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The Youth Parliament of Pakistan met in the Margalla Hotel, Islamabad, on 7th 

May, 2009 at 4’O clock in the evening with Madam Deputy Speaker (Miss Kashmala 

Khan Durrani) in the Chair.   

 

Recitation of Holy Quran 
  من الشيطن الرجيماهللاعوذ با
  الرحمن الرحيماهللابسم 

یخص برحمتہ من یشاء واهللا ذوالفضل العليم۔ ومن اهل الکتب من ان تامنہ بقظار یودہ اليک ومنهم من ان تامنہ بدینار 
 وهم یعملون۔ بلیٰ الیودہ اليک اال مادمت عليہ قآممًا ذلک بانهم قالواليس علينا فی االمين سبيل ویقولون علی اهللا الکذب

من اوفی بعهدہ واتقی فان اهللا یحب المتقين۔ ان الذین یشترون بعهد اهللا وانمانهم تمنًا قليًال اليک الخالق لهم فی االخرہة 
 والیکلمهم اهللا والینظر اليهم یوم القيمة والیزکيهم ولهم عذاب اليم۔

 
 اهللا تعالیٰ بڑے فضل  واال ہے۔ بعض اہل جسے چاہےمخصوص کر لے اور  وہ اپنی رحمت کے ساته ۔ :ترجمہ

زانے کا امين بنا دے تو وہ تجهے واپس کر ديں اور ان  ميں سے بعض اسے بهی کتاب تو ايسے ہيں کہ اگر انہيں تو خ

اگر تو انہيں ايک دينار بهی امانت دے تو تجهے ادا نہ کريں۔ ہاں يہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کهڑا ہيں کہ 

کے حق کا کوئی گناہ نہيں، يہ لوگ باوجود ) غيريہودی(يہ اس ليے کہ انہوں نے کہہ رکها ہے کہ ہم پران جاہلوںرہے، 

البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہيز ) مواخذہ ہو گا(جاننے کے اهللا تعالیٰ پر جهوٹ کہتے ہيں۔ کيوں نہيں 

کے عہد اور اپنی قسموں کو تهوڑی قيمت پر بيچ ڈالتے ہيں، گاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لو گ اهللا تعالیٰ 

ان کے ليے آخرت ميں کوئی حصہ نہيں، اهللا تعالیٰ نہ تو ان سے بات چيت کر گا نہ ان کی طرف قيامت کے دن ديکهے 

 گا، نہ انہيں پاک کرے گا اور ان کے ليے دردناک عذاب ہے۔

 )77 تا74: سورہ آل عمران۔ آیت(      
 

  جزاک اهللا۔:ی سپيکرميڈم ڈپٹ

The first item on the agenda today is a Calling Attention Notice by Mr. 

Muhammad Sadan Nasir. 

 Mr. Muhammad Sadan Nasir: Thank you Madam Speaker. Invites the attention 

of the honourable Youth Prime Minister towards the recent killings of political leaders in 

Balochistan. These killings have resulted in increased sympathy for separatists and 

have given opportunity to miscreants for executing anti-Pakistan propaganda in 

Balochistan. 

 



 politicalہےاوراس ايک   مسئلہpolitical ايکissueجيسے ہم جانتے ہيں کہ بلوچستان کا  !ميڈم سپيکر 

solution دردکا ہے اس ميں جو political demands ہيں وہ بالکل بجا ہيں اور ان political demands 

 moderate ميں struggle بہت عرصے سے جاری ہے اور اس struggle کرنا چاہيے۔ يہ meet فيڈرل کوکو

elements بهی ہيں جو کہ involvedر وہ  ہيں اوpeacefully پورے ايجنڈا کو pursue کر رہے ہيں ليکن کچه 

elements ايسےبهی ہيں جو اس political process پر يقين نہيں رکهتے اور انہوں نے اس وقت بلوچستان ميں 

 RAW۔ ايک اور بات جس سے انکار نہيں کيا جاسکتا وہ يہ ہے کہ بلوچستان ميں   کيا ہوا ہےcreateايک قياس 

supported activities۔ جہاں تک ميں سمجهتا ہوں کہ بلوچستان ميں جو   کی جا رہی ہيںpolitical leaders کی 

killings ہيں وہ شايد اس RAW يا کسی اور elements کا کيا دہرا ہے بجائے اس کے کہ پاکستان کی اپنی آرمی يا 

ISIايسا کرے۔  

 

 ہے وہ يہ ہو رہی ہے کہ وہاں کی جو يوته اور لوگ  ہو رہیproblem createاس ميں جو سب سے بڑی  

 يہ .towards ethnic violence and ethnic discrimination کی جا رہی ہےline create ايکہيں ان کو

 اور جو settlers ديکها ہے وہاں پر بہت زيادہ دوسرے recentlyايک سب سے بڑی خطرناک بات ہے اور ہم نے 

 کيا جا رہا ہےاورہم روزانہ اخبارات ميں پڑهتے ہيں کہ وہاں  createف کافی زيادہ قياس باقی قوميں ہيں ان کےخال

 کيا جائے کہ وہ جو awareلوگوں کو  يہی ہے کہ solution۔ اس کا ہو رہے ہيں violence incidenceبہت زيادہ 

 کہ جو تامل ٹايئگرز سری  ہيںexamples نہيں ہے۔ آپ کے پاس solutionآزادی کے نعرے لگا رہے ہيں يہ کوئی 

 in کيا ليکن violence ہور ہی ہے، انہوں نے بہت زيادہ defeat اور ان کو جس طرح سے لنکا ميں کر رہے ہيں

the end جو result نکل رہا ہے وہ يہی ہے کہ تامل ٹائيگرز کو defeat ہورہی ہے اور  SriIankan Army کافی 

 کو جس طرح سے خراب کر Philistine  ہم حماس کو ديکهتے ہيں کہ وہحد تک کامياب ہو چکی ہے۔ اس کے عالوہ

 ہو سکتا ہے ليکن حماس اور اس قسم کی جو چهوٹی through solve کے political processرہی ہے جو کہ 

insurgenciesاس  ہيں   وہ problemکو زيادہ خراب کرتی ہيں۔  

 education opportunities create کہ آپ  کچه حد تک ہے solution straight forwardاس کا  

 لے کر آئيں۔ ميں يہی کہنا economic stability and justice کريں ، awareness provideکريں، لوگوں کو 

 چاہتا تها۔ شکريہ

  

Madam Deputy Speaker: Honourable Abdullah Zaidi. 

 Baloch ہيں، آج بلوچ مائيں seriousہت  آج حاالت ب شکريہ ميڈم سپيکر۔ :جناب محمد عبداهللا زیدی 

nationalist شہيدوں کی کہانياں سنا کر بڑا کرتی ہيں، آج بلوچ بچے nationalist ترانے گاتے ہيں۔ اس کے باوجود 

 Interior کو مار ديتےہيں۔ پهر ہمارے nationalist leadersہمارا رويہ ان کے ساته يہ ہے کہ ہم تين بلوچ 

Ministerيٹ ميں بيان ديتے ہيں کہ وہ جو بلوچ  صاحب سينnationalist leaders ،تهے ان کا کوئی اور جهگڑا تها 

Indian involvement تهی اور افغانستان تها۔ ان کو اپنے دشمنوں کے ساته compare کرتے ہيں۔ زخم پر نمک 



سيدهی سيدهی ايک کميٹی ۔ ميں صرف يہ کہوں گا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ چهڑکنے والی بات  کرتے ہيں

 Chiefہوا تها ، اس کو کم سے کم suggestبنائی جائے۔ جب پچهلی بار بلوچستان ايجنڈے پر تهاتو تب بهی يہ 

Executive سے headليکن ان کی  کيا جائے کيونکہ کميٹياں پہلے بهی بنی ہيں recommendations کو

honour نہيں کيا جاتا ۔ Make sureيں  کيا جائے کہ انہhonourکيا جائے گا۔  

 

 gold and ريکيڈيورو ميں  ہے وہ يہ ہے کہdevelopmentاس کے عالوہ بلوچستان ميں ايک بہت اہم  

copper mines ہيں جو کہ بڑے عالقے پر محيط ہيں اور اگر يہ mines کهول دی گئيں اور ان کے mining 

process کو expedite گی اور يہ فوری طور پر بارہ ہزارہ لوگوں کو  کيا گيا تو يہ چاليس سال تک چليںemploy 

 کيا جائے۔ يہ وقت سرداری نظام پر بات کرنے کا نہيں ہے، ارباب expedite کو processesکريں گی۔ ان جيسے 

 کی بات کريں، NFC اس وقت اختيار سرداری نظام کو چهوڑ ديں، بلوچوں کے زخموں پر نمک چهڑکنا چهوڑ ديں۔

provincial autonomy ،کی بات کريں Qazi court reform ،کی بات کريں Levy forces کی بات کريں۔ 

 بلوچوں کو ان کی اپنی غلطياں بتانا چهوڑ ديں اور ان کے زخموں پر مرہم رکهيں۔ بہت بہت شکريہ۔

  

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Sufian Bajar. 

 

 کی بات کی۔ ميں اسی NFC Awardيڈم سپيکر۔ جيسا کہ فاضل ممبر نے  شکريہ م:فيان احمد بجارجناب س 

 دوں گا کہ example کريں تو ميں آپ کو ايک on ward study کو NFC Award 2004-5پر آؤں گا کہ اگر ہم 

 تهے تو اس ميں سے hundred percent revenues ميں  اگر پاکستان کے پاس NFC Award کے 2004

 ملے تهے۔ مجهے something revenues %20 اور اسی طرح سنده کو  تهاshare 56% revenueپنجاب کا 

 which is biggest province تهے۔ وہ ايريا revenues %2بلوچستان کے ليے يہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 

in Pakistan اور جس کے land resources اتنے زيادہ ہيں  اور جس کی پنجاب اور دوسرے صوبوں کے 

success ميں اتنی contribution ہے۔ جس کے resources natural gas سے پنجاب بهی چل رہا ہے اس کے 

 .That is less then the budget, that is consumed by only Islamabad رکهے گئے۔ %2ليے صرف 

ں گا کہ اگر آپ يہ کہيں  ہوتا ہے۔ دوسری بات ميں يہ کہوutilize ميں اس سے زيادہ بجٹ capitalصرف اسالم آباد 

بلوچستان ميں ابهی  ہيں ان کو اگر ہم چهوڑ ديں تو ہميں يہ بات جاننی پڑے گی کہ Baloch tribal leadersجو کہ 

 کرتے ہيں۔ اگر آپ يہ کہتے ہيں کہ وہ follow کو tribal leaders ہے، وہاں پر بلوچ ابهی بهی tribal societyبهی 

رہ بگٹی ميں کيا ترقی ہو ن چار سال ہو گئے نواب اکبر بگٹی کو تو آپ نے مار ديا، وہاں ڈيترقی نہيں ہونے ديتے ،  تي

وہاں پرآپ نے کون سی يونيورسٹی بنا دی۔ پورے بلوچستان ميں   ہوئی؟developmentآج تک وہاں پر کيا گئی ہے،؟

ں نہيں جانتا کہ کوئی  ہےاس کے عالوہ ميrecognizedبلوچستان نيشنل يونيورسٹی ، کوئٹہ کی تهوڑی سی 

 يونيورسٹی ہے بهی يا نہيں ۔

 



 جہاں جانا چاہتا ہے وہ settler ہے، ٹهيک ہے issue کا settlersدوسری بڑی بات ميں کہوں گا کہ يہ جو  

 ہے۔ right جو کہ بلوچوں کا دے رہے ہيں designation وہ important کو settlersپاکستانی ہے جائے ليکن آپ 

I.Gپنجابی کيوں ہے؟ کيا بلوچ اتنی  بلوچستان sense نہيں رکهتے کہ وہ خود اپنی آپ کو police کر سکيں؟ کيا بلوچ 

 بلوچ ہو سکيں؟ جب  اother officials  اور، چيف سيکريٹری نہيں رکهتے کہ بلوچستان سيکرٹريٹ ميںsenseاتنی 

ہ جو پنجابی فوج کہتے ہيں وہ اس ليے کہتے  اور و پنجابی سے بڑهتی رہے گیhatredتک يہ ہوتا رہے گا تو ان کی 

 اس ميں زيادہ تر پنجابی ہيں۔ .the national army also have very less baloch representationہيں کہ 

  بڑهتی رہے گی ۔hatred دور نہيں کريں گے تو grievancesاگر ہم ان کے 

  

Madam Deputy Speaker: Thank you. For the information of the honourable 

members, Balochistan is at east 5 government universities, 3 in Quetta that is the 

Women University, Balochistan University, Balochistan University of Information 

Technology Engineering and Management Sciences. There is a university in Uthal as 

well, there is an Engineering University Khuzdar as well and they have multiple private 

universities. 

  

Mr. Sufian Ahmad Bajar: Point of order. Just Lahore has more then these 

number of universities. 

  

Madam Deputy Speaker: No, no this is not for something to criticize anyone of 

you. It was just to provide information. Honourable Abdullah Leghari. 

 

 جس ميں بلوچستان ميں calling attention notice شکريہ محترمہ سپيکر۔ يہ جو :جناب عبداهللا خان لغاری 

 جناب رحمن ملک صاحب جنہوں نے کہ ابهی نئی Interior Ministerہونی والی قتل وغارت اور اس کے بعد ہمارے 

 سنبهالی ہے، انہوں نے سيٹيٹ ميں بڑے کهلے طريقے سے اظہار کرنے کی کوشش job کی Interior Ministryنئی 

 سے بهی بتايا جا RAWاور ان کا تعلق  تهےIndian agentsکی کہ يہ جو بهی بلوچستان کے راہنما تهے يہ دراصل 

۔ وہ اس موقع پر شايد يہ بات بهول رہے  ہوںIndian elements involve بتايا جا رہا تها کہ شايد رہا تها اور يہ بهی

 ديا جاتا ہے، جس ميں ان کے already cut back ہے، جس ميں ان کو alreadyبلوچستان کی جو نمائندگی تهے کہ 

کے وہ ايک اور ناانصافی کرنے جا رہے  استحصال اور نہ انصافياں کی جا رہی ہيں۔ بغير کسی شواہد alreadyساته 

، اس طرح سے وہ اس قتل و غارت کو جائز قرار دے رہے ہيں۔ گويا وہ يہ کہہ رہے ہيں کہ شايد بلوچستان ميں جو ہيں

جو قتل و  سمجهنے کی ضرورت ہے کہ clearlyبهی ہو رہا ہے وہ ٹهيک ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ہميں يہ بات بہت 

 certain کے حوالے سے تهی تو اس عالقے ميں ان کا ايک political leadersہے ، چاہے وہ غارت وہاں پر ہوئی 



mandate ہے، جتنی دير وہ وہاں پر رہ رہے ہيں ان کی ايک history ہے، ان کی political activities ہيں۔ آج 

عناصر تهے اور ان کو کس طريقے سے پہلے تو ان کو يہ ياد نہيں آيا کہ وہاں انڈيا سازش کر رہا تها يا وہ سازشی 

 کا مطالبہ کيا گيا تو پهر investigation بنايا گيا اور issueسے پکڑا جاتا۔ جب ان کا قتل ہو گيا اور اس چيز کا 

ر  تهے۔ ساته ساته ميں يہ بهی بتاتا چلوں کہ خاص طور رپIndian agentsرحمن ملک صاحب کو ياد آيا کہ وہ شايد 

 کروں گا کہ انہوں نے ميڈيا پر يہ بات کی کہ ہميں quotation quoteبگٹی کی ے سے،برامداغ بگٹی قبائل کے حوال

پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہيں رکهنا، پاکستان ہماری طرف سے رہے يا نہ رہے، ہميں اس سے کوئی غرض 

 کہ يہ بات کرکے انہوں نے  بات يہ ہےcondemnable! نہيں ہے ، ہم غالمی کی صورت ميں نہيں رہ سکتے۔ جناب

کئی بلوچوں کا سر شرم سے جهکا ديا کہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہيں ہے۔ ہم يہ مانتے ہيں کہ اس صوبے کا 

 کی طرف elements ديئے جانے چاہييں ليکن ساته ساته ہميں ان rightsاستحصال کيا جا رہا ہے اور اس کو اس کے 

 انڈيا اور امريکہ کی طرف ہيں، جن کر رہے ہيںoperateے کہ جو کابل ميں بيٹه کر  نہيں چاہcertificateسے کوئی 

 وہ اس بات کو مانتے نہيں ہيں  اور بجائے اس کے اس بات کا still دی جا رہی ہے اور foreign fundingسے 

ے۔ اس کے عالوہ جو  کريں گwelcomeاظہار کرتے ہيں کہ انڈيا اور امريکہ شايد بلوچستان ميں آئيں تو ہم ان کو 

 کے حوالےسے اور اپوزيشن کے حوالے سے  Indian agents رحمن ملک صاحب نے بيان کيں، situationsبهی 

  بات ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہيں۔condemnable وہ انتہائی جن کا قتل ہوا

 

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Ansar Hussain. 

 

 شکريہ ميڈم  سپيکر۔ سب پہلے تو ميں دکه کا اظہار کروں گا کہ بلوچستان ميں جو ہمارے :سينحجناب عنصر

political leader کو قتل کيا گيا ہے۔ سب سے پہلے تو بلوچستان کی strategic importance ديکه ليں کہ آدها 

۔ رح سے نظرانداز کيا ہے ہم نے اس کو ہر طfrom the very beginningپاکستان بلوچستان ہے، اس کے باوجود 

رف اس کو سر  حل کرنے کی کوشش کريں نہ صin true spiritيہ اشد ضرورت ہے کہ ہم بلوچستان کے مسائل کو 

 کو دور grievances کر کے بلوچستان کے لوگوں کی commitments showکريں بلکہ سے اتارنے کے ليے 

بہت زيادہ کام کريں، عليحديگی پسند تحريکيں بلوچستان ہ  موجودہ جمہوری قوتوں کو چاہيے ککرنے کی کوشش کريں۔

ميں عروج پر ہيں، ہميں ان کو ديکهنا پڑے گا۔ يہ الميہ کی بات ہے کہ سوئی سے سوئی گيس تو نکلتی ہے اور يہ مری 

ہت  بpolitical activities ہے ليکن بلوچستان کے عالقوں ميں سوئی گيس موجود نہيں ہے۔ وہاں پر availableتک 

کيونکہ ان پر ہم نے  دينی چاہيے general immensity کی طرف جانا چاہيے، reconciliation،  چاہييںیزيادہ ہون

دينی چاہيے  surety  کر کے ان کو trust gain کر کے اور table talksکہ ہم دوبارہ اتنے زيادہ ظلم ڈهائے ہيں 

  کے راستے پر رکه ديں۔ شکريہ۔developmentکہ ان کو 

  

Mr. Muhammad Abdullah Zaidi: Madam Speaker, point of order. 

 



  جی زيدی صاحب۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر 

ميں صرف ايک چهوٹی بات يہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی !  ميڈم سپيکر:جناب محمد عبداهللا زیدی 

يال سے آپ نے جو ان کے ساته کيا ہے  مجهے  آزادی چاہيےتو ميرے خکہ يہ کہہ رہا ہے  يا سردار بلوچی نوجوان 

اپنا دشمن نہ سمجهيں۔اگر ميں بلوچستان ميں جوان ہوا ہوتا اور تهوڑا بهی ذيشعور  انہيں تو کم ازکم اس وقت خصوصًا 

 ہے۔ اس ليے اس divided بهی UK اور USB ہے، آپ کی UN Charter۔  مانگتاindependenceہو تا  تو يقينًا 

 کيونکہ جو آپ نے کيا ہے  کی نہيں ہيں، جو عليحديگی مانگ رہے ہيں ان کو دشمن نہ سمجهيںوقت يہ باتيں کرنے

please اس کو alleviateکرنے کی بات کريں۔ شکريہ۔  

 

  جی  احمد نور صاحب۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر 

 

چکے تو يہ بهول  کی بات کی ہےcharter کی United Nationانہوں نے !  ميڈم  سپيکر:جناب احمد نور 

 Unitedيہ ہميں  ہو چکی ہے، کشمير کو آزادی نہيں مل رہی اور اب resolution pass ميں يہ 1948ہيں کہ 

Nation کے charterکی بات ياد دال رہے ہيں۔ يہ وہ اپنے پاس رکهيں۔ شکريہ۔  

  

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Hamid Hussain. 

 honourableيہاں ميں دو باتيں کہنا چاہتا ہو ں کہ جو يہ ميڈم سپيکر۔  شکر:جناب محمد حامد حسين 

parliamentarians نے کہا کہ ان کا قتل RAW نے کيا  يا  اس ميں انڈيا involve ہے۔ ميں يہ پوچهنا چاہتا ہوں کہ 

State of Pakistan کی کيا responsibility رہ جاتی ہے کہ اگر وہ يہ کہہ ديں کہ يہ کام RAW نے کيا ہے،انڈيا

 ايک پاکستانی Article 9 and 10نے کيا ہے، کسی اور ايجنسی نے کيا ہے يا ان کی اپنی دشمنی تهی ۔ پاکستان کا 

 Article 9 کا Constitutionشہری کو اس کے جان و مال کی بهرپور تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت ديتا ہے۔ کيا 

and 10 ہے؟ اگر تين راہنما ؤں کا قتل کر ديا جاتا ہےتو اس کے حوالے سے يہ  بلوچستان کے ليے معطل کر ديا گيا

 ہے يا ان کی اپنی دشمنی ہے۔ پاکستانی سٹيٹ کو سب RAW involveکہا جا تا ہے کہ يہ انڈيا نے کيا ہے يا اس ميں 

۔ سب سے نی تهی تهے  تو ان کی اپنی دشمpolitical workerجو کوئی بهی تها اگر وہ سے پہلے يہ سوچنا چاہيے کہ 

 پر رکه کر سب سے پہلے ہر شہری کو sideکسی اور چيز کو بهی  as a Pakistani, not as Balochi, aپہلے 

 political workers  يہ ہے کہaspectاس کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دينی چاہيے۔ اس کا ايک اور 

state and individualکے درميان bridgeيہ اگر  قائم کرتے ہيں bridge اور اسی ميں  ٹوٹتے رہيں گےgap آتا 

 جائے گا۔ ہمارے ايک ممبر نے کہا کہ وہاں پر  بڑه communication ميں state and individualرہے گا تو 

political activitiesکہ کرنی چاہييں۔ اگر اسی طرح لوگ مرتے رہے اور يہاں تک  leader اور کارکن مرتے رہيں 

جاری  کوpolitical activities تشدد ہوتا رہے گا تو کون اس بات کی ضمانت دے گا کہ يہاں پر گے اور اسی طرح

 رکها جا سکے گا۔ شکريہ۔

  



Miss Hira Batool Rizvi: Madam Speaker, point of order. 

 

  جی ہرا بتول صاحبہ۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر 

 

 کہا تها کہ اگر ميں ذيشعور بلوچی ہوتا تو پهر آپ  کہ ايک ممبر نےI was just said :آنسہ ہرا بتول رضوی 

بلوچستان کيونکہ  نہ مانگ رہے ہوتے independence بلوچی ہيں وہ actuallyکو پتا چلتا کہ بلوچستان ميں جو 

 ان کے پاس ايجوکيشن نہيں ہے جوکہ they have no jobsميں جو بلوچی ہيں وہ وہاں پر کچه بهی نہيں کر رہے

 the Pathans have all the posts, I mean، اور جو وہاں پر پنجابی اور پٹهان ہيںل نہيں کیانہوں نے حاص

all the industries and the Punjabi’s there, all the working class. ابهی recently بلوچستان ميں  يہ 

 Punjabi who was the Barber, was burnt to death and the worst part is that nonہوا ہے کہ 

of us and non of the Pakistani, I mean other then Balochistan, knows what’s happening 

there. So, what we need over here is that a media should go to Balochistan if possible 

and get the facts for us because the people out of Balochistan don’t know what exactly 

is happening. So, we cannot debate on this because we don’t know what’s happening in 

that province and the people from Balochistan know everything. You know we should 

have forums, seminars, so that we get to know what’s happening there. Thank you. 

  

Madam Deputy Speaker: Thank you. I would request the honourable Youth 

Prime Minister to make a brief statement about it. 

 

 discussion پر issueشکريہ ميڈم سپيکر۔ اس دفعہ اس سيشن ميں ہم دوبارہ بلوچستان  :جناب وزیر اعظم 

 ہونی چاہيے تاکہ پاکستانی قوم discussion ہو گيا ہے کہ اس پر graveاب اتنا  issueکر رہے ہيں کيونکہ يہ 

  کر رہے ہيں۔threat کو internal security ہيں جو کہ پاکستا ن کی problemsسمجه سکے کہ کيا کيا 

 

 اپنائے گی۔ three tires approach کرنے کے ليے solve ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو !ميڈم سپيکر 

 رہ سکےکيونکہ ہم democracy continueاری پہلی کوشش يہ ہو گی کہ جو بلوچستان اور پورے پاکستان ميں ہم

 کرنے decentralize کو power گزرا ہےاس نے era کا military dictatorshipجانتے ہيں کہ پاکستان ميں جو 

 منتقل ہو گئے against کے grievances capital  کر ليا تها اور بلوچستان کے سارےcentralizeکی بجائے 

 نيچے آئے گی تو صوبائی خودمختاری ملے گی تو بلوچستان power ہو گی اور devolution کی powerتهے۔ جب 

  کو حل کرنے ميں مدد ملے گی۔grievancesکے 

  



 آ رہی ہےبجائے foreign funding ہےاس ميں جو بلوچستان ميں 2nd tire approachجو!ميڈم سپيکر

 يا RAW سے نپٹا جائے گا اور کوئی بهی ايسا شخص جو iron hand کے کہ اس آرام سے ديکها جائےبلکہ اسے اس

   کے ساته ملوث پايا جائے اسے پاکستان کے قانو ن کے مطابق سزا دی جائے گی۔foreign agencyکسی دوسری 

 

ميں کسی بهی شخص کو اس کے گهر  يہ ہے کہ بلوچستان part  کا  تيسرا3rd tire approach !ميڈم سپيکر 

سے اٹهايا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اسے کسی ايجنسی کے تحويل ميں دے ديا جائے بلکہ اس کو پاکستان 

 ميں ليجايا جائے تاکہ اگر کوئی صحيح ہے تو اسے باعزت رہا کيا جائے اور اگر اس پر کوئی الزام ثابت courtsکے

 long term strategy کے سامنے ليجايا جائے۔  بلوچستان کے بارے ميں  يہ ہماری ہوتا ہے تو اسے ميڈيا اور عوام

 finalizeکو reportاس  committeesہو گی اور انشاء اهللا ہماری پارليمنٹ اس پر مل کر کام کرے گی اور جوبهی

 کريں گی اس پر ہر حال ميں عمل کيا جائے گا۔ شکريہ ميڈم سپيکر۔

  

Madam Speaker: Thank you. The 2nd item on the agenda today is again a 

Calling Attention Notice by Mr. Abudllah Lahghari. 

  

Mr. Abdullah Laghari: Thank you Madam Speaker. Invite the attention of the 

Honourable Youth Prime Minister regarding the implementation of Nizam-e-Adal 

regulation is Swat and the problems associated representing hindrance to peace in the 

region. 

 
 کيا گيا ۔ اگر ہم تهوڑا سے پيچهے جائيں تو introduceنظام عدل کا معاہدہ جو کہ سوات ميں ! ميڈم سپيکر

سوات کی اردگرد کی سوات کے حاالت اس ملک کو ايک خطرے کے طور پر درپيش تهے اور نہ صرف سوات بلکہ 

 کی بات سنی جائے تاکہ پاکستان  اس کے زد ميں آ رہی تهی، بہت ضروری تها کہ اس عالقےکے لوگوںbeltساری 

اقعات جنم لے رہے ہيں۔  سے لے کر دہشتگردی کے کئی وsuicide bombingجس دوراہے پر کهڑا ہے جس ميں 

 ہيں ان کی بات سنی جائے۔  ميں پہلے اس بات پر آؤں گا local residential طالبان ہيں يا وہاں کے اس کے پيچهے

 اور اس عمل کو تاخير سے پورا کيا جس کی وجہ سے ا کيlate signاس پر کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے 

 ہوئی بلکہ کئی سواالت نے جنم ليا جس کا کہ جواب aggravate ہوئيں اورنہ صرف problems aggravateکافی 

يں پيش  نہيں کيا گيا۔ اس کے بعد اس چيز کو پارليمنٹ مhandleشايد حکومت وقت پاس تها ليکن اسے صحيح طور پر 

  کيا گيا۔impose کيا اور وہاں پر نظام عدل ريگوليشن کو approve نے majorityکيا گياجسے کہ 

 

صوفی محمد کا کيا کردار رہا ۔ اس حوالے سے  ميں situationاس پوری  يہاں پر يہ بات بہت اہم ہے کہ 

 ميں ايک situation ميں جانے کی ضرورت ہے کہ صوفی محمد صاحب کو اس پوری backgroundہميں 



mediator and arbitrator کے لوگوں اور طالبان سے بات کريں طور پر سامنے رکها گيا  کہ وہ اس عالقے کے 

 کريں کہ نظام عدل ريگوليشن جس ميں کہ وہ شريعت کا نفاذ چاہتے تهے اور اس کے motivateانہيں اس چيز پر اور 

associated کئی factors  جس پر کہ وہ تهےemphasize اس کو عمل ميں اليا جائے۔ يہاں کہ  کر رہے تهے

ميں کہوں گا کہ صوفی محمد کا کردار انتہائی مايوس کن رہا اور نہ صرف مايوس کن بلکہ صوفی محمد نےجلسہ عام 

ور  ا کو غير آئينی قرار ديا ، سپريم کورٹ سے  جس طرح کی تقرير کی ، انہوں نے جمہوريت کو کفر کا نظام قرار ديا

کہہ رہے تهے آئين پاکستان کا تحفظ کروں گا اور وہ ، ايک جگہ اس ميں اپيليں کرنے والوں لوگوں کو کافر قرار ديا

 کفر کا نظام تهی اور اس پورے چکر ميں يہ movement کی judgesوکالء اور دوسری جگہ انہوں نے کہا کہ 

پر بهيجا، جس  کے طور mediatorکہ آپ نے وہاں ۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ايک شخص جس کو غيرآئينی ہے

 کرنے کے ليے resolve کو situation طے ہوئے اور آپ نے ان کو طالبان اور اس پوری کےساته آپ کے معامالت

bridge کے طور پر استعمال کيا، انہوں نے ايک back fire کيا اور نہ صرف back fire کيا بلکہ اس حوالے سے 

problems createيا گئيں۔ ک 

 

 دارالقضا کے حوالے سے بات کی گئی۔ سرحد latestاس حوالے سے ہميں ديکهنا ہو گا کہ جيسے ابهی 

 کے ليے ان کی نيتيں بالکل implementationحکومت نے اعالن بهی کيا اور نہ صرف اعالن کيا  بلکہ اس چيز کی 

جس کے بعد بونير اور  اس پورے عالقے  ليکن صوفی محمد صاحب سے اسے ماننے سے انکار کر ديا صاف تهيں

 کے طور پر سامنے نہيں آئيں mediatorميں آپريشن شروع کيا گيا۔ بات سمجهنے کی يہ ہے کہ اگر يہی لوگ اگر آاج 

 نہيں کريں گے تو آئندہ آنے والے وقت ميں پاکستان کو بہت زيادہ solve کو situationگے اور اس پوری 

repercussions, suicide bombing and unrest کی صورت ميں bearکرنا پڑ سکتے ہيں۔ شکريہ۔  

 
Madam Deputy Speaker: Thank you. May I have the speakers list. 

(The speakers list had been provided) 

 
Ahmad Noor sahib, I would prefer you sit your own seat which is next to the one 

you sitting because you not allow to speak from any one else. According to the sitting 

arrangement, I have there should be five seats. 

 

 ميرا نام تو يہيں لکها ہوا ہے۔!  ميڈم:جناب احمد نور 

 

بيٹهنا چاہيے  احمد علی بابر صاحب کی سيٹ پر احسن يوسف چوہدری صاحب کو يہاں پر :ميڈم ڈپٹی سپيکر 

 تها۔ جی احمد نور صاحب آپ بوليے۔

 



 peace پر نظام عدل کا يہ base شکريہ ميڈم سپيکر۔ سوات کا ايک معاہدہ تها کہ جس کے :جناب احمد نور 

 ميں  ہے کہ اس معاہدےambiguityہوا کہ ہم آپ کو نظام عدل ديں گے اور آپ بندوق رکه ديں گے ليکن يہ بهی ايک 

 developmentاسلحہ رکهيں گے يا نہيں کيونکہ بعد ميں انہوں نے انکار کيا۔ يہ اس عالقے ميں ايک يہ تها کہ آپ 

تهی اور سوات کے لوگوں کو کئی دن امن مال، مگر بعد ميں يہ پتا نہيں چال کہ کس نے کيا کيا اور يہ جو امن کا 

 پروگرام تها وہ ناکام کيوں ہوا۔

 

  يہ کی وجہ ہيں۔ ايک تو ميںfailure ہيں  جو کہ اس کے actorsاس کے ليے ميری نظر ميں دو تين  

blame کروں گا  کہ اس معاہدے کو international level پر پاکستانی عوام سے request کيا کہ آپ اس 

regulationاور معاہدے کے خالف اٹه کهڑے ہوں۔  

 

 کے democracy، وہ باتيں کيںوالی کی سو چ  stone ageدوسرے نمبر پر صوفی محمد تها جس نے کہ  

 کی کہ صرف ambiguity createخالف بوال جس کی وجہ سے گورنمنٹ اس کے خالف ہوئی۔ گورنمنٹ نے  يہ 

 ميں سرحدوں کا معاہدہ South Waziristan، يہی  معاہدہ ہی نہيں وانا ميں جوشکائی معاہدہ ہو ا تها وہ بهی ناکام ہوا

 ہے۔ اس کے ليے ايک کميٹی ہونی responsibleيہ معلوم نہيں ہو سکا کہ اس کا کون وہ بهی ناکام ہوا ليکن ابهی تک 

 ہوئی ہے، غلطی کس کی تهی اور گورنمنٹ سے کيا کيا کمزورياں ہوئی ہيں۔ وہاں problemچاہيے کہ کہاں کہاں پر 

اہيے اور يہ قوم کے کے طالبان، صوفی محمد يا جن لوگوں کے ساته آپ معاہدہ کر رہے تهے اس کی تفتيش ہونی چ

 کہ ہم نے اسلحہ رکهنے کی بات نہيں کی۔  تها  ہے، کوئی کہہ رہاambiguityسامنے اليا جائے کيونکہ يہاں پر تو 

 ميں صوفی محمد کے شريعت کے نظام 1995گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اسلحہ رکهيں گے۔ ايک اور بات ہے کہ 

وہاں  اور ميں افغانستان ميں دس ہزار لوگوں کو مرا ديا 2001س کے بعد ۔ ا ہوئیمقام پر خونريزیپر جو ماالکنڈکے 

 کيوں ديا گيا۔وہ چاليس سال important task اور اسے جيل ميں ڈال ديا گيا۔ آج اسے رہا کر کے اتنا سے واپس آيا

 کو viewsکے democracy اور اب اس کی  لکهی ہوئی ہيںbooksسے اپنی سوچ کی تبلغ کر رہا ہے، اس کی 

base ۔معاہدے سے پيچهے ہٹنے لگے بنا کر 

 

اب تو وہ سب کچه قصہ پارينہ  کروں گا کہ request ہے اور ميں گورنمنٹ سے suggestionميری ايک  

 لوگوں کا نقصان کم سے کم کيا innocent and civilianليکن اب جو آپريشن شروع کيا گيا ہے اس ميں بن چکا ہے

 کرو۔ لوگوں fixed target نہ کی جائے کہ معصوم لوگ اس کا نشانہ بنيں، جوہو اس کو shelling، اندها دهند جائے

  کر جائيں۔ شکريہ۔migrateکو اتنا ٹائم ديں کہ وہ لوگ وہاں سے 

  

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Mohsin Saeed. 

 



۔ ہم سب کو  ميں جانا چاہوں گا historical context شکريہ محترمہ سپيکر۔ ميں تهوڑا :جناب محسن سعيد 

اور تقريبًا سات ہزار لوگ  تقريبًا تين ہزار کے لگ بهگ تهامعلوم ہے کہ سوات ميں کافی زيادہ جانی نقصان ہواجو کہ

، ہزاروں افراد نے نقل مکانی کی، بنيادی صحت کے مراکز زخمی ہوئے، دو سو سے زيادہ سکولوں کو تباہ کيا گيا

 پاکستان 1969ثر ہوئے۔ ا س کے بعد گورنمنٹ نےمجبور ہوکر صوفی محمد صاحب سے معاہدہ کيا۔ سوات وغيرہ متا

وہاں   ، اس وقت بهی وہاں پر نظام عدل نافذ تها۔ اس کے بعد مياں نواز شريف صاحب کے دور ميںميں شامل ہوا تها

يا۔ يہ نظام وہاں کے لوگوں کو جلدی اور  کر دrepeal۔ مشرف صاحب نے آکر اس کو دوبارہ نظام عدل نافذ کيا گيا

سستا انصاف مہيا کرتا تها، اس ليے وہاں کے لوگوں کا  پرزور مطالبہ تها کہ اس نظام کو نافذ کيا جائے۔ ميں سمجهتا 

 کی گورنمنٹ نے صحيح نيت کے ساته نافذ کرنے کی کوشش کی ليکن کچه ايسی قوتيں ہيں جو کہ يہ ANPہوں کہ 

۔ ہمارا ايک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہےجيسا کہ ابهی سوات ميں پاکستان آگے بڑهےنہيں چاہتی کہ 

۔ جب يہ نظام نافذ کيا گيا تو کافی زيادہ امن و امان ہو گيا تها، لوگ واپس اپنے گهروں کو آنا شروع ہو گئے تهے ہوا

  شروع ہو گئی۔tensionں دوبارہ اور سوات اور بونير مييہ معاہدہ ناکام ہو گياليکن دوبارہ 

 

يہ بات صوفی محمد کے بيانات سے شروع ہوئی۔ ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے تو صرف جمہوريت کے  

 کيا rollback جمہوری حکومت کو practically کو 1999 اکتوبر 12خالف کفر کا فتویٰ ديا ليکن جس شخص نے 

ئندے تهے اسے گرفتار کيا۔ ميں سب سے پہلے تو صوفی محمد صاحب اور وزير اعظم صاحب جو کہ عوام کے نما

 آئين کو توڑا وہ تو اسی طرح پهر رہا ہے۔ ليکن جس شخص نے دو دفعہ  کرتا ہوںcondemnکے بيان کو 

(Thumping of desks) 

 

ٹس  عمل کرتا ہے، چيف جسpractically ايک بندہ صرف بيان ديتا ہے اور دوسری طرف جو !ميڈم سپيکر 

 سڑک پر دهکے پڑتے ہيں، اس بات کو مدنظر رکهنا چاہيے۔ ميں يہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اس طرح   کوآف پاکستان

  شکريہ۔۔ کم ازکم آپريشن اس بات کا حل نہيں ہے۔کا کام کرنا چاہيے کہ اس کا کوئی منطقی انجام ہو

  

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Usman Ali. Honourable 

members, I would request you to be briefed because we have another motion to discuss 

and we do not have sufficient time. So, I would request you to kindly be briefed and 

what you say. 

 

 brief محمد کے حوالے سے اور صوفیKNSM شکريہ۔ پہلے ميں تهوڑا سا ہاؤس کو :عثمان علیجناب  

 Sufi Muhammad has no کيا جا رہا ہے مطلب associate۔ يہاں صوفی محمد کو طالبان کے ساته کروں گا

hand in Taliban, in fact this is just say کہ وہ ہمارے بڑے ہيں مگر ان کی کوئی نہيں مانتا، اس پر کوئی 

emphasisنہيں دينے چاہييں۔  



 

 ملنی speedy justice نظام عدل ريگوليشن کا معاہدہ ہوا تها اس سے يہ ہونا تها کہ لوگوں کو سوات ميں جو 

 still I would like the Nizam-e-Adal regulation to be ٹوٹ چکا ہےaccordتهی، اب اگرچہ يہ 

enforced in Malakand Agency. يہاں پر يہ conflictہ ججوں کی تقرری  پيدا ہو گيا کہ صوفی محمد نے کہا ک

  يہ صوبے کا کام ہے۔ کہ يہ کسی ايک فرد کاکام نہيں ہے، نے کہاauthorities ليکن صوبے کی ميں خود کروں گا

 کے ليے ايک speedy justice ہے کہ سوات کے لوگوں solution کے ليے ہمارے پاس يہی long runلہذا 

solution اس کے ليے ايک اچها نظام عدل يہ  ديں اورsolutionہے regardless of the conflict اگرچہ طالبان 

  رہنا چاہيے۔ شکريہ۔continueمانيں نہ مانيں کچه بهی ہو ليکن نظا م عدل کو 

  

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Abdullah Zaidi. 

  

جو سوات ميں وں گا کہ بات اس طرح سے شروع کرميں  بہت شکريہ ميڈم سپيکر۔ :جناب محمد عبداهللا زیدی

positive or negative develop ہوئی ہےاس کی وجہ کيا ہے۔ ميرے خيال سے اس کی دووجوہات ہيں ، ايک تو 

 judicial ہے۔ انصاف کی فراہمی نہ ہونا تو آپ economic disparityانصاف کی فراہمی نہ ہونا اور دوسری 

reformترقی نہيں دے سکتے تو  سے طے کريں يا نہ کريں  ليکن اگر معاشی land reform ال کر معاشی تفريق تو 

 we will ان کو کہہ رہے ہيں کہ ہم آپ کی زمين بيچ رہے ہيںland lords آج ختم کر سکتے ہيں۔ آج کيا ہو رہا ہے، 

get one third of the deal باقی جو ہے وہ tenants۔ جو  لے ليں گےdormant mines ہيں ان کو دوبارہ 

deal ،کيا  جا رہا  ہے Taliban get one third of the deal. تو ظاہری سی بات ہے عوام نے دوسری طرف کا 

  کو کرنا ہے وہ آج  طالبان کر رہے ہيں۔ stateه تو دينا ہے۔ جو کام سات

 

ہے، ميرے خيال سے secular vote bank کا ANP وہ يہ ہے کہ س بات پر بڑا پريشان ہوتا ہوں ميں ج 

ANPے  کmanifestoميں نظام عدل کا کوئی ذکر وغيرہ نہيں تها۔ ANP نے جب يہ invoke کيا تو يہ بات ميری 

 کہ لوگ ماالکنڈ ميں شريعت I doubtسمجه سے باہر ہےاور پيمانہ بهی جانچنا چاہيے کہ کون شريعت چاہتا ہے، 

 ہيں، اگر دس ہزار  يا بيس ہزار آ کر  ہوئیculminate۔ ميرے خيال سے اور وجوہات ہيں جو کہ اس ميں چاہتے ہيں

 as نافذ ہوا يہ ہے بهی جو نظام عدل  کچه مانگنے لگتے ہيں تويہ ضروری نہيں ہے کہ ساری عوام يہ مانگ رہی ہے۔ 

for the Constitutional amendment جو کہ ضياء الحق صاحب نے ہمارے constitution ميں invoke 

 آئے گا secular revolutionقاضی کورٹ سے بهی انصاف نہ مال تو پهر ايک کروائی تهی۔ ميرے خيال سے اگر 

  ہوتا دکهائی نہيں دے رہا۔solve آيا۔ مجهے يہ معاملہ Righteous Revolutionجيسے کہ 

 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. I would request the honourable Youth 

Prime Minister to make a brief statement. 



 
 thoroughly کا ميں نے document شکريہ ميڈم سپيکر۔ نظام عدل ريگوليشن کے :جناب وزیر اعظم

 لگتی ہے، اس controversy پر partمطالعہ کيا ہے۔ جہاں پر کچه لوگوں کو شريعت کے يا کسی اور شريعت کے 

قہ کارسے حد درجہ بہتر ہے جو  کرنے کا طريقہ کار طے کيا گيا وہ اس طريspeedy justice provideميں جو 

، جس ميں لوگوں کے مسئلے تين يا چه  ميں رائج ہيںsessions courts or high courtsعام طور پر ہماری 

 ہے وہ ايک بہت regulation نظام عدل کی جو Basicallyہو سکتے ہيں۔solveمہينے ميں بغير کسی ڈر يا دباؤ کے 

  ہے۔documentاچهی 

 
 ہاؤس ميں ديکهی ہيں وہ اس بات پر ہيں کہ جس طريقے reservations نے جو زيادہ تر  ميں!ميڈم سپيکر

 کيا گيا۔ اب چاہے کوئی اسے بندوق کی زور پر enforce کيا گيا اسے وہاں سوات ميں regulateسے نظام عدل کو 

turn کرے يا کسی اور طريقے سے turn کرے لوگوں کو اس بات کی preservationsصحيح  ہيں۔ اسے 

 نے اس پر President کيا گيا کہ mention نہيں کيا گيا جيسے کہ اپوزيشن کی طرف سے يہ handleطريقےسے 

sign کرنے ميں تاخير کی۔ باقی جو political stake holders تهے انہيں confidence ميں نہيں ليا گيا تو يہ اس 

implementation ميں ايک mainخرابی ہے۔  

 

 انصاف کی problem ہوئی ہے وہ يہ ہے کہ generate ہاؤس ميں main suggestionدوسری جو  

 انصاف فراہم کرتا ہے regulationاور اگر کوئی ايسا فراہمی ہے کہ اگر گورنمنٹ عوام کو انصاف فراہم کرتی ہے 

چاہے وہ سوات کی ہو، ہر حال ميں جو ہماری عوام ہے  پر ہو گا۔ ہماری پاليسی يہ ہو گی کہ side اس turnعوام کا تو

 کا فارموال ديا جائے،جس طرح speedy justiceچاہےفاٹا کی ہو  اور چاہے کراچی کی ہو انہيں ہر حال ميں ايک 

 ہے اس کو ختم کيا جائے تاکہ جو لوگ economic disparity ان کی  ہے اس کے مطابق جو suggestionکی 

weapons اٹهاتے ہيں ان کو popular support مل سکے اور اس  نہsituation کو آرام سے handle کيا جا 

 سکے۔ شکريہ ميڈم سپيکر۔

  

Madam Deputy Speaker: Thank you very much. The last item on the agenda 

today is a motion by Mr. Mohammad Essam Rehmani. Sir, just before you speak, I 

would request to have a list of 3 speakers from the Green Party. I already have 3 

speaker from the Blue Party. That is due to the shortage of time. Mr. Rehmani you can 

continue. 

  



Mr. Mohammad Essam Rehmani: Thank you honourable Speaker. I wish, we 

could have more time on this motion and this is the reason why it was a motion and not 

a resolution. So, we can have people to debate on it. 

  

However, I want this House to discuss on the ongoing political, ethnic clashes 

and racial profiling on part of some of the Political parties in Karachi. 

  

30th April, the figures are right in front of us, 31 died, 21 were Pathans. How it 

started I would like to give a briefing about it. Dehiamshakro, Sarjani area, where the 

bus stop of 4 k’s is located, there is the huge amount of government land, that is 

available there. It’s a very important locality because it links two very important sites of 

the city. It’s links the site industrial area with the super highway. Now, this land is now 

being taken by a lot of groups, the land mafia’s and these land mafia’s are not just 

Pathans or the Mahajirs and the Punjabis, they belong from different areas. 

  

Now, when this clash unfortunately happened, a group of land mafia killed a 

group of Mahajir land mafia’s. Now, that gave others the chance to make it an ethnic 

issue. And they started disrupting the entire city and it wasn’t just the people doing it, 

there were political parties involved in it. The three major political parties involved in 

Karachi at the moment. And that is the ANP, the Peoples Party and the Mutehida, 

MQM. Now people need to know when these three are together. Then there somebody 

who is Hippocrate in it and you need to identify this because a solution to Karachi lies of 

strategic importance. It is a hub of Pakistan, Karachi is not just for Sindh’s, it’s not just 

from Mahajirs, its not just for Punjabis. Karachi is part of Pakistan and we cannot 

isolate. This motion is over here needs recognition and debating upon. Thank you. 

  

Madam Deputry Speaker: Thank you very much. Honourable Zamir Malik. 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم۔ بہت بہت شکريہ سپيکر صاحبہ۔ بات يہ ہے کہ جيسے ہمارے :جناب ضمير احمد ملک 

 کے بارے ميں کہا۔ کب تک  جو گورنمنٹ کہے گی اور ہم سنتے رہيں گے۔ land mafiaاپوزيشن ليڈر صاحب نے  

 سے شروع ہوئے، وہاں گورنمنٹ کی زمين  کا ہاته ہے، يہ سرجانی ٹاؤنland mafiaيہ کہا گيا کہ ان واقعات ميں 



 ہے۔ يہ جنگ سياسی جماعتوں کی تو ہے ongoing political ميں ميرے بهائی نے کہا کہ motionتهی اور پهر اس 

 کسان ، طلباء کو سياسی جماعت تصورکرتا ہے تو ميں کہتا ہوں کہ سياسی  جماعت وکالء، MQMنہيں، اگر کوئی 

کراچی بار کا اليکشن کب جيتا؟  نے شہر کراچی ميں  MQM ہوتی ہے۔ مجهے بتائيں کہ  مزدور اور ہاری پر مشتمل

 نہيں ہے۔ طلبا  ء ميں آل پاکستان مہاجر سٹوڈينٹس آگنائزيشن جو کہ اب آل پاکستان متحدہ MQM يعنی  وکالء ميں

س سٹی ميں اليکشن جيتا؟ اونسی يونيور سالوں سے اس نے ک30بنی چکی ہے، مجهے بتائيں کہ سٹوڈينٹس آگنائزيشن 

کے بعد مزدوروں کی بات کرتے ہيں، شہرکراچی ميں پاکستان سٹيل ملز، پی۔آئی۔اے، سول ايويشن، کراچی پورٹ 

کی ضمانتيں ضبط MQMتمام جگہوں پر  ہوئے اور referendum کے unionsٹرسٹ، پورٹ قاسم يہاں پر مزدور 

 کو سياسی MQM کی بات کرتے ہيں۔ ہم mandateکراچی ميں يہ جگہ جگہ ہارے۔ يہ  کے، KPTائے ہو گئيں، سو

  ايک لسانی پارٹی ہے۔MQMپارٹی تصور نہيں کرتے، 

 

 توسط سے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنے ميں اس ميڈيا کے 

 کارکنوں کو 65ے ستان پيپلزپارٹی کپاکان ڈيڑه سالوں ميں جب سے آپ نے اقتدار سنبهاال ہےاقتدار کی مت سوچو۔

MQM نے مارا ہے اور آج بهی کئی کارکنوں کیFIR’s ان MQM۔ کے ليڈران پر کٹی ہوئی ہيں 

(Thumping of desks) 

 

 change کو I.G  کردو، changeکو CCPOيہ جو واقعات ہوئے ہيں، الطاف حسين صاحب نے کہا  

 تها، تمہيں شعيب سڈل سے بهی I.G ی تها، يہCCPOٹهے رہے، يہی کردو۔ کيوں؟ ڈيڑه سال تک تم ان کے ساته بي

  سے بهی تکليف ہے تو بتاؤ ہم کيا کريں؟I.G اور CCPO، اس تکليف تهی

  

Madam Deputy Speaker: Zameer sahib, be careful with the language you use. 

 

 ہوتا ہے، ہم شہر کراچی سے نکل نہيں معذرت کے ساته کہ سچ کڑوا!  ميڈم سپيکر:جناب ضمير احمد ملک 

 سکتے۔

  

Madam Deputy Speaker: There is a code of conduct. 

 

، آج پاکستان پيپلزپارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ اب ہم  ہم شہر کراچی سے نکل نہيں سکتے:جناب ضمير احمد ملک 

ہے، ہماری مائيں ہميں گهروں سے کيا کريں، ہمارے منہ سے ايسے الفاظ نکليں گے، ہمارے پاس سيکورٹی نہيں 

بهيجتی ہيں تو رات تک وہ روتی ہيں ، بار بار فون آ رہے  ہوتے ہيں کہ کہاں ہو۔ بيٹے کے پتا ہی نہيں ہے کہ زندہ بهی 

 پاکستان پيپلزپارٹی کی گورنمنٹ  اور عوامی نيشنل پارٹی نے جن  کا سنده ميں  ,MQMہے يا نہيں ہے۔ بات يہ ہے کہ 

allianceے انہوں نے حاليہ واقعات کے بارے ميں کہا کہ يہ  ہland mafia ايک سوال ہے۔ يہاں  کا کردار ہے۔ ميرا



 12 کا کوئی کردار ہے تو land mafiaسارے باشعور لوگ بيٹهے ہوئے ہيں، يہاں ميڈيا بهی ہے، اگر ان واقعات ميں 

 ميں اس شہر کراچی 1990ا؟ شہيد نجيب احمد مئی ميں کس کا کردار تها؟ حکيم سعيد کے قتل ميں کس کا کردار ته

 تهی؟ ميرا land mafia وکالء کو زندہ جال ديا گيا اس ميں بهی  تهی؟land mafiaميں قتل کئے گئے اس ميں بهی 

بهی پختونوں کے نام پر ANP۔  ڈهکوسلے بند ہونے چاہييں پاکستان پيپلزپارٹی اور اے۔اين۔ پی کے خيال ہے کہ اب يہ

 MQMسياست کر رہی ہے اور ان دونوں کو  اب واضح موقف اختيار کرنا ہو گا کہ الطاف حسين اور کراچی ميں 

 سالوں سے نہيں مال، يہ قبضے کی جنگ ہے۔ خاص طور 30شہرکراچی ميں اپنا قبضہ چاہتے ہيں جو کہ ان کو گذشتہ 

ئق کو صحيح طرح پيش کريں، آپ جيو ٹيلويژن جو کہ کراچی ميں بہت مقبول ميری ان سے گزارش ہے کہ آپ تو حقا

 کی جنگ نہيں ہے، يہ غريبوں کی land mafia کی جنگ ہے۔ خدا کا وسطہ ہے يہ land mafiaنے بهی کہا  کہ 

  بہت بہت شکريہ۔ کے قبضے کی جنگ ہے۔MQMجنگ ہے، يہ 

  

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Abdullah Zaidi. 

 

 بہت شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں بس چهوٹی سے بہت کروں گا کيونکہ زيادہ کچه کہنے :دیجناب محمد عبداهللا زی 

، ہم کب تک خواب و  کی ضرورت ہےclarityکو ہے نہيں، ضمير صاحب نے زيادہ تر بتا ديا ہے۔  ميرےخيال سے 

ئلہ ہی نہيں ہے، ہم  مسائل ہيں ہی نہيں، پشتون مہاجر تو کوئی مسethnicآغوش ميں پڑيں رہے گی کہ پاکستان ميں 

 مسائل ہيں، بيرونی ہاته ہے۔  economic کا مسئلہ کا ہے، land mafiaسب تو دوست ہيں، بهائی بهائی ہيں۔ ہمارا 

 مسائل ہيں  اور ہم بيٹه کر ان مسائل پر بات کريں۔ سب سے بڑی ethnicہمارے اب وقت آ گيا ہے کہ ہم يہ مان ليں کہ 

 اور کچه ميڈيا کا  بهی رويہ  ايسا ہی ہے ۔ ميڈيا کو تو ويسے تو سب کچه پتا لگ جاتا بات يہ ہے يہاں فاضل ممبران 

 ميں ميڈيا کو بهی کچه نہيں پتا ہوتا، اس کو clashes پہلے سے پتا لگ جاتی ہيں ليکن اسے dealsہے، ساری 

proven کرنے کی ضرورت ہے۔  

 

 massive search operation orہی  ہے، بہت importantکراچی ميں جو اسلحہ ہےوہ بہت ہی  

licensed and unlicensed weapons carry کرنے پر complete bar ضروری ہے ورنہ کراچی ميں 

  مسائل پر بات کرنی پڑے گی۔ethnicاور اب آپ کوبيٹه کر اسلحہ ہو گا تو امن بہت مشکل ہے

 

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Rafique Wasan. 

 
 context ہوئے ہيں، ان کا recent clashes شکريہ ميڈم سپيکر۔ کراچی ميں جو :جناب محمد رفيق وسان

 .being a representative of Sindhسنده کے حوالے سے کيونکہ ميں بهی سنده  ہی سے تعلق رکهتا ہوں 

Definitely اس کے دو پہلو ہيں، ايک اس کاpolitical dimension ہے اور دوسرا economic  ہے۔ اس کا

political dimension اس طرح ہے جس کو ہم ethnic prospectus  ميں ديکه سکتے ہيں۔ اس ميں تينactors 



or players  ،ہيں، جس طرح رحمانی صاحب نے کہا کہ پشتون ہيںMQM ہے اور Peoples Party ہے۔

Peoples Party خصوصًا interior  سنده سےسندهيوں کےmandate آئی ہے۔ مجهےيہ بات سمجه ميں نہيں سے

سنده ميں بنتی ہے تو يہ  evenبنتی ہے يا Government ميں  Federal آتی  کہ جب بهی پاکستان پيپلز پارٹی  کی 

ethnic violences  کيوں شروع ہو جاتے ہيں۔ يہ بهٹو کے دور ميں شروع ہوئے  پهر جب بےنظير صاحبہ کا first 

tenure ميں ہوئے جب بهی  93  شروع ہوئے پهر  آيا تو اس ميں Pakistan Peoples Party کی  

Governmentبنتی ہے تو وہاں پر  يا تو سندهيوں کے ساته يا پهرMQM يا پشتون کے ساته  اس طرح کے  

clashes  يا murders even high profile murders بهی ہوتے  رہتے ہيں۔  

 

 ہے ، وہ بات بالکل سمجه ميں آ رہی ہے کہ اس کا جو پورا  political dimension جہاں تک اس کا 

aspect ہے اور جو  dimension  ہے،  وہ  ownership of resources  ہے۔  Ownership of 

resources کی وجہ سے  شايد  MQM  کو يہ  fear  ہے کہ جو  سنده ميں  demographic changes ، ہيں 

ے حوالے سے بهی اس کو ديکها جا سکتا ہے کيونکہ پشتون کے آبادی بڑی حد  ک special force migration يہ 

 as political party, as an ethnicکو  MQM تک کراچی ميں آباد ہو چکی ہے جو کئی سالوں سے ہے۔ شايد 

group  يہfear  ہے کہ resources  کے حوالے سے پشتون اس پر over take نہ کريں۔ 

 

Economyجيسے رحمانی صاحب نے کہا کہ اس کے  کے حوالے سے negative effects  پاکستان کی

economy کے حوالے سے ہيں I think,  اسcontext  ميں ديکهنا بہت ضروری ہے۔ کراچی  پورے پاکستان کی 

economy   کے حوالے سے ايک economic hub   ہے  اور  کراچی ميں جب بهی ethnic violence ہوئی ہے

ميں يہ  representative  سندهی  being a  يہاں پر Specially رات پورے پاکستان ميں ہوئےہيں ۔ تو اس کے اث

  ہے، اس کے ساته بهی اس ethnic group  کراچی ميں  سندهی  speciallyبات واضح کرنا چاہوں گا کہ 

political ethnic violence  ميں سندهيوں کے ساته بہت بڑی زيادتی ہے۔ ميں even س حدتک بتا دوں کہ ا

 MQM related  ميں last government ہے، مگر آج بهی جو  Government پاکستان پيپلز پارٹی کی 

policies  تهيں  جو ان کی rural and urban divide پر مشتمل ہوتی ہيں، اب interior  سنده کے جو نوجوان 

 سنده کے لوگوں  interior  ميںuniversities ميں ہيں، وہ کراچی کے اداروں ميں داخلہ نہيں لے سکتے، کراچی

سنده کے لوگوں کو داخلے نہيں مل رہے۔ interior  ميں  medical colleges  ہے۔ کراچی کے   ban کے ليے 

  role کا Hippocratic  بهی مجبور ہے۔ شايد رحمانی صاحب کا يہ اشارہ  تها کہ current Governmentجو  اب

 انہوں نے کس طرح کہا۔ ميں يہاں پر کہوں گا کہ پاکستان پيپلز پارٹی کو واضح طور پر اپنا I don’t know ہے، 

stand لينا چاہيے اور اسethnic clash  کوpragmatically analyze کرنا چاہيے اور کوئی ٹهوس حل کرنا

 چاہيے۔

 



 چاہوں گا ۔ مجهے چهوٹی  ميں ايک چيز واضح کرنا .point of order!  ميڈم ڈپٹی سپيکر:جناب ضمير ملک

 سی بات کی اجازت دی جائے۔

 
Madam Deputy Speaker: Thank you. ضمير صاحب we are completely out of time, 

we cannot take points of order I have list of 3 more speakers.. 

 
 کی جنگ نہ کہا جائے برائے ميں يہاں پر يہ کہوں گا کہ يہاں پر اس کو سندهی ، مہاجر :جناب ضمير ملک

 مہربانی کيونکہ وہاں پر سارے پاکستانی ہيں۔

 
  شکريہ تشريف رکهيں۔ :ميڈم ڈپٹی سپيکر

             
 Honourable Ahmad Javed, I would request the honourable members to be brief 

because we are running out of time. 

 
بات کروں گا کہ ہميں اس وقت ضرورت اس امر  briefly ترمہ سپيکر۔ ميں بہت  شکريہ مح:جناب احمد جاید

ہو، free flow of arms   ہے جہاں پر weaponries societyکی ہے کہ ہم نے سرحد اور فاٹا ميں ديکها ہے کہ

 it isآتی ہے تو  explosive situation ہو سکےليکن ايک  peace maintain تک  timeوہاں پر شايد بہت 

very easy for it to get it out of control.  يہاں کراچی ميں جو پاکستان کاnerve centre  ہے جو پاکستان

 ہيں، وہ ابهی تک ہيں، جہاں free flow of arms  ہے، ہم وہاں پر ديکه رہے ہيں جو  centre  کا  economy کی 

کی طرف سے کوئی  security agenciesری  کرتی  ہے۔ ہماhighly weaponries society exist پر ايک 

effort  نہيں کی جا رہیto actually stem the flow of those arms.  ہم ديکه رہے ہيں کہ يہاں کراچی کے 

  play up  کوgroup کی ہےايکdividend rule کی جا رہی ہے، وہ general policy adoptاندر ابهی بهی جو 

کيا partial peace maintain  ايک  through  کيا جائے اور اس کے  suppress کو  group کيا جائے، ايک 

  ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے کراچی کی I think  کيا۔  artificial peace maintain جائے، ايک 

disarmament  کے ليے steps لينے چاہئييں۔ زيدی صاحب نے بہت اچهی بات کی کہ public display of 

weapons  پر ban لگنا چاہيےاور ساته ہی ايک search operation start کرنا چاہيےat a massive scale 

that should not be violent that should not be aimed at killing people and that should be 

aimed at disarmament of people. 

 

کی بات کی گئی ، بہت زيادہ ديکها ہے کہ عوامی  role دوسری چيز يہ ہے کہ جو سياسی جماعتوں کے 

 senior leadership ہے اور جو پيپلز پارٹی کی ہے، وہ  senior leadershipکی جو  MQMنيشنل پارٹی اور 



T.V ،پر بهی آتی ہے  media  کے سامنے آتی ہے اور بہت  positive statements   ديتے ہيں۔ ہم ديکهتے ہيں 

 zero ديکه رہے ہيں، ان لوگوں کے درميان realitiesپر  actual ground ہے جو  lower leadership جو

contact  ہے۔ اس level  پرtrust develop  کرنے کی  situation ہے۔ زرداری صاحب اور اسفند يار ولی 

 جب کيا جا سکتا ہے ليکن آپartificial trust showصاحب اور الطاف حسين صاحب کے بيچ  ميں بےشک ايک 

 it is very difficult to maintain this peace in  نہيں کريں گے تب تک trust buildپر   grass rootsتک 

Karachi. 

 
Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 
Mr. Ahmad  Noor: Madam, point of order. 

 
 I have to in fact three more speakers on the list, I am! احمد نور صاحب: ميڈم ڈپٹی سپيکر

extremely sorry but we cannot accommodate that. Honourable Sofia Saeed. 

 
Ms. Sofia Saeed: Thank you Madam Speaker. First of al     يہاں پر

 چاہے آپ MQM is a part of Government کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو آپ مانيں يا نہ مانيں MQM جو 

 کی political groupمانتے ہيں يا نہيں۔ دوسری چيز يہ ہے کہ کراچی ميں ہر  political party ان کو 

representation  ہے۔ يہbasically land mafia  کاissue نہيں ہے، کوئی بهی  چهوٹا سا issue  ہوتا ہے، وہ 

ethnic issue  ميںconvert  ہو جاتا ہے۔ Basically, يہاں پر کافی points discuss ،ہو گئے ہيںmain point 

is de-weaponization of Karachi تو اس کے ليے  جو recommendations  ہيں، پہلی بات يہاں پر 

search operation  کی ہوئی ہے۔Initially,  آپ نے جوinitiate  ،کيا ہوا ہےsearch operation سے نہيں کر 

 ہو جائے severeاور situationليتی ہے تو  start سے may be Government operation سکتے کيونکہ 

 takingکريں تاکہ اس  discussکو  issueپر national levelميں  Parliament گی۔ ايک تو بات يہ ہےکہ آپ 

for grantingنہ ليا جائے۔ دوسری بات يہ ہےکہ  Government should make form of committee جس 

 consensus ہو تاکہ  وہاں نيا  representationکی political groupsاور ethnic groupsميں تمام 

develop   ہوthen party   کے لوگوں ميںmanage mental  اس کا  transitive end develop 

-Then we lead towards  in search operation, de کريں،جيسے يہاں پر بات ہوئی ہے۔  

weaponization  کراچی ميں بہت important  ہے۔ Unless and until  وہاں پر violence چلتا  رہے گا،  اگر

de-weaponization  نہ روکی گئی۔ Thank you. 

 



Madam Deputy Speaker: Thank you very much. Honourable Ch. Usman 

Ahmad. 

 
ميں  motionکروں گا کہ اس  rightly agree بہت شکريہ محترمہ سپيکر۔ ميں :چوہدری عثمان احمد

policies of three partiesتو   کی بات گئی ہے that is some our right that seems to be right 

because the coming 12 May کو ANP  کی طرف سے ايکstrike  کی ايکcall  آئی ہے اور اسیsame 

day MQM  نے  اس call  کو support  کر ديا ہے جبکہ ان دونوں پاريٹوں کے claims  ايک دوسرے کے

against   ،ہيںthis is quite confusing situation کسی نہ کسی end  پر منافقت بہت واضح ہے۔ دوسری چيز

اس کی  there is a cold war going on there کرنا ہو گا کہ  realizeيہ کہنا چاہوں گا کہ  ہميں  يہ 

sensitivity کو سمجهنا ہو گا ۔ اس قسم کے slogans  کہ کراچی ميںTalibanization  ہو رہی ہے، اس قسم کے

anti Pakistan slogans کو روکنا ہو گا  ۔ 

 )بجائے گئے desks اس موقع پر (

ليے جائيں کيونکہ ہم  legal actionsکرنا ہو گا بلکہ کوئی ايسے  criticizeپر اس کو نہ صرف  forumہر 

Talibanization  کے نام western border  بہت  پرblack mail  ہو چکے ہيں، ہم ايک اور محاذ afford  نہيں

ہے، کبهی  rival  کی MQM  کردار  ہے، وہ کبهی most confusingکر سکتے ۔ اس وقت پيپلز پارٹی کا سنده ميں  

 کرتی ہے جس طرح مشرف صاحب نے use اسی  طرح against  کے loyalist movement کو  MQM وہ 

 کو يہاں پر media کرنا ہو گا اور ميں clear  کوبہت زيادہ roleکيا۔   پيپلز پارٹی کو اپنے use اپنے دور ميں 

requestکرنا چاہوں کہ وہ اپنی strength کو سمجهيں۔ ہم نے free and fair election کا بہت ڈهنڈورا پيٹا  ليکن 

 clearlyہوتی ہوئی بہت riggingقے ميں  دکهائيں جہاں پر کراچی ميں کسی حلfootagesجيو ٹی وی تها جس نے وہ 

ميں کسی بهی national interest ہيں جوکہ  ہم footagesدکهائی گئی اور يہ بهی کہا گيا کہ ہمارے بہت سی ايسی 

stage ال سکتے ہيں۔ اس کے بعد ايسی کوئیfootages نہيں آئيں۔ I don’t know کہ کوئی compromise ہوا يا 

 بلکہ پورے ملک ميں جہاں بهی  کوئی ايسی through not only in Karachi  کےmediaکيا ہوا ليکن 

footages يا footages  ہيں اسے عوام کے سامنے اليا جائے اور اس قسمparties کوexpose کيا جائے اور ان 

 .Thank you very much کيا جائے۔ in legal term tackleکو 

 
Madam Deputy Speaker: Thank you. I would request the honourable Youth 

Prime Minister to make his comments. 

 
Miss Gul Bano: Point of order. Madam, because of the shortage of time, 

کرنا چاہوں گی، اگر آپ add کی طرف سے صرف تين نام ليے تهے ، ميں تهوڑا سا partiesآپ نے دونوں 

 .just one minute ديں، permissionمجهے 



 
Madam Deputy Speaker: Miss Gul Bano actually we have to end it at 5, we 

have to end the session at 5. 

 
Miss Gul Bano: Points are very important. 

 
Madam Deputy Speaker: I would ask the Secretariat, if they could give us any 

more time. 

 
Miss Gul Bano: Make it for tomorrow but it is very important motion. 

 
Madam Deputy Speaker: We have already requested the Secretariat, O.K. 

 
Miss Gul Bano: Madam, just give me one or two minutes. 

 
Madam Deputy Speaker: O.K, because of the request of the Parliamentarians 

the Secretariat has allowed us another half an hour to discuss this topic. Now, we would 

need list of the speakers, Miss Gul Bano you have the floor. 

 
Miss Gul Bano: Thank you respected Speaker. 

 

 کرنے کے consider بهی کوئی as a party کو MQM کی  بات چل رہی تهی  کہ MQMجہاں تک ابهی 

 کے MQM  بنتا جا رہا ہے کہ آپ جتنا fashionليے تيار نہيں ہے، ميں ايک بات يہاں کہنا چاہوں گی کہ آج کل ايک 

 کرنا چاہوں گی کہ  يہ وہی mentionہيں، ميں يہاں  democratic personخالف بولتے ہيں۔ لگتا ہے کہ آپ بڑے 

MQMر کی  تهی جس نے بےنظيassassination پر interior سنده ميں موجود لوگوں کو safety provide ،کی 

 affiliationسے کسی قسم کا  MQM کرنا چاہوں گی کہ ميرا clear تهی۔ ميں آپ کو ايک بات اور MQMيہ وہی 

يں، ميں وہ آپ سے  کی ہobserve ميں ميرا کوئی ايسا ارادہ ہے ليکن ميں نے جو چيزيں futureنہيں ہے اور نہ ہی 

 کی بات آتی ہے يا selection ميں institute سنده ميں کسی بهی قسم کے Interior کرنا چاہوں گی ۔ shareالزمی 

job کی بات آتی ہے تو language کو بڑیimportance دی جاتی ہے تو يہ وہی MQM ہے جو وہاں کے اردو

speakingلوگوں کوsupport provideنی سی ہے کہ يا تو آپ اپنا پورا  کرتی ہے۔ بات اتsystem 

change کريں، آپ ايک  ايساsystem لے کر آئيں  جہاں پر language کی base پر discriminate نہ کيا 



 کو اردو minoritiesسنده ميں رہنے والے interior کے خالف بول سکتے ہيں ليکن اگر MQMجائے۔ ہم پهر 

speaking لوگوں کو MQM کی طرف سے support مل رہی ہے تو definitely ہم اس کی favour  کريں گے۔ 

Thank you 

 
Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Ahmad Noor. 

 
لينا چاہيے کہ notice کو اس کا سختی سے Government شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميڈم سپيکر :جناب احمد نور

 ں روپوش ہے۔ميLondon بنا ہوا ہے اور leaderکا MQMجو 

 ) بجائے گئےdesksاس موقع پر (

 
 Indian خطاب سنتا ہوں، telephonic پڑهتا ہوں يا اس کے statements ميں جب اس کی ميڈم سپيکر،

movies ميں جو Indian کے بهائی، بهائی کہتے ہيں، کئی باہر بيٹه کر وہاں سے پورے Delhi or Mumbai کو 

controlس طرح نظر آ رہے ہيں۔کرتے۔ مجهے الطاف حسين ا 

 ) بجائے گئےdesksاس موقع پر (

  انہوں نے پرسوں ايک بہت افسوسناک بات کی۔۔۔ميڈم سپيکر،

 
Madam Deputy Speaker: Ahmad Noor sahib, we can criticize anyone in their 

professional capacity but we cannot criticize them in their personal capacity. 

 
اس نے ملک کے ساته کيا ہے، کراچی ميں آگ پهيال دی،  personal capacity ميڈم ،  :جناب احمد نور

  نہ کريں۔ criticize کو personal capacityوہاں پر دہشت پهيالئی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہی ہيں  کہ ہم اس کی 

Thank you Madam Speaker, الفاظ واپس ليتا ہوں۔ ميڈم سپيکر،  اگر ميں نے کوئی غلط بات کی ہے تو ميں 

 کے خالف بات نہيں ہے کہ  انہوں نے لفظ پٹهان federationاس نے جو پرسوں خطاب کيا ہے، کيا يہ پاکستان کی 

use کيا ہے ليکن ميں پشتون use کرتا ہوں کہ پشتون پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہيں،ميں پنجاب ميں پشتونوں کو 

roleگا ۔ وہ پنجاب کے اندر  نہيں کرنے دوں telephonic خطاب کر رہا ہے اور Government نے اس کو 

allow ،کيا ہے۔ ميڈم سپيکر، کراچی ميں جو کچه ہو رہا ہے، طالبان کے نام پر پشتونوں کی نسل کشی کر رہے ہيں 

 کبهی بهی پورا نہيں ہو dream ميڈم وہ چاہتا ہے کہ کراچی سے پشتونوں کو نکال کر باہر کر ديا جائے ليکن  يہ اس 

 رکهے، اس طرح check کرتے ہيں کہ اس طرح لوگوں پر request سے  Government گا۔ ميڈم سپيکر، ہم 

 کريں گے  alliance ہو گی، آپ اس کے ساته problem لوگوں کو اتنی آزادی نہ دے ۔ ٹهيک ہے کہ آپ کی سياسی 

 .Thank you Madam Speaker  نہ کريں۔alliance ساته ليکن پاکستان کے مفادات کے ليے کسی بهائی کے

 



Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Fawad Zia. 

 
 نہيں timeکی عکاسی ہو چکی ہے۔ لہذا، ميں زيادہ sentiments شکريہ  ميڈم سپيکر۔ کافی :جناب فواد ضيا

 underمشرف صاحب کے lastlyور حکومت ميں  کے دMQMپر نظر ثانی کرنا چاہوں گا کہ facts لوں گا، کچه 

 کازيادہ MQM ميں ہوئی کہ جہاں پر areas ہوئی، وہ انہی developmentجو تها۔ کراچی ميں زيادہ تر جو بهی 

voting bank موجود تها۔ اس کے برعکس ہم آج ethnicity کی بات کرتے ہيں تو اس کو جو طول ديا گيا ہے،  وہ 

MQMنچ چه سالہ  دور حکومت ميں اپنے ہاته سے طول ديا ہوا ہے۔  کے اپنے  پچهلے پا 

 

 condemnدوسری بات يہ ہےکہ جب الطاف حسين صاحب بيان ديتے ہيں بجائے اس کے وہ اس چير کو 

 vote کے MQM کريں، وہ بيان ميں کہتے ہيں کہ ہر شہری کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کا حق  حاصل ہے يعنی 

bank ميں killingوئی ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا بدلہ خود لے۔ يہ ٹهيک ہے کہ ان کا حکومت ميں  ہ

 کواس workerکو قائم کرنے کے ليے کيوں بيان نہيں ديتے نہ کہ وہ اپنے writ ہے، وہ حکومت کی roleايک 

  کہ آپ کو اس پر حق حاصل ہے، آپ کے ساته زيادتی ہوئی ہے۔  کرتے ہيںigniteپر

 

 نے بتائی کہ اگر ان Leader of the Oppositionچيز يہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح ابهی ہمارے تيسری 

 کے خالف بيان ديتے،  دوسری طرف يہ ہے کہ اگر ان کے بيان Talibanizationبيان چل رہا ہو اور ايک طرف 

کر رہے ، يہ بهی جہاد ہے۔ ايک  آجائے تو وہ کہتے ہيں کہ اذان الگ بات ہے، يہ جو ہم time کے دوران اذان کا 

 liberals  اپنے آپ کو so called کا عنصر ہے۔  اور دوسری طرف يہTalibanization and extremistطرف 

 ليتے ہيں۔ ہم لوگوں کو اس drastic measure ہے۔ وہ party والی MQMکہيں يا روشن خيال کہيں، الطاف حسين  

 ہيں تو آپ بهی  extreme  کرنے کی ضرورت ہے اگروہ طالبان line developچيز پر ايک خاطرخواہ ايک 

extreme ہيں۔  Thank you. 

 
Miss Sofia Saeed: Point of order. 

  جی  مس صوفيہ۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر

 
 ميں ہوئی ہے جہاں پر areas کی بات ہوئی ہے کہ وہ ان development  يہاں پر :محترمہ صوفيہ سيعد

 ہيں جہاں پر پانی صرف اس وجہ areas کے speaking ہے تو کراچی ميں ايسے اردو vote bankان کا اپنا 

 مسئلہ صرف ايک پارٹی کا نہيں Basicallyسےنہيں آتا ہےکہ پانی کی الئينيں سندهی گوٹهوں ميں سے گزرتی ہيں۔ 

  کهيل رہے ہيں۔game کا ہے جو ايک دوسرے کے ساته ethnic group ہے، ہر  

 



 بےشک مسئلہ ہو گا ليکن جو .Madam point of personal clarification :ياجناب فواد ض

parks بنائے گئے جوroads بنائے گئے، وہ انہی عالقوں ميں زيادہ بنائے گئے ہيں جہاں پرMQM کا vote bank 

 ہے۔

 
  Madam Deputy Speaker: Honourable Members, it is better, if you 

quote some statements, you should quote the facts and figures at the statistics 

from way and you have gathered this information. This would actually make your 

speech more credible. Honourable Zameer Malik. 

 
بہام دور کروں ليکن موقع بہت بہت شکريہ سپيکر صاحبہ۔ ميں اس وقت چاہ رہا تها کہ ا: جناب ضمير ملک

نےمہاجروں MQM سنده ميں interior دسمبر کو 27بڑی دير سے مال ہے۔ بات يہ کہ ميری ايک بہن نے کہا کہ 

 ہيں جن کا پاکستان پيپلز پارٹی سے تعلق ہے اور پٹهان ہيں اور Transport Ministerکوبچايا تو ہمارے سنده کے 

 دسمبر کو کراچی سے ہم نے بالکل ٹهيک سالمت بهيجا 27ے ہو چکے ہيں اور ان کا نام اختر جدون ہے۔ آج وہ لنگڑ

 ہار election کا MPA تهے جو MPAتها کہ بی بی کے جنازے پر جاؤ۔ اس کے بعد ہمارے ناظم آباد سے ايک 

اس دن سنده مار ديا گيا اور وہ بی بی کے جنازے پر جا رہے تهے۔ بات يہ ہے کہ interiorگئے، ان کے بهائی کو 

ہمارے اپنے لوگ محفوظ نہيں تهے تو ہم کسی مہاجر کو  کسی پنجابی کو کس طرح بچاتے۔ ميں ايک بات کہوں گا کہ 

سال ہو گئے کہ يہاں پر آ کر مہاجر بسے ہيں، آپ تو پاکستانی ہو، آپ تو سندهی ہو، آج تو مہاجر کی بات ختم ہونی 60

 چاہيے۔ 

 ) بجائے گئےdesksاس موقع پر (

 

سے اختالف نہيں ہے، ہمارا اختالف يہ ہےکہ آپ لسانی سياست کر رہے ہو۔ ميں قوم کا اعوان MQMا ہمار

 سو سال پہلے افغانستان سے آئے تهے تو افغان قبيلہ افغانستان سے آ کر 8 ,7ہوں اور ميرے بڑے بتاتے ہيں کہ ہم 

 دوں تو پهر کوئی ترکی سے آيا  ہوا ۔ کوئی مغل  ہوا ہے تو آج ميں يہ بولوں کہ ايک افغانستان پارٹی بناsettleيہاں 

 بنا لو، پاکستان کی بات مت کرو۔ يہاں الطاف حسين سے partiesدور ميں کہاں سے آيا ہے تو پهر سارے اپنی اپنی 

ہماری جنگ ہے، ہمارے جنگ کسی مہاجر کے ساته نہيں ہے، مہاجر پاکستان ميں آئے ، انہوں نے ہندوستان چهوڑا، ہم 

کرتے ہيں، ہماری پاکستان کے ليے کوئی قربانی نہيں ہے، اگر پاکستان کے ليے قربانی ہے soluteی قسم انہيں خدا ک

 تو وہ اردو کے ليے ہے کہ انہوں نے اپنی زمين چهوڑی ، اپنا گهر بار چهوڑے اور پاکستان ميں آئے۔ 

 

کے اندر جو  پچتونوں ANPں ہے، جہاں تک يہ بات کی گئی کہ  ميں يہ کہہ رہا ہوں کہ يہ لسانی جنگ نہي

کی پارٹی ہے، اس کے اندر بهی مہاجر ہيں، پاکستان پيپلز پارٹی کراچی ڈويژن کا صدر فيصل رضا عابدی دو مہينوں 

 Capital ہے۔ آپ کو threat کی طرف سےکراچی ميں MQMسے اسالم آباد ميں بيٹها ہوا ہے، سينيٹر ہے، اس کو 



Talk کا reference،جہاں حامد مير نے اس سے پوچها  کہ بهائی دو مہينوں سے اسالم آباد ميں بٹهے ہوئے   ديتا ہوں 

ہے، ان کو threatہيں، آپ کراچی کيوں نہيں جا رہے، آپ کراچی ڈويژن کے صدر ہيں، آپ سينيٹر ہيں۔ ان کو جان کی 

 کی murder خالف  کے ايک بندےMQMجان سے مارنے دينے کی دهکمياں دی جا رہی ہيں، کيوں؟ انہوں نے 

FIR کٹوائی ۔ يہ جو لسانی بات کی ہے، سندهی ، پنجابی، بلوچ کراچی ميں interior سنده ميں کسی سندهی کا کسی 

 نہيں ہے کيونکہ ہم مہاجر کو مہاجر تصور نہيں کرتے ، ہم ان کو سندهی اور پاکستانی تصور clashمہاجر سے کوئی 

 کرتے ہيں۔

 )ےبجائے گئdesksاس موقع پر (

 سال سے يہ جنگ چل رہی ہے، کوئی بولتا ہےکہ يہ 25اب مسئلے کا حل جو ہے، مسئلے کا حل يہ ہے کہ 

سندهی مہاجر کی جنگ ہے، کوئی بولتا ہےکہ پٹهان مہاجر کی جنگ ہے، يہ جنگ نہيں ہے، يہ پاکستان توڑنے کی 

 نہيں بنے ہوئے تو ہندوستان ميں جا بنے ہوئے ہيں، اگرagentسازش ہے جس ميں الطاف حسين صاحب ہندوستان کے 

کرجب انہوں نے يہ بات کہی کہ پاکستان بننا برصغير کے مسلمانوں پر سب سے بڑا ظلم تها ۔ انہوں نے ميری نظر ميں 

 تهی، وہ بےچارے کٹتے رہے، settle کروڑ آبادی جو يہاں پر 5قائد اعظم کو ظالم قرار ديا کہ پاکستان کا بننا ہماری 

 وہ بهوکے، پياسےيہاں پر پہنچے، ان کی قربانياں ہيں اور آج آپ ان کی قربانيوں کو کہتے ہو کہ پاکستان مرتے رہے،

کا بننا  برصغير پر ايک ظلم تها۔ ميں بات آگے بڑهاؤ گا کہ آج ميرے دوست کراچی سے بيٹهے ہوئے ہيں اور جن کے 

 ديتے voteييں کيونکہ وہ آپ کی پارٹی ہے، آپ اس کو ہمدردياں متحدہ قومی موومنٹ کے ساته ہيں اور ہونی بهی چاہئ

کرتے ہيں ۔ ہماری جنگ کسی مہاجر سے supportکو زيادہ MQMہو، يقينًا مہاجر پاکستان پيپلز پارٹی کو  کم اور 

نہيں ہے، ہم يہ کہتے ہيں کہ يہ کراچی آپ کا بهی ہے، يہ کراچی ہمارابهی ہے اور سب سے بڑه کر يہ کراچی جن کے 

سالہ کهاتے ہيں، يہ ان کا ہے ليکن ہم پهر بهی کہتے ہيں کہ آپ آؤ ہمارے ساته مل بيٹه کر بات کروں۔ ہوتا  کيا ہے سو 

 showحقيقت کو media ہو رہی ہے کيونکہ development ديں کہ quotationsکہ يہاں دوستوں نے بڑی غلط 

 UC کا MQM کريں جس ميں video search  پر جا کر ايکU-tubeنہيں کر رہا، ميں دوستوں کو کہوں گا کہ 

 پر جا کر U-tubeاتار کراچی کونسل کے اجالس ميں ايک بےچاری نہتی عورت کو مار رہا ہے، beltناظم اپنی 

check مئی کو يہ 12 کريں۔ کيا يہ الطاف حسين کی حق پرستی ہے، ہم اس پر کيوں نہيں بولے۔ ہم يہ کہتے ہيں کہ 

 12 پر نکالی ، ميرا الطاف حسين سے يہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہيں  کہ issue کس  نے ريلیMQMسازش تهی ، 

 ميں تهے، آ Government پر نکالی جاتی ہيں، آپ issues تو rallies کے خالف سازش تهی۔ جناب MQMمئی 

لی نکالی اور  تها، ہم اس پر سياست کر رہے تهے، آپ نے ريissueتها، ہمارے پاس تو عدليہ کا issueپ کے پاس کيا

جب دوسری جماعتوں نے اعالن کيا، اس تک آپ نے اعالن بهی نہيں کيا تها پهر آپ نے وکيلوں کا جال ديا ۔ اب برائے 

 سے کوئی مقابلہ نہيں ہے، ميں صدر پاکستان آصف علی زرداری سے آخر ميں اپيل کروں گا MQMمہربانی ہمارا 

 اور نوجوان ہاته جوڑ کر بولتے ہيں youth بولو، يہ کراچی کی کرو کہوں گا کہ زرداری صاحب کوmediaاور اس 

کا چکر چهوڑ دو۔ پاکستان پيپلز پارٹی کا کارکن ہی نہيں مر رہا بلکہ کراچی ميں غريب کا seatکہ خدا کا واسطہ اپنی 

  چاہيے۔بچہ مر رہا ہے تو برائے مہربانی اقتدار جاتا ہے تو جائے ليکن کراچی ميں غريب کا بچہ نہيں مرنا

 ) بجائے گئےdesksاس موقع پر (



 
Madam Deputy Speaker: Thank you. محترم عبداهللا لغاری۔ 

 
 شکريہ محترمہ سپيکر۔ کافی کچه ضمير ملک صاحب فرما چکے ہيں ليکن سب سے :جناب عبداهللا خان لغاری

 ہالکت سامنے آئی اور يہ واقعہ افراد کی27پہلے جو واقعات اور پچهلے دنوں جوخصوصًا واقعات ہوئے ہيں جس ميں 

 کے دو کارکنان کے قتل سے شروع ہوا جس کے بعد پورے شہر کو ايم کيوايم کے ايک اشارے پر آگ MQMجہاں 

کرنا بہت ضروری ہے۔ ساته ہی يہ کہوں گا کہ يہ کہتے ہوئے عجيب سے لگتا ہے کہ condemnلگا دی گئی، اس کو 

ئد تحريک کہتے ہيں کہ ہمارے خالف سازش ہو رہی ہے مطلب ہے کہ لطيفہ تو يہ ايم کيو ايم کے  کارکنان کے بقول قا

ہے کہ سازشی خود کہہ رہے ہيں کہ ہمارے خالف سازش ہو رہی ہے۔ بڑی عجيب سی بات ہے کہ جن پورے کراچی 

ہ کہتے  پر پورے شہر کو اپنی تحويل ميں لے رکها ہے، وgun point ہے، جنہوں نے بندوق کی نوک ہے، holdميں 

مئی کوبالتفريق چاہے وہ ن ليگ کے تهے، 12ہيں کہ ہمارے خالف  سازش ہو رہی ہے۔ يہ وہی لوگ ہيں جنہوں نے 

چاہے تحريک انصاف کے،چاہےپيپلز پارٹی کے تهے، انہوں نے ان لوگوں  کو بےدريغ قتل کيا، سڑکوں پر عام 

والے سے کوئی دو رائے نہيں ہوسکتی کہ يہ سارا  پر حملہ کيا گيا۔ اس حmediaشہريوں کی قتل و غارت کی گئی، 

قصہ ايم کيو ايم کا اپنا بنايا ہواہے جس کا ذکر ضمير ملک صاحب نے پہلے بهی کيا کہ جس طريقے سے انہوں نے 

India ميں خطاب کيا کہ“Pakistan was the biggest blunder in the history of the sub continent” 

 نے بڑے حيرت کی نگاہ سے ديکها ، يہ وہ ايک شخص ہے جو پاکستان کی ايک بڑی  کے لوگوںIndiaجس کو 

 کہتا ہے اور جاگيرداروں کے representativeکہتا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا leaderجماعت کا اپنے آپ کو 

 تو يہ بڑی عجيب سی خالف آواز اٹهانے کی بات کرتاہے، وہی آج کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا بننا ہی ايک غلط اقدام تها

 ہو رہی ہيں۔ اس حوالے سے ہميں يہ ديکهنا ہو گا کہ ارباب developmentsصورت حال لگتی ہے کہ يہاں پر جو 

اختيار اس وقت بهی بيٹهے ہوئے ہيں اور مفاہمت کی بات کر رہے ہيں، ان لوگوں کو يہ بات پتا ہونی چاہيے کہ مفاہمت 

بہت صاف ہو۔ مفاہمت ان لوگوں سے کی جاتی ہے پاکستان کی track recordان لوگوں سے کی جاتی ہے جن 

development کے حوالے سے، پاکستان کے مسائل کے حوالے سے ايک سچا prospective رکهتے ہوں نہ کہ ان

 ہے نہ کہ ان لوگوں سے جنہوں نے ايک اشارے  پر کراچی ايک recordلوگوں سے جن کا ايک مجرمانہ

business hubنی تحويل ميں رکها ہے، وہاں قتل و غارت اور وہاں پر آگ لگائی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے  کو اپ

 ہميں آج پہچاننا ہو گا کہ کون کتنا سچا ہے، کون کتنا اس ملک کے خالف ہے اور کون اس کے حق ميں ہے۔ شکريہ۔

 
Madam Deputy Speaker: Thank you. I would request the honourable Youth 

Prime Minister to speak about this topic. Yes, Essam sahib. 

 
 statistical ساروں کی باتيں سن رہا تها تهوڑے سے ,Sorry Madam Speaker :جناب ایصام رحمانی

facts and figures ميرے خيال سے دينی بڑی ضروری تهيں۔  Public transport 80% سے زيادہ that is 



own by Pathans, hotels 80% سے  زيادہ پٹهانوں سے own کرتے ہيں۔ کراچی تين دن بند رہا، ميرے اپنے 

 بند تهے، کهانا کهانے کے ليے نہيں تها۔ it is terrible, hotels کيا، arrangeمزدوروں نےاتنی مشکلوں سے کهانا 

کر رہی ہے اور اس کے recognizeپانچ لوگوں نے مل کر کراچی کو بند کر ديا اور ان پانچ لوگوں کو ساری عوام 

 کی بات کرتی ہے، کچه بهی نہيں کر پا رہی ہے۔ ميں state writباوجود ہم لوگ کچه نہيں کر پا رہے۔ يہ حکومت 

 we have been living there for 24 years, thisکراچی ميں رہ رہا ہوں، ميں گهر سے باہر نہيں نکل سکتا، 

is terrible, اس کا solution has to go beyond this. ،يہ يہاں پر ختم نہيں ہو نا چاہيے we have to take 

this out side جب يہاں پر سارے متفق ہيں، ميں Prime Minister سے request کروں گا کہ let us take 

this out side, let us take out side the Parliament that let us get something done کيونکہ ہميں 

 arrange پتا نہيں ہےکہ کيا ہے، کيا نہيں ہے۔ ہم  نے تو پهر بهی اپنے گهر ميں راشن seriouslyنہيں ہے، ہميں پتا 

 ہو کر آيا ہوا ہے۔ ميں آپ کو يہاں پر ايک کہانی بتانا چاہتا ہوں migrateکر ديا ، مگر جو مزدور جو وزيرستان سے 

 ان کی ان سے although  جن کو طالبان کہا جا رہا ہے،displaced personsکہ بهٹو کالونی ميں وزيرستان سے 

 نہيں ہے، پيسے جوڑ کے، جوڑ کے اڑهائی الکه روپے کا سامان اپنی دکان پر رکها اور وہ نماز affiliationکوئی 

پڑهنے کے ليے دکان چهوڑ کر گيا جب واپس آيا ہے تو دکان خالی تهی۔ دکان خالی تهی، اس بےچارے غريب کا کيا 

ا؟ اس نے کہا کہ اس سے ِاچها ہے کہ ميں نے يہاں پر کچه کرنا ہی نہيں ہے تو ميرا کام ہی کيا ہے، ميں چال رہ

 دو مہينوں سے زيادہ  ہو گئے تهے کہ يہ لوگ چاہ رہے تهے کہ کسی .and this is what they wantedجاؤں

 this ہو ئی اور disturbance cause کيا، recognize ہو۔  سب نے اس کو disturbance causeطريقے سے 

is not the end, it is not the end because our leader don’t want to end, our leaders don’t’ 

want to end. Businesses are clasping, your industry is clasping, your exports are 

clasping and this is Karachi, this is Pakistan, it is a mini Pakistan. ،خدا کے ليے ايسا ظلم نہ کرو 

آپ نہيں سمجه رہے جو کہانی وزيرستان ميں ہو رہی  let us go to places, pleaseيہاں سے باہر نکلتے ہيں، 

 it is none the less in Karachi, we have to doہے جو فاٹا ميں ہو رہی ہے جو سوات ميں ہو رہی 

something about it.نے لوگوں کو بهوکا نہيں سونے دينا، ہمارا  ہم country agriculture country  ہے، اس 

کے باوجود لوگ بهوکے سو رہے ہيں، وہ اس ليے بهوکا نہيں سو رہے کہ ہمارے پاس کهانے کے ليے نہيں ہے، وہ 

گ چاہتے ہيں کہ ہماری اس ليے بهوکا سو رہے کيونکہ ہمارے حکمران نہيں چاہتے  کہ يہ لوگ کها کر سوئيں۔ يہ لو

عوام پيٹ سے سوچنے کے ليے مجبور ہو جائے اور عقل سے نہ سوچے۔ خدا کے ليے ايسا کام نہ کرو اور ہم لوگ 

 صحيح ,we make this motion a resolution کہ this is a perfect opportunity يہاں پر آئے ہوئے ہيں

 we debate on it and then this resolution is put forward in the actual Parliament, they ہے،

have to debate on this, we want to know. يہ عوام چاہتے ہيں کہ وہ لوگ کيا سوچتےہيں، کوئی 

statement ،نہيں ہے، کچه نہيں ہے it is terrible. 

 



Madam Deputy Speaker: Thank you. I would request the honourable Youth 

Prime Minister, if both the parties have consensus over meeting it resolution and if you 

can kindly forward it to the Secretariat. 

 
Mr. Ahmad Ali Babar(Prime Minister): Thank you Madam Speaker. 

 کرتے ہوئے، ہمارے revolve کی policy ہوئی ہے ، اس پر  کم بيش ايک خاص debateيہاں پر جو 

 resolution سے  اس Green Party and Blue Party آيا ہے تو unanimous point of viewسامنے ايک 

 Houseسامنے آ جائے گی۔ انشاءاهللا اس کے بعد پهرresolution ميں يہ minutesپر کام ہو رہا ہے اور چند ہی 

strong wording کے ساته unanimously approveيں گے۔  کرا ل Thank you Madam Speaker. 

 
Madam Deputy Speaker: Anybody else who would like to speak about this topic 

meanwhile they prepare the resolution. 

 
Mr. Ansar Hussain: Yes Madam. 

  جی انصار صاحب۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر

 
 بڑی مايوسی ہوئی ہے، ايسا لگتا ہے کہ کراچی بٹ گيا فاضل ممبران کی باتيں سن کر: جناب انصار حسين

 ميں جا favour  کے الطاف  حسين صاحب کی MQMہے، ہم لوگ شخصيت پرستی کے طرف چل پڑے ہيں، کوئی 

 کے ليے، کوئی طالبان کا رونا رو رہا ہے، کوئی پيپلز پارٹی کی بات کر رہا ہے۔ يہ بہت ہی الميہ ANPرہا ہے، کوئی 

کہ ہم پاکستان کو متحد کرنے کی بجائے مزيد انتشار پهيال رہے ہيں۔ کراچی کی بہت اہميت ہے ، يہ ہمارا کی بات ہے 

 ہونے disintegrate کرنا چاہيے تاکہ ہم اس کو massive reconciliation ہے تو economic hubملک کا 

 ہونا چاہيے، realisticاور ہميں بالکل سے بچا سکيں، ہم اس کو متحد کرنا ہے۔ ہميں شخصت پرستی نہيں کرنی چاہيے 

 نہيں مانتے تو محض نہ ماننے سے اس کی سياسی ساکه کو کوئی نقصان as a political party کو MQMاگر ہم 

 ال سکتے change ہيں جو youthنہيں پہنچے گا ، کوئی فرق نہيں پڑے گا۔ ہميں ان کو ماننا چاہيے، ميرے خيال ہم 

 affiliate کے ساته political parties ہميں چاہيے کہ ہم خود ان .we are the up coming generationہيں،  

 الئيں۔ ميں صرف يہی کہنا چاہ change کريں اور ہم through experience gainہوں، ان ميں گهسيں، ان کے 

  کو بچانا ہے۔ کی ضرورت ہے اور ہم نے ہر حال ميں کراچیmassive reconciliationرہا تها ، بہت زيادہ 

Thank you. 

 

Mr. Abullah Khan  Leghari: Madam Speaker, point of order. 

  



  جی لغاری صاحب:ميڈم ڈپٹی سپيکر

 
 کر condemn کو act ہم اس پورے through کے motion ميڈم سپيکر، اس :جناب عبداهللا خان لغاری

ی ہے، وہ جو اس کے ذمہ دار ان کے ساته کس بات پر  کی بات کر جا رہreconciliationرہے ہيں نہ کہ يہاں پر 

reconciliationکی جائے، اس ليے کہ انہوں نےبندے مارے ہيں۔  

 
Mr. Ansar Hussain: Madam, on a point of order. 

 
  جی۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر

 
 long termيک  ہيں، آپ ان کو چهوڑ ديں، ميں اculprits ميں يہ نہيں کہہ رہا کہ جو :جناب انصار حسين

process کی بات کر رہا ہوں۔  Thank you Madam. 

 
Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 
Mr. Muhammad Essam Rehmani: Point of order. 

 
  جی۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر

 
 we do not have to  ہے، MQM one man show سب جانتے ہيں کہ :جناب محمد ایصام رحمانی

repeat that. آپjoint کر ليں اور آپ join کر کے difference دکهائيں، ہم لوگ زيادہ appreciateکريں گے۔  

 
 It is just your personal opinion! تشريف رکهيں۔ ايصام صاحب!  انصار صاحب:ميڈم ڈپٹی سپيکر

and everybody has the freedom of opinion اور کوئی کسی political figureکے بارے ميں جو  

opinion رکهتا ہے، اس کا اپنا analysis ہے تو we cannot criticize anyone’s opinion.انصار صاحب  !

 We should not ہے۔ opinion  ہے، ان کا اپنا opinionتمام سياسی شخصيات کے بارے ميں آپ کا اپنا 

discuss each other’s opinion. 

 
 نی پارٹی ميں دعوت ديتا ہوں۔ ميڈم ميں انصار صاحب کواپ:جناب ضمير ملک

 



Madam Deputy Speaker: One thing more I have said it before as well, if the 

Parliament is of the opinion that some resolution should be passed unanimously. 

 اور وہ درميان ميں I don’t know, they find it funny or hilarious بيچ ميں ايک آده افراد جن کو 

 جس پر سب resolution کہ ايک اچهی بهلی which creates bad impression کر ديتے ہيںknockچهوٹا سا 

 it will give a positive impression from the تو if it is passed unanimously  ہے consensusکا 

Youth Parliament تو instead of making fun of it and just for sake of I don’t know whatever 

they get out of it, it is better that you will take this platform very seriously. جی Prime 

Ministerصاحب۔  

 
Mr. Ahmad Ali Babar(Prime Minister): Thank you Madam Speaker. 

 

 ہوئی ہے، اس کے بعد debate generate کے حوالے سے جو ethnic clashes ميں House اس 

designated Members of Green Party and Green Party نے  اس motion سے related ايک

resolutionجو ميں آپ کے سامنے پڑه کر سناؤں گا کہ،  تيار کی ہے 

This House believes that there are widening ethnic under tones to the current 

crisis in Karachi which is led to wide spread clashes. Political parties must sincerely 

coordinate their efforts to maintain and promote law and order in Karachi so that ethnic 

clashes can be avoided. 

  کر ديتا ہوں۔repeat کو resolutionميں اس 

 
Madam Deputy Speaker: If you could kindly forward this to the Secretariat 

before we put it for voting. 

 
 ٹهيک ہے۔): وزير اعظم(جناب احمد بابر

Mr. Muhammad Abdullah Zaidi: Madam, point of order. 

 
  جی زيدی صاحب۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر

 
 سے ميری بہت زيادہ  وابستگی ہے، ميں resolutionميرے خيال سے اس !  ميڈم سپيکر:جناب عبداهللا زیدی

 prove نہ کيا، unless identify  نہيں کر سکتاvoteکراچی کا شہری ہوں اور ميں تو کبهی بهی اس کے حق ميں 

 سے resolution پچهلے دنوں ہوئے ہيں۔ اس ليے  يہ بہتر نہيں ہے کہ  clashesکرنے کی بات نہ کی جائے جو 



کرنے کی بات کی  prove کر ليا جائے، identify  پر resolution لے لی جائے، اس consensusآنے سے پہلے 

  کرنے کی بات کی جائے۔investigateجائے، 

 
Madam Deputy Speaker: Now, I put the resolution to the House, it has been 

moved that this House believes that there are widening ethnic under tones to the 

current crisis in Karachi which is led to wide spread clashed. Political parties must 

sincerely coordinate their efforts to maintain and promote law and order in Karachi so 

that ethnic clashes can be avoided. 

(The Resolution was adopted) 

 
Madam Deputy Speaker: With this, we adjourn the Session till tomorrow that is 

8th of May, 2009 at 9.30 A.M. 

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

(The House was then adjourned to meet again on Friday, 8th May, 2009 at 9.30 

A.M. 

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


