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تدحیتی دنتی ے اتہت ںی یھ
تاتاتتن وک ربتوتں ےگل اتس اکتم ںیم 

تاتک اتق گنس ابتز يک اتنھ

تاہتر زمتدتوترتوتں اتوتر ريغ وملسمتں اک لتق
تاتاستتي رپ ہلمح
بط�يلي زمتاتج يسک اکتم ںی �

�ت

تاہتر زمتدتوترتں اکترتوتج 
تذتہ دتاترتی امہترتی
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توبتہ تاکتمل ذمتیب اکترتڈ انلیھک
خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے

تیس وہمجترتت ںیم اتاختابتت ےس لبق ایستی دتل دبتی وکتی تاھترتت 
تاتوتیھ زیچ ںیت۔تایستدتتاتن اتوتر ایستی امجتںی کلم ےک 
تاتدتر نب رتے ایستی امتوتل وک دتھک رک اتین اتین وتاتدتاترتاتں دبتےت رتےت ںیہت،تومتں 
تو ریمشک يک ایستی امجتںی یھب آتے وتاتے وتمتع اتاختابتت يک ایتترتاتں رکتے ںیم 
تنگ ںیہ ت،تلنش اکترفتس وک زگتہت دتوتں اتس وتت زتربتت دتاک اگل بج اترتی ےک 
يہ ے اترتی  ھ�

ت توتہ ومتں ےک دتو اتم ڈیلترتاتن دتوتدتر ھگنس رتاتا اتوتر رستتی ھگنس الس�
توھچتڑ رک یب ےج یپ ںیم ومشتتی اتایتر يکت۔ترتاتا اکتاترتی وھچتڑتا ریحتت اتزی اھت ویکتہک 
توتہ اترتوتق دبعتاتہل اتوتر رمع دبعتاتہل دتوتوتں ےک ےئل اترتی ےک بس ےس اقتل اتامتد 
تڈیلتر ےھت ۔تدتوتدتر ھگنس اک وتاتدتاترتی دبتان اتن امتتم ولتوتں ںیم بس ےس ڑبتی دبتتیل 
تیھ وج زگتہت اتک ربتس ےک دتوترتاتن ابتمتدتل ایستی وقتوتں ںیم اشتل وہتے ۔تریمشک 
تںیم اتس اتل ایستی دبتتویتں اک بس ےس زتاتدتہ اتدتہ اجستد ولتن يک زلپیپتاکترفتس 
توک وہتات۔تاجستد ے ریمشک ںیم لنش اکترفتس يک اتس وتت دشتد دتاکتاچنتا بج لنش 
تاکترفتس ےک رتام اتوتر اتق وتزتر زختاتہ دبعتا رلتمی رتاترھ ےک ےٹیب الہتل رتاترھ ے 
تزلپیپ اکترفتس ںیم ومشتتی اتایتر يک ۔توتوجتاتت اچتےئ ھچک یھب وہتں الہتل يک زلپیپ 

تاکترفتس ںیم ومشتتی ے لنش اکترفتس وک تہب زتاتدتہ اتمتر ایک ے ۔ 
تہی ایستی اتدتا دبتی وکتی یئن ابتت ںیت۔تنک رپتاشتن نک زیچ ہی ے ہک ذمتیب 
توطتط رپ ایستی رتاتےط اتوتتاتر رکتا  تضع وقتوتں يک اچتابتزتی  تآتے وتاتے دتوتں 
تںیم رطختے يک یٹنھگ وہ یتکس ےت۔ یپ ڈتی یپ يک رستربتاتہ وبتہ یتفم ے احتل یہ ںیم 
ترتاتوجترتیت، توتھچت، تڈتوتڈتہ اتوتر وتشکتاتڑ ےک مل اترثتیت اتالتع اک وتعی دتوترتہ ایکت۔ وبتہ ےک 
تاتاختیب اتاکتاتت اتاہتی اتترتک ںیہت۔ نک املسمتوتں يک ولظمتتی يک دتاتاتتن سج وک وتہ 
تشی رک رتیہ ے اتاہتی رطختاتک وہ یتکس ےت۔ وبتہ ابتلک وتیہ رک رتیہ ںیہ وج لنش 
ھ�رتس اترتی )NPP( تاتدتم وترت، تومتں اتوتر وھٹکتہ ںیم رکتی رتیہ ےت۔ وتہ العتاقتی 

ت �پ�ي�ن�

تاتوتر ذمتیب ذجتابتت وک ڑھبتاک رتیہ ےت، توج یب ےج یپ ےک ےیل اتدتہ دنم اثتت وہتیت۔
اتوتر ذمتیب رفتتق ےک ایبتےی وک آتے ڑبتاتے ےک دعب یھب لنش  تالعتاقتی 

ھ�رتس اترتی اختی اتھ ےت۔ اتس ے امتی ںیم اتک یھب ٹیس ےنتیج ںیم اتن يک 
ت �پ�ن�

تدتد ںی يکت۔ وبتہ اک ہی ذمتیب اینبتدتوتں رپ ولظمتتی اک اکترتڈ یب ےج یپ وک ومتں ےطخ 
تںیم وبضمتط رکتے ںیم دتد رکتے اگت۔ ریمشک ےک العتے ںیم وبتہ وتاتح وطتر رپ 
تاترتی وہتی ںیہت۔ اتس ےک ےیل اتدیتوتاتر التتش رکتا یھب لکشم ےت، تيسک یھب ٹیس 

ترپ اترتی اتدیتوتاتر ےک اکتایتب وہتے اچتس دعمتوتم رظن آتے ںیہت۔

تدتوترستی اجتب لنش اکترفتس ےک اتس رظنتاتی اکترتونتں يک اھترتی اترثتت 
تے ت، تنک وتوجتاتن لسن ںیم اتس وک وکتی وبقتتی احتل ںی ےت۔ ویکتہک وتہ لنش 
تاکترفتس اک وکتی لبقتسم ںی دتھک رتے ۔ ریمشک اک وتوتر اتک دیچیپتہ وتوتر ےت۔ وہ 
تات ے ہک وتہ یئن دتیل ےس تبحم ںیم ہ وہتںت، تنک وتہ اتس وک وتوتٹ رضتوتر دتےت 
تںیہ سج ےس یئن دتیل تبحم رکتات ےت۔ ہی ایستی الھکتڑتوتں ےسیج زلپیپ اکترفتست، 
تاتین اترتیت، تلنش اکترفتس اتوتر دترگ ےک اتاختیب اتاکتاتت اک زجتتہی رکتے يک اینبتد 

ترتاتم رک ات ےت۔
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تدحیتی تدنتی تے تاتہت تںی تیھ تدحیتی تدنتی تے تاتہت تںی تیھ 

پاکستان کو برسوں لگے اس کام میں پاکستان کو برسوں لگے اس کام میں 
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جی ایم میر

370تيک خیسنت ےک دعب ریمشکتںیم فلتخم آترتا اتی اجتی ے ت، تاتک رتاتے ہی تدتہع 
تے ہک اتس دتہع يک وسنمتی ےک دعب ریمشک ے تہب ھچک اتا اتوتر ریمشکتی 
توعتاتم رمتزتےک اتس ےلصیف رپ وختش ںیہت۔تاتس دتلی ےک احتی ےلصیف رپ وعتاتی اتس دقتر وعتاتی 

تاتاتہ اک وتاتہ دتا ایگ ےت۔تاتس ےک ےئل رضتوترتی ے ریمشک ےک ونتمتع اقحتق وک دترتت 
تانتر ںیم دتاھ اجتے 

تتہب ےس زجتتہی اکتر ریمشک ںیم اتاہ دنتی اتوتر دحیتی دنتی وک وتوجتاتوتں ےک اتاچتک 
ترتدتلم ےک وطتر رپترتےن اک وشتق رتےت ںیہت۔ وج ہک یعطق وطترتدترتت ںی ےت۔ ریمشک 
تںیم اتاہ دنتی اتوتر دشتتد يک وکتی رپتوترتش ںی یھ ہکلب ہی اتک دتبترتج لم اھتت۔تسج 
تںیم اتاتتن وک اینبتد رپتیت وک رہگتا رکتے اتوتر دحیتی دنتی ےک جیب وبتے ںیم ربتوتں 
تےگلت۔ ریمشک ی اعمترتے رپ ربتوتں ےس دشتتدت، تاترتاترفتتی ت،توختف و دتتش ےک لسلسم 
توھتڑتے ربتاتے ےک دعبت، تدحیتی دن وتچ اتس اقمتم رپ یچنہپ اہجتں اتس ے دترگ امستی 

تاعمتالتت رپ ہبلغ احتل رکتایت۔ 

دغا م بھی اچانک نہیں ہو سکتا
َ

ا
تاتاجتج ہ وہتا ت، توج ہک وتمتع اھت اتےس يسک ےلصیف ےک رتد لم ںیم ت،تا رھپ گنس ابتزتی اتوترتویتں 
توکتوتں ںیم دشتتد ےسیج وتاتاعتت اک ہ وہتا ت، توتہ اتےن ایبتے وک وبضمتط انبتے ےک ےئل اتیہ 

تزیچتوتں اک وتاتہ دتےت ںیہ
تریمشک رپ دتوترستی دتلی ہی ے ہک احتاتت زیتتی ےس ڑگب رتے ںیہت۔ اتس ایبتن يک 
تاتتدی ےک ےیل دتتش دنتوتں يک اجتب ےس ےیک اجتے وتاتے دشتتد ںیم زتربتدتت 

ترمتزتی دتاترتے اتوتر وتل ڈیمتا رپ ریمشک رپ وہتے وتاتی ابتت تیچ ںیم دتوتوتں 
تدتوعتے اسکیتں نیقی ےک اتھ ےیک اج رتے ںیہت۔ اتک ہی ہک ریمشکتوتں ںیم ہصغ اتوتر 
تاگتیگ ےت۔ دتوترستا ہی ہک ریمشکتی 5 تاتتس 2019 تےک وتاتاعتت ےک دعب ڑبتی دح کت 

توختش ںیہت۔
تاتتم دتوتوتں ایبتاتت رمگتاتہ نک ںیہت۔ وتہ سج اچستی يک اکعتی اک دتوعتی رکتے ںیہت۔ اتںی 
تلم وطتر رپ چس ںی امتا اج اتت۔ ںیمہ ومتوجتدتہ ریمشک يک وتقیقحتں وک ےنھجمس ےک ےیل اتن 

تایبتاتت وک ایستق و ابستق ںیم ڈتاتےن يک رضتوترتت ےت۔
تاھترتی رتاتت ےک اتدقتن اک دتوعتٰی تے ہک ریمشکتی ربج اتوتر وکحمتی يک وتہ ےس اختومتش 

تںیہت۔ ہی دتلی ذتاتی افمتدتاتت ےک ےیل ومتزتوتں ےت، تنک ہی دترتت ںی ےت۔
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کشمیری اب پرتشدد مظاہروں کے 
بھوکے نہیں

تریمشک يک اتک رصعتی تقیقح ہی ے ہک اتب اہیتںت،تولتگ يسک یھب رطتح ےک دشتتد 
تا وعتاتی اکشتاتت ےک اتاہتر ےک ےئل رٹستوکتں رپتےنل وک دترتت ںی امتےت اتس ےئل 
تاہیتں اتب اتس رطتح ےک وعتاتی اتاجتج اک امتوتل ںی رتا سج ںیم ولتگ آتامتدتہ رب دشتتد 

توہتے ےھت ۔
تدتوترستی اجتب دتہع 370تيک وسنمتی ےک دعبت، تولتگ دحیتی دن ایستت ےس لم 
توطتر رپ امتوتس وہ ےکچ ںیہت۔ وتہ اتاجتج يک رپتدشتتد لکش اتایتر رکتے وک ایتتر ںی ںیہت۔ 
توہتات ے ہک وتہ رتاتت ےس وختش ہ وہتںت، تنک ڑبتی اترثتت ےک ےیلت، تدشتتد وک 
تاتب امستی وظنمترتی احتل ںی ےت۔ م ہی دتلی دتےن ںیمتق اجبتب وہتےت ںیہ ہک 
تریمشکتی اعمترتے ے دشتتد وک رتسمتد رک دتا ےت۔توختاتہ ریمشکتیت، توکتت ےک آترتلک 
370 تاتوتر آترتلک 35 تاتے وک اٹہتے ےک ےلصیف ےس ےلھب یہ وختش ہ وہتںت، تنک دحیتی 

تدن ایستت ےس یھب وتہ اتدیتں وھک ےکچ ںیہت۔
تاتس ےک العتوتہت، تيسک ایستی رحتتک يک یمک ےک اتھت، تاکشتت ےک ایستی اتاہتر يک 
تاجنگتش ںی ےت۔ اتر اتاعتل اتزیتی ا ذجتابتی ایستت يک اجنگتش وہتی و ریمشکتی اتس 
تاک اتاختب رکتےت۔ نک ایستی اتاہتر اغتب ےت، تاتس ےیل ریمشکتی 5 تاتتس 2019 تيک 
تشی رتت رپ ڑبتی دح کت اختومتش ںیہت۔ ڑبتی اترثتت ےک اختومتش وہتے ےس ایستی 

تاتاہتر ا ایستی اخمتتف ےک ےکلہ اتہی رظن ںی آتےت۔
تاتاہ دنتوتں ے تخس دتتش رتدتی اک رتاتہت انچ ےت۔ وتہ اتےس اترثتیت ریمشکتی 
تآتابتدتی يک آتوتاتز ےک وطتر رپ شی رکتے يک وکتش رک رتے ںیہت۔ ہی اتل ابتت ںی. 
تاترثتیت ہقبط يسک یھب لکش ںیم دتتش رتدتی يک امحتت ںی رکتاتت۔ دتتش رتد اتوتر اتوتوتر 

ترتاتو ¿تڈ وترترکتز اتن دن اترثتت اک اتک ومعمتی ا ہصح ںیہت۔
تریمشکتوتں يک ڑبتی اترثتت رپتدشتتد اظمترتوتں ںیم اشتل وہتے وک ویکتں ایتتر ںیت؟ 
تاتوہتں ے دشتتد يک آتاتت وک اھتپ ای ےت۔ اتاہتی دشتتد سج اک اشمتدتہ ایک اج رتا ے 
توتہ دتتش رتدتی يک وتہ ےس دنچ ولتوتں يک رظنتاتی وتاتیگت ےت۔ ہی دنچ ولتگ ریمشکتی 

تاعمترتے ےک اتاہتی اینبتد رپتت ےقبط يک امنتدنتی رکتے ںیہت۔
تہی اترم اقتل ذترک ے ہک ریمشک ںیم اتاہ دنتی اتاچتک ںی وھپتیت۔ اتاتتن وک اتس 
تيک رپتوترتش اتوتر رپتدتاتت رکتے ںیم یئک دتاتایتں ںیگلت۔ اتی رطتح اتامتم یھب اتاچتک 
تںی وہ اتت۔ اتامتم اتک ریثک یتہج رطتہق ےت۔ اتامتم احتل رکتے ےک رطتہق اکترتںیم 
تےس اتک وعتاتی حطس رپ وگتفگ رتوتع رکتا ےت۔ رتاتت ے ہی لم رتوتع ایک ےت۔ امتتم 
بک اتاثتوتں رپ وقتی رپتم رہلتاتا اجتات ےت۔ اتاتتن  �

ي�ٹ ترستاکترتی اتدتاترتوتںت، تامترتوتں اتوتر رٹس�
تے 22 تاتوتترب 1947 توک ابقتویتں وک دتلی رک ریمشک رپ ہلمح رک ےک ولتوتں رپ دبترتن 
تاظمتم ڈتاتے اتس دتن وک رتاتتت، تریمشک ںیم وتم ایستہ ےک وطتر رپ انمتی ےت۔ وتیہ دتوترستی 
ترطتف اتاتتی زتر ہضبق ریمشک ںیم اتاتتن يک اجتب ےس وتاتں ےک وعتاتم رپ ڈتاتے اجتے 
توتاتے اظمتم رپ یھب ابتت وہتی ے ۔تاتامتم يک دتوترستی تہج ولتوتں يک فص دنبتی ےک 
تےیل یلمع اتدقتاتامتت اک آتاغتز ے اتوتر اتس ےلسلس ںیمتدتوتوتں احمتذتوتں رپ رتی وہ رتیہ ےت۔

پولیس اور سیکورٹی فورسز کو ہمیشہ 
نرم، شائستہ کیوں ہونا چاہئے؟

توکترتی وفترتز اتوتر وتسی وک اتن دن آتابتدتی ےک اتھ ہشیمہ رنتی وک ینیقی 
تانبتے يک ایک رضتوترتت ےت؟ توکترتی ڈتوتٹنم ھٹگ وجتڑ رپتوترتاتم ےک اتک

 تےص ےک وطتر رپ اترٹتلنش سیپ اتڈیتیت، تویتاترتک ےک ذترتہع اشتع وہتے 
توتاتے انتزتاتت ےک دعب ےک اعمترتوتں ںیم وتسی اتالتاحتت ےک
 تونتاتن ےس اقمتہ وتاتح وطتر رپ اتس ےتکن وک ایبتن رکتات ےت۔

توتسی اک رطتز لم يسک یھب امتوتل ںیم بس ےس اتم اتوتر دیچیپتہ زجنلیچ ںیم 
گ 

ب�ن �
يل�ن � تےس اتک ے ہی انتزتاتت ےک دعب ےک احتاتت ںیم اختص وطتر رپ �پ

تےت۔ اتس ےک اتھ اتھت، توتسی وفترتز وک وقحتق اک اترتتاتم رکتے وتاتے کلبپ 

ي�وترتی اترستاتن ےک وطتر رپ اکتم رکتا اچتےی وج کیب وتت ظفحت رتاتم رکتے  يک� س�

تںیہ اتوتر رتاتم ےس ڑلتے ںیہت۔
تہی رتاتت يک وتعی ر انتزتاتت ےس اچبتو ¿ تيک تمکح یلمع اک ہصح ےت۔ 
توتسی نشم انتزتاتت ےک اتاظتم اتوتر ایستی اتوتر امستی و اتاصتدتی رتی اک اتک 
تاتزتی ہصح ںیہت۔ اتاستی وقحتق اک اترتتاتم اتوتر رتاتم اک ومتر اقمتہل اتھ اتھ ےتلچ 
گ ےک 

يس�ن تںیہت۔ وتسی اک اتک رنتم اتوتر اشتہت رطتہق اکتر ابتزتت اتوتر ومتر ول�
تدتوترتے اتدتاتف وک وقتتت دتےن ںیم دتد رکتات ےت۔ مظن و طبض اتوتر اشتہت وتسی 

ترتوتے اک بلطم ے مک وقحتق يک الختف وترتزتاتں اتوتر زتاتدتہ وعتاتی اعتتوتنت۔

م�ن ملک کے �چاس 
ش

د�
س  ہ راہ ہے ،�ب �ش ت

�
ا�یک �ن

بے  � گی کے �ب�ن
گا�ن �ی سے وہ �ب

ں  تے ہ�ی کو اور گہرا کر�
ر  کا�یا�ت �چ �یہ �ش �یا�ن اور ا�ن کا �ب

حصر ہے ۔
ہی م�ن
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سماجی تبدیلی ایک طویل عمل 
ہے۔ جڑ پکڑنے میں وقت لگتا ہے۔

تاترفتاتدتی حطس رپ اتوتر امستج ےک ونتمتع اقبطتت ےک دترتایتن آتہت آتہت اتامتم وہ رتا 
تےت۔تکی اتی رطتح ریمشک ںیم اینبتد رپتیت اک آتاغتز وہتات۔ اتامتم ےک اتاچتک ا ے اتہت 

توہتے يک وتع رکتا ريغ یقیقح وہتاگت۔
تامستی حطس رپ ے اتہت رہگتی اتوتر زترتں امستی رہلتں يسک یھب وتت اتاچتک ےنٹھپ اک 
تہجی وہتیتکس ے ت،تنک بج ہی زتر رہلتں یفنم وہتی ںیہ و اتن ےس دشتتد وھپتےن اک اتدتہش 
تاتق وہتات ے ۔ بج ہک دتوترستی اجتب اترتاعمترتی اتڈترترکتٹ تبثم اتوتر رمتوبتط وہتی 
تںیہ و اتاہتر وختی اک وہتات ےت۔ م آتے وتاتے اتولتں ںیم اتس اک اشمتدتہ رک ےت ںیہت۔ 

تامستی دبتتیل ہشیمہ اتک وطتل لم ے سج وک ڑج ڑکپتے ںیم وتت اتگل ےت۔
تاتس ےئل رتاتت وک اتس وتت اقتل رتز ا اتزگتر احتاتت اک اتانم ےت۔ اھترتت 
تےک ےیل اتک ڑبتی رتاکتوتٹ ریمشک ںیم دتنم يک اکترترتوتاتی ےت۔ اتس انتزتہ وک اتاتتن 
تے اپسترس ایک ےت، توجتاتس انتزتے وک اجترتی رتےن ےک ےیل ر نکمم وکتش رکتے اگت۔
تاتک وہمجترتی رتاتت ںیم وہمجترتی اتدقتاتر اتوتر آتین امضتوتتں يک اتدتاترتی اک دہع 
توہتات ےت۔ اتس ےس رتاتت وک اطتت یتلم ےت، تنک اتس ںیم ھچک ومترتوتی زمکتوترتاتں یھب 
تآتی ںیہت۔ دتنم وقتم ےک اتس رتاتت ےک اتھ لسلسم اگتیگ وک رہگتا رکتے اک رتوتڈ پیم 

تےت۔ اتن اک ایبتہی اکشتاتت رپ زتدتہ رتات ےت۔
تریمشک دتتش رتدتی يک ٹیپل ںیم ےت۔ ہجی ہی ے ہک رتاتت اتوتر اتس يک اتوفتاتج 
ترہتی آتزتاتدتوتں رپ ھچک اتدنبتاتں اتد رکتی ںیہت۔ ہی رتاتدنمتی ےس ایک اج ات ے اسیج 
تہک 90 تيک دتاتی ںیم دتاھ ایگ ے ا وبجمترتی ےس رہتی آتزتاتدتوتں رپ اتدنبتاتں اقتل مہف 
توطتر رپ اترتاتیگ اک اتک زجتںیہت۔ اتس ےیل م ریمشک ےک وتل ڈیمتا رپ ت،تابتکی وتاترتوتں 
توک "ترتاتاتں ےیک اجتے" تا ی آتر یپ اتف يک وختاتنی يک اجتب ےس وختاتنی اتوتر وچبتں 

توک اجتہ التتی ےک وتڈتوتز وتاترتل وہتے دتےتھ ںیہت۔
تاتدستاتد دتتش رتدتی ےک اتیم رجتتے ے اتک لقتسم رطتز يک ریپتوتی يک ےت۔ اتک 
تابتر بج دتنم دنبتوتق ے رک دشتتد وک ڑبتاتات ے و رتاتت ےک اتس وکتی آتنش ںی 
توہتاتتویکتہک اتس وک اتس اک دبتہ انیل ڑپتات ےت۔ رتاتت تخس گنکیچ ےک ذترتےع دتتش 
تدنتی رپ اقتوب اتے يک وکتش رکتی ے سج يک وتہ ےس رہتی آتزتاتدتوتں رپ اتدنبتاتں 
تاتد وہتی ںیہت۔ ہی اتدنبتاتں ضع اتوتاقتت اکشتاتت اک ابتث یتنب ںیہت، تن اک اخمتنی اتدتہ 
تاتاھتے ںیہت۔ ريغ رتاتیت انعتر رتاتت اتوتر اتس ےک اتدتاترتوتں يک رطتف ےس يسک یطلغ اک 
تاتاظتر رکتے ںیہت۔ وتہ اتن ویطلغتں اک اتدتہ اتاھتے ںیہ اتوتر اکشتاتت وک رتاتت ےک الختف 
تاتامعتل رکتے ےک ےیل ایتتر رکتے ںیہت۔ ہی اتک اتیم رتاحتن ے ہک اخمتنی رتاتت 
توک اتےس اتدقتاتامتت رکتے رپ اتاستے ںیہ وج تخس ےھجمس اجتے ںیہ اتوتر رھپ اتی ےک رتد 

تاتک ایبتہی لیکشت دتےت ںیہت۔

پولیس اور سیکورٹی فورسز میں محبت 
اور ہمدردانہ جذبہ موجود ہونا چاہیے

تاتوتر وکترتی وفترتز ے اتم رہتوتں ےک اتھ اکترترتوتاتویتں وک رنتم اتوترتاتاستن دتوتت انبتے يک 
توعترتی وکتش يک ےت۔ رضتوترتت اتس اترم يک ے ہک وتسی اتوتر وکترتی وفترتز ےک دترتایتن 

تہم وتیت اتڈنیترتڈ آترپتگن رپتوترج )SOP( توک وبضمتط ایک اجتےت۔
تدتتش رتدتوتں ےس ےلہپ آتین اتوھتں ےس اٹمن اجتے ہ ہک وترتے ریمشکتی وعتاتم وک 
تدنچ ولتوتں ےک انگتوہتں يک زتا ینلم اچتےیت۔ وتسی اتوتر وکترتی وفترتز وک ہشیمہ اتس ابتت وک 
تینیقی انبتا اچتےی ہک يسک یھب ریمشکتی يک زتت سفن اتوتر وتاقتر ےک اتھ وکتی زتاتدتی ہ وہت۔تہکلب 

تاتن دن اترثتت ےک اتھ ہشیمہ لمخم ےک دتاتتے نہپ رک شی آتا اچتےیت۔
توکتی اتس وک ےسیک ینیقی انبتات ےت؟

توفتج ےک زتر اتامتم یب یب ٹنیک ںیم احتہی اکترفتس ںیمت، UT تاتاظتہی ےک اتک رئنیس 
تاترس ے اتبتا ہک ریمشکتی سک رطتح ی آتر یپ اتف ےک رتوتے يک رعتتف رک رتے ںیہت۔ 
تاتوہتں ے اتن اتالتاتت ےک ابترتے ںیم ابتت يک وج اتںی ومتوتل وہتی ںیہ ہک اتزتی 
تگنکیچ ا التتی ےک دتوترتاتن یھب ی آتر یپ اتف ےک اتاکتر رنتی ےس ولتوتں وک رس ا ڈیمتم 
تہہ رک اخمتب رکتے ےھتت۔ اتوہتں ے دتعمتل اتوتر وختوگتاتر اتدتاتز ںیم ولتوتں وک اہجتں 
ترضتوترتت ڑپتی گنکیچ ےک ےیل رتوتاکت۔ وتہ کیچ ےک ابترتے ںیم اتک رتہبت، تاشتہت اتدتاتز 
تںیم ےئگ. تاتوتر بج کیچ متخ وہتات، تو اتوہتں ے آتہت ےس اکتر ا وٹ وترل ںیم وتاتر اترتاتد 
تاک رکشتہی اتدتا ایک اتوتر اہکت، “تم آتپ وک وہتے وتاتی فیلکت ےک ےیل ذعمترتت وختاتہ ںیہت۔”

اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟

تدتاتوشتر ےقبط اتوتر ڈیمتا ںیم ےس ھچک ولتگ ہی ایبتہی ایتتر رک رتے ںیہ ہک 
توکترتی وفترتز اترثتیت ریمشکتی اعمترتے وک اتگ رک رتیہ ںیہت، تاتس اک لح ہی ے 
تہک وتسی اتوتر وکترتی وفترتز وک تبحم اتوتر دمہترتدتاتہ ذجتے يک ومتوجتدتی ےک 

توطتر رپ دتاھ اجتےت۔
تم بس اجتےت ںیہ ہک وکترتی وفترتز ریمشک ںیم اتک اتم ومتوجتدتی ںیہت۔ 
تاتںی اہیتںترتان ڑپتے اگت۔ زگتہت دنچ اتولتں ےک دتوترتاتنت، تہی وتاتح ے ہک وتسی 

ی 
ش

ال� گ �یا �بامہ �ت �یک�ن می �چ ال�ن
، �ی آر �چی  کے دورا�ن

رمی سے لوگوں  �ن اہلکار �ن ا�ی
اط�ب  م کہہ کر م�ن کو سر �یا م�ی�ٹ

دال  ں۔ ا�یک اع�ت تے ہ�ی کر�
ں،  دا�ن م�ی گوار ا�ن و�ش د اور �ن س�ن �چ
ام د�یا۔ �ب

ا کام ا�ن �ن نے ا �چ ہوں � ا�ن
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تاتنھ
تاتک اتق گنس ابتز يک

ر  م�ی
ش

وں اور ک� ھ�ن �ی�ش ال�ب �تھر �با�ن کو در�چ ا�یک سا�ب�ت �چ
ام کے �بارے  �ن ی �ن

ت
�ت گردی کے ما�ول�یا� کے دہ�ش

ں۔ �یہ  اہدہ کر�ی ا�ت کا مسش ا�ن کسش
ں اس کے ا�ن م�ی

�تھر�با�ن رہا   دس سال سے �بار�ا�نہ �چ
ً
�با ر�ی �ت

وا�ن �ت و�ب
ن

�
ھا۔ اس کی  کا �ت ھی �با �چ ل �ب �ی د �بار �ب �ن ھا اور �چ �ت
ں۔  اما�ت ہ�ی �ن �ی ری �چ �ر�ی

ل �ت �ی طر�ن سے در�ب �ن

اہر  �ت �ن ا�ن �ن ر ، اس کی �ش واس�ت �چ اس کی در�ن
ئی ہے۔ ں کی گ� ہ�ی

�ن

Photo Courtesy: DNA
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تاہیتں ہپ ایسفنتی اتوتر اتک ابتاتہط الپتڈ رطتےق ےس وتوجتاتوتں ںیم اتیس ابتںی ڈتاتی 
تاجتی ںیہ ہک وتہ وقتم اخمتف نب اجتات ے

تاتب اتن اکتای رطتہق آتا ےت، توتہ ڑلتوکتں وک وبتےت ںیہ ہک آتپ اتےن آتپ وک ريغ اجتدبتاتر 
ترتوھک بج م ھچک رکتے ےک ےیل وبتںی ے اتی وتت مت وتہ رکتو ے ۔تاتس ےس اتن 

بلکل مک وہتات ےت۔ تےک ےنسنھپ اک اچتس �

تاسیجتہک ومتوجتدتہ امتوتل ےس ےھ ہتپ الچ ے ت،تےھ ریمتی وکتت يک اجترتہی اتویس 
تں ےک ابترتے ںیم دنچ وکشتک و اہبشتت ںیہت۔

ت؟ت؟ تبلطم کلم  اچتیت ے  رتاترٹ  امہترتی وکتت اہیتں دنہتو  تال ہی ہک ایک 
تںیمترتف دنہتو ولتگ رتہ ےت ںیہت؟تویکتہک اتںی ابتوتں يک انب رپ ولتوتں وک وقتم اخمتف 
تاتوتر کلم اخمتف انبتا اجتات ےت۔تاتیہ ابتوتں وک اینبتد انب رک ایسفنتی رطتہق اتان رک ولتوتں وک 
تکلم دتنم انبتا اجتات ے ۔تبلطم ہی ہک اتر آتپ اتڈتا ہک اتھ رتںیہ ے و وتہ آتپ 
تےک وتاتل نیھچ ے اگ ت،تآتپ ےس آتپ يک وترکتاتں ت، تزتںین اہیتں کت آتپ ےک اتس 

تھچک ںی رتے اگت۔تاتس اک بلطم ے ہک اتالستم وک رطختہ ے ۔

تںیم تہب اتنھ ںیم وہتںت۔
تبس ولتگ اچتںیہ اتن ی وتاتے وہ ںت،تاچتںیہ یپ ڈتی یپ اتامجتت اتالستی...تایتل رتے ہک اتیس 
تابتںی ت،تںیمتنی رٹستم امجتوتتں ےک ولتوتں ےس اتنس وہتںت۔تبج ےس آترتلک 370توسنمتخ وہتا بت 

تےس ہی ابتںی وتاتر ےک اتھ ےننس وک ل رتیہ ںیہ ت،تولتوتں ےک دتولتں ںیم تہب ڈتر ےت۔
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تںیم وختد ڈترتا وہتا وہتں ت،تھچک ھجمس 
تںی آتاتت۔تریمتے ذتن ںیمتتہب 

تاترتے وتاتاتت ںیہ
توج ولتوتں زتین حطس رپ وعتاتم ےک اتھ طلغ رکتے 
ںیہ  دتےت  اتں ویکتں ہگج  اتےن  اتںی  آتپ  تںیہ 
ت؟تویکتہک وج ولتگ آتپ ےک اتےن ”تےج دنہ“ تاتوتر 
”تاھترتت امتات يک ےئج“ تےسیج رعنتے اگلتے ںیہ وتہ 
تزتین حطس رپ وعتاتم ےک اتھ تہب طلغ رکتے ںیہت۔تاتوتر 
تاتںی دتوتہک دتےت ںیہت۔تاہیتں زتین حطس رپ ھچک یھب 

تحی ںی وہترتا ے 

تریمتا امتان ے ہک بج کت وعتاتم اتوتر وکتت ےک 
تدترتایتن اتامتد احبتل اتوتر وبضمتط ںی وہتاگ اہیتں اتن 
تیھ یھب ںی وہتاگت۔تاہیتں بس وک اتین رکف یگل ے 
ت،تيسک وکتکلم ا ولتوتں ےس ایپتر ںی ت،توتاتے امہترتے 
تاہتدتر اپستویتں ےک ت،تےھ اتر يسک ہپ رھبتوتہ ے و وتہ 

توفتج ںیہ ابتی بس ایستت لیھک رتے ںیہ ۔

تںیم اھترتت يک وہمجترتت ےک ابترتے ںیم 
تاجتےن ےک ےئل ے اتتب وہتںت۔ بج آتپ 
تےھ زمتد اتبتںی ے و ںیم اجتےن يک وکتش 
ترکتوتں اگت،تاتر ںیم ںیہک یھب اتن اتوتر وختاحتی 
تےک لح اک ہصح ونبتں و ںیم ہشیمہ آتپ يک 

تدتت ںیم رتوہتں اگت۔

تاتاس ومتاتد ریمشکتوتں وک لعتشم رکتات ےت۔ اتوتر ہی اتب یھب 
تسی کب اتوتر دترگ وتل اتسٹ رپ ومتوجتد ںیہت۔
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تہی وتل اتسٹ ںیہ ںیہنج آتی اتس آتی ڈنیہتل رکتی ےت، توتہ اتن ولتوتں ےس رتاتہط رکتے ںیہ وج امستج دتنم 
ترسترتویتں ںیم ےلہپ ولمتث ںیہ اتوتر اتںی اتبتے ںیہ ہک اتب آتپ اک لبقتسم یہی ےت،تاتن ڈنیہتزتےک ذترتےع وتوجتاتوتں 
توکتاتبتا اجتات ے ہک اھترتت آتپ اک لبقتسم ابتتہ رکتے ےک دترتے ںیہ ت،توتہ آتپ رپ اتف آتی آتر اگلتے ںیہ ت، تہی ولتگ 
تذمتب اک اکترتڈ ےتلیھک ںیہ ت،توتل ڈیمتا رپ رسترتم ہی ولتوتں اتےس وجتاتوتں وک اٹترتٹ رکتے ںیہ وہنجتں ے ےلہپ 
ڈتز يک رطتف ےس ہی اکتم یھ ںی رتاک وتہ 

ٹ
ي� �
ہ�ن تلی اکتی ے ۔تا ن ےک وتاتدتن امترتے ےئگ ںیہت۔توتل ڈیمتا �

توتوجتاتوتں وک اگلتاتتر السھپتے يک وکتوشتں ںیم رصمتوتف ںیہ ۔تدبتیتم ےس وکتت ے اتن زیچتوتں يک رطتف یھ 
�وتں يک رھبتی ںیترتيک ۔

ٹ �
تدتایتن ںیتدتات۔تیہی وتہ ے ہک اہیتں یھ مل�ٹ�ن

تھج ےس یھب اتوہتں ے تہب ابتر رتاتہط ایک ۔ترھٍ تیھب آتے وسیپتں اک اتچ یھب دتا نک 
تںیم رتاتی ںی وہتا ویکتہک ںیم ے لی ںیم اتن اک اتل رہچتہ دتاھ ےت۔ اتن ولتوتں وک ولیجتں 
تںیم یھب وتی آتی یپ رپتوتوٹتوکتل اتلم ے ۔تمیظ وتاتے امتاتہ اتن وک رتوتے یھب دتےت ںیہت۔تاتں 

تاتک اتوتر ابتتت، تےتامترتی ںیہکتاتوترتے اتوتر العتج ںیہک اتوتر ایک اجترتا ے...

اتن اقمتی  دتاتر  تاتاتتن ےک وخنتتاتہ 
تاترتاتد ے اتب اتک ای رطتہق ڈتوتڈ 
تاکتا ے ۔توتہ ڑلتوکتں وک وبتےت ںیہ ہک 
تاتےن آتپ وک ویتر ل رتوھکت،تبج م 
تاہیتں ےس ںیہک ے اتی وتت آتپ وتہ 
تاکتم رکتو اتس رطتح ےس اتن ےک ےنسنھپ 

تےک اچتس مک رتےت ںیہت۔ 

توتےس اتک ابتت اتبتوتں ت، تاہیتں بس وختد ےک ےئل 
ترکترتے ںیہ ۔تولتوتں وک رتف اتامعتل ایک اجتات ے 
ت، تنی اترٹستم ےس یھب ت، توتسی ی یھب اتوتر ابتی ابترتوتخ 
تولتوتں ےس یھب بس اتامعتل رکتے ںیہت۔تیہی وتہ 
تے وہمجترتت اک اتیل رہچتہ یھ م ے دتاھ یہ 

تںیت۔

تےھ ریمشک يک تہب رکف ے...

 تاہیتں وتوجتاتن ربتابتد وہترتا ےت۔

تدتا م رپ رتم رکتےت۔
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تاہتر زمتدتوترتوتں اتوتر ريغ وملسمتں اک لتقت،تاتاستتي رپ ہلمح

تبطيلی مزاج
 کسی کام نہيں

تںیم ےلھچپ دنچ ےتفہ اتاہتی اتوستانتک رتے ویکتہک اتک ابتر رھپ اتس دبتتم زتنی رپتاستہی کلم ےک وھٹپتں يک دتد ےس ے تریمشک 
تانگتوہتں ےک وختن ےس ر يک يئگت۔تاتب يک ابتر ولہمتوکتں ںیم اہتر اتوتر اترترپتدتش ےک رغتب وختاتہچ رتوتش اتوتر اتم زمتدتوتر ںیہ اتس 
تےک العتوتہ اتممتز ریمشکتی ڈنپتت اکترتوتابترتی تيصخش اتوتر ھکس ربتاتدترتی ےس قلعت رتےن وتاتی اتک وکستل يک رستربتاتہ ے ت، تہی اتن دعتمتد املسمتوتں ےک العتوتہ 
ي�وتں يک وتی اک اکشترتےن ت،تن يک ڈتوتر رستدح اترتےس الہتی اجتی ںیہت۔تایستت وک وھچتڑتں وصعمتومتں اک لتق اتم دتای رھب  ب� �

پ�ن تںیہ وج اتن رکتاتے ےک ٹٹ �
تںیم ذمتومتم رحتت ے اتوتر ريغ اتاستی لعف یھب سج يک ينتج ذمتت يک اجتے اتين مک ےت۔تنک ریمشک اہجتں اتاتتن يک تشپ انتیہ وتاتی اتاہ دنتی ے 
تدتتش وک ايھتہتر انبتا ے وتاتں اتےس حيبق لعف رستاتاجتم دتےن ںیم ہ و اتاستتي اتوتر ہ یہ اتالختايتت يک وکتی رپتوتاتہ يک اجتی ے ویکتہک اتن ولتوتں ے 

تاتیس انھگتوتی اتوتر وتايتہ رحتوتتں ےک ےئل ذمتب وک یہ اتامعتل ایک ے 
تہی ابتت آتپ الب اتتل ہہ ےت ںیہ ہک ریمشک ںیم اتاتتن ےک رپتاتيسک وتاتر ےک بس ےس زتاتدتہ اتمتر رغتب اکتاکترتاتوتر زمتدتوتر ےقبط ےس قلعت رتےت 
حے ےس ے انتہ اتدتہ اتاھتا ےت۔ اتن ںیم ےس دنچ اتریم اترتاتہي التايش ت، توترتپ ت، تاترمتہک اتوتر جيلخ ںیم اتین زتدتويتں 

�ن تںیہ ہکبج اتریم اترتاتہي ے اتس ا
تےس فطل اتدتوتز وہتے وہتے دشتتد يک اتیس اکترترتوتاتویتں يک وتقي رکتے رتےت ںیہت۔ نک اتم ریمشکتی لسلسم اتذتت اک اکشتر ںیہت۔ 

دہشت پسندی آگ
 سامج کوسوختہ کرے گی

اقبال احمد
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تاتمترتن اچتےئ اتم رہتی وہ ا رھپ ریمشک وتسی اتاکتر ت، توکترتی دتوتتں ےک اترتاتد ا 
ترھپ رکسعتت دن بس اتس سپ رپتدتہ گنج اک اتدنتن نب رتے ںیہ اتوتر اتب اہتر زمتدتوتر 
تیھب رفتت يک اتس يٹھب ںیم لج رتے ںیہت۔تدتای ںیم ںیہک یھب وکتی انتزتہ وہ وتاتں اتےس 
توقتں وک اترث رظن اتدتاتز ایک اجتات ےت۔ وتقمتل زمتدتوتر ا التزتنی ایستت اتوتر ذمتب ےس 
تابتاتر وہترک اتےن اکتم ںیم ےگل وہتے ںیہت۔تاتن يک وتاتدح رکف وختن ہنيسپ اہ رک رتوتزتی رتوتی 
تاک اتاظتم رکتا وہتات ے اتس ےک ےئل وتہ الکشمتت ےتليھج ںیہت۔تزتدتی اک ہی اینبتدتی وتاتل ر 
تاتل زہتاترتوتں زمتدتوترتوتں وک ریمشک اتات ے اہیتں ےک احتاتت رتاتب وہتے ےک ابتوتوجتد 
تسج رطتح ومتں و ریمشک ےک زمتدتوتر رستدتوتں ےک دتوترتاتن دتوترستی رتاتوتتں ںیم اکتم رکتے 
تاجتے ںیہت۔ اترتہ يلھچپ نی دتاتویتں ےس انتزتہ ڑبتھ رتا ے نک ریمشک ے ہشیمہ ريغ 
تاقمتی زمتدتوترتوتں اک ريختدقتم ایک وج فلتخم رتاتوتتں اتوتر اہیتں کت ہک اپينتل اتوتر تبت ےسیج 
تريتوتی اممتک ےس اہیتں آتے ںیہت۔ دترتتقیقح ت، تریمشک وک دترتاکتر اترتاتدتی وقتت اک زتاتدتہ ر 
تاتاصتر اہتر اتوتر وتیپ یس رتاتوتتں رپ ےت۔ دبتیتم ےس ت، تاحتہی ےلمح ے اتن ےک دترتایتن 
توختف اتوتر ريغ ینیقی يک وترتاحتل ديپتا رک دتی ے اتوتر وتہ لبق اتز وتت اہیتں ےس اجتن چب 
ترک لکن رتے ںیہت۔تاتن زمتدتوترتوتں ںیم وتہ ولتگ یھب اشتل ںیہ وجتوکتوتڈ اتک ڈتاتوت¿تن ےک 
تدتوترتاتن یھب اہیتں یہ رتے ےھتت۔ت۔ اتوہتں ے اتاس رتف اتی ےیل ایک اشتد اتس اتامتد 
تاتوتر دتوتیت يک وتہ ےس ت،تہک وتہ اقمتی ولتوتں ےک اتھ فطل اتدتوتز وہتے ںیہ اتوترتوج اتںی 
تاتيھ اترتت یھب دتےت ںیہ اتوتر ابتی دنہتوتاتتن ےک ربتسک اقمتی ولتوتں ے تفم اھکتا اتوتر 

ترتاتش یھب رتاتم يک ےت۔ رتاتت ومتں و ریمشک ہشیمہ رتہ وتاترتاتہ م آتيگ اتوتر اھتی 
تاچترتے يک رھبتوتر رتوتاتاتت يک احتل رتیہ ے ت، توج ہک رتاتت ںیم اگنہتومتں ےک اتاہتی 
توختانتک رمتاتلح ےک دتوترتاتن یھب وتت ےک اتاحتن ںیم رھکتی اترتیت۔ ہی انھجمس لکشم ے 
تہک اتن رغتب زمتدتوترتوتں وک اشنتہ ویکتں انبتا ایگت؟ تاتس ےلمح ےک رجمتومتں وک دنچ قبس دترتاکتر 
تںیہ ہک امتتم لکشم احتاتت ےک ابتوتوجتد وتاتدتی اک وکترل اتوتر م آتيگ اک اتتا ابتا ےسیک ڑھکتا ےت۔ 
توتہ اتس “ترتوتين” توک وھبتل اجتے ںیہ وج 1947 تںیم ميسقت ےک امتتم وختی وتاتاعتت ےک 

تدترتایتن اہتامت اگتدتي ے ریمشک ںیم دتيھ یھت۔
تہی الہتںي دشتتد اتس اطيشتی رکچ ےک اجترتی رتےن يک رطتف یھب اتاشترتہ ںیہ وج اہیتں 
تاتاتتن ےک ےنہک رپ الچتا اجترتا ےت۔ اتےس وتاتاعتت وکتت ےک اتن دتوعتوتں يک يفن رکتات ے 
تسج ںیم اہیتںتاحتاتت ںیمترتہبتی آتے اک اہک ایگ اھت ت،تآتج ریمشکتی اتوتر ريغ اقمتی ولتگ دعتم 
تظفحت اکتاکشتر ںیہت۔ترتدتن ںیہک ہ ںیہک يسک اتوستس اتک لتق يک ربخ اتات ےت۔تاتےس احتاتت 
تںیم وکتت ے سب دتاھکتی دتے رتیہ ے ت، تاتس ےک العتوتہ اتن اتوستانتک وتاتاعتت 
تےک وتاتے ےس ریمشکتی وتل وتاتيٹ ںیمتے يسح اتوتر اکھتتوتٹ ايعتں ے ہکبج دتاتںی 
تابتزتو ےک ےقلح ریمشک اک اتامعتل رکتے وہتے رستزتنی اھترتت ںیم وتل ڈیمتا رپ رفتت 
تاليتے رتےت ںیہت۔تاحتاتت اتس ڈتر رپ ںی لچ ےت اتےس وتاتاعتت وک رتوتان وہتاگ اتوتر 

تاتےس اترتاتد اک اختہم اتزگتر ے وج امہترتی رتہ وتاترتاتہ م آتيگ ےک دتنم ںیہ ت،تاتتم اہیتں 
تيک اضف ںیمتوج امتوتی اتوتر اتاتدیتی يک اچتدتر نت يئگ ے اتن وک دتےتھ وہتے نیقی ےس ھچک 
تںی اہک اجتاتت۔تاتس رطتح ےک لتق اتاہتی اقتل ذمتومتم لعف ںیہ ن يک ينتج ذمتت يک 

تاجتے اتين مک وہتیت۔
 تاتےس اتدقتاتم ہ رتف ریمشکتی اتالختق ےک الختف ہکلب اینبتدتی اتاستتي ےک یھب الختف 
تںیہت۔ ریمشک ی امستج ے یھ یھب اتیس الہتوتتں يک وتہل اتزتاتی ںی يک ویکتہک ریمشکتی 
تامستج ےلہپ یہ�ت�ت تيک دتاتی ںیم ربجتی ڈنپتت رجہتت يک وتہ ےس اتاقتل التتي اصقنتن 
تاتاھ اکچ ےت۔ اتےس اتب دتوتابترتہ دترتاتے يک اتاجتزتت ںی دتی اجتیتکس ویکتہک رتاتوتڈنتی ےس 
ي�وتںتيک رطتف ےس ایتترترکتدتہ دتتش اتوتر  ب� �

پ�ن تاطيشتی رتولتں اتوتر اتن ےک اقمتی ٹٹ �
توختفت۔ يسک یھب اعمترتے ےک اتاستی رکتدتاتر اک اتاحتن وہتات ے ہک وتہ اتین اتوتيتں ےک 
تاتھ اسيک ولستک رکتات ے نک چس وتںي و م ےلھچپ 3 تدتاتویتں ںیم اتس اتاحتن ںیم 
تڑبتی دح کت اتاکتم رتے ںیہت۔ ہی امہترتے اعمترتے يک اتک رکمتوتہ اتوتر رتانمتک تقیقح 
تے سج ےس اتب زمتد سپ تشپ ںی ڈتاتاتاجتات ے اتوتر ریمشک وتں وک رپ اتن زتدتی 
تزگترتاتے ےئليک اتاتتن يک رسترپتیت ںیم اجترتیت، تابتتیہ ت، تريغ اتاستی لعف اتوتر ومتت ےک اتس 

تاتتڈتو وک اتاکتم انب وہتاگ
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مہاجر مزدورں کاخروج ،ذمہ داری ہماری 

تامتن وتاتز وتاتدتی 
تےس خلت رجتتابتت 
تيک اتدتں ےٹیمس 
تاتن اک اترتاتج 

توتاتہی 
مدثر ڈار
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تاتدتی ریمشک وج اتین امتن وتاتزتی اتوتر دقترتی وختوصترتی ےک ےئل رہتہ ¿ تآتاتق ے ت،تيسک تو
تیھب ہگج يک وختوصترتی وتاتں ےک دقترتی اظنترتوتں ںیم ںی وہتی ہکلب اتس ےطخ ےک 
تولتوتں ےک دتل سک دقتر وختوصترتت ںیہ ہی اتن ےک نسح ولستک ےس ہتپ اتلچ ے ۔توتاتد ی 
تریمشک وک دقترتت ے ہ رتف وختوصترتت اظنترتوتں ےس وتاتزتا ے ہکلب اہیتں يک رستزتنی 
ترپ کین اتوتر اسنلمتر ولتوتں وک ديپتا رکتےک اتس ےطخ ےک نسح و امجتل وک دتوتابتاترکتدتا ے ۔

تيلھچپ دنچ دتاتویتں ںیم امتتم اتاشتر اتوتر ريغ ینیقی وترتاحتل ےک ابتوتوجتد ریمشکتی اتن 
تامتوتں اک اتابقتل رکتا یھ ںی وھبتےت وج دتای ےک وکتے وکتے ا دنہتوتاتتن يک دتوترستی 
ترتاتوتتں ےس اہیتں آتے ںیہت۔ تخس رتن انتزتاتت ےک دتوترتاتن اتوتر امتتم الکشمتت اک 
تاقمتہل رکتے وہتے ت، تامتوتں يک دتت رکتے يک امہترتی رتوتاتت یھ متخ ںی وہتیت۔ 
تم اتاستدع احتاتت ےک ابتوجتد اتےن امتوتں اک اتابقتل رکتے ںیہت۔تاتیس ڑکنیستوتں اثمتںی 
تومتوجتد ںیہ ہک سک رطتح ریمشکتوتں ے اھتی اچترتے اتوتر امتن وتاتزتی وک ربترتاتر رتاھکت۔ 
2014 تاک الیستب ت، 2016تاکتدنب اتوتر رکتوی ت،توکتوتڈ 19تاتک ڈتاتوتن ےک تخس رتن اتاتم 
تںیمتیھب ریمشکتوتں ے اتےن امتوتں وک آترتاتم دتہ انبتے ےک ےیل اتین وہستںی رتابتن رک 
تدتی ںیہت۔ اہیتں ےک ولتگ ر ایستح ا ريغ اقمتی زمتدتوتر وک اتان امتن ےتھجمس ںیہ اتوتر رتہبتن 

ترطتےق ےس اتن يک دتت رکتے يک وکتش رکتے ںیہت۔
تريغ اقمتی اتترتنی وتن يک احتہی وصعمتم الہتوتتں ے م ںیم ےس ر اتک وک امتوتس ایک 
بھ�وتڑ رکترتھ دتا ے ۔ت۔ اتاتتم دتن رپ  ح

�ب�ن
تےت۔ اتس ے ریمشک وتں ےک اتامتی وعتر وک 

تبج وکتی ريغ اقمتی وختاتہچ رتوتش اتین اترتی رتاتش اگتہ ےس دنچ و رٹیم ےک اتےل رپ امترتا 
تاجتات ے ت، تو ہی انتک فیلکت دتہ رظنم ے ۔تاہتر ت،ترتاتاھتتن ت، تاترترپتدتش ا رھپ يسک یھب 
تدتوترستی رتاتت ےس اتوتذتہ امکتے آتے ہی اہتر زمتدتوتر اتوتر وختاتہچ رتوتش ت،تاکترت، تاجتر ا رھپ 
تتن شک بج يسک اتولتم دنبتوتق ربتدتاترتيک وتی اھکتات ے و ہی امہترتے اتامتی وعتر اتوتر 
تایسفنتت رپ اکترتی رضتب ےت۔تاتس اتولتم دنبتوتق ےک ڈتر ےس آتج اتن تن وشکتں يک 

تڑکتاتں رستوتں رپ ڑھگتاتں اھبنستے اتین اجتن اچبتے يک رغتض ےس وتاتدتی وھچتڑ رتے 
تںیہ ۔توج اتاہتی دتھ اتوتر اتوستس اتک لعف ے ۔

تدتایتاکتاچتےئ وکتی یھب ذمتب وہ اتےس انھگتوتے لعف يک اتاجتزتت ںی دتات ۔تاتےس لتق 
تاتم اتن زبتدتل ولتوتں اک اکتم وج وتاتدتی ےک رتن اتن ںیم آتگ اگلتے ےک دترتے 
تںیہت۔تاتےس افستک اقتل اتس وتاتدتی ے یھ ںی دتےھ ںیہ وج اتاستتي ےک اتم رپ اتک 
تدبتاتم دتاتغ ںیہ ۔توتت آتایگ ے ہک م اتےن رھتوتں ےس انب ذمتب و تلم ابتر آترک اتس 
ترطتح يک رحتوتتں ےک الختف دحتم وہترک اتاجتج رکتں اتوتر اقتولتں ےک ے اقنتب رکتں وج 
تامہترتے دتوتت نب رک امہترتی یہ ڑجتوتں وک ولھکتالھک رکتے ےک دترتے ںیہت۔تویکتہک م دنہ 
توتونتں اتوتر اھتویتں ےک اتس افستاک ہ لتق اتم رپ اختومتش امتتاشتی نب رک ںی ھٹیب ےت وج 
تاہیتں ےک رتشمتہک رتوتاتاتت اک اتک اتم ہصح ںیہ ۔تاتر م اتس اترتاتج وک ہ رتوتےک ےکس و 

تم اتےن آتپ وک یھ اعمتف ںی رکتںی ےت۔

تاتن ريغ اقمتی زمتدتوترتوتں اکتوتاتدتی وھچتڑتا امہترتے اعمترتے ےک ےیل وشتتانتک ےت۔ 
تیئک دتاتویتں ےس امتتم اتاشتر ےک ابتوتوجتد م سج اقبتے ابتیم اک اشمتدتہ رک رتے ےھت اتر 
تاتےس ہ رتوتاک ایگ و انیقی وتہ متخ وہ اجتے اگت۔ وتت يک رضتوترتت ے ہک م ابتر ںیلکن اتوتر اتن 
تاتامتہ اتوتر وصعمتم الہتوتتں يک ر نکمم دح کت ذمتت رکتں اتوتر اتن ےک ےیل اتےن رھتوتں ےک 
تدترتوتاتزتے وھکتںیت۔ ہی اہتر زمتدتوتر امہترتے اعمترتے اک اتک اتم ہصح ںیہت۔ اتس وتت 
تم اتن وک اہیتں ےس اکتے اجتے ےک لمحتم ںی وہ ےتت۔ امہترتی اعمتی ت، تامستی ت، تزترتی 
ت، تریمتاتی اتوتر اہیتں کت ہک رھتول اترتاتدتی وقتت یھب اتن یہ ولتوتں رپ رصحنم ے اتوتر ہشیمہ 
تيک رطتح ہی امہترتا رتض اتنب ے ہک م ے اہسترتا اتوتر ولظمتومتں ےک ےیل ڑھکتے وہتںت۔

تاتس وتت ےھ دنچ رتوتز لبق اک اتک وتاتہع اتد آترتا ے ت،تںیم اتےن رھ ںیم اھٹیب 
تاھت ہک ریمتے وفتن يک یٹنھگ یجب دتاھ و اتک ريغ اقمتی زمتدتوتر وج اتن الہتوتتں ےس اکتي 
توختزتدتہ اھت ت،تھج ےس اتےن رھ ںیم انتہ امتگ رتا اھت ت، تںیم اتس وک رھ ے آتا اتوتر اتےل 

ں۔ اس  رے کا ا�یک اہم حصہ ہ�ی دور ہمارے م�اسش ر م�ن ہ مہا�ب �ی
ں ہو  ہ�ی

حمل �ن
م�ت

نے کے  کالے �با� ہاں سے �ن �ت ہم ا�ن کو �ی و�ت
ہاں  ی اور �ی

ت
را� عم�ی

ت
رعی ، � ی ، �ن ی ، �ما�ب

ش
تے۔ ہماری م�ا� �ک�

حصر 
ر م�ن ھی ا�ن ہی لوگوں �چ و�ت �ب

ت
رادی � لو ا�ن ک کہ گھر�ی �ت

بے �ہارا اور  �تا ہے کہ ہم � �ن  �ب
ن

ر� ہ ہمارا �ن ہ کی طرح �ی ہے اور ہم�ی�ش
ے ہوں۔ یے کھ�ٹ لوموں کے ل� ن

م�
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ترتوتز بج ہقلعتم اھتتے ےس وفتن آتا ہک ذمتوکترتہ زمتدتوتر اتان آتدتا ر اکترتڈ عمج رکتاتے ت، 
توتاتیس رپ ریمتے اتافتر رپ وتہ اتےن ذجتابتت وک اقتوب ہ رکتاک اتوتر ے اتایتر رتو ڑپتا وتہک 
ھ�اتی 

ت پ� ھ�
ت �
تاتس ے اہک ہک وتہ اتیل حبص وتاتسپ اجترتا ے ںیم ے اتےس ےل اگلتا اتس يک ھٹیپ 

ت۔تاتولتدتاتی التاقتت ںیم وتہ ھج ےس رتف اتک وتاتل وتھ رتا اھت ہک ںیمہ ویکتں امترتا اجترتا 
تےت؟ تم زگتہت 15تربتس ےس اہیتں اکتم رکترتے ںیہ نک وج آتج وہترتا ے اتن ربتوتں ںیم 

تیھ دتےنھ وک ںی الت۔
تںیمہ اتن ريغ اقمتی اترتاتد وکتاتس وتاتدتی ےس ت،توج دتای رھب ںیم امتن وتاتزتی ےک ےیل 
تاجتی اجتی ےت۔تيسک خلت ذتاتہق ےک اتھ اجتے يک اتاجتزتت ںی دتین اچتےی ۔ ںیمہ اتن وک ہی 

تاتاستس دتاتا اچتےی ہک وتہ اتی ہگج رپ ںیہ اہجتں وتہ اتک ا دتو ا نی اتل ےلہپ ےھت ۔تاتس 
توتت اتن ےس ذجتہ رمتتم اک اتاہتر رکتے وہتے اتںی تفم رتاتش يک شکشیپ رکتی وہتی 
ت۔ اتس وتت وج وختف وتہ وسحمتس رکتے ںیہ وتہ اہتر زمتدتوترتوتں ےک اتھ امہترتا رتہت متخ ںی 
ترکتے اگ ت، تم رپ ذتہ دتاترتی ے ت،تںیمہ اتےن دتولتں اتوتر رھتوتں ےک دترتوتاتزتے وھکتےن 
توہتں ے اتوتر اتن يک ہی رجہتت دنب رکتی وہتیت۔ امہترتے ذمتیب رتامتوتںتاتوتر دترتاتس ےک زتامتو 
¿تں وک آتے ڑبتھ رک اتںی رتوتان وہتاگت۔ اتںی ہی اتاستس ظفحت دتان وہتاگ ہک ںیمہ اتین اجتوتں 
تيک رطتح اتن يک زتدتويتں يک یھب رپتوتاتہ ےت۔ وتہ یھب امہترتے اعمترتے اک اتک اتم ہصح 
تںیہت۔ سج رطتح ھکس اھتویتں ے ولپتاتہ ولمحتں ےک دعب ابتر رتہ رتے ریمشکتوتں ےک اتھ 

تولستک ایک ۔تآتج ہی ريغ اقمتی زمتدتوتر اتی رطتح ےک ولستک ےک دقحتاتر ںیہ ۔تاتس وتت ھکس 
تاھتویتں ے وترتدتوتاترتوتں وک وھکتا ت،ترگ اگلتے ت،تبج اتن يک اجتوتں رپ نب آتی یھ و ہی ھکس 
تاھتی رکتاتوتں ےس اتن ےک احمتظ نب ےئگ ۔ اہیتں کت ہک اختہص اتڈ يک دتد ےس ریمشکتی 
تابتءتيک رھ وتاتیس ںیم دتد يکت۔ اتس اتم ومتڑ رپ ت،تآتج اتںی امہترتی اتوتر امہترتی ذمتیب ومیظنتتں 
تيک رضتوترتت ے ہک وتہ اتن دتتش رتدتاتہ رسترتویتں ےس اتن يک افحتت رکتں سج رطتح 
تاتوہتں ے ولپتاتہ ےلمح ےک دعب اتل 2019 تںیم امہترتی دتد يک اتوتر امہترتے ولتوتں يک افحتت 
تيکت۔ اتن اتم اتوتاقتت ںیم اتن ولتوتں يک افحتت اتی رطتےق ےس رکتی ے وج ریمتا ذمتب 
تےھ اھکستات ے اتوتر وج ریمتے ایپترتے یبن دمحم )تص( تے ےھ "تدتوترستوتں يک افحتت" 

تےک ابترتے ںیم اھکستا ے اتوتر یہی اتالستم ےت۔ اتن ولتوتں وک امہترتی اتين یہ رضتوترتت ے 
تينتج ںیمہ اتن يک رضتوترتت ے اتوتر امتی ںیم اتن يک رضتوترتت یھت۔ اتس ےک اتھ اتھ 
تںیمہتدنچ ڈیمتا اتو ¿تز يک رطتف ےس ر ریمشکتی رپ اتزتاتم اگلتے اتوتر ریمشکتی وعتاتم رپ ن 
تہل دتتش دن وہتے اک لبیل اگلتے يک ذمتت رکتی اچتےیت۔ اتن دن اتوتر ے اہسترتا 
ترہتوتں وک لتق رکتے وتاتے اتن اتولتم ولتوتں ےک اتھ وکتی اتاستی دتل ںی ڑھکتا وہتاتت۔
تومتن اگنترتونتیب ریمشک ےس قلعت رتےت ںیہ اتوتر امستی اکترتنک ںیہ اتن ےس اتس ےتپ 

ترپ رتاتہط ایک اجتات ےت:ت۔ 
.mudasirdariust@gmail.com 

راد کواس  امی ا�ن ر م�ت �ی
ں ا�ن �ن ہم�ی

ں مہما�ن  ھر م�ی �یا �ب و د�ن وادی سے ،�ب
ی ہے۔کسی 

ت
ی �با�

ن
یے �با� ی کے ل� وا�ن

ن
�

�ت  نے کی ا�با�ن ھ �با� ہ کے سا�ت �ت ا�ئ  �ن
ن
ل�

�ت

ں ا�ن کو  یے ۔ ہم�ی ہ� نی �چا � ں د�ی ہ�ی
�ن

ر  گہ �چ یے کہ وہ ا�ی �ب ہ� ا �چا ہ ا�ساس دال�ن �ی
�ن سال  �ی

ہاں وہ ا�یک �یا دو �یا �ت ں �ب ہ�ی

ہ  �ب �ت ا�ن سے �ب�ن ھے ۔اس و�ت
ہلے �ت �چ

�ت  ں م�ن ہ�ی
ئے ا�ن تے ہو� ہار کر� مرحم�ت کا ا�ن

ی ہوگی ۔ 
ن
ک�ش کر�

�ی�ش �ش کی �چ
ئ

رہا�
تے  و�ن وہ محسوس کر� و �ن �ت �ب اس و�ت

ھ  دوروں کے سا�ت ر م�ن ں وہ مہا�ب ہ�ی

مہ  ر �ن ں کرے گا ، ہم �چ ہ�ی
تم �ن �

ہ �ن �ت ہمارا ر�ش
نے دلوں اور  �چ� ں ا داری ہے ،ہم�ی
نے ہوں  ل� ے کھو گھروں کے دروا�ن
ی 

ن
د کر� �ن ر�ت �ب ہ ہ�ب گے اور ا�ن کی �ی

ہوگی۔



3031 اکتوبر 2021اکتوبر 2021

توتاتہت، توترکتی ےس ربتاختت

تيک وشترتش ) تےس ربتاتن وتاتی اتیج نشیٹ 2016
تےک اتم ےس ومتوتم ایک اجتات ے ( تںیم 
تسج امیپتے رپ رستاکترتی اتالتک وک اصقنتن 
تاچنتا ایگ اتوتر اتس اتیج نشیٹ ںیم 100تےس زتاتد اجتںی فلت وہتںی ےک وفترتًا تدعب 
تاتسی اتالتم وکتہمک ایستت ومتں وتریمشک ےک” تری ریمشک اترٹتلنش ونتنش رٹنیس ںیم 

ترترستچ آترس انیعتتت ایک ایگ“
تدتو زہتاتر وتہ اکتذمتوکترتہ اتاجتج امجتت اتالستی ومتں وتریمشک اتوتر رحتت اکترفتس يک 
تذتتی يک ديپتوتاتر اھت وتہک اتن دتوتوتں دحیتی دن امجتوتتں يک وتچ ومتں وتریمشک اک 
تاتاتتن ےس اتام رتا ے اتوتر دتوتوتں اکتالتپ وکتی ڈتیک یپھچ ابتت ںی ت، تاتسی ےک 
�وتش( تاتوتر اتا دیس یلع اشتہ الیگتی اتدتبتا 

ت �
توتاتد اتاطتف اتدم اشتہ ) تاترعتوتف اتاطتف ف�ن

تءتےس یہ دنہتوتاتتی وتاتق ےک رٹک دتنم رتے ںیہت۔
تدتتش دنتی اتوتر دحیتی دنتی يک وتچ اتوتر اتاہ دن ی ےک احتی اتسی 
تاتالتم اک اختدتاتن دتتش دن اکترترتوتاتویتں اتوتر اتیس رسترتویتں ےک ےئل وعتاتم اتانتس 
توک اتاستے اک رجمتم ہشیمہ ےس رتا ے ت،تآتاتن ا اتافتظ ںیم اتر ںیہک و الیگتی اختوتاتدتہ 
توتاتدتی ریمشک ںیم اھترتت اخمتف رسترتویتں اک ہشیمہ وتلی یھب رتا اتوترترستلی یھب ۔تآتج 
توج ریمشک ںیم وہترتا ے اتس وک وہتا دتےن ںیمتالیگتی اتوتر اتس ےک رتےت دتاترتوتں اک ڑبتا 
�وتش اتوتر اتس ےک نی رتیب رتےت 

ت �
تاتھ ے ت، توختد اتسی اتالتم اک وتاتد اتاطتف ف�ن

تدتاتر دشتت دنتی اتوتر دتتش دنتی ےک فلتخم وتاتاعتت ںیم ولمتث اتے ےئگ 
�وتش امجتت اتالستی ہبلط وتگ اک اتوتنی رتنک اتوتر اتم اتٰیل )تیع 

ت �
تںیہ ۔تاتاطتف ف�ن

تدتر( ترستی رگن یھب رتا ۔تامجتت اتالستی ںیم اتین وبضمتط اتھ اتوتر رہگتی ڑجتوتں ےک 
�وتش 

ت �
تاتھ اتس ے اتےس رتاتےط اتوتتاترتےئ ےھت ہک دلج اتس وک دیس یلع اشتہ الیگتی ت، توجتہک ف�ن

�و ربمم نب ایگ ۔توتاتح رتے ہک اتسی اتالتم اک 
ٹ تاک رسس یھب اھت ت، ترحتتک رحتت اک اتزگ�يک�ي�

توتاتد دتتش رتدتی ڈنفتگ سیک يک اقیقحتتت ت، توج اتن آتی اتے ےک رپستد ے ت،تےک ےلسلس 
تںیم اہتتڑ لی ںیمترظن دنب ے ۔

تامجتت اتالستی ہ رتف دتتش دن میظ زحتب اتاجتدتن )تاتچ اتم( تيک رسترپتیت 
ترکتی ے ت، توج اتیم حطس رپ اتزمتد دتتش رتد رتوتپ ے ت، تہکلب وتاتدتی ںیم اتاہ دنتی وک 
ترتوتغ دتےن اتوتر اتےس ربترتاتر رتےن ےک ےیل یھب ذتہ دتاتر ےت۔ اتین حلسم وتگ اتچ اتم 

تےک ذترتےع ت، تامجتت اتالستی ے 
تومتں وتریمشک وک اھترتی وتاتق ےس دحیتہ رکتے يک اخترط دشتتد اتوتر زتوتر و زتربتدتیت يک 
توتاکتت یھب يک اتوتر اتس يک قشم یھب ت،ت۔ احتاتہک وتاتدتی ںیم دشتتد ںیم احتہی اتاتے اک ذتہ دتاتر 
س رتٹ ت، تی آتر اتف ے )تےس رکشل ہبیط اکتیل ہچب ا اتک اشتخ اھجمس 

ترتوتہ دتی رتزس�ٹ�ن
تاجتات ے( تنک وتاتدتی ںیم میقم امتتم رتوتہ ڑبتے امیپتے رپ امجتت اتالستی وتر اتچ اتم رپ 
تاتاصتر رکتے ںیہت۔ اقمتی دتد ت،تسج ںیمترتد وتريغ ہ يک رتاتیم اشتل ے ےک ےئل امجتت 

تاتالستی اتوتر اتچ اتم ربج اتوتر وختف وک وطبتر ايھتہتر اتامعتل رکتےک احتل رکتےت ںیہ ۔
تاتسی اتالتم ےک اتا اتوتر رحتتک رحتت ےک رستربتاتہ دیس یلع اشتہ الیگتی اتک تخس ریگ 
تدحیتی دن ےھت وہنجتں ے ےلھک اتم دشتتد وک ومتں و ریمشک ےس اٹہتے ےک ےیل اتامعتل 
تایک اتوتر اتس ےک اتاتتن ںیم اتامتم يکت۔ ت، تدشتتد اتوتر اظفحتتت يک وتاکتت ت، تدنہتوتاتتی ايتم 
تاتوتر وکترتی وفترتز ےک الختف اتاعتل اتزی اقتترتر ت، تاھترتت اتوتر ومتں و ریمشک ےک وہمجترتی 

گیالنی نے کس طرح ذاتی 
مفادات کو پروان چڑھایا 
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تاتدتاترتوتں ےک اتاختابتت ےک ابتاکتٹ اک اطمتہب ت، تدتتش دنتی وک رمیلگتاتز ا ذتوتق و وشتق 
تانبتے ےک العتوتہت۔ الیگتی اتس وتت کت دحیتی دنتی اکترہچتہ ےن رتے بج کت آتی 
تاتس آتی ے اتتس 2019تںیم آتنی دنہتيک دتہع 370تيک خیسنت ےک دعب اتںی سپ تشپ 
تںیتڈتاتات، توختدتالیگتی رپ دشتتد يک فلتخم وتاترتدتوتں اتوتر اھترتت اخمتف ایبتاتت رپ 100تےس 

تزتاتد اتف آتی آترتفلتخم اھتتوتں ںیمتدترتج ںیہت۔ 
تالیگتی يک وتاتی اتوتر اتسی اتالتم يک نہب وج ےشیپ ےس احصتي ے ت، تدحیتی دن 
تاختدتاتن ےک ذترتاتع اتالبتغ يک وتاترتث ے ت، توتہ فلتخم نیب اتاتوقتاتی رتاتل ےک ےئل یتھکل 
تںیہ اتوتر ونتیب اترتہق ںیم اقتم اتک ڈیمتا اتدتاترتے ”تالستم ڈیمتا“ تںیم ”ترتوتا اشتہ“ توش 
تيک زیمتابتی رکتی ےت۔ اتس وش ےک ذترتےع ےس وتہ وکتت دنہ ےک الختف ے اینبتد 
تاتدعتاتد وتامتر شی رکتےک نیب اتاتوقتاتی حطس رپ ابتاتہط رپتوتڈنتا الچتی ے ۔ترتوتا اشتہ سج ے 
توکتت دنہ اتوتر رتاتیت وفترتس يک افحتت ےک اتے ںیم رپتوترتش اتی اتوتر اتان وھگتہل 
تاتب رتيک ںیم انبتا ت،تاہجتں ےس وتہ دتای رھب ںیم اھترتت اخمتف ایبتےئ يک ریہشت رکترتیہ ے 

تاتوتر اتس ایبتےئ يک اقتد یھب ے ت، 
تاہیتں ہی اترم اقتل ذترک ے ہک 2015 تےس اھترتت اخمتف ریمشکتی اکترتونتں يک اتک 
تڑبتی دعتتاتد ے رتيک ںیم انتہ احتل يک ے ت، تاتوتر رتيک اھترتت ےک الختف دتاتاتتی گنج اک 
تای رمتز نب ایگ ےت۔ رتوتوتا اشتہ ے اتس بس ےک دتوترتاتن اتمترتہ اکترتڈ الیھک ت،تاہجتں دتوترستی 
ترطتف اتس ےک اھتی ے دنہتوتاتتن ںیم رستاکترتی التزتت ےک لم وفتاتد ےک اتھ 
ترتاتیت رسترپتیت یھب احتل يک وتیہ دتوترستی اجتب اتس يک نہب رتوتوتا اشتہ اتےن ابتپ اتوتر 
تدتاتدتا ےک رظنتاتت وک اليتے ےک ےیل وختوگتاتر ٹیلپ اترتم ےک ذترتےع ڈیمتا اتوتر وتل 

تڈیمتا يک اہترتت اک اتامعتل رکتی آترتیہ ےت۔
تہی نیقی رکتا لکشم ے ہک اتک اتاس اختدتاتن وج اتس دقتر وبضمتط دحیتی دن اتوتر دشتتد 
تےک وتاتاعتت ںیم رجمتم اثتت وہتات ے وتہ اظنتم ےک اتدتر ےس اعفتل اعتتوتن ےک ریغب وختد 
توک رستاکترتی دہعتوتں رپ ابتآتاتی ےسیک اقتم رتھ ات ےت۔ اتیس رقتترتوتںترپ ہیفخ اتویستں 
تے وکتی اترتتاتض ویکتں ںی اتاھتات؟ تویکتہک رتاتت ںیم رستاکترتی وترکتی احتل رکتے 
تےک دعب یھب ی آتی ڈتی ریلکتس رضتوترتی ے ۔تربت ذترتاتع ہی یھب دصتتق رکتے ںیہ 
تاہکتسی اتالتم رستاکترتی وترکتی احتل رکتے ےس لبق ابتاتہط رستی رگن رہ اتوتر اترطتاتف 
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تںیم اھترتت اخمتف رسترتویتں ںیمتولمتث اھتت۔ ومتوتف يک اتیس رسترتایتں وتاتح وطتر رپ 
تاتر رکتی ںیہ ہک اتسی اتس وتدیتہ اتڈنتے وک اختدتاتن ےک اترتاتنی ےک ےنہک رپ اتاجتم 
تدتات اھتت۔تویکتہک اتس اک اختدتاتن ومتں وتریمشک ںیمتاتاہ دنتاتوتر دحیتی دن رسترتویتں ےک 

ترتوتغ ںیم بس ےس آتے رتاتےت۔
تاتسی اتالتم اک کلم يک الستیت اتوتر اتتی ےک ےئل رطختہ وہتا اتس تقیقح ےس یھب 
تای اجتات ے ہک ت، 2008تںیم بج اتس ے اتوپترتٹ ےک وصحتل ےک ےئل دتاتل يک و 
ت، تہیفخ اتویستں ے اتس ےک ق ںیم یفنم رتوترتٹ دتی ت،تنک اتسی اتالتم ے زعمتز اتی 

توکترتٹ ےس اتوپترتٹ ےک وصحتل ےک ےئل اتاجتزتت احتل يک ۔
تذترتاتع ےک اطمتق ت، تاتسی اتالتم يک 2016 تںیم SKICC تںیم وطبتر رترستچ آترس 

ترقتترتی رپ وکشتک و اہبشتت ںیہت۔تہی ابتت ڈتیک یپھچ ںی 
تہک اتسی اتالتم وک SKICCتںیم زگتڈی دہعتے رپ رقتترتی دترتاتل ربتاتن وتاتی اتیج 
تنشیٹ ےک اختےم ےئليک وکتت اتوتر رحتت ےک امتنیب ہیفخ اعمتدتہ اھت ۔ رحتتک ےک ابترتے 
تںیم ایتل ایک اجتات ے ہک ہی اتس وتت يک اتاظتی رنیشمتی اتوتر رحتت يک یلم تگھب یھ ۔

توتہک اتسی اتالتم ےک الختف اقتل اتامتد یکینکت وبثتت رتاتزتدتاترتی اک اعمتہل ے ت، تکلم 
تےک ولتوتں وک آتی اتس آتی ےک اتھ اتس ےک نی دتن يک الیصفتتت اجتےن اک ق ےت۔ 
تہی اتافتی ابتت ںی ے ہک اتاتتن ےس اتن يک وتاتیس ےک وفترتا دعب ت، توتتں ےک اتدتر 
ت،تاتسی اتالتم وک وکتت يک رطتف ےس لم وطتر رپ امتی اتاتت احتل رکتے وتاتے اتک 
تلقتسم وعتاتی دہعتے رپ انیعتتت ایک ایگ وج ہک اتب اتاہتی ے اقتدعتہ اتوتر الختف وترتزتی 

تدشتہ اتوتولتں ےک اطمتق اتا ایگ ےت۔
تاتسی اتالتم وک وکتت يک امتی اتاتت ےس کلبپ اتالپتٹن دتےن اک ہلصیف دنچ 

تاقحتق ےس وتاتح ے:
)تاتف (تاتس وتٹ وک رھبتے يک وکتی وفترتی رضتوترتت ںی یھ وج 2005 	 

تےس اختی یھت۔
)تب (تاتس وتٹ ےک ےئل وکتی یھب ریمتٹ ٹسل ںی ت، تيسک یھب استیت 	 

تاتاحتن ںی وہتا ت، توج ھچک یھب وہ ت،توتہ لبق اتزتں ایتتر اھتت۔
)تپ( تدترتتقیقح ت، ترتوتع ےس یہ ت، تین وتٹ يک ریہشت ےک وتت ت، تاتاحتن 	 

تيک اتمی ا ریمتٹ اک ہلصیف رکتے ےک ایعمتر وک علطم رکتے ےس رتز رکتے 
توہتے رھبتی لم ںیم دتاتدتی يک يئگت۔ وتہک وکتی یھب نشکیلس یٹیمک مک اتزتمک 

تاتن اینبتدتی وتکنتں وک رظن اتدتاتز ںی رکتی ۔
)تت (تاتس تقیقح اک زمتد وبثتت ہی ے ہک دعتمتد دعتاتیت اتاکتامتت يک لم 	 

تالختف وترتزتی ے سج ںیمتاترٹتوتوتربممتاتن ے اتن دعتاتیت وضتاتط يک الختف 
توترتزتی يک سج ںیم ربمنتاتت صتخم رکتے يک وتی وتتی وک وتاتح ایک ے ہک 
تریمتٹ اک ہلصیف رکتے وہتے اترٹتوتو ےنتک امترتسک دتےئ اجتںی اتوتر اترٹتوتوتدتےن 
توتاتے اتدیتاتر يک تيصخش وک ضحم 5تربمنتاتت دتے اجتےت ںیہ,تاترٹتوتو ربممتاتن 

تنت۔

ترتوتوتا اشتہ
تالیگتی يک وتاتی اتوتر اتسی اتالتم يک نہب وج ےشیپ ےس احصتي ے ت، تدحیتی 
تدن اختدتاتن ےک ذترتاتع اتالبتغ يک وتاترتث ے ت، توتہ فلتخم نیب اتاتوقتاتی رتاتل 
تےک ےئل یتھکل ںیہ اتوتر ونتیب اترتہق ںیم اقتم اتک ڈیمتا اتدتاترتے ”تالستم 
تڈیمتا“ تںیم ”ترتوتا اشتہ“ توش يک زیمتابتی رکتی ےت۔ اتس وش ےک ذترتےع ےس 
توتہ وکتت دنہ ےک الختف ے اینبتد اتدعتاتد وتامتر شی رکتےک نیب اتاتوقتاتی حطس 
ترپ ابتاتہط رپتوتڈنتا الچتی ے ۔ترتوتا اشتہ سج ے وکتت دنہ اتوتر رتاتیت 
توفترتس يک افحتت ےک اتے ںیم رپتوترتش اتی اتوتر اتان وھگتہل اتب رتيک 
تںیم انبتا ت،تاہجتں ےس وتہ دتای رھب ںیم اھترتت اخمتف ایبتےئ يک ریہشت رکترتیہ 

تے اتوتر اتس ایبتےئ يک اقتد یھب ے ت، 

تاہیتں ہی اترم اقتل ذترک ے ہک 2015 تےس اھترتت اخمتف ریمشکتی 
تاکترتونتں يک اتک ڑبتی دعتتاتد ے رتيک ںیم انتہ احتل يک ے ت، تاتوتر رتيک 
تاھترتت ےک الختف دتاتاتتی گنج اک ای رمتز نب ایگ ےت۔ رتوتوتا اشتہ ے اتس 
تبس ےک دتوترتاتن اتمترتہ اکترتڈ الیھک ت،تاہجتں دتوترستی رطتف اتس ےک اھتی ے 
تدنہتوتاتتن ںیم رستاکترتی التزتت ےک لم وفتاتد ےک اتھ رتاتیت رسترپتیت 
تیھب احتل يک وتیہ دتوترستی اجتب اتس يک نہب رتوتوتا اشتہ اتےن ابتپ اتوتر دتاتدتا 
تےک رظنتاتت وک اليتے ےک ےیل وختوگتاتر ٹیلپ اترتم ےک ذترتےع ڈیمتا 

تاتوتر وتل ڈیمتا يک اہترتت اک اتامعتل رکتی آترتیہ ےت۔
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تہی وتٹ رکتا یھب انمتبس ے ہک SKICC تںیم رترستچ آترس اک دہعتہ وج ہک 
 SKICC اتاہتی استس وتزتنش ےت۔ تاتک  ت،  تاتسی اتالتم ےک وتاتے ایک ایگ اھت 
گ وہستت ے وج ہک تہب 

س�ن
ن
تومتں و ریمشک وکتت يک بس ےس زعمتز ونتنش اتوتر اکترف�

تاتٰیل تیح اتالتوتں اتوتر اکترفتوستں ےک ےیل اتامعتل وہتی ےت۔ ہی انیمیستر ت، توپتزتم اتوتر 
توترتاشتوتںتےک دتوترتاتن زتر ثحب ومتوضتاتت اتوتر اضمتنی ےک ہطقن رظن ےس استس ےت۔ 
تہی رطختہ يک حطس ےک تحت VIPs تےک ہطقن رظن ےس یھب استس ے وج اتن رقتتابتت ںیم 
ترتت رکتے ںیہت۔ اتیھب احتل یہ ںیم دتر وہمجترتہی ے ریمشک وتویترتیٹ ےک اکتوتوتنش 
ترقتتب يک دتاترتت يک یہی رپ يکت۔تایک اتين اتم اتوتر استس ہگج رپتاتےس يسک صخش وکتانیعتتت 

تایک اجتات ے سج يک کلم دتین اتوترتاتاہ دن وتچ وتاتح وہ ۔
�ٹ ارو�ت �ب �ن

تڈتوتڈتہ ےک اگس�و اک رتاتیش اترتوتق اتدم ٹب وک یھب وقتی الستیت وک دترتشی رطختے ےک 
تشی رظن اتاظتہی ے رستاکترتی وترکتی ےس ربتاختت ایکت، تاترتوتق اتدم ٹب 2005 تںیمتہمک 
تمیل رتربِ تمیل اتاتتد انیعتتت وہتاتاتوتر 05 تاتل يک دتت لم رکتے ےک دعب 2010 
تںیمتاتس يک وترکتی وک ابتاقتدعتہ ایک ایگ ۔تاترتوتق ت، تاھترتت ےک الختف گنج ڑیھچتے ےک 
تیم دصقم ےک اتھ ڈتوتڈتہ علض ںیم اتک دتتش دن ٹین وترتک انبتے ںیم ولمتث اھتت۔

تاترتوتق ےک اتل اختہ ے یھب اتس ےک لم ںیم اتس يک احتی ےھت اتوتر اتس يک دتتش 
تدنتی ےک تخس احتی ےھتت۔ اختدتاتن ےک اترتاتد اترتوتق ےک اترتاتدتوتں اتوتر رسترتویتں ےس 

تاتوتاتف ےھت نک دتتش دنتی ےس قلعتم رسترتویتں وک اتاستے اتوتر اتن يک دتد ےک 
تےیل ربتاترب ےک ذتہ دتاتر ےھتت۔ اترتوتق ے دتتش دنتوتں وک اقمتی دمہترتدتی اتوتر اعمتوتت 
تاتوتر انتہ رتاتم رکتے ںیم وختد وک رسترتم رتاھکتاتوتر اتس رطتح دتتش دن ولمحتں يک وصنمتہ 
تدنبتی ںیم اشتل رتا ۔تاترتوتق ےک اھتی وک یھب دتتش دن ںیم اعفتل وطتر رپ ولمتث اتا 
تایگ ےت۔ اتس اک اھتی دمحم اتنی ٹب رعتف اترتوتن وختبی اتک اتک رتتی اتہت رکشل 

تہبیط )تاتل اتی ی( تاک دتتش دن ےت۔
تدمحم اتنی ٹب وجتاتس وتت اتاتتن ےک زتر ہضبق ریمشک ےس اکتم رک رتا ے اتک 
ترطختاتک دتتش دن اھتت۔ وج 1997 تےس 2007 تےک رعتے ےک دتوترتاتن اتق ڈتوتڈتہ 
تعلض ںیم اکتم رک اکچ اھتت۔تٹب لتق ےک نی دقتامتت تیمس دتتش دنتی ےک 10توتاتاعتت 
تںیم ولمتث اتا ایگ ے ت، تاتس ے 2007 تںیم اتاتتی زتر ہضبق ریمشک يک رتاتہ ی اتتہک وتہ 

تیمی اعمتالتت ںیم يسک اتم دہع ے رپ ربتاتامجتن وہت۔
توشتتش اتک اترم ے ہک ہی اترتاتد سک رطتح ہیفخ اتویستں يک اتزتی اجتچ ڑپتاتتل 
تےس اتب کت چب ےئگ ےھت ۔تا اتےس اترتاتد يک ڈتاتل وکتن ولتگ رتے ہی قیقحت بلط اعمتہل 
تےت۔تدتوترستی اجتب ریمشک ںیم اھترتت اخمتف ذجتابتت ےک ونتاتن اتوتر رحمتر اک وتاتہ اتک 
تاتم اتوتر استس دہعتے رپ اتزتہ ے وج اتس رتاتت يک بس ےس ڑبتی متس رتیف ے 
ت۔ اتک اجتب ہی اختدتاتن اتی کلم ےک آتنی يک وتنی رکتات ے سج اک اتاختب وتہ اتین 
ترتوتزتی رتوتی امکتے ےک ےئل رکتات ے ۔تہی ریمشکتی دحیتی دنتوتں ےک دتوترتے رتوتےئ 

تاک رتامجتن ے ۔

ری  م�ی
ش

ال�ن ک� ھار�ت م�ن کر ہے کہ 2015 سے �ب ا�بل �ن ہ امر �ت ہاں �ی �ی
اہ �اصل  �ن ں �چ رکی م�ی نے �ت عداد � ت

ی � �ٹ وں کی ا�یک �ب کارک�ن
�یا مرک�ن  �نگ کا �ن ی �ب

ن
ا� ال�ن دا��ت ھار�ت کے �ن رکی �ب کی ہے ، اور �ت

رہ کار�ٹ  ا�ش نے اس س�ب کے دورا�ن م�ت اہ � �ن گ�یا ہے۔ رووا سش �ب
ا�ن  دو��ت نے ہ�ن ی �

ئ
ھا� ہاں دوسری طر�ن اس کے �ب کھ�یال ،�ب

تی  ھ ر�یا�� د کے سا�ت وا�ئ
ن
م�ت کے مکمل � ں سرکاری مال�ن م�ی

�ب اس  ھی �اصل کی وہی دوسری �با�ن تی �ب ر�� سر�چ
نے  ھ�یال� ر�یا�ت کو �چ �ن

نے �با�چ اور دادا کے �ن �چ� اہ ا ہ�ن رووا سش کی �ب
�یا کی  ل م�ی�ٹ

ش
�یا اور سو� �یعے م�ی�ٹ ر ارم کے �ن ل�ی�ٹ �ن گوار �چ و�ش یے �ن کے ل�

ی آرہی ہے۔
ت
عمال کر�

ت
مہار�ت کا ا��

تاتسی اتاتالستم اھترتت اخمتف 
ترسترتویتں ںیم رصمتوتف اھت

محبوبہ حکومت نے گیالنی کو 2016 کی 
تحریک ختم کرنے کے لیے وحید پارا کے 

ذریعے مالزمت کی پیشکش کی
تربت ذترتاتع اتس ابتت يک دصتتق رکتے ںیہ ہک رستاکترتی التزتت ںیم اتین رقتترتی 
تےس لبقت، تاتسی اتاتالستم اتےن اھترتت اخمتف دتوتوتتں يک اتک میٹ ےک اتھ رستی 
ترگن رہ اتوتر اتس ےک رتد و وتاتح ںیم ڈترتوتن يک وہستایتت رتاتم رکتے ےھتت۔ 
تڈترتوتز اک اتامعتل اتن و اتامتن ےک وتاتاعتت اتوتر دترگ وتاتاعتت يک اتوی وفتجی انبتے 
تےک ےیل ایک اجتات اھت وج ہک آتی اتس آتی ےک ذترتےع اھترتت اخمتف رپتوتڈنگتے 

تےک ےیل ومتاتد ےک وطتر رپ اتامعتل ےیک اج ے ےھتت۔
تاتس رطتح يک رسترتایتں وتاتح وطتر رپ اتسی اتاتالستم ےک وتدیتہ اتڈنتے 
تيک اشنتدتیہ رکتی ںیہ وج اتس ےک رتیب اختدتاتن ےک اترتاتد يک اتامتءترپ اتاجتم ا 
ترتے ےھت ت،تسج اکتدصقم ومتں و ریمشک ںیم دتتش رتدتی وک وہتا دتےن ںیم 

تبس ےس آتے ےھتت۔
تاتسی اتاتالستم 2016 تںیم وبتہ یتفم يک وکتت ےک دتوترتاتنت، تاتس ےک 
تاترٹتلنش ونتنش رٹنیس )SKICC( تںیم رترستچ آترس يک وترکتی احتل 
ترکتے ںیم اکتایتب وہتات، توج ہک ومتں و ریمشک ےک ہمک ایستت اک اتک ذتیل اتدتاترتہ 
تےت۔ وتدی رپتہ وج وبتہ یتفم اک دیلکتی اعمتوتن اتوتر دتت رتاتت امتا اجتات ے ے 
ت،2016تںیم زحتب اتاجتدتن ےک دتتش دن ربتاتن وتاتی يک اتک وتسی اقمتےل 
تںیم الہتت ےک دعب وتاتدتی ریمشک ںیم رپتدشتتد اتاجتج وک متخ رکتے ےک دبتے 

تالیگتی ےک وتاتےس وک وترکتی يک شی يک ۔
تاقتل ذترک ابتت ہی ے ہک وکتت ے اتک اتاہتر اجترتی ایک سج ںیم اتس 
تےک آتی ی ی ںیم رترستچ آترس ےک دہعتہ ےک ےیل اتم یب اتے يک ڈترتی ےک 
تاحتل اتدیتوتاترتوتں ےس دترتوختاتںی بلط يک ںیئگت۔ اتتم الیگتی ےک وتے اتسی 

تاتاتالستم ےک العتوتہ يسک اتدیتوتاتر وک اترٹتوتو ےک ےیل ںی البتا ایگت۔ اتس ےک دعب 
تاتںی اتس دہعتے ےک ےیل بختنم ایک ایگت۔ رتاکترتڈ ےس ہتپ اتلچ ے ہک وتہ ےلہپ 

تیہ ذمتوکترتہ وتٹ رپ وطبتر اتڈتاتک اتاٹتف ربمم اکتم رک رتا اھتت۔
ي�وترتی دتاشتت رپ کش ےک ابتدتولتں اک اتدتاتزتہ اتس  يک� تاتسی اتاتالستم يک س�
تابتت ےس یھب اگلتا اج ات ے ہک اتن ےک اتوپترتٹ ےک اترتاتءترپ 2008 تںیم 
ترتاتیت اتیلی سنج )تی آتی ڈتی( تيک اجتب ےس ‘تافسترتش ںی يک يئگ’ تیھت۔ 
تاتتم اتاظتی الخ اک اتدتہ اتاھتے وہتے اتوتر اظنتم يک زمکتوترتوتں ےک ابتث اتسی 
تاتاتالستم اتےن ڈنکھتہتوتں ںیم اکتایتب وہ ےئگ اتوتر ومتں و ریمشک ےک زعمتز اتی 
توکترتٹ ےک مکح رپ ريتوتن اممتک اجتے ےک ےیل اتوپترتٹ احتل رک ایت۔
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خواہشمند کشمیری نوجوان
اتوتر رپتوجتش ںیہت۔ اتیم حطس رپ وتوجتاتوتں يک تریمشکتی  توتوجتاتن یتنحم 

ترطتحت، تریمشکتی ڑلتےک اتوتر ڑلتایکتں یھب اتےن ےیل اتک رتوتنت، 
توختوگتاتر لبقتسم انبتا اچتےت ںیہ اتوتر اتک رھبتوتر اتوتر رھبتوتر ریکترئ ےس فطل اتدتوتز وہتا 
تاچتےت ںیہت۔ترہ رستی رگن ےک وتط ںیم اقتم” تڈٹتی اتوتج“ توتاتدتی ںیم یجن تیکلم ےک 
تتحت ےنلچ وتاتی یلہپ یجن اتربترتی ےت۔تہی اترتريتی ےتفہ ےک اتت دتن اتوتر وتسی ےٹنھگ 
تیل رتیت ے ت، تذمتوکترتہ اتربترتی ریمشکتی وتوجتاتوتں يک تن اتوتر اتاقتت اک ہنم وبتات 
توبثتت ے ۔تآتج ہی اتربترتی ریمشک ےک ابتءتاتوتر اطمتےع ےک وشتنی اترتاتد ےئليک وبقمتل 
تہگج نب يئگ ے اتربترتی ںیم اتکتوبتں يک اتک ڑبتی دعتتاتد ومتوجتد ے اتوترتاتس ےک 

تدترتوتاتزتے وتسی ےٹنھگ ےلھک رتےت ںیہت۔ 
توتہي ریشبت، توہنجتں ے ڈتلٹ اتسن )BDS( تںیم رلچیب ایک ے اتوتر اتب اتین 
تامترٹستز ڈترتی يک ایتترتی رک رتیہ ںیہت، تڈٹتی اتو ¿تج ںیم اترث آتی اجتی ںیہت۔ وتہي یتہک ںیہ 
تہک اتربترتی اک امتوتل وطتل رعتے کت اطمتےع ےک ےیل رتہبتن ےت۔ "تاتک اتےس 
تامتوتل ںیم میل احتل رکتا وختی يک ابتت ے اہجتں لم اختومتی وہ اتوتر دنبتہ اتامتک 
تاتوتر اتاکتز ےک اتھ اختی ڑپتاتی يک رطتف دتایتن دتے ۔ اہیتںتاطمتےع يک رغتض ےس 
تآتے وتاتولتں ایکترثتت اتس ہگج وک اتین دنتدتہ ہگج اتبتے ںیہ ۔تاتن ولتوتں اک انہک ے 
تہک اتر م اچتںیہ و م اتان ڑپتےن اک ومتاتد یھب اہیتں وھچتڑ ےت ںیہت،“توتہي اک انہک اھت ہک 
تذمتوکترتہت"تاتربترتی رمتزتی دترتوتاتزتے ےس اتدترتوتی ےص کت ی ی ی وتی يک رگنتاتی ںیم 
تےت۔ وکترتی ےک احلتظ ےس ہی تہب اتانیتن شخب ہگج ے اہجتں اتربترتی ےک ر رتنک 

توک اتک وفحمتظ امتوتل رتاتم وہتاتتےت،“ 
توشتایپتں ےس قلعت رتےن وتاتے اترم ریشب ے اتم کیٹ ایک ےت، تاتوتر ي اتاحلتل ریمشک 
توتویترتیٹ ےس یپ اتچ ڈتی رک رتے ںیہت،تاتن ےک یھب ذمتوکترتہ اتربترتی ےک ےئل تبثم 

تاتترتاتت ںیہت۔ "تںیم اتربترتی ےک رپتوکستنت، ترپتاتن امتوتل ےس فطل اتدتوتز وہتات وہتں 
تاتوتر ےھ اہیتں ڑپتان اتاھ اتگل ےت۔ امتتم ابتءتاطمتہع ےک ےیل وشتر ےس اتک امتوتل يک 

تالتتش ںیم ںیہت۔ اتربترتی ںیمہ ولطمتہ ہگج رتاتم رکتی ےت،“ تاتوہتں ے اہکت۔
تایک اتربترتی رتاتت ےئگ ےک اتوتاقتت ںیم اطمتہع ےک ےیل ومتزتوتں ےت؟ توتہي 
تے اتبتا ہک اتربترتی امتتم ہبلط ےک ےیل اتک وفحمتظ ہگج ےت، تاچتے وتہ ڑلتےک وہتں ا 
تڑلتایکتںت۔ "تی ی ی وتی يک رگنتاتی ےت۔ اہیتں اتک وکترتی اگترتڈ یھب وتسی ےٹنھگ انیعتتت 
ترتات ےت۔ اتس ےیل اتربترتی امتتم ابتءتےک ےیل وتسی ےٹنھگ اتاھ ظفحت رتاتم رکتی ےت،“ 
تاتربترتی ںیم زتر اطمتہع ابتءتاک انہک اھت ہک اچترتزج یھب وقعمتل ںیہت۔ اہیتں کت ہک دحمتوتد 
تذترتاتع ےک احتل اب وک یھب رپتاشتی ےس اتک امتوتل ںیم میل احتل رکتا آتاتن اتگل ےت۔

تاتربترتی ابتءتےک ےیل رتوتزتاتہ اتابترتاتت اتوتر رتاتل ایہم رکتی ےت۔ ہی اتن ابتءتوک 
تہقلعتم ومتاتد رتاتم رکتے يک یھب وکتش رکتات ے وج ڈیمتلک ا اترئنتگ ےک اتاحتاتت اتس 
ترکتے ےک وختاتدنم ںیہت، تا UPSC تيک ایتترتی رک رتے ںیہت۔ اتربترتی ںیم تہب 
تےس اب تءتے رتاتے دتی ہک وتہ رھ رپ وتہ ںی دتے ا رتے ںیہت، تنک وتہ اتربترتی 
تںیم اتيھ رطتح وتہ رمتوکتز رکتے ےک اقتل ںیہت۔ ابتءتے اہک ہک وتہ اتربترتی وک ےنھکیست، 

توتٹ انبتےت، تاتاتٹنم لم رکتے وتريغتہ ےک ےیل اتک آتاتن ہگج ےتھجمس ںیہت۔
تاہیتں ڑپتےن وتاتے ابتءتے اتربترتی ےک رپتوکستن اتوتر مظن و طبض وتاتے امتوتل يک 
ترعتتف يکت، تہکبج اتن اک انہک اھت ہک اتس ےس اتںی اتيھ رطتح ےس وتہ رمتوکتز رکتے ںیم 
تدتد یلمت۔ تہب ےس ابتءتے اہک ہک وتہ اتس ہگج ےک ابترتے ںیم دتوترستے ابتءتےس ومتوتل 
توہتے وتاتے تبثم اتترتاتت ےس اتمتر وہتےت۔ اتک اطتب ملع ے اہکت"تامہترتے رھتوتں ںیم 
تڑپتےن ےک ےیل اکتي ہگج ےت۔ اہیتں اتربترتی ںیم ںیمہ اطمتہع ےک ےیل رتف دتو ٹف يک 
تہگج یتلم ےت۔ نک ہی دتو ٹف يک ہگج امہترتے لبقتسم ےک ےئل اک اتم ذترتہع نب اجتی ےت،“ ت۔

تیجن تیکلم ںیم ریمشک يک یلہپ 
تاتربترتی رتاحتن اتز اتدقتاتم

بسمہ نذیر
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ہم اگلے چند سالوں میں 
کشمیر میں ایسی مزید 

الئبریریاں کھولنا چاہتے 
ہیں: دیشان جالو

”تےک زتن “تےس ابتت رکتے وہتے اتربترتی ےک امتک دتاشتن اجتولتے اتبتا ہک اتوہتں ے 
تاتتس 2021 تںیم رپتاتویتٹ اتربترتی اقتم يک یھت۔ اجتولتاک انہک ے ہک بج ےس وتہ یئن دتیل ںیم 
تاتم یب اتے رک رتے ےھتت، تاتن اک ہی وختاتب اھت ہک وتہ ابتءتےک ےیل اتیس ہگج ایہم رکتےت۔ . ”تبج 
تںیم اتم یب اتے رک رتا اھت و ںیم اطمتہع ےک ےیل ھچک اتربترتوتں ںیم اجتا رکتات اھتت۔ ںیم ے 
تاشمتدتہ ایک ہک ر 10 تولترٹیم رپ اتک اتيھ یجن اتربترتی دتایتب ےت۔ ےھ ہی ایتل آتا ہک بج 
تریمشک ےس ابتر ےک ہبلط وک ہی وہستت رسیم ے و ریمشک ےک ہبلط وک یھب ہی وہستت ینلم اچتےیت۔ بت ےس 
تریمتے ذتن ںیم ہی ایتل رتدتش رک رتا اھت ہک بج ںیم وتاتسپ ولتٹ آتوتں اگ و ےھ اتک اتربترتی 

توھکتین اچتےی اتتہک وتوجتاتوتں وک انمتبس امتوتل ںیم اطمتہع رکتے ےک اقتل انبتا اج ےکست۔“
تاجتول ے اتبتا ہک ہی وتاتدتی يک یلہپ یجن اتربترتی ےت۔ "تںیمہ وختی ے ہک ابتءتوک اتک ہگج 
ترتاتم يک يئگ ے اہجتں اتک اتيھ اتربترتی يک امتتم وہستایتت دتایتب ںیہت۔ ںیمہ تہب وختی 
توسحمتس وہتی ے بج ںیمہ اہیتں ڑپتےن ےک ےیل آتے وتاتے اب يک رطتف ےس تبثم رتاتے 
تیتلم ےت۔تاتوہتں ے اتبتاتہک آتے وتاتے اتولتں ںیمت، تم ریمشک ےک دترگ وصحتں ںیم اتڈٹتی اتوتج 

تيک زمتد اشتںی وھکتل ےت ںیہت،“ 
تاجتول ے اہک ہک وتوجتاتوتں ںیم اطمتےع ےک ےیل وجتش و رتوتش دتھک رک وتہ ہشیمہ وختش وہتے 
تںیہت۔ "تامہترتے اتس ریمشک ےک امتتم اتالتع ےس ابتءتآتے ںیہت۔ اتاقتل نیقی ابتت ہی ے ہک ریمشک 
تںیم وتاتدتن اچتےت ںیہ ہک اتن يک ایچبتں اشتم 6 تےج ےس ےلہپ رھ رپ وہتںت۔ نک ںیم ے ڑپتاتی 
تںیم رصمتوتف ڑلتویکتں وک رتاتت ایگترتہ ےج یھب اتربترتی ےس ےتلکن دتاھ ےت۔ امتتم ابتءتاجتےت ںیہ 

تہک وتہ وفحمتظ امتوتل ںیم ڑپتھ رتے ںیہت۔ اتس ےیل وتہ وکستن ےس اطمتہع وحم رتےت ںیہت،“
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