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مانند ہے۔ یکے لہو کا رنگ روشن چراغوں ک سیشہدائے پول ںیکے امن م یکراچ
 یکراچ یج یآئ شنلیڈیا 

 سندھ یج یآئ پر فخر ہے۔ وںیقربان یکو سندھ کے بہادر سپوتوں ک قوم
 غالم نبی میمن شہید وہ ہیں جو اپنی زندگی قوم کیلئے قربان کرتے ہیں۔

 کرنے جارہے ہیں۔   آئی جی سندھ بھرتیاں27000رواں سال سندھ پولیس میں 
 

 ؛۔2022اگست05کراچی
 

۔اس ایگ ایکا انعقاد ک بیپروقار تقر یک سیشہدائے پول ومیسے بھرپور  دتوںیدعاؤں اور عق ںیکارساز م  میٹوریآڈ ہیبحر
 ایاستقبال ک دمیمہمانوں کا خوش آمد والےیشرکت کرن ںیم بیاختر اوڈھو نے تقر دیجاو یکراچ یج یآئ شنلیڈیموقع پر ا

 یانہوں نے کہا کہ کراچ۔یک یدعائے مغفرت اور فاتحہ خوان یاجتماع وئےکرتے ہ شیپ دتیکو خراج عق دوںیاور تمام شہ
 ئےیافسران اور جوانوں کے ل سیپول یتمام غاز گرید ندمان یکا لہو روشن چراغوں ک سیشہدائے پول ںیکے امن م

کے شہداء کو خراج  شیکاپٹر کر یلیہ ںیاس موقع پر بلوچستان ممنزل کا راستہ دکھا رہا ہے۔ ںیمشعل راہ بنکر انھ
  ۔یک اریاخت یخاموش یک ریتما شرکاء بصد احترام کھڑے ہوئے اور کچھ د ئےیکرنےکے ل شیپ دتیعق

 

جاتا  ایکا درجہ د دیکو شہ والےیقربان کرن یزندگ ئےینے کہا کہ ملک اور قوم کے ل منیم یسندھ غالم نب یج یآئ
 یہے۔جرائم دہشت گرد یملت اتیسے قوم کو ح وںیقربان یلوگوں ک یہ سےیہے اور ا اتیح یموت قوم ک یک دیہے۔شہ

کے افسران اور جوان ہمہ وقت  سیکشن ہو پولیڈاکوؤں کے خالف ا ںیکے خالف جنگ ہو چاہے کچے کے عالقوں م
جوان  یکوئ سایکا ا سیسندھ پول ںیم ئریریک سیسالہ پول 31اپنے نے  ںی۔مںیالرٹ چاک چوبند اور متحرک نظر آتے ہ

صوبوں  گریہے کہ د قتیاٹل حق کیا ہی۔ہمیشہ سینے پر ہی گولی کھائی ہے ہو یکھائ یجس نے پشت پر گول کھاید ںینہ
افسران اور  والےیہون دیکے ابتک شہ سیمثال آپ ہے۔سندھ پول یاپن ںیم یبہادر سیسندھ پول ںیکے مقابلے م سیپول یک

میں  ء کی دہائی سندھ پولیس کیلئے ایک عجیب صورتحال لیکر آئی جس90اُن کا کہنا تھا کہ ہے۔ 2384تعداد  یجوانوں ک
یہ وہ 2012،2013،2014اور پھر اس سے بھی تجاوز کرگئی۔سال80سے بڑ ھ کر 25شہدائے پولیس کی اوسط تعداد 

میں شہداء کی  2013گئی تھی۔یعنی سے بھی تجاوز کر200سال تھے جن میں شہدائے پولیس کی اوسط تعداد 
تھی۔یہاں میں حکومت سندھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے صوبے میں 200میں2014جبکہ سال211تعداد

دیا اس دوران رینجرز سندھ اور قانون نافذ  ا فیصلہ کیا اور پولیس کو فری ہینڈاستحکام امن کیلئے آپریشن کلین اپ ک
لے دیگر اداروں/ایجنسیوں نے بھی پولیس کے شانہ بشانہ ایک مربوط اور موثر کردار اداد کیا جسکے نتیجے کرنے وا

میں آج صوبہ سندھ میں امن امان کی صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔آئی سندھ کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال سندھ 
انہوں نے کے دوران دو پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔تھی جبکہ رواں سال سات ماہ  26پولیس کے شہداء کی تعداد 

سندھ پولیس کی مالی ،اخالقی،الجسٹک سپورٹ اور پولیس ٹریننگ جیسے اقدامات میں بھرپور تعاون پر حکومت سندھ 
کا شکریہ اداکیا۔اس موقع پر انہوں نے کہا پولیس ریکروٹس کی پاک فوج کے ذریعے تربیت بہت ہی زیادہ مفید ثابت 

میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر رواں ہے جس پر میں پاک فوج کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔اُن  کا کہنا تھا کہ  ہوئی
کے  سیقوم کو سندھ پول بھرتیاں کرنے جارہے ہیں۔آئی سندھ نے مزید کہا کہ27000سندھ میں  حکمہ پولیسسال م

 ۔ی پرواہ نہ کیجانوں تک ک یمتیق یاپن ںیراہ م یپر فخر ہے کہ جنہوں نے امن ک وںیقربان یبہادر سپوتوں ک

 

 فیچ یس لیا یپ ی،سداخلہ سندھ  یٹریکریس ،ی،کمشنر کراچ وزراء یصوبائ نئریس ںیم بیتقر یک سیشہدائے پول ومی
 اتیمعروف شخص یک ی،سول سوسائٹ سندھ  کے ورثاء سیافسران اور شہدائے پول سیپول نئریس گریز،دیج یآئ ،سابقہ

 ۔یشرکت کبھی نے 
 

 ؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔


