
 
 

YOUTH PARLIAMENT PAKISTAN 
DEBATES 

 
OFFICIAL REPORT 

Saturday, August 07, 2009 
 

CONTENTS 
         
         
      Pages 

1. Recitation from the Holy Quran................. 1 
2. Leave of Absence…………………………. 2 
3. Resolution Re:  
5. Motion Re: 
 

Printed and Published by Pildat, Islamabad. 



 1

YOUTH PARLIAMENT PAKISTAN 
DEBATES 

 
The Youth Parliament of Pakistan met in the Margala 

Hotel, Islamabad, on 7th August, 2009 at fifty 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

َما  �َله � ِسَنٌة وََّلا َنوٌۡم �الّلُٰه َلاۤ ِالَٰه ِالَّا ُهَو الَۡحـىُّ َلا َتاُۡخُذه
َمنۡ َذا الَِّذىۡ َيشَۡفُع  � رِۡضَوَما ِفى الَۡا  ۚ�الَۡقيُّوُۡم  ِفى السَّمٰوِٰت

ۚ َوَلا  َيعَۡلُم َما َبيَۡن َايِۡديِۡهمۡ َوَما َخلَۡفُهمۡ � �ۤ ِالَّا ِبِاذِۡنه�ِعنَۡده
ۤ ِالَّا ِبَما َشٓاَء ۚ َوِسَع ُآرِۡسيُُّه �ُيِحيُۡطوَۡن ِبَشىٍۡء مِّنۡ ِعلِۡمه

ۚ َو ُهَو الَۡعِلىُّ  َما ِحفُۡظُه �ۚ َوَلا َيــٔـُوُۡده  السَّمٰوِٰت َوالَۡارَۡض
    ۔ الَۡعِظيُۡم
اهللا کے سوا کوئی معبود نہيں زندہ ہےسب کا : ترجمہ

تهامنے واال نہ اس کی اونگه دبا سکتی ہے نہ نيند 
آسمانوں اور زمين ميں جو کچه بهی ہے سب اسی کا 
ہے ايسا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوا اس کے 

م حاضر اور ہاں سفارش کر سکے مخلوقات کے تما
غائب حاالت کو جانتا ہے اور وہ سب اس کی معلومات 
ميں سےکسی چيز کا احاطہ نہيں کر سکتے مگر جتنا 
کہ وہ چاہے اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمين 
کو اپنے اندر لے رکها ہے اور اهللا کو ان دونوں کی 
حفاظت کچه گراں نہيں گزرتی اور وہی سب سےبرتر 

      ۔ عظمت واال ہے
  )255آيت نمبر (سورة البقرہ  

 Mr. Prime Minister: Point of order, Madam Speaker. 
  جی وزير اعظم صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
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کر  rules suspendکے  Houseميڈم اگر ہم : جناب وزير اعظم  
  کی رپورٹ پيش کر سکيں۔ UK tourکے سامنے  Houseديں تا کہ ہم 

 Madam Deputy Speaker: Ok. The rules have been 
suspended and Mr. Prime Minister, you can table the report of the 
UK tour. 

اسالم عليکم۔ ہمارا جو انگلينڈ کا دورہ تها : محترم وزير اعظم  
 ,Leader of Opposition, Mr. Esam Rehmaniاس ميں ہمارے ساته 

Kashmala Khan Durani, Maria Ishaq, Umair Farrukh Raja, 
Abdullah Laghari, Abdullah Zaidi, Farrukh Jadoon, Shahbaz 

Zaheer, Ahmed Noor, Waqar Nayyar  تهے۔ اس دورے کے دوران
بہت سی ايسی باتيں ہوئيں جن کی ہم کو توقع نہيں تهی۔ ہمارا خيال تها 

 کے ساته ہماری spoke personsکہ ہم وہاں پر جائيں گے اور ان کے 
ہوں گی اور واپس آ جائيں گے ليکن وہاں پر جس  formal meetingsکچه 

کر ديں گے۔  briefہوئيں، جن کے بارے ميں آپ کو  meetingsقسم کی 
کا حساب تها۔ ہم نے جو رپورٹ بنائی ہے،  different typeوہاں پر بہت 

جس کی کاپی آپ کو مل چکی ہے، اس ميں عبداهللا زيدی صاحب نے 
کر ديے تهے  submitبنا کر  notesمحنت کی ہے۔ ہم سب نے  بہت زيادہ

ليکن جس طرح سے عبداهللا زيدی صاحب نے محنت کر کے دو راتوں 
   ميں يہ رپورٹ تيار کی ہے، ان کو داد دينی چاہيے۔

(At this stage detailed report of UK visit was presented by different 
MYPs, photographs of the visit were shown and after that question 
and answer session with reference to the visit were held) 

(At this stage Mr. Speaker, Mr. Wazir Ali Jogazi Chaired the 
House) 

 Mr. Speaker: Honourable members of the Youth 
Parliament, we recognize Shah Mehmood Qureshi who is sitting 
with us and also Mr. Kabir, Member Steering Committee who 
came specially from Singapore. Shah Mehmood Qureshi is a 
leading light of Multan and he has been elected to Provincial 
Assembly many times, he has been elected to the National 
Assembly many times and he has done both Provincial 
Government and Federal Government. Currently he is the Foreign 
Minister but most that he is know was then he was Nazim Multan. 
Every Nazim of districts in Pakistan like him the fate of the Local 
Government, devolution trust would have been different but very 
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unfortunately, there are only very Shah Mehmood Qureshis who 
could be holding such positions. I may invite him to address you. 
 Shah Mehmood Qureshi (Foreign Minister of 
Pakistan): بسم اهللا الرحمن الرحيم۔ Mr. Speaker, thank you for your 
very kind remarks. Mr. Ahmed Bilal Mehboob, Executive 
Director, Pildat, ladies and gentleman, it is my great pleasure to be 
among the future ---- of Pakistan. The Youth Parliament is an 
excellent training ground for young leaders for their future role as 
parliamentarians. The Parliament is a representative of the people 
and is expected to play an important role in foreign policy. I thank 
Pildat for giving me this opportunity to share my views on 
Pakistan’s foreign policy viz a viz India and Afghanistan. 
Afghanistan and India constitute our immediate neighbourhood. It 
is a neighbourhood which in may ways is unsettled and unsettling. 
It is a neighbourhood at the verge of many possible futures. The 
focus of multiple global interest and accord of several 
developments with long term and world wide ramification, Yet it is 
neighbourhood we have to learn to live with. And not just live but 
thrive in. Ladies and gentleman, the democratic government since 
coming to power had clearly indicated to India that we have an 
open mind and a constructive approach towards our relationship 
with our eastern neighbour. With India we seek a relationship of 
equality based on mutual respect, mutual benefit and non 
interference. Our principle stand has been reiterated in every 
engagement we had with India. Based on this principled stand, we 
are working towards the resumption of the composite dialogue 
process which was given a pause by India in November, 2008 
following Mumbai terrorist attacks. We are convinced that a 
composite dialogue provides the framework for discussion on all 
outstanding issues including the core dispute of Jammu and 
Kashmir. As well as matters relating to peace and security, 
terrorism and drug trafficking, Voolar Barrage, trade and economic 
interaction, cultural interaction, Sircreak and Siachin. We are 
seeking resolution of the Kashmir dispute in accordance with the 
aspirations of the Kashmiri people. The issue of water, security, 
terrorism have been forcefully raised with India in all our 
interactions at all levels. High level contacts between two countries 
have continued including the meeting between the President and 
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the Indian Prime Minister in New York in September, 2008. Their 
most recent meeting in Russia and the meeting between the two 
Prime Ministers on the side lines of the NAM Summit in Sharram-
u-Shaikh on the 16th July, 2009. A joint declaration was issued 
subsequent to the meeting. The joint statement reaffirms Pakistan’s 
commitment to bring the perpetrators of Mumbai attacks to justice 
acknowledges that terrorism is the main threat to both countries 
and affirms the resolve to cooperate with each other to fight 
terrorism. The countries also agree to share real time, credible and 
actionable information on any future terrorist threat. The joint 
statement also refers to the facts that the Prime Minister Gilani 
raised the issue of threats in Balochistan and other area in Pakistan. 
The joint statement recognized that dialogue is the only way 
forward. It underlined the action on terrorism should not be linked 
to the composite dialogue process and these should not be 
bracketed.  India reiterated its readiness to discuss all issues with 
Pakistan including all out standing issues. The two Prime Ministers 
agreed that the real challenges were development and elimination 
of poverty and concreted efforts were required to help realize the 
full potential of the region. The Prime Ministers agreed that the 
foreign secretaries of the two countries will meet as often as 
necessary and to report to the Foreign Ministers. I will be meeting 
my counterpart on the sidelines of the UN General Assembly in 
September, 2009.  
 I intend to take forward the discussions held between the 
two Prime Ministers at Sahram-u-Shaikh. The joint declaration 
was reflective of the sheared vision of the two leaders of peace, 
prosperity and development in the region. We want friendly, 
cooperative and good neighbourly relationship with India based on 
the principles of equality, mutual respect and mutual respect. The 
issue of terrorism which is regional and a global issue has to be 
dealt effectively. Pakistan has been the victim of terrorism. We are 
concerned over the external support from certain quarters in terms 
of funding and supply of weapons to terrorists and militants. These 
matters were taken of at Sahram-u-Shaikh. We believe that no 
country should allow their territory to be used for terrorist purposes 
against any other. For sustained dialogue, it is important to resume 
the composite dialogue process. The composite dialogue process 
made some progress in several areas. This holds the promise of 
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providing the framework and the bases for the resolution of all 
outstanding issues including the Jammu and Kashmir dispute. We 
are convinced that durable peace and stability in South Asia can 
only be established by making meaningful progress towards 
resolving all outstanding issues. We have to remain focused to 
achieve the objectives of a peaceful, stable and secure region. The 
international community has a role to play in ensuring that the 
composite dialogue process is restarted. Dialogue is critical for the 
governments of the two countries to work together to ensure a 
bright future for the over a billion people of the region. Many of 
whom continue to be submerged in poverty and deprivation. 
Ladies and gentleman, together Pakistan and Afghanistan are 
perhaps are the most strategically situated countries in the world. 
Nexus between Eurasia the Middle East, China and South Asia, we 
have since eternity been the puff roads of civilizations and very 
often their battle ground. At a time when the global economic 
centre of gravity is shifting from the West to Asia, when the world 
is increasingly looking to these rapidly developing regions as 
drivers of world economy and when Central Asian resources are 
the focus of ever greater attention. The geo strategic significance 
of Afghanistan and Pakistan has increased its potential. We are 
also at the epic centre of the great ideological struggles of our 
times. It was on Afghan soil, that the last war of the 20th century 
was fought and it on Afghan soil that the defining struggle of this 
day is being waged. An unstable Afghanistan will continue to 
export extremism, narcotics and instability across the vast Asian 
land mass and beyond. A stable Afghanistan will allow the 
transformative trout regional corridors of energy and infrastructure 
to emerge. On Afghanistan’s stability is premised not only 
Pakistan’s security but also that of the broader region of the world. 
From whichever angle you look, our strategic security and 
developing paradigms are tide with stable, viable and friendly 
Afghan state and a stable and viable Afghan state in turn is 
contingent upon a region and a world that comes together to 
support Afghanistan’s development. Creates favourable conditions 
for the emergence of an indigenous democracy and fasters solid 
stakes for all in lasting peace. Clearly this is an imposing agenda. 
One that requires a regional approach grounded in un precedented 
cooperation among regional players. It has been the democratic 
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government’s vision and our endeavour to work towards such nap 
roach. Over the past year and a half a seriously endeavoured at 
multiple planes and in multiple ways to give regional ownership to 
trans regional challenges and evolve a solid trans regional 
development agenda. An agenda that is holistic, that engender 
hope, faster economic inter dependence and seeks to elevate the 
region’s collective socio economic profile.  
 I am happy to inform that we have influenced the global 
discourse and begun achieving measurable success. It is a measure 
of success that Pakistan is no longer blamed for the failures in 
Afghanistan. We are no longer asked to do more rather we are 
asked how can we help more. It is measure of success that the 
entire international community recognizes now the futility of 
overly militaristic approach. There is a universal ascent on 
dialogue, development, on a comprehensive approach that co-opts 
local population. It is a measure of success that the acrimony of 
yesteryears has all but disappeared. The fundamental 
transformation in bilateral relations with Afghanistan is visible in 
the transformed nature of discourse between our two nations. 
There is no finger pointing, no acrimony, no blame game. We have 
embarked upon a common vision that looks beyond a war on 
terror. Our leadership needs often and our two governments 
interact in atmosphere of greater trust, greater respect and greater 
confidence. It is a measure of success that today Pakistan and 
Afghanistan are engaged in a meaningful and time bound 
negotiations to afford each other more stream line access through 
Pakistan to the sea and through Afghanistan to the rich and 
untapped markets of Central Asia. The perception through a 
renegotiated Afghan transit agreement India is been given over 
land access to Afghanistan is entirely unfounded. What we are 
giving is access to our ports and what we are gaining is access to 
Central Asia. There is a measure of success that we have 
successfully initiated tri lateral process with our friends and 
partners and important stakes of the region. In a short span of six 
month, we have launched and revived tri lateral process with Iraq, 
Turkey, United States, Russia and now recently with Tajikistan 
and we plan to do much more. On the horizon is a summit of 
Afghanistan’s contagious neighbours and the second Pakistan, 
Afghanistan, Iran tri lateral summit. Perhaps the greatest 
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vindication of this approach to deal has been the historic 
quadruplicate lateral summit held recently in Dushanbe. Where I 
have the pleasure of accompanying the president and at that 
summit, Pakistan, Afghanistan, Russia and Tajikistan stood for the 
first time shoulder to shoulder to tell the world that they are united 
in combating common regional challenges and in capitalizing 
common opportunities.  
 Ladies and gentleman, I have given you a brief of our 
relations with India and Afghanistan. My effort was to reflect the 
trends and the true relationships. Democracy has helped us to 
project our commitment to regional peace and security. Democracy 
is the only surety to secure a neighbourhood where peace, 
prosperity and stability prevail and where the focus is on the 
development of our people. I thank you.  
 Mr. Speaker: Sheikh Mustafa Mumtaz. 
 Sheikh Mustafa Mumtaz: Thank you. Sir my question 
is that what part is the government is playing in employing the 
lobbying firms to other countries to influence our policy abroad. 
Like India has a very strong lobby in the US, UK and the EU. Is 
Pakistan employing lobbying firms to influence our own policies. 
 Shah Mehmood Qureshi: Yes in today’s world 
lobbying is important. Pakistan has engaged a number of lobbyist 
in United States of America to project our point of view. We are 
also engaging in mobilizing the American Pakistanis and British 
Pakistanis to project the Pakistan’s point of view in the House of 
Commons and the US Congress. I had two very constructive 
meetings with the American Pakistanis in New York. I had a very 
good meeting with the British Pakistanis based in the UK, in 
London in June and the idea is to mobilize this very affective 
community that we have over to advocate the Pakistan’s case. We 
are cognizant of that and we have taken a number of steps to 
improve our outrage and our image but the most important thing is 
to be affective, you have to be seen to deliver and in the last one 
year, I think we have succeeded considerably in converting the 
public opinion behind this effort against extremism and terrorism. 
This not a new fight, this is been going for the last seven, eight 
years but it lacked the political ownership, it lacked the support of 
the people of Pakistan. Today I think when the armed forces of 
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Pakistan are operating in Malakand, Swat and in the tribal ballet, I 
think by enlarge public supportive and that is in a way effective 
conversion of public opinion.  

  جناب اے ڈی طاہر صاحب۔: جناب سپيکر  
 Mr. A. D. Tahir: Thank you. Sir, my question is that the 
Kashmir issue is the major bone of contention between India and 
Pakistan.  

کہ جو بهی حکومت آتی ہے، وہ ميں نہايت ادب سے پوچهنا چاہوں گا 
ہے اور بہت جلد حل ہو رہا  major issueاس بات کو مانتے ہيں کہ يہ 

ہے تو ميں يہ پوچهنا چاہوں گا کہ اس ميں مسئلہ کيا ہے۔ کيا ہميشہ اس 
اس سے  ميں انڈيا کی ہٹ دهرمی شامل ہوتی ہے يا کوئی اور وجہ ہے؟

پر  issueتها، اس  stanceپہلی حکومت کا کشمير کے معاملے پر جو 
  موجودہ حکومت نے کيا تبديلياں کی ہيں؟

جناب طاہر صاحب، آپ نے جو  :جناب شاہ محمود قريشی  
مسئلہ کشمير کا ذکر کيا ہے تو اس ميں کوئی شک نہيں کہ يہ ہمارا 

outstanding dispute ہے جو پچهلی چه دہائيوں سے زير التوا ہے۔ 
 internationalاس کے پيچهے  پاکستان کا مقدمہ مضبوط ہے اور

backing  بهی ہے۔UN resolutions  بهی ہيں اور کشميری عوام کا اظہار
کے ذريعے ديکهتے ہيں ليکن يہ پيچيدہ گاہے بگاہے ان کی قربانيوں 

ہے  historic positionمسئلہ ہے کيونکہ اس ميں دونوں ممالک کی ايک 
کرنا اتنا  deviateسے ہيں جن  entrenched positionsاور دونوں کی 

آسان نہيں ہے ليکن اس مسئلے کو حل بهی کرنا ہے اور جب تک يہ 
ماضی مسئلہ حل نہيں ہوتا، اس خطے ميں ديرپا امن يقينی نہيں ہو سکتا۔ 

کی حکومتيں بهی کوشش کرتی رہی ہيں اور موجودہ بهی کر رہی ہے۔ 
ے ہيں ہمارے اندرونی سياست ميں آپس ميں بہت سے اختالف ہو سکت

ليکن کشمير کے مسئلے پر تقريبًا يکسوئی ہے اور اس پر ايک قومی 
بات کرنے کی کوشش  out of the boxکچه لوگوں نے  اتفاق رائے ہے۔

بهی کی اور يہ دعوی کيا کہ ہم اس کو حل کرنے کے قريب ہيں، ميں 
نے کبهی ايسا دعوی نہيں کيا اور اس ليے نہيں کيا کيوں کہ ميں سمجهتا 

اس مسئلے کا حل آسان نہيں ہے اور ہمارے  يہ مسئلہ پيچيدہ ہے۔ہوں 
 incremental progressبهی نہيں ہے ليکن  magic formulaپاس کوئی 

کی جا سکتی ہے اور پرناب مکهر جی جو وزير خارجہ تهے آجکل 
ہوئے تهے، اس ميں  interactionوزير خزانہ ہيں، ان سے ميرے جو 
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کہ يہ مسئلہ حل ہو، ہميں ايسے اقدامات لينے ميری سوچ تهی کہ تا وقتي
ملے اور ان  reliefچاہيں جن سے دونوں اطراف کے کشميری عوام کو 

کی روزمرہ کی زندگی ميں آسانی پيدا ہو۔ آپ نے ديکها ہو گا کہ ہمارے 
composite dialogue  کے جو چارrounds  ہوئے، ان ميں کچهKashmir 

related confidence building measures  بهی تهے اور ان کے پيچهے
ديا جائے۔ مسئلہ بہت  reliefيہی سوچ کارفرما تهی کہ وہاں کے عوام کو 

سنجيدہ ہے ليکن جب اس مسئلے کے حل کے ليے نکلتے ہيں تو آپ کو 
اگر  بين االقوامی حاالت کو مدنظر رکهنا ہو گا۔ internal situationاپنی 

کہيں اور ہے۔ بہت  focusڈاليں تو دنيا کا آپ بين االقوامی حاالت پر نظر 
ہيں، کشمير، فلسطين اور ديگر بہت سے مسائل  genuine problemsسے 

ميں چلے جائيں، ميں بحيثيت وزير خارجہ  capitalہے ليکن آپ کسی 
ہو رہی ہيں، پيرس،  international conferencesديکه رہا ہوں کہ جتنی 

ہيں، گفتگو ہو رہی  think tanksے ہيگ يا کہيں بهی ہو رہی ہے، جتن
پيش کيے جا رہے ہيں مگر  analysisہے، مضامين لکهے جا رہے ہيں، 

ہے۔ اس ماحول ميں  focus terrorism and extremismاس وقت دنيا کا 
آپ نے کشمير پر اپنا نکتہ نظر پيش کرنا ہے اور ميں سمجهتا ہوں کہ 

ی ہے کہ بہت سے تک اس سلسلے ميں کاميابی ہوئہميں کسی حد 
سمجهتی ہے کہ اگر ہم نے اس   think tanks and intelligentsiaسنجيدہ

کا مقابلہ کرنا  terrorismخطے ميں امن النا ہے اور شدت، جنونيت اور 
سے جڑتا ہے اور ہميں اس پر  resolutionہے تو اس کا تانا کشمير کے 

اض ہوتا ہے ہندوستان کو اس پر اعتر Obviously۔ توجہ دينی ہو گی
ميں سے جانا جاتا  root causesليکن اب لوگ سمجه رہے ہيں کہ يہ بهی 

ہے اور اس طرح ہميں پيش رفت کے امکانات دکهائی دے رہے ہيں۔ 
جن آپ کشمير پر بات کرتے ہيں اور فرض کيجيے ميں آپ کے وکيل 
اور نمائندہ کے طور پر آپ کا مقدمہ لڑنے جاتا ہوں تو ايک چيز ذہن 

رکهيے کہ ميرے ملک کے اندرونی حاالت کا ميرے ذہن، نفسيات ميں 
اور ميری آواز کی طاقت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ملک ميں 

cohesion  ميں ہو گی تو يقينًا ميری آواز مضبوط ہو گی۔ اگر ملک
معاشی، سياسی طور پر مستحکم ہو گا تو ہم اپنا مقدمہ اور موقف زيادہ 

سکيں گے اور اگر ہمارے اندرونی حاالت موقف طريقے سے پيش کر 
نًا ان کے ليت و يميں ہمارے حريف کو کمزورياں دکهائی ديں گی تو يق

يہ ايسا مسئلہ ہے جس کو کئی زاويوں  لعل کے امکانات بڑه جائيں گے۔
سے ديکهنا پڑتا ہے۔ بحرحال ميرا ايمان ہے کہ اس پر بہت سے لوگوں 
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ہ حل ہو گا۔ اس سلسلے ميں ہميں ايسی قربانياں دی ہيں اور انشاء اهللا ي
قيادت چاہيے، جس ميں فہم و فراست ہو۔ ہميں اپنے اپ کو اندرونی 
طور، معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے اور اپنے کيس کو نئے انداز 

پيش کرنا ہے جو کہ کافی پرانا ہے مگر بدلے ہوئے بين االقوامی ميں 
لڑنا ہے اور ميں سمجهتا حاالت کو ملحوظ خاطر رکهتے ہوئے اپنا کيس 

  طور پر لڑا جا سکتا ہے۔ effectiveہوں کہ يہ 
  محترمہ گل بانو۔: جناب سپيکر  

 Miss Gul Bano: Thank you. My question is regarding to 
Ajmal Kasab case. 

ہے اور  progressميں يہ جاننا چاہوں گی کہ اجمل قصاب کيس کی کيا 
کر ديا گيا تها۔ ان ميں  banحی تنظيموں کو اس کيس کی بنياد پر کچه فال

پر  performanceکچه تنظيميں ايسی بهی تهيں جن کے لوگوں کو ان کی 
UN  کی طرف سےaward  ديا گيا تها اور ہماری حکومت نے

international pressure  کی وجہ سے ان کوhouse arrest  کر ديا۔ ميں يہ
ے ملک ميں بنتی ہيں يا باہر؟ جاننا چاہوں گی کہ ايسی پاليسياں ہمار

  شکريہ۔
محترمہ، ہماری پاليسياں ہمارے : جناب شاہ محمود قريشی  

ملک ميں بنتی ہيں اور بننی بهی چاہييں ليکن آپ بين االقوامی ماحول 
دنيا اپنی اندرونی پاليسياں مرتب کرتے ہوئے سے غافل نہيں رہ سکتے۔ 

کچه تنظيميں ايسی  ۔کے تقاضوں کو بهی ملحوظ خاطر رکهنا ہوتا ہے
ہيں، جو فالحی کام کر رہی ہيں۔ کچه تنظيموں نے فالح سے بڑه کا کام 

 sanctions under UN resolutionکيا جو آپ کے علم ميں ہے۔ کچه پر 
ہميں لگانی پڑيں اور ہم نے لگائيں۔ آپ ديکهيں کہ کچه کا تانا بانا  1267

کرنا ہے اور اس کو  image protectملتا بهی تها۔ ہم نے پاکستان کا 
diplomatic isolation  سے بهی بچانا ہے اور ہم نے يہ موقف پيش کرنا

کے  terrorismاسلحہ اٹهائے ہوئے يا ہے کہ سب ہی جنونی يا 
champion ۔ يہ ايک بڑا نہيں ہيںdelinquent balance  ہے اور اس کو آپ

 It is aنے لے کر آگے چلنا ہے جس کی ہم کوشش کر رہے ہيں۔ 
difficult balance and we are trying to maintain that balance.  آپ نے

اجمل قصاب کا ذکر کيا، ميں دہلی ميں تها جب يہ افسوسناک واقعہ 
يہ جو رونما ہوا اور پہلے دن سے يہی موقف تها اور آج بهی ہے کہ 

قت ملوث نہيں ہيں، و institutionsکچه ہوا، اس ميں پاکستان اور اس کے 
ہيں جو پاکستانی ہيں اور ہميں اس  non state actorsنے ثابت کيا کہ کچه 
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ميں دکهائی ديتے ہيں اور ان کا کيس سپريم کورٹ ميں زير بحث ہے۔ 
ميں اس پر بات کرنا مناسب نہيں سمجهتا کيونکہ اگر آج بات کی جائے 

ہيں، بہت سے شواہد  it will miss interpreted which construed butتو 
 interestبہت سے انگلياں آپ کی طرف اٹهيں اور آپ نے پاکستان کا 

protect  کرنا ہے جس کی ہم کوشش کر رہے ہيں۔ ہندوستان نے پوری
کرنے کی کوشش کی اور ہم  diplomatically isolateچڑهائی کی، ہميں 

نے خاصی بردباری اور ذمہ داری سے ان کے ان عزائم کو کافی حد 
 diplomaticallyا اور اهللا تعالی کے فضل سے آج پاکستان تک ناکام کي

isolated آج پاکستان کے تعلقات يورپی يونين جو ہمارا سب  نہيں ہے۔
آئی ہے  qualitative improvementن ميں ہے، ا trading partnerسے بڑا 

کيا گيا ہے۔ آج  from a ministerial to summit level upgradeاور ان کو 
 votingپر  Kerry Lugar Billکانگريس اور ان کے سينيٹ ميں امريکی 

پاکستان کے حق ميں ہوتی ہے۔ وہاں  versus zero 16ہوتی ہے تو وہ 
ماحول تبديل ہوا ہے۔ جو پاکستان پر بہت سی جگہوں پر تنقيد کی جا 

 Pakistanرہی تهی، وہاں پاکستان کو مختلف انداز ميں ديکها جا رہا ہے۔ 
is not being looked as a problem but a solution to a problem  اور

 it is a long haul, it is long struggle andليکن  اس ميں بہتری آئی ہے
we have do it collectively. 

 Mr. Speaker: Mr. Waqar Nayyar, he is our Chairman of 
Standing Committee on Foreign Affairs. 
 Mr. Waqar Nayyar: Thank you sir. My question to you 
has two parts. First part of question is as you rightly pointed out 
needs to look at Afghanistan as a friend and ally and that should be 
one of the silent features of Pakistan’s foreign policy and you are 
rightly pursing that but my question is this that have we made 
peace or have we mended fences with the Afghan people or have 
we just so with one person that is Hamid Karzai. If the Afghan 
politics takes a u turn or some one like Abdullah Abdullah come to 
power. Would not Pakistan be again fighting an uphill battle in 
mending fences and being offend Afghanistan. So what measures 
do we have in term of people to people contact and to make sure 
that Indian influence in Afghanistan is not more than that is 
friendly for Pakistan?  
 Second part of my question is that foreign office is an 
institution that has been neglected or that feels neglected when it 
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comes to foreign policy and also when it comes to key 
appointments to key places abroad. The previous non democratic 
government also ensured that senior bureaucrats do not get 
positions that were entitled to. So what measures has your 
government taken and when do you plan to stop making political 
appointments and go towards more merit based bureaucratic 
appointments to key positions? Thank you. 
 Mr. Sahh Mehmood Qureshi: I will start with the 2nd 
part of the question, which is easy. As far as appointments to the 
foreign office is concerned, there is an accepted quota and it has 
been established over the years that 80% of appointments into 
diplomatic assignments are earmarked for carrier diplomats and 
20% are political appointments. Now those political appointments 
could by retired diplomats, they can people retired from the armed 
forces of significant academic or political stature. This has been 
the norm and we are following that norm and we have made no 
exception to that. 
 I would say 29 or 30 appointments that have been made 
since I have been foreign minister, under my stewardship, I can say 
this with confidence, all of them that I recommended were carrier 
diplomats. But that does not mean that we can not have non carrier 
diplomats who can do a good job and if you look at the foreign 
service, there are some names of very prominent diplomats who 
were not carrier diplomats but who got induced into the foreign 
office and did a great job for Pakistan. So we have to keep a health 
balance and we are trying to do that.  
 The first part of your question is on Afghanistan. When I 
came into office, the situation vis a viz Afghanistan was fairly 
tense. Relations between president Karzai and General Musharaff 
were fairly tense and there were statement that appeared in the 
press. There was acrimony, finger pointing and a blame game 
going on. Wherever they went they accused Pakistan of all the ill, 
all the problems that they are going through and obviously 
Pakistan has to rebut them. There was a tens sort of atmosphere. 
We the democratically elected government is of the view that 
Afghanistan is our neighbour and we have to co-exist for them and 
the best way to co-exist is through good friendly relations. We 
need to improve our bilateral ties with Afghanistan because 
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Afghanistan has a direct impact on peace, stability and security of 
Pakistan. It can also has a positive affect on our economy and I say 
that because in the last six months things are not settled in 
Afghanistan but our bilateral trade with Afghanistan has increased 
considerably. That is in itself is a friction of improved relations. 
On the 6th January, 2009 we signed a new joined declaration with 
Afghanistan lying down a framework of our future bilateral 
relations, cooperation viz a viz terrorism, extremism and going 
beyond. We are talking of bilateral trade, economic relations, 
regional connectivity, improving road and rail links into 
Afghanistan and then beyond into Central Asia and we did that in 
Dushanbe when I was in Tajikistan. What I am saying is that we 
had made a conscious effort of improving our relations and they 
have been improved. Today, I go international forums, the Afghan 
foreign minister is there, he is not hostile to Pakistan. I have been 
to forums where the Afghan President and the Afghan Foreign 
Minister have been supportive of Pakistan, have acknowledged the 
sacrifice of Pakistan, have applauded the contribution of Pakistan 
in Afghanistan and they recognized that we are inter twined and 
we are each others need. I think we have changed that opinion in 
Afghanistan. Our high level contacts have improved considerably. 
We have just posted a new Ambassador over there and my feed 
back is that he is doing very well. He is traveling, he is reaching 
out to people that were not very supportive of Pakistan in the past. 
For example the leadership of Northern Alliance, they had their 
own point of view. Today, we are engaging with them. Today 
Afghanistan is going through presidential elections and on the 20th 
August. the people of Afghanistan are going to elect a new 
President. Pakistan has taken a very clear stand that this is a 
decision of people of Afghanistan and we will not middle in their 
internal affairs and we are not, we are neutral. We will engage with 
any one that people of Afghanistan elects democratically and there 
is a considerable improvement. We have offered them facilities to 
train their diplomats. We have offered them facilities to train their 
Jawan, police personnel, in the banking sector. I think Pakistan can 
effectively play a great role in Afghanistan’s reconstruction once 
there is peace and stability in Afghanistan. So we have and want to 
create a win win situation between the two countries and I think we 
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have turned the corner. We are adding a new chapter to our 
relationship and hopefully for the better. 

  جناب وقاص علی کوثر۔: جناب سپيکر  
آپ سے دو سوال ! شکريہ۔ جناب: جناب وقاص علی کوثر  

کے حوالے سے انڈيا نے پہلے  water crisisپوچهنا چاہوں گا۔ پہال يہ کہ 
بهی ڈيم بنائے اور آج ہم نے پاکستان کے درياؤں کی صورتحال ديکهی 

ہم باتيں کرتے ہے، ہم ايک زرعی ملک ہيں، يہ قصہ کب تک چلے گا؟ 
رہے ليکن آج ہماری زراعت متاثر ہو رہی ہے۔ اس سلسلے ميں آپ کے 

 repercussionsاس کی کيا ہے اور مستقبل ميں آپ  strategyپاس کيا 
  ديکه رہے ہيں؟

باسٹه ! دوسرا يہ کہ آپ نے کشمير پر کافی لمبی بات کی۔ جناب  
يا  repressions of Kashmiriسالوں سے يہ مسئلہ حل نہيں ہوا تو آج 

ہو گا؟  standکسی ديگر حل کی طرف مائل ہو تو اس پر آپ کا کيا 
  شکريہ۔
ايک سنجيدہ مسئلہ  Water crisis: جناب شاہ محمود قريشی  

ہے جو ہندوستان اور پاکستان آپس  resourceہے کيونکہ يہ ايسی قدرتی 
ہيں اور  low riparianہيں، ہم  upper riparianکرتے ہيں۔ وہ  shareميں 

آپ کے علم ميں ہے کہ ماضی ميں ہمارے  يقينًا ہم متاثر ہو سکتے ہيں۔
س کو حل کرنے کے تنازعات نے ايک بحران کی شکل اختيار کی ج

کيا جو کہ آج بهی الگو ہے اور ہم دونوں  Indus Water Treatyليے ايک 
پاکستان ميں پانی کے   ہيں اور اس کے پابند ہيں۔ signatoryاس کے 

crisis کی کئی وجوہات ہيں، ہم يہ الزام صرف ہندوستان پر لگا ديں تو 
هتا ہوں کہ ہم کيونکہ ميں سمج کوتاہ بينی ہو گی ميرے نکتہ نظر سے

نہيں کر رہے۔ آج بهی ہمارے  water resources opt money useاپنے 
پاس پانی دستياب ہے، ہم اس کا بہت بڑا حصہ ضائع کر رہے ہيں اور 

 ہے۔ primitiveکی ہوئی ہے وہ بڑی  technology adoptہم نے جو 
ال کو جتنا پانی چاہيے، ہم اس سے کہيں زيادہ پانی استعم cropsہماری 

جاتا ہے۔ يہ اگر ان  leach downکر رہے ہيں اور اس کا بہت بڑا حصہ 
وہ آپ نے عالقوں ميں کر جائے جہاں زير زمين پانی ميٹها ہے تو 

recharge  کر ديا ليکن ہمارے بہت سے عالقوں ميں زير زمين پانی ميٹها
کرتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔  leachاور جب پانی نيچے  نہيں ہے

بهی کرنی ہے  water conservationکرنی ہے،  managementاپنی  ہميں
 seasonsاور اپنے پانی کو جو قدرت نے نظام ديا ہے کہ سال کے دو 
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ربيع اور خريف ہيں۔ خريف کے دوران ہميں ضروريات سے کہيں زيادہ 
اور اس کا بہت بڑا حصہ ہم سمندر ميں پهنکتے اور  پانی دستياب ہے

ں جو پانی چاہيے، وہ دستياب نہيں ہے چنانچہ ہميں ربيع کے دوران ہمي
پانی ہے اس کو ذخيرہ کريں اور ربيع  surplusچاہيے کہ خريف کا جو 

کے دوران اس کو استعمال کريں۔ ہم نے جو آخری بڑا منصوبہ مکمل 
کيا، وہ تربيلہ تها اس کے بعد ہم سے قومی غفلت ہوئی اور ہم اتفاق 

 facilityکی بڑی  storageملک ميں کوئی  رائے پر نہيں پہنچ سکے اور
ہے جو پانی کے مسئلے ميں  factorنہيں بنا سکے اور اس کا بهی ايک 

شدت پيدا کر رہا اور اس وجہ سے صوبوں، ہندوستان اور پاکستان کے 
جب ميں پہلی مرتبہ دہلی گيا اور وزير اعظم  تناؤ پيدا ہو سکتا ہے۔

ہيں، جن  normal talking pointsو منموہن سے مالقات ہوئی تو ہمارے ج
، ان سے ہٹ کر ميں نے پانی کا ذکر بهی کيا۔ کا ميں نے ذکر کيا ہے

کرنا چاہتا ہوں  flagکو  issueميں نے کہا کہ جناب وزير اعظم ميں اس 
ہے اور اس کے ذريعے دونوں ممالک کے  issueکيونکہ يہ بڑا حساس 

ں اس پر توجہ دينی چاہيے۔ ہمي کے امکان موجود ہيں۔ tensionدرميان 
ميں سمجهتا ہوں کہ ہمارے پاس آج بهی اس پانی کے مسئلے کو حل 

حل bilaterallyموجود ہے اور اس مسئلے کو  mechanismکرنے کا 
کرنا ہماری پہلی ترجيح ہے، ہم اس کو اس طرح سے حل کر بهی 
سکتے ہيں۔ اگر اس طرح ہم سے حل نہيں ہوتا تو پهر ہمارے پاس 

World Bank  کا ايک ذريعہ موجود ہے۔So what I am trying to say is 
کہ ہم پانی کے مسئلے سے باخبر ہيں اور اس سلسلے ميں پاکستان کے 
ليے ايک حکمت عملی بنا رہے ہيں اور ہندوستان سے مذاکرات کے 

ہے، اس کو بهی ديکه رہے ہيں کہ کہيں  treatyہماری جو ليے بهی اور 
ہو رہی ہے تو ہميں بر وقت اقدامات اٹهانے چاہييں  violationاس کی 

  اور ہم کوشش کر رہے ہيں۔
ديکهيے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کشمير کے متعلق تها۔   
ہونا چاہيے  plebisciteتو يہ ہے کہ وہاں پر  historic positionہماری 

اور کشمير کے لوگوں کو اظہار رائے کا موقع ملنا چاہيے کہ وہ 
اس ميں ايک عنصر ہے يا پاکستان کے ساته رہنا چاہتے ہيں۔  ہندوستان

کی بات کرتا ہے۔ آپ کسی کی سوچ پر پابندی نہيں  optionجو تيسرے 
 traditional positionلگا سکتے ليکن ہمارا موقف وہی ہے جو ہماری 

يہ رہا  point of viewکرتے ہيں ليکن ہميشہ ہمارا  stickہے ہم اس کو 
سئلے کا حل کشميری عوام کی خواہشات کے مطابق ہے کہ ہم اس م
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کيا جائے گا کہ وہ کيا  determineچاہتے ہيں۔ اس کو کس طرح سے 
اس ليے ہمارا موقف تو ہے۔  resolutionچاہتے ہيں اور اس کا ذريعہ 

يہی ہے باقی تو مفروضے ہيں کہ اکثريت يہ چاہتی ہے اور يہ نہيں 
طريقہ يہ ہے کہ  democraticا کرنے ک testچاہتی۔ ان مفروضوں کو 

ہمارا موقف يہ ہے تو جب لوگوں سے  لوگوں سے رائے لی جائے۔
رائے لی جائے گی تو ان کی بہت بڑی اکثريت ہم سے ہمدردی رکهتی 
ہے جس کی وجوہات ہيں۔ اس ميں تاريخی، ثقافتی، مذہبی لگاؤ اور 

economic interest ر سے بهی ہيں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سری نگ
تجارت کرنا چاہيں تو سری نگر والوں کو شايد پنڈی کی مارکيٹ بہ 

 geographicalاس ليے ہمارے کچه  نسبت دہلی زيادہ آسان دکهائی دے۔
linkages  بهی ايسے ہيں کہ بہت سےfactors  کی وجہ سے آپ کی

 .but ultimately it is people who have to decideطرف جهکاؤ ہوتا ہے 
  جناب عبداهللا لغاری صاحب۔: پيکرجناب س  
ممبئی ! جناب شکريہ جناب سپيکر۔ :جناب عبداهللا خان لغاری  

تهی  noticeableپر حملوں کی بات ہوئی اور وہ واقعہ ہوا تو ايک بات 
 chain of command between Foreign Office, the Primeاور جو 

Minister House, the President House, there was some controversy 
actually happening  کہ کوئی کچهstatement  دے رہا تها جس کی بنياد

پر محمود علی درانی صاحب کو بهی ہٹايا گيا تها کہ جب وزير اعظم 
ميں ليے بغير اجمل قصاب کے  confidenceصاحب نے کہا کہ مجهے 

 دی گئی۔ آپ نہيں سمجهتے کہ ممبی حملوں کے statementحوالے سے 
 specially when the President gave an interview to theحوالے سے 

media and he said the nuclear is not the first option for Pakistan 
considering that what presidency is the policy of Pakistan  اس پر

يں ہوئی تهی۔ آپ نہ debate and controversy generateيہاں پر کافی 
سمجهتے کہ ہم اس سارے واقعے ميں دنيا کو اپنی طرف کرنے ميں 

diplomatically fail  ہوئے کيونکہ اگر آپ کو ياد ہو کہIndia 
summoned all diplomats around the world at New Delhi and 

advocated against Pakistan  تو کيا آپ نہيں سمجهتے کہ وہ ہمارا
failure پ نے شرم الشيخ کی کانفرنس کا ذکر کيا تو وہاں تها؟ دوسرا آ

کے ثبوت  Indian involvementپر ہم نے بلوچستان کے حوالے سے 
 agreement orمہيا کيے تهے اور جہاں تک مجهے علم ہے، ان سے 

understanding  تهی کہ مذاکرات کو دہشت گردوں کیactivities  سے
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link پر اپنے ملک ميں بہت  ننہيں کيا جائے گا جس وجہ سے منموہ
آپ ستمبر ميں اپنے  ڈگمگا رہی ہے۔ statementتنقيد ہوئی اور آج کل وہ 

counterpart  سے مل رہے ہيں تو آپ کا کيا موقف ہے، اس پر پاکستان
کے ذريعے  diplomacyليا ہے۔ اس سلسلے ميں دنيا کو  standنے کيا 

کيا جس  agreement کہ ديکهيں ہم نے ايک اپنی طرف نہيں کيا جا سکتا
  دکهائی اور پهر وہ مکر گئے۔ شکريہ۔ understandingپر انہوں نے 

پہلی بات تو يہ ہے کہ آپ ميرے : جناب شاہ محمود قريشی  
 shadowکے  Young Parliamentکيجيے کيونکہ آپ  معاہدہساته 

Foreign Minister  ہيں کہ آپ ميرے ساته چليں گے اور ميری معاونت
آپ نے  کہ اس پر ہمارے موقف ميں يکجہتی پيدا ہو جائے۔ تا کريں گے

ممبئی کے حوالے سے بات کی ہے۔ آپ سمجهتے ہيں کہ اس حوالے 
ہے، اگر آپ آج کے حاالت ميں ديکهيں  diplomatic failureسے ہمارا 

کاميابی حاصل ہوئی ہے۔ واقعہ تو  diplomaticتو پاکستان کو اس ميں 
اس واقعے کی شدت کو سمجهيے کہ وہ ہوا جو افسوسناک تها، آپ 

درميان نہيں رہا، اس تاج ہوٹل ميں بہت سے صرف ہندوستان پاکستان 
جن کا تعلق ديگر ممالک سے تها۔  ايسے خواتين و حضرات مارے گئے

ان ميں آسٹريلين، امريکی اور دوسری قوموں کے تهے اس وجہ سے 
 they got involved, so itجس ملک کا شہری وہاں ہالک يا زخمی ہوا 

was not just India Pakistan, it became a lot of countries pointing 
fingers who were responsible for that incident and  چلتے چلتے بات

 .So initially it was a very difficult situation to deal with کہاں پہنچی۔
Pakistan was taken aback, I was taken aback. What was I doing in 

Delhi? I had gone to Delhi to built bridges  ميں جهگڑے کے ليے تو
نہيں گيا تها، ہم تو وہاں پر تعلقات بہتر کرنے گئے تهے اور ايک واقعہ 
رونما ہو جاتا ہے جب کہ ميری حيدر آباد ہاؤس ميں مکهر جی کے ساته 

کرنے  joint press conference ۔ بڑی اچهیبڑی اچهی ميٹنگ ہوئی تهی
کے بعد جب ميں ہوٹل لوٹا تو يہ خبر آنی شروع ہوئی اور اچها بنا ہوا 
ماحول منٹوں ميں بگڑ گيا اور ميں تين دن ہندوستان ميں رہا اور ميں 

 onslaught face اک print and electronic mediaنے پورے ہندوستانی 
 I went to Delhi press club and I faced them, I said here I am۔ کيا

standing and speaking for Pakistan. I could have taken the first 
flight and run away from Delhi. I stayed on Indian soil to defend 
Pakistan my country and that was my job and I did my job, 

whatever I could.  کہ ايک سو ستر کے قريب لوگ اس ليے بات يہ ہے
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 look at theکئی دن بند رہا  business capitalمارے گئے، ان کا 
economic loss that they suffer, look at the human that they suffer 

and the embarrassment on top of that  کہ کس طرح ان کا سيکورٹی
اته ہمدردی کر رہی تهی اب دنيا ان کے س کر کے وہ آئے۔ by passسسٹم 

اور پاکستان کو ذمہ دار ٹهہرا رہی تهی اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ 
ذمہ دار نہيں يہ ميرا قصور نہيں ہے، ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے 

اور وہ  ہيں، ہمارے يہ عزائم نہيں ہيں، ہم تعلقات ميں بہتری چاہتے ہيں
ر دنيا بهر سے اپنے کرتے ہيں، الکهوں خرچ کرتے او effortاتنی 

envoys تا کہ وہ پاکستان کو  دہلی ميں جمع کرتے ہيںdiplomatically 
isolate  کريں اور ہم خاموشdiplomacy  کے ذريعے بغير کسی کو
 ?Was Pakistan isolatedکرتے ہيں، نتيجہ کيا نکلتا ہے؟  lobbyبالئے 

No. The question is, were they successful in achieving what they 
wanted to achieve? The answer is no. The question is that they 

have suspended composite dialogue.  آٹه نومبر کو يہ واقعہ ہوا انہوں
ليکن آج کيا کہتے ہيں کہ  dialogue suspendedنے کہا کہ آپ کے ساته 

dialogue is only way forward. What was Pakistan saying? That 
was Pakistan’s point of view. Today in the joint statement it was 
said that we have to de-link terrorism from the composite dialogue 
because Pakistan argued that this is a common challenge. It is not a 
challenge faced by India alone, we are suffering on account of 
terrorism. We are victims of terrorism as well, out cities, our 
economy, our citizens are equally affected and that is this is a 
common challenge and the only way we can over come this 
common challenge is through cooperation by sitting across the 

table and talking each other.  ايک دوسرے سے منہ پهير کر بيٹه
جانے سے مسئلہ حل نہيں ہو گا بلکہ مزيد پيچيدہ ہو گا اور ميں سمجهتا 
ہوں کہ آج يورپی يونين، امريکہ، فرانس، برطانيہ، جرمنی سب کہہ رہی 

يے۔ کس کے ہيں کہ آپ کو بيٹه کر بات تو کرنی ہو گی اور آپ بات کيج
point of view  کو تقويت مل رہی ہے؟ پاکستان کےpoint of view  کو۔

پاکستان ايک بہت ہی مشکل صورتحال سے بتدريج باہر آ رہا ہے اور 
ميں کہتا ہوں کہ ہماری نيت ميں کهوٹ نہيں ہے، ہم کوئی تناؤ، جهگڑا 

پر  نہيں چاہتے بلکہ ہم اپنے بہت سے اندرونی سنجيدہ مسائل ہيں، ان
توجہ دينا چاہتے ہيں جن ميں غربت، بجلی کا بحران، روزگار کے 

پينے کا  کے مسائل ہيں،  social sectorہمارے  مسائل، تعليم، صحت،
اگر ہم اس جهگڑے ميں  ۔صاف پانی بہت بڑے طبقے کو ميسر نہيں ہے
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پڑيں گے تو اپنے گهر کو بہتر کرنے کی جو يہ بنيادی چيزيں ہيں، ہم 
نہيں دے پائيں گے ہم سمجهتے ہيں کہ ہميں ان پر توجہ  ان پر توجہ

دينی چاہيے۔ ايک منتخب حکومت نے عوام ميں جانا ہے، عوام کے 
 we can be thrown outووٹوں منتخب ہوا ہے، ہم مسلط نہيں ہو سکتے 

اگر ہماری کارکردگی اچهی نہيں تو اگلی مرتبہ لوگ ہميں باہر پهينک 
 .that is the democratic normبول کرنا ہو گا ديں گے اور ہميں اس کو ق

ہم ان چيزوں پر توجہ دينے کے ليے چاہتے ہيں کہ ہمارے تعلقات ميں 
آئے اور ہم مسائل کو حل کر سکيں۔  stabilityٹهہراؤ پيدا ہو اور اس ميں 

آج کيا ان کے ہاں مسائل نہيں ہيں؟ ٹهيک ہے ان کی معيشت مستحکم ہو 
ں آج بهی بہت بڑا طبقہ غربت کی لکير سے نيچے گی ليکن ہندوستان مي

ان سب چيزوں پر توجہ دينے کے ليے ہم  زندہ ہے۔ ہمارے ہاں بهی ہے۔
چاہتے ہيں کہ تعلقات ميں بہتری چاہتے ہيں۔ وہ کہتے ہيں کہ آپ ان 

کيجيے، ہم کہتے ہيں کہ ہم  prosecuteلوگوں کو جو پکڑے گئے ہيں، 
 You have independentلتيں آزاد ہيں۔ تيار ہيں ليکن پاکستان کی عدا

courts, so do we. Now if we have to prosecute them, you have to 
proved us with legally tangible evidence  اور وہ ہو گا تو

prosecution conviction  پر پہنچے گی اور وہ نہيں ہو گی تو عدالت اس
يں گے کہ آپ کی تو نيت ہی مقدمے کو باہر پهنک دے گی اور آپ کہ

دينا چاہتے تهے۔ اس ليے ہماری  protectionدرست نہيں تهی، آپ تو 
نيت پر شبہ مت کيجيے، ہم مثبت طريقے سے آگے بڑهنا چاہتے ہيں 

 ,intelligentsiaاور آج ہندوستان کے اندر ايک تبديلی آئی ہے کہ ان کی 
think tanks التعلق نہيں رہ ہميں  کہہ رہے ہيں کہ بات آگے بڑهايے اور

ميں سمجهتا ہوں کہ يہ کسی حد تک  سکتے اور ہميں آگے بڑهنا چاہيے۔
 Iہے  joint statementپاکستان کی کاميابی ہے اور جو شرم الشيخ کا 

don’t want to score points but diplomatically Pakistan has done all 
right and you understand that. 

 Mr. Abdullah Kahn Laghari: But your reaction be 
when they actually reject and that what is happening in India. The 
opposition is threshing the Prime Minister for his act and he is 
certainly changing his statements. 
 Mr. Shah Mehmood Qureshi: No. I think to be fair to 
the Indian Prime Minister, he has stood his ground. He has said, 
what options do we have? Is was an option?  
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 It isآپ جذبات بهڑکا کا جنگ کرنا چاہيے ہيں، يہ کوئی حل ہے؟ 
mutually suicidal  آپ خود کشی کرنا چاہتے ہيں؟ نہيں کرنا چاہتے۔ ہم

نہيں ہے تو پهر مذاکرات ہی  optionبهی نہيں کرنا چاہتے۔ اگر وہ 
option  ہے، اس ليے ميز پر بيٹهنا ہو گا۔ ان کیdomestic political 

compulsion  ہيں، ہمارے ہاں بهی ہوتی ہيں ليکن ميں سمجهتا ہوں کہ
انہوں نے مثبت سوچ کا اظہار کيا ہے، اس ليے ہماری طرف سے بهی 

ہے، ہر معاشرے  elementمثبت پيغام ہونا چاہيے تاکہ دونوں اطراف جو 
ميں ہمہ قسم کے لوگ ہوتے ہيں، منفی چيزوں کو اٹهانا تو بڑا آسان ہوتا 

کو سنبهالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دونوں اطراف کے ہے ليکن ان 
electronic and print media  کو ايک ذمہ دار کردار ادا کرنا ہو گا اور

اگر وہ ايسا کرتے ہيں تو اس ميں بہتری ہو گی اور کشيدگی ميں کم ہو 
  گی۔

 Sir he is our Foreignجناب سمير انور بٹ۔ : جناب سپيکر  
Minister. 

 Mr. Sameer Anwar Butt: Thank you. Sir, I have two 
questions. First is that did the Pakistan government provide any 
evidence to the Indian government at Sahram-u-Shaikh regarding 
the Balochistan and issue. Secondly, in the past we have seen 
every advisor, junior advisor like Mr. Halbroke find their way to 
the President and the Prime Houses every time they visit the 
country instead of actually talking to the counterparts and at the 
same time we saw in the recent visit of the President Zardari to the 
US that he actually went to a press conference with the Secretary 
of State Hellry Clinton. Was that not a political blunder on part of 
the Pakistani government? I do not want to criticize, I just your 
personal point of view. Thank you. 
 Mr. Shah Mehmood Qureshi: There are three segments 
to your question. One in Sharam-u-Shaikh we flag the issue and 
some of our concerns that were not flagged before and this goes to 
the credit of this government. A lot can be said on this subject but I 
will avoid saying that, keeping the sensitivity of the issue and the 
environment in India, when I meet with my counterpart in New 
York in September, I will do it through the diplomatic channels 
and I will not do it through open public debate. That is proper way 
of doing it. 
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 Richardکے بارے ميں فرمايا۔  دوسرا آپ نے ہالبروک صاحب  
Halbroke is a very senior diplomat.  اگر ان کا ماضی کا ريکارڈ

 he could have been theديکهيں اور ايک زمانہ تها کہ کہا جا رہا تها کہ 
Secretary of State  يعنی امريکہ کے وزير خارجہ ہونے کے امکانات

ميں جو ان کا احترام ہے،  diplomatic circleاور  seniority۔ ان کی تهے
بنانا،  relationsکا کام  diplomatاس سے انکار نہيں کر سکتے اور 

access  دينا ہے۔Richard Halbroke has direct access to the Secretary 
of the State and to the President Obama.  اب بندہ جس کو انہوں نے

for a special purpose depute ا ہے، کيhe is the special envoy of the 
USA for Afghanistan and Pakistan. He is not just an ordinary 
ambassador playing role, he has been given a special assignment  
and he enjoys the trust and confidence of the President and the 
Secretary of State. So engaging with the person who has the access 
to the President and to the State department at that level is in 
Pakistan’s interest. At times we become emotional about things 

that   يہsenior  ہے اور يہjunior  ہے۔ باتsenior, junior  ،کی نہيں ہے
 who can effectively deliver for you. Who canبات يہ ہے کہ 

effectively put the message across. That is important.   تيسری بات
 he has been advocatingيہ ہے کہ ان کی کارکردگی کو ديکها جائے تو 

Pakistan’s case at times like a Pakistani ambassador.  ہمارے جو
کہ يورپی  he actually pitched for Pakistanتهے،  IDPsسوات کے 

يونين والو کيا کر رہے ہو؟ پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے، اس کی 
يہ  .He went to a number of Gulf countries for Pakistan مدد کرو۔

نہيں کہ ہمارے تعلقات نہيں ہيں ليکن اگر کوئی آدمی اپنی ذمہ داری سے 
و جہاں ہميں تنقيد کا حق ہے اور بڑه کر پاکستان کے ليے کر رہا ہے ت

ہم منہ پر کرتے ہيں اور آپ کو ياد ہو گا کہ جب ہالبروک يہاں تشريف 
الئے تهے اور ان کی ميرے ساته مشترکہ پريس کانفرنس ميں بات کی 

ديں گے اور نہ  blank chequeتهی تو ميں نے کهرا جواب ديا تها کہ نہ 
هی کريں گے۔ جہاں آنکه ميں جہاں يہ بات کرنے کی ہے، وہ ب ليں گے۔

آنکه ڈال کر بات کرنی ہے اور کہا کہ يہ نہيں منظور اور ميں يہ 
ريکارڈ پر کہتا ہوں کہ جہاں مذاکرات ميں پاکستان کے مفادات کی بات 

 to the Secretary of State and to the ambassador and toآئی، ميں نے 
national security advisor  ہ يہ پاکستان کی بر مال کہا کred lines  ہيں

and we will not cross them. اگر آپ کے concerns  ہيں تو ہمارے بهی
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ہيں تو ہماری بهی ہيں، ہم بهی ايک قوم،  sensitivitiesاگر آپ کی ہيں۔ 
ملک ہيں، اگر ہميں آپ کا احترام کرنا ہے تو آپ کو  sovereignايک 

کے سامنے کهڑے ہونے کی  جہاں ان بهی ہمارا احترام کرنا ہے۔
ضرورت ہے، بالکل ہوں گے اور اگر ان کی کوئی مثبت بات ہے تو اس 

ہميں کسی احساس کمتری کا شکار کرنا چاہيے اور  considerکو بهی 
نہيں ہونا چاہيے۔ ہميں اپنے آپ، اپنی قوم، اپنے عوام پر اعتماد ہونا 

  چاہيے اور خدا کے فضل سے ہے۔
 Stateکا ذکر کيا۔ ديکهيے ہوا کيا؟  press conferenceآپ نے   

department  ميں ميٹنگ تهی جہاں دونوں صدور موجود تهے، افغانستان
اور پاکستان کے صدور اور وزرائے خارجہ موجود تهے اور دونوں 

delegations  موجود تهے۔ باتtransit trade agreement  کی ہو رہی
کيا تها اور اس کے بعد  MOU signتهی، ميں نے اور ڈاکٹر سپانتا نے 

اس وہاں پر پريس والے آئے اور سوال جواب ہوئے، ميں سمجهتا ہوں 
ميں خدا نخواستہ پاکستان کی سبکی ہوئی ہو، ايسی کوئی بات نہيں ہے۔ 

پر پاکستان کا  levelہميں اس خول سے باہر آنا چاہيے۔ جو بهی جس 
يے، ہمارا سفير کر نکتہ نظر بيان کر سکتا ہے، آپ کر سکتے ہيں، کيج

سکتا ہے، کرے، پاکستان ميں ہمارے پاکستانی جنہوں نے وہاں کی 
شہريت اختيار کر لی ہے، وہ کر سکتے ہيں تو کريں، ميں کر سکتا ہوں 

 foreign policyتو مجهے کرنا چاہيے کيونکہ ميری يہ سوچ ہے کہ 
تی ايسی پاليسی ہے جو حکومتوں سے باال تر ہونی چاہيے۔ حکومتيں آ

ہے کيونکہ اس ميں ملکی  long term visionجاتی رہيں گی، يہ ايک 
۔ اس کے ليے قومی يکجہتی کی ضرورت ہے، آج ہم مفادات پنہاں ہيں

 long termحکومت ميں ہيں، کل کوئی اور ہو گا ليکن پاکستان کے 
strategic interests constant  رہيں گے، اس ليے اس ميںcontinuity 

کے معامالت  foreign policyيہ ہے کہ  approachميری ہونی چاہيے۔ 
حزب اختالف اور ديگر قومی جماعتوں کی آرا کو شامل ميں حکومت، 

ہو چکے  foreign secretaries retireآپ کے جو کرنا چاہيے۔ ميں نے 
ہيں، جب ممبئی کا واقعہ ہوا، بہت بڑا واقعہ تها اور پاکستان کو ايک 

ا، ميں نے سب کو دعوت دی اور ان کو کہا کہ بڑے چيلنج کا سامنا ته
 help, guideآپ تجربہ کار لوگ ہيں، ان کيفيتوں سے گزر چکے ہيں، 

and tell me  اس ميں اگر ميں يہ کہتا کہ ميں ان سےguidance  لوں، ميں
 foreign secretary, expertsتو خود وزير خارجہ ہوں، ہمارے پاس 

اور ايک اتفاق رائے پيدا کرنا پاکستان  موجود ہيں ليکن مشاورت کا عمل
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 foreign policyکے مفاد ميں ہے اور کم از کم ميری سوچ يہ ہے کہ 
ايسی حساس ہوتی ہے جس ميں دور رس نتائج کو مدنظر رکه کر 

  حکمت عملی اپنانی ہوتی ہے۔
 Mr. Speaker: Mr. Sameer Anwar Butt Sahib you now 
kindly have for a vote of thanks for foreign minister. 
 Mr. Sameer Anwar Butt: Honourable Shah Mehmood 
Qureshi Sahib, thank you very much for addressing the Youth 
Parliament today and you have in deed imparted a great knowledge 
upon us with regard to the information of the foreign policy and 
you have to a great satisfied our questions by giving very extensive 
and knowledgeable answers to us. We got to learn a lot from your 
extensive experience and thank you once again for being here with 
us. 

(At this a souvenir was presented to the honourable guest) 
 Mr. Speaker: The session is adjourned till 2.30. 

(The House was adjourned till 2:30 p.m.) 
(The House reassembled with Madam Deputy Speaker Miss 

Kashmala Khan Durrani in chair) 
 Madam Deputy Speaker: The first item on agenda is a 
resolution by Mr. Mustafa Mumtaz. 
 Sheikh Mustafa Mumtaz: Thank you Madam Speaker.  
 “This House is of the opinion that it would take steps to 
make the international community recognize the Durand line as the 
international boarder between Pakistan and Afghanistan”. 
 Madam Speaker, the Durand line which stretches 2640 
kilometers along the Pakistan Afghanistan boarder was demarked 
by the British India as boarder between the then Afghanistan and 
the British India. As it is not an internationally recognized boarder, 
we can not fence and mine it. This allows the insurgents from 
Afghanistan to come in Pakistan which has a great affect on the 
western side of our boarder. This would also be a first step for 
resolving the issues between Afghanistan and Pakistan as this is a 
major bilateral issue. Think you. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Waqar 
Ahmed. 
 Mr. Waqar Ahmed: Thank you Madam Speaker. 
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ڈيورنڈ الئن کا مسئلہ ہماری آزادی کے وقت سے لے کر پاکستان اور 
 terrorismرہا ہے اور آجکل چونکہ  irritantافغانستان کے تعلقات ميں 

چونکہ ہم  boarderاور زيادہ اہم ہو گيا ہے۔ اس  issueکی وجہ سے يہ 
recognize  نہيں کرتے لہذا اس کوjointly police  نہيں کر سکتے اور

طالبان اس کا فائدہ اٹها رہے ہيں۔ جب بهی پاکستان اور افغانستان نے اس 
ہ کرنے کی کوشش کی ہے تو ايک دوسرے پر زياد jointly policeکو 

کر  crossکے جو ادهر سے ادهر  elementsفائرنگ کی بہ نسبت ان 
ہم اس الئن کو بهی کر ليں گے اور  resolution passرہے ہوں۔ آج ہم يہ 

تسليم کر ليں گے مگر افغانستان کی طرف سے کبهی بهی اس مسئلے پر 
مثبت ردعمل نہيں آيا اور نہ ہی مستقبل قريب ميں اس کی اميد کی جا 

ے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہيں جن ميں افغانستان ہميشہ سکتی ہ
۔ اس نے پاکستان کی اقوام متحدہ رہا ہے unfriendlyپاکستان کے ساته 

 deep rootedاس کا ايک ميں رکنيت کے خالف واحد ووٹ ديا تها۔ 
cause  يہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو ہر بری چيز ميں پاکستان کا

کہ ہے  hatered and blind public perceptionيہ  ہاته نظر آتا ہے۔
Durand line  افغانستان کا حصہ ہے، وہاں کے سياستدان اگر وہ اس کو

تسليم کر ليں يا اس کو کوئی مسئلہ نہ سمجهتے ہوئے چهوڑ ديں تو يہ 
مسئلہ نہيں ہے ليکن وہ اپنے ملک اندرونی معامالت سے توجہ ہٹانی 

لہ اٹهاتے ہيں اور يہ ان کی سياسی چاليں ہوتی ہے تو وہ اس الئن کا مسئ
ہيں،  deep sentimentsہيں۔ اس ليے افغانستان ميں اس الئن کے خالف 

کر ليں گے مگر يہ اميد نہيں ہے کہ  passکو تو  resolutionہم اس 
افغانستان کی طرف سے کوئی جواب آئے۔ پاکستان اور افغانستان بہت 

اور ہمسايہ ممالک ہيں، ان کے ہيں  linkedکی وجہ سے  factorsسے 
economic and financial ties  ہيں۔ افغانستان چاہتا ہے کہ وہ انڈيا کے

ساته تجارت کے ليے ہماری بندرگاہ استعمال کرے۔ يہ ہو سکتا ہے کہ 
ہو  people to people contact wide spreadاگلے دس پندرہ سال ميں 

کو  realities historical animosities and rigid positionجائے تو يہ 
overcome کر ليں گی کہ ڈيورنڈ الئين کبهی بهی قابل قبول نہيں ہو گی۔ 

ہو تو ان لوگوں کو  developmentہمارے جو پختون عالقوں ميں 
realization  ہو گی کہ ہمارا پاکستان ميں زيادہstake  بہ نسبت افغانستان

ہم  .pakhtoon desire homeland of their ownکی طرف سے آنے والی 
اس کو شايد تسليم تو کر ليں گے مگر ان کی طرف سے کوئی اچها 
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response  نہ ملے اس ليےwe should set out own house in order and 
hope in future they realize and accept it. Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Waqar 
Nayyer. 

کو اس  Houseشکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں پہلے : جناب وقار نير  
 دينا چاہوں گا۔ historical perspectiveسلسلے ميں کچه 

 Durand line was set up by British District officer named Alfred 
Durand and he demarked a theoretical boundry between the British 
ruled Sub Continent and the kingship or Khanate of Afghanistan as 
it was called at that time and there was an agreement between 
Queen Victoria and the King of Afghanistan at that time and they 
agreed that this should be demarked theoretical boarder till a 
boarder commission be set up and the ultimate deadline for setting 
up that commission be 100 or 150 years. It was turned expired in 
1990’s. Since then there is no demarcation between Pakistan 
Afghanistan but to put it even some more perspective no atlas in 
the world shows the demarcation between Pakistan and 
Afghanistan to be an obscure boarder. It is shown and clearly 
demarked as very fixed boarder. It is not like the line of control, it 
is not like the demarcation between the cities of old and new 
Jerusalem it is in fact very concrete boarder and for all practical 
purposes, there are boarder check posts, custom officials of both 
sides of this line and I think Pakistan even choosing acknowledge 
this issue as an issue would be calling for a very unnecessary 
debate because my point on this issue is that if it is for all practical 
purposes an established boarder and Pakistan holds no territorial 
claims into Afghanistan. Afghanistan might hold some territorial 
claims into Pakistan. Why should we be the ones who internally 
settle a debate which for us is already settled. We already regard 
that boarder on our west as a permanent international boarder and 
we want it to stay so. If God forbid Afghanistan of some other 
force there is to challenge the integrity of that boarder, then we 
might consider thinking about it or going into negotiations but as 
of right now, I don’t think that we really need to reassert the 
boarders of Pakistan. I think that should be a settled debate. I just 
like to add a bit more here and that is in terms of policing that 
board better. May be the resolution can be amended in a way that 
in fact this is a very poorest boarder and in fact for some tribes and 
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for some people this is not a boarder at all because half a family is 
living on this side of Durand line and half of the family or tribe is 
living on the other side.  I think we had a boarder permeability 
issue and this is some thing that both from the opposition and the 
mover of this resolution pointed out that people are moving much 
more freely across this boarder then we would like them to and we 
are seeing that our entire eastern boarder apart from some areas 
along the Run of Koch is fenced. We have barbered wires fences 
running most of the length of our eastern boarder. If you look at 
line of control where Kashmir has been divided into two by India 
the new fence is so high-tech that not even a bird dare go from 
Pakistan side into India without being zapped by the static 
electricity fields that they have set in there. It is much like the wall 
boarder that Israel setting up on the West Bank. So they are using 
the same technology. So there are methods are available to make a 
boarder secure, it can be done. It is true that it would require a 
huge financial investment but I think given the current global 
climate specially about war on terror and boarder permeability and 
this entire lacuna, we should be able to fine some donors to start a 
process to try and mend this boarder in areas which are the most 
permeable. This would be the mountain hights in the federally 
administered tribal areas and the boarder just north of Quetta, 
Chaman and all these areas. These are the most permeable and 
most easy to cross and least governable parts of our boarder with 
Afghanistan. I know that it would not play well like the opposition 
member point out with the afghan government if we try and put a 
fence here but I think in the long term it would be better for both 
Afghanistan and Pakistan that the most porous parts of this boarder 
are brought under the control of the authorities and may be we 
could share the autonomy over this fence with Afghanistan just to 
bring them on board but something like this could come into 
resolution. The fact that we want to talk about Durand line would 
seem entirely unnecessary in my personal opinion and I think that 
this is a debate that we should not even acknowledge to begin with. 
Thank you. 
  Madam Deputy Speaker: Thank you.  
 Sheikh Mustafa Mumtaz: Madam Speaker, Point of 
clarification. 
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  جی ممتاز صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
 Sheikh Mustafa Mumtaz: Madam I would like to clarify the 
point of view of the honourable speaker. That to fence the boarder, 
you need that both the sides are agree that boarder is 
internationally recognized boarder. If one side is unsure or the 
status of the boarder is ambiguous, you can not fence the boarder. 
Thank you. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Umair 
Farrukh Raja. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ اگر ميں ڈيورنڈ الئن : جناب عمير فرخ راجہ  
 this was actually as aکی تاريخ ميں جاؤں تو ميں يہ بتانا چاہتا ہوں کہ 

result of an agreement signed between the British Empire and the 
then Ameer of Afghanistan Mr. Abdul Rehman Khan in 1893.  اس

کے  NWFPں يہ کيا گيا تها کہ افغانستان کے کچه عالقوں کو مال کر مي
نام سے ايک نيا صوبہ بنايا گيا تها جن ميں اس وقت فاٹا، شمالی عالقے، 
ملتان، ميانوالی، بہاولپور حتی کے ڈی جی خان تک کا عالقہ اس ميں 

تقريبًا چهبيس سو کلو ميٹر کے لگ بهگ شامل کيا گيا تها اور يہ الئن 
 demarcation through physical barriers %84اس کی بنتی ہے اور 

ہيں  objectionsہوئی ہوئی ہے۔ افغانستان کے اس بارے ميں تين چار 
تسليم کرنے سے  international boarderجس وجہ سے وہ اس کو ايک 

ہو چکا ہے۔  validity period expireپہال يہ ہے کہ اس کا انکاری ہيں۔ 
تهی جس کے مطابق يہ معاہدہ سو  clauseبق اس ميں ايک ان کے مطا

ہو چکا ہے ليکن مجهے اس  expireميں يہ  1993تها اور  validسال تک 
ملے ہيں، ان ميں  research articlesبارے ميں جو بهی مقالے اور 

مجهے اس قسم کا کوئی ثبوت نہيں مال بلکہ وہ لکهتے ہيں کہ اس بارے 
 that was supposed to run for the life timeکہ  ميں اصل سچائی يہ تهی

of the Afghan rular  جس نے اس کوratify  کيا تها۔ اس مثاليں يہ دی
ان  original signatory Amir Abdul Rehman Khanگئی ہيں کہ اس کے 

کی وفات کے بعد امير حبيب اهللا خان ان کے جانشين نے اقتدار سنبهاال 
ائے تهے، انہوں نے ان کو کئی مرتبہ ان کو دعوت تو الرڈ کرزن وائسر

کريں، انہوں نے آنے سے  packet renewدی کہ آپ آ کر ہمارے ساته يہ 
انکار کيا اور ساته يہ پيغام بهجوايا کہ ميرے سے پہلے ميرے جتنے 

کر چکے ہيں، ميں ان کو تسليم کرتا ہوں ليکن اس کے  ancestorsبهی 
 Sir Lous Den, British Minister for Indiaميں ايک ميٹنگ  1904بعد 
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 21اور مير حبيب اهللا خان صاحب کے درميان ہوئی تهی جس ميں 
March, 1905 کو ايکagreement sign   کيا تها جوDen Habib Ullah 

agreement  کے نام سے جانا جاتا ہے، اس ميں يہrenew  کيا گيا تها کہ
رہيں  validوہ اس دور ميں بهی کيا تهے،  packetsجو پچهلے امير نے 

 peaceہوئی، اس کے بعد  Anglo Afghan warميں  1909گے۔ 
agreement between Britain and Afghanistan 1919  ميں راولپنڈی ميں

sign  ہوا تها جس کوpeace agreement between Britain and 
Afghanistan  افغانستان کو کہا جاتا ہے اور اس ميں پہلےBritish 

Empire  پہلے دی جاتی تهيں، ان کو تقريبًا  مراعاتکے توسط سے جو
1.8 million rupees annual aid  ملتی تهی، وہ اسagreement  ميںnull 

and void  لکها تها ميں يہ واضح طور پر  5کی ليکن اس کا ايک آرٹيکل
 Afghan government accepts indo afghan frontier accepted byکہ 

the late Ameer Habib Ullah Khan.  يہ پہالagreement  تها جب
کو  Durand lineميں اس  documentافغانستان کی حکومت نے کسی 

international boarder ميں  1921اس کے بعد  کے طور پر تسليم کيا تها۔
Kabul agreement Sir Hennery Dobbs  اور محمود کرزئی جو

ميں  article 2۔ اس کے کيا تها signائندے نے افغانستان حکومت کے نم
 stated parties recognize Indian Afghanistan boarderيہ لکها ہے کہ 

as was recognized by Rawalpindi agreement 1919.  اس کے بعد
King Nadir Khan  کی حکومت نے اسیpact  ميں  1930کو جوالئی

further renew  کيا تها اور اسdocument  ميںKing Nadir  نےclearly 
mention  کيا تها کہI am proud to confess officially that our position 

about both agreements of 1919 and 1923 enjoy complete validity 
and are enforceable with full force.  جو افغان سکالر ايک اعتراض

ہو چکی ہے،  expireاتے ہيں کہ وہ کے حوالے سے لگ validityاس کی 
کو ديکها جائے تو يہ  research paper and historyميرے خيال ميں ان 

null  ہو جاتی ہے اور ان کا دوسرا اعتراض يہ تها کہ ڈيورنڈ الئن ان کی
 Late Ameerمرضی سے نہيں گئی بلکہ ان پر تهوپی گئی ہے۔ ان کے 

Abdul Rehman Khan  نےwhole heartedly agreement sign  کيا تها
 British were advancing towards Kandhar andاس وقت کيونکہ 

Kabul  اور وہ ريلوے الئن اورhighways  کیconstruction  کر رہے
 Kingکابل تک پہنچ جاتی اس ليے  extensionتهے اور بہت جلد ان کی 

جو  نے اپنی سالميت کو بچانے کے ليے بڑی خوشی سے کيا تها۔
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کيا  public congregationريکارڈ ملتا ہے اس کے مطابق انہوں نے ايک 
 agreement signتها اور يہ کہا تها کہ يہ ميری فتح ہے  کہ ميں نے يہ 

اس کی دو وجوہات يہ ہيں کہ اگر يہ پہلی مرتبہ تهوپا گيا تها تو  کيا ہے۔
اس  agreementکے چاروں  and 1930 1921 ,1919 ,1905اس کے بعد 

کرتے ہيں۔ تو کيا يہ  renewکرتے ہيں اور اس کو  validationکی 
بين االقوامی طور پر ابهی تک  کيے گئے تهے؟ imposeچاروں ان پر 

اس ڈيورنڈ  supportکسی بهی ملک نے سرکاری سطح پر افغانستان کی 
 agreementيہ تها کہ ہمارا يہ  objectionتيسرا ان کا  الئن پر نہيں کی۔
British Empire  کے ساته تها اور اس کے ختم ہونے کے ساته ہی يہ

 international treaty Vienna Convention ofبهی ختم ہو چکا ہے۔ ايک 
Succession of States in respect of Treaties  ہے، اس کے لحاظ سے

نہيں ہے ليکن اس سلسلے ميں  claim validافغانستان کا اس الئن پر 
ہ ہے کہ افغانستان نے اس پر دستخط نہيں کيے ہوئے اور ايک مسئلہ ي

 culture, race andان کا آخری اعتراض يہ ہے کہ اس الئن سے ايک ہی 
tribal tradition  کے لوگوں کو تقسيم کر ديا گيا ہے تو اس عالقے ميں

tribes  ميں جوrivalries  تو اس الئن سے پہلے بهیexist کرتی تهيں۔ 
ے جهگڑے اور فساد ہوتے تهے تو اس الئن سے کوئی پہلے بهی ان ک

disharmony create  نہيں ہوئی۔ يہline economic perspective  کوmind 
کو  economic hubsميں رکهتے ہوئے کی گئی ہے۔ اس وقت کے 

Durand line  کے دونوں اطراف ميںequally divide  ،کيا گيا تها۔ کوئٹہ
طرف تهے جب کہ جالل آباد، قندهار، کوہاٹ، پشاور اور بنوں ايک 

پيدا کيا جا  balanceغزنی اور کابل کو دوسری طرف رکها تها تا کہ 
افغانستان کے دوسرے بارڈر جو چين، روس اور ايران کے ساته  سکے۔

 without any consultationنے  British Empireلگتے ہيں وہ سارے 
with the Afghan ruler غانستان واحد بارڈر تها جو کيے تهے۔ پاکستان اف

کيا تها۔ افغانستان کو کسی اور بارڈر پر  with consultationانہوں نے 
اگر وہ کہتے ہيں  اعتراض نہيں ہے، صرف پاکستان پر اعتراض ہے۔

 Sovietختم ہو گيا ہے تو  claimکے بعد ہمارا ان پر  British Empireکہ 
Union  ٹوٹنے کے بعد ان کا جو بارڈرCentral Asia  کے ساته لگتے ہيں

ان پر اعتراض کيوں نہيں کرتے۔ پاکستان افغانستان کے درميان 
hostility  کی وجہ يہی ہے کہ افغانستان ڈيورنڈ الئن کے اس طرف آنے

والے عالقے جو ايک زمانے ميں افغانستان ميں شامل تهے، ان پر اپنا 
 greater Pashtoonistanحق جتاتا ہے اور دوسرا يہ کہ افغانستان نے 
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ہے۔ آج کل  hostilityکی تهی، اس وجہ سے بهی کافی  supportکے ليے 
Durand line  کی جو صورتحال ہے کہ وہاں پرwar on terror  لڑی جا

بن گيا ہے، لوگوں کی آمد رفت روکنا  Porous boarderرہی ہے اور يہ 
 strong message conveyبڑا مشکل ہے۔ ہميں اپنی حکومت کو ايک 

کرنا چاہيے کہ وہ ٹهوس اقدامات لے تا کہ بين االقوامی سطح پر اس کی 
کے طور پر  international boarderاہميت کو واضح کيا جائے اور يہ 

recognize  جائے اور ہم اس کوproperly secure  کر سکيں اور جو
infiltration ہے، اس کو ختم کر سکيں۔ شکريہ۔  

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Imdad 
Ullah. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ سب سے پہلے تو ميں يہ : جناب امداد اهللا  
 British ruleوضاحت کروں گا کيونکہ انہوں نے ملتان اور بہاولپور کو 

کا حصہ کہا ہے جبکہ ملتان پنجاب کا حصہ تها اور  NWFPميں 
کا تعلق ہے،  resolutionجہاں تک اس  بہاولپور خودمختار رياست تهی۔

ہے جو سب کی ہونی چاہيے کہ ايسا ہو  wishful thinkingيہ تو ہماری 
جائے ليکن ايسا کس طرح ہو گا۔ اس کے ليے دو چيزيں ہيں، ايک يہ کہ 

 dispute settleہے وہ مل کر يہ  boundary issueجن ممالک ميں يہ 
اس  international communityوہ نہيں کريں گے کريں اور جب تک 

دوسرا طريقہ يہ ہے اس کو  سلسلے ميں کچه نہيں کر سکتی۔
international court of justice settle  کرائے ليکن جب تک دونوں

ممالک يہ معاملہ وہاں لے جانے پر راضی نہ ہوں وہ ايسا نہيں کر 
 کا انتظار کرنا چاہيےlegitimate governmentہميں افغانستان ميں  سکتی۔

ذريعے يہ معاملہ طے کرنا چاہيے۔ اس سے پہلے اس  اور اس کے
  کچه نہيں کر سکتی۔ شکريہ۔ international communityمعاملے پر 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Gul 
Bano. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ ويسے تو بہت کچه کہا جا : مس گل بانو  
نے کی  British governmentچکا ہے۔ ميں صرف يہ بتاؤں گی کہ يہ 

 boarderکے درميان ايک  British India and Afghanistanتهی اور 
جس کو اس وقت لوگوں نے تسليم نہيں کيا تها اور  بنا ديا گيا تها 1893

لگا ديے تهے  white rocksنے British governmentاس وقت وہاں پر 
ت قبائلی لوگوں اس وقہے ليکن  boarderتاکہ پتا چلے کہ يہ افغانستان کا 

ہٹا  white rocksنے ديکها کہ ان کو تقسيم کر ديا گيا ہے تو انہوں نے وہ 
ديے تهے۔ اس ليے اس وقت ہی اس کو تسليم نہيں کيا جا رہا تها ليکن 
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پاکستان کی سالمتی کے ليے اس بارڈر کا رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر 
کے راستے سے  يہ نہيں ہو گا تو آج اس کے ہوتے ہوئے بهی افغانستان

داخل ہو رہا ہے اور اگر يہ نہ ہوا تو يہ  terrorismپاکستان ميں 
terrorism  پورے پاکستان ميں پهيل جائے گا۔ اگر افغانستان اس کو

مستقل بارڈر نہيں مانتا تو پاکستان حکومت کی يہ ذمہ داری ہے کہ 
international platforms ميں اور اس کے حق  پر اس معاملے کو اٹهائے

 Britishبات کرے۔ اگر اس الئن کو تقسيم نہيں کيا جا رہا تو 
government  کے بنائے ہوئے تمامboarder unvalid  ہوں گے۔ اگر

پاکستان افغانستان کا بارڈر تسليم نہيں کيا جاتا تو پهر افغانستان ايران، 
 افغانستان تاجکستان، افغانستان ازبکستان اور افغانستان کے ديگر بارڈر

  بهی تسليم نہيں کيے جانے چاہييں۔ شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Ahsen 
Yousaf Choudhry. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ اس بارے ميں : جناب احسن يوسف چوہدری  
بتائے جا چکے ہيں ليکن ميں تهوڑی سے  facts and figuresتمام 

 Foreign Secretary Motumalاس وقت ہمارے تصحيح کرتا جاؤں کہ 
Durand  12کے تعاون سےth November, 1893  کو ہوئی تهی۔ باقی فرخ

راجہ صاحب نے بڑی اچهی طرح سے تمام حقائق بتا ديے ہيں۔ مجهے 
تو بہت ہوتے  Youth Parliamentيہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم افغانستان کی 

 کو ہی کہنا چاہيے۔ اچها ہوتا کيونکہ يہ مسئلہ ہی افغانستان کا ہے تو اس
پاکستان کا تو اس سے کوئی تعلق نہيں ہے، پاکستان تو اس کو 

international boarder  ہی سمجهتا ہے۔ يہ تو افغانستان کہہ رہا ہے کہ
 plaintiff andکرنا چاہيے۔ يہ تو وہی بات ہوئی کہ اگر  revisitہميں 

defender  ميں سےdefender کہ ميرے  خود ہی عدالت ميں چال جائے
کوچاہيے، يہ مسئلہ افغانستان  plaintiffجانا تو  اوپر کوئی حد نافذ کريں۔

کرنا چاہيے۔ ہم يہ کہہ کر پهنس رہے ہيں کہ ہم اس  raiseکا ہے، ان کو 
  شکريہ۔ ہے۔ international boarderکو نہيں مانتے کہ يہ 

 Mr. Zameer Ahmed Malik: Madam Point of order. 
  جی ضمير صاحب۔: ی سپيکرمحترمہ ڈپٹ  
جس طرح ہم اپنے ! ميڈم سپيکر صاحبہ: جناب ضمير احمد ملک  

تو افغانستان کی  resolutionکرتے ہيں، يہ  backبهائی احسان يوسف کو 
  طرف سے آنی چاہيے تهی۔

 Sheikh Mustafa Mumtaz: Madam, point of clarification. 
  جی مصطفے صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
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کو النے کا مقصد  resolutionاس ! ميڈم: ناب مصطفے ممتازج  
نہيں ہو گا،  recognizeتها کہ جب تک پاکستان اور افغانستان کا بارڈر 

نہيں  fence or mineنہيں کر سکتا اور جب تک  fenceپاکستان اس کو 
ہوتی  infiltration continuouslyکرے گا تو افغانستان کی طرف سے 

  رہے گی۔
 informationايک چهوٹی سے ! ميڈم: ضمير احمد ملکجناب   
 .most of the nations have recognized this boarderہے کہ 
  وہ دونوں ملکوں کی بات کر رہے ہيں۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
يہاں پر جو مسئلہ آ ! ميڈم سپيکر: جناب احسن يوسف چوہدری  

چاہيے تو پهر ہميں رہا ہے وہ يہ ہے کہ ہميں بهی اس سے تعاون کرنا 
کر جانا چاہيے، جيسا کہ وہ کہہ رہے  back outسے  Durand lineاس 

  ہيں کہ اس کو پيچهے لے آئيں، ان کو دے ديں تو پهر مسئلہ حل ہے۔
احسن صاحب، آپ ان کی بات کو : محترمہ ڈپٹی سپيکر  

سمجهيں، بات سے بات نکالنا اچها نہيں ہوتا۔ آپ لوگ افغانستان کی 
Youth Parliament کی باتيں کر رہے ہيں۔This is something critical 

for Pakistan.   وہ پاکستان کےperspective  سے بات کر رہے ہيں۔ وہ يہ
وہ کہہ رہے  .Pakistan has to redefine its boarderنہيں کہہ رہے کہ 

 internationally Pakistan has to urge that everybody shouldہيں کہ 
accept it including Afghanistan. I think that is what Mustafa 
Mumtaz has been trying to say that internationally including 

Afghanistan should accept this boarder. 
 Mr. Ahsen Yousaf Choudhry: It might be the point of Mr. 
Mumtaz but I don’t think it is logical. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Abdullah 
Zaidi. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں وقار نير صاحب : جناب عبداهللا زيدی  
 ,until it is an issueنے جو کہا ہے اس کی روشنی ميں کچه کہوں گا کہ 

let us not treat it as one  اور يہ وہ بارڈر ہے جس کی وجہ سے ہم
suffer  کرتے رہے ہيں اور اب بهی کر رہے ہيں۔I would like to 

mention the today drone attacks  ان کی ايک وجہ شايد يہDurand 
line  ہو سکتیbecause we cannot support it in defence of 

something. I suggest a simple solution you can at least police the 
handful of mountain passes that are more preamble on the both 

side of the boarder, coordination  نہيں ہے۔ صرف چندmountain 
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passes that are hard bed for cross boarder movement  ہيں، ان کو اگر
 droneتو يہ آسان ہو جائے گا اور يہ آپ يا نيٹو ان کو پوليس کر ليں 

attacks کم از کم نہيں ہوں گے۔ شکريہ۔  
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Ahmed 
Ali Babar. 

پر  resolutionشکريہ ميڈم سپيکر۔ ہماری اس : جناب وزير اعظم  
کرائيں،  votingمختلف آرا موجود ہيں ليکن اس سے پہلے کہ ہم اس پر 

۔ ہمارے پاس آج معزز کرنا چاہوں گا customizeکو  debateميں اس 
مہمان جناب شاہ محمود قريشی صاحب موجود تهے جنہوں نے حکومت 

ن کی نمائندگی کرتے ہوئے يہ بات تسليم کی تهی کہ پاکستان کے پاکستا
ہيں۔ يہ ہماری حکومت  boarders unsettledانڈيا اور افغانستان کے ساته 

نے يہاں  Foreign Ministerآج يہاں پر ہمارے  official point of viewکا 
House يہاں پر جناب احسن چوہدری اور ! ميڈم سپيکر ميں بتايا تها۔

ہے ليکن اس کے  validمير ملک صاحب نے جو بات کی ہے وہ بهی ض
ساته ساته ہميں يہ بهی ديکهنا پڑے گا کہ اگر اس معاملے کو جوں کا 
توں رہنے ديا جائے اور اس پر بات نہ کی جائے تو پهر ہم انڈيا کے 
بارے ميں يہ کہتے ہيں کہ وہ پاکستان کے ساته بارڈر کے معاملے پر 

ہے کہ ان کے لحاظ سے  point also validپهر ان کا تو  بات نہيں کرتا
ہميں دونوں چيزوں  ہے، اس ليے وہ کيوں بات کريں۔ boarder settledتو 

کو متوازن انداز ميں رکهتے ہوئے يہ مطالبہ کرنا پڑے گا کہ انڈيا بهی 
ہيں، ان کو  concernsکرے اور ہمارے جو  boarders redefineاپنے 

address ۔ ہميں يہ بهی ديکهنا پڑے گا کہ ہمارے بارڈر پر ئےکيا جا
کيا جائے۔ ہميں نہيں معلوم کے  addressکو بهی  issuesافغانستان کے 

آنے والے وقتوں ميں ہميں اس کی وجہ سے کون کون سے جنگ کا 
سامنا ہو سکتا ہے۔ جس طرح امداد اهللا صاحب، عبداهللا زيدی صاحب نے 

، اس ليے يہ ہ نے پوری تاريخ بتائی ہےبات کی ہے اور عمير فرخ راج
بہتر ہے کہ ہماری سرحدوں پر جو خطرات ہيں، ان سے نمٹا جا سکے۔ 

اس پر ووٹنگ کرنے سے پہلے ميں ہر ممبر سے ! ميڈم سپيکر
درخواست کروں گا کہ اس پر ووٹ ديتے وقت يہ ديکهيں کہ اگر ہم اس 

 government of Pakistan’s officialکريں گے تو ہم کيا  disapproveکو 
stance کے خالف تو نہيں جا رہے۔ شکريہ۔  

 Mr. Abdullah Zaidi: Point of order Madam Speaker. 
  جی عبداهللا زيدی صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
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 Mr. Abdullah Zaidi: Madam Speaker, I would like to tell 
the honourable Prime Minister that Foreign Minister did not said 
unsettling boarder, he said unsettling and unsettle neighbourhood. 
Thank you. 

وزير اعظم صاحب جو کہہ رہے ہيں مجهے : جناب وقار نير  
صحيح ہے يہ کہہ رہے ہيں کہ سب کی بات کچه سمجه نہيں آئی کيونکہ 

بهی وہ  کہہ رہا ہےرات جو اور جو دن کہہ رہا وہ بهی صحيح ہے 
تو  official lineکون صحيح ہے، کون غلط ہے، يہ کوئی  صحيح ہے۔

  ديں۔ 
  احمد علی بابر صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
بہت شکريہ۔ وقار نير صاحب، ميں نے يہ  :جناب وزير اعظم  

ہے۔جس طرح احسن  logicalبات کہی تهی کہ ان کی بات کچه حد تک 
ينًا يہ ان کا مسئلہ ہے، ان کی يوسف چوہدری صاحب نے بات کی کہ يق

بات کو اس رخ سے ديکها جائے تو بالکل صحيح ہے ليکن اس کا ايک 
  دوسرا رخ بهی موجود ہے، اس کو بهی ديکهنا چاہيے۔ شکريہ۔

  جی ايصام صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
ميں کوئی حرج تو  resolution passيہ : جناب ايصام رحمانی  

بهی نہيں  significant importanceی کوئی نہيں ہے مگر اس وقت اس ک
کو تسليم کر چکے ہيں، ہمارے ليے تو يہ  Durand lineہے۔ ہم لوگ تو 

  ہے۔ boarderايک 
 Madam Deputy Speaker: Esam Sahib, there is a lot of 
debate before you came regarding the same issue. Somebody else 
picked the same issue and I think there was debate before end it. 

ميں اس ميں صرف يہ بات کہنا چاہ رہا : جناب ايصام رحمانی  
نہيں ہے، جو بندہ  policy lineپارٹی کی کوئی  Greenتها کہ اس ميں 

بهی اس کی حمايت يا مخالفت کرے گا، وہ اپنی ذاتی حيثيت ميں کرے 
  شکريہ۔ گا۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Before I put the 
resolution I would request all the members to get back to their 
seats immediately and secretariat, please ensure that. 
 Mr. A. D. Tahir: Madam, point of order. 

  جی طاہر صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
 pointکوئی نيا  point of confusionکيا ! ميڈم: جناب اهللا دتہ طاہر  

  ہے؟
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کو اس  point of informationانہوں نے : محترمہ ڈپٹی سپيکر  
  کے ساته مال ديا ہے۔

 “This House is of the opinion that it would take steps to 
make the international community recognize Durand line as an 
international boarder between Pakistan and Afghanistan”. 

(The resolution was adopted) 
 Mr. Abdullah Zaidi: Madam Speaker, basically I should 
comment on the people who were outside the Hall throughout the 
debate and they have been allowed to vote. The may said aye, the 
may say no, this has affected the result, I just want to point out. 
 Mr. Prime Minister: Madam Speaker, Point of Order. 

  جی بابر صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں عبداهللا زيدی صاحب : جناب وزير اعظم  

 party lineپڑه ليں کيونکہ اگر کوئی  rulesسے گزارش کروں کہ وہ 
follow ضائقہ نہيں اور اس کر رہا اور اس ميں کوئی مdebate  ميں
  کرنے والی بات ہے ہی نہيں۔ point raiseکوئی 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Abdullah Sahib, if I 
am not wrong you was not here for the listening of this resolution. 
Next item on agenda is a resolution by Mr. Sameer Anwar Butt 
and Mr. Zameer Ahmed Malik. Please move the resolution. 
 Mr. Zameer Ahmed Malik: Thank you Madam Speaker. 
 “This House is of the opinion that Pakistani government 
should use diplomatic resources to pressurize India into following 
the water treaty as to avoid the water hoarding being practice by 
India”. 

ہم ديکه رہے ہيں کہ ہندوستان پاکستان پر ! جناب سپيکر صاحبہ  
طرح طرح کے مظالم ڈها کر اس کو ايک لنگڑی لولی رياست بنانے پر 

ہو رہے  composite dialogueتال ہوا ہے اور ہمارے وزرا کہتے ہيں کہ 
ہيں۔ اس سے پہلے پرويز مشرف نے بهی يہ کيے ليکن آج تک اس کا 
کوئی نتيجہ نہيں نکال اور يہ بهی کہہ کر چلے جاتے ہيں ہم تعلقات قائم 

کی بار بار خالف ورزی کر رہا  Water Treatyکر رہے ہيں۔ وہ ملک 
 Jhelumشروع کيا ہے جس سے پاکستان ميں  projectہے، اس نے جو 

upper and lower canal  ميں پانی بالکل ختم ہو جائے گا۔ پاکستان بنجر
تباہ ہوتی جا رہی ہے ليکن يہ  agriculturist economyہو رہا ہے، ہماری 

نہيں ليتے۔ ميں تو کہتا ہوں کہ اس  actionحکمران کيوں اس پر کوئی 
پانی کے مسئلے پر اگر جنگ بهی کرنی پڑے تو فی الفور اس کا اعالن 
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زيادہ اہم مسئلہ  Talibnization, extremismپانی ہمارے ليے  يا جائے۔ک
 agricultureہے، پانی ہماری زندگی اور بقا ہے کيونکہ اس پر ہماری 

depend  کرتی ہے ليکن طالبان اور انتہا پسندی کے پيچهے لگے ہوئے
لوگ ہندوستان سے کيوں ڈرتے ہيں کيونکہ ہم اور وہ بهی ايک جوہری 

يں۔ اس ليے جنگ نہيں ہو سکتی۔ اس وقت امريکہ کا پاکستان طاقت ہ
ہے اور ہم اگر جنگ کا ماحول بنائيں گے تو امريکہ کبهی  interestميں 

يہ نہيں چاہے گا کہ يہ جنگ ہو اس وجہ يہ ہے کہ اس نے افغانستان 
اس ليے ہمارے سياستدان ہوش کے ناخن ليں،  ميں جنگ جيتنی ہے۔
diplomatic pressure بهی ڈاال جائے اور انڈيا کو چه ماہ کا وقت ديا

جائے۔ اگر اس نے ہمارے حصے کا پانی نہ ديا تو اگر جنگ بهی کرنی 
  پڑے يا انڈيا کو تباہ و برباد بهی کرنا پڑے تو کيا جائے۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Mohsin 
Saeed. 

 ,august 14سپيکر صاحبہ۔  شکريہ محترمہ: جناب محسن سعيد  
کے بعد کچه عالمی طاقتوں کا يہ خيال تها کہ پاکستان کچه ہی ماہ  1947

نہيں کر پائے گا۔ چه ماہ کے بعد يکم  surviveميں ٹوٹ جائے گا اور يہ 
کو انڈيا نے پاکستان کی ساری نہروں کا پانی روک ليا۔ چار  1948اپريل 
جس کو انڈيا نے کبهی تسليم نہيں کو ايک عبوری معاہدہ ہوا  1948مئی 
ميں جواہر الل نہرو نے امريکہ کی جوہری توانائی کميشن  1951کيا۔ 

کو باليا کہ اس مسئلے پر کيا  Chairman, David Ninfallکے ايک سابق 
انہوں نے يہ مشورہ ديا کہ پاکستان کو مذاکرات کی ميز پر کيا جائے۔ 

سے اس سے معاہدہ  arbitration الؤ اور عالمی بنک يا اقوام متحدہ کی
کی اور  lobbingڈيوڈ نن فال نے امريکا جا کر بهارت کے ليے  کرو۔

کے ذريعے پاکستان  Jeni Robert Blackاس وقت عالمی بنک کے صدر 
اور بهارت کے مذاکرات شروع کرائے۔ بهارت کا موقف تها کہ ستلج، 

ن کوئی بهی بياس اور راوی پر ہم کو مکمل اختيار ديا جائے ليک
پاکستانی جمہوری حکومت اس بات پر راضی نہيں تهی کہ پاکستان کے 

 to 1951ميں بتانا چاہتا ہوں کہ  درياؤں کا پانی بهارت کو بيچا جائے۔
تک چه وزرائے اعظم رہے جن ميں سے کوئی بهی فوج،  1958

بيورکريسی اور امريکہ کی سازشوں کی وجہ سے قدم نہ جما سکا۔ ان 
ت علی خان، محمد علی بوگرہ، چوہدری محمد علی، حسين شہيد ميں لياق

سہروردی، آئی آئی چندريگر اور فيروز خان نون سب کا يہ خيال تها کہ 
جب تک مسئلہ کشمير حل نہيں ہوتا، اس وقت تک بهارت کا ان تين 
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اس کے ساته ساته بهارت اور  درياؤں پر حق تسليم نہيں کيا جا سکتا۔
تک تعطل نہيں آنے ديا اور جب  1958ذاکرات ميں عالمی بنک نے ان م

ميں مارشل ال آيا اور ايوب خان فيلڈ مارشل بنے اور اس آمر نے  1958
اس ميں يہ تها راوی، ستلج اور بياس کا  ميں سنده طاس معاہدہ کيا۔ 1960

پانی بهارت اور سنده، جہلم اور چناب کا پانی پاکستان کے حصے ميں 
اس کے چه تان کے ساته يہ زيادتی کی گئی کہ آئے گا۔ ايک تو پاکس

ايک فوجی آمر وزرائے اعظم نے اس پر سودے بازی نہيں کی ليکن 
نے يہ معاہدہ کيا اور ہمارے تينوں درياؤں پر بهارت نے باسٹه ڈيم بنا 
رہا ہے جو کہ سنده طاس معاہدے کی کهلی خالف ورزی ہے۔ عالمی 

اس وجہ سے  ا ہوا ہے۔بنک اس ميں ابهی تک خاموش تماشائی بن
ہزار کيوسک کے قريب  90 ,80پاکستان ميں ہيڈ مرالہ کے قريب پانی 

ہزار کيوسک پانی ہوتا ہے جس وجہ سے ڈيموں  10 ,8ہوتا تها ليکن آج 
 ميں پانی کم ہو رہا ہے اور لوڈ شيڈنگ جيسا مسئلہ بهی پيدا ہوا ہے۔

ملتا تها ليکن اب پہلے کسانوں کو آٹه، دس روپے آبيانہ پر نہری پانی 
نہری پانی سوکه چکا ہے اور ان کو ٹيوب ويل کے ذريعے پانی حاصل 

ہمارا غريب کسان بہت زيادہ پس  کرنا پڑتا ہے جو کافی مہنگا پڑتا ہے۔
رہا ہے۔ اب وقت آ گيا ہے کہ پاکستان کی حکومت کوئی جذباتی فيصلہ 

 رے۔کرنے کی بجائے پرامن مذاکرات کے ذريعے اس کا حل تالش ک
پاکستان کی ستر الکه ايکڑ اراضی بهارت کے درياؤں پر غير قانونی 
ڈيم بنانے کی وجہ سے بنجر ہو چکی ہے۔ ميں يہ کہوں گا کہ اس کو 
ترجيحی بنيادوں پر حل کرنے کے ليے حکومت کو کوشش کرنی 

تها اس کو بهی بيچ ميں  arbitratorچاہيے اور عالمی بنک جو اس وقت 
  ڈاال جائے۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Zameer 
Ahmad Mlik. 

ميں پہلے اس پر ! جناب سپيکر صاحبہ: جناب ضمير احمد ملک  
  بات کر چکا ہوں اس ليے دوسرے ممبر کو موقع ديا جائے۔

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

ميڈم سپيکر۔ ميں سب پہلے شکريہ : جناب عمير فرخ راجہ  
ضمير ملک صاحب سے احتجاج کرتے ہوئے يہ کہتا ہوں کہ انہوں نے 

 wording changeکل ہم کو جنگ کے جهانسے ميں رکها اور آج اس کی 
رکهيں گے۔ لگتا ہے ضمير صاحب  diplomatic sourcesکر دی ہے کہ 

کی بات  Indus Water River Systemپہلے بهی انڈيا سے ڈر گئے ہيں۔ 
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کرتے ہيں کہ چه دريا جو پاکستان ميں بہتے ہيں يہ بهارت کے شمالی 
کے مطابق تين  Indus Water Treatyعالقوں سے نکل کر آتے ہيں اور 

چناب بہت  دريا پاکستان کے حصے ميں سنده، جہلم اور چناب تهے۔
اہميت کا حامل ہے کيونکہ باقی چار درياؤں کا پانی اس ميں گرتا ہے 

جا کر دريائے سنده ميں ملتا ہے۔ بهارت جو خالف ورزياں ہ آگے اور ي
ميں بهی جہلم پر اس طرح کا  1984کر رہا ہے يہ نئی نہيں ہيں کيونکہ 

کے نام پر تعمير کرنے کی کوشش کی  Project Woalr Barrageايک 
اب گئی تهی اور پاکستان کے احتجاج پر اس کو روک ديا گيا تها ليکن 

ار ڈيم شروع کيا تها جو کہ اب مکمل ہو چکا ہے اور چناب پر بهگلي
ميں اس کے ايک حصے کا افتتاح بهی کر ديا گيا تها اور  2008اکتوبر 

اس وقت بهارتی وزير اعظم منموہن سنگه نے کہا تها کہ اس طرح کے 
67 project جو کہ جموں کشمير کے عالقے ميں بن  زير تکميل ہيں

ميں يہ بات  treatyحاالنکہ کے  ہيں۔ مکمل ہو چکے 19رہے ہيں جبکہ 
 India can not interfere with the water of these threeواضح ہے کہ 

rivers except for domestic use and non consumptive use.  ان درياؤں
منع ہے۔ پاکستان کو ان حاالت کی وجہ سے  storageکے پانی کی 

impending water crisis 5000ے۔ ساٹه سال پہلے کا سامنا ہ cubic 
meter per capita water availability  رہ گئی ہے اور  1200تهی جو اب

تک چلی جائے گی۔ يوسف سرور  800ميں يہ  2020يہی حاالت رہے تو 
کے ممبر ہيں، ان کے مطابق اگر يہی  Indus Basin Councilصاحب 

 Pakistan will be declared a disasterتک  2013حاالت رہے تو  
affected country.  کی تحقيق کے مطابق ڈاکٹر محمد يار خاورless than 

20% below surface water in Sindh is not acceptable for drinking 
ليکن ان خالف  سمجها جاتا تها preferable for drinkingجبکہ پہلے يہ 

ماہرين  رہا ہے۔بهی متاثر ہو  under water tableورزيوں کی وجہ سے 
کہہ رہے ہيں کہ اگلے کچه سالوں ميں پاکستان کی آبادی پچيس کروڑ 
تک پہنچ جائے گی۔ اگر ايسا ہوا تو ہميں نہ صرف پانی بلکہ خوراک 

ذمہ دار صرف  ااس ساری صورتحال ک کی کمی کا بهی سامنا ہو گا۔
 proper storageبلکہ ہم نے بهی پچهلے ساٹه سالوں ميں بهارت نہيں ہے 

mechanism  13نہيں بنايا جس کا نتيجہ يہ ہے کہ million cubic water 
کرنا  mentionميں ايک چيز اور  سمندر ميں گر کر ضائع ہوتا ہے۔

چاہوں گا کہ بهگليار ڈيم کی تعمير کی وجہ سے تربيلہ ڈيم جو پاکستان 
کا ذريعہ ہے، پانی کی قلت  power generation houseکا سب سے بڑا 
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حصہ کام کر رہا ہے۔ اس ليے بجلی  1/10وجہ سے اس کا صرف کی
کو  water treatyہميں چاہيے کہ ہم اس  کی کمی کی وجہ بهی پانی ہے۔

revise  کريں اور اس معاملے کو ترجيحی طور پر حل کرنے کے ليے
کرنے چاہييں ورنہ آخری حل تو جنگ ہی  diplomatic sources useتمام 

کے مطابق ايٹم بم شب برات پر چالنے کے  ہے اور چوہدری شجاعت
  تو ہے ہی۔ شکريہ۔ resortليے نہيں رکها، اس ليے آخری 

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Maria 
Ishaq, 

Miss Maria Ishaq: Thank you Madam Speaker. I want to 
give my time to the next speaker. 

Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Abdullah 
Laghari. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ ضمير صاحب کا  :جناب عبداهللا خان لغاری  
ہے کيونکہ موجودہ حاالت ميں انڈيا کے ساته  resolutionکافی اہم 
situation  بڑی گهمبير ہے چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو يا کچه اور ہو۔ يہاں

بهی اس resolutionکيا گيا ہے اور يہ  پر چونکہ پانی کا مسئلے کو اجاگر
اس حوالے سے کہوں گا کہ ہماری حکومت نے جو حوالے سے ہے۔ 

diplomatic channels  اختيار کيے ہوئے ہيں وہsatisfactory  نہيں ہيں
کيونکہ انڈيا باوجود اس معاہدے پر دستخط کرنے کے باوجود اس کی 

ری کی مخالفت کو الگ اور بين االقوامی براد خالف ورزی کر رہا ہے
رکهتے ہوئے اس پر بضد ہے تو پاکستان کو بهی ايک کردار ادا کرنا 

يہاں ميرا مقصد حکومت پر تنقيد کرنا نہيں ہے ليکن ايک بات  پڑے گا۔
سمجهنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے صدر حضرت آصف 

کو انٹرويو ديتے ہوئے کہا تها  Indian mediaعلی زرداری صاحب نے 
 nuclear exercise is not the last option, it is not the first exercise کہ

that we will conduct.  يہاں پر يہ کہنا ضروری ہو گا کہ صدر اگر کسی
فورم پر جو بات کرے، وہ پاليسی ہوتی ہے۔ يہ مد نظر نہيں رکهی گئی 

مارے ميں ہم ان سے بہت پيچهے ہيں۔ ہ conventional warfareکيونکہ 
کے طور  last resortہے جو شايد  edgeپاس صرف ايٹم ہتهيار کا ايسا 
کرنے چاہييں  diplomatic channels useپر استعمال ہو سکتا ہے۔ پہلے 

کا  international communityاور ان سے بات کرنی چاہيے، ان پر 
pressure  ہونا چاہيے، ہمارے سفير جو باہر بيٹهے ہيں، ان کو کوئی اس

۔ ضمير صاحب نے جس طرح حوالے سے کوئی کردار ادا کرنا چاہيے
کے طور پر استعمال کرنا پڑا تو ہم ان کی  last resortکہا کہ اگر اس کو 
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حمايت کريں گے کہ آخری حل جنگ ہی ہے ليکن ہميں اس مسئلے کے 
ہمارے صدر  پرامن حل کے ليے سارے طريقے استعمال کرنے ہيں۔

  کرنی چاہيے۔ شکريہ۔ review صاحب کو بهی اپنی بات
  جی ضمير صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
شکريہ ميڈم سپيکر۔ جس طرح ابهی : جناب ضمير احمد ملک  

ہوتی ہے  statement, policyعبداهللا لغاری صاحب نے کہا کہ صدر کی 
ميں ہر پاليسی کيبنٹ ميں پاس  parliamentary type of governmentتو 

  ہوتی ہے۔
ضمير صاحب کی اطالع کے عرض  :اهللا خان لغاریجناب عبد  
سے کر رہے confidenceصدر صاحب جو بات کر رہے ہيں وہ ہے کہ 

کر رہے ہيں يا نہيں، وہ الگ بحث ہے  norms followہيں، چاہے وہ 
 parliamentaryليکن جو بات وہ کہہ رہے ہيں وہ پاکستان کی 

democracy  کی پاليسی ہیrepresent ۔کر رہے ہيں  
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Yawar 
Hayat Shah. 
 Mr. Yawar Hayat Shah: Thank you Madam Speaker. 
Diplomacy is the essence of the politics. 

کے ذريعے سے ہم نے اس  diplomatic channelsہميں ديکهنا ہے کہ 
 Indus Water Treaty, Worldاگر ہم ديکهيں تو  مسئلے کو حل کرنا ہے۔

Bank  کیmediation ميں ہوا اور اس کے بعد انڈيا نے اس 1960 سے
ميں پاکستان کا پانی روک کر اس  1948کی بارہا خالف ورزی کی اور 

مسئلے کی بنياد رکهی۔ بهارت نے پاکستان کو معاشی طور پر کمزور 
ا بڑا کرنے کے ليے اس پر وار کيا ہے کيونکہ پاکستان کی معيشت ک

دار و مدار زراعت سے وابستہ ہے۔ بهگليار ڈيم کی تعمير اور وولر 
بيراج کی تعمير پاکستان کی معيشت پر حملہ ہے اس ليے ہم کہتے ہيں 

کے ذريعے سے اس کو حل کرے  diplomatic channelsکہ حکومت 
اور جنگ کے آپشن کو پہلے نمبر پر نہيں رکهنا چاہيے اور اس کے حل 

کرنی  settlementہميں  کے ذريعے mediation, negotiationsکے ليے 
  چاہيے۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Abdullah 
Zaidi. 

 issueميڈم سپيکر بہت شکريہ۔ يہ پانی کے : جناب عبداهللا زيدی  
پر ہماری پارٹی کے منشور ميں خصوصی طور پر کچه نہيں ہے اس 

ميں کہوں  .I dare to disagree with some of the party membersليے 
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گا کہ اس فورم پر چوہدری شجاعت صاحب کو ايسی باتوں کا حوالہ دينا 
کہ شب برات پر چالنے کے ليے نہيں ہے، ايٹم بم کوئی مذاق نہيں ہے، 

نہيں آيا  last resortيہ انتہائی بهيانک بات ہے۔ اگر ميں مان بهی لوں تو 
ہيں تو  relevantکے ليے  super powers۔ جب تک آپ گا اور کيوں آئے

 situateآپ کہيں نہيں جا رہے کيونکہ آپ کو اهللا تعالی نے ايسی جگہ پر
جس کو ہم نے پوری کوشش سے  strategic advantageکيا ہے کہ وہ 
disadvantage  بنا ديا ہے ليکن جب سے آپ دنيا کی نظر ميں ہيں، تب

کر دوں  correctيں آئے گا۔ ميں ضمير صاحب کو نہ last resortتک يہ 
 سے باہر نہيں ہوتا، وہ اس کا حصہ ہوتا ہے President Parliamentکہ 

کہيں کہ يہ  Youth Prime Minister Sahibيہ تو ايسا ہی ہے کہ ہمارے 
ميری ذاتی رائے ہے کيونکہ پاکستان جيسے ملک ميں ليڈروں کی ذاتی 

 Indus Waterت علی شاہ صاحب جو رائے کچه نہيں ہوتی۔ جماع
Council  کے چيئرمين ہيں، ايک يا دو سال پہلے تو ان کو کچه ياد نہيں

ميں  International Court of Justiceتها اور اب يہ بہت چال رہے ہيں۔ ہم 
ابهی بہت کرا سکتے ہيں،  impartial arbitrationبهی جا سکتے ہيں، 

کہ سرکاری طور پر کچه کر رہے ہيں کچه ہو سکتا ہے، مجهے نہيں پتا 
ہو گيا کہ ہم نے ايٹم بم شب برات کے ليے نہيں  amendاور شکر ہے کہ 
  بنايا ہوا۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Zameer 
Sahib. 

جس طرح ابهی عبداهللا ! سپيکر صاحبہ: جناب ضمير احمد ملک  
حب پارليمنٹ کا حصہ ہوتے ہيں تو لغاری صاحب نے بتايا کہ صدر صا

پهر ميں کيوں کہتا ہوں کہ يہ صدر صاحب کے بارے ميں عجيب الفاظ 
  استعمال کر کے پارليمنٹ کی تذليل کيوں کرتے ہيں۔

 Mr. Waqar: Madam Speaker, a point of information. 
 since the Foreignکی طرف دالؤں گا کہ  factميں ايوان کی توجہ اس 

Affairs Minister is a co signatory to this resolution, war mongering 
and posturing اپنی جگہ ليکن let me put me some in perspective 

facts.  مجهے اسwater crisis  پر تحقيق کرنے کا موقع مال تها توsome 
of the facts are that the total that is flowing into Pakistan, Pakistan 
is using 22% of that water. The remaining portion of that water is 

either seeping into the saline water table  يعنی کهارا پانی اگر زمين
ميں سراعت کر گيا تو وہ دوبارہ کسی کام کا نہيں ہے کيونکہ نہ وہ 

 So either is زراعت کے قابل ہے اور نہ ہی اس کو پيا جا سکتا ہے۔
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going into saline water table or it is subject to evaporation  کيونکہ
 exposed surfaceبيراج اور ڈيم بنائے ہيں، ان کا پاکستان نے جو بهی 

area  اتنا زيادہ ہے، گرمی اورenvironment  ايسی ہے کہ پانی بہت جلد
evaporate بہت جلد ہوتا ہے۔ So it is either subject to evaporation or 

whatever is left in surplus months is opened to the sea.  ہمارا الميہ يہ
 issuesہے کہ ہميں سنده کو بهی پانی دينا ہے اور کاالباغ ڈيم پر ہمارے 

 if we areکی ہے  water restrictionچل رہے ہيں ليکن انڈيا نے جو 
getting for every 1,00,000 cusecs ton of water that we are getting 
as an impact of this in the dry season the impact will be zero and in 

the surplus season the impact will be 20 to 25% of the total.  ہماری
utilization 20%  کے قريب ہے باقی تو ہم ضائع کر رہے ہيں، اس ليے

 Indiaيہ ٹهيک ہے کہ کريں تو  resolution draftجب ہم اس قسم کی 
should not be allowed to get away with taking away our water and 
it should not be acceptable. I agree but I think first and foremost 

کو پکا کريں تا کہ  canalsجو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی 
پيدا کر کے  consensusہو اور دوسرا يہ کہ  نہ seepپانی زمين ميں 

 towards theنہيں بن سکتا تو  towards Northکوئی بڑا ڈيم بنائيں اگر 
south possibilities explore اور اس کے عالوہ ہمارے جو  کريںfull 

capacity  پر ہيں اور اپناlife time exceed  کر چکے ہيںsilting  کی وجہ
کچه اندازوں کے مطابق تربيلہ  ضروری ہے۔ سے اور ان کی صفائی

 salt and deposits level would have reach record high by theميں 
end of 2012  اس ليے ہمارا يہ ڈيم بهیmore or less redundant  ہو رہا

افسوسناک ہے اور جب  behavourہے اور ہم تيار نہيں ہے اور ہمارا 
نقيد ہونے والی ہے تو ہم ڈنڈا اٹها کر انڈيا کی ہميں نظر آتا ہے کہ ہم پر ت

کہ ان کا قصور ہے۔ ان کا قصور ضرور ہے اور ان  طرف بهاگتے ہيں
کو يہ حق نہيں ہے کہ ہمارا حق ماريں مگر جہاں ہم اپنے حقوق کی بات 

کہ ہميں جو  کرتے ہيں، وہاں اپنے فرائض کی بات بهی کرنی چاہيے
 nuclearآخر ميں يہ کہ  کر رہے ہيں۔ پانی ميسر ہے، اس کو بهی ضائع

weapons  کی بات ہو رہی تهی تو ميں يہاں پر عبداهللا زيدی صاحب سے
 if the choice is between dying a pain slowمتفق نہيں ہوں کيونکہ 

death by being starved to water or putting up good fight as we go 
down, I personally support putting up good fight before you go 

down. Thank you. 
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 Madam Deputy Speaker: Thank you. Now I put the 
resolution to the House. 
 “This House is of the opinion that Pakistani government 
should use all diplomatic resourced to pressurize India into 
following the water treaty as to avoid water hoarding being 
practiced by India”. 

(The resolution was adopted) 
ميں درخواست کروں گا ! ميڈم سپيکر صاحبہ: جناب وزير اعظم   

کی  Chairman for Foreign Affairs and Defence وقار نير صاحب  کہ
recommendations  پاکستان کیforeign policy  کے حوالے سےHouse 
  ميں پيش کر سکيں۔

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Waqar Nayyar Sahib, 
you have the floor. 
 Mr. Waqar Nayyar: Thank you. Honourable members, by 
the end of the previous session the Standing Committee on 
Defence and Foreign Affairs had compiled a paper which contains 
some recommendations about the defence and foreign policy. I 
would like to remind the honourable members of the House that 
this is not the policy as presented by the government. Instead this 
is the joint findings of the Committee on Defence and Foreign 
Affairs. It has the input of all the members of my committee. I 
would like to bring two or three names to your attention 
specifically for helping to draft this, they are Mustafa Mumtaz who 
did a good job in compiling the defence element of this. Abdullah 
Zaidi and Hamid Hussain who helped my a lot with the foreign 
affairs point and then the Ministers and shadow Minister both of 
whom the input was very valuable in giving us the government and 
opposition perspective on each and every one of these issues. 
Although I have shared the copies of this with the Leader of the 
Opposition and the Prime Minister towards the end of the previous 
session. I would also be emailing this entire policy to all members 
of Youth Parliament today and if you get a chance to have a look at 
it and if you give me the feed back, that would be more than 
welcomed.  

(The report was presented) 
اس رپورٹ ميں بتايا گيا ہے کہ ! ميڈم سپيکر: جناب وقار نير   

Indo Pak is not the future, Pak Afghan is probably the future.  اس
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ور ثقافتی تعلق بہت ی وجہ يہ ہے کہ افغانستان کے ساته ہمارا مذہبی اک
 and we can find a lot more common grounds with theمضبوط ہے 

Afghans on one side then we probably ever would be with India 
given our turbulent past and wars that we been have with India. 

 militaryشعبے ميں ہم نے يہ بات کی ہے کہ پاکستان کے  دفاعی
expenditure restructure  کرنے کی ضرورت ہےwe need to focus on 

having very mobile and focused military might rather than 
something with large armored vehicles and traditional invasion or 

traditional warfare oriented defence  کی بجائےwe should aim more 
toward come towards counter gorilla warfare and counter 

insurgency defence also.  اس بارڈر کو محفوظ کرنے کے سلسلے ميں
محفوظ ہيں، انڈيا  strategic assetsہم نے يہی کہا ہے جب تک ہمارے 

ہے اور کارگل ميں يہ ثابت بهی ہو  کا خدشہ نہيں full scale warسے 
کيونکہ اس صورتحال ميں اگر جنگ ممکن ہوتی تو چهڑ جاتی۔  چکا ہے

اس کے عالوہ پارليمنٹ پر حملے جيسے کچه ديگر واقعات ہو چکے 
ہيں جو انڈيا کو اس جنگ کا موقع فراہم کر سکتے تهے مگر ہم نے 

ہ ہے کہ ہمارے ي جنگ سے گريز کيا گيا ہے اور اس کی وجہديکها کہ 
نہيں کيا  compromiseہيں۔ اس پاليسی پر ہرگز  strategic weaponsپاس 

کر  surviveجائے گا۔ اگر کسی کا خيال ہے کہ پاکستان اس کے بغير 
سکتا ہے تو يہ بہت بڑی بهول ہو گی کيونکہ اس خطے کے حاالت کے 

 foreign پهر ہم نے .to be without a gun is to be very unsafeمطابق 
policy  کی بات کرتے ہوئے ہم نےin terms of perspective trade with 

Afghanistan some facts and figures analyze  کيے ہيں اور سب
ممبران اس بات سے آگاہ ہيں کہ وہاں پر خوراک کی کافی کمی ہے اور 
پاکستان کے پاس اکثر فالتو خوراک موجود ہوتی ہے۔ ہمارے بارڈر کی 
وجہ سے چيزيں ويسے بهی سمگل ہو جاتی ہيں، اس ليے ہميں اس چيز 

کرتے ہوئے افغانستان کو خاص طور خوراک اور اس قسم  preemptکو 
تاکہ  دينی چاہيے special trading preferenceکی اشياء کے سلسلے ميں 

جو چيز غير قانونی طور پر سمگل ہو جانی ہے اور حکومت کو اس پر 
بهی نہيں ملتا اور جتنی سمگل ہونی ہے، اس کا کوئی  revenueکوئی 

اندازہ نہيں ہے تو اس ليے بہتر ہے کہ اس کو قانونی طور پر افغانستان 
 If Afghanistan is not able to pay us right کے ساته تجارت کريں۔

now, we might consider these payments which Afghanistan can 
pay whenever it has resources to do so.   ميرے خيال کے مطابق يہ
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ں پاکستان کے مفاد ميں بهی ہو گا۔ اس سے افغانستان ميں انڈيا مستقبل مي
کے سلسلے  insurgencyہو جائے، بلوچستان ميں  presence counterکی 

ميں جو ليڈر افغانستان ميں ہيں، ان کے ليے بهی وہاں پر ہمدردی ختم ہو 
 religious andجس کی  in the long run Pak Afghan blockگی اور 

ideological definitions also similar  ہوں گی اورthe prospect of 
becoming a bigger block specially with the Central Asian states 
which are oil and gas rich, that in the long run play very well for 
us. All this is discussed in great detail with a lot of supporting facts 
and figures. After this session I will email this to all members. I am 

open to question and ميں يہ کہنا چاہوں گا کہ ! ميڈم سپيکرthis I am 
formally submitting to the ministry. شکريہ۔  

 Madam Deputy Speaker: Thank you. The next item on the 
agenda is a motion by Mr. Abdullah Kahn Laghari.  
 Mr. Abdullah Kahn Laghari: Thank you Madam Speaker. 
 “This House may discuss the implications on the peace 
process and diplomacy channels of the meeting at Sharm-u-Sheikh 
Conference Egypt between Pakistan India premiers”.  

کانفرنس ہوئی، شرم الشيخ ميں جو مصر ميں  ابهی جوالئی ميں  
اس حوالے سے کہہ سکتے ہيں کہ پاکستان کو کسی حد تک کاميابی 

دوسرے رخ سے ديکها جائے تو دونوں کے درميان جو اتنی دير  ملی۔
انڈيا ممبئی کے واقعات کے بعد سے تناؤ کی صورتحال تهی اور 

کے پاکستان سے بات کرنے کے ليے بهی تيار نہيں تها۔ اس کانفرنس 
جب دوران مالقات ميں کوئی خاص پيش رفت کی توقع نہيں تهی ليکن 

 joint statement and understanding thatيہ مالقات ہوئی اور 
developed ميں بتانا چاہوں گا  تو يہ کہہ سکتے ہيں پاکستان کو فائدہ ہوا۔
کافی دير سے معطل تها اور يہ ايک ايسا  peace processکہ چونکہ 

forum  تها جہاں پر سيکريٹری کی سطح پر اور وزرائے اعظم کے
درميان بهی مالقات ہوئی اور اس ميں دونوں قيادتوں ميں يہ 

understanding  پائی گئی کہ دہشت گردی ايکcommon phenomena 
ں ملک اس سے متاثر ہو رہے ہيں اس ليے ايک دوسرے پر اور دونو

الزامات لگانے کی بجائے جب کہ ہمارے آپس ميں بات چيت کے ذرائع 
اس سے نہ جوڑا بهی معطل ہيں، اس ليے يہ بہتر ہو گا کہ اس کو 

اس پر پاکستان کے وزير اعظم کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں جائے۔ ميں 
جس کی وجہ سے منموہن سنگه نے اس بات  نے ايسا ذريعہ اختيار کيا
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کو مانا کہ ہم مذاکرات کا عمل دہشت گردوں کی وجہ سے بند نہيں کريں 
نہيں رکهيں گے کہ اس کی وجہ سے  exclusive reasonاور اس کو 

اس وجہ سے ان کو اپنے ملک ميں  مذاکرات ہی ختم کر ديے جائيں۔
کہا کہ ايسا اقدام کيوں ليا اور  نے بهی يہ BJPکافی تنقيد کا سامنا ہوا اور 

 PM sells outنے يہ خبر چاپی کہ  Daily Telegraphميں ان کے اخبار 
to Pakistan and that I think is the effort that Pakistani government 

actually put in terms achieving a goal  کہ اس کاlong term impact 
   کيا ہو گا۔
وچستان کے حوالے سے کچه ثبوت حوالے کيے دوسرا يہ کہ بل  

جب  گئے حاالنکہ يہ طے ہوا تها کہ اس سلسلے ميں بات نہيں ہو گی۔
وزير اعظم صاحب واپس آئے تو ان سے پوچها گيا کہ اپوزيشن نے ان 

کيا ہے تو آپ کا اس سلسلے ميں کيا  threshکو اس حوالےسے بہت 
س پر تبصرہ نہيں کروں گا۔ ہم خيال ہے۔ انہوں نے کہا تها کہ ميں ابهی ا

کے ثبوت مہيا کر ديے  involvementنے ان کو بلوچستان ميں ان کی 
 followتهے، اس بارے ميں وہ کيا فيصلہ کرتے ہيں، وہ مناسب طور 

up  بلکہ يہ ايک ہو گاbreak through  ہے اور ظاہر ہے ہميںdialogue 
انڈيا نے ماضی  نا ہے۔کر ce-existکرنا پڑے گا اگر ہميں سوسائٹی ميں 

دکهايا ہے، ميرے خيال ميں يہ ايک بہت  rigid attitudeميں جس قسم کا 
کے ساته ان کو اس بات پر  delegationبڑا قدم ہے کہ انہوں نے ايک 

راضی کيا کہ دو، تين ايسے معامالت ہيں جن پر بات کرنے کی 
پ جب ضرورت ہے، وہ چاہے بلوچستان کا ہو۔ جب آپ واپس جائيں، آ

ممبئی کے حوالے سے کچه ثبوت مہيا کرتے ہيں اور ہم ان کو توجہ 
ديتے ہيں تو ان کی طرف سے بهی بلوچستان کے حوالے سے ثبوت 

 peace process orمہيا کرنے پر بهی ايسا ہی عمل ہونا چاہيے۔ چاہے يہ 
diplomatic channel or dialogue  کهولنے کے حوالے سے ہو۔ شکريہ۔  

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Ansar 
Hussain. 

کے  motionاس شکريہ۔ ! ميڈم سپيکر: جناب انصار حسين  
 There isکيا ہے۔  issue highlightذريعے فاضل ممبر نے بہت اچها 

never a dull moment in the India Pakistan relationship. Just we 
expect them to overcome the differences the unexpected pops up to 
derail their interaction. Equally to is their ability to defy the 
conventional wisdom and come up with bold initiatives. It is high 
time that Pakistan and India should come together and go for such 
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composite dialogue and other peace process. We have seen that 
relation between India and Pakistan is just like a fragile plant of 
slow growth subject to shift in sun and wind. In this context a 
composite dialogue and similar other initiatives are workable and 
best option for friendly ties between India and Pakistan. Since 
independence we have had hostile relationship with our very close 

neighbour India  بہت سے معامالت مثال کے طور پر کشمير کے
کر ديا اور باسٹه سال سے باہمی  deadlockمعاملے کو لے کر انڈيا سے 
 composite dialoguesے۔ اس ليے ايسے تعلقات کو خراب رکها ہوا ہ

 war on terror through table talks negotiateہونے چاہييں۔ کشمير اور 
اور ہميں انڈيا کے ساته بہتر تعلقات کے ليے کوئی راہ نکالنی کريں 

 India like China, Brazil and certain other countriesپڑے گی کيونکہ 
are included among the countries who are the emerging economies 

after the economic recession.  ہمارا جو قريبی ہمسايہ بهارت ہے جس
کر سکتے ہيں، محض  economic transactionsکے ساته ہم بہت زيادہ 

حل کشمير اور چند دوسرے معامالت يا پانی کا معاملہ ہے، ان کو 
نہ کہ ہم انڈيا کے  ہی ہے composite dialogueکرنے کا ممکن طريقہ 

نير صاحب جو کہا تها اس پر ميرے  کر ديں۔ مجهے war declareساته 
کچه تحفظات ہيں۔ انہوں نے افغانستان کے ساته پاکستان کے تعلقات کو 

تو افغانستان کيا ہے  side line deterrence showبڑهانے اور انڈيا سے 
۔ رہی ہے situationکی  unrest وہاں پر ہميشہ ايککی تاريخ ديکهيں تو 

يہ جنگجو قوم ہے اور انہوں نے زيادہ وقت لڑنے ميں گزارا ہے اور 
کہ آنے والے دنوں ميں ہم ايک پرامن افغانستان ديکهيں گے گارنٹی ہے 

انہوں نے بہت پرامن انڈيا پہلے ہی موجود ہے۔ دوسرا يہ کہ جب کہ 
hypothetical scenario create  کہ کر دياwar on terror  ختم ہو جائے گی

اور افغانستان ايک پرامن خطہ قرار پائے گا اور ہم فورًا افغانستان سے 
اپنے تعلقات بحال کريں گے۔ ہم ايسا ضرور کريں گے ليکن ہم انڈيا کو 

  کبهی بهی نظر انداز نہيں کر سکتے۔ شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Zameer 
Ahmed Malik. 

بہت شکريہ سپيکر صاحبہ۔ ميں بہت : جناب ضمير احمد ملک  
حيران ہوتا ہوں جب يہ کہا جاتا ہے کہ انڈيا کے ساته ہمارے تعلقات 
اچهے ہو جائيں گے۔ ساٹه سال سے اس نے ہميں تسليم نہيں کيا اور 
ہماری غلط فہمی کہ تعلقات اچهے ہو جائيں گے۔ يہ بهی کہتے ہيں کہ 



 48

اور پهر  بلوچستان کے اندر تخريب کاری کروا رہا ہےسرحد اور وہ 
کہتے ہيں کہ امن ہونا چاہيے۔ يہ برابری کی سطح پر ہونا چاہيے۔ 
پاکستان ايسا ملک ہے جو بڑی قربانيوں کے بعد بنا۔ ميں کہوں گا کہ 
شرم الشيخ ميں جو مذاکرات ہوئے، آپ نے ديکها کہ ہندوستان کے وزير 

يہ ہندوستان کی کيسی اقدار ہيں، کيسا کلچر  ے۔اعظم وہاں جا کر مکر گئ
کہ دنيا بهر کے ميڈيا کے سامنے ايک بات کرتے ہو اور اپنے ملک  ہے

ميں اپوزيشن ليڈر کا مقابلہ نہيں کرسکتے۔ ميں وہاں کی حکومت کو 
لوگ کہتے ہيں کہ  کہتا ہوں کہ شرم الشيخ ميں کی گئی بات پر قائم رہيں۔

يں يہ بهی کہوں گا جنگ ہونی چاہيے، اس کی جنگ نہيں ہونی چاہيے، م
اسالم آباد ميں گهوم رہے ہيں، کبهی کسی کو  Indiansوجہ يہ ہے کتنے 

ہاته بهی لگايا گيا ہے، وہاں پر ہمارے اداکاروں کو مار کر واپس بهيج 
ديا جاتا ہے۔ ہمارے کرکٹ کے کهالڑيوں کو وہاں کهيلنے نہيں ديا جاتا 

ہونا  cultural exchangeبات کرتے ہيں کہ  اور يہ جو لوگ کلچر کی
چاہيے، کيوں ہونا چاہيے؟ ان کا اور ہمارا کلچر، روايات الگ ہيں۔ 
ہندوستان سے برابری کی سطح پر مذاکرات ہونے چاہييں، ان کو واضح 
طور پر کہنا چاہيے کہ پاکستان کے جو حقوق تم نے غصب کيے ہيں وہ 

ئيں۔ بلوچستان اور فاٹا ميں دہشت واپس دو، ڈيم فی الفور ختم کيے جا
و پيسے دے رہا ہے، وہ بهی بند کرے۔ افغانستان ميں بارڈر گردوں کو ج

اگر وہ ايسا نہيں کرتا تو  پر جو کونسليٹ کهولے ہيں، ان کو بند کرے۔
ہميں بهی کشمير ميں ايک بار پهر جہاد شروع کر دينا چاہيے۔ يہ کوئی 

ت چيت کے ليے يہاں سے ہمارے وزرا باجذباتی باتيں نہيں ہيں کيونکہ 
اور سفير وہاں جاتے ہيں، ہوٹلوں ميں ٹهہرتے ہيں، مذاکرات کرتے ہيں 
ليکن نتيجہ صفر ہے، قوم کا پيسہ ضائع ہو رہا ہے۔ کڑوی گولی ايک 

ميں يہ کہوں گا کہ ايک ايسی دن نگلنی ہے تو آج کيوں نہ سہی۔ 
resolution  اسی ہفتے ميں اعالن الئی جائے کہ پاکستان کی حکومت

  جنگ کرے۔ شکريہ۔
  جی انصار صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  

 Mr. Ansar Hussain: Thank you Madam Speaker. Although 
our respected Prime Minister has provided the a dossier to the 
Indian Prime Minister regarding involvement of RAW and Indian 
hand in Balochistan 

جہاں پر ان کی  ليکن غلطياں دونوں طرف سے ہوئی ہيں،  
involvement  ہے توISI  کے بارے ميں ان کے بهی تحفظات ہيں اور
Kargal issue ہم نے ان کے ساته  ہمارے سامنے ايک کهلی کتاب ہے۔
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اپنی غلطيوں کا اعتراف باسٹه سال بہت دشمنی کر لی، دونوں ممالک 
 peace process initiateسے سبق سيکهنا چاہيے اور کرتے ہوئے ان 

  کرنا چاہيے۔ شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Abdullah 
Zaidi. 

بہت شکريہ۔ ويسے تو ميں اس ! ميڈم سپيکر: جناب عبداهللا زيدی  
motion  سےmore or less agree  کروں گا۔Composite dialogue  بہت

نوئے کی  يکن ميں کچه تاريخی حقائق بتانا چاہوں گا۔ضروری ہے ل
ہم کہتے تهے  dialogueدہائی ميں ہم کہتے تهے کشمير، وہ کہتے تهے 

کہہ  dialogueاب ہم  .dialogueکہ پہلے کشمير، وہ کہتے تهے پہلے 
 U turnتهوڑی سے  debateيہ  .terrorismرہے ہيں، وہ کہہ رہے ہيں 
 repressionگرين پارٹی کا يہ ماننا ہے کہ  اس ليے لے رہی ہے، ہماری

breads terrorism.  جو کشمير ميں ہو رہا ہے، اس سےterrorism  جنم
 people get disillusion not in Kashmir but in Pakistan asلے رہا ہے 

well. What is happening in Palestine, people get disillusion in 
Pakistan and elsewhere.   جب تکdisillusion  ،رہے گاterrorism 

 composite dialogueختم کريں پهر  repressionاس ليے پہلے رہے گا۔ 
ميں بهی کشمير کے سلسلے ميں  Indian intelligentsiaکی بات ہو گی۔ 

ہے اور وہ کہتے ہيں کہ آپ کو کشمير کا مسئلہ حل کرنا  activismبہت 
 At least there is a realization of a very grave and seriousپڑے گا۔ 

issue. Thank you. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Waqar 
Nayar. He is not here, ok. I would request to the honourable Prime 
Minister to make a brief statement. 

  ايصام صاحب، آپ بات کرنا چاہ رہے ہيں؟
ايک چهوٹے سے نکتے پر بات کروں گا : ايصام رحمانیجناب   

کی بات کرتی ہے، کل بهی  negotiationsکہ گرين پارٹی ہميشہ 
militants  کے ساته بات کرنے کے سلسلے ميں يہ کہا گيا تها کہ ان کے

نہيں ہونی چاہييں۔ يہاں پر ايک مثال دی گئی تهی کہ  negotiationsساته 
تو  you have to act on itرتا ہے، ان کے ساته جو اپنے لوگوں کا خون ک

اسی طريقے سے جب آپ اپنے لوگوں سے بات کرنے کے ليے تيار 
نہيں ہو رہے تو مجهے سمجه نہيں آتی کہ آپ۔۔۔ ميں اب بهی اس پر 

emphasize  کرتا ہوں کہ انڈيا کے ساتهnegotiations  ہونی چاہييں مگر
ہ ہم اپنے لوگوں کے ساته بات ہيں ک double standardsہمارے کتنے 
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نہيں کرتے اور جن لوگوں نے ہمارے پورے پورے خاندانوں کو ختم 
 ,and we do blame Indians and we will always blame Indiansکيا 

there is no doubt on that. Like they blame us, without any proof. 
We will blame with proofs. س بنياد پر آپ ان کے ساته کnegotiations 

کی بات کرتے ہيں؟ اگر ايسا ہو رہا تو اچهی بات ہے، ہونی چاہيے تو 
ہونی  negotiationsسے  militantsاسی طريقے سے سوات اور وانا کے 

 .and that is the best dialogueچاہييں 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Prime 
Minister. 

ہم لوگوں کے پاس  بہت شکريہ ميڈم سپيکر۔: ر اعظمجناب وزي  
کيا  referکو  standing committeeيہ ممکن نہ ہو کہ يہ  practicallyشايد 

بنائی جا سکے۔ اس  proper reportجائے اور اس کے بعد اس پر کوئی 
 enlightenedکے بارے ميں  debateکو اس  Houseکا بنيادی مقصد اس 
ہو سکتی ہيں اور ممبران کی جو تقارير  implications کرنا تها کہ کيا کيا

 Chairmanکيا گيا ہے۔ ميرے خيال ميں  coverتهيں، اس ميں اس بات کو 
Standing Committee on Foreign Affairs  کر طرف سے ايکbrief 

statement  آ جائے تا کہ ہم اسmotion  کوofficially کر سکيں۔ شکريہ۔  
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Waqar 
Nayar. 

ميں پوری کميٹی کے شکريہ ميڈم سپيکر۔ : جناب وقار نير  
 opinionممبران سے بات کيے بغير تو يہ بات نہيں کہہ سکتا ليکن اپنا 

ہميشہ کهلے  peace process and diplomacy channelsدوں گا کہ 
 .no body can deny the importance of diplomacyرکهنے چاہييں 

Egypt is one of the key western allies in the Middle East and 
Pakistan is one of the key western allies in this region so the 
affinity between Egypt and Pakistan is understandable but the fact 
that India was also present and we discussed a lot of bilateral 
issues with India also underscore the importance of this meeting. 
The discussion was very conducive and I think after consulting 
with my committee, tomorrow I should be able to come up with 

more comprehensive stance on this. Thank you. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Prime 
Minister. 

 ,Standing Committee on Law! ميڈم سپيکر: جناب وزير اعظم  
Parliamentary Affairs and Human Rights  نے بہت زيادہdeliberation 
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رپورٹ تيار کی ہے جس ميں دونوں پارٹيوں کے مختلف کے ساته ايک 
وقاص علی کوثر صاحب آپ کی اجازت سے بتا سکيں ممبران ہيں۔ اگر 

 کہ کون سے ممبران ہيں اور رپورٹ ميں کيا ہے۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Waqas 
Ali Kausar. 

ميڈم سپيکر شکريہ۔ يہ رپورٹ ہميں : جناب وقاص علی کوثر  
 2ليکن يہ  اس کی تياری ميں کافی وقت لگاہوئی تهی،  referکافی پہلے 

sessions  پہلے تيار ہو گئی تهی، اس ميں کچهgaps  تهے جن کو ہمfill 
 The Judicial policy was supposed to be presentedنہيں کر سکے۔ 

before the national judicial policy کيونکہ يہ اس سے پہلے تيار تهی۔ 
ں سب لوگوں ہے۔ اس مي inputاس ميں گرين اور بليو پارٹی دونوں کا 

تها۔ نشاط الحسن کاظمی، فواد  consensusنے مل کر تياری کی، سب کا 
ضيا، محسن سعيد، خليل طاہر، چوہدری عثمان اور ہماری پارٹی کے 

ميں انتہائی اختصار سے يہ کہتا چلوں کہ  تها۔ inputديگر لوگوں کا بهی 
Judicial problem one of the basic problem  پاکستان کیjudiciary  ميں

رہا ہے۔ اس کے تاريخی پس منظر ميں جائے بغير ميں يہ کہوں گا کہ 
 Federal Courts andکے تين درجے ہيں۔  judicial systemپاکستان کے 

its three divisions lower courts, higher courts, supreme judicial 
council, districts courts  اور ہر صوبے ميں اپنی اپنیcourts  ہيں جن

ہوتے ہيں،  cases dealکے  civil and criminal jurisdictionميں 
 Federal, Provincial orکرنے کے ليے  case dealسرکاری لوگوں کے 

districts Ombudsman  ہيں۔ ميں پاکستان کےmain problems highlite 
ميں سب سے پہلے تو  judiciaryکرتے ہوئے کہوں گا کہ پاکستان کی 

long delays  ہيں، لوگوں کے کيس ايک نسل سے دوسری نسل تکcase 
prolong  کرتے رہےdue to these long delays, injustice prevail  کرتا

اس طرح ہے کہ جو بهی غريب لوگ  Administrative inefficiencyرہا۔
نہيں کيا جاتا اور غريب لوگوں  treatہوتے ہيں ان کو مناسب طور پر 

نہيں ہوتی اور اگر ہو بهی تو اس کی  informationناسب کے ليے م
proper redresses وہاں پر جو سٹاف ہے، ان کی مناسب  نہيں ہيں۔

ہوتی ہے۔  service deliver hamperٹريننگ نہيں ہوتی اس ليے ان کی 
ہے، جو عام آدمی بهی وہاں جائے،  legal process complexہمارے ہاں 

 sand he at the mercy of the Advocatesں ہے نہي orientationاس کی 
and Lawyers.  اس کے بعدlack of budget resources, poor incentive 

system, deteriorated courts, infrastructure, legal empowerment, 
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grievances procedure, gender imbalance, human resource in the 
court, research definitely a dilemma and administrative services 

پاکستان کی عدالتوں کے مسائل تهے جو ہم نے اپنی رپورٹ ميں تيار 
کيے۔ اس کے عالوہ اس کا پوليس سے بهی گہرا تعلق ہے کيونکہ 

police and courts are inter linked  اس ليے ہم نے اس ميںstructural 
discrepancies in the department of the police  اس ميں جوreforms  پر

کے  personal training, professional organizationزور ديا جس ميں 
 Lack of modern technology, poor humanکيے ہيں۔  discussمعامالت 

resources, accountability mechanism police judicial system  ميں
discuss ميں جو  ہم نے اس پاليسی کيا ہے۔recommendations  دی ہيں

  ان کو بيان کرتا ہوں۔
 accountabilityکو  judicial governanceسب سے پہلے ہم نے   

and performance based management  کے ذريعے کرنے کی تجويز
دی ہے۔ اس ميں يہ ہے کہ پاکستان کی کسی بهی عدالت ميں جتنے کيس 

نہيں کی جاتی  performance by number measureآتے ہيں يا ان کی 
this is the biggest problem.  نہ ہی کسی جج يا پوليس والے کی ترقی

اس بنياد پر ہوتی ہے کہ اس نے کتنے مقدمات نمٹائے يا اس کے پاس 
 Improving human resource developmentہيں۔  cases pendingکتنے 

 establishment ofکی بات کی ہے۔ پاکستان ميں ايک اور مسئلہ 
National Law School for Excellence  ہے، ہمارے ہاں اس معيار کی

پيدا کر سکيں  professional lawyersيونيورسٹی يا سکول ہو جہاں پر ہم 
  تا کہ وہ مستقبل ميں اس شعبے ميں لوگوں کو آسانی مہيا کريں۔ 

  Police reforms  ميں ہم نےpolice citizen relationship besides 
structural reforms suggest  کی ہے اور ہم نےhuman rights and 

gender issues highlight  کيا ہے اور خاص طور پرgender 
development specially in the field of Law  کی ہے۔ اس ليے کہ

ہمارے بہت سے لوگوں کو بنيادی انسانی حقوق کا بهی پتا نہيں ہے اور 
ہوتے ہيں، وہ ان سے بے خبر ہوتے  rights exploitان کے عدالتوں ميں 

 formalize a national judicial policyميں  recommendationsہيں۔ باقی 
making body acceptable to the Chief Justices to decide the budget 
allocation over a 5 years time. To enhance performance publish an 
annual report of all courts and hold annual conferences at the 
district and provincial level and hold a national conference of 
superior courts along the institute. Improved incentive and sanction 
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system for the judicial through adoption by each higher courts of 
performance standard. That will be linked to carrier progression, 
improve terms and conditions for judicial services at subordinate 
level by each provincial government. Evaluate separate by the Law 
Commission High Court and make public analysis of efficiency 

and equity. 
تمام عدالتوں کو وہ چاہے  external auditہم نے کہا کہ ايک   

district, province or federal level  اس پر ہونا چاہيے تا کہ
accountability  کوmechanism assure  ہو۔No judge should be 

appointed or transferred or sent to the native town or court يہ آج 
 Salaries and termsکيا گيا ہے۔  incorporateميں  Judicial Policeکی 

and conditions of subordinate judiciary should be reviewed. 
Government should establish judicial fund that will among the 
other things support the subordinate courts, law commission and 
the federal judicial academy. The government also confirm its 
commitments to fulfill all judicial posts in timely manner within 

specified 2 months time that we have proposed. 
 strengthenکو بهی  district and federal ombudsmanہم نے  

جس کی  countries like Pakistanکرنے کی بات کی ہے اور 
population  بہت زيادہ ہےjudicial system  تمام چيزيںcater  نہيں کر

، برادری سسٹم کو بهی اس ملک ميں النے کی سکتا تو ہم نے پنچائت
  بات کی ہے اس سے عدالتوں پر بوجه کم ہو گا۔

 a huge proportion ofپر کہا ہے کہ  training of judgesہم نے   
the money should be allocated for the training of the judges in 
order to dispense the speedy justice and right justice. Court 

infrastructure کے بارے بات کی ہے ،number of courts should be 
increased, lower courts should form a special monitory committees 

to see their evaluation or performance.  پنچائت، جرگہ، محافل کو
institutionalize  کيا جائے تا کہ اس سےjudicial system strengthen 

دی ہيں۔ يہ  recommendationsاس ميں ہم نے ديگر بهی بہت سے  ہو۔
Standing Committee  کی رپورٹ ہم نے اور گورنمنٹ کے لوگوں نے
اگر کوئی اس سلسلے  ور اس پر مکمل اتفاق تها۔مل کر تيار کی ہے ا

 we are ready to incorporate all theseميں اپنی تجاويز دينا چاہے تو 
recommendations. Thank you. 

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Yes honourable Prime 
Minister. 
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ر پ floor of the Houseميں ! ميڈم سپيکر: جناب وزير اعظم  
Chairman Standing Committee on Foreign Affairs and Defence, 
Mr. Waqar Nayyar and Mr. Waqas Ali Kausar, Chairman Standing 

Committee on Law Parliamentary Affairs and Human Rights  کو
ميں ايک  Houseمبارکباد پيش کروں گا کہ انہوں نے اتنی محنت سے 

 Youth Manifestoکی۔ اس کے ساته ہماری پارليمنٹ  اچهی رپورٹ پيش
نے اپنی پارٹی کی  Leader of the Opposition۔ پر کام کر رہی ہے

طرف سے جناب عمير فرخ راجہ، جدون صاحب اور مس گل بانو 
حرا بتول صاحبہ کو نامزد کيا تها اور ہماری پارٹی کی طرف سے 

بہا صاحبہ اور تيمور رضوی صاحبہ، مس ماريہ اسحاق صاحبہ، ثور ف
پر ان کا  behalfکے  Houseسکندر چوہدری صاحب ہيں۔ ميں پورے 

  شکر گزار ہوں کہ وہ ايک اچهی رپورٹ تيار کر رہے ہيں۔ شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Now the House is 
adjourned to 0900 hours tomorrow. 

--------------- 
[The House was then adjourned to meet again on 09th August, 

2009 at 09:00 a.m.] 
--------------- 


