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YOUTH PARLIAMENT PAKISTAN 

DEBATES 

 

OFFICIAL REPORT 

 
Friday, September 21, 2012 

 

  
The Youth Parliament of Pakistan met in the Margalla Hotel Hall, Islamabad, at ten O’ clock in 

the morning with Madam Deputy Speaker (Sara Abdul Wadood Khan) in the Chair. 

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

Recitation from the Holy Quran by Jamal Naseer Jami. 

  :/H۔ق 0F/@ہ۔ AB 4C/@? <=د  ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  H/: دق=> ?@/AB ب=JC: /0123 1ڈم: ! L@ان :1ں  اP@1ں @ہ=ں 6/ ا:adjournment motion   =Tہ=V =WX

]C =1= رہ= ہے۔ ہg اس 3[`[ے :1ں   P@celebrateم cde رP3ل   nationwideہPں۔ 1C`= ]ہ Zپ ]P :^[Pم ہے ]ہ Zج 

House   1ں:already discuss   ہW=T`h 0ے ہ1ں اور اسV /[ PBvideo   g4 ہkl P[discuss   0ے ہ1ں اور اسV /[

 P[condemn   ج @ہ دنZ 0ہWP1[ m01n 0ے ہ1ںV /[ 4klspecifically  ںPہ=V 1ں: PB رہ= ہے =C =@=J: ن :1ں=T`[=6

 L@ا gان :1ں ہP@ہ اس ا[ =odiscussion   1ںn /[about the whole situation, about the whole thing. I also want 

to point out the way that protests have taken place in the different cities of Pakistan.  pq:ا Hر=r1ں ہ: sC

 4t=[ ہے۔ وہ =vJن 6ہ=wxW 4t=[ P[violent protest   ےW g4 ہkl P[ اور اس =kBcondemn   PC y[ ہ1ے۔=V =W/[

protest  ا ہPے، اس ہprotest   ہ/}=لl ے 3ے :1ںx@/| ے[agree  /0123 ں :1ڈمPہ =Tہ=V ۔ :1ں=o ہ1ں ]/وںW ! اس

   .and this is the adjournment motionہldiscussion   P=رے :1ں 

  4C وز@/ اg�e <=}~۔ y0n=l 4C، ا@`= ہV =WP=ہ1ے۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  g1�e gF=ہ �r�: )ٹJr1n6=ر �BP@ g�eوز@/ا :(C 4 ہےkl دن pر=A: =[ ہ^rC جZ ہے۔ L1kٹ y0n=l 4

sC :1ں rB=م ار]=ن اmotion   4J6]/ رہے ہ1ں۔ nہٰ�ا ا@L ا@`=   celebrate �اور P6رے :[L :1ں cde رP3ل 

]/وں o= اور اس ]= ]x@/| =1ہ ]=ر ہV =WP=ہ1ے،  اس ]P ہs[ g |/ح  secondرا�ے ]= ا�ہ=ر ]/@ں oے ]P :1ں 

اور اس ]ے 1nے ہ�v[ =1[ g اور ]/ T03ے ہ1ں اور ا@`1V 4?@ں sC 3ے ]n ?1V 4�Pے ]/ T03 yVے ہ1ں 
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violence   1ں:turn  ے @= @ہ/[ riots  1ںrہ P[ اس Pہ y@�AB 1ں:condemn   ب=l �3 1ںrہ1ے اور اس ]= ہ=V =W/[

  ]/V =W=ہ1ے۔

V=ہT= ہے؟ 4C 3/اج ]4�P[ =1 اور ر]m اس }Pاnے 3ے ا4J6 را�ے ]= ا�ہ=ر ]/W= : :1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  :mr1 <=}~۔ Pn 4�=lگ 4kl اJ6ے W=م و1h/ہ �1kl /[ �0n د@ں۔

  mr1: m@ب 3/اج د=JC:  ں ]ہ اسPہ =B/[ �16 د=l pر=A: P[ �:P0{ 4�=t0/@ہ :1ڈم 0123/۔  :1ں وF

rج ہے۔ ہ=�T{م 3/ا6= اP� 4W=T`[=6 HرP6 ے :1ں]`]ن ]1=۔ اس 3qeے ]= اW=J: ل ]= دنP3ر cde ج @ہZ ےW 1ں

 4AW رے=rہے ]ہ ہ c{�  ن :1ں=F 4[4�=T`o y1n�B 1ں @ہrہ PB 4 ہے�Pن  ہ=r]`: g0ہ ہWP1[ ہ1ں ہےW �Fدا/l

 ،=1o =@=vJن 6ہ=wxW P[ pq:1ں ا: sC ا ہےPوا�^ہ ہ PC /6 ںP[د ]4  3ڑ=lZ مq3ا y[ m01n ہ1ںproperty   P[

 wxW P[ 4kBThis is not a=ن 6ہ1o =@=vJ=۔   wxWpublic property   =@ 4kBprivate property=ن 6ہV =1o =@=vJ=ہے وہ 

way to protest, this is not the way to record reservations or concerns  ےx@/| ہ�ب: L@ا �v[ ~3 0ہ @ہ]l

  forumsاس ]ے 1nے ہr=را ہ=ں ]/ وا�1ں۔   3registerے ہV =WP=ہ1ے اور Zپ اJ6= ا}�T=ج ا@L 6/ا:x@/| mے 3ے 

obnoxious movie   =@ 4�=JlہWPے V=ہ11ں۔ Ln=r: mC :1ں @ہ   seminarsہV 4WP=ہ11ں،   Vrallies=ہ11ں،  ہWPے

 PC =@  4�o 4�=k[دcaricatures  ہ�e=�=l P[ ںPW=� ے �3=رت[ Ln=r: ے ہ1ں ان�o ے�=Jlletter  ےk0n  ےW=C

 L@ا  /[ ql ہ�e=�=l P[ ہ11ں اور ان=Vrespectful way   4 :1ں ان 3ے�P[ =[ ے]�`: ہ1ے ]ہ اب اس=V 4W/[ ت=l

 4kA[ ،ہے =B=C Pہ �v[ ہW �v[ �^l ے ]ےJ11ں۔  ہ/ دو :ہn=0W y{ ہ�e=�=lcaricatures   4kA[ ،ے ہ1ںB=C Zmovie  

]ے C q1k[ �B=3= رہ= ہے۔ :1ں   4B=C mlsentiments ہ1ں، ]�v[ 4kA ہB=C P= ہے، ہr=رP6 HرH ا:� :`[rہ ]ے 

� 4W=T`[=6 HرP6 P[ مPaddress   ہ اب[ =o ںPہ=V =W/[ ںPJrFدP[ 1= ہے، اب انo Z mٹl L@ے 6=س ا[  yV =T6 PB

1o= ہے ]ہ @ہ P� 4W=T`[=6م @= :`[r=ن �Pم :1ں �eم l/دا�F ہے، ان :1ں l/دا�F ]W �1{q> 4ہ1ں ہے، اب @ہ ان 

ہے،    PBfreedom of expression]ے 6=س ا@L ہo Z =1kT= ہے، وہ V ~C=ہ1ں oے ا@`= ]/@ں oے ]0WP1ہ وہ=ں 6/ 

freedom of expression   ہ1ے=V 4WPہbut freedom of abuse of any religion   ہے /ArT3 4klہ1ے۔  ا=V =WPہ1ں ہW

:1ں ا�Pام :��Tہ ]JC 4/ل اAr3[4 ]= اqCس ہJTC PB =BPے Ln=r: 4kl ]ے <�ور ہ1ں   endاور ArT3/ ]ے 

4kl رے <�ر ]ے، ان 3ے=rل ہPrdl  اسforum   4 ��=ب :1ںBے <�ارJ6ا�3 ہے ]ہ وہ اPے ذر@^ے در�[

 Security Council and General]/ا�1ں P6رP� Hم ]4 |/ف 3ے اب �e=�=lہ   �e=�=l P[mentionہ   pointاس 

Assembly of the United Nations Organization  ،ہ1ںW 4[ مq3ہ1ے ]ہ </ف ا=V 4WPہ Hن 3=زPW=� ہ�e=�=l 1ں:

4 ا@W 4[ /Ar 16 Lہ1ں l[0ہ JTCے 4kl :�اہ~ ہ1ں ان ]ے l=رے PBہl 4kl 4�P[ ?1:Z m1=ت Wہ ]C 4=�ے۔ Zج ]= ]`

]/ رہ= ہے، :1ں دوl=رہ @ہ در�PاV =W/[ �3=ہPں o= ]ہ V=ہے وہ o=F/د ہPں،  celebrateدن P6 PCرا T`[=6=ن 

  ]/ا�1ں۔ 0F/@ہ۔ record@^ے اJ6= ا}�T=ج ]ے ذر Vpeaceful protest=ہے e[r= ]/ام ہPں، V=ہے و]qء ہPں وہ 

  0F/@ہ۔ JC=ب ا3=:ہ :�Prد <=}~۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  0F/@ہ :1ڈم 0123/۔  :JC=ب ا3=:ہ :�Prد  

  ]�r�: 4 3ے وW PB =tے PB ہ1B g/ے ہ1ں
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  �[1B g/ے ہ1ں و  @ہ Cہ=ں 1V? ہے ]Pn =1ح

ے P0Fے ہ1ں اس :`[Z gج ]= دن ]ے l=رے :1ں ]�v ]ہJے 3ے 6ہ[ے lہ� 3ے T�: !]o/:ہ    

 4�P[ P[ پZ ~C 4 ہے۔BP4 ہ`l ےl ~C ،ہے =TvJ6ہ ~[ LB �{ ہ اسx@/| =[ ج=�T{ج اور ا=�T{1= 3ے۔ اWد

V=رہ W /�Wہ1ں C ،=BZ~ :`[g د1W= ]4 |/ف 3ے ]4�P ا��ام اٹTk= ہPا W /�Wہ1ں BZ= اور Zپ ]P @ہ BZ /�W= ہے ]ہ 

Z ~Cپ ]BZ /�W P= ہے ]ہ 3[r=ن رH�F ]T[ 4�P=ب r]`:  =Tk0n=ن VX=ر ہ0V Pے ہ1ں، lے sl ہ0V Pے ہ1ں،

 PB ہےaction  ہے ]ہ =BZ /�W P[ پZ ~C ،=B=C =1n ہ1ںWے �=]ے ڈnوا pر=rWpublish   PB ے ہ1ںB/[action   ہ1ںW

 4�P[ PB ہے =B=C =1[ g]� �{ s[ �B=3 ے[ ںPW=r]`: 1ں: =:/l ہے ]ہ =BZ /�W P[ پZ ~C ،=B=C =1naction   ہ1ںW

n 4`@ہے ]ہ ا =BZ /�W P[ پZ ~C ،=B=C =1on air   4�P[ 4 ہ1ں اورB=C Pہaction   �{ ج اس=�T{ا /k6 PB =T1n ہ1ںW

 p=J:/F پ ا@`ےZ ~C ،4 ہےB=C y0W 6=ؤں 3ے m1:ہے اور ز =B=C ¤B دP� ن=r]`: �1¥1�l ے ہ1ں۔B=C ڑهl LB

]ہ @ہ PB :`[PW=rں ]= lڑا <yr�B /A ہے ]ہ وہ  ]/Bے ہ1ں۔ :1ں Tk�r3 PB= ہPں  J:imagine=�/ د@Tk0ے ہ1ں l[0ہ 

 =1n 1ں۔ :=نkB 4WP1ں ہF1ں اور 3=ز§JC 4A1]> /k6 اور =kB =TJl PB ہ=دC ہWج ]/ رہے ہ1ں ور=�T{اس |/ح 3ے ا

Pnگ ہ1ں P3 m01nال @ہ �16ا ہBP= ہے ]ہ اo/ ر@Jrڈ ڈ@Pس اده/ 3ے   sick]ہ ان }PT:P0ں ]= ]Pw� =1ر ہے، وہ 

e ،ہے =T03 =C P[ 4x@�> 1ہt=arrest   �:P0{ 4[ ں انP1[ P[ />=Je ا@`ے PB ہے =T03 =C =1[control   ہ1ںW

 ،/6 �:P0{ P[ امPe ~C ،ے ہ1ںTvJ6ہ ~[ LB ل=�BرP> 4`1C ج=�T{4۔ اT@3?ا د p=W ت/Ae P[ 4 اور انB/[

، اس ]= ا@r=ن اس ]ے Peام ]P :`[g د1W= ]ے }r0/اPWں 6/ وہ اrTe=د Wہ1ں رہT=۔ ہr=را }r0/ان 4kl =`1C ہے

�B=3 ہے m01n ہW gے PB اA� 4J6/ :1ں W=C= ہے۔ �1=:� واnے دن ا¨ Wے @ہ Wہ1ں JkVP6= ]ہ rBہ=رے :[L ]ے <�ر 

ہے۔ ا@`P> 4ر�B=ل :1ں   Waccountableے ]1= ]1=، اس Wے JkVP6= ہے ]ہ W gBے ]1= ]1=۔ nہٰ�ا ہ/ �Jlہ اP� =J6د 

]= اqCس C =@ql=�ے اور LB ~C اس ]ے   PtOICرم 3ے در�Pا�3 ہے ]ہ :`[g د1W= ]V P=ہ1ے اور :H/1 اس 

 4�P[ 1ےnproper law   P[ ?1V اور اس =TJl ہ1ںWmake sure   g]t L@ے ا:/@0ہ :1ں ا]دن 6ہ �v[ ے ]ہ�=C =1[

�l=ت ہC P=�1ں۔ @ہ PB اq3م ]ے �B=3 اور :`[PW=rں ]ے Vpublish  C[4T ہے اور ]�v دن t �^l/اsW :1ں �=]ے 

 /o1= :1ں اWرہ= ہے اور اس د =C =1[ اق�: �B=3 ے[United Nations   1ں: PB 4B/[ ہ1ںW �v[United Nations   ے[

 PC ،4T@ہ1ں دW قPx{ Hو=`: P[ ~م :�اہ=rB 1= ]ےWد PC ہ1ے=V ہ1ںW 4 ا@`= ادارہ�P[ 1ںr۔ ہ=TW=: ہ1ںW 4ہ P[ دPCو

  ان ]ے l�C=ت ]W ��=�{ 4ہ1ں ]/4B۔ 0F/@ہ۔

  0F/@ہ۔ JC=ب re/ ر©= <=}~۔ :م ڈ6ٹ4 0123/:1ڈ  

0F/@ہ :1ڈم 0123/۔  :1ں اس 6/ @ہ4 ]ہV =J=ہPں o= ]ہ PC اp=J3P`t وا�^ہ ]JC:  y=ب re/ ر©=  

 m:6/ا L@وہ ا m01n ہ1ے=V =W/[ ج=�T{ا P[ ںPW=r]`: ں۔Pہ =B/[ �:�: ا، :1ں اس ]4 6/زورPد :1ں ہ=lZ مq3ا

t[g ا1n 43ے 4kB 4�=Jl ]ہ :`[PW=rں ]ے ا}`=3=ت ]P :�/وح ]C =1=�ے اور ا}�T=ج ہV =WP=ہ1ے۔ اWہPں Wے @ہ 

 =BPہ /Tہl 3~ 3ے =WPہ�1 ہF ا¨ ]4 راہ :1ں PB ہے =Jl 1ےn ت ]ےP: g`C را=rہ ~C ے۔�=C =@ڑاn 1ں: s6Z P[ ان

[r=ن ہs6Z 4 ہے۔ e[r= ]/ام اo/ ]ہ1ں oے ]ہ Cہ=د ]/و C PBہ=د ]/V =W=ہ1ے m01n ا@`= Cہ=د Wہ ]/و sC 3ے :`

  :1ں :/@ں۔ :1ں اس ]4 6/زور :�:� ]/B= ہPں۔ ا@B/[ �16 /^F L= ہPں۔

  t/3/وJrB 4[ 4F= اب ہr=رے دل :1ں ہے
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  �=yB :1ں ہے �ےد@Jk0= ہے زور ]l =JT=زو

   p=6 4AW رے=rوہ ہ /oا  m01n دے /[ PB ہے =Tہ=V =W/[ yT� 1ںrہ /oا yB=��  4kl 4�P[ ن :1ں=F 4[

B ےo ہ1ں[ ت=l «]h 4[ انP@ں ]ہ اPہ =B/[ y16ان 3ے اP@ے اور :1ں اس اo ہ1ں ]/@ںW �Fدا/l 4kA[ ا3ے gہ P

  ]/ وا@= C=�ے۔ 0F/@ہ۔  record]=رروا�gT� P[ 4 ]/]ے ا@L 6/ا:m ا}�T=ج 

  <=}Aہ۔ :�T/:ہ اm`�: g^W ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  Wہ ا:/T�:^m`�: g:  /6 ت=l اس y0n=l 1ںr0/@ہ :1ڈم 0123/۔ ہFprotest   ہ1ے=V =W/[and I 

seriously condemn this but  پZ ~C ہ1ے اور @ہ :1/ا �1=ل ہے ]ہ=V =JVP3 4kl ہ@ P[ پZprotest   PB ں@/[

don’t be like those   پ ]ےZ 1ں ]/ رہے ہ1ں۔T[/{ «]h PClevel   ہ1ے۔=V =WPق ہ/t =[The thing is, if they are 

raising such issues themselves  ہ PB 1ں انrissues   =[solution   gہ ]ہ ہW ہ1ے=V =WڈWPڈهprotest   4ے ہJ6ے ا[/[

 peaceful]ہ   F =W/[I personally support/وع ]/ د@ں @= ان ]l Pڑه= د@ں۔   L]:issues highlight :1ں :?@� 

protest   m01n ہ11ں=V ےWPہprotest   L@4 اkl 1ں:civic sense =[ g`� s[ ہ1ے ]ہ=V 4WPہے۔  ہ =W/[Protest   PB

@= ا@`ے دو3/ے :Ln=r 6/ ا@US  Lا@`ے ہWPے V=ہ1ے ]ہ  measuresہo P= اور ہV 4kl =WP=ہ1ے m01n اس ]ے 

pressure build  ۔P4 ہklSo, that is my view and if it so  L@ا P[ ںPoPn g1/ا @ہ �1=ل ہے ]ہ ہ: PBresolution 

attach  /[ 4`[ ہ1ے ا@`ے=V 4J�1kl رم 6/،  ]ےPtOIC   1ںr4 ہkl 3ےcontact   ہ1ے=V =W/[as members of 

Youth Parliament  P[ ان gہ ہ[show   ں ]ہ@/[the youth is protesting in a different manner  ہ1ں ]ہW 4:زX

protest  0/@ہ۔F ے ہ1ں۔T03 /[ 4kl ے 3ےx@/| ےkVا L@ا gہ Pے 3ے ہ4 ہx@/| «]h ہd1rہ  

  0F/@ہ۔ JC=ب F=ن }�1ر <=}~۔ :01/:1ڈم ڈ6ٹ4 23  

 Syed Shan Haider: First of I would like to say that the Adjournment Motion presented by 

respected Leader is extolling and I strongly condemn this movie and I am in favour of peaceful protest but I 

would oppose the damages being done to State property. Thank you. 

  P]l �l=e ~1�Wچ۔  ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

g`l ا¨ اmٰr{/n اg1{/n۔ 0F/@ہ :1ڈم 0123/۔ ا@L :¥=ل ]ے �B=3 اl 4J6=ت ]JC:  P=ب P]l �l=e ~1�Wچ  

]�J3 4 اور ان ]ے yre ]4 16/وH ا@L :`[r=ن ہWPے ]4 }1¥�1 3ے ہwT±:�  /6 g/ ]/وں o=۔ }°Pر 

t PB را©1=ں ہ1ں=W =@ 1=ں±]B �v[ ہ 3ے:/T�: ہ�n4 واJ6² ]4 ا±F 4`[ /oل @ہ ہے ]ہ ا=¥: m01n ہے =TJl ض/

 H/l =@ 4 دےn=o  �CPl ن=C =@ 4 3ے�]h /oا P[ ہ�nے اس ]4 واJ:=3 ے ]ے�Jl ² اس±F 4 اور�P[ P[ اس

 gB 4 ]ہے ]ہkl ہ@ P[ ت ]ہے اور اس=lreact  6ا gB 0ہWP1[ ہ:� ]/و�n4 واJ  4�P[  اور Pراض ہ=W PB 3ے

 4kl ہ@ P[ ت ]ہے اور اس=l H/l 4�P[ =@ 4 دےn=o 4kl 4 3ے�]h P[ ہ�nے اس ]4 واJ:=3 ² اس ]ے±F

 gB ہے ]ہ[react   4AW gB ہ[ =J3ے @ہ ]ہ gاور ہ Pراض ہ=W ہ 3ے اس و���n4 واJ6ا gB 0ہWP1[ 4  �:� ]/و[

ان ]W yre 4kl /6 �J3 4ہ1ں ]/Bے۔ @ہ l=ت Wہ1ں ہے ]ہ ]P1ن l/داB/[ �Fے ]0WP1ہ F4�=T`o  PB gB=ن :1ں 

 4AW ےJ6ا gہ /oع  �ا=AB4 ا[ �J3 gہ1ں ہ1ں، ہW ےnن وا=r@ے اJBگ اPn gور ہ1ں، ہ?r[ ے :1ںJ]V /6 ےT3ے را[
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Wہ1ں ]/Bے 4�P[ m01n ہg 3ے @ہ Wہ1ں ]ہہ T03= ]ہ P1[ gBں P:=W µ��Bس رl 4[ �n=3=ت ]/Bے ہP۔ @ہ ہr=رے 

w{ =[ ن=r@0/@ہ۔اF ۔=T03 Pہ1ں ہW yr0: ن=r@را ا=rوہ ہqe و ہے اور اس ]ے?C ہ اور  

  0F/@ہ۔ JC=ب o[�=م :4��wٰ <=}~۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  ٰ4��w: م=�]o ب=JC:  g@/[ 4AW ل ہ4 :1ں={ PC 1ں: PB ے]0/@ہ :1ڈم 0123/۔ 3~ 3ے 6ہF�  4[

]/B= ہPں اس ]ے t �^l/اsW :1ں ا@strongly condemn   m@?§1: LہFmovie release  P[ 4�P=ن :1ں W=�=T`hہ 

]/B= ہPں اور @ہ 3[`[ہ ر]=   condemn]ے �=]ےF=�¶ ]1ے �oے، :1ں اس ]F�  P=�¶ ہPا sC :1ں }°Pر ا]/م 

 4klرہ= ہے، وہ ا Z m@?§1: اور L@4 3ے اJ:/C 4klہ1ں ہے، اWprocess  ر ا]/مP°{ 4kl 1ں ہے اور وہ:� 

رہ= ہے۔ @ہ 3[`[ہ m1l اP�Xا:4 �3¸ 6/ ا@g�J: L 3=زش Z /�W رہ4 ہے  W=�=T`hہ �=]ے F=�¶ ]/V =W=ہ

 P[ ے اور ان�=C =@=[ڑkl P[ ت=l�C ے[ ںPW=r]`: ص : /ب :1ں ]ہPw±n=linternally   ے اور�=C =1[ ور?r[

6/ ا:m ]ے ہP رہ4 ہ1ں، اس ]l Pہ=Wہ Jl= ]/ @ہ=ں   activitiesاور rB 4�=l=م PC اس �`violence   4[ g@ہ=ں PC @ہ 

ا<y :1ں ا:� �1=م ]ے W=م k6 /6/ وہm1l 4 اP�Xا:4 اPtاج ]C =1[ «]`: P=�ے اور اس �`rB 4[ g=م 3=ز1Fں 

3ے :��A  ا@L :`[r=ن  �:`[rہ ]P ]r?ور  ]/Wے ]4 3=زش ہے۔ دوH/3 |/ف �=ہ/ہے ]ہ }°Pر ا]/م 

  :ن ا�n=ظ :1ں 1l=ن ]1= ]ہ]ے 1nے ا@r=ن ]= }wہ ہے اور cde ]ے :^=:[ے ]qe P:ہ ا�A=ل Wے ]�v ا

cde  ود :1ں/rW �BZ د 6ڑاP[ /�� ےl  
4klم ا=l ~n ے�=F=rB P�: ہے yxe  

وہ=ں t /1h yxe /6^=ل ہ4B=C P ہے۔ cde :1ں W �B=3 yxe /k6ہ1ں د@4T۔ ہn  gہٰ�ا Cہ=ں cde /6 ہBP= ہے  

V ےJ1n m�=W ے[ yxe 1ںrہ1ے، ہ=V =W/[ /A> 1ںr1ں ]ہ ہVP3 �[X /[ 1ٹ�l ہ=ں@ =W/[ ش ]= :�=ہ/ہP1ں ہrہ11ں، ہ=

V=ہ1ے �x1x{ m01n @ہ4 ہے ]ہ C~ اس �`l 4�P[ 4[ g=ت 4BZ ہے W /k6 PBہ PB ہyxe g ]= اr^T3=ل ]/ T03ے 

اور Wہ ہl P[ 4�=T`universal declaration of human rights  g/داT03 /[ �Fے ہ1ں، Wہ ہ4 ہo gہ1ں اور Wہ ہ4 اس 

freedom of information and freedom of expression and independent media  ے اس]B ڈوں ]ے 3=�ےJkC ے[

 4[ g`�o ہ[ =o ںPہ=V =Jہ[ q:/l /6 ے ہ1ں۔ :1ں @ہ=ںT03 /[ �Fدا/l P[ ںP1�=T`west    1ں اسT:P0{ 4[

 4[ g`� 4`[ PB ہW 1ےn م ]ے=kB p0ہ وہ اس ]4 روWP1[ ہ1ں L@/F 4[ /lا/l ے :1ں]:=^:legislation   4B/[

 P[ ہ ہ4 اسW ،ہ1ںsincerely condemn  =[ g`� 4`[ ہW 4 ہ1ں اورB/[action   ا:/@0ہ :1ں @ہ /oہے۔ ا =B=C =1n

movie release   4`[ ا وہPف ]1= ہq� 1= اور اس ]ےn ےn �3ے }/اW ںPہWا P[ ے�Jl L@ف ا/> PB 4 ہے�Pہ

Wے :m@?§1 ]ے P[  PBFrench Government  stZ :^[Pم Wہ1ں۔ اt /o/اsW :1ں :W m@?§1ے �=]ے F=�¶ ]1ے ہ1ں

Wہ1ں action   =1nدH ہے m01n ان اF±=ص ]ے �qف، ان اداروں ]ے �qف ]4�P  ]ے l=ہ/ P013رٹ4 �±3 ]/

PC =1o اس �`g ]ے ا��ا:=ت ]/ رہے ہ1ں۔ ا4J:/C /o :1ں �=]Pں ]4 اl 4[ �e=F=ت ہP رہ4 ہے PB اس }Pاnے 

J[4 3ے ا3ے روklا �:P0{ m:/C ن 3ے=r]`: رP�l /6 ¶�P: ہ1ں ]/ رہ4 ہے۔ اسW 4 ا��ا:=ت�P[ 1ےn ے ]ے

 we claimed to be an Islamic fort in the:[L ہWPے ]ے، P�lر ا:� :`[rہ ]ے �J�=rWہ :[L ہWPے ]ے اور 

world.  ے ]ےWP4 |=�� ہr4 ا@ٹ:q3ے 3ے اور وا}� اWP1¥�1 ]ے ہ{ Hےاس 3=رB=W  Hر=rں ہPہ =Tk�r3 1ں:

[ �:P0{ 4prime responsibility   gہے ]ہ ہOrganization of Islamic Conference,  gہUnited Nations   اور
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6/ د@§/ :`[r=ن :Ln=r ]ے رہrJ=ؤں ]ے �B=3 ا]ٹkے ہP ]/ اس }Pاnے 3ے m1l اP�Xا:1Cforums   4`ے د@§/ 

 l L1kfreedom of=ت ہے y0n=l m01n ٹ  PW=� /6 ¸�3Freedom of informationن 3=زH ]ے 1nے ]1dFPں ]/@ں۔ 

information  ےW/[ ت :�/وح=l�C ے[ g`� ہ1ے اور اس=V =Jk[ر /�W�: 4kl P[ 1=ت�qا� LB �{ 4`[ P[

  واnے ا��ا:=ت ]4 روkB p=م ]ے 1nے m1l اP�Xا:PW=� /6 ¸�3 4ن 3=زV 4W/[ H=ہ1ے۔ 0F/@ہ۔

  0F/@ہ۔ �13 }`1~ ا}`m ہ=4rF <=}~۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

]movie   Pاس   0Fbeing a Muslim/@ہ :1ڈم 0123/۔ 3~ 3ے 6ہ[ے �r�::  PB }`1~ ا}`JC m=ب   

 4kl PC اس |/ح ]ےacts  �:�: ے 3ےx@/| رP6/kl 4[ ان gے، ہo ںPرہے ہ1ں @= ہ Z ےBPے ہ1ں اور ہBPہ

 A@/xB1.5ً=  ہے، sC 3ے  Jl PBfreedom of expression= د4�o H، @ہ   B/[ !Movieے ہ1ں۔ :�T/:ہ A{=> /0123ہ

billion   =J6ن ا=r]`: /o1=۔ اo =1[ وح/�: P[ ے ا}`=3=ت[ ںPW=r]`:freedom of expression show  PB ے ہ1ںB/[

 P[ انterrorists  ~C ،ے ہ1ںBPے ا}`=3=ت  :�/وح ہJ6ں ]ے اPoPn ان ~C ہے۔ =B=C =@ہہ د[ holocaust   =[

issue  [ ہے اس =BPم ہ/�: PC =[ اس PB ہے =BPہ HدPن ہے ]ہ @ہPW=� /6 ہے۔ وہ=ں =B=C =1n /[ 4kl ر=Tt/o رًاPt P

  9/11:`[PW=rں ]ے 1nے ہ1ں۔ اP[freedom of expression  /o @ہPدW Hہ1ں ]ہ= B=C=۔ ا@`= T§n= ہے @ہ 1V ~3?@ں 

  PB 1ںk0@د �^l ے[9/11 P]3 /B�l روں 3ےPW=C 4 ہے ]ہ�o Pل ہ=�BرP> ے @ہ[ ںPW=r]`:  /6 وہ=ں�^l ے[ p

]1J1d: 4ں n§4 ہ1ں اور ہl gہ� :?ے 3ے وہ=ں V[ے B=Cے ہ1ں  airports   /6body scanning]B=C =1= ہے۔ ان ]ے 

  4kl ]/ واT1nے ہ1ں m01n اo/ اس Ph /6ر ]C =1=�ے F PB/م 3ے ڈوب :/V =W=ہ1ے ہPoPn gں ]P۔   scanningاور 

  C =@ے دJ1n ہ1ںW ب=�{ P[ ںPJہl ؤں اور=: Hر=r1ں ہ: sWا/t =[ وہ ان /o۔ ا=B=freedom of expression  

 Amnesty International   4[reportہے۔   freedom of expressionہے PB }�=ب H/1: 4kl =J1n :=ؤں اور lہPJں ]= 

]/4B ہ1ں، ان ]l Pہ� ]PW g]/@=ں   Islamic dressingہے ]ہ r]`: PC=ن �Pاm1B }�=ب 4T1n ہ1ں @Pرپ :1ں اور  

  ہے۔  freedom of expressionہے، @ہ |/ح ]=  equality@ہ ]s |/ح ]4  د4B=C H ہ1ں۔

ہV =WP=ہ1ے۔ ہ1rں @ہ ]/V =W=ہ1ے ]ہ   peacefulہV =WP=ہ1ے، y0n=l ہV =WP=ہ1ے اور   protestاس 6/ ہr=را   

]C =1=�ے ]ہ ہr=رPe Hام ]ے ا}`=3=ت lہ� ز@=دہ :�/وح   ql P[warn@= اور اس ]Ambassador   Pان ]ے 

د@ں ]ہ �J�Zہ اس |/ح ]ے وا�^=ت Wہ1ں ہPں oے  guaranteeہ�Pے ہ1ں۔ Zپ oZے اTl P[ �:P0{ 4J6=�1ں اور @ہ 

 /oہے ]ہ ا =B/[ ح ا:/@0ہ/| sC وہqe ۔ اس ]ے=o ے�=C =1[ ڑاk[ /[X ٹہ/ے :1ں[ P[ ان gہ PB ےo ںPاور ہ

اس ]P اWڈ@= ]ے �qف اr^T3=ل Wہ1ں ]/W=۔ اس وہ T`[=6=ن ]4�P[ P ا3[�ہ د@T= ہے PB وہ اس ]�Jl=6 P ]/ د@T= ہے 

 L@رے 6=س ا=rح ہ/|platform OIC   P[ اس gہے، ہutilize   ہ1ں، ان Ln=r: ن=r]`: 4kl ےJTC ے ہ1ں۔T03 /[

ہے اور اس ]ے qeوہ PC د@§/ :ePJw=ت ہ1ں، ہP[oil   g ہg اس |/ح اr^T3=ل ]/ T03ے ہ1ں ]ہ ہr=رے 6=س 

o/ د4kl 4�P[ =[ =1W  :[L اس |/ح ]W 4=ز@A= }/]=ت ]/B= ہے PB ہg اس 6/ ا4kl 4J6 @ہ ]/ T03ے ہ1ں ]ہ ا

  1V?وں ]T03 =§n H�Jl=6 4ے ہ1ں۔ lہ� 0F/@ہ۔

0F/@ہ۔ :1/ے 6=س P:=Wں ]4 ا@t 4Arn Lہ/�3 ہے، اZ /oپ Pnگ ]g[ g و�� 1nں  ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  l 4[ ~3 PB=رC Z H=�ے 4o۔ JC=ب Ae À1>PB=43 <=}~۔
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  B ب=JC43=Ae À1>P: /0123 0/@ہ :1ڈم 0123/۔ :1ڈمF ہ�l ! PC y[ PB ے]3~ 3ے 6ہincident  

 L@ا، اPہpeaceful protest  د�dB/6 L@ا P[protest   P[ اس gہ ،=kB ہ1ے=V =WPہ1ں ہW =`@1=۔ اo =1[ y@�AB 1ں:

condemn  /0123 ت :1ڈم=l H/3ے ہ1ں۔ دوB/[ ! 4 ا]/مAW 4 ] �@ہ�=T`o PC ن :1ں=F 4[ g4 ہے اس 6/ ہ�o 4

 ~3protest   P[ ے ہ1ں اور اسB/[condemn  /0123 1ں :1ڈم: y>ے ہ1ں۔  اB/[ 4kl ! =[ را }�=ب=rہے ہ=V

]= :`�[ہ   facebook]ے �=]Pں ]= :`�[ہ ہDenmark   =@ P]= :`�[ہ ہkillings   ،P:`�[ہ ہl ،P/:= ]ے :`[PW=rں ]4 

 C =1[procedure= رہ= ہے اور ہPoPn gں Wے ا@P[letdown   L  ہP، @ہ 3=ر1V H?@ں وہ ہ1ں sC 6/ ہPoPn gں

adopt  4C 1= ہے ]ہn /[protest   L@ا PC =[ Ln=r: ن=r]`: رے=rہے۔ ہ =W/[forum   ح 3ے/| L@ہے وہ ا

ineffective   را @ہ=r1= ہے ]ہ ہo Pہprotest   اسlevel  1: ہ1ں ہے، اسW وازZ 4JBرہ= ہے @= اس :1ں ا =C ہ1ںW LB ں

]/ے اور ا@`ے   considerاس ]international community, non-Muslim community  PاC 4JB=ن Wہ1ں ہے ]ہ 

incidents   =1[ gT� P[ 03ے @= ان =C =[رو P[ رہے ہ1ں ان Pہ PC �^l 3=ل ]ے =@ �^l ے ]ےJ1ہ: �V /ہ =ًA@/xB PC

ہ1ں، ان P[ ~3  = ]ہ JTCے 4kl :`[r=ن :Ln=rاس PkVٹl 43 4=ت gT� /6 ]/V =W=ہPں C !o= 03ے۔ :1ڈم 0123/

PC :`[PW=rں ]ے l�C=ت   1l y:incidentٹ� ]/  ا@��X yxT`: Lہ 1B yre=ر ]/V =W=ہ1ے B=]ہ �J�Zہ اس |/ح ]ے 

  ]P :�/وح ]/Bے ہ1ں Wہ ہPں۔  0F/@ہ۔

  0F/@ہ۔ JC=ب ر@�=ن P]lچ <=}~۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

]/B= ہPں۔ :1ں ا@movie   P[condemn   L:1ں اس ! 0F /0123/@ہ :1ڈم 0123/۔ :1ڈم ::[L ر@�=ن  

peaceful protest  ںP1ں ہ: c{ ے[and without any destruction because this movie outraged our sense of 

modesty. /0123 1ں ! :1ڈمrہtest   ےJT[ gرہ= ہے ]ہ ہ =C =1[unite   ے ہ1ں :�ہ~ ]ےT03 =C LB �{ s[ ہ1ں اور

]4 ©/ورت ہے اور P6رH د1W= :1ں اq3م ]unity   ¸1�> Pہ1rں @^4J :`[g ا:ہ ]P ! :[ے :1ں۔ :1ڈم 0123/:^=

  .this is not the way to protest]/@ں،   protestہ4kl =JTC g ! ا�Wاز :1ں W/[ �16ے ]4 ©/ورت ہے۔ :1ڈم 0123/

n /6§=�1ں   movieہg اس   sensor=�1ں۔ W 4kl =JTCہ PBmovie   /6ban §n @ہ ہoP= ]ہ ہg اس   3protest~ 3ے lڑا 

  ]C =1=�ے۔ 0F/@ہ۔ peaceful protestہC P=�ے 4o۔ :H/1 @ہ در�Pا�3 ہے ]ہ ا@opopular   Lے وہ ا4JB ہ4 

  0F/@ہ۔ JC=ب ا< / t/@� <=}~۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  �@/t / >ا �r�: ب=JC: ۔g1{/nا mٰr{/nا¨ ا g`l   
  بلغ العلٰی بکمالہ

  ت الدجٰی بجمالہکشف
  حسنت جمیع خصالہ

  صلو علیہ و آ لہ

  qh PC =[ 4AWم ہے ہr=را وہ ا:=م ہے
  qh:4 رP3ل :1ں :Pت PA� 4klل ہے

  PB زP°t 4o�Wل ہے PC ہW Pہ ��w: cdeے

C~ ا@L :`[r=ن ][rہ |A1ہ، ][rہ }X c اnہ اX ا¨ :��r اP3/nل ا¨ 6ڑهT= ہے PB ! :1ڈم 0123/  

indirectly   1? 3ے وہV /4 ہJ6د اور اX4 اوJ6ن، ا=C ،ے :=لJ6پ 3ے ]ہ وہ اZ ےJ6ہے ا =T1n ےn ہ�e =[ ت=l اس
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]ے P:=Wس ]P اk�r3 y°tے o=۔ ا@HPAW Ã@�{ L ]= :�ہPم ہے ]ہ ]r]`: 4�P=ن اس و�� Z�  m:P: LBپ 

ٰ4T{ ے :=ل اورJ6ہ داروں، اTFے رJ6د، اX4 اوJ6ا ،m@�nے واJ6وہ ا LB ~C =T03 Pہ1ں ہW  4kl ن 3ے=C 4J6ہ ا[

ہW gے ]/W= ہ4 ہے 3definitely   m01nے :�W �Aہ ]/ nے۔nہٰ�ا �A�: ~C ہے �A�: PB ]= ا�ہ=ر PB  �ز@=دہ Zپ 

Zج �A�: PC ]= ا�ہ=ر ہP رہ= ہے اس 3ے y�=`: PB :1ں ا©=tہ ہP رہ= ہے۔ اس |/ح ]ے :`=�W yہ1ں ہV =WP=ہ1ے۔ 

|/@xے 3ے C=رH ر]V =Jk=ہ1ے LB ~C ان PoPnں ]JC PہPں Wے  peacefulہ1rں اس و�� �A�: LB ]= ا�ہ=ر 

]F 4=ن :1ں T`o=�4 ]4 ہے ان ]�e Pا�n ]ے ]ٹہ/ے :1ں dW /[ X=ن Ae/ت Wہ C =@=Jl=�ے۔  �@ہ 4AW ا]/م 

  0F/@ہ۔

  0F/@ہ۔ JC=ب 4vk[ /:=e <=}~۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  4vk[ ن=� /:=e �r�: ب=JC: 0/@ہ :1ڈم 0123/۔ :1ں ہ=ؤس :1ںF  ہ @ہ[ =o ںPہ=V =W/[ ت=l ہ@

]holocaust   P[discuss   =B=C =1:¥=ل ہے ]ہ وہ=ں 6/  4]4 ا@k[ L[ hypocrisyاور   P@double standardرپ ]ے 

 P[ ہے @= انdeny   ہے۔ =B=C =1[ L@ا PB /6 اسhue and cry  ،ہے =BZ 1= :1ںWد HرP6laws   ے ہ1ں، وہ=ں�Pے ہJl

]F 4=ن :1ں C�  4B=C 4[ 4�=T`o=زت Wہ1ں دC m01n 4B=C H~ ہr=رے رP3ل l P[ 4`[ /6 p=6=ت ]/Wے ]4 ا

 /k6 P[ ان PB ہےfreedom of expression and speech   4[ رپP@ PC وہqe ہے۔ اس ]ے =B=C =@د =lم 6/ د=W ے[

د@Tے ہ1ں  :[Pث nہ1ں ]0WP1ہ وہ �Pد اس |/ح ]1V 4?@ں اور :¥=1nں   1T:P0{ PCequallyں ہ1ں وہ 3~ ]4 3~ 

دوl H/3=ت @ہ ہے ]ہ }T`[=6 �:P0=ن ]4 وز@/ ہBPے ہ1ں۔   encourageد@Tے ہ1ں ]ہ وہ  impressionاور ا@`= 

 L@1`4 اور اn=6 4`@ا L@ہ ا[ =o ںPرم 3ے @ہ ]ہPt ٹ ]ےJr1n6=ر �BP@ 4 :1ں اسkl ہ 3ےCر=�letter in 

collaboration with the Opposition Leader  L@1�1ں اور اkl diplomatic protest record    وا�1ں۔ /[  

:1ں ا@L اور l=ت @ہ=ں 6/ ]ہV =J=ہPں o= ]ہ PC ا4kl :�=ہ/ے ہP رہے ہ1ں P6رے T`[=6=ن :1ں، @ہ   

peaceful   =[ ںP1�=kl رے=rرا، ہ=r0ہ اس :1ں </ف ہ]l ہ1ںW ن=wxW =[ L]: ہ11ں، ان :1ں ]`4 دو3/ے=V ےWPہ

  :ہ= ہے۔ :1ں اl 4J6=ت ]= ا�TT=م ا@F L^/ 3ے ]/وں o=اور ہr=رwxW =[ �:P0{ H=ن ہP ر

sl لPده P[ yA]l اغ ہے/V P[ ےW6/وا  

sl لP31ے ��ا ]= رn ٹ ]ےJr1n6=ر �BP@  

  :�T/:ہ راl^ہ A{=> g1rFہ۔  ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  g1rF ہ^lہ را:/T�::  ے اسW ںPoPn ں ]ہ انP4 ہB/[ �:�: �@�F 4[ ت=l ۔ :1ں اسg01]e مq`nا

Jl=�4 اور :`[PW=rں ]ے l�C=ت ]P :�/وح ]1o =1=۔ اWہPں Wے ا3ے روز ]= :^Prل 1n =Jl= ]ہ   movie]ہ |/ح ]1=

:`[PW=rں ]4 د]4Tk رگ 6/ ہ=�B ر]B=C =k= ہے۔ 3~ 3ے 6ہ[ے :�kے اس l=ت ]= �F@� اP`tس ہے ]ہ ہr=رے 

 4W=T`[=6channels  /6 ہ اور ان ]ے 1�3/وں ]4 |/ف 3ے:=lاوpaid contents  Vرہے ہ1ں y  گ ]ہہPn اور وہ

 4�P[ را اس 3ے=rرہے ہ1ں ]ہ ہconcern   4Tہ11ں اور :1ں @ہ ]ہ=V 4W/[ �Jl 1?@ںV م=rB ہ@ P[ �:P0{ ہ1ں ہے۔W

 L@را ا=rارش ہے ]ہ ہ?o ٹ 3ےJr1n6=ر �BP@ ں ]ہPہpeaceful protest record   وا�1ں۔ /[At least   سqCا ~C

:1ں ہBPے ہ�Pے ]W �vہ1ں ]1=۔ :1ں </ف   Pauthorityس Wہ ہP ]ہ ہW gے ]`gT� 4 ہPB P ہ1rں ]g از ]g @ہ :�`
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 4J6ا gں ]ہ ہP4 ہTہ ]ہ@self-evaluation   1= اور :?@� @ہ ]ہ[ �v[ ےW g1ں ]/ 103ں ]ہ ہ: �^lUnited Nations   P[

  0F/@ہ۔ .V =W/[through internet=ہ1ے   4klprotest ا@C =k0n «� L=�ے @= k6/ ہ1rں 

  JC=ب }�µ1 ا¨ وز@/ <=}~۔ :1ڈم ڈ6ٹ4 0123/:  

0F/@ہ :�T/:ہ ڈ6ٹ4 0123/۔ وہ Ar16/ اq3م، وہ �1w±F g1�e ]ے :=JC:  Ln=ب }�µ1 ا¨ وز@/  

 g�eروق ا=t /re ل }°/تP3ر cF=e /6 ےWPہ �wے ر�[ mC�  ے ہ1ںB/[ نqeے ہ1ں اور اBPڑے ہk[ اٹ�

4AW ہ[ =J3 ے @ہW ہ 3ے :1ںJ: 4 ]ے`[ /o۔ وہ  � ]ہ ا=o دن اڑا دوں/o 4[ 1ں اس: PB 0ے ہ1ںV =:/t �wر�

mC 4T`{ g1�e ]ے ÇJC ا}� :1ں دو د�Wان :A=رF pہ�1 ہBPے ہ1ں PB ا@cF=e L رP3ل y§JC :1ں اٹTk= ہے 

 4AW �@=F ہے ]ہ =TVP3 /k6 ،ہے =T@ہ�1 ]/ دF P[ ان�Wد pر=A: ے دوJ6ا /[ =kاٹ /kT6 ان  �اور�Wے @ہ دو د[

Wہ1ں ہ�Pے PC :1ں Wے اJ6ے Fہ�1 ]1ے ہ1ں۔ اس 3[`[ے :1ں وہ دو دا�W اور Fہ�1 ]/ د@Tے ہ1ں۔ A: /k6=رF pہ�1 

@ہTVP3 4ے ہ1ں اور k6/ :?@� داF �Wہ�1 ]/ د@Tے ہ1ں }4Tٰ ]ے ان ]ے :Jہ :1ں ]4kl 4�P داW 4�=l �Wہ1ں رہT=۔ 

Wے د@kB =k0= ]ہ ہr=رے Ar 16/  اWہPں �وہ cF=e رP3ل، وہ ا<�=lہ ]/ام ! ۔ :1ڈم 0123/@ہ4 ہے <�l�C ¸1ہ

 4[ �Fدا/l 1ںTA1w: 4JT[ 1ں اورT@?e 4JT[ 1ےn ے ]ےW=vJ6ہ LB ےWP[ ےWP[ 1= ]ےWد P[ m@ے اس دW مq3ا

 PB ے�=C =1[ =kا]ٹ =W1= ]= روWد HرP6 /oے ہ1ں ]ہ اT1ے دن رات رو�ے ہ1ں۔ ]ہn رے=rہ1ں۔ ہ g@/[ 4AW�  =JTC

l 1ے رو�ے ہ1ں اس ]ےn 4 ا:� ]ےJ6ا /Ar 16 ج اسZ ت :1ڈم 0123/ @ہ ہے ]ہ=l 4[ 4Tr`��l ۔=T03 Pہ1ں ہW /lا/

اq3م ]ے �=]ے ]Jl 4kA=�ے C= رہے ہ1ں، ]4kA ان ]ے �qف 1r]tں C 4�=Jl= رہ4 ہ1ں اور ہg @ہ=ں l /6=ت 

ان PC 3ے @ہ }V =W/[peaceful protest /r0=ہ1ے۔ ]Z =1پ TVP3ے ہ1ں ]ہ   B/[peaceful protestے ہ1ں ]ہ ہ1rں 

ہ=4kB ]ے ]=PWں :1ں P3 رہے ہ1ں، اٹ� T03ے ہ1ں؟ ]Z =1پ ]P ان 3ے �PB¶ ہے ]ہ وہ ا:/@0ہ 3ے @ہ l=ت ]ہ1ں 

C 4�=Jl=�ے؟ ��^ً= Wہ1ں۔ @ہ ا:/@0ہ   B/[movieے ہ1ں، اس ]ے 4�P[ �^l ا@`peaceful protest   4]ہ :1/ے Pnگ 

  Ar 16/ 3ے Wہ1ں ہے۔ ]ے B/[ �A�: 4JTC �B=3ے ہ1ں، Zج ان ]4 ا�A�: 4JB اJ6ے 

:1ں V=ہT= ہPں ]ہ اJ6ے :[L :1ں ]AB 4�P=ہ4 و l/l=دH و1h/ہ Wہ ہm01n P ہPC /6 g ! :1ڈم 0123/  

 g�eٹ ]ے وز@/اJr1n6=ر �BP@ 1ں: /�Z ہے۔ :1ں =T03 Pہ �v[ 41ے @ہn ے ]ےW=§C P[ ہ1ں، ان «]`: ان/r0{

]protest   P@ہ در�PاB/[ �3= ہPں ]ہ اس <=}~، �=�� }?ب ا�qTف <=}~، Zپ اور 013/ٹ/@ٹ  rB=م 3ے 

 �:=1� �v[ 4kl gہ ہ[=B 1ں�=C ےn ےoZ 03ے y0W ہ1ںW PB ں ]4 |/حPoPn ان PB gہ /Ar 16 103ں ]ہ اے =Tl دن

JCہPں Wے ا1W=C 4J6ں ہ=�B 6/ ر]� ]/ Zپ l/� /6=ن ]/ د@ں 4kl /k6 m01n ہr=رl PC Hے 4kB 4`l اس ]P ہW gے 

«� L@د@= ]ہ ا /[ =JBد@=۔  ا =vJے 6ہoZ 1ں: y0F 4[  

  JC=ب m`{ �@PW <=}~۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  m`{ �@PW ب=JC:  0/@ہ :1ڈم 0123/۔ 3~ 3ے 6ہ[ےFbeing a Muslim   1ں اس:movie   4T±3 P[

]/B= ہPں ]0WP1ہ اس 3ے   B/[condemn= ہPں اور y[ PC ا}�T=ج ]1o =1= ہے، :1ں اس ]3condemn   4kl Pے 

رt 4�P[ P[ H�F/ق 6ڑا ہے، Wہ ہ4 ٹC H/1=ن ]t 4�P[ P/ق 6ڑا ہے اور Wہ اس 6/وڈ@W 4�P[ P[ /3Pہ r]3 PB=ن 

 tBeing/ق 6ڑا ہے W sCے @ہ t[Jl g=�4 ہے۔ ا}�T=ج ©/ور ]/ا�1ں m01n اJ6ے ہ4 ا:wxW P[ pq=ن Wہ 6ہvJ=�1ں۔ 
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a member of Youth Parliament   g1`ے ہCface book   ےkB  1ں ]/ رہےB=l /601n ا ہےPہ� د]� ہl ےk�: PB m

ہoP=، @ہ ہoP= وہ ہZ m01n =oPج protest   �v[ LBاده/ ]`W 4ے l 4�P[ 4kl=ت Wہ1ں ]4۔ اده/ ہg ]ہTے ہ1ں ]ہ 

  W 4klہ1ں ہPا۔ PC ہT03 /[ gے ہ1ں ]g از ]g وہ PB ہ1rں ]/V =W=ہ1ے۔ 0F/@ہ۔

  0F/@ہ۔ :�T/:ہ Fہ1/ہ A{=> y1]Cہ۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

:�� 3ے 6ہ[ے ا4kl دو ار]=ن Wے ! 0F/@ہ :1ڈم 0123/۔ :1ڈم F: /0123ہ1/ہ y1]C اT�: «3=An/:ہ  

C~ @ہ :^=:[ہ ! l=ت ]4۔ اWہPں Wے l PC=ت ]4، اس :1ں l�C PC=ت kBے وہ AF qlہ 1e=ں kBے۔ :1ڈم 0123/

 V PUS[Tے ہ1ں، د@= kB= ]ہ J:=3face book   /6protest   =[suggestion ]Vے PB =@Z وہ :1ں ہW sC 4kB 4ے 

Embassy   L@ے ہ1ں، اT]V 4ہdemonstration   ج=�T{ا =J6ا /[ =C ے ہ1ں اور وہ=ںB/[record ے ہ1ں۔Bا  ]/اPہ /k6

]ہ sC sC |/ح :^=:[ہ oZے lڑه1o =T=، ا@L ہ�Tہ o?را، دو3/ا ہ�Tہ o?را، k6/ ہW gے ! ]P@ �vں :1ڈم 0123/

 /6 Hوع ]1= ]ہ 46 ٹ4 و/F =Jk0@دprotest  W =@ µ�n =[ م=concept   ےW gہ /k6  1=۔o Pہ y@�AB 4J^@ =1o P1= 3ے ]1= ہ[

 �اس ]4 رو4JF :1ں w1t[ہ ]1= ]ہ :ہ�ب PoPnں ]4 |/ح @ہ Wہ ]ہ= C=�ے ]ہ P�lر :`[r=ن ہr=را cde رP3ل 

/ 1lٹn =Jkے ]/ V[1ں oے k6 PB/ ہ1rں PB @ہ=ں perception 6]P ا@�h=[ L ]ے ٹ0ڑے :1ں Pr3 د@= ہے۔ اo/ ہg @ہ 

 gہ1ے، ہ=V ہ1ںW 4ہresolution   ڑPB اس دروازے /[ =C ٹ ہ=ؤسJr1nے ہ1ں۔ 6=رT@ڑ د=k6 4kl P[ �h=[ ے اس[

  د@Tے ہ1ں اور ان ]l P=ہ/ ]0W /[ ËJ1k=ل د@Tے ہ1ں۔ 

Ë3 @ہ ہے ]ہ ہJT[ gے 4B=l�C 4kl ہC P=�1ں، ہ1rں �Ì=l/ اس l=ت ]JW=: P= 6ڑے o= ]ہ اس ! :1ڈم 0123/

H د1W= :1ں @ہPدP� Hم Zپ ]4 ا]=PW:4 6/ اور  Zپ ]ے :1ڈ@= kV /6=�4 ہ4�P ہے۔ ان ]4 اس }=]P[ �1r و�� P6ر

ہg ا�1B=l�C 4J6 3ے �W gTہ1ں ]/ T03ے، ËW=6 3=ل @= دس 3=ل :1ں Wہ1ں ]/ T03ے۔ Zج :`[PW=rں ]PC 4 د1W= :1ں 

]ہ ہg ہ/ 1V? :1ں اy1n�B/ ! P[ �1B=l�C 4J6 ہP رہ4 ہے، ہr=رے اس :x=م ]PC 4 وCہ ہے وہ @ہ4 ہے :1ڈم 0123

  J�=[ y[protest=ت T1n ��r3ے ہ1ں۔ ہB g^[sJ�=3 ،g1، ٹ4CPn=J01 ]ے PA^Fں ]X Pت :=ر ]/ @ہ ]ہTے ہ1ں ]ہ V[1ں 

 �r�: ت/°{ ~C ہے =TnPk[ 4kl ن :1/اP� ہے۔ =�l ہ§C 4J6ت ا=l ے ہ1ں۔ :1ڈم وہBڑPB ے ہ1ں، دروازےB/[� 

BP4 ہ�=T`o ن :1ں=F 4[ ml اق�: L@1ے اn ے[ =1Wد HرP6 ن=r]`: gرہ= ہے۔ ہ Pاق ہ�: �B=3 رے=r4 ہے۔ @ہ ہ

 L@ے ہ1ں۔ ا�omovie  H/34 ہے، دوBZmovie /0123 4 ہے۔ :1ڈمBPہ �{ L@1? ]4 اV 4kl 4`[ ،4 ہےBZ ! Ë3

PB  m1B @ہ ہے ]ہ وہ �o ��r3 4klے ہ1ں ]ہ Zپ ان ]ے ہ=PkBں :1ں ]y1k رہے ہ1ں اور ہr=رے 6=س ان دو،

1V?وں ]ے qeوہ ]W 4kl �vہ1ں ہے۔ اب Zپ اس l=ت ]B 4kl P`[g1 ]/@ں ]ہ Zپ ]ہTے ہ1ں ]ہ P6رg]`: H ا:ہ 

ہPا ہW 4ہ1ں، Pnگ اJ6ے ko/وں :1ں BP3ے رہے۔ }�x1x @ہ ہے :1ڈم 0123/ ]ہ Pnگ 3ڑ]Pں protest   /6:1ں 

ہ :PCPد ہے m01n اس ]= �1TWہ ]= q0W۔ ]P :=را 1o= ہے۔ @^4J ]ہ ا@1V L? ا0WAmbassadors  §C 4J6[ے ہ1ں، 

  اس ]= �1TWہ @ہ q0W ]ہ Zج ہr=را ]TnPk= ہے ]0WP1ہ ہg د@Tk0ے ہ1ں ]ہ re[P| 4ر 6/ ]W �vہ1ں ہPا۔ 

:1ں Wے اAs a Youth Foreign Minister,   4J6]/وں 4o۔   sum up:1ں اب اl 4J6=ت ]P ! :1ڈم 0123/

Pں ]ہ �JV ار]=ن Wے ]/4B ہ  4kB 4[propose اور Zج ہ=ؤس :1ں 6propose   4kl=رٹ4 :1ٹÇJ :1ں 4kl @ہ l=ت 

:1/ے B �B=3^=ون ]m1x@ 4 دہ=4W ]/ا�m01n 4kB 4 :1ں Zج P[ ~3 دPeت د@4T ہPں ]ہ وہ 1�Zں، اdW=ء ا¨ Zج رات 

 L@ا gہ LBdraft prepare   ے ہ1ں اور اسB/[draft  ہ ہے ]ہ@ �wx: =[youtube and google  [ =1Wد PC 4social 
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networking   1?@ںV 4kl 4JTC ے ہ1ں، @ہ�Pے ہ�=kV 1ں اس و��:blasphemy   4[ ےJ]1k6 4 ہ1ں، ان ]ےBP4 ہ[

6ڑه 1nں PC ]ہ   terms of service]ے  youtubeہ4BP ہ1ں۔ اZ /oپ   1Jlsocial networking   4[websites=دH وCہ 

 youtubeاس l=رے :1ں  6limitation of liability, community guideline/ د@ے ہ�Pے ہ1ں mC :1ں   websiteان ]4 

وہ=ں   videoہ1ں، ان ]P 6ڑه ]/ @ہ وا©¸ ہB=C P= ہے ]ہ ]`P> 4رت :1ں 4kl اس |/ح ]laws   4]ے اJ6ے  

 /6uploaded   4T03 ہ1ںW 4رہ ہit does not matter   =JT[ P[ ?1V ہ وہ اس[deny  : ہٰ�اn ے ہ1ں۔B/[/0123 1ڈم ! gہ

ہ1n=0W gں oے اور ان ]4 روlaws   4JFاJ6ے   ,clauses]ے اJ6ے   youtube and google]1= ہے ]ہ   Wdecideے 

:1ں ان   P[monitory capacity ہP�� gط 1k0nں oے اgoogle’s Headquarter in Mountview California   4J6:1ں 

 P[mails   ،ےo ں@/[fax   ے اورo ں@/[telephones  /0123 0ہ :1ڈمWP1[ ےo 4 ! ]/@ںJ1n 1ں :=نrت ہ=l ہ@

ہے اور   veto power:1ں ا:/@0ہ ]ے 6=س   United Nationsاس و�� ا@t /1h L^=ل g1�JB ہے،   VOIC=ہ1ے ]ہ 

]ے w1t[ے   ICJ]P ا:/@0ہ اہW �1rہ1ں د@T=۔  ICC (International Criminal Court)وہ ہr=رl H=ت Wہ1ں J3ے o=۔ 

:1ں :`[PW=rں ]ے 6=س @ہTvl y{ �JV 4ے ہ1ں ]ہ @= Z PBپ دروازے PBڑ د@ں @=   Wshort termہ1ں :=k6 PB =TW/ وہ 

 4�P[ =[ g`� 1ں اور اس�=C Z /6 �h=[ پZ /k6letter draft  0/@ہ۔F ہ�l 1�1ں۔kl P[ ے ان[/[  

  JC=ب ا}t /1rW �r=روق <=}~۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/

/1rW �r{ب ا=JCروق=t: 0/@ہF  1ڈم 0123/۔:Protest   ت ]/ رہے ہ1ں اور :1ں=l g4 ہ[protest   ے[

 lwhat are we actually aiming at with this protest? Do we really=رے :1ں :1ں @ہP3 4ال V =JkVP6=ہPں o= ]ہ 

think that we are going to convince America with these protests kV =W=Jl 1ںr]t 4`@پ اZ ہ[ L]: =`@ڑ د@ں۔ اP

o/اB= ہے، اJ6ے   buildings]ے 1nے، ا@`= :[PC L اPCvested interest   4J6 اJ6ے PoPnں ]P :/واB= ہے اJ6ے 

vested interest   اس |/ح 3ے P[ پ انZ =1[ ،1ےn ے[convince   رہے qC L]: 4ہ =J6ا gے ہ1ں ]ہ ہT03 /[

]ے l=رے :1ں  What I am suggesting, we should play by their lines. Holocaustاور Zپ اس ]PkV Pڑ د@ں۔ 

 JTCholocaust is something which incited anger among the Jewsے PW=� 4klن ہ1ں، ان :1ں @ہ4 ]ہ= 1o= ہے ]ہ 

because in holocaust they actually went for violence against Jews. Pن :1ں @ہ4 ہPW=� اور m1�Z ا ہے ]ہ ان ]ے

 freedom of]ے �qف PB اس ]Z Pپ  communityہviolence incite   4kl 4`[ Pا@`1V 4?@ں mC 3ے 

expression   4[domain   /6 ت=l ہ1ں اسWا gہ1ے ]ہ ہ=V 1ںrے ہ1ں۔ ہT03 =C ےn /ہ=l 3ےconvince   ں ]ہ@/[

PW=rں 3ے ]0WP1ہ k6/ :`[r=ن ان ]ے ]P ��/ہ ہے :`[  communityا1Jl /oں PB 4o ان ]4 اmovies   4J6ا@`4 

against violence commit   ں :1ںPW=r]`: 4kl 1?@ںV 4`@ہٰ�ا اn ے۔o ں@/[violence   ہ1ںW PBinsight   رہ4 ہ1ں /[

 /k6 ے ہ1ں اورBPت :�/وح ہ=l�C ان ]ے m01nviolence   4J6ان ]4 اcommunity   ے[against insight   ہے۔ =BPہ

]/ T03ے ہ1ں ]ہ @ہ Zپ ]ے }c :1ں ہl 4ہT/ ہے ]ہ Zپ ان 1V?وں ]3convince   Pے ان ]n Pہٰ�ا ہg اس |/ح 

ban   ےW g4 ہkl 1ں: ÇJ1ٹ: y[ 4Bے :1ں 6=ر]`]ں۔ اس 3@/[discuss   PC ہ[ =kB =1[international Covenant on 

Civil and Political Rights    L@ہ1ں، اس ]ے اArticle 22   ا ہے ]ہPہ =k0n 1ں:Any advocacy of national, 

racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be 

prohibited by law.  When it is written over there so it should be implemented and we can convince them 
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over this. Secondly, Article 19(3)  ا ہے ]ہPہ =k0n 1ں @ہ:a freedom of expression can be limited even it does 

not amount to hate and peace, for example, in circumstances where it is necessary to protect public order, 

national security or the right of others.  اس 3ےpublic order   4kldisturb   ،1ں: Ln=r: ن=r]`: رہ= ہے Pہ

rights of Muslims   4kldisturb   رہے ہ1ں اور Pہnational security   4kldisturb   Hہٰ�ا ان 3=رn رہ4 ہے۔ Pہ

precedence   4kl:1ں y:=F ]/@ں oے F PCہ1/ہ 1B=ر ]/ رہ4 ہ1ں۔ اس ]ے qeوہ ]1Vdraft   �v?وں ]P ہg اس 

]/ T03ے ہ1ں۔ :¥=ل ]ے |Pر 6/ ا@quote   Lہ�Pے ہ1ں ا:/@0ہ :1ں، ان ]4kl P ہalready C Pdecisions   gہ1ں، 

decision   1ں: sC =kB اPہUnited States  4[Supreme Court   ے[Justice Oliver Vendorhomes has 

established that the right to freedom of speech in the United States is not unlimited. The most stringent 

protection he wrote on behalf of a unanimous court would not protect a man falsely short a fire in theatre 

and causing a panic. They are saying that even if a person is falsely short a fire and causing panic  ان PB

cases   4kl پ :1ںZfreedom of expression   P[limitize   L@ے ہ1ں۔ @ہ اT03 /[precedence already set   1= ہے[

US Supreme Court   ان gہ PB ےWlines  ہ1ںWے ا�Pے ہT]V /6convince   4[ پZ ے ہ1ں ]ہ @ہT03 /[community 

4kl @ہ4 ]ہT= ہے۔ اس 1nے ہ1rں   4klinternational law ہے اور   precedence]ے ہq� 4ف ہP رہ= ہے اور  @ہ  

 P[ اسdraft    1ں:include  ہ1ے۔=V =W/[  

 yVpaid رہ4 ہ1ں،   advertisementsدوl H/3=ت :1ں @ہ ]ہV =J=ہPں o= ]ہ @ہ=ں l /6=ت ہ4�P ہے ]ہ 

contents    ہ اور ان ]ے:=l1ں او: mC ،رہے ہ1ں yVUS Ambassador convince  را ان=r3ے  ]/ رہے ہ1ں ]ہ ہ

 P[ رہ= ہے ]ہ ان =C =ہ[ ہ1ں ہے اورW c]^B 4�P[ban   ںP1[ P[ ہ1ے۔ ان=V =W/[ban   P[ ہ1ے۔ ان=V =W/[ban  

 L@ا /oہ1ے۔ ا=V =WPہ1ں ہWgesture of goodwill   P[ ہ1ے ]ہ اس=V P[ پZ PB رہ= ہے Z ان ]4 |/ف 3ے

encourage  4 اسkl گ ا:/@0ہ :1ںPn ہے ]ہ 3=رے =T6 P[ پZ ہے ]ہ  ]/@ں۔ =T6 1ںrہ1ں ہے۔ ہW فq� 1? ]ےV

وہ=ں Pnگ W 4klہ1ں V=ہTے ]ہ اس |/ح ہP۔ </ف ]�v وہ Pnگ PW=r]`: PCں �qف ہ1ں وہ :`[PW=rں ]ے 

 l�Csocial networking=ت ]P اkl=رBے ہ1ں اور r]`: /k6=ن اJ6ے ہ4 :[qC L رہے ہBPے ہ1ں۔ ]y ہ4 :1ں Wے 

website  : sC =k0@ن دPرٹ=[ L@6/ ا P[ زار �n={ 4[ ںPW=r]`: 1ںshow  =kB =1o =1[  ہ@ ~C ہ[protest   ےB/[

ہ1ں 4kl ~B PB اJ6= ہ4 :[BqC Lے ہ1ں۔ nہٰ�ا ہ1rں V=ہ1ے ]ہ ہg ان ]ے ہ=PkBں :1ں Wہ ]1k[1ں اور |/ح ]4 

  1V?وں 3ے o/@? ]/@ں۔ 0F/@ہ۔

  4C ا3=:ہ :�Prد <=}~۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/

]P @ہ V =W=Tl=ہPں o= @ہ ان ]ے   colleague:1ں </ف اJ6ے ! 01/:1ڈم JC: 23=ب ا3=:ہ :�Prد

double standards   P[ ان PB ہ1ں sl ےl وہ /oہ1ں۔ اarrest   1ں۔: L]: ےJ6ے اB/[ ہ1ںW ںP1[Paid contents  

 L@ف ا/> =WqVgesture   ہ1ے۔=V =W/[ ہ1ںW از�Wا/�W P[ 1?وںV 1ں انr1ے ہn ہے۔ اس  

  0/@ہ۔ JC=ب }r=د :[L۔F ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/

L]: د=r{  ب=JC: 0/@ہ :1ڈم 0123/۔F  

�r�: � ط اول ہے/F 4[ c{ m@4 د:qh 4[  
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 PC  43ا  P1ں ہ:  PB 4:=�  ن=r@ہے ا yr0:=W  

اس ا@Pان :1ں nے   3resolution~ 3ے 6ہ[ے PB :1ں :�T/م �=�� }?ب ا�qTف ]= o/0F?ار ہPں PC @ہ   

  protestsاس P6/kl =[ ?1Vر :±qف ہPں sC |/ح ]ے ]y :�=ہ/ے اور  ]/ �Zے۔ دوl H/3=ت @ہ ہے  ]ہ :1ں

 =W=Tl ہ@ P[ پZ ۔ اس ]ے :1ں=vJن 6ہ=wxW P[ pq:4 ا[ L]: ےJ6ں اور اPoPn ےJ6ے۔ ان 3ے ا�Pد :1ں ہ=lZ مq3ا

]ے  � ]Vshameful act g@/[ 4AW ،=1=ہ رہ= kB= ]ہ اo/ @ہ @ہPدJC 4�=`1e =@ HہPں Wے :`[PW=rں ]ے �qف @ہ 

 PC فq�movie  ہA{=> /0123 ہ:/T�: ہ=ت ]1= ہ1ں۔PCے، ان ]4 ]1= وJl ے[=� PC =@ 4Jl ! ے]3~ 3ے 6ہ

ہ1ں اور Zپ ]ے ہ=�B :1ں   physically strongہ1rں اJ6ے ا�Wر د@V =Jk0=ہ1ے ]ہ ہr=رے ا�Wر ]1= �=:1=ں ہ1ں۔ اZ /oپ 

Zپ ]ے J:=3ے اوZ 4vWواز :1ں Plل 03ے۔ اس :1ں ا@�Jl Lوق ہے PB ]`4 :1ں 4kl اC 4JB/ات Wہ1ں ہ4BP ]ہ 

�1w±F 4`1C 6/ اW§[4 اٹW�   4�=kہ1ں ہ1ں۔ strong   p=6 4AWہ1rں ا4BZ /�W 4:=� 4J6 ہے ]ہ ہP� gد اJBے 

]ے C y0W=�1ں اور اJ6ے  Cprotests=�ے اور ہPn gگ �=:Pش رہ1ں۔ اس ]= :�[~ @ہ Wہ1ں ہے ]ہ ہg 3ڑ]Pں 6/ 

=wxW P[ pq:4 ا[ L]: 1ں۔�=vJن 6ہ  

6/ :1ں @ہ TW=C= ہPں ]ہ   I am not a fundamentalist and I am not an extremistاZ /oپ :`[r=ن ہ1ں،   

 4�P[ ے[ ڑے رہے، اس |/حC ہ=د 3ےC ن=r]`: LB ~Cshameful acts   ے۔�Z ہ1ںW /6 م=e/�J: P[ پZ

  0F/@ہ۔

  JC=ب ڈا]ٹ/ e[4 ر©= <=}~۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  4]e /1ں اس  :ر©= ڈا]ٹrہ =ًJ1x@ 0/@ہ :1ڈم 0123/۔Fmovie   P[condemn  ہ1ے، @ہ=V =W/[West    4[

|/ف 3ے  ہr=رے �1xeے اور ہr=رے ا}`=3=ت ]P :�/وح ]/Wے ]4 ا@Jko L=ؤ4W 3=زش ہے۔ :1ں ا@Pان :1ں 

 P[ ںPoPn gہ  ہ[ =o ںPہ=V =W/[ ت=l L@ے 3ے اnاP{ اسforeign relations   4[dynamics  P[  =Jk0@ور د/©

اس ]=م   British]/ 103ں۔ 6ہ[ے  rule]4 ہd1rہ 3ے ا@L �=ص ]�FP رہ4 ہے ]ہ وہ دVWest   P[ =1W=ہ1ے۔ 

 /k6 ،ےkB 1ں:Dutch   /k6 ،ےkBPolish   L@ا PC ے اور اب ا:/@0ہ ہےkBworld super power  پ ]ےZ 4 ہے۔kl

 L@6=س اchain  { ن :1ں=JAn پ ]ے 6ہے۔Z �^l ن ہے، ?ب ا¨ ]ے=T`W= tن ہے، ا=T`[=6 ،اق ہے، ا@/ان ہے/e س=

]P ہd1rہ   Westہے اور اس :1ں اب y:=F 4kl =1A1n ہ0V P= ہے، mC ]ے l=رے :1ں   belt@ہ وہ Pnگ ہ1ں، @ہ وہ 

ہ1ں اور ا:/@0ہ ]3rigid   Pے ��F=ت رہے ہ1ں ]ہ @ہ Pnگ :�ہ~ ]ے :^=:[ے :1ں lہ� ��/p=W ہ1ں اور اTWہ=�4 

tough time   ور?r[ 4[ اق/e ےW ںPہWا /k6 ،=1[ ہ]r{ qن :1ں 6ہ=T`W= tے اW ںPہW1=د 6/ اJl 43ے ہ1ں۔ اT@د

]/Wے ]ے 1nے e/ب   o P[ �:P0{vested interests  P[protect/ا@= اب 1A1n= :1ں @ہ ]=م ہPا ہے m01n وہ اJ6ے 

 Hڑl پ ]4 3~ 3ےZ ہ[ PC ےTہ=V =W/[ ہ1ںW 4kl �v[ =`@ا �B=3 1ڈران ]ےnPC  ہے۔ @ہ Hور?r[ movies   ر=l

</ف @ہ4 ہT03 P= ہے ]ہ Zپ ]lway forward   4=ر l=ر Z رہے ہ1ں، ان ]P رو]Jے ]=   lcartoons=ر Z رہ4 ہ1ں، 

ہZ ،4o Pپ ]ے PoPnں ]ے l�C=ت ]P اx@/| 4kVے 3ے   strongہPں۔ Z ~Cپ ]1T:P0{strong   �:P0{ 4ں 

portray  پ ]ےZ ں ]ہ@/[ m1x@ PB 4o ے/[  4nے واJٹPٹ L@1ں ا: L]:light   m01n =o ے§n ڈر P[ 4 انkl 3ے

و1h/ہ 3ے ]t 4�P/ق   protestsہC P=�ے k6  PB/ ان ]P ان   knockdownاZ /oپ ]P0{ 4:� ان ]ے J:=3ے 

  Wہ1ں 6ڑے V =o=ہے Zپ :=رo[ہ BqCے ہ1ں @= Zپ BqC =J@/13ے ہ1ں۔
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   PC 1ڈران ہ1ںn �v[ رے=rہ ہ[ ت @ہ ہے=l H/3دو L]: ےJ6ا PC ،ہ4 3ے=J6 �d6 4[ ے ہ4 ا:/@0ہJl

 P[ 1?وںV 4 انkl 4kA[ ے ہ1ں، وہTk[4 رkl 1ڑےl H/�l 1ں ا:/@0ہ ]ے:promote   4�P[ /oے۔ اo ہ1ں ]/@ںW

 PB م ]1= ہے=[ g1�e L@ت :1ں ا/�Z 1= وWے دW ہے ]ہ اس =Tk�r3 ے @ہ[ /[ Hر=C  ٰHPTt =[ yT� 4 ]`4 ]ےT�:

Z فPے و�l 4�=ہTWد:4 ہے۔وہ ا  

  L]: د=r{ �r�: ب=JC: /0123 1ڈم: ! L@1/ا ا:point of order   ہے۔  

  4C۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  L]: د=r{ �r�: ب=JC: /0123 رے :1ں ! :1ڈم=l ے ہ1ں اور ان ]ےBPگ ہPn gn=e ہ�l 4 }°/اتT�:

  اo/ ا@`1B=l 4ں Wہ ]/@ں l PBہ� ہoP=۔ 

س :1ں ا@L اTWہ=�4 ©/ورl H=ت ہے PC :1ں اس ا! اس ]ے qeوہ :1ڈم 0123/ :ڈا]ٹ/ e[4 ر©=  

 L@ہ ا[ =o ںPہ=V =JkVP6 ان :1ںP@اmovie “The Message”   ،4kB 4�ZI don’t know about its director and 

producer   g]t ہے ]ہ اس=V =W=Tl 4�P[ ان :1ںP@اس ا /oا m01n“The Message”   =[legal status   ۔ اس :1ں=kB =1[

3ے 1l=ن ]/Wے ]4kB 4[ �FP[ 4۔ اq3م   F 4[Islamic point of view=ن ]l PہP3�  m@/Tل ا]/م اWہPں Wے ر

  ]PdFP[ 4[ Ò1]AB 4ں ]1l P=ن ]/Wے ]m01n 4kB �FP[ 4 اس t[g 6/ ہr=رے e[r=ء ]= ]1= ردkB =@Z yre=۔ 0F/@ہ۔

  0F/@ہ۔ JC=ب ��/ <�@4x <=}~۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  c@�> /�� �r�: ب=JC: g`l  ۔g1{/nا mٰr{/nا¨ ا  

 �r�:� ط اول ہے/F 4[ c{ m@د �A�: 4[  
  ا43  :1ں  ہP  اPB 4:=�  /o  د@yr0:=W  m ہے

3ے  �:1ں Tk�r3= ہPں ]ہ ہr=را د@W yr0: LB ~B mہ1ں ہLB ~C =BP ہg }°/ت :��r ! :1ڈم 0123/  

اm@�n 3ے ز@=دہ e?@? ہے۔ اW �A�: /oہ1ں ]/Bے۔ ا@`4 ہ`PC 4T :1/ے 1nے :C H/1=ن، :1/ا :=ل اور  :1/ے و

]l 4=ت PB ہProtest   g! اس ہ`C 4[ 4�=T`o 4[ 4T=�ے اور Zپ 1k�r3ں ]ہ ہP:=� gش رہ1ں oے۔ :1ڈم 0123/

 ~C ں۔@/[ �FP[ 4[ ےW/[ g�=� د=�Bا:� :1ں ا g]`: HرP6 gہ ہ[ ہ ہے@ Hور/© PB ے]ے۔ 6ہo 1ں ]/@ں: �^l

=W �Bہ1ں ہPں oے، ہr[ g?ور رہ C=�1ں oے اور ]`4kl 4 ا@`W 4ہ1ں ہLB ~C ،4oP ہLBunity   3 g ہg :1ں 

 4AW رے=rہ PC ،4 ہےB/[ ف 3=زشq� رے=rہ PC =[ ��=|�  /[ ہ1ںW ہ]l=x: =[ اس g4 ہے، ہB/[ 4�=T`o 4[

  103ں ]0WP1ہ ا�A=ل Wے 4kl ]ہ= ہے ]ہ؛

  t/د �=�g رl» :[� 3ے ہے JBہ= ]W �vہ1ں
  ں:Pج ہے در@= :1ں 1l/ون در@= ]W �vہ1

]l 4=ت ہے PB :1ں Tk�r3= ہPں ]ہ ہ�BP@ g 6ڑهے k0nے ہ1ں، ہ1rں   Cprotestہ=ں LB ! :1ڈم 0123/  

protest   m:6/ا L@ہ1ے ]ہ ا=V =W=Tl P[ ںPoPn ہ1ے اور=V =W/[protest  /0123 ہے۔ :1ڈم =BP1`ے ہ[ ! LB ہ=ںC

ٹW mے 1l 4kl=ن د@= اور اس ]P 6/ ہ1[/H ][lGovernment level J=ت ہے ا:/@P0{ 40:� ]4۔ ا:/@0ہ :1ں 

condemn   4 ]ہ= ]ہ اسkl ےW ہ:=l1= اور او[ 4klmovie   =Tk�r3 1ے :1ںn ہ1ں ہے۔ اسW c]^B 4�P[ را=r3ے ہ
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 ،/6 ¸�3 4T:P0{ P[ ن=T`[=6 ں ]ہPہOIC   ،/6 ¸�3 4[UN and diplomatic   �3¸ 6/ اسmovie  P[ban  

  0F/@ہ۔ ]/واWے :1ں اJ6= ]/دار ادا ]/V =W=ہ1ے۔

  0F/@ہ۔ JC=ب :�re �r/ ر@=ض <=}~۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

ا@g1�e L ہ`C 4T`ے اس ]=�J=ت :1ں ر}T�: ! �r/:ہ A{=> /0123ہ :JC=ب :�re �r/ ر@=ض  

ا1o =�1kl /[ =Jl  m1rn=^]n=۔ ا@g1�e L ہ`W sC 4Tے ہ1rں ز:=Wہ C=ہ[�1 ]ے koٹ=ٹPپ ا�Wه1/وں 3ے 0W=ل ]/، 

=@=k[ہ دT34 ]= راJFرو y>={ 4l=1:=[ 1= :1ںWو د m@د gہ ہ[=B =@=k[د g1xT`: 1ں 3/اطrے ہW sC 4T`ہ g1�e L@۔ ا

]/]ے 3/�/و ہP 103ں اور ا@g1�e L ہ`W sC 4Tے ہ1rں Tl=@= اور B 4[ sC^[r1=ت yre /6 ]/ ]ے :`[PW=rں 

F 4[ 4T`ہ g1�e 43ا ~C ہے ]ہ =B=C =k0@د m01n ڑے=o ڈےJkC ت ]ے/wW و ¸Tt ے :=©4 :1ںW ن :1ں=

 H�r�: �:ا PB 4 ہےB=C 4[ 4�=T`o�  ے ہ1ںTk0@د gے ہ1ں۔ ہBZ /�W sl ےl گPn ے ڈ@ڑه ارب 3ے ز@=دہ[

 mC /6 ںPT�=| Hڑl ے انT03 ہ1ں ڈالW gؤ ہ=l4 13=43 دkl 4�P[ m01n ے ہ1ںB=vJن 6ہ=wxW P[ pq:4 اJ6ا gہ ہ[

]P دو }Pwں :1ں g1`xB ]/@ں ]0WP1ہ  :Ln=r 3ے اس �`g ]ے W=�=T`oہ ][r=ت اٹTkے ہ1ں۔ اo/ ہF=^: g/ے

 L@ت ہ1ں۔ ا=xA| ر 6/ دوP| H1=دJl ے ]ے/F=^: م=eہ ہےxA| =[ امPe  ے ہ1ں اور دو3/اTk[ر c]^B g3ے ہ sC

 LB �{ 4`[ ج=�T{ا =J6ے اW امPe م=e PB ے�=C =k0@د /oام ]4 �3¸ 6/ اPe م=e ہ ہے۔xA| 4T:P0{record  

=�T{ہے وہ ا=V 4[ �FP[ 4[ ےWوا/[ y0F 4[ �1B=l�C ج=�T{ہے وہ ا=V ،P1= ہo /[ 1=رTا� y0F 4[ د�dB ج

 �:P0{ 4kl 4�P[ ہ1ں ان :1ں 3ے Ln=r: 4kl ےJTC 1= ]ےW4 د:q3ے ہ1ں ]ہ اTk0@د gہ m01n P1= ہo /[ 1=رTا�

 L@اfirm stand   لP3ر cde مP@ 4ہ /[ Z ر�Wؤ ]ے ا=lا:4 دPe ےW �:P0{ Hر=rہ1ں ہے۔ ہW yl=� ے ]ےJ1n� 

: g۔ ہ=kB ہ1ںW ڑا ��مl 4�P[ =W=J: 4ٹkV =@ =W=J: لP3ر cde مP@ ے د@��1ے ]ہJے ]ہk�: m01n =1[ نqeے ]= اW=J

۔ ہr=رے 1nے PB ہ/ دن ہP@ 4م �Ô^rC اArn=رPB p ہBP= ہP@ 4م cde رP3ل ! :`[r=ن ہ1ں :�T/:ہ A{=> /0123ہ

 �n=3س رP:=W µ��B مP@ ہ[ =BPہ /Tہl 4ل ہے۔  ]1= ہP3ر cde�  4:q3ا  gہ ہ[ =BPہ =kVے۔ ]1= ہ4 اBPرہے ہ =J:

 4rn=e ؤ ان=l13=43 د L@ہ وہ ا[=B ےBP0ے ہV =Jl ے]ہ 6ہ>/e 4�[ g1�JB ل=^t L@ا P[ sW/�W=[ 4اہ/l/3

 P[ 4�q23 P1ٹW gہ ~C ے ہ1ں ]ہTk0@د g4۔ ہT03 ں 6/ ڈالPT�=|block   PB ے ہ1ںB/[United States of America  

W ے[ /nں ڈاPlل ہ1ں۔ ار=:X=: ے ذ�=�/ 3ے[ y1B Ln=r: ن=r]`: ے ہ1ں ]ہTW=C gہے۔ ہ =BPر ہ=Vن 3ے دو=wx

 /1h L@ہ ا:/@0ہ 6/ ا��T: اور ر@=�3 ہ=�ے Ln=r: 46رP@ PB ہ1ں=V =W/[ ل=r^T3ر 6/ اP| 43=13 P[ اس gہ /oا

l=� 43=13[W �1ہ1ں ہے، ہg  ]m01n=T03 =C =1 ہg :1ں وہ C/ات Wہ1ں ہے، ہg :1ں وہ  n?T:create?ل  13=43 دl=ؤ 

 European:1ں وہ 1h/ت Wہ1ں ہے ]ہ ہr=ر1T:P0{ Hں اس �`g ]= 13=43 دl=ؤ ڈال 103ں اور @ہ4 وCہ ہے ]ہ 

Union  403 اور ml ہW g1�JB ل=^t 4JB4 اkA[ sW/�W=[ 4اہ/l/3 4:q3ا m01n 4 ہےT03 ml g1�JB ل=^t L@4 اJTC

 /oا =o ے�=C ر?o ہ>/e ے :1ںJJl P[ 0ڑاسC 1/وں :1ں�W4 ]4 ز:qh ا43 |/ح gرہ1ں۔ ےہ  

ہTW=C gے ہ1ں ]ہ @ہPد@Pں ]B 4^�اد ا@L ]/وڑ 3ے g[ 4kl ہے m01n وہ دP0{ /6 =1W:� ]/ رہے ہ1ں۔   

اس ]4 وCہ ان ]e 4[H/B/l 4r ہے m01n ہe g[g 3ے ]P3Pں دور ہ1ں۔ ہg د@Tk0ے ہ1ں ]ہ :[L :1ں ]4�P ا@`4 

 4BZ ہ1ںW /�W 1ںrر3ٹ4 ہP1WP@4[ =1Wد PCtop 500 universities   رے=r۔ ہPہ y:=F 1ں:research articles 

international level   4kl 4ر3ٹP1WP@ L@4 ا[ L]: ہ1ں ہ1ں۔W ے[International level  1`ے[ gہ /k6 ہ1ں ہے۔W 4[
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4`J�=3 /6 ے ہ1ں۔ ]1`ے انT03 /[ y>={ H/B/l 4F=^: /6 ے ہ1ں۔ ]1`ے انT03 /[ ہ]l=x: ان 3ے  H/B/l

ہ1�l g¥�1 ر]T03 /[ y>={ ! �BP@ mے ہ1ں۔ ]1`ے ہg ان 6/ 13=43 دl=ؤ ڈال T03ے ہ1ں۔ :�T/:ہ A{=> /0123ہ

 L@4 ]ہ ا�o 4[ �16 ?@P�B 4klا PC رہے ہ1ں۔ /[ gے ہ1ں وہ ہT03 /[ PC ٹJr1n6=رdraft   وہ ،=o ے�=C =1[ 1=رB

�BP@ gہے ]ہ ہ m1x@ ےk�: ہے اور ?@P�B ��=T3 yl=� L@ے  اvJ6ہ LB ںPWاP@واز ان اZ 4[ ٹ ]ے ار]=نJr1n6=ر

 PB امPe ے[ mC 4kl LB اہ=ن/l/3 ے[ Ln=r: 4:q3ا s{ ےl 4 اور انkl LB ںPWاP@ے ا[ L]: 4، اسo

اr^T3=ل   �1B=l�Cdiplomatic means ]= ا�ہ=ر ]/ رہے ہ1ں m01n ان :1ں ]1h 4�P/ت Wہ1ں ہے ]ہ وہ 13=43 اور 

]l 4=ت CUnited States of America United Nations   m3ہ=ں @ہ l=ت ]4B=C 4 ہے ]ہ ]/]ے o Zے lڑه 1T03ں۔ 

]/ nے o= @= اس   subordinate]ے   International Criminal CourtاJ6ے Zپ ]nUnited States of America  Pے o=۔ 

 4[jurisdiction  ۔=o ےn /[ ¶l=B ے[United States of America International Court of Justice   P[implement  

 gہ ~C m01n =o ےn /[international law   P[study   ح 3ے/| L@ہ ا@ PB ے ہ1ںB/[soft law   ہے۔United 

States of America  4W1/وl 4kl 4kA[dictation   ےW/[ g1:ا/B 4[ g`� 4kl 4`[ 1ں: Hن 3=زPW=� 4J6ا ،=T1n ہ1ںW

x=م ہے PC ہ1rں }=<V =W/[ y=ہ1ے kB=۔ @ہ وہx: 4=م ہے PC ہe 4�[ g/<ہ 6ہ[ے ]ے 1nے۔ @ہ4 وCہ ہے، @ہ وہ :

}=<0V /[ yے ہBPے اo/ ہe g[g اور sJ�=3 ]B 4/�4 اور :��J 3ے دور Wہ ہBPے m01n اP`tس <� اP`tس 

Pہ =T@د د=l pر=A: ے 3ے �=</ ہ1ں اور :1ںW/[ 4 ]=مkl 4�P[ g0ے ہ1ں ]ہ ہV /o 1ں اس ��ر: �n=ہC gں ]ہ ہ

�=yl ا}T/ام �=�� }?ب ا�qف ]P ]ہ اWہPں Wے @ہ :`�[ہ اس ا@Pان :1ں اٹk=@= اور @ہ Ã�l ]= :P©Pع Jl= اور 

«� L@ر اP:ہ اCا�ے �=ر/l /@وز Hر=rہے ]ہ ہ m1x@ ےk�:draft   P[ 4 اور اسo ں@/[relevant authorities  

 P[email or transmit  0/@ہ۔F ۔=o ے�=C =1[  

  0F/@ہ۔ JC=ب r^W=ن 4Vq[ /1W <=}~۔ ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

  4Vq[ /1W ن=r^W ب=JC:  وازZ 4[ g`� ~1�e �v[ ہ1ں ہے۔W L1kٹ �v[ qo 0/@ہ :1ڈم 0123/۔ :1/اF

ہ4�P  اقراء بسم ربک الذی خلقP� sCم ]4 ا�Tlاء ! A{=> /0123ہ y0W رہ4 ہے اس 1nے :1ں :^�رت �Pاہ ہPں۔ 

3 4[ =1Wے د@��1ے ]ہ دJے ]ہk�: ،4kB 4[ ےJ4 ]ہkl ے @ہk�: 40 ہے۔ ابV ml مP� m@/B فPے و�l 3ے ~

 g@/[ لP3ہ1ں ہے ]ہ رW ڑ  ©/ورتZ 4[ ت=l�C =@ =W/[ ےPeد ÇW=l و �J]l ہے اور �A�: 4JT[ ےk�: 3ے

:1ں :Jہ 3ے PkB]1ں Jn=0W= @ہ :1/ا ]4kA و1B/ہ Wہ1ں رہ= ہے۔ :±wT/ اور l ¶:=C=ت ]/Wے ]�FP[ 4 ]/وں o=۔ 

=xrnم ا/T�:ہA{=> /0123 ل ! مP3ر cde مP@ µ�n ےk�: ،’cde ‘ ہے =J3 4kA[ ےW پZ =1[ اض ہے۔/Te6/ ا

]ہ ]`W 4ے ]4kA ]ہ= ہP ]ہ :�kے اl 4J6ہm 3ے cde ہے، :�kے اJ6ے l=ت 3ے k�: ،cdeے ا4J6 :=ں 3ے 

 µ�n =[ 4l/e ،ہے cde’~{ ‘ اPل ہ=r^T3ا µ�n 44 @ہkl ن :1ںZ/� ہے۔ =BPل ہ=r^T31ے اn پ اس ]ےZ ہٰ�اn ہے۔

]P1ں Wہ1ں ]ہTے۔ Zپ اس ]ے 1nے ا@l L=زارP1[ µ�n Hں اr^T3=ل ]/Bے ہ1ں۔ ]4kA[ =1 ]`4  ا3ے }~ رP3ل 

 µ�n 1ےn ں ]ےPTFے رJ6ے اW’cde ‘ 4J6پ اZ ہٰ�اn ل ]1= ہے؟=r^T3اbase   لP3ر ~{ P[ 1ں اور اسn /[ �3در

  ]/ 1nں۔ cde ]ے 0V/ :1ں :� 6ڑ@ں۔ 

ہے ]ہ ]`l�C P[ 4=ت ]Z 4ڑ :1ں اوJnPl =vWے ]4 ©/ورت Wہ1ں ہے ]ہ ہ1rں دوH/3 اہl g=ت @ہ   

3ے ا�A�: 4JB ہے۔ ہr]`: g=ن ہ1ں، ہr=رے دPnں :1ں @ہ :��A رچ 40V sl ہے۔ اس :1ں ہ1rں اوvW=  رP3ل 
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JnPlے ]4 ©/ورت Wہ1ں ہے۔ ہ1rں l=زاروں :1ں 0W[Jے ]4 ©/ورت Wہ1ں ہے۔ ہ1rں ا4J6 ا:wxW P[ pq=ن 

W=vJ6ہ PB g۔ ہPہ Hڑk[ 4kٹ[ہ اr]`: �:ا HرP6 ت @ہ ہے ]ہ=l H1=دJl ہ1ں ہے۔ اس و�� 3~ 3ےW ے ]4 ©/ورت

 L@ا PB ے ہ1ںTnPl 1ں: s6Z ~C ے�Jl 0=ر ہ1ں۔ دوF =[ ر=dTWے ا[ g`� �3د/lٹ :1ں زJr1n6=ر �BP@ /اده

�Bں :1ں اPW=r]`: ں۔@/[ gT� P[ ?1V ے۔ اسTkہ1ں اٹW /1 l ن 06ڑے=A@/o =[ ں :1ں دو3/ےPW=r]`: ق �16ا ]/@ں۔=

ا�B=د �16ا ]/@ں۔ T`[=6 ~C=ن ]= <�ر ]l 4�P=ت ]ہT= ہے P^3 PBدe H/ب واnے ]ہTے ہ1ں ]ہ @ہ PB ہg 3ے 

W د وPد ہ4 @ہP� gہ1ں رہ= ہے، ہW ہ�l4 �=ص را�P[ را ان 3ے=rور ہے، ہ?r[wے۔ ا@`4 =رo ٹ1ںrW �B=3 ے[ ٰH

اq3:4 ر@=1T3ں اس و�� د1W= ]ے dxWے 6/    1:152/ے �1=ل :1ں  l=ت Wہ1ں ہV 4WP=ہ1ے۔ ہr]`: ~3 g=ن ہ1ں،

ہg 3ے ا]1[ے ]W �vہ1ں ہP^3 ،=oPدH  ہ1ں P1[ PBں Wہ ہg 3~ ا]ٹkے ہ4�P[ /[ P زl/د��X �3ہ 1B yre=ر ]/@ں۔

 P[ �:ے ا]ہ ہے ]ہ 3~ 3ے 6ہ@ H/1: ارش?o H1=دJl ے، 3~ 3ےo ہ1ں ]/ 103ںW �v[ ے]ے ا]1nب وا/e

اس :1ں rC¶ ‘ َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّهِ ’، ور ا�B=د :1ں nے 1�Zں۔ اo/ @ہ Wہ1ں ہے W 4kl �v[ PBہ1ں ہےا�B=ق :1ں ا

]= <1 ہ ہے ]ہ اwTe=م �16ا ]/و، :°PA|4 �16ا ]/و، @ہ دو @= �Jl m1Bوں ]= ]=م Wہ1ں ہے @= @ہ V=ر :P@PnPں ]= 

اہy دا1l �Wٹ1kں oے، Phر و 0t/ ]/@ں oے PB  ]=م Wہ1ں ہے، rB=م ا:� ا]ٹ4k ہ4oP اور اس ]ے l^� اس ]ے

اTWہ=�PwlP� 4رت راT3ہ 1n=0Wں oے۔ اJ6ے ہPٹ[Pں ]P دWqC P[ /B=t=، 3ڑ]Pں Z /6گ W=§n= اور اJ6ے ہPoPn 4ں 

Wہ=ں ]4 دا[ =W/[ Hڑk[ 1ںTA1w: 1ےn ں اور اس ]ے@/[ =kا]ٹ P[ �:ارش ہے ]ہ ا?o H/1: 4ہ@ sl ہے۔ H�Jrd

ش ]/@ں ]ہ Zپ اس l=رے :1ں زl/دPwlP� ،�3رت اور P^Fر ]ے :�=4�P[ cl ا@`= ]ے اہy دا�W 3ے o?ار

 P[ ت=l�C رے=rح ہ/| sC ے�Z ہwh ے اورvJ4 ا43 |/ح د]� 6ہkl P[ 3ے ان sC 1=ر ]/@ںB yre ہ��X

  wxW=ن 6ہvJ= ہے۔ 0F/@ہ۔

  <=}~۔ rC=ل 0F4^:=C /1wW/@ہ۔ JC=ب  ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

اور ہg  َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَركَ  ۔ 0/@ہ :1ڈم 0123/۔ g`l ا¨ اmٰr{/n اrC: Fg1{/n=ل JC4^:=C /1wW=ب   

 g@/[ 4AW د@=۔ /[ �J]l /[ے ان ]= ذW  LB ² اس و��±F 4�P[ 3ے gB م ہے ]ہPہ�: =[ pر=A: Ã@�{ L@4 ا[

دہ W ?@?eہ ہy:=[ P ا@r=ن واW Xہ1ں ہLB ~C =T03 P ]ہ :1ں اس ]ے :=ں، l=پ، اوXد اور :=ل 3ے lڑه ]/ ز@=

Wے ان 3ے ا@AB/: Lہ kVP6= ]ہ gB  }°/ت AC/ا�e y1[1ہ q3م ]= وا�^ہ ہے ]ہ C ! g@/[ 4AW=ؤں۔ :1ڈم 0123/

 PC 4 ہےkl ت=l 4`@4 ا�P[ ،P4 ہkl g]e ~{=> ڑےl gB رت :1ں اورP> 4[ 4{و Pے ہBX LB ��: مq[ =[ ¨ا

س ]ے l^� ]ہ= ]ہ ہ=ں ا@l L=ت ا@`4 ہے :1ں د1W= :1ں rB PCہ=رے e[g :1ں Wہ ہPB P اWہPں Wے ]=VP3 4t= اور ا

 4AW ےTF/t 4ٰ اور اس ]ےn=^B ¨ا m01n ںPہ =T03 �[ر PB g]e =[ اد�^B 4[ م ��/وں=rB 4 ہے اس ]ےBPرش ہ=l

6/ درود q3م T�1klے ہ1ں PTF/t PBں ]= }`=ب 4kl :1ں ر]� T03= ہPں m01n ا¨ Z ٰ4n=^Bپ JT[ /6=   :ہ/l=ن 

  و q3م T�1kl= ہے اس ]= }`=ب :1/ے 6=س Wہ1ں ہے۔  درود

وہ :^?ز �1w±F m@/B ہ1ں PC ر}�r اn[^=m1rn ہ1ں، PC ا:� ]ے 1nے  4AW :ہ/4W=l ! :1ڈم 0123/  

 =1o =kVP6 PB ےvJوہ 6ہ ~C LB /�J: ت ]ےP: 4J64ٰ ]ہ اT{ ےkB ےB/[ =@ے اور روkB ےB/[ =o=C P[ ںPBرا

0B 44 ہJBا P[ ²±F /ہ ]1= ہ[ ،P4 ہW=3Z ص=� �v[ 1ےn پ ]ےZ �@=F ہ[ =1o =@=:/t PB ہے =B6ڑ =Wر?o 3ے À1]

Wے t/:=@= ]ہ k6/ اC H/1: 4kl=ن Wہ  PoPnں ]PB P اس 3ے �J: y0d: 4kl/ 3ے o?رW= 6ڑB= ہے Z PBپ 
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 s[ 1ےn ے ]ے�rn 1ے اسn ؤ ]ہ ان ]ےZ /[ �VP6 ے]6ہ PB ہے =Wر?o ہ و��@ �B=3 ا:� ]ے H/1: /oا ،Pn=0W

 Ô@Z �^l  رًاPt ز ]ے=rW ض/t گPn PC ہے ]ہ =@=:/t ےW ٰ4n=^B ¨1= ]ہ اo =@=Tl /[Z s64۔ واo P4 ہW=3Z ح/|

 /0t 4[ �:4 اJ6ا LB ے�rn H/�Z 4 ]ےo�W4 @ہ ]ہ زJ^@ ۔=o ے�=C P3=ن ہZ yre ان ]= @ہ PB 1ںn 43/0 6ڑهnا

  ]/Wے واnے kBے۔ 

  rہ1ے۔ ہ=V =W/[ =1[ 1ںr1ں ہ: �A�: 4[ اب ان m:6/ا L@1ں اprotest   ہ:/T�: ہ1ے اور @ہ=ں=V =W/[

]ے 1nے :1ں Wے ہ4 ]ہ= kB= اور اس ]Fprotest   4kl =W/[ Pہ1/، وز@/ �=رCہ <=}~ Wے ]ہ= ہے ]ہ اس 

 L@ہ اس |/ح ]= ا[ =1o =@د g0{ ہ�e=�=l ہ=ںC ہAB/: 4]ں ]ہ 6ہPہ=V =W/[ /[وا�^ے ]= ذ L@ہ1ے۔ :1ں @ہ=ں ا=V

Bڑا اkvl رتPwlP� ہ=ںC =1o =@د g0{ =[ ےW/[ ¸lوہ=ں ذ P[ ے۔ اس�=C =1[ ¸lذ P[ 1= ]ہ اسo =@د g0{ 1= اورo را=

:1ں PBڑ Pk6ڑ ]/ رہے ہ1ں @= :=ر ده=ڑ ]/ رہے ہ1ں،   kvl /6protestڑے ]PoPn Pں ��ا kB =1n =Jl=۔ Cہ=ں Pn /6گ 

Tl P[ =1W=�1ں ]ہ ا@`ے :ہ�ب @�BP د1W= :1ں PC ا@L :ہ�ب |/@xہ ہBP= ہے ]ہ Zپ 1�Zں، @ہ=ں 3ے V[1ں اور د

 g4 ہ1ں اور ہkl ٹ ]ے ار]=نJr1n6=رUS Embassy  ~C ے ہ1ں۔�Z ےWوا/[ ¶rC ج �/اردادZ ڈے اور  :1ںWپ ڈZ

Xٹ1k=ں nے ]/ ہW 4ہ1ں C=�1ں oے، Z ~Cپ ]ے 6=س 4WPW=� /1h ا3[�ہ ہo P= ہW 4ہ1ں PB ]Z 4�Pپ ]ے �qف ]1= 

 =J6پ اZ ۔=o ے/[letter   qًre ج=�T{ے 3ے اx@/| m:4 6/اkl 1ںrے ہ1ں اور ہ�Z ےJ@ہ د@ g1ں ]ہ ہ�=k[د /[ =C

 L@1ٹ� ]/ اl پ @ہ=ںZ د ہ1ں۔PCP: گPn 4 :ہ�بkl ن :1ں=T`[=6 ،ہے =BZ =W/[draft   �v[ اس 3ے PB ےo �0 د@ںn

PB 16 =م د@ں اور �A¥: L@ا /[ =C پ وہ=ںZ =oPہ ہ@ /Tہl ۔ :1/ا �1=ل ہے ]ہ اس 3ے=oPہ1ں ہWہ ]/@ں۔W ڑPk6 ڑ  

�Z/ :1ں :1ں :�:� B/[ 4kl= ہPں اور اس l=ت A: P[ �:P0{ /6=رl p=د B/[ �16 4kl= ہPں۔ ا}�T=ج   

 =JBاviolent   لP3م }~ رP@ جZ ں ہے۔ :`�[ہ @ہ ہے ]ہP1[ =BPے  �ہW �:P0{ Hر=rہ /oرہ= ہے، ا =C =@=J:US 

Embassy or US Consulate  1ے  6ہ[ےn 4  6/ ان ]4 }�=�� ]ےJBدن 3ے اforce   اور ان ]ے Hد =§npaid 

contents   0ہWP1[ رہ4 ہے Pں ہP1[ y^Td: امPe د@ے۔ qVstate level  4kl 4`[ LB 4klرہ=۔ ا Pہ1ں ہW ج=�T{6/ ا

Wہ1ں ]/ وا@=۔ اس    qlrecord ]/ اJ6= ا}�T=ج   US Consulate or US AmbassadorاW �:P0{ 4[ L]: 4:q3ے 

T/ @ہ ہBP= ]ہ اo/ اس ]ے �B=3 @ہ B=C =1n /[ 4kl= اور Zپ Zج ہ4 د@1k0ے o= ]ہ Zج ]ے l^� ا}�T=ج ]ہ1ں ز@=دہ lہ

  :1ں ]s ��ر ]4B=C Z 4r ہے ]0WP1ہ }�v[ /6 ¸�3 4T:P0 ہP رہ= ہے۔

   m@د g]e Hز=h رے ��ے 3ے=rں، @ہ=ں ہPہ =Tہ=V =W/[ �16 m1`�B ت @ہ ہے ]ہ :1ں �/اج=l H/3دو

/:=e /[ ےn ہ�1 3ےF  �n=3س رP:=W PC LB �1ہF ہr1V�  ہ[ =o ںPہ4 ]ہ =JB1ں </ف ا: /�Z ہ�اء ہ1ں۔F ے[  

  F H/1B 4�=T`o=ن :1ں @ہ دم ہے ]�1F s=ن :1ں
X4 ا]> �r�: L1An X4 ا]> �r�: L1An  

]1rٹy10dB 4  ا@L:1ٹÇJ ہ4oP اس ]ے 1nے ا@Pان ]4 ]=رروا�4 ]ے Pt �^lرًا  ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

r[ ے ہ1ں۔ @ہT@1ٹ4 دr[ ے ہ1ں۔ @ہT1n /[ y10dB 41ٹr[ L@ورت 3ے ا=d: 4[ فqTان اور �=�� }?ب ا�P@1ٹ4 �=�� ا

 L@ا LB م=Fdraft   1=ر ]/]ےBdispatch  ان <=}~۔P@م �=�� ا/T�: 4C 0/@ہ۔F ے۔n /[  

  g1�e gF=ہ �r�: ب=JC:  PC 0/@ہ :1ڈم 0123/۔ :1ڈم @ہFresolution  o 4[ �16 ان :1ںP@�4@ہ=ں 6/ ا 

۔ اس ]4 :1ں اP6 4J6رH 6=رٹ4 ]4 |/ف 3ے اور ہ/ :`[r=ن ]4 |/ف 3ے ان ]= 0F/@ہ ادا ]/B= ہPں ہے،
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ہ/ W ²±Fے اJ6ے ا}`=3=ت اور �X=1ت ! اہ�1r @ہ4kB 4 ]ہ Zج ہ4 اس ]P ا@Pان :1ں B=C =1[ �16=۔ :1ڈم 0123/

:1ں </ف اJB= ]ہV =J=ہPں o= ]ہ  ]P ا�n=ظ ]ے vW=3ے :1ں ڈه=X۔ lڑPwlP� Hرت 1B=lں ]1�o 4ں۔ :1ں اس l=رے

4JA: /6 ہV =WP=ہ1ے۔ ہ1rں ہ/ روز اس ]= :�=ہ/ہ ]/W=  �، ا@L :`[r=ن ]=، ا@m:P: L ]= ہ/ دن }~ رP3ل ہr=را

:W=Jے ]= اqeن ]1= ہے PB ]= دن  �}~ رP3ل   Vofficially=ہ1ے m01n اsC 4kl |/ح ]ہ وW �:P0{ 4�=tے 

 4J61ں اrہcapacity  1ں اr4 :1ں، ہJ6domain   P[ ~3 ے�Pے ہT1ں رہ:peaceful   ہ1ے=V =J]0W /ہ=l ے�Pے ہTرہ

 L@اور اpeaceful protest  ہ ]/@ں^n=�: =[ Ö@ر=B 4J6ا gہ /oہ1ے۔ ا=V =W/[،  m@ے زور 6/ د[ ارP]B 4kA[ ےW gہ

]Wq1k6 P[ �FP[ 4ے ]W �FP[ 4ہ1ں ]l 4[0ہ ہd1rہ ا:4TFZ ،m اور :��A  ]ے l�Cے 3ے د@Wq1k6 P[ mے 

 4AW رے=rپ ہZ ،1ںk0@د P[ m@�Fے را�=�]� رے=rپ ہZ 4۔[�  m@ے زور 6/ اس د[ ارP]B ےW ںPہW1ں  اk0@د P[

  ]4 ا�e=F و AB[W Ò1ہ1ں ]4۔ اس د@m ]4 ا�A�: �e=F، ا:m اور 4TFZ ]ے ذر@^ے ]4�o 4۔ 

:[P� PC =@ Lت ]= :�=ہ/ہ اس 3ے lڑه ]/ ]1= ہT03 P= ہے ]ہ double standards  PC! :1ڈم 0123/

اJ6ے Zپ ]P 23/ 6=ور ]ہ4T ہے، PC اJ6ے Zپ ]P اس د4Tk�r3 ×l=� /6 =1W ہے، وہ اC 4J6=ر}�1 ]= :�=ہ/ہ 

]/Bے ہ�Pے ا1CPt 4J6ں e/اق :1ں PB اB=ر T03ے ہ1ں، اT`W= t=ن :1ں اB=ر T03ے ہ1ں، 1A1n= :1ں اB=ر T03ے ہ1ں، 

 peacefulاس  P ]�1/ ]/دار P1[ LBں Wہ1ں 6ہT03 =vJے۔] �:w/ :1ں اB=ر T03ے ہ1ں m01n ا@T`o L=خ رP3ل 

protest   gہ g[ از g[ PB ےo ںPڑے ہk[ ن=r]`: م=rB g1ں ہ: /d{ مP@ ~C ہ[ =oPہ @ہ ہ��=t =[ ۔ اس=oPہ ہ��=t =1[ =[

 gے ]ہ ہo 1ںVP3 ے دل 3ےJ6ے اW ،م ]4 |/حP� ہ�ب: L@ے اW gے ہWPن ہPT3 L@4 ر@=�3 ]ے ا:q3ا L@ا

3ے ہrB g=م :`[r=ن اPW=C 4J6ں 3ے  �3ے :��A ]= ا�ہ=ر ]1= اور g@/[ 4AW  �3ے اJ6ے رP3ل  ]4 }�1¥1

@ہ ]`W=Tl P[ 4ے ]4 ©/ورت Wہ1ں، ہW gے ]1= ]1= اور اس ]4 ا<y ©/ورت @ہ  ۔4kl ز@=دہ :�B/[ �Aے ہ1ں

ہ1ں، PC ہd1rہ  ]P د@Tk0ے  diplomacyہے ]ہ PC ا@Pان ا��Tار :1ں 1lٹkے ہr=رے }r0/ان ہ1ں، PC ہd1rہ 

 PC ،ے ہ1ںTk0@د P[ ت=x]^B 4Bُصمٌّ بُْكٌم ُعْميٌ  �3=ر   PC ے ہ1ں اورTk0@ہ دW ،ے ہ1ںTJ3 ہW PC ،0ے ہ1ںV Pہ

 P[ ان g1ں، ہ�=vJ16 =م 6ہ =J6ا LB ان gہ/ے ہ1ں۔ ہl ے§WPoforce ر=r�1 د@ں۔ 16 =م ے]/@ں ]ہ وہ ہrاہ P[  sC

/| sC ،4�o 4[ ت=l 4[ Ln=r: 4:q3ح |/ح اOIC   gہ P[ sC ?1V 4`@4 ]ہ @ہ ا�o 4[ ت=l 4[condemn  

 P[ اس gں ]ہ ہPہ =Tر @ہ ]ہ=l ر=l ے ہ1ں اور :1ںB/[condemn   ہ@ PC 1ںk0@د P[ ںPoPn پ انZ m01n ے ہ1ںB/[

riots or violence /0123 اس ]= ! ]/ رہے ہ4۔ :1ڈم P[ پZ 1ں: /oاrationale   PC ؤں،  @ہ=Tldifferentiation  ،ہے

 4[ yxe اور cde ہ@differentiation  P[ yxe ہے۔rationale   P[ cde ہ1ے اور=Vrationale  ہ1ے۔=V ہ1ںW  

]/B= ہPں   �Zpropose/ :1ں :1ں </ف اJB= ]ہV =J=ہPں o= ]ہ P�lر @�BP وز@/اg�e :1ں ! :1ڈم 0123/  

issue   /6ے }=:P1[ yں Wہ ہPں m01n اس 6/ ہ1ں، �Pاہ @ہ ]4JT ہ4 اہitems   PCorder of the day [ �1r]ہ @ہ 

، :1/ے W?د@L @= اس P6ر�BP@ H 6=رJr1nٹ ]ے W?د@L ان ]4 اہ�1r وہ Wہ1ں ہے۔ ہr=را ہ/ دن }~ رP3ل 

]/B= ہPں ]ہ Zپ   proposeاس @�BP 6=رJr1nٹ 6[1ٹ�=رم 3ے، :1ں    symbolicallyہے m01n ہr=را �rnہ }~ رP3ل 

]/@ں اور ہrB g=م ار]=ن @�BP 6=رJr1nٹ @ہ eہ� ]/@ں ]ہ Zج ]= دن sC |/ح   order of the day   P[suspendاس 

]ے m01n �B=3 ا@l ?1V Lہ� ز@=دہ اہy:={ 4[ �1r ہے ]ہ ہPn ~3 gگ اس l=ت  o 4kl?ار@ں m01n }~ رP3ل 

 P3ل 3ے :��A ]ے l�Cے ]ے ��B ان ]P ا@L 16 =م د@ں اور اJ6ے ر ]= e 4klہ� ]/@ں ]ہ ہg اJ6ے رP3ل 



20 
 

 =[ ?1V 3~ اس gدن ہے، ہ �[/l=l ہ�l 4و@`ے ہ PC دن ہے =[ pر=Arnا Ô^rC جZ ا�ہ=ر ]/@ں۔ =[ �A�: 3ے

3ے �1xeت اور :�B/[ �Aے ہ�Pے دو ر]^� rW=ز 4kl y�W ادا ]/@ں۔  �e 4klہ� ]/@ں ]ہ Zج ہg اJ6ے رP3ل 

  0F/@ہ۔ 

  ، �=�� }?ب ا�qTف۔AB/@? <=دق :/4CH  ::1ڈم ڈ6ٹ4 0123/  

 Mr. Tabraiz Sadiq Mari: Madam Speaker, I would like to agree with what the Prime Minister 

has said. 

 4klے اW پZ 1`= ]ہCpropose   L@1= ہے ]ہ ا[Committee form   1ں: PB ے�=C 4[request   =o وں/[

honourable Prime Minister  3ے ]ہ ~{=>as soon as we get over with this session   ٹےJko دهےZ 4klا PB

1B=ر ]/ C =1n=�ے اور اس ]Z Pج ہ1n /[draft   4ے C=�1ں اور دو JkoٹPں ]ے ا�Wر  members select]ے ا�Wر ہ4 

]ہ ہZ gج اس ا@l L=ت �1klI would also like to thank all the members of the Youth Parliament  /6 د@= C=�ے۔ 

 and Iس l=ت 6/ ہr=را :c�T ہX =WPز:kB 4kl 4= اور :1/ے �1=ل :1ں ہr=را t/ض c�T: =kB 4kl ہ�Pے ہ1ں اور ا

am proud to be a part of this Youth Parliament.   

 Madam Deputy Speaker: As a mark of respect, as a mark of protest, this order of the day will 

be entertained tomorrow. 

ہ1ں وہ اJ6ے :x/رہ و�� 6/ ہPں 4o۔ 3~ ]=م ]1ے C=�1ں   meetingsن ]4 ]=رروا�4 ]ے 4kl PC �^l اس ا@Pا

اور ا@Pان ]4 ]=رروا�y[ 4 3=ڑهے �l PWے LB ]ے 1nے :4B=C 4[ HPT] ہے۔ اq`nم  oThis is no holidyے۔ 

  g01]e۔

(The House was then adjourned to meet again tomorrow, Friday, the 22nd September, 2012 at 9:30 P.M.) 


