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ختم  خوفیبے سے سزاآپ کو  کی جانب سے (Committee to Protect Journalists) نصحافيا ميں کميڻی برائے تحفظِ 
 بے خوفی سزا سے  نومبر کو 23 پرکے موقع  (International Day to End Impunity)  بين االقوامی دن کرنے کے

 ہوں۔ کے خالف بولنے کی دعوت دينے کے لئے لکه رہا )impunityڻی، ي(امپيون
 

ان لوگوں کے لئے  ہر سال هگرو ) کےسول سوسائڻیميں معاشرے کے نجی طبقے (ا بهر يدن، کے بعد سے 2011نومبر  23
نشانہ  ميں ق استعمال کرنے کی پاداشح اک اظہارزادیٴ آ و ان کےجن ک ہيں وتےلب کرنے کی غرض سے اکڻهے ہانصاف ط
 ۔، فنکار اور موسيقارانکارکن تحريکوں کے سرگرم، انبشمول صحافي، بنايا گيا ہو

 
CPJ سزا سے بے  مجرموں ميں ی، تشدد کا نشانہ بننے اور اس کی پکڑ نہ ہونے پرصحاف ميںپاکستان کے مطابق  تحقيق کی
 ۔ہےميں سے دنيا کی ابتر ترين مثالوں  ہيں وهے جس ہولناک چکر ميں گرفتار اور نتيجتًا مزيد تشدد کبڑهنے  کا احساس خوفی

سراغرسانی کے سی، فوجی اور اجنگجو رہنماؤں بلکہ سيوہاں کے صحافی نہ صرف عسکريت پسندوں، جرائم پيشہ افراد اور 
کيا نہ بنا کر قتل نشا صحافيوں کو ان کے کام کی وجہ سے 24، کم از کم عشرے ميںشتہ زگ کارکنوں کا نشانہ بهی بنتے ہيں۔

هر کے سامنے گولی کے گ کی ہے جنہيں ابهی گزشتہ ماه ہی ان ايوب خڻکرپورڻر  س کی حاليہ ترين مثال جرائم کےگيا، ج
سزا  کے CPJ پاکستان اعثکے بنہيں دی گئی، جس کو سزا  مرتکب بهی کسی ايک کے واقعاتان  گيا۔ ر ديامار کر ہالک ک

ان ممالک يہ اشاريہ  ہے۔ نمبر پرميں آڻهويں  2013برائے ) Impunity Index، امپيونيڻی انڈيکس( سے بے خوفی کے اشاريہ
پر  ميں سے بعض مقدمات ۔ انکيے جاتے ہيں اور قاتل آزاد پهرتے ہيںقتل  سےا ہے جہاں صحافی باقاعدگی کی نشاندہی  کرت

  گيا ہے۔ ڈاالاور تفتيش کاروں کو مار  نگواہا  متعدد اورہيں  دی گئیدهمکياں  کو سرکاری وکالءنے والے کام کر
 

کے، صحافيوں کے تحفظ اور اقوام متحده  وہے ج شامل کو بدلنے کا ايک موقع موجود ہے۔ پاکستان ان ممالک ميں رجحاناس 
 UN Plan of Action for the Safety of Journalists and  Issue of) سزا سے بےخوفی کے مسئلہ کے حل ميں

Impunity(  کيل کرده الئحہ عمل کے نفاذ کی حکمت عملی کے سلسلے ميں مرکزی توجہ کے حامل ہيں، جس کا اجرا اس تش
تحفظ  وں کے نمائندےميڈيا، سول سوسائڻی اور بين االقوامی تنظيمپاکستان ميں،  ۔ اس کوشش کے تحتسال کے اوائل ميں ہوا

پاکستان  اقدامات تجويز کرنے کے لئے اکڻهے ہوئے، جس ميںکو بہتر بنانے اور سزا سے بےخوفی کا مقابلہ کرنے کی خاطر 
 Steering Committee of Pakistan’s National Coalition) کی قيادتی کميڻی برائے تحفظ ذرائع ابالغ قومی اتحاد ےک

on Media Safety) کی تشکيل شامل ہے۔ 
 

 ميں (Steering Committee) اس قيادتی کميڻی کو اکتوبر 8 پاکستان کے وفاقی وزير اطالعات و نشريات پرويز رشيد نے
فيوں کے نے صحا انہوںکے لئے سرکاری حمايت کا بيان ديا۔  الئحہ عملوں نے اقوام متحده کے انہشرکت کی، جس ميں 

  ايک خصوصی سرکاری وکيل کی تقرری کی منظوری کا اظہار بهی کيا۔ کے لئے  خالف حملوں کی تفتيش
 

آپ کے دفتر کے موقع پر   (International Day to End Impunity)ختم کرنے کے بين االقوامی دن سزا سے بے خوفی
وعدوں کو پورا کرنے ان گا کہ آپ کی انتظاميہ ہو کا حامل اتاثر قوی ميں اظہارکے  اس بات بيان پرزور  ايک سے جانبکی 

  رکهتی ہے۔ استطاعتکی سياسی 
 

کے ساته  کی متعدد آوازوںدنيا بهر اور  ے ساتهنومبر کو ہمار 23 ا ساته دينے کے ليےہيں کہ آپ انصاف ک کرتےہم اميد 
 گے۔ شامل ہوں

 
 ،مخلص

 
 (Joel Simon)جول سائمن 

http://daytoendimpunity.org/
http://daytoendimpunity.org/
http://www.cpj.org/reports/2013/05/pakistan-roots-impunity.php
http://www.cpj.org/killed/2013/ayub-khattak.php
http://cpj.org/reports/2013/05/impunity-index-getting-away-with-murder.php
http://cpj.org/blog/2012/11/karachi-trail-death-impunity-in-babar.php#more

