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 .2018نومبر  22اور  ،2018نومبر  16 ،2018اکتوبر 

 فیصلہ

 یٰز عیسئجسٹس قاضی فا

 پس منظر

  

الزمی ہے کہ وہ  ےئحصہ لینے والے مسلمان امیدواروں کے لیالیکشن میں  ●

اہلل تعالی کی طرف سے ملسو هيلع هللا ىلص ں کہ محمد یئتحریری حلف نامہ جمع کروا

آخری نبی ہیں۔ ماضی میں اس حلف نامے کا آغاز ان الفاظ سے  ےئبھیجے گ

کشن ایکٹ لیکن الی“ میں حلفیہ اقرارکرتا/کرتی وہں۔۔۔۔۔” وہتا تھا 

“ میں ایمان رکھتا/رکھتی وہں۔۔۔۔”میں ان الفاظ کو تبدیل کرکے  2017

 یئکردیا گیا۔ حلف نامے میں الفاظ کی تبدیلی پر بڑے پیمانے پرکی گ

الفاظ  ےئگ ےئمخالفت کی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ  ردوبدل کی

 ۔گا ےئواپس لے کر پرانے الفاظ کو حلف نامے میں برقرار رکھا جا
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رز نے تبدیل یئجسٹس اینڈ پارلیمنٹری اف،کو منسٹرآف الء 2017اکتوبر  5 ●

ظ کو دوبارہ بحال کرنے کے حوالے سے بل پیش کیا۔ اس بل شدہ پرانے الفا

 کے مندرجات درج ذیل ہیں:“ اسٹیمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزنس” کے 

( کے نفاذ کے نتیجے XXXIII of 2017) 2017الیکشن ایکٹ  .1

بلی میں شک و شبہات کا اظہار کیا گیا اسکے عالوہ میں قومی اسم

جانے والے  ےئمیڈیا نے بھی  الیکشن امیدوار کی جانب سے جمع کرا

تبدیل کے حوالے سے  انہی  یئمیں موجود حلف نامہ میں کی گ Aفارم 

 شکوک و شبہات کو رپورٹ کیا۔

 ےئراتمام سیاسی پارٹیوں نے اتفاقِ  ےئمزید کسی تنازعہ سے بچنے کے لی .2

میں موجود حلف نامے کے اصل الفاظ کو  IAسے یہ طے کیا کہ فارم 

 واپس بحال کردیا جانا چاہیے۔

کے کنڈکٹ آف الیکشن جنرل الیکش آرڈر   7Cاور  7Bآرٹیکل  .3

 ےئ( میں سے حذف کی2012 ،7)چیف ایکزیگٹو آرڈر نمبر 2002

جانے کے نتیجے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ یہاں 

تمام سیاسی پارٹیوں کی  ےئبھی مزید کسی تنازعے سے بچنے کے لی

 2017سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن ایکٹ  ےئجانب سے اتفاق را

کو برقرار رکھا  7Cاور  7Bمیں ترمیم کے ذریعے  241کے سیکشن 

 ۔ ےئجا
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)ترامیم(    2017پارلیمنٹ نے مذکورہ ترامیم کو منظور کرلیا اور الیکشن ایکٹ  

میں حلفیہ اقرارکرتا/کرتی ”اکتوبر کو نافذ کرکے حلف نامے کے الفاظ  19کو 

 ا۔ اس حلف نامے کے بقیہ مندرجات درج ذیل ہیں:کو بحال کردیا گی“ وہں

 میں حلفیہ اقرارکرتا/کرتی وہں کہ:       

کے خاتم النبین وہنے پر مکمل ایمان رکھتا ملسو هيلع هللا ىلص میں محمد   .1

کار نہیں وہں جو کسی وہں۔ میں کسی ایسے شخص کا پیرو

کے بعد نبی وہنے کا دعویدار ہے۔ میرا ملسو هيلع هللا ىلص بھی طریقے سے محمد 

نہ میں  ،تعلق نہیں ہے یئایسے کسی نبوت کے دعوے دار سے کو

قادیانی گروپ سے تعلق رکھتا وہں، نہ میرا تعلق الوہری گروپ 

 سے ہے اور نہ میں خود کو احمدی قرار دیتا وہں۔

ظم محمد علی جناح کی اس قرارداد داعئمیں بانی پاکستان قا .2

کے ساتھ بھی ایماندار روہنگا جس میں انہوں نے فرمایا کہ 

پاکستان معاشرتی عدل کے اسالمی اصولوں کے مطابق ایک 

ن کی باالدستی اور پاکستان یئجمہوری ریاست وہگی۔ میں آ

کی سالمیت اور خودمختاری کی پاسداری کرونگا اور یہ کہ 

یات کے تحفظ کی جدوجہد کرونگا جو میں ان اسالمی نظر

 تشکیلِ پاکستان کی بنیاد ہیں۔



6 

 

 ٹی ایل پی کا دھرنا 

 

کو پارلیمنٹ نے حلف نامے کے الفاظ کے حوالے سے  2017اکتوبر  19  ●

جانے والے شکوک و شبہات کے معاملے کو حل کرلیا تھا۔ تاہم اسکے  ےئپا

پاکستان دہ سیاسی جماعت تحریکِ لبیک یئباوجود بھی ایک نوزا

(TLP نے مظاہرہ جاری رکھا۔ )کے روز تحریکِ لبیک  2017نومبر  5

پاکستان کے کارکنان اور سپورٹرز نے فیض آباد انٹرچینج پر قبضہ جما کر اسے 

بالک کردیا، یہ دارالحکومت اسالم آباد میں داخلے اور واپسی کا عین مقام 

یاد پر اس راستہ پر سے اور چوتھا بڑا شہر ہے۔ سینکڑوں گاڑیاں روزانہ کی بن

رز کی یئجسٹس اینڈ پارلیمنٹری اف،نے  منسٹرآف الء TLPگزرتی ہیں۔ 

بعدازاں انہوں نے حکومت کے استعفی کی مانگ  ،برطرفی کا مطالبہ کیا

کی۔ فیض آباد انٹرچینج پر موجود دھرنے نے پوری کامیابی کے ساتھ دو 

رکھ دیا۔ کورٹ  جڑواں شہروں اسالم آباد راولپنڈی کو مفلوج کرکے

وں میں خلل واقع وہا اور بہت سے یئبشمول سپریم کورٹ کی کاروا

میں شامل نہیں  یئدرخواست گزار اور انکے وکالء اپنے کیسوں کی کاروا

۔ دھمکیوں اور بدسلوکی کا سلسلہ جاری رہا اوران حاالت میں ےئوہپا

 یئکے روز دھرنے کی وجہ سے ک 2017نومبر  21۔ یئشدت آتی گ

میں شامل نہ وہسکے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے  یئوکیٹ کورٹ کی کارواایڈ
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مشکالت کے بعد متبادل راستہ استعمال کرکے  یئشکایت کی کہ وہ انتہا

ں، جسکی وجہ سے انکے سفر کی طوالت ہی ےئسپریم کورٹ پہنچ پا

 یئد تھی۔ عوامی نقل و حمل انتہائعمومی راستے کے مقابلے میں تین گھنٹے زا

 ،عدالت ،ا مکمل بند وہچکی تھی۔ وہ روزمرہ کے سفری معموالتمحدود ی

یونیورسٹیز اور کام کی جگہ تک پہنچنے سے قاصر تھے۔  ،کالج ،اسکول

حتٰی کے ایمبولنسس بھی شدید  ےئمریض معالج یا ہسپتال تک نہیں پہنچ پا

 میں ناکام رہیں۔ یئعلیل مریض تک رسا

گلوچ اور نفرت کا پرچار  گالی،دین نے دھونس و دھمکیئدھرنے کے قا ●

کو بناء تعطل کوریج فراہم  TLPکرکے مظاہرین کو مشتعل کیا۔ میڈیا نے 

۔ انٹر سروسز ےئکی۔ حکومت مخالف افراد بھی ان لوگوں میں شامل وہگ

 Public Supportنے ان ان مندرجات پر مبنی    ISIانٹیلیجنس 

and Political Parties/Personalities   رپورٹ جمع

  AMLرمین یئچ”  اور ان شخصیات کی فہرست جاری کی  کہ :  یئواکر

کے شیخ حمید  اور  PPP ،کے اعجازالحق PMZ-Z ،شیخ رشید احمد 

PTI تھے۔ غیرذمہ دار  ےئعلماء ونگ اسالم آباد نے  آڈیو پیغامات جاری کی

سیاستدانوں نے فسادانگیزتقریریں کیں اور غیر ذمہ دار ٹاک شوز میزبانوں نے 

کو مفت کی شہرت ملی اور ایک غیرمقبول  TLPام کو مشتعل کیا۔ عو

ٹ میں آنے کے بعد ئم الئمقبولیت حاصل کرلی۔ ال یئسیاسی پارٹی نے انتہا
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TLP ۔ ہر گزرتے دن یئکی لیڈرشپ مزید جارح، بدزبان اور سخت وہگ

کے ساتھ انکی طاقت بڑھی اور انہوں نے لوگوں کو ناراضگیِ الہی کے 

کا  TLPتال کردیا )جوکہ قانونی طور پر مجرمانہ فعل ہے( جو فریب میں مب

 ۔ےئشہروں میں پھیل گ یئطے شدہ منصوبہ تھا۔ پرتشدد  مظاہرے ک

 

کو ایک آرڈر  2017نومبر  21میں یہ مذکور ہے کہ  پس منظرمندرجہ باال  ●

  پاس کیا گیا تھا کہ :

ی ن اسالمیئمودجودہ صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ معاملہ آ .1

جمہوریہ پاکستان کے مطابق پبلک انٹرسٹ اور شہریوں کے بنیادی 

نقل و  15آرٹیکل  ، 9بشمول زندگی کا حق آرٹیکل  ،حقوق کا ہے

تعلیم کا حق،  کی پامالی کا ہے   25Aآرٹیکل  ،حرکت کی آزادی

کے تحت نوٹس لینے   184(  3آرٹیکل )ن کے یئجس نے کورٹ کو آ

 پر مجبور کیا۔

سیکریٹری دفاع اور  ،سیکریٹری داخلہ ،جنرل آف پاکستانلہذا اٹارنی  .2

۔ فاضل اٹارنی جنرل ےئے گیئایڈوکیٹ جنرل کو نوٹسز جاری ک

جمع  ےئکہ وزارت داخلہ اور دفاع کی را ئپاکستان کو ہدایت کی گ

بشمول  ،ں۔ متعلقہ وزارتوں کے ماتحت انٹیلیجنس ایجنسیزیئکروا

 یئکو ہدایت کی گ ISIیلیجنس انٹرسروسز انٹ ، IBانٹیلیجنس بیورو 
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جو  ےئن پاکستان کے تحت شہری حقوق کی حفاظت کے لییئکہ آ

 ں۔یئانکی رپورٹ جمع کروا ےئگ ےئقانونی اقدامات کی

 

 یئ( اور سپریم کورٹ کی کاروا3) 184ن کا آرٹیکل یئآ   

 

کے تحت  184( 3آرٹیکل )نِ اسالمی جمہوریہ پاکستان کے یئیہ عدالت  آ ●

 کا اختیار حاصل ہے: یئن کے تحت عدالتی  کاروایئاسے آ ،ہے یئطلب کی گ

بغیر عدالت عظمی کو  ےئکے احکام پر اثرانداز وہ 199آرٹیکل     .1

کے ذریعے تفویض شدہ  1اگر وہ یہ سمجھے کہ حصہ دوم کے باب 

عوامی بنیادی حقوق میں سے کسی حق کے نفاذ کے سلسلے میں 

رہ آرٹیکل میں بیان کردہ مذکو ،سوال درپیش ہے یئکا کو اہمیت

( 3)آرٹیکل)حکم صادر کرنے کا اختیار وہگا۔  یئنوعیت کا کو

184) 

      

“ بنیادی حقوق”کو  184(  3آرٹیکل) ن کے بابِ اول کے دوسرے حصے  میںیئآ 

کو بطور خاص  28سے  9آرٹیکل ن کی یئکے طور پر تفویض کیا گیا ہے اور آ

ممالک اور عالمی  یئیہی بنیادی حقوق ک ن کیا گیا ہے۔یئبنیادی حقوق سے مز

 ہیں۔ ےئگ یےہدوں میں بطورانسانی حقوق شامل کمعا
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اعتراض جمع  یئپر کو کو نہ تو چیلنج کیا گیا اور نہ اس یئاس عدالتی کاروا .1

ن کے عین یئآ یئکروایا گیا۔ تاہم ہمیں یہ یقین دہانی کروانی چاہیے کہ یہ کاروا

مختلف ابواب پر “ نظام عدالت”ہفتم  ن کا حصہیئہے۔ آ ئمطابق کی گ

۔ ٣باب  ،۔ پاکستان کی عدالت عظمی٢باب  ،۔ عدالتیں١مشتمل ہے: باب 

” ،ن ضمانت دیتا ہےیئ۔الف۔ وفاقی شرعی عدالت۔ آ٣باب  ،عالیہ ےئعدالتِ ہا

اسکے جو  ےئاختیارِ سماعت حاصل نہیں وہگا ماسوا یئکسی عدالت کو کو

اسے تفویض  ،یا اس کے تحت ،ن کی رو سےیا کسی قانو ،دستور کی رو سے

 ئن سپریم کورٹ کو کیئآ (.175( 2) آرٹیکل )“ ےئکیا گیا ہے یا کیا جا

اختیارات عطا کرتا ہے جیسے کہ عدالت عظمٰی کو کسی عدالت عالیہ کہ 

 کی اپیلوں خالف کے ںٶحتمی احکام یا سزا،ڈگریوں،صادر کردہ فیصلوں

۔ (185)آرٹیکل ر کرنے کا اختیار وہگا دصا فیصلہ پر ان اور کرنے سماعت

کے مطابق اگر کسی وقت صدر مناسب خیال کرے کہ  ،186( 1آرٹیکل )

کا حامل خیال  عوامی اہمیتلہ کے بارے میں جسکو وہ ئکسی قانونی مس

لے کو عدالت ئتو وہ اس مس ےئحاصل کی جا ےئعدالت عظمٰی کی را،کرتا وہ

کے مطابق  ،الف 186آرٹیکل  بھیج سکے گا۔ ےئعظمٰی میں غور کے لی

اگر وہ انصاف کے مفاد میں ایسا کرنا قرین مصلحت خیال  ،عدالت عظمٰی

کو کسی عدالت عالیہ کے سامنے  یئاپیل یا دیگر کاروا،کسی مقدمے،کرے

آرٹیکل کسی دیگر عدالتِ عالیہ کو منتقل کرسکے گی۔ ،زیر سماعت وہ
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دالت عظمٰی کو یا ہے کہ عکے مطابق سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گ 184

د حکومتوں کے درمیان ئبہ اخراجِ ہر دیگر عدالت کے،کسی دو یا دو سے زا

آرٹیکل اختیارِ سماعت حاصل وہگا۔  یئکسی تنازعے کے سلسلے میں ابتدا

ے یئکے تحت عدالت عظمٰی کو اپنے صادر کردہ کسی فیصلے یا د ،188

کے مطابق  ،187( 1ٹیکل )آرکسی حکم پر نظرثانی کا اختیار وہگا۔  ےئوہ

کے تابع(  عدالت عظمٰی کو یہ اختیار وہگا کہ وہ  175،2آرٹیکل )

یا ڈگریاں جاری کرے جو کسی ایسے مقدمہ میں  ،ہدایات احکام،ایسی

ضروری  ےئمکمل انصاف کے لی،معاملہ میں جو اسکے سامنے زیرسماعت وہ

 وہ۔

 ،ط  سے مشروط ہےئرہ کار  دو شرائسپریم کورٹ کا دا ،184( 3آرٹیکل ) .2

عوامی تاہم  ۔کابنیادی حقوق کی فراہمی کا اور دوسرا  عوامی اہمیتپہال 

ن میں موجود نہیں ہے۔ اسے مروجہ یئکی اصطالح کی وضاحت آ اہمیت

عوامی ”مفاہیم  کے مطابق سمجھا جاسکتا ہے۔ اسی حوالے سے یہ اصطالح 

حوالوں کے ذریعے  ےئہے۔ اس لی یئجگہ استعمال کی گ یئن میں کیئآ“ اہمیت

عوامی کے مطابق ہر شہری کو  ،الف 19آرٹیکل اسکا تعین کیا جاسکتا ہے۔ 

آرٹیکل کا حق حاصل وہگا۔  یئکی حامل تمام معلومات تک رسا اہمیت

کے مطابق اگر کسی وقت صدر مناسب خیال کرے کہ کسی  ،186( 1)

ل کرتا کا حامل خیا عوامی اہمیتلہ کے بارے میں جسکو وہ ئقانونی مس
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لے کو عدالت ئس مستو وہ ا ےئحاصل کی جا ےئعدالت عظمٰی کی را،وہ

کے مطابق صرف  ،212(3آرٹیکل)بھیج سکے گا۔  ےئعظمٰی میں غور کے لی

اپیل قابلِ سماعت وہگی جبکہ عدالت عظمٰی اس  یئاس صورت میں کو

 یئکا حامل کو عوامی اہمیتبات کا اطمینان کرلینے کے بعد کہ مقدمے میں 

کے  یئر کرنے کی اجازت دے ۔ عدالتی کاروائاپیل دا ،ہم امرِقانونی شامل ہےا

کو لفظ “ عوامی”میں موجود لفظ  184( 3آرٹیکل )ن کے یئآ ےئجواز کے ل

کی ساتھ منسلک کرکے استعمال کرنا ہی کافی ہے۔ یعنی معاملہ “ اہمیت”

 کا وہ۔  عوامی حقوقاور  عوامی اہمیتالزمی طور پر 

سپریم ” ٹو بمقابلہ پاکستانی فیڈریشن کیس میں کورٹ نے کہا بے نظیر بھ .3

اپنا  ےئکورٹ صرف اسی صورت میں مداخلت کرکے رٹ جاری کرنے کے لی

۔ منظور الہٰی “کا وہ“ عوامی اہمیت”اختیار استعمال کرسکتی ہے جب معاملہ 

کے معنی “ عوامی اہمیت”بمقابلہ فیڈریشن آف پاکستان کیس میں کورٹ نے 

 م  کا تعین یوں کیا تھا:و مفہو

 

کی “ عوامی”سے کیا مراد ہے۔ لفظ “ کے سوال عوامی اہمیت” 

کی  ےئکے متضاد ہے۔ یہ کسی ایسی ش“ انفرادی”یا “ نجی”اصطالح 

ریاست یا برادری سے نسبت رکھتی ہے۔  ،قوم،صفت ہے جو افراد

یا موقع جسمیں عوام کی بڑی  ےئایسی ش یئدوسرے لفظوں میں کو
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ے استثنی اکت رکھتی وہ اور کسی گروہ یا برادری کو اس ستعداد شر

 India-in-Council ILRکہالتی ہے۔ “ عوامی”حاصل نہ وہ 

39 Bomb.279  عوامی ”جوڈیشل کمیٹی نے ان الفاظوں

ان الفاظ سے یہ مراد لی جاسکتی ہے کہ  ”  کو یوں تعبیر کیا ہے “  مقاصد

کی عمومی دلچسپی  ایسا ہدف یا مقصد جس میں کسی برادری یئکو

جاتی وہ اور وہ کسی مخصوص  فرد کے نجی  مفاد یا تعلق سے  یئپا

کے الفاظ “ عوامی اہمیت”۔ میرے خیال سے عین  یہی  مراد “متعلق نہ وہ

 “سے لی جاسکتی ہے

 

سے مراد لیا جاتا رہا “ عوامی اہمیت”عدالت کی جانب سے  مذکورہ باال تعریف  کو 

بے نظیر  ی،ئمیں یہ تعریف یوں بیان کی گ ،2007( 13ہے۔  سوموٹو کیس نمبر)

 بھٹو اور منظور الہی کیسز میں بھی اسی کا اعادہ کیا گیا:

کا مشاہدہ کورٹ کی جانب سے منظور  عوامی اہمیتکیس کی ” 

الہی کیس میں کیا گیا جس میں بڑے پیمانے پر عوامی حقوق اور مفاد 

نظیربھٹو کیس میں بھی اس  کے متاثر وہنے کا سوال سامنے آیا  اور بے

نی آزادی اور خود مختاری  پر مبینہ طور یئپر غور کیا گیا کہ عوام کی آ

 فرد یا گروہ  قابض وہسکتا ہے۔ یئپر کو

 



14 

 

 رٹ نے پایا کہ:ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس کیس میں کو Vsسہیل بٹ  

کو کمیونٹی کی عمومی دلچسپی کے مقاصد میں  عوامی اہمیت”

چاہیے۔ جسے کسی فرد کے براہ راست  مفاد کے عین  شامل وہنا

 “مخالف وہنا چاہیے

 

کی  عوامی اہمیتفیڈریشن آف پاکستان کیس میں کہا گیا کہ  Vsوطن پارٹی 

رے کو طے کرلیا گیا ہے اور یہ کسی کمیونٹی کے عمومی مفاد سے ئتعریف کے دا

 متعلق ہے۔ 

ٹی کی عمومی کو کمیون عوامی اہمیتیہ طے کرلیا گیا ہے کہ ” 

دلچسپی کے مقاصد میں شامل وہنا چاہیے۔ جسے کسی فرد کے براہ 

 “راست  مفاد کے عین مخالف وہنا چاہیے

 

کار  ےئکے تحت برو 184( 3آرٹیکل )تو یہ طے ہے کہ کورٹ اپنے اختیار کو 

 کے نفاذ کا وہ۔ بنیادی حقوقاور  عوامی اہمیتالسکتی ہے جہاں معاملہ 

کے تحت اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ  184( 3)آرٹیکل ن کے  یئآ   ●

ن یئگا۔ اس قبل کے آ ےئعوام کو انکے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جا

بھی حکم جاری کرے  یئکے تحت کورٹ کو 184( 3آرٹیکل )کے  
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س آرٹیکل کے تحت کیونکہ ا ےئکے نفاذ کو یقینی بنایا جا بنیادی حقوق

 حق موجود نہیں ہے۔ یئکو جاری کردہ حکم پر اپیل کا

 

 کا اس کیس پر اطالق ،184( 3ن کے  آرٹیکل )یئآ

 

 کو امالق نے انہوں ،تھے وہچکے اکٹھا پر سڑکوں اور ںٶمظاہرین اہم شاہرا ●

 ،ڈاکٹرز ،ایمبیولینسز کیا۔ ٶپتھرا اور یئلگا آگ کو گاڑیوں ،پہنچایا نقصان

جیسے  عملہ واال کرنے مہیا سروسز ایمرجنسی اور اسٹاف پیرامیڈک

 ےئبم ڈسپوزل اسکواڈ اور ریسکیو کے عملے کو مدد پہنچانے کے لی ،ٹرزئرفائفا

مطلوبہ مقام تک پہنچنے سے روکا گیا یا پھر انہیں متبادل راستہ تالش کرنے 

میں بالجواز غیرمعمولی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹرز اور طبّی سہولیات 

سے ان گنت لوگوں کو اذیت  کی راہ میں رکاوٹ کی وجہ یئتک رسا

اٹھانی پڑی۔ ایک آٹھ سال کا بچہ اپنی زندگی ہار بیٹھا کیونکہ جس 

ایمبیولینس پر اسے ہسپتال لے جایا جارہا تھا اسے دھرنے نے روک لیا۔ اس 

 نوعیت کے مزید کیسز بھی وہسکتے ہیں جنہیں رپورٹ نہ کیا گیا وہ۔ 

کی  جینے کے حقکنا اسکے مریض کو ڈاکٹر یا ہسپتال تک پہنچنے سے رو ●

ہے (۔ سڑکوں  یئمیں ضمانت دی گ 9آرٹیکل ن کے یئپامالی ہے )جسکی آ

کو زیادہ دیر تک بالک کرکے شہریوں کو معموالت سے بعض رکھنا انکے 
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آرٹیکل ن کے یئضمانت آ کی پامالی ہے )جسکی حقِ آزادیِ نقل و حرکت

بہ کرتے ہیں۔ جب ہے( اور انکے یہ حقوق نفاذ کا مطال یئمیں دی گ 15

 ےئطالب علموں کو اسکول اور دیگر درسگاوہں تک پہنچنے سے روکا جا

 25آرٹیکل ن کا یئکی پامالی ہے )جسکی ضمانت آ تعلیم کا حقتو یہ انکے 

دیتا ہے( جسکا نفاذ مطلوب ہے۔ جب درخواست گزار کی کورٹ تک  ،الف

ل ئر ٹرائفی  یئکارواتو یہ اسکی دورانِ  ےئکے راستے کو بالک کردیا جا یئرسا

ہے(  یئمیں ضمانت دی گ ،الف 10آرٹیکل کی پامالی ہے )جسکی  کے حق

انہیں دھمکانا اور ،جسکا نفاذ مطلوب ہے۔ لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ

کی پامالی ہے )جسکی  عزت کے ساتھ جینے کا حقانہیں زدکوب کرنا انکے 

نفاذ مطلوب  ہے( جسکا یئکے تحت دی گ 14(1آرٹیکل )ن کے یئضمانت آ

لوگ اپنا معاش  ے،ئہے۔ جب دکانوں اور کاروبار کوزبردستی بند کروادیا جا

اور یومیہ آمدنی واال مزدور طبقہ اپنی زندگی گزارنے کے  ،ںیئجاری نہ رکھ پا

کی پامالی ہے  روزگارکا حقتو یہ انکے  ےئسے محروم کردیا جا یئکما ےئلی

ہے( جسکا نفاذ مطلوب  یئگمیں دی  18آرٹیکل ن کے یئ)جسکی ضمانت آ

یا انہیں برباد کردیا  ےئہے۔ جب لوگوں کی امالک کو نقصان پہنچایا جا

ن یئکی پامالی ہے )جسکی ضمانت آ امالک رکھنے کا حقتو یہ انکے  ےئجا

 ہے( جسکا نفاذ مطلوب ہے۔  یئمیں دی گ 23آرٹیکل کے 
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گیا۔ مظاہرے راولپنڈی اور اسالم آباد کو چکی کے دوپاٹوں جیسا بنادیا  ●

 کردیا نٶ۔ پورے ملک کو کامیابی سے الک ڈاےئدیگر شہروں تک پھیل گ

 بنیادی حقوق ےئکا تھا اور ہر شہری کے لی عوامی اہمیت بالشبہ معاملہ گیا۔

 ،184( 3آرٹیکل )کورٹ نے  ےئکے نفاذ کو یقینی بنانا ضروری تھا۔ اس لی

 م اٹھایا۔اختیارات کو عمل میں النے کا قد ےئے گیئکے تحت د

 اں یئرپورٹس اور کاروا

 

نے “ AGP”کو فاضل اٹارنی جنرل فار پاکستان  ،2017نومبر 23 ●

دھرنا ” جس کے مطابق  یئکی رپورٹ جمع کروا“ IB”انٹیلیجنس بیورو 

دین نے اشتعال ئکے قا TLP ےئمظاہرین کو حاضر اور مشتعل رکھنے کے لی

م ئکے عزا TLP” ،کہ۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا “انگیز تقریریں کیں

دہ ئصورتحال کو بگاڑ کر اس سے آنے والے جنرل الیکشن میں سیاسی فا

راولپنڈی اسالم آباد کے ”کی رپورٹ کے مطابق  IB۔ “حاصل کرنے کے تھے

خاص طور پر جڑواں شہروں کے درمیان یومیہ اجرت پر کام  ،عام شہریوں

۔ وزارت داخلہ کی سفرکرنے والوں کی زندگی کو مفلوج کردیا گیا ےئکے لی

رپورٹ کی تصدیق کی۔ اس  IBرپورٹ نے بھی  یئگ یئجانب سے جمع کرا

مخصوص مقامات  ےئبات کا انکشاف بھی کیا گیا کہ دھرنے یا ریلی کے لی

ط کا لحاظ نہیں رکھا گیا ئکے حوالے سے حاصل کردہ اجازت نامے کی شرا
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 ےئرتے وہخالف ورزی کدین وعدے کی بار بار ئاور اسکے قا TLPاور 

دھرنے کے مقررشدہ مقام ڈیموکریسی پارک اور اسپیچ کارنر سے ہٹ کر 

 IB ،جگہ تبدیل کرتے رہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس اسالم آباد کی رپورٹ

اور وزارت داخلہ کی رپورٹ سے مطابقت رکھتی ہے اورمظاہرین کے 

ل بچے بشمول آٹھ سال کے شدید علی،غیرقانونی اقدامات پر روشنی ڈالتی ہے

 ،IBرپورٹ بھی  یئگ یئکی جانب سے جمع کروا ISIکی موت پر۔ 

 اسالم آباد کی رپورٹس کی نفی نہیں کرتی۔ IGPوزارتِ داخلہ اور 

کو قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر  2017نومبر  25 ●

ر ان آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا لیکن ناکام رہے او ےئکرنے کے لی

شدید زخمی وہنے کے بعد ہار مان بیٹھے۔ قانون نافذ کرنے   173میں سے 

تھی  یئوالے اہلکاروں کو آتشی اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گ

ہجوم/مظاہرین ” تھیں۔  یئٹ ایکوپمنٹ مہیا کی گئاور انہیں صرف اینٹی رو

اف نصب کیمروں انہوں نے اسالم آباد راولپنڈی کے اطر ،پہلے سے تیار تھے

کے تار کاٹ ڈالے تھے۔ انکی منصوبہ بندی کا اندازہ اس بات سے لگایا 

کیمرے ہیں اور انکے ذریعے  CCTVجاسکتا ہے کہ انہیں علم تھا کہ یہ 

ن یئ۔ بعد ازیں حکومت نے آ“انکی نقل وحرکت کی نگرانی کی جارہی تھی

ا۔ تاہم اس سے کار الکر آرمی سے تعاون طلب کی ےئکو برو 245آرٹیکل کے 

کی رات کو حکومت  2017نومبر  26 ،پہلے کہ آرمی تعینات کی جاتی
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اور اسکے حامی  TLPر اور مظاہرین کے درمیان تنازعے کا تصفیہ وہگیا او

 ۔ےئوردی میں ملبوس شخص سے پیسے وصول کرکے منتشر وہگ

اکتوبر  24 ،2018مارچ  19سے )  ISIوزارتِ دفاع اور  ،ہم نے پیمرا ●

بالترتیب( اضافی معلومات حاصل کرلی تھیں۔ نا معلوم وجوہات  2018

اکتوبر  11کی بناء پر یہ کیس اگلے پانچ مہینوں تک مکمل نہیں کیا گیا۔ 

 TLPکو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت دی کہ  2018

کی بہ حیثیت سیاسی جماعت رجسٹریشن کے حوالے سے رپورٹ جمع 

ف کی بنیاد پر رجسٹر کیا گیا ہے۔ معلومات ئواں کہ انہیں کن کیئکروا

 ےئگ ےئنے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے مرتب کی TLPآیا   ،جیسے کہ

کوڈ آف کنڈکٹ کی پاسداری کی ہے، یا اسے بیرونی امداد حاصل ہے یا اس 

کو  2018نومبر  16ہے۔  یئگ یئمیں غیر ملکی ممبران کی موجودگی پا

آیا تو )مندرجہ ذیل پیراگراف میں( یہ  ےئکے لی یئجب یہ معاملہ دوبارہ سنوا

 ں ہیں:یئنوٹ کیا گیا کہ بہت سی معلومات ابھی مہیا نہیں کی گ

 

. CMA NOنے اپنی رپورٹ  ISIکے دن  یئپچھلی سنوا .1

کی  DAGجس پر آج غور کیا گیا۔ فاضل  8712/2018

 ISIجو یہ بتاتی ہے کہ ،زہ لیائمدد سے ہم نے اس رپورٹ کا جا

شخص بینک  یئکی تفتیش نہیں کرسکتی کہ آیا کو اس بات
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 کہ ہے دہندہ ٹیکس  وہ آیا کہ یہ نا اور ہے حامل کا نٹٶاکا

 پاکستان آف بینک اسٹیٹ صرف معلومات کی قسم اس نہیں۔

 ریکٹرئڈا نے ہم ہیں۔ کرسکتے حاصل ریوینیو آف بیورو فیڈرل اور

کے  ISI سے ناز فلک بریگیڈیر( لیگل)

ری کی جو ئنز/انسٹرکشن کے بارے  میں انکواقوانین/ریگولیش

کے مینڈیٹ کا تعین کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی  ISIکہ 

لیکن  ،کے تحت چالیا جاتا ہے“ ملکی قوانین”کو   ISIکہ 

کسی وضع کردہ مخصوص قانون کے بغیر۔ اس حوالے سے ہم نے 

کس  ISIں کہ یئسیکریٹری وزاتِ دفاع کو ہدایت کی کہ بتا

کے   ISIکو  AGPاور فاضل  ،ماتحت ہےوزارت کے 

قوانین/ریگولیشنز/انسٹرکشن اور اسکا مینڈیٹ جمع کروانے کی 

 ہدایت کی۔

ان معامالت پر جو آج  AGPہم یہ امید کرتے ہیں کہ فاضل  .2

یا اس پہلے کے آرڈرز کے حوالے تیاری کرکے  ےئگ ےئنوٹ کی

ت شرکت کریں۔ ہمیں مظاہرے کے پیرامیٹرز کے تعین کی ضرور

 حوالے اس کرے۔ ٶہے اور یہ کہ حکومت کو ان سے کیسا برتا

 مماثلت یئکو میں مظاہروں پچھلے اور مظاہرے اس آیا کہ سے

 یئم 12 بشمول گیا۔ نمٹا کیسے سے  مظاہروں پچھلے اور ،ہے
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کا اسالم  PATو   PTI اور مظاہرہ کا کراچی کا 2007

 آباد ڈی چوک کا دھرنا۔ 

کو جاری  2018دسمبر  22والے آنے  یئکی کاروا یئسنوا .3

 گی۔ ےئرکھی جا

ں۔ ہم نے متاثرہ یئگ یئاں کھلی عدالت میں کروایئاس کیس کی ساری سنوا ●

دستاویزات اور  ،وہں ےئافراد یا وہ لوگ جنکے مفاد پر اسکے اثرات مرتب وہ

 یئتحریری بیان جمع کروانے کی اجازت دی۔ دو درخواستیں جمع کروا

ر ایڈوکیٹ سید افتخار حسین یئعدالت کے سین ں۔ پہلی درخواست اسیئگ

شگاہ سے ئگیالنی کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ عام حاالت میں انکی رہا

جودھرنے کی وجہ سے تین  ،سپریم کورٹ تک کا سفر پینتیس منٹس کا ہے

گھنٹے کا وہگیا تھا۔ انہوں نے شکایت کی کہ انتظامیہ نے محاصرانہ ذہنیت 

سڑکوں کے اطراف  ےئن کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیاختیار کرکے مظاہری

ے۔ انہوں نے اسکی نشاندہی بھی کی کہ یئبڑے بڑے شپنگ کنٹینرز لگا د

مظاہروں کے پورے ملک میں پھیلنے کی وجہ سے معیشت کا بھاری نقصان 

وہا۔ دوسری درخواست اسالم آباد کے مقامی ایڈوکیٹ جناب سراج احمد 

کہ حکومت کے متضاد  یئانہوں نے توجہ دال ،یئر کی گئکی جانب سے دا

رویہ کی وجہ سے مظاہرین کے ساتھ مختلف رویہ رکھا گیا۔ انہوں نے حوالہ 

کے دھرنے کے دوران   PATاور  PTIمیں دو پارٹی   2014دیا کہ 
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سپریم  ،پارلیمنٹ ،جو پریزیڈینسی ،حکومت نے مظاہرین کو نہیں ہٹایا تھا

تمام کے  ،تھے جمع آگے کے سیکریٹیریٹ یبنٹک اور سٶوزیراعظم ہا ،کورٹ

-PTIتمام اس عالقے  میں اکھٹے تھے جسے 'ریڈ زون' قرار دیا گیا ہے۔ 

PAT ڈی  ےئد عرصے تک کے لیئدھرنے کے دوران مظاہرین تین ماہ سے زا

تھے۔  وہ کورٹ سے یہ  ےئچوک اور کانسٹیٹیوشن ایوینیو پر خیمہ زن وہگ

قانونِ الہی میں چھیڑ ” یش بھی کرے جنہوں نے  بھی چاہتے ہیں کہ انکی تفت

 نِ پاکستان کو توڑنے کے ذمہ دار ہیں۔یئچھاڑ کی اور آ

جب ہم  ،گی ےئکو کی جا 2018نومبر  22 یئاس کیس کی آخری سنوا ●

اور دیگر لوگوں کو سنیں گے۔ تمام لوگوں کو سننے  AGPدوبارہ فاضل 

 ےئل جمع کروانے کے لیئی دالاور تحریر ،رپورٹس ،کے بعد ہم نے  دستاویزات

 یئ۔ تاہم چار ہفتے ختم وہنے کے بعد کویئچار ہفتے کی اضافی مہلت دی گ

کو  2018دسمبر  22ر نہیں کی جاسکے گی اور یہ مہلت ئدرخواست دا

 تھی۔ یئختم وہ

جس وقت یہ کیس شروع وہا تھا تو وفاق اور صوبہ پنجاب میں پاکستان  ●

ت تھی. اس وقت کے وزیراعظم کی حکوم PML-Nمسلم لیگ)نواز( 

کا عہدہ اشتر اوصاف علی نے  AGPجناب محمد نواز شریف تھے اور 

کے جنرل الیکشن کے بعد دونوں جگہوں پر  یئجوال 25سنبھاال وہا تھا۔ 

PTI ےئکی حکومت نے چارج سنبھاال۔ جناب عمران خان وزیراعظم بن گ 
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جناب انور منصور  کا عہدہ سنبھاال۔ AGPاور جناب انور منصور خان نے 

پنجاب اور دارالحکومت کے الء آفیسرز ان رپورٹس کے حق میں تھے  ،خان

 تھیں۔ یئگ یئکی حکومت میں جمع کروا PML-Nجو 

 

 کا دھرنا TLPگزشتہ مظاہرے اور 

 

-PTIجناب سراج احمد نے اپنی درخواست میں شکایت کی تھی کہ   ●

PAT   جو گیا کیا نہیں ٶابرت وہ ساتھ کے مظاہرین دھرنا کے 2014کے 

TLP  کراچی خونریزی  2007 یئم 12کے ساتھ روا رکھا گیا۔ ہم

کے   PTI-PATاسالم آباد میں  2014 ،)جسکا حوالہ ہم دے چکے ہیں(

 فرق اس کے ٶفیض آباد دھرنے کے حوالے سے حکومتی برتا TLPدھرنے اور 

 ےس اجتماعات پچھلے سے جانب کی حکومت کیا ،تھے چاہتے سمجھنا کو

 تھا؟ گیا نمٹا سے طریقے مختلف

جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس  کراچی خونریزی: 2007 یئم 12 ●

کو برطرف کردیا۔ جوڈیشری  2007مارچ  9افتخار محمد چوہدری کو 

نامی “ رز موومنٹئدی ال”  ےئکے نفاذ اور خودمختاری کی حفاظت کے لی

س نے کو چیف جسٹ 2007 یئم 12۔ یئایک پرامن تحریک سامنے آ

زندگی سے تعلق رکھنے  ےئکراچی کی پرواز لی۔ وکالء اور مختلف شعبہ ہا
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رپورٹ پر استقبال  اور ان سے مل کر عدلیہ کی یئوالے افراد چیف جسٹس کا ا

خودمختاری کی حمایت کا اظہار کرنا  چاہتے تھے۔ تاہم جنرل پرویز مشرف 

ٹرک کے ذریعے ۔ ےئیہ نہیں چاہتے تھے کہ چیف جسٹس کا استقبال کیا جا

رپورٹ جانے والے یئل کرینز کی مدد سے ائبڑے بڑے شپنگ کنٹینرز الکر موبا

لیکن ان اقدامات سے لوگوں کو روکا نا جاسکا اور  ےئے گیئراستوں پر رکھ د

لوگوں نے اپنی سواریاں راستے میں ہی چھوڑ دیں اور پرامن طریقے سے 

وقت تھا جب انہیں  اور یہی وہ ےئرپورٹ کی طرف پیدل روانہ وہگیئا

 55کے دن  2007 یئم 12اسلحہ برداروں کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ 

۔ متحدہ قومی ےئافراد کو قتل کردیا گیا اور سینکڑوں گولیوں سے زخمی وہ

د الطاف حسین نے جنرل مشرف کی حمایت ئاور اسکے قا MQMموومنٹ 

 ےئپورٹ سے ال ےئجو شپنگ کنٹینرز روڈ بالک کرنے کے لی ،کی۔ اتفاق سے

رہ کار میں تھا اور وہ وزیر ئپورٹس کے وفاقی وزیر کے دا ،تھے وہ پورٹ ےئگ

MQM ندہ تھا۔ئکا نما 

کے   PATاور    PTIکا اسالم آباد دھرنا:  PAT-PTIمیں  2014 ●

کے جنرل الیکشن کا نتیجہ  2013 یئم 11حامیوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ 

ا تھا۔ مظاہرین قومی اسمبلی کے باہر خیمہ زن دھاندلی کی بنیاد پر سامنے آی

جس سے  ،اور دیر رات تک اونچی آواز میں میوزک چال تے تھے ،تھے ےئوہگ

درخواست  اطراف کے عالقوں کے لوگوں کا سکون اور نیند برباد وہگیا تھا۔
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متبادل راستے  ےئگزار حتی کے جج صاحبان سپریم کورٹ تک پہنچنے کے لی

دھرنا کانسٹیٹیوشن ایوینیو پر موجود   PTI-PATتھے۔ ڈھونڈنے پر مجبور 

 کے ٶتھا لیکن اسنے پورے دارالحکومت کو مفلوج نہیں کیا تھا۔ مستقل دبا

کے صدارتی آرڈیننس کے تحت  PTIکی حکومت  PML-N میں نتیجے

کی  2013جوڈیشل کمیٹی کے قیام اور اسکے ذریعے جنرل الیکشن 

اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنس ” ۔ یئری کے مطالبے پر راضی وہگئانکوا

 معاملے کی وضاحت کرتا ہے:“ آف دی آرڈیننس

 

ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جنرل 

جسکا اقتدار پر  ے،ئگ ےئدھاندلی کے الزامات لگا 2013الیکشن 

براجمان دوسری سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ )نواز( نے انکار 

نوں جماعتوں کے مابین یہ طے پایا ہے کہ جنرل الیکشن کیا ہے۔ دو

دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے حوالے سے ایک  2013

 2013۔ جنرل الیکشن ےئری کمیشن کا قیام عمل میں الیا جائانکوا

ری کمیشن سپریم کورٹ کے تین ججز پر مشتمل وہگا جو ئانکوا

سے  وفاقی حکومت کی درخواست پر چیف جسٹس کی جانب

ں گے۔ یہ کمیشن اس معاملے کی تحقیقات کرے گا یئجا ےئتعینات کی

شفاف  ،ایماندارانہ ،کا انعقاد غیرجانبدارانہ  2013کہ جنرل الیکشن 
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میں منظم  2013ل الیکشن یا جنر ،نی طریقے سے کرایا گیا تھایئاور آ

 ی،ئیا اسے متاثر کرنے کی کوشش کی گ ی،ئطریقے سے سازباز کی گ

نیادوں پر کامیاب امیدوار کو ملنے واال مینڈیٹ شفافیت کا اور ان ب

 عکاس ہے کہ نہیں۔

 

جو  ،نی جوڈیشل کمیشن جناب ناصرالملک کی سربراہی میں تشکیل دیا گیایئیہ آ

ر جج صاحبان اس یئبعد میں پاکستان کے چیف جسٹس بھی رہے۔ آپ اور دو سین

جنرل الیکشن ” ر پہنچی کہ ری کمیشن کے ممبران تھے۔ کمیشن اس نتیجے پئانکوا

۔ “کا انعقاد بڑے پیمانے پر شفاف اور قانون کے عین مطابق کرایا گیا 2013

 نے کسی قسم کا اعتراض ظاہر نہیں کیا۔ PTIج پر ئکمیشن کی تحقیقاتی نتا

 

 یئم 12 کیا۔ غور پر ٶہم نے تین مختلف مظاہروں میں ریاست کے برتا ●

 کے استقبال کے پاکستان فآ جسٹس چیف شہری مسلح غیر کو 2017

 نقل وحرکت کی آزادی کے حقن انکی یئتھے۔ آ چاہتے جانا رپورٹیئا ےئلی

رپورٹ جانے سے روکا گیا۔ ریاست یئکی ضمانت دیتا ہے۔ تاہم شہریوں کو ا

اسکی جانب سے سڑکوں پر کنٹینر  ،جاتی ہے یئجو عوام کے خرچ پر چال

بڑھنے لگے تو ان پر ر پیدل آگے او ےئ۔ اس سے بھی شہری باز نہ آےئگ ےئلگا

ں۔ جس کے نتیجے میں ایک دن کے اندر پچپن افراد جاں یئگ یئگولیاں چال
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  PTI-PATتھے۔ سات سال کے بعد  ےئاور سینکڑوں زخمی وہ ےئبحق وہ

دھرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تین 

فقہ طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جنرل ری کمیشن نے متئارکان پر مشتمل انکوا

ج  مکمل طور پرعوامی مینڈیٹ کی عکاسی کرتے ئکے نتا 2013الیکشن 

تھے۔ البتہ تین سال کے بعد ملک کو ایک اور دھرنے کا سامنا کرنا پڑا جو 

TLP  کی جانب سے دیا گیا تھا۔ 

 

  تحریک لبیک پاکستان کا طریقہ کار

 

ستان کی لیڈر شپ کے علم میں وہگی کہ یقینًا یہ بات تحریک لبیک پاک ●

کے روز کراچی میں دن دھاڑے معصوم شہریوں کا قتل  2007 یئم 12

دہ اٹھانے ئعام کیا گیا۔ اس سازش کی منصوبہ بندی کرنے والوں اور اسکا فا

ہے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا  یئسزا نہیں دی گ یئوالوں کو اب تک کو

وں تک احتجاجًا ریڈ زون میں مہین یئک   PTI-PATوہگا کہ جب  

ری کمیشن کے قیام کے ہدف کو ئخیمہ زن رہی تو اس نے جوڈیشل انکوا

 PTIج کے مطابق ئری کمیشن کی تفتیش کے نتائحاصل کرلیا۔ تاہم انکوا

نے اس سلسلے میں کسی قسم کی  PTIلیکن  ےئکے الزامات غلط ثابت وہ

اور تعمیرنو  یئف ستھرامعذرت پیش نہیں کی اور نا دھرنے کے مقام کی صا
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نے دھرنے سے مفت  PTIگی کی۔ اسکے برعکس یئادا یئکے سلسلے میں کو

  ےئمسلمان امیدواروں کے لی TLP میں بے پناہ عوامی شہرت حاصل کرلی۔

میں حلفیہ ”الیکشن فارم میں موجود مخصوص حلف نامے کے اصل الفاظ 

۔ حکومت نے ان کے کی بحالی کا مطالبہ کرچکی تھی“ اقرارکرتا/کرتی وہں

وزارتِ داخلہ  ،IB۔ یئمطالبات کو تسلیم کرلیا اور فارم کی درستی کردی گ

، ISI   اورIGP  اسالم آباد کی رپورٹس کے مطابقTLP  اس معاملے سے

دہ سیاسی یئدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اس سرگرم نوزائزیادہ سے زیادہ سیاسی فا

طور پر پیش کیا۔ انہوں نے  د کے محافظ کےئپارٹی نے خود کو اسالمی عقا

مغلظات اور تشدد کا  ،مذہبی جذبات کو بھڑکایا اور نفرت کو وہا دی

روپے کی مالیت کی امالک کو  163،952،000راستہ اپنایا، اور  

نے ملکی معیشت کو قریب قریب عملی طور پر  TLPنقصان پہنچایا۔ 

کی مالیت   GDPکی  2017روک کر رکھ دیا تھا۔ پاکستان کی 

روپے تھی۔ اس لحاظ سے ایک دن کے  32،406،956،000،000

روپے کی مالیت کے نقصان کا  88،786،180،821ن پر ٶشٹ ڈا

تخمینہ لگایا گیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز نے رپورٹ دی کے فیض آباد انٹرچینج پر 

دین کے پاس سیاستدان آتے جاتے رہے۔ ئکے قا TLPموجود دھرنے میں 

TLP م کے اوقات میں مفت کی کوریج اور شہرت ئٹام ئکو میڈیا پر پرا

۔ نتیجتاً اس جماعت یئراتوں رات اسکی مقبولیت گھر گھر پہنچ گ ،ملی
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سندھ اسمبلی کی دو سیٹ پر کامیابی حاصل  کے دو ارکان نے الیکشن میں

کے الیکشن میں بھاری تعداد میں  2018 یئجوال 25نے  TLPکرلی اور 

 ۔ ےئووٹ حاصل کی

 

 قاحتجاج کا ح

 

کو بیان نہیں کرتا۔ تاہم جمہوریت اس  احتجاج کے حقن بطور خاص یئآ ●

یہ جمہوری طریقہ ہی تھا جس کے ذریعے  ،نوعیت کے حق کو تسلیم کرتی ہے

پاکستان حاصل کیا گیا۔ برصغیر کی عوام نے آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین 

 Britsh-Colonialنیشنل کانگریس کی کوششوں کے نتیجے میں 

rule ے،ئسے آزادی حاصل کی; انہوں نے پرامن مظاہرے اور احتجاج کی 

نتیجے  ،کا اظہار کیا ےئجلسوں کا انعقاد کرایا اور الیکشن کے ذریعے اپنی را

۔ ہمارے ےئپاکستان اور ہندوستان وجود میں آ ،کے طور پر دو آزاد ریاستیں

تان کے ن پاکسیئن کو جمہوریت نے تھاما وہا ہے۔ پاکستانی عوام نے آیئآ

پاکستان ایک ”ہے کہ  یئمیں یہ بات واضح کردی گ  2Aآرٹیکل  

 ےئجمہوریت کے تحفظ کے لی”اور اسکے شہری “ جمہوری ریاست وہگی

۔ شہریوں کوحکومت یا اتھارٹی کے کسی “خود کو وقف کریں گے

ے یا حکم کے خالف پرامن احتجاج اور مظاہروں کا حق حاصل ہے۔ فیصل
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یونین یا ایسوسی ” ، “ من طریقے سے اکٹھا وہنے کا حقپر ا”   احتجاج کا حق

سیاسی جماعت کے قیام یا سیاسی جماعت میں ”،“ایشن بنانے کا حق

 پر داللت کرتا ہے۔ “  کا حق ےئآزادیِ اظہارِرا”اور “ شمولیت کا حق

 

  ریاست کی ناکامی

 

 ےئتحریک لبیک پاکستان اور اسکے حامی شہری زندگی کو مفلوج بنانے کے لی

حکومت کی  ےئمکمل طور پر پرعزم تھے۔ تاہم اس صورت حال سے نمٹنے کے لی

قبل ازوقت منصوبہ  یئتھے۔ اس حوالے سے کو ےئگ ےئطرف سے ناکافی انتظامات ک

تھی کہ مختلف اقسام کے واقعات کو رونما وہنے سے  یئبندی بھی نہیں کی گ

قبل از  یئنمٹنے کا کوگا۔ اس وقت بھی ماضی جیسے واقعات سے  ےئکیسے بچایا جا

وقت منصوبہ موجود نہیں ہے۔ ابھی تک یہ واضح بھی نہیں ہے کہ مختلف اداروں 

کے درمیان مطلوبہ ہم آہنگی موجود ہے بھی یا نہیں۔ بصیرت و صراحت کا فقدان 

دیتا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آف اسالم آباد  یئہے اور تذبذب کا عنصر غالب دکھا

یڈرشپ کو خط میں لکھ دیا تھا کہ ایک آرڈر کریمینل ل TLPکیپیٹل ٹیریٹری نے 

جو عوامی  ،کے تحت جاری کیا جاچکا ہے 144پروسیجر کوڈ کے سیکشن 

ے۔ خبردار کیا گیا ہ ےئاجتماعات کی ممانعت  کرتا ہے اور اسکی پاسداری کے لی

انہوں نے ان کو اس بات سے بھی آگاہ کردیا تھا کہ اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں 
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تو یہ سب انہیں ڈیموکریسی پارک اور اسپیچ کارنر پر کرنا چاہیے اور اگر وہ 

النگ مارچ یا ریلی نکالنا چاہتے ہیں تو اسکی اجازت انہیں پہلے سے لینی وہگی۔ 

TLP پھر بھی اس  ،توجہ نہیں دی یئلیڈرشپ نے ڈپٹی مجسٹریٹ کے خط پر کو

۔ جب قانون شکنی کرنے یئر نہیں کی گئاپیل دا یئحوالے سے انکے خالف کو

سزا نہیں وہگی تو دوسروں کو شہہ ملتی ہے۔  یئوالوں کو معلوم وہ کہ اسکی کو

پاکستان کے شہری اپنے بنیادی حقوق کو برقرار رکھے جانے کے حوالے سے ریاست 

انکی امالک کی  ،پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جانا چاہیے

اور انہیں آزادنہ نقل و حرکت کی اجازت وہنی چاہیے۔ حفاظت کی جانی چاہیے 

 تاہم ریاست نے انہیں مایوس کیا۔

 

 پر امن طریقے سے اکٹھا وہنے کا حق

 

امن وعامہ کے مفاد میں ”  ،آزادی ئکے مطابق  دی گ 16ن کے آرٹیکل یئآ ●

ہر شہری کو پرامن طور پر اور  ،د کردہ پابندیوں کے تابعئقانون کے ذریعے عا

امن ” اس بات سے مشروط ہے کہ  ،“کے بغیر جمع وہنے کا حق وہگا اسلحہ

اکٹھا وہنے کے حق ۔ “د کردہ پابندیئوعامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عا

مگر اسے  ،کے  طور پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے جمہوریت بچانے کے حقکو 

استعمال نہیں کیا جاسکتا  ےئکسی قانونی حکومت کو معزول کرنے کے لی
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استعمال کیا  ےئکو انقالب النے یا بغاوت کے لیاکٹھا وہنے کے حق اور نا تو 

عبدالولی خان  vجاسکتا ہے۔ ان اصولوں کو اسالمک ریپبلک آف پاکستان 

 کیس میں بیان کیا گیا تھا:

 

کسی اکٹھا وہنے کا حق چارہ نہیں ہے کہ   یئیہ کہے بغیر کو

اہم حق ہے لیکن  یئاانتہ ےئجمہوری سیاسی نظام کی حفاظت کے لی

 یئبھی ریاست ایسی کو یئاس امر سے بھی انکار ممکن نہیں کہ کو

بات یا عمل برداشت نہیں کرسکتی جو کسی ایسی حکومت کو 

نی یئجو قانونی اور آ ے،ئگرانے کی دھمکی کے طور پر کی یا کہی جا

وہ۔ ایسی صورتحال میں ایسے اجتماع کو  یئطور پر وجود میں آ

گا۔ جیسا کہ امریکن سپریم  ےئنی تصور کیا جایئور غیرآغیرقانونی ا

 .American Communications Vکورٹ کے کیس 

Douds  پریس اور  ے،ئآزادیِ اظہاررا” میں دیکھا گیا تھا کہ

نی حکومت کی طاقت پروہتا ہے۔ اسکے یئاسمبلی کی بقا کا انحصار آ

ات سے خود کو پاس یہ طاقت الزمی وہنی چاہیے کہ وہ غیرقانونی اقدام

ے جو ایسی ترغیبوں س ،مخصوص حاالت میں ،محفوظ رکھ سکے

 “ غیرقانونی اقدامات پر اکساتے ہیں
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م رکھنا کسی بھی حکومت کی اولین ذمہ داری وہتی ہے۔ اگر ئپبلک آرڈر کو قا

حکومت کے خالف نفرت یا توہین پر مبنی خیاالت و  یئوفاقی یا صوبا یئکو

کے تحت قابلِ  124Aپاکستان پینل کوڈ کی دفعہ  یہ  نظریات کا پرچار کرے تو

 یئنے لڑا TLPایسے کسی اقدام پر قید یا عمر قید کی سزا ہے۔  ،سزا جرم ہے

فسادات اور امالک کو  ،اس نے ہجوم کی حکمرانی ،جھگڑے اور فساد کا بیج بویا

 م کی۔ ئنقصان پہنچانے کی روایت قا

 

 کا وہنے اکٹھا ”،کہ ہے کرچکا تعین یہ الرڈ آف سٶٹڈ کنگڈم کا ہایئیونا  ●

ن انگلش الء میں یہ حق لیک ہے حق ترین اہم ،حق کا مظاہرے ،حق

اسے ان حدود کی کی پاسداری کی ضرورت ہے  ،غیرمشروط/مطلق نہیں ہے

ں۔ عوامی مقامات اور یئجا ےئجہاں کسی اور کے حقوق نظرانداز نہ کی

 :کہ گا ےئجا دیکھا یہ سے حوالے کے اجتماعات پر ںٶعوامی شاہرا

 

کسی عوامی یا نجی تکلیف کی وجہ کے مرتکب نہ  ،یہ معقول وہں  

وے پر رکاوٹ کا باعث نا وہں  یئبغیر کسی معقول وجہ کہ ہا ،وہں

ق کیونکہ اس پر سے بغیر کسی رکاوٹ کا آنا جانا عوام کا بنیادی ح

ہے۔ انہیں کسی متعین بات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان 
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معیارات پر پورا اترتے وہں تو یہ انکا عوامی حق وہگا کہ وہ پرامن 

 طریقے سے عوامی مقامات اور شاہراوہں پر جمع وہسکیں۔

 ےئپرامن اجتماع کا حق اور آزادی اظہاررا ،آزادانہ نقل و حرکت کا حق ●

ن کے آرٹیکل یئآبالترتیب ( انڈیا کے  19اور  16 ،15ن کے آرٹیکل یئآ)

ہیں لیکن انڈیا میں بھی یہ حقوق مطلق نہیں ہیں۔ انڈین  ےئے گیئمیں د 19

یونین آف انڈیا کیس میں اسکی وضاحت کی  Vسپریم کورٹ  بیمل گرون 

 ہے کہ: یئگ

 

 ،سماجی یا کسی اور قسم کےمظاہرے ،مذہبی ،مظاہرے چاہے سیاسی

جو عوامی زحمت کا باعث وہں یا کسی اور قسم کی پریشانی کی 

ن یئآوہ  ،کسی قسم کے عوامی یا نجی پریشانی کی وجہ بنے،وجہ وہں

 یئرے میں نہیں آتے۔ کوئکے تحفظ کے دا 19( 1کے آرٹیکل )

مظاہرہ اجتماع میں بدل سکتا ہے۔ مظاہرے اجتماع کی شکل اختیار 

کرسکتے ہیں۔ نیّت کسی شخص یا اتھارٹی تک مجتمع لوگوں کا 

اجتماعات  پرشور اور بدنظمی پیغام پہنچانا وہ۔ حاالت کے زیرِاثر یہ 

 ٶکا شکار وہسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہجوم کی طرف سے پتھرا

 اور ہے سکتاجا دیکھا پر طور کے احتجاج پرتشدد  مبنی پر بدنظمی کو
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( یا a( )1کے شق)  19آرٹیکل  کے نیئآ حقوق یہ کہ ہے بات سی ظاہر

(b) ہیں۔     ےئگ ےئمیں درج نہیں کی 

 

 میں انڈین سپریم کورٹ نے غور کیا کہ:“ میدان کیس ری رام لیال”

  ےئآزادی اظہار رااور   ایسوسی ایشن کی آزادی ،اجتماع کا/اکٹھا وہنے کا حق

جیسے حقوق کو دوسروں کے بنیادی حقوق کی خالف ورزی کرکے استعمال 

نہیں کیا جاسکتا۔ پیشگی اجازت کے بغیر سڑکوں پرکسی قسم کی پبلک 

 ےئاور نہ تو سڑکوں کو اجتماعات کے لی ،د نہیں کرایا جاسکتا ہےمیٹنگ کا انعقا

اور فٹ پاتھ   ےئمیدان سمجھا جاسکتا ہے۔ سڑکیں سواریوں کے استعمال کے لی

موجود ہیں تاکہ عوام ان پر آزادی سے سفر اور نقل حرکت  ےئپیدل چلنے والوں کے لی

 جو انکا بنیادی حق ہے۔ ،کرسکیں

 

  ور الیکشن کمیشنتحریک لبیک پاکستان ا

 

ہر وہ شخص جو پاکستان کا ”کے مطابق  17آرٹیکل ن پاکستان کے یئآ ●

سیاسی  یئاسے یہ حق حاصل وہگا کہ وہ کو ،سرکاری مالزم نہیں ہے

جماعت تشکیل دے سکے یا کسی سیاسی جماعت کی رکنیت اختیار 

 ”ہ البتہ یہ بنیادی حق بذاتِ خود ایک شرط  پر داللت کرتا ہے ک ،“ کرسکے
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۔ سیاسی جماعتوں کو اس “کو یہ حق حاصل وہگا“ پاکستانی شہری ”ہر 

پاکستان کی سالمیت اور ”جیسے ،اقدام نہیں کرنا چاہیے یئطرح کا کو

ن پاکستان کے یئ(  اور آ17( 2آرٹیکل )“)خودمختاری پر معتصب وہنا

ہرسیاسی جماعت قانون کے مطابق اپنے مالی ” کے مطابق  17( 3آرٹیکل )

کو پولیٹیکل پارٹیزآرڈر  TLP۔ “ جواب دہ وہگی ےئکے ماخذ کے لی عئذرا

کو انکی درخواست پر بہ حیثیت  2017مارچ  25کے تحت   2002

 ،2002سیاسی جماعت رجسٹر کیا گیا تھا۔ یہی  پولیٹیکل پارٹیزآرڈر 

کے روز۔  2017اکتوبر  2 ،م مقام تھائکا متبادل/قا 2017الیکشن ایکٹ 

دستاویز سے ظاہر وہتا ہے کہ  ےئگ ےئجانب سے داخل کراالیکشن کمیشن کی 

 ےئجو اوورسیزپاکستانیوں کے لی ،شیئمتحدہ عرب امارات کا ایک رہا

جسکے مطابق وہ  ،کا حامل ہے“  NICOP” مخصوص شناختی کارڈ  

الیکشن کمیشن میں درخواست  ،پاکستان میں ویزا فری داخلہ کا حقدار ہے

ندگی کرتا تھا نیز تمام پارٹی معامالت بھی ئکی نما TLPگزاری سے پہلے 

کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کروایا تھا۔  TLPاسی نے  ،طے کرتا تھا

اور  ( )پرانا قانون(4( اور )3دفعہ )کے ذیلی  ،2002پولیٹیکل پارٹی آرڈر 

  (4کی  ذیلی دفعہ ) 200دفعہ کے الیکشن ایکٹ )نیا قانون( کی  2017

 دی لگاتی ہے کہ:سیاسی جماعتوں پر پابن
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کے  نیئکسی ایسے عمل یا نظریے کی مخالفت کے پرچار پرجسے آ  .1

 بنیادی اصولوں میں شامل کیا گیا وہ۔

پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو یا پبلک آرڈر کو سبوتاژ  .2

 یا دہشت گردی میں ملوث وہنے پر۔  ،کرنے

 پر۔ نفرت وعداوت کے فروغ یئاور صوبا یئعالقا ،فرقہ وارانہ .3

یا سیاسی  ،عسکریت پسند گروہ کے نام کا سہارا لینے یا استعمال پر .4

 جماعت کے اراکین کا کسی عسکریت پسند گروہ کی رکنیت پر۔

 اپنے کارکنان کو کسی قسم کی ملٹری یا پیرا ملٹری تربیت دلوانے پر۔ .5

 بیرونی امداد پر چلنے والی سیاسی تنظیم کی تشکیل یا قیام پر۔ .6

 

کے مفہوم میں یہ معنی بھی “ ونی امداد پر چلنے والی سیاسی تنظیمبیر”یہ جملہ 

اپنے کل فنڈز کا کچھ حصہ غیر ملکیوں سے حاصل کرنے والی ”شامل ہے کہ 

 کے تحت (۔ 212کی شق   2017الیکشن ایکٹ ۔ )“پارٹی

 

بیرونی امداد پر چلنے والی سیاسی ” سیاسی جماعت  یئاگر کو ●

یت اور خود مختاری کے خالف کام جماعت ہے یا پاکستان کی سالم

تو الیکشن کمیشن وفاقی “ کررہی ہے یا دہشت گردی میں ملوث ہے

ے تحت ک 212شق کی   2017حکومت کو الیکشن ایکٹ 
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ر کرنے کے بعد وفاقی ئریفرنس بھجواسکتی ہے۔ درخواست دا

حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے کہ یہ بیرونی امداد پر چلنے والی 

پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے  ،ہے سیاسی جماعت

خالف کام کررہی ہے یا دہشت گردی میں ملوث ہے۔ حکومت کو 

سپریم کورٹ  ےئکے لی یئپچاس دن کے اندر اس نوٹیفیکیشن کو کاروا

بھجوانا وہتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن 

 یل کردی جاتی ہے۔کو برقرار رکھتی ہے تو پھر وہ سیاسی پارٹی تحل

نے اپنی فنڈنگ کے  TLPالیکشن کمیشن کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ  ●

حوالے سے معلومات فراہم نہیں کی تھی جبکہ انہیں بار بار اسکی 

کو  TLPہدایت کی جاتی رہی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے 

 2017الیکشن رولز اور ، 211کی شق   2017الیکشن ایکٹ 

جسکے مطابق سیاسی  ،وٹس بھیجا گیاکے تحت ن 161( 2کے رول )

 :ئجماعتوں سے درج ذیل مالیاتی تفصیالت طلب کی گ

 

 211کی شق   2017الیکشن ایکٹ 
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رے گی سیاسی پارٹی کمیشن کو ان افراد کی فہرست فراہم ک .1

د مالیت کا چندہ دیتے ہیں ئجو پارٹی کو ایک الکھ یا اس سے زا

 کرتے ہیں۔  یا الیکشن مہم کے اخراجات کی مد میں خرچ

سیاسی پارٹی کمیشن کو الیکشن مہم پر آنے والے اخراجات کی  .2

 مالیت کی تفصیالت فراہم کرے گی۔

 

 161( 2کا رول ) 2017الیکشن رولز  

 

اس قانون کے تحت الیکشن کے اخراجات کی تفصیالت جس 

دن سے نوٹیفیکشن جاری وہا اس دن سے لے کر ساٹھ دن کے 

جمع کروانی وہگی جسکے نام پر اندر اندر اس امیدوار کو 

 سرکاری گزٹ جاری وہا ہے۔

 

نے  TLPریکٹر جنرل )الء( اور سیکریٹری الیکشن کمیشن نے تصدیق کی کہ ئڈا

ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ قوانین صرف  ،مذکورہ مالیاتی معلومات فراہم نہیں کی

سے  کرنے یئکے خالف کاروا TLPالیکشن کمیشن  ےئہیں اس لی ےئدکھاوے کے لی

 قاصر رہا۔ 
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شن کمیشن ن کی شرط ہے کہ الیکیئنی ادارہ ہے۔ آیئالیکشن کمیشن ایک آ ●

الیکشن کا انعقاد قانون کے مطابق ” اس بات کی ضمانت دے گا کہ 

نی یئگا اور اسے غیرآ ےئمنصفانہ اور شفاف طریقے سے کرایا جا ،ایماندارنہ

آرٹیکل  ن کےیئآ ۔ الیکشن کمیشن کو“ گا ےئاقدامات سے محفوظ رکھا جا

(219e)   ایسے ” کے مطابق یہ ذمہ داری لینے کی بھی ضرورت ہے کہ

منصبی انجام دے جنکی صراحت مجلس شوری )پارلیمنٹ(  ےئدوسرے کارہا

سیاسی  ،17( 3ن کا آرٹیکل )یئ۔ آ“وہ یئکے ایکٹ کے ذریعے کردی گ

ت ع کی تفصیالئجماعتوں سے مانگ کرتا ہے کہ وہ اپنی فنڈنگ کے ذرا

الیکشن اخراجات  ، 211کی شق   2017الیکشن ایکٹ فراہم کریں اور 

کی تفصیالت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس بات 

سے انکے الیکشن اخراجات اور فنڈ سے متعلق  TLPکی تصدیق کی کہ 

بلکہ انہوں نے حیرت انگیز طور پر اپنی بے  ،تھی یئجواب طلبی نہیں کی گ

ی کا اقرار کیا کہ اس حوالے سے متعلقہ قوانین بس دکھاوا ہیں۔ الیکشن چارگ

نی اور قانونی یئں یہ خام خیالی دور کرلینی چاہیے کے یہ آیئکمیشن کو اپنے ت

د وہتی تھی ئط بس ایک دکھاوا ہیں۔ الیکشن کمیشن پر یہ ذمہ داری عائشرا

ن یئں الزمی ہیں۔ آجو اختیاری نہی ،کہ وہ ان قانونی تقاضوں کو پورا کریں

 ےئالیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ان معلومات کے حصول کے لی

 220آرٹیکل ن کے یئکسی بھی اعلی اتھارٹی سے مدد طلب کرسکتا ہے۔ آ
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گا کہ وہ وفاق اور صوبوں کے تمام حکام عاملہ کا فرض وہ” کے مطابق 

منصبی کی انجام دہی  ےئکمشنر اور الیکشن کمیشن کو اسکے یا انکے کارہا

 ۔“میں مدد دیں

 

 PEMRAپریس اور  ،تقریر ے،ئآزادی اظہار را

 

تقریر اور پریس کی آزادی بنیادی  ے،ئکے مطابق اظہارِرا 19آرٹیکل ن کے یئآ  ●

 حقوق میں شامل ہیں:

 

پاکستان یا اسکے کسی حصے کی  ،اسالم کی عظمت” 

امن  ،لقاتغیرممالک سے دوستانہ تع ،سالمتی یا دفاع،سالمیت

کسی  ،تہذیب یا اخالق کے مفاد کے پیش نظریا توہینِ عدالت ،وعامہ

د کردہ ئجرم کے ارتکاب یا اسکی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عا

مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہارِ خیال کا حق 

 ۔“اور پریس کی آزادی وہگی ،حاصل وہگا

 

 ،2002آرڈینس  PEMRAریگولیٹری اتھارٹی پاکستان الیکٹرانک میڈیا 

ط کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید یہ کہ ایسی ئکے شرا 19آرٹیکل ن کے یئمندرجہ باال  آ

 ،جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرے” د کرتا ہے جس  ئبروڈکاسٹ پر پابندی عا
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۔ پیمرا اسی “د کرےقانون کے نفاذ کے حوالے سے معتصب وہ یا عوامی امن کو بربا

دہشت ی،ئتشدد کی حوصلہ افزا”سنس جاری کرتا ہے کہ براڈکاسٹ ئشرط پر ال

نفرت اور  ،انتہا پسندی ،فرقہ واریت،مذہبی یا قومی تعصب ،نسل پرستی ،گردی

 پر مبنی نہ وہ۔ “ شدت پسندی

 

تحریک لبیک پاکستان نے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کی۔ انہوں نے  ●

وٹ چینلز نے یہ یئستہ اپنایا اور کچھ پراتشدد اور گالی گلوچ کا را ،دھمکی

ہے کہ  یئکی رپورٹ میں نشاندہی کی گ ISIسب کچھ براڈکاسٹ کیا۔ 

“Channel 92 ” نے بطور ٹی وی چینلTLP  کو سپورٹ کیا۔ رپورٹ

میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسکے مالکان نے فیض آباد انٹرچینج بالک کرنے والے 

تاہم پیمرا آرڈینس کے تحت پیمرا نے  مظاہرین کو خوراک بھی فراہم کی۔

ط کی ئجب وہ ان شرا ،نہیں کی یئالروا یئسنس شدگان کے خالف کوئال

سنس دیا گیا تھا۔ پیمرا نے ئخالف ورزی کررہے تھے جن کی بنیاد پر انہیں ال

ایسا فرض جس کو ادا کرنا ان پر  ،نی ذمہ داری کو فراموش کردیا تھایئاپنی آ

 الزم تھا۔

سنس یافتہ براڈکاسٹرز کے قانونی حقوق ادا کرنے میں بھی ناکام ئے الپیمرا اپن ●

ں۔ پیمرا کی جانب یئرہا۔ ڈان اور جیو ٹی وی کی نشریات منقطع کردی گ

سے ان شکایات کو تسلیم کیا گیا۔ ڈان اور جیو کو پورے ملک میں ڈیفینس 
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 یابنا نشانہ پر طور خاص میں عالقوں کے کنٹونمنٹ اور اتھارٹی سنگٶہا

 کر پھیر منہ پیمرا کے افسوس لیکن کی۔ تصدیق بھی اسکی نے پیمرا ،گیا

ان  ےئافتگان کے مفادات کی حفاظت کے لیی سنسئال اپنے اسنے اور رہا کھڑا

نہیں کی جو اس میں ملوث تھے۔  یئکاروا یئکیبل آپریٹرز کے خالف کو

کو پیمرا سے معلومات طلب کی  2018اپریل  24اور  2018مارچ  19

کی اس میں کون لوگ ملوث تھے لیکن پیمرا نے اس حوالے سے اپنی بے  یئگ

 خبری کا اقرار کرلیا۔ 

ہمارے حکم کی تعمیل پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ڈپٹی اتھارٹی  ●

اس میں نشاندہی کی  ی،ئجنرل فار پاکستان کے ذریعے رپورٹ جمع کروا

کے تحت الیکٹرانک  2016م ایکٹ ئپریوینشن آف الیکٹرانک کرا یئگ

کے ذریعے نفرت آمیز تقریر یا دہشت گردی  کا پرچار یا اسکی مدد ایک 

 کے مطابق: 12اور 11سیکشن سنگین جرم ہے۔ اس ایکٹ کے 

 

  ( نفرت آمیز تقریر11)

س کی مدد  سے ایسا مواد ئانفارمیشن سسٹم یا کسی ڈیوا یئاگر کو 

قہ واریت یا نسلی تعصب کو جو بین المذاہب فر ےئتیار کرے یا پھیال

دونوں  ،گی ےئتو اسے جرمانہ یا قید کی سزا دی جا ،بڑھاوا دیتا وہ
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ات سال اور قید کی مدت میں س ،ں ساتھ بھی دی جاسکتی ہیںیئسزا

 کی توسیع بھی کی  جاسکتی  ہے۔

  تربیت اور منصوبہ بندی ،( دہشت گردی کی فنڈنگ12)

 

س کی مدد  سے ایسا مواد ئواانفارمیشن سسٹم یا کسی ڈی یئاگر کو

جو لوگوں کو دہشت گردی کی فنڈنگ تربیت یا  ےئتیار کرے یا پھیال

تو اسے جرمانہ یا قید کی سزا  ،منصوبہ بندی کی دعوت و ترغیب دے

اور قید کی  ،ں ساتھ بھی دی جاسکتی ہیںیئدونوں سزا ،گی ےئدی جا

 مدت میں سات سال کی توسیع بھی کی  جاسکتی  ہے۔

 

 ےئنفرت اور تشدد کی تفتیش نہیں کی جا ےئگ ےئالیکٹرانک کے ذریعے پھیالاگر 

اگر قانون کی سنگین خالف ورزیوں  ،گی ےئگی اور ذمہ دار کو سزا نہیں دی جا

 گا تو قوانین اپنی افادیت اور وقار کھو بیٹھیں گے۔  ےئکو نظرانداز کیا جا

 

 سینسرشپ

 

اسٹ اور پبلیکیشن کی ترسیل میں ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات اپنی براڈک ●

ہم اس بات کا اندازہ لگانے  ےئمداخلت کی شکایت درج کراچکے ہیں۔ اس لی

کی کوشش کررہے ہیں کہ ان شکایات کی حقیقت کیا ہے۔ جرنلسٹ 



45 

 

ایت کی تھی کہ میڈیا اخبارات اور ایڈیٹرز نے شک ،براڈکاسٹرز ،زیشنیئآرگنا

پر تو چپ کروادیا گیا۔ فیڈرل کو دبایا جارہا ہے بلکہ کچھ مواقعوں 

“ PFUG ” جرنلسٹ آف یونین فیڈرل پاکستان آف نسلٶایگزیکٹو کا

 ہیں: ےئگ ےئکی قرارداد میں پریشان کن الزامات لگا

پاکستان میں پریس کی آزادی کو شدید خطرات الحق ہیں۔ پورے پاکستان 

 ،ہے یئمیں ریاستی اداروں کی جانب سے غیراعالنیہ سینسرشپ الگو کردی گ

حتٰی کہ صحافیوں پر حملے کے  ،ہراسانی ،جبر اور اشتہارات کی بندش

ذریعے۔ خاص طور پر جرنلسٹس اور مجموعی طور پر پورا معاشرہ مسلح افراد 

 اور نام نہاد مذہب کے ٹھیکے داروں سے خوفزدہ ہے۔ 

کا الزام لگا “ میڈیا پر جبر” ،“ CPNE”کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز 

چکی ہے کہ مخصوص حلقوں کی جانب سے جرنلسٹس اور ایڈیٹرز پر اپنے کام پر 

سے میں ریاستی اور غیرریاستی عوامل ای ہے۔ جاتا ڈاال ٶسیلف سینسر لگانے کا دبا

دیتا ہے کہ پاکستان کا سب  یئنی اقدامات کی ترغیب ملتی ہے۔ ایسا دکھایئکو غیرآ

داعظم محمد علی جناح کے ہاتھوں ڈالی ئجسکی بنیاد قا“ ڈان”سے پرانے نیوزپیپر 

 اسے سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ی،ئگ

 

نی اور غیرقانونی ہے۔ مبہم چالیں جیسے یئظاہر اور پوشیدہ سینسرشپ غیرآ ●

 ،آزاد نقطہ نگاہ کی حوصلہ شکنی کرنا ،سلف سینسرشپ کا مشورہ
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ارے میں اد مخصوص و معین خیاالت کو پھیالنا اور یہ ہدایت دینا کہ کسے

یہ سب غیرقانونی ہے۔ یہ عدالت ان عناصر کو  ،رکھنا ہے اور کسے نکالنا ہے

 ےئگ ےئتنبیہ کرچکی ہے جو ماضی میں ایسی شاطرانہ حرکتوں میں ملوث پا

پابندی یا  یئتھے۔ یہ ہدایات دی جاچکی ہے کہ ٹیلی ویژن نشریات میں کو

فیڈریشن آف پاکستان  Vرکاوٹ نہیں وہنی چاہیے)یہاں ڈاکٹر شاہد مسعود 

پولیس آفیسرز کو ہدایات دے  یئہے(۔ صوبا یئکیس کے تناظر میں بات کی گ

 ،شخص یئکریں۔ کو یئہے کہ وہ قصورواروں کے خالف کاروا یئدی گ

سے باہر جاکر  19ن کے آرٹیکل یئمحکمہ یا انٹیلیجنس ایجنسی آ،حکومت

یف نہیں اور تقریر کے بنیادی حقوق میں تخف ےئآزادی اظہار را

کرسکتی/کرسکتا۔ ایسے لوگ جو گمراہ کن نظریات کے زیر اثر یہ 

د حاصل کر سکتے ئسمجھتے ہیں کہ ایسی شاطرانہ چالوں سے مخصوص فوا

ن کے تحت چالیا جاتا ہے یئخود فریبی میں مبتال ہیں۔ پاکستان کا نظام آ ،ہیں

ر شہری دستور اور قانون کی اطاعت ہ” کے مطابق  5آرٹیکل ن کے یئاور آ

خواہ وہ کہیں بھی وہ اور ہر اس شخص کی جو فی الوقت پاکستان میں وہ 

 ۔ “واجب التعمیل ذمہ داری ہے

ٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جسٹس یئنصف صدی قبل سپریم کورٹ آف یونا ●

ن میں تقریر اور اجتماع یئبرینڈیز نے وضاحت کی تھی کہ کیوں امریکہ کے آ

 ہے: یئکی آزادی دی گ
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تے نے ہماری آزادی حاصل کی تھی وہ اس بات پر یقین رکھجن لوگوں 

ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی  یئتھے کہ یہ ریاست کی انتہا

اور یہ کہ انہیں چالنے کے  ،استعداد میں اضافہ کرنے کی آزادی دے

م رہنا چاہیے۔ وہ آزادی کو ئدانشوروں اور مفکروں کو ان پرقا ےئلی

ت دیتے تھے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے اسکے اصل معنوں میں اہمی

کہ مسرت کا راز آزادی میں پوشیدہ ہے اور آزادی کا راز جرأت میں 

ہے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ خواہش کے مطابق سوچنے کی آزادی اور 

وں کی دریافت اور یئسیاسی سچا ،بولنے کی جو آپ سوچتے وہں

ی آزادی اور اجتماعی ناگزیر ہے; اسکے بغیر تقریر ک ےئپرچار کے لی

 سےٶمکالمت الحاصل وہگی; مکالمت مہلک نظریات کے پھیال

جامد سوچ رکھنے  لعنت بڑی سے سب پر آزادی; ہے کرتی فراہم تحفظ

والے افراد ہیں; اور یہ کہ عوامی مکالمت سیاسی فرض ہے; اور یہ سب 

امریکی حکومت کا بنیادی اصول وہنا چاہیے۔ وہ اس خطرے کا 

لیکن وہ جانتے تھے کہ  ،تے تھے کہ تمام ادارے مشروط وہںادراک رکھ

قوانین کی خالف ورزی کو سزا کا خوف دال کر روکا نہیں جاسکتا; 

امید اور تخیالت کی حوصلہ شکنی کرنا مضر ہے; خوف جبر ،خیاالت

ش کرتا ہے; نفرت مستحکم ئش کرتا ہے; اور جبر نفرت کی افزائکی افزا
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ہے کہ اپنی سالمتی آزادانہ مکالمت میں خطرہ ہے;  ےئحکومت کے لی

; اور یہ کہ ےئاور اسکا حل تالش کیا جا ےئتکلیف کا اظہار کیا جا

سے بچنے کا طریقہ اچھوں سے مشورت میں ہے۔۔۔۔۔لوگ  یئبرا

عورتوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ تقریر کا کام ہے کہ  یئچڑیلوں اور جلی وہ

 ے۔لوگوں کو غیرمنطقی خوف کے بندھنوں سے آزاد کر

 

ن میں بطور بنیادی یئکی آزادی کی ضمانت آ ےئتقریر اور اظہار را،پریس ●

جسٹس برینڈیز کے اعلٰی ترین الفاظوں کا اطالق  ےئہے۔  اس لی یئحقوق دی گ

ن یئنی حقوق پر بھی وہتا ہے جو اِس مملکتِ عظیم کے شہریوں کو آیئان آ

تنقید قبول کرتے داعظم محمد علی جناح  ئہیں۔ قا ےئگ ےئکے ذریعے مہیا کی

آزاد اور بے باک وہں۔ انہوں نے  ،وہ چاہتے تھے کہ جرنلسٹس ذمہ دار ،تھے

 فرمایا:

 

لیکن آپ کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے  ،پریس کی طاقت بہت بڑی ہے

کہ یہ طاقت جو آپ ک قبضے میں ہے وہ ایک بھروسہ ہے۔ اسے ایک 

کہ آپ ایمانداری اور یاد رکھیے  ،بہت گہرے یقین کے طور پر دیکھیے

ترقی اور فالح و بہبود کی  یئاور خلوص کے ساتھ اپنی قوم کی رہنما

میں آپ سے توقع کرتا وہں کہ  ،طرف کررہے ہیں. عین اس وقت پر
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یا اگر  مکمل طور پر بے خوف رہیں۔۔۔۔اگر میں غلطی کرتا وہں

 ،لیگ اپنی پالیسی اورپروگرام کے حوالے سے غلط سمت میں جاتی ہے

ں آپ سے توقع کرتا وہں کہ آپ اس پر ایمانداری سے تنقید تو می

 کریں۔ 

 

 انٹیلیجنس ایجنسیز

 

●   ISI تھی وہ   یئگ یئکی جانب سے جمع کرواTLP  دین کی ئکے قا

ادارے کی فنڈنگ وغیرہ کے حوالے سے  ،پتا ،کام کی جگہ،ع ئآمدنی کے ذرا

یہ چھان بین معلومات فراہم نہیں کرسکتی۔ اسی سلسلے میں ہم نے  یئکو

 گییئادا کی ٹیکس انکم اور ہیں وہلڈر نٹٶبھی کی کہ آیا یہ بینک اکا

نے بتایا کہ ہمارے پاس اس قسم کی معلومات جمع کرنے کا  ISI ہیں۔ کرتے

ہم اس حوالے سے آپکے سواالت کا جواب فراہم  ےئاختیار نہیں ہے تو اس لی

ہمیں ان قاعدے  سے دریافت کیا گیا کہ AGPکرنے سے قاصر ہیں۔ فاضل 

 ISIجس کے تحت  ےئقوانین اور ریگولیشنز  اور اختیار کے بارے میں بتایا جا

نے اس حوالے سے ایک مہربند دستاویز   AGPکو چالیا جاتا ہے۔ فاضل 

کے مینڈیٹ کو افشا نہیں  ISIفراہم کی لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ 

 ،توجیح پیش نہیں کی یئکیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اسکی رازداری کی کو
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کی بس یہ کہا کہ دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے لیکن اس

ہم نے یہ معلوم کیا کہ آیا دوسرے  ےئمثال پیش نہیں کی۔ اس لی یئکو

ممالک میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے اختیارات کے حوالے سے اسی قسم کی 

 رازداری برتی جاتی ہے۔ 

 

کینیڈا اور  ،آسٹریلیا ،نیوزی لینڈ ،ڈ اسٹیٹ آف امریکہٹییئیونا ،ٹڈ کنگڈمیئیونا ●

قوانین موجود ہیں اور یہ  ےئناروے میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو چالنے کے لی

 تمام قوانین افشا ہیں:

 

قوانین جن کے مطابق انٹیلیجنس  ممالک اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں

 ایجنسیوں کو چالیا جاتا ہے

 ٹیڈ کنگڈم:یئیونا

 ،(MI6ٹ انٹیلیجنس سروس )سیکر

( اور MI5سیکیورٹی سروس )

گورنمنٹ کمیونیکیشنز ہیڈکواٹرز 

(GCHQ ) 

 ،1989سیکیورٹی سروس ایکٹ 

 ،1994انٹیلیجنس سروس ایکٹ 

ریگولیشن آف انویسٹیگیٹری پاورز 

جسٹس اینڈ سیکیورٹی  ،2000ایکٹ 

اور دی انویسٹیگیٹری   2013ایکٹ 

 .2016پاورز ایکٹ 

دی نیشنل سیکیورٹی ایکٹ آف  اسٹیٹ آف امریکہ: ٹیڈیئیونا
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( اور CIAسینٹرل انٹیلیجنس اتھارٹی )

 (FBIفیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن )

سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی  ،1947

 اور انٹیلیجنس ،1949ایکٹ آف 

ریفارم اینڈ ٹیررازم پریوینشن ایکٹ آف 

2004. 

 نیوزی لینڈ:

سروس نیوزی لینڈ سیکیورٹی انٹیلیجنس 

(NZSIS) 

انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی ایکٹ 

2017. 

 آسٹریلیا:

آسٹریلین سیکیورٹی انٹیلیجنس 

( اور آسٹریلین ASIOزیشن )یئآرگنا

 (ASISسیکرٹ انٹیلیجنس سروس )

آسٹریلین سیکیورٹی انٹیلیجنس  

 ،1979زیشن ایکٹ یئآرگنا

 . 2001اورانٹیلیجنس سروسز ایکٹ 

 کینیڈا:

انٹیلیجنس سروس کینیڈین سیکیورٹی 

(CSIS) 

دی کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس 

 .1984سروس ایکٹ 

 ناروے:

 ،(NISنارویجن انٹیلیجنس سروس )

( NSMنیشنل سیکیورٹی اتھارٹی  )

اور نارویجن ڈیفینس سیکیورٹی 

 (FSAایجنسی )

 ،ٹ آف انٹیلیجنسئدی اوور سا

سرویلینس اینڈ سیکیورٹی سروسز ایکٹ 

 . 1995آف 
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ورنمنٹ نے کیس کے اس پہلو کو جس طرح نظر انداز کیا ہمیں اس سے مایوسی گ

لہ ختم نہیں وہتا۔ تاثر یہ ہے کہ  ئلے کو نظرانداز کردینے سے وہ مسئ; کسی مسیئوہ

ISI جن سے انٹیلیجنس  ،ان معامالت میں مداخلت کرتی ہے یا ملوث وہتی ہے

اس معاملے  ےئاس لی ،شمول سیاستسروکار نہیں وہنا چاہیے ب یئایجنسیوں کو کو

 کو پسِ پشت نہیں ڈاال گیا۔ 

 

رمارشل اصغر خان اس یئرفورس کے کم عمر ترین سربراہ مرحوم ایئپاکستان ا ●

اور آرمی آفیسرز سیاسی ایجنڈا پر چل رہے  ISIبات پر فکر مند تھے کہ کچھ 

کورٹ ہیں۔ انہوں نے اس فکر کا اظہار سپریم کورٹ کے سامنے کیا تھا اور 

کے تحت توجہ دی تھی  184( 3ن کے آرٹیکل )یئآنے اس معاملے پر 

کا معاملہ تھا۔ عوامی اہمیت کیونکہ یہ بنیادی حقوق کے نفاذ  کے حوالے سے 

کے حلف کا حوالہ دیتا ہے کہ مسلح “ مسلح افواج”اس کورٹ کا فیصلہ 

کا “ ین کی باالدستیئپاکستان کی وفاداری اور آ”افواج کے تمام اراکین  

میں خود کو کسی بھی سیاسی سرگرمی میں ”اور یہ کہ  ،ں گےیئحلف اٹھا

رمارشل اصغرخان کیس کا فیصلہ بیان یئ۔ ا“ ملوث نہیں کرونگا/کرونگی

 کرتا ہے کہ :
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یا اراکین  وغیرہ کے آفیسرز ISI، MI، IBسیکرٹ ایجنسیاں جیسے 

 ےئں ملوث پاکے انفرادی یا اجتماعی طور پر کسی غیر قانونی اقدام می

حلف شکنی کرنے یا غیرقانونی  ،گی ےئکی جا یئجانے پر سخت کاروا

 ےئن کے مطابق معاملہ کیا جایئفعل میں ملوث وہنے پر ان کے ساتھ آ

 گا۔

 

یا مسلح افواج کے   ISIرمارشل اصغرخان کیس کے فیصلے کے مطابق یئا ●

“ غیرقانونی”ر آفیسرز یا اراکین کی سیاست اور میڈیا میں مداخلت یا کسی او

اقدام میں شمولیت یا مداخلت کو روکا جانا چاہیے۔ اسکے برعکس جب 

TLP  دھرنے کے مظاہرین وردی والے سے نقد رقم وصول کررہے تھے تو یوں

بھی سیاسی  ISPRاس معاملے میں انکی شمولیت کا تاثر مال۔ ڈی جی 

ے جنرل ک 2018تاریخ ثابت کرے گی کہ ” معاملے میں بیان دے چکے ہیں: 

۔ مسلح افواج اور ایجنسیاں مسلح افواج کے اہلکاروں “الیکشنز شفاف تھے

اور  MIملٹری انٹیلیجنس  ،ISIجاتیں ہیں بشمول  یئکے ذریعے چال

ISPR سب پاکستان کے شہری ہیں۔  ،پاکستان کی خدمت کرتے ہیں

انہیں کسی مخصوص سیاسی جماعت یا اسکے کسی دھڑے کی ہرگز 

رکن میڈیا کے  یئچاہیے۔ اگر مسلح افواج کا کوحمایت نہیں کرنی 

خالف/یا اسکے ذریعے جوڑتوڑ کرتا ہے یا اسکے ساتھ سیاست بازی کرتا ہے تو 
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ن یئآ وہ مسلح افواج کی دیانت اور پیشہ وارانہ مہارت کو مجروح کرتا ہے۔

میں مسلح افواج کی ذمہ داری کو واضح طور پر بیان   245کے آرٹیکل 

بیرونی  ،وفاقی حکومت کی ہدایات کے تحت ،مسلح افوج”کردیا گیا ہے 

اور; ،جارحیت یا جنگ کے خطرے کے خالف پاکستان کا دفاع کریں گی

طلب کی  ےئجب ایسا کرنے کے لی،شہری حکام کی امداد میں،قانون کے تابع

۔ ہمیں ایسے افراد کو ہرگز یہ اجازت نہیں دینی چاہیے “کام کریں گی،ںیئجا

انونی اقدامات کی وجہ سے ان اہلکاروں کی عزت اور وقار کہ وہ اپنے غیرق

اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے  ےئکو مجروح کریں جو بے لوث دوسروں کے لی

 ہیں۔ 

 

نے بتایا کہ تشدد میں ملوث رہنے والے افراد یا جماعت کے مالیاتی  یئایس آ یئآ ●

بتہ دہشت رے سے باہر ہے۔ الئمعامالت پر نظر رکھنا انکے اختیارات کے دا

انٹیلیجنس ” ،19شق کی  1997اینٹی ٹیررازم ایکٹ  ،گردی کے تناظر میں

کو ایک اختیار تفویض کرتی “ سول مسلح افواج ،مسلح افواج  ،ایجنسیز

ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کو نفرت اور تشدد کا پرچار کرنے والے عناصر کو 

اقدامات کا پرچار ہرگز نظرانداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پرتشدد نظریات اور 

تو وہ اکثر ریاست مخالف عناصر کی  ےئکرنے والوں پر نگاہ نہ رکھی جا

شکل اختیار کرجاتے ہیں اور لوگوں کو دہشت میں مبتال کردیتے ہیں۔ گالی 
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بلکہ  تشدد اور نفرت کا مظاہرہ کرنے والوں ناز ہرگز نہیں اٹھانے چاہیے،گلوچ

 س ایجنسیز کا خوف وہنا چاہیے۔ اسکی پولیس اور انٹیلیجن ،انہیں ریاست

ریکٹریٹ آف انٹر سروس انٹیلیجنس کو لیاقت علی خان کی وزارتِ عظمی ئڈا ●

ریکٹریٹ کا پہال سربراہ بریگیڈیر ایس شاہد ئم کیا گیا تھا۔ ڈائکے دور میں قا

ریکٹریٹ کو ئع کے ساتھ ڈائحامد کو مقرر کیا گیا تھا۔ نہایت محدود ذرا

تفویض کردہ اختیارات کے مطابق )وہ  ،ی کرنی تھیںذمہ داریاں پور یئدی گ

دہ یئجس میں سیاست اور میڈیا شامل نہیں تھا۔ نوزا،سب کو معلوم ہیں(

جلد ہی  ،ریاست پاکستان جسمیں اس وقت مشرقی پاکستان شامل تھا

قدآوار وہکر اقوام عالم میں وقار حاصل کرچکی تھی۔ جب ادارے تفویض 

 تو ،وہ ثرٶہیں اور چیک اینڈ بیلنس کا کا نظام منی حدود کے اندر ریئکردہ آ

 خودساختہ آغاز کا پریشانی وآباد۔ شاد عوام اور ہے وہتی محفوظ ریاست

ن یئدگان کی وجہ سے وہتا ہے۔ انہیں علم وہنا چاہیے جیسا کہ آدہن نجات

نات ئچونکہ اہلل تبارک و تعالی پوری کا”پاکستان کے آغاز میں درج ہے کہ 

غیرے حاکم مطلق ہے اور پاکستان کے جمہور کوجو اختیار کا بالشرکت 

وہ  ،اور اقتدار اسکی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق وہگا

داعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا جو ئ۔ قا“ایک مقدس امانت ہے

م تھا ناکہ ئجمہوریت کے بنیادی اصولوں پر قا”خاکہ پیش کیا تھا وہ 
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ن یئد کے نظریات اور آئ۔ ہمیں اپنے قا“ کریسی یا آمریت پرآٹو ،بیوروکریسی

 کو ثابت قدمی سے تھامے رکھنا ہے۔ 

 

 آزادی کی تحریکیں اور پاکستان

 

نی طریقے سے حاصل کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ یئپاکستان جمہوری اور آ ●

اور  ےئاور اسکے صدر مسٹر جناح نے اپنے مطالبات پرامن طریقے سے پیش کی

ں منوانے کی جدوجہد کی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو تشدد پر نہیں انہی

جن سے  ،اکسایا۔ انہوں نے برٹش حکومت کو دھمکی اور گالیاں نہیں دی

نہ انڈین نیشنل  ،نہ اپنے سیاسی مخالفین کو دی ،انہیں آزادی چاہیے تھی

یگ کانگریس کو دی اور نا تو کسی مذہبی برادری کو دی۔ آل انڈیا مسلم ل

 یئکے عظیم اخالقِ حسنہ سے رہنماملسو هيلع هللا ىلص دین نے رسالتِ مأب محمد ئکے قا

اخالق و آداب کے عظیم اسالمی تمدن کے بانی ملسو هيلع هللا ىلص  حاصل کی تھی۔ آپ 

ایسا لفظ ادا کیا جسے  ئنے کبھی گالی نہیں دی اور نہ کوملسو هيلع هللا ىلص تھے۔ آپ

گالی سے تعبیر کیا جاسکتا وہ۔ اخالق حسنہ اور ثابت قدمی کے حاملین مرد 

 خواتین نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ و

 

 اسالم
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 رحمت( بنا کر ےئکو رحمت العالمین )دنیا کے لیملسو هيلع هللا ىلص رسالتِ مأب محمد  ●

”  ،اعلیٰ ہیں یئبھیجا گیا۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آپکے اخالق انتہا

 فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلص محمد مأب رسالتِ ۔“(68:4)  مٍۡ  وَاِنَّكَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِي

 گیا بھیجا ےئلی کے کرنے مکمل کو اصاف کےاعلیٰ اخالق  صرف میں”

 ،حیا ذات کی ملسو هيلع هللا ىلص آپ ۔ےئلی کے کردارسازی یعنی ،“(ترمذی)،وہں

لوگوں  ،ور ضبط نفس کا کامل نمونہ ہے۔ قانون شکنی کرناا اخالقیات،ایثار

 ،امالک جو نقصان پہنچانا ،عوامی مقامات پر قابض وہنا ،کو دھمکانا

رسالتِ مأب محمد  ،نکے زخمی وہنے کی وجہ بننالوگوں کی اموات اور ا

کے اخالق و آداب کی مثالیں نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جو ان گھٹیا ملسو هيلع هللا ىلص 

ہتھکنڈوں کو اپناتے ہیں وہ اسالمی اخالقیات کےاعلیٰ پیمانوں پر پورے نہیں 

نے اپنے پیروکاروں کو امن کا درس دیا اور ملسو هيلع هللا ىلص اترتے۔ رسالتِ مأب محمد 

)تم پر سالمتی وہ( کرنے کی تعلیم “ اسالم وعلیکم”سالم  انہیں ان الفاظ میں

یا مزید بہتر “ وعلیکم السالم”دی اور ان الفاظ میں جواب دینے کی تلقین کی 

تم پر بھی سالمتی وہ اور  ،“ وعلیکم السالم ورحمة اہلل برکاتہ”لفظوں میں 

ور اہلل کی رحمت اور برکت نازل وہ۔ مسلمانوں کو الزمًا ایسے متکبر ا

خدا کے بندے تو وہ ہیں ”خودساختہ صالحین سے وہشیار رہنا چاہیے کیونکہ 

جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے )جاہالنہ( 

 نَۡ  الَّذِي مٰنِۡ  وَعِبَادُ الرَّح” ،“گفتگو کرتے ہیں تو سالم کہتے  ہیں)ترجمہ(
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 اۡ  قَالُو نَۡ  جٰھِلُوۡ  ال بَھُمُخَاطَ وَّاِذَا نًاۡ  ھَو ضِۡ  اَرۡ  ال عَلَی نَۡ  شُوۡ  یَم

 کہ جیسے ہے فرماتا ناپسند کو پرستی خود اور تکبر هلالج لج اہلل ۔("25:63)  سَلًٰما

 اِنَّ  ؕتِكَۡ  صَو ۡ  مِن ۡ  ضُضۡ  وَاغ یِكَۡ  مَش ۡ  فِی ۡ  دصِۡ  وَاق”: ہے ارشاد

 چال اپنی اور ”،(31:19) “رِۡ  حَمِيۡ  ال تُۡ  لَصَو وَاتِۡ  اَصۡ  ال كَرَۡ  اَن

 آواز اُونچی) کیونکہ رکھنا نیچی آواز( وقت بولتے) اور ارہن ےئک اعتدال میں

 گدھوں آواز بُری سے آوازوں سب( کہ نہیں شک کچھ اور ہے کی گدھوں

۔ جو لوگ  اونچی آواز میں بدزبانی اور گالی گلوچ کرتے “)ترجمہ( ہے کی

ہیں انہیں قرآن کے مطالعے کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن میں ایسے لوگوں 

 ہے۔  یئگدھے کی آواز سے تشبیح دی گکی آواز کو 

 

اہلل کے نام سے جو بڑا ”الفاظ یہ ہیں  یئن پاکستان میں درج شدہ ابتدایئآ ●

۔ تو یہ تمہید اس بیان کی توثیق کرتی ہے جو “ نہایت رحم واال ہے،مہربان 

ن پاکستان کے آغاز پر ہی  درج  ہے کہ حاکمیت صرف اہلل کی ہے اور یئآ

و جو اختیارواقتدار اس کی مقررکردہ حدود کے اندر پاکستان کے جمہور ک

آرٹیکل ن کا یئ۔ آ“وہ ایک مقدس امانت ہے ،استعمال کرنے کا حق وہگا

کو پامال کیا “ اسالم کے تقدس”اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ  19

دھونس دھمکی اور گالی گلوچ اسالم کے ،ہجوم تشدد یئاور اگر کو ے،ئجا

ا مطلب ہے کہ وہ اسالم کے تقدس کو پامال کررہا ہے۔ نام پر کرتا ہے تو اسک



59 

 

تہ حقیقی ایمان والے ایسے اعمال سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسی حرکتوں سے آہس

گی  ےئآہستہ اسالم کا اصل چہرہ  اور ان حقیقی ایمان والوں کی آواز مٹ جا

جو اخالق کو آداب پر عمل کرتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جارحانہ تقاریر 

 جارہا کیا کرپیش بنا ترجمان کا مسلمان اور اسالم بطور کو ٶپرتشدد برتا اور

ن اپنے یئآ ہے۔ برخالف کے سنت کی ملسو هيلع هللا ىلص محمد مأب اوررسالتِ اسالم یہ ،ہے

پاکستان کے مسلمانوں کو ”میں یہ عہد باندھتا ہے کہ  ،31( 1آرٹیکل )

ں اور اساسی انفرادی اور اجتماعی طور پراپنی زندگی اسالم کے بنیادی اصولو

اور انہیں ایسی  ےئتصورات کو مطابق مرتّب کرنے کے قابل بنانے کے لی

ں گے جنکی مدد سے وہ یئجا ےئاقدامات کی ےئسہولیات مہیا کرنے کے لی

آرٹیکل اور “ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں

اتحاد اور اسالمی ”کے مطابق ریاست کی کوشش وہگی کہ  31ب(،2)

گالی اور دھمکی  ،۔ تشدد“ےئخالقی معیاروں کی پابندی کوفروغ دیا جاا

 کے خالف ہے۔ اخالقی معیاراسالم کے 

 

ن کے مطابق یئاہم معامالت کو سامنے الیا ہے جیسے آ یئانتہا یئیہ کیس ک  ●

اداروں کے اختیارات سے  ،بنیادی حقوق کی تشریح ،عوامی اہمیت کا تعین

 ےئاستعمال کی ےئیاسی مفادات کے حصول کے لیس ،ج پر غور ئتجاوز کے نتا

ریاست کو کیسے شہریوں اور انکے بنیادی حقوق کا  ،جانے والے ہتھکنڈے
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نسیز انٹیلیجنس ایج ،مقامات پر سیکیورٹی کے طریقہ کار ،تحفظ کرنا چاہیے

 ،پیمرا کی ذمہ داریاں ،میڈیا کی آزادی اور پابندیاں ،کا کردار اور اختیارات

ن  کی روشنی میں یئہم نے آ ،شن کا کردار اور اسالمی تعلیماتالیکشن کمی

 زہ لیا۔ ئان کا جا

سیاسی اور  ،زہ لیا وہ اخالقیئمعامالت جنکا ہم نے جا یئہم جانتے ہیں کہ ک ●

کو )جب  2007 یئم 12مذہبی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو 

وگ جنہوں نے غیرمسلح شہریوں کا قتلِ عام کیا گیا(اقتدار پر تھے یا وہ ل

فیض آباد انٹرچیج دھرنا کی بڑھ چڑھ کر حمایت کی )جس نے شہری زندگی 

کو مفلوج کردیا اور امالک تباہ کیں( آج حکومت میں پسندیدہ اعلی 

سیاسی اور مذہبی  ،ںیئعہدے پر ہیں۔ جبکہ عمومی اخالقیات زوال پذیر وہ

 ن کےیئ۔ تاہم آجن پر صرف تبصرہ کیا جاسکتا ہے ےئاقدارتنزلی کا شکار وہ

رے میں ہم نے اپنی ئکے ماتحت عدالتی اختیار کے دا 184( 3آرٹیکل )

 ۔یئبصارت اس معاملے میں نہیں کھو

 

 

 Conclusionنتیجہ 
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ر مندرجہ باال بیان کردہ وجوہات کی بنیاد پر یہ کیس مندرجہ ذیل بیانات او ●

 ہدایات کے ساتھ نمٹایا جارہا ہے:

 

ہرشہری کو یہ حق حاصل  ،پابندیوں سے مشروطد معقول ئقانونی طور پرعا .1

ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرے یا اس کی تشکیل 

 کرے۔

حاصل  اجتماع اور احتجاج کا حقہر شہری اور سیاسی جماعت کو پرامن  .2

پابندیوں اور  ئگ یئہے اس طور پر کہ پبلک آرڈر کے مفاد کے تحت لگا

رہ اس پر ئکا دا اجتماع اور احتجاج کے حق ۔ ےئقوانین کی پابندی کی جا

محیط ہے کہ دوسروں کے بنیادی حقوق کی خالف ورزی نہ وہ بشمول ان 

 متاثر نہ وہ۔  داد و امالک رکھنے کا حقیئجااور  آزادانہ نقل و حرکتکے 

وہ مظاہرین جو لوگوں کو سڑکوں کے استعمال کے حق سے باز رکھیں یا  .3

کی  یئانکے خالف قانون کے مطابق کاروا ںیئامالک کو نقصان پہنچا

 جانی چاہیے اور انہیں جوابدہ ٹہرانا چاہیے۔

مخصوص کی ہیں انہیں  ےئن نے جو ذمہ داریاں الیکشن کمیشن کے لییئآ .4

سیاسی جماعت ان قوانین کی  یئہرحال میں پورا کیا جانا چاہیے۔ اگر کو

تو ایسی صورت  پاسداری نہیں کرتی جن کے تحت انہیں چالیا جانا چاہیے

کرنی  یئمیں الیکشن کمیشن کو اس جماعت کے خالف قانونی کاروا
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ی نہیں ہیں جیسا کہ الیکشن کمیشن ک ےئچاہیے۔ قانون ہرگز دکھاوے کے لی

 جانب سے کہا گیا تھا۔

ع کے حوالے سے ئقانون کے تحت تمام سیاسی جماعتیں اپنی فنڈنگ کے ذرا .5

 جوابدہ ہیں۔

دارانہ اور شفافانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ قانون کا ریاست کو ہمیشہ غیرجانب .6

نفاذ سب پر ہے ان پر بھی جو حکومت میں ہیں۔ اداروں کو ان سے آزاد وہ کر 

 اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو حکومت میں ہیں۔

جب ریاست ایسے عناصر کو سزا دینے میں ناکام رہی جو اعلیٰ حکومتی  .7

کے روز کراچی کی سڑکوں  2007  یئم 12سطح پر موجود ہیں اور جو 

پر موجود شہریوں کے قتل اور اقدامِ قتل میں ملوث تھے تو اس سے بری مثال 

تشدد کا راستہ اپنانے والوں  ےئاور سیاسی مفادات کے حصول کے لی یئم وہئقا

 کو شہہ ملی ۔ 

ایسا شخص جو کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی کا نقصان کروانے کے  .8

  ،1997اینٹی ٹیررازم ایکٹ  ،کرے اسے پاکستان پینل کوڈفتویٰ جاری  ےئلی

کے تحت مجرموں  2016مز ایکٹ ئپریوینشن آف الیکٹرانک کرا ،اور/یا

 کی طرح سزا دینی چاہیے۔ 
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وں کی ایسے براڈکاسٹرز جو کسی جرم کو براڈکاسٹ کریں یا ان ضابط .9

یمرا سنس دیا گیا تھا تو پئسنگین خالف ورزی کریں جنکے تحت انہیں ال

 کرنی چاہیے۔ یئکو انکے خالف قانون کے مطابق سخت کاروا

سنس یافتہ براڈکاسٹرز کی نشریات منقطع ئایسے کیبل آپریٹرز جو ال .10

کریں یا رکاوٹ ڈالیں تو پیمرا کو انکے خالف پیمرا آرڈینس کے تحت 

کرنی چاہیے۔ اور اگر کیبل آپریٹرز نے ایسا کسی اور کی ہدایت پر  یئکاروا

 تو پھر پیمرا کو اس حوالے سے متعلقہ اتھارٹی کا آگاہ کرنا چاہیے۔ کیا ہے 

الیکٹرانک کے ذریعے جرم کا پرچار کرنے یا اسکی ترغیب دینے والوں  .11

کے تحت  ،2016مز ایکٹ ئکے خالف پریوینشن آف الیکٹرانک کرا

 کرنی چاہیے اور انہیں سزا دینی چاہیے۔  یئکاروا

کو  ISPR( اور MIاور  ISI،IB تمام انٹیلیجنس ایجنسیز )بشمول .12

اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ادارے آزادی اظہار اور تقریر 

 یئکی آزادی کے حق میں تخفیف نہیں کرسکتے اور انہیں اس بات کا کو

نشرواشاعت کے اداروں کے انتظامی  ،اختیار نہیں کہ یہ نشرواشاعت

 اخلت کریں۔ معامالت اور اخبارات کی تقیسم میں مد

وں پر نظر رکھنی چاہیے جو پاکستان یئانٹیلیجنس ایجنسیز کو ان کاروا .13

خطرہ ہیں اور ان عناصر پر جو عوام یا ریاست  ےئسالمیت کے لی یئکی عالقا

 کے تحفظ کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ 
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وہگا کہ شفافیت اور نفاذِ قانون کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ یہ مناسب  .14

 ۔ےئنسیز کو انکے وضع کردہ اختیارات سے مشروط کردیا جاانٹیلیجنس ایج

ن مسلح افواج  کے اراکین کی کسی بھی قسم کی سیاسی یئآ .15

کسی سیاسی جماعت یا اسکے مخصوص دھڑے ،سرگرمیوں میں حصّہ لینے

د کرتا ہے۔ حکومتِ پاکستان بذریعہ ئکی حمایت کرنے پر سخت پابندی عا

رفورس سربراہان کو ہدایت جاری یئوی اور انی ،وزارتِ دفاع اور متعلقہ آرمی

کریں جوحلف شکنی میں  یئکرے گی کہ ایسے اہلکاروں کے خالف کاروا

 ہیں۔ ےئگ ےئملوث پا

پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی جاتی ہے  .16

احتجاج اور دھرنے کے حوالے سے انتظامات اور ان پر بہتر گرفت  ،کہ وہ ریلی

الے سے طریقہ کار کی بہترین حکمت عملی تیار کریں اور اس پہلو پر کے حو

دھیان دیں کے انکے پالن میں اتنی لچک وہنی چاہیے کہ وہ مختلف اور 

 یہ کہ ہے ضروری وضاحت یہ تاہم وہں۔ ثرٶغیرمتوقع صورتحال میں بھی م

 ہے باہر سے کار رہئدا کے کورٹ کروانا مرتب عملی اورحکمت کار طریقہ

 خیال کا بات اس میں سلسلے کے قانون نفاذ کہ ہے جاتی کی امید یہ تہالب

 امکان کا وہنے زخمی شدید کے عوام یا نقصان جانی یئکو کہ گا ےئجا رکھا

 وہ۔  نہ
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 ،نفرتحکومتوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ  یئوفاقی اور صوبا .17

ہ رکھیں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی ترغیب دینے والے عناصر پر نگا

 اور ایسے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیں۔ 

 

داعظم محمد علی جناح کے ئمناسب وہگا کہ اس فیصلہ کو قا یئیہ انتہا ●

 :ےئاقوال پر ختم کیا جا

میں اسے اپنا فرض سمجھتا وہں کے مسلمانوں کو اس کی دعوت دی 

رہیں کہ اپنے غصے کو اپنے  قابو میں رکھیں اور خطرات سے آگاہ  ےئجا

یہ اپنی ہی ریاست کو بے بس کرسکتا ہے۔ کیا انہیں اجازت دینی 

 چاہیے کہ یہ انکے وقتی جذبات سے انکے افعال پرقبضہ حاصل کرلیں۔ 

کیونکہ  ےئیہ بے حد ضروری ہے کہ پاکستان کو بد نظمی سے بچایا جا

قانون شکنی کی وباء اسکی بنیادوں کو ہال دے گی اور مستقبل میں 

 الفی نقصانات کی وجہ بنے گی۔ ناقابلِ ت

میں خدا سے دعا کرتا وہں کہ وہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ 

آزاد ملک عطا فرمایا۔۔۔اب سے ہمارے لوگوں کو اتنی توفیق عطا 

 کہ یہ پاکستان کی خاطر اسکے امن کو بحال رکھیں۔ ےئفرما
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ع اور تعمیل کے دفتر کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اس فیصلے کی نقول کو اطال ●

سیکریٹری  ،بذریعہ کیبنٹ سیکریٹری ے،ئحکومت پاکستان کو بھجوا ےئلی

سیکریٹری مذہبی امور و  ،سیکریٹری انسانی حقوق ،سیکریٹری داخلہ ،دفاع

چیف سیکریٹریز آف  ،سیکریٹری انفارمیشن ،بین المذاہب ہم آہنگی

میڈیا  پاکستان الیکٹرانک ،الیکشن کمیشن آف پاکستان ،پرووینسیز

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور چیف کمشنر  ،ریگولیٹری اتھارٹی

اسالم آباد۔ سیکریٹری دفاع کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو 

 ،ریکٹر جنرل آف انٹر سروسز انٹیلیجنسئڈا،مسلح افواج کے سربراہان

س کے سربراہ کو ریکٹرجنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز اور ملٹری انٹیلیجنئڈا

ریکٹر ئ۔ سیکریٹری داخلہ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ ڈاےئبھجوا

صوبوں  ،ریکٹر جنرل فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیئڈا ،جنرل انٹیلیجنس بیورو

۔  سیکریٹری ےئاور دارالحکومت اسالم آباد کے انسپیکٹر جنرلز کو بھجوا

ریکٹرز آف آل پریس اینڈ ئڈاانفارمیشن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ 

اور وہاں سے یہ تمام نیوز پیپرز کو انکے  ےئانفارمیشن ڈیپارٹمنٹس کو بھجوا

۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ےئبھجوایا جا ےئحدود میں اشاعت کے لی

ریگولیٹری اتھارٹی  کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اس فیصلے کو تمام ٹی وی 

 ۔ےئر کیبل آپریٹرز کو بھجوایا جاسنز یافتہ براڈ کاسٹرز اوئال،چینلز
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ط پر ئیہ کیس اور اس سے متعلق تمام زیرالتوا درخواستوں کو مندرجہ باال شرا ●

 نمٹادیا گیا ہے۔ 

 

 

 III-بینچ

 اسالم آباد

6.2.2019 

 

 کو اسالم آباد کے اوپن کورٹ میں سنایاگیا۔ 2019فروری  6

مہناز اختر نے اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ ترجمے میں تمام ممکنہ یہ فیصلہ انگریزی زبان میں تھا، جسے متبادل لکھاری )

ی دے، تو براہ مہربانی متبادل کو آگاہ ئی غلطی دکھائی سہو نہ رہا ہو مگر اگر کہیں کوئی ہے کہ کسی طرح کا کوئیکوشش کی گ

کا ترجمہ کیا گیا ہے، کیوں کہ  کیجیے۔ اس فیصلے کو من و عن اس لیے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اور نہایت انہماک سے اس

ی تھی کہ فیصلہ انگریزی میں ہونے کی وجہ سے انہیں سمجھنے یا ئبہت سے افراد کی جانب سے متبادل سے درخواست کی گ

ی روز تک اس فیصلے کو ئپڑھنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ متبادل مہناز اختر کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہے، جنہوں نے ک

 (ں صرف کیے۔ترجمہ کرنے می


