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The Youth Parliament of Pakistan met in the Margala Hotel, 

Islamabad, on 02nd January, 2009 at nine in the morning with 

Madam Deputy Speaker (Kashmala Khan Durrani) in the Chair.   

Recitation of Holy Quran 

  من الشيطن الرجيماهللاعوذ با

  الرحمن الرحيماهللابسم 

َوَما  ۖ َوَلْوَلا َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َوَرْحَمُتُه َلَهمَّت طَّاِئَفٌة مِّْنُهْم َأن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن ِإلَّا َأنُفَسُهْم

َوَآاَن  ۚ ِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكن َتْعَلُمَوَأنَزَل اللَُّه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْل ۚ َيُضرُّوَنَك ِمن َشْيٍء

لَّا َخْيَر ِفي َآِثيٍر مِّن نَّْجَواُهْم ِإلَّا َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو  ۔َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َعِظيًما

 َوَمن ۔للَِّه َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًماِٰلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت ا َوَمن َيْفَعْل َذ ۚ ِإْصَلاٍح َبْيَن النَّاِس

َوُنْصِلِه  َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِِّه َما َتَولَّىٰ ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدىٰ

  ۔َوَساَءْت َمِصيًراۖ  َجَهنََّم

 ےارہ مت کا فضلہوتا اللہ ہاور  اگر ن: ہترجم

ا  ايک هشامل حال اور اس کی رمحت تو قصد کر ليا ت

 ہ  مت کو حاالنکںکا دیہ بہ کے سں ان میے  نہگرو

 آپ کو اور ے م  مگر اپنہ  وهے تہےکا رہ بںیہن

 مت کو ذرا بيی ہ وهے تےنچا سکتہ نقصان پںیہن

 مت پر کتاب  اور حکمت اور ہے  نازل کی ہکيونک

 اور  هے تے جانتہو مت  ن جه کچہ مت کو وہےايا هسک

 ہے  ںیہ نہ۔ی زيادہت  ہ کا  فضل مت پر بہ اللہے

 ے سوائں میں مشوروہ بيشرت خفیےالئی  ان کهکوئی ب

 يا نيکی ے دينہ صدقے کوئی ترغيب  دہ کےاس ک

 درميان اور ے کں يا اصالح احوال کی  لوگوےکرن

  ےی کہ اللے رضائں کام تالش میہ یہےجو شخص کرتا 

م  اجر عظيم اور ہ ے  اسے  گںر عطا کریتو ضرو

ی کی ه بعد بے خمالفت کی رسول کی  اس کےجس  ن

دايت  اور چال ہ ےک سامنے  اس ہےل کر آ چکی هک
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م اس ہ ے گں دیے خمالف تو چلنے کہل ايمان کی راہا

 ںالیڈ  گيا اور ڑ  مہ پر جس پر وےکو  اسی راست

 ہے۔ ہکانٹهی برا ہت  ہ بہ اور وںمن میہ جےم اسہ ےگ

  Madam Deputy Speaker:  Item on the 

agenda today is a Calling Attention Notice 

by Mir Fahad Iqbal (YP61-SINDH13) and Umair 

Zafar Malik. 

 Mir Fahad Iqbal: Thank you Madam 

Speaker. I invite the attention of the 

honorable Youth Prime Minister to the 

reports regarding unauthorized favors given 

to the daughter of the de-facto Chief 

Justice of Pakistan and reluctance of the 

competent authorities to actively 

investigate the issue.  I think, this is a 

very serious issue that needs to be 

addressed by the Youth Parliament.  Since 

this destroys the system of merit in our 

education system which is already in a very 

bad condition. Let me give you some facts 

regarding this case. In this case when there 

were 201 candidates whose papers were 

supposed to be revised, in only Miss Farah 

Hamid Dogar’s case the papers were remarked 

and her marks were increased.  In the other 

200 cases the errors in adding the total 

marks were corrected. In the other 200 cases 

only errors that were there in the total 

marks, they were corrected. 
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 Madam Deputy Speaker: Honorable Members, 

the Speaker of the Youth Parliament of 

Pakistan Mr. Ilahi Bakhsh Soomro is here, he 

will take over the Chair. 

( At this stage Mr. Ilahi Bakhsh Soomro took 

the Chair) 

 Mr. Speaker: Thank you very much. I 

don’t think I was late. I was here on the 

dot of 9 but I was used to the Parliament 

meetings where I was earlier as a Speaker, 

we never started in time.  I am very happy 

to see that you respect time. 

(Desk thumping) 

 Not only that you can’t even add a 

second to the 24 hours, so one should 

respect time and if you respect time you are 

never wrong. Now, I begin with the name of 

Allah, the most beneficent and most 

merciful.  I believe, you are in the process 

of moving a resolution. I would like the 

mover to move it again so that I am with you 

on this subject. Calling Attention Notice by 

Mir Fahad Iqbal. 

 Mir Fahad Iqbal: Sir, I invite the 

attention of the honorable Youth Prime 

Minister to the reports regarding 

unauthorized favors given to the daughter of 

de-facto Chief Justice of Pakistan and 

reluctance of the competent authorities to 

actively investigate the issue.  Sir, I 
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think, this is a very serious issue that 

needs to be addressed by the Youth 

Parliament.  Since, this destroys the system 

of merit in the education system that is 

already in a very bad condition. Let me give 

you some facts regarding this case. In 

total, there were 201 cases that were 

received by the Board for the revision but 

in only Miss Farah Hamid’s case the marks 

were increased and in the other 200 cases 

only errors were checked in the totaling.  

Farah Hamid Dogar was jacked up from 640 

marks in grade C to 661 marks in grade B. 

Thus making her eligible for admission in 

any medical college. This was done in 

violation of a verdict given in October 

1995, January 1996 and November 2001 which 

specifically prohibit such tampering with 

the examination system to benefit any 

candidate.  However, mighty or well placed.  

Moreover, on the application form, on its 

back clearly mentions the answer book for a 

candidate in any examination shall not be 

reassessed under any circumstances.  So, I 

think that Mr. Hamid Dogar should present 

himself in front of the Standing Committee 

in the capacity of a father and if he is 

found guilty, his reference should be sent 

to the Supreme Judicial Council. That is 

all. 
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 Mr. Speaker:  Thank you. Before, I offer 

the floor to the Leader of the House, the 

Prime Minister, Anybody else, that would 

like to say on this issue? 

 Mr. Umair Zafar Malik: I begin with the 

Name of Allah, the most beneficent and 

merciful.  I will take over from the worthy 

first speaker who brought this matter to the 

attention of the worthy Prime Minister.  

Sir, I would like to emphasize the alleged 

involvement of the de facto of Pakistan in 

this issue.  According to the reports of the 

newspapers, there was a meeting, between the 

journalist who brought this issue to the 

surface that is Ansar Abbasi, the Prime 

Minister’s Secretary Mr. Zahid Bashir and 

the de facto Chief Justice of Pakistan.  In 

the meeting allegedly the Chief Justice and 

the Prime Minister’s Secretary were keen on 

bribing the journalist and when that did not 

work even threatening him with dire 

consequences for publishing the report. So 

this in our understanding, proves the 

involvement of the de facto Chief Justice 

because before the matter was published in 

the newspapers, it had been brought to his 

notice and rather than taking a suo motu 

action and setting a good example for others 

to follow, the Chief Justice decided to 

threaten and bribe the journalist.  So, this 
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is a sort of proof that he is not the angel 

that he is reported to be generally. And if 

that is not the case then why avoid of probe 

by the Standing Committee of the Parliament 

on Education.  Currently, the status quo is 

that the Standing Committee on Education is 

trying to take up the matter but the  de 

facto very Chief Justice of Pakistan is not 

willing to present himself before the 

Standing Committee in the capacity of a 

father.  We totally, condemn that and 

believe that it is only fair and just that 

the Chief Justice, no matter, how well 

placed he is as the very first speaker put 

it, should present  himself before the 

Standing Committee and let the matter be 

very fairly probed.  And then if the 

Committee thinks that he is somehow involved 

in the matter, the matter be referred as per 

Constitution of Pakistan to the Supreme 

Judicial Council and if the Supreme Judicial 

Council again finds him guilty, then I feel 

no harm in saying that we should make a 

horrible example out of him for misuse of 

office. We have already been letting people 

get away with misuse of office and we can 

not let this opportunity go away again.  We 

have to set an example for the others, so 

that this is not done again.  
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 Now, a brief note about the Government’s 

role about it. The Education Minister Mr. 

Bajarani has so far played the absolute 

perfect villain in this case ladies and 

gentlemen. Before the Standing Committee of 

the Parliament on Education the Federal 

Board Chairperson said that she would not 

speak a single because the Education 

Minister had stopped her from doing so and 

the Education Minister also denied access to 

the pertinent documents as a proof to this 

case to the Standing Committee.  This be 

also condemned. Then the role of worthy 

Madam Speaker Dr. Fahmida Mirza in this case 

can also be not seen in a very positive way.  

She has made sure that the session of the 

Standing Committee is not scheduled the way 

they wanted it.  This again is not in line 

with her slogans of supremacy of Parliament 

which to us is a hypocrisy at its very worst 

ladies and gentlemen. We condemn this, and 

we believe that whosoever is involved in 

this issue be brought to the court of law.  

Thank you.     

Mr. Speaker: The word ‘villain’ relating 

to the Education Minister should be 

withdrawn, not on the record. Now, Leader of 

the House has the floor. 
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 .Thank you Mr   ۔امحد علی بابرجناب  

Speaker.اپنی ںجب می Prime Ministershipے ک 

 stance ےی  ميرها  تب بها تہ کر رcampaign ےلی

اور  ا ه اوپر تےسب سjustice for all اندر ےک

 ہ  وہےو، چاہاعظم    وزير ہ  وہےميری حکومت چا

 ےو، اس کہارا ڑہ کوئی لکہ  وہےو ،چاہس  ٹچيف جس

  کیےيا کرنہ پر مjustice equal basis ےلی

 ۔ گیے ترجيح د

 ں باتیه کچں پر میںاہی!   جنا ب سپيکر   

clearےت سہ بہ کں کرتا چلو facts  media ی هپر ب

 ں عام پاکستانيوے ذريعے اور اخبارات کںیہ ےآئ

 Standing تو فی احلال ں۔یہ ےپتا چلی  هکو ب

Committee for Education Parliamentاندر ے ک 

م ہ ے گں جائیے آت facts  ں  جوں  اور جوہے

ی قسم کی ه کسی بے حکومت کی طرف سہ کںیہ ےتہچا

و  ہ ہ اندر   نےی کٹ کمیہکوئی  مداخلت اس قائم

 طور اپنی  ہی آزادانٹ کمیہ قائمہ یہبلک

investigation پر  ےم مسئلہ اس اہ  تاکےکر 

ی شخص ه اور اگر کوئی  بں۔و سکیہحقائق  واضح 

 خالف کوئی مواد ے، ان کہےس  ٹ  چيف  جسہ وہےچا

 تو اس ںیہدرست پائی جاتی  accusationsيا کوئی 

يشل کونسل کی ڈ کو فوری طور پر سپريم جوےمعامل

 ے قانون کہ گا   تاکے کيا جائreferطرف  

ماری حکومت کا ہ اور ےپورا کيا جا سک کو ںتقاضو

کيا  uphold  اس کو  ہے justice for allجو اصول 

 .Thank you Mr. Speaker ے۔جا سک

 Mr. Speaker:  I think the right 

procedure always has been that to refer it 
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to the Standing Committee.  The Standing 

Committee should be given time to come up 

with the report  and no citizen has more 

right than any other citizen though the 

other citizen may be even in your place.  

Thank you.  Now, the second item I have is 

the resolution.  The mover Syed Ansar 

Hussain has the floor. 

 Syed Ansar Hussasin :  This House is of 

the opinion that the government, 

representatives of the lawyers community and 

the opposition parties should resolve the 

long standing issue of the restoration of 

judiciary, by adopting a process of 

comprehensive discussions.  Moreover, all 

the controversial issues should be dealt 

with, in order to strengthen judiciary and 

democracy in the country. 

 ہ ملک  مين ججز کا  مسئلےمارہ  :جناب سپيکر 

 ں  اس میہے constitutional crises ہ  یہےا ہچل ر

 ےک parties restoration of judiciaryی هجتنی ب

 کوئی ہ وہ کںیہ ےتہم چاہ ، ںیہ involved ےلی

rational and saner approachجس ں اختيار کری  

  ں اس می۔وہ ہی نقصان نهوريت کو بہماری جمہ ےس

ی ه وکال برادری کو بہ گا  کںوہنا  چاہ کہ یںمی

 ں مذاکراتی  عمل میه ساتے حکومت کہ وہ  کےیہچا

  ۔ ےکوشش کر کی ے کو حل کرنےو کر اس مسئلہشامل 

 پاکستان ہ کےیہونا چاہ اس بات کا  ادراک  ںیہان

وريت ہ   جمہ بعد دوبارےد کہ ايک  طويل جدوجںمی
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 کوئی مشکالت ےی اسہ ے  اور روز اول سہےوئی ہحبال 

 ہ کہےی ہ کوشش رہ کی یں کئی قوتوہے۔کا سامنا  

 تو ے۔  سکہ پنپ نےوريت  صحيح طريقہ پر جمںاہی

 ےیہونا چاہی ادراک هس بات  کا بوکال برادری کو ا

 ہے پر مصروف ں حکومت بيک وقت  کئی حماذوہ موجودہک

  ں موجود   قوتیہ پس پردہو کہ ہ ايسا  نںیہاور ک

وريت کا ايک ہ  اور جمںائیٹه اہاس حتريک کا فائد

 ہ وکال برادری کو یے۔  ديا جائٹونه گہر گله پہدفع

 ےی ديوار کہ ےلہ حکومت پہ کےیہونا چاہی احساس هب

 legal ہ کہے ںیہ  اور ضروری نہےوئی ہ لگی هسات

theory, real politics ں می implementable ی هب

 ںمی legal theory, real politics  ہو  کيونکہ

 کئی  اور  ہ عالوےاصول اور قواعد و ضوابط  ک

factors ی ه بات بہ یںمیہ پر ںاہ  ی۔ ںیہ ےوتہ

ر بات صرف پی سی او   اگہ کےیہنی چاهمدنظر  رک

 تو ں  اس محام میہ بلکںیہی نہ  ہاورپی  سی او زد

   ہے ہر  جج پی سی  او زدہ ںاہ یں۔یہ ےی  ننگہسب 

 اصول  اور اخالقيات ں  میں اگر صحيح معنوےاس لی

 ہر یهو تو پہ کا اطالق  declarationاور  مری  

ی مدنظر ه بات بہ یهی ساتہ ه  سات۔ ہے رہی نہ ہعدلی

 ججز  اب کافی حد تک ہ موجودہ کےیہنی چاهکر

politicize  ہے تعين کرنا ہ یںمیہ تو ںیہ ےو چکہ 

 کی تعيناتی   political judges ے کيا اتنہک

legal effects ں  میں۔یہی يا نه بہے مطابق  ے ک 

ی  ذکر کرنا هرز کا بڈ ان سياسی اپوزيشن لیںاہی

 ںیہمنا ہ رہ وہی ۔ ںیہ گا جو اس حتريک مين شامل ںوہچا

  ےوئہ ے وکال کی  سياسی محايت کرتapparentlyجو 

 points score  سياسی ںیہ اور انںیہ ے نظر آتںمیہ
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 the greater good of  ے کی جبائے کرن

strengthening of democracy ے کام کرنے لیے ک  

 ہ کےیہونا  چاہ اس بات کا ادراک ںیہ ان۔ ںيئہچا

freedomں می  independence of judiciary حمض ايک 

 ے لیے اس کہ بلکےیہومنی چاه گںیہ گرد نےشخص ک

 کی reforms ں میjudicial institution  ےپور

 ے سںرز  میڈی لیہ انےمارہ اور ےیہبات  کرنی چا

 ں دور حکومت میے جن کںیہر ز ڈی لیه بےکچ ايس

 ہ محلڑےاہی عدالت پر دن دڑ بےملک کی  سب س

 درخواست ے حکومت سہ موجودںر میکروايا گيا  او

 ےاور ان ک vision ےيد بی بی کہ شہ گا کںکرو

 rule of law and  ےوئہ ےته رکےاقوال کو سامن

strengthening of judiciaryوس  ٹه ے لیے ک

 ے کrestoration اور اس ں جائیےاقدامات کی

 ہ نconstitutional quagmire کو  ايک ےمسئل

 .Thank you Mr. Speaker ں۔بنائی

 Mr. Speaker: Thank you very much.  This 

resolution has been moved from honorable 

members from Sindh, Punjab and NA01, that 

means this place.  So, I have speakers from 

both sides.  What I suggest is, if you all 

agree, I will allow one from one side then 

let the other one speak and then I will 

alternate between the two.  So that at one 

time one side does not have the floor and 

the other side is neglected while at the end 

of it, one side has the floor the other side 
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is not it.  Now, I will offer the floor to 

honorable Syed Mohsin Raza. 

 Syed Mohsin Raza:  Thank you Mr. 

Speaker.  As a joint mover of this 

resolution, I would like to say a few words 

regarding this resolution.  Mr. Speaker 

justice delayed is justice denied.  The 

issue of the Chief Justice and the 

independence of judiciary has been a much 

deliberated topic and has given rise to a 

national debate envisaging all and sundry. 

We in the Blue party felt the need of this 

resolution in spite of all what has been 

said and done because if today this issue is 

not resolved, we will be remembered a 

generation of people who had scant regard 

for the rule of law and whose moral and 

ethical bearings will always be in doubt. 

 ه ايک حق پرست کا ساتےم نہمزيد  اگر آج   

ر  ديا  تو کل کسی حق پرست کو ايک جابر اوںیہن

 کی ے حق بلند کرنہ کلمے سامنےغاصب حکمران ک

 ۔وگیہ ںیہجرات ن

 It is unfortunate that despite the 

change in government there has been no 

change in circumstances, I hope that my 

worthy colleagues in opposition will not 

repeat what has now become a tradition of 

the Youth Parliament of point, counter point 

and then point of order and would come up 
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with some radical suggestions and out of box 

reforms that could actually be implemented 

or at least be suggested at a national level 

to resolve this very contentious quagmire 

that is threatening to engulf the entire 

Pakistani society.  The government on its 

part should read the writing on the wall. 

The victory of Mr. Ali Ahmed Kurd signifies 

that this issue is still very much alive 

with the lawyers community, the main driving 

force behind the struggle of the Chief 

Justice.  Furthermore, we can not adopt a 

stand that is neither here nor there because 

the government needs to come up with a very 

clear vision on its part of what exactly is 

the resolution of this problem and for this 

we also invite the opposition and come sit 

with us and debate on this topic, so that we 

may resolve this national crises.  

Furthermore, there are some issues that need 

to be considered that the government should 

not succumb to foreign pressure as in this 

case there is a lot of foreign pressure from 

some very influential super powers of the 

world regarding the war on terror.  We all 

know that the deposed chief justice had 

taken action against agencies that were 

picking up people without regard for law or 

due process and this did not go well with 

the movers of the war on terror.  So, we 
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must adopt an independent approach to 

resolve this issue of judiciary and with 

that I thank you Mr. Speaker. 

 Mr. Speaker:  Thank you.  I must say 

that each one is awarded 3 minutes to 

express, you being a syed, I have given you 

more than 3 minutes.  Now, I offer the floor 

to honorable Nishat Kazmi. 

 Mr. Nishat Kazmi: Thank you very much. 

Mr. Speaker. 

 ہور  نہ عدل بنا جمہے ہدنيا کی تاريخ گوا 

ی چکنا چور  هی بهکبمارا ہوا تو ديس ہ  عدل ۔وگاہ

 ۔وگاہ ہن

 ے مارچ س٣  ہ کںیہ ےم جانت۔ہحمرتم جناب سپيکر 

 ايک حتريک شروع ے مارچ س٩ر ه مارچ اور پ٩ کر ےل

 اور جس کو ہےی ہ اب تک چل رultimatelyوئی جو ہ

emporiumی  ہت ہ کو ايک ب٢٠٠٧ جوالئی ٢٠ فتحtense 

judgmentحتت ےی کاميابی  کڑت بہ  ايک بہ جو ک 

ی ه کبے نcompetent authority کسی ےی اسهملی ت

  ںیہ ے گئے کیے وعدہميشہ ۔ کياںیہ نrecognizeی هب

ال ه پچہ وہے کيا گيا چاںیہ نrecognizeی هی بهکب

 ںيوٹوريت متام پرہ دور جمہو يا موجودہدور آمريت 

 پيپلز ں پاکستاہ وہےا ليکشن چاے ک2000 ےن

و ان سب  ہ) ن(گ   پاکستان مسلم ليہ وہےی  چاٹپار

elections independence of judiciaryنام ے ک 

 ے آ   گئں اقتدار میہ اور جب وںیہ  ڑےی لہپر 

 ں۔یہ ٹهے کو فراموش کر بیں وعدوے اپنہ  تو وںیہ

 rule of law ہ وہ ديا کmandate ان کو ےعوام  ن
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establishاور ے  گں کری  independence of 

judiciary prevailليکن بدقسمتی ے گںائی کر و 

ی ه ابہے ں  حکومت میہی جو کٹپاکستان پيپلز پار

 عوام ے کر سکی جن سںیہ اقدامات نے ايسهتک کچ

 عملی ه واقعی کچہو کہ احساس بيدار ہ یںمی

 majority ہ کںیہ ےم مانتہ ں۔یہ ے گئےاقدامات کی

of the judges have been called back, I will 

not say reinstated, have been called back to 

their offices by taking another oath and not 

through an executive orderی  ه اصل روح تہ جو ک

ا  ليکن اس ه تےیہ حبال کرنا چاںیہ حتت  انےجس ک

س ٹ چيف  جسهے تpillar جو اصل ےد کہپوری جدوج

 اپنی ہی وهدری ، بدقسمتی آج بہافتخار حممد چو

 پر ںاہ وںیہ  اور عوام انںیہ ںیہشن  پر نپوزي

 هم ممربان يوتہ!  حمرتم سپيکر صاحبں۔یہ ےتہنا چاهديک

 بدقسمتی ہ  کہے ايک اصول ہ کںیہ ےته  مسجٹپارليمن

ی طرح ه کسی بہا  وهوا تہ act نومرب کا جو ٣ ےس

 آپ کو اپنا ايک ں میہے۔ ںیہ نjustifiable ےس

 I happened to visit the گا ں بتائوہذاتی جترب

European community 5 countries in March 2008 

and I asked all ambassadors including the 

ambassador that was deputed, Pakistani 

ambassador who were deputed, particularly 

the ambassador who deputed to Brussels to 

the European community and he said  ميری 

 کو ہ واقعے نومرب ک٣ا امتحان  ڑ بےزندگی کا سب س

defendاتنا ہ نومرب کا واقع٣ اگر ۔ا ه کرنا ت 

 roll کو ہ اس واقعںیہ نںا  تو کيوهنائونا تهگ
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backس صاحب ٹ، چيف جسے، عملی اقدامات کرکے کرک

  ٹ مے پاکستان سہبه دہ  یہکو حبال کيا گيا تاک

  عاملی ے اور ادارہلی عدں پاکستان میہ کيونکےجائ

 کی ے اقدامات کرنںمیہ ۔ ںیہ ےسطح پر مذاق بن چک

 ہے۔ کی ضرورت ے اور عملی اقدامات کرنہےضرورت 

 ان کی هے، مجہے کيا resolution move ے نںوہجن

goodwill  ںاور می   ہےپر پورا پورا اعتماد 

 کام کرنا ہ کو مل کر یںم لوگوہ ہ کںوہتا همسج

 particularly ہے ruling party  ليکن جو ےیہچا

in the governmentمزيد ں میے ان کو اس سلسل 

 جناب ہت شکریہ بہے۔ کی ضرورت ےعملی اقدامات کرن

 ۔سپيکر

 Mr. Speaker: Thank you very much. Now, I 

offer the floor to honorable Muhammad Waqas. 

 ۔ جناب سپيکرہت شکریہت بہ ب:جناب حممد وقاص 

ی ه کسی بہ کہے ہلی بات تو یہ پےسب س! اب واالجن

 جتنی کسی ہےی ضروری ہ اتنی ہ عدلیے لیےملک ک

 آکسيجن يا پانی کی ے لیے کےنہ رہآدمی کو زند

 ے لے س1947 ہ کہے ليکن افسوس کی بات ہےضرورت 

 اس کو آج ہی اور نه آزاد تےلہ پہ عدلیہکر اب تک ن

 آزاد ےس  نٹ اگر ايک چيف جسہے۔ا ہآزاد کيا جا ر

 کيا،  ہرہ جرات کا مظاے کی کوشش کی ، اس نےونہ

 ے سے غيرقانونی طريقے سےدہ عےتو اس کو اس ک

 پوری ے ادارےمارہ صرف ہ  نے جس سہےا ديا گيا ہٹ

  ںمیہ ے سہ اس وجہ بلکںیہ ے مذاق بنںدنيا می

 ہے۔ا ڑ شرمندگی کا سامنا کرنا پںپوری دنيا می

 ے اس فورم سے کٹليمن پاره يوتںمی! جناب سپيکر

 ںمیہ ہ کہے اب  وقت آگيا ہ گا  کںوہنا چاہ کہصرف ی
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 کو ہ عدلیےم  نہ ہ کےیہ کرنا چاہ فيصلہی

independent اور متام ججز کو ہے کرنا 

independent ائی ہ ، ٹ صرف سپريم کورہ ن۔ ہے کرنا

ت ہ اصالحات کی بںمیہ ضلعی سطح تک پر ہ بلکٹکور

 کی ہی عدلیه جتنی بےلی ے اس کہے۔سخت ضرورت 

 کی آزادی کی حتريک ہ خالص عدلیہ  جو کہےحتريک چلی 

 الگ بات ہ چلی،  یںیہ نے لیے کسی شخصيت کہی  یهت

 ے سہ انکار کی وجےس آف پاکستان کٹ چيف جسہ کہے

 ہلی دفعہ پں پاکستان میہوئی اور  یہ حتريک شروع ہی

 ےر کٹیٹکڈ ايک ےس نٹ ايک چيف جسہا  کهوا تہ

!   جناب واال۔ انکار  کر ديا ے سےکنه جےمنسا

م ہ ہ گا کںوہ دينا چاappreciation پر ںا ہ یںمی

 ايک ايسی ہ وہ کےیہ کو چاٹسب کو يعنی  پارليمن

 حکومت  اور ں  جس میےی يا کميشن بنائٹکمی

 ے کcommunity اور وکال  ںوہ ممرب شامل ےاپوزيشن ک

 legal experts ہ عالوے اس کں۔وہی شامل ه  بےمنائند

 کو  ہ نومرب والی عدلی٣  اور ےی لی جائه بےکی رائ

  procedure ايک ہ باقاعدے لیے  کےحبال کرن

ی  ه کر جتنی بے لے اس وقت سہ  تاکےبنايا جائ

م ان سب کو ختم کر ہ ںیہو چکی ہ ںغير قانونی باتی

 seniority  کو اسی ہ نومرب والی عدلی٣ اور ںسکی

  ہ تاکںر ايسا طريق کار بنائی اوںپر حبال کر سکی

 کی ے کرنaction خالف  ے کہی عدلیه کسی کو بہآئند

 .Thank you ے۔و سکہ ہجرات ن

 Mr. Speaker:  Thank you very much. Now, 

I may offer the floor to honorable Niaz 

Mustafa. 
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م ہ  ۔  جناب سپيکرہشکری  :جناب نياز مصطفٰی 

 حتت ےريک  ايک خاص مقصد ک حتہ یہ کںیہ ے جانتہی

وئی  جو ہ شروع ے لیے مقصد کے ايک ايس۔ی هوئی تہ

 اور ہے ے لیے کrule of law ہےعاملگير 

independence of judiciaryاور ہے ے لیے ک  

 ايک ے ملک کےر نٹیٹکڈوئی جب ايک ہ ے سںاہشروع ک

 courts of justice shall ہا  کہس کو کٹچيف جس

not be more courts of justice and they will 

carry out the arbitrary will of the dictator 

 ںیہ نں میہ کر کہہ کہ  یےس  نٹ چيف جسےمارہتو 

 ے منشور کو  صبح بے مانتا ايسںیہ نںمانتا  می

 دل جيت ے کںر لوگوهنور کو  کی آواز لگائی اور پ

ر ٹیٹکڈس ايک ٹ جب چيف جسہ کہے ہنا یہ ميرا کے۔لی

 ہ تو یهے تہے کر رperform ے اس طرح سے سامنےک

س ٹم  چيف جسہ ہ کےیہ چاںمیہ ۔یهايک عاملگير مثال ت

  ں کریsupport پوری طرح ںیہ اور انںکو حبال کری

 fight ہ وے  لیے ک rule of law ہ وہ کےاس حلاظ س

 ہے ںیہ نے لیے حتريک  کسی شخصيت کہ یں۔یہ ہےکر ر

  ہی کهوئی تہ شروع ےلی وکال کی حتريک صرف اس ہی

 اگر هے۔ غلط تmanner of removal ےس کٹچيف  جس

 ںیہ allegations ے خالف کسی قسم کےس کٹچيف جس

ر پوری ه  اور پے حبال کيا جائںیہ انےلہتو  پ

 خالف ے مطابق ان کے  قانون کےقانون سازی کرک

judicial inquiryے  اور اس طرح سے کروائی جائ 

س ٹ اور چيف جسہے غلط ہ  طريقہی ے۔ کيا جائہفيصل

 .Thank you  ے۔کو بالکل حبال کيا ج ائ

 Mr. Speaker: Thank you.  Now, I may 

offer the floor to honorable Sufian Ahmed. 
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 Mr. Sufian Ahmad Bajar :  Sir, first of 

all I would like to say that primarily there 

are two schools of thought. The first school 

of thought, the first point of view says 

that if the judicial crises keep going on, 

if the lawyers movement keeps going on, the 

democracy would be somehow derailed.  I 

don’t really understand that.  The first 

point of view was presented by my fellow 

member Ansar sahib that was criticizing the 

previous government for doing something 

which nobody really cares now.  The second 

point of view is that the chief justice of 

Pakistan Mr. Iftikhar Muhammad Chaudhry took 

a stand, he did not bow down to the army 

dictator and that point of view, I am 

afraid, the whole population of this country 

accepts.  

 ہ  کںوہتا ہنا چاہ کں بات پرزور انداز میہ یںمی

 ے مسيت اس کں بچوےس کو اپنٹ چيف جسےايک ملک ک

 دنيا ہی ا گيا، ه نظر بند رکہ  پانچ ماںر میهگ

 ہےوا ہ ےلہ پں يا ملک میںوريت   میہکون سی جم کی

مشار ے   ان بہس کو بلکٹ صرف چيف جسہ؟  اور  ن

 ےس کٹائی کورہ سرحد  ں  بلوچستاهججز کو  سند

 theyهے تہے کر رdutiesججز کو  جو اپنی 

remained loyal to our people  and not to  a 

dictator and  I would really say that a 

dictator is no less than a traitor and if we 

declare these three generals a traitor, our 
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democracy will never be derailed again.  And 

this is the only issue that every time a 

general comes somehow, Zardari sahibا دل ڑ ب

 I don’t know ں۔یہ ے ان کو معاف  فرما ديتےکرک

how does he have the power to forgive them. 

He does not have the power to forgive them 

and he should be tried in the court of law 

 ضلعی ے کPSFں میےوگر صاحب کسی زمانڈاور اگر 

 چيف هے تو اچےی کٹ  تو پيپلزپارںیہ ے چکہصدر ر

 هےی اچه کبے اس ملک کہ ليکن وںیہ ےو سکتہس ٹجس

م ہ ہےماری جو قرارداد ہ ے۔و سکتہ ںیہس نٹچيف جس

 ںیہ ےتہم کہ ے کرتںیہ نpoint of view exertاپنا 

 lawyers community, government and ہک

oppositionکر اس پر بات ٹه بیہ سب ايک   ايک جگ 

 you see the American ے کر سکتںیہ نںکيو

elections, when Makin lost بارکے اس ن  

م ملک کو ہا ہ کے اس ن۔ مالياهاتہ ه ساتےاوباما ک

 زرداری صاحب  اعتزاز ں کيوے۔ گں کر چلیے لٹهےاک

  اس ہےر ڈا لیڑت بہی کا ايک بٹاحسن اسی کی پار

 I don’t ے کر سکتںیہ نdialogue ں کيوه ساتےک

really understand that.  So, we put forward 

that a discussion should be carried out and 

this issue should be resolved on a priority 

basis.  Thank you.  

 Mr. Speaker:   Thank you.  May I now 

offer the floor to honorable Mohsin  Saeed. 

 هے جناب  سپيکر مجہ شکری:جناب حمسن سعيد 

تا ہ رں بن میڑیه مسلسل اس ادں  می۔کا ےموقع دين
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 کيا ۔ ہےدری کا قصور کيا ہخار حممد چو افتہ کںوہ

ی نا ه بں میں درباروے آمريت کہ وہ  کہے ہوج

ی ه بں میں ايوانوےوريت کہا  اور جمهمطلوب ت

 اور هے تے پياسے خون کےی اس که آمر بہے۔معتوب 

  کيا ں۔یہ ناخوش ےی اس سه دعويدار  بےوريت کہجم

 مہ نظام کو ے اس گندے سں برسوہ وہ کےصرف اس لی

 ايک ے لیے اس نظام کہ اور  وہےتا ہ نکالنا چاےس

و؛ گوادر ہيل مل کی جنکاری ٹ س۔ ہے ہا خطرڑت بہب

و يا اسالم آباد ہ ٹ کی بندر بانںوٹ قيمتی پالںمی

 عمال کی عدالت ڑهے يا نک چںوہ farm houses ےک

و ہ اختيارات کا استعمال ے کsuo motuو ، ہطلبی 

 ڑے بڑے بے اس کہا ی افراد کی تالش،  کيہيا الپت

  ے قاضی کہ کے  جانتںیہ؟ کيا حکمران  نںیہ ہگنا

 اعتماد پر ےی شخص  عوام کہ واال وےنٹهمنصب پر بی

 ںو، جس کا دل حکمرانوہخوف ے جو بہےپورا اترتا 

 ںلکاروہ زور اہ منےو ،جو رياست کہپاک ے رعب سےک

 کو ں جابروے والںوهاتہ ے جو ملبے۔ سکےکو لگام د

 ہ کے کو احساس دال سکے  ،جو معاشرے سکےلگام د

 افتخار ۔ال سکتاڈ ںیہ نہاکڈ حقوق پر کوئی ےاس ک

  اور انسان خطا کا  ہےی ايک انسان هدری بہحممد چو

 کوئی ں میں کی زندگيوں انسانوڑے بڑے   بہےپتال 

 ں غلطياهی کچه بے نںوہ انہےو جاتی ہول ه کوئی بہن

س افتخار  لوگ اے گی ليکن پاکستان کںوہکی 

 کو  9th March 2007 ے جس نںیہ ےدری کو جانتہچو

  ۔اه کر ديا تہ کا ازالںلی غلطيوهاپنی متام پچ

ا عجيب منظر ڑ بہ یے لیے آمر کںتکرب کی بدمستی می

 ايک ں میٹرمه جے کں وردی پوش جرنيلوہا  کهت

لی بار سرتابی کر ہ پے حکم سےوردی شخص اس کےب
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 ه سومناتے آمريت کےن ايک انکار ے اس ک۔اها تہر

پر کاری ضرب لگائی اور آخرکار جج جيت گيا اور 

 ہی وه بعد بے کےار گيا  ليکن جيت جانہآمر 

 ے مشرف کےی اسه  حکمران بے نئ۔ا هنامطلوب ت

 ہ کہےر ڈی ہی یه بںیہ شايد انںیہ ہے ره ديکے سهآنک

 انصاف کی ريت چل ےرهالگ اور کےاگر خالص اور ب

 گی  اور عوام ےو جائہضبوط  مہنکلی  تو عدلی

 آئين کی عبا ے لیے کںرانوں تو حکمے گںوہمضبوط 

 ے اتارنہ  وںیہ ےوئہ ڑے جو پيوند جےپر آمريت ک

 آئين کو موم کی ناک کی طرح ے۔ گںوہناگزير 

 کو حل ے اس مسئلہ گا چنانچےائےو جہبنانا مشکل 

 افتخار حممد ہ کہےی ہ یہترين طريقہ کا بےکرن

 ے نومرب کی پوزيشن پر حبال کيا جائ٢دری کو ہچو

 شامل ں کو جو اس سازش میںاور ان متام قومی جمرمو

وريت ہ جمے اس سےنچايا جائہ  کيف کردار تک پںیہ

 ہوگی اور آئندہ بيی مضبوط ہوگی؛ عدلیہی مضبوط هب

رگز ہ کی جرات ےی آمر کو آئين کوپامال کرنهکسی ب

 ہ۔ شکری۔وگیہ ہن

 Mr. Speaker:  Thank you very much. May I 

now offer the floor to honorable Waqas Ali. 

 .Thank you Mr. Speaker  :سيد وقاص علی 

 کی ہ عدلیہ کںوہتا ہنا چاہ کہ یےلہ پے سب سںمی

 ہ سالٹه  پاکستان کی ساہےی ہ جو جنگ رںپاکستان می

ا ه اچہی کوئی خاصه کا کردار بہ عدلیںتاريخ می

 ے اور زمرں معنوnegativeائی  ہانت ہا  بلکہ رںیہن

 مارچ ٩ جب ں اس دور میےا گيا اور آج که ديکںمی

 نکاال گيا، ے دفرت سےس کو جربی ان کٹکو چيف جس

removeںاہی وه پر شخصيات کی جنگ تںاہ کيا گيا، ج 
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 کی ں ادارو۔وگئیہی شروع هائی بڑ کی لںپر ادارو

 کو ں اداروں دونوہ یہ کہےائی اس طرح ڑل

represent ہ کںوہتا ہنا چاہ کہ یں می۔ هے تے کرت 

 نومرب ٢دری  کو  ہس افتحار حممد چوٹاگر چيف جس

 کيا گيا تو اس کی کيا ہوالی پوزيشن پر حبال ن

ر کوئی چيف آف هوگر صاحب کو پڈ کل ہ کہےی ٹگارن

و يا کوئی اور ، بيک جنبش قلم ہاف  ٹآرمی س

removeہ کںوہتا ہنا چاہ کہ یں گا تو میے کرںیہ ن 

نا ہ کی بقا کے اس کو ادارہےائی ڑ کی لےايک ادار

 ۔ فرد کیہ کہ  نےیہچا

ت ساری ہ بہ کںوہتا ہنا چاہ کں بعد میےاس ک 

 ے بارےدری کہ افتخار حممد چو۔ ںیہو چکی ہ ںباتی

 سب ں۔یہو چکی ہ   repeat ںت سی باتیہ بںمی

 concrete ايک ںیہوتی ہ ں غلطياے سںانسانو

solution  پاکستان کی دو ں۔یہ ےکی طرف  آت  

mainstream political partiesے ن  charter of 

democracyلی ہ پے  سب سںیہ ےوئہ ے پر دستخط کی

دات ہ معاں می political thoughts ہ کہے ہبات ی

 کو respect  اس ہےوتی ہ respectی ڑت بہکی ايک ب

 وہ charter of democracy  اور ےیہنا چاهقائم رک

 inو،  ان کو ہور ہو  يا اعالن الہوربن ه بہدہيا معا

true letter and spirit implementےیہ کرنا چا 

 الفاظ اور اقوال پر ہميشہ ےرز کڈ قوم لیہکيونک

  ںوہتا ہنا چاہ کہیں  اور آخری چيز میہےعمل کرتی 

 consensus اسی  democracy brings consensus ہک

 کی جو ٹپريم کورپر پاکستان بار کونسل  س

lawyer association ہے  legal fraternity 

opposition and government, it should form a 
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committee  جو consensusايک چيز ے س draw ےکر  

 decision should be  ان کا  at the endاور 

applicable and acceptable to the whole 

nation. Thank  you very much. 

 Mr. Speaker: Thank you very much. Now, I 

may offer the floor to honorable Abdullah 

Laghari. 

 Mr. Abdullah Khan Leghari: Thank you 

very much Mr. Speaker. 

 کا موقع ےجناب سپيکر، اس موضوع پر بات کرن

 ں اس تفصيل میہ کےلہ پے اس سہ۔ کا شکریےدين

دری  کی حبالی آج ہار حممد چوس افتخٹ  جسہ کںجائو

 ےلہ پے اس سہے طور پر لگتی ے کےم مسئلہ اےاتن

 ےمارہ ہ کہے ہ آخر کيا وجہوگا کہ جاننا ضروری ہی

  اور ںوئیہ ںیہ قائم نےلہ روايات شايد پہ  وںاہ

ر ہ ے لیے کے  تو ان کو دبانںوئیہ قائم ہآج جب و

 independent ے جس سہ  کہےی ہ کوشش کی جا رہو

judiciary واپس restore٩ ہ قصہ  ی۔ ےو سکہ ہ ن 

  اس ے جب ايک شخص نہ کہےوتا ہی شروع ہ ےمارچ س

ر چيز ہ ے جس نہ انکار کيا کے سامنے کےوردی وال

ان لی ٹه کی ےنهی رکہ  ںرول میٹ کنےکو شايد اپن

س ٹ چيف جسے کسی ايسہا که ديکےی اور جب اس نهت

 ے ماننہت ن اور اس کی باہے اس کو انکار کيا ےن

 ے تو ان کو ان کی پوزيشن سہے کيا ہکا فيصل

 ہے ںیہ نہ یہ  مسئلے۔ا ديا جائہٹغيرضروری طور پر 

 ايک ہ کہے ہ یہو؛ مسئلہ پر کيا ںاہ وہجناب سپيکر ک

 اپنی ےاف  نٹ ايک چيف آف آرمی سںیہ نےصدر ن

س  آف پاکستان کو ان کی ٹ ايک چيف جسںحيثيت می
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  ہے ںیہال تضاد نه کہ کيا ی  ۔ فارغ کر دياے سٹسی

 ے سےرپور طريقه  بے؟ کيا واقعی   آمريت ن

 پر  اس قوم ے کرنenforce کو actionی ہ  ےاپن

ی ہ وہ کيا گيا؟  يقينی طور پر یںیہپر اقدام ن

 ں سياسی مجاعتیہ کہے ںیہ نہ آج بات یہے۔اقدام 

politicizeہ يا وکال  یںیہی ہ کر ر issue 

politicizeاس ںياٹ  سياسی پارں۔یہ ےہ  کر ر ring 

 issueر ہ ہ کںیہ ے  اس لیہے موجود ںمی

politicizeان کا ہ یہ  کيونکں کری role ںاہ ج۔ ہے 

س ٹ تو آپ جسہے کا تعلق lawyers movementتک 

 يا ںدری کی کوئی تقرير  ايوان میہافتحار حممد چو

 کسی قسم ں پر  سن لیہی جگهر يا کسی بہ باےاس س

  ايک ۔  کی گئیںیہ سياسی بات نکی کوئی

channelized  and a frameworkحتت بات کی جا ے ک 

 ۔ ہےی ہ کی بات کی جا رrule of law ايک ۔ ہےی ہر

 کی بات کی جا ے کرنrestore کو ہايک آزاد عدلی

  ۔ ہے sacrifice ايک ۔ ہے ںیہ بالکل غلط نہ یہے۔ی ہر

 ںاچی می کرہ وہے  چاہے وکال کی ايک قربانی ےسار

 کی زد ںماکوه   ان کو دںوہ ں اسالم آباد میںوہ

 ے سےدريغ ظامل طريقے جب ان کو بں کراچی میں۔۔می

 جو ہے  ايک قربانی کا عمل ہ ی۔ جال ديا گياہزند

  صرف اس ہےاتنی دير تک برداشت کيا ے نںوہان

 کو اس کی پوزيشن rule of law آج   ہکےلی

  کسی طرح ہ یںمی خيال ےميرے۔  کيا جا سکstandپر

 ايک ےيشل کونسل نڈ جب سپريم جوہے۔ ںیہی غلط نهب

 reference filed by the ہ  صادر کر ديا کہفيصل

President of Pakistan stands null and void 

and the Chief Justice of Pakistan may be 
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restored on his position when Supreme 

Judicial Councilآپ کی ۔ ديا ے دہل ايک فيصے ن 

م اس کو دلی طور پر قبول ہ ہا کہ کہ یےحکومت ن

 کيا ںیہ ليکن کيا اس کو قبول کيا گيا؟ نے گںکری

 نومرب کو جنرل مشرف صاحب کا واضح پيغام ٣ ۔گيا

 ے۔ته رکںیہ نsoft corner کسی قسم کا ہ وہا کهت

 executive ہا که تہنا یہ؟ ان کا کےته رکںیہ نںکيو

functionتا ه پوچے ايوان سںا تو میہ کر پا رںیہ ن

 ںیہ لوگ جنہ وہ کںوہتا ه پوچےر اس شخص سہ اور ںوہ

 حتت ے ، کسی قانون کہےايا گيا ہٹغيرقانونی طور 

و يا کوئی اور ہيل مل کی جنکاری ٹ، سںیہکام ن

issue تو ہ صرف اللہ؟کيا وںیہ ہ کس کو جوابدہو، وہ 

 ہ  وںیٹهےہآج بی جس پوزيشن پر ہ؟  کيا وںیہ ہجوابد

ر ه تو پںیہ ںیہ؟ اگر نںیہ ںیہ نہ کو جوابدہعدلی

و ہ ںیہر کوئی کام نه پہ کيونکں کو ختم کریہعدلی

 تو ہے۔ ںیہی نہ ہ کو کوئی جوابدہسکتا جب عدلی

 independent ہ کہے ہ  یstand ہ کہے ہپوزيشن آج ی

judiciary restoreے نومرب  ک٣ جو ے لیے کے کرن 

 ان کو فوری طور پر هے تےگئ ےاقدامات کی

reverseوری ہ آج کی جم ہ وہے اور چاے کيا جائ

  اور قرآن کا ذکر ں  اگر تو حديثو۔و ہحکومت 

ر اس ملک هتو پہے کی بات ےنڑ کو توں وعدوےکرک

 ہی وعده کل کو آپ کوئی ب۔ ہےو سکتا ہی ه به کچںمی

   political time frame ے گں دیڑ کر توہہ کہی

 جب ے۔وتہ ںیہ کوئی چيز نےوتی، وعدہ ںیہنکوئی چيز 

 لوگ ؛ ارباب اختيار آج  ے ايوان اقتدار کےمارہ

مارا ہ ںر کی دنيا میہر  باه تو پے گں بات کریہی

 ںم حبال کریہ کو ہ گا، کيا عدلیے جائimageکيا 



 28

 آج ہ کہے درخواست ہ یے؟ تو ميری اس ايوان سےگ

 ےا جائ کيconsensus developاس موضوع پر  ايک 

  pre 3rd November judiciary restore ںمیہ ہک

 in order to restore independence of ہےکرنی 

the judiciary in its own concern. Thank you 

Mr. Speaker.  

 Mr. Speaker: Thank you very much.  I 

would like to know the 3rd November orders 

were not of the Parliament, they were of 

General Musharraf.  So, Parliament is not 

involved in issuing the orders of 3rd 

November.  Parliament can do anything.  They 

make the laws for the Supreme Court , which 

Supreme courts acts on. Now, I will offer 

the floor to honorable Khalil Tahir. 

!   جناب سپيکرہ  شکری:رہجناب حممد خليل طا 

 ۔۔۔۔  کو 9th March 2007جناب 

 Mr. Speaker:   Excuse me.  While 

somebody is speaking, nobody comes in 

between the Speaker and the honorable.  So, 

I don’t want this movement to go on. 

 9th March !  جناب واال:رہجناب حممد خليل طا 

ر ٹیٹکڈ ےدری نہس افتخار حممد چوٹ کو چيف جس 2007

 ے ايک نئں پاکستان کی تاريخ میےکو انکار کرک

 ے  پورےدو سال س!    جناب واال۔ کياہباب کا اضاف

 ہ و    ہےجو  حتريک جاری ں میںپاکستا

independence of judiciary and restoration of 

 chief justiceمشار وکال ے بںس می اہے۔ ے لیے ک

 ں۔یہ ںی کی قربانياٹ؛ سول سوسائںیہ ںکی  قربانيا
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 ےس کٹ چيف جسےوئہ suicide attackان پر خمتلف 

 independence of صرف ہ ی۔ کو روکا گياےقافل

judiciaryاندر ے کں ان دو سالو۔اه ت strikes  

تال ہڑ ںر مجعرات کو  عدالت میہ روز ے آئے سہکی وج

 ے لیے جو لوگ انصاف کے سہ وج جس کیہےوتی ہ

 ےوتہ ے مقدمات لگے، جن کںیہ ے آتں میںعدالتو

 ۔ ہےتا ڑمشار مسائل کا سامنا کرنا پے ان کو بںیہ

 جاتا ں میںروہ شے دوسرہس کا قافلٹاور جب چيف جس

 ہو کر رہ نظام زندگی مفلوج ں ملک میے تو پورہے

ا ڑت بہ دو سال کا بہاب ی!   جناب واال۔ ہےجاتا 

  اس ہےی آ چکی ه  اب نئی حکومت بہےو چکا ہ ہرصع

 ے، وکال کںُيوٹ اپوزيشن پارہ کےیہحکومت کو چا

س ٹ ممربان مل کر چيف جسے اور حکومت کںمنائندو

 کو ہ اور عدلیںدری کو حبال کریہافتخار حممد چو

ونا ہ ںیہ نrole کا ہ انتظامیں اس میں۔آزاد کری

 جس دن  حلف ےن وزير اعظم يوسف رضا گيالنی ے۔یہچا

ا ہ نظربند ججز کو رے نںوہا اس دن انهايا تٹها

 حتت ے کexecutive order   ايک ہا، اسی دن وهکيات

 ےدری اور متام ججز کو حبال کر سکتہافتخار حممد چو

 ں اس میہے کی آزادی ہ جو عدلیہی!  جناب واالهے۔ت

 ے مقدمات لگے جن کںیہ ے کرتsufferغريب لوگ 

 نام کی کوئی چيز ہ عدلیںاکستان می اور پںیہ ےوتہ

 ے وکيل کرنہکہےاوت چلتی ہ کہ آج کل تو ی۔ ہے ںیہن

 ں میLower courts ں۔ آپ جج کو خريد لیےکی جبائ

 suoے جس نہےدری ہ ايک افتخار چوںان حاالت می

motu actionغريب کو انصاف ے اور اس نے لی 

 درخواست ہ یں میں ان حاالت می۔ کی بات کیےدين

 ہ فی الفور   یہ وہ کےیہ حکومت کو چاہ کںوہا کرت
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issue solveدری اور ان ہ اور افتخار حممد چوے  کر

 ۔ ے ان کو حبال کرںیہ ےوئہ ججز جو متاثر ه ساتےک

Thank you,. 

 Mr. Speaker: Thank you.  Please allow me 

to offer the flour to honorable Usman 

Chaudhary. 

  ۔ جناب سپيکرہت شکریہ ب:امحددری عثمان  ہچو 

  حضرت ںار خيال کی ابتدا میہ اظےاپن!  جناب واال

 گا جس ںوہ کرنا چاےوم سہ مفےور قول کہ مشےعلی ک

 ه ساتےر برائی کہی قوم ه کوئی بہا کہ کے آپ نںمی

 بغير ے مگر عدل کہے سکتی ه قائم رکہتو معاشر

کی   restoration of judiciary اب تک ےم نہ ں۔یہن

 ں حکومتی بنچوںوہ مبارکباد ديتا ںبات کی اور می

 ے کے النں اس قرارداد کو اس ايوان میےکی طرف س

 گی ڑے پے بات کرنںاہ یںمیہ ليکن ےلی

independence of the judiciaryی  جو  ه  کی ب

 اس ۔ ہےو سکتی ہی ه ايک جتويز بےميری طرف س

 independence of the judiciary اگر ںقرارداد می

ی سی ڑوه تںتو اس قرارداد میے  کيا جا سکadd کو 

clarityدری ہم چوہاگر !  جناب واال۔ گیے آ جائ

 جس ںیہ ے کی بات کرتtenure اس ےافتخار ک

tenureہ وے سہ  کی وج decisionsں جس میے گئے لی 

 ملنی شروع relief ے سںت سی چيزوہاس قوم کو ب

 اب ںاہ ہکوئی يا کم از کم ايک اميد نظر آئی ہ

 مقام پر  جس کی ے اس اونچے کہ عدلیہےکوئی شخص 

، ں ان بچو۔ ہے سکتی ه ديکےطرف قوم ايک اميد س

ی ه کمی به کچںپ میڑ کی تںر والوه اور ان گںبيويو

 ں اور برسوںينوہ لوگ مے جن کہی کهآئی اور اميد ب
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 ںوڑ کپہ لوگ ساده کچں۔یہ غائب ے سںروه گے ان کےس

 ںائيوه اور بںوٹُ، بیں باپوے اور ان کے آئںمی

 اگر ں۔یہ جن کا آج تک کوئی اتا پتا نے گئےکو ل

  raise اپنی آواز ے لیے کں ان لوگوے نےايک بند

 کيا ؟  اگر ں ايسا کيوه ساتے اس کےم نہکی تو 

 ايک ہ کو  چيلنج کيا جو کNRO اس ےايک شخص ن

 ں میں والی نسلوے آنہ آئندہ کہےايسا کاال قانون 

  NRO اس ہ گا وےی قسم کا جرم کرهص کسی بجو شخ

 ے جا کر  اپنںی عدالت میه کر کسی بے دہکا حوال

 متام الزامات ے اوپر سے اپن۔ گاےا کرا لہآپ کو ر

  اور  ے گئے لیSuo motu actions ۔ گاےوا لہٹ

 کو چيلنج کيا گيا جس actionر ہ ےلی حکومت کهپچ

!  واال جناب۔ی ه کی بو آتی تinjustice ے سںمی

 ے  کYouth Parliament  اور  اس ہےک چکی هقوم ت

 حکومت پاکستان کو ہ  اپنی موجودں فارم میٹپلی

 عوام ہ کںوہتا ہجوانا چاه بstrong messageايک 

 ے اس مسئلہ کںیہ ے سوچتہ اور اگر آپ یہےک چکی هت

 اور اپنی حکومت کا ے گں چل سکیے بغير آگےک

tenureی ڑت  بہ آپ کی بہ تو یے گں مکمل کر سکی

م لوگ ہ ہے ںیہ وکال کی حتريک مری نہ ی۔ ہےمی ہغلط ف

 ہ کںیہ ےتہی چاهم لوگ آج بہ ۔ ںیہ ہی زندهآج ب

restoration of judiciary 3و ہ  ممکنrd November 

 youth لوگ صرف ٹه پر ساںاہ ی۔وہ act reverseکا 

 ہہ کهے مجہ وہ بلکںیہ ںیہ ن representatives ےک

 ے پاکستان کے پر پورںاہ یہ کںدی ےلين

representatives ے پاکستان کے اور آج  پورں۔یہ 

representativesاور ںیہ ہے اپنی آواز بلند کر ر 

 ہماری حکومت کو دينا چاہ  strongest messageايک 
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 اور ں کریہ نinjustice آپ ايسا ہ کںیہ ہےر

restoration of the deposed judges possible 

ی ايسا اقدام ه  کوئی بat their earliest ںئیبنا

 we ليکن ں کریہےکرنی discussionی ہ کوئی بںکری

want our judiciary independent and judges 

back. Thank   you very much. 

 Mr. Speaker:  Now, may I offer the floor 

to honorable Zamir Malik. 

  ۔اب سپيکر جنہ شکری:جناب ضمير امحد ملک 

 قوم ہ ی۔وئیہ کی بات judiciary ںاہی! جناب واال

و ہس کی حبالی کی بات ٹ چيف جسںاہ  یہےمصاحلت پسند 

 ں می1953 ں۔ی جائیه بں آپ ذرا ماضی می۔ ہےی ہر

 1962 بعد ے ديا اور اس کہ جو فيصلےس منير نٹجس

 ۔ی ه قوم خاموش تہ آگيا اس پر تو یLFO ايک ںمی

 خاموش ہ عدلیہ ی۔ هےيل خاموش ت وکہ بعد یےاس ک

 ۔ ديا  ے دLFOر ه پےر نٹیٹکڈ ايک ں می1970ی  هت

 ے اس ک۔ی ه خاموش تہ عدلیہ یهے۔ وکيل خاموش تہی

 1973 ےو نهٹيد ذوالفقار علی بہ  شں چلیےبعد آگ

 لوگ ہ ی۔ دياے دinterim constitutionکا ايک 

 ے اس کہے۔ مصاحلت پسند قوم ہ یہ کيونکہےخاموش ر

 بعد ے اس ک۔ر ايک آئين آگياه پں چلیےبعد آگ

 خاموش ہ عدلیہ ی۔وگئی ہ ترميم پاس ںویٹه آں می1981

 اس ۔ی ہ قوم خاموش رہ  یہے۔ وکيل خاموش رہ ی۔یہر

 ان ںیہ ے کی بات کرتNRO لوگ جو آج ہ بعد  یےک

 پر ں اندر غير مجاعتی بنيادوے ک1985 ںیه پوچےس

 اس ےوئہنتخابات  اں آر سی او میے۔وئہانتخابات 

 ہ آج جو ی۔ کيا گياںیہ چيلنج نںآر سی او کو کيو

 ں اين آر او کو چيلنج کرو ذرا ماضی میںیہ ےتہک
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ر هانکو اور پهی جه بں مامضی میےی جائو اپنهب

 اس ے نں ان لوگوں میں تو ان دس سالوں چلیےآگ

ی آپ ه  بہ وہےوريت کا جو حال کيا ہ  جمںملک می

 لوگ ہو، یہ ےنصاف کی بات کرتر اه پہے۔ ے سامنےک

 ہ یے ان سںیہ ےوئہ ٹهے بیں میںماری عدالتوہجو 

 ے اندر  يا اس ملک کے کٹ جب پارليمنہ  کںیهپوچ

 آپ هے تہے جا رےائڈه مظامل ےاندر جو طرح طر ح ک

س افتخار حممد ٹی چيف جسہ یں می1999، ہےخاموش ر

 قرار legal پرويز  مشرف کو ے نںوہ جنهےدری تہچو

ماری قوم ہ اگر ہ کہے ہحقيقت ی!   جناب واال۔ياد

 تو اس کو ہےوتا ہا هڑ کٹه خالف کوئی اےکسی آمر ک

س افتخار حممد ٹ چيف جسں تو آئیہےسالم پيش کرتی 

  ے نںوہ جنں ان کا نام لیں۔دری کا نام مت لیہچو

 اس پی ےارہم  متہ ہا کہ پرويز مشرف کو کں می1999

 ںاہ ںیہ ےتہم کہ ے۔ گںائیٹه اںیہ حتت حلف نےسی او ک

 ے کیے فيصلهے اچےدری نہس افتخار چوٹجسںچيف 

وتا ہ جج کا کام کيا ہ کے بتايا جائہ یهےليکن مج

 ہےوتا ہ کرنا ے فيصلهےی اچہ؟ جج کا تو کام ہے

 تو اس کو شاباش ےا فيصل کر لهاور اگر جج اچ

 اس منصب ہ وے اس لیہے duty اس کی  ہ یں دیںکيو

  ہے۔پر فائز 

 ںوئی تو میہيل ملز کی جنکاری کی بات ٹ سںاہی 

 ے کےيل ملز  سی بی اٹ پاکستان سہ کں بتا دوہی

 ے کر گئے لpetitionچئيرمين مششاد قريشی صاحب 

 ںوہ جس کی بنياد پر انهے تے کر گئے؛ ثبوت لهےت

  ۔یهی بات تہی یه بں ديا اور گوادر میہ فيصلہ یےن

وگر ڈ ں میےزمانا  کی کسی ہ کےائی نه ايک بےمير

 ے مير۔ هے تہے ضلعی صدر رےصاحب پی ايس ايف ک
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 ںیہ ضلعی صدر نےی پی ايس ايف کهی به کبہائی وهب

 ۔اه ضرور کام کيا تں کسی کاجل میے نںوہ ان۔ ہےر

م ہ کيا ہ گا کںوہ اس طرح دالنا چاہ آپ کی توجںمی

دری کی حبالی ہس افتخار حممد چوٹاسی طرح چيف جس

 کی ے اس نظام کو بدلنں آئیے۔ گںیہ رے گن گاتےک

س افتخار حممد ٹو يا چيف جسہوگر ڈ ہے چاںبات کری

 ايک اور ںاہ یں می۔و ہی ه کوئی بہےو، چاہدری ہچو

 چيف ےمارہ قبل ہ عرصه کچہ گا کںوہبات کرنا چا

 لفظ استعمال  de facto پر جوںاہ ی۔۔س  صاحب ٹجس

 ہ کں گا کيوںوہ اس پر آپ کی رولنگ چاں میہےوا ہ

 بعد ے  اس ک۔تیہ کںیہ  ن de factoحکومت پاکستان 

دری کو  ہس افتخار حممد چوٹ چيف جسہے ہ مشورہميرا ی

 ہ کی بات کرُو،  یے دينے پاکستان کی خاطر لينہک

 جا کر ںاولپور میہ بے آپ نہبات مت کرو ک

 حتت ے پی سی او کے نںوہا جنہ  کےاولپور بار سہب

جمرم !  جناب واالے۔ گںدیم سزا ہ ںیہايا، انٹهحلف ا

 ےی آئہ حتت ےی پی سی او که، آپ بںیہی هتو آپ ب

 آج آپ  حقيقت کی  بات کر ںیہ ےتہم چاہ ں آئی۔ هےت

  اور سچ ہے ديا ڑوه کو چٹوه جے ؛ آج آپ نںیہ ہےر

،  آپ ں آپ آئیںیہ ےتہم چا ہ ں۔یہ ہے رے دهکا سات

آپ ايسی !  ليکن جناب واالے کیے فيصلهے اچےن

 حتت حلف ے پی سی او کے نںوہ جنہ کں مت کریبات

 ہ کے گںیہ چاہم یہ ۔ گی ے سزا دی جائںیہايا انٹها

 ٹه مل بی۔ ں دیےی آنهوگر صاحب کو بڈ ںی آئیهآپ ب

ت ہ بں۔ کی بات کریreconciliation ںکر بات  کری

 ہ۔ت شکریہب

 Mr. Speaker: I want to make a 

clarification.  You said that in 1943 
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justice Munir gave  a  decision.  It was 

1953 when sitting Governor General Mr. 

Ghulam Muhammad  dismissed the elected Prime 

Minister Khawaja Nazimuddin  and dissolved 

the elected constituent assembly and the 

then Speaker honorable Taamirzuddin went to 

the court and the court gave a decision that  

no such power  is vested with the Governor 

General to take both these actions.  It was 

two years later that justice Munir came with 

the law of necessity.  So, this is what I 

wanted to tell you. This is just between you 

and me.  Now, May I offer the floor to  

Ahmad Javed. 

 جناب ۔ جناب سپيکرہ  شکری:جناب امحد جاويد 

 ديا historical contextاس بات کو کافی ! واال

 کيا کيا ہ عدلیں کيا پاکستان میہ کہےجا چکا 

 ے گئے نومرب کو کيا اقدامات لی٣  اور ہےتاريخ 

 چند ں میں۔یه تimplicationsاور ان کی کيا 

ماری گرين ہ ہ گا جو کںوہگزارشات پيش کرنا چا

 ہ کںیہ ےتهم مسجہ ے اور جس سہےی هی کا موقف بٹپار

going forward  اور ہم پاکستان کی عدلیہ  

لی بات جس ہ پں۔یہ ےی کر سکتهوريت کو مضبوط بہجم

 ہے ے رائہ کافی حد تک  متفقںپر ايوان می

obviously  دو تين  ےم نہdissenting voicesی ه ب

ا ہ نظر آ رgeneral consensus ايک ہ ليکن یںسنی

  هے تpositive اقدامات ےس کٹ واقعی چيف جسہ کہے

 ايک ے نںوہ انهے۔ تdecisions positive ےان ک

 positive ايک ہ ليا  و stand خالف ےر کٹیٹکڈ
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decisionا اور اس کا پاکستانی سياست اور ه ت

 نظر positive impact ايک ں میہ عدلیپاکستانی

ی ٹ ايک کمیہ کہے ہلی جتويز  یہماری پہ  تو ۔آيا

 جو ںیہ ںياٹ جو پارليمانی پارں اس میےبنائی جائ

non represented parties may be ے نںوہ جن 

 lawyers community کيا ان کو اور جو ٹبائيکا

and civil society ايک جنرل فورم بنايا ہے  

 representatives from all these پر ںاہ جےجائ

groups come together and they look for a 

solution to this.م چيز ہ اہ ايک بں  اور اس می

  کرنا time frame set ايک ے لیے اس کہ کہے ہی

 ںاہ جںیہ ےوئہ ےنسه  پرپہی اسی جگهم آج بہ ے۔یہچا

  removeس کو ٹ جب چيف جسهے تں می٢٠٠٧م مارچ ہ

 from there we have been unable toکيا گی 

move forward and therefore we feel that it 

should be given a time frame to settle this 

thing and this Committee should be empowered 

with that. 

 point outی ه بےدوسری چيز جو ضمير صاحب ن  

 judicial reforms ہ کہےم ہت اہ اور جو بہےکی 

 بننی house committee  اور ايک ںيئہونی چاہ

 اور  ے کام کرے لیے کjudicial reforms جو ےیہچا

 پر reinstatement of judgesم ہ تو ےلہ پےسب س

 Reinstatement of Iftikhar ۔ ںیہ  strongت ہب

Muhammad Chaudhry  because he is the symbol 

of freedom of judiciary in Pakistan.  

Obviously Chief Justice Iftikhar کا tenure  

 to make the judiciary ہےونا ہی ختم هب
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independent going forward ہت زيادہی بٹ کمیہ ی 

 ں۔یہ ضروری ہت زيادہ اور اس کی سفارشات بہےضروری 

 ےدری کی حبالی  کہس افتخار حممد چوٹچيف جس 

 the cases  ہ کہےور گزارش ماری ايک اہبعد 

pending with the Supreme Court on 3rd 

November which include the controversial NRO 

they should all be taken up again. اور ان سب 

 ں  ان سب میےیہ کرنا چا probe ے سہکو دوبار

 legality and اور ان کی ےیہ جانا چاہدوبار

validityےس ہ کو دوبار studyہے۔ کی ضرورت ے کرن 

 ہ کہےا ه ديکےم نہ ہ کہے ہايک  آخری گزار ش ی 

 ہو یہ NABو يا ہ احتساب بيورو ہے چاںپاکستان می

  ہےا ہ کی طرح کام کرتا رےايک سياسی ادار

 هے  تpositiveت ہ بon paper مقاصد ے اس کہحاالنک

 ے لیے ک political victimization صرف ہليکن ی

use  ايک ہ کںیہ ےتهم مسجہ تو ےئوہ NAB style 

body ےیہ بنانی چا under       the judicial 

institutions of Pakistan and it should work 

under the judicial institutionے  جبائںکام کری 

 چند ہیں۔ کام کریunder political influence ہ وہک

 ںیہی ہر پيش کی جا ےماری طرف سہ جو ںیہگزارشات 

 Youth Prime Minister sahib ہ کے گںیہم چاہاور  

should consider themکا ے اور ان پر اپنی رائ 

 ہ۔ شکریں۔ار کریہاظ

 Mr. Speaker:  Thank you very much.  The 

Orders of the Day states there will be 8 

speakers from each side.  Now, we have given 

the floor to 7 speakers from the each side. 
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Now, this would be the last speaker from 

your side which is honorable Taimur 

Choudhry.  

 ۔ جناب سپيکرہ شکری:دریہجناب تيمور سکندر چو 

 کئی ے پر ميرںاہ یہ گا  کںوہنا چاہ کہ یںمی

 کو ہ عدلیے صدر نہ سابقےمارہ ہا کہ کے نںيوهسات

  پر ڈا کر سائیہٹس کو ٹور کيا اور چيف جسکمز

 True, he did that but that was not him۔کرديا

only.ی کئی ه بےلہ پے ان سdemocratically 

elected governmentsے کو کمزور کرنہ عدلیے ن 

 شک ے بے۔ گئےرممکن کوشش کی اور اقدامات کیہکی 

  ليکن صرفis topping at the cake مشرف  صاحب 

ی ه پر بںاہ یںمیہ ۔ ےیہ دينا چاںیہان کو الزام ن

 who دری ہ افتخار حممد چوےم  ايک بندہ ہ کےیہچا

is a very controversial personality himself, 

I don’t know where he was right or where he 

was wrong ر ايک کا اپنا ہopinion ميرا ہے۔وتا ہ 

 impose سب پر opinion اپنا ں میہے۔ opinionاپنا 

م لوگ  ايک ہ ہ گا کںوہ کہ یں گا ليکن میں کروںیہن

 ں۔ کی بات کریinstitution ے کر پورڑوه کو چےبند

 ےم ايک بندہ ہ کہ یے جبائں کریstrong کو ہم عدلیہ

 دنگا فساد شروع کر ں ملک میے کر  پورےکو  ل

 ,We don’t want contradictions. No doubt ں۔دی

they say that world is a face of 

contradictionsر ی ہ ظا۔وگیہ رات ںاہ وہے دن ںاہ ج

ر کوئی  ہ ہ گا کںوہنا چاہ کہ یں  تو می۔وگیہ ہےبات 

ا ڑوه تہ عدلی۔ ے  کرcompromiseا ڑوها تڑوهت

compromiseحکومت ۔ ے کر compromise۔  ے کر 
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  ے کی رائں لوگوے کرcompromiseا ڑوهاپوزيشن ت

 ہےا ہو رہ جو فساد ہ اور یے۔ کر چال جائے لهاتکو س

 Ex ۔ ہےی ہاور جو متوازی حکومت  بنائی جا ر

Chief Justice Sahibہ کںیہ ےتہ ک we are 

rightںیہيک ٹه ں دونوں۔یہيک ٹهم ہ ہ کہےتی ہحکومت ک 

 ہ کے گںیہ کہم یہ ليکن ںیہيک ٹه ں دونوہمان ليا ک

 ےنچايا جائہ پہ ملک کو نقصان  نںکر میٹاپنی 

جب ان ے۔ماری قوم کو خبش ديا جائہ ے واسطےخدا ک

 ںیہ ےو جاتہ ٹهے اکہ تو یہےوتی ہ مفاد کی بات ےک

  ےتہ لوگ کہر یهو تو پہاور جب اپنا اپنا مفاد 

 I would just say ۔ غلط ہ غلط  اور وہ وہ کںیہ

that blame game should come to an end  سب 

parties should come on a single forum ر کوئی ہ

 ملک کو ے اور پورے  کرcompromiseا ڑوها تڑوهت

  ںیہ  نstrong جب تک ہ عدلیے۔ کر چال جائے لهسات

 اس کو پوری دنيا ۔وسکتاہ ںیہ نهوگی تب  تک کچہ

 ہے۔  مانتی هماری يوتہ ںیہ ےم لوگ مانتہ ہے۔مانتی 

 why not come forward and تو ہےو کوئی مانتا ہ

take such measures ر کوئی اپنی اپنی  ہ ہ ک

 we have a common اور ے کر آئے لےرائ

consensus that is what I want.  I would 

again say that pleaseکو  ے ايک بند advocate 

 the main need of the time is that ے کيا جائہن

we should strengthen the whole judicial 

system and talk for judiciary and not about 

only just one person. Thank you very much 

Mr. Speaker. 
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 Mr. Speaker:  The last speaker from the 

Green Party is Sama Paras Abbasi.  I am glad 

a lady has the floor.  I must clear one 

thing here, it is the job of the speaker to 

say honorable member from such and such a 

constituency.  It is not for the member to 

say what constituency he comes from.  So, I 

think the secretariat would note that with 

each name they what constituency he comes 

from.  Thank you. 

 Ms. Sama Paras Abbasi: Thank you sir.  

Muslim rulers and leaders of the past are 

very well know because of their justice and 

their.  But alas! What happened on the 3rd 

November 2007, the only country which was 

created in the name of Islam, the Islamic 

Republic of Pakistan witnessed the worst day 

in the history of judiciary.  We made a 

laughing stock out of ourselves.  The whole 

world was shocked and surprised for this has 

never had happened before in the whole 

world.  After the restoration of democracy 

in our country now, each and every one of us 

is looking forward for the restoration of 

judiciary too. Our honorable Prime Minister 

Mr. Yousaf Raza Gilani in his very first 

address to the whole nation promised and 

ensured us the whole nation that there would  

be restoration of judiciary but it seems 

that it was a mere speech.  In good 
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governance restoration of democracy and 

restoration of judiciary are paramount 

features and for the establishment of a 

consolidated government the four pillars are 

judiciary, economy, media and religion and 

this should be given a proper liberty.  

Democracy and judiciary by nature run 

together and to restore the confidence of 

the nation and to build the discipline among 

society, it is essential for the progress 

and prosperity of the nation like the 

restoration of judiciary is mandatory.  And 

without getting justice and merit our youth, 

our nation is indulging into a state of 

depression and dejection.  So, we wish for 

and request for the independence and 

restoration of judiciary as our Quaid 

Muhammad Alil Jinnah said  

 قانون کی ہميشہ  ں پاکستان  میہوریہاسالمی جم

 So, thank۔ گیہے رہ اور انشا اللہےی ہپاسداری ر

you. 

 Mr. Speaker: Thank you.  I again must 

give you my views.  Honorabler Quaid-e-Azam 

created Pakistan not for Islam.  He created 

for Muslims of the Sub-Continent.  Islami 

Jamhuria Pakistan came a few years later.   

This you almost know.  Actually our problems 

have truthfully started from then onwards.  

Sorry, but that is my personal view.  Now, 
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that each side had its speakers on the other 

side, please allow me to put the the vote.   

(The motion was put to the House for vote 

and the resolution was carried unanimously.) 

Mr. Speaker: The motion is carried 

unanimously. Now, we have a very 

distinguished visitor, who is going to 

address you on the independence of 

judiciary.  Now, may I request honorable 

Hamid Khan to please come and address the 

House. 

  ۔ الرمحن الرحيمہ  بسم الل:جناب حامد خان 

 and the ٹ پارليمنهجناب سپيکر  اور ممربان يوت

officials of the PILDAT.     ں می PILDAT کا 

 هے مجہ کںوہ ممنون  اور آپ سب حاضرين کاںوہممنون 

 ں میں پاکستاے آپ سں چند باتیہ موقع مال کہی

 ں   میں۔ کی جائیے سے حوالے کی آزادی کہعدلی

 ے آپ کهےا تو مجه آ گيا تearlyا سا ڑوه تهکچ

 جانتا ںیہ نں میہے۔وا ہ کا اتفاق ے سنن views هکچ

 کيا exactly  ہی وهوئی تہی پيش ه جو قرارداد ابہک

رحال جو ہی بهوئی تہپاس  unanimously ہی جو کهت

 ں میے بارے ک independence of judiciaryجذبات 

 ںیہ خوش آئند ڑے بے لیےم سب کہ واقعی ہ وهےت

 ملک ہ کںو سکتیہ ںیہ دو آرا نں میے بارےاور اس ک

 اس ہے۔وتی ہ بقا کی ضامن ے ملک کہ آزادی عدلیںمی

ادی  کی آزہ عدلیں آج  کا موضوع پاکستان  میےلی

ر ہ ں دنيا میہ جو کںیہ ےوتہ factors ہ تو وه کچہے۔

 طور پر اگرآپ آزاد ے مثال کں۔یہ ےوتہ apply ہجگ
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؟ کيا ےیہونا چاہ کيا ں تو اس میںیہ ےتہ چاہعدلی

 ے بارے ؟ ان کںيئہونی چاہاس کی بنيادی ضروريات 

 جو ہ کہے کيا paper circulate ايک ے نں میںمی

 tenure of judicialز کم  اس کو کم اےشخص جج لگ

office کی security و ہ پتا ہ اس کو ی۔ ےیہونی چاہ

 جا سکتا اور اس وقت تک يعنی ںیہايا نہٹ هے مجہک

 ٹائيکورہ ں يعنی پاکستان میںجب تک ميری عمر فال

 اور ہے retirement age 62 years جج  کی ےک

 retirement age 65 years جج کی ے کٹسپريم کور

 جا سکتا  اور ںیہايا نہٹ هےس وقت تک مج اہ کہے

 ں  تو اس صورت میremoval ہےايا جا سکتا ہٹاگر 

ت مشکل ہ عام طور پر بہ جو کہےايک خاص پروسيجر 

يشل ڈ سپريم جوں پاکستان می۔ ہےوتا ہپروسيجر 

 remove اگر کسی جج کو ہی که بنائی ت1962کونسل 

 اور ہےيج سکتا ه تو  صدر ريفرنس بہےکرنا 

 ے کےيشل کونسل کڈريفرنس  پانچ ججز کی سپريم جو

 chairman Chief Justice of گا جس کاےيجهپاس ب

Pakistan وگا ہtwo senior most judges of 

Supreme Courtاور ے گںوہ ممرب ے اس ک two senior 

most Chief Justices of the High Courtsے اس ک 

  ها  کچه تہ ايک نيا قسم کا حتربہ یے۔ گںوہممرب 

 ليکن ہےی ه اب ب۔وئیہی اس کی کوشش ه بےلہ پںملکو

 ں میں ملکوه کا اختيار کچremovalعام طور پر 

 آپ ايک جج ں میہ امريکہے۔وتا ہ پاس ے کٹپارليمن

 ے جس طرح سںیہ ے  کر سکتremoveکو اسی طرح 

  يعنی ہے کيا جاتا removeامريکی صدر کو 

impeachment proceedingsاس کا  ے۔ سtrialی ه ب

 ہ کار  جو کہ کا طريقےانہٹ  اور اس کو ہےوتا ہ
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ا ه ديکے آپ  ن۔ ہےايت مشکل  اور دشوار گزار ہن

وئی  ہ  impeachment خالف ےن کٹ کس طرح کلنہوگا کہ

ا هوا تہ trial کا removal بعد ےر اس کهی  پهت

 خالف ايک ے ان کہو سکی کيونکہ ںیہ ن removalاور 

 کو judges تو ے سکڑ پںیہ نٹ ووںیخاص تعداد م

 ہی مشکل طريقہت ہ کا بے کرنremove پر ںاہی وهب

ا مشکل ڑی به بں میہ برطانیے اسی طر ح سہے۔کار 

ت کم ہ بremoval اور عام طور پر ہے کار ہطريق

 ے دوسرہے۔وتی ہ ہ  ايک يا دو  دفعںيی صدی میهکب

 ی صورت حال اسی طرح ملتیه بںيا میڈ انںممالک می

 کر سکتی removeی ہ ٹ پر تو پارليمنںاہ وہےجلتی 

ت ہ بہے۔وا ہت کم ہ پر بںاہی  وه بہ ججز  کو اور وہے

يجا ه بreference واقعی ںاہ جںیہ instances ڑےوهت

 سياسی صورت حال ہت زيادہی به بںو اور اس میہگيا 

 راما سوامی هے تrecent cases جو دو ہے۔آ جاتی 

 کيا ںیہ نremove کو ںونواور ويزا سوامی کا  د

سو   ۔اڑونا پہو کرمستعفی ہگيا ايک کو آخرکار جمبور 

ی ہ کار ہ کا طريقremoval ہکہے ہ کا مطلب  یےنہک

م ہ اindependence of judiciary ہ زيادےسب س

 تو ںا سکیہٹ ے اگر جج کو آپ آسانی س۔ ہےستون 

ی هی به جج کبہر وه پہ کہے ہر اس کا مطلب یهپ

independentہوگا کہ خوف ہوگا جس جج کو یہ ںیہ ن 

 اس طرح ہ فيصلہ یں می۔ گاےا ديا جائہٹ آج هےمج

 گا ں کروہ فيصلہ یں میے۔ گںا دیہٹ کو ه گا مجںکرو

ی ه جج کبہ گا تو وے چال جائreference خالف  ےمير

 ے سب سےو سکتا تو اس لیہ ںیہی آزاد منش جج نهب

 independence of judiciary کار جو ہم طريقہا

guarantee م ہ اس کو ہے کرتاmethod of removal 
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of judgesہے کار ہ جو طريقںاہ ےمارہ  ں۔یہ ےتہ ک 

 removal صرف آج تک ايک ے سے اس طريقںاس می

 ہ  کيونکں۔ياليس يا سينتاليس سال میه  چےلهپچ

Supreme Judicial Council کا idea 1962ے ک 

 1956 ےلہ پے اس سا ه ديا تے نںوہ انںآئين  می

ا جو هی طريق کار ديا گيا تہ وں آئين میےک

 کی ٹ يعنی پارليمنہے ں آئين میےندوستان کہ

 1962  هے۔ تےو سکتہ judges remove  ےقرارداد س

ا اور ان ه ايک فوجی کا آئين تہےر ہکا آئين ظا

 مشير اور آئين ساز  شخصيت جناب ڑے بے سب سےک

  ںاےہمارہ ہ سوچا کےن ںوہ انهےمنظور قادر صاحب ت

 پر ںاہ وہ کںیہ نmatureی اتنی ه ابٹپارليمن

judges کی removalاگر  ے۔ اليا جا سکہ معاملے ک 

 ںاہ تو وے گں کر آئیےم لہ ے سامنے کٹپارليمن

 ے گی  اور اس کےو جائہ بندی ہپر سياسی گرو

 گا تو ےو سکہ ںیہ نہی صحيح فيصله  کبں میےنتيج

 ہا یه تidea کا Supreme Judicial Council جو  ہی

 Even South Africa ہےا ہی ره بںافريقی ممالک می

ی اس پر عملدرآمد ه بںريليا میٹ آسہے۔ی ه بںامی

 ہلی دفعہ غالبا  پے اس  کو پاکستان  نہےوا ہ

formally adoptےا  کسی ملک نه کيا ت formally 

ی ہ پانچ ججز ںا اور اس میه کيا تadoptاس کو 

 ں اگر ان میے گں کریہر باقی  ججز کا فيصل کٹهبی

 خالف اگر ےوگا  يعنی اس کہ ںیہ ايک نےس

reference ہ وںر اس صورت میهوگا تو پہ کا کيس 

 junior آدمی جو next ے گا اس  سٹهے بیںیہخود ن

 گا تو اس ے کرہر فيصله پہ گا اور وٹهے بیہوگا  وہ

ی ہ صرف ايک  ں ليکن اس میہے کار ہ طريقہ یےلی



 46

 1971 ہ  اور  وہےوئی ہ removal  کسی جج کی ہدفع

س شوکت علی ٹ جسہے۔وئی ہس شوکت علی کی ٹ جسںمی

ا جو خود ه کيا تے خالف يحيی خان صاحب  نےصاحب ک

 ے اور ان کهے تےته رکںیہکوئی آئينی حيثيت ن

 خالف ے فضل غنی صاحب ان کهے ايک اور صاحب تہعالو

reference اور  هے تےوگئہ مستعفی ہا وهوا تہ 

ا اور ان کو ه کيا تtrial face ےشوکت صاحب ن

removeس محودالرمحان ٹا اور اس وقت جسه کيا گيا ت

 کيا گيا ہ فيصلہ جب یهےس تٹ چيف جسےپاکستان ک

 ہےی مثال ملتی ہ ايک ںماری تاريخ میہ  پس ۔اهت

و آئينی ہ کيا گيا judge properly remove  ںاہج

 trialو صاحب کا هٹ جب بہو عالے اس کے۔ سےطريق

س غالم صفدر ٹ جسںوا تو اس میہ ہوا؛ اپيل کا فيصلہ

 dissenting ے نںوہ  جنهے صاحب  ايک جج تہشا

judgmentں میٹی  يعنی سپريم کوره دی ت four to 

threeخالف يعنی ان ےو صاحب کهٹ خالف بے کہ فيصل 

 کا ان تينو ے کرنdeath sentence uphold خالف ےک

  ہ غالم صفدر شاهے۔ صاحب تہ غالف صفدر شاے سںی مں

 press interviewی ہ کوںیہ بعد کے اس کےصاحب ن

 چند ہ متعلقے  اپيل سے نںوہ انں اور اس میےدی

 ايک ے خالف  ضيا احلق نے اس پر ان کںیہ کںباتی

reference Supreme Judicialی ه بہيجا تو وه کوب

 ےر اس کيجا اوه بے نmilitary dictatorايک 

و سکتی ہ ہ کيا وجہ  کںیہ ےته آپ سب مسجہ وجهےپيچ

 صاحب ہ شاہو سکا کہ ںیہ نے اس لیcomplete ہ؟ وہے

 گيا ہ رںیہ کا وںیہ وہر معامله اور پے گئےر چلہبا

 basicallyا ه تvictimization پر مقصد ںاہاور و

ياليس ه چے پس سار۔ کاےيجنه خالف ريفرنس بےان ک
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س ٹ چيف جسں می2007 ں آخر می  اورں میے عرصےک

 ہيجا گيا  وه خالف ريفرنس بےدری کہافتخار حممد چو

 9thيجا اور هی بہ ے نmilitary dictatorی ايک هب

March, 2007ےيجا گيا  اس سه بے کو جس انداز س 

 ہ طريقے کremoval تو ںیہی طرح واقف هآپ سب اچ

 آج تک چار ں میں مطابق پاکستاےکار ک

references خالف ے ايک کے سں اور چار میںیہ ےوئہ 

reference و کر اس ہ کارروائی مکمل ہےوا ہ مکمل

 ۔ کيا گياremove دی گئی اور اس کو ٹ خالف رپورےک

س افتخار حممد ٹ جو چيف جسںباقی ايک کيس می

 رکنی ہ تيرے کٹ سپريم کورںدری واال کيس اس میہچو

کر  quash کر  ے قرار دmala fide اس کو ےبنچ ن

 دوسرا ہ ی۔ کر دياChief Justice restoreديا اور 

 resignation ں ايک میں میں باقی دو کيسو۔ ہےکيس 

 ےر چلہ باے ملک سaccused judge ں ايک می۔وگئیہ

 ے گئی  ليکن  اس کہ اور کارروائی نامکمل  رےگئ

 پاکستان ں۔یہوئی ہی ہت ہ پر بںاہ یremovalsباوجود 

ی  ہ شايد  ہےوئی ہ removal  کیjudges جس قدر ںمی

لی ہ پں می1981 ہو کيونکہوئی ہ ں کسی تاريخ میںیہک

 بنايا گيا اور ہ طريقہ کا یے کرنoath out ہدفع

 Provisionalم ہ جس کو ےجنرل ضيا  احلق ن

Constitutional Orderبنايا ں می1981 ںیہ ےتہ ک 

 oath حتت ے کPCO جو جج اس ہا گيا کہ کہ یںجس می

 تو جج ہ گا وے گا ؛ جو لے لںیہ اور جو ن گا ےل

 ديا ںیہ گا يا جس کو نے لںیہ گا اور جو نہےر

 optionی ان کی اپنی ه بں اس میہے گا  مطلب ےجائ

 ںیہی جج  نه بہ گا تو وے ديا جائںیہوگی جس کو نہ

 اس وقت قريب قريب چار سپريم ے اس طرح س۔ گاہےر
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 جج  اور هٹ  آں میٹائی کورہور ہ جج ؛ الے کٹکور

  اور قريب قريب ساری ں میٹائی کورہ هدو جج سند

ائی ہ سرحد کی ہ اور دو جج صدبٹائی کورہبلوچستان 

ا ديا ہٹ ججز  کو ہ تو کل قريب قريب سرتں میٹکور

 ليا يا ںیہ نoath خود ے نںوہ يا انہگيا کيونک

ا آسان سا ڑ بہ اب  ی۔ ديا گياںیہ ن oath ںیہان

 ے لPCO ہ ايک دفعہ کا  کےانہٹوگا جج کوہفارموال  

 ںیہ لو اگر نoath  اس پر ہو کہر کهآئو اور پ

  تو ےليت

 کيميا  مشرف ہی فارموال يا نسخہ تو یںیہر  ہآپ با

 خالف کيس ےی استعمال کيا  يعنی اس کہ ے آتےن

 غير 12th October take over اس کا  ہوا کہداخل 

يا  کdeclare اور اس کو غير آئينی ہےآئينی 

 ہ بعد جب یے کہ فی الفور تين ماے تو اس  نےجائ

 oath of  اور ے آئے لPCO ہا وهکيس سنا جانا ت

officer orderا جو اس پر ہ اور کے آئے لoath  

 گا اور جس کو ے لںیہ گا جو نہے جج رہ گا وےل

 ے اس ک۔ گاہے رںیہ جج نہ گا وے ديا جائںیہن

 قريب  جج  يعنیے کٹ سپريم کوره مين چےنتيج

 ليا  ںیہ نoath ے اس نٹی سپريم کورهقريب آد

 اور ے گئہ ليا سات رںیہ نے نه چے سں میہيعنی تير

  ےس بشمول پانچ اور ججز کٹ چيف جسےاس طرح س

 تين ججز کو، ںور میہال ۔ لياںیہ نoath ے نںوہان

 ايک جج کو ں دو ججز کو اور پشاور میںکراچی می

 ججز 12  ح تقريبًا اس طر۔ ديا گياے لينںیہ نهاوت

 پاکستان کی تاريخ ۔ فارغ کر ديا گياےکو اس طر س

م ہ اے کو جو سب سindependence of judiciary ںمی

 ۔وئیہ ںاہ یviolationی ڑ بےاس کی سب س ہےستون 
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 ے سامنے آپ کہوا وہ نومر کو 3 بعد جو ےر اس کهپ

 ںاہ ی۔ ملتیںیہی نہ اس کی کوئی مثال ں، دنيا میہے

 کيا گيا، فوج ہ پر محلٹ سپريم کورہاقاعدپر تو ب

س کو ٹيجی گئی، فوجی کشی کی گئی، چيف جسهب

، ججز کو گرفتار کی گيا، ان کو گرفتار کيا گيا

بوظ کر ديا گيا اور اسی طرح ہ مں میںروه گےاپن

، ں میه سندٹائيکورہ، ںور میہ الٹائيکورہ ےس

 ٹئيکوراہيئر ٹ اور فرنں بلوچستان میٹائيکورہ

 ۔ا لياٹهی اہ دن ےلہ پoath ے پر تو سب نںاہ و،ںمی

ا ه ديکےوا اور آپ نہ ے اسی طرح سہ سارا سلسلہی

 63 دن ےلہ پے سں میJudges 95 ے کس طرح سہک

Judgesے ن oathں میے نتيجے اور اس ک لياںیہ ن 

 کو نکال ديا گيا اور judiciaryائی ہتقريبًا دو ت

 ےرتی کیه جج بہ وه ساتےی تيزی کڑ بہاس کی جگ

 بنتی ںیہ پر کسی قسم کی  تقرری نٹ جن کی ميرےگئ

 سال کی ايک 60ماری ہ ہ آئستہ آئستں بعد می۔یهت

chequered historyہی تو یه ت argument prevail  

ی کوئی ه جب بںاہئی یه بںیه ديکہ لگ گيا کےکرن

dictator ر اس کو کوئی ه تو پہےاتا ہٹ جج کو

 کوئی ےر سه پںیہگر مت کر آتا، تو اے لںیہواپس ن

oath کا chanceا تو ها تہ مل رoathاس ۔ا لوٹه ا 

  اور 15 تقريبًا ں میںدنو20ی ہ ےلہ پے سہوج

Judgesےن oath45 تقريبًا ں ليا اور آخر میے ل 

 تقريبًا د س ے نںوہ جنے گئہ جج رے قريب ايسےک

ر ه پ۔ايا اور نئی حکومت آ گئیٹه اںیہ نoath ےنیہم

 آپ کو ہا کہ کو کے ان کےنئی حکومت ن

reappointmentجو ہ حاالنکںیہ ے کرت genuine 

demand ی ہ اقدامات ے نومرب ک3 مطابق تو ے اس کہے
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ی ہ existence کوئی ے سے، ان کا سرںیہغير آئينی 

ر ٹیٹکڈ ايک ہا جو که تو ايک شب خون تہ، وہے ںیہن

ستی ہ ہ اس کو صفح۔اه اوپر مارا تے کjudiciary ےن

ا ليکن اس ه تے جانا چائیٹحرف غلط کی طرح م ےس

 ے کے کرنے اور وعد ں آ گئیں بعد نئی مصلحتیےک

 ے نتيجے جس ک۔واہ ںیہ پر عمل درآمد نںبعد وعدو

 ےنیہاور تقريبًا دس مار کر ہک ه تے ججز نه کچںمی

 reappointment بعد ے کے برداشت کرنںصوبتیکی 

accept 14,15 کرلی اور تقريبًا Judgesں جن می 

 موقف ے اپنہ، وںیہ ےو چکہی ه بretire 4,5 اب ےس

س افتخار حممد ٹ چيف جسں اور ان میہےپر قائم ر

 removal ofہ یں پاکستان میں۔یہی هدری صاحب بہچو

Judges ی ڑب کیchequered history ہ کں، جس میہے 

removalاپنايا ںیہ کار نہ کا کوئی آئينی طريق 

ر آ کر باآسانی اپنی ٹیٹکڈی ه کوئی بہجاتا بلک

state machinery اور  forceےاستعمال کر ک کو 

 ہ اور اس کی جگہےا ديتا ہٹ ے سہججز کو اپنی جگ

 ان اقدامات پر ے اس کہ جو کہے آتا ے جج لےايس

ی ہ، یہےوئی ہ ں می1977 چيزہ یں۔یہ ےر ثبت کر ديتہم

س ٹ جسںی چيز بعد میہ اور یہےوئی ہ ں می2002چيز 

 جو ہا کہ کں کيس میےيکا اقبال والٹ سےوگر نڈ

وا ہيک ٹها، هوا تہا هت اچہا، بهوا تہ نومرب کو 3 هکچ

 oath ے نںوہ اور جنہے رںیہ ججز اب جج نہ و۔اهت

 خود ہ، يعينی اپنا فيصلںیہی جج ہا ليا صرف وٹها

يک کيا اور جو ٹه ہ جو کيا وے نں میہکر ديا ک

 پاکستان ہعلی دفہ پہ ی۔ غلط کياہ کيا وے نںوہان

 they are Judges in لوگ ہ کہےا ہوتا رہ ںمی

their own cause, ہ یے نںوہ صاحبان جنہ تو ی 
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 they were Judges in their own ںیہ ے کیےفيصل

causeان کی تو اپنی ہ کيونک appointment اسی پر 

 غلط ہ کهے اقدامات درست تہ آيا یہی کهمنحصر ت

ر ه تو پهے تےونہثابت ی غلط ہ اقدامات ہ، جب وهےت

 2000 اسی طرح ۔اه تںیہ کا جواز نےنٹه بیےان ک

 ہ چلی گئی اور ان کی جگٹی سپريم کوره جب آدںمی

 ے نں اور جن لوگوے گئے حضرات لگا دئیےدوسر

oathںی آپس میہ ے سےلہ پے نںوہا انها ليا تٹه ا 

وئی ہ کی commitment ےايک قسم کا پرويز مشرف س

 ے۔ گں اقدامات کو جائز قرار دیےم آپ کہ ہی کهت

 آپ ےی تو ان سه دينی تjudgment جب ے نںوہان

 هے تے سکتںیہی نہ کر  judgment acceptکوئی اور 

 ظفر judgment ے سامنے جو آپ کہ کے اس کےسوائ

 پاکستان کی تاريخ ۔ آئیں میcase ے والہعلی شا

removal of judgesی تاريخ هی انوکڑ بے حلاظ سے ک

 ں میjudiciary ںمی پاکستان ے سہر اس کی وج اوہے

 ہے۔ ںیہآزادی نام کی کوئی چيز ن

 ے نں میں۔وہ پر آتا recent events ںاب می 

 ے نں، اس میہے کيا circulateآپ کو ايک پيپر

leading casesبيشرت ں، اس میںیہ ے دئی casesں می 

 ے کestablishment ے نjudiciaryپاکستان کی 

 مطابق ے، ان کی مرضی کہے کيا cooperate هسات

 ے مرضی کے نںوہی انهی کبه اور کبںیہ ے دئیےفيصل

ت کم ہ ليکن ان کی نظير بںیہ ے دئیےی فيصلهخالف ب

 ں میcase ے جيالنی والہ عاصمہ کے، جيسہےملتی 

 يحيحی خان ہ کںا جس میه آيا تہايک فيصل

 يحيحی خان کو ہا جبکه کيا ت usurper declareکو

 هے۔ تےو چکہ ہ تقريبًا چار ماےوئہ الگ ے ساقتدار
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 آيا ہ فيصلں میcase ے جو نوازشريف والں می1993

 ں جس میںیہ ے سکته مسجہا فيصله آپ ايک اچےا اسهت

 ے کPresident Article 58(2B) ے نٹ سپريم کورہک

 کر declareا اس کو غير آئينی ه تremovalحتت جو 

 Judges کی 1996 ۔اه کر ديا تrestore ےک

judgment ی ه غلط تقرری تں میٹائيکورہ ہ جو کہے

ی ه بہ، یہے  invalid ہ یہا کها تہ کے نںوہاس کو ان

دری ہر جب افتخار حممد چوه پہے۔ ہا فيصلهايک اچ

 خاص طور پر ے فيصلهکچ تو ےس بنٹصاحب چيف جس

missing personsے سے حوالے ک ،still mills 

چند اور ، ں میcase ے، نيومری والں میcase ےوال

casesے فيصله کچں می independentہ جو کهے ت 

establishmentاس کی هے تںیہ کو قابل قبول ن ،

 نومرب کو 3ر آخرکار ه مارچ اور پ9 ےلہ پںیہان

 کی تاريخ ہ پاکستان کی عدلی۔یڑقيمت ادا کرنی پ

 establishment اگر آپ ہ کہے جو چيز نظر آئی ےس

 ےر ايسه تو پںیہ ے کرتے خالف فيصلےکی مرضی ک

 ديا جاتا اور ان کو ےنہ رںیہکو عام طورپر نججز 

 جو ہےوتی ہ کی کوشش ےانہٹ ے سےانہ کسی بہکسی ن

 ں پاکستان میے دو سال سےله پچturmoilم ہ ہک

 ے لstand ےس نٹ اگر ايک چيف جسہ کںیہ ہے رهديک

 جی ہ کہے کی overhear ںاہ یے نں، میہےی ليا ہ

م ہ ہےيک ٹه، ہے PCOی ها اور اب به تPCOی ه بےلہپ

 کسی ہ اور اگر وہے ہر آدمی فرشتہ ہ کےتہ کںیہ نہی

stage ں میےايک زمان ہے۔تر ہ تو بےو جائہيک ٹه پر 

ر مسلم ه اور پهے تںی گانگرس میهتو قائداعظم ب

 لوگ اپنی اصالح کر ں تاريخ میهے۔ تے آئںليگ می

 تبديلی ںمی، سوچ ںیہ ے آتے لں، تبديلياںیہ ےليت
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 action ے ان کہ کہے ہ، اصل بات تو یہےآ جاتی 

 اور اگر تبديلی آ ںیہ نہ کہے تبديلی آئی ںمی

 previous، ںیه ديکlast act تو آپ اس کا ہےجاتی 

actsے کی بناء پر اس ک last actںیہ کو رد ن 

ی ه بهکچ جو ہ کںیہ ےته مسجہم یہ ے اس لیے۔یہکرنا چا

 کيا اور جس طرح ےس نٹچيف جس بعد ے مارچ ک9

 ے طور پر چالنے ستون کے کو آزاد رياست کہعدلی

 ےته تاريخ کو ديکے پاکستان کہکی کوشش کی، و

 پر کسی ںاہ یہ کيونکہے ايک خوش آئند بات ےوئہ

 خالف اور ے کںحکومتوس کا يا جج کا ٹچيف جس

ونا اس کی ہ هڑے خالف کے کںباخلصوص فوجی حکومتو

 کر scum ہ عام طور پر و۔ ملتیںیہکوئی نظير ن

 ہ اور معاملںیہ ے کر جاتcompromise، ںیہ ےجات

conflict ں می1977 ے جس طرح سں۔یہی نہ تک آتا 

ايا گيا اور خاموشی ہٹس يعقوب علی کو ٹجس

 understanding ضياء احلق کی ه ساتےانواراحلق ک

 ے جس طرح س۔ آئیںیہ چيز منظرعام پر نہکو گئی، و

 اور ارشاد حسين ايا گياہٹقی کو سعيدالزمان صدي

 ہ قائم کی گئی، یunderstanding ايک ه ساتےخان ک

م قياس آرائی ہ ليکن  آياںیہی منظرعام پر نهچيز ب

 ےت سہ بے سے حوالے اور اب تاريخ کںیہ ےکر سکت

 کيا ں پر آپس میںاہو ہ کںیہ ےی مل گئهد بہشوا

deal کس ا اور ہ کيا کے اور کس نٹهے بیںاہوئی، کہ

 ہ کہےوا ہ ايسا ہلی دفعہ پہ ی۔اہ کںیہ کيا نےن

judiciaryايک ه ساتےس کٹ اور چيف جسه ساتے ک 

 اور ہےوا ہ open conflict کا ايک regimeفوجی 

 successor government کو اس کی conflictاس 

وئی يا ہ ںیہ کامياب نں میے کرنresolveی تک هاب
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 طوالت دی جا  اس پاليسی کوہ کںیہ ے سکتہہ کہآپ ی

 ہے۔ی ہر

، ہے ضرور turning point ايک ہ نزديک یےمير 

 آپ ے کے، خدا کرہےوتا ہ کيا ہاس کا آخری نتيج

و ہ مطابق ے جذبات کے مطابق اور ميرے جذبات کےک

 turning point ايک ہی ہ کہے بات يقينی ہليکن ی

 ہے۔ کيا judiciary assert ہ پر کںاہ، جہےضرور 

 ہ کہے ہ، ايک تو یںیہ ےولته کےت دو راسے سںاہی

 اور ںیہ ے کرا ليتrestore کو judiciaryم ہاگر 

 واپس آ ہی وه نومرب کو ت3 ہ جو کjudiciary ہو

، ہےوتی ہ کی آزادی کی ابتداء ہ تو عدلیہےجاتی 

ی ه ابہے۔و گئی ہ آزاد ہ عدلیہ کےتہ کںیہ نہ یںمی

 ے سہميشہ جن کا ںیہ لوگ ے ايسےت سہ بںی اس میهب

establishmentے س link اور آج ہےی ه اور آج بہے 

 ںیہ ے اور کر سکتے گں پر کام کریےنہ کےی ان کهب

 ہ یہلی دفعہو گی اور پہليکن کم از کم ايک ابتداء 

 بعد واپس ے کے کوئی جج نکالنہ گا کےبتايا جائ

 جو جج ںیہ ںی تک جو نظریه ابہ کيونکہےی آ سکتا هب

 اس ے آئںیہر واپس نه پہ وںیہ ے گئہی ايک دفعهب

 جس ہ کہےا ه جو سبق سيکے نjudiciaryماری ہ ےلی

 ہے، چاوهو اپنی نوکری قائم رکہی هقيمت پر ب

military dictator و، ہcivilian dictator و، ہ

civilian government ےو، آپ ان کی مرضی کہ 

 ے کرتےشات پورہ، ان کی خواںیہ رےمطابق چلت

 گی، ہے تک رretirement کی ، آپ کی نوکری آپںیہر

 کی resistanceی ه کوئی بے آپ نےلہ پےاگر اس س

 ے کرنjudiciary assert آپ کوےکوشش کی يا اپن

 ہ ايک دفع۔ہے ںیہر آپ کی خير نهکی کوشش کی تو پ
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 حتت نکال ےاگر آپ کو زيادتی يا غيرآئينی عمل ک

،  آتاںیہر آپ کی مدد کو کوئی نهتو پ ہےديا جاتا 

و جاتا ہ ختم role، آپ کا ںیہ ےتہ رٹهےر بیہآپ با

 ان کو مزيد ہ وںیہ ے جاتے اور جو لوگ اندر چلہے

supportے پر اپنا دوام حاصل کر ليتںیہ وے کر ک 

، ہےی خوفناک نظير ڑ ايک بےماری سامنہ ہ یں۔یہ

 ہ یے س2007وئی، اب ہ ں میand 2000 1981 ہ یہےچا

 ے آنہ آئندہ کہے ہ سوال یہے۔ ے سامنےا آپ کہدورا

 مت ہو گی کہ option ہ جب یے سامنے جج کےوال

independentlyپر ےنہ کے يا حکومت کے چلو گ 

 مقاصد کو ے کestablishmentحکومت کی مرضی اور 

 ے کvested interest يا ے لیے کے ليجانےآگ

 ںیہ نrestorationر اگر آج ه تو پے کام کرو گےلی

ايسی ی هئی جج کب کوںماری تاريخ میہوتی تو کل ہ

 اس کو اپنی ہ گا بلکے کرںیہ کوشش نےجرات کرن

 گا ليکن ےو گی اور اپنی جان بچائہنوکری پياری 

 ںیہ ےو جاتہ کامياب ں میے کرنrestoreم ہاگر 

 transitory figureدری ايک ہ افتخار حممد چوہکيونک

ر ه پہےونا ہائر ٹ حبرصورت ریے اس نں می2013، ہے

 کا ےنہ کہے۔نئی صورحتال آنی  بعد کوئی ےاس ک

 course of خملتف ہ جب تک آپ عدلیہ کہے ہمطلب ی

historyاور آپ ے جاتںیہ نں می virtually ان 

coursesر ه کو پstrengthenے جس نںیہ ے کرت 

 ۔ دياےونہ ںیہی آزاد نه کبں کو اس ملک میہعدلی

 ہے example تو صرف ايک restorationاس کی  

ی جا ه کی آزادی کی بنياد رکہعدلی ں اس ملک میہک

 ں کيوہ عدلیں پاکستان میہ کہے ہ دوسری بات یے۔سک

 ےیہونی چاہ آزاد ے اس لیہ عدلیے۔یہونی چاہآزاد 
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ا ڑ بے کا سب سےنها رکٹه کو اکfederation ہ یہک

 ہ وہے parliamentary historyماری جو ہ ہے۔ستون 

پ  يعينی اگر آہے chequered ہی زياده بےاس س

 ہ زيادے سال س20 تقريبًا ں تو پاکستان میںیهديک

 کسی ٹ پارليمنہ کں جس میہےکا ايسا وقت گزرا 

 ہے ہ اس کا مطلب ی۔یه کرتی تںیہ نexist ںشکل می

 وقت ہ زيادےائی سہ ايک تتقريبًا ںپاکستان می ہک

 ں کسی شکل میٹ پارليمنں جس میہ کہےايسا گمرا 

 کسی شکل judiciaryی ليکن ه تںیہ نںی وجود میهب

 ہی، وه تsuppress ہےی، چاه ضرور تں وجود میںمی

independentاپنا ہ وےوئہ ےوتہ ہ ن role playںیہ ن 

 کا ٹا اور پارليمنهکر سکی ليکن اس کا وجود ت

 آج ٹ پارليمنے سہ اس تاريخ کی وج۔اه تںیہوجود ن

ت ہ کر سکی، اب تک ايک بںیہ ادا نroleتک اپنا 

 ۔ہے کيا role کا ٹ پارليمنہ کہے confusionا ڑب

 کر ںیہ نdetermine ہی یه حکمران بcivilian ےمارہ

، آج ہےو رہ ںیہ نں میٹ پارليمنے، آج فيصلےپات

 ہ کںیہی ہ تو یےتہ کں۔یہ ہےو رہر ہ باےی فيصلهب

 ہے statementر کی ہ باہ، یہے supreme ٹپارليمن

 ںیہن ںاہ وے فيصلہ کہے کو حقيقتًا پتا ںليکن لوگو

، ہے ںیہی نہ ليجاتا ے پر کوئی فيصلںاہ، وہےو رہ

ی هی به کی جاتی اور ابںیہی نهنون سازی بقا

ordinances pass ہ جو کٹ پارليمنں۔یہ ہےو رہ 

ا اس کو اس ملک هستون ت اڑ بےوريت کا سب سہجم

 ںیہ کی اجازت نے کرنrole playی تک اپنا ه ابںمی

 کا federationا اس ڑ بےی سب سہ وہ کيونکملی

guarantor اب ہے۔و سکتا ہ Upper House Senate ہے 

 ں، اس میہے کی برابر کی مناةندگی ں صوبوہ کںجس می
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 ے سںاہم وہ ہ کہےی ناکامی ڑت بہ بہماری یہ

concurrent listں صوبوہ کے جس سےا سکہٹ ںیہ ن 

 اگر صحيحح ہ کںیه آپ ديک۔ خودخمتاری آتیہ زيادںمی

 ايک ہ جو کہے ہ عدلیہ تو وہے linkage ں میںمعنو

 کی ں صوبوںچارو ںعدالتی انداز می ےطرح س

 ہ زيادے سہ جو زيادں اس می۔ہےمنائندگی کرتی 

 ں میہے۔ی ہ کی ره پنجاب اور سندہ وہےی ہمنائندگی ر

 ے ک71ا، ہ جا رںیہ نں کی تاريخ میےلہ پے س1971

 ےيئر سٹ فرنں اس میہے پاکستان ہبعد جو موجود

 بنا اور ے لیے دن ک20 ہصرف ايک دفعس ٹچيف جس

س ٹدری جسہ افتخار حممد چوہلی دفعہ پےبلوچستان س

 پنجاب ں اس میہے ہ باقی جتنا عرصےآف پاکستان بن

 ڑے بہےيک ٹه ہے۔ رےس بنتٹ چيف جسے سهيا سند

ی ليکن هونی تہ ہ ان کی منائندگی زيادںیہ ےصوب

  اور اسہےت ضروری ہی به بvoice کی ں صوبوٹےوهچ

 مارچ 9 ه جو کچے۔یہونی چاہ affective voiceکی 

 ايک غلط ے اس سہےا ہو رہ بعد ےوا اور اس کہکو 

messageے بلوچستان سہلی دفعہ اگر پہ کہےا ہ جا ر 

 پر اپنا کام ںاہ تو اس کو وہےی هس بنا بٹچيف جس

س مسلسل ٹ چيف جسہ ديا گيا اور وے کرنںیہن

کر سکا اور اس  سال کام ڑهیڈ صرف ہ، وہےزيرعتاب 

 ہ وہےيجان کی صورحتال ہ جو حبران اور ے بعد سےک

 ہے۔ ے سامنےآپ ک

  کا ايک judiciary federation ںپاکستان می 

 ہ اور مقننٹماری پارليمنہ جب تک ۔ہے ستون اڑت بہب

 ں میں صحيح معنوہ وہنچتی کہ پںیہ تک نstageاس 

through legislative and administrative means 

 through، تب تک ے کر سکfederation enforceاس 
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judicial means اس federation کو enforceے کرن 

ت ضروری ہ بindependent judiciary ايک ے لیےک

 ں میٹ کی سپريم کورں صوبوٹےوه چے اسی لی۔ہے

 ہرل ادارڈ ايک فیہ یہک ہےر ہمنائندگی اس بات کی مظ

 ے اسہ یےوئہ ےوتہ ہريشن کا ادارڈ اور فیہے

protectں میے اس سلسلہے۔ ہ کا ادارے کرن 

 uniqueی ہی ڑ کی ايک بjudiciary ںپاکستان می

 ہے۔حييثت 

ين ڈی انه بںندوستان میہ ہ گا کںوہ کہ یںمی 

 ہے roleا ڑ بے کا جو سب سےنها رکٹهيونين کو اک

تا ه کو مسجjudiciary ےلہ پے سٹ پارليمنں میںاہو

 role ںريشن میڈا جو فی کٹين سپريم کورڈ انں۔وہ

 ٹين سپريم کورڈ، انہےا ہ رpositiveت ہ بہ وہےا ہر

، ہےريشن کو مضبوط کيا ڈ فیے سjudgment اپنی ےن

 undemocratic کافی حد تک ے سjudgmentاپنی 

steps کو discourage کو ں صوبوٹےوه، چہے کيا 

protect اور ہے کيا economy کو protect ہے کيا 

 ےت سہ اور بbomai case، ں میcases ےت سہ بہجبک

cases ں میں صوبوٹےوه جب چں۔یہ political reasons 

 not for genuine لگائی emergency ے سہکی وج

reasonsے تو اس ن strike downہا کہ کيا اور ک 

 ں میں، يعنی صوبو بنتاںیہاس کا کوئی جواز ن

 ٹرل گورمننٹ يا سنٹرل گورمننڈ فیںايمرجنسی اس می

 stop ٹ ان کی پارليمنں حقيقت میہ جو کroleکا 

م اس ہ اگر ۔ کياstop ے نjudiciary ہ کر سکی وںیہن

 ملک کی ہمسایہ ےمارہ ہ جو کںیہ ےته ديکتاريخ کو

 ايک ے لیے کprotectionريشن کو ڈ فیہ کہے

independent judiciaryپر ںاہ وہے۔ت ضروری ہ ب 
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 ہ انتظامیjudiciary کی ے جب صوبہوا کہ تک ںاہی

ور ہ پرديش کا مشہیه ايک مدہ مل گئی یه ساتےک

case س اور ٹ ايک چيف جسہ کںا جس میهوا تہ

 اور ہے ںیہ نں، پاکستان میہےی تک ه اب practiceہی

 ٹ اگر ايک کورہ کںیہ بری بات نہ یہ کںوہتا ه مسجںمی

 ںاہ، وےس ليجايا جائٹ چيف جسں میٹ کورے دوسرےس

 ے الئے سں صوبوے دوسرسٹعام طور رپر چيف جس

 ں میٹ نئی کورfairlyس ٹ چيف جسہ وہ تاکںیہ ےجات

 ے اس کں میٹ، اپنی کورے ادا کر سکroleاپنا 

 پرديش کی ہیه، تو جب اس کو مدںیہ ےوتہمسائل 

 ے سہنٹار پہ بیے ليا گيا، اسں میٹائيکورہ

 ںی بدعنوانياڑ بے پر اس نںاہتو و ليجايا گيا

 ہ صوبہ اور وےو گئہ ے مسئلڑے، بںشروع کر دی

 کر ںیہ مستثنی نےی اس سه آپ کو کسی طرح بےاپن

 ہیها اور مده سکتا تںیہ بچ نےا، اس سهسکتا ت

 ے نٹسپريم کور تو ے گئڑت حاالت بگہ بےپرديش ک

 judicial اس کی ے سںاہ مداخلت کی، وںاس می

powers withdrawسينئير جج ے اور کسی دوسرں کی 

 حاالت ے کٹائيکورہ کر اس ے دjudicial powerکو 

 ں میے جب کسی صوبہ کيونکےدرست کر ديئ

judiciary disturb ہ تو اس کا مطلب یہےو جاتی ہ 

و جاتی ہ بننا شروع ہ خطرے لیےريشن کڈ فیہو ہ کہے

اس طرح تا، ہ لينا چاںیہ وقت نہ آپ کا زيادںمی ہے۔

 ہ کہےوا ہ ثابت ہ یے جس سںیہ examples ےت سہ بےک

 ےريشن کو قائم کرنڈ فیے نjudiciary ںمیيا ڈان

 پاکستان roleی ہ ی۔ ادا کياroleا هت اچہ بے لیےک

ی هی کبه اور جب بہے کو ادا کرنا judiciaryکی 

وئی ہ فوجی مداخلت ں تو اس میہےوئی ہاس کی کوشش 
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ی ه اور جب کبہےوئی ہ کی مداخلت dictators، ہے

 تو اس ےکر ہ وہ کہےا ہس کوشش کرتا رٹکوئی چيف جس

م ہ آج ں میے نتيجے، اس کہےکو روک ديا جاتا 

judiciaryےمارہ ہ وںیہ ہے ره ديکں کو جس شکل می 

 ہےی وقت هی به اور ابہے کافی تشويشناک بات ےلی

، افتخار ے کرے پورے وعدےماری حکومت اپنہ ہک

 کيا restoreس ٹ چيف جسےر سهدری کو پہحممد چو

 3 جو کچ ے۔ آئںمی اس شکل judiciary، ساری ےجائ

 ںیہ نے اس کو آپ اس طرح سہےوا ہ بعد ےنومرب ک

 judiciary، اس ہے آج ہ وہ کے جس طرح سے سکتڑوهچ

 جس قسم کی ہے۔و چکا ہ ايک ناسور داخل ہ وںمی

appointments اور جس قسم کی ںیہوئی ہ 

appointmentsان ہ جب تک کںیہو سکتی ہی ه بہ آئند 

 ےس کٹ چيف جسے ايک ايسکا اندرونی احتسابی نظام

و، جس کو ہ احتساب کر سکتا ہ گا جو کے بنںیہحتت ن

public support م ہو، تب تک ہ حاصلindependence 

judiciaryں می۔ے سکتے دںیہ کی کسی صورت ضمانت ن 

 ہ گا تاکں ادا کروہ آپ کا شکریےی الفاظ سہان

 ں۔ کر سکیquestions answersم ہ وقت ہزياد

(Thumping of desks) 

 Mr. Speaker: Mr. Niaz Muhammad. 

 ے سپيکر صاحب کی اجازت س:جناب نياز حممد

 ہ ذکر کيا کے آپ نں۔وہتا ہنا چاهايک سوال پوچ

 يا ے مواخذںاہو تو وہ ہانہٹ جج کو ں میہامريک

impeachmentںاہ ےمارہ ہے۔ارا ليا جاتا ہ کا س 

Supreme Judicial Councilں می referenceےيجنه ب 

 ں ان دو طريقوں خيال میے آپ کہے۔ رائج ہطريقکا 
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 مزاج يا آئين ے کسی قوم کہ کون سا طريقے سںمی

 ہ۔و گا؟ شکریہ ہ مناسب يا نسبتًا پسنديدے لیےک

 ے اس بارہےا سوال هت اچہ ب:جناب حامد خان 

 سوچ بچار ے سہت عرصہ بںماری وکالء کی تنظيمیہ ںمی

 کار جو ہی طريقہ ں دونوہ نزديک یے ميرں۔یہی ہکر ر

 ہ مطابق درست نے شايد اس کںیہ حاالت ےپاکستان ک

 کرنا deal ے سے خمتلف طريقے، ان کو ذرا اس سںوہ

 ہے proposal ايک already ںماری اس میہ ۔ گاڑےپ

 جزوی طور پر ں میcharter of democracy ہجس کو ک

 ں پاکستان میہ کہے خيال ہمارا یہ ۔اهقبول کيا ت

judicial commissionہ، یےیہ بننا چا three wave 

body ججز، وکالء اور عوام کی منائندگی ں، جس میوہ 

 ججز کی منائندگی ں اس میsegment يعنی ايک وہ

ا يعنی ها تہ ک766 ےم نہ، ے، ايک وکالء کی کرےکر

 عوام ہےر ہ پارليمنيرين، ظا6 وکالء اور 6ججز، 7

 خيال ہا یمارہ ۔ گیےی کرہ ٹکی منائندگی پارليمن

، ايک ںيیہ چاےونہيرين ٹ پارليمن6 ں اس میہا کهت

Prime Ministerنيشنل ےیہونا چاہ ہ کا منائند ،

 کا Leader of the Opposition ايک ےامسبلی س

 ايک ے سےر صوبہ يعنی Senators 4 اور ہمنائند

 ں میjudicial commission ٹ سينیہو جو کہر ٹسينی

electسی طرح ی اه وکالء کی بے۔ کرsuggestions 

 ں اور چاروںوہ لوگ ہ منائندہ یہ یں اس میہ کںدی

مارا ہ ں میے بارے ججز ک۔وہی منائندگی ه کی بںصوبو

 Supreme ہ اس وقت جو موجودہا که خيال تہی

Judicial Council کی composition دو ں اس میہے 

 چيف ے کں صوبوں چاروہ کںیہ ے کر ديئaddاور 

ی ٹ کی کمی7، وہ body کی 19 ہ یں۔ جائیےس الئٹجس
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 وقت ے کremoval اور appointment ججز کی ہو جوکہ

و ہ nominate ہجو ک ے کرhearing ان کی ہباقاعد

 کی ہعدلی کر جو ڑه بے سremoval ہ کيونکںیہ ےہر

، غلط ہے کا appointment ہ وہے ہمسئلآزادی کا 

appointment سال کا آدمی آ 45، ايک ہےو جاتی ہ 

، ہے اس ملک پر سوار ے لیے سال ک20 ہ وےئجا

corrupt ر ہ لوگ تو ے اس۔ے سکتںیہ نکال نے اسہے

 ںیہ تو نہذا وہ، لںیہ ےا ليتٹه اoathقسم کی 

 ںیہ ے ايماندار جج نکل جاتں ان حادثات میے۔نکلت

ی ہ ہميشہ تو ہ وںیہ ےوتہايمان جج ےاور جو ب

surviveے اس لی۔ںیہ ے کرت appointmentقت  وے ک

ی طرح ه آپ اچہ کہے اس چيز کی ضرورت ہ زيادےسب س

 ۔ںک کر لیهٹ پٹانهچ

 Hearingاور ممالک ه يا کچہ امريکہ کا جو سلسل 

 special committee ايک ے لیے اس کہےوتا ہ ںمی

 ہ جو کہے بنائی جا سکتی ے سںکميشن میی هب

recommendے کر سک ،after hearing the nominees 

 بعض ہ کيونکںیہ نہ کںیہ لوگ qualified ہ یہک

appointmentsو ہ لوگ حيران ہوتی کہ خيزہ اتنی مضحق

 سول جج ، کا کياٹائيکورہ جج تو ہ یہ کںیہ ےجات

 اس ہ کہے ہت یلی باہ پہے۔ ںیہ قابل نے کےی لگنهب

 ہےول کرنا ڑ کو کنappointmentsکا بنيادی مقصد 

لط ، جب غہےوتی ہ شروع ے سںاہ ساری چيز وہکيونک

appointment ايک مصيبت بن جاتی ہ تو وہےوتی ہ 

 body judicialی ہی وه بے لیے کremoval، ہے

commission recommendاس کا ے۔ کر balance اس 

ی کسی ه آپ کو بے اپنjudiciary ں اس میہ کہے ےلی

accessے س protect 1962 کا ےجس خطر ہے۔ کر سکتی 
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ی کسی هس کی با اهار کيا تہ اظے منظور قادر نںمی

 political ہ کںیہ ےحد تک آپ منائندگی کر سکت

victimization ےله پچہ کے جيسےو جائہ شروع ہی نہ 

 ہ یه ساته ساتے اس ک۔ گئیہ شروع وں میںدو سالو

 ںی اس میه بہ، وںیہ stakeholdersی جو وکالءهب

ی ه پر عوام کی بںاہ اور وں ادا کر سکیroleاپنا 

 system of judiciaryی ه کسی بہو کيونکہمنائندگی 

 اس طرح ہے۔وتا ہ عوام stakeholderا ڑ بے سب سںمی

 جزوی ه اس کا کچہے proposalمارا ہ ہ یےس

acceptance جو charter of democracyی ڑ دو ب

 ها اس کا کچه کيا تsign ے نںوہ سربراےی کٹپار

 پاکستان ےم نہ قبول کيا، ے نںوہ انں اس میہحص

 کی طرف ں اداروے اور دوسرےی طرف سبار کونسل ک

 ےمارہ ہ یں سوچیےر سه پے اسہ کہےا ہ کےس

proposalکو inners entirety considerاس ے کر ،

 کا finally parliamentary committees جو آپ ںمی

 کرنا saveم ہ بات جو ہ وے، اس سںیہ ہےتصور ال ر

 checks and ں میjudicial commission، ںیہ ےتہچا

balancesہ وںیہ ےتہ النا چا dilute ے گںو جائیہ 

و ہ پيدا ہ کا خطرpolitical appointmentsر هاور پ

 ۔ گاےجائ

 Mr. Ansar Hussain: Mr. Speaker, with you 

permission. Sir, considering the fact that 

Iftikhar Chuadhari has become two political 

figures, incomplete this regard to the 

judicial conventions. Do you regarded 

feasible that he can be restored without 
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plunging the country into a constitutional 

imbroglio? Secondly sir, 

 backgroundپورا ايک  کا judicial crisis ےآپ ن

 ںیہ کا ذکرنہس سجاد علی شاٹ چيف جسے آپ ن۔ديا

 ملک کی اعلی ں میMusharraf regime ہکيا جو ک

 اس Kindly ۔اهوا تہ ہ محلڑےاہترين عدالت پر دن د

 ہ۔ شکریے۔الیڈی ذرا روشنی هپر ب

 Mr. Hamid Khan: First think is that it 

is a question of opinion if somebody has 

become politicized. 

  ہ کں عرض کر دوہايک بات تو ی

every elements of the constitution is 

political. There is no such think that you 

can separate constitution from politics. A 

constitution is as much a political document 

as it is a legal document. So, therefore, 

blaming somebody for having become 

politicized. I think, it is a matter of 

opinion and anybody can differ on that 

opinion because what is political that would 

disqualify him. If he becomes member of a 

political party, yes. If he participates in 

any adversarial political contest. If he 

become a partisan in any political contest. 

Otherwise, going to the bar association, 

addressing the Lawyers, is not a political 

activity, in partisan political activity. 

Political activity it may be, everything is 

political, we are sitting here, we are 
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having a discourse, it is a political 

discourse but it is not a partisan 

discourse. 

 As long as he does not become partisan 

in politics, he cannot be sat to have become 

disqualified. So, therefore, I don’t think 

so there is any disqualification that hangs 

over his head. 

 One more question you had. It was about 

Sajjad Ali Shah, there are no two opinions 

about that unfortunate incident, where 

political parties try to ransack and storm 

the Supreme Court to avoid a decision to be 

taken by that Supreme Court bench. 

 سوال ے آپ سجناب ميرا :جناب نياز مصطفی 

 ہ جن کو کہے ں میے بارےآغا حممد رفيق صاحب ک

 ے کں کئی ججوے پر دوسرے فيصلےاد کہ اجلں می1996

 ے نٹ گورمننہی موجوده اب۔اه فارغ کيا گيا تهسات

 ه سندہ اور اب وہے ترقی دی ے س1995ان کو 

 اور اس ںیہ ے سينيئر ترين جج بن گئے کٹائيکورہ

س ٹ چيف جسے کٹريم کور سپہ وہ کہی خدشهبات کا ب

 ہے ے آپ کی کيا رائں میے اس بارں۔یہ ےبی بن سکت

 آئينی اور قانونی ہ یہے جو عمل ہ حکومت کا یہک

 ؟ہے درست ےحلاظ س

 ہے بالکل غلط ںوہتا ه مسجں می:جناب حامد خان 

، آپ اس ہے موجود ہ فيصلں میے بارے اس کہکيونک

 ںی م1996 جب ے۔ کر سکتںیہ نnegate کو ےفيصل

Judges case ی فارغ ہا تو صرف آغا رفيق هوا تہ

 ججز پنجاب ےت سہ به ساتے ان کہ بلکهے تےوئہ ںیہن
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 اس هے۔ تے گئے فارغ کیے سں صوبوے اور دوسرےس

 ے کbasesی اس ه کی گئی تbases lay down جو ںمی

 هے تںیہل نہ اے کےمطابق اس وقت آغا رفيق جج بنن

 senior most ہر و اوهے تے آئے سروس سہ وہکيونک

Session Judgesاس وقت ے اس لیهے۔ تںیہ نے سں می 

 هے تےتہ کہا جس کو وهيج ديا ته واپس بے نںوہان

 اب ۔اه کرديا تlay off ان کو after scrutiny ہک

 خمتلف ہ تک و2006 کر ے لے س1996تقريبًا دس يعنی 

 ںیہ ہے رے طور پر کام کرتے پر سيشن جج کںوہجگ

 ه سندہ مطابق وے کseniority ں می2006ر هاور پ

 اب ان کو دس سال کی ۔ںیہ ے جج بنے کٹائيکورہ

seniorityے اس سہ بلکے دينا، اس تاريخ سے د 

 ے کٹائيکورہ حقيقتًا ہ وے س جب سےلہی دو سال پهب

 اور اس ہے رے کرتںیہی نه طور پر کام بےجج ک

judgmentواضح پر ايک اصول ں می lay down کيا 

 ےا، اس که کيا تlay off حتت ان کو ے کا جسهت

 اور ان کی ںیہ يقينی طور پر کوئی عوامل هےپيچ

 عوامل ہ وہ کہے، عين ممکن ہے کيا ہ اشارےطرف آپ ن

 judiciaryماری ہ ہ ايک اور محلے سہ جس کی وجہ کںیہ

 ہے۔ واال ےونہ پر independenceکی 

 Mr. Speaker: I would like each side to 

give six names because now what happen is 

each on gets up and has the floor. Gives the 

names and I will give them the floor. Now I 

have presently Abudullah Leghari. 

 Thank you:  خان لغاریہجناب عبدالل 

honourable Speaker.سوال ے سے جناب اس حوال 

 ںیه ديکsituationی کی هاگر اب ہ گا کںوہنا چاهپوچ
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 اس ہےی ہ کی حتريک چل رLawyers Movement جو ہک

 ہ جس طرح یہ گا کےالیڈوری روشنی هکاميابی پر ت

 ے کے فيصلےر کٹیٹکڈ اور جس ہےالتواء کا شکار 

 ليکن ہے ںیہر تو نٹیٹکڈ ہ، آج وںیہ ہے رڑخالف آپ ل

 آپ اس کو ہے چاparliament form and system ہو

 حتت ےم کٹ آج ايک سسہ، وںیہ کہےجس طرح مرضی 

formulate کر ےی فيصلہی وه بہ شايد وہے۔و چکا ہ 

 Lawyer Movement خالف ے جس کہ کہےا ہر

previouslyجو اتنا التواء ہ فيصلہ یہے۔ی ہ رڑ ل 

 کی Lawyers Movement اس پر ہےوا ہکا شکار 

 اس ہ کہ دوسرا ی۔ گاےالیڈی روشنی ڑوهکاميابی پر ت

 کی flexibilityم کس حد تک ہ پر decision ےپور

ت ہ بہ اب تو شايد معاملہ کيونکںیہ ےطرف جا سکت

 اب ے فيصلے کconsidering  اور جوہے جا چکا ےآگ

 مطابق ےاس ک ںیہ ہےو رہ ےی کی طرف سٹحکومتی پار

وتی ہ کم تر ے اب کم سہی وه اميد کی کرن ت جوےلہپ

 ہے۔ی ہجا ر

 کسی ہ کہے ہلی بات تو یہ پ:نجناب حامد خا 

 ليکن ہےوتا ہ کرنا مشکل predict ے سےلہچيز کو پ

 ہ انشاء اللہ کہے لگتا ہ تو یے اس سںیہجو عوامل 

 ے جنتہ کہے ہ حقيقت تو یہ کيونکو گیہ کامياب ہی

 ان ںیہ شامل ں میlawyers movementلوگ اور وکالء 

م حق ہ ہ کںیہ ےته مسجہ یہ، وہےاری اکثريت هی بڑکی ب

ی يا کسی خاص ٹم کسی پارہ، ںیہ ہے رڑائی لڑلی ل

 کی ے ايک نظام کو تبديل کرنہ بلکںیہفرد کی ن

 ہےوا ہ ے التواء اس لیں اس میں۔یہ ہے رڑائی لڑل

 ہے ره ديکے دو سال سےلهی آپ پچه به جو کچہ یہک

 خالف ے اس کهے تtrends ے سال ک60 جو ہ یںیہ
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 establishment ہم، وٹس سہذا وہ ل۔ںیہی ہو رہ ںچيزی

 ں اس ملک میڑهے گاے پنچے سال س60 ےله پچہجو ک

 ۔ گیے دے آنںیہ تبديلی نے آسانی سہ، وہےی ٹهبی

 ہ کےیہونا چاہ discourage تو ے اس بات سےاس لی

 ہ شايد یہ کںوہتا ه مسجں میہ بلکہےت لگ گيا ہوقت ب

blessing in disguise لوگ ہ زيادے، اس سہے 

educate وتی ہ ںی ملبی حتريکیه اور جتنی بںیہ ہے روہ

 غالبًا اس ں۔یہ ےوتہ ےرہ گہ اثرات زيادے ان کںیہ

 ںحق می جانا تو تاريخی طور پر ںکا التواء می

 ہے۔جاتا 

ی ہ حکومت کی وہ کہے ہ تک یںاہدوسری بات ج 

policiesہے۔ واضح ے سامنے تو آپ کہ وںیہی ہ چل ر 

، ے مشرف جائہا که مقصد تہمارا یہ سال تو ےلهپچ

 ہ، وںیہ ںیہ نں چکر میے کےوکالء اس حکومت کو گران

 مطابق حکومت ے پارليمانی نظام کںیہ ےتہتو ک

 ں میں اور صحيح معنوں ترميم ختم کریںوی17، ںکری

 مال جال صدارتی پارليمانی ہ، یےپارليمانی نظام آئ

 ںر نظام میہ judiciary ہ البتںاہ ۔وہ ہنظام ن

independent و، ہوری نظام ہ جمہے، چاےیہونی چاہ

 ںوری نظام میہ جمہو بلکہ doctorial ہ وہےچا

judiciary کا roleہ وہ کيونکہے جاتا ڑه بہ زياد 

ultimately against the access of 

administration, judiciary and legislature 

و آزاد کرانا ہ ہم تو اس عدلیہ ہے۔وتی ہ checkايک 

 ايک درست ہ یں میں وقتوے والے آنہک تاںیہ ےتہچا

 دفاع ے لیےريشن کڈو اور فیہ ثابت checkقسم کا 

 ے۔ بن سکinstitutionکا 
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 Mr. Speaker: May I offer the floor to 

Mr. Waqar Nayyar. 

 ہ کہے ہ جناب ميرا سوال ی:جناب وقار نيئر 

 کر restoreدری کو ہس افتخار حممد چوٹاگر چيف جس

 ہے آتا case کا NRO ے سامنےور ان ک اںیہ ےديت

 تو کيا ملک ںیہ ے کر ديتrepeal اس کو ہتو و

judicial crisisگا اور اگر ے چال جائںیہ نں می 

officially repeal بعد ے کےونہ President of 

Pakistan پر standing court casesںیہ ے آ جات 

 ںیہ نrepeal کو NROدری اس ہتو اگر افتخار حممد چو

 ںیہ نintegrity compromise تو کيا ان کی ےکرت

 He has a decision between integrityو جاتی؟ ہ

and political civility. What do you think 

with happen? 

 آپ ہ گا کںوہ کہ یں ايک تو می:جناب حامد خان 

و ہ کيا ہ کہے speculative questionا سا ڑوهکا ت

 ہ گا کے کر ديا جائstrike down کا NROگا، کيا 

 speculate هم اس وقت کچہ ۔ گاے کر ديا جائںیہن

 ہ یے گا ان سں عرض کروہ یں ليکن میے کر سکتںیہن

ی ه کو يا کسی بNRO ہ وہ کےیہنی چاه رکںیہتوقع ن

legislationاور جو کوئی ے آئے سامنہ کو جو ک 

 ے سوائں میے بارے، اس کہےی چيلنج کر سکتا هب

judicial considerationکوئی اور ے ک 

consideration60ماری ہ ے۔ گںیه رکے سامنے اپن 

 ہت زيادہ بے نں ججوےمارہ ں تاريخ میہسال

extraneous considerationں۔یہ ے کیے پر فيصل 

 ہ کا فيصلcase ے جب مولوی متيزالدين والہ کےجيس

 ہ زندہ بعد منير صاحب جتنا عرصےا تو اس کهوا تہ
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 ں میcases 200، ہے رے کرتdefend  اس کوہ وہےر

 ں اگر میہ کہے رےتہ کہ اور یہے رے کرتdefendی هب

 ںیہر پتا نٹیٹکڈ کرتا تو اس وقت ايک ہ نہ فيصلہی

 crisisا اور ڑی بربادی کر ديتا، کتنا بہکيا تبا

 ے خود کنتے بچاتے کو بچاتcrisisم اس ہ ۔آ جاتا

crisisہ کںوہتا ه مسجں میے اس لیں۔یہ ے گئه اجلں می 

 ے ان کہ کےول جائه بہ تو وے کرے فيصلہجب عدلی

 Crisis ں۔یہ نہ کے گںوہ پيدا crisis ے سںفيصلو

، جس ںیہ ےو چکہی پيدا ه بے سے کرنہ فيصلہتو ن

 کو آپ possibility يا جس ںیہ ہےچيز کو آپ بچا ر

pre-emptی ہ ےلہ تو پہ وںیہ ہے کر رcrisis کو جنم 

 ے اس لیہے۔ بن چکی crisisا ڑت بہ اور بہےدی چکی 

، ںيیہ چاےونہ عدالتی بنياد پر ےعدالتی فيصل

، جب آپ ںيیہ چاےونہقانون اور آئين کی بنياد پر 

 تو کوئی حبران ے گں کریے مطابق فيصلےآئين ک

 ۔و گاہ پيدا ںیہن

 Mr. Speaker: Honourable Mr. Ehsan 

Haider. 

 Mr. Ehsan Haider: Asalam-o-alaikum sir, 

we honour to have to here with us the Youth 

Parliament and thank so much for sparing 

your quality time. 

 ںیہ possibilities کيا ہ کہے ہجناب ميرا سوال ی

 ےو سکتہ restoreدری افتخار صاحب ہس چوٹ چيف جسہک

 restore ے سہ جس کی وجںیہ reasons کيا ہ؟ وںیہ

 ے تو کس طريقہے حکومت چاہ اور اگر یہےو رہ ںیہن

 کا جو re-restoration or re-instauration ےس

process ے اسہے implement ہ۔؟ شکریہے کر سکتی 
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 ہ کہے سوال ہ تک آپ کا یںاہج: جناب حامد خان 

م سب کی ہ تو ہی تو ںیہ possibilitiesکيا 

speculation سوال ہی یه بےلہ پہے۔و سکتی ہی ہ 

 هے مجہا کها تہی کہ یے نںا اور میهگيا تا هپوچ

 ہےوتی ہو گی ليکن کب ہ restoration ہ کہےتو اميد 

 حکومت ہ اس وقت جو موجودہ گا کيونکے وقت بتائہی

 ہےو سکتا ہ ليکن ہےی ہ کر رresist تو اس کو ہ وہے

 تک ںاہ جں۔وہ better sense prevailکل کو 

mechanics ہ خود وہ تو یہے کی بات mechanics 

defineخود ے نںوہ انں۔یہ ے کر چک Marree 

declarationہ وں می mechanics defineے کر ديئ 

 ںیہ ےتہ چاrestoration ےم اس انداز سہ ہ کںیہ

 ں کر آئیے لresolution ںم نيشنل امسبلی میہيعنی 

 ے گں کریcondemn اقدامات کو ے نومرب ک3 اور ےگ

 اور اس ے گںدی کر declareاور ان کو غيرموثر 

 Actually ۔ گیےو جائہ restorationی ہ ه ساتےک

restorationاقدامات ے نومرب ک3 ہ، وہے کيا ں می 

، اگر آپ ان کو ذائل کر ںیہ اثرات ے يا اس کںیہ

 ےپر چل statusco anti تو خود خبود آپ ںیہ ےديت

 ںیہ ے جاتے چلں میsituation يعنی اس ںیہ ےجات

 ہ یں خيال میے مير۔یه کو ت2007 نومرب 2 ہجو ک

mechanics اور اس پر ںیہيک ٹه agreementہےی ه ب ،

 parliamentary ںاہ ہ کہے total consensusاس پر 

resolutionتا ه مسجںیہ نں، گو میں کریہ بعد یے ک

parliamentary resolution 3 ہ کيونکہے ضروری 

ی سارا غيرآئينی، اس ہا ه تہوا وہ هنومرب کو جو کچ

 خود ہ اور یںیہ ے کر سکتignoreکا آپ اس طرح 

 an act without ہ کہے principal of lawايک 
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jurisdiction can be ignored,جو ے تو مشرف ن 

اس کو  ہ کہے ںیہ اس قابل نہکيا و نومرب کو 3 هکچ

 کر ه اس کو ذائل مسجے۔ی پذيرائی ملهکسی طور پر ب

نی جو ججز  يعںيیہ چاے لينsteps ےاس پر جو اگل

 النا ں ان کو واپس اپنی حيثيت میهے نومرب کو ت2

 ليکن ہے تو ايک قانونی اور آئينی عمل ہ وے۔یہچا

 ہے کيا agree ے نںيوٹ کار دو پارہاس کا طريق

 آپ اس طرح کر ہ کہے consensusاور اس پر سب کا 

 گی ےو جائہی ه شکل بdeclaratory ايک ے، اس سںلی

 ے اس پر آ جائparliamentary declarationيعنی 

 ہے۔ی بات هت اچہگا، ب

 Mr. Speaker: Honourable Usman Ali. 

 جناب اب ۔ جناب سپيکرہ شکری:جناب عثمان علی 

 ملک ے تو اس سہےی ہ چل رlawyers movement ہچونک

 constitutional اور ہے کی فضا uncertainty ںمی

crisis اور ہےی ه بہ کا خدشےونہ پيدا at the 

same time ججز کی ے کٹائيکورہ اور ٹسپريم کور 

 ہا کہ کے آپ نہ جيسا کہے۔ی ہو رہی متاثر هساخ ب

 restoration independence ofدری کیہس چوٹجس

judiciary ايک  ے لیےکtransit phase تو و گاہ 

 اور جو ہے popularity کی movement جو ہ یہ نںکيو

 permanent ےن ں، اس کو آپ کيوہے پر climaxاب 

reformں استعمال کریے لیے ک through 

negotiation with the elected government, 

elected governmentآئی ے ذريعے کٹی تو ووه ب 

 اس کو ہے۔ mandate پاس عوام کا ےاور ان ک

respectاور ان کی بات کو  کيا جاتاںیہ نں کيو 
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through negotiationا  کيا جاتںیہ حل نں کيو

rather then going against themہ۔ ؟ شکری 

 lawyers movement جی ںیه ديک:جناب حامد خان 

 آپ ہ جو کہےی ہ چل رے لیے مقاصد کspecifiedايک 

 کوئی ے کسی سہ کہے تک تعلق ںاہ جں۔یہ ےجانت

negotiationتو ے کی جائ negotiationوتی ہ ںاہ و

 ںاہ یہے۔ا وتہ ہ کا معاملے ده اور کچے کچ لںاہ جہے

 جس کو ايک ہے ہا واضح وعدڑ ايک به ساتےتو قوم ک

 ہم تو یہ ۔ہےرايا گيا ہ دہ تين دفعہ بلکںیہ نہدفع

 ے لیے، اس کں پورا کریہ اپنا وعدہ کںیہ ہے رہہک

 ے سه ميری مسجہ وہے کی ضرورت negotiationکيا 

 ہ پر عمل نے کی صورحتال تو اس وعدCrisis ہے۔ر ہبا

اور  کو  ملکے کہ، حاالنکہے گئی  پيدا کیےکر ک

 ے آپ کہ جو کہے کا سامنا ںحبرانو ےت سہی بهب

 تو کم ں چيز کر دیdoable اگر آپ ايک ں۔ يیےسامن

 ںو گا اور قوم میہ کم burdenاز کم آپ کا ايک 

و ہو گا اور آپ کی حکومت مضبوط ہ احتاد پيدا ہزياد

نسا  کوں اس میہا کہ آ رںیہ نں میه مسجہ ی۔ گیےجائ

س، ايک ٹ ايک کمزور چيف جسہ وہ کہےامر مانع 

 crisis ں کی خاطر ملک میےنه کو رکہکمزور عدلی

 ہکا پيدا کرد وکالء crisis ہ یں۔یہ ےوئہ ےپيدا کی

 کی stausco ہ جو کہے کا ں ان طاقتوہ، یہے ںیہن

 کسی صورت ے سال س62 ےله پچں اس ملک میںطاقتی

 ے اور مضبوط ادار آزادں اس ملک میہ کںتیہ چاںیہن

 ں۔وہقائم 

 Mr. Speaker: Honourable Mir Fahad Iqbal. 

 .Thank you very much Mr :د اقبالہمير ف 

Speaker.آپ ہا که تہال سوال یہ پے جناب ميرا آپ س 
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 independence of ہميشہ ے نdictators ہا کہ کےن

judiciary کو hamper ی ه آپ بہی!  جنابہے۔ کيا

 آئی civilian governmentی ه بے جنتہک ںیہ ےجانت

 ان ہميشہ judiciary ہ کہے ہی چاہی یه بے نںوہ انہے

 1937 جو amendment ہ وہے چاہے۔ رunder ےک

constitutionےو صاحب نهٹ ذوالفقار علی بں می 

 کی جب ان کو ےی يا نواز شريف صاحب نهکی ت

absolute 2/3rd majorityہ ی۔یه ملی ت lawyers 

movement ںکيو تب startخيال ےوئی؟ ميرہ ںیہ ن 

 تب ہی کيونکهوسکتی تہی ه اچہ تب زيادےس

democratic government۔یه ت 

 ں می1972جب  ہ کہے ہدوسرا سوال ی! جناب 

 ٹا اور جس کی رپورهس محودالرمحن کميشن بنا تٹجس

 27,28 تقريبًا ں کافی سالوہ جبکہےآب تو گئی 

years و تب ی ته آئی تںیہتک نlawyersيا ے ن 

 ہ کيا کںیہ نsupport اتنا ں اس کو کيوےپبلک ن

س محود ٹ جو چيف جسہ کيونکے کو اليا جائٹاس رپور

 show ٹ رپورہ کو وintendance ان کی هےالرمحن ت

 هے۔ تےکرسکت

 ے آپ نہ کہے ہلی بات تو یہ پ:جناب حامد خان 

 ںیہ نں کيوlawyers movement ےلہ پے اس سہا کہک

ر ہ lawyers movement ہ کںوہ عرض کرتا ں می۔یچل

 پذيرائی عوام ہ، اس دفعہےی ہی چلتی رہ ںدور می

لی ہ اور پmovement اس ۔ہے ملی ےکی طرف س

movementsہے۔ فرق ہ یں می LFOےم نہی ه خالف بے ک 

 ے کreferendum، ہے چالئی movement سال ڑهیڈکوئی 

 judgesکا جو  1996 ۔ہے چالئی movement ےم نہخالف 

judgment تو اس وقت کی حکومت ں اس کو شروع میہے 
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 ے کرتںیہ نimplement ہا، وه مسرتد کر ديا تےن

 ے کے کرنenforce کوjudgment اس ں، اس میهےت

 ے بالکل ججز کہ وہے struggle کی جو lawyers ےلی

 وکالء ے کو اس حکومت سjudgmentی اور اس ه تهسات

 ے ضياء احلق ک۔ کرواياimplement ے نforceکی 

ی اور ہ چلتی رmovement خالف ے کPCOی ه بںدور می

ر ہ وکيل تو ے اس لی۔اہ چلتا رہ ايک مسلسل سلسلہی

 ہے۔ رے کرت خالف کامےغيرآئينی اقدامات ک ںدور می

ی ہ dictators صرف فوجی ہی کہ کںیہ بات نہ یے نںمی

 ںیہ ےتہم تو کہ، ںیہ ےتہ کو کمزور کرنا چاہعدلی

civilian dictators and civilian government 

 مزاج ہ کيونکںیہ involved ے برابر کںی اس میهب

 ے آپ نے جيسہے۔وتا ہ dictatorialی هان کا ب

ی اور هٹی چه بںو صاحب دور میهٹ بہبتايا ک

، جس طرح نواز شريف یه آئی تamendment ںپانچوی

 ے کjudges case اور ہےوئی ہ چيز ہ یں دور میےک

نظير ے ب 2nd ے لیے کے کرنresist کو ےفيصل

 بعد ے اور اس کہے کيا resist اس کو ے نٹگورمنن

 کو ٹ سپريم کورے نٹنواز شريف صاحب کی گورمنن

storm ماری ہ ے اس لہے۔ کياcivilian governments 

ی ه ابں تقررياہے۔ ںیہ نڈا ريکارهکا کوئی اتنا اچ

 ے نcivilian governments، ںیہوئی ہ ےاسی طرح س

 ںفوجی حکومتو ہ جيسی کںیہ کی ںی تقررياہی ايسی هب

 ہ، عدلیںیہ شامل ے سارں میے اس سلسل۔ںیہ کی ےن

، ہے هاتہ سب کا برابر کا ں میےکو کمزور کرن

 کا، اس civilian governments کا اور ںفوجی آمرو

 ہے۔ ںیہ کوئی شک نںمی

 Mr. Speaker: Mr. Hamid Hussain. 
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 Mr. Muhammad Hamid Hussain: Thank you 

sir for giving a relevant lecture about the 

judicial history of Pakistan and judicial 

crisis. My question is regarding the whole 

history of Pakistan that has been many 

judicial crises from Pakistan in 1953 and 

other cases and all know about it. So, what 

would the main causes of this, however the 

judges involve or they are not comptents 

enough to such situation are the politicians 

were more corrupt or the military dictators. 

Who are the main culprits and Pakistan has 

been plunged many times in the judicial 

crises? 

 Mr. Hamid Khan: Very intrusting question 

but you will have look into the history of 

Pakistan. Basically if you see the beginning 

of these crises and the participation of 

four basic factors in this 60 yeas history. 

There are four basic factors, our military 

generals ambitious who wanted to grab power 

and get legitimacy from the judiciary. Our 

bureaucrats who again wanted to grab power 

and do the same 

 then our politician ں می1954وا ہ هی کچہاور و

particularly feudal politician of West 

Pakistan, they clouded with the military 

establishment, with the bureaucratic 

establishment and they wanted to ensure and 
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protect their political as well economic 

interest, sentiency through feudal 

strangulation of the population of Pakistan, 

these two became the factors with them and 

then finally in 1954 the judiciary joined 

in. 

  So, these are to my mind four basic 

factors which joint hands together to weaken 

the institutions in this country, they let 

to a situation where East Pakistan had to 

separate itself because they were not given 

their rights, they were denied their rights, 

neither judiciary, nor military, nor 

bureaucracy, nor politicians in West 

Pakistan came to their aid. 

 So, this is a very large question which 

has to be answered what went wrong and 

things went wrong right from the beginning 

in the 1950’s when we accepted foreign 

interference and protection of their 

interest in this region. And then these were 

our internal factors that colluded together, 

to ensure those interest of protect in and 

long with them, their own interest of 

protect. 

 Mr. Speaker: Honourable Ch. Usman Ahmad. 

 Ch. Usman Ahmad: Thank you Mr. Speaker, 

I would request Mr. Moin Akthar, I just give 

him chance to question because he is sitting 

in the back benches. 
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 Thank you very much :جناب حممد معين اخرت 

نا ه پوچے آپ سں میہ جو کںیہ questions دوےمير

 لگتا ںیہکيا آپ کو ن ہ کہے ہال سوال یہ پ۔ گاںوہچا

 lawyers movement بعد ے کےوری حکومت آنہ جمہک

 دور ے پرويز مشرف کہی جتنی کہ رںیہ نstrongاتنی 

 جب ہ دو گا کexamples آپ کو ايک دو ں می۔یه تںمی

 ے۔۔۔۔۔۔۔وئہعلی امحد صاحب منتخب 

 Mr. Speaker: Please give your question, 

don’t give you views. Ask the question and 

honourable guest would answer you question. 

 movement يعنی جو ,Ok :جناب حممد معين اخرت 

 ۔یه تےلہ پہو ہ جتنی کہے رںیہ نstrong اتنی ہ وہے

 ے ک2007 مارچ ے نlawyers ہ کہے ہدوسرا سوال ی

 ۔ہے طور پر منوايا ے آپ کو ايک طاقت کےبعد اپن

 ہ کںوہا ہ رہنا چاه بات پوچہ یں میcontext اسی ںمی

lawyer کی جو political affiliation کيا آپ ہے 

 ںايک سياستدانو ہ وے سہ اس کی وجہ لگتا کںیہکو ن

 اور جو آپ ںیہ ےوتہر پر استعمال  طوے کtool ےک

 political ں اس میںیہ code of ethics ےک

affiliation کو exuviateيا ہے کی اجازت ے کرن 

 ے ديجيئے دںمیہ clarityی سی ڑوه؟ اس پر تںیہن

 ہ۔ شکری۔گا

 کيا ہ کہے ہال سوال یہ آپ کا پ:جناب حامد خان  

lawyers movementزور  کمے سے حکومت بننہ موجود

 لوگ ه کچہ نه کچہےر ہ ظا۔تاه مسجںیہ نں میہے۔ی ڑپ

 ہے civilian government ہ یہ، چونکںیہ ےوئہالگ 

 ےنه جو تعلق رکے اس سہے party in powerاور جو 

 ںیہ ےوئہ الگ ے سmovement اس ہ وںیہ وکالء ےوال
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 اس ہے کی اصولی بنياد movement تک اس ںاہليکن ج

 ے جن اصولی مقاصد ک۔ہےآئی  ںیہ کوئی تبديلی نںمی

ی هی به اصولی مقاصد ابہو ہےی ہ چل رmovement ےلی

، ںیہ ےتہ قانون حکمرانی چاںم ملک میہ، ںیہ ںیہو

 ےتہ چاہ اور آزاد عدلیںیہ ےتہآئين کی باالدستی چا

 اس کو مشرف اور ےلہ پہے۔ قائم ہ اپنی جگہ، وںیہ

 ہ اور آج جو موجودهے تے کرتresistی ه ساتےاس ک

 ے ان کں۔یہ ہے کر رresist اس کو ہ وںیہحکمران 

ی، اب ه تaffiliation کی ں اور لوگوےلہ پهسات

 جن ںیہ political parties ہ زيادے س ايکہچونک

 طور پر اس ے اپنہ، وںیہ lawyers wings ه ساتےک

movementليکنںیہ ےو گئہ الگ ے س movementsی ه کب

 ے مقاصد کےپن اہميشہ ہ، یںوتیہ ںیہتعداد پر ن

 کسی ں اس میے اس حلاظ سے، تو اس لیںیہوتی ہ ےلی

 ہ، البتہے آئی ںیہقسم کی کمزوری يا کمی ن

stretch ملبی ہےو گئی ہ ،movement اور ہےو گئی ہ 

 جتنی ہ اور وںیہوتی ہ movements ملبی ںتاريخ می

 ں۔یہوتی ہری ہی گہ اتنی ہ وںیہوتی ہملبی 

 politicalا وکالء  کيہا کہ کے تک آپ نںاہج 

parties  کوئیtoolںیہ درست نہ تو یںیہ ے بن جات 

 ہ یں، میںیہ ے لوگ يقينی طور پر بن جاته کچہے۔

 جو ں ليکن وکالء میںیہ ے سب بن جاتہ کےتہ کںیہن

mainہ وہے ہ طبق politically associatedہے ںیہ ن ،

 ںیہ نassociation ے سpolitical partyان کی کسی 

 جو چل movement ہ یں۔یہ professional ہو اور ہے

 ه کچے کpolitical parties ں اس میہےيک ٹه ہےی ہر

 ليکن اس کی جو ںیہ ں اپوزيشن میہ جو کںیہوکالء 

main strength کسی ہ جو کںیہ لوگ ہ وں اس میہے 
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 ے اس لیں۔یہ ںیہ نaffiliated ه ساتےی کٹی پارهب

 ہے کر رںیہ ن طور پرکامے کtool ےی کٹ کسی پارہی

آپ  ہ کہے شکايت ے سmovementماری ہی کو ٹ پارہبلک

س کو ٹ اور اندر چيف جسںیہ ےتهر رکہ باںمیہلوگ 

 ںیہ نaddressس کو ٹ چيف جسںمیہ اور ںیہ ےليجات

ی تک ه ابں اس میےم نہ ہے۔ شکايت ہ یے۔ ديتےکرن

 political کسی ےس نٹ چيف جسہ کہےی هی تفريق رکہی

partiesے ک workers کو addressم ہ کرنا، ںیہ ن

 code ليکن ںیہم تو آزاد لوگ ہ، ے گںلوگ کر لی

of conduct۔ گاے کرںیہس نٹ چيف جسے مطابق کے ک  

 ے اس سperception کا political parties ےاس لی

 ںیہ ے استعمال کرتںمیہ آپ تو ہ کہےبالکل خمتلف 

ا  کروںیہ نparticipate پوری طرح ں اس میںمیہاور 

 ےہ کی ضرورت ےالنڈ though ايک ں اس میہ بلکہےر

 کی ں اور صرف وکيلوںیہ ہ آپ قوم کا حصںیہ نہک

movementقومی ہ بلکہے ںیہ ن movement ہ کيونکہے 

ی ہ، آئين تو اتنا ہے ںیہ کا تو نںآئين صرف وکيلو

 ےلہ پں میے بارےم اس چيز کہ ے اس لیہے۔قوم کا 

 کسی ںم اس میہ ہ یہ کںیہ حمتاط ڑےی بہ ےس

political partyے دہ کو کسی قسم کی برتری ن 

 ں۔دی

 political parties آپ ہا کہ کے تک آپ نںاہج 

 ہ کہے مطابق ے کethics کرنا وکالء کی belongکو 

 یه کسی بہ وہے ہ وکيل ايک آزاد طبق۔ںیہن

political party ے، آپ کہے کا ممرب بن سکتا 

 ہ، وهے وکيل تfounder ے پاکستان کہ کہے ےسامن

ی ه بہ سربراے اور مسلم ليگ کهے تےی کرتهوکالت ب

 basically ہ کں لیه ديکںيا میڈ اسی طرح آپ ان۔هےت
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 وکالء پر ہی وه تleadershipی هکانگرس کی جتنی ب

 يا هےرو تہ، نهےی تهامتا گاندہ مہ وہی، چاهمشتمل ت

ا ہ رactive ں سياست میے سہميشہ وکيل هے۔يل تٹپ

 ہام بارک ابہے۔ا ہ رactive ںساری دنيا میاور 

ا، هن وکيل تٹ، بل کلنہےوا ہ elect ہ جو کہےوکيل 

 ں تو ان میںیه ديکٹ صدور کی لسے کہاگر آپ امريک

 ے۔ گں وکيل نکلیهے آدےس

 Mr. Speaker: Mr. Allah Dita Tahir. 

 Mr. Allah Dita Tahir: Sir, my question 

about according to the President’s Article 

209. President can sent only reference to 

remove the Judge, if the Supreme Council 

reports that the judges not working up to 

the mark. 

 خالف ريفرنس آيا تو ےدری صاحب کہ افتخار چوجب

 کيا؟ ںیہ ادا نrole اپنا ےيشل کونسل نڈسپريم جو

 ے نںوہان تو هے تہے کر رproperly work ہاگر و

 کا 209يکل ٹ بغير آرے ديئٹ دی يا رپورٹرپور

 کيا remove ےا گيا، ان کو کيسه رکںیہخيال ن

 گيا؟

يشل ڈ جب سپريم جوےیهديک :جناب حامد خان 

 چيف ہم سب جو کہ گيا تو ہ معاملے سامنےسل ککون

 پر constitution ان کو اس کی هے وکالء تےس کٹجس

 ے باخلصوص تين اشخاص ک۔اه اعرتاض تseriousا ڑب

، ںیہ ےوتہ direct beneficiary ہ جو کں میےبار

 beneficiary لوگ ےت سہ بے سےنہٹ ےس کٹچيف جس

 بات ہ ايک تو ی۔ next in line يعنی ںیہ ےو جاتہ

 ے بارے تين ججز کں میےمارا اس معاملہ ہی کهت
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 ے۔یہنا چاٹه بیںیہ نں ان کو اس میہا که اعرتاض تںمی

 اول تو ہ کں میے بارےس جاويد اقبال کٹمثال جس

 senior most ہ وہ کيونکےو سکتہ ںیہ چيئرمين نہو

judgeں میے معاملے اور ان کا اس سارهے تںیہ ن 

 ان کو ہا وه تactivist roleجس قسم کا 

disqualifyے بارےوگر کڈ عبداحلميد ۔اه کرتا ت 

 conductکا اپنا  اس آدمی ہ اعرتاض کہمارا یہ ںمی

 خالف تو خود خيرپور ے، اس کہے ںیہيک نٹه

 ے، تو ايسہے reference pending ںی میٹيونيورس

س ٹ اور چيف جسےیہنا چاٹه بیںیہ نںآدمی کو اس می

 ں ان کا آپس میه ساتےدری صاحب کہافتخار حممد چو

 کی شکل ے ايک دوسرہ یہا که تصادم تہاتنا زياد

ی روا دار ه بے کے مالنهاتہ اور هے تےته ديکںیہن

 ےئی آپ کو ان که بہا کہ کےم نہ هے۔ تںیہن

judgmentہٹ ں، اپ تينوےیہنا چاٹه بیںیہ نں می 

 اس ہ وے گںوہ جج ے کٹ جو سپريم کورے، اگلںجائی

 ہو گا جو کہس ٹ اور جو اگال چيف جسے گںپر آ جائی

م ہ ے جائٹه بیہا، تو وه کا بنتا تٹائيکورہپشاور 

 ہ یںمیہ ں۔یہ ے کر ديتcase plead ےمن ساےآپ ک

confidence ںمیہ جو لوگ ہ کےیہونا چاہ judge کر 

 اور ںیہ ںیہ نpersonally partisan ہ وںیہ ہےر

 ے۔ گںوہ ںیہ نbeneficiary ے کے اس فيصلہدوسرا و

 آپ کو ے آپ اپنہ حبث کی کں اس بات پر دنوےم نہ

 پر meritم ہا ہ کےم نہ ں۔ کر لیrecluse ے سںاہی

 ںاہ، آپ اگر یں کریہ فيصلہ آپ یےلہ، پے آتںیہن

ی ه پر بcase meritم اپنا ہ تو ںیہ ے جاتٹه اےس

defendم ہر ه تو پٹهے اںیہ جب نں۔یہ کو تيار ے کرن

 ہ جو فيصلہ یہ کے کر گئے لے سامنے کٹسپريم کور
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 ہ کںیہ ےتہم چاہ، ںیہ نconfidence ںمیہ اس پر ہے

 reference کيا ہ کےر کdecide ٹسپريم کور

mollified ہے ،maintainable ےمارہ ہے۔ ںیہ يا نہے 

 هے۔ آئينی اعرتاضات تہ یںاس می

 Mr. Speaker: Honourable Abdullah Zaidi 

has the floor. 

 Thank ۔ اسالم عليکم: زيدیہجناب حممد عبدالل 

you Mr. Speaker.آپ پاکستان بار کونسل !  جناب

 اور ںیه آئی تresolutions جو دو ۔ںیہی ه ممرب بےک

وگر صاحب کو ڈ ايک تو ہ کہے ياد هے تک مجںاہج

 ے بار کونسل سہ کی وے کرنdeclareغيرآئينی 

passتو ںوہ غلط ںی، اگر میهوئی پائی تہ ںیہ ن 

 ںیہ جو انہ کی بات کgrant ايک ۔ گاےتصيح کر ديجی

 restore  کو judiciary نومرب کی 3 اور ہےملی 

 roleکو جو  پاکستان بار کونسل ہے۔ کی بات ےکرن

، ہے کرتا impair کو movement اور جو آپ کی ہے

 ں۔ ضرور بتائیه کچں میے بارےاس ک

 ےلہ پاکستان بار کونسل کا پ:جناب حامد خان 

 leadingبالکل  ں میے کو چالنmovementتو اس 

roleاور پاکستان بار کونسل کی جتنی اه ت 

resolutions ہ یے نںوہ انںاس می ںیہ declare کيا 

 legitimate Chiefی ہدری ہ افتخار حممد چوہ کہےوا ہ

Justice س ٹوگر آئينی چيف جسڈ اور عبداحلميد ںیہ

 lawyer حکومت ہ آ کر موجودں اکتوبر میہے۔ ںیہن

movementه ساتے ک hostile چار يا ےوئی تو تب سہ 

 ے سہوج اور اس کی ےو گئہ member when overپانچ 

 ےمارہ کر گئی اور جو majority fluctuateاس کی 

 اس ے نںوہ اب ان۔و گئیہ خالف ےمارہ ہی وه تںحق می
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 پاکستان بار کونسل کی ےوئہ ےاتٹه اہکا فائد

lawyers movementں میے راستے يا اس کے کو روکن 

 ۔ استعمال کرنا شروع کياے لیے کےالنڈ ںیٹروکا

، اگست ہے majorityی اب جو پاکستان بار کونسل ک

onwardاس ۔ کرتیںیہ جذبات کی عکاسی نے وکالء کہ و 

 منائندگان کی ايک ے وکالء کےم نہ ےلی

alternative body م وکالء کی ہ ہ جس کو کہے بنائی

National Co-ordination Councilہ، یںیہ ےتہ ک 

 12 جس طرف ں، اس میہے body وکالء کی 22 ںاصل می

 جو لوگ ہے۔و جاتی ہ majority ان کی ے گںوہ

committed۔ںیہ ے دو انتقال کر گئے سں ان میهے ت 

 اس کو بنايا ہے بنا Attorney General جو ہموجود

 کو روکو movement مت وکالء ہ کہےی اس خاطرگيا ہ

 خالف ے کٹ اپنی سیas a returning officer ہ وے۔گ

ی ہ notifyا اس کو ه ممرب بننا تے پنجاب سہ کےجس ن

 اس ہ کيونکںیہ ےو گئہ ےينہ م6ا، کوئی ہ کر رںیہن

 ے۔و جائہ ہ نrestoreر ه پںیہ کmajorityماری ہ ےس

 ہ اور اس خوف کی وجںیہ خالی ںیٹ دو سينے سهسند

 pro جو most probablyی ه پر بںيوٹ ان سیہ کےس

ی ہ اس کا اليکشن ہ اور وے گںحتريک لوگ آ جائی

 ہے۔ چکا  گزارےينہ م6ا، ہ کرا رںیہن

 يا ے کرنmanageپاکستان بار کونسل کو  

movementے اس قسم کے لیے ک ے کو خراب کرن 

 لوگ وکالء ہ حبرصورت ی۔ںیہ ہےو رہ استعمال ڈےکنهتہ

 يا وکالء کی اجتماعی سوچ کی بالکل movementکی 

 bar جو ےر سال کہ تو ہ، وے کرتںیہعکاسی ن

associationے ک elections عکاسی ہ، وںیہ ےوتہ 

 ےله پچں اس میہے۔ وکيل کی کيا سوچ ہ کںیہ ےکرت
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 bar پرlevelر ہی هی لوگ به بےی جنتهسال ب

associationی ہ ے تقريبًا سارہ وےوئہ منتخب ں می

pro-movement جنوری تک پنجاب 15ی ه اب بں۔یہ لوگ 

 ںوہ انتخابات ے کPunjab Associations ےر کهب

 ہےان کی سوچ کيا  ے گں آپ کو بتا دیہ اور یےگ

 pro-movement ہ جو کںیہ ےالتڈ ٹاور لوگ کن کو وو

، اس ہے bodyوئی ہ چار سال کی بنی ہذا یہ لں۔یہلوگ 

و ہ الگ ے سہ ذاتی مقاصد کی وجے چند لوگ اپنںمی

وکالء کی  ہ ورنںیہ ےو گئہ خالف ے اور اس کںیہ ےگئ

 ٹی سپريم کوره تو ابہ وہے۔ اجتماعی ہ وہےجو سوچ 

 ہ موجودںو گئی، اس میہر ہ ظاں اليکشن میے کبار

 ے وسائل استعمال کر کے اپنےر طرح سہ ےحکومت ن

 بری طرح ناکام ہ کی کوشش کی ليکن وےاليکشن جينت

 ے۔وئہ

 Mr. Speaker: Honlourable Ahmad Noor has 

the floor. 

 جناب ميرا ۔ جناب سپيکرہ شکری:جناب امحد نور 

 جنرل ہا گيا ليکن وه پوچہی ايک مرتبه بےلہسوال پ

 9 ں۔وہا ہ پر آ رspecific side ںا، میهقسم کا ت

 وکالء ے بعد ملک کی عوام نے نومرب ک3مارچ اور 

 unfortunately ليکن  یڑ جنگ لہ یه ساتےحتريک ک

 تو اچانک رات ے کافی لوگ آ گئںجب النک مارچ می

 ہ وہ کںیہوا، پتا نہ نازل ہ ايک فيصلے تين بجےک

 ے آپ نہ کہے ہ ميرا سوال ی۔ آ گياے سںاہ کہفيصل

party affiliationے کی بات، وکالء برادری ک 

 party جن کی ںیہ لوگ ے ايسں میںصفو

affiliations ے النگ مارچ کو جس نں۔یہ highjack 

 کيا گيا، اس کو منطقی ںیہ نں کيوہ فيصلہکيا و
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 ںنچايا گيا اور اس جلد کيوہ پے نںاجنام تک کيو

ی ه تںیہ نaffiliation سياسی ہ کيا گيا؟ اگر یختم

 ہا اگر یه تہ کا فيصلے تين بجے جو رات کہاور ی

وا تو ہ ںیہ نازل نے کی طرف سestablishmentکسی 

 ان کو اتنی جلدی ختم کيا ہی که تproblemر کيا هپ

 ںنچايا گيا؟ اس میہ پںیہگيا اور اسی اجنام پر ن

 سياسی واپستگی ی ياه تtechnical problemکوئی 

 ۔ جنابہ شکریی؟هکی بات ت

 ميرا خيال Good question :جناب حامد خان 

 ۔یه تںیہ نہ کی وجaffiliation سياسی ں اس میہ کہے

ی، ه تdebateماری ہ ں ايک قسم کی آپس میںاس می

 اس کو ہا کهتا تہ چاہا جو یه تے ان سںمی

continueے نں اور میے کيا جائ publicallyی ه ب

 ہ کيونکہے ہ غلط فيصلہ یہ کہےا ہ کں میے بارے کاس

ن ہ ذے کں لوگوےت سہ بں کيا گيا تو اس میہجب فيصل

 ہ پر پرتشدد شکل نںاہ یے سلسلہ یںیہا که تہ یںمی

 ہميشہم ہ ں میے بارے ايک چيز کے۔اختيار کر جائ

 کوئی تشدد ں میmovement اس ہ کںیہ ہ حمتاط رےبب

 ڑے بں میےی لوگ اس بار کئ۔وہ ہ داخل نelementکا 

م ہ اگر ہ کهے پريشان تgenuinely اور هےپريشان ت

 radical  ںیہ کںاہ تو یںیہ ےرنا ديته دںاہی

elementاس حترک کو پرتشدد بنا ہ جو کے آ جائہ ن 

 ے پر ختم کر کںیہ اس کو یہ کہےتر ہ بے اس لیے۔د

 genuine ايک ہ یں۔ جائیے کی طرف چلsteps ےم اگلہ

view pointsا جن کا ه تے سں ان میں، مثًال میهے ت

 ںیہ کوئی ايسی پرتشدد بات نہا که تview point ہی

 ںیہ نہ کهے تے سوچتے اس طرح سهو گی ليکن کچہ

 ہی که تہ وجہ بنيادی طور پر یہے۔و سکتی ہپرتشدد 
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 ہ کہےتر ہ بے لیے کے بچانےاس کو کسی تشدد س

 we ہ کںیہ ےتہ جو کہ و اورں کر دیwindupی هاب

should live another date to fight it.  

 Mr. Speaker: Mr. Raheel Sher Khan. 

 دو ں می۔ جنابہ شکری:جناب راحيل شير خان 

 ے آپ نہ کہے ہال سوال یہ پ۔ گاںوہنا چاهسوال پوچ

 آپ کی جو ہا کہ کں میstart ے کspeechاپنی 

judiciary اس کی ہے removalےی سڑوه ت tuff 

 ے اور اس سوہ tenour ايک ہ يعنی کےیہ چابنانی

م تصوير ہ اگر ے۔ کيا جا سکہ نremove ںیہ انےلہپ

 power corrupts“ ںیہ ےتہ تو کںیهکا دوسرا رخ ديک

and absolute power corrupts absolutely” تو 

 ںوہ decisionsی ه جو بہ کو سکتاہ ںیہ نہاس طرح ی

 ے جناب اس ک۔ گاہے رںیہ نcheckان پر ايک قسم کا 

 ے۔ گںیہ آپ کيا کں میےبار

 question, also I likeميرا دوسرا ! جناب 

to ask that no doubtےا اس نهر تٹیٹکڈ جو ہ ک 

 negative impact پر ايک judiciaryماری ہ ہميشہ

 political systemم اپنا ہ ليکن اگر ہےاال ڈ

 like a، ہے موجود flow ں تو اس میںیهديک

political partyہ وہ جبک powerہوتی وہ ںیہ نں می 

 اور ہےوتی ہی ہ کر رsupport کو judiciaryاسی 

 ے ليکن جيسہےوتی ہی ہ لگا رے نعرں حق میےاسی ک

 جو ے اپنے ان کہ تو کيونکہے آتی ں میpower ہی وہ

cases اس ہ وںیہ ےوتہ judiciaryپاس ے ک pending 

 کوئی ے لیے کےانٹه ان کو اہ اور وںیہ ےوتہ ڑےپ

 بيچاری judiciaryر ه اس طرح تو پ۔ کرتیںیہکام ن
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 کی end resultک گئی، اس کا ٹی لہ ںدرميان می

 ۔ جنابہوا؟ شکریہ

 securityلی بات ہجو پے آپ ن:جناب حامد خان 

of tenourو تب تک ہ ہائر نٹ جب تک ججز ریہ کی ک

 ايک بنيادی ہ، یےیہونا چاہ ںیہ نremoveان کو 

 ے اس سہ کںیہ ےتہ کہ تک آپ یںاہج ہے۔اصول 

absolute powerگی تو ے چلی جائ absolute power 

judiciaryے فيصلےوتی، اس کہ ںیہ پاس نے ک 

appealable ںیہ ےوتہ ،reviewable اس ںیہ ےوتہ ،

 set ں میappeal تو ہے ہ اگر کوئی غلط فيصلےلی

aside آپ ہےو سکتا ہ ،reviewےی داخل کرسکته ب 

ر ہ پر ںاہ یہے open institution ہ یہونک کيںیہ

 removal ہا کہ رہہ کںیہ نہ یں میہے۔آدمی جا سکتا 

 يا removal ہ کںیہ ےتهم تو مسجہو، ہ ہ نہکا طريق

 حتت ے اب جو آئين کہ بلکےیہونا چاہاحتساب 

 سال 46، يعنیہےو چکا ہ ناکام ہ وہےاحتسابی عمل 

رف ايک ی صه بے سں اور چار میreference 4ںمی

caseی اس پر ہ ں میaction تو ہ ی۔واہ failure کی 

 چلتا، آپ کو ںیہ نظام نہ یہ کہےی کرتا ہنشاند

 گا ڑےتر نظام النا پہ کوئی بےاحتساب کا اس س

 proposal کی judicial commissionماری ہاورجو 

 يقينی طور ہ کہے ےوئہ ےته رکںن میہ اسی کو ذہ وہے

 کا اور ں لوگوincompetent کا،corrupt Judgesپر 

 اختيار کا غلط ے کjudiciary ہ لوگ جو کہو

 ليکن ےیہونا چاہاحتساب  ان کا ںیہ ےاستعمال کرت

 کرتا، ںیہ نmisconduct ہ، وہےا جج هاگر کوئی اچ

 تو ہے ںیہ نmentally and physically disable ہو

، ےیہونی چاہ ںیہ نٹ کوئی رکاوں میے راستےاس ک
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 کسی قسم کی سزا، ے اسے سہ کی وجjudgmentاس کی 

 ے۔یہونا چاہ ںیہمشکالت يا دباو کا شکار ن

Basicallyمکمل طور پر احتساب کو ہے مقصد ہ ی ،

ا ہ کيا کے  دوسرا سوال آپ نہے۔ ںیہختم کرنا ن

 ا؟هت

 ايک تو ہ کSir, I said :جناب راحيل شير خان 

 ہميشہ ے اس نہر کی بات کی کٹیٹکڈ ےم نہ

judiciary پر impact ںیہی ہی کر رہی وه بہ و۔االڈ ،

 ں۔۔۔۔۔یہ کر رںیہ تو نdifferentی تو کوئی ه بہو

 ہی یہ کے واقعی جو بات آپ ن:جناب حامد خان 

ی اقتدار ٹ جو پارےبدقستمی س ہ کہےبالکل درست 

 independence of judiciary ہ وہےتی ٹهر بیہ باےس

چلی جاتی  ں حکومت میہ اور جب وہےکا رونا روتی 

 ے کی سب سindependence of judiciaryی ہ تو وہے

وتا ہ ے سامنے آپ اپنہ اور یہےی دمشن بن جاتی ڑب

 18ی ٹ پيپلزپارہ کںیہ ہے ره آپ ديکں۔یہ ہے رهريک

 ےی ليکن اس که شامل تں میںماری صفوہفروری تک 

 ہ کںیہ ےتہ چاہ اب وں۔یہ ے بدل گئے رویےبعد اس ک

ماری بدخبتی ہ ہی ۔وہس ٹ چيف جسیہوگر جيسا کمزور ڈ

م ہ ۔ہےا ہوتا رہ هی کچہی یه بےلہ پےاس س اور ہے

 کسی طرح ہ کسی نے سwishes cycle اس ہ کںیہ ےتہچا

 ں۔ نکلیےس

 Mr. Speaker: Last question from 

honourable Rahim Buksh Kehtaran. 

 ميرا ۔ جنابہ شکری:يرتانهجناب رحيم خبش ک 

question ے النگ مارچ کہ یہےجا چکا ا ه پوچ 

 ہرنا نه دہ کےته مسجںیہا کيا آپ نه تے سےحوال

 کافی ےوکالء کی حتريک س آپ کی ے سہ کی وجےدين
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 ےتہ لوگ چاalmost 90 percentںیہ ےوئہلوگ مايوس 

و سکتا ہی ه پرامن بہ وے۔رنا ديا جائه دہ کهےت

 اور ه، کچہےی ہتی رڑ پے سہميشہا، مار تو آپ کو هت

  with due respect جناب هے۔ تےبرداشت کر سکتی هب

  ہ کہے ںیہ ايسا تو نںیہ، کہے شعر ےا سٹوهايک چ

 ںو جاوہيد ہ شہ کہےتا ہجی تو چا

 ہے لگتا ےر سڈ ے موت سںپر کيا کرو

 Mr. Speaker: This question has already 

been addressed by our honourable guest. Now, 

if you allow me I will thank on your behalf 

Mr. Hamid Khan for having found time to 

address to our young parliamentarians and 

very openly discussed it. I must also add 

that I think this is a first country in the 

history where a judge, not only a judge but 

highest authority in judiciary has been sent 

to jail. I don’t think in history, you would 

ever find as back as you want senior most 

judge and others, Supreme Court should be 

sent to jail. Thank you very much. 

(The House stands adjourn for 30 minutes) 

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

(The House is reassembled after the 30 

minutes break) 

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

Mr. Speaker: Mr. Muhammad Rafique 

Wassan, please readout the resolution. 

Mr. Muhammad Rafiq Wassan: Thank you 

honourable Speaker.  
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 “This House is of the opinion that a set 

of reform should be introduced in the 

judicial structure of Pakistan taking the 

legal fraternity into confidence over the 

reforms.” 

 Mr. Speaker: Now I have the list of 

speakers who would to speak on the 

resolution. Before I put it to vote. Mr. 

Muhammad Rafiq Wassan.  

 Thank you honourable :ناب حممد رفيق وسانج 

Speaker.پر ںاہ ی restoration of judiciary and 

free and fair independence judiciaryے ک 

ی اسی کی ه بہ ی۔یهی تہو رہ بات ے سےحوال

continuationہ پر یںاہ یہے۔ ں می focus ہےا ہو رہ 

 judicial ے پاکستان کjudicial reforms ہک

structureميری اس پر ں۔ جائیے کیے سے حوالے ک 

 ے کjudicial reforms ہ جو کںیہ suggestions هکچ

 کو judiciaryماری پاکستان کی ہ ں۔یہ ے سےحوال

strengthen and effectiveے لیے کے بنان lays 

burden on cases judgesے کیے سے حوالے ک 

  کی جا سکتیEvening courts establish ں۔جائی

 ان کا منرب ںیہ Lower Courtsماری جو ہ، خصوصًا ںیہ

ی ه بے سے حوالے کی تقرری کں، ججوےايا جائڑهب

 Salary of judges ے۔ کيا جائincreaseان کا منرب 

 ے کJudges ےمارہ ۔ کی جا سکتیincreaseی هب

appointmentجو ں می specially political 

involvement ے۔یہچاونی ہی ختم ه بہ وہےوتی ہ 

Women Judgesعام ہے۔ايا جا سکتا ڑه کا منرب ب 
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ی يقينی هو، اس کو بہس تک رسائی ٹ کی جسںلوگو

تری الئی ہ بں میmethodology، اس کی ےبنايا جائ

 کيا computerize کو Judicial records ۔ےجائ

 ے کJudges ے۔ جديد بنايا جائے اور اسےجائ

specializationںیہ انے سے حوالے ک courses and 

trainingے سے طريقهے اچہ وہ تاکں جائیے کروائ 

quality justice کو maintainہ۔ شکریں۔ کری 

 Mr. Speaker: Mr. Ahsan Yousaf Chaudhry. 

 Mr. Ahsan Yousaf Chaudhry: Venerable 

speaker, the co-author of the Resolution has 

some of the more valuable suggestion for 

that. Seeking your permission. Thank you 

venerable speaker. 

 As all the people know very well that 

independent judiciary is the bulwark of 

democracy and champion of fundamental rights 

of the citizens. There are no two opinions 

on it but our judiciary that has been 

malfunctioning due to some of the reasons 

and factors. That we have already elaborated 

and the chief guest Hamid sahib, he has 

elaborately defined although facets and 

problems, we are facing now-a-days. 

 In order to make our judiciary, more 

viable, independent because all the other 

organs of the state, executive and 

legislature, they are also interlink with it 

and their performance is also associated. 

Sir that some of the suggestions they have 
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already been put forward by my co-author, a 

fellow one and some of the left which I 

would like to numerate. There should be a 

lower court staff training in order to 

provide us speedy dispensation of justice to 

the people. So, that they should not face 

any hindrance in it. There should be a 

computerization of record as well as. There 

should be to access the media and public at 

large to the courts. So, that they may also 

hear those cases and they should also have 

interest in it. 

And then legal education, that should be 

made more practical as now-a-days it is 

lacking. With particular emphasis on the 

Judicial Commission, as the worthy guest 

speaker has made some of the suggestions 

regarding the appointment and removal. As 

far as the appointments are concerned that 

is the check on the judges and that retard 

the judicial process because they feel 

themselves threatened and intimidated.  

 I would like to go a step an ahead 

because in the present judicial system, the 

age limit for retirement is 62 and 65 to the 

High Court and Supreme Court respectively 

but I would go for the USA pattern that our 

judges should be appointed for life time. 

So, that they should not feel intimidation 

and they should work properly efficiently 
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and independently. Then some of the 

malpractices done by the military Bonaparte 

and by the people at large, they are also 

there because they people intimidate the 

judges and it is the only tool that becomes 

the stool pigeon in their hands and the 

people retort the judicial process by this 

way. So, the Judicial Commission would serve 

this purpose and the constitution of that 

Judicial Commission would be as, there 

should 7 judges, 6 lawyers should be there 

and people representatives 6 

parliamentarians, obviously they are 

representing the mass. In which 6 

parliamentarians should include, Prime 

Minister, Leader of the Opposition, 4 

Senators or they can be Members of National 

Assembly representing from each province.

 There number can also be increased on 

the basis of FATA region, FATA, Northern 

Areas as well. 

Now, regarding the process of removal as 

some one has suggested in the previous 

resolution, that was the view Lord Atken, 

that absolute powers corrupt absolutely but 

yes they are not free from that a sanction, 

the sanction is impeachment of the judges, 

the judges can be impeached as we have in 

the present setup under Article 209, the 
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Supreme Judicial Council that is the 

greatest check on the judges performance. 

So, these are the some of the 

suggestions and I invite all my fellow 

beings here that if they have some valuable 

suggestion they can add into it or if they 

point of dissent they can make it. Thank 

you. 

Mr. Speaker: Muhammad Moen Akhtar. 

 ہ۔ت شکریہ جناب سپيکرب:جناب حممد معين اخرت 

ايک  بعد ےزار سال کی ارتقاء کہ دس ےانسان ن

 جو جنگل ہے واحد سچائی ہ انصاف وہ کہےی هبات سيک

 انصاف و ں جب تک کسی ملک میہے۔ بناتی ہکو معاشر

ی ه کبہ معاشرہوتا وہ ںیہ قائم نہعدل پر مبنی معاشر

 جناب ۔و سکتاہ ںیہپرسکون اور اطمينان خبش ن

 ہ تو انصاف وںم پاکستان کی بات کریہاگر ! سپيکر

 ہ بلکںیہ موجود نں پاکستان میہ جو کہےواحد سچائی 

 operation پر ںاہ یں۔یہ ےاتڑم اس کا مذاق اہ

theaterربستان تک  کر قے لے سcorruption ہے ،

ائی ٹه اں صدر تک، اس پر انگلياے لےايک چپراسی س

 ںمناوہبی راہ کر مذے لے سںمناوہ سياسی راں۔یہجاتی 

 ہ کوئی نے سے کسی حوالہ پر کسی نںسب لوگوتک 

 ے کر مسجد کے لے سے سرکاری خزانہے۔کوئی الزام 

 کيا جاتا ہ اس پر قبضے تک جس چيز پر بس چلٹےلو

 ے جس ملک کہ کہےی اسی ملک کا اعزاز ه بہاور ی ہے

ز ڈ ايوارے کےونہتر جج ہ بےسجج کو پوری دنيا 

 ںاہ یہے۔ معزول ںی ملک میہ ے اپنہ وںیہ ہےملک ر

 ںاہ، یںیہ ليکن انصاف نںیہ اور جج تو ںعدالتی
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 آج ں دنيا میں۔یہ ليکن قانون کا خوف نہےقانون 

 ہےموش کيا  انصاف کو فراےتک جس ملک يا رياست ن

 قوم ہ ملک اور وہ گزر گيا، وے اوپر سےوقت اس ک

 بن کر ہبه ايک دں صفحات میےتاريخ ک رياست ہيا و

ن ہ جو موںیہ ہےی غلطی کر رہی وهم لوگ بہ ۔ گئیہر

ی، ان ه کی تے نںپا اور روم کی رياستوہڑو، ڑجودو

 ه انصاف کو باندے نںوہ انہا که کيا تہ یںلوگو

ر ه پ۔اه ديا تڑوه چں میںو گليوا اور جرم کهديا ت

ی انصاف کو ہ ہ اور نں بچیں گلياہی وہوا، نا ہکيا 

 ے۔ والےنهباند

(Thumping of desks) 

 Treasury benchesجو ے کی طرف س resolution 

 ں۔وہ کرتا favor اس کی personally ں میہےآئی 

ونی ہ ہ، ججز کی تعداد زيادںیہونی چاہ ںيک عدالتیٹه

، ايک عام ےیہونا چاہ computerize ڈکار، ريےیہچا

 ے۔یہونی چاہ accessتک  judicial systemآدمی کی 

ی ه بہ ايک لفظ یں میresolution اس ے لیےخدا ک

addی ديا جانا ه کو انصاف بں ان لوگوں کر دی

-centrally air ے لیے کے اور انصاف دينےیہچا

conditioned or heatedکی، ں عمارتو computerize 

system۔وتیہ ںیہ کی ضرورت نں اور نرم کرسيو 

 ہ گا کں کروquot پر ںاہ کا ی1999 اپريل ںمی 

 ےور کہ سعيد اور الہا کی ايک سول جج روبينهسرگود

 اس بات پر ے نںوہر نعيم انہسول جج طا

resignationت کم ہ بںیہ ججز کی تنخواہا که تے د

 ےمارہ اور ہےت ہ بcorruption ں میے معاشرں۔یہ

 ہ وہ کںیہ ےالتڈ دباو ہت زيادہم پر بہ دار ےرشت

 بات ہےيک ٹه ں۔و سکیہ پر اثرانداز ں فيصلوےمارہ
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 ے کرتagree ےم لوگ آپ کی بات سہ، ہےبالکل صحيح 

 checkسم پر ايک ٹ ليکن اس سںم بنائیٹ آپ سس۔ںیہ

and balance ے اور اسےیہونا چاہ properly 

workoutججز ے سے بنانں صرف عمارتیے۔یہ کرنا چا ،

 ۔ گاے چلںیہ کام نے سےانڑهکی تعداد ب

 ےمارہ ے سںاہ اور جںیہماری جو مسلم روايات ہ 

 ہ نبی اکرم صلی اللہ کہےاسالم کی تاريخ کا آغاز 

کو جب ايک خاتون کی سفارش کی گئی  وسلم ہ وآلہعلی

 ہی فاطمٹ اگر ميری بیہا کهت فرمايا ےن ںوہتو ان

 کا ےنٹ کاهاتہی ه اس کا بںیوتی تو مہ موجود ںاہی

حکم ديتا اور اسی طرح جب حضرت عمر فاروق رضی 

 السالم ايک ہ اور حضرت علی علیہ تعالی عنہالل

 تو ايک هے تہےا رهانا که کٹهےدسرتخوان پر بی

 پيش ہ خالف مقدمے ان کں میہا کہ آ کر کےودی نہی

 ہ عنی تعالہ تو حضرت عمر رضی اللںوہتا ہکرنا چا

ا کر ٹه اے السالم کو دسرتخوان سہ علی علی حضرتےن

ی هت اچہماری بہ ۔اها کر ليا تهڑ کے سامنےاپن

 ہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کہےی ه بہ یںروايات می

 ے سںوهاتہ ے کو اپنٹے بیے اپنے نہتعالی عن

 ںمیہ ۔اه ان پر کوئی الزام تہا که مارا تے سںوڑکو

، ايک ں کریfollowم ان روايات کو ہ ہ کےیہچا

system developاپنی ں میه ساتے ايک شعر ک۔ں کری 

 ۔ گاںبات ختم کرو

  لوگےر کہ شے تيرںیہ گر ہعجيب شيش

 ے سں اوزاروےر که پتںیہ ےمرمت کانچ کی کرت

 ہ۔ت شکریہب

Mr. Speaker: Thank you. Now, may I offer the 

floor to honourable Waqar Nayyar. 



 98

Mr. Waqar Nayyar:   Thank you Mr. Speaker. 

 Youth Parliamentarians  ےجناب سپيکر، مير

fellow from the Green Party ی بات هت اچہ بے ن

 گا ںوہ  کرنا چا additionا سا ڑوه تں اس میں می۔کی

م ہ  ہ کہے ہ یہ، مسئلہے ںیہ صرف انصاف کا نہ مسئلہک

 important  ے ان کا سب سے قائد اعظم  سےن

lesson ۔اه سيکںیہ ن   We never became a nation 

of principles, justice is one of many 

principles which up holds any society, م ہ مگر

 on the alter of pragmatism  بار بار ےن

principles کو  scarifies   بعد ے ايک کہے۔ کيا 

 bureaucrat ی کسی هو، کبہ  necessity ی هايک  کب

 medical ی کسی بچی کا هو، کبہ promotion کی 

schoolےو يا  اس کہ ہ داخلں می  F.Scںوہ منرب ے ک ،

 ںیہ کی پاسداری نprinciple ی ه  کسی بہميشہ ےم نہ

 ہے as a nation general  attitude مارا جو ہ ۔کی

  اور ہے bowing down to absolute power   ہ، و

bowing down to absolute power کو  west ں می 

 ں۔یہ ےتہ کfascism    جس کوہے دی جاتی term   ايک

 We have sadly become a fascist state where 

every wheel of our power whether it be 

democratic or whether it be in military 

uniform terms into the fascist as soon as 

obtain the power of the executive and we as 

people have become completion to fascism, 

religious fascism, political fascism, military 

fascism.  اس پر  Germanyں می  during Hitler 

regime reverend جب هے تےوتہ  Hitlerے ن  
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finally church  پر  crack downے نںوہ کيا تو ان 

  ہا کہ کے  نںوہِی، انهی ته ايک نظم لکںجيل می

first they came for the communists and I said 

nothing for I was not a communist then they 

came for the immigrant and I said nothing for 

I was not a immigrant then they came for the 

Jews and I said nothing for I was not Jewish 

and then they came me and  no one said 

anything for there was no one left to say 

anything at all. Thank you. 

Mr. Speaker:  Mr. Zahid Ullah Wazir. 

Mr. Zahid Ullah Wazir: Thanks Mr. Speaker. 

Sir, I would like to throw light on how 

judiciary remain reply to the executive, the 

first test case was Maulvi Tameez-ud-Din case 

in 1954 when the verdict was of 1954 O.k that 

is good 53 then the Sindh Chief Court they 

decided in favour of Tameez-ud-Din Khan then 

the Federal Court they declared null and vide 

the decision of the Sindh Chief Cout so, the 

executive was dominant. Then in Dosuo case, 

the Hence Nelson case the legal positivism put 

into practice declared the illegal 

unconstitutional coup of Ayub Khan is a 

revolution and declared as doctrine necessity 

was put into practice again the executive was 

dominant. Then in the Asma Gilani case 1971 

when Yahya was declared as usurper, he was not 

in office so, it was a good decision in 
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Hamood-ur-Rehman. Then in 1977 in the Nusrat 

Bhotto case  again the Supreme Court gave 

verdict against its own verdict in 1971 and 

again the executive was remained dominant. 

Then in 1999 coup that the case was taken to 

the Supreme Court in 2000, it gave it verdict 

again in favour of executive  and the 

executive not only the illegal and 

unconstitutional act of the executive was 

declared as legal but also gave the power of 

amending the Constitution to the executive  

which the Supreme Court doesn’t have . So, 

again the executive remained dominant.  

Now, I would like to come to the 

reforms, I know there is Judicial Academy but 

there should be a proper training and more 

impressive  training by highly qualified 

trainers so that the judges are more qualified 

and also there should be a proper examines for 

promoting to higher position in the hierarchy 

of judiciary and also there should be either 

an end  or a specific criterion for the 

selection of appointment to the High Courts so 

that justice prevails and justice as Islamic 

conscience means right people at right places. 

And also there should be accountability and 

there should be either a commission and 

separate commission, judicial commission, 

judicial counsel so that probe the case s not 

only the financial embezzlement but also 
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inefficiency of the judges so that they become 

efficient. And also there should be a culture 

of scarifies that should flourished, as Mr. 

Kiyani who said to Ayub Khan  that judiciary 

resigns if the better interference of 

executive is not put in an end in the affairs 

of the judiciary so that there should be 

culture of scarifies that should be 

flourished. And also public opinion happens to 

be the most effective check on the misuse or 

abuse of power, there should be quality 

education so that people are aware  as to what 

is wrong and what is going on wrong with their 

fundamental rights are with other rights that 

are the fundamental rights of the people. And 

also there should be checks and balances in 

the Constitution so that no organ of the state 

becomes dominant and becomes autocrat in the 

due course of time. 

 In the end I would like to say that 

Pakistan is a federation and judiciary happens 

to be guardian of the Constitution in Federal 

State and also democracy one of the pre-

requisite of democracy is independent 

judiciary. So, we need to work collectively 

for the independence of judiciary so that   

democracy flourish and the Federation is 

stronger and we touch the highest position, we 

need indignity in the committee of nations. 

Thanks Mr. Speaker. 
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Mr. Speaker: May I offer the floor to 

honourable Yawar Hayat Shah. 

 ۔ناب سپيکر جہ شکيریہ۔جناب ياور حيات شا

  کی  political system  يا ےی معاشرهکسی ب

political development اور    social changeے ک 

  کسی ں اس دور میے،  آج کہےت ضروری ہ انصاف بےلی

 human governance ی قوم کی منزل هی ملک، کسی بهب

 vast  ايک ايسا  Human governance  ے۔یہونی چاہ 

concept  تين  ہ جوکہے factors ہے پر مشتمل good 

 political governance, good economic 

governance and civic governance.  ان متام  

factors  کی بنيادی شرط  equality, 

transparency, impartiality and justice ہے۔  

Justiceں چند ضروری شرائط میے لیےمی کہ کی فرا 

د ہ زاے جيس۔ ںوہتا ہنا چا پيش کرas suggestion ہو

 there should be  ہ کہے فرمايا ے وزيرصاحب نہالل

a boundary fixation, separation of power ونی ہ

 boundary fixation among all organs of ، ےیہچا

the state that is executive, legislature and 

judiciary. ر ہ organکام ہ رں کار میہ دائرے اپن 

  federal system dice functional  ہ گا تاکےکر

  ے۔ کام کر سکں می equality و اور ہ ہن

 ه کچں میjudicial system  پر ںاہ یںمی

 First of  ں۔وہتا ہ کو پيش کرنا چاreforms ايسی 

all separation of and checks and balances کا  

system ےر ايک شخص کہ کی آزادی ہو اور عدلیہ 

 doctrine of rule  اور ےبنيادی حقوق کا حتفظ کر

of law  prevail۔ گاے کر  Secondly, Supreme 
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Court  کو  judicial review    کیpowerے س 

empowerاےاس ہے کی ضرورت ے کرن judicial Veto 

 ہ بلک fundamental rights  صرف ہ نہ تاکںیہ ےتہک

 ا پارليمانی قانون اور صدارتی اقدام  ي

ordinances ںوہ متضاد ے آئين سے ملک کہ پر جوک ،ِ

  ے اس کے۔ سکے قرار د null and vide  ان کو ہو

 کو غير آئنينی  judges  ے کہ اعلی عدلیہعالو

 ے کے روکنے اور اس کو اس بات سےانہٹ ے سےطريق

ونا ہ واضح سزا کا تعين ں آئين اور قانون میےلی

 کو ے فيصلے کremoval  ےی ايسه اور کسی بےیہچا

، ےیہونی چاہ ںیہآئينی اور قانونی حيثيت حاصل ن

 و يا کسی ہوری حکومت کی طرف ہ کسی جمہ وہخوا

dictator۔وہ ے کی طرف س   Judges کی تعيناتی  

seniorityہ کہ نےیہ کر کرنی چاه کو ملحوظ خاطر رک 

 favouritism   کی  bases ے۔یہونی چاہ پر  

  ے ميرہی بات جيساکخواتين کی منائندگی ک

colleaguesماری حکومت اس کی ہ، ںیہ ے کر چک  

favour ہے۔ کرتی  District courts ں می  judges  

 ںیہ bulk of cases  جو ہ تاکےائی جائڑهکی تعداد ب

 کو حل کيا جا  within the time framework ان کو 

 کی judges  ے کdistrict courts  اور ےسک

 ہ تاکےیہونا چاہ ہ اضافہايک خاطر خوا ں میںوہتنخوا

 ے کرن earn  ے سun-lawful mean ی هان کو کسی ب

  يا ے اختيار کيا جائہ کا طريق containment  ےس

corruption تہ جج کا ايک بہ کا لفظ کيونک    

sacred office ے لیے، اس کہے  useگا ں کروںیہ ن 

 ےرن کearn     ہ  وے سےی اور طريقهليکن کسی ب

 ں۔ سوچ سکیہ نں میے بارےک
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 ںاہ یہ کںوہتا ہنا چاہ کہ یں میہ عالوےاس ک

   ہا کہ کے ايک ممرب نےک   oppositionپر 

computerized system اور  air conditioned  

 اور ہے وقت کی ضروريات ہ ی۔وتاہ ںیہ نه کچے سںکمرو

 ہ کںیہ ے سکتہہ کے چلنا ، آپ جسه سااته ساتےان ک

  اور ںیه رک up date م آپ کو ہ ہ کہےا فرض بنت

 ے دور کے کscience and technology ملک کو 

 ں۔ کریup date  آپ کو ےمطابق اپن

 ) ے گئے جبائdesks اس موقع پر (

 ںیہ suggestions ی چند ہجناب سپيکر،  ی

 ے کی آزادی اور باالدستی کو يقينی بنانہجو عدلی

 کی ہ عدلیہ کںوہ تاه مسجہ یں میے۔ گں مدد کریںمی

ر ہ ے دنيا کہ پاکستان بلکہ جوکہے ہم زينہآزادی  ا

نچا ہ کی  منزل تک پhuman governance ملک کو 

  .Thank you ہے۔سکتی 

Mr. Speaker: May I offer the floor 

now to honourable Umair Zafar Malik. 

Mr. Umair Zafar Malik: Thank you Mr. 

Speaker. ۔الرمحن الرحيم ہ بسم الل  I will start by 

talking about the policy or whatever it has 

come from this side of the House. There 

visibly come 12. points majority is every with 

although the practicality with we question. 

The practicality of most of the steps for 

example increasing the wages, increasing the 

number of courts, increasing the number of 

judges, computerization in all none which has 

been practically  addressed the budgeting in 

those aspects remain to be elaborate upon but 
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at least in principle of course we agree with 

them. There have been 3 points of contention 

at least as far as I see them. First of all 

was the point de-politicization. The way, I 

understand it, correct me, if I am wrong, the 

way I understand it that you want to de-

politicize lawyers and the judges. This ladies 

and gentlemen of course is not possible 

because every person has his and her own 

sentiments associated with certain idea logy 

with certain group or party for example so 

that it was very his pretty impractical as we 

have just seen that where with coming new 

regime certain majorities have shifted to 

minorities for example the Pakistan Bar 

Council. So, there were always, we, people who 

will support certain idealogy towards as the 

basic human right, you should not fetch their 

judgments in any way but this de-

politicization towards it was not a 

practicality. There was the issue of the USA 

pattern the life time appointment, we object 

to that we on the side of that House believe 

that the correct one that 62 and 65 years old 

judges respectfully from the lower and higher 

courts should retire because even medically 

after certain age, you are not competent 

enough to perform the judgments, no more how 

good you have been when you were at your panic  

So, this life time appointment we object to 
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and then there was this unclear issue about 

access to courts for media, this needs 

clarification for example which cases would 

allow to broadcast, I am getting you 

correctly. Is not opening Pandora box because 

certain subjudice matters would then be openly 

discussed and debated upon publicly which I 

believe, is deter mental to the cause of 

justice itself. Then to the practicality of 

the issue there is in this line in the 

Resolution which states that legal fertility 

would be taken into confidence this ladies and 

gentlemen needs to be defined how would you 

take legal fertility to confidence. Is there 

certain group of lawyers, it would contact the 

Supreme Court Bar Association, the Pakistan 

Bar Council or exactly which group of lawyers 

would take as representatives of the legal 

fertility then that group would be consulted 

about the proposal that you have brought fore. 

Before the concluding, I would like 

to make a general remark about the debate as 

so far happened from the morning, very 

disappointing aspect it was that certain 

previous mistakes by judiciary has been used 

as pretext to make sure that no good is done 

in the future as well. As the guest Speaker 

mentioned that even the Qaid-e-Azam was a 

member of Congress as start with career 

Zulfiqar Ali Bhutto as a minister in the 
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Cabinet of a dictator but then he became the 

high cone of democracy, there does not 

mistakes in the past mean that a person has 

been disqualified for a life time. We on this 

side of the House believe this is not the 

case… 

( At this stage thumping of desks )  

Thank you. We on this side of the 

House that this is not the case and if Chief 

Justice Iftikhar Muhammad Chaudhry has made a 

mistake in the past, I believe that through 

his latest actions, he has won the heart of 

the people of Pakistan and rather then the NRO 

should be the judgment. Thank you. 

Mr. Muhammad Hamid Hussain: Sir, we 

can always  thank to you about giving us 

chance to speak. Sir, thank you  for giving 

chance, a member from the green Party said 

that there are some privileges giving to the 

judiciary like the high salary and office and 

these things. So, I really want to say to Mr. 

Moeen that this is not the offices that matter 

really because it is sincerity of judges and 

by giving them money salary and extra 

privileges then the other services , we are 

making sure that they can provide justice to 

all of them  frequently.  

We can come to the reforms in the 

judicial system of Pakistan sir, there are two 

ways of appointment of the judges in the 
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judiciary of Pakistan. One is the PCS 

judiciary exams which age limit is 30, there 

is just two years of practice and plus the LLB 

Degree and the other way is a senior lawyer 

who has having 15 years of experience , they 

can give the exam directly and they can  be 

inducted into the  Provincial High Courts and 

Supreme Court directly. Sir, this data I will 

give you because of the political 

appointments, there are certain appointments 

in the High Court and the Supreme Court which 

are based on the political bases. So,  that is  

the way , they use the second way, I defined 

early those lawyers as we say that there are 

many politicians, they have political 

affiliations with the political party, with 

any political party, no matter whatever it is 

when the party comes, that party comes into 

the government, they give them chance. So, 

this is the way for the political appointment 

and he judges they are appointed in that sense 

so, I think, this should be reformed , there 

should  be only, first  way I define that the 

PCO judiciary examines should be more 

frequently occurred and that should be the 

only way of induction into the judiciary. So, 

they can have some exams. 

Another member from our party said 

that there should be frequent exams, I truly 

agree with promotion to the next judges to the 
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next degree as we define should be bases on 

because there are round about 7 steps involve 

in the promotion of the lower courts and then 

the seniority bases high courts and the 

Supreme Court. So, I believe that this should 

be only way of induction into the judiciary of 

Pakistan. 

Another my suggestion about the 

Supreme Judicial Council to make it more 

vibrant, we should make it inclusion of the 

retire judges in this because as you say in 

the 2007 and as the recent our Guest Speaker 

defined that how the dispute occurred in the 

Supreme Judicial Council that there were 3 

sitting judges object Iftikhar Chaudhry, 

lawyers object that they should not sit in the 

Supreme Judicial Council. So, I believe that 

induction of the retired judges into the 

Supreme Judicial Council can make this Council 

more vibrant and check and balance system 

would be more cleared in this sense. Thank you 

sir. 

Mr. Speaker: May I now offer the 

floor to the honourable Mir Fahad Iqbal. 

Mr. Mir Fahad Iqbal: Thank you very 

much Mr. Speaker.   

ی هاچے س Treasury Benchesماری ہ

suggestions  اور ه اپنی کچں اور میںیہآئی  

suggestions put forwardميری ۔ گاںوہ کرنا چا 
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 reforming the law it ہ کہے ہ یsuggestion لیہپ

has to make it clear and fair, ماری ہ problem  

 جو ےم نہ، ںیہ ےوئہ ے بنlaws ے ايسه کچہ کہے ہی

centuries old common laws اس ، ںیہ ے لیےسارے س

 جس ہے کيا ںیہ نه، کچے کئںیہ ن amend ےکو کسی ن

 ہ  ر loopholes کافی ں میlaws ےمارہ ے سہکی وج

 پر  laws تو ےلہ پے سب سہ گا کںوہ چاں میں۔یہ ےگئ

 کوئی ں میlaws اور ےیہ آنا چاreformايک پورا 

valid amendmentے۔ آئ Secondly, there should be 

some development in the alternative ways of 

resolving the disputes. For example the 

alternate dispute resolution committee, مارا ہ

 alternate  ے جنتہ کيا جاتا کںیہ نencourage ںاہ

dispute resolutions ان ںیہ ، committees کی طرف 

  encourage ايسا ںمیہ ے خيال سے ميرے۔جايا جائ

 lower courts and high ے جو اتنہ تاکےیہکرنا چا

courts pending casesان کا ںیہ ےوئہ ڑے پ ،

burden  ے۔و سکہ 

 improving the ہ کہے ہدوسری بات ی

management of courts and stream, simplifying 

their jurisdictions and procedures. So, they 

can provide more affective and efficient user 

friendly service. Problemکوئی عام ہ کہے ہ ی 

 ے، ان کہے جاتا ں میcourtی ه کسی بہبند

proceduresے ايس  يعنیہ زيادے اتن  procedures 

 ہ وہ کںیہ ےتہ رےماته گںاہ وے سںاہ اس کو یہ کںیہ

ر چال ہ باہ وں آخر میہ کہےوتا ہ  discourageاتنا 

  ے اتنprocedures  ے ان کں خيال میے ميرہے۔جاتا 
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simplified  ے جائے آرام سہ ايک عام بندہ کںوہ ،

  caseی ه، ان کا جو بے کيا جائfacilitateان کو 

 ے۔ کيا جائresolve و اس کو ہ

  ہ کہے important point ميرا دوسرا

informal justice mechanism like  پنچائيت اور 

 اس ,there should be strictly procedures  ےجرگ

  اور اس کو ںيیہ چاے آنprocedures  کوئی ںمی

appealable and reviewable ہ جوکے  بنايا جائ 

 ہ، وںیہ ے آتےی فيصله جو بے ان کہے۔ ںیہايسا ن

 ے ميرے۔یہونا چاہ ںیہ، ايسا نںیہ ےوتہ final ايک 

 high ، ان کو ں آئیےی فيصله جو بے ان کےخيال س

courts and lower courtsں می  appealable ونا ہ

 ے۔یہچا

 we should  ہ کہے ہ یpoint آخری 

provide some good information to the common 

manے اس کہو کہ اس کو پتا ہ تاک rights ں۔یہ کيا 

ی ہ کو پتا ے عام بندہ کہے ہ یproblem  پر ںاہی

، ہے جاتا ںاہ، کںیہ کيا rights  ے اس کہ کہے ںیہن

 پاس ے کSession Judge  ہکہے ںیہ پتا ناس کو اتنا

 تو اس کی ےیہ جانا چاںاہ کcase  ہ، یےیہجانا چا

 Thank you very  ہے۔وتی ہ confusionت ہ بے سہوج

much. 

Mr. Speaker: Thank you. May I offer 

the floor to honourable Usman Ali. 

 ہ یہ۔  جناب سپيکر شکری۔جناب عثمان علی

resolutionےی شدت سڑ اس کی بہب اس وقت آئی جبک ا 

ت ہ بے اس لی reformsی اورهی تہضرورت حمسوس کی جا ر

  ں، اس میہے  societyماری جو ہ ہ کںیہ ضروری ہزياد
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militancy  تو اس کی ہےوا چلی ہ کی جو  basicہ وج 

 کر judicial system collapse مارا ہ ہ کہےی ہی یهب

ت سخت ضرورت حمسوس ہ بreforms  ے سہ اس وجہے۔گيا 

 ے نں دوستوے پر مير reforms  اب ہے۔ی ہکی جا ر

 ے جو اپنreforms  ه اور کچہےی هکافی بات کی ب

  ے نguest  ے جس طرح آج کں۔وہتا هطور پر مسج

appointment of judges  م اس کو ہ تو ہے کی بات

مارا کافی ہ تو ںیہ ے بنا ليتfair  ے سےکسی طريق

 ruling party  اس پر جو ہے۔و سکتا ہل  حہسارا مسئل

 Charter of   ه ساتےاور پاکستان مسلم ليک ن ک

Democracyاس پر ں می  agree ايک ہ کهے تے کر گئ 

judicial commission ر ايک ہ ہ جوکے بنايا جائ 

vacant seatے لیے ک  Prime Minister کو تين  

optionsے۔ گں دی  Prime Ministerايک ے سں ان می  

selectionے کر ک  Parliamentary Committee کو 

  اس کو Parliamentary Committee  گا اور ےد

approveی ه اب۔ گیے کر Lahore High Court judges 

induct ے تو اپنںیہ ےوئہ  loyalists  کو induct   

  اور ںیہ ےی کرته مذمت بےم اس کہ اور ہےکيا گيا 

at the same time ہ ی  demand ہ کںیہ ےی کرته ب 

Charter of Democracyکو ايک  law ی بنايا ه ب

 ے نں میہ کےی بنايا جائه بlaw ِ، اس بات کو ےجائ

 induct ے ذريعے کcommission  ہ کہےجو بات کی 

 ے۔ کيا جائrepeal کو ےکرنا، اس فيصل

 ں میlower courts  ہکہے ہدوسری بات ی

case duration specified ںاہ ےمارہ اب ے۔یہا چاونہ 

 ںیہ ےوئہ ڑے پے سں سالوہ جوکںیہ cases  ےت سارہب

 civil cases جو specially، ںیہ undecided اور 
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 ے ميرں۔یہ ےوتہ ے لیے کdecades تو ہ، وںیہ ےوتہ

 3 م ہ ے لیے کcriminal case  کوئی ںخيال می

months  کا   duration specifyتو ںیہ ے کر ليت  

there is sufficient and more enough for fair 

trial اور  civil cases6 اگر ے لیے ک months کر 

 Judges  ۔و گاہ step ا هی ايک اچه بہ تو وںیہ ےليت

 ں میlower courts ، ہےو چکی ہ کو بات numbers ےک

و چکا ہ اب ں میupper courts ہ کيونکےیہونا چاہ ہی

 ی ه، مگر اچےہو چکا ہ co-incidentally، ہے۔

development ہے۔  Digitalization  وئی ہ کی جو بات

 postal  ںاہ ےمارہ ہ کہے ضروری ے اس لیہ تو یہے

servicesاور ںیہ کمزور سی هی کچه ب  paper work 

ی ايک ه تو اس کو بہےو جاتا ہکافی سارا وقت ضائع 

و جاتا ہ گا، اگر ے کيا جائ step consider ا هاچ

 ہ تو وہےی بات کی جاتی ه کی بEvening courts  ہے۔

 ے لیے کspeedy dispensation of justice ی هب

  ہت زيادہ بcourts  ںاہ ےمارہ ہ کيونکہےضروری 

load ہے۔  

 Supreme Judicial Council  تکںاہج

  ، ے گںوہ members  کم ےتو جنت ہےوتی ہکی بات 

partialityے ک  chanceں۔یہ ےو سکتہی ه بہ زياد 

  کو Supreme Judicial Council  ے خيال سےمير

full benchه ساتے ک  replaceجس ے کيا جائ 

 ےدی  کہ افتخار حممد چو Chief Justice ہطرح ک

  کو  Supreme Judicial Council  ں میےمعامل

over ruleے کر ک  Full Benchديا ہ فيصلے ن 

 ۔و گی ہ development ی ه اچہ تو یہے
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 poor people  ہ گا کںوہی کہ یں آخر می

 تو ے کر سکتںیہ نafford  جانا ں میcourts جو 

 ہ تاکے بنايا جائforum کوئی ايسا ے لیےان ک

  ايک ں اس میے۔ دی جا سکlegal aidان کو 

questionہا گيا که پوچ  legal fertilityے س 

 ےت سارہ بے کlawyers  تو  ہےان کی کيا مراد 

 forms ںیہ ،Pakistan Bar Council, Supreme 

Court Bar Association ی ه اور دوسری بںیہ 

forms ے، ان کںیہ  representatives اگر ںیہ ، 

 ی ہ تو وںیہ ے کرتapprove  کو reforms  ان ہو

acceptے اپنےويس  ے۔ گں جائیے کی reforms 

Government ی ہ، وہے کو مطلب acceptںوہ ںیہ ن 

 ان پر ںمیہ، ہےجو  Legal fertility  ے۔گ

enough confidence ان کی جو ہ کيونکہے 

movement اپنا وقار حبال ے نںوہ تو انہے چلی 

  .Thank you ۔اهنا تہ کهی کچہ بس یں میہے۔واہکيا 

 ے جناب مير۔ايم نشاط احلسن کاظمی۔ايس 

 point of information with the due پاس  

permission of hohourable Speaker. 

Mr. Speaker: May I now offer the 

floor to honourable S.M Nishat-ul-Hassan 

Kazmi. 

S.M Nishat-ul-Hassan Kazmi: Thank 

you very much for identifying correctly 

this time. 

 Treasury Benchesحمرتم سپيکر صاحب ،  

م اس خيرمقدم ہِ، ہے آئی resolution  جو ہ یےس

 کسی ہ گاکںوہنا چاہ کہ یں اور میںیہ ےکرت
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 ، اس جو ہےوتی ہ judiciary  جو ں میےمعاشر

basic جو عوام ہےوتا ہ مقصد  expectہے کر ر  

می ہ اور معياری انصاف کی فراے سستہ، وںیہ ےوتہ

 judiciary or judicial ی ه کوئی بہے۔وتا ہ

system  اس basicو  يا ہ ناکام ں میے مقصد ک

 ے کں چيزوے کں ان دونوdiscrepancy ی هکوئی ب

 ے کsystem collapse   ہ تو وےاندر آ جائ

   ےمارہ, Unfortunately  ہے۔اندر چال جاتا 

judicial systemے، اس کںیہ ںیہ نں چيزیہ یں می 

 politicization of judicial system   ہعالو

 قيام پاکستان ے جس نہے ہا مسئلڑائی بہايک انت

 کو  judicial system  ےمارہج تک  کر آے لےس

 ہے۔وا ہ ليا ں میٹاپنی لپی

 ہ گا کںوہ بتانا چاہ یےلہ پے سب سںمی

  ه کچے، اس کہے  judicial system مارا ہجو 

particular levels  ہ جوکںیہ  already exist 

 judicial reform ی  هم جب بہ  تو  ںیہ ےکرت

و ہ  particular ا ڑ بںمیہ تو ںیہ ےکی بات کرت

م ہ ہ کہے کی ضرورت ے دينsuggestions کر اپنی 

 پر کيا level   اور کس ںیہ ہے رہنا چاہکيا ک

 We have got lower  ں۔یہ ہے رہبات کرنا چا

courts and district courts as well as some 

certain special courts as well as session 

courts on the provincial level, we have 

got 4 high courts, there is Federal 

Shariat Bench at the Federal level as well 

as the Supreme Court of Pakistan. So, the 

main issuesی  ه ابہ جوک politicize ےو گئہ 
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 گا ںوه کا ذکر کرنا مناسب مسجissues ،  ان ںیہ

 ں میں۔یہ  prominent  ہ جو اس وقت زيادہکيونک

 ں میے بارے کnumber of judges  ےلہ پےسب س

 provinces  ں اس میہ گا   کںوہ کںوہنا چاہ کہی

  ہے۔ت ضرورت ہ کی بے لينrecommendations  ےس

Bench and Barپر  ے درميان اس معاملے ک 

 ے اور اسی سلسلہےت ضروری ہونا بہ ےاتفاق رائ

  ہ گا کںوہ دينا چا suggestion  ايک ںمی

national level پر ايک  national commission 

for judicial reforms  کو  createکی ے کرن   

suggestionں جو چاروے۔ پر غور کيا جائ  

provinces 4 ں، اس میںیہ committees for 

provincial judicial reformsں بنائی جائی  

رين کو ہ ماے ممتاز کے کBench and Bar  ںجس می

 کو قابل suggestions  ان کی   اورےليا جائ

 ے۔غور تصور کيا جائ

 judicial  جو ہ عالوےاس ک

misconduct تو ہےی ہو رہکی جو بات  judicial 

misconductیہت ہ بں میTreasury Benches ے س  

valuable suggestions حمرتم ياور ں جس میں آئی  

 ںوہحيات صاحب اور احسان صاحب کا نام لينا چا

 main  جو ہ کيا ک identify  ے نںوہگا، جن

core ہکہے ہ یہ، وہے judges  کو جب تک اپنی  

income ے کی طرف س  security و گی جو ہ ںیہ ن

 ہے۔ جاتی ں می corruption لی چيز ہ پے سب سہک

 اور صحيح  judiciary partial اس وقت تک

 ے کر سکتی تو اس معاملںیہ  کام نے سےطريق

  جو ہ گا، یںوہکرنا چا up lot ی ه ابںمی
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current Government کی ں ججوے جس نہے 

ت خوش ہ بہ ، یہے کيا ہ کافی  اضافں میںوہتنخوا

 ہ گا کںوہنا چاہ بات کہ یں ليکن میہےآئند بات 

 ےکHigh Court and Supreme Court  صرفہ اضافہی

 judgesہ بلکےیہونا چاہ ںیہ کا ن lower courts 

 ے سب سہ  کيونکےیہونا چاہی ه کا بjudges  ےک

 lower ہ ، وہے  level کا جو corruption ہزياد

courts and district courts م ان ہ ۔ ہے ں می

 عام ےمارہ اور جو ں کریaddressمعامالت کو 

 ںیہ ےتہ رں میٹهے بیں انتظار میہ جوکںیہری ہش

 ان کو انصاف ہ  کںیہ ےوتہ ںاور اس اميد می

 ے۔و سکہمی ممکن ہ فرا انصافںیہ گا، انےمل

، ہے ہا معاملڑ ايک اور بہ  عالوےاس ک

، ہے ہ کا معامل term of Chief Justice  ہو

 ايک ايسا ہ ، یہے کی ضرورت ےنهی ديکه بہ یںمیہ

 national ہکہے خيال ے ميرے  جسہے ہمعامل

level ے نں پر  جو می  commission propose  

رين ہ ماے کں صوبوں اندر چاروے، اس کہےکيا 

 ے رائے ، ان سںیہ existing judgesجو  اور 

 ہ بعد اس چيز کا فيصلے اور اس کےیہلينی چا

 criteria of being a judge ںوہ انے۔یہکرنا چا

 ں میہ گا کںوہنا چاہ بات کہ اس بات پر یںتو می

 There is a already very ہ کںدو critic ايک 

very definite criteria that is existing 

for selecting a person as judge.ے لیے اس ک 

 judge  کا High Court  ے جب آپ نہ کہےوتا ہ ہی

 practice plus  سال کی 10   تو ہےوتا  ہبننا 

200 valid cases ے آپ ک  credit ےونہ پر 
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 you have been able to be  تب ںئيیہچا

considered for the post of a judge تب آپ 

 ايک  ہ  یہے۔ کيا جا  سکتا consider کو 

already set criteria اگر کسی کو اس ںاہ، ہے 

 definitely  تو ہے ه کچے لیےتری کہپر مزيد ب

 تو اگر ںیہ ہے کی بات کر رjudicial reform م ہ

 of course  تو  ںیہ ےتہتری النا چاہ مزيد بںمی

 quotas ہ دينا کہہ کہ ی۔ ںاس پر بات کری

allocateه يا کچں جائیے کر دی  women seats 

 that there is already a set ںا دی جائیڑهب

criteria  اس کو ںمیہ ہ کہے ميرا خيال  

followے کے طريقهےت اچہ بہ اور یےیہکرنا چا 

 ۔ گاے چلهسات

 Supreme Judicial  ہ عالوےاس ک

Council ےلہی دير په،  ابہےوئی ہکی جو بات 

 ےوئہ ے تشريف الئ honourable Speaker ےمارہ

  ںتو می ہے دی  critic  ے نںوہ، جنهےت

definitelyہت زيادہ ب  agree جو ہ گا  کںکرو  

Supreme Judicial Council  ہ  کہے  probably 

it is not fair ی هم جب بہ ہ  کہے ہماری عادت یہ

 ں میںوٹوٹم ہ تو  ںیہ ےکرت system copyکوئی 

copyی هی بهم کبہ اور ںیہ ے کرت proper  

 تک ںاہ ميرا ج۔ ے کرتںیہ نcopy  ه ساتے کےطريق

  کی 1961 ے نںوہ انہ کيونکہےذاتی خيال 

exampleہ یے مشير قانون نےمارہ جب ہ دی  ک 

 mature  اتنی Parliament ماری ہ ہتصور کيا ک

 ہ کہے ميرا خيال ے۔ کر سکہ مواخذہ وہ کہے ںیہن

 بعد ے کں سالو 60 اب Parliament پاکستان کی 
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 it can definitely ہ کہےو گئی ہ mature اتنی 

deal with that ر ملک کی ہ ہ کہے تو ميرا خيال

 ںمیہ کی طرح parliamentary democracy ر ہطرح 

 ے کر دين refer to the Parliament معامالت ہی

 اس ں میہے۔  Supreme Body ی ہ وہ کيونکںئيیہچا

 Thank you  ں۔وہ ادا کرتا ہآپ کا شکری ه ساتےک

very much. 

Mr. Speaker: Thank you. 

  salary پر ںاہجناب، ی ۔ايک معزز رکن

 computerized ے  اور اس طرح کہےوئی ہکی  بات 

  on the floor  ںوئی تو میہی بات ه نظام کی ب

  judges ی ہ  recently ہ کںوہتا ہ بتانا چاہی

 ۔ ہےوا ہ ہ اضافہ کافی زيادں می salaries کی 

ا ، ها  تہ رcivil judge 15000  ايک ےلہپ

 اور جو ہےا ہ رے ل more than 75000 جناب، اب 

 additional session judges ا ، اس کو ه ت

 ے مل120000   اور اب هے تہے مل ر 40000 ےلہپ

 ں۔یہ ہےر

 جو ہکہے ہجناب، دوسری بات ی

computerized ہےی ہات کی جا ر نظام کی جو ب ،

 ں می computer  ہ گا کںوہ کے سے اس حوالںمی

already judicial courts ی هکا  جتنا ب data 

 جتنی ہے۔وتا ہی ہ  computerized  ہ، وہےوتا  ہ

  ہ، وںیہی جاتی ه لک judgments ی هب

computerized dataجناب، ں۔یہوتی ہ ے ذريعے ک  

، ايک ہےا ہو  رہ  mix up  ہ یہکہے ہدوسری بات ی

 procedural court  وتا اور ايک ہ judicial 

reforms system ے ک  judicial system کی  
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appointment اور ںیہ ان کی تنخوا  stuff like 

that. ں پر دو چيزیںاہ ی  mix up  ںیہی ہو رہ 

ا ہ کيا  جا ر mix up  کو اس طرح ں دو چيزوہک

  cases  ان کی  اور relief  کو ں لوگوہ کہے

، اس ہے  length ونی کی جو  ہ  conclude کی 

 ں میprocedural court  تو ہ یے کيا جائےکو ط

 ايسا follow  کو  procedural court  اور ہے

 ے لیے ک reforms  اس کی ہ کہےکيا جا سکتا 

 ے اور اس طرح سے اليا جائ bill  کوئی ںاہی

  ے۔ا جائه رک separate  اور اس کو ےکيا جائ

Thank you very much.  

Mr. Speaker: Before I give the 

floor, the corruption is a part of 

personal character, I have seen judges, I 

have known judges who don’t have enough 

money to keep their standards but they 

don’t go anywhere near illegal money. So, 

the corruption is not related to the 

salary but they should get enough salary 

to meet their standards that they are 

going. I know of judge who after 

retirement, he has gone into practice of a 

lawyer. I will offer the floor to Allah 

Ditta Tahir. 

 ۔ جناب سپيکرہ شکری۔رہ طاہ دتہللجناب ا

 م ہ کی بات کی تو reforms م جب ہجناب سپيکر، 

over all reforms م کسی ہ، ںیہ ے کی بات کرت

 over all م ہ ہے۔ کر رںیہ ن mix up چيز کو 

reformsہکہے ہ یے اور اس سںیہ ہے کی بات کر ر  
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  ہک ں آ گئیsuggestions ت ساری ہ بےلہ پےسب س

appointکر ے لے س  removal  ں میں۔یہ تک  آئی 

، ںوہتا ہ دينا چا suggestion لی ہجو  اپنی پ

 we should improve the  ہکہے ہ یںاس می

quality of law education regarding that ہ ک 

ا اور اب پنجاب هوتا تہ  annual system  ےلہپ

  اور باقی ہے ں می universities کی 

universities پنجاب ہے۔ ںیہ نں علم میےمير کا 

 mostly  ںِ ، اس میںیہ universities کی جتنی 

Governmentتين سال ےلہ  پہکہے کيا گيا ہ یں می 

 پر annual system ا ، هوتا تہ  law کا  جو 

 ں میEnglish  اس کو اب ںا اور اردو میهوتا تہ

 semester  بعد ے کyears F.A, F.Sc 5 اور 

systemحتتے ک   law education   ہے۔ کی گئی  

 I hope that after 5 اور ہے step تر ہ ايک بہی

years هے پاس اچےمارہ  law experts ں سکیے ل 

 ے۔گ

م ايک ہ ہکہے ہجناب سپيکر، دوسری بات ی

 ں میے خطے، ايک ايسںیہ ےتہ رں ملک میےايس

 وسائل ہت زيادہ پاس بےمارہ ںاہ جہ  کںیہ ےتہر

 پاکستان ے کرم سے تعالی کہ الل،ے قسمت سں۔یہ

  ںیہ  موسم ںم چاروہ پر ںاہ جہےايک ايسا ملک 

enjoyپاس ےمارہ،  ںیہ ے کرت  resources  ں۔یہ 

ی ہ رہ چيز ی basic  ے سہميشہ ہکہے ہدوسری بات ی

  improper allocation of resources  ہ کہے

  کو  judiciary م ہ، اگر ہےی ہماری پاس رہ

empower اگر ںی د ، judiciary proper ے طريق 

حوا ںاہ یہ  کے گںیهم  ديکہ  تو ے کر work  ےس
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 کون کسی پر ہے۔وتی ہ تذليل ےی کی کيسٹکی بی

  پر ںاہ اور کون یہےاتا ٹه اهاتہناحق 

corruption  ہے۔ کرتا 

 )ے گئے جبائ desksاس موقع پر (

 جناب واال، اس وقت ۔رہ طاہ دتہجناب الل

 ترقی ہ جوکںیہ  successful countries جو 

 ہ، وہے ںیہب نہ مذہ پاس وے، ان کںیہ ممالک ہيافت

  ہے۔ پاس موجود ےمارہ جو ہے ںیہب نہعاملگير مذ

Judicial crisisاتنی ہے باوجود ، مطلب ے ک  

proper judiciaryی ه بےم  اس لیہ باوجود ے ک 

stable  اقتدار ہ وںمیہ ےب نہ مذےمارہ ہ کںیہ 

م جن کو  ہ ہ   کںیہ ايسی ںت ساری چيزیہ بں۔یہ ےدی

ی ہ کر رںیہ نjudiciary properly work ماری ہ

 م اس کی ہ اور ہےب روکتا ہمارا مذہتو 

influence ی ه  بے س proper life ہے گزار ر 

 ں۔یہ

 )ے گئے جبائ desks اس موقع پر (

 ںاہ پاس جےمارہ ۔رہ طاہ دتہجناب الل

 judiciary   ، اگر ہےود ب موجہايک عاملگير  مذ

 within minimum م ہ  تو ےيک کر ديا جائٹه کو 

time, we can attain the successful 

country. دوسری بات  reforms ں میے جيسہے کی 

 ايک ه ساتے تو اس کہے کی بات  education  ےن

 minimize  ںياهٹم عدالتی چہ ہ کہےی هاور بات ب

 پر  جتنی ںاہم یہ ہ کہے ہ اور دوسری بات یں کری

 I think all  ں۔ کیreforms discuss ی هب

these are acceptableگا ںوہ چاہ یہ یں اور می 

  والی ہم یہ تک  Government of Pakistan  ہک
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recommendationsوالی سفارشات ہ اور یںنچائیہ پ 

ی سال ہ ايک ہ  کہے رہ چاںیہی نهم  بہ ں۔نچائیہپ

 ے اس ک۔ گاےوجائہ تبديل ه اندر سارا کچےک

  ےیہ چا no doubt time ، ےیہ چا time  ےلی

but we will request to the Government of 

Pakistan ںو ، اس میہ اس کو جتنا جلدی ہ ک 

 .Thank you sir  ے۔تبديلی الئی جائ

Mr. Speaker: Now, I will offer the 

floor to honourable Member form YP44, Mr. 

Sher Afgan, you are the last speaker from 

this side. 

  ۔ جناب سپيکرہشکری ۔جناب شير افگن ملک

 ی ه ايک کافی اچےی کی طرف سٹ پارٹگورمنن

resolution اور ان کی نيت ہے  probably ی ه اچ

 ۔و گیہ

 )ے گئے جبائ desks اس موقع پر (

 ت ہ بہ  ليکن ی۔جناب شير افگن ملک

vague resolution کوئی ں اس میے نںوہ انہے۔  

practical stepsکوئی ے لئںیہ ن ،practical 

steps defineجو ے کئںیہ ن  authorsهے ت ، 

 evening courts  ہا کہ کہ  یے نںوہان

establishے گں جائیے کئ ، women judges ونی ہ

 ں۔ئيیہ چاےونہ computerized courses ، ںئيیہچا

 evening  آپ جب ہ گا کںوہ چاناه پوچے ان سںمی

courtsں می  judges appointتو ان ے گں کری 

 additional police and additional  ه ساتےک

staffی ه بacquireه، کچ  گاڑے کرنا پ  courts 

 بتايا ےائی نياز نه بے ميرے جيسہے۔ اندر ےک
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  increase   کافی حد تک ہ تنخوا already  ہک

  increase  آپ اور کتنا  اور ابہےو چکی ہ

ب اسالم کی بات  ہی مذه ابہ کيونکے گںیہکرنا چا

وئی تو اسالم سادگی اور کيفيت شعاری کی بات ہ

 ہے۔کرتا 

 )ے گئے جبائ desks اس موقع پر (

  پر ںاہ  جب ی۔جناب شير افگن ملک

computerization of system وئی تو ہ کی بات 

system already computerized پر ںاہ  اور یہے 

 mailہ کی بات ک  mail slow تو ہے   

electronicallyہ یهےآپ مجے۔یہيجنی چاه ب 

 ں جن کی زمينوںیہلوگ ے کنتے کں گائوہ کںبتائی

 E-mail  ے پاس اپنے جن کںیہ cases  ےک

addresses جن کو ںیہ  computer  استعمال کرنا 

 ہے۔آتا 

 reforms ے جو سارہ کہے ہتيسری بات ی

  ہ کيونکے گں کریfinance  ے، آپ ان کو کيسںیہ

Governmentے ن  already loansان ںیہ ے لئ ،

 ں تو اس میہے کيا گيا agree پر جن شرائط پر 

 ,development ، ہے جو institute ر ہ

military, education, health budget  کو  

reduceںیہ پر تنخواںاہ کيا گيا اور ی  

increaseے سںاہ اور کںیہئی  کر دی گ  finance 

  ے۔ گں کریcutting  ے سںاہ اور کے گںکری

Judicial commission ہےوئی ہ کی بات 

 ںوہ judges appoint 7  جو   formula کا  66

 one of the  ے سںاہ یے۔ گںوہ کون ہ ، وےگ

author  جب defineہا کہ کہ یے نںوہ کيا تو ان  
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Prime Minister  کو تين  options ں جائیے دی 

 پاس ےی کٹ کی ايک کمیSenate ايک ےجو آگ

 ی ہ وہ یے۔ گں کری decide  ہ تو وے گںجائی

system  اس ہو گا کہ   commissionں می   

judges politically appoint ؟ جو ہےو رہ ںیہ ن

6 lawyers appoint ان ے گںوہ کون ہ، وے گںوہ ،

  measuring scale  کا کيا ے کرن appoint کو 

 ںیہ honest  ہ وہ کے کر decide  ہو گا، کون یہ

وئی ہ کی بات  judges training ر هپ ں۔یہ ںیہ نہک

  ، ايک ے گں حاصل کری training  ہجو و

instituteے سںاہ، و ہے اندر ے جو  پاکستان ک 

و گا، اگر ہ کونسا institute  ہو گی   اور وہ

، اگر ان کو  گاے تو کب بنايا جائہے ںیہی نهاب

 ۔ گاےيجا جائه بںاہوگا تو ان کو کہيجنا هر بہبا

 ے کئںیہ ن answers  جوںیہ سواالت ےت سارہ بہی

 ے۔گئ

کی بات کی گئی، media  ہ علالوےاس ک

already a clause جو ہ کہے  subjudice 

matters ه  کچہ، وںیہ ےوتہ  media ں می  

discussآپ  کيا ہ تو وے جاتے کئںیہ ن  amend 

  life time appointment  بعد ے اس کے۔ گںکری

  کی country وئی اور ايک ايسی ہکی بات 

example ول ه بے لی گئی، شايد آپ گوانتاناموب

 American  ہ کںیہ ےول گئه بہ ، شايد آپ یےگئ

army جو  human rights   کی  violation 

countries افغانستان، ں جن   میہےی ہ کر رںمی 

 there immune to be tried under ، ںیہق عرا
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courts  تو آپ اس country  کی  example 

follow ں۔یہ ہےکر ر 

 )ے گئےجبائ desks اس موقع پر (

 ہ گا کںوہ چاں می۔جناب شير افگن ملک

  اس  ہو  تاکہحبث  further  پر ےاس معامل

proper procedure developاس کو ے کيا جائ ،  

the Standing Committee  Law and 

Parliamentary Affairs  کی طرف  forward  

 .Thank you very much  ے۔کيا جائ

Mr. Speaker: May I now offer the 

floor to YP15 honourable Hira Batool. 

 ۔السالم و عليکم ۔ حرا بتول رضویہحمرتم

Thank you very much sir, we are related to 

have you here and first of all, I would 

not just come to the reforms straight 

away, I will just touch upon some 

problems, this profession of lawyers are 

facing. The problem with our country is 

that I went in Pakistan all and all, how I 

have seen the attitude of people, you 

know, the generation before us the and the 

previous generations, they have not 

actually found of this profession and I 

was not allow to take this lawyer as 

profession because I don’t know this 

negativity of captivity I guess the people 

have for lawyers. So, I as a woman did not 

like that as well as the courts of the 

Capital, especially F-8 court of the 



 127

conditions there where I saw, they are so 

pathetic that the women are sitting under 

a fan and  جو  tin  ے نيچے  ان کںتیه کی چ 

 it is really deliberated  ، ںیہوتی  ہی ٹهبی

the standards of the High Courts and sub-

courts, it is really pathetic over here 

and I am talking about the capital that 

is. A lot has been said by Yawar Hayat 

Shah and Mr. Nishat Kazmi about the 

reforms, I would not want to talk a lot 

about that. But an extremely controversial 

problem has been faced by the High Court 

and regarding the transfer of judges is 

that ہ کہے مطلب  originally according to 

the Constitution of 1973, the transfer was 

to be made on the consent of the judge 

himself or that of the Chief Justice of 

Pakistan or of the concerned Chief Justice 

but it has not been followed and a lot of 

constitutions like the 5th amendment of the 

1976, empower the empower the President to 

order such transfer but it was not 

followed and it has been misused 

pathetically. As well as another order 

No.14 of 1985 was not even ہے مطلب   they 

are not being followed properly regarding 

the transfer of the High Court judges. So, 

I was just an opinion, I would want to say 

that we can have like a committee which 
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deals with the transfer of such judges and 

not only the High Court and Supreme and 

other subordinate courts so that its done 

in like through proper channel and the 

lawyers are not pressurized. You know, it 

is not an-fair and it is done through 

proper channel that is it. Thank you very 

much. 

Mr. Speaker: Good time has been 

give for discussion on this resolution and 

I am very happy to see that our youth is 

concerned about the independence and 

freedom of judiciary but to me at my age 

the word freedom and independence does not 

go with the judiciary, it is inherit in 

the judiciary, it is inherit in the 

judiciary. 

(At this stage thumping of desks) 

Mr. Speaker: There has been a lot 

of good suggestion from the youth, I would 

request the Leader of the House may in 

view of what he has heard, he may review 

and revise his resolution and then put up 

to the House then we put up to the House 

for adoption, if that is agree about to 

you. 

 سب ں می۔ جناب سپيکرہ شکری۔جناب  امحد علی بابر

  ہ کںوہتاہ بتانا چاہ کو یGreen Party   ےس

probablyم اس ہ، ہےی هماری نيت اچہِ، يقينا ںیہ ن
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 ں  میں۔یہ ے کر آئے لں میHouse  اس کو ےلی

 اس طرح ہ کںوہتا ہی کر دينا چاه واضح بہ یهسات

  ں میParliament  کو ں چيزو debateable کی 

float تو ہے کيا جاتا  Treasury Benchesے ک 

 ہی مجلهکوئی بوا ہ نکال ے سہ منےی  رکن کهکسی ب

 کيا float  کو ideas   ہوتا  بلکہ ںیہقانون ن

  اور اپنی ں آپ اس پر تنقيد کریہ ک ہےجاتا 

suggestions م جو ہ  ہ تاکں شامل کری bill  

  کو  suggestions  آپ کی ں، اس میں کر آئیےل

includeہ یے آپ سں میے۔ کيا  جائ  request  

 Standing  کو resolution  اس ہ گا کںکرو

Committee for Law and Parliamentary 

Affairs and Human Rights  کو  refer  کيا 

 Opposition and  پر ںاہ وہ  تاکےجائ

Government benches اراکين اس پر مل کر  ے ک 

  کی  sides  ں دونوہ تيار تاک bill اس پر 

suggestions ے اس ک۔ ے کو شامل کيا جا سک 

 concerned national تعالٰی ہا اللم انشہبعد 

ministry cاور اس ے گں کر جائیے  کی طرف ل 

 ہ۔ت شکریہ بے۔  گں کرائیapprove کو 

 )ے گئے جبائ desks اس موقع پر ( 

Mr. Speaker: The Bill stands 

referred to the legal Committee of the 

House. Thank you very much. 

(At this stage thumping of desks) 

Mr. Speaker: So, I don’t have need 

to put the resolution to the House. The 
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House stands adjourned till tomorrow 

morning at 09.45 a.m. Thank you very much. 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(The House was then adjourned to meet 

again on 3rd January, 2009 at 9.45 a. m) 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔


