
 

 

15th May2020 

. کشمیر گلوبل کونسل کی جانب سے کشمیری دانشور مرتضٰی شبلی کو دی جانے والی دھمکیوں  

 کی مذمت

ء٢٠٢٠مئی  ١٥ٹورانٹو اور نیو یارک |   

  
شمالی امریکا میں قائم کشمیر گلوبل کونسل نے اپنے ایک بیان میں معروف کشمیری صحافی ، مفکر اور مصنف 

پچھلے چند مہینے سے لاہور، پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہیں کے خلاف مذموم پروپیگنڈا  مرتضٰی شبلی جو 

مرتضٰی شبلی نے حال ہی میں ایک سینئر  -مہم اور نامعلوم ذرائع سے دی جانے والی دھمکیوں کی شدید مذمت کی ہے

اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کی رونمائی کی پاکستانی صحافی انیق نجی کے ساتھ اپنے ویڈیو انٹرویو میں پاکستانی 

دوران انٹرویو شبلی صاحب  -جسکی وجہ سے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے حالات مزید ابتر ہوگئے ہیں

نے بھارتی قبضے میں گھرے اپنے ہموطنوں کے دکھوں کا مداوا کرنے کےلئے بہت سے نئے خیالات پیش کیے جن سے لگتا ہے 

ور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ عناصر جھنجلا گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرتضٰی شبلی کے خلاف پروپیگنڈا اور کردار  کہ طاقت

کشی کی ایک باضابطہ مہم شروع کی گئی ہے جسکا واحد مقصد غیر جانبدار کشمیری دانشوروں اور صحافیوں کو  

تصدیق شدہ خیالات کی ترویج ہی کی جاسکے اور   اپنی آزادانہ اظھار رائے سے روکنا ہے تاکہ صرف سرکاری طور پر

 -کشمیریوں کے جذبات اور احساسات کو مسخ شدہ انداز میں پیش کیا جاسکے
  

مرتضٰی شبلی کے خلاف اس تازہ اور زہریلے پروپگنڈے اور دھمکیوں سے یہ بات ایک بات پھر واضح ہو جاتی ہے کہ  

یہ بات قابل ذکر   -رکھنے والےکشمیری صحافیوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہےبھارت اور پاکستان میں آزادانہ رائے 

ہے کہ اس سے پہلے بھی کشمیری صحافیوں کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا گیا جو بعد میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں انکے  

    -قتل کا باعث بن گیا

  
نظر آزادانہ اظہار خیال اور تقریر کے حق کا احترام اور اسے  کشمیر گلوبل کونسل ہر فرد کی رائے یا نقطہ نظر سے قطع 

برقرار رکھنے پر یقین رکھتی ہے۔ ہم کسی بھی آواز خاصکر ان صحافیوں اور دانشوروں کو جو کشمیر کے بارے میں ایک  

 -ے ہیںبامقصد مکالمے کو فروغ دینا چاہتے ہیں کو ایسے مکروہ طریقوں سے دبانے اور خاموش کرانے کی مذمت کرت
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