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The Youth Parliament of Pakistan met in the Margala Hotel, Islamabad, on 09th 

April, 2009 at nine thirty in the morning with Madam Deputy Speaker (Miss Kashmala 
Khan Durrani) in the Chair.   
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Recitation of Holy Quran   

 
ۚ َوَلا   يَٰۤايَُّها الَِّذيَۡن اَٰمُنوۡا َلا َيسَۡخرۡ َقوٌۡم مِّنۡ َقوٍۡم َعسٰٓى َانۡ يَُّكوُۡنوۡا َخيًۡرا مِّنُۡهمۡ َوَلا ِنَسٓاٌء مِّنۡ نَِّسٓاٍء َعسٰٓى َانۡ يَُّكنَّ َخيًۡرا مِّنُۡهنَّ

يَٰۤايَُّها الَِّذيَۡن اَٰمُنوۡا اجَۡتِنُبوۡا  ۔ۚ َوَمنۡ لَّمۡ َيُتبۡ َفُاولٰٓٮَِٕك ُهُم الّظِٰلُموَۡن   اِلاسُۡم الُۡفُسوُۡق َبعَۡد الِۡايَۡماِن ِبئَۡس� َتلِۡمُزوۤۡا َانُۡفَسُكمۡ َوَلا َتَناَبُزوۡا ِبالَۡالَۡقاِب
 � ُيِحبُّ َاَحُدُآمۡ َانۡ يَّاُۡآَل َلحَۡم َاِخيِۡه َميًۡتا َفَكِرهُۡتُموُۡه  َا�  وََّلا َتَجسَُّسوۡا َوَلا َيغَۡتْب بَّعُۡضُكمۡ َبعًۡضا  ِانَّ َبعَۡض الظَّنِّ ِاثٌۡم�َآِثيًۡرا مَِّن الظَّنِّ

 ِانَّ َاآَۡرَمُكمۡ ِعنَۡد الّلِٰه � وۡايَٰۤايَُّها النَّاُس ِانَّا َخَلقۡنُٰكمۡ مِّنۡ َذَآٍر وَُّانۡثٰى َوَجَعلۡنُٰكمۡ ُشُعوًۡبا وََّقَبٓاٮَِٕل ِلَتَعاَرُف ۔  ِانَّ الّلَٰه َتوَّاٌب رَِّحيٌۡم� َواتَُّقوۡا الّلَٰه
 ۔  ِانَّ الّلَٰه َعِليٌۡم َخِبيٌۡر� َاتۡقٰٮُكمۡ

 
اے ايمان والو ايک قوم دوسری قوم سے ٹهٹها نہ کرے عجب نہيں کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ :ترجمہ 

ک دوسرے کو طعنے نہ دو اور عورتيں دوسری عورتوں سے ٹهٹها کريں کچه بعيد نہيں کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور اي
 ۔نہ ايک دوسرے کے نام دهرو فسق کے نام لينے ايمان النے کے بعد بہت برے ہيں اور جو باز نہ آئيں سووہی ظالم ہيں

اے ايمان والو بہت سی بدگمانيوں سے بچتے رہو کيوں کہ بعض گمان تو گناہ ہيں اور ٹٹول بهی نہ کيا کرو اور نہ کوئی 
کرے کيا تم ميں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بهائی کا گوشت کهائے سواس کو توتم کسی سے غيبت کيا 

 ا ے لوگو ہم نے تمہيں ايک ۔ناپسند کرتے ہو اور اهللا سے ڈرو بے شک اهللا بڑا توبہ قبول کرنے واال نہايت رحم واال ہے
ائی ہيں تاکہ تمہيں آپس ميں پہچان ہو بے شک ہی مرد اور عورت سے پيدا کيا ہے اور تمہارے خاندان اور قوميں جو بن

زيادہ عزت واال تم ميں سے اهللا کے نزديک وہ ہے جو تم ميں سے زيادہ پرہيزگار ہے بے شک اهللا سب کچه جاننے واال 
 )13 تا 11آيت (سورة الحجرات            ۔خبردار ہے

  
Madam Deputy Speaker: جزاک اهللا۔  
 
The first on the agenda today is the resolution by Mr. Ahmed Noor. At present he 

is not here we move to item No.2 on the agenda which is a resolution by Mr. M. Essam 
Rehmani, Zameer Malik and Mr. Abdullah Zaidi. 

 
Mr. Essam Rehmani: I just like to point out that this is a motion, not a resolution. 
 
”This House may discuss the impact and consequences of the strike on 12the 

May called in Karachi the economic hub of Pakistan. This House is also of the opinion 
that this strike may precipitate into ethnic clashes and racial profiling on the part of the 
political parties that have called the strike.“ 
Honourable Speaker, another strike, another day of death and destruction. 12th 
May Karachi strike will quickly degenerate into violence. Vehicles and properties being 
damaged, paralyze public transport, tripled industry and other commercial activities. 
Exams postponed, educational institutions closed, daily wage earners affected the 
most, the people who earn on daily basis. Karachi Chamber of Commerce and Industry 
has estimated that one strike in the Karachi city comes in economic loss of over one 
billion rupees. The financial impact of such shut downs in the part of the city will be 
followed a chain reaction throughout the country. Other more damages will be cause 

during the strike. گوں نے اپنی اگر ان لو strike کو اتنا کامياب کرنا تها يا اپنے شہيدوں کو ياد کرنے کے ليے 
strike کی جا رہی تو  it is about a time that we don’t show power مگر ان کے ليے قرآن خوانی کراتے
 and nobody would have ہوتے ہيں economic, property losses کرتے جس سے strike call، نہ کہ 

benefited out of this. These are some of the consequences and the impacts of the 
strike. جہاں تک ethnic clashes and racial profiling ضمير ملک صاحب  کی بات ہے توcould be 

more able to explain this part of motion. Thank you. 
 



 احب۔جی ضمير ص: ميڈم  ڈپٹی  سپيکر
 

 ميں چاہوں گا کہ ميں اپنی باری پر بات کروں۔!  ميڈم سپيکر:جناب ضمير ملک
 

  جناب عبداهللا زيدی صاحب۔ ثفيان بجاڑ صاحب۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر
 

ی کی ايک دن  کروں گا کہ کراچagree شکريہ ميڈم ڈپٹی سپيکر۔ ميں ايصام صاحب سے :جناب ثفيان بجاڑ
 ہے وہ employmentپر لوگوں کی جو daily wages ہوتی اور financial damageسے بہت زيادہ strikeکی 

 کہ ايک ايسی  کو کراچی ميں جو کچه ہوا12th Mayہوتی ہے ليکن ميرا سوال يہ ہے کہ دو سال پہلے affectبہت 
اں  جو ابهی گورنمنٹ ميں ہے، وہ ايک طرف تهی اور سارے پاکستان کی پارٹياں دوسری طرف تهيں۔ وہMQMپارٹی 

کرنے کی strike call اور اس کو  ہےdefinitely MQM responsible ہوئيں، اس کے ليے killingsجو 
بهی اس نے  دوسروں کے strike کی ہے اور MQMضرورت بهی نہيں تهی۔ اب لوگ کيا کريں کہ حکومت بهی 

 پهيال رہے violenceکی ضرورت تهی کہ وہ ہی condemnationکی MQMيہاں پر  کر دی ہے۔announceساته
 جماعت ANPکرتے ہيں اور جہاں تک دوسروں situation exploit کرتے ہيں، وہ ہی violenceہيں۔ وہ ہی 

 پر انہوں نے gun point ميں ہيں، ان کو تو minorityوہ تو اب وہاں پر اسالمی، پيپلز پارٹی کی بات ہے، 
hostage بنا ليا ہے۔ اس hostage takeoverکوے لوگوں کو روکنے کے لي  protest کا rightينا پڑے گا اور د

کے لوگ ان کی حمايت کرتے communityکر سکتے ہيں۔ اگر کسی protestلوگوں کا حق ہے کہ  جس دن چاہيں وہ 
 and theyبرداشت کرنے کو تيار ہيں تو اس ميں کوئی حرج نہيں ہے financial lossہيں اور ايک دن کا اپنا 

should be given a chance to protest. MQM کی جو گورنمنٹ ميں ہے اس کو ميں پهر condemn کروں
کرنا چاہيے کہ جو بندہ پندرہ سال سے recommend کو Election Commissionگا اور ميں تو کہتا ہوں کہ ہميں 

 he should not be، پاکستان ميں آيا ہی نہيں، جس نے ديکها ہی نہيں کہ پندرہ سال سے پاکستان ميں کيا ہو رہا ہے
allowed to take part in Pakistan’s politics. Thank you very.                                         

  
Madam Deputy Speaker: Thank you.  
 
Honourable Farrukh Jadoon. 

  
Madam Deputy Speaker: Thank you.  
 
Honourable Khalil Tahir. 
 

 Madam Deputy Speaker: Thank you.  
 

Honourable Ahmed Javaid. 
 

 Madam Deputy Speaker: Thank you.  
 

Honourable Dhanesh Kumar. 
 
Madam Deputy Speaker: Let this list end and then we will you a chance to raise 
your points of order.  
 
Honourable Fawad Zia. 
 

 Madam Deputy Speaker: Thank you.  
 



Honourable Waqas Aslam Rana. 
 

 Madam Deputy Speaker: Thank you.  
 

Honourable Niaz Mustafa. 
  

بہت شکريہ۔ ايم کيو ايم نے بارہ مئی کو جو کيا اور اس کے بعد ہميں جو کرنا ! ميڈم سپيکر: جناب فرخ جدون
 رہا ہےچاہيے تها، وہ نہيں کيا گيا اس پر ايک شعر ياد آ 

 
 رسم الفت ہی اجازت نہيں ديتی ورنہ
 ہم تمہيں ايسا بهوليں کہ سدا ياد کرو

 
اس ملک ميں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو بندہ شلوار قميض پہن کر بات کرے، چاہے وہ ٹهيک بات بهی کر رہا ہو تو اس 

 کو شک کی نگاہ سے ديکها جاتا ہے۔
 )ڈيسک بجائے گئے(

ل کرتے ہوئے يہ بات کہنا چاہوں گا کہ جينز پہننے والے جو طالبان ہيں، ان کو بهی پکڑا  ميں آج اس ايوان کو استعما
 جائے۔

 )ڈيسک بجائے گئے(
کی سزا ملنی چاہيے اور extremism کو اس ملک کے ساته جو کچه کيا، انہيں بهی اس May, 2007 12انہوں نے  

نز پہننے والے طالبان کو وہاں روکنا چاہيے، چاہے وہ جتنی ہميں اس بارہ مئی کی ريلی کو منعقد کرنا چاہيے اور ان جي
 peacefulبهی تعداد ميں ہوں۔ ميں اس سلسلے ميں بجاڑ صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہر بندے کو کسی بهی 

rallyمنعقد کرنے کا حق ہے۔ بہت شکريہ۔  
 

 Chiefکا سياہ ترين دن ہے۔ اس دن  شکريہ ميڈم سپيکر۔ بارہ مئی پاکستان کی تاريخ :جناب خليل طاہر 
Justice of Pakistan کو Airport پر چند دہشت گردوں نے محصور کر ديا۔ انہوں نے وہ جو وکالء اور عدليہ کی

تحريک تهی، اس کو کچلنے کے ليے  يہ سارا ڈرامہ رچايا۔ ميرے دوستوں بات کی کہ کراچی ميں پاکستان کی 
economy ان سے پوچهتا ہوں کہ دو دن پہلے يہاں پر ايک بہت متاثر ہوتی ہے، ميںresolution move ہوئی تهی 

ہے۔ MQM کے کردار پر تنقيد کی تهی کہ کراچی کے امن و امن کو تباہ کرنے کی ذمہ دارMQBجس ميں  سب نے 
وف پيدا کيا۔ اس دن بهی پوری پاکستان کی سياسی جماعتيں ايک طرف تهيں، ايم کيوايم نے دہشت پهيالئی، لوگوں ميں خ

پہلے ہم نے ان پر تنقيد کی تهی کہ وہ کراچی کے امن و امن تباہ کرنے کی ذمہ دار ہے اور آج آپ کہتے ہيں 
strike نہيں ہونی چاہيے، ہڑتال ہوگی، آپ ان کو برا بهال کہيں گے، انہيں احساس ہو گا کہ ہماری غلطی ہے۔ اگر آپ

ہ ايسا کام کريں گے۔ جو لوگ غلط کام کرتے ہيں ان کو بتانے کے ليے ہم اتنا بڑا سانحہ بهول جاتے ہيں تو يہ دوبار
ايک دن، ايک دن کی اکانومی قربان کر سکتے ہيں۔ ان کا جو برا کام ہے ہميں اس کی مذمت کرنے چاہيے اور يہ 

strikeکستان ميں ہر صورت ہونی چاہيے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہماری غلطی تهی۔ يہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے پا
 ہونی چاہيے۔ شکريہ۔

  
 کی بات ہو رہی ہے تو اس strike callsشکريہ محترمہ سپيکر صاحبہ۔ ميرا خيال ہے : جناب احمد جاوید

 chanceہونے کا createکررہے ہيں اور دوبارہ ايک ايسا ماحول economic activity stopسے آپ محض اپنی 
و دو سال پہلے بارہ مئی کو ہوئی۔ ميرا خيال ہے اس سے زيادہ ہو جviolenceہے کہ جس سے دوبارہ ويسا ہی 

effective يہ چيز ہو گی کہ گورنمنٹ يا انparties  کے level پر ميرا خيال ہے کہ انparties کو recognize 
 پارٹی کرنا چاہيے کہ اگر يہ اس اپنے شہيد ہونے والوں کو ياد کرنا چاہتے ہيں تو ان کے پسماندگان کی فالح کے ليے

 national کرنے کی کوشش کريں اورrehabilitateفنڈ قائم کريں، کوئی ان مدد کريں، ان کے رشتہ داروں کو 
level پر ان parties کے representativesکے بيچ ميں صلح کے ليے کوششيں ہونی چاہييں۔ Strike call محض

economic activity تباہ کرنے کا بہانہ ہے، ملک ميں دوبارہviolence promote کرنے کا بہانہ ہے۔ ميرا خيال
 کرتے ہيں ۔condemn ميں strongest possible wordsہے کہ اس کو  ہم 

 



 Freedom ofشکريہ ميڈم سپيکر۔ اختالفی رائے رکهنا جمہوريت کی خوبصورتی ہے ۔ : هنيش کماردجناب  
expression of views ہر کسی کا حق ہے۔ بارہ مئی جو MQMبہت بڑی سازش تهی، جب بهی آپ  کے خالف 

enquiry کرتے ہيں تو ايک simple چيز ديکهی جاتی ہے کہ who was the last beneficiary of this 
event. آپ سب کو ياد ہو گا کہ بارہ مئی سے پہلے MQM was just ready to be extended in all over 

the country. پنجاب، بلوچستان، سرحد ميں ان کے offices set ہو چکے تهے۔ It was a conspiracy جو بارہ 
 and it was a looser of the 12thبند کروائے گئے officesکے خالف کی گئی، اس کے MQMمئی کو 

May. اس ميں کسی ايک پارٹی کے نہيں، سب پارٹيوں کے کارکن اور عام شہری شہيد ہوئے ہيں۔ اس کیjudicial 
enquiry کے ليے MQMهی نے بdemand کی ہے۔ ساری پارٹيوں کو مل کرenquiry  کروانی چاہيے، ہمارے ہاں

آزاد عدليہ ہے، تنقيد کرنے سے کچه نہيں ہو گا۔ آزاد عدليہ ہے، کيس داخل کريں، سب لوگ مل کر اس کی 
enquiry کروائيں۔ اس ميں جو بهی مجرم ثابت ہوگا وہ سزا کے الئق ہے۔ اس کے عالوہstrikeکہ  کی بات کی 

MQM نے اعالن کيا ہے، ميرے بهائی ميں سب کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہMQM was not the first to call 
the strike. Last year, ANP نےstrikeکا اعالن نہيں کيا تها، پچهلے سال بارہ مئی آرام سے گزر گيا۔ANP کو 

last year کيوں ياد نہيں آيا۔ اس کے عالوہ MQMی  نے بارہ مئی کstrike کوsupportکيا ہےnot announced 
by the MQM اس نے ANP کو support کيا ہے اور يہ باتrecord کہی ہے کہ اگر ANP اسstrike کو واپس

 to stop the ANP to take theکی گئی ہے support يہ صرف .we are fist to call it endلے لے تو 
political advantage. 

 
ات پر کوئی دوسری رائے نہيں ہے کہ کراچی ميں امن ہونا چاہيے، يہ بہت اس کے عالوہ اس ب 

resolution ہے۔I appreciate the mover of this resolution. کراچی کو  mini Pakistan کہا جاتا ہے، يہ
 کے لے ہو تو پاکستانstrikeسب پاکستانيوں کا شہر ہے، کسی ايک گروپ کا نہيں ہے۔ اس شہر ميں اگر ايک دن کی 

بہت بڑا نقصان ہے۔ مجهے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ممبران يوته پارليمنٹ گهر سے سوچ کر آتے ہيں کہ ہميں 
 دو دن پہلے کہا گيا تها کہ الطاف حسين .They are not talking on issue basedکس کی مخالفت کرنی ہے۔ 

لط بنا تها۔ طالبان  کے خالف آرمی نے جو اپريشن کيا ہے، جس بهائی نے انڈيا ميں جا کر يہ بيان ديا ہے کہ پاکستان غ
، پيپلز )ق(، مسلم ليگ )ن(مسلم ليگ ,MQM, ANP حاصل ہے۔ جس ميں supportکو تمام پارٹيوں کی بهر پور 

کہا تها کہ ميں پاکستان بچانے کے ليے سوات ميں ايک الکه کارکن بهيجنے TV پر recordپارٹی شامل ہيں۔ اس نے 
کرنے کے ليے تيار ہے؟ کوئی گهر سے يہ سوچ کر نہ آئے appreciateيے تيار ہوں ۔ اب يہاں پر کوئی اس کو کے ل

کرنی supportپر پاکستان کی issueکہ مجهے کس کی مخالفت کرنی ہے۔ آپ کی دشمن پارٹی کيوں نہ ہو، اگر 
يہ بهی سوچ سکتے ہيں کہ بهارت  آپ  .then you will have to support that. This is issue politicsہے

ہميشہ ہمارے خالف پراپيگنڈا کرتا  آيا ہے۔ الطاف حسين نے کب پاکستان کی بات نہيں کی؟ آپ يہ بهی سوچ سکتے ہيں 
کہ بهارت کا ميڈيا پاکستان ميں انتشار پهيالنے کے ليےپراپيگنڈا کر سکتا ہے۔ ميری سب بهائيوں سے گزارش ہےکہ 

we are all Pakistani ہم تو کہتے ہيں کہ بلوچستان، سرحد ميں بهی بهارت اور امريکا ہے۔ بنگلہ ديش کو بهی ہم
 position is of ٹائم ہے، ميں آج بتا ديتا ہوں 71يہ ! نے بهارت اور امريکا کا الزام لگا کر الگ کروايا۔ ميرے بهائيو

the 1971. اس ميں کوئی شک نہيں کہ اس ميں باہر کے ممالک اس ميںinvolve ہيں ليکن ہمارےlocal people ان
کرتے ہيں۔ ہم اس ناانصافی کو ختم کريں، اپنی جو غلطياں ہيں، ان کو ديکهيں، انصاف الئيں اور پاکستان کی inviteکو 

جو چار اکائياں ہيں، ان کو مضبوط کريں۔ جس طرح  کل احسن اقبال صاحب نے کہا تها کہ آپ ايک دس يا سو منزلہ 
ہيں تو اگر اس کی بنياد کمزور ہو گی تو اوپر کی عمارت گر جائے گی تو اس ليے ہميں صوبوں کو عمارت بناتے 

strong مارچ 23کی قرارداد کے تحت 1940کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ہی پاکستان بچے گا۔ يہی حل ہے کہ
و قرارداد ہے، اس کے تحت کی ج1940کو ہم آج بهی چهٹی مناتے ہيں ليکن آج ہم اس پر عمل کرتے ہيں؟ نہيں کرتے۔ 

پاکستان کو بچائيں اور ! ہم نے صوبائی خود مختاری نہيں دی۔ اس ليے پاکستان کو بچانے کا يہی واحد حل ہے۔ خدارا
issue based politicsکريں اور گهر سے سوچ کر نہ آئيں کہ کس کے خالف بولنا ہے۔ 

 )مداخلت(
  

س امر کی  تائيد کرنا چاہوں گا کہ ہر پارٹی کو اپنے موقف کی  شکريہ ميڈم۔ پہلے تو ميں ا:جناب فواد ضياء
ليے گئے ہيں کہ تقريبًا staticsکرنے کا حق ہے۔ دوسرا ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ جو peaceful strikeحمايت ميں 

 بهی بتانا ايک دن خالی کراچی کا سائيٹ ايريا بند ہوتو تقريبًا دو بلين روپے يوميہ کا نقصان ہو سکتا ہے اور يہ
کيے گئے تو ان کی وجہ سے postponeضروری ہے کہ ماضی ميں حکومت کی طرف سے بهی جب کچه فيصلے 



ہوئيں جس ميں حکومت کے جو عام شہری کے ٹيکسوں کو استعمال کرتے ہوئے ايک دن ميں تيرہ بلين strikesبڑی 
قف کو تسليم بهی کيا گيا۔ کہنے کا  تهی اس کے موmovementروپے لگائے پهر بعد ميں سول سوسائٹی کی جو 

 strikeڈهنيش بهائی نے بتايا کہ پہلے جو colleagueمقصد يہ ہے کہ بالکل ان کو حق ہونا چاہيے۔ جيسا کہ ميرے 
ANP نے call کی تهی، اب ہم يہ کہيں کہ اس کی حمايت ياretaliation ميںMQM نے بهی اس کا ساته ديا ليکن اس

کو يہ کہا کہ اگر آپ ANPنے مذاکرت ميں MQM ہوتا ہے کہ portray اس طرح عنصرnegativeبات کا جو 
strike نہيں کريں گے تو ہم بهی نہيں کريں گے۔ اگر ايک فريق غلط ہے تو دوسرا بهی اس کے ساتهretaliation والی

politics کر رہا ہے۔Thank you madam Speaker. 
 

کرنے سے strikeس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ کراچی ميں شکريہ ميڈم سپيکر۔ ا: جناب وقاص اسلم رانا 
 ہو گا ليکن بنيادی سوال يہ ہے کہ اتنا بڑا جو واقعہ ہوا جو پورے ملک نے ديکها، economic lossبہت زيادہ 

 کيوں نہيں ہوئی؟ پيپلز پارٹی اور ايم judicial enquiryکيا، ابهی تک اس کی experienceکراچی کے لوگوں نے 
 ہے کہ اتنے بڑے valid demand کی وفاق ميں اور سنده ميں  حکومت ہے تو ميرے خيال ميں يہ تهوڑی کيو ايم

incident کیjudicial enquiry ہو۔ ميری کسی ساتهی نے کہ کہا کہ آپ کيس دائر کريٕں، عدليہ آزاد ہے ليکن ميرے 
 جس ميں  پوری دنيا ميں incidentيسا  کا ايک اnational levelہے کہ responsibilityخيال ميں يہ حکومت کی 

پاکستان بدنام ہوا، اتنے بے گناہ پاکستانی اس ميں شہيد ہوئے تو يہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی انکوائری 
يا جس نے بهی strike ANPتها، يہ کيوں اور کيسے ہوا۔ يہ involveکيا جائے کہ اس ميں کون Ascertainہو۔  
call ہو، يہstrike call کرنا بالکلjustifiedہےbecause اگر دو سال کے بعد بهی عام پاکستان کو يہ پتا نہيں کہ يہ 

کريں کہ حکومت ابهی of course peacefully demonstrateکيوں ہوا، کيسے ہوا تو يہ ان کی حق ہے کہ وہ 
ہی FIR کی ابهی تک assassination بهی ہيں، بے نظير کی examplesتک اس پر کيوں کچه نہيں کيا۔ ديگر 

ہی درج نہيں ہوئی تو FIRکے پاس تو گئے ہيں ليکن اس قتل کی ابهی تک UNرجسٹر نہيں ہوئی۔ ہم 
 population, politicalہو ں گے تو عام eventsپر اس طرح کے government level national andجب

parties ميں يہ feeling ہو گی کہ گورنمنٹ انصاف مہيا کرنے ميںsincere نہيں ہے اور بارہ مئی کاincident اتنا 
volatile ہے، اس ميں اتنے ethnic issues involved ہيں، اس کی تو اگلے دن ہیenquiry کروانی چاہيے تهی۔ 
 آنے بعد بهی اس پر کوئی پيش رفت نہيں ہوئی تو يہ ان پارٹيوں کا جو diplomatic governmentاب نئی 

involvedتهيں، جنہوں نے strike call ہے، ان کابالکل expected and justified response ہے۔جب تک اس 
 نہيں ہوں گی۔ شکريہ۔settleنہيں ہو گی، اس طرح کی چيزيں judicial enquiryکی 

 
ہوتی ہے، strikeکے تمام ممبران جانتے ہيں کہ جب بهی House شکريہ جناب سپيکر۔ :جناب نياز مصطفٰے 

کر رہی ہے، government rule يا جو طاقتور ہو، اس کے خالف ہوتی ہے۔ اس وقت جو وہ حکومت، کسی گروپ
ميں تهی۔ اس نے ہی ظلم ڈهائے، آج پهر حکومت ميں موجود ہے۔ ايک سياسی پارٹی نے governmentاس وقت بهی 

strikeسکے۔اب بنيادی کا سوچا تو گورنمنٹ اس ميں شامل ہو گئی تاکہ اس کی جو اصل روح ہے، اس کو ختم کيا جا 
اب نہ ہو تو بہتر ہے کيونکہ غريبوں کو جو مسائل Strikeہو چکا ہے، اب ہو نہ ہو۔ failکا مقصد strikeطور پر 

ہوا، ميں چيف incidentدرپيش ہوں گے، وہ تو اس سے ختم ہوں ليکن يہ بات تو درست ہے کہ جب پچهلی دفعہ يہ 
 پر ديکه رہا تها، آج بهی وہ مناظر  آج بهی TV channelsتهی، وہ  جسٹس کے گرد و نواح ميں جو قيامت برپا ہوئی 

کے لونڈے اپنے ہاتهوں ميں MQM کے جهنڈے اٹهائے ہوئے MQMميری نظر ميں دوڑ رہے ہيں کہ کس طرح 
غريب،معصوم اور بے گناہ لوگوں کالشنکوفيں اٹهائے ہوئے پورے شہر ميں دندناتے پهرتے تهے اور اس طرح سے 

، ہم اس کی گردن دبوچ ليں تها کہ جو بهی اس کے خالف بولے گا م کيا جا رہا تها اور ساته يہ بهی کہا جا رہاکا قتل عا
رکن نے بڑے جذباتی انداز ميں کہا کہ قائد جو بهائی لوگ ہيں ، گے۔ سوال رہا قائدانہ صالحيتوں کا تو يہاں ايک 

 وہ اس ملک ميں آئيں اور اپنے اخالص کی يہاں تشہير ہمارے ملک سےبڑے مخلص ہيں، ہم ان کو دعوت ديتے ہيں کہ
 کريں۔

 )ڈيسک بجائے گئے(
 کا ايک الکه لونڈے جو ہمارے پاس دہشت گرد موجود ہيں جو ہم وہاں بهيجنا چاہتے ہيں، offer رہا  سوال ان کی اس 

ونڈے ہيں وہاں مارے جائيں ۔ يہ جو ل  کرتے ہيں ، جلدی بهيجيں، ہماری فوج کا نقصان ہو رہا ہےwelcomeہم اس کو 
اور يہاں پاکستان کے شہری آرام کی زندگی گزار سکيں۔ يہاں بهائی لوگوں سے جان کی امان پانا ضروری ہے تو ميں 

 ايک شعر پر ختم کروں گا؛
 زندگی اتنی بهی غنيمت نہيں جس کے ليے



 ميں اہل کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لوں
Thank you. 

 )ڈيسک بجائے گئے(
 
 Madam Deputy Speaker: Honourable Rafiq Wasan. 

  
چونکہ کافی باتيں کر لی ہيں ليکن ميں کچه باتيں  ميڈم سپيکر۔ ميرے دوستوں نے شکريہ :جناب رفيق وسان

add کرنا چاہوں گا۔ جس طرح بليو پارٹی سے ميرے دوست نے کہا کہ الطاف صاحب ياMQM پاکستان سے بڑی 
سمجه dual approachکی MQMاپنے ايک الکه کارکن سوات بهيجنے کا اعالن کيا ہے،  اور انہوں نے مخلص ہے

 clearکا MQMپر بات ہو رہی تهی تو اس وقت judiciary restorationجب ملک ميں ميں نہيں آتی کہ 
stance کہاں تها اور اب جب طالبنائزيشن کو کراچی اور سنده کےperspective ميں exploitتو  کيا جا رہا ہے 

purely linguistic perspective ميں ديکها جا سکتا ہے کہMQM  اس issue کو کيوں کراچی اور سنده کے
کے MQM, ownership and resources جيساکہ ميں نے پہلے بهی کہا تها کہٕ حوالے سے ہوا دے رہی ہے۔

issue پر اپنیpolitics کر رہی ہے اور کراچی ميںtalibnization کا کوئیissue نہيں ہے اور انہوں نے جو بارہ
دی ہے، يہ بات بهی سمجه نہيں آ رہی کہ وہ کيوں، کس وجہ سے اور کس کے ليے جب کہ وہ callکی strikeمئی کی 

کرنے والی بات ہے کيونکہ ethnic clashes reinforceيہ دی ہے۔ کيوں callگورنمنٹ کا حصہ ہيں، انہوں نے يہ 
کو وہاں کے لوگوں نہ بہت ethnic clashesميں سنده ہی وہ صوبہ ہے جہاں پر political historyپاکستان کی 
 feudalismے کہ اگر وہ پاکستان، سنده کے ساته مخلص ہيں، جو وہ  ہر بار کو چاہيMQMالطاف بهائی، بهگتا ہے۔

 .Thank you سے گريز کريں۔ stance تو ان کو چاہيے کہ وہ اس کی سياست کرتے رہے ہيں 
 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Muhammad Hamid. 

 
 شکريہ ميڈم سپيکر۔ يوته پارليمنٹ کی اطالع کے ليے عرض کر دوں کہ ميں بهی ايک :جناب محمد حامد 

افتتاح ہو گا کيونکہ اگر سات سمندر telephonicکا انشاء اهللا  مارچ ميں کرنے کا ارادہ رکهتا ہوں جس openپارٹی 
 جہاں نہ کارکن نہ خود ے ہو سکتا ہے، ايک پارٹی کنٹرول ہو سکتی ہے اور ايک الکه کارکن کسی ايسی جگہپار س

 problemsليڈر  گئے ہيں، وہ کس طرح يہ دعویٰ کرتے ہيں کہ کسی جگہ ايک الکه کارکن بهيج کو وہ ان کی 
solveگهر سے سوچ کر نہ آئيں، جب ميں گهر ہڑتال تو ہو گی، ڈنيش کمار صاحب کہتے ہيں کہ! جناب کر سکتے ہيں۔ 

جاتا ہوں تو ميرے  کزن، ان کے دوست جن کو بارہ مئی کو اور پچهلے دنوں پينتيس لوگوں کو شہيد کيا گيا تو کيا ميں 
 بلکہ قاتلوں کی مخالفت کرنی ہے۔MQMگهر سے سوچ کر نہيں آوں گا کہ ميں نے 

 )ڈيسک بجائے گئے(
 

ی انسان ہوں اور يہاں پر اپنے نظريات کے مطابق بولتا ہوں، ميں گهر سے سوچ ميں ايک نظريات! جناب واال 
کر آتا ہوں۔ جب ميں بقول ان کے ٹی وی پر ديکهتا ہوں کہ انہوں نے جو ايک الکه کارکن سوات بهيجنے تهے، وہ 

ے۔ اس ليے جب کيdeployکيے، اس کے بعد انہوں نے مسيح کالونی ميں deployانہوں نے بارہ مئی کو کراچی ميں 
۔ ہڑتال کے نہيں کرتاmouldميں بولوں گا تو اپنے گهر سے ايک نظريہ بنا آوں گا، لوگوں کی باتيں سن کر اپنا نظريہ 

ہڑتال سے ! ہوتی ہے۔ جناب واالeconomic activity disturbبارے ميں بہت سے لوگوں نے بات کی کہ اس سے 
ميں ديکهيں کہ بارہ مئی اور اس broader contextن اگر آپ ہوتی ہے ليکactivity disturbصرف ايک دن کی 

، اس کا جواب کون دے ہوئی ہےeconomic activity disturbجيسے واقعات سے پورے کراچی کی دو سال سے 
 Judicial enquiry, legal! گا۔ بهگت سنگه نے کہا تها کہ اونچا سننے والوں سنانا پڑتا ہے۔ جناب واال

proceedingو تب تو پٹهان بهائی اور ہوتی تANP والے ہڑتال کرنے ميں غلط ہوتے ليکن آج تک کوئی انکوائری
 اور الطاف بهائی کا MQMہو رہا ہے کيونکہ ميڈيا پر media trialنہيں ہوئی بلکہ جو لوگ مرے ہيں اور پٹهانوں کا 

hold وہاں پر سائرن بج جاتا ہے يا حامد مير ہے ان کے خالف ميڈيا کچه نہيں بولتا۔ اگر عمران خان کچه بولتا ہے تو
 کرنے کے ليے ہڑتال ہو گی، ہوگی اور ہو گی۔avoidلے ليتے ہيں۔ ان چيزوں کو breakصاحب 

 )ڈيسک بجائے گئے(
  

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Zameer Malik. 



 
 کو ايک شعر  سے خراج تحسين پيش بہت شکريہ۔ ميں بارہ مئی کے شہداء!  جناب سپيکر:جناب ضمير ملک 
 کروں گا؛

 کوئی دم کی رات ہے، کوئی پل کی بات ہے
 نہ رہے گا کوئی قاتل، نہ رہيں گی قتل گاہيں

 ميں زميں کا آدمی ہوں، مجهے کام ہے زميں سے
 يہ لندن والے مجهے چاہيں يا نہ چاہيں

 )ڈيسک بجائے گئے(
 

ہونی چاہيے اور ہميں ايک دن کی قربانی دے دينی strikeبات يہ کہ خليل طاہر صاحب نے کہا کہ ! جناب
 مہاجر قومی موومنٹ ميں تبديل APMSO ميں 1980بنی اس دن سے APMSOميں جب 1978! چاہيے۔ جناب

ہوئی، اس دن سے آج تک روز قربانياں دے رہے ہيں، روز کوئی چوہدری شاہد، کوئی نجيب احمد مارا جاتا ہے۔ آپ 
کو کيا فرق پڑے گا۔ اس کا کوئی بندہ نہ MQMبات کرتے ہيں، ہم دے ديں گے ليکن اس سے ايک دن کی قربانی کی 

کو پڑے گا۔ civil societyہميں يا ! ۔ فرق تو جنابمزدور ہے، نہ کسان ہے، نہ ہاری ہے، نہ وکيل ہے، نہ طالبعلم ہے
 ہم نے کب روکا؟ جناب ہرنی چاہيے،freedom of expressionپهر ميرے بهائی ڈهنيش کمار نے بات کی کہ 

کرتے ہيں، ہم نے تو کبهی live press conferenceپر ARY, GEO TVالطاف حسين صاحب ايک، ايک گهنٹہ 
نہيں کہا کہ کيوں کرتے ہيں ، ہم سمجهتے ہيں کہ يہ ان کا حق ہے۔ اگر ہم ان کو روکتے تو پهر آپ کہتے کہ ہم آزادی 

تها؟ آپ کہتے ہيں کہ beneficiary کہتے ہيں، کون beneficiary of enquiryرائے پر قدغن لگا رہے ہيں۔ پهر آپ 
، جن ما ؤں کےبچے، جن بہنوں کے بهائی، جن کو پہنچا، جو پينتاليس لوگ مارے گئےMQMسب سے زيادہ نقصان 

پورے MQMکو نقصان پہنچا، MQM آپ کو وہ نقصان نظر نہيں آ رہا کہ آپ کہتے ہيں خواتين کے شوہر مارے گئے،
کے Karachi Bar Councilپورے پاکستان ميں پهيل رہی ہے تو وکيلوں کے MQM۔ اگر اکستان ميں پهيل رہی تهیپ

، کسانوں، وکالء ميں ان کا کوئی کبهی نہيں جيتی، طلباء کے اليکشن ہوتے ہيں، کبهی نہيں جيتیMQMاليکشن ميں 
وسط طبقے سے ہے، مجهے بتائيں کہ کراچی ميں ايک ۔ کہتے ہيں کہ ہم غريب لوگ ہيں، ہمارا تعلق متنمائندہ نہيں ہے

کرتے ہيں کہ آؤ supportادارے کے عالوہ کہاں آپ نے اليکشن يا ريفرنڈم جيتا ہے۔ اس کے باوجود بهی ہم آپ کو 
نہيں ہے اور آنے والی بارہ مئی کی ہڑتال کے ہم کيوں clashسے کوئی MQMسياست کرو، منافقت نہ کرو۔ ہمارا 

کے عالقوں ميں پٹهان يا ان MQMنکہ ايک طرف مہاجر مارا گيا، دوسری طرف پٹهان مارا گيا اور جب خالف ہيں کيو
 ۔ہو سکتا ہےclashکے عالقے مہاجر دکانيں بند کرائيں گے تو اس سے بہت بڑا 

 
ہونی چاہيے تو ميں آپ کو وہ دن ياد کراتا ہوں جب بارہ judicial enquiryڈهنيش کمار بهائی نے کہا کہ  
 کا Sindh High Courtکے کارکنوں نے MQMہو چکی تهی اور فيصلہ سنايا جانے واال تها تو enquiryمئی کی 

گهيراؤ کر ليا تها اور کہا کہ ہم اپنے کاغذات جمع کرانے آئے ہيں تو پهر گهيراؤ کيوں کيا تها کيونکہ جسٹس سمرمد 
کے خالف آ رہا MQM کہ فيصلہ نہ سنائيں۔ وہ فيصلہ عثمانی فيصلہ کر چکے تهے اور ايجنسيوں نے منع کر ديا تها

کی بات کريں۔ issueہونی چاہيے، issue based politicsکی بات کی۔ بالکل issue based politicsتها۔ آپ نے 
Issue کيا ہے؟Issue يہ ہے کہ کراچی ميں پٹهانوں کی دکانيں بند کرائی جا رہی ہيں اور کہا جا رہا ہے کہ يہ طالبان

ہوں نے کہا کہ الطاف حسين بهائی  جو پٹهان ہے، وہ طالبان ہے۔ پهر ڈهنيش کمار بهائی کا سنده سے تعلق ہے، ان،ہيں
نے کہا ہے کہ ميں فاٹا ميں ايک الکه کارکن فاٹا ميں بهيجوں گا۔ ميں الطاف حسين کو اس ميڈيا کے توسط سے کہتا ہوں 

يں تو عراق، فلسطين اور افغانستان ميں بهيجو جہاں مسلمانوں کو بے جناب فاٹا ميں کارکن نہ بهيجيں۔ اگر بهيجنے ہکہ 
تک تمہارے دہشت گردوں کا 1996 سے 1992اگر دريغ قتل کيا جا رہا۔ فاٹا ميں اهللا کا کرم ہے پاکستان کی فوج نے 

اور آفيسر پر يقين ہے هی ان دہشت گردوں کا صفايا ہو گا کيونکہ ہميں پاکستان فوج کے ہر جوان صفايا کيا تو فاٹا ميں ب
 کہ وہ فاٹا سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے چهوڑے گی۔ اگر آپ نے ايک الکه کارکن بهيجنے ہيں تو وہاں بهيجو

 آخر ميں پهر يہ کہوں گا کہ خدا کے  امريکا، اسرائيل اور انڈيا مسلمانوں کا قتل و غارت کر رہا ہے۔bossجہاں آپ کا 
، تمام جماعتوں کو کہہ رہے ہيں کہ بارہ مئی کو کچه بهی کہہ رہے ہيںبهی کو ANPنہيںہی کو MQMواسطہ ہے ہم 

 دونوں بيٹهيں اور ميں چاہوں گا کہ ہم يہاں ANPاور MQMہو سکتا ہے، کراچی ميں اسلحہ پہنچ چکا ہے اس ليے 
 اور نيں نہيں ديںکے ليے جاinterestکريں کيونکہ وہ تاريخ کے شہيد تهے، انہوں نے اپنے resolution passايک 

ميں آپ کو ياد دالتا ہوں جب گيارہ بج کر پچپن منٹ پر پہلی گولی چلی تو وہ لوگ بهاگ کر اپنے گهروں کو جا سکتے 
 ليکن کوئی کسی ٹرک کے نيچے اور کوئی کسی سڑک کے کنارے چهپا کهڑا تها اور پانچ بج کر تيس منٹ پر تهے



 کہاں غائب کر ديا گيا ہے، وہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو گرفتار حسين راجہ جن کو اب نہ جانے الطافDSPجب 
، اس وقت تک وہ لوگ گهر جا سکتے تهے ليکن چه، سات گهنٹے تک وہ اس ليے کهڑے رہے کہ ان کی خواہش کيا

 يہ تهی کہ ہم کسی طرح ائرپورٹ تک پہنچ کر چيف جسٹس کا استقبال کريں۔ لہذا وہ جو مارے گئے ہيں ان کی ياد ميں
کيا جائے کہ اس دن پاکستان کا جهنڈا سرنگوں resolution passدن قومی دن کے طور پر منايا جائے اور يہاں ايک 

 رہے گا۔ بہت شکريہ۔
 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
 
 Mr. Waqas Aslam Rana: Madam, point of order. 

 
 جی وقاص صاحب۔ : ميڈم ڈپٹی سپيکر 

 
نسلی سب سے پہلی بات يہ ہے کہ ہميں يہ نہيں بهولنا چاہيے کہ يہ !  ميڈم ڈپٹی سپيکر:م راناجناب وقاص اسل 

کرتے ہوئے خود ايسی باتيں کر criticizeسياست غلط ہے اور ہم اکثر نسلی سياست  کا پرچار کرنے  والی پارٹيوں کو 
کو ہوا ديتا ہے جس کو اس طرح sentiment نظر آتا ہے۔ ميرے خيال ميں يہ اسی ethnic biasجاتے ہيں جن ميں 

 sectarianism or ethnicہو يا کوئی اور جماعت ہو جو کہ MQMکرتی ہيں، چاہے وہ cash inکی پارٹياں 
basis پر ووٹ حاصل کرتی ہے۔ ہم سب پاکستانی ہيں اور ہم سب کوrealize کرنا چاہيے کہ وہ  شخص جو پاکستان

و پاکستان کا اور ہمارا دشمن ہے اور اس کو ہرانے کا واحد طريقہ يہ ہے کہ ہم ميں بيٹه کر نسل کی سياست کرے گا ہ
نہ ہو کہ وہ يہاں feelالئيں کہ کسی نسل کے انسان کو پاکستان ميں يہ harmony and confidenceاپنے اندر اتنی 

 cashپر reaction صرف  organizationsہے۔ اس طرح کی second, third or fourth class citizenپر 
in کرتی ہيں کيونکہ جب ان پر creak down کيا جاتا ہے تو يہ اس کو نسلی رنگ ديتی ہے اور جب بهی ان کے

 اور اس سے يہ مسئلہ اور طول پکڑتا ہے۔ اگر يہ خالف کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کو بهی يہ نسلی رنگ ديتی ہيں
actively anti state activitiesميںinvolvedوہ  ساری وجوہات جن  تو ان کو برداشت کريں۔ آہستہ، آہستہ نہيں ہيں

ن کا ازالہ کريں۔ چاہے وہ غربت ہو، رتے ہيں، اکsupportکے لوگ ان کو ethnic groupکی وجہ سے ايک خاص 
 کی کمی ہو، جب آپ ان سب چيزوں کو civic amenitiesپر certain locationsتعليم کی کمی يا شہر کے اندر 

cater شروع کر ديں تو ميں آپ کو يقين دالتا ہوں کہ اگر کسی شہر ميں بجلی، پانی، گيس اور لوگوں کے پاس کرنا
روزگار موجود ہوتو کسی کو بهی بندوق اٹها کر کسی دکان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہيں ہو گی۔ بات يہ ہے کہ 

ہيں۔  جب بهی ہم ان basedپر roots poverty and inequality ان سب کی  sectarianismنسلی، مذہبی سياست
 يہ خيال رکهنا چاہيے کہ  ہم خود ان کے بچهائے ہوئے جال، ان کے پر يا اس طرح کی پارٹی پر تنقيد کريں تو ہميں

plan تعلق رکهنے والے تمام کا حصہ نہ بن جائيں اور ہم  تنقيد ميں اتنا آگے نہ چلے جائی کہ ايک خاص گروپ سے
 .Thank youکريں۔ feelلوگ ۔۔۔۔ 

  
Madam Deputy Speaker: Thank you. There are people who raised points of 

order before. Ahmed Gul Sahib, you will be the one and there will two or three people 
from the Green party. You have the time to speak now. 

 
 point ofيک الکه کارکنوں کو بهيجنے کی بات کی گئی ہے ميرا جو ا!  ميڈم سپيکر:جناب احمد نور 

orderہم لوگ وہاں پر ان ! اس سلسلے ميں ہے۔ ميڈم سپيکرprivate لشکروں سے پہلے ہی بہت تنگ ہيں، ان سے کہا
 Thankجائے کہ وہ اپنے کارکن وہاں نہ بهيجيں کيونکہ اس سے حاالت بہتر ہونے کی بجائے خراب ہو سکتے ہيں۔ 

you. 
 )ڈيسک بجائے گئے(

 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Anybody from the Green party? 

(pause) 
 



 Madam Deputy Speaker: Anybody else from the Blue party wants to speak on 
this topic. 

  
 کی، يہاں بارہ مئی کو جو کچه بهی ميں ايک بات کرنا چاہوں گا، جس طرح وقار بهائی نے بات!  ميڈم:جناب فرخ جدون

ہوا، بجائے اس بات کے کہ ہم کسی ايک پارٹی کو رگڑنا يا ان کے خالف تنقيد کرنا شروع کر ديں، کسی ايک کو اچها 
ثابت کرنا شروع کر ديں، ہميں اس بات پر بحث کرنی چاہيے کہ ان مسائل کو کس طرح حل کريں گے۔ يہاں پر ہميں 

solution based politicsکهانے کی بجائے کہ وہ  دکرنی چاہيے اور ہميں ايک دوسرے کو نيچاMQM, PSF or 
PPSF يا جميعت کا ہے، ہميں يہاں پرissue discuss۔ ميں سيکرٹريٹ سے بهی گزارش کروں گا کہ کرنے چاہييں
کو جوڑيں۔ اس کی  کو سامنے الئيں جو  اس قوم issuesکو سامنے نہ الئيں بلکہ ايسے issuesاس طرح کے ! خدارا

بجائے قوم کو توڑنے والی باتيں ہو رہی ہيں کہ ايم کيوايم نے فالں بات کی تهی، اب کر دی ہے تو اس کو معاف کيا 
دنيا کے ليڈروں کو ديکهيں، لوگوں نے کريں۔ accommodateجائے، اپنا دل بڑا کريں اور ان کو 

accommodateن، ابراهام لنکن کو ديکهيں، لوگوں نے ۔ آپ مارٹن لوتهر کنگ، جارج واشنگٹکيا ہے
accommodate کيا ہےeven نپولين جيسے ڈکٹيٹر نے لوگوں کوaccommodateآپ لوگوں کو کيا ہے۔ 
accommodate کريں، ان کو ساته لے کر چليں اور يہاں پرsolution based politics کريں، يہ کہيں کہ اس
  شکريہ۔مسئلے کا حل يہ ہے۔

 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

 
کيا جائے کہ بارہ resolution passيہ ہے کہ يہاں پر ايک solutionاس کا !  ميڈم سپيکر:جناب ضمير ملک 

کريں negotiate اور پاکستان کا جهنڈا سرنگوں ہو۔ ميرے بهائی نے کہا کہ  ان سے مئی کو عام تعطيل کر دی جائے
مار رہا ہے، اس کے ساته ہاته مال لو، کوئی مسئلہ نہيں ہے۔ امريکا کے تو ٹهيک ہے پهر فلسطين والوں کو اسرائيل 

کر رہے ہيں اور اگر اب بهی يہ لب نہ negotiateتيس سال سے تو ساته بهی ہاته مال لو اور اپنے لوگ مرواتے رہو۔
ا ہو ليکن ہم نے ، ميں جانتا ہوں کہ فرخ صاحب کے شايد کسی رشتہ دار کے ساته کراچی شہر ميں ايسا سلوک ہوکهلے

اس شہر ميں اپنے رشتہ داروں کے جنازے اٹها، اٹها کر تنگ آ چکے ہيں۔ اب يا تو ہمارا جنازہ اٹهے جائے تا کہ يہ 
  بہت شکريہ۔روز روز کی کہانی ختم ہو۔

 
اچها اخالقی ليکچر ديا، ميں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں ليکن جدون صاحب نے بڑا !  ميڈم:جناب نياز مصطفٰے 

حقيقت يہ ہے کہ جب کسی کے گهر ڈاکہ پڑتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی کے پاس انصاف کے ليے جانا ہوتا ہے، اس 
کوئی کہے کہ اب تو ہو گيا ہے، خير ہے۔ ايسی بات نہيں ہے بلکہ اس کے خالف آواز اٹهانی ہوتی ہے۔ يہ نہيں کہ 

حوالے سے بات کرنی چاہيے، انہيں بهی بالنا چاہيے کے solutionکتا ہے کہ ہميں اکٹهے بيٹه کر طرح يہ کہا جا س
کريں کہ آئندہ آپ اس commitmentکہ آپ نے يہ کيا، آپ کا يہ قصور بنتا ہے جس کی آپ کو سزا ملے گی اور يہ 

 کرنے پر ہم اتفاق نہيں کرتے۔impressلہذا صرف اخالقی ليکچر سے کسی کو قسم کی نازيبا حرکتيں نہيں کريں گے۔
 

 سب سے پہلے تو ميں ضمير صاحب کی بات کا جواب دوں گا۔ ايسا نہيں ہے کہ کسی سے :خ جدونجناب فر 
 آپ کو خون کا رشتہ ہو تب ہی آپ کو دکه پہنچتا ہے۔ مجهے تو اس قوم کے ہر بچے، ہر بوڑهے کا دکه پہنچتا ہے۔

 )ڈيسک بجائے گئے(
ميرے  کتنے دوست شہيد ہو چکے ہيں۔ نياز يں ميرے بهائی، بہنيں ميرے اپنے صوبے ميں  مر رہے ہيں۔ سوات م
 مصطفٰے بهائی نے بہت اچهی بات کی۔ مجهے ايک شعر ياد آيا ہے۔
 ميں نا اميدی کا قائل تو نہيں ہوں ليکن

 ميں نے برسات ميں جلتے ہوئے گهر ديکهے ہيں
جب بهی وہ ٹوٹنے پر آتے ہيں  ليں، ہمارے ساته ايک مسئلہ يہ ہے کہ ہم تاريخ نہيں پڑهتے، آپ مغرب کی تاريخ پڑه 

کرنا شروع کر blameتو جو حاالت ہمارے ہاں ہيں، وہاں بهی وہی حاالت پيدا ہو جاتے ہيں  اور وہ ايک دوسرے کو 
کوئی تو ہو جو اپنی غلطی مانے اور سب کو ساته لے کر چلے۔ ايک you are the culprit. At leastديتے ہيں کہ 
leadership سامنے آئے، سب کوaccommodate کرنے والے لوگ سامنے آئيں۔ يہاں پرblame game 

startتمام چيزوں کےکرنے کی بجائے  solutions discuss۔ جو کچه بارہ مئی کو ہو گيا تها، اب اس ہونے چاہييں
کرتے ہيں کہ اس discussکو چهوڑ ديں، اس کو آپ کس طرح حل کريں گے۔ ہم يہاں پر ساٹه بندے بيٹهے ہيں ، ہم 



 reportہم يہ جانے سے پہلے  اور سيکريڑيٹ يہ پابندی لگائے کہ کل سئلے کو کس طرح حل کريں گےم
submitکروا کر جائيں۔ شکريہ۔ 

 )پوائنٹ آف آرڈر: مختلف آوازيں(
 

 ضمير صاحب بات کرليں۔ايک منٹ سما صاحبہ، : ميڈم ڈپٹی سپيکر 
 

کی ہڑتال کو بهی 1992فروری 6ارہ مئی کو نہيں بات يہ ہے کہ ہم صرف ب! ميڈم  سپيکر: جناب ضمير ملک 
رو رہے ہيں جب بہت سے دوستوں کو مارا گيا اور ان کو آک لگا دی گئی۔ پهر ہم ان دو جوکهيو ڈاکٹر اور اس انجنيئر 

پهينک ديا گيا  ميں مارنے کے بعد  گلے کاٹ کرHBL ground ميں کراچی ميں 1994بهائی کو رو رہے ہيں جن کو 
ارہ مئی کی بات نہيں ہے۔ پاکستان کے ليے ہم ہر طرح کی قربانی ديں گے۔ ہم  کسی کو توڑنے کی بات نہيں يہ ب۔ تها

کر رہے، ہم تو يہ کہتے ہيں کہ جو لسانی سياست ہو رہی ہے، ايم کيوايم  سے ہمارا کوئی مسئلہ نہيں ہے، ہمارا مسئلہ 
ں اپنے سے توڑ رہے ہيں۔ ہم نے تو کبهی نہيں کہا کہ کوئی ہم نہيں توڑ رہے، ايم کيو ايم والے ہميلسانی سياست ہے۔

اردو بولنے واال ہم سے الگ ہے۔ ہم تو ہميشہ يہ کہتے ہيں کہ پاکستان کے ليے قربانی اردو بولنے والوں نے دی جو 
و بولنے اپنا گهر بار چهوڑ کر آئے۔ ميں پنجابی بولنے واال ہوں ليکن مجهے طلبہ سياست ميں النے والے قائدين ارد

جيے مہاجر، “،  ميں ايم کيو ايم کو کہتا ہوں کہ مہاجر کا نعرہ کيوں لگاتے ہيں۔ اپنے جهنڈوں پر لکهتے ہيںوالے تهے۔
 جيے سنده کيوں؟ جيے  پنجاب کيوں نہيں؟  کيونکہ آپ سنده ميں سندهيوں کو بتانا چاہتے ۔ ”جيے سنده، جيے پاکستان

۔ اگر جيے سنده لکهتے ہو تو جيے پنجاب، جيے بلوچستان، جيے سرحد بهی ہيںrepresentativesہيں کہ ہم آپ کے 
شہر کراچی ميں تقارير تو ماشاءاهللا ہم سب کر ليتے ہيں۔ مسئلے کے حل کی بات کرتے ہيں تو حل يہ ہے کہ لکهو۔

Chief of Army Staff کو چاہيے کہ کراچی ميںarmy deployکشن کريں اور ايک اليکشن کروائيں، پچهلے الي
، ان کی ميں جو اقوام متحدہ کے مبصرين تهے اور ميرا خيال ہے پلڈاٹ نے بهی پچهلے اليکشن ميں بہت کام کيا 

 اور اقوام متحدہ کے جو مبصرين کراچی ميں تعينات تهے، ان کی رپورٹ پڑهيں کے جو مينڈيٹ رپورٹ بهی پڑهيں
شخص کا بهی رکهتی ہو تو ہم الطاف بهائی کو رکهتی ہے، چاہے ايک MQM mandateمال، وہ کس طرح مال۔ اگر 

سالم کريں گے ليکن ہم کہتے ہيں کہ خدا کے واسطے ہم بهی انسان ہيں روز ہمارے بچے، بهائی، باپ مروا دو، يہ بهی 
کہتا ہوں کہ ہم سنده ميں ان کے کے ساته ہيں، ميں MQMکوئی طريقہ ہے۔ ميرے يہاں پر دوست جن کی ہمدردياں 

-deکرنے کی بات کريں ليکن جب de-weaponize، وہ ہمارے ساته بيٹهيں اور کراچی شہر کو پاس جاتے ہيں
weaponization کی بات ہو رہی ہے توCCPO, IGمسئلہ يہ ہے کہ کراچی کو تبديل کر دو۔ کيوں تبديل کر ديں؟ 

ے پرمٹ بنا کر ديے ميں بہت زيادہ اسلحہ ہے۔ پرويز مشرف کے دور ميں صرف کراچی ميں بيس ہزار کالشنکوف ک
 يا گهر تالشی ہو گی۔ حل تو گئے۔ يہ تو طاقت کی، اسلحہ کی جنگ ہے، يہ کس طرح ليا جائے؟ يا تو وہاں آپريشن ہو

نہ کرئے۔ تو ہم کيا کريں؟ انشاء اهللا يہ رونا checkراضی نہيں ہے کہ ہمارا گهر بهی کوئی MQMايسے ہی ہے ليکن 
يہ دن حسين سر کٹاتا ہے اور اسالم ہميشہ کے ليے زندہ، پائيندہ ہو جاتا ہے۔ تو ايک دن ختم ہو گا کيونکہ ايک 

issue  ايسا ہے کہ اس کا تعلق لسانيت سے ہے، ميں بهی شايد اردو بولنے واال ہوتا  اور کراچی ميں رہتا تو ميری بهی
 ميں ان کو اپنا بڑا ،کروں۔ ميری اردو بولنے والوں سے کوئی جنگ نہيں ہےsupportکو MQMمجبوری ہوتی کہ 

، ميں ايصام  ايک قرارداد پاس کی جائے فی الفوربهائی کہتا ہوں۔ اس مسئلے کا حل يہ ہے کہ بارہ مئی کے بارے ميں
آگے بڑهے، ہم سب debateرحمانی اور اپنے قائد جناب احمد علی بابر صاحب سے کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ يہ 

کہہ رہا ہوتا ہے وہ صحيح ہوتا جو  وابستگی پاکستان ميں ايسی چيز ہےکہ اپنا قائد  اور سياسیکی سياسی وابستگياں ہيں
 چاہے جهوٹ ہی ہو۔ ميں يہی کہوں گا کہ ايک قراداد  پاس کی جائے کہ بارہ مئی کو چهٹی کی جائے کيونکہ اس کا ہے

ہوا تو clashں ہو گا۔ اگر نہيclashحل صرف چهٹی ہے۔ اگر بارہ مئی کو عام تعطيل کر دی گئی تو اس طرح کوئی 
 پهر يہ رکے گا نہيں ۔ 

 )مختلف آوازيں۔ پوائينٹ آف آرڈر(
  

Madam Deputy Speaker: Let him speak. 
  

وابستگی سے باالتر انہوں نے کہا تها کہ کسی  کی اگر کوئی وابستگی ہے، ہم تو يہاں پر : جناب ضمير ملک
 يا ہوٹل ميں بيٹهنے يں کہ اس ميں غريب ٹانگے واال، رکشے واال، ڈرائيورہو کر بات کر رہے ہيں، ہم تو يہ کہہ رہے ہ

نے اتنا اسلحہ پهيال ديا ہے، اس کا کوئی establishmentواال مرے گا۔ اس کا کوئی حل نہيں ہے۔ کراچی شہر ميں 
کی طرف MQM and ANPايک قراداد پاس کريں۔ ميں ايصام بهائی اور بابر بهائی سے کہوں گا کہ حل نہيں ہے۔ 



سے بهی يہ مطالبہ تها کہ ہم ہڑتال کو موخر کر سکتے ہيں اگر عام تعطيل کی جائے۔ عام تعطيل ہوئی تو ان شہدا کو 
 بهی خراج تحسين پيش کيا جا سکتا ہے اور ہم لسانی جنگ سے بهی بچ جائيں گے۔ شکريہ۔

 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

(Voices of point of order) 
 
 Madam Deputy Speaker: Miss Sama Paras. 

 
محترم ضمير صاحب نے فرمايا کہ اس مسئلے کا واحد .Thank you madam Speaker :مس سما پارس 

حالت آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو اور کتنی economyحل عام تعطيل ہے تو ميں ان کو کہناچاہتی ہوں کہ پاکستان کی 
national holidaysعظم نے فرمايا تها کہ کام، کام اور صرف کام۔ ميرا خيال ہے کہ چاہييں، قائد اwe are all 

aboutکو مزدور اور غريب عوام مرے تهے اور اب آپ کہہ رہے 2007بارہ مئی چهٹياں، چهٹياں اور صرف چهٹياں۔
 I am رہے ہيں واال طبقہ پهر بهوکا مرے۔ آپ کيا کہہdaily wagesکو عام تعطيل کر ديں تو 2009ہيں کہ بارہ مئی 

not getting it. دوسری بات  يہ کہ کوئی practical solutionبتائيں۔ عام تعطيل۔۔۔ 
 )مداخلت(

 how کريں  کہ explain آپ کی عام تعطيل کی بات سمجه نہيں آئی، پليز آپ اس کو :مس سما پارس 
would it prevent any such unpleasant incident which should happen. Please give an 

explanation.  
(Interruption) 

  
Madam Deputy Speaker: Zameer Sahib let him talk first, than you can give any 

further clarification. Sherafgan Sahib. 
  

کے خالف اور نہ حمايت ميں MQM ميں يہاں پر نہ Thank you madam Speaker :جناب شيرافگن
اور سوات talabnizationميں جب Houseپہلے اس sessions ميں صرف يہ کہنا چاہوں گا کہ کچه بات کروں گا۔

۔ کچه لوگ تهاHouse dividedہو رہی تهی تو ہمارا debateميں تحريک نفاذ شريعت محمدی کے بارے ميں 
نافذ ہونی کہ وہاں شريعت some persons are of the viewسمجهتے تهے کہ وہاں فوج بهيجنی چاہيے اور 

کر رہی ہے۔ مجهے يہ سمجه نہيں  آتی کہ جب ہم government operation اور ہو گئی ليکن اب دوبارہ چاہيے
MQM کی بات کرتے ہيں تو اسHouse کاalmost unanimous opinion کراچی ميں ہے کہtarget killings 

کيوں ہوتا divided opinionات ہوتی ہے تو نہيں ہونی چاہييں۔ جب ہم طالبان اور تحريک نفاذ شريعت محمدی کی ب
جو کر رہی ہے وہ نسلی بنياد پر کر رہی ہے اور تحريک نفاذ شريعت MQMہے کيونکہ ان دونوں ميں فرق يہ ہے کہ 

کيوں ہے؟ ميں يہ difference يہ نہيں ہے۔difference، اس کے عالوہ تو کوئی محمدی، مذہبی بنياد پر کر رہی ہے
اگر آپ سمجهتے ہيں کہ ايم کيو ايم کو، ان نہيں ہونی چاہيے۔ biasnessو کہيں، سوچ کر کہيں اور کہتا ہوں کہ ہم ج

ہونا decision، پهر آپ کا وہی کرنے کے ليے فوج کو بهيجنا چاہيے تو پهر بهيجيںcontrolکو terrorismکے 
اگر سوات ميں کر رہے ہيں۔ چاہيے کہ نہيں وہ اچهے لوگ ہيں، ہم سے اسالم کو بہتر سمجهتے ہيں، وہ صحيح 

schools destroy کررہے ہيں تو کراچی ميںbusinessميرا نہيں خيال کہ دونوں ميں کوئی فرق بند ہو رہے ہيں۔
 ہے۔ شکريہ۔

 
  جی مس گل بانو۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر 

 
ايک  ہوئی ہے۔healthy debate اور بڑی بہت اچهی.Madam Speaker, thank you :مس گل بانو 
سخت ہے کہ لسانی پارٹيوں کے خالف clear viewکا بڑا Youth Parliamentو يہ پتا چلتا ہے کہ طرف ت
action لينا چاہيے۔ ميں يہاں پر يہ بات کرنا چاہوں گی کہ ايم کيو ايم کےissue بہت بات کی جا رہی ہے ليکن پر 

ميں ہيں، جو interior Sindh and Balochistan جو تهوڑا سا ان پارٹيوں کے بارے ميں بهی بات کرنی چاہيے
 اپنے آپ  وہ پاکستان سے آزاد ہونے اوربلوچستان کی آزادی کی بات کرتی ہيں، جو سنده کی آزادی کی بات کرتی ہيں۔

، جو يہ کہتے ہيں کہ ہم پر پنجاب ظلم کر رہا ہے، ذرا ان کی حيثيت سے ديکهنے کی بات کرتے ہيں ايک الگ ملک کو



بنا کر بات کرنا، ٹهيک ہے، اس سے بهی بہت اچها issueديکه ليں۔ صرف ايک پارٹی کو پارٹيوں کی طرف بهی 
affect پڑ رہا ہے، ايک اچهی تبديلی کی اميد کی جا سکتی ہے ليکن ساته ہی ان پارٹيوں کی طرف بهی ديکها جائے جو

 .Thank you مضبوط کر رہی ہيں۔positionsان مواقع سے فائدہ اٹها کر اپنی 
 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Nishat Sahib, let him speak and then you 
get your chance. Waqar Sahib. 

 
 we are going around theگزارش يہ ہے کہ پچهلے ايک گهنٹے سے!  ميڈم سپيکر:جناب وقار نيئر 

circles about the same issue. I think مئی کے شہدا کو کسی نہ کسی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہميں بارہ
formاور جس طرح ضمير صاحب نے کہا کہ عام تعطيل کر دی جائے ميں خراج تحسين پيش کرنے کی ضرورت ہے 
کہ وہ اس پر  دونوں سے يہ اپيل کروں گا Leader of the Opposition and Leader of the Houseميں اور

consensusپر آئيں کيونکہ جہاں تک بات ہے کہ کيا MQM محب وطن جماعت ہے کہ نہيں، کيا وہ ايک فاشٹ
کريں تو شايد discussionہے  جس کے ليے اگر ہم چار دن تک بهی argumentجماعت ہے کہ نہيں، يہ ايک ايسا 

پهر بهی کسی واضح نتيجے پر نہ پہنچيں کہ اس کے خالف ملٹری ايکشن کرنا چاہيے کہ نہيں۔ اس کے کيا 
consequencesوچستان پر اس کا کيا ہوں گے۔ بلimpact ،ہو گاinterior Sindh کی پارٹيوں پر اس کا کيا

impact ہو گا۔ANP پر اس کا کياimpact ہو گا اور خودfederation پر اس کے کيا اثرات ہوں گے تو يہ ايک بڑی
 کہ بارہ مئی کو رہيں کہ ہم سب اس پر متفق ہيںstrict۔ اس پر اگر نہ جائيں اور صرف اس بات پر ہےdebateلمبی 

ضرور لينے چاہييں۔ steps کرنے کے ليے ہميں کوئی commemorateو ہوا، وہ بہت غلط ہوا اور اس کو ج
Thank you. 

  
Madam Deputy Speaker: Thank you. جی نشاط صاحب before we move to the 

Leader of the …. 
 

 I just like to brief theاحبہ۔ بہت شکريہ محترمہ سپيکر ص:سيد محمد نشاط الحسن کاظمی 
observations of the two speakers that are referred. سب سے پہلے تو ميں يہ کہوں گا کہ ميں فرخ

 we haveکی بات کی ہے کہ national unityانہوں نے بار بار جدون صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ 
to move on now. کتناchaosکا ہے، ہميں پہلے  پہلے ہو چrealitiesکوaccept کرنا ہوگا اور انrealities 

ہو density changeکی populationکے اندر جو ايک بات ابهر کر سامنے آ رہی ہے، وہ يہ ہے کہ کراچی کی 
 اگر ہم کراچی ميں امن کو کهلے دل سے قبول کرنا ہو گا۔realityرہی ہے، بہت تيزی سے ہو رہی ہے۔ ہميں اس 

۔ ترقی کرےeconomic hubاور اگر ہم چاہتے ہيں کہ پاکستان کا economic prosperityتے ہيں، کراچی ميں چاہ
، ميں  اس کو اس کے ساته ميں يہ بهی کہنا چاہوں گا کہ ميں ضمير ملک صاحب کی بات سے بالکل اتفاق نہيں کرتا

 freeسنده ميں ايک اقوام متحدہ کی زير نگرانی و کہ انہوں نے کہا کہ جنرل کيانی صاحب کاشتعال انگيز بات کہوں  گا
and fair electionکے اليکشن کو اقوام متحدہ نے پہلے بار 2008۔ ميں يہ سمجهتا ہوں کہ کرانا چاہيےfree and 

fair قرار ديا اور اس کے نتيجے ميں سنده اسمبلی ميں ايکٕ مختلف قسم کیdivide ہميں يہ سوچنا چاہيے سامنے آئی۔
کی بات national unityکريں اور realities accept، کی سياست نہ کريںcondemnation صرف کہ ہم

 کريں۔بہت شکريہ۔
 
 Madam Deputy Speaker: Thank you.ضمير صاحب۔۔۔ 

 
جو انہوں نے کہا، چونکہ يہاں پر حقائق کو مسخ کيا گيا ہے تو ميں يہ چاہوں گا کہ ! ميڈم: جناب ضمير ملک 

 کی رپورٹ ديکهيں اور ميں پلڈاٹ کی۔۔۔۔اقوام متحدہ 
  

Madam Deputy Speaker: Zamir Sahib, I would request the honourable Prime 
Minister to make his statement about this motion. 

 



 detailedپر اتنی motionاس !  ميڈم سپيکر.Thank you, Madam Speaker :جناب وزیر اعظم 
debate يہاں پر دو باتيں واضح ہوچکی ہے جن کا کے بعدcrux ميں  اس ايوان کوبتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات يہ ہے کہ

وہاں پر بارہ مئی کو جو لوگ شہيد ہوئے، کسی بهی جماعت کے ہاتهوں ہوئے ہوں، ہم ان کو اس طرح نہيں چهوٹ 
 حق حاصل ہے کہ اس کا مداوا کيا جائے۔ کہ کسی کے ساته ظلم ہوتا ہے تو اس کوسکتے بلکہ يہ انصاف کا قانون ہے 

۔ چاہے وہ کريں compensateسب سے پہلے ہمارا فرض يہ ہے کہ ہم ہر حال ميں ان کا مداوا کريں اوران کو 
judicial enquiry کی صورت ہويا حکومت کی طرف سے اعالن کردہ  کسی سہولت کی فراہمی کی صورت ہو ليکن

 روری ہے۔ ان کے دکهوں کا مداوا کرنا بہت ض
 

، وہ ہمارے دوسری بات  يہ کہ جدون صاحب اور نشاط صاحب  کی جو بات سامنے آئی ہے!ميڈم سپيکر 
 national unityکے بعد جب تک step کہ اس ہےimportantہونا چاہيے اور يہ بہت second phaseپروگرام کا 

and national cohesion  چاہے وہ اردو، پشتو، سندهی يا پنجابی  کی بات نہيں ہو گی، ہم آگے نہيں چل سکتے۔
 کيونکہ اس ملک کو توڑنے کی باتيں کی جا رہی بولنے والے ہوں، ہميں ان لوگوں کو ہر حال ميں ساته لے کر چلنا ہے

کے national unityہيں۔ چاہے کوئی بهی گروپ ہو، کسی بهی نسل، کسی بهی قوم سے تعلق رکهتا ہو، آپ اس کو 
phase دکهوں کا مداوا کرنے کے بعد ہم رکه سکتے۔سے باہر نہيں national unity کاphase شروع کريں گے تا

 اس کو آگے لے کر جايا جا سکے۔ شکريہ۔کہ 
  

Madam Deputy Speaker: Thank you very much. We are in deed honoured to 
acknowledge the presence of Mr. Imran Khan. The former Captain of Pakistan Cricket 
team who has played cricket for Pakistani cricket team from 1971 to 1992 and served 
as its caption intermitting the throughout 1982 to 1992 and shot to glory after Pakistan 
won World Cup 1992.  

(Desks thumping) 
 For morethan 4 years after retiring from cricket in 1992, he focused his efforts 
solely on social work. In April 1996 Mr. Imran Khan founded and became the Chairman 
of Pakistan Tehrik-e-Insaf. By 1991 he founded the Shouket Khanum Memorial Trust 
and in April 27, 2008, a technical collage named N….. collage was built in Mianwali 
district by Mianwali Development Trust, chaired by Mr. Imran Khan. In 1992, he was 
honoured with Pakistan’s prestigious civil award ”the Hilal-e-Imtiaz“ before he had 
received the President’s pride of performance. Sir, we are extremely honourd to have 
you today with us. Now suspending the rules of the parliament, we would request the 
honourable guest to please come and deliver his address to the Youth Parliament. 

(Desks thumping) 
 

 بسم اهللا الرحمٰن الرحيم۔ ميڈم سپيکر، ممبران يوته پارليمنٹ، ميں جس چيز پر بات کرنا :جناب عمران خان
ہے جو آج کل پاکستان ميں بڑهتا جا رہا issue terrorismہے اور وہ relevantچاہتا ہوں، آج پاکستان کے ليے بڑا 

 ديے جاتے ہيں۔ ہمارے ملک ميں Islamic extremism, talibnization, Al-Quida نام variousہے، جس کو 
بهی foreign countriesزيادہ بڑه گئی ہے، وہ اس ليے کہ sight of distortionہے اور confusionايک 

define کر رہے ہيں کہterrorism کيا ہے اور وہ بهیdefine کر رہے ہيں کہ پاکستان کے کياproblems ہيں اور
شروع کرنا چاہتا ہوں، ايک چهوٹی سی تقرير کروں گا کيونکہ ميں آپ لے جو بات ان کا حل کيا ہے۔ ميں سب سے پہ

 کا زيادہ منتظر ہوں۔ questions answersکے 
 

ہے۔ يہ نہيں ہے کہ وہ غلطياں commonميں ايک چيز industryکامياب انسان، کامياب معاشرہ، کامياب 
ٹهيک کرتے ہيں۔ آپ ميں سے analysisپنی غلطيوں کا نہيں کرتے،  يہ ہے کہ وہ اپنی غلطيوں سے سيکهتے ہيں۔ ا

يں گے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان غلط جو لوگ کامياب ہوں گے، وہ اپنی غلطيوں کی نشاندہی صحيح  کر
conclusion جب اس زندگی ميں پر آ جاتا ہے کہset back ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ يہ سمجهے کہ مجهے

ميں ہمارا ملک ٹوٹ گيا۔ اگر ہم اس کا 1971ميں نقصان ہوا يا مثًال industry، کيوں ہميں کيوں ہواset backيہ 



 those who don’t learn from their mistakes are”کہتی ہے کہ historyصحيح نشاندہی نہ کريں تو 
condemn to repeat them“.جب آپ کی ہم آج جہاں کهڑے ہيں، ہم ايسی منزل پر پہلے بهی آ چکے ہيں۔ ميں 

فوج بهيجنے سے پہلے سوات جوعمر کا تها تو مجهے ياد ہے کہ ہم نے مشرقی پاکستان ميں اپنی فوج بهيج دی اور يہ 
ہوا تها، ان کو مارو، يہ بنگالی ہم پر بوجه بنے ہوئے ہيں، ان کو scenario built upتها، بالکل يہ scenarioکا 

تهی کسی نے يہ elite طرح کے نام ليے گئے، ہماری جو پڑهی لکهی تها۔ اسbingosہے تب fundosاب سيدها کرو۔ 
يوں آزادی پر پہنچ گئے، کيا اور آخر ميں ک,points 6پهر ,rightsنہ سوچا کہ وہ کهڑے ہو گئے ہيں، پہلے وہ اپنے 

 charismaticاور شائد قائد اعظم کے بعد سب سےوجہ ہے؟ ليکن يہاں يہ ہے کہ فوج بهيجو۔ ہمارے بہت بڑے 
politician ذوالفقار علی بهٹو جب بنگال سے واپس پاکستان آتے ہيں اور ملٹری ايکشن شروع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہيں

Pakistan has been saved يہ ان کے پہلے الفاظ تهے اور نتيجہ ہم سب کے سامنے ہے جو پاکستان کے ساته
ی ہو گئے، اس ملک کو اربوں، کهربوں روپے کا ہوا۔ ملک ٹوٹ گيا، ہماری فوج پکڑی گئی، نوے ہزار فوجی قيد

ليتے اور يہ actionکرتے اور enquiry تو بجائے اس کے کہ ہم صحيح  نقصان ہواPsychologicalنقصان ہوا۔ 
 دہرائيں گے۔ حمودالرحمٰن رپورٹ پچيس سال کے بعد نکلی اور وہ بهی کہاں نکلی کہتے کہ ہم کبهی اپنی غلطياں نہيں

Outlook magazine ہندوستان ميں نکلی۔ پاکستان ميں حمودالرحمٰن رپورٹ پر کبهیdebate نہيں ہوئی۔ اس وجہ
بلوچستان ميں ديکها ہے کہ وہ لوگ جو اپنے حقوق scenarioسے ہم نے بار بار وہی غلطياں دہرائيں۔ ہم نےوہی 

ہا تها، آج ہم وہی بلوچستان مانگ رہے تهے اور بڑے جائز حقوق مانگ رہے تهے۔ جو مشرقی پاکستان کے ساته ہو ر
 developmentکے ساته کر رہے ہيں۔ پاکستان کی زمين کا چواليس فيصد حصہ ہے، اس کا بجٹ اسالم آباد کے 

budget20کے برابر ہے۔ districts کی اکثريت غربت کی لکير سے نيچے ہے۔ سارے پاکستان ميں سوئی  گيس
ئی، پہلے کوئٹہ کنٹونمنٹ ميں گئی، عام يں آئی اور وہاں بهی کدهر گبلوچستان ميں سب سے آخر مفيلڈسے گيس آ گئی، 

ہم نے کيا کيا کہ بجائے سياسی طور پر مسئلہ بلوچوں کو نہيں ملی۔جب وہ لوگ بيچارے اپنے حقوق مانگ رہے تهے، 
 حل کرنے کےاپنی فوج بهيج دی۔ آج وہی لوگ، جو حقوق کی بات کر رہے تهے، آزادی کی بات کر رہے ہيں۔

نہيں ہوا۔ آپ تاريخ پڑهيں تو انہوں problemقبائلی عالقے ميں کوئی وزيرستان کے اندر پاکستان کی تاريخ ميں کبهی 
سارے politicianکی بجائے قربانياں ديں۔ سوائے ميرے شايد ہی پاکستان کا کوئی problemنے اس ملک کےليے 

 travelيک مرتبہ نہيں کئی مرتبہ گيا اور ميں نے ايک کتاب قبائلی عالقے ميں گيا ہو۔ ميں سارے قبائلی عالقوں ميں ا
book لکهی، ميں اس کے ليےresearch کے 1947کر رہا تها تو مجهےBritish intelligence کےpaperملے۔ 

 آگے جاری۔۔۔۔
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British Intelligence  کی reports يہ تهيں کہ سکه East Punjab ميں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تهے تو 
قبائلی عالقے کے اندر جگہ جگہ جرگے بيٹه رہے تهے ۔ جرگے کا مطلب ان کی کونسل بيٹه رہی تهی۔جرگہ   کا نام 

 کے English …. Modernہی سن کر ہميں شرم آ نے لگتی ہے پتا نہيں وہ ہم کو پيچهے لے کر جا رہے  تهے اپنی 
 کيا ہو رہی تهی کہ ہمارے بهائی وہاں مارے جا رہے ہيں ۔  discussionبيٹه رہی تهی ۔ ہر جگہ ليے کونسل 

مسلمانوں کو بچانے کے ليے خود پيسے جمع کر رہے تهے اور لشکر تيار کر رہے تهے جو سکه قتل عام کر رہے 
 ہے ، un-restارے عالقے ميں  تهيں ۔ بار بار وہ بتا رہے تهے ، سreports کی British Intelligenceتهے۔ يہ 

 ميں جو آج آزاد کشمير آزاد ہے ، آج بهی وہاں پر وزيرستان کے لوگوں 1948لوگ ان کی مدد کرنا چاہتے ہيں ۔ پهر 
کی قبريں ہيں۔وہ وہاں پر لڑے اور اپنی جانيں قربان کيں۔يہ آزادکشمير پاکستانی فوج نے آزاد نہيں کرايا۔ اس کے بعد 

 ميں پهر انہوں نے 1971 کی کہ ہم پاکستانی فوج کے ساته شانہ بشانہ لڑنا چاہتے ہيں ۔offerے  ميں انہوں ن1965
 لکها کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑنا چاہتے ہيں۔اپنے ملک کے ليے قربانياں دينا چاہتے ہيں ۔ letterپاکستان حکومت کو 
ائلی عالقہ بفر بن گيا۔ سارے قبائليوں نے کہا ہم منٹ چلی تو افغانستان اور فرنٹئير ميں سارا قبوجب پختونستان مو

 ميں جب تورا بورا پر امريکہ نے ايکشن کيا اور اس کی 2004پاکستانی ہيں ،ہم اس موومنٹ ميں شرکت نہيں کرتے۔
 آئی کہ ہميں demand قبائلی عالقوں ميں آئے اور وزيرستان ميں آئے تو امريکہ کی foreignersوجہ سے کئی 

handoverے جائيں۔ پاکستان اور ہم ايک  کيMilitary dictator کے نيچے جو کہ اپنے آپ کو determined کرنا 
چاہتا تها امريکيوں کی آنکهوں ميں  اس نے ان کو کہا کہ جناب ميں بالکل آپ کے ليے حاضر ہوں۔ انہوں نے اس سے 

 route سمجهنی ہے تو سنيں  اور ہميشہ کہا کہ ہميں لوگ واپس کرو۔ انہوں نے کيا کہا ۔ اگر يہ ساری چيز آپ نے
cause پر پہلے جائيں۔ اس symptom کو treat کريں يہ گلے کاٹ رہا ہے ۔ بڑُا بر ا ہو رہا ہے ۔سوات کے اندر ہی 



ہو رہا ہے  بڑا ُبرا ہو رہا ہےليکن پہلے يہ تو پتا کريں کہ يہ کام شروع کہاں سے ہوا ہے  اور انتہا تک ہم کيسے 
 causesکريں گے آپ   کو ٹهيکsymptomآپ يہ نہيں کريں گے تو اس کا حل نہيں کرسکيں گے۔ آپ پہنچے۔ اگر 

 نہيں کريں گے  ليکن اگر آپ ہميں handoverپر نہيں جائيں گے۔ دونوں نے کہا کہ  يہ ہمارے مہمان ہيں ہم آپ کو 
 کرديں handover ہيں تو ہم آپ کو terroristsثبوت دے ديں تو ہم آپ کو پکڑا ديتے ہيں، آپ ثبوت دے ديں کہ يہ 

 کريں handover ڈاال تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہميں يقين نہيں کہ اگر ہم آپ کو pressureگے۔ انہوں نے جب 
گے تو آپ ان سے انصاف نہيں کريں گے کيونکہ پاکستان پيسے لے لے کر اپنے لوگوں کو سی آئی اے کے حوالے کر 

 کتاب ميں لکهتا ہے کہ ہم نے سات سو لوگ پيسے لے کر امريکہ کے حوالے کيے رہا تها ۔جنرل مشرف اپنی
 کی ۔ ياد رکهيں  کہ اگر violation کی fundamental rights کی، ان کے violationہيں۔پاکستان کے آئين کی 

 ئينکستانی آ لگتاہے پاArticle 4 بهی ہے تو اس پر بهی Pakistan Foreigner بهی ہے ، اگر foreignerپاکستان
 يہ نہيں کہ صرف پاکستانيوں کے He has a right to prove his innocent in a Court of Lawکہ اس کو 

 تو چهوڑيں ہم نے پاکستانی بهی ان کے حوالے کرديے ہيں ان ميں سے اکثريت  جو کہ امريکن Foreignersليے ، 
ان کو ٹارچر کيا گيا۔يہ تو پتا ہے کہ ان کے ساته کيا کيا کہتے ہيں کہ ان ميں سے اکثريت بے قصور لوگوں کی تهی ، 

 وہ بڑی   کی گئی ٹارچر۔ پہلے ان کو اور جگہوں پر رکها گيا ، پهر ان کو گوانتاناموبے پہنچايا گيا۔subletگيا۔
honourable بات کر رہے ہيں يہ کوئی غلط بات نہيں کر رہے ہيں۔ آج اگر آپ کسی سے بهی کہہں گے کہ جناب 

گيا وہ ہميں واپس چاہيے وہ ڈيمانڈ کريں گے اپنی عدالتوں ميں۔آپ پہلے ان     مارا دہشت گرد آپ کے ملک ميں بهاگ  ہ
 کريں گے کہ وہ دہشت گرد ہے۔ ايک احمد ياکرچيچن گوريال وہ برطانيہ کے اندر چال گيا ۔۔۔۔۔۔۔۔روس نے proveکو 

پس کرو۔ برطانيہ نے کيا کہا ، کيا انہوں نے اس کو پکڑوا ديا ، پورا زور لگايا کہ يہ دہشت گرد ہے اس کو ہميں وا
 کريں اور اس کو لے جائيں۔ روس نے عدالت ميں proveانہوں نے کہا ہماری عدالتيں آزاد ہيں آپ عدالت کے اندر 

رديں، يا اپنے  کproveکيس لڑا ۔ کيس ہار گئے وہ احمد يارکر آج بهی برطانيہ ميں بيٹها ہوا ہے۔وہ کہتے تهے آپ ہميں 
ثبوت دے ديں ہم آپ کو واپس دے ديتے ہيں اس کی بجائے انہوں نے ايک گارنٹی کی يہ وزيرستان ميں گورنمنٹ کا 

 کو افغانستان ميں لڑنے کی اجازت نہيں ديں گے۔ يہ گارنٹی foreignersجرگہ ہوا تو انہوں نے گارنٹی کی کہ ہم کسی 
ر جو حکومت کا جرگہ تها اس کے ممبر سے مال۔ انہوں نے يہ گارنٹی کی کر رہے تهے کيوں ميں پاکستانی سائيڈ پ

agreement sign کو پاکستان کی فوج بهجوا دی جنرل مشرف نے امريکہ کے دباؤ 2004فروری9 ہونے لگی تهی 
 کرتی ہيں تب پانچ چه مہينے کچه نہيں ہوتا۔ ايک بڑا deterrentميں آ کر۔ اس کے بعد ديکهيں کيسے چيزيں 

famous incident September ميں ہوتا ہے کہ ساؤته وزيرستان ميں  ستر لوگ مارے جاتے ہيں ايک ميزائل 
 کرتی ہے۔ ميں نيشنل اسمبلی ميں بيٹها ہوا تها کہ announceاٹيک ميں۔ جب ستر لوگ مارے جاتے ہيں تو حکومت 

ہتا ہے کہ اگر ان ميں سے ايک بهی دہشت  دہشت گرد تهے۔ وزيرستان کا ايم اين اے کهڑا ہو کر کforeignersسب 
 تهے۔ کوئی انکوائری نہيں ہوتی۔ اس کے دو تين دن local کرنے کے ليے تيار ہوں وہ سارے resignگرد ہو توميں 

کے بعد لوگ پهر سے جمع ہوتے ہيں پتا نہيں کوئی جنازہ تها۔ پهر ميزائل گرتا ہے اور چاليس اور مر جاتے ہيں۔ وہ 
 attack رہے تهے وہ آہستہ آہستہ پاکستانی فوج کو  peace full تها۔ وہ جو لوگ ہميشہ turning pointوزيرستان کا 

 وزيرستان ميں استعمال tacticsکرنا شروع کرتے ہيں اور پاکستانی فوج چونکہ بڑاپهيال ہوا عالقہ ہے۔ انہوں نے وہی 
 کئی جگہ ايسی چيزيں  Artily bombing, Helicopter Gunshipکيں جو افغانستان ميں امريکی کر رہے تهے۔

 بننے کے ليے جس کا نام پاکستانی طالبان  phenomenaاور تين سال لگے وہاں کے لوگوں کو ايک نيا  استعمال کيں
 تيار ہوا۔ پہلے وزيرستان ميں شروع ہوا پهر آہستہ آہستہ يہ سرائيکی اورکزئی ، خيبر phenomenaہے۔ يہ جو نيا 

سے 1977 تها جو پہلے phenomenaر آخر ميں سوات ميں پہنچ گئے۔ سوات کے اندر ايک اور اس سے باجوڑ او
 1977 ميں ان کا پرانا والی سوات کے زمانے کا نظام تها۔1974لوگ وہی پرانا نظام چاہتے تهے جو  چال آ رہا تها 

تو لوگ انصاف کے دائرے سے ميں ايک ايف سی کا ايکشن ہوا لوگ کهڑے ہوگئے کيونکہ جب پاکستان کا نظام آيا 
باہر ہوگئے۔ عام  لوگوں کو پرانے نظام کے تحت گاؤں ميں مفت انصاف ملتا تها وہ ايک دم اس سے باہر ہو گئے۔ ياد 
رکهئيے انگريز کے آنے سے پہلے سارا شرعی نظام تها۔ مغل کا شرعی نظام تها ، قبائلی عالقوں ميں ابهی بهی ان کی 

 ہے اس کے مطابق نظام ہے۔جب پاکستان نے قانون لگايا  جو اب صوفی محمد کہتا  interpretationجو شريعت کی 
 کے بعد جب پاکستان کا قانون لگا وہ اس کو انگريز کا قانون کہتے 1974وہ جو  ہے کہ ہم انگريز کا قانون نہيں مانتے۔

 تهے نہ Judges تها نہ infrastructure انصاف کے دائرے سے باہر ہونا شروع ہو گئی نہ ان کا publicتهے۔جب 
 Frontier ہوئی تهی وہ uprising  ميں جو 1977 ہوئی تهی اور uprising  ميں 1977وکيل تهے تو يہ 
Constabulary  کے ذريعے اور پهر political settlement, concession  دونوں کرکے انہوں نے mix 

 ميں شروع ہوئی  کيوں کہ وہ 1999 کرکے بنا ديا۔  پهر mixر بٹير کو کرديا ، آدها ُان کا اور آدها ان کا تهوڑاتيتر او
 کرتی تهی طالبان کو کيوں کہ pre-dateنظام کام نہيں کر رہا تها  ۔ صوفی محمد کی بات تب شروع ہوئی تهی۔ يہ 



actually original سوات کا مسئلہ تها ليکن جب يہ spread  کيا وزيرستان سے يہ مومنٹ basically  Anti-
Pakistan Army کيوں کہ پاکستان آرمی کو وہ سمجهتے تهے کہ امريکہ کہ کہنے پر بلکہ وہ proxy تهی امريکہ 

 کيا تهی کہ يہ لوگ کيوں basic سوات پہنچی ليکن اس کی  moment eventuallyکی ۔ ادهر سے يہ ساری 
 کرتے تهے کہ ہم امريکن perceive  کرتے تهے اور صحيحperceiveپاکستان فوج کے خالف لڑيں اس ليے يہ 

 تها اس  ساری چيز کا ۔ آج جو لوگ کہتےہيں کہ آپ basicسے پيسا لے پاکستانی فوج امريکيوں کا کام کرے گی۔ يہ 
امريکہ کی بات نہ کريں يا وہ نہ کريں يا امريکہ کے اوپر سارے مسئلے ڈال دئيے ہيں ليکن يہ کيسے کہہ سکتے ہيں 

 ہم نے امريکہ کے کہنے پر اپنی فوج قبائلی عالقوں ميں  نہيں     بهيجی تهی تو ہم پر خوئی وہ کيوں کہ  جب سے
 تهی پاکستان ميں اور مجهے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا  sectarian terrorismخودکش حملے نہيں تهے۔ہاں ہماری 

 کو پالنا ، ان کو استعمال sectarian terrorism کا بہت بڑا ہاته تها اس Establishmentہے کہ اس ميں ہماری 
 پاکستان کا نہيں تها يہ جو قبائلی عالقے  کے اندر شروع ہوا ہے يہ natural phenomenaکرنا ليکن وہ کوئی 
directly related تها افغانستان سے اور يہ جو sowbread کيا سارا يہ directly related  ہوا جب پاکستانی فوج 

 اسی طرح کے ہوئے جو عراقی اور افغانی فوج attacks سمجها ۔ پاکستانی فوج پر proxyکو انہوں نے امريکہ کی 
 کيے جا رہے  تهے ان کی فوج اور ان targetکو افغانستان اور عراق ميں ہو رہے تهے ۔عراق اور افغانستان ميں جو 

 جو ہم نے الل مسجد ميں کيا کی پوليس اسی طرح يہ آہستہ آہستہ جو دہشت گردی بڑهی يہ اس سے بڑهتی گئی اور پهر
 ميں بهی فرق ہے۔بنياد پرستی  Militant extremism and fundamentalism کريں differentiateاس کو بهی 

 culture ہوتا ہے جب لوگ سمجهتے ہيں کہ ان کا reaction جو ہوتی ہے وہ ايک fundamentalismکيا ہوتی ہے 
  bulian derlamalيہ ايک   جانا شروع ہو جاتے ہيںextremeدوسری يا ان کا دين خطرے ميں  ہے تو لوگ پهر 

کيسے مسلمان اور    کيا ہے کہ literateنے  ايک کتاب لکهی ہے بہادر شاہ ظفر کے زمانے ميں اس نے بڑا ہی اچها 
 ديتے تهے respect کو Religious festivals رہتے تهے ۔ ايک دوسرے کے   ميںharmonyہندو بالکل مکمل 

  ہوئی جب يہ بغاوت ہوئی تو يہ بنگال آرمی ميںMutuallyان ميں شرکت کرتے تهے اور جب انگريز کے خالف 
ہمن تهے اور انہوں نے اپنا ليڈر کس کو تسليم کيا ۔ بہادر شاہ ظفر کو۔  فيصد ہندو بر80شروع ہوئی تهی جس ميں  

 ہوئی سارے دہلی پہنچے اور mutuallyی ميرٹ کے اندر انہوں نے انڈين يا ہندو کسی  ليڈر کو تسليم نہيں کيا۔جيسے ہ
 defend تها ، ان کے دين کو defender of the faith کيا اور انہوں اس سے کہا کہproclaimبہادر شاہ ظفر کو 

کرتا تها  يہ بات ہندؤں نے  يہ کہا تو آج ہم يہ جو پچهلی تاريخ پڑهتے ہيں اور کہتے ہيں کہ مسلمانوں نے 
 تهی ۔ progress پڑهيں تو آپ کو پتا چلے گا کيوں کہ مسلمانوں کی بڑی  period اگر آپ وہ actuallyدبايا

fundamentalism ادهر سے شروع ہوئی جب کرسيچن مشنری نے حکومت کے ساته مل کر aggrasity 
Christen fundamentalist جب پہنچےگئے اورانہوں نے زور لگايا  اور زبردستی لوگوں کو convert  کرنے  

 آنا شروع ہوا  اور ہندؤوں ميں بهی ۔ آج بهی اگر آپ يہ ديکهتے ہيں کہ reactionکے ليے تو تب مسلمانوں کے اندر 
fundamentalism جو ہے يہ صرف پاکستان ميں ہی نہيں ہے ۔ اگر يہاں لوگ سمجهتے ہيں کہ ہمارا دين خطرے 

 گرجا گهر جال دئيے۔ پتا نہيں 160وستان ميں بهی ہيں۔ انہوں نے  کرتے ہيں  تو وہ ہندreactميں ہے اور وہ ايک دم 
 تهے جو کچه گجرات ميں ہوا ليکن extremistکتنے مسيح لوگوں کو مارا ، دو ہزار مسلمانوں کو مارديا وہ 

fundamentalismانڈيا ميں بهی ہے۔ Fundamentalism آپ اسرائيل چلے جائيں وہاں آپ کو سب سے زيادہ مليں 
 کا مقابلہ کرتے ہيں آپ کبهی fundamentalism ہيں۔ تو آپ جو fundamentalistsامريکہ ميں کتنے گے۔ 

 کا سب سے بڑا اس برصغير ميں اگر کسی نے مقابلہ کيا تها تو وہ fundamentalismبندوقوں سے نہيں کرتے 
 کرتے ہيںتو يہاں ideas defeat کو ideas سے لڑی جاتی ہے ۔ideas کی جنگ Ideasعالمہ اقبال نے کيا تها۔ 

 کرنے کے وہ جو خواتين تهيں وہ ڈنڈوں realize کردوں کہ بجائے completeآج کيا ہوا ہے  صرف الل مسجد کو 
 کرتی تهيں کيوں کہ وہ سمجهتی تهيں کہ ان کا دين خطرے ميں react ميں جاتی تهيں وہ کيوں CDs Shopsسميت 

 ہونے لگا takeover کيا گيا کہ پتا نہيں اسالم وہاں buildupچاہيے تها پہلے  نہيں کرنا treatہے۔ ان کو اس طرح تو 
 کيا گيا کہ اسالم آباد خطرے ميں ہے اس کے بعد پهر ان کو مارا گيا اور جو ان کے ساته کيا buildupہے ان کو پورا 

 کيا گيا اور buildupا باقاعدہ  کيا گيtimeگيا وہ شايد ہی اس ملک کی تاريخ ميں سے شرمناک واقعہ ہو اور باقاعدہ 
timing killer کی گئی ۔جيسے ہی APDM کی وہاں لندن ميں اسی ہفتے ميٹنگ ہو رہی تهی۔ ان ہی دو دنوں ميں الل 

 اس کی آگيں۔ جب کہ چوہدری شجاعت بار بار کہتے ہيں کہ ميں main headlinesمسجد پر حملہ کيا   اور ساری 
ب کچه  ہو گيا تها اور سب نکلنے کے ليے تيار ہو گئے تهے۔ ايک دم آرڈر آيا کہ نہيں نے سمجهوتا کر ليا تها اور س

 اس کی انکوائری ہو ، اگر consequences ہوگا اور اس کی اگر Military actionپيچهے ہٹ جائيں اب 
 ميں تو آپ کو  کيا ہوئے ہيں سوسائٹیafter effectsيونيورسٹيز کے اندر کبهی ريسرچ کی جائے کہ الل مسجد کے 

 نے ايک Carna Honstronپتا چلے گا کہ کتنی زيادہ انتہاپسندی اس ملک ميں اس کے بعد بڑهی ہے۔ اس کے اوپر 



 کی ہيں  کہ جب trace ہيں وہ ساری fundamental struggles جوBattle for Godبڑی اچهی کتاب لکهی ہے 
ر ميں سوات ميں آگئے ہيں کہ جو کچه سوات ميں ہو رہا  ہو جاتے ہيں ۔ اب آخmilitantآپ ان کو دباتے ہيں وہ 

 بن گئی campaign  کے خالف ہوں جو وہاں کيا گيا ليکن  پاکستان ميں ايک پوری military actionہے۔ميں اس 
 campaign کے ليے پہلے پوری ايک East Pakistanکہ ان کو مارو ۔مجهے ياد آتا ہے جب ميں چهوٹا تها  ہے 

ن کو صحيح کرکے مارو ، فوج بهيجو اور فوج ميں بڑی خوشياں منائی گئی تهيں کہ اب سارا کچه کنٹرول بن گئی  کہ ا
 basically Frontierہو جائے گا ۔سب سے پہلے تو جو سوات ميں ہوا اس کی نوبت آنی نہيں چاہيے تهی۔يہ 

Constabularyہی نہيں چاہيے تها۔دوسری چيز کے  کے ذريعے يہ بڑا آرام سے کنٹرول ہوسکتا تها۔ ادهر تک پہنچنا 
 نے ايک امن معاہدہ elected Government ہوا  تو پهر military actionجب يہ يہاں پہنچ گيا اور پانچ مہينے 

 کرديا۔ اس کے بعد ہوتا کيا ہے سارے endorsedکيا ، صوبہ سرحد کی حکومت نے ، پهر پارليمنٹ نے اس کو 
ہوگئی ہے۔ بڑی زبردست capitulation چل جاتی ہےکہ campaignپوری پاکستان ميں ايک شور سا ، ايک 

campaign چلتی ہے کہ يہ بڑا برا ہوا اب طالبانائزيشن ہو جائے گی پاکستان کی اور سب کچه۔ پوری campaign 
 يہ ہوتا چلنے کے بعد دوہفتے کے اندر امن معاہدہ بهی ہوتا ہے ، پانچ مہينے کی جنگ پہلے ہوئی ہے۔دوہفتے کے اندر

ہے۔ اچها يہاں سے زيادہ انٹرنيشنل پريشر ، ساری دنيا ميں شور طالبانائزيشن  ہوگی۔ اب وہ بونير پہنچ گئے ہيں ۔    
طالبان اسالم آباد سے صرف ساٹه ميل دور ہيں۔ميں کوئی تين چار دن پہلے بونير سے ہو کر آيا ہوں اور ميں ادهرگيا  

ں لوگوں سے پوچها کہ يہاں طالبان آگئے تهے چوں کہ ساری دنيا ميں شور مچ جدهرطالبان پہنچے تهے ميں نے وہا
گيا تها ۔اسالم آباد ساٹه ميل دور رہ گيا ہے۔مجهے لوگوں نے کہا جناب يہاں تيس چاليس طالبان آئے تهے جن سے 

کے بعد يہاں پهرتے  کيا  اور اس takeoverسارے ملک کو خطرہ ہو گيا تها۔ وہ آئے اور انہوں نے پوليس سٹيشن کو 
رہےاور تهوڑی دير کے بعد وہ چلے گئے۔ ساری دنيا ميں شور مچ گيا کہ پاکستان ميں طالبان پہنچنے والے ہيں۔ يہ 

  اور اس کے بعد جيسے ہی آصف .sixty miles from Islamabad تهی کہ  main headlinesاخبارات کی 
 military action شروع ہو جاتا ہے  اور Military action کرنے لگتے ہيں  اس وقت ہی landزرداری امريکہ 

جب شروع ہوتا ہے تو ميں وہاں مہاجر کيمپ سے ہو کر آيا ہوں ۔ آپ ادهر لوگوں کی باتيں سنيں جو کچه ان لوگوں کے 
 ہو رہی ہے ، عورتيں ، بچے ، بوڑهے، لوگ گهروں کے  heavy Artery Bombardmentساته ہوا ہےکہ وہاں 

 گر رہے ہيں ، بڑی توپيں چل رہی ہيں۔سوال يہ پيدا ہوتا ہےکہ Artillery shalls ہو گئے۔ بيس بيس ميل سےtrapاندر 
پہلے تو کيا واقعی طالبان سے سارے پاکستان کو خطرہ ہے جس ملک کی سات الکه فوج ہے، جس ملک کی سترہ 

پانچ ہزار ہيں، چه ہزار ہيں، آٹه ہزار ہيں کروڑ آبادی ہے کيا تهوڑے سے طالبان سے سارے ملک کو خطرہ ہے کيا وہ 
 لينا تها تو کيا پہلے ہميں military actionجو سوات ميں ہيں ۔کيا ہمارے ملک کو خطر ہے۔ نمبر دو۔ چليں ہم نے 

provision  نہيں کرنی چاہيے تهی يہ کہ جو اتنے زيادہ  لوگ جو وہاں رہتے ہيں ان کو پہلے وہاں سے نکالتے ۔ اگر 
 نہ کرتے provisionآرٹلری اور بمبارٹ منٹ کرنی تهی تو کيا ان لوگوں کو نکالنا نہيں چاہيے تها۔پہلے ان کی ہم نے 

کہ وہاں جو اتنی زيادہ پبلک پهنسی ہوئی ہے ۔ اب تک يہ اندازہ لگا رہے ہيں کہ دس الکه لوگ وہاں سوات سے نکل 
 ہو رہے ہيں وہاں لڑائی ہو trapsی ہيں ، کوئی دير ميں  ہو رہے ہيں۔ مجهے فيکس آ رہattacksرہے ہيں ۔ابهی بهی 

رہی ہے ، مينگورہ ميں ہو رہی ہے تو يہ کيا ہے ۔ کيوں کہ يہ کوئی اتنی بڑی بات نہيں تهی يا تو ملک کو کوئی 
immediate خطرہ ہوتا  اور ميں جو تيسرا سوال پوچهتا ہوں کہ امن معاہدہ کو کيا ہم نے پوری طرح interact, 
conclusive نہيں لے جانا چاہيے تها کہ ابهی تو دس دن ہی ہوئے تهے يہ معاہدہ ہوا تها۔ پانچ مہينے پہلے بهی  

military action ہو رہا تها کيا ہميں يہ کوشش نہيں کرنی چاہيے تهی کہ اس کو implement کرواتے جب طالبان 
 fact بهی کيا کہ ايک proposeے سرحد ميں يہ  کياجاتا۔ ميری پارٹی نexposeوعدہ توڑ رہے تهے ان کو اور 

finding mission تمام پارٹيوں کی وہاں جائے اور پہلے پتا تو چالئيں کہ ہو کيا رہا ہے۔ کون معاہدہ توڑ رہا ہے۔ميں 
 يہ آپ کو اس ليے کہہ رہا ہوں اور ميں اپنا خطاب ختم کرنے لگا ہوں ميں آپ کو يہ اس ليے کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں

کے لوگ ہيں جو ميں نے لوگوں سے پوچها يہ بڑی خطرناک بات ہے جو ميں آپ کےسامنے کرنے لگا ہوں۔ لوگوں کا 
يہ خيال ہے کہ ان کے خون پر ڈالر ز ليے جا رہے ہيں۔ وہاں سے جو لوگ نکل رہے ہيں ان ميں سے ميں نے جن جن 

ہ ان کے خون کے اوپر پيسا بنايا جا رہا ہے۔جب آصف سے پوچها ان کا خيال ہے کہ يہ سارا کچه اس ليے کيا گيا ہے ک
 تهی  اس سے پہلے يہ سب کچه کيا گيا چوں کہ وہ يہ پوچهيں گے کہ يہ انہوں نے کرنا تها تو ہميں visitزرداری کی 

  يہ رکهی گئی کہ وہاں يہ بتايا جائے کہ ہم پاکستان ميں کتنی timingپہلے بتا ديتے ہم وہاں سے نکل جاتے۔ليکن 
 ضرور بهجوانی چاہيے fact finding mission ہے پاکستان کو کتنا خطرہ ہے اس ليے war on terrorزبردست 

 کرسکتے تهے prolong کس نے کيا ، کيا تهی ، کيوں ٹوٹی،کيا اس کو اور agreementتهی پہلے پتا تو چالتے کہ 
time bar کرسکتے تهے ۔ کوشش تو کرتے کيوں  کہ يہ optionشہ رہتا ہے تو ہميmilitary action تو ہميشہ 
available ہے  ليکن مہذب معاشرے ہميشہ military is always the last resort never the first option 



 شروع military actionجب سارے حربے استعمال ہو جاتے ہيں پهر آپ فوج کو استعمال کرتے ہيں اس ليے کہ جب 
 نے اس ملک military action پر کنٹرول نہيں رہتا۔ ابهی تک  consequencesہوجاتا ہے ياد رکهيں  اس کے 

 کا  ہوا نہ ہی  بلوچستان کا ہوا ، وزيرستان کے اندر اور پورے قبائلی  East Pakistanميں کوئی چيز حل نہيں کی۔
ا يہ جو ہم کرنے جا رہے ہيں عالقوں ميں طالبان کا  کنٹرول ہے ۔فوج نے کچه کيا نہيں  سارا کچه الٹا ہو گيا ہے تو کي

 ہے  کيا provisionاور دس الکه لوگ وہاں سے نکليں گے اور نکل رہے ہيں کيا ہمارے پاس ان کو ديکهنے کے ليے 
 برباد ہو گئی ہے ، کيا ہم ان کا دهيان رکه economyيہ جو بے روزگار پهريں گے ، ان کے ليے روزگار ہے۔ ان کی 

 آپ ہميشہ استعمال کرسکتے ہيں ليکن اس کے military option ہے کہ سکيں گے ؟ ميں نے پہلے کہا
consequences کيا ہم برداشت کرسکتے ہيں؟ کيا اگر ان لوگوں کی يہ feeling آگئی کہ ہميں استعمال کيا گيا ہے 

و نہيں  تextremism کے خالف نہيں چلے جائيں گےبعد ميِں کيا اس سے اور Stateڈالرز لينے کے ليے ، کيا وہ 
 پر ہمارا کنٹرول ہے ؟اس ليے جب ہم consequencesبڑهے گی ؟ ہم نے يہ جو کرتو ديا ہے اب کيا ان کے 

oppose کرتے ہيں ۔ ميں جب يہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہيں عمران pro-Taliban ہے ۔ميں آپ کو بتاؤں کہ ہٹلر کا 
information propagandas ايک دفعہ بڑی زبردست بات کہی ۔ اس نے کہا کہ  تها جس کا نام گلوبلز تها ۔ اس نے

اگر ہم نے اپنی پاليسی عوام سے منوانی ہے تو پہلے لوگوں کے اندر خوف پيدا کرو۔طالبان آ رہے ہيں، ملک کو 
takeover کرنے لگے ہيں ۔يہاں ہمارے سارے  Artists says we don’t  Italianization وہ سارے الہور ميں

بان آ گئے ہيں، کراچی ميں فنکار بے چارے ڈر گئے تهے کہ طالبان آ گئے ہيں تو پہلے خوف پهر رہے تهے کہ طال
-pro کرے  اس کو کہہ ديں کہ يہ disagreeپيدا کروکہ طالبان آنے لگے ہيں  پهر جو بهی آپ کی پاليسی سے 

Taliban ہے Anti-Patriotic and Anti-Nationalistر  ہے  اس کو چپ کروا دو، اس کے اوپPatriotism  
 elected Parliament ہونی چاہيے تهی۔ ايک Debateکے پيچهے چهپ کر يہ ياد رکهيں کہ اس کے اوپر بالکل 

 کيا  اور دو ہفتے endorseنے پہلے فرنٹئير سے کہا خود ہی انہوں نے امن معاہدہ کيا پهر پاکستان کی پارليمنٹ نے 
 کرتے  کيوں کہ extend تک  endکوشش کرتے اور اس کو لگائے اس پر کہ اگر وہ توڑ بهی رہے تهے تو 

military actionتو ہميشہ ہوتی ہے fact finding mission کوئی بهجواتے پتا تو چالتے کہ کيا ہو رہا ہے کہيں ہم 
ے استعمال تو نہيں ہو رہے ؟ ان کی وہاں کی عوام جو سمجه  رہی ہے کہ ڈالرز کے ليے ہمارا خون کيا جا رہا ہے۔پہل

 تو ہم ہميشہ بهی لے سکتے تهے eventually military action کرکے  cornerيہ سارا تاثر ختم کرتے ،ان کو 
 Artillery shelling, F-16, Helicopterليکن يہ دو ہفتے کے اندر کيا کيا۔ وہاں لوگ پهنسے ہوئے ہيں  اور ہم 

Gunship دفعہ ان پر بمباری کی گئی۔ ايک دفعہ بهی کسی پر بارہ  تنظيميں کام کر رہی ہيں کتنی  ہندوستان ميں 
 نے لوگوں British Forces تهی  کتنی دفعہ terrorismبمباری کسی نے کی ہے۔ ميں انگلينڈ ميں تها تيس سال سے 

 سے بمباری کر رہے ہيں۔ميں اس کے heavy guns ميں  civilian areasکے اوپر بمباری کی ہے۔يہ ہيں کہ 
consequencesں صرف يہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تاريخ بتاتی ہے کہ  ميconsequences ہاته سے نکل جاتے 

 political کرتے ہيں اس ليے مہذب معاشرے  آخری منٹ تک کوشش کرتے ہيں کہ military actionجب آپ 
settlement  ہو جائے  اور يہ ہمارے سياستدانوں کا failure ۔ خودی سياستدان   ہے کہ ہم نے اتنی جلدی يہ کيا

 ميں آ کرختم کرديتے ہيں۔ سب کو پتا ہے پهر ہميں international pressureمعاہدہ کرتے ہيں اور دس دن کے اندر 
 now Pakistan is doing the right ملی  امريکہ سے precious appreciation بڑی back slappingبڑی 

thing ہلری کلنٹن نے بڑا proveب پاکستان ٹهيک کر رہا ہےتو ميں آخر ميں ميڈم سپيکر اس کو  کيا ہے کہ ہاں ا
conclude کرنا چاہتاہوں کہ ہمارے ملک ميں جو حاالت ہيں اگر ہم نے ابهی بهی ان کو sincerely tackle ، نہ کيا 

تہاپسندی بجائے بيماری ختم کرنے کے ہم آگ کے اوپر تيل چهڑکيں گے اور يہ بيماری پاکستان ميں اور پهيلے گی ، ان
 brains چاہيے ، اس کے ليے سوچ سمجه کے ، اس کے ليے ہميں ايسی sensibleاور بڑهے گی اس کے ليے بڑی 

 کريں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کسی analyses کريں اور جب آپ  analysesچاہيں جو اس کا صحيح 
 کے پيچهے ہمارے ملک کا مستقبل  dictatorion legitimacyاور کی جنگ کو اپنا کر ڈالرز کے پيچهے اور ايک 

 نہ کيا  يہ مزيد sensibly tackleتاريک کر ديا ہے، ہمارے ملک کے اندر انتشار پيدا کرديا  ہے اگر اس کو ہم نے 
 اور آگے بڑه جائے گا۔

 ) ڈيسک بجائے گئے (
  

Madam Deputy Speaker: Thank you. The very grateful to you for your valuable 
inside and information, if you could kindly come here its why they asked the question. 
 
 



 Madam Deputy Speaker: The first question from the Blue Party. Mr. Ahmed 
Noor. 

 
  وانا  جناب ميرا تعلق وزيرستانThank you Sir, Ahmed Noor YP-08, FATA-01: جناب احمد نور 

 briefly ہيں ليکن ميں خواہش کرتا ہوں کہ آپ ان کا short ہيں بہت questions سے simpleسے ہے۔ ميرے تين 
 شروع ہوا تو اس وقت ان لوگوں کی first operationجواب ديں۔ سر وزيرستان ميں ہم نے ديکها جب حکومت کا 

 ہيں جو چاہے ان کو نام دے ديں۔ ان کی تعداد بہت militantsتعداد بہت زيادہ تهی  جو طالبان ہيں يا دہشت گرد ہيں يا 
 military operation ميں جو ميں ديکه رہا ہوں ان کی تعداد بہت زيادہ ہو رہی ہے۔ اس 2009زيادہ تهی ليکن آج 

کہ کی وجہ سے اس کی تعداد بڑه رہی ہے کم نہيں ہو رہی ہے۔جناب ايک بات يہ ہے۔سر وزيرستان ميں ہم نے ديکها 
اسی وقت اسالم آباد ميں امريکہ کی طرف سے کوئی نه sir ہوتا تها وہاں پر۔ military operation lounchجو بهی 

 يا بندہ آ جاتا تها جس وقت يہاں وزيرستان ميں آپريشن شروع ہوتا تها۔ تيسری بات يہ ہے کہ Delegationکوئی 
 کہ its meansه کارکنوں کو وہاں پر بهيج رہا ہوںتو دی ہے کہ ميں ايک الکstatementپرسوں الطاف حسين نے 

 trained کے Tribal سے يا militants کے  Tribal ہيں جو وہاں پر لڑ سکتے ہيں تو اگر trained peoplesوہ 
 بہت کم ہوں گے۔ليکن mostlyلوگوں سے گورنمنٹ يا پاکستان کو خطرہ ہے  تو ان کی تعداد تو الکهوں ميں نہيں ہے

 ميں ايک الکه ٹرينڈ لوگ ابهی تيار کيے گئے ہيں کيا وہ اس ملک کے ليے خطرہ نہيں ہيں؟ اگريہ اس ملک جو کراچی
کے ليے خطرہ ہيں تو ہمارے صدر جا کر الطاف حسين سے مالقات کرکے آئے ہيں تو اس ميں کون سی سياست 

 .Thank you very muchہے۔
 

 سے وزيرستان military actionکل اتفاق کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ميں آپ سے بال: جناب عمران خان 
 ہو گيا۔پہلے تو وزيرستان ميں پورا قبائلی oppositeکے اندر کوئی فائدہ نہيں ہوا  بلکہ وہ جو چاہتے تهے اس کے 

 تهے ۔ pro-pakistanنظام تها جو اپنے ملک صاحبان کے ذريعے ہم سے بات کرنے کے ليے تيار ہوتے تهے وہ 
 مار دئيے گئے ، سارا پرانا قبائلی نظام ختم pro-pakistan Maliks ہوتا رہا سارے military actionسے جيسے جي

 جس کو تحريک طالبان آپ کہتے ہيں يہ بن گيا ہےجس پر ہمارا phenominaہو گياہے۔ اس کی خال کے اندر ايک نيا 
کے ليے بهيجی گئی تهی کہ ہم original purpseکوئی کنٹرول نہيں ہے اور بجائے اس کے کہ پاکستانی فوج جس 

 ميں چال گيا۔جو لوگ اس out of controlنے وہاں سے لوگوں کو لے کر آنا تها اور ايريا کو کنٹرول کرنا تها وہ اور 
 تها  اس وقت وہاں بڑی نفرت پائی جاتی ہےپاکستان pro-pakistan تهے اور سارا قبائلی عالقہ pro-pakistanوقت 

 کی ہے ، احمقانہ چيز کہ اپنی فوج اور اپنے لوگوں کو  stupetiltyخالف اس عالقے ميں۔ ہم نے اتنی کی فوج کے 
لڑا ديا ہے۔ياد رکهيں کہ اس سے بڑا باگل پن کوئی ہو ہی نہيں سکتا کہ کوئی قوم اپنی فوج اور اپنے لوگوں کو لڑائے 

 activitiesداخلہ کہہ رہے ہيں کہ ديکهيں جی انڈيا کی تو اس طرح دشمنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آج خود ہی ہمارے مشير 
 ہے  تو ہم نے Foreign Handشروع ہو گئی ہيں ، بلوچستان ميں وہ يہ کر رہے ہيں اور يہاں پر کہہ رہے ہيں کہ 

 کی تو وہ  آئے  ہيں situation create کو آنے کے ليے موقع ديا ہے۔آپ نے جب ايک foreign handsخود ہی 
ميں آپ نے الطاف حسين کی بات کی۔ ديکهيں ميں نے تو کل  گارڈن براؤن کو خط بهی لکها ہے کہ يہ کيسے اور آخر 

ہوسکتا ہے کہ ايک طرف وہ حکومت ميں بيٹهے ہوئے ہيں ، اس وقت ايم کيو ايم حکومت ميں ہےپچهلے سات سال 
باہر بيٹهے ہيں وہ کراچی کے لوگوں  ہو کر سترہ سال سے British Citizenسے حکومت ميں ہيں اور الطاف حسين 

کو کہہ رہے ہيں کہ ہتهيار پکڑو طالبانائزيشن کے خالف۔ميں سب سے پہلے تو حکومت سے پوچهتا ہوں کہ وہ کيوں 
 کرنی چاہيے؟ establish وہاں نہيں  rit of governmentاس کی اجازت دے رہی ہےکيا حکومت کو وہاں اپنی 

 آپ کی پوليس اور ينجرز ہوتے ہوئے کوئی باہر بيٹها کہہ رہا ہے عام شہريوں کو کہ کيوں کہ يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ
بندوقيں پکڑيں اور آپ نے طالبان کو پکڑنا ہے۔ کراچی ميں بيس الکه پشتون ہيں ، کسی کے ماتهے پر تو نہيں لکها ہوا 

تشار پهيالنے کے ليے ہے، يہ  کرنے کے ليے ايک بہت بڑا انexect voilance createکہ وہ طالبان ہے۔ يہ تو 
 ديکه ليں ايک double standardسبق شہر کی بربادی کے ليے ہے تو ميں سمجهتا ہوں يہ يہاں پر ہی حکومت کا 

 openly rit of the قائم کرنے کے ليے پوری فوج بهيج دی ہے ، دوسری جگہ rit of governmentطرف  تو 
government flowned  کو کہا جا رہا ہے کہ بندوقيں پکڑيں اور بلکہ وہ حکومت ميں بيٹهے  ہو رہی ہے ، لوگوں

 آئی ہوئی تهی جب آصف زرداری اور الطاف حسين کی  capson ميں ”NEWS“ہوئے ہيں اور ابهی بڑی اچهی 
  جی۔.meeting of the similar minds جی۔.meeting of the mindsمالقات ہوئی 

 )ڈيسک بجائے گئے (
  



Madam Deputy Speaker: Honourable Amir Ejaz. 
 

 بہت شکريہ ميڈم سپيکر۔ خان صاحب ويسے پہلے تو بہت بہت شکريہ کہ آپ يہاں آئے ، :جناب عامر اعجاز 
 ليا ۔ ميں اپنا سوال فاٹا اور کرکٹ کے بارے ميں initiateآپ ايک بڑی پارٹی کے سربراہ ہيں اور آپ نے اتنا بڑا 

 رکهوں گا۔
 

  ہوگئی ہے۔Cricket coalption damage ہے۔ terrorismکرکٹ ميں بهی : نجناب عمران خا 
 

خان صاحب يہ جو الہور ميں سری لنکا کےساته ہوا اور آئی سی آئی نے پاکستان کے : جناب عامر اعجاز 
ستان  کيا کہ ورلڈ کپ پاکستان ميں نہيں ہوگا۔کيا آپ سمجهتے ہيں کہ پاکستان کی حکومت نے ، پاکdecessionخالف 

 ہے کہ وہ کسی فارن ٹيم کو پاکستا ن ميں بالئے اور کرکٹ کهيليں ،  calbarکی کرکٹ يا پاکستان کرکٹ بورڈ کا اتنا 
  ہے ۔abilityکيا اتنی ہماری  

 
 لے کر يہاں آئی تهی۔ وہ بے چارے انہوں risk ہو تو سکتا تها ۔ ديکهيں سری لنکن ٹيم بڑی :جناب عمران خان 

 Presidental کيا اور پاکستان نے ان کو گارنٹی کيا کہ ان کو tour acceptدوستی ميں يہ نے پاکستان کی 
securityملے گی۔ Presidental Security کا مطلب يہ ہے کہ جو سيکيورٹی آصف زرداری کو ملتی ہے۔ اب اگر 

ظر ہی نہيں آئے گا، آپ کو آصف زرداری کی سيکيورٹی ديکه ليں ، پہلے تو آپ ديکه نہيں سکيں گے کيوں کہ آپ کو ن
 لے کر آئے ، riskاس کے پاس ہی نہيں آنے ديں گےکيوں کہ اتنی زبردست سيکيورٹی ہے۔ بے چارے سری لنکن اتنا

ان بے چاروں کو يعنی يہ سوچيں کہ يہ معجزہ ہی تها کہ وہ بچ گئے ہيں، نہيں تو آج سری لنکن ٹيم ہی نہ ہوتی۔ہمارے 
  راہی بيٹهے ہوئے تهے۔وہاں پنجاب کے گورنر سلطان

 )ڈيسک بجائے گئے (
 

 اب چپ کر کے بيٹه گئے ہيں ، اب پتا ہی نہيں چلتا کہ وہ گورنر کدهر گئے ہيں ليکن پہلے :جناب عمران خان 
 پہلے intelligenc رہے جب کہ un-protected ديتے تهے جب کہ سری لنکن غريب statementہر دوسرے دن 

 کرے target اس کو out-side agency ہوگی، انہوں نے کہا تها کہ يہ ايک targetيہ کہہ رہی تهی کہ يہ بس 
 تهی ۔اس کے باوجود انہوں information ۔ پنجاب پوليس کے پاس بهی پوری on the way to the stediumگی

ميں ہماری نے ان کو چهوڑ ديا ، اهللا کے حوالے کرکے ٹيم کی بس کو چهوڑ ديا اور گوکہ وہ بچ گئے ہيں تو اس 
 نہيں ہيں جو کہ اس terrorist کرگيا۔اس ميں بڑا واضح تها کہ يہ وہ missسيکيورٹی کا کوئی قصور نہيں وہ گرنيڈ 

 کر رہے ہيں کيوں کہ اگر وہ ہوتے تو آج سری لنکن ٹيم نہ ہوتی۔اس کے بعد اگر ہم Su-side attacksوقت باقی 
م پاکستان ميں آجائے کيوں کہ اس خوش فہمی ميں نہيں پڑهنا چاہيے۔ ميں اپنے آپ کو پاگل بنانا چاہتے ہيں کہ کوئی ٹي

تو اس بات پر حيران ہوں کہ اس کے بورڈ نے پتا نہيں يہ کيا کيا ، مجهے بورڈ کی بهی سمجه نہيں آئی کہ ان کو سيدها 
 اور اسٹريليا کو پہلے  کريں اسٹريليا سے swip swapسيدها جا کر کہنا چاہيے تها کہ اگال جو ورلڈ کپ ہے اس کو 

 کی millions of millions of dollarsدے ديں اور ہم اگال ورلڈ کپ کر ليں گے يہ کس ليے کہ ورلڈ کپ سے 
generation ہونی تهی کرکٹ کی بهی اور پاکستان کی economy کے ليے۔يہ جو ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہيں 

ے کہ شايد پهر سے کوئی ٹيم آ جائے گی اس کے بعديہ اپنے آپ کو پاگل يہ ہماری سب سے بڑی نااہلی تهی اور يہ کہت
بنانا ہے ، کس ٹيم نے اب پاکستان آنا ہے؟ جب تک يہ امريکہ افغانستان ميں بيٹها ہے مجهے نہيں يقين کہ يہاں کوئی ٹيم 

 boldn opportunityی آتی ہے۔کيوں کہ يہاں امن نہيں ہوسکتا جب تک وہ افغانستان ميں ہيں۔تو اس ليے ہم نے بڑ
miss کی کہ ورلڈ کپ کو swap 2010 کرديتے اور ابهی بهی کوشش کرنی چاہيے کہ اگر اسٹريليا پہال ورلڈ کپ-

 کا ہے وہ اسٹريليا ميں ہو جائے اور اگال ورلڈ کپ پاکستان ، ہندوستان اور سری لنکا ميں ہو جائے۔ ابهی بهی 11
 ہوگا کيوں کہ آگے تو ورلڈ کپ  بيس تيس سال کے بعد آئے revenue lossکوشش کرنی چاہيے کيوں کہ بہت بڑا 

 کرسکتے infrastructure develop ہوگا۔ يعنی اس سے ہم پورا revenue lossگاتو تب تک يہ پاکستان کرکٹ کا 
  سے۔World Cup revenueتهےصرف 

 
 ماريہ اسحاق۔: ميڈم ڈپٹی سپيکر 

  



Madam Maria Ishaq: Thank you Madam Speaker.Sir, it is …………….per as 
long, as you remember. Sir, my question would be that since a very long times in 
Pakistan……what is feel ٹيم کے چہرے بدل جاتے ہيںthe policy is not change  کيوں کہ اس کی 
implementation ے۔ اب جيسے آپ ہی يہ کہہ رہے ہيں کہ اس  اس طرح سے نہيں ہوتی جس طرح سے کی جاتی ہ
situation کو handle کيا جاتا dialoge  کے ذريعے  ليکن يہ نہيں ہوا۔ تو اب آپ کے خيال سے کيا چيز بہتر ہوگی 
 آپ ہی جيسے کہہ رہے ہيں کہ جو ..………… کرتے ہوئے اور consider کو gravity of situationکہ  جو 
terror س چيز کی  ہے اس چيز کا وہ ا gravity کو بہت زيادہ enhance کر ديتا ہے ۔جيسے الہور ميں انہوں نے 
 کو ختم کرديں ۔جيسے بہت سے سکولز اور co-education کرديا ، لڑکيوں کو کہا کہ پردہ کريں  اور attackايک 
  ..……………………………………کالجز ميں پہلی کالس سےہوتا ہے۔ 

  
 سے defence of revolution ہے پاکستان پر اور يہ crtical time ديکهيں يہ بڑا :جناب عمران خان

 کے free friend revolution france لکهتا ہے charge declineپہلے ايک بڑی اچهی کتاب  ہے اس کے اندر 
 ہے ۔ايک طرح بڑا fit يہ بالکل پاکستان ميں it was the best of times there was a worst of timeاوپر کہ 

 ہے ۔ اگر ہم نے cross road ہے يہ واقعی cross roadل وقت ہے اور آگے ہم سنتے رہتے تهے  کہ پاکستانمشک
يہاں سے صحيح قدم لے ليا ،ہم بچ بهی سکتے ہيں اور ايک نيا پاکستان بن سکتا ہے ليکن اگر ہم نے يہ جو موجودہ 

policies follow کرتے رہے تو اس ميں کوئی hopeنہيں ہے۔يہ صرف  one way traffic ہے ۔پہلے يہ ياد رکهيں 
terrorism جو ہے it is an idea, terrorism کوئی convental  فوج کا نام نہيں ہے اگر terrorism کے 

 سے جنگ جيتی جاتی تو آج امريکہ کا يہ حال عراق ميں اور افغانستان ميں نہ ہوتا۔ دنيا کی تاريخ کی  militaryخالف
 ہے ليکن دونوں جگہ پهنسی ہوئی ہے ۔ ميں آپ کو يہ بهی کہتا ہوں کہ distructure military machineسب سے 

 وہاں پر رکے ہوئے temparyعراق سے جب نکليں گے آپ ديکهنا عراق کے اندر بالکل بہت بڑا انتشار آئے گا۔يہ 
کہ پيک ڈک چينن جو امريکہ  جا رہی ہے بلagainst بتا رہی ہے کہ ان کے already traindہيں اور افغانستان کو 

 تها  اس نے ايک آرٹيکل لکها اور اس نے کہا ہم  افغانستان ميں جنگ ہار چکے ہيں Presidental Candidateکا 
 کيا announce نہيں کر رہے کيوں کہ ہم نے اگر announce پے انہوں نے فيصلہ کر ليا مگر ہم exit starigy۔

 وہاں ان کے حاالت اچهے نہيں ہو رہے اس کے باوجود کہ ان کی سب  کرجائے گی۔ government collapsتو 
 کی رپورٹ تهی  انہوں Gain co-operation ہے دنيا کی تاريخ ميں۔ ايک powerfull military machineسے 
 کيا  اور وہ اس نتيجے پر  anylesis تهيں ان کے اوپر انہوں نے terrorist conflicts سے جتنی بهی 1967نے 
 سے اور intelligence, police %93 سے حل ہوئے باقی military meansچے کہ صرف سات فيصد پہن

dialoge سے ہوئے تو ہم اپنے سے پوچهيں کہ ہم کيا کر رہے ہيں ؟ ابهی پانچ مہينے کی جنگ کے بعد سوات کے 
 elected government sign کرتے ہيں ۔ ايک celebrateاندر ايک معاہدہ ہوتا ہے جو سارے سوات کے لوگ 

کرتی ہے کيا ہم نے اس کو دس دن ديے ہيں۔ ساری دنيا ميں شور مچ گيا  پهر امريکہ کا کيا کام تها ۔ کبهی گراڈن براؤن 
يہاں بهاگا آ رہا ہے ، ان کا ملن بهاگا آ رہا ہے يہ بتانے کے ليے کہ طالبان چها گئے ۔ کيا ہمارے ملک کے اندر کوئی 

 نہيں کيا کہ کون سی قيامت آ گئی تهی اگر ہم تهوڑی اور کوشش کرتے ۔جو وہ کر رہے تهے anylisisاس کا صحيح 
ميں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو کر رہے تهے يہ کوئی اسالم بهی نہيں ہے۔کہتے ہيں کہ انتہا پسند اسالم يہ وہ بهی نہيں 

تو ايک انقالب کا نام تها ، آزادی کا نام تها ۔ يہ ہے؟ اسالم ميں کہاں لکها ہوا ہے کہ عورتوں کے سکول بند کردو۔ اسالم 
 نافذ education emergency حرکتيں کر رہے تهے۔ نبی کريم نے جنگ بدر کے بعد  oppositeبالکل اس کے 

کردی  کيوں کہ بہت سے لڑيں ہيں جنگ بدر ميں ہتهياروں اور ڈنڈوں کے ساته لڑے ہيں۔جو وہ قيدی تهی ان کو واپس 
 پيسے ملتے تهے ، انہوں نے کہا تم دس لوگوں کو  لکها پڑها دو تو تم آزاد ہو جاؤ گےيعنی ہتهياروں کرتے تهے تو

سے آگے انہوں نے تعليم کے اوپر زور ديا ۔يہ جو چيز کر رہے ہيں يہ اسالم کے دائرے ميں نہيں آتی ليکن بہرحال آيا 
 کيا کہ جنگ realize پر بيٹها ۔ آخر انہوں نے table کر رہی تهی آخر برطانيہ ان سے terrorist activitiesيہ جو 

بندوق سے يہ مسئلہ حل نہيں ہونے لگا۔ ان کے اوپر بهی يہی الزام لگتے تهے وہ بهی کوئی غلط حرکت نہيں کرتے 
 کامياب eventually dialoge ٹوٹيں پهر ٹوٹيں ، پهر ٹوٹيں peace talks ہيں ليکن ايک دفعہ terroristتهے

 نے دس دن کے اندر ہی ختم کرديا۔ تيس لوگ بونير پہنچے تو کہا کہ يہ تو اسالم آباد پہنچنے لگے ہيں اور ہوگئے ۔ہم
 کيے ہيں ۔ آپ ذرا سوچيں  کہ آپ کی فيملياں بونير ، سوات ميں  military actions کرکے وہ groung relayپورا 

trapsہوں ہيوی گن کےشيلز اور ہيلی کاپٹرگن سے  ہوئی ہوں آپے کے بيوی بچے ہوںاور وہاں بمباری کر رہے 
بمباری ہو  رہی ہو۔ ميں نے وہاں جو لوگوں سے پوچها جب ميں وہاں مہاجر کيمپوں ميں گيا سب اکثريت سے يہی کہہ 
رہے تهے کہ  اکثريت بے قصور لوگ مر رہے ہيںہم کيسے يہ اپنےلوگوں پر کر رہے ہيں اور پهر کہتے ہيں کہ اس 



 اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ١ نہيں ہوں گے۔ اس ليے ميں آپ کو يہ کہنا چاہتا ہوں کہ نمبر re-procationsکے 
 ہے تو ہميں امريکہ کو کہنا پڑے گا کہ ہم آپ کی جنگ ميں شرکت نہيں کرسکتے۔

 )ڈيسک بجائے گئے (
 

 جو مختلف گروپس ہيں  کريں ۔ہم يہplan وہاں افغانستان ميں hectic stratigy  آپ اتنی :جناب عمران خان 
 گهس گئے ہيں ، phernorديکهيں کوئی ايک طالبان نہيں ہے جو لڑ رہا ہے وہ اپنے آپ کو طالبان کہتا ہے، جس ميں 

جس طرح کی يہ لوگ حرکتيں کر رہے ہيں سوات کے اندر يہ باقی جگہ تو نہيں کررہے ، سکول اگر اڑا رہے تهے تو 
قی ايجنسيوں ميں تو کوئی سکول نہيں اڑا رہے تهے۔ عليحدہ عليحدہ گروپس ہيں ادهر اڑا رہے تهے، وزيرستان اور با

اگر حامد کرزئی آج کہہ سکتا ہے کہ ميں مال عمر سے بات کرنے کے ليے تيار ہوں اور يہ کہہ سکتا ہے کہ طالبان 
ليے نہيں جا رہے، ہم اور القائد ہ ميں فرق کرو تو ہم کيوں ان سے اتنے آگے بڑه گئےہيں کہ ہم بات ہی کرنے کے 

 کريں کيوں morganlizeسب سے بات کريں ان کو اپنے ساته مالئيں اور ہم ان ميں سے باقی جو انتہاپسند ہيں ان کو 
کہ يہاں دينی انتہاپسند بهی ہيں ۔بالکل ٹهيک ہے جو شرپسند ہيں  ان کو چهوڑيں ليکن لوگوں کو تو اپنے ساته مالئيں۔ 

قبائلی ہيں ہماری کوشش ہونی چاہيے کہ ان کو اپنے ساته مال کر اور جو يہ انتہا پسند ہيں ان اس وقت پندرہ الکه مسلح 
 کريں بجائے اس کے کہ وہ ايکشن کريں کہ ان کو ہم ادهر دوسری طرف دهکيل رہے ہيں جو ابهی morganilzeکو 

 homeتک ہماری اپنی  لے کر آئيں جب home ground policiesہم کر رہے ہيں اور ہم پاکستان کے اندر 
ground policies نہيں ہوں گيں جب تک ہم يہ بهکاريوں کی طرح جا کر ڈالر مانگ رہے ہيں شرم آتی ہے کہتےہيں 

جی اتنے پيسے ہميں مل گئے ہيں پتا نہيں جس طرح آپ کی کوئی اپنی عزت ہی نہيں ہے کوئی ان کو شرم نہيں ہے۔ 
 کيسے کر رہے ہيں۔مجهے تو سمجه نہيں آتی کہ يہ لوگ ايسے 

 )ڈيسک بجائے گئے (
 

 ديتا ہے جاپان statement بهکاريوں کی طرح وہاں گهسے ہوئے ہيں ۔آصف زرداری :جناب عمران خان 
 کہ help us to save the world آئی تهی statementکے اندر ۔جاپان ميں آصف زرداری کہتا ہے ۔آج بهی ايک 

يں يہ جو لوگ ہيں يہ دنيا کے ليے خطرہ ہيں۔ آپ خود سوچيں کہ وہ بے چارے جن ہميں ڈالرز دو تاکہ ہم دنيا کو بچا ل
کی نہ تعليم ، نہ کوئی عقل ہے نہ کچه ہے يہ اپنے آپ کو تو خطرہ کرسکتے ہيں دنيا کو يہ کيسے خطرہ پہنچا سکتے 

 ہيں۔
 )ڈيسک بجائے گئے (

تو  ديکهنا اب ہمارے ڈالرز صحيح استعمال ہو رہے دنيا کو خطرہ ہے ہميں ڈالرز دو اور جيسے ہی بمباری شروع کی 
 do اور مارو ان کوNow they are doing a good job Pakistan ہےstatementہيں۔ يہ ہيلری کلنٹن کی 

more  وہ کہہ رہے ہيں do more يہ کہہ رہے ہيں give me more, do more and give me more اور 
 خود داری پيدا کريں اپنے آپ ميں، Independent Foreign policyس سے۔پاکستان کا بيڑا غرق کر رہے ہيں ا

 کی ضرورت reformsکسی قوم نے بهکاريوں کی طرح بهيک مانگ  مانگ کر آج تک ترقی نہيں کی۔پاکستان ميں 
 کريں  بجائے يہ کہ پيسا economic remorms, governance refarms, judicial refarms, refarmsہے 

آپ کا ملک  بڑا امير ہے، يہ غلط فہمی ميں نہ رہيں کہ يہ غريب ملک ہے ليکن امير ملک تو تب ہوگا جب آپ مانگيں۔ 
 کريں بجائے جا کر قرضے لينے کے اور امداد لينے کے اور اس پر آپ گزارا take کو resourcesاس ملک کے 

 رورت ہے ۔کر رہے ہيں۔کينسر کا عالج ڈسپرين سے کر رہے ہيں۔ملک ميں سرجری کی ض
  

Madam Deputy Speaker: Honourable  Sama Paras . 
  

Madam Sama Paras Abbasi: Sir, your ……….I would to ask you a question that 
if your party would have been the rulling party right now. So, what would be a startigy 
exectally into stoping Dron Attacks in Northern Areas and Waziristan? That how would 
you cut the pressure of the Amrica and everyone like  how exectally would you stop it. 
Thank you. 

 
 ميں کيسے روکوں گا۔ ميں انہيں کہوں گا نہ کريں وہ نہی کريں گے۔ يہ تو اس وقت ہم نے :جناب عمران خان 
ازت دی ہوئی ہے ليکن يہ کہنا کہ ديکهيں جی کيا کر رہے ہيں وہ جو ان کی انٹيلجنس کميٹی کی چيئرمين  ہے ان کو اج



dine hinstian اس سے کانگريس ميں پوچها گيا کہ پاکستانی حکومت بڑی complaint کر رہی ہے ڈرون اٹيک 
 رہی ہے اس نے کہا پتا نہيں کيوں  کرcomplaintکے اوپر ، آپ کيوں ڈرون اٹيکس کر رہے ہيں  جب وہ اتنی 

complaint کر رہے ہيں۔ ہم تو ان ہی کے basis سے اڑ کر ان ہی کو مار رہے ہيں۔اس کا مطلب يہ ہے کہ جب 
 سے اڑ رہے ہيں تو ہماری اجازت سے اڑ رہے ہيں ۔يہاں آپ کا ريڈار سسٹم ہے ، کوئی چيز آپ کی basisہماری 

 public کہی کہ يہ اپنی understandingاس نے کميٹی کو کہا اور اس نے يہ اجازت کے بغير اڑ ہی نہيں سکتی۔
consumption  کے ليے اس کو codmen کرتے ہيں تو اس ليے آپ کہتے ہيں کہ ہم کيسے کريں گے ۔ ہم تو کہہ 

 ہٹا ديں  يہاں سےbasisديں گے کہ آپ نہ کريں۔ اگر آپ يہ کريں گے تو ہم آپ کو اجازت نہيں ديں گے اور آپ کے 
 گے۔صرف يہی ہوگا کہ ہميں ڈالرز نہيں مليں گے۔ ميں تو يہ کہتا ہوں کہ يہ ڈالرز  ہمارے ملک کے ليے لعنت ہيں۔

 )ڈيسک بجائے گئے (
 ميں آپ کو يہ يقين دالتا ہوں give me moreميں يہ آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ يہ صرف اس ليے کر رہے ہيں کہ 

 ہے۔ ديکهيں ابهی آٹه ارب ڈالرز صرف  potentialاندازا نہيں ہے کہ ہماری اس قوم کا کتنا کہ پاکستانی قوم کا آپ کو 
overseas Pakistanis rmitances ميں بهيجتے ہيں۔ ڈيڑه ارب ڈالر امريکہ دے رہا ہے اگر آپ اس ملک ميں 

 کرپشن ہے جو جو  ٹهيک کرديں۔ يہ جو چوری ، ڈاکے اورgovernance systemخودداری پيدا کرديں يا پهر 
پاکستان کا کرپٹ ترين آدمی ہے آج بڑے سے بڑے عہدے پر بيٹها ہوا ہے۔جن لوگوں نے اربوں روپے چوری کيے اور 

 کی گنگا ميں نہا کر يہ نہيں کہ صرف ان کو پيسا ہی مل گيا ہے ۔انہوں نے پيسہ بهی NROباہر بهاگے ہوئے تهے 
ے بڑے عہدوں پر بهی آ کر بيٹه گئے ہيں۔جب آپ چوروں اور واکوڈں کو اپنے پاس رکه ليا ہے اور اس کے باوجود بڑ

 اپنی فيکٹری کا مالک بنا ديں گے تو آپ کی فيکٹری بند ہو جائے گی تو ملک کيسے چل سکتا ہے۔
 )ڈيسک بجائے گئے (

تے ہيں کہ  ديsignal کيسے رک سکتی ہے۔ اگر آپ معاشرے ميں crime يہ کيسے ہوسکتا ہے ۔ آپ مجهے بتائيں کہ 
crime base than crime multiplies اگر مغرب کے معاشرے کے اندر آج crime  نہيں ہے ، اس ليے نہيں کہ 

 legal systemوہ ہم سے اچهے لوگ ہيں۔ يہاں اس ملک کے لوگوں ميں خدا کا زيادہ خوف ہے ليکن وہاں جو ان کا 
 crimeپوری کوشش ہوتی ہےکہ جو بهی law enforcement ان کی it ensure that crime doesn’t payہے 

 نہيں کرتی تو   اس ملک کے اندر ايمانداری آتی ہے اب جب آپ کے اوپر Crime obayکرے پکڑا جائے تو جب 
 سارے بيرون ملک ميں ہيں ۔ ايک اور بهی چيز ديکهيں کہ Bank Accountsلوگ مسلط ہيں يہ وہ لوگ ہيں جن کے 

جا رہی ہيں ۔ جب وہ ہر بار بجلی کی قيمت بڑهانے لگتے ہيں تو کہتے ہيں کہ قوم کو ايک لوگوں سے قربانياں مانگی 
 کا political Housesاور کڑوی گولی کهانی پڑے گی ليکن اپنا سارا پيسہ باہر پڑا ہے ۔آپ کے سارے بڑے بڑے 

 کا کہ اس کی پاکستان ميں کيا  ہے شوکت عزيزclassic exampleپيسہ باہر پڑا ہے اور جائيداديں بهی باہر ہيں۔ايک 
commitments تهيں۔ نہ اس کا گهر يہاں ، خير اس نے بعد ميں يہاں ايک گهر تو لے ہی ليا تها ليکن تمام پيسے باہر 

 تهيں؟ پہلے تو پاکستان کے commitments، يہاں سے جوں ہی فارغ ہوا سيدها باہر۔تو اس کی پاکستان کے ساته کيا 
ا چاہيے کہ آپ پاکستان ميں کسی بهی سطح کا اليکشن لڑ نہيں سکتے جب تک آپ کی ساری جائيداد اندر ايک قانون ہون

 پاکستان ميں نہ ہو ،آپ کے سارے بينک اکاؤونٹس پاکستان ميں نہ ہوں۔
 )ڈيسک بجائے گئے (

 source ہے۔ آپ کی  اور آپ کو خود پتا ہو کہ آپ ٹيکس کتنا ديتے ہيں۔ آپ کا ذريعہ معاش کيا ہے ،آپ کا ٹيکس کتنا
of income کيا ہے ، آپ کا ٹيکس اور آپ کے assets declare نہ ہوں۔ آپ مجهے بتائيں يہاں کس کے assets 

declear ہيں  آپ اگر ان کے اثاثے ديکهيں تو کہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے تو آپ کو شايد ان کو چندہ دينا 
 کا Tax invisionل بهوکے ننگے ہيں۔چوں کہ بہت بڑا پاکستان ميں پڑجائے ۔ آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بے چارے بالک

ذريعہ ہے اور وہ يہ ہے بے نامی اکاؤنٹس ۔ اپنے نام پر کچه رکهنا نہيں پيسے بچانے کے ليے اور يہ چهپانے کے ليے 
 assets کتنے ہيں ۔دوسروں  کے نام پر اپنے Assets کيا ہے اور ميرے source of incomeکہ ميری 
transfer کرديتے ہيں۔ يہ جو بے نامی اکاؤنٹس ہيں ۔ياد رکهيں انشاء اهللا تحريک انصاف اگر power ميں آتی ہے تو 

 کرے گی۔وہ کيسے ، کوئی balance کو revenues and expenditureکيا کرے گی۔ سب سے پہلے اپنے 
جو عوام کا ٹيکس ہے اس کا قرضے لينے کی ضرورت نہيں ہے ۔صرف اور صرف يہ کريں  کہ خود ٹيکس ديں ، 

 Governor Houses, Chief Ministers, President, Primeصحيح استعمال کريں۔ جتنے بڑے بڑے 
Minister Houses يہ جو شان و شوکت کے جو يہ symbolsہيں يہ بند کرديں۔  

 )ڈيسک بجائے گئے (
 تو پہلے اپنے سے قربانی شروع کريں اور اپنا  تاکہ يہ احتياط کريں۔يہ غريب ملک ہے اگر حکومت کے پاس پيسہ نہيں

بتائيں کہ آپ کتنا ٹيکس ديتے ہيں ۔سب بے نامی اکاؤنٹس ختم کرديں۔ يہی جو ميں نے کہا ہے کہ کوئی اليکشن نہ لڑے 



 کو اپيل کريں  کہ overseas Pakistanisجب تک وہ اپنا سارا کچه پاکستان ميں نہ رکهے۔ اس کے بعد آپ 
وں ميں اپنے پيسے رکهوائيں۔ ميں آپ کو يقين دالتا ہوں کہ آپ کسی ک اندازا نہيں ہے کہ آپ کے ملک پاکستانی بينک

 کريں پاکستان ميں reforms ہے ۔ اس کے بعد potentialميں لوگوں کے پاس کتنا پيسہ ہے اور اس ملک ميں کتنا 
education emergency announceس وقت پاکستان ميں کوئی  کريں، تعليم کا اتنا بڑا پرابلم ہے اRealize ہی 

 کر گيا ہے پاکستان ميں ۔سرکاری سکولوں کی government states pool structure collapsنہيں کر رہا کہ 
 Law and Order, lawتعليم ٹهيک کريں۔ عام آدمی کو تعليم ديں۔ کوالٹی کی تعليم ديں يہ ہوسکتا ہے ۔

enforcement, judicial systemکريں ۔ ٹيکس کا سسٹم ٹهيک کريں، اميروں سے ٹيکس ليں اور غريبوں  ٹهيک 
 ہے ۔ يہ opposite۔ کر رہے ہيںsubsidizeپر خرچ کريں۔آج پاکستان  ميں غريبوں سے ٹيکس لے کر اميروں کو ہم 

ج سے اپنے لوگ ميں آپ کو يقين دالتا ہوں کہ پاکستان ميں يہ جو آج ہم کر رہے ہيں کہ باہر سے تنخواہ لے کر اپنی فو
 کے ليے بهی ہميں کہہ رہے ہيں۔تو ايسی ذلت کی زندگی گزارنے کی کوئی do moreمروا رہے ہيں اور پهر 

 ضرورت نہيں ہے۔
 )ڈيسک بجائے گئے (

  
Madam Deputy Speaker: Sofia Saeed. 

 
  ميں يہ پوچهنا چاہوں گی کہ انہوں نے.Thank you Madam Speaker:محترمہ صوفيہ سعيد 

potential کی بات  کی ہے اور دوسرا آپ کی پارٹی کا منشور ہے ۔کيا آپ حکومت کو support نہيں کرتے۔تو عوام 
 چاہيے ہوتی ہے  اور ساته ساته ہم leadershipکو کسی تحريک کے ليے کسی چيز کے خالف کهڑا ہونے کے ليے 
کے خالف ہم کچه نہيں war of terriorيں اور يہ ديکه رہے ہيں کہ ہم صرف ڈرون اٹيک کے بارے ميں بات کرتے ہ

 کی ہے تو آپ اس تحريک کے ليے اپنی leadership provdeکرپاتے تو اگر آپ نے النگ مارچ ميں اپنی 
leadership کيوں نہيں provide کرتے۔  

 
  کے خالف النگ مارچ کيسے کريں گے، کدهر جائيں گے ۔terrorism ديکهيں :جناب عمران خان 

 
 ميں النگ مارچ کی بات نہيں کررہی ۔ ميں يہ کہہ رہی ہوں کہ اگر عوامی طاقت دکها :مہ صوفيہ سعيدمحتر 

 leadership کرسکتے ہيں۔تو آپ اس تحريک کے ليے عوام کو withdraw سے war against terriorکر ہم 
  کرتے۔provideکيوں نہيں 

 
 ہے اس وقت ميں اس ليے کہتا ہوں کہ idea  ديکهيں يہ آپ کا بہت اچها.OKاچها : جناب عمران خان 

 All Parties Confernce arrangeضرورت اس وقت يہ ہے کہ آپ سے نہيں پورے ديس سے کہہ رہا ہوں کہ 
 کرتے کہ ہم نے consensus developکرنی چاہيں اور ابهی تک ہو جانی چاہيے تهی اور آل پارٹيز کانفرنس سے

ريقہ ہے کہ ہم باہر سے جن سے پيسے لے رہے ہيں ان کی جنگ لڑتے رہيں اسی اس سے کيسے نکلنا ہے ۔ کيا يہ ط
 اختيار کرنی چاہيے۔ اس کے Independent Foreign Policyطرح اور اپنے ملک کا ستياناس کريں يا ہميں ايک 

ليے بڑا ضروری تها آل پارٹيز کانفرنس کا انعقاد ليکن وہ ابهی تک ہو نہيں رہی اور اس کی وجہ ہے ۔ اس کی وجہ يہ 
 Amrican کی وجہ سے کبهی بهی NRO ہے پاکستان کی ان کے جو ليڈر ہيں يہ rulling partyہے کہآج  جو 

policy کو opposeر اصل ميں جو  نہيں کريں گے اوlast election کا اس اليکشن کا مقصد ہی 2008 ہو ا تها 
ايک تها کہ امريکہ کی پاليسيوں کا تسلسل رہے۔ وہ يہ چاہتے تهے کہ جلدی جلدی اليکشن  کے ذريعے مشرف 

 جائے جو کہ ان ہی پاليسيوں کو جاری political party کيا جائے اور اس کے ساته ايک ايسی  legitmizeکو
 کيا گيا تها اور اس کو sign مشرف اور پيپلزپارٹی کے درميان NRO کروايا گيا تها۔NRO signرکهے۔ اس ليے 

broker کيا تها Amricans نے۔ اس ليے جب بے نظير بهٹو نے اليکشن سے ايمرجنسی کے بعد فيصلہ کيا کہ اليکشن 
روپونٹے بهاگے بهاگےآئے اور اڑتاليس گهنٹے ميں اس کا بائيکاٹ کرنا ہے تو آپ کو ياد ہوگا کہ رچرڈ باؤچر اور نيگ

 کرنا پڑا۔ تو يہ جو اليکشن ہوا تها اس کا مقصد ہی يہ تها کہ ايک ايسی حکومت ہو يا پاکستان rewiresکو اپنا فيصلہ 
 کرے اور ابهی بهی وہی ہو رہا ہے۔اور اس ليے ہم اس پر US policies endorseميں ايک ايسی ليڈرشپ آئے جو 

هنسے ہوئے ہيں اور اسی ليے آل پارٹيز کانفرنس نہيں ہونے ديتے کہ کيوں آل پارٹيز کانفرنس کا کيا فاہدہ اگر پ
leading party join نہيں کرتی۔ليکن آپ کا يہ point ٹهيک ہے کہ کسی نہ کسی point پر ہميں ايک تحريک 

کلنے کے ليے۔يا پهر ہميں ، ميں آپ کو يہ  کی اور اس دلدل سے نindependent foreign policyچالنی پڑے گی 



بهی کہہ دوں کہ اوباما جو ہے ميں نے يوسف رضا گيالنی کو بهی کہا کہ جب اوباما نيا نيا آيا تها اور ہمارے پاس ايک 
golden opportunity  تهی کہ يہاں سے ايک ايکسپرٹس کی ٹيم لے کر جاتے اور اس کو presentation  کرتے 

 stratigyی موجودہ فارن پاليسی ہے يہ آپ کی بربادی ہے اور پاکستان کی مکمل بربادی ہے۔آپ يہ کہ يہ جو آپ ک
change کريں اور يہ ہوسکتا تها  ليکن ہمارے پاس کوئی pro-active foreign policy تهی نہيں اس کے نتيجے 

 اس ليے بجائے حاالت بہتر ہونے کے ميں ہم وہی پاليسی چالتے آئے ہيں جو ہميں حکم ملتا وہی ہم کر رہے ہيں۔اور
 کريں کہ اوباما کو ايک ايکسپرٹس کی کميٹی جس  insestبگڑ رہے ہيں۔ اس کا يوں بهی ہوسکتا ہے کہ ہم حکومت کو 

 stratigy دے اوباما ايڈمنسٹريشن کو کہ اپنی presentationکو آل پارٹيز کانفرنس منظور کرے وہ جا کر ايک 
change آگے  کريں کہ ہم يہpersue  ميں ملوث نہيں تها۔ القاعدہ 9/11 نہيں کرسکتے۔ اب ديکهيں کوئی پاکستانی 

افغانستان ميں بيٹهی تهی ۔ آج ہم نے کيا کيا ہے کہ ہمارے پتا نہيں کتنے ہزار لوگ مر گئے ہيں۔  ہماری فوج اور شہری 
ہ سے بيس الکه کو پہنچنے والے ہيں تو  کم از کم اس وقت پندرinternally displace Pakistaniلڑ رہے ہيں اور 

ہم نے کيا کيا تها اس ميں اور اس کی کوئی وجہ نہيں ہے۔ ديکهيں تهوڑی دير کے ليے آپ قربانی دينے کے ليے بهی 
تيار ہيں۔مجهے اگر کوئی يہ کہہ دے کہ اگر آپ يہ اپريشن کريں گے تو ٹهيک ہو جائے گا۔کوئی ہميں يہ بهی بتا دے 

 ليں گے تو پاکستان ميں امن ہو جائے گا تو کوئی ايسا پالن بهی نہيں ہے بلکہ اس steps 1,2,3ر ہم يہ نا۔يا چليں اگ
وقت جو بهی ہو رہا ہے اس سے مجهے اور بگڑتی ہوئی صورت نظر آ رہی ہے۔ تو اس ليے جو ہوناچاہيے ايک آل 

اور ان کی ايڈمنسٹريشن کو بهی کيوں کہ يہ  بنائے اور ساته ان کو حکومت کو بهی stratigyپارٹيز کانفرنس جو ايک 
 ديں۔ ہم ان کو ايک road map تو ديں اور پهر ان کو ايک presentationبش سے بہتر ايڈمنسٹريشن ہےان کو ايک 

road map ديں کيوں کہ ان کے پاس اس وقت کوئی road map نہيں ہے۔ وہ ہميں کہہ رہےہيں کيا کرو۔ اس وقت تو 
 Alison کر رہا ہے۔کسی کو پتہ نہيں کہ ہم کدهر جا رہے ہيں وہ guide اندها اندهے کو يہ حال ہے کہ جيسے

wondend کی بڑی اچهی کتاب تهی ، ايک بڑی اچهی line تهی۔اس نے کہا کہ when you don’t know 
where you going, every road accidentاستہ  جب آپ کو پتہ ہی نہيں ہے کہ آپ کدهر جا رہے ہيں، کوئی ر

 نہيں پکڑ رہے کہ آپ پہنچ جائيں گے کيوں کہ آپ کو پتہ ہی نہيں کہ جانا کدهرہے۔ آج کل وہ ہو رہا ہے۔
  

Madam Deputy Speaker: I will request everyone present in the Hall to switch 
their Telephones off and its make a disturbance me have sign whats that use of the 
telephone is strickly prohbited. Honourable Nishat Kazami. 
  

Mr. Nishat Kazmi: Thank you very much Madam Speaker. Sir, I 
have…….question……..Si, would you think that Maulan Sufi 
Muhammad’s……approach after they oppose to the Nizam-e-Adal and left the 
government and establishment no option…………….. 

 
 exhaust سارے option تو بہت تهے۔ اور options تو غلط ہے کيوں کہ No option :جناب عمران خان 

 as a principl. War is never a first option, war is always the کرکے پهرسے ميں آپ کو کہتا ہوں 
last resolve جب سب optionsم ہو جاتے ہيں ، کوئی چارہ نہيں رہتا پهر بهی آپ  ختplanning سے کريں کہ 

 ہوں گے ۔کيوں concequances کروں گا تو اس کے بے قصور شہريوں پر کيا warاچها اب ميں يہ 
aultimately  جو terriorsim  کی war آپ تب جيتيں گے جب لوگ آپ  کے ساته مل جائيں ۔ اگر لوگ ان 

terrorists کو terrorists کہنا شروع کرديں گے تو آپ جنگ جيت جائيں گے۔اگر لوگ ان لوگوں کو freedom 
fighters کہيں گے جو آج افغانستان ميں کہنا شروع کرديا ہے طالبان کو تو آپ جنگ نہيں جيت سکتے۔اس ليے آپ 

نے بہت پہلے ہی ختم کردينا چاہيے تها  کہتے ہيں کہ ميں کيا کرتا ۔ پہلے تو يہ نوبت آنی ہی نہيں چاہيے تهی ۔اس کو ہم 
 Para-Militaryاور کبهی فوج کا استعمال نہيں کرنا چاہيے تها۔فرنٹئير کانسٹيبلری ، يہ بنائی ہی اس ليے گئی تهی 

Force اسی ليے، پوليس  اور فرنٹئير کانسٹيبلری کے ذريعے ہميں اس issue کو solve کرنا چاہيے تها۔اگر يہ ادهر 
 ہوئی تو ميں voliation کے بعد اگر peace deal ہوگئی  تو peace deal ايک  eventuallyيا اور تک پہنچ گ

 بهيجتا ۔ کيوں کہ يہ صرف اے اين پی اور genuine facts finding missionکيا کرتا۔ ميں سب سے پہلے تو ايک 
 fact آل پارٹيز کو بٹهاتے ، ايک  ہونی چاہيے تهی۔ توdealنہيں تهی۔ يہ پاکستان کی ايک dealصوفی محمد کی 

finding mission بهيجتے ۔پتا چالتے اور اسے کہتے کہ آپ نے يہ ايک deal sign کی ہے  اور اب آپ اس ميں 
سے کيسے نکل رہے ہيں؟ اس ميں علما کو بهی لے جاتے جو انہيں کہتے کہ مسلمان کے اوپر تو فرض ہے کہ آپ کا 



رض ہے۔ہميں دوسری طرف کا پتا نہيں چل رہا ۔بس ايک ٹی وی کے سامنے اس طرح جو معاہدہ ہے وہ آپ کے اوپر ف
 کيا ہے وہ کيوں نکل stanceاور ميڈيا کے سامنے اس طرح بيٹه کر کانفرنس ہوتی  اور عوام کو پتا چلتا کہ ان کا 

 ہے۔اس issueها کہ کيا  کرتے ۔ اس سے ہونا کيا تها کہ ساری عوام کو پتا ہونا چاہيے تcornerرہے ہيں ان کو آپ 
 لينا پڑے گا۔ military action کی تو پهر ہميں violationکے بعد پهر اگر ہم  انہيں کہہ بهی ديتے کہ اگر آپ نے يہ 

 سے پہلے ہم اپنے سارے لوگوں کو وہاں سے military actionجب ہم نے ان کو يہ کہنا تها تو اس کے بعد پهر جب 
avocate ام ہے ، عورتيں ہيں ، بچے ہيں۔ سری لنکا نے بهی ابهی جو وہاں  کرتے ۔ ديکهيں عوfinally attack کيا 

 ہوئے ۔ trapeہے تو انہوں نے بڑا وقت ديا کہ آپ سب وہاں سے نکل جائيں حاالنکہ انہوں نے بهی غلط کيا وہاں بهی 
 ر ميں۔ تو آپ لے ہی سکتے تهےآخmilitary actionتو پہلے ان ساروں کو نکالتے اور پهر 

 
 Mr. Nishat Kazmi: very right to saying that how the government and the militant 
staratigy to put all those mines in the residential areas…………… 

 
 سے مال ہوں  تو مجهے تو لوگوں نے civilians کيوں کہ ميں تو بونير گيا ہوں اور جن :جناب عمران خان 
 کا مسئلہ نہيں بتايا۔ انہوں نے کہا کہ ہميں پتا ہی نہيں تها توپيں چلنی شروع ہو minesو انہوں نے تو کوئی کہا ہے ت

 بچوں heavy gunship ہوگئے ، آپ محسوس کريں کہ اتنی  dramatize چليں، ہمارے بچے heavy gunsگيں 
 کيا ۔ مجهے ابهی بهی ياد ہے attack ميں 1965 پر پر کيا اثر ہوا ہوگا۔ميں تيرہ سال کا تها جب انڈيا نے واہگہ بارڈر

 آتے تهے اور جو شيشے ہلتے تهے حاالنکہ ہم سے وہ  بارڈر      آٹه نو ميل  دور تهی۔  يہ بے shellsکہ وہ جو 
چارے وہاں گاؤں ميں گهر ميں بيٹهے ہوئے ہيں اور کسی گهر پر بم گر رہا ہے، آوازيں آ رہی ہيں تو آپ سوچيں کہ ان 

 ہونے چاہيں۔ حکومت کو پوری کوشش کرنی civilians اپنے top priorityر کيا گزر رہی تهی۔ آپ کی حکومت کی پ
 تو امريکہ collacture damage نہيں ہے آپ کے ليے ۔consept کا collacture damageچاہيے۔يہ کوئی 

 نہيں ہے۔ تو ہميں consept کوئی  کاcollacture damageدوسروں کو مار کر کہتا ہے ۔ اپنے لوگوں کے ليے تو 
کوشش کرنی چاہيے تهی کہ پہلے ان کی تياری کرتے ، يہ کہنا کہ وہ پاکستان پر قبضہ کر رہے تهےيہ بالکل جهوٹ 
ہے ۔ ميں نے آپ کو بتايا ميں بونير گيا ہوا تها  وہاں لوگوں نے بتايا کہ تيس چاليس طالبان لوگ يہاں آئے تهے۔ جس 

 نہيں تهی کہ وہ capability کرنے لگے ہيں ۔ ان کی کوئی takeover شور مچ گيا کہ پاکستان کو سے ساری دنيا ميں
 avacate کرتے۔وقت تها ان کو وہاں روک ديتے فوج وہاںبٹها ديتےليکن پہلے اپنے لوگوں کوoprateوہاں سے باہر 

دوبست کرتے۔ آج وہاں کيا ہو رہا ہے بناتے، ان کے کهانے پينے کا بن campesکرليتے ، تياری کرتے ، ان کے ليے 
سارے کيمپوں ميں ۔ جو حاالت ہيں اور لوگ جس طرح باہر بهاگے آ رہے ہيں، لوگوں سے بات تو کريں کہ کيا ہو رہا 

 وہاں کی عوام يہ سمجهتی ہے کہ امريکہ کی جنگ تهی وہاں unfortunatelyہے۔ کوئی ايسی ايمرجنسی نہيں تهی کہ 
ے اس ليے يہ سارا ڈرامہ کيا اور جلدی جلدی ميں کيا اور کوئی فکر نہيں کی کہ وہاں بے چارے سے ڈالرز مانگنے ته

 عوام پر کيا گزر رہی ہے۔
  

Madam Deputy Speaker: Honourable Waqar Nayyar. 
 

 you seen to آپ سے دو سوال ہيں ۔ايک تو يہ ہے کہ Thank you Madam. Sir: جناب وقار نيئر 
have break and solution towards the problems accept that you know thing we 

government part of the rational process تو do you planed to fight next election whenever 
they happen and even though کچه principl compromise کرنے پڑتے ہيں what sometime that 

is good, the compromise of swat principle that make sure that larger if you seen the 
country going to hail you can……….after that. Even if it means compromising were 

some importants جناب دوسرا يہ ہے کہ يہ جو ہمارا ۔۔۔۔۔۔۔۔ہے foreign dependents کا کہ once you 
become edacted to a substance اگر آپ ۔۔۔۔۔چلے جائيں  اتنے hight rated substance in the gate 

 when you saying want to getted of foreing aid and foreignتو سوات ميں بڑا مشکل ہو جاتا ہے 
depentancy economically do you think کہ اتنا need quick actionهر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہونا چاہيے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔پ 

 
 main تها ۔کہ ہماری جماعت کايترہ سال پہلے important ديکهيں اليکشن کا بائيکاٹ  بڑا :جناب عمران خان 

point ہمارے manifesto  کا تها کہ پاکستان ميںRule of law تب  آئے گا جب judiciary independent ہوگی 



 مارچ کو 9  کی بات کرتے رہے ہيں  اور پهر جب  judicaryتو اس کی کوئی بهی آج تک بات نہيں کرتا۔ہم بار بار
 ليا اور اس stand ميں ايکشن ليا تو تحريک انصاف پہلی جماعت تهی جس نے اس کے اوپر 2007جب مشرف نے 

 ليا ۔ ہم  سب سے پہلے اس کے خالف نکلے اور ميں نے standکے بعد ابهی پاکستان بار کونسل نے بعد ميں اس پر 
ن احمد اور چوہدری نثار کو پی ايم ايل اور جے يو آئی کو اکٹها کيا ۔ ہم نے پريس کانفرنس کی ۔ ہم نے قاضی حسي

 ہوا  اور restore جوالئی کو  20دوسال مسلسل اس کے ليے جدوجہد کی اس سے پہلے جب اليکشن آيا ۔ چيف جسٹس 
ں کو نکاال تو اس وقت ساری جو تين نومبر کو مشرف نے ان کو ايمرجنسی کے بہانے چيف جسٹس اور ججو

movement تهی  اور اے پی ڈی ايم کی پارٹيوں کا يہ خيال تها کہ مشرف کے زير سايہ اليکشن نہيں لڑنا چاہيے اور 
 ہوئی سوائے پيپلز meetingجب تک چيف جسٹس اور جج بحال نہ ہوں۔ اے پی ڈی ايم کی اس سے پہلے جوالئی ميں 

 ہيں ۔ signiesکہا کہ جب تک مشرف ہے ہميں اليکشن نہيں لڑنا چاہيے۔ہم سب اس کے پارٹی کے ساری پارٹيوں نے 
 پيپلزپارٹی  اس ميں صرف فضل الرحمٰن except ہوئی جس ميں ساری پارٹيوں کے meetingپهر اے پی ڈی ايم کی 

 نے کہا کہ ہم including PML(N)نے اور اے اين پی نے کہا تها کہ ہم اليکشن لڑيں گے باقی سب پارٹيوں نے 
 کے ساته اليکشن کا collationبائيکاٹ کريں گے کيوں کہ ججز جب تک بحال نہيں ہوتے تو ہم نے پورے ايک 

 تحت کروائے جا رہے ہيں  جس ميں arrangementبائيکاٹ کيا اور ہم سب کا يہ خيال تها کہ يہ اليکشن صرف ايک 
تو وہ جو ميں نے آپ کو پہلے بتايا کہ پيپلز پارٹی کو ساته  کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے  legitimizeمشرف کو 

 نہيں آئے گی اور آج اگر آپ ديکه ليں تو ان اليکشن democracyمال کر اور ہم سب کا يہ خيال تها کہ اليکشن سے 
 آئی۔ يہ جس کو جمہوريت کہتے ہيں يہ جمہوريت democracy کيا۔ نہ اس ملک ميں produceسے پاکستان نے کيا 

 فيصلہ کرتی ہے کہ ڈرون حملے نہيں sitting Parliamentنہيں ہے۔ اس کو آپ جمہوريت نہيں کہہ سکتے۔ ايک 
 کرتی ہے تو اس سے ايک گهنٹے کے بعد ڈرون حملہ ہو جاتا ہے۔کوئی Resolution passہونے چاہيں  وہ بهی 
 آگے بات نہيں کرتا۔

 )ڈيسک بجائے گئے (
Parliament sovereign۔آج آصف زرداری نے جا کر  نہيں ہے agreements sign کر ديے transit trade 

 ليا ہے انڈيا کو اجازت دے دی ہے stepکے انڈيا کو اجازت دے دی آنے کی ۔ اس نے کس سے پوچها ہے ، اتنا بڑا 
ہ رہا  ميں يہی آپ کو کہThis is a policy change کی اس نے کس سے پوچها ہے؟ transit tradeافغانستان ميں 

 کرتی ہے اتنے زور و شور سے نظام Parliament endorseہوں کہ اس پارليمنٹ کا مجهے بتائيں کيا فائدہ  ہے۔
 ہوجاتا ہے کہ جی انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ ديا military actionعدل آرڈيننس اور ہفتے اور دس دن کے بعد وہاں 

 ميں نہيں ہے اليکشن Genuine democracy electionہ ہے۔ميں صرف آپ کو يہ کہہ رہاہوں کہ يہ ياد رکهيں ي
 independent Election Commission, and Independent ہے۔ آپ کا pre-requestsکے ساته 

Judiciaryکے بغير اگر آپ اليکشن کروائيں گے تو democracy نہيں آئے گی۔ اليکشن پوری دنيا ميں ہوتے ہيں۔ 
 گئے ہيں اس کو اليکشن کرواتے ہوئے ، حسنی مبارک کو تيس سال ہوگئے ہيں موگابے کو ديکهيں چاليس سال ہو

 جو يو اين نے  British Politicianاليکشن کرواتے ہوئے تو وہاں پر کون سی جمہوريت ہے؟ جمہوريت تب آتی ہے ۔
 ۔اليکشن کے بعد بهيجا تها بوسنيا ميں اليکشن کروانے کے ليے اور جمہوريت النے کے ليے اس نے اليکشن کروا ديے

 but we could not bring democracy in دی  کہ ہم نے اليکشن کروائے ہيں  statementانہوں نے 
Bosnia  اور اس نے ايک وجہ بتائی کہتا ہے کہ if we are elections without having rule of law جب 

  miss تو ہم نےelection will not bring the democracy نہ ہو جب تک rule of law placeتک آپ کا 
golden opportunity کی ۔ وہ پاکستان کے ليے  ideal opportunity تهی  پاکستان کو genuine 

democracy کی طرف جانے کے ليےاگر تب ہم چيف جسٹس کو restore کروا ديتے۔اور ابهی بهی ميں يہ سمجهتا 
ڈيمانڈ تهی چيف جسٹس کی وہ پوری ہوگئی ليکن اليکشن يہ جو آنے ہوں ، خير ہم تو اليکشن لڑيں گے کيوں کہ ہماری 

 کو بڑے واضح طريقے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاريخ کے Youth Parliamentوالی اليکشن ہے يہ ميں آپ کی 
 جب آپ کی independent Chief Justice ہوں گے، کيوں ہوں گے؟ پہلی دفعہ disable elections سب سے

Judiciary independent ہوجاتی ہے تو اب logically election commission independent ہوگی۔ ميڈيا 
پاکستان کا شايد ہی دنيا ميں اتنا آزاد ميڈيا نہ ہو جتنا پاکستان کا ہے ۔شايد ہی دنيا ميں کوئی ايسا آزاد ميڈيا ہو۔تو آپ کی 

 independent judiciary, independent election  آ گئی ہيںpre-requests so in placeساری 
commission, independent media تو آپ کی عوام جب ووٹ دينے جائے گی يہ پہلے کی طرح نہيں جائے 

 ہے ، economic policyگی جس طرح پچهلے اليکشن ميں ہوا ہے۔ يہ پوچهے گی کہ عمران خان آپ کی کون سی 
 سے aid کيا ہے ۔جس  طرح آپ نے کہا کہ ابهی environment policy کيا ہے۔ آپ کی foreign policyآپ کی 

 سے نکليں گے يہ ان سب سے پوچهيں گے اب اور جب عوام ووٹ ڈالے گی تو ووٹر aidہم نکليں گے ہم کيسے اس 



 کيسی ہونی چاہيے۔ بلوچستان کی کيا پاليسی  Provincial Autonomyکو پتہ ہوگا کہ ميں ووٹ کيوں ڈال رہا ہوں۔ 
 کرتا ہوں کہ آنے والے اليکشن ميں predict اس ليے يہ انقالب آئے گا  انشاء اهللا اس اليکشن ميں۔ ميں آپ کو آج ہے تو

1970sسے بڑا انقالب آئے گا۔  
 Madam Deputy Speaker: Honourable Farrukh Jadoon. 

  
لص بندے کو سننے کا شکريہ جناب سپيکر۔ بہت شکريہ جناب آپ کا ۔ عرصے بعد کسی مخ: جناب فرخ جدون

 موقع مال ہے ۔
 )ڈيسک بجائے گئے (

 
 An enquiry into the جناب ميں آپ سے پوچهنا چاہوں گا کہ آپ نے دانيال صاحب کی وہ کتاب پڑهی ہوگی 

Pakistan culture of power in the sub-continent  اس خطے کے ساته ايک مسئلہ ہے کہ يہاں کے لوگ 
وہ اسے استعمال کريں گے۔ کيوں کہ بے وقوف طالبان کی باتيں ، ميں بے وقوف بولتا ہوں جو اس اگر پاور ديں گے تو 

ايوان کے اندر بيٹهے ہيں وقت نہيں ميں بيان کروں کہ اب وہ جو پاور کا ايک مزہ چکه چکے ہيں ۔ سوات کے اندر آپ 
 کرتے ہيں۔انہوں نے hireا وہاں بهی بندوں کو نے ان کو يہ پاور دی تو اس کا مزہ چکه کر وہ بونير ميں داخل ہوئے۔کي

 النے کی ضرورت ہے کيوں کہ وہ بے وقوف ہيں۔جيسے revolutionايک پاور کا مزہ چکه ليا ہے تو وہاں ايک 
 آپ کے پاس ہيں strategy۔۔۔۔۔۔۔علم کی بنيادسے دل سے نہيں اتار سکے۔معلومات نہيں مليں تو اس کے ليے کوئی 

  کريں گے۔change آپ کيسے mind setکيوں کہ ان کا 
 

ميں نے آپ سے پہلے کہا کہ يہ کتاب ميں نے نہيں پڑهی  اور آپ بالکل ٹهيک کہتے ہيں  : جناب عمران خان 
 ہےميں viewsip کا power ميں اور خاص طور پر پاکستان ميں sub-contenant کا ايک بڑا حصہ powerکہ 

ن دنيا ميں آپ کبهی يہ سوچيں کہ کيا وجہ تهی کہ سات سو سال تک  کر رہا ہوں کہ مسلماdivergeآپ کو صرف 
 کرگئے اور يورپ آگے decline مسلمان تهےاور پهر مسلمان Top scientistمسلمان دنيا کی سپرپاؤر بنے رہے

ن  کريں تو اس کی وجہ يہ تهی کہ مسلماstudyچلی گئی۔ اس کی کيا وجہ تهی۔ميری يہ تهيوری ہے کہ اگر آپ اس کی 
 ganitarian society تهی مسلمانوں کی ايک democratic mind setجو خالفت راشدہ تها اس کے اندر بڑی 

تهی ۔  پہلے چار خليفہ ميں سے دو عدالت ميں جا کر کهڑے ہوئے اور حضرت علی کے ساته جاتے ہيں ايک يہودی 
 جو تها تو Rule of lawول نہيں کرتا ۔ تو شہری کے خالف کيوں کہ قاضی کہتا ہے کہ آپ کے بيٹے کی گواہی ميں قب

 ہوتا يہ ہے کہ جو قيادت Rule of Law دنيا سے زيادہ ہوگئی اور contemparyمسلمانوں کی دنيا ميں باقی ساری 
 کسی کو نہ ملے۔ تو خالفت راشدہ کے بعد اب جو abslute powerہے اس کو قانون کے نيچے اليا جائے۔يعنی کہ 

 check and balanceفہ آئے ان ميں سے صرف چار اپنے بيٹوں کو خليفہ بنا سکے۔ بہرحال چودہ  اميت کے خلي
 ميں جب منگولينز نے بغداد کو 1253 مسلمان دنيا ميں تبديلی الئے اور Unfortunately کے اوپر۔executiveتها  

 آگيا تو Turkish influenceبرباد کيا۔ اس کے بعد سے اب تک ديکهيں کہ منگولين پهر وہ مسلمان ہوگئے ، پهر 
 آنا شروع ہوگيا۔  ميگناکارٹر آيا انہوں نے change ہونی شروع  ہوگئی اور يورپ ميں absluteہماری جو ۔۔۔۔تهی وہ 

 اور French Revolution ڈالنا شروع کيا اور آہستہ آہستہ checks and balancesاپنے ايگزيکٹيو کے اوپر 
 check and آگيا تو انہوں نے اپنے ايگزيکٹيوکو American Constitution پهر revolutionپارليمنٹ کی 

balances ميں الئے اور ہماری بادشاہتيں بننی شروع ہو گيں۔ ہم دوسری چلے گئے اور وہ دوسری آگئےاور ان کی 
يں ۔آپ کا  ہdemocraciesرائج ہوگئی اور ہم نيچے چلے گئے۔ آج آپ ديکه رہے ہيں کہ ساری مسلمان دنيا ميں تين 

 بالکل ٹهيک ہے کہ ہم اس ملک ميں پاؤر کو جب تک پاؤر کو کنٹرول نہيں کريں گے قانون کے نيچے نہيں pointيہ 
 seginfient تهی  يہ پاکستان کی تاريخ کی سب سے movementلے کر آئيں گے ۔ اس ليے يہ جو چيف جسٹس کی 

movement ہے ۔آپ اس کے re-procationآگے آئيں گے۔ آپ نے يہ جو بات کی کہ کيسے  ابهی ديکهيں گے۔
defeet  کريں گے ان کو electorly  آپ ياد رکهنا کہ اس ملک کے لوگ کبهی بهی انتہاپسندی کو support نہيں 

 کروائيں گے يہ لوگ ہار جائيں گے۔کبهی اليکشن نہيں جيت free and fair electionsکريں گے۔جب بهی آپ 
 تها افغانستان ميں جس کی پيداوار ہيں ۔اس preqular system ہيں ۔ديکهيں طالبان ايک سکتے۔اور يہاں کے لوگ جو

 ہی نہيں وہ يہ اور بات ہے کہ يہاں انتہاپسندی بڑه رہی ہے جو طالبان sitituationملک کے اندر نہيں ، يہاں کوئی 
ور کی جنگ لڑ کر اپنے لوگوں کو  ہو رہی ہے سوسائٹی جيسے جيسے ہم کسی اredinizeہيں ان کو کنفيوز نہ کريں۔

 آئے گی ۔ ميں نے ان rediqulizationمار رہے ہيں ابهی تو دس الکه لوگ نکلے ہيں، بے گهر ہوئے ہيں ان ميں بڑی 
سے جو بات چيت کی ہے ، ان کے نوجوانوں کے منہ سے آگ نکل رہی ہےکہ ہميں استعمال کر رہے ہيں ڈالرز لينے 



يال ہے اور آہستہ آہستہ بگڑ گئے اور بے روزگار ہوں گے ، ان کو کدهر سے روزگار کے ليے۔ اگر لوگوں کا يہ خ
 کی طرف جائيں گے ، انتہاپسندی کی طرف جائيں گے۔ اس ليے ہم جتنی جلدی اس ميں سے نکليں crimeملے گا۔يہ 

   کی طرف جائيں ۔يہ جو انتہاپسندی ہے ختم ہو جائے گی۔free and fair electionsاور 
 
 Madam Deputy Speaker: Honourable Hamid Hussain. 

 
 war کے حوالے سے ہے کہ جو international mediaشکريہ ميڈم سپيکر۔ميرا سوال : جناب حامد حسين 

on terrorist ميں پاکستانی ميڈيا اور انٹرنيشنل ميڈيا کا اہم کردار ہے۔جس طرح ابهی آپ نے مثال دی کہ بونير ميں 
يس لوگ آئے ليکن انٹرنيشنل ميڈيا نے بڑها چڑها کر پيش کيا اور نيشنل ميڈيا نے بهی وہاں سے صرف تيس ، چال

 کيا جائے ۔ميں آپ کو چينل بتاتا counter ہے کہ اس کو کس طرح stratigyرپورٹيں ليں  تو آپ کے ذہن ميں کيا 
 ہيں جو وہاں رہتے resource persons ہيں جو يہيں سے لوکل ميڈيا کے sourcesہوں جو کہ انٹرنيشنل ميڈيا کے 

 تو يہاں آنہيں سکتے اور directly ہيں وہ corspondentsہيں وہ رپورٹ ديتے ہيں کيوں کہ انٹرنيشنل ميڈيا کے جو 
 کيا ہوا ہے ۔پاکستانی ميڈيا ميں جو لوگ بيٹهے ہوئے ہيں جو کہ يہاں اسالم آباد کو hireانہوں نے يہاں پر لوگوں کو 

 ميں جاتی ہيں تو اس چينل کو Western Capitalsں اور اسالم آباد سے پهر نيويارک اور سارے خبر ديتے ہي
 ہے اگر آپ حکومت ميں ہوتے تو آپ اس چيز کو کيسے روکتے۔ strategyروکنے کے ليے آپ کے ذہن ميں کيا 

 کا بہت بہت شکريہ ليکن  ہے ۔آپ يہاں آئے ہيں آپobservationدوسرا ميرا ايک چهوٹا سال سوال ہے جو کہ ميری 
مجهے زيادہ خوشی تب ہوتی اگر پاکستان تحريک  انصاف کا پنجاب کا صدر، سنده کا صدر، يا اسالم آباد کا صدر يا 
کہيں کا بهی ہوتا اور يہاں ہم سے خطاب کرتا۔ ميں جب بهی جناح سپر، آبپارہ يا ادهر ادهر ہم جاتے ہيں تو وہاں پر 

 کيمپس ہوتے ہيں مگر کسی کو وہاں نہيں ديکها اور نہ ہی ٹی وی پر ديکها ہے۔يہ رواج ہونا ديکهتا ہوں کہ کافی سارے
 کو  trend کی ہم زيادہ دل سے قدر کرتےہيں تو اس manifestoچاہيے کہ اگر پاکستان تحريک انصاف کے

reverseکرنے کے ليے آپ کے ذہن ميں کيا بات ہے۔ Thank you. 
 

ا پہلے جواب دے ديتا ہوں ۔تحريک انصاف کی جو ٹيم ہے وہ نئے لوگ ہيں ۔اگر  دوسرے ک:جناب عمران خان 
 ہے يا تو contradiction in terms ساته مال کر تبديلی نہيں السکتے۔يہ status co چاہتے ہيں تو آپ changeآپ 

 knownيں  جو  چاہpower politicians کے ليے آپ کو politicsآپ تبديلی چاہتے ہيں يا پاؤر چاہتےہيں اور 
faces ہيں ۔تبديلی کے لئے آپ کو نئے لوگ چاہيں۔ اب نئے لوگوں کو لوگ پہچانتے نہيں ہيں۔ ٹی وی چينلز ہمارے جو 

 چال ہوا ہے وہ ابهی بهی ان لوگوں کو لے کر آئيں competition کی viewer ship يہ ہے کہ problemہيں ان کی 
رشيد کی ضمانت ضبط ہوگئی ليکن وہ ہر ٹی وی چينلز پر آئيں  ہيں مثال شيخ face expressionگے جن کے 

گےکيوں کہ وہ ان کی مجبوری ہيں  کيوں کہ لوگ ان کو جانتے ہيں ليکن ہمارے جو لوگ ہيں وہ نئے لوگ ہيں ان کو 
 کر رہے projectوہ ليتے نہيں ہيں۔يہ ايک مسئلہ ہے اور ہم اس مسئلے کا حل نکال رہے ہيں انشاء اهللا اپنے لوگوں کو 

 بنايا گيا ۔ دو چيزيں ہيں۔ ايک تو انٹرنيشنل گروپ بنا اور يہاں hysteriaہيں۔آپ نے کہا يہ بالکل ٹهيک ہے ايک پورا 
سے بهی اس کو پوری طرح اٹهايا گياکہ جی طالبان آگئے ، طالبانائزيشن آگئی۔ميں نے ايسے ايسے آرٹيکلز پڑهے ہيں 

ہيں انہوں نے لکها ہے کہ بڑا اچها ہوا کہ پاکستانی فوج اب ٹهيک کام کر رہی ۔آج بهی ايک خاتون ناروے ميں ہوتی 
 نہيں ہےکيوں کہ جو آصف زرداری ہيں آپ نے leadershipہے۔اور مار رہی ہے ان لوگوں کو۔پہلے تو پاکستان ميں 

 دی ہيں statements دی ہے ۔ اس نے اتنی اتنی شرمناک statementبهی ديکها انہوں نے امريکہ ميں جا کر ايک 
ليکن ايک ان ميں سے يہ تهی کہ مجهے پہلے ہی پتہ تها کہ يہ معاہدہ کام نہيں کرے گا اس ليے ميں اس پر دستخط نہيں 

 کرنا pick کرتے ہيں کہ ميڈيا نے وہی aspect ديتا ہے تو آپ کيا statementکر رہا۔جب آپ کا صدر خود ہی ايسی 
 يہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے ، it is non of your businessکهڑا ہو کر کہتا کہہے ۔يہاں کی ليڈرشپ ہوتی تو وہاں 

ہمارے اتنے لوگ گهروں سے نکلے ہوئے ہيں، سوات ميں بربادی آ گئی ہے۔ چاليس ارب روپے کا نقصان ہو گيا ہے ، 
د امن کر رہے ہيں  کر گئی ہے۔ ہم  خوfinancial assistance collapseسکول بند ہوگئے ہيں، لوگوں کی ساری 

 ہے وہ problemآپ کا اس سے کيا واسطہ  ۔ميں آپ کو يقين دالتا ہوں کہ انہوں نے چپ ہو جانا تها۔ دوسرا ہمارا ايک 
 ايک ايسا سسٹم ہے unfortunately کہ انگلش ميڈيم اور اردو ميڈيم۔ انگلش ميڈيم education systemہے ہماری 

 ميں جب وہ انگلش لے کر آيا تها تو اس  انگلش 1815 پڑه  ليں ۔mission statement۔اگر آپ الرڈ ميکالے کی 
 کو آگے policies مقصد تها ۔ انگريز يہاں اپنے نوکر پيدا کرنے چاہتے تهےکہ جو ان کی ساری Specificميڈيم کا 

ہے۔ان کو بڑهائيں۔ اتنا بڑا ہندوستان تها چار ہزار انگريزوں نے چاليس کروڈ لوگوں پر يہاں حکومت کی 
intermediate چاہيے تهے اور اگر آپ اس کی mission statements پڑه ليں تو وہ بڑی خوفناک ہيں۔ اس نے 



 کرے گا ، اور سوچ اور فکر سب produceکہا ہم ايسے لوگ چاہتے ہيں ۔يہ جو انگلش ميڈيم ہے يہ ايسے لوگ 
 ,coconut, white from insideوں گے ہماری ہوگی صرف وہ رنگ کے کالے ہوں گے۔باقی ہماری طرح کے ہ

brown form outside يہ ان کی basically mission statements تهيں اور انہو ں نے وہ produce کردی 
 بيٹهے ہوئے ہيں۔ جو وہاں مغرب سے آتا ہے يہاں طوطوں کی طرح بولنا شروع ہو coconutہيں۔يہاں بڑے سے بڑا 

 جاتا ہے۔
 )ڈيسک بجائے گئے (

 مچ گيا کہ سوات ميں طالبان آگئے ، انہوں نے عورتوں کو کہا کہ برقعوں ميں چلی جائيں يہ ہوگا وہ ہوگا پتہ نہيں  شور
 کيا ہے ، کوئی اس پر تهوڑا  phenomenaکيا کيا چيزيں ميں نے پڑهی ہيں۔کسی کو کوئی سمجه ہی نہيں ہے کہ يہ 

لبان کی بهی کتنی قسميں ہيں يہ کسی نے نہيں ديکها۔ ايک  پر چلے جائيں ۔طاrout causesسا ذہن لڑا لے، اس کی 
ہی ميں سب کو ڈال ديا۔انہيں يہ نہيں پتہ کہ مجرم بهی وہاں ان ميں شامل ہو گئے ہيں ، باہر سے پيسہ چل رہا ہے ، 

سنٹرل  کر دئيے ہيں کوئی createہمارے سارے دشمن بهی ہميں يہاں دلدل ميں پهنسا رہے ہيں۔انہوں نے بهی طالبان 
کمانڈ تو ہے ہی نہيں ۔يا تو يہ نہ کہيں کہ سنٹرل کمانڈ بيٹها ہوا ہے ان اور ان کو کنٹرول کر رہا ہےسارے طالبان 
کو۔جس نے پگڑی پہنی ہے وہ کہتا ہے ميں طالبان ہوں۔ميں طالبان ہوں ، ميں جا کر لوگوں سے پيسے لے رہاہوں ، 

 ہے؟ليکن اس ميں کئی قسم کے ہيں ۔تو اس ليے اتنا بڑا جو ہم نے مار رہا ہوں ، جو مرضی ہے کروں کون روک سکتا
scenario  بنا ديا ہے پکڑ کر، پهر پوری تياری کروائی، ہم نے دو ہفتے لگائے، دو ہفتے جو agreement 

Parliament نے sign کيا ، جو انہوں نے کيا ، اے اين پی، سيکولر، لبرل گورنمنٹ نے sign کيا۔دوہفتے کے اندر 
سب کچه فارغ کرديا اور آج آپ تماشہ ديکه ليں ۔بڑی تالياں بج رہی ہيں ، بڑا اچها کام ہو رہا ہے آج، ليکن جا کر وہاں 

 militaryکے حاالت تو ديکهيں ، کوئی خود بهی جا کر ديکه لے، لوگوں سے تو پوچهيں کہ جن کو بچانے کے ليے 
actionہے ہيں۔ميں آپ  کو لکه کر ديتا ہوں وہ دونوں کو گالياں نکال  ہے ان سے تو پہلے پوچهيں کہ وہ کيا کہہ ر

 رہے ہيں۔فوج کو بهی برا بهال کہہ رہے ہيں اور ان کو بهی برا بهال کہہ رہے ہيں۔
 
Madam Deputy Speaker: Honourable Gul Bano. 
 
Miss. Gul Bano: My question is regarding to Balochistan. And I hope as a leader 

you are also monitoring and analyzing the problem of Balochistan. 
 ۔۔  آگے جاری۔۔۔۔آپ ديکه رہے ہوں گے کہ بل

 
Nawas Sial  

 ۔۔۔۔۔۔۔جاری۔۔۔
  In بہت خراب ہوتی جارہی ہے۔ situation وہاں کی 

such spectrum one can’t understand کہ يہforeign involvementے لوگوں کی  احساس  ہے ، وہاں ک
آپ کيا سمجهتے ہيں کہ ہم کس طريقے !  ہے۔ جناب personal interest کی  leadersمحرومی ہے اور وہاں کے 

 سے وہاں کے مسائل کو بہتر انداز سے حل کر سکتے ہيں۔ شکريہ۔
 

يادہ  ميں ہوتا تو ميں در اصل سوات سے زLeadershipاگر ميں اس وقت پاکستان کی: جناب عمران خان
 بلوچستان ہے۔ ہم پاکستان کا سوچ رہے ہوتے۔ سوات کے جو لوگ ہيں ہم ان کو dangerبلوچستان پر توجہ ديتا۔ زيادہ 

negotiations کے ذريعے سے کنٹرول کر سکتے تهے اور ان کے ساته negotiations کرتے رہتے اور کوشش 
 کر  presentرہے ہيں ان کو ہم قاضی کورٹس ميں  پر لے کر آئيں۔ جو لوگ گلے کاٹ tableکرتے رہتے کہ ان کو 

ديتے۔ وہ قاضی کورٹس کو تو مان گئے تهے، اسی ميں ہم کہتے کہ کہاں گلے کاٹنا لکها ہوا ہے، سکولز بند کرنا کہاں 
لکها ہوا ہے۔ انہيں کے قانون ان پر الگو کرتے۔ فرنٹيئر کی گورنمنٹ تو ابهی بهی کہہ رہی ہے کہ ہم نظام عدل کو 

enforce کريں ۔ ہم اسی نظام عدل کے ذريعے ہی trial  کرتے ہيں  ليکن يہ ملٹری ايکشن ، ہميں بلوچستان کو زيادہ 
 کی بات کرتے تهے اور rightsاہميت  دينی چاہيے تهی۔ وہاں بلوچ ايرياز ميں احساس محرومی کی انتہا ہے ۔ وہ پہلے 

  rights کی صورتحال ہے ، وہ مجهے بالکل ياد ہے، وہ بالکل اب وہ آزادی کی کر رہےہيں يہ بالکل ايسٹ پاکستان
 کرنا چاہيے۔ ضروری يہ concentrateسے شروع ہواتها اور پهر آزادی پر چلے گئے۔ ابهی بهی انہيں بلوچستان پر 

کا  پر اليا جائے بلکہ اگر بلوچستان  tableبلوچستان پر ہو جائے۔ سب کو  All Parties Conferenceہے ايک اور 
 کرواؤں گا کيونکہ بلوچستان ميں مکمل  طور elections حل چاہوں گا تو ميں بلوچستان کے اندر immediateميں 



 representative کا بائيکاٹ تها۔ ان کی جو اصل پارٹيز تهيں وہ باہر بيٹهی ہوئی تهيں، ان کی اصل جو  APDMپر 
parties  ہيں کہ نواز شريف اور پيپلزپارٹی يہ اکٹهے ہو کر بيٹه جائيں تو  ہيں وہ اسمبلی ميں بهی نہيں ہيں۔  يہ کہتے

 وزير ہيں ،  47  ميں سے 48مسئلے حل ہو جائيں گے ۔ بلوچستان ميں تو سب اکٹهے بيٹه گئے ہيں ، ميرے خيال ميں 
رہے ، اکٹهے صرف ايک ہی اپوزيشن ميں بيٹها ہوا ہے ، باقی تو سارے اکٹهے بيٹه گئے ہيں ليکن مسئلے حل نہيں ہو 

 کر کے مسئلے حل ہوتے ہيں، اس ليے بلوچستان کی جو  resolve کو  issuesبيٹهنے سے مسئلے حل نہيں ہوتے ، 
کو سنٹرل سٹيج پر لے کر  nationalists نہيں کر رہی ہے۔ ہم representاسمبلی ہے دہ بلوچستان کے لوگوں کو 

 کے ذريعے لے کر آئيں، جلدی elections لے کر آئيں  اور  ميں  mainstreamآئيں ، ان کو ٹيبل پر بٹهائيں ، 
کريں کيونکہ مجهے خطرہ يہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو بلوچ عالقے ہيں وہ ہمارے ہاته سے نکل جائيں گے۔ ہم نے بنگال 

وہی  ہوا  تها۔ آج بهی ہم بلوچستان ميں  involve کی تهيں تو تب  ہندوستان   conditions createديش ميں ايسی 
conditions create  کر رہے ہيں اور  foreign hands  پوری طرح involve ہے اور اگر ہم نے اس پر  

concentrate  نہ کيا تو پهر بلوچستان آہستہ آہستہ ہمارے  influence سے باہر نکل جائے گا۔  
 

  وقاص اسلم رانا۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر 
  

  آج سامنے آئی ہے کہ  hypocrisy کی nation ميں ہماری ميرے خيال!  جناب :جناب وقاص اسلم رانا
پچهلے پانچ چه سالوں سے ملٹری اپريشن جاری ہے ، پہلے وزيرستان ميں اور پهر سوات ميں ليکن يہی لوگ جو آج 

 کيا کہ يہ اپريشن کيوں ہو رہا ہے severely criticizeآرمی کو سپورٹ کر رہے ہيں ، انہوں نے پرويز مشرف کو 
 ہو گئے ہيں ۔ اب اس سے اندازہ نہيں ہوتا کہ طالبان بہت زيادہ ہيں، جب تک  turnن اب ايسا کيا ہو گيا ہے کہ وہ ليک

  hypocrisy  نہ ہو اس کی شدت کو محسوس نہيں کر سکتے ۔ ميرے خيال  ميں ايک  threatاسالم آباد يا کراچی کو 
شن ہو تو کہتے ہيں کہ غلط ہو رہا ہے ليکن جونہی اسالم آباد کا عنصر بهی ہمارے اندر ہے کہ جب فرنٹيئر ميں اپري

  ہو جاتی ہے ۔ situation change ہوتا ہے تو يکدم threatenاور کراچی 
 

 جس  Youth Parliament کرتا ہوں مآ شاء اهللا آپ کی compliment ميں آپ کو :جناب عمران خان 
Parliament  ميں بيٹها تها اس سے زيادہ بہتر  ideas آپ  کے پاس ہيں، زيادہ  nationalists  ہيں ۔ ديکهيں ايک 

 experienceچيز ياد رکهيں کسی ملک نے بهکاری بن کر اور بهيک مانگ کر آج تک ترقی نہيں کی ۔ ميرا 
cricket team ں  کا تها  اور اگر ميں اس کرکٹ ٹيم کو کہتا کہ آپ کچه بهی نہيں ہيں، آپ تو غالم ہيں، آپ لڑ ہی نہي

سکتے ، آپ کچه نہيں ہيں، باقی بڑی اچهی ٹيميں ہيں تو پهر وہ ٹيم کيا لڑے گی۔ ميں جب اٹهارہ سال کا تها ، ميں 
 تها ، مجه ميں جنون تها کہ ہم انگلينڈ ميں جيت جائيں excitedپاکستانی ٹيم کے ساته پہلی دفعہ انگلينڈ گيا ، ميں بڑا 

ا ، کہتے ہيں کہ عمران تم کيا بات  جيتنے کی کر رہے ہو۔  اگر ہم يہاں گے تو ميرے سنيئر پليئر نے مجهے کيا کہ
 ہو گی۔ ہمارا جو منيجر تها ، مجهے کبهی نہيں بهولتا ، اس نے  achievementعزت سے ہار کر چلے گئے تو بہت 

 ساته نوايم سی سی تقرير کی ہے ، ايم سی سی پہلی دفعہ ہم الرڈذ ميں بيٹهے ہوئے تهے ، ايک کرکٹر بيٹها تها اس کے
کے ممبرز بيٹهے ہوئے تهے ، مجهے ياد ہے کہ ہمارا منيجر جو پرانا سول سروس آفيسر انگريزوں کا تها ، تقرير 

 سکهائی ہے ، کرکٹ ذريعے آپ نے ہميں تہذيب  civilizationکرتاہے ، کہتا ہے کہ آپ نے کرکٹ کے ذريعے ہميں 
 ہم نے ان کے خالف کيا لڑنا تها۔ مجهے بتائيں کہ پہلے ہی سے احساس جب ايسی بات ہو تو پهر! سکهائی ہے۔ جناب

کمتری کے مارے ہوئے جب ہم وہاں پہنچے ہيں تو جو ہم جينتے لگتے تهے ، وہ ہار جاتے تهے کہ ہم انگريز سے 
 ہوگئی  ختم self esteemجينتے لگے ہيں  اور گهٹنے ٹيک ديتے تهے ، يہی آج پاکستان کا حال ہے ۔ ہماری ساری 

ہے ، خود داری ختم ہو گئی ہے ۔ باہرسے ، امريکہ سے جو کوئی آتا ہے ، ان کے پيروں ميں گر جاتے ہيں ۔ ہمارا 
صدر وہاں جا کر جو حرکتيں کر رہا ہے ، يہ سوچيں کہ وہ کرزئی کو اٹها کر ، اپنے پتلے کو بٹها يا ہے اور اس کی 

security کے سامنے  بهی امريکن ہے ، وہ آج آصف زرداری statesman  نظر آ رہا ہے ۔ وہ اپنی حرکتوں سے 
 ہے ۔ کبهی بهی کوئی ملک ايسے ترقی نہيں کر سکتا۔ مہاتر محمد مليشيا  statesmanايسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا 

  تهے ، آپ ديکهيں انہوں نے اپنے ممالک statesmenکے اور ايک سنگاپور کے ليکيو نيو تهے ، يہ دونوں بڑے 
 we will not  دی جب وہ سنگاپور کا وزيراعظم بنا کہ  statementکو کيسے اٹهايا ۔ ليکيو نيو نے اپنی پہلی 

accept foreign aid, mission statement دی کہ ہم aid  کے اوپر rely  نہيں کريں گے۔ جب Asian 
countries  ميں crisis آيا تو ساری East Asian countries IMF گئيں سوائے مليشيا کے۔  انہوں نے  کے پاس 

 collapse کيا کہ مليشيا   predictکہا کہ ہم اپنے لوگوں کے زور کے اوپر کهڑے ہوں گے اور وہ  ہوئے ، سب نے 
 نہيں کرتيں  جب تک عوام اور گورنمنٹ اکٹهے کهڑی ہوتی ہے تو قوم  collapse  کر جائے گا ليکن قوميں کبهی 



 کر جاتی ہے ،  elite collapse کرتی ہے جب اس کی  collapseل جاتی ہے ، قوم تب  سے نکcrisis کسی بهی 
 آپ کے اوپر بيٹهی ہوئی ہے يہ قوم کو مروا ديتی ہے ، جو يہ حرکتيں کر رہے ہيں ۔ مجهے بتائيں ruling eliteيہ جو 

 ہوا ہے کہ پاکستان  orchestrate ہے ؟ سوات کے اندر جو  pride کہ پاکستانيوں کو پاکستانی ہونے کا اس وقت کيا 
 نہيں دکها سکيں  fashion خطرے ميں ہے ، اسالم آباد خطرے ميں ہے، عورتيں بيچاری ڈر گئيں کہ ہم اپنا 

گےکيونکہ طالبان آ جائيں گے، پتا نہيں يہاں کيا ہو جائے گا؟  يہ جو سانحہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، اب کوئی وہاں 
 کيا ہو رہا ہے ، کوئی عقل ہوتی ہے ۔ ميں ابهی جب بنير ميں تها تو بڑے لوگ آ کر مل رہے جا کر ديکهے تو سہی کہ

 حال ميں تهی ، پوچها کيا ہوا ہے؟ کہتی ہے کہ اس کا چه مہينے کا بچہ  distressتهے ، ايک عورت بيچاری بڑی 
مبل ميں اٹهايا اور جب باہر تها جب بمباری شروع ہوئی تو وہ سب گهروں سے نکلے ، اس نے بچے کو جلدی سے ک

گئی تو کيا ديکهتی ہے کہ اس نے کمبل ہی اٹهايا تها ليکن بچہ وہی رہ گيا ۔ يہ سب کچه ہم نے اپنے لوگوں سے کر 
پيسے اور ڈالر نہيں مليں گے۔ آصف ! رہے ہيں ، يہ کس ليے کر رہے ہيں؟ کيا ہميں کوئی اتنا بڑا خوف ہے کہ جناب

 کرنا تها ۔ اس سے پہلے جارج بش يہاں آيا ، tie  کررہا تها تو اس کے ساته بمباری کو  land زرداری نے جب وہاں 
  war criminalمجهے بڑا فخر ہے کہ ميری واحد پارٹی تهی جس نے جارج بش کے آنے پر مظاہرہ کيا اور کہا کہ يہ

رتا ہے تو اس کو تحفہ کيا ملتا ہے؟ ہے ۔ باقی کسی پاکستانی پارٹی نے مظاہرہ نہيں کيا ۔ جيسے ہی جارج بش لينڈ ک
 مار ديے گئے ہيں ۔  value targets 140 لوگ مار ديتے ہيں ، کہتے ہيں کہ  150 ميرن شاہ پر بمباری کر کے يہ 

ميں صرف يہ آپ سے اس ليے کہہ رہا ہوں کہ اس سے اگر پاکستان بچنا ہوتا ہے يا ہم نے ترقی کرنی ہوتی تو اب تک 
بهکاريوں کی طرح پچاس سال سے لگے ہوئے ہيں اور اس قسم کی حرکتيں کر رہے ہيں ، ايسے کر چکا ہوتا ۔ يہ 

 کے اندر رہيں  means اپنی اصالح کريں ، اپنے self esteemکبهی ملک ترقی نہيں کرے گا جب تک خودداری ، 
آپ کو کبهی موقع ملے  کريں۔ پاکستانيوں کی طاقت پر کهڑے ہوں ۔  balance کو  revenue اور Expenditure ۔ 

تو ضرور شوکت خانم کينسر ہسپتال کو جا کر ديکهے۔ ميں آپ سے يہ اس ليے کہتا ہوں کہ يہ ہسپتال آج  سارے ايشيا 
 a  ديا ہے ۔ جنيوا کے اندر  award نے World Health Organizationکے اندر بہترين ہسپتال گنا جا تا ہے اور 

centre of excellence in service of humanity واحد دنيا ميں ايک private cancer hospital  ہے جو 
 مريضوں کا مفت عالج کرتا ہے ۔ دنيا کے اندر ايک ارب روپيہ خرچ کرتا ہے ، صرف غريب مريضوں کے 70%

 70 نہيں ہے ، يہی پاکستانی لوگ ايک ارب روپيہ ديتے ہيں ۔  subsidyاوپر ہر سال خرچ کرتا ہے ،کوئی گورنمنٹ 
کروڑ کا ہسپتال بنا تها ، ايک ارب روپيہ غريب لوگوں کے ليے ہر سال خرچ کرتے ہيں ، کہيں دنيا ميں اس مثال نہيں 

 researchہے۔ يہ سارا ہسپتال پاکستانيوں نے بنايا ہے ، انٹر نيشنل سٹينڈرڈ کا ہسپتال ہے ، ريسرچ سنٹر ، پہال ابهی 
seminar  کروايا اور  war on terror  باوجود ايسے ايسے باہر سے  کے doctors  اس کوattend  کرنے کے 

 نہيں ہو گا جو آج شوکت خانم ميں  well attendedليے آئے ميرے خيال ميں مغرب کے اندر بهی کوئی سيمينار اتنا 
 ہوا ہے ۔

 
ا ہوں  جس کو کہنے کی بات يہ ہے کہ يہاں سب کچه ہو سکتا ہے اور انشاء اهللا جو ميں نمل يونيورسٹی بنا رہ 

بريڈ فورڈ يونيورسٹی بيک کر رہی ہے ۔ ميں آپ کو انشاء اهللا ثابت کر کے دکهاؤں کہ انٹر نيشنل ليول کی يونيورسٹی 
 پر ہم  scholarship % 100جو ميں ديہاتی عالقے کے اندر بنا رہا  ہوں ، وہ کسی شہر ميں نہيں بنا رہا،آج ہم وہاں 

م نے پہال کورس شروع کيا ہے ، ادهر بيٹه کر ميانوالی کے ديہات ميں کمزور طبقے وہاں پڑها رہے ہيں ، ابهی جو ہ
 15 ليں گے ،  جدهر باہر جاکر کم از کم  technical diplomasکے لوگ وہاں بيٹه کر بيڈ فورڈ يونيورسٹی  کے 

ٹی بنائيں گے جو انٹر نشينل الکه روپيہ سال کا خرچہ ہے ، وہ وہاں مفت ليں گے۔  ادهر ہی ہم انشاء اهللا ايک ماڈل س
سٹينڈرڈ کی ہو گی  اور صرف پاکستانيوں کے پيسوں سے بنائيں گے ۔ ميں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ يہاں سب کچه 

 چاہيے۔ يہ نہ سمجهيں کہ آپ کا ملک غريب ہے ، يا ہم commitment چاہيے اور  willہو سکتا ہے ليکن پوليٹيکل 
 کر لی ہے کہ conditionم بهکاريوں کی طرح جب تک بهيک نہ مانگيں ، ہم نے يہ بے بس بيٹهے ہوئے ہيں اور ہ

  نہيں کر سکتے ۔ progress  نہيں ملے کی ہم  aidجب تک ہميں امريکہ سے 
  

 معزز عبداهللا لغاری۔: ميڈم ڈپٹی سپيکر
 

 دے ديا ہے   view point شکريہ۔ ميرا پہال سوال يہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کا : جناب عبداهللا خان لغاری 
 ميں آصف علی majority کو مناسب وقت نہيں ديا ۔ يہاں situation کہ انہوں نے اعالن جنگ کيا ہے اور اس ساری 

زرداری کو کوئی ليڈر نہيں مانتا ۔ آپ تهوڑی سی اس پر بهی روشنی ڈاليے کہ جب صوفی محمد صاحب آ کر يہ کہہ 
ارے غير آئينی ہيں  اور ہمارا سالم ہی صرف اسالم ہے  اور صرف وہی اسالم ديں کہ سارا کفر کا نظام ہے ، سب اد



 کے طور پر کام نہيں کر رہے اور وہ ان طالبان کی بهی گارنٹی بهی  extremism elementرہے گا تو کيا وہ ايک 
يں اور بهی  بهی موجود ہيں وہ کل کہ elements باہر سے آ رہی ہے اور اس کے  fundingنہيں دے رہے جن کی 

 کے خالف ايک organization کی MQMجا کر بيٹهيں گے اور دوسری بات يہ ہے کہ کچه عرصہ پہلے آپ نے 
 Chief کريں  تو جہاں آپ نے  project کے طور پر  terrorist organizationکيس دائر کيا تها کہ اس کو 

Justice crisisيا جائے گا؟ کا مسئلہ حل کر ديا  تو اس مسئلے کو کيسے حل ک 
  

Madam Dy. Speaker: There is a lot of disturbance in the House, please the 
House be in order. 

    
 ختم ہو گيا ہے ۔ سب سے پہلے تو جو صوفی  stamina کا  Parliamentarians لگتا ہے :جناب عمران خان      

ی بهی ہو جو تهوڑی بہت تعليم رکهتا ہے اس کی تائيد نہيں کر  ہيں وہ بہت غلط ہيں، کوئ statementsنور محمد کی 
  نہيں کر سکتا  چائے وہ تعليم کسی قسم کی بهی رکهے ليکن ايک معاہدہ جو ايک  forceسکتا ۔ کوئی کسی کو بهی 
elected government  نے sign  کيا  اور national parliament نے endorse کيا وہ آخر ميں معادہ ہوا تو  

 کر ديتے ۔ اگر وہ کہتے  discard کو  statements پر بات ہم رکه سکتے تهے ، اس کی  terms جب معاہدے کی 
ہيں کہ ميں جمہوريت کو مانتا ہی نہيں ہوں ، اس نے معاہدہ تو جمہوری حکومت سے ہی کيا ہے ، معاہدہ تو کيا، ميں يہ 

believe  يہ اس کو اس معاہدے کے اوپر  کرتا ہوں کہ پوری کوشش کرنی چاہيے تهی کہstick  کرواتے ۔ آپ اس پر 
 ہوتا ہے ۔  option available کروائيں کيونکہ آپ کے پاس ہميشہ ملٹری  stickٹائم ليں، اس کو کهينچيں ليکن ان کو 

 was has never solvedپاکستان کی سات الکه فوج ہے۔ پهر اس چيز پر آتا ہوں کہ ہماری تاريخ بتاتی ہے کہ 
and military has never solved any issue. يہ آپ کی اپنی تاريخ ہے، ملٹری نے ابهی تک کوئی issue 

solve نہيں کيا، اس ليے end کوشش کرتے رہيں کہ ہم کہاں تک ان کو  واپس لے کر آ سکتے ہيں ، وہ جو معاہدہ 
sign  کيا ہے اسی پر لے کر آئيں اور جو  break اہدے کے مطابق سزا دی جائے ليکن کوشش  کرتا ہے اس کو مع

  military action کا ۔ پهر ميں کہتا ہوں اگر  option military actionپوری کريں کيونکہ ہمارے پاس ہميشہ 
 حاصل کريں، تياری کريں  provisions  کا خيال رکهنا چاہيے۔ پوری  civiliansضروری ہو جائے تو پہلے ہميں  

  کو کدهر ٹهہرائيں گے ،  ان کے ساته کيا کريں گے۔ ابهی ہم سوچ رہيں ، ايک بلين روپيہ ابهی  civilians کہ ہم ان 
allocate  کيا ہے ، وہاں دس الکه لوگ گهر سے نکل آئے ہيں، کب تک کون ان کا دهيان رکهے گا، بربادی آ رہی 

  disagree سے  strategyی ساری  ہو رہا ہے ۔ ميں ان ک devastateہے، وہاں بےروزگاری ہے، وہ سارا ايريا 
کرتا ہوں۔ ميں سمجهتا ہوں کہ ہميں پوری طرح اسی صوفی محمد کو اسی معاہدے کے اوپر رکهنا تها ، جتنی دير ہم 

 رکه سکتے تهے۔
 

کل ميں کراچی جا رہا ہوں ، چاردفعہ تو ايم کيو ايم  والوں نے مجهے داپس بهيج ديا ہے ۔ ميں نے آپ کو بتايا ہے در 
 کو ليٹر بهی لکها ہے کہ آپ نے پاکستانی سٹوڈنٹس Golden Brown ہے، ميں نے contradictionصل بہت بڑی ا

 کے اوپر پکڑ ليا ،  اس سے پہلے ہيتهرو کيس تها اس ميں بهی پاکستانی تهے جن کا تين  frivolous chargesکو 
 الطا ف حسين کو اور اس کی  Canadian Supreme Courtچار سال بعد پتا چال کہ وہ بے قصور ہيں اور ادير 

 کر ديا ہے  ليکن ان کو آپ نے وہاں رہنے کے ليے پاسپورٹ بهی  Terrorist Organization declareپارٹی کو 
 کيا ہے ۔  ميں يہ سمجهتا ہوں کہ ہميں فرق کرنا  expose ميں نے double standardدے رہے ہيں اور ان کا 

 ہے ، ان ميں ہميں فرق  terrorist wing ہے اور ايک اس کا  as a political partyچاہيے کہ ايک ايم کيو ايم 
 ہونا چاہيے right  کو يہ parties کرنا چاہيے کيونکہ  تمام MQM as a political party functionکرنا چاہيے۔ 

 تهی  تو مہاجر ہونا کوئی  ميں ہجرت کر کے آئی1947 کريں۔ ميری والدہ کی ساری فيملی انڈيا سے functionکہ وہ 
 کی وجہ سے پارٹی بنتی ہے تو ہميں ان کی پوری مدد violation کی rightsبری بات نہيں ہے ليکن اگر کسی کے 

 کی جنگ لڑ رہے ہيں، دوسری طرف  terrorism ہے ، ايک طرف ہم  terrorist wingکرنی چاہيے ليکن يہ جو 
12 May کو open terrorism  کے اندر ، سب کو پتا ہے ٹی وی کے سامنے کيا ہوا ليکن ان کے  ہوئی  کراچی

 کا کيس  May 12 ہے ، ان کے متعلق ہم کوئی بات نہيں کر رہے ، عدالت ميں وہ   standardليے ہمارا کوئی اور 
 ہيں  double standards کر کے وہ کيس ختم کروا ديتے ہيں ۔ يہ جو physical attackآتا ہے، وہ عدالت کو 

rule of law, writ of government across the board ہونی چاہيے ، يہ selective نہيں ہونی چاہيے۔  
 

  حرا بتول رضوی۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر 



 
 يونيورسٹی کاذکر کيا ۔ آپ جب يونيورسٹی ميں پڑهائيں گے تو  NUMLآپ نے:محترمہ حرا بتول رضوی 

language کونسی رکهيں گے کيونکہ ہماری جو  youth  ہے  it has been divided into different 
languages ايک سيکٹر ہے جو انگلش ميڈيم بن گيا ہے ، ايک اردو ميڈيم بن گيا ہے ۔  Now the English 

Medium Society would rule over the Urdu Medium Society اور ہماری اردو اتنی pathetic ہو گئی 
 ميں اپنی دعا languageڈم ميں پڑه رہی ہے ، ہميں پتا ہی نہيں چلتا کہ ہم پاکستانی کس ہے ، ہماری نيشن انگلش مي

 I mean what things کريں ۔ اهللا تعالی سے بهی ہم انگلش ميں بات کر رہے ہوتے ہيں  expressکے اندر بهی 
are with going through اور يہ ايک education flaw ہے what will you do when you come into 

power, thank you. 
  

آپ نے بالکل ٹهيک نشاندہی کی  ہے ، ميں الرڈ ميکالے کی بات کر رہا تها ۔ يہ سسٹم ايک : جناب عمران خان
 as a source of ہونا چاہيے تها  standardکا  چهوٹی سی کالس کے ليے بنايا تها  اور بد قسمتی سے انگلش 

higher education  وہ کالس divide کی عالمت بن گئی ہے ۔ مشرف کے دور ميں سب سے زيادہ 
enlightened moderation  کے نام پر ايک pseudo westernization  کو promote  کيا گيا ہے ، کيونکہ 
pseudo westernization  کے بهی بڑے پہلو ہيں۔  اگر west  آگے بڑهی تو وہ اس ليے آگے نہيں بڑهی کہ وہ 

 پہن ليتے ہيں ۔ وہ اس ليے آگے بڑهے کہ انہوں نے وہ کام کيے ، قانون کی باالدستی، suitے ہيں اور وہ انگريزی بولت
 يہ چيزيں جو تهيں وہ ان کی سوسائٹی کو quest for knowledge, freedom of expressionجمہوريت ، 

propel اپنے لوگوں کو بڑی دير  کر گيئں۔ ہم اگر آج نيچے ہيں تو ہماری وہی چيزيں جن کے ليے ہم نے deny کيا 
 کيا ہوتی تهی؟ اس  daily show ہم نے کيا کيا ؟ اب ٹی وی کے اوپر  مشرف کے دور ميں  superficiallyليکن 

نے زبردستی انگريزی ميں بولنا ہے ، يہ بتانے کے ليے کہ ميں پڑها لکها ہوں اور پهر اردو ميں آنا ہے  يا اردو ميں 
ے انگريزی کے الفاظ شروع کر دينے ہيں ۔ کئی سياستدان ميں نے ديکهے ہيں کہ وہ انگريزی کا قتل جان کر بولتے بولت

 تک نہيں self esteemکرتے رہتے ہيں ليکن انگريزی بولنی ضرور ہے ۔ ہم ميں احساس کمتری اتنی آ گئی ہے کہ 
 آ گئی ہے ۔ شوکت confusion کتنی  کے اندر ديکهيںyouthرہی اور ہم کچه اور بننے کی کوشش کر رہے ہيں ۔ آپ 

 دکهايا جا رہا  culture  آ رہے تهے ان کو پاکستانی foreign dignitariesعزيز اور پرويز مشرف  جو باہر سے 
 ميں دکهايا جا رہے کہ يہ fashionتها ۔ وہی کچه اب بهی ہو رہا ہے ۔ وہ کيا پاکستانی کلچر ہے ؟ عورتوں کو جس 

 تهی اس نے بڑا ہمارے کلچر  westernized جو pseudo enlightened moderationيہ جی ہمارا کلچر ہے ۔ 
 بڑهی  ہےتو اس  ميں بہت بڑا ہاته مشرف کی  Fundamentalismکو نقصان پہنچايا ہے ۔  پاکستان ميں اگر  

pseudo westernization  کا تها ۔ مجهے ياد ہے جب ميں ميانوالی ميں  خوشی ، غمی shareکے ليے  کرنے 
لوگوں کے پاس جاتا تها ان کے حجرے ميں تو لوگ مجهے کہتے تهے کہ عمران صاحب يہ ٹی وی پر کيا آ رہا ہے ، 

  تهی ۔  ميں اگر آکسفورڈ سے  embarrassmentہم اپنے بچوں کے ساته اب ٹی وی نہيں ديکه سکتے۔ ان لوگوں کو 
ہر سے سيکه کر آؤں  وہ يہاں ميں لوگوں کے اوپر تهوپ  دوں  نہيں ہےکہ جو ميں با rightپڑه آيا ہوں تو مجهے يہ 

 ہونا چاہيے کہ ميری عوام کيا سوچتی ہے ؟ ہمارا کلچر کيا ہے؟  sensitive ہے ۔ مجهے  superior cultureکہ يہ 
کر آ  آبادی کا کيا کلچر ہے ؟ ميں يہ کہوں کہ جی ميں تو لندن ميں رہ  %80ان کے کيا احساسات ہيں؟ اس ملک کے 

گيا ہوںِ ، ميں بتاتا ہوں کہ آگے بڑهنے کے ليے کيا کرنا ہے  اور مشرف نے آتے ہی يہ کيا۔آپ شوکت عزيز کو ديکه 
 فيصد لوگوں کو انگريزی نہيں آتی  اور وہ 80ليں اس نے کيا کيا؟ ابهی آپ آصف زرداری کو ديکه ليں ۔پاکستان ميں 

Joint Parliament session تقرير کر رہا ہے ۔ آپ کس کے ليے انگريزی ميں تقرير کر رہے  ميں انگريزی ميں
ہيں، مشرف بهی وہ ٹی وی کے سامنے بيٹه کر  اور اس سے پہلے جو ڈالر عزيز تها وہ پورے بجٹ کی انگريزی ميں 

آپ ! تقرير کر رہا ہے ۔ مجهے ياد ہے ميں کہيں باہر تها ، ميرے پاس پوليس والے آ گئے ، کہتے ہيں، عمران صاحب
بتائيں تو سہی يہ کيا کہہ رہا ہے ، اس نے تنخواہيں بڑهائی ہيں يا نہيں ۔ وہ تقرير کر رہا ہے پاکستانيوں کے ليے ليکن 

 ہے ، آپ خود سوچيں کہ ہم اپنے لوگوں کو کتنا نيچے  insultبول رہا ہے انگريزی ميں۔ يہ اپنے لوگوں کے ليے کتنی 
ہ عوام کو انگريزی نہيں آتی ليکن آپ نے انگريزی مارنی ہےِ ، يہ بتانے کے سمجهتے ہيں۔ آپ کوکوئی فکر نہيں ہے ک

  کيا جائے۔ انڈيا  synthesizeليے کہ ميں بڑا پڑها لکها ہوں۔ اس کے ليے بڑا ضروری ہے کہ اپنے سليبس کے 
 ميں  education ميں ايک سليبس لے آيا۔ ہمارا ابهی بيی اے ليور اور او ليول چل رہا ہے۔ سب سے پہلے 1965

reform ہونی چاہيے  کہ ايک سليبس ہو ۔  
  



Madam Speaker: Now there are two last questions because we are sure that 
you will be really tired now. Yes, honourable Ahmed Javed. 

 
ال ہے کہ ميں آپ کی شکريہ محترمہ سپيکر، عمران  خان صاحب آپ سے ميرا ايک سو: جناب احمد جاوید 

 بهی چاہوں گا۔ ميں اپنے گاؤں کی مثال ديتا  ہوں کہ ابهی پاکستان تحريک comments پر  organizationاپنی 
 سال ہو گئے ہيں ۔ وہاں پر ہر بندہ چوہدری نثار کو تو جانتا ہے ، راجہ پرويز اشرف کوتو 13انصاف کو بنے ہوئے 

 کو نہيں جانتا ۔ جب اليکشن representativesکستان تحريک انصاف کے جانتا ہے  ليکن اس کے مقابلے ميں پا
 newہوتے ہيں تو ووٹ   نواز شريف کے بندے کو بهی ملتے ہيں ،  آصف زردار ی کو بهی شايد پڑتا ہوليکن ايک جو 

face  خيال ميں  ہے اس کے مقابلے ميں وہ چوہدری نثار اور راجہ پرويز اشرف کا مقابلہ نہيں کر سکتا ۔ ميرے
 کرنا مشکل ہے ۔پاکستان ميں  identify آج ان  on the face of it کرنا ہو تو  identifyتحريک انصاف کو اگر 

electoral politics is successful in my opinion اور اس ميںsuccessful  ہونے کے ليے ہر حلقے ميں، ہر
 ہونا چاہيےجو اس پارٹی کی نمائندگی کر  identifiable faceتحصيل ميں  اور ہر يونين کونسل کے ليول پر ايک 

 one party politician makes himselfسکے ۔ اس ہاؤس ميں ہر بندہ اس کی تائيد کرے گا کہ پاکستان ميں 
shown on the television is Imran Khan  يہ بات ہم اس floor  پر کہہ سکتے ہيں because ہم پورے 

 سے آئے ہوئے ہيں  ليکن  آپ کی جو middle class gentry نہيں کر رہے ۔ ہم يہاں پر representپاکستان کو 
majority ہے وہ جب  اليکشن ميں ووٹ ڈالنے جاتی ہے تو وہ known politicians  ميں 13 کو ديتی ہے ۔ کيا 

 تحريک انصاف نے اس کے ليے کيا کيا ہے؟
 

 تها  اور يہ وہ پارٹی تهی جس کو  new experimentديکهيں تحريک انصاف ايک : جناب عمران خان 
establishment  کی طرف سے offer  تهی کہ يہ past structure کا حصہ بنے ، نہيں بنی اور ايسا کبهی 

پاکستان ميں نہيں ہوا۔ دوسری چيز يہ ہے کہ ہماری پارٹی ابهی پانچ ماہ کی تهی ، اليکشن آ گئے ، ہم لڑے  ليکن پارٹی 
 آئے ہم نہ ادهر کے رہے نہ ادهر کے ۔ ہم مشرف کو سپورٹ کرتے رہے وہ elections گئی ۔ پهر دوسرے برباد ہو

 ميں رہے ۔ Opposition تها ۔ جب ہم اس سے عليحدہ ہوئے تو نہ ہم گورنمنٹ ميں نہ  fraudآدمی جو کہ ايک بالکل 
ماری تياری تهی ليکن ہم ايک نظريے کی وجہ ہميں ايک سيٹ ملی اور ہمارا بڑا نقصان ہوا۔ اس تيسرے اليکشن کی ہ

 شروع کی ہے اور ہماری membership کے بعد ميری پارٹی نے 2008سے اليکش نہيں لڑے۔ اب 
membership  اهللا کا شکر ہے بڑی کاميابی حاصل ہوئی ہے  اور پہلی دفعہ پبلک ميں اتنی زيادہ  مقبول ہوئی  اور

especially from youth لوگ آئے۔ اس  اتنے زيادہ membership  کے اندر جو second phase  ہے وہ يہ 
 کروائيں گے ۔ اس کو ايک elections ہوگی ، پارٹی کے اندر  membership completeہے کہ جيسے ہماری 

genuine democratic party  بنائيں گے تاکہ يونين کونس کے ليول سے لوگ اوپر  آئيں  ليکن تحريک انصاف 
 election نہيں بنے گی يعنی ہم اگر اليکشن جيتيں گے تو پارٹی کا جو  candidate based partyکبهی بهی 

manifesto اور تحريک انصاف اليکشن جيتے گی۔ ہم candidate based party  نہيں بننا چاہتے کيونکہ 
candidate based party  کے بارے ميں پاکستان ميں يہ ديکها گيا ہے کہ وہ candidates  اپنے آپ کو نيالم کر 

 تک محدود ہو جاتے ہيں،  politics ہے يعنی اپنے حلقے کی  politicsديتے ہيں جب اليکشن جيت جاتے ہيں۔ لوٹا 
 توڑ ديا تها  trend ميں  يہ سارا 1970 نہيں ہوتی ۔ ذوالفقار  علی بهٹو نے  politicsايک نيشنل ليول کے اوپر کوئی 

 تهے ليکن ان کا جو ايک خواب دکهايا  unknown facesکے ٹکٹ پر وہ  Peoples Partyجو وہ کهڑا کرتا تها 
اس کو ووٹ پڑی تو تحريک انصاف بهی وہی پارٹی ہو گی۔ اگر ہميں ووٹ پڑے گا تو وہ پارٹی کو ووٹ پڑے گا اور 

  electedکٹ کے  لے کر آئيں گے وہ ہماری يونين کونسل اور جو ڈسٹرcandidatesہماری کوشش يہ ہے کہ جو ہم 
 کريں گے بجائے اس کے کہ عمران خان لوگوں کو ٹکٹ دے اور وہ  choose کو  candidatesنمائندے ہيں وہ 

النا چاہتے ہيں اور پاکستان ميں change ہو جائے گی جو آج پاکستان ميں ہے ۔ ہم پاکستان ميں  politicsوہی 
change اس وقت آئے گا کہ لوگ ہمارے manifesto ووٹ ديں۔ کو 

 
 جی ضمير ملک صاحب۔: ميڈم  ڈپٹی سپيکر 

This would be the one last question because we are running out of time. 
 

 9/11 دينے کی کوشش کی ہے justificationبات يہ ہے کہ جس طرح آپ نے ! جناب: جناب  ضمير ملک 
 بهی نہيں ہوا تها ، القاعدہ 9/11ان کو قتل کيا گيا ، اس وقت  ميں لياقت علی خ1951کے بعد يہ حاالت خراب ہوئے تو 



 تهے ۔ اس کے بعد اور بهی بہت سے سياست دان مرتے رہے اور بم involveبهی نہيں آئی تهی ، يہی کے لوگ 
  involveدهماکے بهی ہوتے رہے، کبهی ہم نے ہندوستان کا نام لگا ديا اور کبهی کسی اور کا جب کہ يہاں کے لوگ 

 کے بعد فاٹاکے لوگوں کو پريشان کيا جا رہا 9/11 دے رہے ہيں کہ  justificationتهے اور آج ہم يہ کہہ رہے ہيں، 
افغانستان ميں گورنمنٹ ہے ، وہاں يہ فاٹا کے ! ہے، ہم يہ کيوں نہيں کہتے کہ افغانستان ميں کون لڑ رہا ہے؟ جناب 

کيوں  justification عربی ہيں يہ لڑ رہے ہيں پهر ہم اس طرح کی لوگ ہيں ، سارے پاکستانی ہيں، طالبان ہيں اور
 سے پہلے تو ميں پهر يہی کہوں گا کہ 9/11 تهی sectarianismديتے ہيں ۔ دوسری بات يہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 

sectarianism  کا سياستدانوں سے کيا تعلق تها کہ اتنے سارے سياستدان مارے گئے اور پهر آپ نے 
independent policy  کا ذکر کيا۔ آپ يہ بتائيں کہ افغانستان نے ہميں آج تک قبول نہيں کيا ، افغانيوں نے ہی قبول

 separateنہيں کيا۔ ادهر ہندوستان ہے ، چائنہ ميں القاعدہ ايک موومنٹ چال رہی ہے وہ اپنے ايک صوبے ميں  
movement چال رہی ہے۔ اگر ہم ايک  independent policy ر چلتے اور امريکہ کو کہتے ہيں کہ بس آج  لے ک

کے بعد ہم اس جنگ ميں آپ کا ساته نہيں ديں گے تو آپ يہ نہيں سمجهتے کہ چائناکے ساته جو ہمارے تعلقات ہيں وہاں 
پر بهی يہ القاعدہ جا کر کام کرے گی تو پهر چائنا بهی ہم کهو بيٹهيں گے اور ايران سے ہم تعلق رکهيں تو اچها ہے ، 

 ہوتے ہيں ، ايک پوليٹکل ونگ ہوتا ہے اور ايک  wings کے بعد ميں يہ بات کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ دو اس
terrorist wing  ہوتا ہے ۔ آپ پوليٹکل ونگ سے ہيں ، آپ کو بات کرنی ہيں نہيں چاہيے۔ يہ جو ايم کيو ايم ہے آپ 

 ہيں  permanent observerلی اور انڈيا کے مشترکہ نے اس کے بارے ميں کہ، ايم کيو ايم جو قائد ہيں جو اسرائي
 ہيں ،  casesان سے آپ کس طرح بات کريں گے؟ مطلب ہے کہ ان کی رابطہ کميٹی ميں جتنے لوگ ہيں سب پر 

سب قاتل ہيں کوئی حکيم سعيد کا قاتل ہے ، کوئی کسی سياسی شخصيات کا قاتل  پهر آپ کس طرح ان سے جا کر بات 
رداری جب ان سے بات کرتا ہے تو آپ اعتراض کرتے ہيں کہ اس سے جا کر بات کی ۔ ميرا خيال کريں گے؟ آصف ز

ہے جو ايم کيو ايم کے ساته اس وقت گورنمنٹ ميں بيٹهے ہوئے ہيں ، ميرے خيال ان کے ساته اس طرح مسئلہ حل ہو 
 سکتا ہے۔ آپ ان کے ليے کيوں ايک اپريشن اور سخت رويہ کی بات کرتے ہيں؟

 
 آپ نے ايک سوال نہيں پوچها بلکہ کوئی پانچ چه سواالت اکٹهے پوچه ليے ہيں ۔ ويسے :ناب عمران خانج 

 ہيں ۔ آپ نے کہا ہے کہ يہ جو کچه ہو  answersمجهے آپ کے سوال کی سمجه نہيں آئی۔ آپ کی بات کے مختلف 
تور فوج پاکستان ميں بيٹهی ہوئی ہے۔ رہا ہے وہ قبائلی عالقے سے ہو رہا ہے۔ اس وقت دنيا کی سب سے زيادہ طاق

 افغانستان طالبان کے %70 پاکستانی لوگ وہاں جا کر اس فوج کو شکست دے رہے ہيں ۔ ايک رپورٹ کے مطابق 
نيچے ہے۔ اس کا مطلب يہ نہيں کہ ہم نے يہاں فاٹا سے لوگ بهجواکر ان کو شکست دلوا دی ہے ۔ افغانستان ميں 

terrorism وار ہے ، گوريلہ  نہيں ہے گوريلہ warfare  صرف تب کامياب ہو سکتی ہے اگر پبلک کی سپورٹ  ہو۔ 
 کے بعد سب کچه ہوا 9/11اگر پبلک ساته نہ ہوتو کبهی کاميابی حاصل نہيں ہو سکتی۔ آپ نے پهر يہ بات کی کہ يہاں 

 ميں جب ہم نے 2004 کو چهوڑيں، 9/11 سے پہلے کتنے خودکش حملے تهے؟ 9/11ہے ۔ آپ مجهے بتائيں  کہ 
وزيرستان ميں فوج بهيجی ہے اس سےپہلے آپ بتائيں پاکستان ميں کتنے خود کش حملے تهے، کتنی جگہ لڑائی تهی۔ 

 قبائلی عالقے ميں جو اس وقت انتشار ہے وہ پہلے کتنی جگہ پر تها؟
 

لے نہيں  ميرا مقصد ہے کہ اس سے پہلے بهی ايسے معامالت ہوتے رہے، خودکش حم:جناب ضمير ملک 
  قتل ہوتے رہے ہيں، شير پاؤ ، لياقت علی خان تو وہ کون کرا رہا تها ؟ leadersہوئے، سياسی 

 
 ليکن سکيل کی بات ہے۔ پاکستان کی تاريخ ميں خود کش حملے نہيں تهے۔  آپ ديکهيں کہ :جناب عمران خان

ہو جاتی ہے ، سکيل بات ہے ناں، يہ کيسے پاکستان کی ساری تاريخ ميں جو دہشتگردی نہيں تهی ، وہ دو مہينوں ميں 
 کر سکتے  deal کے ذريعے Intelligence ہے ۔ اس کو تو آپ پوليس اور  manageableہو رہی ہے ؟ وہ تو 

 نہ ہوتی  جو اب ہو رہا ہے اور سارا قبائلی عالقہ اس وقت کهڑا  involveہيں،  فوج تو دہشتگردی کی جنگ کے اندر 
  2001 سے لے کر  1996 بن گيا ہے۔ پہلے پاکستان ميں طالبان نہيں تهے ۔  phenomenaيا ہوا ہے  اور يہ ايک ن

تک افغانستان ميں طالبان کی حکومت تهی ، اس وقت پاکستان ميں تو کوئی طالبان نہيں تهے۔ سوات ميں بهی صوفی 
  direct link ے ۔ اس کا کوئی  کهڑا ہو گيا ہ phenomena محمد کی تحريک طالبان تو نہيں تهی ، يہ تو ايک نيا 

 کرنے کی بات  deny کو  facts ہی نہيں ہے امريکن کے خالف، يہ تو پهر  connectionہے ، يہ کہنا کہ اس کا 
 جب فوج بهيجی اس کے بعد بهی  2004 ہے ۔ يہ تو سب کچه آپ کے سامنے ہے، پاکستان ميں ديکه ليں بلکہ جب 

و يہاں تک پہنچنے کے ليے۔ وہ بهی اس ليے کہ ہم نے وہی حرکتيں کيں جو کوئی دو تين سال لگے اس انتشار ک
امريکن ہمارے لوگوں کے اوپر بمباری کی ہے ۔ آپ ايران ديکه ليں۔ ايران القاعدہ کے بهی خالف ہے ۔ طالبان کے بهی 



 رہے؟ وہاں کيوں خالف ہے۔ ايران ميں کيوں بمباری نہيں ہو رہی ؟ وہاں لوگ کيوں نہيں ايک دوسرے کے خالف لز
terrorism  نہيں ہو رہی ۔ ان کا ا سارا  border  افغانستان سے touch  کر رہا ہے کيوں کہ ان حکومت 

sovereign  ہے ۔ ان کا جو احمدی نژاد ہے وہ امريکہ کے پاس جوتے پالش کرنے نہيں جاتا، بهيک مانگنے نہيں 
 کروا ليں ، امريکن نے جو  pollں فرق نہيں ہے۔ يہاں آج پبلک کا جاتا ۔ ان کی پبلک اور گورنمنٹ کے اندر پاليسی مي

 فيصد پاکستان کی آبادی امريکن کے خالف ہے ، امريکن پاليسی کے خالف ہے  اور 80  کيا ہے کہ pollخود 
 گورنمنٹ اور عوام کی سوچ کے اندر آ جاتی  dichotomyگورنمنٹ جا کر امريکہ کے ساته بيٹهی ہوئی ہے۔ جب يہ 

 کرےتو پهر يہ تقسيم ختم ہو جائے گی۔ ديکهيں  represent آتے ہيں ۔ گورنمنٹ اگر عوام کو  problems ہے تب 
جو کوئی خود کش حملہ کرتا ہے ، وہ کيوں کرتا ہے ۔ ميں ايک جگہ پڑه رہا تها کہ پيسے لے کر  خود کش حملے کر 

 کيا  brain washو آدمی مار دے، ضرور ان کا يہ ديتے ہيں ۔ يہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پيسے لے کر اپنے آپ ک
جاتا ہے کہ آ پ جب مريں گے تو جنت ميں جائيں گے کيوں کہ آپ کافر کے خالف لڑ رہے ہيں ،  وہ کيوں پاکستانيوں 

 کيا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج امريکہ کی  brain wash کے خالف کرتے ہيں اور فوج کے خالف؟ کيوں کہ ان کا 
ی ہے ۔ يہی بات عراق ميں ہے ۔ عراق ميں بهی تو عراقی پوليس اور فوج کو مار رہے ہيں ۔ اسی طرح جنگ لڑ رہ

افغانستان ميں بهی افغانی پوليس او رفوج مار  رہے ہيں  کيونکہ وہ يہ سمجهتے ہيں کہ ہم ان کے ذريعے امريکہ کو 
 war on کر جاتی ہے  withdrawمار رہے ہيں اس ليے ہم جنت ميں جائيں گے ۔ جس وقت آپ کی حکومت 

terrorism, independent foreign policy  بن جاتی ہے تو ان کی motivation  ختم ہو جاتی ہے ۔ يہ تو اپنے 
ہے بهی تو  foreign handلوگوں کو مار رہے ہيں۔ يہی وجہ ہے کہ پہلے کبهی خودکش حملے نہيں ہوئے تو آپ اگر 

 جو ہيں وہ صرف تين  suicide attacks آئی تهی کہ  static’s ايک بڑی اچهی  ہے ۔ limited terrorismوہ بڑی 
 ہے ۔ اس ليے آپ  to 70 percent 60 کرتے ہيں وہ  damage کے ليکن وہ جو  total terrorismپرسنٹ ہيں 

 کہ و جو پاکستان ميں بڑه رہی ہے اس سے ہے۔ يہ بڑه بهی اس ليے رہی ہے fanaticismکو جو اصل خطرہ ہے وہ 
 نہيں کرتے امريکہ کی  withdrawہ سمجهتے ہيں کہ ہم جب يہ کر رہے ہيں ، ہم جنت ميں جائيں گے ۔ ہم جب تک 

  نہيں بناتے  تو يہ جو شدت ہے وہ ختم نہيں ہو گی ۔ sovereign foreign policyجنگ سے  اور 
 
 Madam Dy. Speaker: I request the Leader of the House and the Leader of the 
Opposition to thank our guest. 
 
 Mr. Mohammad Essam Rehmani: Thank you honourable Speaker. Very 
honourable Mr. Imran Khan, the former MNA, Chief of Pakistan Tehrik Insaaf. Sir, allow 
me to thank him on behalf of my party and the members of this august Parliament for 
having him here and gave us his precious time to share with us on national issues. I 
assure you that your views were extremely thought provoking and the honourable 
Members of Youth Parliament have taken good impression from you. Thank you very 
much. 
 
 Madam Dy. Speaker: Now Leader of the House. 

 
بہت بہت شکريہ ۔  جناب عمران خان آپ کا بہت شکريہ ! محترمہ سپيکر ): وزير اعظم ( جناب احمد علی بابر 

 لے کر  ہوتی ہيں ، ہم پاليسی debates دے دوں کہ جب يہاں پر  ideaکہ آپ يہاں آئے ہيں۔ ميں تهوڑا سا آپ کو 
 کے  Blue Party and Green Party کر آتے ہيں  ليکن ايک چيز جو  national issues آتے ہيں  اور مختلف 

 وہی ہوتے ہيں جو کہ آپ نے  views کے اوپر بات آتی ہے تو ان کے  nationalism  ہے کہ جب  commonاندر 
 نہيں کيا۔ ہم لوگ يہ بهی  compromiseبهی  پر ک national interest کے  Pakistan بتائے ہيں اور ہم نے 

  negotiations ہوتا ہے اور ہميشہ  last resortسمجهتے ہيں کہ کسی بهی ملک کے اندر ملٹری اپريشن ايک 
 عدليہ کی آزادی اور  main focal point ہونی چاہيے۔ آپ کی تحريک انصاف کا  optionہماری 

independence of Judiciary و يہ جان کر خوشی ہو گی کہ  ہے ۔ آپ ک Green Party and Blue Party  
 کے Standing Committee for Law, Parliamentary Affairs and Human Rights کے ممبران جو 

 کس طرح آ سکتی ہے  اور کس طرح  judicial reform  تيار کی تهی کہ پاکستان کی  reportہيں ، انهوں نے ايک 
 ميں پيش ہو گی اور انشاء اهللا ہم آپ پارٹی کو بهی مدعو  report Parliament جا سکتا ہے ۔ کل وہ عدليہ کو آزاد کيا



 Leader آپ کو !  ہيں اور اس کو کس طرح اور بہتر بنايا جا سکتا ہے۔ جناب loopholesکريں گے کہ اس ميں کيا 
of the Opposition  اور ميری طرف سے appreciation کے بعد ايک group photo  آپ کے ساته ہميں سٹيج 

 کے اوپر چاہيے ۔
  

Madam Dy. Speaker: Honourable Prime Minister, we would like you and Mr. 
Essam Rehmani to come and present a souvenir to our honourable guest so that we 
can remember this happy day. 
  (At this stage group photo was taken) 
 
 Madam Dy. Speaker: Please be seated. The next item on the agenda is the 
resolution by Mr. Ahmed Noor. 
 
 Mr. Ahmed Noor: Thank you Madam Speaker. “This House is of the opinion that 
Youth Parliament of Pakistan strongly condemns the discriminatory decision of 
International Cricket Council which deprived Pakistan to World Cup 2011 and demands 
that ICC should take back the decision because terrorism is a universal phenomenon 
and should not be just to Pakistan”. 

 
 شروع کی ہے  اور جو کچه الہور ميں  propaganda warالف  ايک انڈيا نے پاکستان کے خ! ميڈم سپيکر 

 نے پاکستان کو درلڈ کپ کی ميزبانی سے محروم کيا ۔ يہ تو ايک بہت بڑا غلط فيصلہ ICC بنا کر  baseہوا اس کو 
 کرتی ہے کہ اس فيصلے کو demand کرتی ہے  اور Youth Parliament strongly condemnہے جس کو 
يں کيونکہ اس ميں انڈيا کا بہت زيادہ ہاته ہے کيونکہ انڈيا نے پاکستان کو بدنام کرنے کے ليے پروپيگنڈا واپس لے ل

  کيا جائے کيونکہ اس ورلڈ کپ سے ہم بہت زيادہ بجلی  economically diminishشروع  کيا کہ پاکستان کو 
generate ہ ورلڈ کميونٹی کو  کر سکتے تهے۔  ہماری گورنمنٹ اور کرکٹ بورڈ کو چاہيےکpursue  کرے اور 

 کريں اور  request کے ورلڈ کپ شامل ہونا ہے ان سے 2011 ہيں جو  countriesکرکٹ کے جتنے بهی 
internally  اس طرح سے step  لے ليں کہ security  کی condition  صحيح ہو۔ اس معاملے کو pursue  کيا 

 صرف پاکستان ميں نہيں ہو رہا ہے بلکہ يہ سری لنکا Terrorism! جنابجائے  تاکہ ہم ميزبانی کے اہل ہو سکيں۔ 
 کسی جگہ پر بهی ہو سکتا ہے اسے صرف پاکستان تک محدود کرنا  اس  terrorismميں ہے ، انڈيا ميں ہے ۔ يہ 

فيصلے  کرتے ہيں کہ اس  demandملک کے ساته نا انصافی ہے ۔ ہم اس کی پر زور الفاظ ميں مذمت کرتے ہيں اور 
 کو واپس ليا جائے۔ شکريہ۔

 
 جی محترم راحيل شير خان نيازی۔: ميڈم ڈپٹی سپيکر 

 
 basic کا  resolutionمجهے سمجه نہيں آ رہی  کہ اس !  شکريہ ميڈم سپيکر:جناب راحيل شير خان 

purpose  کيا ہے کيونکہ يہ بہت ہی vague  اور  faulty resolution  رہے ہيں کہ  لگ رہی ہے کہ آپ يہ کہہ
ہمارا جو گهر ہے اس ميں آگ لگی ہوئی ہے  ليکن پهر بهی آپ ہمارے گهر ميں آئيں ، ہمارے ساته بيٹهيں اور کهانا 

 نے کيوں ايسا فيصلہ کيا ہے؟ ہم يہ چاہ  ICC کريں  کہ  analysisکا situationکهائيں۔ بنيادی طور پر اگر ہم اس  
 يہاں روز ہو  bomb explosionsمنعقد ہو ۔ پہلے آپ ديکهيں کہ جو  ميں ورلڈ کپ ہمارے ملک 2011 رہے کہ 

 ہيں وہاں پر جا کر کرکٹ کهيلنے کو تيار نہيں ہيں  groundsرہے ہيں ، آپ کے اپنے بچے جو گهروں کے سامنے 
پ  مہيا کر سکتے ہيں؟ سری لنکا کی ٹيم کے ليے آ safety ہيں ان کو کيسے  international teams تو آپ جو 

نے ميڈيا پر بڑا اچها بيان ديا تها کہ ہم جو اپنے پاکستانی کهالڑيوں کو سکيورٹی دے رہے ہيں وہ سری لنکا ٹيم کو بهی 
ديں گے۔ اس کے بعد ہم نے کيا ديکها کہ ان کی پوری بس بهی گوليوں سے چهلنی ہو گئی ۔ اهللا کا شکر ہے کہ وہ لوگ 

 نہيں چهوڑی تهی ۔ اس کے بعد تيسری بات يہ ہے کہ جی ابهی پاکستان بچ گئے ليکن ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر
  کہ ہم اس بات پر بحث کريں کہ اس  this is a right time سے گزر رہا ہے ، ميرا خيال نہيں ہے کہ crisisجن 

اس چيز کو طرح ہونا چاہيے اور اس طرح نہيں ہونا چاہيے۔ جيسے عمران خان نے ابهی بات کی کہ پاکستان کو پہلے 
swap  کر دينا چاہيے تها کہ اگال جو future  ميں ورلڈ کپ ہے اس کو پاکستان ميں کرواتے۔ اب تو اس بات کو 



 بہتر کرنا چاہيے۔  image کريں  ہميں اپنے ملک کا  criticize کو  ICCسوچنا بهی ٹهيک نہيں تها۔ ہم اس کے کہ 
 شکريہ۔

 
شکريہ ميڈم : ميڈم ڈپٹی سپيکر  دنيا  ميں پاکستان کی جو صحيح !شکريہ ميڈم سپيکر: ميڈم ڈپٹی سپيکر 
  host نہيں ہيں۔ ہميں سری لنکا کو  propagate ہيں وہ  perceptionsدنيا  ميں پاکستان کی جو صحيح ! سپيکر

 دی گئی تهی  ليکن بدقسمتی سے ہم اس  دی گئی تهی  ليکن بدقسمتی سے ہم اس  opportunityکرنے کی 
opportunity  سے کوئی فائدہ نہيں اٹها سکےاور ہميں ايک last chance  مالتها ، ہم نے وہ بهی گنوا ديا۔ آپ کا يہ 

 کروائے گی   world cup conduct نہيں کرنا چاہيے کہ وہ پاکستان ميں  expect سے  ICCکہنا بجا ہے کہ ہميں 
 کروں   request سے  movers کے  resolution بهی نہيں کرنی چاہيے۔ لہذا ميں اس  demandاور ہميں ايسی 

 کريں کہ وہ  demand سے  ICC and PCB کريں  اور يہ  wording change کی  resolutionگا کہ وہ اس 
اس ورلڈ کپ کو ٹرانسفر کر کے  اسٹريليا کر دے  اور اگال جو ورلڈ کپ آئے گا وہ ايشيا ميں کروائيں۔ اب يہاں جو 

discrimination  ہے کہ جو پاکستان ميں  آئیmatches  ہونے تهے وہ اب انڈيا کے سپر د کر ديئے گئے ہيں۔ انڈيا 
 کے کافی واقعات ہو رہے ہيں۔ يہ چيز  terrorism بهی کوئی پاکستان سے بہتر نہيں ہے  وہاں بهی  conditionکی 

وک ہو رہا ہے اور انڈيا کو ميچ  نظر آتی ہے  کہ پاکستان کے ساته امتيازی سل discriminationہے جس سے ہميں 
 اپنا فيصلے  کر تبديل کر کے  ICC کرنا چاہيے کہ  force کو اب   PCBدے ديئے گئے ہيں ۔ ميرے خيال ہے 

 کو بہتر کريں۔  wording کی  resolutionاسٹريليا کو  ورلڈ کپ کی ميزبانی دے ۔ آخر ميں يہ کہوں گا کہ اس 
 شکريہ۔

 
 afterميں يہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت نہ تو ہمارا حق بنتا ہے ! ہ جناب سپيکر شکري:ميڈم ڈپٹی سپيکر 

what happened to Sri Lankan Team اور نہ ہی ہم اچهے لگتے ہيں يہ کہتے ہوئے کہ اس ميں ICC  کا 
قع مال تها   کرنے کا مو hostقصور ہے يا پاکستان کرکٹ بورڈ کا قصور ہے ۔ بات يہ ہے کہ جب ايک ٹيم کو آپ کو 

 ہو چکا ہے جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے تهے کہ دنيا  attack قسم کا  heinousاور ان کے اوپر ايک 
کی کوئی ٹيم پاکستان ميں آنے کو تيار نہيں ہو رہی تهی  اور جہاں تک بات ہے اسٹريليا ٹرانسفر کرنے کی ، يہ ورلڈ 

 cricket is not a ہو چکا ہے  weakکے ليے بهی ہمارا کيس کافی  کيا جا سکتا اس  move کپ اور اگال ورلڈ کپ 
primary problem for us point in time and we should understand what had happened with 

Sri Lankan Team. The concerned countries are also not with us.  اس کو ہميں open 
heartedly accept ائے اس کے کہ  کرنا چاہيے  بجPCB کو اس کا قصور وار ٹهہرائيں  يا پاکستان کرکٹ بورڈ 

officials  کو يا ICC کو يا  انڈيا کو بجائے ايسا کرنے کے we should have the openness and the 
government acceptکہ اس ميں ہمارا قصور ہے۔ We are incapable in providing security to the 

visiting teams and we have a problem of grown terrorism and we have a problem of 
cross border terrorism whether it be from India, whether it be from Afghanistan and until 
and unless we deal with these problems, we should not think of to host this world cup. 

Thank you. 
 

  جی احمد نور صاحب۔ :ميڈم ڈپٹی سپيکر 
 

Madam Dy. Speaker: Now we are running out of time. We have to complete the 
discussion according to the list on the resolution. 

 
Mr. Waqas Aslam Rana: Madan! Point of order, actually we have an amended 

form of resolution if you allow me I will read it. 
 
Madam Dy. Speaker: Right. 
”This House is of the opinion that Youth Parliament of Pakistan highly deplores 

the discriminatory decision of ICC which deprived Pakistan to host world cup 2011 and 



requests that ICC should consider Australia to host world cup 2011 and provided a 
chance to Pakistan to host world cup 2015“. 

 
Madam Dy. Speaker: May I have the amended version of the resolution before I 

put it to vote?  
 
Madam Dy. Speaker: No point of order, we don’t have time, we have to end the 

session now. You can put forward your solution to your party and if the consensus is 
developed we can have an amended form but I already have an amended version and I 
don’t have any information that they further want to amend this resolution. 

 
جناب مجهے بہت افسوس ہوا  کہ پارليمنٹيرين نے ايسی باتيں کيں۔ يہ تو پاکستان کو کچه اس : جناب احمد نور

 کريں  تو  views generate ہے ۔ اگر ہم يہاں سے اس طرح کے under warطرح سمجه رہے ہيں کہ پاکستان 
 نہيں کرے گا۔ يہاں پر جو  investmentبهی پهر کل ہمارے پاس کوئی بهی نہيں آئے گا کيونکہ يہاں پر کوئی 

foreign industrialists    ہيں اس طرح ہم ان کو کہہ رہے ہيں کہ آپ ہمارا ملک چهوڑ کر کہيں اور چلے جاؤ 
صرف پاکستان ميں ہی نہيں  Terrorism! کی وجہ سے  خطرہ ہے۔ ميڈم terrorismکيونکہ آپ کو ہمارے ملک ميں 

کے  interestسکتی ہے ، يہ تو کہيں بهی ہو سکتی ليکن اس طرح کہہ کر ہم اپنے ملک کے يہ لند ن ميں بهی ہو 
 خالف بات کر رہے ہيں۔

 
 then before I put it to vote احمد نور صاحب پہلے آپ سب کی بات سن ليجيے :ميڈم ڈپٹی سپيکر

you can always give clarifications. Yes, Niaz Mustafa. 
 

  officially ہيں ۔ کيا يہ  under warيہاں پر باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم !  ميڈم :طفیجناب نياز مص
 ہيں   under war ہيں؟ ہم امريکہ ميں جا کر بتا رہے ہيں کہ ہم  under war ہے کہ ہم لوگ  acceptedطور پر 

  absurdے ۔  دوسری بات جو بڑ ی  کہہ رہا ہے پهر بهی ان کو پتا نہيں ہ Presidentاور ہميں پيسے ديں۔ ان کا 
وہ يہاں نہيں ہو رہا ۔ ہم اپنے : قسم کی ہے وہ يہ نظر آ رہی ہے  کہ کہہ رہے ہيں کہ ورلڈ کپ يہاں ہونا چاہيے تها 

لوگوں کو  اور باہر سے لوگوں کو بال کر مروا کر ملکوں کے ساته تعلقات خراب کرنا چاہتے ہيں ، اس طرح يہ اپنے 
 کرنا چاہتا ہے ۔  visit يہاں آنے سے ڈرتا ہے جو پاکستان کا visitorالکل غرق کرنا چاہ رہے ۔ ايک عام ملک کا بيڑا ب
 ہے کبهی بهی کچه ہو سکتا  threat فراہم کر دی گئی ہے اور ان اتنا  security کو اتنی  politiciansہمارے اپنے 

 شروع ہو  war جائيں۔ اس طرح تو ملکوں کے درميان ہے۔ پهر بهی ہم کہہ رہے ہيں کہ وہ پوری ٹيم لے کر يہاں آ
 diplomatic ہو رہا تها کہ ہمارے  feelسکتی ہے ۔   يہ جو سری لنکا مسئلہ بنا مجهے تو اس وقت بهی ايسے 

relations  تا زندگی ہی ختم نہ ہو جائيں جب تک پاکستان اور سری لنکا ہے  اگر ان کی ٹيم ماری جاتی ۔ ايسے 
ان !  کا انتظام مکمل نہيں تها ۔ ميڈم securityندر سے بهی ايسے الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہيں کہ موقعے پر ا

 کے فورم سے يہ بہت افسوسناک ہے   Youth Parliament کرنا اور وہ بهی  demandحاالت ميں اس قسم کی 
  النی چاہيے۔ resolutionاور اس پر مزيد بات ختم کر دينی چاہيے  اور اس کے بارے ميں کوئی اچهی 

 
  شکريہ ۔ جی ماريہ اسحاق۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر

 
 ہيں انہوں نے ايک اچهی بات کرنے  movers کے  resolutionشکريہ ۔ اس ! ميڈم: محترمہ ماریہ اسحاق

 کرتا ہے تو کس چيز کو condemnکی کوشش کی تهی ليکن ميں يہ سمجه پا رہی ہوں کہ اگر پاکستان اس چيز کو 
condemn  کرے، کيا ICC association  کو condemn  کرے، سری لنکا کی ٹيم  پر جو attacks  ہوئے اس 

 کرے۔  condemn کو  PCB کرے يا  condemn کرے ۔ پاکستان ميں جو حاالت ہيں ان کو  condemnکو 
  morale ہيں ان کا  cricketersکرکٹ کی جو صورتحال ہے اس کے بارے ميں دو تين دن پہلے يہ آيا تها کہ جو 

  ہار رہے ہيں۔ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ  matchesبہت نيچے آ چکا ہے جس کی وجہ سے وہ 
matches  جيتيں تاکہ پتا چلے کہ ان کے اندر potential  ہے  کہ جتنا ان کے اوپر پيسہ لگايا جا رہا ہے اور انہيں 
security  رکها جا رہا ہے وہ اس کے الئق ہيں۔دوسری بات يہ ہے کہ جو  مہيا کی جا رہی ہے  اور ان کا خيال



terrorist attacks  ہوئے تهے الئبرٹی کراس کے اندر ، پانچ گهنٹے تک  بہت channels  کے اوپر وڈيو چال جا 
يہ خبر رہی تهی کہ وہ بهاگ رہے ہيں اور پهر ان کے متعلق مختلف خبريں آتی رہييں ليکن پوليس ان کو نہيں پکڑ پائی۔ 

 ہيں ۔ ميرے کہنے کا مطلب يہ ہے کہ ہماری  weapons تهے  يا کچه اور بهی  bombsبهی چلے کہ ان کے پاس 
 اس وقت کيا کر رہی تهيں۔  ايسے حاالت ميں جب ايک عام شہری بهی باہر جانے سے  security agenciesاپنی 

اپس سالمت گهر آئے گا  يا نہيں۔  ان حاالت ميں ہم کيسے ڈرتا ہے ، اس کو يہ پتا نہيں کہ وہ باہر جا رہا ہے تو وہ و
expect  کر سکتے ہيں کہ کوئی باہر سے ہمارے ملک کے اندر آئے گا تو سالمت رہے گا۔  يہاں جتنے بهی Youth 

Parliamentarians  نے باتيں کی ، ان کا بهی يہی موقف تها جہاں تک ميں سمجهتی ہوں جو يہ matches  ہو 
 پاکستان ميں ہونے تهے وہ اب انڈيا ميں ہوں گے اور يہ ساری  matches، ميری معلومات کے مطابق سات رہے ہيں 

investment  ميں 2015 اب انڈيا ميں ہو گی ۔ اب ہميں يہ سوچنا ہے کہ جو matches  ہو رہے ہيں يا جو اس کے 
ف کرکٹ ہی نہيں ہے بلکہ جو ہمارا مسئلہ  کيا ہيں۔ صر strategies ہو رہے ہيں ان کے ليے ہماری  matchesبعد 

 کرکٹ کے عالوہ اور بهی بہت سے مسائل  national security, national interest in the long termہے وہ 
 ہيں جن کے ساته ابهی پاکستان نے لڑنا ہے۔ شکريہ ۔

 
  amended textک  کے بعد اي consideration نے ايک partiesدونوں ! ميڈم: جناب وقاص اسلم رانا 

  ہوئی ہے اس ميں ميرے خيال ميں يہی کچه کہا گيا ہے ۔ debateجو ابهی تک  .that I will read outہے 
 

 جو يہاں پر دينا چاہتےہوں وہ يہ ہے کہ بجائے اس کے   suggestionميں ايک اور :  جناب عمير ظفر ملک
 اکٹها کرنے کے پاکستان  rights revenueکہ جو ہميں  اسٹريليا کے ساته، ہم يہ بهی کر سکتے ہيں swapکہ آپ 

  کر سکيں۔ revenue generate دبئی ميں کهيل کر حاصل کر ليے جائيں تاکہ ہم اپنے  rightsميں ہيں وہی 
 

 جی احمد بجار صاحب۔: ميڈم ڈپٹی سپيکر
 

سے زيادہ  تهوڑی  resolution کے ساته يہ  changeاس ! ميڈم سپيکر: جناب سفيان احمد بجار
acceptable form ميں آ گئی ہے ليکن ميرا ابهی بهی يہی خيال ہے کہ جو راجہ صاحب نے recommendation 

 2011 کے اندر ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ  long term کے اندر سوچنا چاہيے، near term دی ہے ہميں تهوڑا سا 
 longطور پر آج کل کے حاالت ميں  آپ اتنی  ميں کر ليں ليکن پاکستان جيسے ملک ميں خاص 2015کی بجائے 

term break نہيں رکه سکتے، ميرے خيال ميں آپ کو pragmatic  ہونا چاہيے اور آپ کو جو current 
suggestions  آرہی ہيں ان کو forego  2015 نہيں کرنا چاہيے اور ميرے خيال ميں جہاں تک يہ بات ہے کہ آپ 

 ميں بهی پاکستان آنا چاہيں گی يا نہيں۔ پہلے 2015بهی سوچنا چاہيے کہ کيا وہ ٹيميں کے ليے کہہ رہے ہيں، ہميں يہ 
 کر ديا تها تو پهر کيوں ہم اپنے آپ کو  refuse ميں ويسٹ انڈيز اور آسٹريليا نے سری لنکا جانے سے 1996بهی 

 weجود ہے  مو alternative ميں ڈال رہے ہيں۔ ہمارے پاس ايک  embarrassing situationايک 
successfully hosted a series against Australia recently. اس کے اندر ہماری اچهی revenue 

generate  ہوئی ہے تو  I think we should think over for alternative venue and we must 
consider this suggestion. 

 
 ICC کے اندر resolution کروں گا کہ  proposeميں يہ ! پوائنٹ آف آرڈر ميڈم سپيکر: معزز ممبر

 کہنا  discriminatory ہميں کسی صورت ميں بهی نہيں کرنا چاہيے نہ اس کو condemn کو  decisionکے
 ICC کہ then you cannot say ہو جاتا ہے تو  life threatening attackچاہيے۔ جب ايک ٹيم پر 

discriminatory attitude يہ اس طرح ہے کہ آپ کسی کو تهپڑ ماريں اور وہ آگے سے آپ کو کچه  اپنا رہی ہے۔ 
 We should not behave immaturely, we ہو گئی ہے۔  discriminationکہے تو آپ کہيں کہ ميرے ساته 

should understand کہ اس کے concerns کيا ہيں اور يہ بڑے valid concerns ہيں and they have 
some reasons in this behalf تو ٹهيک ہے يہ دبئی واال option  بهی کريں، دوسرا option  بهی کريں ليکن 

ICC کے فيصلےکو condemnاس ميں   نہيں کيا جا سکتا۔ condemnable or discriminatory کہنے کا نہ 
 شکريہ۔ اختيار کر سکتے ہيں۔  behaviourکوئی جواز ہے اور نہ مہذب قوموں کے ساته آپ اس طرح کا 

 
 جی احمد نور صاحب۔: ميڈم ڈپٹی سپيکر



 
 ميں پتا نہيں 2015مجهے بہت افسوس ہوا کہ ايک فاضل دوست نے کہا کہ !  ميڈم سپيکر:جناب احمد نور

 کی وجہ سے ہے کہ پاکستان کو خطرہ ہے، پاکستان highly inspired western mediaپاکستان کا کيا ہو گا تو يہ 
پاکستان کو کچه نہيں ہونے واال۔ کسی !  کرتے ہيں۔ ميڈم سپيکر believeيال ميں يہ اسی پر ٹوٹنے واال ہے ميرے خ

ايک اور پوائنٹ جو وقار نير صاحب نے اٹهايا کہ شروع ہی !  نہيں کرنا چاہيے۔ ميڈم سپيکر exaggerateچيز کو اتنا 
 کو  ICC پر  behestکروايا اور اس کی   attack آپ کے ساته کيا کر رہا ہے۔ سری لنکا ٹيم پر انڈيا نے ICCسے 

pursue  کيا کہ پاکستان کو اس سے محروم کيا جائے اور اس ميں انڈيا کی بہت lobbing ہے۔ اس ليے ہم request 
 نے ہمارے ساته کوئی اچها  ICC بهی کرنا چاہيے کيونکہ شروع ہی سے  condemn کريں گے اور اس کو 

behave وں پر ہمارے ساته  نہيں کيا اور کئی موقعdiscriminatory attitude  اپنايا۔ يہ بهی ہمارے خالف ايک 
discriminatory decision  ميں ہميں منعقد کرنے کا موقع  2015 ہے۔ ابهی ايشيا کپ اسٹريليا ميں ہونا چاہيے اور 

 ديا جائے۔ شکريہ۔
 

 آپ کے پاس پہنچا  amended versionآپ کے پاس جو ! پوائنٹ آ ف آرڈر ميڈ م سپيکر: جناب معزز ممبر
  ہے  اسے ’word ‘discriminatory کرنا چاہوں گا کہ اس ميں سے جو  requestہے ، اس بارے ميں ميں يہ 

squash  کرديا جائے  کيونکہ جو ممبران کا خيال ہے کہ discriminatory word controversial ہے ۔ ميں يہ 
 کريں تو اسے Leader of the Opposition and Leader of the House agreeسمجهتا ہوں کہ اگر 

squash کر ديا جائے۔ شکريہ۔  
 
Madam Dy. Speaker: Now I put the resolution to the House. It has been moved 

that “this House is of the opinion that Youth Parliament of Pakistan highly deplores the 
decision of ICC which deprived Pakistan to host world cup 2011 and request that ICC 
should consider Australia to host 2011 world cup and provide a chance to Pakistan to 
host Cricket World Cup in 2015.” 

  (The motion was rejected) 
 
Madam Dy. Speaker: The motion stands rejected. The next item on the agenda 

today is resolution by Ms. Sofia Saeed. 
 
Ms. Sofia Saeed: I beg to move the following resolution: 
”This House is of the opinion that Pakistan Cricket Board (PCB) should organize 

a number of tournaments on domestic level by involving sponsors, departments and all 
the concerned parties to save the whole structure of cricket“. 

 پاکستان ميں آنے کو تيار نہيں  international team رہا ہے  کيونکہ اس وقت کوئی بهی  problemيہ کرکٹ کا 
ئی بهی ٹيم پاکستان آنے کو تيار نہيں ہے، ہم ان کو کوئی  کے بعد کوattackہے ۔ اب سری لنکا کی ٹيم کے اوپر 

security  کی  assurance  بهی نہيں دے سکتے ۔ بينادی طور پر جو کرکٹ کا ايشو ہے  اس کا ايک حل تو يہ ہے 
  کهيل سکتے ہيں۔۔ matchesکہ ہم دبئی، ابوظہبی وغيرہ ميں 

  
Madam Dy. Speaker: Order in the House. Please listen to the mover of the 

resolution because then you have a lot of questions if you don’t clearly listen to the 
mover at this moment again there would be unnecessary debate. 

 
ور ابوظہبی ميں  تو يہ ہے  کہ ہم دبئی ا solution کرکٹ ٹورنامنٹ  کے ليے ايک :محترمہ صوفيہ سعيد 

 ہيں ان کو  matches کے جو  domestic level کر سکتے ہيں ۔ دوسری  بات يہ ہے  کہ ہم  organizeاسے 
 بڑه سکے گا۔  morale تو اس سے کهالڑيوں کا اور پبلک کا through کے PCB کرنا چاہيے   organizeبهی 

ہو رہا  ليکن جتنا ہو سکے ہم کرکٹ کو اس سے بچانے   feed ہمارے گهر ميں terrorismہمارا مسئلہ تو يہ ہے کہ 
  ہميں ڈهونڈنے چاہييں ۔ solutionکے ليے کچه کريں  اور اس طرح کے 



 
 جی سيد وقاص۔:  ميڈم ڈپٹی سپيکر 

 
 يہ بهی ہو سکتی  suggestionکرکٹ کے حوالے سے جو بات ہوئی اس ميں ايک !  ميڈم :سيد وقاص احمد 

-inter سطح پر ٹونٹی ٹونٹی  کا ميچ ہو سکتا ہے ۔ اس کے بعد جو  domesticتان کے درميان ہے  کہ انڈيا اور پاکس
departmental  ہے  اس ميں suggestion  يہ ہے کہ پی آئی اے ، واپڈا اور پاکستان کی بڑی بڑ ی 

companies  ہيں ان کو chance  ديا جائے کہ وہ آگے اپنے  players ک  لے کر آگے آئيں  اور ايincentive  
 ہونی چاہيے  compulsion ہيں ان پر ايک  main stars, playersديا جائے۔پاکستان کی قومی کرکٹ ٹيم کے جو 

 ميں شريک ہوں، اس ميں حصہ ليں  تاکہ بہت سے  tournaments ايک دفعہ ان  at leastکہ وہ سال ميں 
sponsors  بات ہے ، وہ آپ دبئی کروائيں يا لندن ميں تو پاکستان کو  آئيں ۔ اس کے عالوہ جو انٹرنيشنل ٹورنامنٹ کی

 پر ہو سکتا ہے ۔ دوسری  home series or home grounds ہر گز نہيں ہو سکتا جو اس کی  advantageوہ 
 يہاں نہ ہوتے رہے اور باقی ٹيميں نہ آتی رہيں تو ايک دن ايسا آئے گا  matchesبات يہ بهی ہے کہ اگر کرکٹ کے 

 ميں Almost it will go down, inter-departmentalکٹ کی حالت وہی ہو جائے گی جو آج ہاکی کی ہے ۔کہ کر
schools, colleges even gross root level سے آپ کو اسے start  ، کرنا پڑے گا channelise  کرنا 

 دينے  fool proof security system کی تهی کہ ميں ايک ايسا  adviceپڑے گا۔ مياں داد نے گورنمنٹ کو ايک 
 government should take his views into consideration and it may bring someکو تيار ہوں  تو 

good results. 
 

  جی عمير فرخ راجہ ۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر  
 

 to organize a کے اندر بات کی گئی ہے  resolutionاس ! شکريہ ميڈم سپيکر: جناب عمير فرخ راجہ 
number of tournaments on district level  تو ميں يہاں پر suggestion  دينا چاہوں گا کہ اس وقت بهی 

 district کے بهی ہوتے ہيں اور  department basis ہوتے ہيں وہ  tournaments پر  district levelجو 
basis  دونوں پر ہوتے ہيں ۔ اس کے اندر آپ کے پاس ايک تو national cricket championship  ، آتی ہے 
 بهی ہوتے ہيں ۔ سب سے پہلے تو  twenty – twenty matches بهی ہوتی ہے اور  one day cricketاس ميں 

 ہے ۔ ميں ان سے پوچهنا چاہتا ہوں کہ يہ کيا چاہتے ہيں ؟   vague تهوڑی سی  resolutionيہ بات ہے کہ يہ 
 کيا ہوگی   اور وہ کيا  format منعقد کرائے جائيں ، ان کی  tournamentsگورنمنٹ کے عالوہ بهی کس طرح سے 

purpose serve  کريں گے ۔ دوسری بات يہ ہے کہ ہمارا جو district level  کا جو standard  ہے وہ سب کو 
 نہيں ملے گا ، اگر ہمارے کهالڑيوں کو  exposure کا  international cricketپتا ہے ۔ اگر ہميں 

international cricket matches  کهيلنے کا موقع نہيں ملے گا  تو پهر ہم اسی standard  کے اندر محدود ہو 
 بنے ہيں وہ چهوٹی عمر سے ہی  great cricketersکر رہ جائيں گے ۔ ماضی ميں بهی ديکها گيا کہ جتنے بهی 

domestic level  سے کهيلنا شروع کيا ہے  اور وہ international cricket teams  ميں شامل ہوئے اور تبهی 
  concentrate پر  district ميں نکهار آيا ۔ ضرورت اس چيز کی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ  talentsان کے 

 international cricket لے کر آئيں  کہ آپ کے پاس زيادہ سے زيادہ  optionکريں آپ ايسے طريقے اور 
matches  چاہے وہ اپنے  کهيلنے کا موقع ہوhome  پر ہو ،  چاہے وہ  کہيں اور ہو۔ اب تو ظاہری بات ہے کوئی 

 کر نے کی  grounds provideبهی ٹيم  پاکستان ميں کهيلنے کی حامی نہيں بهرے گی ليکن دبئی ، مليشيا اپنے 
offer  دے چکا ہے ، اس کے عالوہ جو پاکستان اور آسٹريليا کی جو test series وہ انگلينڈ کے اندر ہو  ہو رہی ہے 

 ہوتے ہيں وہ سارے ہميں homes rightsرہی ہے اور اس کے کافی حد تک معامالت طے پا گئے ہيں اور جتنے بهی 
 Pakistan Cricket کريں ۔  جہاں تک  concentrateمل جائيں گے ۔ ميں يہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر زيادہ 

League چيئرمين تهے ڈاکٹر نسيم اشرف انہوں نے بهی اسی طرز کا ايک فارموال  کی بات ہے تو جو ہمارے پرانے 
 national twenty-twenty matches ہيں وہ تو پہلے ہی  domestic playersپيش کيا تها  ۔  آپ کے جو اپنے 

نئی  بنا رہے ہيں تو اس کے ليے آپ کو  format کهيل رہے ہيں  اگر آپ پاکستان کرکٹ ليگ کے ليے کوئی نيا 
 International کا ہونا ضرور ی ہے ۔  international playersچيزيں پيدا کرنی پڑيں گی اس ميں آپ کے 

team  ويسے بهی آنے سے انکاری ہے  تو ہمارے international cricket players  کيسے آگے کهيل سکيں 
 گے۔ يہ بات ميں سمجهنے ميں قاصر ہوں۔

  



Madam Dy. Speaker: Ms Sofia let them speak and put it to vote you can clarify 
all questions. Yes, Dr. Allah Ditta Tahir. 

 
  Green Partyسب سے پہلے تو ميں بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری !  شکريہ ميڈم سپيکر:جناب اهللا دتہ طاہر 

 نظر آتی ہے ۔ چلو کوئی بات نہيں اگر  resolution vagueممبران کو شايد کوئی نظر لگ گئی ہے کيونکہ انہيں ہر 
 کی بات  domestic کرنے کی کوشش کروں گا  کہ ايک تو اس ميں  clarify ہے تو ميں  تهوڑا سا اسے  vagueيہ 

 پر ہی بات کر ليتے ہيں  domestic نہ کيا جائے۔ چليں  connect سے  internationalہوئی ہے  اور اس کو 
پاکستان کرکٹ !  ميں بهی ممکن ہے يا نہيں ۔  محترمہ سپيکر 2015 پر آپ کہتے ہيں  international levelکيونکہ 

 کيا جاتا ہے ۔   deal کو  domestic and international cricket ہيں اس ميں  activitiesبورڈ کے اندر  جو 
ہوں گا کہ ايک تو فسٹ کالس  ہيں ۔ ميں ذرا سا اس کے متعلق بتانا چا further 5 categoriesڈوميسٹک کرکٹ ميں 
 then one day and other tournaments, youth tournament, women cricketٹورنامنٹ ہوتے ہيں 

and school cricket  ہے  اگر ہم چاہتے ہيں کہ دوبارہ اپنا  image  بہتر کر سکيں  اس کے ليے ہميں 
international cricket  دوبارہ اس طرف دالئيں اور ہميں اپنی  کے ليے دوسروں ملکوں کی توجہdomestic 

cricket  کو ہر صورت ميں  up to the mark strong  کرنا ہو گا۔ جہاں تک sponsors  اور partners  کو 
involve  کرنے کی بات ہے  تو مختلف قسم کے partners and sponsors already PCB  کے ساته 

registered  ہيں۔ اس ميں advertising partners  ہيں، جس ميں ARY Digital  ، ہے  FM-107 اور ten 
sports  ، ہے  اور دوسرے ہيں advertising  سے  national Teem, Pepsi وغيرہ sponsors  ہيں  اور 

other sponsors  ہيں جن ميں ABN Amro, American Express, World Call ہيں ۔ اگر ہم مزيد 
regional level ی  پر کوئset up  بنائيں  کہ دنيا کی نظريں دوبارہ  ہم attract  کر سکيں۔ ہمارا جو  image  

 کے ساته Mobiling PCP دوں گا  جيسے  recommendationsخراب ہوا ہے  اس کو بہتر کرنے کے ليے ميں 
registered  ہے  اور جو دوسری cellular  services  ہيں  جيسے Telenor, Warid, Zong  ان کو  ہے
registered  کيا جائے ۔ اس کے عالوہ نہ چند sponsors  پر rely  کيا جائے ، ہمارے ہاں textile group  ہے 

fertilizer group and pharmaceutical group  ہے ۔ اس کے عالوہ banking sector  ہے ۔ ہميں اس قسم 
 کيا جائے اور اس کے بعد  strong کو  domestic cricket لے کر  اپنی  sponsorsکے اداروں سے 

international level  کی طرف توجہ دی جائے۔ ملکی حاالت انشاء اهللا ٹهيک ہوں گے ۔ اگر ہم اس قابل نہيں ہيں کہ 
security reasons  2011 کی وجہ سے World Cup  کو host  نہيں کر سکتے ۔ اس سے يہ تو نہيں ہو سکتا 

بالکل ختم کر ديں جيسے آپ کہہ رہے ہيں کہ گلی ميں جو بچے کهيل رہے ہوتے کہ ہم ملک سے کرکٹ کو ملک سے 
 کر سکتے ہيں۔ يہ ميری  promote  پر  level  کو تو اس  youthہيں وہ اب نہيں ہيں۔ ہم کم از کم اپنی 

recommendations ہيں ۔ شکريہ۔  
  

 جی نشاط کاظمی صاحب۔: ميڈم ڈپٹی سپيکر
  

ميں سمجهتا ہوں کہ جو يہاں پر کرکٹ کے !  بہت شکريہ ميڈم سپيکر:سن کاظمیجناب ایس ایم نشاط الح
 کی بات ہو رہی ہے ۔ ميرے خيال ميں اس  domestic structureحوالے سے بات ہو رہی ہے ، ميرے خيال ميں يہ 

 I have some  کے ہے ۔  resolution placeميں شک کرنے کی کوئی بات نہيں ہے انہوں نے بڑی اچهی 
additional comments  کيونکہ ميں کہنا چاہوں گا  particularly in the case of involvement of 

sponsors. we cannot understand  کہ PCB  کا status  کيا ہے ۔  PCB   ايک institution  ہے  جس 
 fundsہ جو بهی ۔ ہميں يہ سمجهنا ہے ک  کرتے ہيں formally President of Pakistan patronizeکو 

sponsors  کی مد ميں PCB  ليتا ہے اس کا ايک proper audit  ہونا چاہيے جس کو Public Accounts 
Committee  کے سامنے پيش کيا جانا چاہيے۔ ہم يہ ديکهتے رہےہيں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ  کی کوئی 
monitoring  ہيں وہ کس طرح  نہيں ہے کسی بهی طريقے سے جہاں سے پيسے ليے جا رہےspend  کيے جا 

 ہونا  further involvement of sponsorsرہے ہيں ، اس کا کوئی ريکارڈ بهی موجود نہيں ہے۔ اس ميں 
 At the end in good faith it is absolutely Ok and everything will be in order. Thankچاہيے۔

you very much.  
 

 فسر۔جی آفسانہ ا: ميڈم ڈپٹی سپيکر 



 
 کرنے کے ليے  promote  شکريہ ميڈم سپيکر۔  اس قرار داد ميں جہاں تک کرکٹ کو :محترمہ آفسانہ افسر 

 کو بهی  tools کرنے کی جو بات کی گئی، ميرے  خيال ميں ہميں اور  organize پر اسے  domestic levelجو 
دنيا کو دکهانا چاہتے ہيں کہ پاکستان ميں کرکٹ کے  کرنا چاہتے ہيں اور  promoteمدنظر رکهنا ہو گا ۔ اگر ہم اسے 

 کر  as a tool use کے ليے تو اس ميں ہم ميڈا کو بهی  sports ہے  اور دوسری  environmentليے ايک 
  matches ہوتا ہے تو  ان  organize پاکستان ميں يا پاکستان سے باہر  matchسکتے ہيں کيونکہ جب بهی کوئی 

  perception developکيا جاتا ہے ، دوسرے ملکوں تک پہنچايا جاتا ہے  تو اس ميں بهی ايک   channaliseکو 
  as a game Pakistan کرنا چاہ رہے ہيں کہ کرکٹ کو  perception developہو جاتی ہے ۔ ہم يہاں پر يہ 

  ہيں۔ شکريہ۔ کر سکتے use کو بهی  facultiesسے ختم نہيں ہونا چاہيے۔ ميرے خيال ميں ہم دوسری 
 

  شکريہ۔ جی چوہدری عثمان احمد ۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر 
 

 کرتے ہيں ۔ تهوڑے  support آيا ہے ہم اس کی  resolutionبہت اچها ! ميڈم سپيکر: چوہدری عثمان احمد 
  discourage کرنا چاہوں گا ، ايک تو ہماری  کرکٹ ميں جس چيز کو highlightسے کچه ايرياز ہيں جن کو ميں 

 کو بہت  domestic cricket ہے  جس کی وجہ سے  involvementکرنے کی ضرورت ہے  دہ  اداروں کی 
 کو  اگر اس قرار داد regional word کرنا چاہيے۔ اس  promote کو  regional cricketنقصان ہوا ہے ۔ ہميں 

 ابهی ميرے ايک فاضل .I will be personally very happy  کيا جا سکے تو کر لينا چاہيے۔ incorporateميں 
 Selection کی کمی ہے۔ ہماری  regional cricket کر رہے تهے کہ اگر کوئی کمی ہے تو وہ  point outممبر 

Committee  کی accountability  ہونی چاہيے ۔ کسی کا بهانجا؛ بهتيجا domestic cricket  ميں کهيلتا ہوا نظر 
 اس کو  through کے through proper channel, screeningپہنچ جاتا ہے تو نہيں آنا چاہيے اور اگر وہاں 

 الہور کے  personallyنيشنل کرکٹ ميں پہنچنا چاہيے ۔ عمران خان کی زبان کی بات ہے کہ انضمام کو ميں نے 
 and I just observe something within ten to   کرتے ہوئے ديکها  net practice ميں  groundکسی 

fifteen minutes اور ميں اس کے پاس گيا اور ميں نے اس کو کہا کہ you are playing next Cup World 
i.e. 1992. بہت سے لوگ ميرے پاس آئے ہيں اور انہوں نے کہا ہے کہ  he is a tested player, he is 

blocked hereنہ پرکهتے  آپ اس کو نہ آزمائيں  ليکن اگر اس وقت عمران خان انضمام کو by chance it was 
happened  تو آج ہميں ايک greatest player in the history of cricket  آج available  ہی نہ ہو 

  late stage of his age national cricketسکتا۔اسی طرح مصباح الحق ايک ايسا ورلڈ کالس پليئر ہے  جو اتنی 
 ہيں  اس ميں  recommendations پر جو  domestic level کہ ہمارا  ہو سکا ۔ اس کا مطلب يہ ہے interميں 

transparency  نہيں ہے ۔ دوسرا ہماری پاکستان کے سٹيڈيم کا بہت  فقدان ہے ۔ اگر ہم يہاں سے کچه کلوميٹر پر 
  international cricket stadiumبنے ہوئے پنڈی سٹيڈيم کا حال ديکه ليں تو ہميں شرم آئے گی کہ ہميں اسے 

  constructکہتے ہيں۔ ميرے نالج ميں ملتان کرکٹ سٹيڈيم کے عالوہ  پچهلے دس سال کے اندر کوئی کرکٹ سٹيڈيم 
 کی  Geo Supper کے نام شامل ہيں۔ تيسرا ميں يہاں Chairmen کے بڑے بڑے  PCBنہيں ہوا جب کہ 
contribution  کو ضرور acknowledge  کروں گا  جو انہوں all domestic sports  کو support   کيا ہے 

 regional کو،  especially domestic cricket کر کے اور  recording show دکها کر اور  liveاسے 
cricket  کو اس نے  promote  کيا ۔  تهوڑا سا unfortunate  ضرور لگا ، پاکستان اور آسٹريليا کی کرکٹ 
series يمير ليگ کو  کو نہيں دکهايا گيا، انڈين پرexpose   زيادہ کيا گيا ، اس سے ہماری expectations کچه 

   اپنی جگہ پر ہے ۔ شکريہ۔ contributionزيادہ تهی ۔ بہرحال اس کی 
  

Madam Dy. Speaker: Now I put the resolution before the House. It has been 
moved that “this House is of the opinion…. 
  

Ms. Sofia Saeed: Point of clarification. 
 

  جی مس صوفيہ۔:ميڈم ڈپٹی سپيکر 
 



 پر بات کرنا چاہوں گی ۔ ايک بات تو يہ ہے کہ آپ  pointsميں دو تين :  ميڈم سپيکر:محترمہ صوفيہ سعيد 
ہيں ۔ اس  کر گئے  deviate سے  focus کو نہيں ہونا چاہيے، آپ تهوڑا سا  departmental cricketنے کہا کہ 

  domestic cricket ہيں ان کے متعلق ہم بات کر سکتے ہيں۔ يہاں پر  flawsقرار داد کے ذريعے کرکٹ ميں جو 
 کی بات کر تے  departmental cricket ہے ۔  اگر آپ  essential exerciseکی بات ہو رہی تهی  تو يہ ايک 

 کو ختم کر ديا۔ آپ نے  departmental hockeyپ نے ہيں تو ہاکی بهی آپ کے ملک ميں اسی ليے ختم ہوئی کہ آ
neutral grounds کی بات کی کہ وہاں matches  کراتے ہيں  تو ہميں proper home rights series  کے 

 آيا تها وہ صرف اسی  gap ميں  series بهی ملتے ہيں۔  ابهی جو ہماری  monetary benefitsملتے ہيں  اور 
 homes نہيں کر رہے تهے کہ بی ٹيمز پاکستان نہيں آئيں گی  جس کی وجہ سے ساری  expectليے تها کہ ہم 

series cancel  ہو گئی تهيں۔ اب تو يہ clear  ہو گيا ہے کہ کوئی ٹيم پاکستان نہيں آئے گی  تو ہم پہلے سے 
series کو  neutral venues  پر organize کر کے رکهيں گے۔ لہذا ابseries neutral venues  پر ہوں 

 بنانے کے ليے اور  popular بهی حاصل کريں گے۔  اس سپورٹ کو  monetary benefitsگی  اور ہم ان سے 
 کی  crowd کرنے کے ليے جو چيز بہت اہميت کی حامل ہے وہ  intact ہے اس کو  patternاس کا جو 

involvement  ہے ۔ ابهی ہميں اس کی ضرورت ہے ۔ ابهی جو domestic level  کے ٹورنامنٹس  کے ليے 
twenty – twenty cricket tournaments  يہ بہت اہم tournaments  ہيں  اس کو media  پر بہت زيادہ 

expose  کيا جائے  اور ان کو commercial level پر منعقد کروائيں  اور کچه نئے tournaments 
introduce  کروائيں  تو اسے سے ہم اپنے crowd  کو attract کر سکتے ہيں۔  شکريہ۔  

  
Madam Dy. Speaker: Thank you Sofia. Now I put the resolution before the 

House. It has been moved that “this House is of the opinion that Pakistan Cricket Board 
should organize a number of tournaments on domestic level by involving sponsors, 
departments and all the concerned parties to save the whole structure of cricket.” 
  (The motion was carried) 
  

Madam Dy. Speaker: The resolution is adopted. The last item on the agenda 
today is a calling attention notice by Mr. Usman Ali. 
  

Mr. Usman Ali: I invite the attention of the honourable Prime Minister to allow 
the non custom vehicles for shifting IDPs of Swat and to leave the premises of 
Malakand agencies on temporary basis by issuing them emergency passes. 

 کا معاملہ چل رہا ہے  اور ان کو سخت مشکالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ اس کی ايک IPDsآج کل جو ! ميڈم سپيکر
 in Swat and Malakand 80% vehicles نہيں ہے اور  transport availableوجہ يہ  ہے کہ وہاں پر 

were non custom paid ايجنسی ميں   جو کہ سوات اورماالکنڈillegally move االکنڈ  کرسکتے تهے مگر م
 ہو گئی ہے تو ميں حکومت  developکے ايريے سے باہر نہيں نکل سکتے تهے ۔ اب چونکہ ايک نئی صورتحال 

 کر کے ماالکنڈ سے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے۔  emergency passes issueسے اپيل کرتا ہوں  کہ ان کو 
و گی۔ دوسری بات يہ ہے کہ اگر يہ گاڑياں سوات ميں اس سے يہ ہو گا کہ لوگوں کو وہاں سے باہر  نکلنے ميں آسانی ہ

 ميں ان کے  operationرہ گئيں تو طالبان يا تو ان پر قبضہ کر ليں گے اور اگر قبضہ نہيں کريں گے تو اس 
damage  ہونے کا بهی خطرہ ۔ ميں حکومت سے يہی کہوں گا کہ وہ اس ضمن ميں وہاں کے لوگوں کو help out  

 کريں۔ شکريہ۔
  

Madam Dy. Speaker: I would request the Youth Prime Minister to make a brief 
statement about this. 
  

Mr. Ahmed Ali Babar: Thank you Madam Speaker. 
ميں  اپنے بهائی عثمان علی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے اہم ايشو کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی  

 کا پاکستان کے الء  non custom paid vehicles ہے اور  transportات سے باہر نکلنے کا واحد ذريعہ کہ سو
 ہے اور ان کی  life threat نہيں کر سکتيں ليکن اس صورتحال ميں جب لوگوں کو  moveکے مطابق  ايسی گاڑياں 



بهی آ گئی ہے کہ ان لوگوں کو اس ضمن ميں زندگی خطرے ميں ہے تو  ميں اس کے حق ميں ہوں اور يہ بات ميڈيا پر 
 اجازت ملنی چاہيے اور وہ گاڑياں ماالکنڈ  ڈويژن سے باہر لے کر جا سکيں تاکہ ان کی زندگی بچ سکے۔ شکريہ۔

  
Madam Dy. Speaker: With this, session is adjourned till 10.00 A.M. tomorrow i.e. 

10th of May 2009.  This is announced by the Secretariat that immediately after this all of 
the committees have their meetings. 

 
[The House was adjourned to meet again at 10.00 a.m. on 10th of May 2009] 

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


