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The Youth Parliament of Pakistan met in the Margala Hotel, 

Islamabad, on 19th September, 2008 at fifty minutes past nine in the 

morning with Mr. Speaker (Mr. Wazir Ahmed Jogezai) in the Chair.   

 

…………………. 

(Recitation from the Holy Quran) 

………………… 

 

 Mr. Aurangzeb Marri: Point of Order, Mr. Speaker.  

 تو اس طريقے سے نہيں point of order۔ نہيں، نہيں،  جی:جناب سپيکر

 ليتے ہيں۔    presenceد لوں گا اور اس کے بعpoint of orderہوگا۔ ايک 

 

 Mr. Aurangzeb Marri: Honourable Speaker, I seek your 

ruling on the following:- 

I stand here today sadly disillusioned by the government that it 

has gone back on his words and by the secretariat that openly 

professes its leaning towards the blue party. I stand here today when 

the honourable Prime Minister has gone back on his words with us to 

give us the Chairpersonship of Standing Committees of our choosing.  

 Mr. Speaker: O.K. you will take your grievances later. This 

is not point or order. Thank you. No, this is no point of order. The 

Cabinet has not yet even taken its oath after that when the Cabinet 

takes oath and the next day, you have your grievances. Right now 

there is no ground for your grievances. O.K. sit down we will take it 

later on. We have an oath to three honourable members those who 

were unable to take their oaths. 

آپ اپنا اوته لے ليں۔ kindly وہ۔انہيں لياوته  کل  ممبر صاحبان جنہوں نےتين ہے کوئی 

 کے پاس ہے اوته کی کاپی۔ 
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Honourable Members: Yes sir.  

 

(Three Members have taken their Oath) 

 

 Mr. Speaker: Now, the second item is oath to the Cabinet. 

Mr. Prime Minister your Cabinet is going to take oath.  

 

(Five Cabinet Members have taken their Oath) 

 

 Mr. Speaker: Honourable Prime Minister sahib, would you 

kindly introduce your Cabinet with their portfolios.   

 

جناب سپيکر، ہمارے انفارميشن منسٹر : ) وزير اعظم ( احمد علی بابرجناب

 وته ليں گے۔باقی پانچ نے ابهی اوته ليا ہے۔وہ بعد ميں اپر ہيں۔ sick leave   وہجو ہيں

 کے منسٹر ہيں مسٹر ثمير انور بٹ Foreign Affairs and Defenceہمارے ہاں 

 کے منسٹر ہيں Law, Parliamentary Affairs and Human Rightsصاحب، 

 کے منسٹر ہيں  Culture Sports and Youth Affairs محمد رفيق وسان صاحب، 

ضمير  کے منسٹر ہيں  Education, Health and Environmentب،مدثر حبيب صاح

کی منسٹر Finance, Planning Affairs and Economicsاحمد ملک صاحب اور 

 ہيں ام عمارہ حکمت صاحبہ۔ 

 

 Mr. Speaker: That is their’s portfolios.  

 

 جی۔: ) وزير اعظم ( احمد علی بابرجناب 

 

 Mr. Speaker: O.K. Thank you. We have yet to have an 

expression to your Cabinet. Before we proceed on to the Agenda the 
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panel of the Presiding Officers, in case, I am not here or the Deputy 

Speaker is not here then we have panel of Chairmen, Mr. Waqar 

Nayyar, Miss Maria Ishaq, Gul Bano and Syed Mohsin Raza. Now, in 

the regular Agenda Calling Attention Notice, Mr. Auragzeb Marri 

sahib.  

 

 Mr. Aurangzeb Marri: Mr. Speaker, Sir, on a point of 

order, I would like to speak on something before the proceedings 

begin because this is very important for our whole party sir.  

 

 Mr. Speaker: O.K. let us see.  

 

 Mr. Aurangzeb Marri: Honourable Speaker, I seek your 

ruling on the following:- 

I stand here today sadly disillusioned by Government that it has 

gone back on his word Mr. Speaker and by Secretariat that openly 

professes its leaning towards the blue party. I stand here today when 

the honourable Prime Minister has gone back on his commitment 

made with us to give us the Chairpersonship of Standing Committee 

of our choosing and when those who should rise to non-partisan 

confessed to the sin of partiality. A partiality that the honourable 

Deputy Speaker is witness too. I stand I stand Mr. Speaker, because I 

believe in you, I believe in you as the custodian of this august House 

as the protector of the rights of the minority. Standing Committee is a 

source of accountability through Government all over the world and 

important Committees including the Public Accounts Committee the 

most important of them all. I chaired by Opposition members. When 

the Prime Minister promised to give us Chairpersonship of the 

Committees of our choice we believe them perhaps that was our 
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mistake. We should have known better. Perhaps they need 

Chairpersonship a lot more they we do, perhaps they don’t want any 

Opposition on accountability why else, the representatives of the 

Secretariat, side with them and citing ideological commonalities but 

let it be known Mr. Speaker, that this Government is pushing us to the 

wall. That we the minority are being trampled over or rights ignored. 

At the time when the Prime Minister has not choose to on his words, 

we beseech you sir, to do that he honours his commitment or all 

Standing Committees can be chaired by the Government and the 

Opposition which is obviously neither needed nor wanted can be 

retired Mr. Speaker.  

 

 )اس موقع پر اراکين نے ڈيسک بجائے(

 

 Mr. Speaker: Thank you. Yes, Prime Minister.  

 

مجهے افسوس سے کہنا ! جناب سپيکر: )وزير اعظم ( احمد علی بابرجناب  

بلکہ انہوں ئی جا رہی ہے  پهيالdisinformationپڑ رہا ہے کہ نہ صرف ايوان ميں 

سے آگاہ نہيں کيا اور نہ ہی ان کو قانون کے نے اپنی پارٹی کو بهی صحيح صورتحال 

ں کروں گا تهوڑی قانون کی بات نہي  toitoi  speech بارے ميں بتايا ہے۔ ميں يہاں پر

 ہے کہ وہ اپوزيشن کو کونسی jurisdiction کی Prime Ministerکر دوں کہ يہ 

Standing Committee  کی chairپنی پارٹی ديتا ہے۔ اس معاملہ کے اوپر انہوں نے ا

کو اندهيرے ميں رکها ہے اور ان کو صحيح بات نہيں بتائی۔ يہاں پر ميں ايک اور بات 

 کی Finance کی بات ہے کہ جو  accountabilityکا بهی اضافہ کردوں کہ انہوں نے 

chair ہوتی ہے وہ اپوزيشن کے پاس ہوتی ہے تو وہ Chair ان کے پاس ہے اور اس

 آپ ہوتی ہےimportant جو سب سے Chair کی Informationکے بعد 

 انہوں نے Chair کے اندر وہ بهی ہم نے اپوزيشن کو دی ہے۔ وہ accountabilityکے

 check اور accountabilityنہيں مانگی تهی ليکن پهر بهی ہم نے ان کو دی ہے تاکہ 

and balance کا نظام برقرار رہے۔ According to Law يہ Prime Minister 
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 ديے ہيں تاکہ Chairsليکن ہم نے پهر بهی ان کو وہ  ہے jurisdictionکی

accountability کا نظام اس ايوان ميں برقرار رہے۔ بہت شکريہ۔  

 

  جی جناب۔:جناب سپيکر 

 

ميں مانتا ہوں کہ انہوں نے !  جناب سيپکر صاحب:جناب اورنگزيب مری

 Committee نے توے۔ ميںہميں دی ہيں ليکن فنانس کی تو ميں نے بات کی نہيں ہ

Public Accounts کی بات کی ہے۔ And that is one of the most important 

Committees as honourable Speaker sahib,ميں !  آپ کو پتا ہوگا۔ جناب سپيکر

يہ نہيں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہميں جو ديے ہيں وہ غلط ہيں ليکن جناب سپيکر جس 

 کيا گيا تها ايک کميٹی کے سامنے اور commitجس پر ہميں ی تهی پر ہماری بات ہوئ

 تهی اس کے witness کرنا چاہوں گا کيونکہ وہ call onميں ڈپٹی سپيکر صاحبہ کو 

 Standing کے ساته يہ ہوا تها کہ ہميں ہماری مرضی کی consentاوپر۔ ان کی 

Committees دی جائے گی۔  

 

اس پارليمنٹ ميں  تو بات يہ ہے کہ ہمارے بات صحيح ہے۔ ايک:جناب سپيکر

  ہے ہی نہيں۔ Public Accounts Committeeاور اس گورنمنٹ کے پاس 

 

  وہ ميں ايک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔:جناب اورنگزيب مری

 

، مثال آپ کو وہی دينا چاہيے تها جو آپ کے پاس ہے۔ جو  نہيں:جناب سپيکر

ہے ہی نہيں۔ تو Public Accounts Committeeآپ کو مل گئی ہے وہ مل گئی ہے۔ 

 وہ آپ کو کيسے ملے گی۔ 

 

ہم وہ مانگ نہيں رہے ہيں۔ ميں نے !  جناب سپيکر:جناب اورنگزيب مری

  صرف يہاں پر ايک مثال ديا۔ 
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 تو بہرحال آپ کو جو مل گئی ہے وہ مل گئ ہے۔ باقی اس کے :جناب سپيکر

 بعد انشاءاهللا گورنمنٹ چلے گی۔ 

They will be very considerate to you.  

 

 )اس موقع پر اراکين نے ڈيسک بجا ديے(

 

Mr. Muhammad Essam Rehmani (Opposition Leader: 

Mr. Speaker, this is absolutely very unethical of the Prime Minister. 

He is not being unethical but he is also disagreeing with his speech 

that he did yesterday and to the part when he says that I have not 

noticed the particular thing. 

 

Mr. Speaker: I don’t like to defend the Cabinet or the Prime 

Minister but it is too early for levelling an allegation of this nature. 

Thank you, honourable Rehmani sahib. Yes please.  

 

کہ اس ايوان ميں جب ايک چهوٹی سی گزارش ہے !  جناب:جناب نياز محمد

کل ہم آئے اور ہم سب نے وزير اعظم صاحب کو ان کے عہدے کی مبارکباد دی تو ہم 

نے ساته ہی ايک اميد کا اظہار کيا تها کہ ہم اکهٹے مل کر چليں۔ ہم ايک دوسرے کو 

accommodate  کريں اور ايک constructive manner  کے ساته اس پارليمنٹ کو

آگے لے کر جائيں۔ ہماری يہ خواہش تهی اور کل تک وزير اعظم صاحب کا جو بيان تها 

 2 ميں سے  6وہ بهی اسی کے ساته ساته تها۔ کل ہمارے ساته وعدہ کيا گيا تها کہ

کی مرضی کی۔ اس ميں ہم Oppositionکو دی جائيں گی Oppositionچيئرمين شپس 

 ہے اور يہ ان discretionتراض نہيں ہے۔ يہ بالکل وزيراعظم صاحب کی لوگوں کو اع

  ہے ليکن ہمارے نزديک زبان کی ايک اہميت ہے۔ rightکا 

 

 )اس موقع پر اراکين نے ڈيسک بجا ديے(
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ہم يہاں پر سيٹوں کی اللچ ميں ہم يہاں پر پارٹی بازی مچانے يا ! جناب سپيکر

ٹوں کی اللچ ہوتی تو ہم لوگ يہاں پر بہت اگر ہميں سينہيں آئے ہوئے ہيں۔ 

different انداز سےbehave ہم لوگ ايسی لئے يہ کہہ رہے ہيں کہ ہميں کررہے ہوتے۔

ہم ،ہم ايک پارٹی ہيں اور نہ اپنی پارٹی کو بچانے کے لئے يہ سيٹيں چاہييں۔ ہم متحد ہيں

 ايک نظريے پر ہيں۔ 

 

 )اس موقع پر اراکين نے ڈيسک بجا ديے(

 

۔ ہم نے ايک کن ہماری آپ سے گزارش صرف يہ ہے کہ ايوان کی ابتداء ہےلي

اور اپنی باتوں پر قائم نہيں  ساته چلنا ہے۔ اگر پہلے دن سے ہی ہم اپنے وعدوں پر سال

ہم اس چيز پر نہيں چليں گے۔ ايک رہيں گے جس کی ڈپٹی سپيکر صاحبہ گواہ ہيں۔ اگر 

 ہم کہيں نہيں پہنچ سکتے۔ ہم آگے کس طرح اصول پر نہيں چليں گے۔ تو جناب سپيکر

 کام کريں گے۔ يہ تو ابتداء ہے۔ 

 

  نہيں، انشاء اهللا آپ آگے بڑهيں گے۔ :جناب سپيکر

 

يہ جو ! جناب سپيکر: )قائد حزب اختالف ( محمد عصام رحمانیجناب 

Prime Minister نے ہمارے ساته کيا ہے۔ اس پر ايک قطعہ مجهے ياد آ رہا ہے۔ ايک

 ر نے فرمايا ہے۔ شاع

 جرم سقراط سے ہٹ کر نہ سزا دو ہم کو

 زہر رکها ہے تو يہی آب بقا دو ہم کو

 ہم حقيقت ہيں تو تسليم نہ کرنے کا سبب

 ہاں اگر حرف غلط ہے تو مٹا دو ہم کو

 

ہی کرنا تها اور اگر آپ نے وہی repeatاگر آپ نے ہسٹری کو ! ديکهيں جناب

 Youthسالوں سے کرتی آ رہی ہے تو 60يمان کام کرنے ہيں جوکہ ہماری پارل

Parliamentآپ نے اپنی ؟بنانے کا مقصد کيا تها words کوback out کرکے آپ نے

تاريخ کر ديا۔ ہم تو يہاں پر ايک نئی تاريخ رقم کرنے آئے تهے۔ repeatہسٹری کو 

ريقہ طconventionalدہرانے ہم نہيں آئے ہيں۔ اگر ہم نے تاريخ دہرانی تهی تو وہی 
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adopt ٹهيک ہے، ميں اپنی  کريں۔efforts کروں، کل ميرا پوتا آ کرMNA بن جائے گا۔

dynastic politics کو ميںfollow up کروں۔ ايک اور بات يہ ہے کہ ابهی تک تو

 نہيں ملنا ہے کچه انڈايجيساکہ بالل صاحب نے کہا ہے کہ کوئی  ہی نہيں جاڈايجنکوئی 

 ہے تو کل کو يہ کيا کريں گے۔  maneuvering اگر اتنی ابهی سےبهی نہيں ملنا ہے۔ 

 

Mr. Speaker: Let us first here the Government point of view.    

اصل ميں ہمارے اپوزيشن کے اراکين ايک !  جناب سپيکر:وزيريک معزز ا 

رہی ہے dictatorshipرہے ہيں۔ پاکستان ميں underکے dictatorshipعرصے سے 

ايک Prime Minister جمہوری روايات کا ابهی تک علم نہيں ہے۔ ہمارے تو انہيں

mandate لے کر آئے ہيں۔ انہيں چاہيے کہ اسmandate کا احترام کريں۔ ہم نے ان سے

لے کر آئے ہيں۔ جو دو mandateمال ہے۔ يہ mandateووٹ نہيں مانگا تها يہ ہميں 

 Primeن کو چاہيے کہ آپ کميٹياں ہم نے انہيں دی ہيں اور اچهی دی ہيں۔ ا

Minister ہيں۔ آپMinister ہيں۔ ہم آپ کے لوگ ہيں کوئی چور دروازوں سے نہيں

کهينچنا کريں۔ آپ نے ٹانگيں supportبجائے اس کے کہ آپ ہمارے لوگوں کو آئے ہيں۔ 

کی گاڑيوں پر کوئی آپ ايسا کرنے سے شروع کردی۔ آپ روايتی اپوزيشن بن گئے۔ 

 Primeہيں اور آپ Minister  ہی آپ بلکہنہيں ہيںMinister۔ ہم گاے جهنڈا نہيں لگ

Minister ہيں۔ ہم آپ کے ساته ہيں۔ آپ کوئی بهیissue الئيں گے۔ ہم اس کی مخالفت

کو ديکهيں گے کہ وہ پاکستان کے مفاد ميں ہے يا نہيں ہے۔ issueنہيں کريں گے۔ ہم اس 

گاڑيوں پر کوئی جهنڈا لگے گا۔ تو ميں آپ نہ آپ کی تو لہذا آپ ان چکروں ميں نہ پڑيں۔ 

کرتا ہوں کہ اس ايوان کو ايک جمہوری انداز سے چلنے ديا جائے۔ آپ requestسے 

 کی بڑی مہربانی ہوگی۔ 

 

  رحمانی صاحب۔:جناب سپيکر 

 

يہ بہت اچهی اچهی باتيں کر رہے ! جناب سپيکر :جناب محمد عصام رحمانی 

چالنا اگر انہوں نے اس ايوان as a Government کہ ہيں ليکن ان کو پتہ ہونا چاہيے

  نہيں کر سکتے۔ sidelineکو rights of minoritiesتوہے

 

 )اس موقع پر ڈيسک بجائے گئے(
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لے ليں کہ جب انہوں نے کل hold يہ پهر اس چيز کا as a Governmentا تو ي

يا يہ کہہ ديں کہ يہ  ميٹنگ کی اور ڈپٹی سپيکر کی موجودگی ميں يہ بات ہوئی تو پهر تو

 کہ جو انہوں نے زبان دی تهی  اور يا پهر اس بات کو مان ليںقرآن و حديث نہيں ہے

کا يہ عالم credibilityاگر شروع ميں کو آگے چال ليں۔ Houseاسی کے حوالے سے يہ 

ہے تو پهر آگے اس کا کيا بنے گا؟ اس ميں شکوک و شبہات ہيں۔ اگر انہوں نے ہميں 

Standing Committees اگر کی چيئرمين شپ دينی ہے تو يہ ضرور اس طرح کريں

 کا  کردار ادا کرينے کے لئے متحد ہيں۔full fledge Oppositionنہيں دينی ہے تو ہم 

 

Mr. Speaker: You have every right to behave like an 

Opposition.  

  ہے۔point of orderجی آپ کا

 

آج کا دن نہ صرف ہمارے لئے، اس ايوان کے ! جناب سپيکر :ايک معزز رکن 

کے blue partyلئے، ہماری پوری جمہوريت کے لئےاور خاص طور پر ہمارے 

 کے لئے بہت ہی شرم ناک ہے۔ ideas کے liberalismدوستوں کے 

 

 )اس موقع پر ڈيسک بجائے گئے(

 

ول کهل ا پں کعووتعاون کے بلند و باغ دsupportedر ان کی روشن خيالی، برداشت او

 کی fair-playبرابری کا، برداشت کااور کل تک جو لوگ اس فلور کے اوپر چکا ہے۔ 

 دے رہے تهے آج وہی لوگ وعدہ خالفی کے ظيقين دہانياں کرا رہے تهے اور وع

قائد ايوان صاحب ہمارے لئے بے شک قابل احترام ہيں ! مرتکب ہوئے ہيں۔ جناب سپيکر

الفياں اور وعدہ کرنے کے بعد مکر جانا اور اس ليکن ان کی اس طرح کی وعدہ خ

پر بلکہ ان کی پارٹی کی credibilityطرح کے طريقہ کار اختيار کرنا نہ صرف ان کی 

جمہوری سوچ کے اوپر بهی ايک دهبہ ہے۔ جيساکہ ميرے محترم منسٹر نے عرض کيا 

و شايد ان جمہوری عمل ميں داخل ہو رہے ہيں تکے بعد dictatorshipسال کے 8کہ ہم 

سالوں نے ان کے جمہوری سوچ کے اوپر بهی تالے عائد کر ديے ہيں جو ان کو 8

 اصول سے۔۔۔۔۔۔
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 )اس موقع پر ڈيسک بجائے گئے(

 

ہم لوگ ! اصولی سياست سے منحرف ہونے پر مجبور کر رہے ہيں۔ جناب سپيکراور 

 کوئی عہدہ کسی کرسی کے بهوکے نہيں ہيں، کسی عہدے کے بهوکے نہيں ہيں۔ ہميں نہ

 چاہيے اور نہ کرسی چاہيے۔ 

We are standing on a ground on the basis of principle and principle 

only.  

اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ايک Cabinetاور ان کی Prime Minister sahibاگر آج 

Standing Committee کی چيئرپرسن، ايک چهوٹے سے عہدے پر اپنے وعدے سے

 ہے کہ جب اس ايوان کے سامنے اس سے بهی  guaranteeتے ہيں تو باقی کيا مکر سک

 يہ اپنی بات سے نہيں مکريں گے۔ بڑے اور گهبير مسائل سامنے آئيں گے تو 

 

 )اس موقع پر ڈيسک بجائے گئے(

 

ميں موجود تها اور meetingsميں تمام !  جناب سپيکر:ايک معزز وزير

 کے پاس آئے اور انہوں نے يہ Prime Ministerرے اپوزيشن کے جو ليڈر ہيں وہ ہما

کہا تها کہ ميری پارٹی ٹوٹ رہی ہے ميری مدد کرو اور يہ صرف ايک تجويز تهی۔ يہ 

اور کيا put forwardتها اس کو ideaکميٹياں دينے کی تجويز تهی۔ ہم لوگوں نے ايک 

ی يں دہن commitmentنے Prime Ministerہوئی ليکن ايسی کوئی debateاس پر 

سے بڑه کر دی ہيں۔ ايک commitmentجو دو کميٹياں انہوں نے دی ہيں يہ اس تهی۔ 

کے پہلے سيشن ميں اس قسم it is very unfortunateاور بات ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ 

يہ ميں بہت صاف صاف طريقے سے کہنا  کئے جا رہے ہيں۔ personal attackکے 

کر full supportکو  Cabinet of Blue party Prime Ministerچاہتا ہوں کہ تمام 

 respectکو mandateاس سارے ابهی بهی ان کے پاس ہے۔ majorityرہی ہے اور 

 .Thank you very muchی جائے۔ د

 

بہت point of ordersنہيں، .Now let’s get over this one  :جناب سپيکر 

ک جمہوريت کا تعلق ہے، يہی دے رہا ہوں۔ جہاں تrulingميں آپ کو ہو گئے ہيں۔ 
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کريں، opposeکريں گے، اپوزيشن کا حق ہے۔ آپ demandاحساس ہے اور آپ 

constructive opposition کريں۔Government کی اپنی مجبورياں ہوتی ہيں۔ اول تو

ذکر کيا۔ نہيں ہے۔ دو کميٹياں ميں اکاؤنٹ کميٹی ہے ہی نہيں، جس کا آپ نے Houseاس 

ميں سمجهتا ہوں کہ ايک دو باتيں آپ کو يہاں پر نہيں کرنی چاہيے اور آپ کو ملی ہيں۔ 

اور دوسرا witnessبهی کريں گے۔ ايک ڈپٹی سپيکر کا expungeوہ ہم يہاں 

نہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور نہ وہ کرنا۔ سيکرٹريٹ کبهی بهی involveسيکرٹريٹ کو 

نہ involveرٹريٹ کو آپ اس لئے سيککی ہوتی ہے۔ Houseاپوزيشن کی ہوتی ہے، وہ 

کے طور پر witnessآپ  ہی سپيکر کو  نہ کريں گے اورmalignکريں، نہ اس کو 

استعمال کريں گے۔ آپ اپنی باتيں کريں اور کرتے رہيں ليکن حکومت کی اپنی مجبوری 

وہ کرنا چاہيے، اپوزيشن ہيں جو discretionکی اپنی Prime Ministerہوتی ہے اور 

 اب ميرے خيال ميں اسی پر چهوڑ ديں۔کو pointکرتے رہيں گے۔ اس کا حق ہے وہ آپ 

 منسٹر صاحب کا اوته لے رہے ہيں۔ چلو آپ پڑه ليں۔ ہم ايک نئے

 

(A Cabinet Member has taken his Oath) 

 

 Calling Attentionآپ کا ايک !  اورنگزيب مری صاحب:جناب سپيکر

Noticeہے۔ 

 

سے پہلے Calling Attentionميرے ! رجناب سپيک :جناب اورنگزيب مری 

معزز اوپوزيشن ليڈر کچه بولنا چاہتے ہيں، اگر ان کی يہ آخری ميں چاہوں گا کہ ہمارے 

 بات آپ سن ليں۔ 

 

 سنائيں۔ !  جی رحمانی صاحب:جناب سپيکر 

 

 Mr. Mohammad Essam Rehmani: Sir, I believe the 

remarks that were made by the Secretariat were bending towards the 

Blue party.  

 Standingاگر آپ لوگوں کو اتنا ہی  ڈر ہے ہمارے ميرے حساب سے 

Committee کےChairکرنے کا جو منسٹری سے ہم لوگ کہہ رہے ہيں۔ تو 
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 We might as well become a part of the full-fledged Opposition and 

they can have all the Standing Committees with them. 

 

کل رولنگ دے دی ہے۔ اس کے بعد يہ بات اس پر  ميں نے :جناب سپيکر 

 جی اورنگزيب مری صاحب۔۔ يں گےکر

 ہے۔Calling Attention Notice امير! جناب سپيکر: جناب اورنگزيب مری 

 As Mr. Speaker, you are aware of the discrimination and brutality 

that has been shown in Balochistan, women have been buried alive. 

We want to call attention of the House to this incident. The 

Government should put a deep investigation in a proactive and 

satisfactory manner. So, that these issues are dealt with properly and 

these things do not occur again within the four provinces of our 

country. And I would like some one from the Government to be held 

accountable or to speak on this matter as it is a very important matter 

that is why I have called the attention of the House. Thank you Mr. 

Speaker.  

 

 ، جی:جناب سپيکر 

 Mr. Prime Minister, This Calling Attention Notice would you like  

to address it yourself or are you deputing one of your Minister? 

  

 Callingجہاں تک اس ! جناب سپيکر: )وزير اعظم (جناب احمد علی بابر

Attention Noticeا تعلق ہے، يہ سب ہميں معلوم ہے کہ وہاں پر اس طرح کی ک

اس بات کی پرزور being a Government ruling partyزيادتی کی گئی ہے تو ہم 

  تشکيل ديا جائے۔independent  tribunal پر ايک اسحمايت کرتے ہيں کہ 

اس بات کی پرزور حمايت کرتے ہيں کہ وہاں پر ايک  ہم ! جناب

independent tribunal جو اس معاملے کی تحقيقات کرے اور اس امر قائم کيا جائے

ے ساته سختی سے نمٹا جائے۔ کے کرنے والوں کو کيفر کردار تک پہنچائے اور ان ک

کو بناتے ہيں ليکن جب ان tribunalگورنمنٹ کی يہ روايت پہلے بهی رہی ہے کہ ہم 
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 ہيں اور يہ معامالت ايسے دب جاتےcasesکے فيصلے آتے ہيں تو کچه عرصہ بعد وہ 

کے اس بات کی توقع Youth Parliament Memberہی رہ جاتے ہيں۔ تو ہم بطور 

کرنے کی کوشش کريں گے کہ وہ pushکريں گے اور اس بات پر اپنی گورنمنٹ کو 

کرکے دکهائيں تاکہ جس کے ساته زيادتی implementکے فيصلے کو tribunalاس 

 .Thank you sirسکے۔ ہوئی ہے اس کو اس کا حق مل 

 

منسٹر صاحب سے چهوٹی سی گزارش !  جناب:جناب محمد عصام رحمانی 

اور کر رہے ہيں يہ تو پہلے سے بن چکا ہے callجس کے لئے آپ  tribunalيہ ہے کہ 

ہيں stepsيہ اس وقت کام کر رہا ہے۔ ہم تو يہ کہہ رہے ہيں کہ اس کے آگے آپ کے کيا 

ہے اس پر شايد تهوڑا situationے ہيں کہ بلوچستان ميں جو کيونکہ اس وقت ہم ديکه رہ

 اس ہواہے۔controversialوہاں پر بہت roleاس وقت پوليس کا سا آپ کو بتانا پڑے کہ 

ہوا ہے۔ تو ہماری controversialوہاں پر بہت roleکا sitting Ministersوقت ہمارے 

بنا ديا tribunalئيں کہ ايک صرف يہ نہيں ہے کہ ہم يہاں پر صرف باتوں سے کام چال

تو جناب پہلے سے بنا ہوا ہے۔ ہم تو يہ کہہ رہے ہيں کہ اس Tribunalجائے۔ 

tribunal کے بننے کے بعد اب يہ جوcontroversial characters ہيں ان کے ساته

اور جس کام کروايا جائےصحيح طريقے سے نماٹا جائے۔ کس طرح پوليس کو کيسے 

 اس کو صحيح طريقے سے گائيڈ کيا جائے۔ہے roleطرح منسٹر کا 

 Mr. Minister! Please give us some idea of the Government 

stand on this.  

 

   جی۔:جناب سپيکر 

 

وزير برائے قانون، پارليمانی امور و انسانی  (محمد رفيق وسانجناب  

 ميں آتا  jurisdictionميرے issueيہ ! جناب سپيکر الرحيم۔ن  بسم اهللا الرحمٰ:)حقوق

ميرے دوستوں نے بلوچستان ميں خواتين کے حقوق کا جو ہے۔ تو ميں سمجهتا ہوں کہ 

ميں بطور وزير اس پر يہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہے۔ serious issueذکر کيا ہے يہ بہت 

 anti womenکے نام پر جو cultureکے نام پر يا traditionبهی اس طرح کے 

attitudes يا  ہيںanti women costumes ہيں ہم انہيں بالکلcondemn کرتے ہيں۔ ہم

 Informationکو ہمارے جو issueکريں گے کہ ہم اس اس ميں بهرپور کوشش 
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Minister ہيں يا اس طرح کیPress release Youth Parliament کے اس فلور سے

 Blueپنی ہم اespeciallyپر اور different forumsکريں circulateنکال ليں اور وہ 

party بلکہ ہم اپوزيشن کے دوستوں سے رابطہ کرکے ايک کميٹی بهی تشکيل دے

 ,likeہيں concerned stakeholdersکو ہمارے جو issueسکتے ہيں جو اس 

Women’s Ministry, Women development department ہے، ہماری جو

Federal Ministry ہےWomen کی يا ہماری جوProvincial Ministry ہے

Women development کی ان کو بهی ہمconsult کر سکتے ہيں، اور ان کے ساته

کر سکتے ہيں کہ وہ کيا کر سکتے ہيں اس ميں۔ تو ہم يہ کميٹی communicateبهی 

 يہ بات ہم پہنچائيں اور انہيںتک  concerned stake holdersبهی بنا سکتے ہيں اور 

influenceاور pressurizeيں۔ سککر 

 

 کر رہے ہيں۔ suggest کميٹی جو آپ :جناب سپيکر 

 

وزير برائے قانون، پارليمانی امور و انسانی ( محمد رفيق وسانجناب 

 جو  اوريںنا چاہ رہے ہبهی جاری کرpress release ايک کميٹی ہو اور ہم :)حقوق

different English Newspapers يا جو  ہيںregional Newspapers  ہيں ان ميں

زيادہ issueالم يا آرٹيکلز يا نيوز آئٹم چهپانے کے لئے کوشش کريں گے تاکہ يہ بهی ک

 زيادہ ہو۔ attentionہو اور اس کا highlightسے زيادہ 

 

 بنانا چاہتے ہيں۔ House Committeeپر آپ Issueاسی  :جناب سپيکر 

 

 وزير برائے قانون، پارليمانی امور و انسانی ( محمد رفيق وسان جناب 

 جی، جناب۔: )قحقو

 

جن خواتين کو زندہ دفن کيا گيا ہے اس ميں !  جناب سپيکر:ايک معزز رکن 

جو حکومتی پارٹی مرکز ميں ہے وہ اوپر سے حکومتی پارٹی کا ايک وزير ملوث ہے۔ 

لے کر نيچے تک اس وزير کو بچا رہی ہے۔ تو حکومت بتائے کہ وہ ايسا کيوں کر رہی 

 کيا اقدامات کئے ہيں؟ ہے اور اس سلسلے ميں اس نے 
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  جی، جناب۔:جناب سپيکر 

 

پہلے تو ميں کہوں گا کہ ہمارے اپوزيشن کے ! جناب سپيکر :ايک معزز وزير 

بهائی جان بوجه کر ايسے الفاظ استعمال کر رہے ہيں جس سے وہ ايوان کو يا پورے 

ے خيال ميں ميرburnt aliveں۔ اب يہاں پر انہوں نے لکها ہےڑکانا چاہتے ہيهملک کو ب

ايسی کوئی بات نہيں ہے۔ جو ڈاکٹرز کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی ہے اس ميں 

 ہو چکی تهی۔ deathان کی they were not buried aliveکہا ہے کہ 

 

 )مداخلت(

 

  جی۔:جناب سپيکر 

 

 A Honourable Member: Honourable Speaker, I would 

want to get the Parliament attention here please.  

Actually ہماراpoint يہ نہيں ہے کہ ان کاmode of death ديکهنا کيا تها۔ ہم نے يہ

 ہوئی ہے ان کے ساته۔brutalityہے کہ کيا 

How they were killed? And it was inhuman and we should all respect 

that. We should all consider how they were murdered and we should 

look at the brutal aspect of it rather than fighting over the fact that 

how they died. And apart from that such things have been a part of 

our society and that is the reason that 

 ہيں غيرہ۔ ان کو نام دے ديے گئےان کے نام دے ديے گئے ہيں۔ جيسے کاروکاری و

 ہے۔ کوئی اس کی مذمت نہيں کيا جا رہاprojectاور قبائلی روايات کے مطابق ان کو 

 کرتا کيونکہ ان کو قبائلی روايات کہا جاتا ہے۔ 

This is a failure of Government, this is a flan of people.  

 آئے گی ۔ senseتو اگر سب کے اندر يہ 

 )اس موقع پر ڈيسک بجائے گئے(
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Because I am sure real Parliament  

  inhumanميں بهی کچه ايسے ہی صورتحال ہوتی ہوگی کہ اگر اس طرح کا کوئی

کرنے کے لئے کوئی نہ opposeمسئلہ آ جاتا ہوگا تو وہ اسی طرح ايک دوسرے کو 

 ديتے ہوں گےpointکوئی 

just to pinch each other. By this not case, because this is a matter of 

life and death, and this is a really grave issue. I don’t think we should 

take it to those angles and let us just find a solution out of this thing. 

Thank you. 

 

Mr. Speaker: I think, it is much for the Calling Attention 

Notice. The Minister has already referred it to the Committee of your 

own Ministry. 

 کريں اور رپورٹ پيش کريں۔ debateآپ کی اپنی کميٹی ہوگی۔ اس ميں آپ اس پر 

 

آخری بات کہنا چاہوں گا کہ يہ واقعہ صرف  ! جناب سپيکر:رکنايک معزز  

سالوں سے نظرانداز کرنے کا نتيجہ ہے 60ايک واقعہ نہيں ہے۔ يہ بلوچستان کو پچهلے 

ميں پسماندہ developmentها ہے، آپ نے کہ آپ نے بلوچستان کو تعليم ميں پسماندہ رک

 بلوچستان کبهی۔ آپ نے رکها ہے۔ آپ نے کبهی ان کے کسی حق کو تسليم ہی نہيں کيا

اتنی زيادتياں کرتے سالوں سے 60کے عوام کو انسان ہی نہيں سمجها۔ جب آپ پچهلے 

س اور آئے ہيں۔ ميرے بهائيوں نے پچهلے تقريروں ميں کہا تها کہ آپ بلوچستان کا گي

 تو ليتے رہے ہيں ليکن۔۔۔۔۔resourcesتيل استعمال کرتے رہے ہيں۔ ان کے 

 

 ايک منٹ۔ مجهے چونکہ آپ کے نام پورے ياد نہيں ہے۔ تو :جناب سپيکر 

جب آپ بوليں تو اپنا نام لے کر بوليں Kindlyرپورٹينگ ميں ذرا مشکل ہو رہی ہے۔ 

 تاکہ ان کو رپورٹ کرنے ميں آسانی ہو۔ 

 

 وہ بولتے ہيں کہ وہ جو پيچهے بيٹهتے ہيں  : عبداهللا زيدیجناب 

homework  بحث کو  کرکے نہيں آئے پهر وہdivertہيں۔ وہ کہتے ہيں کہ ناں کرتے 

جو بات کہہ دی۔ نے  احمد جاويد  a camel is horse made by a committeeکہ 
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چاہيے۔ پهر ايک commentsحکومتی جو سينيٹرز ہيں اس پر ہميں انہوں نے کہا تها کہ 

کيا ہے کہ گورنمنٹ کی غلطی ہے، ايک بولتا ہےکہ acknowledgeنے 

homework پهر وہ نہيں کر کے آئے ہيں۔divert کرتے ہيں اور نازيبا الفاظ کی بات

 کونسے نازبيا الفاظ ہم نے استعمال کئے ہيں۔ کرتے ہيں۔ 

 

ہوئے ہيں۔ نا زيبا الفاظ  نہيں، کوئی نا زيبا الفاظ استعمال نہيں :جناب سپيکر 

اگر استعمال ہوتے تو وہ ہم حذف کر ليتے۔ صرف يہ ہے کہ اب اس پر بات ہو گئی ہے 

کر ليں debateکی ہے اس ميں آپ Human Rightsاور يہ آپ کی اپنی کميٹی ميں جو 

 جی جناب۔اور پهر ايک رپورٹ بناکر پيش کريں۔ حالت تو يہ خراب ہے۔ 

 

ميرا خيال ہے کہ يہ جو واقعہ : )وزير برائے تعليم( جناب ضمير احمد ملک 

 اور اس طرح کے بے شمار واقعات بلوچستان ميں پيش آتے رہتے ہيں۔

 

  بلوچستان ميں نہيں پورے ملک ميں پيش آرہے ہيں۔:جناب سپيکر 

 

يقينًا ليکن ميرے کہنے ! جناب: )وزير برائے تعليم( جناب ضمير احمد ملک 

بلوچستان کو ٹارگٹ کيا جا رہا ہے۔ حاالنکہ بلوچستان ميں ف کا مقصد يہی تها کہ صر

ميڈيا کی اتنی رسائی بهی نہيں ہے۔ يہ و اقعات پورے پاکستان ميں ہو رہے ہيں۔ جيساکہ 

ہے۔ تو حکومت کے involveايک حکومتی سينيٹر ميرے بهائی نے کہا کہ اس ميں 

 Blueوہ سينيٹر ہيں۔ ہيں تو ہم اس کی بهرپور مذمت کرتے involveسينيٹر اگر 

party کےMinister ياParliamentarian نہيں ہےبلکہ پاکستان کی جوruling 

Government ہے اس کے عہديدار ہيں۔ ہم ان کوdefend نہيں کر رہے ہيں۔ ہم ان کی

مذمت کر رہے ہيں اور ميں يہی کہوں گا کہ يہ جو واقعات  يہاں پر پيش آ رہے ہيں، 

کرتے functionsم آباد ميں جو لوگ اتنے پيسے لگاتے ہيں اور ميرا خيال ہے کہ اسال

ہيں ان کو چاہيے کہ يہاں سے نکلے، سنده اور بلوچستان ميں جاکر وہاں پيسہ لگائيں 

آپ کو اور وہاں لوگوں کو تعليم ديں۔ ہمارے پاس بنيادی طور پر تعليم کی کمی ہے۔ ميں 

ميں ايک ايسی کميٹی بنانی چاہيے جو بطور وزير تعليم يہاں يہ بتانا چاہوں گا کہ ہ

NGOs کو جاکر ملے کہ بلوچستان اور سنده کے لوگوں کو تعليم چاہيے۔ ہميں تعليم کی

 ضرورت ہے۔ شکريہ۔
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ہونا چاہيے۔ اگر Educationانہوں نے کہا کہ ! جناب :جناب فرخ جدون 

Blue party اپناmanifesto ديکهيں تو  ان کاeducation base ہے۔ ہی سيکولر 

 

 )اس موقع پر ڈيسک بجائے گئے(

 

قيات کی تعليم آپ دے نہيں سکتے اور يہ کام ہے آپ تو اخالEducation Baseسيکولر 

  .Thank youتها۔ baseسارے اخالقيات پر 

 

ايجوکيشن کا کوئی مذہب نہيں ہے۔ نہ ايجوکيشن سيکولر ہے  :جناب سپيکر 

اس کو Kindlyنہيں ہے۔ اور نہ ايجوکيشن مذہب ہے۔ اس کا کوئی مذہب 

controversial جی، آپ اپنا نام ليں گے۔نہ بنائيں۔ 

 

ايجوکيشن منسٹر صاحب بڑے محترم ہيں اور گورنمنٹ  :جناب فواد ضياء 

دينا چاہوں Supportکو argumentsتو ميرا خيال ہے کہ ان کے سے ان کا تعلق ہے۔ 

ہی کريں تو باقی کے حصوں گا کہ يہ جب بهی کوئی بيان دے تو جب عالقوں کی نشاند

کا بهی خيال کريں۔ يہ ضروری نہيں ہے کہ خالی سنده اور بلوچستان ميں ايجوکيشن کا 

 اور پنجاب کے گاؤں  کے عالقے بهی ميں بهی ہےN.W.F.P مسئلہ ہے بلکہ يہ مسئلہ

 يہ پورے پاکستان کا نام ليں۔ اس ميں شامل ہيں۔ 

 

اب دوسرا جو آپ کا .Let’s go furtherيہ عالقائی نہيں ہے۔  :جناب سپيکر 

Calling Attention Notice ہے فہد اقبال صاحب اور ايکResolution بهی ہے تو

بنا ليتے ہيں اور اس کے بعد کوئی motionکريں۔ ايک mergeکيوں نہ ان کو 

resolution بنانا ہے تو اس کو بنا ليں گے۔Calling Attention Notice تو

Americanاب فہد اقبال صاحب۔کا ہے۔ چليں ، 

 

 Mir Fahad Iqbal: Mr. Speaker, I would like to draw the 

attention of the honourable Youth Prime Minister to the American 
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ground and aerial incursions into Pakistani territory and the inability 

of the Government of Pakistan to stop the same. Thank you, Mr. 

Speaker.  

 

 .Prime Minister sahib جی :جناب سپيکر 

 

بہت شکريہ توجہ دالؤ  !جناب سپيکر): وزير اعظم (جناب احمد علی بابر

 pendingتهی تو ميں نے بہت سی باتيں جو اپنی پہلی تقرير کی نوٹس کا۔ کل ميں نے 

session  اس بات کی پرزور الفاظ ميں کے لئے رکهی تهی۔ ليکن تب بهی ميں نے

مذمت کی تهی کہ پاکستان ميں بہت سے جرائم ہوتے ہيں اور يہاں پربہت سے مسائل 

کوئی بات نہيں ہو سکتی کہ dishonourableاور disgracefulہيں ليکن اس سے زيادہ 

کے اندر اتر کر آپ کے territorial boundariesدوسرے ملک کی فوجيں آپ کی 

تو ميرا خيال ہے کہ جب يہ ہرکت ہوتی ہے تو اس سے نہ صرف لوگوں کو مارے۔ 

 ideologicalپر فرق آتا ہے بلکہ پاکستان کی جو sovereigntyپاکستان کی 

boundaries وہ بهی تباہ ہوتی ہيں۔ تو ميںas a Prime Minister of the Youth 

Parliamentش کريں گے شديد اور سخت الفاظ ميں اس کی مذمت کرتا ہوں اور ہم کوش

واقعہ کے خالف جتنی کوشش کر سکيں، جتنا ہم ميڈيا سے بات کر سکيں ہم ضرور کہ 

   کريں گے۔ ميں ايک بار پهر اس واقعے کی شديد اور سخت الفاظ ميں مذمت کرتا ہوں۔ 

 

  جی۔ :جناب سپيکر

 

جب ميں آيا تها کہ احمد ميں پہلے يہ بات کہہ دوں کہ  :جناب عبداهللا زيدی

تو ہم سب ہی Condemnميں کہا تها۔ inaugural Session ےحب نے ہماربالل صا

کرتے condemnسب اب آگے بڑهتے ہيں۔ .pleaseکرتے ہيں۔ اب آگے بڑهتے ہيں 

کی بڑی اچهی اردو ہميں بهی آتی ہے اور انہی Condemnationبتائيں۔solutionsہيں، 

 ہيں کہ ہم ہر معاملے پر يہ کہتےآگے بڑهتے ہيں۔ Pleaseبهی آتی ہے۔ 

condemn کرتے ہيں۔ اپناstandبتائيں کہ کس جگہ پر آپ کهڑے ہيں۔ 
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Mr. Speaker: There are so many points of order. Yes, please. 

 

ميں اپوزيشن کا نہايت مشکور ہوں اور ! جناب سپيکر :جناب احمد نور وزير

يکن جس چيز پر ميں کو اٹهايا ہے۔ ميں گورنمنٹ پارٹی ميں ہوں لpointجس نے اس 

بولنا چاہيے تو چاہے وہ اپوزيشن نے کيوں پيش نہ کيا ہو، اس لئے ميں کہ سمجهتا ہوں 

کی بات کر رہے ہيں۔ ميں اس پر يقين Practical stepsاس کی حمايت کر رہا ہوں۔ 

سے مسئلے ہم حل نہيں کر سکتے۔ resolutions and speechesرکهتا ہوں کہ صرف 

کے مسئلے unificationجرمنی کے ! لينے چاہيے۔ جناب سپيکرreal stepsہميں کچه 

پاس ہوئے تهے، ليکن کوئی مسئلہ حل resolutionsکافی سارے 1861سے 1815پر

دی۔ statementجب آيا تو اس نے ايک عجيب time Bismarckنہيں ہو رہا تها تو اسی 

 the great question of the day can’t solve by the speechesانہوں نے کہا کہ 

and resolutions but it needs blood and iron.ہم اس ! جناب سپيکرstage پر

سے جرمنی کے تمام مسائل حل blood and iron policyنے Bismarckنہيں ہيں۔ 

پر نہيں stageاس کيا ليکن آج ہم کچه مجبوريوں کی وجہ سے unifyکئے اور ان کو 

سالوں سے اس 60کريں کيونکہ ہم نے applyکو blood and iron policyہيں کہ ہم 

پر نہيں ہيں کہ ہم stageملک کو اپنے کرتوتوں سے بہت کمزور کيا ہوا ہے۔ ہم اس 

direct confrontation بهيج سکے۔ اس کے لئے ميں يہsuggestion پيش کروں گا

اس کے لئے اپنی گورنمنٹ کو کہ ہم دوسرے طريقے سے اس مسئلہ کو حل کريں۔ 

جا رہا ہے اس کو logistic support %80کے ذريعے امريکہ کو جو territoryی ہمار

bane کيا جائے۔ ہم اسissue کو UN کےplatform پر اٹهايا جائے کيونکہ يہ

constant intervention of Pakistani territory and attacks. يہinternational 

treaty ،کی خالف ورزی ہےInternational Lawف ورزی ہے اور کی خالUN 

Charter ں۔ اس کے ساته ساته جو ہم اس مسئلے کو وہاں پر اٹهائيخالف ورزی ہے۔ کی

ہيں کہ وہ personal suggestions ی اپنیہيں، يہ ميرDefence Ministerہمارے 

دے رہے ہيں statementاس طرح ہوکر Defence Ministerکا Nuclear stateايک 

ہوا، اندر داخل ہوئے اور attackستمبر کو جب 6ہوا ہے۔ جس سے قبائليوں کو بہت دکه 

معصوم لوگوں کو قتل کيا گيا تو اسی ٹائم رپورٹر کو وہ بيان دے رہے تهے اور کہہ 

ہوا ہے وہ جگہ attackجہاں پر ! جناب سپيکررہے تهے کہ ضرور وہاں کوئی ہوگا۔ 

ديکه رہے تهے کہ  وہاں پر یفوجميٹر کے فاصلے پر پاکستانی چوکی سے ہے۔ وہ 200
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American Attackاس  لوگوں کو مار رہے ہيں۔  اورکر رہے ہيںtime ہمارے

Defence Ministerجو ! کہہ رہے تهے کہ ضرور وہاں پر کوئی ہوگا۔ جناب سپيکر

high value target ميٹر 200وہ پاکستانی فوج سے لوگ ہيں وہ اتنے پاگل نہيں ہيں کہ

اصلے پر امريکن فوج سے دور بيٹه کر وہاں پر ان ميٹر کے ف400کے فاصلے پر اور 

 انہوں نے قبائليوں کو بہت دکه ديا ہے۔ کے لئے انتظار کر رہے ہوں۔ 

 

 )اس موقع پر ڈيسک بجائے گئے(

 

کريں گے اور suggestاس کے ساته ساته ہم گورنمنٹ سے يہ ! جناب سپيکر

ں ہيں اور جتنے بهی سالہ دور کے جتنے بهی پاليسيا8اميد کريں گے کہ مشرف کے 

 goodہميں معاہدے اس نے کئے ہيں وہ قوم کے سامنے الئے جائيں کيونکہ 

governance يہ ديکهنا چاہيے کہ يہاں پر ہر چيز پر يقين رکهنا چاہيے۔ ہميں

transparentاس ! و، جو معاہدے کئے گئے ہيں وہ سامنے الئے جائيں۔ جناب سپيکرہ

، وہاں پر بش ہواvisitالنی صاحب کا جو امريکہ کا ہمارے گيrecentlyکے ساته ساته 

الئے کے ساته انہوں نے کيا کيا ہے اور کونسے معاہدے کئے ہيں؟ وہ قوم کے سامنے 

جائيں۔ اس کے ساته ساته ہمارے جنرل اشفاق کيانی صاحب نے جو ايک امريکی بيڑے 

کے بعد ہم پر پر امريکن جنرل کے ساته ميٹنگ کی ہے اس ميں کيا کيا ہوا ہے؟ اس 

attack بہت زيادہ ہوئے ہيں۔ صرف ايک مہينے ميں ايک درجن کے قريبattack ہوئے

بندہ high value targetاس ميں کوئی ہيں جس ميں معصوم لوگوں کو قتل کيا گيا ہے۔ 

  realisticکو issuesان وہ کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ requestنہيں تها۔ اس لئے ميں 

bases پر redressے کيونکہ يہ ہمارے ملک کی کرsovereignty کی خالف ورزی

 ہے۔ يہ ہمارے ملک کی مستقبل کے لئے ٹهيک نہيں ہے۔ 

  ۔ ہےو گيا ہائم ختم ٹ نور صاحب آپ کا اب :جناب سپيکر

 

Miss Saadia Waqar-un-Nisa: Thank you Mr. 

Speaker, I will just like to continue to the 

allegation brought forward by the respective member of 

the Opposition. Just in continuation of the allegation 

that this condemnation by the Prime Minister holds no 

value. I just want to add to that point that a 
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condemnation brought forward by the Prime Minister of 

the State of Pakistan, of course, is different from 

the condemnation brought forward by anyone, you know, 

know nothing and this condemnation is not only brought 

forward within the House but this condemnation has 

been brought forward in front of the international 

community and of course, when something has been 

brought forward by the Prime Minister of a State, it 

holds much more value than is expected here in the 

House. So, I just want to request the venerable 

Opposition members to pay attention to these 

condemnations in future. I think, to the point that my 

dear fellow government members Youth Parliament have 

discussed that these attacks of the American 

government instead of those discussions that have been 

going on with our Prime Minister despite all those 

promises made by the Prime Minister are in fact 

condemnable and we as members of the government here 

are continuously condemning and I would definitely say 

that the dialogue is the best solution to all those 

discussions going on at the moment. I don’t think that 

any single problem on earth cannot be solved with the 

part of dialogue. Thank you. 

 

Mr. Speaker: Mr. Abdullah Khan Leghari, are 

you on a point of order? 

 

 Mr. Abdullah Khan Leghari: I am on the 

same issue. 

 land اندر ے پاکستان کی ه بground forces ستمرب  کو ٣ 

 ںیہکرتی 

the American forces come inside Pakistan  territory 

and they kill 57 people and they go back and all we 
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have from the Prime Minister and supposedly the Prime 

Minister of this Government as well as we condemn it. 

How it is  Mr. Speaker that everybody is actually 

against this act but the point is that we as the 

Opposition demand a policy framework. We need a 

yardstick as to where do we draw a line as with the 

cooperation with the United States because according 

to their manifesto if I go back in the Blue Party’s 

manifesto, they are looking for an extended 

cooperation with the United States, we want to know as 

to how far they want to go and extending the 

cooperation. What is their policy framework on this 

because this is not such a small issue? Your 

Parliament has been rampage everyday and day and day 

out. They pass resolutions and on the very same day 

American forces turned back and in Meeran Shah as well 

and then they bombed and attacked through missiles and 

with various weapons. We want a policy framework from 

this Government because all we need today is that we 

need to act as one unit on this. So, we as the 

Opposition demand a real clear and effective solution 

to this and not just condemning the act will do it and 

we need the measures to be taken as to where do we 

want to go as far as the cooperation is extended as to 

where we want to draw a line with the relationship as 

far as the United States goes and we need to really 

not condemn again and again because this act has 

already been done, we need to take effective measures. 

Thank you very much. 

 

 ۔ جناب نشاط کاظمی صاحب:جناب سپيکر 

 

 ہت شکریہ ب:جناب ايس ايم نشاط احلسن کاظمی  

 ہ امحد نور صاحب جو کں تو میےلہ پے سب س۔جناب سپيکر
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ruling partyان کو ںیہ ممرب ےک fully supportگا جو ںکرو 

 about reconsideration of our ںیہideas ے نںوہان

relationship with the United States.ںوہنا چاہ کہ یںمی 

 ں میUS Congress ےلہ دو دن پںی میہی حال ه ابہ کگا 

Senate Committee for Defence کیmeetingںجس میوئی ہ 

Secretary of State Robert Gates ےن testimony جس ہےدی ،

 ground forces do not پاکستانی ہ کہےا ہک ے نںوہ انںمی

attack and we have credible evidence, we will اس کا کيا

 ںیہ کی حفاظت نں کيا پاکستانی افواج اپنی سرحدوہ کہےمطلب 

 ےجبائ وزراء اور وزير اعظم صاحب ےمارہ کيا ۔ گیںکر پائی

 اور  ںکریreconsiderکوrelationships ے اپنہ و ابہ کےاس ک

 further  ہ وے اس کی جبائہےی ہو رہ زيادتی ےمارہجو 

enhanceے، اپنںیہ ے کرتں کی باتیےرنک manifestoاندر ےک 

relationshipےاس ہ کے گںیہنا چاہ کہم یہ تو ںمی  

reconsiderہےنا هی ديکه بہ یںمیہ  اور ہے کی ضرورت ےکرن 

 ، اس ہےديا گيا statusکا جو non-allied NATO جو ںمیہ ہک

و ہ ں اس طرح کی زيادتياه ساتےمارہی  اگر ه باوجود  بےک

 ہے۔ی ہو رہمارا عاملی وقار اور عزت جمروح ہ ےتو اس سہے یہر

 ہ۔ت شکریہب

 

 ۔ جناب حمسن  سعيد صاحب:جناب سپيکر 

 

 ہ صاحب کی توجہ وزير خارجں می:جناب حمسن سعيد

شتگردی ہ پاکستان دہ گاکں اس طرف مبذول کرانا پسند کروںمی

 اور اس  ہےاحتادی  front line کا ہ امريکں خالف جنگ میےک

و ہيد ہ افسران اور  نوجوان شہزاياے سو سہا گيار تقريبےک

 پاليسی کی ہماری خارجہ ہ گا کںوہنا چاہ کہ یں می۔ ںیہ ےچک

  ہدہ  نيوکليئر کا  معاہ  امريکہ ک ہے ناکامی ہی یڑ بےسب س

 ےشتگردی کہماری دہ ہ باوجود کے ، اس کہےا ہ کر رےارت سهب

ارت کو  ه بہے۔قربانی ی ڑ کی اتنی بے لينہ حصںخالف جنگ می

 اتنی ہ کںوہاہ رہنا چاہ کہ یں میں۔یہی ہ متام مراعات مل رہو
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 ںیہ نہ توجںمیہی هب باوجود ے کں قربانيوہماری اتنی زيادہ

، اس قسم کا ہےی ضرورت ه انرجی کی بںمیہ ہی جب کہدی جا ر

حقدار ےی اس کهم بہ ے۔یہونا چاہی ه به ساتےمارہ ہدہمعا

  ؟ںیہcomments پاس کيا ے ان کںمی ے بارے اس کں۔یہ

 ۔ جناب انصار حسين صاحب:جناب سپيکر

 

 ہ تو اگر یہے رہہ کہ یے جيس:جناب انصار حسين

 اس پر ں تو میںالئیeffective and solid policyکوئی

commentو کی ٹ جو نیں جناب افغانستان میں۔وہتا ہکرنا چا

کستانی  پاہے۔پاکستان جاتا via  ان کو راشن ںیہفورسز 

 پاکستان ں اگر  مستقتبل می۔ ہےيجتی هحکومت ان کو راشن ب

کو attacks ے يا ايسےکيا جائchallenge کو sovereigntyکی

م امريکن ہ ہ کںوہ جتويز ديتا ہ یں  میے لیے کےروکن

 بات ہ ان کی یں میںیہ ے جبا فرماتہ ، یه ساتے کٹگورمنن

 ہ جيسا وےیہچاونی ہproactiveماری پاليسی ہ ہک ںوہمانتا 

 ہ تاکےیہکرنا چاretaliation showئی ی کوه بںمیہ ںکری

 ہی نهبattacks ے اور اس قسم کےی بچهبsovereigntyماری ہ

 جو  امريکن آرمی ے سںاہ ےمارہ ہکSecondly I propose ں۔وہ

م ان ہ ں۔م اس کو روک دیہ ہےکوسارا راشن افغانستان  جاتا 

 in the coming futureو  تے گںدیthreats ےکو اس قسم ک

 they will also consider their every act ہانشاء الل

before doing anything. 

 

 ۔ جناب شير افگن صاحب۔ ہ شکری:جناب سپيکر      

  

متی ممربان  حکو۔ جناب سپيکرہ شکری:جناب شير افگن

 اور ںیہ ے اوپر دیےکtopic اس commentsجذباتی ی ہت ہ بےن

 ے پاکستان سٹک سپورٹت ساری سپالئی اور الجسہ بہا گيا کہک

 ہ کہے کی ضرورت ےنه ديکہ یں خيال میے ميرہے۔ جاتی ںاہو

کيا followکو contract ے نٹ اس گورمنن۔ ہےپر جاتی basisکس 
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 billion of dollars for ہا که کيا تے نٹجو اس گورمنن

service providedے نںوہ انں۔یہ ہے جا رے کو دیٹاس گورمنن 

 ے ميرہے۔ جاری ٹک سپورٹ الجسے سہ جس کی وجے لیے لےپيس

 logistical ہ کںیہ ےتہ کہ یہ کہے جذباتی بيان ہ یںخيال می

supportال ہ پں خيال میے مير۔ ے گںبند کر دیstepونا ہ ہی

 اس کو ہےلی گئی billion of dollars of aid جو ہ کےیہچا

واپس aid ےلہ پہک ےہ ہتو یPractical step ے۔واپس کيا جائ

 ہ عالوےاس کے۔بند کی جائlogistical supportر ه پےکی جائ

 ه ساتےکheads of state ےان ک ںیہ ہےکر رmeetings جو ہی

 Chief of ےوفورسز کٹ اور نیه ساتےس کٹ گیٹ رابرےجيس

Staffان کو ہ وہک ںیہ ہے کر رں کيا باتیہ یهے۔ تےوئہ ےآئ 

assuranceہ یہ آئندہ کںیہ ےديت attacksںیہپاکستان پر ن 

و ہattackپاکستان پر  بعدے کٹےنه تين گےر اگلہ، ے گںوہ

 ان کو فورا ايک ايسی ں خيال میے ميرہے۔جاتا 

resolutionہ وےجس کی رو سےیہپاس کرنی چا billion of 

dollarsکو ٹجو اس گورمنن aidے واپس کیےلہ پہ وںیہ ےمل 

 ہ۔ شکریے۔یہونا چاہ ہیstepال ہمارا پہ ں۔جائی

 

 ہ۔ول صاحبرا بتہ جی :جناب سپيکر

 

Miss Hira Batool Rizvi: Sir, I would just 

like to make a comment here, the problem with our 

country is that the Army is not working with the 

present government. I am talking about ours sitting 

here because we don’t hold any position whatsoever to 

say anything but what I have seen in the past few days 

is that the government is not working with the Army 

because the Army deals with all the defence staff, 

Army is saying that they are capable and they are 

looking forward if there is any attack and they would 

be able to resist it but our current Prime Minister 

has negated this and he has said that we would try to 
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solve it through dialogue. The worst part is one 

country is attacking us and we are going to the same 

country in order to dialogue. I think, we are 

hampering our sovereignty ourselves, that is it. As 

Pakistani we should like self-esteem. Thank you. 

 

Mr. Speaker: Umair Zafar Malik. 

 

Mr. Umair Zafar Malik: Sir, in the last 

five minutes the rift between the government sides 

itself has been exposed more than that between the 

Army and the current government. Sir, the issue 

required the Foreign Affairs and Defence Minister of 

the government to speak up but so far he has been 

silent. I don’t know he is doing what. And about what 

the three members have so far spoken I would like to 

comment upon that too. Two of them have talked about 

cutting the supply lines. Since it has not come from 

the Foreign Affairs and Defence Minister I don’t know 

whether we should take it as the policy of the 

government or not but if this is a policy, I hope they 

have the arguments to defend it because it can have 

its repercussions and its amplifications as our worthy 

members pointed out that we are indebted to the US and 

we have already taken billions of dollar and the first 

honourable step should be to return those aids, then 

cut supply line if we have the moral courage to do 

that. 

 Then one of the members Mr. Ahmed Noor talked of 

the power of iron and blood and denied the role of 

condemnations. He said that condemnations would do 

nothing. The very next moment, Hira Batool said, she 

really valued the condemnation and she said that the 

condemnation from this forum would have its words. So, 
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there is a complete shift of stance within a couple 

minutes. This we would not allow. We need a clear cut 

stance from the government and whatever stance has 

come up with be it raising it on the UN or other fora 

or cutting the supply lines we need a solid stance 

from the Foreign Affairs and Defence Minister and we 

hope they will be able to defend it before the House 

through arguments and not through rhetoric. Thank you. 

 

Mr. Speaker: Samir Anwar will be last 

speaker. Now Fawad Zia. 

 

دينا suggestions ه کچں می:جناب فواد ضياء

ی موقع ه باقی ممربان کو بہ تاکہےائم کم ٹ ہ کں گا کيوںوہچا

 تو ےکرformulate پاليسی ٹ جو گورمننہ گا کںوہ چاں میے۔مل

  اس کا ہے لی گئی ڈ اندر خصوصی طور پر جو اب تک ایےاس ک

  اس کوہ فرمايا کےائی نهبے ميرہ کے جيسے۔ذکر کيا جائ

moral and ethical valuesجب ۔ ےکی بنياد پر واپس کيا جائ 

ا تو اس ها تہکر رpre-emptive strikes افغانستان پر ہامريک

ا تو ها تہينک رهی په بں کی چيزیےانه ان کو کہ وه ساتےک

  ان کو مار کر ان ہ کہے دی گئی ے لیے آرمی کڈ ایہکيا و

ر جو ه تو پہےگئی  دی ڈ اگر ایہے۔ دی گئی ے لیے کٹکی سپور

ر ه گے بںیہن جو ہائی به بےمارہ جو ےکtribal areas ےمارہ

 ےوئہ ے آج کيمپس لگے لیے کٹ اور جن کی سپورںیہ ےوئہ

 ے پيسے کس لیےی سٹر حکومت سول سوسائه پر پںاہ تو وںیہ

 ےی له اس چيز کو بں آپ لوگ اپنی پاليسی میہے۔ی ہمانگ ر

 گا ےالٹه اهاتہ ے اوپر سےمارہ ہ امريکہ کہ اب بات یں۔آئی

مارا ہ گی اور ےا لٹه اهاتہ ے اوپر سےمارہEU ہی

survival ںیہ ايسا نہ کہے گا تو ميرا خيال ےو جائہمشکل 

 بات ہی یه بں ايس ايم ظفر صاحب کی تقرير میہ جيسا کہے۔

 honour آپ کو ںمیwar اور honour  ہی کهوئی تہواضح 

choose ليکن اگر آپ ہےکرنا dishonour chooseتو ے گں کری 
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war آپ پر خود خبود impose ايسی ں گی اور دنيا میےو جائہ 

 ،  ايران کی مثال ہے کيوبا ہ کے جيس ںیہ موجود ںمثالی

 ے نيوکليئر پروگرام کے جب اپنے کوريا نه نارتہکeven، ہے

وئی ہstrike اس پر کونسی هے تےينک دیه  پے کيمرے اپنےلی

 ے کیےماکهد ےيا نڈ اوپر جب انےن ک پاکستاہ کہ مزيد ی۔

 تو ے کیےماکه دں جواب میےی ان که بےر پاکستان نه پهےت

 ںم لوگوہی ليکن هوئی تہ بند ڈماری ایہی تو ه بعد بےاس ک

 آپ لوگ ں سب چيزیہربانی یہ مے برائ۔ا هکيا تsurvive ےن

 تو ايک ںکریformulateی پاليسی هجو ب کر همدنظر رک

sacrifice کیpoliticsہ کيونکں دیڑوهکو چ sacrifice کی

politicsرنا ڈ ےی ايک سه، کبںیہ ےپر پاکستانی تنگ آ گئ

 غيرت ںربانی اس پاليسی میہ مے برائ۔رناڈ ے سےی دوسرهکب

 ں۔کا عنصر ضرور شامل کری

 

 ۔ حممد سدن ناصر جناب ۔ ہ شکری:جناب سپيکر

 

ت ہ  ب۔ جناب سپيکرہ شکری:جناب حممد سدن ناصر

رز کو کراس ڈ بارے پاکستان کہ جب امريکہ کہے جاتی بات کی

  اور ے اپوزيشن  کی طرف سunfortunately ليکنہےکرتا 

 ہ کی جاتی کںیہ نڈيمانڈ ہی  یهی به کبے کی طرف سٹگورمنن

 ريسيو ں کيوڈ ایے يو ايس سمہ ہ کںکریobjective clearاب 

 ه ساتے تک  يو ايس کںاہ جہ عالوے اس کں۔یہ ہےکر ر

 يو ہ کےیہونا چاہ پتا ںمیہ تو ہےيل کا تعلق ڈوکليئر نی

م اس وقت اس ہ اور ںیہrelations ےمارہ ه ساتےايس ک

temptation کوresistڈ يو ايس ایےم ان سہ ہ کے کر سکتںیہن 

 پاس ےمارہ ہ کںیہ ے سکته اس وقت آپ ديکہ کں کيوں لیہن

 ہےی ہ گز ر رے حاالت سےماری اکانومی برہ ، ہےcrisisانرجی 

 کيا گيا تو تب ٹيسٹ جب نيوکليئر ہ تک مثال دی گئی کںاہ ج۔

 ہ کںیہ ے سکته ليکن آپ ديکے کر گئsurviveم ہی هب

ا هوا تہماری اکانومی کا کيا حال ہ بعد ے کٹيسٹنيوکليئر 

 ےتر بنانہذا اس کو بہ لهے۔ تےنچ گئہ پر پہم کس جگہاور 
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 شروع ے رابطے نںم لوگوہ ہ دوبارے سےی يو ايس اہ ے لیےک

 ہدوبار international understandingماری ہ ے۔کی

developے نںم لوگوہ ہ کے سہوئی اسی وجہونا شروع ہ war on 

terror پرcooperation۔شروع کر ديا Otherwise it would 

have been  very difficult for us to surviveماری ہ ہکيونک

 after nuclearیهی تہ گزر رے حاالت سےت برہاکانومی ب

test.کی ٹ  گرانہ عالوےاس ک example اور غيرت ہےدی جاتی  

ت ہ ايران کی مثال بں میے تو  اس بارہےکی بات کی جاتی 

irrelevantی پاور آئل  ڑت بہ پاس ايک بے ايران کہکيونکہے

ماری ہ ہے۔ ںیہ پاور نہ پاس وے پاکستان کہے۔ ںکی شکل می

 اسی پر ںمیہ اور ہےgeo-political situationماری ہپاور 

capitalizeہ۔ شکریے۔یہکرنا چا 

 

 ۔تران صاحبه جناب رحيم خبش ک:جناب سپيکر 

 

سب !  جناب سپيکر صاحب:ترانهجناب رحيم خبش ک

 گا اور ںوہ کے دوست سدن ناصرصاحب سے اپنں تو میےلہ پےس

 گا ں ياد دالوٹمنٹیٹايک سر کا ٹان کو ايک امريکی سينی

،  تو ں دیے کو پيسں آپ پاکستانيوہا کها تہ کے نںوہاور ان

 ہی!  جنابے۔ گںی بيچ دیه بں اپنی ماہ، وه ساتےمعذرت ک

 ہے ںیہائم نٹ ہی!  جناب واالہے۔dignity and honourماری ہ

 ه ساتے کہ امريکںمیہ ہ بلکںکریcondemn امريکن ہک

relations کوcondemnں اس دنيا میںمیہ اگر ۔ گاڑےکرنا پ ،

 ه ساتےکdignity ، ہےنا ہ ره ساتےعزت ک ں میڈلوبل ورلاس گ

 ےلہ پے سب سہ کہےا ہ صحيح کےائی نه بےاور مير ہےنا ہر

الرز واپس ڈ ے ان کںمیہ ۔ گیڑےواپس کرنی پaid ان کی ںمیہ

 ے سر کی قيمت ليتے کں فوجيوےم اپنہ اگر ے۔ گںیڑ پےکرن

م ہر ، اگ ے گںیہ رےادت کی قيمت ليتہ ، ان کی شے گںیہر

 ، ے گںیہ رےادت کی قيمت ليتہ کی شںائيوه قبائلی بےاپن

 ہےوتا ہل ٹوٹ، ان کا ںیہ ے جاتے مارہ روزانے بندےجنت
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ی عزت هی بهم کبہ تو ںیہ ے ليتے لے پيسےاور شام کو ان س

 سانپ ے آستين کےم نہ ہ کہے وقت ہاب یے۔ گں جی سکیںیہ نےس

 گا، کم از ڑے پ کو کچلناں ان سانپوںمیہ تو ںیہ ےوئہ ےپال

 ۔ ہ شکریں۔یہ ےينک تو سکتهم ان کو پہکم 

 

 ۔ صاحبہ جی ياور حيات شا:جناب سپيکر

 

م ان ہ!  جناب سپيکر :ہجناب ياور حيات شا

  پاکستان کی سر زمين  ے محلے کہ جو امريکہمعامالت کو اور ی

 ہ اور جيسا کںیہ ےاس کی پر زور مذمت کرت ںیہ ےوئہپر

 اس پر کوئی عملی ہ فرمايا کےب ن  ايک صاحےاپوزيشن ک

 ںیہ ے والےکرنtalk show conductم ہ تو ےکارروائی کی جائ

 ارکان   اور پاکستان ے حکومتی ارکان ، اپوزيشن کں، جس می

 ايک ہ گا تاکے ارکان کو مدعو کيا جائےکی پوری پارليمان ک

 ںاہ یے ايک دوست نے اور ميرےواضح پاليسی وضع کی جا سک

 practical کوئی ہیے واپس کر دی جائaid ہ کہےفرمايا 

approachر  نيشنل ٹ يا انںکس میٹ، پاور پالیہے ںیہ ن

 ۔ ے واپس کی جائہ وںیہ ےا چکهم کہ جو aid ہ کںريليشنز می

 معاشی بدحالی  اور ابرتی کا ہم روزانہ ہ کہے ہ یہمارا املیہ

 ۔ںیہ ےاتهی ديکه بںیهر آنکه پے اور اوپر سںیہ ےرونا روت

 رونا ہر وهپ ہے ليا ڈينٹ سے سامنے کہ امريکے نںجن  قومو

 ۔ ںیہ ے ننگےوکهم بہ، ںیہ ےوکه بٹ پیےمارہ ہ کے روتںیہن

 ںیہی تقاضا نه کبہ یے نںوہر انه تو پںیهاگر ايران کو ديک

م معاشی طور پر ابرتی کا ہ يا ہےز کی ضرورت ڈ ایںمیہ ہکيا ک

 amicably ہا ک گںوہنا چاہ کہ یںاہ یں میں۔یہشکار 

settlement of dispute ايکapproachی اپنائی جا ه بہ وہے

 ارکان اپوزيشن جنگ کی هم اس وقت جس طرح کچہ، ہےسکتی 

 اندر ے ايوان کہ وہ، جيسا ک ہے ں حق میے کے کرنٹسپور

رز پر ڈ بارہ کںیہ ےتہ چاہ ، اسی طرح وںیہ ےتہجنگ چا
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ا ڑت بہکرنا ايک ب، جنگ الگو ےپاکستان ايک جنگ الگو کر د

step۔ونا ہ قوم کامتحد ے لیے اور اس کہے 

 

 Defence Minister ں خيال میے ميرہ ی:جناب سپيکر

conclude۔ جی نياز حممد صاحبں۔یه ، آپ تشريف رکے گںکری 

 

اوت ہ ايک کںپشتو می!  جناب سپيکر:جناب نياز حممد

 ڑے بے اتنےمارہ ہا که پوچےرنی سہ ے نے بچےرنی کہ ہک ہے

 ٹےوه چٹےوه چے جيسڑم شير اور گيدہ ، ںیہ سينگ ڑےب

 جب ہا کہ کےتو اس ن ے کر سکتںیہ نں کيوہ کا مقابلںجانورو

مارا ہ ںاہ ی۔ ے گں کریہم کيا مقابلہتو  ے دہ نهی ساتہدل 

 آپ عملی ہتا کہنا چاہ کہ یں می۔اہ رے دںیہ نهمارا ساتہدل 

 آپ ۔و گاہ ںیہ حل نہ مسئلہ یے ، مذاکرات سںائیٹهقدم ا

 ںاہ، امريکی سفير کو یں کو بند کر دیےامريکی سفارت خان

 غالب کا ۔ گاےو جائہ خود خبود حل ہ مسئلہ تو یں نکال دیےس

 ہے۔ايک شعر 

 

وا ، برا ہا ه اچہ نںوا      میہ ہدرد منت کش دوا ن

 واہ ہن

 ے ديا جائڑوه آپ پر چے اپنںمیہ

 

 ہ۔ گل بانو صاحبہ حمرتم:جناب سپيکر

 

نا هی پوچہ ايک سوال ں تو میےلہ پ:س گل بانو م

 ، ان کا ںیہ ے سڈائی بلوچستان سائیه بے ميرہک گی ںوہچا

 ےمارہ بعد ےنگ کٹيسٹ نيوکليئر ہا کهنا تہا کها اچڑب

financial problemsبغير ےم نہ ہ کهے تےو گئہ ے ايس 

ا ڑکرنا پparticipate ںمیwar against terrorism هے مسجےسوچ

 financial ںمیہی ه ، مطلب جب بہے بات ے ايک عجيب سیڑ ب۔

problems هے مسجےم بغير سوچہ ے گںوہ terrorism کیwarں می 

 ں اور مسائل پيدا کر لیے لیے اور اپنے گںو جائیہداخل 
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 ہ وںیہ کرتی ٹتک امپورmineral water ں جو قومیے ويسے۔گ

condemn کو ںقومو جن ں۔یہ  اور کيا کر سکتی ہ عالوے کےکرن 

ان  ہےو ا ہ ںیہی اعتماد نہ اوپر ے وسائل کےآج تک اپن

 اور کس چيز کو ہ عالوے کےکرنcondemnم ہ ے سںقومو

expectے جن کو اپنںیہ ے لوگ کرتہ ايکشن تو وں۔یہ ےکر سکت 

وتا ہ اوپر اعتماد ے، اپنی قابليت کہےوتا ہاوپر اعتماد 

 ں خيال میےر ميہے۔وتا ہ اوپر اعتماد ے وسائل کے، اپنہے

 ہے رےتہی کہ یہميشہم ہ ہے گزرا ہمارا عرصہی ه جتنا بهےپيچ

م ہ ہ کںیهتpolicies ايسی ه کی کچٹلی گورمننه پچہک ںیہ

ر ه پے۔یہائم چاٹ ه کچںمیہ ں۔یہ ے سکتے لںیہکوئی ايکشن ن

ائم  ٹ ه کچںمیہ ہ کہےوتی ہی بات ہ یہےنئی حکومت آتی 

 شايد ہک ہےی ہنا یہت کا ک حکومہماری موجودہی ه اب بے۔یہچا

 اور کب ے گںیہ رےائم ليتٹ کب تک ۔ ےيئہائم چاٹ ه کچںمیہ

 يقينا اس کا جواب آپ ے۔ گںیہ رےنسته پںاور وسائل میتک 

 ہ۔ شکریہے۔ اميد هے گا، مجے آئے کی طرف سںلوگو

 

 ۔ جی دانش کمار۔ ہ شکری:جناب سپيکر

 

ہ، ن ہے ہن کا مسئل پاکستاے پورہ مسئلہی! جناب: جناب دانش کمار

 کو sovereignty اس کی ہ گا کے کرںیہ نacceptی ه کوئی ب

 ہ کہےکی بات condemnation  تو ےنچايا جائہيس پٹهکوئی 

 تک   mineral waterے  لیےمارہ ہا گيا کہئی  جيسا کهب

importم ہ تو  ہےوتی ہcondemnationےر سکت کيا کہ زيادےس 

 ہ کہے ہ ايک بات یںليکن اس میہے بالکل صحيح بات ہ یں۔یہ

mineral water importںیہی پاکستانی ه تو آپ بںیہ ے کرت ،

 ںیہ ے کر سکتcondemnی صرف ہ آپ ہ کہے ںیہ نہاس کا مطلب ی

 تو ہےی ہ کر رcondemnی ٹ رولنگ پارہ کںیہ نہ صرف ی۔

mineral water importہےی آ رهتو آپ ب ں تو ان میں کری 

 ہہ کںیہ نں ، میںیہ ، پاکستانی ںیہی ہ ايک ںم دونوہ ۔ ںیہ

 کی  condemnation تو Green Party or Blue Party ہا کہر

 ں اور آپ دونوں عمل بتائیے اس کا الئںمیہ تو آپ ہےبات 
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 م صرف ہ ے۔یہ اس کا کيا کرنا چاہ کں کر بتائیٹهبی

condemnation ے نٹکا پاکستان کی گورمنن ، اس ںیہ ہے کر ر 

 As a۔ ہے کيا protest  اور ہےيجا هی به کر بهلک

Pakistani; Green Party, Blue Partyکر هآپ لک کو ں دونو 

 کيا کرنا ے کر ان کو آگے عمل طہ کر ايک الئحٹه  اور بیںدی

 political issues اس کو ہ کہ ن as a Pakistani  ےيئہچا

  تو ہے  Blue Party  يا ہے  Green Party ہ کںبنائی

 سب کو مل کر کام کرنا  ے کی حيثيت سےونہپاکستانی 

 ہ۔شکریے۔یہچا

 

 ۔د  وزير صاحبہ جناب زا:جناب سپيکر

 

 Mr. Zahid Ullah Wazir: The United States 

attacked on Angora Adda on 8th September that was 

really a condemnable act and that was a very 

provocative state indeed but I see the incursion not 

as a cause but as an effect. The effect and cause  is 

rising militancy and talbanization in our tribal 

areas. The talbanization that is not problem for 

United States and NATO troops in Afghanistan just that 

is also a problem for our troops or our own nation. We 

have been subjected to a lot of suicide bombings and 

other threats indeed. So, we should root out 

talbanization and militancy. And for that if the 

Government is evolving a strategy we as a Opposition, 

we will cooperate with them and we have to go forward 

with that strategy. The other point is that we are 

providing strategic facility to NATO troops and the 

United States in Afghanistan that is a UN mandated war 

and they are under a UN mandate and we cannot afford 

to stop this as we are getting millions of dollar 

because of providing these strategic facilities. We 

should be very pragmatic; we should not be out for 
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aggressive responses and we cannot stand against 

United States and NATO. We cannot fire them; the 

United States and NATO because they are powerful and 

our economy is not permitting for that. So, first 

there should be unity, there should be cohesion, then 

we can stand up to them and we can solve all these 

things through dialogues and not through military 

strategy or military attacks. Thank you.  

 

 ۔ جناب وقاص اسلم رانا صاحب:جناب  سپيکر 

 

حکومت کو !  جناب سپيکر:جناب وقاص اسلم رانا 

 متام ہاور ی ہےی مشکل ايشو ہ ايک ہ یہ کہے ہاس بات کا انداز

 ليکن اپوزيشن کو اس ايشو کو ہےکرتا affect کو ںپاکستانيو

 ۔ ںیہ کم پاکستانی ےم ان سہ ہ کےیہ دينا چاںیہ رنگ نہی

 ۔ ںوہتا ہ کر جانا چاے کی طرف لfacts ہکی توج ان ںمی

Chief of Army Staff, General Ashfaq Pervaiz Kayani ےن 

clearlyہی ordersاور اس کی ںیہ ے لی ISPRہے تصديق کی ے ن 

 کسی ے افغانستان کی طرف سے اگر پاکستان کی ساليمت کہک

 ہی گا اور ے کيا تو ان کا جواب ديا جائہی محله بےفورس ن

 democratic set up  اس ہ کںوہتا ہ ان کو ياد دالنا چاںمی

 کرتی ٹر آف پاکستان کو رپورٹ افواج پاکستان پرائم منسںمی

 اور ماری سويلين حکومت ہ ہک ںیہ ے سکتہہ کے کيسہ تو یںیہ

 attention ان کی ں اور میہےان کوئی اختالف  درمیےفوج ک

 ے کBBC جو ںوہا تہ جانا چاےکی طرف ل reportيا کی ڈمی

 groundر ايک ه پے امريکن فورسز نہ کہےی آئی هاوپر ب

incursion 9 ں کی کوشش کی جس می helicopters ے نںوہ ان 

land ں میٹ اور اس پريس رپور قريبےر کڈ بالکل بارے کی 

 ہ یں اس می۔و گیہی ڑهی په بے اپوزيشن ممربز ن I am sureجو 

clearly ںاہی فورسز اور وٹانی سکيور پاکستہا گيا کہ کہ ی 

 ان کو ے کر ک firing،  مل کر ے نں قبائلی لوگوےک
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retreatے اپوزيشن کں خيال میے مير۔ پر جمبور کياے  کرن 

  statementsماری ہ ہ کےیہس لينا چاٹاس چيز کا نوممربان کو 

 emotionalism اور ان کی ںیہی ہو رہ  translate ںايکشن می

understandable  ت حساس ہ ايک بہليکن ی ےہsituation اس  ہے

 economicکس اور آپ کی ٹ فارن پاليسی ، پاور پالیںمی

situation involved  ے کٹ  اگر اپوزيشن گورمننے اس ليئہے۔ 

 تر  طور پر ہت بہکو ب situationم ہ تو ں مل کر چلیهسات

resolve ہو کہ ہ احساس نہ دنيا کو یہ تاکںیہ ے کر سکت 

 اور ہے کوئی فرق  establishmentری ٹسويلين اور ملماری ہ

 ۔ ہ شکریں۔ کریہ ن exploit اس کو ہو

 

 Mr. Speaker: There is one correction ہی 

Calling Attention Notice م ہ ںیہ ےپر دو يا تين لوگ بولت

و ہت ہ، اس پر بات بںیہ ے اس پر بات کرتہےائم ٹ ہا کہ کےن

ی ه سپيکرز اور ب۔ ںیہ ے کرت conclude اب اس کو ۔ ہےگئی 

۔ ںیہ کو ےی لينه ب items پاس اور ےمارہ ليکن ںیہباقی   

Last two speakers one is Leader of the Opposition and 

the other is Mr. Samir Anwar Butt. You will be 

concluding. ر ه اور پے گں بولیہ بعد یے، اس کں آپ بولی

we go to the next item. 

 ے نںم لوگوہ!  جناب سپيکر:حممد عصام رمحانی  

  solutions ، ںیہ کر لی  problems discussت سی ہی بهاب

پر روشنی  points دو ں میےلہ پ۔ ںيیہ کرنی چا discussی هب

م بات کر ہی ه پر  ب solutions بعد ے، اس کںوہتا ہالنا چاڈ

 ه کچے ک forcesماری ہ ہ کہے ہلی بات یہ پں۔یہ ےليت

officials ہا کہ کے ن we had not been orders to 

retaliate.  ماری حکومت کو ہ ہ کہے اب ايسا موقع آ گيا

  خود ايک ہاور و ہےا ہ رڑ کرنا پ quoteفوجی افسران کو 

stepney  ا ڑ ايک بہ ی۔ ںیہ پرserious issue  اور جس ہے 

 retaliate کو ںم لوگوہ ہ کہے پتا ںاہ کو یںم ساروہ ہطرح ک

 point that needs to دوسرا ہے۔  pointال ہ پ۔ گا ڑے کرنا پ
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be identified in this house is that کی ی ٹ بليو پارہ ک

  documented ہ، یہے ں میهاتہ ے ميرہ، یہےجو فارن پاليسی 

 consider that while ہےوا ہا ه لکے نںوہ انں اس می۔ ہے

close relations with the US are important. خيال ے مير 

 کرنی  draw ايک الئن  yardstick پر ايک ںاہ ان کو یےس

 تک ںاہ، کںیہ ہے رہ تک آپ لوگ جانا چاںاہئی که بہ کےیہچا

 ں۔یہو اور کيا نہ ہے رہ کرنا چا support  کو  US آپ لوگ 

 تو ںیہ ے کی بات کرت solution م ہ جب ہ کہے ہتيسری چيز ی

 ان ے خيال سے ميرں می topic اس نازک ےال س خیےمير

 درست ں اور صفحیےیہ درست کرنی چاں کو اپنی صفحیںلوگو

 ےم لوگ حبث کر کہ  کر ے له بعد اپوزيشن کو ساتے کےکرن

  adopt پاليسی جو ہ ايک مشرتکے حبث کر ک constructiveايک 

ر اس ه پے آگ we will take it from there اور ںیہ ےکرت

 ے۔ گںکر دی delegateکو 

 

 ۔ر صاحبٹيفنس منسڈ جی :جناب سپيکر 

 

 ےسب س!  جناب سپيکر :ٹجناب   مسير انور ب 

 اس پر ں اور میہے قسم کا  seriousت ہ بہ معاملہ یےلہپ

 ںی کروه ب conclude اور اس کو ںی دوه ب stance کا ٹگورمنن

  strike  ے اپوزيشن کی طرف سںمیہلی چيز جو ہ پے سب س۔گا

، ں جائیڑی توہ diplomatic ties وئی  ايک تو آيا ہ

 These are not solutions  ں۔ جائیے بند کر ديئےسفارختان

to anything.  پر ںاہم لوگ یہ ties ںیہ ے آئے بنان ، 

breakم ہ ، ہے ںیہ نہماری انا کا مسئلہ ہ یے۔ آئںیہ نے کرن

 کوئی ذات کوماری ہ ے اس سںیہ ے کرتے فيصلںاہلوگ جو ی

 سب کو ےم نہ ۔ ہےتا ڑ، پوری عوام کو فرق پتا ڑ پںیہفرق ن

م ہ we are not here to break ties  ہے کر چلنا ے لهسات

 ے اپنہم لوگ بلکہ ہک ںیہ ے کرت believe ےلوگ اس لی

foreign relations  کو improve باقی جو دنيا ۔ ے گں کری 
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 ، يورپين ہے ہ، چائنہےيا ڈ، انہے، روس  ںیہ ںکی قوتی

 ے کو اس حد تک ل relations ے اپنه ساتےم ان کہ ہےيونين 

  ، سارا ہے  dependence ماری جو ہ ہ کںیہ ےتہجانا چا

issue dependence  ماری ہ ہ وہ ک ہے کاUSA dependence  ہٹ 

 اور ےو گئہ هڑے تک ايران اور وينز ويال  جو کںاہ ج۔ ےجائ

 کو  situation آپ ان کی ۔  پر US کيا step up  ے نںوہان

 پاس متام ے اس کہے  leadership پر جو ايک ںاہ و۔ ںیهديک

 resources ے اور آپ ان کہے  full majorityعوام کی ايک 

 ہےاور اتنا پيسا  ہے پاس اتنا تيل ے ان کں کری check کو 

 کو ںم لوگوہ ں۔یہ ے کر پات manage آپ کو ے اپنہ وہک

ground realities  ں میے۔یہ چلنا چاه ساته کر ساتهکو ديک 

 جا ں  می personal interest آپ اس کو ہ کںوہا ہ رہہی کہی

 ں مفاد میےپاکستان ک ہ کںیه آپ  ديک اس کو ۔ ں سوچیہکر ن

 ہ گا کںوہ چلنا چاے آگںمی!  جناب سپيکرہے۔کيا چيز 

  م لوگ ايکشن کی طرف ہ ہا کہ ک strictlyا ڑ بےاپوزيشن ن

focus ںکری ،condemnation obviously   ںیہ ےی کرتہم سب ہ  

 ے اوپر دے  اس ک clear stanceا ڑر صاحب بٹاور پرائم منس

 we will not tolerate any violation of our ہک ہےديا 

territorial boundaries ماری ہ ہ ی integrity ہ کا مسئل 

 ےور اس ک  اے گںیه رک foremost  ہميشہم لوگ ہ، اس کو  ہے

 ہ کہے ہ چيز تو یےلہ پے سب سں ، ان میںیہ  solutionsجو 

 ے چکے د clear stanceا ڑ کو  اپنا ب USA Embassyم لوگ ہ

 ، ہےی بتا ديا ه کو بofficials   ے کٹ، گورمننںیہ

diplomatic front  ت ہم اس کو بہ پرheavily اس ۔ ے گں لی 

 اندر ےلوگ سارک کم ہ، ں اندر جائیے ک UNم لوگ ہ بعد ےک

م لوگ ہ، ے گں اندر جائیے کOIC م لوگ ہ، ے  گںجائی

 international ہ وے سارہ یے۔ گں پاس جائیےيورپين يونين ک

forums ا ڑ اس کو بں۔یہ ے جاتے سنں جو پوری دنيا میںیہ

seriously pursue پاس ايک فارن ےمارہ ۔ گا ے کيا جا ئ 

 گی اور ےی الئهر پيپر ب اوپے جو اس ک ہےی ٹآفيئرز کی کمی

 کر ےيا تک لڈ ، میے گں کری pursueم اس کو اس ليول تک ہ
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 بعد ے اس ک۔و گی ہ  heard ں پوری دنيا میہ یہک ے گںجائی

م ہ ہے ںیہ ن optionماری ہ ہ لينا یہ نڈ ای۔ ہے کا سوال ڈای

 کا سوال آ  dependence، ںیہ ے چکے اتنی لے سےلہلوگ پ

 تو ے ديئ different views ے نںت لوگوہا ، اس پر بها تہر

 کی ڈ اس ای with timeم لوگ ہ ہک ہے stanceی ہ کا یٹگورمنن

م لوگ ہ،ے گں کری phase out اس کو ہے  dependenceجو 

  strongم لوگ  اتنا ہ کو  economics  اپنی ہ کںیہ  ےتہچا

 ڑے لينا پڈينٹ کو اگر کسی چيز پر سںم لوگوہ ہ کںکر سکی

م ہی ه تب بںیڑنا پہ  سںمکياه کی د sanctions  ںیمہاور 

م لوگ  اپنی ہئی هب ہ کں سکیہہو کر کہ هڑے پر کں پيروےاپن

territorial solidarity  پر بالکل compromise ں کریںیہ ن 

م سب ہو ہ ه  کچہے ، چاںوہ  sanctions ہےم لوگ چاہ ۔ ےگ

 ے اس ک This is going to take time ے۔ گں برداشت کریهکچ

،  ہے بنی ٹی پارليمنهی  ابهم لوگ ابہو گا ، ہاوپر کام 

م لوگ  ہ  economically،  ے گں آئی solutions اوپر ےاس ک

م لوگ ہ ہا کہ کے نںی میه بےلہ پ۔ ے گںتر کریہ آپ کوبےاپن

م ہ،  ںیہ ےتہ کرنا چا extend کو  foreign relations ےاپن

 ےتہنا چاه تعلقات رکےه اچه ساتے کneighbours ےلوگ اپن

  تو ںیهی ديکہ اندر ےک neighbours  ےم لوگ اگر اپنہ ں۔یہ

يا اور چائنا ڈ انہ جو کںیہ ںی دو قوتیڑ بےدنيا کی سب  س

ريل ٹسڈ، انںیہی ہ جا ر progressive ےجو اس وقت سب س ہے

 ے اپنه ساتےم ان کہ یه ب population wiseی اور ه بںمی

relations – ے اور اس سے گںی کری دوستے گںکری ے آگهاتہ 

ا ڑه کو ب tradeم اپنی ہ ےو گا، اس سہ ہا فائدپوری قوم ک

 تک ںاہ ج۔ ے گں ختم کر سکی dependence اور اپنی ے گںسکی

 ہا کہ کے معزز ممرب نےمارہ ۔ ےپہ  nuclear dealسوال 

nuclear deal  ےيا سڈ انہی وه تےیہونی چاہ ه ساتےمارہ 

 dependence آپ کو ہ کںیہ ہےر آپ بات کر ره پ۔وئیہ ںکيو

 دوسری طرف ے۔تہ کرنا چاںیہ ن depend اور آپ کسی پر ےیہچا

 ںيل کيوڈوکليئر  نیے سہم لوگ امريکہ ہ کںیہ ہے رہہآپ ک

 تو آپ کی ے گںيل کریڈ اگر آپ نيوکليئر ں۔یہ ہے کر رںیہن
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dependence obviouslyی ڑی به بںيا میڈر ان اس پ۔ گیڑهے ب

 اوپر پرائم ے، اس کہےوئی ہت اپوزيشن ہ، بہےوئی ہحبث 

 ےيا کڈی، اسی طرح انڑ کرنی پ faceت اپوزيشن ہر کو بٹمنس

 ےنر کٹ پارےم لوگ کسی ايسہ ہ کںیہ ےتہم چاہی اور هب

  feasible ے لیےمارہ ے آگہ جو کںيل کریڈ نيوکليئر هسات

 اس کی ںمیہ ں بعد میہ تاکہے ره ساتےمارہ ہے۔ر

repercussions ں۔یڑگتنی په بہ  ن 

 ہ گا، ايک دفعں کرو conclude ںاس پر می! جناب سپيکر  

 پر  matter کو اس ںم لوگوہ ہ گا کں کروreiterateر هپ

 ںیہ ے الن solutions ے، فورا اس کہےنا ہ رڈیٹبالکل يونائی

و ہ اوپر ے اس کہ فيصل utmostاور urgent ے ايک سب سہاور ی

وئی ، ہی ه کی بات ب Chief of Army Staffی جو ه اب۔گا 

 کی ايک ٹ  ليکن گورمننےی ديئه ب comments اس پر ے نںوہان

 limitation  ر کی ٹ پرائم منسے ، آپ نہےspeechی سنی ه ب

  diplomatic frontم اس کو ہ ہا کها تہ کے نںوہ، انو گی ہ

ی ه پاس کی ايک اچےمارہ  Obviously، ے گں کریtackleپر 

 کو مل کر ں گی اور ان دونوےی اس پر کام کره بہ وہےج فو

 solution کا problem تو اس ے گں مل کر چلیہ اور یہےچلنا 

 ںیہ نہ کا کوئی فائدے اس پر حبث کرنہ، ورنںیہ ےم ال سکتہ 

ی اس کا ه گی تب بے کا کام کر defence اگر خالی ہے۔

solution اگر خالی ہے ںیہ ن ،diplomatic front ں پر کری 

 ے۔ گںم لوگ مل کر چلیہ ہے۔ ںیہ نہی کوئی فائده تو تب بےگ

 اور we are open to suggest، ہے stanceی ہ کا یٹاس گورمنن

 ، ان ے گں آئیpapers ے گی، اس پر ايس ٹهےی بیٹاس پر کمی

 ہو گی کہش ہ خواہ ميری تو یے۔ گںی الئیه بںيا میڈم میہکو 

 forefront paper کو اپنا  US Embassy ے سہم لوگ دوبارہ

put ماری ہ ہ کںائیه اور ان کو مسجں کریrequirements  کيا 

 پر  territorial integrity اور ںیہ کيا ےتہم لوگ چاہ ں۔یہ

 کا ٹ گورمننہ ی۔و گاہ ںیہ ن compromiseکسی قسم کا کوئی 

stance  ہ۔ شکری۔ ہے 
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 Mr. Speaker: Thank you. Now next items is 

resolution   اور ايک motion  اب ۔ ہے جن کا مطلب ايک ہے 

merge ، ان کو ےاس کا کيا جائ  resolution ںبعد می ے کر ک

pass اس ں اور بعد میںیہ ے قرارداد پر بات کرتں۔ کرا دی 

  ںیہ ے قرار داد کو پيش کرتںاوس میہ ۔ کر لو resolveکو 

 ۔ گی ےاد بن جائ قرار دہر یه تو پہےو جاتی ہ پاس ہاگر ی

 ، ںیہ ہے کی بات کر ر students union آپ ہے۔ی ہبات ايک 

س يونين کیٹنڈوٹس  revival اور ايک ںیہ ہے کی  بات کر ر 

 which relates to the same  ںیہ ہے کی بات کر رٹرپور

issue. 

 

 resolution ے اسں آخر می:جناب امحد علی بابر 

و جانی ہ  debateی ہ پر  motionی ه، ابے گںی تصور کر لیہ

 ے۔یہچا

 

 اور ںیہ ے موشن پر بات کرتےلہ جی پ:جناب سپيکر 

 ہ اگر ی۔ ے گں کر لی resolution ے کر ک turnاسی کو 

sense of the House   تو ان دونون کو ہے merge ںیہ ے کرت 

 ں۔وہ کرتا  put ے سامنےاوس کہ ے اسں، می

 

 ميری ےلہ پےساس  !  جناب :جناب امحد علی بابر 

ا ه بر قرار رک decorum ںاوس میہ اگر ہ کہے  requestايک 

تو باقی ممربان اس کی بات و ہا ہ بول رہ اور جب ايک بندےجائ

 ں۔ سنیےکو غور س

 

 تواتنا تو آپ ہےتا ڑ اگر کوئی تو:جناب سپيکر 

tolerate ۔ گاڑے کرنا پ 

 

 ۔ ہےيک ٹه :جناب امحد علی بابر 
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 ےیہونا چاہ اتنا ہے  decorum ںاہ ی:جناب سپيکر  

this is life.ے کو مال کر اسں اب ان دونو motion  کا نام 

 ے۔ گںی بنا سکیه ب resolutionر اس کو ه اور پے گںدی

 ں لیے ل resolution ےلہ اگر پہے۔ی ہ کا مطلب ايک ںدونو

 ايک ۔ گیےو جائہ کی  repetition بات ں لیےر موشن لهپ

 ں کر لیturn ں می گی اور اس کو  بعد ےو جائہ بات ہدفع

 ے۔گ

The motion is; 

 The House may discuss the proposed resolution 

which may be carried out regarding the revival of the 

students union in Pakistan prepared by PILDAT be 

presented in the Parliament of Pakistan for debate and 

be incorporated in its policy; 

 The resolution is like; 

 This House is of the opinion that the government 

should formulate effective policy to facilitate the 

revival of non political students unions. 

 The second is; 

 This House is of the opinion that elections of 

students union shall be adopted at the primary and 

secondly school level while the system of election of 

the students union in the universities shall be 

gradually adopted. 

 ں۔یہ ںی تين باتیہ ی

 

ا ڑوه تےم اسہ!  جناب:جناب حممد عصام رمحانی  

ی ه متعلق بات بے کل اس ک۔ ںیہ ےتہ کرنا چا changeسا 

  ہے  word  کا جو  non political جو ہی کهوئی تہ

This House is of the opinion that the government 

should formulate effective policy to facilitate the 

revival of student unions. 
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 ں۔یہ نnon politicalا ه اچ:جناب سپيکر 

 

 ۔ جی :جناب حممد عصام رمحانی  

 

 Mr. Speaker: So, I take the sense of the 

House that to delete the word ‘non political’. 

 

 Mr. Ahmed Ali Babar: No sir. 

 

 Mr. Speaker: You don’t want that. You want 

the word ‘non political’ to stay. 

 

 Mr. Ahmed Ali Babar: The word ‘non 

political’ should not be removed. 

 

مارا ہ ہی!  جناب:جناب حممد عصام رمحانی 

resolution ہ اور یا ه ت word ‘non political’ ےم نہ 

dilute ا ليکن ه کرا ديا تfor some reasons or the other 

 non لفظ ہی یہ ےلہ تو پ ںیہ ے آئ membersجب آج 

political ا تو ه تاه لکit is new to us as well.ہ ی 

 ۔ ہے  resolutionماری ہ! جناب

 

 ۔ ہے  resolution تو آپ کی ہ یںاہ :جناب سپيکر 

 resolution آپ اپنی  .lets go with this resolution ںچلی

 ں۔یڑه پ

 

 Mr. Muhammad Essam Rehmani: Sir, I beg 

to move that this House is of the opinion that the 

Government should formulate effective policy to 

facilitate the revival of student unions. 
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 دو دو ہ کںیہ ے کرتے اب ايک بات ط:جناب سپيکر

 and House shouldں دیے دهےی آپ مجهجو ب ے گںلوگ بولی

not be speaking.ںاہ دو آدمی اور یہ عالوےآپ ک Education 

Minister ںیہ ان۔ دو آدمیہ عالوے ک Leader of the House 

would nominate two men including the Education 

Minister to respond to the motion. 

 

 Mr. Muhammad Essam Rehmani: Can I just 

elaborate on the resolution. 

 

 Mr. Speaker: Please. 

 

 Mr. Muhammad Essam Rehmani: Sir, we as a 

Green Party believes that the students should be 

allowed completely to participate actively and the 

constraints that we are asking  

 political کوئی ں تو اس میہےوتا ہ  expression جو پبلک ہک

affiliation ے۔یہونی چاہ ںیہ ن This is one of the 

constraintsجو ہ عالوے اس ک constraint  پاس ےمارہ ہ وہے 

 political ہ تو  وں دیpublic expression جب  ايکہ کہے

affiliation  کو show ا سا ڑوه اور تے کرہ نlaw and 

order ں۔ کر چلیے لےگ آںمیہ  کر ه رکں میںنوہ کو ذ 

 ںوہان ہ کںیہ ےتہ کے  س Blue Partyم ہدوسری بات جو 

 ں میے بارےک student unions  ں میresolution ے اپنےن

 student unions should be allowed ہ کہےوا ہا  هلک

subject to law. Now subject to law is a broad word. We 

would like them to elaborate on the point ہ یہ  ک 

subject to law ں میے اس بارہ تاکہے کس طرح کا الء ہ یہے 

clarity ۔ جنابہ شکریے۔ی آ جائه پاس بےمارہ 

 

 Mr. Speaker: What are your next two men? 
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 Mr. Muhammad Essam Rehmani: Sir, my next 

two men would be one is Mr. Nishat Sahib and the 

second is Umair. 

 

 Mr. Speaker: Let’s start with Umair. 

 

 Mr. Umair Farrukh Raja: Ladies and 

gentlemen! Our stance on this issue is that we allow 

the student unions to work but we have certain 

restrictions which we have very clearly laid down in 

our manifesto as opposed to that of Blue Party. We 

clearly state that student unions should be allowed to 

work but with constraints that there is no political 

affiliation of  candidates while canvassing and strict 

action should be taken against violence in campuses 

and hindrance in educational proceedings. 

This, ladies and gentlemen! is a very clear 

stance opposed to what the Blue Party says  that 

student unions should be allowed subject to law. Now 

this law needs to be elaborated upon by the Blue Party 

and we hope that it is done in due course of the 

discussion. 

 Moving on, first I would like to give a brief 

history of what has so far been happening in this 

regard. The student unions were pre-active before the 

creation of Pakistan even the MSF played a very vital 

role with the Muslim League in creating Pakistan 

itself. But then in a dictatorial regime of General 

Zia-ul-Haq they were squashed down with the use of 

force and without establishing any committee or 

without bring all stakeholders to the table as a Chief 

Martial Law Administrator issued an order according to 
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which the activities of the student unions were banned 

and the reasons cited were on campus violence and more 

chances of intervention by the political parties. As 

opposed to this, may I present what was in India? 

India had already been confronting the situation there 

is not a very much difference. They are in the 

problems but instead of totally squashing the whole 

infrastructure of expression. They decided to make a 

committee, the lingua committee that constitutes of 

six members and it has the stakeholders from all the 

relevant sectors and that committee deliberated on the 

issue for a different amount of time and then they 

came up with the proposals. I believe the Green Party, 

in general, believes that these proposals are very 

relevant to our situation as well and when we need to 

consider if those proposals are not completely 

adopted. We believe that the problems started coming 

in there is issue when a money ended the election 

process and hence the political affiliations. 

Currently the elections of student unions 

representatives are as expensive process as the 

elections of certain constituents of Pakistan. The 

issue is where these members get this money from, 

apparently through the political affiliations. There 

are students unions that affiliate publicly themselves 

with certain political parties and in reward for that 

they get a different amount of money for their 

activities. This should be completely banned and we 

would like to adopt what the lingua committee said for 

the Indian student unions that the expenses for every 

post per candidate should not be more than rupees five 

thousand and an edited report of the expenses should 

be presented to the election office within two weeks 

of the completion of elections. This ladies and 
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gentlemen may I tell you is a very clear stance as 

opposed to what the Blue Party says “subject to law”. 

We are presenting the laws here by the way. The other 

problem was that the undue influence on the student 

unions, on the students, the administrators and even 

the suppliers of goods and services to the 

universities. They started using brutal tactics to 

coerce the administration, the students and the people 

on campus are to think that they did not concern them. 

For example naming hostels in certain ways for example 

blocking roads and what they call gharao which is 

breaking into the office of the Chancellor or 

Principal and latterly forcing them. This should not 

be allowed and we have a proposal for it that police 

should be deployed on campus in case such a situation 

arises. Then in 1992 there was statement by the 

Supreme Court of Pakistan on Ist July which said that 

before entering University the candidates would be 

made to sign an affidavit which would say that if you 

indulge in politics the person will be expelled. We 

want it to be changed that if the person indulges in 

violence and public display a political affiliation 

then he should be expelled. We will not believe in 

killing the whole system because it is very affective 

system, it provides an outlet, it helps the students 

to understand the process of democracy and understand 

the weightage of the majority and compromise their own 

opinion with that of the majority. So we want the 

system to continue but we want to strict check on 

these issues, display of political affiliation which 

comes through finances and then it is violence through 

the student unions and we present law for that. Thank 

you very much. 
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 ہکافی زياد!  جناب سپيکر:جناب حممد عصام رمحانی 

 ےم سہ ے  اس  لیںیہ ےتہب پربولنا چاtopic  اس ےکڑل

requestه کچہ  کںیہ ے کرت extra timeہ کيونکں دیے د 

 ں۔یہ موجود ٹےنه دو گ already پاس ےمارہ

 

 Mr. Speaker: It depends upon the House. I 

have no objection. 

 

 ں خيال میے مير:جناب حممد عصام رمحانی

speakersں۔ا دیڑه ب 

 

 ں۔یہ ے کر ليتspeakers چلو چار :جناب سپيکر 

 ۔ جی نشاط صاحبے۔یہونی چاہ ںیہ نrepetitionل رحاہب

 

 ہ شکری:جناب  ايس ايم نشاط احلسن کاظمی 

 عمير کو ں تو میےلہ پےسب س! جناب سپيکر صاحب

congratulateه ساتے کے طريقهےت اچہ بے گا اس نںوہ چا 

 ايک پاکسان کی تاريخ اور ے سامنے ايوان کےاس پور

 ديا overviewی تاريخ کا  کں طلباء  کی تنظيموںپاکستان می

 add سا اڑوه تں گا اور میں کر چلوے لے اسی کو آگں می۔ ہے

 پاکستان ہ کہےنا ه ديکہ یںمیہ تو ےلہ پے سب س۔ گا ںکرو

 شروع ے س1956 ہ وہے کی جو تاريخ ں جو طلباء تنظيموںمی

 تک جب تک ضياء احلق صاحب 1984 کر ے لے س1956  اور ہےوتی ہ

 under hundredا  تو تب کل ه لگايا تںیہ نban اس پر ےن

 on هے تےوئہ لوگ قتل 22  اور هے تےوئہ  rusticateلوگ 

campus violenceے سڑهیڈ کر آج تک ے لے بعد سے  اور اس ک 

 لوگ  951 ہ عالوے اور اس کںیہ ےو چکہالک ہزائد لوگ 

rusticateم لوگ اس ہ  جو ہ عالوے اس کں۔یہ ے جا چکے کی

resolution  ے اندر جو حکومت سےک demandںیہ ہے کر ر ،

effective policyں پر اس می educationت ہی به بconcern 
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  institutions ں میpublic sector  جو ےمارہ ہ کيونکہےوتی ہ

 ےوا ليته پر لکaffidavit وقت ايک ے ک admission ہ وںیہ

 if you are found in a political or student ہ کںیہ

activity you will be expelled from the institutions. م ہ

Education Minister Sahib اور Law and Parliamentary 

Affairs Sahibے اور اس کے گںیہ اس پر لينا چاے کی رائ 

 اگر اس پر ہ کے گںیہی لينا چاه آپ کی رولنگ بہعالو

discussion  ہو تو یہissueںی م۔ گاے پاس جائےی کٹ کس کمی 

 Prime Minister  کو2008 مارچ  29 ہ کںی بتاتا چلوه بہی

 کا اعالن revival کی  student union ے ن پاکستانہوریہجم

 ے ، نيشنل امسبلی کں خطاب میinauguralلی ہا اپنی پهکيا ت

ی جو سات وائس هی بنائی گئی تٹاندر  تو اس پر ايک کمی

 ےيز کٹونيورسر يٹی ، سات پبلک  سيکهچانسلرز پر مشتمل ت

 کر ے حوالے کHEC ے تشکيل کر کٹ اپنی رپورے نںوہاور ان

 اندر کتنا ے اس کہ کے گںیہ  جاننا چاہم یہاب  ہےدی 

studentsہ جو ک real stakeholders ان کا کتنا ںیہ input 

 ايک ے ن non governmental organization، ايک ہےليا گيا 

 majority of the ہ ک پتا چالہ حتت یے کروايا  جس کےسرو

students of Pakistan public sector universities across 

the 23 public sector universities in Pakistan of the 

opinion that ‘yes’ student should hold. 

  

 

 
Yet it is the same time 55% students said that they will not 

allow any political affiliation. 

يہ کيسی چيزيں ہيں۔ يہ کچه ايسے موضوعات ہيں جن پر ہميں بات کرنی ہے۔ اس کے 

 ہو چکی ہيں  allow  اگر  students unionعالوہ ہميں يہ بهی بات کرنی ہے کہ کيا 

 ہو گا؟ کيا ہم اپنے  direct ہو گا، يا کيا    indirectتو کيا اس ميں اليکشن 

Parliamentary Form of System کو promote  کرنا چاہيں گے يا ہم باہر 
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 کرنا چاہيں گے۔ ہميں  promote  کو  Presidential Form of  Governmentسے

اور تشخص کا خيال کرنا ہے اور ہميں اس پر آگے بڑهنا ہے۔ ميں    ideologyاپنے 

  ضرور ديجيے کہ اگر يہ guidelineآپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس پر ہميں 

 Standing  کے پاس جائے تو کونسی  Standing Committee معاملہ کسی 

Committee   اس مسئلے کے لئے debate کے لئے بہتر رہے گی۔ بہت شکريہ۔  

 

  احمد جاويد صاحب۔:رجناب سپيک

 

پہلے تو مجهے بہت خوشی ہے کہ :  شکريہ جناب سپيکر:جناب احمد جاويد

الئے  topic under discussion ئے جو پہال ہوتے ہو  Youth Parliamentہم نے 

ہے۔ ايک ہم نے، جب ہماری نئی  related  کے مسائل سے  youthہيں وہ ہمارے 

 action منتخب حکومت آئی، يوسف رضا گيالنی صاحب کی تو اس کے شروع کے 

 کيا  revive کے اندر Pakistan کو Students Unionميں سے ايک تها کہ انہوں نے 

سے آگے آ گئے ہيں تو ہميں اس  step بہت خوش آئند قدم تها۔ اب ہم جب اس جو ايک 

کرنا ہے اور کس طرح ان  regulate  کو کس طرح Unionsبات پر سوچنا ہے کہ ان 

بنے۔ جيسا کہ ميرے باقی  sustainable process کو آگے لے کر چلنا ہے کہ يہ ايک  

 بار بار  overtimeے ديکها ہے کہ  کے اندر ہم ن processدوستوں نے کہا کہ اس 

لگائی  undue restriction کيا گيا۔ کبهی ان پر  ban رکاوٹيں آتی گئيں۔ کبهی ان کو 

  paralyze لگائی گئيں جنہوں نے ان کو  restrictionsگئيں، کبهی ان پر اس قسم کی 

 proper  يہ ہے کہ ہم ان کی ايک challenge کيا تو ہمارے ليے  if not ban کر ديا 

policy devise  کريں۔ ہماری Blue Party  کا جو manifesto  ہے اس ميں law   کا

  نہيں ہے جو کہ  direct policy ميں اس وقت کوئی  lawذکر کيا گيا ہے ليکن ہمارے 

Students  Union  کے ساته  جوڑ دے۔ برائے اپوزيشن ہمارا پہال جو اقدام ہے کيونکہ

 ميں کہا کہ ہم  speechنے بهی اپنی پہلی ايک  Opposition Leader جيسا کہ ہمارے 

 solution  ميں believe  کرتے ہيں تو ہمارا جو پہال step  وہ يہ ہے کہ جس  ہے 

  کو  Students Union Actہے اسی طرح ايک  Political Parties Act طرح 

introduce  کرنا چاہيے اور اسStudents Union Act   کےunder   ہميں ايک

Code of Conduct frame  کرنا چاہيے کہ کس حساب سے Students Union   کو 

 اپنا کام اور اپنے فرائض سر انجام دينے چاہيے۔
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کام کر  Political Organizations  کے اندر يہ  Universitiesدوسرا جن 

ں جس  بنانی چاہيي Umbrella Organizations ميں کچه  Universitiesرہی ہيں ان 

  Unionsہوں اور وہ ان  representation  دونوں کی  Faculty اور Students ميں

کريں ميں يہ نہيں کہہ رہا کہ وہ انہيں کنٹرول کريں يا وہ ان  guide کو کچہ حد تک 

  guidanceکريں ليکن ايک اٹهارہ سال کے لڑکے کو  suppress کو  activitiesکی

کرتے ہيں کہ  believe  ہے اس لئے ہم لوگ factکی ضرورت ہوتی ہے اور يہ ايک 

کی ضرورت ہو گی۔  Umbrella Organization کے لئے ايک   guidanceہميں کچه 

 important question کی يہ بہت  Political Parties affiliationجہاں تک بات ہے 

 Political Parties Act  ہے کہ suggestion ہے تو اس کے لئے بهی ہماری ايک

 directly کو  influence  کی  Political Parties کيا جائے تاکہ   amendکو

through law  اسinfluence  کو  limit کيا جائے اور curtail  کيا جائے   on 

Students Union.  اور آخری بات جو ميں کرنا چاہوں گا وہcampus violence  کی 

 کی  associate کے ساته ايک  Students Unionہے جو کہ ہم نے ديکها ہے کہ 

 campus violence is the result of activities ofہے کہ  attempt جاتی 

Students Union   ہم believe  کرتے ہيں کہ it is the result of unchecked 

actions.  اگر ہم اس کے اوپر ايک moderate  قسم کا  check  لگا ديں۔ ايک

Umbrella Organization  بنائيں کچه laws frame  کريں جيسا کہ ميں نے کہا کہ 

Political Parties Act   کو amend کريں۔  Students Union Act  کوdevelop  

کر سکتے  counter کو  issues ان سارے  practically کريں تو ان چيزوں سے ہم 

 موضوع کو آگے ہيں۔ ہم اس پر حکومتی موقف کا انتظار کرتے ہيں کہ کس طرح وہ اس

 لے جانا چاہتے ہيں۔ شکريہ۔

پر بہت سارے دوستوں نے بولنا  subject  ميرا خيال ہے اس :جناب سپيکر

آپ  let’s continue with it  ايسا ہے کہ اس پر بولنا بهی چاہيے تو  subjectہے۔ يہ 

 In the meanwhile I have Sher Afghanاپنی لسٹ بنا ليں۔ آپ اپنی لسٹ بنا ليں

Sahib. 

Mr. Sher Afghan: Thank you honourable Speaker. Students 

union 

اٹهايا گيا ہے يہ ايک خوش آئند بات ہے ليکن اس کے ساته ساته يہ  ban سے جو

 کيوں لگا اور اس کے  in the first phase banديکهنے کی بهی ضرورت ہے کہ
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 students union ی وجہ سےلگنے ک Ban  ہوتی رہيں؟    activities دوران کيا 

elect   نہيں ہوئی ليکن جو Organizations  تهيں جو Political Wings تهيں

Certain Political  Parties  کی انہوں نے  presence maintain  کيںespecially 

public sector universities  ميں جس کی وجہ سے بہت زيادہ  violence  بهی ہوا

 کو کافی حد تک کنٹرول کر ليا گيا ہے ميرے خيال ميں  violenceاور اب جب اس 

ban  اٹهانے کے بعد ہميں  all out  جو ہے students union  کو freedom  نہيں 

ہونے چاہييں جس   checks and balance کرنے کے لئے کچه  operate دينا چاہيے

 نہيں ہونی  political affiliationsکرتا ہوں نشاط کی بات کے ساته کہ  agree ميں 

تها  Students Union Act ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ جو پچهال  Secondly  چاہييں۔  

ميں ايک    syndicate کا اس کو  Students Union ہوتا تها  Presidentاس ميں جو 

seat  يا  دو   seats provide   کی جاتی تهيں جس کے ساته يہ ہوتا تها کہ اس کو

power ل جاتی تهی کہ جو  م teachers  کی appointments   ياpromotions  ہيں 

 چيز ہے  negativeہوتی تهی اب يہ جو ہے ايک بہت ہی  say اس ميں بهی  اس کی 

 political  ہوتے ہيں  teachers alienedجس کی وجہ سے پهر يہ ہوتا ہے کہ جو 

parties   کے ساته يا ان students union  کی favour  ميں ہوتے ہيں وہ جو ہيں 

administration  کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہيں۔  ميرا خيال ہے کہ students  کو

 public sector دينا وہ اچها نہيں ہے۔ اس کے عالوہ بہت سی  powersاتنی زيادہ

universities  کے اندر يہ  feel  کہ جب  کيا جاتا ہےelections  ہوں گے تو public 

sector universities   اگر  political parties affiliation  کے ساته يہ ہوا تو وہ

battle grounds بن جائيں گے Rival Students Wing  کے اندر، تو اس وجہ سے  

political   affiliation يں يہ جو دوسرا  م private sector universities  کے اندر

 ensure  ہيں وہ کروانے کے  students union elections بهی اس طرح کے جو

 کروانا چاہيے۔

 )اس موقع پر محترمہ ڈپٹی سپيکر کرسی صدارت پر متمکن ہوئی(

 Thirdly, students union  کی history  ميں ايسا ہوتا رہا ہے کہ جو 

Presidents   رہے ہيں  Unions  کے وہ پانچ پانچ، چه چه سال  جيتتے رہے ہيں اور

ايسی بهی ہيں جو ہمارے باپ دادا کی عمر کے ہو گئے ہيں اور ابهی  examples کئی 

 کرنا چاہيے کہ ايک  ensure ہی ہيں، تو يہ جو ہے اس ميں يہ ہے کہ  studentsتک 

ہوتا  enroll  کرتا ہے دوبارہ اس يونيورسٹی ميں  completeسٹوڈنٹس ايک دفعہ ڈگری 
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 کے لئے يا پهر ايک  office کرے  stand  نہيں کرنا چاہيے کہ  allowہے تو اس کو 

term   ہونی چاہيے کہ دوterms  کے لئے، تين terms  کے لئے اس سے زيادہ کے 

  .Thank you very much نہيں ہو سکتا۔ electلئے وہ دوبارہ 

Madam Deputy Speaker: Any in the list for the people 

who wants to speak or anybody who wants to speak right now? 

Mr.Abdullah Khan Leghari:  Madam Speaker I would 

like to speak. 

Madam Deputy Speaker: Mr.Abdullah Khan Leghari. 

Mr. Abdullah Khan Leghari: Thank you Madam 

Speaker. Students Union  پر ميڈيم سپيکر ابهی بات ہو رہی ہے تو ہميں اس چيز 

جب حکومت ميں آئی اور يوسف رضا   present government رکهنا ہو گا کہ کا خيال

کريں  revive کو  students unionگيالنی صاحب نے اس چيز کا اعالن کيا کہ ہم جو 

گے اور اس چيز کو ہم بحال کرتے ہيں۔ ہميں اس چيز ميں جانا ہو گا کہ آخر کيا واقعی 

 اسی طريقے سے  legislation process وہ اس طريقے سے ہوا اس کے بعد کی 

 ہوئے يا نہيں ہوئے،  systematic rules of procedures decideچلی۔ آيا اس کے 

اس کے بارے ميں جو خدشات تهے چاہے وہ اپوزيشن کے حوالے سے تهے چاہے وہ 

گورنمنٹ کے اندر سے، چاہے وہ سول سوسائٹی ميں پائے جاتے تهے۔ کيا اس حوالے 

 ميں  systematic orderبڑے ايک  as a Green Party اٹهايا گيا؟ ہم سے کوئی قدم 

 ہيں آيا ان کے بارے ميں  laws کرنا چاہ رہے ہيں کہ جو  promote  يہ چيز ہم آگے  

کس  systematic rules of procedures سے کچه بتايا جائے کہ  clarity ہميں 

ہيں جو ہماری  political affiliations  ہيں،  Violenceطريقے سے ہوں گے؟

ہوتا ہے؟  affect  ميں ايجوکيشن کا نظام ہے  وہ کس طرح اس سے  Universityاس

 we have been using  کہ  in the past يہ رہی ہے  situationکيونکہ ہمارے ہاں 

arms as our protection.  ٹهيک ہے اور  political parties  نےjust to get 

their support administrative or educative structure   ہے اس کے اندر نہ  

کروائی  interventions  کيا ہے، interfere رکها ہے بلکہ  influence صرف اپنا 

  کو جو کہ ايجوکيشن کا سسٹم ہے اس کو نہ صرف  system ہيں اور پورے 

disintegrate   کرنے ميں کافی کردار ادا کيا ہے بلکہ اپنی ايک political value 

create  کرنے کے لئے اپنی ايکpolitical standing create  کرنے کے لئے 
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سٹوڈنٹس کو استعمال کيا ہے۔ اب اس چکر ميں ہميں يہ ديکهنا ہو گا کہ ہم نے کس 

  phase out کو  political affiliation کو اس  political role طريقے سے اس 

 کی طرف  Blue Party ميں ميں چاہوں گا کہ  phase out processکرنا ہے اور اس 

 ہميں ملے کہ جس کے  substantiationکے حوالے سے ايک    laws سے بهی ايک 

 کرنا چاہ رہے ہيں۔ کس حد تک ہم نے جانا ہے اس چيز کو آگے  proposeاندر ہم کيا 

 as a Green کرنا ہے کيونکہ  allow  کو  schoolsلے کر اور کس حد تک ہم نے 

Party  ہم سمجهتے ہيں کہ ہمpromote  کر ديں گے نہ صرف  elections   ہوں اس

 بلکہ  as far as the Students Union are concerned کے اندر   processپورے 

 ميں حصہ لينے کی اجازت دی  pro- active or constructive activitiesان کو 

ميں آئے ہيں اور اس سارے  Youth Parliamentجائے۔ جس طريقے سے ہم 

process کا حصہ بنے ہيں اسی طرح وہ بهی اک  electoral process   کا حصہ بنيں

جو ہے اس کو   violence  ادا کريں نہ کہ  constructive roleاور آگے آئيں اور 

فروغ ديا جائے اور اسلحے کی نمائش کو بےدريخ استعمال کيا جائے۔ بلکہ ہم سمجهتے 

 کيا اور بتايا کہ کس طرح  highlight کو   factsس طرح نثار صاحب نے ہيں کہ ج

 چاہے وہ جميعت کے حوالے سے تها چاہے وہ کوئی بهی  ہماری پوليٹکل پارٹيز نے 

liberal party  تهی چاہے کسی حوالے سے بهی انہوں نے استعمال کيا وہ غلط تها اور 

 ہماری  students  نے ہمارے  political influenceنہ صرف غلط تها بلکہ ان کے 

society  کے اندرايک ايسی روايات کو جنم ديا کہ جس نے ہمارے image  کو نقصان

کو اس    Martial Law Administrator  کے ساته ساته اس نے  imageپہنچايا اور 

بات پر مجبور کيا کہ وہ نہ صرف ان کی آواز کو دبائيں بلکہ اپنی مرضی سے وہ ان 

 کو اس سارے  students  کرتے  ہوئے  ban کو  Students Unions ی سار

process  سے باہر نکال ديں۔  

 policy frame work governmentميں يہ چاہوں گا کہ ايک تو ہمارے ساته 

 party  کی طرف سے کہ وہ  laws   کے حوالے سے کيا کہنا چاہ رہے ہيں۔ ايک

substantial  پورا ہميں frame work  ديا جائے اور دوسرا اس بارے ميں مزيد بات 

جو ہے  revival کو ايک  students کی جائے کہ کس حد تک ہم جانا چاہتے ہيں کہ ہم 

  کے حوالے سے ديا جائے۔ شکريہ۔ Students Union   اس 

 محترمہ سپيکر صاحبہ ميں صرف ايک چهوٹی سی )ايک معزز رکن(

  government جو  particularlyی اراکين اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب حکومت
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اس پر   Law and Parliamentary Affairs  اور  Ministers for Educationکے 

respond   کريں گے تو وہ kindly  اس پورے ايوان کو مطلع کريں کہ جو سات  

 report Ministry of Education کی  Committee of Voice  Chancellorرکنی 

 So that we can also work onاس ہے اس ميں کيا تجاويز مرتب کی گئی ہيں  کے پ

that. Kind. Thank you very much. 

Madam  Deputy Speaker:  Mr. Fawad  Zia: 

سے ہے۔ ميں بس زيادہ ٹائم نہيں لوں گا۔  NWFP  ميرا تعلق :مسٹر فواد ضيا

 کی، بالکل ہم اس کے  Students Unionہم لوگ اس کی بالکل مخالفت نہيں کرتے 

 suggestions suppose کے ساته۔ ميں ايک دو  some constraints ساته ہيں ليکن 

 consider کرنا چاہوں گا۔ ميں چاہوں گا جو بهی کميٹی اس کو حکوميت پارٹی ميں 

ہو گی  suggestion   کو بهی مد نظر رکهے۔ ميری پہلی  suggestionsکرے وہ ان 

 تها ليکن اس کے باوجود وہ  ban impose پر  Students Union کہ بے شک 

campuses  ميں prevail  کرتی تهيں۔ ايک تو يہ ہے کہ PILDAT  نے جو اس کا 

پيپر مرتب کيا ہے اس کے اندر جس طرح انڈين گورنمنٹ کميٹی کی رپورٹ ہے وہ بہت 

 Students هائی جو مستند ہے اسی ميں اضافہ کرتے ہوئے ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ ب

Union  کے    offices  ہيں hostels  ميں کيونکہ يہ hostels  ميں ايک ان کا باقاعدہ

طور پر پارٹی آفس بن جاتا ہے۔ پهر اس کے اندر مطلب ہے اس بنياد پر باہر سے بهی 

 لوگ آ کر ٹهہرتے ہيں اور جو کيمپس کے لوگ نہين بهی ہوتے، جو يونيورسٹی ميں 

enroll  ی نہيں ہوتے وہ بهی اس  به affiliation ميں آ جاتے ہيں۔ ان کے جو پارٹی 

 ان کو جو يونيورسٹی کے ہاسٹلز ہيں ان ميں نہ رکها جائے کيونکہ  kindlyآفسسز ہيں 

 confirm ہاسٹل ميں يا اگر ہاسٹل ميں رکهتے ہيں پارٹی آفسسز کو تو پهر اس چيز کو 

 نہ ہو کيوں کہ  presence کی ادهر  outsider کيا جائے کہ بهائی کوئی 

  چيز ديکهی گئی ہے۔ practicallyيہ

 ہے کہ بهائی اگر  suggestionہے۔ دوسری يہ  suggestion ايک تو يہ 

Students Union  بنے گی تو obviously   اس کا وہ manifesto  مرتب کريں گيں۔ 

هی سربراہ ہے ان سے يا جو ب principal  اپنے  kindly جو ہے وہ  manifestoوہ 

discuss  کيا جائے اور کوئی بهی  initiative  ليا جائے تو اس کے steps  لينے سے

 ہونا چاہيے تاکہ وہ اس کو  umbrellaپہلے جس طرح ميرے بهائی نے بات کی کہ 

ہے ہم بهی کوئی  Standing Committee  ميں  PILDATجس طرح ہماری  



 57

resolution  لے ادهر سے وہ اس کی کانٹ چهانٹ ہو جائے گی تو پيش کريں گے تو پہ

 کرنا چاہے کوئی بهی  move کی بهی، کوئی بهی وہ  Students Unionاسی طرح 

اس طرح کا، جو بهی ان کے اداروں کے سربراہان ہيں تو ان کے ذريعے سے وہ 

move  کريں اگر وہ کوئی movement  کرنا چاہيں۔ Thank you.  

Madam Deputy Speaker: I want to say something here 

anybody who wants to speak should seek permission first. And 

secondly Blue Party should immediately provide us with the list of the 

speakers. Mr. Prime Minister please. 

 نہيں کروں   clear  اچها ميں بهی کسی بهی بات کو يہاں پر:جناب وزيراعظم

 کا  Ministersميں يہ  basically  کے بارے ميں کيونکہ يہ  Students Unionگا 

ہونی چاہيے  non-political Students Union اور پارٹی کا کام ہے کہ کس طرح 

 Government of کر دوں  کہ ہم يہاں پر  clarify ليکن ايک بات ميں يہاں پر 

Pakistan  کوrepresent يں کرتے نہ ہی يہ ان کی  نہ policies   کے لئے

countable  آپ ہماری policy  پر critic  کريں۔ آپ ہمارے اوپر تنقيد کريں جو 

 کريں ليکن ہم کسی صورت بهی  contributeہوں گے ان ميں  policy issues ہمارے 

Government of Pakistan  کی policies  کو countable  نہيں ہيں۔ ہم اپنی 

policies بنائيں گے اور اس پر ہميں آپ کی مدد چاہيے۔ بہت بہت شکريہ۔  

  مسٹر شمس طور۔:ميڈيم ڈپٹی سپيکر

 بہت شکريہ محترمہ سپيکر صاحبہ۔ ميں کچه روشنی ڈالنا :جناب شمس طور

 کرتی ہے پاکستان ميں۔ ميں  history prevail کی Students Unionچاہوں گا جو 

 ,University of Engineering & Technology  چاہوں گا  دينا references کچه 

Lahore  کےUE&T Lahore  کے جہاں پر ميں نے بهی انجينئرنگ کی تهی۔ کسی 

 بهی  MSFتهيں۔  strong تهيں بہت  Students Union زمانے ميں وہاں پر يہ جو 

کی  بهی تهی اور بہت ساری جس طرح اسالمی جميعت طلبائ اور اس قسم  PSFتهی

تنظيميں وہاں پر تهيں۔ ہاسٹل سے ہاسٹل کے درميان فائرنگ ہوا کرتی تهی۔ ہم لوگ جب 

کيمپس سے نکل کر ہاسٹل جايا کرتے تهے تو ہميں سر بچا کر نکلنا پڑتا تها۔ ہميں کبهی 

پتا نہيں ہوتا تها کہ کب فائرنگ شروع ہو جائے اور کہاں سے فائرنگ شروع ہو جائے؟ 

ميں کچه کمرے مختص تهے جہاں پر صرف اسلحہ رکها جاتا تها۔ ہمارے اپنے ہاسٹلز 

اگر آپ ان کمروں کے دروازے کهوليں تو آپ کو صرف گنز ہی گنز ملے گيں۔ ان 
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لوگوں کو ہم کوکڑی چور کہا کرتے تهے کہ جو ہميشہ چادريں اوڑے رکها کرتے تهے 

کہا کرتے تهے جس اور ان کی بغلوں ميں گنيں ہوا کرتی تهيں۔ ہم انہيں کوکڑی چور 

طرح انہوں نے مرغی چهپا کر رکهی ہوئ ہے۔ ان لوگوں کے ساته ہم نے اپنی آنکهوں 

سے ديکها بہت سارے لوگ جن کی پٹائی ہوئی، جن کی تانگيں توڑ دی گئيں جن کو 

 situation گولياں لگيں جو شہيد ہو گئے، جو مر گئے۔ بے گناہ مارے گئے۔ اب ايسی 

  political affiliationچاہتے ہيں جو اس قسم کی  Students Union ميں کيا ہم ايسی 

کے ساته آئيں اور ہمارے نظام تعليم کو دوبارہ سے برباد کر کے رکه ديں۔ اگر آپ اس 

 ديهکيں  اور وہاں کا ايجوکيشن سسٹم ديکهيں وہ  ranking کی  UE&Tزمانے ميں 

 ختم ہوئيں۔ وہاں پر  Students Unionنہايت ہی برباد سسٹم تها ليکن اس کے بعد جب 

کيا اس  abolish صاحب آئے انہوں نے اس سارے نظام کو  Vice Chancellor نئے 

 آئيں۔ لوگ جو ہيں وہ بہتری کی  reformsکے بعد ايجوکيشن سسٹم ميں اچهی خاصی 

طرف جانا شروع ہوئے انہوں نے پڑهنا شروع کيا اور بہت سارے لوگ جو ہيں وہ اس 

political set up   سے باہر آ کر بہت خوش تهے اور بہت peaceful environment 

 جو ہے وہ  historyسے ہم نے کيا کچه سيکها اس کی  environment  تها اوراس 

 مجهے   exactly يہاں پر دينا چاہوں گا  quoteبہت مختلف ہے۔ ميں قائداعظم کا ايک 

 سے  Students Unionائداعظم ميں جب ق 1947ياد نہيں ہے ليکن آزادی کے بعد 

الہور ميں خطاب کر رہے تهے تو انہوں نے يہ فرمايا کہ جس کا يہ مفہوم ہے کہ 

ديکهيے سٹوڈنٹس کا کردار جو ہے پاکستان کی تعمير ميں اور پاکستان کے بننے ميں 

 سے باہر آ کر اس جدوجہد  violenceبہت مفيد تها اور بہت اہم تها ليکن اب ہميں اس 

 societalاہر آ کر ايک مختلف قسم کی جدوجہد کرنی چاہيے اور وہ جدوجہد ہے سے ب

building   کے لئے  ہم ايسے norms ايسے  values develop  کريںsociety  ميں  

کہ جس سے ہماری قوم کی تعمير ہو سکے نہ کہ اس کی بربادی ہو سکے۔                                                

 کے حوالے  Students Unionاب ميں کچه اپنے تجربات بيان کرنا چاہوں گا 

ميں۔  foreign countries کيا  lead  کو  Students Unionsسے، کيونکہ ميں نے دو 

کی جس  Students Union کی  Asian Institute of Technology پہلی مثال ہے 

 بهی رہا ہوں۔ ہماری  Voice President بهی رہا ہوں اور  Presidentکا ميں 

Students Union   جو تهی اس کا ايک مقصد تها کہ جو کيمپس کی پوری 

community  ہے اس کی welfare  کے لئے کام جائے۔ اب يہ  scope  بہت بڑا ہے

 کو اپنے اوپر  political party تهی کہ ہم کسی بهی   restrictionاور اس ميں ايک 
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influence  کرنے ديں گے۔ اب اس کو  نہيںaccountable  کرنے کا سب سے بہترين 

تهی وہ ہميشہ   General Assembly  کی جو  Students Union طريقہ يہ تها کہ 

نہيں  influence  سے   political partyاس بات پر بحث کرتی تهی کہ ہم کسی بهی 

 کے لئے ايک بات اور ہوں گے تو يہ بات سٹوڈنٹس کے اندر سے آيا کرتی تهی اور اس

تها جو يونيورسٹی ہميں بجٹ ديا کرتی  budgetary control بهی ضروری تهی کہ جو 

جو ہے  partly budget تهی وہ نہ صرف ہمارے رجسٹريشن فيس سے کٹتا تها اس کا 

 اس کو يونيورسٹی فنڈ کرتی تهی۔ يونيورسٹی  partlyوہ ہماری فيس سے آتا تها اور 

  ہوا کرتی تهيں کہ جس ميں جو  meetingsہميشہ ہر مہينے کے ساته ہماری 

University President  ہے باقاعدہ خود پارٹی ليڈر سے جوStudents Union  کا 

  Student Unionہے اس سے مال کرتے تهے اور پوری جو  President ليڈر ہے جو 

تهے کہ  کرتے  ensure ہے  اس سے ملتے تهے اور  Executive Committeeکی 

Students Union  کے  problems  کيا ہيں اور ان کوsolve  کس طرح کيا جا سکتا 

کو کوئی  problems  ہوتی ہيں جب ان کے   Students Unions violentہے۔ اب 

  کے   Universityکو سننے کے لئے  problems سننے واال نہ ہو۔ اب جب ان کے 

President  يا Voice Chancellor ہ ہيں و ready  ہيں اور وہ تيار ہيں توI am sure 

 ہونے کی ضرورت نہيں ہے ان کو سڑکوں پر  violentکو   Students Unions  کہ 

 solutions  ان کے  amicably  کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔ اگر  protestجا کر 

 س  کہ ا  I am sureکو مانا جا رہا ہے تو  proposals سنے جا رہے ہيں اور ان کی 

environment  ميں ہم ايسے کام کر سکتے ہيں کہ جس پرStudents Unions   کا   

primary role  جو ہے وہsocietal building  ہو اور  well being of people   ہو۔ 

Community  کی  well being  کے لئےoverall well being  کے لئے کام کريں۔  

 National University ofگا ميں ايک اور مثال آپ کو دينا چاہوں 

Singapore  کیStudents Union  کی۔ ہمارا  وہاں پر جو  structure  ہے

Singapore  ميں، وہ يہ ہے کہ  primary level  سےprimary education   سے 

secondary education  تک اور پهر  (University) education تکstudents 

societies  ہيں۔ وہاں پر students  union political ہے ہی نہيں once again.  

 ہے لوگوں کا آپ بچوں کو شروع سے تربيت ديتے ہيں کہ آپ  stanceوہاں پر جو 

societies  ميں آئيں آپ interact  کريں تاکہ آپ کے  peoples skills develop  ہوں۔

  studentsپ ميں جا کر صرف پڑهائی کی بات نہيں کر رہے ہوتے بلکہ آ future آپ 
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 indirect  کريں  peoples  skill developکو يہ تربيت دے رہے ہوتے ہيں کہ آپ 

 ميں جا کر  futureکريں ايک دوسرے سے تاکہ ہم ايک دوسرے سے سيکه سکيں اور 

  کو  students unionاس کام کی تعمير کے لئے کچه بڑا کام کر سکيں۔ جب آپ 

students societies   کو clubs  کوprimary education    سے  secondary 

education  سے (University) education  تک لے کر جاتے ہيں۔ پورا ايک سسٹم

  politicalکا  students union  ہوتا ہے تو وہاں پر  structureہوتا ہے پورا ايک 

 ہونا کافی مشکل اور بعيد از قياس ہے۔

کی ميں يہ کہنا چاہوں گا  students unions  ہيں پاکستان ميں  proposalsجو 

کہ پہال جو ان کے اوپر چيک ہونا چاہيے وہ بجٹ کا چيک ہے کہ ان کے پاس پيسے 

پيسے دے رہی ہے تو يقينٕا ان کا  third party کہاں سے آتے ہيں؟ اگر ان کو کوئی 

out of the way  جانا اور ان کا  destruct  ان کے ہونا ايک الزمی امر ہے۔ پہلے تو

  students ہونا چاہيے۔ دوسرا ہم يہ جاننا چاہيں گے اپنے  budgetary controlاوپر 

 Students union کيا ہو گا۔  function  کرتے ہوئے کہ ان کا  revive کو 

primarily  کرنا کيا چاہتی ہيں۔ ان کا مقصد کيا ہے؟ ہميں يہ پتا ہونا بہت ضروری ہے

ام کی خدمت کرنا چاہتی ہيں۔ سٹوڈنٹس کے حقوق کا خيال  آياعو students unionsکہ 

کو  political parties  کرنا چاہتی ہيں يا  Societal buildingکرنا چاہتی ہيں۔ 

support  کرنا چاہتی ہيں يا ان کے لئے ووٹ مانگنا چاہتی ہيں۔ يہ ديکهنا ہو گا کہ  

students union اصل ميں کرنا کيا چاہتی ہيں۔ 

 کيسے کر سکتے ہيں؟ اس کے لئے  accountable  ان کو تيسرا ہم

university  ميں ايک structure  ہو کہ جس ميں ہر پندرہ دن ميں يا تيس دن ميں

students unions  کی کارکردگی کو ان کے نصب العين کو دوبارہ سے 

accountable  کيا جائے ان کے جو executives  ہيں ان کو accountable   کيا 

   achieveئے کہ وہ آ کر جواب لوگوں کے سامنے ديں   آيا کہ وہ اپنے منقصد کو جا

 نہيں کر رہيں تو ان کو ان کی کيا سزا دی جانی  achieveکر رہی ہيں يا نہيں اور اگر 

کيسے کيا جانا  urge کر رہی ہيں تو اس کے لئے ان کو  achieve چاہيے؟ اگر وہ 

 mention  جو ميں      issueنا چاہيے؟ آخری  کيسے کيا جا Encourageچاہيے؟ 

-coہيں ان کو ان کی  activities کی  students union کرنا چاہوں گا يہ جو 

curricular activities  اور ان کو ہم سنگا پور ميں ECE point, extra curricular 

activities point  اور ان کے  points  کیbase  يٹس دی  پر ان کو ہاسٹلز ميں س
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 ہے   role  کريں گے جو ان کا اصلی  extra curricular activitiesجاتی ہيں۔ اگر وہ 

societal building  کريں گے جا کر باہر لوگوں سے چندہ اکٹها کريں گے اورsocial 

set up  ميں يا  social building  ميںcontribute  کريں گے تو ان کو ہاسٹلز ميں 

  accountability جائے گی اور يہ بہت ضروری ہے ان کی رہنے کے لئے جگہ دی

 clubs  کو  structure کے لئے بهی۔ اور جہاں پر بہت ضروری ہے کہ اس پورے 

کرنا چاہيے اگر يہ ہمارے پاس يہ  build up  ميں ہميں  forms کی societies ميں 

می سا امر ہے۔ بہت ہونا بہت الز political  نہيں ہو گا تو ان کا  structure پورا 

 شکريہ۔

کرنا  point of procedure raise  ميں ايک :جناب سپيکر) ايک معزز رکن(

 party line should be given by کرنا چاہوں گا کہ پہلے  informچاہوں گا آپ کو 

the Minister  اس کے بعد باقی لوگ speak   کريں تاکہ party line clear  ہو جائے 

  .Thank youبوليں۔  along کے  party line جو بوليں تو اور باقی لوگ 

Madam Deputy Speaker: I would like to say this again 

you should seek permission before you speak anything and secondly 

the Minister would probably conclude this session. We would give 

him the chance towards the end of the session. Rafiq Wasan. Sorry. I 

think you should be concluding the session. O.k. Allah Ditta Tahir. 

 پر   points محترمہ سپيکر صاحبہ۔  ميں چند :جناب اهللا دتہ طاہر

opposition  کی توجہ دالنا چاہتا ہوں جو کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی ہميں يہ کہا 

 کر ديں اس پر مجهے يہ بتائيں کہ وہ کيا  delete جو ہے اس کو  non-politicalکہ 

 کيوں نہيں؟ سب سے پہلے تو يہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ   non-politicalچاہتے ہيں 

 due toہوتے ہيں آپ اگر وہ ديکهيں تو  problems  ہوتی ہے جو جو  violenceجی 

involvement of political parties  ہوتے ہيں اور يہ نہيں ہوتا کہ اگر ايک آپ 

non-political  بندے کو لے کر آئيں گے تو وہ سارے  problems create  کرے گا۔

  پر، پہلی بات يہ ہے کہ  lawsدوسری بات يہ ہے کہ انہوں نے بار بار بات کی ہمارے 

law  سب کے لئے ايک ہوتا ہے اور دوسری بات يہ ہےlaw  چرسی  کوئی بهنگی 

لوگ سڑکوں پر بيٹه کر نہيں بناتے وہ ايوانوں ہی ميں بنتا ہے اور دوسرا يہ ہے کہ 

دی گئی تهی وہ بجائے  booklet  کی بات ہے تو جو ان کو  Code of Lawجہاں تک 

 Blue اس کے ساری رات اس بات کے منصوبے بناتے رہے کہ ہم جو ہيں ناں کہ  
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Party ديں گے؟  اگروہ کے خالف کيسے گرما گرم بيان page No.14  پر بيٹه کر 

Code of Laws  پڑه ليتے تو اس ميں کوئی  ايسا نہيں تها کہ جس ميں کوئی ايسا 

problem  ہوتا۔ اور جہاں تک بات ہوئی کہ  Students Union   کا office  ہاسٹل 

ہاسٹل  تو سٹوڈنٹس سارے  hostel is a part of Universityميں نہيں ہونا چاہيے تو

ميں رہتے ہيں اور آپ کہتے ہيں کہ جی وہ دس کلو ميٹر يونيورسٹياں شہر سے دور 

ہوتی ہيں وہاں بيٹه کو وہ فيصلے کريں اگر رات کے بارہ بجے ايک سٹوڈنٹس کے ساته 

باہر ہے تو وہ وہاں سے کيسے آئے  office کا  union کوئی مسئلہ ہو گيا ہے تو اگر 

  ہوں گے؟ وہ ہاسٹل ہی ميں ہو گا۔ problems solveگا اور کيسے 

  powerدوسری بات يہ ہے کہ شير افگن صاحب نے کہا کہ سٹوڈنٹس يونين کو 

 نہيں دينی چاہيے۔ آپ ديکهيں کہ سٹوڈنٹس يونين کا جو صدر ہوتا ہے وہ 

University کے  syndicate  کے اجلالس ميں بيٹهتا ہے تو جب تک آپ کو power  

تو آپ اپنے مسائل کا حل کہاں سے ڈهونڈيں گے۔  جہاں تک بات نہيں دی جائے گی 

نہيں ہونا چاہيے تو کيا آپ يہ  attraction  کا teachersاور  students ہوئی کہ   

اور  Students  کی لڑائياں ہوتی رہيں۔  teachersاور  students چاہتے ہيں کہ 

teachers  کا جب  attraction ت کيسے منوا سکيں گے؟ دوسرا  نہيں ہو گا وہ اپنی با

 کی جہاں تک بات ہوئی ہم اس کی سپورٹ  umbrella organization يہ ہے کہ 

کرتے ہيں اور اس کے عالوہ بات ہوئی کہ جی پاليسيز بنائی جائيں تو ميں آپ کو 

 حکومتی پارٹی ميں ہوتے ہوئے يہ يقين دلواتا ہوں کہ آپ نے صرف يہی کہا کہ 

policies ئيں اور ہم اس بات پر يقين رکهتے ہيں کہ نہ صرف بنائی جاpolicies  بنائی 

  .Thank youبهی ہوں گيں۔ policies implement جائيں گی بلکہ 

  وقار احمد۔:ميڈيم ڈپٹی سپيکر

 مجهے  .honourable speaker اسالم عليکم۔ بہت شکريہ   :جناب وقار احمد

ہو جائے کہ  clear کو  Parliament سب سے پہلے يہ سوال پوچهنا ہے تاکہ 

 کا  PILDAT  ہيں ان کا مقصد کيا ہے؟ يہ جو ہمارے پاس  students unionsجو

paper  ہے اس کے مطابقstudents union  کا مقصد يہ ہے کہ وہ debates, 

declamation, contest, poetry sessions, music, concert of comparative 

spirit students بڑهائيں۔ اب ميں آپ کو يش کروں گا ايک  کے اندر case study  

کيوں کہ ميں پنجاب يونيورسٹی کا سٹوڈنٹس ہوں اس لئے ميں بتاتا ہوں کہ پنجاب 
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 کا  UETيونيورسٹی ميں کيا حرج ہے؟ جس طرح ميرے دوست شمس طور نے 

examples ديا تها۔ اب ميں آپ کو ايک مثال پنجاب يونيورسٹی کی بتاتا ہوں۔  

Madam Deputy Speaker: Sorry to interrupt you Waqar but 

I would like to tell the opposition that we can suspend you for 

standing in the gallery. 

An honourable member: Madam you address to me. 

Madam Deputy Speaker: Please take your seat. People are 

standing in the gallery could be suspended during the session. You 

can continue now. 

 politicize students پنجاب يونيورسٹی ميں جو ايک :جناب وقار احمد 

union  ہے وہ نہ تو debates  ہونے ديتی ہيں  نہdeclamation  ہونے ديتی 

 students ہيں شايد يہ ڈر ہے کہ  نہ ہو۔ ان sanctioned debate وہ ان کا  Unlessہے۔

union  پر کوئی debate    نہ ہو جائے ان کے خالف کوئی بات نہ ہو جائے۔ نہ تو 

contests  ہوتے ہيں سوائے جو ان سے sanctioned  ہوئے ہوئے ہوں۔  Poetry 

session  کو تو بهول جائيےconcert music concert  تو ايک کروايا تها اس کو 

 کيسی ہے کہ وہ کسی سٹوڈنٹس کو  Comparative spirit کر ديا۔  trash انہوں نے 

 ہے اسے بولنے ہی نہيں ديتے اس ڈر سے کہ يہ  debater ہے جو  opinionated جو 

   کهڑی نہ کر دے۔ rebellion  ہمارے خالف کوئی بات نہ کرے۔ ہمارے خالف کوئی 

 On me personally as aہے۔  affect  کا  politicize students unionيہ تو ايک 

student as I am very  traumatize by their presence in my university. 

Secondly  ان کا کام ايک classic students union  کام ہے کہ وہ  students  کی 

opinion  کو ابهاريں اسےplatform  ديں ليکن ايک politicize students union  

  کرے  squashہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ  exact opposite اس کا 

students opinion  کو ان کی جوdomain  ہے اس ميں ان سے کوئی power share 

 over students opinion in the ہو  exclusive monopoly نہ کرے۔ ان کا 

university.  تو يہ students union   تو بہت noble concept يکن اسے جب   ہے ل

 اور بہت  mutated کر ليتی ہے تو يہ ايک بہت  political party highjackايک 

کر  Destroy  کام کرتی ہے۔  oppositeجو بالکل اس کا  entity خطرناک قسم کی 

 politicalبهی ہوتا ہے ديکها ہے اور  violence تو  students institutionsديتی ہے 
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party جب ايک آ جاتی ہے  powers  ميں اور ان کے جو  minions  ہوتے ہيں

 کرتے ہيں  revenge attacks کيا جاتا ہے اور وہ  promoteيونيورسٹی ميں انہيں 

revenge tactics use  کرتے ہيں  victimize  کرتے ہيں جوopposing party  

غ ميں ہوتی ہے اور اتنی کشيدگی بڑه جاتی ہے کيمپس ميں کہ پڑهائی تو کسی کے دما

 allegianceہوتی نہيں ہے۔ اپنی جان بچانی ہوتی ہے۔ فکر کرنی ہوتی ہے کہ کس سے 

show  کريں تاکہ ہماری جان پر نہ بن جائے۔ ميرا يہ خيال ہے کہ legislation  تو 

اپنا  (god)  نہيں کر سکتے ليکن ہميں  dispense تو  Students unionہونی چاہيے۔

 نہ ہو۔ اس کے لئے  politicize students unionاوپر رکهنا ہے کہ کوئی

legislation ex. umbrella organization  جو کچه بهی  propose وہ  ہو رہا ہے

fool proof  ہو کيونکہ The danger of a politicize students union fall out 

ways the danger of having no students union  ہم چاہتے ہيں students 

union ليکن politicize students union  ہم برداشت نہيں کر سکتے ايک 

educational institute  ميں اور ميں اپ کو ايک finally conclude  کرنے کے

 کرنے کے لئے کہ جب سے  completeکو  case studyلئے بتاتا ہوں۔ اس 

  University۔  ميں کم ہوا ہے University کا زور  politicize students unionاس

 Model کر رہی ہيں۔  freely functions بن چکی ہيں اور  debating societiesميں 

UN Society  بن چکی ہے جو بہت سارے  laurel  جيت کے آئی ہے جس کے اندر 

  نے institute or organization ميرٹ والے سٹوڈنٹس ہيں ناں کہ وہ جن کو 

nominate تو  کيا ہےwith that I would conclude my speech. Thank you. 

Madam Deputy Speaker: Hira Batool Rizvi.  

Madam Hira Batool Rizvi: Asslam-o-Alaikum Miss 

Speaker. I would start of with the fact that the function and the reason 

why the students want to the students union to be promoted as that we 

want awareness in the youth basically that is the basic perspective 

behind the students unions. Now I would call this out here an attack 

all my parliamentarians back in the seventies, during the regime of 

Mr. Zulfiqar Ali Bhutto when he invited the elected office bearers as 

the students union from all over Pakistan for consultation before he 

traveled to India as a President of Pakistan to negotiate over the 
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prisoners of war and over certain issues. Now looking at this fact, we 

saw that Mr. Zulfiqar Ali Bhutto got a stringence report of the news of 

the country and that was the reason that he could work to collectively 

with this support and he knew that he was with the right people 

because the students are playing a really important role because as Mr. 

Jinnah said that they form the backbone of the country. 

Now the University Grants Commission formed a report which 

stated in the clause 86 of it that we have no objection to student 

having an interest in politics. Indeed as an intelligent member of 

society they should be well informed. However we do not agree with 

the view that they should actively participate in the politics of the 

country. Now politics is a mature game and should be left to adult 

after they had entered life.  Universities are essential places which 

prepared the students for future responsibilities as Doctors, Engineers, 

Lawyers, Teachers and Administrators. Whatever they form of the 

government and whichever party comes into power. These products of 

the Universities would be needed to run the country. To draggling into 

active politics at the cost of their studies is not in the interest of the 

students themselves or the larger interest of the country. This clearly 

states that the students union and this is report by the students grant 

commission and has been accepted all over Pakistan, so, if the 

resolution of the students union is accepted this would play very vital 

role and this would clearly state the students union involvement in 

politics is not accepted but the awareness in politics is accepted so I 

would just end up here. Thank you. 

Madam Deputy Speaker: We will have fifteen minutes 

break here and the session will commence at 12:15 please be here in 

time 

(After the break the session was again started) 
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ے بار بار يہ بات کہی ہے کہ بولنے سے  آپ لوگوں سے ميں ن:م سپيکرميڈي

 until and unless I permit you please do not  لے ليجيے permissionپہلے 

speak. The  list has completed.  I think we should proceed. 

An honourable member: Thank you honourble Miss 

Deputy Speaker.   

 پر سب سے  revival of students unions in Pakistanبات ہو رہی تهی 

 کو جنہوں نے ايک organizer کے  PILDAT کروں گا  appreciateپہلے تو ميں 

 کيا ہے  produced جو ہے  discussion paperبہت اچهے، ايک اہم موضوع پر يہ 

  civil societiesجو بہت کم ہی ہمارے ہاں پاکستان کے ادارے ہيں جو اس طرح کے

  critical issue کو آگے لے کر آئيں اور ان کو زير بحث الئيں۔ يہ بہت  issuesکے 

 especially in the current for the democratic development ofہے 

Pakistan.  ،سٹوڈنٹس کا Students Union  کا دنيا بهر ميں different countries  

 especially ہو وہاں پر  Asia ہو يا  South Africa ہوں  Latin Americaميں 

universities  کی سطح پر سٹوڈنٹس کا بہت progressive, productive and civil 

society  کا role  رہا ہے۔ وہاں کی development of the countries  کے حوالے 

 اس ميں، ميں  discussion paperسے۔ پاکستان ميں چونکہ ميں رات يہ پڑه رہا تها يہ 

 دينا چاہوں گا۔ يہاں پر کافی دوستوں نے باتيں کی ہيں۔ ميں  suggestionsند کچه چ

especially students union   کا civil society  کے بطور civil society  کے 

role  کے حوالے سے کچه باتيں کرنا چاہوں گا کہ ان کو بهی اس discourse  ميں ليا 

 کيا جائے اگر مزيد اس پر بات ہوتی ہے۔ اس   incorporateجائے اور ان کو بهی اگر 

discussion paper کے second or third of draft  کی بهی تو۔ 

   freedom of expressionاچها سب سے پہلے ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ يہ تو 

 يا جس  political association ہونا چاہيے کہ وہ اپنی  rightہے کہ سب کو يہ 

association    ميں جانا چاہيں يہ تو ايکfreedom of expression  ہونی چاہيے تو 

Students Union   کا role  نہايت اہم بنتا ہے۔ اچها ميں ان کے functions  کے 

 حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ

Madam Deputy Speaker: Sorry to interrupt you. Leader of 

the Opposition and the Cabinet members we would not allow 
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repetitive things to be talked over and over again. Please listen to your 

opponents carefully about it. 

Mr. Abdullah Zaidi: Madam Speaker 

   نہيں کروں گا۔ repeatميں کچه 

            کيا ہے؟ permission seek آپ نے :ميڈيم ڈپٹی سپيکر 

Mr.Abdullah Zaidi O.K. I seek permission now. 

Madam Deputy Speaker: Actually he is talking at the 

moment let him complete what he has to say and then you can speak? 

Continue. 

 ہمارے ہاں پاکستان ميں ديکها يہ گيا ہے کہ جب بهی : ايک معزز رکن

Students Union  کر آتا  ہے تو عموما ہميں ان کی  کا ذpolitical affiliation and 

violence over all  these things   ہی ہميں نظر آتی ہيں اور يہ کسی حد تک بہت 

 ہونا  roleکا يہ بهی  Students Union سچی بهی بات ہے مگر ميں چاہ رہاں ہوں کہ 

 کريں جس role play کا  civil societyچاہيے کہ ان ميں زيادہ سے زيادہ وہ ايک 

کا  Students Union يا يہ ديکها گيا ہے پاکستان ميں  voluntarism طرح 

volunteer spirit  بہت کم ہے voluntarism  بالکل بهی نہيں ہوتا۔ Volunteer in 

terms of social welfare  ياcultural welfare  کیactivities  ہيں تو وہ ان کو 

 کرنا چاہيے اور سب سے   incorporate ميں  Students Unionہ زيادہ سے زياد

 Students کے کام ہيں ان کو بهی  welfareزيادہ يونيورسٹی کيمپسس ميں جو 

Unions  اپنے  agendas  پر الئيں۔ جس طرحwelfare  ،کا کام    welfare of 

students, I mean کے لئے ان کو  جس طرح الئبريری می اگر کتابيں کم ہيں تو ان 

 اور اپنے ڈبوں ميں وہ جو ہے  political slogansآواز اٹهانی چاہيے نہ کہ وہ اپنی 

  civic responsibilitiesپر کام کريں۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ  agendas اپنے 

   civic ميں Students Unionsہيں وہ بهی ديکها گيا ہے کہ ہماری 

responsibilities ہيں وہ اپنے ہی بس  بہت کم ہوتی agendas  پر کام کر رہی وہتی 

 educational standard ہونا چاہيے ان کا کہ   progressive roleہيں اور 

universities کا especially  يہ public sector universities  ميں جو political 

wings ،رہی ہيں students wings  رہی ہيں ان کا اس حوالے سے progressive 



 68

role  بالکل بهی نہيں رہا کہ وہ educational institutional building  کے حوالے 

  highlightسے کچه کام کريں۔ ميرا يہ خيال ہے کہ ان چيزوں کو ہم زيادہ سے زيادہ 

کريں کيونکہ اگر وہ ان چيزوں کو  focus  ان پر زيادہ students unionsکريں کہ 

follow  ہم ايک  کريں گے تو تب ہی civil society  اور بہترgood governance  

کی طرف ہم پاکستان کو لے کر جا سکتے ہيں۔ ميرے ايک بهائی نے، دوست نے يہاں 

 honestly to be veryپر بات کی تهی کہ جو سات رکنی کميٹی بنی ہے اس کا ميں 

frank  ميں نے اس کا  as such  وہdocument  پتا ہے کہ  تو نہيں پڑها مگر مجهے

 کرنے کے لئے کہا ہے مگر  promote کو   students unions انہوں نے بهی اس کو 

 کريں، مگر ان کا بهی يہی ہے کہ  violenceوہ بهی اس طرح کے نہ کہ وہ 

educational performance  کو زيادہ سے زيادہ enhance  کيا جائے۔ Capacity 

building students اس طرح ميں بهی  اسی حوالے سے کہنا  کی بڑهائی جائے تو 

 ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ يہاں پر جو  suggestion ميں  last چاہوں گا ايک اور

subject to law  کی بات ہو رہی تهی کہ Students Union  کوlaw   کے under 

run کرنا چاہيے تو ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو Youth Ministries  ہيں  وہ 

Federal Youth Ministry  بهی ہے اور ہمارے Provinces  کی بهی Youth 

Ministries  ہوتی ہيں  تو مجهے يہ نہايت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجهے پتا 

ہے ان کا کام کيا ہوتا ہے؟  ميں يہ  portfolio کا جو     Youth Ministriesنہيں کہ 

  state regulationہيں اگر ان کو  Students Unions کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو 

 specially Youth Ministries and the Social اليا جائے اور  underکے 

Welfare Ministries  کے  regulation  اورregistration  کے طريقہ کار سے 

 کريں اور اس  supervise کريں۔ وہ ان کو  overseeمطلع کيا جائے اور وہ ان کو 

 کا کام کيا جائے اور وہ ايک  National Unit Youth Developmentک طرح کی اي

  pragmaticسطح پر کام کرے تو يہ ايک مزيد  District  کے اور  Provinceپورے 

 Youthکو  issues کے  Youth Development ہو گی  practical approachاور 

Development priorities  کو address يہی  کرنے کے لئے۔ ميری suggestions  

 چيزيں جب ہوں گيں يا اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو  ,documentہيں اگر 

 پر بهی ہم لے کر  different forum بهی کريں اور اس کو کسی  documentدوست 

 .Thank youچليں گے۔ 
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Madam Deputy Speaker: Muhammad Hamid Hussain 

YP09 FATA. 

 ميڈيم سپيکر شکريہ۔ يہاں پر سب سے پہلے ميں :ينجناب محمد حامد حس 

 کی ضرورت  trust ہے ان کو ہمارے  Students Unionبات کرنا چاہوں گا کہ جو 

 يہ ميری پہلی بات تهی  .As a whole, as a society we should trust themہے۔ 

جہ اس جانب  دينا چاہ رہا ہوں۔ ميں اپوزيشن کی تو suggestionsاس کے بعد ميں کچه 

 ہيں اگروہ ان کو نوٹ کر ليں اگر  suggestionsدالنا چاہتا ہوں کہ يہ تين چار، پانچ چه

 سب سے پہلے يہ  .they are more well come ہيں تو  pointsان پر ان کے کچه 

بنتی ہے تو ان کے students unions  پر  university levelہے کہ ہمارے پاس جو 

 کے لئے  political growth ٹائم کم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ  کے لئے growth پاس 

 کرنے کے لئے دو سال کچه بهی نہيں ہيں۔   political awareness gainاور ايک 

تک  وہاں college inter level  يا پهر primary levelٹهيک ہے۔ ميرے خيال سے 

 ے چاہييں۔ ان کو  ايسے پروگرامز کرن politicalيا  political educationسے 

briefing workshops ميں بالنا چاہيےprimary level  سے تاکہ پہلے جس چيز کا 

  backdrops پر سامنا کرنا ہے ان کے  graduation level يا  Masters levelان کو 

 کہ ان کو ساری  at least at the matric levelکا  ان کی ساری چيزوں کا ان کو پتا ہو

 system ofا ہو کہ کيا کرنا ہے اور کيا نہيں کرنا ہے اس کے بعد ايک چيزوں کا پت

hierarchy  ہونی چاہيے in the political parties.  جس طرح ہم ديکهتے ہيں کہ  

different political parties  ہيں ان ميں الگ الگ سی پوسٹيں بنائی جاتی ہے۔ ان کی

cabinet ہ ہوسٹل کا ناظم ہے۔ يہ ٹرانسپورٹ کا  کے چوبيس چوبيس لوگ ہوتے ہيں۔ ي

 ہونی  system of hierarchy ايک  all over the Pakistanجنرل سيکرٹری ہے تو 

 different students  کرنا ہو  comparisonچاہيے کہ اس ميں جتنے لوگ ہوں اگر 

union  کا تو اس ميں ہميں آسانی ہو کہ وہاں پر جو جنرل سيکرٹری ہے اس کی کيا

performance  ہے اور جو دوسرے صوبے کا ہے وہاں کی situation  کے مطابق 

 کر سکيں۔ يہ چيز بہت ضروری  compare ہے۔ ٹهيک ہے۔ تاکہ ہم  stanceاس کا کيا 

  ہماری پارٹی کا جو  non-political نہ ہو۔ اس کے بعد  haphazardہے کہ اس ميں 

manifesto حاظ سے کہ يہ  ہے اس کے مطابق اور ميرے اپنے لnon-political  

 students ميں جو  institutionہونی چاہيے۔ اس کے بعد جس يونيورسٹی اور جس 

union  ہے وہاں پر  advising  committee  ہونی چاہيے جس طرح کہ پاکستان ميں
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National Security Council  ہے اس type  کی کہ وہاں پر جو professors  ہيں 

سے زيادہ ميں   check  کرے۔ اگر  coordinate رکهيں ان کے ساته  checkوہ ان پر 

coordinate  کا لفظ use  کروں،ميں repeat  کر رہا ہوں check  کی بجائے 

coordinate  کا لفظ زيادہ موضوع ہے اس حوالے تاکہ جو professors  ہيں ان کا 

ہوتا ہے۔ بيس پچيس سال تجربہ، مطلب ہے انہوں نے اس ميدان ميں کافی عرصہ گزارا 

 کريں گے تو يہ لوگ غلط  guideگزارے ہوتے ہيں۔  اگر وہ لوگ ان سٹوڈنٹس کو 

ہاتهوں ميں نہيں جائيں گے  اور انہيں کے ساته رہيں گے۔ اس کے بعد جو 

accountability   ہے ميں نے check  کا  word   وہاں سے اسی لئے ہٹايا اور يہاں 

 Students رکهنا چاہ رہا ہوں کہ  checkے ذريعے ان پر  ک mediaپر ميں اس کو 

Union  کو جتنی زيادہmedia projection  ملے گی they will be accountable 

to the masses. Under ground politics  يا under ground  جو media 

projection ہے يہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ميں ابهی چهوٹی سی  example  ہے

NWFP  کی Provincial Assembly  ميں جو ہوا تها۔ اے۔اين۔پی کے منسٹرز نے 

کيا تها اب پوری دنيا کو معلوم ہو گيا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کے بے تحاشا 

واقعات ہو تے رہے ہيں ليکن کسی کو کانوں کان خبر بهی نہيں ہوتی تهی۔ ڈاکٹر دونيا 

د کا واقع ہے اگر اس سے پہلے ہوا ہوتا سے کل ہماری بات ہوئی تهی کہ جو الل مسج

 ہے جس نے اس  media نہ ہوتا تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ يہ  mediaاور يہ 

issue  کو اتنا اٹهايا اور جنرل پرويز جيسے dictator  کو ہال کر رکه ديا اور اس کو 

 ايوان صدر سے رخصت ہونا پڑا۔

ے بات کروں گا کہ ايک جس طرح  کی ميں اسی س syndicate اس کے بعد 

syndicate meeting  کے minutes  بنتے ہيں اس کی report  ہوتی ہے اس ميں 

students union  کے حوالے سے بهی ايک واضح  report   ہونی چاہيے اس کا 

check  ہونا چاہيے۔ Budgeting  اگر آپ ديکهيں students union  جو ہے اگر کسی 

 کے حوالے   sectarian organization کے ذريعے يا کسی   political wingغلط 

 ہوتا ہے اس کی وجہ يہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو  mis-use ہوتی ہے اگر ان کا   useسے 

budgeting provide  کرتے ہيں اور ان کو cover  ديتے ہيں۔ ميں repeat  کروں گا 

political students organization  کو budgeting provides  کرتے ہيں اور ان 

 ہے يا کوئی ايسا  case اگر پوليس کا کوئی  for example کرتے ہيں  supportکو 

ويسا کسی سے جهگڑا ان کا ہوتا ہے يا ہوتے رہتے ہيں۔ تو يہ ہوتا ہے۔ اب يہ ذمہ داری 
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ہيں ان کو لينی چاہيے کہ ان  institutions  اور جو  education departmentجو ہے 

 ہو۔ جس طرح کہ يونيورسٹی کے بجٹ ميں، آپ کو ايک  proper budgetingيک کو ا

interesting  25000 بات بتائوں کہ ميں قائداعظم يونيورسٹی ميں پٹرهتا ہوں تقريبا 

thousands students  350 ہيں اور ان ميں rupees per semester   جو ہے وہ 

 سٹوڈنٹس فنڈ ہے۔

 twenty five thousandکہ ہم يہ پوچه سکيں کہ  کيا ہم يہ حق نہيں رکهتے 

into 350   ايک خاصی رقم بن جاتی ہے يہ کہاں use   ہوتی ہے؟ ميں يہ کہتا ہوں کہ 

sports  کے لئے الگ بجٹ ہوتا ہے۔ يہ نہيں کہتا کہ sports کے لئے يا welfare  کے 

 کی رائے لينا  ہوتا ہے۔ ميں اس پر اپوزيشن budget کے لئے الگ  welfareلئے، 

چاہوں گا اوراپنے پارٹی ممبران کی بهی رائے لينا چاہوں گا کہ اس حوالے سے کيا 

 ہی نہ  institution budget collectکرنا ہے کہ جب بجٹ، بات تو تب ہوتی کہ اگر ہم 

  transferبهی کر رہے ہيں اور وہ اس کو collect کر رہےہوتے۔ الميہ يہ ہے کہ وہ 

 extra curricular ہے  pointجہاں پر لگنا چاہيے۔ اس کے عالوہ آخرینہيں کر رہے  

activities اور جو  welfare activities  ہيں اس کی ميں دو examples  دينا چاہوں 

 co curricular activities گا۔ گورنمنٹ کالج الہور سے ميرا تعلق ہے وہاں پر جتنی 

رے ايشيا ميں ميری گارنٹی ہے کہ اس سے  ہوتی ہيں پورے پاکستان ميں نہيں بلکہ پو

  institutions کا جتنا مربوط نظام ہے وہ کسی اور  co curricular activitiesزيادہ

 ميں نہيں ہو گا۔

 کشمير اور سرحد کے  5th October, 2006  اس کے عالوہ اگر ہم ياد کريں 

 جو  National Volunteer Movementباالئی حصوں ميں جو زلزلہ آيا تها اس ميں 

 متحرک تهے۔  ہميں اس حوالے سے يہ کرنا  studentsتهی اس ميں سب سے زيادہ 

 آخری بات مجهے ياد آئی ہے۔  Justہے وہ يہ ہونا چاہيے۔  use چاہيے کہ ان کا جو

سٹوڈنٹس يونين کے حوالے سے بات ہو رہی پبلک سيکٹر يونيورسٹی، پرائيوٹ سيکٹر 

مدارس ميں جو سٹوڈنٹس ہيں ان کے حوالے سے واضح يونيورسٹی ليکن ابهی تک 

 ہيں؟ ان کو کس طرح اس مرکزی   affiliationsالئحہ عمل آنا چاہيے کہ ان کی کيا 

 اگر آپ ديکهيں آپ کے جو گلی  Because کرنا چاہيے؟  useدهارے ميں ال کر ان کو 

  mainstreamآپ محلے ميں  آپ کو گائيڈ کرنے واال ايک  مولوی ہوتا ہے اگر اس کو 

يعنی اس کو سٹوڈنٹس يونين ميں نہيں لے کر آئيں گے تو يہ ان کے ساته زيادتی ہو گی 
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  as a whole کے ساته  Students Unionاور بلکہ خود اپنے ساته زيادتی ہو گی اور 

 .Thank you so muchزيادتی ہو گی۔ 

Madam Deputy Speaker: Thank you Hamid Sahib.  Ch. 

Usman. 

 

 ۔  چوہدری عثمان:رمحترمہ ڈپٹی سپيک

 

Ch. Usman Ahmad: Thank you honorable Speaker. This issue 

has been very tricky through out the history of Pakistan. 

ہم آج تک يہ فيصلہ نہيں کر سکے کہ آيا ہميں واقعی ہی طلبا يوںيں کی 

 ہے جس  کو  ہم  framework ون سايا نہيں اور اگر ہے  تو وہ ک ضرورت ہے 

apply کر  سکيں as a constraints on the activities of the student union   تو

 historical events کے  ساته اور   facts and figuresبہت سے ممبران نے بہت  

 it is a very important part of theکرنا چاہا  کہ   proveکے ساته  کچه   نے 

student academic and personality building and capacity building of 

students in Pakistan  تو ہميں ميرا خيال ہے اب  کافی بحث ہو چکی  کسی ايسے قدم

تک ال  سکيں  تو ہميں  reality کی طرف جانا چاہيے  جس سے  ہم اس بحث کو کسی

 student unionsہيے جو کہ  بنانی چا autonomous regulatory bodyکوئی ايک 

 student union isکر سکے اور اگر کوئی بهی نئی     overseeکو  affairsکے تمام  

going to be created by any group of students in any university    تو  وہ

 financial andکو دے  اور اس کی   regulatory bodyاس   applicationايک  

objective feasibility   ديکهی جائے کہ وہ کس حد تکstudent union eligible 

  Secondly بنانے  کے ليے۔  student unionہے  يا نہيں وہ گروپ ايک  

 for every student union isبنائی جائے  جو  annual returnاس کی ايک 

compulsory working in Pakistan   جو اس  کےfunding sources   کو

disclose   کر ے اور اس  کیactivities, expenditures  کو کسیexternal 

auditor   سےvet  کرا سکے  تاکہ ہميں يہ بهی پتا چلے کہ آيا وہ کون سی سياسی

کر  sponsorکو   student unionsان  secretly or openlyجماعتيں ہيں  جو کہ 

کيے جائيں  ان سے ان  policy procedures developرہی ہيں تو ميرا خيال ہے کہ   
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کريں اور اس ميں   followکرايا جائے کہ وہ ان کو   compulsorily adhere کو  

constraints   رکهے جائيں ۔ اس کیdisqualification   رکهی جائے کہ ان

constraints   سے باہر  نکل کرdisqualify   ہونے  کےchances  ہو سکتے ہيں۔In 

the end rather I would say that    ہمارے پاکستان  کی ايک بنی بنائیstudent 

union force   ہے اور اس کو ہميں بچانا ہےin constructive manner   ہميں اسے

students rights   کے ليےutilize   کرنا ہے۔ ہميں ان کو  تمامextra 

constitutional, non constitutional and non legitimate actions of the 

government of the supreme authorities   کےagainst   بهی اس کو issue 

 ,as a voice of the youthبلکہ   and not in a politicized mannerکرنا ہے   

as a voice of the nation.   اس کو جب ماضی ميں curb   کيا  گيا ہے  ايک

dictator   اس ميںinvolve و  رہا   ہے اس کcurb   کرنے  ميں  ؛  اس پر

sanctions   لگانے ميں ؛ اس پرban  لگانے ميں؛  وہ ضيا  الحق صاحب ہوں يا پرويز

 extra constitutional or nonکسی بهی     so thatمشرف صاحب  ہوں

constitutional act    کوchallenge  نہ کيا جا سکےon the streets through 

force of the students.  ہمارے گيالنی صاحب  کی جو بات  ہوئی ہے  انہوں  نے

کو بحال کرتے ہيں۔  يہ  student unionsميں  کہا کہ  ہم   opening addressاپنے  

ميں ديا  تها   1988محترمہ بےنظير بهٹو صاحبہ  نے بهی   opening addressايک  

 ground realities  کی گئی تهی  اور پهر  اس کے بعد mentionجس ميں يہ چيز  

 so we need to beہوئيں    politicizeبهی  ہميں پتا  ہيں  کہ پارٹياں کس طرح سے  

very cautious here    کہ اس  کو کيسے  ايکconstructive step   کے طور  پر

کے تشدد   campuses کر سکتے ہيں  اور ہم کس طرح سے    reviveپاکستان  ميں  

اس کے اوپر کيسے   negative use of these kinds of forcesاور اس کے جو  

constraints   لگائے جا سکتے ہيں۔Thank you very much madam Speaker. 
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  صادان  ناصر۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر 

 

 ميں بہت مختصر بات  Thank you madam Speaker  :محمد صادان نا صر

زيادہ بحث ہو چکی ہے اور  اس پر ايک   پر بہت   student unionsکروں گا کيونکہ  

paper publish  ہو چکا ہے  جو کہ ميرے خيال ميں تمام اراکين پڑه چکے ہيں۔ ميں 

 ہی ہونا چاہيے  اور  non political کو    student unionsيہی عرض کروں گا کہ  

 individuals ہونا چاہيے کہ يہ   aim ہونا چاہيے  اور ان کا  clear بہت    aimان کا  

  volunteerism promote کريں اور   leadership abilities groom کے اندر  

 کے اندر  youth کريں ليکن آپ    sensitize کو   youth ميں   social issuesکريں۔ 

 موجود ہے  کہ وہ  passionيہ چيز بهی ديکهيں گے  کہ ان کے اندر ايک  

mainstream politics   ميں participate    کريں۔ اگر ہم student unions   کو 

non political  بناتے ہيں تو  ميری  تجويز  يہ ہو گی کہmainstream politics   ميں 

participation   کی جو restriction   ہے اس کو reduce  کيا  جائے۔ اس   طرح 

 تو   student unions آ جائيں گے اگر   separate channelsسے ہمارے پاس دو  

non political   ہيں اور اگر کوئی طالب علم political affiliation   چاہتا ہے  تو وہ 

 کے   MNA,MPA  کرے  follow ہوتا ہے  اس کو   normal processجو  

offices   کے ليے  وہ participate   کرے تو ميرے خيال  سےage restriction  کو 

 mainstream سے   student unionsرق  پڑے گا اور  کم کرنے سے  بہت  زيادہ  ف

politics separate   ہو جائے گی۔ Thank you very much.  

 

   راحيل  نيازی ۔ :ميڈم ڈپٹی  سپيکر

 

  شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميرا تعلق ميانوالی سے ہے ۔ :راحيل شير خان  نيازی

يں چند لمحوں ميں اپنی بات پر  بہت  بحث ہو چکی ہے۔  م topicميرے خيال ميں اس  

 کا جو بنيادی مقصد ہے  ميرے  student unionsپوری کرنا چاہوں گا۔  بدقسمتی سے  

 کا مقصد   Student unionsخيال ميں اس کی اصل روح کو ہم سمجه ہی نہيں پا رہے۔ 

 سکهائی جائے حزب  democracy کيا جائے؛    train کو   studentsہی يہ تها   کہ  

الف کی بات سننا اور اس کے بعد  اپنی رائے کا اظہار کرتے ہيں  تو وہ کرنا سکهايا اخت

  process ہے  اس کی وجہ سے ميرے خيال  يہ جو  political affiliationجائے۔ جو 
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 ہو رہا ہے۔ ميرا تعلق پنجاب يونيورسٹی سے ہے ميں وہاں سے بی  damageہے يہ  

ثال يہ ہے کہ جب عمران خان وہاں يونيورسٹی مين بی اے آنرز  کر رہا ہوں اس کی م

اخبارون اور  ٹی وی ميں يہ  آئے تهے  تو سب لوگوں  نے ديکها کہ ان کے ساته کيا ہوا 

 تها کہ وہ  result کا  ہی   party affiliationچيز آئی تهی۔ ميرے خيال ميں وہ کسی  

 کو ہم کس  student unions  واقعہ وہاں پر پيش آيا  تها۔  ميری ايک تجويز ہوگی کہ

 dataطرح کنٹرول ميں ال  سکتے ہيں۔ اس ميں  ايک  يہ ہوگا کہ يونيورسٹی ميں  ايک  

base   بنايا جائے ۔ ايک ايسی data base  ہو  جس ميں يونين کا جو ممبر آ رہا ہے 

   ہے attendance ہے    اس کی  جو   academic recordليڈر آ رہا ہے   اس کا جو  

وہ چيک کی جائے اور  يہ ديکها جائے کہ وہ يونيورسٹی ميں پڑه بهی رہا ہے يا نہيں۔  

ميں نے اپنی يونيورسٹی ميں ديکها ہے کہ  بعض پارٹيوں کے ليڈر ايسے بهی ہيں  جو 

  student unionsيونيورسٹی ميں پڑه ہی نہيں رہے اور وہ ليڈر بنے ہوئے ہيں  اور  

ے خيال ميں جو  طلبا  کی آواز ہے اس کو انہوں نے کيا بلند کو چال رہے ہيں۔ تو مير

 کرنا ہے۔

اس کے بعد جہاں تک ہوسٹل کی بات ہے ميرے ايک بهائی نے کہا کہ ہوسٹلوں 

ميں يونيوں کے دفاتر نہيں ہونے چاہيئں ۔ ميرے خيال ميں يہ دفاتر بالکل ہونے چاہيئں 

ا چاہيے۔ جس طرح  ابهی ميں  نے  ہون check and  balanceليکن وہاں پر بهی ايک 

 ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں سے   check and balance کہا کہ يونيورسٹی ميں ايک 

 ان پر ايک  چيک ہو چکا ہوگا  اور ہمارے  alreadyہمارے يونين کے لوگ  آئيں گے  

 کرے  ensure  آئے گی۔ اسی طرح  ہوسٹل کی انتظاميہ  refined formسامنے ايک 

فتر ہے اس ميں وہ بندے بيٹه رہے ہيں جن کو ہوسٹل کی سہولت  دی گئی  ہے کہ جو د

 ہيں يا  نہيں۔ ہوتا يہ ہے کہ  کام ايسے لوگ کرتے ہيں جو  enrolledيا وہ ہوسٹل ميں  

ہوسٹل ميں رہتے بهی نہيں اور پيچهے  پوليس  کے ڈنڈے   ہوسٹل  ميں رہنے والوں کو  

 welfare يہی کہنا چاہوں گا  طلبا يونينز کو طلبا کی کهانے پڑتے ہيں ۔ آخر ميں ميں 

اور آواز کا علمبردار ہونا چاہيے نہ کہ جو وقت حال کے سياستدان ہيں  ان کی  آواز کو 

 ہيں ان ميں طالب علم  ہوں نہ کہ طالبان ہوں۔  student unionsبلند کريں اور جو  

 شکريہ۔

 

   عثمان علی۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر
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Mr. Usman Ali: Thank you madam Deputy Speaker. 

 student unionsميں بحث يہاں سے شروع کروں  گا ادهر سے شروع کروں گا کہ  

 grossکرنے کا  مقصد کيا ہے ميرے خيال ميں اس سے ہم  جمہوريت کو    allowکو 

roots   تک  لے جا رہے  ہيں۔ اگر جمہوريت ہمارے ہاں سو سال تک بهی interrupt  

  نہيں  mature democracy نہيں ہوگی  اور   flourishنہ کی جائے  پهر بهی يہ  

  feudalism پر  جمہوريت نہيں ہے۔ يہ   gross rootsبنے گی  کيونکہ ہمارے ہاں  

  اس کو ختم کرنے کا ايک موئثر student unionsاور باپ دادا کی جو سياست ہے 

 ہونی چاہيئں  student unionsمتفق ہيں کہ  ذريعہ ہے۔  ہمارے ہاں  اس بات پر سب 

 کو بنياد بنا  pointsمگر ہميں يہ سوچنا چاہيے کہ ان  پر پابندی کيوں  لگی ہے اور کن  

 violence and political تهے   pointsکر يہ پابندی  ان پر لگائی گئی ہے۔ تو دو  

exploitation of the youth سی استحصال کيا جا  جن پر ہمارے نوجوانوں کا  سيا

 کرنا ہے  اپنی قانون سازی کے ذريعے  address کو  issuesاب ہم نے ان دو   رہا  تها

 کريں گے۔ميرے خيال ميں  focus پر  issuesجو اصالحات ہم الئيں گے ہم ان ہی دو  

اگر ہم اصالحات اس صورت ميں الئيں کہ دو پارٹی سسٹم بنائيں اور ان کو ايک 

preformed manifesto  دے ديں اور وہ اس طرح طے کيا گيا ہو کہ جس سے بندہ 

 بن سکے۔ مجهے  patriotic and enlightened Muslim leaderگزر کر ايک 

  phase دے رہے ہيں مگر يہ پہال   limited freedomمعلوم ہے کہ اس  سے تو ہم 

 کريں  assess  کو  feedback بهی ہے پهر ہم  realistic approach ہے اور ايک 

 accordingly مال ہےتو اس ميں ہم  feedbackگے کہ ہميں اس سے کيا  

amendments  کر سکتے ہيں۔  

 پانچويں بات  يہ ہے کہ جو قرارداد ا اپوزيشن ليڈر   نے             

forward  کی ہے اور اس ميں ترميم کروائی کہnonpolitical  کو  اس سے کاٹنا 

 majority of the جاتا  ہے اور  againstے اپنے منشور کے بهی چاہيے  يہ تو ان ک

House  کی رائے کے  بهی خالف جاتا ہے تو I doubt that it will be in their 

own interest. Thank you. 

 

  مير فہد اقبال۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر
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 view  پر اپنا suggestions ميڈم سپيکر۔ ميں  حامد صاحب کی  :فہد اقبال مير

point    دوں گا۔ انہوں نے کہا  ہے student unions primary and secondary 

level  سے شروع ہونی چاہيے reason being  کہ جب وہ يونيورسٹی ميں   آتے ہيں 

تو ان کو اتنا وقت نہيں ملتا۔  ميں ان کو يہ کہنا چاہتا ہوں  کہ جب يونيورسٹی ليول ميں 

 سے  main political partyتا  جہاں وہ دو  تين سالوں ميں اپنی ان کو اتنا وقت نہيں مل

 ان  primary and secondary بڑها ليتے ہيں تو اس ليول پر جب   affiliation اتنی 

 main ہے اگر وہ   اس طرف جاتے ہيں جہاں  وہ    main growing stageکی 

political party   سے interact  کرنا  شروع کر ديں تو  I think this would not 

be in the benefit of the students. 

 Secondly,   انہوں نے کہا ہے university professors and 

teachers should coordinate Madam, unfortunately  ہماری بہت ساری 

government universities   ميں    يہ ٹيچرز اور پروفيسرز خود ايک political 

wing  کا part  بن جاتے ہيں چونکہ سرکاری يونيورسٹيوں  ميں ان کو ايک فائدہ ہے 

 ميں ٢٠سے ان کو گريڈ ١٩کہ جہاں حکومت آئے گی ان کو اچهی ترقياں مليں گی گريڈ 

  ہوتا ہے وہ  charm ملے گی۔ ان کو يہ   professorshipترقی مل جائے گی۔ ان کو  

 جو ان کو نہيں  decisions ہيں اور ايسے  کو سپورٹ کرتے student unionsخود  

 لينے چاہيئں  ان کو بهی وہ سپورٹ کرتے ہيں۔

My third point is media projection.  يہ کہہ رہے ہيں کہ student unions   کو  

  mainstream politics projectميڈيا پروجيکٹ کرے۔ ميرا  پوائنٹ يہ ہے کہ  ميڈيا   

  نہيں کرنا چاہيے۔ involve کو کبهی   student unionsکرتی  ہے اس کے ساته 

either you can have a separate channel, separate newspaper for it  کوئی 

 mainstream رکها جائے ۔ جہاں وہ  separateايسی چيز ہو جہاں پر اس کو  

politics  کے ساته  involve   ہوگی تو  وہ اس ميں اپنی affiliation  بڑهائيں گے 

 يہ ہوگا  کہ يونيورسٹی ميں ان کی ايک بچہ پارٹی بن  ultimately resultاور پهر  

 ديے جائيں گے تو ايک بار پرچہ لے کر  weaponsجائے گی  اور وہاں پر ان کو  

 بڑهے گی تو  popularity کر رہا ہے تو سياسی جماعت کے ليے    helpميڈيا ان کو 

 this would not be a good suggestion.  Thank you veryميرے خيال ميں  

much. 
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  سعديہ وقار النسا۔ :ميڈم ڈپٹی سپيکر   

 

 Saadia Wuqar Un-Nisa: Thank you madam Speaker.  Hearing 

everyone’s views on both sides I think, it is a very fortunate moment 

to have heard almost alike remarks on the importance of student 

unions and their existence be made nonpolitical as much as possible 

and just continuing with my party’s stance and of course which is on 

the party’s agenda to promote student unions nonpolitically within the 

country.  And as far as the points of venerable opposition member 

presented that they should not be highlighted on media, I have my 

reservations about that because what I believe is if student unions are 

not given right kind of projection on the positive front, I don’t think 

that we would be able to promote statesmen parliamentarians as of the 

kind the Quaid-e-Azam spoke about once at the moment of 

inauguration of a university, when he said that I expect students to be 

playing their right towards the process of national growth and 

development constructively keeping themselves above party interests.  

And Quaid-e-Azam of course, is a very venerable statesperson to us 

all who are sitting here in this House today with a view to look after 

his personality, his decisions and understanding for holding students 

into a nonpolitical framework, they can be as active as they should be.  

Keeping in view that they are supposed to be some levels of 

accountability towards them, if there is no accountability  on any 

single person who has entered the process of deciding for the specific 

group that they belong to, there  is definitely going to be a lot of 

imbroglios and hassle about them. 

 About my opposition members feelings towards different 

associations, different groups that student unions are affiliated with 

they should definitely be representing the group of students of a 
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university altogether. Ever since my childhood I have been hearing 

and of course, I have myself been heading student unions in different 

institutions in my own university previously, I had come across very 

peaceful student unions who were totally nonpolitical got good media 

exposure, were writing into papers and got good national promotions 

too. One thing which was very important here that my own university 

and its management works towards the political parties keeping their 

individual interests away from those student unions and ultimately 

developing the kind of parliamentarians and statesmen that they 

wanted to bring forward.  I think political parties should definitely, as 

a rule, I would request the Minister for Parliamentary Affairs draw his 

attention towards keeping these political parties away from any sort of 

student unions activities.  They should be allowed to grow and 

develop their opinion about working as student unions representing a 

certain group of the students in fact, all the groups of the students in 

the universities working on the various issues like funding different 

students who are meritorious but can not afford to continue their 

studies due to several reasons and then promoting all those societies 

which are there for extra curriculum development and leadership 

abilities in the students, keeping themselves devoid of mandatory 

involvement into political parties and their activities. And in the end 

my dear parliamentarians, I just want to highlight the basis of student 

unions accountability, ‘bari’ or whatever you can name it, should 

definitely be composed of a group that is not representing the student 

union itself in the end.  What I have seen is the university that I have 

graduated from there were many a time became occasions when there 

final exams going on  and those unions cancelled those exams only on 

behalf of those non meritorious students who never work through out 

the year towards their educational goals and their achievements and 
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spoiled one constructive year of those students who had been working 

very hard toward getting into  the professional stream and definitely 

delayed them from their national objective and growth and 

development. 

 One last thing that I would like to bring in the end is all 

undignified activities on behalf of student unions, what I see most of 

the student unions in universities are not student unions in reality 

because their groups are totally political like medressah question that 

was brought up by one of my fellow government invitee was 

definitely reasonable that medressahs should be in fact arrogated as 

one of the very important area where of course there should be unions 

I admit but without any proper political environment and this has 

become an issue of international attention and I think, we have to 

definitely close upon the question of Islamic militancy coming out of 

those medressahs trained students. Thank you. 

 

 Madam Deputy Speaker: Thank you very much. Please try to 

be brief and concise and do not repeat whatever others havwe said 

because we have a long list here and we are running out of time. 

  

   ميڈم سپيکر۔ ميں سب سے پہلے  اپوزيشن ممبر مير فہد اقبال :ايک معزز  ممبر

ی    بات  يہ ہے کہ انہوں کا شکريہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تجاويز سنيں  اور دوسر

 نہيں کيا صرف تين پر کيا۔ پرائمری سکول اور کالج  object نے سب  تجاويز پر  

  کی بات کر رہا   تها ۔ ميں  ان کی  political briefings سطح  پر  ميں ان کو 

political education کی بات کر رہا تها ۔  

 

Madam Deputy Speaker: This is no point of order. He has 

already spoke about it, point of order should be on new things. Mr. 

Zahid Ullah Wazir. 
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 Mr. Zahid Ullah Wazir:  Thank you madam Speaker. I would 

like to comment that why should be there student unions?  We know 

that there is democracy in India, Canada and United Kingdom and 

there happens to be students over there as student unions help in 

socialization of the students. So, it is one of the factors fact that there 

are successful and established democracies there.  As we know that 

the students are the leader of the nation and they have to become the 

leader of the nations and they have to run ultimately the affairs of the 

state, so if they are socialized in democracy, they can play very 

important role  in the affairs of the state.  If not, they would start every 

thing from the scratch and if a thing starts from the scratch, therefore 

get bungled.  

 I would also like to state that student unions provide conducive 

environment for socialization and for mental growth and they would 

become politically mature.  And sir, I would like to say that while as 

happens to be in human nature, we can’t extract it from human nature 

and we know from a very authentic  source from the holy Bible and 

also from holy Quran that the sons of Adam Habeel and Kabeel were 

brothers and Kabeel killed Habeel.  So, it is very much in our nature, 

we can’t avoid it but necessary steps should be taken so that violence 

can be stopped and can be avoided.  Violence is not liked by any one 

but that is at the split of a moment so that is not possible and we can 

avoid that violence. I would also like to say that I remained head one 

of the associations of communities in my university and I was quite 

open to all other associations from other communities and we had a 

very viable mechanism of resolving disputes.  We had a committee 

and if there were minor skirmishes or brawl or squabble, we were to 

refer to that committee and that committee had to decide it within one 
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or two days.  So, after that there was no incident of violence in 

university. So, I would like to say that there should be student unions 

and students have to be come leaders of nation and they have to run 

the affairs of the state and they can play a very effective role after 

becoming socialized in the student unions. Thank you madam.  

  

 Madam Deputy Speaker:  Thank you. Raja Sherjeel Soomro.  

 

 السالم عليکم محترمہ سپيکر صاحبہ ۔  ميں اپنے :راجہ شرجيل حسن سومرو   

 اپوزيشن کے دوست  جس نے کہا ہے کہ طلبا کی پرائمری اور سيکنڈری ليول پر  

political affiliation چاہوں گا  ہم خود کہتے ہيں کہ ان  نہيں ہونی چاہيے کو يہ کہنا 

 کون چاہتا ہے ۔ ہم انہيں يہ نہيں سکهانا چاہتے کہ وہ  political affiliation  کی   

بچپن ميں ہی احتجاج کرنا  اور دهرنا لگانا سيکهيں يا بائيکاٹ کرنا سيکهيں  ۔ آپ انہيں 

leadership skills  سکهائيں ان کے subject ريں جيسے  انہيں  ميں يہ بات شامل ک

  leadership skillsدوسرے مضامين پڑهائے جاتے ہيں  آپ انہيں يہ بهی پڑهائيں کہ 

 کيا ہوتی ہے کيونکہ ہر بندے کی يہ خواہش ہوتی ہے کہ  Managementکيا ہوتے ہيں۔ 

 positiveجب ميں يونيورسٹی ميں جاوں تو ليڈر بنوں اور جب آپ  اسے بچپن سے ہی  

things يں گے کہ تنظيم سازی کيا ہوتی ہے اور   سکهائstudent unions  کا جو مثبت 

کام ہے وہ کيا ہوتا ہے تو جب وہ يونيورسٹی ميں پہنچے گا تو خود بخود اس کی سوچ 

 مثبت ہوگی۔

  involvement  کی اس ميں  political partiesاس کے بعد اس ميں جتنی  

 ہوتی ہے کيونکہ  involve بهی  university administrationہے اتنی ہی اس مين 

ايک دوست نے کہا ايک دفعہ جو بندہ پاس کر جاتا ہے پهر بار بار وہ داخلہ لے کر 

بوڑها ہو جاتا ہے وہيں پر ہی کامريڈ بن کر بيٹها ہوتا ہے۔ اسے يونيورسٹی بار بار داخلہ 

  outsidersکيوں ديتی ہے۔ يونيورسٹی کو اسے داخلہ نہيں دينا چاہيے  اور جو 

اکيونکہ   زيادہ تر   نہ کرے۔ allowيونيورسٹی ميں آتے ہيں ان کو يونيورسٹی 

ہے ايسا پرائيويٹ   ہوتی political affiliation گورنمنٹ کی يونيورسٹيوں ميں 

 کرتی ہيں پرگرامز کراتی  debatesيونيورسٹيوں ميں کم ہوتا ہے وہاں پر طلبا يونينز 
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يں وہ کراتی ہيں۔ اس يونيورسٹی انتظاميہ کو بہتر بنايا جائے۔ ہيں اور جو بهی اچهی چيز

 اس کے ليے کام کيا جائے۔

 Youth جو  PILDATاس کے عالوہ ميں يہ تجويز دينا چاہوں گا کہ  

Parliament  يا   Youth development  کے ليے کام کر رہی ہے اس کو چاہيے کہ 

ی يونيورسٹيوں سے شروع کرے وہاں اپنے فورم کو وسيع کرتے ہوئے پاکستان کی بڑ

کرنے کے ليے يہ کام کر سکتے ہيں۔  Skill developپر يہ يوته فورم بنا سکتے ہيں ۔  

Thank you.  

 

  معين اختر۔ :پٹی سپيکرڈمحترمہ  

 

  السالم عليکم۔ محترمہ سپيکر صاحبہ۔ ميں نے قائداعظم :جناب محمد معين اختر 

 بيان کرنا چاہوں گا۔  scenarioو ميں وہاں کا تهوڑا سا يورسٹی سے ماسٹر کيا ہوا ہے ت

1980s   تک وہاں دو student unions  تهييں ايک قائدين طلبا فيڈريشن اور دوسری

اسالمی جميعت طلبا  ليکن جب ضيا الحق نے طلبا يونين پر پابندی لگائی تو وہاں پو طلبا 

الوں نے پنجابی کونسل بنا لی ۔سنده  ہوگئيں۔ پنجاب و convertپر  ethnic basisيونين  

والوں نے مہران کونسل بنا لی ۔ صوبہ سرحد والوں نے پشتو کونسل بنا لی۔ بلوچوں نے 

بلوچ کونسل بنا لی۔ گلگتی الگ ہوگئے۔ آزاد کشمير والے الگ ہوگئے اور پنجاب سے 

 strong violenceبهی دو حصے بن گئے سرائيکی الگ ہوگئے تو وہاں پر ايک بہت 

start ميں ايک پنجابی  اور پشتون  2003 ہوگئی اور conflict  ميں ايک پشتون طالب

 کر ديا گيا تو جس  expelعلم کی ہالکت ہوگئی اور اس دور ميں دس سے زيادہ طلبا کو 

 foolproofطرح ميرے دوست وقار اور عثمان صاحب نے بات کی ہے کہ ايک 

system  ہونا چاہيے ۔ ايکregulatory body  ہونی چاہيے جو check and 

balance  رکهے۔ اس کی کوئی political affiliation  نہيں ہونی چاہيے اور ايک 

strong check and balance system ہونا چاہيے۔ 

دوسری بات يہ ہے کہ فاٹا سے ميرے دوست حماد صاحب نے بات کی تهی کہ  

media projection  مسجد کی مثال دی۔ ميں يہ کہنا دی جانی چاہيے۔ انہوں نے الل

 ملی اس کے بعد کيا ہوا۔ اس کے  projectionچاہوں گا کہ الل مسجد کو جتنی 

بعدہمارے معاشرے نے عدم برداشت کرنا چهوڑ ديا۔ وہ تشدد کی راہ پر چلنا شروع 

 کتنی ہوئی اور پاکستان کے تمام  suicide bombingہوگيا۔ اس کے بعد آپ ديکهيں کہ 
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ميں ہونی شروع ہوگئی۔ پنجاب جو ايک محفوظ عالقہ تصور کيا جاتا تها وہاں عالقوں 

پر خودکش حملے شروع ہوگئے اور پهر کراچی اور سنده کے دوسرے عالقوں  ميں 

 تو کر رہے ہيں   involveڈاکووں کو زندہ جاليا گيا۔ تو يہ کيا چيز ہے؟ ہم ميڈيا کو 

  student union رکهيں کہ جب ہم ايک   کو بهی سامنے after effectsليکن کے اس 

  ديں گے تو اس سے کيا ہوگا۔ media projectionکو جب ہم 

 سامنے آئيں گےتو ميں پورے ايوان سے درخواست  after effectsاس  کے بہت زيادہ 

 کی بات نہيں ہونی چاہيے۔ اس کی بجائے ہم يہ  involvementکروں گا کہ  ميڈيا کی 

 کی  student unionsنيورسٹی کا جو مجلہ ہوتا ہے اس ميں کر سکتے ہيں کہ يو

activities publish  کر لی جائيں ليکن اس کو قومی سطح پر اخبارات يا ٹی وی ميڈيا

   .Thank you very muchميں نہيں النا چاہيے۔ 

 

   رحيم بخش صاحب۔:محترمہ ڈپٹی سپيکر 

 

 اب بهی اس سوسائٹی ميں رہ  شکريہ ميڈم سپيکر۔ ہم:جناب رحيم بخش کهيتران 

رہے ہيں جہاں الحمد هللا آج بهی استاد کی عزت ہے۔مجهے اپوزيشن کے اپنے دوست 

کے خياالت پر بڑی حيرت بهی ہوئی اور بڑا افسوس ہوا جنہوں نے کہا کہ اکثر جو 

ٹيچر ز يا پروفيسرز  ہيں وہ اپنی ترقی کے ليے پارٹيوں کا حصہ بنتے ہيں۔ ميرے خيال 

 کو ايسا نہيں کہنا چاہيے تها اور اگر آپ پورے ايوان سے پوچه ليں تو ان کے يہ ميں ان

خياالت نہيں ہوں گے کہ وہ اپنے استادوں کے بارے ميں يہ سوچتے ہيں۔ يہ انہی 

پروفيسروں سے پڑه کر آئے ہيں جنہوں نے آج ان کو بولنا سکهايا ہے تو ميرے خيال 

 ے۔ميں ان کے سدل ميں احترام ہونا چاہي

جہاں تک طلبا يونينز کی بات ہے تو اگر آپ ان کو سياسی بنائيں گے تو کيا  

 ہيں ان ميں آپس مين برداشت ہی نہيں  political wingsہوگاکہ سب سے پہلے تو جو 

 ہوتی ہے اور جب بهی  negationہے يہ بنتے ہی تب ہيں جب ان ميں ايک دوسرے کی 

 streetے کرائے کے قاتل ہوتے ہيں  جو کوئی سياسی مسئلہ ہوتا ہے تو يہ ان ک

fighter  بنتے ہيں اور توڑ پهوڑ کرتے ہيں۔ اس کے عالوہ ہميشہ ان کو misuse  کيا  

  ethnic basisجاتا رہا ہے ۔ ميں چاہتا ہوں کہ ہماری سياسی پارٹياں نہ ہوں اور نہ ہی 

يں۔ ہم بحيثيت پر ہوں جس طرح ميرے دوست معين نے بتايا ہے کہ ہم ايک سوسائٹی ہ
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ايک پاکستانی رہ سکتے ہيں تو ضروری نہيں ہے کہ ہم بلوچ رہيں پنجابی رہيں پٹهان يا 

 سندهی رہيں۔ 

 boy scouts and gulfميری تجاويز ہيں کہ کسی دور ميں ہمارے  

scouts  ہوتے تهے تو سکول کی سطح پر ان کیrevival  کی جائے  اور ان کی اس 

 اس حوالے سے کام کر سکتا ہے تو اسے   PILDATاگر طرح گروپنگ کی جائے ۔ 

چاہيے کہ ہمارا جو نصاب ہے اس ميں اس طرح اضافہ کرنا چاہيے کہ بچوں کی شروع 

 کے 2005ہی سے ان کی تربيت ہو اور يونيورسٹی اور کالج کی سطح پر جس طرح 

و  شروع ہوئی ہے اگر اس طرح  ہم طلبا ک National Volunteer Movementبعد 

 پر لے  nonpolitical basisاکٹها کرتے ہيں اور يہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم ان کو 

آئيں گے جب ايک دوسرے کو برداشت کريں گےآپس ميں بيٹهيں گے جس طرح آٹه 

اکتوبر کو زلزلہ آيا تها اور اس ميں بہت سے طلبا نے کام کيا تها اگر ان کو ايک پليٹ 

 Thankيادہ اچهے طريقے سے کام کر سکيں گے۔ فارم ديں گے تو ميرے خيال ميں ز

you.  

 

  عبداهللا زيدی۔:محترمہ ڈپٹی سپيکر 

 

Mr. Muhammad Abdullah Zaidi: On behalf of my party, I 

would like to invite the Leader of Opposition to speak first then I will 

conclude the debate. 

 

ول چکا ہے اس کو دوبارہ بولنے کی اجازت نہ دی   يہ پہلے ب:ايک معزز رکن

 جائے۔

 

 There is no point of order.  I think, this is not :محترمہ ڈپٹی سپيکر

genuine reason to stop some one  کيونکہ بہت سارے لوگ پہلے بات کر چکے 

 it is a healthy کرنا چاہ رہے ہيں۔   argumentsہيں ليکن ہم يہاں پر 

environment.  Mr. Prime Minister, probably   ہم يہ session continue  

 کريں گے۔
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 he respects ہميں دے ديا ہے  chance انہوں نے اپنا:محمد اعصام رحمانی 

me, so he wants me to talk first and I appreciate that   اور  جب بهی 

conclusion  ہوگا ہمارے conclusion marks will be given by Abdullah 

Zaidi Sahib.  

 

 An Honorable Member: Madam Speaker, many members 

have as of yet not spoken  تو ان کو بولنے کا موقع دينا چاہيے۔  

 

 Madam Deputy Speaker: This is no point of order. I think 

Rahmani Sahib would get a chance to speak. Actually there is a 

resolution to be passed. We even need time for that.  So, probably the 

session would be continued tomorrow as well.  

 

 وہی بات ہے ہمارے ہاں قومی اسمبلی کی  exactly يہ :محمد اعصام رحمانی 

 کی وجہ سے آپ لوگ سمجه  کر رہی  ہيں جس continueوہی فرسودہ روايتيں يہاں پر 

 کر رہا ہوگا يا اگر وزير  concludeرہے ہيں کہ شايد اپوزيشن ليڈر جو بولے گا تو وہ 

 تو ميرے خيال ميں ہم لوگ وہی قومی  conversationاعظم نہيں بولے گا پوری 

 کر رہے  ہيں  حاالنکہ ميں چاہتا تها کہ ہمارے وزير اعظم  followاسمبلی کی روايتيں 

 would have made the talk moreموضوع پر سب سے پہلے بات کرتے اس 

interesting  جب ہم طلبا يونينز کے بارے ميں بات کرتے ہيں تو تعليم کے متعلق بات 

کرتے ہيں کيونکہ طلبا وہاں پر ہوتے ہيں جہاں پر تعليم ہوتی ہے۔ جب آپ تعليم کے 

 ايک سسٹم نہيں ہے۔ ہمارے ہاں بارے ميں بات کرتے ہيں تو ہمارے ہاں تعليم کا

 student ہيں۔ اب   education systemsاسالمک سسٹمز ہيں۔ ہمارے پاس دوسرے 

unions  کے بارے ميں ہماریblue party  بہت strongly believe  کرتی  ہےthat 

the students unions should be allowed subject to law. I am reading this 

out of your document.    يہ آپ کاdocument   ميرے ہاته ميں ہے exactly in 

the same sense  آپ لوگ جب اس بات پر agree  کرتے ہيں تو آپ faith based 

education  پر آپoppose  کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہyou consider that the 

religious education and private affairs should not be supported by the 
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Blue Party.  تو جب آپ کے پاسstudent unions  اس education system  ميں 

support  کر رہے ہيں تو ميرے خيال اسالمک سسٹم ميں آپ کے پاس education  کی

student unions   آتی ہيں تو آپ ان کو terrorist کہتے ہيں آپ ان کو support  نہيں

کرنا  equally support ميں ان لوگوں کو بهی  sense اسی exactlyکرتے۔ آپ کو 

 Before I sit down the last remark that I would like to make is چاہيے ۔ 

that I congratulate my members.  They have done a very good job 

sitting in the opposition. I would like that ی سی  اگر يہ لوگ اپنی صفيں تهوڑ

 ہے کوئی بندہ کچه کہتا ہے  ambiguityدرست کر ليں کيونکہ پارٹی ميں تهوڑی سی 

 it is making a littleکر رہا ہے تو  opposeتو کوئی بندہ ان ہی کی پارٹی ميں 

difficult for opposition to understand them. Thank you Madam 

Speaker.  

 

 ۔ افسانہ افسر:محترمہ ڈپٹی سپيکر 

 

Ms. Afsana Afsar: Thank you Madam Speaker. Unfortunately, 

Pakistan  ميں student unions  کی کچه بہت ہی عجيب سی صورت حال رہی ہے 

  political influences and political affiliationsاور اس کی ايک بہت بڑی وجہ 

دو گروپوں ميں تصادم ہوا اور رہی ہيں۔ دو دن پہلے اسالم آباد کی ايک يونيورسٹی ميں 

 اس کے نتيجے کے طور پر يونيورسٹی پورا دن بند رہی۔ اب يونيورسٹی سے 

political affiliations  کو resolve  کرنا ميرے خيال ميں اس کا کوئی جواز نہيں بنتا۔

 کا موازنہ کرنا پڑے گا اور اس  dos and don’ts کے طور پر  suggestion اس کی 

 کا قيام  کرنا پڑے گا تاکہ  secret committee کے ليے  implementationکی 

students union an effective institution بن سکے learning process  کو آگے 

 .Thank you Madam Speakerلے جانے کے ليے۔ 

   

  شير افگن۔ :ميڈم ڈپٹی سپيکر 

 

 ميں يہ کہنا چاہوں  ۔ Thank you Madam Speaker  :جناب شير افگن ملک 

  educational institutesگا کہ اس ايوان  کو پہلے يہ فيصلہ کرنا چاہيے کہ يہ جو 



 88

 کرنے ہيں ان کا students educateہيں ان کا کام کيا ہے ليڈر پيدا کرنا ہے يا جو 

particular field  کيا ہے پہلے آپ اس کا فيصلہ کر ليں۔  

  سے ايک رکن بات کی  ہے کہ  Blue Partyدوسری بات يہ ہے کہ يہاں  

freedom of expression   کے ليے ban lift   کرکے political affiliations 

allow  کرنی چاہيئں اور  freedom of expression  ہونی چاہيے ۔ آپ کس  

freedom of expression  کی بات کرتے ہيں کہ يونيورسٹی کے اندر اليکشن ہو رہے 

 نوں پارٹياں ہوائی فائرنگ کر رہی ہيں۔ہيں  اور دو

 کی بہت بات  earth quake اس سے آگے ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ يہاں پر  

 يہ ساری   MSF PSF کے اندر آپ کو يہ ياد رکهنا چاہيے يہ  Earth quakeہوئی۔ 

student wings   کدهر  تهيں  وہاں يہ سارے سپورٹ گروپ  national student 

foundation, national liberty movement  يہ جو nonpolitically affiliated 

student organizations  تهيں انہوں نے کام کيا تها۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ ضروری 

 party  کريں  تو ان کے ساته  positive  اگر  student unionsنہيں ہے کہ 

affiliation ہو۔  

يڈيا کے بارے ميں ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ تيسری بات يہاں ميڈيا کی ہوئی۔ م

 کے ليے کہ جی عمران خان  high period تها اس کی  اتنی   incidentعمران کا جو  

آئی ٹيچرز کی بهی بات   video footage آئيں   picturesصاحب کے ساته جو ہوا  

 کر  university teachers identify  ميں دو   کر سکتا ہوں Personally ہوئی۔ 

سکتا ہوں  جو اس جگہ پر موجود تهے انہوں نے کيوں نہيں روکا ان طلبا کو جو اس  

student organization  کے ساته  affiliated  تهے۔ ان طلبا کے خالف اگر کوئی 

 کرنا  highlight نہيں کيا گيا۔ اس چيز کو بهی   highlightايکشن ليا گيا تو ميڈيا کيوں 

 نہ ہوں۔  repeat سے ايکشن آئندہ چاہيے تها تاکہ اي

 کے  student unions ہوتی ہيں   political affiliationاس کے بعد جب 

 ہوتے ہيں  وہ ان  accountableساته تو ان کے پاس اتنا پيسہ آتا ہے پهر وہ جو 

 ہوتے ہيں۔ اگر  accountable کو وہ  party leadersپارٹيوں کے ساته ہوتے ہيں  ۔ ان 

 accountable to سے ليں گے تو پهر يہ  student fundہ يونيورسٹی  سے يہ پيس

the university ہوں گے تو ميرا خيال ہے کہ اس وجہ سے بهی political 

affiliations allow نہيں کرنی چاہيئں ۔  
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 ہيں ان   student organizations چوتهی بات يہ ہے کہ ہوسٹلز کے اندر جو 

 ہوتے  ہيں جب بهی کوئی احتجاج ہوتا ہے يا کو ئی  illegal residentsکے عالوہ  

bus burning  ہوتی ہے وہ ان کو وہاں لے جاتے ہيں اور اخبار ميں اور پورے ميڈيا 

ميں يہ ہوتا ہے کہ فالں يونيورسٹی  کے طلبا نے مظاہرہ کيا اور يہ ہوگيا اور وہ ہوگيا۔ 

س کے ڈنڈے طلبا کو کهانے پڑتے شير نيازی صاحب نے صحيح بات کی ہے کہ پولي

  .classes of regular students are disruptedہيں  اور 

 يونيورسٹی  کے اندر يا طلبا کے اندر  positive leadershipاگر ہم نے  

inculcate  کرنی ہے  تو اس  کے ليے ضروری نہيں کہpolitical affiliation  ہو ۔

 World Harvard  کی ٹيم     LUMS ان کی  يہاں احمد صاحب بيٹهے ہيں  دو دفعہ

Model United Nations جيت کر  آئی ہے ۔ يہ بہت بڑا اعزاز ہے ۔ يہ کسی سياسی 

 European Model نہيں ہے ۔ ميں ہوں ؛ بقا ہيں  ہم لوگ  affiliatedپارٹی کے ساته 

United Nations يہ نہيں  سے پاکستان کا نام روشن کر کے  آئے ہيں تو اس کا مطلب 

  .Thank you very much ہوں تو ضروری ہے۔  politically affiliated ہے کہ ہم 

 

  وقار نير۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر

 

  شکريہ محترمہ سپيکر صاحبہ۔ ميں يہ تجويز  کرنا چاہوں  گا :جناب وقار نير

 party line کہ ہمارے وزير صاحب کو موقع ملنا چاہيے کيونکہ اگر شروع ميں وہ 

clear  کر ديتے تو يہ discussion focused  رہتی اور ہمارے ہاں ambiguity  نہ 

  کر رہے ہيں۔  exact discussion ہوتی بلکہ اپوزيشن کو بهی پتا ہوتا کہ ہم کيا 

 کرتےرہے ہيں  وہ يہ  ignoreدوسری ايک اہم بات جس کو ہم  

discussion paper  جس کاconclusion  يہ تها کہ PILDAT consultative 

session hold  کرے گی with all stake holders through out Pakistan   اور 

 کيا جائے گا۔ تو ميری دو تجاويز ہيں ايک تو يہ ہے  conclusion dealاس لحاظ سے  

  party position clearوزير صاحب کو فوری طور پر موقع ديا جائے تاکہ وہ  اس پر 

اپوزيشن کو اس پر ايک کر سکيں۔ اس کے بعد  relevant speaker  اس کی critique  

 اور  we conclude this کريں تاکہ  moveکر دے۔ اس کے بعد ہم قرارداد کی طرف 

discussion paper  کے اندر جو کچه ہے اس کو reiterate  کرنے کا جو بار بار ہم 

 let us look far away يہاں کرتے رہيں اس ايشو کے اوپر اس کا فائدہ نہيں ہے 
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forward and I think resolution should be directly based on the 

conclusion of this discussion paper.  Thank you. 

  

  نشاط کاظمی۔:محترمہ ڈپٹی سپيکر

 

  بہت شکريہ محترمہ سپيکر صاحبہ ۔  محترم :سيد محمد نشاط الحسن کاظمی

ديے ہيں اور  remarksه بہت ہی عجيب و غريب قسم کے اراکين حزب اقتدار  نے کچ

 ان کا جواب دينا ضروری سمجهتا ہوں۔ سب on behalf of green partyميں 

سےپہلے تو ميں کهيتران صاحب کو يقين دالنا چاہتا ہوں کہ اپوزيشن بيی اساتذہ کی اتنی 

چاہتے ہيں کہ  کر رہے ہيں ليکن ہم آپ کو بتانا  claimہی عزت کرتی ہے جتنی آپ 

 universities, Karachi university, Punjab universityپاکستان کی تين بڑی 

and Bahawalpur university, Madam Speaker this is very important 

that you understand this fact that involvement of teachers and 

excessive involvement of teachers that advisory committee that we are 

trying to make, it will not help us any more.  I assure this House that 

past precedents have made this point very clear that these teachers i.e. 

academic staff associations have not contributed.  اميں آپ کو يہ يقين دالتا

يونيورسٹی کراچی يونيورسٹی اور بہاولپور يونيورسٹی ميں ان ٹيچرز کے ہوں  پنجاب 

 ہوتے ہيں  advisory committeeگروپوں نے طلبا کو استعمال کيا ہے  کيونکہ يہ  

advisor office  اس ليے attain   کيا جاتا ہےتاکہ گريڈ ميں ترقی ہو جائے ۔ ہم ٹيچرز 

 يہ کہنا چاہ رہے ہيں کہ طلبا يونينز کے  نہيں کر رہےہيں ہم صرف disrespectکی 

  کاملنا چاہيے ۔ majorاندر طلبا کا کام بہت اہم ہے اور طلبا کو ہی 

حامد خاں صاحب  نے جو باتيں کی تهيں ميں ان کا بہت شکرگزار ہوں کہ انہوں  

 points elaborateو   کيے ان ميں سے ميں ايک  points highlightنے بہت اچهے  

 کی بات کی ۔ ميں اس ايوان  civic educationکوشش کروں گا۔ انہوں نے کرنے کی 

 civic education not only that on  secondary levelکے ساته متفق ہوں کہ 

introduce  کرانی چاہيے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے حقوق اور فرائض کے بارے 

هی پتا چل سکے اور انہيں پتا چل ميں علم ہو سکے اور انہيں پارليمان کے بارے ميں ب

 yet at the same timeسکے کہ ہمارے ملک کی سياسی فضا کس طرح  کی ہے۔ 
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Madam Speaker  ميں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ايک رولنگ ديں اور ايک

point clear  کريں اور وہ point  يہ ہےکہ ہم جو discussion  کر رہے ہيں اگر as 

a form of bill introduce  کيا جائے گا تو اسے کيا وزارت قانون deal  کرے گی يا 

 ambiguity کرے گی يہ بہت بڑی  Youth Affairs Ministry deal وزارت تعليم يا 

 آ ر ہی ہے ۔  under ہے کيونکہ ہم تين وزارتوں کی بات کرتے آ رہے ہيں ۔ کس کے 

 ای سی نے اٹهائی ہوئی ہے۔ ميں ابهی ميں آپ کو يہ بتا دوں کہ اس کی  ذمہ داری ايچ

 اس کے ساته ہی آپ کا شکريہ ادا کرتا ہوں۔

 

 کرنے کی بات ہے يہ وزارت  deal  جہاں تک اس کے :محترمہ ڈپٹی سپيکر 

 کے ساته ہی  collaboration کرتی ہے۔ ان کے  fall  ميں  domainتعليم کی 

resolution form وقاص اسلم رانا۔۔ ہوگی  

 

 شکريہ ميڈم سپيکر۔  ميں وقار نير صاحب کو بات کو  :اسلم راناجناب وقاص  

reiterate  کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ambiguity create   ہوئی ہے کيونکہ ابهی تک 

 ہمارے  متعلقہ وزير کو بهی موقع نہيں ديا گيا کہ وہ اس ايشو پر۔۔۔۔

 

 we are running  اس پرہم پہلے بهی بات کر چکے ہيں :ميڈم ڈپٹی سپيکر 

out of time.  بہت سارے لوگ اپنا point of view  دينا چاہتے ہيں ۔ يہی موضوع کل 

 بهی زير بحث آئے گا۔

 

 ميرے خيال  if that is the case then ميڈم سپيکر۔  :اجناب وقاص اسلم ران 

ہميں کسی  in the remaining time کرنی چاہيے اور  take upميں ہميں يہ بحث کل 

  موضوع پر بحث کرنی چاہيے۔اور

 

 topic under اس طرح نہيں ۔پارليمنٹ ميں جب ايک :ميڈم ڈپٹی سپيکر 

discussion  ہوتا ہے تو پہلے وہی resolve  ہوتا ہے اس کے بعد ہم دوسر موضوع پر 

switch  کرتے ہيں۔ کل پر لے جانے کی وجہ يہ نہيں کہ ہميں کو prolong  کرنے کا

يہ ہے کہ بہت سارےلوگوں کی ميرے پاس ايک فہرست ہے ہر بندہ کوئی شوق ہے بات 

  دينا چاہتا ہے۔  point of view on this topicاپنا 
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 ميڈم سپيکر  آپ کی بات بالکل ٹهيک ہے ميرا صرف يہ :جنا ب وقاس اسلم رانا 

point of view  َتها کہ Minister should be given a chance that in the start 

of discussion the ruling party  کا موقف وہ واضح کريں  تاکہ ايوان کی دونوں 

sides clear  ہوں کہ حکومت کی پاليسی کيا ہے اور پهر اس پر بحث ہو۔ ميں صرف

  .Thank youاپنا موقف پيش کرنا چاہتا تها۔  

 

 جب تک وزير صاحب اپنی  according to law ميڈم سپيکر۔  :ايک معزز رکن 

ليسی نہ بتا ديں بحث وغيرہ شروع نہيں ہوتی اس ليے پاليسی بتانے کے ليے آپ کو پا

 وزير صاحب کو موقع دينا چاہيے۔ 

 

 that is towards جو پاليسی بناتا ہے  Actually Minister  :ميڈم ڈپٹی سپيکر 

end of the session. Mr. Prime Minister, you may rise on your seat for 

us before you talk. Secondly, the resolution  کسی اور کا initiate   ہوا ہوتا 

 finally policy is formed by the Minister and that is towards theہے اور 

end of the session.  Safian Ahmad Bajar. 

 

Safian Ahmad Bajar: Thank you Madam Speaker. Firstly, I 

would say that I always respect all the views and the Opposition 

should also respect the views of our members no matter whatever they 

say.  ميں زيادہ بات نہيں کروں گا precise  ہوں گا۔ ميں اس پر تهوڑا سا historical 

context  دينا چاہتا ہوں کہ before the 70s the politics of youth affairs was 

very much constructive.  اور اگر ہم تب کی politics study  کريں تو آج ہماری 

 ہيں اور جنہوں نے  highly respectedقومی سياست ميں بہت سے ايسے ليڈر ہيں جو 

feudal  and industrialists  کو beat  کيا youth  کو representation   دی I 

will personally name Mr. Javed Hashmi   جو youth politics  سے ہی آگے 

 کی  party politics ميں  youthآئے۔ ميں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ آج جو 

 کو  party politics کی وجہ سے جب ضيا الحق صاحب نے  80sحالت ہے وہ 

disintegrate  کيا تو obviously guns يں۔ تو آج ہميں  اور بہت سی ايسی چيزيں آ گئ
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 we should study ہيں اس ميں يہی ہے کہ  modern linesجو ضرورت ہے اور جو 

what is happening in the world.  I would quote one thing the Oxford 

Student Union, the members there have done exceptional things and 

all the student unions of the university based in good countries like 

England and America why can’t we base our student union on their 

structure.  There should be one student union in the university and that 

should be institutional and that should have the best member of the 

university.  And that one student union would represent the best 

students of the institution  پهر سياست نہيں ہوگی پهر ووٹنگ اور وزارتيں اور 

chairmanship  بانٹی نہيں جائيں گی ۔ سب اچها constructive  کام  ہوگا۔ Thank 

you. 

 

Madam Deputy Speaker:  The session is adjourned till 19th 

September 2008. at 9.30 a.m. Thank you. 

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

(The session was then adjourned to meet again on 20th 

September 200t at 9.30. a.m.) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




