اپىن �ر�شدد �البازيوں � 

 
اكم �يا تھا، مگر ان ىك �اليہ  �ا�راہمي � دو ب� ت�۔ يوں تو انہوں � کىئ سالوں �ک متعدد خمتلف اردو اخبارات � الہ س40 

انہ� � کہ يقني �و م� تھیی۔ پولیس � گوىل �ری ىك تفتیش �ر� ہوئے رپور�روں �و بتا� کہ ان  ڈيىل ا�کس�ا نيوز�ر�ن مالزمت 
 ۔�نازعہ ىك بنا �ر ہالک �يا گيا پار� � اندروىن ت 

 
 

 ، سزب �ت � ویآٓن ال�ن نيوز نیٹ ورکمنري شا�ر، 
 ، خضدر2011اگست  14

 
لک�تے ت� اور جو بلوچ ٹيىل و�ژن  ��  آٓن ال�ن نيوز نیٹ ورک� مطابق، شا�ر �و جو  پآٓ�س�تان آٓفہيومن رائٹس مكیشن 

عد مو�رسائيلك �ر سوار دو افراد � اس وقت � در � گولياں مار�ں جب وە بدوپہر اس�ٹیشن سزب �ت � �مہ نگار بھیی ت�، 
 بلوچس�تان � مرکز م� ضلعی را�دھاىن، خضدر م� واقع �ر�س لكب � �ر �ا ر� ت�۔ 

 
ىك حیثیت سالہ رپور�ر قريب آٓٹھ سالوں � ا�ک حصاىف  30� رفقائے اكر � بتا� کہ يہ  بلوچس�تان يونني آٓف جرنلسٹس م� شا�ر

اك انہ� �مل نہ� �۔ ليکن میڈ� � ا�ک معاون  دھمکی �ر دی �ا� واىل �ىس  � مسلسل اكم �ر رہا تھا، اور اس �و �شانہ بنا
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 ۔�و بتا� کہ شا�ر بلوچ �ال�دگی �س�ند تنظميوں � ا�ک رسگرم اكر�ن بھیی ت� CPJگروپ، پا�س�تان �ر�س فاؤنڈ�شن � منائندوں � 
 ۔ہووجہ بنا� ىك شايد يہیی ا کہ انہ� �شانہ انہوں � کہ

 
 

 اورنگزيب ٹونيو، اكوش ٹيىل و�ژن نیٹ ورک
 ، اللو رينواک2012مىئ  10

 
اخباری رپورٹوں م� بتا� گيا کہ مسلح افراد � ا�ک گروپ � مشہور س�ندھی نيوز چینل اكوش ٹيىل و�ژن نیٹ ورک � رپور�ر، 

جنوب م� صوبہ س�ندھ � اللو رينواک �می گاؤں م� دور لكو می�)  850میل ( 535لگ بھگ ٹونيو �و را�دھاىن اسالم آٓ�د � 
اس�ٹیشن � بيورو ىك حیثیت � مس�تعمل ا�ک چھو� � دفرت م� گوىل مار دی۔ رپورٹوں م� بتا� گيا کہ ٹونيو � بھاىئ رس�مت، 

 ۔تھا د� گيا اور ان � دوست ديدار �اص خیىل �و بھیی ہالک �ر
 

کچھ لوگوں �  تھا۔�و بتا� کہ بندوق �ردار مغريی قب�لے � افراد ت�، جو ٹونيو � قبائىل گروپ اك حريف  CPJمقامی حصافیوں � 
� حريف ط�قے � دو ممربوں � بيچ انھوں ىك وە رپورٹ تھیی جس م� ان �و يقني � کہ ٹونيو � قتل ىك وجہ  ان يہ بھیی کہا کہ

 ش ىك کہاىن بيان ىك تھیی۔شادی ىك � اكم �وش
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	آج MQM آبادیاتی مدافعت پر ہے، اور جزوی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چند سال تشدد سے بھرے رہے ہیں۔ 1998 کی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق، مہاجرین کراچی کی آبادی کا 48 فیصد تھے، جبکہ پشتون تقریبا 11 فیصد تک پہنچتے تھے۔ 2005 میں آئے زلزلے اور قبائلی ...
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	ANP نے MQM کی طرح ہی، کیبل کاٹنے کا بھی ڈھنگ نکالا ہے۔ کبھی کبھی کیبل کی لڑائی ایسی نظر آتی ہے جیسے بچے کھیل کے میدان میں کسی کھلونے پر جھگڑ رہے ہوں۔ جب ANP کے صوبائی سربراہ، شاہی سید سینیٹر بنے اور واپس کراچی پہنچے تو وہ جیو ٹی وی سے اپنی آمد کی مکم...
	اسی وجہ سے کراچی میں ہر کوئی آپ کو بتائے گا کہ تشدد کا ایک طریقہ ہے۔ یہ اتفاقی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے حریفوں کو نسلی لحاظ سے کسی متنوع علاقے میں ہلاک کرتے ہیں تو وہ چھوڑ  کر چلے جاتے ہیں، آپ انتخابات جیت لیتے ہیں، اور آپ زر تاوان کی مزید رقم اینٹھ لیتے ...
	جنگ گروپ، بشمول جیو، اور دی نیوز زرداری کے ہاتھ پیر کاٹ رہا تھا۔ دی نیوز کے سابق مدیر اور ٹی وی کی ایک جانی مانی شخصیت، محمد ملک نے مجھ سے کہا کہ ایک موجودہ وزیر نے جس کا نام وہ نہیں لیں گے، حکومت پر حملے کو روکنے کیلئے انہیں 3 کروڑ روپے (تقریباً US$3...
	جنگ گروپ کے چیف ایکزیکیٹو، شکیل الرحمان نے ملک کے دوبئی چلے جانےکا انتظام کیا۔سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کے ساتھ ایک گفتگو یاد کرتے ہوئے ملک کا کہنا ہے، "لیکن یہ ایک پرمزاح حکومت ہے۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا، 'میں چار سرحدی کانسٹیبلوں کو آپ کیلئے ...
	مئی 2011 میں ایشیاء ٹائمز آن لائن کے رپورٹر شہزاد سلیم کے قتل سے پہلے ہی – ایک برسر عام ہلاکت جس کو وسیع پیمانے پر آئی ایس آئی کے ایجنٹوں کا کارنامہ مانا جاتا ہے – یہ واضح ہوگیا تھا کہ پاکستان میں یہ کھوجی صحافت  روسی رؤلیٹ کا ایک کھیل بن گیا ہے۔ صحاف...
	ولی خان بابر کے قتل نے کراچی پریس کلب میں غصے کو بھڑکا دیا۔ صحافی ایک وقت کیلئے آپس میں متحد ہوگئے، حکومتی اقدام کا مطالبہ کرنے لگے۔ لیکن مقدمہ عدالت میں جانے کے بعد اہل خاندان عموما اسے جاری رکھنے کیلئے تنہا رہ گئے۔ جیسا کہ صحافی نجم سیٹھی نے بتایا، ...
	میں نے کراچی پریس کلب میں بابر کی تفتیش کے بارے میں صحافیوں سے پوچھا۔ وہ مسکرائے اور اپنی اپنی کرسیوں پر تشریف فرما ہوگئے۔ ایک نے کہا، "ہر کوئی MQM کی سمت انگلی اٹھاتا ہے، لیکن پروسیکیوٹرز اور جج صاحبان بھی دھمکی کے زیر اثر ہیں۔"مسلکی ہلاکتوں کے بعد پ...
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