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YOUTH PARLIAMENT PAKISTAN 
DEBATES 

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

on 6th August, 2009 at forty minutes past nine in the morning with Madam 
Deputy Speaker (Kashmala Khan Durrani) in the Chair.   
 

Recitation from the Holy Quran  
  

  َاُعْوُذِباهللاِ ِمَن الشَّْيطِٰن الرَِّجْيِم
  ِبْسِم ٱِهللا ٱلرَّحۡمِٰن ٱلرَِّحْيم

َو َلا     ۔َفذِٰلَك الَِّذىۡ َيُدعُّ الَۡيِتيَۡمۙ  ۔ �َاَرَءيَۡت الَِّذىۡ ُيَكذُِّب ِبالدِّيِۡن
الَِّذيَۡن ُهمۡ َعنۡ  ۔َفَويٌۡل لِّلُۡمَصلِّيَۡنۙ  �۔َيُحضُّ َعلٰى َطَعاِم الِۡمسِۡكيِۡن

 ۔ �َوَيمَۡنُعوَۡن الَۡماُعوَۡن  ۔ الَِّذيَۡن ُهمۡ ُيَرٓاُءوَۡنۙ   ۔ َصَلاِتِهمۡ َساُهوَۡنۙ
کيا آپ نے اس کو ديکها جو روِز جرا کو : ترجمہ

کو دهکے ديتا  پس وہ وہی ہے جو يتيم ۔ جهٹالتا ہے 
 ۔ اور مسکين کو کهانا کهالنے کی ترغيب نہيں ديتا  ۔ ہے

جو اپنی نماز سے  ۔ پس ان نمازيوں کے ليے ہالکت ہے
اور برتنے کی چيز  ۔ جو دکهالوا کرتے ہيں  ۔ غافل ہيں

سورة                  ۔تک روکتے ہيں 
 الماعون

 
 Madam Deputy Speaker: The first item on the agenda is a 
resolution by Mr. Zameer Ahmed Malik and Mr. Asad Asgher Janjua. 
 Mr. Zameer Ahmed Malik: Thank you Madam Speaker. “This 
House is of the opinion that any proposal of division of provinces specially 
Punjab on the basis of language and ethnicity is rejected”. 

ميں نے اور اسد اصغر جنجوعہ نے يہ سوچا کہ جس طرح ! ميڈم سپيکر  
پنجاب کو تقسيم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ايک نيا سرائيکی صوبہ بنا کر 
لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اس کو جس طرح 

انے کی جو سازش کيا، ميں ان کو سالم پيش کرتا ہوں کہ پنجابيوں کر لڑ rejectسے 
تهی اس کو صدر پاکستان نے يہ بيان دے کر کہ پاکستان پيپلز پارٹی پانچواں صوبہ 
کسی صورت تسليم نہيں کرے گی اور صدر پاکستان نے ايک بار پهر پنجابيوں پر 
احسان کيا کہ جب پنجاب ميں سے ہی اپنے آپ کو مسلم ليگی کہنے والے نے اس 

ں کو آپس ميں لڑا کر بہاولپور يا سرائيکستان کے سازش کا آغاز کيا کہ پنجابيو
صوبے بنائے جائيں تو اس وقت پاکستان پيپلز پارٹی کے صدا ايک تهی کہ ہم کسی 

ے کيونکہ يہ مسائل کا حل نہيں ہے۔ بلوچستان پانچويں صوبے کو تسليم نہيں کرت
وع کريں ميں بروہی ہيں، پختون ہيں اور اگر ہم زبان کی بنياد پر صوبے بنانے شر



گے تو پاکستان کے مسائل بڑه جائيں گے اور مزيد صوبے بنانے کی بجائے انہی 
کريں اور اس ميں کيے  Constitution restoreکا  1973صوبوں پر اکتفا کريں اور 

ايک  تگئے صوبائی خود مختاری کے وعدے کو پورا کريں۔ آخر ميں بحيثي
ہوں۔ يہ پنجاب ميں پنجابيوں کو کرتا  condemnپاکستانی اور پنجابی کے اس کو 

لڑانے کی سازش تهی، ميں صدر پاکستان کو سالم پيش کرتا ہوں کہ انہوں نے 
  پنجابيوں پر احسان کيا کہ اس سازش کو ناکام کيا۔ شکريہ۔ 

 Madam Deputy Speaker:  Thank you. Honourable Raheel Khan 
Niazi. 

يہ  point of viewر۔ ميرا شکريہ جناب سپيک: جناب راحيل خان نيازی  
کا نام پختونخوا رکهتے ہيں اور اس سے وہ لوگ خوش ہوتے  NWFPہے کہ اگر آپ 

اسی طرح سے کچه عالقے کے  کيا ہے۔ problemہيں تو مجهے سمجه نہيں آتی کہ 
لوگ يہ چاہ رہے ہيں کہ صوبوں کو زبان کی بنياد پر تقسيم کيا جائے، تو وہ يہ تو 

جيسے ہی تقسيم ہو گی تو ہم انڈيا کے ساته مل جائيں گے بلکہ وہ نہيں کہہ رہے کہ 
مل جائے گی۔ جس طرح انڈيا ميں  autonomyچاہ رہے ہيں کہ ان کو تهوڑی سی 

ہيں مگر حکومت کے پاس صرف کرنسی، دفاع، وزارت  federating unitsبهی 
ہو  cost effectivenessخارجہ ہے۔ اسی طرح اگر يہاں پر بهی ہو جائے تو اس سے 

کم ہو جائے گی اور آپ  strengthجائے گی۔ آپ کی اتنی بڑی کابينہ ہے، اس کی 
اچهی  accountabilityہوں گے۔ اس کے عالوہ  local representativesکے تين يا چار 
ہو جائے گی۔ يہ جو تجويز ضمير ملک صاحب الئے  transparencyہو جائے گی، 

  شکريہ۔ کيا ہے۔ basisکی  ہيں، مجهے سمجه نہيں آ رہی کہ اس
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Rafiq Wasan. 

پاکستان بسم اهللا الرحمن الرحيم۔ شکريہ ميڈم سپيکر۔ : جناب رفيق وسان  
ميں يہ بحث ايک ماہ سے چل رہی ہے اور يہ اتنی نئی بهی نہيں ہے کيونکہ اس کا 

ہاں تک پنجاب کی تقسيم يا پاکستان ميں نئے ج سے ہے۔ provincial autonomyتعلق 
بنيادوں پر، تو اس پر  language and ethnicصوبے بنانے کا تعلق ہے اور وہ بهی 

نہيں بنتی کيونکہ  justificationميرا خيال ہے کہ ان بنيادوں پر تو اس کی کوئی 
ی بنياد پر ہے۔ اگر پنجاب کو زبان ک sensitiveکافی  political natureپاکستان کی 

تقسيم کر کے سرائيکستان يا سرائيکی بيلٹ کو صوبہ بنايا جا رہا ہے تو ہمارے جو 
ميں ہزارہ کی جو عالقہ ہے وہ بهی يہ کہيں گے  NWFPباقی صوبے ہيں جيسا کہ 

جس طرح ضمير صاحب نے بتايا کہ  کہ ہميں زبان کی بنياد پر الگ کيا جائے۔
ہيں اور يہاں پر جو پشتون بيلٹ ہے، وہ بهی کہيں  بلوچستان ميں بروہی يا ديگر قبائل

بهی  caseگے کہ ہميں بهی الگ صوبہ بنايا جائے۔ اسی طرح سے کراچی کا 
اس طرح سے ميرا خيال ہے ايک  ہے۔ sensitiveميں بہت  scenarioپاکستان کے 

disintegration  کا عمل شروع ہو جائے گا۔ قائد اعظم يونيورسٹی کے طارق رحمن
ب نے روزنامہ ڈان ميں ايک مضمون لکها تها جس کا ميں حوالہ دوں گا۔ صاح

Language and ethnicity  کی بنياد پر تو اس کو کسی طرح سےjustify  نہيں کيا جا
 dominant ميں political cultureکے Punjab Pakistanسکتا ليکن ايک بحث ہے کہ 

کم  influenceے کہ ان کی طاقت يا يہ دی جاتی ہ justification۔ اس کی ايک رہا ہے



اس حوالے  in terms of its influence on Military and Bureaucracyکرنے کے ليے 
کيا جائے ورنہ  consensus build upسے اس کو ديکها جا سکتا ہے اور وہ بهی 

کرنا  disintegrateکی بنياد پر پاکستان کو  language and ethnicityميرے خيال ميں 
  کے خالف ہو گا۔ شکريہ۔ senseس ملک کی ا

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Abdullah 
Leghari. 

شکريہ محترمہ سپيکر۔ ضمير صاحب جو : جناب عبداهللا لغاری  
resolution  الئے ہيں ميںoutrageously  اس کے خالف نہيں جاؤں گاby saying that 

پر جائيں تو زبان کو اتنا بڑا مسئلہ نہيں  basisہم اس کی ايسا نہيں ہونا چاہيے۔ اگر 
کا موقف اس پر  Green partyبنايا جا رہا کہ اسی بنياد پر ہميں الگ صوبہ ديا جائے۔ 

اگر ان کے مسائل کے حل ميں مدد ديتی ہے  provincial autonomyبہت سادہ ہے کہ 
نہيں ہے۔ يہ بات  experimentکرنے کے ليے يہ کوئی برا  practiceتو اس وقت 

درست ہے کہ اس وقت ہمارے چاروں صوبوں کے بہت زيادہ مسائل ہيں اور ہم ان 
اس صورتحال ميں ايک نيا صوبہ شايد  نہيں کر پا رہے۔ completely follow upکو 

جہاں تک جنوبی پنجاب کے لوگوں کی بات ہے تو  مسائل ميں مزيد اضافہ کر دے۔
اس طرح سے نہيں ہو رہی  representationيد ان کی وہ محسوس کرتے ہيں کہ شا

جس طرح وہ چاہ رہے ہيں کيونکہ پنجاب ميں ان کے مسائل حل نہيں ہو رہے۔ 
پنجاب سب سے نہ صرف بڑا صوبہ ہے بلکہ وسائل کے حوالے سے بهی کافی 

scented area  ہے اورnorthern  پنجاب کوpower hub  کہا جاتا ہے۔ اس ليے وہ
کر رہے ہيں، زبان تو ايک وجہ بتائی جاتی ہے وہ کوئی  deprived feelعالقے جو 

exclusive reason  نہيں ہے اور ہم نہيں سمجهتے کہ زبان ہی کی بنياد پر ايک الگ
صوبہ بنايا جائے بلکہ ہم يہ کہہ رہے ہيں کہ اس عالقے کے معاشی، سماجی مسائل 

يت يہ سمجهتی ہے کہ ان کے کيا جائے اور اکثر survey conductکے حوالے سے 
مسائل حل نہيں ہو رہے اور وہ تب ہی ہوں گے جب الگ صوبہ بنايا جائے، تو 

کے  provincial autonomyنہيں ہے کہ ان کو  harmميرے خيال ميں اس ميں کوئی 
حوالے سے ايک نيا صوبہ بنا ديا جائے۔ ضمير صاحب نے جو زبان کی بات کہ تو 

وں ليکن باقی مسائل کے سلسلے ميں بهی ديکهنا چاہيے کہ ميں اس سے اتفاق کرتا ہ
وہ اس عالقے ميں ہيں، اس بنياد پر يہ نہيں کہا جا سکتا کہ صوبہ نہ بنايا جائے اور 

اس  کو سالم پيش کر رہے تهے۔ ، اپنے قائد عوامجس بنياد پر انہوں نے اپنے ليڈر
ں اور اگر کوئی صوبہ طرح سے يہ غور کيا جائے کہ وہاں پر ديگر مسائل بهی ہي

  نہيں ہے۔ شکريہ۔ issueبنتا ہے تو يہ کوئی بڑا 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Zameer Sahib. 

جيسا کہ ميرے بهائی نے قائد عوام کہا، ميں : جناب ضمير احمد ملک  
نے يہ بات نہيں کی، قائد عوام تو شہيد ذوالفقار علی بهٹو کو کہا جاتا ہے، ميں صدر 

دوسری بات جو ميرے بهائی نے کی کہ صوبوں کے  کستان کی بات کر رہا تها۔پا
کے بعد بلوچستان  1973مسائل ہيں تو اگر صوبے بنانے سے حل ہوتے ہيں تو 

ہے۔ اگر  deprived؟ وہ صوبہ ويسے کا ويسا ہی صوبہ بنا، کون سا مسئلہ حل ہوا
ی سرحد پر جهل مگسی، صوبے بنانے مسئلہ حل ہوتا ہے تو سنده اور بلوچستان ک



جعفر آباد ايسے عالقے ہيں جہاں پر بلوچ اور سندهی رہتے ہيں اور ان ميں قبائلی 
ہوئی ہے،سکول،  development zero per centجهگڑے ہوتے رہتے ہيں، يہاں پر 

کے آئين ميں صوبائی خود مختاری کا وعدہ کيا  1973پانی، بجلی اور گيس نہيں ہے۔ 
کا  devolution of powerرا کيا جائے اور پچهلے چند سالوں ميں گيا تها، اس کو پو

programme  آيا جس ميں ناظم اور کونسلر وغيرہ تهے، اگر وہ بهی کام نہيں کر
سکے تو پهر صوبائی خود مختاری دی جائے۔ اگر جنوبی پنجاب کی بات کی جاتی 

وزير رہ چکے ہے تو شاہ محمود قريشی کا تعلق وہاں سے ہے، اس پہلے بهی وہ 
ہيں، آج کا وزير اعظم بهی جنوبی پنجاب سے ہے۔ لغاری صاحب اور دوست محمد 
کهوسہ صاحب کا تعلق بهی جنوبی پنجاب سے ہے، اس ليے يہ نہيں کہا جا سکتا کہ 
جنوبی پنجاب کو دانستہ پيچهے رکها گيا ہے۔ شہری اور ديہاتی زندگی ميں فرق ہوتا 

ہ تر لوگ ديہاتوں ميں رہتے ہيں، اس کا شہری ہے اور جنوبی پنجاب ميں زياد
زندگی سے موازنہ نہ کيا جائے۔ آپ تو الہور ميں رہتے ہيں، آپ تو وہاں پر گئے ہی 
نہيں ہوںگے اور اگر گئے ہوں گے تو دو چار دن کے ليے جاتے ہوں گے۔ پنجاب، 
سنده، بلوچستان اور سرحد کو اپنے وسائل کا حق ديا جائے اور جس صوبے کو 

  زيادہ فنڈ کی ضرورت ہے، اس کو ديے جائيں۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

پوائنٹ آف آرڈر۔ يہ جس عالقے کے ! ميڈم: جناب عبداهللا لغاری  
حوالےسے بات کر رہے ہيں اور مجهے بهی جنوبی پنجاب کا کہہ رہے ہيں اور يہ 

ير صاحب شايد خود بهی کہہ رہے ہيں کہ مجهے جنوبی پنجاب کا پتا نہيں ہے۔ ضم
نہيں گئے اور مجهے نہيں معلوم يہ کس بنياد پر کہہ رہے ہيں کہ ہم وہاں پر 

represent  نہيں کرتے۔ وہاں کا جوlife style  ہے اس کو اتنا بهیrural  نہ سمجها
، وہاں پر بهی کافی کام وغيرہ ہو رہے ہيں۔ وزير اعظم صاحب يا شاہ محمود جائے

پهر وہاں کے لوگ صحيح چيخ رہے ہيں کہ  يں کر رہے توقريشی صاحب ہی کام نہ
  ہميں خود مختاری دی جائے۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable A. D. Tahir. 
شکريہ محترمہ سپيکر۔ سب سے پہلے ضمير : جناب اهللا دتہ انور  

 rejectکو  divisionپر اس  language and ethnic baseصاحب نے جو کہا کہ وہ 
 ethnicکرتے ہيں تو ہم جنوبی پنجاب والے اس کو نہ زبان کی بنياد پر اور نہ ہی 

base  پر اس کوseparate ہميں صرف سہولتيں، ! کرنا چاہتے ہيں۔ محترمہ سپيکر
سڑکيں، سکول، يونيورسٹياں چاہييں، ہم کوئی الگ ملک نہيں چاہ رہے۔ اگر وزير 

 اور وزراظرفی ہے کہ وہ دوسرے  اعلیکی  اعظم ملتان سے بن جاتے ہيں تو يہ ان
جب  وزرائے اعظم کی طرح اسالم آباد سے سب کچه اٹها کر ملتان ميں لگا ديتے۔

 I am Prime Minister of wholeان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہيں کہ 
Pakistan.  وہاں کا کوئی شخص اگر کسی اعلی عہدے پر ہے تو اس نے تو پورے

اگر اس کا نام سرائيکستان رکها گيا تها تو بہت ! نا ہے۔ محترمہ سپيکرملک کو ديکه
سے لوگوں کی رائے ہے کہ اس کا نام سرائيکستان کی بجائے جنوبی پنجاب، پنجاب 

phase II  يا جس پر بهیconsensus  ہو وہ رکه ديا جائے۔ ہم اپنی دور انديشی کی وجہ
آج اگر اس کو الگ کيا گيا تو کل سے اب تک خميازہ بهگت رہے ہيں کہ  1947سے 



ہے کہ الہور ميں بيٹهے ہوئے وزير اعلی  logicکو وہ کہے گا۔ اس بات کی کيا 
۔ اتنی بڑی آبادی کی وجہ سے رحيم يار خان ميں کسی مسئلے کے ليے جاتے ہيں

  مسائل حل نہيں ہو رہے۔ 
ے جہاں تک يہ بات کہ جنوبی پنجاب کو الگ کيا جائے تو بہاولپور وال  

کهڑے ہو جاتے ہيں تو بہاولپور، ملتان، ڈی جی خان والے سب اگر الہور کے تحت 
کام کر سکتے ہيں تو جنوبی پنجاب کا صوبہ بننے کی صورت ميں کيوں اکٹهے کام 

نہيں ہيں، ہم صرف اپنا حق چاہتے  language and ethnic basisيہ  نہيں کريں گے۔
  نہ کيا جائے۔ شکريہ۔ exploitہيں، برائے مہربانی اس کو اس بنياد پر 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Mir Fahad 
Iqbal. 

ہے اس کے خالف ہی بوال جا سکتا ہے،  resolutionيہ جو : مير فہد اقبال  
اور وہاں کے  leadershipکون اس کی حمايت کر سکتا ہے۔ وہاں کی جتنی بهی 

، وہاں پر کرنی ہے administration improveر يہ تها کہ يہاں پ basisلوگوں کا 
administrative problems کا بجٹ پورے جنوبی پنجاب سے زيادہ ہے، الہور  ۔ہيں

  وہاں کے ںاظمين، ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن ںاظمين تک بجٹ پہنچتا ہی نہيں۔
انہوں نے دوسری بات کہی کہ صوبے بنانےسے مسئلے حل نہيں ہوئے۔   

ملتی ہے۔ بلوچستان کا صوبہ  recognitionيکن کم از کم ايک مسئلے حل نہيں ہوتے ل
بنا تو يہ پتا چال کہ وہاں پر مسائل ہيں۔ ان کی حکومت اگر يہ چاہتی ہے کہ 

provincial autonomy  دينی چاہيے تو اس کا پہال قدم يہ ہو سکتا ہے کہ آپ
administration improve اس کا مطلب يہ ہے کہ آپ  کريں۔divide يں جس طرح کر

بڑه گئے، اس کی وجہ کيا تهی، وہاں تو ايسے  provincesپڑوسی ملک ميں 
language and ethnic crisis  تهے، يہی تها کہ وہاں پر بهیadministrative problems 

دينی  provincial autonomyاگر آپ نے کيا۔  divideتهے اور اس وجہ سے انہوں نے 
 grass rootکرنا ہے کہ  ensureکرنی ہے اور يہ  administration improveہے اور 

level  تک سارے مسائل حل ہوں توprovinces بلوچستان ميں   بڑهنے چاہييں۔crises 
نہيں دی گئی اور بلوچستان ميں  provincial autonomyکی وجہ يہ ہے کہ وہاں پر 

يرے خيال بهی ہيں، اگر اس طرح سے مسئلہ حل کيا جا سکے تو م divisionsمزيد 
  ميں اتنا بڑا مسئلہ نہيں ہے۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Ahsen Yousaf.  
النا ايک اچها قدم ہے  resolutionضمير صاحب کا : جناب احسن يوسف  

بهی ہے کہ نہيں۔ جہاں  feasibilityليکن انہوں نے يہ نہيں ديکها کہ اس کی کوئی 
کا تعلق ہے وہ دو  provincial autonomy and further division of the provincesتک 

ہم نے يہ ديکهنا ہے کہ  بهی ہيں۔ supplementary and relatedہيں ليکن  issuesمختلف 
ہے۔ بلوچستان جيسے  land mass 24%ہے اور اس کا  population 56%پنجاب کی 

کی  further divisionجب ہم ہے۔  land mass and 6% population %44صوبے ميں 
بات کرتے ہيں تو ايک چيز سامنے آتی ہے کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے جس کی 

سمجهتے ہيں کہ  marginalized and ignoredوجہ سے دوسرے صوبے اپنے آپ کو 
تهے، اب  provinces 15پنجاب سارے وسائل لے رہا ہے۔ انڈيا کے تقسيم کے وقت 

کی وجہ سے  administrative purposeميں  1905وبہ تها، ہيں۔ بنگال بہت بڑا ص 28



يا  ethnicityيہ ہے کہ اس کی تقسيم  issueايک اور  اس کو تقسيم کيا گيا تها۔
administrative problems  کی وجہ سے کيا جائے۔ جيسا کے طاہر صاحب نے فرمايا
ور رحيم يار سمجهتے ہيں۔ ميں بهی ملتان ا marginalizedکہ ہمارے ہاں کے لوگ 

نہيں ہے۔ ہم الہور کو پنجاب سمجهتے ہيں ليکن  infrastructureخان گيا ہوں وہاں پر 
جب اس آگے جائيں تو پتا چلتا ہے اس ليے کہا جا رہا کہ تين صوبے بنائے 

ہو سکتا ہے  consensusجائيں۔بہاولپور، جو پہلے رياست تهی سرائيکی کے نام پر 
  يقتًا ديکها جائے تو اس کی تقسيم ہونی چاہيے۔ کہ کيا ہونا چاہيے، ليکن حق

اس کے عالوہ يہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ وزير اعظم پنجاب سے ہے، سنده   
سے ہونا چاہيے، يہ مسئلہ بهی ختم ہو جائے گا کيونکہ پنجاب کے تين صوبے ہوں 

ہو گی۔  developmentکے حوالے سے  educational backgroundگے۔ اس وجہ سے 
بنيں گی۔ جہاں تک  provincial assembliesکريں گے، مزيد  politically growہم لوگ 

کب ہونی چاہيے تو اس پر بحث جاری ہے  partitionاس بات کا تعلق ہے کہ اس کی 
کهال ہوا ہے،  Pandora boxکہ يہ ابهی نہيں ہونی چاہيے کيونکہ ہمارے پاس پہلے 

war on terror, poverty  ہيں۔ اس کو ہم مزيداور بہت سے مسائلdelay  کر سکتے ہيں
کر ديا جائے اور يہاں پر مزيد صوبے نہيں بننے  rule outليکن يہ نہيں کہ اس کو 

کو  ruralاس ليے نہيں ہوئی کہ ہم نے اس کے  developmentاس کی  چاہييں۔
marginalized  کر ديا ہے اورurban  پرfocus  کرتے رہتے ہيں۔ اگر الہور کی
development  ديکهيں اور دوسری جگہوں پر ديکهيں تو آپ کو پتا چلے گا کہ الہور

 proposeہے۔ ميں يہ  distinguished, differentدوسرے پنجاب سے مکمل طور پر 
کرتا ہوں کہ مزيد صوبے بنائے جائيں۔ نہ صرف پنجاب بلکہ دوسرے صوبوں کی 

  ہونی چاہيے۔ شکريہ۔ further divisionبهی 
 Mr. Zameer Ahmed Malik: Madam, point of order. 

  جی ضمير صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
ميں اپنے فاضل ممبران سے درخواست کروں : جناب ضمير احمد ملک  

کيا کريں۔ ميں ايک چيز کا اور اضافہ  addressکو  Speakerگا کہ يہ ممبر کی بجائے 
 structure, staff, machineryکرنا چاہوں گا کہ جب صوبے بنتے ہيں تو اس کے ليے 

اور اسمبلی کے ليے بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ يہاں پر چار صوبوں کو بجٹ 
نہيں مل رہا، آپ مزيد صوبوں کی بات کر رہے ہيں تو بجٹ کہاں سے آئے گا۔ وہ 
بجٹ اس پر صرف کرنے کی بجائے جہاں پر آپ سمجهتے ہيں کہ مسائل ہيں، وہاں 

بنائيں، اس ميں پندرہ، بيس سال لگيں اور ايک  structureخرچ کيا جائے۔ ہم وہاں پر 
نيا محاذ کهوال جائے، ان کا الگ بجٹ مختص کرنے کی بجائے کيوں نہ اس بجٹ 

  ميں سے ان پر خرچ کيا جائے۔ شکريہ۔
کا  budgetary problemجہاں تک ضمير صاحب نے : ايک معزز ممبر  

 revenueميں مقامی طور پر  local government systemذکر کيا ہے تو جيسا کہ ہم 
generate  کرتے ہيں اور ہماریconcurrent list  ہے جس ميںsales tax provincial 
domain  ہونا چاہيے ليکن وہfederal  ہے، اس طرحprovincial autonomy  بهی ہو

  جائے گی اور سارے مسائل حل ہو جائيں گے۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Esam Rehmani. 



شکريہ محترمہ ڈپٹی سپيکر۔ ميں ضمير ملک : جناب ايصام رحمانی  
 attractiveميں سب سے  order of the dayصاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس 

resolution  جن لوگوں نے اس کی حمايت کی ہے وہ کم از کم مجهے تو يہی ہے۔
convince چاہيے۔ پہلی بات يہ کہ لغاری  نہيں کر پائے کہ ايسا کيوں نہيں ہونا

پر  provincial autonomyہم لوگ کی پاليسی بتا دی تهی کہ  Green partyصاحب نے 
believe  کرتے ہيں۔ اگرfurther division  سےdelegation of authority  ہوتا ہے، يہ

ميں اس  ہوتی ہے۔ development increaseہے بلکہ اس سے  cost affectiveنہ صرف 
، جس ميں مثال اس طرح سے دوں گا کہ دنيا بهر ميں شيرف سسٹم ہوتے ہيں کی

چهوٹے چهوٹے عالقوں ميں سے پوليس کا نمائندہ بنايا جاتا تاکہ اس عالقے ميں امن 
رہے۔ جب اس کو گهر اس عالقے ميں ہو گا تو وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ 

 Iقے ميں لگايا جا رہا ہے تو اگر ايک بندے کو اس اپنے عال کرے۔ protectاس کو 
think it will cause most stability in the region.  ہمارے خاندانوں ميں جب بچے

بڑے ہو جائيں تو گهر الگ کر ديے جاتے ہيں مگر خاندان ايک ہی رہتا ہے۔ اگر وہ 
پاکستان ميں ايک کی جگہ دس صوبے بهی مانگيں تو دينے چاہييں، چاہے وہ 

language  کیbase  پر ہوں ياethnicity  پر ہوں۔If it is a solution to a problem, then 
why not?  ميں چاہتا ہوں کہ يہresolution pass  ہو۔Green party  کبهی نہيں چاہتی کہ

resolution pass  نہ ہو مگر ضمير صاحب اگر ہميں تهوڑا ساconvince  کر ليں تو ہم
  کريں گے۔لوگ اپنی پاليسی پر نظر ثانی 

  ضمير صاحب سے ميرا بهی سوال ہے۔! ميڈم: جناب اهللا دتہ طاہر  
  جی اے ڈی صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
محترمہ ابهی ضمير صاحب نے فرمايا کہ ہمارے : جناب اهللا دتہ طاہر  

پاس ان عالقوں کے ليے عليحدہ بجٹ نہيں ہے تو جو بجٹ پہلے ديا جا رہا ہے، وہ 
کيا يہ چاہتے ہيں کہ ہم لوگ ترقی نہ کريں۔ محترمہ ڈپٹی  کيا ہميں مل رہا ہے؟

ہونے سے پہلے ايک سوال کرنا چاہتا  passکے  resolutionميں اس ! سپيکر صاحبہ
ہوں۔ ميں دعویٰ کرتا ہوں کہ ميں واحد ممبر يوته پارليمنٹ ہوں جس کے گاوں ميں 

ے پر ہائی سکول آج بهی بجلی نہيں ہے، ميرے گاؤں سے چاليس کلو ميٹر کے فاصل
ہے، ہميں بتائيں کہ ہم يہ سہولتيں کب حاصل کر  RHCہے اور اتنے ہی فاصلے پر 

سے  Houseکی پر زور مذمت کرتا ہوں اور  resolutionسکيں گے؟ ميں اس 
  نہ کيا جائے۔ passدرخواست کرتا ہوں کہ اس کو 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Yawar Hayat 
Shah. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں ايک بات واضح کر دوں : جناب ياور حيات شاہ  
پورے  featuresکہ کسی نئے صوبے کی بنياد اس وقت رکهی جاتی ہے جب ہو تين 

کر رہا ہو اور وہ آبادی، رقبہ اور وسائل ہيں۔ اگر اس آبادی کے پاس وسائل نہيں ہيں 
پاکستان پہلے ہی  ے گا۔تو اس کو صوبہ بنانے سے وفاق پر بوجه بڑه جائ

administrative, political, fiscal autonomy  کاproblem face  کر رہا ہے۔ اس وقت
کر رہے ہيں، ان کے رقبہ اور آبادی تو  demandہميں ديکهنا ہے کہ وہ لوگ جو يہ 

پر  ethnic linesہے ليکن اگر وسائل نہيں ہيں تو وہ وفاق پر بوجه بن جائے گا۔ اگر 



division  کی جائے تو پاکستان ميںethnic sensitivity  بڑه جائے گی اور اس سے
انتشار پهيلنے کا خطرہ ہے اور ملک حاالت اس کی اجازت نہيں ديتے کہ مزيد 

 Blue partyکی طرف آنا چاہيے۔  provincial harmonyتقسيم کی جائے بلکہ ہميں 
provincial autonomy  کوsupport اس وقت  کرتی ہے۔Talbot نے ايکphenomenon 

Punjabization of Pakistan introduce  کرايا ہے کيونکہ اگر ہم آرمی اور
ہے۔ اس وجہ سے  Punjabi dominationبيوروکريسی کو ديکهيں تو اس ميں 
اس  پائی جاتی ہے۔ feelingکی  deprivationسرائيکی بيلٹ اور دوسرے صوبوں ميں 

 equalکی جائے تاکہ  divisionکہ صوبوں کی کو دور کرنے کا حل تو يہ ہے 
representation of all areas  ہو سکے ليکن ملک کے حاالت اس کی اجازت نہيں دے

کو فوری طور پر ختم کيا جائے۔  concurrent listاس کا حل يہ ہے کہ رہے۔ اس ليے 
Administrative, political and fiscal autonomy  کی کے آئين  1973دی جائے۔

article 114 to 147  جو وفاق اور صوبوں کے تعلقات کوdeal  کرتے ہيں، ان کو
review کيا جائے تا کہ اس مسئلے کا حل نکاال جا سکے۔ شکريہ۔  

 Mr. Esam Rahmani: Madam, point of order. 
 Madam Deputy Speaker: Yes. 

چاہيے اے ڈی طاہر صاحب کو خوش ہونا ! ميڈم: جناب ايصام رحمانی  
کہ ان کے پاس کم از کم گاؤں تو ہے، ہمارے پاس تو وہ بهی نہيں ہے۔ جہاں پر 

  ہے، وہاں پر بجلی نہيں ہے۔ infrastructureبجلی کا 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Umair Farruk Raja. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں ضمير ملک صاحب : جناب عمير فرخ راجہ  
 division ofکو دو حصوں ميں تقسيم کرنا چاہوں گا۔ ايک حصہ  resolutionکی اس 

provinces  اور دوسرا حصہdivision of Punjab on the bases of language and 
ethnicity.  پنجاب اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کی آبادی

کرنی ہے تو  divisionتقريبًا سات کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اگر اس کی 
پر  smooth administrationاس کی بنياد پر کرنے کے  ethnicity or languageبجائے 

ہو جاتا ہے  case weakپر کرتے ہيں تو آپ کا  ethnicity baseرکهيں۔ اگر آپ اس کو 
و بولنے والے، ککيونکہ اس طرح سے پنجاب ميں پوٹهوہار والے، سرحد ميں ہند

، سنده ميں اردو بولنے والے سب الگ صوبے کی بات کريں بلوچستان ميں پشتون
اگر ضمير ملک صاحب پنجاب کی بات کرتے ہيں تو اندرون سنده ميں  گے۔

deprived area  ہے جس ميں کوئیdevelopment  نہيں ہوئی ان کو چاہيے کہ يہ
پنجاب کی بجائے سنده پر توجہ کريں تاکہ ان کی محرومی دور کی جائے۔ اس وقت 

لگتا ہے کہ پاکستان کی ساٹه فيصد آبادی ايک  state structure unstableکستان کا پا
صوبے ميں اور پنتاليس فيصد رقبہ دوسرا صوبے کا ہے تو اگر آپ صوبوں کی 

division ۔۔۔کرنا چاہتے ہيں  
  )مداخت(

آپ آپس  when the session is onاے ڈی صاحب، : محترمہ ڈپٹی سپيکر  
  ر سکتے۔ميں باتيں نہيں ک

  )مداخلت(



 Madam Deputy Speaker: A. D. Sahib, if they are following the 
laws that is no excuse that we will not follow the laws. Umair Sahib. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ اگر آپ بين االقوامی طور : جناب عمير فرخ راجہ  
ا کا مثال سامنے آتی ہے جس کی کی مثال ليں تو سری لنک provinces divisionپر 

کل آبادی بيس ملين ہے ليکن اس کے نو صوبے ہيں۔ الجيريا کی آبادی تقريبًا پينتيس 
ميں انڈيا ميں سولہ اور  1947ملين کے قريب ہے اور اس کے اڑتاليس صوبے ہيں۔ 

اب تيس کے لگ بهگ رياستيں ہيں۔ اگر آپ اس بات کے ضامن بنتے ہيں کہ صوبے 
ہو گی تو اس ميں  developmentميں ترقی اور  neglected areasے سے تقسيم کرن

 area and populationکوئی مضائقہ نہيں۔ اس ليے پاکستان کے چاروں صوبوں کو 
 administration and developmentکے لحاظ سے تقسيم کر ديا جائے تاکہ وہاں کی 

easy کے ليے مناسب وقت چاہيے اگر آپ تقسيم پر متفق ہوتے ہيں تو اس  ہو جائے۔
، ہم لوگ بيرونی مداخلت کا شکار ہيں۔ کيونکہ ملکی حاالت آپ کے سامنے ہيں

بلوچستان ميں اسرائيل، انڈيا اور امريکی عناصر پہلے ہيں پاکستان کو توڑنے کی 
بات کر رہے ہيں اس ليے بجائے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے مزيد تفريق پيدا کر 

کو سامنے  basis administrationرور کيجيے ليکن اس کی رہے ہيں۔ آپ تقسيم ض
رکه کر کرنی چاہيے کيونکہ اگر لسانی يا زبان کی بنياد پر تقسيم مزيد پهوٹ کا 

  باعث بنے گی۔
ميرا نام لسٹ ميں تو نہيں ہے مگر ميں کچه ! ميڈم سپيکر: جناب عبداهللا  

add کرنا چاہوں گا۔  
  احب۔جی عبداهللا ص: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
 partiallyميں ضمير صاحب کی بات سے !ميڈم سپيکر: جناب عبداهللا  

agree and partially disagree  کروں گا عمير صاحب کی بات سے۔ شايد نئے صوبے
بنانے کے وسائل اور ہمت بهی نہيں ہے ليکن جو بات ميری سمجه ميں آتی ہے کہ 

ک صوبہ بنا ديا جائے تو اگر پنجاب، سنده يا بلوچستان کا کچه حصہ مال کر اي
ہيں، وہ تو کم ہو جائيں گے اور بہت سی  grievancesپنجاب کے خالف جو 

ethnicities  کی ايک صوبے ميںassimilation  ہو جائے گی جو کہ واقعی وفاق کی
  نمائندگی کر سکے۔ شکريہ۔

کرنا چاہتا ہوں کہ  point addميں ايک چهوٹا سا : جناب حامد حسين  
رف پاکستان بلکہ دنيا کا دوسرا بڑا صوبہ ہے، سب سے بڑا صوبہ چين پنجاب نہ ص

پر ہو تو اس ميں کوئی  division ethnic, administration linesميں ہے۔ اگر اس کی 
  مضائقہ نہيں ہے ليکن اس کو تقسيم کرنا ضروری ہے۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Zameer Sahib. 
کو پڑهيں، ہم نے اس ميں  resolutionآپ اس  :ب ضمير احمد ملکجنا  

language and ethnicity  کی بات کی ہے اور کچه لوگوں نےadministrative lines  کا
 revenue collectمشورہ ديا تو ميں يہ پوچهتا ہوں کہ جنوبی پنجاب ميں کہاں سے 

ے کہ ايسی تقسيم جس سے ميں لکها ہوا ہ manifestoکے  Green partyکريں گے؟ 
وفاق کو نقصان نہ پہنچے۔ وفاق کو کس طرح سے نقصان پہنچے گا کيونکہ جب 

provincial autonomy  ديں گے تو کہيں گے کہ ہم نے اپنا ٹيکس بهی خود ہیutilize 



اس کے تحت وفاق کو تو  کرنا ہے، اس ليے وفاق کو ايک روپيہ بهی نہيں ملنا۔
ئی نے مختلف ممالک اور انڈيا کی بات کی کہ وہاں پر مختلف نقصان ہو گا۔ عمير بها

ميں زمين  strategic locationصوبے ہيں تو انڈيا کی ہماری اور باقی ملکوں کی 
آسمان کا فرق ہے۔ ہم جس خطے ميں بستے ہيں، ہمارے مختلف مسائل ہيں۔ ہماری 

internal policy, foreign policy  کوaffect نی يا زبان کی بنياد پر کرتی ہے۔ اگر لسا
جنگ چهڑ جائے گی جو صوبے بنائے جائيں گے تو ميں پهر يہ کہوں گا کہ 

بلوچستان سے لے کر کشمير تک جائے گی۔ ميرے بہت سے دوست پاکستان ميں 
بہت گهومے ہوں گے، ميرا سنده سے تعلق ہے ليکن ميرا تعلق پنجاب سے ہے، 

ک محمد حسين اعوان جو ضياء الحق کے جناب احمد نديم قاسمی، ليفٹينٹ جنرل مل
ساته شہيد ہوئے، يہ لوگ ميرے گاؤں ميں پيدا ہوئے، اتنے بڑے لوگ وہاں پر پيدا 

اتنی مايوسی کيوں ہے کہ وہ صوبہ اور وہ  ميں آئی ہے۔ 2002ہوئے ليکن بجلی 
 cotton factories 2ہے۔ آپ ماضی ميں ديکهيں کہ جب پاکستان بنا تو  deprivedعالقہ 

سے مال کيا؟ پاکستان کو  British governmentتهيں، آج پانچ سو ہيں۔ ہميں انڈيا يا 
کچه بهی نہيں مال تها ليکن ہم ايک ايٹمی طاقت بنے اور دفاع پر خرچ ہونے کی 

ہوئے ليکن انشاء اهللا تعالیٰ وہ وقت دور نہيں جنوبی  neglectوجہ سے صوبے 
  ترقی ہو گی۔ پنجاب، بلوچستان اور تمام عالقوں ميں 

بهائيوں نے ايک اور مشورہ ديا کہ بلوچستان اور سنده کو مال کر صوبہ   
بنايا جائے تو اگر يہاں پر کوئی بلوچی بهائی ہوتا اور اس کے سامنے آپ يہ بات 

۔ بلوچستان تو ايک ٹکڑا نہيں ديتا بلکہ وہ کہتے کرتے تو آپ کو بڑا اچها جواب ملتا
آپ ان کو کہہ رہے ہيں کہ کچه حصہ دے ديں  يں چاہيے۔پاکستان ہی نہ ہيں کہ ہميں

ديکهيں۔ ہم اس کی  ground realitiesتا کہ ہم ايک اور صوبہ بنا سکيں اس ليے ذرا 
ميں جناح پور کی سازش ہوئی تو پنجاب،  ninteesمخالفت کيوں کر رہے کہ جب 

کی، اگر  سرحد ميں الشيں آتی تهيں، اس وقت الطاف حسين نے جناح پور کی سازش
متحدہ آج آپ زبان کی بنياد پر سرايئکيوں کو يا کسی کو بهی صوبہ ديتے ہيں تو 

والے کہتے ہيں کراچی آپريشن ميں ان کے تقريبًا پندرہ ہزار کارکن شہيد ہوئے تهے 
  پهر ہميں الطاف حسين کو محب وطن کہنا چاہيے کيونکہ پنجاب سے يا يہ لوگ۔۔۔

کی رہتے ہيں وہ اپنے آپ کو سرائيکی نہيں کہتے، پورے پاکستان ميں جہاں سرائي
يہ ياور صاحب جنوبی پنجاب سے ہيں، ميانوالی بهی جنوبی پنجاب ميں آتا ہے، ميرا 
عالقہ بهی جنوبی پنجاب کے ساته ہے، ہم سے کوئی بهی پوچهے کہ تم کون ہو تو 

بی کہتے ہم يہ کہتے ہيں کہ پنجابی ہيں۔ جنوبی پنجاب والے سب اپنے آپ کو پنجا
ہيں اور سرائيکی کوئی بهی نہيں کہتا۔ ان کے تو منتخب نمائندے جن کا تعلق مسلم 
ليگ نواز سے ہے، وہ اس کی نفی کر رہے ہيں کہ يہ نہيں چاہيے تو پهر ميری يا 

نہيں  electedاے ڈی طاہر بهائی کی تو کوئی حيثيت نہيں رہ جاتی کيونکہ ہم 
selected  ہيں۔ ہمelected  کی رائے کا احترام کريں۔ شکريہ۔لوگوں  

(Different voices of Point of order) 
کے  green partyجس طرح ضميرصاحب نے : جناب عبداهللا لغاری  

manifesto  کے حوالے سے کہا کہ وفاق کو مضبوط کرنا تو اگر غور سے پڑهيں تو
ں ہيں۔ اگر يہ نہيں لکها کہ وفاق ہی کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے عالوہ بهی چيزي



اپنا کر اگر اسی کو ديکهيں گے اور ارد گرد نہيں ديکهيں گے  central policiesآپ 
  کو چهوڑ ديں۔تو پهر وفاق لے کر بيٹهے رہيں، باقی 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
ميں ضمير صاحب کو يہ بتانا چاہوں گا کہ ميانوالی : ايک معزز رکن  

بًا وسطی پنجاب ميں آتا ہے، انہوں نے تو پنجاب کا جنوبی پنجاب ميں نہيں تقري
  جغرافيہ ہی تبديل کر ديا ہے۔

 Mr. Ahsen: Point of order. 
 Madam Deputy Speaker: Ahsen Sahib, we are just running out of 
time. We will put it for vote now. 
 It has been moved that “This House is of the opinion that it rejects any 
proposals of divisions of provinces, specially Punjab on the basis of language 
and ethnicity.” 

(The resolution was negatived) 
 Madam Deputy Speaker: The next item on agenda is a resolution 
by Mr. Sufian Ahmed Bajar. 
 Mr. Sufian Ahmed Bajar: Thank you Madam Speaker. “This is of 
the opinion that Gen. (R.) Pervaiz Musharaff should be tried under article 6 of 
the Constitution for suspending the Constitution and overthrowing an elected 
government. This act would impede any future attempt to derail democracy in 
Pakistan”. 

ميں آئی تهی ليکن اس  3rd sessionشايد  Similar resolution! ميڈم سپيکر  
ميں شوکت عزيز اور جنرل مشرف دونوں عدالت ميں النے کی بات ہوئی تهی۔ 

 talkکی بات نہيں کی گئی تهی۔ اس کے عالوہ جتنے بهی  trialآرٹيکل چه کے تحت 
shows ومی اسمبلی ميں بهی اس پر بات ہوئی۔ يہ ہيں اور کل قcurrent issue  ،ہے

اگر کوئی اس پر بولنا چاہيے تو اس کو موقع ديا جائے، ووٹنگ نہ بهی کئی جائے 
اس سے فرق نہيں پڑتا کيونکہ اس سے کون سی پهانسی لگ جانی ہے۔ جو بهی اس 

 agreeاس بات پر ہر کوئی  سلسلے ميں بولنا چاہے، اس کو موقع ضرور ملنا چاہيے۔
 electedکيا اور ايک مرتبہ  constitution suspendکرتا ہے کہ جنرل مشرف نے 

government  اور ايک مرتبہ تمامjudges  کو گهر بهيجا اس ليےarticle 6  کے تحت
 government underہونا چاہيے ليکن وہ کيسے ہو گا؟ جب تک اس کا  trialاس کا 

article 6 court  ميںtrial  نہيں کرتی، اس ميںapplicant government  ،ہو سکتی ہے
آپ يا ہم اس کو اس آرٹيکل کے تحت عدالت ميں کيس نہيں کر سکتے۔ جب تک 

نہيں ہو سکے گا۔ ميں چاہتا  trialنہيں ليتی، جنرل مشرف کا  initiativeگورنمنٹ يہ 
ف گيالنی نے کريں اور جس طرح وزير اعظم يوس proposeہوں کہ ہم گورنمنٹ کو 

 governmentآئی تو  resolutionقومی اسمبلی ميں کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی 
under article 6 against General Musharaff proceed  کرئے اور يہarticle 1973  ميں

بنا تها کئی مرتبہ مارشل ال لگتے رہے ہيں اور جب تک ہم يہ واضح پيغام نہيں ديں 
نہيں ہو گا trial کا dictatorجب تک کسی  .we want democracy in Pakistanگے کہ 

ہو جائے۔  democracy derailتو مستقبل ميں اس قسم کے انديشے رہيں گے کہ دوبارہ 
It is expected that Punjab assembly  ميں بهی اس قسم کیresolution  آئے اورI am 



hopeful because now Judiciary is independent و سکتا ہے کہ ہwe are a bit lucky 
than before. 

کرتے ہيں اور چاہتے ہيں کہ  believeپر  democracyدوسرا يہ کہ ہم   
dictatorship  کا خاتمہ ہو، اس کی مثال ہماریYouth Parliament  بهی ہے اور جس

۔ بهی ليا vote of confidenceنے  Leader of the Oppositionميں  Green partyطرح 
پر يقين رکهتے ہيں، اس ليے وہ آج يا کل  democratic practicesايصام رحمانی 

 Leader of the House or Leader of theمستعفی ہو جائيں گے کيونکہ جب 
Opposition favour loose  کر دے اورvote of confidence  نہ لے سکے توhe must 

be sitting as a dictator over there. In the end I sum up that General Musaraff 
should be tried under article 6 and government should initiate the proceedings 

against him in the court. Once he indicted for the crime he had conducted  اس
ئی فرق کے بعد اس کو سزا ملے نہ ملے، وہ پاکستان آئے يا نہ آئے، اس سے کو

 .At least he should be given a sentence against what he hadنہيں پڑتا۔ 
  ايصام رحمانی۔: ميڈم ڈپٹی سپيکر  
مجه ميں اور پرويز مشرف صاحب ميں ! ميڈم: جناب ايصام رحمانی  

نہيں ہيں۔ سفيان بجاڑ  powersبہت فرق ہے، ميں اپوزيشن ميں ہوں، ميرے وہ 
کرنا چاہيے کہ اپوزيشن کے اور طريقے ہوتے ہيں اور  realizeصاحب کو يہ 

government, ruling party  کے اور طور طريقے ہوتے ہيں۔ مشرف صاحب نے
 I willنہيں کی تهی، اگر ان کے علم ميں نہيں ہے تو  impeachment allowاپنے اوپر 

ask for written allegations جو مجه پر لگائی گئی ہيں and I have been asked to 
give a day to argue on those, I will tell my point of view. I am being impeached 
which is a lot different then what happened in Pervaiz Mushraff’s case. We will 
take it from there. Of course the decision lies with my hand whether I resign or 

not. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
 Mr. Sufian Ahmed Bajar: Madam, point of order. 
 Madam Deputy Speaker: Sufian Sahib, this is an irrelevant debate 
as far as this resolution is concerned. Why you want to waste the precious time 
of the parliament? You can always discuss it with your own party. Honourable 
Raheel Khan Niazi. 

ميں  resolutionشکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں اس : جناب راحيل خان نيازی  
 General Esam Rehmani should be tried under articleچاہوں گا کہ  amendmentيہ 

6 of the Constitution. ائے کہ يہاں پر ايصام رحمانی پہلے تو يہ واضح کر ديا ج
اگر مشرف کی بات ہے تو اس ميں  صاحب کی بات ہو رہی ہے يا جنرل مشرف کی؟

ميں سارا  3rd sessionہونا چاہيے۔ ہم نے trialکے تحت  article 6لکها ہے کہ اس کا 
دن اس پر لگايا تها، ڈهول کو ايک طرف سے بجايا جائے يا دوسری طرف سے 

ميں  sessionی۔ اس کو دوبارہ النے کی کيا ضرورت ہے؟ پچهلے آواز ايک ہی ہو گ
کے سب سزائيں  electrocutionہم اس کو پهانسی بهی لگوا چکے تهے اور سوائے 

اس وقت  سنا دی تهی اور پاکستان ميں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بهی ہو جاتی۔
اف ہوا ميسر کتنے مسائل ہيں جيسے کہ لوگوں کے پاس پانی، روٹی بجلی اور ص



نہيں ہے، ہميں اس کی طرف آنا چاہيے۔ ميں پہلے مشرف کے خالف تها، اب اس 
کی حمايت کرنے کو دل چاہتا ہے کہ جس کو کوئی بات نہيں ملتی وہ اس کے خالف 

  بات کرنا شروع کر ديتا ہے۔ شکريہ۔
  پوائنٹ آف آرڈر۔! ميڈم: جناب ايصام رحمانی  
  جی۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
ميں راحيل صاحب کی بات کو آگے بڑهاؤں گا : ايصام رحمانیجناب   

پيش کيا تها  resolutionکو گل بانو نے اسی قسم کا  2009-2-19ميں  3rd sessionکہ 
جس ميں شوکت عزيز کا نام بهی تها اور اس پر پورا دن لگا تها، اس پارليمنٹ کا 

ہے، ميرے ہاته ميں ہے۔  businessہمارے پاس جو آج کا  وقت ضائع کيا جا رہا ہے۔
ہونی تهيں ہوئيں اور جو نہيں ہونی تهی نہيں ہوئيں۔ اس ميں  resolutions passجو 

سفيان احمد بجاڑ صاحب، راحيل صاحب صحيح کہہ رہے ہيں کہ اس ملک ميں 
کر رہے ہيں، کيا ان کی  governmentبجلی ہے؟ کيا جو لوگ اس وقت 

impeachment ضائع کر رہے ہيں؟ محسن سعيد صاحب  نہيں کرنی؟ آپ کيوں وقت
اهللا کا شکر ہے کہ ان کے  calling attention noticeسے بنا کر ايک  SMSنے کسی 

نہيں آيا کہ جو لوگ بونير واپس گئے ہيں ان کے گهروں سے جعلی  SMSپاس وہ 
داڑهياں بهی نکلی ہيں، ورنہ يہ وہ بهی ڈال ديتے۔ عبداهللا زيدی صاحب نے کچه بهی 

دے کر سمجه رہے ہيں کی يہ کوئی ڈاکٹر کا آپريشن ہے کہ  resolutionسيکها،  نہيں
حرا بتول رضوی صاحبہ کو ہم نے  ايک وارڈ سےنکل کر دوسری ميں چلے گئے۔

ہو رہے تهے يا يہ پارليمنٹ  examsپر ڈيڑه دن ديا تها، ان کے  energy crisisان کو 
يں سمجها کہ ايک پاليسی پيپر بنايا گيا۔ ميں نہيں تهيں يا انہوں نے ہميں اس قابل نہ

ہو سکتی ہے مگر کون  debateکچه صحيح ہے، اس پر motionوقار احمد صاحب کا 
کرے گا؟ ہم پچاس سے زائد ممبران اس پارليمنٹ ميں ہيں، اس  disagreeاس سے 

ہو سکتا تها۔ آج بهی لوگ  printضائع کيا گيا ہے، يہ يہاں پر بهی  pageکے ليے يہ 
قطرہ ضائع کر رہے ہيں۔  resourcesختيوں پر لکه رہے ہيں اور ہم لوگ ملک کے ت

قطرہ دريا بنتا ہے، ضمير صاحب کے قائد الگ ہيں، بابر غوری صاحب کے قائد 
 a penny saved today is two penniesالگ ہيں مگر قائد اعظم صاحب نے کہا تها کہ 

tomorrow. A paper saved today could be a book tomorrow.  ہمارے ملک ميں
  کر رہے ہيں۔ discussاتنے مسائل ہيں اور ہم لوگ يہ چيزيں 

 First of all it is theايصام صاحب، تشريف رکهيں۔ : ميڈم ڈپٹی سپيکر  
discretion of the secretariat that which resolution or motion get selected. I think 
Miss Ambreen Sabir would be in a better position to answer that why your 
resolutions get selected and what is the general attitude of the MYPs when they 

call for resolutions and motions. Mr. Baber, if you could speak.  
ی شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں يہاں پر کچه باتوں ک: جناب وزير اعظم  

Leader of Opposition  کی وضاحت چاہوں گا کيونکہ انہوں نے جو باتيں کيں، وہ ان
 speechپر لمبی  order of the dayميں کهڑے ہو کر  Houseکو زيب نہيں ديتيں کہ 

کی جائے۔ ميں يہ پوچهنا چاہوں گا کہ ان کی پارٹی کے ممبران کيا ان کی اجازت 
آ جاتا ہے تو يہ اس  agendaاس کے بعد جب  کراتے ہيں؟ agenda submitکے بغير 



جو پاکستان کی دوسری بڑی ) نواز(کے خالف کيوں بولتے ہيں؟ پاکستان مسلم ليگ 
ہے، ميری پارٹی کے چه لوگ اس  issueکرنا بہت بڑا  triپارٹی کے ليے مشرف کو 

ی ہے جس پر ان ک issueکرنا چاہ رہے ہيں۔ ان کے پاس اگر کوئی ايسا  discussپر 
کرنا چاہ رہے ہيں تو ان کو چاہيے کہ وہ  discussپارٹی کے سات يا آٹه لوگ 

کروں گا۔ کسی ممبر کا نام لے کر اس کی  supportپارليمنٹ ميں الئيں، ميں ان کو 
کے منصب  Leader of the Oppositionاس طرح سے تذليل کرنا ميرے خيال ميں 
  ايا جائے۔ شکريہ۔کے شايان شان نہيں ہے۔ اس کو دوبارہ نہ دہر

 Mr. Esam Rahmani: Point of order. 
 that is governmentalايک بات يہ کہ جو چيز منسٹری کی طرف سے آئی ہوتی ہے 

matter  مگر اس کے عالوہ جو بهیresolutions or motions  ہوں، وہ پارٹی کی
  طور پر ہوتے ہيں۔  privateطرف سے نہيں 

 Madam Deputy Speaker: Esam Sahib, he was talking about the 
consensus within the party. 
 Mr. Esam Rehmani: We are talking about the private matter that 
has been sent to the secretariat. Consensus of the Green party can be very 
different to what has been said by one of the member. I have never mentioned 
جس طرح سفيان صاحب نے کيا، ان کو پہلے اپنی پارٹی پر تنقيد کرنی چاہيے، ان 

رکهنا چاہيے، پهر دوسری پارٹی کے بارے ميں بات  check and balanceپر خود 
  کرنی چاہيے۔

  ايصام صاحب، تشريف رکهيں۔: ميڈم ڈپٹی سپيکر  
Madam Deputy Speaker: Miss Ambreen Sabir, if you would like 

to add something of what they said about the papers. 
ميں يہاں پر ايصام ): نمائندہ برائے سيکرٹريٹ(مس امبرين صابر 

 rulesکے کچه  organizationرحمانی صاحب کو ايک بات بتانا چاہوں گی کہ ہر 
 .It is our matter that we use a standard font and we can not change itہوتے ہيں۔ 

 through youسے ايسا ہی ہو رہا ہے۔ ميرے خيال ميں آپ  sessionsپچهلے چار 
mind present  نہيں ہوتے اور دوسرا ميں يہاں پر يہ بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ

کے ليے بہت مرتبہ رابطہ کيا اور کل آپ نے  businessميں نے گرين پارٹی سے 
کہ محسن سعيد نے يہ  So, why you pointing a doubt nowديا۔  businessمجهے 

business  کيوں ديا يا کسی اور نے کيوں دياyou are the party leader, you suppose 
to know  کہ آپ کی پارٹی سے کون اور کياbusiness دے رہا ہے۔ So, before 

criticizing  آپ اپنی پارٹی سےdiscussion  کر ليا کريں۔I guess you are supposed 
to that. 

 withoutيہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ! ميڈم سپيکر: جناب وقار احمد
suspending the rules of the parliament, secretariat can not be given the floor. 

That is violation of the rules in general.  جہاں تکmotion  کا تعلق ہے توI agree 
with the what the Leader of the Opposition has pointed out that we are repeating 

a lot of what we have already covered specially in term of energy crisis.  مجهے
بهی آ چکا ہے۔ ميرے  from the Standing Committee, policy paperياد ہے اس پر 



 internal party matters whether it be the green party or blueخيال ميں يہاں پر 
party or whether it be any friction between the Leader of the Opposition or 
Leader of the House should not be condoned. As Speaker, it is your 

responsibility to ensure that  يہاں پرpoint scoring  نہ ہو بلکہdebate progress 
 let us strict to the order of the day and have aکرے۔ ميری آپ سے گزارش ہے کہ 

good debate. Thank you. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Mr. Zameer Malik. 

ميں نے ! ميڈم سپيکربسم اهللا الرحمن الرحيم۔ : جناب ضمير احمد ملک  
و ساته لے کر چلوں ليکن جس طرح سے کوشش کی کہ ميں سب ک sessionپہلے 

ايصام صاحب نے کہا کہ يہ کيوں ديا، يہ کيوں ديا۔ ہر کوئی اپنے دماغ کے مطابق 
کام کرتا ہے، کسی کو يہ نہيں سوچنا چاہيے کہ ميں جو کر رہا ہوں وہی ٹهيک ہے۔ 

 humanنہيں ہوتی، اس ميں  number gameيہ جمہوريت کے خالف ہے، جمہوريت 
rights  ہوتے ہيں۔ ميں پلڈاٹ سے بهی کہوں گا کہ جو لوگ بهیmature  نہيں ہيں وہ

  بات کرتے ہيں۔
 Madam Deputy Speaker: Zameer Sahib, you can not criticize the 
secretariat here. Let me be very clear in front of all MYPs, that you cannot 
criticize secretariat. You are not supposed to take Pildat’s name. You should be 
grateful for the initiative they have taken. 

ميرا تعلق نچلے طبقے سے ہے  I am grateful: جناب ضمير احمد ملک  
اگر ميں نے کسی مسئلے ميں اس کا  اور ميں يہاں ہوں تو يہ پلڈاٹ کی وجہ سے ہے

آئی  resolutionدکهانی چاہيے۔ يہ جو  maturityنام ليا ہے تو ميرے دوستوں کو ذرا 
 ہے، ميرے يہ دوست کبهی ووٹ ڈالنے ہی نہيں گئے ہوں گے۔ اس مرتبہ شايد انہوں

کی بات کرتے ہيں۔  dictatorship، يہ جمہوريت اور نے پہلی بار ووٹ ڈاال ہو گا
Youth Parliament هانا کو بنانے کا مقصد ہے پاکستان ميں جمہوريت کو پروان چڑ

ہے۔ جب تک پرويز مشرف جيسے آمر پهانسی نہيں چڑهتے، ميرے خيال ميں جن 
 roleنوجوانوں نے پاکستان کی ترقی کے ليے کام کرنا ہے، ان کے ليے کوئی بهی 

model اس کی اتنی مخالفت کيوں ہے؟ کسی نے کہا کہ ہم پہلے مشرف  نہيں ہو گا۔
کيوں کريں گے؟ وہ پاکستان  کے خالف تهے، آج اس کے حق ميں بات کريں گے۔

کی بيٹيوں کا قاتل ہے، نوبزادہ اکبر بگٹی، معصوم بلوچوں کا قاتل ہے۔ ہم يہ کہتے 
 کوئی چيز نہيں ہے؟ Rule of lawہيں کہ کيا پرويز مشرف قانون سے باال تر ہے؟ 

کی بات کی گئی ہے تو بحث کر کے ہميں  article 6ميں اگر  resolutionاس 
convince  کہ پرويز مشرف پر کيوں يہ آرٹيکل الگو نہيں ہونا چاہيے۔ اس کے کرو

پاکستان کے ليے کيا کيا؟ چور دروازے سے اقتدار پر قبضہ کر ليا، پارٹيوں کو 
horse trading  سے توڑا گيا، قائد عوام اور ملک کی مقبول ليڈر بيظير بهٹو کا قاتل

پر بات نہيں  resolutionاس  ہے، وہ بلوچوں کا قاتل ہے اور آپ کہہ رہے ہيں کہ
يا ہميں بتايا جائے کہ اس نے کيا کيا کہ ہونی چاہيے۔ کيوں نہيں ہونی چاہيے؟ 

آرٹيکل چه کی بات نہ کی جائے، ہميں مطمئن کيا جائے۔ بجائے اس کے ايصام 
  رحمانی صاحب کہتے ہيں۔۔۔۔

  ضمير صاحب، پليز ۔۔۔: ميڈم ڈپٹی سپيکر  



ہے کہ اگر ايصام رحمانی بوليں  ہيا طريقيہ ک: جناب ضمير احمد ملک  
تو آپ ہميں بولنے کی اجازت کيوں نہيں ديتيں؟ کيا ہم ہندوستان سے ہيں؟ ہم بهی 

  پاکستانی ہيں۔
 Mr. Taimoor Skinder Choudhry: Point of order, madam speaker. 

  تيمور صاحب، پليز تشريف رکهيں۔ : محترمہ ڈپٹی سپيکر  
ايک بات کہ اگر يہ پرويز مشرف ! ميڈم: چوہدری جناب تيمور سکندر  

 NROکے چور دروازے کی بات کر رہے ہيں تو ہمارے جو صدر بنے ہيں، کيا وہ 
کا چور دروازہ نہيں تها؟ ہميں بهی محترمہ بينظير بهٹو کی شہادت کا اتنا ہی افسوس 

بهی ايک سابقہ صدر جو کہ جنرل  کيوں نہيں کٹوائی؟ FIRہے۔ انہوں نے اب تک 
تها، اس کو قاتل کہہ دينے سے جمہوريت کا کوئی فائدہ نہيں ہو گا۔ ان کو اتنا ہی 

کا  NROاس  .then talk on the forum. Thank youکٹوائيں  FIRشوق ہے تو پہلے 
  دروازہ بند کريں اس سے پہلے کہ کوئی اور چور بهی اندر آ جائے۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
ميں يہاں پر ايک بات واضح کرنا ! ميڈم: احمد ملک جناب ضمير  

مجهے سنده نے عزت دی ہے۔ آصف علی چاہوں گا کہ ميرا تعلق سنده سے ہے، 
زرداری کا سنده سے تعلق ہے، وہ ايک منتخب نمائندہ ہے، اس کو ہندوستان کے 

کا تعلق ہے تو جس نے کو انہوں  NROلوگوں نے منتخب نہيں کيا اور جہاں تک 
کی اگر بات کرتے ہيں  NROکريں۔  debateوٹ ديا ہے، اس کو کہيں کہ اس پر نے و

 .…so calledتها۔ پرويز مشرف کو آپ کی اسمبلی نے  elected presidentتو وہ بهی 
  )مداخلت(

ہمارے صدر صاحب کی تذليل ہو رہی ہے، : جناب ضمير احمد ملک  
  ۔ہمارا تعلق سنده سے ہے۔ ہم يہ برداشت نہيں کريں گے

  ضمير صاحب، تشريف رکهيں۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
تها، پہلے  electedيہ ابهی کہہ رہے ہيں : جناب تيمور سکندر چوہدری  

  آيا تها، ان کی سمجه نہيں آ رہی۔ کہہ رہے تهے کہ چور دروازے
 Madam Deputy Speaker: Taimoor Sahib, first of all you are not 
supposed to speak while sitting on the chair and when I tell you, that not to 
speak, you should stop at that time. Honourable Abdullah Zaidi. 

ميں نے ہميشہ آپ کی بے پناہ ! بہت شکريہ، ميڈم: جناب عبداهللا زيدی  
چال رہی ہيں۔  Houseجس طرح سے آپ  I am very disappointedعزت کی ہے ليکن 

 Until you dismiss people from the House, until you panelizedا ہو رہا ہے؟ يہ کي
them  يہ ہوتا رہے گا۔ يہ کس قسم کیdebate  ہو رہی ہے؟And you are allowing 
that.  پہلے لوگpoint of order raise  کرتے تهے تو آپ کہتی تهيں کہthis is not a 

point of order, speak on your turn.  لوگpoint of order  ،پر کچه بهی کہہ جاتے ہيں
آپ کچه نہيں کہتی، ميں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ مجهے گهور کر بهی ديکهتی 
ہيں تو ميں بيٹه جاتا ہوں ليکن مجهے آج احساس ہو رہا ہے کہ ميں غلط کرتا رہا 

 I am thoroughlyہوں۔ ميں نے اپنی پارٹی ميں بهی آپ کی حمايت کی ہے ليکن 
disappointed. 



 Madam Deputy Speaker: Mr. Abdullah Zaidi, according to rules 
of the Parliament, I have the discretion that I can allow anybody to speak at any 
time and I can ask anybody to sit down. As far as points of order are concerned, 
there are certain times when things get very critical and people have to speak 
and I am supposed to decide that what thing may get very critical at what time. 
This is the power and authority the Speaker enjoys. Thank you. 

 resolutionميں چهوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ يہ : جناب عبداهللا زيدی  
  پہلے بهی آ چکی ہے، بجاڑ صاحب اب زبردستی الئے ہيں تو کچه کہنا ہی پڑے گا۔

 Madam Deputy Speaker: Abdullah Zaidi Sahib, I think we don’t 
need any criticism. Already a lot has been said that what is the order of the day. 
I don’t want anybody now to speak about that. Please don’t waste time of the 
parliament.  

کے سلسلے  importanceاحتساب کی ! ميڈم سپيکر: جناب عبداهللا زيدی  
پارليمنٹ ميں ايک بات کہوں گا کہ انگلينڈ کی جو ملکہ ہيں، ان کے کمرے کے باہر 

 abuse ofا قتل نامہ ہے۔ پارليمنٹ نے بادشاہ کو سزا سنائی تهی کيوں کہ بادشاہ نے ک
power اور جب بهی اپنے  کی تهیroom  سے باہر آتی ہيں تو ان کو وہ قتل نامہ سب

سے باہر  powerسے پہلے نظر آتا ہے اور ان کو ياد دہانی کراتا ہے کہ اگر آپ اپنی 
ہم سوسائٹی ميں احتساب جب تک  .you may have to see the same fateجائيں گی تو 

نہيں الئيں گے، ہم آگے نہيں بڑه سکتے۔ انہوں نے مسولينی کی الش بهی لٹکا دی 
تهی۔ يہ جمہوری حکومت ہے، ميں فاطمہ بهٹو سے متفق نہيں ہوں کہ يہ جمہوری 

مہوری ہيں، اس ج electedحکومت نہيں ہے۔ حادثاتی ہيں، جيسے بهی ہيں بہرحال 
ہے يا کيا ہے کہ اس کو يہ نہيں دکهتا کہ اس کی بساط بهی لپيٹ دی  blindحکومت 

جائے گی۔ ميں نہيں مانتا کہ پاکستان ميں مارشل ال کا دروازہ بند ہو گيا ہے۔ يہ تب 
اگر آپ  .until you create a horrible example out of these peopleتک بند نہيں ہو گا 
  تو ہر تين، چار سال بعد يہ ہوتا رہے گا۔ شکريہ۔ يہ نہيں کريں گے

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Maria Ishaq. 
 relatedپر کچه  resolutionشکريہ ميڈم سپيکر۔ اس : مس ماريہ اسحاق  

and irrelevant  گفتگو ہو چکی ہے۔ مجهے يہ سمجه آتی ہے کہthis act would 
impede any future attempts to dictate democracy in Pakistan. My question to 
you, to everybody is that are we living in a democracy? Is this is a democracy 
that when any objection would lead to 14 years imprisonment, is this democracy 
that when any criticism would not be taken as  healthy criticism but rather an 

objection on the state itself.   حضرت عمر رضی اهللا تعالیٰ سے جب کسی نے اٹه
کر پوچها تها کہ ان کے پاس دوسرے چادر کہاں سے آئی۔ کيا آج ہم اپنے حکمرانوں 

 6thسے يہ سوال کر سکتے ہيں کہ ان کے پاس اتنے پيسے آ رہے ہيں جو ان کو 
richest person in the developing countries, not only in Asia but the whole world 
بنا رہے ہيں، ميں پوچهنا چاہ رہی ہوں کہ ايک عام سا آدمی اتنے عرصے ميں 

billions of dollars  يہاں پر موجودہ حکمرانوں کی ہی بات کس طرح کما سکتا ہے۔
کی بات  trialنہيں ہو رہی، اگر احتساب کرنا چاہتے ہيں تو سب کا ہونا چاہيے۔ جب 

 over throwکو  elected governmentايک  article 6 of the Constitutionہوتی ہے کہ 



کو  dignityکو بهی اس  care takers of an elected governmentکر ديتا ہے تو جو 
  برقرار رکهنا چاہيے۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Mohsin Saeed. 
‘‘ ايک آيت ہے کہ ميڈم سپيکر شکريہ۔ قرآن کی : جناب محسن سعيد  

يعنی کہ انصاف کو اهللا نے ’’ عقل والے لوگو، تمہارے ليے قصاص ميں زندگی ہے
صاف کو بنيادی حيثيت زندگی کا نام ديا ہے اور قوموں کے عروج و زوال ميں ان

واقعہ ہے کہ جب اونچے خاندان کی عورت چوری کا ايک  �حاصل ہے۔ آپ 
ہاته کاٹنے کا حکم فرمايا تو ايک  نے اس کے �کرتے ہوئے پکڑی گئی تو آپ 

صحابی حضرت عبداهللا بن زيد رضی اهللا تعالی عنہ نے سفارش کی کہ اس کو معاف 
نے فرمايا کہ اگر ميری اپنی بيٹی فاطمہ بهی ہوتی تو ميں اس  �کر ديا جائے تو آپ 

ک کو بهی يہی سزا ديتا اور ساته يہ بهی ارشاد فرمايا کہ آپ سے پہلے جو قوميں ہال
ہوئی ہيں وہ اس ليے ہوئی ہيں کہ ان ميں سے جو طاقتور، منہ زور اور بڑا طبقہ 
جرم کرتا تها تو ان کو چهوڑ ديا جاتا تها اور جب کوئی کمزور شخص جرم کرتا تها 

ميرے خيال ميں پرويز مشرف کا  تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جاتی تهی۔
trial ان کی تاريخ کا سياہ باب ہے، کلنک کا ٹيکہ وقت کا تقاضا ہے کيونکہ يہ پاکست

ہے جس نے ظلم و ستم کے وہ باب قلمبند کيے ہيں جس کو پاکستان بلکہ دنيا کی 
کو  12th October, 1999تاريخ ميں ہميشہ ياد رکها جائے گا۔ ايک سازش کے تحت 

 کيا۔ منتخب وزير اعظم پر جهوٹے toppleايک منتخب پارليمنٹ اور وزير اعظم کو 
الزامات لگا کر قيادت کو جال وطن کيا، آئين پاکستان کو دو مرتبہ معطل کيا، محسن 
پاکستان ڈاکٹر عبدالقدير خان کی تذليل کی۔ ان کو ايک اور منفرد اور واحد اعزاز 
بهی حاصل ہے اور وہ بردہ فروشی کا ہے کہ انہوں نے پاکستانيوں کو امريکہ کے 

ردی کی نام نہاد جنگ ميں حصہ لے کر دہشت گ آگے ڈالروں کے عوض بيچا۔
پاکستان کی سالميت و حاکميت کا سودا کيا اور امريکہ کو بيجا مداخلت کا موقع فراہم 

پاکستان کے ديرينہ موقف کہ اقوام ليا اور  u turnکيا۔ مسئلہ کشمير پر انہوں نے 
متحدہ کی قرارداد کے تحت اس کو حل کيا جائے۔ اس کے عالوہ ايک مجرمانہ 
خاموشی اختيار کی کہ انڈيا نے پاکستان کے درياؤں پر ڈيم بنائے۔ آج ہيڈ مرالہ جہاں 

کيوسک فٹ پانی ہوتا تها، وہاں پر دس سے پندرہ ہزار ہے اور ہمارا  90,000پر 
 03پنجاب بنجر ہو رہا ہے۔ اس کے عالوہ آئين ميں من پسند تبديلياں کيں اور 

November, 2007 کو پابند سالسل کرنے اور اپنے نوکری پکی  ميں عدليہ اور ميڈيا
کرنے کے ليے ايمرجنسی لگائی اور شرمناک اقدامات کيے۔ ميں يہ سمجهتا ہوں کہ 
اگر ہم نے يہ راستہ آج نہ روکا تو يہ راستہ ہميشہ کهال رہے گا۔ جو جنرل بهی 

کرنے کی  toppleديکهے گا کہ اس سياستدان ميں کوئی کمزوری ہے تو وہ اس کو 
وشش کرے گا اور اقتدار پر قبضہ کر لے گا۔ ہميں اس بات کا احساس کرنا چاہيے ک

  کہ اگر ہم نے يہ دروازہ بند نہ کيا تو يہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ شکريہ۔
  شکريہ۔ جناب سمير انور بٹ۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
بار بار احتسان اور دروازہ بند ! ميڈم سپيکر: جناب سمير انور بٹ  

ت ہو رہی ہے، بہت اچهی بات ہے، ہر بندہ يہ سوچ رہا ہے کہ يہ کرنے کی با
دروازہ ہميشہ کے ليے بند کرنا ہے ليکن حکومت پر تنقيد کرنے سے پہلے کچه 



چيزيں سوچ لينی چاہييں۔ اس وقت چاروں صوبوں ميں وہی گورنر ہيں، يہ مشرف 
هے۔ اگر ت DG, ISIصاحب کے دور کے ہيں۔ آرمی چيف بهی وہی ہيں جو اس وقت 

مشرف صاحب کا احتساب ہوا تو يہ سب بهی اس شکنجے ميں آئيں گے تو کہيں ايسا 
کر بيٹهيں۔ ہر چيز کا ايک  derailنہ ہو کہ سسٹم ٹهيک کرتے کرتے آپ جمہوريت 

وقت ہوتا ہے، ابهی حکومت ويسے ہی کمزور ہے تو ديکهيں کہ جب حاالت بہتر 
اس طرح کا بڑا فيصلہ کر سکے تو ہوں اور حکومت اتنی طاقتور ہو جائے کہ 

ٹهيک ہے کہ آپ تاريخ کے ليے ايک مثال قائم کريں ليکن فوری طور جب ملک 
ہے۔ ہم پہلے اس پر  riskکے حاالت اتنے خراب ہيں، اس طرح کا فيصلہ کرنا ايک 

neutrally  سوچيں، جذبات ميں فيصلہ کرنے سے يہ نہ ہو کہ معاملہ الٹ ہو جائے۔
  شکريہ۔

  شکريہ۔ جناب عبداهللا لغاری۔: ڈپٹی سپيکر محترمہ  
جس طرح يہاں پر احتساب شکريہ ميڈم سپيکر۔ : جناب عبداهللا لغاری  

کی طرف سے يہ  treasury benchesکے سلسلے ميں کافی لوگوں نے بات کی اور 
 courtکے تحت اس کو  article 6بات آئی کہ ہم سوچ ليں کہ وقت صحيح نہيں ہے کہ 

of law جمہوری حکومتوں ميں ديکهيں تو وقت ديا نہيں جاتا، ايسا نہ  يا جائے۔ميں ال
کی راہ ہموار ہو اسی آڑ ميں کہ  martial lawہو کہ وقت ديتے ديتے پهر ايک اور 

نہيں کيا۔ ايک شخص جو لندن ميں بيٹها ہے،  trialجب آپ نے پرويز مشرف کا 
millions of pounds ئيں کہ کتنے ديگر جرنيلوں اکے فليٹ خريد رہا ہے، مجهے بت

 Steelلندن ميں ايسے فليٹ خريد سکتے ہيں۔ مجهے بتايا جائے کہ جس شخص پر 
Mills, Stock Exchange crash,  اس ملک کے تحائف کم قيمتوں پر ملک سے باہر لے

کے حوالے سے آج عدالت نے يہ فيصلہ ديا  emergencyجانے کا الزام ہے، جس پر 
 topple and system derailير جمہوری تهے، وہ حکومت کو کہ وہ غير آئينی، غ

کے  article 6تها۔ جب پرويز مشرف کو  actionکرنے کے حوالے سے اس کا 
کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہم ڈرتے کيوں ہيں، کيوں ايک  trialحوالے سے 

کيا يہ جمہوری روايات کے منافی نہيں ہے کہ ايک مثال قائم نہيں کر سکتے؟ 
ص آئين کو معطل کر حکومت پر قبضہ کر ليتا ہے اور اپنی حکمرانی آٹه نو شخ

 Chiefکرتا ہے  emergency imposeبناتا ہے،  kings partyسال تک قائم رکهتا ہے، 
of Army Staff  کی حيثيت ميں يہ فيصلہ کرتا ہے اور يہاں سے اس کو پورے اعزاز

صافی نہيں ئيں کہ يہ عوام کے ساته ناانبتا کے ساته باہر بهيج ديا جاتا ہے تو مجهے
کيا اس کے ليے بهی ہميں وقت متعين کرنا پڑے گا کہ يہ وقت ايسا نہيں ہے،  ہے؟

کروں گا کہ آپ نے ان کو کهلی  criticizeاس حوالے سے ميں گورنمنٹ کو بهی 
کرتے پهر  defendنہيں ہے، وہ اپنے آپ کو  chargeچهٹی دی ہوئی ہے، ان پر کوئی 

کيے وہ صحيح تهے حاالنکہ کے سپريم کورٹ نے  actionsہيں کہ ميں نے جو  رہے
ميں  capacityفيصلہ ديا ہے کہ وہ غلط تها۔ اب بهی وہ کہہ رہا ہے کہ ميں نے اپنی 

ہم نے آج صحيح ليا تها۔ بتايا جائے کہ يہاں پر عدالت سپريم ہے يا جنرل مشرف؟ 
خان اور جنرل ضيا کے حوالے سے چليں تک کوئی مثال قائم نہيں کی، جنرل يحيٰی 

ضيا کے سلسلے ميں تو موقع ہيں نہيں مال۔ جب آپ جمہوريت کو چلنے کا موقع 
اور  نہيں ديں گے تو وہ کيسے مضبوط ہو گی۔ جب آپ کے فيصلے ايسے ہوں



جمہوری طور پرن منتخب حکومت يہ فيصلہ لينے پر تيار نہيں ہے کہ ہم نے ايسے 
کرنا ہے جس نے آئين کی پامالی کی۔ ميں پيپلز پارٹی  trialشخص کو عدالت ميں 

اور قائدين جن کو آج صبح سالم پيش کيا جا رہا تها، ميں ان کو تنقيد کا نشانہ بناؤں 
گا کيونکہ وہ پہلے ان پر تنقيد کرتے تهے کہ جنرل مشرف نے آئين کی پامالی کی 

کی  NRO ٹ کہاں ہے؟تو آج جب اس کے احتساب کی باری آتی ہے تو وہ گورنمن
بات بالکل صحيح کی گئی ليکن اگر آپ اس کو ايک طرف رکهيں، حکومت ميں 

کرنے کی بات کر رہے ہيں، يہ  trialمنتخب نمائندے آئے ہيں، جس شخص کو ہم 
کے ذريعے آيا تها۔ اس نے جابر حکمرانی کے ليے  military coupمنتخب نہيں بلکہ 

 economy, social back lash, creation of chaos  inسب کچه کيا، چاہے وہ 
Balochistan  يا کوئی اور حوالہ ہو تو اگر آپ نے کوئی مثال قائم کرنی ہے کہarmy 

dictators  نہ آئيں تو ايسا کرنے پڑے گا۔ آپarticle 6  کے تحت ان کاtrial  کريں۔
  شکريہ۔

  شکريہ۔ جناب وقاص علی کوثر۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
شکريہ ميڈم سپيکر۔ کافی اور بہت اچها کہا : ص علی کوثرجناب وقا  

گيا۔ شروع ميں ايک بات کی گئی کہ اس کو دوبارہ کيوں ليا گيا ہے تو اس کا اندازہ 
اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی تاريخ ميں عدالتوں اور ملٹری کو زيادہ الزام 

کيا اور اس کی  verifyہوا تو عدالتوں نے اس کو  coupديتے ہيں کہ جب بهی 
validity آج اسی سپريم کورٹ نے تين نومبر کے اقدامات کو مسترد کر  کو تسليم کيا۔

  rule of law and constitutional governanceکے يہ ثابت کيا کہ عدالتيں آزاد ہيں اور 
کے سلسلے ميں بات  trialکے تحت  article 6کرتی ہيں۔ پرويز مشرف کا  believeپر 
جيسا کہ  .in the political government the main thing is political willسی ہے کہ اي

 after committing so many blunders inميرے فاضل دوست نے کہا کہ وہ صاحب
the Constitution  باقی باتيں اور معامالت کو چهوڑ ديں تو سپريم کورٹ يہ بات کہتی

نے غير آئينی اقدام کيا تو اس کا مطلب يہ ہوا کہ ہے کہ جنرل ريٹائرڈ پرويز مشرف 
وہ قصوروار ہے، اس کو اس طرح سے اجازت بهی نہيں دينی چاہيے تهی۔ کل 
پاکستان کے ايک بڑے اخبار ميں خبر آئی ہے کہ پرويز مشرف کو لندن ميں 

مہيا کر رہا ہے۔ اگر ايسی بات ہے  safety and securityپاکستانی ہائی کميشن پوری 
ہميں يہ سوچنے پر مجبور کر رہی و يہ انتہائی قابل مذمت، قابل افسوس ہے اور ت

نہيں ہے اور ہم عوام کو جمہوريت کے نام پر بےوقوف  political willہے کہ ہم ميں 
بنا رہے ہيں۔ ميں ايک چيز اور کہنا چاہوں گا کہ عدالتوں کا کام فيصلہ دينا ہوتا ہے، 

case file ہ آج کی حکومت کا فرض ہے کہ اس پر کرنا نہيں ہوتا۔ يarticle 6  کے
تحت کيس دائر کيا جائے جس پر عدالت اپنی کارروائی کرے۔ اگر ايسا نہيں کيا گيا 
تو اس طرح سے يحيٰی خان کے مرنے کے بعد عاصمہ جيالنی کے فيصلے کے 

 militaryکے تحت نہيں کرتے تو  article 6حوالے سے کچه نہيں ہوا۔ اس کو اگر 
courts  ميں بهی کيا جا سکتا ہےas he has violated the provisions in the military 

law.  اگر آپ نےmilitary coup  کو روکنا اورdemocratic governance  کو مضبوط
 .you have to take some initiative and to set a precedent. Thank youبنانا ہے تو 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Khalil Tahir. 



شکريہ ميڈم سپيکر۔ مجهے آج بے حد افسوس ہوا کہ : جناب خليل طاہر  
ميں بهی ہيں۔ آپ ڈريں نہ وہ ريٹائر  Houseمشرف کی باقيات باہر تو تهيں ليکن اس 

پيش کی،  resolutionہو چکا ہے، اب وہ کچه نہيں کر سکتا۔ سفيان بجاڑ بڑی اچهی 
سالوں ميں سب سے زيادہ فوجی آمر  63ی ضرورت ہے۔ پاکستان کے يہ وقت ک

 ,basic democracy, local government, LFOقابض رہے اور اپنے من پسند نظام 
PCO   الئے۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ ہمارے سياستدانtrained  ہی نہيں ہو سکے

کيے، دو کيونکہ کبهی بهی کسی جمہوری حکومت نے اپنے پانچ سال پورے نہيں 
اڑهائی سال کے بعد ہے فارغ کر ديے جاتے تهے اور فوجی آمر آ کر قابض ہو جاتا 

کيا جائے کيونکہ اس نے آئين  trialتها۔ يہ بہت ضروری ہے کہ پرويز مشرف کو 
کرتی تهيں۔ ميں کہتا ہوں کہ پرويز مشرف  suitميں من پسند تبديلياں کيں، جو اس کو 

چاہيے۔ اکبر بگٹی کو شہيد کرنا، الل مسجد کے سانحہ  کر کے پهانسی دينی trialکا 
کر کے  trialکو چهوڑ ديں تو اس کا بڑا جرم آئين کی پامالی ہے، اس ليے اس کو 

  پهانسی دينی چاہيے۔ شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Now I put the resolution to 
the House. “ This House is of the opinion that General (R) Pervaiz Mushraff 
should be tried under article 6 of the Constitution for suspending the 
Constitution and over throwing an elected government. This act would impede 
any future attempts to derail democracy in Pakistan”. 
(The resolution was adapted) 
 Madam Deputy Speaker: The next item is a calling attention 
notice by Mohsin Saeed. 

 شکريہ ميڈم سپيکر۔ : جناب محسن سعيد  
I Mohsin Saeed invites the attention of the honourable Youth Prime Minister to 
the foreign intervention in Balochistan and Swat region. 

اس بات کو شرم الشيخ ميں انڈيا کے وزير اعظم ! محترمہ سپيکر صاحبہ
ہو رہی ہے۔ سوات ميں  interventionوچستان ميں بهارت کی نے بهی تسليم کيا کہ بل

جو عناصر پاکستان کی فوج کے خالف لڑ رہے ہيں، ان کو کسی ملک کی حمايت 
ضرور حاصل ہے کيونکہ اس کے بغير وہ اتنی بڑی جنگ اتنے عرصے تک نہيں 

 infrastructure, equipments, weapons, strategic supportجنگ کے ليے کر سکتے۔ 
پر نہيں ہو گا تو آپ اس طرح  backکی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک کوئی آپ کی 

نہيں کر سکتے۔ رحمٰن ملک صاحب نے بهی کہا کہ انڈيا افغانستان کے راستے 
پاکستان کے ان عالقوں ميں مداخلت کر رہا ہے۔ بلوچستان کی حالت بهی خراب ہو 

تقاريب پر حملے کيے جا  چکی ہے۔ چودہ اگست کو پرچم کی تقريب رونمائی کی
سکتے ہيں۔ پاکستانی فوج کو جو نقصان ہو رہا ہے اور بلوچستان ميں انڈيا کی 

ہو رہی ہے اور اسلحہ ميں زيادہ روسی اور  circulateکرنسی بهی بڑی تعداد ميں 
يہ پاکستان کا نقصان ہے کيونکہ فوج کے خالف لڑنے والوں کو امريکی ساختہ ہيں۔ 
ان کو دنيا ميں بے نقاب کيا جائے اور مدد فراہم کر رہے ہيں۔  پاکستان کے دشمن

  کے خالف کام کر رہے ہيں۔ شکريہ۔ stabilityبتايا جائے کہ يہ لوگ پاکستان کی 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Muhammad 
Hamid. 



 pertinentشکريہ ميڈم سپيکر۔ محسن صاحب بڑا : جناب محمد حامد  
notice  الئے ہيں۔ جس رياست ميںinsurgency or revolutions  آتے ہيں، وہاں پر

intelligence agencies  کا کردار بہت اہم ہوتا ہے کيونکہ اس جنگ کی کاميابی کا
کسی بهی ايسی  کتنی فعال ہے۔ sitting governmentدارومدار اس پر ہوتا ہے کہ 

ميں ناصر کو شکست دے سکتے ہيں۔ کی بنياد پر ان ع intelligenceجنگ ميں وہ 
 this is the war ofسابق ڈی جی، آئی بی جناب مسعود شريف نے يہ بيان ديا ہے کہ 

intelligence.  جب تک ہمintelligence  کے ذريعے سے ان عناصر کو بے نقاب نہيں
ہم کسی رياست کے  War on terrorکريں گے، ہم اس جنگ کو نہيں جيت سکتے۔ 

کرنا پڑے گا کہ يہ کون ہيں اور  identifyڑ رہے تو ہميں ان چيزوں کو خالف نہيں ل
کيا ہے، باہر سے اسلحہ اور پيسے کی  line of actionکہاں سے آ رہے ہيں۔ ان کی 

ترسيل کو روکنا چاہيے کيونکہ ہم ديکه رہے ہيں کہ طالبان ان کے ساته مل جاتے 
کچه ايسے ے زيادہ ہوتی ہے۔ ہيں اور پاکستان کی فوج کو ملنے والی تنخواہ س

informer  بهی ہيں جوdouble cross  کرتے ہيں، ان کو سامنے النا چاہيے اور ايسا
الئحہ عمل تيار کيا جائے کہ آئندہ ايسا نہ ہو۔ پہلے يہ عناصر بلوچستان ميں تهے 
ليکن حال ہی ميں مريدکے اور گوجرہ ميں ہونے والے واقعات ميں ان بيرونی 

تيار کيا  intelligence networkر انداز نہيں کيا جا سکتا۔ اس ليے ايسا عناصر کو نظ
  جائے جس کے ذريعے ان عناصر کو کيفر کردار تک پہنچايا جا سکے۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Raheel Niazi. 
شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں پہلے ايک وضاحت کرنا : جناب راحيل نيازی  

 involvementہوں گا کہ شرم الشيخ کی ميٹنگ ميں منموہن سنگه صاحب نے اپنی چا
accept  نہيں کی تهی، انہوں نے کہا تها کہ ہم اس پر بات کرنے کے ليے تيار ہيں۔

 solid proofجہاں تک ميں نے پڑها ہے، ابهی تک بيرونی عناصر کے بارے ميں 
ہے۔  involveانڈيا اور امريکہ اس ميں سامنے نہيں آئے۔ زيادہ تر کہا جا رہا ہے کہ 

انڈيا کو پتا ہے کہ پاکستان ايک ايٹمی طاقت ہے، اس ليے وہ اس ميں نہيں ہو سکتے 
اور امريکہ کو ديکها جائے تو اس کو ايران سے گيس کی پائپ الئن ہے اس کو 

sabotage  کرنے کے ليے کچه ہو ليکن ابهی بش صاحب نے پاکستان کوwar on 
terror يں پهنسا ديا ہے تو ان کے ليے يہ زيادہ مstrategic view  ہے اور اگر

بلوچستان ميں بيرونی مداخلت ہوتی ہے تو پاکستان کی زيادہ توجہ اس طرف ہو 
آ رہی  statementsجتنی بهی پر توجہ کم ہو جائے گی۔  war on terrorجائے گی اور 

ب نے گوجرہ کے واقعے کی ہيں ان ميں کوئی ثبوت پيش نہيں کيا گيا۔ حامد صاح
بات کی تو اس کے دوسرے دن يہ حکومت کا بيان آيا تها کہ يہ سپاہ صحابہ کے 

بلوچستان کے جو حاالت ہيں، اس کے سلسلے  لوگ تهے جو جهنگ سے آئے تهے۔
ميں پاکستان کی حکومت کو ذمہ دار ٹهہراتا ہوں ميرا مطلب ہے کہ بی بی کے قتل 

 point outو دے دی اور اس نے کہا کہ ہم کسی کو ک probe UN Commissionکی 
قتل  leadersبلوچستان ميں تين  بتائيں گے۔ facts and figuresنہيں کريں گے، صرف 

تهے ہميں بهی ان کے  prestigious leadersہوئے انہوں نے کہا کہ يہ ہمارے بہت 
طرح سے آپ چاہيے تو ان کو کہا گيا کہ ہم يہ نہيں دے سکتے۔ اس  UN probeليے 

کر رہے ہيں تو خود ہی ان کو اپنے سے دور کر رہے ہيں اس  feelings hurtان کی 



ليے ہميں اپنے کردار کو مدنظر رکهتے ہوئے اس موضوع پر آنا چاہيے کہ ہم ان 
  کے ليے کيا کر رہے ہيں۔ شکريہ۔

 Mr. Hamid Hussain: Madam, point of order. 
  سين۔جی حامد ح: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
 ISI, FIAکروں گا کہ ميں ان سے يہ سوال ! ميڈم: جناب حامد حسين  

ہوتے  classified documentsميں نہيں چهاپتے، يہ  findings news papersوغيرہ اپنی 
  ہيں۔ مجهے بتائيں کہ طالبان کو بيس، پچيس ہزار روپے تنخواہ کہاں سے ملتی ہے۔

پر نہيں ہيں اس ليے مجهے  pay roleطالبان ميرے : جناب راحيل نيازی  
نہيں پتا کہ ان کو پچيس ہزار روپے کہاں سے مل رہے ہيں۔ دوسری بات يہ کہ 

India ISI involvement  کےfacts and figures  کيسے لے آتا ہے اورPakistani 
origin کو سامنے التا ہے۔ کيا ہماری خبريں ان کے اخبارات ميں چهپ رہی ہيں۔  

 Madam Deputy Speaker: Even they do not publish facts and 
figures. I would request the honourable Youth Prime Minister to make a brief 
statement about this calling attention notice. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ محسن سعيد صاحب بڑا : محترم وزير اعظم  
pertinent calling attention notice ئے ہيں اور پاکستان ميں اس سلسلے ميں بہت ال

concern  ہيں۔ راحيل نيازی صاحب کی بات ميں بهی وزن ہے کہ ہم نے اس قسم کے
بيرونی مداخلت بہت آسان ہو جاتی ہے۔ حامد حاالت پيدا کر ديے ہيں جس سے 

کے ليے نقصان دہ ثابت ہو  securityصاحب نے بتايا کہ يہ کس طرح پاکستان کی 
ہے۔ ہميں دونوں طرف ديکهنا ہو گا کہ کيا ہم نے اس طرح کے حاالت پيدا سکتی 

۔ ميں ہوکی جا رہی پر  economic or politicalکيے ہيں اور بيرونی مداخلت چاہے 
Youth Parliament of Pakistan  کی طرف سےyouth  کےconcerns media  ميںair 

سلسلے ميں واضح الئحہ عمل  کرنا چاہوں گا اور حکومت سے اپيل کروں گا کہ اس
طے کيا جائے اور اس سے نمٹنے کے ليے ايسی پاليسی اپنائی جائے جس سے اپنی 

مضبوط کريں اور اس بيرونی  social, justice systemغلطيوں کو کم کيا جائے، 
الف ايک واضح پاليسی اپنائی جائے کہ پاکستان ميں اس کے خالف مداخلت کے خ

  ہے۔ شکريہ۔ standکيا 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. The session is adjourned till 
1120 a.m. 

--------------- 
(The session was then adjourned till 11:20 a.m.) 

--------------- 
(The House reassembled after adjournment with Madam Deputy Speaker (Miss. 

Kashmala Khan Durrani) in the Chair.) 
--------------- 

 Madam Deputy Speaker: The next item is a resolution by 
Muhammad Abdullah Zaidi. 
 Mr. Esam Rehmani: Madam Speaker, he is not present, if we can 
move to the next resolution. 



 Madam Deputy Speaker: Somebody on his behalf can read the 
resolution. 
 Mr. Esam Rehman: Thank you Madam Speaker.  
 “The House is of the opinion that the operation that started from 
Malakand should immediately be extended to Wana and all militants be 
apprehended. The House negates possibility of any negotiations with militants”. 

ميں اسی سے اخذ کرتا  underlying argumentاس قرارداد کی ! ميڈم سپيکر  
 the military is looking toميں ايک رپورٹ آئی تهی کہ  ”the Telegraph“ہوں کہ 

cut another deal to make another deal with Bait Ullah Mehsood.  ميں نہيں چاہتا
 operation extendچاہتا ہوں کہ صرف ہو۔ ميں کہ اس قرارداد پر ايوان کا زيادہ وقت 

نہيں دينا۔ پهر يہ ہوتا ہے کہ آپ ماال کنڈ  foot holeکو  terroristsکيا جائے اور اب 
ميں آپريشن کرتے ہيں تو وہ يہاں پر آ جاتے ہيں، وہ يہاں پر ايک مليشيا بنا ليتے ہيں 

اس کے  You should route them outاور واپس آتے ہيں تو آپ آپريشن کرتے ہيں۔ 
  شروع ہو جائے گا۔ شکريہ۔ social processکا  economic and rehabilitationبعد 

 Madam Deputy Speaker: Honourable Waqar Nayyer. 
 Mr. Waqar Nayyer: Thank you Madam Speaker. The resolution is 
worded in a way that one find it very hard as to how the honourable presenter 
thinks that this is doable and what are the pragmatic implications of this. Do we 
have the kind of military might that could be required to go into Wana. If this 
resolution seeks only an approval in principle then I would agree with Mr. 
Abdullah Zaidi that yes, we need to wipe out this menace from our boarders. 
There are no two opinions about it but the problem is the NATO  forces and 
American troops have been trying to get a foot hold in the militants strong hold 
in Afghanistan but so far they have not been successful. The Hilmand province 
which is under the British troops in Afghanistan is routinely played by terrorist 
attacks, it is under no way in control of the British forces. There is general 
understanding that at the end of the day they will have to negotiate with Taliban.  

 Head of initiative General Patrias, he also said thatامريکہ اور نيٹو کو جو 
ultimate solution to all the problems in Afghanistan will have to be a political 
work because ideas at the end of the day no matter how much we agree with 
them, no matter how detrimental they are, no matter how counter productive 
they are, once they take route it is very hard to contain them with might alone. 

 in addition to the military option, what do weاس ميں يہ بهی ديکها جائے کہ 
need to do for the people of Wana, what kind of steps can we take so that hand 
in hand with the military operation, we also provide these people some sorts of 

alternatives  اور وہاں کا جوsocial fabric destroy  ہو چکا ہوا ہے، اس کو کس
model  پرrebuilt  ۔ ملکوں واال نظام ختم ہو چکا ہوا ہےکرنا ہے کيونکہ وہاں پر

Political Agent والی فالسفی فيل ہو چکی ہے۔ So time and again we have been 
discussing this even in the forum of the Youth Parliament  کہ وانا کاlong term 

political solution کيا ہونا چاہيے۔   
 these people were apartسوات اور وانا ميں جو فرق ہے وہ يہ ہے کہ   

from TNSM, most of these militants are coming from tribal areas and they were 



not as familiar and not entrenched in Swat as they will be in Wana.  
Accessibility in Swat is much more in terms of strategic and military terms Swat 
is much more accessible than Wana. Logistics can be martial to Swat much 
more easily then they can be to Wana. So extending this operation into Wana 

will not be a piece of cake. Although in principle I agree that militants  کے ساته
negotiations  نہيں ہونی چاہييں مگر اگر وانا ميں کوئیpolitical solution  ايسا آ جاتا
کو  regionہم اس  in the long termہو جاتی ہے اور  threat containہے کہ يہ 

stabilize  کر سکتے ہيںand we can cut the roots of people like Bait Ullah 
Mehsood in the long term, if we negotiate with them in the short term.  ميرے

 I think that the pragmatic optionکيا جائے تو  cost benefit analysesخيال ميں اگر 
will be that if you can bring to the table and if they actually halt terrorist 
activities throughout the rest of Pakistan. Then why not? Again likelihood of 

such solutions seem unlikely  اور جس طرح کے حاالت ہيں، لگتا يہ ہے کہ
پاکستان کو وانا ميں جانا پڑے گا۔ يہ بہت افسوس کی بات ہو گی کہ اگر ہم وہاں نہ 

 if we can’tنے طور پر يہ فيصلہ کر ليں کہ گئے اور امريکی يا نيٹو کے فوجی اپ
clean them out, they will, that is going to be very bad. فی الحال جوdrone attacks  

ہے، بے  tacit approvalہے کہ حکومت پاکستان کی  open secretہو رہے ہيں، يہ 
 Either they are completely helplessشک حکومت اس سے انکار کرتی ہے۔ 

against drone attacks or they have godwit the forces and they choosing to turn a 
blind eye towards it but they present way of dealing it is very counter 

productive. 
 a majority of citizens when theyکريں گے تو  evacuateاگر آپ وانا کو  

move out of Wana, the rehabilitation of these people will be a much bigger 
problem than rehabilitation in Swat was. Again because of logistics and 

accessibility reasons and also it would be very difficult to distinguish  کيونکہ
 In Swat people were integrated into the fabric of Pakistanنہيں ہے۔  holdہمارا 

society. So it was easier to verify that persons sitting as IDPs  ميں سے کون کون
اور کون سوات کے لوگ ہيں۔ ان کے پاس کاغذات تهے کہ وہ  ہيں terroristsسے 

genuine IDPs ہيں and they have been living in Swat.  وانا سے جو لوگ آئيں گے
 majority of people who will migrate out of Wana will be theتو خدشہ يہ ہے کہ 

terrorists  and the militants themselves.  آپ ان کو خود ہی ملک ميں پهيال ديں گے
 So I think all theseکرنا نيا مسئلہ ہو گا۔  targetکو  dispersed threatتو پهر اس 

things should have been taken into consideration before moving this resolution 
if it is practical.  اگر يہ خالیin essence or theoretical resolution  ميرا خيال ہے تو

 negotiations with the militants cannot be denied outright but as long asہے کہ 
negotiations deem favourable in the sense that some settlement which is 
acceptable to the government can be reached and long term peace can be achieve 
which is of course very unlikely but if it can be then why take a hard line 

approach?  اگر آپ يہ کہيں گے کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے بات نہيں کرنی تو يہ
unreasonable  ہو گا۔If they are willing to come to a reasonable logical peace 

process then the door should always be open for that. Thank you. 



 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Abdullah Laghari. 
بہت شکريہ۔ يہ جو ! محترمہ سپيکر صاحبہ: جناب عبداهللا لغاری  

resolution هے اس سلسلے ميں زيدی صاحب سے اختالف ہے اور جس ہے، مج
طرح انہوں نے کہا کہ ماالکنڈ کے فورًا بعد ہميں وانا ميں جانا چاہيے اور انہوں نے 

ہو جاتے ہيں اور قبضہ کر  settleجس طرح کا جواز پيش کيا کہ وہ وہاں پر آ کر 
ميں آپريشن کيا  کرنی چاہيے کہ ہم نے جب سوات realizeليتے ہيں، ان کو يہ چيز 

ميں آئے، اس سلسلے ميں  IDP campsہوئے اور  displaceتو وہاں سے جو لوگ تها 
لوگوں کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ اگر جيو ٹی وی يا آج ٹی وی کی 

documentaries  واضح طور پر يہ بتايا گيا کہ وہاں لوگوں کو کس طرح ديکهيں تو
حکومت نے وہاں پر کہا تها کہ فی خاندان پچيس ہزار کے مسائل ہيں اور جس طرح 

روپے دينے کا سلسلہ شروع کرنا تها، وہ بهی شفاف طور پر نہيں ہو سکا، اس ميں 
کرانی تهی،  registrationبهی کافی مسائل سامنے آئے کيونکہ انہوں نے نادرا ميں 

واال حساب ہو گيا  sandwichکے درميان لوگوں کا  social organizationپهر نادرا اور 
 realizeہميں يہ  اور لوگوں کو مکمل شفافيت کے ساته سہولتيں فراہم نہيں کی گئيں۔

کرنا پڑے گا کہ اگر ہم وانا ميں گئے تو ديکهنا ہو گا کہ ہمارا ملک وہاں سے 
displace  ہونے والوں کو سنبهالنے کا متحمل ہو گا کيونکہconsidering the fact that 

economical situation of Pakistan is far more deteriorated then it was in the 
previous past.  اگر ديکها جائے تو ہم پہلے ہی کتناbudget deficit run  کر رہے ہيں۔

اگر آپ  کے ليے۔ IDPsہم نے پہلے ہی ايک رقم مختص کی ہوئی ہے سوات کے 
کرنا پڑے گا تو کيا آپ کے وسائل اس وانا جاتے ہيں تو ايسا ہی وہاں کے ليے بهی 

ہميں کہاں  war on terrorکرنا ہو گا کہ  realizeہميں يہ بهی کی اجازت ديتے ہيں؟ 
لے جا رہی ہے۔ آج سوات، کل وانا، پرسوں کوئی اور ہو گا۔ آپ نے ماالکنڈ، بونير 

قے کو کی، يہاں پر ايک کے بعد ايک عال ballot coverميں آپريشن کيا اور يہ پوری 
 military, governmentکرتے جائيں گے تو يہ ديکهيں کہ آپ کی  coverآپ اگر 

resources  استعمال ہو رہے ہيں، آپ نےrehabilitation process  فی الفورinitiate 
کريں  rehabilitateکرنا ہے اور پهر آپ کو ايک وقت دينا پڑے گا جس ميں آپ ان 

اپس جا پائيں گے، يہ بہت مشکل ہے، اس وقت گے اور وہ لوگ اپنے عالقے ميں و
ميں نہيں ہے۔ ہم نے جو سوات ميں کيا ہے، جو ان لوگوں  solution practicalityيہ 

کی واپسی شروع ہوئی ہے، وہ بهی مکمل طور پر عمل ميں نہيں آئی کيونکہ اب 
ا بهی وہاں پر وہ عناصر موجود ہيں، اس ليے کہ کہنا کہ وہاں جا کر ان عناصر ک

کرنا بہت مشکل ہو گا۔  distinguishکو عام لوگوں سے  terroristsخاتمہ کيا جائے، 
Terrorists civilian shield  کو ايکsafeguard  کے طور پر استعمال کريں گے، ظاہر

ہے وہ وہاں پر کسی مقصد سے موجود ہيں، اس ليے بہت سے مسائل ہيں جن کو 
government  کوaddress  آپ اس وقت کرنا پڑے گا۔outrageously  وہاں پر آپريشن

ہيں، ہمارا ملک اس  economical, social constraintsنہيں کر سکتے کيونکہ آپ کو 
  وقت مشکل ميں ہے اس ليے ہم ايک اور محاذ نہيں کهول سکتے۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Muhammad 
Hamid. 



يہ ميڈم سپيکر۔ محترم وقار نير اور عبداهللا لغاری شکر: جناب محمد حامد  
بيان کر کے ميرا کام کافی آسان کر ديا ہے۔ ميں  implicationنے اس کی ساری 

کہ پاکستان آرمی بيت اهللا محسود کے کا حوالہ ديا  Telegraphزيدی صاحب نے جو 
 محسود کے کرنے والی ہے اور پهر وہ کہہ رہے ہيں کہ بيت اهللا dealساته ايک نئی 

خالف آپريشن کی بات کر رہے ہيں، مجهے اس بات کی سمجه نہيں آئی کہ پہلے وہ 
کی بات کر رہے  operationاور پهر اس کے خالف  dealبيت اهللا محسود کے ساته 

رہ جاتی ہے اور وہ بتائيں  validityکی کيا  operationہيں، يہ تضاد ہے تو پهر اس 
   کيوں ہے؟کہ ان کے بيان ميں يہ تضاد 

کا  military operationميں اس کے بعد ماالکنڈ کے بعد وانا کی طرف جو   
کيا  search operationاگر اس وقت ملٹری کی بجائے ! کہہ رہے ہيں تو جناب واال

 economicalجائے تو وہ زيادہ بہتر رہے گا۔ عبداهللا لغاری صاحب نے کہا کہ ہميں 
and strategical constraints ۔ ہيںArmy operation  کی بجائے اگر ہمsearch 

operation  کريں تو وہeconomical  بهی ہے اور اس سےdisplacement  بهی کم ہو
ہو  destructionہے، جو کہ پختونوں کہ بہت  social phenomenaکا جو  IDPsگی اور 

ہم چکی ہے، اس کے بعد ان کے يہاں آنے سے ايک ناقابل تالفی نقصان پہنچا ہے۔ 
mover  سے درخواست کريں گے کہ پٹهانوں کی حالت پر رحم کهائيں اور اس

operation کے ليے کسی کوurge نہ کريں۔ Military  کی بجائےdoor to door search 
operation  جس کوlow level or low scale operation  کہا جا سکتا ہے، وہ کيا جائے

  تو زيادہ بہتر ہے۔ شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Esam Rehmani. 
 Mr. Esam Rehmani: Thank you honourable Deputy Speaker… 
 Madam Deputy Speaker: Esam Sahib, I am sorry to cut you in 
between. When you refer to the Chair, you always have to say Madam Speaker 
or if there is a male sitting here, you can say Mr. Speaker. Although I am 
designated as Deputy Speaker but when I am here, I am representing this Chair. 

لغاری صاحب سب کچه بيان کر ! ميڈم سپيکر: جناب ايصام رحمانی  
ا کر وقت چکے ہيں اور حامد صاحب نے کام کر ديا ہے اس ليے ميں بال وجہ دہر

ہوا تها جس کے  drone attackکو بتاؤں گا کہ ايک  Houseضائع نہيں کروں گا۔ اس 
بارے ميں آج کے اخبار ميں بيت اهللا محسود کی بيوی کے بارے ميں لکها گيا ہے 

ايک بهی بے  �حضرت محمد  I am quotingکہ وہ اس ميں انتقال فرما گئی ہيں۔ 
 and while pointing atسے بہت بڑه کر ہے  گناہ مسلمان کا خون کعبہ کی عظمت

the Kaaba shrif the Prophet said this and this a Hadith of Bukhari. The point I 
am trying to make is that  جو بهی آپريشن ہوتے ہيں وہ ہمارے لوگ کريں يا باہر

يشن کے بہت کے کريں مگر بے گناہ انسان کا خون نہيں بہانا چاہيے اور ميں آپر
 negotiations should be carried out. The window for negotiationsخالف ہوں 

should always be left open. Thank you. 
 Mr. Abdullah Zaidi: Madam, point of order. 
 Madam Deputy Speaker: Abdullah Sahib, I would appreciate if 
you listen to everyone and at the end reply. Honourable Maria Ishaq. 



 Miss Maria Ishaq: Thank you Madam Speaker. All that I want to 
say has already been said so I would save the time of this House.  
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Raheel Niazi. 

  ليکن ميرا تو نام نہيں تها۔! يہ ميڈمشکر: جناب راحيل خان نيازی  
 Madam Deputy Speaker: I got a list stating your name, ok. Thank 
you. Honourable Zameer Malik. 

سب سے پہلے ميں بسم اهللا الرحمن الرحيم۔ : جناب ضمير احمد ملک  
وں نے ايسی اپنے بهائی عبداهللا زيدی کے خياالت اور تاثرات کا قدردان ہوں کہ انہ

resolution  پيش کی جو کسی حد تک ٹهيک ہے ليکن ميں اس سے کچه حد تک اتفاق
نہيں کرتا۔ ہمارے وقار بهائی نے بتايا کہ اگر آپريشن کيا گيا تو پہلے يہ بہت سے 

IDPs ان کی  جو کراچی، سرحد، بلوچستان ميں ہيں، ان کے بہت سے مسائل ہيں۔
کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان اس کا يقينًا  economyفصليں تباہ ہو گئی ہيں اور 

متحمل نہيں ہو سکتا۔ مجهے وانا کی سمجه نہيں آئی کيونکہ پورا وزيرستان ہی گڑه 
نہيں  militancyبنا ہوا ہے۔ وانا سے ہمارے احمد نور بهائی کہتے ہيں کہ وہاں کوئی 

ن کی مخالفت کيا کرتی ہر قسم کے آپريش green partyميں ہماری  sessionپہلے ہے۔ 
تهی اور آج خوشی ہوئی کہ ان کو بهی پتا چل گيا ہے طالبان ہمارے دشمن ہيں، وہ 

ميرا يہ تاثر ہے کہ اس آپريشن کو ماالکنڈ تک محدود رکها  طالب نہيں رہزن ہيں۔
جائے اور جب تک وہاں کا نظام درست نہيں ہو جاتا اس کو آگے نہ بڑهايا جائے 

کهول ليں گے۔ ميں يہ بهی کہنا چاہتا ہوں کہ آج  frontsسے ہم دو  کيونکہ ايسا کرنے
گرين پارٹی سے آپريشن ہونے کے حوالے سے جو آواز اٹهی ہے، اس کا کريڈٹ 

  پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کو جاتا ہے کيونکہ دو سال پہلے تک۔۔۔
ضمير صاحب، ابهی تک دو ممبران نے اس کی : محترمہ ڈپٹی سپيکر  

  لفت کی ہے، صرف عبداهللا زيدی صاحب۔۔۔مخا
 resolutionاگر عبداهللا زيدی صاحب نے کسی : ضمير احمد ملکجناب   

کی مخالفت کی تو پوری پارٹی نے مخالفت کی، اس ليے ميں سمجهتا ہوں کہ وہ ان 
  ہے۔ majorityکی 

  ليڈر آف اپوزيشن کی طرف سے ايک ۔۔۔۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
يہ ميرے تاثرات ہيں، ميں غلط ہو سکتا ہوں۔ : ملکجناب ضمير احمد   

کے پاکستان مسلم ليگ بهی اس حق  حتیميں يہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم متفق نہيں تهی 
سے يہ ثابت  strategyميں نہيں تهی ليکن صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اپنی 

ہ طالبان دوست طالبان دشمن ہيں اور آج پاکستان کے عوام يہ مانتے ہيں ککيا کہ 
فوجی ’’ ميرے کرنيل نی ميرے جرنيل‘‘نہيں دشمن ہيں۔ نورجہاں کا مشہور گانا 

۔ يحيی خان نے ان کو کہا کہ آپ نے يہ فوجی جوانوں جوانوں کے ليے يہ گايا گيا
  کے ليے گانا گايا تو ابهی کرنيل اور جرنيل کے ليے۔۔۔

کر  time wasteضمير صاحب، آپ پارليمنٹ کا : محترمہ ڈپٹی سپيکر  
  رہے ہيں۔
ميں اپنے فوجی جوانوں کو ! سپيکر صاحبہ: جناب ضمير احمد ملک  

خراج تحسين پيش کر رہا ہوں، آج سے چه، سات ماہ پہلے تک جب حضرت مشرف 



آرمی کے آفيسران، صاحب مسند نشين تهے، آپ آج اسالم آباد، پنڈی چلے جائيں، 
ہے کہ جس جنرل بيگ صاحب کے  آرمی کی نمبر پليٹ نہيں لگاتے۔ انہيں خوف

ساته ہوا کہ وہ ايک اشارے پر رکے اور ايک خود کش بمبار نے انہيں اڑا ديا، اس 
کے بعد آرمی کے آفيسران نے آرمی کی نمبر پليٹيں لگانا چهوڑ دی ہيں۔ کالے 
شيشے کرا ديے کہ پتا نہ چلے کہ اندر آرمی آفيسر بيٹها ہوا ہے۔ آرمی عوام سے 

آرمی ہو گئی ليکن سوات آپريشن کے بعد ان کرنيلوں، جرنيلوں اور اتنی خوفزدہ 
آفيسران نے قربانياں ديں اور بہت سے شہيد ہوئے تو ميں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو 

ميں اس  خراج تحسين پيش کريں کہ انہوں نے پاکستان کے ليے قربانی دی ہے۔
resolution لفاظ تبديل کر ديں تو ميں سے متفق نہيں ہوں، اگر عبداهللا بهائی اس کے ا

  تا دم زندگی شکر گزار رہوں گا۔
 Mr. Abdullah Zaidi: Point of order. 

  جی بوليے۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
انہوں نے جو گرين پارٹی کو اپنے قائد کے حوالے : جناب عبداهللا زيدی  

کو کيا ہے، انہيں کہيں کہ وہ واپس ليں کيونکہ آصف علی زرداری  associateسے 
نہيں جاتا گرين پارٹی کے اندر کچه بهی کرنے کے ليے، ان کو باقی  creditکوئی 

  کاموں کا بہت کريڈٹ جاتا ہے۔
نہيں کيا، وہ  imposeميں نے گرين پارٹی پر : جناب ضمير احمد ملک  

اپنے نظريات رکهتے ہيں، وہ صدر زرداری کو کچه بهی کہيں، وہ منتخب صدر 
  ہيں، پانچ سال رہيں گے۔

 Mr. Abdullahضمير صاحب تشريف رکهيے۔ : محترمہ ڈپٹی سپيکر  
Zaidi, if you could kindly read out the amended resolution. 

 Mr. Abdullah Zaidi: Madam Speaker, if I could answer some of the 
points. 
 Madam Deputy Speaker: But we still have somebody else, one of 
the speakers or that but before he speaks, I would… 
  
 Mr. Abdullah Zaidi: Thank you Madam Speaker. Considered 
everybody’s and it was very hurriedly jolted down resolution because the 
secretariat as you all know. The amended resolution is “ This House is of the 
opinion that the operation that started from Malakand should not end here. The 
military option should be extended to the Wazirstan region. This House negates 
the possibility of any negotiations with the militants”. 
 Madam Deputy Speaker: Honourable Yawar Hayat Shah. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ دہشت گردی جيسے موذی : جناب ياور حيات شاہ  
نہيں  ignoreکو  ground realitiesمرض کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے ليکن ہميں 

کو  theory of insurgency and counter insurgency۔ اگر ہم ماؤزے تنگ کی کرنا
پر خاص نظر ڈالی ہے کہ  tacticsکے  insurgentديکهيں تو اس ميں انہوں نے 

insurgents negotiations  کاtool use  کر کے ساراprocess prolong  کرتے ہيں تا کہ
کر سکيں۔ ہميں اس کو نظر ميں رکهنا ہے کہ وانا اور  insurgency plan outوہ اپنی 



 ہو رہے ہيں کہ آيا وہ ايک ہی نوعيت کے ہيں اور اس tactics useسوات ميں جو 
استعمال کرنے ہيں وہ کس نوعيت  counter insurgency toolsکے ليے ہم نے جو 

کے استعمال کرنے ہيں اور اپنے ملٹری جو سوات اور ماالکنڈ ميں مصروف ہے 
نے ہميشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔  Blue partyاس کو بهی مدنظر رکهنا ہے۔ 

Military option ر دو محاذ کهولنے سے وقت کی ضرورت ہے ليکن ايک وقت پ
کا مسئلہ توجہ  IDPsاس وقت سوات ميں  مسائل حل نہيں ہوں گے بلکہ بڑهيں گے۔

طلب ہے ليکن فاٹا اور وانا ميں آپريشن کرنا مناسب نہيں۔ فاضل اپوزيشن ليڈر 
رکهنی چاہيے ليکن ميں ياد  window openکی  negotiationرحمانی صاحب نے جو 

ميں ہو  agreement 2003, 2004اور ميران شاہ  Wazirstan accordکرانا چاہتا ہوں کہ 
وہاں پر يہ ناکام  .that was the result of the negotiationsچکا ہے جو ناکام ہو گيا تها،

 IDPsميں ہونا چاہيے ليکن سوات ميں  military option priority listہو چکا ہے تو 
جمہوری  استعمال کرنا چاہيے۔ optionکا  military operationکے بعد  settlementکی 

کو پارليمنٹ ميں ال کر  resolutionنظام ميں پارليمنٹ باال دست ادارہ ہوتا ہے، اس 
  شکريہ۔ لی جائے۔ consentتمام سياسی جماعتوں کی 

 Mr. Esam Rehmani: Point of Order. 
  جی۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
چاہوں گا، جب  clarificationميں صرف : جناب ايصام رحمانی  

discussion  ہوتی ہے تو اس سےimprovement  ہوتی ہے۔ ميرے ذہن ميں ايک بات
ہے کہ اگر ايک گهر ميں ايک بچہ بگڑ جائے تو اس کے ماں باپ اس کو فورًا 
مارتے نہيں ہيں، ان کو پتا ہے کہ حل ايسا ہے جو آخر تک رہے گا مگر اس سے 

اگر انہوں نے مارا تو ايک وقت ايسا آئے گا جب چيزيں سدهريں گی نہيں کيونکہ 
کرتے رہتے  until the end negotiateسے باہر ہو جائے گا تو وہ ہميشہ  controlبچہ 

ہيں۔ ہم لوگ ان کو اپنا حصہ يا اپنا پاکستانی بهائی سمجه ہی نہيں رہے، ہم مسلمانوں 
 .I will be very happyکر سکيں تو  justifyبهول گئے ہيں۔ يہ اگر  ethicsوالے 

Thank you. 
 Mr. Waqar Nayyar: Point of order. 

  جی۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
ہے  miss quotedيہ مثال ميرے خيال ميں تهوڑا سا : جناب وقار نير  

 optionکيونکہ اگر ايک بچہ دوسرے بچے کو ذبح کر ديں تو اس کے ليے معافی کا 
 ifکر رہا ہے،  suicide bombing plan outنہيں ہونا چاہيے۔ اگر کوئی شخص 

somebody is involved in the killing of innocent civilians, there should be no 
negotiation and there should be no mercy for any such character. This is a matter 

of priniciple. Thank you. 
کرتا ہوں کہ  secondکو ميں وقار نير صاحب : ايک معزز ممبر 

negotiation  ،کر کے کتنے فوجی جوان، معصوم جانيں کب تک گنواتے رہيں گے
کے تحت باقاعدہ  optionہم کتنے اور خود کش حملے ديکهيں گے؟ ہم نے اس 

agreement and accord کيے ہيں اور انہوں نے ان کو توڑا ہے۔ اس ليے  military 



option best ه رہے ہيں کہ سوات کے بعد ہم يہ ہے ليکن ہم ديکafford  کر سکيں
  گے۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. 
ہو جانی چاہييں۔  clearيہاں پر کچه باتيں ! ميڈم سپيکر: جناب وزير اعظم  

 on principle agreeجناب وقار نير اور ياور حيات شاہ دونوں نے يہ کہا ہے کہ ہم 
شروع کر رہے military operation کہا کہ ہم فورًا کر رہے ہيں۔ يہ کسی نے نہيں 

ميں ديکها جائے  contextنہ کيا جائے اور ان ہی  miss quoteہيں، اس ليے باتوں کو 
  شکريہ۔ جس ميں وہ کی جا رہی ہيں۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you honourable Prime Minister. 
Honourable Abdullah Zaidi, if you want clarify on the issue. 
 Mr. Abdullah Zaidi: Thank you Madam Speaker. First of all I agree 
with the most of the part what Waqar Nayyar said except for the fact that it is 
not a piece of cake. What I believe is that the intent was never there, it is neither 
impossible. 

 when America went inکی افغانستان ميں مثال دی،  NATO forcesانہوں نے جو 
Afghanistan, America went alone, America said we don’t need anyone. When 
the ISAF international security force was developed for Kabul security, America 
empowered war lords as a parallel government to the ISAF impeding the ISAF 
progress. They relied on the war lord intelligence throughout their operation. 
Kabul fell with thirteen marines on the ground, I believe war lords intelligence, 
they almost on one incident a lot of people don’t know, they almost killed 
Hamid Karzai by dropping a 1000 pound bomb near his place due to faulty war 
lord intelligence. The intent I believe was never there, I don’t know if it say in 
the Obama administration or not but always about extending the imperialist 

invasion into Iraq.  
کا مسئلہ بہت بڑا ہو گا ليکن ميرے خيال ميں  IDPsوانا کے مجهے معلوم ہے کہ 

 eventually you have to go into Wana, I have removedاور کوئی متبادل نہيں بچا 
the word immediately  ليکن وہاں جانا پڑے گا۔Drone attacks  نے بهیescape goat 

 They have not been able to take out the زيادہ کيا ہے۔ collateral damageکيا ہے، 
leadership yet.  بيت اهللا محسود کو نہيں مار سکے۔ ميںarmy  کیintent justify  نہيں

 this House negates, ifميں کہہ رہا ہوں کہ  I do not trust that institution کر رہا
there is a possibility of any further negotiations in principle with the militants 

because  سارا روکا، وزيرستان، سوات ہم نے بہت ديکهے ہيںthese are people you 
have to reign them with the iron hand.  بقول ضمير صاحب شايد ہم سب ملٹری

ائٹی کو سمجه لينا چاہيے۔ کچه لوگوں آپشن نہيں چاہتے تهے ليکن اب پاکستانی سوس
کی مشينری ايسی ہوتی ہے جيسا کہ ہم نے ايران ميں ديکها انہوں نے اپنی 

repression machinery  سے جوturmoil  تها، ہم نے چين ميں ديکها، انڈيا ميں
 Militaryکرنی پڑتی ہے۔  iron hand, fist useتهی، آپ کو  movementسکهوں کی 

operation شکريہ۔ ے کئی جگہوں پر کاميابی بهی ہوئی ہے۔س  
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Now I put the resolution to 
the House. “It has been moved that this House of the opinion that the operation 



that started in Malakand should not stop here. The military option should be 
extended to the Wazirstan region. This House negates the possibility of 
negotiations with the militants”. 

(The motion was negatived) 
 Madam Deputy Speaker: Next item on the agenda is a resolution 
by Miss Hira Batool Rizvi. 
 Miss Hira Batool Rizvi: Thank you Madam Speaker.  
 “This House is of the opinion that it believe in the study and use of 
alternate energy resources to elevate the energy crisis in Pakistan”. 
 First of all Madam Speaker, I was not aware of the fact that how the 
people sitting are junior Bilgates and every second of their worth of million and 
billion but the point is that we are here to discuss things that have not been 
discussed and certainly this thing has not been discussed. Yes we have discussed 
the energy crisis for more than one and half of a day and we got a beautiful 
paper. What I was noticing reading that paper was that it has a detailed study on 
bio methanol and bio diesel but unfortunately going through Wikipedia I realize 
that it was just a copy from Wikipedia. So what was next in previous session as 
well in that beautiful papers which came from the Green party was that it did not 
mentioned the study of the energy resources. The thing is that all of us know the 
alternate resources what they are and obviously we want to know what they are 
in detail but the thing is that how are they going to be implemented in this 
country? We certainly need to develop population which should be made well 
aware of each of every of this technology and towards the scale of 
implementation when it comes to Pakistan because certainly our people are just 
working on the hydro electricity and the nuclear power. We don’t know how to 
implement the fuel said technology, the hydrogen fuel obviously these are 
implemented the world wide but how are they going to be implemented in 
Pakistan? Because of that, I brought this resolution and mentioned the word 
study in the resolution if any one missed it out and yes I know this has not been 
mentioned in the previous energy discuss that we have had and not even in the 
paper. This is very affording because we don’t know how to get it to our factory. 
So because I think what we should do is that  

 awarenessکہ ايسی يونيورسٹی اور ادارے بنائيں جو لوگوں کو اس کے بارے ميں 
کتے ہيں، کس طرح ہو س implementديں اور بتائيں کہ يہ کس طرح پاکستان ميں 

سے ليبر کو تيار کريں تاکہ وہ ان شعبوں ميں کام کرے۔ اس سے آپ کی 
employment opportunities  بهی بڑهيں گی۔Obviously tidal energy, wind energy 

کہاں استعمال ہو رہی ہے، ہميں کوئی بهی بتا سکتا ہے کہ وہ کيا چيزيں ہيں مگر 
ہم اس کو کس طرح سے پاکستان ميں النے کی کوشش ہميں يہ بات کون بتائے گا کہ 

 So this is what this resolution all about. I am sorry if anyone thoughtکريں گے۔ 
that this was wastage of time but I do not certainly think so. Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Miss Hira Batool as far as 
energy paper was concerned, it was from the Standing Committee on Economic, 
Planning Affairs and Finance. So it was not from the Green party. Mr. Waqas 
Ali Kausar. 



پر  statisticsشکريہ۔ ميں اس حوالے سے کچه : جناب وقاص علی کوثر  
پر ديکها جائے تو  alternative resourcesں گا کہ جاؤں گا۔ سب سے پہلے يہ کہو

energy sector  9.5ميں پاکستان کی% per annum requirement  بڑه رہی ہے۔ ڈاکٹر
اکرم شيخ جو پالننگ کميشن کے سابقہ چيئرمين تهے، ان کے مطابق اگر پاکستان 

 almost 400پر جائيں تو سب سے پہلے کوئلہ ہے جو  alternative resourcesميں 
billion barrels of oil  کے برابر ہے اورwhich is equivalent to combined oil 

resources of Saudi Arabia and Iran.  دوسری طرف ميں يہ کہتا ہوں کہ اگرoil 50 
dollars per barrel  پر ليتے ہيں توits worth 187 times to whole GDP of Pakistan.  

اگر کوئلہ کے حوالےسے ديکها جائے تو پاکستان کی بدقسمتی دوسری چيز يہ کہ 
 energyسے  coalسے  to 7.5% 7.4ميں  total energy resourcesاپنے ہے کہ ہم 

produce  ہم  %53کر رہے ہيں اور اس ميں سے بهیbricks and cement industry 
 India usesں، کو لي contemporary countriesآپ اپنے  ميں استعمال کر رہے ہيں۔

60% of its energy resource through coal, China almost do the 70 to 80% of its 
energy from coal. Pakistan having riches resources of the coal in earth  ہم ان

alternative resources ۔ کو نہيں ديکه رہے  
 renewable energy resourcesاس کے بعد ميں يہ کہوں گا کہ پاکستان ميں   

اور ايسے بہت  bio mass, wind energy, solar energy, tidal powerميں ہمارے پاس 
کے طور پر استعمال کيا  alternative resource of energyہيں جن کو  resourcesسے 

 %27کا  importہماری  almostکو ديکهيں تو  financial year 2008جا سکتا ہے۔ آپ 
 hopefully thereہو گيا تها اور اس سال ميں  %30کا تها اور اگلے سال يہ  oilحصہ 

would be a gap of two million  کيونکہ عالمی مارکيٹ ميں تيل کی قيمتيں کم ہو رہی
ہو گا جو ايک لحاظ سے منافع ہو  gapہيں۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ دو ملين ڈالر کا 

آخر ميں کہوں گا کہ ہم  .we should use it in alternative energy resourcesگا، 
modern world  کی مثاليں ليتے ہيں، تو جوsolar and wind energy تو  ہےcurrent 

statistics  ہے کہGermany is using 18000 mega watts from solar energy, Spain is 
getting 8000 and America is getting 7000 from wind energy.  پاکستان ميں يہ

20,000 mega watt produce کی جا سکتی ہے تو اس کو بهی ديکهنا چاہيے۔ شکريہ۔  
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Is there any other speaker 
who wish to speak on this topic. 

 mentionشکريہ۔ ميں ايک دو چيزيں جو يہاں پر : جناب ايصام رحمانی  
کے  wind energyکيا تها، اس ميں  time spent۔ ايک يہ کہ ہم نے جو کی گئی ہيں

کيا  correctبهی آئے تهے جن کو  miss factsبارے ميں بات کی تهی جس ميں کچه 
دوسری يہ بات کہ پاکستان ميں اس کا ادارہ ہے اور خوش قسمتی سے  گيا تها۔
 standingمن، اس ميڈم انوشہ رح Political Advisorکی  Green Partyہماری 

committee  کی ممبر ہيں اور انہوں نے کافی ايسیfeasibility reports بنائی ہيں ،
پاکستان ميں کام ہو رہا  کے بارے ميں بات کی گئی ہے۔ alternative energyجس ميں 

  کرنا چاہيے۔ شکريہ۔ recognizeہے اور اس کو 



 Madam Deputy Speaker: Thank you. Now I put the resolution to 
the House. “This House believe in the study and use of alternate energy 
resources to elevate the energy crisis of Pakistan”. 

(The resolution was adopted unanimously) 
 Madam Deputy Speaker: The last item on the agenda is a motion 
by Mr. Waqar. 
 Mr. Esam Rehmani: Madam Speaker, Mr. Waqar Ahmed could not 
make it for today’s session. However, I read the resolution. It is not a resolution, 
it is actually motion. Let us have a healthy discussion on it. 
 “The House may discuss the need to focus on better training of law 
enforcement and civil defence forces to blunt the impact of terrorism in the 
country”. 
 I know that some of aspects were already covered in the motion by Mr. 
Abdullah Zaidi Sahib but if there is something new that we can have on the 
motion then we are willing to discuss on it. Thank you. 
 Madam Deputy Speaker: Honourable Sameer Anwar. 

 lawميں يہ  contextايک ہی ! محترمہ سپيکر: جناب سمير انور   
enforcement and civil defence forces  کیimprovement  بات کی جا رہی ہے۔ ميڈم

 eliminateہو گئی ہے اس کو  entrenchاری سوسائٹی ميں اتنی ہم Terrorism! سپيکر
 Law enforcementکرنے کے ليے يہ اچها موضوع ہے جس پر بحث ہونی چاہيے۔ 

agencies  کے پاسresources  کی بہت کمی ہے جب کہ جوterrorists  ہيں ان کے
 chain ofپاس زيادہ اچها اسلحہ ہوتا ہے۔ ہماری پوليس اور باقی اداروں کے 

command criticism  کيا جا رہا ہے اور وہ کافیvalid پہال مسئلہ يہ ہے کہ  ہے۔
نہيں ہوتی جو آرمی ميں  role and chain of commandپوليس کے جو آفيسروں کا وہ 

کرتا ہے۔ يہ چيز ہم پوليس کے اندر نہيں  leadہوتی ہے کہ ايک ميجر ايک بٹالين کو 
نہيں  trainingکرنے کی  commandکا سپاہی جس کی  ال پائے اور اس ميں پوليس

ان کو بہتر اسلحہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے  ہوتی وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔
کيا جا  strongly targetکيونکہ حال ہی ميں ہم نے مناواں ميں بهی ديکها اور ان کو 

ے ڈرنے پوليس والے وردی پہننے س کيا جا سکے۔ moral downرہا ہے تا کہ ان کا 
ہے اور اس کو  ideaدينا بہت اچها  trainingلگے ہيں تو ان کو بہتر اسلحہ اور 

definitely stand کرنا چاہيے۔ شکريہ۔  
 Madam Deputy Speaker: Honourable Abdullah Laghari. 

 motionشکريہ ميڈم سپيکر۔ وقار صاحب کی : جناب عبداهللا لغاری  
هی جائے تو بہت اہم ہے۔ جس طرح سے سمير پاکستان کی موجودہ صورتحال ديک

کی حالت ہے، وہ چاہے پوليس  law enforcement agenciesنے کہا کہ پاکستان ميں 
کے حوالے سے کوئی بات ہو،  training or equipmentsہو، ان کی  elite forceيا 

ميں  ہيں اور ان ميں سے underکے  intelligence agencies Interior Ministryہماری 
IB  کا نام لوں گا، ان کے ليےresources  ميں کافی کمی پائی جاتی ہے۔ اس کا حل

۔ جب کر سکتے ہيں equipکو کس طرح سے  agenciesہميں ڈهونڈنا ہے کہ اپنی 
سری لنکا کی ٹيم پر الہور ميں حملہ ہوا اس ميں بهاری اسلحہ کا استعمال ہوا اور 



technology  کے حوالے سے کافیlatest weapons  استعمال کيے گئے اور ہماری
elite force  اس ليے ہمارے ان اداروں کا پاس صرف پسٹل تهے جو کہ ناکافی تهے۔

کو  terrorismکو جو اسلحہ فراہم کيا گيا ہے وہ اس قابل نہيں ہے کہ اس طرح کے 
deal اس کے حوالے ہميں پنجاب حکومت کی طرح  کر سکے۔initiative  لينا پڑے گا
 Within theکيا جائے گا۔  equipہو گی اور ان کو  broad base trainingہ ان کی ک

police academies extensive training programme launch  کرنے کی ضرورت ہے۔
کے پاس  terroristsکی لعنت سے نمٹنے کے ليے جس طرح ان  terrorismہميں اس 

اور ان اقدامات  کی ضرورت ہے جديد اسلحہ ہے، اسی طرح کا اسلحہ مہيا کرنے
  کو عملی شکل دينے کی ضرورت ہے۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Waqas Ali Kausar. 
ميں اختصار سے کہوں گا کہ ! ميڈم سپيکر: جناب وقاص علی کوثر  

ہے،  internally first line of defenceہے اور يہ  police training systemپاکستان ميں 
تين سے چاہ ماہ ٹريننگ ہوتی  carrierصرف سہالہ ميں پوليس اکيڈمی ميں پورے 

اس ٹريننگ کے دوران چه ماہ ميں ايک سپاہی ساٹه يا پينسٹه فائر کرتا ہے، اس  ہے۔
 you can examine the service delivery that he is going to deliver to theسے 

nation.  دوسراweapons کی بات ہوئی تو ہماری پوليس جوguns  استعمال کرتی ہے
 M7 and the latestوہ زيادہ سے زيادہ جی تهری ہے ليکن دہشت گردوں کے پاس 

laser guns they are using.  ان کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ پوليس کیjob 
training  کے سلسلے ميںlower cadre ۔ اگر ہے تو کے ليے تو کوئی تصور نہيں ہے
ہی نہيں  training system introduceکا سسٹم چال آ رہا ہے، اس ميں  1861وہ بهی 

 even ملتا ہے  TA/DAہو، اس کو تين، چار سو روپے  elite forceيا  پوليسکرايا گيا۔ 
he is supposed to travel on his own expenditure.  اسی ليے پوليس واال لوگوں سے

اور کرپشن کرتا ہے، تنخواہ دگنی کرنے سے کچه نہيں ہوتا۔ جب ان  لفٹ مانگتا ہے
 medical, housing andکی بات کرتے ہيں تو آپ ان کو  economic resourcesکی 

other facilities  ديں کيونکہ يہ آپ کی اہم ايجنسی ہے۔ اسالم آباد ميں اگر دہشت
قوت کا بهی ہے کيونکہ اسالم  گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس ميں بڑا مسئلہ افرادی

 protocol of the ministers, protocol of theآباد ميں زيادہ تر پوليس والے 
governance bodies  ميں لگے ہوئے ہيں جس وجہ سےterrorism  کا مسئلہ ہو رہا

  ہے۔ شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Mir Fahad Iqbal. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ يہ بہت اہم موشن ہے اور اس ميں : المير فہد اقب  
 trainingکی  law enforcement agenciesکسی کو شک نہيں ہونا چاہيے کہ ہماری 

ہونی چاہيے۔ لغاری صاحب نے صحيح کہا کہ ہم جس طرح کی دہشت گردی کا 
 ں ہيں۔نہي civil defence agencies preparedسامنا کر رہے ہيں اس کے ليے ہماری 

 investigation agency CIDاگر پوليس کے حوالے سے بات کی جائے، پوليس کی 
ان  کے مقابلے کے ليے۔ activitiesنہيں ہيں، آجکل ہونے والے  equippedبهی خود 
 equipmentsکے کی طرح  ISI or other defence intelligence agenciesکے پاس 

پر ہوتے ہيں،  frontکراتے ہيں، جو  training grade 17 and aboveنہيں ہيں۔ دوسرا 



اگر سنده پوليس کی کرانی چاہيے۔  trainingوہ کے ہوتے ہيں، ان کو  lower levelوہ 
بات کی جائے تو وہاں پر ان کواٹر ديکهيں کہ ان ميں کوئی رہ نہيں سکتا، وہ مر 

کہ ان کو اس  جائے تو ايک الکه يا ايک الکه پچيس ہزار روپے ديتے ہيں۔ يہ اہم ہے
  طرح کی سہوليات بهی دی جائيں۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Waqar Nayyar, 
would you like to add something to it? Actually you being the Chairman of the 
Foreign Affairs and Defence Committee, if you would like to add your valuable 
comments. 
 Mr. Waqar Nayyar: Thank you. In terms of equipping the forces 
better, there can be no disagreement to the fact that the police as it stands today 
is in no shape to tackle the menace of terrorism. 

کے اس اقدام کے طرف دالنا چاہوں گا  Chief Minister, Punjabميں ايوان کی توجہ 
۔ آپ تشکيل کی ہدايت کی تهی province boarder security forceجس ميں انہوں نے 

 he was trying to set up something very parallel to the existingکو ياد ہو گا کہ 
defence and internal security mechanism of the country which is not very 

welcomed  کيونکہ اگر کل کو بلوچستان کاChief Minister  اس کے يہ کہے تو
خالف غداری کا نغمہ پنجاب کی حکومت ہی گائے گی۔ ميرے خيال ميں اس طرح 

 they police are not capableکی جو مثاليں قائم ہو رہی ہيں، اس کی وجہ يہ ہے کہ 
of it. Responsibility of counter terrorism in Pakistan is affectively fallen to the 

hands of the military police  اورMPs  کیtraining  پر کافی پيسہ اور انرجی خرچ
 the recruitment in the army toکی جا رہی ہے۔ ميں اس ايوان کی توجہ دالؤں گا کہ 

a very large extent is focused on military police rather than the recruitment of 
soldiers and officers.  ملٹری اپناpolice wing expand  کر رہی ہے اور خدشہ يہ ہے

اور پوليس کے پاس  we can slip into again a very military dominated societyکہ 
   بهی ہونی چاہيے۔ trainingاس طرح ہتهيار اور ان کی 

 police in Pakistan is also a tool for politicalدوسرا مسئلہ يہ ہے   
repression  اگر ہماری پوليس کے پاسstate of the art rubber bullet equipment and 

ample rubber bullets  ہوتيں توlong march آپ کو  کی کہانی کافی مختلف ہوتی۔
training and equipment  کے ساته يہ بهیensure  کرنا پڑے گا کہpolice is not used 

as a tool or political repression at all  ورنہ اس طرح کی پوليس سياستدانوں کے
ہاته ميں خطرناک ہتهيار ہو گا جس کو وہ بڑی بے دردی سے لوگوں کے خالف 

  استعمال کريں گے۔
کرنا چاہيے کہ اس قدر گرمی اور سردی  appreciateہميں اس چيز کو بهی   

تک ہر ناکے پر بيٹه کر گاڑياں چيک کر رہے ہوتے ہيں اور  ميں صبح سے رات
ڈال رہے ہوتے ہيں کيونکہ اگر کوئی دہشت گرد اس ناکے پر آئے  life at riskاپنی 

 he most probably is going to blow himself up at that point. So it is a veryگا تو 
hard task to do. I think first and foremost what needs to be done is that these 

people need to be re-compensated.  يہ ہمanti terrorism  کے سلسلے ميں جو اتنے
کے طور پر  monitory reimbursementپيسے لے رہے ہيں اس کا ايک بڑا حصہ 



 it should be madeبرداشت کر رہے ہيں  hardshipsبهی جانا چاہيے کيونکہ يہ جتنی 
worthwhile. Thank you Madam Speaker.   

 Madam Deputy Speaker: Thank you. I would request the 
honourable Youth Prime Minister to make a brief statement. 
 Mr. Prime Minister: Thank you Madam Speaker. Much has been 
said about this topic. 

زيادہ بہتر  contextيہاں ہوتے تاکہ وہ اس کا  mover of this motionيہ بہتر ہوتا اگر 
ليکن جن لوگوں نے يہاں پر بات کی ہے تو اس سے اندازہ ہو گيا  طور پر بتا سکتے

 civilہے کہ صوبائی اور قومی سطح پر کيا کيا ضروريات ہيں اور ہم کس طرح 
defence force, police  يا دوسرے اداروں کوequip  ہيں۔ ميڈم سپيکرکر سکتے !

Practical terms  ميں ديکهيں تو ہمارے پاس اتنا وقت شايد نہيں کہ اس کوstanding 
committee  کوrefer ليکن آج اگر  کيا جائے اور ہمارے پاس اس کی رپورٹ آ جائے

اس کا  Chairman of Foreign Affairs and Defenceکميٹی کی ميٹنگ ہے اور آج 
 briefکے بارے ميں ارکان سے رائے لے کر کل ايک  جائزہ ليتے ہيں، اس

comment ميں اس کو ان کی طرف  کر ديں تو بہتر ہو گا۔refer  کرتا ہوں کہ اگر ان
 brief commentکے ليے ممکن ہوا تو وہ اس پر اپنی کميٹی کی طرف سے ايک 

  کريں۔ شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you very much. The session is 
adjourned for 5 minutes. 

(At this the session was adjourned for 5 minutes) 
Madam Deputy Speaker: --- 
Thank you Madam Speaker, “This House is of the opinion that 

government of Pakistan should cease the culture of nepotism in government 
departments”. 

It has been seen over last many years  
 governmentsجب سے پيپلز پارٹی کو گورنمنٹ آئی ہے، اس سے پہلے بهی جو 

دی گئی ہيں اور موجودہ  key postsرہی ہيں، اس نے  اپنے پسنديدہ لوگوں کو 
کی ہيں، انہوں  appointments انہوں نے ميرٹ سے ہٹ کر حکومت نے جس طرح
آپ نے اخبارات ميں بهی ديکها ہو گا کہ انہوں  توڑ ديے ہيں۔ نے تو سارے ريکارڈ

لگائے گئے وہ مختلف  Ambassadorsکے ساته کيا کيا۔ جو  foreign serviceنے 
groups کے لگائے گئے۔DMG service Chairman, FBR  کے لگائے گئے جن کا اس

سے يہ پتا چلتا ہيں جن  appointmentsسے کوئی تعلق ہی نہيں تها۔ ايسی ہی بہت سی 
نہيں ہو رہے، جس سے کہا جا سکے  rules followہے کہ ان کی حکومت ميں ايسے 

 headکے  Recently IBکی گئی ہيں۔  through appointmentsہيں جن کے  rulesکہ يہ 
لی اور اس کے بعد وہ سپريم کورٹ ميں گئے کہ جتنے سال وہ  retirementنے 

OSD  رہے، ان کیretirement نے سال کے ليے اتextend اس کو کر دی جائے ،
بنا رہے  Tax Ombudsmanکر ديا۔ ہمارے صدر صاحب ان کو  rejectعدالت نے 
 taxبنا ديا جاتا ہے، جس کا  tax Ombudsmanوالے کو  police serviceتهے يعنی 

سے دور دور کا تعلق نہيں ہے، وجہ يہ بيان کی جاتی ہے کہ انہوں نے 
internationally white collar crimes deal اس کے بعد  کيے ہيں۔foreign service  ميں



بهی احتجاج کيا گيا تها، فرانس ميں جو ايمبسڈر تهے ان کے خالف کيا گيا تها اور 
  کر ليا۔ holdوزير اعظم نے اس کو 

کا ايک ادارہ جو آرڈننس کے ذريعے بنا تها،  Public Policyآپ ديکهيں کہ   
يٹائرڈ جنرل بيٹهے ہوئے ہيں۔ يہاں لوگ جنرلوں کو گالياں ديتے ہيں، وہاں پر بهی ر

 retired Generals areان کر برا بهال کہتے ہيں ليکن اس کے باوجود آج تک کچه 
holding offices.  دهنيش کمار صاحب نے کل ايک بات کی تهی کہ انہوں نےexam 

کيونکہ مجهے بهی  حيح بات ہےديا تها اور ان کو فون آيا تها کہ پيسے دو تو يہ ص
بک رہی ہيں۔ وہاں کے  seatsکئی لوگوں نے بتايا تها کہ وہاں پر اس طرح سے 

يہ کلچر  ديں۔ key postingsچيئرمين نے ايسا ہی کہا ہوا کہ جو پيسے دے اس کو 
پر آتے تهے ليکن اب  key postingsپہلے بهی تها کہ آرمی آفيسر اور ريٹائرڈ جنرل 

HEC رمين اور کے چيئdifferent heads of the department   زرداری صاحب کے
friends  ہيں، ان کو اچهیappointments  دی گئی ہيں۔ ہمارے ملک ميںexecutive 

ہے، اس ميں اگر ميرٹ نہيں ہو گا تو کچه بهی نہيں چل سکتا۔ حتی کہ  argonايک 
 promoteکو اس ليے  junior officersميں ميرٹ نہيں ہے،  training schoolsيہاں پر 

 armyپہلے اس کے ليے  کيا جاتا ہے کيونکہ وہ پيپلز پارٹی کے حمايتی ہيں۔
officers  ہوتے تهے اب پيپلز پارٹی کے جيالے ہيں۔I think this culture should be 

discouraged. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Waqass Ali 
Kauser. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ اس ميں يہ کہوں گا کہ يہ : وقاص علی کوثرجناب   
پيپلز پارٹی يا کسی اور حکومت کا مسئلہ نہيں ہے۔ جب آپ اداروں کی بات کرتے 
ہيں تو جب بهی کوئی ملک وجود ميں آتا ہے تو وہ اپنے حاالت اور وقت کے مطابق 

ک کا الميہ يہ رہا کہ ہم نے اس مل کرتا ہے۔ structure reformsميں  institutionsاپنے 
ساری  نہيں ال سکے۔ institutional reformsاس کو آزاد تو کرا ليا ليکن ہم اس ميں 

governance bureaucratic system  کے تحت چلتی رہی اور اس کا بهی ايکcertain 
patron  تها۔ جہاں تکnepotism  کی بات ہے تو يہاں پر جمہوری نظام نہيں رہا۔ جب
لوگوں کو  politicalکے ليے  securityجمہوری نظام آيا تو انہوں نے اپنی بهی 

induct  کرنا شروع کيا جس کی ان کے لحاظ سے ايک اپنیjustification  ،ہے
which might be wrong or right.  آپ کیbureaucracy highly centralized  ہے۔ ايک

 they are highlyہيں،  سيکشن آفيسران اور ان کے اوپر جو سيکرٹری ہوتے
centralized, even if they have to move a file  وہ اس پرdecision  لينے کا مجاز نہيں

اس وجہ سے  کے ہاتهوں ميں ہوتی ہے۔ power certain personsاسی وجہ سے  ہوتا۔
 ACRآپ کو  .you have to abide by that if you are a juniorجو بهی فيصلہ ہوتا ہے 

 You are dependentکو سياہ و سفيد کا مالک بنا ديا جاتا ہے۔  seniorذريعے سے  کے
 you have to abide by the ruling class ofہو جاتے ہيں تو يقينًا  dependentجب آپ 
the elite.  جو بهیmodern democracies  ہيں، ان ميں کہيں بهی اتنیdependency 

 powerميں ديکهيں، وہاں پر جس کی جو  developed countryنہيں ہے۔ آپ کسی بهی 
کے ذريعے  structure reformsيہاں پر جب تک  کرتا ہے۔ exerciseہے، وہ اس کو 

 ,nepotismنہيں کريں گے، تب تک  decentralization of your bureaucracyجب تک 



redtapism, favouritism  بهی ہو گا، وجہ يہ ہے کہ آپ نےfrom section officer to 
secretary when you reach, it takes years.  ايک عام فائل کوmove  کرنے ميں ايک

پاکستان ميں اقربا پروری کا کلچر بهی  ماہ لگ جاتا ہے کيونکہ طريقہ کار ايسا ہے۔
، کام کر رہی ہيں accountability agenciesپايا جاتا ہے۔ پاکستان ميں سترہ، اٹهارہ 

نہيں  accountability mechanismنہيں ہيں،  empowerآپ  within systemجب تک 
 Need of hours is that rulesکو نہيں روک سکتے۔  favouritism, nepotismہے تو آپ 

of business 1961, 81  کوkeeping in mind the Pakistani context completely 
reverse  کيا جائے۔ آپdecentralization  کے ذريعےupper tier  کوempower کريں ،

top to down communication  ،کا مسئلہ ہوتا ہےout side organization  کچه افواہيں
 top toکچه اور، اصل صورتحال کوئی نہيں جانتا۔ اس ليے  within organizationاور 

bottom communication strong  کيونکہ جب کيا جائےlower tier  مضبوط ہو گا تو
definitely they have to communicate with each other.  اگر آپ کی بيوروکريسی

 civil servant, if he is strong and committed then nobody can force him, evenاور 
head of state or prime minister under any law of Pakistan  کسی سرکاری مالزم کو

out of the blue dismiss ر سکے۔ کWhen the institutions will be strong, you will 
see the end of this menace of nepotism, favouritism or red tapism. Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable  
Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Umair Farrukh Raja. 

تحريک پاکستان کے شکريہ ميڈم سپيکر۔ : راجہ جناب عمير فرخ  
دوران اور قيام پاکستان کے بعد بهی قائد اعظم نے اپنی تقارير ميں بارہ مرتبہ اس 
بات پر زور ديا تها کہ قيام پاکستان کے بعد حکومتی مشينری ميں اقربا پروری کو 

ر ہم ابهی ختم کرنا ہو گا، تب ہی پاکستان صحيح معنوں ميں ترقی کر سکے گا او
تک اس سے نجات حاصل نہيں کر سکے بلکہ يہ ہمارے معاشرے ميں مزيد سرايت 

۔ ڈاکٹر صفدر محمود نے قائد اعظم پر کافی تحقيق کی ہے اور کئی مقالے کر گيا ہے
بهی لکهے ہيں۔ ايک واقعے کے بارے ميں بتاتے ہيں کہ قيام پاکستان کے بعد 

اور حکم ديا گيا تها  گهاس لگائی گئی تهی گورنر جنرل ہاوس ميں ايک الن ميں نئی
کہ اس گهاس پر کوئی چہل قدمی نہيں کرے گا۔ ايک محافظ کی ڈيوٹی لگائی گئی 

ے بندوں کو منع کرے گا۔ شام کی چہل قدمی کرتے ہوئے قائد تهی کہ وہاں جانے وال
اعظم خود اس احاطے ميں داخل ہونے لگے تو گارڈ نے سيٹی مار کر ان کو روکا 

ر ان کو تلخ انداز ميں کہا کہ يہاں جانے سے منع کيا گيا ہے، آپ کيوں ادهر جا او
جب وہ واپس مڑے اور گارڈ نے ديکها کہ قائد اعظم ہيں تو تب بهی گارڈ  رہے ہيں؟

اپنی بات پر قائم رہا کہ جب ايک مرتبہ گورنر جنرل نے ايک حکم دے ديا ہے تو 
قائد اعظم اس کی بات سن کر بہت  ہے۔آپ کو بهی يہاں جانے سے منع کيا جاتا 

خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سوچ کا رجحان اگر معاشرے ميں 
 rule ofاس وقت بهی قائد اعظم نے ميرٹ اور  ہوا تو پاکستان بہت ترقی کرے گا۔

law حاالنکہ ان کی حيثيت ايسی تهی کہ ان  کے ليے کوئی  کو نظر انداز نہيں کيا
کيا جا سکتا تها ليکن انہوں نے اس کا غير  law, rule, constitution bentبهی 

ضروری فائدہ نہيں اٹهايا۔ آج سے پانچ، چه ماہ پہلے ہمارے موجودہ وزير اعظم 
صاحب نے جيو ٹی وی کے ايک شو ميں انٹرويو ديتے  جناب يوسف رضا گيالنی



پر ہوں گی، پروگرام بهی تقررياں ہوں گی، وہ صرف ميرٹ ہوئے کہا تها کہ جتنی 
ميں  NIT, CBRکے اينکر کامران خان صاحب نے نشاندہی کی کہ آپ کے دور ميں 

ايسے لوگ جو غير پيشہ ورانہ ہيں اور ان کی  Ambassadors in UN, USA, UKاور 
 stateتقررياں ميرٹ پر نہيں کی گئيں، اس پر وزير اعظم صاحب نے کہا تها اب 

department ہ خالی ہو گا، اس کے ليے باقاعدہ اخبار ميں ميں جو بهی عہدadvertise 
کيا جائے اور پاکستان کے بہترين صالحيتوں والے لوگ ان عہدوں پر تعينات کيے 

ميں  state departmentکہ انتہائی اہم دو، تين دن پہلے يہ خبر آئی  جائيں گے۔
ئے دعوؤں کو تمام کيے ہو لگايا گيا ہے۔ Headجہانگير بدر کے قريبی رشتہ کو 

 ,Chairmanنظر انداز کر کے اسی رجحان کی طرف آ رہے ہيں۔ اسالم آباد ميں 
CDA  کی تقرری بهی قابل تشويش ہے اور کافی لوگ کہتے ہيں کہ باقاعدہunder 

table deals اسالم آباد ميں پهيلنے  ہوئی ہيں جن کے تحت ان کی تقرری ہوئی ہے۔
سياسی پارٹی  کوئی سچائی ضرور ہوتی ہے۔والی کسی بهی افواہ ميں کوئی نہ 

پيپلز پارٹی جے  اقتدار ميں آتے ہيں اپنے ورکروں کو نوازنا شروع کر ديتی ہے۔
 developmentدور ميں سنده کے لوگوں کو پی آئی اے، سی ڈی اے اور مختلف 

authorities ابهی حال ہی ميں اعلیٰ عدالتوں ميں  ميں مالزمتيں فراہم کی جاتی ہے۔
تحريک اور  تهی۔ political affiliationکيے گئے، ان سب کی  judges appoint جو

reinstatement  سے پہلے آنے والے ججوں کی کوئی نہ کوئیpolitical affiliation 
ميں  army ruleيہ رجحان ہم نے  تهی اور يہ جيالوں کے نام سے جانے جاتے تهے۔

، کو لے آتی ہے ex-military menنے بهی ديکها کہ وہ بهی مختلف محکموں ميں اپ
 ex-military men inاب بهی جمہوريت بحال ہونے کے باوجود کئی اداروں ميں وہ 

service  کئی سفير جن کی تربيت اس طرح سے نہيں ہوئی ليکن وہ اپنے عہدوں ہيں۔
پر فائز ہيں تو اس سے جس کا حق ہوتا ہے کيونکہ اس نے پندرہ، سولہ سال نوکری 

 disgruntle، اس پر باہر سے بندہ ال کر بٹها ديا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ تی ہےکی ہو
تو آئے گا۔ اگر ہم اس اقربا پروری کو پروان  resentment factorہو گا۔ اس طرح سے 

چڑهاتے رہے، سفارش کے تحت چلتے رہے تو پاکستان ميں ترقی نہيں ہو سکتا اور 
rule of law supreme شکريہ۔ نہيں ہو سکتا۔  

کرنا ہے۔  clarifyہے، اس کو  informationايک ! ميڈم: جناب ياور حيات  
گورنر جنرل کا آرڈر تها کہ انہوں نے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کا ذکر کيا ہے کہ 

-Quaid-eتو  گهاس پر نہ چال جائے اور قائد اعظم محمد علی جناح وہاں پر گئے
Azam Muhammad Ali Jinnah was the first Governor General of Pakistan  تو کس

کا آرڈر تها، اگر اپنا تها تو وہ اس گهاس پر کيوں جا رہے تهے، يہ ذرا واضح کر 
  ديں۔

قسم کے سوال کيا  sensibleياور صاحب، ذرا : محترمہ ڈپٹی سپيکر  
  کريں۔ اب آپ قائد اعظم پر ۔۔۔

يہ تها کہ اس واقعے کو بيان کرنے کا مقصد : جناب عمير فرخ راجہ  
ايک بندہ جو اپنے ديے ہوئے آرڈر کو پامال نہيں کرتا تو آپ اس کی سوچ ديکهيے 
کہ وہ دوسروں کے ليے کيا چاہتا تها، اس ليے بجائے اس کے کہ اس ميں کيڑے 

  نکاليں، اس سے سبق حاصل کريں۔



 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Zameer Malik. 
شکريہ ميڈم سپيکر۔ جس طرح ميرے دو : ملکجناب ضمير احمد   

ہے،  coalition governmentبهائيوں نے پاکستان پيپلز پارٹی پر تنقيد کی ہے تو يہ 
اور ديگر پارٹياں بهی ہيں، اس ليے اس کو پاکستان پيلز پارٹی  MQM, ANPاس ميں 

کی حکومت نہ کہا جائے۔ جس طرح کے بہتان لگے ان ميں سے چند کے جواب 
ميں  PIAتو اس سے پہلے  گا کہ يہاں پر ريٹائرڈ جنرلوں کی بات کی گئی دوں

retired General  آتا تها، آج ان کو اپنا بندہ ہے، پاکستان سٹيل مل ہميشہ ايک جنرل
کو بهی جنرل نے چاليا، اس کے طور طريقوں کے  Civil Aviationنے چاليا ہے، 

چالتا ہے، آج وہاں ايسا ہی ہے۔  retired Air Marshalسے  air forceوجہ سے اس کو 
ہيں، وہاں تو جنرل نظر نہيں آ  trade unionsمجهے تو بڑے بڑے ادارے جہاں پر 

اگر رہے، ان کو پتا نہيں کہاں پر نظر آ رہے ہيں؟ ايسے ہوا ميں بات نہ کيا کريں؟ 
Wah Ordinance Factories س ميں کوئی جنرل ہے تو وہ اسلحہ بنانے کا ادارہ ہے ا

سے کسی کو لگائيں  civil bureaucracyميں کوئی جنرل ہی ہو سکتا ہے کيونکہ اگر 
پيپلز  گے تو اس کو اسلحہ کے بارے ميں کچه پتا نہيں ہو گا، وہ وہاں کيا کرے گا؟

پارٹی کے جيالوں کو نوازنے کی بات ہوئی، پتا نہيں ہمارے دوستوں اور خاص 
اگر پاکستان  کيوں ہے؟ peoples party phobiaوالوں کو  central Punjabطور پر 

پيپلز پارٹی کے ورکر کو نوازا جا رہا تو ہر اليکشن ميں سوائے ان کے جو 
establishment  کے جهنڈے تلے ہوئے، ہر اليکشن ميں پيپلز پارٹی کو سب سے

زيادہ ووٹ ملے۔ اس ليے ہم نے عوام کو نوکرياں دينی ہيں۔ ميرٹ کا نظر انداز کر 
جيالوں کو نوازنے کی جو بات کی جا رہی ہے تو آپ اخبارات کا مطالعہ  کے اپنے

کريں تو لياری جو پاکستان پيپلز پارٹی کا قلعہ ہے، وہاں کے جيالوں نے بهوک 
اگر ہم جيالوں کو نوکرياں دے  ہڑتال کی ہوئی ہے اور اس کو چار ماہ ہو گئے ہيں۔

يقينًا ہمارا کلچر ہے، پاکستان ميں رہے ہيں تو يہ بهوک ہڑتال کيوں کی جا رہی ہے؟ 
ميرٹ پر کچه نہيں ہوتا۔ ہمارے گهروں ميں ميرٹ نہيں ہوتا کيونکہ جو الڈال بيٹا يا 

۔ اس ليے سوسائٹی ميں پہلے ميرٹ النا ہو گا کيونکہ بيٹی ہو اس کو نوازا جاتا ہے
بتانا  يہ باتکی بات کی گئی تو  PIA,CDA, Steel Millsسوسائٹی حکومت بناتی ہے۔ 

ان اداروں چاہتا ہوں کہ جب پيپلز پارٹی کی حکومت بنی تو سب سے پہال اعالن ہوا 
پيپلز پارٹی پر مالزم ہيں، ان کو مستقل کر ديا جائے۔  daily wagesميں جو لوگ 

گيارہ سال کے بعد حکومت ميں آئی ہے، ان ميں ہمارے بندے تو نہيں تهے کيونکہ 
 CDA, PIA, Steel Millsہم نے  نوکرياں نہيں ديں۔ گيارہ سال ميں ہميں تو کسی نے

 مستقل ہوئے ہيں، ان ميں پاکستان پيپلز پارٹی کا کوئی جياال نہيں ہے۔ميں جتنے بهی 
رکهنے کے  master degreeسے پيپلز پارٹی سے وابستگی ہے، ميں  1997ميری 

اس ليے ، باوجود ابهی تک بے روزگار ہوں، اس ليے يہ بہتان جو حقيقت نہيں ہيں
حقيقت کے ديکه کر بات کی جائے۔ چوہدری نثار صاحب سے ہم نے کبهی ايسی 

نہيں کرتے۔  accountabilityہے، وہ کيوں  officeبات نہيں سنی، ان کے پاس ايک 
  شکريہ۔

(Voices of Point of order) 
 Madam Deputy Speaker: Esam Sahib and Waqar Sahib, if it is 
relevant to the resolution, then please speak. 



 Mr. Esam Rehmani: Yes it is for the information for members of 
Youth Parliament. 
 Madam Deputy Speaker: Waqar Sahib, we will give 30 minutes 
for him and then to you. 
 

ر ضمير صاحب ايک سے زيادہ جگہ پر کام ک: جناب ايصام رحمانی  
لے کر وہاں سے تنخواہ بهی  long leaveرہے ہيں، يہ ان کے اپنے الفاظ ہيں اور يہ 

وصول کر رہے ہيں، دو تين دوسری باتيں ہيں ليکن ميں اپنی باری پر بات کروں گا۔ 
  شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: All the members of the Youth 
Parliament,  

ميں بات کرتے ہيں  specially personal capacityکی  fellow memberجب آپ کسی 
اب وہ آپ کے بارے ميں کچه  then you should have solid evidence. Becauseتو 

 .and then there will be a useless debateکہيں گے کہ آپ کيا کرتے ہيں 
ميں ايسے الفاظ استعمال نہيں ! ميڈم سپيکر :جناب ضمير احمد ملک  
ں نے بہتان لگا ديا کہ دو تين اداروں ميں مالزمت کر رہا ہوں، يہ انہو کروں گا۔

ہوں۔ يہ  enrolledکرا ليں کہ ميں وہاں پر  checkگورنمنٹ کے کسی ادارے سے 
اپوزيشن ليڈر ہيں، کم از کم ان کو يہ تو معلوم ہونا چاہيے کہ ايک بندہ دو، تين 

  اداروں ميں نہيں ہو سکتا۔ يہ حقيقت کی بات کريں۔
 Madam Deputy Speaker: Esam Sahib, if you have solid evidence. 

 criminal chargesہو تو بہت نہيں سکتا، آٹه سال تک : وقار احمدجناب   
پر جيل ميں رہنے واال شخص صدر نہيں بن سکتا ليکن ہمارے ملک ميں بہت کچه 

ا افسوس نہ ہوتا ميں ضمير صاحب کی تقرير سن رہا تها، اتن! جناب سپيکر ہوتا ہے۔
اگر پيپلز پارٹی کے عام ورکر کو نوازا جا رہا ہوتا، ہاں ميرٹ کی پامالی کا افسوس 

وہاں پر نائی  ,sweeperاس بات کا افسوس ہے کہ جيل ميں رہنے واال  ضرور ہوتا۔
  پر بيٹهے ہوئے ہيں۔  key positionsاور حمام چالنے والے اس حکومت ميں 

  )مداخلت(
ضمير صاحب، تشريف رکهيں، ان کو بات کرنے : سپيکرمحترمہ ڈپٹی   

  ديں۔
لوگ  electedکر رہا ہوں، وہ  walk outميں : جناب ضمير احمد ملک  

لوگوں کو يہ نائی کہہ رہے ہيں، يہ  electedہيں، ہم نے ان کو ووٹ ديا ہے، ہمارے 
  ہماری توہين ہے، ہم نے ووٹ ديا ہے۔

  )جاجًا ايوان سے باہر چلے گئےاس موقع پر جناب ضمير احمد ملک احت(
ميں يہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ميں منتخب لوگوں کو : جناب وقار احمد  

  نوازا جا رہا ہے۔ in this system through positionsنہيں کہہ رہا تها بلکہ جن کو 
 Madam Deputy Speaker: Honourable Abdullah Laghari. 

سپيکر۔ وقار صاحب نے بہت کہہ ديا شکريہ ميڈم : جناب عبداهللا لغاری  
اگر اس يا کسی بهی حکومت کے حوالے بات کی  ہے اور کافی باتيں ہو گئی ہيں۔



پايا جاتا ہے ليکن  favouritismجائے تو يہ قطعی غلط نہيں ہو گا کہ ہر حکومت ميں 
پيپلز پارٹی کے بارے ميں کہا جاتا ہے کيونکہ وہ عوام دوست حکومت ہوتی ہے 

داری صاحب کے بارے ميں کہا جاتا ہے کہ صرف دوست حکومت کرتے ليکن زر
جيسے وقار صاحب کی بات پر ضمير صاحب نے غصہ کيا تو سينيٹ ميں کچه ہيں۔ 

 ministriesنہيں ہيں۔ جہاں تک نوازنے کی بات ہے تو  electedہيں،  selectedلوگ 
نام نہيں لينا چاہتا  نہيں ہے۔ ميں back groundميں کچه ايسے لوگ ہيں جن کا کوئی 

ليکن اس کے بغير بات نہيں ہو سکتی۔ رحمن ملک صاحب جس وزارت کو سنبهال 
رہے ہيں، وہاں پر پہلے مشير ہوتے ہيں، ان کو سينيٹر بنا کر وزير بنا ديا گيا ہے۔ 

ديکهيں تو پتا نہيں چلتا  back groundمشير پٹروليم ڈاکٹر عاصم کا حد تو يہ ہے کہ 
افسوسناک بات يہ ہے کہ يہاں پر سينيٹر  سے منسلک تهے۔ petroleumکہ کہاں پر 

تا ہے اور اس کا کيا جا standard setبنائے جاتے ہيں، سيٹيں بيچی جاتی ہيں۔ ايک 
ايوان کو پتا ہے، اس ليے ميں اس بارے ميں بات نہيں کروں گا۔ اس ليے جہاں تک 

وگوں کو نوازا ہے۔ يہ ہے، اس ميں کوئی شک نہيں کہ اپنے لنوازنے کی بات 
ہی تو اس کی وجہ جيالوں کی بات کر رہے تهے کہ ان کو بهی نوکری نہيں مل ر

  کر سکتا ہے۔ House judgeبهی ہميں پتا ہے، اس کو 
 Madam Deputy Speaker: Abdullah Sahib, you should take your 
words back because 

  نہيں کر سکتے۔ criticizeميں اس طرح  personal capacityآپ کسی کو 
جس طرح  سپيکر صاحبہ۔ sorryٹهيک ہے، : جناب عبداهللا لغاری  

ہوں، آپ نے ايک سو  IB, Intelligence Agencies, Ministriesگورنمنٹ اداروں 
ليکن اس ملک ميں اگر  چاليس وزيروں کی فوج بنائی ہوئی ہے، وہ منتخب لوگ ہيں

Postal Services آپ باہر جا کر  تو يہ الميہ نہيں تو کيا ہے؟ کی بهی وزارت ہو گی
پورا کرنا ہے،  budget deficitکہتے ہيں کہ ہمارے پاس پيسے نہيں ہيں، ہم نے 

 Mercedes andجا رہی ہے، ہميں پيسے ديں۔ يہاں پر آپ  economy downہماری 
BMW يہاں پر وزيروں کی فوج بنائی ہوئی ہے،  سے اترنے کے ليے تيار نہيں ہيں۔

کل وزير برائے خصوصی اقدامات بنا ديں گے تو اس کا کيا جواز ہے اور يہ نوازنا 
ہيں جو اپنا کام کر  elected representativesيہ کہا جائے کہ يہ  نہيں تو اور کيا ہے؟

رہے ہيں تو پهر يہ کہنا جائز نہيں ہو گا اور ان کی اطالع کے ليے کہ سينيٹ ميں 
نہيں ہيں۔ يہ  electedجو مشيروں کی فوج ہے وہ  ہيں۔ نہيں electedجو لوگ ہيں وہ 

کيے گئے ہيں،  appointکے بغير  back groundبتائيں کہ وہ لوگ کون ہيں، جو کسی 
خلہ کے مشير ہوں يا کوئی اور ہوں، وہ چاہے وہ مشير پٹروليم ہوں يا وزارت دا

کو  ownersکے  KESEکراچی ميں ديکهيں تو  کہاں سے آئے۔ کيا يہ نوازنا نہيں ہے؟
 President Houseہو رہے ہيں؟ وہ  developکہاں  linksنہيں نوازا نہيں گيا، ان کے 

 transparencyکے معاملے ميں کتنی  Rental Power Houses جا رہے ہيں يا نہيں؟
بهی  realizeکر رہے ہيں، وہاں يہ  walk outدکهائی گئی، سب کو پتا ہے۔ جہاں آپ 

  شکريہ۔ ہو رہی ہيں جن کا کوئی جواز نہيں ہے۔ appointments کريں کہ واقعی ايسی
  )جناب ضمير احمد ملک صاحب دوران تقرير ايوان ميں واپس آ گئے(



 Madam Deputy Speaker: Thank you. Zameer Sahib, before you 
say some thing, I would like to clear some thing that transparency and ill merit is 
some thing else but criticizing some profession is extremely bad.  

 he has all rights to get elected in the parliament andکوئی نائی، حجام يا قصائی ہو 
even get to the post of President because every profession may has to be 
respected. Of course, some thing that does not meet the criteria or merit criteria 

fulfill نہيں کرتی، اس پر ہم ہميشہ تنقيد کر سکتے ہيں۔ جی ضمير صاحب۔  
کی بات نہيں کر رہا تها، ميں  professionميں کسی : جناب وقار احمد  
relevance  کی بات کر رہا تها۔Interior ministry  سنبهالنا اور کسی اورprofession 

 some one who has served in intelligence agencies for aکچه نہيں ہوتا  linkکو 
long time would be more relevant for that.   دوسری بات يہ ہے کہ اگر ضمير

 .I would extend my apologies for thatصاحب کو ميری باتيں تلخ لگی ہيں تو 
Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Zameer Sahib. 
ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ ! جناب سپيکر صاحبہ: جناب ضمير احمد ملک  

ميں ہے تو ستائيس  presidencyميرے بهائی نے کہا آٹه سال تک جيل رہنے واال تو 
کا صدر بنا۔ اگر صدر  South Africaسال جيل ميں رہنے واال نيلسن منڈيال بهی تو 

جن کے  so called Chief Justiceسال جيل ميں گزارے تو آج کے  زرداری نے آٹه
ليے بہت سی ريلياں نکالی گئيں، کہا جاتا ہے کہ ان کے فيصلے ہميشہ بہت اچهے 

کے پاس بهی جاتے رہے  Chief Justiceاس  casesتو صدر زرداری کے  ہوتے ہيں
ل نہيں پچاس ہم دس ساليکن ايک فيصلہ بهی زرداری صاحب کے خالف نہيں آيا۔ 

سال تک کيس چالنے کے ليے تيار ہيں ليکن حکومت پاکستان کا خرچ ہوتا ہے۔ اگر 
NRO  آيا تها تو پاکستان پيپلز پارٹی کی جيالے اتنے غيرتمند ہيں کہ وہ پارٹی کو

کروڑوں روپے دے سکتے ہيں۔ ان کيسوں پر الکهوں روپے خرچ ہوئے ہيں، ان کو 
گر مزيد دس پيسے لگائے جائيں گے تو وہ ايک اس کا کوئی احساس نہيں ہے، ا

سے اتحاد  MQMہمارا بوجه نہيں ہوں گے۔ عبداهللا بهائی نے ميرٹ کی بات کی تو 
سنده ميں صرف نوکريوں پر ٹوٹنے واال ہے کيونکہ پيپلز پارٹی کہتی ہے کہ ميرٹ 

چهتا ميں اس ايوان سے پو پر ديں گے جبکہ ايم کيو ايم کہتی ہے ہمارا کوٹہ رکهو۔
کرتے ہيں کيونکہ وہ سنده سے ہے جو  criticizeہوں کہ آپ صدر زرداری کو تو 

چهوٹا صوبہ ہے، يہ حقيقت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختالف ہو ليکن ميں 
مجهے، ميرے سندهی، بلوچ دوستوں کو يہ خود پنجابی ہونے پر فخر کرتا ہوں ليکن 

ارے ميں ايسے الفاظ استعمال کيے کے ب leadershipمحسوس ہوتا ہے کہ ان کی 
کا ليڈر بچے سے پيپر دلواتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، اس ) ن(جاتے ہيں۔ مسلم ليگ 

ہے، کوئی کسٹم  involveميں  rape caseنہيں ليا جاتا، کوئی  actionکے خالف کوئی 
نہيں ہوتا اور بات ہوتی ہے  actionوالوں کو مار کر آ جاتا ہے، ان کے خالف کوئی 

good governance  کی۔ گوجرہ ميں مسيح لوگوں پر سات گهنٹے فائرنگ ہوتی رہتی
پر کوئی تنقيد نہيں کی جاتی صرف آصف ) ن(ہے، پوليس کہاں تهی، مسلم ليگ 

علی زرداری پر تنقيد کی جاتی ہے۔ ہميں اس ليے افسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارا 
  منتخب نمائندہ ہے۔



گا، عبداهللا بهائی نے بات کی کہ ہم نے آپ کی توجہ چاہوں ! ميڈم سپيکر  
سينيٹ ميں فالں بندے کو بهيجا، ہم نے ٹکٹ ديے۔ جناب، آپ کو يہ حق ہی نہيں ہے 
کہ ہم سے يہ سوال کريں، آپ تو پيپلز پارٹی کے ممبر نہيں ہيں، ميں ممبر ہوں، ميں 

کرتے يہاں تو لوگ چاپلوسی پسند سے يہ سوال کر سکتا ہوں اور  leadershipاپنی 
سے ہے، ہميں چاپلوسی کلچر  student wingہيں، ميرا تعلق پاکستان پيپلز پارٹی کے 

پر کہا کہ غلط کيا۔ اگر ہم  floorنہيں مال۔ آصف زرداری نے غلط کيا تو ميں نے اس 
سينيٹ کی ٹکٹ کسی کو بهی ديں تو عبداهللا بهائی کو يہ حق نہيں پہنچتا کہ وہ کہيں 

ری مرضی، ہماری پارٹی ہے، ہم نے اس خون سے بنايا ہے، کہ فالں آ رہا ہے، ہما
  ہم جس کو دينا ہو گا، ہم ديں گے، ديں گے، ديں گے۔

 Mr. Taimoor Skinder: Madam Speaker, point of order. 
 Madam Speaker: Taimoor Sahib, 30 seconds only. 

نہوں نے شکريہ ميڈم سپيکر۔ پہلی بات يہ ہے کہ ا: جناب تيمور سکندر  
کہا کہ ہميں حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی کو ٹکٹ ديں يا نہ ديں، بی بی يہ کہتی کہتی 
مر گئی کہ يہ پاکستان کی پارٹی ہے، ميری نہيں ہے اور انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی 
ہے۔ ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ سوال کرے کہ کس کو ٹکٹ ديا جاتا ہے، کس کو 

نيلسن منڈيال ات انہوں نے نيلسن منڈيال کی بات کی تو نہيں ديا جاتا۔ دوسری ب
کے چور دروازے سے حکومت ميں نہيں  NROاور وہ  completed his termصاحب 

کر کے آئے تهے۔ تيسری بات يہ ہے اگر يہ بات کرتے  clearوہ سب کو  آئے تهے۔
ہيں يا  ہيں کہ ہم نے کسی کو نوازا ہے، کسی کو نہيں نوازا تو شايد يہ بهول گئے

کی آسامی  Assistant Directorميں حال ہی ميں  NHAشايد ان کو پتا بهی نہ ہو کہ 
خالی ہوئی تهی اور درخواستيں وہاں جانی تهيں اور وہ فريال تالپور کے گهر پہنچ 

سے کيا تعلق ہے؟ يہ نواز نہيں رہے؟ ان کو چاہيے کہ  NHAگئيں۔ فريال تالپور کا 
 xxxxxxxxxx1ال کريں کہ پہلے فريال تالپور سے سو

يہ فريال تالپور کے گهر کيا ! سپيکر صاحبہ: جناب ضمير احمد ملک  
  کر رہے تهے، مجهے بتائيں۔

 you should not useايک منٹ، تيمور صاحب، : محترمہ ڈپٹی سپيکر  
such words. 

ليکن  I am sorry for the remarks! سپيکر صاحبہ: جناب تيمور سکندر 
  شکريہ۔ ر صاحبہ کے دفتر کے بہت لوگ ہيں جو ميرے واقف ہيں۔فريال تالپو
  جی ضمير صاحب، آپ کچه کہنا چاہتے ہيں۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
يہ ميرے ساته کل چليں، ميں پيپلز پارٹی : جناب ضمير احمد ملک  

کے  letter NHAکو رکن ہوں، اگر فريال تالپور کا  student wingچهوڑ دوں گا، ميں 
گيا ہو گا، ميں اس ايوان ميں کہتا ہوں کہ ميں پريس کانفرنس ميں پيپلز  ليے کہيں

  لگاؤں گا، يہ ہواؤوں ميں باتيں نہ کريں۔ allegationپارٹی پر يہ 
 Madam Deputy Speaker: Thank you Zameer Sahib. Honourable 
Ahsen Yousaf. 

                                                           
1 Xxxxxxx words expunged by the order of the Chair. 



 Mr. Ahsen Yousaf: Thank you Madam Speaker. Although the 
situation has already taken very interesting turn but the word that has been 
mentioned as nepotism that is not sufficient according to my point of view. I 
think another word that the cronyism should also be inserted in this clause to 
include all anomalies being practiced in Pakistan. As far as nepotism is 
concerned that is well entranced into the Constitution itself so we can not 
exclude it until we make such an amendment into the Constitution. How that we 
can make it? The Constitution says that “Prime can appoint any General to the 
Chief of Army Staff or to any other portfolio as he deem expedient”. So there is 
no check and balance on the powers of President. Again “the Governor can 
enjoy the office or tenure as the President is pleased”. So during the plight of the 
President, the Governor may hold office. Again that is nepotism and then there 
are many relevant examples are here that all these Governors are still holding 
the offices while many people raised objections over them but no action has ever 
been taken.  
 Then we have also the spoil system in America, that is again nepotism. 
There are appointments on political basis. All the judges in American Supreme 
Court are appointed by the President and their own party line but there is a 
different issue that they are life time judges. So once they are appointed, they 
become neutral in a sense but here that is a different issue. Nepotism that is 
really culture, that is world wide culture not only in Pakistan it exists but the 
people are getting very aware full of the rights and their rights have been 
usurped. So they can now raise uproar or hue and cry that why our rights are 
being taken over we are not given our due rights or credit. Like we see the 
jumbo cabinets are there and Pakistani already in limbo. So we need to 
discourage this culture of nepotism plus cronyism so as to make our country 
more prospers, stronger and constructive. Thank you. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Gul Bano. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں ضمير صاحب سے يہ کہنا چاہوں : مس گل بانو  
جيالوں کے ليے نہيں بلکہ ان لوگوں کے ليے ہوتی ہيں جو ليڈروں کے  jobsگی کہ 

کرنا ہوتا ہے  promoteبہت قريب ہوتے ہيں۔ جيالوں کا کام تو صرف پارٹی کو 
کيونکہ ميں نے جتنے بهی جيالوں کو ديکها ہے، ان کو کبهی بهی مالزمت نہيں 

م کيو ايم کے ہوں، اس طبقے کے ، اي)ن(ملتی۔ وہ چاہے پيپلز پارٹی، مسلم ليگ 
لوگوں کو مالزمتيں کبهی نہيں دی جاتيں۔ جب گورنمنٹ کی اقربا پروری کی بات 
ہوتی ہے تو لياقت علی خان کی شہادت اور اس کی جو تحقيقات ہوئی تهيں، جو 

ميں  departmentميرے علم ميں ہيں کہ اس کی وجہ يہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے 
transparency  بات کرنا شروع کی تهی تو اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی اور کی

پر پہنچ گئے تهے۔ يہ سسٹم ان کی شہادت کے  high postتهے، وہ  involveجو لوگ 
بعد شروع ہو گيا اور آنے والی ہر حکومت ميں يہ ہوتا رہا کہ ہر آنے والے نے 

 governmentرف کرنا شروع کر ديا اور يہ ص promoteاپنے نزديکی لوگوں کو 
departments  تک محدود نہيں رہا بلکہprivate sector, educational department, 

banks  ہوں، ان سب ميں اقربا پروری چلتی ہے۔ خاص لوگوں کو موقع ديا جاتا چاہے
نہيں ہيں تو ان  sources and resourcesکتنے ہی قابل لوگ ہوں ليکن اگر ان کے پاس 



حکومت کی حد تک نہيں رہنا چاہيے بلکہ ہميں  نہيں ملتا۔ کو کبهی بهی موقع
transparency, implementation of law  ،کی بات کرنی چاہيے۔ جب تک يہ نہيں ہو گا

کے ہوں، ان کو خوف  government sector or private sectorلوگوں کو چاہے وہ 
  ی آ جائے گی۔ شکريہ۔نہيں ہو گا۔ جب سزا کا خوف پيدا ہو گا تو انشاء اهللا تبديل

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Rafique Wasan. 
 culture ofشکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں يہاں پر جو : جناب رفيق وسان  
nepotism  پر بات ہو رہی تهی، اس حوالے سے بات کروں گا۔ پاکستان کے

bureaucratic system  ميں اس کو تين مختلفforms or levels  پر ديکها جا سکتا ہے۔
کی شکل ميں خاص طور پر  deputations, attachments and transfersايک صورت 

ہوتا ہے۔ ايسے ادارے بهی  sufferحکومت کے اداروں ميں ہوتی ہے۔ اس طرح کام 
کيا جاتا  appointپر وہاں پر  deputationلوگوں کو بهی  non technicalہيں، جن ميں 

کی ہے مثًال  attachment introduceنے  federal governmentطور پر اب خاص  ہے۔
 attachmentکی بجائے  deputationاسالم آباد کا بندہ کراچی جانا چاہتا ہے تو اس کو 

ہوتا ہے۔  sufferکا کام  public service departmentsاس سے  پر بهيجا جاتا ہے۔
Engineering departments  گيا ہے کہ ميں يہ بهی ديکهاnon technical persons 

induct  کيے جاتے ہيں۔Bureaucracy  ميں جو اس طرح کاnepotism  ہے، اس کو
 publicکيا جائے کيونکہ اس کی اہميت اس ليے زيادہ ہے کہ اس سے  highlightبهی 

service departments  کا کامsuffer  شکريہ۔ہوتا ہے۔  
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Mohsin Saeed. 

 fellow parliamentariansشکريہ ميڈم سپيکر۔ ميرے : جناب محسن سعيد  
 organizational structure governmentنے ميرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ ميں 

sector  ميں ہے، اس ميں کافیflaws  ہيں۔ اگر کسی سکول کی ديوار گر گئی ہے تو
 educationوالے، پهر  financeہوتا ہے کہ پہلے  procedureاس کے ليے اتنا لمبا 

department  والے آتے ہيں اور جو چهوٹا سا کام ہے، اس کے ليے بهی کافی لمبا
process جس طرح معزز وقاص صاحب نے کہا کہ  ہے۔government sector  ميں

decentralization ے جو بہت ضروری ہے۔ اس اقربا پروری اور ميرٹ کی پامالی ک
 youth or concerned candidatesنقصانات ہيں، ان پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ اس سے 

کا استحصال ہوتا ہے، ان ميں احساس محرومی پيدا ہوتا ہے اور محنت کرنے کی 
لگن ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا بڑا اثر اداروں کی ناکامی اور کهوکهلے پن کی 

کيونکہ  سائل کا ضياع بهی ہوتا ہےصورت ميں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے ساته و
سفارشی بندہ اپنا کام صحيح طور پر نہيں کر پاتا اور اداروں کی تباہی کا باعث ہوتا 

 extensionپر  postکے بعد اسی  retirementہوتا ہے کہ پاکستان ميں ايسا بهی  ہے۔
اور جو لوگ ترقی کے منتظر ہوتے ہيں، ان  بغير کسی وجہ کے دے دی جاتی ہے

  ا حق مارا جاتا ہے۔ ان چيزوں کو مد نظر رکهنا چاہيے۔ شکريہ۔ک
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Esam Rehmani. 
 Mr. Esam Rehmani: Thank you Madam Speaker. Just to defuse a 
situation a little bit, one point of the story and the other half of the story 



کرنا چاہ رہا  role playکا  middle manکر رہی ہيں تو ميں اس ميں  conflictدونوں 
ہوں۔ کچه باتيں غلط ہوئی ہيں ليکن کچه صحيح بهی ہوئی ہيں۔ سب سے پہلے ميں 

 asکہوں گا کہ پٹروليم منسٹر کے بارے ميں بات کی گئی تو اس حوالے جب ميں 
Leader of the Opposition or the Prime Minister was elected, he choose a shadow 

cabinet  وہsolely  ان پر تها مگرhe is responsible for their actions, that is a 
different story. When I take over a new business, then I want my people who are 

loyal to me to be there.  مجهے پتا ہے کہ يہ اسbusiness  کے مفاد ميں کام کريں
لوگ شايد نہ کر پائيں تو ميں ان کو جانتا ہوں، اس ليے ان کو  existingگے اور 

رکهتا ہوں۔ ڈاکٹر عاصم صاحب جو اس وقت پٹروليم منسٹر ہيں، ان کو کسی بهی 
Oil and Gas Company اگر شہباز ظہير صاحب ہوتے تو زيادہ بہتر طور پر   ميں

elaborate ی کو مسئلہ نہيں ہے، عوام ميں سے کسی نے کچه نہيں کہا، کرتے۔۔۔ کس
he is a very educated man and it is absolutely right that he deserves that position. 
He has been working for this country. He has three hospitals, he is been serving 
people and just because he does not have a petroleum back ground, you know a 
lot of people do not have a lot of back ground but what we need right in Pakistan 
our loyal and sincere people. This is one half of the story, there is no harm in 

favouring some of your potential friends who can do good for the country  تو ان
اقربا پروری پيپلز پارٹی ميں بهی ہے۔ آپ عبدالستار ڈيرو کو بالکل آنا چاہيے۔ 

صاحب کے بارے بات کرتے ہيں اور ميں نام لے کر بتانا چاہوں گا کہ وہ ايسے 
آدمی تهے جو يہاں پر نوکری پيشہ آدمی تهے، پورٹ قاسم کے چيئرمين تهے، آئے 

تهے اور انہوں نے ترقی کی مگر اتنی ترقی کی کہ عوام کے  تو نيچے ليول سے
 United Arab Emiratsاور وہاں مجرم بنے۔ يہاں سے ہمارا پيسہ لے کر باہر گئے 

کی کہ اجمان ميں داخل  setميں  one of the leading companies in constructionکی 
 the sweet home welcomesبعد ميں آتا ہے پہلے  welcome to Ajmanہوتے وقت 

you to Ajman  آتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائيں کہ اتنے امير آدمی ہيں۔ جب ان کو بتايا
تو ہمارے صدر صاحب  you can return back to Pakistan because of NROگيا کہ 

 I will come to Pakistanتو اس نے کہا کہ نے ان کو کہا کہ تم پاکستان واپس آؤ 
only on one condition, if you make me the Director General of all three ports. 

چهوڑ کر يہاں آ  multi billion dollar companyکہنے کا مقصد يہ ہے کہ وہ اپنی 
ڈاکٹر  نظر آ رہی ہے تو يہ غلط ہے۔ attractionرہے ہيں کيونکہ ان يہاں پر زيادہ 

ہے مگر فلپوٹو صاحب جيسے عاصم صاحب جيسے لوگوں کو لگانا غلط نہيں 
، يہ غلط ہے۔ آج ہم جس طرح لوگوں کو سٹيل ملز بيڑہ غرق کرنے کے ليے دے دی

سٹيل ملز کے سلسلے ميں شوکت عزيز کے بارے ميں بات کرتے ہيں، اس سے بڑا 
scam  يہ ہے کہ آپ کیrunning industry  تاکہ  ديانہ تهی جس کو آپ نے بيچنے

corruption prevail رہے اور سب کی جيبيں بهرتی رہيں، يہ غلط ہے۔ ہوتی The 
point I try to make is that  کہ ضمير صاحب اپنی جگہ صحيح ہيں مگر لغاری

 thereکرنا ہے ہے کہ  understandصاحب بهی اپنی جگہ صحيح ہيں۔ ہم لوگوں نے 
is no harm in bringing people  جو آپ کےloyal friends سی کو ہيں، کل ہم سے ک

موقع ملے گا، ميں نے يہاں پر اتنے اچهے دوست بنائے ہيں جن کا مجهے پتا ہے 
 economic, finance, technical affairsان کا تعلق شايد ہيں۔  loyalکہ وہ پاکستان سے 



 they will work for the betterment of thisسے نہيں ہو گا مگر مجهے پتا ہے کہ 
county. So why not, so we have to understand this. Thank you so much. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you.  
 Mr. Zameer Ahmed Malik: Point of clarification. 
 Madam Deputy Speaker: Zameer Sahib, please be very brief. 

وہ سٹيل انہوں نے فلپوٹو صاحب کی بات کی : جناب ضمير احمد ملک  
ہيں اور سٹيل ملز منافع ميں نہيں نقصان ميں جا  directorچيئرمين نہيں،  ملز کے
  رہی ہے۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Now I put the resolution to 
the House. 
 It has been moved that “This House is of the opinion that government 
of Pakistan should cease the culture of nepotism in government departments”.  

(The resolution was adopted) 
 Madam Deputy Speaker: The House is adjourned till 10:45 
tomorrow. 

--------------- 
[The House was then adjourned to meet again on 07th August, 2009 at 1045 

a.m.] 
---------------- 

  
 
 
 
 
 
 

   
 


