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 ذوالفقار علی، بی بی سی اردو ڈاٹ کام، کوڻلی : تحريروتصاوير

  

 

پاکستان کے بعد اب اس کے زير انتظام کشمير ميں بهی کئی خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کے افراد الپتہ 
ميں ہيں۔ مظفر آباد ميں بی بی سی اردو ڈاٹ کام ہيں اور ان کا الزام ہے کہ وه خفيہ ادراوں کی تحويل 

کے نامہ نگار ذوالفقار علی پاکستان کے زير انتظام کشمير کے جنوبی ضلع کوڻلی ميں الئن آف کنڑول 
کے قريب واقع بعض ديہاتوں ميں گئے جہاں ان کی ايسے ہی کئی خاندانوں سے مالقات ہوئی۔ يہ 

  خصوصی فييچر انہی مالقتوں پر مبنی ہے۔
 

مظفرآباد سے کوڻلی کے اس پہاڑی گاؤں تک آڻه نو گهنڻے کا سفر ہے۔ گاؤں ميں داخل ہوں تو ايک 
فوجی چوکی نظر آتی ہے ليکن يہاں زياده پوچه گچه نہيں ہوتی۔  

پہاڑوں کے بيچ ميں واقع اس چهوڻے سےگاؤں کو الئن آف کنڑول بهارت کے زير انتظام کشمير سے 
ڑول کے دوسری طرف مينڈهر کے عالقے ميں چند سو گز کے فاصلے پر الگ کرتی ہے۔ الئن آف کن

بهارتی فوجی چوکياں ہيں۔ نومبر سن دو ہزار تين ميں ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درميان الئن 
آف کنڑول پر فائر بندی سے قبل رڈ اور اس کے ملحقہ کئی ديہات ميں ہندوستان اور پاکستان کی افواج 

ولہ باری کے باعث سينکڑوں لوگ ہالک و زخمی ہو چکے ہيں اور امالک کو نقصان کے درميان گ
پہنچا ہے ۔ کئی افراد بارودی سرنگوں کے باعث معذور ہوچکے ہيں۔  

الئن آف کنڑول کے قريب رہنے والے زياده تر لوگ غريب ہيں اور بہت سارے لوگ کچے گهروں ميں 
رہتے ہيں۔ يہاں پر لوگ تهوڑی بہت کاشت کرتے ہيں اور مال مويشيوں پالنے کے عالوه مزدوری بهی 

کرتے ہيں۔ کچه لوگ عرب ممالک ميں بهی محنت مزدوری کے لئے گئے ہوئے ہيں۔ ان عالقوں ميں 
رہنے والے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے عزيز خفيہ اداروں کی تحويل ميں ہيں۔  

درجن سے زائد بستيوں پر مشتمل گوئی کے عالقے کے نمبردار محمد بشير کا کہنا ہے کہ  کوئی ڈيڑه
تين گاؤں ميں کوئی پندره لوگ الپتہ ہيں ان ميں بعض سرکاری مالزم بهی ہيں۔  

ان کا کہنا ہے کہ يہاں کی آبادی اس خوف ميں زندگی بسر کر رہی ہے کہ کسی بهی وقت کسی بهی 
ہے۔   شخص کو اڻهايا جاسکتا

کوڻلی کے ايک وکيل محمد الياس چوہدری کا کہنا ہے کہ پندره الپتہ افراد کے خاندان والوں نے ان سے 
رابطہ کيا ہے۔ انہوں نے دو الپتہ افراد کی بازيابی کے لئے کشمير ہائی کورٹ ميں رٹ دائر کی ہے 

اور ديگر افراد کی رٹ دائر کرنے کی تياری کی جارہی ہے۔  
کا کہنا ہے کہ الپتہ افراد کی تعداد زياده ہوسکتی ہے ليکن لوگ خوف کے سبب الياس چوہدری 

تفصيالت بتانے سے گهبرا رہے ہيں۔  
پاکستان کے زير انتظام کشمير کے چيف سيکريڑی ميجر رڻيائرڈ جاويد مجيد سے جب پوچها گيا کہ ان 

 چهان بين کريں گے۔کا اس معاملے پر کيا موقف ہے تو انہوں نے کہا کہ وه اس معاملے کی 
 


