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جمہوریت میں اب تک کا سب سے طویل انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ، کشمیر میں جاری انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن
اور کریک ڈاؤن کا خطہ کے لوگوں کی زندگیوں پر تباه کن اثر پڑا ہے۔ چوٹ کی توہین میں اضافہ کرتے ہوئے ،

120کیصارفینمطابقکےپالیسیوںاپنینےایپواٹسکواکاؤنٹسایپواٹسکےکشمیریوں،میں2019دسمبر
دن کی غیرموجودگی کی وجہ سے منسوخ کرنا شروع کردیا گیا۔

کےمدتمعینہغیرمیںکشمیرکہدیافیصلہنےکورٹسپریمہندوستانی،وقتکےتحریراسمیں2020جنوری
لئے انٹرنیٹ بندش غیر قانونی اور اختیارات کا غلط استعمال ہے۔ کچھ عالقوں میں محدود براڈبینڈ اور موبائل انٹرنیٹ

کو بحال کیا گیا ہے ، لیکن صرف "وائٹ لسٹڈ" ویب سائٹ کو منتخب کرنے کے لئے۔

انٹرنیٹ بندشیں لوگوں کو معلومات کو شیئر کرنے اور بات چیت کرنے سے روکنے کے لئے تیار کیا گیا ہے (اور
لوگوں کو مواصالت کی کم محفوظ شکلوں جیسے موبائل فون اور ایس ایم ایس کی طرف بھی دھکیلتا ہے ، جس سے
حکام کو روکنے اور مانیٹرکرنے میں آسانی ہوتی ہے)۔ مکمل شٹ ڈاؤن کے دوران ہمیشہ اچھے کام نہیں ہوتے ہیں۔
مثال کے طور پر ، کشمیر میں شٹ ڈاؤن کے سخت ادوار کے دوران ، لوگوں نے اپنے پیاروں کو پیغامات پہنچانے

کے لئے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹ اور کورئیر استعمال کیے۔

ہمارے پاس تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے یقینی طریقے سے آگاہی نہیں ہے ، لیکن کارکنوں اور ساتھیوں سے
گفتگو کے ذریعے ، ہم نے حاالت کے لحاظ سے آف الئن شیئرنگ اور مواصالت کے لئے کچھ طریقے اور رسائی
سیکھ لئے ہیں جو آپ کے لئے کارآمد ثابت ہوسکتے ہیں۔ نوٹ کریں کہ ان میں سے کچھ اختیارات کے لئے ابتدائی

طور پر انٹرنیٹ ترتیب دینے کے لئے انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے (جیسے ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنا وغیره)۔

,Bluetoothراستبراهکوفائلوں Wifi Direct, or NFCکریںشیئرساتھکے

Wifi(ڈائرکٹفائیوائی،بلوٹوتھ Direct،(مواصالتفیلڈنزدیکیا)NFC) (Android Beam(اپنےذریعےکے
فون کو قریبی آلے کے ساتھ مربوط کرنے کے لۓ آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بلوٹوتھ اور وائی
فائی ڈائریکٹ دونوں وائرلیس ٹیکنالوجیز ہیں جو دو ڈیوائسز کو "جوڑا" بنا سکتی ہیں  کسی دوسرے روٹر یا رسائی

کے نقطہ کے بغیر۔ وائی   فائی ڈائرکٹ بلوٹوتھ کے مقابلے میں ایک وسیع تر رینج اور تیز ڈیٹا ٹرانسفر مہیا کرتا ہے ،
لیکن اس میں بہت زیاده طاقت استعمال ہوتی ہے۔ دریں اثنا ، این ایف سی کے پاس بلوٹوتھ یا وائی فائی ڈائرکٹ سے

کماورہےجڑتاسےرفتارتیزیہلیکنرفتار،کیمنتقلیکمتراورہےہوتیمیٹر)سینٹی4(رینجقلیلزیادهکہیں
طاقت کا استعمال کرتا ہے ، لہذا جب آپ کے ہاتھ میں دونوں ڈیوائسز ہوں تو چھوٹی ٹرانسفر کے لئے یہ مفید ثابت

ہوسکتا ہے۔

Wifiڈائرکٹ(فائیوائی،بلوٹوتھپاسکےآپپرطورممکنہ Direct(،ایفایناور)سیNFC(ہیںخصوصیاتکی
Files،عالوهکےاسہیں۔دیتیدکھائمیںاختیاراتکےاشتراککےآپجوہیںبنیمیںفونکےآپجو By

Googleہیں۔کرتیمربوطکوٹیکنالوجیزانبھیایپسوالیخصوصیاتکیاشتراککےفائلوںطرح



اہم: ان خدمات کے ذریعہ فراہم کرده کنکشن کی آسانی کا منفی پہلو یہ ہے کہ وه محفوظ نہیں ہیں۔ معلومات کے لۓ
بلوٹوتھ اور وائی فائی بیکنز / اسکینرز کا استعمال آپ کے مقام کا پتہ لگانے یا آپ کے آلے کی تحقیقات کے لئے کیا
جاسکتا ہے۔ درانداز آپ کے آلہ کے ساتھ جوڑا بنانے ، ناپسندیده فائلیں بھیجنے یا اگر آپ کا آال نہ محفوظ ہو تواسکا

کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ محفوظ تر بننے کے لۓ ، جب آپ محفوظ مقامات میں ہوں تو ان
خدمات کو بند کردیں اور صرف ان کو آن کریں ، جب آپ کو ضرورت ہو تو ایپ کی اجازت کو محدود کریں ، اور اپ
ڈیٹ کو چالنے اور مضبوط رکھنے جیسے اچھے فون سیکیورٹی طریقوں پر عمل کریں اور مضبوط پاس کوڈ رکھں۔

کافائلوںذریعےکے)WLAN(ورکنیٹایریالوکلوائرلیسیاذریعےکےڈرائیووائرلیس
اشتراک کریں۔

کسی وائرلیس ہارڈ ڈرائیو یا فلیش ڈرائیو کا استعمال کسی ٹیم میں ، یا ایک ہی وقت میں متعدد افراد میں فائلوں کو
بانٹنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ وائی   فائی ڈرائیو عام طور پر آپ کے فون کو ڈرائیو سے منسلک کرنے کے لئے

ہدایات اور / یا ایک ایپ کے ساتھ ہوگی ، اور اسکا استعمال نسبتاً آسان ہے۔ سیکیورٹی کے لئے ڈرائیو پر پاس ورڈ
ترتیب دینا یاد رکھیں۔

پرڈرائیوUSBباقاعدهکرکےپلگمیںروٹروائرلیسایکاسےآپ،توہےنہیںڈرائیووائرلیسپاسکےآپاگر
پورٹیبلبہتاورسستانسبتاروٹرٹریولواالپورٹUSB،پرطورکےمثالہیں۔کرسکتےاشتراکبھیکافائلوں

ہے)۔نہیںضرورتکی(انٹرنیٹہیںکرسکتےرابطہسےڈرائیوUSBذریعہکےورکنیٹمقامیصارفینہے۔
استعمالایپمینیجرفائلایککوآپ،لۓکےکرنےحاصلرسائیتکفائلوںپرڈرائیوUSBمنسلکپرفوناپنے

Solidجیسے،اسٹوریجورکنیٹجوہوگیضرورتکیکرنے Explorerکاروٹرکےآپہوسکے۔مربوطسے
IPہے۔جاسکتاپایامیںسیٹنگفائیوائیجدیدکیفونکےآپپرطورعامپتہ

سافٹیافتہالئسنسپرطورآزادانہجوپروجیکٹdo-it-yourselfایک،ہےPirateBoxآپشندوسرا،اثنادریں
کرنےایسامیںگمنامیانہیںPirateboxلیکن،ہیںکرسکتےشیئرفائلیںطرحکیاوپرصارفہے۔کرتافراہمویئر
سافٹلئےکےدینےترتیبکوPirateboxہیں۔شاملبھیخصوصیاتکیمیسجنگاورچیٹمیںاساور،ہےدیتا

ہیں۔پرسائٹویبPirateboxہدایاتہے۔ضرورتکیدینےترتیباورانسٹال،لوڈڈاؤنٹکڑےکچھکےویئر

Pirate(پروجکٹبوکسپیریٹڈیٹ:اپ Box Project(اورسائٹویبہے۔رہاہوبندآہستہآہستہ
نہیںبرقرارپرطورفعالاسےابڈویلپرمرکزیکاپروجکٹلیکن،ہےالئنآنبھیابذخیره)GitHubگٹھب(
رکھتا.

Briarایپمیسیجنگpeer-to-peerکیقسمنئیدوہیںہوچکےآگاهہمسےتوسطکےورکنیٹکےکارکنوں
رہےکرجانچکیانجوہیںجانتےکودوسروںہملیکن،ہےکینہیںجانچکیانابھینےہمہیں۔Bridgefyاور
ہیں۔

Briar سورساوپنایک ، end-to-end بلکہ،کرتینہیںانحصارپرسرورمرکزیجوہےایپمیسجنگانکرپٹد
رہتازندهموادپرآلےکےصارفہر(لہذاہےدیتاآہنگیہمکوپیغاماتمابینکےآالتکےصارفینبجائےکےاس

،توہوموجودانٹرنیٹ(جبہونہموجودانٹرنیٹہوئےکرتےاستعمالکافائیوائییابلوٹوتھجبکہتکیہاںیہہے)۔
ایپ Tor ہے۔کرسکتاسینکہے)دیتیآہنگیہمکوڈیوائسزپرورکنیٹ Briar اورفورمعوامی،گروپسنجیمیں



میٹر)100~زیادهسے(زیادهحدکیفائیوائییابلوٹوتھکیآپ،وقتکرتےاستعمالالئنآفہیں۔شاملبھیبالگ
ہے۔ہوتیمحدودحدکیآپذریعہکے

ہوئے)کرتےاستعمالکاخصوصیت"براڈکاسٹ"(سوائےانکرپٹدend-to-endایکBridgefy،اثنادریں
دوسرےپیغامات،برعکسکےBriarہے۔کرتااستعمالبلوٹوتھلئےکےبھیجنےپیغامجوہےایپمیسجنگ

Bridgefyکنندهوصولمطلوبہ(صرفہیںکرسکتےسفرکافاصلےطویلسےمددکیورکنیٹمیشکےصارفین
،ہےفقدانکاخصوصیاتکیبالگاورفورم،گروپسنجیکےBriarپاسکےBridgefyہے)۔سکتاپڑھمیسجہی

بھیجپیغامکوصارفین7Bridgefyموجودمیںحدودآپذریعےکےجسہےموجودموڈبراڈکاسٹمیںاسلیکن
سکتے ہیں ، جنہیں آپ کے رابطے ہونے کی ضرورت نہیں ہے (براڈکاسٹ پیغامات ضرورت کے مطابق انکرپٹد نہیں

ہیں)۔

لہذا،کرتےنہیںانحصارپرانٹرنیٹاورہیںجاتےبھیجےپرورکسنیٹسیلمیسجزٹیکسٹ)SMS(ایسایمایس
انٹرنیٹ بند کے دوران بھی کام کرسکتے ہیں۔ تاہم ، ایس ایم ایس بہت غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پر منحصر

WhatsAppجیسیایپس or Signalایسایمایس،برخالفکےend-to-endمطلبکااسہے۔ہوتانہیںانکرپٹد
یہ ہے کہ ٹیکسٹ پیغامات (اور ان کا میٹا ڈیٹا) حکومتوں اور موبائل کیریئر کے ذریعہ پڑھا  جاسکتا ہیں ، یا ہیکرز کے

ذریعہ روکا جاسکتا ہے۔ ایس ایم ایس کی "جعل سازی" بھی کی جاسکتی ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنے والے
کسی دوسرے صارف کی نقالی شکل میں ان کی ایڈریس کی معلومات میں ہیرا پھیری کرسکتا ہے۔

end-to-endجوہےایپایکSilence،توپڑےضرورتکیکرنےاستعمال)SMS(ایسایمایسکوآپاگر
ایس ایم ایس پیغامات کو انکریپٹ کرتی ہے۔ یہ اوپن سورس ہے اور سگنل انکرپشن پروٹوکول کا استعمال کرتا ہے۔

جب کہ ہم نے خود کوشش نہیں کی ، ہم نے سنا ہے کہ دوسروں نے اسے استعمال کیا ہے۔ بھیجنے والے اور وصول
کننده دونوں کو یہ نصب کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ چابیاں کا تبادلہ کرنے کی ضرورت ہے ۔ چونکہ ایس ایم

بھییہساتھکےSilenceکہتکیہاں،ہیںگزرتےسےسرورزکےکامٹیلیکےآپپرطورالزمیپیغاماتایس
حقیقت ہے کہ آپ ایک انکرپٹڈ میسج بھیج رہے ہیں اور آپ کے میسج کے بارے میں میٹا ڈیٹا ٹیلی کام کمپنی کے لئے

قابل رسائی ہوگا۔

ایک "انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن" کا مطلب اکثر انٹرنیٹ کو بلیک آؤٹ نہیں کرنا ہوتا ، بلکہ مخصوص ویب سائٹ یا سوشل میڈیا
مواد،ایڈریسIP،حکومتیںسےتوسطکے)ISP(پرووائڈرسروسانٹرنیٹہے۔ہوتاروکناکورسائیتکفارمپلیٹ

ہے؟جارہاکیامسدودکوسائٹکسیاگرکہہےنہیںیقینہیں۔کرسکتیبالککوسائٹوںذریعہکےتالشDNSیا
Openجیسےادارے Observatory of Network Interference and Netblocksانٹرنیٹمیںدنیاپوری

میں خلل پڑنے اور سنسرشپ کی نگرانی اور پیمائش کرتے ہیں۔

خوش قسمتی سے ، جب تک کہ آپ کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہو ، جزوی بالکس کے آس پاس جانے کی کوشش
کرنے کے کچھ طریقے موجود ہیں۔ انکرپشن کی طرح ، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ملک میں مسدود بالک

سائٹوں کو جرم قرار دیا جاسکتا ہے۔

نیٹپرائیوٹورچوئلکہہےیہطریقہایککاکرنےنظراندازکوبالکنکمبنیپرمواداورمبنیپر)IP(پیآئی
ProtonVPNجیسے،اینپیوییاورک or TunnelBearجڑذریعےکےاینپیویآپجبکریں۔استعمالکا

جاتے ہیں تو ، آپ کے انٹرنیٹ ٹریفک کو کسی دوسرے مقام پر ، جیسے کسی دوسرے ملک میں ، وی پی این سرور



کے ذریعے خفیہ شده اور راستہ بنایا جاتا ہے ، اس طرح آپ کی آئی ایس پی پر اصل منزل اور اپنے ٹریفک کے مواد
کو چھپایا جاتا ہے۔

VPN
اورلگانےپتہکاروابطVPNیاہیںکرتیعائدپابندیپراستعمالکےVPNحکومتیںکچھکہرکھیںمیںذہنباتیہ

روکنے کی کوشش کرسکتی ہیں۔ قابل اعتبار وی پی این فراہم کننده ، اور ترجیحی طور پر وه ڈیٹا یا الگ ان کو محفوظ
نہ کرنے واال استعمال کرنا بھی ضروری ہے ، کیونکہ فراہم کننده آپ کی انٹرنیٹ کی سرگرمی کو دیکھ سکے گا۔ وی

پی این فراہم کننده کس ملک میں مقیم ہے ، اور ان کے دائره اختیار کی بنیاد پر وه کون سے قانونی عمل کے تابع
ہوسکتے ہیں اس سے آگاه رہیں۔ یہ بھی غور کریں کہ حکومت سے منظور شده وی   پی این واقعتا آپ کے ڈیٹا کی

نگرانی اور معائنہ کرسکتے ہیں۔

DNS servers

پتہIPہندسیترجمہہیںکرتےٹائپمیںbrowserصارفاینجوکاناموںڈومینانسرورز)DNS(ایساینڈی
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نےاردوانطیبرجباعظموزیرترک،میں2014ہے-کرتاکنٹروللئےکےکرنےبندجانکاریاںکچھوهکوجن

اس تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے ترک انتخابات کے دوران ٹویٹر کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ ان پابندیوں کو
فوری طور پر ان کارکنوں نے ناکام بنا دیا جنہوں نے وی پی این استعمال کرنے اور ڈی این ایس سرورز کو تبدیل

کرنے کے طریق کار مرحلہ وار نکات شیر کیے تھے
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DNSآپ،بجائےکےسرورDNSمتبادللۓکےکرنےحاصلپاسآسکےبالکسبیسڈDNSجیسےسرورز

Google Public DNSہیں۔کرسکتےاستعمال

  عام طور پر مسدود کرنے کی عمومی تکنیک کو روکنے کے لئے یہ صرف دو طریقے ہیں۔ مزید گہرائی سے متعلق
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