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 The Youth Parliament of Pakistan met in 

the Margalla Hotel Hall, Islamabad at 9.30 am 

in the morning with Madam Deputy Speaker (Ms. 

Kashmala Khan Durrani) in the Chair. 

 

------------------- 

Recitation from the Holy Quran 

-------------------- 

 
 Madam Deputy Speaker: ۔جزاک اهللا  The first 
item on the Agenda today is a Resolution by 
Mr. Allah Ditta Tahir.  
 Mr. Allah Ditta Tahir: Thank you, Madam 
Deputy Speaker, I move the following 
resolution that “This House is of the opinion 
that media usually creates and promotes the 
situation of unrest in Pakistani society by 
highlighting the negative aspects and 
suppressing the positive activities of 
Government and society. The legislative 
control may also be extended towards the 
private media”.  

 
  بات ں میtone لوگ ميزبان کس ہ وہ کںیہ ےتهآپ ديک

 ه ساتے کٹ گورمننں میtone اور کس ںیہ  ےوتہ ہےکرر
 ہ وہ کہےوتا ہا ہ؟ ايسا لگ رںیہ ےوتہ ہےبات کر ر

  ہ اور وںیہ ٹهے بیںيا میڈشايد کوئی ان
politiciansں باتیہ وہ کںیہ ہے بات کر رے کو ايس 
 black mailing اور حمض ںیہی ہو رہ خالف ےپاکستان ک



 yellow بعد ےيا کی آزادی کڈمی ہے۔ی ہکی چل ر
journalism fully promote ں پاکستان میہےوئی ہ 

 خاص کر کوئی مب ہےوجاتا ہ problemاور جب کوئی 
وا، جب چيف ہ ہ واقعں کراچی میے يا جيسہےواہ ہماکهد
يا پر ڈ میbloodshed پر ںاہ تو وے۔س کراچی گئٹجس
 علم ہ کو شايد یںيا والوڈ تو میہے۔ا ہايا جا رهدک
 ہ اگر وہ کںیہ ےوتہی ه بے لوگ ايسه کچہ کہے ںیہن

bloodshed کو ں لوگوے تو کمزور دل کںیہ ےته  ديک 
 Government should تو ہے۔ سکتا ڑی په بہدل کا دور

take measures to control these things  اگر 
 ںیہ نے اس کو لوگ صرف اس لئہےيلی ويژن ٹپاکستان 

وکر ہ  totally screeningر صرف  اس پہ کںیہ ےتهديک
 جو جيو پر ہ کے گںوہ ےتهی ديکه بہ  آپ یہے۔ی ہآ ر

ماری ہ، ہےی ہ پر آ رںيلی ويژنوٹ ےيا دوسر
 ہ، کتنا وںیہ ہے بول رہ خالف کتنا وےی کٹسوسائ

negative aspects نگا ہرول مٹ اگر پں۔یہ ے کو کرت
 وتیہی خرب لگی ڑه اتنی بں تو اخبار میہےو جاتا ہ

 تو خرب يا ہےوتا ہی ه سستا بے روپ5 اگر کسی دن ہے۔
ی سی خرب ٹوه يا بالکل چہے ںیہی نہ ملتی ںمیہتو 

 تو ہ کوئی ايک بندں تو اس میہے ٹ گورمننہے۔ملتی 
 پر ںوہ خمتلف لوگ خمتلف جگہے۔وتا ہا ہ کر رںیہکام ن

 تو اس کو ہےوتی ہ mistakeی سی ڑوه تںیہ کں۔یہ ےوتہ
 اور اگر کوئی ہےوا ہ کيا  highlightاتنا 

positive activityہے۔ ںیہی نہ تو اس کا نام ہے  
 انتشار ں ملک میہ وہ کے اس کےيا کو جبائڈمی
يا کو عوام ڈ میں۔کریactivities اسی ہ اور وےيالئهپ

 ے ذريعےيا کڈ تو میہے کرتی  likeجب اتنا 
 ںکریpromote ايجوکيشن کو ہ کےیہ چاہ کو یٹگورمنن

 Health کو ںم لوگوہی ہ ے ذريعےيا کڈاور می
awareness م ہ ے ذريعےيا کڈ اور میں دیpeace 
promotionو ہی ه بہماکهم  اگر کوئی دہ ہ ناکں کری

 جو self created خود ےلہم پہی هتو اس کو ب



 ہےا ره دکpicturesر پر بناکر ايسی ايسی ٹکمپيو
  اشتعال پسندی  پر اتر آےی سہ ےلہ عوام پہ کںوہ

 ہ کے اس کے جبائےيا نڈ میہ ايک اور بات کں۔جائی
 ں پاکستان میے۔ کيا جائpromoteپاکستانی کلچر کو 

يا ڈين کلچر کو میڈ انہ کہےايت افسوس کی بات ہن
promoteدرخواست ہ ميری یے سٹ تو گورمننہے۔ا ہ کر ر 

، ںیہunregistered جو ںیہ چنلز ٹ جو پرائيویہ کہے
  ے کيا جائregisterان کو  ںیہيشنز ٹيو سڈ ریهکچ

رول ٹی کنه اوپر بے ان کںیہی ه بregisteredاور 
 ے لہ حصں می positive activities ہ وہ کےا جائهرک

، ہےی ه کرنا بhighlight کو ں چيزو no doubtاور 
facts and figures  کو highlight ہےی ه کرنا ب 

 عوام ے جس سہ کے کيا جائہ نں می toneليکن اس 
 کی فضا  unrest ں اور ملک میںعال کی طرف آئیاشت

 .Thank you  ۔وہپيدا 
  ۔ جی نياز صاحب:ی سپيکرٹپڈ ہحمرتم 
 اس هےر صاحب مجہ طاہ دتہ الل:جناب نياز مصطفٰی 

 اس پر ہے T.V جو سرکاری ہ کے گںبات کا جواب دی
 ؟ہےا جاتا هکس حد تک پاکستانی کلچر کا خيال رک

 Madam Deputy Speaker: Niaz sahib, you will 
get your chance to speak. Honourable Ahmed 
Javed.  

 ہ۔ی سپيکر صاحبٹپڈ جناب ہ شکری:جناب امحد جاويد 
 کر ںیہ نdoubtم ہ کو intention کی resolutionاس 
اس کا  و ليکنہی ہ intention positive شايدے۔سکت
 ں کریdefinitely doubtم ہ اس کو ہے letterجو 

 ہ کا کGreen Party ہے خيال ہمارا یہ  ہ، کيونکےگ
  positiveوريت کااور  ايک ہيا کی آزادی جمڈمی

وريت ہ بغير جمے اور اس کہےلو ہم پہت اہنظام کا ب
 پاکستان ہا که تک ديکےت عرصہ بےم نہ ۔ چل سکتیںیہن
ا گيا ه رکڑےکهيا کو جڈ میے سے اندر جس طريقےک

 کيا ٹارگٹی آزادی کو يا کڈ میے سےاور جس طريق
 ہے رهم ديکہ اور آج ہےائی افسوسناک ہ انتہگيا و



 پر اس طرح ںاہ جں می Youth Parliament اس ہ کںیہ
ی اس ه پر بںاہ یهے تہے کر رexpect ںیہم نہکی چيز 

 curbيا کو ڈ  جس میں۔یہی ہ کی جا رںطرح کی باتی
 ہو کہ، ان کو شايد پتا ںیہ ہے بات کر رہ کی یےکرن
و ہ surrender sign ں میہاکڈه کو جب 1971 دمسرب 17

ی ه الئن تڈیہائمز کی ٹ پاکستان ےا تو صبح کهچکا ت
 We are in ہا کهاور جنرل يحيٰی کا بيان ت

complete control of the situation and there 
is no threat to sovereignty of this country. 

 ہے رہ النا چاہبار دوں اسی چيز کو کيوےر سهم پہآج 
 ہ النا چاںر کيوهم پہ کو ں ايک آمر کی پاليسيوں۔یہ
 کی impose جب ايمرجنسی ہا که ديکےم نہ ں۔یہ ہےر

يا کو ڈ میٹارگٹال ہ پے تو سب سںگئی پاکستان می
 ٹارگٹيا کی آزادی کو ڈ میےلہ پے سب س۔کيا گيا

يا ڈ میے۔ الئی جا سکںیہ نے بات سامنہ یہکيا گيا تاک
 ں چيزیnegative ہ وہ کہے تک بات ںاہول کی جکی ر

propagateں اس ملک میںیہ ہے کر ر negativeں چيزی 
 اس ملک ہے۔ا ہ کر رpropagateيا ڈ تو میںیہی ہو رہ

يا ڈ جس کو میہےی ہ چل ر insurgency ايک ںمی
propagateں اس میہے۔ا ہ کر ر politicians  کا رول 
doubtful يا ڈ جس کو  میہےpropagateہ یہے۔ا ہ کر ر 

 ں۔یہی ہ بنائی جا رے جو خود سںیہ ںیہ نںايسی باتی
م ہ ں۔یہ ں جو اس ملک کی حقيقتیںیہ ں باتیہ وہی

رز کی ڈ لیےمارہ ہ کہے کرنی accept چيز ہ کو یںلوگو
م ہ ے سے کرنhighlight اور ان کو ںیہ ںکمزوريا

actually situation کو improveے کی طرف لے کرن 
 کی فضا ےلہپ30 ے آج سہ دوبارںم کيوہ ں۔یہ ےہجا ر

يا کو ڈر اسی میهم پہ پر ںاہ جںیہ ہے رہ جانا چاںمی
 اور ں ايک چينل پر آ جائیےر سهم پہ ں۔بند کر  دی

 ےر سهم پہ اور ں پر آ جائیں دو اخباروےر سهم پہ
 پر جنرل ايوب ںاہ جں جائیے پر چلsituationاس 

ا اور همال کرتا ت اخبار  differentخان کو ايک 



م ہ ۔اه اخبار مال کرتا تdifferentعوام کو ايک 
 آج ہے۔ 2009 آج ں۔یہ ہےرا رہ دہ دوبارں باتیہ یںکيو
 ےم نہ اور ہے 2009 ں سال کی اپنی تاريخ می 63
 pleaseاس چيز کو !  جناب سپيکر۔اه سيکںیہی نه بهکچ
 repeat ہ دوبارں میے کی طرف سGreen Partyماری ہ

 ے کرتoppose کو Motionم اس ہ ہ گا کںوہچاکرنا 
  ں۔یہ

 Madam Deputy Speaker: Honourable Raheel 
Niazi.  

ائی کافی ه تو جاويد بے ويس:جناب راحيل نيازی 
 ںاہ یں میں۔یہ ےنچا چکہ پےحد تک ميری بات کو آگ

يا ڈ گا میںوہ دينا چاsuggestionی سی ٹوه ايک چےس
 تو پاکستان کا کلچر ےئا جاه اب ديکے۔ سے حوالےک

 ے ليکن بد قسمتی سہے پيارا کلچر ےدنيا کا سب س
يا ڈ کام میہ یں۔یہ ہے کر پا رںیہ نpromoteم اس کو ہ

يا ڈم انہ اگر ہے۔ کر سکتا performی طرح ه اچےسب س
 ڑهیڈ ٹےنهر چينل پر تقريبًا گہ ے تو ان کںیهکو ديک

 ہےچلتی  documentaryی سی ٹوه بعد ايک چےک
amazing Indiaخمتلف جو ےيا کڈ انں، جس میے نام س 

positive aspects ان کو ںیہ promote ہے۔ کيا جاتا 
 تو مليشيا کا ں لیهم مليشيا کو اگر ديکہاسی طرح 

 Malaysia is truly ہ کہے چلتا advertisementايک 
Asiaے اس کں اس می positive aspectsے کو سامن 

 جو پاکستانی ں خيال میے اسی طرح ميرہے۔اليا جاتا 
ا ہو رہ غلط هت کچہ پر بںاہ جہ کہےيک ٹه ہ یہے۔يا ڈمی
 ہے۔ا ہو رہ positiveا سا ڑوه جو ت,I think تو ہے

ی ه بںیہ، انںیہ assets پاس ےمارہ کلچرل، ےمارہجو 
ی ه بںیہيا انڈ اور میے کيا جائpromoteا سا ڑوهت

اور  ہے strongمارا  کلچر اتنا ۔ہ تاے الئےسامن
 positive ےم اپنہ ہ کہے ہروسه خود پر اتنا بںمیہ

aspectsاور ںیہ ے ال سکتےيا پر سامنڈی میهی به اب 



 پاکستان بنيادی طورپر ايک ہ کںیہ ے کر سکتshowم ہ
culturally strong ہے۔ ملک Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: I don’t have the 
list from the Blue Party. Honourable Mohsin 
Saeed. 

ر ہ!  جناب۔ جناب سپيکرہ شکری:جناب حمسن سعيد 
 ں اقتدار میںی قوتیه جو بہے۔ی ہ کوشش رہحکومت کی ی

 پابند سالسل ہ زيادے سہيا کو زيادڈ میہ کںیہوتی ہ
، ے لئے کےپانه کو چں کرتوتوہ سياے اپنے۔کيا جائ
 اور ے سںوڈتکنہه خمتلف ہ کہےوتی ہ کوشش ہان کی ی

 ے يا قانون سازی کرکے سںلف غير قانونی طريقوخمت
 ے۔ پابند سالسل کيا جائہ زيادے سہ زيادہيا کو وڈمی

 جو ہے ہيا تو ايک آئينڈ میہ گا کںوہ کہ یںمی! جناب
 ہی وہ وںیہ ے جو آپ کرتہے۔اتا ه دکہرہآپ کو اپنا چ

 ۔تاہ کںیہ نه تو کچے پاس سے اپنہ وہے۔اتا هآپ کو دک
 تو ے۔ گں گا جو آپ کریےکو بتائی آپ ہيا تو وڈمی
م ترين ہوريت کا ايک اہ جمہ یہےيا ڈ جو آزاد میہی
 اس کا ںیہ عوام کی طرف جو معلومات جاتی ہے۔ ہحص

 ںوہ کہ یں باقی میہے۔ی ہيا ڈ میہ یہايک بنيادی ذريع
 ے راحيل نہ، جيساکہے پاکستان کی جو ثقافت ہگا ک

 ہ وہےيا ڈیمارا جو مہ ہے۔ترين ثقافت ہ بہ یہا کہک
 جس طرح ہےا ہ کر رںیہ ن tackleپوری طرح اس کو 

 ہے imageا ه اور پاکستان کا جو ايک اچےیہکرنا چا
 ہ زيادے سہ زيادے لئے کے النے سامنے دنيا کہو
 ہ۔ شکری۔ گاڑےيا کو کام کرنا پڈماری میہ

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Sufian Ahmed Bajar.  

ی سپيکر ٹپڈ ہ حمرتمہ شکری:ب سفيان امحد جبارجنا 
يا کو ڈ آج میہ گا کںوہنا چاہ کہ اس پر یں میہ۔صاحب

 ايک طرف ان ہے۔ کا سامنا situationايک عجيب سی 
 ے کرتfavor اپوزيشن کی ہ یہ کہےتی ہ کٹکو گورمنن

 ے بتاتہ کو زيادview point ے اور اپوزيشن کںیہ
 ہ یہ کہےتی ہ اکثر کہو دوسری طرف جو اپوزيشن ں۔یہ



 ےتہر طالبان که پں۔یہ ہے البنگ کر رے لئےکسی اور ک
 ں ملک میہ يعنی کں۔یہ ےوئہ ے خالف لگے اسالم کہ کںیہ

يا پر تنقيد ڈ جو اس وقت میہے ںیہايسا کوئی گروپ ن
 western جو ے ان کںیہ کہ نںیہ کہو کہا ہ کر رہن

interests ان کو صحيح ںیہ projectہے۔ی ہ ر کرںیہ ن 
 ں میے اس کی طرف سہے liberal partyتو ميری جو 

 ںوہ کرتا completely condemn کو Resolutionاس 
 ه ساتے کGreen Party ں میfavor اس کی ںاور می

 ہ وmanifesto کا صحيح liberal party ہ گا کںجاؤ
 آپ ۔ آزادہے ںیہ يا نہےيا يا تو آزاد ڈ میہ کہے ہی

 ہ کںیہ ے سکتے لے ايسlegislative measuresکونسی 
 کر createيا کسی طرح ڈ آپ اپنی مرضی کا میےجيس
 ںیہيا فورس جب تک نڈ ايک میں اور پوری دنيا میںدی
 آپ ۔ گیے ملںیہ نprojectionوگا آپ کو صحيح ہ

positive changesاگر ہ کںوہتا ہ کں اب میں۔یه ديک 
 ہ  یںیہ ےوئہ restoreوتا تو ججز جو ہ ہيا نڈ میہی

ی کی ہيا ڈ اور صرف میےوتہ ہ نrestoreساری زندگی 
 ےت سہوئی اور بہ mobilize جو عوام اتنی ے سہوج

social issues ے اور دوسرںیہ issues جس پر ںیہ 
 ہ کيونکہے آتی mobilization ايک دم ںعوام می

 ںیہ ےتہ چاں آپ کيوہے۔ کرتا  portrayيا اس کو ڈمی
 ےتہنا چاه ديکںیہگر لوگ ن اں۔یهی ديکہ PTV لوگ ہک

 ہ وہے۔ کی مرضی ں لوگوہ یے۔تہنا چاه ديکںیہ نہتو و
 ںیہ اور کيا نںیہ ےتہنا چاه کيا ديکہ کں کریہفيصل
 جيو ہ کہے اگر کسی کو اعرتاض ں۔یہ ےتہنا چاهديک

 .He can switch the channel؟ ہےاتا هنيوز کيا دک
کن آپ   گا ليهے ديکںیہ نہ تو وں چينل بند کر دیہو

in a free country, liberal country, 21 
centuryہ کسی پر  یے کيسں می imposeںیہ ے کر سکت 

 Health and Education اور ںیهی ديکہ PTV جی آپ ہک
 ہےيا کا کام ڈ میہ یں۔یه سيکےر چيز اسی سہی اور هب

free and fair reportingه کچ ethical issues  و ہ



 ہ عليحدہ وں۔یہ آتی ے کيسںچيزی ں اس میہ کںیہ ےسکت
debate ہے that is not journalism. تک ںاہ ج 

reporting ی ڑ بہ وں خيال میے ميرہے کی باتfree 
and fair ےرپور طريقه کو بے عوامی رائہ اور وہے 

 اور Green Party ں تو میہے کرتی represent ےس
 اس ےوئہ ے جاته ساتے ممربز کےت سہ بےاپن

Resolution کو condemnاس کی ں گا اور میں کرو 
  ہ۔ شکری۔ گاںخمالفت کرو

  ۔ جی عثمان صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
 ںاہ یہ۔م سپيکر صاحبڈ میہ شکری:جناب عثمان علی 

 اس ہے۔ا ہ کيا جا رconfuseيا کی آزادی کو ڈپر می
 Legislative ه۔ ساتے کlegislative control ےمارہ

controlيا کو ڈ میہا کوگہ ہ کا مطلب ی
responsibilityه ساتے ک behave  ہ ی۔وگاہ کرنا 
sensationalismہ  یںیہ ہے رے کو جو فروغ د 

acceptableےمارہ ہے۔ ںیہ ن National interestں می 
 ايک ہےی ہو رہ جو جيو کی بات ۔وگاہيا کو جانا ڈمی

 اس popular مگر ہے popular channel ہتو جيو اگرچ
 ہے۔ا ہ رے کو فروغ دsensationalism ہ وہ کہے ےلئ

 کی reporting ں اس میں لیهآپ دی نيوز اخبار ديک
 ے چپکائfront pages کاملز ے اپنے نںوہ انےجبائ

 reporting Newsيا کا کام ڈ میہ اگرچں۔یہ ےوتہ ےوئہ
 ہ یہ تو اس کی جگں۔یہ ہے کر رNews create ہ مگر وہے

mushroom growth بان کی اس کی  طالہےی ہو رہ جو
mainان کو اس طرح ہ کہےی ہی یه بہ وج portray کيا 
 ے بنrole model ے لئے کں لوگوہ وہ کہےا ہجا ر

 ں۔یہ ےوئہ
It should not be confused with the freedom of 
the media. We fully support the freedom of 
media but it should behave responsibly.  

 گا ے کرdecide کون ہ ی:امحد جبارجناب سفيان 
 ہ یں۔یہ ںیہ اور کيا نںیہ sensational News کيا ہک

 ے۔ گں کریںیہآپ تو ن



 تشريف Please!  سفيان صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
 .Honourable Gul Bano  ں۔یهرک

 ہ یہ۔ سپيکر صاحبہ، حمرتمہ شکری: گل بانوہحمرتم 
Resolution overall ں  میه مسجه تو کچےی جائه ديک 

 ے کی بات کی جائ roleيا کی ڈ تک میںاہ جہے۔آتی 
 ں دور میے آج کہ کہے ںیہ نdoubt کوئی ںتو اس می

ی ہ ے ذريعےيا کڈ میہ وہےی ہ الئن مل رڈی گائیهجو ب
م ہ فرا tool  ںمیہ ہ جوکہےی ہيا ڈ میہ یہے۔ی ہمل ر
، ں کی پاليسيوٹم گورمننہ ے ذريعے جس کہےا ہکر ر
 ں ان ساری چيزوactions پروگرام اور ےک ٹگورمنن

! ہ  قابل قدر سپيکر صاحبں۔یہ ےوئہ هےپر نظر رک
 ہےيا کا رول ايک طرح کا ايک آئينی کی طرح ڈمی
 ںمیہ ےی کٹماری سوسائہ ےرہ چے سارہ وںمیہ ہجوک
 ہےی ہيا ڈ میہ یں۔یہ ےوئہ ےپه چےم سہ جو ہےاتا هدک

ا اصل کردار وريت کہ جمہی بتايا که بہ یںمیہ ےجس ن
م سب ہ کر آج ه اور اس کردار کو مسجہےوتا ہکيا 

Youth Parliamentجس ہےی ہيا ڈ میہ یں۔یہ موجود ں می 
 مدد دی ں میےنه رول کو مسجے کjudiciary ںمیہ ےن
 ملک ے اپن independent judiciaryم ہ اور آج ہے
 بات ںاہ کی ج Culture invasion ں۔یہ ہے ره ديکںمی
ت ہ بں ملک میےمارہ  western culture  توہےوتی ہ

 ںیہ نstop ےم اسہ ہے۔ا ہتا جا رڑه به ساتےتيزی ک
 کلچر ےم اپنہ ہ کہے ہمارا کام تو یہ ں۔یہ ےکر سکت

 کو جس کا social values اپنی ں۔ کریpromoteکو 
م ہ کو valuesی ان ه بںیہ کہے ںیہ ن parallelکوئی 

promoteےيا کڈ میہے  ايک طرف جب بات آتیں۔ کری 
negative role ںاہ یں کی تو می mention کرنا 

 prominent هس کچڈ اورانARY آپ جيو، ہ گی کںوہچا
channels ں کی طرف آئیے آپ ذرا نيچں۔یه ديکہ کو ن 

 ں می Rural areas جو ںیهان چينلز کی طرف ديک
reportingہ کسی قسم کی تنخواںیہ تو انںیہ ے کرت 

 کر ے لئے کsocial work صرف ہو ہے۔ دی جاتی ںیہن



 ہ وہ کہےوتی ہی ه بہ یہ اس کی ايک وجں۔یہ ےوتہ ہےر
ا ہم کر رہی فراٹ آپ کو سيکورےخود کو يعنی اپن

 اپنا ايک مقام ےوئےہتہ رںی میٹ اس سوسائہے۔وتا ہ
 متام ںیہ Organizations جو ہے۔وتا ہا ہبنا ر

organizations ان کو ہ کےیہونی چاہ کی بات 
ی ملنی ٹی اور جاب سيکورٹ، الئف سيکورںیہواتنخ
 ے۔یہونی چاہريننگ ٹ اور ان کی ےیہچا

Organizations کس ہ کےیہنی چاه نظر رکںمیہ پر 
 ے اور کنتہےا ہو رہ پر کام ںاہ وے سےطريق

transparency؟  ہےا ہو رہ کام ے سThank you.  
  ۔ صاحبہ جی اهللا دت:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
 بتانا ں میہ سپيکر صاحبہ حمرتم:رہطا ہجناب اهللا دت 
 we are a liberal ہ کو کGreen Party ںوہتا ہچا

party م ہ اورfreedom of media کو supportے کرت 
يا کی آزادی کو سلب ڈ میہا کہ کںیہ نہ یےم نہ ں۔یہ

م ہ ہے۔ا ہ خالف بول رےيا کی آزادی کڈر کوئی میہ ۔کرو
 ليکن جو ںیہ ے کرتsupportيا کی آزادی کی ڈمی

negative role play  م تو اس کی طرف آ ہ ہےا ہو رہ
  ے۔ گںیه لوگ مسجہ اگر یںیہ ہےر

 ۔ جی اسام صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
): قائد حزب اختالف (صام رمحانیيجناب حممد ا 
 ہ پر ايک چيز بتانا چاںاہ یںمی! ہ سپيکر صاحبہحمرتم
 بتايا ے شايد جس طرح امحد جاويد صاحب نہ کںوہا ہر
 May ۔وہ صحيح ں میResolution ان کی نيت اس ہ کہے

be it need a little rephrasing. پر ںاہ یہ کيونک 
 usually creates andيا ڈ میہ کہےوا ہا هلک

promotes. ہيا نڈ می create ہ اور نہےی ہ کر ر 
promote آپ کو ہ وہےی ہ کر ر actual pictures  

 If there can be a change in the ہے۔ی ہا رهدک
wording of the Resolution we can  have a 

further healthy debate on it. وا ہا ه پر لکںاہی
 The legislative controls may also be ہ کہے

extended towards the Private media.  تو PEMRA 



 Resolution ہ صاحب یہ  اگر اهللا دتہے۔ی ہی تو کر رہی
  wording change يا اس کی ں کر دیexplain ہدوبار
   ں۔کر دی

Madam Deputy Speaker: He has already 
explained what he means by that and it is up 
to him and his party, if they want to change 
the Resolution, they can come up with an 
amended one. Yes, Waqar Sahib.  

 ںوہنا چاہ کںمی!  سپيکرہ حمرتم: وقار نيئرجناب
 we are the first generation of this ہگا ک

country which has not been as exposed to PTV 
as a previous generation.ہ یںمیہی ہ ے اور جيس 

freedom  ہ کہے پتا چال ںمیہا سا ڑوه تو تہے مال 
 and we are scared andہےوتی ہ کيا powerيا کی ڈمی

all we want to do back again is, put a few 
chains back on the media. I think,ا ايک ڑ بہ ی

condemnable attitude ہے specially coming from 
the Blue Party.ی ، ه اگر آپ کسی کو بہ کيونک

 تو اس ںیہ ے کی اجازت ديتے کرنcurtailيا کو ڈمی
curtailment کا extent اس کی nature  اور اس کی 

وتی ہ entirely dependant  ہ وںیہ  intentionsجو 
 تو اگر آپ ۔ اوپرے کgovernment of the day  ہے

 ے دlegal protectionی اس طرح کا ايک هکسی کو ب
 ہ تو وthey can manipulate the media ہ کے گںدی
 government of the time is going to try andر ہ

tear the media to its own needs.ے تو اس لئ 
 this is a very condemnableں خيال میےمير

measure from the liberal party that they want 
to move a Resolution that wants to curtail 
any aspect of freedom of speech especially of 

the media. Thank you. 
Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Maria Ishaq.  
Ms. Maria Ishaq: Thank you, Madam Speaker.  



 ں میے بارے اس کں میہے اليا گيا  Resolutionجو 
 ايک ےلہ پہ عرصه کچہ گی کںوہصرف ايک مثال دينا چا

 ہی که چلی تbreaking News اوپر ايک ےلوکل چينل ک
 بعد ے کٹ من30 ےس ک اہ۔ مب کی افواں میے عالقںفال
 مب کی ں میے عالقں فالہ کہےی ہ چل رہی افواہی وهر بهپ

 ے کTV ںیہ ےر آتٹ بعد ايک رپورےر اس که پہ۔افوا
 ں پر گيا اور میںاہ وں میہ کںیہ ےتہ کہاوپر اور و

 مقامی جو ے کںاہ بعد وے اس کہے۔ سنی ہ افواہ یےن
زر  گٹہنه  ايک گہے۔ خيال ہ ان کا یںیہ ے والےنہر

 بات صرف ۔و سکیہ ںیہگيا ليکن اس مب کی تصديق ن
 هے تںیہ مب نہ وہ پتا چال کں بعد میہ کہےاتنی سی 

 جو ہ ی۔اها تهٹر پڈ گيس سلينں میے پر اس عالقںاہو
 ے اس طرح س sensation ايک ےايک لفظ آيا مب اس ن

ا سا ڑوه تں  ان میهے پر جو لوگ تںاہ وہيالئی کهپ
  explosion پر مب ںاہ اب کںیہ نہ پتہيل گيا کهخوف پ

 ہوگا؟ تو یہ ںیہوگا، کيا نہ کيا ںیہ نہ اب پتہے۔وا ہ
 ہ کںیہ ہے رہہ جو کہ یے سں اس میہے Resolutionجو 

create ايک ہے کرتی unrest Pakistani society, 
that is what it means to me. As an individual 
belonging to a democracy I believe freedom of 
expression, freedom of speech is every one’s 

right. ے چلہ سچائی کا پتںمیہ ہ کہے بالکل حق ںمیہ 
 In the true ہےيا جو ڈ اگر میہ کہے ہليکن بات ی

essence of its words ايک regulator طور پر ے ک 
 for effective check andو ہ tool اور ے آئےسامن

balance of the government and the society. 
 legislative control may ہ کہے پر بات آتی ںاہج

also be extended towards the private media  
يا کو ڈ  میٹ آپ پرائيویہ کہے ںیہ ممکن نہتو شايد ی

fully under controlہ یہ وہے آؤ ليکن جو بات ے ل 
 media should act responsibly. No doubt ہ کہے

media has played a very important role in the 
fast few years.ا هيا ايک وقت آيا تڈی میہ مگر ی



 ڑوه کرنا چ relay ے نں کو لوگوFox musicجس وقت 
 ہے جو  Fox News ہا کها جاتا تہ کہا کيونکهديا ت

 کرتا  propagate اور اس کو ہے صدر بش کا چينل ہو
 ے کے چينلز ايک دوسرےی سارهب پر ںاہ تو اگر یہے۔

 ں بنا لیٹارگٹ کو ں خاص لوگوه يا کچںو جائیہخالف 
 in any case we will not be gettingتو 

reliable information and data. Thank you. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Niaz Mustafa. 

 بات  usuallyم ہ! مڈ می:جناب نياز مصطفٰی 
 کا موقع ےولنه پےلنه کو پ democracy ہ کںیہ ےکرت

 ہی کهی تہ سپيکر بول  رہی حمرتمه ابہ یے۔یہملنا چا
يک کردار ادا ٹه تو ں میں دنوےله پچہےيا جو ڈمی

 ہ بات یہے۔ا ہ اب غلط کردار ادا کر رہےا ہکرتا ر
ی اسی طرح ه بہ؟ وہےيا کو موقع کتنا مال ڈ میہ کہے
 ہستہ جس کو آہے کی طرح newly born baby بالکل ےس
 ہے۔ا ہ رڑه بہ کی طرف و attitude ہ دارانہ ذمہستہآ
 اور ہے آيا ں پاکستان می first time ہيا چونکڈمی

 ے حقوق کے کو ان کں نوجوانو۔قوم کو شعور ديا
 ں ممالک میے دوسرے بتايا اور دنيا کں میےبار

 اندر جو ے والی سياست اور پاکستانی قوم کےونہ
 کردار کا ے ان کںیہ، جو سياستدان ہےی ہست چل رسيا

 کو اور متام ں جس کا سياستدانو۔ لياہتقابلی جائز
beneficiary جو ے  ان ک۔وئیہی تکليف ڑ کو ب 

 ے سارہ وهے جو بدمنا داغ تے اور ان کهےلز تڈسکن
 ہ یہ کے اس س۔وئیہت تکليف ہ تو ان کو بے الئےسامن
 ڈمارا جو ريکارہاور  ہےا ہ آ رں کيوںر پبلک میہبا
 کسی ہےيا کا کام ڈ اب میں۔یہ ہے خراب کر رے اسہے

 ہ وےنچانا جس طرح سہی پہ ےنيوز کو خو خبو ويس
 لگی allegations ےت سہ بں تو اس میہے۔ی ہو رہواقع 

 ہے۔ا ہ کر رہ یں اور فالہےا ہ کر  رہی" جيو "ہ کںیہ
 جو ہے کونسا ايسا نيوز چينل ہ کے بتايا جائهےمج

ين کلچر کو يا کسی ڈکسی بيرونی کلچر کو، کسی ان



 نيوز چينل ہے۔ا ہ کر رpromote ںاہانگليش کلچر کو ی
 کر ہ اور وے کرdeliver نيوز کو ہ وہ کہےکا کام 

 اور ںیہ ے اگر کسی سياستدان پر تنقيد کرتں۔یہ ہےر
 تو لوگ اس ہےا ہو رہ واقعی ہ کںیہ ےمب کی اطالع ديت

 ہشت گردانہی ده اور کسی بںیہ ےو جاتہ alert ےس
 اور گرد و نواح ےتہ رںیہ نں عفلت میےکارروائی س

 اس کو ہنا کہ کہ پر یںاہ اب یں۔یہ ےتہ رےته ديکںمی
curtail ہے۔ ڈہکنهتہ کا ٹ صرف گورمننہ یے۔ کيا جائ 

 کرنا  curtail صرف ہ یہے۔ی ہ کر رٹجس طرح گورمنن
، عوام ںیہ ڈےکنهتہ هے جو اوچہ یےمارہ ہ کںیہ ےتہچا
 ے کرن curb ان کو ے اور خمتلف ذرائع سہے دوری ےس
 ہ نے سامنے کسی طرح عوام کہ یہ کںیہ کار ہ طريقےک

 ه  اور کچ۔وہ ہ خراب نcredibilityماری ہ اور ںآئی
 ايجوکيشن ہ زيادے سب سہ کںوہتا ہ تو کں میہے۔ ںیہن

 ے نں لوگوہے۔وا ہيا بنا ڈی آج کل میہ ہکا ذريع
 نيوز ہ اور آج کل وںیہ دی ڑوهنا چهک ديںفلمی

 ہ ناکے لئے صرف ايجوکيشن کں۔یہ ےتٹهچينلز پر بی
unrest ہ تو وہےوتا ہا ہو رہ ان کو اگر حمسوس 

ی ہو رہ  depression feel ںیہ اگر انے۔ گںیهديک
 ے گںیهين فلم کو ديکڈ  کسی ایہر وه تو پہےوتی ہ

 ںاہ وہک کيونے۔ گںیه جيو کو ديکہ وہ کے اس کےجبائ
 اس ںیہوتی ہ ںشعور کی، اخالق کی اور تعليم کی باتی

ا ها لکڑه ايک پں اسالم آباد میں۔یہ ےته لوگ ديکےلئ
 کی ه جنوبی پنجاب تک اور سندہآدمی کس طرح و

 ےيا کڈ صرف اور صرف میہےنچ سکتا ہ تک پںوٹهگو
 ہ کہے تعليم مل سکتی ےی سہ وهے اور مجے سےذريع

ی کا ٹا آدمی ،کسی يونيورسها لکڑه کا ايک پںاہو
ی اور قائد اعظم ٹپروفيسر، پنجاب يونيورس

 پر کيا issueوا پروفيسر اس ہا ٹه بیںی میٹيونيورس
 ں تو میہے لگتا  unrest ان کو ہ؟ اگر یہےا ہسوچ ر

 ۔ گاے قوم کو شعور آئے کس طرح سہ سوچ سکتا کںیہن
  ہ۔شکری



 ۔ جی ضمير صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
 پر صرف ايک ںاہ یں می:ير امحد ملکجناب ضم 

يا کی آزادی ڈم میہ ہ گا کںوہی سی بات کرنا چاٹوهچ
 ہ مسئلہ وں۔یہ ہے کر رںیہ کی بات نےپر قدغن لگان

 ايک نيوز ں میے معاملے امجل قصاب کےجس طرح ک
 ہ کں بتائیہ یهے مج۔نچ گياہر تک په گےچينل اس ک

 ں قتل میے کںکرنل پرويت معصوم پاکستانيو
involve يا آج تک ڈيا کی میڈا اس کو  انه ت
supportاور ہےا ہ کر ر defend اور اس ہےا ہ کر ر 

يا امجل قصاب ڈمارا میہ ں۔یہ ہے جا رںیہ نںر میه گےک
 national ےر تک چال گيا تو کيا اس سه گےک

interest ۔ لگاںیہچکا نه کو ايک د  
 ۔ جی نياز صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
 ضمير ملک صاحب ،امجل قصاب  :صطفٰیجناب نياز م 

 ے امجل قصاب کں۔یہ ہے بتا رں میے بارے کissue ےک
 ۔ مان لياے آخر کار پاکستانی حکومت نں میےبار

 ہو گئی کہ عزتی ے بے۔و گئہم بدنام ہ ںپوری دنيا می
 ہ اور یہے کروايا ے نںوہ ان۔اهواقعی ان کو پتا ت

 ٹ گورمنن اگر بتا ديا توےيا نڈ میهے۔ تہےچپا ر
  ۔ ايسی پاليسی بنا ليتیےشروع س

  ۔ افسرہ افسان:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
 سب ہ۔ سپيکر صاحبہ حمرتمہ شکری: افسرہ افسانہحمرتم 

يا کو ڈ اگر میہ گی کںوہنا چاہ کہ یں تو میےلہ پےس
 تو ہےا ہا جارہ کfourth pillar of the Stateآج 

 ہ کہے ںیہ وقوف نے عوام اتنی بہے۔ ہاس کی کوئی وج
، کسی ہےا ہ کيا جا رcreateاگر کسی چيز کو 

situation کو createے اسے کرک promote کيا جا 
 اگر ں۔ مان لیے اسہ، تو وہےا ہ اگر کيا جا رہے۔ا ہر
 تو اس کی کوئی ںیہ ہےم اس فورم پر آج بات کر رہ

 اور ہے کيا سچ ہ کہے آج عوام جانتی ہ کيونکہے۔ ہوج
 کرنا اور create کو situation؟ کسی ہے ٹوهکيا ج

ا جب صرف هو سکتا تہ کرنا تب تو promoteاس کو 



PTVاب اگر ہ، کيونکںیہا ليکن اب  نه ايک چينل ت 
يا کا کوئی ايک چينل يا کوئی ايک نيوز پيپر ڈمی

 ے تو اس کہےا ہی ره کر بcreate کو situationکسی 
  cross check اس کو ہ وںیہيا چينلز ڈ میےدوسر
 accountabilityاس کی   ں۔یہ ٹهے بیے لئے کےنکر
 I don’t think ےر سڈ شايد اسی ں۔یہ ٹهے بیے لئےک
 اس چينل کی ہ کيونکہے۔و سکتی ہ create ہک

credibility اس پر defend يا کا جو ڈ میہے۔ کرتی
 النا، ے کو سامنfacts ہ کہے ہ یہ وہےبنيادی مقصد 

ان کی  پر جمبور کرنا اور ےعوام کو سوچن
perception developے وقت گزرے جيسے جيس  ۔ کرنا 

ی ه ابہ کيونکےوتا جائہيا ميچور ڈگا  پاکستانی می
 ہے ہ ايک بات یہے۔ گزرا ںیہ وقت نہاس کو اتنا زياد

  active  ہا زيادڑوهيا کو تڈ شايد پاکستانی میہک
و ہ ضرور ه ساته ساتےوقت ک  ہ جوکہے کی ضرورت ےونہ

 ايک پاکستانی ےلہ پہ عرصهی کچه ابہ گا کيونکےجائ
student ے جس ن world level  پر top  ہے۔ کيا 

 ہے کيا promote ےيا نڈرنيشنل میٹ انےاس
 پاکستانی ے تو اس حلاظ سں۔یہ نےيا نڈپاکستانی می

 کی شايد ضرورت ےونہ  activeا سا ڑوهيا کو تڈمی
 کرنا اور  create کو situation ليکن کسی ہے۔

unrest develop ہ یں ليکن اس میہے۔ کيا جا سکتا 
 ے ايک بات کرن.it is a game of words ہ کہےبات 

 ے کے اور اس کو پيش کرنںیہ ےوتہ ے سو طريقےک
انا ه دک dead body آج کل ں۔یہ ےوتہ ےی سو طريقهب

 ہے۔ ںیہيا کا کام نڈ میہانا یه  دکblood shedاور 
 ںیہيا نڈ می unrest create کو situationايک 
 ےاس  ۔ ديناfacts  صرف ہےيا کا کام ڈ می۔کرتا

exaggerateے تو اس حلاظ سں۔یہ کرنا ن legislative 
controls ہ ليکن یںيیہ چاےونہ legislative 
controlsجو ںیہ ہ و PTV followتو ہےا ہ کر ر I 



don’t think ے ايسہ ک legislative controls 
   .Thank you  ے۔یہ چاےنی لگهيا پر بڈ میٹپرائيوی

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Fawad Zia.  

 ے ميرہ۔ سپيکر صاحبہ حمرتمہ شکری:جناب فواد ضياء 
 عکاسی کر ے نںيوه ساتےجذبات کی کافی حد تک مير

ئی کل تک تو ه بہ گا کںوہنا چاہی کہ بس یں میہے۔دی 
م ہ کر ڑ جوڑ جوهاتہ ے سامنے جس کہا کهيا تڈی میہی

ی ہ اور آج وهے تہے رےلوگ صدر صاحب کو بيانات د
ئی ه بں۔یہ ہے بنا رہم لوگ نشانہ جس کو ہ کہےيا ڈمی
 workوگا تو حکومت کی ہ ںیہ نcriticism جب تک ہک

qualityپاليسی کی ٹ اور گورمنن work quality 
 ہےی ہ اپوزيشن کا تو کام ی۔ گیے آئے سامنےکيس

 اپوزيشن کا رول ادا ےايک طرح سی هيا بڈاور می
 ہ بلکںیہ نں میnegative senseی ه بہ وہےکرتا 

 پر ہر جگہ ہ وہوتا کہ ںیہ پاس اتنا وقت نےحکومت ک
 حاالت ے کراچی کںم لوگ اسی ايوان میہ کل ے۔جا سک

 درخواست کر ےيا سڈم لوگ میہکا جب ذکر آيا تو 
 ہاد زيے سہ زيادہ وہ کےیہيا کو چاڈ میہ کهے تہےر

کا خاص " جيو" اور ے کرportray حاالت کو ےکراچی ک
 ں سنسنی خيز خربیہ یہا گيا کہ کر کےطور پر نام ل

 بتاتا negative impact role ے لئے کےپيدا کرن
 ے کں تو اس سنسنی خيز خربوےن" جيو"ئی ه تو بہے۔

 ے نٹ جب گورمننہگت ليا کهی به بہا وه تہعوض جرمان
  ۔یہ نافذ کرانا چاٹ  اپنی ر کرڑکا دفرت تو" جيو"

 اور جو ہے  vigilanceتو پبلک آج کل جو 
ی کی جو ٹ سول سوسائ۔ آئیsupportرنيشنل ٹان

movement ی اسی ه بہ وے لئے کی آزادی کہی عدلیه ت
 مشرف کی ۔ آئیںی بدولت معرض وجود میہيا کی ڈمی

 اس ۔یہحکومت کم و بيش دس سال اس ملک پر حاوی ر
ی اس هی تہ مغرب کی جو ساری پشت پناے لئےحکومت ک



ی ہيا ڈمارا میہ واال ے کرن image portrayکا صحيح 
 .Thank you, madam Speaker ۔اهت

  ۔ جی تيمور صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
 ہ یںمی! ہم سپيکر صاحبڈ می:جناب تيمور سکندر 

 we have not talked aboutہ گا کںوہواضح کرنا چا
curbing media at all but we are talking about 

over here isا ہ کے نںائيوه بے اپوزيشن کے ميرہک
 .democracy believes in the freedom of mediaہک

True, we also believe in the freedom of 
media.ا ه مگر اگر ديکAmerica which is at the 

moment, the strongest and almost the biggest 
democracy in the world. When there was a 
simple hurricane, then media was banned to 
promote images that were torturing and 

puzzling for the people. اگر ايسی democracies 
believe ہ ک steps should be taken and 

everything should not be brought upon media, 
then I don’t think there is anything wrong in 

this.کو  ٹ جو گورمننںیہوتی ہ ں ايسی باتیه کچ 
puzzle  کو ں اور ايسی خربوںیہکرتی I think ان ہ ک 

 We should ہے۔ ںیہ کوئی بری بات نں میےکو روکن
stand by our government instead of litigating 

their issuesے کی جبائے کرنہ کو گندٹ اور گورمنن 
we should stand by government.يا کو اس ڈ اور می

  ے۔یہچيز کا خيال کرنا چا
  ۔جی فواد ضياء صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
 مثال دی ےی نه ساتے مير:جناب فواد ضياء 

foreign mediaہ گا کںوہنا چاہی که بہ یں تو می۔ کی 
 ے کے جب عراق پر  محلہا که ت foreign media ہی وہی
 negativeی ہ یے نںوہ تو انے گئڈےونڈه ground ےلئ

animation پر ںاہ یہک  بنائی weapon of mass 
destruction غلط کام ہ  تو کيا وں۔یہ ہےو رہ پيدا 

 ہ  یہی که تںیہ ن negative imaging ہ کيا و۔اه تںیہن



  negative ہ  کو ی imaging کی hurricanesخالی 
  ں۔یہ ہے رہہک

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Hamid Hussain.  

 ںاہ ی۔م سپيکرڈ، میہ شکری:جناب حممد حامد حسين
 اور partiality يا کی ڈ میہےی ہو رہپر جو بات 

impartiality آپ کو ں پر  میںاہ یے۔ سے حوالے ک 
 کسی ملک ےر کہ اگر باہ کںوہ ديتا ںدو چار مثالی

 تو اس ہےوتا ہ ہماکها کوئی مب د يہےوتا ہ ہماکه دںمی
 اس کی ہ جايا جاتا کيونکںیہ نںکی جزئيات می

 کر negatively effect کو ے معاشرںیہجزئيات جو 
 آپ کو ں میہے۔وتا ہ ہماکه مب دںیہ اب اگر کہے۔سکتی 

CNN اور BBCآپ کو ں میے بارےنگ کٹ کی رپور 
 people 6 ہ کہےنگ آتی ٹ ان کی رپورں۔وہبتاتا 
killedاور ے جاتےائه دکںیہ نں پاؤے ليکن ان ک 
 تو اس چيز کو ے۔ جاتےائه دکںیہ زمخی بدن نےان ک
 ہ زيادہيا پر وڈ پاکستانی میے کيا جائ avertجتنا 

  ہے۔ا هاچ
 ہے پروگرام آتا ں۔یہ ےتهم ديکہ جو ہ عالوےاس ک
 ں۔یہ ےم سب اميد سہ ہ کے س TV channelور ہايک مش

 اس ے نں میں۔یہ هےروگرام ديک کافی پے اس کے نںمی
 ںیہ نimagery کی ے کسی بندے کMQM آج تک ںمی
ايک " جيو "ہ کںیہ ہے رہہ سب لوگ کہ ی۔یهديک

impartial channel  اسی ايوان ںاہی یه ابهے مجہے۔ 
ائی ه الطاف ب especially کی ے کسی بندے اس کںمی

 ہم پورا ايوان یہ تو ںائیهيو الکر دکڈکی کوئی وی
يا ڈ اس میں میہے۔  impartialيا ڈ میہ کے گں لیمان
 ہے yellow journalism تو ں اس میںوہ چکا ہ رںمی

 ے جو سارں اس میہ کيونکہے۔ا ہاور کافی سارا چل ر
 جو نيوز پيپر ںیہ ے آئے اسی نيوز پيپر سںیہلوگ 

 ں اسی میہے۔ کر ليا گيا  adopt اسی کو ہےری ٹسڈان
، هے تcontact اوپر ے ک، جنهے لوگ تےجو اوپر وال



 ں اور ايجنسيوه ساتےری کٹ انفارميشن سيکرےجن ک
 ايک ايک ں میں۔ی آپ بتائیه ابهے۔ تعلقات ته ساتےک

 کس کس ے نںوہ انہ کںوہ بتا سکتا  contact کا ےبند
 اور کس ہے بليک ملنگ کی ه ساتے کس کس کںدور می
  ں۔یہ ے لوگ اوپر آئہطرح و

 کی ہا عدلیها تہچل ری ه جو ابissueايک اور 
 ہيا نڈ اگر میہ بات کی کے پر کسی نںاہ ی۔آزادی کا

يا " جيو! " جناب واال۔وتیہ ہيشری آزاد نڈوتا تو جوہ
ی ٹيکل پارٹ پولیہ وہےيا چينل جو ڈی میهکوئی ب

 کام ہ اس کو یے۔م چالئہيشری کی مڈ جوہ وہ کہے ںیہن
 کر ے کسی ايک خاص مشن کو لہ وہ کہے ديا ےکس ن

 اور اس کی .Media should be impartial ے۔ چلےگآ
ر چيز کو ہ اس کو ہ کہےوتی ہ الئن ڈاپنی گائی

portray ے کو لے کسی ايک بندہ وہ ناکہےوتا ہ کرنا 
 ٹےنه گ24,24 ے اور پورں کریے اور اس کو آگےآئ

 positive اور ه کچہ عالوے اس کے۔اس کی کوريج کر
aspects هے آپ مج۔اہ کے جس طرح نياز صاحب نںیہ 
 آج کونسا ايجوکيشن پروگرام ںيا میڈ میہ کںبتائی
و ہ مستفيد ہ عوام اور ايک عام بندے جس سہےا ہچل ر
 اور کسی خاص ےيکل کرکٹيکل، پولیٹ سارا پولیے۔سک

 جس کو عوام اس وقت ں۔یہ ے کر چلتے کو لڈےايجن
 ہ وںیہ ےتہ کيش کروانا چاہ، جو وںیہ ےتہنا چاهديک

 yellow اور ساری ںیہ ے جاتڑ پهے پيچےلوگ اس ک
journalism  ے ساری کرتہ وہے اور جو بليک ملنگ 

 ہے جو  self censorship ہ کںوہتا ہ کں میں۔یہ ےتہر
 ۔يا پرڈوئی پاکستانی میہ ںیہ ن develop ی تک ه ابہو

 ے آپ کے لئے اس کہے کا self censorshipجو 
 آپ کو ۔یوتہ ںیہ کی ضرورت نcurbing کی ٹگورمنن

 کی ضرورت ٹ بليک آوےيا کسی اور چينل ک" جيو"
، جو  ان کو ںیہ جو شخصيات ںيا میڈ می۔وتیہ ںیہن

 ه ساتے ک officials ے کٹ ان کو گورمننںیہ ےچالت
legally ی ه ان کو بہ تاکےیہ ملنا چاground 



realityہ کے کا پتا چل policy makingہ وں می 
 جن کو ايک ںیہ ےوتہ pressures ے کونسےکونس

policy makerآج کل جو ايک ہے۔تا ڑ کو سامنا پ 
policy maker تو اس کو ايک ہے جو پاليسی بناتا 

يا ڈ میہ کہےوتا ہی ه بے س pressure mediaا ڑت بہب
 ہےری بات ہ ظاے سہ اس کی وج۔وگاہ کيا outcomeکا 

 کی check کسی ں می۔ کر سکتاںیہ کام ن openly ہو
 اور اس پر کسی باپندی کی بات ںوہا ہر کر ںیہبات ن

 ں۔وہا ہ کر رںیہن
Media should avoid a self censorship of 
Pakistani nationalism to avoid any confusing 
in the whole society. Thank you. 

Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Sama Paras.  

Ms. Sama Paras Abbasi: Thank you, Madam 
Speaker. With a passage of time we have now 
actually realized the power and strength of 
media. Throughout the world, it is a very 
important tool or I must say a weapon too. I 
must point out here that media in Pakistan is 
more dependent than a lot of countries in the 
world and it has no doubt struggled a lot to 
achieve this freedom and I am completely in 
favor of the freedom of media but at the same 
time, I must point that it should be kept in 
mind that our channels should make sure that 
they represent our Pakistani culture. At 
times, I have seen that modernism is confused 
with vulgarity or things like that. If you 
switch or flip around the channels, you see 
like some Punjabi, sorry to say but some 
Punjabi below standard stage shows and 
dances. Don’t you have any check and balance 
on that? You are portraying an mage of 



Pakistan, Islamic Republic of Pakistan and 
then how do you justify this, sorry to say 
but vulgar and below-standard stage dramas. 
Whose upon them where is PEMRA? I don’t see 
them over there.  

Then if you cannot keep a check and 
balance on such a large number of channels 
and if PEMRA is not watching each and every 
channel of Pakistan, we have around 60 
channels I guess, so why were such a lot of 
numbers of license issued. We are strictly 
compromising on quality I see here, what we 
are just seeing that 60 channels, Pakistan 
has more than 60 channels, vow, expression of 
freedom and such a small country and such a 
lot of channels. I don’t say that each and 
every channel is doing like that, a lot of 
channels are providing entertainment, 
infotainment and news but not all of them. 
How many names do you remember? Name them, 
Geo, ARY, ok a lot of them but you cannot 
remember all the 60 channels behaving very 
responsibly and projecting what image of 
Pakistan we want to see. 

I just like to say that I strictly condemn 
the below-standard channels and the things 
that they get on air and I want that a check 
should be on this all. Thank you so much.  

Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Yawar Hayat. 

 ں می۔م سپيکرڈ، میہ شکری:ہجناب ياور حيات شا
 Blue ہ کںوہتا ہ پر ايک بات واضح کر دينا چاںاہی

Partyہميشہ ے ن assert  يا کی آزادی ڈ میہ کہےکيا
 we are not ں اور اس میہےوريت کا حسن ہی جمہ

going to muzzle the media, just ہے بات کر ر 



 جو رول ےیہونا چاہ responsible media ہم کہ ںیہ
 اس  at present scenario ہےا ہ کر رplayيا ڈمی
 اور ےیہ ادا کرنا چاresponsible role  اس کو ںمی

 as a 4 ہے کا جو کردار ادا کرتا mediatorايک 
organ of the State. م تين ہ جبpillar of the 

Stateںیہ ےم بات کرتہ تو ںیہ ے کی بات کرت checks 
and balances هےم چوتہ کی تو organ ے کو کيس 

without any checkم ہ پر ںاہ تو یں۔یہ ے سکتڑوه چ
يا ڈ اور میںیہ ہے کی کر ر responsible mediaبات 
 کر ہ رں میConstitutional paradigm اور legalکو 

  point out کسی خاص چينل کو ں میے۔یہکام کرنا چا
م ہ ARY-1, Express or PTV جيو، ۔ گاں کروںیہن

 Article 19 of the Constitution of ںیہ ےتهديک
Islamic Republic of Pakistan.اس چيز کو ہ جوک 

 خالف کوئی ے ک national interest ہ کہےواضح کرتا 
  گا اورے کرںیہيا نڈبات می

there shall be freedom of the press, subject 
to any restrictions imposed by the Law and 
the interest of the glory of Islam or the 
integrity, security or defense of Pakistan or 
any part thereof, friendly relations with 
foreign States, public order, decency or 
morality, or in relation to contempt of 
court, or incitement to an offence. So, media 

 ہ اندر رے ان کںیہ Constitutional limitsکو جو 
 responsible ہ عالوے اور اس کےیہکر کام کرنا چا

media م ہ کیdemandں۔یہ ے کرت Thank you. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Abdullah Khan Leghari.  

 سب ۔م سپيکرڈ، میہ شکری:جناب عبداهللا خان لغاری 
و ہ consensus developاگر ايوان کی  ےلہ پےس

 Prime Minister sahib ےم نہی ه پر ابںاہ یہکيونک
يجا ه بrephrased Resolutionے سےی اس حوالهکو ب



و تو اس کو ہ ے رائہ ايوان کی متفقہا، اگر یهت
changeہ کے کر ديا جائ  

This House is of the opinion that media 
should avoid selling sensationalism which is 
subject to undermining the national interest. 
PEMRA authority should be respected and 
parameters should not be violated, however 
controversial legislation is subject to 
scrutiny. 
 Madam Deputy Speaker: Consensus from the 
House on that. Ok, carry on.  

 ے سے حوالےيا کڈ می:جناب عبداهللا خان لغاری  
 پر بار بار ںاہ اور یہےی ہ پر کی جا رںاہبات چيت ی

 ہکہےا ہی کيا جا ره بہ یےار اس طرف سہاس بات کا اظ
 ںیہ کی بات نے کرنcurb ے سےيا کو کسی طريقڈمی

 ہےی ہ کی بات کی جا رfreedom اس کی ہےی ہکی جا ر
 ہ وہے جو PTVہ کںیہ ےتہ کہ یہ وهی ساتہ هر ساتهاور پ

 پر اس طرح کی ںاہ وہ کيونکںیہ ے چکڑوهنا چهلوگ ديک
 ںوہ دوسری جگsensationalism ہ کيونک۔ آتیںیہنيوز ن

 اگر ہے۔اہو رہ ںیہ پر نںاہ اور وہےا ہو رہ saleپر 
 norms ےی اپنه کو بPTVی تو هی بات تہايسی 
change هت ساےی وقت که اور اس کو بے گںوہ کرنا 
 15 ں تو اس میہے کی نيوز ٹ من30 اگر ۔وگاہچلنا 

 ںاہ کںاہ کہ وہ کںیہوتی ہ ں خربیں میے بارے کٹمن
 کا ٹ صرف گورمننہ یہ کہے تو ميرا خيال ںیہ ےگئ

view point  ی ہclear دی ں کی ضرورت اس میے کرن 
 ں پاکستان میہر جگہ happy situation اگرہے۔ی ہجا ر

 ںیہ ہے رهم ديکہيد آج جو ر شاهوتی تو پہموجود 
suicide bombing مسائل پاکستان ے سے حوالے ک 

 جو ے سے حوالے کEconomic اور ںیہ موجود ںمی
 اور ے کرتہ نexcessر ه پہ وںیہ ہے رهم ديکہمسائل 

 علم ديا ه کچں میے بارےر اس که کو پںشايد لوگو
 جو ہوگا کہ ںیہی صحيح نهنا بہ کہ تو ی۔ جاتاہی نہ



 national کسی قسم کی ہ وںیہ چينلز ٹویپرائي
interestے واله ساتں اگر میے۔ته رکںیہ کو مدنظر ن 

 attack جو ممبئی ںيا میڈ تو انںممالک کی بات کرو
 شروع کی گئی اور  media war campaign بعد ےک
  international image ايک ے ذريعےيا کڈمی

کستان  شايد پاہ کيا گيا کcreate خالف ےپاکستان ک
 کو region ے اور پورہےا ہ جا رںی غلط مست میہت ہب

destabilizeی اس موقع پر ه تو اس کو ب۔ گاے کر
 کسی ں میےرول کرنٹ کسی حد تک کنےيا نڈ میےمارہ

ولنا ه قطعًا آپ کو بہ ی۔یهم کی تہحد تک مدد فرا
 ں ماضی میے سہ جس کی وجہےيا ڈی میہ یہ کےیہ چاںیہن

 ہ ی۔اه کيا تstrong کو ٹوومنيشری کی مڈ جوےآپ ن
 پر ںکوڑ س۔ ںیہائی ه کں ماریے جس نہےيا ڈی میہو

 ے کںائيوه وکالء بےرز اپنٹ مين اور رپورہکيمر
 کو event ے صرف اس پورں۔یہائی ه کں ماریهسات

coverاور ايک ے  لئے کے کرن impartial 
approach create ہ کے سامنے قوم کے لئے کے کرن 

 ہےا ہ کو دبايا جا رٹيک موومن اے سےکس طريق
 اوپر ے جس کہ کہےيا ڈی میہ وہ یے۔ کی طرف سٹگورمنن

 check and balances ےايک آمر پرويز مشرف صاحب ن
 ايمرجنسی کی ہ کں لگا دیں نام پر اتنی پابندياےک

 جو ۔ اوپر کی گئیےيا کڈ میڑکه دڑال پکہ پںصورت می
وتا ہی ہنا یہی پرويز مشرف صاحب کا کهی چيز آتی تهب
ائی ہ ملک کو ے نںوہ  انںیہ چند اينکرز جو ہا کهت

 ہے بنا ر perception اور ايک غلط ہےوا ہجيک کيا 
 تو ان هے تہے بنا ر perceptionی غلط ہ اگر وں۔یہ

وا؟ ان کو ہ ں کيوہ اتنا اضافں می popularityکی 
 کرنا حکومت decide ہ؟ یںا کيوہراہ اتنا سے نںلوگو

 کرنا عوام کا decide ہ یہے۔ ںیہ وقت نکا کام اس
 اور کس حد ںیہ ہے کس حد تک صحيح جا رہ وہ کہےکام 
 اور کس ہےا ہم کر رہ فراawarenessيا ان کو ڈتک می

  ہے۔ا ہ کر ر right approach create ايک ہحد تک و



 ہ گا کںوہنا چاہ کہ مزيد یں میهی ساتہ هسات 
media commercial base institutions  آپ ہے۔وتا ہ 

 welfare کر آپ ڑ ان کو پکہ کے سکتہہ کںیہ نہقطعًا ی
institutionيا ڈ قطعًا میے لئے اس کں۔ بنا دی

ی ہيا صرف آتا ڈ می۔وتاہ ںیہ نavailable ں میٹمارکی
 ے کيا جائpromote کو commercialism ہ کےاس لئ
 loss Angeles ہے۔وتا ہ ے ايسںر میه دنيا بہکيونک

times  ا ه  ديا گيا تڈکو ايوارbest 
picturization کس ڈ ايوارہ کا اور و picture پر 

ی کی الش ہ ايک عراقی ايک امريکن سپاں جس میہا کهت
 تو کيا ۔اها تہ کر جا رےوا لہتا ٹسیهک پر گڑکو س

 کی بات ے کرن undermine کو  interest امريکن ہی
ئی  کی گںیہ پر ايسی بات نںاہ ليکن و۔یه تںیہن

 اس چيز ہ اندر وےی کٹ ايک ميچور سوسائہ وہکيونک
 ايک ےم نہ ںاہ جہ کهے تہے رہ کرنا چا realizeکو 
stepںاہی اور وهی تهماری غلطی بہايا تو شايد ٹه ا 

 تو ے۔ سےی کيا گيا اس حوالهرائل بٹيا ڈپر ايک می
 ںیہ نfuss news صرف ںنا دنيا میہ کںیہ نہقطعًا ی

 ہےی ه بCNN ں اور دنيا میہےی هب BBC ں دنيا میں۔یہ
 جو ں۔یہ ہےا رهی دکه بdifference of opinionجو 

 تو قطعًا اس ں۔یہ ہےا رهی دکه بpictureايک صحيح 
 کسی قسم ہاگر  ی۔ کرتا ںیہ نagree ں میے سےحوال
 تو اس کو ںیہ ہے کی بات کر رlegislationکی 

defineہ کيونکں کری PEMRA alreadyے اس چيز ک 
 ںیہ ےتہر نکلنا چاہ باے اگر اس سہے۔ defined ےئل

 کر آنا ے کوئی نئی چيز لے سے حوالےيا اس ک
 ايک واضح قسم کی ہ وے سے تو اس حوالںیہ ےتہچا

 .Thank you ں۔یه رکےپاليسی کو سامن
 ۔جی فواد ضياء صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
ی ه ساتے کڈ سائیٹميری گورمنن: جناب فواد ضياء 

 کا specific programme ےک" جيو "ےنحامد صاحب 
 ںیہ ن imagery خالف ے کMQM ں اس میہذکر کيا ک



 ہ گا کںوہيک کرنا چاٹه just ان کو ںتو می۔آتی
  skip ں قسطیہ وے ان سہ کہےوسکتا ہ ہے۔بالکل آتی 

  ں۔وہو گئی ہ
 پر بات کی گئی ںاہ جو کل یہ کہے ہدوسری بات ی

 تو ۔ی لياهکا نام ب الطاف حسين صاحب ے نںوہاور ان
يا جاکر پاکستان ڈ انے نںوہ انہ جو بات کی گئی کہی

 ۔ کيا negative impact portray کا  creationکا 
 ں می۔ی گئیه پر ديکںاہ وےلہ پےی سب سهيو بڈ ویہی

 صرف ہ وہ کںوہتا ہ اس طرف دالنا چاہان کی توج
comedy ا ڑوه تہ عالوے کcapital talk ہ اور جوابد 

 ان کو حاالت ے جن سہ کںیهی ديکه پروگرام بےايس
  ے۔ چل سکہ کا پتہحاضر

 ۔جی تيمور صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی
 ںاہی! م سپيکرڈ می:دریہجناب تيمور سکندر چو

 ہے بات کی ےائی نه بے ايک اپوزيشن کےپر ايک مير
ی ه جب ايمرجنسی لگی تں دور میے پرويز مشرف کہک

 ۔ا کو تنگ کيا گيايڈوا اور میہ curbيا پر ڈتو می
 آيا media boom ں دور میےی کہ انہ کہے ہتو عرض ی

 ے ان س۔يا کو آزادی ملیڈ میں دور میےی کہاور ان
 ںیہ نه تو کچے نںوہ انںیه ت democracies جو ےلہپ

 If at one point he did a ے۔ لئےيا کڈکيا می
mistake, I agreeتو ۔اه تےیہ کرنا چاںیہ ان کو ن 

has he forgotten all he has done for media. 
Thank very much, Madam Speaker.  

  ۔جی انصار صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی
 ه کچںمی! م سپيکرڈ می:جناب انصار حسين

issuesہ یے سے حوالےيا کڈ می۔ گاںوہ پر بولنا چا 
يا کو ڈ میےلہ پے سب سہے۔ Resolutionم ہت اہب

impartial  ےميت سہيا کی اڈ میہ کيونکےیہونا چاہ 
  preciseت ہ بں تو میے۔ سکتںیہی نہو ہم انکاری ہ
 ۔ کیںیہی نہ بات ے پر کسی نWar on terror ۔ گاںوہ

War on terrorےم نہيا کا رول ڈ میں می discuss 



  highlightا سا ڑوه اس پر تں می۔ کياںیہبالکل ن
 war on terror ہا که ديکےم نہ ہ گا کںوہکرنا چا

ی هو، تب بہ suicide bombingی کوئی ه بںاہ جںمی
 ںی فورسز کی خامياٹيا فورًا سيکورڈمارا میہ
 ے اس کہ کهے تےته ديکںیہ نہ ليکن یهے تےتڈونڈه

 ے کی جبائے کرن condemn کو ں والوے کرنهےپيچ
  ۔اه کيا جاتا تٹارگٹی فورسز کو ٹ سيکورہميشہ

Secondlyہ کہ ی war on terrorايک ے لئے ک 
 war ہی اور اب یهی تہائی جا رهمدردی دکہپی هکی چڈه

on terrorبالکل ے ک againstےلہ تو پںیہ ہے بول ر 
س ٹ چيف جسہ کہے ہر دوسری بات یه پے۔ بولںیہ نںکيو

 آيا تو ے کا کيس سامنٹے بیےدری کہافتخار چو
ی کا کيس ٹوگر کی بیڈس ٹ کيا کيا؟ چيف جسےيا نڈمی

اور حاجی پرويز کا جو  کيا کيا؟ ےيا نڈآيا تو می
issue؟ ہےی ہيا کيا کررڈ اس پر میہےا ہ آج کل چل ر
ر ٹاکڈ ہ گا کںوہنا چاہ ايک اور بات کہ عالوےاس ک

 چينل  TV کسی ں میہے۔د مسعود کا جو پروگرام ہشا
 ںوہا ہ رہنا چاہ کہ یں میں۔وہا ہ کر رںیہپر تنقيد ن

 ےن ں میہے۔ بنا ديا  pessimisticی ہت ہ بںمیہ ہک
 سنی ںیہی بات نه کوئی اچں پروگرام میےی ان کهکب

 negative ہميشہ ے۔ اميد کی کرن نظر آئںمیہ ےجس س
  ں۔یہوتی ہ ںباتی

 talk جو ہ گا کںوہنا چاہ کہ یں، میںآخر می
shows ی ٹ ہ کںیہ ےتهم اکثر ديکہ ں ان میںیہ ےوتہ

 ں۔یہ ےوتہ biased ںیہ ےوتہ  hosts جو ےوی چينلز ک
 ے کی کوشش کرتےونسٹه view point اپنا ہبالکل و

 برعکس دنيا چينل پر معين ے پر اس کںاہ یں میں۔یہ
 اس ہے۔ا پروگرام آتا هت اچہ صاحب کا ايک بہپيرزاد

 آپ بالکل ہ کہے ہمطلب ی ے۔یہونا چاہطرح پروگرام 
unbiased کا ڈ سائیںوکر دونوہ view point    لو 

 .Thank you ں۔ی سکیه به سيکه کچےم اس سہ ہتاک



Madam Deputy Speaker: Thank you. I would 
request the Honourable Youth Prime Minister 
to express his views about this Resolution.  

م ڈ، میہشکری): وزير اعظم (جناب امحد علی بابر
 ہےوئی ہ debate جو ں میHouse پر اس ںاہ ی۔سپيکر

 ںیہ نں میcontext ے ک for or against ےيا کڈمی
 diversion, view points ليکن اس کو ے۔یہنا چاهديک
 ہ جناب اللے۔یہنا چاه ديکں می context ے اس کںیہ 
ی تو ان ه پيش کی تResolution ہ جب یےر نہ طاہدت

 هے ايک اچے نںوہی اور انهت واضح تہ بspiritکی 
intent ہ یه ساتے ک Resolution ں جس میہے۔ پيش کی 

م ہ اور ہے liberal party ايک ہی چونکٹماری پارہ
 اور ںیہ  supporters ڑےت بہ بےيا کی آزادی کڈمی

Green partyاس ے ن supportہ وہ کہے کيا ہ کا اعاد 
يا کی ڈ تو میں۔یہ ےتہيا کی آزادی کو چاڈی میهب

 ںیہ ان پر  کںیہ  basic principles جو ےآزادی ک
 پر جو ںاہوتا ليکن یہ ںیہ معلوم نهےی تضاد مجهب

national interestاوپر ے کں اور چند دوسری باتو 
 جن ںیہ جائز ں باتیه کچے سں ان میہےبات کی گئی 

 اور جو ےیہيا کو خيال کرنا چاڈ میں میے بارےک
ی ه اندر بے گی اس کےيا پاليسی اب پيش کی جائڈمی

يا کی آزادی ڈ پر میںاہ جہ کہے کا ذکر ںچند باتو
 پر آپ ںاہ جہے۔اکر بيان کيا گيا ڑه بہت زيادہکو ب

 ہ آپ کو اور زيادںاہ تو وہے طاقت آتی ه ساتےک
responsible  يا ڈ پاکستانی میہے۔وتا ہونا شروع ہ

م ہ ہستہ آہستہ تو آںیہ ےوئہ چند سال ےوئہکو آزاد 
يا اور ڈ چند سال بعد میہ کںیہ ے اميد کرتہلوگ ی

 اس کو ہے ملی یهوگا اور جو آزادی ابہميچور 
 استعمال ے لئے ک national interest ےپاکستان ک
 ه ساتے ک Green Party ے نںم لوگوہ ۔ گاےکيا جائ

  amendا سا ڑوه کو تwordings اس کی ےمشاورت کرک
 تو ے۔و جائہ  strong ذرا  wordings ہ تاکہےکيا 

  ۔ ےنگ کرائی جائٹ اوپر ووے اس کہ گا کںوہ چاںمی



Madam Deputy Speaker: Now, I put the 
Resolution to the House. It has been moved 
that media should avoid sensationalism which 
is subject to undermining of the national 
interest PEMRA authority should be respected 
and the parameters should not be violated, 
however controversial legislation is subject 
to scrutiny.  

 (The Resolution was adopted) 
Madam Deputy Speaker: The second item on 

the Agenda today is again a Resolution by Mr. 
Waqas Aslam Rana and Muhammad Hamid Hussain.  

آپ کی ! م سپيکرڈ می:جناب وقاص اسلم رانا
 I would like to present the ےاجازت س

Resolution before the House. 
Madam Deputy Speaker: Yes, please.  
Mr. Waqas Aslam Rana: O.K. This House 

would like to urge the media, civil society 
and the people of Pakistan to extend complete 
moral support to the Government and armed 
forces of Pakistan in fighting militancy in 
Pakistan.  

  House اس وقت  Resolution ہی! م سپيکرڈمی
 ںوہ ے آپ سب جانتہ کہے ہ کا مقصد یے پيش کرنںمی
 تقرير کی ے رات کو وزير اعظم گيالنی صاحب نہ کےگ

 جو سوات ہے اس چيز کا اعالن کيا ے نںوہ انںجس می
 اور ہے on hold فی احلال ہ وہے agreement ںمی
 ہ آرمی کو یہی اعالن کيا که اس چيز کا بے نںوہان

authorization سوات اور ہ وہ کہے دی گئی ے د 
 ان ں کری operation launch ايک ں میڈمالکن

militants اس ے نںوہ خالف جنے ک agreement کی 
 ملک ےمارہ I think! م سپيکرڈ میہے۔ف ورزی کی خال
 decision ايک ںمیہ جب ہے آ گيا time ايک ںمی

 problem ے کmilitancy اس ےم نہ ہ گا کڑےلينا پ



 peace ں؟  جو سوات میہے کرنا ےکيسtackleکو 
deal  ا خوش آئند ڑ ايک بہوئی وہstep ا اور اس ه ت

وئی ليکن ہ commitment show کی  government ےس
 آيا، ں میںفتوہ ه کچےله پچے سامنےمارہ ہجيساک

 through others news itemsی اور هيا پر بڈمی
alsoے تو صوفی حممد اب اپنہ نہ ک commitments 

keep اس ے طالبان نںی سوات میہ ہ اور نے کر سک 
agreement  کو honour اپنی ے نںوہ ان۔ کيا 
activity مار جاری ٹ لوے نںوہی اور انه جاری رک 

 ے ک Pakistani State ے نںوہ ان۔یهرک
institutions ه اور ان کو کچے کئے اوپر محلے ک 

م ڈ میہے تو ميرا خيال ۔ی کياه ب capture ےلہدن پ
 ہے ہيک فيصلٹه بالکل ہ کا یٹپاکستانی گورمنن! سپيکر
  problemوگی اس ہ کرنی  resolve show ںمیہ ہکيونک

و ہ  settle ہ کہے اب ميرا خيال  debate ہ ی۔ خالفےک
 ہ یہے۔ ںیہ يا نہےماری ہ جنگ ہ یہ کہےچکی 

definitely  جب آپ ايک ہے۔ماری جنگ ہ non state 
actor ه ساتے ک agreement ےی اگر اس سه بے کر ک 

  state ں خيال میےر ميره تو پں کریہ نabide ہو
  ہے۔ ںیہ پاس کوئی اور آپشن نےک

Secondlyںيک اس  می ا relevance ہےی ه بہ ی 
 ہے کر ر discussيا پاليسی کو ڈم آج میہ ہ چونکہک
ی ه بہ یےم نہ ں میResolution اس ے تو اس لئںیہ

aid اگر ہ کہے کيا overall civil society  اور 
 کی ٹ گورمننں خيال میے ميرہ جوک supportيا کی ڈمی

 ںر میوہ الہ کںیه اگر آپ ديکہے۔ ںاس پاليسی می
وئی جس ہ  demonstration ں چوک میGPO ں دنوےلهپچ
 ۔ پيش کیے خالف اپنی رائے طالبان کں لوگوںمی

Overall ں تو  لوگوںیهيا پر ديکڈی اگر آپ میه ب 
 ےک agreement اگر ايک ہ کہےی ہ یopinionکا 

 کو ٹ تو گورمننہےوتی ہباوجود اس کی خالف ورزی 
  دوسری خوش آئند ۔ گیڑے کرنی پ writ showاپنی 



 completely پاکستان آرمی اس وقت ہ کہے ہبات ی
civilian authority ے اور ان کہے تابع ے ک 

order  ے نںوہی انہ پر operation launch  ہے۔ کيا 
 حکومت کا ايک overall  ہ یہ کہےتو ميرا خيال 

 And as the Resolution says we ہے۔  stepا هاچ
should completely support the Government and 

the Army. Thank you.  
Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Hamid Hussain.  
 اس ۔م سپيکرڈ، میہ شکری:جناب حممد حامد حسين

  development جو ے سے حوالےوقت نظام عدل ک
 امن کا گزرا ہ جتنا عرصں میے نتيجےوئی، اس کہ
 اس ہی تاکه ايک پيشکش تےف س حکومت کی طرہا یهت

 ہےو سکتی ہ  development اگر کوئی ں میے عرصےسار
 non ۔یه دی گئی ت concessionامن کی طرف تو ايک 

state actors ا سا ڑوهی تهوا ابہنا ہ کو  تو ک
ambiguity  ه ساتےی ان که ابہو گئی کہ agreement  

 ےط ساری  legal modality ه ساتے ان ک۔اهو گيا تہ
 ان کو ايک ںیہ اور طالبان TNSM جو  ۔یهو گئی تہ

 peace ہ یے س2007 ۔اها خاصا وقت ديا گيا تهاچ
process ں می2009ر هی په ابہے۔ا ہ چل ر ANP کی 

 ے سيکولر نظريات کو قربان کرتے اپنے نٹگورمنن
 ے مگر اس ک۔ کياہدہ معاے لئے کے نظام عدل النےوئہ

 اپنی ضد ے نںوہ انںیہ اور طالبان TNSMباوجود 
 قاضی ے نںوہی انه کبہٹے۔ ںیہ نےرمی سه دہٹاور 
ی دارلقضاء کو اور ه بنا اور کب issueس کو ٹکور
 خالف ان ے کںیہس ٹی دارالدارلقضاء جو چيف جسهکب
 ہ کہے پر موجود ڈی ريکاره بہ یے۔ بيانات آئےک
 ہے دی ہ تشبیه ساتے کو کفر کdemocracy ے نںوہان

 جنرل کونسلر کا ں می1984 ہےود جو  خہ وہحاالنک
 ڑےوهی ته بہ شايد وے تو اس لئهے تےار چکہاليکشن 

 Constitution of Pakistan اسی طرح ے۔وئہت کافر ہب
 تو کافی ۔اهی ان کا ايک بيان آيا ته خالف بے ک



 ے آف پاکستان نٹ بعد گورمننے جس کهےخراب حاالت ت
ی ان سب کو ه اس وقت اور ابہ کہے کيا  resolve ہی

 writ of the ہ کيونکہےختم کرنا ضروری 
Government is the most important.ے ليکن اس ک 

 writ of the ںمیہ اگر ہے  issue جو ايک هسات
Government  پر جو ںاہ وہ عالوے اور اس کہے عزيز 

 جو ہے۔و گئی ہ  alienateت ہ بہ وہےپختون آبادی 
 ںاہ لوگ وه الک5بيًا  اس وقت تقرہےا ہو رہآپريشن 

 اسالم آباد اور ے آپ پورں۔یہ ے نقل مکانی کر گئےس
س ٹ پالے پر جنتںاہ یے تو آپ کںیه ديکںی میڈراولپن

 صوابی، ں میے راستں۔یہ ےوئہ ڑے لوگ پہ ان پر یںیہ
 ے اس پر بںیہ جو زرعی اراضی ںبونير اور شبقدر می

يبًا  تقرےی صورحتال آج سہ یں۔یہ ےوئہ ڑے لوگ پےچار
ی تو ه تںی جب سخت ترين سردياهی ته بےلہ پےينہ م6

 پاکستان آرمی کو جو ۔یهی صورحتال تہی یهاس وقت ب
 ہ یہ کہے ambiguity  ہ وہےاس وقت صورحتال کا سامنا 

 local ںیہ ہے رے اتنا نقصان دںیہلوگ جو 
population  ہ کہے فتوٰی آ جاتا ہی تو یه کب۔ کو 

 ان کو ںیہ ہے رڑ پر لںاہگ و جو لوےپاکستان آرمی ک
 ے اپنہ وہ کيونکہے ديا جا سکتا ںیہ نہيد کا درجہش

 کر ہ اور ان کو تباںیہ ہے رڑ خالف لے کںمسلمانو
 to ں۔یہ ہے  کر رہر بار کو تباه گے ان کں۔یہ ہےر

get the gain in the local support of the 
population, it is very necessity to avoid to 
collateral damage and do the target killing 

و ہ ان کا صفايا ںیہرز ڈ جو طالبان لیے اس سہتاک
 اس کو  local cadre ہے بعد جو ے تو اس کےجائ

tackle  ی گوريال وارفيئر کی ہ اور یہے کرنا آسان
م اس وقت گوريال ہ ہ کيونکہے  tacticی ڑت بہايک ب

 full-fledged ہ یہ کيونکںیہ ہے رڑی لہوار فيئر 
war  م ہ اورںیہی نہ ہےfull-fledged war declare  

 جو دمشن ہ کيونکںیہ ے کر سکتںیہی نه بaffordکرنا 
 ہے۔ اندر موجود ے ملک کہ اور وہے ںیہ نclear ہ وہے



They are dispersed. So, we have to do the 
target killing and avoid the collateral 

damage.آرمی کو ےبعد پاکستان ک ے اس ک support  
ی ه بےيا اور جنتڈ گی اور انشاءاهللا پوری میےی ملهب

ی هڑ که ساتے پاکستان آرمی کہ وںیہ ےحتقيقاتی ادار
  ہ۔ شکری۔وگیہ

Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Abdullah Leghari.  

Mr. Abdullah Khan Leghari: Thank you, 
Madam Speaker.  

 ہ، یہے پيش کی گئی  Resolution پر ںاہ جو یہی
 with a few ليکن ںیہ ے کرت acceptم ہ

reservations of course.کوئی ہدہ جب معاںیه ديک 
 ہ کہے کيا ے نںوہ اور جس کا ذکر انہےکيا جاتا 

 تو ان کو اس ہے۔ا ہ چل ر peace process ے س 2007
 peace ے س2007 ہ کےیہونا چاہ  realizeی هبات پر ب
process ے آپ نںاہ جںاہ ليکن جہےا ہ تو چل ر 

 ںاہ جں۔یہی ه بڑے توے آپ نںاہ وںاہ وںیہ ے کئےدہمعا
 کی ہ پر امريکںاہ وںیہ ے کئں شروع میے آپ نںاہج

intervention پر رمحان ملک کی ںاہ وہے۔وئی ہی ه ب 
intervention ر اس کو ه پے نںوہوئی اور انہی ه ب

ا ہ کں پر غلط قرار ديا اور شروع میںکئی موقعو
 ه ساتےر کڈ کور کمان۔اهی نيک حممد غلط ته کبہگيا ک

 ڑ توںر بعد میهوا اور پہ  agreement کر ان کا ٹهبی
 پر ںاہ اور وے گئںر وزيرستان میهی په کب۔ديا گيا

 ہر امريکه کی کوشش کی، پے کرن agreement ےر سهپ
 اب جس طرح ۔ گياٹوٹر هوئی اور پہ interventionکی 

 خالف ے ان کہ کہے کل  اعالن کيا ےوزير اعظم صاحب ن
م اس ہ، ےئه ديک۔ گیےرپور قسم کی جنگ کی جائهب

 پر صوفی ںاہ وہ کںیہ ے ضرور کرت condemnبات کو 
 ے سے اور جس طريقہےا ہحممد صاحب کا جو کردار ر

 ںیہ ہے جا رے کرت support پر طالبان اپنا ںاہو
 ے لگں میں کی کوششوے پر قبضےک عالق  ايہاورو



 پر ڈی دوسری سائیه بہ ليکن اس بات کا اعادںیہ ےوئہ
 ے لوگ بندوق کہ آخر وہ کہے ہ کيا وجہوگا کہکرنا 

 ں۔یہ ہے جا رے کرت  support gatherی اپنی ه بہعالو
 پر ںاہ وںیہ ے جاتں میے جس عالقہ وہ کہے ہکيا وج

 ہہ اس کی تہے۔تا وتا جاہ ہ بتدريج اضافں میںلوگو
  ہے ہ یہی وجڑ ايک بں اس میہے۔ کی ضرورت ے جانںمی
 ںاہ وہے۔ا ہ کا معاشی قتل کيا جا رں پر لوگوںاہ وہک

 ےلہ پ writ of the Governmentپر کسی قسم کی 
 ںاہ و already کسی قسم کی حکومت ۔یه تںیہموجود ن
 ے ان کو کسی قسم کہ عالوے اس کہے۔ ںیہموجود ن
rights ہ وہے، چاںوہ ے سے حوالے انصاف کہ وہے چا 

 جا ے کئںیہم نہ ان کو فراںوہ ے سےکسی اور حوال
 ں دنوےله پچ۔ گیںوہ ايک مثال دينا چاں میں۔یہ ہےر
 ۔ احتجاج کيا گياے نںيچروٹ ں غازی خان میہيرڈ

 ںمیہ ہ احتجاج کيا کے نںيچروٹ ںحيدر آباد می
 ہے۔ی ہجا ر ديا ںیہ ن salaries ے سںينوہ م 10,10

 پر ںاہ تو ہے۔ی ہا رٹه اںیہحکومت اس طرف کوئی قدم ن
 اگر ہ کی گئی ک violationی ه بےيا کی طرف سڈمی
 پر ان ںاہ اور وںیہ ے پر کل کوئی طالبان جاتںاہو

 ے انصاف کہ وہے، چاںیہ ےکو کسی قسم کا اللچ ديت
 ںیہ شامل نه ساتے تو کيا لوگ ان کہے ے سےحوال

 ںیہ ن incentiveن کو  کسی قسم کا  کيا اے۔ گںوہ
 طور پر، ے ک easy money گا؟ کيا ان کو ےمل

temporary م کيا گيا تو ہ طور پر ان کو جو فرا
 ہ وہ کہے ميرا خيال ے۔ گں دیںیہ نه ان کا ساتہکيا و

 ے آج کہ کہے ہ یہی وجڑ اس کی بے۔ گں دیهان کا سات
 ں کریںیہ نه ساتے کں معاشی انصاف آپ لوگوںدور می

 ہے بچتی ںیہ پاس کوئی اور آپشن نے کں تو لوگوےگ
  temporary جو ان کو ں کسی اور طرف جائیہ و ہک

م کر ہی ليکن ان کو کسی قسم کی مدد فراہطور پر س
 ہ نہے جانا ں میہہ اس ت basically ںمیہ تو ہے۔ا ہر
 ہا کہ کے نںوہ انے۔ آج اعالن جنگ کر ديا جائہ کہ یہک



 کيا گيا جو شريعت  ہدہ، معاںیه ديک۔يا کيا گہدہمعا
 کی بات کی نظام ے کرن basically impose ےآپ ن
 صوفی ہ کہے بات  Condemnable ے۔ سے حوالےعدل ک
 ه سب کچہ یہ  کہے کفر ہ اپنايا ک stance ےحممد ن
م ہ اس بات کو ہے۔ سارا نظام غير آئينی ہ یہے۔کفر 

 هی ساتہ ه ليکن آپ ساتںیہ ے کرتcondemnبالکل  
 اگر ے سرحد حکومت ن۔ اس کوںا سا وقت دیڑوهت

sacrifice  اپنی ہے کيا secularism  کی ideology 
  intensity اس چيز کی ے نںوہ انہےر ہر ظاهکو تو پ
 ں ان کو ذرا موقع دیہے۔ کی کوشش کی ےنهکو مسج

 کا ے بات کرنے کسی سں کا، ان کو موقع دیےلنهسنب
 ليا ے ل hard line stanceا  اتنےی آپ نہاگر آج 

  future ہ کےیہونا چاہتو آپ کو اس بات کا احساس 
 backlash اس کا ہے۔و سکتا ہ  backlash اس کا ںمی

suicide bombing اور ہےوسکتا ہ ے سے حوالے ک 
 آ سکتا ں میےنه ديکے سے حوالے ک unrest ںملک می

ر  اگہوگی کہ ںیہ نpositionی ہر وه پاس پے آپ کہے۔
-fullو گئی ہ  engage پاکستانی آرمی ہايک دفع

fledge war ے کے پاس واپس آنےر آپ که تو پں می 
 ہے رہہ کںیہ نہم قطعًا یہ تو ۔ گاے بچںیہ موقع نےلئ
 يا ه ساتے پاکستان آرمی کsupportماری ہ ہ کںیہ

 ہ کںیہ ہے رہہ کہم یہ ليکن ہے ںیہ نه ساتے کٹگورمنن
position جو واقعات، ے۔ی کوشش کی جائ کےنه کو مسج 

 ے ک situation اس پوری ہے  basic reasoningجو 
 ان ہ کہےی ہ مل رے سںاہ ک support ان کو ہ کهےپيچ
 کو ں آيا لوگوہے۔ی ہ مل رے سںاہ کsupportکو 

opposeپوری ہےا ہ کيا جا ر situationيا آيا ں می 
 کو ے يا اس عالقہے ںیہ  نposition clearان کی

 ں يا اسالم آباد میہےوا ہ کيا neglect ےومت نحک
 ں ان عالقوںیہ ہے کر رdecisions ے کر اس طرح کٹهبی
 ںیہ ہے کر رdecisions ے کں لوگ ان عالقوہ اور وےک
 تو ۔ کياںیہ نvisit کا آج تک ں ان عالقوے نںوہ جنہک



 ہے کيا agreement ے اگر آپ نہ کےیہ چاہونا تو یہ
 صاحب اور رمحان ملک صاحب ان  وزير اعظمےتو آپ ک

 confidence اور اس چيز کا ے جاتں میںعالقو
buildings measures کو ں ان لوگوہ تاکے جاتے لئ 

 واقعی ہ کر کوئی احساس داليا جاتا کے لںاعتماد می
 موجود support اور ان کی ہے موجود ٹکوئی گورمنن

 اور ے گںم ضرور کریہ basically support تو ہے۔
 ليکن ںیہ خالف ےم اس پوزيشن کہ ہ کہے ںیہسی بات ناي
 ه کچےلہ پںیہ ےتہ ک with few reservationم ہ

 بعد اس قسم ے اور اس کں جائیے کر لئےمعامالت ط
  hard core stance ہ کہ نےايا جائٹه اstepکا 

 .Thank you ے۔ آ جائےبالکل سامن
Mr. Ansar Hussain: Madam! Point of order.  
Madam Deputy Speaker: Thank you. Ansar 

Sahib, we have a very long list and we have 
to break the Session for Tea at 11:00. So, 
let me complete the list of the speakers we 
have. Honourable Waqar Nayyar.  

 اس ں می۔م سپيکرڈ میہ شکری:جناب وقار نيئر
 ہ گا کںوہ کی طرف دالنا چاfactس  اہايوان کی توج

 کی طرح  tool ڈہيا کو ايک پروپيگنڈم میہ ںکيو
 thinkingماری ہ ہ کںیہ ےته مسجہم یہ ں کيوں۔یہ ےتهديک
يا جو ڈ میہ کے اس کہ کہ نے کرmoldيا ڈ میہ وہےجو 
 ے کperceptionماری ہ اور thinkingماری ہ ہ وہے

 moldماری ہ  ہے   basic flow ہ ی۔وہ  moldمطابق 
of thinking ہ کںیہ ےته مسجہم یہ کا media should 

be the one providing the guide lineيا ڈ اور می
م ڈ میے۔ائهو جو پوری عوام کو سوچنا سيکہ فورس ہو

 ہ گا کںوہ اس بات کی طرف دالنا چاہ توجںمی! سپيکر
ی تو آپ کو ياد هی تہو رہ  deal ہ یںجب سوات می

 کر  portray ہ یہےيا جو ڈ پورا میے کےر پوہوگا کہ
 ہی یہ ے اور جيسےیہو جانی چاہ  deal ہ یہا کها تہر

deal  گا ےو جائہ گی تو امن کا بول باال ےو جائہ 



 ےيا نڈر میه گا اور پے دب جائہ سارا مسئلہاور ی
flip turn  اور اس ہے ليا flip turnم ہی ه بں می

م ہ جب ہے ياد هے مجں۔یہ ہے کر رsupportاس کی 
 کر discussion نفاذ شريعت کی ں میSession ےلهپچ
 ہا کها تہ رے لline  ہيا یڈ میہ کيونکهے تہےر

 تو ں کر دی agreement اور ںشريعت کا نفاذ کر دی
يا ڈ جو میہ پائی گئی کےی رائہ ی generally ںاہی
ی ہ و actually ںمیہ اور ہےا ہ رہہ، صحيح کہےا ہ رہہک

وا ہ  negative falloutر جب اس کا ه پے۔یہکرنا چا
ی ٹ سوسائہ و sections ےت سارہاسی طرح جس طرح ب

predict جب ۔وگاہ ہ وہ کهے تہے کر ر exactly ی ہ و
fallout  ر بالکل ه پےيا نڈوا اور میہopposite 

U-turn policy promoteے تو اب سب کںیہ ہے کر ر 
  promoteکو يا اسی پاليسی ڈ میہ کںیہ ہے رہسب چا

يا کو ايک کو ڈ جب تک آپ میہ کہے ہ یہ مسئلے۔کر
thought guiding instrument consider ں کر لی 

 ڈہيا جو پروپيگنڈ میہ کے گںیه مسجہ جب تک آپ یے۔گ
 چلنا هے پيچے عوام اس کے سارے کے گا سارےکر
 گی  تب تک ے چلهے پيچے گا اور اسی کےیہچا

 ہ کہے ہ کا مقصد یےنہ کے ميرے۔ گںوہ ںیہ حل نےمسئل
 ہ وہ کںیہ ے کر ديتpump يا کو ڈاگر آپ اب می

unilateral support for military action 
perpetrateپر جو ںاہر وه تو پے  کر human right 
abuses   گی، جو  ںوہ heavy handednessہ کی وج 

يا ڈ میہ گی جب وں آئیcivilian casualties جو ےس
 injustice promoteر ه گا تو کيا پے کرںیہ نٹرپور
 .Because we want to guide the media ۔وگاہ ںیہ ن

 ہيا کو یڈ جب تک آپ میہ کہے ہميرا سوال صرف ی
 کيا صحيح ہ کهے ديکہ خود یہ وہ کے گں دیںیہآزادی ن

 ہ وے گںیہ؟ جب تک آپ اس کو چاہے اور کيا غلط ہے
 ہميشہ تو  to external principles ہےوتا رہ ڈگائی
 ايک ہی وه گا اور کبہے ر tool ڈہيا ايک پروپيگنڈمی



impartial picture presentاس کی ۔ گاے کرںیہ ن 
 ے کہ امريکہ گا کں دوہی مثال آپ کو یڑ بےايک سب س

 Fox اور  CNN ںیہيا گروپس ڈ میڑےاندر جو  دو ب
News آپ کو ے اپنے نں ان دونو in camp  کر ليا 

 ے طرح ک different ايک ں دونوہی اور ہےوا ہ
 ے کرت promote اندر ے ک night shed ڈہپروپيگن

 ںیه ديک BBC اگر آپ  and opposing to that ںیہ
  BBC تو ہے پايا جاتا  opinionر طرح کا ہ پر ںاہج

 in consideration ہے  neutralت ہ ب reportingکی 
 کو ں لوگوے والےنه تعلق رکے فکر سہر مکتبہ ہ ک

 ے ک BBC ہ وہ کہےکيا جاتا provide ايک فورم 
 مگر ںار کریہ خياالت کا اظے اور اپنںاوپر آئی

 پر  new conservative CNNی آپ کو  کوئی هی بهکب
 extraی آپ کو هی به گا اور کبے آئںیہا نظر نٹهبی

ordinary liberal Fox News خياالت کا ے پر اپن 
م اپنی ہ تو جب تک ۔ گاے آئںیہار کرتا نظر نہاظ
 ہ کے گں کریںیہ نsense develop ہ اندر یےيا کڈمی

 ں کری situation analyze ں، آپ جائیںیہآپ آزاد 
 ٹ اس کو رپورto the best of your abilityاور 
 ںیہ ہے ره، جس طرح آپ اس کو ديکہےا ہو رہ جو ں۔کری

 ے گں بتائیںیہم آپ کو نہ اور ں کریٹاس طرح رپور
 کيا کرنا ہ کںیه؟ آپ خود ديکہے کيا کرنا ےن آپ ہک
 تو ے گں کریںیہ نdiscretion openم ہ جب تک ے۔یہچا
 گا اور اس کا ہے ر tool of propagandaيا ايک ڈمی

fallout  ہميشہ negative  جو ہ ی۔وگاہ Robin-hood 
aspect of the entire Taliban movement ہ یہ کہے 

system change انصاف ہ، یںیہ ہے کر ر provide  کر 
 ںين کر غريبوه چں چيزیے سں اميروہ يا یںیہ ہےر
 هےا جو مجه ت aspectی ايک ه بہ یںیہ ہے رٹ بانںمی

ی تو اس هی تہو رہ کی بات  agreement جب ہےياد 
 تو ۔اه کيا  گيا ت as a sympathy vote use ہوقت ی
 کر ليتا  line adoptيا ايک ڈ جب میہ کہے ہبات ی



 U-turnر اسی پر ه پ through vested interests ہے
وتی ہ پيدا  confusion ں عوام میے تو اس سہےليتا 

 within a very short time if the ہ کيونکہے
media is changing directions like that and it 
is guided by principles other than what is 
actually happening on ground and what is just 

and what is right? ہ تو ی chronic problem  
 ے۔و  سکتہ ںیہ نsolve  ےمارہ

ول هم اس بات کو بہ ہ کہےضرورت اس امر کی 
 ےم نہ يا ہے کرنا  guideيا کو ڈ میںمیہ ہ کںجائی
يا ڈ میں دی time ه کچ۔ ہے کرنا  controlيا کو ڈمی
 گی اور ے آئ responsibility اندر خود خبود جب ےک

 جب لوگ ۔وگاہ  develop اندر شعور ے کںجب لوگو
 تنگ آ ے کر اس سه ديکه ديک U turnيا کی ڈمی

 self آپ کو ےيا خود اپنڈ تو میے گںجائی
correcting mechanism  اندر ےيا کڈ میہےوتا ہ 

which prevails.ہ کہے ہ کا مقصد یےنہ کے تو مير 
 اور ں می House اس ںیہ آئی  Resolutionsآج دو 

  cut کسی طرح ےيا کڈ میہ وںیہ جو ں دونوے کںدونو
 This is a ں۔یہ ہے کی بات کر رے کرن tillerاور 

negative attitude and this goes against the 
very spirit of democracy, this goes against 

the very spirit of freedom of speech.ہ ی  
premise ہے democracy  کا اور premise  ہے 

freedom of speech کو آزادی ں جب آپ لوگوہ کا ک 
 ں تو لوگوے گں مانگیے کی رائں جب آپ لوگوے۔ گںدی

 ہ کہوگی اور دوسرا یہ صحيح ہميشہ ايک تو ےکی رائ
م ٹ بعد خود خبود ايک ايسا سسے کےآزادی دين
involve  وگا جو ہfree, fair and impartial  

  ۔وگاہ
Thank you very much.  

Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable members, please be brief because 



we are running out of time. Honourable Essam 
Rehmani.  

 ہشکری): قائد حزب اختالف (صام رمحانیيحممد ا
 گا وقار ں شروع کروں میےلہ پے سب س۔م سپيکرڈمی

 جنگ ہ بات بتائی گئی کہايک تو ی، ےصاحب کی بات س
ی ه جنگ کبہ یہے۔ماری بنا لی گئی ہ جنگ ہے۔ماری ہ
 کيا جا  portray بار بار ہ اور یںیہی نہی هماری تہ
 کو ں لوگوے سے کسی طريقہے۔ماری ہ جنگ ہ یہ کہےا ہر

convince اس جنگ ے سے کسی طريقہ کہےا ہ کيا جا ر 
کوشش حکومت ر ہ ے لئے اور اس کںکو اپنا بنا لی

ا ڑوه تہ کںیہ ےتہم لوگ چاہ ے سہ جس کی وجہے۔ کی ےن
ا ڑوه تہ کہےا ہ کے جس طرح لغاری صاحب ن timeسا 
 before the Army ےیہ مزيد اور دينا چا timeسا 

operation.م ہ کردار کو ے آرمی کہے۔ پر ںاہ آرمی و
 ںاہ وں۔یہ ےته ديک significantlyت ہ پر بںاہلوگ و

 I am هے۔ تںیہ نں می operation لوگ ہ وپر اس وقت
talking about the day before yesterday.لوگ ہ و 

ی ٹ، سيکورهے تہے کر ر protectصرف سويلين کو 
 هے تےتہم لوگ چاہ هے۔ تہے رے ان کو د shelterاور 

ا سا مزيد اور، ڑوه، تہے برقرار ر situation ہ وہک
 کو  deadlineی سی اور اس کی ڑوه يا تہفتہايک 

extend لی ہ ايک تو پ۔وگاہ  ہ یے اس سے۔ کر ديا جائ
 ے کNWFP ہے۔ ںیہ نٹ کوئی گورمننں میNWFP ہ کہےبات 

 ٹهے بیں يا تو اسالم آباد میںیہرز ٹی منسه بےجنت
 جب تک ں۔یہ ہے کر ر control ے يا دبئی سںیہ ےوئہ

 تو ںیہی نہ ہے پر ںاہوری حکومت وہ پاس ايک جمےآپ ک
 ايک ۔ پرںاہ وںیہ ہے کس طرح کر ر negotiationآپ 

 تو جب ں۔یہ ہے کر پا رںیہ ن observeتو اس چيز کو 
، جب تک آپ ہے ںیہ نٹ پر گورمننںاہ پاس وےتک آپ ک

 آپ ہ کہے ںیہی نہ  mechanism پاس کوئی ايسا ےک
negotiate ی تک ه ابںمیہ تو آپ ں۔یہ ے کر سکت



convince کس قسم کی ے آپ نہو کہ ہے کر پا رںیہ ن 
negotiations  ں۔یہ کی 

Perhaps sit on a table for table talk, send 
some people over there. This is what I would 
like to say that we believe that a little 
more time should be given. However, the 
Pakistan Army is always supported, we have 
always respected it and especially in today’s 
scenario where it is under the control of our 
civilian government. Thank you.  

Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Usman Ali.  

Mr. Usman Ali: Thank you madam Speaker.  
اس  ے وقار نيئر صاحب کں تو میےلہ پےسب س
 we are ہ گا کںوہ کرنا چا clarificationبات کی 

following media.يا جس ڈ میہ کdirection  کو 
choose  ں۔یہ ے جاتے چلںم اسی میہ تو ہے کر ليتا 

م نظام عدل کو ہ اگر ہے۔ ںیہتو ايسی بات بالکل ن
support ی ه اس کا بہ کے اس لئہ تو وهے تہے کر ر

 هے پيچےم اس سہاگر ا اور اب ه ت rationalايک 
يا ڈم میہ ہے۔  rationalی ايک ه تو اس کا بںیہ ےآئ

يا کو ڈ اور میں۔یہ ہے کر رںیہ ن followکو کوئی 
 without rinseا گيا، بالکل ڑوه چ freeاگر بالکل 

 گا ے چال جائهے پيچے ک economic benefit ہ تو و
 ںیہ ن attendی هی به کب impartiality اپنی ہاور و

  ۔ سکتاکر
Secondlyجو ہ ی Resolution ی ڑ بہے آئیwell 

sounded اور well worded Resolution يا ڈ میہے۔
 warا کر ه دکdead body کی ں فوجيوactually ےن

against terrorismا ڑ ايک بں میnegative رول ادا 
 This has been a source of inspiration ہے۔کيا 

for many people.ہ یںی میه اور اب recommend  
 there should be zero coverage for ہ گا کںکرو



the Taliban. اور ه ساتے کں جو کالشنکوفوہ کيونک 
 پر تو TV ںیہ ے لوگ جب نظر آته ساتے کںيوڑجو پگ

 source of ے لئے کں لوگو extremist ه کچہو
inspiration  ہ ميری یہے۔وتا ہ recommendation ہے 

 ے کيا جائ project طور پر ےيرو کہو  آرمی کہک
 war ہ کو چونک internally displace peopleاور 

against terror ے لئے تو ان کںیہ متاثرين ے ک 
 اور اس کی ہےی ہ کر رهت کچہيا بڈ میہ یہی اگرچهب
 کی ے کرنهت کچہ گا ليکن مزيد بں ستائش کروںمی

 ہ واقعےک الل مسجد ہے جو ہ عالوے اس کہے۔ی هضرورت ب
ا ہ رہہ تو کےلہيا پڈ میہے۔ا هت سبق سيکہ بےم نہ ےس
و گيا تو ہ مگر جب ےیہونا چاہ  operation ہا کهت
ذا ہ ل۔ شروع کر دیے نںوہ ان oppositionر اس کی هپ

 کو  letter اور  spirit کی  Resolutionاس 
follow م اس کو انشاء اهللا ہ ےوئہ ے کرتapprove  

  .Thank you ے۔ گںکری
Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Ch. Usman Ahmed. 
 ايک ۔ سپيکرہ حمرتمہت شکریہ ب:دری عثمان امحد ہچو

 کی طرف  treasury bench ہے نظر آئی  effortی هاچ
 کوئی ں اس بات میہے۔ آيا  Resolution جو ےس

 آج پاکستان فورسز کو ہ کہے ںیہ ن opinionدوسرا 
 کی  model support کی  nationکستانی جتنی پا
 فاضل ممرب ۔یه تںیہی نه شايد کبےلہ پے آج سہے۔ضرورت 

 کی گئی  discuss پر ںاہ ايک اور چيز یےکی طرف س
 ہ وہے آرمی جو ہ کيا گيا ک mention ہاور ی

completely under the command of the 
Government  ہے۔ I have serious doubt about 

this.ےت سہ بہ کيونک incidences recently ے ايس 
ت ہ ايک بہے۔ لگتی ںیہ چيز بالکل نہ یے جس سںیہ ےوئہ

recent incidence  النگ مارچ call up  ں اس می۔واہ 
major negotiation  جو کرائی اور in a way 

direct ہ کو وٹ کيا گيا گورمنن everybody know it 



is an open secretےی آرمی يا فورسز کمارہ ہ ک 
elements they were there. 

Secondly ے کےفتہ آرمی چيف ايک ےمارہ اگر 
 اگر ے پر اگر ان کںاہ اور وںیہ ےن جاتٹ واشنگےلئ

 I  يا  guidelinesی ه يا جو بagreementکوئی 
want to call it dictation but it will be too 

harsh.ےیہنی چا الےی سامنه بں چيزیہ  وہ ليکن و 
 اگر ےوئہ ے کی طرف آت Resolution ں۔ايوان می

  curb کو  militancy اس ہ کے بتا ديا جائہ یهےمج
 کو  operation ےم فورسز کہ اگر ے لئے کےکرن

support ے سال ل 10 يا  5  اور فورسز ے گں کری  
 completely ہ گی اور یے سال ل 15گی يا 

eradicate  گا تو ےو جائہ I completely agree 
with this Resolution.  ليکن I don’t believe 

in it. Because م ايک ہ perspective ہے ره ديک 
 کا  militancy اس ساری حتريک کا يا اس ساری ںیہ

what we call militancy  دوسرا ںمیہ ليکن 
perspective ے سه کی آنکںوگا اور لوگوہنا ه ديک 

 کا،  militancy اس ہے  partوگا جو ہنا هی ديکهب
 ں۔یہ ےتہ ايک حتريک کہ بلکںیہ ن militancyجو اس کو 

As it has been said on this floor many times  
  ۔ کی جا سکتیںیہ ن defeat ہ وںیہ جو ں حتريکیہک
 parallel اگر ں می Resolutionا سا اس ڑوه تںمیہ

negotiation  کا element ی ه بinclude  کيا 
 ہ اگر وہ ک I would recommend the House تو ےجائ

 100 ہ اگر یہ کيونکے۔ گں کر چلیے لهی ساتهاس کو ب
    militancy, which we call for فيصد اگر 

 ۔ کی بات کی گئیے کرن supportی ہفوجی آپريشن کو 
 اور ے گںیڑ حاالت اور بگے اس سہ کہےتو ميرا خيال 

م پاکستانی ہتا اور اگر و سکہ ںیہپاکستان متحمل ن
nation اس کی ہ کںیہ ے کی بات کرت support  لی 

 rigged اس قسم کا ہ خيال کںیہ تو ميرا نےجائ
stance ايک ہ وہے جو indigenous support provide 



ت سی ہ  ب۔وگاہ  step forward ايک ں میے کرن 
resentments گی اور ںوہ majority of Pakistani  

 ںیہ پاکستانی ہ کںیہ ے کرت understand ہ وںیہجو 
 they are  ليکن ںیہ  misguidedجو شايد 

eventually they are Pakistani and Muslim. ان 
 ںمیہينکا جا سکتا اور ه پںیہ کر نٹکو  اس طرح کا

 ے ک Resolution ے اس قسم کہ کےیہ کرنی چاہکوشش ی
through  ايسا impression ہ  کےیہ دينا چاںیہ ن 

 ے کٹيا يا گورمننڈ میBritish م امريکن ياہ
spokesmen  اپنی ايک ںمیہ اور ںیہ indigence 

opinionے۔یہنی چاه ضرور رک  Thank you very much.   
Mr. Ansar Hussain: On a point of order, 

Madam Speaker. 
Madam Deputy Speaker: Thank you. Ansar 

sahib, I have 4 speakers on the list and we 
just have hardly 10 minutes. Honourable 
Khalil Tahir.  

ی ڑ ب۔م سپيکرڈ میہ شکری:رہجناب حممد خليل طا
 ہ یہ مسئلے۔ نں دوستوہے پيش کی  Resolutionی هاچ
 ےلہ جو چند سال پہے جو issue طالبان کا ہ یہ کہے

وات ا اور آج سهوا تہ شروع ےوانا اور وزير ستان س
 آپريشن کيا ےی جو آرمی نه بےلہ پہے۔نچا ہ پںمی
 نظام عدل ہی جب یه اور ابہے کيا ے نٹ، گورمننہے

 ے کی تو حکومت نےوئی، شريعت نافذ کرنہکی بات 
full fledged support جی آپ نظام عدل ہ  کی ک 

 ںوہ مگر انںیہ ه ساتےم آپ کہ ں۔ پر نافذ کریںاہو
 بات ہ یے کی اور اس س امن کی خالف ورزیہدہ معاےن

 ںیہ پاکستانی نہ یںیہ جو طالبان ہ یہو گئی کہواضح 
 ہےيل ره کں میںوهاتہ ے کں پاکستانی دمشنوہ، یںیہ
 جو ںیہ ٹ ايجنے کسی پاکستانی دمشن  ملک کہ یں۔یہ

 ايک ے صوفی حممد کں میں۔یےہتہنا چاڑپاکستان کو تو
ا ہ کہ یے نںوہ انں گا جس میںرويو کا ذکر کروٹان
 ہ اور وںیہ ہے کر رںیہاد نہ جہ وںیہ کشميری جو ہ کہے



 جو شريعت ہے ہاد وہ جہ جبکںیہ ہے رڑ لے لئےوطن ک
 ہےوتی ہ بات ثابت ہ یے اس سہے۔ کيا جاتا ے لئےک
 ہ بلکہے ںیہ پاکستانی نہ، وہے ٹيا کا ايجنڈ انہ وہک
 ےمارہ ہ اور وہے ٹيا اور اسرائيل کا ايجنڈ انہو

 آج طالبان وانا ہے۔تا ہنا چاڑ توملک پاکستان کو
 ہ اور کل وںیہ ے آ گئں سوات میےاور وزيرستان س
يا کو ڈماری میہ اور ںیہ ےی آ سکتهاسالم آباد تک ب

 ہ بلکےیہ کرنی چاںیہ ن supportطالبان کی 
 ان کا ے۔یہ کرنی چا supportپاکستانی آرمی کی 

moral خالف ے اور حکومت کو اس کےیہ بلند کرنا چا 
 ے۔یہ خالف جنگ کرنی چاے ان کے۔یہسخت ايکشن لينا چا

 ے جو دوسرےمارہ ے سہ اس کی وجہ کہے ہ یہاس کی وج
 ہے۔ کر پنجاب آ جاتا ہٹ ے جو سرحد سںیہ ےصوب

  ےتهمدردی رکہ جو اسالم کی ے عالقےکشمير اور دوسر
وکر ان ہ ہ لوگ گمراہ وںیہ ےتہ اور جو شريعت چاںیہ

 ہ جس کی وجں۔یہ ہے جا رںاہ وے لئے ک supportکی 
يا ڈذا میہ لہے ہت خطرہ بے لئے ملک کےمارہ ہ یےس

 اور پاکستان ے طالبان کی خمالفت کرہ وہ کےیہکو چا
 ں  دوستوه کل کچے۔ کرsupport کی ٹآرمی اور گورمنن

ماری ہ No doubt ہے۔ ںیہماری نہ جنگ ہ یہ بات کی کےن
 ہی سابقمارہ ہ ی۔یه کسی کی جنگ تہی یه تںیہجنگ ن

ال لی ڈ ے گلے اپنے نںوہ انہکہےحکومت کی غلطی 
 ملک ےمارہ ہ کيونکہےو گئی ہماری ہ جنگ ہمگر اب ی

 کا ےنٹوٹ ے ملک کےمارہ ہے۔ کا ہکی سالمتی کا مسئل
م ان ہ ہا کہ کےذا  رات کو وزير اعظم نہ لہے۔ ہمسئل

 ے ان کہے۔ ہا فيصلهت اچہ بہ یے۔ گں خالف جنگ کریےک
 اور ںیہ جو چند انتشاری لوگ ے۔یہنی چاخالف جنگ کر

 ان ںیہ ےتہنا چاڑ، جو پاکستان کو توںیہا پسند ہانت
 ےیہ، ان کو ختم کرنا چاےیہکا قلع قمع کرنا چا

 اسالم ے سہوا اس کی وجہ الل مسجد کا آپريشن ےجيس
 quick ہ یے اگر آج حکومت ن۔و گياہ امن ںآباد می
action ں کل پنجاب میہ لينا یه ديکہ ليا تو یہ ن 



 اور ے گں جائیے چلں میه سندہر یه پے۔ گںآ جائی
 ہےی ہو  رہی سازش ہ وہ یے۔ گں جائیے چلںکشمير می

ی اور هنی کی حتريک چلی تہ مکتی باں می1971 ےجيس
 ہے۔ی حتريک جاری ہ ے ويسہ ی۔اه چکا تٹوٹ ديش ہبنگل

 اور ںوہ کی محايت کرتا  Resolution اس ںذا میہل
 ں اعالن جنگ کریہ وںوہ کرتا ہ مطالبے س حکومتںمی

 طالبان کو ہ وہ کںوہ درخواست کرتا ہ یےيا سڈاور می
 ںن میہ ذے کں لوگوے دوسرے اس سہ کيونکںائیه دکہن
 support پاکستان آرمی کی ۔ ںیہوتی ہ پيدا ںمدردياہ

 جو ہےوتا ہ ہاد وہ جہے۔اد ہ جہ واقعی وہ کں کری
state  ے جيسہےوتا ہ ہد واہ واقعی ج۔وہ کی جنگ 

state support ے۔ کر Thank you. ۔ اهللا حافظ  
Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Fawad Zia.  
 جلدی ں می۔م سپيکرڈ میہ شکری:جناب فواد ضياء

 ں۔ کرو wind up ہ گا کں اپنی بات کو کوشش کروےس
Kindly ےيا نڈ میہا که وقار نيئر صاحب کا موقف ت 
U-turn  يا ڈ میہ کہے بات ہ تو اس پر ميری یہے۔ ليا

ی جس ه تہ وٹ تب حکومت کی ر۔ لياںیہ ن U-turn ےن
يا ڈ تو اس کو آپ می۔اها تہ کر ر supportيا ڈکو می

 ے بارے جس کںیہ ے سکتہہی که ب positive imageکا 
  هے۔ تہےم بات کر رہ ںمی

 ے ايسه کچے طالبان کہ کہے ہدوسری بات ی
actions جن کو هے ت even BBC ی ه بpromote ۔ کيا 

 ۔یه ت restriction کی جو ںجس طرح من پسند شاديو
 جن کو ہ کهے تے ايس acts ےت سارہ بےاس طرح ک

even BBC  ی ه بے نsupport ہ کيا اور جس کی وج 
ی ه بہ یں می۔ ملی support کی  public ان کو ےس
 ے سہس کی وجا جهی تہيا ڈ میہ گا  اور یںوہنا چاہک

 ہے ليا  stance طالبان  against جو ےعام پبلک ن
 ہو سکتا جب تک کہ ہ واضح نے خيال سے تب تک ميرہو



PTVرويو ٹ جاکر اور صوفی حممد کا انے منائندے  ک
  .Thank you ے۔ کرتہن

Madam Deputy Speaker: Thank you. Now, I 
put the Resolution to the House. It has been 
moved that this House would like to urge the 
media, civil society and the people of 
Pakistan to extend complete model support to 
the Government and armed forces of Pakistan 
in fighting militancy in Pakistan. 

(The Resolution was adopted) 
Madam Deputy Speaker: We will adjourn the 

Session for half an hour for Tea Break and 
the Session will come back at 11:30 a.m. 
Thank you.  

----------------- 
(The session was then adjourned for Tea 

Break) 
----------------- 

(The Session restarted after Tea Break) 
 

 Mr. Speaker: We have with us today in our 
gallery his Excellency Mr. Ahsan Iqbal, MNA 
and he is going to be speaking to us on the 
topic that he chooses.  He is known to 
Pakistan and to us so very well by his 
learned interventions whenever he has come 
into the government. He has been education 
minister, minister for planning and else. I 
invite Mr. Ahsan Iqbal Sahib to come to the 
rostrum and speak to the Youth Parliament. 
 
 Mr. Ahsan Iqbal: Bismillah hir Rahman 
nir Rahim. Mr. Speaker Thank you for allowing 
me this opportunity to address  this august 
Youth Parliament of Pakistan, if I have your 



permission I would like to speak in Urdu 
because I always believe that we talk all 
nice things in English and we just leave our 
national language for gali gloch and gheebat, 
therefore, a real knowledge explosion has not 
taken place. We are not original neither in 
our thought nor in our expression because any 
nation whose language of thinking and 
expression are two different languages will 
always have a step down expression, 
therefore, it is very important that 

 ےيیہونی چاہ originality اندر ے  کdebateماری  ہ
 جو اس کی ےیہ اسی طرح  آنا چاthoughtاور اس کا 

original form م ہ جب ہ کہےو سکتا ہ اسی وقت ہ یہے
  اس کا ه ساتےوم کہ اصل مفے کو اپنthought ےاپن
 changing ہ کہےا گيا ہ کهے آج مجں۔ار کر سکیہاظ

nature of informationے معاشرےمارہ ے اور اس ک 
 ں۔وگا اس موضوع پر بات کروہ impactپر اس کا کيا 

 انفارميشن کس ہ کں  بات کروں میہ کےلہ پےاس س
 ہ کںوہتا ه ضروری مسجں ، میہےی ہ بد ل رے سےطريق
 ہ کں کروshare بات ہ یه ساتے کں منائندوے نئےاپن

 انسانی ہ یںیہ ہےدگی کر ر آپ منائنںجس دور می
 انسان ہے۔ دور  challenging ہ زيادےتاريخ کا سب س
 ہوہےی ہ رconstant ايک چيز ہميشہ ںکی تاريخ می

change constantرفتار ہ ليکن تبديلی کی یہےی ہ ر 
 چند ہی جو گزشته ديکںیہ نےی انسانی تاريخ  نهکب

دی  صں باخلصوص  بيسویہے آئی ں میےنه ديکں میںسالو
 آغاز  پر ے صدی کں اختتام پر اور اکيسویےک

 unprecedented acceleration changeانسانی  متدن 
 ہے ںیہ نchange حمض change ہ اور یہےا ہ ره ديکںمی
 ں بنيادی  کليوہ یہے۔ کی تبديلی paradigms ہ یہبلک

 ں ان بنيادی تصوروہ  یہے کی تبديلی ںاور اصولو
 انسانی معاشرت، ے جس سےہ کی تبديلی ںاور اصولو



 اگر ہے۔ی ہ چلتی رں صدی میںمعيشت اور سياست بيسوی
ت ہ  تو آپ  کو دو بںالیڈمتدن اور تاريخ پر نظر 

 ايک نپولين  اور دوسرا ے گں نام نظر آئیڑےب
 ےا ليکن اگر آپ نپولين اور سيزر کهسيزر ت

  تو سيزر  اور ںیهدرميان  تاريخ کا سفر ديک
 تقريبًا بيس  ےن  انسانی تاريخ ن درمياےنپولين ک

 درميان دو ے کں يعنی  ان دونوںیہ کی ے طںصديا 
 ں میںزار سالوہليکن ان  دو ہےزا ر سال کا فرق ہ

  ںیه چلتی تے کی رفتار سںوڑوهی گه بںسيزر کی فوجی
 ے کی رفتار سںوڑوهی گه بںاور نپولين  کی فوجی

  ںمی ميدان ےا  فوج اور معيشت کڑوه گں۔یهچلتی ت
ا  ليکن ه تہ کا بنيادی ذريعmovementآمدورفت اور 

وگيا ہ ممکن ہ اندر یے سال ک٧٠ ےنپولين کی وفات ک
 ايک سو ے ذريعے اجنن کےکو ريل کں ںی فوجوہ انہک

 ہ دوسری جگے سہ ايک جگے  کی رفتار سٹہنهميل فی  گ
 ے جيسہ تبديلی تب آئی کہ یے۔ جايا جا سکےل

 صنعتی ہ کںیہ ےتہم کہ ےلہتقريبًا تين سو سال   پ
 آيا  اور اس  ںانقالب   انسانی  تاريخ می

industrial revolutionجو ے ن agriculture age 
 horse was the key for the means of ںی جس میهت

movementتبديل کر ديا ے اور اجنن سںيوہ اس کو پ 
 means create جب اجنن  کا ے اور اجنن نےیہاور پ

 اور paradigm of wealth creationرا  کيا تو سا
 گرد ے کی ترقی کا بنيادی تصور  مشين کےمعاشر

 transport sector  ے صرف اس سہآيا ن
revolutionize  ے اس سہوا بلکہ means of 

productionتبديلی آئی اور ں می assembly line 
productionں انسان کی  زندگی میے ن mass 
production کا concept ےله متعارف کرايا اور پچ 

 ںماری زندگيوہ صنعتی انقالب ہ یے سںتين سو سالو
ا ليکن ہ کرتا رےکو  اور اقوام عامل کی ترقی کو  ط

ی اب ه صنعتی انقالب بہ اختتام  پر یے صدی کںبيسوی



ا  ہ آغاز پر کے اور اکيسوی صدی کہے گيا ڑدم تو
 we are witnessing dawn of a ہ کہےجاتا 

knowledge and information revolution era.   
ر ہ  knowledge and information اب ہ کہے ہمطلب ی
ر کامياب ہ اور ے گںوہ کی بنياد activityانسانی 

activity  ر کامياب کوشش کی بنياد ہ اور
knowledge and information ے۔ گںوہ Wealth 

creation کی بنياد  اب tangible assetsںیہ فقط ن 
 knowledge and بنيادی کردار ں اس میہ بلکے گںوہ

informationہ کہے ہ اور اس کی مثال یے گں ادا کری 
 ے جو نئے دنيا کں میں چند سالوےلهاگر آپ پچ

millionaires ں تو اس میںیه ان کو ديکںیہ ہےو  رہ 
 knowledge related رائد آپ کو ے فيصد س٨٠

businessے ک millionaires اس ہ وے۔ گںآئی نظر 
 پاس  ے ان کہ کے کے بنںیہنmillionaires  ےلی

 real state پاس کوئی ے، ان کںیهکوئی معدنيات ت
 جس هےتtangible assets پاس کوئی ےی  يا ان کهت

 يا  ہے Bill Gatesی مثال خود  ڑ بےکی سب س
Google يا ہے Yahoo ڑے بڑے بہ  یہے business اور 

information ںمی کی دنيا giants create ےوئہ ،
 ان کو هے  ديو تے جو فلم کے وارنر جيسے نںوہجن
تو  ںوئیہ species create جو نئی ہا ليا، یهی کهب

 ان کی ہ بن گئی کےاب ان کی بنيادی حيثيت اس لی
 ,Soہے۔ پر knowledge اورinformationبنياد

knowledge and information today has become 
the centre piece of human progress and 

developmentی کی ٹ جس سوسائinformation 
capacity and knowledge capacityہ جتنی زياد 

 تندرست ہ اس قدر زيادں اس دور میہوگی وہمضبوط 
 اندر ےی کٹوگی اور جس سوسائہاور توانا 

knowledge and information کی صالحيت جس قدر 
م ہ جب ۔وگاہل اس قدر خمدوش وگی اس کا مستقبہکمزور 

knowledge and information کی صالحيت کی بات 



 ہ یے ؟ کيا اس سہے کيا مقصد ے تو اس سںیہ ےکرت
 کی ےنڑه کو پں آپ گوگل پر جا کر چيزوہ کہےمقصد 

 ے سinternet کتنی آپ ہ کںصالحت حاصل کرلی
downloadہ يقينًا وںیہ ے کر سکت knowledge and 

informationہ ليکن وہے ہتک رسائی کا ايک ذريع 
 ںیہ مکمل نknowledge and informationبذات خود 

 value کی مکمل Knowledge and information ہے۔
chain جس کا آغاز ہکہےوتی ہی ہ تب knowledge and 

information creationہال جو مرحلہ آپ کا پ۔وہ ے س 
 knowledge and اندر اس ےی کٹ ايک سوسائہآيا ک

information کو createہے کی کتنی صالحيت ے کرن ،
 original knowledge, original کتنا ہو

information create ے نقل مارہ اگر وہے۔ کر سکتی 
 کی معلومات  ں علم اور دوسروے کں دوسروہگی تو و

 اور ے زاویےی اپنه کبہ وہےی چل سکتی ہ مطابق ےک
 ے سکتی، نئ الںیہيا اپنی نظر ن angleےاپن

perspectiveے نئے کسی چيز کہ ال سکتی کںیہ ن 
 تو ے۔ سکه يا ديکے، جان سکے سکه پرکے سےزاوی

 اندر خود ےی کٹ ايک سوسائہ کہے ہلی چيز یہپ
knowledge and information createکی کيا ے کرن 

 ہے۔صالحيت 
 knowledge پاسے اگر آپ کہ کہے ہدوسری چيز ی

and information createکی صالحيت موجود ے کرن 
 ہ جو  کہے ہی بنيادی چيز یڑ بے لیے تو اس کہے

 ے اس معاشرہ  کہے ہ یہ وہے آتی ےلہ پےشايد اس س
 ے تک رسائی کknowledge and information ںمی

 ںیہ ںیہ نہ کںیہ طور پر ميسر ںمواقع کيا يکسا
 knowledge and information ں جب تک يکساہکيونک

 تو آپ کا ے گںوہ ںیہدستياب ن مواقع ےک
knowledge and information creationی  ه کا عمل ب

 تيسری ۔ گاہے گا اور حمدود رہے رdistortedت ہب
 knowledge ہے پاس رسائی ے آپ کہ کہے ہبات ی



createکيا اس ہ کہے ہ  تيسری چيز  یں۔یہ ےسکت 
knowledgeی آپ ه صالحيت بے کے    کو استعمال کرن

  اس کی ں استعمال میے اور اس کںیہ نہ کہے ںمی
 ے بعد اسےمی  اور اس کہتقسيم  لوگون تک فرا

 ہ وے لیے کار النا  پيداواری ذرائع کےبروئ
 knowledge اسں اور آخر میہے ںی آپ میهصالحيت ب

 ہ نfix پر knowledge ہ کی کے کرنregenerateکو 
 regeneration of knowledge and مسلسل ہ  بلکںیہر

informationاندر ے آپ کہی سلسلہ کا ايک ال متنا 
 اس  ںیہ elements  بنيادی ہ وہ یہے۔ ںیہ يا نہے

knowledge اور information societyے ک value 
chainے گںوہ ںیہ نںی  میٹ اگر کسی سوسائہ کے ک 

 ں میے بارے  مستقبل کے اس کں دور میےتو اس نئ
ی اس ٹ جو سوسائے۔ گںوہ نشانات ہ سوالیےت سہب

 ہ گی وےتر پيدا کر لہ اپنی صالحيت کو بں میےبار
  ۔ گیےترقی کر

 knowledge and information ےاس نئ
revolutionےت سہ بںاہ جے ن challengesے پيش کی 

 web  ہ یہ کہے ہ ايک چيلنج اس  کا یہ چونکںیہ
based and IT driven اور ہے  IT and web driven 

 سب   طور ں اس کی رسائی  يکساے س حسابے  کےونہ
 ہ تعليم يافتے کے  جو معاشرہے ںیہتک موجود ن

 تو اس تک ہ وںیہ haves ے کے، جو معاشرںیہلوگ 
 هيا ديکڈر کا میه دنيا بہ، وںیہ ے سکتهرسائی رک

ی ه ابے نںوہ  جنںیہ have-nots اور جو ںیہ ےسکت
pen literacyی  تو  ه ديک ںیہ نcomputer 

literacyہےر ہت    باہ بےی ان کی دسرتس سه تو اب  
 pen کی اب  بنيادی تعريف literacy ہجبک

literacyہی  بلکہ  رںیہ ن computer literacy 
 ں میےی  معاشره بapartheid  ايک  ہ تو یہےوگئی ہ

  ليکن اس کی ہے اس کا چيلنج ہ یہے۔و سکتا ہپيدا 
opportunityاور ہےی   ه ب  opportunityہ کہے ہ ی 



ت  حد تک ہ دنيا کو بے اس نtechnology جو ہی
flat ہے کر ديا ، even اس ہے۔ کر ديا technology 

 ٹهے بیںر میہ کسی شے اب اگر پاکستان کے ذريعےک
ی ٹ يونيورسڈارورہی يا  ٹ يونيورسڈ تو آکسفورںیہ
 اب  ے لیے کےنڑه کسی پروفيسر کی حتقيق کو پےک

 کی  ے ملنے اس سےرک جا کر  ، سفر کںاہآپ کو و
 آج ہے۔ ںیہ کی ضرورت نے  جانphysicallyر هيا اد

 پر computer  تک  ےلہ يا چند برس پہ چند ماےس
 ہوا کہ ممکن ہ بعد یےر اس که  پهے تے سکتٹهبی

laptopه کر ديکٹه بیہ آپ کسی جگےرته پے  چلتں می 
 آپ ہ کںیہ ےوگئہنياز ےی به بے اب اس سهے تےسکت
 ںاہر کی معلومات  جه دنيا بے ذريعے فون کےاپن
 ے ،   لںیہ ے کر سکتdownloadان کو ہے مرضی ےس

ر انسان ہ ہے۔ ں آپ کی دسرتس میہ تو اب یںیہ ےسکت
empower اندر  ے دنيا کہ  اور وہےو گيا ہ 

 راست ہ براے ذريعےمعلومات تک اس رسائی ک
contributeہےتا ه طاقت اور صالحيت رکے کے کرن  

  اس ہے information industry جو ےاظ ستو اس حل
 knowledge and informationی اس ه اندر بےک

revolutionا انقالب   پيدا کر ڑت بہ  ايک بے ن
 اگر آپ  ےلہ دس  سال  پے آج سہے۔ديا  

information industryتو اس کی مثال ےته ديک 
 تو ں اگر آپ کسی ساحل پر جائیے جيسہ کہے ےايس

 تو ںیہوتی ہی ڑه گںانیٹمضبوط سی چساحل پر جو 
information industryی ه اندر بے کmedia 

giantsجن کو ہ کهے تهڑے کی طرح کںانوٹ ان چ 
ی ليکن ه  سکتی تںیہال نہی چيز ٹی موٹوهکوئی چ

يا اور انفارميشن کی ڈ جو میےتهی ديکہ ےتهديک
 ےتها وجود رکڑت بہجو بںانیٹ چہ یں  اس میہےدنيا 

 اور  اب ںیہ ے لگےونه اپنا وجود کہ،  یهےت
information کی دنيا کو کون shapeہے۔ا ہ کر  ر 
Informationديو قامت ڑے بڑے بہ کی دنيا کو ی 



giants shapeی حد تک  ڑ بہ  بلکہے کر  رںیہ ن
 pebbles ٹےوه چٹےوه  جو چںانفارميشن کی دنيا می

 ںیہ ہے کر رshape اب اس کو networks ے  ان کںیہ
 CNN or ہ کںیہ ے سکته ديکںجس  کی آپ  کئی مثالی

BBCان کی اپنی  ںیہ ے ادارڑے بڑے يا جو ب 
 آپ ےتهی ديکہ ےتهوگا ليکن ديکہحيثيت اور وجود 

 ے اس سارے کس طرح  سے نU tube ہا که ديکےن
 flicker کس طرح ہے۔ کو تبديل کر ديا ےمنظرنام

audio worldہےا ہر اندر ايک انقالب  پيدا کر ے ک 
 جو ے جيسmice space اور face bookکس طرح 

tools ہ  وںیہ social networkingنظام  ے پورے ک 
 ے نئہ وہ یں۔یہ ہے کر آ رے اندر ايک انقالب لےک

pebblesےمارہ ے نںوہ جنهے ت institutions جو 
ال کر ايک نئی حقيقت ہ هے اندر تےانفارميشن ک

create جو ہ  اور یہے کی opportunity آپ ہ کہے 
 ے کpebbles ے دوسرے کی حيثيت سےونہ pebbleايک 
ی زچ ه کو بgiant ڑے بے سڑےبے کرکnetwork هسات

 ہے opportunity نئی ہ وہ یں۔یہ ےبس کر سکتےاور ب
 اور ے معاشرے جيسےمارہ جس کو ہاس دور کی ک

 کی ے سوچنے لیے عوام کےرز کو اپنڈ لیےمارہ
 ے آپ نہ کہے ہ مثال یہیی اس کی حاله ابہے۔ضرورت 

ی  ه بں صدارتی انتخاب میے کہ خود امريکہا کهديک
 ہ بنی وہ کی کاميابی کی بنيادی وجہجو صدر اوبام

 giants ہ مروجےيا کڈ جو میے نںوہ انہی کهی تہی
 کا pebbles ے  ذريعے کweb کر ڑوه  ان کو چهےت

 پر  gross root کيا  network createايک ايسا 
 ه کر رکٹ کو الgiants ان متام ے نpebbles ان ہک

 ہ آپ چونکہ کںوہتا  ه مسجں میے سےديا  تو اس حوال
 ہ یہ کہے آپ کا فرض ںیہ ے منائندے مستقبل کےمارہ

 threshold  جسPakistani society آج ہ  کںیهديک
 globalم اس ہ ں میں  چند سالوےله  پچہے هڑپر ک

knowledge and information revolutionے س 



 ں میے معاشرےمارہ ے اس نں۔یہ ےوئہمتاثر 
penetrate اس ہ کہےنا ه ديکہ یےم نہ ہے۔ کيا 

 ملک ، ے کس طرح اپنproactivelyم ہتبديلی کو 
  استعمال کر ے لیےتری کہ اور عوام کی بےمعاشر
 ملک، ےم ااپنہ اس تبديلی کو کس طرح ں۔یہ ےسکت

 equalizer and a level playingں میےمعاشر
field createںیہ ے استعمال کر سکتے لیے کے کرن 

 پيدا ںموارياہ  ناں میے معاشرےمارہ ہ یہ کہ یہن
 ےمارہ آج ے اس تبديلی نے۔ بن جائہ  کا ذريعےکرن

  جو انقالب اليا ںيا کی صنعت میڈ اندر میےملک ک
 ےی سڑ بہ کںیہ ے کر سکتے آپ اس سہ اس کا اندازہے
 مارشل ال جيسی حکومت ہک ہے ہ، حد یںی حکومتیڑب
وگئی اور اس ہبس ے بے آگےيا کی طاقت کڈی اس میهب
 ليکن ے اس کی آواز کو دبا سکہ کوشش کی کےن

يا  کی ڈ اس میے جب آپ نہوگئی کہجمبور 
transmission کو cableکی ے بند کرنے ذريعے ک 

 والی ے پر آنinternetکوشش کی  تو آپ اس کی 
ش ڈ ہ کوشش کی کے آپ نے۔ کر سکںیہآواز کو بند ن

 لوگ  لوگ ہ تاکں جائیے غيب کر دیےيناز سارٹاين
receiveليکن ں کر سکیہ ن internetا ڑ تو بے س
 ےر کٹر کمپيوہ اوپر اور ےر کهر گہ ہ کہےمشکل 

 ںیہيج کر تو ضبط نهاوپر فوج واال يا پوليس واال ب
 ڈےکنهتہ ے سارہ وہ کہے  کيا ہکيا جا سکتا، نتيج

وا، کئی لوگ ہ ممکن ں کيوrevolution ہ یے۔وئہناکام 
 اس کا ہ کںوہتا ه مسجں، میںیہ ے ليتcreditاس کا 
creditجاتا، اس کا ںیہ کسی حکومت کو ن credit 

technology ہ وہ چونکہے کو جاتا television 
stationے کے  اور لگانے بنانےلہ جس کو پہ ک 

ی عمارت ڑی به بےل سٹوہ ے آپ کو اس پورےلی
يو جا کر ڈوٹ کا سPTVی ، اگر آپ هوتی تہ ےیہاچ

 ے تو کنتے بنtelevision stations ہ  جب یںیهديک
 television ايک هے تےوتہ ےیہ چاstudios ڑےب



stationهے آدےال کہليکن آج اس ے لیے کے چالن 
ا کامياب ه آپ ايک اچے اندر  سے کےکمر

television stationکن  ممے اس لیہ یں۔یہ  ے چال سکت
 کر ديا اور economize ے نtechnology ہوا کہ

miniaturiseے جس کہ کر ديا اس پوری صالحيت کو ک 
وتی ہی صالحيت درکار ڑت بہ  آپ کو ايک بےلہ پےلی
 تو ے گںر اگر آپ اخبارات کو سنسر کریه پ۔یهت

internet edition کو آپ censorہ یے۔ کر سکتںیہ ن 
information کی جو opennessےمارہ ے اس نہےی  آئ 

ی طاقت کا ايک احساس ديا اور اور هيا کو بڈمی
 اب ان کی معلومات ہ اندر اعتماد ديا کےعوام ک

 کيا جا سکتا اور اس ںیہ نdisruptتک رسائی کو 
 ہا که ديکں میں برسوہ حالیےم نہ ہ کہے ہ یہکا نتيج

 کی کس حد تک ےخود پاکستانی  معاشر
transformation اندر ےس قدر ان ک ، کہےوئی ہ 

 ںوہ  آپ کو مثال دينا چاں می۔ ہےوا ہشعور پيدا 
ا  اور ها تہ رڑ اليکشن لں، میںمی2008 جب ہگا ک

ی فکر الحق ڑ بهے تو مجہےاتی ہا دیڑ بہميرا حلق
 يا ںیہ کی debates ہ جو زيادےم نہ ہی  کهوتی تہ

television channels آج”‘ پر”GEO and ARY  
 تو ہ  تو یںیہ channelsےی سارايکسپريس اور باق
urban phenomenon تو ےم نہ ہے rural areasں می 

 کيا ںیہ نreach out ان تک  ںیہ ںیہ نcables ںاہج
 information divideی ڑت بہ ايک بہ کہےو سکتا ہتو 

 کی ں اندر لوگوے کںاتی عالقوہ دیے نظر آئںمیہ
 سوچ ں  میںری عالقو ہو  اور شہ اور ہسوچ کا پيمان

 پر گيا تو  ںاہ وںو  ليکن جب  میہ اور ہکا پيمان
ی اسی طرح هاتی بہ دیہوئی کہ کر حيرت ه ديکهےمج

ا اور  ها تہ سوچ رurbanizedا جس طرح ها تہسوچ ر
 ں ايک دن جب  میہ پايا  کں اس کا جواب يوے نںمی
 بات کی اور ے تقرير ختم  کرکںات میہ  ايک دیےن
م ہ ہ وهے تے دور  ک جو مشرفissues ے سارہو



raiseا تو ايک  ٹه بیںی  میہ جون۔ هے تے کيا کرت
 لگا کر ٹه پیه ساتےاتی جو ديوار کہسرت سال کا دی

ی ہ ه ساتےتٹه بیےا تو ميرهوا تہا ٹه کر بیے لہحق
 testimony کو ں لوگوےوا  اور  اس نہا هڑ کٹه اہو

 ں جو باتیے نںوہو انهديک!ا لوگو ہ کےدی  ، اس ن
 ں میہ کے، اس لیںیہ ساری کی ساری سچی کی ںیہکی 
  ں میہا که تہ اس کا مطلب یں۔وہيو سنتا ڈ ریےسار

voice of America, BBCں اور ساری اردو سروسی 
 ہ وہ یں۔یہ بالکل سچی ں، ان کی باتیںوہسنتا 

empowermentاور انفارميشن ےی جو معلومات نه ت 
 اور اس ی دیهاتی کو بہ ايک  عام دیےکی رسائی ن

فروری کو ١٨ ے  نں لوگوہا که ديکے آپ نہکا نتيج
 اسیِ   طرح  جو ۔ کياہ پر اپنا فيصلںسياسی بنيادو

judges کی movement کس طرح ہا که ديکے آپ نہے 
pebblesا جاتا  ہ کہ  کںیہ اندر جنے اس ملک کے ن

 کسی طاقت يا تبديلی کی ں عوام  اس ملک میہا کهت
equationں می fit inہميشہ، تبديلی ےوتہ ںیہ ن 

establishment ہميشہ، تبديلی ہے التی GHQ ہے التا 
 ليکن اس دو سال کی ہے التا ہ امريکہميشہ، تبديلی 

 ديا، اس کو ںیہ نےنٹه بیے اس کو چيز نےد  نہجدوج
 ديا، اس ےنٹه بیںیہ نےانفارميشن کی طاقت ن

empowermentايک ں مارچ کو پاکستان می١۶  ے ن 
 کا ايک empowermentعوامی ےی تبديلی  کرکڑباور 
 ہوا کہ ممکن ے سہی اسی وجه بہ پيش کيا اور یہرہمظا

 create ےيا نڈ ذرائع میےجو معلومات تک رسائی ک
ت طاقتور حمسوس ہ آج ايک عام آدمی بے اس سںیہ ےکی

 media and information revolution،اس  ہےکرتا 
 ےمارہی حد تک  کے ايک شعبہ جو کں میے نتيجےک

 کی بات ے شعبےی تعليم که ابں ، میہےپاس آيا 
 اور ںیہ ہت  پسماندہم بہ ںا  جس میہ کر رںیہن

 information and knowledge revolutionحقيقی 
 ے ذريعےم تعليم کہ گا جس دن   ےاس دن آئ



 کی صالحيت حاصل  ے کرنcreateمعلومات اور علم کو 
 کو  معاشرتی سطح  informationم ہی تو هابے۔ گںکری
 information  اور اس ںیہ ہے کر رshareپر 

sharingے کے اندرجو جتزیے ک perspectivesان ںیہ 
 کی  علمی ے معاشرےمارہی حد تک ڑکا دارومدار ب

 ےوگی  اتنہ جتنی مضبوط ہ  وہوگا کہصالحيت  پر 
 ے گں شامل کر سکیںم  اس میہ perspectivesتر ہب

 اب ہ کںوہتا ه مسجںی میه به ساتے کليکن اس تبديلی
ت ہ پر  بgovernanceماری ہماری سياست پر، ہ

 اس ہ کہے ہ یہی وجڑ اس کی ب۔ گیےتبديلی آئ
debateجو ہ کےن informationے ک channelsے ک 
اتی  ان ہ ايک دیہے ممکن بنا ديا ہےی ہو رہ ےذريع

ترين ہ بے ملک کہ وہی  که بے لیےری کہ شڑهپ
 mindsترين ہترين سکالرز   اور جو  بہ ، بںدماغو

 ےلہ پے اس سہ جو کں کو سنیdiscourse ے ان کںیہ
 جو ہا که کا استحقاق تں لوگوprivilegedصرف 

 ے کnetwork يا اس هے تےتہ رںاسالم آباد  می
 ليکن هے تے ان کو سن سکتہ صرف وهے تےتہاندر ر

 ے، کوئی نارووال کہےا ٹه اندر بیےکی  کٹوهاب گ
 کسی ے کے ، کوئی قبائلی عالقہے ں میںی گاؤکس
ی ه بہ وہےا ٹه بیںیہ کں يا خضدار میہے ں میںگاؤ

 کو discourse ے کںترين  لوگوہاسی طرح ان متام ب
 ايک ے تو اس نہے بناتا ہ  اور اپنا جتزیہےسنتا 

empowerment  ں میں اب لوگوے جس سہے دی 
accountability of the rulers, accountability 

of the system وا ہ ہ اضافں اس کی صالحيت میہے جو
 ہے۔

 ہ  وںیہ ںدوسری طرف جو عاملی سطح کی تبديليا
 ہا که ديکے آپ نں۔یہی ہر شخص کو متاثر کر رہآج 

ا  يا هوتا تہ ه کچں اگر فلسطين میےلہ پےاس س
 چند لوگ جو بی بی ہا تو وهوتا تہ ه کچہکسی اور جگ

 ے يا سن سکتهے  تے سکتهکسی ، سی اين اين  دي



 ے عاملی حاالت سہ  وهے تے يا بيرون ملک جاتهےت
 ہ اس تبديلی کا ذريعں ملک میےو کر اپنہمتاثر 

 ہر شخص کو براہ اب ے ليکن اس تبديلی نهے تےالت
 کا global eventر ہ ہے بنا ديا witnessراست 

  اندر اب صرف وزارت ے پاليسی کہماری خارجہٰذا ہل
 ملک ہ بلکںیہ ںیہ نleaders stakeholders  ياہخارج
 stakeholder اندر ے پاليسی کہری خارجہر شہکا 

ا ہ کر رہدہ خود عاملی حاالت کا مشاہ وہکيونکہےوگيا ہ
 احساسات ے اس کں میے نتيجے کےدہ اور اس مشاہے
 ہے۔ ے اور اس کی ايک رائںیہ جذبات ے اور اس کںیہ
 ہوگا کہا مشکل ڑ بں میں دنوے والےٰذا  اب آنہل

 کو بين ے عوام کی رائےی حکومت اپنهکوئی ب
 ے نظر انداز کر سکں میےاالقوامی پاليسی بنان

 ۔ گیے کر سکںیہت دير تک نظرانداز نہاور ب
 ی خوش آئند تبديلی جو اس ڑتيسری ايک ب

information revolutionاس کی ہے آئی  ے س 
 ے معاشرےمارہ ں ميدان میےحيثيت انفارميشن ک

 ہ کہے آپ کو پتا ہے۔ کی gender equalizationںمی
 current affairs خواتين تک  عمومًا ںاہ ےمارہ

نچا کرتی ہی  پہاور سياست کی معلومات اس حد تک 
 شام کو آ male members ے جس حد تک ان کہ کںیهت

 هے تے بتايا کرتںر میه حاالت گےر کہ باںیہکر ان
ن ہی، بٹنی بيوی، بی، اپہےوا ہ ہ وہےوا ہ ہ آج یہک

ائی جس حد تک آ کر هر، بہا، شوٹ کوئی بیے سں، ما
 ڑے پتا پے گا اس حد تک  اسے کرshareمعلومات 

 اس ہےا ہو رہ کيا ں آج پاکستان  يا دنيا میہگا ک
ت ہ بے راست جان کاری کہ پاس براے اس کہ عالوےک

 يا  رسائل ے اخبارات کے سوائهےحمدود ذرائع ت
  ليکن خواتين کی ںیه سکتی تڑه پ جو  خواتينےک
 حاالت ہ وںیه تںیہ نہی تعداد جو تعليم يافتڑت بہب

 ليکن اب ںیهتی تہ خرب رے مکمل  طور پر بے سہحاضر
ر کا ه  اب شام کو جب گہےوگيا ہ role reverse ہی



 تو ہے واپس آتا ے  يا کاروبار سےمرد دفرت س
 ےر ساے اسںی يا اس کی ماٹ  اس کی بیہخاتون خان

 آج ہ کہےائری ديتی ڈ حاالت اور واقعات کی ےدن ک
capital talkپروگرام ںا يا فالهوا   تہ ہ یںمی 

وا ہ ہ یںا اس میهوا تہ ہ یںا، کل تک میهوا تہ ہپری
 شخص تو ہ وہا چونکها تہ کہ کو یں فالے نںا، فالهت

 ليکن ہےا  ہ يا مالزمت کر رہےا  ہکاروبار کر ر
 ںر میه خواتين سارا دن گںیر مه  يا گہخاتون خان

 informed ہ زيادے سں کر مردوه ديکtalk shows ہو
 information اس ہ کںوہتا ه مسجں تو آج میںیہ

revolutionہ زيادے سهے کی آدے معاشرےمارہ ے ن  
 ے ملکی يا عاملی حاالت کں جس میہےکو جو آبادی 

 ے مقابلے کںی  ان کو مردوه کم علمی تں میےبار
ر ه گہچونکہے ليس کر ديا ے  علم سہبًا زياد غالںمی
 ہ کا زيادےنه پروگرام ديکے کر ان کو ايسہ رںمی

 ںیہ بن گئی ہ اب ايک ذريعہ اور وہےموقع ملتا 
 ملکی معامال ت ہے خواتين کا جو کردار ےاور اس س

 long جب ہ کے کيجیے اب آپ اس سہ اس کا اندازںمی
march 16 March ا ه ديکےآپ ن ںوئی تو  اس میہ کو

  ںی تعداد میہتقريبًا اتنی ےوئہ مرد شريک ے جنتہک
 house ں، اس میںوئیہی شريک ه خواتين بںاس می
wivesں، اس میںیهی ته ب working womenںیهی ته ب 

 نوجوان ں ، اس میںیهی ته بstudents ںاور اس می
ی ه بزرگ خواتين بں اور اس میںیهی تهخواتين ب

 کی information ں میے معاشرےمارہ جو ہ تو یںیهت
empowerment وئی ہacross both genders and 

across all sections of societyا ڑت بہ ايک بہ ی
resource ہے اس کو استعمال کرنا ںمیہ اور ہے 

 ہ  یںیہی ه بں دارياہ ذمه ساته ساتےليکن اس ک
informationتو  اس کو ے گں جب استعمال کری 
 گی ڑےنی په ديکںمیہی هی صالحيت ب کےاستعمال کرن

 ےمارہ ہ یہےی ہ انفارميشن جو آ رہ کيا یہک



 گی جو هے کو برقرار رکںانچوڈهخاندانی اور مساجی 
ethical standards ے سےم  کس طريقہ ان پر ںیہ 

  ہ اس انفارميشن کا فائدےوئہ ےتہبرقرار ر
 ے اس انفارميشن سہ کہے ںیہ ايسا تو نںیہ کںائیٹها

 اس کی ہ وںیہ ے مساجی اور اخالقی پيمانےمارہجو 
 جس طرح اب ۔ ںو جائیہ ہ آ کر خراب نں میٹلپی

cableےت سہ بے س channelليکن اس ںیہ ے تو آت 
 ے سcable اس ہ کہے کی ضرورت ےنهچيز کو ضرور ديک

ماری ہ ے جس سہ کںم کس طرح کا مواد نشر کریہ
ور اس  اں  معلومات ملیہنوجوان نسل کو صحت مندان

تا ه ديکں میں۔ آئیہ کوئی منفی اثرات نےپر اس ک
 اور ےا جائه کو اگر ديکstreet crimes کئی ہ کںوہ

 ںاہی حد تک جڑتو اس کا بے کيا جائہان کا جتزی
economic frustrationاس کا کسی حد ہے تعلق ے س 

 uncontrolled, unregulatedتک اس 
dissemination of informationجو ےہی ه بے س 

ماری نوجوان ےہ ذريعے کcablesخمتلف مقامات پر  
ماری ہ  ے سےتو اس کو کس طريقہےی ہنچ رہنسل تک پ

 ليکن جو ہے  اس کا انداز پيدا کرنا ےی نٹسوسائ
 وقت ے والے انداز غالبًا آنہوگا  وہی انداز هب
 ںیہ موئثر نہ زيادں کی صورت میregulation ںمی
 اس حد تک نکل ےسرتس س دtechnology ہ یہوگاکيونکہ

 گا ے کيا جاسکںیہ نcontrol اس کو ہ گی کےجائ
 اپنی ہ کہے ہی طريقہ کا ايک handleٰذا اس کو ہل

 in ں کریmature باخرب اور ہم زيادہنئی نسل کو 
terms of making the right choices. آپ نوجوان 

ا هڑی  کہ ايک سپاه ساتےر شخص کہ، ه ساتےنسل ک
 ے گںوہ ںیہر وقت نہ يا والدين ے  گں کر سکیںیہن

 ے ان کی جيب کں میmobile phone ےاب تو ان ک
 کو web تو اس ے گں پر جائیweb ہوہے دسرتس ہاندر ی

 ںیہ نٹےنهان کو کوئی چوبيس گے گں جائیے لںاہک
 تو اس حلاظ It is a personal choice ۔ سکتا هديک



  کیے شعور دينہ  نوجوان نسل کو زيادںمیہ ےس
 اور اس technology اس ہ جب وہ کہےضرورت 

informationتو اس کا ں کی طاقت کو استعمال کری 
 ں۔یه اندر رکے کی صالحيت اپنےصحيح استعمال کرن

 ۔ ے اندر آ جائیے کbusinessاسی طرح 
Businessاندر آج  اس ے ک technologyے ن 

 ے آج  سں۔یہ پيدا کر دی opportunitiesی ہالمتنا
 ے لیےی  تو  آپ کهر آپ کی ايک بوتيک ت اگےلہپ

ا ڑت بہ کرنا ايک بٹ مارکیںی میہر ہ شےاس کو اپن
 ، ے گںیه رک sales force آپ کتنی ہاکهدرد سر ت
 all you ليکن  آج ے گںبنائی net workکتنا ايک 

need to do is to have a good website and an 
arrangement with a good courier service. You 
can service not only all over the country 

but any where in the world.ی ه اگر آپ  ايک اچ
ethnic food productتو اب آپ  ںیہ ے بنات 

 ے صرف اسالم آباد کٹفريسکو اسالم آباد کی مارکی
 ں، فريسکو اسالم آباد نيويارک میںیہ ںیہرز نٹسيک

کو اسالم آباد کی  کو جو فريسےکسی اسالم آباد وال
 ںاہ اندر یے کٹےنهچوبيس گہےکا رسيا ےانهائی کٹهم
  اسی ہے۔کر سکتی serve کرےر لڈ اوپر آرےکwebےس

ر ه تو دنيا بہے پر ںاہ جو یہےطرح کوئی بوتيک 
می  ہر پر ملبوسات کی فراڈ آرےر کسی کو ان کہ ںمی

 ہ وہ تو یہے کر سکتی  ے ذريعےکwebsiteايک 
opportunities جو اس ںیہ تالش کرنی ںمیہ جو ںیہ 

information and knowledge revolutionپيدا ےن 
 ملک کی ےم اپنہ ے ذريعے ان کہ تاکںیہکی 

economyملک کی ے ملک کی سياست، اپنے اپن 
governance ےتر طور پر چالنہ اس کو بےر حلاظ سہ 

 ں۔ پيش بندی کر سکیے لیےک
 ے کرنهب کچ سہ یہ گا کںوہ کہ یں ، میںآخر می

 ہوہے  جس کی ضرورت  bedrock ايک مضبوط ے لیےک
  knowledge and information revolution ہ کہے ہی



وگی جب تک  ہ ںیہاس وقت تک پائيدار بنياد پر ن
 اندر اس ے ملک کی تعليمی صالحيت  کےمارہ

knowledge and information revolution کو 
supportتعليمی ہی اور ووگہ ںیہ صالحيت نے کے کرن 

 knowledge and information ہ کہےصالحيت کيا 
revolutionکی حتقيقی ے اندر معاشرے ک critical 
thinking آپ کتنا ہے۔ کی  صالحيت کيا innovate 
 اس ں۔یہ ے کر سکتnetwork آپ کتنا ۔ِ  ںیہ ےکر سکت
، ايک آپ کی ںیہم ہت اہ بں اندر دو چيزیےدور ک

network ی صالحيت دوسری آپ کی  کے کرنcritical 
thinking اور creative thinkingمارا ہ ۔ کی صالحيت

 ںمیہ ہے۔ کی نفی کرتا ںپورا نظام تعليم ان دونو
کی ے ملتی يا سوال کرنںیہ کی اجازت نےسوال کرن
quality  کو crush اندر ے کںروه گہے کيا جاتا 

 اور ہےوتی ہ پر ںوٹونہی  ه باپ کی انگلی بںما
 پر ںوٹونہی ه اندر استاد کی انگلی بےکالس روم ک

  آپ ں۔یہ ے خاموش کرا ديتے سے اور اشارہےوتی ہ
  ہے۔ا جاتا ه مسج offensiveکا سوال کرنا 

Knowledge and information revolution ں می 
creative and critical thinking  ی ہ کا آغاز

 so how well can ہےوتا ہ ے کی صالحيت سےسوال کرن
we train our young minds in asking and 
raising good questions, that will be 

critical and secondly ہ  کںیہ ےتہم کہ جب 
networking  تو ہے کا دور networking  کا مطلب 

 how ہے اجتماعيت کی صالحيت کتنی ںم  میہ ہ کہے ہی
can we work together in teams and working in 

teams ہ  کہے ہ کا مطلب ی how much can you 
synergise and synergising means that what is 
your capacity to make two plus two five, six 
or seven and so this is my favourite story 
with which I will conclude that when I did 

this vision 2010 in 1999ايک ںارک می تو نيوي 



 .Mr ہا کہ کے  ايک پروفيسر نںکانفرنس می
Minister, this vision 2010 which you have 
presented for Pakistan is a great program 
but I have one question and believe me that 

 هےی حد تک مجڑ سوال کيا  تو بہ وےجب  اس  ن
 اس  کو ےن ں پر تو میںاہ وہالجواب کر ديا اگرچ

 ں میہا که پتا تهے مجےجواب ديا  ليکن  اندر س
 ے نں میہا کہ کے  اس نں۔وہا ہی بنا رہصرف بات 
 ےت قريب سہ بےوئہ ے کو  کام کرتںپاکستانيو

 ,scientists, doctors اور پاکستانی ہےا هديک
engineersترين ہ دنيا کا بscientist, doctor, 
engineer ںیہ  excellent, no match but how do 

you describe when you have two Pakistanis 
working together, there is trouble.  You 
have three Pakistanis working together, 
there is crisis and you have four Pakistanis 
working together, there is disaster.  Why 
can not two Pakistanis be excellence twice, 
three Pakistanis be excellence three times 
and four Pakistanis be excellence four 
times. When one Pakistani represents 
excellence why is it that when we work in 

team, we let it go.ايک ہ ايک کامياب معاشر  ،
 جو ہے ہکامياب تنظيم ، ايک کامياب گروپ  و

individual excellence کو collective 
competence۔وہتا ه صالحيت رکے کے تبديل کرنں می 

 جس ےئه، آپ ديکہے جو excellence انفرادی ہاگر ی
 you may have the best starsہےوتا ہطرح ميچ   

in your team but if each player tries to 
show his personal excellence that team will 

never win. The team wins thatے نے جب  جس بند 
يم ٹو  اور دوسری ہ کيا ball dribble ے سDاپنی 
 ہ کهے ديکہ پر وںاہو اور جہا ہ جا رے تک  لDکی 

  ہ تو وgoal post is out of my reach ہاب  ی



passی کو ڑاله کےو ايک ايسہتا ه رکہ کا جذبے دين
 اس ےوگی سوائہ  ںیہ نcontribution جس کی کوئی ہک
 goalے کرکdeflect اس کو ے سںاہ صرف  وہ وہ کےک

postيم  کا جيتنا ضروری ٹ ہ گا چونکےينکه پں می
 ہ یں۔یہونا ضروری نہ کا personal score ميرا ہے

 that how collective ہے  synergy capacityجو 
competence comes in our societyم مل کر ہ ںاہ ج

synergiseاور  دو  مجع دو  کو پانچ يا ں کر سکی 
 knowledge and information اس  ہ  یں بنا سکیهچ

revolutionے لیے اور اس کہےت ضروری ہ بے لیے ک 
 individual ے پيمانے متام تعليم کےمارہ

learning ںمیہ ے تبديل کرکے س group learning 
 جو ں اور اگر آپ کی پاليسياہے ضرورت ے کےپر الن

 جو آپ کی تعليمی پاليسی ں اس  میںیہ ہےآپ بنا ر
  اور ںیه  کو مدنظر رکں آپ ان چيزوں  اس میہے

 پاکستان کو ايسی علم اور ںاس کی روشنی می
  جو پاکستان ںم کر دیہ فراںانفارميشن کی بنيادی

 knowledge  ايک کامياب ں صدی میںکو اکيسوی
revolutionہ گی تو شايد تاريخ یےل بنا دڈ کا ما 
 اندر کون ے اس امسبلی   کہ گی کهے رکںیہتو ياد ن

  ںوہ جنهے تٹهے بیٹ نوجوان  اراکين پارليمنےس
ا ليکن آپ  کی اس ه اس پاليسی کو بنا يا تےن

contributionی ه والی نسل اور تاريخ کبے کو آن
 ۔ بادہ پاکستان پائند۔ گیے سکاله بںیہن

 )ںتاليا(
 جناب احسن ہت شکریہت  ، بہ ب۔جناب سپيکر 

ر  ٹ مسے۔ گںوہ  اب  سوال و  جواب ۔اقبال  صاب
 ۔دانش کمار

 Mr. Danish Kumar: Thank you Mr. Speaker.  
First of all we are very thankful and 
honourable to have honourable Ahsan Iqbal 
Sahib and enriching the importance of 
knowledge. 



م سب کا موقف  ايک ہ  ہ کہے سوال ہ یےميرا  آپ س
 asہے بالکل واضح ے لیےکامياب پاکستان ک

Pakistani nationalistٹ ميرا تعلق عمرکوہ کيونک 
 clear stand ، جس طرح آپ ہے ے سهرپارکر سندهت

 clear stand جس طرح  آپ کا ہےبلوچستان پر 
 عوام کا کيس ے  که ، آپ سندہے پاکستان پر ےپور
ی ٹ آپ اس کو صرف پيپلز پار۔ ںیڑی اسی طرح  لهب

 لوگ ے که سندہ سوچنا کہ یہ کيونکںیه رکہی نہتک 
 ںیہ بالکل درست نہ تو یںیہ ےی کٹصرف پيپلز پار

، ايک کامياب ںیہ ےتہ لوگ کام چاے  کںاہ و۔ ہے
 ںوہی ديتا هآپ کو دعوت ب ں میں۔یہ ےتہپاکستان چا

 ںائیٹه کا کيس اںاہ  اور وں کریہ کا دوره آپ سندہک
 آپ کا ں۔ مسائل حل کریے کں لوگوے کںاہاور و
 ہ۔شکری
 اتفاق ے بالکل آپ سںمی ۔جناب احسن اقبال 

 ہ کںوہتا ہ يقين دالنا چاہ اور آپ کو یںوہکرتا 
 ں يکساں اکائياں  پيش نظر پاکستان کی چاروےمارہ
 ہ یہ اس کی بنيادی وجہےرا ه جو تاثر ابہ اور یںیہ

 کا ے نواز شريف صاحب کو آخری وقت پر آنہ کہے
 25th November last day for the موقع مال بالکل 

filing of papersکاغذات کو  ےر ان کها  په ت
 کا پورا  ےم چالنہ انتخابی م۔مسرتد کر ديا گيا

 اگر اس ہ کہے يقين ہ یهے مال اور مجںیہوقت  ن
campaignےی دو، تين  دوره بے که سندہ   وں می 
 ليکن هے تےی حد تک نتائج بدل سکتڑ تو بےکر ليت

 کی ه سندہ صوبہے ہماری خصوصی توجہاب انشاهللا تعالٰی 
ی اور آپ  ه کی طرف بں صوبوٹےوهی اور باقی چهطرف ب

ماری ہت جلد ہ مطابق انشا اهللا بےکی اس بات ک
leadershipں گی  اور  میے کرہی دوره کا به سند 

ائی ه قوم کو جو تبديلی دکےم نہ اب  ہ کںوہتا همسج
 ہے۔ی بدل گيا ه بparadigm سياست کی ہے ہ یہ وہے

 دس يا ے آج سہے۔ ںیہکا نام نpatronageسياست اب 



 جو ہ ی۔یه کا نام تpolitics patronage ےلہبيس پ
information revolution اس ہے آيا  empowerment 

 stakeholder اندر ے کdevelopment کو ں لوگوےن
 ہے جواب طلبی کرتا ےر شخص آپ سہ اب ۔ ہےبنا ديا 

 self ايک ہ تو وے گںکریpatronage اب اگر آپ ۔
defeating paradigm politics ں اس  کی میہےکا 

 دو سو ں میے ضلعے ميرں۔وہآپ کو مثال ديتا 
constablesدو سو ہ  وںگر می  اب ا۔رتی آئیهکی ب 

 کی کوشش ےنٹ کو بانں سياسی جيالوے اپنںاساميا
زار ہ تقريبًا دس ے سں پر ضلع میںاہکرتا، و

applicantsر شخص اتنا ہ ے سں  اور اس میهےت
 ہ کہےا ٹه کر بیے لmicroscope ہ وہ کہےباشعور 
 ے  اپنں اگر می۔ گاے جائںیہ گا کون نےکون جائ

 ں سو لوگوٹهزار آہ نو  لگا ديتا  توےدو سو جيال
 ميرا حشرنشر ں اليکشن میے کر اگلڑ پکں جوتياےن

 ےطريقtransparent اس کو ےم نہ اگر ۔اهکر دينا ت
 ہ کہےو سکتا ہ تو ہے کيا distributeپر merit ےس

 ںوہ ےوئہ تو ناراض ےبندpoliticalکوئی سو، پچاس 
 کو کوئی شکايت کا ںزار نو سو لوگوہليکن  نو 

ٰذا  ہ ل۔وگئیہ زيادتی ه ساتےمارہ ہ  مال کںیہموقع ن
ی  ه بہ کا ايک یinformation empowermentاب اس 
ر کو ڈ اب سياسی مجاعت اور سياسی لیہ کہےمقصد 

performance delivery پر اپنی کارکردگی کو  
 گا اس ےتر کارکردگی کرہ  جو  بہے بنانا ہپيمان

 ےکا سرو IRI اس کی ايک مثال ۔ ے گںیہکو لوگ سرا
 اس ں کيا  اس میے جو سروں اکتوبر میے نIRI ہے۔
 جو ں اور مرکز میں میں تين  صوبوہ بتايا کےن

incumbent party اس کی ہے popularityآئی ے نيچ 
 incumbent پر جو ںاہ جہ کexcept for Punjab ہے

party اس کی ہےی ٹ برسراقتدار پارہے 
popularity  تقريبًاdouble ہے ہ کيا وج۔ہےو گئی ہ 

  جو باقی ںیہی  مشکالت ہی وه اندر بےپنجاب ک



 good ے  ليکن اگر ايک حکومت نںیہ اندر ے کںصوبو
governance merit پر  کارکردگی کو بنياد بنا 

  ںیہ ہے ره، ديکںیہ لوگ باخرب ہ چونکہےکر کوشش  کی 
  اس ںیہ ہے رے دpremium اس کا   اس حکومت کو ہو

ی هٰذا آج   جو حکومت بہ ل۔ ںیہ ہےکی محايت کر ر
good governanceتر ہی بٹی پاره گی ، جو بے کر

deliveryے سں لوگوے گی اس کی اسے کر 
acknowledgementگی ے کرںیہ گی  اور جو نے مل 

 we are تو ے گںو جائیہ ںو ہ بيزار ےتو لوگ اس س
equally committed to providing good 

governance to all the four provinces اور 
 ںیہی جو  مسائل ه بے که سنده ساتےبلوچستان ک

 ے۔ گںم اجاگر کریہی هانشااهللا  تعاٰلی ان کو ب
 ۔ جناب نياز حممد صاحب۔جناب سپيکر 
  جناب ۔ جناب سپيکرہ  شکری۔جناب نياز حممد 

 گرين ں تو میےلہ پےاحسن اقبال صاحب ، سب س
 ہ کںوہ کرتا  اداہ آپ کا شکریےی  کی طرف سٹپار

 اپنا وقت ے لیےمارہ ے قيمتی حملات سے اپنےآپ ن
 ے سے حوالے اثرات کےيا کڈ میہ  اب چونک۔نکاال
 ڈ چند سيکنں میے ، آپ کی اجازت سہےی ہو رہبات 
 1941 ۔ گاں منظرپر  بات کروں   پسے سوال کےاپن
ا تو اس  کی ه کياتہربر پر محلہپن ے جب جاپان نںمی
 خود ے نہ امريک۔یهی ترغيب ت کہ خود امريکہوج

 ے جاپان  کو اپنے کر اور جمبور کرکےترغيب د
 ے کودنں دوسری جنگ عظيم میہ کروايا تاکہاوپر محل

 ه کچےيا پر اس نڈ میہ جبکے بنايا جا سکہانہکا ب
 ہ رچا کر امريکہرامڈ کا 9/11  منرب دو ۔اور بتا ديا
ک  نامی ايہ آپ  کو مظلوم  اور القاعدےاب تک اپن

يا پر    ڈ   تنظيم کو  میہپراسرار اور ناديد
 war on منرب تين، ہے۔وا ہ  پر تال ےظامل ثابت  کرن

terrorايک  ے سامنےيا کڈ میے  نہ پر امريک 
 ے کہ امريکہے۔وئی ہعجيب  و غريب جنگ شروع کی  

 ممالک ےا  کڈ کينیں  ميکسيکو اور مشال میںجنوب می



 threat کو کوئیہک امريے ممالک سں دونوںیہواقع 
ير ه گے مسندر نے کو دو طرف سہ امريکہ جبکہے ںیہن
 نيوی ںتریہ اپنی دنيا بے اس نں جس میہےا هرک
 بغير دنيا کا کوئی ے جس کی اجازت کہےی ها  رکٹهب

 ہے ہ دلچسپ بات یہ مار سکتا جبکںیہی پر نه بہپرند
 حيرت انگيز جنگ ہ نام پر یے کwar on terror ہک

ر دور پاکستان، ٹزار کلومیہ  چار ے نہامريک
 اور ہےوئی ہ شروع کی ںافغانستان اور عراق می

تا ہ کہ وه جو کچہ کہے شروع کی ےاتنی کاميابی س
 جناب احسن اقبال ۔ ہےی بولتا ہی وهيا بڈ میہے

؟ ہے کيا ہيا پر اس کی اتنی گرفت کی وجڈصاحب می
ر مکاری ه  کا استعمال يا پڈ کارےسپر پاور ک

 ؟ے گںیہکا کمال ، اس کو آپ کيا کزبان 
 ايک ہ  تاريخ کا  یےیه ديک۔جناب احسن اقبال 

 ے کے يقينًا معاشرہ وہے جو طاقتور ہکہےت جرب ہب
 ے  پر اس کے معاشرہے۔وتا ہوسائل پر اثرانداز  

ی ه بہ ليکن شايد آپ کو یںیہ ےوتہاثرات  مرتب  
پر  ںاہ جںیہ اطراف ں دونوے اس کہ کےیہونا چاہپتا 

 تو ان مظامل کا انکشاف ےوئہ متام مظامل ہ وہ کہے ہی
 ۔ کياےيا نڈ میےی کہ ںاہ  وہا که ديکےی  آپ نهب

 مظامل ه ساتے کں اندر قيديوےاگر ابوغريب جيل ک
 ے کيا، کيا کسی مشرق وسٰطی کےتو افشا  کس نےوئہ

 کيا؟   ےيا نڈ میے کيا، کيا کسی يورپ کےيا نڈمی
ر ه پےيا نڈ میےی کہر ها؟ اد کيےيا نڈ میےمارہيا 

 ے کdebateر اسی هی کيا اور  پهنقاب  بےاس کو ب
 ۔واہ بش کا حشر کيا ہا که ديکے آپ  نں میےنتيج

ی بنيادی ڑ ايک بے گا، آپ نںوہ کہ آپ کو یںسو می
 which is very close to myچيز کا سوال کيا 

heart ت ہمارا جو ايک بہ اندر ے  دنيا کےیه ديک
 ہ جو کے نں خمتلف گروپوےمارہ ہے۔وا ہصان ا نقڑب

mainstreamبی گروپس ہ مذہ وہے چاهے تںیہ نں می
 ںوہ ، انهے تnationalist groups ہ وہے، چاهےت



 ے کے کرنpromote نظر کو ہ نکتے اپنے اپنےن
 ہت زيادہ اور اپنی قوم کو بfollowers ے اپنےلی

conspiracy theoryں اس می۔ال دياڈ اندر ے ک 
 ںوہتا ہنا چاہ کہ یں ليکن میہےو سکتی ہی هحقيقت ب

 believeت ہ بں میconspiracy theory جب  آپ  ہک
 ہ کہےوتا ہ ہ یہ تو اس کا ايک الزمی تقاضںیہ ےکرت

 دنيا ہ یںوہال هيک  بٹه تو ں میہ کںیہ ے سوچتہآپ ی
 ے ميرے سارہ ی۔تیہ دينا چاے جينںیہ نهےی مجہ

ی ميرا ه تو  بلوچی بںوہی ه سندں  اگر میںیہخمالف 
ی ه، پنجابی بہےی ميرا دمشن هان بٹه ، پہےدمشن 

ی ه بلوچ بہ تو یںوہ پنجابی ں اگر می۔ ہےميرا دمشن 
 ہے۔ی دمشن هان بٹه، پہےی دمشن هی به سندہےميرا دمشن  

 ہی، پنجابی یه بلوچی، سندہ تو یںوہان ٹه پںاگر می
تا ه ديکںیہ اندر نے اپنں میں۔یہ دمشن ے ميرےسار
 تو ںوہ مسلمان ں اگر می۔ ہے ميری کيا کمزوری ہک
، ہے اسرائيل ميرا دمشن ہ ، یہے ميرا دمشن ہ امريکہی
نود سازش کر ہود و ہ ، یہےندوستان ميرا دمشن ہ ہی
 ے کconspiracy theory جب آپ اس ںیہ ہےر

paradigmسوچ ہ تو آپ کی یںیہ ے آ کر سوچتں می 
 ہ یہے دنيا ميری دمشن ہ یںوہ يکٹه تو ں میہ کہےوتی ہ

ٰذا آپ اپنی ہتی لہ دينا چاںیہ نے جينهےمج
 ہ  آج امريکےیه ديکے۔ کرتںیہيک نٹه کو ںکمزوريو

 ہوگا وہ ں قومی مفاد میے گا جو جس کےی کرہو
  کسی ہ و۔ گاهے ديکںیہپاکستان  کا قومی مفاد ن
 جس طرح ۔ گاهے ديکںیہاور ملک کا قومی مفاد ن

اسی هے اپنا قومی مفاد ديکہ وہ کہےق  کا حہامريک
 اپنا قومی مفاد ہ وہ کہےطرح پاکستان کا حق 

 ںوہ عرض کرتا ے ادب سڑے بے آپ سں اور میهےديک
 کسی ں دنيا میے ليجیها کر ديکٹه پوری تاريخ اہک

  ملی ںیہ نںملک اور قوم کو ترقی خيرات می
prosperity and development never comes in 
charity, nations have to manufacture their 
own prosperity and development and you need 



three things to manufacture your prosperity, 
to manufacture your dignity and to 
manufacture your sovereignty. 1. knowledge. 

 ے نے کم علم والہوا  کہ ںیہ نںی تاريخ میهکب
 کی علم ے جس معاشر۔وہ کو مار ديا ے وال علمہزياد

 ٢ منرب ہے۔وا ہ حاوی ہميشہی ہ ہی وه تہکی صالحيت زياد
 اندر حمنتی کو کام ے تاريخ کہوا کہ ںیہ نہی یهکب

 اور جس ملک اور ہ جس گرو۔وہ مار ديا  ےچور ن
ی  اس ه صالحيت تہ کی زيادے حمنت کرنں میےمعاشر

 ہ یںی تاريخ میه کبہے۔ مارا ہميشہ کام چور کو ےن
 صالحيت ہ کی زيادے سچ بولنں جس قوم میہوا  کہ ںیہن
 ہميشہو، ہا لی ه مار کے بدديانتی سےی  اس نهت

 ں تين چيزیہ یہے۔ بدديانت کو مارا ےديانتدار ن
، علم، حمنت  اور ںیہوتی ہ ےيئہ کو چاں جو قوموںیہ

 ہم کب امريکہ ہ کے بتائیهے آپ مج۔ديانت
 ہے آ کر روکا  ےور اسرائيل ن اےندوستان نہ،ےن
م دنيا ہ اگر آج ں۔ دیہ کو تعليم نں بچوے اپنہک
 کب ںمیہ ۔ ہے choiceماری ہ ہ تو یںیہل ہ جاںمی

 ہ آپ حمنت نہ کہے آ کر روکا ے ، يورپ نے نہامريک
 ہ تک پورا کام ن۴ ے س٩ ں میں دفرتوے اپنں۔کری
 ميدان ے اندر حتقيق  کے کں شعبوے يا دوسرں۔کری
  ہ؟   یہے روکا ے کسی نں۔ کریہ پوری حمنت  نںمی
ا ہ آ کر کے کب  کسی قوم نںمیہے۔ہ choiceماری  ہ

، ں  بولیٹوه جں کریہ آپ ديانتداری اختيار نہ کہے
sampleکا ٹ، ايکسپورں کوئی اور دی item کوئی 
 يا ايک ں، فريب کریں، مکر کریںيج دیهاور ب
 ہ یںمیہ ے، کسی نںی کریہ دہوکه ده ساتے کےدوسر

م  ايسا ہ اگر ہے choiceماری ہ تو ہا، یہ کںیہن
م ہ ، آج ںم علم حاصل کر لیہتو اگر آج ںیہ ےکرت

 تو ںم ديانت اختيار کرلیہ، آج ںحمنت شروع کر دی
 ٹ کوئی رکاوں میے راستےمارہدنيا کی کوئی قوم 

 ہ کر ايک سو امريکڑوه چہايک امريک۔ال سکتیڈ ںیہن
 ے گں روک سکیںیہ  نہمارا راستہ وہ  وںی آ جائیهب



 ںیه آنکےم حمنت، ديانت اور علم سہليکن اگر 
 ےمارہی ه بہ کر سو امريکڑوه تو ايک چے گںچرائی
 ه کچے گںا دیٹی له کو بں ان خزانوےر ده بےخزان

تا ه مسجں میےتو اس لیے۔ گں کر پائیںیہال نهاپنا ب
 ہ یے سے ذريعے سوچ کproactive  ايک ںمیہ ہ کںوہ

 ہے کون سی کمزوری ہ اندر وےمارہ ہ کےیہنا چاهديک
 اس ے  اور دوسرہےا ہو رہ نقصان ںمیہجس کا 

 ںم ان کمزوريوہ اگر ں۔یہ ہےا رٹه اہکمزوری کا فائد
 کوئی جو ره  پہ کںوہتا ه مسجں تو میںکو دور کر لی

 ۔ بن سکتا ںیہ نٹ رکاوں میے راستےمارہ ےمرضی کر
 ۔ جناب ضمير ملک صاحب۔جناب سپيکر 
 آپ ہجيسا ک!   جناب واال۔جناب ضمير امحد ملک 

ی ايک ه اندر عوام بے امور کہ اب خارجہا کہ کےن
 حکمران ےمارہ ہ کںیه ليکن  آپ ديکہےطاقت بن گئی 

 ہ کا نےپی لين دلچسں امور میہ  عوام کوخارجےاپن
ی عوام کو حقيقت بتائی ہ ہ اور نںیہ ےموقع ديت

 ايک ہ چونکے سں سالوٹه ساہ  اور گزشتہےجاتی 
debateسيکولر ے قائداعظم نہ کہےی ڑ چل  پ 

 ايک ہے ںیہ حتقيق نہا چونکهپاکستان بنايا ت
ونا ہبی ملک ہا يا مذه تےیہونا چاہسيکولر ملک 

ی تو آپ ه تےیہی چاونہا  يا  کيسی رياست ه تےیہچا
 ے زاویےم کس طرح اس حتقيق کہ ہ کںیہ ےتهکيا مسج
 ہ سالٹه ساہ کے پتا چلںمیہ ہ تاکں جائیے لےکو آگ

 ہی کيونکه اور  حقيقت کيا تہےماری تاريخ کيا ہ
ی ہ اور وہےی  ه تاريخ لکںاہ یے نےايک طاقتورطبق

 ے سںاہم حتقيق کہتو اب ہےی  ہائی جا رڑه پںمیہ
 ے جو نصاب ديتںمیہ آپ ںیہ آپ حکمران ہک کيونںکری

ی کو ہم آپ ہ ں اس میہےوتا ہی کا بنا ہ آپ ہ وںیہ
followں۔م حتقيق کس طرح کریہ تی ںیہ ہے کر ر 

ا ہ کے آپ سے نں میہ  جيسا ک۔جناب احسن اقبال 
ی اس کو اس ه داری تہ اب علم پر جوقدغن يا اجارہک

information revolutionآج  ہے۔ ختم کر ديا ے ن 



 ںیہ ے، جان سکتںیہ ے سکتڑهپے کی رائےر طريقہآپ 
 ےو جائہی معلوم ه بہ آپ کو یہے۔ ںآپ کی دسرتس می

 ےمارہ خود ں میے بارے پاکستان کی تاريخ کہگا ک
، ںیہ ےتہ خمالف کيا کےمارہ، ںیہ ےتہسکالرز کيا ک
independentں  آپ خمتلف حوالو۔ ںیہ ےتہ لوگ کيا ک 

 آپ ہ گا کے آپ کو مو قع ملے س اور اسےیڑهکو پ
ی ه اب آپ  کوئی بں۔ قائم کر سکیےاپنی رائ

 صرف نصاب  تک حمدود ے لیے کےمعلومات حاصل کرن
 پاس انفارميشن غيرروايتی ے اب آپ کں۔یہ ںیہن

 ے نں میے جيسہے ںی آپ کی دسرتس میه بے سںذريعو
 ليکن اس ںیہ ےر چيز گوگل کر سکتہ اب تو ہا کہک
 جب اس ساری ہ کہےت ضروری ہز ب ايک چيںمی

و ہ ہ نہ گا تو یےانفارميشن کا ايک مسندر آپ پر آئ
، آپ اپنی ايک ں جائیہہ اندر آپ بے اس کہک

independent, critical thinkingی ه کی صالحيت ب
 کرنا synthesize اس کو کس طرح ہ کںپيدا کری

 ے اس علم کہےوگئی ہی ايک سائنس ه بہ یہچونکہے
 ڈے ايجنے علم کے آپ نے سےکس طريق ںدور می

ت سارا ايسا علم ہ لوگ آج ب۔ ہے کرنا influenceکو
ينک ه اندر پے اور اس کںیہ ہے کر رgenerateی هب
 کی صالحيت ے ميری اور آپ کی سوچنہ وہ تاکںیہ ہےر

 ے اس سںمیہ تو ںال سکیڈه ںکو ايک خاص انداز می
 ے ذريعے شعور کہآزادانے اور اپنےیہنا چاہباخرب ر

 ں اس میہ کےیہنا چاه ديکے ذريعےاور اپنی سوچ ک
 ہے قريب ے جو  حقيقت کہ کہے کون سی بات ہو

 قرآن جميد ہ چونکےم نہ ہ کہےتا ہ تو کںاورمی
 جو اهللا تعاٰلی ہےال ديا هل بڈ ماہوالفرقان محيد کا و

 ے نتيجے اس کہے علم کا ديا ں قرآن میںمیہ ےن
ا هل کيا تڈ ماںا قرآن میمارہے۔ہوئی ہ خرابی ہ یںمی

 رب ں میہا کہ کںیہ نہی یه بہ کسی جگے، اهللا تعاٰلی ن
 ںاہ جہر جگہ هے۔ تے سکتہہ رب مان لو، کهے مجںوہ

 ے کيا آپ مسندر سہاپنی ربوبيت کا ذکر کيا  ک



 ےوئہ ے بنتے، ان سےته ديکںیہ خبارات نےوئہ ےتٹها
 ںیہ نہ برستا مينے سں، ان بادلوےته ديکںیہبادل ن

 ںیہ کو نے سبزےوئہ ے اگتے اس خشک زمين سے۔تهديک
 ںیہ جاتا نں میٹ پیے کو جانور کے، سبزےتهديک
، دوسری طرف ہے بنتا ه ايک طرف دودے اس سےتهديک

 ے اس کے کس نہ کےته ديکںیہ مسندر نہے۔گوبر بنتا 
 درميان  ديوار ےاری  پانی که اور کٹهےاندر می

 ساری ہ یے۔ته ديکںیہ نے چاند اور ستار۔ی کر دیهڑک
 جو سائنس observation ، ہدہ؟ مشاںیہ کں کيوںچيزی

 ۔observation، ہدہمشاہے بنيادی چيز ےکی سب س
 تفکر اور تدبر ہا کہ بعد کيا کے کےدہمشا

inquiry and reflection, through inquiry and 
reflectionںیہ ں نشانياں اس میہا کہ کںآخر می  
 ہچان کا ذريعہقل کو اپنی پ عے۔ لیے کںعقل والو

 ڑوه کو چlearning model ے اس پورےم نہ  ۔بنايا
 ہ یہ ورنہےی ہ رڑ آج مار پںمیہ ے سہديا جس کی وج

 ےمارہ  تو ہ یہے کا scientific model Westجتنا 
 اس ےم  نہ اورجب تک ہےوا ہ ديا ںقرآن می

 کيا تو سپين اور بغداد کی followکو
 ںاہ یڈ اور آکسفورڈارورہ کی  دنياہ وںياٹيونيورس
ل کو ڈ اس ماےم نہ جب ں۔یه اندر ساری تےسپين ک

، ےوگئہ مقلد ے گئڑ پںمیdogmaمہ ديا اور ڑوهچ
 تو ے گئه سوکے چشمے، علم کےوگئہ فقير ےلکير ک

 ںمیintellectual leadership West and Europe ہو
 ,I think تو ےوگئہ follower ےم ان کہگئی تو 

that is a challenge that how we regain that 
intellectual leadership back through our own 

creative original thinking. 
 ۔دری  عثمان امحدہ چو۔جناب سپيکر 
 ہميرا سوال ی!   جناب واال۔دری  عثمان امحدہچو 

 سياسی ہکہے آيا trend نياں پاکستان میہ کہے
يا ڈ میےلیے کے کرنmessage conveyقيادت  اپنا 

 political  ےاس سہےی ہ کر رextensively use کو 



conflicts enhancement and political rigidity 
 table جو issues ےت سہ اور بہےکو تقويت ملی 

talksت جلد ہ بے سresolve اس قسم ہ وںیہ ےو سکتہ 
 اور ںیہ ےو جاتہ extendے ذريعےکmedia warکی 

 ں۔یہ ےو جاتہ time takingت  ہب
 ں دونوےاس ک! ںیه   ديک۔جناب احسن اقبال 

 ےيا کڈ اس میہ کہے ہلی بات تو یہ   پں۔یہاثرات 
 transparent ہی کی پوزيشن زيادٹر پارہ ےذريع

 ہےوگيا ہت کم ہ امکان بہ یے لیےتو اس کہےوگئی ہ
 سو  آپ ے اور کرهر کچہ باے اور کره اندر کچہ وہک
 اور جو ںیہ ےو گئہ  transparentت ہب

transparency اندر ے آپ کہ کںوہتا ه مسجں میہ وہے 
 ں گی اس  میںوہ deals or understandingsی هجو ب

وگی اور اگر ہ ambiguity اگر ۔ گیےپائيداری الئ
 ںیہ چيز ديرپا نہوگا تو شايد وہ ہوکه دںاس می

 جو ايک ے سdebate اس ہ کہے ہ دوسری چيز ی۔وگیہ
ر ہ تو  آج ہے بنا stakeholderری ہعام ش

political party is not operating in any 
vacuum, they are also now operating under a 
massive pressure of public opinion not only 
from society but also from their 

constituents or workers اور اس پوری debate 
 ںاہ جے آپ نہ کہے ہلو یہکا ايک خوشگوار پ

rigidities ی ه بہ یں میه ساتے اس  کہے کی بات کی
 ايک  ں۔یہ ےو گئہ open ہ لوگ آج زيادہ کںوہتا هديک

 ہا وه کارکن تےی کا بيس سال سٹشخص جو ايک پار
 ں اور اس میہےتا ه کو ديکdebateجب  اس پوری 

 نظريات پر نظرثانی کر ے اپنہ تو وہےحمسوس کرتا 
ا ہی کر ره بposition change اپنی ہ اور وہےا ہر
 ہا چونکه تںیہ شايد اس کو موقع نےلہ  جس کا پہے
ی پتا ہ یہميشہا اس کو ه لکير کا فقير تہ وےلہپ
 rightی ہ وہے point of view  جو ميرا ہا کهت

point of view ں میے دائرے ايک ايسہليکن جب وہے 



تی وہ debate يا conflict کی ideas ںاہ جہےآتا 
-position re اندر خود اس کو اپنی ے تو اس کہے

evaluateہے کا موقع ملتا ے کرن and I have 
seen in the last few years that many people 

have changed their opinionجو ان کی ہ ک life 
long opinionsہ وه ساتےی  کٹ  کسی ايک پارںیه ت 

 اپنی ہ ليکن اب وهے تےوئہ ٹے چمےبيس سال س
position changeہ کہے تو ميرا خيال ںیہ ہے کر ر 

 ں میں لوگوہ  کہےی ه ايک خوشگوار بات بہی
awareness ہ کںوہ مقلد ے جبائہ وہ کہے dogmaے ک 

 اب ان کی پوزيشن جو ںیہ کسی پوزيشن پر رےذريع
 and people and  ہے informed ہ زيادہ وہے

parties are making more informed choices. 
 ۔  وقار نئير۔جناب سپيکر 
 ےميرا آپ س!   جناب واال۔جناب وقار نئير 

 کا ايک information revolution ہ کہے ہسوال ی
theoretical out comeہ کہے بتايا جاتا ہ ی 

nationalism, religion, division ايک طرف تو 
 down the ے گںو جائیہ  borders wash down ےسار

futureاس طرح کی ايک ہنک چو movementہے۔ی ہ چل ر 
 information ہے super liberalismايک طرف تو 
revolutionم ہ اور دوسری طرف ں میfascism  کی 
 ے اور دوسرہےfox news ںاہ جںیہ ہےطرف جا ر

television channels ايک  fascist propaganda 
 there is dissemination تو ايک طرف  ںیہ ہےال ر

of hate and on the other side there is 
complete loss of directionو ہا مشکل ڑ تو ب

  stay آپ کو ے اندر اپنے  گا اس چيز کےجائ
 ہ تاکwhat do you think needs to be doneکرنا 
 ے۔ اندر آئے اس کmoderate elementsايک 
 ں چيزیں دونوہی! ےیه ديک ۔جناب احسن اقبال 

simultaneouslyں دونوہ یہ کںیہی ہو رہ ے اس لی 
ی ہو رہ globalization ايک طرف ے جيسںیہ ںحقيقتی



  ۔ ہےی ہو رہی ه بregionalization  دوسری طرف ہے
 we are ہ کہےا ہا جا رہ کں میglobalization ںاہج

becoming a one global village at the same 
time you are saying that there is an 
emergence of North America Zone. There is 

emergence of European Union, ASEAN اور  ہے
 ہ کے؟  اس لیںِ کيوںیہ regional zones ےدوسر

globalization  اتنا competitive  اس ہ کہے 
stand alone basis پر کوئی survive کر ںیہی نہ 

 So, countries are seeking larger  ۔سکتا
identities so that they can withstand the 
competitive pressures, home market advantage 

 competitive  ہ زيادہ تاکںیہ ہےا کر رڑکو ب
economies up scaleہ و  competitive  اسی ں۔وہ 

 کی MAC culture ے پر آپ گلوبالئزيشن سںاہطرح ج
 you can not negate that ںیہ ہےبات کر ر

societies and individuals have their own 
identities whether those are national 
identities or regional identities.  Those 
identities are also fact of life.  If at any 

time those identities felt threatened تو ان 
 reactive mode or defence کا ايک جو 

mechanism اس کو ےہ unleashيا ہ گی اور وں کری 
  گی  ں کری fight کی چيز کو globalizationتو اس
 message  کوئی ايک نيا ے لیے اپنہر وهيا پ

carve outاندر ان کو ے گی جو اس کں کری stand 
outکا موقع ےنه رکه ساتے کو اپنں اور لوگوے کر 
 اپنی again  ںمیہ ہ کہے ہ اصل ضرورت یے۔مل

education and religionجا کر ں می 
 ے اب  اپنے حوالے کglobalizationاس

perspectivesہ کو زياد competitiveےیہ بنانا چا 
 ے کں دوسرو۔ ں سکیه کو مسجdiversityم ہ ہتاک

points of viewتر صالحيت حاصل کر ہ کی بےنه کو مسج



 now it ہ چونکںیهی مسجهآپ کو بں نے اور اپنںسکی
is not that if you are تو  ںیہ مسلمان you are 

taken for granted thatں۔وہ مسلمان ں می Now, 
when you go to globe, you have to defend 
yourself on so many places.  So, it also 
means that you have a better understanding 
of who you are also, because will be under 
scrutiny also just as you put others under 

scrutiny. ں پس اس کی دونو sides ںمیہ ہ کںیہ 
 کی ےنهتر طور پر مسجہی به کو بidentityاپنی 
 کر defend کو identityم اپنی اس ہ ہ تاکہےضرورت 

 ه ساتے ان کہ تاکں سکیه کو مسجں اور دوسروںسکی
relateںوہ ںیہ نں چيزیں دونوہ  اور اگر یں کر سکی 

 اگر آپ کو خود اپنا ہ کہے ہ خطرہر یهگی تو پ
 تو ے گئہہ اندر بے تو آپ اس مسندر کںیہاحساس ن

 ے کی حقيقت بن سکتglobalizationآپ ايک گمنام 
 ه مسجںیہ کو نں اگر  آپ دوسروہ کہے ہ دوسرا ی۔ ںیہ

 کا ايک ےکرانٹ ہ بالوجه ساتے کے تو دوسرےسکت
ی ه کو بidentityنی ٰذا اپہولں  تہےوسکتا ہعنصر 

 کو identity کی ں اور دوسروہے کی ضرورت ےنهمسج
  competitive frameworkم کس طرح  ايک ہ کر همسج
 ں۔ کی صالحيت حاصل کریےنہ رں اندر دنيا میےک

 ۔ جناب فواد ضيا صاحب۔جناب سپيکر 
آپ کا جو موقف !    جناب واال۔جناب فواد ضيا 

 ں میے لیے کے دين نظام تعليم کو فروغں يکساہے
 being a اور ںوہتائيد کرتا ے دل سہاس کی ت

former education ministerايک بيان کو ے آپ ک 
 ے لیے حکومت کے آپ نں جس میےوئہ ےتهمدنظر رک

 اندر ے دو سال  کہا که ديا تcriteriaدو سال کا 
 ں  گاتو میے کو انشااهللا نافذ کيا جائplanاس 
 نکات آپ ہ چيدہ چيد ه کچےک plan اس ہ کںوہتا ہچا
 actually کس طرح اس کوہ کں کریshareی ه بےم سہ

ground level ہے پر  نافذ کيا جا سکتا 



Secondly,ايک ے لیے ميرا آپ ک complimentی هب
يا ڈ میہےی ه بsuggestion اورايک ہے ے لیےآپ ک

 ہ کہے ايک شعر ں آپ کی خدمت میے۔ لیےک
 ہےخدا کی رمحت  ںر میه گےمارہ ے آئہو   
م ان ہی ه کبںیہ ےتهم ان کو ديکہی هکب   

 ں۔یہ ےتهيا کوريج کو ديکڈکی می
 ےيا کوريج  آپ کڈ میہ  ی۔جناب احسن اقبال 
 ہے۔ ےلی

 ہ کہے ہ کا مقصد یےنہ جناب ک۔جناب فواد ضيا 
 اس ہ وہ کہےيا کو گزارش ڈ میے توسط سےميری آپ ک

 پاکستان ہک تاے کوريج دہ زيادے سہفورم کی زياد
 کو اس فورم کی افاديت Overseas Pakistanisاور 

 ۔وہvigilance factor createاور ايک ےکا پتا لگ
Thank you. 

 نظام ں جو يکساےیه  ديک۔جناب احسن اقبال 
 ايک ے لیے کےی معاشره کسی بہ یہےتعليم 

backbone آپ پوری  انسانيت کی ہ کے اس لیہے 
 movers and جو ےجی ليها کر ديکٹهتاريخ کو ا

shakersہميشہ ہ وںیہ middle or lower middle 
classصالحيت ہ اندر یے ان کہ چونکںیہ ے نکلتے س 
 ے اور اپنہے کرنا ه کچےم نہ ہ کہےوتی ہ urgeاور 

 they have a built in genetic ہےآج کو بدلنا 
model for struggle جو elite   ہے  elite  ہميشہ 

status quo ں می believe ہے  کرتی  because 
they are all the beneficiaries. They are 
having good time. So, they don’t need to 
change anything.  So, movers and shakers 

societyے سں طبقوے نچلہميشہ ہ وںیہ ے جو  آتں می 
 کو ں طبقوے نچلےی اپنٹ  اب کوئی سوسائں۔یہ ےآت
 ، برابر موقع ہےکا کتنا موقع ديتی  ےنڑه بےآگ

 ہے۔ اسی پر اس کی کو کاميابی کا احنصار ہےديتی 
 ہ تو اس کی بنيادی وجہے پر ںاہ جہاگر آج  امريک

 equalی حد تک ڑ بے نںوہ  انہ  کہے ہی



opportunity society create جس کی ايک ہے کی  
 ہے۔ی  ه ديکں میے صدر بننے کہ اوبامےمثال آپ ن

 ں میے صدر بننےن کٹ کلنے ايک مثال آپ ناس کی
 صدر ے نکسن کے اس کی ايک مثال  آپ نہے۔ی هديک
ت معمولی ہ سب لوگ ايک بہ یہے۔ی ه ديکں میےبنن

background ۔ ے گئے اور اوپر تک چلے آئے س 
  per cent 80ماری جو ہ ے بدقسمتی سںاہ ےمارہ

 غير معياری نظام ےر سٹ  اس کوپبلک سيکہےآبادی 
 ہےر کر ديا ہ باے سڑ اس دوےم نہ کر ےعليم  دت
 ے لیے نظام تعليم کں يکساہا کہ کےٰذ جو آپ نہل

لی بات تو ہ پے سب سے لیے  اس کےیہونا چاہکيا 
 اگر آپ دس ہے۔ نصاب کی يکسانيت ضروری ہ کہے ہی

 تو آپ ايک ںیہ ہےا رڑه پںقسم کا نصاب ملک می
 تو هڑا د جس کہ کںیہ ہےا کر رهڑ کmonsterايسا 
 اس ں۔یہ ےوئہ ے اوپر دس سر لگےليکن  اس کہےايک  

لی چيز اگر آپ ہ پے تو سب سںیہ ںکی دس شناختی
 ترقی کی ے نںوہ جنں میں متام ملکوے دنيا کںیهديک
 نصاب کو ں يکساے نںوہ                انہے

ر تعليم ٹ جو پبلک سيکہے ہ دوسری چيز یہے۔اپنايا 
  provider کا quality education  اس کو ہے

 ے اسی سہ وںیہ لوگ per cent 80 جو ہ چونکںبنائی
 ہے ہ تيسری چيز یں۔وہ شريک ں میڑ اس دوہ وںیہ ےليت
 ے کے کا مرکز بنانquality education اس کو ہک
 ہ کے  اس بنيادی حق کو تسليم کيا جائےلی

 يا ہے ہ بچہ وہےر طالب علم کا چاہ ےپاکستان ک
 there should be a ہ کہےی  حق  بنيادہ یہےبچی 

quality teacher in every class roomہ وہے چا 
 کا کالس ٹ عمر کوہ وہے ، چاہےگلگت کا کالس روم 

ی کا  ہ بدوملہ وہے، چاہے تربت کا ہ وہے، چاہےروم 
ونا ہ  well trained teacher اندر ايک ے اس کہے
س ر اه پے۔ سب کو ايک جيسی تعليم ملہ  تاکےیہچا

 ے ان کںیہ ںات میہائی سکول جو دیہ فيصد ٧٠وقت 



ری ٹ، سائنس کی ليبارہے ںیہيچر نٹاندر سائنس کا 
 ےی آبادی کو تو سائنس کہ دیےٰذا آپ نہ لہے ںیہن

  ے بچارہ وہےر کر ديا ہی باہ ے توويسےميدان س
FA, BAه اور تو   کچںیہ ےکلرکی کر سکتے  کرک 

 اجنينئر ہ  نںیہ ےر بن سکتٹاکڈ ہ نے کر  سکتںیہن
 تو متام ںیہ ے سائنسدان بن سکتہ، نںیہ ےبن سکت

 طور ں سائنس کی تعليم کو يکساں میںائی سکولوہ
 کی  gender disparityم ہر ه پے۔م کيا جائہفرا

 unionائی ہ تو  پاکستان کی دو تںیہ ےبات کرت
councilsں می  girls high schoolsاگر ں۔یہ ںیہ ن 

ائی سکول ہ اندر گرلز ےسل کآپ ايک يونين کون
 ہےزار کی آبادی ہ ہجو دس ، بارے گں کریںیہم نہفرا

how do you expect that رک ٹ میں پربچياںاہ و
 ں۔یہ  gaps ہ گی  تو یں سکیڑه پے گی يا آگںکری

 فيصد ٩٠ ں میںاتوہ دیے آپ کہ کہے ITاسی طرح 
 ںروہ شہ  جبکہے ںیہی نہ کا تصور  IT ں میںسکولو

ی ايک ه بہ وےتو آپ نہے موجود IT ںمی
disequalizerان کو ايک ںیہ رهے پيچہ وہ کرديا  ک 
 apartheidا ه تہمارا مقصد یہکيل ديا تو ه دں می

 resources and  اندر ے  کںم دو سالوہ ہک
curriculum ،   کی سطح پر infrastructure کی 
ر جو ه اور پں ختم کریںیہ انںیہ gaps سطح پر جو 

 A level, O ےا کرکهڑ اس کو کہےنی نظام امتحا
levelے س compatibleاگر آپ ں۔ بنائی A level, O 
levelوگا  جب ہی ہ تو تب ںیہ ےتہ کو ختم کرنا چا
 ايک صالحيت ے اندر آپ نے نظام کے اپنےآپ ک

 ٹ اس کو نکالنا تو آپ دو منہ ورنہےپيدا کر لی 
 ںیہ نهی کچه بهے ليکن اگر پيچںیہ ے نکال سکتںمی
و ہ anarchy مزيد ے گںر  آپ کيا کریه تو پہے

م  ہ تک ٢٠١٠ ہا کهوا تہ ے طہ یے گی تو اسی لیےجائ
 ,A level اس کو ے نظام تعليم کی اصالح کرکےاپن

O levelےر ملک که پہ تاکے گں کی صالحيت پر الئی 



 ںیہ نهے اب مجے۔ی نظام تعليم چل سکہاندر ايک 
 ےو چکہ ہ ما٨ ےوئہ ڑےوه حکومت چںمیہ ہمعلوم چونک

  ںوہ اميد کرتا ں میہے۔وا ہ اس پر کتنا کام ہ کںیہ
 گی ے حکومت اس گول کی طرف اسی طرح  کام  کرہک

 دو سال ہ ی۔وگاہ ے سےکام کرنovertime  ہ یہچونک
و ہی ہ تب ہا تو یه ت ambitious agendaت ہ بںمی

 ے۔ کام کيا جائovertime اگر اس پر ہا کهسکتا ت
 کام overtime اس پر ہ وہ کںوہميد کرتا  اںمی
ت ہ بے لیے مستقبل کےمارہ ہ یہ چونکے گںکری

 ہے۔ضروری 
يا اور تعليمی ڈمی!  جناب واال۔جناب  امحد نور 

م سب ہا ہ که جو کچے آپ نں میے بارےپاليسی   ک
ات کی ہ دیے ليکن جس طرح آپ نںیہ agreeاس پر 
 ے؟ آپ نہے نچانا کس طرحہ اس کو پںاہ وہےبات کی 

 کی بات کی ڑهے بوہ سرت سالے انتخاب کہ حلقےاپن
 اس کو آپ ہ کںوہتا  ه اس کو خوش قسمت مسجں میہے

 اميد هے مج۔ مالہکی طرح ايک  قومی امسبلی کا منائند
 ںاہ گا وے اس کی تقدير بدل دہ اس کا منائندہ کہے

ا ہ گا اور وے تعليم  الئے لیے کconstituencyکی 
 ميرا ۔ گاے الئfree access کی information پر ں

وا ہ پر منتخب ںاہ جب یں میہے ےتعلق وزيرستان س
  ے لیے کے کرنE mail address checkتو  ايک  

 کا ٹےنه گہ امساعيل خان تک بارہيرڈ ے وانا سںمی
 ايک ای ميل چيک ے سے راستے ژوب کےسفر کرک

 ہیےلیےمارہ پر آيا تو ںاہ وں میے لیے کےکرن
 ہ کس طرح یہ کہے ہ تو ميرا سوال یںیہ ںیہ نںیولتہس
 کس طرح ںی اس میٹ اور آپ کی پارے گںنچائیہپ

contributeجو ے آپ ن۔ گیے کر education plan 
ت ہ بہا یہ کں میے بارے اس کےا  آپ نهبتايا ت

ambitious  ا اور ڑوه چں کو کيوہ کابينے آپ نہے۔
امل  شں میہ کابينے سہاپنی سياسی مفاد کی وج

 ہےم ہت اہ بے لیے قوم کہ یہ کيونکہےو رہ ںیہ نںکيو



م آپ ے۔ہ نظام تعليم ملہ کو یں نوجوانوے کل کہک
 سياسی نظريات کو ے اپنہ کںیہ ے درخواست کرتےس

 ے کرنimplement کر اسی پاليسی کو هايک طرف رک
 .Thank you sirں۔وہ شامل ں میہ آپ کابينے لیےک

 آپ ہے حيرت هے مج۔ںیه ديک ۔جناب احسن اقبال 
 this ہ آتا چونکںیہ پر موبائل فون نںاہ وںاہ ےک

was one of the goals that all the high 
schools should be networked ائی سکول ہر ہ اور

 ےیہونی چاہ  internet connectivity اندر ےک
 policies don’t  ہا کہ کے نں میہليکن جيسا ک

depend on individuals. تو ںوہ ںجب پاليسيا 
ا ہےوتا ہ کرنا follow ںیہرياست اور حکومت کو ان

 کا ےونہ  ہ عليحدےمارا  حکومت سہ ے۔یہور کرنا چا
  هےی ته ب advantages ےت سہ يقينًا ب۔۔اه جو تہمسئل

 اس رياست کی ہی که تہ بنيادی چيز یےليکن  سب س
 ايک ے لیے کےا کرنهڑ پر کںبنياد کو صحيح ستونو

 جو آپ تعليمی پاليسی کی ہ یہے۔ی جاری هد بہجدوج
 گا ں اس کی مثال  آپ کو اس طرح دوںیہ ہےبات کر ر

 ے ان کںیہ ے اوپر جو کمرےل کٹوہ جس طرح اس ہک
 کتنی پيمائش کا ہ ايک کمرہ کںیہم کہ ں میےبار

ی ہ تب ہ کمرہ یےیہونا چاہا ها اچڑ اور بےیہونا چاہ
 ستون ےگررياست ک ا۔وگا ہ ستون ے گا  اگر نيچےبن
 ، رياست کی عدالت کا ستون  ںیہ ںیہيک نٹهی ہ

 کا ستون  ٹ ، رياست کی پارليمنہے ںیہموجود ن
يک ٹه کا ستون executive، رياست کی ہے ںیہموجود ن

 ,education policy ہے توآپ  اوپرچاہے ںیہن
commerce policy, science policyی بنا ه جو ب

وگا تو  ساری ہزور  ستون کمہتو اگر وے گںلی
کی ) ن(م مسلم ليگ ہ ۔ گیں گر جائیے نيچںپاليسيا
م پاکستان کی رياست کی ہ ہ کںیےہته مسجےطرف س

 ہے کی کوشش  کر رے پر کرنںتشکيل نو  ان اصولو
 ہا که اس  ملک کو بنايا تے جن پر قائد اعظم نںیہ



 پر عوام کی باالدستی ںاہ ی۔وہ rule of law پر ںاہی
 پر ايک ںاہو، یہ sovereign parliament ايک ۔وہ

 پر good governance پر ںاہو  اور یہ ہآزاد عدلی
base وئی ايک ہ کرتیexecutive ماری بدقسمتی ہ ۔وہ

ا هڑ کو کںم ان ستونوہ ں میں سالوٹه باسہ کہے ہی
 انشا اهللا ں میں اور اب  دو چار سالوے کر سکںیہن
 اندر ےال ک ايک سےم نہ ےیه ديکہ کہے يقين ںمیہ

 ےتہ ، لوگ کہے کی آزادی حاصل کر لی ہاندرعدلی
 کی ںیہ کی سياست نں اندر اصولوے اس ملک کہ کهےت

 تو ہے پر سياست کرنی ںاہ یے اگر آپ ن۔جا سکتی
 ايک يونين کونسل کا ۔ ےاقتدار کی سياست کيجی

م ہ ديتا تو ںیہ استعٰفی نہ تو وےکوئی ممرب بن جائ
 کی ں اصولوے اپنںیڑوه چں وزارتیےلہ مسلسل پےن

 کی خاطر پنجاب کی حکومت ںی اصولوہر انهخاطر  پ
 کی خاطر اپنی ںی اصولوہکو داؤ پر  لگايا، ان

ليت کوداؤ پرلگا ديا ليکن اهللا تعاٰلی ہرشپ کی اڈلی
 ے سرخرو کر که ساتے کں اصولوے اپنںمیہ ےن

 سياست ںی  پاکستان میه آج بںیہ نہبتايا  ک
 ہے۔ کی جا سکتی ه ساتے کاميابی که ساتے کںاصولو

 جب ہےد ہ جدوجہماری جو یہتو انشا اهللا تعاٰلی 
م ہ ہم یہ جو ايک دو سال کی دير ہوگی تو یہکامياب 
 ے۔ گںنکال دی

 ۔ جناب  عبداهللا لغاری صاحب۔جناب سپيکر 
 .Thank you Mr. Speaker۔جناب عبداهللا لغاری 

Sir, my question is thatاور ںومتو مارشل ال حک 
 توپرويز مشرف  جيسی ںوہ  precise ہ زيادںاگر می
 ے جاتے الزامات ضرور لگا دیہ پر تو یںحکومتو

 کيا اور اس کی curbا ڑيا کو بڈ میے نںوہ انہ کںیہ
justificationہےی موجود ه ب justified argument 

 ہ یںوری قوتیہ اور جمںوری حکومتیہی جمہ ليکن یہے
 اور ںتیه رکںیہ کو مدنظر نpast record ےی اپنهب

 ں اگر می۔۔یه بعد بے کے آنں اقتدار میہدوبار



presentيا  کو ڈ تو میںوهی ديکه حاالت بے ک
national interestنام پر ے ک curb کی ےکرن 

 ںوری قوتیہ جہ کہے ہ ايک تو سوال یں۔یہکوشش کرتی 
م الزام ہ ہ حاالنکے جاتںیہ کی طرف نmaturity ںکيو

وتا ہ ايسا ں مارشل ال میہ کںیہ ے لگا ديتہتو ی
ی اور ٹ کيا گارنہ کہے ہ دوسرا سوال ی۔اهت

assurity ںیہر ہ باےی تو آپ اقتدار سه ابہ  کہے 
 national اسی ںیہ ے آتںاور اگر کل آپ اقتدار می

interestے نيچے کہ نام پر  وزارت داخلے ک 
   کياںیہ کام نے لیے کے کو النں قوتوےپيمرا جيس

 کو آج  past track record  ےر اپنه گا ياپےجائ
 Thank ۔ گاے کيا جائںیہ نrepeat ں دور میےک

you. 
 آپ ں میں دو چيزیےیه  ديک۔جناب احسن اقبال 

لی بات تو ہ پ۔ گاںوہ کں میں جواب میے سوال کےک
 ہ وںیہی ہ کرتی ره جو کچںوری حکومتیہ جمہ کہے ہی
وری عمل کو  ہ جمہ کاه تںیہ نperfect ےی اس لیهکب
ا اور ه تdisruptive ديا گيا، ںیہ کا موقع نےچلن

 بعد ے دور کے مارشل ال کے سال کہدس، دس گيار
 اوپر ےوری عمل کہ گا  تو اس جمےوری عمل آئہجم

 ہ دس ، گيارہ و۔ ںیہ ےوتہ ے سائےان رحجانات ک
 you اب مشرف صاحب  ۔ ہےوتا ہسال کا ايک دور 

know, he was all one man. One man’s word of 
mouth was the lawکر ےلهوکه کے ادارے اب آپ ن 

 you  تو ہےوريت آ گئی ہ اب ايک دم جمں۔یہ ےدی
think that the democracy is perfectہ، یںیہن 

، ںوہ حبال ے ادارہ وہ گی کےی دو چار سال  لهاب
social and political attitudes are not like 
electric circuit that you switch them on to 

start running and you switch off  تو cut off 
 and ںیہ ےوتہ organic processes  ہ یں۔و جائیہ

they take timeوری دور ہ جمےمارہ جو ے تواسی لی
 ديا جاتا  تو آج ے چلنے اگر ان کو تسلسل سهےت



ر بار و جاتی ليکن اس کو باہ matureت ہوريت  بہجم
 شروع ہ دوبارzero meter  ںمیہ ہميشہ ے سےنڑتو

 اتنی ہ کںوہتا ه مسجںا ليکن اب میڑکرنا پ
maturity جب ہ کہے ہ  جس کی ايک مثال یہے آ گئی 

 تو ے پر دستخط کیCharter of Democracy ےم  نہ
 ں غلطياں ماضی میےم نہ جو ہ کےاسی  بنياد پر کی

 تو کم از کم ےنم ہ ۔راناہ دںیہ ان کو اب  نںکی
 ے سکتہہ کںیہم نہ متعلق ےی کٹ دوسری پارہےا هسيک
 ے اپنےم نہ ليکن ہےا ه کس حد تک سيکے نںوہ انہک

م ہ اور ہےا ه تو سيکےم نہ ہ کہےثابت کيا ےعمل س
  ں۔رائیہ دہ کو نں ان چيزوہ کںیہ ہےکوشش کر ر

 جيسا ہے جو خوش آئند بات ہکہے ہدوسری چيز ی 
 ايک ايسا technology ہ یہا کہ ک آپ کوے نں میہک

driver ہ کہے technologyاس ے ن information کو 
 ہ وہے چاہےر کر ديا ہ باے سںوهاتہ ےرياست ک

 ے لیےکسی کہےوری حکومت ہ يا جمہےمارشل ال حکومت 
 ے۔ کر سکreverse کو ں ان آزاديوہ کہے ںیہممکن  ن

ا  جب کوئی قوم يہ کہےی  ايک سبق ه تاريخ کا بہی
  تو اس کو ہے کر ليتی tasteکوئی شخص جب  آزادی 

 ے لیے اس کہےت مشکل ہ حمروم کرنا بے اس سہدوبار
 تو ںیہ ے ديتں  اور قربانياںیہ ےتڑت لہ بہر وهپ

 ڑے اندر جو دو بےمارہ ہ کہےا ميد هےانشااهللا مج
يا  اور ڈ  ايک آزاد میںیہ  ےلو آئہخوشگوار پ

 ںیہ watch towers ےس اب ايہ ، یہدوسری آزاد عدلی
 اس بنيادی ےوری حکومت  اگر اپنہی جمه کوئی بہک

ی اس ه بہ گی توعدلیہٹے ےآئينی اور قانونی راست
 ے کرہی اس کا حماسبهيا بڈ گی اور میے کرہکا حماسب

 ان ے لیے اب کسی کہ کںوہتا ه مسجںٰذا  میہگا ل
ت ہالنا  بڈ ہاکڈ کرنا  يا  encroach پر ںآزاديو
 ے کی کوشش کرےگا اور اگر کوئی ايسا کرنوہمشکل 

 ہ وہ گا اور نے سکڑ بگاهيا کا کچڈ میہ وہگا  تو ن



 ہی خانہ اپنا ہ گا اور وے سکڑ بگاه کا کچہعدلی
 ۔ گاےخراب کر

 ۔  سيد انصار حسين۔جناب سپيکر
Syed Ansar Hussain : Thank you sir.  I 

have a question regarding the status of 
Northern areas of Pakistan. In this regard 
firstly, I would like to thank PILDAT that 
it has proved itself more responsible and 
more sensitive towards the rights of people 
of Gilgit and Baltistan by giving us 
representation at least, in this Youth 
Parliament unlike the Federal Government.    

ی گلگت ه بں دور حکومت میےآپ ک! جناب واال
وا  ہ ںیہ کوئی اتنا خاص کام نے لیےبلتستان ک

  پاکستان مسلم ليگ ںی گلگت  پاکستان میهر بهپ
 پر  کافی ںاہ وہےی ہ کام کر رsmoothlyت ہب) ن(

 وابستگی ه ساتےک) ن( کی پاکستان مسلم ليگ ںلوگو
 ں مجاعت  اقتدار میہ جب یه ساتے  اميد ک اسہے
وری اور آئينی ہ بنيادی جمےمارہ ںمیہ گی تو ےآئ

 ے   سںائيوہ دهلی چه جو پچے گںحقوق  دلوائی
 ان کا ںیہی ہوتی  رہ  ں ناانصافياه ساتےمارہ

 ںی آپ دونوه بںوريت میہ ميثاق جم۔ ے گں کریہازال
ستان   گلگت بلتہ کہے کر ديا define ے نںيوٹپار
 ہ تو کيا یے گں جائیے حقوق دیے عوام کو ان کےک

theoretical  گا يا ہےی رہ practically  اس پر 
  آپ کی  ں میےوگا اور اس سلسلہی هعملدرآمد ب

 ؟  ہےstanceکا کيا ) ن(پاکستان مسلم ليگ 
کا ) ن( پاکستان مسلم ليگ ۔جناب احسن اقبال 

stanceا ڑ بں میے اس بارclear ہے  we are 
committed that Gilgit Baltistanبنيادی ے ک 

 Charter ے اسی لیںيئہ چاےاور مساوی حقوق ملن
of Democracyںمیہ اور ہےاال ڈ ے اسےم نہ ں می 

 ديا ڑ مال اس کو توںیہی موقع نه بںلی حکومت میهپچ



 Northern Areas آج ہ کہےگيا اور آپ کو   پتا 
 ہ وہےوابستگی  کی ں جو لوگوه ساتے کPML(N) ںمی

 ے کی ترقی کںاہ نواز شريف صاحب  وہ کہے ےاس  لی
 اور اس کا ايک هے تہے رے خصوصی دلچسپی لےلی

 کو جب جنرل 12th October, 1999 ہ کہے ہثبوت ی
 ے ک Coup يعنی اس ں آيا تو دمسرب میCoupمشرف کا 

 and PML(N)ےوئہ elections پر ںاہ بعد وہدو ما
emerged as single largest party in Northern 
Areas even after General Musharraf Coup. So, 

I think, that is a big proof that ںاہمارا  وہ 
 we  ہےا حمبت کا تعلق ڑ ايک به ساتے کں لوگوےک

are committedںانشااهللا  تعاٰلی جو آپ کی حمروميا 
 حقوق  جس ے اور برابر کے گں کریہ ان کا ازالںیہ
 ے۔ گں ضرور دیہ، وہےا ہ کےم نہ ں میCOD ےم نہرح ط

 رمحانی vote of thanks ں آخر می۔جناب سپيکر 
 ں وزير اعظم صاحب کریےمارہ ںصاحب اور بعد می

 ے۔گ
 Mr. Muhammad Essam Rehmani (Leader of the 
Opposition):  Thank you so much sir for 
coming and enlightening us with important 
information and it was not just your 
presence, but I would also like to thank the 
PILDAT team for making arrangements to be 
here and for you to take out the precious 
time, your valuable time specially in this 
today’s scenario. I can not make out words 
and on behalf of the Green Party I just like 
to thank you for being here sir. Thank you 
so much sir. 

 ۔رٹ  پرائم منسهر بابر، يوتٹ مس۔جناب سپيکر    
 .Thank you Mr  ۔جناب امحد علی بابر

Speaker.ں جناب احسن اقبال صاحب، می Youth 
Parliament of Pakistanت ہ آپ  کا بے کی طرف س



 اور ںیہ ے پر تشريف الئںاہ آپ یہ کںوہشکرگزار 
 تقرير ےو کر آپ نہ باالتر ے  سں سياسی رويوںاہی

 media and  واقعی ےم نہ اس پر  ہےکی 
information technology هت کچہ بں میے بارے ک 

 ہ گا کںوہ بات بتانا چاہ آپ کو یں  تو میہےا هسيک
 ےيا پاليسی لڈايک می ں میٹ پارليمنهم آج يوتہ

 ے ممربان نے کYouth Parliament جو  ںیہ ہےکر آ ر
 standing committee of  طور  پر ہمشرتک

informationم  ہاس کی ايک کاپی ہے تيار کی ے ن
م ہ ہ کںیه  آپ ديکہ تاکے گںی ارسال کریهآپ کو ب
 ںیہ ہے کس طرح کام کر رں میے بارےيا کڈلوگ می

 گی ، آپ ںتر لگیہ بں جو باتی  آپ کوںاور اس می
 ه سيکہ اور زيادےم ان سہ ہ گا تاکے بتائیںمیہ

 ںاہ آپ یہ کںوہت شکرگزار ہ  آپ کا بں میں۔سکی
 Blue and Green parties  ں اور دونوےتشريف الئ

 ںا اور انشااهللا مستقبل میه سيکهت کچہ بے آپ سےن
ت  ہ آپ کا بے۔ گںیہ رے ليتguidanceم ہ ےی آپ سهب
 ہ۔ت شکریہب

Mr. Speaker: Now, this momento be 
presented to the honourable Ahsan Iqbal 
Sahib that will remind him for his presence 
in the Youth Parliament. 
(At this stage a momento was presented to 

the honourable guest speaker Mr. Ahsan Iqbal 
from leaders of both the parties). 

 Mr. Speaker:  Now, the session is 
adjourned for lunch break and Juma prayer 
till two thirty p.m. 
 

(The session was then adjourned for 
lunch break and Juma prayer.) 

 
(Session restarted after lunch 

and Juma prayer.) 



 
 Madam Deputy Speaker: Please be seated. 
Mr. Ahmad Noor, Chairman Standing Committee 
on Information to announce the Media policy 
of the Youth Parliament of Pakistan. 
     (clappings) 
 Mr. Ahmad Noor:  Thank you Madam Speaker. 

 صبح ايک ہ گا کںوہ واضح کرنا چاpoint ايک ں می
resolution ے سامنےی کی جانب سٹماری پارہ جو 
 ںیہ نے منائندےی کٹ صرف ايک پارںآيا اس می

 resolution selection high ہکيونکهےت
centralized process اس طرح ه کچں باتیںاس میہے 

  ے سے حوالے کMedia Policyماری ہ ہ کںیهوئی تہ
 کی طرف Blue Party پر صرف ںاہ یں میںیه تںباتی

 standing ايک ں میہ بلکںوہوا ہا هڑ کںیہ نےس
committee کو representں اس میںوہا ہ کر ر  

 پوری ں میں۔یہی شامل ه بے اپوزيشن واله ساتےمارہ
 اس پاليسی کو پيش کرنا ے کی طرف سٹپارليمن

 main ےاس پاليسی ک! م سپيکرڈ میں۔وہتا ہچا
contentsہ یہ وںیہ ں جو اس کی بنيادی چيزیں می 

ر ه اور پہے کيا format اس کو ےلہ پہ کںیہ
introduction ںر اس میه  پہے freedom of media 

 Freedom of Media in ۔ ہے کيا discussکو 
Pakistan کی historical backgroundہےی دی  ه ب 

 ے اس ک۔  کيا ه ساتے کںيا والوڈ کيا میے کس نہک
م ڈ میں۔یہ دی recommendations ےم نہبعد 
 اس ں میے لیے کے کا وقت بچانHouse ںمی!رسپيک

 Universal ہ کںی سی وضاحت کر دوڑوهکی ت
Declaration of Human Rights   جو United 

Nations واضح طور پر ں اس میہے کا public 
opinion, freedom of speech, freedom of 

public opinion ےمارہ اسی طرح  ہے۔ پر آزادی دی 
 اس چيز ں می٩يکل ٹ آرے ک١٩٧٣ئين  آےپاکستان ک



 کس طرح کی آزادی ہ کہےوا ہا هکو واضح طور پر لک
ی گئی هی رکه شرائط به کچه ساتےوگی ليکن اس کہ
 کر  ه مدنظر رکہميشہ کو national interest ہ کںیہ

 Freedom of media!  م سپيکرڈ میے۔اس کو کيا جائ
 ے سhistorical perspectiveم ہ ںاگر  پاکستان می

 Press ں  میے زمانے کBritish Empire ںیهديک
and Registration of Books 1867لگايا ں می 

 Official  اور ں میTelegraph Act 1885۔گيا
Secret Act 1923اس وقت ۔ نافذ کيا گياں می 

Colonial power Britishہر ممکن کوشش کی کہ ے ن 
freedom of information کو banے۔ کيا جائ 

 بعد ے بعد پاکستان کی آزادی کےاس ک
unfortunately  پاکستان dictators, 

bureaucratic elites ے ک under جنرل ۔ آ گيا  
 تو ں می 1958 کيا ہ پر قبضٹ جب گورمننےايوب خان ن

  Press and Publication Order ے بعد اس نےاس ک
 Associate Press of Pakistan ۔جاری کيا
Ordinance ی ه بے ضياءا حلق ن۔ری کيا جاrevised 

Press and Publication Ordinance ۔ کو پيش کيا 
 ےيا کڈ ديا خاص کر میہ حتفںمیہ جو ےاس طرح مشرف ن

ی ه بے تو ان متام، جنت۔ کو بناياPEMRA ےلئ
defective rulers ہ وہے چاے آئ British  ہےو، چاہ 

 پر  stageر ہ ے نںوہو، انہو يا ضياء احلق ہ ايوب ہو
 ے کيا جائ banيا کی آزادی کو ڈ میہ کوشش کی کہی

 کر  positive role playی ہت ہيا ايک بڈ میہکيونک
ر ہ تو ے۔ سے حوالے ک check and balance ہےا ہر

dictator م پر کوئی ہ ہتا کہ چاںیہ نہ یcheck and 
balance تو ۔وہم ٹ کوئی سس World Press Freedom 
Rankingمطابق  ےا اس که تے جو سروں می2007  ں می 

167 countries157  پاکستان ں می rankا، ه پر ت
 تو ے۔ سے حوالےيا کی آزادی کڈا میهپوزيشن پر ت

 ے ديئ recommendations ےم نہ ے سےاس حوال



يا ڈ کو می journalist community کو اور ٹگورمنن
مارا سب ہ  mostly ہ کوشش کی کہم یہ ں اس میے۔ لئےک
ی ه پر کبnational interest ہ وہے  above work ےس

compromiseجو ے لئے کٹ گورمننے۔ گں کریںیہ  ن 
recommendations  ہ کہے بات کی ہ تو یں اس میںیہ 

 جس طرح ہے ںیہ پريس کونسل نں ملک پاکستان میےمارہ
 پر عوامی ںاہ جںیہ ےوتہ پريس کونسل ںبعض ممالک می

 ے ک journalist community اور ںیہ  ےوتےہمنائند
 ے جنتں۔یہ ےوتہ publishers اور ںیہ ےوتہ ےمنائند

 ےم نہ ں۔یہ ے مل کر کام کرتٹهے اکہ وںیہ ےوتہی هب
 ايک پريس ہ کں اس پاليسی میہے کيا ہ مطالبہی

  ے۔ کيا جائ establishکونسل کو 
PEMRAيا کی آزاد ڈا میه ديا تے جو مشرف ن

   under ےس کونسل ک تو اس کو پريے لئے کےکرن
 ہ موجودے  ک PEMRAو تو ہ ہ نہ اگر یہے۔اليا گيا 

structure  کو  change ے اور اس کے  کيا جائ 
base 50 ہ  پر و% representative PEMRA ے  ک 
 ے اس کے۔ کو دی جائ journalist communityاندر 

 tool کس طرح ٹ گورمننہ کہے کيا ہ یےم نہ ه ساتهسات
use يا کی ڈ میہ کںیہ ے کرتfreedom  کو curtail  
 advertisement is ہ کہے ہ یں اس میے۔ لئے کےکرن

important tool ٹ جو گورمنن useيا ڈ میہےی ہ کر ر
 آ  advertisementی ه آج کل جتنا ب۔ خالفے کںوالو

 %80 ں اس میں می specially print media ہےا ہر
contribution government ے ک advertisement ے ک 

 high ہ وہے  present structure اس کا جو ں۔یہ ےوتہ
centralize  ہ کہ  یہے۔ federal ر ہ ے کdepartment 

 ہ وںیہ ےرز آتڈ جو آرے ک advertisement ے س
 provincial اور ںیہ ے پاس آتے کٹرل گورمننڈفی

department ہ وںیہ ےوتہ جو ے ک provincial 
government ہ بعد وے تو اس کں۔یہ ےآت پاس ے ک 
distribute ے کٹ  جو اخبار گورمننں۔یہ ے کرت 



favor ہتا تو اس اخبار کو وه لکںیہ نں می 
advertisement اور اس طرح ان کی ے ديتںیہ ن 

 ہم یہ تو ں۔یہ ے کی کوشش کرتےيننه چےآزادی اس س
recommend ہ جو موجودہ یہ کںیہ ے کرت structure  

 کيا  decentralize کا اس کو  advertisement ہے
 ہ وہ کے اختيار ديا جائہ کو ی departmentر ہ ے۔جائ

advertisement ے کںيا والوڈ میے سے حوالے ک 
 يا  federal ہ نں کری contact خود هسات

provincial  government ہ وہ کيونکے پاس جائے ک 
 ں میہ یں۔یہ ہے کر ر use خالف ےيا کی آزادی کڈمی

main points ہ یہ کيونکںوہا ہ آپ کو بتا ر 
recommendations ليکن جو ںیہ ہت زيادہ ب point  

 ےم نہ ے سے تو اس حوالہے۔  important ہت زيادہب
accountability, transparency and efficiency  

ر چيز ہ کی پاليسی اور ٹ گورمننہے۔ کام کيا ہپرزياد
 by free flow of ے کيا جائ optimizeکو 

information. ی ه بہ یےم نہ ه ساته ساتے اس ک
recommend  يا ڈی میه بے جنتں پاکستان میہ کہے کيا

 ے کcurrent affairs، ے لئے، نيوز کے لئےک
 ,religion, knowledge, arts, culture، ےلئ

science, technology, economic development and 
social sectorے کںام لوگو متں، اس میے لئے ک 

 ے مواقع ديئے پر اس ک gross root level ےلئ
 اس ے کر سک participateر کوئی اس کو ہ ہ کںجائی
 کو ں لوگوہو کہ ہ، اس طرح نں آئیے آگہ وہ کںمی

access ں۔ ملیہ کو ن  
 کو  parliamentary press gallery ه ساتےاس ک

strengthen ی ہت ہ ايک بہ یہ کيونکے کيا جائ
important point  ہ وہ کہے press gallery  اور 

government درميان جب ے ک communication  و تو ہ
 کام ہ وے لئے ک nation building ےيک طرح سٹه ہی

 ہ کہے کيا ہ یےم نہ ه ساته ساتے اس کں۔یہ ےکر سکت



live coverage parliament اندر جو ے ک 
proceeding  اس کا ہےوتی ہ live coverage ے د 

 ے ک representativesر ه پہ کيونکےديا جائ
activity ے چلہ عوام کو پتے گا، پورے چلہ کا پت 

 ہے پر کيا کيا کر رںاہ و politicians ےمارہ ہگا ک
  ہ کںیہ ےی کر سکته ب valuate ه ساته ساتے اس کں۔یہ
ت ہ بہ تو وہے۔يجا ه پر بںاہ کو وں کس طرح لوگوےم نہ

important  ۔ہے چيز  
  illegal radio stations ہ یه ساته ساتےاس ک

 ے کيا جائ ban ان کو ںیہی قائم ه پر بںاہ جںاہج
  involve ں می anti state activities ہ وہکيونک

 ,curriculum of journalism ے دوسرں۔یہ ےو سکتہ
mass communications   کو improve ے کيا جائ 

international standard ه ساتے اس ک۔بق مطاے ک 
 final ہ یہے۔ کيا  suggestی ه بہ یےم نہ هسات

words اگر کوئی ںیہ ںیہ ن ،critic  اس پر کرنا 
يا ڈ اس طرح ايک میہ کہے آ سکتا ہ تو وےیہچا

 specific media پر ںاہ جےی قائم کيا جائٹيونيورس
subjects as a media journalism کر ہ اس طرح و 

 ہ وہے  journalist communityماری جو ہ ہ کںلی
International standard ے۔ پر اليا جائ  

 ہ کہے کی ہ ايک جنرل بات یےم نہ ه ساتےاس ک
both government and journalists, past   ں می 

 ہ، کيونکہےوئی ہ غلطی ے، جس جس سہےوا ہ هجو کچ
government perfect اس پر ے نٹ گورمنن۔اه تںیہ ن 

يا کی آزادی پر اور اس ڈوع کيا می کرنا شرہقبض
 immatureار هی کبهی کبه بے ن journalistsطرح 

behavior کو ں تو دونوں۔یہ ے کرتہرہ کا مظا past  
 ے ک jointly cooperation ے سبق حاصل کرکےس

base ے اور ملک کں کی کوشش کریےنڑه بے پر آگ 
development يا ڈ اگر میں۔ کام کریٹهے اکے لئے ک

 ںیہ ن accountability کی ٹو تو گورمننہ ہ آزاد نیہ



 تو ے ديا جائ free handيا کو ڈ اگر میہے۔و سکتی ہ
 ں۔یہ ےو سکتہ  problems create ے کافی سارہر وهپ

 اور  government ںیہ ے کرت request ہم یہتو 
 کی جو  past ہ کے س journalist communityيا، ڈمی

 ے اور پاکستان کںل کری سبق حاصے ان سںیہ ںغلطيا
future ه ساته ساتے اس کں۔ کام کریٹهے اکے لئے ک 

 ,recommendations ه کچے لئے کںيا والوڈ میےم نہ
code of conduct recommend ں اس میں۔یہ ے کئ 

first جتنا ہ کہے ہ تو ی media of freedom  کی 
limitation  عام ہ وہے جو principle اور offence 
principle ے ک base  کسی کی جان کو نقصان ۔وہ پر 

 ہ کے آ جائہ نں درميان میہ و personnel کوئی ۔وہ ہن
 کوئی کر ہ وے سہ کی وج personnel interestکسی 

  above  کو national interest ہ کہے ہ دوسرا یں۔لی
 ے۔ا جائه کو رک national secret اور ےا جائهرک

Article 19 of Constitution 1973ه کو مدنظر رک 
    ں۔ کام کریہکر و
 اس کو ہے current issue جو ه ساته ساتےاس ک 

limehighlightے لیے کے کرن  dialectic process 
 ہکہے ہ ليکن یں کریdialogue ے فکر سہپر خمتلف طبق

sincerity of issueہ ايک دفعں۔یه کومدنظر رک 
 dialogue متعلق کوئی ے کں امحد يوے نں والو”جيو“

arrangeے  اس نں پرمولويوںاہ وں جس میهے تے کی 
مارا ہ، هے تے ديئstatements ےت عجيب قسم کہب

constitutionہ وہےتا ہ ک Non Muslim ليکن اس ہے
 تواسی ہے واجب القتل ہا کہ کے اس سےوقت اس ن

baseں دن کراچی میے دوسرے پر اس شام  يا اس س 
 کو issues اس طرح ۔ کو قتل کيا گياںايک دو بندو

 ے اس سہ کيونکےیہ کرنا چاںیہ نhighlight ہزياد
problems create ں۔یہ ےو سکتہ No compromise on 

national interest and national secrets اور جب 
 terroristوتا يا ہ military operationی کوئی هب



 ےيا والڈ میے تو سارہےوتا ہ action خالف کوئی ےک
 ں۔یہ ے کرتlive show ے اور اسںیہ ےچ جاتنہ پںاہو

ماری پوليس ہ ہ کہے آتی ہ یproblem ے سہاس کی وج
 strategy and tactics  جو ںری آپريشن میٹاور مل

useہ دمشن وےمارہ لوگ جو ہ وے  اس  سںیہ ہے کر ر  
 اس کی کوئی ۔ ںیہ ے سکتے لpoints ه کچےاس س

 ں۔ی کرlive show آپ اس کو ہ کںیہضرورت ن
 ں میformر ہ ہ گا کں عرض کروہ یںمی 

secretariatnism کو discourageٹ جرنلسے۔ کيا جائ 
 ےونہ sensitiveت ہ متعلق بےی کو اس کٹکميون

 کو secretrain charge slogan activity ہ کےیہچا
ی ٹ سوسائے اس سہ کيونکں دیہ نimportance ہزياد
 ۔ گیےو جائہ ہ زيادdisintegration ںمی

 Journalist communityے لیے ک problem ہ کہے 
 ے، ان کےوتہ ںیہ نے پيسہ زيادے پاس اتنےان ک
 رشوت ہ وے اس لی۔وتیہ ںیہ نsocial securityپاس 
م ہ ں۔یہ ے ليتہ وغيرٹ، پالںیہ ےو جاتہ پر جمبور ےلين
 Journalist should ںیہ ے کرتrecommend ہی

neither accept bribes nor other endorsement 
to influence the performance of their 

professional duties.ںیہ ہے کر رہم یہ ے لیے اس ک 
 ہ وںیہ منسلک ہ وه ساتے يا اخبار کchannel جس ہک

، ان کی ے کرsetup کا social security ےان ک
 درميان ے ان کہ وہ کں کا بندوبست کریںیہتنخوا
 ے کpersonal gainسی  کہ وہ کں آئیہ نں چيزیےايس
 use ے سے کو غلط طريقfacts and figures ےلی
 picture, quotation and statement اور کسی ںکری
 اس کو ے کيا جائہ نuse ں میmisleading contextکو

properly contextں می useں۔ کری 
(Thumping of desks) 

 بات ے سے حوالے کyellow journalismصبح  
 ہکہے کيا recommend ہ یےم نہ پر ںاہوئی تو یہ

journalist community should not create terror 



by yellow journalism. ر کو تين تين ہم   دوپہ اگر
 خمتلف ں تو اس میںیهاخبارات کو ديک ے والےروپ

 ايک ۔واہ ہ یہ پر یہ جگں فالہ کںیہوتی ہ لگی ںسرخيا
 ہا که ديکںی ايک اخبار مے نں ، میںور میہ الہدفع
 خود کش ںور میہ الہا کها ته لکںی سرخی میٹت موہب
، آپ اتنا ہے ں میےور خطرہ، الےو گئہ آور داخل ہمحل

terror createتو ايک عام سی ہ ی۔ ںیہ ہے کر ر 
statementآ ہ وہ کہے کو اتنا پتا  ٹی اگرگورمننه ت 

 inform کو security agencies ٹ تو گورمننںیہ ےگئ
 ہ کی کوشش نے کرنterror create ں میںوگو لہ کےکر
 plagiarism کو Journalist community ں۔کری
 پيش facts and figures جو ہ، وےیہ کرنا چاںیہن

 کسی ےیہ پيش کرنا چاےيک طرح سٹه ے اسںیہ ہےکرر
 اور violence کوئی ے۔یہ کرنا چاںیہاور کو کاپی ن

dead bodiesکو جب ٹ جرنلسے۔یہانا چاه دکںیہ کو ن 
 proper ے لیے تو ان کںیہ ےيجته پر بsiteکسی 

security ے سب سے۔یہونا چاہ کا بندوبست 
important pointماراہ آج جو ہ کہے ہ یimage 

international level تواس طرح کا ہے پر جس طرح 
stepہ کں لی  Pakistan culture کو in all its 

form portrayن کی جو  پاکستاےمارہ ے۔ کيا  جائ
present ے اسںیہ ره ديکے دنيا والہ کے جسہے شکل 
changeاور ٹ گورمننے لیے کے کرن journalist 

community jointlyہ وہ کں کوشش کری prospects and 
developmentم ڈ میہ شکریں۔ کام کریٹهے اکے لیے ک

 ۔سپيکر
 Madam Deputy Speaker: Thank you. I would 
like to have a list of three speakers form 
each side who would like to comments on this 
policy. Mean while if anybody wants to 
comments from the green party? 

 ہلی بات یہ پ۔م سپيکرڈ میہ شکری: ايک معزز رکن
 draft ںمیہ ہ کہے ہ یstance کا Green Party ہ کہے



ی ه مال بںمیہ ےگر کسی طرح سنچايا گيا اور اہ پںیہن
 ں۔ پائیه ديکےم اسہ ہت قليل وقت مال کہ بںمیہ تو ہے

 )ے گئے جبائdesksاس موقع پر (
 اور ےوئہ ے کرتہرہ دل کا مظاڑےی بهر بهم پہ

party positionے خمالفت کے اور خمالفت برائ 
 کسی طرح ہ کسی نے، اسےوئہ ےتٹه اوپر اے سےنتيج

 اور ںیہ ے کرتacceptه ساتے کchangesتہی بڑوه تےس
 lapses جو ں اس می۔ ںیہ ےی کرته بsupportم ہ
م ان ہ ہ کے کرا دassure ںمیہ Government party،ںیہ

lapsesماری ہ اور ے گں پر غور کری
recommendationsگی، اس پر ں ان کی طرف جائی 
considerationبعد ے اور اس کے گں کری final 

draft approveںیہم انہ تو ےگ ں کروائی 
unconditional supportں۔یہ ے کی نويد ديت 

Mr. Ahmad Noor: Madam, point of 
clarification. 

ی بات ڑوه تںم سپيکر، اگر میڈ می:ايک معزز رکن
 ۔ ےتہی که جو بہر یهمکمل کر ليتا تو پ

 ذرا بات ہ امحد نور صاحب، و:ی سپيکرٹپڈم ڈمی
completeںیہر آپ انه پں کر لی clarificationے د 

 ں۔دی
 ںوہ انہ کہے ہم، دوسری بات یڈ می:ايک معززرکن

 ںمیہ کر ڑه پے اور اسہے پيش کيا draft ںاہ جو یےن
 اپنی ے نںوہ انہ کہے لگا ہ یے اس سهے، مجہےبتايا 

recommendationsہ، یں دی policyی اور اس ه تںیہ ن
 ے کس طرح سہ یہا که تںیہ کوئی نfall outکا 

implementے گں کروائی ،mediaے ک personnelsے ک 
 کوئی ے سے،اس حوالے گں کریinteract کس طرحهسات

 already  کا PEMRA ے نںوہ ان۔یه تںیہبات ن
existing lawے اس regulate اس کو ہے کا ،

criticize کيا ليکن اس کا کوئی ultimate out 
come ےم اس کو کس طرح سہ ہ کہے regulateں کری 

 general ايک ے نںوہ ان۔ بتاياںیہی نه به کچہ، وےگ



commonونا ہ ے ايسہ کںیہ بتا دی ںری کی باتیہ ش
و سکتی ہ ے تو ميری رائہ، وےیہونا چاہ ے، ايسےیہچا
 اس پر ے نParliamentary Committee ليکن جس ہے

 ں میے بارے ايک ايک چيز کے تو اسہےکام کيا 
 ے۔ گں کام کریہ پر یstepم اس ہ ہا که تےیہبتانا چا

م لوگ ہ ہ کہے stance ہ کا یGreen Partماری ہ
 کا unconditional support ںیہم انہ اور ںیہ ےمانت

 ں کریclear ے اسkindly ہ ليکن یںیہ ہےی بتا رهب
 اس ںمیہ، ے گں کریimplementation ےاور کس طرح س

 .Thank you very much ں۔ بتائیں میےبار
Madam Deputy Speaker: Thank you.  جی امحد

۔نور صاحب  
م سپيکر،  ڈ می۔م سپيکرڈ میہ شکری:جناب امحد نور

 ے برائopposition ے نںوہ انہوا کہت افسوس ہ بهےمج
oppositionم ہ ہا کہ کے کا صرف اس لیGovernment 

 ں۔یہ ں میOpposition ہ اور یںیہ ںمی
 )ے گئے جبائdesksاس موقع پر (

 ليکن ہےوا ہر افسوس  پbehavior ے ان کهےمج
democracyم ہ ں میOpposition۔۔۔ کو 

 امحد نور صاحب، آپ لوگ ايک :ی سپيکرٹپڈم ڈمی
 ے خمالفت برائہ، وںیہ ہے رہہی بات کہ پر ايک ےدوسر

ی بات کر ہی وه اور آپ لوگ بںیہ ہے رہہخمالفت ک
 criticism for criticism, it is better ہ کںیہےہر

that we talk on solutionی ٹ اور جو ان کی پار
 نام ے تو آپ ان کهے تںی میٹ ممربان آپ کی کمیےک
 part کا policy making جو  اس ے ليجيئےی لهب
 هے۔ت

 ںیہی نه بں اعتماد میںمیہم، ڈ می:ايک معزز رکن
ر هم پہ، ہے بنا کر پيش کيا ےليا گيا، اپنی طرف س

 ں۔یہ ے کا اعالن کرتsupportی هب



Madam Deputy Speaker: First of all you 
have to stand  up, ذرا ان کی ہ کہے ہدوسرا ی 

ے۔و جائہبات مکمل   
 ہ یےلہ پے نںم سپيکر، میڈ می:جناب امحد نور

 ۔واضح کيا
Mr. Yawar Hayat Shah: Madam, point of 

order. 
 ہے بات کر رہ ياور صاحب، و:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 point of ںآپ بعد می، ں دیے بات تو کرنںیہ، انںیہ
orderں۔ کر لی 

 واضح ےلہ پے نںم سپيکر، میڈ می:جناب امحد نور
 کر ںیہ پيش نے کی طرف سBlue Party ہ یں میہکيا ک

 پيش ے کی طرف سYouth Parliament ہ یں، میںوہا ہر
 اور ہے standing committee پر ںاہ، یںوہا ہکر ر

 Standing ں۔وہ ے کی طرف سstanding committee ںمی
Committeeصرف ں می Blue Partyہ بلکںیہ ںیہ نے وال 
Oppositionمعين صاحب ور ںیہ ه ساتےمارہ ے وال ،

 contract ے ان سےلہ پے نں ، میهےلغاری صاحب ت
م ايک ہ ہ کے گں دیsuggestion آپ کس طرح ہکيا ک
policyجو ےیہ کو دينا چاںان لوگو۔۔۔ کو mediaےس 
related اندر جو ے اس کے لیےل ک کہ وہ کںیہ draw 
backs اور ايک ںائیہٹ، ان کو ںیہ common strategy 

futureں کام کر لیٹهے اکہ وہ کں بنائیے لیے ک 
 ہ کہے ہ آمسانی صحيفہ کہے ںیہ ايسا نPEMRA ہکيونک

 accept اس طرح ےم اسہ تو ہےوا  ہ نازل ہايک دفع
 ے۔ گںکری

 )ے گئے جبائdesksاس موقع پر (
 properly اس کو ےم نہم سپيکر، ڈ می

communicate ےمارہ ہ کںوہ مانتا ہ یں،  میہے کيا 
 کل رات کو ہ کهے تںیہ نproper resourcesپاس 

 ںمیہ تو ےنچا ديتہ پےلہ پے يا اس سےنچا ديتہپ
 ہ کےیہنا چاہ که اس پر مزيدکچہ و۔ دياے صبح دےاس

 ے گںم اس کو کر لیہ تو ںوہ critics هان کی کچ



، کافی حمنت کی ہے تيار کی policy ايک ےم نہيکن ل
 پر Roadsہے۔ کی ںیہ تيار نں میں، صرف ايوانوہے
 کيا ے آپ کہ کہےا ه پوچے سں اور لوگوںیہ ےآئ

problems ںیہ ،journalists  communityبات  ے س 
  تو ان سب کو ںیہ problems کيا ے آپ کہ کہےکی 
 Thank you ہے۔ بنائی policy ايک ےا کر کٹهاک

Madam Speaker. 
 )ے گئے جبائdesksاس موقع پر (

Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Mr. Muhammad Essam Rehmani: Madam, point 

of order. 
 ۔ جی ايصام صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

Mr. Muhammad Essam Rehmani: Honourable 
Speaker, on behalf of the Green Party, I 
congratulate the hard work put into this 
policy. I do believe that 

 ه مل جاتی تو شايد کچےلہ دن پڑےوه تہاگر ی
healthy suggestionsہ ی۔یهی اس پر مل سکتی ته ب 

policy assure م لوگ ہ ہ کہےتی ہ اور کہے کرتی
assureہ کںیہ ے کرت the right of free speech 

and press but also allows for Government 
restrictions in the case of offences against 
Islam, public morality and national security, 

ی ڑ بہی ۔ سکاڑه پں میںوٹنه تک  دو تين گںاہ جںمی
 on behalf of the Greenمہ ہ کںیہ ںخوبصورت باتی

Partyے گںیہ رے اور اتفاق کرتںیہ ے اتفاق کرت ،
، خواب سب ہےوتا ہ اصل مقصد implementationمگر 
، آپ جب ںیہ ے جاتہ رےوره اور خواب ادںیہ ےتهديک

م لوگ اس چيز پر ان ہ ں۔ کریہ نimplementتک ان کو 
، ں کریforward بالکل policy ہ کںیہ ه ساتےک

suggestionsہے آج پاليسی ملی ںمیہ گی، ںیہ آتی ر ،
 ، اگر ے گں دیsuggestionsی ان کومزيد هم  کل بہ
 ہ یthey are in the Government ہ کے گںیہ چاہی



 Weں۔یہ ے سکتےی قسم کی پاليسی ده تو کسی بںیہچا
do on it, we will on it, we are a part of the 

Youth Parliament,م  اس پر ہ ہ البتsuggestions 
ی ہ تو آج ے ديتے دےلہ پہ، اگر یے گںضرور دی

constructive policy۔ خوبصورتی آتیہ آتی تو زياد  
Mr. Ahmad Noor: Madam Speaker, point of 

order. 
 ۔ امحد نور صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 پاس ےمارہم سپيکر، ڈ می:جناب امحد نور
Oppositionجو هے دو افراد تے ک 

Parliamentariansی ٹ  اس کمیه ساتےمارہ ہ، وهے ت
 ں، اس میںیہ شامل  ں اس پاليسی میہ، وهے تںمی
 sessions بات کی، تين چار ه ساتےمارہ ے نںوہان
 ںاہ کsuggestions تو آجهے تہے بات کر رٹهے اکںمی
 members، کيا آپ کو ان ںیہی ہ آ رےس

parliamentarians پر trustہے۔ ںیہ ن 
Madam Deputy Speaker: Ahmad Noor sahib to 

answer this is that there were just the 
suggestions of two of the Members of the 
Green Party that is the point of discussing 
the policy in the Parliament that they may be 
members who even against their party policy 
may agree or disagree to the policy. So, it 
is their right and I think the suggestions 
should be welcomed because may be they are 
for improvement and will give an over all 
better impression of the Youth Parliament. 

(Thumping of desks) 
Mr. Muhammad Essam Rehmani: Point of 

order, I would also like to add something 
towards what have said. 

 ۔ جی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی
 ے پر نکل سکتںکوڑ جب س:جناب حممد ايصام رمحانی

 ہ کہےو سکتی ہی ه بہ یcourtesyی سی ڑوه تو تںیہ



Green Partں۔ لیه پوچے سں دو تين اور لوگوے ک On 
top of that اس کو ےم نہ ہ کہے ايک اور بات 

appreciateاور ہےت کيا ہی به ب congratulate کر 
 تو اس کو ہے صحيح ں۔وہا ہور بار بار کر ر اںوہا ہر

acknowledge ہے۔ کرنا 
Madam Deputy Speaker: Thank you. 

َ، امحد نور ںیه تشريف رکٹزيدی صاحب، ايک من
، ياور حيات صاحب کی باری ںیهصاحب، ذرا تشريف رک

 زيدی صاحب ہ عبداللٹ، ايک منں ، آپ ذرا رکیہے
 we will give the floor ے، اس کںکوئی بات کر لی

to you.۔ جی 
م ڈ میہ۔ت شکریہم سپيکر بڈ می: زيدیہجناب عبدالل

 بات کر ہ کی یں جن دو لوگوہکہے ہلی بات یہسپيکر، پ
 ہ وہ کںیہ ںیہ موجود نہ وہ کہ ،  ايک تو یںیہ ہےر

، ہے  ںیہ نpresence،  ان کی ںی کر سکیہاپنی جوابد
 ں۔یہ ہے جا رے بولں میے بارےی ان کهر به پہی

 shadow Minister of Foreign Affairs تو ےدوسر
و سکتا ہ ے کيسہ، یںیہ ںی میٹماری کمیہ تو ہ، وںیہ

 ہے۔
Madam Deputy Speaker: I think his was 

changed. 
 ہے۔ خيز بات ہ ايک مضحکہ ی: زيدیہجناب عبدالل

 ان کی ےلہ پہزيدی صاحب، و: ی سپيکرٹپڈم ڈمی
 I think, he was بعد ے ، اس کهے تںی میٹکمی

changed and brought to this committee. جی 
 ۔ صاحبہياورحيات شا

 سب ں می۔م سپيکرڈ میہ شکری:ہجناب ياور حيات شا
ی کی ٹ کمیہ کںوہتا ہ واضح کر دينا چاہ یےلہ پےس

 فاضل ممرب معين صاحب ے لیے کsuggestions ےطرف س
 shadow Minister ofی جو ه کی گئی  تE-mailکو 

the Information ياور ہا کهنا تہ کہ ان کا ی۔ ںیہ 
 add، بس ميرا نام ںی پاليسی بنائیهصاحب آپ جو ب

 اور ںیہ ہے کر رpresentationم ہ ہ گا کےکر ليجيئ



I will be agreed with you. ميرا کوئی point of 
disagreement۔و گاہ ںیہ ن 
 )ے گئے جبائdesksاس موقع پر (

 يا ںیہ ہے کر رrepresentی کو ٹنی پار اپہاب و
 it is matter of their own، ںیہ ہے کر رںیہن

party.ہ کںوہتا ہ واضح کرنا چاہ یں بعد میے اس ک 
 it was hisی اور هی کر دی گئی ته بE-mailان کو 

duty to rotate that policy among his own 
party.ںیا اور  مهی کيا ته بہ وعدے سه مجںوہ ان 

  ہی که کی تE-mail ںیہ انه ساتے کdead line ےن
 E-mail back آپ هے مجہ گی، وںوہ suggestions جو
 I could not receive any E-mail ليکن ے گںکری

form him. Thank you very much. 
 point of clarification م ڈ می:ايک معزز رکن

 ںوہ انہ کہے بتايا ے فون کر کے معين صاحب نهےمج
 خود ے نں، میہے کر دی E-mail ايک هے مجےن

suggestion ہ، یہے دی consider ہے کر رںیہی نہ ،
 ۔ ديناےونہ ہ نapprove ہ حبث کرنا اور یںاہو

 تو  ے گں جب معين صاحب آئی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی
it is better that we walk in his presence and 
unfortunately, I don’t know the reason why he 

is not here.ں۔ بت کر لوں میٹ ضمير صاحب، ايک من 
 ۔ا جیه اچ:جناب ضمير ملک

Madam Deputy Speaker: I don’t know that 
what is the reason behind his he is not here 
when a policy from his committee is being 
presented. I think this would be solved after 
this session they have their committee 
meetings, they will resolve this issue. 

Mr. Muhammad Essam Rehmani: Point of 
order. 

 ۔ جی ايصام صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی



 ںیہ مقصد نہ یںیه ديک:جناب حممد ايصام رمحانی
 you have all the right to give whatever ،ہے

sort of policy, you like. ںیہ، آپ لوگ ہے صحيح ،
 I am pretty sure  اور ںیہ ں حکومت میہماشاء الل

that you are very capableے اور اتن capable ںیہ  
 شايد معين صاحب کی ہ کںیہ capable ےاور اتن
 ہی یه بےو اور شايد معين صاحب نہ ہی نهضرورت ب
 ۔وہی هچيز مسج
 ۔يصام صاحب اںیہ، نںیہ ن:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 کی ےنہ جو کں مگر می:جناب حممد ايصام رمحانی
 کوئی حرج ں میے لينsuggestion ہ کںوہا ہکوشش کر ر

 ے۔یہونی چاہ constructive criticismوتا، ہ ںیہن
 )ے گئے جبائdesksاس موقع پر (

 ايصام صاحب .thank you جی، :ی سپيکرٹپڈم ڈمی
just the point was that suggestions obviously 
are good but yes I think there was effort 
from the Government to make the Opposition a 
part of that policy as well because within 
committee everybody works together. 

Honourable Abdullah Leghari. 
 جتنی ۔م سپيکرڈ میہ شکری: لغاریہجناب عبدالل

 ہ نه اور کچے بتا ديته کچہی  کہوتی رہتگو دير ی گف
ی ٹ بتانا صرف کمہا که تںیہ نہ یہ تو مسئلےبتات

members چير ہ یں ايوان میہ کيونکہےوتا ہ کو 
 debate اس پر ے سب نobviously تو ہے آتی ےسامن
 ہے۔وتی ہکرنی 

Madam Deputy Speaker: Leghari sahib, 
actually we have talked quite a lot about it 
and they have their point. 

ر ه پے بتاتےلہ اگر پہ و: لغاریہجناب عبدالل
  ۔یهبات ساری اتنی ت

Madam Deputy Speaker: They have already 
answered to your question. 



Mr. Abdullah Leghari: That is fine, I am 
going to make a point ahead now. 

 ۔ جی:يکری سپٹپڈم ڈمی
 اتنا آج ہکہے ہ یہ اور و: لغاریہجناب عبدالل

ا، ه بيان کيا تں جس طرح اپنی پاليسی میے گںکری
 journalists ہا که کيا تےلہ دير پےی سڑوه تےاب س

 گا اور ان کو ے کيا جائہ اضافں میںوہکی تنخوا
 ۔و گیہ surety گی، اس کی ںم کی جائیہوليات فراہس

 ہ کے گں بتائیےسے حوالے کimplementationاس کا  
 گی  اور ے کرimplement اس کو authority کون سی

 ے آئں عمل میpossibility ے سے پاليسی کس طريقہی
 گی ے کر پائensure واقعی ہ یہکہے ہ دوسری بات ی۔گی
 ہ کےوتہ ںیہ نے سہ واقعات آئيدے کسی قسم کہک

journalists اس positionہ کے آتںیہ نں می 
bribery ے يا کسی کہے پيش آتا ہکا کوئی واقع 

 ہ ايک بات یہے کا الزام لگتا affiliation هسات
 ں خربیہا کہ کے نںوہ جس طرح انہکہے ہ دوسری بات یہے۔

post ںر میہ شں آور فالہ خودکش محلں فالہ کںیہوتی ہ 
 ے۔وئہ ںیہ نںر میہ شں اور فالںیہ ےو گئہداخل 

Intelligence reports اس پر ، ںیہوتی ہobviously 
media اس کو ہےوتی ہ کی نظر ،regulate کرنا يا 

 النا کسی قسم کا ے سامنے عوام کے سےاس طريق
panic crateی ڑوه تںوتا تو اس میہ ںیہ  نے لیے ک

 کس ے سے کس طريقہ کںیہ ے ديتclarification ےس
 yard stickکيا   اور  boundary lineحد تک کس 

 intelligence ہ کے گں جائیمہ گی، کس حد تک ہےر
agenciesجو ے س  reports ںیہ گی يا نںوہ شائع ںیہ 

 کس regularity اکو کيا media گی  اور ںوہ
positionے آگہ زيادے اس سہ وہ گا کےا جائه حتت رک 

 .Thank you very much ے۔ دہخرب ن
Madam Deputy Speaker: Thank you. 

ی ه بے، جنتںنیامحد نور صاحب ، آپ ميری بات س
members ی ان ه اور جو بں بات کر لیےلہ پہ، وںیہ



 ں آخر میں۔ کر لیnote down، آپ ںیہ questions ےک
 questions ے آپ ان کہ کے گں دیے دfloorم آپ کو ہ

 .Honouable Sufyan Ahmad ے۔ کر ديجيئanswerکا 
 ں می۔ی سپيکرٹپڈم ڈ میہ شکری:جناب صفيان امحد

 اور امحد Minister for Information  ےلہ پےسب س
 ںوہ انہ گا کں کروcongratulateی هنور صاحب کو ب

 ں میminute detail ہ شايد و۔ جو پاليسی بنائیےن
، ے گںوہ ے بتا سکںیہ نdetailاس کی ساری 

obviously م جب ہreport studyہر وه پے گں کری 
 benefitsی ه بے جنتے نںوہ گی ليکن انں آئیےسامن
 at بات کی، ے لیے کjournalistsی هر جتنی باو

leastہ اور سب کووہے خوش آئند ہ و appreciate 
 جس طرح ہے افسوس هے ايک چيز جس پر مجے۔یہکرنی چا

 ايک media ہ  کهے تہے رہہی کهاحسن اقبال صاحب ب
revolution ہے ،information ايک revolution ہے 

 ہے لگتا هے مج،ہےا ہو رہ کر افسوس ه ديکهےاور مج
 پاس آج ےمارہ ں۔یہ ہے منا رanti media dayم ہ ہک

 curb کو media ، ساری ںیہ resolutionsی هجتنی ب
 ے کmediaم ہ اور ںیہ خالف ے کmedia اور ےکرن

supportايک ں می single resolution آج  media 
dayر هم پہ ے۔ آ سکے لںیہ دن نے والexpectے کرت 

 ہ، ان کو یںیہ ٹهے بیjournalists پر ںاہ، اب یںیہ
resolutionsان  کااس پر کيا ںائیه دک ،
expressions ےمارہ ہ وہ کے گں کيا سوچیہ، وے گںوہ 

 ے آتےمارہ، ںیہ ے کرتeffort اتنی ےلی
 plate اور صرف اس ںیہ ے کرتcoverage provideںیہ

formے آتںیہ پر ن ، all across the boardے پور 
 ےوئہ ے بنsource کا information ںپاکستا ن می

، ان پر ںیہ ے کی بات کرتے کرنcurbم ان کو ہ ں۔یہ
restrictionے اور کوئی ان کںیہ ے کی بات کرت 

benefitے۔ کرتںیہ کی بات ن 



 اس پر امحد ں ، میہےت ضروری بات  ہايک اور ب
 recently ہ گا کںوہ چاattentionی هنور صاحب کی ب
over the year ر ہyearکی جو ں صحافيو  deaths 

increase  ں،  صرف پاکستان میںیہی ہوتی جا رہ 
every year 100% deaths crease پوری دنيا ہے۔ 

all across the worldپر جو ں صحافيو torture ہے 
 ان کی ں، اس میہےوتی ہ war reportingجو ان کی 

 لينا action اس پر کوئی ںمیہ، ںیہوتی ہ deathsجو 
 کوئی ايسی Government of Pakistan اور ےیہچا

 کوئی ه ساتے جو صحافی جن کہ گی کڑےپاليسی دينی پ
 اپنی ں میreportingو يا  کوئی  اپنی اس ہظلم 

 کو کوئی ں بچوے ان کAt least ے۔ار جائہزندگی 
job securityکوئی ے لیے يا ان کے دی جائ 

benefitsہ وہ تاکں جائیے ديئ reportingے کرت 
 yellowم ہ ں۔ کریہ نthreaten feel ، ےوئہ

journalismليکن جتنی ںیہ ےی بات کرتڑ کی ب  
journalists کو threats ی ه اس پر بںمیہ، ںیہ آتی

 ہ دوبارں میin the end  اورےیہبات کرنی چا
congratulate ہ کںوہتا ہنا چاہ کہ دوسرا یں۔وہ کرتا 

، سب  کیE-mail بار بار ے نہياور حيات  شا
membersہ کں کو کی recommendationsاور ے ديجيئ 

 ہ کهے تےکرتے حساب سے کweekر ہ ہ وہ کہے ياد هےمج
the second week has come and recommendations 

 ديتا ںیہ نrecommendation کوئی time اور اس ںدی
ا سا ڑوه تہ تو وںیہ ياد آ جاتی ںن میہاور ايک دم ذ

unfair ںمیہ ےی اس ل۔و گاہ support and encourage 
 .Thank you  ے۔یہکرنا چا

Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Raheel Niazi. 

  ے ويس۔م سپيکرڈ میہ شکری:جناب راحيل خان
ماری ہاک تعريف ٹهيک ٹه، اس کی ہےتو  جو پاليسی 

ی سی جو ڑوه بس ايک تہے۔و چکی ہ ےی کی طرف سٹپار



ambiguityجب پاليسی پيش کی تو ے نںوہی، انه ت 
، ہے coverage کی army operations ہا کہ کے نںوہان
 جو طالبان ے سہ اس کی وجہ کے ختم کی جائہو

 اس ہ، وںیہ state factors جو ے يا  دوسرںیہوغير
 خيال ے ميرں۔یہ ے کر سکتcopy ہ وغيرtactics  ےس
 کس ہ یہ کہے مطلب I don’t agree with it that ںمی

basesتک ںاہ جےم نہ ہ کيونکہےاہ پر ک media پر 
coverageہےی ه ديک ،army کی coverage کوئی اتنی
detailے اس سہ وہ کہےوتی ہ ںیہ نں می tactics 
coverہکہے ہ دوسری بات یں۔ کر سکی I thinkہ ک 

coverage دور ے مشرف کں ملک میےمارہ، ےیہونی چاہ 
 بن sentiments جو ےرماہ anti army جو ے سہکی وج

 ںیه جب لوگ ديکےیہی ختم کرنا چاه، ان کو بںیہ ےچک
، ان ہےماری جو فوج ہ ہ کے گں کریrealize تو ےگ

و ہ deaths پر ںاہ وے لیے کprotectionماری ہکی 
 جو ں اس میے نںوہ  انں خيال میے ميرہے۔ی ہر

situation ہےالی ڈ ،I think soہ وہ ک media کا 
 ں میmovieی اور ه ديکmovie کوئی ےوئہا اتٹه اہفائد

 I don’t think so ا، ه ديکsceneاس طرح کا کوئی 
 .Thank you ہے۔و سکتا ہ اس طرح ں میreality ہک

Madam Deputy Speaker: Honourable Zameer 
Malik. 

 صرف ں، میہ سپيکر صاحبہجناب: جناب ضمير ملک
ا ه اچہل ماشاء الے نں دوستوےمارہ ہ گا کںوہ کہی

 ے تو برائہے حمنت کی ے نںوہ اور انہےکام کيا 
 گا ںوہ کےائی حضرت ايصام صاحب سه بےربانی اپنہم
 اس کا کوئی ہ کيونکہےا ہو رہ جناب وقت شائع ہک

  ے گںیہ رےر کی بات کرتهر ادهم ادہ، ہے ںیہحاصل ن
 يا دس ںیہ ے آئideas پانچ ہے،چاہےا کام کيا ه اچ۔

 پانچ ے سں، ان میںیہ suggestions 15 يا ںیہ ےآئ
! ے کرہ تو اللں پاس چلی گئیے کGovernmentی هب

 ہے۔ ںیہی اميد تو نه بہ، وےو جائہايک کوئی قبول 



 ےمارہو، ہ ہ وقت ضائع نے سہ اس وجہ کہےميرا خيال 
م ہ اور ں کریہ، اس کو ضائع نہےا قيمتی وقت ڑپاس ب
م ہ،  ںیہ آ گئی suggestionsی ه جو بہ کں کریہفيصل

 ںوہ انہ کيونکں کی کوشش کریےنچانہ تک پےان کو آگ
ی ه کو بsuggestionsم ان کی ہ ہے۔ی حمنت کی ڑ بےن

welcomeکوئی ںیہ ےتہ ک ،suggestions تو ںوئیہ 
 ے کر کہ اور وے گں جائیٹه بیChairperson ہدوبار

و ہ Minister جو ہ گا کںوہ کہ یں میں۔ پيش کر دیےآگ
 ہے پيش کرتا ں میParliamentی کو  پاليسہ، وہےتا 

 ںی میٹ کمیہ، وہےوتا ہ Chairpersonر جو هاور پ
 ره تو پہے کر ديتی O.K ےی اسٹ اور جب کمیہےجاتی 

Parliamentی کا ٹ اب کمیہے۔ی پاليسی جاتی ہ وں می
Chairperson اس کو O.K اور ہے کر چکا Minister 

 حبث ہکی ہ آ رںیہ نه مسجهے، مجہے کر چکا O.Kی هب
 ہ۔ شکریہے۔ی ہو رہ ںکيو

An Honourable Member: Point of order. 
 ۔ جی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

، ںیہ جو ضمير ملک صاحب ہم یڈ می:ايک معزز رکن
 ں، میںیہ دوست ے، ميرهے تہےر خود بات کر رہ باہی

 ہےر خود بات کر رہ باہ کرتا ، یrespectی ڑان کی ب
 گا  ں کروopposeو  کmedia policy اس ں میہ کهےت

  ہکہےی ہ آ ره مسجے ايسهے پر آ کر،مجںاہاور ی
  کوئیںیہ منافق نں میںاہقتيل اس  سا ج
  کرتاںیہ بغاوت نہےتا ہجو ظلم تو س

 ۔۔۔ی پاليسی کوٹ اپنی پارہی
 )ے گئے جبائdesksاس موقع پر (

Mr. Zameer Malik: Madam point of 
clarification. 

 اندر کی ےا، ميرها تہ رہ ان کا دل چاںاصل می
  دوست ہا کها تہ کے تو کسی صحافی نںبات اگلوائی

 ان پر ںی اندر کی بات مت بتانا تو  میهکو ب
 ں ماضی میهے مجہا کيونکه کر سکتا تںیہاعتماد ن



 ان ے سہ اس وجے نں، میںیہ ہے رے ديتےوکهی دهب
 ۔ بتائیںیہکواندر کی بات ن

 ں۔یه تشريف رک:ی سپيکرٹپڈم ڈمی
 attention to سپيکر، ہ جناب:ايک معزز رکن

processہ گا کںوہ دلوانا چا the Opposition had 
emptive opportunity in the committee to not 
only forward their recommendations but also 

to make constructive contributions.ےی کٹ کمی 
forumاگر ايک چيز ے س pass اس پر ہجبک ہےو گئی ہ 
 جب ہےو گيا ہ rotate ی ه بE-mail threatايک 

Minister agreed ں۔یہ Second last Sessionے ک 
م اس ہ ہنا کہ کہ پر آ کر یsecond day ےاندر اس ک

 آپ ےسfirst day يا  ے گں کریfurther reviewپر 
 پر ںاہ اور وںیه رکfollow upی پر ٹکمی

recommendations forwardکيا تو  ںیہ اگر ن،ں کری 
 at least have the magnanimity to adhere toر هپ

the process and approve it instead of wasting 
more time. Thank you Madam Speaker.  

Madam Deputy Speaker: Thank you. I would 
request honourable Ahamd Noor sahib to 
clarify this quesiton. 

 lastم سپيکر، ڈ می۔م ڈ میہ شکری:امحد نورجناب 
ی کوئی ه آپ کی ابہ گا کں کروrequestپر 

suggestion تو اس پر ں الئیے سامنےمارہو تو ہ 
 اس  ں۔ کریpass ے سHouse، آج اس کو ںجلدی کام کری

، لغاری صاحب ے گئےائٹه اpoints 4 ,3  ےلہ پےس
 regularity and implementation ے اس کہا کہ کےن

 کی first recommendation ےم نہ تو ہے processکا 
 there is nobody of accountability ہکہے ہ یہ، وہے

for media, the Government should establish 
press council. Press councilصرف ں می 

Governmentںوتی، اس میہ ںیہ ن journalist 
community اور اس کی ہےوتی ہ base ںیہ ہ وےجنت پر ،



 ہ اس طرح نں۔یہ ہے کر رregulate کو ے  ايک دوسرہو
 ے کmedia يا ے بنائGovernment پاليسی صرف ہو کہ

 ے۔ کرselect ے لیےکdirection کوئی ےلی
 salary ے کی طرف سBlue Partyماری ہ  پرںاہی

 ں اس میےم نہ  ہ ايک اور بات آئی کںمیے بارےک
Media Code of Conductں می No 10th ہےا ہ کہپر ی 

 insurance, financial supportive and ہک
security set upے نںوہ انے۔ کا بندوبست کيا جائ 
 ہے کر رcoverage ے والmedia ہکہےايک اور بات کی 

 ے تو ميرےیہ کرناچاںیہ نہ یںمیہ ے تو اس لیںیہ
 ہ اگر وہ  کہے ںیہ نvalid argument ہ یںخيال می

ا ہ جو کر رہ وں تو کل میںیہ ہے رے لpictureميری 
، ںیہ ےم پاليسی بناتہ ہ کيونکں دوے، اس کو کرنہے

 ںیہ پر اس کو نbase اسی ں۔یہ ے آئے لیےملک ک
 کر ميری ڑ پکcamera ے سامنےمارہ ہ کےیہنا چاڑوهچ

coverageہے۔ا ہ کر ر 
 live coverage ہ کہےم سپيکر، ايک اور بات ڈمی

 تو ںیہ ہے  کر رprotest  جوہ کہےوئی ہکی بات 
 media پر ںاہ، وںیهری آپريشن کو ديکٹا ملںمناوا
 جا ںیہ اندر نہ، وںیہ هڑے شام تک کے صبح  سےوال
وتا  ہ ہ کا کوئی راستے اندر جانے، اگر ان کےسکت
ر ہ باہ ليکن وهے تے کر سکتcoverage اندر کی ہتو و

ماری ہم سپيکر، ڈ میهے۔ تہے رے دcoverageاس کو 
morality کوئی ہےوتی ہ تو ،moralہےوتا ہ تو ،

police and militaryںاہ و۔ پرں والو military 
 ےاگ سکته بےی گولی سه بہ، وںیہی انسان ه بےوال

اگ هبے واال  گولی سmilitary پر ايک ںاہ، اگر وںیہ
 اور آپ ہے threat کوئی هے پيچے اور اس کہےا ہر
 ں تودنيا واوےہواہ لگايا camera هے پيچےا س کےن

 ۔وہ ہے کر رshow کيا ہکو ی
 )ے گئے جبائdesksاس موقع پر (



، ےیہانا چاه دکںیہ کو نhigh secretاس طرح 
وا ہ ہ یں آج مناواہ  کں دیے دcoverage، ہےيک ٹه
 ںیہ هے رکے  کيمرےم نہ ليکن ں، اس طرح تو دیہے

ٰ ں۔یہ ہے بتا رهاندر کا سب ِکچ  Opposition  ميری
ی کوئی ه اگر آپ کی ابہ کہے request ے سںوالو

suggestion کوئی ںو يا اس میہ doubt ںمیہو تو ہ 
 کی ے ضائع کرنtime مزيد ں اس میہ ورنںبتا دی
و ہ suggestion کی کوئی House ، اگر ہے ںیہضرورت ن
 شامل کر ںم اس کو اس میہ تو ںی بتا دیهتو اب

 .Thank you Madam ں۔کری
Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Mr. Muhammad Abdullah Zaid: Madam Speaker 

point of order. 
 ۔ جی زيدی صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 ےم سپيکر،  ويسڈمی:  زيدیہجناب حممد عبدالل
 ںیہ ے پاليسی تو الئہ، یہے ہی سی بات یٹوهايک چ
 Government، ہے، ان کا حق ںی کریه بapproveاور 

 پاليسی پيش کی ے نںوہل دوست جن فاضے ميری ميرں۔یہ
 جب باقی ہ وہ کہےی سی درخواست ٹوه ايک چے، ان سہے

 تو اس کا ں کيا کریaddress کو ٹممربان پارليمن
 آپ کا لفظ استعمال ہ، وں کيا کریہلفظ استعمال ن

 ہے پتا هے، مجںوہ کرتا addressی ه جب بں میں۔کری
و ہی ہد اس کی نشانہ چونکہے deficit اردو ہشايد ی

ی اس ه تو کبں، میہےوچکی ہ کافی بار ہ اور یہےچکی 
 آپ کا ے لیے ان کں گا، میں کروںیہ نaddress ےس

 ےوتہ ے تين درجں اردو می۔ گاںلفظ استعمال کرو
 ۔ اور توں، آپ، میںیہ

Madam Deputy Speaker: Thank you. I hope 
the attention of the everybody sitting as to 
respect each other but sometime it is slip of 
tongue but I would still request all the 
Parliamentarians that they should use the 
high standard of language for their fellow 



Parliamentarians because this has been 
portrait to the world out there. So, our 
communication methods or the way we 
communicate that should be very respectful. I 
would request the Youth Prime Minister to 
make his statement. 

م ڈ میہشکری): وزير اعظم (جناب  امحد علی بابر
 media policy ں میHouse پاس ےمارہ آج ۔سپيکر

announce بات واضح ہی ےلہ پے سب سں تو میہےوئی ہ 
 ںیہی کی نٹ پاليسی کسی پارہ یہ کںوہتا ہکر دينا چا

 Chairman Standing Committee of ہ بلکہے
Informationسپرد ےلہ داری  ايک سال پہ کو جو ذم 

 اور اس ہے آج واقع کام کيا ے نںوہ ان۔یهکی گئی ت
 ےلہ پے سب سں  میہے۔ ے سامنےم سب کہ fruitکا 

Chairman Standing Committee of Information کو 
 ے لیے کHouse اس ںوہ انہ کںوہمبارکباد پيش کرتا

 ں بعد میے اس ک۔اتنی جامع پاليسی تيار کی 
َMinister for Information کو مبارکباد پيش کرتا 
 کيا تو initiate کو process اس ے نںوہ جنہ کںوہ

 Green Party ہ عالوے اس ک۔اياڑه بےاس کام کو آگ
، جناب معين اور جناب هے تںی میٹممربان جو کمی ےک

 suggestion ان کی ه ساتے کin put ےلغاری جن ک
کافی ے لیے کreport  اس ہ، وںیہی سنی هاب ب

fundamental ہ یےم نہ اور ںیہو سکتی ہ ثابت 
suggestions includeبعد مس ے اس کں۔یہی کی ه ب 

ز اسد  اسحاق ، صفيان اور مسہيرا بتول، مس ماریہ
، ہے کام کيا ے لیے اس پاليسی کے نںوہ جنہجنجوی

 ے نںوہ انہ کںوہی مبارکباد پيش کرتا ه ان کو بںمی
  ہے۔ اتنی جامع پاليسی تيار کی ے لیے کHouseاس 

 کا Opposition Leader ں میه ساته ساتےاس ک
 own اس پاليسی کو ے نںوہ جنہ کںوہی شکرگزار هب

 ے کی طرف سGreen Party اور ہے کی بات کی ےکرن
 تو ان کا ہے کی assure کو Houseاس  supportاپنی 



 ے اس پورہ اور یہے پاليسی ہ یہ کہت شکریہی بهب
Houseاس ہ خيال کںیہ ميرا ن۔ گیے جائے کی طرف س 

کوئی ايسی ے گںوہ ہ  وغيرloop holes اندر ےک
suggestions ہے ديا گياےی ده، ان کا جواب بںیہ 

 گئی جس کا اس ہ رںیہی بات نڑی باور کوئی ايس
 ں میہے۔ت ضروری ہ کرنا بinclude اندر ےپاليسی ک

Leader of the House اپنی پوری cabinet کی 
approvalجو ه ساتے ک Chairman Standing 
Committeeے کی طرف س announce ہ اور یہے کی گئی 
 .Thank you Madamہے۔ کرتی stand پر ںاہپاليسی ی

Madam Deputy Chairman: Thank you very 
much. Before we move to the next item on the 
agenda today, I would make a request to all 
the Parliamentarian specially the Chairmen of 
the Standing Committees and the Ministers 
that you should try at least to present the 
policy or give the copies of the policy to 
all the parliamentarians a little time before 
this is presented in the House so that at 
least they can analyze and they can give it 
and they can give their comments, their 
suggestions, their feed back or if they want 
to make any amendment to that policy that 
should be done before it is presented so that 
it is just unanimous adopted and approved by 
every one in the Parliament. The next item on 
the agenda is a resolution by Syed Waqas Ali 
Kausar. 

Syed Waqas Ali Kausar: Thank you Madam 
Speaker, Syed Waqas Ali Kausar to move the 
following resolution this may discussion that 
cross media ownership should be band in order 
to bring diversity and transparency in media. 
Madam Speaker, 



 it is no ںوہتا  ہنا چاہ بات  کہ پر یںاہ یںمی
doubt, media is an effective tool of 

communication اور social accountability کا 
 دنيا اور آج کی دنيا modernی ه بہ، وہےايک ستون 

 جو ےیہنی چاهی پيش نظر رکه بات بہ یںمیہ ہے۔ ںمی
 کی informationی ه جو بہے media channelی هب

resource اس کا اپنا ہے ،certain view point 
 ,objective reporting %100 ں، دنيا میہےوتا ہ

objective viewايک ے سے اس حوالں میہے۔ ںیہ ن 
 کی media ے پاکستان کہ کںوہتا ہنا چاہاور بات ک

historyتو ےا جائه ديکں می almost majority of 
the big channels جن کی  viewer ship ی ہ وہ، وہے

ر ه اور پہےی ه بprint media پاس ے جن کںیہلوگ 
وا ہارا ليا ہی سه کا  بelectronic media  ںوہان
  اگر ان ہ کںوہتا ہنا چاہ کہ یں میے سے اس حوالہے۔

 ں تو دونوےا جائه ديکے سے حوالے کtrainingکی 
 کی ں، دونوںیہ different backgrounds ےک

different requirements ے، آپ کںیہ electronic 
media کو world wideاور آپ کا ہےاہا جا ره ديک 
 ں میں۔یہ dynamics، اس کی اور ہے print mediaجو 

 جو ں پاکستان میہ کںوہتاہنا چاہ کہ یے سےاس حوال
 cross media ہ کہےا ہ چل رculture ہی یهآج ب

ownership کو allow ہ، اس کی وجہے کيا گيا 
 ہ کہے ہ دوسری بات ی۔ی ہ آرںیہی نه بdiversityےس
 کا  accountability پر media policy پر ںاہ یںمیہ

 who will keep the check on the ہ آيا کہايک مسئل
media.ہ کہے ہ بات ی guest Speaker told todayہ ک 
media پر ايک effective checkں آج کی دنيا می 

Governmentہ سکتی کيونکه رکںیہ ن it is almost 
impossible اگر آپ media ںمی diversityے گں الئی 

، ايک ے گں کو الئیں لوگوdifferent ں میmediaاور 
different patternتو ے گں لوگ آئیے ک  media 



will be diverse or transparent itself ےو جائہ 
يا ہ م,set up کو  ايک طرح کا ںی لوگوہآپ ايک ۔گا
 اور ايک it will create monopoly  تو ے گںکری

hegemony اور  ہے بن جاتیat the end of the day 
 media moversی لوگ ہ اور یںیہ ےبنت---- ی لوگہی
 ہ اگر اسی طرح سلسلہ کںوہتاہنا چاہ کں میے۔ گںوہ

 يا ں جو اگر امسبلی میpoliciesا تو آپ کی ہجاری ر
cabinetر کسی ه، کل پںیہ بنتی ں میprogrammeے ک 
studioگی، ں بنیں می it is real and serious 
issueہ گا کں دوہی مشورہ یں تو می  cross media 

ownershipاس کو ہ کںوہتا ہ کں میہ کو ايک حدتک بلک 
banے کيا جائ in order to bring diversity and 

transparency in the media. 
Madam Deputy Speaker: Honourable Yawar 

Hayat. 
Mr. Yawar Hayat Shah: Thank you respected 

Speaker. 
 ںوہالنا چاڈ اس بات پر روشنی ےلہ پے سب سںمی

 diversity and لفظ ے نںوہ جو انہگا  ک
transparency in media use ہ تو یہے کيا free 

mediaے لیے ک essence ہ وہ کہے transparent و  ہ
و، ہ opinion diversify ںاور اس می
diversificationں میdialectical process اگر use 

 اس طرح thesis vs anti thesis تو ےکيا جائ
synthesesی ه اور ايک اچہےنچا جا سکتا ہ پر پ
opinionہے۔ آ سکتی ے سامن Transparency media 

freeايک ے لیےکbasic essence  بعد ے اور اس کہے 
good governanceے لیے ک transparency 

prerequisite  تو ان ہے factors کو fulfill 
 cross media ہا کہ کے نںوہ انے لیے کےکرن

ownership کو banےیہ کرنا چا ،ban تو  in a 
sense يا اس کو curtailں اس میہ کے کيا جائ 



diversification ان کی opinionے۔ آ سکں می Thank 
you. 

Madam Deputy Speaker: Honourable Hamid 
Hussain. 

 ں اس می۔م سپيکرڈ میہ شکری:جناب حامد حسين
resolution2 جو ں می words ايک ںیہ ،cross media 
ownership اس کو diversity and transparencyے س 

link ےيک طرح سٹه، اس کو بالکل ہے کيا گيا 
portray ں میہے۔ کيا گيا picture clear کرنا 

 ہ، وہے کی جو صورت حال  media اس وقت ہ کںوہتا ہچا
ی ہ، وهے تں میprint media جو لوگ ےلہپہےاس طرح 

ی ہ،  انہے ہی ان کا طور طريقہ، وہےان کی سوچ 
 blue ہ جو زيادںکو شامل کيا گيا ان می ںلوگو
whiteان  کو ں لیہہی که يا ان کو جو بهےت ،

electronic mediaے اب اس سں۔رتی کر لیه بں می 
ی ہ تو یے گںی لوگ جائیہ گی تو یے کوئی چيز آئےآگ

 روکا گيا ہ کا راستchange تو نئی ہےايک تسلسل 
 کی group جب کسی ايک ہکہے ہ دوسری بات یہے۔

monopoly ی  ه، کسی بہےوتی ہ mediaدو ہ جيسا کںمی 
ی ه بہ، وہے تو ان کا اخبار ںیہ groupsچار 

 اس ہے۔وا ہ اثرانداز ں اس میںپاکستانی سياست می
ا سا اور ڑوه اس تں میہ بلکںیہ anchors جو ےک

briefا سا اور ڑوه اور تں کروparticular rise جو 
 ه ساتےنظير کے، ان کی بںیہد مسعود ہر شاٹاکڈ

political affiliation ان کا جو ايک programme 
، ان ںیےہ سکته ديکه ساتےا، آپ اس که تں میہجوابد

 ںاہ دی گئی، وChairmanship کی PTV ےکس طرح س
 ںر جنگ میه پthoroughly ےر سه، ادے، جيو سےس
 ہے آگئی obsession اتنی ں میں تو لوگوہے۔ ديا هلک
، حسن نثار ہےر عامر لياقت حسين ٹاکڈ ايک شخص ہک
ی هر بهر اده پےتهی ديکه بں ان کو جنگ میہ، وہے

، ےتڑه پں میExpress News، صبح اس کو ںیہ ےتهديک
 کا Information ں۔یہ ےته ديکںشام کو اسی اخبار می



و ہ concentrate ہت زيادہ بہ، وہے headquarter جو
ی طرح کی ہ ايک ے سہی جگہ اور ايک ہےگيا 

informationجس عوام کا ہےی ہ آر point of view 
 کا media ہر جگہ  ہے۔ا ہو رہ ںیہ نdiverse ہ، وہے

جب تک آپ ہےوتا ہانا هلو دکہر پہ ہ کہےوتا ہ ہکام ی
mediaںمی diversityہ یے لیے، اس کےگ ں الئیںیہ ن 
 کی سطح Governmentم اس کو ہ  ہ کہے ضروری ہزياد
 اقدامات ضروری ےم ايسہ ليکن ے کر سکتںیہ نbanپر 

بات کی  ے احسن اقبال صاحب نے جيسہ کںیہ ےکر سکت
 ہ وہ کں کریencourageم ان کو ہ ،ںیہ pebblesجو 

different point of viewں۔ دی Cross media 
ownershipجو ہ کہے ايک اور بات ےسےحوال ے ک 

media channels ے، ان کںیہ headquarters يا  ںیہ 
 صرف ںیہ کےم ان سہ، ںیہ ےوتہ bureau officesجو 

capitalہ بلکںیه رکہ تک حمدود ن Northern areaے س 
 اس ں۔ کر دیdisburse ان کو ے اس طرح سFATA کر ےل

 ہے۔تا  آ سکcheck پر cross media ownershipطرح 
 ہ۔شکری

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Abdullah Leghari. 

 ںاہ ی۔م سپيکرڈ میہ شکری: لغاریہجناب عبدالل
 بات ے سے حوالے کcross media ownershipپر جو 

 ے سside کی Government ے اور جس طرح سہےی ہو رہ
recommendationsہ کںیہی ہ آر cross media 

ownership کو banہ، اول تو یےیہ کرنا چا ban و ہ
 جو ہ یہکہے ہ دوسری بات یہے۔ ہ سکتا، ايک بات یںیہن

curtailآج اس ںیہ ہے کی بات کر رے کرن ،
globalizationاور ايک ں دور میے ک 
commercialistں دور می curtailکی بات کر ےکرن 

 يا ہ وغيرmeasures ے اس کے سڑےوهر ته تو پںیہ ہےر
 ground ںمیہی ه بے سے حوالےکauthenticityکیاس 
 ے کرcurtail کس حد تک کون ہ کں کریprovide ہوغير



 کيا ۔ گیے کرcurtail پر basesکس Government ۔گا
reasoningی ہو گی، کيا یہreasoningےقرار دی جائ 

 ےیہکرنا چاrealizeی ہ یہ  کيونکہے monopoly ہ یہک
ا ہ کام کر رں میprint media آج groupی ہ اگر وہک
 تو ہےا  ہ کام کر رں میelectronic mediaی ہ، وہے

 ے چيز کر سکتہ  یہ وہ کresources ے پاس اتنےان ک
 ے۔ کر سکتںیہ نcurtail کو resources اور اسی ںیہ
 کو investment تو آپ اس ہے right اگر کسی کا ہو
 ايک ہ کjust for reason، ے روک سکتںیہ نے سےآن

certain group کاinfluence پر ںاہ یں می۔و گاہ 
 پر ںاہ یںوہ انہ کںايک بات واضح کرتا چلو

journalistبات کی، ے سے حوالے ک journalist 
 ہ، وہے media ownership اور جو ہے bodyايک الگ 

 Media ownership individually ہے۔ ہايک الگ قص
اور ہے آتی under ے کcertain groupايک 

journalist کی ownership, journalist کا حساب 
 ہ قصother ايک ہونا، وہ منسلک ےکتاب اس س

 journalist is free to choose to any media،ہے
ground, any media organization he and she 

wants to.م حامد مير صاحب کو اخبار ہ ہنا کہ کہ ی
احب د مسعود صہ ليا، شاهت ديکہی به بںاہ اور وںمی

 ان کو ں ليا، پرسوه ليا، کل تک ان کو ديکهکو ديک
نا کوئی صحيح بات ہ کہ یں خيال میے ليا، ميرهديک
 کی ے کرنexercise پاس ے ان کہو گی کيونکہ ںیہن

option اگر کل ان کو ہ کہے موجود Royal Newsں می 
 منسلک ه ساتے کgroup ٹےوه يا کل کسی چہےجانا 

 ان کی اپنی ہ تو وہےيوز  دنيا نہ وہے، چاہےونا ہ
choice ہے۔ 
 media اور ہے کی بات ownership تک ںاہج

ownershipان ے سے حوالے ک organizationsے ک 
ownersا ڑت بہ ايک بہکی تو وgroupاگر ںیہ ہے چال ر ،

و ہ ں پاکستان میprint media successfulان کا 



 ہے successful پر forum يا ان کا کسی اور ہےچکا 
 ہ وہ کے روک سکتںیہقطعی نے آپ ان کو اس بات س۔

electronic mediaآ کر ں می investmentں کریہ ن ،
just for the sake of the reasonہک monopoly 

create ۔ گیےو جائہMonopoly createے کے کرنہ ن 
 ہ نmonopoly create، ںیہ ےوتہ ے طريقڑےاور ب

، اس ہےتی  کی جاlegislation ے سے حوالے کےکرن
legislationں می certain clauses provideے کئ 

 ہ کہے بات کی جاتی ہ یے سے حوالے جس کںیہ ےجات
ی ه بے ويس۔وگا ہ policy framework ايک حد تک ںیہن

، ںیہ ںیہ موجود نgroup آج صرف دو تين ںپاکستان می
 اس بات کا واضح ثبوت news channels ےوئہ ےتڑهب
، ہے ںیہ نmonopoly کی sideی ايک  کسی قسم کہ کںیہ

monopoly تب create جب اس کیہےوتی ہ viewer ship 
و اور اگر اس ہ popularity ہت زيادہ بے سے حوالےک

 obviously it will reach the تو ہےpopularityکی 
heights of success that is unmatchable and 

that is not wrong in my opinion.ال  خيے مير
 diversity کو gross ownership جو ے نںوہ  انںمی

and transparencyے س linkے کر کgrounds provide 
 transparency، ہے سی بات vagueی ڑ بہ، یںیہ ےکئ

 ے سے تو اس حوالہے ںیہ، اگر نہےی موجود هآج ب
feedback اس چيز ہ وہے۔وتی ہ عوام کی موجود ہميشہ 

 ہ شايد یہ کہےوتی ہی  کافے لیے کےکرنproveکو 
transparentاور ان کا کام ہے ںیہن 

diversification produceا ليکن ان کی ہ کر رںیہ ن
 ڑےت بہ بے سہ اس وجہ کہے ںیہيک نٹه بات قطعی ہی

groupsنام ں میے عرصے اتنںوہ، انںیہ ےوئہ هڑے ک 
 ے نںوہ انے کgroups اور باجود باقی ہےکما ليا 

 just for the sake کيا تو success achieveاتنا 
of thatان کی ںیہم کہ monopoly create ہےو گئی ہ 

 ں۔ روک دیے سے کو آنinvestmentی ڑاور اتنی ب
Thank you very much. 



Madam Deputy Speaker: Honourable Niaz 
Mustafa. 

! مڈ می۔م سپيکرڈ میہشکری:ےجناب نياز مصطٰف
 media policy ے سامنےمارہ ےلہی دير پڑوهت

announce و ہ يقين هے شک اب مجےلہ پهےی، مجهوئی تہ
 اور veracity and understanding ان کی ہ کہےگيا 

 ںوہ انں۔یہ ے والے کرنfurther جو ہان کی نيت پر ی
 ہے رے کو آزادی دmediaم ہ کيا، announce ےلہ پےن
 ٹهے کو اکchannelsم دو ہ ہ کںیہ ں الئیہ اور اب یںیہ
 print media and electronic يعنی ں دیےو نہ ںیہن

mediaہ کہے يقين هے مجے۔ گں دیےونہ ںیہ نٹهے کو اک 
 ے گںیہ کہ گی، اس پر یے آئnext resolution جو ہی
 we are going to ban more than 2 channelsم ہ ہک

of one groupے جيو کے جيسے۔ گں دیہہ کے ايسہ ی 
 ںیہ entertainment هکچ، ہے، آگ ںیہ channelsکئی 
 news channel جو ہ کے گں دیہہ کہ، یںیہ newsاور 

 entertainment اور ںیہ ہے، اس کو بند کر رہے
channelر ه اور پ ںیہ ہےول ره کو کentertainment 

 ايسا ہی کہ آ رںیہ نه مسجہ یهے مجے۔ گںی بند کر دیهب
 ںوہ انہکہے ہ خاص بات یںم اس میڈ میہے۔ا ہو رہ ںکيو
 قسم کی vagueتہ اور بself contradictory ےن

statement ہ یہ کہے ںیہميت نہ اس کی کوئی اہے۔ دی 
 اس ں، میہے factory کی ايک ے ايک بندہبات کرنا ک
، ہےا ہو رہ business گا، ں دوے لگانںیہکو دوسری ن

، لوگ اپنی حمنت کر ہےا ہ کو کاروبار مل رںلوگو
  ں۔یہ ہے کر وا رrealizeو  کں لوگوه، کچںیہ ہےکرر
 printا تو ه تprint media صرف ں پاکستان میےلہپ

mediaجو ے ک experiencedاب ہ، وهے لوگ ت 
electronic mediaی طرح ه اچہ، وںیہ ے آگئں میrole 

playے جيسے اب ميرں۔یہ ہے کر ر un-experienced 
، ان ے گں کيا کر پائیہ تو وے گں جائیے چلےبند

 لوگ آ ہ وہ کہےو سکتا ہت پر کيا اعرتاض کوا س با



 ںوہ انےلہ پے اس سہ کيونکں والی بات کریہ وںاہکر و
 articles ے، ان کںیہ ےوئہ ے بنائfan ںزاروہ
 کيا ے، ان کو اس سںیےہوئہ ے لوگ بنائے والےنڑهپ

 ہے۔تکليف 
 ے فاضل ممرب نے ميرہ یہ کہے ہم دوسری بات یڈمی

، ميری ہے پيش کر دی resolution ہ آ کریںجذبات می
request اس کو ہ ، یہے withdrawه کچہ، یں کر لی 

 ے کےوانه نام لکں میٹ صرف پارليمنہ، یہے ںیہن
 ہے۔ ںیہميت نہ، باقی اس کی کوئی اہے آئی ےلی

 Madam Deputy Speaker: Please don’t make 
such comments; everybody has a right to 
present a resolution in this House. If you do 
contradict to the resolution, you can talk 
about that but you cannot as a just questions 
someone intention to present a resolution. 

ی ه بے کی طرف  سblue party ہ ی:معزز رکن ايک 
stance ےم اس کہ، ے موقع ديا جائںمیہ ہ کہےا ہ آر 
 ہ۔ شکریے۔ گںولیخالف ب

 Madam Deputy Speaker: I would suggest that 
the last speaker from the green party speak 
and then you can clarify whatever doubts they 
have all questions here. Mr. Essam Rehmani. 
 Mr. Mohammad Essam Rehmani: Honourable 
Speaker, I think there has been some sort of 
mistake, either in the resolution or either 
in the titled above point No. 4. It says this 
House may discuss 

 So, I think there is no۔و گياہ motion ہتو ی
harm in discussing it.ہ کہے ہلی بات یہ پcross 

media ownershipاور آخری ہے یہی بات یهلی بہ کی پ 
ی تک ه ان کا  ابهے، ايک تو مجہےی ہی بات یهب

point۔و سکتاہ ںیہ نں ايسا کيوہا کہ آ رںیہ نه مسج 
 ڑے بے تو اتنہےوتا ہ اگر ايسا ہ کہدوسری بات ی

 ہے کام کر رے لیے پاکستان کہ جو کںیہ groups ڑےب



 they are all owning، ہے Jang، ہے Express، ںیہ
to sort of media, to categories of media at 
the same time and we are benefiting with both 

of them together. 
 اس وقت جو پاکستان کی ہ کہے ہدوسری بات ی 

وتی جا ہ مسلسل کم publications ںاس میہےصورحتال 
 publicationہاکه آيا  تboom تک جو 2003 ں۔یہی  ہر

circulation increase2007 ہر مزيد وهی پهی تہ کرر 
 بعد ے ک2007 ۔ پر آئیsaturation pointتک 

written publication ہےی ہوتی جا رہ مسلسل کم ،
 cross ے کرکresolutionايک ی هم لوگ اس کو بہاگر 

ownership adoptتو ںیہ ے کر ليت print media 
 جو ے سہ اس کی وج۔ گاےوتا جائہ shrinkمزيد 
matter يا اصل substanceے سےنڑه آپ کو پہ جو ک 
 کم publication گا اور آپ کی ے ملںیہ نہوہےملتا 

 پر nilی ہو گا تو آپ بالکل ہ اور جب اس طرح و گیہ
 this will hugely affect the masses inےآ جاؤ گ

general of the country. So, I believeاس کا ہ ک 
directly influenceہو گا کہ ہ ی publication و ہ کم

 more peoples are attended to ہ گی کيونکےجائ
towards the entertainment of electronic media 
and that they are illiterate. However, the 
literate people require publications and 

require material of substance. Thank you. 
 ۔اص صاحب جی وقہ۔ شکری:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
 intentميرا ! م سپيکرڈ می:سيد وقاص علی کوثر 
 groupsی گروپ کو يا دو ہ آپ ايک ہاکه اس طرح تهکچ

 گروپ کو ے، اگر جيو کںیہ ہے رے دlicenses ےکوجنت
 ہ کا مطلب یےنہ ميرا  کں۔ کو لیے يا کسی دوسرںلی
؟ کيا کسی گروپ ںیہ ہے ال رے کيسdiversity آپ ہ کہے

 نياز ںاہ؟ یہے ںیہ نvision or objectiveکا کوئی 
و ہ ہ حيرانگی یهے کی بات کی، مجfactoriesےصاحب ن

 investmentيا کی ڈری اور میٹ ايک فيکہ کہےی ہر



 ںیہ انat least، ہےوتا ہ زمين آمسان کا فرق ںمی
 ے۔یہونا چاہاتنا تو پتا 

کو اگر  آپ ہ کںوہتا ہنا چاہ کہ یںدوسری بات می 
 channel process تو آپ اس ےیہ چاinvestmentی ہی
 لوگ ںوه الکں پاکستان می۔ے کر ديتںیہ نں کيوeasyکو
ی جو صحافی ہ ے، آپ کںیہ ےتہ کرنا چاinvest جو ںیہ

ی تو جا ه بں میے دوسرہ وںیہ ہے کام کر رںجو اس می
 بن monopoly جو ہ کہے ہ کا مقصد یےنہ کں۔یہ ےسکت
 ہے پر آ رgroups media اور آج دو ، تين ہےی ہر
 ه کچہ کںوہتا ہ کر کے دguarantee آپ کو ں، میںیہ

ی ہ، یے گںوہ media mughal’sی لوگ ہ بعد یےعرص
 اور جو ے گںوہ media conglomerates ےلوگ آپ ک

 ے ان کہ یںیہی ہ بن رں میٹ پارليمنpoliciesآپ کی 
housesگیں بنیںمی  it’s a natural. ماننا ہ یںمیہ 

 rest، ہے CNN effect ں میworld  آجہ کےیہچا
depends on them but its my point of view but 

license process should be made easy.تک ںاہ ج 
publication ےت سہ بں تو پاکستان میہے کی بات کی 

، ںیہ ےتہ کام کرنا چاے لیے کpublications لوگ 
ک  کيا ايں۔یہ ہے مشکل بنا رں کو کيوprocessآپ 
 صرف ے لیے کے کام کرنں میTV channel کو ےبند
 Let the process ؟ےیہ پر جانا چاhouses ے برڑےب

be easy  آپ اس کوeasyت ہ بں، پاکستان میں بنائی
 آپ خود ں۔یہ ےتہ جو اس پر کام کرنا چاںیہ لوگ ےس

، ںیہ ےوئہ سال ٹهيا کی آزادی پر سات آڈ میہ کںیهديک
 ںی آئیه اور لوگ بےت سہ بیه، ابںیہ ے لوگ آئےکنت
 ہ ليکن یbut the process should be made easy ےگ
 ، ے بن جائhegemony and monopoly ايک ہو کہ ہن
ی ہ کاوchannel کسی at the end of the dayر هپ

Ptv واالrole ۔و گا ہی ہ Thank you very much. 
 Mr. Abdullah Khan Leghari: Point of order, 
Madam Speaker. 

 ۔ صاحبہ جی عبدالل:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 



 جو ہی! م سپيکرڈ می: خان لغاریہجناب عبدالل 
 over 35 news ںپاکستان می، ںیہ ہےبات کر ر
channels کيا ہ زيادے اس سہ اور یںیہ موجود 
licensesمزيد ہ کںیہ ےتہ چا procedure آسان کر 
جود  موgroupsی ه  اور بہ عالوے ، ان کےديا جائ

 صرف دو تين ہو گا کہ ںیہنا قطعی صحيح نہ کہ ی۔ںیہ
groups پر ںاہی یه بہ عالوے، اس کںیہ existے کرت 

 کی ے جانہر جگہ پاس ے کJournalistر ہ اور ںیہ
choiceاس کو ںاہ، جہے monitory benefitے ملہ زياد  

 off course they will join the sameگا تو 
organization.پر قطعی  آپ اس بات check and 

balancesںاہ وے سہ صرف اس وجہ وہ کے لگا سکتںیہ ن 
، کل کو ے گں کریinfluence ہ کيونکے  گںپر جائی

 ہ۔ شکریں۔یہ ےو سکتہ influenceی ه بہ وے گں آئیےنئ
 Mr. Sufian Ahmad Bajar: Madam, point of 
order. 

 ۔جی سفيان صاحب :ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
 بات کرنا ہ یںمی! مڈ می:د جبارجناب سفيان امح 
 اگر آپ ے سbusiness point of view ہا کهتا تہچا

journalism business model studyے تو جنتں کری 
 ہ کيونکںیہ ہے آ رں کيوے کpapers ہ وںیہ TVیهب

papers کا ايک infrastructure developed ان ہے ،
 ںر میہر شہ ، ہر جگہاؤن، ٹر ہ  journalist ےک

representative اب ايک نيا ں۔یہ TV کا duel setup 
 دوسری ۔ ہےوتا ہ easy ے لیے، ان کے گں کریےکيس

 ان کو ں میresolutionر دوسری ہ ہ کہے ہبات ی
curbedںیہ اور ضروری نے کی جائہ کی بات نے کرن 

 اس کو آج ےم نہ تو ہے آ گيا resolution ايک ہ کہے
pass اگر اس  اورہےی جانا ہ کرا کر wordingں می 

pass و گا تو اس کی ہ  ںیہ نwordingی ڑوه تchange 
 ے سےم اسہ اگر ہے۔ی جانا ہ کرا کر pass ےکر ک
agreeےم اسہ ہ کہے ںیہ تو ضروری نے کرتںیہ ن pass 



 ہميشہم ہواور ہ fare voting ہ گا کںوہ کں میں۔کری
yesں کر دیہپر جا کر بند ن ،No’sں۔ی آئیه پر ب 

 Mr. Ansar Hussain: Madam, Point of order, 
if you allow me. 

 but please جی انصار صاحب  :ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
be briefed. 

 Mr. Ansar Hussain: I will be précised. 
، ان کی ہے کيا initiate ے پر جو فاضل ممرب نںاہی

 diversity of ہ یہ کہےا ہو رہ ہ اندازہ یے سںباتو
groupsی ه بںیہ تو آپ کہ وں۔یہ ےتہا چcreateںیہ ن 
 business ہ یے۔ کر سکتںیہ نban، اس پر آپ ےکر سکت

 spare يا کوئی ہےوتی ہ، جس طرح دوکانداری ہے ںیہن
parts کا businessايک خمصوص ہ،  یہے ںیہ ن 

literary circle آپ ے خيال سے ميرہے۔ کا کام 
print media and electronic mediaے ک ownership 

 ہ۔شکریہے۔ت غلط بات ہ کرنا بcurtail or banکو
 Madam Deputy Speaker: Thank you. I would 
request the honourable Youth Prime Minister 
to make his comments about this resolution. 

 جس طرح ۔م سپيکرڈ میہ شکری:جناب وزير اعظم 
 ہ کہےی کر دی ہدس بات کی نشان اےر نڈاپوزيشن لی

 اور ہےmotion ايک ہ یہ بلکہے ںیہ نresolution ہی
ی ه کسی بے۔یہا جانا چاه ديکں میcontextاس کی اسی 

 گرين ہے۔ ںیہ کوئی برائی نں میے کرنdebateچيز کو 
 positiveپاس کافی ےمارہی ه بےی کی طرف سٹپار

suggestions ہ کہے بتايا گيا ہ یں جس میںیہ آئی 
 different ے لیے کmedia companyی هکسی ب

channelsاور اس ہے ںیہولنا کوئی غلط بات نه ک  
 فوائد مل ےدوسر ےت سہ بہ عالوے کو روزگار کںلوگو
ی ه بہا وه تintentر وقاص کا ٹ ليکن جو مسںیہ ےسکت
 اس ہ وہ کہے reason ان کی کيا ہ کہے واال ےنهديک

 ےتہ چاdiversity کس طرح کی ہ وہ کںیہ ہے آ رےپر ل
 ں۔یہ



 ے اسہ کہے ہ یsuggestionميری ! م سپيکرڈمی 
Standing Committee on Information کو refer 

 تو اس پر کام ےتر لگہ بںیہ اور اگر انےکيا جائ
 تو ہے ںیہتر نہ بہ یہ کںیہ ےته مسجہ  اور اگر وںکر ی

 داری ہ ان کی ذمہ یں۔ کر دیdiscard شک اس  کو ےب
 ےيا کڈ میںی میٹ جواس کمیہ تاکےیہاال دينی چڈپر 

expert ں۔ لیه اس بات کو ديکہ   وںیہ لوگ موجود 
Thank you Madam Speaker. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you very much. 
Now this resolution is converted into a 
motion and stands refer to the Standing 
Committee on Information. The next item on 
the agenda today is a resolution by Mr. 
Muhammad Abdullah Zaidi. 
 Mr. Muhammad Abdullah Zaidi: Thank you 
Madam Speaker. This House is of the opinion 
that the war that the western media has waged 
against Pakistan is both unnecessary and 
hyped and serious measures should be taken to 
counter it. 

 کا ے کو النresolutionآج  اس ! م سپيکرڈمی
 جو ہ کں بات کر سکیے سےاس حوال ہ کہے ہمقصد ی

western media پر ےمارہ جب ہ وہے report ہے کرتا 
 کی جو western media اور ہے accurate کتنا ہتو و

 process کا reform ےک اس ںاس میہےيا ڈاپنی می
 آجکل پاکستان ہ کںیہ ےم سب جانتہ ہ جيسا کہے۔کيا 

 ے بن گئglobal property ايک nuclear assets ےک
ر قسم ہ  خدشات ےر قسم کہ ں میے بارے اور ان کںیہ
 ٹماری گورمننہ اور ںیہ ہے جا رےائٹه پر اforum ےک
 counter اس کو ہے۔و گئی ہ apologeticائی ہی انتهب
، ںیہ ے پر آ گئdefensiveم ہا ، اب ہ کيا جا رںیہن
 nuclear weapons ےمارہ جی ںیہ نہ کںیہ ےتہ کہم یہ



save م بار بار ہ ، ںیہ ں میںوهاتہretreatے کرت 
 ں۔یہ ے کرتdoubts raise اور بار بار ںیہ

 ہے American print mediaجو  ںبات  میدوسری  
 American media ۔ گا ں پر آؤneutralityاس کی 

 ں می90 ، ںیہ ےوتہ opposite editorials جو ںمی
survey جو ہا کهوا تہ editorialجو ں می top ten 

columnists نو ے سں دس  میں ان میںیہ rightist 
 Chals ہے۔ leftist يا ہے progressive اور ايک ںیہ

Kathrumer, William F. Buckley and Thomas 
Fieldsmanہفتياڈ ايوار journalist ان کی ںیہ ،

controversyليکن ںیہ ےتہ غلط بات کہ یہ کہےور ہ مش 
 سب ں میcirculation print mediaی ان کی هر بهپ
 جو کامل ے جيسRoberts Keyar ہ جبکہے ہ زيادےس

 rock ہ اگر یہے کر ديا جاتا fire ان کو ںیہنگار 
warں می2000جب ں۔ خالف بولیے ک IMF اور world 
bank  کاconsocia ےلہ پےا تو سب سها تہو رہ 

anticipateہا کها تہ کيا جار publicان کی ں می 
 IMF ے نں لوگوںزاروہ پر ںاہليکن جب وہےی محايت ڑب

and World Bankخالف ے ک protestہ کيا تو  ی 
Thomas Fieldsmanہ تو وہ یہ کںیہ ےتہ صاحب ک 

alliance ہےتی ہچانا ه غريب کو غريب رکہ جو کہے ،
، ان کو تو ںیہ economic quakes ے تو سارہی

economicsہے۔ ںیہی نہ  پتا ه کا کچ 
 کيا کيا جا سکتا ں اس میہ کہلی بات یہ پےسب س 

يم بنائی جا سکتی ٹ ايک ہ کہے جا سکتا ہ، کيا یہے
 universities ہ جو کںیہ ے جا سکتے بنائcells، ہے
 ے کرcounter  کوwestern media، جو صرف ںوہ ںمی

ت ہ بے آپ سviewership کی western media ہکيونک
ائی ضرورت ہ کی انتenglish channels اور ہے ہزياد

 کو تو الئسنس ديا Geo English ےم نہ، آج تک ہے
 کر ے کو لBritish brands تو Down news ۔ہے ںیہن

 کسی accent کا Down news  شايدں،  دنيا میہےآتا 



  ں میprint mediaے نہ اجلزير ۔وہ آتا هجی مسہکو شايد 
 اس طرح ںمیہ، ہے کيا revolution  orchestrateجو 
ی هم بہ ۔ہے حد ضرورت ے بںمیہ کی revolutionکی 

western media کو counterں میہ احاطے، ان کں کری 
 ہ جن کی کںولیه کenglish new channelجا کر 

global viewership ہ۔ شکری۔وہ 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Zameer Malik. 

م سپيکر ڈ میہت شکریہت بہ ب:جناب ضمير امحد ملک 
 ہ آيا کںیہ نه کا منت مسجresolution اس هے  مجہ۔صاحب
 ہ،  آپ یںیہ ہے کر رcounter کو western mediaآپ 

 تو ہ وہےيا ڈ؟ آپ کا جو میے گںکس طرح کری
 جاتا اور آپ ںیہی نہا هر ديکہ باےپاکستان س

western media کو counterآپ ۔ ںیہ ہے کر ر 
diplomacyے ک throughی ه بcounterے کر سکتںیہ ن 

و، ہ ے آزادی رائہ کںیہ ےتہ پر کںاہ آپ خود یہکيونک
يا اگر کوئی بات ڈ ان کا میے۔یہيا کو آزادی چاڈمی
 propaganda خالف ےمارہ آپ ہ کںیہ ےتہ تو آپ کے دہہک
 ں پاکستان میہ کںیہ ےتہ کہ  اگر یہ و۔ ںیہ ہےر رک
 ہ تو وہےوئی ہ آگ لگی ں اور پاکستان میہےشتگردی ہد

 ے آپ کہ کںیہ ےتہ کہ یہ اگر و۔ ںیہ ےتہ کںیہغلط تو ن
nuclear assets ں۔یہ ےتہ تو کيا غلط کںیہ غيرحمفوظ 

ی، ہ نکل رںیہر نہ فوج باںاہ وںر جائیہ باےکGHQآپ 
 ليکن ہےی ہ رڑ لںا میٹ تو فاہ وہے یہ رڑ جو لہو
 ں، کراچی میں جائیں، اسالم  آباد میں جائیںور میہال

ی ٹ، کراچی يونيورسںوہتا ہ رں کراچی میں، میںجائی
م کراچی ہ، ہے ہ کا عالقٹومننٹ ملير کنه ساتےک

 کر ںیہ نcross   کوٹومننٹ ملير کنے سیٹيونيورس
 ہے۔ خوف ے، اس کرتیںیہ نallow آرمی ہ کيونکےسکت

Western media۔اہ رہہ کںیہ غلط  نہ وہےا  ہ رہہ جو ک 
 ۔ گاےو جائہ صحيح ه سب کچںار لیهر سدهم اپنا گہ

 تو ميرا خيال ہےا ہ رہہ غلط کwestern mediaاگر 



 صحيح ہ  اور اگر وتاڑ پںیہ کوئی فرق نںمیہ ہ کہے
 عمال کی تصحيح کرنی ے اپنںمیہ تو ہےا  ہ رہہک
 ہ زيادںمیہ پرresolution اس ںخيال می ے ميرے۔یہچا

و، ه معامالت کو ديکے  آپ اپنے۔یہ کرنی چاںیہبات ن
 ۔وہ ہے معامالت کی بات کر رے جا کر ان کں میUSآپ 

، آپ کس طرح ہے freeت ہيا  بڈ پر تو میںاہو
counterںائی آخر میهبزيدی  ہ عبداللهے مجے۔ کرو گ 

 ہ۔ شکری۔ ں دیclarificationی ڑوهت
 ۔  امحد نور صاحبہ۔ شکری:ی سپيکرٹپڈم ڈیم 
 کرنا request ہ یے ان سں می: امحد نورجناب 
 ں جب لندن میہ کں بتائیہ یںمیہ ہ کںوہتا ہچا

ا گيا تو اس وقت ڑ کو پکstudentsپاکستانی 
western media کا attitudeںا  اور جب بعد میه ت 

 ے نںوہ بعد انے کيا گيا تو اس کreliesان کو 
 بعد ان کو بالکل ے کيا؟ اس کںیہ نexplain ںکيو
 کا الزام terrorist جب ان پر ےلہال  ديا ليکن پهب

 پاکستان کو ے نwestern mediaلگا تو پوری 
portray ه ساتےمارہ ہ وہ کںیه مسجہ نہ ی ۔ کيا 
sincere خالف ے پاکستان کہ، وںیہ actionہے کر ر 

 اور ںیہ ں میںوهاتہيار حمفوظ هتہمی ٹ ایےمارہ ۔ ںیہ
 کی parliamentarian  ايک statementاس طرح کا 

 ہے۔ت افسوسناک بات ہ آنا بےطرف س
 Mr. Zameer Ahmed Malik: Madam Speaker, 
point of clarification. 

 ۔ جی ضمير ملک صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
 ہ کہے ہبات ی! م ڈ می:جناب ضمير امحد ملک 

international relations ںیہ کوئی دوست نںمی 
 in ہےوتا ہيا ڈ جو آپ کا میہ کevenوتاہ

international relationsم تو ہ ۔وتاہ ںیہ کو دوست ن
 ںیہ ہے رہہ کہم تو یہ، ہے کررںیہی نہدوستی کی بات 

ی ہ ايسا ه ساتے تو آپ کہ و۔وهر کو ديکه گے اپنہک
 کی interest پرںاہ یہ کيونکے گںسلوک کری



politics ےہوتی ہ ،international politics 
interest ہے۔وتی ہ کی 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Eassam Rehamani. 

اگر آپ ! م سپيکرڈ می:جناب حممد ايصام رمحانی 
 ہ زيادں حسن میےاؤس کہ تو ے بوال جائےکی اجازت س

 ۔ گاےو جائہ ہاضاف
 یه بےويس!  ايصام صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

nobody can speak without my permission, I can 
even close there mikes, if I want. Honourable 

Waqar Nayyar. 
جان کی ايمان ! م سپيکرڈ می:جناب وقار  نيئر 
 ؟ں کر عرض کروه تو کچںپاؤ
 ں۔ جی عرض کری:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
 تو Sentiment! م سپيکرڈ می:جناب وقار نيئر 

 ہ عبداللہ کہے کرنا چاappreciate ليکنہے اهت اچہب
 ڑےت بہ بے نںوہ جنںیہ David ےزيدی صاحب  ايک ايس

goliathمگر افسوس ہے کی کوشش کی ےر مارنه کو پت 
 international media ہ کہےتا ڑنا پہ که ساتےک

 englishا سا ٹوه آپ ايک چہکہے monsterاتنا 
language channelہ کے سکته مسجںیہ نہول کر یه ک 

western countries کی جو population اپنا 
opinion about Pakistan, we found not by CNN 
or BBC but would be found by what in english 

language Pakistani channel is saying. تو I 
thinkہے۔ا مشکل ڑوه تہ ی 
 ے کرنcounter جس چيز کو ہ کہے ہدوسری بات ی 

 the influence of those channels ہ کہے کی ضرورت
on the youth of Pakistan itself. جس طرح ضمير 

ماری ہ  سن سن کر ٹ کی رپورwestern mediaصاحب خود
nuclear assetsپريشان ں میے بارےی کٹ کی سيکور 

 ضرورت اس امر کی ہ گا کںوہنا چاہ کہ یں می۔ےو گئہ
 bilingualismی ه اندر بےيا کڈ میےم اپنہ ہ کہے



 ےبولنے سننں لوگ جن کو انگريزی میہ وہ تاکںالئی
ان کی  ہ کے اس کےتو جبائہے کی عادت ےنڑهاور پ

opinion western mediaے س shape و ہ ہتر یہ بںوہ
 ں۔ کریcater ان کو local channel ہگا ک
 اس کو I think تو ہے تک اس اقدام کی بات ںاہج 

supportےیہ کرنا چاbut I would recommendہ ک 
 what measures must ہ کں بتائیconcreteا ڑوهت

should be taken and these measures should be 
taken on whom front, instead of international 

forum.ہکہے ہ باقی ی the war is very over Zulus, 
to say that the western media has declared 
war on Pakistan and it has declared a war on 

Muslims.ا ڑ ايک بہ یmyopic and conspresses 
view point ں میہ کے جس سہے agree۔ گاں کروںیہ ن 

 Muslim کامتام causeفلسطينی  ہ کہےا جا سکتا ہ کہی
states کی foreign officesںجو دنيا می ہزيادے س 

vocal mouth piece شايد ہ وہے BBC television 
and BBC radio service ہی  وه بہ وہ کيونکہے facts 

  يا foreign officesماری ہ ہ جو کںیہ ےنچا ديتہپ
 I ں۔نچا سکتیہ پںیہی نه بforeign servicesماری ہ

think ے اپنںمیہ myopiaر نکلنا ہ باےاس ڑوه تے س
 کرنا neutral treatا ڑوهيا کو اس پر تڈ، میےیہچا
 foreign ہ کہے بات کی واقعی ضرورت  ليکن اسےیہچا

media ماری ہ کا جوlocal youthہےا ہ رڑ پر اثر پ 
 ہ۔ شکریہے۔ کی ضرورت ے کرنcounter بالکل ےاس

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Abdullah Leghari. 

 ۔م سپيکرڈ میہ شکری: خان لغاریہجناب عبدالل 
 ں اس میںیہ ے کر آئے لresolutionزيدی صاحب جو 
western mediaے ک propagandaبات ے سے حوالے ک 

 ں میbackground ےا سڑوه تے لیے اس ک۔چيت کی گئی
 چيز کس ہ آخر یہو گی کہ کی کوشش کرنی ےنهجا کر مسج

ی ہ کی جا رbuildup حتت ے کplanning ، کس ےسےطريق



 western media, print media andم ہ اگر ہے۔
electronic mediaے ان کے سے حوالے ک articles 

or electronic media پر campaignم ہ تو ںیه ديک
 ہ وہے چا۔ہے رںیہی نه کبں حق میے پاکستان کے سہميشہ
 ےمارہ ہ وہےو، چاہ کی بات civilian setup ےمارہ

war on terrorو، ہرول کی بات ٹ کنے سے حوالے ک
 بات ے سے حوالے کnuclear assets ےمارہ ہ وہےچا
 پاکستان کی ے نwestern mediaی طور پر هو، کسی بہ

side lineےتہم کہ جب ہ کہے ہی وجہ ی۔ لیںیہی نه کب 
م قطعًا ہ تو ہےا ہ کيا جا رpropaganda ںاہ وہ کںیہ
 ضمير ے جيس۔وگاہ ںیہ کوئی دوست نہ کںیہ ےتہ کںیہ نہی

 ہ کهے تہے رہہ کںملک صاحب جدباتی اندازمی
international assetsوتا ہ ںیہ دوست تو کوئی نں می

 خود کا ۔و گا ہنا ه خود کا حساب کتاب ديکںمیہليکن 
 ہ یںمیہر وقت ہ  ليکن ہےنا ه ضرور ديکےم نہ

مارا ہ  يا ہے do more policy ہانی کرانا کہيادد
President category five disaster کا President 

 war on نيت  پاکستان کیہ بتانا کہ يا بار بار یہے
terror پر counterيک ٹه ے سے کی اس حوالے کرن

 ںوهاتہ غير حمفوظ nuclear assets ےمارہ يا ہے ںیہن
 ہے قريب آ رے، طالبان اسالم آباد کںیہ ہے جا رںمی
 پر کرنا perception buildup ہ کر یٹه بیںاہ  وں۔یہ

 ہی۔ کرتاںیہ نmatch ے سground realityماری ہقطعی 
 کر ٹه بیں میں   ايوانوںاہجو وہے western media ہو

interactionے  اپنہ کر وے د perceptions create 
 ہے۔ اور ه کچground reality ںاہ یہ جبکںیہ ہےکر ر

 ےی خود وزيرستان که جو کبہے western mediaی ہ وہی
 گيا، جس کو پاکستانی آرمی کی ںیہآس پاس ن

realityاس پوری  ہ پتا کںیہ کا نwarی ہماری ہ ں می
 اس ے جبائںیہ ےوئہيد ہ لوگ شہ زيادے سب سےفوج ک

 ہےيا ڈی میہ وہ یں۔یہ ے امريکن مرں افغانستان میےک
 policy ان think tank خالف ايک ے پاکستان کہجو ک



makers کی بنياد پر buildے نںوہ جنہےا ہ کر ر 
partisan basis پر ايک side line ہےوئی ہ لی ،

 اور کسی ںیہ ه ساتے کسی کںمدردياہکی ی ٹکسی پار
 ںاہ وے سے تو اس حوالںیہ کسی اور طرف ںمدردياہکی 

think tanksی ه خود بdivided ے حوالے کںاہ وں۔یہ 
 ےنه مسجہ یے لیے اس کںیہی ہ آرpoliciesی ه جو بےس

اؤس ہ ےمارہ شايد at the moment ہو گی کہکی ضرورت 
 ہے جا رےائٹه اstepsو ليکن جو ہ ہ نin orderخود 

 ہ یے سے حوالے کdo more ںمیہی ه بعد بے  اس کںیہ
 ےمارہ ہ کہے ںیہ کی ضرورت نےانهبات بار بار مسج

nuclear assets safeپر ںاہ بات یہ، یںیہ ںیہ ن 
clear ی ه بےماری طرف سہاور ےیہو جانی چاہ

statementsی ڑ بclear issue و ہ ہے ، چاںیہو چکی ہ
Chief of Army Staff ہ وہے، چاںوہ President ںوہ 

و اس ہی اعلٰی سطحی اجالس ه کوئی اور بہےاور چا
 nuclear ہ کہےو چکی ہ clear بات ہی یه بے سےحوال

assetsے ک safeguardی کو ٹ سکيورہميشہ  ں می
international standے ک againstہےا گيا ه رک ،

 ے سے، کسی کو اس حوالہے ے سے اسی طريقہ وہميشہ
 ہ سکتا کہہ کںیہ نہ اور کوئی یہے ںیہعلم ن

situation undermineہے۔ی ہ کی جا ر 
ی ه شروع کر رکwar ے نwestern media جو ہاب ی 

و سکتا  ہ ضرور ہ طريقہ کا یے کرنcounter اس کو ہے
 ہ وہے چاںیہ figures ے جو ايسںاہآپ   ہ کہے

political figures و ہ ہے، چاںیہmedia wise 
figures جن کا ںیہ interaction out sideے دنيا ک 

 policy makers think، جن کا ہے ہت زيادہ بهسات
tankه ساتے ک interactionڑے ب level basis پر 

 کر ے لaggressive policy stance اپنا ہ جو کہے
 ہ کںیہ ے کر سکتconvince ے کر کhandleيا کو ڈمی

 ںیہ ں میںوهاتہ nuclear assets safe ےپاکستان ک
 law and enforcement ماری ہماری خاص طور پر ہاور 



agenciesبالکل ہ و in order ے اور پاکستان کںیہ 
safeguardکسی قسم کا ے لیے ک compromise برادشت 

 ہ۔ شکری۔ گیں کریںیہن
  Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable member Farrukh Jadoon sahib, if 
you could kindly come to your seat. 
Honourable Ansar Hussain. 

ی ہت ہ بہ ی۔م سپيکرڈ میہ شکری: حسينجناب انصار 
 ہ کںیہ ےتهم ديکہ ۔ہےکيا گيا پيش  resolutionا هاچ

 ںوری حکومت پاکستان میہی کوئی جمهجب ب
بالکل خصوص  تو مغربی ممالک ہےوتی ہبرسراقتدار 

 propaganda ے طرف سےياکڈی کی مںاہو اور ہامريک
 غير ہ یہ کہےی لگتا ہر جس کا مقصد یہ بظاہےوتا ہ

 اب ۔ںیہ ےتہوری عناصر کو مضبوط بنا نا چاہجم
western mediaی ه ماری رياستی کمزوری کا بں می

 پاس دنيا کی ےمارہ ہ جبکہےا ہ ويال مچايا جا رہوا
م ہ ہے۔ماری فوج ہ ايک ے سںمضبوط ترين افواج می

 اور اب هے تallies ے ان کںگردی کی جنگ میشتہد
 ہت زيادہ بں، پاکستان میںیہ ےميدان جنگ بن چک

destruction پاکستان کا ايک  ہ اور اب یہے آ چکا  
 پوری دنيا ے کر کnegative image portrayی ہت  ہب
 جو مغرب کا ہ  یں ايسی صورحتال میں۔یہ ہےا ره دکںمی

attitude ے کٹ پارليمنه يوتے۔ہم ہ ناقابل فہ،یہے 
 ہ کںیہ ےتہ باور کرانا چاہم یہ ے سplatformاس 

ليت ہ کی اںرياستی ادارو کوں نوجوانوےپاکستان ک
 ے کی طرف سForeign media ہے۔پر مکمل اعتماد 

 ےی الزامات لگائه بے پر جنتں رياستی اداروےمارہ
 ںیہ ے ترديد کرتںم اس کی سخت الفاظ میہ ںیہ ےگئ

 ان ے پاکستان نہ کںیہ ے تقاضا کرتےم ان سہاور 
 war بن کر، ally کر، ان کا ے سر لےکی جنگ اپن
on terrorاس کو ہ وہے ديا ه ان کا جتنا ساتں می 
 ےپاکستان ک اور ں کریaccept ه ساتےنيک دلی ک

imageے لیے کےتر کرنہ کو ب international 



communitiesا ه اچں میimageاپنا  ے لیے کے بنان 
 ۔ںار ادا کریکرد

 ے کDown News ے فاضل ممرب نے پر ميرںاہ ی
english accentکو ں اور چيزو criticize کيا، ان 
 modernize ںمیہ ہے۔ باال تر ے سهکی بات ميری مسج

 ے جيسہے commendable stepی ہت ہ بہ، ی ےیہونا چاہ
 impartial ہ یںیہ ے آتchannel ے جيسDown News ہک
 ہ یںمیں۔یہ ے کرتportray کو ںو کر صحيح چيزیہ

recommend اس  ہ کںوہ کرتاresolution کی wording 
ذا اس ہ لہے۔ سی vague يعنی ہے aggressiveی ہت ہب

 ہ۔ شکریے۔ کی جائwording changeکی 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Abdullah 
Zaidi sahib, I have the amended version of 
this resolution and if you could kind speak 
it. 
 Mr. Muhammad Abudullah Zaidi: Madam, I 
should readout the amended version? 
 Madam Deputy Speaker: Yes. 
 Mr. Muhammad Abdullah Zaidi: This House is 
of the opinion that the partisanship of the 
western media against Pakistan as both 
unnecessary and hyped and serious measures 
should be taken to counter it. 

 استعمال کر opportunityی ہ یںمی! م سپيکرڈمی 
 retrate ںذرا وقار نيئر صاحب کی  ايک دو باتیےک

 ے نںی تو میه جب بات کی تے نں می۔ گاںوہکرنا چا
 ے نںمیی، ه کی بات کی تprint media تر ہزياد

electronic mediaان کی ۔یه کی تںیہ کی بات ن BBC 
 all I wanted to ليکن ہےيک ٹهوالی بات بالکل 

says wasمارا ہ ںاہ وہ کversionاگر ےیہ جانا چا ،
 ے دوسر۔ںیہ ےی کر سکتهم بہ تو ہے کر سکتا ہاجلزير

 ۔ کی بات کی Down News ے نںوہفاضل ممرب صاحب جن



 کا modernity کو نسی Down News ہ کں بتائیهےمج
epitome ۔ آتاںیہ نه مسجهے مجہ، یہے 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Niaz Mustafa. 

 ہعبدالل ۔م سپيکرڈ میہ شکری:جناب نياز مصطفٰی 
  واقعی ہے کی resolution move جو ےزيدی صاحب ن

its very important. اس پر serious respondance 
 ے کر سکتcounterم اس کو کس طرح ہ ہ کےیہونی چاہ
 ں میwestern media پاکستان پر وقعتًا فوقعتًا ں۔یہ

نچ گئی ہ تک پںاہ بات یں۔یہ ےتہ رےخمتلف الزامات لگت
 طاقتور ےسب سےاسالمی دنيا ک ہکجو پاکستان  ہ کہے

 ہ یں میے بارے اس کہے ايک ملک ے سں میںترين ملکو
 weapon of mass ےاس ک ہ کہے جاتا ہہک

destructionsاس ے۔ گں لگیهاتہ ے کںشتگردوہ ده کچ 
 ے عراق، ايران اور مشالی کوريا کڈے پراپگنےقسم ک
 ے  سڑےوهی لوگ ته، جو بںیہ ہے رےوتہخالف 

antisentiments against Americaتو ںیہ ےته رک  
 ںیہ ے کی کوشش کرتے کرنcurb ے لوگ اسے کںاہو

 کسی طرح ہ یہ کںیہ ے کا شکار کرتcomplexesاور 
 ں۔ا سکیٹه اہ خالف آواز نےمارہ اور ںیہ رےرڈ ےس

 ںمیہ ہ کہے بات درست ہ زيدی صاحب کی یہعبدالل 
م اس کو ہ ہ کےیہ سوچنا چاseriously ں میےاس بار

 کی بات resources اگر ں۔یہ ے پر کر سکتgroundکس 
 resources ے پاس اتنے پاکستان کہ کہےر ہ تو ظاہے
 کوئی اس قسم کا ں میے مقابلے کCNN ہ وہ کںیہ ںیہن

channelليکن ے قسم کا بنا سکہ يا اجلزيرے بنا سک 
 resources ے پورںمیہ ںیہ ےم کر سکتہ تک ںاہج

 ۔ںيیہ چاےاستعمال کرن
ماری اپنی ہ اندر جو ےا پاکستان کہباقی ر 

ان، ڈ ۔ کارہ کا طريقےنچانہ پmessage اس تک ہےعوام 
 اس طرح ںیہ، انںیہ ہے لوگ کام کر رےيو اور دوسرج
 accent ان کا ہ کےیہ کرنا چاںیہ نcriticize ےس
 کوئی ايسا ے سں میںم لوگوہ، اگر ہے ںیہيک  نٹه



 ے کjob جا کر ںاہ تو وہےا بول سکتا ه اچہجو کہے
 ںی کریه بentertain ے شايد اسہ،وے کرapply ےلی
 ے۔گ

 يا ے سے ذريعے کEmbassies جو ہ کہدوسرا ی 
diplomatic channelsباقی ے کو استعمال کرک ،

، ان ںیہ لوگ ےيا کڈ ، میںیہ باشعور لوگ ےدنيا ک
 ں آپ پاکستان میہ کںیہ ے کر سکتconvinceم ہکو 

visitہ  کہے ںیہ کوئی ايسا ماحول نں۔ کری terror 
ا ٹه آدمی کو اےوئہ ے جاتہو کہواال ، تکليف واال 

 convince ںیہ انںمیہ  ہے۔ ںیہ نها کچ، ايسںیہ ےليت
 ہ۔ شکری۔ گاےو جائہيک ٹه ه تو سب کچے گںکری

  Madam Deputy Speaker: Thank you. 
Honourable Waqas Aslam Rana. 

 I! م سپيکرڈ میہ شکری:وقاص اسلم راناجناب  
would like to thank Abadullah Zaidiںوہ انہ ک 

 ں اس میہے۔ کيا important issue raise ايک ےن
 historically U.S and ہ کہے ںیہکوئی شک ن

European mediaخالف ے پاکستان  کں می activities 
 international ہ یہ کbut you understand ںیہی ہر

politics and relationsايک ں می tactics ہےand 
media is as a toolے اور دوسرٹ گورمننہ جو ک 

groupsی  ہ اس کی نشاندہےيک ٹه  ں۔یہ ےت استعمال کر
 what’s ليکن ہےی بات ه اور اچہے importantکرنا 

important is that as a state مارا ہresponse 
پاکستانی  ں میsituationاس پوری  ہو گا کہکيا 

 ہ کہے ميرا خيال ۔ہےا ہ کيا رresponse کا ٹیٹاس
 foreign media اور جو ہے weaknessجو اصل 
exploitے کٹیٹ پاکستانی اسہ، وںیہ ےی کرته ب 
responseں می weakness کو exploit ہے۔ کيا جاتا 

I will give you an exampleجو ں میے مببہ ک 
crisis کا ٹیٹ پاکستانی اسںوا اس میہ initial 

responseت ہ بweakہا، وه ت coherentا اور ه تںیہ ن



international mediaہ فائداس حد تک اس کا ے ن 
 ہے رڑ پےگنته نتائج بےی تک اس که ابںمیہ ہايا کٹها
 ۔ںیہ

 counter اس کا ايک ہ کہےميرا خيال  
definitelyماری اپنی جو ہ ہ کہے ہ یmedia houses 

 ںوہ media policies effective، ںوہ strong ہ وںیہ
 for، ٹیٹ جب تک پاکستانی اسultimatelyليکن 

example Pakistani Foreign Office ايک clear 
policy adoptاس طرح ںمیہ تو تب تک ے گں کریںیہ ن 

 criticisms and so called propaganda wars کی 
 ں پوری دنيا میہ گا اور جو کڑے پےکا سامنا کرن

 Obviously  ۔ےپا سکته چںیہ نہ منےم اس سہ، ہےوتا ہ
 کوئی ہکوئی ن ہ گا کںوہی کرناچاه بہ ايک بات یںمی

problem definitelyہ وہے،چاہے ں پاکستان می 
militancy و، ہterrorism ہےر ہ ظا۔وہی ه بهو، کچہ 

 policies   اور ں کریproblems solveم اپنی ہاگر 
 ہ پاس وے کں دمشنوےمارہ obviously تو ںيک کریٹه

materialپر ںمیہ ہ وے جس سہو گا کہ ںیہی نه ب 
attackں۔ کری 

 I کو spirit اس کی ہےآئی  resolution جو ہی 
would like to appreciatedں اس میہ کہے ہ ليکن ی 

 اور ٹجب تک گورمنن ہو کہ addی ه بہا سا اگر یڑوهت
م اس کا ہو گی تو شايد ہ ںیہ نeffective ٹیٹاس

proper responseہ۔شکری۔ے سکتے دںیہ ن 
 Madam Deputy Speaker: Mr. Abdullah Zaidi, 
do you want to further talk on this topic 
before we put it to vote? 
 Mr. Muhammad Abdullah Zaidi: Madam 
Speaker, I have already amended it and I 
would not further amended it, if you want me 
to talk then I will talk. 



 Madam Deputy Speaker: No, no because if 
you want to clarify anything before I put it 
to vote. 
 Mr. Muhammad Abdullah Zaidi: I want to 
clarify something. 

 ےواکثر اس کہ نظام dictorialو يا ہ ٹ سول گورمننہو
 ہ کوئی مسئلہ کہے ان کی بات درست ہے۔ی آتی ہخالف 
 جتنا ہ کہے ںیہ نہی مسئلها بڑ ليکن اتنا بہےضرور 
 اس  حتتے کspirit اس ں میے اس لیہے۔ اہو رہکام 

 ے نں گا، میںوہ کرنا چاںیہ نamend ه اور کچںمی
alreadyے اس ک words softںیہ ے کر ديئand that 

is fine. You can vote against it, if you 
like. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Now put 
the resolution to the House. It has been 
moved that this House is of the opinion that 
the partisanship of the western media is both 
unnecessary and hyped and serious measures 
should be taken to counter it. 

(The Resolution is adopted unanimously) 
 Madam Deputy Speaker: This session is 
adjourned till 11.00 a.m. tomorrow i.e. 9th 
may, 2009. There is an announcement by the 
Secretariat that all of you have your 
committee meetings after this. 

------------- 
[The House was then adjourned to meet again 
at 11.00 a.m. on Saturday, 9th May, 2009] 

------------- 
 
 


