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میں جماعت احمدیہ کے خالف شائع ہونے والی خبروں کے  اخبارات و رسائل

 سرسری مطالعہ سے ہی ایک منصف مزاج آدمی یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ :

ایک تکرار ہے ۔ بار بار دہرا کر ایک منفی سوچ اور تعصبانہ رویہ پیدا کرنے 

کی مذموم کوشش ہے مخالفانہ خبروں کی بھرمار اور تکرار کا طبعاً ذہنوں پر 

 ۔را اثر ہوتاہے اور یہی مقصود نظر ہےب

اگربنظر غور دیکھیں کہ ان خبروں کی حقیقت کیا ہے تو حیرت ہوگی کہ یہی 

خبریں گزشتہ تقریباً پون صدی سے اخبارات کی زینت بنائی جارہی ہیں جن 

میں کوئی خبریت نہیں اور صداقت کا شائبہ تک نہیں محض مخالفانہ پراپیگنڈہ 

پھیالنے اور انہیں گمراہ کرنے کی خاطر یک طرفہ تکرار اور عوام میں زہر 

 وہی باتیں دہرائی جارہی ہیں ۔ آخر کیوں؟

صرف اس لیے کہ جماعت احمدیہ کے خالف جسے  وہ اپنے زعم میں غلط  

راہ پر سمجھتے ہیں ان کو ایذا پہنچانے ،ان کے خالف ماحول کو زہر آلود 

کرنے کی خاطر ایک مسلسل مہم  رکھنے ،انہیں ازراہ دشمنی  بدنام و رسوا

کی صورت قائم رکھی ہوئی ہے تاکہ مخالفت کی یہ آگ ٹھنڈی نہ ہواور عناد و 

 دشمنی کی مسموم  ہوا اپنے زوروں میں رہے۔

یہاں ایک سنجیدہ منش انسان یہ سوچنے پر بھی مجبور ہوجاتا ہے کہ آخرر اس 

ر یررہ مخررالفین و پراپیگنررڈے اور الزامررات کرری بوچھرراق کرری حقیقررت کیررا ہررے؟ آخرر

معاندین  کیوں عقل و فراست سے عاری ہوگئے ہیں آخر کچرھ وجرہ ترو ہروگی ۔ 

واقعات و حاالت کا جائزہ لینے سے یہ بات کھل کرر سرامنے آجراتی ہرے کرہ یرہ 

 خالف واقعہ بیانی محض دشمنی اور مخاصمت کا شاخسانہ ہے۔

کی دلیل یہ اور اس کی  اصل اور بنیاد محض مخالفت برائے مخالفت ہے اس 

ے قائم کرکے کولہو کے بیل کی ہے کہ مخالفین بے بنیاد اور غلط مفروض

اندھا دھند اس کے گرد گھوم رہے ہیں  اور یہ خیال باطل کیا ہے یہ طرح 

محض تعصب اور خوف کا دیو ہے جو سروں پر سوار ہے اور یہ فیصلہ 

لڑتی ہیں تو یہ کرلیا ہے کہ اگر سمندر کی تہہ میں دو مچھلیاں بھی آپس میں 

قادیانی سازش کا نتیجہ ہے ۔ جب یہ ذہنی حالت ہو تو انصاف اور خیر کی کیا 

تو قع رکھی جاسکتی ہے جب دل میں یہ بت تراش کر آراستہ کرلیا گیا تو  اس 

 ۔بت کو توقنا محال است و جنون والی بات ہے  
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ان الزامات اور جھوٹے اور منفی پراپیگنڈے کی نوعیتیں کیا ہیں؟ اسالم کے 

دشمن ہیں، ملک کے غدار ہیں، مسلمانوں کے خالف ہیں، سازشی اور مفسد 

 انہی پر نہیں آرہی ہیں۔ہیں؟؟؟ آج کا نقشہ کیا دکھارہا ہے؟ کیا یہ پلٹ کر 

مگر جو کچھ ہورہا ہے  انصاف کا تقاضہ تو یہ تھا کہ الزامات کو ثابت کیا جاتا

وہ تو خود عدل و انصاف کے منافی ہے۔ آخری حربہ جو ذہن میں آیا کہ اس 

مسلم قرار دیا  میں  پھینک دیا جائے اور ان کو غیر جماعت کو زمرہ اغیار

جائے، و ہ کرچکے، دیرینہ مطالبہ پورا ہوا مگر اس پر صبر نہ آیا اور 

مختصر جماعت کو تمام بنیادی حقوق  کارآمد نہ پایا ،قانون سازی کی اور اس

سے محروم کردیا مگر آتش ِ غضب ٹھنڈی نہ ہوئی، یہ مطالبہ شروع کردیا کہ 

یہ لوگ ملک چھوق دیں، کو ئی متین مزاج کیسے قبول کرسکتا ہے کہ کسی" 

خیر" کے حصول کے لیے یہ ظالمانہ راہیں  اختیار کرنی پڑیں ۔ محبت و 

وں مضطر و مجبور ہوئے؟ نفرت و حقارت اخوت کے راستے چھوقنے پر کی

 کی دیواریں کیوں بلند ہوئیں؟

نظریہ اور مسلک کے اختالفات تو ایک عرصہ دراز سے چلے آرہے تھے۔ 

اختالف موجود تھے مگر رواداری تھی اختالف ایک حد کے اندر تھے اور 

اریت کو ہوادی گئی اور انا اور ورویوں پر یوں اثرانداز نہ تھے جب فرقہ 

ود پرستیوں کی یلغار کےسامنے سے بندتوقے گئے تو کیا ہوا؟ فرقہ واریت خ

کا جن بوتل سے باہر آیا تو زبانیں تلخ ہوئیں گندہ  دہنی اور ایک دوسرے کے 

خالف الزام تراشی منصہ ظہور  پر آئی اور درجہ بدرجہ بات بڑھتے بڑھتے 

پرواز کرگئی  قتل و غارت تک نوبت آئی ۔ امن کی فاختہ اپنے گھونسلے سے

 اور القانونیت اور بدامنی اور فساد نے ڈیرے ڈال دیئے۔

میں ایک فرقہ کو جب قانون اور آئین کی  1974اگر بنظر تعمق دیکھیں کہ 

نان مسلم قرار دیا گیا اور ریاست کی مذہب میں مداخلت در  لئےےکاغراض 

تھا کہ امن آئی تب سے آج تک کے سفر کو غور میں الئیں ۔ ہونا تو یہ چاہیے 

آشتی اور صلح اور ترقی اور برکت کا دور دورہ ہوجاتا خدا تعالی  اس عمل 

صالح پرخوش ہوکر ترقیات اور نیک نامیاں اور  برکتیں عطافرماتا اور غیر 

معمولی  انقالب افراد اور قوم کے اندر بپاہوتا۔ مگر دنیانے اس کے برعکس 

را نام ٹھہرا۔ قوم کو دنیا کی نظارہ دیکھا مذہب اسال م شدت پسندی کا دوس

برادری میں سبکی اور مخالفت دیکھنی پڑی ،بے تحاشہ جانی نقصان اٹھانا 
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پڑا اور ہر پہلو سے اور ہر اعتبار سے خسران و تباہی وارد ہوئی اور آج دنیا 

کی نگاہ میں عزت اور احترام کے مقام سے یہ قوم گرچکی ہے یہ کیسا اچھا 

 لحاظ سے تباہی کا سلسلہ قائم کرچکا ہے۔ فیصلہ تھا کہ نتائج کے 

وہ ادارے جو رائے سازی میں وقیع اور موثر حیثیت رکھتے ہیں کیا انہوں 

نے کوئی مثبت کردار ادا کیاانہوں نے عوام کو سچائی اور صداقت کی راہیں 

دکھائیں خیر اور شر کی تمیز سکھائی ۔بھالئی اور رشد اور آسانی کے راستے 

ت و واقعات بزبان حال اس کی تردید کررہے ہیں اس تمام تر کشادہ کیے۔ حاال

تباہی کا آخرکون ذمہ دار ہے؟ اس گرتی ہوئی دیوار کو اب کون سہارا دے گا۔ 

کیا پایا اور کیا کھویا۔ یہ تو منظر نامہ سے عیاں ہے اور اس کا مداوا کیا 

 ہے؟چارہ سازی کرنے والے کدھر ہیں؟ان کی کھوج کون کرے گا؟

نہ شکووں کا اظہار ہے اور  نہ  ،ورٹ پیش کرنے کا مدعا احتجاج نہیںیہ رپ

ہی اس نقار خانے میں طوطی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ نوحہ خوانی  

محض اس لیے ہے کہ خدا ترس اور منصف مزاج اور قوم سے ہمدردی 

رکھنے والے عناصر ضرور موجود ہیں ،گو مشرقی شرافت غالب ہے اور 

ی ہمت نہیں کہ مخالف قوتیں اپنے زور اور جوبن پر ہیں اور ان آواز اٹھانے ک

کی فتنہ سامانی کو دیکھتے ہوئے خاموش رہنے میں عافیت دیکھتے ہیں 

۔ایسے لوگوں کے لیے سوچ و بچار کے لیے مائدہ مہیا رکھنا ضروری ہے یہ 

 رپورٹ تیار کی گئی ہے 

ہ وہ جن کو  کروقوں ہم اس امید سے خالی نہیں ہیں کہ وہ خوش وقت آئے ک 

افراد دیکھتے اور سنتے ہیں وہ حق کو حق سمجھ کر کہیں اور باطل کو 

جھوٹ جان کر ترک کریں۔ مظلوم کی حمایت پر کمر بستہ اور ظالم اور 

فسادی کی حوصلہ شکنی کریں۔ اناپرستی اور مطلب براری کے لیے حقائق 

وق کر حق کی باال کی آبیاری اور پرورش چھ کو مسخ نہ کریں اور دشمنیوں

 دستی قائم  کریں ۔

 

 

 میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے اخبارات کا کردار2014
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رت و تعصب کو فروغ دینے کے جماعت احمدیہ کے خالف نف دوران سال 

کا ہم تین حوالوں ان  ئےاردو اخبارات نے شائع ک یں او رمضامینخبرجولئے 

 ۔ےسے جائزہ لیں گ

کے ہم جائزہ لیں گے کہ جماعت احمدیہ  سے اعداد و شمار کے حوالے ۔1

پیگنڈہ پر مبنی خبروں کی تعداد کیا وخالف بے بنیاد اور شرانگیز پر

 6رہی؟۔مالحظہ کیجئے صفحہ نمبر

کی  کہ بیاناتاس بات کا جائزہ لیا جائیگا  موضوعاتی اعتبار سے۔ 2

صورت میں کیسے کیسے موضوعات پر جماعت احمدیہ کے خالف اخبارات 

 8 میں باقاعدہ پروپیگنڈہ مہم جاری رکھی گئی؟مالحظہ کیجئے صفحہ نمبر

 جماعت احمدیہ کی طرف سے کی جانے والی وضاحت کی اشاعت۔ 3
جماعت احمدیہ کے خالف اخبارات اس قدر خبریں شائع کرتے ہیں کہ ہر خبر 

جاری کرنا ممکن ہی نہیں۔ تاہم اگر کبھی کسی خبر کی تردید  کی تردید

بھجوائی جائے توجماعت احمدیہ کے خالف شہ سرخیاں جمانے والے 

مالحظہ اخبارات اس کو کتنی جگہ دیتے ہیں اس میں اس کاجائزہ لیا جائیگا۔

 28رکیجئے صفحہ نمب
یہ امر بالکل واضح ہے کہ بعض اخبارات جماعت احمدیہ کے خالف نفرت کی 

مہم چالنے میں پیش پیش ہیں اور اس بات کا کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کر 

تے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے خالف وہ کثیر تعداد میں خبریں شائع کر رہے 

 ہیں۔

کو  اپنے اصل صحافتی فریضے کہ کسی گروہ کے خالف نفرت و تعصب

باالئے طاق رکھتے ہوئےحقائق کو عوام کے سامنے الئیں ،ایسے اخبارات 

پیٹنے والے  شر انگیز مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔آزادی اظہار کا ڈھنڈورا 

حقیقت کو واضح ان پر ذرائع ابالغ کواگر کسی بات کا جواب بھی محض 

ے عوام ک۔کرنے کی غرض سے ارسال کیا جائے تو اسے شائع نہیں کرتے 

ا وہ ی سامنے تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی

ایساچاہتے ہی نہیں۔اب کارپردازان صحافت کو بھی سوچنا چاہئے کہ اگر وہ 

جماعت احمدیہ کا موقف اپنے اخبارات میں شائع کرنے کا حوصلہ نہیں 

یکطرفہ رکھتے تو کیا انہیں روا ہے کہ وہ جماعت کے خالف مضامین کو 

شائع کرتے چلے جائیں۔کیا یہ ضابطہ اخالق کی واضح خالف ورزی طور پر 

 نہیں ؟
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اعداد و شمار کے لحاظ سے جماعت احمدیہ کے خالف خبروں 4201

  کی تعداد
نفرت اور شر انگیزی پر مبنی خبروں کا اعدادو شمار کے لحاظ سے احاطہ 

کرنا ممکن نہیں۔ جماعت احمدیہ کے خالف پروپیگنڈہ پر مبنی خبریں تو ہر 

اخبار میں شائع ہوتی ہیں۔ الہور کو صحافت کا مرکز سمجھا جاتا ہے ۔جماعت 

یں ہوتا ہے احمدیہ کے خالف اخبارات میں زیادہ پروپیگنڈہ وسطی پنجاب م

الہور سے شائع ہونے والے نمایاں اخبارات یعنی روزنامہ نےاس لئے ہم 

جنگ ، نوائے وقت ،اوصاف ، خبریں، پاکستان ،ایکسپریس کااعدادو شمار 

جبکہ باقی چند اخبارات جن میں  لیا ہےکے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ جائزہ 

اخبارات شامل ہیں  بعض دیگر ت نیزم  اور ا اسالمروزنامہ جناح،سماء، امن،

۔ ان اخبارا ت نے خبروں کے ساتھ ا گیا ہےان کا مجموعی طور پر جائزہ لی

ساتھ ایسے اداریے تبصرے اور معاندین کے مضامین بھی شامل اشاعت کئے 

جن میں کلی یا جزوی طور پر جماعت احمدیہ کے حوالہ سے جھوٹ پر مبنی 

نگیزخبروں اور مضامین کی  منفی تاثر عوام کے سامنے پیش کیا گیا ۔نفرت ا

 تعداد کا ایک جائزہ پیش ہے۔

نمبر

 شمار

خبروں کی  نام اخبار

 تعداد

 چیف ایڈیٹر مضامین

 مہتاب خان 27 294 اوصاف 1

 رمیزہ مجید نظامی 31 212 نوائے وقت 2

مجیب الرحمن  28 182 پاکستان 3

 شامی

 ضیاء شاہد 16 161 خبریں 4

 الرحمنمیر شکیل  14 138 جنگ 5

 میاں عامرمحمود 8 137 دنیا 6

 محمود صادق - 78 دن 7

سلطان علی  2 76 ایکسپریس 8

 الکھانی

  142 640 متفرق اخبارات 

  268 1918 میزان 
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میں اردو اخبارات میں جماعت احمدیہ کے خالف بے بنیاد  2014سال

مضامین یکطرفہ 268سے زائد خبریں اور         1918پراپیگنڈہ پر مبنی 

 طور پر شائع کئے گئے۔
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ف شائع وونے والی وضوعات کے لحاظ سے جماعت احمدیہ کے خالم

 خبروں کا جائزہ

پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خالف سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے

اس لئے احمدیوں کے  ایک فیشن بن چکا ہے کو چھپوانامن گھڑت خبروں 

خالف خواہ کسی بھی طرح کا بیان دے دیا جائے اخبارات اس کو بالتحقیق 

موضوعاتی اعتبار سے ہر پہلو طرح جلی سرخیوں میں شائع کردیتے ہیں۔ اس 

 ۔پاکستان میں جو بھیجوئے شیر النے کے مترادف ہےکا احاطہ کرنا 

ہو اس کی ذمہ داری مولویوں کی طرف سے  رونما واقعہ افسوسناک 

عموماًجماعت احمدیہ پرہی عائد کی جاتی ہے مولویوں کے نزدیک تو سمندر 

میں لڑنے والی دو مچھلیوں کی ذمہ داری بھی احمدیوں پر ہی عائد ہوتی ہے 

 کو بھی شائع کیا۔ نے اے تو اخبارات نیدئ  اتاورجب مولویوں نے ایسے بیان

سے زائد عرصہ سے وہی الزامات دہرائے جا رہے  گذشتہ نصف صدی جب

اس   ۔ہیں اور ان کی تائید میں کوئی ثبوت تو کیا قرینہ بھی قائم نہ ہو پایا 

من گھڑت اور منفی پراپیگنڈہ سے عوام  کی توجہات کے رخ بدلنے  ،جھوٹے

کے لئے جماعت کے خالف افسانہ طرازیوں کاسہاراتو کثرت استعمال سے 

 پائمال ہو چکا۔

اخبارات کے ارباب حل وعقد جو خود کو اس ملک کا دانشور کہلوانے میں 

واہ فخر محسوس کرتے ہیں ، پاکستان اور اسالم کے سب سے بڑے خیرخ

ہونے کے بلند و بانگ دعاوی کرتے ہیں انہیں کبھی یہ جرات نہیں ہوئی کہ 

اخبار میں شائع ہونے والے کسی بیان کے بارے میں کسی مولوی صاحب 

ہم نے اس کو اخبار کی زینت اورسے یہ پوچھیں کہ آپ نے یہ بیان دیا تھا 

دیوں کے اب اس کا ثبوت بھی دیجئے۔اخبار والوں کی بال سے احم ،بنادیا

خالف نفرت کا طوفان اٹھتا ہے تو اٹھتا رہے وہ ایک کے بعد دوسرا ایشو 

شائع کرنا شروع کر دیں گے ۔ وطن عزیز کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی 

کو حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لئے کوئی اور  قیادت  مذہبینام نہادملک کی 

اور اخبارات  ےی ہایشو کو بھڑکانا شروع کردیت ایشو نہ ملے وہ احمدیوں کے

ان کے بے بنیاد اور شر انگیزبیانات کو جلی سرخیوں میں شائع کرنا شروع 

 کردیتے ہیں۔

کے دوران بھی مختلف ایشو زبناکر احمدیوں کے 2014چنانچہ گذشتہ سال

خالف بیان بازی کی جاتی رہی۔کبھی حکومتی عمائدین پر قادیانی ہونے 
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بھی مولوی حکومت پر سیاسی دباؤ کجب  کاالزام لگادیا جاتا ہے اور

ڈالناچاہتے ہیں تو حکومتی ایوانوں میں قادیانی البی کا شور برپا کردیتے ہیں 

مگر وہی مولوی جب حکومت کے ساتھی ہوتے ہیں اس وقت نہ تو انہیں 

حکومتی ایوانوں میں قادیانی البی نظر آتی ہے اور نہ ہی کلیدی عہدوں پر 

بارات کی سادگی مالحظہ کیجئے کہ ان مولویوں مگر اخ ،ادیانیقئی فائز کو

  کردیتے ہیں۔ کے ایسے بے بنیاد بیانات جلی سرخیوں سے شائع کرنا شروع

      یسی خبروں کے چند نمونے مالحظہ فرمائیےا

روزنامہ                               2014 جنوری11روزنامہ پاکستان

 2014ستمبر26نوائےوقت

  

روزنامہ                                     2014 ستمبر9خبریں روزنامہ

 2014مارچ13خبریں

  

 2014مئی 9روزنامہ اوصاف

 

روزنامہ جناح                                2014 اکتوبر2روزنامہ جرات 

 2014فروری10

  

روزنامہ دن                               2014ستمبر29روزنامہ جنگ

 2014جون23
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روزنامہ                            2014 جون16روزنامہ نئی بات

 2014مئی30اوصاف

 

روزنامہ                      2014جون19روزنامہ اوصاف

 2014فروری22پاکستان

  

روزنامہ                            2014ستمبر9روزنامہ نوائےوقت

 2014ستمبر26جانباز

    

روزنامہ جہان                        2014ستمبر11روزنامہ جنگ

 2014مارچ29پاکستان

      

 2014مئی6روزنامہ خبریں                      2014ستمبر26روزنامہ جرات

  

 2014روزنامہ نئی بات یکم اپریل                             
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 پناوی کا الزام پشت حکومتی

کے خالف کئے جانے والے پروپیگنڈہ کا ایک طریق یہ بھی جماعت احمدیہ 

ہے کہ اخبارات میں بڑی بڑی سرخیوں میں یہ بیانات چھپوائے جائیں کہ 

کسی ۔جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حکومت احمدیوں کی پشت پناہی کررہی ہے

میں النے کے  ؤبھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو سرکاری انتظامیہ کو دبا

کا  ں احمدیوں کے خالف امتیازی قوانین انتہا پسند عناصرپاکستان می لئے

سیاسی ایک دو شخصیات کو چھوق کر کسی خاص ہتھیار بن چکے ہیں ۔

جماعت میں آج ایسی جرات دکھائی نہیں دے رہی کہ وہ احمدیوں کے بنیادی 

انسانی حقوق کا تحفظ تو درکناراس حوالے سے عوامی سطح پر ایک بیان 

اس طرح حکومت ۔ مولویوں کا یہ خاص طریق ہے کہ بھی جاری  کر سکے

اور حکومت کو احمدیوں  کو دباؤ میں الکر اپنے مفادات حاصل کئے جائیں

 ۔کے خالف اقدامات اٹھانے پر مجبور کیا جائے

 2014اپریل 13روزنامہ دن                                    

  

روزنامہ                               2014مارچ 5روزنامہ جرات 

 2014اپریل13اوصاف

  

 2014اپریل 18روزنامہ خبریں                             
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 2014ستمبر 8روزنامہ نوائے وقت                             

 

 2014اپریل 18روزنامہ اوصاف                              

 

 

مخالفین پراحمدیوں کی حمایت یا ایجنڈے پر عمل پیرا سیاسی و مذہبی 

 ہونے کا الزام

اہم طریق یہ  امیں النے کدباؤوطن عزیز میں اپنے سیاسی و مذہبی مخالفین کو

پر الزام لگایا جا ئے کہ وہ احمدی ہیں یا احمدیوں کی حمایت  انبھی  ہے کہ 

کرتے ہیں یا احمدیوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔یہ نام نہاد سیاسی و مذہبی 

 ۔رہنما فوراً وضاحت دیتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں

ہتے کہ کیا افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کسی الزام لگانے والے سے یہ نہیں ک

احمدی ہونا جرم ہے؟کیا احمدی پاکستان کے محب وطن شہری نہیں؟بجائے 

بڑھانے  "ساکھ" وہ بھی اپنی ،رہنمائی و تربیت کریںوہ قوم کی  کہاس کے

جو انتہا پسندوں  کے لئے احمدیوں کے خالف بیان بازی شروع کر دیتے ہیں

 مقاصد کی تکمیل کا راستہ ہے۔ کے

روزنامہ                              2014ستمبر30روزنامہ اوصاف 

 2014اگست 18جنگ
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 2014ستمبر 22روزنامہ اوصاف                                

 

روزنامہ                                     2014ستمبر9روزنامہ جرات 

 2014ستمبر10ایکسپریس

  

روزنامہ                          2014اگست16روزنامہ ایکسپریس 

 2014اگست20خبریں

  

 2014ستمبر22روزنامہ امت                                

 

 ربے بنیادطن عزیز پاکستان کے حوالے سے جماعت احمدیہ پو

 الزامات

پاکستان کے قیام اور استحکام میں جماعت احمدیہ کا کردار ایک روشن مثال 

ہے ۔تاہم یکطرفہ بے بنیاد اور شر انگیز پروپیگنڈہ کے ذریعے عوام الناس کو 
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ذرائع ابال غ کے ذریعے مسلسل گمراہ کیا جا رہا ہے کہ احمدی پاکستان کے 

در حقیقت ں ۔دشمن ہیں اور وطن عزیز کے خالف سازشوں میں مصروف ہی

کے ارشاد مبارک کے تحت وطن کی محبت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول کریم اپنے آقا ہر احمدی

ی ماعتیں قیام پاکستا ن کہے ۔جو افراد اورجامجھتس ن کا حصہکو ایما

آج ان کی اوالدیں یہ اعالنیہ کہتی ہیں وہ قیام پاکستان  یںتھشدیدمخالفت کرتی 

 ےپاکستان میں حب الوطنی ک ایسے لوگناہ میں شریک نہ تھے۔آج کے گ

۔ جبکہ جماعت احمدیہ نے قیام و استحکام پاکستان کے یںہ ےبیٹھ ےٹھیکیدار بن

لئے جو قربانیاں پیش کیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔وطن عزیز کے دفاع کی 

خاطر احمدی سپاہیوں سے لیکر احمدی جرنیلوں تک نے اپنا خون پیش کیا 

کر اقتصادیات تک، وطن کے لئے ہر ۔سائنسی علوم کے میدانوں سے لیےہ

ہے جیسے  پرپردہ ڈالنا ایسے ہی گوشہ زندگی میں احمدیوں کی خدمات 

 ۔سورج کی موجودگی میں روشنی سے انکار کر دیا جائے

روزنامہ                                  2014جون28روزنامہ امن  

 2014اگست11جنگ

  

روزنامہ دن                               2014اپریل 3روزنامہ اوصاف 

 2014جون11

   

روزنامہ بشارت                                2014فروری27روزنامہ اوصاف 

 2014ستمبر26

  

روزنامہ خبریں                                      2014 ستمبر9روزنامہ دنیا 

 2014ستمبر23
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روزنامہ نوائے                           2014 مئی 5روزنامہ نوائے وقت

 2014جوالئی 2وقت

  

 کا حساس موضوع تووین مذوب

جماعت احمدیہ کے معاندین کا پرانا طریقہ ہے کہ جماعت احمدیہ سے ایسے 

عقائد منسوب کئے جائیں جو جماعت احمدیہ کے عقائد ہی نہیں ۔اس طرح 

جھوٹ کا سہارا لے کر اتنا پروپیگنڈہ کر دیا جائے کہ عوام اس کو سچ تسلیم 

مبینہ توہین اور  ناموس رسالتکرنے پر آمادہ ہو جائیں۔اس کی نمایاں مثال 

اس حوالے سے بے حد  لوگ وطن عزیز میںمعاملہ ہے ۔ نازککا  مذہب

حساس ہیں۔جب بھی اس حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بے حد 

و سے عشق  ملسو هيلع هللا ىلصجماعت احمدیہ حضرت محمداحتیاط سے کام لینا چاہئے۔     

مت کے نام کی عظ ملسو هيلع هللا ىلصکا تعلق رکھتی ہے اوراس دنیاکے ہر کونے میں آپ وفا

۔اسی طرح ہر احمدی شعائر ہللا ف عمل ہے وقائم کرنے کی خاطرہر دم مصر

کا نہ صرف احترام کرتا ہے بلکہ ان کی عظمت تمام عالم پر ظاہرکرنے کی 

لیکن جماعت احمدیہ کے معاندین جماعت خاطر دن رات مصروف عمل ہے۔

 احمدیہ کی مخالفت میں ہرظالمانہ طریق کو جائز سمجھتے ہوئے زہریال

اس کی نمایاں پروپیگنڈہ کئے جا رہے ہیں اور عوام کو اشتعال دالتے ہیں ۔

کو گوجرانوالہ میں پیش آنے واال سانحہ ہے جب فیس 2014جوالئی 27مثال 

اپ لوڈ کرنے کا بے بنیاد اور شر انگیز الزام لگا بک پر مبینہ توہین آمیز مواد 

گئی۔مخالفین نے ایک ہی کر بے گناہ احمدیوں کے خون سے ہولی کھیلی 

ے۔ان میں سے ایک کو رحم یخاندان کی چار زندگیوں کے چراغ گل کر دئ

 مادر میں زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔

مالحظہ کے لئے  ناموس رسالت کے حوالے سے شائع ہونے والے چند بیانات

خبروں کو پڑھ کر کسی بے گناہ  ایسیپیش ہیں۔اب اگر کوئی مذہبی جنونی 

پر حملہ کر دے تو ہمارے ذرائع ابالغ کو کیایہ سوچنا نہیں چاہئے کہ احمدی 

ان کی غیر ذمہ داری معاشرے میں کس طرح بے امنی اور ال قانونیت کو جنم 



16 
 

دے رہی ہے۔اور کیا معصوم انسانوں کے خون ناحق بہنے کی ذمہ داری سے 

  سکتے ہیں؟؟؟ وہ خود کو بری الذمہ سمجھ

روزنامہ پاکستان یکم                                 2014مارچ12روزنامہ جناح

 2014مئی

  

 

 2014جوالئی28روزنامہ امت                            

 

الزام بھی مالحظہ فرمائیے کہ ایک معاملہ ابھی الزام کی حد تک ہے اور   

گئے۔کوئی تحقیق ابھی  ندگیوں کے چراغ گل کر دئیےانسانی ز 4بے بنیاد ہے۔

 فرد کہ وہ کیا مواد تھا جس کی بنیاد پر سارا ہنگامہ برپا کیا گیا۔جس ہوئی نہیں

پر مواد اپ لوڈکرنے کا الزام ہے کیا واقعی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی 

ہے۔غیر ذمہ دارانہ اور سنسنی خیز صحافت کی اور کیا مثال ہو گی کہ جان 

سے گذرنے والی تمام خواتین ہیں۔جس پر الزام ہے وہ تو ایک لڑکا تھا لیکن 

ار بھی دنیا سے گذر اخبار نے لکھ دیا کہ توہین آمیز مواد کی اشاعت کا ذمہ د

گیا۔جو اخبار اتنی حقیقت بھی نہیں جانتا کہ جاں بحق ہونے والے کون ہیں وہ 

اتنا حساس الزام لگاتا ہے اور کسی قطعیت کے ساتھ اس کو مبینہ "توہین آمیز 

مواد کی اشاعت "کا ذمہ دار بھی ٹھہرا رہا ہے۔یہ امر واضح کرتا ہے کہ 

 ی پر مبنی ہے۔اخبار کی باقی خبر کس قدر سچائ

کاش ذرائع ابالغ نے عوام کی تربیت کی ہوتی کہ اس طرح کے حساس 

 بذات خود ایک جرم ہے ۔معامالت پر قانون ہاتھ میں لینا 
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 مضحکہ خیز بیانات 

جماعت احمدیہ کی مخالفت میں بعض عناصر اس حدتک تعصب کا شکار ہو چکے 

طاق نسیاں میں رکھ دیا ہے۔ایسے ہیں کہ گمان ہوتا ہے کہ انہوں نے شعور کو 

ایسے بے سروپا بیانات شائع ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لئے ہنسی روکنا 

مشکل ہو جاتا ہے مگر آئے روز ان بیانات کی اشاعت سے کیا ثابت 

کہ ان بیانات کو شائع کرنا اتنا ہی مشورہ ہی دیا جا سکتا ہے ؟کرنامقصودہے

 کے عنوان سے شائع کر لیا کریں۔ ناگزیر ہے تو اس کو طنز ومزاح

 2014مارچ  24روزنامہ بھکر ٹائمز                                    

 2014اکتوبر9روزنامہ اوصاف                                    

 

روزنامہ نوائے                             2014 فروری4روزنامہ نوائےوقت

 2014جنوری6وقت

  

                          2014ستمبر29روزنامہ اوصاف                                     
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 نفرت انگیز بیاناتدھمکیاں اور

احمدی مخالفین کا تو کام ہی معاشرے میں نفرت وتعصب پھیالنا ہے تاہم 

افسوسناک امر یہ ہے کہ اخبارات بھی اس میں فریق بن کر احمدیوں کے 

دھمکیوں اور منافرت پر مبنی بیانات جلی سرخیوں میں شائع کرتے ہیں خالف 

جس سے احمدیوں کو روزمرہ کے معامالت میں نفرت وتعصب کا نشانہ بننا 

پڑتا ہے ۔حاالنکہ صحافتی ضابطہ اخالق کے مطابق یہ ضروری ہے کہ 

اخبارات ایسی خبر کی اشاعت سے گریز کریں جو معاشرے میں نفرت و 

نے کا باع  بنے۔مگر افسوس کہ اخبارات میں اکثرایسی خبریں تعصب پھیال

 شائع ہوتی رہتی ہیں۔چند خبریں ذیل میں بطور نمونہ پیش ہیں۔

روزنامہ                               2014مارچ18روزنامہ اوصاف 

 2014ستمبر8نوائےوقت

  

 2014اپریل14روزنامہ انصاف                          

 

روزنامہ                       2014ستمبر10روزنامہ نوائےوقت

 2014جون18نوائےوقت
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روزنامہ اوصاف یکم                       2014روزنامہ نوائےوقت یکم ستمبر

         2014اپریل

   

پروپیگنڈہ پر مبنی بیانات کی اشاعت اور نفرت انگیز بنیاداور بے

 حملے معصوم احمدیوں پر قاتالنہ

کی اشاعت مسلسل جاری بیانات  نفرت انگیز احمدیوں کے خالف میں اخبارات

تحقیق کی زحمت نہیں کرتے کہ جو بے بنیاد اور  ہے۔اس ضمن میں اخبارات

شر انگیز بیان سپرد اشاعت کیا جا رہا ہے کیا وہ درست بھی ہے یا نہیں؟عام 

ے متاثر ہوتا ہے ت سآدمی بہر حال ان بے بنیاد ،شر انگیز اور زہریلے بیانا

اور ایسے واقعات مسلسل ہورہے ہیں جن میں معصوم احمدیوں پر قاتالنہ 

ا حمدیوں کومحض احمدی ہونے کی بنا   11میں2014ے ہیں۔سالحملے ہوت

ذمہ ’’احمدیوں پر قاتالنہ حملے ہوئے ۔ ہمارے 6عالوہ ازیں پر قتل کیا گیا ۔

منفی اور زہریلے بیانات شائع نہ  کو ادراک ہونا چاہئے کہ‘‘ دار ذرائع ابالغ

کئے جائیں جن کے نتیجے میں معاشرہ کے مختلف گروہوں میں نفرت پھیلے 

 سے کوئی انسان محروم نہ ہو۔ حقزندگی کےفرت کے نتیجے میں اور اس ن

 2014مئی 27روزنامہ دنیا                                  

 

 2014ستمبر 23خبریں روزنامہ                           

 

 2014دسمبر 28روزنامہ مشرق                              
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احمدیوں کے حوالے سے اخبارات میں جلی سرخیوں سے شائع 

 وونے والے مطالبات
جن  ۔ہیں  موجود  امتیازی قوانینسےاحمدیوں کے حوالے پاکستان میں  

احمدی کی بنا پر احمدیوں کے بنیادی انسانی حقوق غصب کئے جا رہے ہیں۔

مخالفین ان کو بھی کافی نہیں سمجھتے اس لئے ان کا کہنا ہے کہ احمدیوں کا 

شناختی کارڈ الگ ہونا چاہے ۔احمدیوں کو ملک بد رکر دیا جائے۔احمدیوں کو 

ی شکل تبدیل کی ان کی عبادت گاہو ں ککلیدی عہدوں سے الگ کیا جائے۔

قائد اعظم ؒ نے تو کہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک میں  ۔جائے

کوئی ہندو ہندو نہ رہے گا اور کوئی مسلمان مسلمان نہیں، بلکہ سیاسی طور 

کو کوئی  ریاستبن جائیں گے اور کسی کے مذہب سے پر سب ایک قوم 

اخبارات  جبکہر سب سے مساوی سلوک کیا جائیگا۔ سروکار نہیں ہوگا او

کے ایسے بیانات کو جلی سرخیوں سے شائع کرتے ہیں جو  احمدیت مخالفین

اور بانی پاکستان  عصب کو پھیالنے کا بڑا ذریعہ ہیںمعاشرے میں نفرت و ت

 کی تعلیمات کے یکسر منافی ہیں۔

روزنامہ نئی                                2014فروری6روزنامہ دنیا    

    2014ستمبر7بات

   

روزنامہ                           2014جنوری30روزنامہ انصاف

 2014ستمبر8ایمان

    

 2014فروری15روزنامہ اوصاف                                  
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 4201مارچ2روزنامہ اوصاف                               

   

 سازشوں اور قادیانی البی کے مفروضےقادیانی 

جماعت احمدیہ کے خالف نفرت پھیالنے کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ اس 

بات کا مسلسل پروپیگنڈہ کیا جائے کہ احمدی ملک اور اسالم کے خالف 

اسالم یا وطن  جماعت احمدیہ کا کوئی فردآج تکسازشوں میں مصروف ہیں۔

نہ تو کبھی ملوث ہوا ہے اور نہ کسی قسم کی سازش میں  عزیز کے خالف

آئندہ ہو سکتاہے۔اس دنیا کے ہر خطے میں بسنے واال ہر احمدی اپنے وطن کا 

وفادارہےاور اکناف عالم میں اسالم کی حقیقی تعلیم جو یقیناً سالمتی کی تعلیم 

ں کے نزدیک تو دریا کی ؤان مالا ہے کے فروغ کے لئے مصروف عمل ہے۔  

مچھلیوں کی لڑائی بھی احمدیوں کی سازش کا نتیجہ  تہہ میں لڑنے والی دو

پر بیان کی جاتیں ہیں کہ ہے۔اس طریق پر ایسی فرضی کہانیاں سازش کے نام 

یہاں پر ایک سوال جو پوچھا جانا انتہائی ضروری ہے کیا کبھی االمان الحفیظ۔ 

کسی ریاستی ادارے نے مکمل ذمہ داری کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ کسی 

ازش کا انکشاف کیا ہے جس میں کوئی احمدی ملوث ہو ،نہیں اور یقیناً ایسی س

نہیں تو کیا اخبارات کا فرض نہیں کہ اس طرح کے الیعنی بیانات کی اشاعت 

 سے گریز کریں۔

 2014اکتوبر4روزنامہ خبریں                              

 

 2014اکتوبر 2روزنامہ دنیا                      2014اپریل 27روزنامہ اوصاف 
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روزنامہ                        2014مئی 9روزنامہ جہان پاکستان

 2014اکتوبر4جنگ

   

روزنامہ                                 2014جون 30روزنامہ جناح

 2014ستمبر10جنگ

  

کا تذکرہ بے محل نہ ہو گا ، جب فاضل عدالت  اں پر منیر انکوائری رپورٹیہ

اس طرح کے بے ثبوت الزامات پر طنزیہ  معاندین جماعت احمدیہ کے نے

ان لوگوں کی تعریف کرنی پڑتی وے کہ یہ تمام قومی  "انداز میں کہا کہ

مصائب کی تحقیقات کے گم شدہ سلسلےدریافت کرنے میں ید طولی رکھتے 

   ۔"ویں

   1953بحوالہ رپورٹ تحقیقاتی عدالت برائے تحقیقات فسادات پنجاب    
  485صفحہ نمبر

 جماعت احمدیہ کی سرگرمیوں پر قابو پانے کے بیانات

جلی سرخیوں میں متواتر شائع  ختلف مذہبی راہنماؤں کے بیانا ت ماخبارات 

کرتے ہیں جن میں حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ قادیانیوں کی 

سرگرمیوں کو روکے اور ساتھ ساتھ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ موجودہ 

 حکومت کے دور میں قادیانیوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔

روزنامہ                          2014مارچ6روزنامہ نوائےوقت

 2014مئی31ایکسپریس

   

 

 چناب نگرربوہ کے حوالے سے بیانات
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کا نیا سرکاری نام ہے جس کوشہریوں کی اکثریت " ربوہ "چناب نگر اس شہر 

کے تحت پنجاب اسمبلی نے دباؤکی مرضی کے خالف محض مولویوں کے 

کردار کیسے بدل دیا۔اس شہر کی بنیاد،تعمیر اور ترقی میں جماعت احمدیہ کا 

 فراموش کیا جا سکتا ہے جس کو احمدی اپنا مرکز سمجھتے ہیں۔

%سے زائد آباد ی احمدی افراد 95بوہ جہاں کی رلیکن عالم یہ ہے کہ 

  ۔پرمشتمل ہے

ندگی گزارنے کا کوئی زاپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنی احمدیوں کو        

 حق حاصل نہیں۔

آزادی نہیں۔ہر قسم کے علمی اجتماعات کرنے  احمدیوں کو اجتماع کی        

 کے حق سے محروم ہیں۔

یہاں تک کہ احمدیوں کو کھلے عام اپنی ساالنہ کھیلیں منعقد کرنے کی         

بھی اس لئے اجازت نہیں کہ ان کھیلوں سے انتہا پسند عناصرکے جذبات 

 ہو جاتے ہیں۔مجروح 

سے طلباء کو الکر ربوہ عالقوں کے مدرسوں ی جب کہ مولوی مضافات  

کے پرامن ماحول میں جلسے کرتے ہیں ، جلوس نکالتے ہیں اور احمدی 

اکابرین اور احمدیوں کو غلیظ گالیاں دی جاتی ہیں پھر بھی مطالبہ یہ ہوتا ہے 

ستم باالئے ستم کہ پر امن اور کہ احمدیوں کی سرگرمیوں کو روکا جائے۔

ر کے حوالہ سےجو مطالبات ہیں محب وطن افراد جماعت احمدیہ کے اس شہ

 ان کو مالحظہ فرمائیے۔

روزنامہ انصاف                         2014 جنوری20روزنامہ اوصاف

 2014مارچ5

     

 2014ستمبر11روزنامہ دن                         2014  مارچ14روزنامہ امن

        



24 
 

 2014اگست9روزنامہ دنیا                          2014جوالئی24روزنامہ جنگ 

          

 2014اپریل23روزنامہ اوصاف                  2014ستمبر14روزنامہ پاکستان

   

 

 پر امن جماعت احمدیہ کے خالف دوشت گردی کے جھوٹے الزامات

 جس کا ماٹو ہے۔اعت احمدیہ ایک پرامن اور قانون پسند جماعت ہے ۔جم

 محبت سب کے لئے نفرت کسی سے نہیں                      

سال سے زائد کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی احمدیوں نے تشدد کا  100

راستہ نہیں اپنایا۔ہاں جب بھی جماعت کے خالف قانون شکن کارروائیاں ہوئیں 

 ہمیشہ صبر و تحمل کا ہی مظاہرہ کیا گیا۔

جس طرح دیگر معامالت کے بارہ میں کذب  افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ

سے کام لیتے ہوئے مخالفین شر انگیز پروپیگنڈہ کئے جا رہے ہیں اسی طرح 

پر امن جماعت احمدیہ پر دہشتگردی اور فرقہ واریت پھیالنے کا جھو ٹا الزام 

 بھی لگایا جاتا ہے۔

روزنامہ                          2014فروری  20روزنامہ اوصاف 

 2014جون10ایکسپریس

     

 2014جنوری 61روزنامہ جنگ                                 
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 2014مارچ10روزنامہ خبریں                               

 

پر امن جماعت احمدیہ پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگانے والوں کی 

راز ہے۔مالحظہ  ہمدردیاں اور عذرخواہیاں کن کے ساتھ ہیں یہ ایک کھال

 فرمائیے۔

 2014مارچ29روزنامہ نوائےوقت                     

 

کار پردازان صحافت اس امر پر غور کریں کہ کبھی کوئی احمدی دہشت 

کبھی گرفتار دہشت گردوں نے کہا کہ ان کا کوئی ؟گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا

کوئی الزام ثابت کبھی کسی تفتیش میں کسی احمدی پر ؟تعلق احمدیوں سے ہے

کبھی کسی عدالت نے کسی احمدی کو دہشت گردی کے جرم میں سزا ہوا؟

نہیں اور ہر گز نہیں تو اس طرح کے جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگانے ؟سنائی

  ؟؟؟والوں کے بیانات شائع کر کے ملک و قوم کی کیا خدمت کی جا رہی ہے۔

الہ سے جماعت احمدیہ کےتعلیمی اداروں کی واپسی کے حو

 بیان بازی

پالیسی کے  کی دہائی میں سرکاری 70کے تعلیمی ادارے  جماعت احمدیہ

اس پالیسی کا ملک کو فائدہ ہو ا یا ۔ لئے گئے حکومتی تحویل میں  مطابق

نقصان اس پر رائے زنی کا یہ موقع نہیں۔یہ ضرور ہے کہ جب حکومت نے 

کی پالیسی اختیار کی تو جہاں دیگر ادارے بشمول دیگر کمیونٹیز  نجکاری

ان کے مالکان کو واپس کئے گئے تو اس اصول کے  ،کے تعلیمی ادارے
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مطابق جماعت احمدیہ کے تعلیمی ادارے بھی واپس ہونے چاہئے تھے۔مگر 

حکومت احمدیوں کے  خوف سے افسوس ہے کہ مذہبی انتہا پسندوں کے 

جبکہ مولوی کثرت سے بیان بازی اپس کرنے کو تیار نہیں۔تعلیمی ادارے و

 ۔مالحظہ کریںکرتے ہیں کہ حکومت احمدیوں کی پشت پناہی کرتی ہے۔  

جنوری 2روزنامہ دن                            2014ستمبر14روزنامہ جنگ 

2014 

  

روزنامہ                           2014 جنوری2روزنامہ اوصاف 

 2014جنوری6اوصاف

  

 2014روزنامہ اوصاف یکم فروری                       

 

ان خبروں کی اشاعت پر کسی حلقے سے یہ آواز نہیں اٹھی کہ کس اصول 

ادارے واپس نہیں ہو نے چاہئیں۔کیا ریاست کی  علیمیکے تحت احمدیوں کو ت

 چاہئیں؟؟؟؟؟؟؟؟ لحاظ عقیدہ برابر نہیں ہونےبال  اس کے تمام شہرینظر میں 
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 احمدی کاروباری اور مالزمت پیشہ افراد کے خالف مہم

جماعت احمدیہ کے مخالفین کا یہ طریق بھی ہے کہ احمدی کاروباری یا 

کی جائیں۔اس  یمالزمت پیشہ افراد کے حصول معاش میں رکاوٹیں کھڑ

غرض کے لئے وسیع پیمانے پر ایسےلٹریچر کی اشاعت کی جاتی ہے جن 

میں احمدیہ عقائد کے بارہ میں جھوٹا پراپیگنڈہ کر کے عوام کو بائیکاٹ کی 

تلقین کی جاتی ہے۔بعض ایسے کاروباری ادارے جن کا تعلق احمدیوں سے 

وں سے منسوب نہیں ان کو بھی بلیک میل کرنے کی غرض سے ان کو احمدی

 کیا جاتا ہے۔

کہ وہ ذریعہ معاش اختیار نہ احمدیوں کے لئے پابندی ہے کیا پاکستان میں 

کریں اور وطن عزیز کے لئے مفید اقتصادی سرگرمیوں میں حصہ نہ لیں۔کیا 

 احمدی ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھروں میں بیٹھ کر وطن عزیز پر بوجھ بن جائیں۔

 مالحظہ فرمائیے چند خبریں۔

روزنامہ اوصاف                          2014اپریل  23زنامہ الشرق رو

 2014فروری 21

   

 31روزنامہ اسالم                                 2014جوالئی 23روزنامہ اسالم 

 2014جوالئی 

   

روزنامہ                               2014جون 23روزنامہ محشر 

 2014جنوری31ایکسپریس



28 
 

  

روزنامہ جانبازیکم                       2014مارچ10روزنامہ نوائےوقت         

 2014ستمبر

  

 عت احمدیہ کی طرف سے کی جانے والی وضاحت کی اشاعتجما

جماعت احمدیہ کے بارہ میں جھوٹی خبریں اتنی کثیر تعداد میں شائع  

رہتی۔ان جھوٹی کی جاتی ہیں کہ ہرجھوٹ کی تردید بھجوانی ممکن نہیں 

خبروں کی اصل تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔تاہم بعض بے بنیاد الزامات 

کیلئے اخبارات کو جماعت احمدیہ کی  اور اہم واقعات کی اشاعت کی تردید

پاکستان کے  جسےطرف سے لکھا جاتاہے ۔پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے 

افیوں اور مدیروں سے نمایاں اخبارات کوبھجوایاجاتاہے اس کے عالوہ صح

 رابطہ کرکے انہیں براہ راست بھی آگاہ کیاجاتاہے۔

مذہبی تعصب اور مولویوں کے خوف  افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 

جماعت احمدیہ  ترجمان اخبارات"آزادی اظہار کے علمبردار  "کی وجہ سے

کریں  کے بیان کوعموماًشائع نہیں کرتے اوراگربادل نخواستہ شائع بھی

۔ اس کے برعکس جماعت احمدیہ کے خالف ےتومناسب حال جگہ نہیں دیت

مواقع پر بعض  بعض ہں مواد شائع کیاجاتاہے۔یہاں تک کبڑی تعداد می

خصوصی اشاعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ان  کے خالف اخبارات جماعت

حقائق کو واضح جواب میں  پروپیگنڈہ کےی سے متصادم مخالفانہ اور سچائ

جاتے محض اتمام حجت کے لئے بھجوائے مضامین ے ے کی غرض سکرن

۔مگر آزاد اور بیباک ہونے کے دعویدار ذرائع ابالغ ان مضامین کی رہے

 ۔تےہو یںاشاعت کے لئے تیار نہ

کیااس آزاد میڈیا کی جڑیں ابھی مضبوط نہیں ہوئیں یامذہبی انتہا پسندوں  

 روک رہاہے؟؟؟؟ کا دباؤہے جوذرائع ابالغ کو سچ کی اشاعت سے

کیاپاکستان میں بھی کبھی میڈیا حقیقی آزادی کے ساتھ بغیر مذہبی  

 تعصب کے اپنے قلم کواستعمال کرے گا؟؟؟؟؟

ہوکہ ہمارے ذرائع ابالغ متوازن صحافت کا چلن  ایسا ہللا کرے کہ جلد 
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سیکھیں تاکہ عوام خود جان سکیں کہ سچائی کیا ہے اوریکطرفہ پروپیگنڈہ 

تصویر کا ہر رخ عوام کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوں۔ہللا کے بجائے 

 ایسا وقت آئے۔ آمین یارب العالمینجلد کرے کہ 


