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The Youth Parliament of Pakistan met in 

the Margala Hotel, Islamabad, on 20th February, 

2009 at nine thirty in the morning with Madam 

Deputy Speaker (Miss Kashmala Khan Durrani) in 

the Chair.   

Recitation of Holy Quran 

  من الشيطن الرجيماهللاعوذ با

  الرحمن الرحيماهللابسم 

 قل اهللا هو احد۔ اهللا الصمد۔ لم يلد ولم يلد۔ ولم يکن لہ کفوًا احد۔

 ہ۔ جزاک الل:ی سپيکرٹپڈم ڈمی

The first item on the agenda today is a Calling 

Attention Notice by Mr. Niaz Muhammad and Mr. 

Umair Farrukh Raja. Can you one of you could 

kindly stand up and explain out? 

 Mr. Niaz Muhmmad: Thank you Madam Speaker. 

I invite the attention of the honourable Youth 

Prime Minister to the kidnapping of UN 

Representative John Solecki and the kidnapper’s 

demands to release missing persons of 

Balochistan including Zareena Marri. 

لکار جان ہ  اے کہاقوام متحد! ہم سپيکر صاحبڈمی 

 بعد  اب ايک زير زمين ے کےسوليکی کو اغواء کرن

  داریہ اس کی ذمے نٹی  بلوچ لربييشن فرنهتنظيم ب

  ہ  کے  اور بقول ان کہے کيا ہ اور مطالبہےقبول کی 

 ں ايجنسيو خواتين کو ہ زائد الپتےجب تک ايک سو س

 سوليکی کيا جاتا  تب تک جان ںیہ آزاد نے حتويل سےک

 ہ مطالبات تسليم نہ، بلک گاے کيا جائںیہا نہکو ر



 ے۔ گں سوليکی کو قتل کر دیہو ں کی صورت میےونہ

 اعداد و مشار ے کں اس وقت بلوچ تنظيموںبلوچستان می

زار تک لوگ ہ ه کر چے لےزار سہ مطابق   چار ےک

 ےسو ک تعداد تين ہلکار یہ حکومتی اہ جبک۔ ںیہ ہالپت

 کوئی خمصوص اعدا و ں میے اس سلسلں۔یہ ےآس پاس بتات

نا ہ کہ یں متعلق میے مری کہ زرين۔ہے ںیہمشار موجود ن

 خود پتا ے نں میے سں باشندوےلو کہ کوہ کںوہتا ہچا

 ںیہ ےتہ کہ خود یہ وں۔یہ مری کون ہ زرينہ یہ کہےکيا 

 ںیہ کون ہ یہ کہے ںیہ پتا نه متعلق کچے اس کںمیہ ہک

 حتقيقات ں میے اس سلسلہے۔ آيا ے سںاہ نام کہور یا

 مری واقعی اغواء ہ خاتون زرينہ آيا یہ کےیہونی چاہ

  ۔ہے کی گئی ہ يا الپتہےوئی ہ

بلوچ  ہ کہے ہ  جتويز یں میےرحال اس سلسلہب 

 اور ں جائیے مذاکرات کیه ساتے کںمت کاروہمزا

 اور ے حل کيا جائہ مسئلہی یہ ے ذريعےمذاکرات ک

ان سوليکی کی باحفاظت بازيابی کو يقينی  بنايا ج

 ہ۔ شکریے۔جائ

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Taimur Skindar Choudhry. 

م سپيکر ڈ می۔ ہ شکری:دریہجناب تيمور سکندر چو 

ائی ہ ايک انتہی ہو گا کہنا چاہ کہلی بات تو یہ پںمی

 ے نٹن نيشنل فرن بلوچ لربيشہا جو کهعمل تافسوسناک 

 and they have accepted it and I feel veryکيا 

sorry to say that this is giving nothing but 

clear bad vibes about Pakistan around the 

world. Pakistan already is being single out by 

the international communityاقدامات ے اور ايس 

ا ہ جا رںیہ نimpressionا همارا اچہ ان پر ے سےکرن

 ںمی پاکستان ہا کهی ديکه بےلہ پےم نہ ہے۔



international delegates and organizations کو 

target  کيا گيا there were Chinese delegates 

who were kidnapped, there was Mr. Daniel Pearl, 

who was international generalist ان کو brutally 

murderکا  پاکستان ے سہ کيا گيا اور ان سب کی وج

ا اور ها تو گيہ  ingle out یه تب بتک تب کافی حد 

 Definitely they fogged ہے۔ا   ہوتا جا رہاب اور 

about Baloch missing peopleہ کے گںیه تو آپ ديک 

 next resolutions are also about the  ےمارہ

missing people of Balochistanہ ليکن اس کا ی 

 if we demand to release اگر ہ کہے ںیہمطلب ن

missing people ں کوئی اغواء کر لیہی کوئی نهم بہ 

 ڑوهی چه دو اور ان کو بڑوهی چه ان کو بہ کںیہاور ک

 کا کوئی ے کرنpressurize کو ٹ اس طرح گورمنن۔دو

 and this is definitely not theہے ںیہ نہفائد

right thing to do and I am assureاوس ہ پورا ے ک

 ۔ گاے کرoppose اور condemnاس کو 

 I would ہ گا کںوہنا چاہ ايک اور چيز کںمی 

like to urge that the government should not be 

stressed by these demands of the Baloch 

Liberation National Front.ے جب ان س United 

Nationہ کہےا ہ خود کے ن  you can’t front to 

front with us and we can talk it all out.ہ ی 

United Nationکرنا ںیہی بات چيت نه به ساتے ک 

 فاضل ے اور ميرthey just want a reasonےتہچا

 Zareena Marri is ہا کہ کہائی  نياز حممد نهب

actually in his views not a case of kidnap 

person. So, there was a very solid point I 

think and the government should look into it 



that weather she was kidnapped or not, or 

weather this is just instant to pressurize the 

Pakistani government by kidnapping such 

honourable members of the United Nations as the 

honourable John Solecki. We definitely condemn 

it and I would like to urge to the Pakistani 

peopleاس طرح ہ ک international delegatesکو  

threatکيا يا ان کو ے سے کرن kidnap ے سےکرن 

 Pakistan will be ہو گا بلکہ ںیہ نہکوئی فائد

singled out in the international community. 

Thank you very much. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Rahim Bakhsh Khetran: Point of Order 

Mam. 

 ۔ جی  رحيم صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 تک جان ںاہج!م ڈمی :يرتانهجناب رحيم خبش ک 

 ں خود میں تو میہے کی بات kidnappingسوليکی  کی 

 ے اور نياز حممد نںوہ کرتا strongly condemnاس کو 

 ہ کہے ںیہ نام کی کوئی ايسی خاتون نہ زرينہا کہی کهب

 ںوہتا ہنا چاہ کہ پر یںاہ یں می۔وہ ںجو بلوچستان می

 ںیہ نں، میہے ٹ فرنٹڈ جو بلوچ لربيشن يونائیہی ہک

، اس کی ہے کسی بلوچ گروپ کی ترمجان ہ یہتا کهمسج

 ہ جو کںیہ agenciesت سی ايسی ہ ب۔ ےیہونی چاہحتقيقات 

تا ه مسجہ یں میں۔یہی ہ چل رے کر آگے لmotives ےاپن

ا ہو رہ حتت ےی سازش که ايک سوچی مسجهسب کچ ہ یہ کںوہ

 ہےا ہو رہ ے لیے کے کو بدنام کرنں بلوچوہ یہے۔

 ے س international community ہميشہ بلوچ ہکيونک

پی بات هکی چڈه کوئی ں ، اس میںیہ ے آئےمدد مانگت

 ے تو اس کےتہ کرنا چاںیہ بات نہ اگر وہے۔ ںیہن



 ںیہ کون لوگ ہ یہ گا کڑے آپ کو پتا لگانا پهےپيچ

 ں۔یہ ہے رہ ايسا کرنا چاہجو ک

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Nishat Kazmi. 

 ہ حمرتمہت شکریہ ب:کاظمی احلسن نشاط ۔ايمسيد  

 law جو in particular ں بلوچستان میہ۔سپيکر صاحب

and order کی versioning situation  پوری ہ وہے 

م سب ہ اور ہےث  اضطراب کا باعہت زيادہب ے لیےقوم ک

ی خراب ہت ہ ب situation جو ہ یہ کںیہ worriedت ہب

 اور نيشنل ے صوبہ  یہے۔ی ہوتی جا رہمبير هاور گ

 ہے۔و چکا ہ create ہا مسئلڑت بہ بے لیےی کٹسيکور

  civilian outset ايک تو ۔ ںیہ  aspects دو ےاس ک

 ے اور اس کہے sectarian violence اور دوسرا ہے

ا ہو رہ ہ یہ وہےا ہ رٹه جو ا element تيسرا  جوهسات

 ںیہ  UN development agencies جو ں بلوچستان میہک

 target ںیہ انںیہ  international personals ہجو ک

 بلوچ ے کںاہ جو وےمارہ just to  ہےا ہکيا جا ر

 کئی  in particular، ںیہ ممربان ے کٹلربيشن فرن

 ے کںاہ وں۔یہی ہ چل رںيکی پر آزادی کی حترںاہاورجو و

 ے پاکستان کے لیے کے مقاصد کو حاصل کرنےلوگ اپن

 خالف ے پر پاکستان کںاہ وے حاصل کر کaid ے سںدمشنو

 تکميل تک ہ کو پایں اور ان سازشوںیہ ہے کر رںسازشی

خراب کرنا  image پاکستان کا ہو ے لیے کےنچانہپ

 UN personals ے نںوہ انے لیے اور اس کںیہ ہے رہچا

and international personalities just like Mr. 

John Solecki, who is doing a fabulous job as a 

representatives of UN’s in Balochistan.ںیہ ان 

 ہ یہ کہے ہ کی بات یےنہ کہے۔ا ہ کيا جا رٹارگٹ



situation ں پاکستان میہے۔ی ہو رہ پيدا ں کيو 

international citizens  کااور particularly  جو 

UN ے س related officers  ی کو ٹ ان کی سيکورںیہ 

tight ہےا ه ديکےم نہی ه اب۔اہکيا جا ر ںیہ نں کيو 

 ہے کيا گيا  behead کو  Polar journalist ايک  ہک

  reaction show کوئی ے نٹاور پاکستان کی گورمنن

 about the Polish guy who has beheaded کيا ںیہن

in Swat, in whatever. ہے کی ضرورت ے سوچنہ یںمیہ 

  videos بار بار ہ و خالفے پاکستان کں میڈ پولين۔

 ہے۔ا ہو رہ خراب  image اور پاکستان کا ںیہ ہےا رهدک

 image پاکستان  کا ں می Central Europeجرمنی اور 

 not ہے کی ضرورت ےنه ديکہ یںمیہ ہے۔و چکا ہا غرق ڑبی

only that we have to make sure م  ہ ہ کUN 

personalsی کو ٹ کی سيکورtight ان ںمیہ ہ بلکں کری 

element ہے۔ی ضرورت ه کی بےنقاب کرنے کو ب 

 kidnappers and internally جو ہ ی 2منرب 

displace people  کی demands  ت ہ ان کو بںمیہ ںیہ

seriously take up   ںوہ انہککيونہے کی ضرورت ےکرن 

 ہے کيا  as a demand raise شک ے بmatter ہ یےن

 ےنه ديکںمیہ اس ہے۔  existing matter ايک  ہليکن ی

 to the Interiorميری درخواست ہے۔کی ضرورت 

Minister of Pakistanہو گی کہ ہ ی at least ا ڑوه ت

 at lease you are ہ کں کری show تو  resolveسا 

willing to take it up because people have this 

deprivation but you are not even willing to 

take it up. اس matter  کو take up ہ تاکں کری 

 کم از ہ وںیہ ہے کر ر up rest feel جو لوگ ے کںاہو

 ه کو کچ mater اس ںاہ ہ کں کری feel هکم کچ



importance کر  سپيہ حمرتمہت شکریہ بہے۔ی ہ دی جا ر

 ہ۔صاحب

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Ahmad Noor: Madam Speaker, point of 

order. 

 ں۔ جی فرمائی: سپيکریٹپڈ مڈمی 

 ہ کہےی ہ ايک بات جو کی جا ر:جناب امحد نور 

ی ه بہ یںیہ انہے۔ا ہ کا نام ديا جا رں کو غداروںلوگو

 ےار بنت، لوگ غدہے جو پاليسی بنتی ہ کےیہسوچنا چا

 غدار بن ہ وے سہ، کس وجںیہ ہے بن رں کيوہ تو وںیہ

 ہے۔ائی ٹه  بندوق اے نںوہ انے سہ اور کسی وجںیہ ہےر

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Zameer Ahmad Malik. 

ا هت اچہ ب۔م سپيکرڈ میہ شکری:جناب ضمير امحد ملک 

Calling Attention Notice  يقينًا ںاہ ی۔ہے آيا 

 ے يقين سں تو میہےوئی ہ کی بات ںروبلوچ مزامحت کا

 کوئی بلوچ مزامحت کار ں پاکستان میہ  کںوہ سکتا ہہک

 حاالت خراب ہ جو کںیہ ٹ ايجنےين راء کڈ انہ یہے۔ ںیہن

 ہ وںیہ ےتہ رںی بلوچ بلوچستان میه بے جنتں۔یہ ہےکر ر

 آج ہ اگر یہ کہےوتا ہ پيدا ہ ليکن سوال یںیہحمب وطن 

 ںیہ دو تو ان rightمارا ہ ہک ںیہ ےحق کی بات کرت

 ںوہتا ه پوچہ یے آپ سں میہے۔ا ہا جا رہ کںغدار کيو

 ںیہ نں کيوہ وہے ليتا  line share  جو پنجاب ہ یہک

و ہ پنجاب کو سوچنا ۔ ديتاے بلوچستان کو دےا سڑوهت

م ہ ليکن جب ںوہی ايک پنجابی ه بںمی! م سپيکرڈ می۔گا

 ے کو ايسں صوبوٹےوه چٹےوه تو چںیہ ے آتںپنجاب می

 ۔ںیہ ے آ گئ(xxx) کوئی  ہ شايد یہا جاتا کهمسج



 Madam Deputy Speaker: Zameer Ahmad Malik 

sahib, your words are expunged. Do not use such 

language otherwise please resume your seat. 

فاظ کی ان غلط ال! ہ حمرتم:جناب ضمير امحد ملک 

 ہ یہو گی کہ بات کرنی ہ ليکن یںوہتا ہ معزرت چاںمی

ا جاتا ه کيا مسجںیہ انںیہ ے آتے سں صوبوٹےوهجو چ

مارا ہ؟ پنجاب ہےتا ه آپ کو کيا مسجے؟ پنجاب اپنہے

  provinces ٹےوهم جب چہ بنتا؟ ںیہ نںائی کيوها بڑب

 آج آصف ۔وہی ه مت سندہ کںیہ ےتہ کہ تو یںیہ  ے آتےس

 ہ کہےا جاتا ہ اس ملک کا صدر تو اس کو کزرداری

corrupt  اخرت مينگل ہے ،corrupt  تا ه پوچہ یں میہے۔

؟ پرويز ےتہ کںیہ نں کيو corrupt نوازشريف کو ہ کںوہ

ی کو ہ؟ پرويز الےتہ کںیہ نں کيو corruptی کو ہال

، ہےا جاتا ہ کو غدار کں؟ بلوچوےتہ کںیہ نںغدار کيو

  ہے۔جاتا ا ہ کو غدار کںيوهسند

ی ه بہ ی۔ گاںوہ چاہ آپ کی توجںمی!  سپيکرہحمرتم 

 پر  Chinese ں بلوچستان میہ کہے کی بات ےسوچن

attacks  ان پر ے گئے مارےت سہ، بےوئہ ،bomb 

blast  ی ه بںوا اس میہChinese ايسا ۔ے گئے مار 

 investment ں  بلوچستان میےمارہ Chineseوا؟ ہ ںکيو

 آپ کو اس ں مارا گيا؟ میں کيوںیہ انں۔یہ ہے کر ر

تو وا ہ ہ جب الل مسجد کا واقعہ گا کںوہطرف النا چا

  release ںا گيا اور بعد میڑ کو پک Chinese هکچ

 ان کا ہےا جاتا ہ شدت پسند کںیہ يعنی جن۔کر ديا گيا

Chinese ے نںوہ اور انہے ںیہ نہ کوئی مقابلے س 

release کوئی  جبں کر ديا ليکن بلوچستان می 

Chinese ہ ی۔ہے مار ديا جاتا ے تو اسہےا جاتا ڑ پک 

؟ ہےی ہو رہ کيا سازش ںلوچستان می بہ؟ یہے ہکيا وج



 بلوچستان ہ کہےی ہو رہ ہسازش ی!  سپيکرہحمرتم

 اس ے۔ حتت الگ کيا جائے کgreater Balochistanکو

  Indian Raw ں، اس میںیہ ںیہ ن involve بلوچ ںمی

 اور افغانستان ہ، امريکںیہ  involve ٹ ايجنےک

involve  چائنا کو الگ ے سے کسی طريقہ تاکںیہ 

 ے۔ا جائهلگ رکهت

 ايک ہ آپ کی توجںمی!  سپيکرہ حمرتمہ عالوےاس ک 

  ں می 2003جب  ہ گا کںوہاور طرف مبذول کروانا چا

 کيا گيا تو فورًا  lounge آپريشن ںبلوچستان می

 غلط ں بلوچستان میہ جاری کی ک statement ےيا نڈان

يا کو کيا ڈ انہ کں بتائیہ یهے مجہے۔ا ہو رہآپريشن 

 پر بات  internal matters ےمارہ ہ کہےنچتا ہحق پ

 غلط آپريشن ں بلوچستان میہ کے بات کرہ اور یےکر

 ں میہ گا کيونکںچند جتاويز دو ں میہے۔ا ہکيا جا ر

  اور on behalf of Youth Parliament ہ کںوہتا همسج

 ہ یے ذريعے اس کہےا ہ رے د coverageيا ڈ جو میہی

م ہ ہ کںئیہ پاس جانی چاے کٹماری گو رمننہجتاويز 

 ان سب کو  all parties of Balochistan ہ کےتہچا

 بلوچستان ےلہ جس طرح آصف زرداری صاحب پے۔باليا جائ

، ں معافی مانگیے ، ان سں جائیہ دوبارہ، وے گئںمی

 ہے رے آپ ان کی گيس لں۔یہ  deprivedت ہ بے بيچارہو

 ں میں گاؤے اور ان کوہ ہے رے وسائل لےو، ان کہ

 ہ زيادہ ، وے ليت line share جو  ہے۔ ںیہپانی تک ن

 ۔ دوے دںیہ ان%7و تو کم ازکم  ہ ےيت  ل%57 ںیہن

 

+ [(xxx) Word expunged by the order of Madam Deputy 

Speaker.] 

 



 Madam Deputy Speaker: Because it’s a 

Calling Attention Notice, you should stick to 

what is being written and you should talk about 

it. 

 Mr. Zameer Ahmad Malik: O. k. Madam 

Speaker. 

 بلوچ ہ کہے ہ خدا کا واسطہ کہےميری آخری جتويز  

 ہ، یہے کر رںیہ غداری نے پاکستان سہ، یںیہحمب الوطن 

 جو ے آپ ن۔ںیہ ہےصرف اور صرف اپنا حق مانگ ر

 ۔ ںاس کو واپس بالئیہےوئی ہ فوج لگائی ںبلوچستان می

 ہی ہ گا کں کروےاختتام اس شعر س اپنی تقرير کا ںمی

 ہے۔ ںجو فوج بلوچستان می

 وہ ہے بو رے سںحمبت گوليو

 وہ ہےو ره دے سں خوہرہوطن کا چ

 ہےا ہ رٹ کہ رستہ مت کو کںگما

 وہ ہےو ره منزل کہ که مجںيقی

 ہ۔ت شکریہت بہ ب! م سپيکرڈمی

(Thumping of desks) 

  Syed M. Nishast-ul-Hassan Kazmi: Madam, 

point of order.  

 ۔ جی نشاط صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ےسب س! م سپيکرڈ می: نشاط احلسن کاظمی۔ ايمسيد 

ی  اگر کبوتر بلہ کں کرتا چلو clear ہ یں تو میےلہپ

 ںیہ تو بلی چلی نے بند کر لںیه کر آنکهکو ديک

  agents ے ک Raw ے نںوہی صرف انه اب۔جاتی

 ںوهاتہ شک بيرونی ے، بے پر الزامات لگائہاورامريک

 ليکن صرف اور صرف اس ہےو سکتی ہ  involvementکی 

 سرا سر ہ کرنا یںچيز کو بنياد بنا کر باتی

 ے پانچ سال کےله پچ and particularو گیہناانصافی 



 ےوئہ   mega projects ےت سہ بںدوران بلوچستان می

ی کا ہ ان share ہ زيادے سب سں خيال میےاور مير

increase  ۔اهوا تہ So, I mean lets talk for 

national reconciliation and lets not talk about 

 پر الزام لگانا شروع ں صوبوںم دوسروہ جی  ہ ک

 this is a forum lets talk about، ںکردی

Balochistan problems.ہی یه اب divide کی ے کرن 

 Thank you ۔ںجائی کی طرف  unity ہ بلکںبات مت کری

very much. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Ahmad Noor: Madam Speaker, point of 

information. 

 ۔ جی امحد نور صاحب :ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ے ک mega project ے نںوہ ان:جناب امحد نور 

 ںوہتا ہ بتانا چا point ايک ں می۔ بات کیں میےبار

 ہ جس پر ک copper extension plant ں بلوچستان میہک

Chinese working ی ه اس آج تک کسی ب ںیہ ہے کرر

رول ٹ دی گئی، سارا کنںیہ ن employmentبلوچی کو 

Chinese  اس ہے۔ کا mega project جس ہ کا کيا فائد 

 ۔ ديا جاتاںیہ نہ کو کوئی فائدں بلوچوے اپنںمی

 ہ۔شکری

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Sher Afgan. 

 ہ یںمیہ ۔م سپيکرڈ میہ شکری:جناب شير افگن ملک 

 current ں جو اب بلوچستان میہ گا کڑےنا پهديک

situation  ايک ںاس میہے pattern emerge ا ہ کر ر

  international mega projects ےت سہ پر بںاہ وہے۔

ی ہ کام کر ر donor agencies ےت سہ اور بںیہ ہےچل ر

 کو  representative ے ک United Nations  ں۔یہ



 ہ کںیہ ہے کر رہ ی basically ه ساتے کےاغواء کرن

 ہ کہےی ہ کی جا ر situation create ايسی ںاہو

 aids اور ہےا ہ ر کو روکا جا  writ  کی ٹگورمنن

development ہ تاکہےا ہی روکا جا ره کو بں کاموے ک 

  strengthen ہ وںیہ  militants groups پر جو ںاہو

  ں۔یه ان کو ديکے لیے ک support اور لوگ ںوہ

ی هت اچہ بے ضمير صاحب نہ کہدوسری بات ی 

 ںیہ جان صاحب کا ذکر کهے مجںتقريرکی ليکن اس می

 ے۔یہنا چاہ کهی کچه بں میے بارےان ک ۔ آياںیہنظر ن

 ہے کرنی  writ establish کو اپنی ٹ گورمننںاس می

 under any circumstances ه ساتے کterroristsاور 

negotiate ہ یہورنےیہ کرنا چاںیہ ن futureے لے ک  

 missing پر ںاہ ی۔ گاےو جائہprecedent sat ايک 

persons  ہ گا کڑےنا په ديکہ یںمیہ ۔وئیہ کی بات 

during the last days of regime of President 

Pervaiz Musharraf  ہا که ديکہ یےم نہ 

increasingly ر ہ باے کٹ پارليمنے کں لوگو

protests  ے رشتے ان کہ کهے تےو گئہونا شروع ہ 

 اور ںیہ پاس ے کٹ اور گورمننںیہ ں می captivityدار 

 اب ۔ کيا  propagate ہت زيادہی اس کو بهب ےيا نڈمی

 ہ؟ کيا وے گئںاہ سب لوگ کہ وہکہے ہ کی بات یےسوچن

missing person release ہ؟ اگر وےو گئہ release  

؟ هے پاس  تے ک department تو کس ںیہ ے گئےکر دئی

؟ اگر هے کون لوگ تہ؟ وںیہ  statetics کيا ےاس ک

ا اس کو ه ت propaganda ہر یه تو پںیہ ںیہن

investigate ںمیہ ايک اور چيز ۔ہے کی ضرورت ے کر ن 

  U.S citizen ايک  Mr. Solecki ہ کےیہنی چاهديک

  representative ے ک United Nations ہ اور وںیہ



 wrong کر ے ل non seriouslyم اس چيز کو ہ ں۔یہی هب

single send ے کر سکتںیہ ن  ، international 

community  کو  پاکستان کو unstable and fail 

state label ہ۔ شکری۔ گاے مل جائہانہ کا بے کرن 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Zmeer Ahmed Malik: Madam, point of 

order. 

 ۔ جی ضمير صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

ا ه تہ کا مقصد یےنہ ميرا ک:جناب ضمير امحد ملک 

 ہ مری صاحبہ سوليکی کا يا زرين اگر جانے نں میہک

 جو ہ یہ کںیہ ہے رہہ کہم یہ ليا تو ںیہکانام ن

Calling Attention Notice جان ہے، چاہےا ہ چل ر 

و يا غالم ہو، غالم حممد بلوچ ہ مری ہو ، زرينہسوليکی 

 direct پر ں جو بلوچوہو، یہی هو، کوئی بہبيجار خان 

 کوئی ںاہ وہ کہے  کا مقصدےنہمارا کہ، ہےا ہ نام آ ر

، ںیہ ںیہ ن involve بلوچ ںتو اس میوہ  kidnapی هب

 کا نام استعمال ں پر بلوچ مزامحت کاروںاہ یہچونک

 ۔ لياںیہ کسی ايک کا نام نے نں میے سہوا اس وجہ

 Madam Deputy Speaker: Thank you. I would 

request the honourable Youth Prime Minister to 

make a statement. 

م ڈ میہ شکری):امحد علی بابر(جناب  وزير اعظم  

مارا ہ آج ہ کہے اس بات کی خوشی هے مج۔سپيکر

Calling Attention Notice and Resolution ں دونو 

 جناب شيرافگن ں۔یہ ے پر آئ topicی ہکم و بيش ايک 

ی هت اچہی به بے ناور جناب نشاط کاظمی صاحب

suggestions ہ اور یں دی definitely  ماری ہdebate 

 ں کر آئیے ل divers point of view ايک نيا ں می

 ے بلوچ کی اپنڈهےب "ہے اقبال کی ايک نظم ہ عالم۔گی



 کو ٹے بلوچ بیے اپنہ وں ، اس می" کو نصيحتٹےبی

 اور ہےی هاری سرزمين کتنی اچہمت ہ کہےنصيحت کرتا 

 ے لیے کے کرنہ کا مقابلں بيرونی دمشنوےکس طرح مت ن

 جو ہ بلکہےونا ہ هڑے کے لیے صرف اپنی قوم کہن

 ےارہ متں اور جو باقی قوموہے ملک  greaterارا ہمت

 ں می۔ہےونا ہ هڑےی که بے لیے ان کںیہ آباد هسات

 تين ے  اس کےلہ پے کےاپنی پاليسی بتان

 کو ٹے بلوچ کی بیڈهے اس ب۔ گاںوہاشعارسنانا چا

 ۔:ںیہ ہ تين اشعار یےنصيحت ک

 ے کو گوارا،اس دشت سهوا تجہ کی ں بياباے تيروہ

  خباراہ دلی نہ  نہےتر ہب

 ہےماری ہ ہ چل،وادی یں روا سبت سيلہے مست پر چاجس 

 ماراہی ه سحرا بہو

ر ه پےذيب نہ روح بدن  پيش،تہر معرکه پہےدنيا کو 

 اراه کو ابں درندوےاپن

 تو بيرونی ہے چاے درندےذيب کہت! م سپيکرڈمی 

 militant يا کوئی اندرونی ںوہ ںصورت می ے کںقوتو

group  اپنی ں میہے۔ کرنا ے سب کا مقابلےم نہو، ہ 

 پنجاب  ہ کں بتا دو fact ايک ےلہ پے سےپاليسی بتان

 ان ںیہ ناظم ے جنتےوئی تو پنجاب کہ بات ںمیے بارےک

  بلوچ هےکی پيچ جن ںیہ ے ناظم ايسے دس ايسے سںمی

lineage ہ ک ںیہ ے کر سکتہم اندازہ ے اس سہے۔ی ہ آ ر 

 ہ  اور یںیہ ے کرت assimilateباقی کس طرح ان کو 

 ں۔یہ ےو سکتہ  integrate ں میںکس طرح باقی صوبو

م اس ہ ہتاکہے کی پاليسی  allianceماری تين ہ 

ماری پاليسی ہ ے۔ گں کر سکی further debate بعد ےک

 ہک کيونںیہ ے مذمت کرتںر حال  میہم اس کی ہ ہ کہی

م ہ ہے۔ ںیہ نہ طريقہ کا یے مطالبات کو منوانےاپن



 ے گں کوشش کریے ذريعے ک forceرممکن مذاکرات اور ہ

م ڈ میے دوسرے۔ جان سوليکی کو بازياب کرايا جائہک

 ںیہ  citizen بلوچ ہ کو اگر وںاغواء کارو! سپيکر

م ہ ہ بلکے گں کریںیہ ن discardم ان کو بالکل ہتو 

 ے اور کيا ايسںیہ کيا مطالبات ےک ان ہ کے گںیهديک

 ۔ پر جمبور کياےانٹه قدم اہ یںیہ انے جس نهےعوامل ت

 ےم ان سہ ہو گی کہی ه بہماری پاليسی یہ ےتيسر

 کو  missing peopleم ہ، ے کی جبائےمذاکرات کرن

release ان ں۔کرائی groups ے کے مذاکرات کرنے س 

 ں می constitutional limits ےپاکستان کجوبعد 

 جس طرح بلوچستان نيشنل ں۔یہ ہےد کر رہاپنی جدوج

 ے کو مانت constitutionے بلوچستان کہی جو کٹپار

 ےر ساره اور پے گں مذاکرات کریےم ان سہ ، ںیہ

missing people ی هو جس کی بہےہ کو چاcustody ں می 

 ے کئ release ہ وے گں کری orders issueم ہ ںیہ

  phase کا  national integration ايک ہ تاکںجائی

 ۔م سپيکرڈ میہت شکریہ بے۔و چکہشروع 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. The next 

item on the agenda today is Resolution by Mr. 

Rahim Bukhsh Khetran, Mr. Taimur Sikandar 

Choudhry and Mr. Sufian Ahmad Bajar. Any one of 

you who would explain the Resolution? 

 Mr. Rahim Bakhsh Kehtaran: This House is 

of the opinion that measures should be taken by 

democratic Government to release nearly six 

thousand missing persons in Balochistan 

including 140 women. Any person in Balochistan 

violating the Pakistani law should be 



prosecuted in Pakistani courts according to 

Pakistani constitution. 

 Mr. Muhammad Abdullah Zaidi: Point of 

order, Madam Speaker. 

 ں۔ جی فرمائی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

جو بات ! م سپيکرڈ می: زيدیہجناب حممد عبدالل 

ائی ہ انتهے اور مجہے ہ یہ وہے  set backing حد ےب

 ں ممربان کی جو دونو Blue Party ہوا  کہافسوس 

resolutions  ے بلوچستان کں ان میںیہ spelling 

Balochistan  ہ، یںیہ Pildat پاس پيپرے کا مير  

 O’  it’s a‘ جو ہ یہ کہے  footnote ايک ں، اس میہے

representation and it’s a manifestation of the 

Sardari Jirga system on Balochistan.  ايک سردار 

  ’O‘ ہ یے نںوہا، انہ چالنا چاہ اپنا سکے نںوہ جنهےت

 It does not represent the bulk of the ۔اهاال تڈ

Balochi people.  جو ہی ہکہے ہ  دوسری بات یاور 

last resolution ی ه بےمارہ ں اس میہےspellings 

Balochistan, it’s a writing mistake by the 

secretariat because I edited these resolutions, 

I till have save copy by myself. Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Care 

should be taken regarding the spellings. 

 جو معزز ممرب ےمارہ! مڈ می:يرتانهجناب رحيم خبش ک 

  spelling ے ک balo جو ہ یہ کہے عرض ے لیے ان کںیہ

 اور ے ک Balochistan Provincial Assembly ہ یںیہ

 ۔ںیہ  official spelling ے کٹبلوچستان گورمنن

(Thumping of desks) 

 ے نام سے ک y يا  x ں میٹکسی رپورگر کل  اہکيونک

 ہ اور یںیہ ے جاتهے لک spelling ےی بلوچستان کهب



 ےلہ پہ کہے تو ان کو چاہے رےوتہ هڑےلوگ اسی طرح ک

 بعد ے اور اس کں کری consult کو ٹبلوچستان گورمنن

 ں۔بات کری

 ۔ جی زيدی صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 Mr. Muhammad Abdullah Zaidi: Mada Speaker, 

I have this paper and I also have the 

constitution of 1973, it is written in this 

paper that is in the constitution of the 1973, 

the spelling is not ‘O’, the spelling is ‘U’. 

Thank you. 

 Mr. Waqar Nayyar: Madam Speaker, on 

looking at the black in front of the Parliament 

of Balochistan and on the High Court of 

Balochistan the spelling is the same within 

‘O’. I am sure Madam Speaker, will cross verify 

that fact. 

(Thumping of desks) 

 ۔ جی رحيم صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی  

بات ! م سپيکرڈ می:يرتانهجناب رحيم خبش ک 

 تو ہےی ہو رہ کی  missing persons ےبلوچستان ک

  پاکستان کو ہ کںیہ ےم سب جانتہ ہ  کہے ہ یہمسئل

 ےاور جو بلوچستان ک ںیہ ےو گئہ سال ٹه ساےوئہ ےبن

 ہ کںوہتا ہ کہ یں میہ اور بلکہے سلوک کيا گيا هسات

 اور اس کا صرف ہےا گيا ه مسجےبلوچستان کو ايک گائ

 ۔ گياںیہ نهاليا پاليا کچه کے اور اسہے نکاال گيا هدود

 ے سہ کی وج establishment اور ں ان حکمرانوےمارہ

 ے نںوہ، جنہےا ہ رے لںآج بلوچستان آخری سانسی

 ڑے ب۔ دياںیہن ه کچے کےنٹ لوےبلوچستان کو سوائ

 ںزار اور اس میہ ه چہ کہےتا ڑنا پہ که ساتےافسوس ک



mostly youth  حقوق کی بات کرتی ے اپنہ جو کہے 

 ۔ںیہ ے جاتےا کر لٹهلکار اہ اے کں، ان کو ايجنسيوہے

زار نوجوان ہ ه ان چےمارہ ہوتی کہ خوشی تو تب ںمیہ

ی ، ان کےته رکں میں تعليمی اداروهےپاکستان کو اچ

 ان کی جو ںان می ان کی جو بلوچستہ تاکےتری  کرتہب

 لوگ ہ ی۔وتا ہال ه به ان کا کچںیه ت familiesباقی 

 ےتہ ک mostly لوگ ں۔یہ ںیہ ن accountableکسی کو 

تا ہ اور کوئی کيا کںیہ ٹ ايجنے بلوچ راء کہ کںیہ

 ے، اگر ايجنسی کںیہ ے کس لی courts، پاکستانی ہے

  courts ے اپن kindly تو ہے کام کرنا ہ یے نںلوگو

، ان ں دیے اور ان کو اپنی مان مانی کرنںد کر دیبن

 ں۔ دیےيالنه پ terrorکو اپنا 

 ان ہ سکتی کںیہ سوچ نٹ پارليمنہی! م سپيکرڈمی 

 ليجا  کر کس طرح ں می cells ےشتگردی کہکو د ںلوگو

 مگر بلوچ ہے ے لیے کں سب لوگوہ ی۔ہےذليل کيا جاتا 

 ںاور می ہے  consciousت ہ بں میے بارے عزت کےاپن

 ںاہ وںیہ جس طرح انہ کر سکتا  کںیہ الفاظ بيان نہجوو

 جسم پر ے ان کے ذريعےرل مشين کڈ، ہےا جاتا هرک

 ان کو تين هے ايک دوست تے ميرں۔یہ ے جاتےسوراخ کی

 اور ہےی آتی ه شرم بهے، مجہےا ڑوه چےلہ پےنیہ مہما

 ے ان کں می cells پاکستانی ہ کہےی آتا هرونا ب

 اور ہس طرح کيا گيا تو لوگ تو امريک اگر اهسات

 مر ےوک سه لوگ بے۔ گںول جائیه مراکز تو بےکيوبا ک

، آپ چادر اور چارديواری کا تقدس پامال کر ںیہ ہےر

 ںاہ،خواتين کںیہائی ٹه خواتين ا 140 ے، آپ نںیہ ہےر

 کيا  side line کر ان کو ه جان بوج۔ںیہشتگرد ہکی د

و گيا، اگر آپ ہت ہ اب بہک گا ںوہی کہ یں میہے۔ا ہجار

م پاکستان ہ ہ کںیہ ےتہی صفائی چاہ بار بار یےم سہ



 ےتڑ لے سں سالوه ساتےلهم پچہ ، ںیہ وفادار ےک

 ںیہ نے کوئی شوق سه الک65ماری آبادی ہ، آج ہے رےمرت

 کر ںیہ ن followبود آبادی کی پاليسی کو ہم بہ، ہے

 ںرانو حکمں والوے آنےر سہ باے سہميشہم تو ہ، ہےر

 ه الک 65م ہ تب جا کر ہے رے، مرتہے رےتڑ لے سامنےک

ک هم تہ آتا تو ںیہی آپ کو يقين نه اگر اب ب۔ںیہ ےبچ

 ں میں۔ دينیںیہ نں مزيد صفائياںمیہ، اب ںیہ ےچک

م ہ ے اب کہ گا کںاپنی بات کو اس شعر پر ختم کرو

 ہ۔ شکریں۔ ملیں میںی خوابوه تو شايد کبهڑےبچ

 Madam Deputy Speaker: Honourable Umair 

Farrukh Raja. 

 آج کی ۔م سپيکرڈ میہ شکری:ہ فرخ راججناب عمير 

 پيش ے سامنےاؤس کہ ہ جو کڈے ايجنں دونوےلہجو پ

 ں دونو Calling Attention and Resolution ںیہ ےوئہ

 جان ے سب سں می۔ہے  basically subject sameکا جو 

 ان کی ہ گا کںوہ بات کرنا چاں میے بارےسوليکی ک

 ے، ان کہےوئی ہ  kidnapping فروری کو  9جو 

 کيا گيا  kidnap ںیہرائيور کو مارا گيا اور انڈ

 داری قبول کی ہ اس کی ذمے ن organizationاور جس 

 منظر عام پر ہلی دفعہ، اس گروپ کا پہے  BLUF ہ وہے

 اس ںیہ  demands کی جو تين  Kidnappers ہے۔آنا 

 بلوچستان ہی که تہ ی demandلی ہ پےب س ان کی سںمی

  release ان کو ںیہ  women missing 142 جو ںمی

 بلوچستان ہی که تہ ی demand ان کی دوسری ے۔کيا جائ

 ے ک security forces ہ جو ک youthsزار ہ  6 ےک

custody ان ۔ ے ان کا اتا پتا بتايا جائںیہ ں می  

 fundamental rights جو ہی که تہ ی demandکی تيسری 

of Balochistan people اور ے جائے دئیہ وںیہ ےک 



 ہ یےلہ پے سب سںمیہ ے۔ کام کيا جائے لیےاس ک

 groups operate جو ں بلوچستان میہ گا کڑےنا پهديک

 يا  BLUF, Balochistan Army، ںیہ ہے کر ر

Balochistan Liberation United Front  ان ےوگئہ 

ی ه جب کبہے۔ان کی حققی حيثيت کيا کا وجود کيا اور 

 ںان دونو ںیہ ےوتہ واقعات ےاس طرح ک

organizations ی ه کسی بے کauthentic spokesmen  

نی نصيب ه پر آ ج تک شکل ديک electronic mediaکی 

 بعد  يا کسی ے کں ايسی کارروائيوہميشہوئی، ہ ںیہن

 فون کر ديا جاتا ه بعد ايک آدے کے محلٹی راکهب

 ے ک letter يا ہے داری قبول کر لی جاتی ہ، ذمےہ

ی تک ه ابہے۔ داری قبول کی جاتی ہ اس کی ذمےذريع

electronic media  پر اس کی authentic 

verification ۔وئیہ ںیہ ن 

 مری ہ زرينے، جيسںیه آئی ت reports جو ہی 

 allegedly جب ہے ہ کا واقع 2006 ہ یہے کی بات ہصاحب

 کيا  rape ه ساتے ان کے نں لوگوےک ايجنسی ه کچ

  positionی تک ان کی ه اور ابےا کر لٹه اںیہاور ان

 رمحان ملک صاحب کا اس ں۔یہ پر ںاہ کہ وہ کہے ںیہواضح ن

 مری نام کی کوئی عورت ہزرين ہ کہےنا ہ کہ یں میےبار

ی ه ايک بے اور بلوچستان سںیہی نہ ہے ںبلوچستان می

م ہ ليکن ائیٹه اںیہ نے ن security personalsعورت 

 ےينہ چند مے جس نں کر لیے شخص کا اعتبار کيسےايس

 اور تين ہے ںیہ امجل قصاب پاکستانی نہا کها تہ کہی

 ہی ہ کںیہ ےتہ کے بعد پريس کانفرنس کر کےدن ک

 هےی پاکستانی تهی به ساتےان ک ،   ہےپاکستانی 

 ۔واہی ہر هی اده ب plotاور 



 ہے ہ کا جو مسئلهر بلوچ يوتزاہ  6 ہ عالوےاس ک 

 ہکا هنا تہ کہ رمحان ملک صاحب کا یں میے بارےاس ک

م کی ہ فراٹ کی ايک لسں نامو 800ری کو ٹ منسےمارہ

  200 بعد صرف ے کے کرن verificationجس کا گئی 

 ںیہ لوگ ہی وه ب 200 ہ اور یےنکل  authenticنام 

 ںیہ ےوئہ ے بيرون ملک گئے لیے کے روزی کمانہجو ک

 security ںیہ جنهے لوگ ت 15,20 جو ںاور اس می

personals ں۔یہ ے گئےدئی واپس کر ہا وهايا تٹه اے ن 

 اس ہےی کا موقف ٹ گرين پارہی ، ہے حکومتی موقف ہی

 ے۔ کی جائہ جراح نےم سہ ےلی

 ہ کہے ايک اور بات جو قابل ذکر ںاس می 

recently ےمارہ  ں بلوچستان امسبلی می Provincial 

Minister ے سردار اسلم بزجنو نin protest  ايک  

walkout stage  ے مری کہ زرينںیہجب ان ہ ک کيا 

 بعد ے ديا گيا اور اس کںیہ نے بولنں میےمعامل

  ںر پريس کانفرنس کی اس میہ باے امسبلی کے نںوہان

 ہ زرينہک حکومت پر اس چيز کا الزام لگايا ے نںوہان

ی  ه ابہ یںیہ خواتين  142مری اور جو دوسری

security forces ں۔یہ ں کی حتويل می 

اگر سوات  ہ کہےی قابل ذکر ه بات بہ پر یںاہی 

الکت کا ہ اغواء کا کيا ہ کوئی اس طرح کا  واقعںمی

 ہے کرتا  cover ضرور  media تو ے تو اسہےوتا ہ

 over a ںیہائی گئی ٹه خواتين ا 142 جو ہیليکن 

period of time ں، ايسا ايک دو دنوںیہائی گئی هٹ ا 

ی ه بہ مسئلہ یہوا کہ ںیہ نںوا  تو ايسا کيوہ ںیہ نںمی

و جيسا سوات، وانا ہ پر اسی طرح اجاگر  mediaملکی 

 ہ یںمیہ ں اس می۔ہےايا جاتا ٹه اہا کا مسئلٹيا فا

 non state ںاس می ہ گی کڑےنی پهی ديکهبات ب



elements ںیہ ے سکتہہک آپ ہ جو کے گںوہی شامل ه ب  

 BLA and ۔ںیہ ہے رے مدد لے سں بيرونی  طاقتوہک

BLUF90 ے سںان می ںیہ ںی کارروائياه کی جتنی ب%  

  targeted پر  civilians ہ وںیہ ںجو کارروائيا

 ے محلٹی راکه پر  جو بں چوکيوں میٹومننٹ کن۔ںیہوتی ہ

، پيرغائب ںیہ  minimal casualties ں اس میںیہ ےوتہ

 مسلح ں جس  میےوئہ جو واقعات ںی بی نانی میاور ب

 ےوئہ ے نوجوان آئے والے جو پکنک منانےافراد ن

 I.D ے ان سےا کر کٹه ان کو اکںیه ت families، هےت

card  کی provision ے کيا اور جس بندہ کا مطالب 

ی گولی مار ہر ه ادےا اسه پنجاب کا ت I.D cardکا 

  کوں لوگوہ کںیہی کئی واقعات ه بے ايس۔دی گئی

highways ہا کہ کںیہ اتارا گيا  اور انے سں پر بسو 

 ے سے زبان بولنہبلوچی بولو يا پشتو بولو، جو ی

نا هی ديکه بہ ی۔ا ديا گياڑ اںیہر ه ادے اساهقاصر ت

 کو آپس ں صوبوہ جو کںیہ کون لوگ ے ايسہ گا کڑےپ

 ےنا پرهی ديکه بہ  ی۔ںیہ ں کوشاے لیے کےانڑ لںمی

اور کن کن ہے  بيرونی مداخلت کتنی ں  اس میہگا ک

 کو ں اس سب باتوہے۔وا ہممالک کا مفاد داؤ پر لگا 

 کيا ہ آگاےاس ايوان کو ان حقائق سزير غور ال کر 

 ہ۔ شکریے۔جائ

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Taimur Sikandar Choudhry. 

! م سپيکرڈ میہ۔ شکری:دریہجناب تيمور سکندر چو 

ی شرمناک اور ہت ہب ہ گا کںوہنا چاہ کہ پر یںاہ یںمی

 government has stillماری  ہ ہ کہےافسوسناک بات 

not answered the crisis of the people regarding 

the missing people of Balochistan particular 



and Pakistan at large. يانک هائی بہ ايک انتہ ی

 byو گياہی ہ ايک قسم کا اغواء کرنا ہی اور ہےعمل 

the official personals and then he do not even 

give him a trial and you do not even let his 

people know ہے ں، کن حاالت میہے پر ںاہ کہ وہ ک ،

 کر کيا ڑه بے اس سہے۔ يا مر گيا ہے ہ، زندہےکيسا 

 اس ہ کہےو سکتا ہ پر ظلم ںکسی عورت پر يا  کسی ما

  ،ہے ، کيسیہے ںاہ اس کی اوالد کہو کہ ہی نہکو پتا 

 ۔ يا مر گئیہے ہزند

 Madam Speaker, I would like to state over 

here some extracts from the report of the 

honourable David Mount Rio who is the 

journalist of the Newyork Times. He states that 

hundred of detained alleged terrorist suspects 

have still not had they legal trials. So, what 

is this? 

 at least give them تو ہےايا ٹه اگر ان کو اےآپ ن

a trial, let people know whether they were 

wrong or right, if you have detained someone on 

suspect of being a terrorist. So, why are you 

so afraid of giving them a trial, تو ںرائل میٹ 

   ۔ گاےی جائہ آ ے سامنهسب کچ

Whether he is wrong or whether he is not. 

 Then further he states someone tortured or 

otherwise ill-treated, others were sold to the 

U.S military and some others vanished without a 

trace. What is this? 

ايک پاکستانی کی ، ايک بلوچی کی، ايک کشميری کی، 

 ےان کی، ايک پنجابی کی جنتٹهی کی، ايک پهايک سند



 and ہےوتی ہ ںیہ قيميت ادا نں جائیے لیےالر لڈی هب

this has to be ended. This horrid act which is 

going on past few years, needs to come to an 

end. Our people should be given their raise and 

they should be given at least right to get the 

trial. جو معصوم بلوچی ےمارہ ہ کےتہ چاںیہم لوگ نہ 

 without aاس طرح  ان کو  in particular ںیہائی هب

reason و  اور ان کےا ليا جائٹه اtorture  کيا 

 just on the basis of alleged tag of being ےجائ

terrorist, who decide that they are terrorist 

and who decide that they are Al-qaida members. 

 ہ جو کwho is the judge ہ کےی پتا چله بہم یہ

decide ہ کہےا ہ کر ر he is a terrorist or not.  

 tagged them as a ہ آيا کںیہ نےمنی ساه بہی

terrorist or innocent persons. 

 ہ گا کںوہنا چاہ کہ یںمی! کرم سپيڈدوسری بات می 

 if you detained them on grounds of his ہےيک ٹه

passions تو ان کو trial ٹ دو ليکن اپنی گو رمنن 

  courts ے کيا آپ ک۔ دوں می courts ےاور اپن

ی احنصار ه پر اتنا ب courts ے اور اپنںیہر  الغےاتن

 you have to send them abroad to ہ کہے ںیہن

international courts to get a trial ہ وے سںاہ ج 

  innocent ہ شک وے ، بےی آتهی واپس به کبےبيچار

 .they are declared to be innocent شک ے، بںوہ

So, Madam Speaker, I think these needs to be 

looked into يانک ه اس کو اس طرح بں لوگوےمارہ

 and if they are ے کيا جائہ اغواء نے سےطريق

terrorist, so they should be trialed in the 

courts of Pakistan. I am of the view and I am 



sure the entire Youth Parliament is of the view 

that Pakistani Courts are capable enough to 

give trial to people.  ں کو يوں لوگوےمارہ trade 

 for mere a bunch of dollars over ے مت کيا جائ

ever. Thank you very much Madam Speaker. 

Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Umair Zafar Malik. 

 Mr. Umair Zafar Malik: Thank you Madam 

Speaker. A couple of very brief points; First 

of all the point is that abducting such people 

without any proof and then not letting their 

family members know about there where about, 

creates a target groups for RAW and MOUSAD to 

exploit. The idea is that we are very keen to 

point figures at the foreign countries and 

their agencies for their involvement  in 

Balochistan, Northern areas of Pakistan but the 

facts of the matter is, that it is our own 

government that is creating target groups for 

those people to exploit. Why can’t we do such 

acts in the US or Russia. The idea is that we 

cannot because there are no target groups for 

us to exploit. In Balochistan, there is a 

readymade target group that is deprived whose 

relatives, friends have been abducted by these 

agencies and hence this group is proven to be   

persuade towards the foreign agencies. 

 Then a part of the resolution state that 

measures should be taken by the democratic 

government. From whatever expected from 



discussion so far judiciary or free and fare 

trial is the measure that is being proposed 

from this side of the House. We believe that 

this judiciary is weak, feeble and cannot take 

any stance absolutely on any issue. So, the 

solution to this problem is the restoration pre 

November 3rd the judiciary, the actual Chief 

Justice of Pakistan Mr. Iftikhar Muhammad 

Choudhry had taken suo moto action on the issue 

of missing persons and that probably was one of 

the reasons why the stuff happen to him. So, 

the ideas to restore the pre November 3rd 

judiciary and to provide all these people an 

opportunity by free and fare trial. Thank you 

so much. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Sufian Ahmad. 

 Mr. Sufian Ahmad Bajar: Thank you Madam 

Speaker. Firstly, I would like to say that we 

need to understand the ground situation. Except 

for a few districts that is under the Police 

control, most of the other districts being 

ruled, controlled by the FC and the Army. 

 ہ کہے آرمی کو کيا ضرورت ہ گا کںوہنا چاه پوچہ یںمی

 ٹومننٹکن ںی میٹ بگہيرڈ يا ں، بار خان میںلو میہکو

 ساری ں۔یہ بناتی رٹومننٹ کنں میٹومننٹ، کنںبنائی

 ں۔یہ پر بناتی  armies cantonments borderدنيا کی 

  cantonments اتنی ں می exact center ےملک ک

 بلوچی ہ  کہے؟ ان کو پتا ہے  کی کيا ضرورتےبنان

 ان کو ے اور آپ نہے قوم بن گئی  deprivedايک 



 آرمی ہے۔ا ه قوم رک deprive ے پچاس سال سےلهپچ

 ںاہ جو وںیہ ںیہ وقوف نے ب Intelligenceاور اور 

 ہے، ان کو پتا ںیہ ہے جا رے بنات cantonmentsپر 

 ںیہ دينا نهآپ ان کو کچ اور ںیہ  deprived ہ وہک

 natural ے ان ک.they will fight back ےتہچا

resources  رروز ہ ےم سارہ ہ جو کںیہutilize ے کرت 

 ے۔ ان کو ديا جائ share ه اس کا کچے سں، اس  میںیہ

 ے ک Intelligence agencies ہ ان کو باقاعدےآپ ن

 کی جو مرضی  peoples بلوچی ہ وہ کہے کر ديا ےحوال

 پورا  پنجاب  Natural gas ں۔ی کر exploitation ےآئ

 ہ کہے شرم والی بات ہ یہے۔ کرتا  utilize هاور سند

 adjoining جو ے اس کہے سوئی گيس نکلتی ے سںاہج

areas  پر ںاہ وہےلو ہی اور کوٹ بگہيرڈ ے ، جيسںیہ 

 سارا پاکستان ہے۔ ںیہ کو گيس ميسر نںآج تک لوگو

 آج تک ےنم ہ کيا ہے۔ا ہ پر چل ر natural gasاسی 

ی ضروری ہت ہ ايک بے۔ کی resources share ےان س

point ہ کہے ہ یہ گا وںوہ کر آنا چاے لں میہ جو ک 

 ہے کرتی believe   پر community policyپوری دنيا 

 Police of the place should be people of the ہ ک

place.کی  تو آپ انںیہ ں اگر آپ لندن میںری فرض ک 

 most of the people officers ہ کے گںیهپوليس ديک

would be from the Landonہ وہ کيونک local people  

 آپ ے۔ گںوہمدرد ہ ے لیے ان کہ زيادہ، وںیہ ےکو جانت

  I.G’s دس ےله جو پچںیه نکال کر ديکڈريکار

 ے سارے کے، سارهے کون تہ وے آئںبلوچستان می

 آپ ںس می اہے ٹریٹ جو بلوچستان سيکرهے۔پنجابی ت

 ے، سارںیہ کون ہ وںیہ  officers ے جنتں لیهديک

؟ ںیہ ے چکہجی بلوچ ر۔ آئیں پنجاب میے کنتں۔یہپنجابی 



 ہ؟ یںیہ ے چکہ بلوچ ر Chief of Army Staff ےکنت

 ے بلوچ اتنہ کںیہ ے ديت argument؟  لوگ ہے ںکيو

 ہ یں میے۔ سکبنںیہ ن جی ۔ آئیہ، وںیہ ںیہ نهے لکڑهےپ

 let at least give them  ںیہی ه بے جيسہ وںوہتا ہک

a chance to rule themselves.  ہے اگر ايسی بات 

 Scotland Yard is the best Police in theتو 

world. اس کو ہےوقوف سا ے جی جو ب۔ پنجاب کا آئی

ر آپ  اگں۔ آئیے کو ل Scotland Yard Chief ںا دیہٹ

responsibility ے گں دی then they feel the 

responsibility. If you give the local people a 

chance, local government a chance.ے بلوچستان ک 

 he feel ں سنی remarks ے  ان کںیہر ٹجو چيف منس

so deprived and powerless. وتا ہ انسان کو افسوس

 ںیہ واال نے اور اس کی کوئی سننہےر ٹ چيف منسہ کہے

 سال ے کنتہا، وهر تٹينگل پرانا چيف منس اخرت مہے۔

 The end ۔اہ رں جيل میے سہا  اور کسی وجہ رںجيل می

result is that court should be freed  اور جو 

natural resources  اس کی ںیہ equal distribution 

 ہ۔ شکریہے۔ ضروری 

 Mr. Muhammad Moin Akhtar: Point of order 

Mam. 

 ں۔ جی فرمائی:سپيکری ٹپڈم ڈمی 

 فاضل ممرب ےی ميرهاب! مڈ می:جناب حممد معين اخرت 

 ۔ مل سکیںیہی تک گيس نه سوئی کو ابہ بات کی کےن

 ہ گاکںوہ اس طرف مبذول کروانا چاہ ايوان کی توجںمی

 ۔۔۔۔۔

 ںیہ سوئی کا نام نے نںوہ ان:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ۔ليا



درستگی  کی ڈ ريکارہ یں می:جناب حممد معين اخرت 

ی اور ه گيس نکلی تں می 1952 ہ گا کںوہکروانا چا

 ۔یه دی گئی تے سوئی کو گيس دں می 1982

 Madam Deputy Speaker: He talked about 

Kohlu and Dera Bugti. 

 Point of! مڈ می:دریہجناب تيمور سکندر چو 

information ے اس کہےی ہ گيس نکل رے سںاہ سوئی ج 

 دوسری ےس کا،ہے  adjoining district Kohluبالکل 

  surround بالکل اس کو ہ یہےر سبی هطرف بارخان پ

 ںیہ کں می districts ں اور اس ان تينوہےوا ہکيا 

 ہے۔ ںیہگيس ن

 ہے۔ گيس ں سبی می:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ہيرڈ ہے ںلو میہ کو:دریہجناب تيمور سکندر چو 

 ں می، بارخانہے ںیہ نں می areas ےت سہ بےی کٹبگ

 ے گيس سوئی سے آپ نہے۔ ںیہ نں، لوراالئی میہے ںیہن

 ۔نچا دیہ تک پںوڑاہ پےنکال کر مری ک

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Umair Farrukh Raja: Madam, point of 

order. 

 ں۔ جی فرمائی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 کيا  mention ے نںوہ ان:ہجناب عمير فرخ راج 

 ےمارہ تو هے تےجی پنجاب س۔دس آئی ےله پچہ کہے

 مجالی بلوچستان ہ ميرظفرالل Prime Minister ےلهپچ

 هے۔ تےس

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable member Sofian sahib used the word 

 this phrase isجی ۔ آئیے وقوف سے بے پنجاب کہک

expunged because you cannot criticize this way. 



 Prime ے نںوہان point of order :جناب امحد نور 

Minister ہ کےیہنا چاه ديکہ کی بات کی تو ان کو ی 

اکی کا چئيرمين بنا ہايا گيا اور ہٹان کو کس طرح 

 ے۔یہی سوچنا چاه اس پر ب۔ديا گيا

 ۔ جی نياز صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ہ ظفراللہ کںیہ ےم سب جانتہ :جناب نيازحممد 

 کس کو باس ہ اور وهے اختيارات تے کنتےی صاحب کمجال

 ہ۔ شکریهے۔ تےتہک

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Moin Akhtar. 

 ہ۔ت شکریہ جناب سپيکر ب:جناب  حممد معين اخرت 

Missing persons  ا ڑوه تں تو میہےی ہو رہ کی بات

history ی هب اں بلوچستان میہ گا کںوہ جانا چاں می

 جو ں می 1948 ہے۔و چکی ہ مزامحت ہتک چار دفع

 احلاق کا اعالن ه ساتےمارہ ے نںوہا انهبلوچستان ت

 پر ںاہ وں می 1951ی ہ بعد ےا تو تين سال کهکيا ت

 جو ه ساتے ان کہی کيونکهو گئی تہ  startمزامحت 

 ہ وهے تےئ گے کیںیہ تو پوری نهے تے گئے کیےوعد

 هےو جو نواب نوروز خان ت تهے تے گئے کیںیہ نےپور

 ہواسط قرآن ںیہ اور انهے تے گئے پر چلںوڑاہ  پہو

 ںیہر انها اور په اتارا گيا تے سںوڑاہ کر پےد

 ۔یه دی گئی تےانسی دهپ

ی ہ ے شروع سه ساتے کں بلوچوہ کہے ہبات ی 

 2004ر ه اور پ 1962,1972، ںیہی ہوتی رہ ںزيادتيا

 پيش آيا   ہواقع ه ساتے خالد کہر شازیٹاکڈ جو ںمی

ی تک ه ابہ وہےی ہ چل ر movement جو ے بعد سےاس ک

وی پر ۔یٹ ے مشرف صاحب نہ ايک دفع۔و سکیہ ںیہختم ن

  hit ے سںاہم ان کو وہ ہا کها تہ کےوئہ ےتقرير کرت



وا ہی ہ گا اور وے چلںیہی نه ان کو پتا بہ کے گںکری

  آج تکہ  وںیہ قتل کی حتقيقات ےی صاحب کٹ جو بگہک

 ے کرتہ مقابلہ وہا گيا کہ کے جيس۔ں آ سکیںیہ نےسامن

 قتل ہ گا، یںوہيد کہ تو ان کو شں، میے گئےمارےوئہ

 سردار کو ے ايک قوم کہ کہےادت ہ ان کی شہے ںیہن

 ۔ مارا گياے سے طريقہمانہ بےاتن

  cantonments بات ےست ن ايک فاضل دوےمير 

 اگر ہ کہے کی بات کی، ان کی بات بالکل درست ےبنان

و ہ بغير گزارا ے کںاؤنيوه چ 5 سال تک آپ کا  55

و سکتا؟  ہ ںیہ نں گزارا کيوںر بعد میه تو پہےسکتا 

 ںیہ ںیہس نٹ چيف جسے سںاہ  وہ کی گئی کہايک بات ی

ا ه تےدری صاحب کا تعلق بلوچستان سہتو افتخار چو

 ہی که تہ یہی وجڑت بہ کی ايک بےاور ان کو معزول کرن

انا شروع کيا ٹه کو اے مسئلے افراد کہالپت ے نںوہان

 کا  forces پر امريکن اور دوسری ٹ گورمنن۔اهت

pressure  زار ہ  6 جو ہ ی۔اهو گيا تہ آنا شروع

missing persons  هے پيچےاس کہے کی بات کی گئی 

 کرنا  clear پر ايک بات ںاہ یں میں۔یہات ہکافی وجو

  areas باقی ے پاکستانی ک normally ہ گا کںوہچا

 religious ان کا تعلق ںیہ  missing جو لوگ ںمی

extremist group ا جاتا ڑ جوے سہ  يا القائدے س

 بلوچستان ہے۔ ںیہ ايسی کوئی بات نں، بلوچستان میہے

ی ه کر آج تک جتنی بے لے سں سالو 61 ےله پيچںمی

ی هب کا کوئی بہ مذں ان میںیہ چلی ںمزامحت کی حتريکی

  factor کا ہ جو القائدہا تو یہ رںیہد نعنصر موجو

 ہ وہے بچتا  factor جو هے تو نکل گيا اور پيچہ وہے

 ٹ پاکستانی گورمنن obviously ہے ٹپاکستانی گورمنن

 پر ايک اور بات ںاہ یں می۔ہےوا ہ غائب کيا ےن



  6، ےو سکتہ ںیہ نہ لوگ الپتے سارہ گا کںوہبتانا چا

 ہت زيادہ بے سں ان میںیہ ںیہ نہزار الپتہ  6 ےزار کہ

 ہے چال ر camps جو ہ کے گںوہ ے لوگ ايسه تو کچںیہن

 اور جو لوگ مسلح ںیہ شريک ںد میہ جدوج اور مسلحهےت

 ںیہ کو واپس تو نںروه لوگ گہ وںیہ شريک ںد میہجدوج

 ے نں ان لوگوں افعانستان می Obviously ے۔ گںآئی

training  تو ںیہی ه بے پر مرںاہ لوگ وه، کچہے لی 

 پر ںاہ ان کی  وے۔ا جائه رکےی سامنه ب factorاس 

 جو هے پيچے اس کہے  resistance movementجو ايک 

political factors  ں کرو بات ں میے بارے اس کںیہ 

 ٹی چئيرمين سينیٹپڈ ہ جان حممدمجالی صاحب جوکہگا ک

 ہ، ميرظفراللںیہ ہے پر رےدہ بااختيار عے اتنہ وهےت

 ے ليکن اس کںیہ ہے ر Prime Ministerاحب مجالی ص

 ے سہ اسی وج۔ے گئے دئیںیہباوجود ان کو اختيارات ن

 on the ں میٹ سينیہ ايک دفعےجان حممد مجالی صاحب ن

record ی تو ہی صورحتال رہ اگر یہا که بيان ديا ت

 ہی ويزه بے لیے کے بلوچستان آنہ کںیہوقت دور ن

 ۔ گاڑےلينا پ

 بيرونی مداخلت کی بات ے نںيوه کافی ساتےمير 

 پر امريکن، ںاہ، وہے بالکل بيرونی مداخلت ۔کی

Russain, ين اور افغانی ڈ انinterest  اور ہے 

even و ہ تو جو بيرونی مداخلت ںیہی ه بے ايران ک

 ں میں۔یہ ہےم کر رہم لوگ فراہی ه اس کا جواز بہےی ہر

  specially آف پاکستان اور ٹ پر  گورمننںاہی

 پر ںاہ گا ، وں کرو request ےبلوچستان امسبلی س

 ے صرف ايک ممرب کہ بلکںیہ  Ministers کافی ہماشاالل

 ے سارے کے سارہ وںیہ  members 64 باقی جو ہعالو

ی ه اچی ه به ساتےکی زرداری صاحب ک، ان ںیہوزير 



 ے، پيسںیہی ہ مانی جا رں، آج کل باتیہےسالم دعا 

 چار ٹ کا ايک ايک ووٹسينی، ںیہ ہے جا رے دئیےلی

 ہ یں میہے۔ا ہ بک رںمیے روپڑچار پانچ پانچ کرو

request کو ٹ ووے اپنہ اس دفعہ اگر وہ گا کں کرو 

 ہ۔ شکری۔ ں بچیہن

(Pause) 

Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Syed Mohsin Raza. 

 Syed Mohsin Raza: Madam Speaker, it is 

unfortunate to note that we as a nation have 

learnt very little from history and persist in 

repeating those mistakes which we made that led 

to the creation of Bangladesh and the split in 

Pakistan. It is unfortunate to note that some 

people have no suggestions and have no 

solutions and to hide behind their ignorance, 

they chose to get into semantics of the problem 

and have no concrete suggestion for the 

solution of the problem. They would trend to 

get into the spellings and into the words that 

have little meaning and provide no solution. 

(Thumping of desks) 

 Madam Speaker, I have been to Balochistan 

and work for a company that derives gas from 

the Suigas field and know for one thing that 

the kind of SCR activities that have been 

carried out in the areas of Dera Bugti and Sui 

are unprecedented for any other company that is 

caring out such operations in Pakistan. There 

are companies, there is deriving oil and gas 



from Punbjab and from Sindh but the amount of 

budget that is spent in this particular area of 

Balochistan is the highest for any company. 

Regarding the provision of gas to all of 

Balochistan. Let me point thing out here, is 

that gas needs in network and that network is 

feasible only when the population is dense. 

When the population is very spars one person is 

living on this mountain and the other person is 

living on that mountain. We cannot build a 

pipeline to provide feasible gas to those 

people. Having set that the area of Sui does 

have gas, it also has an airport which is not 

the case from most places in Pakistan. Then 

again there are two sides of the picture, we 

should look at it objectively, if the revenue 

was distributed on the pattern of Punjab, the 

royalty of gas then Balochistan would be 

getting 750 million dollars as oppose to the 

current 100 million dollars for the gas royalty 

that it produces. This should be raised and 

brought it parity with Punjab that is a very 

guenon demand of the balochi people and should 

be raised at this forum and at high forum as 

well. 

 Further on, there is silver lining on the 

sky is well. The Balochistan Cabinet has become 

proactive and very recently it refused to award 

thirty thousand acres of land to the Pakistan 

Air Force for constructing and airbase in 



Balochistan. And this is something that a 

deserves  commendation from all those people 

who advocate that the making of cantonments is 

not the solution rather building more school 

and building more infrastructures would lead to 

our prosperous future. As far as the system of 

the Army is concerned, the Army system is quite 

transparent, there has been balochi Chief of 

the Army Staff and in fact he was so talented 

that he was the only Chief of the Army Staff 

that roles from the rank of a petty soldier to 

that of a General and his name was General 

Moosa. So, I would like to conclude my 

arguments. My only humble submission to the 

chair is that the agenda of the House should be 

persuade and points of order when they are 

raised the honourable member and should be 

asked to quote the specific rule that has been 

violated and point of order should not be used 

as an excuse of speaking. Thank you very much 

Madam Speaker. 

 Mr. Niaz Mustaf: Madam, point of 

clarification. 

 ۔ جی نياز صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 جنرل موسٰی کا ذکر ے نںوہ ان:جناب نياز مصفٰی    

 ہزارہ، ان کا تعلق هے تںیہ جنرل موسٰی بلوچ ن۔کيا  

 ۔اه تےی سٹيونکم

 Madam Deputy Speaker: But he was the part 

of Balochistan. 



 Syed Mohsin Raza: Point of order, Madam 

Speaker, the Hazara community is settled in 

Balochistan and to deprive these people just 

because……. 

 Madam Deputy Speaker: They are now 

considered as locals of Balochistan. I think 

you know better most of them that they are the 

locals of Balochistan. 

 Syed Mohsin Raza: They are the locals of 

Balochistan and the Hazara is a tribe that is 

today numbering in the hundred of thousands and 

it migrated very long ago and at that time it 

was one thousand and that is why it is 

translated as the Hazara, which translates into 

one thousand. Thank you very much. 

 Mr. Muhammad Essam Rehmani: Point of order 

Madam. 

 ں۔ جی فرمائی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 Mr. Muhammad Essasm Rehmani: Madam, I just 

bring into your knowledge that the resolution 

talks for the missing persons. I am very 

fascinated by the figures and that people have 

collected here but let us talk for the 

resolutions, we have to plenty of times to talk 

about the gas issue and the next to be 

resolutions. Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Honourable Leghari. 

 آج ۔م سپيکرڈ میہ شکری: خان لغاریہجناب عبدالل 

 issue کا missing person پر  resolution اس ںاہی

under discussion  ہ املیہ یے شروع سه ساتےمارہ ے۔ہ 



 کسی ايک ں اس ملک میےم نہ ے  اور جب سہےا ہر

 ںیہا کڈ  اب نيشنل ايجنہ جو کےوئہ ےته کو رکڈےايجن

 شروع ہرامڈ ہ کا ی war and terror ہ ی لگتاںیہ نےس

 ے اس کہے۔ی ہی کی جنگ نظر آ رہ کسی اور ہ، یکيا 

 ں می resolution جس طرح اس ہ کہے ہوا یہ ں میےنتيج

mention  تو ےلہ پہے کيا گيا NWFP target  ،بنا 

 sideطرف کی پوری  بنا اور اس  targetوزيرستان 

target ں بنی اور اب بلوچستان می military 

operation ے ک reaction ں می  missing persons  

و ہ ہنا یه ديکںمیہ اب ہے۔ آ گيا ےی سامنه ب caseکا 

ا ليتی ٹه کو اں لوگوں حتت ايجنسياے جس قانون کہگا ک

 کسی ے واقعی پاکستان ک law ہ کيا یںیہ

constitution ں می exist يا اس کی ہےی کرتا ه ب 

 يا ايک  at willصرف  ہ اور یہے ںیہکوئی گنجائش ن

proper agenda اس وقت ہ جو کےوئہ ےته رکے کو سامن 

foreign agenda ا  اور ايک ہ نظر آ رAmerican 

base agenda اس وقت  کام ہ یےم نہ ےوئہ ے پر چلت

 ہے۔ پر ديا ںاہی

 ڑے جن پر غور کرنا پہ کںیہ ںدو تين ايسی چيزی 

 کو فوری  case ے ک missing personاس  اگر ہگا ک

 re-perceptional ے کيا گيا تو ان کہطور پر حل ن

effects  اور کيا پاکستان اس چيز کو ے گںوہ کيا 

  ں۔یہ نہ کہےی سکتا  ه کر ب afford  ںی دور مےآج ک

  reaction from the militants منرب ايک تو ںاس می

ا ہشتگرری اور انتہ کودں لوگوے آپ نہ کںیه آپ ديکہے۔

  affiliationی ان کی ه نام پر ، کبےپسندی ک

 اور ٹی بلوچستان لربيشن فرنه ، کبه ساتے کہالقائد

 اس طرح  ےوئہ ےالتڈ ه ساتے ک local groupsان 



 ےم نہ ۔ ہےانا شروع کرديا ٹه اے طريقہيمانہب

basically  اس problem کی کوشش ے جانں میہہ کی ت 

 local ٹےوه چٹےوه چہے۔ا ہو رہ ں کيوہ آخر یہ کی کںیہن

groups آ ے طور پر سامنے صرف مسلح عناصر کہ آج ن 

 اور  specially youth  ے نںوہ انہ  بلکںیہ ےگئ

وا  ہی کيا ه ب involve ه ساتے کو اپنںوکافی لوگ

 ے اس  طرح کںر بعد میه پںمیہ  ں میے نتيجےجس ک

effects ں اس میں۔یہ ےتڑ پےنهی ديکه ب basic 

position ں بلوچستان میہ کہے ہ ی resource 

management ے سےی غلط طريقہت ہ اس وقت ب handle  

 جس ںی دی جاتںیہ ن jobs، کسی قسم کی ہےی ہکی جا ر

 ان کو ہ کيا گيا  ک point outی ه بےلہ پہطرح ک

 پر کسی قسم کا کوئی اختيار  resourcesی ہ ےاپن

  political voice 1947، ان کو کسی قسم کی ہے ںیہن

 ںیہ نصيب نں می considerable amount آج تک کسی ےس

 افتخار حسين  due exception examples، ہےو سکی  ہ

  overall scale ليکن ںیہ موجود دری جيسی ضرورہچو

 ان کو ہ گی کڑے بات ماننی پہ تو واقعی یںیهپر ديک

  representationکوئی خاص  ں میے نتيجےاختيار ک

 ںوہ اور کرنا چاں میں دو تين باتیں می۔ہے ملی ںیہن

 ےدری صاحب نہی جب افتخار چوه بےلہ پے آج سہگا ک

missing persons  کا case ں می 48 تو ا هايا تٹه ا 

 ں اور اس میهے تے گئے لوگ بازياب کرا لی 42 ےس

  check and balance ے سے طريقے کو پورںايجنسيو

ا ، جس ه بنايا گيا تہ طور پر اس بات کا جوابدےک

 ہ کهے شامل ت personal ے ک IB, FIA and ISI ںمی

 ں حتت  ان لوگوے ک lawکس  آخر ہ کں بات بتائیہ یہو

 ان ہ کہےاور جب بات کی  جاتی ہےاتا ا ليا جٹهکو ا



 ںیہ نے سامنہ  تو وے کيا جائ at will produceکو 

  تو ںیہ ہے کی بات کر ر courtsم پاکستانی ہاگر ۔آتا 

 ۔ ہےی ہ کی جا  ر prosecution حتت ان کی ے ک lawکس 

 آج اپنی ےم نہ واقعی ہو گا کہنا ه ديکہ یںمیہ

courts پر اس حد تک  reliable  م ہ ہ کہے ختم کر دی

 ۔ے کرتںیہی نہ پر بالکل يقين  justice system ےاپن

 کيوبا ںیہ انہےا ليا گيا ٹه کو اں جن لوگوےخدا جان

 local prosecution ںیہ يا انہےمنتقل کر ديا گيا 

cells ا  اور اس کی ہا جاره رکں میinvestigation  

 investigationی ہماری ہ ہ ؟ آيا وہےا ہکون کر ر

agencies  کوئی ہ يا وںیہ foreign investigative 

agencies  م ہ ؟ںیہbasically crux of the problem  

 کر ںیہ ن address ے، اسہے کر پا  رںیہ ن defineکو 

  situation جب اس طرح کی ہ کہےی ہ یہ مسئل۔ ہےپا ر

 ےماری ويسہ ے سامنے ک agenciesر ه گی تو پےآئ

 پر ں میہے۔ ںیہ صحيح نہ اتنی زياد local voiceی هب

quote ی اسلم ه جو ابےمارہ ہ گا کںوہ کرنا چا

 statement ہ یںیہ ے آتے نںوہ انںیہ ے بنCMرئيسانی 

pass ہی ہی که کی ت previous government  کی wrong 

policies آج  ہ کہے ہ کا نتيج local groups  اس 

ن کی  اہ کہےلگتا  ہ کںیہ ےو چکہقدر مسلح 

politically ں، لوگوہےی ہ سنی جا رںیہی آواز نه ب 

، اس کی کوئی ہےا ہايا جا رٹه اے سے طريقہيمانہکو ب

reason ہ کہے ہ افسوناک بات تو یہے۔ی ہ دی جا رںیہ ن 

 ےشتگردی کہ دہ جن کو کںیہی شامل ه خواتين بںاس می

  affiliationsاور ان کی ہےا ليا جاتا ٹهنام پر ا

 کر دی  associate ه ساتے ک religious group ںفال

 ےم ان سہ ہ کہے اس وقت موقع اس چيز کا ں۔یہجاتی 



dialogue آيا ان کی ہ کں کر بات کریٹه اور بیں کری 

problems  کيا ں۔یہ کيا economical conditions  

 کسی قسم ے؟ کيا ا ن کںیہ  social factors؟ کيا ںیہ

 across ان کی آواز ہک ںیہ  political factors ےک

the federal ی يا ہ جا پا  رںیہ نacross the 

country ی؟ کيا ان کی ہ جا رںیہ سنی نresources  

 ے سہ جس کی وجںیہ  reasons؟ کيا ںیہ  problemsکی 

 ے؟ ان سہےی ہو رہ آج پيدا  situation ساری ہی

dialogue ہ کےی غور کيا جائه اس بات پر بے کر ک 

 اور اس ںیہا ليتی ٹه کو اں لوگو agenciesجس طرح 

 کسی  ے سامنے ک court of law آپ کوے بعد اپنےک

 ں می courts ان کو کون  ں۔تیه مسجںیہ نہقسم کا جوابد

 ے گا اور ان سے کر prosecute گا، ان کو کون ےالئ

 يا چيف  President ہ گا؟ آيا وےکون جواب طلب کر

و ہ گی يا کس طرح ںوہ  courtsماری ہ ہو گا؟ وہس ٹجس

 اس ںمیہ ےوئہ ےته کو ديک situationگا؟ اس ساری 

 ہ۔ت شکریہ بہے۔ کی ضرورت ے کرن addressکو 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Usman Ali: Point of order Madam. 

 ۔ جی عثمان صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ماریہ پر ںاہم یڈ میہ۔ شکری:جناب عثمان علی 

agencies ہے۔ا ہرايا جا رٹهہ موردالزام ہ وجے کو ب 

 اور ں ان سرداروہ یہے  figure کی  6000 جو ہی

 right خود بلوچ ہجو کہے  figureوئی ہ کی دی ںخانو

from the very beginning interest ہے کو بيچ ر 

 خود ہ وہ گا کںی کی مثال دوٹ اکرب بگں  میں۔یہ

 ہےی ره ب Interior Ministerر اور ٹگورنر، چيف منس

 ے  نںوہ کی بات آئی تو  ان royalty جب ان کی هےت



  ں می figures ان ۔ کياہ حقوق کا مطالبےعوام بلوچ ک

credibility تو اگر اس ہے ں بالکل شک می 

resolution 6000 ں می include ے تو ميرے کيا جائ 

  ۔ گاہےتر رہ بہ یںخيال می

 Secondlyہ کہے ہ  ی parliamentary 

investigation ۔۔۔۔۔ ہکےیہونا چاہ ں میے اس معامل 

 Madam Deputy Speaker: Usman sahib, you can 

talk about your own opinion if you get a chance 

to speak. 

 Mr. Usman Ali: Fine, thank you. 

 Mr. Rahim Bakhsh Kehtaran: Madam, Point of 

information. 

 Madam Deputy Speaker: Yes, Mr. Rahim. 

 ں خانو ہ یہے 6000 جو ہ ی:يرتانهجناب رحيم خبش ک 

 ہے ان غريب والدين کا ہ، یہے ںیہ کا نںاور سردارو

 Human ں پاکستان میں۔یہ ے گئےائٹها ے بچےجن ک

Right جا کر ےانگير سہ جہ، آپ عاصمہے کا ں تنظيمو  

 ے ک human rightsی ه بے جنتے باقی آپ  کں۔یهپوچ

activists  غريب ہ اور وںیہ ہے رے دہ و 6000 ہ یںیہ 

 ہ جو کںیہ ے گئےائٹه اے بچے جن کںیہ ہے رےوالدين د

 هے۔ تہےر کی کفالت کر ره گےاپن

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Waqar Nayyar: Madam Speaker, Point of 

information. 

 ۔ر صاحب جی وقا:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 mover of this ںی م:جناب وقار نيئر 

resolution ہو ہ گا کںوہ جاننا چاہ یے س local 

tribes people    جوtribal elders   کی sanction  

 tribal مظامل جو ہ يا وںیہ ے جاتےا لیٹه حتت اےک



leaders ان کا ں۔یہ ے پر کرتں لوگوہ گروپ کے اپن 

 و گی؟ہر کب بات  گا اور اس پے کون کرہمواخذ

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Rahim Bukhsh Kehtaran: Madam, point of 

clarification. 

 ۔ رحيم صاحبے جی بولی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 وقار صاحب ےلہ پے  سه مج:يرتانهجناب رحيم خبش ک 

 ں۔یہ ہے رہبولنا چا

 ہکا ها تہ رہنا چاه پوچہ یں می:جناب وقار نيئر 

 ے اپنہ، وںیہوئی ہی ه رکں خود اپنی جيلیے نںسردارو

ی کی بات ه ابہ اور یںیہ ےوا ليتٹه کو خود اںلوگو

ا ہوتا آ رہ ے سے عرصڑے بں بلوچستان میہ یہے ںیہن

 ۔ ےیہونا چاہ ہی مواخذه اس کا بہے۔

ی هی به کبے عام بلوچی ن :يرتانهجناب رحيم خبش ک 

 ے سہميشہم تو ہ ہ بلک کيا ںیہ ن justify کو ںسردارو

 هے تٹ ايجنے کں انگريزوےلہ سردار پہ یہ کہے رےتہک

 ايک طرف ں۔یہ ٹ ايجنے کٹیٹاور آج پاکستانی  اس

 ں اس میہے۔ ٹیٹ اور دوسری طرف اسںیہ سردار ےمارہ

establishment ه پنجاب،سندہ جو کںیہ لوگ ہ وے ک ،

NWFPمل کر آپ ے سں پر لوکل سرداروںاہ آکر وے س 

 ے کٹہ جو کوئے آپ کں۔یہ ہےی ره ب I.G ےک

cantonment ے سہميشہی ہ ے نںوہ انںیہ ہے لوگ رں می 

 ں میے نتيجےاور کہے کيا  empower کو ںسردارو

 ںاہغريب بلوچ، غريب پشتون، غريب پنجابی اور جو و

م ہ، ںیہی ہی پس رہ وںیہتی ہ ر communitiesپر دوسری 

 ہ۔ شکری۔ کياںیہ ن justifyی هی به ان کو کبےن

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Sher Afgan Malik: Madam, point of 

order. 



 ۔ جی شيرافگن ملک صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ے ک statistic صرف ے نں می:جناب شيرافگن ملک 

 ہ عاصمہا کہ کے نںوہی ، انه بات کرنی تےحلاظ س

 ے ان کںیہ  international NGOsجو انگير اور ہج

statistics نا هی ديکه بہر یه ، تو پںيئہ چاےنه ديک

 ہ وںیہ  donor agencies اور  NGOs جو ہ وہ کےیہچا

ا ڈ اور ان کا کيا ايجنںیہ کام کرتی ں میںکن ملکو

 ؟ہے

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Umair Farrukh Raja: Madam, point of 

clarification. 

 ۔ صاحبہ جی عمير فرخ راج:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ہا کہ کہ یے دوست نےمارہ :ہجناب عمير فرخ راج 

 ہ، وںیہ ٹ ايجنٹیٹ  اسہ وںیہ پر جو بلوچ ںاہو

elected member  ںیہ اس طرح نں میے بارے ان کںیہ 

 اس طرح کی بات ں میے بارے کٹیٹ اور اسےیہکرنا چا

 ے اس کہ اور یہے ٹیٹ پاکستانی کوئی الگ اسہکرنا ک

subject ںیہ ںیہ ن ،its not suitable and 

parliamentary language. Thank you. 

 Syed M. Nishat-ul-Hassan Kazmi: Madam, 

point of order. Sorry that I waste but its 

important that I raise this time. Madam, our 

certain very respectable members of this House, 

a making statements to the House rather, I mean 

addressing you and addressing certain other 

members. So, we request you please remind 

members that they need to address you, the 

first place and not other members. Thank you 

very much. 



 Madam Deputy Speaker: Thank you. Mr. Ansar 

Hussain. 

ماری ہ ۔ی سپيکرٹپڈم ڈ میہ شکری:جناب انصار حسين 

 ہميشہ ں میےحل کرن مسائل کو ے بلوچستان کےحکومت ن

ی ہت ہ ايک   بہ جو کہے کيا ہرہغفلت کيا مظا

undemocratic approach  ولنی ه بںیہ بات نہ یںمیہ ہے۔

ا پاکستان ه تقريبًا  آدہ کےبلوچستان  جس ہ کےیہچا

constitute  ہی، ہے کرتا resource rich and 

statically significant area  ںمیہ ے اور اسہے 

 ے۔یہ کرنا چاںیہبالکل نطرانداز نی قيمت پر هکسی ب

 کو ںبنی تنظيموہ تو مذںا میٹ فاےحکومت پاکستان ن

جو  ں ليکن بلوچستان میے کر لیےدہ امن معاه ساتےک

political crisis  کوئی ے لیے کے حل کرنے اسںیہ 

 ں۔یہ ہے آ رںیہدامات نظر ناق

I would not be wrong to say that the elite in 

Islamabad is flexible when it comes to dealing 

with the violent religious groups but displace 

an intransigent attitude towards the justified 

Baloch demands 

 ہ  یںیہ  political demands جو بلوچ  کی ہ یہحاالنک

  social religious and democratic ideasماری جوہ

ی ہت ہ بہ، یے کرتںیہی نهب  contradict ان کو ںیہ

justified demand  ےم نہ جس کو ہے from the very 

beginning ignore  ں خيال میے مير۔ہے کيا it is 

high time  ہ تاکں مسائل کو حل کریےم بلوچستان کہ 

 ے سےنٹوٹ پاکستان کو هے آدہم بلوچستان کو بلکہ

 ں۔بچا سکی

 ے حکومت پاکستان نہ گا کںوہنا چاہ کہ یںر میهپ 

 ں ناانصافياں ادواار میےله پچه ساتےبلوچ عوام ک



ت ہ معافی مانگ کر ب publically ے ان سںیہوتی رہ

 تاريخ ے نںوہ انہ کںوہتا ہ کں میہايا بلکٹها قدم اهاچ

 مسائل کا حل ے سےليکن حمض معافی مانگنرقم کر دی 

 چند ں، میں میے  اس سلسل۔وتاہ ںیہن

recommendations ۔ گاںوہ پيش کرنا چا 

 کو ختم  military action ہ کہ تو یےلہ پےسب س 

 مسائل ے بلوچستان ک Military reliance ے۔کيا جائ

يجا ه بں می barracks، افواج کو واپس ہے ںیہکا حل ن

 they should got the provinces land ہ تاکےجائ

and the nautical borders.بلوچستان کو ے دوسر 

complete provincial autonomy ےی ده ب ،

concurrent list ے، ان کے کو ختم کيا جائ 

democratic freedom ے، ان کے کا احرتام کيا جائ 

 missingی ه بے يا جنتںیہ  detaineesی ه بےجنت

persons  اور جو ے ان کو آزاد کيا جائںیہ

political leaders  ےی آزاد کيا جائه ان کو بںیہ 

 کافی حد تک ں بلوچستان میہ کںیہ ےتهم ديکہ ہکيونک

political vacuum create  جس کو ہےوا ہوا ہ ،

freedom fighters حد تک ه يا کچ religious 

extremist پر ايک ںاہ وہ تاکںیہ ے حل کرت due 

political process پر لوگ ںاہ اور وے چل politics 

  believe ں می democracy، ان کا ںوہ  engage ں می

 ہے۔  toolا ڑت بہ بہ یے لیے حل کے ان مسائل کڑهے۔ب

 متام ے بلوچستان کہ گا کںوہنا چاہ کہ یںر میهپ 

 ے۔ ديا جائ unhindered excess کو  media ںاضالع می

 بلوچستان  کی شاد و ناظر ہ کںیہ ےتهم ديکہآج کل 

reporting  ہے۔وتی ہ Media  کو unhindered excess  

 ہ تاکےیہم کرنی چاہی فراٹاور سيکور ےیہديا جانا چا



 ۔وہی ہ مسائل کی مکمل طور پر آگاے بلوچستان کںمیہ

Development project initiate ںمیہ ۔ںيئہ چاے کرن 

local ownership  کو ensure آخر ۔ گا ڑے پ کرنا 

نيشنل امسبلی ايک  ہ گا کںوہ کہ یں، میںمی

 to examine the cases of ےی بنائٹری کمیٹپارليمن

abuse of power by the security  personals ہ تاک 

 اور ں آئیہ ن cases ے جيس missing persons جو ہی

 ہ ن victim جيسی خاتون ہر شازیٹاکڈ ںبلوچستان می

 .Thank you ے۔بن

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Ahmad Noor: Madam, point of order. 

 ۔ جی امحد نور صاحب:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

ا ٹفا ےفاضل ممرب ن! م سپيکرڈ می:جناب امحد نور 

ی تک ه تو ابہے بات کی ں میے بارے ک agreement ےک

 ہے۔وا ہ ںیہ ن agreement کوئی  recently ںا میٹفا

  feel ہ یهے مجے اس سہے۔وا ہ  agreement ںات میسو

 ے ک agreement ہ کےتہ چاںیہ لوگ نہ یہ کہےوتا ہ

 ہے  Best solution agreement ۔وہامن  ےذريع

violence کو ں، اگر ان لوگوہے ںیہ ن violence  

 ہ گا کں کرو suggest ںیہ انںو تو میہنا شوق هديک

 ے اور اپنںا کریه ديکں فلمی action کی ڈالی ووہ

  violence ںاہ حاصل کرو ليکن ی satisfactionطور  

 ۔ کروہن

 ںوہ انں۔یه تشريف رک Please :ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

ا ہ کے نںوہی، انه کی تںیہ بات نں می context اس ےن

ونا ہی ه بںاہ تو یہےوا ہ  agreement ںاہ اگر وہک

 ے۔یہچا

 Ms. Gul Bano: Madam, point of information. 



 ں۔ جی فرمائی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 کی بات  provincial autonomyجب  :مس کل بانو 

ا سا ڑوه آپ تہ  بلکںیہ تو صرف بلوچستان نہےی ہو رہ

 بات کی ہ یے لیے ک provinces متام ں کر لی add ہی

 ہ۔ شکریے۔جائ

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Niaz Mustafa. 

 جو ہ ی۔مڈ میہ شکری: نياز مصطفٰی جناب 

resolution  کو ے حصےلہم لوگ صرف پہ ں اس میہے 

ی ه اس طرف بہ پارليمان کی توجں میہ جبکںیہ ہے رهديک

 ہےی ہو رہی خوشی ڑ بهے مجے گا اور جس سںوہدالنا چا

 اگر ہ کہے پيش کی  resolution ہ یے ايک بلوچ نہک

 we will submit   توں حل کر دیے مسئلےمارہآپ لوگ 

ourselves to the Pakistani lawری ٹسہی ه کبہ جو ک

ی جبلی کا بل ديا ه کبے نںوہ انہوا، نہ ںیہ نںمی

 free zone ںاہ، وےيکس ديئٹ ے نںوہی انه کبہاور نہے

، ںیہ ے لگتںیہی نه بtaxes   پر ںيوڑ گاںاہ اور وہے 

ات م بہ اے سب سہے۔ی اور خوش آئند بات هی اچڑ بہتو ی

 towards ےیہ کرنی چا recommend پارليمان کو ہجو ک

the authorities و ہ پر جنگ ںاہ اب  جو وہ کہے ہ یہ و

  تو ںیہ ےو چکہ پيدا ے اور جو حاالت اس طرح کہےی ہر

 ںاہ و۔ہےو چکی ہ اب عوام کی ہ  بلکںیہ کی نں سرداروہی

 ہ کہے چکا ه رکں دل میےکا نواجوان اس بات کو اپن

 ے پارليمان والںاہ اور یںیہ  deprivedی ہقعی م واہ

 ہ  کں کریہ ن highlight ے کر اس کو اس طرح سٹهبی

 پنجاب کو ے جيسہ کہےصرف اور صرف قصور اس طرف کا 

 ان ہ زيادهے پچے اس کہے۔ا ہپاکستان قرار ديا جا ر

 ے کرت deal آ کر ںاہ یہ جو کہے کا فعل ں سرداروےک



 کر ٹه بیںاہ او ر وںیہ ے جاتے بيچ کر چلٹ اور ووںیہ

 ۔و گياہ، ويسا و گياہ ايسا ہ کںیہ ےان کو اکسات

 Mr. Rahim Bukhsh Kehtaran: Madam, point of 

order. 

 رحيم صاحب ان کو بات :ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

complete ں۔ دیے کرن 

 ں باتیںوا میہ مگر ايسی :يرتانهجناب رحيم خبش ک 

 پارليمان کو ورغال ہا، یو گہ ںیہ نہ تو فائدے گںکری

ر بل کس چيز کا ه تو پںیہی نہ ہے پر جبلی ںاہ وں۔یہ ہےر

 ں۔دی

 ےلہ پںیه رحيم صاحب تشريف رک:ی سپيکرٹپڈم ڈمی   

 ۔ جی نياز مصطفٰی صاحبں۔ کرلی complete اپنی بات ہو

 کی  army action تک ںاہ ج:جناب نياز مصطفٰی 

  agreement ہميشہ حل ہ یہ گا کںوہ کہ یں تو میہےبات 

 کی مثال  Ireland پاس ےمارہ ے۔ آئے سے ذريعےک

 اور ہے رےتہی کهشتگرد بہ دہ جن کو وہ کہےموجود 

 آخر ہ  اور وہے رےی کرته بدنام بںپوری دنيا می

 ے کر ک negotiation هی کچہ پر  sitting tableکار 

 پنجاب کی ےمارہ اب ے۔ حاالت کو درست کر پائےاپن

 اور ںمدردياہ اپنی ے کسی طرح سہو ہ کہے ہ داری یہذم

support کو ں بلوچستان والو show م ہ ہ کں کروائی

ا ہ کر رںیہ ن criticism کوئی ں میں۔یہ ه ساتےآپ ک

 rather I was going to the point to get ہا بلکهت

a solution ی کوئی ه پر  بہم لوگ کسی اور جگہ ہ ک

،  ںیہ ے تو شور کرتہے و جاتاہ ہی مسئلها سا بڑوهت

 ے تو يورپ والےو جائہ جنگ شروع ںاگر عراق می

 پر کوئی ريلی نکال ںاہی یهم بہ ں۔یہ ےاحتجاج کرت

 ے کو آزاد کيا جائ missing persons ہ کںیہ ےسکت



 پنجاب ےم نہا، ہو رہ ںیہ ن trend ہ یں پنجاب میہجبک

 humanماری ہ ے کيا سوائںیہی ايسا نه به کچںمی

rights ں۔یہی ہ کر رہ وںیہ ں کی تنظيمی  

 ے کس قانون کہا کٹه پر ايک دوسرا سوال اںاہی 

وتا ہ  MPO ہ یہے۔اتی ٹه اںیہی انٹارهحتت پاکستانی ات

 حتت  ے ا س ک Maintenance of Public Order, 1962 ہے

وتا ہ ںیہ غير قانونی نہ وں۔یہاتی ٹه ان کو اںايجنسيا

  but with the passage of time ہےوتا ہ قانونی ہو

 سپريم  case ہ جس کا کہےو جاتا ہ غيرقانونی ہو

 valid points ے جو سب سے مير۔اها تہ چل رں میٹکور

 ے پنجاب کی طرف سہ گا کںوہی کہ یں  اس میںیہ 

ی بنا کر ٹ ايک کمیے سںاہ، یےیہونی چاہمدردی ہ

 اور اس کا ے جائںاہرل حکومت وڈپنجاب حکومت اور فی

 ں۔ حل تالش کریکوئی

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 هے۔ تہے رہہ کهجی رحيم صاحب آپ کچ

 گا ں اپنی بات کروںمی :يرتانهجناب رحيم حبش ک 

 backward district ے سب سے بلوچستان کں میہک

Barkhan آپ کو ں اور میںوہتا ہ رں میں ايک گاؤے ک 

وتی ہ ںیہی ن، جو جبلںوہا سکتا هجبلی کا بل ال کر دک

 ے آپ نںبلوچستان میں۔وہا ہ رے اس کا بل آپ کو دںمی

roads ا هت اچہ کا بinfrastructure  ہےوا ہ ديا ،

ی ہ چل رںياڑماری گاہ او ر ںیہ ےوئہ ے بنائےروٹمو

 ں۔ کریہ ايسا مذاق نه ساتےمارہ ے لیے خدا  کں۔یہ

 Madam Deputy Speaker: Honourable members, 

please be careful with the words of the 

sentences you are using because all us do pay 

tax, we do pay electricity and all other bills. 



  facts & figures & logic هے پيچہ جس کں بات کریہو

 ۔ جی نياز مصطفٰی صاحب۔وہ

 ےيرتان صاحب سه ميری ک:جناب نياز مصطفٰی 

 ے۔یہی بننا چاه حقيقت پسند بهچ کںمیہ ہ کہےاستدعا 

 ؟ہےيکس ديا ٹی پر ڑ کس گاں بلوچستان میےم نہ

  registered cars جتنی بی :ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 at least within the Quetta region all of ںیہ

them have to pay tax. 

 ں میے کس عالقے بلوچستان ک:جناب نياز مصطفٰی 

 سوچنا ںمیہ متعلق ے؟ اس حقيقت کہے لگا ہول پالزٹ

 ے۔یہچا

(Thumping of desks) 

 Mr. Rahim Bakhsh Kehtaran: Madam, point of 

clarification. 

  ے، کچںیہ ے پر لگت matteled road  ہول پالزٹ ہی

 چل چل ے نں تو لوگوہ، وںیہ ے خود بنائےم نہ تو ڈرو

 ۔ گاےيکس لگٹ اس پر  کيا ںیہ ےکر بنائ

(Thumping of desks) 

 جی ں۔یه رحيم صاحب تشريف رک:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ۔ضمير ملک صاحب

 ہی ليکن وهميری باری ت: جناب ضمير امحد ملک 

 ۔گزر گئی

 آپ هے۔ تںیہ پر حاضر نںاہ آپ ی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 ہ کںیہ کے س party whip ے اور اپنںیهذرا تشريف رک

 ۔ جی وقار صاحبں۔ کر دیه لکہآپ کا نام دوبار

 ے افسوس کهےمج! م سپيکرڈ می:وقار نيئرجناب  

ا ڑ بہ کے جس ن resolution ہی ہ کہےا ہ رڑنا پہ کهسات

 cyclic petty ہ دوبارہا وه ليا ت startا هاچ

debate ايک طرف الزام ںاہ جہ ک ہے چلی گئی ں می 



 ہ يا شايد وںیہ ںیہ حمب وطن ن بلوچ ہ کہےلگايا جاتا 

سری طرف جو بلوچستان  دوہے۔ اس طرح ه يا کچںیہچور 

  paranoia ے  اور اپنہ وہے  representationکی 

 So, we need to strike new ہے۔ی ہ چلی جارںمی

ground  اصل ground reality ںاہ ايک طرف یہ کہے ہ ی 

 ںاہ وہ جو کںیہ ےاته کو غدار دکں بلوچوهاتہی ہپر و

 ے سںاہ ان کو وںیہ ہے کا قتل عام کر رںبلوچو پر 

  top leadership کی ں بلوچوهاتہ ہ اور وںیہ ہےا رٹها

  victims دو ے اس کں۔یہ  inchoate مسلسل ه ساتےک

 ہ وہےو، چاہ بلوچ ہ وہے، عام غريب پاکستانی چاںیہ

  ں۔یہ لوگ ہو وہی قوميت کا هو کسی بہ ہےو، چاہپنجابی 

 establishment versus the ہے ہ جو مسئلہ یںاصل می

people of Pakistan  ہے کا it is not inter 

provincial جب تک آپ کی ہ۔ مسئل establishment  

 ےر نکل کر ملک اور عوام کہ باے مفادات سےاپن

 گی تب بلوچستان کا ے کرںیہ کام نے لیےمفادات ک

 ۔و سکتاہ ںیہ حل نہمسئل

 Madam Deputy Speaker: Thank you. All the 

honourable members will have for a constructive 

debate, avoid personal criticism. 

 Mr. Niaz Mustafa: Madam, point of 

clarification. 

م ہ ہ کہےا ہا جا رہ کے کی طرف س blue party جو ہی

 تو ہےا ہ ايسا که کچں میے بارے بلوچستان کےن

 کوئی ےم نہ اور ہے ںیہی نهماری کوئی ايسی نيت بہ

 ںیہ الفاظ استعمال نےور يا اس قسم ک الفاظ چےايس

 کی ںم تو لوگوہ ں۔یہ ے طرف سے اپنے ان کہ، یےکی

 هے تہے بات کر رے اس طر ح سے لیے کےمدردی جينتہ

 act ايسا ه کچے پارليمان کی طرف سے سے اس حوالہک



مدردی اور ہ کی ں لوگوے سہ جس وجے کيا جائ

 ہ۔ی شکرے۔ جائ good message ےبلوچستان کی طرف س

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Waqas Aalam Rana. 

 ےمير! م سپيکرڈ می:جناب وقاص اسلم راانا 

 کافی ے س actual topic ے اپن debate ںخيال می

diverge  ہے کر چکی I will just briefly state 

that what actually is the crux of the whole 

matter. Honourable Speaker پر ںاہ ی fundamental 

issue ے کںريوہ پاکستانی  ش basic rights  ہے۔ کا 

 اس ہا وه مل کر پاکستان بنايا تے نںجن چار قومو

basis ايک ہ وہا که پر ت constitution ے ک under 

governed  ايک ہ گی  اور وںوہ social contract  

 Now under ۔اه ت constitution کا  73 ہوگا جو کہ

that constitution its not possible at all ہ ک 

 ٹی يا گورمننٹوکسی سيکورہ  situationجو مرضی 

 ں می law or constitutionايجنسی کو کسی پاکستان 

 legal بغير کسی ںیہ انہ وہوئی کہ دی ںیہ طاقت نہی

recourse ں اور سالوں اور غائب کر لیںا لیٹه اے ک 

 basic fundamental ہ یے۔ چلہ پتا نهتک ان کا  کچ

right  کا ايک issue  جس پر ہ کہے I think  ےم نہ 

 ہے۔ائی ٹهکم آواز ا

 Secondly اب  ايک democratic government in 

power  اور ہے functioning  و ہ ايک سال ے، اسہے

 ه کچں میے بارے اس کہ وہ ک we expect تو ہےچکا 

concrete steps پاکستان کی جو ں۔ لی tops 

intelligence agencies  ںیہISI, IB, IB, FIA and 

so on جو ے ان سب ک chiefs  ںیہ they report to 

the Prime Minister.  اگر ايک سال تک اس issue  



 دو  probablyم ہ ےوا تو اس سہ ںیہ نهپر کچ

conclusions draw يا تو ہ کںیہ ے کر سکت 

intelligence agencies Prime Minister ے کو سار 

facts تو ان پر ںیہی ہ رے اور اگر دںیہ رے دںیہ ن 

act ايک ں اس می۔اہو رہ ںیہ ن suggestion ہ کہے ہ ی 

 کو ٹ پارليمنے ن D.G. ISI ےلہ پے عرصهجس طرح کچ

Frontier operation ں می briefing ی  اور ه دی ت

 ہےضرورت  کی  briefingشايد اسی قسم کی ايک اور 

 officials ے ک intelligence agencies ہ پر کںاہج

concerned Parliamentary Committees ے سامنے ک 

 ں میہ اس عرصہ کں بتائی details اور ان کو ںآئی

actually  م جو ہ  ہے۔وا کيا ہdebate ہ کںیہ ہے کر ر 

 ہ گا، یے کون بتائہ یں۔یہ ںیہ يا نںیہ لوگ 6000 ہی

 actual ہ جن کو کں بتا سکتیںیہ ن agenciesماری ہ

ground facts and realities  ہی جب تک ہے۔ کا پتا 

  گی ے لںیہ ن transparent stepکوئی ايسا  ٹگورمنن

 Obviously Rule۔وگاہ ںیہی نه ب issue resolve ہتو ی

of Law and accountabilityی ه کا بissue  جن ہ کہے 

officials ے ک under ے سارہ ی actions ے گئے لی 

 ہ وہے، چاہےت ضروری ہ کرنا ب accountabilityان کی 

 ےری کٹ يا ملںوہ ے، سول کںوہ ےجس مرضی ايجنسی ک

 ں۔وہ

 ہ کے گئے کی raiseی ه ب issues اور ےت سہب 

 کا  social system ے کںاہ کا اور وںبلوچ سردارو

 اگلی جو دو ں خيال میے ميرہے۔  roleکيا 

resolutions  ہ یں اس میںیہ discuss  وگا ہbut I 

would like to conclude on the note ہ جب تک یہ ک 

 fundamental rights and  کو ٹگورمنن



accountability کوenforce  ے لیے کےکرن concrete 

steps ہ گی  تو یے لںیہ ن issue resolve و ہ ںیہ ن

 ہ۔ شکری۔سکتا

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Sharjeel Soomro. 

 ں می۔م سپيکرڈ میہ شکری: شرجيل حسن سومروہراج 

 بلوچ ںی بلوچستان میه بے جنتہ گا کںوہنا چاہ کہی

 اور ے ان کو منظرعام پر اليا جائںیہقومی کارکن گم 

 Pakistani تو ان پر ہے کوئی جمرم ںاگر ان می

Courts ں می case ه سندےمارہطرح  اسی ے۔ چاليا جائ 

 قومی کارکن ےت سہ بےقومی حتريک ک  G.A.Sindh ںمی

ی ه ان کا بںیہ ہ الپتے سں چار پانچ سالوہ گزشتہجو ک

 ان کو ہے کوئی جمرم ں اور اگر ان میےپتا لگايا جائ

 ال کر پاکستانی قانون ں می Pakistani Courtsی هب

 ہ۔ شکریے۔ مطابق سزا دی جائےک

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Hamid Hussain. 

 ے سب س۔م سپيکرڈ میہ شکری:جناب حممد حامد حسين 

  بات ے سے حوالے کی درستگی کڈ ريکارںاہ یں میےلہپ

 ہ کہےا ہ کے ايک ممرب نںاہ یہ کںوہتا ہکرنا چا

 ں بلوچستان میے۔ ديتںیہيکس نٹ لوگ ںبلوچستان می

 ہ وهے تہے بات کر رہو کی ے جس عالقہ و۔ںیہ ےيکس ديتٹ

 ں می 1960 ہ کيونکہے  lawfulی ه بںاہ اور وہےا ٹفا

 والی سوات ، نواب آف دير اور ه ساتےايوب خان ک

ا،  هوا تہ ہدہ ان کا معاںیہ  predecessorی ه بےجنت

 تک  20,30 ہ اور جو کںیہ ےتہ کہدہ معاہ سال70 ےجس

applicable  اپنی ے نںوہ انے روح سے، اس کہے 

sovereignty  ے س withdraw ا  اور ه کيا تstate 



of Pakistan  کو subdue ی مراعات ہ وہا تو یه کيا ت

 پارليمان يا ں۔یه دی گئی تں میے اس سلسلہ جو کںیہ

 ے پاکستان کہنچتا کہ پںیہ حق نہکسی کو ی

constitution ا يا ٹ جو مراعت فاے سے حوالے ک

 اس کو ںیہئی  کو دی گےی عالقه کسی بےپاکستان ک

 ں۔ بنائیہتنقيد کا نشان

 ہ یہا کہ کے ايک ممرب نے ک blue party ےمارہ 

اور ہے  inter provincial، ہے  debateی هی اچڑايک ب

ی اس کی ہ ے نںوہ انہے۔و گئی ہ  diverge  ہی

diversion جو لوگ ہی که کرکی تہہ کہ کی شروعات  ی 

missing  ےائٹه ای تو لوگه بے نں تو سرداروںیہ 

 ےلہ پے نںوہ انہ یہ کہے گزارش ےميری ان سں۔یہ ےوئہ

 ايک الگ ہی وه بے لیے کں سوچا، ان لوگوںیہ نںکيو

resolution م ہ ہکے اور جيسںیہ ے ال سکتfully 

condemn و ہ کی بات ں ليکن اس وقت جن لوگوںیہ ے کرت

ا ه اچہ کيا جاتا تو زياد concentrateاسی پر ہےی ہر

 ۔وتاہ

 جو ساری ںاہ یہ کںوہ اس بات کی طرف آتا ںمیاب  

وا اور ہ کرںوا، کيوہ ےوا، کيسہ کيا ہ کںوئیہ ںباتی

 ں۔یہی سب کو معلوم هات بہ اور وجوںیہات ہکيا کيا وجو

 کيا ہ وہے داری ہ کی ذمٹ بعد اب جو گورمننےاس ک

وريت ہبطور جم جلدازجلد ہ کےیہ کو چاٹ گورمننہے۔بنتی 

 ايک ے  اور جو مارشل الء نےوئہ ےحکومت ثبوت ديت

trend set ےا اس سه کيا ت diverse  ےوئہ ےکرت  

زار ہ  6000و ہ اگر ے۔ کيا جائ free کو ںان لوگو

 ہ تو یہے ايک ہ اور اگر وںیہ هو چہ، اگر ںیہلوگ 

 جلدازجلد ان ں۔یہ لوگ ے کنتہ کہے ںیہ ن debateکوئی 

 ان کا  اورے اليا جائں میٹ کو پاکستان کورںلوگو



trial ہو گا  کہ ہ فائدہ یے  اس سے۔ کيا جائ 

وتی جا ہور  اور جو کمزہے  writ جو ںبلوچستان می

س مين ٹ اگر ان کو کورہکيونک و گیہ مضبوط ہوہےی ہر

tryگا ، ے کيا جائ under the Constitution of 

Pakistanہ ان کو ، اگر و principal ںیہ، اگر نںیہ 

، ںیہ principal اگر ےا جائ کيfree تو ان کو ںیہ

 کو writ حکومت  کی ں میں صورتوں دونوے۔سزا دی جائ

 ہ وہ تو یےا کيا جائہ اگر ان کو ر۔ گاےنچہ پہفائد

 ہ جو کہے leadership ہ، جو کںیہ aware ہ جو کںیہلوگ 

 لوگ ہ اگر یں۔یہ ےته ايک  اثر رکں میےحلقں ےاپن

 کو مثبت  تو تو انںیہ ڑے کی طرف چل پےمنفی راست

ی ه ابے نں جس طرح میہے۔ کی طرف ال يا جا سکتا ےرست

 کی reconciliation ايک ں می1960 ہ کہےايک مثال دی 

ا، ه کيا گيا تہدہی ، ايک معاهبات کی گئی ت

 دوراديشی کا ںمیہی ه اب۔ ںیہ ےوتہ لوگ ہدورانديش و

 النا under trial کو ں  ان لوگوےوئہ ےثبوت ديت

  ۔ ےیہچا

  متعلق  ے کintelligence agencies بعدےاس ک 

 intelligence agenciesماری ہ اگر ہ گا کںعرض کرو

 foreignر ه گی  تو پں کریںیہ نactصحيح طور پر 

intelligence agencies اس صورت حال کو exploit 

 حکومت ے اس ايوان  کی طرف سں گی تو میںکری

 کو جلد ں ان لوگوہ کںوہ استدعا کرتا ہ یےپاکستان س

 ں میں اور ان پر عدالتوے۔ا کيا  جائہاز جلد ر

 ہ۔ شکریے۔ چاليا جائہمقدم

  ۔، ضمير امحد ملکہ  شکری :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 سپيکر ہت شکریہت بہ  ب:جناب ضمير امحد ملک 

 معذرت ے سں  ان دوستوں تو میےلہ پے سب سہ۔صاحب



گتا  معافی  مانںی واضح الفاظ میہت ہ بہ بلکںوہتا ہچا

 پنجاب پر ےم  نہ شايد ہا  که مسجہ یے نںوہ جنہ  کںوہ

attackحقيقت بيان ےم نہ ہے۔ ںیہ کيا، ايسی  بات ن 

 ہ یں  ليکن میںیہ ےی مانگتهر معافی بهکی  اور پ

  جی ايم سيد  ںائی میہ کی د1970 ، ں سوچیہ کںوہتا ہک

 جو ہا، وهی تهجو قائد اعظم حممد علی جناح کا سات

 ايک کردار ادا ں میے پاکستان بنانےس نايم سيد ج

ی جی ايم ہا وه سات ته ساتیےا  قائد اعظم کهکيا ت

 هے مجہ کہےتا ہ اور کہے آتا ںائی میہ کی د1970سيد 

 ں میه سندے سں  اور تيس سالوےیہو ديش چاهسند

 صرف ں بلوچستان می۔ ہےا ہ لگ رہو ديش کا  نعرهسند

missing personsہ کںوہتا ہ کں می ،ں کریہ کی بات ن 

 operation ں کيوں می1973 ےو نهٹذوالفقار علی ب

 آج کی ہ تو ی۔اه بنا تہ نيا نيا صوبہکرايا  جب  ی

  ں۔یہ ہے اپنا حق مانگ رے بلوچ  اس وقت سہے ںیہبات ن

 ان کو ہ کںیہ ےتہ کں میے بارے کpersonsاور ان 

 عام معافی ہ کںوہتا ہ کں میں۔ کر آئیے لں میںعدالتو

 ہے آ سکتا NRO ے لیے کں ، سياستدانوںکا اعالن کری

و ہی عام معافی کا اعالن ه بے لیے کںر بلوچوهتو پ

 ے آپ نہ کںوہتا ہی که بہ یںمی!  جناب واالہے۔سکتا 

ی ٹی کسی سياسی پاره اندر  کبے بلوچستان کہا کهديک

 ہ کہے ہ ديا گيا کيا وجںیہ کا موقع نےرنهکو  اب

 ، بی اين ہے ليتی ٹ ووے سںاہم و اسالےمجيعت العلمائ

، نيشنل ہے ، بی اين پی عوامی ليتی ہےپی ليتی 

ی ٹ، پيپلز پار)ن( ليکن مسلم ليگ ہےی ليتی  ٹپار

 ے اس صوبہ کںیہ ےم بات کرتہ جو ہ سکتی تو وے لںیہن

 ے سہم اس وجہ ، ہے تکليف ےرشپ سڈ کی لیںکو ان صوبو

نجاب کا قصور   پہ  کےتہ کںیہم  نہ ہ کںیہ ےبات کرت



رشپ ڈ تو پنجاب کی لیہے قصور ہے۔ کا قصور هيا سندہے

 جو ہےرشپ کا قصور  ڈ کی لیه توسندہے، قصور سہےکا 

 ے نںوہ انں ليکن بلوچستان میہے رںوزارت عظمٰی می

 ہ کے اس کے کرائی تو اب جبائہ نdevelopmentکوئی 

 کيا release  ان کو ے اليا جائںس میٹان کو کور

 بعد ے اور اس کںیہی  ه پاس بے ايجنسی ک جسےجائ

  اور  جس ے عام معافی کا اعالن کيا جائے لیےان ک

 ، پنجاب  کی گيس ہےی ہ گيس نکل رےپنجاب سےطرح س

 گيس ہ  وہےی ہ گيس نکل رے ، بلوچستان سہےنگی ہم

 ہآتی ک  ںیہ نهی مسجه کو اس کی بں بلوچو۔ ہےسستی 

 ں کی قيمت کم کيو  اسہےی ہ جو گيس نکل رںاہ ےمارہ

 ۔ ےیہونی چاہی بات ه تو اس پر بہےلگتی 

 ہ وہے بنی  ٹ جو گوادر پورںاہ  وہ عالوےاس ک 

  ہےی تکليف ه کو اس پر بں بلوچو۔زمين خريد لی گئی

ی زمين ہ خريد لی گئی اور آج وےم سہماری زمين ہ  ہک

 ۔۔

 ےمارہ ۔ Point of order : علیجناب  عثمان 

ی ه بں میCalling Attention Notice ےلهفاضل ممرب پچ

  اور اس قرارداد هے تے گئےت دور چلہ بےموضوع س

 اور ںیہ ہےت دور جا رہ بے سmain subjectی ه بںمی

 کرام ہ ازراے  اس لیںیہ ہے کر رrepetitionبار بار 

 precious time of the House ہ تاکںس لیٹاس کا نو

 ے۔بچايا جا سک

 Madam Deputy Speaker: OK.  Please stick to 

the topic. 

 ہے ہ جو مسئلہی!  جناب واال :جناب ضمير امحد ملک 

 ہ اگر آپ یہے۔ تعلق ے سےرمسئلہ ےاس کا بلوچستان ک

 ہےی ہ یہ ، اصل مسئلہےی ہو رہ deviation ہ کںیہ ےتہک



 تو آپ ںیہ ےت سارہ بے ، مسئلہے ںیہ ايک نہ مسئلہک

 ے تو  باقی مسئلےگ ں کو حل کر دیےکسی ايک مسئل

ی هو بہ release ہ اگر ی۔۔ ے گںوہ ںیہجب تک حل ن

و ہ بند ہ وہےی ہ پر جو حتريک چل رںاہ تو کيا وںجائی

 ہ  کں اصل بات کی طرف آئیہوگی کيونکہ ںیہ گی، نےجائ

 تو ان کو ںو جائیہ release ہ و۔ ں دیےان کو حقوق د

يک  اہ گا  کںوہر که پں میں آخر می۔ ں دیےحقوق د

multi partyا ه پوچے اور ان سے باليا جائہ جرگ

 اس NFC Award اور ںیہ کيا مطالبات ےارہ متہ کےجائ

 ہ حصہا  خاصه اور بلوچستان کو اچه سندہ چونکےس

 ، ےیہ کو قربانی دينی چاں صوبوں  تو دونوہےملتا 

  اور اگر بلوچستان کو ےیہار کرنا چاہ پن کا اظڑےب

 گا تو ے دس فيصد ملےجبائ اس ہےپانچ فيصد ملتا 

 ہ۔ت شکریہت بہ گی بںوہ ختم ں حمرومياه کچںاہو

 Madam Deputy Speaker: Thank you very much. 

Honorable Essam Rehmani.   

 Thank you respected  :ام رمحانیيصجناب حممد ا 

Speaker ۔ 

 دم ںاہ کں میںا غيروٹ لوے نں اپنوںمیہ  

 ۔اه پانی کم تںاہوبی جڈ ںاہ  ميری کشتی و۔اهت

 ں۔یہم غدار ہ، ںیہ ںیہبلوچ  غدار ن! جناب واال 

 هے۔ی غدار تہم ہ شايد ںیہی نہ هےی غدار تهبلوچ کب

 اور اسی  يعنی ںوہ شروع کرتا ے سٹ اسی پوائنںمی

missing persons ۔ گاںوہی رہ پر Missing persons 

 we have ں بتاتا چلوں میےلہ پے  سب سے سے حوالےک

seen that people talk continuously about the 

secret services and the agencies of Pakistan, 

not just have torture cells in Pakistan but 

outside Pakistan. ماری جو ہallied Muslim 



countries Saudi Arabia, Kuwait, Egypt وگياہit 

is a very shameful act.  We all know where the 

missing people are and we do not talk about it. 

 of course, those are ںیہ solutions جو ے لیےاس ک

very broad based which I have grasped today.  

These are that the government should take them 

to the court instead of making decisions on 

their own. ماری ہjudiciary body کو violateںیہ ن 

 ے۔یہکيا جانا چا

 ے والےلہا سا پڑوه تں میہ کہے ہدوسری چيز  ی 

Calling Attention Noticeے گا جس کںی جاوه بں می 

 ۔ کیںیہ نattention pay ہ زيادےم نہ شايد ں میےبار

I am talking about Mr. John Solaki, it is also 

a matter of concern and I think that government 

ائی کرنی ہر جان کی رٹکو غير مشروط طور پر مس

  ۔ ںيئہ کرنی چاں کوششیے لیے  اور اس کےیہچا

International person’s security should be 

increasedت ہ بہ یessential issue اس کی ہے۔ 

importance  م ہdown the future realizeے۔ گں کری   

 Other than that, before I leave much has 

been said about it. It was a constructive 

debate. The resolution again makes sense and 

government should take steps for the release of 

missing persons.  Before leave تا ہنا چاہ کہ یں می

 it is an honor and a sense of ہ  کںوہ

inspiration to have the Deputy Speaker of the 

Youth Parliament from Balochistan. And it 

should be a source of inspiration for the 

entire Youth Parliament. 



 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

، ں بزرگوے اپنے نںم لوگوہ   : علیجناب عثمان 

 اس ملک  کو  حاصل ے  سںشکلوی مڑ بے نںجن لوگو

ا ، اس کو ه سنا تdialogueا  بار بار ايک هکيا ت

 ں۔ لیه مسجںايک شعر می

   ۔ کشتی نکال کر  ے طوفان سهے تےم الئہ  

 ال کرهنا سنبه بچو رکےاس ملک کو مير

  .Thank you ۔  ہےمارا کام ہ ہتو ی

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honorable 

Ahmad Ali Babar. 

 Thank you  )وزيراعظم: ( امحد علی بابرجناب 

Madam Speaker.ی کی پاليسی ٹ اپنی پارے  نںمی

Calling  

Attention Noticeی ليکن ايک ه واضح کر دی تں می

sharp difference تا ہ پر بتانا چاںاہ یں جو میہے

 international persons who have پر ںاہ یہ کںوہ

been kidnapped ان کی security increaseے کے کرن 

 بلوچ لوگ  ےم نہ ںماری پاليسی جس میہ  ہے۔ ں میےبار

 ہ يا وںیہ ہے اپنا رہد کا راستہ مسلح جدوجہ وہےچا

 negotiations کر ہ  رںپاکستان کی آئينی حدود می

 اور بلوچستان ے گں بات کریےم ان سہ، ںیہ ہےکر ر

 international ہ  خواہ کے گںکی فضا کو ايسا کر دی

persons ہ يا وںیہ سياستدان ے يا پاکستان کںوہ  

 ہی نہ کی ضرورت security؛ ان کو ںیہ جنرلز ےفوج ک

 ے سے طريقهے ايک اچه ساتے کں بلوچ لوگوہ بلکڑےپ

 ے کرrotateماری پاليسی اس پر ہ تو ں۔ جا سکیےآگ

 ےم کی جائہی فراٹ صرف   سيکيورہ کے اس کےگی جبائ

ی فضا پيدا هم ايک  اچہ  ں۔ بنائی جائیںونيااهاور چ

  ۔ گیڑے پںیہی نہی کی ضرورت ٹ پر سيکيورںاہ جے گںکری



 اندر ايک ے ايوان کےمارہ پر  ںاہی! م سپيکر ڈتو می

consensus develop نگ ٹ اس پر ووے اس لیہےو گيا ہ

 ں۔م اس قرارداد کو پاس کر سکیہ ہ تاکےکرائی جائ

Thank you Madam Speaker.  

  ۔رڈ  آف آرٹ پوائن:م رمحانیيصاجناب حممد ا 

ی ڑوه ت definition کی ےنڑ پہی کی ضرورت نٹسيکيور

ربانی ہ وزير اعظم صاحب  تو مں کردیexplainسی 

 ۔وگیہ

 Thank you Mr. Essam  :جناب امحد علی بابر 

Rehmaniہی نٹ  سيکيور increaseہ کا مطلب یے کرن 

 جس ے بنائی جائlong term policy ايک ايسی ہ کہے

 کی بات کی، جس ے جرگ multiparty ايک ےم  نہطرح 

 negotiations ے ان سے   عرفان صاحب نہطرح  ک

ی اور گرين ٹ بليو پارہ جس طرح ک۔ کی بات کیےکرن

 حقوق ےی ان لوگون کو ان که بے  ممربز نےی کٹپار

ی ہی کو ضرورت تب ٹ سيکيورہ کی بات کی کيونکےدين

 ہ اور وںوہ  ہ پاس حقوق نے کں جب لوگوےہتی ڑپ

deprived ے گںوہ حقوق ے پاس ان کے جن لوگون ک۔ ںوہ  

 تو ه ساتے  وفاقی حکومت کے گںوہ content ہاور و

م ہ  گی اور ڑے پںیہی نہی کی ضرورت ٹکسی کو سيکيور

 ںل مل سکیه اندر گے کںری کی طرح بلوچ لوگوہعام ش

 ہ۔ت  شکریہ بے۔گ

 Mr. Ahmed Javed: On a point of 

clarification Madam Speaker. I just wanted to 

ask the honorable Prime Minister that 

 ںیہ نlong term solution successful ہ جب تک  ی

ی هوگی، تب تک بہوتا  تب  تک ان کی کياپاليسی ہ

  گی؟ے کی جائںیہيا نہی مٹسيکيور



 ان کی بات Madam Speaker :جناب امحد علی بابر 

 ے گںم کریہی فراٹم  سيکيورہ  تب تک ۔ ہےيک ٹهبالکل 

 ہ کو نںی صورت ان لوگوه کسی بہ کے گںاور کوشش کری

 international ے پاکستان کہ یہ کيونکےايا جاائٹها

imageبغير ہے تو بات کں اور اس میہے ہ کا مسئل 

 ان ہ کے سکتںیہی ايسا سوچ نهی بهم کبہ ہ کہےجاتی 

 اس ے ليکن جبائے کی جائہيا نہی  مٹ کو سيکيورںوگول

م انشا ہ  ں کی بات کریshortest solutionم ہ ےک

 ں بنائیlong term solution تعالٰی  ايک ايسا ہالل

 national  کو  ايک ں اندر بلوچ لوگوے جس کےگ

integration phaseے۔ گں داخل کرسکیں می Thank you 

madam Speaker. 

 Madam Deputy Speaker:  Thank you very 

much.  Now I put the resolution to the House. 

(The motion was carried) 

 Madam Deputy Speaker: The resolution is 

adopted.  We move to the next item on the 

agenda which is again a resolution by Mr. Sadan 

Nasir, Mr. Irfan Haider and Mr. Asad Asghar 

Janjua. 

 Mr. Muhammad Sadan Nasir:  Thank you Madam 

Speaker. I beg to move that this House is of 

the opinion that vocational training programmes 

should be started immediately for the youth of 

Balochistan in order to provide them with 

skills required to avail job opportunities 

emerging as a result of mega projects in 

Balochistan. 



  اس وقت خمتلف ں میں،  بلوچستاہ سپيکر صاحبہحمرتم 

mega projectsان ںیہ ہےس  چل رٹ پروجيکٹےوه اور چ 

 Gawadar deep sea port, Makran coastal high ںمی

way, Syndic copper and gold mines, Quetta water 

supply schemeٹےوه چے اور دوسر marble and 

mineral projectsےس کٹ ان پروجيکں۔یہ ہے چل  ر 

 thousand of jobs  ہ کہے  اميد کی جاتی ں میےنتيج

will emerge which benefit the Baloch youth. 

 education infrastructure orليکن بلوچستان کا 

education systemان ہ وہ کہے ںیہ اس قابل ن 

 ے جس کے کر سک skill provide ہ کو وںنوجوانو

  ں۔ کر سکیopportunities avail ہ  یہ وں میےنتيج

 ۔ گا ںوہ بتانا  چاstatistics کچی ںاہ یںمی

 literacy rate according to ںبلوچستان  می

government’s statistics is 31%. اور اس وقت 

 poly technique institutes are only ںبلوچستان می

7 as compared to Punjab where  there are more 

than 350 institutes. ان سات institutesصرف  ں می 

 جب ہے women vocational training instituteايک 

 women vocational زائد ےس ١١٠ ں پنجاب میہک

training institutes ں۔یہ Sixty seven per cent of 

schools have no proper buildingں  میے صوبہجب ک 

 ں  جن میںیہ higher education universities 7صرف 

 are public sector and only one private   ےس

sector 6ان   ۔ ہے public sector universitiesں می 

 of Balochistan %92 ۔ ہےيکل کاجل ڈصرف ايک می

districts are classified as highly deprived. اس 

 ںیہ نaccess کو جبلی  کی population %25  ہ عالوےک

ی  جتاويزدی جا سکتی ہ  یںان حاالت می!  جناب واال۔ ہے



 ں میے پر صوبimmediate basis  حکومت کو ہ کںیہ

vocational training institutesںيئہ چاےولنه ک  

 ےیہ کرنا  چاںیہ نfocus کو urban areasاور صرف 

  اور ےیہ کرنا چاfocusی ه کو بrural areas  ہبلک

 کرنی research study conduct  ايک ےلہ پےسب س

 areas ے کون کون سہ وہ کںوہ identify ے  جس سےیہچا

 ں۔یہ available ں مواقع بلوچستان میے  جن کںیہ

Independent researchersں بلوچستان میے ن  

researchہ کو تو پتا چال ک electrical and 

mechanical maintenance, marble work, metal 

work, wood work  اورmaterial studyی صرف ہ  ں می

 ےت سارہ بہ  کںیہ opportunities  ہ زيادےاس س

  اس ں۔یہ مل سکتی job opportunities کو ںنوجوانو

لوچستان کی   صرف بہ نے سinitiatives ان ہ عالوےک

economic conditionہوگی بلکہتر ہ ب  youth 

energies will be diverted towards development 

processes rather than anti development 

processes. اس ں بلوچستان میہ کںیہ ےم سب جانتہ  

 youth ں  ان میںیہی ہوقت آزادی کی جو حتاريک چل ر

  ںاہ یں  میہ عالوے اس ک۔ ہےا عمل دخل ڑت بہکا ب

 after world ہ گا کںوہجرمنی  کی ايک مثال دينا چا

war two  جب ان کی economyت ہ بdown ی تو  هو چکی تہ

 vocational training ںل میڈ جرمن ماے اپنے نںوہان

as back boneی آج ہی اور اس کی بنياد  پر  هی ته رک

جنگ عظيم وئی دوسری ہ economy boost upجو ان کی 

ا ڑت بہ کا بvocational training  ں بعد اس میےک

 حکومت کو ہ گا کںی جتويز  دوہ یں تو می۔ ہے هاتہ



immediately stepہ اور یےیہ لينا چا initiative 

startہ۔شکری۔ ےیہ کرنا چا 

 ۔ر امحد جاويدٹ  مس :سپيکری ٹپڈم ڈمی 

ت ہ ب۔م سپيکرڈ میہ شکری :جناب امحد جاويد 

positive resolution اور ہے الئی گئی ے جو سامنہے 

it is very important to recognize thatپر ںاہ ی 

ت ہ کی بyouth بلوچ ہ جو کںیہوئی ہ ںت باتیہ بےلہپ

genuine demand ہ کہے job opportunities in the 

projects which are being initiated in 

Balochistan are not being provided to the 

Baloch youth.ے قرارداد ان کہ ی basic cause کو 

address ہے کرتیwhich is very good.م توايک  ہ ہ بلک

step furtherہ کے گں جائی institutionalize جوآپ 

ی اسی طرح ه اس کو بہے main stream educationکی 

promoteں جو چيزیں ليکن اس میے کيا جائ recognize 

  ہ  وںیہ ں چيزیimportant اور جو ںیہ ے لیے کےکرن

 اندر ے کissue آپ کو اس ےلہ پے سب سہ کںیہ ہی

tribal leaders کا اور جو ايک tribal system ہے 

 ہ  اور آپ کو یےیہ کرنا چاelement considerاس کا 

understandہ  کےیہ کرنا چا what is the role of 

tribal system and the tribal leaders in 

preventing the establishment of these 

institutions اور اس  کی طرف addressےیہ کرنا چا 

 تو ہے کيا جا سکتا tackle کو issue کس طرح اس ہک

current situationاندر ے ک I thinkجو جو ں اس می 

suggestionsايک تو ے سں گا  ان میں پيش کروں می 

 confidence building measures should ہ کہے ہی

initiated that tribal elders who are a bit away 

from main stream ان کو واپس main streamں می  



 ہے ہ کا مسئلmissing persons جس طرح ے لیے کےالن

، ہے  ہ کی گرفتاری کا مسئلmajor leaders ےيا ان ک

 so that a certain ےا کيا جائہان کو ر

environment of confidence and trust can be 

built.  Secondly, جو stakeholders in 

Balochistan who have shown that they are 

progressive and they would support such 

initiative, such as Mahmood Khan Achakzai, such 

as the Jamali, they should be put in a position 

that ک  ايہ وmediating roleں اس میں می they 

should be put at the fore front.  

 role  which is very important andدوسرا  

which should be recognized that is the role of 

provincial government.ے اس  وقت بلوچستان ک 

 TEVTA which falls under the جو sadlyاندر  

provincial government its performance is least 

effective in terms of all four provinces and it 

infact that National Vocational and Technical 

Education Commission which is running the most 

of vocational training institutions in 

Balochistan ےہم چيز  ہ تو اس وقت  جو  دوسری ا  

 ے کquality education ں حکومت  جس میہ وہ کہے ہ یہو

departmentاس کو ہے وزير ہی ايک  عليحده کا ب  

 what is their role and what ہ کےسوال کيا جائ

are they doing to ensure the betterment of the 

people of Balochistan. 

  ان ہ گا کںوہ دينا چاہ یںتيسری  جتويز می 

vocational educational institutesجو ے س 

graduatesں آئی  to ensure that job 



opportunities should be available for them.  

There should be a certain quota system 

developed within all projects that are 

initiated in Balochistan that a certain 

percentage must be given to the people from 

Balochistan for their employment. 

 resolution جو اگال ں خيال  میےآخری چيز  مير 

 ں تفصيل میہ  زيادں میں گا اس میے کرaddress ہزياد

 educational صوبائی حکومت کی ہ گا  کں جائوںیہن

grant coming directly from the Federal 

Government should be enhanced so that before we 

go into issues such as NFC Award which are much 

more complex, a direct initiative should be 

taken by the Federal Government to increase the 

education grant for the province of 

Balochistan. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honorable 

Irfan Haider. 

ر ملک  ہ ۔م سپيکرڈ میہ شکری :جناب  عرفان حيدر 

 چيز main اندر ے اس کہےوتی ہ developmentکی جو 

resourcesےوتہ ںیہ نmain چيز human capitalوتی  ہ

  ليکن آپ کو ے گںوہ resources پاس ے اگر آپ کہے

 ے کو استعمال  کيسresources ان ہ پتا کںیہ نہی

 اس ے اس لیے۔ کر سکتںیہ نdevelop تو آپ  ہےکرنا 

 youthم ہ ےلہ پہ کہے ہ یmain focusمارا ہ ںقرارد می

of Balochistan کو vocational training programme 

 بعد ے اس ک۔ ں کری skill develop ے ان کے ذريعےک

 ان ںیہ on going mega projects جو ںبلوچستان می



 jobs اندر ان کو ے ان ک  اورں کرسکیhelp ہ وںمی

 -ںمل سکی

ماری ہ ہ  کںوہتا ہنا چاہ کہ یںدوسری بات می 

 پر ںاہ جہے skill development council ںحکومت می

short term skill development programmes ے چلت 

 ںیہ اور سرحد تک حمدود ه صرف پنجاب، سندہ  ليکن وںیہ

ی ه بںان می حکومت اس کو بلوچستہ گا کںوہ چاںتو می

و ہی ه بںاہ وtraining programmes ہ تاکے کر آئےل

  .Thank you so muchں۔سکی

 ۔ جناب حمسن سعيد صاحب :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

  ۔م سپيکرڈ میہ  شکری:جناب حمسن سعيد  

Resolutionے ک moverجو ے نfacts and figuresے دی   

 ں می۔ گاںوہ کرنا  چاںیہ نrepeat ان کو ں  میںیہ

 National Education Census ہ گا کںوہنا چاہ کہصرف ی

 vocational training programme مطابق ے ک2007

 %62 کی males ہ  جبکہے %38 خواتين کی منائندگی ںمی

 خواتين کی منائندگی ں اس میہ کےیہ حکومت کو چا۔ ہے

 formal education ہکيونکے اقدامات کرے کےانڑهکو ب

 مشکالت کا سامنا ہان کو کافی زياد ں میےحاصل کرن

  خواتين ہوگا کہ ہا فائدڑبے اور اس سہےتا ڑکرنا پ

 اور جن کا تعلق ںیہتی ہ رں میںجو دور دراز عالقو

تر ہ کر  بهنر سيکہ مفيد ہ وہے ے سے  طبقہپسماند

 ے لیے ان کہ عالوے اس ک۔  گیںزندگی کی طرف آ سکی

 ےائم کی قvocational training centres ہزياد

 تر خواتين اور ہ زيادں میں  ان عالقوہ کيونکںجائی

 ےاس س۔ کيا جاتاںیہا کام کرنا پسند نٹه کا اکںمردو

 humanترين ہ بںمیہ ں  کم وقت میہوگا کہ ہ فائدہی

capitalںیڑه مواقع بے گا اور روزگار کے ميسر آئ 



م چيز ہ اے سب سں اس می۔وگیہروزگاری کم ے اور بےگ

 sea port گوادر ے کی ضروريات  جيسٹرکی ماہ کہے ہی

  ٹہ کوئںیہس ٹ پروجيکے جو دوسرےاور اس طر ح ک

 ے کی ضروريات کٹ  مارکیں، ان  میہر سپالئی وغيرٹوا

 تيار skilled manpower کر همطابق  اس کو مدنظر رک

 ں۔وہ ہ وسائل نےمارہ ہو  کہ ہ ايسا نہ تاکےکی جائ

 ہ۔شکری

 ہ۔ب اسد اصغر جنجوع جنا :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

   ۔م سپيکرڈ میہ شکری:ہجناب اسد اصغر جنجوع 

Vocational training programmeبات ے سے حوالےک

 ہ یںمیہ ں اس می۔ ہےی  ہکافی مشبت انداز مين جا ر

 vocational training ہ کےیہنی چاهچيز ديک

programmes ںیہ ے کرتٹارٹم  بلوچستان مين سہ اگر 

 کو  vocational training  programmesتو کيا ان 

  اور خاص ہےماری پاس مشينری موجود ہ ے لیے کےچالن

 بلوچستان ہ  اور وہے مشينری موجود  ہطور پر اگر و

 جا کر ہ وہ کےیہ کرنا چاbind کو ں تو ان لوگوہے ےس

 ہ مسئلہ یہ کيونکں کریserveں مينں عالقوے اپنےاپن

 ے نںوہ انہک ہے حل کرنا ے نں بلوچيوےلہپےسب س

 تو جب تک ہے بلوچستان کو ترقی دينی ے اپنےکيس

 ۔ گاے چلںیہ کام نہ یے گںیڑه بںیہ نےبلوچ خود  آگ

 vocational educational training ہ عالوےاس ک 

programmeے ميرے جيسں ان میں جائیے تيار کی 

و تو خواتين ہ خواتين کی منائندگی ہا کہ کےائی نهب

 ے ليکن خواتين کو ان کہےروری ت ضہکی منائندگی ب

 النی ں بلوچستان میawarenessں  میے لیے کےاندر الن

 صرف ہ اور یںیہ backward areas ہ گی کيونکڑےپ

 ں پاکستان میے پورہ بلکںیہ نہبلوچستان کا مسئل



 عام طور پر ں میں عالقوہ  پسماندہ کہےی ہايسا 

م  اور ان کی تعليہےا جاتا ه رکsubdueخواتين کو 

 ايک ںمیہ ه ساتے تو  اس کہےپر اعرتاض کيا جاتا 

 scholarship جو ہ کےیہی النی چاه بawarenessاور 

programmesاور ںيئہ چاےر دينه ان کو ادہ و  

scholarship programmes ہی نہ ں صرف بلوچستان می 

  ہ وہ کےیہکرنا چاbindی ه کو بں متام  صوبوہ بلکںوہ

 ٹہی بلوچستان کا کوه پر بںاہ جں میinstitutes ےاپن

و ہ ان کی امداد ہ تاکں دیscholarships ان کو ہے

 National Textile ہ گا کں مثال پيش کروں  میے۔سک

Universityے لیے بلوچستان کے پورں می just 50 

seats تو اگر ان ںیہ quotasہ اور وےايا جائڑه کو ب 

 ہ وہ  تو کيونکںیہپر self finance basisتقريبًا 

affordتو ان کو ے کر سکتںیہ ن scholarshipsے دی 

 اور ں تعليم کی طرف  آئیہ وہ  تاکںجائی

professional fieldsبلوچستان ہ تاکں کی طرف آئی 

 ۔م سپيکرڈ میہ شکریے۔و سکہ  ہ فائدهکا کچ

 ۔ جناب نياز مصطفٰیہ۔ شکری :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 فاضل  ےمير ۔م سپيکرڈ میہ شکری:جناب نياز مصطفٰی 

 ں بلوچستان میہ  کہے بات کی ے سے اس حوالےدوست ن

vocational training programmesں جائیے شروع کی 

 ليکن ں جائیے شروع کیہوگی کہی بات هی اچڑ بہتو ی

 ہ گی اور وںیڑ بنانی پgrounds ے لیے اس کںمیہ ےلہپ

، ںیہ ےتہ چاہ لوگ یے بلوچستان کہ گی کيا کںوہ ہی

 اور  ںیہ ےتہ چاے ادارے تو کس قسم کںیہ ےتہاگر  چا

 ہوگی کيونکہ ے کس طرح سimplementationر ان پر هپ

 ںاہ وہ کںیہ ںیہ نے حاالت ايسںاس وقت بلوچستان می

 پروگرام ہ یے قائم کرکے  ادارےکوئی اس قسم ک



  ہےا پروگرام ه اچہرحال  یہ، بں جائیےشروع کر دی

  ں جس میےکی جائی قائم ٹ کوئی کمیے لیےليکن اس ک

 ے پورے اور  اس کں جائیے بنائgrounds ے پورہی

 implement جا کر ے کس طرح سہ کں جائیےرولز بنائ

 کو اعتماد ںُ، بلوچيوں لوگوے اور کون سے گںکری

 ے پر عملدرآمد کيا جائں کر  ان پروگراموے لںمی

 Thank you very ے۔ گںیہ ناقابل عمل رہ یہگا ورن

much. 

 ۔رہ جناب اهللا دتا  طاہ۔  شکری :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 ے سب س۔م سپيکرڈ میہ شکری:رہ طاہجناب اهللا دت 

 اگر ں اس قرارداد میہ گا کںوہنا چاہ  کہ یں میےلہپ

ا ه لکہ پر یںاہ جہ کے کر دی جائadditionی سی ڑوهت

 Youth of Balochistan in order to ہ کہےوا ہ

provide them with skills required to avail job 

opportunities emergingںم کردیہ پر اگر ںاہ تو ی 

 job opportunities and start small business ہک

to meet the requirements of the societyہ کيونک  

 ے ک vocational training programme ايک ےم نہ

  ہےريننگ دی جاتی ٹ جو ںمیہ  تو ہےا ہ کں میےبار

 to meet the ہ  کہے ہ یbasically motiveا تو اس ک

needs of the society م ہsmall business start 

  ہ کہے آتا ہ یہ ايک مسئلں اس می۔ ںیہ ےتہکرنا چا

 شروع ے کاروبار کيسہ وہے ںیہ نہ پاس پيسے کںلوگو

 ہ زيادے اتنے لیے اس کہ کہے ہ یےلیے تو اس کںکری

 amountں می capital requiredم ہ ےوتا  جس سہ ںیہ ن

vocational trainingں میں اس میہ جيسا کںیہ ے ديت 

 vocational ہ گا کںوہ پروگرامز کا ذکر کرنا چاهکچ

trainingں می poultary farm management, poultary 



disease management, fishries  farm management, 

cattle herd management,  sewing and stitching 

programmesاور تقريبًا تيس ںیہ پروگرام ے سارہ ی  

 تو اس ںیہ ےپروگرام شروع کیے نNAVTECH قريب ےک

ت ہ بہ تو یے ترميم کر دی جائہ اگر یں اس میے لیےک

  ۔وگاہا هاچ

 ے جيسہ کہے بات relevant ےدوسری اسی س 

resolution moversا جرمنی کی ہ کہ یے نeconomy 

vocational trainingے سے دالن strong وئی  تو  ہ

 ےوگا، ان کہmarketable knowledge پاس ايک ےان ک

 ںوہ skills  پاس ےوگا، ان کہ experienceپاس ايک 

 اس they can increase capital generation تو ےگ

وگی اور اس ہ economy strong بلوچستان کی ےمارہ ےس

 ےجيس ہ کںوہتا ہ دينا چاmeasure ايک ں میے لیےک

 national vocational and ں میNAVTECH ںمی

technical education commission ماری ہ تو ہے

 ےونہ  announce کو 30th Marchتعليمی پاليسی جو  

 education ايک ےلہ پےم نہ ہ کے تو  جيسہےلگی 

policy prepare م ہ ه ساتے اور اس کہے کی

vocational trainingشا اهللا م انہی ه کی جتويز ب

 ہی یہ ں پاليسی میہوگا کہ ہ یے تو اس سے گںيجیهب

 ے گںوہ start پروگرام ہ یں بلوچستان میہوگی کہبات 

 .best wishes for Balochistan regarding thisاور 

 Thank you.  

 ۔ جناب معين اخرتہ۔ شکری :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

ت ہ ب۔م سپيکرڈ میہ شکری :جناب حممد معين اخرت 

 انداز هےت اچہی بهماری حبث بہ اور  ہےی قرارداد هاچ

 جتاويز دينا ه صرف کچں می۔ ہےی  ہ رڑه بےمين آگ



 ان ںیہ اضالع 29 ے جو اس کں بلوچستان میہ گا کںوہچا

 ے بنائtraining institutes ضلع کی سطح پر ںمی

 ايک ں بلوچستان میہ کہے ہ دوسری بات یں۔جائی

engineering universityہ وں جس میےم کی جائ قائ 

 جن کی گوادر اور جو ں جائیے قائم کیےمتام شعب

 ںیہ  کی ضرورت ںیہس ٹ ميگا پروجيکےدوسر

specificallyفاضل دوست ے اوپر  جس طرح ميرے ان ک 

 کا ں جس شعبوےی ، سادان ناصر صاحب نه بات کی تےن

 ے لیے تعليم کں میںا تو ان شعبوهنام ليا ت

 پر ںاہ وے۔ی قائم کی جائٹنيورس ايک يوںبلوچستان می

 پر ںاہ اور جو لوگ وےری کو فروغ ديا جائٹسڈان

  ہ کے کيا جائbound ان کو ںری کو فروغ دیٹسڈان

 ں کو دیں مقامی لوگوے کںاہ وemployment %60 ںاہو

 ای کی ے پر يو اںاہ یں میہ کہے ہی بات یه چوتے۔گ

 ہسرمای پر جا کر جو لوگ ںاہ وہ گا کںوہمثال دينا چا

 %51 اور ہےوتا ہ share 49%  ان کا ںیہ ےکاری کرت

shareں مقامی لوگوے عرب امارات کے دوبئی يا دوسر 

ی حکمت عملی  ہی یه بں بلوچستان می۔ ہےوتا ہ shareکا 

 ان ں کار آئیہ جو بيرونی سرمایںاہ وہ کےبنائی جائ

 ہو يا امريکہ   چين ہ وہے چاں دیshare %49کو آپ 

 share %51 اور ں ان کو دی%49 ہےی ملک هبو، کوئی ہ

 ہ۔ت شکریہ  بے۔ کو ديا جائںبلوچيو

 Point of  :ہجناب اسد اصغير جنجوع 

information, Madam Speaker.صرف ں می inform کرنا 

 ايک ں اس وقت خضدار میں بلوچستان میہ گا کںوہچا

engineering universityليکن اس ہےی ہ کام کر ر  

 ہ۔ شکریہے۔ کی ضرورت ںيوٹزيد يونيورس مہ عالوےک

 ۔يرہباز ظہ جناب  شہ۔ شکری :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 



 Mr. Shahbaz Zaheer:  Thank you Madam 

Speaker.  I was actually very taken aback when 

I went to the stretch of Balochistan as 

compared to the rest of Pakistan. But more of 

that I was ashamed, it fell to me for a moment 

that either Balochistan is not part of 

Pakistan. The stretch that has already been 

presented. Balochistan presenting 4 per cent of 

the land with  5 per cent of the population and 

the population density being very less. But at 

the same time, let us assume for a second, we 

all youth parliament members sitting right here 

that instead of this beautiful ceiling we are 

sitting without shelter, instead of all the 

spot light we are sitting without electricity.  

It is actually very shameful.  I would just 

come back to the resolution. There should not 

be any two points towards this. It is a very 

good resolution.  The vocational training 

programme is a very short term solution to it 

and you  can have immediate economic growth 

towards the province individually and towards 

the country at large.  Vocational training 

programme can at the same time give semi 

skilled and skilled man power. Moreover to that 

the major portion of the man power can be 

trained through craftsman training scheme and 

apprenticeship training programmes. At the same 

time, I would like to stress upon that the 

vocational programme should specialize more on 



the coming mega projects, the requirement of 

their job description and job specification 

with the present vocational training programme 

rather than a general vocational training 

programme.  It should be more specialized 

towards  the exact mega projects those are 

coming up.   

 Moreover to that  of course, the Balochs 

should have the pre-emption rights than the 

rest of the country i.e. Punjabis, Sindhis, 

they should be given a pre-emption right over 

all these job that are available. But what more 

important to that is that it should be done in 

a fast start basis because a mega project has 

already arrived and the vocational training 

programme has not been set up, it is not going 

to be of any use towards the Balochis. So, what 

is more important is that this vocational 

training programme should be set up on a fast 

start basis. I think, this start for has come 

up with a top class resolution and we should go 

about it. Thank you very much Madam Speaker.  

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honorable 

Gul Bano.  

 Vocational ۔م سپيکرڈ میہ  شکری: گل بانوہحمرتم 

Training Programmes بات ہی کئی مرتبه بےلہم پہ پر 

 اس ہ کںیہ ے لگا سکتہاندازم ہ ے اس سں۔یہ ےکر چک

 اور اميد ںیہ ے کرت accept  ہت زياد ہقرارداد کو ب

 ں میے گی جيسے دہی اس طرف ذرا توجه حکومت بہ  کہے

 ہ گی کںوہ سنگاپور  کی ايک مثال دينا چاںاہآپ کو ی



 vocational and technical institutes ںسنگاپور می

يا  اور   کيا گupgrade کو man power ے ذريعے ک

 شامل ںرست میہ فے ممالک کہآج سنگاپور ترقی يافت

  اميد کی ے تک  صوبائی  حکومت سںاہ ج۔ ہےوتا ہ

 ے تو ان  سے کوئی کام کرں میے اس سلسلہ وہ کےجائ

 ہی جا سکتی  کيونکه رکںیہتو اميد کی توقع ن

recently Balochistan’s deficit is around 1500 

billion.ہ کہے ايک جتويز دی جا سکتی  پرںاہ ليکن ی 

 ںیہ total 65 members ںاس وقت  صوبائی امسبلی می

 ںیہ ے  گئہ جو ايک رہ تو وںیہ ministers 64 ںان می

 کا vocational and training institutes ںیہاگر ان

 گی ے  جئہر کوئی ره تو شايد پےوزير بنا ديا جائ

 vocational institutes and شايد ايک يا دو ہک

technical training centers ں بن سکی 

 ه سندںاہ  جہ کہےی ه بہ ايک جتويز یه ساتےاس ک 

 youth training development programmes اندر ےک

 تو ںیہ ہے چل رthrough ے کUS Aid ہ جو کںیہ ہےو رہ

ی شروع ه اندر  بے پروگرامز بلوچستان کےاس طرح ک

  ہے پيکيج   ديا گيا   ايکں میه سند۔ ںيئہ چاےونہ

 ے کو دیRupees per month students 4000 ںجس می

 just to motivate them to join these ںیہ ےجات

type of vocational and technical institutes تو 

 ہے کيا جا سکتا motivateی ه بںاس طرح بلوچستان می

   ۔ کوں نوجوانوے کںاہو

Unemploymentہہی بيماری کڑ بتہ کو آپ ايک  ب 

 ےته جب آپ ديکfactor ے کterrorism اور ںیہ ےسکت

 ہے۔ آتی unemployment پر top ے سب سں تو ان میںیہ

 ںشت گردی خاص طور پر بلوچستان میہ دںپاکستان می



 anti Pakistan يا ہے یہ رڑه بہ یے سےجس طريق

activitiesے بلوچستان کں جن میںیہی ہتی جا رڑه ب 

م الزام ہی ه ان پر بں تو اس میںیہ involveنوجوان 

ر ہوگی اگر ہروزگاری ے جب بہ  کيونکے لگا سکتںیہن

 instability اس طرح کی ےزار روپہ آپ کو دس ےينہم

 ے لیے ان کں خيال میے تو ميرں ملیے لیے کےکرن

 Youth تو بلوچستان کی ہے۔ ںیہ نamount کوئی کم ہی

ت ضروری  ہ بے لیے کے گامزن کرنںکو ايک صحيح مست می

 vocational and technical training ہ کہے

programmeہ۔ شکریے۔ دی جائہ کی طرح توج 

 ۔ جناب رفيق وسان :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی

 ںاہ ی۔م سپيکرڈ میہ شکری :جناب حممد رفيق وسان 

و ہ کی بات mainstreaming کی youthپر بلوچستان کی 

 through the vocational and technicalہےی ہر

training programme. Last sessionی ه بں می

vocational trainingايک قرارداد آئی ے سے حوالےک 

 ے سےحوالے کYouth ں خيال میےی تو ميرهت

vocational and technical training programmeت ہ ب

 ںوہتا ہنا چاہ کہ یںاہ یں میے سے اس حوالہے۔ضروری 

 vocational technical training programmes ہک

lauchاور ں جائیے کی implementاور ں جائیے کی 

 ے حوالےکemployment generate ے لیے کںنوجوانو

نا ہ کہ یں میے سے حوالے کيس کے مگر بلوچستان کےس

 vocational and شک ےبےلہ پے  سب سہ گا کںوہچا

technical programmesکی ںاہ مگر وں جائیے شروع کی 

 ے سب سہے literacy departmentتعليم کا جو جو عام 

 اگر  عام تعليم ہ تاکےتر بنايا جائہ اس کو بےلہپ

وگی تو ہ ںیہ نimprovementی اور اس کی ٹکی کوال



 vocational training second step ں خيال میےمير

کر ے لے سprimary education ہ کيونکہےپر آتی 

secondary education or higher education اکگر آپ

 in comparison of other  ںیهبلوچستان کی ديک

provinces, even Sindhی  آپ ه بے سے حوالے ک

 special rural areas جو ے تو بلوچستان کںیهديک

  اگر آپ ضلع  جيکب آباد ںیہ remote areas  جو ںیہ

 ںاہ وں جائیے کی طرف چلٹہ  اور کوئں شروع کریےس

 ںیہر ہ جو شےسبی تک  بلوچستان ک ے مراد مجالی سہيرڈ

 basic human پر ںاہ وںیہ deprivedت ہ بہو

development indicatorsںیہ ںی بری حالت میہت ہ ب 

poverty lineلوگ  زندگی بسر کر ںاہ وےت نيچہ بے س 

 کی Education, Health, safe drinking  ں۔یہ ہےر

خاص   اور ںیہ پر لوگ بالکل حمروم ںاہ وےوليات سہس

 ے سے حوالے کvocational training پر ںاہطور پر ی

general education کی quality education کا جو 

 بلوچستان حکومت کو يا ےلہ پے تو سب سہےتعلق بنتا 

 کرنا emphasize اس پر ہ زيادےوفاقی حکومت کو سب س

وگی اور  ہ کرنی general education improveوگا اور ہ

 ہ کہے ہ یsecond step ں خيال میے بعد ميرےاس ک

vocational training institutesول ه آپ مزيد ک

 ہ۔ شکریں۔یہ ےسکت

  جناب حممد اعصام ہ۔ شکری :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی

 ۔رمحانی

Mr. Muhammad Essam Rehmani: Thank you 

Madam Speaker. We talked about different 

solutions for this resolution.  We talked about 

scholarships, job quotas, some people talked 

about 60 per cent job quotas which is the case 



in Balochistan for different companies such as 

PPLand SAGC, there are quite a few people that 

are from Balochistan. We talked about mega 

projects as a solution, we talked about forming 

a committee.  We talked about additions in the 

resolution  

 ےی آنه بentrepreneurship skill ے سڑےوه تہک

 ں۔يئہچا

Then we talked about the Youth training aid, 

the Benazir youth training development 

programme  and also to make different 

universities in Balochistan. All good sir. 

Excellent sir.  But however, I would like to 

give some statistics over here.  In 2007 and 

2008 the budget released 181.938 million rupees 

from the zakat fund for Balochistan and do we 

all know what the actual utilization of this 

budget was, it was 24.617 million which is only 

15 per cent of the budget that was released. 

And according to the rules that the remaining 

amount is to be lapsed to the Federal 

Government. So, the Federal Government played 

its role.  The problem is that the provincial 

government is not acting and provincial 

government needs to be fixed so that the 

solution to the youth can be addressed.  So, I 

think, the broader vision of the many solutions 

that has been giver over here comes to a 

conclusion that only and only if the provincial 

government wants it to happen, can make it 



happen.  We have plenty of funds available for 

Balolchistan. As I mentioned the accurate 

figures are here with me, if somebody want, I 

can also give it to them.  Thank you. 

 Point of order Madam  :جناب امحد نور

Speaker.ے  جس سہے کی  بات کی   زکٰوة ے نںوہ ان 

 پاکستان ے  بلوچستان والہوا کيونکہت افسوس ہ بهےمج

  ں میfederal revenue ے پاکستان کںیہ  ہکا ايک حص

 اس کو ہ کہے ںیہ کوئی غريب نہ وہے ہاس کا ايک حص

 ہ کںر اس کو   بتا  دیه اور پں دیےزکٰوة کی رقم  د

 ہ یں۔یہز  ڈ فنہ یے زکٰوة کے لیے پاس آپ کےمير

 ں۔يئہ چاےالفاظ اس کو واپس لين

 Madam Deputy Speaker: Ahmed Noor Sahib, 

Zakat is a concept in Pakistan where all the 

Muslims actually collect the money to help 

lower class citizens and for their development 

even in the era of Hazrat Muhammad peace be 

upon him, it was collected and it was a 

necessary thing for all the Muslims to collect 

and then distribute it to the people who 

actually needed it. 

 ے اپنہ وں ليکہے پتا هے مجہ ی :جناب امحد نور 

 ہے رے لے پيسے سںاہ اور وہے رے دںیہ ان کو نےپيس

 ے کاری کرتہ جب آپ سرمایے سےر اس پيسه اور پںیہ

 ں دیہ  زکٰوة  نہ و۔ ںیہ ہے رے زکٰوة اس کو دہ  وںیہ

 ديا ے حق دہ وہے بلوچستان کا جتنا حق بنتا ہبلک

 ہے رےم زکٰوة دہ  ہ کں کریہ احسان اس پر نہ یے۔جائ

 ں۔یہ



  معزز ںمی! م سپيکرڈ می:م ربانیيصاحممد اجناب  

يک  يابطور ه زکٰوة کو بطور بہ کںرکن کو بتاتا چلو

 کا ےر صوبہ ہے۔ حق ہ ی۔ ں مانیہوئی چيز نہائی هترس ک

 کا  زکٰوة کا ےر صوبہ ے سں میڈ  قومی فنہے۔وتا ہحق 

يک ه اس بے۔یہ کو  ملنا چاےر صوبہ ہ اور یہےوتا ہحق 

 ں کر لیه اپناحق  مسجہے۔ حق ہ یے۔ گں کریںیہ کر  نهمسج

 ۔ گاے ملڈر کسی کو  زکٰوة  فنہ تو ےگ

 ۔رہ جناب خليل طا :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 ۔م سپيکر ڈ میہشکری  :رہجناب حممد خليل طا 

Vocational training programmeی ڑ بے سے حوالے ک

ی ه بے اور آج ويسہےی قرارداد پيش کی گئی هاچ

Balochistan day سب حضرات ے آج صبح س  ہ کيونکےہ 

 ںی  باتیهی اچهی اچڑ متعلق بے بلوچستان  سےن

  بتاتا ں تو میے مسائل اجاگر کیے ان کں۔بتائی

  اس کی سب ںیہ جو متام مسائل ے بلوچستان کہ  کںچلو

 تو ہ  نں بلوچستان میہے۔ تعليم کی کمی ہ وجmain ےس

vocational training institutes-جو ںاہ  اور وںیہ 

formal education system کاجل اور ںاہ  وہے 

 جو ے کںاہ وہ کہے ہ یہ مگر  مسئلںیہ ںياٹيونيورس

 کو ں غريبوے کںاہ وہ  وںیہ  اور سردار ےيرڈنواب، و

 ٹے بیے خود تو ان کے۔ ديتںیہ نےسکول  اور کاجل جان

 ں میںيوٹی يونيورسڑی بڑ کی بہ اور امريکہبرطانی

 ڑهے پے کڈکرب بگتی خود تو آکسفور نواب اںیہ ےتڑهپ

 وزير اعلٰی  بلوچستان نواب اسلم ے آپ کهے۔ تےوئہ

 کيمربج ںیہ foreign qualifiedی هرئيسانی ب

 ں امير لوگوے کںاہ وں۔یہ ےوئہ ڑهے پےی کٹيونيورس

 غريب ہ اور اگر یہے داری ہماری اجارہ ہ کہےکو  پتا 

 ۔ ے گں حقوق کی بات کریے تو اپنے گئه لکڑهلوگ پ



  ٹ ووںمیہ ہ، یے گںو جائیہ هڑے کے لیے حق کےاپن

م وزير ہ تو ے گں دیںیہ نٹ ووںمیہ ہ جب یے گں دیںیہن

 ۔ ے بن سکتںیہر نٹرل منسڈ، فیے  بن سکتںیہاعلٰی ن

ا گلی ڑوهی الرنس کاجل گه مجالی صاحب بہمير ظفر الل

 کا ںاہ وہ کںیہ ےتہ چاے کيسہ یں۔یہ ےوئہ ڑهے پےک

 تو ہ ی۔وہ داری ختم ہماری اجارہ اور  ڑهےغريب پ

ماری ہ ہےمارا  جو اقتدار کا نظام ہ ہ کںیےہتہچا

ا ه کو غريب  رکں اور ان لوگوے تک جائںاگلی نسلو

 ںیہی ہ غريب لوگ ہ یے۔ ديا جائہ  ان کو شعور نےجائ

شت گرد ہ اور ان کو دںیہ ےتڑ لے لیے حقوق کےجو اپن

 ان ہے۔س حمرومی  احساں ان می۔ ہےقرار ديا جاتا 

 هے لکڑهے پہ یہ کيونکہے روزگار کی کمی ں میںلوگو

 ہ کہے ںیہی نہ حقوق کا پتا ے اپنںیہ انں۔یہ ںیہن

 ہے۔  تعليم حاصل کرنی ےم نہ ہ، کںیہ کيا حقوق ےمارہ

ماری سوئی گيس مری تک آ گئی ہ  ہ کںیہ ے بات کرتہی

تا ہ آپ کو آزاد کشمير کی ايک مثال دينا چاں میہے۔

 ،  آزاد کشمير ہے ے ميرا تعلق آزاد کشمير سںوہ

يم کی جبلی  ڈ بنا  اور منگال ں می1965يم ڈ منگال ںمی

 ےمارہ صرف ہ اور اس وقت نہے جاتی ں پنجاب میےپور

 در ںمیہ ہ  بلکے گئڑےاه قربستان اکےآباو اجداد  ک

 آزاد کشمير ہ  کہے کا شکر ہبدر کيا گيا  مگر الل

  آزاد ہے ںیہ ، سرداری نظام نہے ںیہ نظام نہيرڈ وںمی

 ۔ ںیہ هے لکڑهے پہ  ، وںیہ لوگ باشعور ےکشمير ک

 پاکستان ہ  وہے literacy rate 67%آزاد کشمير کا 

 لوگ بيرون ے آزاد کشمير کہے۔ ہ  زيادے سب سںمی

 ے لیے کhigher education ہ  وںیہ settle ںممالک می

؛ ان کو ہےا  حق کا پتے ان کو اپنں۔یہ ہےر جا رہبا

 ے سب سں آزاد کشمير میں۔یہ ہے مواقع مل رےروزگار ک



  ہے۔ شروع ہ وہے  ٹرک پروجيکٹرواليکڈائیہ جو ہزياد

 تو ہے RAW involve ں بلوچستان میہ کہےبات کی جاتی 

 ےارت کهر بڈر بارٹ سو کلو میہ چودںآزاد کشمير می

 ں ان میںیہ ے جو چار صوبے پاکستان کہے۔ لگتا هسات

  مگر آزاد کشمير ايک  ہےوتا ہ ہ مسئلںیہ کہ نںیہک

 واريت ہ تو فرقہ نں آزاد کشمير میہے۔پرامن  رياست 

، کسی قسم کا کوئی ہے ہ امن و امان کا مسئلہ ، نہے

 ے کيا جائcomparison اور اگر ان کا ہے ںیہ  نہمسئل

 ںاہ ، وہے ازم ہيرڈ پر وںاہ وہ کيونکے سںباقی صوبو

  ہ کےتہ چاںیہ  لوگ نہ، وہےنظام  ہپر جاگيرداران

 ہے کا شکر ہ اللں اور آزاد کشمير میںیڑهغريب لوگ پ

 ڑه پر لوگ پںاہ وہے۔ ںیہ نہ پر اس قسم کا مسئلںاہ وہک

 ںاہ وہ  حاالنکںیہ ہے رڑ لے حقوق کے  اور اپنںیہ ہےر

 اور ان کو ہےو سکتی ہ RAW easily involveپر 

 مگر اس ہے سکتی  کرagainst motivateےپاکستان ک

 ہی نعرہ کا ايک ں ان لوگو۔ کر سکیںیہ باوجود  نےک

 ے پاکستان کہ گا پاکستان اور وے کشمير بنہ کہے

ر الئن پر ڈ بارں۔یہ ہے رڑ لے سال سٹه ساےله  پچےلی

 ںیہ ے جاتے معصوم کشميری مارہ تو وہےوتی ہشيلنگ 

 اور ںیہ خملص ے لیے پاکستان کہ باوجود  وےمگر اس ک

 اور بلوچستان ںیہےہرے دں قربانياے لیےکستان کپا

 ہے قرارداد پيش کی ہ یے جن حضرات نہے۔ ہ مسئلہ یںمی

 کی منائندگی ںاہ جو وه پر بلوچستان کی يوتںاہاور ی

 ے کںاہ وہ کںوہ درخواست کرتا ہ یے ان سہےی ہکر ر

 ں جائیں میں اور کاجلوں  سکولوہ کں کو شعور دیںلوگو

 حقوق ے تو ان کو اپنے گںیڑه لوگ پہ جب وں۔یڑهاور پ

 negativeی اس طرح کی هی به کبہ گا تو وےکا پتا چل

activitiesں می involveے۔ گںوہ ںیہ ن 



 Madam Deputy Speaker: Thank you. Khalil 

sahib, you deviated a lot from the topic. You 

have to be relevant to the topic. 

 بلوچستان کا ۔م سپيکرڈمی :رہخليل طاحممد جناب  

 اس صورت حال ہے۔ی کم ہت ہ بہ وہے literacy rateجو 

 گی اس ںوہ negative activities پر ايسی ںاہ وںمی

و سکتا  اور بلوچستان کا ہ ںیہوقت تک امن قائم ن

 Youthو سکتا  تو ميری ان متام  ہ ںیہ حل نہمسئل

Parliamentariansچستان  خاص طور  جن کا تعلق بلو

 کو ں  لوگوہ  وہ کہے درخواست ے   ان سہے ےس

motivateںيجیه بں میں اور کاجلوں  ان کو سکولوں کری 

  ںیہmedical colleges and universities پر جو ںاہو

 اور ہےی ٹ ايک يونيورسں آزاد کشمير می۔ ںیہ کافی ہو

 ں خيا ل میے اور ميرہے ںیہيکل کاجل نڈآج تک  ايک می

  .Thank you ں۔یہر ٹاکڈ ہ زيادے سب سںر میآزاد کشمي

 ۔ رحيم صاحب :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 بلوچستان کا ۔م سپيکرڈ می:يرتانهجناب رحيم خبش ک 

 Balochistan day ہےا ہوتا رہ اسی طرح ہميشہاستحصال 

 اسی طرح ہميشہ لوگ ۔ ہےی ہو رہ اور کشمير پر بات ہے

 ں۔یہ ےبنا توقوف ے نام  پر بے بلوچستان کںیہ ےکرت

 ہہخليل صاحب ک! م  سپيکرڈ می:جناب نياز حممد 

،  ہے رے دںیہ نےنڑه سردار اور نواب پہ کهے تہےر

ا ه مسجںیہا نه ان کو اچہے ان کا رول ںوہ مانتا ںمی

 ، ںیه ديکbelt آپ بلوچستان کی پشتون ۔جاتا 

 ںاہ وںیہ ے  يا نو ضلعٹه کوئی آہ وںخيال میےمير

 بلوچستان کی ۔ ہے ںیہابی نظام نکوئی سرداری يا نو

 ںیہ ے کوئی تين يا چار ضلعںاہ وںیه ديکbeltمکران 



 حاالت ے کںاہ و۔ آياںیہ آج تک کوئی سردار نںاہاور و

  ۔اہرے دںیہ نےنڑه کون پںاہ وںیهی ديکهب

 ۔ مس گل بانو:ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 clear چيز ہآپ ی! م سپيکرڈ می : گل بانوہحمرتم 

 resolutions, motions or callingی هو ب جہ کںکر دی

attention notices سب ہ یںیہ ےوتہ party meeting 

 important issuesت ہ بہ اور یںیہ ےوتہ decide ںمی

  ہ کےیہ کرنا چاںیہ نcross تو اس کو ںیہ ےوتہ

 آپ  آزاد کشمير کی ے کرتےبلوچستان کی بات کرت

وئی قرارداد  اگر آزاد کشمير  پر کں۔ لگیےبات کرن

 ۔ ں کر آئیے لے تو اس کو الگ سںیہ ےتہالنا چا

 ں سرداروے نںوہ ان۔م سپيکرڈمی :جناب نياز حممد 

 کسی کو تعليم حاصل ے کسی سردار نہے۔کی بات کی 

 تعليم ںمیہ ے اگر کسی سردار ن۔ روکاںیہ نے سےکرن

  ٹ پارليمنهوتا تو آج  يوتہ روکا ے سےحاصل کرن

 ے۔وتہ ٹهے بیہم نہ ںمی

 ۔ ضمير ملک صاحب :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 پر ںاہايک تو ی! م ڈمی :جناب ضمير امحد ملک 

Balochistan day ںاہربانی  یہ مہوا تو براہ کا ذکر 

 issue جب بلوچستان ۔ ے کيا جائavoidپر اس کو ذرا 

 بلوچستان ےا جائہی رہ تو اسی پر ہےی ہو رہپر بات 

dayبات کی ےائی نه بہک دوسرا جيسا ے۔ کيا جائہ ن 

 حصول ے تعليم کں نظام  بلوچستان میہ جاگيردارانہک

 جنرل عبدالقادر بلوچ ٹيننٹ تو ليفہے ٹ رکاوںمی

  ے بلوچستان کہ وہےی ٹاور عبداحلئی بلوچ  جن کی پار

 اور ايک ںیہ ےته تعلق رکے سے طبقہی پسماندہت ہب

  جنرل بن کر گورنر بنا اور دوسرا ايک ٹيننٹليف

 ۔ ہے ںیہ  تو ايسی بات نہےا ہی چال رٹسی پارسيا



 تو ہے ٹ جب دو فيصد  بجے کرتںیہ نهجاگيردار کچ

 اس ہے ہا بلوچستان  کا صوبڑ اتنا بہےرسی بات ہظا

 ے۔ گں جاگيردار کيا کریںمی

 ۔ تيمور صاحب :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 ںمی! م سپيکرڈ  می:دریہجناب تيمور سکندر چو 

 الرنس کاجل اور ں تقارير میہا ک گںوہنا چاہ پر کںاہی

 مت رکيدا ں کو اس حبث میں اداروے جيس  ڈآکسفور

 ۔ ےجائ

These are purely education based institutions. 

 ہ یے نںوہان!  تيمور صاحب:ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 he just want toںیه آپ تشريف رک۔یه کی تںیہبات ن

say that they are qualified from such 

institutes.کی ں  ان اداروے نںوہ ان credibility 

 ۔ی ه کی تںیہپر کوئی بات ن

 ہم  سپيکر بات یڈ می :دریہجناب تيمور سکندر چو 

 کيا highlight آزاد کشمير کی بات کو کافی ہ کہے

 it is an exampleہ کںوہتا ہنا چاہ کہ صرف یں می۔گيا

 Chief Secretary of Pakistanی ه آزاد کشمير بہک

جو I.G. Policeی  ه آزاد کشمير بہے۔وتا ہ govern ےس

آزاد ہے۔وتا ہرول ٹ کنے ان سںیہ ےوتہ ےپاکستان ک

 it is توںیہ  ے آتے سںاہی یه بresources ےکشمير ک

just an example. گا ے کشمير بنہ کںیہ ےتہم کہ 

 ۔پاکستان

  جناب عبد ہ۔ آپ کا شکری :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 ۔ی لغارہالل

  ۔ جناب سپيکرہشکری : لغاری خانہجناب عبدالل 

،  ں پر کافی جذباتی تقارير کیںاہ  یےکئی ممربان ن

 ے  اورکئی بلوچستان کے آئےی لهکئی پنجاب کو ب



 اس کو ہے خير ں چلیے۔ آئےی له بں کشمير میےقص

 ے کVocational training institutesں۔یہ ے ديتڑوهچ

  واقعی ايک ہ یہے۔گئی  جو قرارداد الئی ے سےحوال

 اس  پر عمل کيا ہ کہے اور  ضروری ہےی قرارداد هاچ

ا ہ کہ تو یں ماضی میہےوری حکومت ہ اب جمہ کيونکےجائ

 ہی  اور وه پرويز مشرف کی حکومت تہےا ہجاتا ر

ا اسی هر تٹیٹکڈ بطور حکمران ايک ں ملک میےمارہ

 ںاہ دی  گئی اور  وںیہ  نہ بلوچستان پر خاص توجےلی

 ڑی له جنگ بے سے حوالے کmilitary operationپر 

 کيا گيا تو اس طرح ںیہ تو اس طرح  پر غور نںیہ ہےر

 ں چيزیه کچںمیہ ہے۔ی پوزيشن  ه  ايک کافی اچےس

 کر lack پر ںاہ بلوچستان کہ کہے کی ضرورت ےنهديک

 ے سے حوالے کvocational training  پر ںاہ جہےا ہر

 vocational trainingنی   يعہےت اشد ضرورت ہب

institutes کا قيام technical educationے ک 

 ں۔ الئی جائیں  عمل میںاہ وں  کيا کيا چيزیے سےحوال

 ہ گا کںوہنا چاہ کہ یےلہ پے سب سں میے سےاس حوال

skillsے سے حوالے ک basic law, technical 

education ہے۔ کا Treasury Benchesکسی ے کی طرف س 

 ہے تعليم جو ہ  کہے ےی بات کهی اچڑ بےاحب نوزير ص

 کسی ے اور اگر آپ نہےوتی ہ base کی ے ايک معاشرہو

 ، ںیہ نshort term پر permanent basis کو ےمعاشر

ی  ه کسی بہے دينی progress پر long term basisاگر 

 بنيادی جو ہ کہے ضروری ے لیے تو اس کے سےحوال

primary education system اس کو ےہ strongں کری  

م کی ہ فراbasic strengthپرfoundation levelاور 

 کی ں پاس وزيروےمارہ اب ہ چونکے اس حوالے۔جائ

 quality of  اور ہےی موجود هکافی تعداد ب



educationپر بات ںاہ  یے نںوہی انه بے سے حوالے ک 

 تو ہےی ايک وزير موجود ه  ان کا بہی کهکی ت

basically ںمیہ startبلوچستان  ہ کہے لينا ے سںاہ ی 

 اس پر غور و فکر کيا ہے basic education جو ںمی

 پر غورو فکر کيا quality of education، ےجائ

 ے نeducation system لوگے کںاہ وہ کيونکےجائ

 ے کر سکتںیہ نafford نظام کو ے اس پورے سےحوال

ت  جو اخراجاے سے کو اور اس حوالںاور اس کی فيسو

 ہ کےیہنا چاهی حکومت کو ديکه بے سے ، اس حوالںیہ

 کی بات تو vocational training institutesم ہاگر 

 ہے ضرور  long term planning تو ايک ہ وںیہ ہےکر ر

 technical ہ و۔ ے کس طرح بنائی جائbaseاس کی 

educationگی  اور ے بنے س technical education کی

baseے نصاب کے ادارےمارہ جب ہک گی ے کس طرح بن 

 concrete ايک ے سے حوالے ، تعليم کے سےحوال

stepے سے آيا کس طريقہ کے گںائیٹه ا formulate 

 ہ، جو وں جو اخراجات  ان کی نظر میہ  کہےکرنا  

affordے۔ کس طرح چال جائے سے، اس حوالںیہ ے کر سکت 

ی ه کی بات بtraining institutes ے سےاس حوال 

 ں اس کو میہےی جتويز هت اچہ بہوئی جو کہليول پر ضلع 

کی اشد training institutes ہ گا کں کر چلوے لےآگ

 ے کو ان کں لوگوںیہ skills ٹے موٹےوه جو چہے۔ضرورت 

 صرف ہ اور نہے کی ضرورت ے دينawareness ے سےحوال

awarenessے سے حوالے ان کہ بلکہے کی ضرورت ے دين 

 چل کر ے آگہ وہ تاکہےی ضرورت  کے کرنequipان کو 

 بلوچستان contribution اپنا ہ وے سےکسی طريق

 as compared to other ںليول پر ضرور دی

provinces.ہے۔ت ضروری ہ بہ و 



 پنجاب ہ وہے چاں میں   خمتلف اداروہ عالوےاس ک 

 ان کا جو ے سے اس حوالںیہ ں میه  يا سندںیہ ںمی

 ہ ی۔ ےیہی کرنا چاه بincreaseاس کو مزيد ہے ٹہکو

 ہ  وہےم کيا گيا  ہی فراه ابٹہ جو کوہ کہے ںیہضروری ن

 cater ليول پر ےر چيز بلوچستان کہی ان کی ہبالکل 

 کی ے کرنsituation develop اب ايسی ہو بلکہا ہکر ر

 صرف ہی نه بscholarship level آپ کا ہ کہےضرورت 

 اس کيس ے سےی  اس حوالهر  بہ باہ  بلکںپاکستان می

 base ںمیےہ سے اور اس حوالےیہ کرنا چاadvocateکو 

strongتو اس ہے بنايا ٹہ کوےم نہ اگر ہ کےیہکرنی چا 

 تعليم ے لیے اس کہے کا پروگرام جو extensionکی 

 ے۔ائٹه اconcrete steps ہکا حمکم

ی ه بے سے حوالےکindustriesی  ٹوهچ! جناب واال 

و ہا قدم  هی ايک اچه بہ وہے پر بات کی گئی ںاہی

 بات کی ے سے حوالے کsmall industries ہکہےسکتا 

 ںیہی آ سکتی ه بcraft industries ں جن میہ کےجائ

  اور ہےور ہا مشڑ بے سے بلوچستان اس حوالہکيونک

  اور اس ہے strongا ڑی به کلچر بے سےاس حوال

 سوچ ےی آگه بے سے حوالے کexportم ہ ے سےحوال

 پر اس ںاہ کو و basis ے سےو اس حوال تں۔یہ ےسکت

 ہ بلکeducation صرف ہ نہ کے کيا جائstrongی هطرح ب

ی ه  اس کو بہےی صنعتکاری ٹی موٹوه جو چه ساتےاس ک

 حکومت اس ںرپور  انداز میه  اور بےفروغ ديا جائ

 funds ان کو ے سے اور اس حوالے کرadvocateپر 

provideپرںاہ  جب وہ تاکں جائیے کی  institutes 

developتو ںیہ ہے جا رے  کی ensureہ کے کيا جائ 

 جس ے آگے سے اور اس حوالmaintenanceان کی 

 ے اس کے کيا جائportray اس چيز کو ے سےطريق



 اس ے۔ آئے سامنstrong situationت سی ہاندر ب

 ہ۔ شکریں۔یه جتاويز تهی کچہ یے سےحوال

ن يوسف  جناب احسہ۔ شکری :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 ۔دریہچو

 ۔م سپيکرڈ میہشکری :دریہجناب احسن يوسف چو 

 verity we change not the  )۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عربی۔۔۔(

condition of people who themselves endeavor 

not. Here is the same problem we face in 

Balochistan. ے کافی سارں اس می problems 

involve ںمی اور اس  ںیہ reasons, suggestionsہ و 

ماری ہ جو ہ یہاگرچہے۔ سی بن گئی   hotchpotchايک 

 ے حوالے کtechnical education ں اس میہےقرارداد 

 vocational training اور ںیہ ہےم بات کر رہ  ےس

programmeں ليکن اس میہے ے سے حوالے کے شروع کرن 

و ہ successful ںیہ نں کيوہ وہ  کںیہ reasonsت سی ہب

م اس ہ اگر ہ کہےتی ہ کيا کfeasibilityسکتا اس کی 

 ےلہ تو پںیہ ے کر ديتestablish ںاہپروگرام کو و

 کا ں پر لوگوںاہ، وںیہ ہے چل رghost schoolsکافی 

intake؛ ہے ںیہ نturn outے تو ان کو کيسہے ںیہ ن 

tackleقرارداد ہ کہے ہی ايک وجه بہ ی۔ گاے کيا جائ 

 پوری طرح بيان ں قرارداد میےلہ پے سےنمنظور کر

  ے۔ گں کریtackleم اس کو ہ ے  کس طرح سہ کےکيا جائ

 ہ کںیہی ہو رہ ں باتیے جيسہ کہے ہدوسری بات ی 

 ہےی ہو رہ oscillationماری ہ ںی بلوچستان میهکب

from Balochistan to Kashmir and then from 

Kashmir to Punjabہے ہک حص پاکستان کا ايہ تو ی 

 ليا ہ نہ تو اس کو یہےو جاتی ہاگر ايسی کوئی بات 

 اور ے گںی بولیہ اوپر ےم  آج بلوچستان کہ ہ کےجائ



 اس کا ےم نہ ے بول سکتںیہ نںیہ کہ عالوےاس ک

comparison ہے۔ کرنا 

 ہ کہے ہ یہ وہےا ہ آ رہ مسئلہايک اور جو زياد 

 ہےی ہ کی پاليسی چل رrecriminationماری ہ

 ے تنقيد برائہ کںیہ ہے کر رfulmination projectمہ

 ground realitiesم ہ ہےی ہتنقيد کی پاليسی چل ر

ignoreں۔یہ ہے کر ر Ground realitiesا ه کو ديک

 ے بات کی جائں میے بارےر اس که اور پےجائ

 Missing personsہے آيا ےی سامنه بہ کا معامل 

 ںیہ ہے کر ر باتں میے بارےم بلوچستان کہ آج ہچونک

 ۔ ےیہ لينا چاover view اس کا  ايک ںمیہتو 

Missing personsہ وںیہ ںیہ نہ صرف بلوچستان کا مسئل 

 ںی میڈ  راولپنےم نہ ں۔یہ ہ پاکستان کا مسئلےپور

، ں احتجاج  کيا پنجاب میے نں لوگو۔اهی ديکهب

 ايک ہ تو  یں میه، سندں ، سرحد میںبلوچستان می

country wise dilemma  اس کو صرف بلوچستان پر ہے 

 ills and ه کچں اس میہ کہے ہ  دوسرا یے۔ ليا جائہن

ailments ان کی جتنی ںیہ ،root causes ہ وںیہ 

 قرآن جميد ے نں میہ کے جيسںیہی ہ اندر ےبلوچستان ک

 ںیہم خود کوشش نہ ليا تو جب تک reference ايک ےس

 اس ہ کہےوتی ہ situation arise بعد ے اس کے۔کرت

 ے بلوچستان کےمارہ ہ وںیہ جو مسائل ے کافی سارںمی

 ےوئہ ے کیcreate ے نں  ان لوگوںیہ eldersی ه بےجنت

 ے۔ آتںیہ اوپر نہ وںیہ لوگ ے جو دوسرں اور اس میںیہ

 ہی اس ريجن کا حصهم بہ ہ کےتہ کںیہ نه ان کو کچہو

 ان کو ے جيسے پر منائندگی دی جائںاہی یه بںمیہ، ںیہ

 ںیہ ے جاتےال کر چلڈ ٹ ووہی وہ ے ويسںیہ ےتہ کہو

ت ہ ايک بهے مجے اس لیںیہ ے آتےی لوگ سامنہاور و



anecdotal incidentاس ہےا ہ رےائی ده دکے سامن 

 ں میے اس سلسلhullabalooا ڑ جب  ايک بہ کہے ہ یںمی

 دفن کر ديا ہ کو زندں پانچ عورتوےم نہ  ہا کهوا تہ

 کيا defend اس کو ےری نہ زہا اور  مير اسرار اللهت

 ےم ان کو اسی کہ اور ںیہماری  روايات ہ ہ  یہا کهت

ی ہ خود ہ کہے تو اس کا مطلب ںیہ ہے کر رdealمطابق 

ر پنجاب کو ه تو پہےوا ہا ه ان کو رکے نںان لوگو

 ے۔ ديا جائblameںکيو

 vocational trainingم ہ بعد اب ےاس ک 

programmesہ کہے ہ یں اس می۔ ںیہ ے کی بات کرت 

already ےمارہ ghost schoolsںمیہ  ںیہ ہے چل ر 

 کو ں ، لوگوں الئی intake پر ںاہم وہ ہ کےیہچا

motivateپر ںاہ، طلبا کو وے کيا جائ induct کيا 

 quality education initiateر ه پں اور اس میےجائ

ت ہ کا ايک  بںاہ یہ کہے ہ یہ اب ايک مسئلے۔کی جائ

پانچ   اور ہے اس کا  land mass %44 ہے  ہا صوبڑب

 ہ کہےو سکتا ہی ه بہ یں تو اس میہےماری آبادی ہفيصد 

 vocational ہ یںیہ کas a pilot projectم ہاگر 

training programmesںکوڑ سہ دوسرا مسئلں۔ شروع کری 

 ے حوالے کtransportation کو ں لوگوہ کيونکہےکا 

 ہ اتنی زيادہ  کيونکںیہ ے کافی مسائل پيش آ سکتےس

 اور ے کر سکتںیہ نestablishم ان کو ہ ںتعداد می

نچ  ہ پر پںاہ تو لوگ وے گںم کریہ پر ںوہ جگهاگر کچ

  ے۔ گں سکیںیہن

 ے اپنے بعد عبدالقادر بلوچ صاحب نےاس ک 

briefing paperه کچں می suggestions mention  کی 

 اس پر ہےی لی ه بside جو دوسری ے نںوہ اور انںیہ

 ںیہ ہےم لوگ کيا کر رہ ہ کےیہ غور کرنا چاںمیہی هب



 public 5 ں اس می۔ ںیہ visible and tangible ہاور و

sector universities and one of the private 

sector university have been established and two 

days ميرانی اور سبکزئی ںیہ ے پر کیںاہ وےم نہ ،  

 Makran coastal ، ہے ٹوسرا گوادر پوريم اور دڈ

highway under processاس کی ه کچہ یہے 

developments اس ۔ ہےی کينال ه بعد کچے اس ک۔ ںیہ 

و ہ development ، ںیہ ہے چل رprojects ںاہ بعد وےک

 پر ںاہ وں اس میں میmilitary regime اور ہےی ہر

 ہے کيا ںیہ نignore ےم نہ اس کو ہےوئی ہکافی ترقی 

 کيا acknowledgeی اس کو ه بے نں لوگوnativeاور 

 diasporas involve اور ه کچں بعد اس میے اس کہے۔

ا هڑ کہ مسئلہ جيسا کںیہ ںیہ صرف بلوچ نں اس میں۔یہ

 اور ںیہ ںیہ  صرف بلوچ نں کا اس میO and Uا هوا تہ

  تو ان ںیہی ہ رہ رcommunities هی کچه اور بںاس می

 اور اس  ے کيا جائہ نconfine اوپر ےاس کی هکو ب

ی ه بhistorical perspective ہ کںیہ ےتهم ديکہکا 

 The کا 1976ی تک جو ايک ه ليکن ابہے آتا ےسامن

system of Sardari abolishing Actی ه ابہا وه تin 

letter and spirit implementاور  ان ہےوا ہ ںیہ ن 

 hegemonyداری اور  ہی اپنی اجارهی به ابے نںلوگو

 پيش آ hinderances ںمیہ ے سہ جس وجہےوئی ہقائم کی 

 ۔ ںیہی ہر

 اس کو بالکل ہے NFC Awardمارا ہ ںاب اس می 

blame  ں اس میہ کہے کيا جاتا equitable 

distribution of resourcesاس کو ہےيک ٹه ۔ ہے ںیہ ن 

 ںمیہ اور اسی طرح ےیہ کو ماننا چاںم لوگوہ

productive suggestionsےیہ آنا چاے کر سامنے ل 



 ہ وہ گا کں عرض کروہ کو یں دوستوے اپنںتو می

kindly instead of fulminationه کچ productive 

 ۔ ں کر آئیے لںچيزی

 ۔م رمحانی صاحبيصاا :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 خيال ے مير۔م سپيکرڈ می:م رمحانیيصاجناب حممد ا 

 کی کاپی دی گئ orders of the day حکومت کو جو ےس

 ے قرارداد جس کہ یہ  کيونکہے خمتلف ےم سہ شايد ہ وہے

 ہے۔ی ہ آ رںیہ نه مسجںمیہ ںیہ ہے بات کر رہ  یں میےبار

 ۔امحد علی بابر صاحب :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 پر ںاہ یںمی! م سپيکرڈ  می :جناب امحد علی بابر 

  ايک رولنگ دیے  آپ نہ گا کںوہ کرنا چاںدو باتی

  درميان ےو تو اس کہا ہ  جب کوئی تقرير کر رہی کهت

point of orderے سه مسجہ تو یےیہانا چاٹه  اںیہ ن 

 points of order raise فاضل ممربان ں کيوہ کہےر ہبا

و ايک  ہ validی ه جتنا بPoint of order ں۔یہ ےکرت

respected honorable Parliamentarian کو بات کر 

 اس کی point of order ہ کے اس کےائجبے دی جائےلين

 ے۔ايا جائٹه دوران اےتقرير ک

تا هت ضروری مسجہ پر  کرنا بںاہ یںدوسری بات می 

 ے نںی لوگوہ انںمیہ اگر limits کی debates ہ کںوہ

 ۔وگاہ ںیہ نہ کا فائدے کرنdebateر ه تو پںیہبتانی 

Debates ی ہ کا مقصدlimitsںنا اور  چيزوڑ کو تو 

 ہے۔وتا ہ بات کرنا ں میےر باےک

ماری گرين ہ!  جناب واال :م رمحانیيصاجناب حممد ا 

 اور اس ہےميت وقت کو ديتی ہ اہ زيادےی سب سٹپار

ی هی کا کوئی رکن بٹقيمتی وقت کو اگر گرين پار

violate و کر ہ  هڑے کے سےم اسی طريقہ تو ہے کرتا

 ٰہ۔ شکریے۔ گں کریpoint of order raise ںبيچ می



 ۔رڈ آف آرٹپوائن :جناب امحد نور 

 Madam Deputy Speaker: Ahmad Noor sahib, We 

are just out of time. We have to adjourn the 

session. I have to put the resolution to the 

House and then adjourn the session.  Now, I put 

the resolution to the House. It has been moved 

that 

(The motion was carried) 

 Madam Deputy Speaker: The motion is 

adopted. The House is adjourned to meet again 

at 2.30 p.m. Thank you. 

---------- 

(The House reassembled on 2.30 p.m.) 

----------- 

 Madam Deputy Speaker: Order in the House. 

Please be seated. The last item on the agenda 

today is a resolution by Miss Gul Bano and Mr. 

Moeen Akhtar.  

 Miss Gul Bano: Thank you Madam Speaker. 

Actually we have made some amendment in this 

resolution, so in the amended form I want to 

read it. 

 Madam Deputy Speaker: Please read it. 

 Miss Gul Bano: This House is of the 

opinion that a consensus is to be formed for 

the implementation of mega projects in economy, 

health and education sectors for people of 

Balochistan and distribute resources based on a 

most real and practical solution as compared to 

the present NFC Award. 



 Madam Deputy Speaker: Please submit this 

to the secretariat as well. 

 تو ےلہپ! ہ سپيکرصاحبہ حمرتم.OK :  گل بانوہحمرتم 

 ہ کہےا ہو رہا افسوس ڑ بےوئہ ےتہ کہ یهے مجہ کہے ہی

  ںیہ ہے کر رBalochistan day celebrate مہآج 

 هے تfreedom fighterی ه لوگ بے بلوچستان کہحاالنک

 struggle ے سےی بالکل اسی طريقه بے نںوہاور ان

 ں لوگوے، پنجاب  اور سرحد که سندہ کےی جيسهکی ت

 area %43  توےا جائهاگر ديک Area wise ۔یه کی تےن

of Pakistan is covered by Balochistan. Area 

wise ا جاتا ہ کہا صوبٹوه ليکن اس کو چہے  ہا صوبڑب

ی کسی قسم کا کوئی ه بںیہ کا تو کے صوبں اس می۔ ہے

 کو ں کی ترقی اور لوگوے صوبہے۔ نکلتا ںیہقصور ن

basic amenities provideداری ہ ذمے لیے کے کرن 

 ه کچہے۔ساری کی ساری وفاقی اور صوبائی حکومت کی 

projects پر آج کل recently ں جن میہےا ہ روہ کام 

 just 7 per cent ليکنہےور ہت مشہ بٹگوادر پروجيک

revenue گا ے کا بلوچستان کو ديا جائٹاس پروجيک 

 گا ےو جائہ مکمل ٹ  پروجيکہی اس وقت جب وه بہاور و

 پاس ےک   per cent Federal Government 93باقی 

 ںوہی بات کرنا چاه سوئی گيس کی بںاہ یں می۔ گاےجائ

 royalty just 12.4% کی ٹ اس پروجيکہگی ک

Balochistan ہ یںی میہ ه ساتے اس ک۔ ہے کو دی جاتی 

 dollars per cubic 38. ہ گی کںوہی ذکر کرنا چاهب

feet ی ہ اور یہے اس کی قيمت بلوچستان کو دی جاتی

 3 تو اس کی قيمت ہے جب نکالی جاتی ےگيس پنجاب س

dollar per cubic foot ہے That is seven and a 

half times more than the price of Balochistan. 



 متام ے  ليکن اس سںیہس ٹ تو ايک ، دو پروجيکہی

mineral resources جو ے لگا سکتںیہ نہم اندازہ کا 

ا سا ان ڑوه تں می۔ ںیہ پاس موجود ے بلوچستان کہک

، لس ہے ژوب ں گی جن میںوہ کا ذکر کرنا چاںعالقو

 large پر ںاہ جہے، چاغی ہےک هند، سيہے ہبيل

quantity of gold reserves ہ عالوے اس کں۔یہ موجود 

50 metallic and non metallic mineralsی  ه ب

 ضرورت  صرف ان معدنيات ۔ ںیہ موجود ںبلوچستان می

 بعد بلوچستان ے اور اس کہے کی ے کرنextractکو 

جو ! رم سپيکڈ می۔ گاے بن جائہ صوبdevelopedمکمل 

 ںيئہ چاےونہ يا ںیہ ےو چکہ mega projects startی هب

 projects ں میں جن عالقوہ کںیہ جتاويز ه کچے لیےان ک

start يا ںوہ mineral extractپچاس ں جائیے کی  

 ےونہ ے لیے کں مقامی لوگوے کںاہ وjobsفيصدی 

 مقامی ہ وے جو دی جائroyalty ہ عالوے اس  ک۔ ںيئہچا

 سکول، ے ذريعے اس کہ وہ تاکےی دی جائهحکومت کو  ب

ی کام کر ه پر بinfrastructure اور ےسپتال بنا سکہ

ی ه ايک اور بات بں میه ساته ساتے ليکن اس کےسک

 ےم کر سکتہ کا ذکر تو ں عالقوه  کچہ گی کںوہنا چاہک

 ہ  ليکن وںیہ موجود minerals resources پر ںاہ جںیہ

 اور ںیہ ںیہ نmineral resources پر ںاہر  جہ، شےعالق

 ہے ںیہی نه  معاش بہ اور کوئی ذريعه ساته ساتےاس ک

 ے سےم کس طريقہ deprivation کی ں لوگوے کںاہتو و

 ں میں ان عالقوIndustrial zone ں۔یہ ےختم کر سکت

 ايسا roads network پر ںاہ  اور وےلگايا جائ

 ے کں باقی صوبوے پاکستان کlinkجس کا  ےبنايا جائ

 vocational ں میں ان عالقوہ عالوے اس ک۔وہ هسات

technical programmesے ک institutions startے کی 



  اور ان کو ںوہ skilled لوگ ے کںاہ وہ تاکںجائی

employmentه ساته ساتے۔ مل سک cottage and small 

industriesم ہ ہ کہے ہ  ايک تو یے ذريعے کculture 

promoteہ کہے ہدوسرا  ی ںیہ ے کر سکت small unit 

basisی ان کی ه اوپر بے کincome generate و سکتی ہ

 ہے۔

 ںیہ  بات کرنا چاںاہ کی یNFC Awardم ہ ںآخر می 

 single ہ وہےا ہ چل رہ جو فارمولpresently ہ کےگ

factorہے single factor means population base جس

 بلوچستان specially ه ساتے کں باقی صوبوے ذريعےک

م ايک ہ  پر ںاہ  یہے۔وتی ہ ناانصافی ہميشہ ه ساتےک

multiple factor formula15 ں جس میے گںیہ دينا چا 

to 20 per cent population baseہ ی award ونا ہ

 rest deprivation, area and resources اور ےیہچا

based ے کو ان کں لوگوے کں عالقوہ  تاکےیہونا چاہ 

 ہ۔شکریں۔ جاسکیےز دیڈمطابق  فن ےوسائل ک

 ۔رڈ آف آرٹپوائن :سيد حممدنشاط احلسن کاظمی  

 ہےی ہ رڑی کرنی پہ نشاندہ یهےمج! ہ سپيکر صاحبہحمرتم

ی ه بہی  وه حبث کی تےم  نہلی قرارداد جس  پر ه پچہک

education relatedی ه بہی اور یه تeducation 

related ی جو هن ب دوراےلی قرارداد  که ليکن پچہے

 ںیہ موجود نں ايوان میہ وںیہ وزير تعليم  ےمارہ

  اور ںیہ ںیہ موجود نں ايوان میہی وه، اب بهےت

 کی ںیہی نهی بہ تعليمی پاليسی کی نشاندںايوان می

 ےا جائہ کے  ان سہوگی کہی تو ميری درخواست هگئی ت

 اس موضوع پر اپنی ےلہ  اور پں آئیں ايوان میہ وہک

statement۔ں دی Thank you very much. 

 ۔ وزير اعظم صاحب:ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 



 Thank you Madam :جناب امحد علی بابر 

Speaker. Thank you Mr. Kazmiاس بات کی ے آپ نہ ک 

م ہ ہ کں دوے اس بات کا جواب دںی کی تو میہنشاند

 پر ايک تعليمی پاليسی ےنہ کے کٹریٹلوگ  سيکری

 جس پر اس وقت کام ںیہ ہےر ہحزب اختالف کو دينا چا

 ںیہ ہےو کاپی کرا رٹ اور اس وقت فوہےکرنا ضروری 

 ہ اس پر کل کوئی مسئلہ تاکے اپوزيشن کو دی جائہتاک

createہ۔ت شکریہ ب۔وہ ہ ن 

 Madam Deputy Speaker: Thank you very much.  

Each member will get now two minutes to speak 

because we have a long list of speakers and 

short of time. Honorable Dhanesh Kumar. 

  ۔م سپيکرڈ میہ شکری :نيش کمارهجناب د 

Educationی ه بےلہ پرپresolution ہے۔ی ه بہ اور یہے 

  ےیہ اس کی محايت کرنی چاہ  کںیہ کوئی شک نںاس می

نگامی  ہ ں میے سلسلے تعليم کے لیےاور بلوچستان ک

 قوم کی ہ یہچونک۔  ںيئہ چاےپراقدامات  لين ہبنياد 

 ہ جيسا کے سے حوالے تعليم کں  میٹ پارليمنهيوت

ت ہ بںاہ جںیہ لوگ ےت سہی به بں میها اور سندٹفا

 lack of education ں میںی عالقوہ پر دیںاہ وہےغربت 

 بات  ہ یے۔ کيا جائsupportی ضروری ه تو  ان کو بہے

 ے حلاظ سے کas a national youth parliament ںمی

 ں۔وہا ہ بات کر رںمی

 NFC Awardاور جو ہے بات کی گئی ںاہ کی جو ی 

 ں لوگوےت سارہ بں ان میںیہوئی ہ debatesی ه بےلہپ

 ںیہ ےتہ کہ حقائق کی بات کی جس طرح وے اپنے اپنےن

ائی  ه بے سارہ یںوہ؛ پختون   ںوہی ه، سندںوہ بلوچی ہک

اتنی آواز  ہ یہ کےیہنا چا سوچںمیہ تو اس پر آج ںیہ

ماری ہ  کوئی تو ںتو ضرور اس میہےوئی ہ بلند ںکيو



 ہا که ديکےم نہ ں می1971 جس طرح ںیہ ںياہاپنی کوتا

 آج ںی غلطياہاگر وہےوا ہ ہ عليحدےم سہ ديش جو ہبنگل

 تو جس طرح ے گںرائیہ اور دںیہ ہےرا رہم دہی هب

 تو هڑےبچ ے اب کہ کہےا ہ کےائی نهيرتان به کےماراہ

 اس ۔و ہ ثابت  ہ سچ نںیہ کہ یے گں ملیں میںخوابو

 پر ںنگامی بنياد وہ  اب  ہ کہےت ضروری ہ بےلی

 اور سب ے کں صوبوٹےوه چہ  تاکںيئہ چاےاقدامات  لين

 متعلق تو ے متعلق ،  تعليم کے کNFC مسائل ےک

 population جو صرف NFC تو ے گں کریsupportضرور 

based ی ايسا ملک هی، کوئی به بںیہک ں دنيا میہے

 کی resources پر جو single point ں جس میںیہن

distribution پر ںاہ وہے۔وتی ہ multi dimensional 

distribution of resources جس طرح populationے ک 

 جس backwardness ، ہےی ه بrevenue generation ہعالو

 کی  غربتہےا ہ کے نںائيوه بےطرح بلوچستان  ک

 ايک ے لیے کں  تو ان ساری چيزوہےی هبنياد پرب

multi dimensional formula اين ايف ےیہونا چاہ  

 سنانا ہ جلد فيصلے تو اس بنياد پر جلد سںسی می

ی   ه پختون، بلوچی، سندےمارہ  ںیہ حتفظات ہ یے۔یہچا

انا ٹه اقدام اseriously اس پر ۔ ے کںائيوهسب ب

 .Thank you ے۔یہچا

 Madam Deputy Speaker: Thank your, 

honourble Marri. 

 ہ حمرتمہت شکریہت بہ ب :جناب اورنگ زيب مری 

 ۔وئی ہی گفتگو هت اچہبلوچستان  پر ب! ہسپيکر  صاحب

 کی ںی باتیهی اچڑ بے متام ممربان نے کٹ پارليمنهيوت

 I would just like to share a little bit ں۔یہ

lightی ڑوهی تہ اوپر ے ان کںیہگئی  آج کی ں جو باتی



 هے تک مجںاہج! م سپيکرڈ می۔ گاںوہت گفتگو کرنا چاہب

 ۔ ہے کا problem negligence  ہ یہےنظر آتا 

 neglectت بری طرح ہ بےماری حکومت نہبلوچستان کو  

  ے نںوہ انںیہ ےی حکمران آئه بے  جنتہےوا ہکيا 

 ہے واہ کيا  sideline  بلوچستان کو بالکل  ہصوب

 ہے ہ ايک ايسا صوبہ  یں ملک میے پورےمارہ ہحاالنک

which is the richest in natural  minerals and 

natural mineral reservesی اس هر به ليکن پ

 ںیہ نproper royalty اس کو ہے کيا جاتا neglectکو

ت ہ بلوچی ايک بI would like to mention thatملتی 

 اور ہے والی قوم ےی جذبہت ہ ، بہےی خود دار قوم ہ

 اور اگر ہے۔مت والی قوم ہ ے سب سں پاکستان میےپور

 ںیہ ےتڑ تو بلوچی لہےان کی انا پر کوئی بات آتی 

 ہ وہ کہےا جاتا ه ديکےی بلوچستان کو بری نظر سہتب 

 ہ، وںیہ جذباتی ہ، وںیہ  ےتڑ، لںیہ ےشت گردی کرتہد

س ه گںر میهگ ے اگر کوئی آپ کں۔یہ ےا ليتٹهبندوق ا

 ے گںیڑ گا تو بلوچی  لهے رکهاتہکر آپ کی عزت پر 

and Balochs are famous for that. Balochs are 

famous for fighting back. 

 ہ جيسا کں لیے مثال لےآپ  اسی س! م سپيکرڈمی 

 آپ ہا که فرمايا تے ايک ممرب نےی کٹميری گرين پار

 ں میہ کہےتا ہ کں میے بارے کےکا اپنا صدر ايک صوب

 آپ کوپتا ے سںاہ گا جں کروattack ے سںاہآپ کو و

ی، کيا ه کی تےی کرنه بات بہ  ی۔ گاے  چلںیہی نهب

 ے کے ايک صوبے؟   ملک کہے ںیہ نہبلوچستان  کا حص

 آپ کو شرم آنی ںیہ ہے آپ ايسی بات کر رں  میےبار

  ں۔یہ ہے کر رں میے بارے کے آپ ايک صوبہ کےیہچا



 پر facts and figures ذرا ںمی! کرم سپيڈمی 

 جو ڈ زکٰوة فن.on zakat utilization funds گا ںآئو

 ہے ملتا amountا ه کافی اچہ  وہےبلوچستان کو ملتا 

 کر mention کا 2008-2007 تو ے قائد حزب اختالف ن۔

 آپ کو ں گا ، میں جائوںیہ نں اس میںا  میهديا ت

 182 ہ گا کںبتائو ں میے بارے ک2006-2005ا سا ڑوهت

million rupees were allocated to Balochistan, 

175 millions were utilized in 2005-2006,179 

millions were utilized in2006-2007م سپيکرڈ می !

 ں تو نظر کيوہےوا ہ utilize ہ اگر ی۔ ہے ںاہ کہ پيسہی

 ںیہ ں کيوںکیڑی تک کچی سه ابں آتا بلوچستان میںیہن

 نظر ںوئی عمارات کيوہی ٹوٹی تک ه ابںلوچستان میب

وتا ہ utilize ہ اتنا پيسں؟ جب بلوچستان میںیہآتی 

 متعلق  ے کںيوٹ زکٰوة کمیں میہے۔ ںاہ سب کہ تو یہے

 ے سں انتيس می۔  گاںوہ کرنا  چاmentionايک بات 

 ايک  ۔ ں بنیںیہ نںياٹی  زکٰوة کمیه کی ابں ضلعوہارٹها

ی تک زکٰوة  ه اس کی ابہے ہسماند جو اتنا پہصوب

 ںیہی ہ چل رہارٹه اور  جو اںوئیہ بنی ںیہ نںيياٹکمی

 ہ وہ آتا  کںیہ نه، مسجںیہی ہ  والی چلی رہی الله بہو

 کی زکٰوة  ے صوبے دو سال سہ کيونکہےی ہکس طرح چل ر

ی کی ٹ زکٰوة کمیںاہ جہے۔وئی ہ ںیہ نmeetingی کی ٹکمی

ی  کس طرح ٹ زکٰوة کی  کمی پرںاہوگی وہ ںیہنگ نٹمی

 ۔ گیےچل

 Madam Deputy Speaker: Honorable member 

please wind up your speech, you have already 

taken 3 minutes. 

 one or two minutes :جناب اورنگ زيب مری 

more please.پر ايک بات ڈ اين ايف  سی  ايوارں می 

ی ڑ بے ممربان  نںی مے بارے کNFC Award۔ گاںوہنا چاہک



ی سی مزيد ڑوه اس پر ت۔ ںیہ کی ںی باتیهی اچهاچ

 NFC Award اس وقت ۔ گاںوہالنا چاڈروشنی 

populationں آئين میہے۔ا ہ پر ديا جا ر  multiple 

criterion ہ اگر یہے multiple criterionديا ہ پر ی 

 ,population, revenueں چار چيزیں تو اس میےجائ

geographical distance and backwardness ۔ ںیہ آتی 

ی ديا گيا تو ہ پر  multiple criterion ہاگر ی

 ے ملہ حصہت زيادہ سرحد کو   بہبلوچستان اور  صوب

 geographical distance ہےی ان کو ملتا  هگا جو اب

and backwardnessبلوچستان کا جو ہ اسی کی وج۔ ے س 

education sectorکا ںاہ وہ کيونکےہ هےی تک پيچه اب 

 ان ہے۔ ہت  زيادہ بہ وہے geographical distanceجو 

، آپ کو تو ہے اس طرح   density کی populationکی 

  اور ںیہت دور دور ہت بہر ايک تو بہ شہوگا کہی ہپتا 

 ہے کی آبادی 100 ے پر جيسںاہ وںیہ ے عالقٹےوهجو چ

ا ڑوه اس طرح ت۔ ہے کی آبادی 100 ے کےتو کافی فاصل

 سکولز ٹےوه گا تعليمی نظام کو، چڑے کرنا پplanسا 

 آ ے بچےر کہ اس شہ تاکںر میہ  ايک شے گںیڑ پےبنان

 تو ے گں کریهڑے کںنگ آپ بيچ میڈی بلڑ ايک ب۔ ںسکی

 ے اس لیے۔ گں آ سکیںیہ لوگ نے گں جائیڑه بےفاصل

 ہ  یں میpolicy planning وزير صاحب کو ان کی ںمی

suggest؛ جو تعليمی ں جو سکولز بنائیہ ک گاں کرو 

 ہ کے اس طرح بنايا جائے پر بنايا جائںاہنظام و

 قريب  قريب ہ بلکڑے آنا پہ کو نںی لوگوه بےدور س

 ہت شکریہت بہ بں۔ آ سکیں میeducation system ےک

 Mr. Muhammad Essam Rehmani:  Madam 

Speaker. Point of order. One of the movers of 

this resolution is Mr. Moeen Akhtar, I think,  



he should be give a change to elaborate on the 

points first. 

 ۔ معين صاحب :ی سپيکرٹپڈ م ڈمی 

 ے بلوچستان ک۔م سپيکرڈمی :جناب حممد معين اخرت 

 social, political and economic مسائل  ڑےتين ب

 inter ه ساتے کے مسائل ايک دوسرں تينوہ  یںیہ

related ايک ے سں ان میںیہ issueںی نکال دیه کو ب 

 fault  بلوچستان مين تين ے۔ گںوہ ںیہتو مسائل حل ن

lines ی صاحب ٹ پر اکرب بگںاہ جہے بگتی ہيرڈ  ايک ںیہ

 کی کوشش ے زمينی حقائق کو تبديل کرنےکو قتل  کرک

 هےل تہ پر جو مسوری  اور کرپل قباںاہکی گئی  اور و

 ان کو ںیه پرانی روايات تں ال کر جو صديوںاہان کو و

 نواب اکرب ں میے نتيجے کی کوشش کی گئی جس کےبدلن

ی اور مير ٹمداغ بگہ براهے تےپوتڑ پےی صاحب جٹبگ

  شريک ںد میہال کر مسلح جدوجڈيار هتہ ہعالی صاحب؛ و

 پر  نواب خير خبش ںاہ ج۔لو ہ منرب دو  کو هے۔ تےوگئہ

 باالچ مری صاحب کوقتل کيا ے صاحبزادےکمری صاحب 

 ں۔یہ خراب ہت زيادہی حاالت به بںاہ وے سہگيا جس کی وج

ا اسد ٹ مينگل صاحب  کا بیہ عطا اللںخضدار می

و ہ پراسرار طور پر غائب ں میے عشرے ک1970مينگل 

ی جو ه اب۔ ملیںیہا اور آج تک  اس کی ميت  نهگيا ت

 اخرت ےداری صاحب ن زرں  اس میہےوری حکومت آئی ہجم

 تو ہےا کيا ہ کو رںيوه ساتےمينگل صاحب اور ان ک

 پنجابی ں  میہے۔تر ہت  بہ صورت حال بے پر قدرںاہو

ی حبث ه ، جب  بہے جو بات کی جاتی ں تو پنجاب میںوہ

 ہ  وںیہ intellectuals ےمارہ تو جو ہےکی جاتی 

ی ه اور جب بںیہ ےچکچاتہ ےوئہ ے کا  ذکر کرتںبلوچو

 ں تين، چار سرداروہ تو  وہےوتی ہ discussionئی کو



 ، ان کی کرپشن پر بات ہےپر  آ کر بات رک جاتی  

 تو ميرا خيال ہے جاتی ںیہ بات نے آگے اس سہےوتی  ہ

 گا ے کا ذکر تو آئں  ان  تين، چار سرداروہ کہے

 جو ظلم ںیہ ےوتہ ٹهے گرد اکے لوگ تو اسی کہکيونک

 کی ں تو  ان لوگوےمت کرہ  کیےانٹه خالف  آواز اےک

وگا ہ اس کو تسليم کرنا ںمیہ پر  ںاہ وہےجو حيثيت 

 سوات ےم نہ ےو جيسہ short term planning ہ وہےچا

 ہے کيا ہدہ ايک معاshort term ےم نہ ہ کہے کی ںمی

 بنانی long term policy ايک ں اس میےم نہر هاور پ

  ںیہ ےتی کر سکہم ايسا ہی ه بں تو  بلوچستان میہے

  ه ساتے ان کہے پر جو بلوچ اور پشتون آبادی ںاہ وہک

 پر ںاہ و۔ ں کریshort term agreementsم ہ

development startم ہ دوران ےر اس که پں کروائی

long term planningاس ہ  تاکں کری issue کو مکمل 

 ں می resolution ےلہ پے۔ کيا جائresolveطور پر 

 سب لوگ ہ کیه بات کی تے نrespected member ےمير

کی  طرف کوئی solution   ںیہ ےمسائل کی بات کرت

  ں میہ گا کںوہ بات کہ یں اس میں می۔ جاتا ںیہن

personally  جو  parliament  کی  committee  بنی 

 as a research  اس کا ں اوپر میےی بلوچستان کهت

associate member ںی میه  بلوچستان کا ب۔اها تہ ر 

 report  ايک ہ اس کی باقاعد۔اه کيا ت visit  ےن

 کو پيش کی گئی  Government of Pakistan  ہی وهت

 باوجود ے اس ک۔واہ ںیہ نهی ليکن اس پر آج تک کچهت

 ۔ گاںوہ دينا چا recommendations  ه پر کچںاہ یںمی

 ہ  کہے ہ ی recommendation  ںلی اس میہپ 

 Central Asia, Middle East South م ہبلوچستان کو 

Asia and South East Asia درميان  جتارت کا ے ک 



  اتنا  issue  ہ تو یے ويسں۔یہ ےايک مرکز بنا سکت

important  اوپر ايک الگ ے  اس کہ کہے  

resolution  رز ڈ جو بارے  بلوچستان کہے۔ آ سکتی

  ه اور سات South Asia ،ه ساتے افغانستان کںیہ

Central Asia ںیہرز ڈ جو باره ساتے اس کا ايران ک 

 جو   ے سہ مسندر کی وجے اور اپن Middle East  ہو

Gulf countries  رز لگتا ڈ اس کا باره ساتے ان کںیہ

 South East  جو ےم اس کو چائنا  کہ اس طرح  ہے۔

Asian ے مثال جو اس ک  Provinces  ہت زيادہ جو بںیہ 

 less developed  مسندری ے جو اپنےائنا ک اور چںیہ

اور ے جتارت کره ساتے اگر ان کے سںاہ وںیہ ےراست

 ان ہ تو  وے جائںاہو کر وہ  production  ے سںاہو

 ہ اگر و Comparatively  ۔ گی ڑے پ costly ت ہکو ب

 ں می۔ گیڑےت سستی پہ بہ تو  وں کری use گوادر کو 

 on the behalf of Youth  ے آف پاکستان سٹگورمنن

Parliament ہ ی  appeal بلوچستان کو ہ گا کں کرو 

 strategical  اور جو  geographical جو اس کی ايک 

economic position  اس کو ہے   use اور ے کيا جائ 

  جو  Central Asian  ہ کں لیهی آپ ديکهاب

resources  پر ںاہ وہ وہے پر ساری دنيا جو ںاہ وںیہ 

 پورا جو  American, Britian, Europe  ہے۔ی ہجا ر

 پر اپنا  ںاہی وه ابےيا نڈ اور ان even Russia  ہے

  ہے۔ بنايا  air base ايک 

 کی طرف  Central Asia  ہوہے ہماری جو توجہ 

 energy ی ه بں میں دنوے والے آنہے۔ ںیہی نہبالکل 

crisis  دس سال يا بيس سال ہے چاہے۔ونا ہ کا شکار 

 اس کی پالننگ کرنی ںمیہ ےی سه اب۔یہی سہ بعد ےک

 ںمیہ ه ساتے ک Central Asian State  اور ےیہچا



 کی بات  IPI  ے۔یہ چاےتر بنانہ ب contacts  ےاپن

 gas pipeline ين جو ڈ ايران ، پاکستان اور ان۔وئیہ

ر ه گی پے جائےی گزر کہ ےی بلوچستان سه بہ وہے 

 gas ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان کی جو 

pipeline ی ه بہ وہے ہ منصوبہی جو موجذه کا اب

 گا ں کرو request  ہ یں می۔ گیےی گزرہ ےبلوچستان س

 فروغ  as a industrial province  بلوچستان کو ہک

  ںیہ  recommendations  دو تين ميری اور ے۔ديا جائ

 کا  Provincial Government  ہے  budget %10 جو ہک

 ںیہ  district governments   جو directly  ہو

 جس طرح کراچی اور ے۔بلوچستان کی ان کو ديا جائ

ی ه پر بںاہ اس طرح وںیہ ہےو رہ ترقياتی کام ںور میہال

 ں۔وہترقياتی کام 

  IPI  بات کی ے نں جس طرح میہ کہے ہ دوسرا  ی

 ان کا ۔ين پائپ الئن کی ڈکی ، ايران، پاکستان، ان

 %100  اگر آپ ہو ہے  transit trade جو 

Balochistan تو ے سکتے دںیہ کو ن   at least 50%  

 کيا ہ گيس واال حساب نہ مثال وں۔ آپ بلوچستان کو دیہو

 تيسری ں۔ا پی جائیهی کہ خود ہ وے پيسے سارہ کےجائ

 هے مجہےی ہ کی جو سربراٹ گودار پورہ کہے ہبات  ی

 ۔ںیہ  technical issues  کيا ں اس میہ پتا کںیہن

 Prime Minister sahib  ں اس میہ گا کںوہ چاہ یںمی

statement ہ اگر یہ کں دی  possible  و تو گوادر ہ

 ںاہ وے۔ کسی بلوچی کو دی جائہ وہےی ہ کی سربراٹپور

 جو ے ان کہ تاکے ان کو دی جائںیہپر جو بلوچ لوگ 

 ہی بات ميری یه چوتں۔ جا سکیے دور کئہ وںیہحتفظات 

 ہے۔  بات کی ے سے حوالے ک coastal highway  ہ کہے

 coastal  ہ کهے تےا کرتہ کے فخر سےمشرف صاحب بر



highway ا ڑت بہ ايک ب mega project  آپ  ہے۔ 

 ے کراچی سےلہ پ directly  ے گوادر کو آپ نںیهديک

 link باقی ے بلوچستان کے کر ديا اس کو آپ ن 

 ۔ کياںیہ ن link  ے سںحصو

  Coastal highway  ہے۔  problemیڑت بہ ايک بہی 

 ںاہ وںیہ ے گزرتے سںاہ وے جو جو ضلعه ساته ساتےک

 Costal   ہے۔ت بری ہ بہ وہے کی صورحتال جو ںکوڑپر س

highway  ی ڑوه تںس میٹ روے اگراس کہےاب تو بن چکی

 less developed  اور جو ں آئیے ل changes سی 

districts  اس کو ه ساتے اگر اس کںیہ  link  کر 

 ہ وہے کا احساس حمرومی جو ں تو ان لوگوےديا جائ

 ےمارہ کی   NFC  تيسری بات کی ہے۔و سکتا ہی دور هب

 multy factor  ہی بات کی که بےاورنگ زيب صاحب ن

  examples  تين چار ں اس میے۔یہونا چاہ ہ وہےجو  

 ہےوتا ہ ںيا میڈريليا، جرمی اور انٹ  جس طرح آسںیہ

 ہ بنايا جاتا بلکںیہ ن base پوليشن کو  صرف پاہک

 پاپوليشن ہے۔ بنايا جاتا  base  کو  factors متام 

 ے بنات base  اس کو ہے جو  to 11% %10 کو صرف 

 ہے۔ کو اليا جاتا  factors  ے دوسرں اور باقی میںیہ

 ہ۔ت شکریہب

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

Honourable Maria Ishaq. 

 Miss Maria Ishaq: Thank you Madam Speaker. 

The resolution to be moved represents a very 

idealistic state. I would like to read the 

statement again. The House is of the opinion 

that a consensus is to be formed for the 

implementation of mega projects in economy, 



health and in education sector for the people 

of Balochistan. 

 economic, health, economic socio-factor ے نںمی

 ں۔۔۔۔۔۔۔می

 Madam Deputy Speaker: Sorry to interrupt 

you, it has been actually amended, if you can 

kindly read out the amended version. 

 Miss Maria Ishaq: This House is of the 

opinion that a consensus is to be formed for  

the implementation of mega projects in economy, 

health and education sector for the people of 

Balochistan and distribute resources based on a 

more fair and practical solution as compared to 

the present NFC Award. 

Madam Speaker as I just read the first 

half of the statement by saying mega projects 

in economy, health and education sector. Mega 

projects require finances. I would like to take 

this opportunity to remind everyone present 

here that Pakistan has a debt of 50 more than 

51.6 billion dollars at the moment. Nobody is 

willing to finance any investment opportunity 

in Pakistan. Every such investment would 

require money. Every such inverstment would 

require credit facilities which nobody is 

willing to give 

 ںر جائیهر په پےر که بے طيارہ کہےو سکتا ہ ہيا تو ی

  project  ہ یےم نہ ہ کے مانگنے پيسے سںباقی لوگو

ےماری مدد کيجیہ  please  ہےشروع کرنا   which I 

do not think is possible, mega projects require 



long term planning which is again not possible 

because we will not be able to repay the loan 

taken 

 long term  ہ کہے والی ے کرنٹ بات ايک نوہاور ی

debts  ان کا ںیہ جو  interest rate is always 

higher than short term liabilities that we may 

have. Secondly  ہے بات کی جاتی NFC Award ۔ کی 

NFC Award is the National Finance Commission, 

if I am not wrong اور National Finance 

Commission according to the constitutional 

policy guidelines  ہ کےیہ چاہونا تو یہ  the need 

of the hour and population figures  کو مدنظر 

 کرنی  allocation  کی  resources ےوئہ ےتهرک

 Balochistan itself is a Province  ہ کيونکےیہچا

which is rich with uranium, gold, silver, 

platinum and it is 40% of the primary energy 

production can be done from that. Secondly جو 

   جو اور  sales tax, custom duties  پر ںاہو

mineral policyے ک  accordingly پر ںاہ و  impose 

 they are a source of discomfort  ںیہ کی گئی 

and ںیہ ے نکلواتہپيس  ہت زيادہ بہ و 

From the people living in Balochistan itself, 

Kohlu, Jal Magsi and Dera Bugti are the three 

most deprieved places in the whole of the 

world. 

 I would rather go .7-2006 بات کی ے نںوہان 

back ہ جب ک  inflation rate was in the 

beginning of two digit figures ں میں ان دنو  

rupees 78.56 income per month  پر  equivalent 



adultہی وهجو ت  poverty line کو  declared  کی 

 And more then 47%  of the people  ۔یهگئی ت

living in Balochistan having low incomes  ان 

 According to the Balochistan poverty  ں۔ میںدنو

reduction strategic plan Balochistan is still 

lacking 37% far behind the other Provinces of 

Pakistan. The need of the hour is that the 

opposition and government work together ہک جب 

 بار بار ہ کہے ممربان کو ايک شکايت ےی کٹاس پار

  AEIOU  ہ وہے چاہےا ہ بنايا جا رہتنقيد کا نشان

 ہ وںیہی جو ممربان ه بے کںاہ یہ کہے ہو، يا، بات تو یہ

 resolution  ںیہ ے سکتڈهونڈه فرد ےک AEIOU  صرف ہن

 ں می punctuation  ہ وہ بلکں می statements  کی 

  .Thank you  ں۔یہ ےنکال سکت ںی غلطياهب

 Miss Gul Banoo: Point of clarification.  

Madam Deputy Speaker:  You just have ten 

seconds to speak. 

  ايک ںمی ,Respect Speaker : گل بانوہحمرتم

question  کس ہ یہ گی کںوہنا چاه پوچےائوس سہ اس 

 ےکس قسم ک؟ آپ ںیہ  Youth Parliamentaris  ےقسم ک

 youth  ؟ جبںیہ mega project  ہے کی بات کی جاتی 

 تو ںیہ ں میے خسارہت زيادہم بہ ہ کںیہ ےتہتو آپ ک

 ں۔یہ ےی بند کر ديته گوادر بہ کںیہ ےر ايسا کرتهپ

 بالکل ں چيزیہ ی۔ ملناںیہ نهی آپ کو کچه بےگودار س

 ں۔یہر ہ باے سهمسج

 Syed M. Nishat-ul-Hassan Kazmi: Point of 

order. 

 ۔ جی:ی سپيکرٹپڈيم ڈمی  



 Syed M. Nishat-ul-Hassan Kazmi: Madam 

Speaker this resolution aims to, I mean, 

facilitate a bipartisan support unfortunately 

the government seems to act like an opposition 

now. I mean, they have taken up our roles, 

perhaps we need to move on a consensus rather 

than criticism. Thank you very much. 

 Madam Deputy Speaker: Everybody here has a 

democratic right for freedom of speech, freedom 

of opinion. Honourable Ahmed Noor sahib. 

(Thumping of desks) 

 Mr. Ahmed Noor. Thank you Madam Speaker. 

Madam Speaker 

 ے ايک فاضل ممرب معين اخرت نہ بتائو کہ یںمیہ تو ےلہپ

 ں میہ سوچا کے نںر میه تو پںوہ پنجابی ں میہا کہک

 کيا  check  جب  identity card ے نں؟ میںوہکون 

 ں۔وہ ايک پاکستانی ں می۔ا پاکستانیها تهتو اس پر لک

 main actors  تين ے کےرامڈبلوچستان ! جناب سپيکر

 م ہ ے جسہے ٹ ايک تو گورمننں اس میں۔یہ 

establishment جو ںیہ سردار ے کںاہ ايک وں۔یہ ےتہ ک 

 elite class  ی اس ه ابں۔یہ اور ايک غريب عوام ںیہ

 ا ہ چل رںیہيرو کا پتا تو نہ ولن اور ںمی

perspective different  کو ٹ جو لوگ گورمننںیہ  

support ہےيرو ہ ٹ گورمننے سامنے اس کںیہ ہے ر کر 

 ہے لوگ غدار اور ولن کے کںاہ سردار، وے کںاہاور و

  ه کچں میں۔یہ ےتہ رے پر غريب لوگ پستںاہ وں۔یہ ےجات

facts and figures پر کيا ںاہ وہ کںو ہتا ہ دينا چا 

  کيا ے ان کں۔یہ کی کيا مشکالت ں ان لوگوہے۔ا ہو رہ

problems  ان کی ں بعد میے؟ اس کںیہ  solution  



 1973 ؟ ےیہ کيا کرنا چاںمیہ ہ گا کںپر آئو

constitution  5.4 ں می% job quota Balochistan  

  implement  ليکن اس پر ہے  available  ے لئےک

 ۔اہ مل رںیہن quota  ہ اس کو و۔اہو رہ ںیہن

 ليکن اس ہے ںی بلوچستان میٹاره اتٹگوادرپور 

 copper  اس طرح ہے۔ ں کراچی می head office کا 

extraction plant  ے چائنی کہ وہے جو  under  ہے  

completely chiense کو ں پر لوگوںاہ اور وے ک  

employment ںاہ کو وه اس طرح بلوچ يوت۔یہ مل رںیہ ن 

 main, main ۔یہ مل رںیہ ن employment پر کوئی 

projects  ۔یہ مل رںیہمت ن ان کو مالزں ان میںیہ جو 

 ں تو اس پيپر میںیهم اگر ايجوکيشن کو ديکہاس طرح 

 ہے ںیہت نه کی چ primary schools %15 ہ کہےا هلک

 اور ںیہ ےتڑه پےکڑ لں میں سکولوےت که بغير چہاور و

 boundary  کوئی ں می %77 ہے۔ ںیہ نٹ الئں می 94%

walls 89  اور ںیہ ںیہ ن% schools  پر ںاہ وںیہ جو 

پانی کی قلت ! م سپيکرڈ میہ عالوے اس کہے۔ ںیہپانی ن

 strategic importance  ےم بلوچستان کہاگر  ہے۔ی هب

 ںرنيشنل گيم میٹ تو بلوچستان، گوادر انںیه کو ديک

 international ، جو ہے  national factor ايک 

players  جو ںیہ  major players  ہ وںیہ  role 

play بلوچستان ہےمارا ہ گوادر تو ۔ںیہ ےتہ کرنا چا 

 ں۔یہ ےمارہ لوگ ہ اور وہےمارا ہتو 

 آپ ں می historical fact ايک ! جناب سپيکر 

 مصدق کو ں می 1954 جب ہ کںوہتا ہ النا چاے سامنےک

 ے کٹ ايک ايجنے کے سی آئی اںايا گيا ايران میہٹ

  ايک ے اپنے ن criminant rose welt  اس ےذريع

document ے اس وقت کں می  Richard neckson  کو 



 we  ہ بتايا کے اسے اس نں پيش کی جس میٹايک رپور

cannot create a situation but we can only 

explite a situation. یہ خود ےم نہ ں بلوچستان می 

situation create  ںی آئیه را بے لئے اس کہے کی 

 کو ںگو ان لو۔ گیےی آئه بے سی آئی اے لئے اس کے۔گ

  ے ک greater Balochistan  ہ وہے۔گوادر کی ضرورت 

issue ہ وں۔یہ ہے کی کوشش کر رے کو بنان  greater 

Balochistan ہ کےیہ چاںمیہ ے لئے اس کں۔یہ ہے بنا ر 

 جس ں۔یہ ہے کر ر treat ی تک جو هم ابہ کو ںان لوگو

 ےم ان کہ ںیہ ہے کر ره ساتے کںم ان لوگوہطرح 

 ےم نہ ہ کيونکں کی کوشش کریےتم کرنمسائل کو خ

 ے کں لوگوں بنگال میےم نہ جب ں می 1971 ا هديک

 ے پاس چلےيا کڈاگ کر انهخالف آپريشن شروع کيا تو ب

 کرنا شروع  support  ان کو ےيا نڈ اور جب انےگئ

 ۔اهمارا کيا حال تہر هکيا توپ

  support  کو اگر ں لوگوے نہاس طرح امريک 

مارا ہر ه پہر سوچنا اس پر کها تو پکرنا شروع کي

 کی ے مسائل کو حل کرنے ان کے اس لئ۔ گاےکيا بن

 پر  resources  ے ان کو ان کے۔کوشش کی جائ

تا ہ بتانا چاہ یں اور الزمی بات میےرول ديا جائٹکن

 Inter  جو ٹی کی ايک رپورٹ سب کمیہ کںوہ

Provincial harmony ر وسيم سجاد کی ٹ سينیں می

 تيار کی گئی اس پر عمل کيا ٹ رپورہ وںی میہاسربر

      .Thank you  ے۔و سکہ حل  problem  ہ یہ تاکےجائ

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 Mr. Niaz Ahmad: Point of Order Madam. 



 بلوچستان ے امحد نور صاحب نہ کہےت افسوس کی بات ہب

 ںیہ ہے رپڑ تی کوٹکی غريب عوام کو جو دو وقت کی رو

 ہ۔ شکری ۔ قرار ديا actor کا  ےامرڈان کو 

  Point of clarification ں می:جناب امحد نور 

  ايک ے نں میہ کيا بلکںیہ بيان نہرامڈ ے نں میںمی

situation  جوں میےرامڈ اسی ہ کہے بيان کی  

establishment تيار کی ے نں سرداروے کںاہ اور و 

 ں میں۔یہ ہےو رہ  suffer  ہ وہے غريب جو ہ وں اس میہے

ی کو ٹبگ!  جناب سپيکرہے۔ا ہ کے لئے اس که سب کچےن

نچا ہ پںائوس میہی گورنره اور کبںیہ ےی مار ديتهکب

 ں۔یہ ےديت

 Mr. Muhammad Moin Akhtar: Point of Order 

Madam. 

 خدا ہے۔ ہالصتًا ايک انسانی اور قومی مسئل ہی ںیهديک

  آپ ہ وہے  word ا جو  کےرامڈ ے لئے اس کے لئےک

please expunge ں۔ کروئی 

 Madam Deputy Speaker: Drama is not a word 

which is questionable. 

 پر ںاہ وںیه ديکہم آپ یڈ می:جناب حممد معين اخرت

و ہ  suffer  ے سہ کی وج problem  لوگ اس ںزاروہ

 ۔یہ آ رںیہ نه مسجهےمج اور ںیہ ہےر

 Madam Deputy Speaker: Drama is not some 

terminology that is unethical or unmoral. Now I 

put the resolution to the House, it has been 

moved that this House is of the opinion that a 

consensus is to be firmed for the 

implementation of the mega project in economy, 

health and education sector for the people of 

Balochistan and distribute resources based on 



more fair and practical solution as compared to 

the present NFC Award. 

Mr. Muhammad Moin Akhtar: Madam Speaker 

you can do it again please. You can do it again 

please. 

 Madam Deputy Speaker: Now we will have a 

head count on it. I would request the 

Secretariat to take a head count.  

 Mr. Prinme Minister: Madam Speaker I would 

like to propose that we hold further debate on 

this issue until a more clear voice of the 

entire House can be heard either in favour or 

against the resolution. 

 Madam Deputy Speaker: All those in favour 

of it may please stand up. 

(The Resolution wasconsequently adopted) 

 Madam Deputy Speaker: The session is 

adjourned. 

 Miss Hira Batool: Excuse me madam I have 

to make an announcement. 

 ۔ جی:ی سپيکرٹپڈم ڈمی 

 Miss Hira Batool: There is a person and he 

is applying for admission in the Punjab 

University  

  ہ کافی حد تک وںیہ  expenses یه جو بں میےاس سلسل

pay ے لئے اس کںیہ ے کر چک  Rs.4000/-  کی ضرورت 

 کی  Youth Parliament  اگر  per head  ہ اور یہے

 ے بنت -/Rs.50 تو صرف ںی جائے کی pay  ےطرف س

 I request the honourable members to kindly  ںیہ

just help it out ےشير افگن ملک صاحب اس ک  



collector  آپ کواس کی ےی سہ اور انے گںوہ  

details ں۔ گیں مل جائی  Thank you.  

 Madam Deputy Speaker: Thank you. The 

session is adjourned till 10:30 a.m. Saturday, 

February 21st 2009. 

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

(The House was then adjourned to meet again on 

February 21, 2009 at 10:30 a.m.) 

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