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Recitation       from      the        Holly        

Quran. 

 

ی اس هب پارليمان کوماریہ ےاور خصوصی طور س

wisdomں ماضی میہ نواز کےس Policiesں جو غلطياںمی 

 تو ںیہ ں کيوںیہ ےتهم مسجہ اور جس کی بدولت ںیہوئی ہ

 ے کہ کل کو آئندہ تاکے جائہرايا نہان کو واپس د

 ہ نںیہ بالکل کہ وںیہ جو واقعات ے اس طرح کےلی

د پر عائgovernment صرف ہ داری نہ اور اس کی ذمںآئی

 ےنهمسج فرض کو ے اپنہ اللےری کو اہر شہ ہ بلکہےوتی ہ

 اس طرح کی ںیہ کںاہ جہ وہ يا الل۔کی توفيق عطا فرما

کی توفيق contribution ںمیatrocityہ کهےحالت ديک

 جتنی ے لیے ان کںیہاب جس طرح جو زمخی ۔عطا فرما

ری کو اس کی توفيق عطا ہر شہ ہ يا اللہےی امداد هب

 ميرا کيا فرض ہ کے سکه فرض کو مسجےن اپہ وہرما کف

 ہ يا اللہ کںیہم دعا گو ہ ے لیے کہ آئندہ يا اللہے۔

 اور ے اس طرح کہ کے ملک کو اتنا مستحکم کردےمارہ

 ملک ےمارہ ہ واقعات وےبری هکوئی بrelated ےاس س

 ۔آمينں۔نچا سکیہ پہکی سامليت کو نقصان ن

 

Mr. Prime Minister: Madam I have a point of 

order before. 

 ۔ جی۔ سپيکری     ٹپڈ مڈمی

Mr. Prime Minister: I would like to 

introduce my shadow Cabinet. In the Defence and 

Foreign Affairs site I have Abdullah Zaidi. The 

Culture and sports and Youth Affairs is Mr. 

Niaz  Mohammad. Education and Health, 

Environment Minister is Gul Bano. Finance, 



Planning and Economic Affairs is Ch. Usman 

Ahmed. Information Minister is Abdullah Leghari 

Sahib. Law, Human Rights and Parliamentary 

issues will be discussed and addressed   our  

Minister Nishat    Kazmi Sahib.ان کی هےمج 

 I hope اور ہے ںیہک نی شه ذرا برابر بں میںصالحيتو

 ہ۔ت شکریہب-ے گںکریcompetitive role play ايک ہی

Madam Speaker: Thank you. The first item on 

the agenda is a calling attention notice     by    

Mr. Aurangzaib    Marri. If  you  can  please  

proceed. 

Mr. Aurangzaib Marri: Thank you Madam 

Speaker. Madam Speaker   before I   begin I am 

petty much sure and I am confident that  the  

whole  house  would    condemn  the indecent  

and  barbaric act of terrorism there has taken 

place in our Capital City yesterday and اس کی

 ں میے بارےی اس کهِ  جتنا بےی مذمت کی جائهجتنی ب

 اتنا ےکيا جائcondemn اور اس کو ں کی جائیںباتی

 ہہ کہ گا یںوہ شروع کرنا چاں می۔جناب سپيکرہے۔ی کم ہ

پر war  on terror کيا مال ںمیہ ۔ کيا مالںمیہ ہکر ک

foreign countriesلوگ ےمارہ مال کر هاتہ سات ےک 

 عادت ںمیہ ںیہ ے لوگ مرتےمارہ دن ے آئِ ںیہ ےمرت

 ہےو گئی ہ عادت ںمیہ ۔ کیے لوگ مرنےمارہ ہےوگئی ہ

 ہےو گئی ہ عادت ںمیہ کِی ےنهٹ مب پں میںنگوڈماری بلہ

 ےوئہ ے آتں میے شکنجے کوموت کں معصوم بچوےمارہ

 ںنگیڈِ  بلںیہوتی ہ ہماری تباہ ں مسجدی۔ کیےنهديک

 کيا ںمیہ ںیہ ے مرتےارمہ لوگ ںیہوتی ہ ہماری تباہ

 ے۔پر شروع کرک  war  on terror ايک جنگ واہ ہفائد



وگا جن ممالک ہ گا ليکن سب کو پتا ں لوںیہ نام نںمی

 جنگ شروع کی ہپر ی war  on terror ےم نہ ه ساتےک

 تو بالکل ايک ہوا اور وہ event تو ايک ے ان کہے

terror attack callاور ںیہ ےکرت terror threat 

callں ملک میےمارہ ہ کںیہ ےتہ اور کںیہ ےکرت terror 

threat اور ہے and  everyone  be safe butوتا ہ هکچ

 ںیہکی ن terror threat call تو ںاہ ےمارہ ہے۔ ںیہن

  اسالم ںاہ ےمارہ ہ کںیہ ےتهم ديکہجاتی اور اچانک 

 ےسب س اسالم آباد کال ٹوہ ڑے بے ايک سب سےآباد ک

 کی ں معصوم لوگوے اور کنتہےوجاتا ہ ہتبال ٹوہور ہمش

 ںوہ گزارش کرنا چاہ یے حکومت سں می۔ںیہ  جاتیںجانی

 ں دیہپر توجForeign Policiesماری ہ آپ pleaseہگا ک

 which جوہےی فوج ه اتنی اچے سہ پاس ماشااللےآپ ک

can be compared  to any country in the world. آپ

ماری فوج کو ہ توںیہ ےتہاگر استعمال کرنا چا

 ہ کے کو روکیں ان چيزوplease آپ ےاستعمال کيجئ

 ے جاتےکرکattack ں ملک میےمارہ لوگ آ کر ےر کہبا

 ہہ ملک دمشن عناصر ، ملک دمشن عناصر آپ کے اس سںیہ

 I ہے ںیہ ايسا کوئی نں ملک میےمارہ ے سکتںیہن

think ملک ہ وہو کہ واال ےنہ ملک کا سچا چاےمارہجو 

 جس ںیہات ہ وجوهوسکتا    ليکن کچہ ںیہ عناصر ندمشن

ان کو ں۔یہ ےوجاتہ ملک دمشن عناصر پيدا ے سہکی وج

 ےاستعمال کرنresources ے اپنںمیہ ےیہروکنا چا

 ے لیے کے پاس  مدد مانگنے کں دوسروںمیہ ۔ںیہچا

 کو اجازت ں دوسروقطعی  ںمیہ  اور ےیہ جانا چاںیہن

 ہ آ کر محلں ملک میےمارہ ہ وہ کےیہ دينی چاںیہن

 ےمارہَ   ںیہresources ے اتنے پاس اپنےمارہں۔کری

 کا سامنا ںم ان چيزوہ ہ  کںیہ وسائل ے اتنےپاس اپن



 ں ملک میےمارہ ہ کہے لگتا ںمیہ اگر ںیہ ےکرسکت

 we should fight it our تو ہےی ہو رہطالبانائزيشن 

own, we should not allow others to come in our 

country and  fight  for it  because  it  is  

our country’s problems and I believe that we it 

should be dealt  by us ہم اس چيز پر توجہجب تک 

 ے لوگ مرتےمارہوگی ہ ںیہ ختم نہ تب تک یے گں دیںیہن

 ےمارہ گی ںوتی جائیہ ہتباbuildingsماری ہ ے گںجائی

ماری ہ ہ  نعوذباللہ توبے گںیہ رے مرتےمعصوم بچ

 I would suggest to    ۔ گیںوتی جائیہ ہ تباںمسجدی

the Foreign Minister to please work on our 

policies ںیہ نے لیے ملک کےم اپنہ جب تک ہکيونک 

 لوگ ےمارہ تب تک ے لیے کں لوگوےَ  اپنے گںیڑل

 ۔جناب سپيکرThank youے۔ گں جائیےمرت

  )ےگئ ےيسک جبائڈ(

 ہ۔ور حيات شا يا:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 کل ۔ جناب سپيکرہشکری :ہجناب ياور حيات شا

وا اس  ہ ہشت گردی کا جو واقعہ دں داراحلکومت میرات 

 آنسو رو ےر دل خون کہ اور ہے پرمن هر آنکہپر آج 

 پاکستان اس بات ہوریہم نوجوانان اسالمی جمہ ۔ ہےا ہر

 اس کی پرزور ہےوا ہشت گردی  کا جو امر ہکیَ  اس د

 ے امر کی مذمت کرتہم اس بزدالنہ اور ںیہ ےمذمت کرت

 ہم یہوا  اور ہ کا نقصان ں قيمتی جانوں جس میںیہ

 ے ايسہ کںیہ ےتہدينا چابات دنيا پر واضح کر

َ     کوئی مسلمان ن  ںیہاقدامات کوئی پاکستانی

 اسالم دمشن اور ملک دمشن عناصر ہ غيرمسلم یہکرسکتا  ی

 خالف ے اور ملک دمشن  اور اسالم دمشن عناصر کںیہ

ر کرتا ہ اميد ظاہ یں گی  اور میہےماری جنگ جاری رہ



 امن ہال کر انشا اللڈ هاتہ ں میںوهاتہم سب ہ ہ کںوہ

ماری منزل ہی ہ  اور امن ے گںیهکی طرف سفر جاری رک

 کا ںشت گردوہ   د تعالی  شکست   ہ اور انشاء اللہے

 پر واضح ںاہ یں کو میر اس بات گی اوےرٹهہمقدر 

 عامل ے پورہ یںیہشت گرد ہ جو دہ یہ کںوہتا ہکردينا چا

 ے بارے اور اسالم کںیہ دمشن ےاسالم اور دين اسالم ک

 ںیہ ہےپيدا کررmisperception ں پوری دنيا میںمی

کر represent اسالم کو ے سے طريقےاور ايک بر

و ہقوم متحد م پوری ہ ہ کہے وقت کی ضرورت ہی۔ںیہےہر

 ے سڑ موذی مرض کو جےشت گردی جيسہ اور دںجائی

     ہوارہ کا گ کر اس اپنی سرزمين کو امن ڑاهاک

م سب نوجوانان  ہ ہ کںوہ پراميد ں  اور میںبنا دی

شت ہ اور دے گںیه اپنا سفر جاری  رکے لیےامن ک

 ہ۔شکریے۔ گںیہ رےکی مذمت کرتگردی 

Madam Deputy Speaker: Thank you. Gul Bano 

ی ه بهکل جو کچ السالم و عليکم : گل بانوہرتمحم

م سب ہ ےوئہ ےته تعلق رکےقوم س دار ہوا ايک ذمہ

ر ہليکن ہے افسوس ہت زيادہ کو اس بات پر بںلوگو

 جو حاالت چل ہے۔ هَ  دکہے افسوس ہ دينا کہہ کہ یہمرتب

 کوئی آخری بات ے ايک طرح سہ یے پاکستان کںیہ ہےر

 ںمیbackground ے کں اور ان چيزوےیہای چونہ ںیہن

 هجو کچے۔یہيان دينا چاه اس کی طرف دںمیہ ہےکيا 

وَا سرحد ہ ںبلوچستان می۔واہ ں بعد پاکستان میےک9/11

ی اس کی ه اور کراچی به سنده ساتهوااور ساتہ ںمی

 ںیہinvolve ں جو ان میںیہ کون لوگ ہو۔ ے آئں میٹلپی

 اور ںیہ ے آئےر سہ باہ يا وںیہی لوگ ہ ےمارہ ہکيا و

 کون سی ے تو ان کو اندر سںیہ ے آئےر سہ باہاگر و

supportے اور اگر ان کو واقعی اندر سہےی ہ مل ر 



supportجو ان کی ںیہ کون لوگ ہ تو وہےی ہمل ر 

supportاور جو ۔ ںیہ ہےکر رsupportں کيوہ وںیہےہکر ر 

supportکيا هے پيچے ان کںیہ ہےکر ر aspectsانںیہ  

 ےوئہ هے اجلں میں کن پريشانيوہ وںیہ کيا مسائل ےک

 مل کر ه ساتے نں دمشنوےمارہ ںیہ انے سہ جس کی وجںیہ

 ہر مرتبہ ہےتا ڑ خالف ايکشن لينا پے کںی لوگوہ ےمارہ

condemnےکرک terroristخالف جنگ ےک start ی ہکرنا

 ے سں پاکستان میںمیہ اگر ہے ںیہآخری حل ن

extremismاورterrorism ے لئے تو اس کہےختم کرنا 

 کون ہ وہوگا کہ جانا کی طرف  ground realities ںمیہ

ی ہ ے عام انسان اپنے سہ جس کی وجںیہات ہسی وجو

 ميری ہےو جاتا ہ تيار ے لیے کےانہائی کا خون بهب

ت ہ بےم نہcondemn ںمیہ ہ کہےrequestی ہاب بس ی

زر  گہت زيادہبtime ں خيال میےاب تو ميرہےکرليا 

 ہےtime ےی اب ايکشن لينه کا بےکرنcondemn ہےچکا 

 ہ کا حصٹ اس پارليمنہ کہے ہی بات یڑ بےاور سب س

 اب ںمیہ ےوئہ ےوتہ ہ کا حصٹ پارليمنه يوتےوئہ ےوتہ

ا دينا ه دکہ اور دنيا کو یےیہايکشن کی طرف آنا چا

 اور ہے ںیہنextremist ه پاکستان کی يوتہ کےیہچا

 جن ںیہsolutions ےت سارہ پاس بے کهپاکستان کی يوت

 حل نکال ےت آرام سہ مسائل کا بےم اپنہ ے ذريعےک

 ہ۔ شکریں۔یہ ےسکت

 ۔تيمور سکندر :ی سپيکرٹپڈيم ڈمی

 جو ںمیی سپيکرٹپڈم ڈمی ہشکری:جناب تيمور سکندر

 ںاور میںےوہکرتا strongly condemnوا اس کو ہکل 

يمان اس مارا پورا پارلہ آج ہ کںوہی طرح جانتا هاچ

 صرف ايک ہ نہوا وہ جو کل ہے۔بات کی مذمت کرتا 

ا ه تہ ايک انسان  پر محلہمسلمان ايک پاکستانی بلک



 پوری ہ وںیہ نہ پاکستان يا مسلمان کا مسئلہو

 stronglyم اس کو ہ اور ہے ہانسانيت کا مسئل

condemnپر واضح ںاہ یںمیی سپيکرٹپڈم ڈمیں۔یہ ےکرت 

 government is doing all its ہ گا کںوہکرنا چا

best to sort out these issuesر ممکن کوشش ہم اپنی ہ

 ہ اور یے جو محلہ دن یے آئں پاکستان میہک ںیہ ہےکر ر

 اور اس ے ان کو ختم کيا جائںیہ ہےو رہجو فسادات 

 ںمیہ کرسکتی ںیہ نه اکيلی کچٹ گورمننے لیےک

 ہ یہ کں کيوہےکی ضرورت supportی هاپوزيشن کی ب

 کی سامليت ں مسلمانوہا یه تہپاکستان کی سامليت پر محل

 صرف ں اس میہے جو پارليمان ہا اور یه تہپر محل

ruling  partyہ بلکہے ںیہمسلمان يا پاکستانی ن 

ی انسان ه بہ وہےی مسلمان اور پاکستانی هاپوزيشن ب

م ہ ہ کہوگا نہ چلنا ے مل کر آگے لیے اس کںمیہ ںیہ

وا اور ہ ں ايسا کيوہ کںکری سوال ےاپوزيشن س

 ں می۔واہ ں ايسا کيوہ کے سوال کرے سٹاپوزيشن گورمنن

م سب اس کو ہ ہ کںوہ خبوبی واقف ےاس بات س

condemnمل کر چلنا هم سب کو ساتہ اور ںیہ ےکرت 

ی واضح کرنا ه بہ پر یںاہ یں جناب سپيکر می۔وگاہ

 the government is doing all its bestہ گا کںوہچا

to sort out all ambiguities and all inquires of 

the people of Pakistanسوال ہجو ی raiseںیہ ےکرت 

 کسی ہ شروع کی یں کيوےم نہ کسی اور کی جنگ ہ یہک

م پر ہی جو ه انسان کی جنگ تہی یه تںیہاور کی جنگ ن

 ہی یهکی جنگ تforeign nations ہ یہ کہےالزام آتا 

وا ايک قوم پر ہ ہ پر محلں انسانوںاہی وه تںیہان کی ن

 هی اس کا ساته بںمیہ ںمیcontext ے انسانيت کں۔یہن

م ہ ںیہ ںیہم انسان دمشن لوگ نہ ہ کںا کيوهدينا ت



ر انسان ہ ہ کہےايا گيا ه سکں اور اسالم میںیہمسلمان 

ی ه بہ پر یںاہ یںمیی سپيکرٹپڈم ڈمی ہے۔ائی هارا بہمت

 کشی کی ہ پر طعنےدوسر ايک ںمیہ ہ گا کںوہنا چاہک

 پاکستان کی سامليت ہ بلکےیہ کرنی چاںیہکوئی سياست ن

 اور ہےونا ہا هڑو کر کہ ٹهے مل کر اکںمیہ ے لیےک

  and ہےکرنا condemnپر national forum اس کو ںمیہ

we   need  to sort out these issues . 

Government  is   doing  all  its   best ليکن

 ہ یںمیissues ے کرسکتی ايسںیہ نهاکيلی کچ ٹگورمنن

 ںمیہ اور اس پر ہے international  issueايک 

 Thank you۔وگیہکی ضرورت supportی هاپوزيشن کی ب

very much madam speaker. 

 ۔امحد جاويد  :ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 ے کل ک۔ی سپيکرٹپڈم ڈمی ہشکری  :جناب امحد جاويد

 هم سب کو دکہ کيا ےم سب نہار ہ پر افسوس کا اظہواقع

م ہات ہ جو بںیہ ں چند باتیںواليکن اس میہ جو کل ہے

 ےا نوهکيا گياتtrend   note ايک ں پاکستان میں۔یہ

 اگر ہ وقت تک کهی کچه بعد بے اور اس کںائی میہکی د

ا تو چند ايک دو هوتا تہ ہی اس طرح کا محلهکب

identifiable players جن پر الزام لگاياهےت  

 يا کسی ںوہ مشرقی سرحد کی جانب ہ وہےا چاهجاسکتا ت

   identifiableم ايک دو ہاور جانب ليکن 

playersے اس محلہ کہے ہ آج افسوس کا مقام یهےپر ت 

 ے کsuretyم ہ ہ کںیہ ںیہ نںم اس پوزيشن میہ بعد ےک

 اس ےلہ پے سب س۔ آياے سںاہ کہ محلہ یہ کں سکیہہ کهسات

م اس وقت ہ ہ کےیہس لينا چاٹ نوايوان کو اس چيز کا

م ايک ںہیہ ہے رہ رںماحول میunstableائی ہايک انت

 potentialم ہ پر ںاہ جںیہ ہے رہ رں ماحول میےايس



enemies کیidentificationہ وہ کے کرسکتںیہی نهب 

کا   internal  militantsکا يا  militants ہکيا ی

attackہا کيا یهت foreign militantsهاتہ ں میکا اس 

 کوئی ےماری مشرقی سرحد کی جانب سہ ہا کيا یهت

messageے مغربی سرحد کی جانب سےمارہ ہا يا یهت 

 ہ کہے ہ دوسری بات یہے۔ ہلی بات تو یہ پ۔اه تہکوئی محل

 کا حل ے اس مسئلہوئی کہر ثابت ه بات ايک بار پہی

 ہ کں کيوہے ںیہنmilitary forces کا حل ںخودکش محلو

 ے سے صدر صاحب اس محلے پاکستان کہا که ديکےم نہکل 

  هے۔ تہے پرخطاب کر رے فاصلےر کٹ کلو میهےآدحمض   

 high اگر اتنی ۔یهی تہی چل رٹ پر ايک افطار پارںاہو

security areaپر اتنی ںاہ اندر جےک maximum 

security area پر آپ کی پوری ںاہججو اس دن 

 اس ںاہ سب و وزيراعظمے صدر آپ کےپارليمان آپ ک

 ہی یه پر بںاہ اگر وهے اندر موجود تےايريا ک

 securityر شايد اس کا جواب هتو پہےوسکتا ہ

arrangementsملک ےاس کا جواب اپنہے ںیہ اندر نےک 

 اس کا جواب اس چيز ہے ں میےکرنengage کوں لوگوےک

 کر ےپر ل فارم ٹ ملک کو ايک پلیےم اپنہ ہ کہے ںمی

 ںیہکی create ےم نہdivisionsجو اندر  ےم اپنہ ںآئی

 ہے چاںیہ ے سہکی وجے سہکی وجwar on terror ہ وہےچا

 ںکریidentify ان کو ںیہ ے سہ کسی اور کسی اور وجہو

 ان کو کس طرح ہ کںکریfocusپر divisionsاور ان 

 گا ںوہ صرف اتنا چاں میںآخر میہے۔ختم کيا جاسکتا 

 اور اس کو ںکریی پاس هبresolutionم اس پر ايک ہ ہک

 to the actual Parliament ںکری carry forwardم ہ

for action with some turntable steps ںاہم یہجو 

  .Thank youںکری identifyپر 



  )ے گئےيسک جبائڈ(

Madam Speaker: I wish to recognized the 

presence of Mr. Javaid Jabbar former Senator 

and Federal Minister for Information and Media 

Development in visitors gallery we honored by 

his presence. 

(Thumping the Desks) 

Madam Deputy Speaker: Zamir Malik. 

 قتل حسين ۔ الرمحن الرحيمہ بسم الل:جناب ضمير ملک

 ےر کربال کہ ہےوتا ہ ہ اسالم زندہے مرگ يزيد ںاصل می

وگا کيا ہ سوچنا ںمیہ ہے وقت ہسپيکر اب ی جناب ۔بعد

ائی اسی طرح ه بے کںنوہ بے بچے کںاسی طرح ماو

اسی ے گںیہ رے کی نظر بنتںماکوه مب دںپاکستان می

ونی ہ فارن پاليسی ايسی ہکے گںیہ رےم روتہطرح 

 ںوہتا ہ کںمیےیہونی چاہinterior policy ے ايسےیہچا

 جب ںوہتا ہک ں میےیہنا چاه ماضی کو ديکے اپنںمیہ

pro-Afghanistan ی کيا اس هماری فارن پاليسی تہ

 ےر که گے ايک وزيراعظم کےوئہ ںیہ نےماکہ دںاہوقت ی

-proماری ہ ہ کںیہ ےتہ لوگ جو کہوا آج وہ ہماکہر دہبا

Afghanistan foreign ان ں میہےا ہو رہ ہ یے سہکی وج 

 pro-Afghanistan کيا جب بعد کیںوہتا ه پوچےس

policyهے تےوتہ ںیہ نےماکہ دںی اس وقت اس ملک میهت 

 گا آفتاب خان ںکا نام لوparliamentarian ايک ںمی

وا اور ہ نظر ےشت گردی کہائی اس دهشيرپاو ان کا ب

 ہ یہ کںیہ ےتہ لوگ جو کہ گا وں بولوں بعد میےاس ک

 ہوہے ںیہب نہ کا کوئی مدںشت گردوہ دہےب کا عنصر ہمذ

 ان کا کوئی ںیہ ہے کر رےکماه دں ملک میےمارہجو 

 گا ںی بتائوه  بہ یں بعد میے اور اس کہے ںیہب نہمذ



 ےمارہ آج ے لیےجس قوم کو ه ماضی کو ديکے اپنہک

 خود کش ہ جو یہےا ہ جا رےنڑ لہ ايک طبقںیہ ےچند طبق

م افغانستان ہ ہ کہےا ہ رہ چاہ جو یہےا ہ کرا رےماکهد

 آج اس ں میںکریsupport طالبان کو ںکریsupportکو 

 جب پاکستان معرض ہ کںوہتا ہنا چاه پوچہ یےايوان س

ا ڑ پٹ ايک ووں خالف يو اين میےمارہ آيا ںوجود می

وسی ملک ڑ پےمارہ ہا وڑ پٹ ايک ووںماری خمالفت میہ

 ہو يا داود خان یہا بربک کارمل هکا افغانستان کا ت

 durianے نںوہ انهے تے کرتںیہنsupport ں کيوںمیہ

line ہ کںیہ ےتہم کہ اور آج  تذليل کییمارہ ہميشہ پر 

 ےیہونا چاہ تبديل ہ یےیہونی چاہفارن پاليسی تبديل 

 ہےی ايک واحد حل ہپلوميسی ڈجناب سپيکريقينا 

 ہے کا حل ملتا ںی متام چيزوہ ے ذريعےپلوميسی کڈ

کو militantsم متام ہی ه آج بہ کںوہتا ہ کہ یںليکن می

 اور ںیٹه درميان بیےمارہ  اورں آئیہ وہ کںیہ ےتہک

ائی همارا بہ ہ گا وےينکهيا پهتہ جو ںينک دیهيار پهتہ

 ہوہےمارا دمشن ہ ہ گا وےينکه پںیہيا نهتہ اور جو ہے

 ےیہ چاںمیہ ہ گا کںوہنا چاہ کہ یں تو میہےمارا خمالف ہ

جو militants ہ حتت وے جس کں ايسی پاليسی وضع کریہک

 ے بات کی جائےان س ںئی جو بات کرنا چاںآنا چائی

و ہو يا بلوچستان ہا ٹ فاہ کےی جائه شرط رکہليکن ی

 کوئی ہ گی یے جائںاہو پاکستان آرمی وہ هسند

 ہ یے جاسکہ نںا میٹ جو فاںیہندوستان کی آرمی نہ

 ہے ہا پاکستان کا حصٹ اگر فاہےپاکستان کی آرمی 

 پاکستان آرمی ںاہ تو وہے ہبلوچستان پاکستان کا حص

 ےمارہ ہیہے ہبقا کا مسئلماری ہ ہ یہ کںکيو گی ےجائ

 ايک ايسی پاليسی ہ گا کںوہ کں میہے ہدفاع کا مسئل

 ے آتںیہ اور جو نےکو بال يا جائmilitantsو متام ہ



 پاکستان ہ کں کيوے خالف يقينا آپريشن کيا جائےان ک

 ہے ہ پاکستان کی سامليت کا مسئلہے ہ دفاع کا مسئلےک

 اپوزيشن ے ميرہ گا کںوہاتنا ک صرف ں میںاور آخر می

 ںیہ ے منائندےم اس وقت پاکستان کہائی اور ه بےوال

 جو پاکستان کی قوم ےیہ پاليسی وضع کرنی چاہ وںمیہ

 حق ےکpro-American policyم کوئی امريکن ہ ہےتی ہچا

 ں۔یہ ںیہ نںمی

  )ے گئےيسک جبائڈ(

 ے جو پاکستان کے گںم اس پاليسی کی بات کریہ

 پاکستان ں جس میں پاليسی وضع کریہم وہو ہ ںمفاد می

۔ پاکستانے پاکستان سدا جئیےو جئیہکا مفاد   

 ہے۔ point of clarificationيک   ا: معزز رکن

امحد نور ں۔یهپ تشريف رک آ:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 ۔ احسان رمحانی صاحب.pleaseصاحب

 Membersريبل سپيکر اور  آ ن:جناب احسان رمحانی

of the Parliament, Prime Ministerہ زيادےا سہانت 

 ںی کریہ ےتو سارcondemnہےوا ہ کو افسوس ںم لوگوہ

 ے خيال سےميرے گںیہ رےی بس کرتہcondemn  اور ےگ

 ےا سہ انتهے آج بات سنی مجے نںم لوگوہ تک ںاہج

 ے ممربان نهکچ ے کruling  party   واہ افسوس ہزياد

 تو ے کرسکتی کرںیہ نه کچٹ گورمننہايک تو بات بولی ک

 تو ےلہ پہے۔ افسوس کی بات ہ زيادہ اور یےکيا کر

 خير ہے۔ کر رںیہی نه بے اب تو دعوهے تےوتہ ےدعو

 ں بولتا چلوے آپ سےلہ پے سے بتانہےايک اور بات 

 ے س my friend 9/11  هے جو ت suicidal attack ہک

 suicidal  ں پاکستان میهے تےوا کرتہ ںیہ نےلہپ

attacks 9/11 م ہ ہ کہے اس کا ِمطلب ےوئہ ںیہ نےلہ پ

 کی جو پاليسی  war against terror کو اپنی  ںلوگو



 This is one ہے۔ گی صحيح ڑے کرنی پ review  ہی وهت

of the solution to this problem  جو ےم نہ کل 

 ہک ہے ںیہوا اور افسوس صرف اتنا نہت ہا افسوس بهديک

 آپ کی ہ کہےس اس بات کا  افسوے۔ گئےمعصوم لوگ مار

ی کو           ٹ سيکيور۔ کيا گيا  breachی کوٹسيکيور

breach   کيا گيا آپ کی  intelligence  کو  

breach ے کيا گيا جو سب س  high security alert  

 the Capital  پاکستان  کا اسالم آباد ہےکا  ايريا 

of Pakistan کو  اس ہےل جو ٹوہا ڑ بے اس کا سب س

 ےتهم لوگ مسجہ  hopeless case   ۔ختم کر ديا گيا 

اور  ہے۔وسکتا ہی ه به تو کچہےوسکتا ہ ہ اگر یہ ک ںیہ

 اور  actions    ه کو کچںم لوگوہ ے حساب سےمير

 ے کا سب س actions اور ان  ے۔ گںیڑ پےاقدامات لين

 war  اپنی پاليسی اور  ںمیہ ہوگا وہ جو ےلہپ

against terror  ہ وہےو  ج         review   کرنی 

 ے کے کرن war against terror review   ۔ گیڑےپ

 ی فورسز کو اپنی  ٹ کو اپنی سيکيورںم لوگوہبعد 

intelligence ۔واہ ں ايسا کيوہ گا کڑےنا په پوچے س 

 کا   democracy   ںجب کل پاکستان کی تاريخ  می

 democratic process  ايک  ہا  کها دن تڑت بہايک ب

   ہ وںیہ صاحب جو  President  ايک  ےوئہ ےوتہ ےس 

elect  ی ہو رہنر ڈ اور ان کی افطار کی هے تےوئہ

 it was a huge day and the security ی  تو  هت

forces were informed  ی ه کوئی ب۔و گا ہ ه کچہ ک

 کی ےونہ  enter  ںاسالم آباد می vehicle ی   ڑب

ت ہ ب۔ کس طرح  آئی vehicle  ہ یی توه تںیہاجازت ن

 ںیہ نہ یہےوسکتا ہ هت کچہ ب۔ دوستے ميرہےوسکتا ہ هکچ

م ہ   ۔ کرناںیہ کو ختم نںنا  اس عوام کی اميدوہک



 هے ديکےم نہ هے پيچ حاالت ےی بره بے اس سے نںلوگو

 صرف اور ۔ ہے صرف ايک فرق ں اور آج میں   تب میںیہ

 آج ںیه تںس اميدی پاےمارہ ےلہ پ۔ ہےصرف ايک فرق 

 ۔ دالو ںاس قوم کو اميدی ں۔یہ ںیہ نں پاس اميدیےمارہ

 ہ بولو کہ نہ دالو یں دوست اس قوم کو اميدیےمير

 ے تو دعوے نں  آپ لوگو۔ کرسکتیںیہ  نه کچٹگورمنن

 ں۔ کریہايسا نے۔یہ بند کر دےی  دينهب

 I would like due to نی صاحب رمحا۔ی سپيکرٹپڈم ڈمی

windup your speech.   

 ںوہ کہ صرف یں می  lastly  جناب   احسان رمحانی

  VIPs  جو  ےمارہ ہ کہے اس بات کی خوشی ںمیہ ہگا ک

 هے چند قدم دور ته  جو کچے بچ گئہ احلمد للہ وںیہ

 in the cost of innocent people or we مگر 

willing not to do any thing about it. Thank 

you.  

  )ے گئےائيسک جبڈ( 

Madam Deputy Speaker: I would like to say 

this to all the honorable members of the 

Parliament to please speak for a maximum of 

three minutes as we have a lot of speakers lot 

of members who wish to speak on the subject and 

we do have time concentrations. Mr. Fawad Zia. 

 we all ۔ جناب سپيکرہ  شکری:جناب فواد ضياء

condemn it what is happened  ه خالی کچں می 

suggestions باقی تو تقريبا متام ۔ گاںوہ دينا چا 

 ہے۔وچکی ہ ے طرف سں دونوہی وهجذبات کی جو عکاسی ت

 جو  be war on terror  ہ گا کںوہنا چاہ کے ايسںمی

 جيتی ںیہ نےکرک  win  کو  territories  ہ یہے

ماری ہتو ہے۔ کو جيت کر جيتی جاسکتی ں دلوہ ی۔جاسکتی



 policy ی  ه جو بےماری حکومت کی طرف سہ يا ےطرف س

formulate  ہ جارحانے کسی ايسہ کے جبائہو تو وہ 

 ہے چاہ جو کے کی جائ base  پر ہاقدامات کی وج

 Foreign و يا ہ ے کی طرف س Army ماری اپنی ہ

insurgence ےتہ کيا کے ايک ايسہو بلکہ ےکی طرف س 

 ے کں لوگوہ جو کےیہونی چاہ  base  اقدامات پر ںیہ

 ہےريسی ليول ٹ لہے ايجوکيشن ہ جيسا کں۔دل جيت سکی

  even so  ں میں ايوانوںيز میٹ پر يونيورسہر جگہ

ر پاکستانی کو ہ کو ںائيوه بےمارہی ه بں می jobs  ہک

 ہے۔  importance  اس کی  ہ کے يقين داليا جائہی

 ںوہ لينا چاںیہ نام نے ممالک کں اس طرح میہ کںکيو

 ےمارہ ہ کو و foreign country ی  هليکن کسی بگا 

 ے کرسکںیہ ن brain wash  کا ں لوگوے کا اپنںلوگو

 اسالم آباد کا ہ گا کںوہنا چاہ کہ یں دوسری طرف می۔گی

رک ٹ اندر ايک ے پوش ايريا کايسا پوش ايريا اس

 ہوتی کہ ںیہی چيز تو نٹوهرک کوئی چٹ ہ وہےا ہر رهپ

 ہ یںتيسری چيز میے۔ کرسکہ ن point out اس کو کويئ 

ونی ہ کی جان کی قيمت ںريوہ شے اپنہ گا کںوہنا چاہک

م اس کی بالکل ہوا ہ جو ں می 9/11  ہ کں کيوےیہچا

ان کم و بيش  ليکن کيا ۔واہ غلط ہ کںیہ ےمذمت کرت

 پوری دنيا کو ہ کا مخيازں کی زندگيوںريوہزار شہتين 

 ہ وںیہ جو  consequences  ے اس ک۔ گاڑےگتنا پهب

 کو ں ان متام چيزوں۔یہ ہے رڑ پےگنتهپوری دنيا کو ب

 ںیہ نں می blame game  اور کوئی ےا جائهمد نظر رک

 پيار ہميشہ دل ے کں لوگوہ کہے ہ گا ليکن یںوہنا چاڑپ

  ے لیےاور اس کں۔یہ ے جاسکتےی جيتہ ےحمبت س

dialogue  ر ہ surface  ر ہپر process ںمی  

dialogue ت ہ ب important  ں۔یہThank you. 



 ۔سدا  ن ناصر  :ی سپيکرٹپڈ  مڈمی

 .Thank you Madam Speaker :ان ناصرسدجناب حممد 

 citizen of  ايک as member Youth Parliament ں می

Pakistan      اور  as human being   اس  violent 

and barbaric act   کو  seriously condemn کرتا 

 اپيل ے حکومت پاکستان سے فارم  سٹ اور اس پلیںوہ

 militants  جو  ں اس ملک میےمارہ ہ ک ںوہکرتا 

elements  اس کو  ںیہ  full power ه ساتے ک 

eradicate  يک   پاس اےمارہ ے۔ کيا جائ

professional Army exist  ٹ بج ےمارہ جو ہے کرتی 

 ۔ ہے کرتی  proportion consume ا ڑت بہکا ايک ب

 accountability  اس آرمی کو  ںمیہ ہ کںوہتا ه مسجںمی

 آرمی کيا ےمارہ آج ہک گا ڑے گزارنا پے طور سے ک

 ا  ڑت بہ کا ايک بٹ بجےمارہ ہ و۔ ہےی ہکر ر

proportion consume  ںمیہ ہ اور آج وہےی ہکر ر 

 ہ عالوے اس ک۔ کرسکتی provide   ںیہ نںی کيوٹسيکيور

  کو  ں لوگوہ وہ کےیہحکومت پاکستا ن کو چا

economically  اور  socially empower ہ تاکے کر 

   ں اس ملک میےمارہ ہے  space available جوايک  

extremist and militants grow ہ وںیہ ہے کر ر  

space  گا ںوہنا چاہ کہ یں میہ عالوے اس کے۔وسکہ ختم 

  ں ساری دنيا میںیہ ے کرت extremist exist  ہک

 extremist   ں ملک میےمارہ  unfortunately ليکن  

  promote  کو   socially out dated ideas  ےک

 ےم سب جانتہ ہ اور یے گئےیيار دهتہ ںیہکيا گيا  ان

 extremists م ان ہذا اب ہ ل۔واہ ں کس دور میہ کںیہ

power ے نںی لوگوہم ہ کو  eradicate  اور ہے کرنا 

  ان ہ کہے کرنا  consensus develop ايک 



militants elements کوئی ه ساتے ک  dialogue  

 ہ جو کںیہ  militants elements  ہ وہ ی۔وگا ہ ںیہن

 ے ک full confidence ر ه  اور پںیہ ے کرتےماکہد

 ںماکوہ ان دں میہ کںیہ ےتہ کہی وی پر  آکر یٹ هتسا

 م ان ہ تو کيا آج ں۔وہ داری قبول کرتا ہکی ذم

elements ه ساتے ک  negotiate, discussion ے کرن 

 ےیہ چاںمیہ ۔ ںیہ ہے جا رے کرن dialogue  ںیہ ہےجا ر

 national  اس پر ں لی clear stand ت  ہم ايک بہ ہک

consensus develop اور اس  ں کری threat  کو  

deal ں۔ کرسکی  Thank you. 

 point of  ايک .Thank you madamناب امحد نورج 

clarification.  

محد نور صاحب آپ تشريف ا  :ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 تشريف  please۔ گاےمل جائtime آپ کو ےئیهرک

 ۔دنيش کمارے۔ئیهرک

سب  .Thank you Madam Speaker  :جناب دنيش کمار

 ےر انسان کہ ہے کی بات هی دکہت ہ بہ تو یےلہ پےس

 ہ خالف کل  یے جو انسانيت کہ کے لیےب کہر مذہ  ےلی

 ںم لوگوہ  ہ کہے ہ پيش آيا  اور دوسری بات  یہواقع

  جوہ کی اور ی unity ت ساری ہ بہ کہے ضرورت ہکو ی

attacks م ہ کو الزام لگا کر ےم ايک دوسرہ هےجو ت

 مل ںیہ ن solution  اس کا ے کرسکتںیہ نےاس طرح س

 ہےو رہ ے سے کافی عرصہ وںیہ  attacks  جو ہ ی۔سکتا

 ےوہی ه بںوا اور اس میہی ه بںلی حکومت میه پچہ یںیہ

 attacks  کوئی تين ں دو سال میےله پر پچٹميری۔ ںیہ

 کون کس ہ کںیہ ے لگا سکتہ آپ اندازے تو اس سےوئہ 

لزام بازی کا  سب کو  اںیہ نہ مسئلہتو ی۔اهوقت ت

  international  دوسرا ۔ ےیہونا چاہمتحد 



conspiracy  ی ہت ہ بںمیہ اس پر ہےجو 

seriouslyہ جو کےیہسوچنا چا  international 

conspiracy  ںیہ ہے رڑ لںم لوگ آپس میہ اس پر ہےجو 

م سب ہ تو اس پر ںیہ ہےو رہ ےی مسئله جو بںاہ ےمارہ

  ےیہ سوچنا چاہ دوبارںمیہاور   ےیہونا چاہکو متحد 

review اپنی ےیہ کرنا چا policies and strategies 

ی ہت ہ بہ وہے  جو  suicide bomb  ہےکو اور باقی جو 

 difficult  اس کو ہے  stop ںیہ کرنا ليکن ناممکن ن 

 کی ضرورت ے لين hard step  ہتو اس پر اور زيادہے

  unity  ہ وہے  جو ضرورتہ زيادے سب سںمیہ اور ہے

  اور باقی جو ہے کی ےونہ متحد ہےکی 

international propaganda ے اسالم کو بدنام کرنہے 

 سکتا ہہ کں پر پاکستان میںاہی as minority  ںکا می

 اس ہےل گيا هر دل پگہ ہےا ہر دل رو رہ پر ںاہ یہ کںوہ

 suicide bomb  کوئی ں اسالم می۔ ے سہ کی وجہواقع

 پر کسی ںاہ یہتا کہ چاںیہئی مسلمان ن کوہے ںیہن

 ۔ ہے کی بات هی دکہت ہ بہیے۔انسان کی جان جائ

international media  ا   بنا ڈ اس کا پروپيگنہےجو

  as a green or blue party م ہ پر ںاہتو یہےا ہر

 as a Pakistan as the national interest  ںیہن

unity  م  کو اس پر ہو کر ہ strongly steps ے لين 

 .Thank you ۔ ںیہچا

Honorable Member: Madam, may I have a point 

of order. 

 ۔جی  :ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 ں اگر میےجاويد جبار صاحب س   :معزز رکن  

شت گردی ہ يعنی د ں میے اس معاملہ اگر وںگزارش کرو

 point  ے  اس پارليمان کو اپنہ اگر وے سے حوالےک



of view ںوہت شکر گزار ہ تو بں  کرنا چائیہگا آے س 

 ۔گا

  )ے گئےيسک جبائڈ(

 we can’t allow فی احلال   :ی سپيکرٹپڈم ڈمی

that to happen at the moment. 

 point of  ايک  Respected Speaker معزز رکن

order  ہے۔ I just take one minute  ےمارہ  

information Ministry  ںاہ یہے  Youth Parliament 

  information ی تک اس کی کوئی هپاس ابےکی اس ک

 responsibility  اس کی ے آج تک کسی نہ ک  ہے ںیہن

 ےتو ايک خمتلف قسم کہے۔ قبول کی ںیہ يا نہےقبول کی 

  اور اس کو ہے ںیہيک نٹه ہالزامات لگانا ی

investigation ہ صحيح پتہ تا کے ديا جائڑوه تک چ 

 پر ڈماری مشرق کی سائیہ ہ کںکيو ںیہ کون ہ یہ کےچل

 Thank you ں۔یہ پر دمشن ڈ مغرب کی سائیےمارہ ہےدمشن 

madam. 

Mr. Sadan Nasir: On the point of personal 

clarification Madam Speaker. 

  please سادان ناصر صاحب   :ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 According to the rule 59 of yourے۔ئیهتشريف رک

book you can not comment on any person like 

this. Please refrain from personal comments. 

Abdullah Zaidi. 

 ۔جناب سپيکر Thank you  : زيدی ہجناب عبدالل

 kill a single person and its  ہے  quoteايک 

murder. Kill a hundred million at its foreign 

policy.بتايا  گيا هےا تو مجه آيا تںاہ جب یں می 

 be a  ںیہ ےتہ رں کی دنيا می idealism  آپ  ہا کهت



little tins able we a little practical ں می 

 how would  ے سں دوستوے سارے گا اپنںوہنا چاهپوچ

what amount of dollars in millions to millions 

would compensate a kid who’s father had died, 

as died last night. ہ عالوے اس ک  I would as a 

shadow Minister for Foreign Affairs and Defence 

and as a member of the Standing Committee as 

well I had make sure the current financial 

story to develop in short term to read out or 

block the current financial assistance and long 

term develop a concrete frame work for 

virtually self sufficient Pakistan. Thank you. 

(Thumping the Desks) 

Madam Deputy Speaker: Sameer Anwar Butt 

Sahib. 

 ےائٹه سوال ا  ےکافی سار : ٹجناب مسير  انور ب

 ے کرت condemn م سب  ہ ہ پر جو ک issue   اس ےگئ

 ہ یںلی چيز میہ پ۔یه بٹی اور گورمننه اپوزيشن بںیہ

 government    ہ دينا کہہ کہی ہ گا کںوہنا چاہک

can’t do any thing, government well do 

everything it can  ی هر قسم کی پاليسی بہم لوگ ہ

 ںاہ یےمارہ ہ ورنے گںر قسم کا قدم لیہ ے گںبنائی

 دوسری بات جس قسم ۔و گاہ ںیہ نہدہ کا کوئی فاےنٹهبی

   ے آج کہا کها ته مسجںمی ہےی ہ آ ر criticism کی  

issue   پر  at least م لوگ  ہ  اندر ے اس ک 

unanimously  ليکن  ے گںوس جواب دیٹه کوئی 

unfortunately ے ايسهی کچه آج ب  issues ےائٹه ا 

 war on terror policy لی بات ہ پے سب س۔ ےگئ

review  م لوگ اپوزيشن ہ ںیہ کوئی شک نے۔یہونی چاہ



 terror  اس  ںیہ ے کرت support پوری  ه ساتےک

policy   م لوگ  ہ کو completely changed ں کری 

 اب ہ کںوہتا ہنا چاہ صاف صاف کں اندر میے اس کےگ

 کو  history  جنگ اس کی  ہ یہ کہے آ گيا ںاہوقت ی

 کس طرح شروع ہ کہےا آسان ڑب اس پر حبث کرنا ںدیڑوهچ

 جنگ ہ یہ کہے ہ یہ گئی ليکن مسئلںاہ کے سںاہوئی کہ

 ے سڑج ےم نہ اب اس کو ہےماری جنگ بن چکی ہاب 

وگا ہی ہ مل کر ہ اور یہے اس کو ختم کرنا ہےنا ڑاهاک

  local prospective  ايک ےاب اس کو آپ اس طرح س

 ہ کںیه ديکے    آپ اس کو اس طرح سںیه ديکےس

   کس ہترين مفاد پاکستان کا فائدہپاکستان  کا ب

 اور اس ں دیڑوهری کو چٹسہ آپ  اس کی  ہے ںچيز می

  covert م لوگ اس کو ہ اب ہ کں کو کيوfundingکی 

ی ہ یے سہميشہ  manifesto  کا  Blue party ںیہ ہےکرر

 ںیه رکں ملکی مفاد می ےر چيز اپنہم لوگ ہ ہ کہےا ہر

  اپنی  locally  کو اب ايک  war  اور اس ےگ

terms تيسری بات ۔ گاےا جائڑ پر ل  security and 

intelligence breach  ے سب س۔ کی بات کی گئی 

 جو ںیہی ہ  effected security forces  جو ہزياد

ی فورسز ٹ سيکيورہ زيادے سب سہ وںیہی ہو رہ ںادتیہش

  point out   اور ايک چيز ںیہ ہےی لوگ مر رہ ےک

 ے خيال سے مير suicide attack  ہ گا کںوہکرنا چا

ی ٹترين سيکيورہ جو دنيا کی بہے  attack ايک ايسا 

 ہے۔ ںیہو اس کو روکنا کوئی آسان کام نہی هفورس ب

 ںر میہ ش suicide bomber  ہ دينا کہہ کہےا آسان ڑب

 suicide  گيا ليکن ںیہ نںا کيوڑ اس کو پکہےا ہر رهپ

bomber ے خيال سے جس کا ميرہے ايسی چيز   ايک 

 اس کا کوئی ں آئیےيکنالوجی لٹ آپ ہےجتنی مرضی 



 اس کو دو ہے  solution جو  ںمیہ اس کا ۔ ہے ںیہحل ن

 ہ کہے  short term  ايک ںیہ ےکر سکت cut  ں میںحصو

ی هی به ابہ جو کںائیڑهی کو بٹآپ لوگ اپنی سيکيور

  کل جو ۔  گیےائی جائڑهمزيد بہے۔ا ہو رہکام 

incident  پورا ہی زياده بعد تو اور بے اس کہےوا ہ 

 اوپر ے اور مزيد اس کہے پر  red alert پاکستان 

 ڑ اندر اس کی جےک long term  ے۔ گںم لوگ کام کریہ

 ان ۔ ايجوکيشن ہے ايک ۔ ںیہ ے تو دو حصںتک اگر جائی

 ہ ان کو یہےا ہ کون کر ر brain washing  ے کںلوگو

ر ه  ابے ايک دم سے لوگ کيسہ یہےا ہا رهون سکچيز ک

ی هذکر ب پر ںاہ یےائی نه بے ميرہ جيسا کں۔یہ ہےر

  ںیہ ے کی emerge  لوگ ہ بعد یے ک 9/11  ہکيا ک

suicide bombing  ان کو کون ہے ہکيا وج تو اس کی 

  brain washing  کون ان کی ںیہ ہےيج ره بےا کهسک

  ہ تو یںیہ ہے کر ر funding  کون ان کی ںیہ ہےکر ر

long term ں می  address  ے والےونہ  issues  ںیہ 

ماری جو فارن آفيئرز  اور ہ  ہ گا کںوہ چاںاس پر می

 باقی ےکر collaborate  ہ  وہےی ٹيفينس کی کمیڈ

 ے ک information Ministries اور  economic متام 

ور  فوری طاور اوپر تو خاص طور پر ے اور اس کهسات

 ہ یہ تاکےیہ آنی چا resolution وس قسم کی ٹهپر ايک 

 ہ اگر یہ ورنں اس کو ختم کرسکی finally م ہ  ہمسئل

 information وگا تو فارن پاليسی ہ ںیہختم ن

Ministry  جو آپ کی  economics سب کی سب  ہوہے  

effect  تو اس کو  ںیہوتی ہ for mostاور ںیه رک  

 without  ں پر کام شروع کری اوپر فوری طورےاس ک

any differences of opinion between both side of 

the House. Thank you very much. 



  )ے گئےيسک جبائڈ   (

 Madam Deputy Speaker: I would like the 

Prime Minister to conclude this item on the 

agenda. 

   Honorable Member: On a point of order madam. 

 ۔ا هی بولنا ته پر بStudents Union ے نںمی

  Prime Minister already :ی سپيکرٹپڈ م  ڈمی

 please you can’t raise a point تو  ں۔یہ ہےبول ر

of member as per rule No.59 when already a 

speaker is giving a speech. 

سب  .Thank you Madam Speaker ۔جناب وزيراعظم 

 ہ کہت شکریہ اورنگ زيب مری صاحب آپ کا  بےلہ پےس

 پر اجاگر کی ےم مسئلہ اس اہ ايوان کی توجےآپ ن

 سنی  debates  کی  sides  ں دونوے نں تک میںاہج

 پر  sides  ں دونوہ کہےوا ہ احساس ہ یهے تو مجںیہ

commonalities اور ںیہ ہ زياد  differences ت کم ہب

 ہے کی بات کر رے کو ختم کرنےئلی اس مسہ ے سارں۔یہ

 اس ہ کہےوسکتا ہا سا فرق ڑوه تں کی سوچ میںدونو۔ ںیہ

 ہے خوشی هے ليکن اس بات پر مجہے کار کيا ہکا طريق

  اس کو  ے سب نںیہ  attacks  ہی جو یه کوئی بہک

condemn  ی اس کی ه بے اور کسی نہے کيا favor  

 ہ کہےشی  اس بات پر خوهے کی تو مجںیہ بات نںمی

 ہے۔ پايا جاتا  agreement  اس بات پر ںايوان  می

secondly Opposition  ر بات کو اس ہ ہ وہے جو

 کی ہم امريکہ ہ کهے کر ديکه رکہ مدنظر نں میےپيرائ

 war on  اور ان کی ساری  ںیہ ہےر بات مان رہ

terror ہ جيسا کں۔یہ ہے کی پاليسی پر عمل کر ر 

 کر  mention بات ہ یے ن Foreign Minister  ےمير



 terms  ےم اس کو اپنہ ہے  war ماری اپنی ہ ہ یہدی ک

 ںی صورت میه کسی بے سہ اور امريکے گںیه پر ديک

 مفاد ے اپنےمارہ جو ے۔ گں لیںیہ ن dictation کوئی 

 ے۔ گں کریہم وہوگا ہ ںمی

  )ے گئےيسک جبائڈ( 

 ےس  treasury benches  صرف  post referred اور 

   recommendations  گا جو اپوزيشن کی ے جائںیہن

 ں بات چيت کریےر ايک سہ ے گی  ان کو شامل کرکںوہ

م کسی ے۔ہ گں کریہوگا وہ ں مفاد میےمارہ اور جو ےگ

  بات ںی سی میڑوهتے۔ گں لیںیہ ن dictation  ےس

foreign elements ايک دم دنيا ہ کں اوپر کردوے ک 

اس طرح کی  پر ںوہت سی جگہ بںمی  moments چل ہ وغير 

 ہ یںمیہ تو ںیہ ےوتہ  terror attacks  جو ںیہی ہر

 اس وقت ںمی افغانستان ہ کےیہنی چاهک ر بات ياد 

highest Embassies  ےيا کڈان  جو ںیہی ہ کام کر ر

   کيا ںیہ اندر آتی ےک بعد افغانستان ےلی کٹا

  ںیہی ہ کام کر رں افغانستان میہ وہ کہےضرورت 

 کو  foreign elements  تو  ںیہ ںیہ پر نںوہدوسری جگ

  involvement  اور ان کی جو  ےیہنا چاه رکںن میہذ

ے۔یہ کرنا چاںیہ بالکل انکار نے ان سہے  House  کی 

 اور اس بات ںوہ کرتا  condemn  اس کو ں میےطرف س

  اوپر  ےم اس کہ ہ کںوہکا اپوزيشن کو يقين دالتا 

foreign review committee ں اندر اور حبث کریےک 

 ں کر آئیے ل solid policy  اور اس پر ايک  ےگ

ی ه اپوزيشن کی بںجس میےگ  recommendations  ںوہ 

 ہ کں کيو گیںوہ  recommendations کی   treasury گی

 treasury and opposition  جب تک  ہ کںوہتا ه مسجںمی



م پاکستان ہتو  ےوسکتہ ںیہ ن combine  اس موقع پر 

ہ۔ت شکریہ بے۔ سکتڑه بںیہ نے پر آگں باقی مسئلوےک  

  )ے گئےيسک جبائڈ(

Honourabale Member: On a point of order 

Madam. 

 ۔جی  :ی سپيکرٹپڈم ڈمی

ی ه پر ب Student Union  ے نں می Madam  معزز رکن

 ديا  ںیہی نہ موقع هےا مجهی بولنا ته کل ب۔اهبولنا ت

  ۔اہجا ر

م ہ کی حبث  Sir Student Union   ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 Calling Attention  ے۔ گں بعد جاری کریےاس ک

Notice  ہے۔ 

 ںاہ جں می Calling Attention Notice  ۔معزز رکن

 ديا جاتا ٹ تو ميرا نام کاںوہواتا ه نام لکںی میهب

 ہے۔

  repeat م بار بار ہ ہ ی,Sir  ۔ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 ںیہ  internal matters  ےی کٹ پارہ یہ کںیہ ےکرچک

 جو چيف ےری اور اپنٹ جنرل سيکریے اپن please آپ 

  Leader of the House ۔ ے بات کيجئیے ان سںیہويپ 

  discuss  ں میٹ پارليمنں چيزیہ یے بات کيجئیےس

 ں۔وتیہ ںیہن

 ہ کںیہ  بتا سکتی kindly هےم آپ مجڈمی ۔معزز رکن

 ۔ آياںیہ نہ کہے آيا ں میlist ہےميرا نام آيا 

 ںیہ آپ کا نام نں می List ۔ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 ں۔ روکیںم کيوہ ہورنہے۔

Honourable Member: Thank you Madam. 



 ه سپيکر يوته حبيثيت يوتں می۔ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 اور غم کا ه دکےرہ پر گہامسبلی اس انسانيت سوز واقع

 انسانيت ہ بلکے کں صرف مسلمانوہ نہ یںوہار کرتی ہاظ

 ہ نہ کںوہ اپيل کرتی ے حکومت سںذا میہ ل۔ ںیہ دمشن ےک

 ے کو گرفتار کرکں داروہ ذمے کہصرف حکومت اس واقع

 ے اس قسم کں مستقبل میہ بلکےقرار واقعی سزا د

 ہالل ۔ گیے ا قدامات کرے لیےام کهواقعات کی روک ت

  متام افراد کی مغفرتے والےونہالک ہ ں میہاس واقع

 ں می۔ ے اور لواحقين کو صرب مجيل عطا فرمائےفرمائ

ب ہ کا کوئی مذںشت گردوہ دہ گی کںوہی ضرور که بہی

 The next item on the agenda is vote ۔وتا ہ ںیہن

of confidence by the Prime Minister under Rule 

19. To seek the vote of confidence and Mr. 

Ahmed Ali Babar the Honourable Youth Prime 

Minister of the Youth Government from the House 

under Rule 19 the Rules of Procedure and 

Conduct of Business in the Youth Parliament 

2008. Will take the vote of confidence by 

raising of hands. All those in favor of the 

Prime Minister may please rise up. 

(  The    Motion   was   carried      ) 

Madam Deputy Speaker:: The Prime Minister 

has won the vote of confidence unanimously. 

Please take your seat. 

(Thumping the Desks) 

Madam Deputy Speaker: The next item on the 

agenda is a motion by Mr. Muhammad Rafiq Wasan 

Minister for Law, Parliamentary Affairs and 

Human Rights. 



Mr. Muhammad Rafiq Wasan: Thank you madam 

speaker. I would like to announce the 

Chairmanships of the 6 Standing Committees of 

Youth Parliament. The Chairperson who have been 

selected for the respective 6 Standing 

Committees are as under:- 

1. Mr. Waqar Nayyer YP-05 Balochistan 03 

Chairperson for Foreign Affairs and 

Defence. 

2.  Mr. Umer Farkh Raja YP-36 Punjab-17 

Education, Health and Environment. 

3.  Ms. Maria Ishaq.YP-26 Punjab- 07 

Chairperson Culture, Sports and Youth 

Affairs. 

4. Syed Waqar Ali Kausar YP-01 AJK-01 Law, 

Parliamentary Affairs and Human Rights 

Standing Committee. 

5. Mr. Ahmed Noor. YP-06 FATA-01 

Information. 

6. Mr. Ahmed Javaid. YP-23 Punjab-04 

Chairperson     elected for Finance, 

Planning Affairs and Economics. Thank you 

Madam Speaker. 

Mَr. Waqas Alam Rana: On a point of order 

madam speaker. 

 ۔ جی۔ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 .Thank you madam speaker۔جناب وقاص عامل رانا

 ںکل ايوان می  Resolution جو ےوقار نيئر صاحب ن

تو اگر آپ کی ہے ںیہ نںاوس میہ آج ہی وهپيش کی ت



 ےمن ساےاوس کہ ں می amended form اس  ےاجازت س

 ۔ گاںوہپيش کرنا چا

 Although I ے۔ جی آپ کر ديجئی۔ی سپيکرٹپڈم ڈمی

got the amended resolution.  

Mr. Waqas Alam Rana: Thank you Madam 

Speaker the resolution states the 

following. 

“To seek to build Multilateral 

consensus of   donor  bodies to 

read  out and reduce the need for 

external financial assistance in 

fields of Education and Economic 

Development for the Youth of the 

Tribal Areas.”  

Madam Speaker, may I continue on it. 

Madam Deputy Speaker: Yes. Waqas  Sahib. 

Just give me a minute. I would need three 

speakers from each side on this resolution. The 

Chief whips are suppose to give three speakers, 

only three speakers from each side. Waqas Sahib 

you may continue. 

 کل .Thank you. Madam Speaker –جناب وقاص عامل 

 ی ڑ بں ايوان میےمارہ اوپر ے ک resolution اس  

heated debate   ےوئی  اور اپوزيشن کی طرف سہ 

 ان ے ن Blue Party   تو ے گئےائٹهکافی اعرتاضات ا

 اس ے لیے کے کرن accommodate  اعرتاضات کو  ےک

ظر ثانی کی  اور اس  بعد کافی نے ک session پر  

  we have come up with this new wording  بعد ےک

 multilateral consensus of donor   جو ےم نہ



bodies  کا لفظ  add ے اس لیہ وہے کيا  add  کيا 

 ہ کںیہ ےتہ واضح کرنا چاہم   حزب اختالف پر یہ ہکہے

 American م صرف  ہ ہ کہے ںیہ بالکل ايسی بات نہی

Aids   يا  assistance ںیہ ےتہ چا    in fact  م ہ

 اس ںیہ ےتہ مدد چاے صرف يورپين اور باقی ممالک سہن

 international donor ی   ڑ جو بہ بلکں میےسلسل

bodies  ے جيسںیہ  World Bank يا  UNDP  جن کا 

  effected areas  ے ايسے دنيا کہ کہے ہی یہکام 

 engage م ان کو  ہ  ںی کر programmed launch  ںمی

 ں می finally Madam Speaker  اور ے گں کرنا چائی

 اپوزيشن ہ کںوہتا ہ کرنا چا last point raise ايک 

 ےم کسی کہ ہ کی کوشش کی ڑب ں اجالس میے کل ک ےن

 ں۔یہ هڑے کر کے يا کشکول لںیہ ہےيک مانگ ره بےآگ

 بعد ے کہ واقعے کل کہجيسا ک۔ ہے ںیہايسی کوئی بات ن

ماری ہ ں اس جنگ میہے۔ماری ہ جنگ ہ یہ کہےو گيا ہثابت 

 ےو چکہيد ہ سو  آفيسرز اور جوان شہ پندرےافواج ک

 ے سامنے کل آپ ک civilians  ےمارہ اس جنگ ں۔یہ

م کسی ہ ہ کہے ںیہ تو ايسی کوئی بات نںیہ ےوئہيد ہش

 اگر ہےمارا حق ہ ہ یںیہ ہے مانگ ر assistance  ےس

 ے اور اپنںیہ ہے رڑ ايک جنگ لے لیےيا کم پوری دنہ

  پوری دنيا کی ہ یںیہ ہے رڑ ايک جنگ لےلی

responsibility  ماری ہ ں اس میہ وہ کہے help ے کر 

 .Thank you Madam Speaker  ۔

Madam Speaker: May I have the list of the 

speakers please.  Anybody who wants to speak 

from the Opposition. Ch. Sahib. 

Ch. Usman Ahmad: Thanks Honourable Speaker. 

First of all I would like to mentioned……. 



Resolution ۔ ملیںیہ اس کی کاپی ن  So that we can 

comment on it a ……. 

Madam Deputy Speaker: Ch. Sahib, if you could 

please till your name and your YP number. 

Ch. Usman Ahmed: Yes sure. I am Ch. Usman 

Ahmad honourable speaker. I would like to 

mention اگر ںمیہ ہ ک  resolution   کی کاپی مل 

 ۔اهتر تہجاتی تو ب

Madam Deputy Speaker: We have requested the 

Secretariat to provide you the copies. 

Ch. Usman Ahmad: Thank you very much. Still  

  ے اور سپيکر کہےجو مواد آ چکا اب تک  پاس ےمارہ 

through ےله اور پچ  resolution ے ک  through اس 

  highlight  پر ںاہی  کو areas  ه کچں اوپر میےک

 جس  writers alert net a service  گا ںوہکرنا چا

 alerting  ہے  basically slogan کا  

humanitarians to emergencies. As per writers 

alert net US Senate Department ايک پريس ہ کی ی 

dated 7th Nov,2007 ہےريليز   پاکستان کی ں جس میہ ک

 assistance 785 ے لیے ک million dollar  اوپر ے ک

 debate  ر اوپےاور اس کہےوئی ہ  consensus   وا ہ

 congressional, consensus State Department  ہے

ےکی طرف س State Department ہ جو ک   ڈيمانڈی ه کی  ب

ی اورهت   US Aid ی يعنی ه کی ب  United State 

Agencies for International Development ں جس می 

  ں اس میہے  break up  کا جو  million 785  اس ےس

investing in people 103 ں کی مد می million 

dollar   گا ںوہنا چاه پوچہ یں میهے۔ تے گئےتص کی خم



first of all treasury benches ے س  specially 

Finance Minister اگر  He or she is in the House 

million dollar 103  ہ وہ ک  have we  ںمیہ ہ آيا و

avail that assistance already ےان سم ہ ہ جو ک 

 investing in  تو ہے ملی ہ اور اگر وںیہ ےمانگ چک

people اس کو ےم نہ ں کی مد می  education  اور  

Health اوپر ے ک  invest ہا تو کيا اگر وه کرنا ت 

 کو کتنا خمتص کيا گيا  education  تو ہےمل گئی 

ا اور اگر هت  education ا تو ه پر خمتص کيا گيا ت

 ديا  share  کتنا ے لیے ک Tribal Areas  ںاس می

 مل چکی  assistance  ںمیہ  already ہا جو کها تگي

 ہے ہی پاکستان کا حصه ب because Tribal Areas ہے۔

  education کی  over all Pakistan  اگر ےاور اس

 اس کا ںو تو اس میہ ےیہ چا assistance  ے لیےک

ی هب  share  ہ کہےاميد ے۔یہونا چاہ  majority of 

members House  ں کری agree ےس اس بات ے ک

ے۔گ Secondly, I would like to say اس ںمیہ ہ ک  

resolution ں می  Foreign assistance م ہتر ہ بے س

 Foreign  ں جس میہ کں کری resolution pass ايک 

Muslim Countries  کا  word use اور ے کيا جائ 

OIC کو  strengthen ۔ ے کی بات کی جائے کرن  

Madam Deputy Speaker: Honourable Ch. Usman, 

please try to windup you speech. 

 .Ok. I will try to sum up ۔دری عثمان امحد ہچو

OIC  ايک ں می  common fund pool  جس ےکيا جائ 

 کرتی  Muslim Countries contribute  متام  ںمی

 پر اور کسی وقت پر کسی  day to day basis  ںیہر

  غير  assistance  ہو ے لیے ک needy country ی هب



 ںوہنا چاہ کہ یں میThirdly ے۔مشروط طور پر  دی جاسک

 ہے آتی  grant  يا  assistance ی کوئی ه جب بہگا ک

  ه ساتے اس ک۔وتیہ ںیہ ن unconditional  ہتو و

underline conditions  ان ںمیہ  ںیہوتی ہ  

conditions ہےتا ڑ کو پورا کرنا پ  otherwise  اس 

 grant  کی  justification  ہے۔وجاتی ہ ختم I 

would like to end up on shair of Parveen Shakir 

 in a non  اس کو اگرہ کہے اور ميرا خيال 

romantic manner……. 

Madam Deputy Speaker: Order in the House. 

Please listen to the speaker please. 

 ںمی non romantic manner اور ۔  امحددری عثمانہچو

  ےک done  اور ايک  donor  اور ايک ےليا جائ

relationship تو ےا جائه ديکں می  donor   کی ايک 

perception ہ کہےوتی ہ ضرور 

 

  گی پيا پيار کی بازیںيلوه کہاس شرط پ

  تو پيا تيریںاروہ ں پاوهے تو تجںجيتو

Thank you very much. 

 

Ms. Saadia Wuqar Un-Nisa: On a point of 

order Madam. 

 ۔ ہ صاحبہ جی سعدی۔سپيکری ٹپڈم ڈمی

Ms. Saadia Wuqar Un-Nisa: Thank you very 

much honourable Speaker. I am Saadia. The 

honourable member ask Opposition has definitely 

raised the House is attention to what is very 



important area of the aids that are suggested 

by Mr. Waqar Nayyar for the solution of…….. 

Madam Deputy Speaker: Ms. Saadia, sorry to 

interrupt you but this is not the point of 

order as per rule No.58 this is a more of 

privilege. Please have your seat. 

Ms. Saadia Wuqar Un-Nisa: Ok. I just want 

to add on to one thing to the original issue 

that was being discussed yesterday. 

Madam Deputy Speaker: Madam Saadia please 

resume you seat. Sheikh Mustafa Mumtaz. 

 .Thank you Madam Speaker ۔ شيخ مصطفی ممتاز

Madamبات ہ یں می  stress ےم نہ ہک گا ںوہ کرنا چا 

 کی  add  ے اس لی clause  ہ یں می resolutionاس 

 اپوزيشن کو اس ہ تا ک multilateral consensusہے

  single source م ہ ہ کہے رہن   doubt  کوئی ںمی

 relyم اسی پر ہی صرف  گے آئ assistance  جو ےس

 شک ےی به ب OIC  ں اس میہ کںیہ ےتہم چاہ ے گںکری

included  م صرفہاور اگر و ہOIC stateتو ے گں کری 

و ہ  fend  ہ و China  ںیہ  allies  باقی جو ےمارہ

 ہے۔ کی گئی   clause add  ہ یے تو اس لیے گںجائی

 ہ کہے ںیہ بالکل مطلب نہ کا ی resolution م اس ڈمی

م صرف ہ ں۔یہ ہے پاس جا رے ک foreign countries م ہ

  پاس ےمارہ جو ہ کںیہےہ کر ر stress  ايک بات ہی

foreign countriesجو ے س  aid م اس کو ہ  گیے آئ

 ے۔ گں کری use  پر ںاہ اور کے گں کری use کس طرح 

Thank you Madam Speaker. 



Ms. Saadia Wuqar un-Niss: On point of 

personal privilege madam. 

Madam Deputy Speaker:   Madam Saadia we 

can’t allow it at the moment. Fwad  Zia. 

 .Thank you honourable Speaker  ۔جناب فواد ضيا

I would like to comment on our manifesto جو ہ ی 

م بالکل اس کی ہ ہے مال  text  کا resolution ی هاب

 ہ زيادہ وہے  text  اب اس کا جو ں۔یہ ے کرتمحايت

  ےمارہ کل   kindly  اور ے بنسبت کل کہےتر ہب

manifesto پر ايک  point raise  ںتو می  ا هوا تہ  

point of so called clarification  پر اس کا جواب 

 ہے ديا ے موقع آج آپ نهےا جس کا مجها تہ رہدينا چا

  Thanks   a   lot      ےم اپنہ ہک ا ه تہ یہو 

manifesto ں می  Military Budgets ے کی محايت کرت 

  آپ ايک طرف ہا کها تہ کےی نه ايک ساتں تو اس میںیہ

military budgetدوسری طرف آپ ںیہ ے کی محايت کرت  

foreign aidپم ں۔یہ ںیہم خالف نہ تو ںیہ خالف ے ک  

military irrelevant budget ں۔یہ ے کی مذمت کرت 

  )ے گئےيسک جبائڈ( 

 ے کی محايت کرت military relevant budget اور  

ی کرتا ہ نشاندں کی می irrelevant budget  ںیہ

 تقريبا اعداد و مشار ںماری فوج میہ ہ جو یہ کںجاو

 roughly estimation ليکن ايک ںیہ ےتہ رےتو بدلت

  ہ وہے کی تعداد  Generals  جو ےمارہ ہک ہے ہ ی

American Army Generalsہ کہ دوسرا ی۔ہے ہ زيادے س 

  کروزر ڈيز اور لينڈ اندر ايک مرسےجو فوج ک

culture promote  ےم نفی کرتہ اس کی ہےا ہکر ر 

  جو ہ اندر یے کٹ ليکن بجہے کی محايت ٹ بجں۔یہ



irrelevant  م اس کی ہيز کلچر ڈ مرسہ یہےوتی ہ

 .Thank you ں۔یہ ےبالکل مذمت کرت

  )ے گئےيسک جبائڈ (

 ۔ عثمان علی ۔ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 ں میThank you madam speaker  ۔جناب عثمان علی 

  اس ے نںوہ انہ کںوہا شکر گزار ڑاپوزيشن کا ب

resolution  کو approve تدبر ے ان کہيا اور ی ک 

 ۔ہےر ہکا مظ

 

 

 

تا ہ کرنا ا چاclarificationر  ايک ہ   ادںمی

   ے کresolution کو  اس  opposition  ہ  کںوہ

broader aspectم  ہی تک ه اب۔اه تےیہ  چاناه کو ديک

addہےا  ہ ملتا ر upgraded F-16۔ ں کی صورت می 

کو  add مگر اس ںیہ ہے رے ملتTom Hawks  ںمیہ

educational and economic sideےتہ جانا چاےپر ل 

وئی ہکی خمالفت resolution اس ہ  کل اگرچہ جب کںیہ

 اس پر  ے نںوہ آج انہ کہے خوشی  هےاور مج

consensus showاس کو ے کرک   approveاب ايک ۔کيا 

opposition memberہک  ہے جو آيا ہ  یےکی طرف س 

multi-lateral consensus ونا ہ ں مسلم  ممالک  می

 ے گںوہ شامل ںی  اس میهبcounties مسلم  ۔ ےئہچا

 اور ںیہ ے کر سکت involve ںم ا س میہی همگر جو ب

 ہےتک  آ سکتا tribal area ہ پيسہی زيادهجتنا ب

و تو اس ہی ه اچcondition کی ں لوگوےر که ادہتاک

  ،ہےچا۔ ے گںالیڈ ںیہ نrestrictionsم کوئی ہ  ںمی



USم سب کو ہ  ے آ جائے  چائنا سےئہ،چا  ےآ جائ

 تک ںاہ جے۔ گں کر چلیے له ايک ساتں میےاس معامل

conditions م کوئی ايسی ہ  تو ہےکی باتconditions 

acceptماری ہ ے جس  سے گں کریںیہ نnational 

interestونی ہ بات ان پر داضع ہ  ی۔وہ ہکو خطر

 Thanks again, for approving the ۔ ےئہچا

resolution. Thank you. 

Mr. Deputy Speaker: Mr. Essam Rehmani. 

  ہےا  ه ديکےم نہ ں اس می:ام رمحانیحصجناب ا

 I am thankful that the ruling party was ايک تو 

receptive and they have managed to change the 

resolution and I hope that  we can reach to a 

mutual consensus   ہم یہاور  آج resolution انشا 

 clarityی سی  ڑوه  تے۔ گں جائیے  پاس کرکہالل

 by the ںمیہ clarity ہ  ی۔وگی ہ ےئیہ چاںمیہ

Foreign Minister, of course from the other side 

and the Prime Minister. ںاہم لوگ یہ ايک donor 

bodiesںاہ  یہےا ه اچہ تو  یںیہ ہےکی بات کر ر 

 reduce the need forہےوا ہا ه لکے نںوہان

them مگرdonor bodiesہے clearگا ےکر ديجئ   

 previousکی جو  Blue Party ہا که ديکےم نہ ہکيونک

governmentی اور هت Blue Partyی جو هی  به اب

شيا    ایہ جب وہ کہےتی ه جو سوچ رکے حساب سےمارہ

 mutual consentم لوگ ہت ، ہی  بڑوه جو تadd ےس

 ےمارہ ے لیے کے لينہ، وے گںم لوگ بات کریہ ںمی

 ے نں لوگوےمارہ ے س، تو انہےوتی ہ consent هسات

  ے گں لیaddی هم لوگ تبہ ہ کںیہ ےوئہ ے کئ ےوعد



  ے۔ گں کری removal of trade barriersم  ہجب 

 جس ہے ںیہايسی نeconomic situationپاکستان کی 

 جس طرح آپ ہ بلکwe can remove trade barriersںمی

 trade  ے نںم لوگوہ  ہےا ه ديکںی میہ حال ےن

barriers اور increaseںیہ ے کر دیin the form of 

dutiesی ه لوگ  بے اپنےمارہ ے جن سaffectےوئہ 

و ہکم ےی ايشيا سهبforeign add ے اور اس سںیہ

 ہے۔سکتی 

کی بات worldم لوگ مسلم ہدوسرا  ! جناب واال 

 clarification ےسBlue Party  ں تو می ںیہن ےکرت

again ہی یہم لوگ آج ہ ہ تاکںوہتاہچا resolution 

passی ہ اس وقت تک ہ کو وڈ مسلم ورل۔ ںکر دی

supportپاس ے جب تک  ان کںیہ ےکرت bilateral 

reciprocal basis ر  اگں۔یہ ےوتہپر تعلقات

bilateral relationshipsتو  ے گںوہ ںیہ ن   

Muslim worldہ لوگ نہ  یے س  addے گں مانگ سکی 

  آج  ہ کہے ہ  یناہ اب  کے۔ گں  کر سکیه کچہاور  ن

 as such  ےم  نہ کو   Muslim World تک  

contributionکی  اور ںیہ ن specially  م  ہ جب

 as allyہے دينی  شروع کر دی support  ے نںلوگو

with the US, جو ايک ں میڈماری  مسلم ورلہ  تو 

imageی ه ت that has been degraded تو  Muslim 

world will still help us but we have to revise 

our point of view اور  اس طرح   helpجس ں کری   

ی  ه بے جنتے ان کKingdom of Saudi Arabia طرح   

 they have reached to a mutual ، ںیہسکالرز  

consensus پاکستان ہ ک  as Zakat applicant  زکواة 



acceptable اندر ے پاکستان کہےو سکتی ہ  and 

they should give Zakat to Pakistan. So, that is 

also a donation in Islamic form.   

 Thirdم ايشيا  اور ہ  ہ کہے ہتيسری بات ی 

Worldليکن ںیہ ے  کی بات کرليت  SU ہ کی بات  ر 

 previous   لوگ  اور ہ یے سUS  اب  ۔ ہےجاتی 

governmentروع  کو شںم  لوگوہی  جو هی  به اور اب

 according to the  اور  هے تےملgestures  ںمی

manifesto ہ ی  they support the US completely 

and they consider close relationships with the 

US. ے  سڈ تو جناب  مسلم ورل  bilateral 

relationships, Asiaے  س    removal of trade 

barriersاور  آپ  ے گں کریں کی بات بعد میUS  کو  

 supportںیہ ے کرت   close relationship پر  تو 

 گا  ے کر ديجيئclear ںمیہا  سا  ڑوهجناب اس پر ت

because we want to reach to conclusion.  م ہ

 ں۔یہ ےتہ حبث چاconstructive  ںاہی

Madam Deputy Speaker: Honourable Essam 

Rehmani Sahib, I would appreciate if you wind 

up your speech quickly. ی ڑ دوسری  ب  important  

 کر wind up  ں بعد میے گا  اس کں کروںبات جو می

    ۔ ںیه کرنی تںر باتی  ايک دو اوہ گا حاالنکںدو

Education  ہے بات ےر سہ اب  ظاں۔یہ ے کی بات کرت

  financial assistant education ےر سہ جب آپ باہک

ماری ہ    ں  تو  ايجوکيشن  میںیہ ے ليتےی  لےک  

religious base schools   ايک  important role 

play ںالیڈ تو اس پر ذرا روشنی ۔ ںیہ  ے کرت 



  لوگ  ہ پر ی religious base education  ہکيونک

believe ہ  تو اگر یے کرتںیہن foreign 

assistance  add   اور لوگ ان کو ںیہی ه بےمانگت 

 one of the کی   add اور اس ںیہ  ے ديت

condition م  لوگ ہ  ہ کہےوتی ہ ہ ی religious based 

education  کو  support ے تو ميرے۔ گں کریںیہ ن 

 ےیہ لينی چاںیہ کو نںم لوگوہ  add ہ وےخيال  س

clarity  ےی سڑوه پر تںتو ان چيزو   ہ  کں کر دی

economic development کس sense  ايسا ۔وگی ہ ںی م

 ے پرانےمارہ جس طرح  ہوگا کہ ںیہتو ن

politicians   ہے رےرته بں اپنی جيبی ہ وںیہ جو 

economic development  ۔ ںیہ ی اور  ہ روتیہ ان کی 

clarity  اس  کی ۔وہ ہ ملک کی نےمارہ   ں  کر دی

 .We will take up from there  ہر انشا اللهاور پ

Thank you, sir. 

(Desk thumping) 

An honourable Member: Madam, point of 

clarification.  

   ےم   اسہ فی احلال :ی سپيکرٹپڈيم ڈمی 

permit۔صاحب ٹ مثير بے۔ کر سکتںیہ ن 

 ے معزز سپيکر،  سب س:ٹجناب مثير انور   ب

م سب  ہ ہ چونکہ کںوہتا ہنا چاہ کہ یں   میےلہپ

unanimously اس بات پر agree م ہ ہ کںیہ ہے ر کر

 ےتہ کروانا  چاpass کو   resolution لوگ  اس 

  جانا ں می detail   اس کی ذرا سی ں می۔ ںیہ

  اپوزيشن کی ہ کہے ہلی بات تو یہ پ۔  ںوہتا ہچا

request پر  اس کی کافی  phasing change ہےوئی ہ 



 کرنا clarify  ہ یں ،  میں میے بارےاور اس ک

 صرف ں ، اس  میںیہ donor bodies   جو ہ گا کںوہچا

 ،  جن کی ںیہneutral ہ جو ک گیں آئیbodies  ہو

  اور ہے ںیہ نinvolvement  ں تشدد میےکسی قسم  ک

 تو ۔ ے گے مانگںیہ  نه کچ in return  ےم  سہجو 

و ہ phase   ںاس می  کا read out  ہ کہےدوسری بات 

  ے س  کسی ملکہے جو  directم لوگہ  ہ کہےجاتا 

addےم  اس کہ  تو ںیہ  ے ليت  under pressure آ 

وتا ہ effect ماری پاليسی پر ہ اس کا  ں۔یہ ےجات

  word use  کا read out  ںاہ یہ  یے سہ اس  وجہے۔

   ے  ايک ايسہ کے گںیہم چاہ ہ کہےکيا گيا 

channelپاس ےمارہ  ے ذريعے ک  addم ہ ہ  کےآئ

 کو کسی ںم لوگوہ ں۔وہ ہ نliable  ے لیےکسی چيز ک

 ڑے۔ونا پہ ہ نہ جواب دے لیےچيز ک

 ے اندر سب سے کstatementتيسری بات  جو اس  

 reduce the need for external  ہے ہ وہےضروری 

financial assistance۔ ں اس چيز پر غور فرمائی  

phasing out of financial assistance  ےمارہ   

manifestoے گںم لوگ چائیہ ہے۔ اوپر ے  سب سں می  

 ے لیے اس ک۔ ںوہ policies independent ماری ہ ہک

 کو  financial assistance م ہ  ہ کہےت ضروری ہب

 کا مطلب phasing out  ليکنںی نکالے سٹاپنی گورمنن

 ے سيشن کے کل   ک ں۔ چلیہستہ آہستہ آپ  آہ کہے

و ہ هڑے کے ارا کين اپوزيشن سه يا  چدوران پانچ 

 کو ختم کر ديا add  يعنی stop add  ہ  کےبولکر 

م ہ ے اس سں۔ پر چلیresources ےم لوگ اپنہ ے۔جائ

 process  ہ ليکن  یںیہ ےبالکل اتفاق کرت



abruptly endں دیہہ آپ اچانک آج ک۔و سکتاہ ںیہ ن 

 تو اس  ے۔ گں پر احنصار کریresources  ےم اپنہ ہک

 اس ہے۔ ںیہن ہ ملک کا بالکل کوئی فائدےمارہ ےس

 ےم اسہ ے اس لی۔وگاہت سخت نقصان ہ عوام کو بےس

 ےر سه پں اس پر میے۔ گں کریphase outہست ہ آہستہآ

 stressآج ہ کہے ہ تيسری  بات ی۔ گاں کرو  

honourable Leader of the Oppositionايک ےن  

pointہ کاهايا تٹه  ا  suicide attacks کو  

tackleےک اس ے۔ کيا جائے کيس  responseے  نں می 

 education and economic  ہا کها تہ کےلہ پںیہان

development تو  اس ہے ضروری   resolutionے ک 

 صاف اور واضح ڑے بpoints   ں دونوہی وهاندر ب

  کو ںم لوگوہ ۔ ںیہ ے گئهے لکے سےطريق

educationت سختہ پر ب   emphasis ان ۔ وگاہ کرنا 

 اس ہے۔ کرنا change  ے ، اسہے mindset کا جو ايک 

 ے دی جائattention ت سخت ہ ايجوکيشن پر بے لیےک

  کسی قسم کی economic development گی  اور 

financial reasonsکسی خود ہ کوئی بندے سہ کی وج  

 terrorist activity  ے کسی قسم کے يا ايسےکش محل

 last but not  اور جو ۔وہ ںیہ نinvolve  اندر  ےک

least ے سب س  important سب ہ ،    یہے بات 

 basic focus مارا  ہ  ہ، یںیہ ہےم کر رہ جو ںباتی

 ہے۔

Madam Deputy Speaker: Order in the 

House, please. 

  basic focus مارا  ہ :ٹجناب مثير انور ب

 ی اس چيزه کل ب.youth of the tribal areas   ہے



  ے آپ کہ کہے ہ یbasic issue  ۔وئی ہپر حبث 

tribal areasے س١٨  ہ وہے۔ نوجوان نسل %70  ں می 

يان ه  آپ اس چيز کا دں۔یہ درميان ے عمر ک٣۵

 چ کرنا،  ان کی  پر خرں ان لوگوہ کںیهرک

education and development پر خرچ کرنا  اور  

plus recreational activities ں۔یہ educationے ک  

under, academicہ عالوے ک   recreationalی آ ه ب

م ہ  ے سے کرنdevelopment  اس طرح کی ں۔یہجاتی 

 کو پاک و صاف اور generation  ے والےلوگ آن

 foreign  باقی -ںیہ ےته ديکgenerationی   هاچ

relationہا گيا کہ کہ پر بات  آئی تو ی   

proposition  کا  manifestoاندر  ے ک  USے ک 

   ہ یں می۔ ںیہ close relations ت ہ  بهسات

clarifyی ه بےلہ بات پہ یں گا اور میںوہ کرنا  چا

 ےر ملک سہم لوگ  ہ ہ  کںوہ چکا ہہ کہکافی دفع

 پر  اور کسی ايک ے کرنbilateral relation  هےاچ

 تو ۔ کیےانہٹ dependence  اپنی ےملک ايک ملک س

 م لوگہ اور ہےتا ہ کہی یه بmanifesto مارا ہ

 روس ے جيسںیہ ںماری جو باقی قوتیہ ہ کے گںیہچا

 ے کں،  اور باقی متام ملکوہے، چائنا ہےيا ڈ، انہے

 ںوہت  تعلقاهےت اچہ بےمارہ ہ کے گںیہم چاہ هسات

 ، ں کر سکیtrade ی ه اچه ساتےم سب کہ ہ تاک۔

 ے اور اسی سں۔ سکیهرک bilateral issues  هےاچ

 ےم لوگ دنيا کہ جب تک  ۔ گاے چلےمارا ملک آگہ

  ہ جو کے کر تںیہ نestablish  واپس ہاندر اپنی  جگ

 influence،  اس ہےی ہ کر رdecrease  ہستہ آہستہآ

، ہےانا ڑهی به اندر بےک  واپس اکنامک ےم  نہکو 



  ںاہ جہے۔انا ڑه بے  آگے اسں میfield ر ہيعنی 

education and religionہے سوال کا تعلق ے ک ،

م لوگ  اپنی پبلک ہ  ہ کہےاف پاليسی ی صڑماری بہ

 ليکن ے۔تہ النا چاںیہ کو نreligion  ںايجوکيشن می

  آپ  لوگ ان کو ہ کہے ںیہ  مطلب نہاس کا قطعی ی

 open  يا ان کو ايک comparative religion   ايک 

minded view اس ہے جو ، study  کا faith way  

 part    کاcurriculum  بالکل ہ، وے گں دیںیہن

  ےاوس سہ اس ں میHaving said all that  ۔ گاہےر

request۔ گا ں کرو  on the point of personal 

privilege پر I am not sure  اس  کو کر سکتا  ہک

 I would request to vote out  ليکن ںیہ يا  نںوہ

on this resolution  م  اس کی ہ  ہتاک passing   کی 

  .Thank you very much   ں۔ی کر سکmove طرف 

Madam Deputy Speaker: Now, I put the 

resolution to the House to seek and build 

multinational consensus of donor bodies to view 

at and reduce the need for external financial 

assistance in fields of education and economic 

development for the Youth of the Tribal Areas. 

(The motion was carried) 

Madam Deputy Speaker: The resolution is 

adopted. 

(Desks thumping) 

The next item on the agenda is by the 

honourable Minister for Education, Health and 

Environment, Mr. Zamir Ahmad Malik and Mr. 

Waqas Aslam Rana, please move the motion. 



Mr. Waqas Aslam Rana: Madam Speaker, if 

you allow, could I introduce the motion? 

 Madam Deputy Speaker: Yes. 

 ے جيس۔يم سپيکرڈ می:جناب  وقاص اسلم رانا

 انرجی کا ں اس وقت پاکستان میہ کںیہ آپ جانتی ہک

 ايک  load shedding   ، ہے sever crisis ايک 

   electricity tariff  اور ہےنچ چکی ہا کو پہانت

 اکامنی ےماری اس سہ ں۔یہ ےو چکہ increase ی هب

 ےی اس سهگ ب اور عام لوہےی ہ کر رsuffer جتنا 

  ہے۔ ے سامنےم سب کہ ہ، وںیہ ہے کر رsuffer جتنا 

 ے کر آنے لے کو سامنmotion ی کا اس ٹبليو پار

 اس پرابلم کی ےلہ پےم سب سہ ہ کہے ہکا مقصد ی

 ی ه بے جنتےر اس که اور پںلیاڈات پر روشنی ہوجو

possible solutions ے سامنے اس ايوان کہ، وںیہ 

 ں۔ جائیےپيش کئ

 گا ںوہنا چاہ کہ یں میےلہ پےسب س! اب واالجن

 lack of long حکومت کی جو ں میں سالو٨ ےلهپچ ہک

term thinking and lack of planningےمارہی ، ه ت 

 ہ  ذمthinkingی ہ کی وcrisis  ے آج کںخيال می

 ں میں سالو٨ ےله پچہ کہے fact  ايک ہ یہے۔دار 

وا اس ملک ہ ںیہ ن add ی ه بٹاواجبلی کا ايک ميگ

 پر TV channels  بار بار متام  بات ہ ی۔ اندرےک

 Independent  جو ہ عالوے اس کہے۔ آ چکی ےسامن

Power Projects launch, 1990ںیہ ے گئے کئں می ، 

 oil based power  ہی ، وه تbase oil ان کی 

projectsی ه ايک اچہ وںیہ شايد اس وقت ان۔ هے ت

 کی again short sightedness  ليکن ۔وہليسی لگی پا



   کی جو قيمت oil  ہ کںیہ ے سامنےمارہآج ے سہوج

 ہ، اس کی وجو گئی ه کو  چں سال اتنی بلنديوےلهپچ

 ڑنگا پہ  اتنا م جبلی پيدا کرناے لیےمارہی ہ ےس

  ے اور آج کئی اس طرح کے کر سکںیہم نہ اور گيا 

plants threatenآپ  اگر ہ کںیہ ہے حکومت کو کر ر

  ے۔ گں بند کر دیںیہم انہ کی تو ہنpayment ےن

 power  آج ںمیہ جو ںیهات تہ وجوہ یں خيال میےمير

crisisے اب کں، میںیہ ں کر آئیے تک ل  

solutionsےلہ پے سب س۔ گاںوہ کر آنا چاےکی طرف ل 

 ہ کہے ہ گی ، یڑے کرنی پadopt  جو پاليسی ںمیہ

-oil  جو ےگ ںیڑ پےنڈونڈه  sources  ے ايسںمیہ

basedاپنی ںمیہ ں۔وہ ہ ن  electricity generation 

  ہ کيونکہے کرنا switchےس completely  oil کو 

futureی ه بں میoil وئی نظر ہی سپالئی آتی ہ کی کم

  ہ کہے آيا ے سامنں  میreports کئی ہے۔ی ہآ ر

fossil fuel reserves limited ے اس لیںیہ 

 sources  ےی کسی ايسهيسی بکستان کی انرجی پالپا

و، جس ہ ہ نlimited   جو اتناےیہونی چاہ base پر 

  کئی ں اس میں۔وہ ہ نdependent م اتنا ہپر 

alternatives ہ کہے، ميرا خيال يم سپيکرڈ میں۔یہ 

ی ہ ں پاکستان میہ کيونکہے تو گيس ےلہپ ےسب س

 تو ں دیہر توجم اگر ان پہ ہ کںیہ reserves  ےاتن

 IPI  جو ہے alternative ت سستا ہ بےآئل سايک 

Gas Pipelinesجو ہے ٹ کا پراجيک ، negotiation 

 ايران ہک ںیہ ے کرتsincerely hope م ہ، ہے ںمی

 درميان اس پر   ےيا کڈ،پاکستان  اور ان

agreement ے پاکستان کی انرجی کے اس سے۔و جائہ 



ماری ہ بعد ے اس کے۔ گںیو جائہت حد تک حل ہمسائل ب

 ہ، وہے capacity  کی Hydel Power Generation جو 

 ں میcapacity  ترين top يم سپيکر، دنيا کی ڈمی

 ہہ ب پاس جو دريا ےمارہ ں خيال میے ميرہے۔آتی 

 ،   ہے پاس پانی کا نظام ےمارہ اور جو ںیہ ہےر

 ںیه نہ فائدcomplete ی تک ه ابےم نہ ےاس س

 consensus  تو ںيموڈ ڑےيم سپيکر، بڈ میہے۔ايا ٹها

  يم اور ڈ ٹےوه ليکن چںئیہ چاے بنانںمیہی ہ ےس

run of the river projectsت ہجن کی ب capacity 

  ے۔یہ دينی چاہ توجںمیہ، ان پر ہے

 ںیہ Sindh Coals Reserves ! سپيکری ٹپڈيم ڈمی 

 ميرا خيال ہ کيا، یںیہ نtap ی تک ه ابےم نہجن کو 

ی ہ کی کوتاprevious governments یڑت بہ ايک بہ کہے

 ے جاتے مانں جو دنيا میreserves ڑے بے اتنہک

 ۔ کياںیہی تک کوئی کام نه ابےم نہ، ان پر ںیہ

  ںر میه دنيا بہ عالوےيم سپيکر، اس کڈمی

alternative fuels ہے۔و چکا ہ پر کام شروع  solar 

energy windکوئی کام  ںی تک پاکستان میه پر اب

، اس پر ہے آيا ے، جو سامنہےو سکا ہ ںیہشروع ن

  ںمیہ ہ عالوے اس کے۔یہونا چاہ ضرور focus   ماراہ

energy conservation policyکی ے بنانںمیہی ه ب 

 ں اور حکومتی اداروے لیے کں عام لوگوہ کہےضرورت 

 ںیہ اور انےی ايک ايسی پاليسی وضع کی جائه بںمی

 ے کی جائ کم جبلی استعمالےس کیہ کےبتايا جائ

  ايک تو ں۔یہ phases  دو ے کpower crisis  ہکيونک

obviously supply کی  shortage اور ايک ہے  



demandے کے کو کم کرنڈيمانڈ تو ہے ہت زيادہ ب 

  ہے۔ کی ضرورت energy conservation  یه ب ےلی

 ںوہتا ہنا چاہ کہ یںمیfinally !يم سپيکرڈمی 

 energy just  ہ کےہ موقف ہی کا یٹپار بليو ہک

like other main economic commodities is the 

responsibility of the Government. حکومت کی ہ ی 

م کرنا ہليات فراوہ اس طرح کی سہ کہے داری ہذم

م ہ  فراmain components economy  ے،انرجی جيس

 ہےری  داہ کی ذمٹیٹ سہے۔ داری ہکرنا حکومت کی ذم

  ےمارہ  ۔ ہے موقف clear ی کا ٹ پار  بليوہاور ی

manifestoم اس طرح کی ہ ہ کہےا ه لکں می 

privatization…. 

Mr. Deputy Speaker: Waqar Sahib, I would 

appreciate if you wind up the speech quickly.  

 as an يم سپيکرڈ  می:جناب  وقاص اسلم رانا 

example, Blue Party KESC   کی  privatization  

 ے آپ سب ک آج  ہ کيونکہے سخت خالف ے کںجيسی  چيزو

 آج  ہ، و بيچاےم نہ ںیہ جنKESC  ہ کںیہ ےسامن

 ايک اور کمپنی کو بيچ ےتين سال بعد اس

 without doing anything for theکرپاکستان

betterment of the people. ں۔یہ ےو گئہ فرار ےس  

 So, Madam Speaker, I would like to conclude by 

saying thatداری ہ کی ذمٹیٹ  سں انرجی پاليسی می 

 alternatives  اور  جو باقی ہے important  ےسب س

  ہ۔ت شکریہ بے۔ گں کریexplain  باقی ممرب ہ وںیہ

 Madam Deputy Speaker: I would request 

all the honourable members, please, respect the 

Rule No. 59, sub clause 5 and sub clause 7, in 



term of repeating things and the time limit 

constraints that we have. Mr. Aurang Zaib 

Murree. 

، ہجناب سپيکر صاحب:   جناب اورنگ زيب مری

  هے مجے  آپ نہ کںوہ  آپ کا شکر گزار ںمی

important ے۔ہ کا موقع ديا  ےموضوع پر    بات کرن  

 introduction   ں اور میںیہ ےم سب جانتہ ہ کےجيس

  ڑےمارا ملک ايک بہ گا  ، ں جاوںیہی  نه بںمی

energy crisis کو faceملک  ےمارہ ہے۔ا ہ کر ر  

 ، چار چار ٹےنه گه  چهِچ ہ کہے آپ کو پتا ہ کےجيس

 دو ہے۔ی ہو رہ load shedding  جبلی  کی ٹےنهگ

 ے لیے کٹےنه ،  چار گ جبلی کا آناے لیےک ٹےنهگ

 جانا ے جبلی کا چلے لیے کٹےنه گه جانا،  چےچل

 ںاہ جںیہ ايسی ںیہ جگه  کچہے۔ايک معمول بن گيا 

  ےمارا ملک ايسہ ہے۔ ںیہ جبلی نے سںينوہتين تين م

problems کو  faceں  ملک میےمارہ ہے۔ا ہ کر ر   

major energy crisis کل ری ٹسڈ انں۔یہ problem و ہ

 ، ہےا ہو رہ problem  کمرشل ايريا ز کو ہے۔ اہر

residential areas کو  problem ر کوئی ہ ہے۔ا ہو رہ

 solve  کو issues  اور  ان ہے تنگ ے سہاسی مسئل

 mainly focus پر  solutions  جن ے لیے کےکرن

  ہت زيادہ جو بہے topic  ايک ايسا ہ، وہےکيا گيا 

crucial جو ہے  provincial autonomy کو ختم کرتا 

 strong    اور ايک ہے کرتا weak ريشن کو ڈ، فیہے

federationےمارہ ے لیےک  federating units 

strong جوايک ںلی حکومت میه پچ۔ ںیہ چاےونہ   

main focusا ه کيا گيا ت I think, ےمارہ ے اس س  



federating unitsت ہ ب weakںمیہ   توں۔یہ ےوتہ 

   ےمارہ ے  جس سںیہنا چاهديکsolutions  ےايس

federating units weakجو ےمارہ  اور ںوہی ه ب ہ ن 

 energy crisis ں جائیوہ  ی ختم ه بہ ، وہے کا حل 

  ۔

 ہےی بات سنی ه آپ کی ابے نںجناب سپيکر، می

ربانی ہ، مہےا گيا ہ کےلہ جو پہےا ہ کےاور آپ ن

  ںیہ issue هيکن اب کچ مت لےرائیہ  دے اسےکرک

، ہے ايک جيسا solution ، جن کا ںیہ ےجو ايک جيس

 ے جيسے۔یہت بولنا چاہا بڑوه ان پر تو تہ کہےر ہظا

 فرمايا ےی رکن قائد اقتدار نه ايک ساتےمارہ ہک

 run of  اب ں۔یہrun of the river projects  ہ کہے

the river project ايک ايسا   project جس ہ کہے 

 ںیہوتی ، کسی کا پانی نہ ںیہنائی ڑ لں میں صوبوےس

 ہے۔وتا ہ ںیہ نproblem  کوئی ہ ساتے کےرکتا ، کس

 ےی سڑوه کی تrun of the river project  ںمی

  ہ یہے۔وتا ہ کيا ہ کںوہتا ہوضاحت کرنا چا

project, riveاور ہےی بنتا ہ اوپر ے ک river ے ک 

 flowی سی ڑوه يعنی تے س heightپانی تيزی ے  س 

  ےر نيچه اور پہے۔ جايا جاتا ے پر لheight  ےس

turbines ر واپس ه اور پہے پر گرايا جاتا river 

 ايک ںا میه غازی بروتہے۔ کر ديا جاتا flow  ںمی

 کر produce  جبلی  Megawatts 1450  جو ہے ٹپراجيک

لی ه جو پچںیہ  projects  دو اور ے ايسہے۔ا ہر

 ے بنائہ کهےت ے کئagree ں میNorth  ے نںحکومتو

  ےا جائهی ديکهب ں اس میہ کI suggest  ے۔ گںجائی

 ہ ی ۔ ہے important projectت ہ ايک بہ یہکيونک



inexpensive کوئی اتنا ہ اور یہے    expensive 

 ٹا پراجيکٹوه چہ کيونکںیہ dams  ے جنتہے ںیہی نهب

ی هپر ب اس ہے۔ inexpensive ہ کہےری بات ہ ، ظاہے

    ںملتان می ہ کہے ہ یٹ ايک پراجيکے۔غور کيا جائ

MEPCOے، اس ک ے گںوہ آپ سب لوگ واقف ے جس سے س 

 صرف ايک چل ے سں جس می۔ ںیہس ٹ پاور پالنہپاس چ

 اس کی .Only one power plant is running  ہے۔ا ہر

 اس ۔ جانتاںیہ کوئی نے سںم میہ؟  ںیہات کيا ہوجو

 کيا ہ کے کی جائinvestigation  ں اس میےلی

 ہجو ک ںیہ س ٹ پانچ پاور پالنےمارہ ںیہات ہوجو

 energy، ںیہ ےکر سکتproduce  پاور ے لیےمارہ

produce ں۔یہ ہے چل رںیہ نں کيوہ،وںیہ ے کر سکت  

م ہ ہ کہے recommendationجناب سپيکر، ايک اور 

 coal ، ں میtop5  ںیہ نں میtop 3  اگر ںدنيا می

reserves ۔ ںیہ ے تو ضرور آت  America uses 70% 

of his energy from coal, China 50% and Japan 

uses 20% and that 20% is exported because it is 

not his own coal. رحم ے تعالی کہ پاس اللےمارہ 

 م ہ ہ کںیہ وسائل ے کہ کوئلے اتنےو کرم س

minimumم اپنی ہ دو سو سال ے سو سڑهیڈenergy 

produce ںیہ ےسکت کر  without any restrain and 

constraint on this.مارا ہ ہ کںیہ ےتہ لوگ که کچ 

coal usableتا ہ اس کی وضاحت کرنا چاں میہے۔ ںیہ ن

 ںیہوتی ہی ٹ کی چار کوالہ کوئلں پوری دنيا میں۔وہ

 ہے۔ coal number oneمارا ہ ں۔یہوتی ہ usable جو 

مارا ہ ہے۔2منرب  coal مارا ہ   ہانتا ک مںیہ نہ یںمی

  washable ہ یہے  4 منربہمارا کوئلہ ’ہے 3 منرب ہکوئل



 We can use that coal to produce energy and ہے۔

cope up with energy crisis.  

Madam Deputy Speaker: Honourable 

Aurangzeb Sahib, if you wind up your speech, it 

will be appreciate.  

 ں، میہ جناب سپيکر صاحب:اورنگ زيب جناب 

  ٹه پاس آےمارہ ہ کںوہتاہنا چاہايک اور بات ک

hours کی  sun light ٹه آں پاکستان میہے۔وتی ہ  

hours کی sun light ہے  and that is ideal for 

solar energy projects ميری ںاہر جہ کراچی ش 

 Majority of the PSO’s Petrol پر ںاہ،  وہےائش ہر

Pumps are being run on solar energy. So that is 

good example that we take from there and you 

know, think on this solar energy project also. 

Chutanyani Khubs, Small Damsںیہ نں میه سند  ،

 provinces  ،  جو ںیہيم ڈ ٹےوه چں میےصوبےاپن

 they will accountableے گں بنائیےسائل س وےاپن

for their projects, their own doing.ے تو اس س  

provincesيم جو ڈ ٹےوه چ۔وگیہ ںیہائی نڑ کوئی لں می

 carry over ہ، یںیہ conventional dams ہ، یںیہ

dams م بار بار ہ جس کا پانی ںيیہ useے کر سکت 

 گا اور ںوہا چانہ کہ یں اور جناب سپيکر، میں۔یہ

 ہ، ی ہے نيوکليئر انرجی ے جيسںیہس ٹ پراجيکیهب

ا جا سکتا ه ديکں ليکن ان میںیہ ےنگہس مٹپراجيک

 ےمارہ ے گا جيسںوہنا چاہ بس  ايک بات کں میہے۔

 it is responsibility  ہا  کہ کےاراکين اقتدار ن

of the country to help usں می believe ںوہ کرتا 



 ے لیے کےارن کو مں لوگوے ملک کےمارہ اگر ہک

 ے لیےس کٹر ان پراجيکه تو پںیہ ے مانگ سکتےپيس

 ہ۔ شکریں۔یہ ے مانگ سکتےی پيسهب

 Point of  :دری ہجناب احسان يوسف چو

Order.  

 ۔دری صاحبہ  جی، چو:ی سپيکرٹپڈيم ڈمی 

  ےی سڑوه ت:دریہ جناب احسان يوسف چو

opposition benchesايک ں  می  senseہ کہےی ہ آ ر  

Treasury Benchesوقت ديا جا ہا سا زيادڑوه کو ت  

ا ڑوهی ته بںمیہ I would like to say that  ہے۔ا ہر

 ے۔سا وقت ديا جائ

 اصل ں۔یه آپ تشريف رک:ی سپيکرٹپڈيم ڈمی 

 ےوتہ ہے کر رٹ وقت نوںاہم  یہدری صاحب، ہ چوںمی

 ں۔یہ

We will make sure that everybody gets the equal 

opportunity for that. Amara Hikmat. And before 

you speak, I would like to repeat again, please 

respect the Rule No. 59, sub clause 7. We have 

a lot of members here. So, try to be brief and 

concise.  

  اورنگ زيب مری صاحب : حکمتہمس ام عمار 

س ٹ پراجيکم کس طرحہ ہ کہےس کی بات کی ٹ پراجيکےن

 تو ں۔یہ ے سکتے لadd ے ممالک سےر کہ باے لیےک

 add م ہ ہ کےلہ پے اس سہ گی کںوہ بات کرنا چاںمی

ی  ہ ٹماری گورمننہان پرابلم کو   اور ںلی

misdiagnoseت ہ بے نں لوگوےم نہ ۔ کر سکتیںیہ ن

کی  اس وقت ہ جو کے کئprojects start  ے ايسےسار



، ںیہ governments ماری جو ہاور ی ه تںیہضرورت ن

يکل مقاصد ٹ  پولے اپنے نںوہ انےلہ پےاکانومی س

 ے دو ايسے کٹلی گورمننه پچں می۔اه رکےکو سامن

 اس ہ یں گی اور میںوہس کی بات کرنا چاٹپراجيک

 ٹ گورمننہماری موجودہ ہ تاکںوہی ہ کر رmention ےلی

 ہن repeat  ںسی غلطيا ایٹ اگلی گورمننےاور اس س

 ے نںوہ کا انrural electrification  ايک تو ں۔کری

 ان ہا که تہ یںس می ا۔ا هس شروع کيا تٹپراجيک

رورل م اپنی ہ  ہا که کيا تclaim ے نںلوگو

  ں ان کی سال میے۔ گں کریboost %70 اکانومی کو 

1100 villages کی ےيا کرنہ کو جبلی م  capacity 

ی ہو رہاس وقت کم  جو popularity نی ی ليکن اپهت

 villages 13000  ے لیے کےکرن regain  ےی، اسهت

  تک تقريبا 2007  ہے۔يک ٹه   ۔يا کی گئیہکو جبلی م

21882 villagesاور اب ۔يا کی گئیہ کو جبلی م  end 

resultاپنی ے آپ نہ کہے ہی  production capacity 

 ے لیے کproduction ۔ کياه سب کچہر آ کر یہ باےس

ا اور اس ه زور تہ سپالئی پر زياد۔ا ہو رہ ںیہن هکچ

، ان کو ذرا ںیہ short terms goals  جو ےطرح ک

نا ه کو ديکlong term benefits  کر ه رکهےپيچ

  ے۔ئیہچا

 ہ  جو ک oil prices subsidiesدوسری چيز 

ی ہو رہ ہ آئل کی پرائس زيادں میٹرنيشنل مارکیٹان

 ںیہ نsubsidies ر  پtime ے نٹ گورمننماریہی ، هت

ا ڑ قوم کو اتنا بےمارہی ہ ه اور ايک ساتںائیٹها

 گی ںوہنا چاہ کے اس طرح سہ یں می۔اہچکا ملتا رهد

 ہ کںیہ ے کرسکتrecommend ہ کویٹم اپنی گورمننہ ہک



 آپ اپنی اکنانومی ے سامنے ک political ے اپنم ہ

 بات ے نںوہ انہ عالوے اس کے۔ کر سکتںیہکو برباد ن

 ےنڈونڈه cheaper alternatives  کو ںم لوگوہ ہککی 

، ںیہ ےوتہ  renewable energy resources  توں۔یہچا

 solar  ہ عالوے اس کہے۔  tidal energy ےجيس

energyايريا ے پاکستان ايک ايس۔ کی بات کی گئی 

م اس چيز ہ تو ہے۔تی ہوپ ره دہميشہ پر ںاہ جہے ںمی

 ں میٹ سينیہعالو ے اس کں۔یہ ے کر سکت use کو 

 کوئی ں اس میں۔ کی گئیdebates ماری جتنی ہ

practical stepsليکن ے گئے لیںیہ ن  debatesت ہ ب

  ہ کےیہ کو چاٹ گورمننے اس لیں۔یه ت ںوئیہ ہزياد

they should set an example of austerity for the 

general public by conserving energies آپ خود 

 ں پاکستان میے  اگر پورےلہ پے کر start  ٹگورمنن

 load shedding ر اور صدر ٹ تو پرائم منسہےوتی ہ

ی اس ه بںیہ انہ تاکے۔یہونی چاہی ه بںمی  ںاوس میہ

 ۔وہچيز کا احساس 

 )ے گئےيسک جبائڈ(

  ايک ہ کےئیہ کو چاٹ گورمننہ عالوےاس ک

comprehensive strategy chalk outم  ہ ہ تاکں کری

 ہ۔ شکریں۔ کر سکیcrises over come ہی

 ۔  جناب نشاط کاظمی :ی سپيکرٹپڈيم ڈمی

ت سپيکر ہ ب:جناب ايس ايم نشاط کاظمی  

 اپنی ں تو میےلہ پے سب سہ۔ت شکریہ، بہصاحب

 ,as member of the opposition  ں میانفرادی حيثيت

Prime Minister Sahib کو   on taking the vote of 

confidence today in the House, earlier in 



session, congratulationايک شاعر   ۔ گاںوہنا چاہ ک

  ہ کہےا ہ کيا خوب کےن

 ں خفا، کبيی میہی وه گزر گئی کبں میںی رجنشوہيون

 خفا

  رکاںی میه رکا ، کبہی وه پر، کبڑ موے کںتوہچا

  پتاهے مجہ خرب نے اسہ، نںی منزلیہ، وےی راستہو

 ںی میه خدا، کبہی وهگم ، کب ںاپنی اپنی انا می

 خدا

 )ے گئےيسک جبائڈ(

 treasury  آج ے جيسہ کںوہ اميد کرتا ںمی 

benchesی مثبت طرز ہت ہ بے  ممربان نه کچے سں می

 Foreign Relation   کيا اور کل  ہرہعمل کا مظا

Committeeموشن پر اور آج ہ پيش کردے کی جانب س 

 ہرہل کا مظا پر جو مثبت طرز عمamendment ر هپ

ی کيا ه بں مستقبل میہرہ طرز عمل کا مظاے، ايسکيا

 ۔ گاےجائ

 ہ جو کtopic at hand ، جو ہحمرتم سپيکر صاحب 

energy crisisاس پر ں میہے۔ ں میے بارے ک  

treasury benchesہ کںوہت شکرگزار ہ ممربان کا بے ک 

 identify   اس پرں دالئی، میہ اس پر توجے نںوہان

 current energy ماری ہ جو ہ گا کںوہکرنا چا

crisis م ہ، جو ہے energy consumeہ، وںیہ ہے کر ر 

 ہے کر رconsume  پر different sectors م تين ہ

  پرcommercial purpose  ے تو اسےلہ پے سب سں۔یہ

consumeدوسرا ں۔یہ ہے کر ر  domestic purpose پر  

confuseه اور کچں۔یہ ہے کر ر miscellaneous 

purposes ے، جيسںیہ  commercialں می  



agricultures ے جيسہے  tube wells م لوگ ہ ہے

  ے نں اس کو میں۔یہ ے ديتsubsidy  کو ںکسانو

miscellaneousں میہ عالوے اس کہے۔ کيا ہ عليحدںمی 

 particularly اور ہے جو ايوان ہ یہ گا کںوہ چاہی

Ministry of Planning and Development اس چيز کا 

 اور ہے سواالت کا تعين کرنا ه کچںمیہ ہ کےس لٹنو

 تو ںیہ ے کی بات کرتcrisis م اترجی ہ جب کيا 

  اور اس پر ں۔یہسواالت  کيا ے سامنےمارہ

discussionکيا ے ک  paradigm سب ں۔یہ ےو سکتہ  

 energy م جو ہ کيا ہ کہے ہال سوال تو یہ پےس

produceاپنی ہيا و، ک ںیہ ہے کر ر  capability کر 

 ںیہ نںم کيوہ تو ںیہ ہے کر رںیہ اور اگر نںیہ ہےر

 ے اس کںیہات ہ وجوpossible  اور کيا ںیہ ہےکر ر

 پر بات ںاہ یہے۔ convenient  کی اور کيا ے کرنہن

  ے کون سہ گا کںوہ کں می۔ کیcheap  ہےوئی ہ

convenient, beneficial and long terms modes ںیہ 

 حزب اقتدار ں میہے۔و سکتی ہ produce  انرجی ےجن س

 ے نںوہ، انہے کی  debate initiate  ے نںوہجن ےس

  energy conservation policy  ايک ںمیہ ہ کہےا ہک

 ںرپور تائيد کروه اس کی بں میے۔یہمرتب کرنی چا

 گا ں درخواست کروے وزارت اطالعات سںی میہ ه سات۔گا

ی غور ه پر بpreserve energy campaign  ايک ہ وہک

 اس کی بيداری پيدا کر ںم اپنی قوم میہ ہ تاکںکری

م ہ اور ہے کا حبران energy  ں ملک میےمارہ ہ کںسکی

 ےی اسہ ےم نہ اور ہےنا ٹ مل کر نپے اس سےن

  ہ اس ايوان یںی میہ ه ساتے اس کہے۔نا هديک

request نا هی ديکه بہا سا یڑوه تہ گا کں کرو



، اس کو ہے جو nuclear energy plant  ہک ےیہچا

 it may be an expensive form of ں۔یهی ديکهب

producing electricity in the start but on the 

longer term, it really does help. Madam 

Speaker, Thank you very much.  

 ۔ مشس طور صاحبہ۔ شکری:ی سپيکرٹپڈيم ڈمی 

 ۔انصار حسين صاحب

 short   ہ گا کںوہ چاں می:جناب انصار حسين 

term measures and long term measures  کی طرف 

 ےلہ پں کو میshort terms measures  ں۔ دالوہتوج

discussجو ہ یہ کںوہتا ہنا چاہ  کےوئہ ے کرت  

billboards اور ديگر فضول  commercial purposes 

 ان کو حتی otherwise  يا ہے lightening  ے لیےک

 ں۔ کو بچا سکیenergy م ہ ہ تاکےاالمکان کم کيا جائ

 )ے گئےيسک جبائڈ(

 ہ کںوہ جتويز پيش کرتا ں میہ کہے ہدوسری بات ی 

 اگر کسی ے۔ی کی جائهٹ دو دن چں میےفتہ

 ہ کہےتا ٹه سوال اہ یںن میہ ذےرين کٹپارليمين

نا ہ کہ یںی گا تو مےو جائہمارا ايک دن ضائع ہ

 developed nations  ہ جو کافی زيادہا ک گںوہچا

 کيا جاتا follow  کو trend ی اس ه پر بںاہ ، وںیہ

 ENERCON  ہ گا کںوہنا چاہ کہ یں تيسری بات میہے۔

 strict کی ENERCON   ے۔ کيا جائvitalize کو 

auditو اورہ smooth functioning assureہ تاکں کری 

ت ہ بے۔ا جا سک کيtackleی ه طرح ب کو اسہاس مسئل

  کو effective measures  ہے۔وتی ہساری جبلی چوری 



 adoptجبلی کی چوری کو بيی روکا ہ تاکےیہ کرنا چا 

 ے۔جا سک

 کرتا suggest  ہ یں میہ عالوےاس ک! جناب واال 

 ہ کيونکے چالئی  جائmedia campaign  ايک ہ کںوہ

  ہے۔تی ه رکہ کا درجopinion maker ی ايک هيا بڈمی

 جس ےیہ چالنی چاeffective media campaign  ہاور ی

  ت ہيننس پر بڈ حدود آرے نں والوGeo طرح 

effective media campaignےی اور اس که چالئی ت 

 Women Protection Act , fruitful  ں میےنتيج

 والی بات charity begins at home  اور ۔واہثابت 

ونی ہ شروع ے سں حکمرانوہ یںال می خیے اور ميرہے

 مشتنشی قرار ے سں کو قانوں اور حکمرانوےیہچا

 load ، ہےوتی ہ load shedding   ے۔یہ دينا چاںیہن

sharing کسی ے۔یہونی چاہ eliteےی طبقه يا کسی ب 

يشن کا سرکاری ڈ ايرکنے۔ا جائه رکہ الگ نےکو اس س

 ے لی اسہے۔وتا ہت استعمال ہ بںاور جنی دفاترمی

 importيشن پرڈ ايرکنے۔ل کيا جائروٹی کنه بےاس

billں۔ جائیےائڑه ب   

 انصار صاحب، اگر آپ جلدی :يکری سپٹپڈم ڈمی

  وگیہربانی ہ تو مں  کری wind upےس

 خمتصر ں میsurely ! يمڈ می:جناب انصار حسين

  اگر ں۔یہ long term policies  ه کچں۔وہکرتا 

consensus develop  ےيم بنانڈ ڑےر به پ توںوہ 

رمل ه تں۔يم بنائیڈ ٹےوه چه کچotherwise  ں۔چائی

 oil  صرف ہ نے اس س۔وہ کم ه بوجہ تاکںس بنائیٹپالن

import bills  ہ بلکے۔ گںوہکم  pollutionی ه ب 

reduce ۔و گی ہ  IPI and TAPے جو منصوبے جيس 



 نيوکليئر انرجی ۔ ے، ان پر کام کو تيز کيا جائںیہ

 ہ کے جيسےکيا جائ exploit س کو ٹجيک پراےک

 صرف نيوکليئر ہ نںمیہ ۔ بتايا ےائی نه بےمير

 استعمال کرنا ے لیے کےم مب بنانٹانرجی کو ای

ی استعمال ه بے لیے پر امن مقاصد کہ بلکےیہچا

 wind energy  ںم سپيکر، کراچی میڈ  میے۔یہکرنا چا

and tidal energy کو exploitے۔یہ کرنا چا  

م ہ ہ گا کںوہنا چاہاور کم سپيکر، ايک بات ڈمی 

 policiesليکن ايسی ے گں بنا لیہت زيادہ تو ب  

policiesہے۔وتی ہی بات ڑت بہ پر عمل درآمد کرنا ب 

 Hosbin  ہ جو کreinventing governments  ے نںمی

and Gabler۔یهی تڑه، پہےوئی ہی ه کی لک 

  معزز انصاری صاحب، اب :ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ں۔یهتشريف رک

 ختم ں میڈ پانچ سيکنں  می:ناب انصار حسينج 

 ں میں کو لوگو Community ownership   ں۔وہکرتا 

 ی پاليسی کو هم کسی بہ ہ تاکےاجاگر کيا جائ

effectively adoptہ۔ شکریں۔کر سکی 

 ۔ حمسن سعيد صاحبہ۔ شکری:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ے جيس ۔، جناب سپيکرہشکری: جناب حمسن سعيد 

الی ڈات پر روشنی ہت ساری وجوہ بےان ن معزز ممربہک

 جو جبلی کی سب ںاہ ےمارہ ہ کںوہتا ه مسجں تو میہے۔

 اور ہے ill planning  ہ ،وںیہات ہی وجوڑ بےس

 1999  ہے۔ داری کا ثبوت ہ  کی غير ذمٹ گورمننہگزشت

زار ہ پاس تقريبا ايک ے پاکستان کں اوائل میےک

ی ہ رہ چاٹنم گورمنہی اور هو ت جبلی فالتٹميگاوا



ليکن آج ں۔ کر سکیٹيا کو ايکسپورڈ انےم اسہ ہ کیهت

 ے سہ کی وجےونہ ہ بعد جبلی کی پيداوار نےنو سال ک

 ہے۔ جبلی کی شديد کمی ٹزار ميگاواہ پانچ ںمیہآج 

 ہے ںیہ پاس تعداد کار نےمارہ ہ کہے ںیہايسی بات ن

 ےی اپنه  بم اس وقتہ ۔ ے سکتںیہم جبلی بنا نہ ہک

 جبلی پيدا کر megawatts 645  ےذرائع س ہموجود

 معزز ے اپنں می۔ ہے ہ جن کی تفصيل یں۔یہ ےسکت

 پاس ےمارہ جو ہ گا کںوہرين کو بتانا چاٹپارليمن

زار ہ ہ تقريبا گيارہ، وہےپيداوار کی کل صالحيت 

 ٹم  تقريبا پنتاليس سو ميگاواہ ہ جب کہے ٹميگاوا

 ہے اس طرح  اور جن کی تفصيلںیہ ہےجبلی پيدا کر ر

 ہ، ان کی صالحيت تقريبا  چںیہ ں جو جنی کمپنياہک

 صرف اور ہ وہ جب کہے۔ ٹ ميگاواہزار ايک سو پندرہ

ا ڈ واپہ جب کں۔یہی ہ جبلی کر رٹزار ميگاواہصرف دو 

تاليس سو ڑ اے ان سہ،  وںیہس ٹرمل پالنه جو تےک

 صرف ے ان سہ وہ جب کںیہ ے  بنا سکتٹتيس ميگاوا

 ہل بات ی دراصں۔یہی ہ جبلی بنا رٹواپچيس سو ميگا

 ارب ١٢٠ ے کpower companies جنی ے حکومت نہ کہے

 ےله پچں آئل کی قيمتیہ  چونکں۔یہ ے ادا کرنےروپ

  ان کی ے  اس سں۔یهی تہ رڑه بے سہ عرصہکچ

marginal costاس ہےو جاتا ہ ہ اضافہت زيادہ بں می 

 ہالو عے اس کں۔یہی ہر ر کںیہ جبلی پيدا نہ وےلی

ی ه بہ، وہےی الگت  جو جبلی کی پيداوار ںاہ ےمارہ

  ے نئے نئں خمتلف ممالک میے دنيا کہے۔ ہت زيادہب

trendsا ہ کوئی سولر انرجی کی طرف جا رں۔یہ ہے  آ ر

  اور کوئی ہےا ہ کی طرف جا رwind power ، کوئی ہے

bio metric fuelجو ےرماہ ہ جب کہےا ہ کی طرف جا ر 



 Furnace  ہ، وہےی ہجبلی پيدا کی جا ر ہ زيادےسب س

oilے دنيا کا سب سہ جو کہےی ہ کی جا رے سہ کی وج 

 اندر تقريبا پچاس ے چائنا کہے۔ ہنگا ترين طريقہم

 ہ امريک۔ ہےی ہ پيدا کی جا رے سہفيصد جبلی کوئل

 ہ جب کہےی ہو رہ حاصل ے سے سرت فيصد کوئلںمی

  ڑے بے تيسرےدنيا ک ے کے پاس کوئلےمارہ

reserves  ن ٹ تقريبا ايک سو پچاسی ارب ہ جو کںیہ

الر بنتی ڈ جن کی الگت تقريبا پچيس بلين ںیہذخائر 

 اليا جا ںیہ نں استعمال میںیہ انے ايک طرح سہے۔

 ے۔ا جائهی ديکه بے اسہ گا کںوہ کہ یں میہے۔ا ہر

 جبلی کو بالکل ہ کںیہ ے کر سکتہم یہدوسری بات 

 ہ فائدے ذخائر سےر که اور تے کيا جائہنضائع 

 اور فالتو ے جبلی کی چوری کو روکا جائے۔ايا جائٹها

 بل ہا کہ کےائی نه بے ميرہ کے جيسںیہمقاصد 

 غير ے اس طرح کںیہ ےيشن چلتڈ، ايرکنںیہز نڈبور

نا ہ کہ یں میے۔ اجتبات کيا جائےضروری استعمال س

 ۔۔۔ گاںوہچا

 I would  حمسن سعيد صاحب، :ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

appreciate, if you wind up your speech.   

ا ہ رہ بتانا چاہ صرف یں می:جناب حمسن سعيد 

ماری اکنامکس پر کيا اثرات ہ ے سہ اس کی وجہ کںوہ

 GDP مارا ہ جو ہ گا کںوہنا چاہ کہ یں میں۔یہ ڑےپ

 کم ہی اور اب یه نو فيصد تں می05-2004  ہا ، یهت

  کی ترقی ےی شعب اور زرعہےو گئی ہ % 5.8 و کر ہ

 ےو  گئی  اور جو سب سہ %1.5 و کر ہ کم ےس6.5%

 اور ہےا ڑ پر پmanufacturing sector  اثر ہزياد

 ان متام ہے۔و گئی ہ %5.4 و کر ہ کم ے س%15.5  ہی



رنيشنل رينکنگ ايجنسی ٹ جو انے سہ کی وجںچيزو

-b  ے سb-1  پاکستان کی رينکنگ ے ، اس نہےی ڈامو

 ںمیہ ہے۔ ہ فکریہ ملحے لیےم سب کہ تو ہے کر دی 2

 ہ جو کےئیہ پيش کرنا چا پر کوئی ايسی جتاويزںاہی

 ہ۔ شکریں۔وہيکل ٹپريک

 ۔ ممتاز صاحبے مصطفہ۔ شکری:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

ماری ہ ٹيم بطور گورمننڈ می: ممتازےشيخ مصطف 

 multi pronged  ہ ، وےیہونی چاہ approach جو 

 energy source  ی ہک  صرف ايںمیہ ہ کےیہونی چاہ

 ے کےر عالقہ ہ کيونکےیہ کرنا چاںیہ نfocus پر 

 کراچی ے جيس۔وتیہ ںیہ نfeasible ی چيز ہ ايک ےلی

 ليکن پنجاب ںیہ ے کر سکتwind power use   آپ ںمی

 energy  ہے۔ ںیہ نfeasible  ں میNWFP اور 

security, futureت ہ کا ايک ب concern اور ہے  as 

a long term plan of the government ںمیہ  energy 

securityہ کيونکےیہت فوکس کرنا چاہ پر ب  in the 

future, the cost of energy, will effect the 

productionماری اکانومی پر ہ ے سہ اور اس کی وج

 ,as alternative sources ں می۔ گاڑےکافی فرق پ

nuclear energy powerپاکستان ہيونک کں پر بات کرو 

 سکيل پر ہ زيادے اتنں نوکلير پاور پاکستان میںمی

 though, it is an  ہے۔ی ہو رہ ںیہاستعمال ن

expensive process at the start but it is very 

feasible thing for the long term.ہ   حمرتم ، 

 clean  ہ وہ کہےی ه بہنوکليئر پاور کا ايک فائد

and environmentally friendly energy produce 

 hazardous  پر environment  ے اور اس کہےکرتی 



effect ں پاکستان میے۔وتہ ںیہ already nuclear 

energy کی example   ہ کہے  CANOPں کراچی می  

energy produceاور ہےا ہ کر ر as a whole country 

like France, UK and Germany are using power on 

large scale. Thank you, Madam. 

Madam Deputy Speaker: Sama  Paras 

Abbasi Sahiba. Bismilah-ir-Rehman-ir-Raheem.  

Honourable Madam Deputy Speaker and respected 

Youth Parliamentarians, in my point of view, 

the few possible solutions to cope with the 

energy crisis are; 

1. We should make most of our natural 

resources. I would like to point out 

that Cether, Sindh which is considered 

as one of the biggest one coal reservoir 

and similarly Thurparker is rich in coal 

and gas reservoirs so immediate steps 

must be taken for the extraction and 

consumptions of these reservoirs to 

produce electricity.  

2. In stead of fighting over the 

controversial Kala Bagh Dam the 

government should made smaller dams in 

the far and wide of our country. These 

smaller dams would greatly contribute in 

overcoming the energy crisis.  

3. Pakistan is located near the equator. 

So, we have sunlight throughout the 

year. We should utilize the solar 

energy. I would like to quote an example 



that recently students of Pakistan made 

a solar power car but due to the lack of 

funds, they couldn’t introduce it into 

the market. So, I think funding should 

be provided for such projects.  

4. Bio gas can also be used as alternative 

to produce electricity. 

5. Alhamdolillah, we have a very large 

costal area which is ideal for the 

installation of wind mills. Last 

question, not the least, I think that 

from power stations to the consumers, a 

lot of electricity is wasted due to the 

devastating conditions and lack of 

maintenance of the transmission lines. I 

think this wastage should be avoided 

since we cannot afford such wastage. I 

hope that the government would consider 

these recommendations. Thanks a lot, so 

nice of you.    

Madam Deputy Speaker: Mr. Sharjeel 

Soomro. 

يم ڈ میہ شکری: شرجيل سومروہجناب راج

 energy crisis   کو  parliamentarian ں می۔سپيکر

 solutions and  ه کچے لیے کےکو ختم کرن

suggestionsر هم تہ ہ گا کںوہ دينا چا coalے س  

energy produceبعد ايشيا ے چائنا کہ جو کں کری 

ت ہ بے لیےمارہ تو ہے reserve ا ڑ بےکا سب س

 Thur  کو estimated  ہے۔وسکتا ہ مند ثابت ےفائد



coal reserves 850   تقريباہ، وںیہ trillion 

cubic feet 400  ہ جو کںیہ billion oil barrels 

 oil  ےم اگر سعودی اور ايران کہ يا ںیہ برابر ےک

barrelsم ہ اگر ں۔یہ برابر ے تو ان کں مال لی 

energy produceے لیے کے کرن  Thur coal 

reservesم ہ تو ں الئیںی استعمال میه کا دو فيصد ب

 چاليس ہآئند  جبلی megawatts 20000  ںپاکستان می

 ں دنيا میں۔یہ ے پيدا کر سکتے لیےسال تک ک

  چائنا ے سہ کی وج shortage روليم مصنوعات کی ٹپ

 آج ے لیے کےرول بنانٹ کو پcoal reserves  ےاپن

 ےی اگر اپنهم بہ تو ہے۔ا ہ ال رںکل استعمال می

 ےسائل کو بروئ قدرتی وےوسی ممالک کی طرح اپنڑپ

 اور ے پر کام کيا جائ Thur coal   اور ںالئیکار 

 ے کيا جائstart  ےر سه کو پٹی بندر پراجيکٹکی

و سکتا ہ ختم ہ کںوہتا ه مسجں میenergy crisis تو

 ہ۔ شکریہے۔

 ۔ لغاریہ جناب عبدالل:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

Mr. Abdullah Khan Leghari: Thank you 

Madam Speaker. The motion that has been 

presented today about the energy crisis, I 

would like to share little more facts regarding 

the government that was in place previously and 

the government that is place in now. During the 

Musharraf era actually, the plan was to extend 

the vision 2020 for Pakistan and in which it 

was decided that till the time, 2020, almost 

every area in Pakistan whether it be the urban 

areas, whether it be the rural areas will be 



bestowed upon the opportunity and will be 

provided with the electrical resources in 

place. According to Salman Shah Sahib the 

former Finance Advisor to the PM, he was 

extremely sure that the demand and supply 

conditions that were present in the country at 

that time, they would be able to actually cater 

for this problem before hand and they will 

manage the resources in a more conservative 

manner and they will be able to extend this 

vision 2020 program for the WAPDA in the coming 

times. But the positions actually turned up 

extremely horrible and they are defend it and 

they were actually accepting after a long time 

that the demand and supply conditions were 

extremely harsh and demand increased far mostly 

to a great extent and the supply was not 

extended to such extent. I would like to just 

point out for your notice another fact that Mr. 

Musharraf also expressed in his last, of course 

speech in which he actually resigned to the 

nation that in his era it was around 14000 

megawatt about electricity being produced and 

it was reduced by the current government to 

11000 megawatt. Regarding that I would like a 

clarification on the government side as well as 

from the Minister of the Finance and Planning 

Commission to please look forward for that. 

Chashma Power Plant has also been closed down 

recently in which we have lost 500 megawatt of 



electricity. Another project that I would like 

to just highlight upon is that, another project 

was to be launched in Punjab which has to 

produced 340 megawatt of electricity initially 

in this area to cover up the deficiency and 160 

megawatt late in December 2008. This project 

has now been actually delayed and the price of 

this project has been increased for mostly by 

millions of dollars. I would also like to 

highlight upon a little of the facts that were 

presented by the government side today. They 

have talked about the Iran Gas Pipeline Project 

as well. We have to also look about the 

practicality of that project that till now, we 

are not disagreeing on the fact, that is a 

great project that should be in place but the 

fact of the matter is that the Iran Gas 

Pipeline Project is in pipeline already from a 

long time… 

Madam Deputy Speaker: Honourable 

Abdullah Sahib, if you can quickly wind up.  

Mr. Abdullah Khan Leghari: I would also 

like to wind up but please provide me few 

minutes.  

Madam Speaker, Iran Gas Pipeline project; 

the practicality has to be seen in place that 

it has not been decided as yet. So we have to 

go back and we have to look for alternative 

measures. I would like to extend the point that 

was made by Nashat Kazmi over here in my party 



about the conservation media campaign; that 

should be launched and our nation should be 

aware of the fact that we need to conserve 

energy for more actually catering this problem. 

Plus, I would like to also add something to it 

that the revenues by the WAPDA right now are 

insufficient to actually cater for the need of 

electricity crisis and so that we also need to 

look upon that fact as well and the running 

river projects also need to be looked upon. 

Thank you very much. 

Madam Deputy Speaker: Mr. Asad Janjua. 

  ۔  جناب واال:ہ جناب اسد اصغر جنجوع

energy crisis کافی ہے۔وئی ہ پر کافی بات  

advicesکافی ں دی گئی ، solutionsے۔ گئےی دئهب 

، ہے کرنا ے حاصل کيسےم نہ کو solutions اب ان 

 ہ کے جيسے۔و جائہ discussion  هی کچهاب اس پر ب

 ںی پاکستان مہ کہےوا ہا ه لکdata پاس ےر ميرهاد

 ہے۔ جبلی کی کمی to 5 thousand megawatt 4 اس وقت 

 ے۔ کر سکتںیہ نcover م فوری طور پر تو ہاتنی جبلی 

 ہے جانا ں میlong term planning  اب ںمیہ ےاس لی

م ہ اگر ں اس میں۔ کر سکیcover  ےم اسہ ہتاک

 چل  hydel power projects  ں پاکستان میہ کںیهديک

 ه اور کچںیہ ہےس چل رٹر پالنرمل پاوه، تںیہ ہےر

رمل پاور هم تہ اب اگر ں۔یہ ہےی چل رهنيوکلير ب

 ، ٹہ کوئں تو اس وقت پاکستان میںس کی بات کریٹپالن

 ں ادو اور جام شورو میٹفيصل آباد، گدو، کو

 فيصل ہ کںوہ مثال ديتا ں میں اس میں۔یہس ٹپاورپالن



ربائن ٹ تين ں، اس میہے ٹآباد کا جو پاور پالن

 ، ہےربائن ٹا ڑ بے جو سب سں ان میں۔یہ ےوئہ ےلگ

ا ہ رںیہ چل نے سہ کی وجunavailability  گيس کی ہو

 تو ں جائیے پر لsolid base م اس کو ہ اب اگر ہے۔

 ايک سستا فيول ے لیے کےربائن چالنٹ پاس ےمارہ

  پر کافی energy crisis  ںمیہ گا اور ےمل

solutionں میںوم سب عالقہ اگر ۔ گاے مل  solid 

base کو  useہ عالوے اس کں۔ کری  Solar Energyے ک 

 ے لگانہ یہ کہے پائی جاتی ے کافی رائںمی ےبار

ی سی مثال ٹوه ايک چں میہے۔ expensive  کافی ںمی

يوب ٹليس  اور چواهے اگر بائيس پنکہ گا کںدو

  کا solar cell ے لیےو تو اس کہس چالنی ٹالئ

panel ہے پر لگ سکتا ے روپ 50,000  ہ، یہے چلتا 

  ہے  efficiency 50 to 60 years اور اس کی 

without any engineered maintenance. 

 )ے گئےيسک جبائڈ(

م نيوکلير انرجی کی بات ہ اگر ہ عالوےاس ک

 ٹ کا يونے اگر دس روپlet me clear this  تو ںکری

 ہ تيرے سہ تو بارہےوتا ہ حاصل ےل پاور سڈائیہ

 ہ جو کہےوتا ہ حاصل ے سٹ کا نيوکليئر يونےروپ

 energy  سستی    ے  سب سsecond پاس ےمارہ

resources يو اين او کی ہ عالوے اس کہے۔ پائی جاتی 

   naturally ںپاکستان میUranium  مطابق ے کٹرپور

 م ہ اگر ہے پايا جاتا ہ زيادےس سب ںدنيا  می

land to fuel ratioںيموڈ ڑے بہو عالے اس کں۔یه ديک 

 ٹےوهم چہ اگر ہے۔ پائی جاتی controversy پر کافی 

 ہے ٹی يو اين او کی رپوره بہ تو یںيم کی طرف آئیڈ



دنيا کی سب  ں  پاکستان میland to dam ratio  ہک

 ے مير  جيساںیہ دريا ٹےوه چے تو جنتہے۔ ہ زيادےس

 پر ں درياوٹےوهم چہ ہ بات کی کےائی مری صاحب نهب

م کافی انرجی ہ تو ں جبلی پيدا کریں میںالقو عٹےوهچ

  ے سب سہ عالوے اس کں۔یہ ے کو حل کر سکتے مسئلےک

main problem maintenance ے جنتں پاکستان میہے۔ کا 

، ںیہ ہےو رہيشن بند ٹيشن يا جنريشن اسٹپاور اس

  ں۔یہ ہےو رہ بند ے سہ کی وجlosses  پاور ہو

Power lossesے سب سں می  main factor, power 

factor ے ک1  ے س9.  جس کی ويليو اگر ہےوتا ہ 

 near 90% energy  تو آپ کو ےی جائهدرميان رک

 جو ںیہ ےوتہ losses %10  اور  ہےملتی 

eventually  تو اگر کوئی ايسا ۔ ںیہی ہ ےونہ 

 9.  ںيشٹی پاور اسه جو بہ کےقانون بنا ديا جائ

  تو اس کو ہےا ہ ره اپنا رکpower factor  کم ےس

charges or penaltyے۔ عائد کی جائ 

Madam Deputy Speaker: Honourable Janjua 

Sahib, We would like you to wind up you speech. 

 اگر ہ عالوے اس ک:ہ جناب اسد اصغر جنجوع

 ں استعمال کریںتان می اجنينئر کو پاکسےم اپنہ

 electrical ال ر سہ200  ںور میہ ال UET  ہ ک ےجيس

Engineers pass out اس طرح ں۔یےہوتہ  NUSTں۔ می 

 or 200  تو ں کی بات کریNED, Karachi اسی طرح 

300 engineers ںیہ ہےو رہ پيدا ےی سٹر يونيورسہ 

 بات ے ممالک سےر کہ باںمیہ ہےتو کيا ضرورت 

    ںاہم یہی اجنينئرکو ہم انہ اگر۔کیےکرن

consumeنرجی کی اس ا پےمارہ تو ںکری maintenance 



وگی ہی ه بmaintenance يشن کی ٹوگی، پاور اسہی هب

 پاور ےت آسانی سہم بہوگی اور ہ بيی ٹ، پاور جنری

 ہ۔ شکریں۔یہ ےی کر سکتهرانسمشن بٹ

 )ے گئےيسک جبائڈ(

    ۔ احصام رمحانی صاحب:ی سپيکرٹپڈيم ڈمی

 issue  تو اس ےلہ پ:جناب حممد احصام رمحانی

 urgent need of energy  ايک ہ کے جائاه پر ديک

 صرف ےم نہ ہ کہے ہ کا مطلب یUrgent  ہے۔کی ضرورت 

 long termہ بلک ںیہ نں میے بارے ک short term 

، ں میے بارے تو اس کہےسوچنا ی ه بں میے بارےک

  ہ گا کں کروcongratulate  کو ٹ گورمننےلہ پںمی

 ےگائی کنہ اتنی م duty measure  جو ے نٹگورمنن

 different solar or ، ںیہ ے گئےا دئہٹباوجود 

alternative energy solutions پر تو  that was a 

very big step and  اگر کسی کو  alternative 

energy solutions کوئی ں تو اس میہے پر کام کرنا 

 So, I am thankful to the  ہے۔ ںیہی نٹيوڈ

government.  

 )ےئ گےئيسک جباڈ(

 energy  ے اپنےلہ پےم نہر هجناب واال، پ

crisis کو  identify صرف ہ وہے۔ کرنا  energy 

crisisبزنس کا ايک لوکل چينل ےلهپچ ں میہے۔ ںیہ ن 

 زراعت ں لوکل چينل میےا تو اس بزنس کها تہ رهديک

 ں ، میں اس می۔اها تہ پروگرام آ رں میے بارےک

 ڑه ايک ان پے۔ئ کidentify  کسان ے تين قسم کےن

 کسان ہا کسان اور تيسرا وها لکڑهکسان، دوسرا پ

ی بات کر ہ ايک ں اور تينوںیہ ےتہيرا کڈ آپ وےجس



 پاس ےمارہ ہ کهے تہے بات کر رہ یہ و۔ هے تہےر

 تو ے چال سکتںیہيوب ويل نٹم لوگ ہ، ہے ںیہجبلی ن

 تو ں۔ کریہ نexpect ی فصل ه اچہ اس دفعےم سہآپ 

 جبلی ںمیہ صرف ہ نے سہ کی وجenergy crisis  ےمارہ

 food، ں میےانه کےمارہ مگر ہےی ہ مل رںیہن

inflationا ڑت بہ پر بeffect تو جناب ہے۔ آ سکتا  

  ےم لوگ اس کہ اب ہے۔ severe ت ہ،   پرابلم ب

solutionقابل ے ايک تو ميرں۔یہ ے کی بات کرت 

چاس  پہ؟ یہے ديا solution زبردست ا ڑ بےدوست ن

 کی ٹائی کلوواڑہ تقريبّا خالی اں میےزار روپہ

  جو ۔ جناب واالں۔ی دیہ ڑوه تو چهے، آپ پنکںبتائی

، ہے پينل کی الگت ے ک  minimum solar costےسب س

 ںیہوتی ہ کی ه الکهی پانچ چہ ںرياٹ صرف بیںاس می

 ے تو ميرں۔یہوتی ہ  maintenance freeجو بيس سال 

وتا ہ ٹ کا جو پالنٹلووانچ ک پاےائی سڑہ اےخيال س

 ہ آپ کو تقريبا سرت ہ وmaximum  ٹ، پانچ کلوواہے

 ا سا ڑوه آپ اپنی فگرز کا تہے۔تا ڑ پں میهالک

correctتو ہے کا ےزار روپہ پچاس ہ اگر یں۔ کر لی  

on behalf of the opposition leader, م لوگ آپ ہ

 اور ان ںیہ تيار ے لیے کے خريدنٹ چار پالنےس

 تو آپ ے۔ گں تقسيم کر دیں میںس کو گاوٹالنار پچ

 ں۔ دیے منگوا کر دهے مجہی

 )ے گئےيسک جبائڈ(

 ں۔یہ ہے کی کر رsolutions م لوگ ہدوسری بات 

  ہ ی۔ گیں تين قسم کی آئی solution  پاس ےمارہ

hydro, solar and thermal. Thermalکيا ے بارے ک 

 ں قيمتی اگرں۔ا دیڑه تو بprices  ے اب آپ نہ کہے



 ںیہ کا کوئی جواز نےنہ پاس کے تو آپ کںا دیڑهب

  ں۔ کریcoal produce  آپ ہ کيونکہے۔ ںیہ جبلی نہ کہے

 کم ٹرمل پاور پالنه پاس تےمارہ ہ کہےاس کا مطلب 

 100  جو ے سے لگانThermal Power Plan ايک ں۔یہ

megawattآتا ہ کا خرچے، پانچ ارب روپے جبلی بنائ 

، حکومت ہے ہ کا جو خرچے  ارب روپنچ پاہ اب ی۔ ہے

 زمين private investors ايک تو ہ کےیہکو چا

provideہ کہے کہ کو خاص طور پر یں اور بنکوے کر 

 اور اس کی ہے کرنا promote  ہ زيادے سہاس کو زياد

 %60ی تقريبا ه جو ابfinancial assistances جو 

 کی سولرم ہ دوسری بات ے۔ کر دی جائ%80  ہ، وہے

ی کافی ه اندر بے پاکستان کں سولر میں۔یہ ےکرت

 کرنا appreciate کو ںم لوگوہ ے جسہےوا ہکام 

 ے ايک کام جو آپ کو  واضح طور پر نظر آئے۔یہچا

 ی کمپنی ڑت بہماری ايک بہ ہے۔ PSO  ہگا، و

Pakistan’s State Oilے اگر آپ ان ک  Petrol 

Pumpsايک ے نںوہ تو انں پر جائی  growing green 

 ے کGrowing green  ۔یه شروع کی تcampaign کی ايک 

campaignں میںروم پمپوٹ کافی پے نںوہ انں می  

solar panelsاگر آپ ں۔یہ ے لگائ  PSOے ک  Petrol 

Pumpsے ايسه کچ۔ ے گں جائی  out let station ںیہ 

 and they are  ںیہ پر growing green  ہجو ک

producing solar electricity which is very 

effective and I ask the government to 

coordinate with PSO’ officials کس طرح کر ہ وہ ک 

 cost ترہا اور به کو ايک اچںم لوگوہ ہ تاکںیہ ہےر



structure کو ں لوگوںم لوگ دوسروہ اور ےمل سک 

  ں۔ کر سکیadvise ی هب

 ٹ پورں۔یہ ےت قاسم کی کرٹم پورہدوسری بات  

  کسی to the best of my knowledge ںقاسم می

energy alternative solution provider کو contact 

 street lights ے نںوہ انں میٹا اس پراجيکهکيا ت

 ٹی ايک گورمننه بہا تو وهکو سولر پر النا ت

 ہے initiativesا ڑت بہ بےآرگنائزيشن کی طرف س

  ے۔یہ کرنا چاappreciate  کو ںم لوگوہ ےجس

 غازی ںمیروڈائیہ اب ہے۔ کی hydro تيسری بات 

 running river projects سب ہ ، یٹا پراجيکهروتهب

م ہ مگر ايک چيز جو ںیہ appreciable    ے سارہی

 صرف ہ نہ کہے ہ یہ، وںیہ ےولته بںرو میڈائیہلوگ 

 unnatural  ہ مگر یہے بن سکتا ے نيچرل پانی سہی

 ہ، وںیہربائن جو ٹرو ڈائیہآپ ہے۔تا ن سکی به بےس

sewerage waterاب کراچی کی ں۔یہ ےی لگا سکته پر ب 

ی ه ابں میہ گا کيونکں بات کروprecise ےاس لی

 ہ کہےا ه ديکے نں اور میںوہا ہی آ رہ ےکراچی س

 ہے۔ قابل تعريف ہ پر، و infrastructure  ہجتنا خرچ

 Infrastructure totallyآج ہ کہےيا  ده بدل کر رک 

 آ ںکراچی می اورںوہا ہ آ رں اسالم آباد میںجب می

 پرابلم ہ کا زيادinfrastructure هے تو مجںوہا ہر

  تو ۔اه نظر آتا تgape  ےلہ جو پہےا ہو رہ ںیہن

infrastructure جب بنايا گيا تو آپ جب  sewerage 

and water   اس هے تہےال رڈ کی نئی پائپ الئن ، 

 لگا ٹرو پالنڈائیہ ايک ہ کےیہکو چا آپ  اندرےک

س  ان کو ٹ الئٹریٹ کم از کم آپ اپنی سے جس سےليت



 so, this is  جی، ہے  صحيح ے۔ کرتturn on آپ 

still doable.پر آپ اپنا ںاہ جںاہ ج  

infrastructure improveميری ںیہ ہے کر ر ، 

Planning and Development Ministryگزارش ے س 

 ںن میہ ذےی اپنه پر اس بات کو بںاہ وہوگی کہ

 Hydro electricity can be created  ں۔یهرک

through sewerage waterی ه بہ وہ کيونک run  کر   

س کو ٹ الئٹریٹر کی سہ اگر آپ شے اس س۔ ہےا ہر

ی بات ڑت بہ بں خيال میے تو ميرے گںپورا کر لی

 ۔وگیہ

 ايک  ں نوکليئر میہے۔ی بات نوکليئر کی هچوت

issueه کچں اس میہ کہے آتا ہ شايد ی  politics 

 ں می .I will not go into the detail مگر ہے۔ی هب

 ے۔ی ٴذرا فوکس کيا جائه بں اس میہ گا کںوہچا

 کرنا conclude   ں جس پر میہےايک آخری بات 

 بدقسمتی ہ زيادےا سہ ملک کی انتےمارہ ، ںوہتا ہچا

 we are one of the five largest coal  ہ کہے

reserve country in the world and perhaps we on 

the third تک ںاہ  ج  statistics اب ہے۔ کا تعلق  

 ه کچ۔وگاہ ںیہ تو خراب نہ سارا کا سارا کوئلںاس می

 پچاس کی ےماری اس سہ اگر ۔ گاےی نکلهيرا بہتو 

م اپنی اکانومی  ہ ے، اس سہے کر جاتی meet انرجی 

 ں کيوہ وہ کہے ہ اب یں۔یہ ے نکال سکتےان س حبرکو

 ہےا ہ کيا جا رںیہ نے اس لیہ وہے۔ا ہ کيا جا رںیہن

 جو ہےا ہ کيا جا رٹ امپورہ جتنا کوئلںاہ ےمارہ ہک

ت ساری ہ بں، اس میہے ں میbillion of dollars  ہک

 bureaucrats  ےت سارہ ، بہے involved سياست 



involved ےت سارہ، بںیہ  technocrats involved 

 کو ںم لوگوہ ں۔یہسياست دان ملوث  ےت سارہ، بںیہ

 مفادی سياست ختم ہ ی۔ گیڑے سياست ختم کرنا پہی

 ذخائر کو ے کہ کوئلےپنم لوگ اہ ہ گی تاکڑےکرنا پ

 boost  کو industry م لوگ اپنی ہ ے اس سںا سکیڑهب

 crises  اکنامکس ہ عالوےری کٹسڈ اور انے گںکر سکی

ی ه بے اور باقی معامالت سے گںر آئیہی باه بےس

 ہ۔ت شکریہت بہ بے۔ گںر آئیہبا

 ۔ مشس طور صاحبہ۔ت شکریہ ب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

Mr. Shamas-ur-Rehman Toor: Thank you 

Madam Speaker for giving me the opportunity to 

speak. I would like to draw the attention of 

the House towards this very important issue 

regarding energy. We have been talking about 

the green energy these days and one of the 

important issue is to be considered is solid 

waste management and than producing green 

energy, electricity and other forms of energy 

from this solid waste. Sanitation industry in 

Pakistan, we know how clean our country is? And 

it’s a big problem that how we can actually 

collect the waste from different places, dump 

it at a place and manage the solid waste which 

is produced by household, by industry and by 

other stakeholders. Now the issue is that how 

we can manage the sold waste? There are few 

methodologies; one is recycling, e.g. if we 

have a lot of paper, how we can recycle the 

paper to re-use it. Second, how we can use the 



solid waste which is produced by household and 

industry for the agriculture purposes. The 

other aspect is, we can simply take this solid 

waste and fill it in the land so, that we can 

get rid of it. But the other is that we can 

actually use this solid waste to produce 

energy. Now, this last aspect is actually being 

used by a number of countries. I know that 

there are number of plants working in 

Singapore, in Australia which used solid waste. 

In Singapore, there is a culture of food 

courts. So they collect a lot of solid waste 

from all food courts from all over the country. 

They dump it at one place. They have a plant in 

which they process solid waste and through this 

they actually produced a lot of energy which is 

you know, sufficient for a big locality and big 

neighborhood, why can’t we do it. For this 

purpose, in a number of countries they have 

introduced public private partnerships. So, 

they invite investors, they encourage them to 

give a proposal and establish a plant for solid 

waste management as well as certain procedures 

and mechanisms to produce energy from this 

solid waste. Now, what they do? They help you 

to collect waste from different localities and 

neighborhood. So, this problem is solved. They 

produced energy from this. So you are actually 

having dual benefit from simply collecting the 

solid waste from localities and producing 



energy from that solid waste. I would like to 

propose that the government of Pakistan can 

probably call upon a conference on energy 

crisis which is prevailing in the country over 

last few years and this conference can actually 

have two different aspects. One the proposals 

can be called upon to propose long term and 

short term solutions on energy while we are 

talking about those solutions but I supposed 

there are technocrats who can talk better on 

those issues. So those technically sound people 

should be invited from all over the world to 

speak upon what could be the long term as well 

as short term solutions to overcome those 

energy crises. Second, I think I talked about 

the public private partnership. So, I suppose 

that an investor conference can also be called 

upon and the proposals could be invited for 

those people who are interested to invest in 

those solid waste management plants and 

probably those solar panels and other forms of 

producing energy as well. I would like to urge 

the government to think upon this idea and take 

this forward.  

(Desk thumping) 

Madam Deputy Speaker: I would like the 

Minister for Finance, Planning Affairs and 

Economics to conclude this motion. 

Minister for Finance: It was a very 

good discussion and we came up with lot of 



solutions. I think, we agree on most of the 

things, we have discussed.   

ی  تو ه بات کی تinflation ےر نڈ اپوزيشن لی

  ہ کںوہتی ہ کرنا چاdiscuss  صرف ايک چيز ںمی

inflation اس وقت ايک  global phenomena وری  پہے۔

 credit  ہ کيونکہے پر inflation rise  ںدنيا می

crisis ہے۔  Dollar crisis ہے ، energy crisis ہے۔ 

 ہ عالوے اس کں۔یہ m inter-related ں ساری چيزیہی

  ںمیہ پر ںاہی یه جتنی بہ گی کںوہنا چاہ کہ یںمی

suggestions م ہ، ان کو ںیہ further polish and 

refineے اسہ کںوہ جتويز پيش کرتی ے لیے کے کرن 

 ے۔ کيا جائrefer ی کو ٹنگ کمیڈينٹس

 )ے گئےيسک جبائڈ(

Madam Deputy Speaker: Honorable 

members, we are honoured that Mr. Javed Jabbar 

has graciously accepted our request to speak to 

us all here at the youth parliament now 

suspending the rules I would like to invite Mr. 

Javed Jabbar former Senator and Federal 

Minister for Information and Media Development 

to share his view with us. 

Mr. Javid Jabbar: Bismilah-ir-Rahman-ir-

Haheem, Madam Speaker, I am honored by your 

very gracious suspension of the rules. I am 

glad  that you have not suspended the 

Constitution of Pakistan but which is done… 

(Desk thumping) 



Which we are quite accustomed to 

suspending the Constitution but you have been 

very kind in affording me the honour and 

privilege and pleasure of being with you and I 

greatly appreciate the presence of my dear 

distinguished colleague from the parliament of 

1985, Mr. Wazir Jogezai who served with great 

distinction as Deputy Speaker of the National 

Assembly when I was serving in the Senate from 

1985 to 1991. I thank PILDAT and Ms. Asia Riaz 

in particular for arresting me in the lobby of 

this hotel and obliging me to be part of the 

proceedings of the Youth Parliament. I had 

heard that it was in session but this is first 

time, I am interacting with you on a formal 

basis. I have listened several of speakers 

today, initially in the resolution regarding 

the terrible tragedy last evening in Islamabad 

and now your observations on the energy sector 

and I found great deal of intelligence and 

thoughtfulness in all the speeches whether they 

were quoting statistics or making constructive 

proposals or the missing Finance Minister who 

conveniently referred everything to the 

Standing Committee and I don’t see anyone 

standing here except myself. Where is the 

Standing Committee? Is there a Standing 

Committee? why is it sitting just know, why 

doesn’t it stand. What is the Standing 

Committee made up of, both opposition and 



government. I hope, no, no, I didn’t mean it 

seriously. 

(Laughter) 

But that’s good. I am glad to here and the 

honorable Prime Minister you have such a 

decent, gentlemanly Prime Minister, 

congratulations on this and the leader of the 

opposition? Is that gentleman the leader of 

opposition? 

(Desk thumping) 

Mashallah, and I love the courtesy and 

decorum with which your proceedings have been 

conducted by this very gentle but very firm 

speaker. There was a gentleman struggling to 

raise a point of clarification but she kept 

putting him down and only then, of course when 

she asked for a point of order which is very 

correct because in parliament, as you know the 

technical term has to be point of order. There 

is no such thing to the best of my knowledge as 

a point of clarification but the gentlemen was 

very shvildres and polite. So, it is a very 

invigorating to see the generation of Pakistan 

which is going to be responsible for the 21st 

century showing its capacity 

 ں میے جيسہ کںوہ ہ افسردں  ليکن ايک بات پر می

 ےم موضوع پر ايسہ اے ايسہ کںوہس کرتا ٹ نوہميشہ

  هے اور مجہے  خواتين کی تعداد کم ں میےم ادارہا

PILDATہ اس سال سانحہ بتايا گيا کہ یے کی جانب س 

 Youth   ے نں لوگوں کم مقدار میه کچہ کہے ہی



Parliamentے لیے کے لينہ حصں می  apply کيا تو 

ی آپ کو ه بے ويسہ کيونکہےوتا ہ ايک دگنا افسوس ہی

 خواتين کی تعداد پچاس ں پاکستان میہوکہشايد علم 

 ہ کںیہ تو ےتہر کم زبانی طور پہ ہے۔ ںیہفيصد ن

 ےتہ بعض لوگ تو کں۔یہی  آبادی هخواتين ملک کی آد

 ليکن ہے آبادی خواتين کی ہ زيادےی سه آدہ کںیہ

 ہ بلکںیہ وزير اعظم ، ايک نےمارہ ہ کہے ہ یہسانح

 ہے سنا ےوئہ ےتہ کہ خود یے نںاعظم کو می دو وزرا

 ہ جو کہے۔ آبادی  خواتين پر مشتمل %55  ملک کیہک

 last censusمارا ہ آپ اگر ہے۔ت دور ہ بےسحقيقت 

 ں ملک میےمارہ ہ گا کے  تو آپ کو پتا چلںیهديک

 women constitute  ے پچاس اور پچپن فيصد کےجبائ

only 45% of the population because we are one 

of the few countries in the world, with India 

even with China where the ratio of men to women 

is adverse in favor of men and there is a great 

reason for this sets of reasons; the 

discrimination against girl children from the 

beginning, the bias against a female child, 

there is lack of human rights, there is lack of 

fundamental legal rights, there is lack of 

access to health care. There are several 

reasons but the fact is that in the whole world 

at large the ratio of women to men is 106 women 

to a 100 men. In Pakistan, it is 94 women to a 

100 men and this is not just a statisticہ ی 

ت ہب اس ہ پس پردے اس کہے۔ ںیہداد ومشار نی اعکوئ

  ہےی بنيادی نا انصافی ، جرباور ظلم موجود ہ



 حقوق ے طور پر خواتين کو زندگی کہ دانستہکيونک

 ہ تو ی۔ ہے ہ ايک سانحہ تو یہے۔ حمروم کيا جاتا ےس

 خمصوص ے اس طرح کہ کہےت ضروری ہ بں میٹپارليمن

 ے کيا جائredress کو disparity  اس ں میںادارو

 ں صدر مشرف کو، ان میےیہ داد دينی چاںمیہاور 

 شرف حاصل هے ، ليکن مجںیه تںت بری چيزیہاور ب

 ه ساتے ان کے نں جب میں سال میےلہ اس پہا کهت

 ہی بنيادی فيصلہ ايک ےم نہ خدمت کی تو ں میہکابين

 ںی میڈ لوکل باہوا کہی هکيا ، اور اس پر عمل ب

 اورآپ ں خمتص کی جائیے لیےکتين فيصد نشتين خوا٣٣

 پاکستان کو ايک ہ فيصد جو ک17 ں ايوان میےجيس

  ےا کر دنيا کٹه اے سے درجے ملک کہی پسماندہت ہب

top 25 countriesں می place ہے۔ کرتا You know 

that in human development term, انسانی ہ يعنی ک 

 ے کUnited Nations مطابق ے معيار کےترقی ک

192,194 member statesے سں می  we rank at 125 

 in term of human  ں لیoptimistically  آپ ہاگر و

development.ی ه کبے اعتبار سے آبادی کہ جب ک

 آبادی کی ہے۔ ديا جاتا ہ درجںا يا ساتواهٹ چںمیہ

اتنی دولت ليکن اس کا استعمال، اس کی تربيت اور 

 already تو down there  ے اعتبار سےاس کی ترقی ک

 ہ کہے تو کتنا ضروری ںوہ ےوئہ ےنچہ پںاہم وہاگر 

 خواتين کو ه ساتےر ممکن کوشش کہر ممکن فورم پر، ہ

 ںیہ بنيادی حقوق انےبااختيار بنانا اور ان ک

 and I hope the Youth ہےوتا ہ ہدينا، ايک الزم حص

Parliament addresses the condition of women, 

not just by saying thatت ہ عورت کا بں اسالم میہ ک



 .yes, it is given. We know that  ہے۔ ہا درجڑب

What we have to do is implemented it in actual 

practice all the time, not if we are doing 

women a favor but ensuring basic fundamental 

change in society ليکن as we begin this 

considerationبغير ے کو ياد کئے حادثے کل رات ک 

 روشنی ه ساتےت خوبی کہ اس پر بے آپ نہےناگزيز 

 عرض ہ یں میه ساته ليکن ساتہے مذمت کی ہے۔الی ڈ

 اور ه ساتے کےونہ شامل ں رنج میںاہ جہ گا کںکرو

 I am struck by  ه ساتے کے کرنہ مطالبےحتقيق ک

when I listen to observations or read the press 

or watch television how important it is to use 

words correctly ہ کيونکparliament is all about 

language, communication. I mean some people can 

contribute by not speaking also, they can be 

very honest representatives of their 

constituencies and they make sure that Prime 

Minister, the Ministers Parliamentary 

Secretaries do the work for their 

constituenciesجو ںیہ پارليمانی ممرب ے ايسه کچ 

 ليکن بار ے کرتںیہی نه ايک تقرير بbarelyواقعی 

 اور ہے ہ ايک عجيب معجزہ یں۔یہ ےوتہبار منتخب 

 ںیہ ےتہ کہ، وںیہرز ٹ جو ووے ان کہ کےیاس لشايد 

 ہ شک تقرير نے بہے۔مارا کام کر ديتا ہ ہ بندہ یہک

 اس ہے۔وتا ہرين ٹی ايک قسم کا پارليمنه بہ، وےکر

ال کرنا  ليکن زبان استعمںیہ ےوتہfactors کئی ےک

 کا ايک ٹ تو پارليمنہانا، بولنا، یٹه، آواز ا

ف لفاظی کی ، صره ساتے، مناسبت کہےبنيادی فرض 



 I am struck by how words can ليکن ںیہخاطر ن

misrepresent reality. We have begun to use the 

word militant for exampleاور militant ہے تو 

 بن ہ اب اردو کا بيی حصہانگريز ی کا لفظ ليکن ی

 In my humble opinion we are elevating  ہے۔چکا 

what is pure savagery and barbarism to a new 

level called militancy. Militancy تو ميری ناچيز

 ہے۔وتا ہ ہی مقدس ، مضبط  درجہت ہ ايک بں میےرائ

 Militancy ی ه آپ غير تشدد بنياد پر بہکا  مطلب ک

ک پر جا کر ڑ سں۔یہ ےتہانا چاڑه بے مقصد کو آگےاپن

 ےتہنا چااٹها آپ آواز ں۔یہ ےتہآپ احتجاج کرنا چا

 You are being militant but to call these ں۔یہ

rascals, these riches who do not deserve to be 

called human beings, to call them militants is 

to degrade and devalue the nobility of 

political struggle. They should be called 

barbarians. They should be called savages. They 

should be called terrorists.  اب اسterroristےک 

 ے نہامريک ںين  انداز میی ايسا بدترهلفظ کو ب

 ںیہ ے ذرا گريز کرتے لوگ اسی سہ کہےاستعمال کيا 

 but this isہے labelا آسان ڑشت گرد ايک بہ دہک

nothing but barbarism, savagery and that is 

what it deserves to be called. So when words 

are used, they should be used thoughtfully and 

correctlyہ کںوہ سنتا ںاسی طرح لفظ  می  

politicsسياست ، ں۔یہ ں۔الی ہ سياست نں اس میہک 

 ہے۔ ہ بلند ترين طريقےسياست عوام کی خدمت کا سب س



 نيک ے س سبے وسلم دنيا کہ علیہرسول پاک صلی الل

 هے۔سياست دان ت

 )ے گئےيسک جبائڈ(

 لفظ کو ايک ے سياست اور سياست کےم نہ اور 

 اگر کسی شخص کو برا ہ کہے ديا ےلو دہايسا منفی پ

 ہے۔ا ہ تو سياست کر رہ یہ کںیہ ےتہ تو کہےنا ہک

 جانب داری ہ بلکہےا ہ کر رںیہ بابا، سياست نےار

را ہت گہ بںی می اب سياست اور جانب دارہے۔ا ہکر ر

 آپ ايک ے لیے کے فائدے حمض اپنی جانب کہ کہےفرق 

 سياست تو اتنا ايک ہ جب کں۔یہ ہے اختيار کررہنکت

 صدر مملکت ہے چاہ کہےت افسوس ہ اور بہےوسيع تصور 

 کی بات ٹ اس پارليمنںو، میہ حزب اختالف ہےو ، چاہ

ی ه بںيا میڈاور میgenerallyا ، صرف ہ کر رںیہن

even at the level of scholars, we have begun to 

degrade the use of the word politics, politics 

is the highest form of public service. Quid-e-

Azam was a great politician and to reduce 

politics to this please try to give every dog 

its correct name. So, the use of word is very 

necessary but even as we remember the tragedy 

of yesterday and we condemn it and we grief for 

what has happened, the inner sense that were 

shattered. I am struck by the fact that we live 

in a country where everyday hundreds, thousands 

of women and children and poor people, men die 

from easily preventable causes. Everyday, that 

is the terror of injustice, the terror of being 

deprived of your basic right to prevention, 

inoculation against polio, against cholera 



against typhoid whatever, we have one of the 

highest maternal mortality rates in South Asia  

 ے اعتبار سے کinfrastructure  ہ کےباوجود اس ک

 سارا دن ے اعتبار سے کnuclear powerو، ہو ہ، او

 ےم دنيا کہ ہ کںیہ ےتہ رےپکی ديته آپ تےاپن

 ۔می طاقت مل گئیٹ جس کو ای ںیہ مسلمان ملک ےلہپ

 ےاقت مل گئی ليکن اپنمی طٹ، ایہےی بات ڑت بہب

 ، اپنی خواتين کو ے بچا سکتںیہ کو نںبچو

maternal mortality ے۔ بچا سکتںیہ نے س  

Majority of births in our country are not 

attended by trained birth attendants. عورت اکيلی

 ےسassistant ل ہ جاsemiل يا ہ يا ايک جاہےپستی 

 in  ے کر assistو اس کو و، جہ ں میvillage جو 

birth the most sacred part of the life. So, in 

my humble opinion, terrorism the concept of 

terrorism has to be expanded beyond the killing 

that these bastards do with their bombs and 

their explosives. Terror of injustice, terror 

of disparity is also a great crime that has to 

be fought in this country and therefore when we 

see today and I will take only 10 minutes more 

and I then submit myself to your questions; is 

a convergence of many factors ر چيز کو ہ ںمیہ 

 اس ہ کہےو گئی ہادت کی ع ےنه بعد ديکے  ک9/11

 ڑ سب چيز کی جهے۔ تےوتہ ںیہ نے خودکش محلےلہ پےس

 ڑ کی ج ں سب چيزوہے۔ ہ امريکڑ سب چيز کی جہے۔ 9/11

 really this is the result شايد ليکن ںیہی ہم ہ

of many years of evolution خاص طور پر دوسری جنگ 



 ے دنيا ک بعد جو نيا بين االقوامی نظامےعظيم ک

   جو آجںیہ دار ہ موجود کئی حصں آيا، اس می ےامنس

 ,historical factorsںیہ ہےو رہ converge آ کر 

geopolitical factors, when  the two powers 

decided to make a bipolar kind of balance and 

that balance was maintained for about 40 years 

and then collapsed in 1990  ر ايک نيا دور هپ

 کوشش کی جا ے سں سالوہ، پندر دس ہوا، گزشتہشروع 

 but it hasے کرdominate  ايک پاور ہی کهی تہر

been proven to be a flout thesis روس ہ وہے چا 

، ہےوچاہ emergence چائنا کا ہےو، چاہ چيلنج ہکا و

 no one isںوہ ںيورپين يونين کی کمزور کوششی

willing to accept the dominance of one country  

 ہ نequivalentری پاور کا کوئی ٹ شک اس کی ملےب

 but we are living through a period ofوہ

tremendous fermentاس کا ايک ہ اور ی phase  ہے 

and it is also a phase of our own country’s 

evolution. ےہلک ا ترين مهمارا ملک دنيا کا انوکہ 

 a unique nation stateں، میں میے بارے جس ک 

 ں غير قيمتی خياالت کو مسلط کروےکسی اور دن اپن

  اور but I do not want to go into that گا   

ا، ه تہبمارا جترہ  جو ں می1971  ہ کںیہکوئی تعجب ن

ب کی بنياد ہ ايک نئی رياست جو صرف مذہی کهش تہخوا

 ہےکا صرف ايک اور ملک نيا  گی، دےپر بنائی جائ

 ے آپ جانتہ، وہےجو اس طرح کا شرف حاصل کر چکا 

 for ا ہ اسرائيل کامياب ر۔ اسرائيل ہے ہ، وںیہ

various other reasons, تو جب ہےم ناکام رہ ليکن 



 fellow  ے اپنےم نہو گئی  اور ہی ختم ہ بنياد ہو

Muslimsہ حمروم کيا ، ان کی نے حقوق سے کو  ان ک 

ندوستان کو دعوت ہ لسانيت مانی اور ہن مانی، نزبا

 ے شرارت کيجيئں ملک میےمارہی ه آپ بے آئیہدی ک

 پاکستان ۔اڑ ايک نيا پاکستان تشکيل دينا پںمیہتو 

 کر چلی ڑوه جب اکثريت آپ کو چہے۔کا مطلب کيا 

 East Pakistan was the majority. They ، ےجائ

rejected our way of constructing Pakistan. So, 

now we have to find a new way to define 

Pakistan. What is Pakistan? And the concept of 

Pakistaniat has to be the alternativeں جس می  

 of us %97 ہ گا کيونکہے کا ضرور ايک رول رب ہمذ

are Muslims but ی ه، ان کا بہے جو تين فيصد ہو

 according to theاےیہونا چاہرول م ہی اہاتنا 

founder of this country   according to the 

Islam because  اس senseاسالم ميری ناچيز ںمی 

 ںم دوسروہ ہ  جتنا کہےی سيکولر ہ اتنا ں میےرائ

 اور لفظ ںیہ ےتہ طور پر سيکولر کےکو الزام ک

  represent اتنا بری طرح ںسيکولر کو پاکستان می

 بدترين انداز ے تو اسے اردو پريس ن۔ ہےاا کيا گي

 اردو اور الفاظ کی م ہ اگر ہے۔کيا distort   ںمی

 ، ںیہ  سيکولر کا مطلب الدينيت نں۔یهميت کو مسجہا

ب کو کسی اور ہ مذے کسی کہ کہے ہسيکولر کا مطلب ی

ب اور ہر مذہ ۔ گزاروہ زندگی نےوئہ ےپر مسلط کرت

يک ايسی رياست  بناو ور ا ا۔ر دين کا احرتام کروہ

  ے اقبال نہ عالم full stopںوہ ںسب يکسا ںجس می

 in his lecture, called reconstruction ں می1919



of religious thought in Islam. The man who we 

called poet, philosopher of Pakistan, what did 

he say, he said “all that is secular, is deeply 

sacred at the roots of its being”  ر چيز جو ہ

 ڑ جڑ، اس کی جہے spiritually sacred ہ، وہےسيکولر 

 آ کر ےم نہا ليکن ه اقبال کا تصور تہ عالمہ ی۔تک

 ,what, we are now witnessingاڑب کو ايسا بگاہمذ

is the all the chickens coming home to roost  

 لوگ  جو ہ يا وهے لکهےڑ پےم جيسہ ں۔یہ ےتہ کےجس

 ےم نہ، ںیہ ےته مسجreasonable  آپ کو ےاپن

passively accept اس ہے کيا  minorityے کو جس ن 

 کی  ں دوسروے داری قائم کرکہاسالم پر ايک اجار

interpretationجی ہ کہے انکار کر ديا ے سے مانت 

 and it isوگاہ آپ پر حاوی interpretation ی مارہ

therefore, a great failure, I think of the 

educated class in our country. 

Last two points, I want to make is that 

irruption   ہےا ہو رہ ںا میٹ اس وقت  جو فا

obviously, it is not basically religious. It is 

of course, justified reaction to that terrible 

use of bombing after 9/11. How can you come and 

bomb a country and then ask us to bomb them and 

not expect this sense of rage but at the root 

of it, is deliberate economic discrimination  ہ ی

  FATA is a creation of British. As a special 

zone, they wanted to keep it that way as a 

buffer between Russia and South Asia. And in 

every respect, in infrastructure, in 

development, in roads, in education, in health 



care, in employment opportunities, in 

industries for 60 years ہ  بلک over a hundred 

years, they have deliberately been kept in that 

 ے سںاہ وں۔ جائیے لںياڑ گاںاہ وے مسگلنگ کرکہتاک

ںنکلی  desperation jobs  ں می ںیڈونڈه   So, we have 

to redress this historic, economic 

developmental injustice. My last point is, it 

has to do with you because it is about 

parliament; democracy is not about holding 

elections and meeting in parliament only 

 ں، میےصدر ن ے نئ ےمارہ ں دنوہی گزشته اب

،  ںوہ کامياب ہ ، وںوہ کرتاwish   ںیہبطور صدر ان

 I hope, he succeeds and his party succeeds, I 

used to belong to that party, I resigned from 

it when Benazir was in the second tenure, I 

have served in her first cabinet. I did not 

accept the wrong things that they did, the 

corruption that was going on. I challenged her 

in the Supreme Court. I wish them well even 

then but I hear the phrase that democracy is 

the best form of revenge and now the democratic 

transition is complete. It is not complete. 

Democracy is never complete. Democracy is a 

process of constant evolution. The day we say 

 اور اب ہے ٹ اورپارليمنہےdemocracy  اب تو  ہک

 .That is low last thing we should doہے۔کيا فکر 

One of the world’s oldest parliamentary 

democracy is Britain, is continuously improving 

its democracy. Only two years ago Scotland has 



decided that it wants a new kind of 

relationship with London. Scotlandتو بات ں می 

 ملک ےتو ايک ايس کی even secession  ہےی ہو رہ

 ہ وںاہ وہے democracy  ے سو سال سٹه آںاہ جںمی

م ہ اور ے کر سکںیہ نے صوبائی مطالبات پورےاپن

 61 ی صرف هی ابه ابہ کںیہ تيس مار خان ےکون س

  ںاہ ےمارہ ہ کںیہ ہے رہہم کہ اور ںیہ ےوئہسال 

democracy جناب واال، ں۔یہ ہے جشن منا رہے۔ آگئی   

democracyتو کو we have to constantly improve. 

So many measures have to be taken; 

No. 1, voter turnout; Should we have 

compulsory voting? Should we not follow the 

example of Australia, Belgium, Singapore where 

there is compulsory voting, if you don’t vote, 

you pay a fine of 50$ or you get your national 

identity card cancelled. So, everyone votes. Do 

we have compulsory voting? Your half of 

population doesn’t vote. That’s just one; There 

are so many other ways to constantly refine and 

improve democracy but there is a whole agenda 

of change waiting for you and change will not 

begin with President Zardari or Yusuf Raza 

Gillani or Shahbaz Sharif. It has to begun with 

each of you and with me what we do in our 

lives, how do we make a difference to the 

people around us, our friends, our family, our 

neighborhood, our community, our gali. Do we 

make a difference there? That is the question 

that will answer what difference democracy will 



make to the destiny of Pakistan. How do we 

define Pakistaniat? Religion, yes, territory, 

yes, What about migrants like myself, my family 

which chose to be a Pakistani, which gave up 

living somewhere and said we want to be 

Pakistani. So, just because I don’t speak 

Baloch or I don’t speak Pakhtoon, doesn’t mean, 

I don’t have territory. I have the territory of 

the sole.  

 ، ں میےسو پاکستانيت کو ايک نئی شناخت دين

defineں میے کرنModernism, what is modernism ? 

Is that the right thing to pursue.  کارل مارکس  

 modernity is actually aَاها تہ کہ ايک دفعےن

contradiction of progress. Imagine a man like 

Carl Marks saying this. کر ہہ کٹمونسم کیہ جس کو 

 He is one of the ں۔یہ ںیہی نہ ےتڑه تو پے اسےک

most thoughtful thinkers in history اور ميری آپ 

 we live in the age of the وگیہ ہ آخری گزارش یےس

internet ر چيز ہ available ہے at the press of a 

button ليکن let me request you to spend at 

least one hour everyday, reading a good book or 

reading at least two good books a day يعنی کسی 

 لو، ڑه پے دس صفحے لو، کسی کڑه پے صفحہ پندرےک

 contemporary  هريچر کو چن لو اور کچٹ لهےکسی اچ

history because books alone bring together 

knowledge and analysis in a reflective way  جو 

ماری ہ کو بال کر ں غافلوےم جيسہ کر ٹهی وی پر بیٹ

 ںیہ ےالتڈ ںمی میہ آپ کو خوش فے سن کر اپنںباتی

 we are very well informed. Don’t go by thatہک



because knowledge is so large and explosive. Do 

try to read books. Someone is trying, is best 

not to yawn اپنی بات ختم هے مجہےبالکل صحيح وقت 

 ہ کہےوتاہ ہئی کا اصل مطلب ی مجا۔ کاےکرن

actually, body is relaxingمطلب ہ اور مجائی کا ی 

 ے۔یہ بولنا چاٹہنها گه سپيکر کو اور آدہ کہےوتاہ

 )ہےقہق(

 احرتام اورآپ ے کہی سپيکر صاحبهی اچہت ہليکن ايک ب

 اور آپ ںوہ بند کرتا ہ اپنا منں، میںرتام می احےک

 تيار ے لیے کے قيمتی سواالت اور خياالت کو سننےک

 ں۔وہ

 )ے گئےيسک جبائڈ( 

تا ہنا چاه ايک سوال پوچں می:جناب نياز حممد

، ں میے اس سلسلہے پيش آئی tragedy  کل جو ہ کںوہ

 ہ جس طرح الرنس آف عريبہ کںوہتا ہنا چاه پوچہ یںمی

 خالفت ہ، وهے تے کئڑےکٹ ڑےکٹ ے کہفت عثمان خالےن

 تو کيا هے۔ تےس گئه کر گے ايک سازش لں میہعثمان

 ں الرنس آف پاکستان کی شکل میہ کےته سجںیہآپ ن

ی ٹ سيکورہماری یہ تو ہے۔س آيا ه گںم میہايک شخص 

 identify  ں اس الرنس آف پاکستان کو کيوںايجنسيا

 ں۔تیہ کرنا چاںیہن

و ہ ں دنيا میه  جو کچہ کہے ہیدوسرا سوال 

  ہے۔الی جاتی ڈ پر ہ داری القاعدہ، اس کی ذمہےجاتا 

 ہے آيا ے سامنpoint of view  ايک نيا ںدنيا می

 موجود ں نام کی کوئی تنظيم دنيا میہ القاعدہک

وائی تنظيم ہ ايک ہ کی ختليق کردہ امريکہ یہے۔ ںیہن

 ہ قبضل پر وسائے ک ںمسلمانو ہ وے ذريعے جس کہے



 ے اتفاق کرتے کيا آپ اس خيال سہے۔ ےتہکرنا چا

 ؟ںیہ

 ايک ے آپ نہ کيونکہ۔ شکری:جناب جاويد جبار

 الرنس کا، تو ايک قدم ہے۔ ديا ہدلچسپ شخص کا حوال

 جس کو آپ ں لیےی له جا کر اس کا نام بےاور آگ

 ے سں ليکن ايسی باتوہ يا الرنسیںوہ ےته مسجالرنس

 اس طرح کی هے ، مجےیه ديکے۔یہ گريز کرنا چاںمیہ

thinkingاعرتاض ں لیہہ اختالف کہے۔ ايک اعرتاض ں می ،

 ہےار کا پورا حق ہ اظے خياالت کے، آپ کو اپنںیہن

 ےمارہ جو ہ تسليم کر ليا کہ یےم نہ جس وقت ہک

م اپنی ہ ہے۔ ہ ايک سازش کا نتيجہ، وہےا ہو رہ هسات

 ںیہ ےليت آپ کو بالکل دور کر ے اپنے داری سہذم

 ايک ں ملک میےمارہ unfortunately  ايک ہاور ی

ی بری ہ ںیہ کی تو ں سياستدانوہے۔عادت بن گئی 

 blame ی يا تو قسمت کو ه بں ليکن مساج میںعادتی

 what you ے۔۔۔ جی بدقسمتی سہ، کہےکر ديا جاتا 

meanے۔۔ بدقسمتی س  what is کوئی بنا ہ ی۔۔ قسمت 

 ه کر لکٹه اوپر بیںميا ہلل جو اہےبنايا فارموال 

ر دو ہ ے اوپر سہ اور وہے، جس کا نام قسمت ںیہ ہےر

 ہے۔ قسمت ہ یہ کںیہ ہے جا رےالتڈ بعد ے کےينہم

  ہے۔وتی ہ ںیہ، کوئی چيز بد بدقسمت نےار

everything is in our power. We decide what will 

happen to us.  کوئی الرنس ہ کہے ہ  سو گزارش ی 

 کا ے مداخلت کرنےم اسہ تو ہےلت کرتا مداخاگر 

 ہ اور مشرقی پاکستان کا سانحں۔یہ ےموقع ديت

 ےم نہ فورا بعد ے کے پاکستان بننہے۔ مثال ںتریہب

 .Mr  ساتی ے ادب کڑے اور بں شروع کیںجو غلطيا



Muhammad Ali Jinnahم قائد اعظم ہ ۔ خود غلطیے ن

ت ی با کوئی ايسہ کےتہ چاںیہ تو نں میے بارےک

ائی ، ه ب۔ گاےنا برا لگ جائہ ايسا کہ کيونکںکری

 کام هےت اچہ بے نںوہ انهے۔ی ايک انسان ته بہو

 ہ کہ یہی کی، وه، ليکن غلطی بے زبردست کام کئے۔کئ

 پاکستان کی ہ کںیہ ہے رہہمشرقی پاکستان جا کر ک

 ہ، آپ یے ار۔وگیہ اردو ہوگی اور وہی زبان ہايک 

ن ی زباہ پاکستان کی ايک ےسار ہ کںیہ ہے رہہ کےکيس

، ںیہ ےته يقين رکں بنگالی میہائی، وه ب۔وگیہاردو 

 ہ ان کی شناخت کا حصہ یہے۔ عشق ے بنگالی سںیہان

ی ايک هبے جناح صاحب نه ساتے تو نيک نيتی کہے۔

 ےر تعصب که جو پے سہ اس کی وج۔ کيا ہغلط فيصل

 alienation ، ے، عليحدگی کے لگےيلنهجراثيم پ

  ے کfinally discriminationر هتو پ ےک

conceptاگر آج ے اس لی۔اٹوٹ پاکستان ے سہکی وج 

ا ہل رٹہ ں کوئی الرنس پاکستان میہ کںیہ ےتهم مسجہ

 ہ اور وہےوال ه کہ دروازے لیے اس کےم نہ تو ہے

 آپ کو درست ے اپنےلہم پہ ہوگی کہ داری ہماری ذمہ

ض ايک يک حم اہ صرف القاعدہ مانتا کںیہ نں میں۔کری

 کيا گيا magnify  ضرور اس کو ہے۔تصوراتی سازش 

و ہ پيش کيا گيا ںت غلط انداز میہ، اس کو شايد بہے

 ه کچںاہ ےمارہ ۔ ںیہ جراثيم موجود ےليکن اس ک

 اور غير ںیہ موجود ںمسلمان دنيا می افراد ےايس

 لوگ ے والےنه بربريت پر يقين رکںمسلم دنيا می

 ں میے بارے اسالم  کہ کںیہ ےته جو مسجںیہموجود 

 ے اس سں اور میہے صحيح interpretation ان کی 

 ں۔وہتا هاختالف رک



 ۔ جناب واال:جناب ضمير امحد ملک

Madam Deputy Speaker:  Zamir Sahib, we 

will give a chance to everybody. Please raise 

your hand before you speak.  

 ےآپ ن! ب واالجنا:    جناب ضمير امحد ملک

ی ڑ دو بار شناخت کی ضرورت پںمیہ ہ کہےصحيح بتايا 

 ں می1971   اور دوسری بار ں می1947  ايک بار ہے۔

ی ايک هم آج بہ ہ کںوہتا ہ جاننا چاہ یںليکن می

 پر پاکستان ے دو قومی نظریں۔یہ ےقوم کی بات کرت

 کی ےونہ اگر ايک قوم جو مسلمان ۔اه آيا تںوجود می

 تو ے جائٹوٹر ه پہو اور وہ آئی ںجود میپر وبنا 

و چکا ہ ختم ہدو قومی نظری آج ہ کںیہ ےتهکيا آپ مسج

 کی بنياد  پر ہ اور پاکستان کا دو قومی نظریہے

نا هی پوچه بہ یںر میه اور پ۔اهبننا يقينا غلط ت

 ںروڈ قائد اعظم  اور باقی لیہ کيا یہ گا کںوہچا

 ايک ے سںاہی کا  بنگال جسہی که تںیہکی غلطی ن

 ںیہ کوئی پيدل سفر نںاہا، وه تہزار ميل کا فاصلہ

 ہ اس کے شامل کيا جبائه ساتے اپنےم نہ ے، اسا هت

 ے اس ک۔ ے ايک آزاد مسلم مملکت بنا ديتےم اسہ

م ہ آج ہ گا کںوہنا چاهی پوچہ  بہ یں میہعالو

 کيسا ہ ، یںیہ ےوئہ ے لگائٹمسلمان، مسلمان کی ر

 ںیٹه اےرل ايشيا سٹ سنںل دور میم مغہ ہ کہےقانون 

يک ٹه تو ہ ، یںندوستان کو آ کر فتح کر لیہاور 

  ے اور دوسرے گئے سہم ايک جگہ ےا ، اس طرح سهت

continentا ليکن آج هيک تٹه ہ کو فتح کر ليا، ی

 ہے کر رattack م پر ہ آ کر non-Muslimsم پر ہاگر 



 کيسا کا ںم مسلمانوہ ہ تو یہے غلط ہ تو وںیہ

 ؟ ہےدستور 

 )ے گئےيسک جبائڈ( 

 

 

 very interesting ہے  original point بہت ہی  last point يہ جناب جاويد جبار۔ 

thought. On the first point کيا   کہ two nation theory  ميں  يا کچه حد تک 1971 ٹوٹ گئی 

ض يہ کرنا چاہوں گا کہ  ميرے دوست ميں عر?does that negate Pakistanبہت بڑا صدمہ لگا  

جب  ہمارے ملک جيسا انوکها ملک پيدا ہوتا ہے تو يہ ناگزير ہوگا کہ ملک کی  تاريخ کے دوران ہی ہم 

 کے monarchies کريں۔ بعض ممالک  بڑے قديم ممالک جو شروع ہوئيں  redefineاپنے آپ کو 

 ليکن جيسے  collective monarchies like in Malaysia يا  heriditary monarchiesطور پر 

evolve ہورہے ہيں اور نئے تجربے کو ديکه رہے ہيں، دنيا کو ديکه رہے ہيں وہ اپنے آپ کو تبديل 

 parliamentaryکر رہے ہيں۔ برطانيہ ميں انہوں نے سوچا کہ ہم بادشاہ کو رکهيں گے ليکن ہم  

democracy م  بن جائيں گے۔ بعض جگہوں پر سوچا گيا کہ نہيں کہ ہking  کو reject کريں گے 

 .they rejected the king and they said the people will be  the rulersجيسے امريکہ ميں 

 we are required toتو ہر ملک کو يہ آزادی ہے اور ہميں اس پر مايوس نہيں ہونا چاہيے کہ 

reinterpret the concept of Pakistan because we are a unique country. The two 

wings bit Pakistan  کے انوکهی ہونے کا  ايک اور اظہار تها کہ کوئی ايسا ملک نہيں بنايا گيا تها 

 that Mr. Jinnah was apposed to the partition ofدنيا کی تاريخ ميں ليکن يہ بهی ياد رہے کہ 

Bengal and Punjab originally. May 1947 يک بہت دردمندانہ خط  ميں بهی انہوں نے اAtli  

 in both Punjab and Bengal there were Muslimکو کہ يہ بہت تاريخی غلطی ہوگی کيونکہ 

majorities and he did not want partition and the bloodshed that was going to 

come, but partition took place  اور ان خاص حاالت ميں he said we either take a moth-

eaten Pakistan or there is no Pakistan. So, it was a difficult choice but it had to be 

the only choice that he could make and others could make. Last point answers 

itself but يں اب وہ  اس ميں ايک بڑا فرق شايد يہ ہے کہ انسان کی تاريخ کے مختلف مراحل ہوتے ہ

مراحل نہيں ہے جہاں پر دوسروں کو اجازت دی جائے کہ آکر ہمارے عالقے پر حملہ کريں اور ہم پر 

 قبضہ کريں وہ  تاريخ کا ايک حصہ تها ليکن يہ تاريخ ايک اور تاريخ ہے شکريہ۔

 

 we take one question form the Green اهللا دتہ صاحب بيٹه جائيے۔ ميڈم  ڈپٹی سپيکر۔ 

Party at the back.  

 ميں محسن سعيد  راولپنڈی سے۔ ميں آپ سے يہ پوچهنا چاہوں گا ! جنابجناب محسن سعيد۔ 

کہ دنيا کے اندر جمہوريت ہی  ايک ايسا سسٹم ہے جو نظام حکومت کو بہترين طريقے سے چال سکتا 

ادشاہت ہے ان کا ہے جبکہ دنيا ميں ہمارا اسالمی نظام خالفت ہے اور جيسے  عرب ممالک کے اندر ب



طريقے سے چل رہا ہے تو اگر آپ ان تين  smooth سسٹم بهی بڑے اچهے طريقے سے اور

systems کا comparison کر ديں  تو آپ کيا سمجهتے ہيں کہ کيا ہونا چاہيے۔ شکريہ۔  

 I wish I could agree with you but I do شکريہ محسن صاحب ۔ جناب جاويد جبار۔ 

not think that the progress being made in those areas where there is a khilafat or a 

monarchy  کسی اعتبار سے ميری ناچيز رائے ميں وہ مناسب نہيں اور نہ وہ انصاف پر مبنی ہے۔ 

 پر بہت  infrastructureيہ ضرور ہے کہ جہاں پر تيل پايا جاتا ہے وہاں کے عرب ممالک ميں 

۔ بڑا  جديد قسم کا اظہار ہو رہا ہے اور کچه حصہ ضرور ان کو مل رہا ہے ، خرچہ ہو رہا ہے

 .it is antithetical to Islamدوسروں کو جن کے پاس تيل کے فوائد نہيں ہيں ليکن بنيادی طور پر 

 monarchy is the opposite of Islam because the Holy Prophet inميری ناچيز رائے ميں 

his  life time showed that there is no concept of heredity  کہ  محض کيونکہ ميں رسول 

  he did not name a successor بنے گا successorپاک ہوں۔ ميرا بهانجا يا ميرا رشتہ دار ميرا 

 ,he deliberately left it to the Ummah to decide by discussionکيا زبردست بات تهی 

debate and consensus, who it should be  زبردست مثال of true democracy. So there is 

no equity or justice بظاہر کئی ايسے individual acts   ہونگے، کچه افراد ہونگے who are 

very good people but that does not make it appropriate of Islamic and democracy 

is terrible form of government  جيسے چرچل نے کہا تها،  چرچل کو quote  کرنے کو جی 

 but he said it very well, “Democracy is the worst form of Governmentنہيں چاہتا 

except for all the rest.”  کيونکہ جو دوسرےforms of Government  ہيں وہ اس سے بهی بدتر 

ں نے عجيب و غريب بنائی ہے اور ہميں ہيں۔ کيونکہ انسان کی فطرت اهللا ميا test  پر ڈاال ہوا ہے کہ 

we have to keep struggling with our self, even a democratic system produces 

some very strange people and dictatorship does not come only from the military. 

Some of the civil dictators have been the worst dictators. So you have to guard 

against dictatorship which is inside human nature and power 

 ہوتا ہے افيون کی طرح تو وہ سب سے منفی چيزيں انسان کی  فطرت سے   narcoticجو کہ ايک 

 .So let us try to improve democracy نکالتا ہے۔ 

 Madam Deputy Speaker: Waqas sahib at the end. 

 Mr. Waqas Aslam Rana : My name is Waqas Ahmed Rana from 

Islamabad. Don’t you think that given the events of the past month or so, the way 

the American forces have been acting at our borders. Don’t you think that we are 

at a defining point in time where we need to make a clear decision on how our 

relations with U.S. are going to be in terms of the war on terror or the so called 

war and you know in terms of all others spheres of cooperation. 

 Mr. Javeed Jabbar: Yes, I agree we are at a very critical moment in our 

relationship with the U.S. We have to recognize that it is a very significant 

country for the whole word. It is significant for us from our national interest point 



of view, from our economic point of view. We can not afford to become an 

isolated country. We need the goodwill of America and we need the goodwill of 

the European Union but there is a way to assert that position and not be 

completely at the mercy of American policy. There are gradations of policy that 

you can practice without making them think that Pakistan has suddenly done a U 

turn and become hostile to America. You can become much more assertive in 

various forms on the military level, on the foreign policy level and on the 

economic level but it is a difficult thing to do because we are in a very, very tight 

corner. The collapse of the free market in the West today and the intervention of 

state money is one example of how dependent our state is on global economic 

goodwill. So, we have to do it very carefully but we must do it with the much 

better clearer resolve.  

 the territorial کہ جی  except for saying سامنے نہيں آ رہا ہے resolveاس وقت وہ 

sovereignty of Pakistan will not be violated and you know it is going to be 

violated. So, there is way to put this across. It is not easy to do. We are in an 

extremely difficult position and I do not envy the Government. But I agree with 

you that we need to assert a greater sense of national identity, leave alone dignity.  

  عبداهللا لغاری صاحب۔ميڈم ڈپٹی سپيکر۔

 Mr. Abdullah Laghari: Sir, Abdullah Laghari YP-48. I want to ask given 

the tragedy of yesterday. There is no second opinion on the point that we should 

condemn and it is an act of barbarism. But don’t you think that we are actually not 

addressing the question why is it happening right now? What other consequences? 

why do these minds turn to this extremism on such a state that they have no fear 

whatsoever, may it be economical condition or social background given in those 

areas. Can’t we just go into the question of why? This is first. 

 Second, sir, you talked about democracy given time to improve. Given the 

condition in Pakistan where every other day, every other year dictators takeover 

and through away the democratically elected Government. We think that we have 

the time or will be improved in the coming years to follow?  

 Mr. Javeed Jabbar: To take the second question first. Yes, conditions 

move very rapidly and time is ticking, it is like a time bomb but I have a feeling 

that there is tremendous residual irreducible will on the part of people in Pakistan 

despite the dispare to remain Pakistanis. We feel deeply about this country. It is 

remarkable, it is one of the great achievements of modern history, a country that 

was born without a name, virtually more than twelve years old, fifteen years old, 



that is another thing that makes us so unique. I mean every country has a name 

going back centuries, here is the country that comes into being with the name that 

is only fifteen years old as a word did not exist before 1932 and we should not 

take another two, three hundred years to develop a national identity. It is great that 

we have already got a sense of being Pakistani. We want to remain Pakistani. So, 

I think yes we do not have the time and yet we do have the time. We need another 

hundred to hundred and fifty years to develop a true sense of Pakistani identity.  

 but سو سے   ڈيڑه سو سال لگيں گے۔  ہميں صبر کی بڑی ضرورت ہے۔ بڑی مشکالت کا سامنا ہے۔ 

we will survive. 

Now the question of terrorism. First of all we do not know who exactly is 

behind this. I am willing to draw up a list of suspects that starts with the East and 

goes West and goes inside Pakistan as well. So, depending on who did this. I 

some how can bring myself to think this is only a conspiracy by the extremist 

Taliban or the Frontier people. How can anyone has a remote notion of being a 

Muslim to choose, look at the perversity of choosing the timing, the place and 

knowing that these poor, the poorest of the poor are going to get hit the security 

guards and the drivers. Who have no hand in this. It has to be larger agenda but I 

do not want to again  

 meticulous examination of the evidence  کا آجائے گا۔  conspiracy theoryوہ 

and then address that very complex question you asked.  

  اهللا دتہ صاحب۔ميڈم  ڈپٹی سپيکر۔ 

 Mr. Allaha Dita: Sir, I am A. D. Tahir, YP-34. I want to ask 

کہ جيسے کل ايک واقعہ ہوا اس طرح کے پہلے بهی انسانيت دشمن  واقعات ہوئے ہيں۔ جب واقعہ ہو 

جاتا ہے تو دو تين دن کے بعد يہ رزلٹ نکلتا ہے کہ جی يا تو طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی ہے يا 

دوسری بات يہ ہے کہ  پر نہيں جاتے کہ کون لوگ تهے۔ precise القاعدہ نے کر لی ہے۔ ہم اس کے 

 چل رہا ہے کہ امريکن لوگوں issue آج کل  relatedميں نے ايک اخبار پڑها کہ جو افغان سرحد کے 

 کر رہے ہوں اور يہ سازش ہو رہی ہو کہ  attack وہ افغان لوگ  may be کيا ہے تو attackنے 

 کومتی موقف کيا ہے۔امريکہ کر رہا ہے ۔ اس پر ح

 شکر ہے عوام کی بڑی خوش   قسمتی ہے کہ ميں اس وقت حکومت ميں جناب جاويد جبار۔ 

نہيں ہوں تو شکر ہے ميں حکومت کی جانب سے جواب بهی نہيں دے سکتا اور نہ مجهے   کوئی حق 

 and it can’t I do not expect it to beہے۔  حکومتی موقف ابهی تک بالکل واضح نہيں ہو سکا۔ 

the kind of investigation that is going to be required of this incident explosive  کو 

trace کرتے کرتے وہ جڑ تک  پہنچ ضرور سکتے ہيں  

because it is now so possible to trace where a certain explosive was manufactured. 

Where it was transported, where it was bought and where was the truck. If you do 



a methodical investigation you can get to the bottom of this. But that will take 

time and determined effort and no sabotaging in the middle of misplacing 

evidence or allowing something to go off. So, it is not possible to give an 

immediate response to that.  

  جی فواد صاحب۔  فرخ جدون ۔ميڈم ڈپٹی سپيکر۔

 Mr. Farrukh Jadoon: Farrukh Jadoon YP-13. NWFP-01.  

جناب ميرا سوال يہ ہے ، ميں اپنی کچه بات بيان کرنا چاہوں گا عالمہ اقبال نے فرمايا تها کہ يہ اسالم 

ہميشہ برصغير کے مسلمانوں کو بچايا۔ آپ شاہ ولی اهللا کی تحريک کو ديکه ليں انہوں ہے جس نے  

نے باہر سے بندے کو باليا اسالم کے نام پر۔ آپ محدث شاہ دہلوی کی تحريک کو ديکه ليں انہوں نے 

 لے کر آئے۔ territorial nationalismاسالم کے نام پر تحريک چالئی۔ انگريز جب يہاں پر آئے تو 

 کے طور پر استعمال کيا تاکہ  ideologyہم نے اس کے خالف اسالم کا نام استعمال کيا اور اسالم کو 

 کا جواب دے سکيں۔ آج پاکستان جس دوراہے پر کهڑا ہے کيا territorial nationalismہم اس کے 

 ايک اور   دے گا، اور دے گا تو کيسے دے گا۔way outآپ سمجهتے ہيں کہ اسالم ابهی بهی کوئی 

  کون ہوتا ہے۔  conservative چيز کيا ہوتی ہے۔  conservativeسوال ہے کہ 

   شکريہ۔جناب جاويد جبار۔ 

 ميں  extension اس کی  related ايک اسی سے  ,excuse me sir چوہدری عثمان احمد۔ 

 ہی  سوال ہے۔ 

  جی، جی ۔جناب جاويد جبار۔ 

 being the کيا ہے تو  define کا تهوڑا سا  secularity جناب آپ نے چوہدری عثمان احمد۔ 

member of the Green Party, somehow conservative trend کی طرف ہے۔  

 Mr. Javeed Jabbar: Oh, you are the conservative. 

 پر ہم .dictionary.com کو  secularity  جی الحمد اهللا ۔  اگر ۔چوہدری عثمان احمد

definition يکهيں تو دIt says; pertaining to wordly things or things not regarded as 

religious, spiritual or sacred.   اسی طرح سے not pertaining to connected with 

religion concerned with non- religious subjects.  اگر Wikipedia  ميں ديکها جائے تو 

sir, it is state of being separate from religion  جناب ميرے خيال ميں يہ secularity  سے 

 either you just be inکہتی  ہے   Christianity ہے کيونکہ  definition کی  Christianityزيادہ 

the religion or just be part of the wordly things.  

  also as کہتے ہيں تو  Christianity جناب ديکهيے ايک تو جب ہم جناب جاويد جبار۔ 

Muslims, they are also    اہل کتابafter all.  ذرا ديکه ليجيئے گا۔ 62 سورہ بقرہ ميں آيت نمبر  

what does ayat No.62 say in Sura Albaqra, repeated in Ayat No.69 Sura Almaida. 

It says, “whether you be Jews, Christians, Sabians or believers, you shall have 

nothing to fear as long as you do good and believe in the day of judgment, You 

shall be equal.”  

So, Christian  کہنا، کسی کو يہودی کہنا It is not as if they have some species that are  



alien or unnatural species they are also human beings. Yes, they have another 

faith I know you are saying that this is more like defining the Christian view of 

secularity rather than secularism itself. Great respect for the definitions that you 

find, for example, the terms sustainable development, I am concerned with the 

environment as vice President of IUCN. There are forty different definitions of 

sustainable development on the internet which do you choose? In my humble 

submission is that the secularism that I am referring to does not devalue religion 

in any way. No, it only says respect all religions, one. Do not allow your religion 

to be imposed on another’s belief. That is all I am saying. I am saying that there 

should be a system where you do not have a television program which is currently 

running in Pakistan where that characterstics and propounds the view of Islam as 

if anyone who is non-Muslim, anyone who is non-Sunni or non-Shia, is not within 

the fold of Islam and there are several examples of this. Secularism in my humble 

opinion can exist in a Muslim country with full respect for Islam and full respect 

for other religions without allowing that to determine the policies and the 

direction of the state so that justice is rendered to all citizens on an equal basis. 

You want to supplement your question before I go back.  

 وہ بيچارہ محروم ہوگيا جس نے شرارت شروع کی تهی ۔

وہ  I think  کی دے رہے ہيں  definition secularity  سر آپ جو چوہدری عثمان احمد۔

definition  اسالم کی ہے۔ کہ  

 Mr. Javeed Jabbar: Yes absolutely. You are fully entitled to your view. I 

respect your views and you are entitled to disrespect my views. Thanks for that 

and I appreciate that. Thank you. Coming to the view of what is conservatism. 

Yes, it is a tough issue  

 he has felt that modernism and modernity is کيا کہ  quoteجيسے ميں کارل مارکس کو 

contradiction of progress.  کيونکہ progress  ايک قدرتی ہوتی ہے evolutionary progress 

and modernity can be deliberately imposed on society and forced to change its 

natural organic evolution but in terms of conservatism I think there are some 

aspects of conservatism which are very positive tradition  کہ وہ مثبت حصے جن ميں 

ناانصافی نہ ہو۔ جہاں امتيازی کارروائی نہ ہو اس کو محفوظ رکهنا، اپنی شناخت کو محفوظ رکهنا اور 

 that is the ideal conservatismساته ساته ايک حصے کو تبديلی کے ليے بهی تيار رکهنا۔ 

otherwise it becomes obscurantism ايک اور extremism  ہے Obscurantism which 

does not admit any new ideas. But conservatism if it is practiced in this way, 

respect what is worth respecting but reject what is wrong. اور يہ جو ٹرائبل  incidents 

 صحيح بهی کيا گيا  represent بهی کيا گيا اور  misrepresentجن کو  ں بلوچستان ميں ہوئے ہي 



that is a classic example, dignity of women and dignity of men deserves to be 

respected. There are some traditions in Balouchistan which should be preserved 

for each citizen, the concept of collectivism, the concept of collective ownership 

or some property and so on. The territorial nationalism  کی بات ہے   nationalism 

  I believe that there is a capacity in the world forايک ہی قسم کی نہيں ہوتی 

different kinds of nationalism and in our case yes, we have to combine religion 

with territory with spirituality with those who came form outside Pakistan, we 

have to combine modernity outward looking, knowledge seeking, so many 

elements have to go into what we hope will become Pakistaniat. Thank you very 

much. 

 Madam Deputy Speaker: Sir, Thank you. We surely honored by your 

gracious presence and meaningful and thought provoking views. Our Prime 

Minister would like to thank you for your presence. 

 Mr. Ahmed ali Babar (Prime Minister): Sir, thank you so much for 

giving us real insight about some burning issues of Pakistan. Sir, on behalf of the 

House I believe that there are some certain words whose meanings are imposed to 

us and we have to take them as given and in the deeper sense we eliminate our 

rational thinking and we take that meaning of word which are imposed on us by 

the society. Sir, I assure you that our parliament has started thinking rationally 

and the speeches made on the last of the session session were rational and we 

identify new meanings which are in contradiction with the traditional meanings. 

Sir, at the last, I believe that we need your guidance in a due process because this 

is an initiative and until and unless experienced people like you come in the 

parliament and guide with their experiences, it would be rather difficult to move 

ahead. Thank you, sir, for coming here.  

 Madam Deputy Speaker: We would now continue with the proceedings 

in the agenda. The next item on the agenda is resolution to be moved by Mr. 

Muhammad Khalil Tahir. 

 Mr. Muhammad Khalil Tahir: Thank you Madam Speaker.  

 کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں  important problem کے ايک  Youthميں اس ہاوس کی توجہ 

  ديا جائے۔ discount %50 ميں  travelling fairکہ طالب علموں کو 

ر فرد اس مہنگائی سے جيسا کہ اس مہنگائی کے دور ميں ، جہاں معاشرے کا ہ! جناب سپيکر 

متاثر ہے وہاں پر طالب علم بهی بری طرح متاثر ہيں۔ طالب علموں کو ہر روز کئی کلو ميٹر فاصلہ 

 برادشت کرنا نہايت مشکل ہيں۔ اس کی وجہ يہ ہے  fair expensesطے کرنا ہوتا ہے اس کے ليے 

 رہتے ہوئے يہ اخراجات  ہوتا ہے۔ اس کو اس بجٹ کے اندر limited budgetکہ طالب علموں کا 



برداشت کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ بعض طالب علم بہت غريب ہوتے ہيں جن کے ليے ايک شہر 

سے دوسرے شہر ميں جانے کے ليے کرايہ بهی نہيں ہوتا۔  دوسری جو بات يہ ہے کہ جب تک 

تهاِ  ، ہميں سٹوڈنٹ يونين پاکستان ميں موجود تهيں تو اس وقت تک طالب علموں کو يہ حق حاصل 

concession  ملتی تهی اور discount  بهی ملتا  رہا مگر بدقسمتی سے جب طالب علموں يونين پر 

پابندی لگی تو ہمارا يہ حق بهی ہم سے چهين ليا گيا۔  دوسری جو بات ہے وہ يہ ہے کہ ہمارے 

يڈيکل کی،  ہوتی ہيں، مثال کے طور پر م reserves seatsطالبعلموں کی دوسرے صوبوں ميں 

 ہوتے ہيں مگر وہ  eligibleانجنيرنگ کی، ہميں بعض طالب علم ايسے ہيں وہ اس کے ليے 

traveling expenses  برداشت نہيں کرسکتے اور وہ دوسرے صوبوں ميں انٹری ٹيسٹ بهی دينے 

 کے ليے نہيں جا سکتے۔

 مسئلہ  importantکا   youth کرتا ہوں کہ يہ ہمارا  requestميں اس ہاوس سے ! جناب واال 

ہے اور اس پر وہ اپنی ووٹنگ کريں اور ميں حقيقی پارليمنٹ کو بهی کہتا ہوں کہ وہ يوته پاليسی ميں 

 اس  مسئلے کو شامل کرے اور اس مسئلے  کو حل کيا جائے۔ شکريہ ۔

 جناب ڈپٹی سپيکر ۔ مير فہد اقبال ۔ 

 ہے  point کروں  کہ يہ جو agreeکل ميں ان کی بات سے بال!  ميڈم سپيکرمير فہد اقبال۔ 

 .for students کيا جائے  subsidies کو  transportation %0اس کو ضرور حل ہونا چاہيے کہ 

 Government کرے  subsidies کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف  addاس ميں ايک چيز اور بهی

should exert some authority over the transporters  جو کبهی strike  کرتے ہيں اور 

 ہوتے ہيں۔  کيونکہ ميرا  direct affectees students کرتے ہيں تو اس کے  threatحکومت کو 

 they are traveling through ہے  population %90تعلق کراچی ہے ۔ ہمارے کراچی کی 

public buses.  ميرا يہ پوائنٹ ہے کہ اس ميں نہ صرف اس پر حکومت اپنا کنٹرول  exert کرے۔

 اچهی conditionدوسرا حکومت کو اپنی بسيں چالئے جيسے انہوں نے پہلے چالئی تهيں ليکن ان کی 

  کرسکيں تو حکومت کو چاہيے اور بسيں چالئے۔ شکريہ۔ travelنہيں ہے کہ اب اس ميں 

  معين اختر صاحب۔جناب ڈپٹی سپيکر۔ 

ام معين اختر ہے۔ ميرا تعلق پنجاب سے ہے۔  بسم اهللا الرحمن الرحيم ۔ ميرا نجناب معين اختر۔ 

  behalf پيش کی ہے ميں اپنی گرين پارٹی کے   resolutionميرے بهائی خليل طاہر نے بہت اچهی 

 female کرنا چاہوں گا کہ بنيادی مسئلہ point addپر اس کی حمايت کرتا ہوں۔ ميں اس ميں ايک 

students  ہے کہ ان کو مناسب transport ں ملتی اور انہيں بہت دير تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔  نہي 

 )تالياں(

 ملتی بهی ہے تو انہيں مردوں کے ساته کهڑے ہو کر transport  اگر انہيں جناب معين اختر۔ 

سفر کرنا پڑتا ہے۔  ايک اور بات يہ تهی کہ اس ميں پچاس فيصد نہيں بلکہ بالکل مفت سفر کی جو 

 سہولت ہے ۔۔

 )تالياں(

 بہت شکريہ ۔ ميں يہ چاہوں گا کہ اس ميں چهوٹی سی ترميم  کر ليں کہ اختر۔ ب معين جنا 

 سفر کی سہولت فراہم کريں۔ خاص طور پر لڑکيوں کے الگ سے بسيں چالنے free نہيں بلکہ 50%

 کا اہتمام کيا جائے بہت شکريہ۔



 محسن سعيد صاحب۔ ۔جناب ڈپٹی سپيکر 

مجهے بہت خوشی ہے کہ ميرے معزر  خليل طاہر ‘ يکر شکريہ ميڈم سپجناب محسن سعيد۔ 

صاحب جن کا تعلق حزب اقتدار  سے ہے انہوں نے عوامی مسئلہ يہاں پر اٹهايا ہے۔ ميں گرين پارٹی 

 کرتے ہيں  اس ميں تهوڑی سی اگر  totally agreeکی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ ہم اس  سے

amendment ہے کہ  ہوجائے جيسے ميرے بهائی نے کہا female students  کے ليے الگ بسيں 

ہونی چاہيے۔ ان کی عزت احترام اور حرمت ہے اس کا پورا پورا خيال رکها جانا چاہيے۔ اس کے 

 ہيں ان کے اوپر بهی ايک اتهارٹی ہونی چاہيے جو  transportersعالوہ ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ جو 

 کروائے  implementationملتی ہے  تو وہ اس کی  ان کو  concessionيہ ديکهے، ان کو کوئی 

 شکريہ۔

  سيد وقاص علی کوثر۔جناب ڈپٹی سپيکر۔ 

 Syed Waqas Ali Kauser: Thank you Madam Speaker. I am Syed Waqas 

Ali from AJK. 

  سے زيادہ مشتمل آبادی  اور %60ميں اپنے اس ايوان ميں يہ بات رکهنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 

 تها ۔ ايک رفاعی رياست تها۔ دفاعی رياست ہرگز نہيں تها۔   welfare state ايک  senseپاکستان کا 

 اٹٰها  تو  issue پيش کرنا چاہتا ہوں کہ يہاں پر خواتين کے ليے بهی ايک  suggestionميں يہاں پر يہ 

 يہ بهی موو کريں resolutionيہاں پر حکومت پاکستان سے اس ہاوس سے درخواست کرتا ہوں کہ يہ 

 کا آغاز کيا  special services لوگ ہيں ان کے ليے بهی  special لو گ ہيں جو disableکہ جو 

 ہيں ان کے ليے بهی ايسا ہی اقدام کيا  senior citizens of Pakistanجائے۔ اس کے ساته ساته جو

قت گزرنے کے ساته ساته  پاکستان  کے ساته ساته، و free transportجائے۔ ميں يہ اميد کرتا ہوں کہ 

  کر دی جائے۔ شکريہ ۔ till Ph.D. freeميں طالب علموں کے تعليم 

 Mr. Nishat Kazmi: Point of Privilege Madam Speaker, under rule No. 58 

if you allow me. 

 Madam Deputy Speaker: No. Please, let the speakers complete. We can 

not accommodate point of privilege at this time. Allah Dita Tahir.  

 Mr. Allah Dita Tahir: Respected Madam, I want to add something in this 

 transport union محمد خليل طاہر صاحب نے اٹهايا ۔ بات يہ ہے کہ ايک  issueکہ بہت اچها  

 ميں تو حکومت کو ان سے مذاکرات کرنے چاہئيں۔  big cities پر ضلعی سطح پر اور  levelصوبائی

 .that Government of Pakistan shall giveدوسرا يہ ہے کہ يہاں پر يہ بات ہوئی کہ

Government of Pakistan  کو ايک rule  جاری کرنا چاہيے جو elite  قسم کی جو services  

 transport associationے ہيں۔ اس کے ليے  جو لوگ سفر کرنا چاہت by airہيں جيسے ڈائيوو اور

 سے بات کر کے اس مسئلے کا حل ہم نکال سکتے ہيں۔

  سعديہ وقار صاحبہ ۔جناب ڈپٹی سپيکر۔ 

 Saadia Waqar: I just wanted to bring forward a point here. The earlier on 

I was given a chance to speak on a subject where I really research on and I was 



not allowed to raise my voice on this subject I will just represent the voice of the 

House on my side of the party.  

 Mr. Nishat Kazmi: Mohtarma Speaker Sahiba, point of privilege and I 

will insist because  

   .under Rule 58يے ضروری ہے  کے ل proceedingsيہ ہاوس کی 

 Madam Deputy Speaker: I know. 

 کريں ۔ چونکہ يہ حکومت  allow کروں گا کہ آپ مجهے  request  ميں جناب نشاط کاظمی۔

 Minister for Planning and Developmentکی طرف سے يہ بل آيا ہے۔ ميں درخواست کروں 

and Finance ں کہ اس وقت جو طالب علموں کو  سے کہ وہ ہاوس کو مطلع کريsubsidy  دی جا 

 رہی ہے  اس کی صورتحال کيا ہے؟  اس پورے ہاوس کو اس سے آگاہ کيا جائے ۔ شکريہ ۔ 

Mr. Janjoa: Point of order.  

 ميڈم  ڈپٹی سپيکر ۔  جی جنجوعہ صاحب۔ 

Mr. Janjoa:  Let me make it clear  

تهيں جب آپ نے ان کا نام کال کيا ۔ ان کو اس بات کا پتا ہونا  کہ ميڈم سعديہ اس وقت موجود نہيں 

 چاہيے۔ 

 these should not be ہيں  internal policies يہ ويسے ہی پارٹی کی ميڈم ڈپٹی سپيکر۔ 

discussed in the parliament. 

Miss Saddia Waqar: Point of personal clarification. 

Madam Deputy Speaker: Miss Saadia resume your seat. I would now 

ask the Minister for Finance, Planning and Development and Economic Affairs to 

give here view before we put the resolution to the House. 

A Member: On point of order. 

Madam Deputy Chairman: Yes. 

 پيش کی تهی اور اس کے بارے  resolutionيئرمين ميں نے يہ  ميڈم ڈپٹی چايک معزز رکن۔

 ميں، ميں کچه بتانا چاہتا ہوں ۔ 

Madam Deputy Chairman : This is not point of order actually. This is 

point of privilege and we are about to conclude it. The Minister is about to 

conclude it and then we will put forward the resolution to the House.  

 کرنا چاہتی ہوں کہ اس بارے ميں کوئی  inform  ميں گرين پارٹی کو محترمہ ام عمارہ۔

subsidy  حکومت کی طرف سے نہيں دی گئی۔ ہم يہاں پر يہی چيز discuss  کر رہے ہيں اور انشا 

  اس پر ووٹنگ ہوگی۔ کريں گے اور referاهللا ہم يہ مسئلہ کميٹی کو

 دوسرا مسئلہ  ہے جو کميٹی کو ريفر کر ديا گيا  related  ميڈم يہ فنانس سے ايک معزز رکن۔

ہے۔ ميں وزير صاحبان سے گزارش کروں گا کہ وہ ايجنڈا پڑه کر آيا کريں اور اس کی تياری کر کے 

 آيا کريں۔

 ميڈم ڈپٹی سپيکر ۔  پليز ۔ تشريف رکهيں۔ 



Prim Minister wants to say something. Please listen to him.   

 clarifyوزيراعظم ۔  بہت شکريہ۔ اپوزيشن نے بہت اہم مسئلہ اٹهايا ہے ميں ايک بات يہاں پر 

 refer سے بات کرنے کے ليے  detail ہيں اس پر related issues سے  subsidy کردوں کہ جو 

 کرنا چاہتا  clarify نہيں کيا گيا۔ يہی ميں  refer ہوگی وہ پر ابهی ووٹنگ resolutionکيا گيا ہے اور

 ہوں۔ 

Madam Deputy Speaker: Now I put the resolution to the House. Please 

order in the House. Now I put the resolution to the House. This House is of the 

opinion that the Government of Pakistan shall give 50% discount in local 

transport fairs to the school, college, university and Madrassa students throughout 

the country.  

(The motion was carried.) 

 Madam Deputy Speaker: The Resolution is adopted. 

Mr. Essam Rehmani: The resolution has been passed. You know I really 

appreciate that it has been passed. 

 unexpectedly we have been very کرنا چاہتا ہوں کہ  mentionميں صرف يہ  

overwhelm  کہ by the use of word Madarrasas  تهوڑا سا بہتر ہوتا اگر يہ end  

 سے پہلے ہوتا ۔ 

Madam Deputy Speaker: It is already passed Mr. Essam Rehmani. The 

next item, in fact the last item on the agenda is by Miss Hira Batool Rizvi. Who 

has to move the following resolution; “This House is of the opinion that the Youth 

Parliament Pakistan shall explore options for establishing the youth fund for the 

purpose of educating the deprived and needy youth of Pakistan.”  

Miss Hira Batool: Thank you Madam Speaker. I would just want to make 

some amendments in the written resolution. I would say it again. “This House is 

of the opinion that the members of the Youth Parliament of Pakistan 2008 and 

2009 shall join hands to establish a youth fund for the purpose of educating the 

needy and deprive youth of Pakistan. Now I hope this is accepted unanimously by 

all members sitting here but it certainly does not fine all of them who are negating 

this idea.  

پچهلے چار دنوں ميں ہم نے ديکها ہے کہ ہمارے ممبران بے حد خوددار ہيں اور بيرونی 

امداد سخت ناپسند کرتے ہيں۔ اس کو مدنظر رکهتے ہوئے ميں اس نتيجے پر پہنچی ہوں کہ ہم اپنے 

ں نے اور آپ سب نے مل کر ميرے ساته اس عزم کا مسائل خود حل کرنا چاہتے ہيں۔ اس ليے آج مي

بيڑہ اٹهانا ہے کہ ہماری قوم کے نوجوانان کو بہتر سے بہتر تعليم و تربيت اور شعور و بيدار حاصل 

کرنے  کے ليے مدد کی جائے۔ اس ليے ميں چاہتی ہوں کہ آپ سب متفق ہو کر ميرے ساته اس 



resolution اکہ ہم اپنے چاليس سے پچاس فيصد تک مسائل اسی  کو پاس کروانے ميں مدد کريں ت

 طرح حل کر ليں۔ شکريہ ۔

  شمش طور صاحب۔جناب ڈپٹی سپيکر۔

 کرنا  second شکريہ محترمہ سپيکر۔ ميں مس حرا بتول کو يہاں پر جناب شمش طور۔

، اتنے چاہوں گا۔ ہم يوته پارليمنٹ ميں جو موجود ہيں بہت اچها لگ رہا ہے اتنی تقريريں سن کر کے

 اس قوم ، کچه ايسا مثبت پيغام دينا  tangibleاچهے اچهے خياالت سن کر۔ ليکن کيا ہم واقعی کچه 

چاہتے ہيں کہ ہم پہلے اجالس کے بعد اس قوم کو خوشی کی نويد سنانا چاہتے ہيں کہ ہم نا صرف 

 اور نہ صرف  کرنے کے ليے تيار ہيں practicalتقريريں کرنے ميں بہت اچهے ہيں بلکہ ہم کچه 

practical کرنے کے ليے تيار ہيں بلکہ ہم اپنی جيبوں سے کچه نہ کچه contribute  بهی کرنے کے

 پاس کريں  unanimously کو  resolutionليے بهی تيار ہيں۔ مجهے بہت خوشی ہوگی کہ ہم اس 

-un کہ ہم ايسے  ہيں وہ يہ ہے intentionاور اگر ہم يوته فنڈ بناتے ہيں تو جو اس يوته فنڈ کی 

privileged  لوگ جن کے پاس تعليم حاصل کرنے کے مواقع نہيں ہيں۔ ہم کوشش کر کے ايسے 

سکولوں ميں جائيں کہ جن کو وہ سہوليات ميسر کی جا سکيں اور يہ يوته فنڈ نہ صرف يوته پارليمنٹ 

  contributeيں سے شروع ہو بلکہ اس کو پورے ملک ميں پهياليا جائے ۔ پورے ملک کی يوته اس م

  کرے اور مجهے خوشی ہوگی اگر اس ہاوس ميں اس کے اوپر مزيد بحث کی جا سکے۔

  شکريہ۔ زاہد اهللا صاحب۔ گرين پارٹی سے۔ميڈم ڈپٹی سپيکر۔

 I would like to  شکريہ ميڈيم ۔ آخر خدا خدا کرکے موقع مل ہی گيا۔ جناب زاہد اهللا۔

comment on the recent and uprising inflation particularly continuous increase in 

prices of food items. I would like to say that the prices of, almost, everything is 

sky rocketted in the recent days. 

A Member: Point of order Madam . 

Madam Deputy Speaker: When a member is speaking please do not 

raise point of orders. Let him complete his speech. 

  پڑه رہے ہيں۔ order of the day  ميڈم يہ کل کا ايک معزز رکن۔

 Madam Deputy Speaker: Please order in the House and respect your 

fellow members. Yes, Zahid Ullah Sahib. 

 Mr. Zahid Ullah: The Government was, the previous Government that 

was providing us with fast data that poverty has been reduced from 31% to 23% 

and when the IMF, World Bank’s data came that was 29%. So, we were made 

fool. We would like to say that there should be a youth fund because majority of 

our youth is very very poor indeed. So, there should be a youth fund and we 

should contribute those who are well off or above middle class they should 

contribute to that so that some talented poor students like my village and from my 

area and they are now working in Frontier Constabulary and Frontier Core just 

2300 or 2500 rupees. So, if they have an opportunity they would have availed 



them and they would have now almost CSP officers or other high posts occupied 

by them now. So, there should be youth fund for the deprived and the needy 

students so that talent may come and they serve the nation and serve the nation to 

the full. Thank you. 

   گل بانو۔جناب ڈپٹی سپيکر۔ 

 کرنا چاہوں گی کہ آج feelings share سب سے پہلے تو ميں ذرا اپنی محترمہ گل بانو۔  

 youth کر ديا ہے کہ پاکستان کی  showت زيادہ خوشی ہوئی ہے  کہ آج ہم نے واقعی ہی مجهے بہ

is really educated.  ہم نے ايک دوسرے کی باتوں کو بہت حوصلے سے سنا ہے ۔ نہ صرف سنا 

 بهی کيا ہے۔ اس کی تو آج مجهے بہت زيادہ خوشی ہے۔ بلکہ مجهے آج کا  acceptہے بلکہ اس کو 

 ہونی چاہيے۔ حرا بتول رضوی  extend تهوڑی سی  timing چهوٹا لگ رہا ہے کہ سيشن  بہت

 واقعی ہی  being a youth ہے کہ  stepدی ہے يہ ايک بہت اچها  resolutionصاحبہ نے جو آج 

 پاس  resolutions کی طرح سے بيٹه کر  traditional parliamentہميں کچه کر کے دکهانا چاہيے۔ 

 Ministry of Youth, secretary Ashfaqی فائدہ نہيں ہے۔ اس ميں ايک توکروانے کا کوئ

Ahmed already said that he would encourage projects based on rural areas. يہ بات 

common  سی ہے کہ above 60% population belongs to rural areas  زيادہ تر تعليم کے 

problem  انہی عالقوں سے belong کرتے ہيں۔ کچه suggestions  ميرے پاس بهی ہيں کہ جو 

 the people who are seeking government jobs, Government should post themلوگ 

on rural areas.  اس سے يہ ہوگا جو لوگ واقعی ہی بہت sensible  بهی ہيں يا واقعی تعليم کی 

field ر ہم ديہی عالقوں ميں ميں کچه کرنا چاہتے ہيں تو ان کو اگpost کريں گے تو اس سے level 

of education increase  ہوگا۔ دوسرا يہ کہ جو لوگ ديہی عالقوں ميں کام کريں ان کو حکومت 

scholarships بهی دے اس سے  ايک competitive environment create ہوجائے گا۔ And the 

third is ے کہ ہم کچه کيمپس ايسے ديہی عالقوں ميں لگائيں تاکہ کہ يوته ممبرز، ہم لو گ  ہميں چاہي

 ہو چکی ہے ان کو بهی تعليم کی advanceجن لوگوں کو تعليم کا پتا ہی نہيں ہے کہ تعليم کس حد تک 

  تهيں ۔  suggestionsاصل روح کا اندازہ ہو سکے۔ يہ ميری کچه 

  سيد محسن رضا صاحب۔جناب ڈپٹی سپيکر۔ 

 Syed Mohsin Raza: Thank you, Madam Deputy Speaker. Syed Mohsin 

Raza Y.P. 56, Sindh-08. I wish to second the resolution presented by my 

honourable colleague and I also wish to add some things that need the 

consideration of the Youth Parliament. 

يا   فيصلے  ad hoc ہيں وہ بنيادی طور پر نظام بدلنے نکلے ہيں۔ ہم ہم جو يوته پارليمنٹ کے اراکين

rhetoric پر believe  نہيں کرتے۔  ہم اگر ايک education fund  بنائيں گے تو it should be for 

those people who are the least privileged and the most dispossessed of the 

elements of the society.   

 ميں آزادی 1947دوسری ايک بات ميں ہاوس کے ساته شيئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نے 

حاصل کی اور اس کے بعد بہت سے ايسے ملک آزاد ہوئے جو آج پاکستان سے کہيں زيادہ آگے ہيں۔ 



 ايک مثال ميں يہاں پر دينا چاہوں گا  کہ ساوته کوريا نے پاکستان کے بعد آزادی حاصل کی اور ان کے

 پر اتنا زور industry يا  defenseپاس بهی قدرتی وسائل نہيں تهے مگر ان کے ليڈر نے اس وقت

 بنا ديا کہ جو شخص بهی پڑها  rule پر اتنا زور نہيں ديا انہوں نے ايک  infrastructureنہيں ديا۔ 

سکتا ہے وہ بے شک درخت کے سايے کے نيچے بيٹه کر پڑهائے تو پهر ملک ترقی کرے گا 

 اس کا نتيجہ يہ نکال کہ آج ساوته کوريا، اس کے ساته جو ملک آراد ہوتا ہے اس سے  eventuallyاور

 One other thing that I want to also bring to the consideration ofکہيں زيادہ آگے ہيں۔ 

the House is that this Youth Fund will should not focus on infrastructure کہ  کيون

infrastructure  بناتے بناتے سارا بجٹ drain out  ہو جائے گا۔ It should focus on 

vocational training and skilled base training.  دوسرا the House should also come up 

with suggestions and the opposition is very much welcome on this. That would 

include the private sector in the establishment of this fund so that all stakeholders 

are brought on board and this is not just another khapa of the Government.  

دوسرا يہ کہ يوته فنڈ اور دوسری جو آپ سکالر شپ ديکهتے ہيں اس ميں بہت سے ايسے 

 ميں حاصل نہيں کی  particular deprive area ان educationکرتے ہيں جنہوں نے  avail لوگ

  just because their ancestors belongہوتی 

to those deprived areas does not make them eligible on those seats which are 

meant for those who have lesser opportunities in life. So, Youth fund should 

include a clause in it that would mandate that only those students could avail this 

youth fund who have had five years of basic education in these districts which are 

specified in this youth fund and I hope that the House would consider these 

proposals. Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Mir Fahad Iqbal. 

 Mir Fahid Iqbal: Thank you very much. I would like to appreciate Miss 

Hira Batool for moving a resolution that is very much relevant to the Youth 

Parliament. In this regard 

 کرنے کا ايک طريقہ  establishبالکل ہونا چاہيے۔ اس کو اس پر ميں کچه کہنا چاہوں گا۔ يہ يوته فنڈ 

يہ ہے کہ اگر ہم يہاں سے ايم اين ايز اور مختلف سينيٹروں کے پاس جائيں اور ان سے کہا جائے کہ وہ 

 اور ہم خود جا کر ديہی عالقوں ميں  substantive amount کريں تاکہ ايک  contributeکچه 

promote کريں۔ دوسرا I would like to support Mr. Mohsin Raza’s statement  انہوں نے 

 بندہ کو يہ  neutralجو کہا کہ يہ بيورکريٹس اور سياستدانوں کے ہاته ميں نہيں جانا چاہيے۔ ايک 

handle  کرنا چاہيے جو کہ اسے صحيح طرح ديہی عالقوں ميں پہنچائے اور وہاں کی youth  کو 

educate  کرے اور ان کے different issues  کو adjust کرے۔  

 Madam Deputy Speaker: Dinaish Kumar. 

 Mr. Dinaish Kumar: Thank you Madam Speaker.  



  relevant and important resolution ہيں انہوں نے بہت ہی  اچهی   miss fellowميری جو 

 for youthرليمنٹ کا ہے پيش کی ہے۔ اس پر يوته کے لحاظ سے ہے يہ پروگرام بهی يوته پا

development کے ليے ہے جو بہت important assets for the country in future  کے ليے ٰ

 ہيں اس ميں کافی پروگرام ابهی سنده ميں شروع کئے گئے تهے۔ بينظير يوته ڈوپلمنٹ پروگرام ۔۔۔۔۔۔

 Madam Deputy Speaker: Order in the House. Please listen to him. 

 بينظير يوته ووپلمنٹ پروگرام جو ابهی حکومت نے شروع کيا ہے۔ وہ يوته جناب دايش کمار۔ 

 for example کے ليے کيا ہوا ہے ان کو وہ  ماہانہ ادائيگی بهی کررہے ہيں skill trainingکی 

5000 or 6000  يہ بهی ايک قسم کی skilled training ت  ہے اور اس طرح کو پروگرام جو حکوم

 کی بهی ذمہ داری ہونی  elite classنے شروع کئے ہيں يہ پورے پاکستان ميں ہونے چاہيے۔ اس ميں 

 کريں۔ آپ ديکهيں کہ باہر کے ملکوں ميں مثال کے طور پر جو ہمارا  contributeچاہيے کہ وہ کچه 

يکهيں کہ جو پڑوسی ملک  انڈيا ہے ان ميں ہر قوم کے ليے کوٹہ سسٹم  رکها گيا ہے۔ اس ميں آپ د

elite  قسم کے ہيں اگر وہ ساٹه فيصد ہيں يا اسی فيصد ہے وہ بهی select  نہيں ہوتے  ليکن جو غريب

ہيں ان کو چاليس سے پچاس فيصد پر بهی داخلہ مل جاتا ہے۔ پيچهے والے لوگوں کو آگے النا ہے۔ اس 

رح کے پروگرام شروع کئے  ہے ان لوگوں کے فنڈ شروع کيا جائے۔ اس ط talentedميں اہم غريب ل

 Pakistan ہے اس کے ليے کچه ڈرامے ہيں، کهيل ہيں، اس کے ليے کچه sportsجائيں جس طرح کہ 

level and international level  پر سپانسر مليں گے اور وہ بهی اس فنڈ ميں contribute  کريں 

نڈز دے۔ اس ميں سب کی گے اور وزير کے ساته بات چيت بهی کی جائے کہ حکومت بهی اس ميں ف

 ہے ان کو خاص طور پر ہرجگہ داخلہ مل جاتا ہے ان کو زيادہ ذمہ  eliteذمہ داری ہونی چاہيے۔ جو

 داری محسوس کرنی چاہيے۔ شکريہ۔

  فواد۔۔سپيکرميڈم ڈپٹی  

 Mr. Essam: Madam on the opposition behalf we have no further speaker 

on this. I think this is something that should be passed and I ask the Prime 

Minister that the resolution should be passed and we should move further on. 

 Madam Deputy Speaker: Mr. Essam Rabbani, Prime Minister you can 

contact the  

secretariat for this and get it passed through the secretariat.  تب تک فواد صاحب آپ 

 بات کر سکتے ہيں۔

 کر ديا تو ميں ان سے  conclude شکريہ ميڈم ۔ يہ تو ہمارے ليڈر نے جناب فواد ضياء۔ 

  دے سکتا ہوں کہ نہيں۔ further remarksاجازت لينا چاہوں گا کہ ميں اس پر 

  جی حسام صاحب۔ميڈم ڈپٹی سپيکر۔ 

 ، بالکل ۔ بالکلجناب عيصام۔ 

 شکريہ۔ ميری حزب اختالف کی طرف سے ميری  دلی طور پر جناب فواد ضياء۔

appreciation ہے جس طرح محسن صاحب نے اس ميں بہت اچهی باتيں کی ہيں۔ ميں يہ کہنا چاہوں 

  ہے ۔ vast بہت subjectگا کہ 



 we can put it to vote, it is up to فواد صاحب  اگر آپ چاہتے ہيں کہ ميڈم ڈپٹی سپيکر۔

you. 

 ميں صرف ايک پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی بالکل اس کے ليے ووٹ جناب فواد ضياء۔

 کر رہے ہيں تو اس کی باقاعدہ  generateکرنا چاہتے ہيں اور بالکل يہ ہونا چاہيے ليکن فنڈز جب آپ 

 ہوں اور  remain يہ فنڈز بنائی کہ کل کو ہم لوگ نہيں بهی ہوتے تو regulatory authorityايک 

 ٰ طريقے کے تحت کيا جائے۔ properاس کا استعمال ايک 

 کس طرف ہے۔ ايک طرف  emphasisدوسری بات ميں کرنا چاہوں گا کہ ٹهيک ہے ہمارا 

ہم بات کرتے ہيں کہ ايک سسٹم ہونا چاہيے۔ اب ہم جو يوته کے ليے فنڈز اکٹهے کر رہے ہيں تو اس 

 ميں  healthے ہيں۔ يا تو ہم لوگ ان کو پيسے دينا چاہ رہے ہيں يا ان کے ليے سے ہم کيا کرنا چاہت

  کيا جائے۔  further clarifyکچه کرنا چاہتے ہيں۔ اس چيز کو بهی

Mr. Rahim: Madam Speaker. I wish to raise a point of personal 

clarification it is important that you kindly give me a few movements of the 

House. It is very important.  

Madam Deputy Speaker: We will first give a chance to Mr. Rahim. You 

just have one minute please if you can be brief and concised. 

Mr. Rahim: Thank you very much. 

 کو مبارک باد ديتا ہوں کہ  Miss Hiraں  کيا ہے۔ سب سے پہلی بات تو مي considerکہ آپ نے 

انہوں نے بہت اچهی تجويز دی ہے۔  دوسرا جو فہد صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی ايم اين اے اور 

سينيٹروں سے ہم فنڈز لے سکتے ہيں تو ميں ان سے يہی کہوں گا کہ وہ بے چارے خود اسمبلی ميں 

ظلم نہ کريں۔ اس پوائنٹ پر ميں يہ بات کرنا چاہوں اس ليے آتے ہيں کہ کچه لے سکيں۔ اب ان پر اتنا 

 ميں بہت سے فنڈز پڑے ہيں جن کا کوئی  Education Ministryگا کہ ہماری يوته منسٹری ميں، 

استعمال نہيں ہو رہا يا جو غلط جگہ پر جا رہے  ہيں۔ اگر اس حوالے سے بهی بات کريں کہ يوته فنڈز 

 کريں اور وہاں جا کر ہم يہ پتا  consult کو relevant institationsکے ساته ان منسٹريوں کو اور 

 proper utilizationچالئيں کہ کون کون سے فنڈز ہيں اور کس کس جگہ کے ليے ہيں اور ان کا اگر 

  ہو تو يہ زيادہ اچها ہے۔ شکريہ۔ 

  جی پرائم منسٹر صاحب کچه کہنا چاہ رہے ہيں۔ميڈم ڈپٹی سپيکر۔

 آئی ہيں ميرے خيال ميں اس کے اوپر  suggestions  کافی اچهی جناب پرائم منسٹر۔

voting  کروائی جائے اور اس کو پاس کر کے اس کی جو details committee  طے کرے گی۔  

 the leader of the House and the leader of the ٹهيک ہے، ميڈم ڈپٹی سپيکر۔

Opposition both agreed to it. We will go with the voting of this resolution.  

Now I put the resolution to the House. This House is of the opinion that 

the Youth Parliament of Pakistan shall explore options for establishing the Youth 

fund for the purpose for the educating the deprived and needy youth of Pakistan.  

(The motion was carried.) 



Madam Deputy Speaker: Consequently the Resolution is adopted. After 

concluding the business of the first session of the Youth Parliament I would like 

to read the prorogation order.  

“In exercise of the powers conferred by the Rules of Procedure and 

Conduct of Business in the Youth Parliament, I hereby prorogue first 

session of the Youth Parliament on its conclusion, 21st September 2008.” 

 Signed by Wazir Ahmed Jogezai, Speaker, Youth Parliament. 

(The House was then prorogued sine die.) 

 

 


