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YOUTH PARLIAMENT PAKISTAN 
DEBATES 

 
The Youth Parliament of Pakistan met in the Margala Hotel, 

Islamabad, on 8th August, 2009 at thirty minutes past nine in the 
morning with Madam Deputy Speaker (Kashmala Khan Durrani) 
in the Chair.   

 
Recitation from Holy Quran 
  َاُعْوُذِباهللاِ ِمَن الشَّْيطِٰن الرَِّجْيِم
  ِبْسِم ٱِهللا ٱلرَّحۡمِٰن ٱلرَِّحْيم

 
Madam Deputy Speaker: The first item on the agenda today 

is a resolution by Mr. Ansar Hussain. 
Mr. Ansar Hussain: Thank you Madam Speaker. 
“This House calls upon the democratic dispensation to 

immediately take concrete steps for granting constitutional 
recognition and provincial status to the Northern Areas of Pakistan 
compliance with the Supreme Court’s decision in Aljehad Trust 
case so as to bring the region out of the political limbo in which it 
has been entangled since its unconditional accession to Pakistan”. 

ہم گلگت بلتستان کے عوام موجودہ جمہوری حکومت سے يہ توقع   
رکهتے ہيں کہ سابقہ حکومتوں کی بے حسی اور شمالی عالقوں ميں 

policy failure  والی روايت ختم کر دے اور گلگت بلتستان کے حق
حکمرانی اور آزاد عدليہ دے اور موجودہ نوآبادياتی نظام سے نجات 

کے  Chief Secretary British Rajقوں کا دالئے۔ يہاں پر شمالی عال
Viceroy, اور Minister of Northern Areas, Secretary of State  کے

اختيارات رکهتے ہيں۔ گلگت بلتستان کے عوام نے ڈوگرہ راج کے خالف 
کو ايک عليحدہ رياست کے طور پر دنيا  1947جنگ لڑی اور يکم نومبر 
ے پندرہ دن کے بعد پاکستان کے ساته ۔ آزادی ککے نقشے پر نمودار ہوا

 uniqueغير مشروط الحاق کا اعالن کيا۔ گلگت بلتستان کی تحريک 
تحريک ہے کيونکہ پوری دنيا ميں عليحدگی پسند بلکہ خود پاکستان ميں 



بهی ايسی تحريکيں چل رہی ہيں ليکن گلگت بلتستان کی تحريک دنيا ميں 
گلگت  حاق کے ليے چل رہی ہے۔پاکستان کے ساته الواحد تحريک ہے جو 

کہا جا رہا ہے تو پاکستان کو يہ سمجهنے  last colony on earthبلتستان کو 
کی ضرورت ہے اور يہاں کے عوام کو اتنی قربانيوں کے باوجود باسٹه 
سال سے ان کو ان کے بنيادی، جمہوری اور آئينی حق سے محروم رکها 

خاصی تشويش ہے جو پاکستان  گيا ہے۔ اس سے وہاں کی نوجوان نسل ميں
کے مفاد ميں نہيں ہے۔ مستقبل ميں شمالی عالقوں ميں ست پارہ ڈيم اور 

جن کی کامياب شروع ہوں گے  mega projectsبهاشا ديامير ڈيم جيسے 
continuation  کے ليے سياسی بے چينی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کيا

کے حاالت سے کوئی  حکومت پاکستان نے سقوط ڈهاکہ اور بلوچستان
سبق نہيں سيکها جو گلگت بلتستان کے عوام کو بهی ديوار سے لگايا جا 
رہا ہے جس سے استحکام پاکستان کو خطرات الحق ہوں گے۔ اس کی 

strategic importance  ہے، اس کی سرحديں روس اور چين جيسی عالمی
کر سکتی  exploitطاقتوں سے ملتی ہيں۔ خراب حاالت کو بيرونی طاقتيں 

ہيں۔ جب بهی کسی سياستدان سے گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی 
يہ مسئلہ کشمير کے بات کی جاتی ہے تو وہ يہ کہہ کر ٹال ديتے ہيں کہ 

ساته جڑا ہوا ہے اس ليے کشمير کا مسئلہ حل ہونے تک ہم اس کو نہيں 
د ان سے ميری گزارش يہ ہے کہ ہم نے اپنی جنگ آزادی خو چهيڑ سکتے۔

لڑی ہے۔ جب ہم ايک آزاد رياست کے طور پر دنيا کے نقشے پر نمودار 
ہوئے پهر ہم نے پاکستان کے ساته غير مشروط الحاق کا فيصلہ کيا تها۔ 
اگر گلگت بلتستان کو آج بهی کشمير کا حصہ کہا جاتا ہے تو پهر امريکہ 

ہے۔ اس ليے ايک آزاد رياست کے طور پر اس  British Colonyآج بهی 
  کو دوبارہ اس کے ساته مالنا زيادتی ہے۔

کی رپورٹ کو  Daily Timesميں آپ کی اجازت سے ! ميڈم سپيکر  
quote  کرنا چاہوں گا۔ انڈيا کے ممبر پارليمنٹ ڈاکٹر کرن سنگه جو ڈوگرا

 ,Dr. Karan Singhکروں گا کہ  quote، ميں يہ نسل سے تعلق رکهتے ہيں
the son of Maharaja of Jammu and Kashmir and a member of Rajia 
Sabha apologized to the people of the northern areas for the 
forcible occupation of these areas by his ancestors. He said that the 
governments of Pakistan, India and Kashmir must acknowledge 
that the Northern Areas are not part of the Jammu and Kashmir and 



its reunification was not possible.  ميں آخر ميں يہ کہوں گا کہ حب
وطنی اور مفاد عامہ کا تقاضا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو حق 
حکمرانی اور آزاد عدليہ جيسے بنيادی حقوق دی جائے۔ اٹهارويں ترميم 
اگر آئے تو اس عالقے کو پاکستان ميں دستوری طور پر شامل کرنے کے 

کہ ہميں يا تو آزاد کشمير کی  ليے بهی ترميم کی جائے۔ ہم يہ چاہتے ہيں
بنائی جائے اور  bodyديا جائے اور اس قسم کی کوئی  set upطرح کا 

long term ميں ہميں صوبائی درجہ ديا جائے۔  
 Mr. Zameer Ahmed Malik: Madam Speaker, Point of order. 

  جی ضمير صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
چاہوں گا  rulingيں آپ کی م! ميڈم سپيکر: جناب ضمير احمد ملک  

کہ يہ پانچواں اجالس ہے، بہت سے لوگ اپنے کمروں ميں سوئے رہتے 
ہيں جب کہ باقی سب آئے ہوئے ہيں۔ کچه لوگ دس بجے آتے ہيں، اس 

  سلسلے ميں آپ کچه اقدامات کريں۔
 Madam Deputy Speaker: Zameer Sahib, secretariat is there 
for the disciplinary action. Secretariat please take notice of this and 
take any disciplinary action that deemed fit. Honourable Farrukh 
Jadoon. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميرے بهائی انصار حسين جن : جناب فرخ جدون  
 الئے ہيں۔ resolutionکا اپنا تعلق بهی گلگت بلتستان سے ہے، بہت اچها 

يں تهوڑا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے ميں اگر ہم تاريخ پر نظر مگر اس م
ڈاليں تو يہ جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمير کا عالقہ کشمير کے ساته 

قرار ديا ہوا ہے، اگر اس  cease fire lineہے۔ آپ نے انڈيا کے بارڈر کو 
نے کو آزاد کشمير کو اپنا ايک صوبہ بنا ديں گے تو انڈيا يہ کہے گا کہ آپ 

اس کو مستقل سرحد تسليم کر ليا ہے کيونکہ آپ نے اس کو اپنا صوبہ قرار 
دے ديا ہے۔ يہی وجہ ہے کہ ہم نے آج تک آزاد کشمير کو اپنا صوبہ قرار 

اگر اس کو آپ نہيں ديا کيونکہ پهر سيز فائر الئن سرحد قرار پائے گی۔ 
پ ايسا کر ديں۔ ان مستقل کرنا اور باقی کشمير انڈيا کو دينا چاہتے ہيں تو آ

 constitutional, social andکو صوبہ بنانے کی بجائے آپ ان کے ليے 
economic package  الئيں۔ آپ نے وہاں پر اسمبلی بنائی ہے، اس ميں

لوگوں کی نمائندگی بڑها ديں۔ آپ ان کو قومی اسمبلی کی سيٹيں نہيں دے 



 قرار پائے گا۔سکتے کيونکہ پهر وہ آئينی طور پر پاکستان کا حصہ 
  شکريہ۔
ميں ايک بات واضح کرنا چاہتا ! ميڈم سپيکر: جناب انصار حسين  

ہو رہے تهے اور کہيں  referendumکے وقت کہيں پر  partitionہوں کہ 
ہو رہی تهی مگر گلگت بلتستان کے عوام نے جنگ آزادی لڑ  votingپر 

ہوئے اور  کر آزادی حاصل کی اور ايک آزاد رياست کے طور پر نمودار
اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساته غير مشروط الحاق کا فيصلہ کيا 

 referendumکشمير کا مسئلہ اس وقت سے متنازعہ ہے کہ وہاں پر  تها۔
بهی نہيں ہوئی اور ان کو اس حق سے محروم رکها  votingبهی نہيں ہوا، 

و شکست جنگ لڑ کر ڈوگرہ راج ک نےگيا ليکن گلگت بلتستان کے عوام 
دی اور ايک آزاد رياست بننے کے بعد پهر دوبارہ کشمير کے ساته جوڑيں 

ے بهی آزادی تو يہ بہت زيادتی ہے۔ اگر يہی بات ہے تو پهر پاکستان ن
حاصل کر لی تهی، اب دوبارہ انڈيا اور پاکستان ايک کر ديں۔ امريکہ پہلے 

اور امريکيوں برطانيہ کی کالونی تها۔ برطانوی فوج وہاں پر قابض تهے 
کو ختم کيا  British colonial systemلڑ کر  war of independenceنے 
کے طور پر نمودار ہوا۔  independent United State of Americaاور 

  شکريہ۔
  شکريہ۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  

 Mr. Abdullah Zaidi: Madam Speaker, point of order. 
  صاحب۔جی عبداهللا : محترمہ ڈپٹی سپيکر  
محترم ممبر مطلع فرمائيں کہ گلگت ! ميڈم سپيکر: جناب عبداهللا زيدی  

 assimilationبلتستان کو مال کر ايک الگ رياست چاہتے ہيں يا پنجاب ميں 
  چاہتے ہيں؟ 

پڑها ہو تو ميں  resolutionميرے بهائی نے اگر : جناب انصار حسين  
ت کی ہے۔ ہم پنجاب کے کی با political and constitutional rights نے

نہيں ہونا چاہتے اور ہم پہلے ہی آزاد رياست ہيں۔ ہم چاہتے  mergeساته 
ہيں کہ چونکہ ہم نے پاکستان کے ساته غير مشروط الحاق کا اعالن کيا تها 

  ديا جائے۔ شکريہ۔ provincial statusتو وعدے کے مطابق ہميں 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Waqas Ali 
Kausar. 



شکريہ ميڈم سپيکر۔ يہ ايک مثبت : جناب وقاص علی کوثر  
resolution  تو ہے ليکن اس بات کو اور ان تاريخی حقائق کو نظر انداز

کشمير کا حصہ رہے ہيں اور کشمير کا نہيں کر سکتے کہ شمالی عالقے 
حصہ تو سياچن سے سقم وادی تک جاتا ہے جو آج چين کے پاس ہے۔ 

کی بات کی جو بالکل بجا ہے۔  constitutional and other rightsنہوں نے ا
يہ ہے کہ جب بهی کشمير کا فيصلہ ہوا تو ان لوگوں کے  claimپاکستان کا 

ووٹ پاکستان کے ساته کشمير کے الحاق ميں بہت بڑا کردار ادا کريں گے۔ 
جب يہ الگ صوبے کی بات کرتے ہيں تو اس سے پاکستان کو عددی 

  کمزور پڑے گا۔ stanceبرتری کم ہو جائے گی پاکستان کا 
کی  reformsدوسری بات يہ ہے کہ موجودہ سسٹم ميں بے شمار   

 constitutional, political reforms, economicضرورت ہے جن ميں 
packages  کی ضرورت ہے۔ يہ بات ذہن ميں رکهنی چاہيے کہ اگر

 keeping theليا ہے تو  stanceپاکستان نے شمالی عالقوں پر کوئی 
Northern Areas and Gilgit under the emblem of this stance  وہاں کے

لوگوں يہ چيز معلوم ہونی چاہيے کہ ايک تاريخی حقيقت بهی ہے۔ گلگت 
کيا تو ہميں اس سے پہلی تاريخ  accessionميں  1947بلتستان نے اگرچہ 

 these were remain under the rule of oneبهی نہيں بهولنی چاہيے کہ 
leader  تو سياچن تک کا عالقہ ايک ہی خطے ديکها جائے کشمير کو اور

ہميں اور آپ سب کو اکٹهے مل کر کشمير کے حل اور  ميں جانا جاتا ہے۔
ہو اور  futureآپ کے حقوق کی بات کريں تا کہ آپ کا بهی کوئی مستقل 

حصے ميں آئيں ليکن اگر آپ ايک  legal and constitutionalآپ بهی ايک 
 stanceالگ صوبے کی بات کريں گے تو اس سے پاکستان کو کشمير پر 

  بہت کمزور ہو گا۔ شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you.   

ايک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ ميڈم سپيکر : جناب انصار حسين  
قرار ديا جا رہا ہے اس شکريہ۔ گلگت بلتستان کو بار بار کشمير کا حصہ 

ہوا  case initiateليے ميں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمير سے ايک 
فيصلہ آزاد کشمير کی سپريم کورٹ نے ديا تها کہ  finallyتها جس کا 

گلگت بلتستان کشمير کا حصہ ہيں اور حکومت پاکستان سے درخواست کی 
تا کہ آزاد کشمير شمالی  تهی کہ وہ آزاد کشمير حکومت کی معاونت کرے

کر سکے۔ يہاں پر ميں الجہاد ٹرسٹ کيس کا حوالہ  administerعالقوں کو 



دوں گا کہ جب سپريم کورٹ سے معاونت مانگی تو سپريم کورٹ نے ايک 
تاريخی فيصلہ ديا تها کہ گلگت بلتستان کو الگ صوبے کا درجہ ديا جائے، 

کو صوبائی درجہ اور وہی  يہ کشمير کا نہيں پاکستان کا حصہ ہے، اس
کے تحت پاکستان کے شہريوں کو تمام حقوق ديے جائيں جو آئين پاکستان 

سے گزارش کروں گا کہ ميڈيا  اور لوکل حاصل ہيں۔ ميں بين االقوامی
گلگت بلتستان کے عوام کی آواز کو بهی بلند کريں کيونکہ پاکستان ! خدارا

  شکريہ۔ نہيں ہے۔ آگاہکے عوام کو وہاں کے مسائل 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Zahid 
Ullah Wazir. 
 Mr. Zahid Ullah Wazir: Thank you Madam Speaker. First of 
all I would like to clarify that Northern Areas have no geographical 
contiguity with Russia because Pakistan has a point of contiguity 
of with the Tajikistan, Wakhan Strip and Tajikistan is a sovereign 
state. It was a part of Soviet Union but after 1991 Soviet Union 
become Russia and they became independent. It is also a good 
resolution and we would like to support because we know that it is 
time to own people rather than to alienate people. They have a rich 
culture and history and the acceded to Pakistan unconditionally 
that is good and what we need to do is that we should pay heed to 
their demands what they are demanding. Also one thing I would 
like to assert that Pakistan officially claim that Northern Areas are 
disputed territory and Ansar Hussain would be know that. We 
should be aware of that fact Pakistan officially claim that the 
Northern Areas are disputed areas. They have their seats in the 
Jammu and Kashmir Legislative Assembly not in Pakistan. One 
thing that I would like to add in the resolution is that both the 
backward areas FATA and FANA are group together in federal 
services, government of Pakistan should separate both backward 
areas. We have seen that in CSS or other services people from 
FATA always dominate positions because they are a bit 
educationally better than the Northern Areas. They should be 
separated so that the people of Northern Areas have the 
opportunity to serve the nation in better and in a more impressive 
manner. Thank you. 



 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable 
Muhammad Hamid. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميرا کام زاہد اهللا وزير نے : جناب محمد حامد  
 Northern کافی حد تک آسان کر ديا ہے۔ ايک بات ميں کہنا چاہوں گا کہ

Areas Legislative Assembly powerless  اسالم آباد سے ہے، اس کو
appoint  ہونے واال ايک سيکشن آفيسر بهیsupersede  کر سکتا ہے۔ ہميں

يہ فيصلہ کرنا پڑے گا کہ جس عالقے نے اپنی جنگ آزادی کے بارہ دن 
يں بنائبعد پاکستان سے الحاق کا اعالن کيا تها، کيا ہم اس کو مکمل صوبہ 

دوسری بات ميں فرخ  گے يا ايک سيکشن آفيسر کے ذريعے چالئيں گے۔
کے تحت  article (1)بات بتائی کہ  technicalجدون صاحب نے جو 

ميں  پاکستان شمالی عالقے کو صوبہ نہيں بنا سکتا جبکہ الجہاد ٹرسٹ کيس
 Northern Areas ofکر ديا ہے کہ  declareجيسا انصار صاحب نے 

Pakistan can be a province.  اگر فرخ جدون صاحب کے پاس اس کے
متبادل کو تجويز ہے تو ہميں بتائيں کہ ان کو صوبائی اور قومی اسمبلی 
ميں کيوں کوٹہ نہيں ديا جا سکتا؟ اگر وہاں نہيں ہو گی تو وہاں کے لوگ 

 Youthانصار حسين صاحب کو  پر بات کريں گے۔ forumکس 
Parliament دگی ملی اور موقع مال ہے تو انہوں يہ آواز اٹهائی ميں نمائن

 %4.3کی بات کی گئی ہے، وہ بهی کافی اہم ہے کيونکہ  CSSہے۔ جو 
کوٹہ بنتا ہے جو فاٹا اور فانا کے ليے انتہائی قليل ہے۔ اس کو بڑهايا جائے 
 تا کہ يہاں پر دور دور سے پڑه کر آنے والے لوگوں کو بهی مواقع مليں۔

  شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Zameer 
Malik. 

شکريہ ميڈم سپيکر۔ بسم اهللا الرحمن الرحيم۔ : جناب ضمير احمد ملک  
ہے جو اس کا احاطہ کرتی ہے  resolutionميں کہوں گا کہ يہ بہت اچهی 

کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی خواہشات کيا ہيں۔ جہاں تک کشمير کے 
ت ہے تو جيسا کہ کشمير اور گلگت بلتستان کی زبان، کلچر مسئلے کی با

مختلف ہيں تو يہ کيسے ايک ہو سکتے ہيں۔ اگر کسی نے کيا تها تو عوام 
اگر وہاں کی عوام کی خواہش ہے کہ ان کو  سے پوچه کر نہيں کيا تها۔

صوبائی درجہ ديا جائے تو بغير کسی وجہ کہ کشمير کے مسئلے کو ايک 
ے وہاں پر انتخابات کرائے جائيں اور اس کو صوبائی طرف رکهتے ہوئ



يہاں پر جو الجہاد ٹرسٹ کيس کا ذکر کيا گيا ہے، اگر اس  درجہ ديا جائے۔
مير اور گلگت الگ چيزيں ہيں۔ کچه دوست کو سامنے رکها جائے تو کش

اس کی قوميت اور زبان کی بنياد پر اس کی مخالفت کر رہے ہيں، ايسا نہ 
  قت کو مد نظر رکهتے ہوئے اس کو ديکها جائے۔ شکريہ۔جائے بلکہ حقي

 Madam Deputy Speaker: Thank you.  
  ايک منٹ۔! ميڈم سپيکر: جناب وقاص علی کوثر  
  جی وقاص صاحب۔: محترمہ ڈپٹی سپيکر  
بات يہ ہے کہ يہ کہہ دينا کہ ! ميڈم سپيکر: جناب وقاص علی کوثر  

سے پاکستان کا کشمير پر اپنا زبان اور کلچر کا حصہ نہيں ہے تو اس 
stance  کمزور ہو گا۔ آزاد کشمير کی آبادی اتنی نہيں ہے کہ کل کو جب

استصواب رائے کی قرار داد آئی تو کشمير کی تيس الکه کی آبادی وہاں 
کی ايک کروڑ آبادی کا کيسے مقابلہ کرے گی۔ يہ بات سمجهنے کی 

کی  accessionساته  ضرورت ہے کہ اگر کل کو کشمير کی پاکستان کے
 provincialان کو اچها  کرے گا۔ vote countضرورت ہوئی تو ان کا 

status, human rights, constitutional rights  ديے جائيں ليکن اگر آج ان
کيا جائے گا تو آپ کی ساٹه سالہ پاليسی ناکام ہو  detachکو کشمير سے 

  جائے گی۔
جب کشميريوں سے بات کی  !ميڈم سپيکر: جناب ضمير احمد ملک  

جائے تو وہ کہتے ہيں کہ ہم پاکستان بننے سے پہلے ايک رياست تهے اور 
ہم ايسے ہی رہنا چاہتے ہيں۔ بڑی سياسی بات کرتے ہيں کہ ان کا اپنا صدر 
اور وزير اعظم ہو ليکن گلگت بلتستان کے لوگ يہ نہيں کہتے۔ وہ کہتے 

ا، پاکستان کا وزير اعظم ہمارا ہيں کہ پاکستان کا صدر ہمارا صدر ہو گ
وزير اعظم ہو گا اس ليے گلگت بلتستان کے لوگوں کی خواہشات کو ديکها 
  جائے نہ کہ يہ ديکها جائے کہ کشمير کے لوگوں کا کيا مسئلہ ہے۔ شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Honourable Ahsen 
Yousaf. 
 Mr. Ahsen Yousaf: Thank you esteemed Speaker. There are 
some points which I would like to highlight. First of all I would 
like to comment on the point of Mr. Farrukh Jadoon that he has 
mentioned that there are some technicalities are involved, we must 
take into consideration. 


