سیم ڈیور ینٹ
بال عنوان (ڈرون)
ہائی الئن آرٹ

‘‘ ...ایک معمول کی گہری نگاہ ،ایک نگرانی جو اہل ہونے ،درجہ بندی کرنے اور سزا
دینے کو ممکن بناتی ہے۔’’
— مشیل فوکوالٹDiscipline and Punish: The Birth of the Prison, 1975 ،
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 0تعارف
یہ اشاعت سیم ڈیور ینٹ کے ہائی الئن پلینتھ کمیشن بال عنوان (ڈرون) ،کے ساتھ اشتراک عمل میں تیار
کی گئی ہے ،ایک فن پارہ ،جو ڈرون جنگ اور نگرانی سے متعلق مکالمے کو چنگاری دکھانا چاہتا ہے اور مرئی
جنگیں بنانا جو کہ امر یکہ میں ز یادہ تر لوگوں کے لئے بڑے پیمانے پر غیرمرئی یا پوشیدہ ہیں۔
ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی بہت سی ٹیکنالوجیز پہلے فوج کے لئے تیار کی گئی تھیں۔ اس
کی ایک عام مثال انٹرنیٹ ہے ،جس کا پیش رفت کا سب سے بڑا مرکز امر یکہ میں تھا ،جسے محکمہ دفاع کی
ایڈوانس تحقیق پروجیکٹس ایجنسی مالی اعانت فراہم کرتی تھی ،جسے بعد میں  DARPAکے نام سے جانا گیا
تھا۔
ڈرون بھی کوئی مختلف نہیں ہیں۔ فضائی نگرانی ابتدائی طیارے سے ملٹری انٹیلیجنس کے لئے اعزاز کی بات
رہی ہے۔ اس ٹیکنالوجی نے عسکری سے تجارتی اور گھر یلو شعبوں تک کا راستہ اختیار کر لیا ہے ،یہاں تک کہ
انسان دوست مقاصد بھی تالش کیے ہیں۔ اگرچہ ڈرونز کا بلحاظ ٹیکنالوجی نفاذ و اطالق بہت سا ہے—"ٹارگٹ
کلنگ" کیلئے گاڑ یاں 24 ،گھنٹے و یڈیو نگرانی کے سہولت کار ،جنگل کی آگ بجھانے کے لئے زندگی بچانے
کے طر یقے ،یا فلم سازی کے لئے آالت ہیں—یہ اشاعت ڈرونز کی تار یخ کو فوج اور مقامی قانون نافذ کرنے والے
اداروں کی جانب سے بنیادی طور پر جنگ و جدل اور نگرانی میں استعمال ہونے والے وسیلے یا ٹولز کے طور پر
بتانے کی کوشش کرتی ہے۔
دو دہائیوں سے ،امر یکی فوج ہمارے اپنے سے دور ممالک کی ہواؤں میں ،مسلح ڈرونز اڑاتی رہی ہے۔ گیارہ
ستمبر کے حملوں کے بعد امر یکی ردعمل ،جسے اب عام طور پر دہشت گردی کے خالف جنگ کے نام سے
پکارا جاتا ہے ،نے امر یکہ میں کڑی نگرانی کی تار یخ کے ایک نئے اور بظاہر المتناہی باب کے ساتھ متحدہ طور
پر مسلح ڈرون جنگ کا آغاز کیا۔ یہ تار یخ ایک خاص جمہوری حیثیت کو برقرار رکھنے پر استوار ہے :دیگر نسل
کی کمیونٹیز پر عدم اعتماد اور اقتدار میں رہنے والوں کو خطرہ سمجھنے والے گرو پوں کو ختم کرنا۔ پچھلے کئی
سالوں میں ،ان گرو پوں میں مزدور یونین ،متصور کردہ کمیونسٹ ،شہری حقوق کی تحر یک ،بلیک پینتھرز ،ینگ
الرڈز ،امر یکن انڈین موومنٹ ،و یتنام جنگ کے دوران جنگ مخالف تحر یک ،خواتین کے حقوق کی تحر یک ،اور اب
سیاہ فام زندگیوں کیلئے تحر یک اور تارکین وطن‘ ،عرب امر یکی’ کیلئے تحر یکیں اور امر یکی مسلمانوں کے حقوق
کی تحار یک شامل ہیں۔ اکثر ،ان کمیونٹیز اور گر پوں کا وسیع پھیال ہوا خوف—اور اس لئے ان کے مشکوک ہونے،
نگرانی اور بدنام ہونے کا بیج ،عوامی حمایت—کو کسی دوسرے ملک ،کسی ناواقف مذہب ،یا تحر یک کے
انفرادی رہنماؤں کی جانب سے آنے والے بیرونی خطرے کی جعل سازی کے ذر یعے بو یا جاتا ہے۔
اس اشاعت کو درجنوں افراد اور تنظیموں کے ساتھ بات چیت کے ذر یعہ مطلع و باخبر بنایا گیا ہے جو ان
مسائل کے قر یب ہیں :ڈرون حملوں کا نشانہ بننے والے ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد ،ایسی جماعتیں
جنھیں امر یکی حکومت کی طرف سے سخت نگرانی کا تجربہ ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل صفحات ڈرون جنگ اور
نگرانی کی دوہری تار یخوں کو بے بنیاد ثابت کرنے کے لئے برسر پیکار ہیں ،جسے اکثر میڈیا اور عوام سے دانستہ
طور پر اوجھل و غیرواضح رکھا جاتا ہے :ڈرون کیا ہیں ،وہ کس طرح کام کرتے ہیں ،آپر یشن کی منظوری کون دیتا
ہے ،اور خوف اور عدم اعتماد کی وہ تار یخیں جو اس نگرانی کا سبب بنی ہیں جس کا ہم آج تجربہ کر رہے ہیں۔
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 1ڈرون کیا ہے؟
سیٹالئٹ لنک

GPS

کو-بینڈ سیٹالئٹ مواصالتی نظام ،پچھلے سی
بینڈ ر یڈیو اینٹینا سے اپ ڈیٹ شدہ جسے
پائلٹ اور کرافٹ کے مابین سمت نظر رابطہ کی
ضرورت ہے۔

عالمی پوز یشننگ سسٹم،
جمودی نیو یگیشن سسٹم
( ،)INSاور اینٹیناز

ڈرون ایک طیارہ ہے جس کا پائلٹ اسے کسی اور جگہ سے اڑا رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت سے ناموں سے جاتے
ہیں ،جیسے پائلٹ کے بغیر ہوائی گاڑ یاں ( )UAVاور دور سے چالئے جانے والے طیارے ()RPA۔ وہ بہت
سے ،مسلسل ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے ماڈلز میں آتے ہیں :پر یڈیٹر ،ر یپر ،گرے ایگل ،اور گلوبل ہاک،
چند انتہائی طاقتور ڈرونز کے نام ہیں۔ ڈرون ہیلی کاپٹرز کی طرح منڈال سکتے ہیں یا ہوائی جہازوں کی طرح
ُ
ً
روانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان کے سائز کی حد پانچ انچ کے ایک روٹر قطر—تقر یبا ایک بڑے ہمنگ
برڈ کا سائز—سے  130فٹ کے پروں کے پھیالؤ تک ہو سکتا ہے—بوئنگ  737سے ز یادہ وسیع۔ کچھ
ڈرونز غیر مسلح ہوتے ہیں؛ دوسرے  MQ-1پرڈیٹر ڈرون کی طرح ،مہلک ہتھیاروں کا بوجھ لے کر جاتے
ہیں۔

رڈار
مبہم موسمی حاالت دیکھنے
کے لئے مصنوعی ایپرچر رڈار
()SAR

روٹیکس  914ایف انجن

چار سلنڈر ،چار اسٹروک100 ،
ہارس پاور

الفا پروب

رڈر

طیارے کو خاص سمت میں
چالتا ہے

درجہ حرارت سینسر

نیچے مڑی ہوئی وی-ٹیلز
استحکام میں مدد کرتی ہیں

سینسر پوڈ

ایندھن سیلز

مکمل رنگ کا نیو یگیشن کیمرا ،و یڈیو
کڑی نگرانی کیمرا ،کم روشنی اور رات
کو دیکھنے لئے انفرا ر یڈ کیمرہ ،لیزر
ڈیز یگنیٹر اور الیومینیٹر

آگے اور پیچھے کی اسمبلییز
 665پاؤنڈ تک ایندھن لے کر
جاتی ہیں

ہیل فائر میزائلز

لیزر سے چلنے والے میزائل
(ہر ایک ونگ کے نیچے ایک)

 MQ-1پر یڈیٹر ڈرون
اونچائی:
رفتار:
حد:
وزن:
لمبائی:
پروں کا پھیالؤ:
برداشت:
2

 25,000فٹ
 135میل/گھنٹہ
 454میل
 1,130پاؤنڈز (خالی)
 27فٹ
 49فٹ
 24گھنٹے

 RQ-1پر یڈیٹر ڈرون (بعد میں  MQ-1نامزد کردہ) کو امر یکی فوج نے  1995سے  2018تک استعمال
کیا جب اس کی جگہ نئے ماڈل MQ-9 ،ر یپر نے لے لی۔  MQ-1پر یڈیٹر ڈرون کو امر یکی سینٹرل
انٹیلیجنس ایجنسی ( )CIAاور دوسرے ممالک کی افواج نے بھی آپر یٹ کیا ہے جس میں اٹلی اور متحدہ
عرب امارات بھی شامل ہیں ،جبکہ نئے ماڈل امر یکی کسٹم اور بارڈر پروٹیکشن اور ان ممالک کی افواج کے
استعمال میں ہیں جن میں آسٹر یلیا ،فرانس ،نیدرلینڈز ،اسپین ،اور برطانیہ شامل ہیں۔

3

 2ڈرونز کیسے کام کرتے ہیں؟
امر یکہ کے ز یر استعمال بڑے عسکری ڈرون کو افراد کی دو ٹیمیں اڑاتی ہیں ،جو ایک پائلٹ والے طیارے کی
تقرری کی عکس بندی کرتی ہیں :ایک فرنٹ اینڈ عملہ اور بیک اینڈ عملہ۔ یہ عملے ملک اور دنیا بھر میں
عسکری اور ایئر نیشنل گارڈ کے بیسز ہو سکتے ہیں۔ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ عملے کسی بھی مشن پر ایک
دوسرے سے ہزاروں میل دور ہو سکتے ہیں۔

کیمرا سسٹم کی ہر نئی جنر یشن وسیع و عر یض رقبے کی کڑی نگرانی کر سکتی ہے اور ز یادہ انفرادی
‘‘اہداف’’ کا سراغ لگا سکتی ہے۔ انٹیلیجنس اہلکار افراد کو ہدف بنانے کے لئے اکثر خفیہ طر یقے
استعمال کرتے ہیں۔ ان طر یقوں میں طرز عمل کے نمونوں کا مشاہدہ شامل ہے ،جو کسی فرد کی شناخت
کی تصدیق کے بجائے ،مشکوک سمجھے جانے والے طرزعمل کی بنیاد پر اہداف کی نشاندہی کرتا ہے۔

فرنٹ اینڈ عملہ
فرنٹ اینڈ عملہ عام طور پر ایک پائلٹ پر مشتمل ہوتا ہے جو طیارے کو اڑاتا ہے،
اور ایک سینسر آپر یٹر جو طیارے کے کیمروں اور ہتھیاروں کی ہدایت فراہم کرتا ہے۔
وہ  30فٹ کے ٹر یلر میں بیٹھتے ہیں جس میں فالئٹ اور سینسر کونسولز ،رڈار ورک
اسٹیشن اور سیٹالئٹ ڈیٹا ٹرمینلز شامل ہوتے ہیں۔

پر یڈیٹر

 MQ-1پر یڈیٹر پر کیمرا ‘‘سوڈا
اسٹرا’’ منظر سے کسی ایک ہدف کا
سراغ لگا سکتا ہے۔

بیک اینڈ عملہ

بیک اینڈ عملہ  12گھنٹے کی شفٹوں میں کام کرنے والے تین یا چار انٹیلیجنس
تجز یہ کاروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر ٹیم میں ایک تجز یہ کار شامل ہوتا ہے جو بصری
فیڈ کی وضاحت کرتا ہے ،ایک اسکر ینر جو انٹیلیجنس تجز یہ کو فرنٹ اینڈ عملے
کو ،اور ایک تصو یری اہداف سپروائزر کو واپس منتقل کرتا ہے۔ "اہداف" کا انتخاب
کسی شخص کی یقین کردہ شناخت ،یا محض اس کے طرز عمل کے نمونوں کی بنیاد
پر کیا جا سکتا ہے—اسے "سگنیچر اسٹرائیک" کہا جاتا ہے۔

گورگن اسٹیئر I
 MQ-9ر یپر پر ،کیمرا سسٹم 2.5
مربع میل کا احاطہ کر سکتا ہے اور
بیک وقت  10اہداف کا سراغ رکھ
سکتا ہے۔

گورگن اسٹیئر II
اگلی جنر یشن  MQ-9پر ،کیمرا سسٹم 15
مربع میل کا احاطہ کر سکتا ہے اور بیک
وقت  30اہداف کا سراغ رکھ سکتا ہے۔
4
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 3امر یکی ڈرون کا استعمال
امر یکی فوج نے دنیا بھر کے ممالک پر ڈرون
اڑائے ہیں۔ ان کے ڈرون ر یاستہائے متحدہ امر یکہ
اور دوسرے بہت سے ممالک میں واقع اڈوں پر
عملے کے ذر یعہ اڑائے جاتے ہیں۔ امر یکی فضائیہ
اکیلی پوری دنیا کے اردگرد  24گھنٹے  65ہوائی
جنگی گشت برقرار رکھتی ہے۔

جاسوسی ڈرون امر یکی فوج کی طرف سے
بوسنیا ،فلپائن ،کیمرون ،ہیٹی ،کوسوو ،کو یت
اور سربیا پر اڑائے جاتے ہیں۔

مسلح اور جاسوسی ڈرون امر یکی فوج کی طرف
سے افغانستان ،چاڈ ،عراق ،لٹو یا ،لیبیا ،مالی ،نائجر،
پاکستان ،صومالیہ ،جنوبی کور یا ،شام اور یمن پر
اڑائے جاتے ہیں۔

60

عسکری ڈرون اڈے دنیا
بھر میں واقع ہیں۔

6

امر یکی کسٹمز اور سرحد کا تحفظ ڈرون اڈے جو ایر یزونا،
کیلیفورنیا ،نارتھ ڈکوٹا ،اور ٹیکساس میں موجود ہیں۔

4

شہر جو کڑی فضائی نگرانی میں ہیں :بالٹیمور ،میری
لینڈ؛ کامپٹن ،کیلیفورنیا؛ ڈیٹن ،اوہائیو؛ اور سینٹ لوئس،
میسور ی۔

ڈرون صرف دور دراز کے ممالک میں ہی نہیں اڑائے جاتے ہیں—بہت سی جدید تر ین ٹیکنالوجیز جو ہمارے
شہروں میں داخل ہوئیں ہیں پہلے فوج کے لئے تیار کی گئیں۔ امر یکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن براعظم امر یکہ
کی شمالی اور جنوبی سرحدوں سے  100میل کے فاصلے میں ڈرون اڑاتا ہے ،اور اکثر امر یکی سرحدوں میں قانون
نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت میں ڈرون اڑاتا ہے۔
کمرشل کمپنیاں جیسا کہ مستقل کڑی نگرانی سسٹمز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شراکت میں
امر یکی شہروں میں ہوائی جہاز پر مبنی کڑی نگرانی کے نظام کو آزماتے رہے ہیں ،جس کا مقصد ثابت شدہ جرائم
کے طرزعمل پر پیشگی میں سراغ لگانے کے لئے رہائشیوں پر نظر رکھنا ہے۔
بیک وقت میں ،ڈرونز کو روزانہ انسان دوستانہ مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ،جیسے الگ تھلگ
مقامات پر سپالئی اور ادو یات کی فراہمی ،کان کنی کے میدانوں کا سروے کرنا اور جنگل کی آگ سے لڑنا۔

ُ
امر یکی فوج کی معلومات کا ماخذ :ڈرون ڈیٹا بک
 US CBPبیس معلوماتی ماخذ :امر یکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن و یب سائٹ
6

7

 4ڈرون کا پھیالؤ
ڈرونز کو صرف امر یکہ ہی استعمال نہیں کرتا ہے۔
ً
انہیں دنیا بھر کے تقر یبا  100ممالک کی افواج
اپنے استعمال میں التی ہیں اور آج ان میں ہر جگہ
تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ ڈرونز ز یادہ عام
ہوتے جا رہے ہیں ،لیکن ممالک کے درمیان ،غیر
مسلح ڈرون استعمال کرنے والے سے لے کر ،مسلح
ڈرونز تک ،استعمال کرنے والے اور دوسرے ممالک
کو ڈرون فروخت کرنے والے ممالک کے درمیان
استعمال کا ایک نظر یہ موجود ہے۔

ممالک جن پر یقین ہے کہ وہ

غیر مسلح ڈرونز استعمال کر رہے ہیں
ممالک جن پر یقین ہے کہ وہ

مسلح یا قابل مسلح ڈرون استعمال،
تیار ،یا حاصل کر رہے ہیں
ممالک جن کے متعلق خیال کیا

جاتا ہے کہ ڈرونز استعمال اور
فروخت کرتے ہیں

60

95

فوجی ڈرون
چالنے والے
ممالک

فوجی ڈرون
چالنے والے
ممالک

2010
میں

2019
میں

 83%ممالک جو فوجی ڈرون استعمال کرتے ہیں ،نے امر یکہ،
اسرائیل یا چین سے ڈرون خر یدا تھا۔ ڈرون کے تین سب سے
بڑے استعمال کنندہ ہی باقی دنیا میں ڈرون کے تین سب سے
بڑے فروخت کنندہ ہیں۔

اپنے وسیع پھیالؤ کے عالوہ ،ڈرون ٹیکنالوجیز تیزی سے بدل رہی ہیں۔ صنعت کار اب ایسے ڈرون تیار کرتے ہیں
جو الگورتھم—پیچیدہ شمار یاتی کمپیوٹنگ ماڈلز—پر انحصار کرتے ہیں جو تعین کرتے ہیں کہ ڈرون کو کیسے اور
کہاں پر اڑانا ہے ،انہوں نے کس کا سراغ لگانا ہے ،اور کسے نشانہ بنانا ہے ،یعنی انسانی پائلٹ سے کنٹرول لے
لیا جاتا ہے۔ ان ڈرونز کو ‘‘مہلک خودمختار ہتھیار’’ کہا جاتا ہے۔

ُ
ماخذ :ڈرون ڈیٹا بک
8

9

نہیں’’
ایک بگ اسپلیٹ نہیں
‘‘ 5ایک
عسکری زبان میں ،ایک ‘‘بگ اسپلیٹ’’ سے مراد میزائل کے دھماکہ کا قطر ہے ،جس کا ہم پہلو نقصان کے
خطرہ کا تعین کرنے کے لئے حملے سے پیشگی طور پر اندازہ لگایا جاتا ہے۔  2014میں ،انسانی زندگیوں کمی
اور ‘‘بگ سپلیٹ’’ کے لئے گزر بسر کو للکارنے کے لئے ،فنکاروں کے ایک گروپ نے ایک بڑا پوسٹر تیار کیا تھا
جس میں ایک بچے کا چہرہ دکھایا گیا ہے جس نے ڈرون حملے میں خاندان کے چار افراد کو کھو دیا ہے۔
ُ
فنکاروں نے جے آر کے انسائیڈ آؤٹ پروجیکٹ کا استعمال کرتے ہوئے ،پرجوش مقامی افراد کی مدد سے یہ پوسٹر
نصب کیا۔ ایسا پاکستان کے خیبر پختون خوا کے عالقے میں کیا گیا تھا ،جو اس وقت وہاں شدید ڈرون بمباری
کے جواب میں کیا گیا تھا۔

خیبر پختونخوا پاکستان کا پہاڑی شمال مغربی صوبہ ہے جو افغانستان سے متصل ہے۔ صوبے میں وز یرستان اور
وہ عالقہ شامل ہے جو  2018تک وفاق کے ز یر انتظام قبائلی عالقوں کے نام سے جانا جاتا رہا ،جو عسکر یت
پسند اسالم پسند گرو پوں اور پاکستان فوج کے مابین جاری تنازعات کے لئے جانا جاتا ہے۔
مہلت اور بنیادی حقوق کی فاؤنڈیشن ( )FFRنے اس کوشش کو شروع کرنے میں مدد کی ،جسے
 NotABugSplat#ہیش ٹیگ کے ساتھ جاری کیا گیا ہے۔ اس پوسٹر میں دکھائی گئی بچی نام کے بغیر
ہے ،لیکن  FFRکے مطابق ،ڈرون حملے میں اس نے اپنے والدین اور دو چھوٹے بہن بھائی کھو دئیے۔ فنکاروں کو
امید تھی کہ اس منصوبے سے ڈرون آپر یٹرز میں ہمدردی اور مشاہدہ پیدا ہوگا اور پالیسی سازوں کے مابین بات
چیت ہوگی اور جس کے نتیجے میں زندگیاں بچانے والے فیصلے سامنے آئیں گے۔

خیبر پختونخوا ،پاکستان

کر یڈٹس :علی ر یز ،ساکس آفر یدی ،آسیم خالد ،آکاش گوئل ،انسیا سید،
نور بہرام ،جمیل اختر خصوصی شکر یہ جے آر انسائڈ آؤٹ پروجیکٹ
10

مز ید معلومات کے لئے ،مالحظہ کر یںnotabugsplat.com :
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 6اعداد کے لحاظ سے
 50%امر یکی فضائیہ کے تربیتی پائلٹس ،ڈرون پائلٹس ہیں۔

21,000+

ڈرونز اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔

ڈرون حملے میں ہالکتیں

حصوں میں ‘‘سو یلین’’ کی متضاد تعر یفوں کی وجہ سے ڈرون حملوں
سے شہری ہالکتوں کے تخمینے میں بڑے پیمانے پر فرق پڑتا ہے۔ بہت
سے معامالت میں ،فوجی کی عمر جتنے کسی بھی مرد کو جنگجو سمجھا
جا سکتا ہے۔ ذیل میں موجود تخمینے بیورو آف انو یسٹی گیٹ جرنلزم
سے لیے گئے ہیں ،ایک باوقار آزادانہ خبروں کا ماخذ جو متعدد ذرائع سے
تخمینے مرتب کرتا ہے۔
صومالیہ  2007سے
1,410

 ،$70,000ایک ہیل فائر میزائل کی الگت ہے۔

یمن  2002سے
1,389

1,197
97

 ،$32mایک ر یپر ڈرون کی الگت۔

کل ز یادہ سے ز یادہ کم از کم
سو یلینز ز یادہ سے ز یادہ کم از کم
بچے ز یادہ سے ز یادہ کم از کم

1,020

12

174 225

1 13

44 50

پاکستان  2004سے
4,026

2,515
969

 900+امر یکہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعداد جو ڈرون استعمال
کرتے ہیں۔

426
172 207

افغانستان  2015سے
10,076

400+قانون نافذ کرنیوالی ایجنسیاں جو ‘‘مقامی باشندوں کی آسانی سے فوٹیج
تک رسائی حاصل کرنے کے لئے’’ ایمیزون کی رنگ و یڈیو ڈور بیل کمپنی کے ساتھ
امر یکی شراکت میں ہیں۔

4,126
909

300
66 184

کل اموات
اموات 2002سے
16,901

8,558

 95%تحقیقات جو کہ نیو یارک پولیس ڈیپارٹمنٹ نے  2015 – 2010کے
دوران سیاسی سرگرمی سے متعلق انجام دیں اس میں ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو
اسالم یا مسلمانوں سے وابستہ تھے۔
 125,000لوگوں کے بارے میں ایک اندازے کے مطابق بتایا گیا ہے کہ وہ
امر یکہ میں الیکٹرانک  GPSٹر یکنگ کو انگوٹھوں پر پہن کر رکھتے ہیں۔

 85,415لوگ امر یکہ میں اکتوبر–ستمبر  2020کے دوران  ICEانفورسمنٹ
اینڈ ر یموول آپر یشنز کی جانب سے الیکٹرانک مانیٹرنگ کے ماتحت تھے ،بشمول
 28,581افراد جنہوں نے الیکٹرانک  GPSٹر یکنگ اینکل بر یسلیٹ پہنے ہوئے تھے۔
12

2,200

910
454

284

ڈرون حملوں کے نتیجے میں شہری ہالکتوں کی تعداد کے بارے
میں امر یکی حکام کے بیانات:
‘‘صفر شہری ہالکتیں’’
‘‘سنگل ہندسے’’

‘‘انتہائی نایاب’’

‘‘چند درجن’’
13

DAS

 7ٹیکنالوجیز اور کھالڑی

پولیس
NYPD
مستقل نگرانی
کے نظام

(نیو یارک پولیس
ڈیپارٹمنٹ)

(ڈومین بیداری
کا نظام)

پیش گوئی کرنے
والی پولیسنگ
الگورتھمز

نگرانی کے

ہم سب بہت سے مختلف اداروں پر مشتمل ایک وسیع نگرانی نیٹ ورک کے اندر رہتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک نگرانی
کے اعداد و شمار کے مستقل سلسلے پر کارروائی کرنے کے لئے طاقتور کمپیوٹنگ سسٹم اور الگورتھم پر انحصار
کرتا ہے۔ فوج اور پولیس بھر میں‘‘ ،معمول’’ اور ‘‘مکروہ’’ رو یہ کی نشاندہی کرنے پر زور دیا جاتا ہے—،یعنی مجرم
یا ملزم کا رو یہ۔ تاہم ،موجودہ معاشرتی تعصبات ہمارے جمع کردہ تمام اعداد و شمار کا ایک پیچیدہ حصہ
ہیں۔ اپنے فیصلے کو بہتر بنانے کے بجائے ،الگورتھم موجودہ تعصبات کو تقو یت دیتے ہیں ،جبکہ ذمہ داری یا
پیچیدہ ہونے کے احساسات کو دور ہٹاتے ہیں۔

کالس  Iڈرون

کالس  IIڈرون
کیمروں کے ساتھ
پائلٹ طیارے
رنگ
ICE
(امیگر یشن اور
کسٹم نافذ کرنیوالے
ادارے)

چہرے کی
شناخت

الئسنس پلیٹ
ر یڈرز

FBI

(تحقیقات کا وفاقی
بیورو)

کالس  IIIڈرون

CBP
ایمیزون

فیوژن
مراکز
(کسٹم اور بارڈر
پروٹیکشن)

اینکل
شیکل
مانیٹرز

آواز کی
پہچان

DHS

(محکمہ داخلی سیکورٹی)

نارتھروپ
گرومین

جنرل
ایٹمکس

گوگل
پروجیکٹ
ماون
مائیکرو سافٹ

سی آئی اے
(سینٹرل انٹیلی
جنس ایجنسی)

ڈیٹا
سرورز
DCGS

سپر کمپیوٹر
14

ر یتھیون
ٹیکنالوجیز

پینٹاگون

یو ایس
ملٹری

(تقسیم عمومی گراؤنڈ سسٹم)

15

 8تار یخ
امر یکہ نے صدیوں سے فوج کے ذر یعہ بین االقوامی سطح پر اور مقامی طور پر
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذر یعہ نگرانی کے حربے استعمال کیے ہیں۔ برسوں
کے دوران ،ڈرونز اس زمین کی تزئین کا ایک وسیع حصہ بن چکے ہیں۔ ذیل میں
امر یکہ کی نگرانی اور ڈرون کے ساتھ جنگ و جدل کی طو یل ہسٹری میں سے
چند ایک اقتباسات ہیں۔

پہلی جنگ عظیم امر یکی فوج کیٹرنگ بگز تیار
کرتی ہے ،جو بغیر پائلٹ کا ایک ہوائی ٹار پیڈو
ہے۔ اور بعد میں ،اسپیری ایئرل ٹار پیڈو ،پہال ر یڈیو
کنٹرول کردہ بغیر پائلٹ کا ہوائی جہاز (،)UAV
جس نے ٹیسٹ پروازوں میں بم لے کر  50میل کی
مسافت تک پرواز کی تھی۔ ان کو استعمال میں النے
سے پہلے ہی جنگ ختم ہو جاتی ہے۔

عسکری

1906

نیو یارک پولیس ڈیپارٹمنٹ ( )NYPDایلین اسکواڈ تشکیل دیتا ہے ،جس میں تارکین وطن کو
نشانہ بنایا جاتا ہے اور سیاسی سرگرمیوں کی نگرانی کی جاتی ہے۔ برسوں کے دوران ،اس کو
باقاعدگی سے ری برانڈ کیا گیا ہے :ر یڈیکل اسکواڈ ،غیرجانبداری اسکواڈ ،ر یڈ اسکواڈ ،فوجداری
غیر ملکی تفتیشی بیورو ،اور یہاں تک کہ تعلقات عامہ اسکواڈ۔

1908

وفاقی جرائم کی تحقیقات کے لئے فیڈرل بیورو آف انو یسٹی گیشن (ایف بی آئی) تشکیل دیا گیا
ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ،اہداف کے خالف مزاحمت کاروں ،ایسپینج ایکٹ کے خالف
ورزی کرنے والے  ،1917اور بنیاد پرستی کا شبہ رکھنے والے تارکین وطن کو شامل کرنے کے
اہداف میں توسیع کی گئی۔

1956
1971

ایف بی آئی نے کمیونسٹ پارٹی یو ایس اے کی سرگرمیوں میں خلل ڈالنے کے لئے
—COINTELPROکاؤنٹر انٹیلی جنس پروگرام کا اختصار—تشکیل دیا۔ اس کی تیزی سے
عملی طور پر تمام بنیاد پرست اور معاشرتی انصاف کی تنظیموں میں توسیع کی گئی ہے جن
میں شہری حقوق اور جنگ مخالف تحر یکوں اور بلیک پینتھر پارٹی ،امر یکن انڈین جیسے گروپ
شامل ہیں۔

1910s

دوسری جنگ عظیم جرمنی کے نئے ڈیزائن کردہ  V-1فالئنگ بم کی النچنگ سائٹوں کو تباہ
کرنے کے لئے یو ایس نیوی کے اسپیشل ایئر یونٹ ون نے  UAVs (PB4Y- 1اور )BQ-7
تیار کیا۔ تبدیل شدہ ہوائی جہاز سے تیار کردہ ،وہ بارودی مواد لے کر جاتے ہیں اور ٹیلیو یژن
گائیڈنس سسٹمز کا استعمال کرتے ہوئے ر یموٹ کنٹرول کے ذر یعہ اڑائے جاتے ہیں۔

1940s

و یتنام کی جنگ۔ امر یکی فضائیہ نے اپنا پہال اسٹیلتھ طیارہ پروگرام شروع کیا اور AQM-34
ً
 Ryan Firebeeکی تخلیق کی۔ جس کا دشمن کے رڈار سے تقر یبا سراغ نہیں لگا سکتا تھا،
فائربی نے جنوب مشرقی ایشیاء میں  34,000سے ز یادہ خفیہ نگرانی مشنوں کی پرواز کی۔

1960
1975

الباٹروس ،ایک ڈرون جو  48گھنٹے تک ہوا سے چل سکتا ہے ،تیار کیا گیا ہے۔ امر یکی
محکمہ دفاع کی ڈیفنس ایڈوانس ر یسرچ پروجیکٹس ایجنسی ( )DARPAنے امبر کہالنے والے
پری ڈیٹر کے پیش رو ،کو البٹروس کی پورے سائز کی ورژن کی تعمیر کے لئے  5ملین ڈالر کی
سرمایہ کاری کی ہے۔

1980

یو ایس انرجی اور ڈیفینس ( )GAڈرون
تیار کرتا ہے ،جو  GPSسے چلنے والے
آٹو پائلٹس کا استعمال کرتے ہوئے
اہداف تک دھماکہ خیز مواد لے جا
سکتے ہیں۔  GAنے ٰبعد میں الباٹروس
کے موجد کی اپنے اعلی انجینئر کی
حیثیت سے خدمات حاصل کیں۔

1986

16

اندرون خانہ

1971

1985

2001

یژن ,،جس میں مختلف
ہینڈشو بمقابلہ اسپیشل سروسز ڈو یژن،
سیاسی کارکنوں کے ذر یعہ طبقاتی کارروائی کا مقدمہ NYPD
کے خالف درج کیا گیا ہے ،جس میں ان کی نگرانی اور تفتیشی
طر یقوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔

نیو یارک کا شہر اس معاملے کو طے کرتا ہے اور ہینڈسچو رہنما خطوط کے نام سے جانے والے
نئے قواعد سے اتفاق کرتا ہے۔  NYPDکے ذر یعہ سیاسی سرگرمیوں اور کارکنوں کی نگرانی یا
تفتیش کب اور کس طرح کی جا سکتی ہے۔

پیٹر یاٹ ایکٹ قانون بن جاتا ہے ،جو حکومت کی نگرانی میں ایک مثالی تبدیلی ہے جس سے
دہشت گردی کی روک تھام کے عقائد کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور وفاقی اداروں
کے ذر یعہ نگرانی کے دائرہ کار اور طر یقوں میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔

17

2002

خلیجی جنگاور آپر یشن ڈیزرٹ اسٹارم۔
اسٹارم۔ .امر یکی فوج ،بحر یہ ،اور میر ین کور نے کو یت ،عراق ،اور
سعودی عرب کو یت سرحد پر  ،Pioneer RQ-2Aایک چھوٹا ،سستا  UAVاستعمال کرتے
ہوئے مختصر فاصلے پر نگرانی انجام دی ہے ،جہاں عراقی فوجیوں نے امر یکی فوج کے سامنے
ہتھیار ڈالے تھے۔ یہ پہال موقع ہے جب انسانی فوجی کسی ڈرون کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں۔

1991

بوسنیا کی جنگ  GNAT 750اینڈیور ینس ڈرون کو بوسنیا پر نگرانی انجام دینے کے لئے
تعینات کیا گیا ہے۔ امر یکی محکمہ دفاع  GNAT 750کے ایک بڑے ،ز یادہ قابل ورژن،
جس نے  RQ-1 Predatorکو پیچھے چھوڑا ،کمیشن کرتا ہے۔

1992
1995

2002

امر یکی بحر یہ کی ہدایت پر ایک تصوراتی سائنس دان،
مصنوعی ڈرون سے پینٹاگون کیلئے ،بذر یعہ سیٹالئٹ
ایک رنگین و یڈیو جاری کرتا ہے ،جس میں حقیقی
وقت میں فیصلہ کرنے کی سہولت ہوتی ہے۔

دہشت گردی کے خالف جنگ صدر جارج ڈبلیو بش نے ایک مشترکہ قرار داد پر دستخط کیے
اور ان کے خالف طاقت کے استعمال کی اجازت دی گئی جو  9/11حملے کے ذمہ دار تھے،
اس طرح دہشت گردی کے خالف جنگ کا آغاز کیا گیا۔
امر یکہ افغانستان میں بمباری کی مہم شروع کرتا ہے ،اور ایک پر یڈیٹر ڈرون کے ساتھ CIA
ایک مسلح مشن کو انجام دیتی ہے ،جو جنگ کے ایک نئے دور کی راہ دکھاتا ہے۔

2001

امر یکہ نے افغانستان سے باہر ،یمن میں اپنا پہال پر یڈر یٹر ڈرون حملہ کیا ،جس میں شدت
پسند سنی اسالم پسند گروپ القاعدہ کے مشتبہ اراکین کو ہالک کیا گیا

2002

ٰ
 NYPD 1985 Handschuرضامندی کے فرمان میں ترمیم کرنا چاہتا ہے ،یہ دعوی کرتے
ہوئے کہ یہ ان کی تحقیقات کو ممکنہ راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔  2003میں ،ان ترامیم کو
قبول کر لیا گیا تھا۔

2011
2012

ایسوسی ایٹڈ پر یس مضامین کی دستاو یزات کا ایک سلسلہ جاری کرتا ہے کہ کس طرح
پولیس مسلمان گرد و نواح/ہمسائیگیوں کی جاسوسی کرتی ہے ،مساجد اور کالجوں کی نگرانی
اور دراندازی ،اور رہائشی افراد کی تصاو یر لیتی ہے جن کے کسی جرم یا دہشت گردی کی کوئی
شہادت نہیں یا تعلقات ثابت نہیں ہوتے ہیں۔

2012

 NYPDعدالت کی گواہی میں تسلیم کرتا ہے کہ خفیہ ڈیموگرافکس یونٹ نے کبھی برتری
نہیں بنائی اور نہ ہی ‘‘کوئی تحقیقات شروع کیں۔’’

1995

2001

 ،NYPDسی آئی اے ممبر کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے،
خفیہ ڈیموگرافکس یونٹ تشکیل دیتا ہے ،اہلکاروں کا ایک اسکواڈ
جسے شمال مشرقی امر یکہ میں مسلمان کمیونٹیز کا نقشہ بنانے
اور دراندازی پر مامور کیا گیا۔

2012

یارک ،نیو جرسی میں ایک
حسن بمقابلہ سٹی آف نیو یارک
وقافی قانونی مقدمہ  NYPDکی جانب سے مسلمان
کمیونٹیز کی بنا کسی وارنٹ نگرانی کو چیلنج کرتا ہے۔

2013

یارک ،ایک وفاقی مقدمہ ہے ،جسے مذہبی اور کمیونٹی رہنماؤں کے
رضا بمقابلہ سٹی آف نیو یارک
ایماء پر اس الزام کے ساتھ دائر کیا گیا کہ انہیں  NYPDکی مسلمان نیو یارک کے باشندوں
کی نگرانی میں ہدف بنایا گیا ہے۔ اس مقدمے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب
سے ناجائز اختیارات کو روکنے کے لئے نظامی اصالحات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔  NYPDنے
ڈیموگرافکس یونٹ کو ختم کر دیا ہے ،جس کا نام تبدیل کر کے بعد میں زون اسیسمنٹ یونٹ
رکھ دیا گیا۔

امر یکہ کی عراق پر چڑھائی۔ جنگ کے آغاز میں امر یکی فضائیہ نے بہت سارے ڈرونز کو
استعمال کیا۔

2003

2015

 FBIنے بالٹیمور پر کم از کم  10نگرانی کی پرواز یں اڑائیں جب سڑکیں ان لوگوں سے بھری ہوئی
تھیں جو پولیس تحو یل میں فر یڈی گرے کی ہالکت کے خالف احتجاج کر رہے تھے۔

پاکستان میں القاعدہ اور اس سے وابستہ افراد کو نشانہ بناتے ہوئے CIA ،کے ڈرون حملے
میں سینکڑوں شہر یوں کو ہالک کیا گیا ہے ،جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ہالک
ہونے والوں کی کل تعداد نا معلوم رہی ہے۔

2004
2016

2016

امر یکی کسٹم اور بارڈر پروٹیکشن پہلے پرڈیٹر بی ڈرون کو
استعمال کرتا ہے ،جس کو انسداد دہشت گردی پر مرکوز
رکھا گیا ہے۔

2005

بالٹی مور پولیس ڈیپارٹمنٹ نے شہر میں
ایک نگرانی طیارہ اڑانے کیلئے مستقل
نگرانی کے نظاموں کے ساتھ کام شروع
کر دیا ہے ،ایک منصوبہ جسے عوام سے
خفیہ رکھا گیا ہے۔

18

19

اوبامہ انتظامیہ افر یقہ ،مشرق وسطی اور جنوبی ایشیاء میں ‘‘ہدفی خفیہ ہالکتیں’’ کرانے کے
لئے ڈرون کے استعمال میں انتہائی تیز اضافے کی نگرانی کرتی ہے۔ انتظامیہ نے  2009اور
 2015کے درمیان ‘‘فعال جنگی عالقوں سے باہر دہشت گرد اہداف کے خالف’’  473حملوں
کا اعتراف کیا ،اگرچہ آزاد خبر رساں اداروں کے تخمینے اس سے کہیں ز یادہ ہیں۔

لیبیا کی خانہ جنگی۔ مسلح  MQ-1Bپر یڈیٹر نیٹو کی
ً
مداخلت میں تقر یبا  450مشنز انجام دیتے ہیں۔ اپر یل
اور اگست کے درمیان ،امر یکی پائلٹ سے چلنے والے
ڈرون طیاروں نے ملک میں  105حملے کیے ہیں۔

2008
2016

2018

 NYPDنے اپنے نئے بغیر پائلٹ طیارہ سسٹم ()UAS
پروگرام کا اعالن کیا ،جس میں ان کے  14چھوٹے
کواڈکو پٹر نگرانی کے ڈرون حاصل کرنا بھی شامل ہے۔

2020

نیو یارک سٹی کونسل ،بپلک اوور سائٹ آف سرو یلیئنس ٹیکنالوجی ( )POSTقانون کو منظور
کرتی ہے ،جو  NYPDکو اپنی نگرانی کرنے کی ٹیکنالوجیز کے استعمال کو منکشف کرنے اور
غلط استعمال سے بچنے کے لئے حفاظتی اقدامات کو شائع کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔

2020

امر یکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن جارج فالئیڈ کی پولیس کے ہاتھوں ہالکت پر احتجاج کے
دوران منیاپولس پر ایک پر یڈیٹر بی ڈرون اڑاتا
ہے۔

2011

یمن میں ڈرون حملے میں سولہ سالہ عبدالرحمن االولکی اپنے والد کی ہالکت کے دو ہفتوں
کے بعد ہالک ہوگیا جب ایک ڈرون نے اس کے والد انوار االولکی کو ہالک کیا تھا؛ دونوں
امر یکی شہری ہیں۔ عبد الرحمان کے ساتھ ،اس کا نوعمر کزن اور کم از کم پانچ دیگر شہری اس
حملہ میں مارے گئے ہیں۔ اگلے سال ،امر یکن سول لبرٹیز یونین اور سینٹر فار کانسٹیچوشنل
رائٹ نے امر یکی شہر یوں کو نشانہ بنانے اور ان کے قتل کے حکومت کے حق کو چیلنج کرنے
واال ایک مقدمہ دائر کیا۔ کیس کو خارج کر دیا گیا۔

2011

یمن کے وسطی صوبے البیدہ میں ایک امر یکی ڈرون حملے شادی کے جلوس سے ٹکرا گیا،
جس میں کم از کم  12شہری ہالک ہوگئے۔

2013

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوبامہ کی اس پالیسی کو مسترد کر دیا جس میں امر یکی انٹلیجنس
حکام سے جنگی عالقوں سے باہر دہشت گردوں کے اہداف کے خالف امر یکی حملوں کی
تعداد ،اور تعداد جاری کرنے کی ضرورت ہے۔

2019

2021

...
20

2017

 Handschuاور رضا کے مقدمات کا تصفیہ کیا گیا ،ہینڈشو رہنما ہدایات کی خالف ورز یوں
کی براہ راست عدالت میں ر پورٹ کرنے کے لئے اختیار عطا کردہ ایک آزاد شہری نمائندے
کی تقرری فراہم کی گئی۔

ڈرون ایک عام اوزار بن گئے ہیں ،لیکن پھر بھی وہ اکثر کھلے بحث ومباحثہ کا موضوع نہیں ہوتے ہیں۔
ڈرون کو دوسرے ممالک میں معلومات اکٹھی کرنے ،جان لیوا حملے کرنے اور گھر یلو سرحدوں میں
آبادی کی نگرانی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈرون بہت سے لوگوں کے لئے بہت دور محسوس
ہو سکتے ہیں ،لیکن وہ ایک ایسی بڑی و یب کے ذر یعے جڑے رہتے ہیں جس میں کئی عام ٹیکنالوجیز
شامل ہوتی ہیں۔ درج ذیل صفحات پر ،آپ کو ذرائع کی ایک تالیف ملے گی ،جن میں سے کئی کو یہ
کتابچہ تخلیق کرنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا۔ ہم آپ کو مطالعہ جاری رکھنے اور اپنے آس پاس
کے لوگوں کے ساتھ اس انتہائی اہم مکالمے کو جاری رکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔

21
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 10تسلیمات
ہائی الئن آرٹ کے بارے میں
یہ اشاعت سیم ڈیور ینٹ کے پلنتھ کمیشن بال عنوان (ڈرون) کے لئے نمائش سے پہلے اور دوران میں اختیار
کردہ ایک وسیع عوامی وابستگی اور ترجمانی پروگرام کا حصہ ہے۔ اس پروگرام کو ہائی الئن نے ذیل میں درج
ماہر ین کے مشاورتی گروپ کے ساتھ مشاورت سے تیار کیا ہے۔
باضابطہ مشاورتی گروپ کے عالوہ ،ہائی الئن ان درجنوں افراد اور تنظیموں کا شکر یہ ادا کرنا چاہے گی جنہوں نے
گذشتہ مہینوں کی منصوبہ بندی کے دوران ہم سے بات کی ،اپنی مہارت ،بصیرت اور تجاو یز پیش کیں۔

گروپ:
مشاورتی گروپ
ccrjustice.org
عالیہ ہانا حسین ،سینٹر برائے آئینی حقوق
immigrantdefenseproject.org
میز یو ایزکی ،امیگر ینٹ ڈیفنس ہروجیکٹ
mediajustice.org
مائی اسہا ہیسMediaJustice ،
mijente.net
جیسنٹا گونز یلز Mijente
mpowerchange.org
اشراق علیMPower Change ،
reprieve.org
جینیفر گبسن اینڈ شیوان سار ینReprieve ،
البرٹ فاکس کاہنstopspying.org Surveillance Technology Oversight Project (S.T.O.P.) ،

سیم ڈیور ینٹ ،بال عنوان (ڈرون) کے لئے عوامی مشغولیت کو میالنے کر یس ،ہائی الئن آرٹ ایسوسی ایٹ کیور یٹر
کے ذر یعہ منظم کیا گیا ہے۔ ایسے بہت سے پروگراموں کو شروع کرنے کے لئے دیا وج کا ان کے کام کے لئے
بیحد شکر یہ۔ جولی ہیفرنن نے تحقیق اور یہ اشاعت تحر یر کرنے میں تعاون کیا۔
اس ز ین کو  aledelacosta.netنے ڈیزائن کیا اور توضیح کی۔

 2009میں قائم کیا گیا ،ہائی الئن آرٹ کمیشن تشکیل دیتا ہے اور آرٹ ورک کی وسیع صف تیار کرتا ہے ،جس
میں سائٹ سے متعلق کمیشن ،نمائشیں ،پرفارمنس ،و یڈیو پروگرام اور بل بورڈ مداخلت کا ایک سلسلہ شامل
ہے۔ جونیئر ڈائر یکٹر اور چیف کیور یٹر ہائی الئن آرٹ سیسیلیا الیمانی ،ڈونلڈ آر مولن کی قیادت میں ،اور ہائی الئن
کے ذر یعہ پیش کردہ ،آرٹ پروگرام فنکاروں کو پارک کے منفرد فن تعمیر ،تار یخ اور ڈیزائن کے ساتھ مشغول ہونے
کے تخلیقی طر یقوں کے بارے میں سوچنے اور آس پاس کے پڑوس اور شہری منظر کشی کے ساتھ نتیجہ خیز
مکالمے کو فروغ دینے کی دعوت دیتا ہے۔ ہائی الئن آرٹ کے بارے میں مز ید معلومات کے لئے ،برائے مہربانی
 thehighline.org/artکا دورہ کر یں۔

ہائی الئن کے بارے میں
ہائی الئن دونوں ،غیر منفعتی تنظیم اور مینہیٹن کے مغربی پہلو میں ایک عوامی پارک ہے۔ ہائی الئن پر اور باہر
کی کمیونٹیز کے ساتھ اپنے کام کے ذر یعے ،ہم ایک مربوط ،صحت مند گرد و نواح اور شہر تخلیق کرنے کے
لئے عوامی جگہوں پر دوبارہ غور کرنے کے لئے وقف ہیں۔ ایک تار یخی ،بلند ر یل الئن پر تعمیر شدہ ،ہائی الئن کا
مقصد ہمیشہ پارک سے کہیں بڑھ کر رہا ہے۔ آپ باغوں سے گزر سکتے ہیں ،فن دیکھ سکتے ہیں ،کارکردگی کا
تجربہ کر سکتے ہیں ،کھانوں اور مشروبات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ،یا دوستوں اور پڑوسیوں سے منسلک ہو
سکتے ہیں—جبکہ یہ سب نیو یارک سٹی کے ایک منفرد تناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کر سکتے ہیں۔
ہمارے ساالنہ بجٹ کا تقر یبا  100%عطیات کے ذر یعے آتا ہے۔ ہائی الئن سٹی نیو یارک کی ملکیت ہے
اور ہم  NYCپارکس کے ساتھ الئسنس کے معاہدے کے تحت کام کرتے ہیں۔ ہائی الئن کے بارے میں مز ید
معلومات کے لئے ،برائے مہربانی دیکھیں .thehighline.org

سپورٹ کر یں
ہائی الئن پلینتھ کی بڑی معاونت معاصر آرٹ لیڈرز اور انسان ہمدرد ایک سرشار گروپ کی طرف سے کی جاتی
ہے۔ ہائی الئن پلینتھ کمیٹی اہم کمیشنز اور پلینتھ کی عوامی کامیابیوں کو سمجھنے کے لئے وقف ہے۔ اس
میں شامل ہیں :شیلی فاکس آرونز اور فلپ ای آرونز ،جینیفر اور جوناتھن ایلن سوروس ،الزبتھ بیلفر ،سوز ین ڈیل
بوتھ ،فیئر فیکس ڈورن ،اسٹیو ایلس ،کیر یئن فلین ،اینڈی اور کرسٹین ہال ،ہرمین ر یجرل ہیلر اور ڈیوڈ بی ہیلر ،جے
ٹوملسن اور جینن ہل ،دی ہولی پیٹرسن فاؤنڈیشن ،اینی ہبارڈ ،ڈوروتی ِلکٹنسٹین ،امندا اور ڈان مولن ،میؤ ینگ لی
اور نیل سمپکنز ،ڈگلس اولیور اور شیری بروس ،مار یو پلمبو اور اسٹیفن گارگیوالو ،سوسن اور اسٹیفن شیرر ،سوسن اور
ڈیوڈ و ینیار ،اور گمنام۔
@HighLineArtNYC #HighLinePlinth
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