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YOUTH PARLIAMENT PAKISTAN 
DEBATES 

 
The Youth Parliament of Pakistan met in the Margala 

Hotel, Islamabad, on 05th August, 2009 at forty five minutes past 
nine in the morning with Mr. Speaker (Mr. Wazir Ahmed Jogazi) 
in the Chair.   
 

Recitation from the Holy Quran 
  

  ِجْيِمالرَّ ِنْيطَٰن الشَُّذِباهللاِ ِمْوَاُع
  مِن ٱلرَِّحْيمٰٱلرَّحۡ ْسِم ٱِهللاِب

�الّلُٰه َلاۤ ِالَٰه ِالَّا ُهَو الَۡحـىُّ الَۡقيُّوُۡم ِسَنٌة وََّلا  �َتاُۡخُذه َلا ۚ
َمنۡ َذا  � َما ِفى السَّمٰوِٰت َوَما ِفى الَۡارِۡض �َله � َنوٌۡم

 َيعَۡلُم َما َبيَۡن َايِۡديِۡهمۡ � �ۤ ِالَّا ِبِاذِۡنه�الَِّذىۡ َيشَۡفُع ِعنَۡده
ۤ ِالَّا ِبَما �ۚ َوَلا ُيِحيُۡطوَۡن ِبَشىٍۡء مِّنۡ ِعلِۡمه َوَما َخلَۡفُهمۡ

 �ۚ َوَلا َيــٔـُوُۡده  َشٓاَء ۚ َوِسَع ُآرِۡسيُُّه السَّمٰوِٰت َوالَۡارَۡض
  ۔ ۚ َو ُهَو الَۡعِلىُّ الَۡعِظيُۡم ِحفُۡظُهَما 
اهللا کے سوا کوئی معبود نہيں زندہ ہےسب کا : ترجمہ

اال نہ اس کی اونگه دبا سکتی ہے نہ نيند تهامنے و
آسمانوں اور زمين ميں جو کچه بهی ہے سب اسی کا 
ہے ايسا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوا اس کے 
ہاں سفارش کر سکے مخلوقات کے تمام حاضر اور 
غائب حاالت کو جانتا ہے اور وہ سب اس کی معلومات 

جتنا ميں سےکسی چيز کا احاطہ نہيں کر سکتے مگر 
کہ وہ چاہے اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمين 
کو اپنے اندر لے رکها ہے اور اهللا کو ان دونوں کی 
حفاظت کچه گراں نہيں گزرتی اور وہی سب سےبرتر 

( سورة  البقرہ      ۔عظمت واال ہے
    )255آيت

Leave of Absence 
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 Mr. Speaker: Mrs. Ahmed Noor and Usman Ali have 
requested for leave for the entire session. Do you accept their 
leave? 

(Leave was granted) 
 Mr. Speaker: Miss Hira Batool Rizvi, please move the 
resolution. 
 Mr. Prime Minister: Point of order. 

  جی۔: جناب سپيکر  
مس حرا بتول رضوی تهوڑی دير ! جناب: جناب وزير اعظم  

  پيش کر رہا ہوٕں۔  resolutionآئيں گی۔ ان کی جگہ ميں تک 
Sir, on behalf of Miss Hira Batool Rizvi, I Ahmed Ali Baber is 
moving this resolution. 
 “This House is of the opinion that the government of 
Pakistan should exercise its jurisdiction to examine the legitimacy 
of the petroleum development levy ordinance. As it violates the 
rights of the citizens to life, liberty, safety and social justice”. 
 Miss Hira Batool Rizvi will tell the details of this 
resolution. 
 Mr. Speaker: Please. 
 Miss Hira Batool Rizvi: Thank you Mr. Speaker. 
Before I would like to talk upon this resolution, it has a 
background. 
ميں چاہوں گی کہ اس کو مد نظر رکهتے ہوئے ہم اس پر بات کريں۔ 

Petroleum Development Levy  ايکOrdinance ميں  1961تها جو
promulgate  ہوا تها اور اس کا ايسا کوئی مقصد نہيں تها۔ کوئیbill  نہيں

 since 1961, its been imposedہوا تها اور  passتها، جس کے ذريعے يہ 
on the general public  اورpetroleum sector  ميں کوئیdevelopment 

  نہيں ہو رہی تهی اس ليے موجودہ بجٹ ميں
petroleum development levy was changed by the Carbon tax. Now 
the Carbon tax, which the Finance Ministry said would take the 
country out of bankruptcy. The Carbon tax has the following 
purpose world wide. I will tell what the purpose is. The Carbon tax 
is to protect the environment by mitigating ambitions of Carbon 
dioxide and thereby to resist time it changed. It can be 
implemented by taxing on the burning of the fossil fuels. The 
Carbon tax deals just with the fossil fuels but what has been 
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happening, what the world and what Pakistan has been seeing 
actually is that the burning of the fossil fuels and this tam. In the 
name of this tax the fuel prices has been fluctuating rapidly since 
the implementation of the Carbon tax. What happened on the 8th of 
July was that the Supreme Court issued an order against the 
Carbon tax putting the Carbon tax on hold.  

As soon as this was done, unfortunately the president of 
Pakistan replaces this Carbon tax right the next and in fact in the 
middle of the night at 12 a.m. by the Petroleum Development 
Levy. It was sound that the petroleum development levy was just 
the different name for carbon tax itself because under this the 
petroleum prices of all the products and POL prices were just the 
same and there was no change. It was actually a different name for 
the Carbon tax. Then the environment ministry came into its work 
and every other ministry got up because the carbon tax basically is 
not to bring the country out of the bankruptcy actually. It is just to 
protect the environment from the carbon dioxide formed by the 
burning by the fossil fuels. This was not being done and Supreme 
Court had an order against carbon tax as well as the petroleum 
development levy which the Supreme Court passed and the 
decision under the Supreme Court and it is kept on hold.  
 The problem we the youth parliamentarians, I would like to 
get lime light is that the PDL ordinance should not be accepted. 
Through this point we are telling the country that this is not in the 
favour of the country the petroleum development levy as well as 
the carbon tax because the tax is collected through these methods. 
There is no check and balance on the money that comes in and 
certainly it is not helping the environment at all. That is why we 
have reservations against it and as the House will argue against it. 
We are totally against such taxes and such ordinances. I hope that 
the Supreme Court will give an order against this. Thank you very 
much. 

  جناب عبداهللا لغاری صاحب۔: جناب سپيکر  
 resolution moveيہ ايک بہت اچهی  : جناب عبداهللا لغاری  

پر بات کرنے کی ضرورت ہے  issuesہوئی ہے کيونکہ اب ايسے 
عوام کرنے کا اشارہ کر رہی ہے، وہ  focusکيونکہ حکومت جس طرف 

تاريخ ميں کے ليے انتہائی خطرناک ہے۔ جيسا کہ انہوں نےبات کی کہ 
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ترقی يافتہ ممالک برطانيہ، فن لينڈ، ناروے اور امريکہ يہ سارے 
کر رہے ہيں۔ اب سوال اٹهتا ہے کہ کيا پاکستان  practiceممالک اس کو 

per capita income  کے حوالے سے ان کے برابر ہے کہ ہم يہ ٹيکس
دينے کی اپنے اندر سکت رکهتے ہوں۔ آپ پٹروليم سے کهربوں روپے 

ٹيکس کی صورت ميں کوئی ٹيکس نے کے بعد اگر اب بهی کاربن کما
فراہم کرنے کا ذريعہ ہے يا نہيں۔  reliefلگائيں گے تو کيا يہ لوگوں کو 

يہ ہے  definitionدوسرا يہ کہ جب کاربن ٹيکس لگتا ہے کہ تو اس کی 
کے ليے خرچ کيا جائے گا ليکن يہاں  environment protectionکہ وہ 

پائے  doubtsکے حوالے سے حکومت پر کچه  credibilityپر چونکہ 
اس صورتحال ميں جہاں عوام پہلے ہی معاشی بحران کا جاتے ہيں تو 

کی صورتحال ہر  per capita incomeجہاں پر لوگوں کی شکار ہے، 
کوئی جانتا ہے کہ وہ غربت کی حد سے بهی نيچے جا چکی ہے، وہاں 

کرنے کے برابر  chaos createا پر اس طرح کے ٹيکس لگانا ايک ني
 budget deficitہے۔ جب صدر زرداری صاحب نے کہا کہ کاربن ٹيکس 

پورا کرنے کے ليے اور دہشت گردی کی جنگ کے ليے لگائيں گے تو 
بات سمجه نہيں آتی۔ اس سے بہتر ہے کہ دہشت گردی ٹيکس لگا ديں يا 

ونکہ اس کی کوئی اور ٹيکس تجويز کر ليں، عوام وہ بهی دے گی کي
 exploitمجبوری ہے ليکن اگر آپ نے کاربن ٹيکس کے نام پر اس کو 

کرنا ہے اور لوگوں کی رائے کے خالف جانا ہے تو ظاہر ہے اس کا 
negative affect ہماری  ہو گا۔economy کے جو حاالت ہيں، وہ لوگوں

، کے سامنے ہے اور پهر آپ پٹروليم پر اتنا زبردست ٹيکس لگاتے ہيں
، يہاں س آپ کے ملک سے نکل رہی ہے، اس پر ٹيکس لگا رہے ہيںگي

ہے، اس کے باوجود ٹيکس بڑهايا جا رہا ہے، يہ  productionپر جب کہ 
کر رہا  point highlightايک اچها  resolutionيہ  بہت عجيب بات ہے۔

ہو گی تو ہم چاہيں گے کہ ان کی طرف  debate moveہے اور جيسے 
  سامنے آئے۔ شکريہ۔ clarificationزيد سے اس حوالے سے م

  سيد وقاص علی کوثر صاحب۔: جناب سپيکر  
شکريہ۔ ايک نہايت ہی ! جناب سپيکر :سيد وقاص علی کوثر  

پيش کی گئی۔ ميں اس حوالے سے يہ کہنا چاہتا ہوں کہ  resolutionاچهی 
 petroleum development levy ordinance promulgateشروع ميں جو 

ا، پہلی بات يہ ہے کہ اس پر کاربن ٹيکس کی بات ہوئی تو سپريم کيا گي
ليا اور پهر ايک عجيب بات يہ سامنے آئی کے  actionکورٹ نے اس پر 

کر  surchargeکا نام کاٹ کر  developmentاس کو رات کے پچهلے پہر 
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کر رہے ہيں تو اس کا مطلب يہ ہے کہ آپ جو  moveاگر آپ يہ ديا گيا۔ 
 it should be incorporated with the development of theگے ٹيکس ليں 

country.  آپ پٹرول کے ذخائر کو نکالنے کے ليے اور گيس کے ليے
 planningجب بجٹ پيش ہوا تو اس ميں ايسی کوئی کام کريں گے ليکن 

نہيں تهی اور افسوس کا مقام يہ ہے کہ اسی چيز کو ہماری اپوزيشن اور 
يہ انتہائی قابل مذمت بات ہے  طور پر منظور کيا ہے۔ حکومت نے متفقہ

کہ پارليمنٹ کے اندر تو آپ اس کو منظور کرتے ہيں اور باہر آ کر اس 
  سے انحراف کيا جو انتہائی غلط بات ہے۔

 article 37 whichکا  Constitutionميں يہ بهی کہنا چاہتا ہوں کہ   
ensures the promotion of social justice then 38 says about the 

promotion and economic wellbeing of people of Pakistan.  بات يہ
 economicہے کہ آج جيسا کہ ممبران نے بيان کيا کہ پاکستان کی 

condition and per capita income  اتنیdown پاکستان دنيا کا شايد ہے ،
ر صاحب کے پر بجٹ بنايا۔ صد presumptionواحد ملک ہے جس نے 

پورا کرنا ہے  deficitکا  billion dollars 8.82مشير کہتے ہيں کہ ہم نے 
دنيا کا کون سا قانون ہے جو يہ کہتا ہے کہ آپ تو بات يہ ہے کہ 

assumption  پر بجٹ بنائيں کہ ہميں اتنے پيسے مليں گے تو ہم يہ کام
يا جاتا ہے۔ ہم کريں گے۔ دنيا ميں جتنی چادر ہوتی ہے، اتنا ہی پاؤں پهيال

سے اتنے ڈالر مل  World Bankکس دنيا ميں رہ رہے ہيں کہ ہميں 
پر بجٹ  assumptionجائيں گے اور فالں سے اتنے مل جائيں گے، اس 

بنا رہے ہيں تو بات يہ کہ اگر آپ حکومت کے خرچے کم نہيں کر 
خرچہ ايک الکه روپے ہے  per dayکا  MNAسکتے، آج ايک وزير يا 

سے عوام يہی يں عوام کا کوئی قصور نہيں ہے۔ ساٹه سال تو اس م
جهيلتی رہی ہے، عوام پر آپ نے پہلے ہی بہت سے ٹيکس لگائے ہوئے 

 internationalہيں۔ بہتری اس ميں ہے کہ اس کو کم کيا جائے۔ جب 
market  ميںprices  بڑهتی ہيں تو حکومت بهی قيمتيں بڑها ديتی ہے

ميں اس  س کا فائدہ عوام کو نہيں پہنچتا۔ليکن جب کم ہوتی ہيں تو ا
resolution  کوstrongly favour  کرنے کے ساته يہ کہوں گا کہ حکومت

 ديکه ليں monthly, yearly progressکی کئی منسٹرياں ہيں، ان کی 
which is almost equal to zero. يہ ايکfact  ہے۔ آپ منسٹريوں کی تعداد
وزرا کی رکهی ہوئی ہے، اس کو کم  کم کريں اور جو فوج ظفر موج

 service، جو ہو گی effectiveچالئيں جو  small governmentکريں، 
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delivery  پرbelieve  کرتی ہو اور عوام کو زيادہ سے زيادہrelief  ديں
  ورنہ عوام اس کو مزيد برداشت نہيں کر سکتی۔ شکريہ۔

  جناب نشاط کاظمی صاحب۔: جناب سپيکر  
 Mr. Nishat Kazmi: Thank you very much honourable 
speaker. I certainly appreciate the resolution which has been 
moved from the treasury benches. I think there are always 
principles and on those principles, policies are made in order to get 
results which are beneficial for the people of any country. 
Unfortunately were made based on some very just principles but 
they were failed to deliver any results as has been annunciated by 
members from both sides. This ordinance and the appropriate taxes 
which have been imposed in the history of the country have failed 
to achieve any results and have never contributed in the wider 
spectrum in most parts of the country. There are very exceptions, 
precedents even in the judicial history of Pakistan where we see 
that these cases and ordinances may have brought any fruitful 
results. So I agree with members of both parties and like to support 
this resolution in a very strong way and believe that the 
recommendation need to be sent to the government that alternative 
measures could be adopted in order to strengthen the climate 
regime rather than imposing taxes on the people. Thank you. 
 Mr. Speaker: Thank you. Mr. Sufyan. 

شکريہ جناب سپيکر۔ ميں بهی اس : جناب محمد سفيان  
resolution  کوwelcome  کروں گا اور کہوں گا کہpetroleum 

development levy or carbon tax  کيوں لگتے ہيں؟ مغربی دونوں
 cutکو  carbon missionsاس ليے لگتا ہے کہ ممالک ميں کاربن ٹيکس 

بنائی جائيں اور   Highbred carsکيا جائے۔  spendکرنے کے ليے 
electric cars  بنائی جائيں تا کہcarbon missions  کم ہوں۔ ہمارے ملک

هے نہيں پتہ کہ اس ملک ميں ميں کاربن ٹيکس تو لگتا ہے ليکن مج
electric cars  ،بن رہی ہيں يا کبهی بنيں گیhighbred cars  تو کچه ہوں

ہے۔ اگر آپ نے  unfairکا طريقہ ہے جو  tax generationگی۔ يہ صرف 
 at least do not lie with the people, you can simply ٹيکس لينا ہے تو

that we are dismal short of the budget  يا ہميں اتنےrevenue  کی
آپ نے سپريم کورٹ  ضرورت ہے، اس ليے ہم يہ ٹيکس لے رہے ہيں۔

کا فيصلہ آنے کے اگلے دن ہی راتوں رات ايک نيا ٹيکس لگا ديا تو يہ 
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negative feeling createسارا ملک سپريم کورٹ کے فيصلے  کرتا ہے۔
 imageکہ وہ اپنا سے خوش تها اور زرداری صاحب کا غالبًا شوق ہے 

 I don’t know what۔ بہتر ہوتے نہيں ديکه سکتے يا ان کی خواہش ہے
kind of advisors he have  جو ان کو اس طرح عجيب مشورے ديتے ہيں

 Prime Minister could have ان پر آتا ہے۔ blame directکہ ہر چيز کا 
done that. لز پارٹی کی ٹيم کوئی اور کر سکتا تها اور ميں جو بهی پيپ

ہے، اس پر تنقيد کروں گا کہ بی بی ان کو اپنی کسی پارٹی ميٹنگ ميں 
 theseاور پاليسياں ہيں  advicesبهی بيٹهنے نہيں ديتی تهی اور يہ جو 

need to be reviewed. شکريہ۔  
  جناب عامر اعجاز صاحب۔: جناب سپيکر  
شروع  بہت شکريہ جناب سپيکر۔ ميں بات: جناب عامر اعجاز  

 points defineاس طرح کروں گا ميرے بہت سے بهائيوں نے يہاں پر 
کرنا چاہوں گا  points highlightکر ديے ہيں، ميں يہاں پر تهوڑے سے 

ہيں۔ سب سے پہلے تو يہ کہ  importantکے ليے بہت  lay manجو ايک 
يہ سپريم کورٹ کا مذاق ہے، عوام کے ساته مذاق ہے کہ ايک دن آپ 

روپے پٹرول سستا کرتے ہيں اور اگلے دن بارہ روپے بڑها ديتے  گيارہ
ہيں۔ ايک غريب آدمی جس نے بس پر سفر کرنا ہوتا ہے، وہ اس کی 

 transportation cast andکرے گا جب آپ کی  affordٹکٹ کس طرح 
fuel cast high ہو گی۔  

ميں ايک بات يہ بهی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سياستدان کيوں   
ں کہتے کہ يہ ٹيکس بجٹ کو صحيح کرنے کے ليے نہيں اپنے نہي

اکاونٹ بهرنے کے ليے لگاتے ہيں۔ ميں ان کا نام نہيں لوں گا آپ سمجه 
 fuelتو گئے ہوں گے۔ آخر ميں يہی کہوں گا کہ بہت بہتر ہوتا اگر 

prices  کم کی جائيں کيونکہcurrent scenario  ميں ديکها جائے توthey 
are taking at least 25 to 35 rupees of tax per litter on fuel. I think it 
is very high amount if we compare it with the people that are living 

in Pakistan. A lot of people are living below poverty line.  حکومت
 relief provideکو يہ کوشش کرنی چاہيے کہ عوام کو زيادہ سے زيادہ

بهی پورا  tenureکرے تاکہ عوام بهی خوش رہيں اور حکومت اپنا 
  کرے۔ شکريہ۔

جناب ضمير احمد ملک۔ آپ نہيں بولنا چاہتے؟ : جناب سپيکر  
   شہباز ظہير صاحب۔
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Mr. Shahbaz Zaheer: Thank you honourable Speaker. 
The resolution, that has been moved, I am definitely in favour of it 
but I would like to stress upon is that we need to come to a just 
solution of it. The energy dependence that we have today in 
Pakistan is 80.1% dependence on oil and gas. What the solutions 
that we have over is although we all developed countries having 
carbon tax. They have new policies coming towards global 
warming but we have to do at present is that we have at an energy 
dependence from oil and gas to renewable sources. That may be 
wind, solar, tidal and that is main solution of it. Not coming with 
the levy tax where the GDP that we have today is way down 
below. So putting more tax is again already mentioned by Leghari 
Sahib, that putting more tax on a common man is going to be going 
against him. So the solution to it is making a move towards 
alternative source of energy rather than talking about oil and gas or 
carbon tax where carbon imitation can take place. Thank you very 
much. 
 Mr. Speaker: Thank you. Mr. Essam Rehmani Sahib. 

سب سے ! شکريہ جناب سپيکر۔ جناب: جناب ايصام رحمانی  
بتانا چاہوں گا کہ اگر اس  out of contextپہلے تو ميں تهوڑا سا 

decision  پر پارليمنٹ ميں بحث ہوتی جس طرح آج ہمارے ہاں ہو رہی
 atکيا، ميں  interveneہے تو شايد زيادہ اچها ہوتا۔ سپريم کورٹ نے جو 

personal capacity  نہيں سمجه پايا کہ کيوں کيا۔ حکومت کی پاليسياں
ہوتی ہيں اور پاليسيوں پر پارليمنٹ ميں بحث ہونی چاہيے نہ کہ وہ 

 however, I do supportسپريم کورٹ ميں ہوں۔ يہ ميرا ذاتی خيال ہے، 
the resolution and I do wanted to be resort.  گورنمنٹ يہargue 

سے  taxesاگر آپ  they to works to generate revenueکررہی ہے کہ 
revenue generate  کرتے ہيں توyou are actually generating revenue 

so that you can provide the people their basic necessities  يا ان کے
۔ آپ عوام کا کر سکيں addressہوتے ہيں، آپ ان کو  issuesجو بهی 

living standard ں۔ جب آپ يہ نہيں کر سکتے، بڑهائيbasic health 
services provide  نہيں کر سکتے، جب آپ روٹی، کپڑا اور مکان جس

نہيں کر سکتے تو آپ يہ  provideکے آپ نے نعرہ لگايا تها، وہ ہی 
ٹيکس لے کر کيا کريں گے؟ اس سے اچها يہ کہ آپ ٹيکس يہاں پر 

مل رہا ہے، وہ اپنا  reliefرہنے ديں اور عوام کو پٹرول وغيرہ پر جو 
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living standard on their own  بڑها ليں گے۔ يہ ٹيکس کاlogic  ديا گيا
يہ سمجه نہيں آيا کہ انہوں نے ٹيکس کيوں  .it does not support itہے

لگايا ہے۔ جب حکومت نے ابهی تک عوام کے کچه کيا ہی نہيں ہے تو 
ے بهی يہ عوام کے ٹيکس سے يہ جو پيسے اکٹهے کريں گے، اس س

  ليے کچه نہيں کر پائيں گے۔ 
I think the tax should be taken off. However if the 

government justifies that they can do something better with the tax 
that has been collected, then they have the complete right and 
authority to formulate the policy which can only be debated in the 
parliament. The Supreme Court should not intervene in this regard. 
Thank you. 
 Mr. Speaker: Thank you. Mr. Prime Minister, Ahmed Ali 
Babar Sahib. 

شکريہ جناب سپيکر۔ مجهے اس بات کی : جناب وزير اعظم  
اہم نکتے پر بحث ہوئی ہے جو پاکستان کے خوشی ہے کہ يہاں پر اس 

يہاں ! کرتا ہے۔ جناب سپيکر directly or indirectly affectہر شخص کو 
يہی ہے کہ پاکستان کے عوام اور  cruxپر جو باتيں ہوئی ہيں ان کا 

ہے، جب تک اس کو پورا نہيں  trust deficitحکومت کے درميان ايک 
يا کسی بهی نام  petroleum tax or carbon taxکيا جائے گا تو چاہے آپ 

سے لگائيں، عوام اس کو قبول نہيں کريں گے۔ سپريم کورٹ کی مداخلت 
يا کسی دوسرے ادارے کی مداخلت جيسی حرکات ہوتی رہيں گی۔ 

  resolutionنے اس کو  sidesکی دونوں  Houseمجهے خوشی ہے کہ 
ائے ہيں تو ميرا خيال يہاں پر اٹه pros and consکيا ہے اور  supportکو

  .Thank you Mr. Speakerپر ووٹنگ کرائی جائے۔  resolutionہے اس 
 Mr. Speaker: Thank you. Now I put to the resolution to 
the House. The resolution moved by Hira Batool Rizvi that “this 
House is of the opinion that the Government of Pakistan should 
examine the legitimacy of Petroleum Development Levy 
Ordinance as it violates the rights of the citizens to live, liberty, 
safety and social justice”. 

(The resolution was adapted) 
 Mr. Speaker: Raheel Sher Khan Niazi. 
 Mr. Raheel Sher Khan Niazi: Thank you Mr. Speaker. 
I may move the following resolution that “this House may discuss 
the government strategy regarding the rehabilitation of IDPs 
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focusing only on short term measures while not throwing any light 
on long term steps”. 

کو سامنے رکه کر کام  short term measuresحکومت ابهی تک صرف  
پر کوئی خاص کام نہيں کيا جا  long term stepsکر رہی ہے اور جو 

کی  prestigious instituteايک  recentlyرہا۔ ميں اپنی بات کا آغاز 
research  کیfindings  40سے کروں گا اور وہ يہ تهی کہ% of all post 

conflict areas revert within a decade.  جن عالقوں ميںviolence  پيدا
پاکستان ميں ديکها  .of those areas revert to violence %40ہوا ہوتا ہے، 

جائے تو آرمی نے کہا ہے کہ ہم اس عالقے ميں ايک سال تک رہيں 
کريں گے۔ حکومت نے بهی کہا ہے کہ ہم  security provideگے اور 
نہيں بتائی۔ حتیٰ کہ  strategyکريں گے مگر کوئی واضح  investوہاں پر 

USA  کا بهی بيان آيا تها کہ جس طرح ہم نے پاکستان کو طالبان کے
رحم و کرم پر چهوڑ ديا تها، اس مرتبہ نہيں چهوڑيں گے۔ اس سلسلے 

 publicationميں آکسفورڈ يونيورسٹی کے استاد نے حال ہی ميں ايک 
Wars, Guns and Worst Democracy in Dangerous places  ميں کہا تها

ہوا ہو، وہاں پر کس طرح سے دوبارہ امن  violenceجہاں پر  areasوہ 
اليا جا سکتا ہے۔ اس ميں زيادہ اس بات پر زور ديا تها کہ ٹهيک ہے 

بهی ہونا چاہيے ليکن اس کے ساته وہاں پر  political dialogueوہاں پر 
economic stability  النی چاہيے جو ايک اچها اقدام ثابت ہوتی ہے۔ اس

کے ساته انہوں نے يہ بهی کہا تها کہ جو بهی پاليسی اپنائی جائے وہ کم 
از کم دس سال کے ليے ہو۔ اس سلسلے ميں ميری بهی تجاويز ہيں۔ ميں 

NWFP  يا جہاں پر يہ آپريشن ہو رہا ہے، ان کو ميںpost conflict area 
ہيں جو کچه  militants ونکہ وہاں پر چهوٹے چهوٹے نہيں سمجهتا کي
بهی سامنے آ جاتی  statementکرتے ہيں۔ ان کی  attackدنوں کے بعد 

کرنا چاہيے  clearہے کہ ہم جہاد کريں گے۔ پہلے اس عالقے کو بالکل 
پهر ان پاليسيوں کی طرف جانا چاہيے۔ ميری تجويز يہ ہے کہ پچهلے 

نے خود ہی پاکستان آرمی کو درخواست  دنوں بونير ميں ايک جرگے
فراہم  protectکی تهی کہ آپ آئيں اور ہم جو مقامی لوگ ہيں، ہميں 

  کريں۔ 
 militant hisکو  government of Pakistanميرے خيال ميں   

areas  ميںsurvey conduct  کرنا چاہيے تها اور ان کی رائے لينی چاہيے
چاہيے، وہاں پر  army protectionتهی اور جہاں لوگ کہتے کہ ہميں 

آرمی بهيجنی چاہيے تهی۔ اس سے ہميں دو فائدے ہوتے۔ ايک يہ کہ 
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وہاں کے لوگوں کو احساس ہوتا کہ حکومت ہماری بات سن رہی ہے 
بهی بچ جاتا  Army resourcesاور ہماری رائے کا احترام کيا جا رہا ہے۔ 

کر ليا ہے  area pre occupyنے وہ  Armyبهی نہ جاتا کہ  imageاور يہ 
 decadeبلکہ يہ ہوتا کہ يہ ہمارے کہنے پر آئے ہيں۔ اس کے بعد ايک 

long policy  اپنانی چاہيے۔ وہاں پر آرمی کو مقامی پوليس کوtraining 
دينی چاہيے اور حکومت وہاں پر  Anti terrorism trainingکرنا چاہيے۔ 

ہوں اور  properly well equippedنہ ہوں بلکہ  Police Stationبرائے نام 
بہت اچهی ہو تاکہ  networking and communicationان کی آپس ميں 

کر سکيں۔ وہاں پر کوئی چهوٹی سی  monitorاس پورے عالقے کو وہ 
  کر سکيں گے۔ caterہو تو وہ اس کو  movementبهی 

ميں کہا تها کہ  statementپچهلے دنوں رچرڈ ہالبروک نے ايک   
there should be culture of cooperation between Afghanistan and 

Pakistan forces.  ميرے خيال ميں يہ کافی اچهی تجويز ہے اور اگر
ميں ايک بات  researchتعاون ہو تو نقصان نہيں بلکہ فائدہ ہی ہو گا۔ اس 

 violence hitکرنے کے ليے  security ensureيہ بهی کہی گئی تهی کہ 
areas ں ميsecurity  النے کا اچها طريقہ ہےcreating employment  اور

ميں  construction sectorاس کا سب سے بہتر ذريعہ يہ ہے کہ آپ 
invest  کريں۔ اس طرح اگر ہم اپنےNWFP province  اورmilitant 
areas  کا جائزہ ليں تو يہ بات بالکل درست ہے کيونکہ وہاں پر بہت سے

 aerialہو چکے ہيں اور ہماری اپنی آرمی کی  سکول اور پل تباہ
shelling  کی وجہ سے بهی گاؤں وغيرہ تباہ ہو چکے ہيں۔ اگر وہاں

construction  ميںinvest  کريں توyouth  کے ليےemployment  کے
خود کو  youthہوں گے۔ جب کسی عالقے کی  generateذريعے 

alienate feel  کرتی ہے، اس کوjob  تو وہ نہيں ملتیfrustrate  ہوتی ہے
 employment opportunities createاور اگر ہم وہاں پر ان کے ليے 

کر سکيں  role playکے ليے اچها  securityکريں گے تو وہ اس کی 
  گے۔

کے ليے بهی ايسے اقدامات کيے  service deliveryوہاں پر   
ے۔ اس کے کی جا سک service delivery ensureجائيں کہ وہاں پر اچهی 

بنائيں  long term policiesبنانی چاہيں جو  independent authoritiesليے 
مل کر يہ  NGOsاور حکومت کے ساته مل کر جرگہ، مساجد وغيرہ يا 

کی جائے اور اس ميں  deliverکس طرح  serviceفيصلہ کريں کہ 
primary education and health  پرfocus  کيا جائے۔ اگر ہم حکومت
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 one time cashکستان کی پاليسی کو ديکهيں تو وہ صرف يہ ہے پا
handout of 25000/- rupees to IDPs.  ٹهيک ہے يہ رقم ان کو اپنے

 longپيروں پر کهڑا ہونے ميں مدد تو دے سکتی ہے مگر ان کے ليے 
term source of income  نہيں بن سکتی۔ ميرے خيال ميں حکومت کی
بهی  long term stepsآس پاس رہنے کی بجائے جو پاليسی ہے، اس کے 

  لينے چاہييں۔
 serviceکرنے اور  investميں  construction sectorميں جو   

delivery  کی بات کی تو اس کے ليےfunding  کہاں سے ہو گی؟ ديکها
ہوتے ہيں ليکن اگر ہم  major source international donorsجائے تو 

 fundingنے  international agenciesبهی ديکهيں کہ جس طرح پہلے 
کی تو پيسے دينے ميں بہت دير کرتے ہيں۔ جيسا کہ ميں نے پہلے کہا 

کے ليے پہلے دس سال بہت ضروری  post conflict areaکہ کسی بهی 
پيسے دينے ميں اتنا وقت لگا ديتے  funding agenciesہوتے ہيں ليکن 

 conflictوہ عالقے دوبارہ  ہيں کہ دس سال گزر چکے ہوتے ہيں اور
کيا تها کہ انہوں  announceنے  UNميں جا چکا ہوتا ہے۔ جيسا کہ ابهی 

 internationalکی ہيں جو  donations receive %43نے ابهی 
community  نےdonate  کی تهيں۔ ميرے خيال ميں اس کی وجہ يہ ہے

ں ال پائی کہ شايد ہماری حکومت ان کے سامنے ايسی کوئی پاليسی نہي
ہوتی کہ  attractionکرتے اور انہيں اس ميں کوئی  focusکہ وہ اس پر 

  کرتے۔ investوہ 
وغيرہ کو کام کرنا چاہيے۔ ان کو آپس ميں  NGOsدوسرا يہ کہ   

 investکے ليے  opportunitiesبنا دينا چاہيے اور ان  poolمل کر ايک 
 .Thank you Mr. Speakerکرنا چاہيے۔ 

  شکريہ۔ محترمہ ماريہ اسحاق صاحبہ۔: کرجناب سپي  
شکريہ جناب سپيکر۔ ايک بہت اچها : محترمہ ماريہ اسحاق  
motion  پيش کيا گيا ہے اورlong term step  ضرور لينے چاہييں۔ وہاں

پر چند آٹے کی بورياں، ہزار پنکهے بهيجنے سے يہ مسائل حل نہيں 
ومت کی کسی چيز ميں کرتے ہيں تو حک strategy discussہوتے۔ جب ہم 

strategic planning  نظر نہيں آ رہی۔ ہم لوگ يہاں پر صرفcriticize 
کرنے کے ليے تو نہيں بيٹهے ليکن ايک بات ہے کہ اصل ميں ايک 

strategy plan  کرنا اورimplement  ،کرناevolution and re-evaluation 
تبديل ہو  ميں ghost schoolکی ضرورت ہے نہ کہ چند سکول جو کہ 

کا جگہ دينا۔ يہ سمجهنے کی ضرورت ہے کہ  IDPsگئے ہيں، وہاں پر 
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IDPs  پاکستانی بهی ہيںthey are those Pakistanis who had homes in 
Swat, Boner and all those area and they every right to life and 

liberty to live in this country نياد رکهی جن بنيادوں پر اس ملک کی ب
گئی تهی۔ ان بنيادی مسائل کو سمجهنے کی ضرورت ہے اور جب تک 
ہم ان چهوٹے چهوٹے مسائل کو جو چند سال کے بعد ايک بڑا مسئلہ بن 

 possibleکهڑا کر ديتے ہيں، جب تک ان کے ليے  dilemmaکر ايک 
solutions  نہيں ڈهونڈيں گے توI don’t think that these problems 

would find a possible solution  اور جس طرح کاscenario  ہے، نہ
کے ليے آ رہا ہے،  investmentہمارے پاس پيسے ہيں اور نہ کوئی 
everything is going down the drain  اور جب تک ان چيزوں کو نہيں

 We can onlyسے ہو گا۔  long term planningبدليں گے اور يہ صرف 
achieve prosperity in the long term by long term objective.  يہ نہيں

 check and balanceکر ليں اور اس کے بعد  short termکہ اگر آپ 
system  ،نہيں ہو گاLocal Government  کو اس ميں اپنا کردار ادا کرنا

کرنے کی ضرورت ہے اور  basic thinking changeچاہيے۔ لوگوں کی 
 we are here to live in peace andہے کہ يہ چيز بتانے کی ضرورت 

harmony.  شکريہ۔  
  شکريہ۔ جناب وقار احمد صاحب۔: جناب سپيکر  
بہت شکريہ۔ مجهے يہ کہنا ! جناب سپيکر: جناب وقار احمد  

صرف پيسے دينا اور ان کو  long term solutionہے کہ سوات کی 
support  کرنا ايکholistic solution کيونکہ سوات  اس ليے نہيں ہے

 Switzerlandتهے۔ اس کو  financially soundکے لوگ غريب نہيں بلکہ 
of the east  کہتے تهے۔ صرف پيسے، يا آٹے کی بورياں پہنچا کر يہ

 elementsمسئلہ حل نہيں ہو گا۔ مسئلہ يہ تها وہاں پر طالبان کے چند 
گئے۔ پهر گهس آئے، ان کے خالف کوئی ايکشن نہيں ليا گيا اور بڑهتے 

conflict  شروع ہو گا اور اب سوات کا يہ حال ہے کہsociety fabric  تباہ
ہو چکا ہے۔ اب ان کو بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ميرے خيال ميں 

talbanization  ايک ايسی آگ ہے جس کا ايندهنfrustration, 
deprivation and lack of government authority  ہے۔ اگر سوات کو

کرنا ہے تو سب سے پہلے ان  incorporateميں  federationکی  پاکستان
areas  کو کنٹرول کرنا ہو گا۔ اس کے ليے بڑا طريقہ يہ ہے کہ ہميں

جيتنے ہوں گے، جو انہوں  hearts and mindsسوات کے لوگوں کے 
کرنا ہوگا۔  regainطالبان کے ہاتهوں ميں دے ديے تهے، وہ حکومت کو 
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 ,disenchantmentسب بڑی جو اس کے ليے وہاں پر 
disenfranchisement  اس وجہ سے ہوئی ہے کيونکہ حکومت ميں

کرپشن بہت ہے۔ اس وقت جب سوات کے لوگ کيمپوں ميں بيٹهےہوئے 
ہيں، اگران کو اب بهی يہی نظر آيا تو وہ بالکل ہاته سے نکل جائيں گے۔ 

ہو رہی  corruptionميں  camps administrationہميں سب سے پہلے جو 
ہوتی ہے تو  apportion %70ہے کہ اگر وہاں کے ليے کوئی چيز 

سے بتاتی ہيں کہ  NGOs transparencyپہنچتی ہے۔ اگر  %30صرف 
ہمارے پاس اتنے پيسے آئے اور اس طرح سے خرچ ہوئے تو حکومت 

نہيں ہے  websiteہے، اس کی ايسی کوئی  crisis managementکا جو 
کيونکہ ہم سب وہاں  public fundsيں ہے، ہيں تو سب اور کوئی طريقہ نہ

پر پيسے جمع کرا رہے ہيں ليکن ہميں پتا نہيں کہ کس طرح اور کہاں 
پر خرچ ہو رہے ہيں۔ سب سے پہلے تو وہاں سے کرپشن کا خاتمہ ہونا 

 thirdچاہيے اور لوگوں تک امداد پہنچنی چاہيے۔ ميرا خيال ہے کہ 
party auditing ے اور ہونی چاہيaccountability  ہونے چاہيے، اس سے

ہم لوگوں ميں بهی زيادہ اعتماد پيدا ہو گا اور کيمپوں ميں بيٹهے لوگوں 
ملے گا۔ وہاں پر ايک مسئلہ يہ بهی ہے کہ سوات کے  reliefکو بهی 

نہيں ہوئی۔ کيمپوں ميں تهوڑے سے لوگ  registrationسب لوگوں کی 
نہيں ہے،  safety networkور ان کا کوئی ہيں باقی لوگ وہاں نہيں ہيں ا

 Mediaکيا جائے۔  effectively, efficiently incorporateان کو بهی زيادہ 
attention sustain  رہنا چاہيے، بهول نہيں جانا چاہيے۔ شروع ميں تو

کم ہو  attentionکيا تها ليکن اب ہماری  respondبہت زور شور سے 
  کردار ادا کرنا چاہيے۔رہی ہے۔ ميڈيا کو بهی يہ 

يہ ہے  long term solutionآخر ميں ميرا يہ خيال ہے کہ اس کا   
تهے اور  well to do, self sufficient, industriousکہ ان لوگوں کو جو 

اب کيمپوں ميں ہيں، ان کے ليے امن قائم کيا جائے اور وہاں سے 
militants ہنچايا جائے تاکہ کو بهگا کر ان لوگوں کی اپنے گهروں ميں پ

  گزار سکيں۔ شکريہ۔ normal lifeيہ لوگ اپنی 
 Mr. Speaker: Thank you. We have the honour to have 
Deputy Speaker National Assembly with honourable gusts and we 
recognize their presence. Mr. Prime Minister, would you like to 
introduce about this. 
 Mr. Prime Minister: Sir, if we could suspend the rules 
of the Parliament for some time. 
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 Mr. Speaker: Rules has been suspended for a while. We 
will discuss this resolution after the Deputy Speaker National 
Assembly introduces this young boy. 
 Mr. Prime Minister: Thank you so much sir. 
اس وقت ہمارے ساته پاکستان کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپيکر، جناب 
فيصل کريم کنڈی صاحب موجود ہيں اور ان کے ساته ايک ايسا ہونہار 
طالبعلم جس کا تعلق ڈيرہ اسمعيل خان سے ہے، وہ يہاں پر موجود ہے۔ 

پر روشن کيا  different international forumsاس نے پاکستان کا نام 
رے ساته يہاں پر بابر اقبال ہيں، ميں ان کی تهوڑی سے ہے۔ ہما

achievements  بتا دؤں کہ وہ کس کس فورم پر پاکستان کا نام آگے لے
  کر گئے ہيں۔

 youngest Microsoft certified professionalجناب بابر اقبال   
MCP  ہيں۔Youngest certified wireless network administrator 

CWNA, youngest certified web professional associate CIWA  ہيں
 youngestاور حال ہی ميں انہوں نے جو کارنامہ انجام ديا ہے کہ 

Microsoft certified technology specialist MCTS  ہيں۔ ميرے جيسے
سے ہے، اس  Economics and political scienceطالبعلم جس کا تعلق 

 ITعلوم ہوں ليکن ميرے دوست جن کا تعلق نہ م termsکو تو شايد يہ 
کيا تو مجهے پتا چال کہ  consultکے شعبے سے ہے، ميں نے ان سے 

اتنی چهوٹی عمر ميں يہ چيزيں حاصل کرنا ايک بہت بڑے اعزاز کی 
  کرنا چاہيے۔ recognizeاس کو  definitelyبات ہے اور ہميں 

ن کا کی طرف سے ا Youth Parliament of Pakistanميں   
  خيرمقدم کرتا ہوں۔

معزز ڈپٹی سپيکر، فيصل کريم کنڈی صاحب، : جناب سپيکر  
would you like to address and introduce this young boy?   

بسم اهللا ): فيصل کريم کنڈی(جناب ڈپٹی سپيکر قومی اسمبلی  
بہت مہربانی، آپ نے مجهے وقت ! الرحمن الرحيم۔معزز سپيکر صاحب

 youngپنی اور بابر اقبال کی طرف سے مشکور ہوں۔ ايک ديا۔ ميں ا
لڑکا جس ميرے عالقے ڈيرہ اسمعيل خان سے تعلق رکهتا ہے اور 

حاصل کی جو کہ  achievementپچهلے دنوں انہوں نے ايک بہت بڑی 
حکومت پاکستان کی نظر ميں نہيں آئی تهی اور جب ميں اپنے حلقے 

ئی اور ميں ان کو اسالم آباد اليا کے دورے پر گيا تو ان سے مالقات ہو
اور کل ان کو قومی اسمبلی ميں لے گئے تهے اور وہاں پر ان کی 
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achievement  کو ہم نےappreciate  کيا۔Youth Parliament  کاsession 
ہو رہا تها، اس موقع کا فائدہ اٹهاتے ہوئے ميں ان کو يہاں پر اليا ہوں 

کو اسی  youthايا جائے۔ اگر ہم اپنی کر introductionتاکہ آپ سے ان کا 
ديں گے تو يہ آگے بڑه کر ملک کی خدمت کر  appreciationطرح کی 

سکيں گے۔ ميں زيادہ کچه نہيں کہوں گا، يہ خود آ کر اپنے بارے ميں 
  بتا ديں تو بہتر ہو گا۔

  جناب بابر صاحب۔: جناب سپيکر  
 Microsoftشکريہ جناب سپيکر۔ ميں آج کل : جناب بابر اقبال  

 program MSP Microsoftکے ساته کام کر رہا ہوں۔ ان کو ايک 
student’s partner  ہے۔ اس ميں وہ يونيورسٹی کے طالبعلموں ميںfree 

software distribute  کرتے ہيں۔ ان کے دوسرے پروگرام بهی ہيں۔ ميں
ک کر رہا ہوں۔ ان کا اي mentorکو  university studentsآج کل ساته ہی 

imagine  competition  ہے، ميں اس کاGulf region  کاtechnical 
coordinator ہوں۔  

  )ڈيسک بجائے گئے(
کرتا  technical help provideکو  studentsميں يونيورسٹی کے   

ميں کوئی  developmentہے يا  difficultyہوں يعنی اگر ان کو کوئی 
error دا کرتا ہوں، انہوں نے کل آ رہا ہے۔ ميں فيصل صاحب کا شکريہ ا

  کيا۔ آپ سب کا بهی شکريہ۔ appreciateمجهے قومی اسمبلی ميں 
)ڈيسک بجائے گئے(  

 Mr. Speaker: Thank you honourable Deputy Speaker 
Sahib for having got us to introduce to this talent and Pakistan for 
sure is not short of talent. It needs some encouragement and we 
thank you for this encouragement to this boy. Now we continue 
our proceedings. Mr. Hamid Hussain Sahib. 

شکريہ جناب سپيکر۔ راحيل نيازی نے : جناب حامد حسين  
IDPs  کے حوالے سے جوmotion  پيش کيا ہے، وہ بڑاpertinent  ہے۔

ہے جو کہ  historyتے ہوں کہوں گا کہ پختونوں کی ميں مختصر بات کر
کے حوالے سے ايک بار پهر منظر عام پر آئی ہے۔ جناب  IDPsان 
کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو  long term planningيہاں پر ! واال

نہيں ہے۔ ابهی تک  manifestationحکومت کی طرف سے اس کی کوئی 
کہ کتنے لوگ آئے تهے، کتنے نہيں کيے گئے  digits provideہميں 

لوگ کيمپوں ميں رہے، سوات سے کتنے لوگ تهے، فاٹا کے کتنے 
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نہيں ہے جس کو مدنظر رکه کر ہم  perfect figureلوگ ہيں، ايسا کوئی 
لوگوں سے يہ سن کر بہت افسوس ! اپنی تجاويز دے سکيں۔ جناب واال

ے ميں بڑها ہوتا کہ لوگ تو کم آئے ہيں ليکن ميڈيا اور حکومتی سرو
 international donors and NGOsچڑها کر اس ليے پيش کيا جاتا ہے کہ 

ميں آپ ! کو متوجہ کر کے ان سے پيسے حاصل کيے جائيں۔ جناب واال
نہيں ہے، جس کے ذريعے  cash cropسے گزارش کرتا ہوں کہ پٹهان 

، کو اکٹها کر کے پيسے ليں۔ ہماری مائيں international donorsسے آپ 
بہنيں اور بيٹيوں کو اس وجہ سے درختوں اور کيمپوں ميں نہ رکهيں کہ 
آپ کو ڈالر مليں اور جس طرح راحيل خان نيازی نے کہا وہ ڈالر دس 
سال تک نہيں ملتے، ميں ان کو بتا دينا چاہتا ہوں کہ وہ مل جاتے ہيں 

 1980ليکن غلط ہاتهوں چلے جاتے اور مستحق لوگوں کو نہيں ملتے۔ 
 long termبهی افغان جہاد ميں آپ نے پختونوں کو استعمال کر کے ميں 

planning  کے بغير چهوڑ ديا اور اس کے بعد وہاں پرno go areas  بنا
ديے گئے۔ وہاں سے کالشنکوف اور ہيروئن کلچر پورے پاکستان ميں 

  پهيل گيا۔ 
کل سلمان تاثير صاحب کہہ رہے تهے کہ گوجرہ ميں لوگ 

هے۔ ميں حيران ہوں کہ اس قسم کے بيانات کی کيا ُتک سوات سے آئے ت
نہيں ہے کہ جو لوگ پہلے ہی  policyکی  escapismبنتی ہے۔ يہ کيا 

پسے ہوئے ہيں ان کو نشانہ بنايا جا رہا ہے اور ان پر طنز کيا جا رہا 
ہے۔ اس ليے ميں کہہ رہا ہوں کہ ايسا سروے کيا جائے جس سے 

international donors, NGOs, Parliamentarians  کے سامنے کوئی
تب ہی ہوتی ہے  Planning, short term or long termصورتحال تو ہو۔ 
ہوں اور وہاں پر ايسا کوئی سروے نہيں کيا  figuresجب آپ کے پاس 

گيا۔ وہاں سے ابهی تک الشيں نہيں اٹهائی گئيں بلکہ ان پر سپرے کر ديا 
لگائيں کہ مينگورہ کے بازار سے  آپ اس سے اندازہ! گيا۔ جناب واال

الشيں اٹهانے کی بجائے سپرے کر ديا گيا کہ جو لوگ آ رہے ہيں ان کو 
يہ ہوتی ہے کہ الشيں  Long term planning! بدبو نہيں آئے گی۔ جناب

  اٹهانے کی بجائے سپرے کر ديا جائے۔ شکريہ جناب سپيکر۔
  شکريہ۔ جناب اورنگزيب مری صاحب۔: جناب سپيکر  
بہت شکريہ۔ ! جناب سپيکر صاحب: ناب اورنگزيب مریج  

سب سے پہلے ميں اپنی قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپيکر، جناب فيصل 
کريم کنڈی صاحب کو خوش آمديد کہوں گا اور ساته اس نوجوان کو بهی 

ميں  complexجس نے باقی لوگوں کا تو مجهے پتا نہيں ليکن مجهے تو 
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ہے  youthکروں گا کہ يہ ہماری  congratulateڈال ديا ہے۔ ميں ان کو 
and this proves that what the Pakistan youth can do and what is the 
future of our country. If this goes on, I am pity sure, the future will 

be pity secure  اگر ہمارے ملک ميں اس طرح کیyouth آگے آتی رہی۔  
بات کروں گا کہ سوات اور بونير ميں کيا  ميں يہ! جناب سپيکر  

ہم لوگ کو  and we cannot feel what is happening becauseہو رہا ہے 
ميں ديکهتے ہيں  TV newsميں اس کو  comfortsتو اپنے گهروں کی 

اور يہ کہتے ہيں کہ ہميں بہت افسوس ہوا۔ زيادہ سے زيادہ ہزار، پانچ 
جو لوگ دراصل محسوس کر رہے  ہزار يا دس ہزار روپے دے ديے۔

ہيں، وہ لوگ وہ ہيں جو سنده، بلوچستان، سرحد ميں ہر جگہ کيمپوں 
ميں بيٹهے ہوئے ہيں، بے گهر ہو گئے ہيں۔ اپنے گهروں سے بے گهر 
ہو کر دربدر ہوئے ہيں، جن کو کيمپوں ميں نہ صحيح کهانا مل رہا ہے 

 proper sanitationنہ بنيادی صحت کی سہولت مل رہی ہے۔ جو 
facilities  ہيں، وہ نہيں مل رہيں۔ اصل ميں وہ لوگfeel  ،کر رہے ہيں

we cannot feel.  ہم يہاں پر بات کر سکتے ہيں ليکنwe cannot feel 
what they are going through. اس کے دو ! جناب سپيکرphase  ،ہيں

انا اور کو واپس اپنے گهروں ميں لے ج IDPsميں يہ کہنا چاہتا ہوں کہ 
the life they were living  وہی ان کو واپس ديناthese are the two 

phases.  يہ نہيں کہ ہم نے صرفtalabanization  کےelement  کو نکال
ديے ہيں جو پوری طرح تو نہيں ليکن کافی حد تک نکل چکے ہيں۔ يہ 

شروع ہو رہا  phaseکچه حد تک پورا ہوا ہے۔ اب دوسرا  phaseايک 
  ے اور وہ پہلے سے زيادہ اہم ہے۔ہ

------------------ 
(The House for adjourned for break) 

---------------- 
(The House reassembled after adjournment with Madam Deputy 

Speaker (Miss. Kashmala Khan Durrani) in the Chair.) 
--------------- 

Madam Deputy Speaker: Mr. Prime Minister. 
شکريہ ميڈم سپيکر۔ جيسا کہ پہلے پاکستان : جناب وزير اعظم  

کے مسئلے پر بات ہو رہی تهی کہ ان کو کيا مشکالت پيش آ  IDPsميں 
 problems identifyنے جو  youth parliamentariansرہی ہيں تو يہاں پر 

کيے ہيں ان کے بارے ميں يہ بات ہے کہ ہماری حکومت جو بهی 
 figureپر کر رہی ہے۔ نہ کوئی  adhoc basisاقدامات کر رہی ہے، وہ 
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work  ہے، نہ کوئیlong term strategy define  کی گئی ہے جو يہ بتا
پر تو يہ بتا ديا جاتا  Adhoc basisکے بات يہ ہو گا۔  stageسکے کہ اس 

 ministry and governmentہے کہ ہم اس کے بعد يہ کريں گے ليکن 
level  پر باتوں ميں تضاد ہوتا ہے کہ جو عوام اور حکومت کے درميان

trust deficit  کی بات کی گئی ہے وہ ابهی تک موجود ہے اور اس کو
يہاں پر ! کيا گيا ہے۔ جناب سپيکر identifyيہاں پر صحيح طريقے سے 

کچه لوگوں نے عوام کے نام پر پيسہ لينے کی بات کی ہے تو پاکستان 
کے ساته ہی نہيں شروع ہوئی بلکہ پاکستان  IDPsف ان کی تاريخ صر

کی کئی حکومتيں عوام کے نام پر پيسے ليے گئے جيسا کہ ہمارے ايک 
سابق صدر نے اپنی کتاب ميں ذکر کيا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو 
کئی ہزار ڈالر کے عوض امريکہ يا دوسرے ممالک کو بيچا گيا تها۔ يہ 

کرنے کی بہت  identifyرہا ہے اور اس کو سلسلہ تو پہلے سے چال آ 
بہت سے لوگوں نے ! زيادہ ضرورت ہے۔ اس کے عالوہ ميڈم سپيکر

human development  کی بات کی کہ کس طرحeducation, health  اور
کر کے ان کو روزگار فراہم کر کے ان کو  empowermentان کی 

stabilize ی ديکهنا پڑے گا کہ کيا جا سکتا ہے۔ اس کے ساته ہميں يہ به
 droneجو  political and territorial and sovereignty پاکستان کی

attacks  اور انstatements  کے ساته جو پاکستان کے عوام اور حکومت
ہو رہی ہيں اور اس سے بهی  violateکو حکم ديتی ہوئی نظر آتی ہيں، 

اتا ہے۔ اس ليے پيدا ہو ج sense of anger and frustrationعوام ميں 
human development  کے ساته پاکستان کیpolitical and territorial 

sovereignty defend  کرنا پڑے گا، اس کے بغير يہ مسئلے حل نہيں ہوں
  گے۔ 

يہاں پر جناب نشاط کاظمی ايک اہم نکتہ اٹهايا کہ ! ميڈم سپيکر  
 aroundکے  justice systemہوئی تهی وہ  debate evolveسوات پر جو 

evolve  ہوئی تهی اور جب تک آپ اس کوidentify  کر کے ايک سادہ
تک نہيں پہنچ  root causeسسٹم ميں نہيں ڈهاليں گے، اس  معاملے کی 

چونکہ ! سکتے، اس ليے ہميں اس کو بهی ديکهنا پڑے گا۔ ميڈم سپيکر
سامنے  aspectsہو چکی ہے اور اس کے دو  debateاس بات پر کافی 

پرکس طرح  economic basisہے کہ ہم  economic aspectئے ہيں۔ ايک آ
 securityميں ال سکتے ہيں۔ وہاں پر  social fabricان لوگوں کو دوبارہ 

challenge ميں اس ! سے نمٹنا بہت ضروری ہے۔ جناب سپيکرmotion 
 Standing Committee onکے سلسلے ميں کہوں گا کہ اس کو 
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Economic and Planning Affairs  کوrefer  کيا جائے کہ وہ اس کی
economic side  کو ديکهيں اورStanding Committee on Foreign 

Affairs and Independency Committee  کو بهیrefer  کيا جائے کہ وہ
اس کو مختلف انداز سے ديکه کر ايوان کو بتائے کہ ہم صورتحال کو 

   کر سکتے ہيں۔ evaluateکس طرح سے 
Thank madam speaker.  
  Madam Deputy Speaker: The next on the agenda today 
is motion by Mr. Muhammad Abdullah Zaidi. 
 Mr. Muhammah Abdullah Zaidi: Thank you Madam 
Speaker. 
 “This House may discuss the two nation theory. The 
ideological basis of Pakistan and the ground work for the ethical 
case made for the creation of Pakistan”. 
 Madam Deputy Speaker: Is it opposed? No. Ok. 

اس قراداد کو النے کا ! ميڈم سپيکر: جناب محمد عبداهللا زيدی  
ہے کہ پاکستان کا  never ending conceptual debateمقصد يہ ہے کہ 

 secular, theocratic, fundamental, Iqbal orمقصد کيا ہے۔ يہ ايک 
Jinnah state  ہے۔ اس سلسلے کو ايکconsensus  پيدا کيا جائے۔ ميں يہ

 importantکرنے کے لحاظ سے يہ بہت  direction setں گا کہ کہنا چاہو
topic  اس ليے ميری گزارش ہے کہ ممبران کو زيادہ وقت ديا جائے۔
 home workجتنا  topicاس طرح شروع کروں گا کہ يہ  debateميں 

demand  کرتا ہے، ميں نے اس سے بہت کم کيا ہے۔ ميںdebate  کو
سے شروع کرتا ہوں جب ڈاکٹر اے  1934کروں گا۔ ميں  triggerصرف 

 resolutionميں ايک  All India Muslim Leagueايس قاضی صاحب نے 
move  کيا تها جس ميں يہ کہا گيا تهاAll India Muslim League, 

Islamic Constitution adopt  کرے جس کو جناح نے روک ديا تها اور
جب شريعہ کی بات تو جناح کرتا ہے۔  sensorکہا تها کہ يہ ہر ليڈر کو 

 who is sharia? I want a modern state for Pakistan. Lateنے کہا کہ 
K.K. Aziz, Pakistani historian  کا جو  1930لکهتے ہيں کہ اقبال کا

division plan  تها اس سے پہلےIndia  کوdivide  کرنے ليے کم از کم
80 schemes  کے  1930تهيں۔ اقبال کےidea  کیsignificance 

debatable  ہے۔ بعد ميں اقبال کا الگ ليگ بنانا جوIndia Muslim 
League  کے خالف تهی۔East Pakistan  کے الگ ہونے سے پہلے
ميں  evolutionتها، جو ہمارے  roleميں اقبال کو جو  syllabusہمارے 
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role  تها، وہ بهیdebatable اکستان ہے۔ اقبال کا پاکستان اور جناح کا پ
دو مختلف چيزيں ہيں۔ ميں ايک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جناح کی جو 

two nations theory  منٹو پارک کےaddress  کے بعد مشہور ہوئی، وہ
درحقيقت کفايت علی صاحب کی سکيم تهی جو بہت پہلے اقبال کے 

سے بہت پہلے آئی تهی اور نواب ممدوٹ نے وہ  ideaکے  1930
scheme recruit  کی تهی۔ اس ميں يہ واضح طور پر لکها تها کہ

 ,distinction language, cultureمسلمانوں اور ہندووں کے درميان 
religion  پر تو تهی ليکن جو بات ہمmisunderstand  کرتے ہيں وہ

economic تهی۔ يہeconomic interests clash  تها۔ جوmiddle class تهی
نہيں  peacefully coexistہندووں کی وہ  جو بورژوا تهی مسلمانوں اور

کا تها، ہندووں کا  stake agriculturistکر سکتی تهی۔ مسلمانوں کا 
capitalists  کا تها۔ ہم اکثر مذہب کو ديکهتے ہيں اورeconomic factor 

  کو نہيں ديکهتے۔ 
ميں ايک اور بات کرنا چاہوں گا کہ شايد جناح کے دماغ ميں يہ 

چاہتے تهے اور ان  moderate, secular, neo secular stateبات ہو کہ وہ 
ہندوستان کے  ideaکی پڑهائی بهی کچه اسی طرح کی ہوئی تهی۔ يہ 

مسلمانوں کو اتنی آسانی سے ہضم ہونےواال نہيں تها کيونکہ جو علی 
 Unfortunatelyگڑه کے لوگ تهے، جناح ان سے بہت مختلف تهے۔ 

نہيں کر سکی۔ ميں يہ  theory evolveی جناح نہيں رہ سکے اور ان ک
تهی، جس کے westernizeکہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آدمی جس کی پڑهائی 

کرتے  followباقی معامالت ميں   Hindu lawsوالے ماں باپ اور خاندان
  کر سکتا ہے؟ demandکس طرح  Sharia stateتهے، وہ ايک 

 Madam Deputy Speaker: Mr. Hamid Hussain. 
عبداهللا زيدی يہ جو شکريہ ميڈم سپيکر۔ : جناب حامد حسين  

باسٹه سال کے بعد بهی اگر ہم بات ہے، اس پر  resolutionصاحب کی 
کر رہے ہيں تو يہ لمحہ فکريہ ہے۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ اس سے 
پہلے اس پر بات نہيں ہوئی کيونکہ جو قوميں ترقی کرتی ہيں، سب سے 

ہونا چاہيے۔ اس  strongہے، اس کو  spiritual groundپہلے ان کی جو 
کو يہ پتا ہونا چاہيے کہ ہمارے ہونے کا مقصد کيا ہے۔ پاکستان کا قيام  

decolonization process after World War in 1945  ،ميں شروع ہوا تها
 pure Islamic movement or pureيہ اس کا نتيجہ تها يا يہ ايک 

nationalistic movement هی۔ اگر آپ پاکستان کی تحريک کا جائزہ ليں ت
کو  western concept of nationalism and Islamic conceptsتو اس ميں 



 22

amalgamate  کيا گيا ہے۔ يہ نہ توpurely Islamic movement  تهی کہ
ميں تهی  senseاس  nationalismآ جاتی ہيں ليکن  boundariesاس ميں 

اکستان کی جغرافيائی حدود ميں محدود کر ديا کہ کلمہ پڑهنے والوں کو پ
گيا تها۔ اس کے بعد ہماری بدقسمتی يہ کہ ہمارے پاس کوئی 

declassified documents  نہيں ہيں کہ ہم ديکه سکيں کہ اس وقت ہمارے
ہوا کرتی تهيں، ان کی کيا  meetingsکی جو  political leadersجو 

findings کتاب نہيں ہے، کوئی  تهيں اور قائد اعظم کی کوئیwritten 
document  نہيں ہے، جس کو ديکه کر ہم يہ کہہ سکيں کہ پاکستان ميں

secular government or theocratic state  ہونی تهی۔ ہميں صرف
statements  ملتی ہيں جو کہ ہر کتاب ميں مختلف ہيں۔ اگر وہ علی گڑه

ور اگر انگلينڈ ميں ميں تقرير کر رہے ہيں تو ان کی تقرير الگ ہے ا
ہے۔ اس حوالے سے ہميں اس  west orientedتقرير کر رہے ہيں تو وہ 

  بات کا احاطہ بهی کرنا چاہيے۔ 
جس طرح زيدی صاحب نے کہا کہ عالمہ اقبال کا پاکستان اور 

 ideologyقائد اعظم کے پاکستان ميں فرق ہے۔ تاريخ ميں پاکستان کی 
ے کہ بنگلہ ديش کے بعد ہم نے ہے يہ ہ dichotomyميں ايک اور 

Pakistan  کیideology  کوrevive  نہيں کيا، ہميں اس کوrevive  کرنا
اس وقت ناکام  two nation theoryچاہيے اور ديکهنا چاہيے تها کيونکہ 

ہو گئی تهی جيسا کہا جاتا ہے کہ اس کو خليج فارس ميں ڈبو ديا گيا تها۔ 
ہيے کيونکہ اگر حدود آرڈيننس، اس حوالے ہميں اس پر بحث کرنی چا

حسبہ بل، قرآن اور سنت پر بات ہو سکتی ہے تو نظريہ پاکستان پر بهی 
اس پر  Let it be open that our next generationبات ہونی چاہيے۔ 

debate  نہ کرے کہ ہمارا پاکستان کس ليے، کيوں اور کيسے بنا تها۔ ہم
  دينا چاہتے ہيں۔ شکريہ۔ ان کو نظرياتی طور پر ايک صاف پاکستان

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 
Farrukh Jadoon: 

بہت شکريہ۔ مجهے ايک ! ميڈم سپيکر: جناب فرخ جدون  
  قطعہ ياد آ رہا ہے، ميں اس سے آغاز کروں گا۔

  جرم سقراط سے ہٹ کر نہ سزا دو ہم کو      
  زہر رکها ہے تو يہی آب بقا دو ہم کو      
  م حقيقت ہيں تو تسليم نہ کرنے کا سببہ      
  ہاں اگر حرف غلط ہيں تو مٹا دو ہم کو      
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زيدی صاحب نے نظريے کی بات چهيڑی ہے۔ پہلے ہم ديکهتے   
ہيں کہ پاکستان کيوں بنا اور لوگوں نے کيا رائے دی۔ خالد بن سيد 
صاحب اپنی کتاب ميں فرماتے ہيں کہ يہ کچه وجوہات ہيں جس کی وجہ 

  ستان بنا۔ سے پاک
انہوں نے پہلی وجہ يہ بتائی کہ لوگ کہتے ہيں کہ پاکستان اسی   

دن وجود ميں آ گيا تها جس دن اورنگزيب عالمگير نے حيدرآباد دکن 
ميں مرہٹوں کے خالف جنگ شروع کی تهی۔ اس کے بعد يہ کہتے ہيں 
کہ پاکستان اسی دن وجود ميں آ گيا تها جس دن منٹو مارلے ريفارمز ميں 

ديا گيا۔ تيسری بات وہ کہتے ہيں کہ  separate electedسلمانوں کو م
کے فارمولے کے تحت بنايا  divide and ruleپاکستان انگريزوں کے 

ہيں اگر  argumentsکرنے کے ليے ميرے پاس  negateہے۔ اس کو 
کرنا چاہے تو باہرميں کر ليں گے۔ چوتهی بات يہ پيش  discussکوئی 

تان دو کتابوں نے بنايا ہے۔ ايک چندرا چٹرجی کی کرتے ہيں کہ پاکس
کتاب انودا ماس جس ميں بندے ماترم لکها تها اور دوسری الطاف حسين 
حالی کی کتاب مدوجزر اسالم تهی۔ تحريک خالفت کے بعد جب مسلمان 
اور ہندو آپس ميں لڑنا شروع ہوئے ہيں، وہ ان دو کتابوں کی وجہ سے 

يں کہ شاہ ولی اهللا صاحب نے پاکستان بنايا ہوئے ہيں۔ کچه لوگ کہتے ہ
ہے۔ انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکها کہ مرہٹے ہم پر قبضے کر 

کو  nationalismرہے، تم آ کر ہميں ان سے نجات دالو۔ وہ اگر ان کے 
مانتے تو مرہٹوں کے خالف جہاد کے بارے ميں بات نہ کرتے۔ اس کے 

کے طور پرکيوں چنا؟ محمد  ideology بعد مسلمانوں نے اسالم کو اپنی
ميں آتے ہيں اور اسالم کے نام پر حملہ کرتے ہيں، پورا  712بن قاسم 

ميں محمود غزنوی اس ملک پر  1001ملک فتح کر کے چلے جاتے ہيں۔ 
سترہ حملے کرتے ہيں۔ وہ آئے ہيرے، جواہرات کے ليے تهے اور نام 

ماں نے يہاں پر اڑهائی سو اسالم کا استعمال کر رہے ہيں۔ خاندان غال
سال اسالم کے نام پر حکومت کی۔ اکبر صاحب دين الہٰی مذہب کے نام 
پر ايجاد کرتے ہيں۔ اس کے بعد شاہ ولی اهللا صاحب نے وحدت الوجود 
اور شہود کے بارے ميں اسالم کے نام پر فلسفہ پيش کيا۔ اس کے بعد 

اور انہوں نے اپنی اورنگزيب عالمگير نے اسالم کا نام استعمال کيا 
بعد يہاں پر آئے، جب انہوں نے  1757کتاب بهی لکهی۔ جب انگريز 

بنگال فتح کيا اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کو ايک سو سال ميں فتح 
 Westminster type of democracyميں انہوں نے يہاں پر 1857کر ليا۔ 

introduce  کی۔Westminster type of democracy ہے؟ وہ يہ  کيا ہوتی
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تهی کہ جس کے پاس اکثريت ہے، اس کی حکومت ہو گی۔ مسلمان تو 
اقليت ميں تهے۔ اس وقت مسلمانوں کےجو عالم تهے، مثًال سرسيد احمد 
خان، ديو بند کے علماء يا انجمن تحريک اسالم کو ديکه ليں، ان سب نے 
ں تاريخ پر نظر دوڑائی اور انہوں نے کہا کہ ايک ہی چيز ہے جو ہمي

سے بچا سکتی ہے ورنہ ہم ہميشہ ہندو کے غالم رہيں  democracyاس 
گے اور وہ تها اسالم۔ انہوں نے اس وقت اسالم کا نام استعمال کيا اور 
اپنے ليے الگ مسلمانوں کی جماعت بنائی جس کا نام مسلم ليگ رکها 

  گيا۔
نہيں  effortميرے بهائی نے بات کی کہ قائد اعظم صاحب نے   
تهے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہندووں کے ساته  secularکی، وہ 

reconciliation  ميں  1909ہو جائے، انہوں نےCongress join  کی اور
نہيں چاہتے  reconciliationکی۔ اگر وہ  Muslim League joinميں  1913

کی؟ اس کے بعد  joinتهے تو انہوں نے پہلے ہندووں کی جماعت کيوں 
ی وجہ سے ہوا۔ تحريک خالفت کے بعد انہوں يہ اندازہ لکهنو پيکٹ ان ک

ہو چکا تها کہ مسلمان اور ہندو آپس ميں لڑ پڑيں گے، اس ليے وہ 
انہوں نے صرف پڑه ليں،  Daily Proposalکی  1927انگلينڈ چلے گئے۔ 

بلوچستان  ,MWFPدو نکات پيش کيے کہ سنده کو بمبئی سے الگ کرو، 
ساته ہيں۔ نہرو رپورٹ ميں وہ ساته تهے۔  کرو، ہم آپ کے reformsميں 

پيش کی، انہوں  unity form of governmentاس کے بعد ميں انہوں نے  
ہونی چاہيے، انہوں نے اس کے خالف چودہ نکات  federalنے کہا کہ 

کہا کہ ہم آپ انہوں نے  .enough is enoughپيش کيے۔ انہوں نے کہا کہ 
نہيں کرنا reconciliationآپ  ،ست کر لیکی سيا reconciliation کے ساته

پر آ جائيں،  round table conferenceچاہتے، نہ کريں۔ اس کے بعد آپ 
کی  1937آپديکهيں، مسلمان کيا کرتے؟  attitudeآپ گاندهی صاحب کا 

ديا مندر سکيم کو لے ليں، آپ گاندهی کی تصوير ووزارتيں پڑه ليں، 
تک  resolutionکی  1940ئيں گے۔ کے سامنے ہاته جوڑ کر کهڑے ہو جا

آپ  بنا ليں گے۔ Muslim stateمسلمانوں کو يہ اندازہ نہيں تها کہ ہم ايک 
کا لفظ ہے۔ انہوں نے کہا تها  statesکو پڑهيں اس ميں  resolutionاس 

بنا  statesہے اس کو انڈيا سے مال کر  north western partکہ انڈيا کا جو 
مد مری کو زيادہ پتا ہو گا۔ اس کے بعد ديں۔ ميرے قابل دوست حا

کو ديکهيں کہ قائد اعظم کی حتی االمکان کوشش  taskگاندهی، جناح 
دو کو  ہممسلم ليگ اس حد تک آ گئی تهی کہ لکهنو ميں 1937تهی اور 

ministerial seats تو پوری پارٹی کانگريس ميں ضم ہو جائے  ودے د
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گی۔ نہرو صاحب کی بے وقوفی کی وجہ سے مسلم ليگ، کانگريس ميں 
ميں پيش ہوا اور انہوں  Cabinet Mission Plan 1946 ضم نہ ہو سکی۔

ہو گی، قائد اعظم صاحب مان  unity form of governmentنے کہا کہ 
نے کہا کہ پانچ مسلم نمائندے ۔ قائد اعظم گئے ليکن نہرو صاحب اڑ گئے

ہوں گے اور پنجاب کا نمائندہ مسلم ليگ نامزد کرے گی، نہرو صاحب 
نے کہا کہ پنجاب کا نمائندہ يونينسٹ پارٹی نامزد کرے گی۔ ابوالکالم 
آزاد صاحب انہيں کہتے رہے کہ ان کو پانچ نمائندے دے دو، ہماری 

unity form of government لگ صوبہ بنا ديں گے ہو گی، ہم ان کو ا
اس وقت بهی نہرو صاحب  نہيں کريں گے۔ partition demandاور يہ 

کی بے وقوفی کی وجہ يہ ہوا۔ ہمارے پاس اسالم کے عالوہ اور کوئی 
option يہ ٹهيک ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی  نہيں تها۔layout 

حاصل کر نہيں تها کہ ہم کيا کريں گے ليکن ہم نے کم از کم يہ ملک تو 
يہ بندہ جس کی تصوير آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے جس نے  ليا۔

  سيکولر ہونے کے باوجود اسالم کا نام استعمال کيا۔ 
  آساں تو نہيں اپنی ہستی سے گزر جانا    
  اگر سمندر ميں دريا تو رويا بہت ،اترا    
قائد اعظم بهی اپنے سيکولر نظريات کو چهوڑ کر کتنا روئے   
ں سے کسی نے ان کے آنسو نہيں ديکهے۔ انہوں نے آج ہم مي ہوں گے۔

کی نسل کے ليے اپنے نظريات چهوڑے اور ہم ان پر الزام لگا رہے ہيں 
  کہ انہوں نے پتا نہيں يہ کام کس کے ليے کيا۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Mr. Sameer 
Anwar Butt. 

ہونی  ideological debate!ميڈم سپيکر: نور بٹجناب سمير ا  
چاہيے ليکن ميرے خيال ميں اس موضوع پر جس قسم کی تقارير ہو 

 Two nationرہی ہيں، يہ بحث سے زيادہ تاريخ کا سبق لگ رہا ہے۔ 
theory  پر مزيد بات کرنا بالکل بيکار ہے اور اس قسم کی بحث يہاں پر

 groundنہيں ہونی چاہيے۔ يہ کہنا کہ جناح کو سمجه نہيں آئی کہ 
realities  کيا تهيں اور کس طرح سے يہ ساریideological  چيزوں نے

shape  لی اور يہ کہنا بالکل غير مناسب ہے۔ اس پر بحث نہيں ہونی
 ,Ideological debate extremism, secularism, judiciary چاہيے۔

government system, provincial autonomy  پر ہونی چاہيے بجائے اس
پر لڑيں، ساٹه سال ہو گئے ہيں، اگر ہم  two nation theoryکے کہ آپ 
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نہيں ہو گا۔ بحث  out comeاس پر مزيد بحث کريں گے تو اس کا کوئی 
  وہ ہونی چاہيے جس کا فائدہ ہو۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Niaz 
Mustafa. 

کہ شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں حيران ہوں : جناب نياز مصطفے  
بندے کی طرف سے ايک  learned, brought minded patrioticايک 

ميں سمير  آئی ہے۔ resolutionسازشی اور ملکی بنيادوں کو چاٹنے والی 
اس وجہ  بٹ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس پر گفتگو نہ کی جائے۔
 resolutionواضح ہے کہ لوگوں کے جذبات سے کهيلنے کے ليے يہ 

ہے۔  resolutionقسم کی xxxxx1کسی مقصد کے بغيرآئی ہے اور يہ 
ميں يہ ہمارے آئين کا  Constitution of Pakistan article 2(a)! ميڈم

حصہ بن چکی ہے کہ پاکستان ميں حاکميت اعلیٰ صرف اهللا رب العزت 
کی ہو گی۔ ہم يہاں بيٹه کر آئين کی بنيادوں کو ہالنے کے ليے کام کر 

ختم کر ديں، ہمارے پورے آئين کی بنياد اس کو  (a)2رہے ہيں کہ آپ 
ہم ايسا کوئی قانون نہيں بنائيں گے جو خدا  کے ارد گرد گهومتی ہے۔

کے قانون اور شريعت کے خالف ہو گا جب کہ يہاں ہم لوگ اس پر 
بحث کر رہے ہيں کيا قائد کے ذہن ميں يہ تها يا نہيں۔ کسی نے قائد سے 

نون ہو گا؟ انہوں نے فرمايا کہ آج سے پوچها تها کہ ملک ميں کون سا قا
ميں حيران ہوں کہ لبرل چودہ سو سال پہلے قانون ہميں مل چکا ہے۔ 

کہتے ہيں، وہ  theocraticکر رہے اور جن کو  supportمجه کو زيادہ 
آج جس ميری مخالفت کر رہے ہيں، مجهے اس کی سمجه نہيں آ رہی۔ 

م کی آنی چاہييں تهيں، آئی ہيں، اس قس resolutionsطرح کی دوسری 
ملک ميں جو مسائل ہيں، فسادات ہيں لوگوں کی فالح کے کام کی بات 
کرنی چاہيے تهی بہ نسبت اس کے کہ کچه لوگوں کو آپس ميں لڑانا 
شروع کروا ديں يا طبقات کی آپس ميں جنگ شروع کروا رہے ہيں اور 

يں اتنا علماء کو کہہ رہ ہيں کہ آپ کهڑے ہو جائيں۔ ويسے ہی ملک م
پر لڑنا شروع کر ديں  fore frontفساد ہے۔ دوسری طرف سيکولر لوگ 

کروں گا کہ ايسی باتيں کرنے سے روکا جائے تاکہ  requestتو ميں يہ 
  ملک ميں مزيد فساد پيدا نہ ہو۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 
Zameer Ahmed Malik. 

                                                           
1 XXXXXX expunged by the order of the Chair. 
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جيسا کہ سم اهللا الرحمن الرحيم۔ ب: جناب ضمير احمد ملک  
ميرے بهائی نے کہا کہ يہ فضول قرارداد ہے تو ميں نہيں سمجهتا کہ 
فضول ہے کيونکہ بہت سے طبقات کی يہ کوشش ہے اور بہت سے 

بنايا جائے ليکن يہ نہيں  secular stateلوگ چاہتے ہيں کہ اس ملک کو 
ی اقسام ہيں اور ہر بتاتے کہ کون سا سيکولر کيونکہ اس کی بهی بہت س

ہے۔ بحيثيت مسلمان اگر کوئی يہ  definitionشخص کی سيکولر کی اپنی 
کہتا ہے کہ سيکولر اعتدال پسندی کی طرف رجحان کا نام ہے تو ميں 

کہ اسالم خود اعتدال پسند مذہب ہے جو اجازت ديتا ہے کہ سمجهتا ہوں 
مذہب کے سکه اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے اور مسلمان اپنے 

مطابق۔ عبداهللا بهائی نے حقائق کو مسخ کر کے پيش کيا کہ قائد اعظم 
نے کہا تها کہ کون سی شريعت؟ ميں آپ کو بتاتا ہوں کہ قائد اعظم نے 
کہا تها پاکستان اسی دن معرض وجود ميں آ گيا تها جس دن برصغير 

 يہ بات کی گئی کہ عالمہ اقبال کا ميں پہال شخص مسلمان ہوا تها۔
پاکستان ہونا چاہيے يا قائد اعظم کا تو ميں بتاتا ہوں کہ قائد اعظم تو ايک 
وقت تنگ آ کر لندن چلے گئے تهے اور انہوں نے سوچا تها کہ وہاں پر 

کے ان  round table conferenceمستقل قيام کريں گے تو عالمہ اقبال 
کہ کی منت سماجت کر کے ان کو واپس الئے تهے۔ ايک اور سوال تها 

 two nationميں  1882کس قسم کا نظرياتی پاکستان تو ميں کہتا ہوں کہ 
theory  آئی اور فرخ جدون صاحب نے کہا کہ قائد اعظم ہندووں کی

ميں شامل ہو گئے تهے تو وہ صرف ہندووں کی جماعت نہيں جماعت 
ميں بنی  1885تهی کيونکہ وہاں پر بہت سے مسلمان بهی تهے اور يہ 

کی تو اس وقت مسلم ليگ اتنی  Congress joinئد اعظم نے اگر قا تهی۔
طاقتور نہيں تهی، اس ليے انہوں نے کانگريس کے ساته مل کر کام 
کرنے ميں بہتری سمجهی ليکن جب انہوں نے ديکها کہ مسلمانوں کے 
مفادات پر ضرب پڑ رہی ہے تو انہوں نے کانگريس کو چهوڑ کر مسلم 

   کر لی۔  joinليگ 
زبان کی بهی بات کی گئی ليکن يہ نہ زبان کی بات تهی يہاں پر 

 twoاور نہ خطے کی بات تهی کيونکہ بہت سے لوگ سمجهتے ہيں کہ 
nation theory ايک بهائی نے بنگلہ ديش زبان يا کلچر کی بنياد پر تهی ،

ان کے کہنے کا مطلب يہ تها کہ کی بهی بات کی کہ وہ الگ ہو گيا تو 
two nation theory  تو ختم ہو گئی کيونکہ مسلمان آپس ميں لڑے تو يہ

دو قومی نظريہ کی بنياد زبان نہيں بلکہ ال الہ اهللا ال تها۔ اسالم ميں سلمان 
فارسی بهی بالل حبشی بهی تهے مختلف قوموں کے لوگ تهے مگر 
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ايک جهنڈے کے نيچے اکٹهے تهے۔ ہم يہ سمجهتے ہيں کہ پاکستان ايک 
اور قائد اعظم نے اس کو مسلمانوں کی سياسی اسالم مملکت بنا تها 

طاقت کے ليے بنايا تها کيوںکہ برصغير ميں ہمارے پاس سياسی طاقت 
نہيں تهی اور کچه لوگ يہ سمجهتے ہيں کہ ہم نے اس کو ايک محل 
وقوع کے ليے بنايا تها، قطعی نہيں، قائد اعظم کی پہلی ترجيح ايک 

وچا تها کہ پاکستان بہت بڑی سياسی طاقت تهی۔ انہوں نے يہ نہيں س
مملکت ہو، ان کی ہميشہ يہ سوچ رہی کہ مسلمانوں کے پاس سياسی 
طاقت ہو اور تب ہی ہو سکتی ہے جب مسلمان چودہ سو سال پہلے ديے 
ہوئے دين پر عمل کريں گے لہذا اس بحث ميں نہيں پڑنا چاہيے۔ جو 

ميں ان سے  دوست چاہ رہے ہيں کہ پاکستان کو سيکولر ہونا چاہيے تو
درخواست کروں گا کہ اس بحث کو آگے نہ بڑهائيں۔ ہمارے آباو اجداد 
کی قربانيوں کے طفيل اسالم کے نام پر يہ ملک بنايا گيا تها اور اس ميں 
صرف اسالم کا قانون چلے گا۔ جو چيز اسالم ميں منع ہے وہ نہ ہو گی 

کرتا ہوں کہ ہم  پاکستانی ميں يہ تہيہ حثيتب اور نہ ہی ہم ہونے ديں گے۔
مر تو سکتے ہيں ليکن اسالم کے خالف بننے والے ہر قانون کی 
مخالفت کريں گے کيونکہ قائد اعظم نے يہ ملک مسلمانوں کے ليے بنايا 

  تها۔ شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 
Sherafgan. 

بہت شکريہ۔ حکومت کی طرف ! ميڈم سپيکر: جناب شيرافگن  
کی طرف جانا چاہيے اور  originے يہ بات آئی کہ ہميں کيوں اس کے س

کرنا چاہيے تو ميرے خيال ميں آج کے دور ميں  discussکيوں اس کو 
کرنے کے ليے ہم  problem understandيہ ضروری ہے کہ کوئی بهی 

کی طرف جائيں اور ميرے جن دوستوں نے يہ حوالے  originاس کے 
نے پر يہ کہا اور وہ کہا تو انہوں نے اپنے آخری ديے کہ قائد نے پوچه

address  ميں يہ کہا تها کہPakistan will be a nation in which 
Christians will sees to be Christians, Muslims will sees to 

Muslims, Hindus will sees as Hindus but in the political sense.  اگر
ستان ميں پہلے دن سے ہی شريعی قوانين الگو وہ يہ نہ چاہتے تو پاک
چنا اور چونکہ لوگوں نے  democratic systemہوتے ليکن انہوں نے 

مسخ ہو کر  constitution and lawsکيا اور ہمارے  manipulateاس کو 
ہيں اگر وہ  Islamic laws under certain lawsرہ گئے۔ ہمارے آئين ميں 
لکه کر يہ  clauseاگر آپ ايک  اسالمی ہيں؟ اسالمی ہيں تو کيا باقی غير
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تو جن کے آئين پر يہ  sovereignty belongs to Allahکہہ ديتے ہيں کہ 
يہ  .Allah is not sovereign? He is sovereignنہيں لکها ہوا تو کيا وہاں 

debate  اس ليے بهی کرنا ضروری ہے کہ حال ہی ميں گوجرہ کا واقعہ
هی قتل کرنے کا يہ آسان طريقہ ہے کہ آپ اس پر ہوا ہے اور کسی کو ب

blasphemy  کا الزام لگا ديں۔ مطلب يہ کہinvestigate  کيے بغير
authorities will refuse to put you in court once someone blame 

someone of blasphemy.  کل شيخوپورہ ميں يہ واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پر
 reviewديا گيا ہے تو ہميں اپنے آئين کو  ايک مل کے مالک کو قتل کر

کا عنصر  toleranceہميں  کيوں ہو رہا ہے۔ problemکرنا پڑے گا کہ يہ 
 world over irrespective ofميں  democratic systemالنا چاہيے اور 

religion, somebody can be a member of parliament, somebody can 
be head of the state. نے اپنے آئين ميں يہ لکها ہوا ہے کہ  ہمa non 

Muslim can not be a head of state.  يہ پهر کس طرح سےdemocratic 
system of government  کس طرح سے ہے؟ آپUK  ميں ديکهيں کہ

وہاں گيا delegationاور ہمارا جو  Pakistani origin are MPsوہاں پر 
 historyہ ضروری ہے کہ ہم تها، وہ ان سے ملے تهے۔ اس ليے ي

revisit  کريں اور ايکconclusion draw  کريں کہ قائد کاvision کيا تها۔
If he wanted an Islamic state, which I think he did not  کيونکہ يہ ان

 ,If he wanted an Islamic stateسے ثابت ہوتا ہے۔  speechکی آخری 
then there will be sharia law, if he did not want this then it will be 

a secular stat. Hoch poch  نہيں ہونا چاہيے جس کی وجہ سےwe have 
suffered so   

long. Thank you very much.  
 Madam Deputy Speaker: Mr. Abdullah Zaidi, you have 
the floor first to clarify questions or any thing and then Zameer, 
Farrukh Jadoon. 

بہت شکريہ ميڈم سپيکر۔ مجهے افسوس : جناب عبداهللا زيدی  
يہ ہے کہ ميری قرارداد کو سازشی کہا گيا، ميں نے پہلے ہی کہا تها کہ 

کر  triggerکو  debateاس کا کوئی خاص نتيجہ نہيں ہے، ميں نے اس 
ی دل پر رہا ہوں جو آپ کی سوسائٹی ميں پہلے سے موجود ہے۔ اگر کوئ

ہاته رکه کر يہ بتا دے کہ ايسا نہيں ہے تو ميں اپنی قراداد واپس لے لوں 
ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔  on going سوسائٹی ميں  debateيہ گا۔ 

جدون صاحب نے بہت سی مثاليں ديں، يہ کافی پڑهے لکهے آدمی ہيں 
ک کو کس حد ت secular ideasاور جانتے ہيں کہ قائد اعظم نے اپنے 
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revoke  کيا تها، جب ايک بار بنگلہ ديش ميں نماز پڑهنے گئے تو اپنے
 ,I hope you know when to go half downساتهيوں سے کہنے لگے کہ 

when to go full down because I know.  دوسری بات يہ ہے کہ پاکستان
سے باہر قائد اعظم کے بارے ميں جتنی بهی کتابيں لکهی گئی ہيں، ان 

کے بارے ميں جو باتيں لکهی گئيں،  personalityديکه ليں، ان کی  کو
 academiesسکتا کيونکہ وہ زيب نہيں ديتيں ليکن  پر نہيں کہہ floorميں 

-Quaid-eلوگ لکهتے ہيں، سب جهوٹ نہيں لکهتے۔  authenticہيں اور 
Azam dead after an year, his theory did not evolve. ہميں جو پاکستان 

کا پاکستان مال ہے، وہ کون ہيں؟ مسلم  leaguersاس وقت مال ہے وہ 
 twoليگی کهوٹے سکے ہيں، يہ وہی ليگی ہيں کہ جب ايوب خان نے 

units  بنائے تو ايک رات ميں ڈاکٹر خان کو اعتماد کا ووٹ مال کيونکہ
سو ليگی بک گئے تهے۔ مسلم ليگ پر يہ ذمہ داری جاتی ہے کہ 

objective resolution  ميں جوrightist faction  کیentry  ہوئی، خواجہ
م الدين، فضل الحق، سہروردی بہت بڑے نام ہيں اور جس طرح سے ناظ

يہ  .they responsibility lies on their shouldersيہ لوگ لڑتے تهے 
 this why we areنہيں دے پائے،  directionکمزور تهے، ان کو 

debating it  کہ ہميںdirection يہ کوئی  کی بے پناہ ضرورت ہے۔
  ہے۔ بہت شکريہ۔ serious debateنہيں ہے بلکہ ايک  resolutionسازشی 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 
Zameer Malik. 

کچه بے ! محترمہ سپيکر صاحبہ: جناب ضمير احمد ملک  
کيا جائے اور  expungeہودہ قسم کے الفاظ استعمال کيے گيے ہيں ان کو 

عبداهللا بهائی نے ليڈروں کے بارے ميں جس قسم کی زبان استعمال کی 
کيا جائے۔ ميں ذرا تاريخ درست کر دوں کہ  expungeہے، اس کو بهی 

ہی نہيں کرتی تهی، بنيادی  existايوب خان کے دور ميں اسمبلی 
 جمہوری نظام کے تحت اگر کسی نے کيا تو وہ عوام کے نمائندے نہيں

اسمبلی ہی نہيں تهی، اگر ڈاکٹر خان يا کوئی بهی بکا تو اس وقت  تهے۔
اس طرف بهی توجہ دی جائے اور جس طرح شيرافگن بهائی نے کہا کہ 
ہمارا آئين کہتا ہے کہ ہمارا ليڈر ہميشہ مسلمان ہونا چاہيے تو ميں يہ کہتا 

کی  ہوں کہ يہ آئين اکثريت نے پاس کيا ہے اور پاکستان ميں جس نظام
بات کی جاتی ہے تو پاکستان ميں آپ کو اقليت سے نہ کوئی بندہ ملے گا 
کيونکہ اکثريت اپنے نمائندوں کو ووٹ دے گی تو اقليت والے بندے 
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۔ اس نظام پر بال وجہ تنقيد نہ کی جائے، يہ اکثريت کہاں سے آئيں گے
  کريں۔ شکريہ۔respectکا پاس کردہ نظام ہے اور آپ اس کی 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 
Farrukh Jadoon. 

ميں صرف ايک نکتے پر بات کروں گا : جناب فرخ جدون  
 twoکيونکہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جب بنگلہ ديش بنا اور ہماری 

nation theory  خليج بنگال ميں بہہ گئی۔ يہ بالکل نہيں بہی کيونکہ يہ اس
کر انڈيا کے ساته مل جاتا۔ دوسرا اسالم  وقت ہوتا جب بنگلہ ديش ٹوٹ

کو بحثيت دين ديکهيں، مذہب کے طور پر نہ ديکهيں کيونکہ مذہب اور 
اگر آپ مطالعہ کريں تو دين مکمل ضابطہ حيات ہوتا  دين ميں فرق ہے۔

ہے، اس ميں سياست، تعليم وغيرہ ہيں آپ ان کو الگ نہيں کر سکتے۔ 
ح مسخ ہو جائے گی۔ يہ تو آپ کہيں اگر کريں گے تو دين کی بنيادی رو

کہ ہم اس دين کو نہيں مانتے اور يا اپنے آپ کو دوسری طرف لے 
  جائيں۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourbale 
Taimoor. 
 Mr. Taimoor Skinder: Thank you madam speaker. I 
will just like to bring in light one point. The resolution says “ the 
House may discuss two nations theory and the ideological base of 
Pakistan”.  

 .but I am very sad to say that Mrکی ہے  moveيہ عبداهللا زيدی نے 
Abdullah Zaidi constantly criticizing the Islamic views of Quaid 

Azam ی اگر انہيں جناح صاحب کو ہcriticize  کرنا تها تو ان کو پاکستان
 Whether he knew how toکر دينا چاہيے۔  Mr. Jinnahکا لفظ ہٹا کر 

say a namaz or whether he did   
not, that is his personal views and you have no right at all 
whatsoever kind to criticize a man for his views. Thank you very 
much.  
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 
Sherafgan. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ : جناب شيرافگن  
ہی وہ بتائيں کہ آپ يہاں پر کون سا نظام  componentsجو اسالم کے 

چاہتے ہيں، شيعہ اسالم، سنی اسالم، وہابی اسالم اور بريلوی اسالم، کس 
چاہتے ہيں؟ دوسری بات انہوں نے اکثريت کی کی  interpretationکی 
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ہے۔ اس ملک ميں جتنے مسائل ہيں وہ اس ليے ہيں کيونکہ اکثريت، 
نہيں کرتی۔ بنگلہ ديش اس ليے الگ ہوا۔  views discussاقليتوں کے 

گوجرہ کا واقعہ اسی ليے ہوا ہے کيونکہ ہم ابهی عيسائيوں کے خالف 
 we can ignore theونکہ ہم اکثريت ميں ہيں تو يہ سمجهتے ہيں کہ چ

rights of minority.   
I do not agree with this one.  

(Different voices of Point of Order) 
تيمور صاحب، آپ تشريف رکهيں۔ عبداهللا : ميڈم ڈپٹی سپيکر  

  زيدی صاحب
we will be running out of time, if we get time for this resolution, I 
have two more speakers and then we can you a chance. 
Honourable Usman Choudhry. 

 05th Augustبہت شکريہ۔ اگر آج : جناب عثمان چوہدری  
 timeہوتا اور ميں اس تحريک پاکستان کا حصہ ہوتا اور کسی  1947

machine  کے ذريعے اس قسم کےresolution  اپنیyouth  ميںcirculate 
 am I doing the rightہو جاتا کہ  confuseہوتے ديکهتا تو ميں بہت 

thing? Two nation theory substantially complete  ہو چکی جب آپ
اس کے بعد اس پر باسٹه سال بعد  لے ليا۔ independent countryنے 

ميں ال کر ايسی  lime lightکو  pros and consبحث کرنا اور اس کے 
بهی کہا جاتا ہے، ان کے بارے  father of the nationصيت جس کو شخ

ہميں يہ ماننا ہو گا کہ اس  .it is very shamefulميں مختلف باتيں کرنا 
 through media and through differentتک ہميں  conclusionقسم کی 

polices being implemented in our youth, drag  کيا گيا۔ ايکschool of 
thought  يہ بهی ہے کہ تحريک پاکستان کےmajor key players or 

members  کے ساته نواب، سردار يا خان لگتا تها، وہاں پر آج تک کوئی
۔ باتيں بہت ہو سکتی ہيں ليکن ہميں يہ نہيں ہوا highlightعام آدمی 

نہيں ہے، آج  problemکا  two nation theoryسوچنا ہو گا کہ آج ہميں 
ہو چکا ہے۔ يہاں پر ہم پنجابی،  problemکا  multi nation theory ہميں

کے  theoryسندهی، بلوچی اور سرحدی ميں بٹ چکے ہيں اور ہميں اس 
through drag  کيا جا رہا اسdisintegration  کی طرف جس کے بعد نہ

رہنی ہے اور نہ ہمارا جو تشخص آج ہے، وہ  two nation theoryتو يہ 
بات کہنا  relatedگوجرہ کے واقعے کا ذکر ہوا تو اس سے رہنا ہے۔ 

 secularنہيں بنا، وہ تو  stateچاہوں گا کہ پاکستان تو اسالمی يا ہندو 
state  بنا۔ اگرcompare  کيا جائے تووہاں پر کتنے ہی ايسے واقعات ہيں
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جن ميں عيسائی، سکه اور مسلمانوں کو نشانہ بنايا گيا۔ کيا وہ سيکولر 
سوچ جو پاکستانی  as compared to that Islamicکامياب ہو سکی سوچ 

کی گئی اس وجہ سے ايسے واقعات بہت کم  inculcateمعاشرے ميں 
ہوئے اور کيا ايک شخص ثواب کے ليے اپنا چہرہ ڈهانپ کر کسی 

blasphemy  کےculprit  يا اس کو کو مارے گاface ہمارے کرے گا ،
ہيں جنہوں نے ايسا کيا اور انہوں نے پاس ماضی کے بہت سے کردار 

کيا کہ ہاں ميں نے ايسا کيا۔ اگر  in the court faceکو  punishmentاپنی 
کوئی اپنا چہرہ ڈهانپ کر آئے تو ہميں سوچنا ہو گا کہ يہ اسی طرح کی 

ہمارے  insurgence, infiltrationکوئی سازش ہو سکتی ہے جس طرح 
وہاں سے  dead bodiesکی  non Pakistanisسوات ميں ہوئی اور ہميں 

سے بچنے کی فکر کرنی ہو  multi nation theoryہميں اس وقت  مليں۔
   rather than twoگی 

nation theory. Thank you.  
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Before I move on 
to the next speaker, I would request you that we have an other 
resolution on violence in Gojra. So, we can have a detail 
discussion in the next resolution. Mr. Esam Rehmani. 
 Mr. Esam Rehmani: Thank you honourable deputy 
speaker. 

انڈيا پر حکومت کرنے کی چار سو سال سے زيادہ کی مسلمانوں کی 
کهيں تو وہاں پر چوٹی کے اداکار اور انڈيا ميں آج بهی اگر دي تاريخ ہے۔

 we do notاداکارائيں، صدور، سائنسدان سب مسلمان ہيں مگر پهر بهی 
live to chose like them  ہم لوگ اس طرح سے نہيں رہنا چاہتے کيونکہ

شايد وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہيں۔ وہاں جب آپ کسی مسلمان گهر ميں 
کر کے سالم کرتے ہيں بہ نسبت  جاتے ہيں تو اکثريت آپ کو نمستے

 it took us more thanپاکستان کی اہميت يہ تهی کہ اسالم عليکم کے۔ 
400 years to realize that we do not want to live together and we can 
not live together. So the two nation theory stands and it is 

appropriate.  ميں بهی بات کروں گا کہ بريلوی، ميں يہاں پر اس بارے
جس طرح فرخ کرنا چاہيے تو  followوہابی، سنی، شيعہ کون سا اسالم 

 .Islam is not a religionجدون صاحب نے بات کی ميں بهی کہوں گا کہ 
Religion is just one part of it. Islam is a complete system.  ايک

 political, economical, social, culturalمکمل ضابطہ حيات ہے۔ اس کا 
systems  ہيں۔ ہمارے جو فقے ہيں جن پر ہمارے صرفreligious 
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aspects differ  کرتے ہيں مگر باقی اسالم ہميں اگر اچها انسان بننے کے
 How to behave with yourليے کہتا ہے تو وہ تو سب جگہ ايک ہے۔ 

neighbours then I think that Islam talks about creating a better 
human being and the two nation theory stands and there is less 

religious extremism here in Pakistan than there in India.  ہمارے ہاں
کو برا بهال  Hinduism, Christianityکوئی بهی وزير مذہب کی بنياد پر 

 the two nationہوتا ہے تو  کہہ کر ووٹ نہيں ليتا مگر وہاں پر يہ
theory stands.  ہم لوگ ايسے ملک ميں نہيں رہنا چاہتے جہاں پر

religious extremism  کی بنياد پر اليکشن جيتے جائيں اورminorities 
 Pakistan’s creation has a significantکيا جائے۔  disrespectکو 

importance and we love our country.   
Thank you.   
 Madam Deputy Speaker: Thank you. I would request 
the honourable youth Prime Minister to make a brief statement 
about this resolution. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ يہاں پر پاکستان کی : جناب وزير اعظم  
ideology  پر مختلف لوگوں نے بہتdiversion  قسم کےpoint of views 

دنيا کے مختلف ممالک ميں چاہے آپ ! کا اظہار کيا ہے۔ ميڈم سپيکر
کرنے کی  system changeانڈيا، امريکہ يا انگلنڈ کو ليں، ہر ملک ميں 

بات ہوتی ہے۔ انڈيا ميں جتنی رياستيں ہيں، وہاں پر کوئی نہ کوئی ايسی 
تحريک مل جائے گی جو يہ کہے گی کہ انڈيا کا سسٹم صحيح نہيں ہے 

 کرنا چاہيے۔ system implementکر کے ايک نيا  overhaulور اس کو ا
ميں اس کا مطلب يہ نہيں ہے ان کی اس بات کو ان کی قومی اسمبلی 

debate  کرنا شروع کر ديا جائے يا اس پرnational level  پرdebate 
ہميں يہ بات بهی ! شروع ہو جائے، ايسا کبهی نہيں ہوتا۔ ميڈم سپيکر

realize رنی پڑے گی کہ ہمارے سسٹم ميں کچه مسائل ہيں، کچه کloop 
holes  ايسے ہی کہ چند لوگ اسالم کا يا کسی قسم کا نام ليں، اس سے

کرنا پڑے گا۔ جب مسائل  dealمسائل پيدا ہو رہے ہيں اور ان مسائل کو 
موجود رہيں گے اور آپ الزام لگاتے ہيں تو اپنے آئين پر لگاتے ہيں تو 

ليم کرنا پڑے گا کہ واقعی مسائل ہيں۔ اقليتوں کے مسئلے کو يہ بهی تس
بهی حل کرنا پڑے گا ليکن اس کے ساته يہ بهی خيال کرنا پڑے گا کہ 
کسی بهی ملک ميں نظام وہی ہوتا ہے جو وہاں کی اکثريت چاہے۔ ہم 
اکثريت کو مد نظر رکهتے ہوئے اقليتوں کے ساته بہت اچها برتاو کريں 

ہيں۔  loop holesميں  systemکرتا ہوں کہ پاکستان کے ميں تسليم  گے۔
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 religious minorities, ethnic minoritiesجن کی وجہ سے آپ کسی بهی 
 justice systemکے ساته ناانصافی کر کے  social classيا کسی بهی  

سے بچ سکتے ہيں اور يہی بات نشاط کاظمی نے سوات کے معاملے پر 
اس ليے آپ کو پاکستان موجود نہيں ہے۔  justice systemکی کہ وہاں پر 

کو مضبوط کرنا پڑے  justice systemميں اقليتوں کا خيال کرنا پڑے گا، 
کو ان کے حقوق دينے پڑيں گے  minoritiesختم کر کے  loop holesگا، 

  اور تب ہی ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کر سکيں گے۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. The last item on 
the agenda is a resolution by Nishat ul Hassan Kazmi and Mr. 
Mohsin Saeed. Please move the resolution.  
 Mr. Mohsin Saeed: Thank Madam Speaker. “This 
House strongly condemn the recent violence in Gojra and ask the 
government to highlight the facts in personalities behind this tragic 
incident”. 

يہ انتہائی الميہ ہے جو گوجرہ ميں ہوا !محترمہ سپيکر صاحبہ
 antiہے کہ ہماری مسيح برادری کو بہت نقصان پہنچايا گيا ہے۔ انہيں 

Muslim  ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اورunfortunately 
blasphemy laws ہارا ليا گيا ہے۔ واقعہ يہ ہوا جو کہ ابهی ثابت نہيں کا س

کچه قرآنی آيات کی بے حرمتی کی اور ايک ہوا کہ ايک طالبعلم نے 
گروہ اکٹها ہو گيا اور مسلمان جو گوجرہ ميں اکثريت ميں تهے، انہوں 

بہت مسيح برادری کی ان پر حملہ کيا اور خون خرابہ کرنے کے عالوہ 
نہيں ہوا  appropriate actionابهی تک کوئی  کی۔ property destroyسی 

جو وہاں رہ رہے ہيں۔ ہم لوگوں کو سوائے صوبے کے وزير قانون کے 
as a Muslim majority nation  يہrealize  کرنا ہو گا کہ ہماری کچه

responsibilities  ہيں اور ہمارے ہاں اقليتوں کو بہت حقوق ديے گئے
اقليتوں کے لوگ اس واقعے کے بعد  حق ہے۔ہيں اور ان کو برابری کا 

يہ سمجه رہے ہيں کہ ان کو يہ حق حاصل نہيں ہے۔ ميرا خيال ہے کہ 
کر سکتے ہيں اور  rights exerciseہميں ان کو يہ بتانا ہو گا کہ وہ اپنے 

 blasphemyيہاں پر رہ سکتے ہيں۔ يہ بهی ديکهنے کی ضرورت ہے کہ 
law سی سے دشمنی ہے تو کوئی يہ الزام کا سہارا لے اگر کسی کی ک

کے بارے ميں کوئی غلط بات کی ہے  �لگا دے کہ اس نے نبی کريم 
 Iتو اس کو قتل کرا ديا جائے تو يا قرآن مجيد کی بے حرمتی کی ہے 

think this is not a fair way.  يہ ہم مسلمانوں کے ليے بہت غلط چيز ہو
 resolutionں گا کہ اس سے درخواست کروHouseگی۔ اس ليے ميں اس 
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 proper investigationکی  violent actionsکريں اور ہم ان  supportکو 
انصاف کے کٹہرے ميں ال چاہيں گے اور ہم چاہيے گے کہ ملزمان کو 

  شکريہ۔ اس کی سزا دی جائے۔کر 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 
Denish Kumar. 

ہ ميڈم سپيکر۔ گوجرہ ميں جو واقعہ شکري: جناب دنيش کمار
ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم يہاں پر اقليت ميں ہيں اور پاکستان بننے 
سے پہلے سے رہ رہے ہيں اور پاکستان بننے ميں بهی ان عيسائيوں کا 
اور ہمارا ہاته ہے کہ پاکستان بننا چاہيے تها۔ ايسا نہيں کہ پاکستان بننے 

کے  anti Islam and anti Pakistanہميں  نہيں ہے۔ ميں ہمارا کوئی کردار
۔ کيا پاکستان بننے سے پہلے کا يہاں رہنے طور پر پيش کيا جا رہا ہے

کا بندہ بے حرمتی کر سکتا ہے؟ جو ان پڑه ہے وہ  minorityواال کوئی 
کرنا ہميں شروع سے  respectبهی نہيں کر سکتا کيونکہ ہر مذہب کی 

ی کے مذہب کے بارے ميں بات بهی نہيں کرتے سکهايا گيا ہے۔ ہم کس
اور چاہتے ہيں کہ ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے اور 

  ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاريں۔
پر  mediaايسے واقعات کئی مرتبہ ہو چکے ہيں ليکن  

highlight  نہيں ہوئے۔ ہمارے شہر عمر کوٹ ميں جب ہم ہولی کا تہوار
هے، اس ميں ہی اس قسم کا واقعہ ہوا تها ليکن ميڈيا پر نہيں منا رہے ت

ميرے جو دوست سنده ميں رہتے ہيں ان کو پتا ہے۔ ہم لوگ اپنے  آيا۔
شہر ميں اپنے دروازے بند کر کے بيٹهے ہوئے تهے کيونکہ ہزاروں 
لوگ وہاں پر تهے۔ ہم لوگ ہولی منا رہے تهے، وہاں پر ہمارے لوگ 

کا نام کسی نے زمين پر  �نے کہا کہ وہاں پر محمدزيادہ ہيں اور کسی 
لکها ہے اور يہ پتا ہی نہيں چال کہ کس نے لکها ہے اور کس طرح سے 

ہو رہا تها، وہاں کا  popularيہ سب کچه ہو گيا۔ ايک بندہ جو وہاں پر 
local leader  ہے، اس کے خالف يہ سب کچه ہوا۔ اس کے گهر پر حملہ

ہو گيا، سب لوگ گهروں ميں بند ہو گئے۔ ميرا کيا گيا، پورا شہر بند
مطلب يہ ہے کہ اکثريت کا ناجائز فائدہ لينا، مسلمان بهی کسی ملک ميں 
اقليت کے طور پر رہ رہے ہيں، کسی نے بتايا کہ ہمارے ساته ايسا 

نہيں ہو گا کہ  extremeسلوک ہو رہا ہے۔ ہر جگہ پر ہوتا ہو گا ليکن اتنا 
   جائے اور زندہ جال ديا جائے۔کسی کو جان سے مارا 

ميرے بهائيوں نے کہا کہ اسالم کے نام پر ووٹ نہيں ليے جاتے 
ہوئے تهے اور ميرے  electتو ڈاکٹر ارباب رحيم تهر پارکر سے 
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سامنے انہوں نے کہا تها کہ ہندو بهگاو اور تهر پارکر بچاو، يہ سب 
ہے ليکن اس قسم کچه کبهی ميڈيا پر نہيں آيا، اس ليے آپ کو پتا نہيں 

يا تو اعالن کر ديا جائے کہ ہم پاکستانی  ہوتے ہيں۔ slogans useکے 
نہيں ہيں اور اگر ہيں، تو ہميں برابر کے حقوق ملنے چاہييں۔ ہمارے 

کی طرح برتاو کيا جاتا ہے، ميں يہ نہيں  2nd and 3rd class citizensساته 
ے ليکن ديکهيں جب کہہ رہا کہ سب لوگ ايسا کرتے ہيں، ايسا نہيں ہ

ہميں مارا جاتا ہے تو وہ کہاں سے اکثريت کہاں سے آ جاتی ہے يعنی 
پڑهے لکهے لوگ  ہمارے ساته اکثريت صحيح سلوک نہيں کر رہی۔

ميں ہيں جو لوگ اسالم کو سمجهتے  Youth Parliamentجيسے يہاں پر 
ہيں اور اس کی صحيح تشريح کرتے ہيں تو وہ وہاں پر جب لوگوں کو 

ارا جا رہا ہوتا ہے وہاں جا کر اپنا کردار کيوں ادا نہيں کرتے کہ م
۔ بعد ميں يہ تو کہا جاتا ہے کہ برا ہوا، لوگ تو مر گئے لوگوں کو بتائيں

اب اس کو کيا ہو گا۔ آپ کو اس وقت جا کر اس کو روکنا چاہيے، اس 
وقت سب لوگ ايک طرف ہی دکهتے ہيں۔ سب کو اپنا کردار عملی طور 

دا کرنا چاہيے اور يا پهر کہہ ديا جائے کہ ہم پاکستانی نہيں ہيں۔ کہا پر ا
جاتا ہے کہ ہم کو بہت حقوق ديے گئے ہيں ليکن ہم دوسرے درجے کے 

صدر  پينتاليس شہری اس ليے ہيں کہ ہمارے آئين ميں لکها ہوا ہے کہ 
اس کا مطلب يہ ہوا کہ  he must be a Muslimسال کی عمر کا ہو گا اور 

ہمارے ساته .we can not be a presidentم لوگ پاکستانی نہيں ہيں اور ہ
ہم پاکستان کے دشمن نہيں ہيں،  آئينی طور پر ہی يہ سلوک کيا گيا ہے۔

پاکستان بننے سے پہلے کی ہندووں اور عيسائيوں کی تاريخ ہے۔ 
پاکستان سے پہلے پورے سنده ميں ہندو ہی رہتے تهے، کبهی کسی نے 

نہيں کی۔ آپ وہاں پر بائبل جال رہے ہيں، کيا وہ کسی کی بے حرمتی 
کتاب کی بے حرمتی نہيں ہے؟ آپ دوده ميں پانی مالتے ہيں کيا آپ 

  مسلمان نہيں ہيں۔ 
ميں نے پچهلے مہينے کميشن کا امتحان ديا ہے، مجهے موبائيل 

ديتا  seatکی  DDO revenueپر فون آيا کہ پچيس الکه دو، ميں آپ کو 
جهے بتاو کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہيں۔ رشوت لے اور ہوں، م

نہيں ہے۔ اگر اسالم پر صحيح  vision clearدے رہے ہيں، ہمارے پاس 
عمل کيا جائے تو پوری دنيا ميں امن آ جائے گا ليکن ہم اپنے فائدے کے 

پهر گروپ بنا کر اور خاص  ليے اپنی اپنی تشريح کرتے پهر رہے ہيں۔
قامی مولوی ہوتے ہيں وہ فائدے لے رہے ہوتے ہيں۔ ميں طور پر جو م

؟ تو جہاں کرتے ہيں supportکو کيوں MQM تو يہ بهی سنتا ہوں کہ آپ
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ملے گی اور ہميں پتا ہے کہ ہمارے ليے يہاں پر بہت  supportسے ہميں 
 acceptايک طرف ہميں  ہے تو ہم کيوں نہ جائيں۔ environmentاچهی 

دوسری طرف يہ کہا جاتا ہے کہ اس طرف کيوں جا  نہيں کيا جا رہا اور
کريں گے تو جس طرح اقليتوں نے آزادی کے  acceptجب آپ  رہے ہو۔

وقت کام کيا تها، اب بهی ہم پاکستان کے ساته رہنا چاہتے ہيں، ہم آپ 
کے رحم و کرم پر رہ رہے ہيں کيونکہ ظاہر ہے يہ مسلمانوں کا ملک 

کہ ہم پاکستان ميں رہنا چاہتے ہيں، ہم ہے۔ اس ليے ميری درخواست ہے 
کے ہاته ميں ہے، اس  security majorityپاکستانی ہيں تو خدارا ہماری 

  ليے مہربانی کر کے عملی طور پر ايسا کر کے دکهائيں۔ شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 
Abdullah Khan Laghri. 

ميڈم سپيکر۔ دنيش صاحب  شکريہ: جناب عبداهللا خان لغاری  
کافی جذبات کا اظہار کر رہے تهے اور ايک لحاظ سے صحيح ہے 

کچه باتيں جو انہوں نے کہيں، وہ حقيقت کی نمائندگی نہيں کرتيں۔ ليکن 
مثًال اگر گوجرہ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کی جتنی بهی 

يک اس کی تحقيقات کے حوالے سے امذمت کی جائے کم ہو گی ليکن 
کرنا ہو گا کہ جن لوگوں نے وہاں پر  analyzeچيز کو بڑے غور سے 

کيا گيا ہے  pattern followجالو گهيراو کيا، نقاب پوشوں نے، يہ ايک 
اسی قسم کے واقعے کا جو انڈيا ميں گجرات ميں ہوا تها۔ يہ بهی ديکهنا 

کو دبا رہی ہے،  majority, minorityضروری ہو گا کہ يہ کہنا کہ 
نے اس  Prime Minister Sahib and governmentست نہيں ہو گا اور در

انہوں نے بتايا ہے کہ اس حوالے سے مذمت کا اظہار کيا ہے اور 
حوالے سے تحقيقات کی جائيں گی۔ پنجاب حکومت نے اس سلسلے ميں 

 allowوہ کافی کچه کيا ہے۔ جس طرح انہوں نے آئين کی بات کی کہ 
در بنايا جائے تو ہر ملک ميں ايسا نہيں ہوتا کہ ہم نہيں کرتا کہ ان کو ص

مسلمان کو صدر بنا ديں جہاں پر عيسائيوں کی اکثريت ہو۔ شہباز بهٹی 
صاحب وفاقی وزير ہيں، اس سے زيادہ ميرا نہيں خيال کہ ان کو 

representation  سے  1973دی جا سکتی ہے اور آئينmajority  کے
سے نہيں ہے اور اس وقت کا منظور  کر رہا ہے، يہ آج prevailتحت 

کردہ ہے۔ يہ کہنا قطعًا غلط نہيں ہو گا کہ اگر اکثريت نے يہ فيصلہ کيا 
کی  minoritiesکہ صدر مسلمان ہو تو وہ ہونا چاہيے۔ جہاں تک 

representation  کی بات ہے توparliament, ministerial level  تک تو
کرتا ہے کہ وہ  dependن کی پر ہے اور وہ وہاں پر موجود ہيں تو يہ ا
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ايک واقعے کے تحت يہ  کرتے ہيں۔ advocateاس کو کس طريقے سے 
کہنا کہ اکثريت ہميں دبا رہی ہے تو پهر انڈيا کے حاالت ديکهيے کہ 
وہاں پر مسلمانوں کو حکومتی سطح پر لوگوں کو دبايا جاتا ہے اور 

ہيں۔ يہاں ايسا ان واقعات کے ذمہ دار قرار پاتے چيف منسٹر صاحب 
نہيں ہے ہميں ديکهنا ہو گا سازشی عناصر کون ہيں، اس معاملے ميں 

بهی  proxy warہيں اور ہم ايک  RAW, India involveديکهنا ہو گا کہ آيا
سامنے آ رہی ہے۔  situationلڑ رہے ہيں اور اس حوالے سے بهی 

س صرف يہ کہنا کہ اکثريت دبا رہی ہے اور مسلمان اپنے آپ کو ا
حوالےسے گندا کر رہے ہيں اور مسلمانوں نے سب کو دبايا ہوا ہے تو 

  نہيں ہے۔ شکريہ۔ practically possibleيہ کہنا غلط ہے اور يہ 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. I would request 
to all speakers to be brief. Honourable Khalil Tahir. 

پيکر۔ ميں گوجرہ کے واقعے شکريہ ميڈم س: جناب خليل طاہر  
کی بهرپور مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے اقليتی بهائی بتا رہے تهے کہ 
ہمارے ساته بہت زيادتياں ہوتی ہيں۔ ميں بتاتا ہوں کہ پاکستان کن حاالت 
سے گزر رہا ہے۔ ہم مسلمان يہاں پر اکثريت ميں ہيں، ہم خود محفوظ 

 هماکے ہو رہے ہيں۔نہيں ہيں کيونکہ آئے روز ہماری مسجدوں ميں د
اس سے پہلے شيعہ سنی کو لڑايا جاتا تها، يہ ہمارے وہی دشمن ہيں جو 
سوات ميں کامياب نہيں ہو سکے۔ وہاں پر ہمارے سوات کے اور پٹهان 
بهائيوں نے ملک کے ليے قربانياں دی ہيں، وہ ان کی سازش کا شکار 

دی ہے اور ہو کر ان کے ساته نہيں ملے۔ انہوں نےپاکستان کو فوقيت 
سازش تهی۔  internationalديکها کہ جو پاکستان کے دشمن ہيں، يہ ايک 

وہ کامياب نہيں ہو سکے اور انہوں نے ديکها کہ ہم تين صوبوں ميں 
ناکام ہو رہے ہيں، آپ بلوچستان ميں ديکهيں، کراچی ميں ديکهيں، وہاں 

ذرا پر  پر آئے روز فسادات ہوتے رہتے ہيں۔ انہوں نے ديکها کہ پنجاب
امن صوبہ ہے، اس ليے وہاں پر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہيں 

باہر  pictureکيونکہ پنجاب ميں افراتفری پهيالئيں گے تو اس کی جو 
جائے گی، وہ يہ ہو گی پاکستان ميں آئے روز اس قسم کے واقعات ہو 

، يہ رہے ہيں اور يہ ملک ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ يہ پريشان نہ ہوں
ے ملک کا مسئلہ ہے۔ يہ نہ آپ کے ہمدرد ہيں، نہ ہی ہمارے ہيں، ہمار

يہ ہميں لڑانا چاہتے ہيں اور چاہتے ہيں کہ يہ ملک ٹوٹے، يہاں پر کبهی 
 lawہم عيسائی بهائيوں کے ساته ہيں اور ميں امن قائم نہ ہو سکے۔ 

enforcing agencies  سے يہrequest  کرتا ہوں کہ وہ اس کیproper 



 40

investigation  کريں اور جو بهی اس ميںinvolve  ہے اس کو سامنے ال
  کر کڑی سے کڑی سزا ديں۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Gul 
Bano. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ يہ گوجرہ کا واقعہ قابل : محترمہ گل بانو  
مذمت تو ہے ہی اور جو لوگ کسی طريقے سے اس گناہ کے ذمہ دار 

نہيں ہو سکا کہ قران پاک کی بے  confirmنہيں تهے جو اب تک 
حرمتی کی بهی گئی تهی يا نہيں ليکن معصوم لوگوں کو زندہ جال ديا 
گيا، ان کے گهروں کو جال ديا گيا اور اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود 

بلکہ کافی دنوں کے بعد پوليس نے  فورًا درج نہيں کی گئی FIRاس کی 
اس سے حکومت کی کمزوری بهی سامنے آتی ہے کہ  ج کی۔در FIRيہ 

 aggressionليا جس کی وجہ سے يہ  lightlyاس نے اس واقعے کو بہت 
 جہاں ميںبڑهتا گيا اور گوجرہ کے ايک خاندان سے نکل کر گوجرہ 

بهی عيسائی برادری موجود تهی، ان تمام عالقوں تک يہ پہنچ گئی۔ اگر 
گے تو ہميں ياد رکهنا چاہيے کہ پاکستان ميں  ليں lightہم ان چيزوں کو 

صرف عيسائی برادری نہيں ہے بلکہ سکه، ہندو اور دوسری اقليتيں بهی 
موجود ہيں۔ اگر اس قسم کے واقعات شروع ہو گئے اور حکومت نے 

leniency  اهللا نہ کرئے شايد پاکستان کے حاالت جو دکهانا شروع کی تو
سدهار پا رہے اور يہ اقليتوں کے مسائل ہم ابهی تک سوات ميں ہی نہيں 

  بهی اگر شروع ہو گئے تو بہت نقصان کا باعث ہوں گے۔ شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 
Ansar Hussain. 
 Mr. Ansar Hussain: Thank you Madam Speaker. Much 
has been said on the issue. I would like to make concluding 
remarks. 
ملک کو جس عفريت کا سامنا ہے، ہم سب اس سے واقف ہيں۔ پہلے ہی 

ايسے حاالت ميں بہت زيادہ بے چينی اور لوگوں ميں بہت انتشار ہے۔ 
گوجرہ جيسے واقعے کا ہونا بہت تشويشناک ہے اور اس کی ہم جتنے 

 blasphemyوہاں پر اگر کوئی  بهی سخت الفاظ ميں مذمت کريں، کم ہے۔
 the state is there to bring such personsکا کوئی واقعہ ہوا بهی ہے تو 

to the dock and to the justice.  اس ليے لوگوں کو اس طرح کی
retaliation  کوavoid غلطی دو  کرنا چاہيے کيونکہ ايسیcommunities 

کے درميان جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ ہم نے حال ہی ميں ان دہشت 
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وں سے جنہوں نے پورے ملک کو يرغمال بنايا ہوا تها، نجات گرد
 In theکريں۔  avoidحاصل کی ہے تو ہميں چاہيے کہ ہم ان چيزوں کو 

end, I would like to request the government on behalf of this youth 
parliament to take every possible steps   

to bring the perpetrators to justice. Thank you. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Esam 
Rehmani:  

شکريہ ميڈم سپيکر۔ سب سے پہلے : جناب ايصام رحمانی  
کيا ہے، ميں بهی  condemnگوجرہ کے واقعے کی جس طرح سب نے 

 Reason behind that was that itکرتا ہوں اور ايسا نہيں ہونا چاہيے تها۔ 
was reported that some people abuse the Quran.  يہ جو اتناmedia 

hype create  کيا گيا، اس ميں يہ بهی ہونا چاہيے تها کہ تحقيق کی جاتی
اگر تو قران کی توہين کی گئی ہے تو وہ بهی  کہ ايسا ہوا بهی تها يا نہيں۔

ے سامنے آنی چاہيے اور يہ کہ سزا کيا ہونی چاہيے يعنی جس بندے ن
کے بارے ميں کوئی کچه  �قرآن کے بارے ميں کچه کہا جس طرح نبی

کہتا ہے، اسی طرح سے قرآن کے بارے ميں بهی کہے تو اس کی سزا 
 کيا ہے اگر يہاں پر کوئی اس حوالے سے بتائے گا تو بہت اچها ہو گا۔

دينے کا کون  minorityکو  punishmentاگر سزا دينی ہوتی تو اس 
responsible ۔ اس وقت تهاminorities  کس طرح سےreact  ميں کرتيں۔

 interiorميں آتا ہے اور وہاں کے  south Punjabيہ بتا دوں کہ گوجرہ 
minister  نے ايک مہينے پہلے کہا تها کہthere is menace of terror 

that has now moved from the north region to the southern part of 
Punjab.  کےاس قسمincident  کے بارے ميںinformation  ايک ماہ

 Yesterday the factory that was burned inپہلے دی گئی تهی۔ 
Muridkey  جہاں پر قرآن کی بے حرمتی کی گئی تهی اور مريدکے کا

historical background  يہ ہے کہ يہاں وہ لوگ رہتے ہيںwho fought 
in Kashmir  تو اس کی يہsignificant importance  ہے۔ ميرے خيال ميں

بنانا چاہ رہے ہيں۔ ميں اور کوئی  groundيہ ايک اور سوات کے ليے 
برداشت نہيں  member of the green party and youth parliamentبهی 

 if this becomes a basis of making amendments inکر پائے گی کہ 
the Khatim-e-Naboowat Bill.  يہ بتاوں يہ سارے واقعات ميں آپ کو

 they want to make amendmentايک ترتيب سے ہو رہے ہيں کيونکہ 
in this Bill.  ہميں اپنےplatform  سے اس چيز کوre-emphasize  کرنا

ايک  with the permission of the Prime Ministerچاہيے اور 
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resolution النی چاہيے کہ اس ختم نبوت�کے  Bill نہ لگايا  کو ہاته
سے جانی چاہيے۔  platformکے  Youth Parliamentاس بات يہ  جائے۔
  شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
 Mr. Allah Ditta Javaid: Madam! Point of clarification. 

  جی اهللا دتہ جاويد صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
يہ بتانا  ميں ايصام رحمانی صاحب کو: جناب اهللا دتہ جاويد

ميں  northern Punjabميں نہيں  southern Punjabچاہتا ہوں کہ گوجرہ 
  يہ فيصل آباد ڈويژن ميں ہے۔ اور آتا ہے

 Madam Deputy Speaker: Honourable Zameer Ahmed 
Malik. 

شکريہ جناب ميڈم۔ سب سے پہلے : جناب ضمير احمد ملک  
وچهتا ہوں کہ مسلم ليگ تو ميں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں اور يہ پ

کہاں تهی کہ سات گهنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی۔  good governessکی 
وہاں پر کوئی عہدے دار ابهی والے کہاں تهے؟  law and orderان کے 

تک معطل نہيں ہوا کہ ساته گهنٹے تک آپ لوگ کہاں تهے۔ جس طرح 
سلب ہو کے حقوق شايد  minoritiesميرے دوست نے باتيں کی کہ شايد 

رہے ہيں تو رانا بهگوان داس بهی اقليت سے تعلق رکهنے والے کہاں 
بيٹهے ہوئے ہيں، شہباز بهٹی ہيں اور مٹهی سے حاليہ اليکشن ميں پيپلز 

کرا کر وہاں بهجوا ديا، پہلے وہاں پر سنده کے  electپارٹی نے سينيٹر 
mines  ہيں ہم  ہم يہ کہہ رہے ہيں کہ جو واقعات ہو رہےکے وزير تهے۔

ان کی پرزور مذمت کرتے ہيں ليکن آپ کے ذہن ميں يہ کيوں ہے کہ يہ 
مسلمان کر رہے ہيں۔ اگر مسلمان کر رہے ہيں تو قائد اعظم نے پاکستان 

کو  H.G.A. Mundalبننے کے بعد مسلم ليگ کا جو پہال اجالس باليا تو 
س آپ ا کہا کہ اس اجالس کی صدارت کريں اور انہوں نے صدارت کی۔

کر رہے ہيں کہ اقليتوں کے ساته بہت خراب سلوک ہو رہا  portrayطرح 
کے ليے پچيس الکه  DDO revenueہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے 

روپے مانگے گئے تو کيا ان کو معلوم تها کہ آپ کا تعلق اقليت سے ہے 
اور اقليتوں کے ليے تو مالزمتوں ميں اس حکومت نے کوٹہ بڑها ديا 

  ہے۔
ں يہ کہوں گا کہ جس نے ان سے پچيس الکه مانگے آخر مي 

ں، ان کی ہوئے ہيں، ہماری اپوزيشن ميں مری صاحب بيٹهے ہوئے ہي
 student wingہيں اور ميرا بهی  information ministerہمشيرہ وہاں پر 
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سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے آپ  platformسے تعلق ہے، ميں اس 
کر ہميں وہ بندہ دکهائيں تو ہم اس کو  سے پچيس الکه مانگے ہيں تو آپ آ

پر ان کو يہ بات نہيں کرنی  platformاس  کيفر کردار تک پہچائيں گے۔
چاہيے تهی، ہو سکتا ہے ان کے کسی دوست نے ان کو فون کر ديا ہو 
اور انہوں نے پورے سنده کو بدنام کر ديا ہے۔ براہ مہربانی يہ ہم سے 

مانگے ہيں تو ہم سياست چهوڑ ديں مليں اور اگر کسی نے پچيس الکه 
  شکريہ۔ گے يا اس کو نوکری چهوڑنی پڑے گی۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 
Mohsin Saeed. 

شکريہ۔ سپريم کورٹ سے ! ميڈم سپيکر: جناب محسن سعيد  
جو خوشخبری آئی تهی، اس کے فورًا سانحہ گوجرہ نے باور کرايا کہ 

ہيں آيا اور اس مسئلے سے التعلقی کا اظہار نہيں کر ابهی جشن مسرت ن
اقليتيں ہمارے پاس اهللا اور اس  سکتے، ہم پاوں پسار کر سو نہيں سکتے۔

کی امانت ہيں بلکہ قائد اعظم کی بهی امانت ہيں، ہم نے  �کے رسول
بهارت اور مغرب کو تو مورد ! اس امانت ميں خيانت کی ہے۔ جناب

ہاں پر اقليتوں کے ساته اچها سلوک نہيں ہو رہا الزام ٹهہراتے ہيں کہ و
تو ميرے خيال ميں اب وقت آ گيا ہے کہ ہم بهی آئنيے ميں ديکهيں کہ ہم 

اقليتوں کے حوالے سے پاکستان کا ! جناب سپيکر صاحبہ کہاں پر ہيں۔
ريکارڈ اچها ہے ليکن چند لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کے نام پر 

سے ہم سب کے دل دہل کر رہ گئے ہيں اور  جو فساد برپا کيا ہے، اس
يہ احساس شدت سے ابهرا ہے کہ يہ سلگنے والی چنگاری کسی بهی 
وقت شعلہ بن سکتی ہے۔ اگر يہ سانحہ ايک چهوٹے شہر ميں پيش آيا 
ہے تو کل کالں بڑے شہروں ميں بهی ہو سکتا ہے جيسا کہ معزز قائد 

 �ہ توہين رسالت ايک طرح کی سازش ہے کاختالف نے کہا کہ يہ 
اس کی مذمت کرتے ہيں، اس کی جا سکے۔ ہم  amendmentقوانين ميں 

سے پاکستان کی عالمی سطح پر بدنامی ہوئی ہے۔ پيشتر اس کے کہ يہ 
رجحان شدت اختيار کرے ملک کے مختلف علماء، مشائخ، دانشوروں 

کو چاہيے اور يہ اس کا فرض ہے  civil societyاور پاکستان کی ساری 
کہ ہمارے اس ملک ميں ہر سطح پر اتحاد و يکجہتی اور ہم آہنگی کی 

اور اس جذبے کو فروغ ديا جائے اور اس سلسلے  فضا پيدا کی جائے
ميں موثر، نتيجہ خيز عملی کوششوں کا آغاز کيا جائے۔ ايسا نہ ہو کہ 
مختلف مذاہب کے درميان اس قسم کے واقعات سے ہمارا ملی اور قومی 

  جائے۔ شکريہ۔ شيرازہ بکهر
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 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 
Maria Ishaq. 
 Ms. Maria Ishaq: Thank you Madam Speaker. I will just 
make a very brief point. 

 everyمسلمان ہو گا،  head of stateبار بار يہ بات کی جا رہی ہے کہ 
country has its own constitutional rules and regulations.  جب يہ بات

وہاں کا کيا ہے تو  adoptکی کچه چيزوں کو  westہوتی ہے کہ ہم نے 
 the throne is only be passed to somebody who isہے کہ  ruleبهی 

protestant and not even a Christian who is catholic.  اس سے پتا چلتا
جو گوجرہ ميں ہوا  .they also have their rules and regulationsہے کہ 

 it was an incident which might have happened few years agoتها 
جس پر پوری دنيا کی نظريں پڑی تهيں جس ميں نہ صرف مسلمان، 
ہندو بلکہ پارسی، سکه سب لوگ اس کی لپيٹ ميں آ گئے تهے اور اب 

کے جو  its been very saddeningاگر پاکستان ميں يہ ہوا ہے تو 
ميں رہتے آ  harmonyمسلمان، ہندو اور عيسائی اتنی دير سے ايک 

 بنايا جا رہا ہے۔ issueرہے تهے، اب چهوٹی چهوٹی بات کو لے کر بڑا 
 back from whereچلتی ہے  acquaintanceعيسائی اور ہندو کی 

missionary schools started working here اور اب تو حال يہ ہے کہ 
threat  ملتی ہے تو سب سے پہلے جوmissionary schools which are 

run by nuns all over the country  يا جو کالج ہيں، سب سے پہلے ان کو
کر  anti Islam propagandaبند کر ديا جاتا ہے، يہ کہہ کر کہ يہ لوگ 

ہيں ۔ اتنی چهوٹی چهوٹی باتوں کو اتنا نرہے ہيں، جب کہ ايسا نہيں ہوتا
  شکريہ۔ بڑهانا چاہيے۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 
Sherafgan. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں صرف يہ کہوں گا : جناب شيرافگن  
کہ اس واقعے کے بارے ميں جو کچه کہا گيا اس ميں برداشت کا لفظ 
 �استعمال کيا گيا اور ہميں برداشت ہی چاہيے۔ وہی برداشت جو حضور

ے دکهائی جب ان پر روزآنہ ايک عورت کوڑا کرکٹ پهنکا کرتی تهی ن
اس کی طبيعت دريافت کرنے  �اور جب ايک اس نے نہ پهينکا تو آپ 

يہاں انڈيا اور دوسرے ممالک کی مثاليں تو دی گئيں تو کيا اگر  گئے۔
جو چيز  ايک بندہ اپنے منہ پر تهپڑ مارے گا تو آپ بهی ماريں گے؟

رکهنا  accountableکو  government officialsہے۔ ہميں  غلط ہے وہ غلط
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 We should makeنہيں کيا۔  actچاہيے جو وہاں پر تهے اور انہوں نے 
an example out of them  کہ انہوں نے ايک ايسا واقعہ ہونے ديا جب کہ

  شکريہ۔ اس کی اطالع پيشگی تهی کہ ايسا کچه ہو سکتا ہے۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Before I put the 
resolution to the House, I will request the Youth Prime Minister to 
make a statement about this resolution. 

ہيں کيونکہ شکريہ ميڈم سپيکر۔ چند باتيں : جناب وزير اعظم  
ہر چيز پر بحث ہو چکی  dynamicsيہاں پر اس واقعے کے محل وقوع 

کا  �سب سے پہلے ميں يہ يقين دالنا چاہتا ہوں کہ توہين رسالت  ہے تو
Bill  عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کا بنايا ہوا ہے اور وہ اس قسم کے

اس کے ساته ہميں ايک چيز جو نشاط نہيں ہو گا۔  changeواقعات پر 
کا جو سلسلہ ہے کہ لوگ کسی  witch huntکاظمی صاحب نے بتائی کہ 

آڑ ميں اپنی پرانی دشمنياں ختم کرتے ہيں، اس کو ختم ہونا قانون کی 
 proper investigationچاہيے۔ اس بارے ميں جو تجاويز آئی ہيں کہ 

ہو يا  land lordکرنی چاہيے اور اس کے پيچهے کوئی منسٹر يا مقامی 
کسی بهی فرقے اور مذہب سے تعلق رکهتا ہو اس کو قرار واقعی سزا 

ايک مثال قائم کی جا سکے۔ ہمارے ملک ميں ايک دينا چاہيے تا کہ 
کے ليے کميٹياں بنائی جاتی ہيں ليکن  investigationsروايت ہے کہ 

ہماری پاليسی ! کبهی بهی لوگوں کی داد رسی نہيں کی جاتی۔ ميڈم سپيکر
 time line setکی جائے اور ايک  proper investigationہے کہ اس کی 

ہت مشکل بات ہو گی کيونکہ ايسے لوگوں کو کی جائے اور يقينًا يہ ب
کبهی نہيں پکڑا گيا تو ان کو پکڑ کر عوام کے سامنے سزا دی جائے 

سے درخواست  Houseتاکہ آئندہ ايسے مسائل کو روکا جا سکے۔ ميں 
کريں کيونکہ ہم باقی ملکوں  supportکو   resolutionکروں گا کہ اس 

پنے ملک کو صحيح رکهنا ہے۔ کی بات تو کر سکتے ہيں ليکن ہم نے ا
کيا جائے تاکہ ہمارے ملک ميں جو مختلف  supportکو  resolutionاس 

  کا احساس پيدا ہو۔ شکريہ۔ inclusivenessبرادرياں ہيں، ان ميں 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Now I put the 
resolution to the House. “It has been moved that this House 
strongly condemns the recent violence in Gojra and ask the 
government to highlight facts and personalities behind this tragic 
incident”. 

(The resolution is adopted unanimously) 
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 Madam Deputy Speaker: The session is adjourned till 
0900 hours tomorrow morning. 

--------------- 
[The House was then adjourned to meet again on 06th August at 

09:00 a.m.] 
--------------- 


