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Youth Parliament of Pakistan met in the Margala Hotel, Islamabad, on 

4th January, 2009 at thirty minutes past nine in the morning with Mr. Speaker 

(Ilahi Bakhsh Soomro) in the Chair.   

 

Recitation of Holy Quran 

 

ۚ  َوَلا َتْقُتُلوا َأنُفَسُكْم ۚ ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتْأُآُلوا َأْمَواَلُكم َبْيَنُكم َيا

ِإن  ۔ِٰلَك َعَلى اللَِّه َيِسيًرا َوَآاَن َذ ۚ ُنْصِليِه َناًراِٰلَك ُعْدَواًنا َوُظْلًما َفَسْوَف  َوَمن َيْفَعْل َذ ۔ِإنَّ اللََّه َآاَن ِبُكْم َرِحيًما

َوَلا َتَتَمنَّْوا َما َفضََّل اللَُّه ِبِه  ۔َتْجَتِنُبوا َآَباِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكم مُّْدَخًلا َآِريًما

 ۗ َواْسَأُلوا اللََّه ِمن َفْضِلِه ۚ َوِللنَِّساِء َنِصيٌب مِّمَّا اْآَتَسْبَن ۖ اِل َنِصيٌب مِّمَّا اْآَتَسُبوالِّلرَِّج ۚ َبْعَضُكْم َعَلىٰ َبْعٍض

 ۔ِإنَّ اللََّه َآاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما

 
 ترجمہ ۔  اے لوگو جو ايمان الئے ہو نہ کهاو ايک دوسرے کے مال باہم ناجائز طريقے سے مگر 

ن دين تمہارے آپس کی رضامندی سے اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو بے شک اهللا تم پر يہ کہ ہو لي
مہربان ہے۔ جو شخص ايسے کام کرے گا زيادتی اور ظلم سے تو عنقريب ان کو بڑی آگ ميں 
جهونکے گے۔ اور اهللا کے ليے يہ کام بہت آسان ہے۔ اگر تم بچتے رہو ايسے بڑے گناہوں سے کہ 

جن سے تو معاف کريں گے ہم تمہاری چهوٹی برائياں اور داخل کريں گے ہم   کومنع کيا گيا تم 
مت تمنا کرو ايسی بات کی کہ فضيلت دی ہے اهللا نے اس ميں اور تمہيں عزت و احترام کی جگہ۔ 

تم ميں سے بعض کو بعض پر۔ مردوں کے ليے ہے حصہ اس ميں جو کمايا انہوں نے، عورتوں 
وں نے، مانگو اهللا سے اس کا فضل بےشک اهللا ہر چيز کے بارے کے ليے ہے حصہ جو کمايا انہ

 ۔ ہےميں سب کچه جاننے واال
 Mr. Essam Rehmani: I have a point of order. 
 Mr. Speaker: You have the floor. 
  

Mr. Essam Rehmani: I would like to introduce to the House the new 
shadow Minister for Information from the Green part. For the Information we 
have Mr. Moeen Akhtar instead of Mr. Abdullah Leghari and the new Foreign 
shadow Minister is Mr. Abdullaha Leghari. Thank you. 
  

Mr. Speaker: Thank you. Please handover these details to the 
secretariat. Thank you. Honorable Leader of the House has the floor. 

 normal order of the اس سے پہلے کہ ہم آج کے !جناب سپيکر :جناب احمد علی بابر
day  کی طرف جائيں ميں ايوان کی توجہ اس ايف بی آئی کی ٹيم کی طرف دالنا چاہتا ہوں جو

 American کی تالش ميں فريد کوٹ آئی ہوئی ہے اور يہ سارے originاجمل قصاب کے 
origin  ستان کی ں يہ پاکہيلوگ  کےsoil پر اجمل قصاب کا origin  تالش کر رہے ہيں تو ميں

موجود ہے جس کے  agreement  کے درميان کوئی ايسا USجاننا چاہتا ہوں کہ کيا پاکستان اور 
پاکستان ميں کسی بهی ملزم کے حوالے  forces کی  US اورميں US  forcesی  پاکستانتحت

 on the جہاں تک ميرے علم کا تعلق ہے کوئی ايسا  کر سکتے ہيں۔investigationسے کوئی 
record agreement پاکستان اور USاگر آج ايف بی آئی کی ٹيم اور  کے درميان نہيں ہوا 

کی   Western countriesپاکستان آئی ہے تو کل سی آئی اے، نيٹو، انٹرپول پهر امريکہ اور باقی 
کے ليے   territorial sovereigntyکستان کیپاکستان آئيں گی جو پابهی عام پوليس فورسزز 

کو سختی   wrong precedentايک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ميں ہاوس کی طرف سے اس
 ۔۔شکريہکرتا ہوں   condemnسے

 Mr. Speaker: Thank you. You have raised a very relevant and 
important issue. On these two things I must point out to this honorable House. 
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No.1, the day agenda cannot be altered without notice and what you have said 
you may bring it as a Motion after you have completed the agenda of the day. 
Now I have two resolutions on my table that have to be attended to before we 
break for tea. Now, the first Resolution has been moved by honorable Sadia 
Waqar and others. So, I will offer the floor to Sadia Waqar to move the 
Resolution.  
 Miss Hira Bitool:  Assalam-o-Alaikum Mr. Speaker. Thank you very 
much. Sadia Waqar-un-Nisa is not here. So, I Hira Bitool Razvi is going to 
move it. “This House is of the opinion that social discrimination in the form of 
women rights’ violation should be strongly condemned and be brought to a 
halt.” Now to start with we, all the girls of the Youth Parliament of Pakistan, 
all the women have gotten this Resolution on the table and we have a lot of 
important things to discuss today so we have not made any particular areas 
that we are going to talk about. Each and every female member is going to be 
talking about a particular point and we have divided it, means not leaving 
behind anything. I hope we don’t do it. 

Firstly, I would want to start with the rural violence that the women 
face in Pakistan. To start with, I would start with the province of Punjab and 
specially Mianwali where the practice of wani  is very common. Now, wani  is 
a selling girls into marriage in exchange of money or in compensation for 
crimes and settling of disputes. Now, this is certainly against the laws of this 
country. Wani is totally illegal in the country and it has been outlawed in 2004 
but recently I just saw it in a newspaper that it is very much being practiced in 
the country. First I would want to quote a woman who has been subjected to 
such a violence. Near the Khushab area 20 to 30 wani cases have been 
reported out of 30 thousand people in the community. Although we don’t have 
any proper statistics regarding the cases of wani  because it has been so 
commonly practiced and no Government or law has ever been able to say 
anything about it since it is ordered in Panchait or Jirgah. Even the girl’s 
family is not allowed to say anything and if opposition is shown by the girl’s 
family then the consequences are gang rape or death of the family members of 
the girl. As I told you that although it has been outlawed so we would not 
expect any thing from the Government but the practice of the local people in 
that area, they should just stand up against it and say something about it 
because the people living in those areas are very much in favour of the jirgahs 
and the panchait system and they want it to be changed. But who would stand 
against such a custom and who would talk about it if they all are in favour of 
the jirgah and panchait system. In NWFP this concept of wani is known as 
sawarah and it is again a virtual death penalty for young woman who 
becomes a victim of the traditions of that area. 

Secondly, I would want to talk about کاروکاری  which is very usual 
custom of the southern province of Sindh. In کاروکاری  actually, it means black 
male or black female. It is actually a metaphoric term for adulterer and an 
adulteress. This is not actually only related to the adultery because what 
happens is that even an illicit affair or illegal marriage that the family regards 
as illegal. 

 کی ہے  اسی ليے ان  illegal marriageيہ لوگوں کو کہہ ديتے ہيں کہ ان لوگوں نے 
  کرنے پڑتے ہيں۔consequences of honour killing faceکو 

 Now I have a few official statistics regarding  کاروکاری that 4000 
people died in the last 6 years as a result of  کاروکاری  and this has not only 
been practiced in Sindh. This is really sad that in 2774 murdered women have 
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been reported and out of which 1578 were killed in the Punjab, 751 in Sindh, 
260 in NWFP and 185 in Balochistan and out of the 4000 victims 3451 cases 
were brought to courts and out of them 1834 were from Punjab, 980 in Sindh, 
361 in  NWFP and 276 in Balochistan and it is really sad to see that کاروکاری 
is being practiced in each and every part of the country and although we know 
that this is all against the customs of our religion and I don’t know why we 
call it the Islamic State when we   اتنی بری طرح ہم عورتوں کے حقوق کو پامال کرتے

 .I don’t know why. This is not all with reference to the religion کہ  ہيں 
 An another thing which is being practiced in Sindh is the marriage 
with the Quran. The other member of mine, he is from Sindh himself and he 
was really against it when I was getting this on the table because he said that 
this is not being practiced. But let me tell you that in the aristocratic families 
of Sindh, I have a case that is specially the sister of the Chief Minister of 
Sindh has been  subjected  to  such  a  violence  and  this  is  actually  called 
 this is the actual name for the marriage with the Quran. What  حق بخشوائی
happens in حق بخشوائی is that in order to keep the property, the riches of the 
families to the family members. 

شادی کر دی جاتی عورتوں کو ان کا حق نہيں ديا جاتا اس کی بجائے يا تو ان کی قرآن سے وہ جو 
ہے يا اگر ايک عورت چاليس سال کی ہے تو اس کی بارہ سال کے لڑکے سے شادی کی جاتی 

  سے شادی کی جاتی ہے۔آدمیدس سال کی لڑکی ہے تو اس کی ساٹه سال کے اگر   ياہے
All these practices are just carried out in order to keep the lands and properties 
to the family members. As well as, forced marriages are faced by the rural 
girls and now coming back to urban I would want to get in the very delicate 
issue of issue of prostitution and I would want Mr. Abdullah Zaidi to talk 
about it since he had a lot of insight…….. 
 An another member from the Green Party would want to talk about the 
right of abortion. I am really elated by the fact that the gentleman who wants 
to talk about these issues rather than the woman. I am really glad to see that 
even men are really upset and want to stand up against the violence that the 
women are facing in the country. Apart from these things, my other female 
members are going to be getting in various topics. So, this certainly does not 
end here but another female member is going to be talking about the 
consequences and the cure of these problems. So, thank you very much from 
my side.  
 

 کرنا چاہتا ہوں ۔ clarification یايک چهوٹی س! جناب واال :جناب راحيل شير خان
کہ وہاں پر ابهی تک   I just wanted to clarifyے ميانوالی کا نام ليا جناب نجناب ابهی محترمہ 

 strongly   نے  community آئے تهے اور ان کو بهی ميانوالی کی casesصرف دو 
condemn اس کے بعد ابهی تک کوئی بهی کيس نہيں آيا۔  آپ دو کيا تها اورcasesبنياد پر ی ک 

 نہ کريں۔ شکريہ۔  exploitپورے عالقے کو 
 Mr. Speaker: Honorable Gul Bano has the floor. 
 Miss Gul Bano: Thank you Mr. Speaker.   

 اس ليے لگے ہيں کہ صرف ان کو   cases ۔ يہ دو  casesکہا کہ صرف دو  راحيل نيازی نے 
قائداعظم محمد علی جناح نے ! ميں لے کر آتے ہيں۔ معزر سپيکر  minorityشايد يہ عورتوں کو 

جب اس ملک کا قيام کيا تها تو  ان کا مقصد تها ايک ايسی اسالمی رياست کا قيام تها جہاں رہنے 
ن تو قائداعظم وجود ميں والوں کو مکمل اور برابری کی سطح پر حقوق مليں۔ بدقمستی سے پاکستا

لے آئے مگر ايک ايسا معاشرہ ہم آج تک قائم نہيں کر سکے جہاں پر عورتوں اور مردوں کو 
ميں کوئی بات بهی ہوا ميں چلتی ہوئی نہيں کروں گی۔ ! برابر کے حقوق مليں۔ جناب سپيکر

 :کرنا چاہوں گی کہ  quote کو ميں يہاں پر ٢۵آرٹيکل کے  پاکستان کے آئين 
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“guarantees equality of rights to all citizens irrespect of sex, race and class and 
empower the Government to take affirmative action to protect and promote 
women’s right.”  

کرنا چاہوں گی آرٹيکل   quote بهی international lawميں يہاں پر ! جناب سپيکر
! جناب سپيکر  .everyone has right to life, liberty and security of the person ٣نمبر 

ہ مجرم کے کسی بهی گناہ کا جرمانہ  ک اسالم کو بهی اگر ہم ديکهيںeven  قانوندنيا کا کوئی بهی
 یلقبائيديہی اور  ميں،  remote areas مگر بدقسمتی سے آج بهی ہمارے ےکرنہ بے گنا ادا 
حق بخشوائی اور اس جيسی ،ونی ،خواتين اپنے بے گناہ ہونے کی سزا کارروکاری عالقوں کی 

 remoteآج بهی ہمارے ! بے شمار جاہالنہ رسومات کی وجہ سے ادا کر رہی ہيں۔ جناب سپيکر
areasی گ جائيداد کا تنازعہ اور قرض کی ادائي، ميں بهائی يا باپ کی غلطی ،even  کسی جانور

 She is not more than aبهی عورت کے ذريعے ادا کيا جاتا ہے۔ کی چوری کا جرمانہ 
commodity in  our society. Respected Speaker, previous Government   ميں

Women Protection Law   پر بہت کام ہوا ليکن ابهی بهی ہمsatisfy   نہيں ہيں۔ ہم يہ چاہتے
جائيں۔ خاص طور پر ديہی  کی  conferences callپر   level اور صوبائی nationalہيں کہ 

 عالقوں کے ہی remoteاور  عالقوں سے لوگوں کو باليا جائے کيونکہ يہ مسئلہ زيادہ تر ديہی
! پاس کيا جا سکے۔ جناب سپيکر  strong Women Protection Lawہيں تاکہ مل کر ايک 

وق کی بات کرتے ہيں جن عورتوں کے حقوق کی بات تو ہم کرتے ہيں ليکن ان عورتوں کے حق
 agricultural development and ہمکو خود کو معلوم نہيں کہ حقوق کيا ہوتے ہيں۔ آج جب 

industrial development کی بات کرتے ہيں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ women 
development  ہم يہ چاہيں گے کہ ! پر کوئی بات کرنے کے ليے تيار نہيں ہے۔ جناب سپيکر

اتنے لمبے ہونے چاہيں کہ وہ جرگے اور  را قانون اتنا مضبوط ہونا چاہيے اور اس کے ہاتهہما
 تک پہنچ سکيں جو اپنے مقصد کے حصول کے ليے   feudsائيت تک پہنچ سکيں۔ ان چپن

ہم يہ چاہتے ہيں کہ جرگے کا نظام ! عورتوں کو قربانی کی بهينٹ چڑهاتے ہيں۔ جناب سپيکر
نا چاہيے۔ پاکستان ميں دہرا قانون نہيں ہونا چاہيے۔  يا تو جرگے کے قانون مکمل طور پر ختم ہو

  ہونا چاہيے۔implement   کوnational lawچاہيے يا پهر ہمارے   implementکو
 print media andکہ يہ بهی ہوگی  suggestionک اس کے ساته ساته ميری اي 

electronic media اگر پاکستان کو واقعی ۔عائد ہوتی ہے پر اس وقت بہت بهاری ذمہ داری 
development کی طرف گامزن کرنا ہے تو عورتوں کو بهی ساته لے کر چلنا ہوگا۔ ان کو ان 

کرنا ہوگا ليکن   effective بهی  roleکا  NGOsفراہم کرنے ہونگے۔   due rightsکے 
respected speaker NGOs   کاrole   کيسےeffective   عالقے جو ہو سکتا ہے وہfeuds 

 ميں ہوں جہاں پر ان کے حکم کے بغير کسی اور کی مرضی نہيں چل   under controlکے 
بهی کچه نہيں کر سکتی۔ ساته ساته ميں يہ بهی کہنا چاہوں گی کہ  NGOsسکتی ہو وہاں پر 

 ےکرن  vocational and technical institutions startنے ليےکر empower عورتوں کو 
  strongبهی   position وہ اپنی یگں نہيں ہو  economically strong تاکہ جب تک وہ ںئيچاہي

 نہيں کر سکتی۔ شکريہ۔ 
 

 ايک پوائنٹ آف آرڈر ہے۔ ! جناب سپيکر :جناب احمد نور 
ہوئے    really hurtجرگہ کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے اس سے ہم ! جناب واال

 ,convention کئی سالوں سے جرگہ سسٹم آ رہا ہے۔ وہاں پر ہيں کيونکہ ہماری  سوسائٹی ميں
tradition, cultural   اسی پر وہ فيصلے کرتے ہيں ۔ اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے  ہے

 انہيں اپنے الفاظ کو واپس لينا چاہيے۔ ايک مثال دينا چاہتا ۔ہيں ہوئے  really hurtجس سے ہم 
 ليکن جرگے کے ايک فيصلے نے ی تهیت امن قائم نہيں کر سکتہوں کہ وانا ميں پاکستانی حکوم

کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے انہيں اپنے الفاظ کو   institutionامن قائم کيا۔ اس طرح اس 
 واپس لينا چاہيے۔

 Mr. Speaker: Thank you, actually I do not think any of you have read 
the Resolution. If you read the Resolution the points that you are raising are 
not in the Resolution. Resolution clearly states that there should be no 
discrimination between the two sexes. If you like I will read it. “The House is 
of the opinion that social discrimination in the form of women’s rights’ 
violation should be strongly condemned and be brought to halt.” I do not think 
anybody can ever object to these contents but I must tell you bibi what we 
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require is not NGOs or law. We require the middle class society to raise their 
voices. We have not yet built up the middle class society. Middle class society 
means it comes with education. It is the teachers, lawyers, doctors and 
whatever professionals that is the middle class.  

 
Miss Gul Bano: Yes, sir. It is a gradual process.  

 دم تو کچه بهی نہيں ہو سکتا۔ ايک 
 
Mr. Speaker: Anyway. Now the second speaker is Sor Fabha Alvi. 
 
Miss Sor Fabha Alvi: Thank you Mr. Speaker. It is Sor Fabha Alvi. 

Whether women are better than men? I can not say but I can say they are 
certainly no worse. But unfortunately women in Pakistan specially in the rural 
areas are amongst the most disadvantage people in the world in terms of their 
health status, in access to accurate in appropriate health information and 
adequate and affordable health services. 

 مجهے تو ،ہمارے ہاں عورت کو بعض اوقات اتنی اہميت نہيں دی جاتی ! کرجناب سپي
 سہيں ہے۔ يہاں تک کہ انہی يوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے اس معاشرے ميں رہنے کا کوئی حق 

ہم سب يہ بات بہت اچهی جبکہ ا ہے۔ تکو صحت جيسی بنيادی ضرورت سے بهی محروم رکها جا
ں ہی ايک صحت مند معاشرے کو جنم ديتی ہے۔ جناب  مامندطرح جانتے ہيں کہ ايک صحت

بيان کرنا چاہوں گی۔   statisticsيہاں پر ميں آپ کے سامنے کچه  to clarify my point! سپيکر
Unfortunately, in Pakistan the MMR that is Maternal Mortality Rate is 4.525 
per thousand births or 500 per one lakh births and it is the highest in 
Balochistan being 673 per one lakh births which is a very high rate as 
compared to anywhere else in the world. If you look at the IMR that is Infant 

Mortality Rate that is 45 per thousand births which is also extremely high.  جب
-mal خوراک کی کمی اور  the basic reason isديکهتے ہيں تو   root causeس کا ہم ا

nutrition. According to a survey, 34% of the pregnant women in Pakistan face 
mal-nutrition.  کو  %45ميں سے  %34  ان   اورfurther they face iron deficiency 

anemia still births, birth defects, mental retardation, hemorrhages, 
hypertensions and it is all because of any cause related to mal-nutrition during 

the pregnancy or multiparity   جو کہ ہمارے معاشرے کا بہت افسوسناک پہلو ہے۔ 
According to WHO, 35% to 75% of pregnant women in Pakistan are 

anemic, be it iron deficiency or folic deficiency which further leads to a 
disease which is born related in very common and it is called osteoporosis   

يہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے ميں ايک عورت صرف دو بچوں کوجنم دينے کے بعد ہی اور 
ذمہ داری بہت خوش اپنی  ليکن اس کے باوجود وہ اپنے گهر اور بستر کے ساته لگ جاتی ہے

 اسلوبی سے نبهاتی ہے۔
 health کو   females يہ ہے کہ ہم draw backہمارے ملک ميں سب سے بڑا 

education   نہيں ديتےand there is no management, the management is nil.   ہمارے
اگر ہے اور ہی نہيں ہے   accessے کہ عورت کو ہسپتال کا  ہ کرچکیinfiltrate  ہاں غربت اتنی
 it is of no use but the good thing is that theپر ہوتا ہے جہاں پر  stageبهی تو وہ اس 

Government has issued a national health policy which aims to reduce the 
MMR to 250 per one like life births by 2010.  اس کو بات کا مطلب يہ ! جناب سپيکر

ہے کہ جو عورت معاشرے کی تشکيل ميں مرد کے برابر اپنا کردار ادا کرتی ہے اس کو اپنے 
 ۔ شکريہ۔ئيںتمام جائز حقوق بهی ملنے چاہي

 
Mr. Speaker: Yes, Sama Paras Abbasi. 
 
Miss Sama Paras Abbasi: Thank you Mr. Speaker.  
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ر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نپولين بونا پاٹ نے ايک دفعہ علم حاصل کرنا ہ
کہا تها جس کا مفہوم کچه اس طرح سے ہے کہ تم مجهے اچهی مائيں دو ، ميں تمہيں ايک اچها 

 دوں گا۔ ايک تعليم يافتہ ماں نہ صرف اپنے بچوں کی اچهی طرح ديکه بهال کر سکتی  معاشرہ
 صحت کا بهی بہتر طريقے سے خيال رکه سکتی ہے۔ جيسا کہ روابلکہ ان کی تعليم و تربيت ہے 

ہم سب کو پتا ہے کہ ماں کی گود ہی بچے کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ ہمارے پيارے نبی حضور 
 تعليم اور ان کے حقوق پر خصوصی توجہ دی مگر یاکرم صلی اهللا عليہ و سلم نے بهی بچيوں ک

تعليم جيسے بنيادی حق سے محروم رکها گيا ہے۔ ہمارے ديہی عالقوں ميں آج تک عورت کو 
شرمناک بات يہ ہے کہ کچه لوگ  اپنے بيٹوں کو تو سکول بهيج ديتے ہيں مگر بيٹيوں کو نہيں۔ ان 
کا کہنا يہ ہوتا ہے کہ يہ پڑه لکه کر کيا کريں گی۔ ہم نے ان سے نوکری تهوڑی کروانی ہے۔ ہميں 

بيٹيوں اور بہنوں کو تعليم کے زيور سے  ،ںؤنی مايت کو ترک کر کے اپاچاہيے کہ ہم اس رو
 آراستہ کريں۔ 

 Mr. Speaker, when we talk about the limits, constraints and the 
obstacles to women education in Pakistan, we tend to think in terms of ideas 
and concepts that are culture, traditions and discriminations against girls. 
However, sometimes, small things can make a difference. One of these is 
where a school is located. One of the major factors in parent’s reservations 
about girl’s schooling. After the issue of not being able to pay for the 
educational expenses is that their daughter will have to go to a far away place 
to get the education. This poses challenges in poor rural areas. The issue is 
about the safety and security of their daughters by parents. This is what 
troubles them the most. Female literacy rate in Balochistan can be partly 
explained by the fact that in 1983 only 33% of provinces, villages had girl’s 
primary schools within a distance of one kilometer and it is really clear that to 
boost female literacy education in Pakistan girls’ schools must be constructed 
and administrated in areas which are near to residential areas and where 
possible innovation such as satellite schools, clusters schools and multi-grade 
classes must also be used to increase the availability of schooling facilities. 
 Mr. Speaker, I would like to give some statistics that the literacy rate 
of females in Pakistan is 36% and the female primary schools are 36.1%. The 
percentage of middle schools is 44.2% that of secondary schools is 36.4%. We 
have 40.3% of art and science colleges for women and just 4.6% professional 
colleges. The universities are 2%. Then I would like to come to the point that 
we all know that the higher education has a very important and vital role in 
the development of a nation. 

 حصہ ہيں ان کی تعليم کو %53.4ليکن ہمارے ہاں عورت جو پاکستان کی آبادی کا 
ان پڑه ہوگی ہی نظرانداز کيا جا رہا ہے۔ مجهے يہ بتائيے کہ جب آپ کی آدهی سے زيادہ آبادی 

تو آپ کيسے ترقی کر سکتے ہيں۔ پاکستان کو ايک ترقی يافتہ ملک بنانے کے ليے ہميں عورتوں 
 پر خصوصی توجہ دينی ہوگی۔ کی اعلی تعليم 

  ۔۔۔۔۔کيونکہ  I would like to tell! جناب سپيکر
 
Mr. Speaker: Respect the time limit. If you don’t, I don’t think you 

will be able to handle this agenda. 
 
Miss Sama Paras Abbasi: Yes. I will just close with this that the 

research studies have revealed that higher education creates a sense in women 
about their rights, responsibilities, empowerment and leadership. So I just 
want to say that women literacy is really a very important issue which needs 
to be looked upon. Thank you so much. 

 
Mr. Speaker: Now I offer the floor to honorable Umm-e-Ammara 

Hikmat. Please respect the time limit and also I would suggest that whatever 
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you say should be relevant to the Resolution. Most of the speeches are very 
good but not very relevant to the Resolution. 

 
Miss Umm-e-Ammara Hikmat: Thank you Mr. Speaker. 

 دوسری طرف  اورپاکستانی عورت ايک طرف معيشت اور ملک پر حکومت کرتی ہے
 لبرل صدر سے اپنے ناکردہ گناہ کے طعنے بهی سنتی ہے۔ صدر صاحب ظالم اور مظلوم ےاپن

کے   Enlightened moderationميں فرق نہ کرنے والے حدود آرڈيننس تو بدل ديتے ہيں۔ 
  ليکن اپنی سوچ نہ بدل سکے۔ ہيںعلمبردار 

 يا عدالت کا کٹہرہ عورت کے حقوق کی  ہوچاہے گهر کی چارديواری! جناب سپيکر
پامالی ہر قدم پر ہوتی ہے۔ تعليم کو ہی ہم کيوں ذمہ دار ٹهہراتے ہيں جب ايک بی ايم ڈبليو ميں 

ی بيوی پر ہاته اٹهاتا ہے اور ايک فٹ پاته پر سونے واال مزدور بيٹهنے واال بيوروکريٹ بهی اپن
بهی۔ ميں ابهی آپ کو تين جنوری کی مثال ديتی ہوں جنگ اخبار ميں آيا تها کہ اس دارلحکومت 
جس کا نام اسالم آباد ہے دو دن پہلے حوا کی بيٹی جو اپنے شوہر کا مقدمہ درج کرانے تهانے گئی 

 محافظوں نے اس کی عزت لوٹ لی۔ اسالم آباد راولپنڈی کے عالقے تو جناب سپيکر قانون کے
خاتون کے ساته قانون کے رکهوالوں نے جو زيادتی کی، اس وقت قانون کہاں اس شکريال ميں 

تازہ ترين  کی gender discriminationيہ  يہ جو واقعہ ميں نے بيان کيا ہے! تها۔ جناب سپيکر
 Violenceمثال دوں گی۔ ايک کی   violation against womenمثال ہے۔ اس وقت ميں آپ کو 

against women is any act that may be in the form of physiological, physical, 
sexual harm or suffering or it can include threats of such acts. Violence 

against women may take form of domestic battering  لو مارپيٹ يا تشدد جو آپ گهري
  low incomeمالزمت کا جهانسہ دے کر   Trafficking in womenسب نے ديکهی ہوگی۔ 

 کی طرف لے جايا forced prostitution اور پهر ان کو کيا جاتا ہے  smuggleوالی لڑکيوں کو 
يہ   marital rape, dowry related issue, male child preference۔ اس کے عالوہ جاتا ہے

سب ايسی چيزيں ہيں جن ميں ہم صرف اور صرف مرد کو الزام نہيں دے سکتے کيونکہ جہيز 
 سسر نہيں۔ اس کے عالوہ يہ ساس ہی ہوتی ہے جس کو  پوتےکی ،ہميشہ ساس ہی طلب کرتی ہے

 Mr. Speaker, domestic violence exists in a cultural of silenceخواہش ہوتی ہے۔
and denial.  يہdomestic violence  ں رپورٹ کرنے سے کتراتی اس ليے ياس وقت عورت

حقوق کا پتا ہوتا ہے اور اگر پتا ہوتا بهی ہے تو وہ قانونی ہيں کيونکہ نا تو ان کو اپنے 
victimize   ہونے سے ڈرتی ہيں کہ وہ دوبارہactual assault   کا نشانہ نہ بن جائيں يا

insensitive or accusatory questions  يا  کورٹ ميںان سے نہ کيا جائيں media ميں  اس 
بہت کم  رپورٹ کئے   incidents کو يہ authoritiesنہ بنايا جائے۔ اسی وجہ سے  issueچيز کا 

 ,equalityنہيں کريں گے تب تک ہم  mindsets changeجاتے ہيں۔ جب تک ہم اپنے 
development and peace achieve  تے۔ شکريہ۔نہيں کر سک 

 
Mr. Samir Anwar Butt: Point of informantion. 
 
Mr. Speaker: Yes, you have the floor. 

 
سب لوگ يہ عرض کروں گا کہ يہاں پر ميں صرف يہاں پر  :جناب سمير انور بٹ

condemn  توکرتے ہيں ليکن ايک چيز پر آپ لوگوں کی attention  نا چاہوں گا کہ جاپان اور ال
کی   women rightsہوتے ہيں اور اس سے زيادہ   rape casesہ ميں پاکستان سے زيادہ امريک

violation   ہوتی ہے تو اس کوplease آپ consider  صرف پاکستان کی۔کريں bashing   نہ
 طريقے سے ديکهيں۔ objectiveکريں۔ اس کو ايک 

 
Mr. Speaker: Now, I offer the floor to honorable Aurangzeb Marri.  

 
 بہت بہت شکريہ جناب سپيکر۔ ميں معزز رکن اسمبلی کی اس :جناب اورنگزيب مری

گے مگر ہميں اس بات کا خيال رکهنا ں بات سے بالکل اتفاق رائے رکهتا ہوں کہ وہاں ہوتے ہو
پنے جاپان ميں نہيں بيٹهے ہوئِے، ہميں ايا امريکہ ہم چاہيے کہ ہم پاکستان ميں بيٹهے ہوئے  ہيں۔ 

 ملک کے مسئلے ديکهنے ہيں، ہميں دوسروں کے مسئلے نہيں د يکهنے۔ 
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  پاکستان ميں ںي فيصد عورت٩٠ سے ٨٠ميں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تقريبا ! جناب سپيکر
domestic violence   کا شکار ہيں۔Whether it be physical or whether it be verbal, 

they are victim to some sort of abuse there on which keeps on going and the 
sad part is that it can not only rural but in urban areas. عالقوں ميں يہ کيا  شہری 
انہوں   former cricketerجاتا ہے۔ ميں آپ کو ايک مثال دينا چاہتا ہوں کہ ہمارے ايک مشہور 

يا تها ان کو مارا تها اور ان کو اسی وجہ سے ک physical abuseنے بهی اپنی بيوی کے ساته 
punishment بهی ملی تهی۔  

ميں آپ کو  اعداد و شمار بتانا چاہتا ہوں کہ سال ميں چار ہزار عورتيں ! جناب سپيکر
يہ   .and most of them are done by their husbands or their in-lawsجالئی جاتی ہيں

domestic violence   ميں ايک بہت بڑاہمارے ملک  issue  ہے جس کو ہميںtarget   کرنا
 چاہيے، اس کو ختم کرنا چاہيے۔ 

جو  sections 354 and 509 ،ہيں lawsميں   Pakistan Penal Code! جناب واال
basic women rights  کو، not going into the details but basic verbal abuse or 

basic physical abuse   کو deal  کرتے ہيں مگر ايک مسئلہ ہوتا ہے کہcourt hearings  
رکن اسمبلی نے بتايا ساتهی  ے بہت دير تک چلتی ہيں اور ان عورتوں کو انصاف نہيں ملتا۔ مير

ہے  عورتيں اپنے گهر سے باہر نہيں آتی  issueايک بہت بڑا   domestic violenceتو سہی کہ 
ميں آپ  کو بتانا چاہوں گاکيونکہ بہت  solutionsاس کے کچه ليکن انہوں نے ہميں حل نہيں بتايا۔ 

کرنا  support system createہے اس کے کچه حل ہيں سب سے پہلے تو ايک  matterبڑا 
چاہيے کہ اس چيز دينی  knowledgeدينی چاہيے اور ان کو  education  چاہيے۔ عورتوں کو

تانا ہے کيونکہ جب تک وہ آگے نہيں آئيں گی تب کی کتنی اہميت ہے کہ ان کو آگے آنا ہے، ان کوب
تک ان کے خالف يہ چيزيں ہوتی رہيں گی۔ ان کے خالف ہو رہی ہيں انہی کو آگے آنا ہے۔ اگر 
ہمارا مسئلہ ہے تو ہميں ہی آگے آنا ہے۔ جب تک وہ آگے نہيں آئيں گی اس طرح نہيں ہوگا۔ کافی 

  cases prolong نہيں ہوتے۔ ان کے  cases developعورتيں مايوس ہوجاتی ہے کہ ان کے  
دينا چاہوں گا کہ سب   suggestionہو جاتے ہيں ان کو انصاف نہيں ملتا۔ اس کے ليے ميں ايک 

اگر مگر کے تحت سزا دالنے کی کوشش کرنی چاہيے۔  Pakistan Penal Codeسے پہلے ہميں 
ہونی  development کی complaint cellہو رہا ہے تو اس طرح کا کوئی  case prolong  وہ

نہيں ہوا تو وہ اس کے اندر  case solve چاہيے جن کو وقت ملنا چاہيے کہ اگر چه مہينے تک 
intervene  کی  آپکريں اورlocal authorities  کو عورتوں کے ساته تعاون کرنا چاہيے۔ 

 easy سب کو چاہے وہ گهر کی خاتون ہو، چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے وہ محلے کے لوگ ہوں
access   ہونا چاہيے۔ ان کوeducate  کرنا چاہيے کہ جب بهی آپ ديکهيں کسی خاتون پر تشدد ہو

کيا  dealرہا ہے، کسی پر بهی تشدد ہو رہا ہے آپ ادهر آئيں اور فوری طور پر اس کو 
کے ذريعے اس کو   proper legislationميں لے کر جائيں اور  courtکو  Offendersجائے۔

 اس کريں۔ پ
ميں دينا   suggestionکا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے ليے ايک   educationايک اور

کرنا چاہيے جس کے  infrastructure developچاہوں گا کہ ہميں ديہی عالقوں ميں ايک اچها 
فراہم کی جانی چاہيے کيونکہ اکثر   proper buildingsتحت عورتوں کو تعليم دی جائے وہاں پر 

نہيں   proper infrastructureں کی شکايت ہوتی ہے کہ ہم گاوں ميں جاتے ہيں وہاں پر لوگو
 properرہنے کی جگہ نہيں ہوتی۔ اگر ايک   properنہيں ہوتی،   proper buildingہوتا، 

infrastructure  کے ميں اس طرح، ہر ضلعے ميں، ہر تعلقےں مِيں، ہر تحصيلؤہر گا  issues 
عورت نہيں ہوگی جو دوسری ايسی کوئی   I am sure بنائے جائيں تو ے ليے کرنے کdealکو 

 عورت کی مدد کرنے کے ليے آئے گی۔ 
ہے ۔ ميں آپ کو مثال  issue harassment at the work placeايک اور ! جناب سپيکر

 there was a case that I heard about myself and I was in theدينا چاہوں گا کہ 
contact with the person for four months  ہمارے ايک معزرteacher تهے۔ اتنی لمبی ان 

کے کيس ميں نکال ديا گيا تها اور يہ   harassmentاور ان کو پچهلی نوکری سے  کی داڑهی تهی
ايک بہت بڑا   Harassmentآئی تهی۔ بهی ميں   magazinesبات اخبار ميں آئی تهی اور کافی 

issue ں يہ چيز ياد رکهنی چاہيے کہ ہمارا ہے ہميcultural   ہماراreligion   ہميں يہ نہيں
 steps shall be taken toميں لکها ہوا ہے کہ  34 آرٹيکل ،سکهاتا۔ ہمارے آئين کے تحت

ensure full participation of women in all spheres of national life.   عورتيں ہمارے
 safeاگر ہم عورتوں کو ايک ! کرتی ہيں۔ جناب سپيکر  coverملک کی آدهی آبادی کو 

environment   ميں کام نہيں کرنے ديں گے۔ اگر ہم عورتوں کوverbal abuse   نجات سے
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آتا رہے گا اور جب تک ہماری آدهی آبادی صحيح طرح کام نہيں    issue گے تو يہ دالئيںنہيں 
 ے گا۔ شکريہ۔ سک کرکرے گی ہمارا ملک صحيح طرح سے ترقی نہيں

 
Mr. Waqar Nayyar: Sir, on point of information. 

ہماری پارٹی  کی طرف سے وزير صاحب نے بات کی تهی کہ جاپان اور ! جناب  واال 
 reporting  ميں چاہوں گا کہ پاکستان زيادہ ہيں۔ ميں يہاں پر يہ بتانا report casesامريکہ ميں 

ratio of actual rape cases is one out of 3 to 4 thousand according to UN 
estimates.   جبکہ امريکہ ميںevery 70 out of 100 cases are reported. The issue is 

not   کہ يہاں پر کم ہورہا ہےissue is not  کہ يہاں پر کم ہو رہا ہےissue   يہ ہے کہ اس پر
 يہاں پر بات نہيں ہوتی۔ شکريہ۔

 
Mr. Speaker: Now I offer the floor to Afsana Afsar.  
 
Miss Afsana Afsar: Thank you Mr. Speaker. As the fellow member 

said, “we are not pointing out the feminist’s point of view. 
 کے حقوق ديئے جائيں۔ پاکستان ميں سہم صرف يہ بات کر رہے ہيں کہ عورت کو ا

کے مواقع   representationیتمل ہے ليکن انہيں ان کشادہ آبادی خواتين پر مپچاس فيصد سے زي
فراہم نہيں کئے جا رہے۔ ابهی تهوڑی دير پہلے جب ميں اپنے ايک بهائی سے بات کر رہی تهی 

کی مثال دی۔ ميں نے ان سے پوچها کہ کيوں  CSP officersتو انہوں نے مجهے
representation  ہا کہ کم ہے تو انہوں نے کratio  پيچهے سے کم آرہی ہيں۔ خواتين ،کم ہے 

  representationسامنے ہی کم آرہی ہيں۔ وہ کيا وجہ ہے کہ خواتين سامنے کم آرہی ہيں۔ انہيں 
  appointنک کی گورنر شمشاد اختر صاحبہ کو يکے مواقع نہيں ديے جا رہے۔  ابهی جب سٹيٹ ب

سال ميں صرف ايک عورت اس   61 ,60ک سوال ہے کہ کيا کيا گيا تو يہ بہت بڑا قدم تها ليکن اي
ا وجوہات تهيں کہ کينک کے گورنر کے منصب پر فائز کيا جاسکے۔ يقابل تهی کہ اسے سٹيٹ ب

 کے حوالے  Obviously domestic violenceتک نہيں اليا جا رہا تها۔  levelعورتوں کو اس
 socialنہيں کر رہی يہ   blameکو يہاں پر   organizationميں کسی ايک سے 

discrimination  ہر  ،ہےindividual کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گهر سے اپنی بہن کو، اپنی 
  pointنہ کرے۔ ايک بہت بڑا   discourage،کرے  encourage اسے ،بيٹی کو سامنے الئے

احول ہوگا، مرد زيادہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کام کرنے کا ماحول نہيں ہے۔ وہاں پر پتا نہيں کيسا م
 وہ ماحول بهی انہی ،گِے، خواتين کيسے کام کريں گی، ميری بيٹی کيسے کام کرے گیں ہو

مردوں کو بنانا ہے کيونکہ مرد کو تو عورت کے حقوق کا محافظ بنايا گيا ہے۔ عورت کا تحفظ 
تو وہ اگر مرد نہيں کرے گا تو کون کرے گا۔ جب بس سٹاپ پر کوئی لڑکی کهڑی ہوتی ہے 

کيا وجوہات ہيں کہ ۔ وہ کر رہے ہوتے ہيں کہ يہ لڑکی اکيلے کهڑی ہے   criticizeصرف يہ 
  کرنا چاہوں گی کہ  endرپ point اس ايک لڑکی اکيلی کهڑی ہے۔ ميں صرف 

it is the responsibility of society to arrange work for women so that she could 
work in a Muslim atmosphere. Thank you. 

Mr. Speaker: Now I offer the floor to honorable Mohsin Saeed.  
 شکريہ سپيکر صاحب۔ ميرے جذبات کا اظہار ميرے ممبران نے :جناب محسن سعيد

ں گا نہيں۔ ميں اپنی گفتگو کا آغاز نبی ؤبڑے بہتر انداز ميں کر ديا ہے۔ ميں ان چيزوں کو دہرا
لم کی اس نصحيت سے کروں گا جو آپ صلی اهللا عليہ و سلم نے لوگوں کو کی صلی اهللا عليہ وس

عورتوں کے معاملے ميں ! عورتوں کے معاملے ميں سب اهللا سے ڈرو۔ اے لوگو! کہ اے لوگو
 عزمت اور شان عطا فرمائی ہے، جو عورتوں کو ،سب اهللا سے ڈرو۔ آپ صلی اهللا عليہ وسلم نے

ق تهيں۔ اب ميں پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ عطا فرمائی جس کی وہ مستح
کم از کم مغربی ممالک سے زيادہ بہتر انداز ميں زندگی گزار رہی وہ پاکستان ميں جو خواتين ہيں 

ہيں۔ ميں يہ کہوں گا کہ ان کو بهی ٹهيک ٹهاک حقوق حاصل ہيں ليکن آج بهی ہمارے ملک ميں وہ 
بتايا گيا ب معاشرے ميں کوئی جگہ نہيں ہے۔ جيسے کافی تفصيل سے باتيں ہورہی ہيں جن کی مہذ

اس معاشرے ميں سب  honor killingگهريلو تشدد، کاروکاری، ونی، قرآن سے شادی اور ہے 
جاہالنہ باتيں ہو رہی ہيں۔ اس حوالے سے ميں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو پڑها لکها 

ے ان کا کردار بهی اس حوالے سے زيادہ روشن نہيں ہے۔ ميں طبقہ ہے،  جو قانون سازی کرتا ہ
ايک چهوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب بلوچستان کے اندر پانچ چه 
خواتين کو زندہ دفن کيا گيا تها تو جب سينيٹ ميں بحث چل رہی تهی تو ايک سينيٹر نے کہا کہ يہ 
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ر قائم مقام چيئرمين سينيٹ نے يہ کہہ کر پوری سی سہی کبلوچوں کا اپنا معاملہ ہے اور باقی رہ
کردی کہ اسالم آباد کے صحافيوں کو بلوچ روايات کا علم نہيں ہے۔ اب ميں آتا ہوں کہ کيا ہم 

suggestions  دے سکتے ہيں۔ 
 
Mr. Speaker: Please respect the time limit. Because then you will be 

only stuck with the first Resolution. You have three minutes and each one 
should respect three minutes.  

 
 يعنی جو بهی قوانين بنائے ہيں ان کا نفاذ کيا جائے۔ لوگوں کے اندر :جناب محسن سعيد

سماجی شعورکے ذريعے ان کو آگاہ کيا جائے۔ ميڈيا کو استعمال کيا جائے کيونکہ وہ رائے عامہ 
ار کرنے ميں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسالم ايک واضح نظام ہے، ضابطہ حيات ہے اس کے کو ہمو
 ےان ک  اصولوں پر عمل کيا جائے اور عورتوں کو اقتصادی طور پر مضبوط بنايا جائے۔ںزري

  ان کی  ہيں کہ  ں ميں ايسا ہوتا ہے کہ والدين يہ چاہتے ؤگا تعليمی حاالت کو بہتر بنايا جائے۔ 
ميں نہ جائيں تو ديہات ميں لڑکيوں کے ليے علحيدہ سکول بنائے جائيں   co-education  ںالڑکي

اور جو بهی زيادتی کا شکار ہونے والی خواتين ہيں ان کی قانونی چارہ جوئی کے ليے اقدامات 
 کئے جائيں۔ شکريہ ۔ 

 
  پوائنٹ آف آرڈر۔:جناب ضمير احمد ملک

 
Mr. Speaker: Yes, point of order Malik Sahib. 

 
 حوا کی بيٹی نے کہا کہ صدر کسی جناب يہ کچه دير پہلے :جناب ضمير احمد ملک

 ۔يں جائےظ استعمال کيالفا ے تو براہ مہربانی سابق صدر ک،صاحب اور حدود آرڈيننس
Mr. Speaker: The order of the day states one hour for each 

Resolution. Now, this resolution has already taken one hour. So, I will curtail 
it here and I put it to the House so that the next Resolution can be taken and 
for that I will give three minutes to each speaker because there are eight 
speakers from each side and if you calculate that takes over one hour because 
we have to adjourn at 11.15. So I will now put the Resolution to the House. 

 
Miss Sadia Waqar-un-Nisa: I would like to close on behalf of my 

women’s representation.  
 
An honourable Member: Sir, it started on 9.30. 
 
Mr. Speaker: Yes, you started on 9.30 and you had to finish at 11.15. 

So, if you want the second Resolution to have three minutes each I will take 
care of all the eight members. If you calculate eight members on either side 
that takes one hour that will at 11.15.  

 
Mr. Muhammed Abdullah Zaidi: Can I close the debate on the 

behalf of everybody . 
 

کچه کہنا چاہوں   behalfميں بهی خواتين کے !  جناب سپيکر:مس سعديہ وقار النساء 
  .Kindly allow me three minutes. Thank you very muchگی۔

 
Mr. Speaker: Bibi, the point is one of the honorable members pointed 

out whether a woman is better than a man. Of course, she is, because we are a 
part of a woman and it is a woman that creates us apart from God.  
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Miss Sadia Waqar-un-Nisa: Thank you very much. I highly 
appreciate this practical demonstration of the Resolution in the House. Thank 
you.  

پر   behalfتهی ، خواتين کے   discussionدلچسپ   دونوں طرف سے! جناب سپيکر
ملی اور مرد حضرات نے جو ہمارے اراکين يوته   informationس ميں بہت دلچسپ ؤہا

کئے۔  counter questionsاور ديں information  پارليمنٹ ہيں انہوں نے بهی بڑی دلچسپ 
 حالی کا ايک شعر ہے۔

  سے ہےاے ماوں بہنوں بيٹيوں دنيا کی عزت تم
 وطن کی زينت تم سے ہے تم ہو قوموں کی آبرو،

ميرے خيال سے ہمارے معاشرے کے مرد حضرات نے اس کو صرف اپنی ماوں بيٹيوں 
 I am not here to create any controversy! اور بہنوں تک محدود کر ليا ہے۔ جناب سپيکر

but please allow me to say this  ،سسکتی، تڑپتی، بلکتی گهر کہ جہاں ايک خاتون روتی 
 احساسات کے ساته ايک مرد کے بچوں کی پرورش ہکے گوشے ميں دبی ہوئی اور اپنے مرد

 اپنے وسائل کی ، اپنے حقوق کی جنگ لڑتی ہےوہکرتی ہوئی مرد کو اچهی لگتی ہے ليکن جہاں 
نکلتی باہر  گهر سے  جنگ لڑتی ہے اور اپنے اور دوسری خواتين کے حقوق کا دفاع کرتی ہوئی

تو   personal front يا کسی قسم کا employmentہے، چاہے وہ عنان حکومت ہو يا کوئی عام 
اس کی شديد  psychologically, sexually and whatever،اس کو شديد ہراساں کيا جاتا ہے

 يہ تو ،مذمت کی جاتی ہے۔ ايک خاتون اسالم کی رو سے عزت کی حقدار ہے۔ حديث پاک ہے
ہمارے معاشرے ميں کس قسم کا نرم سلوک ! ے ہيں ان سے نرم سلوک کرو۔ جناب سپيکرآبگين

خواتين سے روا رکها جاتا ہے۔ ميں معذرت کے ساته کہنے چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے ميں 
اب بهی ايک ہندو معاشرے کے اثرات بالکل واضح ہيں۔ مرد حضرات خواتين کو صحت عامہ، 

 private or، ہو  Employment front محروم رکهے ہوئے ہيں۔ تعليم اور بنيادی حقوق سے
public sector ميں خواتين کی نمائندگی ہو يا ان کی national اور international level   پر

ہم يہ تسليم کرنے کے ليے تيار نہيں   Unfortunately اقليتوں کے برابر ہے۔ ًانمائندگی ہو، واقعت
ليت ہيں۔ زندہ قوموں کی يہ پہچان ہے کہ وہ خواتين کی صالحيتوں کے  ايک اقًاکہ خواتين حقيقت

 western diplomacyمعترف ہوتے ہيں۔ جب وہ برابری کے حقوق مانگنے نکلتے ہيں تو ان کو 
 کا شکار کرکے کهڑے ہونے پر مجبور کيا جاتا ہے۔

 
Mr. Speaker: Your time is over babi. 
 
Miss Sadia Waqar-un-Nisa: Just one minute, sir. 

کرتا ہے تو پهر ان کو  allow اسالم ہميں جو حقوق کی بات کرتے ہيں specialجہاں ہم 
discrimination   کا شکار کيا جاتا ہے۔ يہ خواتين کیintellectual insult   ہے۔ اب يہ ہماری

 خواتين کو عضو  جانا چاہتے ہيں ياےہے کہ ہم ايک زندہ قوم کے طور پر ياد رکه  choiceاپنی 
معطل کے طور پر لے کر ہميشہ کے ليے بهال ديا جانا چاہتے ہيں۔ ہم آپ سے اور معزز اراکين 
اسمبلی سے جو اس وقت يہاں پر تشريف فرما ہيں برابری کے حقوق کی بات نہيں کرتے، 

 خصوصی حقوق کی بات کرتے ہيں جو اسالم ہميں ديتا ہے۔ بہت شکريہ۔
 
Mr. Speaker: Since five honorable members on the right have had the 

floor, I will offer one speaker on the Green side. Please nominate your 
speaker. Leader of the Opposition should nominate the speaker. 

 
 سر ايک پوائنٹ آف آڈر ہے۔  :ايک معزز رکن

 
Mr. Speaker: First let me have my answer. I will ask the honorable 

Leader of the Opposition to nominate the speaker.  
 
Mr. Essam Rehmani: Sir, Mr. Abdullah Zaidi. 
 
Mr. Speaker: Mr. Abdullah Zaidi has the floor.  
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پہلے تو ميں بے حد  !بہت شکريہ جناب سپيکر :عبداهللا زيدیمحمد جناب 
disappointed  انتہائی ہوں۔disappointed   اس بات سے ہوں کہ جوresolution  کے

movers ہ   وہيں انہوں نے pertinent issues that can put your mood 
off really they have not touched it. They have not talked on abortion. They 
have not talked on the violence that goes around the red light area. They have 
not talked about western contemporary feminism. They have not talked 
thoroughly about marital rape. Living in glass houses would not get your 
rights……. 

 
A Member: Point of personal clarification, sir. 
 
Mr. Speaker: No cross talking, please. 

  
Mr. Muhammed Abdullah Zaidi: Living in glass houses will not get 

you your rights or men will not fight for your rights. 
 how تو يںکو کرتی ہ  manہی  blameآپ کو خود اپنے حقوق کے ليے لڑنا پڑے گا۔ اگر آپ 
can you expect man to fight for your rights.   

 I will not take more thanں گا ؤکی طرف آ issuesدوسری بات يہ ہے کہ اب ميں 
three minutes. Red light area  ےک violence  ا اور ں گؤکی طرف آI will seriously 

talk on the issues. Violence goes around there like AIDS and poverty. Female 
sex workers that is FSW have been working without any protective measures 

that have been normally done around the world.   اور اس کے عالوہyou do not 
provide their children education. This is Pakistan and we can not, we do not 

talk about sex. This is so a non-issue we do not talk about it.   
 a goodبلکہ   part of the blameميںسری بات يہ کہ مرد حضرات کو ميں اس تي

chunk of the blame   ے کيونکہ  اس لي مرد حضرات پر ڈالوں گا۔you cannot denounce 
Mr because it is you who goes in that area. They represent each and every, 
one of you the most religious and the most secular. Those who go in there, 

they represent each and every one of you.  
 Air Force  کی  women ہے کہ  issue ايک آخری بات جو ميں کرنا چاہوں گا  وہ 

 ,women pilots need different normsميں بهرتی کا۔ اس ميں سيدهی بات يہ کروں گا کہ 
they need different training process because you cannot hit them which is 
normally a part of the training. So, it is really a burden on the state and muscle 

weight of woman is 12% and the muscle weight of man’s body is 47%. آپ 
ميری بہنيں ہيں اور ميں آپ کی بے انتہا عزت کرتا ہوں۔  آپ مہربانی کرکے اس ميں اتنے 

extreme  نہ ہو جائيں ، اس ميں ايک چيز ہوتی ہے western contemporary feminism. اس 
 liberty, the women have to show their liberty by wearing lessہ ہوتا ہے کہ  ميں ي

clothes, by cutting their hair short,اس طرح کی باتوں سے  آپ کا  cause  انتہائی
damage ہوگا۔ Let us get on the serious issues.  

Thank you Mr. Speaker. 
 Mr. Speaker: Thank you. Now, I put the Resolution first to the 
House. “This House is of the opinion that social discrimination in the form of 
Women Rights’ Violation should be strongly condemned and be brought to a 
halt.” 

 
(The Motion was carried.) 

 
 Mr. Speaker: The Resolution is adopted. Now, I move on to 
Resolution No.2 and it is agenda item No.3. It is moved by Mr. Samir Anwar 
Butt.  
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 Mr. Yawar Hayaat Shah: I beg to move that this House is of the 
opinion that Public Transportation Modes should be promoted. The increasing 
number of cars is heavily contributing to traffic and pollution. 

ٹريفک کی بڑهتی ہوئی تعداد ايک بہت بڑا مسئلہ بن کر اس ملک ميں ! جناب سپيکر
ابهرا ہے جس کی وجہ سے آئے دن حادثات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور قيمتی جانوں کا ضياع ہو 

يہ قابل افسوس امر ہے کہ  کا ہے۔  pollutionرہا ہے۔ دوسرا مسئلہ ٹريفک کی وجہ سے 
 Factories andماحوليات کے ليے کوئی واضح اور خاطر خواہ اقدامات نہيں اٹهائے گئے۔ 

Industries  بہت کرنے ميں  آلودہ   کے عالوہ دهواں چهوڑتی گاڑيا ں ماحول کو  negative 
role   اور  ہيں  ادا کر رہیOzone layer depletion  بل ايک گلوissue  ہے جس ميں ٹريفک

 سے ہونے والی آلودگی ايک کردار ادا کر رہی ہے۔ 
دينا چاہوں گا جو اس مسئلے کو حل کرنے   suggestionميں يہاں پر چند ! جناب سپيکر 

 پر يہ ہے کہ جہاں پر خواتين کے حقوق کی ١کے ليے بہت مثبت کردار ادا کر سکتی ہيں۔ نمبر 
الگ بسيں چال کر ان  ميں ان کے ليے  public transportجهتا ہوںميں سمبات ہو رہی ہے تو 

 کو فروغ cultureکيا جائے۔ سی اين جی بسيں چالئی جائيں اور اس   preserveکو  rightsکے 
کی   competitionکے تحت ہوگا کيونکہ ہمارے سسٹم ميں gradual processديا جو کہ ايک 

کرنے کا ايک   models replaceں کے آئے دن نئے فضا پيدا ہوچکی ہے کہ پرائيويٹ گاڑيو
کريں   curtailکے ذريعے ہم اسے  education systemنظام چل نکال ہے اس کو کسی ايسے 

 کی طرف لے کر آئے گا اور ان بسوں سے public transportگے جو آہستہ آہستہ لوگوں کو 
ميں مدد ملے گی۔ يہاں پر آ رہے ہيں وہ کم ہونے   fiscal problemsٹريفک آلودگی اور 
شرائط ہيں ان کو تهوڑا سخت کيا جائے تاکہ جو   leasing کی جو وںضرورت ہے کہ بنک

private گاڑيوں کے competition کم کيا جائے۔ حکومت وقت کو ماحولياتی کو  رجحان ے ک
 پاليسی وضح کرنے کی ضرورت ہے۔ 

کے ساته ساته  suggestionsان تمام يہاں پر ايوان کی توجہ چاہوں گا کہ ! جناب سپيکر 
 ہے۔ يہ ايک ايسا ميںکو بڑهانے   social capitalميں يہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا حل 

 a wideپر اور  cohesion, cooperation and coordinationکرتا ہے   baseنظريہ ہے جو 
radius of trust is required here right now.  مسائل يہ تمام cooperation   سے حل ہو

کا گہرہ رشتہ عوام اور حکومت کے درميان اگر قائم کيا جائے تو   coordinationسکتے ہيں اور 
لوگوں ميں احساس ذمہ داری پيدا ہوگی اور اس ملک کے مسائل کو حل کرنے اور اس دنيا کے 

 حکومت لوگوں کے ماحول کو بچانے کے ليے يہ لوگ حکومت کے ساته تعاون کريں گے اور
 ساته تعاون کرے گی تو يہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہيں۔

Mr. Speaker: Thank you very much.  
 

مجهے خوشی اس بات کی ہے کہ ! شکريہ معزز سپيکر! السالم عليکم :سيد وقار احمد
ہےاور اس   importantکے ليے   commonا ہوں جو ايک رہپر بول   topicميں ايک ايسے 

 ,economic ايک اک  topicکرتا ہے ليکن اس   affectے اس ميں  everyday lifeکے 
environmental   اور ايکstrategic angle   بهی ہے جو پاکستان کی فالح کے ليے بہت

ہيں وہ بهی بڑه   logistic needsضروری ہے۔ جيسے جيسے ہماری آبادی بڑه رہی اس کی جو 
 Importing cars is the short term۔  سےے حوال travel and transportationرہی ہيں 

method of meeting these means not the long term method  کيونکہ گاڑياں اور تيل
ہيں اور پاکستان ميں نہيں پائی جاتی  import commoditiesں کرتی ہيں وہ دونو runجن پر وہ 

 tradeہوتے ہيں اور ہمارا   depleteهی ب  foreign exchange reservesاور اس سے ہمارے 
deficit   بهی بڑهتا ہے۔ اس کاalternative public transportation of mass transit 
system   ہے جو زيادہefficient  ہوتا ہے،cost effective   بهی ہوتا ہے اورenvironment 

friendly  اسے  اوربهی ہوتا ہے promoteے۔  کرنے کی اشد زيادہ ہAvailable options   جو
 subwayآ جاتا ہے،    city rail systemميں  اس ہيں،   mega projects  وہہمارے پاس ہيں، 

system  پر آجاتا ہے ليکن اسcriticism  کہ يہ بہت ےيہ ہ expensive   ہيں ان کی  ہوتے
running and maintenance cost  جو   ہيں اور ان کے ليےیبهی بہت زيادہ ہوتtechnology 

 کو بهی خريدنا پڑے گا لہذا technology اس  اورنہيں ہے available  چاہيے وہ پاکستان ميں 
نہيں ہے۔   viableپاکستان کے ليے  optionکہتے ہيں کہ يہ  professionalsبہت سارے 

Alternative existing public transportation system   ہيں جس ميںbus system   سب
  use سب سے زيادہ  اورسب سے زيادہ ہے  coverageہے۔ اس کی   widespread زيادہ سے
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 alternativeسب سے اچها  يہ کيا جائے تو  promoteہوتا ہے اگر اس کو استعمال کيا جائے اور 
کريں   identifyاگر  problemsہم دور کرنے کی کوشش کريں تو   problemsہے۔ اس کی اگر  

 buses  dilapidated بہت خراب ہوتا standardکہ بسوں کا   ہےيہ  problemتو سب سے بڑی 
بہت بری حالت ميں ہوتا ہے۔   general interiorکرتی ہيں۔ ان کا   smoke belchہوتی ہيں اور

Conductor and drivers کی training  نہيں ہوتی۔ Drivers buses  خراب طريقے سے
 پر نہيں buses schedule يہ ہے کہ  Finallyزی کرتے ہيں۔  بدتميconductorsچالتے ہيں اور 

stick تيں۔ اگر کسی کو دفتر جانا ہے يا سکول جانا ہے تو وہ   کرbus system پرrely   نہيں
 ہے۔ حکومت اس کے ليے کيا کر ی پڑتیکرن  transportation arrangeکرسکتا۔ اس کو اپنی

 کر سکتی ہے کيونکہ يہ laws enact ے تهوڑے سسکتی ہے يا پارليمنٹ کيا کر سکتی ہے وہ 
buses mainly privately owned  ہيں تو اگر حکومت اپناconsumer protection arm  کو  

strong  کر دے زيادہpower دے کہ وہ  ensure  کرے کہ جتنی بهیprivate buses ہيں وہ 
certain minimum standard meet کرتی ہيں تاکہ لوگ زيادہ  encourageزيادہ، ہوں  

confident feel  استعمال کرنے کے ليے۔ يہconsumer protection arm standard 
enforce کرے۔ جتنی بهی  problems  ہم نےidentify کی ہيں وہ انہيں دور کرے۔Finally 

Government private-public partnership   کے ذريعےfinancing   کر سکتی ہے تاکہ
 ہيں ان کے اوپر بهی  پر بسيں نہيں چلتيں يا کم چلتی routesميں آئيں، جن   businessزيادہ اس 

بسيں چالئی جائيں۔ بس مالکان اور ڈرائيوروں کو شکايت ہوتی ہے کہ پوليس والے انہيں تنگ 
نہيں کرسکتے۔ اس  business run  کے وہ يہ political support  کرتے ہيں اور بغير کسی

 Simple lowسے دور رکها جائے۔   businessدور کيا جائے اور پوليس کو اس شکايت کو بهی 
tech or common sense approach پارليمنٹ  ہے  جوuse   اس کو  ہے کر سکتیpromote 

  شکريہ۔کرنے ليے۔
 
 Mr. Speaker: Thank you. Now I offer the floor to honorable Asad 
Asghar Janjua sahib.  

 
جو ايوان ميں اٹهايا گيا ہے   issueيہ ! شکريہ جناب سپيکر  :اسد اصغر جنجوعہجناب 

 public transport modeيہ بہت اہم ہے کيونکہ آئے دن پبلک کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو 
ہے اس ميں جو بنيادی مسائل ہيں اس ميں ايک تو جيسے ميرے معزز ساتهی نے ذکر فرمايا کہ  

ت تنگ کرتے ہيں۔ اسی وجہ سے بس والوں کو کرائے بڑهانے پڑتے ہيں کيونکہ پوليس والے بہ
پوليس والے بے ايمانی پر  public transport system يا ظاہری بات ہے کہ جب وہ بسوں پر

حکومت کو ليے کرنا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے   tackleکريں گے تو انہيں اس کو 
 نہ کرايوں کو   transporter   بهیکهنا چاہيے کہ کوئی ر  checkکرايوں کے اوپر ايک ايسا 

بڑهائے ۔ کيونکہ جيسے ہی تيل کی قيمتيں بڑهتی ہيں اگلے دن کرايہ ڈبل ہو جاتا ہے ليکن جس دن 
تيل سستا ہوتا ہے اس دن کرايہ کم نہيں ہوتا بلکہ مزيد بڑها ديا جاتا ہے يہ چيز عوام کو بہت تنگ 

 کرتی ہے۔ 
ہے اس ميں جيسے   leasing systemنکوں کا جو ياگر ہم ديکهيں کہ ب اس کے عالوہ  

الہور ميں ايک ماہ ميں بيس ہزار گاڑياں سڑکوں پر آتی ہيں ليکن اس حساب سے ہماری سڑکوں 
کو تعمير نہيں کيا جاتا يا کوئی ايسا سسٹم نہيں بنايا جاتا کہ ان بيس ہزار گاڑيوں کو 

accommodate  وجہ سے کيا جاسکے۔ اس کی traffic jam    ہوتا ہے اور وہ سارے سسٹم کو
ہے  اگر   leasing systemمعطل کر کے رکه ديتا ہے۔ اس کے عالوہ  اگر ہم ديکهيں کہ يہ جو 

 local transportکيا جائے، يعنی   encourageکی طرف   public transport systemاس کو 
buses, wagons   اورbus stops   کی  construction کے ليے تو يہ چيز زيادہ فائدہ مند ہوگی 

 جائيں کيونکہ پاکستان ميںطرف کی   individual transport modesبا نسبت اس کے کہ ہم
نہيں   afford ہے يا غريب ہے وہ ان گاڑيوں وغيرہ کو تو middle classزيادہ طبقہ يا تو 

کو دفتر، سکول، کالج اور ہے جو ان   modeايک ايسا   public transportکرسکتے تو
 تب ہی عوام کو فائدہ ہوگا۔ اس  گے کو بہتر بنائيںsystemا ہے۔ جب ہم اس لے کر جاتيونيورسٹی 

کے عالوہ اگر ديکها جائے تو بسوں کی تعداد بڑهانی چاہيے ليکن اس کے ساته ساته بسوں کی 
ں ان کی حالت يہ ہے کہ اگال حالت کو بهی ٹهيک کيا جانا چاہيے کيونکہ پاکستان ميں جو بسيں ہي

دروازہ ہے تو پچهلی کهڑکی نہيں ہے، اگر پچهلی کهڑکی ہے تو اگال دروازہ نہيں ہے۔ ان حاالت 
 ميں public transportميں اکثر حادثات بہت زيادہ ہوتے ہيں۔ جب حادثات زيادہ ہوتے تو لوگ 
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 authority ايککے ليے کرنے   regulateسفر کرنے سے کتراتے ہيں۔ بسوں کی حالت کو بهی
 بنانی چاہيے، اگر حکومت پر عملدرآمد کرے تو کافی بہتری آسکتی ہے۔ شکريہ۔

 
Mr. Speaker: Thank you. Now I offer the floor to honorable 

Muhammad Moin Akhtar. 
 

کا بهی بہت   ruling partyبہت شکريہ۔ ميں !  جناب سپيکر:جناب محمد معين اختر
وں کہ انہوں نے ايک عام آدمی کے مسئلے پر توجہ دی۔ ساته ساته ميں يہ بهی کہنا شکرگزار ہ

چاہوں گا کہ جب ہماری قومی اسمبلی کا اجالس ہوتا ہے تو اگر وہ آپ ديکهيں کہ قومی اسمبلی کی 
 Landپارکنگ اور تہہ خانے ميں کروڑوں کی گاڑياں نظر آتی ہيں۔ ہمارے ارکان اسمبلی 

Cruisers, Mercedes and BMWs ميں سفر کرتے ہيں۔ جب يہ باہر نکلتے ہيں تو تيرہ تيرہ 
بيس بيس گاڑيوں کے قافلے کے ساته نکلتے ہيں۔ ان کی گاڑياں ديکه کر ہميں يہ محسوس ہوتا ہے 
کہ ہمارے ارکان اسمبلی امريکہ، فرانس، برطانيہ، جاپان اور بهارت کے ارکان اسمبلی سے زيادہ 

 ملک ميں جہاں وزيراعظم، صدر، گورنر پندرہ پندرہ کروڑ کی بلٹ پروف امير ہيں۔ ايک ايسے
گاڑيوں ميں سفر کرتے ہيں اور اکيس گاڑيوں کی سيکورٹی کے ساته۔ جہاں وہ جاتے ہيں وہاں کی 

کو عوام کا اتنا ہی احساس ہے تو براہ مہربانی اس  ruling partyٹريفک روک دی جاتی ہے۔ اگر 
لے کر آئيں کہ ہمارے صدر، وزيراعظم يا گورنر صاحب جہاں  resolutionمسئلے پر بهی ايک 

 بهی جائيں وہاں کی ٹريفک نہ روکی جائے۔ 
پانی ہميشہ اوپر سے نيچے کی طرف بہتا ہے اگر آپ چاہتے ہيں کہ ! جناب سپيکر 

 ٹريفک کے حوالے سے عوام ميں شعور اليا جائے تو پہلے ارباب اختيار کو سمجهائيں کہ وہ اپنی
بنيں۔ ايک طرف ہمارے ارکان   role of modelگاڑيوں کی تعداد کو کم کريں اور عوام کے ليے 

اسمبلی گاڑيوں  کے قافلوں کے ساته سفر کرتے ہيں اور مجه جيسی عوام جنہوں نے بڑی مشکل 
  ruleسے قسطوں پر گاڑی لے ہوتی ہے ان کی گاڑيوں پر اعتراض کيا جاتا ہے اگر آج سے آپ 

 daily public ہيں وہ secretaries ہيں، ارکان اسمبلی ہيں، جو اء  کہ ہمارے جتنے وزربنا ديں
transport   ميں سفر کريں گے تو ميں بهی اپنی گاڑی چهوڑ دوں گا۔ ميں بهیpublic 
transport ميں سفر کرنا شروع کر دوں گا۔ ميں يہاں پرruling party  سے صرف يہ سوال

ہے ليکن اس ميں  issueاٹهايا بہت اچها   issueجو آلودگی کا انہوں نے پوچهنا چاہوں گا کہ يہ 
ميرا سوال يہ ہے کہ کہ کيا آلودگی عوام کی گاڑيوں سے ہوتی ہے، حکمرانوں کی گاڑيوں سے 

 نے دہلی ميں فضائی آلودگی کے Indian Supreme Courtپہلے نہيں ہوتی۔ آج سے دو سال 
 بہت بہتر و کsystem    public transportکے بعد دہلی ميںبارے ميں ايک فيصلہ ديا تها جس 

  under ground railway systemکو  local train system کو systemکيا گيا تها۔ بسوں کے 
 under groundکو بہتر کيا گيا تها۔ ہمارے ہاں يہ حال ہے الہور ميں پچهلے چه سال سے 

railway system   اس پر کام نہيں ہو رہا۔ براہ مہربانی اس حوالے کا منصوبہ منظور ہے ليکن
سے قانون سازی کريں کہ تمام جو بڑے شہر ہيں جو فضائی آلودگی کے مسئلے کا شکار ہيں وہاں 

 publicکراچی ہے، اسالم آباد ہے يہاں پر جس طرح    specially public transportپر
transport systemکو فروغ ديا جائے۔ بہت شکريہ۔  

 
Mr. Speaker: Thank you very much. Now I offer the floor to 

honorable Sufian Ahmad Bajar. 
 
Mr. Sufian Ahmed Bajar: Thank you Mr. Speaker. I would like to 

say that my fellow members talked about the bus system that the buses need to 
be improved, the police need to be properly checked upon and other things. I 
would like to really elaborate the urban transport system in the western 
countries. We should really be following them because the buses would help 
in the rural areas but in cities where the population is 10 to 20 million the 
buses can never help. If you look upon London, New York, over there we see 
the underground rail system and daily millions of people travel there. Buses 
are not feasible. Many of us would have to London. You know that 

 thatہے   under ground trainيں جانے ميں گهنٹہ لگ جاتا ہے۔ جو لندن ميں بهی بس مکہ 
takes hardly two to three minutes for the same distance.   اس ليے الہور ميں اور
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ہونا   I would propose that underground rail systemہے   urban unitsکراچی ميں جو 
 on the roads in placeہيں وہ   trains کہ جو ہے  tram systemچاہيے اس کے عالوہ جو 

of cars   چالئی جائيں تاکہ زيادہ لوگ اس ميں سفر کريں اورpollution   اس سے نہيں ہوگی
اس کے عالوہ ميں بتانا چاہوں گا کہ جو نيو   they are mostly electric poweredکيونکہ 

 they always used to travelومبرگ  ہيں روڈی جوليانی اور مائيکل بلزيارک کے جو ميئر
once a week in the underground rail system and that motivates the people to 
travel in the transport system of your country and if that is not done why 

would ordinary people travel in that? I would agree with Mohsin   کہ جب
رداری صاحب پچاس گاڑيوں کے قافلے ميں جاتے ہيں اور گيالنی صاحب گاڑی تو دور کی بات ز

 ميں جائے گی۔  public transportوہ جہاز بهی پرائيويٹ ميں جاتے ہيں تو کونسی سی عوام 
 شکريہ۔

 
Mr. Speaker: Thank you, I am grateful that everybody is respecting 

the time limit. Now I offer the floor to honorable Aurangzeb Marri.  
 

 localجناب سپيکر يہاں پر !  بہت بہت شکريہ جناب سپيکر:جناب اورنگزيب مری
transportation system   کی بات ہو رہی ہے۔ بہت اچهیsuggestions   آئی ہيں اور اس پر

 We would loveدينا چاہوں گا۔  suggestionsکافی اچهی طرح بات ہو رہی ہے۔ ميں اپنی کچه 
to travel through local transportation system but there have to be some 
revamping measures, there have to be some changes in transportation system.  

بندہ  ميں اگر ايک ی عالقےسب سے پہلے تو اگر آپ لوکل بسوں کی بات کر تے ہيں تو ايک شہر
بس سٹاپ پر کهڑا ہوتا ہے تو وہ بس روکنے کی کوشش کرتا ہے تو چار کلو ميٹر آگے جا کے تو 
بس رکتی ہے۔ اس سے اچها ہے کہ وہ جہاں جا  رہا ہے وہ پيدل ہی چال جائے۔ بسوں کے پيچهے 

 بهاگے گا تو ايسے نہيں ہو سکتا۔
 جانا ہوتا ہے، پچاس دفعہ دوسری بات يہ ہے کہ اگر آپ بس ميں بيٹهيں تو جہاں آپ نے

 تو آپ قل پڑه چکے ہوتے ہيں کہ ہم صحيح سالمت  منزل پر پہنچ جائيں۔ 
کی ضرورت ہے۔   proper busesاس طرح کے مسائل ہيں کہ ہميں ! جناب سپيکر

۔ ميں اس ئيںہونی چاہي  different busesکيا کہ عورت کے   mentionميری رکن اسمبلی نے 
 بنا رہے ہيں ہم different buses کرتا کہ اگر آپ عورتوں کے ليے سے اتفاق رائے نہيں

human rights and women rights کی بات کر رہے ہيں آپ ان کو مردوں سے کيوں عليحدہ 
 travelميں ہمارے ساته   same busesان کوميں جانا چاہيے۔  buses  sameو کر رہے ہيں۔ ان ک

کر رہے ہيں آپ ان کو اور پردے ميں رکه رہے ہيں   segregateکرنا چاہيے آپ کو ان کو اور  
 غلط بات ہے۔

 لوگوں کے ليے ہے۔ problem handicap  بہت بڑاہمارے ہاں ايک اور! جناب سپيکر
There is no easy access to your local transportation to handicap people.  يہاں پر

۔ يہاں پر کوئی ايسی بس نہيں ہے۔ باہر کے نہيں ہے جس سے وہ بس پر آسکيں  rampکوئی 
سے وہ نيچے جهک   hydraulicملکوں ميں بسيں آپ کے ليے نيچے جهک جاتی ہيں۔ ان کے 

 people on wheel chairs can travel on these buses, they can climbجاتی ہيں تاکہ 
on these buses دے کو مگر يہاں پر کوئی ايسا سسٹم نہيں ہے۔ اگر کسی بنwheel chair پر 

 اور بس ميں ڈالو ان کو پهر لے کر جاو۔ ؤ اٹهاwheel chairجانا ہے پہلے چه بندے بالو، ان کی 
 We need to change and we really need to revampاس طرح کا سسٹم ہميں نہيں چاہيے۔

the bus system.  جس شہر سے جس طرح ميں آپ  کرتا ہوں کو ايک مثال دينا چاہوں گا کہ 
ہوا ہے۔ کچه سال  amazingly revampبہت   taxi systemوہاں پر  کرتا ہوں  belongميں 

اور ٹيکسی پندرہ منٹ ميں  پہلے ہم سوچ بهی نہيں سکتے تهے کہ ہم گهر سے فون کريں گے
 يں۔نہيں ہ expensive ratesپر اتنے   affordable ratesہمارے گهر آجائے گی اور بہت ہی 

کہ آپ   It saves you the time کرنی پڑتی ہے۔   pay ہے وہ آپ کو opportunity costايک 
 bus ہمارے ںئيچاہي revamping measures ے کے پيچهے بهاگيں۔ اس طرح کtaxiجا کر پيدل 

system  تاکہ کے ليےpeople can easily access buses, they can easily access 
public transportation and educated drivers, proper drivers  تاکہ جو لوگ ئيںچاہي 

travel   کر رہے ہيں ان کیsafety   کا خيال رکهيں۔Properly   ان کو اپنیdestination   پر
ہونا چاہيے۔ ہمارے شہر ميں گرين بسيں چلی ہيں وہ   proper route mentionپہنچائيں اور ايک 
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ہے ان کے جو   problemالقوں تک محدو د ہيں ايک اور بہت اچهی بسيں ہيں مگر وہ کچه ع
stops   ہيں وہ بہت دور ہيں اگر کسی کو ايک عالقے ميں رکنا ہے پہلے اس کو ايک اورarea  

 busesاگر آپ  سے اترنا پڑے گا پهر اس کو وہاں سے اپنے عالقے ميں جانا پڑے گا۔ تو
introduce   کروا رہے ہيں تو آپ پليز ان کیroutes  ں اور وکو ديکهنا ہے کہ وہ بالکل صحيح ہ

ٹن دبائيں بہے۔ باہر کے ملکوں ميں ايسا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو اترنا ہے   locationsجو جو 
کی گئيں ہيں وہ اس طرح نہيں کرتی وہ   introduceاور بس رک جاتی ہے۔ يہاں پر اچهی بسيں 

 .and this becomes pretty hard for people to commuteصرف اپنے سٹاپ پر رکتی ہيں 
 تهيں جو ميں بتانا چاہتا تها۔ شکريہ جناب سپيکر۔  suggestionsتو بنيادی طور پر يہی کچه  

 
Mr. Speaker: Thank you. I offer the floor to honorable Samir Anwar 

Butt.  
 
Mr. Ahmed Ali Babar (Prime Minister): Point of order Mr. Speaker. 
 
Mr. Speaker: Yes. 

 
 Leader of the Oppositionکے اندر ميں  Resolutionاس  :جناب احمد علی بابر

 improved and“ہے اس کی جگہ   ”word “promotedسے جو   consentکے 
encouraged”  گا۔وںکرنا چاہ  

 
Mr. Speaker: Thank you I will read it accordingly. Honorable Butt 

has the floor. 
 

آج   positive debate شکريہ جناب سپيکر۔ ميرے خيال ميں اتنی :جناب سمير انور بٹ
بهی ہوں اور   moverکا ميں   resolutionہو رہی ہے کہ مجهے بہت خوشی ہوئی اور ميں اس 

آئی ہيں۔ سب سے پہلے ٹرين کا کہ بڑی آبادی والے   suggestionsمجهے بہت اچها لگ کہ جو 
کرنا چاہيے اور   welcomeہروں ميں ٹرين ہونی چاہيے۔ ميرے خيال ميں يہ بهی حکومت کو ش

 aged ميرے خيال ميں يہ بہت ضروری ہے کہ اپنے ۔کا  suggestion handicapsجو دوسرا 
citizen   ہيں اور جوhandicaps  ہيں ان دونوں کےspecialبالکل کرنے ئيں اقدام کرنے چاہي ،

   .and we welcome thatں ئيچاہي
 ميں يہاں پر کہنا چاہوں گا کہ بہت سے ملکوں ميں ايسے ہوتا ہے کہ ،دوسرا

individual traveling   ہے اس پر بڑیheavy taxation  ہوتی ہے۔In the sense   کئی کہ
  heavy taxation کے اوپر Fuelلک ہيں جہاں پارکنگ کے اوپر ٹيکس لگايا جاتا ہے۔ ماايسے م

  helpآپ کو  steps يہ سب ۔کر دی جاتی ہے  car insurance compulsoryہے اور ہوتی 
کريں۔ اب ہمارے ہاں ايک ايسا  public transport useکرتے ہيں کہ آپ اپنی گاڑی کی جگہ 

culture بن چکا ہے جس کے اندر ہم نے اگر ساته والی مارکيٹ بهی جانا ہوتا ہے تو ہم گاڑی 
 issue car financing سب چيزوں کو ہميں ختم کرنا پڑے گا۔ سب سے اہم نکال کر جاتے ہيں ان

 ہوا تها وہ يہ ہے کہ  motivateکرنے کے ليے   support واس ک  کا تها جس کی وجہ سے ميں 
تهيں   inappropriate کی جو پاليسی بنائی تهی وہ باکل car financingپچهلی حکومت نے 

يار ہی نہيں تهيں ليکن اب اسالم آباد ميں اتنی ٹريفک ہو گئی ہے ہماری سڑکيں اتنی گاڑيوں کے ت
کہ وہ ناقابل برداشت ہوگئی۔ ٹريفک جام بہت زيادہ ہو گيا ہے۔ جو لوگ گاڑی نہيں بهی لے سکتے 
تهے انہوں نے اب دو دو گاڑياں رکهی ہوئی ہيں۔ اس کا فائدہ کی جگہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا 

ميں ہے ميں چاہوں گا کہ يہ   project pipelineی ہے۔ ابهی ايک حل صرف بسيں اور ٹرين ہ
 strong suggestionحکومت سےدرخواست کريں اور ہماری يوته پارليمنٹ کی طرف ايک بڑی 

کام ہونا  چاہيے اور يہ جلدی سے سی اين جی کی بسوں کا جو   speedyجائے کہ اس کے اوپر  
idea   ہے بالکلpollution free  يک بڑا اچها اور اmass transportation   کاmethod   ہے

 جانی چاہيے۔ شکريہ ۔   strong suggestionميرے خيال ميں ہماری يوته پارليمنٹ سے 
 

Mr. Speaker: Now I offer the floor to honorable Zahid Ullah Wazir. 
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Mr. Zahid Ullah Wazir: Thank you Mr. Speaker. It is good to 
improve and encourage public transport system because the Pakistan’s 
population is too much (Masha Allah). The vehicles they will not go empty 
and also we have observed that people are stuffed into these vehicle rather 
than they accommodated. So, I am in agreement with the first part but with the 
second part I am not in agreement because we know that there is a close link 
between consumption and production. If we are consuming more we will be 
producing more and if we are producing it will add to the GDP growth and if 
we have increased the GDP growth we will be progressing. So, we will 
progress. It is also against the freedom of choice. Everyone is free to choose 
what one wants to travel in. So, it should be respected. And also the pollution, 
transport is one of the sources of air pollution. But there are also other 
industries which are producing chlorofluorocarbon, hydro-chlorofluorocarbon, 
methyl-carbon dioxide and all these things. So, they are adding more as 
compared to this source of pollution. So, there should be a proper mechanism 
to reduce air and water pollution and as most of the scientists are predicting 
that the earth is in peril because of global warming which is because of release 
of these various gases into the atmosphere. Thank you. 

  
Mr. Speaker: Honorable Taimur Skindar Choudhry from Blue Party. 
 
Mr. Taimur Skindar Choudhry: Thank you Mr. Speaker.  

 transportation sectorجناب آج ميں بہت خوش ہوں آج جو يہاں پر سب لوگوں نے 
رائے دی اور تجاويز ديں۔ ميں يہاں پر ايک اور چيز کہنا چاہوں گا کرنے کے ليے  developکو 

which I think is the most important one  ميں زيادہ کچه نہيں کہوں گا وہ يہ ہے کہwe 
need to educate the masses about the rules and regulations of the traffic 

regulating authorities.   يہاں پر ہم نے يہاں پر بات کی کہ لوگpublic transport ميں 
 but theکهڑکياں نہيں ہوتيں، دروازے نہيں ہوتے، اس ميں   کيونکہبيٹهنے سے کتراتے ہيں

main thing is   کيونکہ جو ہمارےpublic transport کے drivers ہيں ان کو main rules 
and regulation   کا پتا نہيں ہے۔They are illiterate people   جو گاڑی کو جہاز کی طرح

جاتے ہيں واقعی يہ ہوئے قل پڑهتے   بندہممبر نے کہچالتے ہيں اور واقعی جيسے ميرے معزز 
 I think we need to emphasize on educating the masses about the rulesہوتا ہے۔ 

and regulation set by the traffic authorities. Secondly,   ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ
 اکثر ميں نے کئی .they need to check themselves ہيں  license issuing authoritiesجو

 کو بهی جانتے ہيں clerkہوتے ہيں يا جو کسی  contactsجگہوں پر ديکها ہے کہ جن کے پاس 
مل جاتا ہے ۔جن کا کوئی جان پہچان واال بندہ نہيں   license without any driving testان کو 

دينا ہے ليکن يہ غلط بات ہے   testجس کو  he has to go through a test that is goodہوتا 
 people who do notہ  نہ دے۔ اس سے يہ ہوتا ہے کtestکہ جس کا کوئی جاننے واال ہے وہ 

know even the ABC of driving on the roads and they are a hazard to the 
people around them. So, I would definitely like to bring attention of the 
parliament towards stressing the license issuing authorities to stick to their 

rules and regulations   اور ہر ايک کوproper channel   کےthrough licence ديا جائے 
 because  مل جائے licence کے driving testنہ کہ يہ ہو کہ جن کا کوئی تعلق ان کو بغير 

that is very dangerous   ان کے ليے صرف نہ يہdangerous   ہے بلکہ جو ان کے اردگرد
ہے۔ کافی حادثات   dangerous بهی قيمتی ہيں ان کے ليے بہت لوگ ہيں جن کی جانيں ان سے

  but they say کا کچه نہيں پتا drivingجن کو   we see peopleاسی وجہ سے ہوتے ہيں کہ 
  - نہ ہونے کے برابر ہےlicence ليا ہوا ہے۔ وہ licence ہے ہم نے licenceميرے پاس 

I would like to bring attention of the House towards this issue and I would like 
everyone to emphasize on the importance of educating the masses about the 
rules and regulations set by the traffic authorities. Thank you very much. 
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Mr. Moin Akhtar: Point of order, Mr. Speaker. 
 
Mr. Speaker: Yes. 

 
ہر ايک کی ايک   lifeکرنا چاہوں گا کہ  point outجناب واال ميں يہ  :جناب معين اختر

نہيں ہوتی ہر انسانی زندگی کی قيمت قيمتی ہوتی ہے تو کسی کی زندگی کم يا زيادہ   sacredجتنی 
 ايک ہی ہوتی ہے۔ 

 
ن کی يہاں پر عوام کی جان کی کوئی قيمت نہيں ہے وزيراعظم کی جا :ايک معزز رکن

قيمت ہے ارکان اسمبلی کی جان کی قيمت ہے ليکن ايک عام بندے کی جان کی کوئی قيمت نہيں 
 ہے۔

 
Mr. Speaker: Now I offer the floor to honorable Bibi Gul Bano. 

 
ايک تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کم از !  شکريہ جناب سپيکر:محترمہ بی بی گل بانو
 Thanks بسوں ميں تو رکها جاتا ہے کہ ان کو جگہ دی جاتی ہے۔ کم عورتوں کے حقوق کا خيال

for it. 
 بهی عورت driver يہ کسی نے بهی نہيں کہا کہ عورتوں کی بسوں کی :جناب سپيکر

 ہو۔ 
 

 جہاں تک سی اين جی بسوں کی بات چل رہی ہے تو سی اين  :محترمہ بی بی گل بانو
 جی کی کاريں صحيح طريقے سے چل پا رہی جی بسوں کی بات تو اس وقت کريں جب سی اين

کے اوپر چل ہی نہيں پاتی تو   bridgesہوں۔ اکثر ديکهنے ميں يہی آتا ہے کہ سی اين جی کی کار 
 باہر کے ملکوں ميں !بسيں اتنی بڑی کس طريقے سے چل پائيں گی۔ دوسری بات جناب سپيکر

نمبر کی   evenچلتی ہيں اور نمبروں کی گاڑياں ايک دن   oddاکثر اس طرح ہوتا ہے کہ 
  کيا جا سکتا ہے۔ controlدوسرے دن چلتی ہيں اس طريقے سے بهی ٹريفک کو کافی حد تک 

 banتيسرا يہ ہے کہ جو گاڑياں بہت زيادہ دهواں نکالتی ہيں ان گاڑيوں کِو ان بسوں کو 
 ہونی trainingی  ہيں ان کی بهilliterate بالکل  driversکر ديا جانا چاہيے، ساته ساته جو

بهی ہوا تها ليکن وہ شايد زيادہ صحيح طريقے  setup startچاہيے۔ پاکستان ميں اس طرح کا ايک 
 کيا جاتا تها۔ گاڑيوں کی تعداد تو بڑه گئی train کو باقاعدہ driversسے چل نہيں پايا جس ميں 

 problemکا  transportationميں کوئی اضافہ نہيں ہوا ہے جس کی وجہ سے   routesہے ليکن
بهی بڑہنے چاہيں۔ اس کے ساته ساته يہ   routesرہتا ہے اگر گاڑياں بڑه رہی ہيں تو ساته ميں  

پر لے لی جاتی ہيں۔ اکثر يہ بهی ديکهنے ميں آيا ہے کہ جن کے پاس   leaseبهی ہے کہ گاڑياں 
س بيس ، دس دس الکه ہوتی ہے ان کے پاس بيبهی نہيں گهر نہيں ہے يا جن کی دس ہزار تنخواہ 

ہونے چاہيے۔ ايک تو   strong lawsکی گاڑياں ہوتی ہيں تو ميرے خيال ميں اس کے ليے کوئی 
کا   transportationان لوگوں کے خود پر بوجه ہے کہ وہ قسط نہيں دے پاتے ہيں دوسرا 

problem   ،بهی ہو جاتا ہے اور گاڑيوں کی جہاں تک بات ہےpersonal transport  ی بات ک
 government ،ہے تو اس پر بهی ہم اس وقت ہی بات کر سکتے ہيں جب بسوں کا

transportation  کا نظام بہت اچها ہوگا۔ اگر ان کیcondition  ،اچهی ہوگیphysical 
appearance  اچهی ہوگی تو شايد لوگ اس ميں سفر کرنا بهی پسند کريں گے۔ شکريہ۔ 

 
Mr. Speaker: Thank you. I am happy that every body has respected 

the time limit that has given me extra time to give one member on each side 
the floor. So I offer the floor on the Blue Party, Zamir Ahmed Malik. 

 
سکتيں پر گاڑياں نہيں چل  bridgeکيا کہ   mentionيہ گل بانو نے  :محترمہ ام عمارہ

 اس ميں گيس کا کوئی قصور نہيں ہے۔ہے،  کی وجہ سے نہيں CNG kitsيہ ناقص 
 

آج چونکہ اس ايوان کا آخر دن ہے تو آپ کی !  جناب سپيکر:جناب ضمير احمد ملک
 خدمت ايک شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ 

 اس طرف چلے ہو تو بس اتنا اسے کہنا
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 اسے کہنا تنہا  بس  کوئی  اور نہ سنے 
 ہوتے  نہيں   سفر  موضوع  لوگ  کچه 
 تنہا    نہيں     کٹتے    راستے     کچه 

اس سے پہلے ہم ! تو ميں يقين کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بهی آتے رہيں گے۔ جناب واال
uniform system of education   کی بات کر رہے تهے اور آج مجهے بڑی خوشی ہے کہ

uniform system of transportation  يہ ايک حقيقت ہے !  بات ہو رہی ہے۔ جناب سپيکرکی
م رحمانی عيصاکہ غريب ، غريب ہے اور امير، ايک امير ہے اس کے  پاس گاڑی ہے ہمارے 

حد تو يہ ہے کہ ايک ! صاحب کے پاس بهی گاڑياں ہيں اور ہمارے پاس نہيں ہيں۔  جناب سپيکر
ے ہر جگہ پہنچ سکتا ہے ليکن کے ذرائع استعمال کر ک  communicationامير ہر قسم کے 

 سکتا کيونکہ گدهے کو بهی کچه کهالنا ہے ناں، کہاں سے  رکهغريب تو گدها گاڑی بهی نہيں
 سے ايک Youth Parliament of Pakistanيہ ايک حقيقت ہے اس ! ۔ جناب واال پيسہالئے

  uniform system of transportation ،کی  equalityا نکلے اور وہ صدا ہو کصدا، ايک ب
ميں سمجهتا ہوں کہ اگر کم گاڑياں ہونگی تو تيل بهی بچے گا اور جب تيل بچے ! کی تو جناب واال

دے  subsidyی بات ہے کہ تيل  کم استعمال ہوگا اور حکومت زيادہ سے زيادہ  سگا تو ظاہر
 دے گی تو وہ تيل کسان استعمال کريں گے subsidy سکے گی۔ جب حکومت زيادہ سے زيادہ 

 اور کسان آپ کو فصل ديں گے، اس فصل سے آپ اپنی معيشت کو بہتر کر سکتے ہيں۔ 
ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف اس ملک کے ہاری کے پاس ہے۔ يہ جو سڑکوں ! جناب واال

 پٹهان ہے۔ driver, cleaner ہے، ہر transportکی بات کر رہے ہيں ہمارے کراچی ميں پٹهان 
کئے گئے کہ بهئی آپ کے يہ  ban کہ کچه عرصہ پہلے کچه رکشے وہاں ہوتا کچه اس طرح ہے

 کو بهی civil societyرکشہ دهواں چهوڑتے ہيں تو پٹهانوں نے پورا کراچی بند کر ديا۔ ہماری 
 کو اگر ہم ايک دم روکيں گے تو civil society ادراک نہيں ہے کہ يہ دهواں نقصان ديتا ہے۔  تو

کے ساته  ideas ميں ايک لسانی جنگ ہو سکتی ہے۔ ہميں ايسے ظاہری بات ہے کہ  کچه شہروں
آنا چاہيے کہ حکومت کو چاہيے کہ ان غريبوں کو جس کے پاس رکشہ ہے اس کو يا تو کوئی بس 

کو پندرہ فيصد سود پر، يا سترہ فيصد سود   industrialistدال ديں ۔ جناب ہو سکتا ہے، آپ ايک 
اس اری کو کسان کو آپ پانچ پانچ فيصد پر بهی نہيں ديتے پر قرضہ دے ديتے ہيں ليکن غريب ہ

 الؤ تو ظاہر سی بات ہے  کہ کيوں کيا وجہ ہے۔ خون پسينے کی %30ؤ ،  ال%25کو بولتے ہيں  
 کا مسئلہ ہے اور  transportationاب يہ ہے  غريب کی کمائی ہے۔ تو ہماری کمائی 

communication ی رائے  آئی ہيں اور ميں آخر ميں صرف  کا مسئلہ ہے تو اس پر بہت  اچه
کا مسئلہ حل   traffic نہيں بنيں گے اس وقت تک bus stopsجب تک  !  اتنا کہوں گا کہ جناب

  ہونا چاہيے اور  promote کو   CNG buses چاہيئيں اور ے بهی بننbus stopsنہيں ہوگا۔ لہذا  
 کہ بهئی جو ہمارے کچه   to promote چلنی چاہيے campaignحکومت کی طرف سے ايک 

 پر گاڑياں لے لی ہيں۔  خدا کے واسطے قسطيں تو  آپ ديتے ہی  leasingبهائی ہيں  انہوں نے  
  کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا آپ ان گاڑيوں کو چهوڑيں اور   State Bank حنہيں ہيں اور اس طر

  کی ۔  جيسا کہ  busesيے الگ آئيں غريبوں کے ساته سفر کريں اور يہاں بات آئی  خواتين کے ل
ہمارے مری صاحب نے کہا جو چلے گئے ہيں کہ الگ بسيں ہونی چاہيئيں۔ کيوں الگ ہونی 

  کی بات کرتی ہيں تو  جب ہم کهڑے ہو رہے ہيں تو وہ بهی ہمارے  equalityچاہيئيں۔ جب يہ 
 ۔ ساته کهڑی ہوں

چاہوں گا کہ پرسوں ميرے ساتهی آخر ميں ميں اس ايوان کو مبارکباد دينا ! جناب واال 
  کے  courts  دی اور وزارت قانون  نے ان suggestion کی  evening courtsياور عباس نے 

 قيام کا فيصلہ کيا ہے۔ ميرے خيال ميں يہ اس ايوان کی جيت ہے۔  بہت بہت شکريہ۔
 ضمير ملک صاحب نے  .Point of order ! جناب سپيکر صاحب :جناب نياز محمد 

 کيا ہے۔ وہ ان لوگوں کی بات کيوں نہيں  quoteوں کی بات کی ہے اور انہوں نے کراچی کو نٹهاپ
  کيا ہے۔ highjack کرتے جنہوں نے پورے کراچی کو 

 
 جناب واال  point of clarification ب سپيکر صاحب، جنا :جناب ضمير احمد ملک 

کراچی ميں آئيں تو ہمارے گهر حاضر ہيں۔ پٹهان ہمارے بهائی ہيں اور ہم ان کے ساته ہيں۔  وہ 
  کی ہے اور جنہوں نے کراچی ميں transport ميں نے کسی پٹهان کی بات نہيں کی، ميں نے

highjack ،کيا ہوا  ہے انہيں يہ بهی بتا ديں کہ کراچی کسی کا نہيں ہے۔ کراچی پنجابی کا ہے 
 ے۔پختون کا ہے، بلوچ کا ہے، مہاجر کا ہے اور سندهی کا ہ

 
 Mr. Speaker: Now, I offer the floor to honourable Sher Afgan Malik. 
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 آئی تهی  suggestion  شکريہ جناب واال۔  يہاں سے ايک  : جناب شير افگن ملک 

subways  کی کہ وہ   polute نہيں کرتيں۔ تو اس پر ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ ways    sub 
 وہاں چلتی ہے جہاں بجلی ہو۔   sub waysوتی ہے۔ يعنی يہ کہ چالنے کے ليے بجلی چاہيے ہ

 thermal ہے  وہ  ہے huge electricity productionدوسری بات يہ ہے کہ پاکستان کا جو  
power  جو  through oil ہے تو اس سے  اتنی ہی pollution  ہو جاتی ہے۔  ميں suggestion 

 ميں  rural areas   ميں ہی نہيں بلکہ urban areas    دينے کے ليے ميں يہ کہوں گا کہ صرف
 alternative public کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں   public transportationبهی  

transport  اس طرح provide  جس طرح روزگار سکيم کے اندر کہ کی جا سکتی ہے CNG 
Rikshas   تهے ان  کو  rural areas  ميں sale out کتا ہے۔ دوسری بات يہ ہے کہ ہر   کيا جا س

area کی  public transport access level   ايک کی  assessment  کہ  کی جانی چاہيے 
 رکهنا standard maintainاور وہ ميں   certain time چاہيے ہوتی ہيں ايک  busesوہاں کتنی 

 buses  پر  public transport routes ميں   rush hourچاہيے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ 
 کرتے ہيں اور  cycle use  کم ہوتی ہيں۔  دوسری بات يہ ہے کہ پاکستان ميں بہت زيادہ  لوگ  

 just like in Western  کرنا چاہيے  encourageاس سلسلے ميں  عرض ہے کہ ان کو 
countries  اور bicycle paths  جس طرح  footpath  ہوتا ہے، اس کے ساته ہی  bicycle 

paths بهی بنانے چاہيئيں۔  
 engine  کرنے کے ليے   pollution controlاس کے عالوہ يہ ہے کہ  

maintenance and emission control کو  ensure  کيا جائے۔ اس کے عالوہ  يہاں بات  
يں گاڑياں استعمال کرتے ہيں، م  member Parliament importedہوئی  کہ  يہاں پر وزرا اور 

 local bus producers or carيہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت کو چاہيے کہ وہ  
producers ہيں ان کو tax breaks  دينی چاہيئيں اور  Parliament کو example set  کرنی 

    .by using locally produced carsچاہيے 
 CNGستان ميں۔    رہے ہيں پاک successful بہت alternative fuelsاس کے عالوہ

 پر ہے ۔ ہميں اس سلسلے ميں مزيد 3rd or 4th numberکے معاملے ميں پاکستان پوری دنيا ميں 
  سے ہم vegetable oil  بنتی  ہے اور  ethanol سے  Sugarcaneتجربات کرنے چاہئيں۔  

ال   چ buses  کرکے ان سے oil alternative fuel use  کرکے   bio diesel produceلوگ  
 کی مد ميں خرچ ہوتے ہيں اور اس سے  oil بچا سکتے ہيں جو foreign reservesکر ہم اپنے

public transport ميں بهی اس سے مدد ملے گی۔ شکريہ جناب واال۔   
 

 healthy debate اور  بہت اچهی !    شکريہ  جناب واال۔  جناب وال:عنصر حسينجناب  
  کرنا چاہوں گا کہ  بہت اچهی  قانون سازی  بهی ہونی  add  ہوئی۔  ميں ايک بات يہاں پر 

 کو جتنا بهی بڑهائيں ليکن جب تک  mode of transportation ميں public sectorچاہيے۔ ہم  
proper regulation  نہيں ہوگی، قانون سازی نہيں ہوگی،  يہ اتنا   effective  نہيں ہوگا۔ اس  

ڈی ، اسالم گا کہ کچه سال پہلے واران بس سروس چلی تهی  پنکی مثال ميں آپ کو اس طرح دوں 
 bus drivers continuouslyآباد روٹ پر اور يہ ايک بہت اچها قدم تها ليکن کيونکہ ان کے  

traffic laws violate کرتے تهے جس کی وجہ سے کافی لوگ  مرے اور يہ ان کا  traffic 
violationانسپورٹ بند  ہوئی۔  ليکن چونکہ واران بس  تها جس کی وجہ سے واران بس ٹر

  سے مستثنی  rule of law سرحد کے محافظ کر رہے تهے اس ليے وہ سروس کی سرپرستی 
 ايسے قواعد و ضوابط کی بهی ضرورت ہے۔ شکريہ جناب۔! تهے۔  لہذا جناب واال

 
 Mr. Speaker: Now, please allow me to put the resolution to the 
House. “This House is of the opinion that the public transportation mode 
should be promoted.” Now, both the Leaders of the House and the Opposition 
have changed the word from “promoted” to “improved and encouraged”. 
Whether the House is with it?  

(The  Motion  was  carried.) 
 Mr. Speaker:  So, please the Secretariat should note that the word 
“promoted” is being replaced by “improved and encouraged”. Now, I put the 
Resolution to the House. “The increasing number of cars is heavily 
contributing to traffic and pollution.” 
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(The  Motion  was  carried.) 
 
 Mr. Speaker: The Resolution is carried unanimously. Now, before we 
adjourn the House, I would like to thank you for allowing me to conduct you 
all because after the tea break I intend to leave and my flight leaves soon after 
that and I am very thankful to you. Thank you very much. 
 

(The  House  was  then  adjourned  for  tea break.) 
 
 
 
 

(The  House  reassembled  at  11.45  a.m.  after  tea  break  with  Madam  
Deputy   Speaker, Khashmala Khan Durrani.) 

 
 Madam Deputy Speaker: Now, the next item on the agenda is a 
report submitted by the Standing Committee on Education, Health and 
Environment. I would request the concerned Chairman to present it to the 
Parliament for approval. 
 
 Mr. Umair Farrukh Raja: Thank you Madam Speaker.  

 Standing Committee on Education, Health andميری  matter يہ جو!جناب واال
Environment  کو refer   کيا گيا تها  in the last session. I feel extreme pride to 

announceميریہ  ک Standing Committee   اس Youth Parliament   پہلی Standing 
Committeeاپنی طرف   ہے  جس نے refer   کيے گئے   matter   کی report  بنا کر  اس  

 ميں اس ايوان کے سامنے اس پيش کر رہی ہے  اور   کے ليے  approval ايوان کے سامنے  
   creation and compilation رپورٹ کی  اس      کہ     کرنا چاہوں گا  mention بات    کو  

 and contribution collective ہے بلکہ يہ تمام ممبران کی ميں کسی فرد واحد کا ہاته نہيں
collaboration  برابر  سے  کی گئی ہے اور  اس رپورٹ کے اندر ہر ممبر نے contribute   

 وقت سے  اس رپورٹ  کيا ہے اور ميں تمام ممبران  کا شکرگزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قيمتی
ر اس رپورٹ کی  زيادہ وقت نہيں لوں گا اس ايوان کا اوکے ليے وقت نکاال  اور کام کيا۔ ميں 

چيدہ چيدہ چيزيں  اس ايوان  کے سامنے رکهوں گا  تاکہ اس کے بعد پهر قائد ايوان کی اجازت 
   کرائی جائے۔ votingسے اس پر 

The title of paper is:  ‘The Revival of Student Unions in Pakistan’. This paper 
consists of eleven sections. Section 1 is regarding the background. 

 the Constitution of Islamic  کيا ہے کہ pin point  يہ  basicallyاس ميں ہم نے 
Republic of Pakistan, freedom of association, formation of society کے بارے  

 second کرتی ہيں۔   جو   depictيں کيا  اس بارے م clausesميں کيا کہتا ہے اور اس کی  
section ہے اس ميں student union – the basic concept  کی طرف آيا گيا ہے۔ اس ميں ہم 

 کی جا ئے کيونکہ awareness regarding student unions provideنے کوشش کی ہے کہ 
 student unions and studentلمحہ فکريہ  ہے کہ اکثر جو ہمارے حلقے ہيں ان ميں 

political wings کے بيچ ميں تفريق نہيں  کی جاتی۔ تو ہم نے اس ميں کوشش کی ہے کہ ہم 
 کے بيچ student unions and student political wings or political organizationsلوگ 

کرانا   کو اس بارے ميں باور  studentsکيا  کہ    stressميں تفريق کريں اور ہم نے اس پر 
  ہے کيا اور اس کے فرائض  کيا ہوتے ہيں ، يہ کيا کچه کر سکتی student union   چاہيے کہ

  کے ليے يہ کتنی فائدے مند ہے۔ اسی طرح ہم  studentsہے۔ ايک دفع  قيام ميں آنے کے بعد يہ 
  goals and objectives define   ميں بهی اس کے  mission of the student unionنے 
 کے قيام کی  campus disciplinary committeeيے ہيں۔ جو  تيسرا  سيکشن ہے اس ميں  ک

   کے  ميں کسی بهی قسم campusجو ايک تجويز  دی گئی ہے۔  يہ ايک ايسی کميٹی ہوگی 
disciplinary matters regarding student union, regarding eligibility of office 

bearers or any misuse of office charges. يہ ان معامالت کو hear  کرے گی اور اس  
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  اس کے جو ممبران .that will be the final decisionکے بارے ميں اس کا جو فيصلہ ہوگا 
  دی ہيں  recommendationsہيں  وہ ہماری کميٹی کی طرف سے اس ميں جو ہم لوگوں نے  

 ، وہ جو بهی ہوں,administrative head of the institution اس کے لحاظ سے اس ميں 
 Two members from the media, they mustچاہے وہ وائس چانسلر ہوں يا  پرنسپل ہوں۔  

be TV anchors or journalists, they should be nominated through computer 
balloting.جو تيسرا ممبر ہوگا اس ميں وہ   faculty or dean, students affairs   ہوں گے  يا

 one member each from the کو شامل کيا گيا ہے اور اس کے عالوہ   سول کورٹ کے جج 
ruling as well as the Opposition party of the concerned province. اس کميٹی کی 

constitution   پر ہم نے يہ  بات مدنظر رکهی ہے کہ اس کی جو compilation نی   ہے وہ ات
diverse  ہے کہ اگر آپ اس پر  influence  کرنا چاہيں تو آپ کو تمام aspects  کو influence 

 کرنا پڑے گا اور اس لحاظ سے اس کا جو فيصلہ ہوگا وہ غير جانبدار اور شفاف طريقے سے 
 زيادہ ممکن ہے۔

   دی ہے  recommendationاس کے عالوہ ہم  لوگوں نے ايک اور کميٹی کی بهی  
 کی بات کی گئی ہے جو Student Unions Administration Committeeجس ميں 

monthly basis  پر مال کرے گی جس ميں چار ممبران  student unions   کی طرف سے ہوں 
 کی طرف سے ہوں گے اور يہ آپس ميں باہمی رضامندی administrationگے اور چار ممبران 

 and regarding all کريں گے   decideن کے بارے ميں ہيں ا   calendar eventsسے  جو 
the other issues جو بهی student unions  کے  دائرے ميں آئے گا۔   

 کی طرف آتے ہيں جس ميں   structure of the student unionsاس کے بعد ہم  
general students body   ہے which will comprise of all the regular/full time 

students of the institute. اس کے عالوہ ايک  executive council  بنائی  گئی ہے جس 
 treasurer and faculty presidents of allکے ممبران صدر، نائب صدر،  جنرل سيکرٹری،  

committee chairpersons  ہوں گے and the committee chairperson will be 
nominated by the President himself upon election. اس کے عالوہ جو  functional 

arms of the student union regarding all the committees  جس طرح آپ کی 
academic affairs committee  ،ہے  environmental affairs committee ،ہے media 

affairs committee    ،ہے  public, students relations, sports, accounting and 
auditing committee ہے، اس کی بهی تشکيل کی  ہم نے recommendation  يہ  بهيجی ہے۔ 

 structure of the Student Unions proportionately canبات يہاں پر آپ نوٹ کر ليں کہ 
be dependent upon the needs, for example, size, number of campuses, etc, of a 

particular institution. اس رپورٹ ميں جو بات کردی گئی ہے وہ حرف آخر نہيں ہے۔ آپ 
   ممکن ہے۔ adaptabilityاپنی ضروريات   کے مطابق اس کوتبديل کر سکتے ہيں اور اس کی 

 gender based quota for student union ميں  section 5اس کے عالوہ ہم نے    
officeکيا ہے جس ميں ہم نے اس بات پر  کے بارے ميں ذکر stress   کيا ہے کہ female 

students   کے ليے کم از کم  one third quota of the seats should be reserved. اس 
 mainسے زيادہ ہو سکتی ہيں  ليکن اس سے کم ہرگز نہ ہوں۔ اس کے بعد سب سے جو 

element   ہے وہ  elections of the student unions  ہے، اس کا ايک الحہ عمل ہے۔ اس 
 کی تشکيل کی تجويز دی ہے۔  election committeeکے ليے ہم نے سب سے پہلے ايک 

Campus Disciplinary Committee will hold the elections under its supervision 
ensuring the process to be fair and transparent. اس کے عالو پهر  ہم نے process of 

election  کو تهوڑا سا  define  کرنے کی کوشش کی ہے کہ elections  کس طرح سے ہوں 
 ،  اور کن کن قواعد ضوابط کے مطابق ہوں گے۔  پر ہوں گے postsگے، کن کن 

 پر  بات کی ہے تاکہ جو   qualification of candidatesاس کے بعد ہم نے پهر  
worthy candidates س   ہيں وہ اpostکے کهڑے ہو سکيں اور elect    ،آفس ميں آئيں  ہوں

 all the  رکها ہے کہ  certain criterion کريں۔ اس کے ليے ہم نے ايک  serveاور 
candidates should be required to maintain an above average GPA or average 
marks percentage and that has to be determined by the campus disciplinary 

committee  کيونکہ different walks of life  ،ميں different faculties   ،ميں different 
institutions  ميں marking  کا criterion different  ہوتا ہے اس ليے اسی لحاظ اس کو 

 کے ليے يہ  candidatesمدنظر رکه کر اس ميں بهی ہم نے لچک پيدا کی ہے۔ اس ميں ہم نے 
 affiliation with any political party or any politicalبهی ضروری رکها ہے کہ 



 25

organization would render their candidate ineligible to contest the elections 
 student جو پہلے negative political elements, non-democratic elementsتاکہ وہ 

politics ،کو  student unions رسائی نہ کر سکيں۔   کو پراگندہ کر چکے ہيں وہ دوبارہ ان تک 
 and that is the کيا ہے اس ميں   section addاس کے عالوہ  اس کے اندر ايک اور جو 

influence of money and how to counter it.  اس کے ليے ہم نے election campaign 
 کردی ہے کہ وہ پانچ ہزار روپے سے زيادہ کا خرچہ نہيں کر  binding  پر  candidateميں ہر 

 audit report campus  کو ايک  candidate پر اور اس سلسلے ميں  campaignسکتا اپنی 
disciplinary committee  کو  بهجوانی پڑے گی۔ جس ميں اگر کسی بهی بے ضابطگی کا 

ہو جائے گا۔ اس کے عالوہ ہم   candidate automatically disqualify تو  وہ انکشاف ہوتا ہے
 ,in the campus and any printed materialکر ديا ہے    prohibitکو   ralliesنے تمام 

pamphlets or any brochure etc., first they have to be approved by the campus 
disciplinary committee before distribution.ہم نے اس ميں تين، چار  اور  اس کے عالوہ 

   ميں شامل ہيں۔  paper دی ہيں  جو اس recommendationsبهی 
 .that is campus violence and how to avoid it  جو ہے،   section 7اس ميں  

Campus violence student union history  ہميشہ سے ماضی ميں ايک داغ رہا ہے اور ميں
 کرنے کے ليے ہم counter act    بهی ہو چکے ہيں۔ ان کو violent incidentsاس ميں بڑے 

 campus کر کے ہميں يقين ہے کہ   follow  سفارشات لکهی ہيں، جن کو   9 نے اس ميں اپنی 
violence کو کافی حد تک کم کيا جائے گا۔ اس کے عالوہ ہم نے  tackling sectarian and 

ethnic trends ہ دی ہے کہ کوئی بهی   کی طرف بهی توجstudent group  اپنے آپ کو کسی  
  نہيں کرے گا اور لسانی يا  identify  کے طور پر  ethnic or sectarian groupبهی طرح کا 

 نسلی بنيادوں پر  فسادات کی بهی اس ميں کافی حد تک کمی ہوگی۔ 
 کے بارے  facilities for student unions ميں ہم نے   section 9اس کے عالوہ   

 unanimous اور اس کميٹی ميں  personal benefitsميں بات  کی جس کے ليے ہم نے 
decision   يہ  ہوا تها کہ جتنے بهی office bearers   ہوں وہ  volunteer basis پر کام کريں  

ن کو گے  اور ان کو کسی بهی قسم کی کوئی بهی مراعت نہيں دی جائيں گی تاکہ شروع سے ہی ا
  ان کو ملے جس سے يہ  cultureجذبہ خدمت کے تحت کام کرنے کا موقع  ملے  نہ کہ ايک ايسا 

 proper کے  بارے ميں ہے کہ  Student Union Officeہو جائيں۔    corruptشروع  ميں ہی 
office space should be provided to the student unions and if they need any 
paid personnel or any office secretary, that has to be approved by campus 

disciplinary committee and then they should be given that.  اس کے عالوہ پهر 
budget of the student unions کے بارے ميں بات کی گئی اور اس ميں ہم سے کہا گيا ہے 

 contribution ہو سکتے ہيں۔  ايک تو  generate  تين جگہوں سے  fundsکہ  اس سلسلے ميں 
from the institution itself from the student contribution and if from donation 
and other sources which shall be fully documented and brought into the notice 
of the student union admin committee and the campus disciplinary committee. 

 آپ   donation يا کوئی بهی  fundاس ميں ہم نے  ايک شق يہ شامل کی ہے کہ کوئی بهی  
individual  سے نہيں لے سکتے۔  آپ  institution  سے لے سکتے ہيں، آپ   

multinational companies   سے  sponsorship    لے  سکتے ہيں ليکن کسیindividual   
  کيا جائے۔ counter act جو ہوگا اس کو individual influence لے سکتے تاکہ سے نہيں
 all the financial accounts must be cleared balanced andاس کے عالوہ   

should be submitted within fourteen days from the assumption of office of the 
new president by the outgoing treasurer. 

 section 11 that is concerned with theاس ميں جو آخری سيکشن ہے وہ ہے   
code of conduct  اور اس ميں ہم نے کچه قواعد مرتب  کيے ہيں۔ اگر آپ يہ  apply  کر 

سکتے ہيں تو بہت شفاف اور بہت اچهے طريقے سے يہ نظام آگے بڑهے گا۔ اس کے عالوہ پهر 
 کی ہے کہ اس ميں کئی حلقے ہيں جو کہتے ہيں  mentionيں يہ بات   م closing noteہم نے 

  کو بحال کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ يہ بہت مشکل کام ہے  student unionsکہ 
اورميں سب سے  زيادہ مشکل کام يہ ہے کہ آپ  شروع کہاں سے کريں گے ليکن آپ معاشرے 

 اس ميں ہم لوگوں  .you have to start from somewhere  النا چاہتے ہيں تو  reformsميں 
 ,there should be a student union revival cell يہ دی ہے کہ   recommendationنے 

working directly under the Ministry of Education  3 اور اس کو ہم نے phases   ميں 
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divide   کيا ہے۔ In the first phase, a strategically designed awareness campaign 
should be launched in which students in public as well as private sector 
universities are educated about the true concept of student union. In the 

second phase, آپ کچه ايسی universities  کو select   کريں گے  which are relatively 
safe and free from political influence اور جن کی progress اگر ان پر  ی اچها ہوگ 

pilot basis  پر يہ policy  رائج کی جائے اور اس کے بعد جب آپ اس کو implement  کريں  
ہيں،   flaws  کتنی ہے، اس ميں کتنے  practicalityگے تو تب آپ کو پتا لگے گا کہ اس کی 

 ميں آپ اس ميں  3rd phaseکی اچهائياں کيا ہيں اور ان کو مدنظر رکهتے ہوئے پهر اس 
recommendations  کرکے، اس ميں amendments کرکے اور پهر يہ يقينًا بہتر سے بہتر ہو 

 سکے گا۔ 
 with the permission of theآخر ميں ميں اس ايوان سے يہی درخواست کروں گا  

Leader of the House   کہ اس پاليسی کو ايوان کے سامنے  voting کے ليے رکها جائے۔  
 Mr. Ansar Hussain: On a point of order Madam Speaker. 

  جی بوليے۔:ميڈم  ڈپٹی سپيکر 
 It is highly ميڈم سپيکر يہ بہت اچهی رپورٹ تيار کی ہے ۔  :جناب عنصر حسين 

commendable کو ميں  ليکن اس ميں ايک چيز ہے جس  point out  کرنا چاہوں گا کہ انہوں 
 کی بات کی۔  ميڈم سپيکر اگر آپ کی اجازت ہو تو ميں دو  non-political student unionنے  

 منٹ اس پر بات کرلوں۔ 
سب سے پہلے تو حکومت کے اس اقدام کو ميں خوش آئند سمجهتا ہوں کہ  حريت فکر  

پابندی اٹها لی گئی ہے اور يقينًا ے پر سstudent unions اور جمہوريت کے فروغ کے ليے 
 mobilization and political  ئيں جن سے طلبہ  ميںيحکومت کو اب ايسے اقدامات کرنے چاہ

trainingمضحکہ خيز  ی ہو۔ حيرت ہے کہ ہم نوجوان خود ايس demands  کر رہے ہيں کہ 
student unions non-political ہوں يعنی ان کی کوئی political affiliation  نہ ہو۔ ہم لوگ 

رونا تو اس بات کا روتے ہيں کہ نئی سياسی قيادت سامنے نہيں آ رہی ہے اور نئے حکمران نہيں آ 
ہيں اور حمزہ شريف، مونس الہی اور بالول بهٹو ہی ہمارے حکمران ہوں گے اور اب جب  رہے 

 student unions  ہو تو ہم غير سياسی  political trainingموقع مل رہا ہے ہميں کہ طلباء  کی 
 The biggest draw back of politics is that people inferior to کی طرف آ رہے ہيں۔ 

us……. 
 
 Madam Deputy Speaker: Ansar sahib, your time is over. Please sit 
down. We will now put this report for approval to the House. The Standing 
committee on Education, Health and Environment presents its report on the 
matter referred to it, titled ‘The Revival of Student Unions in Pakistan’ to the 
Youth Parliament for approval. 
 

(The Motion was carried.) 
 
 Madam Deputy Speaker: Report stands presented. Next item on the 
agenda is a Motion which is being moved by Mr. Amir Ejaz, Mr. Nishat 
Kazmi and Mr. Umair Zafar Malik. Please move the Motion. 
 
 Mr. Nishat Kazmi: Thank you Madam Speaker. This House may 
discuss the recent cancellation of the official tour of the Indian Cricket Team 
to Pakistan and subsequent cancellation of the official tours to India by the 
Hockey and Squash Federations of Pakistan and also recommendations 
regarding the future of Pakistani players playing in the Indian Cricket League. 

 نومبر سے لے کر آج تک پاکستان اور 26ميڈم سپيکر صاحبہ، ہم جانتے ہيں کہ  
  پر آچکے ہيں۔ جب  level  سے ايک انتہائی نيچے  levelہندوستان کے تعلقات ايک اچهے 

 in the  کر رہے تهے  expectجنگ کا خطرہ  دونوں ممالک کے سروں پر منڈال رہا ہے۔ ہم يہ 
last two weeks  شايد   کہ surgical strikes   نومبر  26 ہندوستان سے پاکستان پر کی جائے۔

  کر ديا ہے اور دونوں ممالک  peace process roll backکے واقعات نے سارے کے سارے 
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  سے کم نہيں ہے بلکہ اس سے کہيں زيادہ  tension کی  situation 2001-2002کے درميان 
يہاں يہ حاالت پيدا ہوئے کہ ہندوستان کے وزيراعظم اور ان کے ! ہے۔ محترمہ سپيکر صاحبہ

وزير کهيل نے پاکستان کے بارے ميں بہت ہی متنازعہ بيانات اور الزام تراشی کا سلسلہ شروع 
جاز بٹ  صاحب ہندوستان ع افسوس ديکهيے کہ ہمارے پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چيئرمين اکيا۔

جاکر ان کی کرکٹ ٹيم کو پاکستان کے دورے کی درخواست تشريف لے کر جاتے ہيں اور وہاں 
  dignityکرتے ہيں۔ مجهے يہ کہنے ديجيے اس ہاؤس کے توسط سے کہ پاکستانيوں کو اپنی  

 نہيں ہيں ہندوستان کے ساته  desperateيز ہے، کرکٹ کا ميچ زيادہ عزيز نہيں ہے۔ ہم زيادہ عز
ہيں ہندوستان کے ساته کوئی بهی اس طرح کی  نہيں  desperateکرکٹ کهيلنے کے ليے۔ ہم 

games کهيلنے کے ليے جب ہماری dignity  داؤ پر لگ رہی ہو۔ ميں اس ہاؤس سے اپيل کرتا  
 کيا جائے اور اعجاز بٹ صاحب سے دريافت کيا جائے کہ وہ   condemn  کو  actہوں کہ اس

 کيوں لوگوں کی رائے کے برخالف ہندوستان تشريف لے گئے۔ 
مبر دو، ميں خراج تحسين پيش کرنا چاہوں گا پاکستانی سکواش اور ہاکی فيڈ ريشن کے ن

 bold  سربراہان کو بالخصوص جو ہاکی فيڈ ريشن کے جو سربراہ ہيں جنہوں نے ايک بہت ہی
decision ليا اور انہوں نے ايک counter act اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بهی اپنی ٹيم بهارت 
وں حکومتيں جو مسائل ن کے ليے نہيں بهيجے گا۔ يہ بہت اچهی بات ہے، جب تک دوميں کهيلنے

ن کے عوام بهی نہيں چاہيں گے کہ ہم اپنی اپيدا ہوئے ہيں کو حل نہيں کرتی ميرا خيال ہے پاکست
dignity پر   compromise  کرکے ہندوستان کے ساته کرکٹ کهيليں۔ ہم لوگ desperate  نہيں 

  Indian Cricket League  نہيں ہے۔  ميں سمجهتا ہوں کہ  illogical urgencyہيں اور کوئی 
  رکهتے ہيں اور وہ اس پر زيادہ بات کريں گے۔  knowledgeميرے باقی ساتهی مجه  سے زيادہ 

 ميں آپ کا شکريہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکريہ۔
 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Allah Ditta Tahir 
sahib. 

 
 بات يہ ہے کہ يہ ايک حقيقت ہے کہ  شکريہ محترمہ سپيکر صاحبہ۔:جناب اهللا دتہ طاہر 

   نہيں ہے ليکن   relation خاص کهيل کا اور ممالک کے درميان تعلقات کا آپس ميں کوئی 
according to the need of time it is a very good Motion. پاکستان اور بهارت کے  

  اور دوسری بات  politics involve ہوا ہے اور اس ميں  definitely affectت سے يہ   تعلقا
 Cricket is the most prevailing source of entertainment in all over theيہ ہے کہ 

world اور جس سے نہ صرف کرکٹ بلکہ دوسرے کهيلوں کی ٹيميں بهی اگر دوسرے ممالک کا 
  بڑهتا ہے اور کرکٹ کو ہم ان ممالک face to face interactionس ميں دورہ کرتی ہيں تو ا

 No doubt theکے يا ان رياستوں کے مابين تعلقات بہتر بنانے کے ليے استعمال کر سکتے ہيں۔ 
cricket has promoted peace.  اور جب آپ ديکهيں کہ پاکستان اور بهارت کا جو ميچ ہوتا 

 economy جس سے نہ صرف  دلچسپی کے ساته ديکها جاتا ہےہے  وہ پوری دنيا ميں بڑی
strong  ہوتی ہے بلکہ تعلقات بهی بہتر ہوتے ہيں ليکن بات يہ ہے کہ جو  current situation   

 کيا ہے اس سے جو cancel  ديکهيں ہيں اور انڈيا نے جو  benefitsہے اس ميں ہم جتنے بهی 
face to face interaction تها اور جو    بڑه رہاeconomic betterment ہو رہی تهيں ان  

ساری چيزوں کو انہوں نے ايک طرف رکه کر يہ فيصلہ کيا ہے اور ہم اس کی پرزور مزمت 
کرتے ہيں ليکن دوسری بات يہ ہے محترمہ سپيکر صاحبہ کہ جہاں بات آتی ہے سيکورٹی کی کہ 

ور ان کے اپنے ہی ملک ميں دهماکہ ہوا تو انڈيا تو پہلے ہی ہمارے خالف بہانے ڈهونڈ رہا ہے ا
انہوں نے ہم پر الزام لگا ديا ہے ليکن اگر فرض کريں انڈيا کی ٹيم يہاں آتی ہے اور ہماری 

 ديتی ہے ليکن اگر کوئی شر پسند عناصر کوئی ايسا  full protocolپاکستانی سيکورٹی تو ان کو 
 ہوتی ہے تو پاکستان ميں  block  ک بهی کام کر ديتا ہے، آپ ديکهيں  کہ اگر تهوڑی سی سڑ

لوگ اندر ہی اندر دل ميں  کلمہ شہادت پڑهنا شروع کر ديتے ہيں۔ بات يہ ہے کہ ابهی کوئی نہ 
 کيا ہے  cancel اگر انہوں نے يہ according to the current situationکوئی دهماکہ ہوگا اور 
  ہيں ان youngsters  اپنے جو situation  according to the prevailingتو ٹهيک ہے ہم بهی

  ميں جا کر کهيليں ليکن  Indian Cricket League  نہيں کريں گے کہ وہ  recommendکو 
وقت کے ساته ساته جب حاالت بہتر ہوں گے تو ميں اميد کرتا ہوں کہ انڈيا کی طرف سے تعاون 

 يجيں گے۔ شکريہ۔ميں بہتری ہوگی اور ہم بهی اسی طرح اپنے کهالڑيوں کو به
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 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Umair Zafar 
Malik. 
  

Mr. Umair Zafar Malik:  Thank you  madam  Speaker.  Bismillah-ir-
Rehman-ir-Raheem. First of all I will be talking about the cancellation of tours 
that the PCB has seen this year. Pakistan Cricket Team which is ranked fifth 
in the ICC test ranking at the start of the year, did not play a single test match 
throughout the year. They only played 21 ODIs, 13 of which were against 
minnows, that is, Bangladesh, Zimbabwe and Hong Kong. So, through this 
our cricket is definitely suffering. The ICC Champions Trophy which was 
supposed to be held in Pakistan was cancelled on the pretext of a volatile 
security situation. This though does not in any way linked to the cancellation 
of tour by the Indian Cricket Team because the security situation post Mumbai 
attacks is not deteriorated in Pakistan and the Indian Cricket Team was willing 
to come to Pakistan to play test and ODI series before the Mumbai incident 
took place. So, that we condemn because politics and cricket should not be 
merged to the loss of cricket. Then about our sponsors, the cancellations by 
the Hockey and Squash Federations are indeed, we support them and that is 
why we brought the point of the ICL prayers to be allowed to play for the 
National team. To give a brief background of the situation in IPL and ICL 
scenario I would like to mention before the House that the ICL is the rebel 
league and the BCCI (Board of Control for Cricket in India) which is the most 
powerful board probably in the world, has pressurized the Cricket boards 
world over to ban the players who are playing in the national teams who have 
joined the ICL. In this way they have been trying to crush the ICL right from 
the beginning. The strong response that should go from the Pakistani side of 
the boarder should be to lift the ban on the players playing in the ICL to make 
sure that an equal loss is suffered by the BCCI and the Indian Government. 
On principle, there are three reasons why the players were playing in the ICL 
should not be banned. First of all is that they only generate revenues, the 
foreign exchange reserves, which come into Pakistan, so there is no point in 
banning them from playing there and the second is that it would create 
competition for every single squad in a side and definitely cricket would 
benefit from that. We have players like Yousaf, Imran Nazir, Abdul Razzaq 
and Saqlain Mushtaq playing in the ICL who have years of cricket left in them 
and banning them from playing in the national team is blatantly unfair. The 
last reason is that this would definitely send a strong message to the BCCI and 
the Indian Government. So, we on behalf of the Youth Parliament request the 
Government to lift the ban on the ICL players. Thank you. 
  Madam Deputy Speaker: I would request all the honourable 
members to please take care of the time limit. Each member would get three 
minutes to speak. Honourable Syed Mohsin Raza.  
 
 Syed Mohsin Raza: Thank you Madam Speaker. Looking at the 
Motion I feel that history is repeating itself. The Green Party has presented a 
very good Motion however, it could have been presented in 2005 when the 
India Parliament was strong, it could have been presented in 1999 in the 
aftermath of Kargil incident. It may have been presented in the early 90s, 
when the Kashmiri Liberation Movement turned dramatically violent. It may 
have also been presented in the early 80s, when India forcibly occupied a 
large portion of the Siachin glacier. I do not wish to burden you with the 
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excessive examples but our history is replete with such examples where the 
first ceremonial sacrifice at the alter of war mongering and jingoism is cricket. 
It is quite clear that we have learnt nothing from history as we have gone 
down this road off cricket boy cot several times before as well, Madam 
Speaker, in our history. 
 The recent cancellation of the Indian cricket team’s tour to Pakistan is 
part of a strategy of the Indian Government of building pressure on Pakistan 
and isolating Pakistan internationally. Madam Speaker the need of the hour is 
that we should abandon an Indian specific reactionary approach and adopt an 
independent strategy not just for our cricket but also for our foreign policy and 
Pakistan Cricket Board should make a schedule that is not tilted heavily 
towards India for its financial support or for its financial funds rather it should 
focus more on other cricket playing nations which are quite a few in the 
world.  
 Regarding the second part of the Motion,  

کا آغاز کيا تو اس وقت بهی تنقيد    one day cricket ميں کيری پيکر نے  early 70sجب  
 ہی سب سے  one day cricketنگاروں نے  اس پر بہت تنقيد کی۔ ليکن آج آپ ديکهتے ہيں کہ 

 and test matches are very much     ہےcricket جانے واال زيادہ کهيال
now peripheral of the main one day game. So, I believe that Cricket Leagues 
are here to stay and the sooner we adopt these leagues it would be better and I 
would suggest that since Pakistanis are no less   entrepreneurial than the 
Indians, we should immediately take steps to make a Pakistani Cricket 
League. 

  so that Pakistani players do notر سے ديا جا سکے تاکہ اينٹه کا جواب پته
have to go towards India to play rather they could play in Pakistan. 
 
 Madam Deputy Speaker: Mohsin sahib your time is over. 
 
 Syed Mohsin Raza: Thank you very much Madam Speaker. 
 Madam Deputy Speaker: Honourable Raheel Sher Khan. 

ابهی يہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان !  شکريہ محترمہ سپيکر: جناب راحيل شير خان
ميں جانا چاہوں گا اور يہ جو واقعہ  history سا  ہاکی ٹيم انڈيا کيوں نہيں جا رہی۔ ميں تهوڑا

ت کو ايک دوسرے ميں  اور سياسکهيل نومبر سے پہلے کا ہے۔ يہاں پر بات ہو رہی ہے کہ 26
intermingle   نہ کيا جائے ليکن ميرے خيال ميں جو پاکستان اور انڈيا کا جو تعلق ہے اس ميں

پہلے بهی تهی اور آج بهی ہے اور ميرے خيال ميں آگے بهی رهے گی   heatآپ کی اور ان کی 
سا ہے۔ ميں يہاں پر ہی اي  differenceہی ايسا ہے ايک  relation  کيونکہ اور ہمارا اور ان کا

بتانا چاہوں گا کہ جب قاسم ضيا صاحب نے ہاکی فيڈريشن کا چارج سنبهاال تها تو انہوں نے سب 
 ہی انڈيا کے ساته رکهی تهی کہ ہم اپنی ہاکی کی سيريز انڈيا کے ساته رکهيں   seriesسے پہلی 

جيئے کہ يہاں پر ہمارا کي اندازہ کيا تها۔ اب يہاں پر انڈيا کی الپرواہی کا agree  گے اور انڈيا نے
delegation   واہگہ بارڈر  پر استقبال کرنے کے ليے کهڑا ہوا ہے اور انڈيا سے اس وقت پيغام آ

کی وجہ سے ہم اپنی ٹيم کو پاکستان ميں نہيں بهيج   security threatsرہا ہے کہ پاکستان ميں 
ہ سے کيونکہ چوبيس گهنٹے کے بعد سکتے۔ يہ ميچ ہم نہيں کراسکتے۔ پاکستان کو اس کی وج

ہو چکی تهی ، پاکستان کو اپنے سينيئر اور   advance ticketingپہال ميچ ہونا تها اور ساری 
نومبر کے واقعے tension 26يہ ! جونيئر کهالڑيوں کے درميان ايک ميچ کرانا پڑا۔ جناب واال

ن نے پهر اپنی ٹيم کو پهر انڈيا ميں پاکستا  counter attackسے پہلے بهی چل رہی ہے۔ اس کے 
بهيجنے سے انکار کر ديا کيونکہ وہ اگر نہيں کهيالنا چاہ رہے تو ہميں بهی کوئی اتنا شوق نہيں 

 ہے کہ ہم ان سے کهيالنا چاہيں گے۔ 
دوسری بات جو کرکٹ ليگ کی ہے، يہاں پر ميں تهوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ميں کيری  

 اے مالک تهے  انہوں نے  ايک اسی طرح کی ليگ کا آغاز کرنا چاہايک چينل ک ميں 1980پيکر 
 ban نے ان سے کہا تها کہ آپ يہ نہيں کراسکتے۔ اس پر کافی  Australian Boardتها اور

کر لی  adopt ميں   one dayلگائے گئے ليکن وقت کے ساته ساته اس کی کافی زيادہ خوبياں 
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 ہے۔ اس white ball  ہے  اس کے بعد ايک coloured uniform  گئيں جس ميں ايک آپ کی
کئے گئے۔ جہاں  adoptہيں وہ بهی اس ميں   flood light and night matchesکے بعد جو 

اٹها لينا  ban  سےپر   definitely Pakistani players ليگ ہے اس ميں  تک انڈين کرکٹ
کرتی  agreement  س کے ساته تو يہ ہے کہ انڈين کرکٹ ليگ جو اreason  چاہيے اس کا ايک

رہا ہے تو ہے کہ اگر کوئی کهالڑی ہے اس کی اپنی نيشنل ٹيم کا ميچ ہو   writtenہے اس ميں يہ 
 انٹرنيشنل ميچ کهيل سکتا  ليےاپنی ٹيم کے  for the  time being  وہ کرکٹ ليگ کو چهوڑ کر 

کے کهالڑی ہيں ان کا   sport  ہے۔ ايک اور بات کہ جو ہمارے کرکٹ کے کهالڑی يا کسی بهی
  اتنے پڑهے لکهے نہيں ہوتے اور جو کهالڑی کی وہ  کيونکہ ہے۔  sports  ذريعہ معاش ہی

playing age 35 وہ  ہوتی ہے to 40  ہوتی ہے تو اگر وہcounty   ميں جا کر کهيل سکتے ہيں
 کيوں وہ انڈين  ہيں ميں کهيل سکتے  county جب وہ اس ، ميں اجس طرح کہ سکاٹ لينڈ وير

 کرکٹ ليگ ميں نہيں کهيل سکتے۔ شکريہ۔
  پوائنٹ آف آرڈر۔:ور نجناب احمد   

 
 Madam Deputy Speaker: Ahmed Noor Sahib we are running out of 
time please. Honorable Rahim Bukhsh Khetran. 

 
تو نہيں   demand ميڈم سپيکر ميں نے کچه اس طرح کی  :ترانيجناب رحيم بخش که 

 کہ ميں اس پر کچه کہوں گا ليکن اب آپ نے موقع دے ہی ديا ہے تو۔
 

 if you want to speakپر ہے   discretionجناب يہ آپ کی   :محترمہ ڈپٹی سپيکر 
or not. 

 ميں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم انڈيا کے سامنے بهيک : جناب رحيم بخش کهتران 
کرکٹ کهيليں۔ اور سامنے بهيک مانگيں کہ خدا ليے ہمارے ملک آئيں مانگيں، يا آسٹريليا کے 

ہمارے اندر کی جو سيکورٹی ہے سب سے پہلے ہميں اس کو ديکهنا چاہيے۔ ان کا اس طرح 
tours cancel  کرنا ہمارے منہ پر ايک طمانچہ ہے۔ ہماری سيکورٹی ايجنسيوں کی ناکامی ہے۔

 کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہيں کہ آج تک ہم نہيں ا  foreign or internal policiesہماری جو 
نے اپنے ملک ميں کيا کيا۔ ہم نے اپنے ملک کے ہر کونے ميں، ہر صوبے ميں آگ لگا رکهی 

  trustہم پر کبهی بهی   international communityہے۔ جب تک ہم وہ آگ نہيں بجهائيں گے 
ميں  international communityں کہ ہم اپنا وقار اگر ہم چاہتے ہي! نہيں کرے گی۔ جناب واال

 ہيں   آئيں باقی جو کهيلز ہمارے ملک ميں آئيِں، کرکٹر  investorsبڑهائيں، ہم چاہتے ہيں کہ 
اگر وہ لوگ آئيں اور سکون سے کهيل کر چلے جائيں تو ہميں اپنی سيکورٹی کو بہتر بنانا ہوگا۔ 

 شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Honorable Aurangzeb Marri.  

 
 first of all I would بہت بہت شکريہ جناب سپيکر صاحبہ۔ :جناب اورنگزيب مری 

like to thank member of the ruling party for appreciating our motion اور ميں ان 
 پارليمنٹ ہوتی کو يہ يقين دالتا ہوں کہ اگر اس زمانے ميں ہميں سياست کا زيادہ پتا ہوتا، اگر يوته

مال تو   platformتو اس زمانے ميں بهی ضرور ديتے، ليکن ہم ابهی بيٹهے ہيں اور ہميں جو 
بهيک مانگنے کی   It is not about! اسی ليے ہم نے اس کو ابهی پيش کيا۔جناب سپيکر صاحبہ

 it is not کرکٹ کهيلنے کے ليے  کرنے کی بات نہيں ہےconvince کسی کو بات نہيں ہِے، 
about going to a country and asking them to come and play cricket for us. It is 

about our honour, our dignity, our revenue.  25پاکستان کرکٹ بورڈ کو million 
dollars  کا  loss   ہوا ہے اسseries  کیcancellation   پر اور ابهی جو سری لنکا آرہا ہے
 1.5دينے کے ليے  دقت ہو رہی ہے اور  million dollars 1.5و رہی کہ ہم ان کو ہميں دقت ہ

million dollar  ہمارے پاس کم پڑ رہے ہيںjust because of this massive loss.   اگر آپ
 What we have to۔پوری چيز کو ديکهيں تو ہمارے ملک ميں کوئی کرکٹ کهيلنا نہيں چاہ رہا

do is, we have to convince everybody that Pakistan is not a terrorist state. 
Pakistan is a victim of terrorism. It is not a terrorist state.  ؟ انگلينڈ انڈيا کيوں گيا

 terroristکيا کہ انڈيا   convinceنکہ انڈيا نے ان کو يہ ؟ کيواگلے دن انڈيا کهيلنے کيوں گيا
state  ميں نہيں ہے انڈياterrorist act   ہوا ہے۔It is a victim of terrorism. We also 

have to convince everyone that we are a victim of terrorism نقصان کسی کو نہيں
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 realizeہے، نقصان ہمارے کو ہے۔ سری لنکا ہمارے پاس کهيلنے کے ليے کيوں آيا، کيونکہ وہ 
 victim  کہيں وہ اي کر رہے زہاں بهی جو رہا ہے تامل ٹائگرکرتا ہے ان کو بهی پتا ہے ان کے 

 it understands what way Pakistan is coming نہيں ہے terrorism state   وہ ہيں
from.  ہميں اپنا! تو جناب سپيکر  image اپنا يںصحيح کرنا ہے۔ ہمperception  نا ہے کہ اديکه

ہے کيونکہ  importanceيا ہماری کرکٹ کے ليے ہم کرکٹ کے بارے ميں کيا سوچتے ہيں۔ ک
cricket I am sure   کوئی ايسا بندہ نہيں ہوگا چليں ٹيسٹ ميچ enjoy نہيں کرتا ہوگا، one day 

international enjoyليکننہ کرتا ہوگا  twenty 20 enjoy  کرتا ہوگا۔ Cricket has been 
engraved in our hearts, in our souls. Cricket is one of the most commonly 
played sports in Pakistan. We were world champion one time that is not a 

joke. We were world champion.  بہت کم ملکوں کو اس کا اعزاز ہے۔Ontario  ميں ايک   
incident ہوا۔ پاکستان ميں کبهی کوئی  incident  ٹيم کو نقصان نہيں ہوا، کہ کسی کرکٹ کی

ہوا تها ان پر پتهراو  attack  ہوا تها جب سری لنکا کی ٹيم پر incident  ميں   Ontario۔  ہوپہنچا
 consider  کے ليے  natural venues ہوا تها۔ ان کو بيچ ميں روکا گيا تها۔ پهر بهی کينيڈا کو 

 perception  ں ميںماغوے دکيا جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں ک considerکيا جاتا ہے کيوں؟ کيوں 
نہيں mention  ميں کسی نے يہ incident ڈاال ہوا ہے۔ کافی حيرات کی بات ہے کہ اس پورے 

 ايشيا without any difficultyکيا کہ ہم نے ايشيا کا سب سے بڑا کپ پاکستان ميں کروايا تها 
کہ  I just want to say۔ ی تهئینہيں ہوproblemکپ پاکستان ميں ہوا تها۔ ايشيا کپ ميں کوئی 

کرے بهلے باہر  portrayکو  imageہميں اس طرح کی کوئی کميٹی بنانی چاہيے جو ہمارے 
کرنے کی  portray کو image  جائيں، باہر جا کر بتائيں، بهيک مانگنے کی بات نہيں ہے ہمارے

  because at the end of the بات ہے 
day we are the one who suffers the losses and consequences. Thank you. 
 
 Mr. Abdullah Zaidi: Point of order. 
 
 Madam Deputy Speaker: Abdullah Zaidi sahib. Let us wind up the 
members who want to speak if we get time then we will give you a chance to 
speak, you and Mr. Ahmed Noor. Honorable Waqas Aslam Rana.  

-sub  يہ بڑے افسوس کی بات ہے کہشکريہ  ميڈم سپيکر۔  :جناب وقاص اسلم رانا
Continent  ہے۔ اس کو دونوں ملکوں کی حصہ ميں جہاں پر کرکٹ ہماری سوسائٹی کا اہم 

حکومتيں سياست ميں ملوث کر کے اپنے مقاصد کے ليے استعمال کر رہی ہيں۔ يہاں پر ميں 
 اور انڈيا ميں  internationally کرنا چاہوں گا کہ  point outے دفاع ميں يہ ضرور پاکستان ک

 Australian and Indianے۔ہ strategyخاص طور پر پاکستان کی طرف ايک منافقت کی 
tours despite the fact  اتنے بڑےterrorist acts جب۔ہوئے Australian team   کچه 

 شہر ميں دہماکے ہوئے ليکن انہوں نے ايک ڈيا کے عرصہ پہلے آئی تهی تب بهی ان
programme cancelنہيں کيا۔ بمبئی اتنے بڑے حادثے کے بعد جس کو پوری دنيا نے  

condemn  کيا اور اس کی وجہ سے پاکستان کوpressurize   کيا۔ ايک ہفتے بعد انگلستان کی ٹيم
 ہے۔ اس کی صرف ايک وجہ  پيسہ! واپس ٹيسٹ ميچ کهيلنے کے ليے آجاتی ہے۔ ميڈم سپيکر

Indian Cricket Board monetarily   اتنا powerful  ہو چکا ہے کہ کوئی اور کرکٹ بورڈ
کرنے کا سوچ بهی نہيں سکتا۔ ايک تو يہ پاکستان کے خالف منافقانہ رجحان ہے  offendاس کو 

پر  levelحکومت کے بهی اپنے آپ کو بهی ديکهنا پڑے گا کہ ہماری   internallyليکن ہميں 
ہيں  flawed policiesبهی   پر  level کے Foreign Affairs اورپر  levelکے  PCBبهی اور 

 سامنے آرہے ہيں اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ پاکستان کو results جس کی وجہ سے يہ 
 ماری کی جا رہی جہاں پر ہ approach adopt  کيا جاتا ہے اور ايک ايسی pressurize  بالوجہ

cricket suffer  کر رہی ہے ليکن اس کی کچه بنيادی وجوہات ہيں۔ پاکستان ميں ايک
insurgency  کا  problem  افريقہ کی مثال دينا چاہوں کہ بہت  جنوبیہے۔ اس سلسلہ ميں، ميں 
کيا گيا کيونکہ وہاں پر ايک   internationally boycotا  افريقہ کی کرکٹ کجنوبیعرصے تک 

 تهی اور جو انسانی حقوق کے خالف تهی اور abhorrent  تهی جو  political regimeايسی 
ہوئے جب انہوں نے   normalizeپوری دنيا کے ساته  relations   افريقہ کے کرکٹجنوبیتبهی 

 اس ميں کوئی شک نہيں کہ يہ بڑے افسوس کی بات ہے اور ۔اپنی بنيادی پاليسياں بهی تبديل کيں
 apologeticجو اہے جہاں پر ہميں آکر اپن point  کرتے ہيں اور ايکcondemnاس کو ہم 

stance  ہے حکومت کا اوراہر  PCBچاہيے اور وہ ہوا ہے اور وہ ٹهيک ا اس کو تبديل کرنا ک 



 32

بات يہ بهی ہے کہ ہماری حکومت کو بهی اور  at the same time constructiveہوا ہے ليکن 
as a society  سوچنا پڑے گا کہ جو مسائل ہيں، پاکستان تو ساٹه سال سے کرکٹ ہميں يہ بهی 

کے اوپر ہميں  points   دونوں کهيل رہا ہے کيوں آج ہی دنيا کی کوئی ٹيم پاکستان آنا نہيں چاہتی۔
 کرنی چاہييے۔ شکريہ۔strategy adoptسوچنا چاہيے اور پهر کوئی 

  معزر فرخ جدون۔: ميڈيم ڈپٹی سپيکر 
ميرا نام اس ميں چال گيا ہے ميں صرف ! شکريہ محترمہ سپيکربہت   :دونجناب فرخ ج 

 ايک شعر اقبال کا کہنا چاہوں گا۔ شايد يہ ايوان اقتدار کے ليے کہا گيا ہے۔
 تيرا طريق اميری نہيں فقيری ہے
  کر خودی نہ بيچ غريبی ميں نام پيدا

ت کی ترجمانی کر چونکہ مجهے اور ميرے  بہت سے ساتهيوں کوجو کہ ميرے خياال 
احتجاج اس   as aرہے تهے، عورتوں کے حقوق کی بارے ميں نہيں بولنے ديا گيا تو ميں 

debate سے abstainکرتا ہوں۔ شکريہ۔ 
  محترم وقاص علی کوثر۔:محترمہ ڈپٹی سپيکر 

 
کهيلوں کے ناطے دوستی کے ! ميڈم سپيکر۔  شکريہ ميڈم سپيکر :جناب وقاص علی کوثر 

کا سلسلہ کبهی  black mailing  نا تها ليکن کهيلوں کے ناطے دهمکيوں کا سلسلہرشتے تو س
نہيں سنا۔ ميں آپ کو يہ بتاتا چلوں کہ يہ وہی سب سے بڑی جمہوريت ہے جس ميں پاکستان کے 

 زبان سے بندوق کی گولياں نکلتی تهيں۔ پاکستان کے کرکٹروں ا ان کی  کي۔فنکاروں کو نکاال گيا
 اور يہی وہی سب سے بڑی جمہوريت ہے جس ميں بال ٹهاکرے نامی شخص نے کو نکاال گيا

 ميں، دنيا کی  تاريخ  تک کرکٹ کی  کهود ڈالی تهی جو آج  pitchکی  ممبئی کے اندر کرکٹ 
  ميں ايسی مثال نہيں ملتی۔ تاريخ 

 کی طرف آتےbasic route cause   ميں يہ بهی کہنا چاہتا ہوں کہ آئيں! جناب سپيکر 
ناپائيدار رہے گا، ناپائيدار رہے ، آشيانہ بنے گا پر جو  نازک  شاخ  ہيں ميں يہ کہنا چاہتا ہوں کہ 

 ۔گا
کرکٹ کی گولی اور کشمير ميں بندوق کی گولی ساته ساته نہيں چل سکتی۔ آپ کو انڈيا کے ساته 

ے يہ س کی جانب سؤ کی بات ہے ميں اس ہاICL بنيادی مسائل حل کرنے ہونگے۔ جہاں تک
پرزور اپيل کرتا ہوں کہ محمد يوسف کو ايک دفعہ پهر پاکستانی کرکٹ ٹيم ميں شامل کيا جائے۔ يہ 

 پاکستان کرکٹ بورڈ سے اپيل ہے۔ شکريہ۔
 

  جناب احمد جاويد۔:ميڈيم ڈپٹی سپيکر 
 majorہمارے سامنے دو ! سپيکرمحترمہ  ۔ شکريہ محترمہ سپيکر :جناب احمد جاويد 

issues توہيں ايک   tours  کی  cancellation  بات يہ ہے کہ يہ صرف انڈين اس ميں  ہے۔
کا  general cancellations يہ ايک ،کی بات نہيں ہے cancellationکی  tourکرکٹ ٹيم کے 

trend ۔ يہاں پر سب سے اہم رول سب سے زيادہ ںہم نے ديکها ہے کہ ٹيميں پاکستان نہيں آرہي
International Cricket Council ايک کا ہونا چاہيے کہ جب انہوں نے  future tour 

programme بنايا ہے جس کی دس سال کی معياد ہے اور اس ميں ہر ٹيم نے چارseries   
 honourکو  commitments ملک کے خالف اور اگر کوئی ٹيم اپنی ان ے کهيلنی ہے دوسر
 to either honour yourہونا چاہيے  actionپر ايک  endکے  ICCنہيں کررہی تو 

commitment or to pay penalties to ensure that the affected cricket board is 
able to survive. Pakistan Cricket Board  کا اس وقت يہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 

پر  neutral venuesدوسری بات يہ ہے کہ ہم نے يہ اس حد تک ديکها ہے کہ ٹيم 
 commitmentsف کهيلنے سے انکار کر رہی ہيں اگر اس حد تک پاکستان کے خال

honour کرنے سے ايکrefusal ہے  تو پهر اس پر  obviously penalties should be 
imposed.  دوسری بات يہ ہے کہ جہاں تک انڈيا اور پاکستان کےtour  کی بات ہے تو ہم ديکها

 ties have been suspended becauseکی کرکٹ  کہ يہ اکثر ہوتا رہا ہے کہ پاکستان اور انڈيا 
of political reasons. It is high time   کہ ہماری حکومت کےend پر دونوں سائيڈوں پر

 sustained ايک  .to have a policy for this sort of thingہونا چاہيے   initiativeايک 
dialogue process  ہونا چاہيے جس کے بعد يہensureچاہيے کہ آپ کی کرنا politics or 

sports are either kept separated or there is a clear mandate that this is how 
things are going to proceed.  جہاں تکICL  ميرا خيال ہے کی بات ہے تو ICL کے اندر

 generally these areليکن اس ايوان ميں تو نہيں کئے گئے ہيں  issue raise  بہت سے
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against the basic right of cricketers to choose where they want to play اور 
 ان اکيcounty cricket allowہمارے سامنے انگلستان اور سری لنکا کی مثاليں ہيں جنہوں نے 

کی  ICLکهيل رہے ہيں اور ہم تو وہ کرکٹ ٹيم ہے جو سب سے زيادہ  ICLکهالڑيوں کو جو 
اس کے اندر کهيل رہے ہيں  actual, current players   ہوئی ہے۔ ہمارے تو effectوجہ سے 

بهی نہيں کرنا چاہ visit کهيل رہے ہيں۔ پاکستان بورڈ کو جب انڈين بورڈ يہاں star playersاور
 interestرہا تو ہم کيوں ان کی پاليسی کے پيچهے چل رہے ہيں۔ ہميں اس سے آزاد ہو کر اپنے 

 کرنا چاہيے۔ شکريہ acceptميں  international fold  کو واپسcricketers کے ليے اپنے
 محترمہ سپيکر۔

Mr Speaker: Honorable Waqar Nayyar. 
 

 پر Motion اس productive debateکافی !  شکريہ جناب سپيکر:جناب وقار نير 
يک تو ہمارا جو کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو يہ کہ ا re-highlight  کچه چيزوں کو ۔ہوچکی ہے

chronic issue terrorism  کا ہے اس کےroot causes کو  address  کرنا چاہيے مگر اس
 It has a lot to do with image building and itکے ساته ساته ميں يہ بهی کہنا چاہوں گا کہ 

has a lot to do with effective diplomacy.  فاضل ممبر نے يہاں  جس طرح point out 
 دی تهی تو کسی ٹيم نے بهی انڈيا جانے   کهود  pitchميں  کيا کہ جب بال ٹهاکرے نے ممبی 

 effectivelyاسے بڑ  actاس اپنے آپ کو کہ انڈين حکومت نے  نسے انکار نہيں کيا کيو
divorce  کرديا تها ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ لوگ جوon the 

record or off the record terrorism and violence کو  condoneان لوگوں ،  کرتے ہيں
 image politically damage  وہ نہ صرف يہ کہ پاکستان کا کہ کو اس بات کو سمجهنا چاہيے 

جو  Secondlyآتا ہے۔   impactاس طرح کی چيزوں کا  in all areas of lifeکرتے ہيں بلکہ 
banning of players   کچه ہے تو ميرے خيال ميں ايک کهالڑی ايک ملک کا يہ سب  اورہے

ambassador   ہوتا ہے اور اگر جا کر آپ کا کهالڑی انڈين کرکٹ ليگ کے اندر اچها کهيلے گا 
بہتر  India traditionally ورتو نام نہ صرف اس کا ہوگا بلکہ ملک کا نام بهی روشن ہوگا ا

بہانہ مل گيا ورنہ ان کو ياد ہوگا  کا terrorism   و ان کوٹيموں سے کهيلنے سے ہچکچاتا ہے يہ ت
وہ ہيں   great cricket victoriesکہ مياں داد نے ان کے ساته کيا تها ان کو ياد ہے کہ جو ہماری 

وہ يہ بهی ہے کہ جب    dynamicsپہلو ہے تو يہ جو ہمارے ايک بهی ان کے ليے ہچکچاہٹ کا 
 .traditionally India looks for excuses to avoid usتو ہماری ٹيم بہت اچهی ہوتی ہے 

So, I think we should not fall for this trap  اور ہميں اپنے کهالڑيوں کو زيادہ سے زيادہ
 ہو تو  opportunityکهيلنے کا موقع دينا چاہيے اور جہاں بهی 

we should not hesitate to meet India whether that be inside India or in 
Pakistan. Thank you. 
 
 Madam Deputy Speaker: Honorable Zahid Ullah Wazir. 
 
 Mr. Zahid Ullah Wazir: Thanks Madam Speaker. For me the 
cancellation of official tour is an effect rather than a cause and it is 
unfortunate to say that some of our policies are not up to the mark and we 
need to stand up to policy makers and compel them not to make policies 
which are responsible for tarnishing our image abroad, which are responsible 
to down Pakistan as an international migraine by foreigners and which are 
hurting our economy which are asodatory mentored to the social fabric of our 
society. So, we need to stand up to those policy makers and they have been 
made us to believe since 1947 that the policy which they make are up to mark 
but what is important to note is that it is because of such policies that foreign 
experts are not coming, official tours are not coming and we are going one 
step forward and two steps back that is why we are nowhere in the comity of 
nations and we need to rectify the course of action and also what we need to 
do is that we have to keep our own house in order so that our weaknesses are 
not exploited by our enemies. Thanks Madam Speaker. 
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 Madam Deputy Speaker: Honorable Usman Ali. 
 

 تها اس کی tourکا پاکستان کا يہ جو انڈين ٹيم !  شکريہ جناب سپيکر:جناب عثمان علی
cancellation  کو تو ميں اپنے الفاظ ميں  condemn  وجہ سے پاکستان کی کروں گا کيونکہ اس

بهی ہيں  effectsکرکٹ بورڈ کو کافی مالی نقصان بهی ہوا ہے اور اس کے عالوہ کچه دوسرے 
 اس اپوزيشن ممبر نے  پاکستان کرکٹ بورڈ کے چيئرمين انڈيا چلے گئے تهے تو ايک جو ورا

نہيں کرتا agreeکيا تو ميں اس سے بالکل  condemnديکه کر اس کو  کا پہلو   dignityکو
پاکستان اور انڈيا کے حاالت ميں کافی کام کرتی  diplomacyکيونکہ ہم سمجهتے ہيں کہ کرکٹ 

 cricket diplomacy کو tensed situationرہی ہے اور اس مرتبہ بهی ہميں اميد تهی کہ اس 
کر سکتی ہے يہ ايک اچها پہلو تها اور اگر وہ ادهر جاتے ہيں اور ان سے درخواست  ease  ہی

 نہيں ہے۔  question  کا  dignityکرتے ہيں تو اس ميں کوئی 
سے گزر رہی ہے  depressed situation  دوسرا يہ ہے کہ آج کل پاکستانی عوام کچه 

نہ ہو سکا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ  provide  تها جو کہتو ان کے ليے يہ ايک اچها ذريعہ 
financial crises  سے گزر رہا ہے جس طرح کہ مری صاحب نے فرمايا کہ اس  tour  کی

cancellation   25سے million dollar   پاکستان کرکٹ بورڈ کو نقصان ہوا ہے۔ آج کے  کا
 central contractڑيوں کے ساته  اخبار ميں يہ آيا ہے کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ اپنے کهال

reviseکيونکہ ان کے پاس پيسے نہيں ہيں۔ ا کر رہ  
کرنا، اگر  portrayکو  image جس پر ميرے دوستوں نے بات بهی کی وہ اپنے ،تيسرا 

بحال ہو  imageانڈين ٹيم يہاں پر آجاتی اور ادهر کهيل کر چلی جاتی تو بيرونی دنيا ميں بهی ہمارا 
  کو gamesہ ايک اچها شگون ہوتا۔ دوسری بات يہ کہ ہم سمجهتے ہيں کہ جاتا اور ي

depoliticize ہونا چاہيے۔ ہم نے جو  responsible nations  ہيں اور جوdeveloped world 
 انہوں نے بيجنگ اولمپکس کا مظاہرہ کيا ہے امريکہ نے اپنے کهالڑی بيجنگ بهيجے ہيں ،يںہ

 نے فيصلے کئے ہيں يہ کسی وںں ڈالی۔ ہاکی اور سکوائش فيڈريشننہي hurdle  اور کسی قسم کی
dignity or retaliation  کے طور پر نہيں ليے بلکہ سيکورٹی  reasons  کے ليے ليے ہيں

يا تها۔ موشن ميں تيسری بات جو انڈين ک  threatenنا نے پاکستانی کهالڑيوں کو سيکيونکہ شيو
کروں گا کہ پاکستانی کهالڑی جو کہ انڈين  agreeلکل کرکٹ ليگ کی  ہے  تو ميں اس سے با

کرکٹ ليگ کے ليے کهيل رہے ہيں تو ان کو بهی اجازت ہونی چاہيے کہ پاکستانی کرکٹ ٹيم ميں 
 اچهی طرح سے پہنچ reservations ی بورڈ کو ہمارکنٹرول کهيل سکيں تاکہ بهارتی کرکٹ 

  شکريہ۔سکيں۔
 

   لغاری۔محترم عبداهللا :ميڈم ڈپٹی سپيکر 
 

 already يہاں پر کافی اس حوالے سے ۔ شکريہ جناب سپيکر:جناب عبداهللا لغاری 
discussions  ہو چکی ہے کہ کيا ہونا چاہيے اور کيا نہيں ليکن ميں يہاں پر دوسریside کے 

حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ يہاں پر ايک فاضل سپيکر نے پہلے کہا کہ چونکہ پاکستان 
يہ موقعہ آج ہی پيش آيا تو ہميں يہ ديکهنے کی ضرورت اورل سے کرکٹ کهيل رہا ہے ساٹه سا

ہے کہ آج ہی ايسا موقعہ کيوں پيش آيا۔ اول تو پاکستان ساٹه سال سے کرکٹ نہيں کهيل رہا۔ يہ 
کر لی جائے دوسرا يہ کہ يہ مواقع پہلے بهی آچکے ہيں اور اس ميں  correctionيہاں پر ذرا 

situation  ايسی نہيں ہے کہ کوئیunique اور ہميں آج ہی   تاريخ ميںواقعہ ہوگيا ہے find out 
 يہ ۔سوال اٹه رہے ہيںاس طرح کے کرنے کی ضرورت ہے کہ کيوں ايسا ہو رہا ہے۔ پاکستان پر 

ہوچکی ہے۔ ہميں يہ ديکهنا پڑے گا کہ آج کی   cancellationکی  toursپہلے بهی ايسے 
condition بهیقے سے کسی طري depoliticize ی آپ ايک ايس کيونکہ اس ليے نہيں ہوسکتی 

 آگئے ہيں اور اس پوزيشن پر ميں situationکی  warنہج پر کهڑے ہيں جہاں دونوں ملک ايک 
 کی بات کی جا رہی ہے ايک positionکی  warنہيں کر سکتے کہ ايک طرف  affordہم يہ 

 دوسری طرف ہم کہيں کہ ہم ،ہو رہی ہے air violation  طرف ايکsurgical strikesطرف 
سے دونوں ملکوں کے حاالت بہتر کريں گے۔   diplomacyنے کرکٹ کهيلنی ہے اور اس 

کام  diplomacyکے طور پر ديکهيں تو پهر شايد   unique entityصرف کرکٹ کو اگر ہم ايک 
 overall communication basis ، ايکپر  overall foreign policy basisآئے ليکن ايک 

اسے ليے ہميں يہ ديکهنا ہوگا کہ کہاں پر غلطياں ہوئيں۔ پاکستان کی  نہيں ہے۔ possible  پر ايسا
طرف سے ايک غلطی يہ ضرور ہوئی کہ ہمارے چيئرمين پی سی بی اعجاز بٹ صاحب پتا نہيں 

يز کے کہ ان کی  تهی کہ وہ وہاں پر جائيں باوجود اس چdiplomacyکس کی ايما پر، کونسی 
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طرف سے تند و تيز قسم کے بيانات پہلے ہی آرہے تهے کہ پاکستان ميں ہم اپنی ٹيم نہيں بهيجيں 
 اس بات سے واقف ہيں۔ اس alreadyتها ہم  stanceگے يہ حکومت کا فيصلہ ہے اور حکومت کا 

کس  case  کے بعد بهی اگر اعجازبٹ صاحب وہاں پر گئے اور کس طرح انہوں نے پاکستان کا
۔ ہميں اس  situation اور کس طرح ان کو ناکامی ہوئی اس پوری کيا representطرح 

situation کو  understand  کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے ليے اس وقت يہtime  نہيں
 ،ميں situation  اس وقت ايک ايسی ہے کہ ہم کرکٹ کے حوالے سے کهيلنے کی باتيں کريں۔ ہم

ہيں۔ اگر ہم اس ميں بهی   defensiveبہت  alreadyميں آگئے ہيں کہ  mode  ےاس وقت ايس
 کر کے ان کو اس بات کی دعوت دے رہے ہيں کہ وہ آئيں اور defensive approachمزيد 

کرکٹ کهيليں اور باوجود دعوت کے ہم پهر اس ناکامی کا سامنا بهی کر رہے ہيں کہ وہ ہميں بار 
نہ صرف انکار کر رہے ہيں بلکہ ہمارے خالف بيانات بهی دے رہے ہيں بار انکار کر رہے ہيں۔ 

 نہيں ہے۔ possibleميں ايسی کوئی چيز  situationتو ہميں يہ ديکهنا ہوگا کہ اس 
دوسرا اب ميں سکوائش فيڈريشن اور ہاکی فيڈريشن کی طرف سے جو بهی اقدامات کئے  

چيز کی ضرورت تهی وہ  تهے اور اس  bold stepsان کو ميں سراہتا ہوں، وہ يقينًا  گئے  اس 
کيا جاتا کہ دوستی کا عمل ہے يہ دو  clear message send  جاتے اور ايک ليے ايسے موقع پر 

نہيں ہوگی تو يہاں سے  position clearطرفہ عمل ہے يہ کوئی يکطرفہ نہيں ہوتا اگر وہاں پر 
 ban کا تعلق ہے تو ضرور ان پر سے ICL players بهی پوزيشن واضح نہيں ہوگی۔ جہاں تک 

uplift  ہونے کی ضرورت ہے۔ ختم ہونے کی ضرورت ہے ۔ جب وہ آپ کے ساته اس طرح کا
 کو جن کا پاکستان ميں star players   يہ موقعہ نہيں ہے کہ آپ اپنےًاسلوک کر رہے ہيں تو قطع

کيا ہے۔ ان کو آپ کسی بهی  serve  بہتکو بہت نام رہ چکا ہے۔ جنہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹيم 
 position   کے ليے جو وہ کرکٹ کهيالنا چاہ  رہے اپنے آپ کو اسpurposeطور  پر ان کے 

 کرنا چاہ رہے ہيں ےان کو آپ قومی ٹيم سے باہر نکاليں۔ تو اس پر بہت زيادہ engageميں 
positive steps لينے کی ضرورت ہے۔  شکريہ۔ 

 
 مد حسين۔  جناب حا:ميڈم ڈپٹی سپيکر 
  

يہاں پر اس وقت جو بات ہو رہی ہے !  شکريہ جناب سپيکر:جناب  محمد حامد حسين
کرنا چاہوں گا  کہ اگر دونوں اطراف سے  addکرکٹ ڈپلوميسی کے حوالے سے اس پر ميں 

فوجيں کهڑيں ہيں اس کا مطلب يہ نہيں کہ ہم کرکٹ نہيں کهيل سکتے اس کے ليے ہم يہ 
propose باہر کريں گے کہ full-fledged tour ہو يا  full-fledged series  ہو اس دفعہ جو

سے اور بهی حاالت بگڑ سکتے ہيں  tourسيکورٹی کے خدشات ہيں وہ بهی بہت زيادہ ہيں۔ اس 
ممبئی يا الہور ميں  peace match  کا   twenty 20کرتا ہوں کہ ايک  proposeاس ليے ميں 

کرنا بهی آسان  manage  ہو جس ميں سيکورٹی کو short terms ہونا چاہيے۔ اس طرز پر ايک 
 economic aspects of اس کے بعد اس کے جو ۔کيا جا سکے  break-upکو بهی  iceہو اور 

cancellation  پر معزز ممبران نے کافی بحث کر لی ہے۔ اس کے عالوہ جوeconomic 
activity دوسرےہے وہ بهی ہے۔ اس کے عالوہ جو  options ہيں 

 to break the ice is the neutral venue. We have the venue for the proposed 
series for Indian, Pakistan, Sri lanka and Canada. So we should also go for 
these kinds of options. So that can break the ice and they can normalize the 
situation because in the past specially in 1987 when there was a tensed 
situation between Pakistan and India, the President Zia-ul-Haq did very well 
by the cricket diplomacy, he himself went there. So, if the people are talking 
at this time that the Ejaz Butt the Chairman, PCB’s visit is objectionable. So 
this does not place anywhere because the President of Pakistan, a military 
general, himself went there to break the ice. So, I commend and I salute to 
Ejaz Butt, the PCB Chairman for breaking the ice and going himself there. 
Regarding the ICL issue, there was a very good opinion from Ahmed Javed 
that our current players are playing there and this has broken our team. So, we 
should make some legislation before anything else happen in this development 
because there has been a trend in Pakistan that we do legislation after 
something happened in the past. So, we have to take care it from the very 
beginning and we should do something that can prevent this kind of situation 
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and revising the central contract list, there is a latest update that the amount 
has been reduced. So, we have to consider the PCB’s economic situation and 
we should allow the Pakistani Cricket Team or we should encourage the 
Pakistani Cricket Team to play with India at any place whether it be Sri 
Lanka, Canada or whatever. Thank you. 
 
 Madam Deputy Speaker: Honorable Essam Rehmani. 
 
 Mr. Muhammad Essam Rehmani: Madam Speaker, as a token of 
courtesy I request you to please recognize Mr. Zamir Malik to speak on my 
place as he has been saddened for not being allowed to speak on behalf of the 
Blue Party. Thank you.  

 
ام بهائی کی مجه سے اعص مجهے پورا پورا چانس ملتا ہے ليکن :جناب ضمير احمد ملک

ام بهائی عصا! کيا ۔ بہرحال بہت بہت شکريہ recommendبہت محبت ہے تو انہوں نے مجهے 
   کی ہو رہی ہے اور کرکٹبات کرکٹ! اور اپوزيشن کا بهی بہت بہت شکريہ۔ جناب واال

diplomacy  کی۔ مجهے يہ بتائيں کہ ادهر ہم حاالت جنگ ميں ہيں۔Diplomacy تو وہاں ہوتی 
تو وہاں ہوتی ہے جہاں کسی سے غرض ہو، انڈيا سے  diplomacyہے جہاں پر لينا دينا ہوتا، 

ور ہم جا کر ان  ميں بات کر رہے ہيں اtoneہماری قوم کو کيا غرض ہے۔  وہ ہمارے ساته جس 
  ہم نے کرکٹ نہيں کهيلنی۔ ؤکی منتيں کر رہے ہيں کہ يار کرکٹ کهيلو، کرکٹ کهيلو، بهاڑ ميں جا

 قوموں کی غيرت بهی کوئی چيز ہوتی ہے، ہم کرکٹ کهيلنے کی بهيک !جناب سپيکر 
 گهوم کر drones ان کے مانگ رہے ہيں اور وہ ہميں للکار رہے ہيں۔ کبهی ہمارے اوپر سے

چلے جاتے ہيں اور ہمارے چيئرمين پی سی بی جا کر وہاں کہہ رہے ہيں کہ کرکٹ کهيلو اور 
 کر ہ کہا کہ ہم نہيں کهيل رہے، ہمارے قوم کی کيا عزت رہ گئی۔ کہ انہوں نے ہميں ن اگلوں نے

۔ ہم بهی تمہارے ؤ بهاڑ ميں جاؤدی۔ ہميں يہاں سے بولنا چاہيے تها کہ نہيں کهيل سکتے تو جا
بات يہ ہے کہ ہمارے کچه کرکٹرز پيسہ کمانے کے چکروں ! ته نہيں کهيليں گے۔ جناب سپيکرسا

ميں وہاں جاتے ہيں ، وہاں ڈانس پارٹيوں ميں جاتے ہيں ان کو عوام کا کوئی فکر نہيں ہے کہ 
پاکستان کی کوئی عزت ہے۔ آئی سی ايل ميں جا رہے ہيں اور پيسہ لے کر اپنے اکاونٹ ميں ڈال 

ہيں اس سے غريب کو کيا ملتا ہے۔ جناب غريب کا تو ايک ايک پيسہ پاکستان کے ڈيفنس پر ليتے 
خرچ ہو رہا ہے۔ اگر ہم ڈيفنس صحيح نہ کر سکے تو ميری گزارش ہے کہ اپوزيشن اور حکومت 

 سے ايک قرارداد آنی چاہيے کہ ہم کبهی بهی کرکٹ کی بهيک مانگنے نہيں جائيں گے۔ طرفکی 
Diplomacy ی ہے توکرن  diplomats کريں۔ کرکٹر کا کيا کام ہے کہ وہ جا کر diplomacy 

 کرے۔ بہت بہت شکريہ۔
 

  معزز احمد نور صاحب۔:محترمہ ڈپٹی سپيکر 
 

ميں تو اس پر بولنا نہيں چاہتا تها ليکن جو !  شکريہ محترمہ سپيکر:جناب احمد نور 
debates  ہوئی ہے اس پر ميں کچه چيزيںadd ميں محسن رضا کی تو ا ہوں۔ ايک کرنا چاہت

kind information  ميں اس پارليمنٹ کے لوگ اس دنيا ميں 1980کے ليے بتانا چاہتا ہوں کہ
نہيں تهے۔ جب آج ہميں موقع مال ہے تو ہم نے پيش کيا ہے۔ باقی بهيک کی بات کی ان کو اس 

 مانگ کر بات  ک ميں وقتطرح نہيں کہنا چاہيے تها کيونکہ اس نے خود اپوزيشن والوں سے بهي
 کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 
 Madam Deputy Speaker: Ahmed Noor sahib you should not make 
such comments about your honourable fellow members. We have to expunge 
this. 

 
 کہ ميڈم بات صرف مذمت کی نہيں ہے کہ ہم کہيں sorry! ميڈم سپيکر :جناب احمد نور 

ہم نہيں کرسکتے۔ انڈيا نے يہ  compromise پر ی ہيں ليکن خود چاہتے entertainment ہم
tour cancel  کيا۔ آج اگر يہ حکومت   فيصلہ کرنا چاہيےکہ جب تک انڈيا حکومت اس پر معافی

نہ کرے اس  compensate کو س اے ہانقصان ہومالی  ا جتنا ک نہ مانگے اور ہمارے کرکٹ بورڈ
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کيا جائے  approveر س سے اگؤک ہم انڈيا کے ساته کوئی ميچ نہيں کهيليں گے۔ يہ اس ہاوقت ت
 it will be a great thing. OK. Thank you madamاس ميں شامل کيا جائے تو 

 
  جناب عبداهللا زيدی۔:جناب ڈپٹی سپيکر 

 
کريہ۔ يہ ميں نے چهوٹی سی بات کرنی تهی ش!  شکريہ ميڈم سپيکر:جناب عبداهللا زيدی 

فاضل دوست اور کرتی ہے ۔ ميرے  representکو بهی  foreign policyپارليمان پاکستان کی 
   بهیز کہا تها، انہوں نے شايد دانستہ اور غير دانستہ طور پر استعمال کيا کہ تامل ٹائيگر ےنممبر 

terrorist  ميں شايد غلط سمجها۔يا ہيں  Tamil  Tigers terrorist ہ ايسا ہی ہے کہ ہم نہيں ہيں ي
کہيں کيونکہ وہ بهی گوريال گروپ کا ليڈر بنا تها جب اس نے ديکه ليا   terroristنيلسن منڈيال کو 

 terroristکام نہيں کرتے يہ ايسا ہی ہے جيسے ہم نے بنگاليوں کو   non-violent measuresکہ 
 کہا تها۔ شکريہ۔

 
ائيگرز کی بات ہو رہی ہے وہ سٹيٹ جو اس يہاں پر يہ جو تامل ٹ :ص اسلم رانااجناب وق 

 ۔نہ کريں offend   کو  stateوقت وہاں پر کام کر رہی ہے ہماری پاليسی ايسی ہونی چاہيے کہ ہم 
 تامل ٹائيگرز کو ہم يہاں پر سپورٹ نہيں کر سکتے۔

 
 Honorable Leader of the Opposition we تشريف رکهيں۔ :محترمہ ڈپٹی سپيکر 

still have time if you want to speak you can speak, you can speak about it. 
 

 ميڈم اگر آپ اجازت ديں تو۔  :جناب فرخ جدون
  جی جی۔:محترمہ ڈپٹی سپيکر 

 
پر بات کرنے کا موقع دے ديا جائے  تو  resolution ميڈم اگر پہلی :جناب فرخ جدون 

  بہت بہتر ہے۔ ميںميرے خيال 
 
 Madam Deputy Speaker: Jadoon Sahib, whatever we do is with the 
consensus of the House. 
 
 Syed Waqas Ali Kauser: Point of order. 
 
 Madam Deputy Speaker: Yes. 

 
ہوچکی ہے اور  debateاگر اس موشن کے اوپر  ):وزير اعظم(بابر احمد علی جناب 

کے اوپر ايوان کو  resolution ۔ اگر آپ پہلی ہمارے پاس بولنے کے ليے سپيکرز نہيں ہيں
suggestions  دينا چاہتے ہيں تو ميرے خيال ميں معزز ممبر کوchance ملنا چاہيے کہ وہ اپنے 

 خياالت کا اظہار کرے۔
 
 Madam Deputy Chairman: With the consensus of the House, I give 
you a time. 

ميری بہنوں ! بہت سپيکر وزيراعظم صاحب! م سپيکر بہت شکريہ ميڈ:جناب فرخ جدون 
نے بہت اچهی باتيں کيں۔ ميرے بهائيوں نے بهی بہت اچهی باتيں کيں۔ ميں انہيں ان سے صرف 
بنيادی سوال  پوچهنا چاہتا ہوں کہ کسی بهی معاشرے ميں جو تربيت کرتا ہے وہ کون شخص ہوتا 

 سکهائی ہے انہوں نےميری تربيت ايسی کی ہے۔ وہ ماں ہوتی ہے۔ ميری ماں نے مجهے يہ بات
ميں اگر سوارا يا ونی کی رسم چالئی جائے گی، ميری کسی بہن کے  familyہے کہ اگر ميری 

ں گا۔ آپ جو عورتيں ہيِں، آپ کا واؤليے، ميری کسی کزن کے ليے تو ميں اس کے ليے اپنا سر کٹ
ے بچوں کی تربيت کريں کہ کل کو جو اصل کام ہے وہ اپنے بچوں کی تربيت کرنا ہے۔ آپ ايس

جب وہ بڑا ہو، جب ان مسائل پر اپنے فيصلے کرے، بہت عجيب سا لفظ ہے ميں اسے بولنا نہيں 
گے اس کی طرف وہ نہ دهکيلے۔ بہت سے ايسے شعبے ہيں جن کی ں چاہ رہا سمجه گئے ہو

  وہن دهکيلتا ہےہمارے معاشرے ميں اجازت نہيں ہے ان شعبوں کی طرف انہيں نہ دهکيلے وہ کو
مرد دهکيلتا ہے۔ مرد کی تربيت نہيں ہوئی ہوتی۔ اس کی تربيت کون نہيں کر پاتِا، اس کی ماں نہيں 
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کر پاتی۔ آپ جب مائيں بنيں گی آپ اپنے بچوں کی تربيت اس طرح کريں کہ وہ معاشرے کو 
 اچهے فرد ديں۔ بہت شکريہ۔

 
 Madam Deputy Speaker: I would ask the honorable Youth Prime 
Minister to make a brief statement about the Motion we are talking about. 
 Miss Hira Batool Rizvi: Thank you madam Speaker. I would speak 
about this issue, since this is related to my Ministry and concerned Chairman 
is not here. So, I will just talk about a few things over here.  

يہ جو ہمارے ساته حادثہ ہوا ہے اس سے پاکستان کو پچيس ملين ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ 
Needless to say  آج پچيس ملين کا نقصان ہوا ہے آگے پتا نہيں کتنے ملين کا نقصان ہوتا ہے

کے حاالت کو ديکهيں۔ ہمارے اپنے کيونکہ سب سے پہلے تو ہميں يہ چاہيے کہ ہم اپنے ملک 
   ،حکمران جيسے اسفند يار ولی

I would want to quote here that they are running away from the country what 
image are they projecting to the whole world over here.  کيونکہ ہمارے ملک کے

اتے ہيں۔ اگر يہی لوگ ملک چهوڑ کر بهاگ جو حاالت ہيں وہ تو يہی لوگ پوری دنيا کو ديکه
 what sort of security can we guarantee for other people who come to ،رہے ہيں

play in the country. About Image building Mr. Waqar Nayyar  يہ۔نے بات کی تهی  
 image building  کے اندر آجاتا ہے کہwhere do we stand and where do our leaders 

stand when it comes to image building because the image of Pakistan, as we 
all know, it is pathetic around the world. تو اس کیimprovement   کے اوپر وقار نير

 I would want to thank Mr. Ahmedصاحب نے بہت اچهی بات کی ہے۔ اس کے بعد 
Javed who talked about a very important thing that was the penalties issue. 

That is really good  نےکيونکہ پاکستانobviously  جو losses sufferاس   کئے ہيں issue 
حرکت انڈين کرکٹ بورڈ نے کی ہے اس  immature  بهرے۔ يہ جو penalties  وہ کی وجہ سے

اس کے   just give the penalties. We demand it and it is our right andکی وجہ سے 
 he talked about the neutralبعد جناب حامد حسين کی ايک بات سے ميں بہت ہی ناخوش ہوں 

venue. Why are we so desperate to play with the country? Why do want a 
neutral venue?   آنا ہے تو ہمارے ملک ميں آ کر کهيلوwe provide you every other 

opportunity to play and this is really immature   کہ اگر ہم کسی دوسرے ملک ميں جا
اور اگر  ?Why we can not guarantee you all the security in our countryکر کهيليں۔ 

 کريں، ہم نہيں کرسکتے تو ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ ختم کرے۔ ہمارے ملک ميں کرکٹ ختم
why do you want to play in other country what is the use of our own cricket 

board then?   اس کے بعدI would like to thank Nishat Kazmi. He has given a 
really clear picture about all the situation and economic betterment   کی اے ڈی

 ايک ميں اور چيز بتانا چاہوں گی کہ خالی  .that was really goodطاہر صاحب نے بات کی 
ان کے ساته  there are other ten test playing cricket nationsانڈيا ہمارے ليے نہيں ہے 

we always have the opportunity to play with other nine excluding India.  اگر
اور ان   they can just go and take a hike any where  توانڈيا کو ہمارے ساته نہيں کهيلنا
 and we are far more better than them. Mr. Umair  کی کرکٹ ٹيم کو گهر پر بٹهائيں

Zafar Malik said and I quote that politics and cricket should not be merged. I 
salute him ان دونوں يعنی کرکٹ اور سياست کو  آپ کی بات بالکل صحيح ہے۔ اگر آپ نے

merge  کرنا ہے تو وہ ہميں بتا ديجيے تاکہ ہم اس سوچ کے ساته کرکٹ کهيليں۔ اگر ہم اس سوچ  
کے ساته کرکٹ کهيلنا چاہيں کہ اس ميں سياست ہو رہی کرکٹ نہيں ہو رہی ہے تو وہ بهی بتا ديں 

but cricket is cricket. So, we should play it as a game. اس ميں politics کا تو کوئی 
 it is کے ليے، diplomacy ties سوال ہی پيدا نہيں ہوتا اور يہ جو جناب اعجاز بٹ نے کيا ہے 

not his work. Other people are sitting there in the Parliament ،اور وہ اپنا کام کريں 
ں نے عجيب کام کيا ہے وہاں پر جا کے۔  انہو.he is just a cricket personحکمران کام کريں، 

I think it is a total wrong representation of Pakistan from his side. ان کو بالکل 
plead نہيں کرنا چاہيے تها کرکٹ کے ليے۔ I don’t know why he went there by the 
way. اس کے عالوہ Indian Cricket League پر   پر جو ہمارے کهالڑيوں banning  کی  

   کو بالکل  cricketers ہمارے This is really not acceptable becauseبات ہوئی ہے۔ 
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open right  ہونا چاہيے کيونکہ ان کا کام تو کرکٹ کهيلنا ہے۔ وہ کسی بهی ملک ميں جاکر 
 So, it is all for the betterment آ رہا ہے۔foreign exchangeکهيليں۔ ہمارے ملک ميں تو 

of the country. So, they are representing our country. So, it is all well and 
good. تو يہ ban بهی بالکل نہيں ہونا چاہيے   Indian Cricket league ميں۔  That is all 

and the Leader of the Opposition wants to add something he can. 
 

زيادہ اتفاق کرتا ہوں سے بہت بات کی ميں ضمير ! حترمہ سپيکرم :جناب اعصام رحمانی 
وہ ہر بات ميں غريب عوام کی بات کرتا ہے۔ ابهی اگر ہمارے پاس وقت تها تو بار بار ايک چيز 

کرتے جو  constructive debateہو رہی تهی اس کی بجائے اگر ہم لوگ  repetitionکی 
دی تهی اور ميں نے سيکرٹريٹ کو  calling attention notice  وزيراعظم صاحب نے آج صبح

کی ضرورت نہيں  repetition  بهجوائی بهی تهی تو شايد زيادہ اچها ہو جاتا۔ ميرے خيال ميں
 let us just wrap up everythingہوتی، ہميں بهی بولنے کے ليے صرف مواقع نہيں چاہيے 

and come to constructive debate يب عوام کے ليے کچه کر سکيں۔ تاکہ ہم لوگ اس غر
 شکريہ۔

 Mr. Zahid Ullah Wazir: Point of information. 
ٰ Madam Deputy Speaker: You can provide the information to the 
relevant standing committee. Thank you. Resume your seat. 
OK. You just have one minute to speak and Mr. Waqar Nayyar also has one 
minute to speak then. 
 Mr. Zahid Ullah Wazir: Thank you madam. The  point is that 
statement made against Asfandyar Wali was based on personal prejudice 
because it is the responsibility of the state to provide security to each and 
every citizen and if state is unable to provide security then every one is free to 
go wherever he wants to go for security. 
 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Waqar Nayyar 
sahib. 

 
کميٹی ايک تو ميں يہ پوچهنا چاہوں گا کہ يہ کس ! شکريہ جناب سپيکر  :جناب وقار نير

 کر ديا ہے ۔ missاگر ہوئی تهيں تو ميں نے شايد  announcement ہوا ہے اور يہ referکو 
 we can have anotherاگر   since we do have timeدوسرا ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ 

calling attention notice or another motion that would be nice if not then people 
should be allowed to speak if they want to raise points of information or 

queries.   ميں صرف ايکdimention add  کرنا چاہ رہا تها۔ اس ميں يہ تها کہ جب ہمارے
تو ضمير   with drugs or while they are called in parties پکڑے جاتے ہيں زکريکٹر

 presidentialمارے صدر صاحب جب امريکہ کی صاحب اعتراض تو ضرور کرتے ہيں مگر ہ
campaign   ہو رہی تهی تو اس زمانے ميں ان کا بهیobjectionable behaviour   رہا تها اس

 کريں۔  highlight  کے بارے ميں بهی کچه
 

  پوائنٹ آف آرڈر۔:جناب ضمير ملک
Madam Deputy Speaker: Please, Zamir sahib resume your seat. 

 
تها وہ اگر کچه  personal right ميڈم صرف ايک منٹ۔ ميڈم يہ ان کا :اب ضمير ملکجن
 بهی کريں۔ 

Miss  Hira  Batool Rizvi: I would just want to tell all of you that Mr. 
Asfandyar Wali is presently in the Government. So he is the one providing 
security to all of us. This has been referred to the committee of Culture, Sports 
and Youth Affairs. Thank you. 

Madam Deputy Speaker: Please resume your seats. Instead of 
personal criticism, I would appreciate if all of you go for a more constructive 
debate. Now, I read out the prorogation order. In exercise of the powers 
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conferred upon me I hereby prorogue the second session of Youth Parliament 
Pakistan after the conclusion of its sitting held on January 4, 2009.  

 
Sd/- 

( Kashmala Khan Durrani ) 
Deputy Speaker, 

Youth Parliament of Pakistan 
-------------- 

[The House was then prorogued sine die.] 
-------------- 


