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The Youth Parliament of Pakistan met in the 

Margala Hotel, Islamabad, at 09:00 A.M. morning with 

Madam Deputy Speaker (Kashmala Khan Durrani) in the 

Chair.   
 

Recitation of Holy Quran 

 اعوذ باهللا من الشيطن الرجيم

  ِبسِۡم ٱِهللا ٱلرَّحَۡمـِٰن ٱلرَِّحيِم

 

 َفَویٌۡل۟ ۔ َوَلا َیُحضُّ َعَلىٰ َطَعاِم ٱلِۡمسِۡكيِن۔ َفَذٲِلَك ٱلَِّذى َیُدعُّ ٱلَۡيِتيَم۔َأَرَءیَۡت ٱلَِّذى ُیَكذُِّب ِبٱلدِّیِن 

  ۔  َوَیمَۡنُعوَن ٱلَۡماُعوَن۔ ٱلَِّذیَن ُهمۡ ُیَرٓاُءوَن۔ ٱلَِّذیَن ُهمۡ َعن َصَلاِتِہمۡ َساُهوَن۔لِّلُۡمَصلِّيَن
 

 پس وہ وہی ہے جو يتيم کو ۔کيا آپ نے اس کو ديکها جو روِز جرا کو جهٹالتا ہے: ترجمہ
 ۔ پس ان نمازيوں کے ليے ہالکت ہے۔ اور مسکين کو کهانا کهالنے کی ترغيب نہيں ديتا۔دهکے ديتا ہے

   ۔ اور برتنے کی چيز تک روکتے ہيں۔ جو دکهالوا کرتے ہيں۔جو اپنی نماز سے غافل ہيں
   )سورة الماعون(        

 Madam Deputy Speaker: The first item on the agenda 

today is a Calling Attention Notice by honourable 

Chaudhry Usman Ahmad and honourable Mohammad Essam 

Rehmani. 

 Chaudhry Usman Ahmad: Thank you respected Speaker. 

We invites the attention of the honourable Youth 

Parliament Prime Minister to the recent disclosure by 

Senator Dianne Feinstein, Chairwoman of the US Senate 

Intelligence Committee who publicly commented that 

unmanned CIA Predator aircraft operating in Pakistan 

are flown from airbases located within Pakistan. 

 Basically this incident happened on 13th February, 

2009 when the US Senate Intelligence Committee 

Chairwoman Senator Dianne Feinstein in the hearing 

disclosed that the unmanned CIA Predator aircraft which 
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is also called drone flights aircrafts they have been 

operated in the airbases located within Pakistan. 

رنيشنل فورم پر ٹآج تک پاکستانی حکومت اس چيز کو ان

condemnاور ہےی ہکرتی ر recently ت ہ بےر نٹ پرائم منسےمارہ

strongly condemn ر نيشنل فورم پر  اور ٹ انہے کيا

diplomatic moves ہ یہ ک ںیہچالئی unmanned drone attacks  جو

روکا as soon as possible ان کو ںیہ ہےو رہ ںپاکستان می

ليکن  ہے hit اوپر ايک ے کsovereigntyماری ہ ہ اور یےجائ

 there is ہک ہےو چکی ہ بات واضح ہ یےسrecent disclosureاس 

a secret agreement between the government of Pakistan 

and the government of United States.اپنی ےم اس فورم سہ 

کو agreement اس ہک ںیہ ے کرتہ مطالبہ یےحکومت س

completely, in totalityے اليا جائے سامنےايوان ک ،

 آيا ہ کے جائاور بتاياے اليا جائے سامنےپاکستانی قوم ک

 ےی ايسه بںمی future ہجو ک ںیہagreements ےاور کنت ےايس

slip of tongues  يا کسیstrategic commentsے سہ کی وج 

 ے نں حلقوےت سہ کو بcomment اس ۔ ے گں آئیے سامنےمارہ

different ے سےطريق receive ، کياwithin United States 

evenر کی ٹ اس سينیdisclosure کوcriticiseا ہی کيا جا رهب

 slip ہ آيا ی۔ ہےا ہی کيا جا رهبslip of tongue ے اور اسہے

of tongueکوئی پاکستانی قوم کو ہ يا یہے message نچانا ہپ

 ے نہ حمرتمںمیspeech اپنی ہ کيونکهے تہے رہچا

straightawayہکاہ کےايس as I understand there should not 

be any sovereignty problem in these drone attacks 

because these aircrafts have been operated or being 

operated from airbases located within Pakistan. 

International mediaہ کہےا ہ رہہی که بےاس کو اس طرح س 

loose lips sink ships that means اس commentکوئی  اندرےک 

unintentional disclosure پاکستان کی ےجس ن ہےضرور آيا 

م ہ ۔ ہےی ہ روہ affectی هب political position کی ٹگورمنن
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 ہکی اس طرف توجhonourable Prime Minister ہ کے گںیہچا

 آيا ہ کےس  جسےجائکرائی strategy define کوئی  اورںدالئی

comment کو condemnر اس ه يا پےکيا جائcommentکوئی ںمی 

 تہ ب۔ ے اليا جائے سامنے کوقوم کagreementتو اس  ہے حقيقت

 ہ۔شکری

 ۔ جی احسان رمحانی صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 Mr. Mohammad Essam Rehmani: Thank you honourable 

Speaker. I think much has been said by Usman and other 

speaker Raheel Niazi who told exactly from where these 

aircrafts have been flying in. It will extend the 

dynamics of the problem. However, 

 رسول صلی ےمارہ ہ کںوہتا ہ پر ضرور کرنا چاںاہ ايک بات یںمی

 اور طواف هے تہے کا طواف کر رے وسلم کعبہ وآلہ علیہالل

 ہ کںیہ ےتہاور ک کيا ہ کی طرف اشارہ کعبے نںوہ انےوئہ ےکرت

اری عظمت کو ه تو متhow sacred the Kaaba is ہ جانتا کںمی

 جو مسلمان ہے خون عظيم ہ وہ زيادںیہ کے مگر اس سںوہجانتا 

 that point whichم لوگ ہ اور اگر ہےايا جاتا ہکا ناحق ب

has been made by Senator Dianne is valid that we are 

being party to that. We are being party not just to 

innocent killings but people are not just being 

murdered ں۔یہيد ہ شہی It carries the significant 

importance for us.ے لیےاس ک I think the government 

should do more than just condemning the attacks. There 

is much that can be done and should be done. The entire 

House condemned the drone attacks last time in the 

session, previously as well and I think this is all 

what we do. They should know to it. Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Honourable Sufian Ahmed 

Bajar. 
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 Mr. Sufian Ahmad Bajar: Thank you Madam Speaker. 

 himself had جنرل مشرف ہ گا کںکروstart ے سںاہ یںمی

admitted in his Book as well as in various interviews 

that various contracts with the US military were signed 

when the war on terror is going on.ںاس می bases provide 

تو  for Afghanistan and for other countriesاهی تهکرنا ب

 US ے سہ لوگ بغير کسی وجںوه الکں جس میcountryايک ايسی 

invasionں آپ اس ملک می۔ںیہ ے گئے مارےس attackے کےکرن 

ی ه بے لیے آپ کہی وه کبہی نه تو کبے گںدیbases اپنی ےلی

ا اور ه تےیہ سوچنا چاےلہ پںمیہ ہ ی۔ںیہو سکتی ہاستعمال 

 they ہے ٹ گورمننہ جوموجودہ گا کںوہنا چاہ کہ یںدوسری بات می

should disclose somethingہک airbasesںیہ دی گئی ے ان کو د 

 ہہر کٹيفنس منسڈ آپ کو ںی میہ اور حال ںیہ دی گئی ںیہيا ن

 آپ کو ں اور میںیه پر ضرور دی گئی تںاہ یbases ہ کهے تہےر

 supply for NATO goes through جتنی ہ گا کںوہبتانا چا

Peshawar ہ اکثر وہ کے گںوہ ےتہ رےاور آپ سنت containers 

ری  ٹ، ملںیہ جاتی ے سںاہیsuppliesتو  ںیہ ے جل جاتہوغير

 obviously it is a fact  تو ںیہ پر دی گئی ںاہبيسز ی

military basesتو ںیہ پاس ے ان ک Defence Minster ےتہ ک 

 ہ وںیہ drone attacks ليکن جو ںیہری بيسز تو ٹ ملہک ںیہ

drone planesےر سہ باہو ے کرتںیہ فالئی نےری بيسز سٹ ان مل 

 اگر ان  ںیہ ے مرضی آتے سںاہ جہ وہ کںوہتا ہ کہ یں می۔ںیہ ےآت

 obviously the planes wouldتو  ںیہ ے سںاہ پاس بيسز یےک

land here as well, why have we given them the bases and 

secondly I would really like to emphasize like the 

Iranian President in Iran as a country they are not 

much strong than us, their economy, their structures, 

their army are not much stronger than ours.ہے ہ یںتو کيو 

 ان ہ وہے مارا جو صدر ہ اور  ںیہ ےرتڈ ے اتنے سہم امريکہ ہک

 ہےی ہ ايک ہ اس کی وجہے۔ ںیہ کو تيار نےی بات کرنهخالف کب ےک
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اور جو Iran is now revolutionary very changed ہکيونک

 ہ وںیہPresident ےمارہ اور جو ہےdemocratic systemمارا ہ

 يا تو جيل ہر بار وہusuallyاور  ہے کرتا ٹ کو سپورہامريک

 کی مدد ہ امريکہجب ی ۔ںیہ ےوتہر ہ باے يا ملک سںیہ ےوتہ ںمی

 NRO was signed due to ۔و گاہی ہر یهتو پ ے گں آئیےس

America. American pushed Musharraf to sign that. اب 

 ں مانیہ يا نں لوگ مانیهشايد کچ the fact isر زرداری ٹمس

is one of the richest man in this country.جو باقی ےآپ ن 

richest manںیه ديک they all have a profession of 

business or something else and he is only man who has 

the profession of politics and he is the richest man. 

 is also a some sort of؟ نواز شريف ہے ے کيسہ وہے۔ ے کيسہو

businessman.ے آپ اپنہک ںوہتا ہنا چاہ کہ یںمی democratic 

process اور جو ںتر کریہکو ب local people ںیہ young 

leadership ہ تو یے گں آئیںیہ نہ جب تک وہے basesے ان ک 

 ہ اور موجودand attacks would continue  گیںیہی رہپاس 

 protest پر attacks کسی طرح ہم کسی نہ  ہ کہےتی ہ کٹگورمنن

 we have to respond ہ کہےی ہ رہہری کٹ ملہ جبکںیہ ہےکر ر

firmlyہ کںیہ ےتہ اگر آپ چا attacks و تو ہ ه يا کچں رکیI 

would add on to that ںم اپيل کریہ ہ کےیہ چاںمیہ ہک to the 

governmentہک these bases should be taken back from them 

which apparently I think is not possible for this 

government. I thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Yes, honourable Raheel Sher 

Khan Niazi. 

 Mr. Raheel Sher Khan Niazi: Drone attacks on 

Pakistan by USA referred to a series of ongoing attacks 

on targets in Pakistan by USA. These controversial 

attacks are a part of a war on terrorism and seek to 

defeat the Talaban and Al-Qaida militants. Madam, most 
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of these attacks were targeted in FATA in North West 

Pakistan. These strikes are thought to be carried on by 

unmanned aerial vehicles known as UAVs operative 

remotely by CIA. Generally UAVs are MQ-1 Predators and 

more recently MQ-9 Reaper firing AJM 114 Hellfire 

missile. CIA generally does not comment on these 

attacks as for its policy. Top Air officials consider 

these strikes very successful; believe that the senior 

Al-Qaida leadership has been designated by air strikes 

as told in report provided to Pakistan recently. 

Pakistan has repeatedly protested these attacks 

claiming that they are infringement of its sovereignty 

and civilian deaths have also resulted including women 

and children which have further angered Pakistani 

people. It was made clear to General David Patrios that 

these strikes are not helpful. However, on October 4, 

2008 now Washington Post reported that there was a 

secret deal between USA and Pakistan allowing these 

drone attacks. The Pakistani governments strongly 

condemned this statement leading to denial about any 

such lead. Now recently US Senator Dianne Feinstein 

talking about the drones recently said as I understand 

it these are flown out of a Pakistani base. The 

statement was again strongly condemned and rejected by 

our Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi and he said 

that it is not true. Now coming to the recent news the 

London Time stated of yesterday that in February 18, 

2009 that the US CIA was using Shamsi Airfield 190 

miles South West of Quetta and 13 miles from the Afghan 

border as a space for drone operations. Safar Khan a 

journalist based in the area near Shamsi told the Times 

we can see the planes flying from the base that area 
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around base is high security zone and no one is allowed 

there. If you would remember our Foreign Minister 

recently issued a statement on February 15, 2009 denied 

that Pakistani bases were not being used for drone 

attacks. 

 پر ںاہ یہا که تںیہ مقصد نہ کا یے سب تاريخ بتانہجناب ميرا ی

 ناجل ے ان کںیہ  ںیٹه بںنیہائی اور به بےير مںجو ايوان می

 ہ یے جب سے گںیه ديکےم شروع سہ اگر ے کيا جائہ اضافںمی

drones attacks start م صرف ہ تو ےوئہcondemnںیہ ہےی کر رہ 

 ے کUSيا ، ڈ کا میUS ہے۔ رے لںیہ خالف کوئی ايکشن نے اس ک،

Senators ماری ہ عجيب عجيب بياناتsovereignty جا ےدی پر 

 ہےو رہ attacks ے پر ان کdecisions makingماری ہ ں۔یہ ہےر

 ہ تک کںاہ یںیہ ہے جا رے کیcondemnم صرف ان کو ہليکن  ںیہ

 ںا  اس میه کا سيشن تlast YPمارا جو ہ تو ں ياد کریم ہاگر 

 مل کر ےم سب نہ پر بات کی اور  drone attacks ےم نہی هب

 ميرا خيال ں۔یہ ےکرتcondemnس کو م اہ ہا کها تہ کےت زور سہب

 we should move a step ہ کہے اب ضرورت اس بات کی ہ کہے

furtherے ايسه کچںمیہا اور ہ کےر نڈی لیٹماری پارہ ہ کے جيس 

steps ے ايسهم کچہ ے جس سہ کںيیہ چاے لين messages convey 

 we cannot take this anymore. Thankو گيا ہت ہ بہ کںکر سکی

you. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Ansar 

Hussain. 

  ہ گا کںوہ بات کہ یں تو میےلہ پےسب س: جناب انثار حسين 

 Calling  ان کا تعلق ںیہ دی statements جو ے نںوہان

Attention Noticeجو ہے ےس baseless  اس کی کوئی ضروت ہے۔ 

 ے کر آئے اس کو لں کيوہ وہی کہ آ رںیہ نه مسجهے اور مجہے ںیہن

 ہےا ہ کےاگون نٹ پينہا کها تہ رڑه پں میDawn ںی میه اب۔ ںیہ

 ہ ميرا مطلب ی۔ہے ہ کيا مسئلہ ک ںیہ ہے ره ديکںم خود اس میہ ہک
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 ں۔یہ ہے کر رsearchی اس پر ه خود بہ، وں دیے ان کو چلنہ کہے

ر چيز ہ، ں کرنا شروع کر دیcriticizeی اس کو ہ ےلہم پہاگر 

م ہ ں میcase ے کہ اور امريکوتاہ ںیہ ن criticismکا حل 

 پر ںاہ تو یہےوتی ہ کوئی بات ہ کںیہ ےتهسپيشلی ديک

criticism  ہ اس پر کوئی حبث نں خيال میے مير۔و جاتی ہ شروع 

 ے۔کی جائ

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Zahid 

Ullah Wazir. 

 Mr. Zahid Ullah Wazir: Thank you Madam Speaker.  I 

don’t like to say that we cannot give chance to 

Pentagon to search or research as towards they are 

doing, they are doing and it is open secret to 

everyone. I would like to reinforce the argument of 

Raheel Niazi that that they are using the Shamsi 

Airbase.  It was built by Arab Shaikhs for Falconry 

expedition and they are conducting Falconry expeditions 

and this Shamsi Airbase is now being used by the 

Predators which are operated by CIA.  He was also 

quoting London Times that there was unexplained 

delivery of 730 thousand tons of F34 Air fuel to the 

crafts and  thereby company was contacted to deliver 

these 730 thousand  tons of F34 that was 13.2 million 

dollars. So, everyone knows and no one has outright 

rejected this Shamsi Airbases not being used by this 

purpose. The US Embassy just commented that ‘yes’ it is 

not the final destination, the Shamsi bases not final 

destination without deliberation and also Major General 

Abbas said that it is the Shamsi Airbase that is being 

used for logistics. So, it is now clear that Shamsi 

Airbase is being used for this Predator strikes and it 
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has damaged the sovereignty of Pakistan and it has also 

made colossal loss of precious human lives. Children 

were killed and elder people were killed and I know one 

of my friend’s fathers he was also killed in the 

Predator strike. So, it is condemnable and we condemn 

strike. We demand the Government to do something and if 

it is unable to do something, Government should provide 

us chance to do something. 

 Madam Deputy Speaker:   Thank you. I will request 

the honourable Youth Prime Minister to make his 

statement. 

 Mr. Ahmed Ali Babar: Thank you Madam Speaker. 

 ںوہکرتا shareی ه اوپر بےکattacks ان ں تو میےلہ پےسب س

 ےآپ پاليسی ک اگر ہ کہےوتی ہ کی ايک روائت ٹ پارليمنہکيونک

 ہے جاتا strong messageر ايک ه تو پںیہ ےکرتcriticismاوپر 

م سپيکر ڈ پر میںاہ یں۔یہ ہے کر رstrongly condemnت ہ آپ بہک

 agree بالکل ے اس سں میہ کںوہتا ہ ايک بات واضح کرنا چاںمی

ری ہ شے متام اس کے والےنہ رں پاکستان میےمارہ ہ کںوہکرتا 

 ےی فرقه، کسی بںوہندو ہ، ںوہ، عيسائی ںوہمان  مسلہ وہے چاںیہ

 ہ وہے اور چاہے  importantت ہ ان کا خون بںوہ ےته تعلق رکےس

  خون کیےم ان کہ اگر ںوہ ےور سہ الہ وہے ، چاںوہ ےا سٹفا

 کا کوئی حق ے پر حکومت کرنںاہ یںمیہ تو ے کر سکتںیہحفاظت ن

 کر ںیہ ن defend کو sovereignty، اگر پاکستان کی ہے ںیہن

م ڈ میہے۔لی الئن ہ کی پpriority policyماری ہ ہی تو ےسکت

 جو ہ ک ںوہتا ہی بتانا چاه پر ايک اور بات بںاہ یںسپيکر می

cost of warہے war on terrorismںمی۔ہ ہےو چکی ہ ہت زيادہ بہی  

 social يا  military aid يا economic aid ے  پيسےجنتہےچا

aidم ہ جو ہےت کم ہ بے اس سہ وہےتی  ملں ضمن میےکhuman 

livesے، يعنی پاکستان کںیہ ہےا رٹه نقصان اںکی صورت می 
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citizensاور ںیہ ہے جا رے مار  militancy  کا جو rise و ہ

 اور ہےا ہو رہ ے سہ کی وجdrone attacksی ہی انه بہ وہےا ہر

ر م سپيکڈ می۔ ہےی ہ رڑه خالف بے ان کretaliation کی ںلوگو

 ے گں کرائی proper enquiryم اس کی ہ ہ کہے ہتيسری بات ی

 ں کی بات کروinternational laws and ethics ںليکن اگر می

 اوپر  ے کٹ کی رپورSenatorی ه اندر  کسی بےتو اس ک

 اوپر ے ليول کٹ گورمننہ، جب تک وہے ديتی ںیہ جواب نٹگورمنن

 ليول پر اس ے کٹرمننی گوهم بہ تو ے گں لگائیںیہ الزام نہ یہو

 اور ںیہتی ہس آتی رٹرز کی رپورٹ سينی۔ے گں دیںیہکو جواب ن

 ے گںیہ کںیہ نہی یهی بهم کبہو گی ہ ںیہ نproper enquiryجب تک 

م اس کی ہ ۔ہےی کرتا ہ ے پاکستان سdrone attacks ہ امريکہک

proper enquiry کا ٹماری گورمننہ بعد جو ے اس ک ں دیےونہ 

stance ہ گا تاکے مل کر واضح کيا جائے اپوزيشن سہ  وہے 

م اس ہ ۔ے کر سکہ نrefuteو جس کو کوئی ہ strong stanceايک 

 ںیہ ےتٹه اے پاکستان سہ  ، یے گں کرائیproper enquiryکی 

 at the ہ کہے بات واضح ہ تو ی ںیہ ےتٹه اےيا افغانستان س

endےوتہيد ہش ں میں ان محلویہری ہ شے اپنے پاکستان کےمارہ 

 اس ے آگے مذمت کہ بلکںیہ ے صرف ان کی مذمت کرتےم نہ ۔ںیہ

 ںريوہ شے پاکستان کےمارہ ہ تاکے گں کرائیproper enquiryکی 

 ے محلہ یہے چاںوہ ہ ضائع نں میں ان محلوںکی قيمتی جانی

 ہ۔ت شکریہ بں۔یہ ےوتہ ے يا پاکستان سںیہ ےوتہ ےافغانستان س

 Madam Deputy Speaker: Thank you. The second Item 

on the Agenda today is a resolution by honourble Syed 

Mohsin Raza , Mr. Asad Asghar Janjua , Afsana Afsar and 

Mr. Zameer Ahmad Malik, anyone you can explain. 

 ۔۔۔ بعد ےآج کافی انتظار ک : سيدحمسن رضا 

 Madam Deputy Speaker: If you could kindly read the 

resolution. 
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 Syed Mohsin Raza: I will do that. I am coming to 

that. 

، اس  کا موقع مالے بعد بات کرنے  انتظار کے کںآج کافی دنو

 Although the ۔ںوہت ممنون ہ وزير اعظم کا بے اپنں میے لیےک

resolution that we had presented before is slightly 

different or which we wanted to present was slightly 

different  ہ اطالع دی گئی کهےرات کو مجمگر this has been 

finalized تو ی بات کر لی جاتی هاگر اس موضوع پر بit 

would have been surely usefulت مثبت پيش ہی به اور اس پر ب

ور عظم صاحب ا وزير اےمارہ ں میے اس بار۔یهو سکتی تہرفت 

 ے۔یہسوچنا چا یه کو بٹيریٹسيکر

Madam Speaker, “this House advocates a proactive 

foreign policy to counteract the Indian water reservoir 

projects that it intends to construct which are a 

violation of Indus Water Treaty and would violate 

international principles.” 

 This is the text of the resolution which we wish 

to bring forth and I just to give you a little 

background and the importance of this subject, as you 

know that nothing between Pakistan and India comes 

straightforward but it usually gets complicated. This 

all began with the partitioning in 1947 which cut 

across the natural water canals through the Punjab and 

it resulted in giving India the control of the key 

tributaries to the waters that come into Pakistani 

rivers. Right after partition or soon after partition 

on April 1, 1948, India cut of the supply from Dialpur 

canal to Pakistani rivers which resulted in 

considerable loss of crops here in Pakistan. This 

situation persisted through the 40s and 50s with some 
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kind of international mediation helping Pakistan and 

during this period Pakistan also had to purchase water 

from India to supplement its agricultural requirements. 

In 1960 the World Bank brokered treaty between Pakistan 

which is known as the Indus Water Treaty or the Indus 

Basin Treaty, through which India was given control of 

three eastern rivers, the Bias, Ravi and Sutluj and 

Pakistan was given control of three western rivers 

which are Jehlum, Chinab and Indus river. This treaty 

however, also gives the India the right to construct 

incidental storage which would not exceed 10 thousand 

acres feet of water at any time. This Indus Water 

Treaty survived between Pakistan and India and water 

continued to flow uninterruptedly throughout the 1965 

and 1971 war. If now this treaty breaks down, it would 

be a tragedy of immense proportion and it would have 

very long term affects on Pakistan. As you know due to 

global warming the Himalayan glaciers are melting which 

would in course of time created the situation which 

would increase the flow of water in these rivers after 

which it would be drastically reduced. This would 

result in a few decades of flooding and then God 

forbids several decades of water shortages, so Pakistan 

must act right now and proactively and the reason to 

bring up this resolution is because India proposed this 

Dam in the early 90s and began construction of this Dam 

in 1995. It was only after 4 years when this Dam was 

half constructed, it was almost true that Pakistan 

realized that its rights are being impinged upon and it 

must take action to neutralize these Indian designs and 

in 1999 Pakistan formally protested with India that 

this is the violation of the Indus Water Treaty. 
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Further on, this situation persisted for quite sometime 

and there were rounds of composite dialogue between the 

two countries which did not result in any fruitful 

outcome. In 2003 the Government of Pakistan expressed 

its desire that it would take this matter to the World 

Bank for mediation which was very much in line with the 

clause 9 of the Indus Basin Treaty which called for 

that if the Water Commissioners of the two countries 

could not resolve the matter amicably and between 

themselves they could refer it to a neutral expert of 

the World Bank for mediation. In 2005 the World Bank 

appointed a Swiss Civil Engineer to mediate between 

Pakistan and India and to find a solution to this 

problem and the Swiss Engineer Mr. Ramin Latafie gave 

his report in 2007 February 12, 2007 in which he upheld 

some of the points of Pakistan in which he called for 

reduction in pondage which is another word for capacity 

by 13.5 percent and a reduction in height of this 

project by 1.5 meters and in some other points of 

Pakistan were upheld but the overall Dam structure 

remained intact. This will have considerable impact and 

just yesterday the Leader of Pakistan Muslim League (Q) 

that the contentious issue of water shortage between 

India and Pakistan is much bigger than the problem of 

terrorism and this will have much far reaching impacts 

on the destinies of these two countries and the 

projection of World Bank said that by the year 2025 

Pakistan would have to import 25 million tons of wheat 

which is a colossal amount which we cannot support 

economically or even politically it would have 

considerable impact on Pakistan’s foreign policy. We 

advocate from the platform of the Blue Party that these 
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issues since they are quite a few in the pipeline which 

India is planning to construct on the Chinab River 

would have considerable impact on water flows in 

Pakistan and if you don’t have enough to eat and enough 

to drink or other problems will become secondary and 

these should be taken up on a priority basis and with 

that I would give the floor to my other learned 

members. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you, honourable Raja 

Umair Farrukh. 

 Mr. Umair Farrukh Raja: Thank you Madam Speaker. 

 ہدہ تاس معاه سندہ بيان کيا ک ے جيسےمعزز حمسن رضا صاحب ن

 پاکستان کو چناب،  حتت ےا  اس کهوا تہ ںائی میہ کی د١٩۶٠جو 

ا اور ه پانی پر اختيار ديا گيا تے که سندےمل اور دريائہج

 was entitle to have حتت  پاکستان ےی کٹریٹر ٹس واڈاس ان

2 lacs hectors water  اب situation ہ کہے ايسی هکچ India 

is constructingيم ڈستی ، صالح ہل ڈيم ، ڈ ڑاہبگل and other 

than these major Dams India is also planning to 

construct around 20 more Dams on Indus water. ليکن  جب

 ےله پچےن ہ علی شاسيد مجاعتIndo Water Commissioner ےمارہ

 آخر ےاور اس بريفنگ ک صدر زرداری کو ايک بريفنگ دی ںدنو

 ے نںوہی اس کو انهدی تpress release جو ےصدر زرداری ن ںمی

ر ٹ صاحب کو ايک لیهن سنگہت جلد من موہ بں میہا کها تہ کہی

ان کو  ںیہ مسائل ے جو سارہ اندر یے اور اس کںوہ واال ےنهلک

 ں نيويارک میہ ماےله پچے صدر نہ عالوے اس ک۔ گا ںاجاگر کرو

اور ا هايا تٹه اے سامنےن صاحب کہ کو من موے اس مسئلیهب

 ان ے کںيا اور پاکستان دونوڈوائزر ز انڈی ایٹماری سکيورہ

 اور هے تےوئہی ه پر مذاکرات بےی اس معامله بں بيچ میےک

 ہک ہےليکن افسوس اس بات کا ا هی کيا گيا تهغور ب
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situationخاص طور ہے، چناب کا جو پانی ہےی اسی طرح هی بهاب 

ی ه جب گندم کی بوائی کاوقت بںچناب می۔ ہےا ہو رہ متاثر ہپر و

 تک ہائی درجہ انتہ وہےائو اور مقدار ہ پانی کا جو بہےقريب 

 ے ديکيا جائں اور اگر اس کو تاريخی تناظر میہےو چکا ہکم 

کی 1st April, 1948 گا ںوہ ايک مثال دينا چاں پر میںاہتو ی

 بغير کسی پيشگی  ےلہ پے سے کرنہ کشمير پر قبضےارت نهجب ب

ا ه کا پانی بند کر ديا تںروہ والی متام نےاطالغ پاکستان آن

ماری ہی  اور ه قريب تے کےونہماری جو زمين تی بنجر ہاور 

 percent 80ماری ہ ۔ ہے اوپر منحصر ےزراعت کمعيشت 

populationہے پر اپنا گزر بسر کرتی ںشت عالقو زير کاہ و  

 سب اقدامات ےيا کڈ جو انہ یہ کہے لگتا ے ايسه کچںمیہاور 

ماری ہ ہتاکہےا ہ حتت کيا جا رےی سازش که ايک سوچی مسجہ یںیہ

ی ہ ےلہماری معيشت جو پہ ۔ ےزراعت کی صنعت کو ختم کيا جائ

 ماری جوہاور  ےاس کو ختم کر ديا جائ ہےول ڈ ںانواڈکافی 

 ں خمالفوےاپنيک کر ٹ ےنهٹم گہ اور ےو جائہ بنجر ہ وہےزمين 

 ےيگ مانگنه پانی کی بے سڑےوه تںمیہ ہ کں جائیے پاس چلےک

 اان ںیہ ے جو چونچلےارت که بہ عالوے اس ک۔ے جائڑکی ضرورت پ

ی پانی ه کبہ گا کںوہ دالنا  چاہی اس ايوان کی توجهکی طرف ب

 تو ےوجائہ ہؤ اور ليول زياداہ اور جب پانی کا بہےروک ليتا 

ماری فصل کو ہ جو ے سےول دينه پانی کےبغير کسی اطالع ک

ی قابل ه بہ وہےوتا ہ ، ناقابل تالفی جو نقصان ہےوتا ہنقصان 

ی ه کا رول بٹگورمنن پاکستانی   پرںاہ اور یہےمذمت 

suspicious ڑاہ جب بلگہک گا ڑےنا په پوچے ان سہو سکتا کہ 

 ےم نہی تو اس وقت هی تہو رہی ،پالننگ هی تہ روہيم کی تعمير ڈ

 ےم نہانپا ، ه بںیہ نں دور رس اثرات کو کيوےان اقدامات ک

 اب پانی تقريبًا سر ہاور جب ک کيا ںیہ نںاس وقت احتجاج کيو

 ںمیہ ہ عالوے اور اس کںیہ ہےم تب شور کر رہ ہے واال ےنچنہکو پ

 ايسا in future ہ تاکے گںیڑ پےی کرنهبconcrete steps هکچ

 پانی ہ وہے والی ےونہ اندر اگلی جنگ ے کے جو اس خطہو کہ ہن

 ںیڑ پےانٹه اقدامات اے ايسه کچںمیہو اور ہ پر issue ےک
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، عاملی ے بچا جا سکے حاالت سے متام اس طرح کہ آئندہتاکےگ

 ڈ، ورلں پاس جائیے کں عاملی ادارو۔ ں کری involve کو ںادارو

يا ڈ  اور انں کرائی arbitration ےان س ں۔ پاس جائیےبنک ک

 سائن ے پر اس نےدہجس معا ہ کےکو اس بات کا پابند کيا جائ

 ہ۔ شکریہے۔ رں اس کی حدود میہ وںیہ ےکی

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Honourable Member: Point of order. 

 ںیہخيال ن پارليمانی روايات کا ہ وہےی ٹم  جو بليو پارڈمی

 ے۔وئہ ٹهے بیںیہ پر نٹ اپنی سیYP ايک ےی ، ان کہ رهرک

ی ه لوگ بےمارہ ے۔ اس کا  خيال کيا جائےربانی کر کہم

exerciseٹهے پر بیںوٹ ليکن اپنی اپنی سیںیہ ےوئہ ے گئں می 

 ہ۔ شکریں۔یہ ےوئہ

 Madam Deputy Speaker: Irfan Sahib, please take 

your seat because according to the rules of the 

Parliament if you are not sitting on your seats, you 

cannot speak. Now Asad Asghar Janjua. 

ی ملک هپانی کسی ب! م سپيکر ڈمی: ہجناب اسد اصغر جنجوع 

 ںم دنيا میہ اگر ۔ ہےتا  هی کی حيثيت رکہڈ کی ڑه ریے لیےک

 کر ڑ جنگ لے سںکردو فرات پر ے دريائے  تو ترکی نںیهديک

 ۔ا هت ضروری تہ بے لیے ان کی معيشت کہ وہ بنايا  کيونکيمڈ

يم بنايا ڈ ے حساب سے کstrategy ايک ںر ملک میہاسی طرح 

 ےی ملک دوسره حتت کوئی بےرنيشنل رولز کٹ اور انہےجاتا 

 ں میے بارے کےدہ طاس معاه سند۔ روک سکتاںیہملک کا پانی ن

 اس بات پر خوش ں  اور میںگيئ دی ے د clarificationsکافی 

يمز ڈ ہيا کو یڈ انہ کہے سارا ايوان اس بات پر متفق ہ کںوہ

 کا  کيا ٹماری گورمننہ ںليکن اب اس می ںيیہ چاے بنانںیہن

 کاال باغ ہ ک تو کر لياconsensus ہ یے نںم لوگوہ  ؟ ہےرول 

 ہ، یےیہ بنانا چاںیہ نہ اور یہےيکل ايشو بن چکا ٹپولیيم ڈ
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 ےم لوگ اتنہ ليکن کيا ہےوا ہ حل ہ ايک مسئلہےی بات هاچت ہب

  developاس طرح م لوگ اپنی فارن پاليسی کو ہ ہ کںیہ ٹهےاک

يم ڈ ہ یےم نہ ہ کںو جائیہ هڑے کے سامنےيا کڈم انہ ہ کںکری

 ے اس ک۔ ہےيم اب بن چکا ڈ ڑاہ بگلہ دينا کيونکے بنانںیہن

 جو ہ عالوےن اس ک ليکے سکتہہ کںیہ نهم کچہ اب ں میےبار

 طاس ه سند۔ ہے ٹ کشنگنگا پراجيکہ وہے واال ے آنٹپراجيک

 ہ وٹ تو کشنگنگا جو پراجيکںیهم ديکہاگر  ے رو سے کےدہمعا

 ے ، اسی کہےا ہمل پر بن رہ جے نيلم اور دريائےدريائ

counterٹمل پراجيکہ نيلم ، جہ وہے ٹکو جب پاکستان کا پراجيک 

 جو ہ بتايا گيا کہ یںکی ايک شق می ےدہ طاس معاه اور سندہے

country اس دريا ہ گا وےيم بنا لڈ نيلم پر ے دريائےلہی پهب 

 نيلم کا سارا پانی ے گا اور دريائےرول کرٹکا پانی کن

 کرتا flow ں پاکستان میے آگہ اوروہے آتا ںمل میہ جےدريائ

 تک کا %50 پر ٹ کشن گنگا پراجيکےيا نڈائم انٹاور اس ہے

   اور جب ںیہس ٹر نيشنل روپورٹ انہ ، یہےل کر ليا کام مکم

ی تک اس هاب ے سہيکل ايشوز کی وجٹی پولیہ وے پاکستان اپنہک

 چناب کا ے آج دريائے تو کل کو جيسہےا ٹه کام روک کر بںمی

گاتو ےی پانی اس طرح رکهمل کا بہ جے کل کو دريائہےپانی رکا 

 ہ کہےستان کو بچانا  پاکہ کےیہ سوچ لينا چاہی یه کو بٹورمننگ

 ے بعد دريائے اس ک۔ہے ہ ملکی سامليت کا مسئلہ یہ کيونکںیہن

 ہ ، پاکستان بلکہے live line جو پاکستان کی هسند

subcontinentں اوپر کشمير میے اس ک ہےا دريا ڑ بےکا سب س 

 ۔۔ اب وولر بيراج ۔ ہےا ہ رہندوستان وولربيراج بنانا چاہ

ا ڑ کا رخ موه سندے دريائہ کہے ہ یٹا پراجيکڑيا کا بڈان

 ے جب ايک دريا سں۔ نکالی جائیںریہ دو سو نے اور اس سےجائ

 ں پاکستان میے سںاہ گی تو پانی کں نکال لی جائیںریہدو سو ن

 ےیہ کو اب اس بات پر سوچنا چاٹ گا؟  پاکستان کی گورمننےآئ

س کی ٹجن پراجيک ںیہ ںمیpipeline ٹ جو پراجيکےيا کڈ انہک

feasibility reportسوچ ہ وں میے بارےيا جن کہے بنا چکا ہو 

 اور پوری ںیه تيار رکcounterی اس کا ہ ےلہ پے ، اس سہےا ہر



 19

 اس چيز کو ےی موقع ملهی، جس فورم پر به پر بںاہ جںدنيا می

counterيم ڈ اس ےم نہ اور ہے ہماری سامليت کا مسئلہ ہ یہ کںکری

 ہےی ہی یه بٹيا کا پراجيکڈ انہ  کيونکہےکی تعمير کوروکنا 

 ں جائیےيمز بنائڈ کم ازکم دو سو يا تين سو ں کشمير میہک

ی هيا کبڈ اور انے ترسايا جائے لیے پاکستان کو پانی کہتاک

م سب کو مان لينی ہ بات اب ہو سکتا، یہ ںیہمارا دوست نہی هب

 ه ساتےيا کڈم انہ اگر ںیہ نہ کںیہ ے بات کرتہ جو لوگ یےیہچا

و ہ ںیہ نے ايسںیہ ، نے گں بات کریه ساتےائيالگ کڈرمل ايک نا

 aggressive dialogue, aggressive foreign policy ںمیہسکتا 

 آنا ے سامنےيا کڈ پر انے کم از کم اس معامله ساتےک

م ہ ہک ہےperception ںن میہ ذے کں لوگوےيا کڈ انہکيونکےیہچا

 دوست ےمارہی هب کہ وے اس لیہےالی ڈ ڑ دراںر میه گے ان کےن

 ہ شکریے۔ بن سکتںیہی نه ساتےمارہی ه کبہ ، وے بن سکتںیہن

 ۔م سپيکرڈمی

 Madam Deputy Speaker: Honourable Chaudhry Usman 

Ahmad. 

 اعداد ےت سہب! م سپيکرڈ میہت شکریہب: دری عثمان امحدہچو 

 ں می۔ گا ں کروںیہ ان پر بات مزيد نں  اور میںیہ ےومشار آ چک

 ڑه اور ریہے پاکستان ايک زرعی ملک ہ گا کںوہنا چاہ کہیصرف 

 زراعت ہوmajority of the revenueماری ہ ہے۔ی کی مانند ہڈکی 

 ےت سہ ب crops relatedماری ہ ۔ ہےوتا ہ receive ںمیہ ےس

farmers روپاور ڈائیہماری ہ ۔ ںیہ روزگار ے جن کںیہ

م ہ ے اور اگلےہ پانی پر احنصار کرتی ہ وہےی جو ٹريسیٹاليک

 پانچ ے اگلںمیہتو  ںیہ ہےی سوچ ره بں میے بارےس کٹپراجيک

 ہنگ یڈشیڈ آج کی لو۔ ہے پانی کی شديد ضرورت ں میں دس سالوےس

 ے کرنٹی سپورهری کو بٹسڈ انےمارہ ہ کہےی ہواضح اعالن کر ر

 ے ايس۔ ہے ںیہ نavailable پاس ےمارہی ٹريسٹ اليکے لیےک

 اور سيالب کی جو ںیہ ے انديشےو سيالب ک جے سہس کی وجٹپراجيک

probability ے جائڑه بں میں سالوے والے آنےی اگله بہوہے 
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 ں میںماری فارن پاليسی میہ ہ گا کںوہ چاہنا یہ ک۔گی 

strengthںر نيشنل فورمز کو کيوٹم انہی ، ہ آ رںیہ نظر نںکيو 

ر جن کی بنا پ ںیہات ہ اور ايسی کيا وجوہے کر رںیہاستعمال ن

و گا جب ہ کونسا دن ہ آيا وہ کںیہ ہےم کس چيز کا انتظار کر رہ

 tough کوئی ايسا ے گں ، کوئی ايکشن لیں کریcondemnم ہ

message ےيا کو جس کڈ انے گںنچائیہپ throughہ ی realize و ہ

 ںمیہthrough ےی کٹریٹر ٹس واڈ انہ جوکہےمارا جو حق ہ ہ کےسک

distributeاور ے کيا جائہنظر انداز ن ےا اس سهکيا گيا ت  

 کشمير ے جيسں اور ايسی اور چيزوattacks ممبئی ںمیہکيا 

conflictںیہس جو ٹ پراجيکےاس قسم کا کر ه اندر اتنا اجلے ک 

م پاکستانی قوم ہ ے سہ جس کی وجے گں جائیےکیcontinue ہو

deprived ی ڑت بہ آج ايک بہ جو کےاس قدرت کی نعمت س گيہےر

necessity ی ڑت بہ والی بے اگلی آنہ کہےی ہ یہ اور پيش خيمےہ

 اپنی فارن پاليسی ںمیہ ۔ گیںوہی ہ اوپر ےر کٹ وا warsی ڑب

نا ڑ لے لیےکright ے اپنںمیہ –و گی ہ النی strength ه کچںمی

 ہ۔ شکریے۔ لیے اور اپنی عوام کے لیے ملک کے، اپنو گاہ

 Madam Deputy Speaker: Thank you, honourable Afsana 

Afsar. 

يا اور پاکستان ڈ ان۔م سپيکرڈ میہشکری:  افسرہ آفسانہحمرتم 

 ايک تو کشمير ے سں جن میںیہ مسائل ڑےدو ب درميان ےک

 ے کے اب اس کو حل کرن۔ اور دوسرا پانی کاہکامسئل

 ڈ ورلںکی گئی جس میIndus Water Treaty sign ںمی1960ےلی

ی هر بهليکن پ.was the signatory as a third partyبنک

violations ہ یے جب سںیہ آتی رےسامن treaty sign اس وئی ہ 

 major India ں جن میںیہ آتی رےسامنviolations فورًا بعد ےک

 ، کشن ٹر پراجکیٹ واڑاہ بگلہ وے کیprojects launch ےن

 Turbal ںيا میڈ انے اور وولر ليک  بيراج جس سٹگنگا پراجيک

Navigation Project يم  ڈ ڑاہ جناب بگلں اس می۔ ہےا جاتا ہ ک

 ہ اور کشن گنگاريورجب وہےا ہ جا رريور چناب پر بنايا
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 اور ہےا جاتا ہ ريور نيلم کےاس ہےوتا ہinter ںپاکستان می

it is a tributary to river Jhelum.کی ے بالک کرنے اس 

يا پاکستان کا پانی بالک ڈ ايک طرف تو ان۔ ہےی ہکوشش کی جار

 ہےا ہو رہ ہ بالکل تباagriculture system ے جس سہےا ہر رک

کی شکل excessive amount of water floodاور دوسری طرف جب 

 کرا ديا enter ںی پانی پاکستان میہ تو وہےو جاتا ہ ںمی

ا ہو رہ ہتباagriculture systemمارا ہی ه بے ، اس سہےجاتا 

يا پاليسی کی ڈمی ےايسايک ں خيال میے پاکستان کو ميرہے۔

 concrete steps, proactive ايک ے ذريعے جس کہک ہےضرورت 

stepsم ہ ہ کہ صرف یہ ، نں جا سکیےلیcondemn جيسا ںیہ رےکرت 

 ہا کہ کےلہ پہ عرصهی کچه ابے آصف علی زرداری صاحب نہک

 expects India to abide by Internationalپاکستان 

agreement on sharing water in the Indus Water 

Treaty.يا ڈ انہ کہےتا ہ چاہپاکستان صرف یrespectاس ےکر 

Indus Water Treaty کی  ليکن پاکستان کی فارن پاليسی يا

 ےيا کو جمبور کرڈا جو انہ رے لںیہ نstepپاکستان کوئی ايسا 

 ے اس کے۔کرfollow کو Indus Water Treaty ہ وہک

consequencesہ کہےايا  بتے نں میہ کےجيس agriculture 

systemںمیہ اور اب  ہےا ہو رہ ہت زيادہ  بہتبا drip 

irrigation system  کوfollowگاڑےکرنا پ to avoid the 

wastage of waterپانی ہکيونک obviouslyاور اس ںیہی نہو گا ہ 

 We expect۔ گاےو سکہت کم پانی استعمال ہ بہوگا کہ ہ یےس

that there will be proactive foreign policy rather than 

the reactive one which is a better. Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you, Honourable Ahmed 

Javed. 

 پر ايک topic اس ۔ سپيکرہحمرتم ! ہشکری: جناب امحد جاويد 

basic discussion  ہ کہےو چکی ہتو Indus Water Treatyےک 

 خيال ے؟ ميرںکی گئیviolations ، اس کيا هےتclausesکيا 
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 اس وقت ہ کہے ہ یہو ہےکی گئی miss ايک چيز جو  شايدںمی

ائم ٹ اب کافی ۔یہ کر رںیہ نfollow up ے  اسٹپاکستانی گورمنن

  treaty اس ںکی صورت می Dam construction ے جب سہےو گيا ہ

 ايک چيز جو ںیاور اس م  ںیہوئی ہشروع major violationsکی 

miss جب اس کو ہک ہے کی گئی arbitration يجا گيا ه بے لیےک

 ںجو بار بار چيزی ے کی طرف سٹ بعد پاکستان گورمننےاس ک

 ہا کيونکه تlack of follow up ايک ہ کںیه تہ یہ وں آئیےسامن

 بعد ايمرجنسی کا نفاذ ےی اس که تٹ ايک گورمننےلہ پںاہ ےمارہ

 change وزير ے آئی، اس کٹپ کی نئی گورمنن بعد آےوا ، اس کہ

جس  ہا که ديکےم نہ over the past one year تو  ہے رےوتہ 

 ں میactual deliberations ے اپنarbitration panel ہوقت و

اس کو  ليول پر ٹايک گورمنن ےم نہا اس وقت ها تہجا ر

actively follow upايک ے لیے اس کں خيال میے مير۔ کياںیہن 

 Indus Water جو ہو گی کہ ہیimportant suggestionت ہب

Commissionاور جو ہے overallمارا ہstructure اس کو ہے we 

should ensure کو ںم ان اداروہ ہک empowerاگر آپ کا ہ کںکری 

top  پرMinisterر اس چيز کو ٹمنس يا ہےی ه بںیہ نactively  

 اور ہےی ہو رہيلی  کی تبدٹيا گورمنن سکا هی ديکه بںیہن

caretaker government ےمارہ ںتو اس طرح کی چيزی ہےی ہآ ر 

 I think that is تو ں کریہ نcompromise کو ٹرسٹنيشنل ان

one suggestion that I have for the Houseکو ںم اداروہ ہ ک 

empowerے لیے کںجو ان چيزو ں کری specialized createے کی 

 ہ۔ شکری۔ںیہ ےگی

 Madam Deputy Speaker: Thank you, honourable 

Muhammad Sadan Nasir. 

 Indus پاکستان کی!  سپيکرہ حمرتمہ شکری:صرجناب سعدان نا 

Water Treaty   کیviolation جو concern ے  اس نہے last 

year raiseجو اس ےيا نڈ مطابق انےاور پاکستان کا ه کيا ت 

 Indian ہےکيا construct ے جو اس نہےيم ڈ ڑاہکا بگل
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occupied Kashmir territoryے پاکستان کے سہ اس کی وجں می 

 چناب ريور ۔ںیہ ےو گئہ lowت ہ بہوreserves ںمیriverجو چناب 

تک thousand Cusec 20 تک last year ہ وںیہreserves جو ےک

 ہ عالوے اس ک۔ہے low ےسب س historically ہ جو کهے تےنچ گئہپ

  ہےوگئی ہپيدا shortage   کی .million acres ft 0.2 ےاس س

 ہت زيادہ بہ وہےagriculture economyماری ہ جو ے  سہجس کی وج

sufferاس ايشو کو ے پاکستان ن۔ ہےی ہکر ر raiseت ہ کی بےکرن

 جو ہ عالوے اور اس کے سامنے بنک کڈورل کوشش کی ہدفع

permanent Indus Commission ے اس کہے throughی پاکستان هب

 positive کوئی ے کی کوشش کی ليکن اس سےکرنgrace اس کو ےن

resultsی ايسا ه کوئی بےيا نڈ انہکيونکے آئںیہ نے سامنےمارہ

 water shortage پاکستان کی جو ے سہ کيا جس کی وجںیہاقدام ن

 گا ںوہ دينا چاہیsuggestion ں میں اس میے۔و سکہ پوری ہ وہے 

لينا seriously پاکستان کو اس ايشوکو ہک ہے اب وقت آگيا ہک

 اور اس  گاڑےنا په رکںمیtop priority اپنی ےاور اس گاڑےپ

 کمزور ہت زيادہ بہو ہےی ہرdiplomacy پاکستان کی جو ہ عالوےک

کو  cases ےاپن internationally اور پاکستان ہےی ہر

pursueے لیے اس کہے۔ا ہ کر پا رے  سےصحيح طريق 

suggestionہک ہےی ہی third party ںکو اس می engage کيا 

 ے چائنا ک۔ ہے ميری مراد چائنا ےسthird party،  ےجائ

 ے اور ميرںیہ  relations هے اچه ساتےيا اور پاکستان کڈان

 کافی حد تک ں اس می involvement چائنا کی ںخيال می

positively contribute اور اس ايشو کو جب تک  گیےکر 

seriously کوئی چيز ںم لوگ اس میہ تو  گا ے ليا جائںیہ ن 

achieve ہ۔ شکریے۔ گں کر پائیںیہ ن 

 Madam Deputy Speaker: Thank you, honourable 

Abdullah Khan Leghari. 

 Mr. Muhammad Essam Rehmani: Point of order before 

he speaks now. I think the Green Party is very strong 
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on this and we have agreed to the resolution on this 

and I think further debate on this topic on behalf of 

the Green Party would be a just a waste of the precious 

time of the House. 

 Madam Deputy Speaker: I would ask the honourable 

Youth Prime Minister about the consensus of the Blue 

Party. 

 ليکن ہے پر ںاہ یconsensus! م ڈ می:جناب امحد علی بابر 

 ںیہ نdeliberations جن پر ںیہ  points ے ايسےکون کون س

 resolution ہ گا تو یے چلںیہس کو پتا ناؤہ اور ہےوئی ہ

approve اور جو و سکتی ہ ںیہن speakers ان کو موقع ديا ںیہ 

 ے دين chanceکو speakersو ليکن ہ ہ ن repetition اور ےجائ

 ہ۔ شکریے۔ گں لیconsensusم اس پر ہ بعدےک

 Mr. Muhammad Essam Rehmani: We intend to be good 

listeners to this resolution. 

 Madam Deputy Speaker: Ok. Honourable Muhammad 

Rafique Wassan. 

و ہ پر بات ںاہ ی۔م سپيکرڈ میہشکری: جناب حممد رفيق وسان 

 ےيا اور پاکستان کڈکی ان Indus Water Treatyہےی ہر

relations اس  کی ے نں پر کافی لوگوںاہ ی۔ے سے حوالےک 

 agricultural ںیہ ےکی issues identify جو ںروشنی می

economy جو پاکستان کیsuffer  پر اسی ںاہ یں می۔ ہےی ہو رہ 

 ہکی توجاؤس ہی ه بے سے حوالے کهی اور سندهب ے سےحوال

 ے حوالے کIndus Water Treaty اس ہک گا ںوہمرکوز کرنا چا

 different reservoirs of water Projectsيا ڈ جو انےس

  ںوہا ہ کر ر represent کو ه سندں میےجيس ہےا ہ رہبنانا چا

 ہےريم ٹاؤن سڈری ٹتو کو ہے کی ايريا  tail ہ وہاور کيونک

 since last ہےوئی ہ  environmental degradation پر جو ںاہو
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15 years ہےا جا سکتا ه ديکے سےی اس حواله تو اس کو ب 

 اس ہےوئی ہ  environmental degradation جو ں میه سندہکيونک

 اور ہےوئی ہ suffer  ں میے عالقے پورہ وے سہا کی وجٹيلڈپر 

 اس definitely گا تو ےس بنائٹ پراجيکےيا اس طرح کڈاگر ان

 اوپر ےکespecially Sindh ہ وںیہجو    اثراتadverse ےک

agricultural economy ں می۔ ے گںیڑ پہزياد ے سے حوالے ک 

 environmental  ں میه سندہ کںوہاہ رہ بتانا چاہ پر یںاہی

degradation ے سے حوالےک especially Indus Tail ے ک 

  poverty اس حد تک ں  میں سالوہ دس پندرےله پچں میےعالق

،  ںیہ جو اضالع ے اور بدين کٹهٹهہ especially پر ںاہ  وہےی ڑهب

coastal districts ں کی تعداد میںزاروہ پر ںاہ و ںیہ 

displacement جو رورل ہ کی لوکل پاپوليشن کی وںاہ و ہےوئی ہ 

  اور ہےی ہو رہ پر ںاہ  وsea erosion ہ کيونکہےپاپوليشن 

irrigated  ی  کڑ ايکںزاروہ جو ہے جو زمينlandہو ہے useless 

ا ہ آ رںیہ کا نirrigated water river پر ںاہ و۔ ہےو گئی ہ 

ا ہ جا رںیہ نے نيچے س Kotri down stream پانی ہ وہ کيونکہے

 اور پاکستان کو ہے serious issueت ہ بہ یے سےتو اس حوال

 اور ايک فارن پاليسی ايسی بنانی  proactive کو ايک ٹگورمنن

 فورم ڈ پر ورل different international forum ے جس سےیہچا

يا کو ڈ انہ کےايا جائٹه اہ مسئلہیاور ريجنل فورم پر پر 

جس  ے بنائہس نٹ پراجيکے اس طرح کہ وہ کےپابند بنايا جائ

 ہ۔ شکری۔ ےو جائہ اضطرابی کيفيت پيدا ں میے اس خطےس

 ہک ہےا ہ رہماری  قوم کا املیہ ہی! م سپيکرڈ می:معزز رکن 

 ےمارہ ہ جب تک وے ديتںیہ نہم کسی ايشو پر اس وقت تک توجہ

 اوپر 

م ہ آگيا تو  earthquake جب ہا کهی ديکہ یےم نہ ۔ جاتاںیہآ ن

 ےم نہ ۔ کرنا شروع کيا  Disaster Management Plan ےن

earthquake proof buildings standجب ۔ ں کرنی شروع کی 

  پاس ےمارہ ہسوچا ک ےم نہ تو ے گرbridges ںاہ ےمارہ
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equipmentاس کو ںیہ ںیہ ن facilitateاسی ۔ ے لیے کے کرن 

ا ہيمز بنا رڈيا ڈ انہ کںیہ ےتهی ديکہم یہی ه بںطرح اس ايشو می

 ، اپنی ے لیے کے کرن stabilize  اپنی اکانومی کو ہے

needsيکل ٹ پولیے ليکن پاکستان اپنے لیے کے کو پورا کرن

ا ہ سوچ رںیہ پر نں ان چيزوہ اور وہےوا ہنسا ه پںیايشوز م

 in  ليکن  ہےا ہ پانی مل رںمیہ کم ليکن  presently ہکيونک

near future we will be in difficulty ے لیےم اپنہ اور   

long terms planںمیہ اور  ںیہ ہے سوچ رںیہن ں میے بارےک in 

near future ر  اس ايشو پہ کيونک گاےو جائہ پانی ملنا بند

 condemnونا اور صرف ہ create ں میpanic governmentصرف  

 strong foreign policy اپنی ںمیہ ۔ گاے بنںیہ کام نے سےکرن

 ڑے کرانا پrealize کو strongly India اور  گیڑے بنانی پ

 ہ۔ شکریے۔ کرfollow  اور هےی کو مقدم رکٹریٹ اس ہگا ک

 Madam Deputy Speaker: Honourable Waqar Aslam Rana. 

 اوپر ےاس ايشو ک! معزز سپيکر  :جناب وقاص اسلم رانا 

 cover تو اب تک ہ وںیہ  different facts and figures ےجنت

 ہ و۔ گا ںوہ پر بات کرنا چاmajor aspects  ليکن ںیہ ےو چکہ

 ہ یover the last 20 or so years ے  نٹماری گورمننہ ہ کہے ہی

realizeدنيا ہ کيا کںیہ ن  change  ے اور اسی لیہےو چکی ہ 

 ہےنچی ہ پر پstage آج اس ں خيال میےماری فارن پاليسی ميرہ

 ے اوپر ايسے اس کہے economic life landماری ہيا ڈ انہک

 ۔ ہےنچ چکا ہ پں کی پوزيشن میے کرن constructس ٹپراجيک

Since the end of the Cold War Pakistanہ پاس وے ک 

securities ںیہی ہ رںیہ ن  against India پاس شايد ےمارہ جو 

80s۔ںیه تں می US and Indiaی ه، اب ںیہ ےت  قريب آ چکہ اب ب

 ہ کہےوتا ہ clearly show ہ یے اس سہے nuclear dealجو ان کی 

India is now clearly in the cap of the USA and Europe 

so we have to realize that Pakistan can no longer 

afford to indulge in policiesہی م ہ پر ںاہ ج assume ں کری 
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  back  اس طرح European nations or USA خالف ےيا کڈ انہک

 during 80s and so ںیہ ہے رے کرت back  ہ جس طرح وے گںکری

on.ايک ںمیہ ہک ہےيک ٹه بات بالکل ہ ی aggressive stance 

adopt گاڑے کرنا پ   vis-à-vis India  دماغ ڈےنٹهليکن ايک 

  policies adoptم اس طرح کی ہ ہک گا ڑے سوچنا په ساتےک

م ہ ہ، جس طرح کں کیں می90s ےم نہ جس طرح کی ے کر سکتںیہن

رحال ان کی ہ ب۔ کيا ٹ کو سپور insurgencies ں کشمير میےن

 گی ڑےنی په رکںن میہ بات ذہ یںمیہ ليکن  ہے ڈيمانڈايک جائز 

 ۔ ںیہ  interlinked  ہ و  ںیہ جو مسائل ے پانی اور کشمير کہک

يا پاکستان اور ڈو تا انہ ںیہ حل نہجب تک کشمير کا مسئل

 درميان تب تک پاکستان ے ان کںیہ ںيا ٹکشميری جو تين پار

 geography ہکيونک ے سہ گی ، پانی کی وجہے ر insecurityکو 

  rivers تين  حتت ے ک Indus Water Treaty شک ے بہ کہےايسی 

 it is upto India to control their ںوہ ے گئے دیے دںمیہ

flows into Pakistanايک ايسی ہ تو ی realityم ہ ےجس س ہے

escapeاؤس کو ہ  تو ميری  اس  ے کر سکتںیہ نhumble opinion 

 ايک تو somehow ںمیہ ہک ہے ہی یه کو بٹماری گورمننہاور  ہے ہی

first of all  اپنی ںمیہ overall fund policy پر review  

 relations ے سdifferent nations ےم اپنہ ہ گا کڑےکرنا پ

 ٹ کی سپورہم صرف امريکہ جب ے دن گئہ  و۔ ں کری diversifyکو 

 کرنا ه ايسا کچںمیہ ,Secondly ۔ هے تے سکتہ رہ اوپر زندےک

،  ںوہ  relations normalize  ه ساتےيا کڈ انہ گا کڑےپ

يکل ٹ جب تک کشمير پولیہو کيونکہ اوپر پروگريس ےکشمير ک

settlementہو گا تب تک یہ ںیہ ن water disputes ںیہی ره ب 

 گا تو ميری ہےی ره بہ اوپر جنگ کا خطرے ک، تب تک ان ےگ

humblyی ہ ی request اس چيز کو ہ کےاؤس سہ اس ہے  consider 

 political، جو آجکل کی ںیہ حاالت ے جو آج کل کہ کے کيا جائ

realities کر هت سوچ مسجہ بںمیہ ں ان میںیہ  strategy  بنانی 

 ۔ گاڑے ان مسائل کو حل کرنا پ گی اور ڑےپ
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 Madam Deputy Speaker: Thank you, honourable Nabia 

Zafar. 

ت ہ بےم نہر ه اد۔م سپيکرڈ میہشکری:  ظفرہ نبیہحمرتم 

discuss ا  کر ليand now everyone in the House is well 

aware of the background of the situation. The fact is 

 India will have an aqua؟ہے اب پاکستان کيا کر سکتا ہک

bomb which is a very beautiful in its term. India can 

use it any time. It is like the nuclear bomb because at 

the endںمیہ ہی barren۔ گاے کر د By 2025 Pakistanپاس ے ک 

about 35% less water گا ےو جائہ which is nothing 

because our demand double ی ه گی اور ابےو جائہwe have 

1200 Cusecs water per capita available اور in 1951ں می 

it was 5 thousand Cusecs available. So, by 2011 it may 

be down to 750 per capita availability of water which 

is very low. Pakistan in current situation what can do 

is ۔ںیہ ےو سکتہ دو کامOne, we revise this Basin Treaty. 

Indus Basin Treaty ںیہ ہے جا رےم روئہجس پرincidence 

storage of water ا  کاور اسcontrol primarily ے کياڈان 

 ہےا ہ نظر آ رںمیہ seeing the facts and figures ہےی ہپاس 

 controls them all the way. So what we can do isيا ڈ انہک

Indus Basin کو reviseے کيا جائ and the second thing 

what we can do is اپنی reservoir storage capacity 

 تربيال، منگال اور غازی ;we have three Dams ی هب ا۔ ںائیڑهب

 These۔ ںیہ ہے کر رhydro electric power produce جو ا هبروت

are very small Dams جو storageی ه بے اعتبار سے کenough 

 ,So what we should is, one, dig more Dams; two ہے۔ ںیہن

revise Indus Basin Treaty and that should be our 

foreign policy, I think we can do, otherwise India will 

just control our waters. It is an indication what is 

going right now. Thank you. 
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 Madam Deputy Speaker: Thank you, honourable Zameer 

Ahmed Malik. He is not present. Now I put the 

resolution to the House. It has been moved that; 

“This House advocates a proactive foreign policy 

to counteract Indian water reservoir projects that 

it intends to construct which are a violation of 

Indus Water Treaty and would violate international 

principles.” 

(The Resolution was adopted) 

 Madam Deputy Speaker: The next item on the agenda 

is resolution by Mr. Muhammad Hamid Hussain, Mr. 

Suffian Ahmad Bajar, Syed Ansar Hussain, Ms. Sor Fabha 

Alvi. Anyone of you can move. 

 Mr. Muhammad Hamid Hussain: Madam Speaker, I beg 

to move that: 

 “This House calls upon the democratic dispensation 

to take immediate and concrete steps to solve the 

problems faced by the Internally Displaced Persons 

(IDPs) of FATA and Swat as result of military 

operations, which will help in eradicating militancy 

and extremism in the region.” 

ا کی ٹا تو اس وقت فاهوا تہ  اپريشن شروع ں می2004 ہجب ی

 337772 ے سںی جس میه تهآبادی تقريبًا چونتيس الک

individuals directlyے سںاہو migrate  دير، هے تےوئہ  

 ۔ ںی  اور پشاور میڈ ، راوالپنڑحممند ايجنسی ، شبقدر، باجو

It makes round about 55 thousand seven hundred and 

twenty nine families.ں اپريشن سوات میں می2005ر جب ه پ 

 جو round about three lacs to 5 lacs ے سںاہوا تو وہشروع 
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individuals ے سںاہ وهےت directly migrateهے تےوئہ which 

makes round about 37 thousand to 68 thousand families 

directlyہے جو جلوزئی کيمپ ں صرف پشاور میے اور اگر آپ ن 

 والی جو ے آنےا اور سوات سٹ پر فاںاہ وہ کں پر بتا دوںاہو

families ہ روزانں ان می ں صرف ايک کيمپ میںیہ addition 

 different يعنی ہے تک hundred 5 ے سhundred ہ وہےوتی ہ

days ں می hundred to five hundred addition more ہےوتی ہ  

 ےی تک گئه ابے سںاہ لوگ وہ و۔ ںیہ لوگ موجود ہ پر وںاہاور و

ی تک جو ه اب.is still running اور جلوزئی کيمپ ںیہ ںیہن

 اور باقی جو ہے  UNHCR جو رنگ ٹرنيشنل مانیٹ اور انٹگورمنن

FWOPجو ے نںوہ  انںیہ ے وال camps provideصرف ہ  وںیہ ے کی 

sixty thousand, seven hundred and fifty six persons کو 

accommodate  اس ہ کں لگا لیہ اندازے آپ اس سہے۔ کيا گيا 

 اور ہے کيا accommodate  ان کو ںیہ جو لوگ  % to 10 8 ںمی

 they are doing ںیہ internally displaced peopleجو باقی 

at their ownے اپنہ يا تو و relatives ںیہ ہے رہ ره ساتے ک 

 ان ںیہ accommodations يا اس طرح کی کوئی rent ہر وهيا پ

 جو  as a whole state of economy جو ہے۔کو استعمال کيا 

 %22 تو ہے  affect پاکستان کی اکانومی پر جو ان کا ےپور

rise in poverty level of this region.ں تو ان چار سالو 

ی جو ان ه اب۔ہےوئی ہ ہزيادں میںان عالقو فيصد غربت 22 ںمی

 camps  ڑے يا بٹےوه چ12 ںصرف پشاور می ہے کی صورحتال ںعالقو

 the government is intending to provide 34 more اور ںیہ

campsہے کيمپ حل ہ کيا یہ کںوہتا ہنا چاه پوچںاہ یں ليکن می 

ی اپريشن رٹ ملں ی تعداد میڑ  جو لوگ اتنی بہ کا یIDPsان 

  جو ے خيال سے مير۔ ںیہ ےوئہ  displace ے سںاہ وے سہکی وج

 ہ گا کںوہنا چاہ کں میے سے اس حوالںیہ realities کی ںاہو

 اگر آپ لوگ ان ہ کيونکہے ںیہ ايک منطقی حل نہپر یقطعی طور

  assimilate ںی میٹ  اور ان کو سوسائے گں کری isolate کو 

 گا اور ےائم مب بن جائٹسی طرح ايک  اہر یه تو پے گں کریںیہن
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 ه ساتے کDiasporaی ه سال بعد جو کسی بہ دس يا پندرےآج س

، ہے ديا جاتا ه ان کو الگ رکںی میٹ جب ايک سوسائہ کہےوتا ہ

isolate  ے لیے مفادات کے اپنہر وه تو پہے کيا جاتا 

violent ۔ںیہ ےو جاتہThis is a fact. This also happened 

in the Afghan when in 1979 the people came here and 

were secluded in Jalozai and Shamtoo and Kuchghari 

Camp. So these people would like to suburb our Kabul. 

The people used to call these suburb of the Kabulںاہ ی 

 سعودی  يعنیےلہی ايک دن پهب ے سںانوٹهپر  عيد منائی جاتی پ

ی کی ٹماری جو سوسائہ پر ںاہ یہے۔يک ٹه ۔ ه ساتےعرب ک

reservations جس کو ںیہ strategic termاس کو ں می non-

traditional security threats ہ کيونکںیہ ےتہی که ب 

illegal جو transportation of human ايک ہ وہےوتی ہ non-

traditional security threat ں ان لوگو ہونککي  ہے بن جاتی 

ی ايريا هوتا کسی بہ ںیہ ن permanent interestکا جو ايک 

 facilities ہ پر ان کو وںاہ وںیہ ےتہ لوگ رہ یںاہ اور جںمی

provideہ کی جاتی جو کںیہ ن provide ی ايک ه ابں۔يیہ کرنی چا

exampleجو هے تے آئے پر جو بچںاہ اگر یں آپ کو دو 

students ا اور جو ان ٹ،فا سوات ہ جو کںیہoperations ے ک 

ی ، ڈ پشاور ، راوالپنہ وںاہ یهے تےوئہ متاثر ے سںاہ یےذريع

 school ے تو ان سے گئہ جب وں سکول میےشبقدر اور مردان ک

leaving certificates ے آپ سںمی!  جناب واال۔ ے گئے مانگ 

 ، ے ايک سکول جل جائہ کںوہتا ہنا چاه پوچے ايوان سےاور پور

 اپنا ے کيسہ بندہ پر وںاہ تو اب وےر جل جائهک پورا گاي

school leaving certificateے پشاور جائہ اور و گاے نکال 

   school leaving certificate produce پر اپنا ںاہگا اور و

 ہ کںیہ کوئی شک نں اس می۔ گا ے ل admission اپنا ےکر ک

اور  خاص طور   ںیہ جو طالب ےا کٹ پاکستان کی طرح فاےپور

 and they ںیہ  equally talented ہ وںیہ طالب علم ےپرسوات ک

should be provided relief in the education, medical and 
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all the sectors at a certain level at the emergency 

basisجو ے حکومت سںوہ درخواست کرنا چاہ یں میںاہ تو ی 

Internally Displace People  جلد اور ے ان کو جلد سںیہ 

emergency basis اور  پر radical access ان  ے ذريعے  ک 

 ے ايسے لیے کے کر نassimilate ںی میٹ کو سوسائںلوگو

 ہ وہ کںوہ ايوان کو دعوت ديتا ے پورں میں۔ جائیےاقدامات کی

 کس ہ وہ کے کر sort out کو ں ان چيزوہ اور وےاس پر حبث کر

 ںی میٹ کو سوسائں ان لوگوےکس عمل س يا ے سےطريق

assimilate اور ان کو ے کيا جائ isolate ۔ ے کيا جائہ ن 

 ہ۔شکری

 ہ کےلہ پے اس س۔رڈ آف آرٹپوائن : ام رمحانیايصجناب حممد  

ماری ہ ہے reality تک ںاہ جہ کںوہتا ہ چاںمیو ہ debateاس پر 

discussion ۔یهوئی تہ Mr. Usman Ali is a Member of the 

House.ہا که بتايا تے نںوہ ان IDPs is not an issue 

anymore, no longer in Swat تو اگر ان س سوات کی actual 

positionتو اس پر ے کا پتا چل جائ debateی سی ڑوه ت

constructive ا سا ڑوه گی تو اگر عثمان علی صاحب تےو جائہ

guide۔و گاہتر ہاؤس کو بہ ں کر دی  

 ے تو سوات کں در اصل میہ۔شکری :مد عثمانجناب حم 

 متعلق آپ کو ے ان کںیہ  Internally Displaced Peopleجو

 ں مطابق سوات میے کAmnesty International ہ کںوہبتا سکتا 

Internally Displaced Peopleپانچ ے سه کی تعدا د دو الک 

 daily wages ہ جو کهے جو غريب لوگ تے سںمگر ان میہے تک هالک

 ے کر گئmigrate کراچی mostly ے سںان می هےتےپر کام کرت

 کام کی تالش ے اور اپنںیہ ے گئے چلں میcities ےاور دوسر

 سوات ے نںوہ انmajority of the people سوات کی ے۔ر آ گئهاد

اور  کيا preferنا ہ ره ساتے کrelatives ےی اپنہ اندر ےک

 ںیہر جانا نه ادے نںگو مگر لوهےی ته بے لگcamps هر کچهاد

 ه طور پر کچے اپنٹ گورمنن۔ںیہ ےو گئہ فيل  camps ہاور وا ہچا
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 ے نںوہ اور انں سنیں تو حامد کی باتیے نں میہے۔ی ہی رهب

 اب ۔ کياںیہ نexplain رخ کو ےمگر دوسرايا هتصوير کا رخ دک

NWFP Governmentے نںوہ انہے۔ی ہی ره کر بهت کچہ ب students 

 پشاور يا ںیہ ے جاتstudentsی ه جو بےی تو سوات سکی بات ک

 کيا  accommodate ہ خمواہ تو ان کو خواں میdistrictی هکسی ب

 Secondly ۔ہے mandatory ے لیےی کاجل که کسی بہ یہےجاتا 

ی هتو ابی هوئی تہ بات ه ساتےوزير کے ک NWFPماریہ

professional colleges plus inter levelان ںیہ  پر جو کاجلز 

 fees; examination fees, hostel کی students ے سارںمی

feesی ه کام کر بے ايسٹ گورمننہے۔ معاف کر ديا گيا ه سب کچ

 ۔ںی کریه بappreciateم ان کو ہ ہ کےیہی چاه بںمیہ اور ہےی ہر

 ان ںیہ ے کر گئmigrate ہ جو کںیہ ے گئےاب جو لوگ کراچی چل

ايک MQM ں کراچی میہکيونک ہےی ہ پيش آ رproblem ہکو تو ی

اور  ے گں پختون آ جائیہ کںیہ ےته مسجہ وہ کہے ہيکل خطرٹپولی

 ں اور ان کا شايد کراچی میے گںو جائیہ settle ہ یےر سهپ

grip loose ںیہ ہے طالبان آ رہ کںیہ ہے رہہ کہ تو وےو جائہ 

 پيش آ ہر مسئله ان کو ادے سہاس کی وج ہےا ہو رہ ه کچہاور ی

ی ہ کر ره کچں میcapacity اپنی NWFP Government مگر ہےا ہر

 ہ زيادہ وںیہ Internally Displaced People جو ے کڑ باجوہے۔

 حيات internationally posh area ہتر جلوزئی کيمپ جو ک

اور اب ا هوا کرتا تہ refugee camp افغان ےلہ پہ، یہےآباد 

 ہ لوگ رmostlyر جو ه تو ادںیہ ے گئے چلrefugeesجب افغان 

 آيا flood ں پشاور میہ جو کںیہ flood affectees ہ وںیہ ہےر

ا تو ه ت کو متاثر کياں لوگوه تقريبًا تين الکں اور اس میاهت

 flood ہو ںیہ ہے رہ لوگ رہ جو زيادںجلوزئی کيمپ می

affectees ہ اگرچں۔یہ ےر گئهی اده لوگ بے سڑ باجوه اور کچںیہ 

 miserableی ڑ لوگ بں جلوزئی کيمپ میہ کہےيک ٹه بات ہی

conditionاپنی ٹ مگر گورمننںیہ ہے رہ رں می capacityت ہ بں می

 تين ہ کہے دی گئی ے د figuresی ڑ جو اتنی بہی ہے۔ی ہ کر رهکچ

 ے جا چکے کی registerتر لوگ ہزار  سات سو بہ سينتيس هالک
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 thousand accommodate 67 ں کيمپ می صرف ے سں اور ان میںیہ

  خود ہ جو کںیہ ے ايسےت سارہ بے سں تو ان میںیہ ے گئے کی

prefer ں سوات می۔ ں جائیہ رں کيمپ میہ وہ کے کرتںیہ ن camps 

 مگر ںیہی ه ب ے لگcamps ہ دو تين دفعں۔یہ ےو چکہ بالکل ختم 

 ںمیہ ۔ ںیہ ے گئے اور لوگ چلںیہ ے لیڑاه اکے نںوہر انهپ

  at the same time ےیہی کرنا چاه ب appreciate کو ٹگورمنن

 ہتو و ںیہ ےم کر سکتہ  constructive criticismاگر کوئی 

 ہ۔ شکریں۔ی کریهب

 Madam Deputy Speaker: Honourable Abdullah Khan 

Leghari. 

 آج جو ۔ جناب سپيکرہ شکری: خان  لغاریہجناب عبدالل 

resolution  اندر ے جس کہے پيش کی گئی Internally 

Displaced Personsاس ہی ہے بات چيت جاری ے سے حوالے ک 

 ہ یے جب سںاہ ےمارہ ےمارہ ہ کيونکہےم ہی کافی اه بے سےحوال

military operationشروع ں میں عالقوےيس  اور سوات جڑ باجو 

 ںاپسندوہ انت operation پر  ںاہ  وہ کہےا  جاتا ہکہےکيا گيا 

 massive number  ہ کںیہ ےتهم ديکہ ليکن  ہےا ہو رہ خالف ےک

of civilians کیdeaths اور اس کا  ںیہوتی  ہ واقع toll 

rise اور اس  ہےا ہ کرتا جا ر situation ے سے حوالے ک  

 اور يورپين ہی امريکه بclearمارا موقف کوئی اتنا ہ ہکيونک

 war on terror اس ےم نہاگر  ا ہ جا رںیہ نے سامنےيونين ک

نا ه ديکںمیہتو  ہے تک حمدود کرنا ںا پسندوہ انت preciselyکو

؟   ہےا ہ رڑ پر کيا فرق پcivilians ے سے اس حوالہکو گا ہ

 اس ہ بات کی کںاہ یےائی نه حامد بےلہ پے جيسے سےاس حوال

لوگ اپنی  پر ے پيمانڑےت بہ بے سے کس طريقں میےنتيج

familiesه کر اور کچڑوه کو چfamiliesآبائی  ے مسيت  اپن

 پر ںاہ جںیہ ہےو رہ ٹ شفں میں عالقوے کر دوسرڑوه کو چںعالقو

 ںاہ، جںیہ  ںیہ نbasins ںاہ جہے ںیہان کا کوئی پرسان حال ن

 پر ان کی ںاہ ، جہے کی  بات ےکرن resources provideتک 
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educationپر ان کی ںاہ، ج ہے ہ کا مسئل povertyہ کا مسئل 

 ہ کہ صرف یہ پر نںاہ اور جںیہ ںی چيزیڑ پر اور بںاہ، جہے

metropolitan cities  کی population کرتا ہی اضافه بں می 

 تو  ںیہ ںیہ نں کثير تعداد می resources پر ںاہ، ج ہےا ہجا ر

resolution ہک ہےا گيا ہی که بہ یں می eradicating 

militancy  اور  extremism in the regionں خيال میے مير 

 concrete ٹ اگر گورمننہکہےو سکتا ہا قدم هاچت ہ ايک بہی

steps کس ےم نہ ہ کں کر سکیہ فيصلہم یہ اندر ے جس کے ل 

 war on اس ںیہ ےو چکہ   displacedجو  ان کو ،ے سےطريق

terrorہ، وں میے نتيجے ک environment provideں جس میں کری 

 اور ںپوری کر سکی educational skills اپنی  ہو

unemployment ے ک issueکل کو ہ تاکےی حل کيا جا سکه کو ب 

  ےی ختم کيا جا سکه بہ وہےا ہو رہا ذکر ڑ جس کا بreaction ہی

ا ہو رہا ذکر ڑ بں میے بارے جن ک reactions ہ کل کو ی ہتاک

 ہے ں میcondition اس already economicallyمارا ملک ہ ۔ ہے

 اگر آپ کسی -ے سکت کرںیہ نafford کو  reactionsم ان ہ ہک

 متام افراد اس ےر که اور اس گ ے گں اوپر مب گرائیےر که گےک

bombardment وا ہر ايک بچا ه تو پ ں مر جائیں میے نتيجے ک

  تو اس کو کوئی ضرورت ں مر جائیfamily members ےشخص جس ک

 اور اس  ے جا کر اپيل کرے سٹ گورمننہ بعد وے اس کہک ہے ںیہن

 ہ تو و ںیہ واال کوئی نےی سننهاس کی بات ب ہ کہےکو پتا 

suicide لوگ ۔ گاے کر economically اور اس کا سارا ںیہ تنگ 

 ہس نٹاگر اس چيز کا فوری نوں۔یہ ہےال رڈ پر ٹالزام گورمنن

 ہےچا کی گئی ہ نے سےر طريقہ  کی مددںليا گيا اور ان لوگو

مستقل  ان کو ہےو ، چاہ ے سے حوالے کtemporary camps ہو

 هتو پاکستان کچوہ ے سے حوالے کےم کرنہائش فراہرproperاور 

جس  ہےو سکتا ہی مشکالت کا شکار ڑت بہب ں میں سالوے والےآن

 ہ۔ شکری۔ے کر سکتںیہ نafford  اس موقع پرمہکو 

 Respected Member: Point of privilege Madam. 
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 Madam Deputy Speaker: yes. 

 movers ے کresolutionم اس ہ: نتراهجناب رحيم خبش ک 

 ںيوٹ پارں اور اس ايوان کی دونوےر سٹ پرائم منسں میهے۔ت

  resolution کل اس ے سہ کسی وجں میہ گا کں کروrequest ےس

 بلوچستان ه ساتےا کٹ، اگر سوات اور فاو سکاہ ںیہ شريک نںمی

 ہ یں خيال میےتو مير ے شامل کياجائںی اس میه کو بIDPs ےک

 ہے پر ںاہ ی war on terrorجس طرح !  جناب۔و گاہا ه اچہزياد

 ہ اليا گيا جس کی وجں بلوچستان میstate terrorاسی طرح ايک 

 لوگ جو سبی ے بگتی کہيرڈ لوگ خاص طور پر ےت سہ بےمارہ ےس

 يار د مدد ے بں میں اور صحراؤ ں ميدانوے آباد کںاور نصيرا

 لوگ ے کtribes مری ےت سہ بہ عالوے، اس ک ںیہ ےوئہ ڑے پگار

 ہ کہے ہ اور ظلم تو یںیہ ے گئے کر کmigrate کی طرف هسند

 ںیہی نه بے رونے اور اوپر سہےايک تو مارتا  ظامل ہ کںیہ ےتہک

 کام ں کو بلوچستان میinternational agency آج تک کسی ۔ديتا

ی ہت ہ ايک بہ کا یٹ گورمننں می۔ دی گئی ںیہ کی اجازت نےکرن

sinful actکر ںیہ کی خدمت نںلوگوے اپنہ اگر وہ کںوہتا ه مسج 

 ےربانی کر کہ تو م بن سکتی ںیہ نہ کاحصه دکےسکتی ، ان ک

international community کو interfere ںاہ ، وں دیے کرن 

 ، ںیہ ہے مر رےوکه بہو ںیہ ں اور عورتیںیہ ڑهے، بوںیہ ےپر بچ

 تو ہے ںیہ ن shelter پاس ے، ان کںیہ ںیہ نڑے پاس کپےان ک

kindlyہ۔شکریں۔یهی ديکه آپ اس کو ب 

 Madam Deputy Speaker: The resolution may be 

reframed if the consensus of the House is developed and 

submitted to the Secretariat. 

 ےی کی طرف سٹ ان کی پارresolution ہم یڈمی : معزز ممرب 

ی ٹ ان کو اپنی پار consensus ہ یےلہ پے  اس لیہےوئی ہآئی 

 ۔اه تےیہ کرنا چاcreate اندر ےک

 ۔ اب سفيان امحد جبارں۔یهآپ تشريف رک: ی سپيکرٹپڈم ڈمی 
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 a رحيم خبشں می۔م سپيکرڈ میہشکری: ڑججناب سفيان امحد با 

who is only Baloach in the Parliament as far as the 

Baloch lineage is concernedں کر چلوے لے بات کو آگ کی 

 %44 ، ہےوا ہ کيا  neglect بلوچستان کو ےم نہ واقعی ہگا ک

of the land of Pakistan is Balochistan.جو ے کںاہ و 

، ںو میہ ، کولںی میٹ بگہيرڈ ہےا ہوتا رہ  operationsری ٹمل

  displace اس کو ں می areas ے ان سارںبارکان می

 اور ںیہ کہ ، نہے کرتی ٹيا  رپورڈ میہ، نںیہ ںیہ،کون نںیہکون

 اور ان ںیہ  Facts and figures ے اس کہ، ن ہےوتا ہ ٹرپور

ی پر تو الزام لگا ٹ نواب اکرب بگے آپ ن۔ ںیہکا کوئی پتا ن

 ےی سٹ بگہيرڈ ے کر ک displacedزار لوگ ہ ه چںوہ انہ کديا

 جو آپ ں اب آپ کر لیہے۔ رںیہ نہ اب تو وے۔نکال دی

rehabilitate ے تو بلوچستان کںیہ ےتہ کرنا چا issue پر 

 include ں میresolution اس ہک  ںوہ کرتا ٹ اس کی سپورںمی

ی ه ان کو بںیہ لوگ displaced جو ے بلوچستان کہکےیہونا چاہ

 اور ے جو پنجاب سہ گا کںوہی که تک بںاہتو ی ں می۔ ےا جائهرک

 ےوتہ  voluntarily displaced اور جو ہےا ہگوادر جو بن ر

 ں واپس آ جائیkindlyی ه بہ وے سہ بغير کسی کی وجںیہ ہےجار

 ںاہ ان کو وہ کہے ان کا حق ںیہ ، جو لوکل ںیہاور جو بلوچی 

  technical skill ، چلو ہے manpower اب ے۔ ملےلہپر نوکری پ

 ںیہی نه درکار بtechnicians ے تو اتنہے ںیہ پاس نےاگر ان ک

 کراچی  ہ وے۔ تو ان کو دی جائہ وہے manpower ليکن جو ےوتہ

 ه جو ايک الکے سڑباجو!  جنابہے۔ی ہ دنيا جارںور کيوہاور ال

 ںوہ پر آنا چاsolutions ان کی ں، می ہےوا ہ  displaced ہبند

 ہ یں می۔ںیہ تو بتا دی static’s ےائی نه بے ميرہگا کيونک

ينظير انکم  بے جيسںیہ funds ے ايسےت سہ بہ گا کںوہنا چاہک

 ه يا سندے لیے کںی والوٹ پيپلز پارہ، کيا وڈس فنٹسپور

 ، جو ےته مسجںیہ نں آپ ان کو پاکستانی کيوہے۔ ے لیے کںوالو

 ه، کچہے ںیہ کو نےانه که، کچہے ںیہی نهر به پاس گےلوگ جن ک

 ، ان ڈ پنجاب فنہ بينظير نہ نٹ ان کو آپ انکم سپورہے ںیہن
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 کيا create ےلہ پڈ کوئی فنے لیےک؟ ان ہے ڈ کوئی فنے لیےک

ی ه بے اور جنتڈ فنٹ بينظير انکم سپورہ کہ یہن اور  ےجائ

 ہزار روپیہک ايک  درميان ايے ان کںیہی ورکرز ٹپيپلز پار

 جو افغان ہ کہےی ه بہ یه ساته ساتے  اور اس کےا جائٹبان

ر هر اده افغان پشاور اور اده ، اس وقت دس الکںیہاجرين ہم

settled ںمیہ ۔ ںیہ distinctionافغان ہکےیہ کر آنی چاے تو ل 

 ں۔یہ settled ںاہ کےا کٹ اور سوات اور فاںیہ settled ںاہک

،  ںیہ ےوئہ ے جو افغانی آئہ يا وہےال حق ہ کا پں لوگوےاپن

 ه ليکن دس الکںیہائی ه ، مسلمان بںیہائی ه بےمارہ ہ وہےيک ٹه

ن کو کسی طرح واپس  اہے کر سکتا afford ےمارا ملک کيسہ

 ںیہ ےلہ لوگ پےاور جو اپنےی کيا جائه کا بندوبست بےيجنهب

 ہ۔ شکری۔ ے کيا جائه کچے لیےان ک

 Madam Deputy Speaker: Honourable Moin Akhtar. 

 voluntarilyی هکوئی ب! مڈ می۔رڈ آف آرٹ پوائن:معزز ممرب 

displaced ی هوتا اگر کوئی بہ ںیہ نvoluntarily displaced 

 کو  honourable Member of the Parliament ں تو میہےوتا ہ

 کر ے لں میے  عالقےمارہ اپنی فيملی کو ہ وہ کںوہدعوت ديتا 

 ں۔و جائیہ  displacedاور  ںآئی

 Madam Deputy Speaker: Please no personal 

criticism. Yes, honourable Moin Akhtar Sahib. 

 پر ںاہی یهاب! ہ  سپيکر صاحبہت شکریہ ب:جناب معين اخرت 

 Amnesty ے گئے پيش کی facts and figures هکچ

Internationalو ہر ه گے لوگ به مطابق پانچ الکے کٹ کی رپور

وا ہ startے س2007 نومرب 26 ہا یه اپريشن  جو تہ یهے تےگئ

جو  کی ے پاکستانی معاشرے اپنں، میہےی بات جاری ه اب۔ا هت

 آپ لوگ جو ہ گا کں اوپر بات کروے اس کں میہے حسی ےب

 اوپر ے کے ، آپ نںیہ ے مظامل کیے اسرائيل نںفلسطين می

 ے کے چندے آپ نں ملک میے ، پورںی پاس کیه بںقرار دادی
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ی ه بmedicines ے سںاہ، یںی کیه بں، اپيلی ےی لگائهکيمپ ب

 ے کinternational protocol ےی پوره، عيدی صاحب بںيجیهب

ر پر جا ڈ بارے کہ غزه ساتے ک international mediaور ا هسات

 کسی کو توفيق ے سںی میٹماری سوسائہ، کيا ےو گئہ هڑےکر ک

 لوگ، ان ه ، پانچ الکںیہ ےوئہر ه گے جو لوگ بے سوات کہوئی کہ

  ںا کر لیٹه اکہ چندے لیے، ان کں کوئی کيمپ لگا دیے لیےک

پاکستان کی ! ر جناب سپيکں۔ کریٹ کو سپورںاور ان لوگو

internally politicalيکل ٹی پولیڑ جو بہک ہے ہ صورحتال ی

 ہے کوشش ہی کی تو یٹيکل پارٹ ايک پولیے سں ان میںیہيز ٹپار

ی ٹ اور دوسری پارےوجائہ قائم ٹ ميری گورمننں ملک میے پورہک

 ےائٹه پر اهے کندہ عدل کی الش کو و I am sorry to say ہےجو 

 ، ڑ پر باجوںاہ یہ کہے ںیہ کو خيال نںن لوگو اور اہےی ہر رهپ

 ، اتنا ںیہ ےوئہ  displaced جو لوگ ےسوات اور بلوچستان س

 کی war on terror ، ہے بن سکتا  issue in coming daysا ڑب

ر هوگئی، جس کا گہ disperse جس کی فيملی ں اس میہےجو فضا 

 ے کںيلوی وکه اب۔ گاے جائںاہ ک obviously ہو گيا وہ ہتبا

 ايک النگ مارچ تو ہ وہک گا ں معذرت کروں میہر ايک دفعه پهسات

، فتح ہےرنا دينا ه دے نںوہ انں، اسالم آباد میںیہ ہےکر ر

 ، مثًال کوئی ںرنا دیه دستور کو، کوئی ايسا دہراہ شاہےکرنا 

 ے کے معاشرں، جس میوہجو سوات کی طرف و ہايسا النگ مارچ 

 ، ڑهے، بوے ، بچںوہ، وکيل ںوہحافی ، صںوہمتام گروپس شامل 

 ٹه جا کر بیں سوات میہ اور وںوہ ، جوان سب شامل ںعورتی

 ہ نےنڑ لں ان کو آپس میںیہ ، آرمی کو اور جو طالبان ںجائی

 مسائل حل ے کںاہ جب تک وںیٹه اہ نے سںاہ اور اس وقت تک وںدی

 جا ںاہ جب وہ وہ کہےاس بات کا يقين هے اور مجںو جائیہ ہن

، اگر  گاے کوئی ان کی سنہ تو کوئی نے گں جائیٹهکربی

Government of Pakistan تو ےر والہ گی تو باے سنںیہ ن 

 ہ۔ت شکریہ ب۔ے گںضرور سنی
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 ۔م سپيکرڈر میڈ آف آرٹ پوائن:ہجناب اسد اصغر جنجوع 

 کر ںی تقريریهت اچہ بےی والٹگرين پار! م سپيکر ڈ میہشکری

ر دو ہ ںیہ جو  Leader of Opposition ے ليکن ان کںیہ ہےر

 ہ کںیہ ان کو کkindlyںیہ ے جاتےر چلہ باےاؤس سہ بعد ے کٹمن

 ہ یہ کہے دينا ہہ کے نںوہر انه پہ کيونکںیٹه پر بیٹاپنی سی

 اس کی ںیہ نے چيز ايسہو سکی ، یہ ںیہ نdiscussچيز 

clarification ۔و سکیہ ںیہن 

 ۔ سيد عنصار حسين جیں۔یه آپ تشريف رک:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 What has! م سپيکرڈ میہ شکری:جناب سيد عنصار حسين 

been commented on this by my fellows Membersی هت اچہ ب

 current democratic civilianم ہ تو ںیہوئی ہ ںباتی

democratic dispensationجو ہکو ی IDPs ہہ جو کںیہ the worse 

victim of the war on terror in FATA and Swat ےان ک ہے 

ی ه بے جنتں ، بلوچستان میںمسائل کو فوری طور پر حل کری

displaced persons  تو بالکل ں مسائل کو حل گریے ان کںیہ 

 ں میںروہ شے دوسرcitizens جو ےیہونا چاہان مسائل کو حل 

displaced ان کو ےیہی کام کرنا چاه بے لیے ان کںیہ ےوئہ ،

proper food, shelter, health  اورmedical facilities 

provideہ یں میں۔يیہ کرنی چا suggestا اور ٹ فاہ گا کں کرو

 peace restore ، ےیہ کرنا چاdevelop کو ےاس ايری ںسوات می

 ہ کا مسئلIDPs جو ہ یہک ںتا چلوہ کہ یں پر میںاہ یے۔یہکرنا چا

it is explicitly linked to peace in the region ںمیہ تو 

 ے پر جنتںاہ، وہے کرنا  peace assure پر ںاہ وےلہ پےسب س

ر هی بٹه ، جو مںیہ terrorists ، جو ںیہی شدت پسند عناصر هب

terrorists ہےوا ہائی جيک کيا ہم کو ٹ سسے پورے نںوہ جنںیہ 

 ہ ان کا خامتےم نہ ہےوا ہ پر مفلوج کيا ںاہاور زندگی کو و

 ں مناز میں جو مساجد میںیہ شيطان ہ وہ ی،ںیہ شيطان ہ یہے۔رنا ک

 ںیہ کوئی مسلمان نہ ی۔ںیہ ے کو قتل کرتںمشغول معصوم مسلمانو

 ديتا ، ںیہکی بالکل اجازت نactivity، اسالم اس طرح کی ںیہ
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 scrap of ہ یہ  کيونکےیہ کرنا چاcompletely crushان کو 

the society کسی ں ، ان میںیہ reform ہے ںیہنی ہ کی گنجائش 

 ہک ہےی ہ حل یpermanent کا ں مظلوم لوگوے جيسIDPsتو ان 

 ہ۔ شکریے۔یہنا چاڑاه اکے سڑ ان کو بالکل جںمیہ

 ۔ گل بانوہ جی حمرتم:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ہےم بات کر رہ پر resolutionی  جس ه اب: گل بانوہحمرتم 

 اپريشن ے سںينوہ مہارٹه جو تقريبًا اں کی ، سوات میIDPs ںیہ

 اور ںیہ ےو چکہالک ہ سو لوگ ہ تقريبًا بارں ، جس میہےا ہچل ر

 بات ہ تک یںاہ تو جںیہ ےو چکہ  five lacs displacedتقريبًا 

 پر ںاہ اور وں جائیے لگائtemporary camps ے لیے ان کہ کہے

 ںوہنا چاه پوچہ یں می۔ ے کی جائprovideی ه بeducationان کو 

 جو سوات ے تک ک primary to college levelی تک ه ابہگی ک

 ہے quantity 50 thousand ان کی تقريبًا ںیہ  students ےک

 موجود ے ايسںی پاکستان میه بےزار سکولز تو ويسہ ہتو پندر

ول سکی ه کںیہ کو نں حکومت آج تک ان سکولوں۔یہ بند ہ جو کںیہ

 ے مير۔ے گں کر سکیadjust ںاہ کو کstudentsزار ہ پچاس ہتو ی

 کرنی ہ بات یںمیہ ہبلکےیہونا چاہ ںیہ نہ ی solution ںال میخي

ی ہ پر ںاہ ، وےتر کيا جائہ حاالت کو بے سوات کہکےیہچا

construction and opportunities zonesہ تاکں جائیے بنا 

م ہ اگر ۔ں کر سکیmove کی طرف areas ے اپنے اپنہلوگ دوبار

 ے کهاٴ تيس الک تو تقريبںی بات کریه کی بrefugeesافغان 

ا  ه کيا تmove ے نrefugees ں پاکستان میےقريب افغانستان س

 ےتہ تو واپس افغانستان جانا چاہ نہ وہک ہے حالت ہاور آج ی

 votingی ه نام بے ، ان کہے بن چکی nationality، ان کی  ںیہ

 training and opportunities اور ان کی صحيح ںیہ ے آ چکںمی

 چل war جو ں اور افغانستان میہ جب امريکے سہ کی وجے ملنہن

 ں میform  کی terrorists ےت سارہ بے سںاہ تو یہےی ہر

 هے مجہی ہے تک بات ںاہ کيمپس کی ج۔ ے گئےافغانستان واپس چل

 حاالت ے سوات کہ کےیہ کرنی چاہ بات یںمیہ ہ کہے آتی ںیہ نهمسج
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 ںاہ، وںی ملopportunities کو ں لوگوے کںاہ، وںوہتر ہ بےکيس

 ے لیےا کٹی فاه ابہ کے، جيسے ملemployment کو ں لوگوےک

بليو ڈ اين ۔ںیہ ے کی million funds grant 283 ے نٹگورمنن

 تو ہےا ہ کے نٹ کا گورمننmillion funds 340 ے لیےايف پی ک

 ے سہزياد  کی طرف development projectsں خيال میےمير

 they are part ےیہونا چاہ ے لیے کں لوگوے کام سوات کہزياد

of Pakistan آپ ںیہ ے جيسےمارہ بالکل ، campsں کی باتی 

 مطلب ہ کہے ہ کا مقصد یے کرنں کی باتیCamps؟ ںیہ ے کرتںکيو

، کيا ے گںوہ ںیہيک نٹهی هی به حاالت کبےا کٹسوات کی اور فا

 ںیہ رےری کی زندگی گزارته گے اسی طرح بہميشہ لوگ ے کںاہو

ی ه بہ یه ساته ساتے اس کہبلک گی ں کروrequest ہ یں میے۔گ

 ,scholars, intellectuals ے سے نيچہک گی ںوہنا چاہک

politicians, ANP Membersںاہ ، وں سوات  جائیہ وںیہی ه جو ب 

 جو لوگ سوات ہ تاکں کریconfidence develop ے کں لوگوےک

 ںعالقو ے اپنے واپس اپنہ وںیہ ے کر جا چکڑوها چٹ کر فاڑوهچ

 technical and vocational ه ساته اور ساتںآ جائی اندر ےک

institutesکو ں لوگوہ تاکں جائیے قائم کیںاہ و awareness 

و گی اور جب ہتو مايوسی ختم  و گی ہ  employment جب ۔و ہ

 perform کی طرح militants actتو جو لوگ و گی ہمايوسی ختم 

 ہ۔ شکری۔ گیںجائیو ہی ختم ه بں چيزیہ یںیہ ےکرت

19 FEB 09 YP02  FAZAL  UR7 

  ۔ا علویہ ثور فبہحمرتم  جیہ۔شکری  :ی سپيکرٹپڈم ڈمی

Ms. Sor Fabha Alvi: Thank you, Madam Speaker.  

 ے ميرںمیHouse آج ہےکی گئی Resolution presentجو 

 اس ںمیHouse ے۔یہونا چاہ ںیہ اس پر کسی کو اعرتاض نںخيال می

 ےی آ گئهب Suggestions ہے۔و گئی ہی هبdebateخاصی ی هپر اچ

 عثمان علی صاحب ۔ گیںوہکرنا چاclarify ںجو می point ايک ں۔یہ

ی اور جلوزئی کی ڑه گہ کچں۔یہ ے جو کيمپس لگہ یہ بات کی کےن

 اگر ہے۔ی ہت کام کر رہ بٹر گورمننه اد۔ بات کیے نںوہان

practically اس کیimplementation nilے پر آپ سارںاہج ہے۔ 
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 ان ہے۔ ںیہپی بات نهکی چڈه کوئی ں اس میں۔یہ ے سکتهلوگ ديک

کيا raiseی هبpoint ہ یے نںوہانہے۔ائی بری ہ کی حالت انتںلوگو

 ںی لوگوه بں ان میهے تے گئے لگائں جو کيمپس سوات میہ کہے

 ںاہ وہ کںیه ديکہآپ یCircumstances  ۔ کياںیہنا پسند نہ رےن

 اور ہے کمبل ہ پاس نے کں پر لوگوںاہ وہے۔ت سردی  سخںسوات می

 How ں۔یہ ہے رے کيمپس لگا کر دےلی ے آپ ان کہے۔ رضائی ہن

can you expect themے۔ گںیہ اندر رے کں ان کيمپوہ وہک 

 ںیہ انہا اور مکان کی وڑی، کپٹ روںیہبنيادی ضروريات جو 

 ںیہت ہات ب بيانے حکومت کی طرف سہ کںیہ ےتهم ديکہ ں۔يا کریہم

 پر کام ںاہوNGOs ہے۔ا ہو رہ ںیہ نه پر کچںاہوpracticallyليکن 

 پر آ ںاہ جو لوگ یںیہ ےتهم ديکہجو Basic problems ہے۔ی ہکر ر

 ے کر آئڑوه چه لوگ اپنا سب کچہ وں۔یہunemployed ہ وںیہ ےگئ

 basic ے جو ان کےلہ پے سب سہ کےیہ کو چاٹ گورمننں۔یہ

issues جوraiseان کو ےوئہ employmentے۔یہدينا چاےلہ پےسب س 

 تعليم دينا ںیہ تو انںیہ ے کر آئڑوه پر سکول چںاہ وےجو بچ

 ے کں لوگوہے۔ ںیہ پاس نے کںی لوگوهبMedical facility ے۔یہچا

 ےلی ے پاس عالج کے تو ان کہے ںیہ نه کچےلی ے کےانهپاس ک

 Medical facilities at least for a certainوگا؟ ہکيا 

time periodتو اس وقت تک ہے آمدن ہ پاس ذريعےجب تک ان ک 

 Thank you ے۔یہ چاےکرنMedical facilities free ےلی ےان ک

so much.  

Madam Deputy Speaker: Mr. Zahidullah Wazir. 

Mr. Zahidullah Wazir: Madam Speaker, I would like 

to comment on the phenomenon of becoming IDPs for ease, 

in fact, is not a cause and the cause is military 

operations. Madam! The military operations were started 

in 2004 slowly it was first in South Waziristan then it 

was extended to North Waziristan, then to Kuram Agency, 

then to Khyber Agency, then to Mohmand, then Bajawar 

and ultimately to Swat. The purpose of military 

operations was to eradicate these extremists and 
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obscurantist forces, but we see that Talibanization 

that geared up instead of being root out or to put a 

halt to the creeping or galloping Talibanization. So, 

there is no utility of these military operations and 

also first thing which needs to be done is that there 

should be stoppage of these military operations as 

everyone doubts Pakistan’s sincerity in the war on 

terror and attention needs to be directed towards the 

propagating tools of these Talibans and obscurantist 

forces. They are using FM channels, they are using 

loudspeakers, they are using their own jehadi songs and 

they are blowing up CDs shops and other sources of 

entertainment and the only alternative with the people 

is that they have to listen to these jihadi songs and 

they have to become militants. So, the tension needs to 

be directed toward these sources of militancy and 

rising Talibanization and also the plight of the IDPs 

from Swat, from North Waziristan, from South Waziristan 

and also from Bajor and from Swat. They are in so many 

plights, which are unimaginable plights. There is no 

sanitation, there is no clean water to drink, and there 

is no shelter and the tents which were given by the 

UNHCR and other International agencies. Unfortunately 

Madam, those were either sold by those who are given 

these tents and there are low quality tents available 

in those areas where these IDPs are living. So, there 

should be something to siphon of the materials which 

are coming from mateyness community to these IDPs so 

that they live in somewhat peace and if not in 

satisfaction but with somewhat ease. So, the primary 

duty of the State is to provide security to the people 

and I did talk too many of the IDPs, they are not 
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owning the State. The state never provides us security, 

so, we do not own the state. So, it is the duty of the 

state of Pakistan to give them a special opportunity 

so, that they are able to go back and they become 

patriot again as they were and they contribute to the 

progress of the country. Thank you, Madam Speaker. 

Madam Deputy Speaker: Thank you. Yes, Sor Fabha 

Alvi 

Ms. Sor Fabha Alvi: Madam Speaker. With the 

consensus of Blue party I would like to read out the 

amended form of Resolution.  

“This House calls upon the democratic dispensation 

to take immediate and concrete steps to solve the 

problems faced by internally displaced persons of 

FATA, Swat and Balochistan as a result of military 

operations which will help in eradicating 

militancy and extremism in the region.” 

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Maria 

Ishaq. 

Ms. Maria Ishaq: Thank you, Madam Speaker. I must 

praise the efforts of the Blue party to their long term 

planning because all of us are aware of the fact that 

militancy and extremism leads to insurgency and 

insurgency leads to civil wars and civil wars lead to 

where we already know. Basically the Resolution was not 

to criticize the Government but it was for us Youth 

Parliamentarians to take this initiatives one steps 

ahead and to help the people and to help us as a nation 

to find out that we can do  اس ہک problem کوsolve  ےکرن

 internally displaced persons, there are people ےلی ےک

just like us who are without homes, who are without 

shelter, who are without food, who are basic 



 46

necessities of life. ز کی ڈ اگر فنےلی ےان ک

announcement  .Rs دن ںم ان کو فالہ ہ دينا کہہ کہکر دينا، ی

353 millions يا Rs. 272 millions  ںیہ کافی نہ یںیہ ہے رےد

implementation ںیہ کافی ں۔یہ ز کی ڈ کی اور ان فن proper 

allocation اورprovision use اس کو ہ وہکی تاک  اور ںکر سکی

properly steps ےلی ے کںان چيزو  ايک پوری ںيیہ چاےبنان

strategy solveکوproblem اس ےیہبنانی چا  ہ یہ کی تاکےکرن

ماری ہ long term development  Swat and FATA areas ے۔کر سک

are one the most beautiful areas in Pakistan.  ہاور ی

highly revenue generating areas  اگر اس ں۔یہ ےو سکتہ

problem کوsolve tourism ےکرک  صرف ہ  نے۔ پر اليا جائںاہکو ی

tourism کوthese are areas which are blessed  with 

resources, they are mineral rich areas. ان سبproblems کو

step by step ےا کر کڑوها تڑوهت  صرف ہ تو نں کر چلیےاگر ل

problem solve ہی  Pakistan can be in a ہ بلکہےو سکتی ہ

better position economically. Thank you. 

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Taimur 

Skindar Choudhary.  

م ہ پر ںاہی! ہم سپيکر صاحبڈ می:دریہجناب تيمور سکندر چو 

 about the IDPs of Swat and Balochistan ہے آج بات کی ےن

and other areas.  جو ہ کہےا ہ کے نںيوه ساته کچےمارہليکن 

ت کام ہ بے واقعی اس نہے۔کام کيا ت ہ بے اس نہے ٹماری گورمننہ

 ان ہ کےا جائهی ديکه بہ یں۔یہ ےکيمپس لگائ11 ںمیNWFP ہے۔کيا 

 of the people are being admitted to %51 ںکيمپس می11

hospitals because acute respiratory infections and 19% 

of the people in these camps are suffering from acute 

diarrhea problems. ے سہ جس کی وج around total of 5325 

have been hospitalized. ا هت اچہ بٹ گورمننہ خيال کںیہميرا ن

ان ۔ مار ليا ان کيمپس کو بناکرہا معرکڑ بہے۔ی ہکام کر ر

camps  کوset up ہے کيا but they have to give the basis 
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facilities over there. I talk about the Swat area. سوات 

 as the UN report states that because of the fight ںمی 

between 15000 troops and 3000 Taliban around 2.5 Lac 

people have been displaced and 1200 innocent people 

have been killed.ا ه اچ کوئی  ہجوکimpressionماری ہ ہے ںیہن

 I would also like to bring to the ۔کاsteps ے کٹگورمنن

Parliament the case of Jolazai Camps in which more جس  

 more than 100 families that is 5000 people every  ںمی

day are you know coming for rehabilitation. ں اور ان می 

 lower ںجس می children are severely malnutrition %15ےس

Dir areasپر ںوہی کئی جگه بےلہ پےم نہ ں۔یہ ہ لوگ زيادےک 

 جو لوگ ہکNationallyيا locallyاور internationallyا هديک

suppressهے۔ت They were militants or not جو لوگ local 

peopleاگر ان کو دبايا تو هےت later they became the 

terrorists.کو ںوگو ان لہا که ديکه ساتے طالبان کےم نہ 

 ديا ڑوهچ ان کو after the Soviet Union warںافغانستان می

 So, today they are ۔ دی گئیںیہ نfacility کوئی  ان کو۔گيا

the Taliban, Taliban to which America fears, India 

fears and every other part of world fears.ےتہ چاںیہم نہ 

 The ں۔یہ ے بچٹےوه جو چںیہlocal people ے کںاہ جو یہک

innocent people, we do not want these innocent people 

to grow up into monsters. So, please, I would like to 

urge the Government and the people of the Youth 

Parliament to come forward and step up to do something 

for the rehabilitation of these people.ےجو کيمپ لگائ 

 there is ں ان میہے۔ اور جن کيمپس کی بات کی جاتی ںیہ ےجات

no facility. ہے کيمپ لگ جاتا ہ کہےبس ايک باتthere is no 

even a bed nor even a sanitation system nor other 

facilities. I would like to request that  کيمپس کی خالی 

؟ اس ںیہ ںیہ کيا نںیہ اندر کيا ے ان کيمپس کے۔ کی جائہبات ن
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 we need to look into this very اور ےی کی جائهکی بات ب

serious issue. Thank you very much, Madam Speaker.  

 Madam Deputy Speaker: I think Sofia Saeed sahiba 

wants to speak.  

 ہ یہ کںوہتی ہنا چاہ کہپر یissue اس ں می: سعيدہ صوفیہحمرتم 

 ہے کيمپس لگا رہ یےلی ے کimmediate measuresم ہ ہ کہےصحيح 

 جتنا ے۔یہکرنی چاfacility provide حکومت کو ں اس میں۔یہ

facilityاس ںمیہ ليکن ں موسم میے خاص طور پر سردی کےو سکہ 

 ےلی ے اس کے۔یہ چاےلين long terms measures ےلی ےک

strategiesےتی جائڑه کی تعداد بں لوگوہ کيونکںيیہانی چابن 

 Current  ہے۔ی ہ چل رے سں سالوےله پچهکچ یهگی جو صورحتال اب

situation ہ گی کںوہی کہ اتنا ں می۔ ہے ںیہيک نٹه اتنی long 

terms measuresےو سکہ کو جتنا ں کر لوگوے ل facilitate کيا

 ۔ہ۔ شکریے۔جائ

 Mr. Muhammad Essam Rehmani: Madam Speaker,  we are 

putting our efforts to make the resolution more 

effective .  You know there is always a room for 

efforts and Inshallah we will get solution for it. I 

think it is a quite reasonable resolution. 

Madam Deputy Speaker: OK.  Now, I put the 

resolution to the House. It has been moved that 

“this House calls upon the democratic dispensation 

to take immediate and concrete steps to solve the 

problems faced by the Internally Displaced Persons 

(IDPs) of FATA, Swat and Balochistan as a result 

of military operations which will help in 

eradicating militancy and extremism in the 

region”.  

(The Resolution was adopted) 
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Madam Deputy Speaker: We move to the next item on 

the Agenda there is a motion by Mr. Umair Farukh Raja 

and Mr. Raheel Naizi.  

 کی ٹریٹ سيکرں تو میےلہ پے سب س:ہمير فرخ راججناب ع 

 ںمیtext گا جو اس ںوہ کی طرف مبذول کرانا چاں  غلطيوہتوج

 ےکText ہے۔YP-36 ہ یہجبکYP-26 منرب ہ ايک تو ميرا حلقں۔یہآئی 

 ے اس کی تصحيح کر ديجںوہ ديتا ڑه پں میہ وہےاندر جو غلطی 

  ۔گا

“This House may discuss that the Government needs 

to define and limit the number of Ministry 

portfolios in order to have a concise and 

efficient Cabinet.  

 Government ں۔وہ شروع کرتا ں اس میں  میہے۔ ںیہنGovernment ہی

defined departmentتقريبًا ے نٹ، اس وقت پاکستان گورمننےس 

41 Ministriesہ وںیہ define ايسی ه اندر کچے جس کںیہوئی ہکی 

Ministriesے جن کںیہی هب departmentے ضم کرکںکو آپس می 

 ے سےتر طريقہ بہ تو وےکر ديا جائMinisterاگر ايک 

function ۔ گاں مثال آپ کو دوه اس کی کچں میہے۔کر سکتی 

 departmentکی جو Defense and Defense production ہجيساک

and Ministryاسی طرح ں۔یہ الگ الگ ہ یہے industries and 

production کی ايک الگMinistryری کی ٹسڈائل انٹيکسٹ ہ جبکہے

يومن ہ ہے۔ری ٹرول کی الگ منسٹيکس کنٹ نارکوہے۔ری ٹالگ منس

 پاپوليشن ويلفيئر کی الگ ہے۔ری ٹس کی الگ سب منسٹرائ

  اور وومنہےری ٹ سوشل ويلفيئر کی الگ منسہے۔ری ٹمنس

 ہ کہے ہ یہ وہے ڑکا جو نچوmotion تو اس ہے۔ کی الگ ٹويلپمنڈ

 situation ے کے کو خوش کرنں احتاديوے آپ اپنہ کے اس کےجبائ

نا شروع ٹ کو بانں  آپ وزارتوےلی ے کےنهرک stabilizeکو 

 حلاظ ے مطابقت کےکو ان کdepartments ہوگا کہ ہتر یہ بں۔کر دی

 ہ وےو سکہ ہی کابينٹوهی چ اور جتنں ضم کر دیں آپس میےس

 ڑے پہی نه به اوپر بوجے کے سرکاری خزانہ تاکےتشکيل دی جائ
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 Recently ں۔ جائیےائٹ منے تيزی سہ وںیہی معامالت ه بےاور جنت

Government of Pakistan1.7 ے ن billion dollars  کاIMFےس 

اور اس .meet its day to day expendituresا تو ه ليا تہقرض

 اندر ے کہ اپنی کابينے نںو ہی انہ بعد ے عرصه کچےک

expansionمتام افراد جو اس وقت وفاقی وزراء کا ےکی اور ايس 

 ان کی ںیہ ہے رے برابر مراعات لے کےدہ عے يا اس کہدہع

، ںیہوفاقی وزراء 37 ں جس میہے۔گ ه لگ بےک70تعداد اس وقت 

زر يا وائڈ سپيشل ای5 ہ عالوے اور اس کںیہوزراء مملکت 18

 رمحان ملک صاحب، شوکت ترين  ں جس میںیہ ے ايسہ وںیہس ٹنٹاسس

 جو اپنی اپنی ںیہ ے لوگ ايسہ یںیہر عاصم حسين ٹاکڈاور 

 ہ کںیہ ے ايسں افراد تو ان میه کچں۔یہ ہےکر رheadری کو ٹمنس

ا تو اس ه کا قلمدان ديا گيا تںريوٹجس وقت ان کو ان منس

 ممرب ے نيشنل امسبلی کہ یہ اور نهے ممرب تے کٹ سينیہ نہوقت تو ی

 ے حکومت کہ کہےا ہ تاثر جا رہ عوام کو یے تو ان اقدام سهے۔ت

 ںیہ ے ممرب بن چکے يا قومی امسبلی کٹ لوگ جو اس وقت سينیہو

 ںريوٹ جو ان منسہے ںیہ نہی ايسا قابل بنده کوئی بے سںان می

م ہ غير منتخب افراد کو اتنی اےلی اس ے۔ال سکهکو سنب

  ں۔یہ سونپی گئی ںوزارتی

 تقريبًا ےم سہيا جو ڈ انہ کہے ہدوسری بات قابل ذکر ی 

 پر وفاقی وزراء کی ںاہ وہےتا ه آبادی رکہ زيادہگنا10 ےس8

 ايک ہ عالوے اس کہے۔70 وزراء کی تعداد ےمارہ ہ جبکہے31تعداد 

 بلوچستان امسبلی ہے۔ی هقابل ذکر بات بلوچستان امسبلی کی ب

 ےتٹه پر بیں ممربز سرکاری بنچو64 ے ان سں۔یہممربز 65  اس وقتںمی

 سردار يار حممد رند ہے۔ ے اور ايک ممرب کا تعلق اپوزيشن سںیہ

 ہےی ذاتی رجنش ه مگر اس کا بہے ےصاحب کا تعلق اپوزيشن س

 کوئی قلمدان ہی کوئی نه ان کو بہ ورنه ساتےوزير اعلٰی ک

 اس وقت ۔اتای خوش کر ديا جه ان کو ب۔ضرور ديا جاتا

 جس کا اپنا وزير ہے۔ اندر جو حکمران مجاعت ےبلوچستان ک

 ہے۔9 صرف ںمی65 کی تعداد ںوٹ ان کی اپنی سیہےوا ہا ٹهاعلٰی بی

 وافر ے کو کنتںريوٹ منسہ کںیہ ے لگا سکتہ آپ اندازےتو اس س
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 ہا گيا که جب پوچے گيالنی صاحب سہے۔ا ہا جا رٹ بانںمقدار می

 ںوہ تو انہےر توسيع کر دی ه اندر پے کہ اپنی کابينےآپ ن

جو allied partiesمتام this is justified because ہا کہ کےن

 they have to be given representation and all theںیہ

parties, سبpolitical forcesےیہ کر چلنا چاے لهکو سات 

 جب ہ بيان ديا کہ یے نںوہ انہ ايک دفعہے۔رstableم ٹ سسہتاک

 تو ںوہ مقرر کرتا ہ اپنا مشير يا اپنا کوئی دوسرا بندںمی

ر کو ٹ منسے کرتا ليکن جب ايک بيچارںیہتب کوئی اعرتاض ن

ا شروع کر ٹه اں تو سب لوگ اس پر انگلياہےقلمدان ديا جاتا 

 بيانات ے ايسے وزير اعظم کی طرف سےمارہ اگر ں۔یہ ےديت

 ہے ہدر لگتا تو ی انے اس ک۔ی حافظہ ہ تو ملک کا اللے گںآئی

 کر ے لٹ ووے اس کے جبائہ کںیہ حکمران جو ےمارہ ے جيسہک

 ے کےرنه اپنی جيب بہ وں۔ آکر عوام کی خدمت کریںايوان می

 ے کہ کابينہ وہ تاکںیہ ے آتےلی ے کے کرنں اور عياشياےلی

 اس ں۔ سکیے اور ذاتی مراعات لں، مشير بن سکیںس سکیهاندر گ

 ہ اس کی جو تنخواںیہجو متام مراعات  ےوقت ايک وفاقی وزير ک

يکل ڈی بلز اور میٹيلٹ يوںیہ جو انہے۔House rent يا ہے

 ہ اوپر ساالنے مال کر ايک وزير که سب کچہ  وںیہ ہےاالونسز مل ر

 ے ملک کےمارہ ہ اب اس وقت جبکہے۔وتا ہ ہ کا خرچے روپڑ کرو6

 جاکر ے سامنے کں لوگوےم لوگ دوسرہ ہ کںیہ ےمعاشی حاالت ايس

 پاس ے چائنا کں۔ جائیےز ديئڈ فنںمیہ ہ کںیہ ہےيک مانگ رهب

 ے دوسرے سہم کس منہ ہے۔1/3 ےم سہ ہ چائنا کی کابينں۔یہ ےجات

 امداد ے اور ان سںیہ ہے مدد مانگ رے پاس جاکر ان سےممالک ک

 واال ے پاس اپنا مراعات لينےمارہ ہجبکں۔یہ ہےکی اپيل کر ر

  ہے۔ باال تر ے سه ميری سجہ تو یہےا ڑ اتنا بہقافل

 ےلی ے کےانه پاس کے کں اس وقت لوگوہ کہے ہدوسری بات ی 

ی ٹ اور روہے ںیہت نه چےلی ے کےانپنڈه سر ہے۔ ںیہی نٹرو

 ے کں غير ملکی دوروے والے لگانہا  اور مکان کا نعرڑ،کپ

 ں میںيوڑی عاليشان گاڑ بں۔یہ ے خرچ کرتہ دريع پيسےاوپر ب

نا اپنی عزت ٹه بیںی میڑ کم گاےی سڑگا Important ں۔یہ ےرتهپ
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و ہ ان کی طبعيت ناساز ے اور اگر غلطی سںیہ ےتهتک مسجہکی 

 جو ہے ںیہسپتال نہی ايسا ه ايک بں پاکستان میے تو پورےجائ

ی آتی هينک به اگر ان کو چے۔کر سکtreat ان کو ہو کہاس قابل 

 ے روپںوهک الےلی ے عالج کے ان کہ کہےوتا ہی ه اور زکام بہے

يجا ه بہ يا امريکہےيجا جاتا ه بڈ ان کو انگلينےخرچ کرک

 اگر ان کو دينی جوش ے۔ل جائه ان کی طبعيت سنبہ تاکہےجاتا 

 تو ان ںیہ ےتہ جانا چاےلی ے کے حج اور عمرہ يا یہےتا هڑچ

ر ه جاتا  اور پہ باقاعدہ کا قافلں سو لوگوڑهیڈ سو ه ساتےک

 تو ذاتی خرچ پر اگر ں۔یہ ے پر گئ ذاتی خرچہ یہ کہےا جاتا ہک

ری ٹ سيکرے ان کں جن میںیہ ے سو جو لوگ گئڑهیڈ تو ںیہ ےگئ

 ے تو ان سںیہی ه وزراء صاحبان بے اور ان کںیہی هصاحبان ب

 جو ےمارہ؟ ہے چکر کيا ہ آيا یہ کےیہی لينا چاه بٹیڈذرا آ

 اندر ايک دن کا ے جب لندن کہ مشرف صاحب وںیہ صدر ہسابق

 ايک ہ بلکہےرتا ٹه ںیہ نںل میٹوہ تو کسی عام ںیہ ےرتقيام ک

 ے پاکستان کہ جس کا ايک رات کا کرایںیہ ےرتٹهل ٹوہ ےايس

 ہ یہے۔ پر موجود ڈ ريکارہ یہے۔ ے روپهالک20 مطابق ےکرنسی ک

  ں۔وہا ہ رہ کںیہ نے ويسںمی

 عياشی ے نںوہ اگر انہ کہے اپيل ہ یے سںميری حکمرانو 

 ں۔یہ ےی طريقه بے تو اس کںیہرنی ه بں جيبی اور اپنیہےکرنی 

 ے اس کے جبائہےتر ہ بہ تو زيادے اگر کيا جائے سںذب طريقوہم

 هاتہ ے آپ کہے اور جتنا مرضی ں جائیے چالتهاتہ جتنا آپ ہک

 تو اگر عياشی ں۔ر لیه آپ بں آ جائیں اور جيب میں آجائیںمی

ی هنی آند اور اتں کی طرح کر یں بچوے کں تو انسانوہےکرنی 

 کم ہ کہے ہکا مقصد یMotion ہے۔ اپيل ہ یے ميری ان سں۔ مچائیہن

 اوپر ايک ےيا ليگل ليول پر حکومت کConstitutionاز کم 

bindingاور اتنی ںیہ ےنهی وزراء رکہ ے اتنے اس نہ کےو جائہ 

لی ه اگر پچہو کہ ہ ايسا نںیہ کہے۔ تشکيل دينی ے اس نہکابين

 ےلی ے کےنڑ توڈم اس کا ريکارہو  تںیہ ےديئ60 ےحکومت ن

 ے اپن۔ گیےکر د80 ہ گی تو وے اگر حکومت جب آئں۔بنائی70

 اوپر ايک ے تو ان ک۔ےلی ے کے کو خوش کرنںاحتاديو
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bindingاور ايک ےیہونی چاہ definite/limited number 

portfoliosکو ں مطابق لوگوےر کوئی اپنی مرضی کہ ہ کا تاک 

 ہ کے اس کے جبائہ وہے جو ہ سرکاری خزان اورےره کرتا پہخوش ن

بود پر ہو، عوام کی فالح و بہ اوپر خرچ ے ويلفيئر کےمارہ ہو

 Thank ے۔ کرہ اوپر خرچ نے کں لوگ اپنی عياشيوہ ی۔وہخرچ 

you.  

 Madam Deputy Speaker: Honourable Asad Asghar 

Janjua.  

 ے ميرہ۔م سپيکر صاحبڈ میہ شکری:ہجناب اسد اصغر جنجوع 

 ہے بتا ديا ه کافی کچں میے بارے کٹ گورمننےی نهمعزز سات

 ے حوالےکMotion  ہے۔ ںیہتا نہ ره کچےلی ے کےاور مزيد بتان

 تو ۔رٹ منسہ بيچارہ کںیہ ےتہ گيالنی صاحب کہ کہےی بات ہ یےس

ور کی ہ جب اسی کراچی کی يا الںوگا ناہ تب ہر تو بيچارٹمنس

 ںی میڑيز گاڈ مرسہ وے۔يجا جائه اندر بےکسی لوکل بس سروس ک

 ہ کو جب وے ايک غريب بچہ کہے کيا پتا ںیہ انںیہ ےتہ رےرتهپ

 ےاته کےکه دے کں يا ايک غريب آدمی کو جب بسوہےکاجل جاتا 

؟ ہےوتی ہ تو ان کی کيا حالت ہےتا ڑ دفرت جانا پںیہ انےوئہ

 یہ ں خرچياہ کی شاں حکمرانوہ کہے کی ے نںوہيک بات انٹهبالکل 

 ں۔یہی تنگ ہ ے ويسے تو ان سے عوام بيچارہ کںیہ ہاتنی زياد

 نصيب ه گی عوام کو سکںوہ ںیہ ختم نں خرچياہجب تک ان کی شا

 ه سب کچےلی ے کے اجتاد بنانے نںوہ اگر انہےيک ٹه ۔وگاہ ںیہن

 ليکن اس کا حل تو کيا ہےو گيا ہ ہ اب تو یہےيک ٹهکر ليا تو 

رز ٹ منسہ کہے ذکر کيا ے نںوہ ان جس طرحہے ہ حل یہے۔جا سکتا 

 ان ںیہوتی ہ ں خرچياہ اوپر جو شاےاور ان کےکو کم کيا جائ

 ےماری اکانومی کی ويسہ ے۔ا جائهرکcheck and balanceپر ايک 

 ں االؤنسز میے اگر ان کے سے حوالے تو اس کہےی حالت خراب ہ

 ہ کںیہی نہ ہے تو ہ طبقہ کوئی نوکر پيشہ یہ کيونکےکمی کی جائ

 ڑاہ اوپر پے تو ان کں جائیے االؤنسز اگر کم کر ديئےجن ک

 ںوہتا ہ کں میہ کںیہ ے پيسے پاس خود اتنے ان کے۔ گںیڑ پٹوٹ

ی اگر ه امداد غريب عوام کی به کچںیہرز ٹ منسے جنتے کPPP ہک
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 ے کرتںیہ لوگ نہ ليکن یے۔و جائہال هی عوام کا به تو آدںکر دی

  ہ۔ شکریہے۔ حکومت کرنی ے نںوہ انہکيونک

 Madam Deputy Speaker: Honourable Niaz Muhammad.  

 ے بطن سےکNRO! م سپيکرڈ میہت شکریہ ب:جناب نياز حممد 

 ے آپ نہ کہے درخواست ہ ميری یے صاحب سے والےجنم لين

 ے غريب عوام ک۔ دياے ده سب کچےلی ے کے کو خوش کرنںاحتاديو

 ں وزيرو۔ورا کر ديا تو پہا اور مکان کا وعدڑی، کپٹ روےلی

 ہے۔ هکی فوج ظفر موج اس غريب قوم پر ايک ناقابل برداشت بوج

 واحد ہے۔ جو بات کی ےائی نه بے ميرے سے حوالےبلوچستان ک

 باقی سب ارکان ںیہ ے گئہاپوزيشن رکن سردار يار حممد رند ر

 ٹےوه چٹےوه چہ کہے افسوس کی بات ڑے بں۔یہ شامل ںحکومت می

 تو ہے۔ ںیہ نہی زياده بےس20زمين کی تعداد  جن کی مالےادار

 ے مثال کہے۔ی وزير بنا ديا گيا ه کا بں اداروٹےوه چٹےوهان چ

 اور تعليم ںیہ وزير موجود ے تعليم کںطور پر بلوچستان می

ی سی ٹوهی ايجوکيشن جو ايک چٹ ليکن کوالہےکی وزارت موجود 

ا سا ٹوه ايک چہے ہمالزمين پر مشتمل ايک ادار15عمارت اور 

 ے ماحتت کرنے کو وزارت تعليم کے ادارے سٹےوه اس چہے۔ ہادار

 سب ں میے تو اس سلسل۔ ديا گياہ وزارت کا درجہ عليحدےکی جبائ

 آپ رکن امسبلی منتخب ہوگی کہ سوچ ختم کرنی ہ یںمیہ ےلہ پےس

 ںیہ نه تب تک آپ کچے گں بنیںیہ تو جب تک آپ وزير نںیہ ےوئہ

 آپ رمحان ملک بن کر سب ہ کںیہ ںیہی تو ن ضرورہ یں۔یہ ےکر سکت

 ے کر سکتهت کچہی بهامشی بن کر بہ آپ جاويد ں۔یہ ے کر سکتهکچ

  .Thank you ں۔یہ

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Syed 

Mohsin Raza.  

 ں میے اس بارہ۔م سپيکر صاحبڈ میہ شکری:جناب سيدحمسن رضا 

 ہ صاحب فرمايا کہ عمير فرخ راجہيساک ج۔و سکتیہ ںیہ نےدو رائ

 کمی کی کافی ں اور اس میہے ہت زيادہوزراء کی تعداد ب

 ںیہ ان کی پسند نهے مگر ايک بات جو کم از کم مجہےگنجائش 

 اس ہم ايسا کوئی مجلہ ہ کےیہ اس بات کا خيال کرنا چاںمیہ ۔ ہے
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Houseےس send outو ياايسی بات ہ غير پارليمانی ہ جوکںکری

 يا کسی ہے بات کر دی ہ وے کسی گلی کی آدمی نہ وہ کےگل

laymanے آپ کو اپنہے۔ بات کر دی ہ وےن word کوconsider کرنا

 کا ں انسانوہ اور معاشرںیہی انسان ہ پر سب ںاہيقينًا یے۔یہچا

کرنا يا اس بات کو ايک emphasize تو اس بات کو ہے۔وتا ہی ہ

loose worded wayے کٹپارليمنہے ںیہب ن مناسهنا کچہ کںمی 

 آپ کو ں۔ بات کریہے دل چاے آپ کا جيسں، آپس میےفورم س

  ۔ روک سکتاںیہکوئی ن

 ں۔یہ ںیہ پر سکول نںاہ یہے۔ی غريب ملک ہت ہپاکستان ايک ب 

 ہ عرض یہے۔ ںیہ نه کچےلی ے کے اور پينےانه کےلی ے کںلوگو

 ہا طبقڑ ايک بں پاکستان میے سںولتوہ زندگی کی بنيادی سہ کہے

 ہ ترقی يافتہ ممالک جوکے جب آپ دوسرں ايسی صورحتال میہے۔حمروم 

 ان کی طرف ںیہ ے آگہ زيادےم سہ ں میں منزلوے يا ترقی کںیہ

 اور پوری دنيا ہےا ملک ڑ، کتنا بں میہ تو امريکںیہ ےتهديک

 ہ وے اور اس سںیہوزراء 18 صرف ںیہموجود interest ے اس کںمی

 ايک مثال ں اسی طرح جاپان پوری دنيا میں۔یہ ہےاپنا کام چال ر

 آپ کو ے بعد کس طرح اپنےکworld war ے اس نہ کہے

developا ڑ روس کتنا بں۔یہوزراء موجود 13 پر صرف ںاہکيا و

وزير موجود 18ر صرف ه ادہےا ملک ڑت بہی بهی بها اور ابهملک ت

 اور مسلمان ہےماری طرح ايک غريب ملک ہونيشيا ڈ اور انںیہ

 ہ جبکںیہ ہے کام چال رےوزراء س23 ہر وه ليکن ادہےک مل

 ں میےنه تعداد ديکہ زيادہ تقريبًا تين گناے ان سںپاکستان می

 جی ہ کہےديا  statistic ايکے نںوہ صرف انہ تو نہے۔نظر آتی 

 اس ہ کںوہ جانتا ہ تو یں میہ بلکںیہ ےو جاتہ خرچ ے روپڑکرو6

 ڑےوه تےر که گے ميرہے۔ا و جاتہ وزراء پر خرچ ہ زيادںیہ کےس

 گزرتا ے سںاہ وں تو جب میہےر ه وزير کا گے پرايک نئےفاصل

 ں تو میهےائش پزير تہ پر رںیہ وہی وه بےلہ پہ کيونکںوہ

 کروزر، تين ويگو اور ڈ پاس دو لينے اب ان کہ کںوہتا هديک

 ہ جوکں۔یہتی ہی رهڑر کہ باےر که گے ان کںياڑدو سرکاری گا

 ہے۔ جرم ہ کںوہتا ه مسجں میےلی ےريب ملک ک غےپاکستان جيس
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 ہ تو سو بسم اللہے کا شوق ےومنه گں میںيوڑی گاڑاگر آپ کو ب

 ہ نں عياشياہ بل پر یے مگر کم از کم غريب عوام کںومیهآپ گ

 .Thank you, Madam Speaker ہ۔ت شکریہ بں۔وہ

 Madam Deputy Speaker: Honourable Ahmed Javed.  

ی تک خمتلف ه  اب۔ سپيکرہ حمرتمہ شکری:اويد جناب امحد ج 

رز ٹ منسہ زيادہ کہےت واضح طور پر بتا ديا ہ بےسپيکرز ن

 ے۔ مالی، کارکردگی اور سياسی حلاظ سہےeffect کا کيا ےنهرک

ماری تو اپنی ہ ں۔یہ ے سکتہہ که کچے سہم کسی کو کس منہليکن 

وا ہعالن رز کا اٹ دن جب منسں اور پانچویهے چوتں میٹپارليمن

ر کا ٹو پرائم منسٹوائزر ڈ ايک ایه ساتےری کٹر منسہا تو هت

 بنا ںیہ صحيح نہوہےجو trendم تو خود ايک ہ تو ۔اهوا تہاعالن 

 هکچ  ں۔یہ ے سکتے غلط قرار دے سہم کسی کو کس منہ تو ں۔یہ ہےر

suggestionsريز کو کس طرح ٹ منسہ ميری  کںیہstreamline کيا

 instead of making a ہ کہے ہلی بات یہ پں اس میہے۔جا سکتا 

simple criteriaو ہ ٹ آپ ممرب آف نيشنل امسبلی يا ممرب آف سينیہک

 ,suggestions ه کچه ساتےاس ک.become a Ministerتو 

restrictionsےیہونی چاہ on the qualification for each 

Ministry.ٹیيکنوکرٹ ے کٹ سينیہا که ديکےم نہی هجس طرح اب 

کيا reject ايک  اميدوار کو ےکPPP ےسNWFP ےلی ے کٹکی سی

 in ہےکی جا سکتی provision incorporateکی type تو اس ۔گيا

the Constitutionری کا ٹر کو منسٹ کس طرح آپ ايک منسہک

  ے۔ گںچارج دی

 جس ہےtraditionا هت اچہ بں میہ امريکہ کہے ہدوسری چيز ی 

 House ہ کےیہکرنا چاincorporateی ه پر بںاہیI thinkکو 

Committees اورHouseےک through Minister کی

appointmentے۔یہونی چاہ so, that there is an element of 

accountability and element of check and balance on the 

Minister that has been appointed. 

ريز ٹ منسںو کيہکon of the major reasonتيسری چيز جو  

 ےکرنdiscourage فلور کراسنگ کو ہ وں۔یہ دی جاتی ہاتنی زياد
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 نواز شريف کی ںمیI think 1997 تو ں۔یہ دی جاتی ےلی ےک

ی جو ه قانون متعارف کروائی تےلی ے فلور کراسنگ کےحکومت ن

 تو اس ہے باوجود معطل ے کےونہdemocracy restore بعد ےاس ک

 اور اس قانون کو موثر ےیہنا چاکر in act ہقانون کو دوبار

 So, that there is no need to ے۔یہکرنا چاimplementطور پر 

have a check and balance through having so many 

Ministers on Floor Crossing. Thank you.  

 کافی ے معزز ممرب ن۔م سپيکرڈ میہ شکری:ايک معزز رکن 

تا ہايک بات کی طرف دالنا چا ں میہ کی ليکن ان کی توجںباتی

 کسی قسم کا کوئی ہے۔ کافی غلط بيانی کی ے نںوہ انں۔وہ

 ہ تو ی۔واہ ںیہی نه به کسی قسم کا کچہے۔ بنا ںیہوائزر نڈای

رز ٹ اور منسے گئےوائزر بنا دیڈ ایہ کںیہ ہے رہہ کے سںاہک

 ںريوٹ کو تين منسے بندے ضمير صاحب جيسےم نہ ے۔ گئےبنا دی

  ں۔یہ ے غلط بيانی کر سکتے کيسہ تو یہے۔وا ہا  ديهکا بوج

 Madam Deputy Speaker: Honourable Essam Sahib.  

 Mr. Mohammad Essam Rehmani: If this is consensus 

of the House, can we take the Motion as a Resolution 

with the some amendment with the wording. Can I read it 

out to the House? I have the consent of the Prime 

Minister. 

 ليکن جو ںکر دیMotion read out: جناب امحد علی بابر 

 .Thank you ے۔ اس کو پورا کيجیہے ٹسپيکر لس

 Madam Deputy Speaker: O.K.  

 Mr. Mohammad Essam Rehmani : The Motion will be a 

Resolution and the Resolution will state that “This 

House of the opinion that the Government should define 

and limit the number of Ministry portfolios in order to 

have a concise and efficient Cabinet with minimum 

financial liability on the Nation’s treasury.” Thank 

you.  
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 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Taimur 

Skindar Choudhry.  

 پر ںاہ ی۔م سپيکرڈ میہ شکری:دریہجناب تيمور سکندر چو 

ر ٹ پرائم منسے جو حکيم قسم کےمارہ ے نںائيوه به کچےمارہ

 مت ه کچںیہ، آپ انںیه ديکہے۔ت تنقيد کی ہ ان پر بںیہصاحب 

 ہےنا ہ جو کے آپ نہے۔ا ٹه بیںنسی میڈ پريذیہ وہے سرجن جو ں۔یہک

ی ڑ بہ وں۔ دیےنہ کے اسہےتا ہر جو کٹ پرائم منسں۔یہ کںیہان

 ايک ں۔ کریہ آپ ان کو تنگ نں۔یہ ےر بنٹ پرائم منسےمشکل س

 ہے۔ا هت اچہبResolution ہ یہ ماشاءاللہ گا کںوہ کںاور چيز می

 ےمارہ ہ کںیه سيکہ آپ یے تو اس سہے ہی کابينڑت بہب

Presidentںیہر ٹ پرائم منسےمارہ اور ںیہ he knowsدوستی ہک 

 تو ۔ کو نوازاں سب دوستوے اپنے نںوہ ان۔ںیہ ےاته نبےکيس

this needs to be taken up with the nation.کو ںم لوگوہ 

 ملی ںیہری نٹ منسںمیہ اگر ں۔یهم دوستی کرنا سيکہ ہ کےیہی چاهب

 هر کچه دی گئی تو پےری دٹ منسںمیہ اور ںیہ ےتو شور مچات

  ۔وتاہ ںیہن

 ہے ديا ٹ کو ووی انہ ے نں آپ لوگوہ کہے ہدوسری بات ی 

 ے ايک سرکاری ممرب نےمارہ ہ کہے ہ دوسری چيز یں۔گتیهتو اب ب

 ے اپنہا پيسڑ اوپر بے اپنںیہرز جو ٹ منسےمارہ ہا کها تہک

 عوام ہ اگر وے۔ کرتںیہ اور عوام پر خرچ نںیہ ےاوپر خرچ کرت

؟  ے گں کریے کيسںرز عياشياٹ منسےمارہ تو ے گںپر خرچ کری

 ےن سکتہ پںیہ چپل نے کےائی روپڑه اے وال اتوار بازارہاب و

 There is ے۔یہونی چاہ ٹاٹه ان کی کوئی ںیہرز ٹ منسہ وں۔یہ

nothing else and the Resolution is quite clear.رحال ہب

 ں۔ائیه نبں دوستياہ کےیہ کو چاٹماری گورمننہ ہ گا کںوہ کہ یںمی

An important Ministry such as the Interior Ministry اس

ی کوئی ه ان کو بہ تاکےر عطا کر ديا جائٹکوئی منسpleaseکو 

 I don’t think, the ۔وہ واال ے کرنڈ گائیہا بندها لکڑهپ

Interior Advisor is up to the mark and as you know, he 

has such important Ministry.ر ٹ منسںیہريز ٹاور کافی منس
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 We don’t ں۔و جائیہ100کل کو  ںیہ70ی ه ابں۔یہ رے شک بنتےب

mindو ہ ذرا خدا ترسی ں دل میے جن کہ کںوہ ےرز ايسٹليکن منس

 جو ايوان ہ کںوہرز ٹ منسے ايسں۔ریڈ ذرا ے تعالٰی سہاور الل

 ٹ، دو منںیہ ے ايک بيان ديتہ ايک دفعں۔کر سکیstand ه ساتےک

 pleaseر ه، پںو جائیہ250 يا ںو جائیہ100 ں۔یہ ےبعد بدل ديت

stand what  you say. اور secondly, I like to sayےمارہ ہک 

 should have the courage enough to  come up withرز ٹمنس

their people.بعد ے کےماکهل پر مب دٹوہ  ٹا ميره ديکےم نہ 

 کوئی دوسرا ہ کےر گئڈ ہ وہے۔ ںیہ پر گيا نںاہپوری رات کوئی و

 تو ہ گا؟ وےی عوام کا کيا بنمارہ ے تو اس سے۔ جائهٹ پہمب ن

 ہ شک زيادےرز بٹ منسے۔ گںم کر مر جائیہی سہ ے ويسےبيچار

 stand by theاور  ںوہ هے لکڑهے ليکن ذرا پںوہ ڑےوه تںوہ

people.   

 Madam Deputy Speaker: Umair Sahib.  

دوست تيمور Honourable ےمير! مڈمی :ہجناب عمير فرخ راج 

 هے لکڑهے کسی پہ وہےجو Interior Ministry ہ کہےا ہ کےصاحب ن

 ہ وہے ڑاگ دوه ملک کی جو بے تو پورے۔یہونی چاہ پاس ے کےبند

 only non degree, is a ان کی ہے پاس ےجس صدر صاحب ک

matriculation from Cadet College Pataroجس ےاور لندن ک 

Business Schoolہ وےس business کا دعوٰی ے کرنہپلومڈکا 

  ہے۔ ںیہی نہ وجود ے سے اس کا سرںیہ ےکرت

 Madam Deputy Speaker: Honourable Raheel Niazi.  

 ہے۔و چکی ہ کافی حبث ےلہ اس موشن پر پ:جناب راحيل نيازی 

 بات کی ےی نه ساتے ايک تو مير۔ گاںوہ کرنا چاں چند باتیںمی

ری بنا ٹ مال کر ايک منسںیہانinter related Ministries جو ہک

ی ه ابہ گا کںوہايک مثال دينا چاrecentlyی ه ابں میے۔ی جائد

کو دی گئی MQM دو ے سںکی گئی جس میinduct ںرياٹچار نئی منس

 ں دی گئی ان میںرياٹکو جو منسMQM ۔کو دی گئیJUI (F)اور دو 

ری ٹ منسہ کی، یOverseas Pakistanisی هری جو تٹ ايک منسےس

 Labour Manpower andی هری تٹ ايک منسہ یہے۔ آئی ے سںاہک



 60

Overseas Pakistanis. اس کوbifurcateےکرک Labour and 

Manpowerری بنا ديا گيا اور ٹ منسہکو ايک عليحدOverseas 

Pakistanisےری بنا ديا گيا جو اپنٹ منسہکو ايک عليحد 

MQMں می۔ دوست کو نواز دی گئیےک endہ گا کںوہنا چاہی کہپر ی 

 check and ہ بات کی کےست ن ايک اور دوےی ميرهاب

balanceہ کہےا ہ لگ رہ تو یهےئی مجه تو بے۔یہونا چاہ check 

and balanceگی اور ےری بنا دی جائٹ منسہ ايک عليحدےلی ےک 

  ۔ گاےکرديا جائappointر ٹی ايک منسه بےلی ےاس ک

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Waqas 

Aslam Rana.  

 بات ںمیdetailکافی ! م سپيکرڈ می:قاص اسلم راناجناب و 

 ہے ميرا خيال ں۔وہتا ہ دينا چاں تو صرف چند مثالیہے۔و چکی ہ

 پوری دنيا کی تاريخ ہ بلکں صرف پاکستان کی تاريخ میہ نہک

 اور ہےکی گئی createری ٹ ايک منسےلی ےل سروسز کٹ پوسںمی

 کوئی ںس میاہے۔کيا گيا appointر ٹی ايک منسه بےلی ےاس ک

 ہی کابينڑ بے سب سں دنيا میہ پاکستان کی کابينہ کہے ںیہشک ن

 ےيا کڈ انہکيا کpoint out ے نں کافی دوستوے ميرہ جيساکہے۔

 ہےی ہ ےی تقريبًا اتنهکی بUSA اور ںیہMinisters 30غالبًا 

 ہے۔ ہت زيادہ بےم سہinterest ے ان کی پاپوليشن اور ان کہجبک

ر ٹ صدر مسے نئے کہ امريکہ گا کںوہدينا چا ںايک اور مثال می

اف کی ٹ سے سارے کہاؤس اور کابينہ ٹی وائہ ے آتےاوباما ن

 ں میہ امريکہ کہےی ہ یہ اس کی وجہے۔ کيا ہ اضافں میںوہتنخوا

financial crunchہے but it goes to showر ڈ ايک ايسی لیہک

 اوپر ےاپن.they should lead by example جو ہےشپ کی ضرورت 

 تو اس ں۔یہ ےکرتexpect ے باقی ملک سہ جو وےيکس لگائٹی ہو

 تو ں پاکستان میں۔یہ ےی سکتہ هم ديکہکی طرف examplesطرح کی 

  ہے۔وا ہ ںیہ نهی تک ايسا کچهاب

 ہے کرتی ے دعوے کےونہوری ہ حکومت جمہ کہے ہدوسری بات ی 

 کی ےل حواےوائزر کڈ ایہ فنانس اور داخلںم وزراتیہليکن دو ا

نا ہ کںیہ نهپر تو کچcredibilityوائزر کی ڈ ان ایں میں۔یہگئی 
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کو کيا PPP تو هے قابل تے اتنہ گا ليکن اگر وںوہچا

problemان کو ہ وہا کهت ticket issueاليکشن ہکرتی اور و 

 ميرا ے۔ر لگ جاتٹ اور آکر منسے ليتٹ ووے سں لوگوے۔تڑل

 تو هے قابل تےک اتن اگر شوکت ترين اور رمحان ملہ کہےخيال 

 ۔یهونی تہ ںیہنproblem کوئی ں میے دينٹ ووںیہ کو انںلوگو

 مگر جب اس ں۔یہت کی ہ بےماری حکومت نہ تو ںوريت کی باتیہجم

 badت ہ بہ یہکI am sorry to say تو ںیہ ےآتissues ےطرح ک

situationں میںريوٹی منسه اور آج بہےو گيا ہايک سال ہے۔ 

 point ے ايک اور دوست نےمارہ ے جس طرح کہے۔ا ہو رہ ہاضاف

out اپوزيشن کی طرف ہے۔وا ہ ہ کا اضافںريوٹ چار منسہ کہےکيا 

ر ٹاکر آپ منسٹه کسی کو اہ کہےآئی suggestionی ه ايک اچےس

 ںوہ جو انہےConstitutional problem ايک ہ یے۔ لگا سکتںیہن

لور نگ اور فڈریٹارس ہ ہ یہ فلور کراسنگ کی بات کی کےن

 ں میں پاکستانی امسبليوہےا ہر actual phenomenaکراسنگ ايک 

 تب تک ہ وںیہآئی legislation جو ےلی ے کےاور اس کو روکن

ی ہConstitutionکا 1973و سکتا جب تک ہ ںیہکارگر ثابت ن

restoreاس پر ں خيال میےوگا تو ميرہ ںیہ نہ جب تک و۔واہ ںیہن 

 ہ کہے ہیrecommendationری  ميں اس میہے۔عمل درآمد ناممکن 

 ے۔و جائہ حبال ہکا آئين دوبار1973

 ہ کںوہتا ہپر اپنی بات ختم کرنا چاnote اس ں آخر میںمی

 تو کل ہےری ٹل سروسز کی منسٹ آج پوسں۔ کم کریںرياٹآپ منس

 effective جو ں۔ کس چيز کی بنا لیے جانہالل

administrationےوکريسی ک بيورںم میٹ سسهےر اچہ ہميشہ ہ وہے 

، جب تک آپ کی بيورو کريسی اور سول سروس ہےوتی ہپاس 

strongوگی، جب تک سياسی حکومت ہ ںیہنstrongوگی تب تک ہ ںیہن

effective administrationبنا ںرياٹ جتنی مرضی منس۔وگیہ ںیہن 

آپ کی بيورو کريسی کرتی implementationر پاليسی کا ہ ں۔لی

 ہے۔ کی ضرورت ےکرنfocusس پر ، تو اںم میٹی سسه، کسی بہے

Thank you۔جی 
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Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 

Abdullah Kahn Leghari. 

 ے  اس حوال۔م سپيکرڈ میہ شکری: خان لغاریہجناب عبدالل

 ۔یه بے سے حوالےرز کٹ اور منسںیہو چکی ہ ں کافی باتیےس

 ہ جوکںیہی ہی روتہ ںی باتیڑشوکت عزيز صاحب کی حکومت پر تو ب

 کی ںی ليکن ان پر اور پرويز مشرف صاحب پر باتیه تںیہغلط ن

مارا ملک ہ ۔یهی کر دی تهڑ کے نںوہ کی فوج انںروٹ منسہگئی ک

 مسائل کا ہ زيادےم اتنہ ہ کہے ںیہ نںاس وقت اس پوزيشن می

 ے حکومت کی طرف آتہم موجودہ ليکن جب ں۔ برداشت کر سکیهبوج

ا ہ کے صاحب نہ جس طرح عمير فرخ راجہ کںیہ ےتهم ديکہ تو ںیہ

 مزيد ه ساتے ان کں اگر میں۔یہOfficial Ministers 70 ہک

 ان مسيت تقريبًا ہ وںیہ برابرلوگ ے تو جو وزراء کں کروہاضاف

 جناب شريف الدين ں دنوےله پچہ ماشاءاللں جس میں۔یہ ےبنت82

 ہ کہےا ہ رڈ ان کا ريکارہ واپس لی گئی کيونکے صاحب سہپيرزاد

 اور ںیہ ے ليتڑوهجaffiliation اپنی ه ساتےر حکومت کہ ہو

Minister designationتو ں۔یہ ےو جاتہ کامياب ں میےلين 

 تو حکومت کو اس ہے۔talentا ڑت بہی ان کی به بہ وہماشاء الل

 ںیہ نں کيوہ کہےی ہ آ رںیہ نه مسجهے مجےلہ پے، آج سے سےحوال

کا پروگرام billions 7.6 ه ساتےکIMF ےم نہ ہ کںیہ ہے رهديک

 ان کی ں۔یہ ےم وصول کر چکہی هلی قسط بہ جس کی پہے۔وا ہا هرک

ماری ہ ے نںوہ انہ کہے موجود ے سےلہ واضح شرط پہ یںشرائط می

 اخراجات کم ے آپ اپنہی کهدايات جاری کی تہ ہحکومت کو ی

 غير ترقياتی اخراجات ہ وہ کہے حکومت پر منحصر ہی یه ابں۔کری

 ہےری اتنی خوبصورت ٹسہماری ہ ہ کيونک۔ يا ترقياتیںیےہکم کرت

 ہے۔ کمی و بيشی کی ں ترقياتی اخراجات میےم نہ آج تک ہک

 غير ترقياتی اخراجات ے۔ سکتںیہی نہ لگا هاتہم ہری کو تو ٹمل

 ںمیہ تو ےر بن گئٹم منسہ اگر ے۔ کر سکتںیہم نہ کمی ںمی

 ہے ہ اب تو حالت یے۔ جائ دیہی نڑ کی کوئی گاڈےنهيز يا جڈمرس

ی نظر آتی ہی ڑ والی گاڈےنه آپ کو ايک جں چوک میےر دوسرہ ہک

 ان ہ کہےو چکی ہ فوج اتنی ہرز کی ماشاء اللٹ منسہ کيونکہے
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اس already ہ وںیہ جو ے مزيد خرچےوکولز اور ان کٹ پروےک

  ں۔یہ ہےو رہر ہ باےحکومت کی برداشت س

Economically ماری ہsituationہ تو حال یں جاؤںگر میا 

 جب ہے۔ ںیہ نہپر کوئی توجinfrastructure development ہ کہے

 basic ے کسی قسم کہکI am sorry to say ہے۔ حکومت آئی ہ یےس

issueہ وہےو، چاہ ے سے حوالےر کٹ انرجی سيکہ وہےکو چا 

inflationہ وہےو، چاہ ے سے حوالےک basic necessityےک 

 ہےکيا address کيااور ںیہنaddress ے نٹنو، گورمنہ ے سےحوال

دی representation ے سے کو کس طريقں احتاديوہتو اس چيز کو ک

 اورکس طرح ے، کس طرح نواز شريف صاحب کو خوش کيا جائےجائ

 ں؟ آپس میےنواز شريف صاحب زرداری صاحب کو خوش کر

bilateral relationںیٹ دو سیں ملک میہ کہے ہ تو یہاور لطيف 

ی ه بے، حضرت موالنا فضل رمحان صاحب نہےJUIی ٹ والی پارےينل

 عوض دو ے کںوٹ اور دو سیںیہ نکلوا لی ںرياٹ منسےلی ےاپن

 ہ نہ کہے ہ کمال کی بات تو یے تو سب سں۔یہ نکلوا لی ںرياٹمنس

majorityماری اتنی کوئی ہ ہ اور نںیہ ںمیbasic 

representationی کو وزير ائه بےی اپنهر بهم پہ ليکن ہے

وتا ہ اب سياحت کی کيا ں۔یہ ےو چکہ کامياب ں میےسياحت لگان

 ےنہ گا؟ تو کےو جائہ ہ اندازںمیہ ں میں دنوه کچےی آگه بہ وہے

 اوپر جا ے پروگرام کےکIMFم ہ ايک طرف ہ کہے ہکا مقصد صرف ی

 دنيا ں۔یہ ہے جا رے مانگنے پيسےان سAn other word ں۔یہ ہےر

 ہ قرضںمیہ کوئی ہے۔already zero اوپر ےرماہcredibilityکی 

 ہے۔ ںیہ کو تيار نے دينہ پيسںمیہ کوئی ہے۔ ںیہ کو تيار نےدين

Foreign Exchange Reservesپاس ےمارہ ہ تو وںیہ alreadyی ہ ہے

ل سروسز کا ٹ پوسےم نہ ہ کہے ضرور کرنا ہ یےم نہ ليکن ںیہن

اور ے۔و جائہ  حلہی مسئله پر بںاہ وہ تاکہےی بنانا هر بٹمنس

 کسی اور چيز کی، جس طرح نياز ہ کںیہ پتا نےر کل جانهپ

ی آف ايجوکيشن جس کی ٹ کوال۔کياpoint out پر ںاہ یےائی نهب

 ےم نہی هری بٹ اس کی منس۔ بنتیںیہی نہری کی کوئی تک ٹمنس

ی ه اس غير ترقياتی اخراجات پر ابےم نہ اگر ہے۔بنوا دی 
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 کی فوج کو ںريوٹ ان منسںقت می وے والے پايا اور آنہقابو ن

 ے والے آنے آگےلی ےر پاکستان که کيا تو پہکم ن

economically condition اور ںیہ ےو سکتہ ےت برہ بہ وںیہجو 

ی هبhandleم ہ جس کو ہوگا کہ ے اس انداز سےلی ےپاکستان ک

  ہ۔ شکریے۔ گں کر پائیںیہن

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Nabia 

Zafar.  

 ہےم بات کر رہی جب ه اب۔م سپيکرڈ میہ شکری: ظفرہ نبیہحمرتم

 financial ہے ہجوک2nd part ےکResolution اس ہ وهےت

liability of the Minister.اس ںمی Resolution1 ےکst 

partےک portfoliosی ه ابں۔وہ ايک مثال ديتی ں میے بارےک

before the expansion of the Cabinet Sherry Rehman was 

only Information and Health جس کوHealthه کچں میے بارےک 

 جو ں ان شخصيات کو ديا کریںرياٹ آپ منس۔اه تںیہی نہعبور 

 کم از کم ہ اور وںوہ جانتا ں میے بارے اس وزرات که کچہ نهکچ

 ں لگیہ آپ نے برےر شايد اتنه تو پںترقياتی کام کر وا سکی

 ہ کںیہ ے اخراجات آتےر پر اتنٹوقات ايک منس ليکن بعد اے۔گ

ی آپ ه ابں۔یہ ےو جاتہ کرنا مشکل ے پورےلی ے حکومت کہو

 ے ليکن آپ کہے آتا ہ ساالنڑکرو6 ہر کا خرچٹ ايک منسہ کںیهديک

 ہ فی بچےروپ19 ہ وہےی ہجارincomeپاس ايجوکيشن کی طرف جو 

 ناممکن ہ؟ یے گںکریdevelop ملک کو ے آپ کيسہے۔ت کم ہ بہ  یہے۔

  .Thank you ہے۔

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Rahim 

Bakhsh Kketran.  

 بلوچستان کی ۔م سپيکرڈ میہ شکری:ترانهجناب رحيم خبش کی

 اپوزيشن ہی بندہ ايک ںال میہ امسبلی ے جس کہ گا کںی بات کروہ

کا  بلوچستان ے پورہ کےیہونا چاہ اور آپ کو پتا ہے ںمی

  ہے۔ کم ے سٹ بجے کےی اڈ سی ٹترقياتی بج

 )ےيسک جبائڈ ےاس موقع پر اراکين ن(
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 ے اتنے باوجود آپ نے اس ک:ترانهجناب رحيم خبش کی

ی ہت ہ بلوچستان  بہ کںیہ ے سکته آپ ديکں۔یہ هےرز رکٹ منسہزياد

 ںیه لوگ اگر رکے آپ ايسہ کہےی ہ کا مقصد یےنہ کہے۔ ہغريب صوب

 ں میں دوستوے اور اپنے گں کو خوش کریں دوستوے، اپنےگ

 آپ کسی اور ں۔یہ ہے کر رںیہ تو آپ ملک کی خدمت نے گںیٹبان

 بلوچی کی ں۔یہ ہےی کر رہ اور ه اور آپ کچںیہ ہے آ رےنيت س

 ۔ ںیہ ےته اپنا ايک خاص جانور آپ رکہ کہےور مثال ہی مشڑب

 ہ کا جو پيشں تو لوگوہےset upجو traditionalرائبل اور ٹ

 ں میہے ايک خاص شريف سا جانور ہے۔ جانور پالنا ہ وہےوتا ہ

 ہ زيادے سڑ ريوے آپ نہ کںیہ ےتہ لوگ ک۔ گاں لوںیہاس کا نام ن

 کا کيا ڑ تو اس ريوںیہ ے لیه رکہ وےلی ےان کی حفاظت ک

 .Thank youوگا؟ ہ

Madam Deputy Speaker: Now I put the Resolution to 

the House.  

”It has been moved that “This House is of the 

opinion that Government should define and limit 

the number of the Ministries, portfolios in order 

to have a concise and efficient Cabinet with 

minimum financial liability on the national 

treasury”.  

(The Resolution was adopted) 

Madam Deputy Speaker: Consequently, the resolution 

is adopted. The Session is adjourned till 12.00 noon 

for the Tea Brake.  

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

ی ٹپڈم ڈاس موقع پر ايوان کی کارروائی زير صدارت می(

 )وئیہ شروع ہ خان درانی دوبارہ کشمالہسپيکر حمرتم

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

Madam Deputy Speaker: The last item on the agenda 

today is a Resolution by Ms. Gulbano and Mr. Aurangzed 

Marri. Anyone of you can move.  
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Mr. Aurangzed Marri: Thank you Madam Speaker. 

Madam Speaker there has been an error in the typing of 

the Resolution with the permission may I read the 

edited Resolution. 

Madam Deputy Speaker: Yes, please. 

Mr. Aurangzed Marri: “This House is of the opinion 

that Former President Pervaiz Musharaf should be put to 

the fair trial under Article six of the Constitution of 

Pakistan”. With the permission Madam Speaker, may I  

read the Clause, the first Clause of Article six of the 

Constitution.  

Madam Deputy Speaker: Yes, Please. 

Mr. Aurangzed Marri: Any person who abrogates or 

attempts or conspires to abrogate, subverts or attempts 

or conspires to subvert the Constitution by use of 

force or show of force or by any other unconstitutional 

means shall be guilty of high treason.  

Madam Speaker! I would like to cast a little light 

on Article 244 of the Constitution.  

کا Pakistani Armed officials ہےArticle basically oath ہی

 they would not indulge ہ کہےکيا جاتا promise ںاور اس می

in any political activity in the country.م سپيکرڈمی !

ر کا ٹیٹيکڈ جب کسی آرمی ہ کہےی ہ روايت رہ یں ملک میےمارہ

  when they are getting bored at the border ہےوتا ہ ڈمو

مارا ہ ہ تو وہےوتا ہ ںیہ نےلی ے کے کرنه پاس کچےتو اس ک

 as ہےی ہ ايک روايت رہ اور یہے کر ليتا take overملک 

youth parliamentarians, it is very important and 

imperative for us to recognize the importance and 

necessity of democracy, because democracy is the true 

asset of a country.  ی ملک ه بے جنتہ کںیہ ےم بات کرتہاگر

ا ہوسی ملک ترقی کر رڑمارا پہ ں۔یہ ہے ترقی کر رںاس دنيا می
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 ہ کےیہنا چاهی نظر رکه بہ یںمیہ تو ہے۔ا ہ ملک ترقی کر رہ یہے۔

 ںمیpolitical activities آکرےنmilitary dictatorی کسی هکب

interveneی ه آپ جب بہ کہےوتا ہ کا تک ںاہ کہیہے۔يا  کںیہن

 doctrine of آپں۔کر دیamendکو Constitution آپ ںیہچا

necessityاور آپ آکر ايک ملک کو ں لگا دی take overں۔کر دی 

This is absolutely unconstitutionalہے حتت جو ےاور اس ک 

 ےانسی ده کو پںروڈ لیڑے بڑے آپ بے۔یہ چاfree trialايک

 اور ان ںیہ ے کو ملک بدر کر ديتںروڈ آپ سياسی لیں۔یہ ےديت

 military ان ں۔یہ ے منع کر ديتے سے آنںکو ملک می

dictatorsتو ں دماغ میے مير۔وتاہ ںیہی نه به کچں میے بارےک 

کو military dictator کسی ہ کہےی ہ آ رںیہکوئی ايسی بات ن

 And the ۔ پرےنکی خالف ورزی کرConstitutionو ہسزا دی گئی 

Constitution is the most supreme order of a country and 

every one should abide by the Constitution. اور

Constitutionےوئہ ےتهکا خيال رک they should be no 

intervention in a country. And I believeجنرل پرويز ہک 

کی خالف ورزی Constitution ے نںوہ ، جنںیہمشرف جو سابق صدر 

 he should go through حتت ےکfair trial ان کو ايک ۔یهکی ت

a fair trial, and he should be punished according   to 

the laws and according to the Constitution of this 

country. Thank you, Madam Speaker. 

Madam Deputy Speaker: Ms. Gulbano.  

ی ہعدل کی بنياد پر پر ! ی سپيکرٹپڈم ڈ می: گل بانوہرتمحم

وريت کی ہ اور جمہے قائم کيا جا سکتا ہوری معاشرہايک جم

 ےی قانون کہر شخص کو ايک ہ ہ کہ کہےی ہ ںی اسی میهخوبصورتی ب

 کی اگر ںيک اصولوٹيموکرڈم اسالمک ہ ے۔مطابق انصاف ديا جائ

 justice, equality, brotherhood ں تو اس میںیہ ےبات کرت

and tolerance ہے۔آتا  Justice and equalityے آگےکو سب س 

ر شخص کو برابری کی سطح پر ہ ہ تاکہےی ہ کا مقصد یےنهرک

 حضرت ۔ گیںوہا سا ذکر کرنا چاڑوه پر تںاہ یں میے۔انصاف مل سک
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 کو معزول � جب حضرت خالد بن وليدہ وقت کا کے ک�عمر فاروق

 ان کی هے۔ ساالر تہ سپڑے بے سب سےوقت ککيا گيا تو اس 

 ۔ غالم ابن غالم حضرف بالل حبشی کو سونپا گياہگرفتاری کا فريض

 ے ان کےی سڑی پگہ کی � حضرت خالد بن وليدے ن�حضرت بالل

 ان کو گزار ے سے سامنے لشکر کے که اور سوا الکهے باندهاتہ

 ہے ہ ی تو۔ ان کو پيش کياے سامنے ک�کر اور حضرت عمر فاروق

 ليکن جب ںیہ ےتہ رں پاکستان میہوریہم اسالمی جمہ ہ۔اسالمی معاشر

لک ه کی جے اسالمی معاشرںمیہی ه بںیہ تو کہےانصاف کی بات آتی 

 متام جرائم کو ے اپنے جنرل پرويز مشرف ن۔ آتیںیہنظر ن

کيا جو act تين نومرب کا ےلی ے کےپانهچ

unconstitutionalکسی ہ وں کیے نںوہ انں کيا کيا غلطيا۔اهت 

 اوپر ےکprofit %9 ٹ گوادر پراجيکں۔یہ ںیہپی نهکی چڈه ےس

 ۔ائز کی گئیٹيل ملز پرائيویٹ س۔ دياےسينگاپور  کو د

 Missing people like Dr. Afia handed ہے۔crisisيشری کا ڈجو

over to the Americans کو ہر عافیٹاکڈاور handoverےکرک 

   هے۔ت روشن خيال تہ بہ کہےا ہاانا چه دکہ شايد یے نںوہان

و ہيد ہلوگ ش1500ی تک تقريبًا ه ابںا آپريشن جس میٹفا

 امريکی ہجوکmillion Dollars 10 بلوچستان آپريشن ں۔یہ ےچک

 ہ کہے چل سکا ںیہ پتا نہی تک یه اس کا ابهے تے ملےکی طرف س

 بعد ے کے آنے مشرف صاحب کں۔یہ ے گئےکئinvest پر ںاہ کہو

م ہکی اگر 08-2007 ں۔یہ ےو چکہ ںپاکستان می blast 140تقريبًا 

figuresلوگ ان 1500 تو تقريبًا ںیهديکbomb blastاندر ےک 

 کو ے تو اس پر تو رونںیهديکissue الل مسجد کا ں۔یہ ےوئہيد ہش

ا اور اب ه تںیہ جن کا کوئی قصور نے معصوم بچہے۔دل کرتا 

 ہ کہےا جاتا ہ تو کںیه جاکر ديکں قربستان میے کںيدوہاگر ان ش

 ں۔یہ ں کی قربیں تين، تين اور چار ، چار معصوم بچوںايک قرب می

 ه ساتےی کٹ جو آج کل سيکورںیہ لوگ ہ وہ یں۔یہ لوگ آزاد ےايس

 ہ وے سے پيسے عوام جن کہ لوگ اور وہ وں۔یہ ہےيل رهگالف ک

 روزگاری، کرپشن اور ےنگائی، بہ، آج مںیہ ہےعياشی کر ر

 ںیہ ےتہ چاہم صرف یہ ہے۔ی ہ برداشت کر رں خمتلف شکلی کیںماکوهد
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 ں میٹ اور پارليمنے جنرل پرويز مشرف کو واپس باليا جائہک

 Thank ں۔یہ ے کئے نںوہ جو جرائم انں جائیے جوابات لیےان س

you.  

Madam Deputy Speaker: Thank you. Waqas Aslam Rana.  

 Mr. Waqas Aslam Rana: Honourable Speaker, 

 ہ کں اس کی وضاحت کروں جاؤںمیdetail ں میہ کےلہ پےاس س

 ےکResolutionم اس ہ اور ہےclearی ڑی کونسی بٹماری پارہ

supportں۔یہ ںمی Obviouslyںیہ ممربز ےت سارہ بںی میٹماری پارہ 

 ہ تو اگر وے۔ گںوہexpressجو  ںیہی هبindividual viewsجن کی 

 please the House shouldو  تے گں بولیه خالف کچےاس ک

realizeايک ہ وہ ک individual opinionsںیہ and they have 

the right of those opinions.ہ کہے ںیہ مطلب نہاس کا قطعًا ی 

 ہے۔ی ہو رہ ںیہنdiscussion اس پر کوئی ںی میٹماری پارہ

Please ان کو اس کاchanceں۔ دیےد     Now, coming to the 

point, 2nd world warےر چرچل نٹ پرائم منسے کڈ انگلينںمی 

 ں میے جس معاشرہ کہے ہا اس کا مطلب یها تہ کہپر یpointايک 

ی ه کسی بے معاشرہو تو وہيک ٹهم اگر ٹانصاف کا سس

situationںمی surviveيشل ڈمارا جوہ آج کل جو ۔ گاےکر جائ

crisisی ہی یه بے اس سہےpoint clearايک  جب تک ہ کہےوتا ہ

 ہ بلکںیہ نےلی ے کں صرف عام لوگو۔وگاہ ںیہ انصاف نںملک می

 ملک کسی طور پر ہ تب تک وںیہ ں میٹجو لوگ گورمنن

progress۔ کر سکتاںیہن Now, first let me come to the 

former Chief of Army Staff and President Mr. Musharaf جو

 ہےا جرم ڑ بےس اور جو سب ہے ں جرم ميری نظر میہلہان کا پ

 ے اس ملک کہ وہے کيا ہ دو دفعےاور اس کو اس ن

Constitutionايسا ہے۔ا ڑکو تو Constitution اس ںمی1973جو 

 ہ ايک دفع۔ بنوايا اور منظوری دیے منتخب امسبلی نےملک ک

ی تک ها اور ابڑکو توConstitution ہ یے نںوہ دو بار انںیہن

 ںیہنrectify اس کو ے نٹ اور اس پارليمنہےsituationی ہو

اور This under Article 6 is crime defined as treason ۔کيا
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justice demandان کو ہک accountableخيال ے ميرے۔ا جائهرک 

   ے۔یہونا چاہ ںیہنdoubt اس پر کسی کو ںمی

 Secondly, as for as foreign policy goesے سامنےسب ک 

ايک پاليسی unilaterally ے مشرف صاحب نہ کہےclear بات ہی

shift کی اور پاليسی کوshiftيانک هب ے کی جو اتنےکرن 

consequences م ہ ہ وںیہ ہے رڑ پےنه کو ديکںريوہ عام شےمارہآج

 دنيا ۔ کياںیہنconsent ے کسی سے نںوہ انں۔یہ ے سامنےسب ک

 شايد ہ کہے آ چکی ٹ رپورہ یں نيوز پيپرز میےت سارہ بےک

 امريکن کو ے نںوہ انہا کهی ته بہیagreementکوئی ايسی 

allow یمارہ ہ وہک کيا territory اور جو ے کرےپر محل drone 

attacks  کا جوissueہ وے جس طرح سہ وہے continueاور اب ہےر 

increaseںیہےہو رہit is very probableايسا ہ ک agreementی هب

 پاس ےمارہکی کوئی agreement اس ۔اه کيا تےشايد مشرف صاحب ن

explanationا تو هوا تہ ہاگر یہے۔ ںیہنthis is another case 

of treason which he committed against the people of 

Pakistan.  ے اسے لیے اور اس ک accountable ے۔یہرانا چاٹهہ 

Thirdly جوmissing persons اپنی ے نںوہ اور انہے واال ايشو 

 کو ں لوگوےکو ايسCIAے نںوہ انہا کهک عام لےله کہ یںکتاب می

handover کس ملک ےدنيا ک! ٕم سپيکر ڈ می۔ عوض ے کںکيا پيسو 

 کو ںريوہ شےر اس ملک کڈ ايک ملک کا لیہ کہےوتا ہ ايسا ںمی

 ے۔ کر دے حوالے کسی اور ملک کے کر اسڑ پکںی جرم میهکسی ب

  دورے؟ کيا مشرف صاحب کهے تںیہ نcourts ںکيا پاکستان می

 trial ں پاکستان میہا؟ کيا وه تںیہ نlaw کيا پاکستان کا ںمی

و ہو يا کوئی اور ہ terrorism جرم ہ وہے چاهے۔ تےو سکتہ ںیہن

 يا ںیہتر ہ بےم سہ interrogation techniques کی  CIAکيا 

 الل مسجد کا واقع ہ عالوے اس کں۔یہ ںیہ نcourts پر ںاہکيا ی

ی کوئی ه کيا گيا اس کی بmention ےی اپوزيشن کی طرف سهب

 ںیہ  نrelease ڈ کوئی اس کا پبلک ريکار۔وئیہ ںیہانکوائری ن

 operation ہ وunder ے کleadership ان کی obviously اور واہ

execute ے ، ان کے گئے لوگ مارے پتا کنتںیہ نںمیہوا ، ہ 
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  ۔ کياcommit ے نںوہان جو ہے crime ايک اور ہ کيا گيا یهسات

 کيا جا try ے لیے کhigh treason ںیہ انہ کہےاور بات  ہی

 ان کی ہ کہےclear بات بالکل ہرحال یہب ں۔یہ يا نہےسکتا 

economic policyکوئی ہی کوئی نهکی ب justification ضرور

و  يا کسی اور ليول پر ہ ليول پر ٹ گورمننہ وہے چاے۔یہونی چاہ

 ےيل ملز کٹ، سےہ آتا ے سےطريقdoubtful ان کا نام جو ۔وہ

   ۔اهتcrash ٹاک مارکیٹ، اسںکيس می

Madam Deputy Speaker: Honourable Member, I believe 

that is no more part of the Resolution now.  

Mr. Waqas Aslam Rana: O.K. but you know the point  

that I want to make is that   

 ےکsitting government ہک ہے اصول ہ یںر ملک میہ ےدنيا ک

 ايک عام ہو تو وہgovernment change ہ تو جب وںیہخالف اگر ن

 And they are held accountable for the ں۔یہ ےری بن جاتہش

previous actions as representative of the country. توas 

for as Mr. Musharaf goesے نں خالف جو میےان ک pseudo 

charge sheet present ے نں میہے۔ کی specific آپ کو بتا

 which fall under ںیہcrimes ے ايسں جو ميری نظر میںیہ ےدی

Article 6 of the Constitution and he must be tried for 

treason against Pakistan.آپ کو ايک ںاور می example 

quoteايک۔ گاںوہکرنا چا  Latin American dictator General 

Augusto Pinochet who was the dictator of South American 

country ے ان ک۔واہ اوپر کيس ےايا گيا تو ان کہٹ ان کو جب 

 اگر ہے۔کيا trial کيس کيا اور ان کو ے نٹاوپر اگلی گورمنن

 تو ہ کہےو سکتا ہ ہ  یں میLatin American countryايک 

 future, Chief of Army ےنم اپہ اگر ں۔یہ نں کيوںپاکستان می

Staffر دس سال بعدہ ۔ ںیہ ےتہکو روکنا چاConstitutionےنڑ تو 

 ںمیہ ۔ گیڑےکرنی پprecedence set ہ آج یںمیہ تو ےلی ےک

 ے گا، اور عدالت کو اسڑےنا پهرکaccountableمشرف صاحب کو 

ر ہ ہ کںیہ ںیہی نٹ اس بات کی کوئی گارنہ ورن۔ گیڑےسزا دينی پ
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 حتت کوئی نيا آرمی چيف ے ضرورت کہ سال بعد نظریہردس پند

 .Thank you very much ے۔و جائہ ہنimpose اوپر ےمارہ

Madam Deputy Speaker: Honourable Chaudhry Usman.  

Chaudhry Usman Ahmed: Thank you, Honourable 

Speaker. 

 already read ےی اورنگزيب مری صاحب نه معزز ساتےمير

outےککر Clause (1)  ہےبتائی Article 6يکل کی ٹ اس آر۔کی

يکل ٹ اس آر۔ گاںوہکرتا چاmention پر ںاہ یںمیclausesدو اور 

 title is high treason that means disloyalty againstکا 

the State. بات ہی already mentionہ کہےو چکی ہ any person 

who abrogates, subverts the Constitution by use of 

force or show of force or by other unconstitutional 

means shall be guilty of high treason. ےيکل کٹاسی آر 

2nd clauseميت کا حامل ہی  اہت ہ جو ايک بںمیclauseہےی هب ،

 any person aiding or abetting the ہ کہےا ہا جا رہ کںجس می

acts mentioned in clause (1) shall likewise be guilty 

of high treason.  

3rd Clauseہ کہے ہ وہےا ه لکںيکل میٹجو اسی آر that 

goes like that[Majlis-e-Shoora (Parliament)] shall by 

law provide for the punishment of the persons found 

guilty of high treason. I will take the opportunity and 

I will mention that charge list جوimpeachmentےلی ےک 

PPP and PML (N) ےن draft۔یهکی ت I will go with the 

points one by one. No. 1, military coup October 12, 

1999 against Nawaz Sharif Government suspension of 

Constitution imposition of partial Marshal Law, Lal 

Musjid operation, Judges sacking, weakening of the 

federation in the wake of military operations, 

compromising country sovereignty and Benazir Bhutto 

assassination.ںاس می handing over of the Pakistani 

national to United States mentionيکن اگر ل  کيا گياںیہن
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 ںیہنprove ہیpoints متام ہ تو کيا یںکر لیaddی ه بےم اسہ

م جنرل ہ ےاس شخصيت جيسpersonalityاس Article 6 ہ یہ کےکرت

 اس پر ںیہ ےتہکthe Ex President of Pakistanپرويز مشرف 

applyےم اپنہ ں۔یہ هےم اندہ، کيا ںیہ ےم گونگہ کيا ہے۔وتی ہ 

 ہ کںیہ ےکرتrequest ہ یےممربان سelected ے اپنں میٹپارليمن

 knowledgeable and competentاور educated آپ کو ےم نہ

personalityآپ اس  ہے۔يجا ه بں میٹ کر اس پارليمنهمسج

Constitutionے ک custodian اس آپں۔یہ Constitutionے ک 

 ے اسں۔ کریrespectاس کی  ں۔ کریhonourيکل کو ٹرآرہ

implementمتام ےر ايسهپ يا ں کرائی Articlesينک ه کر پڑاه پ

 ںاہ یں  میے۔ کيجہ نه ساتےا مذاق اس قوم کڑ ليکن اتنا بںدی

 ے گا اور الل مسجد اپريشن کں کروopportunity availپر 

 treasury ےمارہی ه کل بہ گا کںوہنا چاہ کہی یه بں میےبار

benchesے س writ of the governmentےت سہ بے ک slogans 

 writ of the government کونسی ہ، یا گيا ٹورا پیڈنڈه اور

ی ه جو يزيد کی بہے writ of the governmentی ہ وہ کيا ی۔ہے

 ہم اپنا یہ ۔اه کيا تےامام حسين نchallenge ے اور جيسیهت

ران کو ڈ لیے اس ملک کہ کہے دعا ے۔ گں کریےکربال کا سفر کب ط

 ںیہ ے آتںاس ايوان می کر کر ہ جو یے وعدہ اور وےوش دہخدا 

 ے۔م سب پر رحم فرمائہ اور ے کی توفيق دے پورا کرنںیہان

Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Honourable Maria Ishaq.  

 Ms. Maria Ishaq: Thank you, Madam Speaker.  

 ہا کہ کےنYoung Parliamentariansی ان معزز ه ابہجيساک

anyone aiding or abetting  جوclause 2 and 3 ںمیmention 

 ں۔وہتی ہ ايک سوال کرنا چاے سں پر موجود سب لوگوںاہ یں می۔ہے

 There were ں۔یہ گنوانا کافی ںکيا صرف مشرف کی غلطيا

people who are accompanying Musharraf throughout پاکستان

 It is not because of ہےاس وقت جس حبران کا شکار 

Musharraf solely. There were people who led to the 
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military coup in 1999.کيا ںیہ ےاگ گئه بے جو لوگ ملک س 

 اپنی ے نںلوگو  جنے۔یہونی چاہ ںیہنaccountabilityان کی 

 کی ں کيا ان لوگوں میں ملکوےکر لی دوسرtransferريز ٹفيک

accountabilityے۔یہونی چاہ ںیہن  

 )ےئ گےيسک جبائڈاس موقع پر (

 ںان دنوtrade representativesجو : اسحاق ہ ماریہحمرتم

 کيا ان کی هے تےوئہ ٹهے بیںیمEmbassies ںمی

accountabilityجو ے بينک نٹیٹ گورنر س۔وگیہ ںیہن fiscal 

and monetary policies؟ اگر آپ ہے دار ہ ان کا کون ذمںبنائی

 according to this Article 6 ofکی treason ںیہ ےبات کرت

the Constitution of Pakistan. Treason کی سزاif capital 

punishment which is hanging in Pakistan, if I am not 

wrong, which is subjected to criminal laws. NAB بنايا

 for corruption laws, but why does not standا هگيا ت

today why have all the political trial has been 

closed. م ہاگر توaccountabilityی همارا تو ابہ تو ںیہ ےتہچا

 جو ہ گا کيونکےو جائہم ہم برہم درٹ کا سسٹ گورمننہکا موجود

 They are because of NRO andں۔یہ ںلوگ اس وقت اقتدار می

PCO, they took oath under the PCO judges. تو اگر آپ لوگ

accountabilityںيا میڈ انہے۔ی سی مثال ٹوه ايک چں۔یہ ےتہچا 

 ںاہ وہ کںیه مثال ديکے کںاہليکن آپ وہےcorruption highی هب

 accountability, India is perhaps the first countryپر 

in South Asiaے نںوہجن gender responsive budgetهے تےبنائ 

-in 2000 هے تے بنہکا حصfinancial reports ان کی ہاور ی

 اوپر ے کے پيمانٹےوه چے اتنںيا میڈاگر ان.2002

accountability تو اس ہےکی جا سکتی accountabilityںاہکی ی 

 Each and every member of the Government is the ہے۔ضرورت 

custodian of law. 3 pillarsںیہ ےوتہ Lawےکthat is; 

legislators, executives and judiciary which are 

responsible for making, implementing and interpreting 
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the Law itself.      اس کیstandingہے۔ پر ملتی ںاہ کںمیہ 

Doctrine of necessityايک فوجی جب حلف ۔یهکی بات کی گئی ت 

 ۔ گاے ملک کی حفاظت کرہ وہ کہےوتا ہ، اس کا حلف ہےاتا ٹها

Doctrine of necessity is basically for the safety of 

Pakistan.ےرگز مشرف کہ ںمی actions کوjustifyی ہ کر رںیہن

 They were wrong but I am asking about the ۔ںوہ

accountability of other people who are responsible for 

where we Pakistanis stand today as a nation. Thank you.  

Madam Deputy Speaker:  Thank you. Abdullah Zaidi.   

 ںی تو میه اب۔م سپيکرڈ میہت شکریہ ب: زيدیهللاجناب عبدا

 ںوہتا ہ جواب دينا چاں کی اس تناظر میں جو باتیےفاضل ممرب ن

 ۔  گاےل جائهورا بکس کڈا پنڑی بہت ہر ايک به پے اس طرح سہک

 مارشل ٹی کورهم ايوب کا بہ، ں بات کریںم مشرف کی کيوہر هپ

م پوری ہ ں۔ی کریه اور ضياء کا بںی کریهم يحٰی کا بہ ں۔یکر

military establishment س کی ايک ٹ چيف جسں۔ال دیہکو

movementان کو ۔ا ه کيس تہ جو ظفر علی شاںمی2004 ۔یهچلی ت 

 ايک ے نںم لوگوہ تو ےلی اسی ں۔الیڈ ںمیabettingی هب

reconciliationم ايک ہ ں طور پر اس تناظر میےکی فضاء ک

Resolutionآپ ں۔ کر سکیے سںیہم شروعات تو کہ ہ کهے تےالئ 

 ايسی کر ں اور آپ باتیںیہ ہے کر پا رںیہنimpeachمشرف کی  

  ے۔ گںکر دیdestabilize ں ملک میے پورہ کںیہ ہےر

Institutionsان کی  ۔ اس ملک کیںیہestablishmentہے۔ Ground 

realityان کو ںیہ realizeہے۔رت  کی ضروےکرن  

 ے ممربان نے تو  سارں تناظر میےکResolutionی اس هاب

م، ڈ الل مسجد، ريفرن,Article 6 حتت ے اس کں۔ کیںتقريری

handing over Pakistani citizens to the US, تين نومرب اور

 ںوہا ہنا چا رہ کں ليکن جو میںیہ بتائی جا سکتی ںدوسری باتی

ری ٹ اور ايک ملںستدان می؟ ايک سياہے فرق کيا ہ کہے ہ یہو

 rigorousت ہ سياستدان ايک بہ کہے ہ فرق یںجنرل می

processںیہ سياستدان اور بدمعاش ںیہ ٹ کرپہ وےله حتت بےک ، 
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 directly 111 ہ وہے اور ايک جنرل جو ں میٹ پارليمنہےآتا 

Brigade  کوorder ہےکرتا ،PTVر اس ه اور پہے کرتا ہپر قبض

 ے بقول ارشاد امحد حقانی کہے۔ا جاتا هديک ںکو ايوان صدر می

 عوامی جذبات کی ںیہ انںوہی ه بے سياستدان کيسہک

realization ا ہ کہميشہ ابا ے ايک دوست کے ميرہے۔وتی ہضرور

 ے اور مر کے کر، مار کے فوجی لهالک10 جو جنرل ہ کںیہ ےکرت

 اس ہے۔ی جيت سکتا ه ايک سياستدان ميز پر بہ وہےجنگ جيتا 

 مسولينی ہ گا کںوہ بيان کرنا چاہ مسولينی کا ايک قصہعالو ےک

ی خراب ڑ ان کی گاں میے تو راستهے تہے جا رںیہايک سفر پر ک

يک ٹهی ڑ گاں جتنی دير می۔اه ايک سنيما تے تو سامن۔و گئیہ

جب Movie ے۔ لگےنهديکmovie اورے گئے چلں سنيما میہوئی وہ

گئی تو سب احرتامًا وئی تو مسولينی کی اپنی تصوير آ ہختم 

 تو سنيما کا مالک ے۔وئہ ںیہ نهڑے مسولينی کے۔و گئہ هڑےک

ی مسولينی هم بہ ہا کہ کے پاس آيا اور اس نےوا ان کہاگتا هب

آپ کی please ليکن ںیہ ے جتنی آپ کرتںیہ ے اتنی نفرت کرتےس

و ہ هڑے آپ کہ کہے ہتر یہ بےلی ےصحت اور آپ کی حفاظت ک

 ہےی چوراه اس کی الش کو بہوا کہاس طرح end مسولينی کا ں۔جائی

 پر ںاہ یہ کںیہی ہکر رprecedent saidا اور هکا ديا تٹپر ل

 Honourable Yousaf Razaت ہ بےمارہ ہے۔ حد ضرورت ےب

Gillani, Prime Minister sahib Floorںیہ ےتہوکر کہ هڑےپر ک 

  جنرلںیہ ےوتہ آپ کون ۔ جنرل مشرف کو معاف کياے نں میہک

 هے۔ قاتل تے کٹ ووے تو ميرہ؟ وے والےمشرف کو معاف کرن

ی ہت ہ بہ یہ کيونکہ عالوے اس کں۔یہ کيا انںیہ تو معاف نے نںمی

sentimental debateے جذبات سے اپنں میہ کےلہ پے اس سہے۔ 

 ہ یهے۔ تڑهے پےلہ کافی پے نں اشعار جو میه کچں۔و جاؤہر ہبا

 ے اندر اور وانا کےک الل مسجد ںیہ ےکئdedicate ے نںمی

ی ه بے ويس۔ گاںوہنا چاڑه پں میہ وںیہ ےوئہيد ہاندر جو لوگ ش

  ہے۔النا ضروری ڈ تو رنگ ہے ںیہجدون صاحب ن

   جوہ کہے مششير ہ بازو پر وے دوسرےر ميرهپ

  چکیٹی ميرا نصف بدن کاه بےلہ پےاس س 
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   جوہ کہےر ميری مست اسی بندوق کی نالی هپ

  چکیٹو چاہ رگ کا لہميری شی ه بےلہ پےاس س 

ر هپ    ں میں گليوہےی آگ در آئی ہر وهپ

 ہےيلی ه بارود کی بو پںصحن می

ر هپ    سوالں کون آپس میں تو کون میےر سهپ

 ہےيلی هی سوچ ميان ومن تو پہو

ی ہر وهپ    ی تذبذب کی فضاہی خوف وہر وهپ

 ںل ريا کی باتیہی اہ وںعيا

 ںجنس ارزا    ح حب وطن مال عنيمت کی طرہنعر

 ںکی طرح دين خدا کی باتی

  ہ۔شکری

Madam Deputy Speaker: Ahmed Ali Babar Sahib. 

 According to the! م سپيکرڈ می:ايک معزز رکن

Resolutionبالکل ںمی agree جو ےمارہ ہ کںوہکرتا Blue 

partyی ه لوگ بے دوسرہ کی کں باتیے نںوہ جنںیہ ممربان ےک

accountableے۔یہچا ےونہ But according to the Resolution 

we are talking about the Article 6.جو ں می6يکل ٹاور آر 

 abrogate and subvert, abolish and ںیہ ے کیuse wordsدو

overthrowاس پر  اگر  آپ focusکرپشن ے دوسر جو اورںکری 

 ں۔یہ ہے کر رںیہم نہ ان کی بات ںیہ ٹ، جو لوگ کرپںیہ کيسز ےک

 تو کیviolation of Article 6 ںیہ ہےم لوگ اس وقت بات کر رہ

please, that is what we are holding Musharraf guilty 

not for corruption but for Article 6. Thank you. 

Ms. Maria Ishaq: According to the Article 2 and 3 

mentioned by the Green Party Members anybody who aids 

or anybody who helps in the subversion from the 

Constitution 

  ہے۔liableکو treason اسی ہی بنده بہر وه حتت تو پےتو اس ک

 Madam Deputy Speaker: Sor Fabha Alvi.  
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 جو ہ ی۔م سپيکرڈ میہ شکری:ا علویہ ثور فبہحمرتم 

Resolution presentت ہ بے نں ان لوگوہکيا گيا یidealistic 

situation implementہے۔ی بات ه اچہ یہے۔ کی کوشش کی ےکرن 

Discussہےوئی ہ بات ں۔یہ ےکر ليت free and fair trialتو  ۔کی

free and fair trialان ےلہ پے تو سب سںیہ ےکی جب بات کرت 

 ايک ممرب ے اپوزيشن کہ و۔کياquoteی ه ابے نہجو ماریpointکا 

 Anyں۔وہ کر سناتا ڑهی په بں میہ وہے۔سنايا  کر ڑهی په بےن

person aiding or abetting the act mentioned in Clause 

(1) shall likewise be guilty of high treason.  تو صرف

 جو ان ہےا ہو رہ سب پر ہیApply ہے۔ا ہو رہ ںیہمشرف پرويز پر ن

 ه ساتے اس وقت اس کے نںیہ اور جنهےر تٹ منسه ساتےک

cooperateہےر آتی ه پہے۔وتا ہ سب پر ہ ی۔کيا free and fair 

trialتو ںیہ ے بات کرتہ تو اگر ی۔کی بات free and fair 

trialےاس ک pros and consاگر قانون کی باالدستی ں۔یہ ںدونو 

 ے سامنےمارہاگر صدر .that is role of Law ہےوتی ہکی بات 

accountableتو ہےی غريب انسان هئی ب اسی طرح جس طرح کوہے۔ 

 سکتی ليکن ںیہو نہی بات تو هاور اچideal ہ زيادےاس س

unfortunately this is not the case. اگر اسیfair trialےک 

  legal and Constitutional ے تو اس کںیهم منفی اثرات ديکہ

 ےکئacts ےی پرويز مشرف صاحب نه بے جنتں۔یهلو ديکہ پںدونو

ماری ہ اور ے سٹماری سپريم کورہ ںیہ ےو چکہvalidate ہ وںیہ

 ہہ کہکرنا مطلب آپ یfree trial اوپر ے تو اس کے۔ سٹپارليمن

ر ه تو پهےی غلط ته سب بہ وهے ته ساتےی ان که جو بہ کںیہ ہےر

 اور باقی ںکر لیamendا سا ڑوهکو تResolutionآپ اپنی اس 

  ے۔و سکہtrialی ه ان کا بہ تاکںکریmentionی ه کو بںلوگو

Zafar Iqbal 19th February 09 

 ے کی  بات کرت free trial م اسی ہ ہ کہے  ہدوسری بات ی

  actually culture of political victimizationم ہ تو ںیہ

 کی بات  individualم ايک ہ ہ کيونکںیہ ہے کر ر promoteکو 

و  تںیہ ہے کر چل رے کو ل individual  صرف ايک ں۔یہ ہےکر ر
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 ںیہ ٹهے جو لوگ بیں میٹی تک آپ کی گورمننه ابہو گا کہتر ہب

 supporters  ےدری برادران جو ان کہيعنی شير پاؤ  صاحب، چو

و ہ انصاف ه ساتے سب کہ تاکں کری accountable، سب کو هےت

 اس کو ہ کی بات کی  ک Constitution ے نںوہ پر انںاہ یے۔سک

 ےمارہ تو ہےا  کيا گيsuspend or amendبار بار 

Constitution 36  ں می yearsبار  17  ں می amend  و چکا ہ

ی ہ ے نںوہ، انے آئے سے طريقdemocratic جو لوگ ںجس میہے

amend تو اس ۔ کيا  Constitution  کو سب  personal 

convenience سب ے سے حلاظ سے ک  amend اور ايک ںیہ ے ديت 

 اس کو ہ کںیہ ےخالف بات کرت ے اسی کہ دوبارے کر کamend بار

 کر ے لوگ کس طرف لہ یہ آتی کںیہ نه مسجهے تو مجںر کر لیهپ

 کی بات ے کرنConstitution suspend جو  ے نںوہ انں۔یہ ہےجار

 commonت ہا تو ايک به کيا تsuspend ے نںوہ انہ کہےکی 

example  ہ کہے Louisiana جو Thomas Jeffersonے ن 

purchaseہ ، واه کيا ت unconstitutional1883 ہی ، یه بات ت 

 unconstitutional act ليکن اس ہے کی بات United Statesکی 

 ا ه کا سب اچ century اس ے اس نہ یہ کںیہ ےتہ کو اب ک

decision or agreementا ہ کے نں لوگوں میے اس زمانہا جبکه ت

 اور اس پر ہے  unconstitutional act ہ یہا کهت

accountability ے۔یہونی چاہ  Similarly Abraham Lincoln  

  civil war ہا اور اگر  وه ت act unconstitutional ی هکا ب

 جو اب  US تو ے کرتہ ن act  ہ وے لیے کے کرن preventکو 

union  ۔وتاہ ہ نہ، وہے  Before setting out the criteria  

 تو ےیہ کرنا چاںیہ اور اس کو نےیہ کو کرنا چاے اس بندہک

 ہےوا  ہ کيا کام ں می situation کس ہ کں لیهی ديکه بہ یےلہپ

 ۔و گاہتر ہ بہتو زياد

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Moeen 

Akhtar. 

 party تو ے ويسہ۔ت شکریہب!  جناب سپيکر:جناب معين اخرت 

policyے مشرف کں مطابق میے ک trial ليکن ںوہ ں حق میے ک 
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، اس ہے debate just theoretical ہ یہ  کںوہتا ه مسجںمی

practically پر ںاہم یہ جس کو ہے ںیہ ايسی کوئی بات ن 

implementہے بات کی ے نں اس پر سب لوگوں۔ کر سکی charge 

sheet, articles ہ گا کں بات کروہ یں میں۔یہ ےی بتا دیه ب 

trial جو خود ے گں گا؟  زرداری صاحب کریے کون کر ،NRO  

 کا شور  impeachment؟ جب مشرف صاحب کی ںیہ ے آئے ذريعےک

 ے اور دبئی کہا  تو اس وقت سعودی عرب، امريکا، برطانیهت

 مشرف صاحب کو ہ  کهے تے ضامن بنں میےحکمران اس معائد

 گا، ان کو ے کر رخصت کيا جائے د guard of honour  ہباقاعد

 کو تو ٹ گا تو آپ گورمننے مل protocolساری عمر سرکاری 

  NRO امسبلی ہ زيادےی سهماری آدہ ہ کيونکںی دیہ نکال ےبيچ س

 ہ دوسری جو عدلیں۔ دیڑوه بات چہ یے اس لیہےو چکی ہ فيضاب ےس

 ے سار۔ا سکتیٹه اںیہ خود نهی بوجہ اپنا ہ تو عدلیہےکی بات 

 تو ہےوا ہ حلف ليا ے حتت مشرف سے کPCO ے نںوہ جنںیہی ہجج و

 ڈ ريکارہ آرمی، جس کا یہے تيسری ں۔ دیڑوهی چه ب option ہآپ و

 economicت سی ہ بں دور میے ايوب خان کہےيک ٹه، ہے

achievementsليکن ںیه ت politically ت ہی ملک کو به بے اس ن

 ں میں ملک کو دو حصوے يحيی خان ن۔ کيا demolish  ہزياد

 پرستی، ہ فرقںتان می پاکسں دور میے ضيا احلق ک۔تقسيم کيا

 ںياہ تباںاجرين کی شکل میہيروئن کلچر، افغان مہکالشنکوف اور 

گت هم اس کو بہی ه بعد بے کے سال گزرن 26 آج ۔ کر چال گياےد

، جو ہے ںیہی نہ کلچر ہ کيا کيا؟ آرمی کا یے، آرمی نںیہ ہےر

 ۔ ديتیںیہ ان کو سزا نہ ، وں جرائم کا اعرتاف کریےلوگ اپن

  ٹيننٹ جوليفے کISI محيد گل جو  ہ گا کںکی مثال دو اس ںمی

 ے کIJI ں می1990 ہا که اعرتاف کيا تے نںوہ، انںیہ ہےجنرل ر

ل ڈران بنک سکينہ مںا، اس میه حماذ بنا تہ جو ايک متحدےنام س

 کيا ے کسی نے۔وئہ تقسيم ں میں سياستدانوے روپںوڑ کروےک

، ںیہ ےوئہائر ٹ ریں دنوےلهی پچهر ضمير صاحب ابيئڈکيا؟ برگی

 ہا کہ کے نںوہ، انہے ضمير جاگ گيا کا بعد ان ے کٹائرمنٹری

 ے کMNAs and MPAs پر  district level خود ےم نہ ں می2002
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و گيا؟ ہ ليگ کو جتايا، کيا )ق( ےم نہ اور ےرويو کیٹان

 مشرف ہ گی کہے چاںیہی نه کبہ، وہے ٹيبلشمنٹآرمی اور جو اس

 ںوہا ہ ر student کا defence studies ںمی ہ چونک۔وہ trialکا 

ی آرمی کو ه، جب بںوہا سا واقف ڑوه تے کلچر سےتو آرمی ک

 ليکن ہےوتا ہ  analysis ايک within the armyو تو ہشکست 

 نقصان ےم نہ ں کارگل جنگ جس میہ کہےی حيرانی کی بات ڑب

 within ليکن ےوئہيد ہ چار سو جوان شڑهے ساےمارہايا مثال ٹها

the army اس کی کوئی ے نںوہ بنا، انںیہ اس پر کوئی کميشن ن 

 ہک آئی ںیہ نے سامنٹ، اس کی کوئی رپورں کیںیہحتقيقات ن

 ايک چيز پر مشرف ںاہ ۔اه دار تہ شکست کا کون ذمںگارگل می

، ںیہائی ه جو بلوچی بےمارہ ہ کہےو سکتا ہ  trialصاحب کا 

 ے قوانين کےر جينوا ک اوں جائیں میUnited Nations ہاگر و

 ے جو بلوچ  لوگ مار،ہےوا ہ  genocide جو ںحتت بلوچستان می

 ے تو چل سکے چاليا جا سکہ خالف مقدمے اس پر ان ک ،ںیہ ےگئ

 اپنی بات ايک چينی ں میہے۔ ںیہ کوئی اور صورت نہ عالوےاس ک

 ہ۔ شکری۔xx xx xx  ہ گا کں ختم کروےاوت سہک

 Mr. Ansar Hussain: Madam, on a point of order  

يد ہ شٹ ايک پوری رمجنہ بلکںیہ چار سو نڑهے ساںکارگل جنگ می

 northern تر ہ زيادں اس میهے تے کNLI ہی اور وهوئی تہ

areasی ہ سپاہ زيادےزار سہدو   تقريبا ں اس میهے۔ جوان تے ک

 هے۔ تےوئہيد ہش

 you should not حمرتم معين اخرت صاحب :ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

use such words in the Parliament. These words are 

expunged. Please be very careful with the language 

using in the parliament.ہ۔ صاحبہ جی ماری 

 Miss Maria Ishaq: Madam Speaker, I just wanted to 

make a request for such words do not be used and you 

have already made that. Thank you. 

 Miss Sofia Saeed: Madam, point of order. 

+ xx xx xx (Words expunged by the order of the Chair) 
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 ہ۔ صاحبہ جی ثوفی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 practical ہ یہ کںوہتی ہنا چاہ کہ یں می: سعيدہجناب ثوفی 

ت ہی به بے کdemocratic government، ے گںیهم ديکہ، ہے ںیہن

 ں لوگوٹ سب کرپہ یے۔ گں آ جائیں میcorruption cases لوگ ےس

ی کر ہ یے سں سالوٹه ساےلهم پچہ، ہے والی بات ےکو موقع دين

 ہا کها تہی کہ  یے نںوہ تو انهے تے جب مشرف صاحب آئں۔یہ ہےر

 ۔۔۔ملک

 Madam Deputy Speaker: Thank you, actually point of 

order was basically a violation of the law or the code 

of conduct. If you want to make speech about it or 

support someone, you can write down your name and then 

you will be given a chance to speak. Thank you. 

Honourable Sufian Ahmed. 

 ممربان کی ه کچهے مج۔ہم سپيکر، شکریڈ می:جناب سفيان امحد 

 اس ملک کی ہ کہےان کی بات صحيح ۔وا ہايت افسوس ہبات سن کر ن

 economic ں مشرف دور میہ گی کہےی کہ یہ وہے  eliteجتنی 

development  امريکا آپ کو ہےوئی ہ ہ یہےيک ٹه ہے۔وئی ہ ،

 economic تو ہے ٹ کا ايجنہ گا، امريکے دے پيسےاتن

development  کو کيا ے عام اور غريب بندےی، اس سو گہ تو 

 اس ملک ہ کںوہتا ہ کرنا چاclearly state  ںو گا؟ میہ  ہفائد

 اس ہے۔ Army of Pakistan ہ اور وہے establishmentی ہکی ايک 

 provincial بول سکتا، کسی ںیہ نں میٹ خالف کوئی پارليمنےک

assemblyبول ںیہی نهی، کوئی به بںیہ، کے بول سکتںیہ نں می 

 ں می Recently India ہے۔وتا ہ کا کيس  treasonسکتا اور 

 arms sellingا گيا يا ڑ پکں میtrain firing caseايک کرنل 

cases ہ کںیہ ں مشار مثالیے پر بںاہ ، وںیہ ے جاتڑے پکں می 

Colonels, Majorsں بتائیںمیٕ ں سالوٹه آپ ساں۔وئیہ ں کو سزائی 

 ے سارہو؟ کيا وہوئی ہ accountability کی army officerکسی 

 ے جنرل مشرف  صاحب نہ گا کںوہنا چاہی که بہ یں؟ میںیہ ےفرشت

 کو کس  take over ہ گا کڑے سوچنا پہ کيا، ی take overجو 
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 ہے۔ روک سکتی judiciary ہ کہے ہی طريقہ؟ ايک ےطرح روکا جائ

Army general  کو judiciary prosecute س  گی اور اے کر سک

 fair، اگر ہے  Lawyers movement جو ہ کہےی ہکا حل ی

judiciary و جو ہPCOے ک underايک جنرل کا ہوتو وہ ہ ن trial 

 ںیہ، کيا حاالت نهے کيا حاالت تہ کںیہ کہ گی اور اگر یےکر 

 Prime ہ وfor God sake, he is a Chief of Army Staff هےت

Minister کا  ں کو جو لوگو elected representative  ہے ،

وتا ہ ںاہ ايسا کں؟دنيا میہےر نکال سکتا ہ باے کيسہاس کو و

، کيا حاالت هے، کيا حاالت تںیہ ے کرت support؟ آپ اس کی ہے

، اگر ملک ہے Prime Minister جو ںوہی حاالت ه جو بهے۔ تںیہن

 ےی جائه بٹوٹی، ہ ں دور میےا تو آرمی کٹوٹ، ے جائٹوٹی هب

 Prime ان کا اپنا ۔ گاٹےوٹ ے سہ اپنی وج کیںتو لوگو

Ministerايوب خان، يحيی خان، ں ٰمیے ميری ذاتی رائ۔اه تو ت 

 ں اور ان چاروthey are all four traitorsضيااحلق اور مشرف 

ی ه کبں تو اس ملک میے کر ديا جائtraitor declareکو 

martial law ں می۔ گاے لگںیہ ن army establishmentون  کی ک

اد ه يوريا  کہ کںیہ ے لوگ روتں، پنجاب میںکون سی بات بتاو

 فوجی ہے۔ monopoly يوريا پر آرمی کی ہے۔و گئی ہنگی ہت مہب

ی ہ ٹ کسی اور کو يوريا کا پالنہ، وہے monopolyيالئزر ايک ٹفر

 ہے۔ گيس raw material %90 جو ں يوريا ٰمیے۔ ديتے لگانںیہن

يالئزر کا ٹ جو فوجی فرںر ٰمیہان ش ملتہ کںوہ آپ کو بتاتا ںمی

 ہے۔ کرتا gas consume ہ زيادےر سہ ملتان شے پورٹپالن

Government of Pakistan ی کس کو ه کبallow گی ے کرںیہی نہ 

 produceاد ه کوئی اور يوريا کہ عالوےيالئزر کٹ فوجی فرہک

 short،  ںیہ ے جاتےنگی کرتہ مہ، وہے  monopoly ان کی ے۔کر

 مزدور، ے لیے کےانڑه بfinances اور آرمی کی ہےجاتی وتی ہ

 کو الئسنس  Engro ے نںوہ اب انں۔یہ ہے رل رےغريب، کسان بند

 ںمیہ ہ گا کںوہی کہ یں میہے۔ پر low scaleی ه بہ، وہےديا 

army establishment کو realizeاور ہے کی ضرورت ے کرن he 

was simply a traitor.سپتال ہ کر ايک ٹو اگر ايک بنک لں می
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 ے بعد کيا سوچتےو گا؟ اس کہسپتال جائز ہ ہ تو کيا وںبنا دو

 ,first actا کيا يا برا کيا؟ جب اس کا ه اچے اس نہ کںیہ

that he did not had the right to come into powerغلط ہ و 

 .Thank you ں۔یه غلط تں بعد کی ساری چيزیےا تو اس کهت

 Mr. Moeen Akhter: Madam, Point of order. 

 ۔ جی معين اخرت صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ے کی expunge الفاظ ے ميرےم آپ نڈ می:جناب معين اخرت 

 ںوہا ہ رہ بات کرنا چاں میے بارے اس پالتو جانور کں، میهےت

 ٹماری پارليمنہتو ہےی آيا ه بں اس کا ذکر قرآن جميد میہک

 ليا جا ہ اس کا نام نںاہ  یہ کہے ںیہ مقدس نہ زيادےقرآن س

 ے۔سک

 Madam Deputy Speaker: It is not about that 

 ہی الله جانور ب obviously، ےکسی جانور کا نام ليا جائ

 referring  ںیہ ےم ان کا نام ليتہ اور ںیہتعالی کی ختليق 

something with something is very bad and it is against…  

اوت سنائی ہ تو چينی کے نںمی! م ڈی م:جناب معين اخرت 

 ۔یهت

 ں میٹ پارليمنںاوتیہجی آپ ايسی ک: ی سپيکرٹپڈ ہحمرتم 

 .Honourable Hamid Hussain ں۔ سنائیہپليز ن

دری ہ پر چوںاہ ی۔م سپيکرڈ میہ شکری:جناب حامد حسين 

 اس ں؟ میںیہ ےم گونگہ کيا ہی که ايک بات کی تےعثمان صاحب ن

 ںیہ ےم حبيثيت قوم گونگہ ںاہ ہ کںوہ اتہايوان کو بتانا چا

 آئين ےلہ پے سب سےال ديا جس نه ايوب خان کو بےم نہ ہکيونک

 ےم گونگہ بعد ے اس ک۔یها  اور ايک روايت قائم کی تها تڑتو

ال ديا اور معاف کر هی به يحيی خان کو بےم نہ ہ کيونکںیہی هب

 جنرل  بعدے اس ک۔ا پاکستان غرقاب کر دياه آدےديا، اس ن

 general پر ںاہ جرنيل جن کو وےکا جيسٹنيازی اور جنرل 

butcher ۔ال دياهی بها، ان کو به پکارا جاتا تے نام سے ک 

م ہ ہو گا کہنا ه ديکہ یںمیہ ں می resolutionاس ! جناب واال

 تو ايک ہ، یںیہ جو حکمران ہ یں۔یہ ے کرتstand ںاہحبثيت قوم ک
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 اس ہ کںیه کو ديکٹپ اپنی پارليمن آ۔ ںیہ ٹے بٹے چےيلی کهی تہ

 اگر ان کو هے۔ ته ساتے جو پرويز مشرف کںیہی لوگ ہ وhalf ںمی

trait اگر ںاہ یں۔یہی لوگ ہ تو وںیہی که ب change تو ںیہ ےوتہ 

army dictators change کانا ضروری ٹ ان کو لںمیہ ں۔یہ ےوتہ

 ںمیہ! لی کی مثال دی، جناب واالٹ اے زيدی صاحب نہ عبداللہے۔

 ےم نہ اگر ۔وگی ہ کرنی precedent setلی کی طرح ايک ايسی ٹا

ی مارشل ه پر کبںاہ یہکا ديا تو انشااللٹ کو لdictatorايک 

 کی ےنڑی کسی کو آئين اور قانون توہ ہ گا اور نے آئںیہال ن

ال ديا جن هی به کو بں ان لوگوےم  نہ ہ عالوے اس ک۔و گیہجرات 

 ں می۔اه کيا تcompromise پر national security ے نںلوگو

 گا، ںوہ لينا چاںیہ کا نام نPrime Minister پر ايک ںاہی

 ےمارہر صاحب جو ه  کں۔یه کی تے حوالںیٹ کی لسںوه سکے نںوہان

ينک پر ٹ ےيا کڈ انںاہ یں میہا کها تہ کے نںوہ، انهےگورنر ت

اب ، جنہے ہ جو کارگل کا معاملہ عالوے اس ک۔ گاں کر آوٹهبی

 ہ یںاہ؟ یے گں کریrevise اپنی ياداشت کو ںاہ کںاہم کہ! واال

 سزا ےلہ کس کو پے سں میںيوه مشرف اور اس ساتہ کہے ںیہسوال ن

 ںاہم یہ اور اگر ں لی initiativeآپ !  جناب واالے۔دی جائ

 precedent set ايسا ہ تو انشا اللںکا دیٹر کو لٹیٹکڈايک 

 آئين اور قانون کا حتفظ ےاپنم ہ بعد ے اس کہ گا کےو جائہ

 ۔ جناب سپيکرہ شکریے۔ گںکر سکی

 Madam Deputy Speaker: Order in the House. Thank 

you. Honourable Ahmed Javaid. 

 جو ں میHouse ںاہ  ی۔ جناب سپيکرہ شکری:جناب امحد جاويد 

  ہ  یہ کہےا ہو رہ  general perception createايک 

resolution ا  ايک غالب individual  پر  focus ہےی ہ کر ر 

 understand، اس چيز کو ہےی حمدود ہ تک  individual اور اس 

 ے۔۔۔ لیے کےکرن

 Madam Deputy Speaker: Just a minute, honourable 

member. People of the Blue party sitting at the back, 

please listen to your fellow members carefully. 
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 صرف ايک ہی کهی تہو رہ بات ہ جيسا ک:جناب امحد جاويد 

individual  اگر اس کی ۔ ہے ںیہی حمدود نہ تک repercussions 

 resolution ہی ں می broader  context ايک   توںی جائیهديک

Judiciary and accountability aspect کو cater  ہے کرتی 

 ے آرمی اور اس کہ یہے۔ severely lacking ں پاکستان میہجو ک

role in politics کو caterی ہ کر ر and the fact that we 

want to eliminate that role in the futureڑه بے اور سب س 

 کر  resolution supremacy of the parliament ensure ہکر ی

 ے کرنbecause under Article 6, punishment define  ہےی ہر

 کو  resolution اس  Basically ہے۔ پاس ے کٹق پارليمنکا ح

نا ه ديکںیہ نہ اور یےیہنا چاه ديکں می broader contextاس 

 ےنه، ديکںیہ ہے جا رهے پيچےم ايک پرويز مشرف کہ ہ کےیہچا

 جو ںیہ ہے جا رهے پيچے کsystemم ايک ہ ہ کہے ہکی چيز ی

flawed  م اس ہ اور ہےsystemںاہ یں۔یہ ہے رہا کو ختم کرنا چ 

 جو ےم لنکن نه ابراں می1861 ہ کے گے کیraise نکات هپر کچ

emancipation proclamation  واال issueا ه تthat was 

unconstitutional, I would just like to clarify that 

Emancipation Proclamation was already a part of the US 

Constitution and was merely enforced by Abraham 

Lincoln.ںيا میڈ انہت کی مثال دی گئی کہ جو دوسری کرنل پرو 

 ہے کيا جاتا punish کو ں لوگوےت جيسہ کرنل پروہ کہےوتا ہ ہی

the fact is آج تک اس کو punishکيا گيا ںیہ ن and that is 

one of the major demands of the Pakistan government. م ہ

 ںیہ ےتہ کہ  اور یںیہ ے کرتdegrade آپ کو ے اپنںکيور وقت ہ

 ںیہ پر نpositive suggestions ںم کيوہ ے۔ کر سکتںیہ نہم یہ ہک

 پر آنا suggestions ان ں میے۔ گں کریے کيسہم یہ ہ کےآت

 کا Army Chief ہ کہے ہ بات یےلہ پے سب سہ گا کںوہچا

selection process changeاس ے۔یہ کرنا چا process ں می 

 Parliament اور ےیہ دينا چاrole کو ايک ٹپارليمن

Committees کو in that selection process  ايک role  دينا 
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 and Army Chief should be made answerable to the ےیہچا

Parliament at the time of his selection. جب Army 

Officers induct ايک ے تو ان سںیہ ےوتہ oath ہے ليا جاتا 

however that oath is not very specific. When an Army 

Chief is selected, he must take a televised oath before 

the nation that he will not carry out any coup or will 

subvert to Constitution in any manner whatsoever.  

 111 ںماری آرمی میہ  unfortunately ہ کہے ہآخری چيز ی 

brigade  اور ںیہ ے مارہ لوگ زيادے آج تک اپنے، جس نہے 

 ے ک brigadeا، اس ه ديکںیہی نه ب borderی هشايد خود کب

role  کو curb ےیہ کرنا چا and there should be 

restrictions on that particular brigade that they 

should not be allowed in certain areas of the capital 

even though there are responsible for its security but 

unless there is a war situation, they should not be 

allowed in certain areaے ايسےلہ پے نںوہ پر انںاہ ج 

actionsںیہ ے کی for example the President House and 

other sensitive buildings on the Constitution Avenue. 

لی اور چلی  ٹ اہ کہےی بات کی هت اچہ بے حامد صاحب نںآخر می

 کو  precedents ان ںمیہ، ہے کيا گيا  precedent set جو ںمی

followےیہ کرنا چا and once we make an example of 

General Mushrraf, making an example of that individual 

will ensure that these thing do not happen again.  م ہ

 coup ، اس ںیہ ے سکتڑ کو پکں بنک کی پاليسيوٹیٹگورنر س

 they were not ليکن ںیہ ے سکتڑ کو پکrole ے جنرل اجمد کںمی

the central players. The central element was General 

Musharraf. Once we give an appropriate punishment for 

his crime, I am sure we can have a situation where 

these things are not repeated. Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Muhammad Essam Rehmani: Point of order madam. 
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 ۔ جی ايصام رمحانی صاحب:ی سپيکرٹپڈ ہحمرتم 

 Mr. Muhammad Essam Rehmani: Madam, I would really 

appreciate if the leady in the back I believe her name 

is Miss Sor Fabha Alvi be dismissed from this House 

because she is continuously making sound and we all are 

being very disturbed by that. Thank you. 

 Mr. Prime Minister: Madam Speaker, point of order. 

 Leader of ےمارہ ہ کہےوا ہت افسوس ہ بهےمج! م سپيکرڈمی

Opposition کسی ےمارہ ں سخت الفاظ میے اتنے ن fellow 

memberںیہ ے لوگ اکثر شور کرتہ یہے۔ بات کی ں میے بارے ک 

 ں۔یہ ے ديتے بات جانہ کر یہہ کorder in the Houseم ہاور 

 بات ے ، آرام اور پيار سےسخت بات کی جائ ہ کے اس کےجبائ

 ہ۔ت شکریہ بں۔کری

 Madam Deputy Speaker: All the members of the 

parliament should take care of the discipline of the 

House and please do not talk during the session. You 

should be carefully listening to each other because 

then there are a lot of question raised because you do 

not listen to each other. Next time any body who is 

found disturbing us would liable to some sort of 

punishment. So please everyone, both the government and 

the opposition should take care of it. Honourable 

Taimur Skinder. 

 Mr. Taimur Skinder Choudhry: Thank you Madam 

Speaker.  

 سب ے مير۔ گا ںوہ کرنا چاpoints raise ه پر کچںاہ یںمی

ت  ہ بے پرويز مشرف  نہ بات کی کے نںدوستو

unconstitutional اس وقت ہ کںولیه مت بہ تو یےائٹهاقدامات ا 

جس کو آپ لوگ  democratic government، ہے ٹآپ کی جو گورمنن

boastتو ےی الئہ ہی وه بہ، یہے ہی ان کا حتفه بہ، یںیہ ے کرت 

 and they should be ںیہ کunconstitutionalی هر اس کو بهپ
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the clear as …… اس وقت آپ کو جو Chief Justice آپ ہے ، 

ر ه تو پhe is not proper suited for the post ہو کہ ےتہک

، جب آپ اس ہے ان کا احتساب کرانا ں می court کس ےآپ ن

court ؟ ايک ے کرو گںاہ تو ان کا احتساب کے مانتںیہی نہ کو

 the Chief Justice is not properly ہوکہ ےتہطرف ک

appointed and then you say thatی ہ انcourtsصدر مشرف ں می 

 ۔۔۔۔ تو ے کيا جائ trialکا 

 )مداخلت(

 Madam Deputy Speaker: Let him complete and then. 

 Thank you very much. Madam :دریہجناب تيمور سکندر چو 

Speaker۔۔۔  ے نںائيوه به پر کچںاہ ی I don’t talk about he 

did, he should be given a fair trial under Article 6 

but then they raise this point سجد  الل مے نںوہ انہ ک

 don’t forget that Lal Musjed operation wasآپريشن کيا  

started in July 2007 and from April 2006, onwards we 

had been constantly terrorized by these Lal Musjed’s so 

called self proclaimed Mujahidins م اس ہareaےتہ رں می 

 لوگ نکلو گی تو تيزاب  متہا گيا کہ کو کںماری عورتوہ، هےت

 آپ ہ کہے اجازت ہ یں کس ملک میہ۔ ، وہ اور یے گںينک دیهپ

state within stateاور ں بنا لی they are like molvis and 

they should be reeling with Quran not with arms and 

ammunitions.هے النچر تٹ پاس راکے ان ک they had every 

modern equipment and when they say that they were 

innocent ول کر ه کںیه، ذرا کان، آنکہے خدا کا نامlive 

aroundے کے ايک بند just to take avenge on Musharraf, 

don’t say that Lal Musjid incident was unlawful and 

everything. It was extremely lawfulلوگ ے کے جو اس عالق 

 ے۔ا جائهوچ پے ان سهےت

(Interruption) 

 Madam Deputy Speaker: Don’t interrupt him in 

between….  
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Mr. Taimur Skinder Choudhry: Then I would like to 

say that present democratically elected government  

 ںمیہ ے، اس سہےنسايا ه پں چنگل میے کIMF ںمیہ ے نںوہ، انہے

 and this has been recognized اهد کرايا تی آزاہ ےمشرف ن

by this very parliament.ايک  ے آپ ان ک action کو very 

goodںا دیہٹ ان کو ہو کہ ےتہر کهو اور پہ ےتہ ک just because 

 He did هے۔ تہ تو و elect…. elected ہ وہ کہے ہ ان کا قصور ی

get a vote from the parliament.ہ کںیہ کہ  نہ آپ ی he was 

not elected from the parliament. Secondly, ايک ے مير 

 تو ںیہ ےوتہ فارغ ےماری آرمی والہ جب ہا کہ کےائی نهب

 ے۔وتہ ںیہی فارغ نهکبے  بيچارہ ، وںیہ ے آ جاتں میٹپارليمن

 ہو ورنہ ےی سوتہ ے سہو تو ان کی وجہ ےآپ اگر رات کو سوت

 جا چکا  border آپ کا پورا وتا،ہ چکا ڑهيا  آپ پر چڈان

ی آپ ه ابہ کںیہ خراب ے تعلقات اتنےی آپ که بےيا سڈ ان۔وتاہ

 ےوئہ ٹهے پردبک  کر بیinternational frontsيا اور ڈلوگ ان

 روکا ے سں سالوےی اتنہ ے سال صدر مشرف نےيا کو اتنڈ ان۔وہ

 Throughout Musharraf regime India did not have ۔اهوا تہ

the courage to come open on its national fronts اور 

 Pakistan is a ہ کرتا کthreatم کو ہمارا پانی روکتا يا ہ

terrorist state. Then again IMFجو ے ن loan sanction  

 ہماری موجودہ ںا، اس میه تletter of consent ، اس کا ہےکيا 

 ہےاعرتاف کيا خود about Musharraf’s good points ےحکومت ن

and I will read out them to you. It says Pakistan 

economy witnessed major economic transformation for 

substantial increase in its volume of GDP to greater 

international trade and it also states that GDP 

increased from 60 billion of 170 billion. It is a hell 

or muchکوئی اور ے لیے آپ کہ زيادے اور اس س president  

 with per capita income  ہےتا ه لکے آگ۔ کر سکتاںیہن

raising from under a mere 500 dollars to 1000 dollars 

during the same the volume of international trade was 
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increased to 60 billion from a mere 20 billion. So what 

else can he do for you? You just take one point that he 

was a army dictator or whatever and then you say اس ہ ک 

، ان هے تے آئےلہ پےا دو ليکن جو اس سہٹا دو، اس کو ہٹکو 

 A fellow member of my ے۔ کرتںیہ نںکا احتساب کيو

parliament saidکا ںلوهر پچه ان کا احتساب کرو، پےلہ پہ ک 

  one، ں گنیہی گنتی نٹی کی طرح الٹ تو پيپلز پارے گںسوچی

 ہے ںیہ کی کوئی ضرورت نے کرن one ے س20، ںی شروع کریہ ےس

 Thank you very ۔وتیہ ںیہی پوری نهی گنتی کبٹ الہکيونک

much. 

 Mr. Usman: Point of information. 

 ۔ جی عثمان صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 کو اور  discussion اس First of all :جناب عثمان 

 We are talking ے۔ کيا جائہ ن distort مال کر ے سںچيزو

specifically about the article 6 of the Constitution. 

Secondly, ہاگر ی Article 2 of the Constitutionتو ںیڑه پ 

 Islam shall be the ہ کہےا هر لکت واضح طور پہ بںاس می

state religion of Pakistan. اگر کوئی شخص، کوئی پاکستانی 

 ہ ، وہے constitutional ہ تو وہےايک شريعت کا تقاضا کرتا 

 ۔و سکتاہ ںیہ نchallenge ں کسی عدالت میہ اور وہےاس کا حق 

Thank you very much. 

(voices: point of information) 

 fellow member or Blue ےمارہم ڈ می:ےاب نياز مصطفجن 

Partyم کسی ہ ہ کهے تہے جو فرما رcourt  پر trustںیہ ن 

 ہو گا، یہ  trial ںاہ وہ کںیہ ےتہی که بہ یه  اور ساتےکرت

Green Party ہ کہے کو پتا parliament itself is a court 

for this reason. Article 6 ی اس کو ہ ٹ حتت پارليمنے ک

convict ہے۔ پتا ںمیہ ہو گی، یہی عدالت ہ گی اور وے کر 

 )رڈ آف آرٹپوائن: ںخمتلف آوازی(
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 ے سcourt ے نں اگر ان لوگو:دریہجناب تيمور سکندر چو 

 ۔۔۔۔ توہےی ہکرانا 

 جی زيدی ں۔یه تيمور صاحب، تشريف رک:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ں۔یہ ہے رہہ کهصاحب، آپ کچ

ی ه ابThank you. Madam Speaker :ی زيدہجناب عبدالل 

 جرنيل ہ کںیہ ے سوتےم رات کو اس لیہ ہا کہ کےفاضل ممرب ن

 ان ں، میہے پر جمبور کر ديا ےنہ کهے مجے نںوہ انں۔یہ ےجاگت

 ہ کا مطالعٹ محودالرمحن کميشن رپورہ گا کںوہکو ياد دالنا چا

و  جں، اس میهے تے سوتے کو کيسں ديشی راتوہ بنگلہ کںکر لی

 ں الفاظ پارليمان میہ وں، میںیہ ے گئےالفاظ استعمال کی

 ۔ بول سکتاںیہن

 ه جی تيمور صاحب آپ کچ.Thank you :ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ں۔یہ ےتہنا چاہک

م ہ ہ کMadam, they said :دریہجناب تيمور سکندر چو 

courts, judgesنا ه پوچےر ان سه پں تو میںیہ ے کو مانت

 ں۔۔۔۔۔ری افتخار پر کيودہ چوہ یہ گا کںوہچا

 وقاص ے۔یه، تشريف رکےیٹه پليز، بی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ۔صاحب

 Thank you. Honourable : اسلم راناصجناب وقا 

Speaker, ہے ميرا خيال debate اتنی relevant ی، ہ رںیہ نI 

think  اس چيز پر debate pointless فوجی رات کو ہ کہے 

 After consultation with my ں۔یہ ے يا جاگتےسوت

honourable Member Aurangzeb Sahib, I come up with an 

amendment to this resolution and if it pleases the 

House, can I spell it out.  

”This is of the opinion that former President 

Pervaiz Musharraf should be put to fair trial 

under Article 6 of the Constitution of Pakistan to 

ensure supremacy of Parliament, effectiveness of 

Judiciary and curbing of undue Army influence by 

setting an effective precedent for future“. 
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ی ٹماری پارہ main concerns  ہ  یہےميرا خيال !م سپيکر ڈمی

ی ، اس ه ت original form کی جو  resolution اس ہکهے تںمی

 ے گئے کیںیہ ن objective spell out ےکaction    شايداسںمی

 اب ہ کيونکہے  acceptable کو  amendment House ہ اگر یهے۔ت

 it is  ے  اس لیںیہ ے گئے بتادیspecific aims ہ وںاس می

my humble request.. 

 Madam Deputy Speaker: We may have a debate 

over it. We will continue with the debate and you can 

get the consensus of the House and in the end we 

obviously get a vote for it if it is approved. Thank 

you Waqas Sahib. Honourable Abdullah Laghari. 

 پر ںاہ یہ۔شکری!  جناب سپيکر: لغاریہجناب عبدالل  

 ںیہ کی debates ے نں کافی لوگوےوئہ ےتہ بںجذبات کی رو می

 پر ںاہ یں۔یہی کر دی ه بں آ کر کافی سخت باتیںاور جذبات می

م اس کو پرويز مشرف ہ تو ںیہ ہےم پرويز مشرف کی بات کر رہجب 

 ے کی حيثيت س institution اس کو ايک ہ عالوےکی حيثيت ک

 he is person who represented the ہ کيونکںیہ ہے رهديک

army. Chief of Army Staff, army representative ہےوتا ہ ،

 اور اس کو ے کيا جائtrial اس کا ہ کںیہ ے بات کرتہم جب یہ

 ے اليا جائں می court of law ے سے طريق fair and justايک 

 ہے۔ decidedی ه يا جس طرح بہے ٹ پارليمنں اس کيس میہ،جيسا ک

 ں دور میے اپنے نںوہ جو انںیہ ہے کی کر رںبات ان فيصلوم ہ

 کا ذکر ں باتوه کچے ايک فاضل ممرب نےلہ پے سه، جس طرح مجےلی

 ے الل مسجد کے نںوہ ان۔ گاںوہ بتانا چاں میے بارےکيا جن ک

 الل مسجد ہ کی کوشش کی کے کرنںی باتیه کافی اچے سےحوال

 اس طرح situation ےاس لیهے تہے پريشان کر رںمیہ لوگ ےوال

ی ہ ه کچے الل مسجد سہ گا کںوہ ان کو بتانا چاں می۔و گئیہکی 

 سب ہ، اگر یہے  headquarter کا ISIماری ايجنسی ہ پر ےفاصل

ا تو اس وقت ہوتا رہ  pileup سب ہ یں دور میےی کہ انهکچ

ی ہ کام کر رunder ے کس کں؟ ايجنسياںیهر ته کدںايجنسيا
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؟ کيا اس وقت پرويز مشرف ںیه پر تpay role ے، کس کںیهت

؟  کيا ان هے تںیہ نPresidentر يا ڈ لیےصاحب اس وقت ملک ک

 ے مذاکرات کwrit of the government ہا که بنتا تںیہکا حق ن

 ہ کہ نے کی جائposition sort out اور ے قائم کی جائےذريع

 ے۔ کو جال ديا جائں اور لوگوں جائیےفاسفورس مب استعمال کی

 ے۔ کو ختم کر ديا جائں، مسجد کو، لوگوےقرآن کو جال ديا جائ

 تو جب هے تےی سچہ ے پر اتنissue ے الل مسجد کہاگر و

 ں کيوےس coverageيا کو ڈ  تو میں بنائی گئیںاجتماعی قربی

 کو act اس ےر اپنه تو پهے صحيح تہيا کو روکا گيا؟ اگر وڈمی

defend ہ کے کرت right in the heart of this country, 

Islamabad الل مسجد کا ں بيچ میے ک case develop  ہےوتا ہ 

 right in the capital military action پر ںاہاور آپ و

 کو ختم ں اور لوگوںیہ ے کو ختم کر ديتں اور لوگوںیہ ےليت

کی leader of that government  يا ٹ کيا گورمننں۔یہ ےکر ديت

 ں کری protect کو آخری دم تکں لوگوہ وہک ہے ںیہ داری نہ ذمہی

 اور ے پر فاسفورس مب استعمال کرںاہ وہ کہے ہ فريضہيا اس کا ی

 ہ یہ بات کی کے نںوہ انے۔ا ديا جائٹ مےستی سہ ہ کو صفحہاس جگ

 ے، ان کہےوا ہ بچايا ےيا سڈ انںمیہ ے نںوہ جنںیہی ہمشرف 

knowledgeہ وہ کں کرتا چلوہ اضافں می Agra Summit  ہےی ہ 

 پاکستان ے سہ ائندہا کها ته پيپر پر لکے مشرف صاحب نںاہج

 as ofو گی ہ ںیہ استعمال نے لیےشت گردی کہکی سرزمين د

regulating the fact in the  first place واقعی ہ ک 

 تو ہےی ہوتی رہ استعمال ں میں عرصوےلهپاکستان کی زمين پچ

 ايک ےمارہ ہو گا کہ  کياembarrassment levelا ڑ بےاس س

 ہ بات مان لی کہ جا کر یںاہ وے ن Chief of Army Staffر، ڈلی

 استعمال ے لیےشت گردی کہ پاکستان کی زمين دےلہ پےاس س

؟ ں جائیے گنوائcases ے کون، کون سہ عالوے اس کہے۔ی ہوتی رہ

Judicial crisis جب تين نومرب کو  emergencyی هلگائی گئی ت

 he was not the President of Pakistan to enforceتو 

that, he was enforcing that in the capacity of Chief of 
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Army Staff which no right whatsoever of imposing 

emergency in Pakistan.ہ و act ے کيس justify ہےو گيا ہ ،

 ے حوالے کeconomic boom, GDP جس ہ ی۔یہ آ رںیہ نه مسجهےمج

، ںیڑ پہ نں می economics facts، ںیہ ہے جو بات کر رےس

standard of living GDPںیہ پر ن dependجس ۔ کرتا GDPہ کی ی 

 factual ہ وہ کںیہ ہے، آج شوکت عزيز مان رںیہ ہےبات کر ر

figuresکا ٹے آں دور میےی کہ انهے۔ تںیہ ن crisis ،م ہ آيا

وا جس ہ judicial crisis developا، ه ديکsugar crisis ےن

 foreign ہ وہے چاں۔یہ ہےگت رهم آج تک بہ repercussionsکی 

direct investment ے سے حوالےک uncertainty  و يا ہlaw 

and order  کی uncertainty  کوئی ے کسی نے سےو، اس حوالہ 

 ںیہ پر کوئی بات ن privatization ے نںوہ ان۔ کیںیہبات ن

 ے اندر جو پيسے  اس ک۔ کر ديا conveniently ignoreا ڑکی،ب

 Chief، جن کو ےوئہ cases جو ے سے، اس حوالے گئےائهک

Justiceکس طرح ے نںوہ کی کوشش کی، اس انے روکنے ن 

personal vendetta use۔ا دياہٹ ے سےدہ، ان کو عےوئہ ے کرت 

 Chief ں می capacity کس ے نںوہايا؟ انہٹ ے سcapacityکس 

Justiceے کو اپن officeں می summon ہ کيا؟ کيا ی 

President, Chief of Army Staffہ کا یright  اس ہ وہ کہے 

 جس ہ کہمارا سوال یہ؟ ےم کر دہم برہ ملک کا نظام درےطرح پور

 ںیہ ے کرت represent  کو institutionطرح پرويز مشرف ايک 

 کس طرح ہ، وہے protection کی bordersجس کا کام صرف 

political agenda promoteايک ےوئہ ے کرت democratic 

governmentی ه کسی طرح کی بہ وہے چاdemocratic government 

 ايک ہو، وہی ہ کر رہ کام نہے، چاےی آئه بے سےو ، جس طريقہ

processے جو آپ ک Constitution ے، اس کہےوا ہا ه لکں می 

throughی هيا کوئی ب زرداری صاحب، نواز شريف ہے چاں۔یہ ے آئ

 ہ وہ ی.they are coming up through a major process ےآئ

 ےته پر رکڈ کو سائیdemocratic norms ے، جس نہےشخص 

 ,economic boomم ہ ہ کںیہ ےتہر که کيا اور پtake overےوئہ
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democratic cultureايک ے۔ گں الئی dictator, democratic 

culture کس طرح promoteپرويز ہ کہے ہ؟سوال یہےا  کر سکت 

 آج ے اتنا برا کر که ساتے اس ملک کہ کہے کيا حق مشرف کو

 ۔۔۔۔ ے۔  جائہر  امريکہ باں کی اميد میےليکچرار بنن

democratic normsيا کس طرح ے کو ختم کيا جائ democracy کو 

sideےم نہمارا ہ ے۔ کر ديا جائہ کر اس ملک کو تباه پر رک 

resolution اس ہ کہےی ہ اس کا بنيادی مقصد یہےی هرک ے سامن 

 کيا system change کس طرح ے۔ کيا جائchangeم کو ٹ سسےپور

 democratic, political process کو institution؟ اس ےجائ

 ہ۔شکریے۔ا جائهر رکہ باےس

 ۔رڈ آف آرٹم  پوائنڈ می:جناب انصار حسين

 ۔ جی:ی سپيکرٹپڈ ہحمرتم 

 ے مشرف نہ بات کی کےاری صاحب ن لغ:جناب انصار حسين 

confessہ یں تو میهے تےشت گردی کرتہ پر دںاہم وہ ہ کيا ک 

م دنيا ہ ہ کيونک it is highly commendable ہ کںوہتا ہنا چاہک

 ے۔ گںیه رکےالڈ ہ اور حقائق پر پردے گںکو کب تک الو بنائی

 I would ں۔یه انصار صاحب، تشريف رک:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

like to tell something here that you can criticize 

people in their professional capacities but not in 

their personal capacities. Be very careful with that. 

Whatever they are doing on personal level, we don’t 

have any right to criticize them. Within their 

professional capacities, we can criticize them. Apart 

from that what they are doing a size, we can’t talk 

about that. Ok. Honourable Rahim Baksh Khteran. 

 آپ .Thank you madad speaker :يرتانهجناب رحيم خبش ک

 اس بات پر حيرت هے مجہے۔ی ديا ه کافی حد تک روک بهے مجےن

 غير ںی تک اس پارليمان میه ابہ کہےی ہو رہ بات پر اس

 اور جنرل پرويز مشرف ہےپارليمانی الفاظ کا استعمال منع 

  ۔واہ ںیہ نں کيو expungeی تک هکا نام اب
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 Madam Deputy Speaker: He was your ex-President by 

the way.  

  جسہايک ايسا بند! م سپيکرڈ می:يرتانهجناب رحيم خبش ک 

 ے سں کی جانوں پاکستانيوہ گناے بہ زيادےکا شوق گاف س

 صدر بنايا اور آپ ے جس کو آپ نہا، ايک ايسا بندهيلنا تهک

، آپ ں کریہ نcriticize کو personal life ان کی ہ کںیہ ےتہک

ماری مشرقی اور اسالمی روايات کو ہ ے جس نہے ملک کا صدر ےک

 ے فخر سڑے بں میIn The Line of Fire ہ بندوپامال کيا، ج

 ںیہ نہ یں اور میMy parents were best dancers ہ کہےتا ہک

 ہےا جاتا ہانسرز کو کيا کڈ ںی میٹماری سوسائہ ہ گا کںوہک

 ے کے بندے  ايسںمیں۔یہ ے کرنexpungeی ه بہ وے آپ نہکيونک

 .Thank you ۔تاہ بولنا چاںیہ نه کچں  میےبار

 Madam Deputy Speaker: Rahim Shib, I would again 

say don’t talk about their personal life. That is not 

allowed in the parliament. You can just criticize on 

their professional lives. Honourable Umair Raja. 

 Mr. Umair Farrukh Raja: Thank you madam speaker. 

 : گاںوہنا چاہ کے مصرعه کچں شروع میںمی

 ں میے خانے کںو معجزوهی لکه بہ حادثہی

 ےلہ کئی  صدی پں میںاہ جهے تےوئہ جو رد ہو

 ں میے اس زمانںیہم پر مسلط ہ لوگ ہو

 فاضل دوست تيمور ے اپنهے مجےلہ پےسب س! جناب سپيکر 

 ہہ کہ جو یہ کہےوئی ہ سن کر سخت حيرانی ںسکندر صاحب کی باتی

 ان کو حبيثيت ں می۔اه تlawful act الل مسجد آپريشن ہ کںیہ ہےر

 ںیہ ےتہ رںی اسالم آباد میه بہ،یے کےونہاسالم آباد کا باسی 

 ے اسالم آباد که ساتے ميرہ یہ کںوہ ان کو دعوت ديتا ںمی

دا کی ان ہ شے ان کو الل مسجد کں میں۔ چلیں میH-11قربستان 

 ےٹوه، چہے ٹائی فڑه جن کی ملبائی اںوہ کر جاتا ے پر لںقربو

 دفن ں اس قرب میہ گا کںوه پوچے ان سں میں۔یہ ں کی قربیںبچو

 النچر ٹ راکں میهاتہ ےا، جس کهشت گرد تہ واال کون سا دےونہ
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شت ہ ايسا کون سا دں اس قرب میہ گا کںوه پوچے ان سںا؟ میهت

 writ حکومت کی ہی اور وه بندوق تں میهاتہ ےا، جس کهگرد ت

challengeشک ے بںجد میا؟  الل مسها تہ کر ر militantsهے ت ،

 ےوئہ ےال بنائڈهی جو ايک هگ ته لگ بے سو کڑهیڈان کی تعداد 

 ں میے احاطے ارد گرد الل مسجد کےموالنا عبدالرشيد غازی ک

ا جن کو ه کا کيا قصور تں ليکن ان معصوم بچوهے تٹهےبی

 جال ديا گيا؟ ان والدين کا کيا ہينک کر زنده پڈفاسفورس گرنی

 ںیہ ٹهے بیے اس اميد سں میںروه گےی تک اپنها جو ابهقصور ت

 ں بچوے، شايد ان کے کی کوئی خرب مل جائں بچوے شايد ان کہک

 کا کيا قصور ں کا، اس ماں ان لوگوں۔نچ جائیہ ان تک پںکی الشی

وئی نظر آئی ہ پر روتی  private TV channel ايک ںمیہا جو هت

 ميری نو، ہی کهی تہ ر التجا کرے س security forces ہاور و

 ان ں می۔ دوےر آنہ، ان کو باںیہ  اندر حمصور ںدس سال کی بچيا

 اس کو ہا؟ اگر یه تlawful act ہ کيا یہ گا کںوہنا چاه پوچےس

lawful act گا ںوه سوال پوچہ یے ان سں تو میںیہ ے قرار ديت 

ر ٹاکڈ، اگر ےوتہ آپ شامل ں لواحقين میے کںيدوہ اگر ان شہک

 کر دی گئی، آپ کی سگی ے حوالے کں صديقی جو امريکيوہعافی

؟ تب ے قرار ديتlawful actی هوتی تو کيا آپ اس کو بہن ہب

  safe passage، اس کو ے ديت indemnityی آپ مشرف کو هب

 اگر اس ے۔یہ کرنا چاںیہ نfair trial اس کا ہ کےتہ اور کےديت

 ہ خيال کںیہن تو ميرا ںیہ ں حق میےی آپ اس که  باوجود بےک

 اگر الل مسجد کا ۔ گیےال سکہی مثال آپ کو هدنيا کی کوئی ب

 handing over of، اگر ہے lawful act نزديک ے آپ کہواقع

personal to US without registration of any case, 

without any proof,آئين کو پامال کرنا، ہ اگر دو دفع 

democratic government کر آجانا، فوج کو ٹ الہ کا ختت 

ا ٹه بں نکال کر ايوان صدر اور ايوان اقتدار میے سںبيرکو

 آپ ں خيال میے تو ميرہے ںیہ نunlawful نزديک ےدينا آپ ک

 ۔و سکتاہ ںیہ ن unlawfulقدم  یه نزديک اس طرح کا کوئی بےک

 Blue ںاہ، یہے کی بات کی fair trial ے جو مشرف کےم نہی هاب



 99

Partyاگر مشرف کا ہ کہے موقف اختيار کيا گيا ہ یے کی طرف س 

trial  ی ه کا بں تو آپ ان لوگوہے کرناtrial جو اس ں کری 

 ہ کہےی التجا ہ یےميری ان سهے۔ی اور رفيق ته ساتے اس کںمی

 ے کی قرارداد الئfair trialم مشرف پر ہ، ہے آغاز کيا ےم نہ

 چلنا ہقدمی مه پر بںيوه ساتے ان کہ کںیہ ےته، اگر آپ مسجںیہ

م اس ہ، ںائیڑه، آپ ايک قدم بں تو آپ قرارداد الئیےیہچا

 ےی بات مشرف کہ رے۔ گںائیڑه بے پانچ قدم اور آگں میےسلسل

trial  کی، اس کو ايک precedentائی ہ انتہ کی تو یے بنان

 آپ ہ کto send a message all over the country ہےضروری 

 بعد جو حلف ليا ے کےونہ فارغ ےسمی ڈاکی کاکول  PMA ےن

 آپ ں۔یہ ہے رڑ حلف توہ، آپ وںیہ ہےا، آپ اس کی پامالی کر رهت

 ايک ےوئہ ے، روندتےوئہ ے کو پامال کرتآئين ےپاکستان ک

، ايک ے کر کtopple کو ٹوئی گورمننہ بنی ے سےوری طريقہجم

، ںیہ ے قائم کر ديتwritا کر اپنی ہٹوری وزير اعظم کو ہجم

by the use of force  اپنی dictatorshipں۔یہ ے قائم کر ليت  

، ے گں دیںیہ کو  کوئی سزا ن dictatorاگر اس پر آپ کسی 

 ے آنہ کہےی ٹ تو اس بات کی کيا گارنے گں بنائیںیہمثال ن

 ےی اقتدار که بں میہ گا کے سوچںیہ نہ یarmy chiefر ہواال 

 اور ںو جاوہی جا کر کرسی پر براحجمان ه بں، میںوٹ لوےمز

 ديا ے د safe passage هے بعد جب مجے کے، دس حکومت کرنٹهآ

 ہ کںبولوxx xx xx ، ے سگار لیں میهاتہی ه بں گا تو میےجائ

 ۔۔۔

 Madam Deputy Speaker: Sir, be very careful with 

the language you are using. This is expunged. Be 

careful with the language you are using in the 

parliament.  

 Mr. Umair Farrukh Raja: Right madam. Sorry. 

 Mr. Muhammad Essam Rehmani: Point of order madam. 

He did not name it or title somebody with it…. 

 Madam Deputy Speaker: He is not titling it but you 

have to be very  
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+ xx xx xx (Words expunged by the order of the Chair) 

careful. You language needs to be very decent. If you 

study the rules of speech in Clause No. (59). It says 

your language should be extremely decent. 

 Mr. Umair Farrukh Raja: Madam, I apologize as 

well. 

 Madam Deputy Speaker: That is ok. All the members 

should be careful. 

 قبل ہ ماه کچںور میہ الہ عالوے اس ک:ہجناب عمير فرخ راج 

PILDAT banner ے ک  under civil military relationship  ے ک

 کا ے جانں اس میهےی، مجهوئی تہ ايک کانفرنس ے سے حوالے ک

ی ه اور بہ عالوے مير۔واہاتفاق  member youth parliament  

 اس ں باتیہ چيدہ اس کانفرنس کی چيدں، میهے موجود تںاہو

ات کو ہ پر ان وجوںاہ و۔ گاںوہ پيش کرنا چاے سامنےايوان ک

  اجاگر کيا گيا 

و جاتی ہ فوج جمبور ہ کہےوتا ہ کيا حاالت کا تقاضا ے ايسہا کهت

 ے۔ لگا دmartial law آ کر ہ وہ کہے يا فوج کو اکسايا جاتاہے

 ڈائرٹ ریے۔ آئviews ے ک stakeholders تين، چار ںس میا

 جو ےم نہ ہ کںیہ ےتہ کہ تو وںیہ ےو جاتہائر ٹفوجی جب ری

ی ليکن ه کی تparticipation ں می coupا، جو هاقدام کيا ت

 ہے۔ لگتا  justified تو ان کو سب ںیہ ےوتہ ں سروس میہجب و

 ليکن هےپيش ت کيا تو جنرل چشتی پيش coup جب ےجنرل ضيا ن

 ے اس کہ کيا تو  وہ شامل نں اقتدار میے اپنےجب جنرل ضيا ن

 ۔اه غير آئينی تmartial law ہ یہا کہ اور کےو گئہخالف 

Martial law واال ے يا آنں آپ لگائیہےی غير آئينی، چاہ ہے 

 جو ں۔وہ ےو چکہائر ٹ يا ریںوہ ں وردی میہے، آپ چاے لگائہبند

ex-Serviceman  Societyت ہ بں آخری دور میےی جو مشرف که ت

active ی، ان کو ه چينی کرتی تہی اور مشرف پر نکتهو گئی تہ

 تو هے ت in service ہ جب وہ کےیہنی چاه رکںن میہ بات ذہی
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ی اسی روش پر ه بہا، وه کو پامال کيا تںی ان چيزوه بے نںوہان

 ۔۔۔۔۔ اندر ے جو اس کہ عالوےاس ک هے۔ تےچل

 Madam Deputy Speaker: Umair Sahib, we are running 

out of time. Actually we have list of speakers. 

 ںوہنا چاہ کہ آخری بات یںم میڈ می:ہجناب عمير فرخ راج 

م ہ، ںیہ ہے کی بات کر رtrialر هم لوگ جو ادہ ہگا ک

institution of armyہے۔ کر رںیہ چينی نہ پر نکت Personality 

of the Army Chief reflects on the attitude of the 

institution.  اس چيز کی ںمیہ groomingہے ضرورت ے کے کرن 

 ہ کے ضرور سوچہ یہی آرمی چيف کم از کم دو مرتبه کوئی بہک

وا، ہا، اس کا کيا حشر ه مارشل ال لگايا تے جس نےلہ پے سهمج

نا ہ کہ یںمی آخری بات ہے۔و سکتا ہ حشر ہی شايد یه به ساتےمير

 اور army is untouchable ہ کںیہ ےتہ کہ جو لوگ یہ گا کںوہچا

 ان کو کويت کی ايک ں، میے کر سکتںیہ نه کچه ساتےآپ آرمی ک

 ايک ے ک royalty line جو ں کويت میہ کںوہتا ہمثال دينا چا

 he is ں میdrugs smuggling caseممرب شيخ الصباح کو 

awaiting capital punishment. اگر ايک kingdom  اپنی 

royal lineں می family member  کو اگر capital punishment 

 آئين کی ے کو جس نے بندےم ايک ايسہ تو يا ہے ی سکتےد

 ہے جمرم ہ؟ اگر وے ال سکتںیہ نں میےرٹہو، اس کو کہپامالی کی 

 ے۔یہتو اس کو ضرور سزا دينی چا

 Mr. Taimur Skinder Chouhdry: Madam, on personal 

explanation. 

 Madam Deputy Speaker: Ten seconds.  

 ےائی نه فاضل بےمير! مڈ می:دریہجناب تيمور سکندر چو 

ائی ڑه اور اے گں کر جائیے لں قربستان میے کH-8 هے مجہا کہک

 ہ وہ کI will like to tell them تو ے گںائیه دکں کی قربیٹف

 they were made captives هے تےچ جو بے کٹائی فڑهائی، اڑها

 we ہا کها تہ کے نںوہ، انهے تے لوگ نکله جو کچے اندر س

were made captives. ت ہ بے لیے کے ان کو نکلنے نٹ گورمنن
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 but the Ghazi brothers did not let themا هوقت ديا ت

come out because they wanted to make a emotional 

sentiment out of it. 

 Mr. Umair Farrukh Raja: Point of clarification 

madam. 

 please تيمور صاحب ۔عمير صاحب، پليز: ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

sit down and you cannot shout on your fellow member.  

 please sit down. Please because we are notتيمور صاحب، 

even allowing him to talk please. Thank you. Honourable 

Irfan Haider Butt. 

 Mr. Irfan Haider Butt: I feel honoured by my 

fellow members.  

ا سا ڑوه صرف تں، میہے ديا ہہ کهت کچہ بے نںلوگو! م سپيکرڈمی

addition اختالف هے مجے سںائيوه دو بے اپوزيشن ک۔ گاں کرو 

 سو ڑهیڈ  ںسجد می الل مہا کہ کے نںوہائی جنه بہ ايک وہے۔

militants سو ڑهیڈ ہ تو جب وهے تے مرے اور باقی بچهے ت 

militants باپ ں ماے تو ان کهے تہے کو مار رں بچوےر کہبا 

 ا؟ ه تںیہ واال نےر کوئی رونه گےَ؟ ان کهے تںیہن

 ے نںوہ گا جنں بات کروےائی سه اس بے اپنںدوسرا، می

ائی ه تو ب۔ سکتاںیہی نہ وہ  practical ہار دی کہمت ہی ہ ےلہپ

ی هم بہ ہے۔ تو ملک کيا خاک چالنا ے گںار دیہمت ہی هاگر آپ اب

 ںیہ نه کچے نٹ اس گورمننہ کںیہ ےی جانته بہ اور وںیہ ےجانت

 not more than 1000 people are in theکرنا ليکن 

government ےزار بندہ ے ننانوه الکے ننانوڑ کروہ باقی سرت 

کی ٹ چے کو ايسں مشرف اور باقيوہ تو وںیہچا کرنا هاگر کچ

 اور جو ںاریہ ہمت نہ ے اس لیہے طرح ختم کر سکتا ی کےجبان

  ں۔ کریںیہ ےتہ کرنا چاهکچ

Mr. Muhammad Essam Rehmani: Point of order. 

 ۔جی ايصام صاحب: ی سپيکرٹپڈم ڈمی

 ہے کوئی بات کی جاتی ں می Houseجب  :جناب ايصام رمحانی

 جو بات کی ے نںوہ انہے۔وتا ہ statistical data ه کا کچتو اس
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 militants ے کون سہ کں کریclarify ہ یہ کںوہتا ہ چاں، میہے

 کر  explain، ذرا هے تہے مار رں کو الل مسجد میں بچوےکون س

 ں۔دی

ا ہ کےی نه ساتے اپنےان ک! مڈ می:ٹجناب عرفان حيدر ب 

 .militants were in the Lal Musjed 150 ہ کہے

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Zaidi Sahib, we 

are running out of time please. Honourable Niaz 

Muhammad. 

 ں معصوم انسانو۔، جناب سپيکرہت شکریہ ب:جناب نياز حممد 

 جمرم پرويز مشرف کی ے قاتل اور آئين، ملک و قوم کےک

 اس سوال کا ےلہ پےسب س ليکن ہےمعصوميت پر پوری قوم متفق 

 اور کس کی ے سہکی وج آج پرويز مشرف کس ہ کےاب ديا جائجو

 ے لیے کےيله اس کو گاف کے کس نں۔یہ ہےيل رهپشت پر گاف ک

 ںیہ ےوئہ ے ملں سب آپس میہ کں آپ کو بتا دوں ديا؟ میڑوهچ

 ںشت گردی کی چکی میہ روزگاری اور دےاور غريب عوام غربت، ب

 مل کر اس بات پر ہے چوہ ايک مرتبہ کہےاوت ہ ک ايکں۔یہ ہےپس ر

 ے جب بلی آئہ کے ايسا حل سوچا جائہ کهے تہےغور فکر کر ر

 ں میے گلے بلی کہا کہ کے نہے ايک چوے۔م کو پتا چل جائہتو 

 گا هےی باندٹنه گہا کہ کے نے تو دوسرےی جائهی باندٹنهگ

ف تو آپ  گا کون؟ ايک طرے کرہ پرويز مشرف کا حماسبںاہکون؟ ی

 اور دوسری طرف آپ ہے کر رںیہدری صاحب کو حبال نہافتخار چو

 .Thank you ں۔یہ ہے کی بات کر رےحماسب

 Madam Deputy Speaker: Honourable Sofia Saeed. 

 ايمرجنسی، الل .Thank you madam : سعيدہ ثوفیہجناب 

 ے صدر پرويز کے وال judiciary and missing personsمسجد، 

 ں کر سکتا اور میںیہ ن justifyی ه،ان کو کوئی بهے تactsجو 

 بات کرنا ہ صرف یں می۔تیہ جانا چاںیہ نں میdetailsان کی 

 currentر ه تو پںیہ ےتہ اگر آپ احتساب کرنا چاہ کںوہتی ہچا

government ں می President Sahibںيوه ساتے سارےاور ان ک 

 جو صدر ںیہ ے حتت آئے کPCO, NRO جو اسی ںی احتساب کریهکا ب
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 ہے غلط NRO، ںیہ حتت جج غلط ے کPCO ۔ںیہ ے کیimpose ےمشرف ن

 ںیہ ن practically implement  ہ یہ کی گئی کےلہ بات پہاور ی

 جو اوپر ہ سب ايک فيصدطبقہ یہے ںیہی نه به ايسا کچ۔و سکتاہ

 game ه ساتے پوری قوم کہ، یہے کی بات ں ان لوگوہےوا ہا ٹهبی

 ہے۔ا ہ وقوف بنايا جا رے بںمیہ ے سں سالوٹه ساہے۔ا ہ ريلهک

 کو بال ليتا ے اور دوسرہے پوری کرتا termی ايک اپنی هکب

 ہے کو بال ليتا ے تيسرہ تو وہے کماتا ہ، وہے، دوسرا آتا ہے

 اگر آپ ہے۔ یہجا ر يلیهکgame ه ساتےاور اس طرح قوم ک

 اور عوام کو ےگ ں آئیں ٰمیےرٹہی کہ تو سب ںیہ ےاحتساب کرت

 .Thank you ہے۔و سکتا ہ ہ اور یےیہان کا احتساب کرنا چا

 ۔ جی زيدی صاحب.Thank you :ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 .Just 5 seconds ہ۔ت شکریہ ب: زيدیہجناب حممد عبدالل 

 chapter ں، میهے تہےی جو فاضل ممرب بول رهاب! م سپيکرڈمی

No.5, Rule No.21, discipline quoteہ گا کںوہنا چا کر he 

was pointing at people in the Green Party, is it 

allowed? We would require that you dismiss him from the 

session. 

Madam Deputy Speaker: Next time both the parties 

should be very careful. They should not criticize 

directly the other fellow members.  

 Mr. Prime Minister: Point of order. 

 ۔ جی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ہے  request ےميری آپ س! م سپيکرڈ می:جناب وزير اعظم 

 ہ کں کریensure بات ہ تو آپ یہےوتا ہا هڑی کوئی ممرب که جب بہک

 ہ کی بات نdismissalا کر اس کی ٹهی ممرب پر انگلی اه کسی بہو

 بات شروع کی تو ان کی تو پوری ےم نہ  اگرہ کيونکےکر

government dismiss  ں۔ کریہ بات نہ کہےتر ہ گی تو بےو جائہ 

 ں۔یه تشريف رک:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 code ofمارا ہ اگر ں۔ بالکل کری:جناب ايصام رمحانی 

conduct م لوگ ہ تو ہے ںیہ صحيح نappreciate ے گں کری ،we 
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welcome constructive criticism.  اگر ہے اگر ايسا ،Green 

Partyکوئی ے ن disrespect  تو ہے کی I want them to 

leave. Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you very much. All the 

members are bound to respect the code of conduct. 

Please make sure you are following the code of conduct 

otherwise the secretariat is also taking care of the 

issues and we have the right to dismiss people. 

Although such strict action would be taken in severe 

cases where some body really misbehaves. Although even 

this is a sort of misbehavior, if you point out at some 

one. So be very careful with your languages and the way 

you are behaving with each other during the sessions. 

Honourable Niaz Mustafa. 

  resolution ہ ی۔م سپيکرڈ میہ شکری:ےجناب نياز مصطف 

 کی بات  rule of lawم ہ ہی که تہ کی بنيادی وجے پيش کرنںاہی

 کی بات  equality of right قانون کی حکمرانی اور ں۔سکیکر 

 ں کی بات کری to some extent accountability اور ںکری

 ے اپوزيشن برائںاہ یے آئی بدقسمتی سںیہ نه مسجهےليکن مج

 کر کوئی اپنی ه رکهے اصل چيز کو پيچ۔و گئیہاپوزيشن شروع 

 لگ ےميت دينہ اہ کسی شخص کو زيادے سہپسند اور ناپسند کی وج

 ہے کی بات کر ر constitutional sanctity ںاہم یہ ہگيا جبک

 موجود ں می Constitution بات ہ یہے۔ميت کيا ہ اس کی اہ کهےت

 ہ یں، ان میںیہ  civilized nationsی ه اور دنيا کی جتنی بہے

  Constitution ںی ملک میه کسی بہ کہے  recognizedت ہبات ب

 کی پاکستانی ں کری suppose آپ ہ کہےوتی ہ کی حيثيت ايسی

 Islamic ے جيسہے ےميت ايسہ کی اConstitution ںقانون می

Law م لوگ جب ہ ہے۔ قرآن حکيم کی ں میConstitution ے اپن 

 اور ے کرتںیہ نہی پرواہترين اور اعلی قانون کی ہ بےسب س

 ے کو پورا کرنںشوہ اپنی ذاتی خواےوئہ ےاپنی مان مانی کرت

  democratic government جو ںیہ ے ايسا کرتهم کچہ ے لیےک
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 ے اور جس سے کر دہم کو تباٹ سسے، جو ملک کے کر دہکو تبا

 ںیہ ے کرت defendم اس کو ہ، ےو جائہ  instability ںملک می

 ںبی گماشتوہ اور مذں سياسی مسخروہے۔ت شرمناک بات ہ بہتو ی

 ےا اور قبول کيا، اس س کي support ترميم کو ںویہ جو سرتےن

 ۔اہتا رڑوا اور اس کا مذاق اہزا ہ استںملک کا پوری دنيا می

 گو قوم ان ے۔ائه کے نء صرف وکالٹےر اور چانه، پتڑےر کوهپ

و چکا ہ جب شعور پيدا ہا که تہ یےیہی ليکن اب چاہ ره ساتےک

و اور اگر ہ قانون کی حکمرانی ہ لگا کے بولنہر نوجوان یہاور 

President  ےی اس طرح سزا مله تو اس کو بہے غلط کام کرتا 

 ں کو کيوں تو اس پر لوگوہےجس طرح ايک غريب آدمی کو ملتی 

 پوری طرح ے عثمان صاحب نfellow member ےمارہ؟ ہےاعرتاض 

charge sheet اور ہےی ه رکے تيار کر سامن Parliament 

itself is a forum as a court to held liable as 

Musharraf and fair and impartial trial  تو ہے کی بات 

 اس کو بال کر اس ہوتی کہ ںیہ نagree ں اس بات پر کيوٹپارليمن

 اس کا موقف پوری طرح سنا ہو گا کہ اس طرح fair trialکا 

 ۔۔۔۔ ے۔جائ

MUNEER AHMED SAJID YOUTH PARLIAMENT 21-02-2009 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Niaz Mustafa: Madam let me complete it 

because……. 

 Madam Deputy Speaker: Please wind it quickly 

because we have a call attention notices. 

  Mr. Niaz Mustafa: Yes Madam.  

 کو ے مسئلے گا جو لوگ الل مسجد کںوہنا چاہ کں بات میہبس ی

 ں میٹا اور اب گورمننه صحيح تہ یہ کںیہ ہےال ره اچےاس طرح س

 ں والوٹ گورمننہ گا کںوہ کے ايسں تو میںیہ لوگ موجود ہی وهب

 ۔ےلی ےک

 ںاہ مير وںیہ ہےم جی رہ ہ کےداد ديجی

  کی طرحں قاتلوںاہ حمافظ جہے



 107

Thank you Madam. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Now I put the 

Resolution to the House.  

“It has been moved that this House is of the 

opinion that former President Pervaiz Musharraf 

should be put to fair trial under Article 6 of the 

Constitution of Pakistan for supremacy of 

Parliament, effectiveness of judiciary and curbing 

of army influence by setting an effective 

precedent”.  

(The Resolution was adopted) 

 Madam Deputy Speaker: The last item on the agenda 

today is a Call Attention Notice by Mr. Usman Ali, Mr. 

Muhammad Hamid Hussain, Mr. Rahim Bakhsh Kehtaraan and 

Miss Nabeeha Zafar. 

 Mr. Usman Ali: Thank you Madam Speaker. The call 

attention notice is;  

”We invite the attention of the House towards the 

sad killing of the Jeo News correspondent Musa 

Khankhel in the Swat and demand the government to 

ensure the security of media personnels for free 

and impartial reporting“. 

Madam, we strongly condemn, I in person, and on 

behalf of the House the brutal and the barbaric killing 

of Musa Khankhel in Matta Tehsil of District Swat. He 

was kidnapped and then brutally killed. I offer my 

condolences to the family of Musa Khankhel and at the 

same time I offer my condolences to the JEO News as 

well which has lost a very bold and a courageous 

reporter. Madam, his crime only was that he wanted to 

enlighten the people, the people of the Pakistan to 

know about the hide atrocities suffered by the people 
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of Swat and for this crime of him, he was punished like 

this. 

 So this is indeed a very condemnable and 

deplorable act carried out by whoever has done it. At 

the same time I will demand from the government that 

they should now help the family of the Musa Khankhel in 

the best possible way and they should take optimum 

security measures in order to ensure the safety of the 

media personnels in the troubled zone particularly in 

the Swat and I would like to mention Balochistan is 

well, there is no media reporting from there but I 

would like the government should ensure safety measures 

for them in the Balochistan area so that we can come to 

know about the sufferings of the Baloch people as well. 

Thank you Madam Speaker. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: O.K. Fateha. 

 Mr. Niaz Mustafa: Madam, is it allowed? May I do 

it? 

 Madam Deputy Speaker: Niaz Sahib if you can kindly 

start. 

(Fateha) 

 Madam Deputy Speaker: I would request the 

honourable Leader of the Oppostion to make a brief 

comment about it. 

 Mr. Mohammad Essam Rehmani: I on behalf of the 

entire party condemn it and so will after I condemn it 

the shadow Information Minister for the Green Party 

will also like to comment on it and he will give 

briefing on the incident. 

 صحافی جو ہ ی including this  اور  resolutionsآج کی 

 ے بارے ان کں۔یہ ےوئہيد ہ ش In fact  ں۔یہ ےانتقال فرما گئ
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 ہ رسول اکرم صلی اللں۔وہتا ہ کرنا چا quote  ايک حديث ںمی

 ۔اه فرمايا تے وسلم نہعلی

And I am quoting the exact Arabic words (Arabic) which 

means that the end of the whole world is feeble to 

Allah than killing of a Muslim 

 کی عظمت ہ کعبں ايک حديث بيان کی جس میے نں میےلہ پےاس س

 ےلی ے اس کہے۔ مسلمان کا خون ہ گناے عظمت اس بہ زيادےس

 ہ یے جس سہے آتا  literature  پاس کافی سارا ےمارہ  ہعالو

   اور ہےhumanity basis of Islam ہ کہےوتا ہثابت 

unfortunately ی ه مشرف کی تعريف کی يا کسی  بے نں جن لوگو

XYZ  ،ے نے مگر جس بندہے۔ ںیہ کوئی نے اس سهےمج کی کی  

humanity ے نے جس بند۔ کو ختم کيا  basis  اور آپ کا  

religion ختم کيا ہ عقيد how can you do something like 

that? کا ه اس سب کچے حساب سے مير  initiative, ی جو ه اب

GEO ہے جو ه سب کچہ یہے۔وا ہيد ہ شٹ کا جرنلس It goes to the 

system and players of the system whether those are 

Musharraf or not. I remember that when I was watching 

GEO Television د ہر شاٹاکڈی کال عبدالرشيد غازی صاحب ک

 I am  ہا کها تہ کے نںوہی اور انه پروگرام پرآئی تےمسعود ک

ready to surrender but Musharraf rejected it. Does 

anybody know that? ی ہ یہ ی GEO ںیہ صحافی ےی کہ انہ ی۔اه ت 

 awareness  کو ںم لوگوہ ے نں والو GEO  ہے۔جن کو مارا گيا 

 ہ اور احلمد لل your leader is wrong وه  ديکہی که دی ت

now, if we get rid of that leader, it’s because of this 

media and we should appreciate it and everybody in 

Pakistan appreciates this media.  بات ہ یں آخر  میں می 

ح  اگر صحيںنیہائی، آپ کی به مسلمان آپ کا بہ گا کںوتا جاہک

 پر مدد ے صحيح راستں۔ تو آپ ان کی مدد کریے گںوہ پر ےراست

  enjoin them in what they are doing good ہاس طرح کرو ک

 ان ۔ی ان کی مدد کروهر به تو پںیہ ہے غلط کام کر رہاوراگر و
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 ں۔یہ ہے غلط کر رہ وںیہ ہے جو کام کر رہ وہ بتا کر کہکو ی

  at least give them the knowledge  ےلہ پں۔یہ نے سںوهاتہ

 ںیہ پتا نهے مجهے۔ ت militants  ں اگر الل مسجد میہے۔صحيح 

 People had ں میے بارے الل مسجد کہ کہے افسوس ہاتنا زياد

different opinions. How can you have different 

opinions? It is equivalent to the journalist that died. 

It is equivalent to any single person that dies in 

Pakistanںنیہماری بہ ں۔یہائی ه بےمارہ ہ وہے۔ خون ہ وہے۔ خون ہو 

 ےوئہ  drone attacks  ہی جب یه ابہے ںیہ نہ آپ کو اندازں۔یہ

 جس وقت ں میٹ پارليمنںائی گئی اور کل میهتو ايک بچی دک

ر ال کر پيش  اخباہ وںو گا میہ  topic  کا  terrorism مارا ہ

-This is un ۔ن ماری گئیہ مسلمان بہماری وہ گا اور ںکرو

tolerable and what you have faced today is what 

Pakistan has been facing for the last seven years. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you Rehmani sahib. I 

will just request the honourable Youth Prime Minister 

to make a very brief statement about it.  

 Prime Minister: Thank you Madam Speaker 

 اس ںیہ ےوئہيد ہر شٹ رپورے، جو جيو کہے قتل  ہيمانہ جو بہی

 الل ں تو میں دیٹ ايک منهے اگر آپ مجےلہ پے سےپر بات کرن

 ےک پورا ايوان اس ہ کيونکں بات کر دوں میے بارےمسجد ک

 ايک بات واضح کرنا ںم سپيکر میڈ میہے۔ا ہاوپر بات کر ر

 نزديک اس ے ميرہے  incident  الل مسجد کا جو ہ کںوہتا ہچا

ی ہ شايد ں می history  پاکستان کی  incident يانک ه بےس

 rear ت ہ خود بہ وہے ه اوپر جتنا دکے اس کهےو اور مجہوا ہ

incident  اتنی ں میه ساتے اس کوليکنہ ه جس پر اتنا دکہے 

، ميری ساری ه ساتے که دکے سارے ميرہ کںوہبات کرتا 

 ے کل کيسہ یہ گا کںوہ کںیہ نہی یهی به کبں میه ساتےافسردگی ک

  opinion defer  کا اس کا ے بندے کسی دوسرہ کہےو سکتا ہ

 ے گا ليکن اپنں کرو welcome  ہميشہ کو  opinion  ں؟ میےکر
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 opinion ی ه کو ب firm ی جو سوات ہ ه ساتے اس ک۔ گاںوه رک

 ايوان کو ںادر صحافی کی تو میہ بےمارہ ہےوئی ہادت ہ شںمی

  military operations ں پاکستان میہ کںوہتا ہياد دالنا چا

 ليکن ںیہوئی ہ ںی خراب باتیہت ہ بں پاکستان میں۔یہ ہے رےوتہ

 ملی ےلی اس  awareness  کو ں لوگوں اس میہے  era الهجو پچ

 اپنی جان ںیہ صحافی جو  courageous  ے اسی طرح کہ کہے

  کی  events  جا کران ں می wars zone  کر ان هيلی پر رکهتہ

coverage ں۔یہ ے کرت 

 ںوہ ںیہ ن aware  ےی اتنهم لوگ بہ تو ںوہ ہ لوگ نہاگر ی 

  eloquentlyاتنی  ں میے بارے کevents  ان  ی هم بہ اور ےگ

 ےونہيد ہ اس شںوہ خراج حتسين کرتا ں می۔ ے گں کر سکیںیہبات ن

  اس کو اتنا ے نںوہ جنہ صحافی کو، ان کی فيملی کو کےوال

appraise پاکستان کو اس مقام ہ کيا اور اس قابل بنايا ک 

  diversion  اور ںوہ  aware  پر لوگ ںاہ جےا کيا جائهڑپر ک

 ےلی ے کی ترقی ک اور پاکستانںیه رک point of view قسم کا 

 خراج حتسين پيش ےی کی طرف سٹ اپنی پارں میں۔کام کر سکی

 ہ۔ت شکریہ بے۔ کی طرف سٹ پارليمنه اور يوتںوہکرتا 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Thank you. 

 Mr. Muhammad Essam Rehmani: Point of order Madam. 

 Madam Deputy Speaker: Jee. 

 Mr. Mohammad Essam Rehmani: I would like the 

Information Federal Minister to just give a highlight 

on the situation 

 ۔اهوا تہ ه ساتے کٹ جو جرنلسہک

 Madam Deputy Speaker: Actually, Essam sahib, 

either we can please quit it for tomorrow. 

 Mr. Mohammad Essam Rehmani: It requires two 

minutes for the information of the House. 

 Madam Deputy Speaker: I will just ask the 

Secretariat for it because our time has finished. 
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Abdullah Leghari sahib. Ok, Moeen Sahib you have two 

minutes only. 

 ےلہ پےسب س ہ۔ت شکریہ جناب سپيکر ب:جناب حممد معين اخرت

 ان ہےيم ٹ جيو نيوز کی جو ں پر می behalf  ےی کٹاپنی پار

ماری ہ کل رات ں۔یہ ےم لوگ اس کی مذمت کرتہ ہےادت ہکی ش

 ہے جو  2008 ہی کهوئی تہ discuss  بات ہ یںنگ میٹی میٹپار

 ہے۔ا ہ سخت سال رہ زيادے سب سےلی ے کںو پاکستانی صحافيوہ

م لوگ ہ ں۔یہ ےوئہ سات صحافی قتل ں پاکستان میے پورں می 2008

ادری کو، ان کی جرائت کو اور ان کی ہ ان کی بںیہ ےسالم کرت

 باوجود اپنی ے خطرات کےت سارہ بے نں ان لوگوہعظمت کو ک

م ہ اور ے گئں می war zones  ان ہ کی اور وںیہجان کی پروا ن

 ےر صاحب سٹ ميری پرائم منسں۔نچائیہ پ direct reports تک 

م ہ اوپر ے اس چيز کہ کہے گزارش ےر صاحب سڈ اپوزيشن لیاور

  جو ے ک Media  ں۔ کر آئیے ل proper resolution ايک 

personnels  اور ان کی جو ںیہ  killings  ے اس کںیہوئی ہ 

  اوپر ايک ے ان کںیہ پاس ےمارہ جو  coming days بعد 

proper resolution  م ہ اوپر ے جس کےیہونی چاہ debate  

 جن کی کل ںیہ ے جو منائندے جيو نيوز کں ايک بات اور میں۔کری

 آف ٹ گورمننں پر می behalf  ے اس ايوان کہےوئی ہادت ہش

 کی ہل خانہ اے ان کہ گا کں کرو appeal  ہ یےپاکستان س

 ے اپنہ وہ اور چونکے بندوبست کيا جائ proper ی کا ٹسيکور

ن کی کفالت کا مناسب  تو اهے دار تہ ذمےر کی کفالت کهگ

 ہ۔ت شکریہ بے۔بندوبست کيا جائ

Madam Deputy Speaker: This session is adjourned 

till 09:30 a.m. tomorrow the Friday, 20th February, 

2009. 

------------------ 
(The House was then adjourned to meet again on 20th February, 2009 at 09:30 

a.m.) 

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


