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تخليقی خالصہ

لوگوں نے ہمیشہ سچ کو توڑ مروڑ دیا ہے، یا صرف 
جھوٹ بوال ہے، تاکہ جو چاہیں حاصل کریں (یا دنیا کو 
تبدیل کریں)۔ لیکن اب ہمارے پاس پہلے سے کہیں زیادہ 
تیزی سے اور وسیع تر معلومات کو شیئر کرنے کی اہلیت 
ہے۔ یہ صرف چند ذرائع ابالغ یا حکومتی ذرائع ہوتے تھے 

جو عوامی سوچوں کو شکل دے سکتے تھے، لیکن اب 
ہر ایک ایسا کرسکتا ہے۔

اب وقت آگیا ہے کہ دنیا ٢٠٢٠ کے وژن کے ساتھ دیکھے، 

تو ہم اس کے بارے ميں کيا کر سکتے ہيں؟

جعلی خبریں محسوس توایسے ہوتا ہے کہ صرف حالیہ 
دور میں ہی مشہور ہوئی ہیں جوایک ایسے سیاستدان 

کے انتخاب کے بعد جس کا نام بھی نہیں لینا چاہیئے، 
لیکن افواہوں اور غلط فہمیوں کو عام کرنے کا رواج 

چھپی ہوئی بات کی طرح ہی پرانا ہے۔

اور میڈیا یا حکومت کے برعکس، ہم جس پوسٹ کو 
پوسٹ کرتے ہیں اس میں ہم میں سے کسی کو بھی 
جوابدہ نہیں ٹھہرایا جاتا ہے۔ چونکہ جھوٹ پوسٹ 

کرنے پر ہمارے پاس تھوڑے سے قوانین یا جرمانے ڈالے 
جاسکتے ہیں ، لہذا عوامی شعبے میں ذمہ داری سے کام 

کرنے کی کوئی ترغیب نہیں ہے۔ پہلے پسند (یا ووٹ) 
حاصل کریں ، بعد میں نتائج کے بارے میں فکر کریں - 
اور جب ہم آزاد دنیا کے رہنما باقاعدگی سے ٹویٹ کرتے 
ہیں اور بغیر کسی نتیجے کے بے بنیاد جھوٹے الفاظ کہتے 

ہیں تو ہمیں کیوں فکر کرنا چاہئے؟ 

ہم جعلی خبروں کو نہیں روک سکتے، لیکن ہم لوگوں کو 
 سچائی سے آگاہ کرنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں۔

ڈیجیٹل (سماجی) میڈیا کے تقاضوں کا تقاضا۔ روایتی 
ذرائع ابالغ کے برخالف ، فیس بک اور گوگل جیسے پلیٹ 

فارم پر سیاسی اشتہارات، یا واقعی میں شائع کردہ 
کوئی بھی مواد چیک کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اس کا 

مطلب یہ ہے کہ سیاستدان بغیر کسی نتیجے کے جھوٹ 
بول سکتے ہیں۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ٹویٹر نے 

سیاسی اشتہاروں کی پوسٹنگ بند کردی ہے، لیکن فیس 
بک اور گوگل نے انکار کردیا ہے۔ یہ بدلنا چاہئے۔

واضح اور صحیح۔ یہ حقائق کی جانچ پڑتال کا وقت ہے، 
جعلی خبروں کا نہیں۔

چیک کریں کہ پوسٹ، دلیل یا ذریعہ کس نے بنایا ہے۔ کیا 
وہ ایک بوٹ ہیں؟ کیا وہ قابل اعتبار ہیں؟ انہوں نے اور 

کیا پوسٹس بنائیں ہیں؟
کسی قابل اعتماد ’سرکاری‘ وسیلہ سے حقائق کی 

جانچ کریں، جیسے۔ سرکاری ایجنسی یا کوئی بھی جو 
باقاعدہ ہے یا قانونی طور پر ضروری ہے کہ وہ سچ کہے۔

ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تاریکی پر روشنی ڈالنے 
والے حقائق، اعداد و شمار اور ذرائع سے جعلی خبروں 

کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دیں۔
مزید یہ کہ ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ اور سوشل 

میڈیا کے مزید ضابطے کے اپنی آواز بلند کریں۔ اگر انٹرنیٹ 
پر غلط معلومات پوسٹ کرنا غیر قانونی بنا دیا جائے تو 

، نقلی خبروں کو پھیلنے سے پہلے ہی روکا جاسکتا ہے۔

کيسے؟
ذرائع کو چیک کریں۔ اگر کوئی ذریعہ ہے تو، معلوم 

کریں کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ذریعہ نہیں 
ہے تو پوچھیں کہ وہاں کیوں نہیں ہے۔
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