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Recitation from the Holy Quran 
 

 
 Madam Deputy Speaker: We would start with one of the Calling 

Attention Notices here by Mr. Usman Ali. 

 Mr. Usman Ali: Thank you Madam Speaker. I invite the attention of 

the Honorable Prime Minister to the rising number of Polio cases in the 

country. 

ہو چکی   eradicateيہ ايک الميہ ہے کہ آج جب دنيا کے پيشتر ممالک سے پوليو ! ميڈم سپيکر

  کر رہی ہے  existيں سے ايک ہے کہ جس ميں پوليو آج بهی ہے اور پاکستان چند ممالک م

کم ہونے لگيں اس سال ہم نے  cases اس کے پوليو کہ مگر افسوس کی بات يہ ہے کہ بجاے

more then 50 casesآے ہيں۔ لہذا ميں گورنمنٹ سے يا جو pertinent ministry or Prime 

 Minister   يہ مجهے بتايں کہ يہeither epidemic trend  ہے يا گورنمنٹ policies  کے 

 ہوے ہيں تو اس کی کيا وجہ  cases recordزيادہ  ميں جو  NWFPمطابق ہے۔ خاص طور پر 

ميں کوةی  mentalityلوگوں کی  association ہے اس کے ساته کوةی  militancyہے کہ جو 

 emergency جو فرق آيا ہے کہ کيا وجہ ہے۔ ميں ابهی ان سے يہ پوچهوں گا کہ ابهی

situation create  ہوةی ہے اس پر address  کرنے کے ليے ان کے پاس پاليسی ہے؟ ميں



  ہيں جہاں پرپوليو کی critical areas کروں گا کہ ابهی جو  suggestذاتی طور پر يہ 

prevalence بہت زيادہ ہے۔ ان ميں جب بهی بچے health department  سے  in contact  

 کی ہو چکی ہے يا نہيں اور اگر  polio vaccination ان سے پوچها جاے کہ ان کی آةيں تو 

 کراةی جاے اور اس کو پاليسی کا حصہ  polio vaccination ان کی  immediately نہيں تو 

 بنايا جاے۔ شکريہ۔

بول ديجيے گا۔ جی رفيق  constituency numberا  اپنا نام اور اپن:سپيکرڈپٹی ميڈم 

 احب۔وسان ص

 Call Attention  شکريہ ميڈم سپيکر۔ عثمان علی نے بہت اچها:جناب رفيق وسان

Notice ايک critical issueکی طرف اٹهايا ہے۔ ميں بهی اس ميں کچه چيزيں add کرنا 

 چاہوں گا۔

  ہے۔point of orderميرا !  ميڈم:جناب وقار احمد

   جی وقار صاحب۔سپيکر۔ڈپٹی ميڈم 

 ميڈم سپيکر۔ پوليو ايک ايسی بيماری ہے جس کا انسان نے بہت  شکريہ:جناب وقار احمد

 چاہيے اور دنيا ميں بہت حد ے اور اب يہ دنيا ميں نہيں پهيلنی ڈهونڈ ليا ہ treatmentحد تک 

 ہيں۔ ہمارے  problems  کی  ليکن پاکستان ميں تهوڑی سوسائٹی eradicateتک 

 ہيں ليکن ہماری اپنی effective vaccines  ہيں، بہت vaccines  ہے، treatmentپاس

policies کی failure ہے جس کی وجہ سے يہ بيماری پاکستان ميں constantly ،ابهرتی ہے 

sporadic cases ہوتے ہيں اور اس کی extermination نہيں  صرف پاکستان کے ليے مسئلہ 

دا ہوتے ہيں تو وہ پهر پوری  پيcases ہے اور يہاں سے  ہو گئی eradicateہے، جب دنيا ميں 

  ہے۔ problem ہوتے ہيں تو ايک طرح سے يہ پوری دنيا کی exportدنيا ميں 



 on the verge of exterminating polio from the face of the earth, weابهی  

can speak fail of this critical juncture. So, we raise in naturing not just 

ourselves but all of humanity in facts.يہ ہے کہ جو پوليو کے ساته مسئلہ vaccine  

 کو نہيں دی جا section of society ہوتی ہے، يہ صرف ايک  heart immunityہے يہ 

، وہ اپنی دوا پوری ے کيونکہ اگر ايک شخص بهی رہ جائےسکتی، يہ ہر انسان کو دينی پڑتی ہ

 زيادہ ہوتے cases ميں يہ NWFP گی۔  ہر جگہ پهيل جائے تو وہ dozeنہ کرے تو اس کی جو 

 تو ہے، پہاڑوں اور غاروں ميں بهی اور reachہيں اور وہ اس وجہ سے ہوتے ہيں کہ وہاں پر 

 لے کر پہنچ جاتے ہيں ليکن وہاں پر يہ vaccines ہيں وہ health workersيہ جو ہمارے 

believe پيدا ہو گيا ہے کہ because of illiteracyاور يہ جو Talibanizationہے  ہو گئی to 

some extent وہاں پر يہ believeيہ پوليو کے قطرے اگر لے ليے گئے تو  پيدا ہو گيا ہے کہ 

 true prompt strategyايک اس کی  گے۔  سے مسلمان ختم ہو جائيں اسيہ ايک سازش ہے،

 کريں۔ educate انہيں secondly کہ آپ ان تک پہنچاہيں اور، ايک تو يہہونی چاہئيے

Educationکی  campaigns ہبونی چاہيں اور يہ جو misinformationہے اس  پهيلی ہوئی 

 ہيں steps اور بهی بہت سے  ہيں کا حصہ بنا سکتےcurriculum۔ اس کو کو دور کرنا چاہئيے

اس يہ کہ  کرنا ہو گا، وہ take over کو ministries يہ ہے کہ گورنمنٹ کی importantليکن 

 probably health ministry and ہيں وہ دور کی جاةيں تو  misconceptionsکی جو 

education ministry ايک joint venture  ہو سکتا ہے تاکہ finally ہميں اس disease سے 

  .Thank you چٹهکارہ مل سکے۔ 

 ضمير ملک صاحب۔: سپيکرڈپٹی ميڈم 

 کی رفتوں، عثمان بهائیالرحيم۔ سب سے پہلے ميں بسم اهللا الرحمن : ضمير ملکجناب 

ازمتوں اور کاوشوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ميرے الفاظ کا ايک محدود سا مجموعہ ہے 



ے کيونکہ انہوں نے بہت اچها جو کہ ان کی رفتوں، ازمتوں اور کاوشوں کو ناپنے سے قاصر ہ

 ميرے پاس کچه Being a Youth Minister اٹهايا ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ مسئلہ

ideas ہيں because I am not the minister for Pakistan. ميں سمجهتا ہوں کے اس ميں 

 وہاں پر most of NWFP اور  ہو گئیtribal belt ايک تو causes involveبہت سے 

Islamic values تهوڑا problem اور  کرتی ہيں۔ اس کے عالوہ وہاں ايک جنگ چل رہی ہے

 بہت زيادہ ہو cases والے وہاں نہيں پہنچ سکتے تو شايد اس وجہ سے يہ vaccinationجو 

 يا جو وہاں پر آرمی ہے، through کے forcesرہے ہيں۔ ميرے خيال ميں گورنمنٹ 

paramilitary groupsکيونکہ ان کی وہاں  ہيں presences  ہے اور وہ بالخوف وہاں جا کر 

 paramilitary ميں vaccination دينا چاہتا ہوں کہ اس ideaيوان ميں يہ پال سکتے ہيں۔ ميں ا

forces کو involveتهوڑا ڈر محسوس کرتا  کيونکہ عام شہری وہاں جاتے ہوئے کو کيا جاے

 کروں refer ميںStanding Committee ہيں۔ ميں اسے paramilitary forcesہےاور وہاں 

 Health کہ ہماری جو  ايسا طريقہ نکاال جائےزجلد کوئیگا کہ اس پر کام کيا جائے اور جلدا

Minister ان تک يہ تجويز پہنچا سکيں۔ شکريہ۔ ہيں شری رحمن صاحبہ  

 عمير فرخ صاحب۔: سپيکرڈپی ميڈم  

 عثمان يہ۔ سب سے پہلے تو ميں اپنے بهائیميڈم سپيکر شکر:  راجہعمير فرخجناب 

ا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ايوان کی توجہ اس علی جو کہ سرحد سے تعلق رکهتے ہيں ان ک

issueپوليو ۔ کی طرف دالئی healthسے  کے معامالت relatedلے تک تقريبًا  کچ سال پہ

 health policiesيں پاکستان نے اپنی  تها ليکن پچهلے پانچ سالوں مپوری دنيا کا مسئلہ

developايسے  کر کے اور کئی health programmes جو اس disease کی طرف 

targeted  تهے، ان programmesاس پر کافی حد تک قابو پا ليا  پر عمل درآمد کرتے ہوئے 

چهٹکارا مل چکا ہے۔ ليکن سے  diseaseتها اور ايک حد تک يہ سوچ بهی تهی کہ اب اس 



 cases ہيں اور جو زيادہ تر  سامنے آئےcases کے لگ بهگ 60پچهلے ايک سال ميں تقريبًا 

 ہے disease کی جو  وجوہات ہيں۔ پوليورحد سے تعلق رکهتے ہيں۔ اس کی کئیوہ صوبہ سہيں 

 ميں اگر اس کا initial stages of life کرتی ہے اور بہت ہی headپر وہ عام طور پر بچوں 

 کے ليے جو اقدامات disease تو کافی حد تک اس پر قابو پا سکتے ہيں۔ اس  جائےسدباب کر ليا

 provision of free تهے اس ميں جو قبل ذکر قدم تها وہ  نے کيےhealth ministryہماری 

polio drops جو کہ ہم پانچ سال کی عمرتک کے بچوں کو ديتے تهے جس کی وجہ سے  تها

سال ميں  کا پاکسان کے نقشے سے وجود مٹ چکا تها ليکن پچهلے  diseaseاس کافی حد تک 

 پر عمل نہيں کر سکے۔ کچه عالقوں ميں policies ان  کہ آپکچه ايسے حاالت پيدا ہو گئے

vaccines کی provision hamper اس کی جو کوالٹی تهی اس پر ہو گئيں ،compromise 

  تهيں ان کی basic health facilities۔ جو  کی گئيںexpired vaccines useکيا گيا، 

provision ميں hinders۔  پيدا کی گئیNWFP اس ايوان کی دو چيزوں پر  ميں خاص طور پر

 کا تها اور دوسرا Talibanization۔ اس ميں جو ايک نقطہ تها وہ توجہ دالؤں گا

unawareness among the messageکی اس  تها اور پوليو pre emergence    ميں بہت بڑا

role playہميں چاہيے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کا تعين کر ليں کہ پوليو ايک  کيا ہے ،

epidemic disease نہيں ہے اور نہ ہی يہ ايک بندے سے دوسرے بندے کو contact کی بنا 

 ہيں جن کا ہميں ازالہ کرنا چاہيے اور  misconceptionsيہ ساری   ہو تی ہے۔transfer پر 

    کہ اگر آپ اپنے  پيدا کرنی چاہيےawareness عالقوں ميں اس بات کی rulerہميں اپنے 

infants کے قطرے اگر  پوليوسے ع کوشروadministered کرديتے ہيں تو کافی حد تک ہم 

  ختم کر ديتے ہيں۔ شکريہ۔chances ہونے کے latest virus developاپنے بچے کی 

  عمير ظفر ملک۔:سپيکرڈپٹی ميڈم 



 Mr. Umair Zafar Malik: Thank you honourable Madam Speaker. 

Madam Speaker, I will start with mentioning the problems that have lately 

occurred in the administration polio vaccine, particularly in the North 

Western Frontier Province and then, I will talk about the solutions and I will 

also discuss one proposal presented by honourable Mr. Zameer. Starting 

with the problems; many problems as has been endorsed by most of ours is 

lake of awareness or illiteracy. The problem is not just illiteracy; it is also 

lake of awareness. We are not only talking about the people living in the 

tribal belt, in the North Western Frontier Province where they fail to trust 

medicines and fail to trust the West from where the medicines come. The 

problem also lies in certain urban areas, for example that many says, a 

conspiracy there is prevalent about aids, for example, it was not transferred 

from some animals to the human in fact it was a  virus created within the 

U.S lab and then and the source was made in Africa through this virus from 

the US labs. and then it was…. and an assault was made in Africa from the 

US.  

 So, we have to make sure that all these misconceptions are eradicated 

and there is trust among the people. For that, effective campaigning is 

required through media and through resources that are popular. For example 

people in the Frontier would rather trust a Moulana, than a TV channel or 

health worker. So, those people should also be brought into the court of this 



campaign, they should be educated themselves and then they should be 

convinced to propagate the awareness. Moving on to the suggestion 

proposed by honourable Mr. Zameer, he talked about the inclusion of 

paramilitary troops in this campaign. I would tend to disagree to that ladies 

and gentlemen. My reason for disagreeing to it is A, the lake of trust because 

the people in the Frontier where this problem generally lies do not trust the 

military, in fact there is an active war going on between the people and the 

military effectively. 

 So, you cannot expect the people to trust and accept these 

vaccinations through the military. I would rather back the prevalent system 

which is our health provision system which consists of the basic health units, 

which serve about ten thousand people in the ruler health centers, which 

serve about to ten BHUs the basic health unit and the Tehsil or Taluka 

hospitals. I would also request the House to please make sure that there are 

volunteer health workers because the administration of this vaccine is not a 

huge problem, you not need many expertise to administered the vaccine, 

there is no injection, there is just a drop, in fact the storage is a bit of 

problem but that can also be solved through proper information and 

knowledge and the problem with the paramilitary troops is not a permanent 

one. The paramilitary troops are there today but may not be there tomorrow. 

So to make this solution as permanent, we need to come up with permanent 



solutions, for example inclusion of the health care system and volunteers 

from within the areas rather then loading paramilitary troops. Thank you 

ladies and gentlemen. 

 Madam Deputy Speaker: Anybody who wants to speak from the 

Blue Party should send their list. 

 عثمان علی important issueبہت  پوليو کے حوالے يہ!  سپيکر ميڈم:ايک معزز رکن

  کروں گا۔high light۔ ميں اس کو مزيد صاحب نے اٹهايا ہے

Madam Deputy Speaker: This is not point of order, please sit down. 

  نہيں کيا گيا۔callميرا نام لسٹ ميں تها اور مجهے !  ميڈم سپيکر:ايک معزز رکن

  نہيں ہے۔point of order  يہ:ميڈم ڈپٹی سپيکر

 کرنا چاہوں گا۔ ميرے point of order raiseميں ايک !  ميڈم سپيکر:جناب وقارنيئر

۔  کر لی ہيںpossibilities explore پر ہم نے ساری calling attention noticeخيال سے 

 صاحب کو موقع دينا چاہيے کيونکہ منسٹر صاحب پہلے ہی Prime Ministerميرے خيال سے 

  اپنی طرف الئيں۔ شکريہ۔attention تا کہ وہ اس کی بول چکے ہيں

Mr. Prime Minister: Madam, I think the state of point of order, I 

disagree with this  

 کيا provide، صرف ہماری طرف سے ہی  نہيں کيا گياsolution provide ئیابهی تک کوکہ 

 کو serial دينا چاہ رہے ہيں تو آپ ہمارے آخری conclusion solutionگيا ہے۔ ہم لوگ اپنا 

chance ديں اور اس کے بعد from the opposition party also 

 we will give them the opportunity to  ہيں توspeaker اگر:ميڈم ڈپٹی سپيکر

talk about him. 



 word پر کچه کہنا چاہتا ہوں۔ يہ point of orderميں !  ميڈم سپيکر:جناب احمد نواز

marginalize کيا گيا ہے کہ tribal area ميں لوگ uncivilized  ہيں انہيں کچه پتا نہيں ہے۔ 

 پر  tribal، اس کو پورے يں کرنا چاہيے نہ marginalize ہوئے ہيں، اس کو casesيہ چند 

impose ،نہيں کرنا چاہيے ground reality کو ديکه لينا چاہيے  

(Thumping of desks) 

ميرا تعلق جنوبی وزيرستان وانا ! سپيکرميڈم  کو کچه پتا نہيں ہے۔  tribalہم پهر کہيں گے کہ 

ا رہا ہے، ميں اس چيز کو ۔ وہ لوگ جن کو کہ آج طالبان کے نام سے ياد کيا جسے ہے

facilitate کرتا ہوں اور لوگوں کو اس طرف راغب کرتا ہوں کہ وہ جاہل نہيں ہيں ليکن 

marginalization چاہيے۔ اگر کسی نے چند رنی نہيں ک events کيے ہوں اور دو تين لوگوں 

 Tribalہے۔  کو اٹهايا ہوا issueکو اغواء کيا ہو تو سب لوگوں کو بدنام کرنے کے ليے اس 

 کرتا requestايسے نہيں ہيں کہ جس طرح سے انہيں پيش کيا جا رہا ہے۔ ميں اس ايوان سے 

  کو سمجه کر ان سے بات کرنی چاہيے۔ground realityہوں کہ 

Madam Deputy Speaker: One more announcement. Except for the 

Cabinet Ministers, everybody should be seating on their seats, there were 

allotted. Whenever there was a change of plan, I let you know but whenever 

you were allotted except for the Cabinet Ministers, you should go back to 

your seats. 

 ) درست کی گئيںseating arrangementاس موقع پر (

Madam Deputy Speaker: Even the Cabinet Ministers have there 

seats allotted in the front. Please make sure, you sitting on your seat. 

(Pause) 



Madam Deputy Speaker: Rehmani sahib! You asked that they 

would be one speaker. Can I get the name of that person? 

Mr. Muhammad Essam Rahmani: Madam, we have already given 

two more names. 

Madam Deputy Speaker: You said there would be one speaker. 

Mr. Muhammad Essam Rehmani: Madam, I will speak. 

Madam Deputy Speaker: Just a minute, order in the House, please 

take your seats. Yes Rehmani sahib. 

Mr. Muhammad Essam Rehmani: My name Essam Rehmani, as 

everybody is aware me. When we talk about Polio, we should also talk about 

the areas   

 جب ہم لوگوں نے بہت کی تو سارے  effectivelyجہاں پر پوليو ہو رہا ہے اور الحمد اهللا 

areas بہت اچهے طريقے سے identify  کيے گئے۔ مگر ايک جو نہيں بتائی گئی کہ 

developed cities of Pakistan  ميں بهی پوليو کے issuesہيں اور ابهی بهی ہو سکتے ہيں۔  

 if not less but it would be actually I got the ہيں تو  retaliationsجس طرح وہاں پر 

same at is in the other undeveloped areas. کے ليے ہم لوگ کيا کرتے ہيں کہ  اب  اس

developed areas ميں جنتی medical universities  وہ ايک CHS programme کرتے 

 different ميں ہوتے ہيں، ان کو 3rd year جو کہ medical studentsہيں جس ميں وہ اپنے 

areas لوگ  ميں بهيجتے ہيں۔ جس طرح ضياالدين والوں کو سکندرآباد بهيجتے ہيں، ہو

different localities  ميں بهيجتے ہيں اور کہتے ہيں کہ آپ لوگوں ميں awareness create  

 دی جاتی ہے۔ اب جب اس طرح جاتا ہے تو ہم لوگ  family کو ايک studentکريں۔ ہر



solution  کے بارے ميں بات کرتے ہيں۔ ميرے خيال ميں يہاں پر ہميں تهوڑا solution  پر 

 ميرے حساب سے پوليو کے  Exactly in the same way کرنا چاہيے۔  concentrateزيادہ 

 يہاں پر بيٹه کر کر سکتے ہيں، ہمارے پاس يہاں پر  effective solutionليے ہم جو سب سے 

 and I am very happy to see all this diversity in the ہے  diversityبہت زيادہ 

Parliament نے کہ اگر سارے اپنے اپregions  پکڑ ليں اور تهوڑے سے awareness 

programme بنا ليں اور اپنے لوگوں کو اپنی ہی language ميں aware ،لوگوں  کريں گے 

 کو اور جن يونيوسٹيوں سے آئيں ہيں ان کو بتائيں، class fellows، اپنے کے پاس جائيں گے

 awareness createں اور اس طرح آپ ايک ايک بندے کو پکڑ ليں، ايک ايک فيملی کو پکڑ لي

 .I think we can eradicate the problems کريں تو 

 ہے  conspiracyجو لوگ يہ سوچتے ہيں کہ يہ ايک امريکن  يہ ہے کہ issueدوسرا 

 کہ جس certain extent you cannot blame them because it has been provenتو 

 aid was an inoculated virus, it was made in a طرح وقار عمير صاحب نے بوال کہ 

American laboratories or Africa use as propaganda  اس بات پر ہم لوگوں کو کسی 

 کرنی چاہيے کہ strategy develop ميں آنا چاہيے کہ ايک  consensusطريقے سے ايک 

 جوکہ پارليمنٹ diversity کيا جائے، انہی کی زبان ميں  conveyanceلوگوں کو کس طرح 

 ميں ايک پروگرام لکها languageان کی  کر رہی ہے، ہر صوبے سے representميں ان کو 

 کر سکتے ہيں، conveyanceجائے کہ ہم لوگ کيا کيا کر سکتے ہيں، ہم لوگوں کو کس طرح 

 frequently ask for choose ہيں جن کے ليے ہمارے پاس جو problemsکون سی ايسی 

 Youth کريں گے اور پهر ہم اسی طريقے سے provide ہيں وہ ہم لوگ answersو کے ج

 کرو۔ جب آپ کے اپنے informآپ اپنے ہی لوگوں کو خود  کرتے ہيں کہ distributeميں 

 externalپ ، نہ کہ آ ہو سکتا ہےsolutionتبهی اس کا لوگ اپنے ہی لوگوں کو بتائيں گے 



forces آپ ان کی  لے کر آ رہے ہو۔ بےشکmedicine کريں مگر اس کی packaging آپ 

خود کريں، اس کو اردو،سندهی اور بلوچی ميں لکهو، ان کی اپنی زبانوں ميں دوائيوں کے نام 

 کرو گے تو ہم لوگ ايک promote اور اپنے لوگوں کو ہوں۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو

solutionں کہ ۔ جس طرح کہ ميں ہميشہ کہتا ہو کی طرف جائيں گےat the end where is a 

solution to every problem and we are here to identify solutions and not the 

problem for friend. So, let’s focus on solutions. Thank you. 

 ہے۔ ميں نے پہلے جو personal point of clarificationميرا !  ميڈم:جناب احمد نور

 tribal کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سمجهتے ہيں کہ point addميں ايک اور کچه کہا اس ميں 

uncivilized ہيں، ان سے ميں کہتا ہوں کہ tribal civilizedانہيں سب کچه پتا ہے۔ جس  ہيں ،

 tribal  پر پورےfloor کو کچه پتا نہيں اس کو اس tribal استعمال کيا ہے کہ wordنے يہ 

  استعمال نہيں کرنا چاہيے۔ شکريہ ميڈم۔word اور آئندہ يہ سے معافی مانگنی چاہيے

(Thumping of desks) 

 word use کا tribal کر ديں کہ يہ کس نے identityيہ !  ميڈم:جناب احسام رحمانی

 کيا ہے۔

Madam Deputy Speaker: This is expunged. No personal conflicts. 

Ms Gul Bano: Can you give me special permission because I just 

want to share the real case of polio which is related to my own city? 

Madam Deputy Speaker: O.k carry on. 

Ms Gul Bano: Madam, three of these polio vaccines are directly 

related to my own city. 



 people don’t يہ ہے کہ main reasonگی کہ  کرنا چاہوں reason shareميں آپ سے 

have confidence towards the policies of government and this is because lake 

of coordination of government towards the poor people. ايک تو يہ کہ گورنمنٹ 

 کرنا چاہيے، involve کو directly media  رکهنی چاہئيں، clear بہت policiesکو اپنی 

electronic media and paper media دنوں medias کے through جو بهی اس طرح کی 

campaigns ہوں ان کو start کرنا چاہيے۔ اس کا ايک اور main reason ۔۔۔۔۔۔۔۔ يہ بهی ہے کہ 

Madam Deputy Chairman: Excuse me, order of the House, please 

listen toward carefully. 

 لے کر vaccination ہے۔ آپ اگر پوليو کی Main reason illiteracy :مس گل بانو

 ميں کيا موجود ہے۔ مزے کی بات يہ کہ tubesجاتے بهی ہيں تو ان لوگوں کو کچه نہيں پتا کہ 

وہ اور بهی زيادہ خوفزدہ ہو  سے آئی ہيں تو foreign countriesاگر آپ يہ کہہ ديں کہ يہ 

اگر امريکہ نے بهيجی ہيں تو يقينًا اس ميں کچه نہ کچه ايسا مال ہوا ہو گا کہ اگر ہ جاتے ہيں ک

پانچ سال بهی زندہ رہنا ہو گا تو وہ ايک دو سال ميں ہی ختم ہو جائے گا۔ اس چار اس بچے کو 

 بڑهانا پڑے literacy rate کرنا پڑے گا، لوگوں کا confidence developکے ليے يہ ہے کہ 

يہ سکيں۔ اکثر  پر ہی حاصل کر own اپنے solution کا problemsہم اس طرح کے گا تاکہ 

 problems اپنی گورنمنٹ کو ديتے رہتے ہيں ليکن کچه blameبهی ہوتا ہے کہ ہم ہر چيز کا 

 ہمارے پاس ہوتا ہے۔ سيدهی سی بات ہے کہ آپ solutionايسے ہوتے ہيں کہ جس کا 

literacy rate ں ميں لوگو بڑها ديں توawareness ہو جائے گی کہ کونسی چيز ان کے ليے 

 سی بات يہی simpleصحيح رخ پر ہے اور کونسی چيز ان کے ليے غلط ہے۔ ميں بس ايک 

 specially health کرنی چاہئيں اور policies clearگورنمنٹ کو اپنی کہنا چاہوں گی کہ 

policies clear کرنی چاہئيں۔ Thank you. 



Mr. Umair Farrukh Raja: Madam, point of order. 

  جی فرمائيں۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر 

ميرا فاٹا سے تعلق ہے ، ميں بهائی کے سواالت کو تهوڑا سا  :جناب عمير فرخ راجہ

clarify کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کو يہ لگا ہے کہ tribal area کو mention کرنے سے اگر 

 کے جتنے بهی ارکان ہيں جن tribal area پارٹی اور نی کے جذبات مجروع ہوئے ہيں تو اپان

 ۔ کرتا ہوںsorry کيے ان کی طرف سے ميں ان سے mentionکے کہ نام 

(Thumping of desks) 

Madam Deputy Speaker: This point is already expunged. 

Mr. Umair Farrukh Raja: Madam, I have to make this point once. 

Please let me…. 

Madam Deputy Speaker: This is expunged, please sit down. 

Ms Sama Paras Abbasi: Madam Speaker, excuse me can I actuate 

just another point? If you don’t mind. 

Madam Deputy Speaker: This point is expunged. 

Ms Sama Paras Abbasi: Madam, not this point actually but I would 

like to clarify that there is also like my dear colleague have covered all the 

areas but I would like add there is one more misconception all over, not just 

northern areas, I am not saying that but all over Pakistan’s people think that 

the children were suffering from any disease, if they have fever or coughs 

any thing. They say that it is prohibited 

 نہيں ہمارے بچے کی طبيعت صحيح نہيں ہے تو ہم کيسے اسے پوليو کے قطرے پلوا ديں۔



So, this thing should also be very cleared that it can be given children 

were suffering from any diseases. Secondly, I would directly to ask our 

Education and Health Minister, he just said that this recent cases are due to 

the present situation that prevailing in our tribal areas. I would like to ask 

that every year government has being given a lot of huge amount of funds. I 

would like that they have filled to eradicate and we have reported case 

before this recent situation that is occurring. What do they have to clarify?  

ہاں پر فوج ہے تو  تهے وہ کيوں ہوئے؟ ابهی وcasesيہ سب کچه تو ابهی ہوا ہے، پہلے جو 

 .Mr. Health Minister, please clarify this pointلوگ نہيں جا پا رہے۔ 

Mr. Sor Fabha Alvi: Madam Speaker on a point order, even 

yesterday number of our colleagues were unable to speak. Kindly request the 

honourable member to keep these courses brief. So, that they don’t getting to 

rambling details. And a point of order should be a point of order; it should 

not be a thesis. Kindly request the honourable member to please reframe 

from getting into unnecessary details. 

(Thumping of desks) 

 صاحب نے honourable minister ہمارے Point of order!  ميڈم:جناب فرخ جدون

 Islamic values ان کی ايک وجہ بهی بتائی تهی کہ شايد يہ casesکہا تها کہ يہ جو پوليو کے 

  کی وجہ سے ہيں۔conflictسے 

Madam Deputy Speaker: Sir, this is not a point of order. 

  ميں پهر بهی اس پر بات کرنا چاہ رہا تها۔ اگر آپ اجازت ديں؟:جناب فرخ جدون



Madam: Deputy Speaker: Carry on. 

 شکريہ۔ ہمارے منسٹر صاحب کو سوچنا چاہيے کہ آپ اس وقت :جناب فرخ جدون

mediaقوں کے لوگ آپ کو سنيں گے اور لو گ  پر آ رہے ہيں اور پاکستان کے مخلتف عال

 وجہ سے ہو رہا ہے تو لوگ کيا سوچيں conflict  کیIslamic valueسمجهيں گے شايد پوليو 

 polio کو چاہيے کہ وہ paramilitary forcesگے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ 

campaign کہ وہ کيا سمجهتے ہيں کريں۔ مجهے يہ بات سمجه ميں نہيں آئی کہ paramilitary 

forces اپنی گولياں پوليو کے vaccine ميں dipکر کے آگے بهيجيں۔ شکريہ۔  

(Thumping of desks) 

 point of order please, let me complete actually!  ميڈم: راجہعمير فرخجناب 

 لوگ مجهے سمجه نہيں پائے تو ميں چاہوں گا کہ ميں۔۔۔۔۔۔

Madam Deputy Speaker: This is not a point of order and please 

avoid for personal remakes.  

  کسی کو نہيں دے سکتے ہو۔personal remarksہاؤس ميں آپ 

Mr. Sor Fabha Alvi: Point of order Madam. 

  جی فرمائيں۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر

Mr. Sor Fabah Alvi: With respect that it has been happening I would 

like to retreat the government speeches stance and asked the government to 

please respect their own speeches stance and please refrain from issuing 

undue point of orders. Thank you. 

(Thumping of desks) 



Madam Deputy Speaker: And ask by as the speakers are concerned, 

the Chief Whip of each party gives provide us with list. So, if you want to 

speak first, please contact your Chief Whip. Mr. Prime Minister, just 

conclude up the whole session. 

Mr. Prime Minister (Mr. Ahmed Ali Babar): Thank you Madam 

Speaker. 

جہاں پر آج جس پارليمنٹ ميں، ميں کهڑا ہوا ہوں۔ مجهے نہايت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 

 youthکی سياست کرتے ہيں تو جو ہماری توڑہم باقی مسائل کی طرف ديکهتے ہيں اور جوڑ 

 sideتو ہميں اسے بهول جاتے ہيں اور اسے  ہيں، جيسے پوليو کا مسئلہ ہے issuesکے بنيادی 

lineجيسے موزی مرض کو دينی چاہيے  رکه ديتے ہيں۔ ميں سمجهتا ہوں کہ جو توجہ پوليو  پر

ز آئی ہيں، خاص  نہيں دی جا رہی۔ اپوزيشن کی طرف سے بهی بہت اچهی تجاويactuallyوہ 

 کروں sum upاس کو طور پر رحمانی صاحب نے بڑی اچهی باتيں کيں۔ اس سے پہلے کہ ميں 

ں کہ اگر حکومتی پارٹی کی طرف سے کوئی سپيکر بولتا ہے تو وہ  کردوclarifyميں ايک بات 

 بات وقت اس  کے لوگ موجود ہيں،diverse opinionاس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ يہاں پر 

 Work ہونا چاہيے، point of viewنشاندہی نہيں کرتا کہ يہاں پر ہر ايک کا ايک ہی کی 

Secretary  يہاں پر کہتے ہيں ہم diverse point of view کو appreciateکرتے ہيں۔  

(Thumping of desks) 

 tribalاب تهوڑی سی پوليو کی بات ہو جائے۔ ايک بات بڑی ضروری ہے کہ  

uncivilized نہيں ہے وہاں کے لوگ civilize ہيں۔ اس کی مثال احمد نور صاحب ہمارے 

 پيدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے communication gapسامنے ہيں ليکن مسئلہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر 

فالں بندہ اس طرح کا ہے اور فالں بندے سے بات نہيں کی جا  بنا لی ہيں کہ perceptionsاپنی 



 Health کے پاس جائيں گے تو نہ صرف different ministersسکتی۔ جب ہم لوگ 

Minister Sheri Rehman جو کہ وہاں  مليں گے بلکہ ان فاٹا کے اراکين سے بهی مليں گے

 ہيں کہ وہ لوگ ہماری بات نہيں سنيں گے، اس کو conceptionsکی نمائندگی کرتے ہيں۔ يہ جو 

 پہنچائيں گے تو ميرا خيال ہے suggestionsختم کر کے ان سے بات کريں گے اور ان کو اپنی 

  آ سکتی ہے۔positive changeکہ وہاں پر ايک 

 Secondly جو funding پ کو ہو رہی ہے ميں آstatisticallyپاکستان کو  بتا دوں کہ 

 ہو رہی ہے، اس کو پوليو کو کافی بڑا per year 5 to 6 billion rupees   ميںhealthصرف

chunk جاتا ہے۔ Funding سے زيادہ disruption of inequality ہے کا مسئلہ ہے۔ ہمارے 

 يہ بات کميٹی ميں جائے گی اور بيہاں پارليمنٹ ميں بہت سے قابل ڈاکڑ بيٹهے ہوئے ہيں تو ج

 FATA regime اس ڈاکڑ کو بتائيں گے اور ہم کوشش کريں گے نہ صرف  ہيں وہchairجو 

ان لوگوں اور سے بات کريں بلکہ يہاں سے بهی اس پارليمنٹ سے لوگ ان عالقوں ميں جائيں 

 کی جائے اور ان لوگوں سے بات کرنے کا يہ مطلب ہے کہ ہر بندے سے بات سے بات کريں

ميڈم   نہ کيا جائے۔exclude بنا کر اس کو وہاں سے perceptionکسی بندے کے بارے ميں  

ميرا خيال ہے کہ پوليو کے معاملے جو اپوزيشن اور گورنمنٹ ہے ان کے پيشتر ! سپيکر

views ملتے جلتے ہيں، پوليو کو تو ميں يہاں conclude کرتا ہوں ليکن ايک important 

announcement ہے کہ ہماری دو تين دن سے اپوزيشن سے بات ہو رہی تهی اور ہم اس 

 ,economics ہيں اس ميں chairs کی Standing Committeesنتيجے پر پہنچے ہيں کہ جو

finance, education, health and environment کی chairs وہ ہم as a goodwill 

gestureچالنے کے ليےہم اپوزيشن کو  اور ہميں چاہيں گے پارليمنٹ کو ايک سال welcome 

 کرتے ہيں۔

(Thumping of desks) 



 تو accountabilityميں چاہتا ہوں کہ ابهی جو فضا ديکهی جا رہی ہے اس سے پورے سال 

 بہت زورشور سے ہو گی ليکن کوئی بدمذگی پيدا نہيں وہ گی۔ بہت شکريہ۔

Mr. Muhammad Essam Rehamni: Madam, I would like to speak. 

 جی فرمائيں۔: ميڈم ڈپٹی سپيکر

Mr. Muhammad Essam Rehmani: Madam, I would like to speak? 

Madam Deputy Speaker: Yes. 

Mr. Muhammad Essam Rehmani: Firstly, I congratulate you 

ی ہے  ديکه رہے ہيں اور جو فضا نظر آ رہconsensus  کہ ہم آپ کی پارٹی ميں بڑی زبردست

اس سے اپوزيشن بہت زيادہ خوش ہے کيوبکہ اب ہميں سمجه آ رہا ہے کہ اپوزيشن کو ايک 

 کے بارے ميں بولنا Standing Committeesاچهی اپوزيشن مل گئی ہے۔ اس کے عالوہ ميں 

 کہ آپ نے again we have very graceful on behalf of the Green Partyچاہتا ہو کہ 

 we have confident on our طرف سے آپ کو پورا اعتماد ہونا چاہيے ہماری ہميں يہ دی

Prime Minister and we hope کہ جس طرح وہ آج attentively سن رہے ہيں اور  

participate کر رہے ہيں کيونکہ he is accountable for everything that happen. وہ 

 ذرا بہتر کر ديں formal dressingنی اسی طريقے سے اپنی سيٹ پر بيٹهے رہيں گے اور اپ

 Thank you کريں گے۔ representگے تو وہ ہميں زيادہ اچهے طريقے سے 

(Thumping of desks) 

Madam Deputy Speaker: Now, we would move to the next item on 

the agenda, that is the continuation of the debate on Student Union. May 

have the list of speakers? Mr. Farrukh Jadoon. 



کرکہ آپ نے بات کرنے کا  بسم اهللا الرحمن الرحيم۔ شکريہ ميڈم سپي:جناب فرخ جدون

 موقع ديا۔ ميں ايوان کی توجہ چاہوں گا۔

Madam Deputy Speaker: Order of the House. 

بڑی اچهی بات ر پrevival کی student union ميرے ساتهيوں نے :جناب فرخ جدون

چند تجاويز دينا چاہتا ہوں اور ايوان کو  ديں۔ ميں بهی suggestionsکی اور سب نے اپنی اپنی 

 اور تنقيد کرے اور ميں کوشش کروں گا کہ اس کو پورا اختيار ہے کہ اس پر اپنی رائے دے

sum up کروں۔ ميں چار points کو highlight کو کروں گا جو کہ ميری نظرميں student 

union کی revivalہونا چاہيے۔  کے ليے 

 هوڑ کر کسی بهی چيز کی بنياد رکه ، آپ نظريہ کو چIdeologyپہلی بات ہے ہماری  

 کرنے پڑے sort-out کرنا پڑے گا اور اسے identifyہی نہيں سکتے۔ پہلے آپ کو اپنا نظريہ 

 کريں، ان inculcateنا نظريہ آپ کی جو نوجوان نسل ہے اس ميں اپگا کہ آپ کا نظريہ کيا ہے۔ 

 کو کہوں گا کہ Education Ministry حد تک لے کر آئيں۔ ميں indoctrinationميں نظريہ

 کے Ministry of Education ہے وہ areaوہ اس سلسلے ميں کام کريں کيونکہ يہ جو 

underاور جو شروع سے  آ رہا ہے grass route level وہاں پر جو آپ کی ideologyے  ہ

 بنا ديں۔ student union پر آپ primary and secondary level کريں نہ کہ enforceاسے 

 کے ليے کام instabilityبندے پاکستان کی  گے تو آگے چل کر وہ  ٹهيک نہيں بنائيںbaseآپ 

جيسے کہ آج کل ہو رہا      کے ليے کام کريں گے۔disintegration، وہ اس کی نہيں کريں گے

 represent کو communist block کر رہے ہيں، کوئی follow کو ideologyنی ہے، وہ اپ

 اس   کريں۔focus کو ideology کر رہا ہے تو آپ پہلے nationalistکر رہا ہے، کوئی کسی 

 student کرنا چاہوں گا کہ جو کميٹی يونيورسٹی ميں بنے وہ addميں، ميں ايک اور چيز 



union کے بندوں کی short listing ideology کی basis پر کرے کہ بندے کو پاکستان کی 

ideology کا کتنا knowledgeاور وہ اس کے ساته کتنا  ہے sickکر رہا ہے۔  

 کی کرنا چاہوں گا کہ اساتذہ کا مقام کيا ہے۔ ہم role of teachersميں  بات دوسری 

ں۔ کل ميرے ساتهيوں نے بات اساتذہ کو بڑے احترام سے ديکهتے ہيں، ان کی بڑی قدر کرتے ہي

 کی کہ ہم احترام نہيں کرتے۔ ہم احترام کرتے ہيں مگر جيسا کہ اقبال نے فرمايا تها کہ 

 شکائت ہے مجهے يا رب خداوندان مکتب سے

 سبق شاہيں کو دے رہے ہيں خاک بازی کا

نا  کيسے بleader بن رہا وہ کسی کو teacher ہو کرrejectجو بندہ خود تمام جگہ سے  

 ميں فيل ہو گيا، CSSايک بندہ  کر رہے ہيں کہ  expect۔ ہم آج کل اساتذہ سے يہسکتا ہے

PMS يار "  ميں فيل ہو گيا اور گهر والے کہتے ہيں کہteaching ،کر لو teaching نہيں 

 کا ہے وہ کل کو ليڈر کيسے پيدا کرے گا، کيسے ان mediocre levelاب وہ بندہ جو کہ " ملتی

 اس چيز پر بات کرے کہ Education Ministry کرے گا، تو ميں يہ چاہوں گا کہ portrayپر 

  کو پيدا کر سکيں۔leadersکہ وہ  ہوں،تاleaders سامنے آئيں وہ آپ کے teachersجو 

 ! محترمہ سپيکر:جناب احمد نور

 ہيں pointsميرے چار!  ميری بات مکمل ہونے ديں۔ احمد نور صاحب:جناب فرخ جدون

 ، برداشت کی سياست کريں۔کمل ہونے ديںوہ م

 Islamic point of view 3 سے ميںrd pointہم پر بات کرنا چاہوں گا کيونکہ  Green 

Party کو represent کر رہے ہيں، ہم fakeless educationکو promote کرنے کی بات کر 

قيات پر زور ديتا ہے۔  ہے، جو اسالم ہے وہ تيسرے نمبر پر آ کر اخالfaith۔ ہمارا جو رہے ہيں

 خليفہ چنتا ہے اور  as aاسالم ايک اور بات جو سب سے پہلے کرتا ہے وہ ہر ايک بندے کو 

 ہے وہ شروع سے آپ کو ليڈر ہی fakeless education۔ ہماری جو حليفہ کا مقصد ہی ليڈر ہے



 ہيں ان سے  پر رکه رہی ہے۔ جو گورنمنٹ کے ممبرانleadershipبنا رہی ہے، وہ بنياد ہی 

 کريں اور shun اسے please کی پاليسی ہےsecular educationکہوں گا جو ان کی اپنی 

گزارش کروں گا کہ ايوان سے  کريں۔ ميں promote کو fakeless educationہمارے مل کر 

 کر سکتے add آپ points ہيں ان پر تنقيدی نگاہ ڈاليں اور جو بهی pointsميرے جتنے بهی 

 ريں۔ شکريہ۔ہيں وہ ک

Mr. Muhammad Essam Rehmani: Madam  Speaker, point of order. 

  جی فرمائيں۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر

 ميں اپنے دوست کی تجاويز سننے کے بات ايک بات پوچهنا :جناب محمد اسام رحمانی

 چاہتا ہوں۔

Mr. Waqar Nayar: Madam, I cannot understand that what is a point 

of order and what is not point of order, they should read the whole House….. 

Mr. Muhammad Essam Rehman: Madam, they are continuously 

violating this book. 

Madam Deputy Speaker: This not the point of order, point of order 

cannot go for repetitive things. 

Mr. Waqar Nayyar: O. k. It was in the repetitive things and the 

honourable Opposition Leader says that…… 

Mr. Muhammad Essam Rehmani: Madam, I think you ask him to 

sit down. 

Mr. Waqar Nayyar: O. k. I am not appreciated. 



Madam Deputy Speaker: Rehmani sahib! I would like to say 

something here. You cannot dictate the Speaker. 

(Thumping of desks) 

Mr. Muhammad Essam Rehmani: I think you don’t moreover 

request cannot dictate but I apologise. 

Mr. Waqar Nayyar: Madam Speaker point of order. Please tell the 

worthy opposition that they cannot speak out of turn, thanking you or raising 

comments without actually ask for your permission. Otherwise the whole 

House to start standing up and giving comments. Thank you. 

(Thumping of desks) 

Mr. Muhammad Essam Rehmani: Point of order Madam? 

Madam Deputy Speaker: Yes. 

Mr. Muhammad Essam Rehmani: Moving on from populistic 

remarks, I would suggest that you please clarify in the interest of the entire 

House. What a point of order is and how it can be raised? So that we can 

avoid these situations. Thank you. 

Madam Deputy Speaker: I think everybody has code of conduct to 

them, I would appreciate if all of you go thoughrely with the code of 

conduct. Mr. Umair Zafar Malik. 

Mr. Umair Zafar Malik: Thank you honourable Madam Speaker. I 

would like to very much conclude the stance of our side on this issue of 



student unions. As our manifesto clearly state that student unions should be 

allowed actively but with constraints such as no political expression. Here I 

would like to clarify a point that some members form the Blue Party have 

pointed out that we removed from the resolution, the word non political. 

Therefore, if we not want the student unions to be non-political, with 

apparently can have the ideologies that Mr. Farakh Jadoon pointed out but 

what we did not want is a public display of political affiliation because that 

problem such as elections being financed and hence on campus violence, 

incidents of own campus violence. 

 Then I would like to request the Minister of Education to please come 

up with a stance of the government, we totally appreciate the diverse 

opinions that we have and we should have a clear cut policy statement as 

well. Because on our side of aisle, we did present the statement, we clearly 

said it that we not want (A) campus violence, (B) a public display of 

political affiliation. There was no such clear statement from the Blue side of 

the House, which we are waiting for. And as Mr. Waqar Nayyer pointed out 

yesterday and I totally second when you said that there should be a statement 

from the government side on this. Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Mr. Shamas-ur-Rehman Toor. 

 Mr. Shamas-ur-Rehman Toor: Thank you Madam Speaker. I would 

like to give the government stance in response to my honourable friend but 



the government thinks about the student unions. Please don’t note down the 

following points. 

 We want student unions which should be institutionalized, free of 

influence and working towards the welfare of students but we believe that 

non-political nature of the student unions and that it can be achieved through 

the following points. 

1. By regulating the student unions activities to faculty students 

committee to run the student unions effectively. 

2. Regulating the budget of student unions which should be provided 

by the institution itself. So, that the student unions do not have to 

look for budget from any political party. 

3. We want to ensure that the political influence should be absent 

from any institution. So, that the student unions do not get any 

political influence by any political party or any youth wing of the 

political party which exists within any institution, that should be 

absent. 

4. And now for want to encourage the capable students, to take part 

in the leadership of the student unions. Now this could be ensured 

by putting a cap on who can actually run for the office of the 

student unions. For example, in foreign countries I have seen that 

there is a specific limit of GPA, you should achieve a certain level 



of GPA (grade point average) so that you can actually contest for 

the student union office. For example, out of four it should be at 

least 3.25. So, that we know that you are capable enough to run for 

the student union office and not just free enough, you don’t have a 

lot of time and don’t have anything else to do for running for the 

student union. 

We also want to conditionalize the membership of the student 

union and the leadership of the student unions by allocation of the 

hostels for the students, by rewards and awards and ensuring that they 

do not participate in any political activities. We also want to ensure 

that the engagement of the civil bureaucrats and the law enforcement 

agencies to ensure that these student unions remain non-political. 

 My final point, I have already actually made that if any student 

union leader has been found, they have any political affiliation, should 

be actually exterminated from the office of the student union. As the 

all office bearers or the contestants of the office bearers for the student 

unions, should be scrutinized first that they did not have any political 

affiliation. So, that they can run for the student union office first. At if 

at any stage they are found that they have any political affiliation, they 

should be exterminated from their office. I would like the Prime 



Minister to kindly comment on this and endorse this political stance of 

the government on the student unions. Thank you. 

 

       


