
 

 
 ‘چار ماه سے ابو کی شکل نہيں ديکهی’
  

 

يں دوران نومبر کو ميرپور م 20جنوبی ضلع کوڻلی کے گاؤں کڻهار کے پوليس اہلکار محمد افتخار 
ڈيوڻی الپتہ ہوگئے ہيں۔ وه پاکستان کے زير انتظام کشمير کی ريزرو پوليس ميں سپاہی تهے اور 

ميرپور ميں تعنات تهے۔ محمد افتخار کی چار بيڻياں اور دو بيڻے ہيں ۔ سب سے بڑی بيڻی ہے اور وه 
  پانچويں جماعت ميں پڑهتی ہے۔

 
ن کے خفيہ ادارے کی تحويل ميں ہيں۔ محکمہ پوليس بهی ان کے خاندان والے کہتے ہيں کہ وه پاکستا

اس کی تصديق کرتا ہے کہ وه دوران ڈيوڻی الپتہ ہوگئے ہيں۔ محمد افتخار کی اہليہ خورشيده بی بی کا 
ميرے شوہر ميرپور شہر ميں تعنات تهے کہ گذشتہ سال نومبر ميں اچانک ان کے فون آنا ’ کہنا ہے کہ

‘  ہوگئے۔ بند ہوگئے اور ہم پريشان
 

ميں نے اپنے شوہر کے بارے ميں دريافت کرنے کے لئے ميرپور ميں پوليس کو ’ ان کا کہنا ہے کہ
۔ ’فون کيا تو پہلے انہوں نے ڻالنے کی کوشش کی کہ وه کہيں ڈيوڻی پر ہوں گے اور واپس آجائيں گے

پر ڈی ايس پی نے بتايا ہم ان کی اس بات سے مطمئن نہيں ہوئے اور ہمارے اصرار ’ان کا کہنا ہے کہ 
ميں نے پوليس حکام ’انہوں نے کہا کہ ‘ کہ ان کو خفيہ ادارے کے اہلکار اپنے ساته لے کر گئے ہيں۔

 ‘ کو درخواست بهی دی ہے۔



محمکہ پوليس نے ہميں تحريری ’خورشيده بی بی کا کہنا ہے کہ
طور پر کوئی اطالع نہيں دی ميرے شوہر کے بارے ميں کہ وه 

انہوں ‘ کہاں ہيں اور نہ ہی پوليس کا کوئی اہلکار ہمارے گهر آيا۔
کا مريض ہے اور وه تين سال نے کہا کہ ميرا شوہر کينسر 

ڈيوڻی پر بهی حاضر نہيں ہوسکا تها۔ انہوں نے کہا کہ ميرا شوہر 
پندره سال سے پوليس کی نوکری کررہا ہے اور وه اب ريڻائر 

ہونے واال تها اور اس نے ايسی کوئی غلطی نہيں کہ اسے اڻهايا 
ہميں کوئی ضرورت نہيں ہے ايسی ’جاتا۔ انہوں نے کہاکہ 

ی، وه استعفٰی ديں گے اور محنت مزدوری کرکے نوکری ک
۔  ’بچوں کا پيٹ پاليں گے اور کوئی بهوکا نہيں مرےگا

 
ميرے ابو چار ماه سے الپتہ ہيں۔ ہم نے ان کی ’ محمد افتخار کی بڑی بيڻی نے روتے ہوئے کہا کہ

کچه التے شکل بهی نہيں ديکهی اور نہ ہی فون پر بات ہوئی وه ہمارے لئے پهل کپڑے جوتے سب 
‘  تهے ليکن اب کون الئے گا۔

 
ميرپور ميں ريزرو پوليس کے ڈپڻی سپرنڈنٹ پوليس راجہ محمد صادق نے اس کی تصديق کی پوليس 

نومبر کو چه پوليس  20اہلکار محمد افتخار دوران ڈيوڻی الپتہ ہوگئے ہيں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 
س پی منشی خان کے حوالے کيا۔ ان ميں پانچ پوليس اہلکاروں کو ڈيوڻی کی تعناتی کے لئے ڈی ای

اہلکار واپس آگئے ليکن محمد افتخار واپس نہيں آيا۔ ان کے مطابق انہوں نے منشی خان کو کئی خط 
لکهے کہ وه الپتہ ہونے والے پوليس اہلکار کے بارے ميں معلومات فراہم کريں ليکن ان کی طرف سے 

کوئی جواب نہيں مال۔  
 

ہا کہ ميں نے ميرپور کے پوليس سربراه اور ڈپڻی انسپکڑ جنرل ريزرو پوليس کو صورت انہوں نے ک
حال سے آگاه کيا ہے۔ جب منشی خان سے دريافت کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اس معاملے 

پر بات کرنے سے گريز کيا۔ بظاہر لگتا ہے کہ پوليس محمد افتخار کے بارے ميں تفصيالت فراہم 
ريز کررہی ہے۔  کرنے سے گ

 
محمد افتخار کے بهائی اظہر ان کے خاندان والوں کے مطابق گذشتہ ماه سے الپتہ ہوگئے۔ اظہر فوج 

ميں ہيں۔ ان کی والده زرينہ بی بی کہتی ہيں کہ ميں فرياد ہی کرسکتی ہوں کہ ميرے بچوں کو چهوڑ دو 
ہمارے گهر ميں ماتم ہے ميرے بچوں کا کوئی قصور نہيں ہے۔  

 

 
 نادناخ اک راختفا دمحم


