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SENATE OF PAKISTAN
SENATE DEBATES

Friday, October 09, 2009

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) 
Islamabad at forty eight minutes past ten in the morning with Mr. Chairman 
(Mr. Farooq Hamid Naek) in the Chair.

----------------
Recitation from the Holy Quran

ِجْیِمالرَّ ِنْیطَٰن الشَُّذِبااهللاِ ِمْوَاُع
ِمِن ٱلرَِّحْیمْٰسِم ٱِهللا ٱلرَّحِۡب

ِانَّ الّلَٰھ  �َلا َیقُۡضوَۡن ِبَشىٍۡء �َوالَِّذیَۡن َیدُۡعوَۡن ِمنۡ ُدوِۡنھ �َوالّلُٰھ َیقِۡضىۡ ِبالَۡحقِّ
َفَینُۡظُروۡا َكیَۡف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذیَۡن  َاَوَلمۡ َیِسیُۡروۡا ِفى الَۡارِۡض۔ ُھَو السَِّمیُۡع الَۡبِصیُۡر

َكاُنوۡا ُھمۡ َاَشدَّ ِمنُۡھمۡ ُقوًَّة وَّاَٰثاًرا ِفى الَۡارِۡض َفَاَخَذُھُم الّلُٰھ  �َكاُنوۡا ِمنۡ َقبِۡلِھمۡ
ِتیِۡھمۡ ُرُسُلُھمۡ ذِٰلَك ِبَانَُّھمۡ َكاَنتۡ تَّاۡ۔ َوَما َكاَن َلُھمۡ مَِّن الّلِٰھ ِمنۡ وَّاٍق �ِبُذُنوِۡبِھمۡ

۔ َقِوىٌّ َشِدیُۡد الِۡعَقاِب �ِانَّھ �ِبالَۡبیِّنِٰت َفَكَفُروۡا َفَاَخَذُھُم الّلُٰھ
کو یہ لوگ اهللا کے ) بتوں(جناور فرماتا ہے فیصلہ  حق کے ساتھاور اهللا : ترجمہ

وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بیشک اهللا ہی  سننے واال  سوا پوجتے ہیں 
ان  لیتے نہیں  کہ  دیکھ چلے پھرے  زمین میں  یہ لوگ کیا  ۔اورے واال ہے دیکھن

ان سے ) بھی(قوت میں تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے  ہوا لوگو ں کا انجام کیسا 
 ھے۔ت)چھوڑ گئے(جو زمین میں ) بھی(و نشانات میں  آثار انتھے اور بہت زیادہ

کے کڑ لیا اوران کے لیے اهللا پ انہیں  سےوجہ پھر اهللا نے  ان کے گناہوں کے 
کہ ان کے پاس ان کے  وجہ سے ہوا یہ اس  ۔نہ تھاکوئی بچانے واال  عذاب سے

انہیں عذاب اهللا نے  پھر انہوں نے کفر کیا تو تھے  کھلی نشانیاں لے کر آئے  رسول
۔قوت واال سخت عذاب دینے واال ہے یپکڑ لیا بے شک وہ بڑمیں 

)٢٢تا  ٢٠ات آی(سورة المؤمن         

Questions and Answers
 Now, we take up questionsبسم اهللا الرحمٰن الرحیم۔ :جناب چیئرمین
پڑھ لیجیئے گا۔  question numberمحمد  علی درانی صاحب، 

13. *Senator Muhammad Ali Durrani: Will the Minister 
Incharge of the Cabinet Division be pleased to state:

(a) the number of persons being facilitated under the Benazir Income 
Support Programme in Lahore and Bahawalpur Divisions; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the 
Government to give special package to the people of Bahawalpur 
Division under the said programme?

Minister Incharge of the Cabinet Division: (a) Following 
numbers of beneficiaries have been enrolled in the two Divisions. 
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Lahore: 141,449
Bahawalpur: 110,627

(b) No.
Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary? Yes. 

Hafiz Rashid Ahmed.

کیا وزیر صاحب بتانا پسند کریں گے کہ اس  :احمد سینیٹر حافظ رشید
programme  سےFATA میں کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں؟

اگر یہ کھڑے ہو کر جواب  :)قائد ایوان( بخاریسینیٹر سید نیئر حسین 
دے دیتے تو مناسب بات تھی۔

ہیں، میں اس لیے خاموش ہو  seniorمیں کیا کہوں کہ یہ  :جناب چیئرمین
گیا ، کوئی بات نہیں ہے۔ حافظ صاحب۔

شکریہ۔ کیا وزیر صاحب ! جناب چیئرمین :احمد سینیٹر حافظ رشید
میں کتنے لوگ مستفید ہو رہے  FATAسے  programmeبتانا پسند کریں گے کہ اس 

ہیں؟
جی ڈاکٹر صاحب آپ بولیں گے، ماشاء اهللا۔ :جناب چیئرمین

وفاقی وزیر برائے پارلیمانی (ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان سینیٹر
بسم اهللا الرحمٰن الرحیم۔ :)امور

Thank you very much Mr. Chairman. This requires a new question, of course he 
wants an information that how many people at what place, we have been given 
about one district, about 8 million people population is in Lahore and 
Bahawalpur is about 3 million that is an answer there. If he wants to know about 
any other place particularly, he should give one more question.

پڑھ  question numberجی۔ بیگم نجمہ حمید صاحبہ  :جناب چیئرمین
لیجیئے گا۔ 

123.  *Senator Begum Najma Hameed: Will the Minister for Finance 
and Revenue be

pleased to state:
(a) the percentage of price-hike registered in the country during the 

last two years; and 
(b) the steps being taken by the government to control the price-

hike?
Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Price hike commonly known as 

inflation which is usually measured by the changes in consumer price index 
(CPI) has been registered at 12.0 percent in 2007-08, 20.8 percent in 2008-09. 
CPI declined to 10.7 percent in August 2009.

(b)  1. On a regular basis, the government reviews the price situation 
in the country in every Economic Coordination Committee (ECC) meeting and 
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discusses the movement of price of these essential items and takes necessary 
steps of maintaining stability in prices.

2. To ensure competition and fair play in the market, the Monopoly 
Control Authority (MCA) has been converted into Competition Commission of 
Pakistan (CCP) by granting it powers to prevent non-competitive behaviour in 
the market.

Food items carry heavy weight in the consumer basket and has direct 
impact on the well being of common man. The government has taken following 
measures to control price hike of edible items in the country:

(a) In view of a possible delay in cane crushing, the ECC allowed the 
import of 100,000 tons of sugar to build TCP stocks.

(b) In order to stabilize the prices of essential items in the country, 
the government is providing various essential items at Utility 
Stores Corporation at cheaper rate than the open market. The 
government also provides sugar at subsidized rate of Rs. 38/Kg to 
the consumer through Utility Stores Corporation.

(c) All Provincial Governments are responsible for price check/ 
control and take appropriate measures to check overcharging.

 ?question taken as read, any supplementaryجی،   :جناب چیئرمین
صبر کے  she has a right, let her take her glasses, we can waitکوئی بات نہیں ہے، 

1stپر ہے، آپ کا  page No.1ساتھ چلیں گے، بالکل فکر نہیں ۔ بیگم صاحبہ  page  پر
question  دیکھ لیں جب تک پروفیسر صاحب آپ ہے، چلیں بیگم صاحبہ بیٹھ کر

پر ہے۔ question page 1پوچھ لیں۔ آپ ذرا دیکھ لیں، آپ کا

ٹھیک ہے۔  :سینیٹرنجمہ حمید

پر  pageدوسرے ! جناب چیئرمین  :خان سینیٹر پروفیسرمحمد  ابراہیم
2nd Para   میں جہاںfood items   کے بارے میں بتایا ہے اور جو(a) ہے کہin view 

of a possible delay in cane crushing, the ECC allowed the import of 100,000 
tons of sugar to build TCP stocks  یعنی یہprice control  کرنے کے لیے ہوا  ہے۔

100,000 tons of sugar Trade Corporation of Pakistan  کے پاسimport  ہوا ہے اور
 controlکیوں  price hikeآخر کیا وجہ ہے کہ  اس کے بعد بھی چینی کا مسئلہ ہے۔

نہیں ہو رہی اور کیوں آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔

صاحب۔Ministerجی   :جناب چیئرمین

 Thank :)یم و قدرتی وسائلپیٹرولوفاقی وزیر برائے (سید نوید قمر

you Mr. Chairman.جناب چیئرمین !Price inflation  کے دوcauses ہوتے ہیں، ایک
کی  circulation deficitکی  currencyہوتی جس سے  over all sector borrowingتو  

ہوتا ہے۔ اس کے عالوہ   major causeکا  inflationجو  وجہ سےبڑھ جاتی ہے
کم ہوں، اس کو بہتر بنایا جائے تو  suppliesہوتی ہے جب کسی چیز کی cost pushوہ
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 importنے جو  Governmentثابت ہو گا۔ positive signalمیں marketکا   priceایک
ہیں، وہ اتنے  total stocksجو  ملک میں by the fact that in realityکی اجازت دی

sufficient  تھے کہ ہمDecember  تکmeet  کر سکتے  لیکن لوگوں نےhoarding 
گیا۔  یہ کیا in order to push more stocks into marketکرنا شروع کر دی تھی تو 

 however, despite all the efforts of provincial Government as well as theظاہر ہے 

Federal Government  جو چینی جسlevel پرcourts  کی یا عوام کی خواہش ہے، اس
level تک ابھی تک نہیں آ سکی۔

ٹھیک ہے۔ :جناب چیئرمین

کر  supplyمیں  marketاگر چینی :محمد ابراہیم خانپروفیسر سینیٹر 
اور  ئیں؟؟کم ہو جا قیمتیں بڑھنے سے supplyدی جائے تو کیا ممکن نہیں ہے کہ 

غائب ہوجائے گا،  stockہیں، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں کہ ان کا  hoardersجو 
وہ بھی نکالنے پر مجبور ہو جائیں۔

Mr. Chairman: Sir, precisely for this reason PCP has been asked to 
off load this stock into the market.

جی وسیم سجاد صاحب۔ :جناب چیئرمین

فروری کو  18جب ! جناب واال :)قائد حزب اختالف(سینیٹر وسیم سجاد
elections  ہوئے تھے تو لوگوں کو بہت امید تھی کہ نئی حکومت آئی ہے تو ان کی

جائیں گی لیکن آج کی اخبار میں  زندگیاں آسان ہو جائیں گی اور چیزیں سستی ہو
 energy %6اضافہ ہو رہا ہے، پہلے to 30% 15میں  pricesکی  CNGخبر ہے کہ 

price 45 ,40روپے کلو مل رہی ہے،آٹاکوئی 52میں  اضافہ ہو چکا ہے، چینی کوئی 
روپے کلوہو گیا  ہے۔ میں یہ  پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی یہ نااہلی کب تک 

کلیف میں مبتال رکھے گی اور ان کے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ لوگوں لوگوں کو ت
کی زندگیوں کو آسان کیا جائے؟

جی وزیر صاحب :جناب چیئرمین
پہلی چیز تو یہ ہے کہ وسیم  unfortunately! جناب :سید نوید قمر

سجاداس وقت اپنی حکومت پر کنٹرول رکھتے جیسا کہ ہمیں بتا رہےہیں تو اتنی حد 
آتی۔  آپ کو پتا ہے  circulationنہ ہوتی اور نہ ہی کرنسی میں اتنی  borrowingک ت

inflation rateکہ جنوری میں  تک چال گیا تھا جو کہ اب بتدریج کافی حد تک  24%
کو  inflationکی  through tight monetary policy increasing priceنیچے آیا ہےاور 

کنٹرول کیا جا رہا ہے۔
 speculativeابھی تک یہ   I thinkکیا تو  referکا  CNGتک انہوں نے جہاں 

جس کے  .We do have gas shortageکر رہی ہیں hitخبریں ہیں جو کہ مارکیٹ کو 
.but decision has yet not been takenالیا جائے گا comprehensive planلیے ایک 
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حب۔ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر خالد سومرو صا :جناب چیئرمین
مہنگائی کتنی بڑھی ہے اور یہاں  :سومرو محمودسینیٹر ڈاکٹر خالد

جبکہ آج کل جو  %20.8میں  09-2008اور  %12میں  08-2007بتایا گیا ہے کہ 
اور اس سے زیادہ بتا رہے ہیں، ایک تو اصل  %30اخبارات میں چھپ رہا ہے وہ 

روپے  38پر  Utility Storesم صورتحال کیا ہے۔ نمبردو یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہ
فی کلو کے حساب سے چینی فراہم کر رہے ہیں جبکہ ہمارے عالقے میں یوٹیلٹی 
سٹور پر چینی ہے ہی نہیں۔ اس کو آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ لوگوں کو اس 

رعایتی قیمت پر چینی ملے؟
جی منسٹر صاحب۔ :جناب چیئرمین
کا تعلق ہے تو محترم  inflation rateجہاں تک ! جناب :سید نوید قمر

 food inflation, notسینیٹر صاحب نے جو بات کہی وہ ایک وقت میں درست تھی کہ 

CPI  توfood inflation 30%  تک بھی  جا چکا تھا۔ اس کی وجوہات میں بتا چکا ہوں
 absorbتھا لیکن اس وقت کرنسی کا زیادہ تر بوجھ  high borrowing, high deficitکہ 

  inflation rateکا  CPIکے قریب   %11یا %10.9کر لیا گیا ہے اوراس وقت تو تقریبًا 
ہے وہ آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ effectہے اور ظاہر ہے کہ اس کا جو 

ایسی چیز   unfortunately arbitrageکا تعلق ہے تو  Utility Storesجہاں تک 
ہوتی ہیں، باہر مارکیٹ میں  createضرور  shortagesہوتی ہے کہ جس میں یہ 

higher rates  ہوں اور کنٹرول ریٹ والے سٹور پر کم ہوں توshortages  ضرور آتی
we will make sureجو انہوں نے اپنے عالقے کی بات کی   particularlyہیں لیکن 

and I am presuming کہ یہ الڑکانہ کی بات کر رہے ہیںwe will make sure  کہ
پورا کیا جائے۔ immediatelyہیں  ان کو  shortagesجہاں  جہاں

جناب زاہدخان صاحب۔ :جناب چیئرمین
کے  Utility Storesمیرا منسٹر صاحب سے  :سینیٹر محمد زاہد خان

حوالے سے سوال ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ باہر مارکیٹ میں ریٹ زیادہ 
 Utility Storesآجاتی ہے۔ کیا  shortageتو یہ  میں کم ہوتا ہے Utility Storesہے اور 
ہے تو  بیچارے  لوگ الئنوں میں کھڑے ہوتے  checkہے اور اگر  checkپر کوئی 

ہیں اور اخبارات میں بھی خبریں چھپتی ہیں کہ کسی کو بھی چینی نہیں مل رہی 
ک ہے، آپ کسی بھی یوٹیلٹی سٹور پر چلے جائیں تو چینی نہیں ملتی۔آپ نے آج ت

تک consumerلیا ہے کہ چینی کہا ں گئی اور  actionکسی ذمہ دارکے خالف کوئی 
کیوں نہیں پہنچ سکی؟

جی منسٹر صاحب۔ :جناب چیئرمین
یہ بالکل درست نہیں ہے کہ کہیں بھی چینی ! جناب واال :سید نوید قمر

ا جاتا بھی کی monitorنہیں مل رہی ، اس پر گورنمنٹ کی نظر بھی ہے اور اس کو 
ہے اور کافی سارے لوگ ہیں جو کہ عہدوں سے ہٹائے بھی گئے ہیں۔ خاص طور 

ہو رہی ہے لیکن  اگر  divertشکایات آ رہی تھیں کہ چینی  with proofپر 
.I would like to know so that we can take actionہو تو  particular instanceکوئی

جی درانی صاحب۔ :جناب چیئرمین
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اس وقت پورے اسالم آباد ! جناب چیئرمین :ٹر محمد علی درانیسینی
نہیں ہے اور پورے ملک میں یہ  availableمیں کہیں بھی ، کسی بھی سٹور پر چینی 

حال ہے۔ آج اخبارات اس چیز پر چیخ رہے ہیں کہ پورے ملک میں چینی کی قلت 
ہے۔ 

ٹھیک ہے آپ سوال کر لیجیے۔ :جناب چیئرمین
میرا سوال یہ ہے کہ چینی کی موجودگی کے  :حمد علی درانیسینیٹر م

باوجود چینی کا مارکیٹ میں نہ ہونا، اس کے لیے عوام کس دروازے پر جا کر 
knock کریں؟

جی منسٹر صاحب۔ :جناب چیئرمین
Syed Naveed Qamar: I cannot accept the position

چینی نہیں ہے۔ کہ اسالم آباد کے کسی بھی یوٹیلٹی سٹور میں
کی بات نہیں کی۔ Utility Storesمیں نے  :سینیٹر محمد علی درانی

کی بات کر رہا ہوں  Utility Storesنہیں جی میں  :سید نوید قمر
ہے۔ shortageکہ کہاں کہاں  we can also look into itبہرصورت 

آپ بھی نوید قمر صاحب سے سوال ! میاں صاحب :جناب چیئرمین
رمائیے۔ف

شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ میں فاضل  :سینیٹر میاں رضا ربانی
وزیر صاحب سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ مہنگائی کی جہاں پر اور دیگر 

ہے اور خاص طور پر  cartelizationوجوہات ہیں لیکن ایک خاص وجہ مہنگائی کی 
کے مسئلے پر یہاں پر  banksکے مسئلے پر،  automobilesچینی کے مسئلے پر ، 
بنے ہوئے ہیں۔ ایک قانون موجود ہے اور  powerful cartelsبہت زبردست اور بہت 

ایک ادارہ  بھی موجود ہے۔ میرا منسٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کا 
میں  جو  economyکوئی ارادہ ہے کہ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئےاس وقت 

cartelization ختم کیا جائے؟ ہے  اس کو
جی منسٹر صاحب۔ :جناب چیئرمین

Syed Naveed Qamar: Sir, I think that question has already been 
answered and written in our reply. The Competition Commission of Pakistan is 
working and as my honourable Senator and most respected colleague knows that 
they have already acted. For example in the case of cement they have imposed 
billions of rupees of fines on the cement cartel and similarly they are presently 
looking at the sugar cartel and no matter how powerful, we will make sure that 
no cartelization takes place in the federal area.

Mr. Chairman: Haji sahib, last question and 30 seconds as promised 
by you.

میں محترم وزیر صاحب سے یہ پوچھنا : سینیٹر حاجی محمد عدیل
کے چیئرمین کا عہدہ  Competition Commission of Pakistanچاہتا ہوں کہ انہوں نے 
گھنٹے کے بعد بحال کیا گیا تھا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ 24ختم کر دیا تھا اور پھر 
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Mr. Chairman: This is not relevant to the question. Now we come to 
the next question No. 131. Syed Tahir Hussain Mashhadi.
131. *Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Will the 

Minister for Commerce be pleased to state the foreign exchange earned 
by exporting tobacco during the financial year 2008-09?
Makhdoom Amin Fahim: US$ 14-2 million foreign exchange was 

earned by exporting 6022 MT of tobacco during the year 2008-09.

Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary? Yes 
Tahir Mashhadi sahib.

Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Yes, 
please. Mr. Chairman, the answer has been given that the amount of foreign 
exchange earned by exporting tobacco during the year 2008-09……..

Mr. Chairman: What is your supplementary Syed sahib?

Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: It’s 14.2 
million, now this is a really good figure for an item on which no attention 
whatsoever is paid. I would like to ask the honourable Minister that has he made 
any plans or any plans in the annual budget to improve the cultivation and to 
further develop this cultivation on this crop which is very good foreign exchange 
earner and it will give a good substantial return to the poor farmers of the 
regions where is being this cultivated.

Mr. Chairman: Thank you. Minister sahib.

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Thank you Mr. 
Chairman. Of course this may be a surprising news but the fact remains that this 
crop is the only crop grown in Pakistan, Tobacco, whose yield is well above the 
world average and it matches the per hectare yield in U.S and other developed 
countries and average yield of 1900 kg per hectare is already there. So, not only 
that we are matching the world standard rather we are little above that average 
as well. And then I may lay this information before this august House that over 
one million persons are directly or indirectly attached to this industry. So, it is 
on the priority of the Government.

Mr. Chairman: Thank you. Hafiz Rasheed sahib.

کے  131میرا  ضمنی سوال  ! جناب چیئرمین :احمد سینیٹر حافظ  رشید
 14میں تمباکو کی برآمد سے  09-2008ق ہے ۔ جواب میں بتایا گیا ہے کہ متعل

million dollar ادہ تر صوابی، مردان  اور کا زرمبادلہ کمایا گیا ہے۔ تمباکو زی
میں کاشت کیا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کسانوں  چارسدہ وغیرہ

تو حکومت نے ان کسانوں کی ترقی کی محنت سے حکومت اتنا زرمبادلہ کماتی ہے 
و بہبود کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟

 factsپہلے تو میں تھوڑے   :اعوانالدین بابر ظہیرسینیٹر ڈاکٹر 

correct  14.2کر دیتا ہوں  یہ million dollar  ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں  تقریبًا
 NWFPخواہ  یا ہ تر پختونیہ بھی درست ہے کہ زیاد سوا ارب روپے بنتے ہیں اور

ہیں۔ مثال کے طور پر  multiple projectsکے اندر ہی تمباکو اگتا ہے اور اس پر 
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 tobaccoایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم نے  projectsیا کچھ  particular projectایک 

companies  کوincentives  دیئے ہوئے ہیں، کچھprojects  ایسے ہیں جن کی وجہ
آپ کس طرح زیادہ سے زیادہ  per hectare yieldکو بتایا ہوا ہےکہ سے ہم نے ان 
لے سکتے ہیں

and of course the foreign exchange is in the form of the export. Most of the 
exports are being done by the companies and of course participation of the 
people is there.

شکریہ۔ جی بنگش صاحب۔  :جناب چیئرمین
میں محترم وزیر  !شکریہ، جناب چیئرمین  :سینیٹر عبدالنبی بنگش
جس طرح انہوں نے خود فرمایا ہے کہ  almostصاحب سے پوچھنا چاہوں گا  کہ 

کے عالوہ اس پر  Foreign Exchangeتمباکو پختونخواہ کی ایک اہم فصل ہے۔
Central Excise Duty تایا جائے کہ اس مد میں کتنا ٹیکس ہر سال لی جا رہی ہے۔ یہ ب

وصول کیا جا رہا ہے اور کیا  وفاقی حکومت کے زیر غور یہ بات ہے کہ جس 
طرح باقی صوبے اپنی فصلوں کے ٹیکس وغیرہ خود وصول کرتے ہیں تمباکو کی 

central excise duty ہمارے صوبے پختونخواہ کو دی جائے؟
جی ۔  :جناب چیئرمین

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Mr. Chairman! that
requires a new question because this comes in the domain of the Finance.

Mr. Chairman: Now we come to the next question Mrs. Kalsoom 
Perveen.
132. *Senator Kalsoom Perveen: Will the Minister for Finance and 
Revenue be pleased to state that whether it is fact that Modern Collectorate of 
Customs (PACCS) is being rolled back, if so, its reasons?

Ms. Hina Rabbani Khar: Pakistan Customs Computerized System 
(PaCCS) operational in Model Custom Collectorate (PaCCS), Custom House, 
Karachi in not being rolled back.

Mr. Chairman: No supplementary. Next question Muhammad Ali 
Durrani Sahib.

135. *Senator Muhammad Ali Durrani: Will the 
Minister for Finance and Revenue be pleased to state:

(a) the details of funds issued by the Ministry of Finance on 
the directives of the Prime Minister and the President for 
various projects in the Punjab province during the last two 
years;

(b) the name, location and estimated cost of each of said 
projects; and

(c) the details of those projects launched in Bhawalpur, Rahim 
Yar Khan and Bahawalnagar districts?
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Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The detail of funds released in 
the last two years by Finance Division for various projects in the Punjab 
Province is as under:—

(Rs. in Million) 
Year Fund Released
2007-08 866.483
2008-09 1701.241
(b) The name, location and estimated cost of each project is at 

Annex-I.
(c) The detail of projects for which the funds were released in 

each of Bhawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawalnagar districts is at 
Annex-II.
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Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary?

اس میں میرا ضمنی سوال تو اتنا ہے کہ  :سینیٹر محمد علی درانی
 from President andدی جاتی ہیں  grantsیں گے کہ یہ جو ہوزیر محترم یہ بتانا چا

Prime Minister  اس کاcriteria  کیا ہے۔ کس بنیاد پر اس کیdistribution ہوتی ہے؟
Syed Naveed Qamar: Mr. Chairman!  As the honourable member 

himself has been a Minister and is very well aware of the answer of this 
question, that as the different demands are put forward on behalf of the 
constituents by various members of the Parliament and if they happened to make 
out a case which needs immediate attention that these grants are given by the 
President.

 you have ratherاب وہ سوال چال گیا۔ ہجی۔ بیگم صاحب :جناب چیئرمین

bigger a question چلیں آخر میں ، میں دیکھ لوں گا۔
مہربانی کرکے ایک منٹ دے دیں تاکہ میں بات  :سینیٹر  نجمہ حمید

کرسکوں۔
چلیں بیگم صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں۔ چلیں آپ  :جناب چیئرمین

لیں۔ جواب پوچھ
ہے۔ میں وزیر  123جناب  چیئرمین سوال نمبر :سینیٹر بیگم نجمہ حمید

موصوف سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پچھلے دو سالوں کے دوران ملک میں کتنی 
فیصد مہنگائی ہوئی اور حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی 

ہی ہے۔ہے۔میں سمجھتی ہوں کہ مہنگائی بدستور بڑھ ر
نہ دیں۔وزیر صاحب جواب  statementآپ سوال پوچھیں :جناب چیئرمین

دیں گے۔ اس سوال پر آپ کا کوئی ضمنی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں۔ جی فرمائیے۔
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مہنگائی پر تو یہ قابو نہیں  :سینیٹر  نجمہ حمید

یا پہلے بولوں۔ پاسکے ۔ ان کا جواب پہلے لے لوں اس کے بعد بولوں
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 just put a question and theنہیں  نہیں بیگم صاحبہ  :جناب چیئرمین

Minister Sahib  جواب دیں گے۔ اس کے عالوہ اور کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ
لیں۔سوال کریں تب ہی تو آپ کو موقع دیا گیا ہے ورنہ ہم تو بہت آگے چلے گئے 

ہیں۔
نا چاہتی ہوں کہ مہنگائی بدستور بڑھ رہی میں یہ کہ:سینیٹر  نجمہ حمید

ہے ۔
ہے ، آپ کا سوال کیا ہے؟ statementیہ تو آپ کی  :جناب چیئرمین

سوال تو میں نے بوال ہے جی۔ :سینیٹر  نجمہ حمید
 would you please help yourسنیں  !ڈار صاحب :جناب چیئرمین

member how to formulate  جی- 
Syed Naveed Qamar: As you know Mr. Chairman, that the answer 

is already given over here. In 2007-08 the PPI was 12% and 2008-09…….
Mr. Chairman: Nobody takes as read. Minister Sahib. Dr. 

Muhammad Ismail Buledi Sahib. Anyone on his behalf? No. Yes. Next question 
Muhammad Talha Mahmood Sahib.

ابھی تو ادھر تھے۔اگال سوال محمد علی درانی صاحب۔سوال نمبر پڑھ لیں۔
138. *Senator Muhammad Ali Durrani:Will the Minister for 

Economic Affairs be pleased to state..
(a) the funds received from international donors for development 

schemes /projects in the country during last three years;
(b) the details of funds utilized in Punjab; and
(c) the names of said schemes/projects launched in Bhawalpur, 

Rehim Yar Khan and Bahawalnagar district indicating also the 
amount spent on each scheme/project?

Ms. Hina Rabbani Khar: (a) An amount of US $ 2,979.64 
million was received from international donors for development 
schemes/projects during the last three years.

(b) Funds utilized for development scheme /projects exclusively 
meant for Punjab amounted to $ 320.57 million. Details are at Annex-I.

(c) No specific scheme/project was launched exclusively for 
Bhawalpur, Rehim Yar Khan and Bahawalnagar districts during the last three 
years.
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Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary?
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اس پر میرا ضمنی سوال یہ ہے  !جناب واال :سینیٹر محمد علی درانی
 completeلیکن وہ  project about Bahawalpurکیا گیا ہے ایک   mention کہ اس میں

تو اس کو  my question was about the previous three yearsمیں   98-1996ہوا تھا 
کرنے کا کیا مطلب ہے ۔یہ میرا سوال ہے اور اس کے بارے میں  mentionیہاں پر 

 Foreign Aidچھلے تین سال میں جو ہے۔دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پ queryمیری 
نہیں دیکھا جا سکا جو پنجاب کے  projectآئی ہے اس سے کیا کوئی ایک بھی ایسا 

اور اس  justificationسب سے غریب ڈویژن کے اندر شروع کیا جاسکتا اور اس کی 
بتائی جائیں۔ ،کیا ہیں reasonکی 

جی قمر صاحب۔ :جناب چیئرمین
Syed Naveed Qamar: Sir, obviously these schemes are build over 

the number of years and I am sure that these schemes of Bahawalpur are put 
forward by the honourable Senator, they will also be given priority. However 
that Provincial and Federal Governments both formulate these schemes and it is 
true that seven backward Districts of the country should be given priority.

Mr. Chairman: Yes. Next question. Talha Mahmood Sahib. Please 
read the question number.
139. *Mr. Muhammad Talha Mahmood Aryan:Will the 

Minister for Finance and Revenue be pleased to state:
(a) the salary, allowances and other fringe benefits admissible to the 

President, National Bank of Pakistan; and
(b) the amount paid to the incumbent as honorarium / bonus with 

year-wise break up?
Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Detail of salary, allowances and other 

fringe benefits admissible to Mr. S. Ali Raza, President, is annexed.
The amount paid to the President, NBP as honorarium/bonus with year-

wise break-up is as under:—
—————————————————————————————

Year Annual Bonus (in Rs.)
—————————————————————————————

2001 1,050,000/-
2002 2,500,000/-
2003 4,000,000/-
2004 8,000,000/-
2005 15,000,000/-

*30,000,000/-
2006 22,500,000/-
2007 24,500,000/-
2008 24,500,000/-

—————————————————————————————
Total Rs: 132,050,000/-

—————————————————————————————
   *One Time Award for 5 years Performance
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Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary?

جناب  اس میں جو انہوں نے اپنی  :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان
دیکھیں تیرہ کروڑ  bonusesکی ہے وہ تو بہت کم ہےلیکن آپ ان کے  showتنخواہ 

پڑھیں تو کیا یہ اتنی  sheetروپیہ مختلف مدوں میں دیا گیا ہے۔ اس میں اگر آپ یہ 
کے حوالے سے دئیے جا  authorityیہ کس   allowancesسی تنخواہ اور اتنے سارے 

رہے ہیں۔ اتنا تو چیئرمین سینیٹ کو بھی نہیں دیا جا رہا۔ہم لوگوں کو تو کہا جاتا ہے 
کہ آپ بہت مراعات لے رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں ان کو بلٹ پروف گاڑیاں اس کے 
عالوہ ساڑھے تین ملین گھر کی آرائش کے حوالے سے ملتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا 

کے تحت بونس اور یہ مراعات دی جا رہی ہیں۔  authorityں کہ یہ کس چاہتا ہو
بونس دینے کی کیا بنیاد ہے ، کارکردگی کی بنیاد پر دئیے جاتے ہیں یا کسی اور 

وجہ سے۔
جی ڈاکٹر صاحب۔ :جناب چیئرمین

میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کردیتا  :سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
جواب دے دیں۔ہوں پھر اکٹھا ہی 

Mr. Chairman: Minister Sahib let us club the questions because that 
would save the time.

جی زاہد صاحب آپ کا بھی اس سلسلے میں سوال ہے۔ پہلے زاہد صاحب کا  سوال  
ہو  preciseلے لیتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ جی زاہد صاحب۔ ذرا۔۔۔۔۔

جائیے۔جی۔
ہے وہ چھ الکھ دس ہزار  allowanceجناب ایک  :ینیٹر محمد زاہد خانس

ہیں  senior allowancesہے۔اس کی تنخواہ دو الکھ چالیس ہزار ہے اور اس کے جو 
گاڑی ہے۔اس کی کیا وجہ  BMWوہ کیا معنی رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس کے پاس 

اس میں ایک ہے کہ ایک بنک کے صدر کو بلٹ پروف گاڑی کیسے مل رہی ہے۔
مل رہا ہے ۔پاکستان  House Rent allowanceاور اہم چیز جو ہے وہ پانچ الکھ روپے 

ہوئی ہے۔مچائی میں پانچ الکھ روپے کرائے کا گھر کہاں ہے؟یہ کیا تباہی 
جی ڈاکٹر عباسی صاحب۔زاہد خان صاحب ٹھیک ہے۔  :جناب چیئرمین

ہ۔ کرنے کا کیا فائد repeatہوگئی ہے  clearبات 
یہ ساری تفصیالت پڑھنے کے بعد  :سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی

یہ سب بونس اور االؤنس پڑھنے کے بعد میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں 
کرتا ہے جتنا صدر نیشنل بنک کرتا  costاتنا  government officialگاکہ کوئی اور 

ہے۔
ٹھیک ہے۔ جی جواب دے دیجئیے۔ :جناب چیئرمین

Syed Naveed Qamar: Sir, it is true that as compared to normal 
public sector employees salary this is in a way too high. However this is more in 
line with the salaries and allowances and bonuses given in the private sector in 
Banking, which is based on the total profitability of those institutions, but yes it 
is true for that kind, for example the bullet proof car because there was a threat 
to his life and infact once there was even an attempt since that time he has been 
given special security. However, if the member feels that this is an exorbitant
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package then perhaps Standing Committee on Finance of the Senate can 
examine this in light of all the other employees both in the public sector and the 
private sector.

Now we come to theٹھیک ہے جی :جناب چیئرمین next question  جی
بابر صاحب۔

میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بات  :سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان
کرنے دیں۔ اس کے بعد کوئی کسر رہ گئی تو پھر یہ بات کریں۔پہلی بات یہ ہے کہ 

 fullقسم کی تنخواہ ہے۔ میں یہاں ریکارڈ پر النا چاہتا ہوں کہ  un-precedentedیہ 

Federal Minister  اس کیtotal salary Rs.52,000/=  ہے اور اس کو جوtotal House 

Rent  ملتا ہے مثًال میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اور جو میںHouse Rent   لیتا ہوں
اور بھی ایسے فاضل دوست ہوں گے میں نہیں رہتا۔Ministers Colonyکیونکہ میں 

 houseجو ٹوٹل  ں رہتے ہوں گےتوجو وہاں نہیں رہتے ہوں گے اور اپنے گھروں می

rent  روپے ماہانہ ہے اور جو  -/68,000ہے وہtotal salary bill  اورallowances 
روپے ماہانہ بنتا ہے، اگر وہ  -/144,000کا  federal ministerسارا کچھ مال کر 

دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔  federal ministersسرکاری گھر میں نہ رہتا ہو۔ یہاں 
کرنا  examineروپے، اس کو  -/132,050,000ہ ایک آدمی ہے، اس کا بل ہے ی

چاہیے۔
ان کو  allowancesکے  typeدوسری بات، آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ کس 

روپے ماہانہ ہے، پھر  -/650,000جو  senior post allowanceدیے جاتے ہیں مثًال 
میں یہ کہتا ہوں کہ ! ہے۔ جناب vacation allowanceروپے ان کا  -/850,000دیکھیے 

کریں، کیسے دی جاسکتی ہیں یہ  examineبنائیں، اس کو  House committeeایک 
تنخواہیں؟

Mr. Chairman: The matter is referred to the Finance Committee for 
examination.

(Desk thumping)

ہال میں ہی  میں! جناب چیئرمین :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان
سوال تھا۔۔۔۔۔ importantتھا، آپ نے بڑی جلدی سے میرا نام بوال اور میرا ایک بڑا 

آپ ہال میں نہیں ! وہ واپس آ جائے گا۔ طلحہ صاحب :جناب چیئرمین
تھے، میں نے پوچھا تھا طلحہ صاحب ادھر ہی ہیں، کہاں گئے ہیں۔ اگال سوال 

حاصل خان بزنجو۔
140. *Mir Hasil Khan Bizenjo: Will the Minister for Finance and 
Revenue be pleased to state:

(a) the names, designation and date of birth of the officers in 
BPS-16 and above in the FBR indicating also their date of 
appointment and promotion against their present posts; and

(b) the number of vacant posts in BPS-16 and above in the Board 
with grade-wise break up and the number of the same reserved 
for promotion quota and the time by which eligible persons will 
be promoted against those vacancies?
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Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Requisite information in respect of 
officers from BPS-16 and above is at Annex-A.

(b) Requisite information in respect of officers from BPS-16 and 
above is at Annex-B.

(Annexures have been placed on the Table of the Hosue as well as Library)
Mr. Chairman: Any supplementary? No supplementary. Next 

question, Hasil Khan Bizenjo.
141. *Mir Hasil Khan Bizenjo:Will the Minister for Finance and 
Revenue be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration to the 
Government to introduce two groups of services, viz “Pakistan 
Revenue Service” and “Inland Revenue Service” in FBR, if so, 
the time by which these new groups will become functional;

(b) the names of existing service groups in FBR which will be made 
part of each of the said groups;

(c) whether any option will be given to the officers/officials of the 
said department to join either of those groups;

(d) the procedure to be adopted for maintaining the seniority lists of 
the officers of the said groups; and

(e) the name of authority which will give promotion to the officers/ 
officials of each of those groups?

Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Yes. Federal Government has 
created a new Occupational Service namely “Inland Revenue Service” with 
immediate effect as per detailed outlined in the Establishment Division’s O.M. 
dated 12-09-2009 (Annex-I). The new scheme also contains a provision that in 
case all the officers of Customs & Excise Group and Income Tax Group opt for 
new service, the Service will be renamed as “Pakistan Revenue Service”. The 
new Service shall become functional as soon as required formalities are 
completed and necessary modalities are worked out.

(b) Officers of (i) Customs & Excise Group and (ii) Income Tax 
Group.

(c) Yes. The Inland Revenue Service shall comprise only those 
officers who voluntarily opt to join this new Group.

(d) The seniority will be fixed in accordance with Civil Servants 
(Seniority) Rules, 1993, as amended from time to time. In case of anomaly, a 
committee comprising Additional Secretary —II, Establishment Division, 
Chairman. FBR and Additional Secretary, Law & Justice Division had been 
constituted to overcome the difficulty and interpretation of the methodology. 
The interpretation made by the Committee shall be final subject to approval of 
Establishment Division.

(e) The authority prescribed for appointment and promotion of 
officers/officials in respective Groups will continue to be as at present i.e. for 
BS-20 and above, the Prime Minister of Pakistan and for BS-17 to 19 Secretary, 
Revenue Division after due process of law.
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Annex-I
GOVERNMENT OF PAKISTAN

CABINET SECRETARIAT
ESTABLISHMENT DIVISION

No. F. 6/2/2009-CP-II,     Islamabad dated the 12th September, 
2009.

OFFICE MEMORANDUM
Subject.—TAX ADMINISTRATION REFORMS: REORGANIZATION OF 
FEDERAL BOARD OF REVENUE - CREATION OF NEW
OCCUPATIONAL SERVICE NAMELY INLAND REVENUE SERVICE. 

In terms of S.No.10.2.(i) of Schedule-II of Rules of Business,1973 and 
in continuation of this Division’s O.M. No.5/2/75-ARC dated 9-5- 1 975 and 
O.M.No. 4/2/75-ARC dated 9-5-1975. the undersigned is directed to say that in 
view of the ongoing Tax Administration Reforms that include reorganization of 
Federal Board of Revenue, it has been decided to create a new Occupational 
Service namely Inland Revenue Service with immediate effect.

2. All the business concerning Income Tax, Sales Tax and Federal 
Excise currently being done by the officers and staff of Income Tax and 
Customs and Excise Groups is transferred to the new Inland Revenue Service. 
Existing Customs and Excise Group will be renamed as Pakistan Customs 
Service.

3. Federal Board of Revenue shall seek from each officer and staff 
of the existing Customs & Excise Group and Income Tax Group an irrevocable 
option for inclusion or otherwise into the new Inland Revenue Service. Such 
option once exercised shall be final. In order to facilitate the officers in this 
process, FBR shall apprise each officer (1) the number of posts which would 
form part of the new occupational service (2) upon option, the seniority in the 
new service shall count from the date of regular appointment in the present post 
in the existing Customs & Excise Group and Income Tax Group in accordance 
with Civil Servants (Seniority) Rules, 1993, as amended from time to time.

4. Upon receipt of requisite options. Federal Board of Revenue shall 
proceed as under:—

(a) Scenario-I 
In case, some officers from the Customs and Excise Group and 
some officers from the Income Tax Group opt for Inland 
Revenue Service, the shortage of the Inland Revenue Service 
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shall be met by posting of officers of Customs Group and defunct 
Income Tax Group under Section 10 of the Civil Servants Act, 
1973.

Depending upon number of options to be exercised by the officers of 
Customs and Excise Group and Income Tax Group, the tentative cadre strength 
of new Inland Revenue Service and Pakistan Customs Service may be as under 
(i.e. equivalent to existing combined strength of the Income Tax and Customs 
and Excise Groups):—

New Inland Revenue Service
        Functions Officers
� Federal Excise 218
� Sales Tax
� Income Tax 978
� Total 1196
� Pakistan Customs Service

Functions Officers
Customs 218

Upon completion of exercise of options, the exact cadre strength shall 
be finalized by the Establishment Division in consultation with Revenue 
Division.

(b) Scenario-II
In case all the officers of the Customs and Excise Group and Income 

Tax Group opt for new Service, the Service be renamed as “Pakistan Revenue 
Service” with common seniority and doing all the revenue and tax business. All 
officers would be part of one cadre.

The tentative cadre strength of new service may be as under (i.e.
equivalent to existing combined strength of the Income Tax and Customs and 
Excise Groups):—

       Functions Officers
� Fed. Excise 218
� Sales Tax
� Income Tax 978
� Customs 218
� Total 1414 
Upon completion of exercise of options, the exact cadre strength shall 

be finalized by the Establishment Division in consultation with Revenue 
Division.

In both the scenarios mentioned in para-4 above, the Income Tax 
Group officers not opting for the new service, will remain in the existing Income 
Tax Group which will be a defunct and    ing cadre without any future intake.

The inter se seniority of the officers of existing Income Tax and 
Customs and Excise groups exercising option for inclusion in the new Pakistan 
Revenue Service or Inland Service, as the  case may be, shall count from the 
date of regular appointment in the present post in the existing Customs and 
Excise Group and Income Tax Group in accordance with Civil Servants 
(Seniority) Rules, 1993, as amended from time to time.
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7. Other measures shall be taken as under:—
(a) All the existing posts currently forming part of Income Tax 

Group as well as those meant for federal excise business but 
currently forming part of Customs and Excise Group shall form 
part of the new Inland Revenue Service with immediate effect. 
The said posts will, however, be transferred to the new Service 
upon completion of exercise of option.

(b) Further recruitment to the existing Income Tax Group is stopped.
(c) Effective from 2009, fresh recruitment to the newly constituted 

Inland Revenue Service or Pakistan Revenue Service as the case 
may be, shall be initiated through Federal Public Service 
Commission.

8. Establishment Division’s O.M. No. 5/2/75-ARC dated 9-5-1975 
and O.M.No. 4/2/75-ARC dated 9-5-1975 regarding constitution of existing 
Income Tax and Customs and Excise Groups shall be deemed to have been 
modified to the above extent. In case of inconsistency between the provisions of 
said O.M.s dated 09-05-1975 and this O.M., the provisions of this O.M. shall 
have the over riding effect.

9. To overcome the difficulties and interpretation of the 
methodology an Anomaly Committee is constituted comprising Additional 
Secretary-II, Establishment Division, Chairman, Federal Board of Revenue and 
Additional Secretary, Law and Justice Division whose interpretation shall be 
final subject to approval of Establishment Division.

10. The Anomaly Committee and all others concerned shall ensure 
that the decisions contained in this O.M. do not create any administrative 
complications.

(MUNIR AHMED)
Joint Secretary (CP-II).

Tele:9209236 
Secretaries/Additional Secretaries Incharge
of the Ministries/Division,
Islamabad/ Rawalpindi. 
Information to :

Secretary General to the President, President’s Secretariat (Public), Islamabad.
Principal Secretary to the Prime Minister, Prime Minister’s Secretariat (Public), 
Islamabad. 
Secretary, National Assembly Secretariat, Islamabad.
Secretary, Senate Secretariat, Islamabad.
Secretary, Election Commission of Pakistan, Islamabad.
The Auditor General of Pakistan, Islamabad.
The Chairman, Federal Board of Revenue, Islamabad.
Secretary, Federal Public Service Commission. Islamabad.
Secretary, Wafaqi Mohtasib (Ombudsman)’s Secretariat, Islamabad.
Secretary, National Reconstruction Bureau, Islamabad.
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Secretary, National Accountability Bureau, Islamabad.
Director General, Intelligence Bureau, Islamabad.
All Chief Secretaries of the Government of Punjab/Sindh/NWFP/Baluchistan & 
Azad State of Jammu & Kashmir.

Mr. Chairman: Any supplementary? No supplementary. Next again, 
Hasil Khan Bizenjo sahib.
142. *Mir Hasil Khan Bizenjo: Will the Minister for Finance and 
Revenue be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a monthly special allowance equal to one 
month’s basic pay is being paid to the officers/officials of FBR, if 
so, the category of posts/employees who are entitled for this 
allowance; and

(b) whether there is any proposal under consideration to the 
Government to grant another special allowance equal to one 
month’s basic pay to the employees of the Board, if so, its 
details?

Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The Special Allowance. equivalent 
to 100% of the basic salary, is allowable to the officers and officials of the 
Federal Board of Revenue subject to their acquiring  necessary skills, qualifying 
of test/interview and integrity test it is part of reform process at the Federal 
Board of Revenue.

(b) The government is not considering any proposal to grant another 
special allowance equal to one month’s basic pay to the employees of the board.

Mr. Chairman: Any supplementary? No. Next question Dr. 
Muhammad Ismail Buledi.
143. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:Will the Minister 

for Commerce be pleased to state the number of persons posted abroad 
by the Ministry of Commerce during the last three years with province-
wise break up?
Makhdoom Amin Fahim: Total 118 person s have been posted 

abroad by the Ministry of Commerce during the last three years. Their details 
with province-wise break-up are at Annex-I.

ANNEX-1
TOTAL NUMBER OF PERSONS POSTED ABROAD DURING THE LAST 

THREE YEARS WITH PROVINCE-WISE BREAKUP         
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Mr. Chairman: Any supplementary?

میں نے وزیر ! جناب چیئرمین:سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
صاحب سے پوچھا تھا کہ تین سالوں کے دوران انہوں نے بیروِن ملک جو کمرشل 

دیے  figuresاتاشی تعینات کیے ہیں، وہ کتنے تعینات  کیے گئے، انہوں نے جو 
total  ہیں اور  118توprovince-wise  جو دیے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے

میں  118ہیں،  total 3صوبوں کو کس طرح نظر انداز کیا گیا ہے۔ بلوچستان سے 
کے حساب سے آپ کوٹا لگائیں تو چار، پانچ یا اس سے زیادہ بنتے ہیں۔   6سے۔ اگر 

 دوسرے جو دو تین صوبوں کو اس نے نوازا ہے، میری معلومات کے مطابق انہوں
نے جو بھیجے بھی ہیں، وہ زیادہ اہم لوگوں کے رشتہ دار ہیں۔ ان کے بھیجنے کا 

وغیرہ وہ کرتے ہیں یا اس میں جو بلوچستان یا  test, interviewکیا معیار ہے؟ کوئی 
کم ہے، اس کو کس طرح پورا کیا جائے گا؟ تیسری بات یہ  چھوٹے صوبوں کا کوٹا 

کو بہتر بنا  imageہے ہیں، آیا وہ پاکستان کے ہے کہ جن کو وہ بیروِن ملک بھیج ر
ہے ان کی؟  progress reportرہے ہیں یا کوئی 

جواب دے دیجیے۔ Please! منسٹر صاحب  :جناب چیئرمین
پہلے تو میں فاضل رکن سے   :سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان

اس کا نام لے  درخواست کروں گا کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ کسی کا رشتہ دار ہے،
لیں کس کا رشتہ دار گیا ہے۔ ملک کا نام بھی بتا دیں، عہدے کا نام بھی بتا دیں، اگر 

nepotism  ہوا تو اس کو واپس بالتا ہوںthis is my commitment.  اگر نہیں ہے تو یہ
بات واپس لے لیں، دونوں میں سے جو مرضی کام کر لیں۔ پہلی بات، اس لیے کہ 

general allegation  لگانے میں سارے آتے ہیں، جب یوں کہا جائے کہ کسی کا رشتہ
دار ہے تو اس میں سو آدمی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے صاحِب عزت ہیں، 
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صاحِب تکریم ہیں میرے لیے۔ اس لیے نام لیا جائے کہ کس کا رشتہ دار ہے، یہ 
بہت ضروری ہے۔

 statementان کی  now was there any excess committedدوسرا یہ ہے کہ 
کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں انہوں نے کہا چھوٹے صوبوں سے زیادتی 

 whatدیکھ لیجیے، اس کے بعد میں جاتا ہوں  break-up Annexureہوئی ہے۔ آپ ذرا 

is the procedure.  پہال آپ دیکھیےFederal Area  ہے، اس میں ایک دفعہ ایک گیا
ہوتا ہے  nepotismدو آدمی گئے۔ اب اگر کوئی  totalایک گیا،  اور دوسری دفعہ بھی

کی  nepotismبھی بیٹھتے ہیں، باقی لوگ بھی بیٹھتے ہیں، کوئی  secretariesتو یہاں 
میں سے آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا  AJKمثال یہاں سے ڈھونڈی جا سکتی تھی۔ 

the total number is 5.،اب بلوچستان کی طرف آتے ہیں  the total number in 

Balochistan is 3.  ابyear-wise break-up  اگر آپ دیکھیں تو ایکtime  ایسا آتا ہے
 timeہیں، اسی طرح سے ایک  2پختونخواہ کے  NWFPہیں اور  2جب سندھ کے 

 3ہیں اور بلوچستان کے بھی  3ہے اور پختونخواہ کے  1ایسا آتا ہے جب سندھ کا 
ہم نے  .why this selection is like this as is depictedہیں کہ  ہیں۔ اس کی وجوہات

کچھ چھپایا نہیں ہے، سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ 
یہ  there is a special boardکی جہاں تک بات ہے تو  compositionاس کی 

special board  ہرcandidate  کوrequire  کرتا ہے کہ وہwritten test  میںappear  ہو
کرتی ہے  Lahore University of Management Sciences (LUMS) facilitateور ا

vacancies  کے حوالے سے منسٹری کو اور بورڈ کیcomposition  میں آپ کو بتا
دیتا ہوں،

 the Chairman is the Minister of Commerce.  There are three members, 
Secretary Commerce, Secretary Foreign Office and Secretary Establishment 
Division. There is absolutely no question of non-transparency or nepotism in 
this process of selection at all.

ٹھیک ہے ۔ ڈاکٹر مالک صاحب۔  :جناب چیئرمین
میں کہوں گا کہ منسٹر ! جناب چیئرمین  :سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک

اہ مخواہ مسئلوں کو اس طرح لے رہا ہے کہ واقعی ڈاکٹر صاحب نے صاحب خو
کو  meritبہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس دو سال کے عرصے میں کہاں پر آپ نے 

پر نہیں آ رہے ہیں۔  meritمدنظر رکھا ہے جو آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 
پ نے کیا کیا ہے؟ میں آ PIAکے، ابھی  meritآپ نے کتنے لوگوں کو لگایا ہے بغیر 

کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں، آپ بلوچستان کا  meritاس بات کو چھوڑ دیں، آپ  
ہے آپ  meritکا پتا ہے کہ کیا  meritکوٹا ہمیں پورا کر کے دے دیں، ہمیں آپ کے 

کا۔
جی ڈاکٹر صاحب۔   :جناب چیئرمین

ت سنیں، میری با! چیئرمین صاحب  :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
کیا ہے۔ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب مجھے بتائیں کہ کیا  attackہم پر  directlyاس نے 

نہیں ہوئے ہیں؟ سب  appointسب سے زیادہ رشتہ دار پیپلز پارٹی کی حکومت میں 
سے زیادہ رشتہ داروں کا کام اسی دور میں ہوا اور وہ باہر بھی بھیجے گئے ہیں، 

بھی اس کو دیتا ہوں۔ listکرتا ہوں اور میں  challengeمیں وزیر صاحب کو 
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آپ سمجھے نہیں بات ! آپ نام بتا دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب  :جناب چیئرمین
کو۔

آپ اس طرح کی !  جناب چیئرمین  :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
دوں گا ان کو۔ listباتیں نہ کریں، میں 

آپ ! کٹر صاحبآپ بیٹھ جائیے۔  ڈا! بلیدی صاحب  :جناب چیئرمین
بولیں۔

 Iبہت شکریہ۔ ! جناب چیئرمین  :سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان

stand by my words  میں نے یہ کہا ہے کہgeneralized statement  نہ دیں، میں
دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ نام بتا دیجیے اگر کسی کے رشتہ دار کو بھیجا گیا 

ابھی لے آئیں۔  listآپ  ہے، اس کو ہم واپس بال لیں گے۔
  .it has two portionsجہاں تک ڈاکٹر مالک صاحب کے سوال کا تعلق ہے 

One is the general observation.  My answer remains the same for the general 
observation.  لیکن اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ اس عالقے  سے جو ہمارا

 and everything is clear onدیے ہوئے ہیں  numbers صوبہ بلوچستان ہے، میں نے

the paper  کچھ چھپایا نہیں گیا ہے اور اس کے متعلق جوministry  کاprocedure  ہے
 what could be done possibly is and what should be done possibly isوہ بھی ہے، 

ہوئے ہیں، میں وزارت اور میں نے علیحدہ سے بھی کہا ہے، یہاں سیکرٹری بیٹھے 
لکھوایا کہ آپ اس عالقے  noteمیں نے آج انہیں ! کا منسٹر نہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب

 exemptionsکے لوگوں اور ساتھ میں نے فاٹا کو بھی شامل کیا، ان  لوگوں کو کچھ 
 lay downآپ نے  criteriaمیں وہ اوپر آ سکیں۔  جو  competitionدے دیں تاکہ اس 

کے طور پر، ان  special initiativeکو آپ ان دو عالقوں کے لیے ایک  کیا ہوا، اس
دیں جس کی وجہ سے یہ  incentiveکرنے کے لیے آپ ان کو ایسا  upwardکو 

number up   ہو سکے۔This I have done already and the Government is going to 
do that.

سوال ہے۔ آپ کا! شکریہ جی۔ مشہدی صاحب  :جناب چیئرمین
Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Mr. 

Chairman, thank you.  I absolutely agree with the Chair that there is no need to 
go into the individualities in such cases but the fact remains that the smaller 
provinces of Pakistan have been given step motherly treatment in the past and 
the honourable Minister is saying that everything is hunky-dory, everything is 
well. It is not well.

اٹھا لیں، چھوٹے صوبوں خاص  ministryآپ وزارِت تجارت لے لیں یا کوئی بھی 
ھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ جو ہم اپنے کر بلوچستان، سندھ اور پختونخواہ کے سات

سوتیلے بچوں کے ساتھ بھی نہ کریں۔ یہ تو ایسا سلوک کرتے ہیں جو دشمنوں کے 
پیدا ہو  discontentmentبچوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے صوبوں میں 

رہی ہے، اسی لیے پاکستان کی یک جہتی متاثر ہو رہی ہے، اسی لیے پاکستان کی 
ہو رہی ہے۔  affect ترقی

 don’t make a speech, this is Questionآپ سوال کریں   :جناب چیئرمین
Hour. 
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Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: It is a 
very relevant Question. Will this the People’s Government which is a 
government on which all the people of Pakistan have great hope in, will it do 
justice to the smaller provinces not only in the M/O Commerce

سندھ کو صرف بارہ دیے گئے ہیں، آپ کو سندھ میں کوئی آدمی نہیں ملتا ، سندھ 
نے آپ کو قائد اعظم دیا، سندھ نے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو دیا، سندھ نے آپ کو 

ظیر بھٹو دی۔بے ن
آپ بیٹھ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں۔ ان کا   :جناب چیئرمین

مائیک بند کر دیں۔ 
میں سمجھتا ! جناب چیئرمین  :سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان

ہوں کہ سوال کا جواب تو دیا جا سکتا ہے لیکن خطبے کا جواب خطبہ ہی ہو سکتا 
ہے۔

ان سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وقفہ جی میں ممبر  :جناب چیئرمین
سواالت ہے۔۔۔۔

)مداخلت(
ایک منٹ وزیر صاحب کی بات سن لیں۔  :جناب چیئرمین

ڈاکٹر خالد سومرو صاحب کی   :سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان
کم ہے تو  اآیاہے کہ اگر کسی عالقے کا کوٹ  specific questionطرف سے  ایک 

ورا کرے، میں ان  سے متفق ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں پ احکومت  اس کا کوٹ
کم ہے تو ہم اس کو پورا کروا دیں گے۔ اکہ اگر کوئی کوٹ

بس بات ختم ہو گئی۔ طلحہ صاحب ابھی فاٹا کے   :جناب چیئرمین
جی عباس خان صاحب۔ .let give him a chance pleaseممبرسوال کر رہے ہیں 

جس طرح وزیر صاحب نے ! جناب واال  :سینیٹر عباس خان آفریدی
کہا کہ بلوچستان اور فاٹا کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح ہو گا۔ ہم لوگ 
یہ باتیں قیام پاکستان کے بعد سے سن رہے ہیں لیکن اس  میں ایک بھی آدمی فاٹا کا 

تا۔ آتی ہے اس میں فاٹا کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو detailsنہیں ہے۔ اس طرح جب بھی 
 listہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ حاالت ٹھیک نہیں ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ آپ  اس 

میں دیکھیں کہ ایک بھی آدمی فاٹا سے نہیں ہے۔ اس پر کیا ہو گا؟ میں وزیر  
صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پر کب فیصلہ کیا جائے گا کہ فاٹا کے لیے  

سوچا جائے گا۔  seriouslyکوئی 
آپ سوال کر لیں ناں۔  :چیئرمین جناب

سوال میرا یہی ہے کہ فاٹا کے ! جناب واال  :آفریدی سینیٹر عباس خان
لوگوں کے لیے  کیا کیا  جائے گا؟

جی ڈاکٹر صاحب۔  :جناب چیئرمین
فاضل ممبر نے جو ! جنا ب واال  :سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان

تو  یہی سوال میں نے سیکریٹری صاحب   میرے پاس آئی listسوال کیا  جب  یہ 
 why FATA is not there? This is the question which I have opposedسے کیا کہ 
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on behalf of, of course my colleagues to the secretary concerned and the 
Ministry’s answer was that the process of selection, of course is such where the 

FATA people could not compete.  میں نے پہلےon the Floor of the House   یہ
لکھوایا  ہے۔ اگر کوئی دوست وہ دیکھنا   noteبات کی کہ آج میں نے  خود ان کو 

لکھوایا،   noteوہ دیکھ لے، میں نے صبح پہلے   secretary is in the Houseچاہے تو 
وچستان اور وہ عالقے جن میں سمجھا جاتا ہے کہ میں نے کہا کہ فاٹا، بل

deprivation   ہے اس کوliberalize   کریں اورgive some incentives to these areas. 

This I have said already.  اگر یہ بیٹھنا چاہیں تو میں فاٹا کے سارے دوستوں کی
ی کے ساتھ  آج میٹنگ کروا دیتا ہوں۔ٹرسیکر

بالکل ٹھیک ہے۔ اگال سوال ڈاکٹر  اسمعٰیل بلیدی   :جناب چیئرمین
صاحب۔ پہلے سوال نمبر پڑھ لیں۔

144. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:Will the Minister 
for Finance and Revenue be pleased to state:
(a) whether it is a fact that the tax/duty has been levied on the saving 

accounts of widows and students; and

(b)whether it is also a fact that tax has been levied on drawal of an 
amount of more than 25 thousand Rupees?

Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Saving Accounts are subject to 
withholding tax under section 151 of the Income Tax Ordinance 2001. The law 
does not specifically provide for exemption of saving accounts of widows and 
students, however clause (59) of Part-IV to the Second Schedule provides 
exemption for income / profit on Post Office Saving Accounts and National 
Saving Accounts, if deposit in such account does not exceed one hundred and 
fifty thousand rupees. If the total income is taxable, then the tax is payable at the 
time of filing of return.

(b) Yes, withholding tax @ 0.3% is levied on cash withdrawal from a 
bank account, under section 231A of the Income Tax Ordinance 2001, if the said 
withdrawal exceeds Rs.25,000/- in a day

Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary?

میں نے پوچھا تھا ! جناب چیئرمین  :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
کہ  بیوہ اور یتیم  لوگ بنکوں کے سیونگز اکاؤنٹ سے  جو رقوم نکلواتے ہیں ان پر 
انکم ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے ۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ  قانون ہے۔ 

کے لیے انہیں کوئی رعایت  دی میں وزیر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس 
جائے کہ  تاکہ یہ اس کٹوتی سے مستثنیٰ ہو جائیں کیونکہ ان میں بیوہ عورتیں اور 

یتیم  شامل ہیں۔
جی وزیر صاحب۔  :جناب چیئرمین
جو سوال تھا وہ بیواؤں اور ! شکریہ جناب چیئرمین  :سید نوید قمر

ے بارے میں تھا لیکن بہر صورت  یتیموں کا نہیں تھا بلکہ بیواؤں اور طالبعلموں ک
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میں یہ لوگ   Post Officeڈاکٹر صاحب نے جو تجویز دی ہے وہ معقو ل ہے کیونکہ 
saving accounts   پرexemption   دے رہے ہیںperhaps it can also be given in the 

saving accounts in the banks.

طلحہ صاحب  145بہت بہت شکریہ۔ اگال سوال نمبر   :جناب چیئرمین
پہلے سوال نمبر پڑھ لیں۔

145. Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan: Will the Minister 
for Finance and Revenue be pleased to state:

(a) the number of residential accommodation hired by FBR for its 
employees; and

(b) the amount of rent paid so during the last three years with year-
wise breakup?

Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Requisite information is at Annex-
A.

(b) Requisite information is at Annex-B.
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Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary?
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اس میں بتایا گیا ہے کہ ! جناب واال  :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان
FBR   مکانات کرایہ پر لیے  7142کے مالزمین کی رہائش گاہوں کے لیے انہوں نے

کار  ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان مکانات کو کرایہ پر لینے کا کیا طریقہ
کے مالزمین کے  FBRہے؟ ان مکانات کا کرایہ کس طرح طے کیا جاتا ہے؟ کیا 

لیےرہائشی کالونیاں تعمیر کرنے کی کوئی تجویز ہے؟ میرے اس سوال کے تین جز 
ہیں۔

جی وزیر صاحب۔  :جناب چیئرمین
 there areملک کے مختلف حصوں میں ! جناب واال  :سید نوید قمر

specific teams who go out and locate these and based on whatever the market 
condition  یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وقتas such   کالونی بنانے کا کوئیprogramme  
 but like all other employees of the government special cooperativeنہیں ہے 

societies and other kinds of facilities can be examined in this case.

جی کاکڑ صاحب۔  :جناب چیئرمین
  FBRاس حکومت نے! شکریہ جناب چیئرمین  :سینیٹر رحمت اهللا کاکڑ
 Prime Minister Housingدیا ہے۔   open optionکے مالزمین کو بھی اس دفعہ ایک 

Scheme    کے تحتwe are going to built round about 8500  مکانات   جوگلشن
 through Pakistan Housingکے ساتھ   private firmمعمار کے ساتھ ہیں۔ ایک 

Authority Government of Pakistan  کاcontract sign ہو چکا ہے۔FBR   کے جتنے
بھی مالزمین  ہیں ہم اس ایوان کے توسط سے ان کو یہ خوشخبری سنانے چاہتے 

ں گے، کراچی میں ان کے لیے کری  accommodateمیں  one goہیں کہ ہم ان کو  
15thمیدان کھال ہے۔ آج کی تاریخ سے لے کر  October 2009 تک  کا وقت ہے اگر وہ

لوگ اس عرصہ میں درخواستیں جمع نہیں کروا سکتے  تو ہم ان کے لیے آخری 
15thتاریخ  October 2009   سےextend   کر دیں گے۔ اس حکومت کی طرف سے ان

کے لیے ایک تحفہ ہے۔ 
سید طاہر حسین مشہدی صاحب۔  146اگال سوال نمبر   :جناب چیئرمین

سوال نمبر پڑھ لیں۔
146. *Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi:Will the 

Minister for Commerce be pleased to state:
(a) whether it is a fact that super basmati rice is being exported to 

India;
(b) if so, the rate at which it is being exported to that country; and
(c) whether it is also a fact that India is selling the said rice to other 

countries by using its own trade mark, if so, the steps taken by 
the Government in this regard?

Makhdoom Amin Fahim: (a) No, it is not a fact. The data of 
Federal Bureau of Statistics (FBS) reveals that Pakistan did not export rice to 
India during the year 2007-08 and 2008-09.

(b) As explained above.
(c) As explained above.
Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary?
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Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: No Sir, 
thank you very much I have got a good reply.

جی ڈاکٹر صاحب آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔  :جناب چیئرمین
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باسمتی   :خالد محمود سومروڈاکٹر سینیٹر 

کا ہوتا ہے۔دس الکھ ٹن یہاں پر موجود ہے،   qualityچاول ہمارے ملک میں اچھی 
نہ ہونے کی کی کوئی پالیسی   exportسوا دو الکھ پاسکو کے پاس موجود ہے لیکن 

وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایران نے آٹھ الکھ ٹن انڈیا سے خریدا ہے، سعودی 
عرب نے بارہ الکھ ٹن انڈیا سے خریدا ہے۔ اگر ہم اپنی کوئی حکمت عملی بنائیں تو 

ہمارا فائدہ ہو گا۔ اس پر کوئی کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ 
بنیادی ! ہ جناب چیئرمینشکری  :سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان

طور پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ سوال کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا انڈیا کو 
کی  Federal Bureau of Statisticsہوا؟   exportکوئی باسمتی چاول پاکستان سے 

ساالنہ رپورٹ کے مطابق
in year 2007-08 and 2008-09 no rice such like was exported to India 
پہلی بات یہ ہے۔ اب جو فاضل ممبر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے۔۔۔

ہے۔ fresh questionیہ تو   :جناب چیئرمین
 اس پر علیحٰدہ! جی جناب واال  :سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان

دیے ہیں اور اس وقت جو   figuresسے بات کی جا سکتی ہے لیکن انہوں نے جو 
 the total quantity of rice exported during the yearں ان کے مطابق میرے پاس   ہی

2008-09 was 25.60112 metric tons with the value of US$ 1986.8 million which 
is increased in terms of value by 8.2% and decreased in terms of quantity by 

8.9% as compared to the last year. ر یہ کہتے ہیں کہ اگfor the export  کوئی ایسے
steps    لیے جا سکتےwe are trying and the number of steps which are enlisted 

and if he wants to know I can give the answer.

جی ڈاکٹر صفدر صاحب۔  :جناب چیئرمین
ں گا کہ  میں اتنی معذرت  چاہو Sir :سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی

کے ذریعے    questionتو نہیں ہے لیکن  میں اس   question directly relatedمیرا 
ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی توجہ ایک  چیز کی طرف  دالنا چاہتا ہوں وہ  اس کے 

relevant Minister  سے بات کر لیں۔  اس  وقت صورت حال یہ کہrice   پاکستان کا
long standing export earning crop  6ہے۔  چاہے وہ باسمتی ہو،  چاہے وہ  ایری ۔ 

ہو۔ باسمتی زیادہ پنجاب کے اندر پیدا ہوتا ہے جبکہ سندھ کے  9ہو  چاہے  ایری۔
ہیں جو کہ  commoditiesہوتا ہے۔ دونوں یہ ایسی  9اور ایری ۔ 6اندر زیادہ ایری۔

اکستان کو بہت  زیادہ انہوں رہی ہیں اور پ  long standing export earnersپاکستان کا 
ہو   affectبہت بری طرح  cropنے فائدہ دیا ہے۔ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ یہ 

کو نہ دے سکیں۔     farmersہم   proper rateکا   productionسکتا ہے اگر   اس کی 
مسئلہ  آیا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر  چاہے وہ   seriousبڑا   Sirاس وقت 

سندھ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ باسمتی کے حوالے سے ہو کہ حکومت  6ایری۔
کرے گی اور جا کر وہ چاول اٹھائے   PASSCO interfereنے یہ اعالن کیا کہ جی 
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گی لیکن ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنی۔   میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے 
through Government  ہربانی فرما کر  اس کی توجہ اس طرف دالنا چاہوں گا کہ م

آنا شروع ہو گیاہے، اگر یہ دن گزر گئے    riceلیں۔ اکتوبر میں   corrective actionپر 
نہیں بچے گی۔ میں ڈاکٹر   commodityکرنے کے لیے کوئی   exportتو آپ کے پاس 

بابر اعوان صاحب کی اس طرف توجہ دالؤں گا ۔
جی سیمیں صاحبہ۔   :جناب چیئرمین

میرا وزیر موصوف  صاحب سے  یہ   :سیمیں یوسف صدیقیسینیٹر 
نہیں ہوتا بلکہ   exportانڈیا کو   directہوتا ہے یہ   rice exportسوال ہے  کہ  جو 

there are certain parties in other countries such as Dubai and Bahrain.  اور اس
ھر وہاں سے انڈیا کی چھاپ  لگ  ہوتا ہے اور پ  exportمیں دو چار اور ہیں۔ یہ وہاں 

  measuresہوتا ہے۔  کیا حکومت نے  اس کی روک تھام کے لیے کوئی   exportکر 
ہوتا ہے۔  re-exportہے،   riceلیے ہیں۔  پاکستانی 

سمجھ گیا، جی ڈاکٹر صاحب۔  :جناب چیئرمین
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Sir, this is a new 

mechanism which is heard for the first time. Basically once a thing is exported 
or a commodity or a product is exported outside the territory of Pakistan, we 
have got no concern with it 

کہ وہاں کہاں گیا اور اس کے بعد کسی نے اور کتنے لوگوں کو  بیچا۔ حکوت 
ا اس پر کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو خریدار ہے وہ آگے جس کو پاکستان ک

چاہے اس کو بیچ دے 
but in any case no export has been made of the rice to India at all.

Mr. Chairman: Yes, next question, Haji Muhammad Adeel Sahib.

پڑھ لیجئے۔   question numberحاجی صاحب  
147. *Haji Mohammad Adeel:Will the Minister Incharge of 

the Cabinet Division be pleased to state:
(a) whether it is a fact that some roads, foot-paths and green-belts in 

Islamabad have been blocked by Marriot and Serina Hotels, if so, 
its reasons; and

(b) whether any payment / rent is being charged from those hotels for 
use of the said roads and foot pathsif so, its details?

Minister Incharge of the Cabinet Division: (a) Yes. It is a 
fact that some roads, footpaths and green belts in Islamabad have been blocked 
by Marriot and Serena Hotels for public parking and accessibility due to security 
reasons.

(b) No payment/rent is being charged from these Hotels for use of 
the roads and footpaths.

Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary, Haji 
Sahib? 

وزیر صاحب   سے میرا سوال یہ تھا  کہ    :سینیٹر حاجی محمد عدیل
میں   private sectorوہ جو سرینا اور میریٹ والی جگہیں استعمال کر رہے ہیں وہ  

کورٹی اپنی بلڈنگ کی حدود کے یہیں اور ان کے پاس اپنی اتنی جگہ ہے کہ وہ س
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نرل پبلک کو بڑی تکلیف کر سکتے ہیں۔  ان کی وجہ سے ایک تو ج provideاندر 
ہے۔ ٹریفک کا نظام  گڑ بڑ ہو گیا ہے۔ دوسرا  اگر یہ پالیسی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر  
سرکاری زمینیں، سرکاری گرین بیلٹ، سرکاری پارک، سرکاری سڑکیں، فٹ پاتھ 
جس ڈیوٹی کے نام پر استعمال کر سکتے ہیں تو کیا یہ حق دوسرے پرائیویٹ سیکٹر 

ہے کہ ان کے دفاتر کے سامنے جو  پالٹ  ہیں، جو فٹ پاتھ ہیں وہ  کو دیا جا سکتا
  entertainاستعمال کریں یا یہ ہے کہ سرینا اور میریٹ والے حکومتی انتظامیہ کو  

اچھا کرتے ہیں تو ان کو پوری سڑکیں دے دی گئی ہیں۔
گا۔ یجیئےجواب دے د  Minister Sahibجی   :جناب چیئرمین
میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایسے : ظہیرالدین بابر اعوانسینیٹر  ڈاکٹر 

ہو اور باقی جائیں تو ان پر پابندی ہو۔ جو حکومت میں   entertainmentہوٹل میں اگر 
دوسرا جہاں تک اس  .This is No.1نہ ہو وہ بھی جانا چاہیے اس کو بھی اجازت ہے۔ 

کے عالوہ ہے اس   blockade public parkingسوال کا تعلق ہے۔ سوال یہ تھا یہ جو 
 I lay the information before the House likeکیا جا رہا ہے؟    rent chargeپر کوئی 

this. No.1, rent was being charged from Marriott Hotel before the bomb blast.  ان
لیتی تھی لیکن    Capital Development Authorityہوتا تھا،  rent chargeسے 

Marriott Bomb Blast  کے  بعدthey went to the court and court  نےstay order  
.that you cannot charge this rent from the Marriott. This is oneلگایا ہوا ہے 

Secondly, so far as the question pertaining to Serena Hotel is 
concerned,

چھوڑا ہوا ہے اور  walking pathہوں نے اس پر ہیں ان  blockadesن کے جو ا
blockades   بھی انہوں نے ضرور لگائے ہوئے ہیں لیکن  انہوں نے روڈ نہ کسی

نظر آتے  road blocksہیں اور آپ کو  blockadesجگہ سے بند کی ہوئی ہے اور جو 
ہیں۔ پر رکھے ہوئے   roadsکی طرف سے   ICT administration and policeہیں وہ  

 .Therefore, no rent has been charged from themانہوں نے کچھ بالک نہیں کیا ہوا۔ 
دی   informationوزیر صاحب نے پوری : سینیٹر حاجی محمد عدیل

ہے۔
Mr. Chairman: Mrs. Kalsoom Perveen.

Senator Kalsoom Perveen: Thank you Mr. Chairman. 

  insured hotelsیہ ہے کہ میریٹ اور سرینا دونوں   relevant questionجناب  میرا 
ہیں۔ 

ہونا چاہیے۔ new question :جناب چیئرمین
ہے۔ جناب کیا   supplementaryجی، جی  میرا یہ   :سینیٹر کلثوم پروین

 parks, green belts andنہیں ہے کہ ہم سرینا اور میریٹ کو    double standardیہ 

roads free of cost    دے رہے ہیں اور اتوار بازار میں  ایک کھوکھا لگانے کے لیے
لے رہے ہیں ۔    chargesلے رہے ہیں۔ ایک اشتہار لگانے کے لیے ہم   chargesہم  
نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تھوڑی بہت رعایت ان غریبوں کو بھی   double standardیہ 

ئی امیر ہی جائے گا، غریب نہیں جائے دینی چاہیے ۔ سرینا اور اور  میریٹ میں کو
گا۔ 
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جواب آگیا ہے ناں۔ انہوں نے بتا دیا ہے۔ انہوں نے   :جناب چیئرمین
double standard   کی بات نہیں کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذراclear  آپ۔  یئےکر دیجI 

do not want repetition on the same question. 
 rentایک تو ہوٹل ہے اس سے   :وانسینیٹر  ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اع

charge کیا جا رہا تھا ۔
 There is no need to repeat the name of the hotel. That has been stopped by the 
court in name of injunctive order.

Mr. Chairman: You have to obey the order of the court. 

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: That’s it and at the other 
places all those “khokhas” and other installations which are being allotted by the 
CDA.

کی جاتی ہے سارے   fee chargeپر دیئے جاتے ہیں اور اس کی بھی  licenseوہ  
شہر میں۔

جی زاہد صاحب۔  :جناب چیئرمین
میں معزز وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں   :سینیٹر محمد زاہد خان

کروایا وہ تو ٹھیک   Stayکہ جو پارکنگ لے رہے تھے اور ہائی کورٹ نے اس  کا 
تو نہ پہلے ٹیکس لیا جاتا ہو گا اور  کا  ہے۔ میرٹ ہوٹل نے روڈ بالک کیا ہے۔ روڈ

۔ اب چونکہ اس نے روڈ بالک کیا ہے اور ایک روڈ پر ساری ٹریفک چل رہی ہے
اس روڈ کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے حوالے  کر دیا یا  اس  نے خرید لیا یا 

وہ اس کا کرایہ دے رہےہیں۔ 
اس کا جواب دے دیجئے گا۔  :جناب چیئرمین

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: I now read the question. 
It is very imperative now to read the question. Kindly come to the question. 
Whether it is a fact that some roads, footpaths and green belts in Islamabad have 
been blocked by Marriott and Serena Hotels. If so, its reasons and second is;

Whether any payment of rent is being charged from those hotels for the 
use of the said roads and foot paths, if so, its details. I hope I have answered the 
question.

کا تعلق ہے   footpathsلیکن میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک 
جو روکا ہوا ہے  میریٹ    footpathنہیں روکا ہوا اور   footpathسرینا  نے کوئی 
کیا جا رہا تھا۔ پہلے گرین بیلٹ وغیرہ تھا جہاں  پر   rent chargeکے اندر اس سے 

ے یا اپنے لوگو ں کو بٹھاتے تھےوہ اپنی کوئی چیز رکھتے تھ
for the security purposes but after the bomb blast there is a stay order.

جو مال ہے وہ  دوسری سائڈ پر  ہے۔  stay :سینیٹر حاجی محمد عدیل
فٹ پاتھ  کاکبھی کرایہ نہیں وصول کیا تھا۔ دوسری بات  یہ ہے کہ سرینا ہوٹل میں 

پر پورا فٹ پاتھ بال ک کیا ہوا ہے۔ اگر  جناب وزیر صاحب کو کچھ  بھی شرقی سائڈ
نظر نہیں آتا تو  میں کیا کروں۔

جی بنگش صاحب۔  :جناب چیئرمین
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جناب اصل بات سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔   :سینیٹر عبدالنبی بنگش
رٹی کویاصل چیز یہ ہے کہ سرینا نے  مین روڈ کو بال ک کیا ہوا ہے۔ ان کی اپنی س

ہے اور ہمارا   main roadہو۔ یہ   private landوہاں پر کھڑی ہے  جیسے یہ ان کی 
لوگوں کو مصیبت میں ڈاال ہوا ہے جبکہ   privateآنا جانا ادھر سے ہے۔  انہوں نے 

ان کے پاس  جگہ ہے۔ وہ پیچھے جا کر اپنی چار دیواری کو تھوڑا پیچھے لے 
لیں۔جائیں اور وہاں اس کو استعمال کر 

کر دیں، ڈاکٹر صاحب۔   clarifyروڈ کے بارے میں   :جناب چیئرمین
ٹھیک ہے  بنگش صاحب سمجھ گئے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ 

جناب وزیر صاحب آپ کو تو پٹرول   :ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہسینیٹر 
ملتا   ہے حکومت کی طرف سے۔ ایک دن کا ذرا حساب لگا لیں کہ عوام الناس کا 

گیلن پٹرول سیدھے آنے کی بجائے تین میل پیچھے مڑ کر آنے سے    کتنے ہزار 
خرچ ہوتا ہے اور غریبوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر ذرا حساب لگا کر ذرا 
کچھ غریبوں کے لیے کریں۔ آپ کی حکومت غریبوں والی ہے۔ آپ بھی غریبوں 

ہے؟ میں بھی ان کے ہمدرد ہیں۔ یہ حساب لگا کے بتائیں کہ غریبوں کا کیا قصور 
میں شامل ہوں۔ 

کر   clarifyکے بارے  Roadsجی ڈاکٹر صاحب   :جناب چیئرمین
 .Then we will move to the next question after thisئے۔یدیج

اتنی دل میں اترنے والی بات   :سینیٹر  ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان
 roadکروں گا کہ جو   directکو  کی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اسالم آباد کی انتظامیہ

blocks   ہیں ان کوre-locate   کر کے لوگوں کیaccess   کوeasy  بنانے کے لیے
کچھ کریں۔ یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے۔

ہو گیا ہے۔  جی توجہ  clearجی درانی صاحب۔   :جناب چیئرمین
فرمائیے۔

کسی عمارت ، کسی اگر کسی بھی ادارے،   :سینیٹر محمد علی درانی
 publicکرنے کی گنجائش ہو تو  پھر  security related structure buildہوٹل کے اندر 

place  کو روکنا اس کا کیا جواز ہو سکتا ہے۔ وہاں پرprivate houses  ہیں جن کے
باہر روڈ تک وہ بالک کیا گیا ہے۔ فٹ پاتھ  ایف سیون میں اور ایف سکس میں بالک 

 security structure build۔ ان کے اندر اگر جگہ موجو د ہے تو وہ اندر کیے گئے ہیں

کا سبب بنیں۔ inconvenienceکریں نہ کہ پبلک کی  
Mr. Chairman: They are talking about the blockades that are being 

created in various areas.
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan:  Sir, that is the genuine 

concern of every person who lives in Islamabad and the reason which I can state 
before the House is that there are a lot of the offices of the embassies which are 
being opened over there in different sectors of Islamabad and this is why these
blockades are there.  For instance, the street where I have my little dwelling, 
there is an embassy and because of that embassy there are a lot of cars coming 
and a lot of inconvenience.
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اس میں کرنے والے کام یہ ہیں کہ اگر صرف سی ڈی  اے ہو تو اس کو ہم 
direction جاری کر سکتے ہیں  لیکن اس میں

Interior is involved and law enforcement agencies are involved.
Mr. Chairman: Government will have to come up with some policy 

in this regard.
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Sir, in this regard we 

have to expedite, the letter is written already that they should take their offices 
to the Diplomatic Enclave but that letter has not been complied with somehow 
so far.

 Chiefہم نے  !واالجناب :سینیٹر محمد طلحہ محمودآریان

Commissioner  کو تین ہفتے کاtime  دیا ہوا ہے اس نے پوری رپورٹ بنا کر دینی
اهللا تعالٰی اس مسئلے کو حل کرلیں گے۔ء ہے انشا

Mr. Chairman:  Talha sahib, please place the report before the 
House when it comes. Thank you. Now, we come to the next question. Syed 
Tahir Hussain Mashhadi Sahib.
148. *Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi:

Will the Minister for Commerce be pleased to state the number of 
cotton bales exported during the year 2008-09 indicating also the 
foreign exchange earned from the same?
Makhdoom Amin Fahim: The number of cotton bales exported 

during the year 2008-09 was 390,950 with a value of US$ 83.379 million.
Mr. Chairman: Any supplementary?

Senator Col.(Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Sir, my 
supplementary is that export to the value of 83.379 million dollars was from 
export of cotton. Now, cotton is the main cash crop of southern Punjab 
especially and Pakistan as a whole. Sir, I want to know what the Government is 
doing or what the Government has planned to improve the yield of the cotton in 
Pakistan and then, with this Pakistani cotton which is the best in the world along 
with the Egyptian cotton what have they done to help and establish value added 
industry such as textile and garment industry, so that we can take maximum 
benefit from this great crop of Pakistan.

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Sir, I can tell the House 
that export of cotton is allowed without any restriction of quota so that to give 
the facility to those who are exporting this to do this the way they want. No 2. is 
that in the year 2008 and 2009, 42.2% increase in the quantity and 25.5% 
increase in the value in the export of the raw cotton that was looked into and for 
this purpose, we have created a textile ministry separately which is looking into 
the affairs of textile related products and of course, cotton is one of the raw 
source of the textile industry.

Mr. Chairman:  Thank you. Senator Muhammad Ishaq Dar.

میں ! جناب واال.Thank you Mr. Chairman:سینیٹر محمد اسحاق ڈار
briefly  عرض کروں گا کہ معزز وزیر صاحب بتائیں گے کہ وہ کیاaction  لے رہے

گیارہ سے تیرہ ملین  cotton productionہیں ۔ آج سے دس سال پہلے ہماری   
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bales کے گرد گھومتی تھیand you know, it is a big foreign exchange earner  اور
انڈیا کی  کپاس کی پیداوار کوئی سولہ سترہ ملین گانٹھیں ہوتی تھیں  انہوں نے تو 

اور دوسری چیزیں استعمال کی ہیں اور اب ان کی پیداوار  hybrid seedsاس میں 
 and we are stillہوچکی ہے  more than doubleتیس ملین گانٹھیں  اور ان کی پیداوار 

in the range of 11 to 13 million bales per annum  تو کیا حکومت کوئیaction  لے
کپاس  تاکہ اس کی پیداوار زیادہ ہو ۔ انڈیا  اب  in coordination with othersرہی ہے 

 exportہے اورہمیں اب بھی جیسا کہ وزیر صاحب نے فرمایا کہ ہم   surplus میں
بھی کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے کامرس  importکرتے ہیں لیکن ہمیں کئی دفعہ 

لے رہی ہے؟  actionمنسٹری کوئی 
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Three, four steps have 

been taken. The first is, of course, I understand that there are some finished 
items in the form of shirts etc. And other things which we import as well. No. 2 
is so far as, this basic action which is taken by this Government that we have 
passed from the Cabinet very recently the Seed Act.  The higher productivity is 
relatable to many factors and seed for this crop is the basic thing. Seed Act of 
1976 was lagging behind in many ways. Now, it has been improved upon and it 
has recently been passed by the Cabinet of the Government of Pakistan and we 
are going to bring forward some policy on it and of course, if the details are 
required, it requires a separate question.

Mr. Chairman: The Question Hour is over, the remaining questions 
and their printed replies placed on the table of the House shall be taken as read. 
Now, we take up leave applications.
1149. *Senator Ahmed Ali: Will the Minister Incharge of the 
Establishment Division be pleased to state the names, place of domicile and 
length of service of the Federal Secretaries (BPS-22)?

Minister Incharge of the Establishment Division: List of 
Federal Secretaries (BS-22) indicating domicile and length of service is at 
Annex-

                                                          
1 [The question hour is over. The remaining questions and their printed replies placed on 
the table of the House shall be taken as read]
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150. *Senator Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for 
Finance and Revenue be pleased to refer to senate starred Question No. 5, 
replied on 29th April, 2009, and state the present status of the case pending 
before the Supreme Court of Pakistan regarding payment to depositors of Indus 
Bank Limited(IBL)?

Ms. Hina Rabbani Khar: Supreme Court in its judgment dated 
May 
13, 2009 has upheld the stance of SBP regarding the cancellation of license of 
Indus Bank Ltd, Under liquidation (IBL U/L) and has set aside the judgment of 
Sindh High Court dated July 11, 2002.

Peshawar High Court had earlier appointed three Joint Official 
Liquidators but two of them have left for various reasons. SBP is initiating 
request before Peshawar High Court to allow the sole liquidator to monitor the 
affairs of the bank (under liquidation). Once the Peshawar High Court grants the 
approval, the liquidator would start making payments to the depositors after 
mobilization of the assets.
151. *Senator Hafiz Rashid Ahmad: Will the Minister for Finance 
and Revenue be pleased to state the number of tax payers in NWFP and the 
amount of tax collected from them during the last two years?

Ms. Hina Rabbani Khar: The requisite information regarding 
number of taxpayers and the amount of tax collected in NWFP is as under:—

NUMBER OF TAXPAYERS IN NWFP AND
AMOUNT OF TAX COLLECTED FOR YEARS

ENDING 30-06-2008 AND 30-06-2009
————————————————————————————————

30-06-2008 30-06-2009
————————————————————————————————

(A) Number of
Taxpayers
Corporate 1,694 1,944
Non-Corporate 132,611 131,934 
(Ind & AOPs)

(B) Amount of tax 6462.3(M) 9172.7(M) 
collected 

————————————————————————————————
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152. *Senator Hafiz Rashid Ahmad: Will the Minister for Finance 
and Revenue be pleased to state:

(a) the amount received from the auction of smuggled goods/items 
like electronics, cloth, crockery, auto spare parts and non-custom 
paid vehicles etc. seized during the last three years with year-
wise break up; and

(b) the procedure / criteria laid down for evaluation of those items?
Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The amount realized from 

auctioning of smuggled goods and vehicles during the last three years is a s 
under:—

      (Rs. In Millions)
————————————————————————————————————————
S. No. During the Amount Realized from 

Financial Year Auctioning of Smuggled Goods 
& Vehicles year-wise.

————————————————————————————————————————
1. 2006-2007 411.984
2. 2007-2008 274.113
3. 2008-2009 476.611

————————————————————————————————————————
                                     Total: 1162.708

————————————————————————————————————————
(b) The procedure for evaluation of seized/confiscated goods is as 

under:—
(i) Value of seized goods is determined by Valuation Department 

under Section 25 of Customs Act, 1969. The value of goods is 
calculated on the basis of evidence of import value of similar 
goods available with department. Then the appraising staff 
appraises the value of seized goods and after adding the due taxes 
final the Reserved Price (RP).

(ii) The goods/vehicles are put to open public auction after 
advertising in the newspapers and the highest bid offered is 
accepted and in some cases the goods are sold to the authorized 
government departments.

153. *Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: Will the 
Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state;
(a) the details of registered telecom mobile companies operating in 

the country; and
(b) the names of the said companies not providing quality service to 

the customers and the action being taken against them?
Minister Incharge of the Cabinet Division: (a) Six mobile 

companies are operational in Pakistan at present namely Mobilink, Ufone, 
Telenor, Warid Telecom, China Mobile Pakistan & Instaphone. License of 
Instaphone has been suspended due to non-payment of fee. The matter is 
subjudice in the court.

(b) Overall performance of mobile operators is satisfactory; however, 
companies which fail to meet the set. (Qos), quality of service are proceeded 
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against in accordance with rules and regulations. A fine of Rs.60 million was 
imposed on 
M/s. Mobilink due to provision of substandard services and the company was 
directed to compensate its subscribers with the same amount.
154. *Senator Mr. Muhammad Ali Durrani: Will the Minister 

for Finance and Revenue be pleased to state:
(a) the amount given to each province out of Federal 

Revenue receipts under NFC Awards 1997 during the 
last three years with year-wise break-up; and

(b) whether it is a fact that the provinces submit their 
district-wise distribution plan to the Federal 
Government, if so, its details and if not, its reasons?

Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The detail of amount given to each 
province out of Federal Revenue receipts under NFC Award 1997 during the last 
three years is as under:—

2006-2007 (Rs. in Billion)
————————————————————————————————
Component Punjab Sindh NWFP Balochistan Total
————————————————————————————————
Divisible Pool 183.210 82.502 43.131 16.687 325.530
Straight Transfers 5.813 47.786 2.309 14.365 70.272
Special Grant/ 3.053 5.828 9.713 9.158 27.750
Grants-in-Aid
Total 192.075 136.116 55.153 40.209 423.553
2007-2008
Divisible Pool 219.281 98.909 51.598 19.981 389.770
Straight Transfers 5.611 42.729 4.190 9.749 62.279 
Special Grant/ 3.567 6.809 11.349 10.701 32 426
Grants-in-Aid
Total 228.459 148.448 67.137 40.431 484.475 
2008-2009
Divisible Pool 257.686 116.499 60.595 23.495 458.276
Straight Transfers 4.509 43.871 4.240 9.505 62.125
Special Grant/ 4.143 7.910 13.183 12.430 37.667 
Grants-in-Aid 
————————————————————————————————
           Total 266.339 168.280 78.019 45.430 558.068
————————————————————————————————

(b) No, the Provinces are not bound to submit their district-wise 
distribution plan to the Federal Government.
155. *Senator Najma Hameed: Will the Minister Incharge of the 
Cabinet Division be pleased to state:
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(a) the date of start of construction work on Zero Point Interchange 
and the time by which it will be completed; and

(b) the estimated cost of the said project?
Minister Incharge of the Cabinet Division: (a) 
(i) Date of start: 3-9-2008
(ii) Date of completion 2-9-2010
(b) Rs. 2,345 Million.

156. *Senator Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for 
Economic Affairs be pleased to state:

(a) the names and addresses of the non-government organizations 
(NGOs) being funded by the foreign countries; and

(b) objective and goals of those above mentioned NGOs?
Ms. Hina Rabbani Khar: (a) No NGO is funded by foreign 

countries through EAD. However, International NGOs are required to be 
registered with EAD by signing an MOU. A total of 87 INGOs operating in 
Pakistan have signed MOU with EAD and their names and addresses are given 
at Annex-I.

(b) The objectives of above mentioned INGOs are to undertake 
programmes associated with uplifting the life standard of the people of Pakistan 
by improving education, health and other social services etc.

(Annexures has been placed on the Table of the Hosue as well as Library)
157. *Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: Will the 

Minister for Population Welfare be pleased to state the names, 
designation, educational qualification and place of domicile of the 
persons in BPS-6 and above working in the Ministry of Population 
Welfare, its attached departments, corporations and subordinate offices 
with province-wise break up?
Dr. Firdous Ashiq Awan(Minister for Population 

Welfare): The names, designation, educational qualification and place of 
domicile of the persons in BPS-6 and above working in the Ministry for 
Population Welfare, its attached departments, corporations and subordinate 
offices with province-wise break up is at Annexure-I. 

(Annexure has been placed on the Table of the House as well as Library)
Un-starred Question

3. Senator Mrs. Kalsoom Perveen:Will the Minister far Finance 
and Revenue be pleased to state:

(a) the normal tenure of posting at one station of Chief Collectors, 
Collectors, ADCs, DCs, and ACs; and

(b) the names and designation of those officers who have stayed at 
one station beyond normal tenure?

Ms. Hina Rabbani Khar: (a)  Government has not prescribed 
normal tenure of posting of officers at one station. All postings/transfers of 
functionaries of Customs and Excise Group are made keeping in view the 
operational requirements and exigencies of services in public interest.
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(b) Nil.
Leave of Absence

پروفیسر ساجد میر صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بنا  :جناب چئیرمین
آ  اکتوبر  کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے ، کیا ٩پر آج مورخہ 

پ ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں؟
)رخصت منظور کی گئی(

موالنا عبدالغفور حیدری صاحب نے ذاتی مصروفیات  :جناب چئیرمین
اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے،  ٩ہ کی بنا پر آج مورخ

کیا آپ ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں؟
)رخصت منظور کی گئی(

سینیٹر سیمیں صدیقی صاحبہ  ذاتی مصروفیات کی بنا  :جناب چئیرمین
سکی تھیں  اس لیے انہوں نے کر اکتوبر کو اجالس میں شرکت نہیں  ٨پر مورخہ 

وان سے رخصت کی درخواست کی ہے، کیا آپ ان کی اس تاریخ کے لیے ای
رخصت منظور فرماتے ہیں؟

)رخصت منظور کی گئی(
محترمہ رتنا صاحبہ نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر آج  :جناب چئیرمین

اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا آپ ان کی  ٩مورخہ 
رخصت منظور فرماتے ہیں؟

)رخصت منظور کی گئی(
لے لیتے ہیں۔ سینیٹر  points of orderاب ہم کچھ  :جناب چئیرمین

کے  point of order pharmaceutical industryعبدالحسیب خان صاحب نے کل اپنا 
رہ گئے تھے   pointsکیا تھا۔ اس کے متعلق  آپ کےجو ایک یا  دو  raiseبارے  میں  

کولے لیں گے۔ Mondayوہ 
ٹھیک ہے۔  :سینیٹر عبدالحسیب خان

ڈاکٹر ظہیرالدین بابر۔  :جناب چئیرمین
میں آپ کی ! جناب چئیرمین  :سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر  اعوان

کہ قومی  and it is not very expensiveسہولت کے لیے یہ تجویز کرنا  چاہتا ہوں 
تی ہے کی جا requestپر لگا ہوا ہے  جب کوئی  audio system computerاسمبلی میں 

 this is the request of suchتو سپیکر صاحبہ  یا ڈپٹی سپیکر کے سامنےآجاتا ہےکہ

and such seat  یہ سسٹم  یہاں اگر یہاںinstall  کر دیا جائے یہ چندہزار روپے کا
ہے۔۔۔

میں ایک دن   last sessionہےیہ   audio systemہمارا جو :جناب چئیرمین
ہے تو ہم نے  dilapidated conditionہے  اور اس کی old خراب ہوگیا تھا اور یہ بہت

 Ministry of Financeاب نیا سسٹم لگ رہا ہے ۔  we want to renovateلکھا تھا کہ 
کر دیے ہیں international tenders floatنے  CDAکر دیا ہے     approveنے 

  once the tenders are approved, the new system will be installed very soon in 
this House.
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اس میں آسانی ہو جائے گی    :سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان
اور ممبران کو شکایت نہیں رہے گی۔

.It is matter of time nowنیا سسٹم آ رہا ہے   :جناب چئیرمین

آپ یہ نیا سسٹم لگوا رہے ہیں بڑ ی ! جناب چئیرمین  :سینیٹر وسیم سجاد
اچھی بات ہے۔ میں ایک اور گزارش کروں گا کہ بڑے عرصے سے  ہمارے 

لگی ہوئی ہیں،   بڑی خوب صورت ہیں۔ ان میں آپ   screensسامنے یہ دو بڑی  
وغیرہ  سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ مجھے یہاں پر کافی عرصہ  yes, no, timeدیکھیں 

ایا ہو اور  سکرین پر کچھ ہوگیا ہے ایک دن بھی  ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بٹن دب
لگا دیں تاکہ ہم کرکٹ  television screenہواہو۔اگر نمائش کے لیے ہے تو پھر وہی 

کو اٹھوا دیں یا تھوڑا سا خرچ کرکے انہیں  screensمیچ دیکھ سکیں۔ یا تو ان 
activate کر دیں تاکہ کچھ فائدہ ہو سکے۔

Mr. Chairman: Just for my knowledge and information of the entire 
House, when you were the Chairman was it functional?

جب چئیرمین  ہوتے ہیں تو انہیں یہ ! جناب واال : سینیٹر وسیم سجاد
چیز نظر نہیں آتی۔

تھی۔ چلیے کم از کم آپ کو بھی نظر نہیں آتی :جناب چئیرمین
 it is very good, it has come to my knowledge and
Insha Allah, we will do something about it. Rahman Malik Sahib.

! جناب چئیرمین ):داخلہبرائے وزیر وفاقی (سینیٹر  اے رحمٰن ملک 
جس میں پروین  raised an issue of public concernسینیٹر سیمیں صدیقی صاحبہ 

ہوتی رہی harassmentقسم کی  differentنامی خاتون جو جیکب آباد  میں ہیں ان پر 
and a complaint was registered in the police station on the 29th September, 2009. 
Obviously, there were some issues there and I had to intervene in that as I 
committed with the House, within 24 hours not only those influential persons 
which were mentioned here have been arrested, I have also provided security to 
the lady. As I committed to the House here, the action was taken in 24 hours and 
I assure the House today that irrespective of the influence of any body the law 
will take its own course and the justice shall be given to the masses.

میں منسٹر صاحب کا بہت تہہ دل ! جناب :سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی
دیا تھا لیکن اس    timeکا   midnightسے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھے 

سے بھی رابطہ کیا۔ یہ   DIGسے بہت پہلے انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے
گزار ہوں شکرہہ دل سےتگھنٹوں کے اندر عمل میں آئی۔ میں ان کی  24گرفتاریاں 

ہیں اور اس طرح اگر حکومت   committed personاور میں سجھتی ہوں کہ یہ 
اسالم آباد میں جو ! کارروائیاں کرتی رہے گی تو عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ جناب

پولیس والے چیکنگ کرتے ہیں انہوں نے مجھے شکایت کی ہے جوکہ میں آپ تک 
ہیں جو   Foreign diplomatsان ملک صاحب تک۔ کہ کچھ پہنچانا چاہتی ہوں اور رحم

اپنی گاڑیوں کی چیکنگ نہیں ہونے دیتے اور خاص طور پر امریکن نمبر پلیٹ 
اس میں   Kindlyوالی گاڑیوں کا۔ اور وہ پولیس والوں سے جھگڑا کرتے ہیں۔ 

intervene   کریں کیونکہ وہ پولیس والے بچارے توorders   کوfollow  ے ہیں۔ کر رہ
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وہ اوپر سے ماری جاتی ہے اور نیچے سے بھی۔ تو اس کے لئے کچھ کر دیں۔ 
شکریہ۔ 

Point of Order
Re: Tenure of Vice Chancellor Quaid-i-Azam University

جی اسحاق ڈار صاحب۔ :جناب چیئرمین
 point of orderمیرا ! جناب چیئرمین :سینیٹر محمد اسحاق ڈار

basically   اسreference   سے ہے کہ وہ آمریت کی جو باقیات تھیں نہ صرف
continue  بلکہ جہاں ضرورت پڑتی ہے تو ان کو  رہیں ہیں رکrenew   بھی کیا جاتا

ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کئی سالوں سے بیٹھے ہیں اور اکتوبر 
 کوئی سےہمیں Treasury Benchesختم ہونے واال ہے۔ تو کیا  tenureمیں غالبًا ان کا 

 at the age ofبتائے گا کہ اب کیا ان کا منصوبہ ہے کہ اسی کو دوبارہ رکھیں گے 

over 70  یا کوئی اور نیاfresh blood   ال رہے ہیں تو ہمیں بتائیں کیونکہ لوگ اس
بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ 
آدھا منٹ آپ بات کریں۔ ! جی صفدر عباسی :جناب چیئرمین

میں عرض کر رہا ہوں ! جناب :یٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسیسین
کو ختم    tenure October 15, 2009ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی خدمت میں کہ ان کا 

بھی کافی ہو گئی اور کافی عرصہ سے وہاں پر رہ رہے  ageہو رہا ہے اور ان کی 
کے لئے جلد از جلد ہے کہ وہ نئے وائس چانسلر   requestہیں۔ تو میری ان سے یہ 

اقدامات کریں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ 
 ,Thank you Mr. Chairman :سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان

ایک تو اسحاق ڈار صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آمریت کی باقیات کو 
ی ملتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ آمریت ک   extensionکبھی کبھی

باقیات بھی ادہر ادہر سے ٹکٹ لے کر پھر جمہوری روپ میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس 
کا تعلق  questionلئے یہ دونوں باتیں ریکارڈ کے اوپر ہونی چاہیے۔ جہاں تک اس 

 ,answer is “No” this is No. 1دینا چاہتے ہیں تو    extensionہے کہ کیا ہم اس کو 

No. 2, ان کا جو پچھال احب ہیں یہ جو ڈاکٹر قاسم جان صcontract   ہے وہOctober 

اور اس  Now, we have constituted a committeeکو ختم ہو رہا ہے۔   2009 ,16
 Search Committee for Quaid-i-Azam University Viceکمیٹی کا نام ہے 

Chancellor.  ہم نے اس سارے عمل کوopen, transparent and competitive  انے بن
 competitorsکے لئے کہا ہے تاکہ   International standard advertisementکے لئے 

تیار کریں اور وہ  CVsہیں وہ اپنی   interestedساری دنیا سے جو پاکستانی ہیں جو 
تشریف لے کر آئیں۔ اس کے لئے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔  میں اس کمیٹی کے 

 He isرمین ہیں وہ ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب ہیں بارے میں بتا دیتا ہوں۔ جو چیئ

Chairman of Higher Education Commission.   شہناز وزیر علی، سپیشل اسسٹنٹ
فار ایجوکیشن ٹو دی پرائم منسٹر، عبدالروف چوہدری، سیکرٹری ایجوکیشن، ڈاکٹر 

ی عشرت حسین، چیئرمین پے اینڈ پینشن کمیٹی اور خدیجہ حق ، چیئرپرسن آف د
ہیومن ڈویلپمنٹ فاؤنڈیشن، رزاق داؤد، سابق وزیر برائے کامرس اینڈ انڈسٹریز اور 

ان سے   .Executive Director of Higher Education Commissionسہیل ایچ نقوی، 
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انہوں نے کہا ہے کہ یہ   .which is on the fileلی ہیں   commitmentsمیں نے جو 
process  ہا ہے کہ لمبے بڑا لمبا ہے۔ میں نے کprocess   کےpretext   پر اس کو

جاری نہیں رکھا جا سکتا۔
They have promised that within 60 days, they will finalize and the person will 
be appointed in place of the incumbent who will be retiring as I have said earlier 
from his job on October 16, 2009.

میری ایک تجویز ہے کہ اس کمیٹی کا نام رکھیں  :جناب چیئرمین
Committee for the Search of Vice Chancellor. 

تا ہوں۔دی جی میں بتا  :سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان
جی رحمان ملک صاحب۔   :جناب چیئرمین

دالمالک ڈاکٹر عب! شکریہ جناب چیئرمین  :سینیٹر اے رحمٰن ملک
 I have given the instructions to the I.Gآئی ہے۔   requestصاحب کی اس دن ایک 

Frontier Corps   اور کچھ لوگarrest    ہوئے تھے انہوں نے فورًا چھوڑ دیا تھا ان کو
 releaseہو جائیں گی۔ آج یا کل تک پوری   releaseموٹر سائیکلیں آج یا کل تک ساری

کو آپ مجھے بتا دیجیے۔  Mondayنہ ہوئی تو   releaseر کل تک ہو جائیں گی اگ 
دوسری عرض میں یہ کرنا چاہوں گا کہ سیمیں یوسف صدیقی صاحبہ نے 

جو بات کی ہے
regarding checking of the Foreign diplomats cars. These are my instructions that 
everybody should be searched and no fake plate shall be allowed. And a strictest 
advice had been given to the diplomats that do not use the duplicate plate 
because they will be held and you have seen the incident of recent Dutch 
diplomats who were intercepted and some of the ammunition was recovered and 
obviously they could not be arrested because of the diplomatic community. A 
letter has been written to the Ministry of Foreign Affairs and I have also issued 
warning to the press statement that no foreigner is allowed to display arms and 
ammunition and anybody who ever has got the arms having in possession in 
their Embassies they have to get the licence and we will not spare, we will not 
allow anybody to move with the arms without licence. I assure this House these 
instructions shall be carried out in letter and spirit and we will not allow 
anybody whether he is American, he is from UK, he is from Middle Eastern 
countries. No diplomat will be allowed to carry the arms and he take place. 

شکریہ۔ سینیٹر فرح عاقل صاحبہ۔   :جناب چیئرمین
Re: Disgracing of Women in the Country

میں آپ کی توجہ ایک اہم ! شکریہ جناب چیئرمین  :سینیٹر فرح عاقل
یہ   point of orderمیرا ! مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتی ہوں۔ جناب چیئرمین

پر بھی بہت سارے ایسے واقعات ہماری  TVہے کہ پچھلے دنوں اخبارات میں اور 
نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں جن میں خواتین اور معصوم بچیوں کو ٹارگٹ 
کیا گیا ہے۔ جہاں پر ایک خاتون کا ناک اور کان کاٹ دیا گیا تھا۔ ایک بچی کے ساتھ 

rape  کہ  کرکے قتل کر دیا گیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بتانے میں تو آتا ہے
گرفتار کر لیے گئے ہیں مجرم مگر کیا ان کو سزا بھی ملی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ 
ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا ضرور ملے کیونکہ یہ واقعات دن بدن زیادہ 
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ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پرسزا نہیں ہے۔ رحمان ملک مجھے بتائیں گے کہ 
اس کے بارے میں کیا ہو رہاہے؟ 

ہو تو اس کے بارے میں   particular incidentکوئی   :یئرمینجناب چ
فورًا آپ کو بتا سکیں گے۔ 

نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہر   :سینیٹر فرح عاقل
دوسرے اور تیسرے دن ہم سنتے ہیں کہ خواتین اور معصوم بچیوں کے ساتھ ایسے 

واقعات ہو رہے ہیں۔ 
فرح عاقل صاحبہ نے سوال کیا ! ن ملک صاحبرحما  :جناب چیئرمین

اس کے   .regarding the disgracing of women and girls in the countryہے کہ 
لے رہی ہوں گی یا کیا صورتحال ہے؟   actionبارے میں کورٹس یا پولیس 

لیتی ہے۔ یہ بات  actionاسے واقعات کا پولیس   :حمٰن ملکرسینیٹر اے 
  actionکہ ایسے واقعات پر ضرور   I assure the Houseآ گئی ہے۔  میرے نوٹس میں

لیا جائے گا۔ 
ناک اور کان کاٹ دیے گئے ہیں پچھلے دنوں پنجاب   :سینیٹر فرح عاقل

صرف رشتہ نہ دینے کے اوپر۔  ،میں
بتا دیجیے۔ دیکھ لیں گے۔  جی ڈاکٹر خالد  specificآپ    :جناب چیئرمین

محمود سومرو صاحب۔
 point ofمیرا جو ! جناب چیئرمین  :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو

order   تھا وہ محکمہ زراعت سے متعلق ہے۔ صوبہ سندھ میں محکمہ زراعت کے
Water Management Department   سندھی مالزمین کو نوکریوں سے نکاال  250سے

پر ہیں ان کو بھی   contractگیا ہے جبکہ ہماری حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ جو 
  departmentsپر جو لوگ مختلف   contractمستقل کر دیا جائے۔ ایک ایک سال کے 

کے 18میں ہیں ان کو بھی مستقل کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں میں گریڈ ایک سے گریڈ 
پانچ سال کی ان کی مالزمتیں تھیں ان جن کو نکاال گیا ہے۔   250بندے ہیں تقریبًا 
و نکاال گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ان کو کے باوجود ان ک

نوکریوں پر بحال کروانے کے لیے کوئی اقدامات ہونے چاہیئیں۔
شکریہ، بنگش صاحب۔  :جناب چیئرمین

میرا وزیر داخلہ ! شکریہ جناب چیئرمین  : سینیٹر عبدالنبی بنگش
صاحب سے ایک سوال  ہے ۔۔۔۔

کریں۔ raiseسوال نہیں پوائنٹ آف آرڈر   :جناب چیئرمین
پوائنٹ آف آرڈر پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ   : سینیٹر عبدالنبی بنگش

ہمارے لنڈی کوتل کے اے این پی کے  نائب صدر کو پچھلے تین مہینے سے اغوا 
بھی ہوا ہے کہ اورکزئی ایجنسی میں مولوی گل زمان  identifyکیا گیا ہے اور وہ 
اس ہیں۔ وہاں پر چاروں طرف ہماری آرمی بھی پڑی ہوئی ہے نامی شخص کے پ

لیکن  یہ گوبل کا عالقہ ہے جو اورکزئی ایجنسی میں آتا ہے میں وزیر موصوف 
سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔

آپ کو اس بارے میں کچھ علم ہے۔! ملک صاحب  :جناب چیئرمین
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 Iمیں اس کی تفصیل ان سے لے لیتا ہوں۔   : مٰن  ملکحر سینیٹراے 
will ask the concerned authority.

لے کر بنگش صاحب کو اس بارے  detailٹھیک ہے   :جناب چیئرمین
میں مطلع کر دیجیئے گا۔

)مداخلت(
جی طلٰحہ صاحب۔  :جناب چیئرمین

وائنٹ یہ تھا کہ میرا پ! جناب واال  : سینیٹر محمد طلٰحہ محمود آریان
ٹی آئی  پی ہاؤسنگ کالونی کے رہائیشیوں کو بجلی نو روپے یونٹ کے حساب سے 
دی جا رہی ہے۔ ان کی اپنی کالونی کے اندر، ویسے ہی وہ غریب مالزمین ہیں ان 
کو واپڈا کے ریٹس کے مطابق بجلی دینی چاہیے یہ ان غریبوں کو بہت مہنگی دے 

کے مطابق دے رہے ہیں اس کے بعد جو ٹی  2001ی رہے ہیں۔  ان کو تنخواہیں بھ
نہیں کیا  increaseآئی پی کے مالزمین کے سکیلوں میں اضافہ ہوا ہے اس میں بھی 

کے نام پر رکھے ہیں اور ان کو سو روپے  daily wagesجارہا۔ وہاں پر مالزمین 
daily wages  کے حساب سے رکھا گیا ہے جب کہ پچھلے بجٹ میں یہ باتclear 

ہے  issueہوئی تھی کہ کم سے کم تنخواہ سات ہزار روپے ہوگی۔ میرا ایک تو یہ 
پنشن بھی  کیاس  کے عالوہ ٹی آئی پی کے جو پنشن والے بزرگ حضرات ہیں ان 

روکی جا رہی ہے۔  وزیر صاحب نظر نہیں آرہے۔
بخاری صاحب نوٹ کر رہے ہیں، وہ مطلع کر دیں   :جناب چیئرمین

 he is noting up yourبخاری صاحب لیڈر آف دی ہاؤس ہیں  گے۔ٹھیک ہے جی۔

points  جو آپ نےpoint of order raise  کیا ہےconcerned minister   کو وہ اس بارے
میں بتا دیں گے۔

 out putکوئی  کیجناب اس   : حہ محمود آریانلسینیٹر محمد ط
۔تو ہو بھی

ی صاحب آپ کو بتا دیں گی، بخار ہو out putبالکل   :جناب چیئرمین
گے۔ 

)مداخلت(
آپ کوزاہد صاحب  میں نے بتایا ہے کہ آپ مل لیں۔  :جناب چیئرمین

کرا دیں کہ  addاگر اس میں ایک پوائنٹ اور   : سینیٹر محمد زاہد خان
janitorialمالزمین ہیں جن کو  158نیشنل بنک ایبٹ آباد ریجن کے  employee   کہا

دس سے بیس سال ہو چکی ہے۔ ان کو تنخواہ پنتیس سو  سروسجاتا ہے اور ان کی 
سے ساڑھے چار ہزار دی جا رہی ہے میں ایوان کی توجہ اس طرف مبذول کروانا 
چاہتا ہوں کہ کم از کم تنخواہ، کسی لیبر لیول کا بھی ہو ۔ یہ لوگ دس دس ،بیس بیس 

یں اور اس سال سے کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی بخاری صاحب نوٹ کر ل
کروا دیں۔ sort outمسئلے کو بھی 

جی ڈاکٹر بلیدی  what is the positionدیکھیں جی   :جناب چیئرمین
صاحب۔ 

)مداخلت(
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مشہدی صاحب ایک منٹ تشریف رکھیں، میں آپ کو   :جناب چیئرمین 
چانس دے دوں گا۔ 

وزیر صاحب سے  :سید طاہر حسین مشہدی)ریٹائرڈ(سینیٹر کرنل 
کی تھی اور ان کے پاس ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ requestے ہم ن

Please sit down you :جناب چیئرمین will get your chance  جی بلیدی
صاحب ۔

رحمٰن ملک ! جناب چیئرمین  :بلیدی سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل
کہ وہ   بات کی صاحب بیٹھے ہیں ، کل جو میں نے ایف سی کے حوالے سے

یں  سختیاں کر رہے ہیں اور موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کر بلوچستان م
رہے ہیں۔ دوسری بات  یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے عالقے میں ایران اور مکران کے 

درمیان معاہدہ ہوا تھا۔
ہوا ہے تو بتائیے۔  recent incidentکوئی   :جناب چیئرمین

دیہات سرحد پر  ٣٣ہے کہ وہ یہ   :یل بلیدیسینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰع
ہیں جو بالکل بارڈر پر ہیں ان کومفت بجلی فراہم کرنے کے لیے ایران اور پاکستان 

سے گریڈ سٹیشن تیار ہے۔  2006میں ایک معاہدہ ہوا  تھا۔ وہاں پر   2005کا
Mr. Chairman: Is this within the ambit of point of order. 

 you are a very seasonedز بھی دیکھیں تو ڈاکٹر بلیدی صاحب اگر آپ رول
parliamentarian 

لوگ ہڑتال کر رہے  ہے seriousیہ   :یل بلیدیسینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰع
چھ سال سے کھمبے لگے ہوئے ہیں اور  منسٹر  پربارڈر  ہیں کہ جی ہمارے 

میں ان  صاحب نے یہاں پر معاہدہ بھی کیا ہوا ہے۔ ہمیں یقین دہانی بھی کروائی کہ
کروں گا۔ آپ ان کو طلب کریں، ان کو بتائیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا  releaseکے پیسے 

پیسوں کا حساب کر کے کام شروع کیا جائے۔ مطابق کے  سہے، ا
بخاری صاحب ذرا یہ نوٹ کر لیجیئے گا۔ جی سیمیں   :جناب چیئرمین

صاحبہ 
صاحب کی رحمٰن ملک ! جناب واال  :سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی

کرنا ہے لیکن جب  searchکیا ہے کہ ایمبسی کی گاڑیوں کو  allowوزارت  نے تو 
آتا ہے ۔ پولیس کو وہاں پر طلب کیا جاتا  pressureوہ کرتے ہیں تو فارن آفس سے 

ڈاال جاتا ہے کہ چیک نہ کیا جائے۔ مہربانی کر کے  pressureہے اور پھر ان پر 
instructionفارن آفس کو اپنی  convey  کر دیں۔

کردیں گے۔ جی مشہدی صاحب۔  conveyٹھیک ہے   :جناب چیئرمین
Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Mr. 

Chairman I had taken up the case of small little girl
ساڑھے چار سال کی بچی۔۔۔۔

 Beصاحب۔ جی یہ کل آپ نے بتا دیا تھا۔ جی ملک   :جناب چیئرمین

brief تاکہ زاہد صاحب کا بھی جواب آجائے۔
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دونوں کا اکٹھا دے دوں یا ان کا پہلے دے   :سینیٹر اے رحمٰن ملک
دوں۔

دونوں کا اکٹھا کر لیجیئے۔ زاہد صاحب بتا دیں تاکہ یہ   :جناب چیئرمین
اکٹھا جواب دے دیں۔

)مداخلت(
رسوں لیجیئے گا۔ دیکھیں جی یہ آج آخری ہے۔ باقی پ  :جناب چیئرمین

کر دیجیئے گا۔ mike onزاہد صاحب کا  .last oneزاہد صاحب 
میرا وزیر صاحب سے سوال ہے ! جناب واال  :سینیٹر محمد زاہد خان

کہ ایف سی کے متعلق بلوچستان سے اعتراضات آتے ہیں اور وہ پختون ہیں۔ پہلے 
یونٹ کی ضرورت  بھی صوبائی حکومت نے آپ کو کئی بار لکھا ہے  اور ہمیں اس

بھی ہے  اور ہم نے بھی کہا ہے کہ آپ مہربانی کرکے ایف سی کے جتنے بھی 
یونٹ ہیں اور جہاں بھی کام کر رہے ہیں یہ سارے ہمارے صوبے کے حوالے کر 
دیں۔ ہمیں اپنی ضرورت ہے، ہمیں خود دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کسی کو اعتراض 

بھی نہیں ہوگا۔ مہربانی ہوگی۔
دے دیجیئے۔ small replyملک صاحب   :یئرمینجناب چ

زاہد صاحب کا جو سوال ہے وہ تھوڑی سی  :سینیٹر اے رحمٰن ملک
miscommunication  ہے۔ فرنٹئیر کور اور فرنٹئیر کانسٹبلری میں بہت فرق ہے۔ جو

فرنٹیئر کانسٹبلری ہے اس کے کچھ یونٹ بلوچستان میں ہیں، ظاہر ہے اس کی 
 we will give them toی ضرورت نہیں رہے گی تو ضرورت ہے جب اس ک

Frontier   اور جہاں تک کرنل مشہدی صاحب کے سوال کا تعلق ہےایک بچی جس
کا نام دامن زہرہ ہے، عمر پانچ سال اور ان کے والد سید ناصر حسین نے 

complaint lodge اپنی دادی کے  پاس بستے اور کتابوں کے اسے کہ وہ  یکی تھ
 searchڑ کر آئے تھے اس کے بعد وہ نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد جب ساتھ  چھو

کے  Forensic reportہوئی تو ایک جامعہ مسجد کے قریب ان کی الش پائی گئی۔ 
تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا ہے  obviously she has been rapedمطابق 

That has already gone to the relevant department, two person has been 
arrested and third has been arrested by the name Zahid Maqbool recently and 
once DNA report comes the case shall be challanned in the court of law and I 
assure the House that we will bring this case to the speedy court to punish these 
culprits and bring them to justice. 

Mr. Chairman: Thank you. Now, we start the Commenced motion. 
We may now take up item No.3, regarding discussion on the Motion moved by 
Mr. Muhammad Ishaq Dar sahib on 8th October, 2009 on Kerry-Lugar Bill 
passed by US Congress for financial assistance to Pakistan. Dar sahib, I give 
you the floor to start.

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Mr. Chairman, before 
Mr. Dar takes the floor, as the Motion was moved by Ishaq Dar, certainly Mr. 
Wasim Sajjad wanted to speak on this Motion. So, there has been consensus that 
Mr. Wasim Sajjad, Leader of the Opposition would speak on Monday and it has 
also been decided that certainly we will be formally requesting the Chair that we 
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will suspend the business on Monday and move with this Motion. Formally we 
will make a request on Monday.

Mr. Chairman: Today, we have got time at least more than one hour.

   party-wise listکیا ہوا ہے تو اگر    decisionجو ہم نے ! سیکرٹری صاحب
 who wereبنا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسے کل بھی تین یا  چار نام آگئے تھے 

entitled to as per decision 03, then as a grace I have to allow them. Yes, Dar 
sahib.

بسم اهللا الرحمن الرحیم۔   بہت مشکور ہوں  :سینیٹر محمد اسحاق ڈار
میں پڑی    debateجناب پوری قوم اس وقت  کیری لوگر  بل کی ! جناب چیئرمین

   House of Representativesسے اور    Senateہے  ہوا   Bill passہوئی ہے۔  جو 
کو مدنظر رکھتے    time limitاخبارات میں چھپ چکا ہے اور   textسے اس کا 

کروں۔     wind upمیں کوشش کروں  گا کہ اس کو    minutes 30ہوئے میں اپنے 
ہیں۔  minutes 15ہیں یا    minutes 30آپ کے  :جناب چیئرمین

   ruleہیں۔  کل آپ نے   minutes 30نہیں   :محمد اسحاق ڈارسینیٹر 
پڑھا تھا۔

کیا ہوا     decisionتو پڑھا تھا لیکن    ruleٹھیک ہے  :جناب چیئرمین
 .I agree the rule is 30 minutesہوا تھا۔   decisionکا      minutes 15تھا۔  

Senator Muhammad Ishaq Dar: No, sir, 15 minutes for the 
Parliamentary Leaders and 30 minutes for the opener and for Minister also 30 
minutes.

نی لیڈران کے لیے ااچھا آپ کے لیے  اور باقی پارلیم :جناب چئیرمین
۔ ہیں منٹ 15تیس منٹ ہیں اورمعزز سینیٹرز کے لیے

Dar. sahib I know rules exactly. I was trying to recall the decision.
Senator Muhammad Ishaq Dar: Sir, I will strictly observe the 

rules and the time Insha Allah.
Mr. Chairman: Thank you Dar sahib.

Further Discussion on the Motion regarding Kerry Lugar Bill
Senator Muhammad Ishaq Dar: Sir, keeping in view this time 

limitation 
 ,loyalاور یہ بھی مدنظر رکھتے ہوئے کہ میرے تمام دوست جو ہیں، پاکستانی،  

nationalist  اور محب وطن، دونوںsides of the divide   پر بیٹھے ہیں اور وہ سب
   catharsisبڑے  Billکریں تو  پورا   take upبھی اس کی   clauseلوگ  اگر ایک 

 we will be able to have a very  ہوگا اور انشاء اهللا discussسے    detailبڑی اور 
fruitful discussion.  

  referاس کیری لوگر  بل کے  حوالے سے میں صرف چند چیزوں  کو 
کو سب سے پہلے ہم دیکھیں   Billاس  ! کہ جناب   واال   in specificکرنا چاہوں  گا 

hue andکہ اتنا جو  cry, debate, discussions media    ،پرelectronic channels   ،پر
print media    میں اورeven as per reported Press Corps Commanders meeting  

کو   جو پہلے بھی ہوتی رہی ہے    aidمیں ہے، تو  کس چیز نے پاکستان کی  
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 what has necessitated all this hue and cry inمیں لیکن    decadesپچھلے کئی 

discussion and debate.   اس میں جو وجہ میرے نزدیک  ہے اور میں نے بھی پورا
Bill  پڑھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ اس میں کچھ اس قسم کی

conditionalities     ہیںwhich are unprecedented   اور وہ جوconditionalities   ہیں
مثًال ہماری جو ! کرنا چاہوں گا، جناب واال   specifically refer، چار  مثٍالً  میں دو

assistance    ،اس میں ہےsecurity related assistance plan  شامل ہے  ،we all 

know    ایک کہobviously civil and social sector related   دوسریہوگی اور  
security related   یا ہماریarmy    کیrequirements  کے حوالے سے ہے۔ جناب

under Section 301! چیئرمین (b) (2)   یہBill   کہتا ہے کہThe President  shall 
develop a comprehensive interagency regional security strategy to eliminate 
terrorist threats and close safe heavens, in Pakistan, including by working with 
the Government of Pakistan and other relevant governments and organizations 
in the region and elsewhere, as appropriate, to best implement effective counter 
insurgency and counter terrorism efforts in and near the border areas of Pakistan 
and Afghanistan, including the FATA, the NWFP, parts of Balochistan and parts 
of the Punjab.”  Sir, this is the operational part of the Bill that the President of 

the United States
میں    Billاس   Section 203یہ سارا کام کریں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے  

limitations  ۔ دی ہیںSir, if you read this section 301 (b) (2) with that limitation 
  :کہتا ہے    Section 203 (a)کا بل اس ! کیا کہتی ہے جناب واال  limitationتو  

“Limitation on Security-related Assistance: For fiscal years 2011 to 2014, no 
security-related assistance will be provided to Pakistan in a fiscal year until the 
Secretary of State, under the direction of the President, makes the certification 
required under sub-section (c) for such fiscal year.”

Now what sub-Section (C) says? That relates to the certification:
”(c) Certification: The certification required by this sub-
section is a certification by the Secretary of State, under the 
direction of the President, to the appropriate congressional 
committees that:

(1) the Government of Pakistan is continuing to 
cooperate with the United States in efforts to dismantle 
supplier networks relating to the acquisition of nuclear 
weapons-related materials, such as providing relevant 
information from or direct access to Pakistani nationals 
associated with such networks’’
Mr. Chairman, this is something very serious. 

ہمارے سائنسدان  اے کیو   access toتھا اس میں   original Billآپ کو یاد ہوگا جو 
دیکھیں  اور جو   original draft یعنی  Billsتھا۔ اگر آپ دونوں    referenceخان کا 

final Bill اقی ہیں اوباما صاحب منظور ہوا  ہے جس پر اب صرف دستخط  ہونے ب
میں  اور زیادہ    final Billکے تو ان میں جو فرق ہے  وہ یہ نظر آتا ہے کہ اس 

conditionalities,   اور زیادہ  سختlanguage,  اور زیادہbroad based access,  اور
کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔   exerciseکو  controlزیادہ ہمارے اوپر قدغن اور 
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اس کے عالوہ  جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ  یہ بہت  ! جناب واال
serious   ہے اور  اس  کیcertification  کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے:

”(2) the Government of Pakistan during the preceding fiscal 
year has demonstrated a sustained commitment to and is 
making significant efforts towards combating terrorist groups, 
consistent with the purposes of assistance described in section 
201“

اور پھر یہ چلتے  چلتے   ہماری مختلف تنظیموں جیسے لشکر طیبہ، جیش محمد کا 
including Quettaکرتا ہے  اور یہ کہتے ہیں    micro manageنام لیتے لیتے  اتنا  

and Muridke. اس ! جناب واالtype  ۔  ہم ںنہیں دیکھیپہلے کبھی میں نے  شرائط کی
ہوتے رہے ہیں  ایسے اور بھی کیا پر کیا  Pakistan Development Forumنے 

بڑھا کر  صدر محترم تک لے گئے ہیں   negotiation levelماضی میں۔ اب تو ہم 
کیا کرتا تھا۔  اگر یہ    negotiateجاکر    additional secretaryحاالنکہ یہ تو ایک 

package 50 billion dollar  ہم نے کچھ کا ہوتا  تو پھر تو مجھے سمجھ آتی ، جو
Friends of Pakistan    کےforum   پر کیا ہےthat is hardly 5.5 billion dollars.    تو

one and halfیہ جو  billion dollar a year for five years میں  ہے، جناب اسکابل
پر   sideدونوں  سینیٹ میں  ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ   clausesکی جو    typeجس

   micro management کیسی  ,conditionalitiesکی   typeلوگ پریشان ہیں کہ یہ کس 
  self-respectکدھر ہے، ہماری   dignityکدھر ہے،  ہماری   sovereigntyہے، ہماری 

ہے۔   کدھر
 special reference monitoring reportsایک  �!اس کے ساتھ میں جناب واال

   monitoring reportsکی طرف دلوانا چاہتا ہوں جناب کی۔ وہ یہ ہے کہ اس کی جو  
Sectionہیں وہ  sub-Sectionsہیں اور اس کا جو    coveredمیں   302 13, 14 and 15

sub-sectionہے۔  اس کا   interestingوہ بڑا  ہیں   کہتا ہے ؛  (13)
”(13) An assessment of whether assistance provided to 
Pakistan has directly or indirectly aided the expansion of 
Pakistan’s nuclear weapons program, whether by the diversion 
of United States assistance or the reallocation of Pakistan’s 
financial resources that would otherwise be spent for programs 
and activities unrelated to its nuclear weapons program’’
Very interesting,

 it is a non-starter, fromہے کہ   Clauseہمارے بجٹ کا حجم جو ہے، یہ ایک ایسی 

accountancy point of view, from financial angle it is a non-starter.  اگر آپ کے
 billion 1.5کا ہے اور اس میں   sizeکے  billion dollar 30ملک کا بجٹ جو ہے  

dollars including the military assistance which is around 600 billion dollars   ہے
howپیسے اس میں ڈال دیں  ، یہ  اور اگر  would you distinct. It is understood   کہ
billion 30آپ کے  dollars   1.5کے بجٹ  میں billion include    ہوتا ہے توyou can 

say  کہ میرا  یہ پیسہ آپ فالں جگہ پر خرچ کر رہے ہیں، یہ میری وجہ سے ہو رہا
ہوگی    space createکی   billion dollar 1.5ہے اور ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ 

کہ   you can link if you want toہوگی  تو   space createہمارے بجٹ میں ۔ جب  
ہمارا   indirectlyیہ تو ! کر دیں کہ جناب   directly linkجی ہر چیز کو ہم اس سے 
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ہے وہ بھی بڑی    Clause 14ہو رہا  ہے۔  اس کی جو  پیسہ غلط جگہ پر خرچ     
:عجیب قسم کی ہے

(14) A detailed description of the extent to which funds 
obligated and expanded pursuant to Section 202(b) meet the 
requirements of such section”.

ہے وہ کہتی ہے؛  sub-Section (15)اور جو   اس کی 
”an assessment of the extent to which the Government of 
Pakistan exercises effective civilian control of the military,
including a description of the extend to which Civilian 
Executive Leaders and Parliament exercise over-sight and 
approval of military, budgets, the chain of command, the 
process of promotion for senior military leaders, Civilian 
involvement in strategic guidance and planning and military 
involvement in Civil administration’’

جناب پچھلے ہفتے  وزیر اعظم صاحب نے یہاں فرمایا ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 
  Floorان کواسی پوری قوم کشمیر اور نیوکلیئر  پروگرام پر متحد ہے  اور میں نے 

کیا ۔واقعی  پوری قوم متحد ہے اور  متحد ہونا   appreciateسے، اسی دن  
یہ ایک ایسی چیز ہے جو اهللا تعالی نے ہمیں   We have huge investmentچاہیئے۔

نے    successive governmentsنعمت عطا کی ۔سالہا سال کی محنت سے کئی ہماری 
میں اهللا تعالی نے پاکستان کو   eventually May 1998اس میں اپنا حصہ ڈاال  اور 

کرکے    practically testکو   investmentکامیاب اور سرخرو کیا جب آپ نے اپنی 
کی  typeساری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس ایک نیوکلیئر  قوت ہے اب اس 

 Sir, they have a direct bearing on what I call directہیں ۔   Conditionalitiesجو 

interference in the Pakistan affairs.  اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے
 ,They can accesss. The words used, Mr. Chairmanایک نام تھا اب کسی آدمی کو 

are access to Pakistani nationals, it could be you it could be me, Mr. Babar 
Awan, it could be BuKhari Sahib.   کہ آپ نے فون پر فالں بندے  سے بات کی ہے

  typeتو میں سمجھتا ہوں کہ اس  .He has some direct link .He may be  innocent۔
کہ وہ پاکستان کو ڈیڑھ ارب  ڈالر    We  appreciateہیں قبول نہیں  clausesکی جو 

but pleaseدے رہے ہیں ۔ماضی میں بھی  do not  forget   کہPakistan is major ally 

with them.  وہnext door    افغانستان کو بھی پیسے دے رہے ہیں اور افغانستان میں
ہو چکی ہے ۔پاکستان کے   investmentبلین ڈالر  ان کی  60کئی گنا زیادہ تقریبًا 

وہ علیحدہ بات ہے  بارے میں تو وہ کہتے ہیں  کہ ہم نے بارہ  بلین ڈالر  دیئے ہیں 
بات کروں گا لیکن یہ جتنا پیسہ دیا ہے  یا  دینا ہے میں سمجھتا ہوں  laterاور اس پر 

ہیں اور   unwarrantedجو ہیں وہ  بڑی   conditionalitiesکی   typeکہ اس میں اس
 It has a clear  implication with our  Nuclearجیسے میں نے عرض کیا 

programme, our national security programme.   اور اس میں ان کی جوwording  
کرتا ہوں کہ یہ اچھی خاصی پریشان کن    as Pakistani  honestly believeہے ۔میں

  clausesہے ۔اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر  میں پورے بل یا اس کی پوری 
ایک   basicallyیں پر بحث کرنا شروع کر دوں  توکئی گھنٹے  درکار ہوں گے ۔م

جو ہیں وہ اس چیز کو   condinationalitiesجملے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ تمام 
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warrant  کرتی ہیں اس کیdemand  کرتی ہیں کہ ہم اپناanalysis    کریں کہ ہم کہاں
نہ ہوئیں  تو آج کیوں   conditionsکھڑے ہیں یہ کیوں ہوا ؟ جب ماضی میں ایسی 

 lack ofہیں ۔مثًال  اس میں   observationsواال اس میں میری کچھ ہوئیں ۔ جناب 

transpareny  ایکproblem   ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور انہوں نے پچھلے بل
میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے بارہ بلین ڈالر دیئے ہیں اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس 

اں گئے ،کس طرح خرچ ہوئے  ہیں کہ وہ پیسے  کہ  question marksمیں بڑے 
ان کی نہیں  ہماری اپنی قوم  کی ضرورت  ہے ۔   transparencyکدھر گئے ۔ایک یہ 

پاکستان کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کو اس مصبیت سے باہر نکال کر ایک 
کرنی ہے ۔اس میں سوشل سیکٹر   developmentترقی یافتہ  ملک بنانا ہے ۔ اس میں  

النی ہوگی تو   transparencyہیلتھ اور تمام   دوسری چیزوں  میں ہمیں ، ایجوکیشن 
ہے   question markاس میں سب سے بڑا جو  ایک مسئلہ ہے وہ ایک 

کے اوپر ۔  transparency  or good government۔وہ
 negotiationجو   unfortunatelyدوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ! جناب

process  یک دن  میں  نہیں آیا جیسے ہم التے ہیں اور اگلے دن پاس تھا یہ بل ا
سے اس    almost a yearکرکے گھر چلے جاتے ہیں ۔ وہاں یہ بل کئی مہینوں سے 

تھا    versionایک   originalہو رہی ہے ۔اس کا  debateپر بات ہو رہی ہے ۔اس پر 
پر  معلوم  negotiation آپ کو اس کی! آیا ۔جناب   second versionاس کے بعد اس کا 

millionsکے  tax payersہے کہ پاکستان کے  of dollars lobbying   پر خرچ کیے
نکلتاتو بہت اچھا ہوتا لیکن وہ مارک   useful or productive resultگئے اگر اس کا 

کہ  I mean this is for the government to analysسیگل کیوں اور کہاں فیل ہو گئے ۔
ہم  اپنے ملک کے حاالت  اتنی تنگی میں گزارہ  کر ر ہے ہیں اور اتنا ہم پیسہ  کیا 

ہم نے کیا لی آپ خود ایک بیرسٹر ہیں خود ایک  valueدے رہے ہیں اس کی 
ہوتی ہے اور اسی  listedپروفیشنل ہیں اور یہ پروفیشنل سروس ہے جو کہ وہاں 
دیکھی ہے    atmosphereووجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس وقت  ج

as per۔پاکستان میں  حاالت دیکھے تو  news papers government   نےdeny  نہیں کیا
 recent pastجس کی  Cassidy  & Associationکیا ہے۔  engageکو   firmکہ ایک نئی 

 پاکستان میں ہوگی   aid flowتھیں اور  جتنی آئندہ   partnerتک سفیر  رابن رافیل   
 She will be directly involved in the aid flowبنایا گیا ہے ۔ inchargeاس کا ان  کو  

to Pakistan   تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جوnegotiations  تھیں اس میں ہم نے
falter   کیا ہے اور اگر ہم خود اپناanalysis   نہیں کریں گے  اور بجائے اس کے کہ

کریں  جو پیسے دے رہے ہیں اور کائر ہ صاحب کی میں   blameصرف اگلوں کو 
 you haveلیکن  beggar are not the chooser.  He is rightپڑھی کہ   statementنے 

to draw the line some where  ہم کس حد تک ! کہ جنابcompromise  میں  جا
رتے ہم ان کو ک  conditionalities acceptکی  typeسکتے ہیں ہم بجائے اس کہ اس 

convince   کرتے  ہم اپنےsystem   کو ٹھیک کرتے  ہیں۔ہمtransparency   کوensure 
کرتے ۔جتنی چیزیں ہمارے ملکی مفاد میں   ensureکو   good governanceکرتے  ہم 

کے حوالہ     negotiationsہیں  ہم خود کرتے  تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں  
یونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں  ہو ئیں  ۔ اس وقت تو ہمیں  سے بالکل واضح ہوں ک

کہ جب     please don’t forgetکی  لیکن   United Stateاور westضرورت ہیں 
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Nuclear detonation   اس وقت ہم پاکستان نے کی تھیmost undesired  Nation  
 asکی تھیں میں   قسم  worstتھے ۔ پاکستان  پر پابندیاں لگی تھیں اور وہ پابندیاں 

Finance Minister  جبnegotiations World Bank and IMF    سے کرنے کے لیے
تھا مجھے عندیہ دیا گیا کہ آپ اتنا بجلی   revivalگیا تھا تو ہمارا پروگرام جوصرف 

 recordبڑھا دیں ،اتنی گیس بڑھا دیں،  اتنی پٹرول کی قیمتیں بڑھا  دیں ،آپ کا پورا 

Finance Division   اور پریس میں  موجود ہے مجھے کہا گیا کہ اس روپے کو
devalue  کر دیں اورPML(N)  کی گورنمنٹ ، کیبنٹ اور میں نے اس کو انکار کیا

 peanutsمنظور نہیں  اپنے پاس یہ امداد  رکھیں  یہ جو    conditionalitiesکہ ہمیں یہ 

اهللا کے فضل سے پاکستان نے دینے ہیں ہم اس کے بغیر گزارہ کر لیں گے  اور  
عوام کی   consolidationوقت  میں  اپنی  ترین گزارہ کیا اور ہم نے اس  مشکل

کرسکتے ہیں  faceکے ساتھ  کی اگر ہم اس وقت کو   supportحمایت اور قوم کی 
کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کی  dealاور اس وقت کو ہم  

negotiations  ی چاہئے تھیں ۔ یہ  ہمارے  ذمہ دار لوگ ہیں وہ ان کو اب ہون
convince   کرتے کہ جناب یہ چیزیں ہمارےinterest   میں نہیں ہیں وہ ہمارےally 

ہوئی تو امریکہ نے ترکی  warجب عراق کی ! ہوگا جناب چیئرمین ہیں  ۔ آپ کو یاد 
ان کے لیے پاکستان مانگی جیسے انہوں نے افغانست  assistanceکی   typeسے اسی 

کیا اور   Billion dollar demand 56لی ہے اور اس وقت ترکی نے  assistanceسے  
U. S   26نے Billion dollar    ان کوoffer جب وہ پارلیمنٹ میں لے کر   لیکن کر دیا

اپنے پاس  رکھیں ہم آپ کو   Billion dollar 26گئے تو پارلیمنٹ نے ا ٹھا پھینکا کہ 
 space , territory for use against anyotherنہیں کریں گے  اپنی   allowبالکل 

country  آپ یہاں سے صرفdead bodies   اورrelief goods  لے کر جا سکتے ہیں ۔
اس کے عوض دئیے     six Billion dollarدوائیاں لے کر جا سکتے ہیں تو یہ ہوا کہ 

کے بعد  کی بات کر  9/11پر   CNNاور اس وقت جناب شوکت عزیز نے کیا کہا  
 losses two threeرہا ہوں ۔پاکستان کا فنانس منسٹر  جب ان کو یہ کہے گا کہ ہمارے 

billion dollars    ہوں گے تو پھر یہی حالت ہوگی جو آج ہم نے دیکھی ہے کہ انہوں
کہ  نے  آٹھ  نوسال میں بارہ بلین ڈالر تھما دیئے ۔میں نے اس وقت بھی کہا تھا

Pakistan will suffer huge losses, losses  صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کاdirect cost  
کیا  ہے ۔   employment opportunity lossآپ کی  کیا ۔  GDP lossکیا ہے ۔آپ کی 

 directکیا ہے ۔ آج کے، کل کے۔آنے والے وقت کے lossکا    industriesآپ کی 

and indirect  losses  ہیں لیکن وہ ایک پرائیویٹ بنکر تھے وہ اپنے حساب سے  کیا
calculate   کرتے تھے ۔ ان کو ان چیزوں کا کوئیconcept   نہیں تھا تو ہم نے دیکھا

پر   web siteآج پاکستان کی منسٹری آف فنانس کی     Pakistan was exploitedکہ 
ستان کا نقصان ہوا پاک  Billion Rupee 3000جائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 

کی جو میں بات کر رہا ہوں  negotiationیہ     almost thirty five Billion dollarہے۔
اکستان کے پ   ,loyality and commitmentجو ہے وہ جب تک آپ کی   negotiationکہ

اسی طرح ہوتی ہیں   unfortunatelyساتھ نہیں ہوگی ۔ اس وقت تک یہ چیزیں 
کہ شوکت عزیز صاحب نے جو کچھ کیا تھا  اس کا  پاکستان نے جیسےہم نے دیکھا 

ہے میں سمجھتا ہوں کہ   experinceاچھا خاصا نقصان اٹھایا اور وہ اس وقت کا جو 
unfortunately    پھر دہرایا  جا رہا ہے ۔جناب اس میں جو شخصیاتinvolve   ہوئی
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رنا چاہتا ہوں ۔یہ کتاب ک quoteہیں میں ان کی  ایک کتاب کے  دو چار کچھ حصے  
پر   page 329اس کے   Pakistan between Mosque and Militaryجس کا نام ہے  

author یہ  لکھتا ہے ۔
”The United States can help  to contain the Islamic influence 
by demanding reform of those aspects of Pakistan’s 
governance that involve the military and security services.’’

اسی کتاب میں آگے جا کر  جناب مصنف  لکھتے ہیں۔   
”As an aid donor Washington has become one of Pakistan’s 
most important benefactors, but a large part of US economic 
assistance since 9/11/2001 has been used to pay down the 
Pakistan’s foreign debt. Because Washington has attached two 
conditions to U.S. aid, the spending patterns of Pakistan’s 
government have not changed significantly. The country 
military spending continues to increase and spending for 
social services is well below the level required to improve 
living conditions for ordinary Pakistanis.”

پہ  جناب  وہ ارشاد فرماتے ہیں ۔ ٣٢٩اور اس کے صفحہ 
”Washington must not ignore Pakistan’s state sponsorship of 
Islamic militants, its pursuits of nuclear weapons and missiles 
at the expense of education and health care and its refusal to 
democratize each of these issues is directly linked to the future 
of Islamic radicalism.’’

:اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں 
”The United States clearly has few good short-term policy 
options in relation to Pakistan. American policy makers should 
endeavour to recognize the failings of their past policies and 
avoid repeating their mistakes. The United States has sought 
short term gains from its relationship with Pakistan,
inadvertently accentuating the country’s problems in the 
process. Pakistan’s civil and military elites on the other hand, 
must understand how their three part paradigm for state and 
nation building has led Pakistan from one disaster to the next“.

:آپ کی توجہ مبذول کروں گا! رمین اگلے الفاظ بہت ہی اہم ہیں  جناب چیئ
”Pakistan was created in a hurry and without giving detailed 
thoughts to various aspect of nation and state building. 
Perhaps it is time to rectify that mistake by taking a long term 
view. Both Pakistan’s elite and their U.S. benefactors would 
have to participate in transforming Pakistan into a functional,
rather than ideological, State. 

(Voices – shame, shame)
Kerryجناب یہ ہے  Lugar Bill یہ کتاب کا رول ہے۔ کتاب کے  کی  کہانی۔ کے اندر

حسین حقانی۔Ambassador in Washingtonمصنف کو ن ہیں۔ آج کے پاکستان کے 
This is what he has done to Pakistan. Pakistan’s and United States’ Embassies 
must have mostly a proactive role in this whole process.
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ہم سب حکومت میں رہے ہیں۔ آپ بھی رہے ہیں ، ہم بھی رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ
how the things work? U.S. Embassy, I can’t blame. Obviously, they are giving 
aid, they will ask for the moon. But it is our responsibility, it is our Ambassador 
who should have made most sincere and professional efforts to ensure that the
conditionalities should not be such as non-sovereign, as selfdefeating and not 
respecting our own dignity. And all this process needs to study this 2006 Book
titled,”The Pakistan between Military and Mosque“. Indeed the military includes 
the nuclear programme. So, what this author  wants?   He has got what he 
wanted to achieve and he has got all this included in this Kerry Lugar Bill. 

مجھے انتہائی تکلیف ہے ۔ مجھے وہ بھی دن یاد ہیں۔ بڑے ادب ! جناب واال
کرنا ہوگا کہ reviewہیں لیکن ان کو colleaguesکے ساتھ،  یہ میرے  سارے 

Is he the right man for the right post? Is he doing the nation’s service or should 
he be reconsidered or should he be sacked? Sir, don’t forget to look at the media
history. 

 TVپہ  اس کے بیٹوں کی آنکھیں الل نہیں تھیں۔ ایک  plane crashالحق کے  ءضیا

Compere   جو  لودھیannouncer وہ رو رہا تھا اور ایک حسین حقانی رو رہا   تھا
ا لحق کے بیٹوں کی آنکھیں رو رو کر الل نہیں تھیں ، حسین حقانی کی ءتھا۔ ضیا

 I mean record is there. History is there. Forٰ نکھیں الل تھیں۔ اب کیا ہو گیا ہے۔آ

heaven’s sake  دشمنوں کے ہاتھوں میں  اگر اس قسم کے پاکستانKerry-Lugar Bill 

 Kerry-Lugar Billجو آج ہم ! ہو نگی تو یہی حال ہو گا جناب واال negotiationsپر 

نہیں ہونا چاہتا۔ نہ میں ہوں لیکن میں سمجھتا personalمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں بالکل
کہہوں 

It is a matter of serious concern and the Government may kindly look into the
reasons as to why this has happened? I am sure Foreign Office would be looking 
into this. 

کسی بھی قیمت پہ،کوئی بھی خود مختار ملک یا کیونکہ یہ وہ چیزیں  ہیں کہ 
honourable country   ایسی چیزوں پرcompromise نہیں کرتے اور پھرOne would 

ask as to what is the way forward. کہ بھئی اگر تمobject آپ کو یاد ہے  ۔کر رہے ہو
-Kerryکہ ابھی  تھا فرمایا   یہاں  کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے پچھلے ہفتے

Lugar Bill,  ،ابھی  اوباما  نے دستخط نہیں کئے۔ جب  پر اپنا ریکارڈ  نکال لیں
ات کریں گے۔  میں دس دن کے بعد پھر ہم ب یعنی  دستخط ہوں گے تو اس کے بعد

پہ  کہا کہ programme nuclearکیا۔ میں نےappreciateکو  Kashmir policyنے ان کی 
 We shouldکرنا چاہیے۔ protectبالکل قوم کو متحد ہونا چاہیے، ہمیں  اس کو بالکل 

be united as one Nation.  لیکن میں نے یہ ضرور اس وقت گزارش کی تھی کہ جناب
 it willتو، سکیں  کر  views convey objections andں اگر ہم اپنے ان دس دنوں می

be better because it will otherwise be too late.    وہ قانون بن چکا ہے ۔You have 

only this option. Now take it or leave it.  آپ ان کو  یاconvince اس   کریںdebate 
۔میںکے ذریعے شرائط کے بارے 

Sir, waiver is not the standard one.  I don’t want to read the law. Waiver clause 
is there but their Intelligence Committee, Foreign Affairs Committee, Armed 
Services committee etc
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 سینیٹ کی بھی ہیں اور کی ہیں House of Representativesہیں ۔  involveوہ ساری  
دینے دیں گے   waiverدیں گےتو کیا وہ ان کمیٹیوں  کو noticeدن کا  ور  جب  ساتا

کیا ہے۔  way outہمارے پاس  .sir, obviously notکو ، Hillary Clintonوزیر خارجہ  
Sir, I believe that the Government should try its best   ںیا تو وہاکہBill میں

amendments move اس قسم کی  اکہت کروایئںharsh conditionalities  کو نکلوائیں یا
یہ بھی !، جناب  بھول جائیں ایک بلین ڈالرز ہمارے تیس بلین ڈالرز کے بجٹ میں

 one-thirdہیں اس کا ، جانتے کرتے رہے finance dealمیں عرض کروں کہ جو بھی 

 Net inflow۔  تو یہ کو چال جاتا ہے وغیرہ   Consultantsآپ نکال دیں  وہ تو ان کے 
is about a billion dollars and from inflow of the military aid of 600 million 

dollars, net inflowھے چار سو ملین ڈالرز۔ ساڑSo, one billion dollars in a budget 

of 32 billion dollars یہ  تین فیصد۔ کیا  ہم خود داری کے لئے، اپنی عزت کیا ہے
فیصد  ہر چیز میں  تین کے لئے کیا ہم sovereigntyنفس کے لئے ، اپنے ملک کی 

 کٹ  نہیں لگا سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
It is doable, sir. We must consider it. We must not accept conditional aid. They 
are on the giving end, I don’t blame them. So, we must be reasonable, we must 
thank.

ہم !کہ جناب  It is our own failure to make sureدے رہا ہے۔  aidگر کوئی ہمیںا
 check andہیں ۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے transparent countryایک 

balance  ہیں۔ اگر ہم نے اس ملک میں اس کافی نہیںextremism  کو ختم کرنا ہے تو
کہ مرید کے  میں  Who are anyone else to tell usکریں۔  agenda decideدخو ہم اپنا

 Because we have failed to identifyایسا اس لیے ہے  یہ کریں، کوئٹہ  میں یہ کریں۔

things and do ourselves.  ، بنائیں۔  کیا مصر کی اور دوسرے ہم خود اپنا ایجنڈاآئیں
میں  aidہے۔ کیا افغانستان کی  attachکے ساتھ condtionalitiesایسی  aidممالک کی 
 Thisنہیں ہیں۔ conditionsیسی  !  !۔  نہیں جنابدیکھیں  conditonnalitiesکوئی ایسی 

is unprecedented. So, we have to decide as sovereign nation کہ ہمیں کدھر جانا
آپ  لیکن  کیا ہے  aid offerآپ نے ہمیں  !ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کریں کہ جناب

amendmentsاس پہ  eitherنہیں ہیں۔ آپ  acceptableجو  یہ ہمیں  conditionsکی یہ

move پھر آپ  ان کو نکالیں اور ہم اپنا ، خود اپنا تاکہ  کریںcheck and balance 

system announce گےکریںwhether this aid comes or not  میں سمجھتا ہوں کہ اس
۔دیا ہوا  ہے  حل  میں Charter of Democracyجو مسائل  ہیں، ہمارے میں 

We know that there is a Chapter on civil and military relationship. Military must 
be under civilian control and command. The Nuclear Command Authority must 
be in place. Although this NCA 2007 came into being much later but the work 
had started in 1999. I had accompanied Prime Minister Nawaz Sharif to the 
GHQ when we were working but at that time it was in the name of H.D.C., High 
Defence Council. 

 معامالت  کو  ہمیں ۔نہیں ہیں   ھیب کچھ شرائط  تو ہمیں کوئی یہ عندیہ  نہ دے کہ یہ
ان چیزوں  کو اپنے مفادات کا تحفظ  کرتے ہوئے ، اپنی عزت کا احترام  اور ملک 

کرتے ہوئے  آگے چلنا چاہیے۔ ہم  ان کا  maintainکی عزت  اور اس کے وقار کو 
ان  ان !  دی ہے لیکن ان کو کہیں کہ جناب  aidشکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں  یہ 
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کو   Billنہیں ہے۔ آپ مہربانی کر کے aid acceptableشرا ئط   کے ساتھ 
review اس کو کریں۔amend   قانوًنا کریں یاensure  کریں کہ جی آپ یہwaiver 

permanently 1دیں گے  ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو billion dollars   ہیں 
which will be roughly two-third of one and half billion, we in lieu of this should 

have a cut of 3% on everything across the board.   ہم سمجھیں کہ ہم نےaid  نہیں
 It is not the difficult subject. But I have beenنہیں ہو سکتی۔  مشکل  لی۔  کوئی 

repeatedly sayingسیکھیں گے  کہ جب تک آپ اپنی آمدنی کے اندر ر ہنا  نہیں
ُPakistan’s problems will compound more and that is what has been happening. 

بجٹ کا خسارہ جسے کہتے کا فرق یعنی  اخراجات آمدنی  کسی زمانے میں ہمارے
 بلین پہ پہنچ  ٧٠٠ یہ  اب  آج سے دس سال پہلے  تھاروپے  بلین   170ہیں تقریبَا  

 بلین 36بیرونی قرضہ  we are borrowing to pledge the next generation۔ گیا  ہے
سال ور یہ عندیہ ہے کہ  تینبلین ڈالرز ہے ا 56اب  تھا ،  دس سال  پہلےڈالر ز 

it will be 75 billionمیں  dollars roughly. میں وقت دیکھ رہا ہوں ! تو جناب
عرض کیا کہ ہمیں یہ دیکھنا  نےمیں  .another minute and half I will wind upبالکل

 transparency, goodکیا ہمیں اچھی چیزیں، جو ہماری اپنی ضرورت ہے، کہ  ہے
governance, elimination of corruption, self –regulation, extremism and terrorism 

ے کا خاتمہ، یہ ہماری اپنی ضروریات ہیں۔ ہمیں وہ نہ بتائیں۔ کل اگر وہ ہمیں کہیں گ
شروع کر دیں تو کیا ہم اپنے ملک میں  right hand driveسے left hand driveکہ 

ہم خود  Unlessنہیں کرنا چاہیے۔ ایسا  ہمیں ! ٹریفک کو بدل دیں گے۔ نہیں جناب
 but notکر سکتے ہیں  changeجانا ہے تو ہم اسے  rightسے  leftسمجھیں کہ ہمیں 

at the dictation of some foreign countries جناب چیئرمین !Our party has track 
record of not accepting foreign dictation. We always have negotiations with 
honour and dignity. When it was in the national interest, Prime Minister, Nawaz 

Sharif at that time said five times No to President Clinton.    میں سمجھتا ہوں کہ
کو مدنظر رکھتے  self respectاس کی   sovereigntyہمیں پاکستان کی عزت،

اگر یہ چاہیں گے تو ہم حکومت ہوئےاقدامات کرنے چاہئیں، حکومت مہربانی کرے۔
 on issue like this bill. It is one Country and oneکے ساتھ بیٹھ کربات  کریں گے

Nation. We must be seen united.  میں وزیر اعظم صاحب کے بیان کوappreciate 

  Bill acceptableکرتا ہوں جو انہیں نے کل دیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ اور قوم کو یہ  
کہنے   thank youکہیں گے اور میرے خیال میں یہ   thank youنہیں ہے تو ہم اسے 

 Unless they make changes and we should reconsider it only underہے،  billواال

that option. بہت شکریہ جناب چیئرمین!for your patience.

Mr. Chairman: Thank you Dar Sahib. 
(interruption)

Mr. Chairman: You were perfect, I must say, even in the first motion 
you were perfect as far as the time is concerned and I must have to appreciate 
that. Mualna Sherani Sahib.

خیبر بازار پشاور میں ایک بالسٹ ہوا ہے،  :سینیٹر محمد زاہد خان
جس میں تقریبًا چھ افراد شہید ہو گئے ہیں اور پچاس سے زیادہ زخمی ہیں۔ وزیر 

کی جائے۔ ابھی  داخلہ  کو بالیا جائے اور اس بحث کو ملتوی کر کے اس پر بحث
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اس وقت وہاں پر زخمیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ تو ابتدائی اطالعات ہیں کہ اس 
میں چھ افراد شہید ہو گئے ہیں۔ ابھی پتا نہیں کہ اور کتنے شہید ہوں گے۔ 

دیکھ لیتے ہیں ۔ ہو سکتا ہے وزیر داخلہ صاحب اس  :جناب چیئرمین
واقعہ میں ہی مصروف ہوں۔ 

مہربانی ہو گی۔ :حمد زاہد خانسینیٹر م
موالنا شیرانی صاحب۔ آپ بھی دیکھیے، آپ  :جناب چیئرمین

ہے کہ  اسحاق   ڈار صاحب کی طرح آپ بھی ٹائم کا خیال رکھیں گے۔   requestسے
مقررین کافی ہیں۔ شکریہ۔

بسم اهللا الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و  :سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی
میں آپ کا مشکور ہوں ! ولہ الکریم ۔ اما بعد  محترم چیئرمین صاحبنصلی علی رس

کہ آپ نے میری درخواست کے مطابق مجھے موقع عنایت فرمایا۔ جہاں تک کیری 
لوگر بل کا تعلق ہے۔ یہاں جو کچھ میں اپنے دوستوں سے سنتا ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ 

ور یہ دونوں کی باہمی مفاہمت گویا پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے ا
سے ہوا ہے۔ اگر یہ  بل ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ امریکہ امداد دینے کے لیے 
اپنا ایک ضابطہ وضع کر رہا ہے۔ اگر یہ معاہدہ ہے تو پھر اس پر اسی نہج پر بات 
ہونی چاہیے، جیساکہ ہمارے دوست کہتے ہیں۔ اب اگر میں کسی کو قرض یا مدد 

میرا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ شرائط رکھوں کہ اگر آپ مجھ سے  دیتا ہوں تو
یہ لینا چاہتے ہیں تو ان شرائط کے ساتھ لیں۔ اگر وہ نہیں لینا چاہتے تو اس کی 
مرضی ہے، کوئی جبر تو نہیں ہے۔ اگر بینک سے میں قرض لیتا ہوں یا  میں 

ان مدوں میں آپ  سرکار سے کوئی الئسنس وصول کروں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں
سے تعاون کروں گا اور میں آپ کو پیسہ دوں گا تو آپ نے ان ان چیزوں کی پابندی 
کرنی ہو گی۔ اگر میں بھاری فوجی اسلحے کی اجازت دوں گا   یا الئسنس دوں گا تو 
پھر آپ نے ان ان چیزوں کی پابندی کرنی ہو گی۔ اب اگر میں نے اس سے اجازت 

نا ہے تو مجھے ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر نہیں لینا ہے لینی ہے اور الئسنس لی
تو مجھ پر کوئی جبر تو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ہاؤس میں کوئی 
قانون بنائیں اور کوئی باہر کا  ملک ہمیں کہے کہ تم اپنے قانون میں یہ شق رکھو 

مجھیں گے یا نہیں؟ جہاں اور یہ شق نہ رکھو، ہم اسے اپنی آزادی میں مداخلت س
تک اس قانون کا تعلق ہے، قانون کی حیثیت سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ 
کا اپنا حق ہے کہ اگر وہ کسی کو اجازت دیتا ہے یا کسی کو الئسنس جاری کرتا ہے 
یا کسی کو مالی مدددیتا ہے تو وہ شرائط عائد کر سکتا ہے البتہ اس کا ایک دوسرا 

ھی نکلتا ہے کہ اگر ہم اس سے مدد لیں گے تو ان شرائط پر لیں یا نہ لیں، پہلو یہ ب
یہ ہماری مرضی ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کو اس کے بغیر چال 
سکتے ہیں تو ہم پر کوئی جبر نہیں ہے اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر 

نہیں چال سکتے تو پھر ہماری مجبوری ہے۔
ہمیں ایسی امداد بھی ملی ہے کہ اس پر کسی کو پتا بھی ! نجناب چیئرمی

کہا ہے۔ اب اگر وہ ہمارے لیے شرائط رکھتے ہیں یا  yesنہیں تھا۔ ٹلیفون پر ہم نے 
ہمارے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ سارا پیسہ کرپشن میں چال جاتا ہے۔ اس لیے 

ان کو دیے ہیں اور ء سے ہم نے پندرہ ارب ڈالرزپاکست٢٠٠١کہ وہ کہتے ہیں کہ 
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پندرہ ارب ڈالرز میں سے دس ارب ڈالرز تو ہم نے براہ راست نقد دیے ہیں لیکن 
کوئی حساب نہیں ہے۔ اب جو قرض یا مدد دیتا ہے وہ نقد دیتا ہے اور پھر اس کا 
کوئی پتا نہ چلے کہ لوگوں کی بھالئی پر صرف ہوا، لوگوں کی تباہی پر صرف 

صلی اهللا علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یحب الخیہ، ما یحب  ہوا، کس طرح صرف ہوا۔ نبی
لنفس۔ دوسرے بھائی کے لیے وہی کچھ سوچو جو اپنے بارے میں سوچ رہے ہو۔ 
اب میں کسی کو پیسے دوں اور نقد دے دوں اور پھر میں اس سے پوچھوں تو وہ  

ہوا  مجھے کچھ بھی نہ بتا سکے کہ لوگوں کی بھالئی پر خرچ ہوا یا تباہی پر خرچ
تو پھر مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے ۔ اگر آئندہ آپ مجھ سے پیسے لیں تو پھر 
مجھے یہ بتانا پڑے گا۔ اب جو قانون بنا ہے، اس قانون کا ذہن یہ ہے کہ امریکہ 
سمجھتا ہے کہ پاکستانی فوج اور اس سے منلک ایجینسیاں  ہمسایہ ممالک میں 

حیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو مداخلت کرتی ہیں۔ اس کا ایک ذہن ہے۔ یہ ص
سکتا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دنیا کو یہ باور کرائیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں 
لیکن اس کا ہمارے ساتھ ایک تجربہ ہے۔ کیونکہ سرد جنگ میں سب سے پہلے 
جرنیل استعمال ہوا۔ ان کو پتا ہے کہ یہ جرنیل، فوج اور یہ ساری چیزیں ہمارے 

ر یا ہمارے کرائے پر کس طرح استعمال ہوئی ہے، کہاں کہاں استعمال ہوئی کہنے پ
ہے، کہاں کہاں ان کے ٹریننگ سینٹر تھے۔ مراکز کہاں کھلے تھے، ٹھکانے کہاں 
تھے، لوگ کہاں تھے، یہ ان کو پتا ہے کیونکہ وہ ہمیں بتاتے تھے، ہم ان کی پیروی 

یک دوسرے جرنیل نے بالکل کرتے تھے۔ جب دوسرے مرحلے پر بات آ گئی تو ا
یو ٹرن لیا۔ اب اس کا بھی ان کو پتا ہے کہ جس دوسرے جرنیل نے یو ٹرن لیا ہے، 
اس نے کہاں کہاں خدمت کی، کس طرح کی خدمت کی، کہاں کیا ہوا۔ اب اگر  اپنے 
تجربے ، جو ان  کا ہمارے ساتھ رہا ہے ، کی بنیاد پر انہیں یقین ہوتا ہے اور اس 

اد پر ایک قانون بناتے ہیں، یہ پھر ہماری ذمے داری ہے کہ ہم اس چیز یقین کی بنی
ء میں اس ملک کے جو فوجی سربراہ تھے اور  ٢٠٠١کو غلط ثابت کریں لیکن 

جب وہ ہندوستان جا رہے تھے تو انہوں نے کھانے پر ہمارے تمام لیڈر حضرات کو 
اتر کو سیل کیا گیا تھا اور بالیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا، جس میں مسلح تنظیموں کے دف

ان کے فنڈز منجمد کر دیے گئے تھے۔ اس کھانے کے دوران تمام سیاسی لیڈر 
حضرات، میں نہیں سمجھتا کہ ڈار صاحب اس کھانے میں تھے یا نہیں لیکن اس 
میں تمام سرکردہ لیڈر موجود تھے کہ جس میں اس فوجی سربراہ نے ان کو کہا کہ 

یں، یہ ہماری ہیں، تمہاری نہیں ہیں۔ ان کو جیب کا خرچ جتنی بھی مسلح تنظمیں ہ
بھی ہم دیتے ہیں۔ ان کی لڑائی میں بھی ہم تعاون کرتے ہیں۔ ان کو ہم کہیں کہ بیٹھ 
جاؤ تو بیٹھ جائیں گے۔ اگر ہم ان سے کہیں کہ اٹھو تو وہ اٹھیں گے۔ایک لیڈر، جو 

دریافت کیا کہ ابھی تو آپ اپنی پارٹی کا سربراہ تھا، اس نے اس فوجی سربراہ سے 
کا بیان تھا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو کہنے لگے کہ یہ تو گھر کی بات 
ہے۔ میں باہر پریس میں پھر بھی وہی بات دھراؤں گا۔ جب یہ اعترافات ہماری اپنی 
مجالس میں موجود ہیں تو پھر یہ ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ اب 

کہ اس ملک کے اندر جتنی اکھاڑ لوگر بل میں جو ان کی ذہنیت ہے، وہ یہ ہے اس 
لوگوں کو قتل کرنا، آبادیوں کو اجاڑنا اور ملک کے اندر نقل  target killingsپچھاڑ، 

مکانی، لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اس کا اصل باعث فوج 
یک ذہن بن چکا ہے اور ان کا ہمارے اور ان سے منسلک ایجنسیاں ہیں۔ اب ان کا ا
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ساتھ سالہا سال کا جو تجربہ ہے، اس وجہ سے بن چکا ہے۔ اب یہ تو ہماری ذمہ 
داری ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہم نہ تو اپنے ملک کے اندر فساد کا باعث بنے ہیں 

اور نہ اپنے ملک سے باہر ہمسایہ ممالک میں فساد کا باعث بنے ہیں۔ 
یں کہ یہ سیاسی اور عدالتی معامالت میں مداخلت کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہ

تو میں ڈار صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی حکومت کو کس نے ختم کیا؟ کل دس 
بندے آئے تھے، ان دس بندوں نے حکومت کیسے ختم کی؟ یہاں کوئی جلوس نکال 

غلط،  یا کسی نے کوئی فریاد کی؟ میں نہیں سمجھتا کہ میری اطالع صحیح ہے یا
اگر یہ صحیح ہے کہ چیف جسٹس کی بحالی کے لیے ایوان صدر کا محاصرہ کیا 
گیا تو اس کو عدالت اور سیاست میں مداخلت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ 

Kerryپارلیمنٹ میں  Lugar Bill  پر بحث ہو رہی ہے، وہاںCorps Commanders  کا
دیتے ہیں تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ  اجالس ہوتا ہے اور ہمیں ہدایات جاری کر

میں یہ ساری چیزیں ان کے سالہا سال  Billسیاسی مداخلت ہے یا کیا ہے؟ اگر اس 
کے تجربے کے نتیجے میں بننے والے یقین کی وجہ سے ہیں تو اب یہ ہماری ذمہ 
داری ہے کہ ہم دیانتداری، ایمانداری کا ثبوت دیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم اچھے 

تین مرتبہ فرماتے ہیں کہ خدا   �نبی ) عربی(فرماتے ہیں  �ہمسائے ہیں۔ پیغمبر 
کی قسم جنت میں  نہیں جائے گا وہ شخص، جس کے ضرر سے اس کا ہمسایہ 

محفوظ نہ ہو۔اگر تجربے کی بنیاد پر ان کا ذہن بن چکا ہے تو پھر قانون بنانے کا  
مطابق ہم اس سے معاونت لیتے ہیں  حق ہر ملک کا اپنا ہے البتہ اگر اس قانون کے

یا نہیں لیتے، یہ اختیار ہمارا ہے۔آپ اس پر تو بحث کریں کہ جب یہ قانون بن جائے 
اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک کو چالنے کی خود صالحیت رکھتے ہیں تو پھر 
آپ فیصلہ کریں کہ ان شرائط کے مطابق ہم نے کسی قسم کا تعاون، کسی سے بھی 

نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ایک زمانہ تم پر ایسا  �نا۔ نبی نہیں لی
حاجی صاحب کو آپ کچھ ہدایت ! آئے گا کہ لوگ تمہیں ثرید کا ۔۔۔۔  چیئرمین صاحب

نہیں فرما سکیں گے؟
آدمی ہیں،  Seniorحاجی صاحب کو کتنی ہدایت کروں۔  :جناب چیئرمین

۔اس لیے میں ان کا لحاظ کرتا ہوں
فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ  �نبی  :سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی

تم پر آئے گا کہ لوگ تمہیں ثرید کا تھال سمجھ کر ہاتھ بڑھائیں گے اور جب صحابہ  
نے پوچھا کہ ہم تھوڑے ہوں گے تو فرمایا کہ نہیں تم میں دو اخالقی  �کرام 

حبت ہو جائے گی اور موت کا ڈر تم بیماریاں نمودار ہو جائیں گی۔ تمہیں دنیا سے م
پر غالب آ جائے گا۔دنیا کی محبت کی وجہ سے تم اللچی بن جاؤ گے اور موت کے 
ڈر کے باعث تم بزدل بن جاؤ گے۔ اللچی اور بزدل قوم کبھی بھی برابری کی صف 

میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔
کرائے پر  آپ کو پتا ہے کہ سرد جنگ میں ہمارا کچھ بھی نہیں تھا لیکن ہم

استعمال ہوئے۔ گویا کہ پاکستان ایک بین االقوامی چوک  ہے جہاں پر مزدور انتظار 
میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں کرائے پر لے ۔ اگر مولوی ہیں تو وہ  کرائے 
پر فتوے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، اگر سیاسی لیڈر ہیں تو کرائے پر قوم کو 

ھے ہوئے ہیں اور اگر فوجی جرنیل ہیں تو فوج کو بیوقوف بنانے کے لیے  بیٹ
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ل تاکے قکرائے پر استعمال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اسی طرح کرائے 
مل جاتے ہیں۔

)ڈیسک بجائے گئے(
اس ملک اور قوم کو کرائے کا اور اس ملک کو کرایہ والوں کا چوک کس  

ا شدت پسند ہیں۔۔۔نے بنایا ہے؟وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی دہشت گرد ی
ذرا وقت کا خیال رکھ لیجئے۔ بس دو منٹ اور۔ :جناب چیئرمین

 Rules suspendآئندہ بھی تو ! جناب :سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی
ہوں گے۔

نہیں دو منٹ میں ختم کریں کیونکہ  اور بہت سے  :جناب چیئرمین
لوگوں نے تقاریر کرنی ہیں۔

بات کرنے دیں، شیرانی صاحب بڑی اچھی  :نسینیٹر محمد کاظم خا
بات کر رہے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ انتہاپسندوں، دہشت  :سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی
گردوں، جو بھی نام لیا جائے ان کی پناہ گاہ پاکستان ہے۔ ان کے ٹھکانے پاکستان 

لہا سال کا تجربہ پاکستان میں ہیں۔ ان کا جو سا training centersمیں ہیں۔ ان کے 
ہے، اس وجہ سے ان کا یقین بن گیا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں 
ہوا تو جو اس کا یقین بنا ہے، اس کا ازالہ تو اپنے کردار سے کرنا ہو گا۔اس لیے 
میں سمجھتا ہوں کہ قانون بنانا ان کا حق ہے اور اس قانون کی شرائط کے تابع امداد 

لینا ہمارا حق ہے۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ کسی غالم سے کسی نے کہا  لینا یا نہ
کہ میں تمہیں خرید رہا ہوں تو اس نے کہا کہ تمہاری مرضی۔ اس نے کہا کہ بھاگو 
گے تو نہیں، تو غالم نے کہا کہ یہ  پھر میری مرضی کہ میں بھاگوں یہ نہ بھاگوں۔ 

نون سازی کے عمل  پر نکتہ چینی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکا کے قا
نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر  ہماری قانون سازی پر کوئی نکتہ چینی کرے تو ہم 
اس کو مداخلت سمجھیں گے کہ نہیں لیکن اس قانون کے تابع میں اس سے معاونت 
لوں، یہ ہماری مرضی ہے، امریکا اس کے لیے ہمیں مجبور نہیں کر سکتا اور اگر 

ادہ ناراض نہ ہو تو بجائے اس کے کہ ہم کرائے کے لوگ بنیں اور زی Houseیہ 
ریاستیں  52اجرت پر خدمت کریں، کیوں نہ ان سے سیدھا کہیں کہ پہلے تمہاری  

ہو جائیں گی اور جو مراعات آپ  53ہیں، پاکستان کو بھی اس میں شمار کریں تو 
حکومت کریں۔ یہ بہتر وہاں دیتے ہیں، ہمیں بھی وہ دے دیں اور ہم پر براہ راست 

نہیں ہو گا بجائے اس کے کہ ہم ان سے کرایہ لیتے رہیں؟ سرد جنگ کے دوران ان 
مستبد قوتوں کا مقصد تھا کہ سوویت یونین کو اقتدار سےہٹایا جائے اور مارکسسزم 

جو ان  کے اقتصادی فلسفے کا نقیض تھا، اس کو شکست دیں۔ جہاد کا مقدس نام  
ں استعمال ہوئیں اور وہ صفائی ہو گئی۔ اب  دوسرا مرحلہ ،مسلمانوں کی گردنی

شروع  ہوا ہے کہ تہذیب اور ثقافت کے راستے سے اسالم اور امت مسلمہ کا صفایا 
کرنا ہے اور وہ بھی ہمارے ہاتھوں۔ یہ جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے کہ وہ کہتے 

پر نظر رکھنا ہو  ہیں تعلیم، صحت اور تمام شعبوں میں آئیں گے اور نصاب تعلیم
گی، یہ ساری باتیں اس دوسرے مرحلے کی تکمیل کے لیے ہیں اور ہمیں پھر 
کرائے پر استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہر مرحلے پر ہم بہت 
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کم کرائے پر استعمال ہوں، سیدھا فیصلہ کریں کہ ہم تمہاری ریاست بن گئے ہیں۔ نہ 
بانسری۔گی بانس اور نہ بجے  گا رہے

اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر خود فوجی جرنیل، سیاستدان، علماء اور سب 
کیا  نے اس ملک کو کہاں لے کر جانا سر جوڑ کر مل بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ ہم 

کرنا ہے۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جتنے مارشل الء آئے ہیں، یہ مارشل 
لگائے۔ یہ مارشل الء سیاسی معامالت میں  الء فوج نے لگائے تھے، میں نے تو نہیں

مداخلت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس مارشل الء کے جواز کے لیے جو عدالتی 
فیصلے لیے گئے تو یہ عدالت میں مداخلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ظاہر بات ہے 
کہ سرد جنگ میں جو پہال فیصلہ تھا، وہ بھی فوجی جرنیل نے کیا، جب دوسرا 

ا، وہ بھی فوجی جرنیل نے کیا۔ اس ملک میں جب پہال مارشل الء لگا تو فیصلہ ہو
سندھ طاس معاہدے کے تحت تین دریا ہندوستان کو دیے گئے، وہ کسی سیاسی 
حکومت نے تو نہیں دیے۔ کیا ہمیں اس سے فائدہ ہوا؟ کیا وہ جائز تھا؟ مشرقی اور 

ہ کسی سیاسی حکومت مغربی پاکستان کے درمیان جو نفرت کے بیج بوئے گئے، و
نے تو نہیں بوئے تھے۔ پھر تھر اور بلوچستان کے میلوں کے حساب سے عالقے 
ہمسایہ ممالک کے حوالے کیے گئے، وہ کسی سیاسی حکومت نے تو نہیں کیے 

سیاچین گلیشیئر ہمسایہ ممالک کے حوالے ہوا، وہ  ۔تھے، وہ فوجی حکومت ہی تھی
تو فوجی حکومت تھی۔ اب ہماری یہ حالت کوئی سیاسی حکومت تو نہیں تھی، وہ 

ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر شیعہ اور سنی کا جھگڑا، بریلوی اور دیوبندی کا 
نہ کیا جائے، تفرقے  projectجھگڑا، عالقائی عصبیتیں، قومی رقابتیں، اگر ان کو 

یں ہوتا ہے۔  نہیں ہوتی، وہاں پر فساد بھی پیدا نہ supportدنیا میں ہیں لیکن جہاں 
پاکستان اسالم کے  لیے بنا تھا یا اسالم کےنام پر بنا تھا لیکن اقتدار میں اسالم کی بو 
تک بھی نہیں ہے تو اقتدار کو طوالت دینے کے لیے  قوم کو لڑانا ہو گا اور وہ جب 
اپنی مصیبت میں پھنسی رہے گی تو پھر اقتدار کو طوالت ملے گی۔ میں  نہیں 

ے  اپنے ملک کے اندر  جو حالت ہے، کیا یہ بیرونی مستبد قوتوں سمجھتا کہ ہمار
کو اندر آنے کی دعوت نہیں ہے جب گھر کے اندر لڑائی ہو گی تو محلے والے 
اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل ہوں گے جب امن ہو گا تو اجازت  لی جائے 

مل جائے،  dollarگی ۔ ہم اپنے ملک میں بدامنی اس لیے برقرار رکھتے ہیں کہ ہمیں 
America  کو جنگ میں فائدہ ہے، اس لیے کہ تمام ریٹائر جرنیل اسلحے کے

کارخانے چال رہے ہیں۔  ہماری فوج کو لڑائی میں فائدہ ہے تاکہ اس کو باہر سے 
میں اور  billملتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی چیزیں اس  dollarsکرائے کے 

bill  اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اگرکی بنیاد بنی ہیں، مجھےHouse   کے کسی رکن
نے  Americaکوکو ئی شبہ ہے تو بتا دے کہ یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ کیا 

اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں صحیح نہیں لکھیں۔
)اس موقع پر ڈیسک بجائے گئے(

کو تبدیل کریں، ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر اپنے کردار 
چاہے سیاستدان ہوں یا فوج ہو، اگر آپ کردار کو تبدیل نہ کریں  اور کہیں کہ مجھ 
پر کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ میری یہ کمزوری ہے تو پھر تم سے ہر ایک 
تو نہیں دبے گا،  دنیا  میں کوئی  یہ بتائے گا کہ تم میں یہ کمزوری ہے، اگر تمہیں 

و پھر کمزوری کو دور کرو۔ نبی صلی اهللا علیہ  الصلوة والسالم بری لگتی ہے ت
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فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہاری عیب جوئی کرے  اور تمہارے عیوب بیان کرے 
تو آپ اس کو تسلی سے سنیں اور پھر غور کرو کہ اگر تم میں  وہ ساری چیزیں 

کرو، اگر نہیں  موجود ہیں تو صفائی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان عیوب کو دور
سے پوچھتا ہوں اور میں ان  Houseہیں تو اهللا کے حوالے کر دو۔ میں اس پورے 

فوجی جرنیلوں اور فوجی جنتا سے پوچھتا  ہوں، تمام اداروں سے پوچھتا ہوں کہ 
کی جو ذہنیت ہے، کیا یہ سارے عیوب اور کمزوریاں ہم میں  billاس کیری لوگر 

ر ناراضگی کس بات کی ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ کوئی ہیں کہ نہیں ، اگر ہیں تو پھ
ہمیں یہ نہ کہے تو پھر ان کمزوریوں کو مٹائیں اور چھوڑ دیں۔

)اس موقع پر ایوان  میں اذان جمعہ سنائی دی(
کر لیا ہے کیونکہ  concludeآپ نے ! موالنا صاحب :جناب چیئرمین

اور لے لیں گے۔ speakerایک 
بس تین منٹ اور لوں گا۔ :ان شیرانیسینیٹر موال محمد خ

کریں۔ concludeدو منٹوں میں  :جناب چیئرمین
تین منٹوں میں ختم کرتا ہوں۔ جناب  :سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی

یہاں پر ہمارے سیاسی قتل ہوئے ہیں، بھٹو صاحب قتل ہوئے ! چیئرمین صاحب
ء الحق صاحب قتل ہوئے، وہ تھے، وہ ایک سیاسی قتل تھا، کس نےقتل کیا، ضیا

ایک سیاسی قتل تھا، کس نے قتل کیا۔ بےنظیر صاحبہ قتل ہوئی ہیں، وہ ایک سیاسی 
قتل تھا، کسی نے قتل کیا ہے، کوئی جواب دے سکتا ہے کہ کس نے کیا ہے۔ 

تو اس ) خاتون ناراض نہ ہوں(ہمارےایک ہاں کہاوت مشہور ہے کہ کوئی خاتون 
تو جب وہ  تشہد ھا اور خاوند کے بھائی کا نام مجید تھا  کے خاوند کا نام حمید ت

حمید مجید کا جو حمید مجید ہے تو وہ اس کی جگہ پشتو میں کہتی  پڑھتی تو ان کے
یعنی جیسا میرا خاوند اور اس کا بھائی۔ ہمارے بعض ) لکہ دائی لکہ ال لک( تھی

یں لکہ دائی لکہ اللک ادارے ایسے ہیں کہ جن کا ہم نام بھی نہ لے سکیں اور یہ کہ
تو پھر اس قوم کا بھال نہیں ہو گا۔

)اس موقع پر ڈیسک بجائے گئے(
کے اس تصور سے مجھے اتفاق نہیں ہےکیونکہ وہ کہتے ہیں کہ  billاس 

مدارس اس امر میں ملوث ہیں کہ جو شدت پسند ، انتہا پسند یا دہشت گرد کو پیدا 
ان کے ہیں، تربیتی  Training centersکرتے ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ 

ٹھکانے ان کے ہیں، میرے مدرسے کے طالب کو ورغال سکتا ہے، کسی دوسرے 
کے مدرسے کے طالب کو ورغال سکتا ہے، کسی مدرسے کے مولوی کو ورغال 

 satelliteدے دیں scooterسکتا ہے کیونکہ اس کی دنیا  اتنی ہے کہ جب اس کو نیا 

telephone ں، پیسوں سے جیب بھروا  دیں اور  کالشنکوف کندھے پر ڈلوا پکڑوا دی
) پشتو(دیں، پار بھی کریں اور ادھر بھی الئیں۔  ہماری پشتو میں ایک شعر ہے کہ 

یعنی جب طالب کا پیٹ بھرا ہو، سبق اگر نہ ہو تو نہ ہی سہی جب پھول پر شبنم 
ی اتنی دنیا ہو تی ہے، برستی ہو تو پھر اگر بارش نہ ہو تو نہ ہی سہی، تو طالب ک

اگر یہ ان کو نہ ورغالئیں تو کسی مدرسے میں کوئی مجھے بتا دے اس پورے 
پاکستان میں کوئی ایسا مدرسہ جو علماء کی قیادت میں چلتا ہو۔ بعض ایسے مدرسے 
ہیں جو ایجینسیوں کی سرپرستی میں چلتے ہیں، حضرت بالل  اور حضرت ابوذر 
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س قسم کے ہیں جو مانسہرہ اور باال کوٹ   ان عالقوں میں رضی اهللا تعالیٰ عنہ اور ا
ہیں اور اسی طرح دوسری جگہوں میں بھی ہیں جو علماء کی سرپرستی میں چلنے 

فوجی مالزم بتا دیں کہ وہ خودکش جیکٹ  ڈوالے مدرسے ہیں، ان میں کوئی ریٹائر
میں یہ  billبھر دے اور اس کو دہشت گردی کی تعلیم و تربیت دے دے۔  لہذا، اس 

غلط بات ہے اور آپ حضرات کو یاد ہو گا کہ جب کرنل امام صاحب جو ہرات میں 
پر بیان دیا اور اس  T.Vاس زمانے میں ہمارے قونصل جنرل تھے اور انہوں نے 

لیا جا رہا تھا اور وہ فرما رہے تھے کہ ہم پہلے جہادی تنظیموں سے  interviewسے 
training  لیکن وہ اتنے زیادہ کارآمد نہیں تھے، میں نے کے لیے لوگ لیتے تھے

پھر حکومت سے درخواست کی  کہ مجھے براہ راست مدرسوں سے بھرتی کرنے 
کی اجازت دے دیں اور  جب میں نے براہ راست بھرتی کرنا شروع کیا تو وہ بڑا 
مفید ثابت ہوا۔ اب آپ بتائیں کہ جب وہ بھرتی خود کریں گے تو میرے مدرسے کے 

لے سکتے ہیں۔ طالبان
بہت بہت شکریہ۔ :جناب چیئرمین

یہ جو چیزیں ہیں جو  یہ ساری  :سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی
کی حیثیت قانون کی ہے، یہ  Kerry Lugar billباتیں ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ

America  کے اپنے اختیار کی بات ہے ،  میں اپنی قانون سازی میں کسی دوسرے
خلت  کو پسند نہیں کرتا تو میں دوسروں کی قانون سازی کے معامالت میں کی مدا

دخل دینا بھی  پسند نہیں کرتا۔
بہت بہت شکریہ۔ :جناب چیئرمین

دوسری بات یہ ہے  کہ اگر ہمیں ان  :سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی
ر میں شرائط کے مطابق  مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے یا ہم نہیں لیتے ہیں او

ہو گا۔  billنہیں ہو گا یہ نوکر Lugar bill Kerryسمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے مدد لی تو 
وآخر دعوانا لحمد هللا رب العالمین۔

بہت بہت شکریہ۔ آپ بیٹھیں یہ بات کر رہے ہیں۔ :جناب چیئرمین
صاحب  Minister  Interior! جناب چیئرمین :سینیٹر حاجی محمد عدیل

الئے ہیں لہذا مجھے بات کرنے دیجیے۔ آج خیبر بازار میں  ہاؤس میں تشریف
bomb blast   ہوا ہے، یہ واقع میرے شہر اور صوبے میں ہوا ہے۔ اس وقت تک

پر بحث  law and orderافراد ہالک ہو چکے ہیں۔ ہمیں تو  10سے  6اطالع ہے کہ 
رہا ہے، ہم نے پیچھے چال گیا۔ آخر مسلسل ایسا کیوں ہو  agendaکرنی تھی لیکن وہ 

ماالکنڈ میں نہایت کامیابی سے آپریشن کیا اور وہ لوگ واپس جا کر امن سے رہ 
رہے ہیں، آج وہاں کوئی خودکش دھماکے نہیں ہو رہے ہیں لیکن باقی عالقوں میں 
کیوں ہو رہے ہیں وہ اس  لیے کہ شاید ہم جہاں آپریشن کرنا چاہتے ہیں وہاں ہم 

کر سکے۔ ہمارا فاٹا کا عالقہ ہے، پشاور میں ایک  صحیح طریقے سے آپریشن نہیں
طرف جمرود ہے، دوسری طرف باڑہ ہے، تیسری طرف مہمند ہے، ادھر درہ آدم 
خیل ہےاور اسی طرح کوہاٹ  بنوں یہ  سارے عالقے ہیں۔  ہم سن رہے ہیں کہ وہاں 

الیسی ہو رہے ہیں، ہم چاہتے ہمیں واضح پ surgical attacksآپریشن ہونے واال ہے، 
دیں کہ آپ نے آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا۔
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جی بخاری صاحب۔ :جناب چیئرمین
شکریہ جناب چیئرمین۔ یہ جو ابھی  :سید نیئر حسین بخاری سینیٹر

جو کہ  sir, we really condemn that incidentکیا  issue raiseسینیٹر عدیل صاحب نے 
ین سے ہمدردی ہے کہ جن کے افراد وہاں خیبر بازار میں ہوا ہے اور ہمیں ان لواحق

میں الئے تومیں  knowledgeکرنے سے پہلے میرے  issue raiseشہید ہوئے ہیں۔ یہ 
 he was busy in the Nationalکی  requestصاحب سے certainly Interior Ministerنے

Assembly  اور یہ نیشنل اسمبلی سے یہاں آئےand he would like to make a 
statement.

جی ملک صاحب۔ :جناب چیئرمین
)مداخلت(

مجھے پتا ہے کہ بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ جو  :جناب چیئرمین
explosion ہوا ہے اس کے متعلق ہے۔

کا کام  I.Gیہ کرے گا،   I.Gیہ کہتے ہیں کہ  :سینیٹر محمد زاہد خان
مر رہے ہیں، لوگ زخمی نہیں ہے۔ ہمیں بات کرنے دیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگ 

ہو رہے ہیں۔ bomb blastہو رہے ہیں ،روزانہ 
پر  law and orderمیری بات سنیں ! زاہد صاحب :جناب چیئرمین

discussion  ہوگا۔  جوexplosion  ،ہوا ہے، منسٹر صاحب آ گئے ہیںhe will give an 

answer  اگر آپsatisfy  نہیں ہوں گےthen you can go to raise whatever is in the 

rules. جی منسٹر صاحب۔
معافی سے میں ایک بات عرض کرنا ! جناب :سینیٹر الیاس احمد بلور

چاہتا ہوں۔
کرنے کا  کوئی فائدہ  repeat! دیکھیں جی بلور صاحب :جناب چیئرمین

نہیں ہے، ہمیں پتا چل گیا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حاجی صاحب آپ کے 
کر دیا ہے۔ جی ملک صاحب۔ clearly explainٹری لیڈر ہیں انہوں نے بڑا  پارلیمن

Senator A. Rehman Malik: I will continue to be here till you are 
satisfied.

ملک صاحب آپ کو بتار ہے ہیں۔ :جناب چیئرمین
Senator A. Rehman Malik: Thank you Mr. Chairman. This 

unfortunate terrorist attack in Khyber bazar, we condemn it sir, this is a series of 
aggression which is coming to the mother land and obviously Pukhtunkhawa 
province is right on the front line. I fully endorse the feelings of brother Senator 
Adeel. There is no doubt we have brought peace in Swat and now there is a 
pressing demand from the people living in South Waziristan, North Waziristan, 
the action shall be taken, should be taken because those Talban, the remnants of 
Talban has still harassing there and are taking such actions.

جب میں پہلےبھی کہہ چکا ہوں کہ طالبان کی کمر ٹوٹی ہے  اور وہ زخمی سانپ 
کی طرح ادھر ادھرجانے کی کوشش کررہیں ۔ اس وقت جو بچے کھچے جنوبی 
وزیرستان میں ہیں وہ کارروائی کرتے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت پوری 

ٹھیک تھا، وہاں جو آپریشن کیا گیا وہ  actionہو چکا ہے کہ سوات کا  feelدنیا میں 
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آئی ہے اور اس  demandکو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ  successٹھیک تھا۔ اسی کے 
کی بلڈنگ میں ہو یا  UNوقت کہیں بھی جو دھماکا ہوتا ہے، خواہ وہ اسالم آباد میں 

ہیں۔ وہ خیبر بازار میں ہویا الہور میں ہو سب کی کڑیاں جنوبی وزیرستان سے ملتی 
نظر نہیں آتا  اور ہمیں جنوبی   optionاس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور 

 wait forاور شمالی  وزیرستان میں آپریشن کرنا پڑے گا اور میں یقین دالتا ہوں کہ 

just next few days  جو بھیappropriate time  ہمیں نظر آتا ہے، ہمارےlogistics 

complete ہوتے ہیںaction has to be taken, action shall be taken. یہ جو خیبر بازار
میں ہمارے دوست اور بہن بھائی شہید ہوئے ہیں ان کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، 

 hostile countries, hostile elementsہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے وہ دشمن، وہ 
 stoogesاور ان کے  handlersہیں اور وہ کرنا چاہتے  destabilizeجو کہ پاکستان کو 

جنہوں نے پیسے لیےہوئے ہیں، جنہوں نے بوریاں پکڑی ہوئی ہیں وہ چاہیں گے کہ 
 regroupکو خوش کریں۔ اس لیے اتنی شکست کے باوجود وہ دوبارہ  mastersاپنے 

ہونے کی  کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کے دل میں یہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ 
کی بات کرتے ہیں وہاں  splitter groupsکی بات کرتے ہیں، جہاں ہم  TTPم جہاں ہ

 proscribeہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں القاعدہ بھی ہے، وہاں پر 

organizations بھی ہیں۔
There is a triangular syndicate of these culprits, these terrorists. Yes, we have 
real time information and I assure the House that we are going to utilize all the 
sources to smash them as have saying that we will flush every Talib out and I 
assure the House that we will do everything possible to flush them out from the 
country and make Pakistan terrorism free country. Thank you.

شکریہ ملک صاحب۔ :جناب چیئرمین
)مداخلت(

منسٹر صاحب نے جواب دے دیا ہے۔ منسٹر صاحب  :جناب چیئرمین
نہیں ہوتا  آپ کو تو علم ہے۔ replyکے جواب کے بعد تو 

 with dueمیری ایک عرض سنیں! جناب  :سینیٹر الیاس احمد بلور
respect to you sir.

جی فرمائیں۔ :جناب چیئرمین
پشاور باڑہ اور درہ سے گھرا ہوا ہے، ! جناب :سینیٹر الیاس احمد بلور

 6اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا؛  یہاں منسٹر صاحب  موجود ہے انہوں نے آج سے 
درہ آدم خیل  ,within ten days, within five daysمہینے پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ 

ی چھوٹی سی جگہ ہے او رشاید آپ گئے ہوں گےاور آپ نے دیکھی ہو گی، جو اتن
وہ بالکل پشاور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، باڑہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب پرسوں 

ہوئے ہیں، اب یہ روزانہ کی چیز ہے اور  blastرات پشاور یونیورسٹی ٹاؤن میں دو 
کی فالئٹ کو لگ  PIAخدا نہ کرے  یہ جو راکٹ چال رہے ہیں وہ ہماری 

 halfheartedlyعالقے ہیں ان پر بھی آپ نے  2جائے۔خیبر اور درہ آدم خیل یہ جو

action  کیا ہےاور وہaction  ابھی تک کامیاب نہیں ہوا، یہaction  کر رہے ہیں لیکن
ہے۔وہ ہمارے بہت قریب ہیں اور اتنے قریب ہیں جیسے یہاں سے  halfheartedوہ 
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parliamentہمارے  lodges  ہیں۔  میرا مقصد یہ ہے کہ سارا کچھ وزیرستان سے ہی
چلتا ہے۔

درہ آدم خیل کے بارے میں جواب دیجیے۔ جی رازق  :جناب چیئرمین
صاحب آپ  بھی کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ 

نماز کا وقت ہو گیا ! جناب چیئرمین :سینیٹر  سیمیں یوسف صدیقی
ہے۔

ہوا  all of a sudden incidentدیکھیں جی یہ  :جناب چیئرمین
یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے اورذرا ہم پتا کر لیں  concerning the human livesہے

کیونکہ  منسٹر صاحب موجود ہیں۔ جب اس لڑکی کا مسئلہ تھا تو میں نے آپ کا کتنا 
ساتھ دیا۔ منسٹر صاحب کو بالیا گیا ہے۔ جی رازق صاحب۔

نے  colleagueچیئرمین صاحب۔ میرے معزز  ہشکری: سینیٹر عبدالرازق
specifically   درہ آدم خیل کا نام لیا ہے حاالنکہ میرے خیال میں انہیں غلط فہمی ہو

موجود ہیں،  وہاں پر حاالت  forcesرہی ہے، درہ آدم خیل میں تقریبًا دو سال سے 
یقینًا پہلے لوگ  نہیں ہے۔ وہاں incidentبالکل کنٹرول میں ہیں اور وہاں کوئی ایسا 

نہیں  insurgencyتھے لیکن اب وہ وہاں سے چلے گئے ہیں اور وہاں ایسی کوئی 
 آپریشن کے مضمرات ہو سکتے ہیں، ان کاہے۔ پشاور میں واقعات ہو رہے ہیں یہ 

تعلق سوات سے بھی ہو سکتا ہے اور وزیرستان سے بھی ہو سکتا ہے۔ میری 
 areaہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا تعلق اسی  گزارش ہے کہ درہ آدم خیل کی جو بات

کا اندازہ ہے۔ areaسے ہے اور مجھے اس 
اب بحث میں نہ پڑیں۔ یہ آپ منسٹر صاحب پر چھوڑ  :جناب چیئرمین

دیجیے۔
یہ وہاں جاتےکیوں نہیں ، یہ یہاں کیوں بیٹھے  :سینیٹر الیاس احمد بلور

ہوئے ہیں۔
)مداخلت(

ٹھیک ہے۔ رازق صاحب بیٹھ جائیے۔بس، بس  :جناب چیئرمین
گیا  recentlyیہ بلور صاحب کی غلط فہمی ہے، میں  :سینیٹر عبدالرازق

ہوں، یہ شاید نہیں جا سکتے ہیں تو ان کا اوروں کے متعلق بھی یہی خیال ہے اگر 
ان کو جانا ہے تو یہ لوگ چارسدہ جائیں۔

ایک منٹ میں بتا  !بیٹھ جائیں۔  زاہد  صاحب  please :جناب چیئرمین
کیونکہ نمازکا  بھی وقت ہو رہا ہے۔ something newدیجیے

لی ہمارے بھائی ہیں اور وہ ئقبا! جناب چیئرمین :سینیٹر محمد زاہد خان
ہم یہ نہیں کہہ رہے ، ہم ان کے خالف تو نہیں ہیں  بیچارے یرغمال بن چکے ہیں۔ 

ہوتے ہیں  ان کا پیچھا  نہیں  crimesہیں جو پشاور میں  provincial forces۔ہماری جو 
وہاں نہیں جاسکتی ہیں۔اس لیے وہ لوگ وہاں آرام سے یہ  forcesکرسکتے۔ ہماری 

کارروائی کرتے ہیں۔ہم وزیر صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ان کے 
خالف صحیح طریقے سے ایکشن لے۔ یہ لوگ بھاگ کر کہاں گئے ہیں۔
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کیونکہ نماز کا  very quickly answerاحبجی ملک ص :جناب چیئرمین
وقت ہو گیا ہے۔

 pointمیں کسی قسم کی  !جناب چیئرمین :ملکرحمٰن ۔سینیٹر  اے 

securing  نہیں کروں گا۔پاکستان پیپلز پارٹی کی  وہاں مخلوط حکومت ہےbasically 
 کا ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کا ہوتا ہے ، وفاقی law and orderجو مسئلہ 

اور جہاں پر ضرورت ہوتی  in terms of intelligenceحکومت صرف مدد کرتی ہے 
ساری  ان حوالے کی ہوئی  Frontier Constabularyہے وہ ہم  کارروائی کرتے ہیں

ہے ۔
صوبائی حکومت میں تو میرے خیال میں اے این پی کا   :جناب چیئرمین

یر اعلٰی ہے۔زو
Chief:ملکرحمٰن  ۔اے  سینیٹر  Minister   اے این پی سے ہیں ہماری

full assistance  ان کے پاس ہے۔ اگر وہ کمی سمجھتے ہیں تو میں اور بھی دوں گا
کہ اس وقت بھی ہمارے    جو میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا basic pointلیکن 

میں ہم نے تھوڑی سی  Antiterrorist Actہیں۔ arrest underپاس دو ہزار دہشت گرد
changes کی ہیںto make the law very stringent so that they don’t get out of the 

clutches  of law.  یہ جو ابھی ہم نے پکڑے ہیں ان کیmajor leadership  جس میں
دی ہے کہ  informationمسلم خان بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں انہوں نے جو ہمیں 

وئی تھی اس میں انہوں  نے فیصلہ کیا تھا ہ meetingعید سے پہلے ان کی جو اپنی 
میں کچھ دھماکے کریں گے ۔ اس لیے کہ حکومت کو  In-landکہ عید کے بعد وہ 

pressurize   کریں گے۔ اب جب کہ وہ گرفتا ر ہوچکے ہیں اور کچھ ان کے لوگ
کہا ہے کہ اکا دکا واردات ہوسکتی ہے  on recordوہاں سے نکل چکے ہیں، میں نے 

جو نکل چکے ہیں وہ کرسکتے ہیں۔اب جو مسئلہ درہ  operatorsان کے وہ  کیونکہ
باڑہ کا ہے ، اورکزئی کا ہے۔جب سوات میں آپریشن ہوا  تو ان کی  ، آدم خیل کا ہے

mid-leadership اور کچھ وہاں درہ  آدم خیل بھی گئی اور کزئی میں باڑہ میں آئی
 at leastبھی کیے۔باڑہ میں  بھی گئی اور کچھ لوگ ہم نے وہاں سے گرفتار

میں آپ کو یقین   is the main culpritچارآپریشن ہوچکے ہیں۔اس میں منگل باغ 
اور اپنے حساب سے  we are taking actionدالتا ہوں کہ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے

 law enforcement agencies they are working and I hope that once heساری 

scooped out, situation will get better ، ظاہر ہے باڑہ بالکل نزدیک ہےKhyber 

Agency almost near Peshawar  اور جتنے یہrocket launchers  آتے ہیں اور
bombardments  ہو رہی ہیں۔میرا یہ سوالinternational community   سے بھی رہا

نہیں خرید سکتا۔ اس  individualہے کہ یہ جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں یہ کوئی 
ہی دے  stateکوئی  end-user certificateچاہیے وہ  end-user certificateکے لیے 

سکتی ہے۔جو آج ہو رہا ہے جناب مت بھولیں کہ وہ لوگ جو پاکستا ن کو 
destabilize  کرنا چاہتے تھے انہوں نے ان کو پوری طرحtrain  بھی کیا ہوا ہے اور

بھی ہےکہ اگر وہاں  secondary planدیا ہوا ہے، ان کے پاس ان کو اسلحہ بھی 
سوات میں آپریشن ہو جاتا ہے تو وہ باڑہ میں کیا کریں گے، وہ اورکزئی میں کیا 

میں صوبائی حکومت  present situationکریں گے لیکن میں آپ کو یقین دالتا ہوں کہ 
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تنی اس جنگ میں بہت اچھا کردار ادا کررہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ج
پختونخواہ کے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے دنیا میں کسی ملک کو اتنی نہیں 

صرف ہمارے صوبہ پختونخواہ کو ملی ہے۔ہم  heatکی سب سے زیادہ  11\9ہوئی۔
اس کی قدر کرتے ہیں لیکن یہ مت بھولیں کہ پاکستان سب کا ہے ۔ہم سب نے 

کا کون سا حصہ ہے جو اس جنگ قربانیاں دی ہیں ۔مجھے بتائیں کہ پاکستان 
نے دکھائی ۔میں سمجھتا  political leadershipنہیں ہوا۔ جو یکجہتی پوری  sufferسے

ہوں کہ جتنے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ چار مہینوں کی بات ہے انشاء اهللا یہ جتنے 
بھی ظالم ہیں ،یہ جتنے دہشت گرد ہیں  جو ملک دشمن ہیں، ہم ان کا سرکچلیں گے 

را وعدہ رہا  کیونکہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہے۔بوڑھے ، بچے اور جوان سب یہ می
اور اس ایوان سے میں ان کو  پیغام دینا چاہتا ہوں   no to Talibanکہہ رہے ہیں کہ 

 youکرتا رہا ہوں ۔سوات کے آپریشن سے پہلے بھی کہ  warnکہ میں پہلے بھی 

have no room here یں عرض کرتا ہوں اور ان کو میں اور آج بھی اس ایوان سے م
warn  ےہکرتا ہوں کہ تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیںsurrender  کردو اور اهللا

بچے الئے،  suicide bombersتعالٰی سے معافی مانگو ان گناہوں کی جو آپ اتنے 
 policy of theکرتا ہوں کہ assureجو اتنے لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا۔ میں 

government has got full determination to fight against them  اور میرا خیال ہے کہ
ان دہشت گردوں نے جواز پیدا کیا کہ اب سوات کا آپریشن چند دنوں بعد ہونا تھا ۔یہ 

 and I assure the House andہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جلد از جلد آپریشن کریں 
all my friends, brothers and sisters from Frontier that the action shall be taken 

لیں گے  actionاور جو خون ہمارے بے گناہ لوگوں کا بہایا گیا ہے ہم اس کے خالف 
ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔انشاء اهللا اگلے چند ہفتوں میں آپ بہت بڑی 

تبدیلی دیکھیں گے۔شکریہ۔
)ڈیسک بجائے گئے (

بہت بہت شکریہ۔اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ ملک صاحب   :جناب چیئرمین
 becauseآپ ذرا مشہدی صاحب سے جا کر بات کرلیں کسی ایم این اے کے بارے

this is a Senate  آپ وہاں جاکر ان سے بات کرلیں۔ مشہدی صاحب ملک صاحب آپ
یہ آپ سے بات  because it is concerning an MNAکے پاس آ کر بات کرلیتے ہیں۔
ہوں۔ نماز کا وقت ہو گیا ہےکیونکہ  further speechesکرلیتے ہیں ۔اب وقت نہیں کہ 

بھی کروں گا  requestجمعہ ہے اس کا وقت مخصوص ہوتا ہے ۔اگر میں کسی سے 
نہیں کرسکے گا۔ طارق صاحب آپ بھی پانچ منٹ بات  wind upتو پانچ منٹ میں وہ
کم از کم دس منٹ تو چاہیئیں   .we will take some timeنہیں کرنا چاہیں گے

so keeping all these things in mind the House stands adjourned to meet again on 
Monday the 12th October, 2009 at 4.30 pm. And discussion on today’s motion 
will continue. Thank you.

----------------
[The House was then  adjourned  to meet   again  on Monday 12th October,

2009 at   t 4.30 p.m.]
----------------
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Recitation from the Holy Quran


اَعُوْذُبِاالله ِمِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ


بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمٰنِ ٱلرَّحِيْمِ


وَاللّٰهُ يَقۡضِىۡ بِالۡحَقِّؕ وَالَّذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖ لَا يَقۡضُوۡنَ بِشَىۡءٍؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡبَصِيۡرُ۔  اَوَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَيَنۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيۡنَ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلِهِمۡؕ كَانُوۡا هُمۡ اَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الۡاَرۡضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوۡبِهِمۡؕ وَمَا كَانَ لَهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ مِنۡ وَّاقٍ۔  ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ كَانَتۡ تَّاۡتِيۡهِمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوۡا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُؕ اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ۔ 

ترجمہ: اور الله حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اور جن(بتوں) کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں  وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بیشک الله ہی  سننے والا دیکھنے والا ہے ۔اور کیا یہ لوگ  زمین میں  چلے پھرے  نہیں  کہ  دیکھ لیتے ان لوگو ں کا انجام کیسا  ہوا جو ان سے پہلے تھے وہ لوگ قوت میں (بھی) ان سے بہت زیادہ تھے اوران آثار و نشانات میں (بھی) جو زمین میں (چھوڑ گئے)تھے۔ پھر الله نے  ان کے گناہوں کے وجہ سے انہیں  پکڑ لیا اوران کے لیے الله کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا  کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے  تھے  پھر انہوں نے کفر کیا تو الله نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا بے شک وہ بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔



        سورة المؤمن (آیات ۲۰ تا ۲۲)

Questions and Answers


جناب چیئرمین: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ Now, we take up questions محمد  علی درانی صاحب، question number پڑھ لیجیئے گا۔ 


13. 
*Senator Muhammad Ali Durrani:  tc "

"Will the  Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state:tc "
Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state\:"


(a)
the number of persons being facilitated under the Benazir Income Support Programme in Lahore and Bahawalpur Divisions; andtc "
(a)
the number of persons being facilitated under the Benazir Income Support Programme in Lahore and Bahawalpur Divisions; and"


(b)
whether there is any proposal under consideration of the Government to give special package to the people of Bahawalpur Division under the said programme?tc "
(b)
whether there is any proposal under consideration of the Government to give special package to the people of Bahawalpur Division under the said programme?"


Minister Incharge of the Cabinet Division: (a) Following numbers of beneficiaries have been enrolled in the two Divisions. tc "
Minister Incharge of the Cabinet Division\: (a) Following numbers of beneficiaries have been enrolled in the two Divisions. "



Lahore:

141,449tc "

Lahore\:

141,449"



Bahawalpur:
110,627tc "

Bahawalpur\:
110,627"


(b)
No.tc "
(b)
No."


Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary? Yes. Hafiz Rashid Ahmed.


سینیٹر حافظ رشید احمد:  کیا وزیر صاحب بتانا پسند کریں گے کہ اس programme سے FATA میں کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں؟



سینیٹر سید نیئر حسین بخاری (قائد ایوان):  اگر یہ کھڑے ہو کر جواب دے دیتے تو مناسب بات تھی۔



جناب چیئرمین:  میں کیا کہوں کہ یہ senior ہیں، میں اس لیے خاموش ہو گیا ، کوئی بات نہیں ہے۔ حافظ صاحب۔


سینیٹر حافظ رشید احمد:  جناب چیئرمین! شکریہ۔ کیا وزیر صاحب بتانا پسند کریں گے کہ اس programme سے FATA میں کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں؟



جناب چیئرمین:  جی ڈاکٹر صاحب آپ بولیں گے، ماشاء اللہ۔



سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان(وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور):  بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔


Thank you very much Mr. Chairman. This requires a new question, of course he wants an information that how many people at what place, we have been given about one district, about 8 million people population is in Lahore and Bahawalpur is about 3 million that is an answer there. If he wants to know about any other place particularly, he should give one more question.


جناب چیئرمین:  جی۔ بیگم نجمہ حمید صاحبہ question number پڑھ لیجیئے گا۔ 


123.  
*Senator Begum Najma Hameed:tc ""  Will the  Minister  for Finance and  Revenue be


pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a)
the percentage of price-hike registered in the country during the last two years; and tc "
(a)
the percentage of price-hike registered in the country during the last two years; and "


(b)
the steps being taken by the government to control the price-hike?tc "
(b)
the steps being taken by the government to control the price-hike?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Price hike commonly known as inflation which is usually measured by the changes in consumer price index (CPI) has been registered at 12.0 percent in 2007-08, 20.8 percent in 2008-09. CPI declined to 10.7 percent in August 2009.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) Price hike commonly known as inflation which is usually measured by the changes in consumer price index (CPI) has been registered at 12.0 percent in 2007-08, 20.8 percent in 2008-09. CPI declined to 10.7 percent in August 2009."


(b)  1.
On a regular basis, the government reviews the price situation in the country in every Economic Coordination Committee (ECC) meeting and discusses the movement of price of these essential items and takes necessary steps of maintaining stability in prices.tc "
(b)  1.
On a regular basis, the government reviews the price situation in the country in every Economic Coordination Committee (ECC) meeting and discusses the movement of price of these essential items and takes necessary steps of maintaining stability in prices."


2.
To ensure competition and fair play in the market, the Monopoly Control Authority (MCA) has been converted into Competition Commission of Pakistan (CCP) by granting it powers to prevent non-competitive behaviour in the market.tc "
2.
To ensure competition and fair play in the market, the Monopoly Control Authority (MCA) has been converted into Competition Commission of Pakistan (CCP) by granting it powers to prevent non-competitive behaviour in the market."


Food items carry heavy weight in the consumer basket and has direct impact on the well being of common man. The government has taken following measures to control price hike of edible items in the country:tc "
Food items carry heavy weight in the consumer basket and has direct impact on the well being of common man. The government has taken following measures to control price hike of edible items in the country\:"


(a) 
In view of a possible delay in cane crushing, the ECC allowed the import of 100,000 tons of sugar to build TCP stocks.tc "
(a) 
In view of a possible delay in cane crushing, the ECC allowed the import of 100,000 tons of sugar to build TCP stocks."


(b)
In order to stabilize the prices of essential items in the country, the government is providing various essential items at Utility Stores Corporation at cheaper rate than the open market. The government also provides sugar at subsidized rate of Rs. 38/Kg to the consumer through Utility Stores Corporation.tc "
(b)
In order to stabilize the prices of essential items in the country, the government is providing various essential items at Utility Stores Corporation at cheaper rate than the open market. The government also provides sugar at subsidized rate of Rs. 38/Kg to the consumer through Utility Stores Corporation."


(c)
All Provincial Governments are responsible for price check/ control and take appropriate measures to check overcharging.tc "
(c)
All Provincial Governments are responsible for price check/ control and take appropriate measures to check overcharging."

جناب چیئرمین:  جی، question taken as read, any supplementary? کوئی بات نہیں ہے، she has a right, let her take her glasses, we can wait صبر کے ساتھ چلیں گے، بالکل فکر نہیں ۔ بیگم صاحبہ page No.1 پر ہے، آپ کا 1st page پر question ہے، چلیں بیگم صاحبہ بیٹھ کر دیکھ لیں جب تک پروفیسر صاحب آپ پوچھ لیں۔ آپ ذرا دیکھ لیں، آپ کاquestion page 1 پر ہے۔

سینیٹرنجمہ حمید:  ٹھیک ہے۔


سینیٹر پروفیسرمحمد  ابراہیم خان:  جناب چیئرمین! دوسرے page پر 2nd Para  میں جہاں food items کے بارے میں بتایا ہے اور جو  (a) ہے کہin view of a possible delay in cane crushing, the ECC allowed the import of 100,000 tons of sugar to build TCP stocks یعنی یہ price control کرنے کے لیے ہوا  ہے۔ 100,000 tons of sugar Trade Corporation of Pakistan کے پاس import ہوا ہے اور اس کے بعد بھی چینی کا مسئلہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ price hike کیوں control نہیں ہو رہی اور کیوں آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔


جناب چیئرمین:  جی Ministerصاحب۔


سید نوید قمر(وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم و قدرتی وسائل): Thank you Mr. Chairman.جناب چیئرمین! Price inflation کے دو causesہوتے ہیں، ایک تو  over all sector borrowing ہوتی جس سے currency کی  circulation deficit کی وجہ سےبڑھ جاتی ہے  جو inflation کا major cause ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ  وہcost push ہوتی ہے جب کسی چیز کیsupplies کم ہوں، اس کو بہتر بنایا جائے تو ایکprice  کا market میںpositive signal ثابت ہو گا۔Government نے جو import کی اجازت دیby the fact that in reality جو  ملک میں total stocks ہیں، وہ اتنے sufficient تھے کہ ہم December تک meet کر سکتے  لیکن لوگوں نے hoarding کرنا شروع کر دی تھی تو in order to push more stocks into market یہ کیا گیا۔ ظاہر ہے however, despite all the efforts of provincial Government as well as the Federal Government جو چینی جس level پرcourts کی یا عوام کی خواہش ہے، اس level تک ابھی تک نہیں آ سکی۔


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: اگر چینی market میں supply کر دی جائے تو کیا ممکن نہیں ہے کہ supply بڑھنے سے قیمتیں کم ہو جائیں؟؟ اور جو hoarders ہیں، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں کہ ان کا stock غائب ہوجائے گا، وہ بھی نکالنے پر مجبور ہو جائیں۔


Mr. Chairman: Sir, precisely for this reason PCP has been asked to off load this stock into the market.


جناب چیئرمین:  جی وسیم سجاد صاحب۔


سینیٹر وسیم سجاد(قائد حزب اختلاف):  جناب والا! جب 18 فروری کو elections ہوئے تھے تو لوگوں کو بہت امید تھی کہ نئی حکومت آئی ہے تو ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی اور چیزیں سستی ہو جائیں گی لیکن آج کی اخبار میں خبر ہے کہ CNG کی prices میں 15 to 30% اضافہ ہو رہا ہے، پہلے6% energy price میں  اضافہ ہو چکا ہے، چینی کوئی52روپے کلو مل رہی ہے،آٹاکوئی 40, 45 روپے کلوہو گیا  ہے۔ میں یہ  پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی یہ نااہلی کب تک لوگوں کو تکلیف میں مبتلا رکھے گی اور ان کے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان کیا جائے؟

جناب چیئرمین:  جی وزیر صاحب


سید نوید قمر:  جناب! unfortunately پہلی چیز تو یہ ہے کہ وسیم سجاداس وقت اپنی حکومت پر کنٹرول رکھتے جیسا کہ ہمیں بتا رہےہیں تو اتنی حد تک borrowing نہ ہوتی اور نہ ہی کرنسی میں اتنی circulation آتی۔  آپ کو پتا ہے کہ جنوری میں inflation rate 24% تک چلا گیا تھا جو کہ اب بتدریج کافی حد تک نیچے آیا ہےاور through tight monetary policy increasing price کی inflation کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔



جہاں تک انہوں نے CNG کا  refer کیا تو I think  ابھی تک یہ speculative خبریں ہیں جو کہ مارکیٹ کو hit کر رہی ہیںWe do have gas shortage. جس کے لیے ایک comprehensive plan لایا جائے گاbut decision has yet not been taken.


جناب چیئرمین:  ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر خالد سومرو صاحب۔



سینیٹر ڈاکٹر خالدمحمود سومرو:  مہنگائی کتنی بڑھی ہے اور یہاں بتایا گیا ہے کہ 2007-08 میں 12% اور 2008-09 میں 20.8% جبکہ آج کل جو اخبارات میں چھپ رہا ہے وہ 30% اور اس سے زیادہ بتا رہے ہیں، ایک تو اصل صورتحال کیا ہے۔ نمبردو یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم Utility Stores پر 38 روپے فی کلو کے حساب سے چینی فراہم کر رہے ہیں جبکہ ہمارے علاقے میں یوٹیلٹی سٹور پر چینی ہے ہی نہیں۔ اس کو آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ لوگوں کو اس رعایتی قیمت پر چینی ملے؟



جناب چیئرمین:  جی منسٹر صاحب۔



سید نوید قمر:  جناب! جہاں تک inflation rate کا تعلق ہے تو محترم سینیٹر صاحب نے جو بات کہی وہ ایک وقت میں درست تھی کہ food inflation, not CPI تو food inflation 30% تک بھی  جا چکا تھا۔ اس کی وجوہات میں بتا چکا ہوں کہ high borrowing, high deficit تھا لیکن اس وقت کرنسی کا زیادہ تر بوجھ absorb کر لیا گیا ہے اوراس وقت تو تقریباً 10.9% یا11%  کے قریب CPI کا inflation rate  ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا جو effect ہے وہ آنے میں کچھ وقت لگے گا۔



جہاں تک Utility Stores کا تعلق ہے تو unfortunately arbitrage  ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں یہ shortages ضرور create ہوتی ہیں، باہر مارکیٹ میں higher rates ہوں اور کنٹرول ریٹ والے سٹور پر کم ہوں تو shortages ضرور آتی ہیں لیکن particularly  جو انہوں نے اپنے علاقے کی بات کی we will make sure and I am presuming کہ یہ لاڑکانہ کی بات کر رہے ہیں we will make sure کہ جہاں جہاں shortages ہیں  ان کو immediately پورا کیا جائے۔



جناب چیئرمین:  جناب زاہدخان صاحب۔



سینیٹر محمد زاہد خان:  میرا منسٹر صاحب سے Utility Stores کے حوالے سے سوال ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ باہر مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہے اور Utility Stores میں کم ہوتا ہے تو یہ shortage آجاتی ہے۔ کیا Utility Stores پر کوئی check ہے اور اگر check ہے تو  بیچارے  لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور اخبارات میں بھی خبریں چھپتی ہیں کہ کسی کو بھی چینی نہیں مل رہی ہے، آپ کسی بھی یوٹیلٹی سٹور پر چلے جائیں تو چینی نہیں ملتی۔آپ نے آج تک کسی ذمہ دارکے خلاف کوئی action لیا ہے کہ چینی کہا ں گئی اور consumerتک کیوں نہیں پہنچ سکی؟



جناب چیئرمین:  جی منسٹر صاحب۔



سید نوید قمر:  جناب والا! یہ بالکل درست نہیں ہے کہ کہیں بھی چینی نہیں مل رہی ، اس پر گورنمنٹ کی نظر بھی ہے اور اس کو monitor بھی کیا جاتا ہے اور کافی سارے لوگ ہیں جو کہ عہدوں سے ہٹائے بھی گئے ہیں۔ خاص طور پر with proof شکایات آ رہی تھیں کہ چینی divert ہو رہی ہے لیکن  اگر کوئیparticular instance ہو تو I would like to know so that we can take action.


جناب چیئرمین:  جی درانی صاحب۔



سینیٹر محمد علی درانی:  جناب چیئرمین! اس وقت پورے اسلام آباد میں کہیں بھی ، کسی بھی سٹور پر چینی available نہیں ہے اور پورے ملک میں یہ حال ہے۔ آج اخبارات اس چیز پر چیخ رہے ہیں کہ پورے ملک میں چینی کی قلت ہے۔ 



جناب چیئرمین:  ٹھیک ہے آپ سوال کر لیجیے۔



سینیٹر محمد علی درانی:  میرا سوال یہ ہے کہ چینی کی موجودگی کے باوجود چینی کا مارکیٹ میں نہ ہونا، اس کے لیے عوام کس دروازے پر جا کر knock کریں؟



جناب چیئرمین:  جی منسٹر صاحب۔



Syed Naveed Qamar: I cannot accept the position


کہ اسلام آباد کے کسی بھی یوٹیلٹی سٹور میں چینی نہیں ہے۔



سینیٹر محمد علی درانی:  میں نے Utility Stores کی بات نہیں کی۔



سید نوید قمر:  نہیں جی میں Utility Stores کی بات کر رہا ہوں بہرصورت  we can also look into it کہ کہاں کہاں shortage ہے۔



جناب چیئرمین:  میاں صاحب! آپ بھی نوید قمر صاحب سے سوال فرمائیے۔



سینیٹر میاں رضا ربانی:  شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ میں فاضل وزیر صاحب سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ مہنگائی کی جہاں پر اور دیگر وجوہات ہیں لیکن ایک خاص وجہ مہنگائی کی cartelization ہے اور خاص طور پر چینی کے مسئلے پر ، automobiles کے مسئلے پر، banks کے مسئلے پر یہاں پر بہت زبردست اور بہت powerful cartels بنے ہوئے ہیں۔ ایک قانون موجود ہے اور ایک ادارہ  بھی موجود ہے۔ میرا منسٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کا کوئی ارادہ ہے کہ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئےاس وقت economy میں  جو cartelization ہے  اس کو ختم کیا جائے؟



جناب چیئرمین:  جی منسٹر صاحب۔



Syed Naveed Qamar: Sir, I think that question has already been answered and written in our reply. The Competition Commission of Pakistan is working and as my honourable Senator and most respected colleague knows that they have already acted. For example in the case of cement they have imposed billions of rupees of fines on the cement cartel and similarly they are presently looking at the sugar cartel and no matter how powerful, we will make sure that no cartelization takes place in the federal area.


Mr. Chairman: Haji sahib, last question and 30 seconds as promised by you.



سینیٹر حاجی محمد عدیل: میں محترم وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے Competition Commission of Pakistan کے چیئرمین کا عہدہ ختم کر دیا تھا اور پھر 24 گھنٹے کے بعد بحال کیا گیا تھا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟



Mr. Chairman: This is not relevant to the question. Now we come to the next question No. 131. Syed Tahir Hussain Mashhadi.


131.
*Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi:  tc ""Will the Minister for Commerce be pleased to state the foreign exchange earned by exporting tobacco during the financial year 2008-09?tc "
Will the Minister for Commerce be pleased to state the foreign exchange earned by exporting tobacco during the financial year 2008-09?"


Makhdoom Amin Fahim: US$ 14-2 million foreign exchange was earned by exporting 6022 MT of tobacco during the year 2008-09.tc "
Makhdoom Amin Fahim\: US$ 14-2 million foreign exchange was earned by exporting 6022 MT of tobacco during the year 2008-09."


Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary? Yes Tahir Mashhadi sahib.



Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Yes, please. Mr. Chairman, the answer has been given that the amount of foreign exchange earned by exporting tobacco during the year 2008-09……..



Mr. Chairman: What is your supplementary Syed sahib?



Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: It’s 14.2 million, now this is a really good figure for an item on which no attention whatsoever is paid. I would like to ask the honourable Minister that has he made any plans or any plans in the annual budget to improve the cultivation and to further develop this cultivation on this crop which is very good foreign exchange earner and it will give a good substantial return to the poor farmers of the regions where is being this cultivated.



Mr. Chairman: Thank you. Minister sahib.



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Thank you Mr. Chairman. Of course this may be a surprising news but the fact remains that this crop is the only crop grown in Pakistan, Tobacco, whose yield is well above the world average and it matches the per hectare yield in U.S and other developed countries and average yield of 1900 kg per hectare is already there. So, not only that we are matching the world standard rather we are little above that average as well. And then I may lay this information before this august House that over one million persons are directly or indirectly attached to this industry. So, it is on the priority of the Government.



Mr. Chairman: Thank you. Hafiz Rasheed sahib.



سینیٹر حافظ  رشید احمد:  جناب چیئرمین! میرا  ضمنی سوال  131 کے متعلق ہے ۔ جواب میں بتایا گیا ہے کہ 2008-09 میں تمباکو کی برآمد سے 14 million dollar کا زرمبادلہ کمایا گیا ہے۔ تمباکو زیادہ تر صوابی، مردان  اور چارسدہ وغیرہ میں کاشت کیا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کسانوں کی محنت سے حکومت اتنا زرمبادلہ کماتی ہے تو حکومت نے ان کسانوں کی ترقی و بہبود کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟



سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابراعوان:  پہلے تو میں تھوڑے facts correct کر دیتا ہوں  یہ 14.2 million dollar ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں  تقریباً سوا ارب روپے بنتے ہیں اور یہ بھی درست ہے کہ زیادہ تر پختونخواہ  یا NWFP کے اندر ہی تمباکو اگتا ہے اور اس پر multiple projects ہیں۔ مثال کے طور پر ایک particular project یا کچھ projects ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم نے tobacco companies کو incentives دیئے ہوئے ہیں، کچھ projects ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم نے ان کو بتایا ہوا ہےکہ per hectare yield آپ کس طرح زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں

and of course the foreign exchange is in the form of the export. Most of the exports are being done by the companies and of course participation of the people is there.



جناب چیئرمین:  شکریہ۔ جی بنگش صاحب۔


سینیٹر عبدالنبی بنگش:  شکریہ، جناب چیئرمین! میں محترم وزیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا  کہ almost جس طرح انہوں نے خود فرمایا ہے کہ تمباکو پختونخواہ کی ایک اہم فصل ہے۔Foreign Exchange کے علاوہ اس پر Central Excise Duty لی جا رہی ہے۔ یہ بتایا جائے کہ اس مد میں کتنا ٹیکس ہر سال وصول کیا جا رہا ہے اور کیا  وفاقی حکومت کے زیر غور یہ بات ہے کہ جس طرح باقی صوبے اپنی فصلوں کے ٹیکس وغیرہ خود وصول کرتے ہیں تمباکو کی central excise duty ہمارے صوبے پختونخواہ کو دی جائے؟



جناب چیئرمین:  جی ۔


Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Mr. Chairman! that requires a new question because this comes in the domain of the Finance.



Mr. Chairman: Now we come to the next question Mrs. Kalsoom Perveen.

132.
*Senator Kalsoom Perveen: tc ""Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state that whether it is fact that Modern Collectorate of Customs (PACCS) is being rolled back, if so, its reasons?tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state that whether it is fact that Modern Collectorate of Customs (PACCS) is being rolled back, if so, its reasons?"


Ms. Hina Rabbani Khar: Pakistan Customs Computerized System (PaCCS) operational in Model Custom Collectorate (PaCCS), Custom House, Karachi in not being rolled back.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: Pakistan Customs Computerized System (PaCCS) operational in Model Custom Collectorate (PaCCS), Custom House, Karachi in not being rolled back."

Mr. Chairman: No supplementary. Next question Muhammad Ali Durrani Sahib.  



135.
*Senator Muhammad Ali Durrani: tc ""Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a)
the details of funds issued by the Ministry of Finance on the directives of the Prime Minister and the President for various projects in the Punjab province during the last two years;

tc "
(a)
the details of funds issued by the Ministry of Finance on the directives of the Prime Minister and the President for various projects in the Punjab province during the last two years;"


(b)
the name, location and estimated cost of each of said projects; andtc "
(b)
the name, location and estimated cost of each of said projects; and"


(c)
the details of those projects launched in Bhawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawalnagar districts?tc "
(c)
the details of those projects launched in Bhawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawalnagar districts?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The detail of funds released in the last two years by Finance Division for various projects in the Punjab Province is as under:—tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) The detail of funds released in the last two years by Finance Division for various projects in the Punjab Province is as under\:—"



(Rs. in Million) tc "

(Rs. in Million) "


Year
Fund Releasedtc "
Year
Fund Released"


2007-08
866.483tc "
2007-08
866.483"


2008-09
1701.241tc "
2008-09
1701.241"


(b)
The name, location and estimated cost of each project is at Annex-I.tc "
(b)
The name, location and estimated cost of each project is at Annex-I."


(c)
The detail of projects for which the funds were released in each of Bhawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawalnagar districts is at Annex-II.

tc "
(c)
The detail of projects for which the funds were released in each of Bhawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawalnagar districts is at Annex-II."













Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary?



سینیٹر محمد علی درانی:  اس میں میرا ضمنی سوال تو اتنا ہے کہ وزیر محترم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو grants دی جاتی ہیں from President and Prime Minister اس کا criteria کیا ہے۔ کس بنیاد پر اس کی distribution ہوتی ہے؟



Syed Naveed Qamar: Mr. Chairman!  As the honourable member himself has been a Minister and is very well aware of the answer of this question, that as the different demands are put forward on behalf of the constituents by various members of the Parliament and if they happened to make out a case which needs immediate attention that these grants are given by the President.


جناب چیئرمین:  جی۔ بیگم صاحبہ اب وہ سوال چلا گیا۔you have rather bigger a question چلیں آخر میں ، میں دیکھ لوں گا۔


سینیٹر  نجمہ حمید:  مہربانی کرکے ایک منٹ دے دیں تاکہ میں بات کرسکوں۔




جناب چیئرمین:  چلیں بیگم صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں۔ چلیں آپ جواب پوچھ لیں۔



سینیٹر بیگم نجمہ حمید:  جناب  چیئرمین سوال نمبر123 ہے۔ میں وزیر موصوف سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پچھلے دو سالوں کے دوران ملک میں کتنی فیصد مہنگائی ہوئی اور حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔میں سمجھتی ہوں کہ مہنگائی بدستور بڑھ رہی ہے۔



جناب چیئرمین:  آپ سوال پوچھیںstatement نہ دیں۔وزیر صاحب جواب دیں گے۔ اس سوال پر آپ کا کوئی ضمنی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں۔ جی فرمائیے۔



سینیٹر  نجمہ حمید:  میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مہنگائی پر تو یہ قابو نہیں پاسکے ۔ ان کا جواب پہلے لے لوں اس کے بعد بولوں یا پہلے بولوں۔


جناب چیئرمین:  نہیں  نہیں بیگم صاحبہ just put a question and the Minister Sahib جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں۔سوال کریں تب ہی تو آپ کو موقع دیا گیا ہے ورنہ ہم تو بہت آگے چلے گئے ہیں۔



سینیٹر  نجمہ حمید: میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی بدستور بڑھ رہی ہے ۔



جناب چیئرمین:  یہ تو آپ کی statement ہے ، آپ کا سوال کیا ہے؟



سینیٹر  نجمہ حمید:  سوال تو میں نے بولا ہے جی۔


جناب چیئرمین:  ڈار صاحب!  سنیںwould you please help your member how to formulate  جی- 


Syed Naveed Qamar: As you know Mr. Chairman, that the answer is already given over here. In 2007-08 the PPI was 12% and 2008-09…….



Mr. Chairman: Nobody takes as read. Minister Sahib. Dr. Muhammad Ismail Buledi Sahib. Anyone on his behalf? No. Yes. Next question Muhammad Talha Mahmood Sahib.


ابھی تو ادھر تھے۔اگلا سوال محمد علی درانی صاحب۔سوال نمبر پڑھ لیں۔

138.
*Senator Muhammad Ali Durrani:tc "138.
*Mr. Muhammad Ali Durrani\:(Notice received on 01-08-2009 at 
09\:20 a.m.)"tc ""Will the Minister for Economic Affairs be pleased to state..tc "
Will the Minister for Economic Affairs be pleased to state.."


(a)
the funds received from international donors for development schemes /projects in the country during last three years;tc "
(a)
the funds received from international donors for development schemes /projects in the country during last three years;"


(b)
the details of funds utilized in Punjab; andtc "
(b)
the details of funds utilized in Punjab; and"


(c)
the names of said schemes/projects launched in Bhawalpur, Rehim Yar Khan and Bahawalnagar district indicating also the amount spent on each scheme/project?tc "
(c)
the names of said schemes/projects launched in Bhawalpur, Rehim Yar Khan and Bahawalnagar district indicating also the amount spent on each scheme/project?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) An amount of US $ 2,979.64 million was received from international donors for development schemes/projects during the last three years.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) An amount of US $ 2,979.64 million was received from international donors for development schemes/projects during the last three years."


(b)
Funds utilized for development scheme /projects exclusively meant for Punjab amounted to $ 320.57 million. Details are at Annex-I.tc "
(b)
Funds utilized for development scheme /projects exclusively meant for Punjab amounted to $ 320.57 million. Details are at Annex-I."


(c)
No specific scheme/project was launched exclusively for Bhawalpur, Rehim Yar Khan and Bahawalnagar districts during the last three years.

tc "
(c)
No specific scheme/project was launched exclusively for Bhawalpur, Rehim Yar Khan and Bahawalnagar districts during the last three years."



Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary?



سینیٹر محمد علی درانی:  جناب والا! اس پر میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ اس میں mention  کیا گیا ہے ایک project about Bahawalpur لیکن وہ complete ہوا تھا 1996-98 میں  my question was about the previous three years تو اس کو یہاں پر mention کرنے کا کیا مطلب ہے ۔یہ میرا سوال ہے اور اس کے بارے میں میری query ہے۔دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے تین سال میں جو Foreign Aid آئی ہے اس سے کیا کوئی ایک بھی ایسا project نہیں دیکھا جا سکا جو پنجاب کے سب سے غریب ڈویژن کے اندر شروع کیا جاسکتا اور اس کی justification اور اس کی reason کیا ہیں، بتائی جائیں۔



جناب چیئرمین:  جی قمر صاحب۔


Syed Naveed Qamar: Sir, obviously these schemes are build over the number of years and I am sure that these schemes of Bahawalpur are put forward by the honourable Senator, they will also be given priority. However that Provincial and Federal Governments both formulate these schemes and it is true that seven backward Districts of the country should be given priority.



Mr. Chairman: Yes. Next question. Talha Mahmood Sahib. Please read the question number.


139.
*Mr. Muhammad Talha Mahmood Aryan:tc ""Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a)
the salary, allowances and other fringe benefits admissible to the President, National Bank of Pakistan; andtc "
(a)
the salary, allowances and other fringe benefits admissible to the President, National Bank of Pakistan; and"


(b)
the amount paid to the incumbent as honorarium / bonus with year-wise break up?tc "
(b)
the amount paid to the incumbent as honorarium / bonus with year-wise break up?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Detail of salary, allowances and other fringe benefits admissible to Mr. S. Ali Raza, President, is annexed.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) Detail of salary, allowances and other fringe benefits admissible to Mr. S. Ali Raza, President, is annexed."


The amount paid to the President, NBP as honorarium/bonus with year-wise break-up is as under:—tc "
The amount paid to the President, NBP as honorarium/bonus with year-wise break-up is as under\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Year
Annual Bonus (in Rs.)tc "
Year
Annual Bonus (in Rs.)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


2001
1,050,000/- tc "
2001
1,050,000/- "


2002
2,500,000/- tc "
2002
2,500,000/- "


2003
4,000,000/- tc "
2003
4,000,000/- "


2004
8,000,000/-tc "
2004
8,000,000/-"


2005
15,000,000/- tc "
2005
15,000,000/- "



*30,000,000/-tc "

*30,000,000/-"


2006
22,500,000/- tc "
2006
22,500,000/- "


2007
24,500,000/-tc "
2007
24,500,000/-"


2008
24,500,000/- tc "
2008
24,500,000/- "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Total Rs:
132,050,000/- tc "
Total Rs\:
132,050,000/- "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

   *One Time Award for 5 years Performancetc "   *One Time Award for 5 years Performance"



Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary?



سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان:  جناب  اس میں جو انہوں نے اپنی تنخواہ show کی ہے وہ تو بہت کم ہےلیکن آپ ان کے bonuses دیکھیں تیرہ کروڑ روپیہ مختلف مدوں میں دیا گیا ہے۔ اس میں اگر آپ یہ sheet پڑھیں تو کیا یہ اتنی سی تنخواہ اور اتنے سارے allowances  یہ کس authority کے حوالے سے دئیے جا رہے ہیں۔ اتنا تو چیئرمین سینیٹ کو بھی نہیں دیا جا رہا۔ہم لوگوں کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ بہت مراعات لے رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں ان کو بلٹ پروف گاڑیاں اس کے علاوہ ساڑھے تین ملین گھر کی آرائش کے حوالے سے ملتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس authority کے تحت بونس اور یہ مراعات دی جا رہی ہیں۔ بونس دینے کی کیا بنیاد ہے ، کارکردگی کی بنیاد پر دئیے جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے۔



جناب چیئرمین:  جی ڈاکٹر صاحب۔



سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی:  میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کردیتا ہوں پھر اکٹھا ہی جواب دے دیں۔


Mr. Chairman: Minister Sahib let us club the questions because that would save the time.

 جی زاہد صاحب آپ کا بھی اس سلسلے میں سوال ہے۔ پہلے زاہد صاحب کا  سوال لے لیتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ جی زاہد صاحب۔ ذرا۔۔۔۔۔precise ہو جائیے۔جی۔


سینیٹر محمد زاہد خان:  جناب ایک allowance ہے وہ چھ لاکھ دس ہزار ہے۔اس کی تنخواہ دو لاکھ چالیس ہزار ہے اور اس کے جو senior allowances ہیں وہ کیا معنی رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس کے پاس BMW گاڑی ہے۔اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک بنک کے صدر کو بلٹ پروف گاڑی کیسے مل رہی ہے۔اس میں ایک اور اہم چیز جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے House Rent allowance مل رہا ہے ۔پاکستان میں پانچ لاکھ روپے کرائے کا گھر کہاں ہے؟یہ کیا تباہی مچائی ہوئی ہے۔


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔  جی ڈاکٹر عباسی صاحب۔زاہد خان صاحب بات clear ہوگئی ہے repeat کرنے کا کیا فائدہ۔ 



سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی:  یہ ساری تفصیلات پڑھنے کے بعد یہ سب بونس اور الاؤنس پڑھنے کے بعد میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گاکہ کوئی اور government official اتنا cost کرتا ہے جتنا صدر نیشنل بنک کرتا ہے۔


جناب چیئرمین:  ٹھیک ہے۔ جی جواب دے دیجئیے۔


Syed Naveed Qamar: Sir, it is true that as compared to normal public sector employees salary this is in a way too high. However this is more in line with the salaries and allowances and bonuses given in the private sector in Banking, which is based on the total profitability of those institutions, but yes it is true for that kind, for example the bullet proof car because there was a threat to his life and infact once there was even an attempt since that time he has been given special security. However, if the member feels that this is an exorbitant package then perhaps Standing Committee on Finance of the Senate can examine this in light of all the other employees both in the public sector and the private sector.



جناب چیئرمین:  ٹھیک ہے جیNow we come to the next question جی بابر صاحب۔


سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان:  میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بات کرنے دیں۔ اس کے بعد کوئی کسر رہ گئی تو پھر یہ بات کریں۔پہلی بات یہ ہے کہ یہ un-precedented قسم کی تنخواہ ہے۔ میں یہاں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ full Federal Minister اس کی total salary Rs.52,000/= ہے اور اس کو جو total House Rent ملتا ہے مثلاً میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اور جو میں House Rent لیتا ہوں  کیونکہ میں Ministers Colonyمیں نہیں رہتا۔ اور بھی ایسے فاضل دوست ہوں گے جو وہاں نہیں رہتے ہوں گے اور اپنے گھروں میں رہتے ہوں گےتو جو ٹوٹل house rent ہے وہ 68,000/- روپے ماہانہ ہے اور جو total salary bill اور allowances سارا کچھ ملا کر federal minister کا 144,000/- روپے ماہانہ بنتا ہے، اگر وہ سرکاری گھر میں نہ رہتا ہو۔ یہاں federal ministers دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک آدمی ہے، اس کا بل ہے 132,050,000/- روپے، اس کو examine کرنا چاہیے۔



دوسری بات، آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ کس type کے allowances ان کو دیے جاتے ہیں مثلاً senior post allowance جو 650,000/- روپے ماہانہ ہے، پھر دیکھیے 850,000/- روپے ان کا vacation allowance ہے۔ جناب! میں یہ کہتا ہوں کہ ایک House committee بنائیں، اس کو examine کریں، کیسے دی جاسکتی ہیں یہ تنخواہیں؟



Mr. Chairman: The matter is referred to the Finance Committee for examination.


(Desk  thumping)



سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان:  جناب چیئرمین! میں ہال میں ہی تھا، آپ نے بڑی جلدی سے میرا نام بولا اور میرا ایک بڑا important سوال تھا۔۔۔۔۔



جناب چیئرمین:  وہ واپس آ جائے گا۔ طلحہ صاحب! آپ ہال میں نہیں تھے، میں نے پوچھا تھا طلحہ صاحب ادھر ہی ہیں، کہاں گئے ہیں۔ اگلا سوال حاصل خان بزنجو۔

140.
*Mir Hasil Khan Bizenjo: tc ""Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a)
the names, designation and date of birth of the officers in 
BPS-16 and above in the FBR indicating also their date of appointment and promotion against their present posts; andtc "
(a)
the names, designation and date of birth of the officers in 
BPS-16 and above in the FBR indicating also their date of appointment and promotion against their present posts; and"


(b)
the number of vacant posts in BPS-16 and above in the Board with grade-wise break up and the number of the same reserved for promotion quota and the time by which eligible persons will be promoted against those vacancies?tc "
(b)
the number of vacant posts in BPS-16 and above in the Board with grade-wise break up and the number of the same reserved for promotion quota and the time by which eligible persons will be promoted against those vacancies?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Requisite information in respect of officers from BPS-16 and above is at Annex-A.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) Requisite information in respect of officers from BPS-16 and above is at Annex-A."


(b)
Requisite information in respect of officers from BPS-16 and above is at Annex-B.tc "
(b)
Requisite information in respect of officers from BPS-16 and above is at Annex-B."

 (Annexures have been placed on the Table of the Hosue as well as Library)tc "(Annexures have been placed on the Table of the Hosue as well as Library)"


Mr. Chairman: Any supplementary? No supplementary. Next question, Hasil Khan Bizenjo.

141.
*Mir Hasil Khan Bizenjo:tc ""Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a)
whether there is any proposal under consideration to the Government to introduce two groups of services, viz “Pakistan Revenue Service” and “Inland Revenue Service” in FBR, if so, the time by which these new groups will become functional;tc "
(a)
whether there is any proposal under consideration to the Government to introduce two groups of services, viz “Pakistan Revenue Service” and “Inland Revenue Service” in FBR, if so, the time by which these new groups will become functional;"


(b)
the names of existing service groups in FBR which will be made part of each of the said groups;tc "
(b)
the names of existing service groups in FBR which will be made part of each of the said groups;"


(c)
whether any option will be given to the officers/officials of the said department to join either of those groups;tc "
(c)
whether any option will be given to the officers/officials of the said department to join either of those groups;"


(d)
the procedure to be adopted for maintaining the seniority lists of the officers of the said groups; andtc "
(d)
the procedure to be adopted for maintaining the seniority lists of the officers of the said groups; and"


(e)
the name of authority which will give promotion to the officers/ officials of each of those groups?tc "
(e)
the name of authority which will give promotion to the officers/ officials of each of those groups?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Yes. Federal Government has created a new Occupational Service namely “Inland Revenue Service” with immediate effect as per detailed outlined in the Establishment Division’s O.M. dated 12-09-2009 (Annex-I). The new scheme also contains a provision that in case all the officers of Customs & Excise Group and Income Tax Group opt for new service, the Service will be renamed as “Pakistan Revenue Service”. The new Service shall become functional as soon as required formalities are completed and necessary modalities are worked out.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) Yes. Federal Government has created a new Occupational Service namely “Inland Revenue Service” with immediate effect as per detailed outlined in the Establishment Division’s O.M. dated 12-09-2009 (Annex-I). The new scheme also contains a provision that in case all the officers of Customs & Excise Group and Income Tax Group opt for new service, the Service will be renamed as “Pakistan Revenue Service”. The new Service shall become functional as soon as required formalities are completed and necessary modalities are worked out."


(b)
Officers of (i) Customs & Excise Group and (ii) Income Tax Group.tc "
(b)
Officers of (i) Customs & Excise Group and (ii) Income Tax Group."

tc ""


(c)
Yes. The Inland Revenue Service shall comprise only those officers who voluntarily opt to join this new Group.tc "
(c)
Yes. The Inland Revenue Service shall comprise only those officers who voluntarily opt to join this new Group."


(d)
The seniority will be fixed in accordance with Civil Servants (Seniority) Rules, 1993, as amended from time to time. In case of anomaly, a committee comprising Additional Secretary —II, Establishment Division, Chairman. FBR and Additional Secretary, Law & Justice Division had been constituted to overcome the difficulty and interpretation of the methodology. The interpretation made by the Committee shall be final subject to approval of Establishment Division.tc "
(d)
The seniority will be fixed in accordance with Civil Servants (Seniority) Rules, 1993, as amended from time to time. In case of anomaly, a committee comprising Additional Secretary —II, Establishment Division, Chairman. FBR and Additional Secretary, Law & Justice Division had been constituted to overcome the difficulty and interpretation of the methodology. The interpretation made by the Committee shall be final subject to approval of Establishment Division."


(e)
The authority prescribed for appointment and promotion of officers/officials in respective Groups will continue to be as at present i.e. for BS-20 and above, the Prime Minister of Pakistan and for BS-17 to 19 Secretary, Revenue Division after due process of law.

 tc "
(e)
The authority prescribed for appointment and promotion of officers/officials in respective Groups will continue to be as at present i.e. for BS-20 and above, the Prime Minister of Pakistan and for BS-17 to 19 Secretary, Revenue Division after due process of law. "

Annex-Itc "Annex-I"

GOVERNMENT OF PAKISTANtc "GOVERNMENT OF PAKISTAN"

CABINET SECRETARIATtc "CABINET SECRETARIAT"

ESTABLISHMENT DIVISIONtc "ESTABLISHMENT DIVISION"

tc ""

No. F. 6/2/2009-CP-II,

    Islamabad dated the 12th September, 2009. tc "No. F. 6/2/2009-CP-II,

    Islamabad dated the 12th September, 2009. "

OFFICE MEMORANDUM tc "OFFICE MEMORANDUM "

Subject.—TAX ADMINISTRATION REFORMS: REORGANIZATION OF FEDERAL BOARD OF REVENUE - CREATION OF NEW tc "Subject.—TAX ADMINISTRATION REFORMS\: REORGANIZATION OF 

   FEDERAL   BOARD  OF  REVENUE - CREATION  OF  NEW"OCCUPATIONAL SERVICE NAMELY INLAND REVENUE tc " 
   OCCUPATIONAL  SERVICE  NAMELY  INLAND REVENUE"SERVICE. tc " 
   SERVICE. "


In terms of S.No.10.2.(i) of Schedule-II of Rules of Business,1973 and in continuation of this Division’s O.M. No.5/2/75-ARC dated 9-5- 1 975 and O.M.No. 4/2/75-ARC dated 9-5-1975. the undersigned is directed to say that in view of the ongoing Tax Administration Reforms that include reorganization of Federal Board of Revenue, it has been decided to create a new Occupational Service namely Inland Revenue Service with immediate effect.tc "
In terms of S.No.10.2.(i) of Schedule-II of Rules of Business,1973 and in continuation of this Division’s O.M. No.5/2/75-ARC dated 9-5- 1 975 and O.M.No. 4/2/75-ARC dated 9-5-1975. the undersigned is directed to say that in view of the ongoing Tax Administration Reforms that include reorganization of Federal Board of Revenue, it has been decided to create a new Occupational Service namely Inland Revenue Service with immediate effect."


2.
All the business concerning Income Tax, Sales Tax and Federal Excise currently being done by the officers and staff of Income Tax and Customs and Excise Groups is transferred to the new Inland Revenue Service. Existing Customs and Excise Group will be renamed as Pakistan Customs Service.tc "
2.
All the business concerning Income Tax, Sales Tax and Federal Excise currently being done by the officers and staff of Income Tax and Customs and Excise Groups is transferred to the new Inland Revenue Service. Existing Customs and Excise Group will be renamed as Pakistan Customs Service."


3.
Federal Board of Revenue shall seek from each officer and staff of the existing Customs & Excise Group and Income Tax Group an irrevocable option for inclusion or otherwise into the new Inland Revenue Service. Such option once exercised shall be final. In order to facilitate the officers in this process, FBR shall apprise each officer (1) the number of posts which would form part of the new occupational service (2) upon option, the seniority in the new service shall count from the date of regular appointment in the present post in the existing Customs & Excise Group and Income Tax Group in accordance with Civil Servants (Seniority) Rules, 1993, as amended from time to time.tc "
3.
Federal Board of Revenue shall seek from each officer and staff of the existing Customs & Excise Group and Income Tax Group an irrevocable option for inclusion or otherwise into the new Inland Revenue Service. Such option once exercised shall be final. In order to facilitate the officers in this process, FBR shall apprise each officer (1) the number of posts which would form part of the new occupational service (2) upon option, the seniority in the new service shall count from the date of regular appointment in the present post in the existing Customs & Excise Group and Income Tax Group in accordance with Civil Servants (Seniority) Rules, 1993, as amended from time to time."


4.
Upon receipt of requisite options. Federal Board of Revenue shall proceed as under:—tc "
4.
Upon receipt of requisite options. Federal Board of Revenue shall proceed as under\:—"


(a)
Scenario-I tc "
(a)
Scenario-I "



In case, some officers from the Customs and Excise Group and some officers from the Income Tax Group opt for Inland Revenue Service, the shortage of the Inland Revenue Service shall be met by posting of officers of Customs Group and defunct Income Tax Group under Section 10 of the Civil Servants Act, 1973.tc "

In case, some officers from the Customs and Excise Group and some officers from the Income Tax Group opt for Inland Revenue Service, the shortage of the Inland Revenue Service shall be met by posting of officers of Customs Group and defunct Income Tax Group under Section 10 of the Civil Servants Act, 1973."


Depending upon number of options to be exercised by the officers of Customs and Excise Group and Income Tax Group, the tentative cadre strength of new Inland Revenue Service and Pakistan Customs Service may be as under (i.e. equivalent to existing combined strength of the Income Tax and Customs and Excise Groups):—tc "
Depending upon number of options to be exercised by the officers of Customs and Excise Group and Income Tax Group, the tentative cadre strength of new Inland Revenue Service and Pakistan Customs Service may be as under (i.e. equivalent to existing combined strength of the Income Tax and Customs and Excise Groups)\:—"


New Inland Revenue Servicetc "
New Inland Revenue Service"


        Functions
Officerstc "
        Functions
Officers"



Federal Excise
218tc "

Federal Excise
218"



Sales Taxtc "

Sales Tax"



Income Tax
978tc "

Income Tax
978"



Total
1196tc "

Total
1196"



Pakistan Customs Servicetc "

Pakistan Customs Service"



Functions
Officerstc "

Functions
Officers"



Customs
218tc "

Customs
218"


Upon completion of exercise of options, the exact cadre strength shall be finalized by the Establishment Division in consultation with Revenue Division.tc "
Upon completion of exercise of options, the exact cadre strength shall be finalized by the Establishment Division in consultation with Revenue Division."


(b)
Scenario-IItc "
(b)
Scenario-II"


In case all the officers of the Customs and Excise Group and Income Tax Group opt for new Service, the Service be renamed as “Pakistan Revenue Service” with common seniority and doing all the revenue and tax business. All officers would be part of one cadre.tc "
In case all the officers of the Customs and Excise Group and Income Tax Group opt for new Service, the Service be renamed as “Pakistan Revenue Service” with common seniority and doing all the revenue and tax business. All officers would be part of one cadre."


The tentative cadre strength of new service may be as under (i.e. equivalent to existing combined strength of the Income Tax and Customs and Excise Groups):— 
tc "
The tentative cadre strength of new service may be as under (i.e. equivalent to existing combined strength of the Income Tax and Customs and Excise Groups)\:— 
"


       Functions
Officerstc "
       Functions
Officers"



Fed. Excise
218tc "

Fed. Excise
218"



Sales Taxtc "

Sales Tax"



Income Tax
978tc "

Income Tax
978"



Customs
218tc "

Customs
218"



Total
1414 tc "

Total
1414 "


Upon completion of exercise of options, the exact cadre strength shall be finalized by the Establishment Division in consultation with Revenue Division.tc "
Upon completion of exercise of options, the exact cadre strength shall be finalized by the Establishment Division in consultation with Revenue Division."


In both the scenarios mentioned in para-4 above, the Income Tax Group officers not opting for the new service, will remain in the existing Income Tax Group which will be a defunct and    ing cadre without any future intake.tc "
In both the scenarios mentioned in para-4 above, the Income Tax Group officers not opting for the new service, will remain in the existing Income Tax Group which will be a defunct and    ing cadre without any future intake."


The inter se seniority of the officers of existing Income Tax and Customs and Excise groups exercising option for inclusion in the new Pakistan Revenue Service or Inland Service, as the  case may be, shall count from the date of regular appointment in the present post in the existing Customs and Excise Group and Income Tax Group in accordance with Civil Servants (Seniority) Rules, 1993, as amended from time to time.tc "
The inter se seniority of the officers of existing Income Tax and Customs and Excise groups exercising option for inclusion in the new Pakistan Revenue Service or Inland Service, as the  case may be, shall count from the date of regular appointment in the present post in the existing Customs and Excise Group and Income Tax Group in accordance with Civil Servants (Seniority) Rules, 1993, as amended from time to time."


7.
Other measures shall be taken as under:— tc "
7.
Other measures shall be taken as under\:— "


(a)
All the existing posts currently forming part of Income Tax Group as well as those meant for federal excise business but currently forming part of Customs and Excise Group shall form part of the new Inland Revenue Service with immediate effect. The said posts will, however, be transferred to the new Service upon completion of exercise of option.tc "
(a)
All the existing posts currently forming part of Income Tax Group as well as those meant for federal excise business but currently forming part of Customs and Excise Group shall form part of the new Inland Revenue Service with immediate effect. The said posts will, however, be transferred to the new Service upon completion of exercise of option."


(b)
Further recruitment to the existing Income Tax Group is stopped.tc "
(b)
Further recruitment to the existing Income Tax Group is stopped."


(c)
Effective from 2009, fresh recruitment to the newly constituted Inland Revenue Service or Pakistan Revenue Service as the case may be, shall be initiated through Federal Public Service Commission.tc "
(c)
Effective from 2009, fresh recruitment to the newly constituted Inland Revenue Service or Pakistan Revenue Service as the case may be, shall be initiated through Federal Public Service Commission."


8.
Establishment Division’s O.M. No. 5/2/75-ARC dated 9-5-1975 and O.M.No. 4/2/75-ARC dated 9-5-1975 regarding constitution of existing Income Tax and Customs and Excise Groups shall be deemed to have been modified to the above extent. In case of inconsistency between the provisions of said O.M.s dated 09-05-1975 and this O.M., the provisions of this O.M. shall have the over riding effect.tc "
8.
Establishment Division’s O.M. No. 5/2/75-ARC dated 9-5-1975 and O.M.No. 4/2/75-ARC dated 9-5-1975 regarding constitution of existing Income Tax and Customs and Excise Groups shall be deemed to have been modified to the above extent. In case of inconsistency between the provisions of said O.M.s dated 09-05-1975 and this O.M., the provisions of this O.M. shall have the over riding effect."


 9. 
To overcome the difficulties and interpretation of the methodology an Anomaly Committee is constituted comprising Additional Secretary-II, Establishment Division, Chairman, Federal Board of Revenue and Additional Secretary, Law and Justice Division whose interpretation shall be final subject to approval of Establishment Division.tc "
 9. 
To overcome the difficulties and interpretation of the methodology an Anomaly Committee is constituted comprising Additional Secretary-II, Establishment Division, Chairman, Federal Board of Revenue and Additional Secretary, Law and Justice Division whose interpretation shall be final subject to approval of Establishment Division."


10.
The Anomaly Committee and all others concerned shall ensure that the decisions contained in this O.M. do not create any administrative complications.tc "
10.
The Anomaly Committee and all others concerned shall ensure that the decisions contained in this O.M. do not create any administrative complications."


tc "
"


(MunIR Ahmed)tc "
(MunIR Ahmed)"


Joint Secretary (CP-II). tc "
Joint Secretary (CP-II). "

 
Tele:9209236 tc " 
Tele\:9209236 "

Secretaries/Additional Secretaries Inchargetc "Secretaries/Additional Secretaries Incharge"

of the Ministries/Division,tc "of the Ministries/Division,"

Islamabad/ Rawalpindi. tc "Islamabad/ Rawalpindi. "

Information to :tc "Information to \:"

tc ""

Secretary General to the President, President’s Secretariat (Public), Islamabad.tc "Secretary General to the President, President’s Secretariat (Public), Islamabad."

Principal Secretary to the Prime Minister, Prime Minister’s Secretariat (Public), Islamabad. tc "Principal Secretary to the Prime Minister, Prime Minister’s Secretariat (Public), Islamabad. "

Secretary, National Assembly Secretariat, Islamabad.tc "Secretary, National Assembly Secretariat, Islamabad."

Secretary, Senate Secretariat, Islamabad.tc "Secretary, Senate Secretariat, Islamabad."

Secretary, Election Commission of Pakistan, Islamabad.tc "Secretary, Election Commission of Pakistan, Islamabad."

The Auditor General of Pakistan, Islamabad.tc "The Auditor General of Pakistan, Islamabad."

The Chairman, Federal Board of Revenue, Islamabad.tc "The Chairman, Federal Board of Revenue, Islamabad."

Secretary, Federal Public Service Commission. Islamabad.tc "Secretary, Federal Public Service Commission. Islamabad."

Secretary, Wafaqi Mohtasib (Ombudsman)’s Secretariat, Islamabad.tc "Secretary, Wafaqi Mohtasib (Ombudsman)’s Secretariat, Islamabad."

Secretary, National Reconstruction Bureau, Islamabad.tc "Secretary, National Reconstruction Bureau, Islamabad."

Secretary, National Accountability Bureau, Islamabad.tc "Secretary, National Accountability Bureau, Islamabad."

Director General, Intelligence Bureau, Islamabad.tc "Director General, Intelligence Bureau, Islamabad."

All Chief Secretaries of the Government of Punjab/Sindh/NWFP/Baluchistan & Azad State of Jammu & Kashmir.tc "All Chief Secretaries of the Government of Punjab/Sindh/NWFP/Baluchistan & Azad State of Jammu & Kashmir."

Mr. Chairman: Any supplementary? No supplementary. Next again, Hasil Khan Bizenjo sahib.


142.
*Mir Hasil Khan Bizenjo: tc ""Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a)
whether it is a fact that a monthly special allowance equal to one month’s basic pay is being paid to the officers/officials of FBR, if so, the category of posts/employees who are entitled for this allowance; andtc "
(a)
whether it is a fact that a monthly special allowance equal to one month’s basic pay is being paid to the officers/officials of FBR, if so, the category of posts/employees who are entitled for this allowance; and"


(b)
whether there is any proposal under consideration to the Government to grant another special allowance equal to one month’s basic pay to the employees of the Board, if so, its details?tc "
(b)
whether there is any proposal under consideration to the Government to grant another special allowance equal to one month’s basic pay to the employees of the Board, if so, its details?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The Special Allowance. equivalent to 100% of the basic salary, is allowable to the officers and officials of the Federal Board of Revenue subject to their acquiring  necessary skills, qualifying of test/interview and integrity test it is part of reform process at the Federal Board of Revenue.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) The Special Allowance. equivalent to 100% of the basic salary, is allowable to the officers and officials of the Federal Board of Revenue subject to their acquiring  necessary skills, qualifying of test/interview and integrity test it is part of reform process at the Federal Board of Revenue."


(b) 
The government is not considering any proposal to grant another special allowance equal to one month’s basic pay to the employees of the board.tc "
(b) 
The government is not considering any proposal to grant another special allowance equal to one month’s basic pay to the employees of the board."

Mr. Chairman: Any supplementary? No. Next question Dr. Muhammad Ismail Buledi.


143.
*Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:tc ""Will the Minister for Commerce be pleased to state the number of persons posted abroad by the Ministry of Commerce during the last three years with province-wise break up?tc "
Will the Minister for Commerce be pleased to state the number of persons posted abroad by the Ministry of Commerce during the last three years with province-wise break up?"


Makhdoom Amin Fahim: Total 118 person s have been posted abroad by the Ministry of Commerce during the last three years. Their details with province-wise break-up are at Annex-I.

ANNEX-1


TOTAL NUMBER OF PERSONS POSTED ABROAD DURING THE LAST THREE YEARS WITH PROVINCE-WISE BREAKUP         

tc "
Makhdoom Amin Fahim\: Total 118 person s have been posted abroad by the Ministry of Commerce during the last three years. Their details with province-wise break-up are at Annex-I."


Mr. Chairman: Any supplementary?


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب چیئرمین! میں نے وزیر صاحب سے پوچھا تھا کہ تین سالوں کے دوران انہوں نے بیرونِ ملک جو کمرشل اتاشی تعینات کیے ہیں، وہ کتنے تعینات  کیے گئے، انہوں نے جو figures دیے total تو 118 ہیں اور province-wise جو دیے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے صوبوں کو کس طرح نظر انداز کیا گیا ہے۔ بلوچستان سے total 3 ہیں، 118 میں سے۔ اگر 6 کے حساب سے آپ کوٹا لگائیں تو چار، پانچ یا اس سے زیادہ بنتے ہیں۔  دوسرے جو دو تین صوبوں کو اس نے نوازا ہے، میری معلومات کے مطابق انہوں نے جو بھیجے بھی ہیں، وہ زیادہ اہم لوگوں کے رشتہ دار ہیں۔ ان کے بھیجنے کا کیا معیار ہے؟ کوئی test, interview وغیرہ وہ کرتے ہیں یا اس میں جو بلوچستان یا چھوٹے صوبوں کا کوٹا  کم ہے، اس کو کس طرح پورا کیا جائے گا؟ تیسری بات یہ ہے کہ جن کو وہ بیرونِ ملک بھیج رہے ہیں، آیا وہ پاکستان کے image کو بہتر بنا رہے ہیں یا کوئی progress report ہے ان کی؟ 



جناب چیئرمین:  منسٹر صاحب! Please جواب دے دیجیے۔



سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان:  پہلے تو میں فاضل رکن سے درخواست کروں گا کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ کسی کا رشتہ دار ہے، اس کا نام لے لیں کس کا رشتہ دار گیا ہے۔ ملک کا نام بھی بتا دیں، عہدے کا نام بھی بتا دیں، اگر nepotism ہوا تو اس کو واپس بلاتا ہوں this is my commitment. اگر نہیں ہے تو یہ بات واپس لے لیں، دونوں میں سے جو مرضی کام کر لیں۔ پہلی بات، اس لیے کہ general allegation لگانے میں سارے آتے ہیں، جب یوں کہا جائے کہ کسی کا رشتہ دار ہے تو اس میں سو آدمی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے صاحبِ عزت ہیں، صاحبِ تکریم ہیں میرے لیے۔ اس لیے نام لیا جائے کہ کس کا رشتہ دار ہے، یہ بہت ضروری ہے۔



دوسرا یہ ہے کہ now was there any excess committed ان کی statement کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں انہوں نے کہا چھوٹے صوبوں سے زیادتی ہوئی ہے۔ آپ ذرا break-up Annexure دیکھ لیجیے، اس کے بعد میں جاتا ہوں what is the procedure. پہلا آپ دیکھیے Federal Area ہے، اس میں ایک دفعہ ایک گیا اور دوسری دفعہ بھی ایک گیا، total دو آدمی گئے۔ اب اگر کوئی nepotism ہوتا ہے تو یہاں secretaries بھی بیٹھتے ہیں، باقی لوگ بھی بیٹھتے ہیں، کوئی nepotism کی مثال یہاں سے ڈھونڈی جا سکتی تھی۔ AJK میں سے آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا the total number is 5.
اب بلوچستان کی طرف آتے ہیں،  the total number in Balochistan is 3. اب year-wise break-up اگر آپ دیکھیں تو ایک time ایسا آتا ہے جب سندھ کے 2 ہیں اور NWFP پختونخواہ کے 2 ہیں، اسی طرح سے ایک time ایسا آتا ہے جب سندھ کا 1 ہے اور پختونخواہ کے 3 ہیں اور بلوچستان کے بھی 3 ہیں۔ اس کی وجوہات ہیں کہ why this selection is like this as is depicted. ہم نے کچھ چھپایا نہیں ہے، سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ 


اس کی composition کی جہاں تک بات ہے تو there is a special board یہ special board ہر candidate کو require کرتا ہے کہ وہ written test میں appear ہو اور Lahore University of Management Sciences (LUMS) facilitate کرتی ہے vacancies کے حوالے سے منسٹری کو اور بورڈ کی composition میں آپ کو بتا دیتا ہوں،

 the Chairman is the Minister of Commerce.  There are three members, Secretary Commerce, Secretary Foreign Office and Secretary Establishment Division. There is absolutely no question of non-transparency or nepotism in this process of selection at all.

جناب چیئرمین:  ٹھیک ہے ۔ ڈاکٹر مالک صاحب۔


سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک:  جناب چیئرمین! میں کہوں گا کہ منسٹر صاحب خواہ مخواہ مسئلوں کو اس طرح لے رہا ہے کہ واقعی ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس دو سال کے عرصے میں کہاں پر آپ نے merit کو مدنظر رکھا ہے جو آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ merit پر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ نے کتنے لوگوں کو لگایا ہے بغیر merit کے، ابھی PIA میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ  merit کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں، آپ بلوچستان کا کوٹا ہمیں پورا کر کے دے دیں، ہمیں آپ کے merit کا پتا ہے کہ کیا merit ہے آپ کا۔


جناب چیئرمین:  جی ڈاکٹر صاحب۔ 


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی:  چیئرمین صاحب! میری بات سنیں، اس نے directly ہم پر attack کیا ہے۔ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب مجھے بتائیں کہ کیا سب سے زیادہ رشتہ دار پیپلز پارٹی کی حکومت میں appoint نہیں ہوئے ہیں؟ سب سے زیادہ رشتہ داروں کا کام اسی دور میں ہوا اور وہ باہر بھی بھیجے گئے ہیں، میں وزیر صاحب کو challenge کرتا ہوں اور میں list بھی اس کو دیتا ہوں۔


جناب چیئرمین:  آپ نام بتا دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب! آپ سمجھے نہیں بات کو۔


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی:  جناب چیئرمین!  آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، میں list دوں گا ان کو۔


جناب چیئرمین:  بلیدی صاحب! آپ بیٹھ جائیے۔  ڈاکٹر صاحب! آپ بولیں۔


سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان:  جناب چیئرمین! بہت شکریہ۔ I stand by my words میں نے یہ کہا ہے کہ generalized statement نہ دیں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ نام بتا دیجیے اگر کسی کے رشتہ دار کو بھیجا گیا ہے، اس کو ہم واپس بلا لیں گے۔ آپ list ابھی لے آئیں۔ 


جہاں تک ڈاکٹر مالک صاحب کے سوال کا تعلق ہے it has two portions.  One is the general observation.  My answer remains the same for the general observation. لیکن اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ اس علاقے  سے جو ہمارا صوبہ بلوچستان ہے، میں نے numbers دیے ہوئے ہیں and everything is clear on the paper کچھ چھپایا نہیں گیا ہے اور اس کے متعلق جو ministry کا procedure ہے وہ بھی ہے، what could be done possibly is and what should be done possibly is اور میں نے علیحدہ سے بھی کہا ہے، یہاں سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، میں وزارت کا منسٹر نہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب! میں نے آج انہیں note لکھوایا کہ آپ اس علاقے کے لوگوں اور ساتھ میں نے فاٹا کو بھی شامل کیا، ان  لوگوں کو کچھ exemptions دے دیں تاکہ اس competition میں وہ اوپر آ سکیں۔  جو criteria آپ نے lay down کیا ہوا، اس کو آپ ان دو علاقوں کے لیے ایک special initiative کے طور پر، ان کو upward کرنے کے لیے آپ ان کو ایسا incentive دیں جس کی وجہ سے یہ number up ہو سکے۔  This I have done already and the Government is going to do that.

جناب چیئرمین:  شکریہ جی۔ مشہدی صاحب! آپ کا سوال ہے۔


Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Mr. Chairman, thank you.  I absolutely agree with the Chair that there is no need to go into the individualities in such cases but the fact remains that the smaller provinces of Pakistan have been given step motherly treatment in the past and the honourable Minister is saying that everything is hunky-dory, everything is well. It is not well.


آپ وزارتِ تجارت لے لیں یا کوئی بھی ministry اٹھا لیں، چھوٹے صوبوں خاص کر بلوچستان، سندھ اور پختونخواہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ جو ہم اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ بھی نہ کریں۔ یہ تو ایسا سلوک کرتے ہیں جو دشمنوں کے بچوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے صوبوں میں discontentment پیدا ہو رہی ہے، اسی لیے پاکستان کی یک جہتی متاثر ہو رہی ہے، اسی لیے پاکستان کی ترقی affect ہو رہی ہے۔ 



جناب چیئرمین:  آپ سوال کریں don’t make a speech, this is Question Hour. 

Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: It is a very relevant Question. Will this the People’s Government which is a government on which all the people of Pakistan have great hope in, will it do justice to the smaller provinces not only in the M/O Commerce

سندھ کو صرف بارہ دیے گئے ہیں، آپ کو سندھ میں کوئی آدمی نہیں ملتا ، سندھ نے آپ کو قائد اعظم دیا، سندھ نے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو دیا، سندھ نے آپ کو بے نظیر بھٹو دی۔


جناب چیئرمین:  آپ بیٹھ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں۔ ان کا مائیک بند کر دیں۔ 


سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان:  جناب چیئرمین! میں سمجھتا ہوں کہ سوال کا جواب تو دیا جا سکتا ہے لیکن خطبے کا جواب خطبہ ہی ہو سکتا ہے۔


جناب چیئرمین:  جی میں ممبران سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وقفہ سوالات ہے۔۔۔۔


(مداخلت)


جناب چیئرمین:  ایک منٹ وزیر صاحب کی بات سن لیں۔


سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان:  ڈاکٹر خالد سومرو صاحب کی طرف سے  ایک specific question  آیاہے کہ اگر کسی علاقے کا کوٹا کم ہے تو حکومت  اس کا کوٹا پورا کرے، میں ان  سے متفق ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی کوٹا کم ہے تو ہم اس کو پورا کروا دیں گے۔


جناب چیئرمین:  بس بات ختم ہو گئی۔ طلحہ صاحب ابھی فاٹا کے ممبرسوال کر رہے ہیں let give him a chance please. جی عباس خان صاحب۔


سینیٹر عباس خان آفریدی:  جناب والا! جس طرح وزیر صاحب نے کہا کہ بلوچستان اور فاٹا کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح ہو گا۔ ہم لوگ یہ باتیں قیام پاکستان کے بعد سے سن رہے ہیں لیکن اس  میں ایک بھی آدمی فاٹا کا نہیں ہے۔ اس طرح جب بھی details آتی ہے اس میں فاٹا کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ آپ  اس list  میں دیکھیں کہ ایک بھی آدمی فاٹا سے نہیں ہے۔ اس پر کیا ہو گا؟ میں وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پر کب فیصلہ کیا جائے گا کہ فاٹا کے لیے  کوئی seriously  سوچا جائے گا۔


جناب چیئرمین:  آپ سوال کر لیں ناں۔


سینیٹر عباس خان آفریدی:  جناب والا! سوال میرا یہی ہے کہ فاٹا کے لوگوں کے لیے  کیا کیا  جائے گا؟


جناب چیئرمین:  جی ڈاکٹر صاحب۔


سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان:  جنا ب والا! فاضل ممبر نے جو سوال کیا  جب  یہ list میرے پاس آئی تو  یہی سوال میں نے سیکریٹری صاحب  سے کیا کہ why FATA is not there? This is the question which I have opposed on behalf of, of course my colleagues to the secretary concerned and the Ministry’s answer was that the process of selection, of course is such where the FATA people could not compete. میں نے پہلے on the Floor of the House  یہ بات کی کہ آج میں نے  خود ان کو note  لکھوایا  ہے۔ اگر کوئی دوست وہ دیکھنا چاہے تو secretary is in the House  وہ دیکھ لے، میں نے صبح پہلے note  لکھوایا، میں نے کہا کہ فاٹا، بلوچستان اور وہ علاقے جن میں سمجھا جاتا ہے کہ deprivation  ہے اس کو liberalize  کریں اور give some incentives to these areas. This I have said already. اگر یہ بیٹھنا چاہیں تو میں فاٹا کے سارے دوستوں کی سیکرٹری کے ساتھ  آج میٹنگ کروا دیتا ہوں۔


جناب چیئرمین:  بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ڈاکٹر  اسمعٰیل بلیدی صاحب۔ پہلے سوال نمبر پڑھ لیں۔


144.
*Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:tc ""Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a)
whether it is a fact that the tax/duty has been levied on the saving accounts of widows and students; andtc "
(a)
whether it is a fact that the tax/duty has been levied on the saving accounts of widows and students; and"

tc ""

(b) whether it is also a fact that tax has been levied on drawal of an amount of more than 25 thousand Rupees?


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Saving Accounts are subject to withholding tax under section 151 of the Income Tax Ordinance 2001. The law does not specifically provide for exemption of saving accounts of widows and students, however clause (59) of Part-IV to the Second Schedule provides exemption for income / profit on Post Office Saving Accounts and National Saving Accounts, if deposit in such account does not exceed one hundred and fifty thousand rupees. If the total income is taxable, then the tax is payable at the time of filing of return.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) Saving Accounts are subject to withholding tax under section 151 of the Income Tax Ordinance 2001. The law does not specifically provide for exemption of saving accounts of widows and students, however clause (59) of Part-IV to the Second Schedule provides exemption for income / profit on Post Office Saving Accounts and National Saving Accounts, if deposit in such account does not exceed one hundred and fifty thousand rupees. If the total income is taxable, then the tax is payable at the time of filing of return."

tc ""


(b)
Yes, withholding tax @ 0.3% is levied on cash withdrawal from a bank account, under section 231A of the Income Tax Ordinance 2001, if the said withdrawal exceeds Rs.25,000/- in a daytc "
(b)
Yes, withholding tax @ 0.3% is levied on cash withdrawal from a bank account, under section 231A of the Income Tax Ordinance 2001, if the said withdrawal exceeds Rs.25,000/- in a day"

tc "
(b)
whether it is also a fact that tax has been levied on drawal of an amount of more than 25 thousand Rupees?"


Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary?


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی:  جناب چیئرمین! میں نے پوچھا تھا کہ  بیوہ اور یتیم  لوگ بنکوں کے سیونگز اکاؤنٹ سے  جو رقوم نکلواتے ہیں ان پر انکم ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے ۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ  قانون ہے۔ میں وزیر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے انہیں کوئی رعایت  دی جائے کہ  تاکہ یہ اس کٹوتی سے مستثنیٰ ہو جائیں کیونکہ ان میں بیوہ عورتیں اور یتیم  شامل ہیں۔


جناب چیئرمین:  جی وزیر صاحب۔


سید نوید قمر:  شکریہ جناب چیئرمین! جو سوال تھا وہ بیواؤں اور یتیموں کا نہیں تھا بلکہ بیواؤں اور طالبعلموں کے بارے میں تھا لیکن بہر صورت  ڈاکٹر صاحب نے جو تجویز دی ہے وہ معقو ل ہے کیونکہ Post Office  میں یہ لوگ saving accounts  پر exemption  دے رہے ہیں perhaps it can also be given in the saving accounts in the banks.

جناب چیئرمین:  بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال نمبر 145 طلحہ صاحب پہلے سوال نمبر پڑھ لیں۔


145.  Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan: Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a)
the number of residential accommodation hired by FBR for its employees; andtc "
(a)
the number of residential accommodation hired by FBR for its employees; and"


(b)
the amount of rent paid so during the last three years with year-wise breakup?


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Requisite information is at Annex-A.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) Requisite information is at Annex-A."


(b)
Requisite information is at Annex-B.tc "
(b)
Requisite information is at Annex-B."







Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary?


سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان:  جناب والا! اس میں بتایا گیا ہے کہ FBR  کے ملازمین کی رہائش گاہوں کے لیے انہوں نے 7142 مکانات کرایہ پر لیے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان مکانات کو کرایہ پر لینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ان مکانات کا کرایہ کس طرح طے کیا جاتا ہے؟ کیا FBR کے ملازمین کے لیےرہائشی کالونیاں تعمیر کرنے کی کوئی تجویز ہے؟ میرے اس سوال کے تین جز ہیں۔


جناب چیئرمین:  جی وزیر صاحب۔


سید نوید قمر:  جناب والا! ملک کے مختلف حصوں میں there are specific teams who go out and locate these and based on whatever the market condition یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وقت as such   کالونی بنانے کا کوئیprogramme  نہیں ہے but like all other employees of the government special cooperative societies and other kinds of facilities can be examined in this case.

جناب چیئرمین:  جی کاکڑ صاحب۔


سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ:  شکریہ جناب چیئرمین! اس حکومت نےFBR  کے ملازمین کو بھی اس دفعہ ایک open option  دیا ہے۔ Prime Minister Housing Scheme  کے تحت  we are going to built round about 8500 مکانات   جوگلشن معمار کے ساتھ ہیں۔ ایک private firm  کے ساتھ through Pakistan Housing Authority Government of Pakistan کا contract sign ہو چکا ہے۔FBR  کے جتنے بھی ملازمین  ہیں ہم اس ایوان کے توسط سے ان کو یہ خوشخبری سنانے چاہتے ہیں کہ ہم ان کو  one go میں accommodate  کریں گے، کراچی میں ان کے لیے میدان کھلا ہے۔ آج کی تاریخ سے لے کر 15th October 2009تک  کا وقت ہے اگر وہ لوگ اس عرصہ میں درخواستیں جمع نہیں کروا سکتے  تو ہم ان کے لیے آخری تاریخ 15th October 2009  سے extend  کر دیں گے۔ اس حکومت کی طرف سے ان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ 


جناب چیئرمین:  اگلا سوال نمبر 146 سید طاہر حسین مشہدی صاحب۔ سوال نمبر پڑھ لیں۔


146.
*Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi:tc ""Will the Minister for Commerce be pleased to state:tc "
Will the Minister for Commerce be pleased to state\:"


(a)
whether it is a fact that super basmati rice is being exported to India;tc "
(a)
whether it is a fact that super basmati rice is being exported to India;"


(b)
if so, the rate at which it is being exported to that country; andtc "
(b)
if so, the rate at which it is being exported to that country; and"


(c)
whether it is also a fact that India is selling the said rice to other countries by using its own trade mark, if so, the steps taken by the Government in this regard?tc "
(c)
whether it is also a fact that India is selling the said rice to other countries by using its own trade mark, if so, the steps taken by the Government in this regard?"


Makhdoom Amin Fahim: (a) No, it is not a fact. The data of Federal Bureau of Statistics (FBS) reveals that Pakistan did not export rice to India during the year 2007-08 and 2008-09.tc "
Makhdoom Amin Fahim\: (a) No, it is not a fact. The data of Federal Bureau of Statistics (FBS) reveals that Pakistan did not export rice to India during the year 2007-08 and 2008-09."


(b)
As explained above.tc "
(b)
As explained above."


(c)
As explained above.tc "
(c)
As explained above."

Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary?


Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: No Sir, thank you very much I have got a good reply.


جناب چیئرمین:  جی ڈاکٹر صاحب آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔


سینیٹر  ڈاکٹرخالد محمود سومرو:  میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باسمتی چاول ہمارے ملک میں اچھی quality  کا ہوتا ہے۔دس لاکھ ٹن یہاں پر موجود ہے، سوا دو لاکھ پاسکو کے پاس موجود ہے لیکن export  کی کوئی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایران نے آٹھ لاکھ ٹن انڈیا سے خریدا ہے، سعودی عرب نے بارہ لاکھ ٹن انڈیا سے خریدا ہے۔ اگر ہم اپنی کوئی حکمت عملی بنائیں تو ہمارا فائدہ ہو گا۔ اس پر کوئی کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ 


سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان:  شکریہ جناب چیئرمین! بنیادی طور پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ سوال کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا انڈیا کو کوئی باسمتی چاول پاکستان سے export  ہوا؟ Federal Bureau of Statistics کی سالانہ رپورٹ کے مطابق

 in year 2007-08 and 2008-09 no rice such like was exported to India 

پہلی بات یہ ہے۔ اب جو فاضل ممبر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے۔۔۔


جناب چیئرمین:  یہ تو fresh question ہے۔


سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان:  جی جناب والا! اس پر علیحٰدہ  سے بات کی جا سکتی ہے لیکن انہوں نے جو figures  دیے ہیں اور اس وقت جو میرے پاس   ہیں ان کے مطابق the total quantity of rice exported during the year 2008-09 was 25.60112 metric tons with the value of US$ 1986.8 million which is increased in terms of value by 8.2% and decreased in terms of quantity by 8.9% as compared to the last year. اگر یہ کہتے ہیں کہ for the export کوئی ایسے steps  لیے جا سکتے  we are trying and the number of steps which are enlisted and if he wants to know I can give the answer.

جناب چیئرمین:  جی ڈاکٹر صفدر صاحب۔



سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: Sir میں اتنی معذرت  چاہوں گا کہ  میرا question directly related  تو نہیں ہے لیکن  میں اس question  کے ذریعے  ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی توجہ ایک  چیز کی طرف  دلانا چاہتا ہوں وہ  اس کے relevant Minister سے بات کر لیں۔  اس  وقت صورت حال یہ کہ rice  پاکستان کا long standing export earning crop  ہے۔  چاہے وہ باسمتی ہو،  چاہے وہ  ایری ۔6 ہو  چاہے  ایری۔9 ہو۔ باسمتی زیادہ پنجاب کے اندر پیدا ہوتا ہے جبکہ سندھ کے اندر زیادہ ایری۔6 اور ایری ۔9 ہوتا ہے۔ دونوں یہ ایسی commodities ہیں جو کہ پاکستان کا long standing export earners  رہی ہیں اور پاکستان کو بہت  زیادہ انہوں نے فائدہ دیا ہے۔ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ یہ crop بہت بری طرح affect  ہو سکتا ہے اگر   اس کی production  کا proper rate  ہم farmers  کو نہ دے سکیں۔   اس وقت Sir  بڑا serious  مسئلہ  آیا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر  چاہے وہ ایری۔6 سندھ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ باسمتی کے حوالے سے ہو کہ حکومت نے یہ اعلان کیا کہ جی PASSCO interfere  کرے گی اور جا کر وہ چاول اٹھائے گی لیکن ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنی۔   میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے through Government  کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ مہربانی فرما کر  اس پر corrective action  لیں۔ اکتوبر میں rice  آنا شروع ہو گیاہے، اگر یہ دن گزر گئے  تو آپ کے پاس export  کرنے کے لیے کوئی commodity  نہیں بچے گی۔ میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی اس طرف توجہ دلاؤں گا ۔



جناب چیئرمین:  جی سیمیں صاحبہ۔ 



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی:  میرا وزیر موصوف  صاحب سے  یہ سوال ہے  کہ  جو rice export  ہوتا ہے یہ direct  انڈیا کو export  نہیں ہوتا بلکہ there are certain parties in other countries such as Dubai and Bahrain. اور اس میں دو چار اور ہیں۔ یہ وہاں export  ہوتا ہے اور پھر وہاں سے انڈیا کی چھاپ  لگ  کر export  ہوتا ہے۔  کیا حکومت نے  اس کی روک تھام کے لیے کوئی measures  لیے ہیں۔  پاکستانی rice  ہے، re-export  ہوتا ہے۔



جناب چیئرمین:  سمجھ گیا، جی ڈاکٹر صاحب۔



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Sir, this is a new mechanism which is heard for the first time. Basically once a thing is exported or a commodity or a product is exported outside the territory of Pakistan, we have got no concern with it 


کہ وہاں کہاں گیا اور اس کے بعد کسی نے اور کتنے لوگوں کو  بیچا۔ حکوت پاکستان کا اس پر کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو خریدار ہے وہ آگے جس کو چاہے اس کو بیچ دے 

but in any case no export has been made of the rice to India at all.



Mr. Chairman: Yes, next question, Haji Muhammad Adeel Sahib.


حاجی صاحب  question number  پڑھ لیجئے۔ 



147.
*Haji Mohammad Adeel:tc ""Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state:tc "
Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state\:"


(a)
whether it is a fact that some roads, foot-paths and green-belts in Islamabad have been blocked by Marriot and Serina Hotels, if so, its reasons; andtc "
(a)
whether it is a fact that some roads, foot-paths and green-belts in Islamabad have been blocked by Marriot and Serina Hotels, if so, its reasons; and"


(b)
whether any payment / rent is being charged from those hotels for use of the said roads and foot pathsif so, its details?tc "
(b)
whether any payment / rent is being charged from those hotels for use of the said roads and foot pathsif so, its details?"


Minister Incharge of the Cabinet Division: (a) Yes. It is a fact that some roads, footpaths and green belts in Islamabad have been blocked by Marriot and Serena Hotels for public parking and accessibility due to security reasons.tc "
Minister Incharge of the Cabinet Division\: (a) Yes. It is a fact that some roads, footpaths and green belts in Islamabad have been blocked by Marriot and Serena Hotels for public parking and accessibility due to security reasons."


(b)
No payment/rent is being charged from these Hotels for use of the roads and footpaths.tc "
(b)
No payment/rent is being charged from these Hotels for use of the roads and footpaths."


Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary, Haji Sahib? 



سینیٹر حاجی محمد عدیل:  وزیر صاحب   سے میرا سوال یہ تھا  کہ  وہ جو سرینا اور میریٹ والی جگہیں استعمال کر رہے ہیں وہ  private sector  میں ہیں اور ان کے پاس اپنی اتنی جگہ ہے کہ وہ سیکورٹی اپنی بلڈنگ کی حدود کے اندر provide کر سکتے ہیں۔  ان کی وجہ سے ایک تو جنرل پبلک کو بڑی تکلیف ہے۔ ٹریفک کا نظام  گڑ بڑ ہو گیا ہے۔ دوسرا  اگر یہ پالیسی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر  سرکاری زمینیں، سرکاری گرین بیلٹ، سرکاری پارک، سرکاری سڑکیں، فٹ پاتھ جس ڈیوٹی کے نام پر استعمال کر سکتے ہیں تو کیا یہ حق دوسرے پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جا سکتا ہے کہ ان کے دفاتر کے سامنے جو  پلاٹ  ہیں، جو فٹ پاتھ ہیں وہ استعمال کریں یا یہ ہے کہ سرینا اور میریٹ والے حکومتی انتظامیہ کو  entertain  اچھا کرتے ہیں تو ان کو پوری سڑکیں دے دی گئی ہیں۔



جناب چیئرمین:  جی Minister Sahib  جواب دے دیجیئے گا۔



سینیٹر  ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان: میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایسے ہوٹل میں اگر entertainment  ہو اور باقی جائیں تو ان پر پابندی ہو۔ جو حکومت میں نہ ہو وہ بھی جانا چاہیے اس کو بھی اجازت ہے۔ This is No.1. دوسرا جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے۔ سوال یہ تھا یہ جو blockade public parking  کے علاوہ ہے اس پر کوئی rent charge   کیا جا رہا ہے؟ I lay the information before the House like this. No.1, rent was being charged from Marriott Hotel before the bomb blast. ان سے rent charge ہوتا تھا، Capital Development Authority  لیتی تھی لیکن  Marriott Bomb Blast کے  بعد they went to the court and court نے stay order  لگایا ہوا ہے that you cannot charge this rent from the Marriott. This is one.


Secondly, so far as the question pertaining to Serena Hotel is concerned,


 ان کے جو blockades  ہیں انہوں نے اس پر walking path  چھوڑا ہوا ہے اور blockades  بھی انہوں نے ضرور لگائے ہوئے ہیں لیکن  انہوں نے روڈ نہ کسی جگہ سے بند کی ہوئی ہے اور جو blockades ہیں اور آپ کو road blocks نظر آتے ہیں وہ  ICT administration and police  کی طرف سے roads  پر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کچھ بلاک نہیں کیا ہوا۔ Therefore, no rent has been charged from them. 



سینیٹر حاجی محمد عدیل: وزیر صاحب نے پوری information  دی ہے۔



Mr. Chairman: Mrs. Kalsoom Perveen.



Senator Kalsoom Perveen: Thank you Mr. Chairman. 


جناب  میرا relevant question  یہ ہے کہ میریٹ اور سرینا دونوں insured hotels  ہیں۔ 



جناب چیئرمین: new question ہونا چاہیے۔



سینیٹر کلثوم پروین:  جی، جی  میرا یہ supplementary  ہے۔ جناب کیا یہ double standard  نہیں ہے کہ ہم سرینا اور میریٹ کو  parks, green belts and roads free of cost  دے رہے ہیں اور اتوار بازار میں  ایک کھوکھا لگانے کے لیے  ہم  charges  لے رہے ہیں۔ ایک اشتہار لگانے کے لیے ہم charges   لے رہے ہیں ۔ یہ double standard  نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تھوڑی بہت رعایت ان غریبوں کو بھی دینی چاہیے ۔ سرینا اور اور  میریٹ میں کوئی امیر ہی جائے گا، غریب نہیں جائے گا۔ 



جناب چیئرمین:  جواب آگیا ہے ناں۔ انہوں نے بتا دیا ہے۔ انہوں نے double standard  کی بات نہیں کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا clear  کر دیجیئے آپ۔ I do not want repetition on the same question. 



سینیٹر  ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان:  ایک تو ہوٹل ہے اس سے rent charge کیا جا رہا تھا ۔

 There is no need to repeat the name of the hotel. That has been stopped by the court in name of injunctive order.



Mr. Chairman: You have to obey the order of the court. 



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: That’s it and at the other places all those “khokhas” and other installations which are being allotted by the CDA.


وہ  license پر دیئے جاتے ہیں اور اس کی بھی fee charge  کی جاتی ہے سارے شہر میں۔



جناب چیئرمین:  جی زاہد صاحب۔



سینیٹر محمد زاہد خان:  میں معزز وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پارکنگ لے رہے تھے اور ہائی کورٹ نے اس  کا Stay  کروایا وہ تو ٹھیک ہے۔ میرٹ ہوٹل نے روڈ بلاک کیا ہے۔ روڈ کا  تو نہ پہلے ٹیکس لیا جاتا ہو گا اور اب چونکہ اس نے روڈ بلاک کیا ہے اور ایک روڈ پر ساری ٹریفک چل رہی ہے۔ اس روڈ کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے حوالے  کر دیا یا  اس  نے خرید لیا یا وہ اس کا کرایہ دے رہےہیں۔ 



جناب چیئرمین:  اس کا جواب دے دیجئے گا۔



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: I now read the question. It is very imperative now to read the question. Kindly come to the question. Whether it is a fact that some roads, footpaths and green belts in Islamabad have been blocked by Marriott and Serena Hotels. If so, its reasons and second is;


Whether any payment of rent is being charged from those hotels for the use of the said roads and foot paths, if so, its details. I hope I have answered the question.


لیکن میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک footpaths  کا تعلق ہے سرینا  نے کوئی footpath  نہیں روکا ہوا اور footpath  جو روکا ہوا ہے  میریٹ  کے اندر اس سے rent charge  کیا جا رہا تھا۔ پہلے گرین بیلٹ وغیرہ تھا جہاں  پر وہ اپنی کوئی چیز رکھتے تھے یا اپنے لوگو ں کو بٹھاتے تھے

for the security purposes but after the bomb blast there is a stay order.



سینیٹر حاجی محمد عدیل: stay جو ملا ہے وہ  دوسری سائڈ پر  ہے۔ فٹ پاتھ  کاکبھی کرایہ نہیں وصول کیا تھا۔ دوسری بات  یہ ہے کہ سرینا ہوٹل میں بھی شرقی سائڈ پر پورا فٹ پاتھ بلا ک کیا ہوا ہے۔ اگر  جناب وزیر صاحب کو کچھ نظر نہیں آتا تو  میں کیا کروں۔



جناب چیئرمین:  جی بنگش صاحب۔



سینیٹر عبدالنبی بنگش:  جناب اصل بات سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ سرینا نے  مین روڈ کو بلا ک کیا ہوا ہے۔ ان کی اپنی سیکورٹی وہاں پر کھڑی ہے  جیسے یہ ان کی private land  ہو۔ یہ main road  ہے اور ہمارا آنا جانا ادھر سے ہے۔  انہوں نے private  لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس  جگہ ہے۔ وہ پیچھے جا کر اپنی چار دیواری کو تھوڑا پیچھے لے جائیں اور وہاں اس کو استعمال کر لیں۔



جناب چیئرمین:  روڈ کے بارے میں clarify  کر دیں، ڈاکٹر صاحب۔ ٹھیک ہے  بنگش صاحب سمجھ گئے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ 



سینیٹر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ:  جناب وزیر صاحب آپ کو تو پٹرول ملتا   ہے حکومت کی طرف سے۔ ایک دن کا ذرا حساب لگا لیں کہ عوام الناس کا کتنے ہزار گیلن پٹرول سیدھے آنے کی بجائے تین میل پیچھے مڑ کر آنے سے    خرچ ہوتا ہے اور غریبوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر ذرا حساب لگا کر ذرا کچھ غریبوں کے لیے کریں۔ آپ کی حکومت غریبوں والی ہے۔ آپ بھی غریبوں کے ہمدرد ہیں۔ یہ حساب لگا کے بتائیں کہ غریبوں کا کیا قصور ہے؟ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ 



جناب چیئرمین:  جی ڈاکٹر صاحب Roads کے بارے clarify  کر دیجیئے۔Then we will move to the next question after this. 



سینیٹر  ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان:  اتنی دل میں اترنے والی بات کی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اسلام آباد کی انتظامیہ کو direct  کروں گا کہ جو road blocks  ہیں ان کو re-locate  کر کے لوگوں کی access  کو easy بنانے کے لیے کچھ کریں۔ یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے۔



جناب چیئرمین:  جی درانی صاحب۔ clear ہو گیا ہے۔  جی توجہ فرمائیے۔



سینیٹر محمد علی درانی:  اگر کسی بھی ادارے، کسی عمارت ، کسی ہوٹل کے اندر security related structure build کرنے کی گنجائش ہو تو  پھر public place کو روکنا اس کا کیا جواز ہو سکتا ہے۔ وہاں پر private houses ہیں جن کے باہر روڈ تک وہ بلاک کیا گیا ہے۔ فٹ پاتھ  ایف سیون میں اور ایف سکس میں بلاک کیے گئے ہیں۔ ان کے اندر اگر جگہ موجو د ہے تو وہ اندر security structure build  کریں نہ کہ پبلک کی inconvenience کا سبب بنیں۔


Mr. Chairman: They are talking about the blockades that are being created in various areas.


Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan:  Sir, that is the genuine concern of every person who lives in Islamabad and the reason which I can state before the House is that there are a lot of the offices of the embassies which are being opened over there in different sectors of Islamabad and this is why these blockades are there.  For instance, the street where I have my little dwelling, there is an embassy and because of that embassy there are a lot of cars coming and a lot of inconvenience.

اس میں کرنے والے کام یہ ہیں کہ اگر صرف سی ڈی  اے ہو تو اس کو ہم direction  جاری کر سکتے ہیں  لیکن اس میں

Interior is involved and law enforcement agencies are involved.

Mr. Chairman: Government will have to come up with some policy in this regard.



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Sir, in this regard we have to expedite, the letter is written already that they should take their offices to the Diplomatic Enclave but that letter has not been complied with somehow so far.


سینیٹر محمد طلحہ محمودآریان: جناب والا! ہم نے Chief Commissioner کو تین ہفتے کا time دیا ہوا ہے اس نے پوری رپورٹ بنا کر دینی ہے انشاء اللہ تعالٰی اس مسئلے کو حل کرلیں گے۔



Mr. Chairman:  Talha sahib, please place the report before the House when it comes. Thank you. Now, we come to the next question. Syed Tahir Hussain Mashhadi Sahib.


148.
*Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: tc ""Will the Minister for Commerce be pleased to state the number of cotton bales exported during the year 2008-09 indicating also the foreign exchange earned from the same?tc "
Will the Minister for Commerce be pleased to state the number of cotton bales exported during the year 2008-09 indicating also the foreign exchange earned from the same?"


Makhdoom Amin Fahim: The number of cotton bales exported during the year 2008-09 was 390,950 with a value of US$ 83.379 million.tc "
Makhdoom Amin Fahim\: The number of cotton bales exported during the year 2008-09 was 390,950 with a value of US$ 83.379 million."


Mr. Chairman: Any supplementary?



Senator Col.(Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Sir, my supplementary is that export to the value of 83.379 million dollars was from export of cotton. Now, cotton is the main cash crop of southern Punjab especially and Pakistan as a whole. Sir, I want to know what the Government is doing or what the Government has planned to improve the yield of the cotton in Pakistan and then, with this Pakistani cotton which is the best in the world along with the Egyptian cotton what have they done to help and establish value added industry such as textile and garment industry, so that we can take maximum benefit from this great crop of Pakistan.



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Sir, I can tell the House that export of cotton is allowed without any restriction of quota so that to give the facility to those who are exporting this to do this the way they want. No 2. is that in the year 2008 and 2009, 42.2% increase in the quantity and 25.5% increase in the value in the export of the raw cotton that was looked into and for this purpose, we have created a textile ministry separately which is looking into the affairs of textile related products and of course, cotton is one of the raw source of the textile industry.



Mr. Chairman:  Thank you. Senator Muhammad Ishaq Dar.



سینیٹر محمد اسحاق ڈار: Thank you Mr. Chairman.جناب والا! میں briefly عرض کروں گا کہ معزز وزیر صاحب بتائیں گے کہ وہ کیا action لے رہے ہیں ۔ آج سے دس سال پہلے ہماری   cotton production گیارہ سے تیرہ ملین balesکے گرد گھومتی تھی  and you know, it is a big foreign exchange earner اور انڈیا کی  کپاس کی پیداوار کوئی سولہ سترہ ملین گانٹھیں ہوتی تھیں  انہوں نے تو اس میں hybrid seeds اور دوسری چیزیں استعمال کی ہیں اور اب ان کی پیداوار تیس ملین گانٹھیں  اور ان کی پیداوار more than double ہوچکی ہے and we are still in the range of 11 to 13 million bales per annum تو کیا حکومت کوئی action لے رہی ہے in coordination with others  تاکہ اس کی پیداوار زیادہ ہو ۔ انڈیا  اب کپاس میں surplus  ہے اورہمیں اب بھی جیسا کہ وزیر صاحب نے فرمایا کہ ہم export کرتے ہیں لیکن ہمیں کئی دفعہ import بھی کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے کامرس منسٹری کوئی action  لے رہی ہے؟



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Three, four steps have been taken. The first is, of course, I understand that there are some finished items in the form of shirts etc. And other things which we import as well. No. 2 is so far as, this basic action which is taken by this Government that we have passed from the Cabinet very recently the Seed Act.  The higher productivity is relatable to many factors and seed for this crop is the basic thing. Seed Act of 1976 was lagging behind in many ways. Now, it has been improved upon and it has recently been passed by the Cabinet of the Government of Pakistan and we are going to bring forward some policy on it and of course, if the details are required, it requires a separate question.



Mr. Chairman: The Question Hour is over, the remaining questions and their printed replies placed on the table of the House shall be taken as read. Now, we take up leave applications.



149.
*Senator Ahmed Ali: tc ""Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state the names, place of domicile and length of service of the Federal Secretaries (BPS-22)?tc "
Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state the names, place of domicile and length of service of the Federal Secretaries (BPS-22)?"


Minister Incharge of the Establishment Division: List of Federal Secretaries (BS-22) indicating domicile and length of service is at Annex-








150.
*Senator Prof. Khurshid Ahmed: tc ""Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to refer to senate starred Question No. 5, replied on 29th April, 2009, and state the present status of the case pending before the Supreme Court of Pakistan regarding payment to depositors of Indus Bank Limited(IBL)?tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to refer to senate starred Question No. 5, replied on 29th April, 2009, and state the present status of the case pending before the Supreme Court of Pakistan regarding payment to depositors of Indus Bank Limited(IBL)?"


Ms. Hina Rabbani Khar: Supreme Court in its judgment dated May 
13, 2009 has upheld the stance of SBP regarding the cancellation of license of Indus Bank Ltd, Under liquidation (IBL U/L) and has set aside the judgment of Sindh High Court dated July 11, 2002.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: Supreme Court in its judgment dated May 
13, 2009 has upheld the stance of SBP regarding the cancellation of license of Indus Bank Ltd, Under liquidation (IBL U/L) and has set aside the judgment of Sindh High Court dated July 11, 2002."


Peshawar High Court had earlier appointed three Joint Official Liquidators but two of them have left for various reasons. SBP is initiating request before Peshawar High Court to allow the sole liquidator to monitor the affairs of the bank (under liquidation). Once the Peshawar High Court grants the approval, the liquidator would start making payments to the depositors after mobilization of the assets.tc "
Peshawar High Court had earlier appointed three Joint Official Liquidators but two of them have left for various reasons. SBP is initiating request before Peshawar High Court to allow the sole liquidator to monitor the affairs of the bank (under liquidation). Once the Peshawar High Court grants the approval, the liquidator would start making payments to the depositors after mobilization of the assets."

151.
*Senator Hafiz Rashid Ahmad: tc ""Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state the number of tax payers in NWFP and the amount of tax collected from them during the last two years?tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state the number of tax payers in NWFP and the amount of tax collected from them during the last two years?"


Ms. Hina Rabbani Khar: The requisite information regarding number of taxpayers and the amount of tax collected in NWFP is as under:—tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: The requisite information regarding number of taxpayers and the amount of tax collected in NWFP is as under\:—"

NUMBER OF TAXPAYERS IN NWFP ANDtc "NUMBER OF TAXPAYERS IN NWFP AND"

AMOUNT OF TAX COLLECTED FOR YEARStc "AMOUNT OF TAX COLLECTED FOR YEARS"

ENDING 30-06-2008 AND 30-06-2009tc "ENDING 30-06-2008 AND 30-06-2009"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


30-06-2008

30-06-2009tc "

30-06-2008
30-06-2009"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(A)
Number oftc "
(A)
Number of"



Taxpayerstc "

Taxpayers"



Corporate
1,694
1,944tc "

Corporate
1,694
1,944"



Non-Corporate
132,611
131,934 tc "

Non-Corporate
132,611
131,934 "



(Ind & AOPs)tc "

(Ind & AOPs)"


(B)
Amount of tax
6462.3(M) 
9172.7(M) tc "
(B)
Amount of tax
6462.3(M) 
9172.7(M) "



collected tc "

collected "

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

152.
*Senator Hafiz Rashid Ahmad: Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a)
the amount received from the auction of smuggled goods/items like electronics, cloth, crockery, auto spare parts and non-custom paid vehicles etc. seized during the last three years with year-wise break up; andtc "
(a)
the amount received from the auction of smuggled goods/items like electronics, cloth, crockery, auto spare parts and non-custom paid vehicles etc. seized during the last three years with year-wise break up; and"


(b)
the procedure / criteria laid down for evaluation of those items?tc "
(b)
the procedure / criteria laid down for evaluation of those items?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The amount realized from auctioning of smuggled goods and vehicles during the last three years is a s under:—tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) The amount realized from auctioning of smuggled goods and vehicles during the last three years is a s under\:—"







      (Rs. In Millions)

 tc "(Rs. in Millions) "

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


S. No.
During the

Amount Realized from 


Financial Year 

Auctioning of Smuggled Goods 



& Vehicles year-wise.tc "
S. No.
During the

Amount Realized from 



Financial Year 

Auctioning of Smuggled Goods 




& Vehicles year-wise."

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


1.
2006-2007
411.984tc "
1.
2006-2007
411.984"


2.
2007-2008
274.113tc "
2.
2007-2008
274.113"


3.
2008-2009
476.611tc "
3.
2008-2009
476.611"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"



                                     Total:
1162.708tc "

                                     Total\:
1162.708"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(b) 
The procedure for evaluation of seized/confiscated goods is as under:—tc "
(b) 
The procedure for evaluation of seized/confiscated goods is as under\:—"


(i)
Value of seized goods is determined by Valuation Department under Section 25 of Customs Act, 1969. The value of goods is calculated on the basis of evidence of import value of similar goods available with department. Then the appraising staff appraises the value of seized goods and after adding the due taxes final the Reserved Price (RP).tc "
(i)
Value of seized goods is determined by Valuation Department under Section 25 of Customs Act, 1969. The value of goods is calculated on the basis of evidence of import value of similar goods available with department. Then the appraising staff appraises the value of seized goods and after adding the due taxes final the Reserved Price (RP)."


(ii)
The goods/vehicles are put to open public auction after advertising in the newspapers and the highest bid offered is accepted and in some cases the goods are sold to the authorized government departments.tc "
(ii)
The goods/vehicles are put to open public auction after advertising in the newspapers and the highest bid offered is accepted and in some cases the goods are sold to the authorized government departments."

153.
*Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: tc ""Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state;tc "
Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state;"


(a)
the details of registered telecom mobile companies operating in the country; andtc "
(a)
the details of registered telecom mobile companies operating in the country; and"


(b)
the names of the said companies not providing quality service to the customers and the action being taken against them?tc "
(b)
the names of the said companies not providing quality service to the customers and the action being taken against them?"


Minister Incharge of the Cabinet Division:  (a) Six mobile companies are operational in Pakistan at present namely Mobilink, Ufone, Telenor, Warid Telecom, China Mobile Pakistan & Instaphone. License of Instaphone has been suspended due to non-payment of fee. The matter is subjudice in the court.tc "
Minister Incharge of the Cabinet Division\:  (a) Six mobile companies are operational in Pakistan at present namely Mobilink, Ufone, Telenor, Warid Telecom, China Mobile Pakistan & Instaphone. License of Instaphone has been suspended due to non-payment of fee. The matter is subjudice in the court."


(b)
Overall performance of mobile operators is satisfactory; however, companies which fail to meet the set. (Qos), quality of service are proceeded against in accordance with rules and regulations. A fine of Rs.60 million was imposed on 
M/s. Mobilink due to provision of substandard services and the company was directed to compensate its subscribers with the same amount.tc "
(b)
Overall performance of mobile operators is satisfactory; however, companies which fail to meet the set. (Qos), quality of service are proceeded against in accordance with rules and regulations. A fine of Rs.60 million was imposed on 
M/s. Mobilink due to provision of substandard services and the company was directed to compensate its subscribers with the same amount."

154.
*Senator Mr. Muhammad Ali Durrani: tc ""Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a) 
the amount given to each province out of Federal Revenue receipts under NFC Awards 1997 during the last three years with year-wise break-up; andtc "
(a) 
the amount given to each province out of Federal Revenue receipts under NFC Awards 1997 during the last three years with year-wise break-up; and"


(b) 
whether it is a fact that the provinces submit their district-wise distribution plan to the Federal Government, if so, its details and if not, its reasons?tc "
(b) 
whether it is a fact that the provinces submit their district-wise distribution plan to the Federal Government, if so, its details and if not, its reasons?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The detail of amount given to each province out of Federal Revenue receipts under NFC Award 1997 during the last three years is as under:—tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) The detail of amount given to each province out of Federal Revenue receipts under NFC Award 1997 during the last three years is as under\:—"

tc " " 





 

tc "(Rs. in Billion) "2006-2007  





(Rs. in Billion)tc "2006-2007  

"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

Component
Punjab
 Sindh
NWFP
Balochistan
Totaltc "Component
Punjab
 Sindh
NWFP
Balochistan
Total"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

Divisible Pool
183.210
82.502
43.131
16.687
325.530tc "Divisible Pool
183.210
82.502
43.131
16.687
325.530"

Straight Transfers
5.813 
47.786
2.309 
14.365
70.272tc "Straight Transfers
5.813 
47.786
2.309 
14.365
70.272"

Special Grant/
3.053
5.828
9.713 
9.158
27.750tc "Special Grant/
3.053
5.828
9.713 
9.158
27.750"

Grants-in-Aidtc "Grants-in-Aid"

Total
192.075
136.116
55.153
40.209
423.553


2007-2008tc "Total
192.075
136.116
55.153
40.209
423.553
2007-2008"

Divisible Pool
219.281 
98.909
51.598
19.981
389.770tc "Divisible Pool
219.281 
98.909
51.598
19.981
389.770"

Straight Transfers
5.611 
42.729 
4.190 
9.749 
62.279 tc "Straight Transfers
5.611 
42.729 
4.190 
9.749 
62.279 "

Special Grant/
3.567
6.809
11.349
10.701 
32 426tc "Special Grant/
3.567
6.809
11.349
10.701 
32 426"

Grants-in-Aidtc "Grants-in-Aid"

Total
228.459
148.448
67.137
40.431
484.475 tc "Total
228.459
148.448
67.137
40.431
484.475 "

2008-2009tc "2008-2009"

Divisible Pool
257.686
116.499
60.595
23.495
458.276tc "Divisible Pool
257.686
116.499
60.595
23.495
458.276"

Straight Transfers
4.509
43.871
4.240 
9.505
62.125tc "Straight Transfers
4.509
43.871
4.240 
9.505
62.125"

Special Grant/
4.143
7.910
13.183
12.430 
37.667 tc "Special Grant/
4.143
7.910
13.183
12.430 
37.667 "

Grants-in-Aid tc "Grants-in-Aid "

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

           Total
266.339
168.280
78.019
45.430
558.068tc "           Total
266.339
168.280
78.019
45.430
558.068"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(b)
No, the Provinces are not bound to submit their district-wise distribution plan to the Federal Government.tc "
(b)
No, the Provinces are not bound to submit their district-wise distribution plan to the Federal Government."

155.
*Senator Najma Hameed: tc ""Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state:tc "
Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state\:"


(a)
the date of start of construction work on Zero Point Interchange and the time by which it will be completed; andtc "
(a)
the date of start of construction work on Zero Point Interchange and the time by which it will be completed; and"


(b)
the estimated cost of the said project?tc "
(b)
the estimated cost of the said project?"


Minister Incharge of the Cabinet Division: (a) tc "
Minister Incharge of the Cabinet Division\: (a) "


(i) 
Date of start: 

3-9-2008tc "
(i) 
Date of start\: 

3-9-2008"


(ii)
Date of completion
2-9-2010tc "
(ii)
Date of completion
2-9-2010"


(b)
Rs. 2,345 Million.tc "
(b)
Rs. 2,345 Million."

156.
*Senator Prof. Khurshid Ahmed: tc ""Will the Minister for Economic Affairs be pleased to state:tc "
Will the Minister for Economic Affairs be pleased to state\:"


(a)
the names and addresses of the non-government organizations (NGOs) being funded by the foreign countries; andtc "
(a)
the names and addresses of the non-government organizations (NGOs) being funded by the foreign countries; and"


(b)
objective and goals of those above mentioned NGOs?tc "
(b)
objective and goals of those above mentioned NGOs?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) No NGO is funded by foreign countries through EAD. However, International NGOs are required to be registered with EAD by signing an MOU. A total of 87 INGOs operating in Pakistan have signed MOU with EAD and their names and addresses are given at Annex-I.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) No NGO is funded by foreign countries through EAD. However, International NGOs are required to be registered with EAD by signing an MOU. A total of 87 INGOs operating in Pakistan have signed MOU with EAD and their names and addresses are given at Annex-I."


(b) 
The objectives of above mentioned INGOs are to undertake programmes associated with uplifting the life standard of the people of Pakistan by improving education, health and other social services etc.tc "
(b) 
The objectives of above mentioned INGOs are to undertake programmes associated with uplifting the life standard of the people of Pakistan by improving education, health and other social services etc."

tc ""

(Annexures has been placed on the Table of the Hosue as well as Library)tc "(Annexures has been placed on the Table of the Hosue as well as Library)"

157.
*Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: tc ""Will the Minister for Population Welfare be pleased to state the names, designation, educational qualification and place of domicile of the persons in BPS-6 and above working in the Ministry of Population Welfare, its attached departments, corporations and subordinate offices with province-wise break up?tc "
Will the Minister for Population Welfare be pleased to state the names, designation, educational qualification and place of domicile of the persons in BPS-6 and above working in the Ministry of Population Welfare, its attached departments, corporations and subordinate offices with province-wise break up?"


Dr. Firdous Ashiq Awan(Minister for Population Welfare): The names, designation, educational qualification and place of domicile of the persons in BPS-6 and above working in the Ministry for Population Welfare, its attached departments, corporations and subordinate offices with province-wise break up is at Annexure-I. tc "
Dr. Firdous Ashiq Awan\: The names, designation, educational qualification and place of domicile of the persons in BPS-6 and above working in the Ministry for Population Welfare, its attached departments, corporations and subordinate offices with province-wise break up is at Annexure-I. "

 (Annexure has been placed on the Table of the House as well as Library)


Un-starred Question


3.
Senator Mrs. Kalsoom Perveen:tc ""Will the Minister far Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister far Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a)
the normal tenure of posting at one station of Chief Collectors, Collectors, ADCs, DCs, and ACs; andtc "
(a)
the normal tenure of posting at one station of Chief Collectors, Collectors, ADCs, DCs, and ACs; and"


(b)
the names and designation of those officers who have stayed at one station beyond normal tenure?tc "
(b)
the names and designation of those officers who have stayed at one station beyond normal tenure?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a)  Government has not prescribed normal tenure of posting of officers at one station. All postings/transfers of functionaries of Customs and Excise Group are made keeping in view the operational requirements and exigencies of services in public interest.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a)  Government has not prescribed normal tenure of posting of officers at one station. All postings/transfers of functionaries of Customs and Excise Group are made keeping in view the operational requirements and exigencies of services in public interest."

tc ""


(b)
Nil.tc "
(b)
Nil."

Leave of Absence



جناب چئیرمین: پروفیسر ساجد میر صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر آج مورخہ ۹ اکتوبر  کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے ، کیا آ پ ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چئیرمین: مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر آج مورخہ ۹ اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے، کیا آپ ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چئیرمین: سینیٹر سیمیں صدیقی صاحبہ  ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ ۸ اکتوبر کو اجلاس میں شرکت نہیں  کرسکی تھیں  اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے، کیا آپ ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں؟


(رخصت منظور کی گئی)

جناب چئیرمین: محترمہ رتنا صاحبہ نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر آج مورخہ ۹ اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا آپ ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چئیرمین: اب ہم کچھ points of order لے لیتے ہیں۔ سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب نے کل اپنا point of order pharmaceutical industry کے بارے  میں  raise کیا تھا۔ اس کے متعلق  آپ کےجو ایک یا  دو points رہ گئے تھے  وہ Monday کولے لیں گے۔



سینیٹر عبدالحسیب خان:  ٹھیک ہے۔



جناب چئیرمین:  ڈاکٹر ظہیرالدین بابر۔



سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر  اعوان:  جناب چئیرمین! میں آپ کی سہولت کے لیے یہ تجویز کرنا  چاہتا ہوں and it is not very expensive کہ قومی اسمبلی میں audio system computer پر لگا ہوا ہے  جب کوئی request کی جاتی ہے تو سپیکر صاحبہ  یا ڈپٹی سپیکر کے سامنےآجاتا ہےکہthis is the request of such and such seat یہ سسٹم  یہاں اگر یہاں install کر دیا جائے یہ چندہزار روپے کا ہے۔۔۔



جناب چئیرمین:ہمارا جو audio system  ہےیہ last session میں ایک دن  خراب ہوگیا تھا اور یہ بہت oldہے  اور اس کی dilapidated condition ہے تو ہم نے لکھا تھا کہ we want to renovate اب نیا سسٹم لگ رہا ہے ۔ Ministry of Finance نے approve  کر دیا ہے   CDA نے international tenders float کر دیے ہیں

  once the tenders are approved, the new system will be installed very soon in this House.



سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان:  اس میں آسانی ہو جائے گی  اور ممبران کو شکایت نہیں رہے گی۔



جناب چئیرمین:  نیا سسٹم آ رہا ہے It is matter of time now.


سینیٹر وسیم سجاد:  جناب چئیرمین! آپ یہ نیا سسٹم لگوا رہے ہیں بڑ ی اچھی بات ہے۔ میں ایک اور گزارش کروں گا کہ بڑے عرصے سے  ہمارے سامنے یہ دو بڑی  screens  لگی ہوئی ہیں،   بڑی خوب صورت ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں  yes, no, time وغیرہ  سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ مجھے یہاں پر کافی عرصہ ہوگیا ہے ایک دن بھی  ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بٹن دبایا ہو اور  سکرین پر کچھ ہواہو۔اگر نمائش کے لیے ہے تو پھر وہی television screen لگا دیں تاکہ ہم کرکٹ میچ دیکھ سکیں۔ یا تو ان screens کو اٹھوا دیں یا تھوڑا سا خرچ کرکے انہیں activate کر دیں تاکہ کچھ فائدہ ہو سکے۔



Mr. Chairman: Just for my knowledge and information of the entire House, when you were the Chairman was it functional?



سینیٹر وسیم سجاد :  جناب والا! جب چئیرمین  ہوتے ہیں تو انہیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔



جناب چئیرمین:  آپ کو بھی نظر نہیں آتی تھی۔ چلیے کم از کم

 it is very good, it has come to my knowledge and

 Insha Allah, we will do something about it. Rahman Malik Sahib.



سینیٹر  اے رحمٰن ملک (وفاقی وزیر برائے داخلہ):  جناب چئیرمین! سینیٹر سیمیں صدیقی صاحبہ raised an issue of public concern جس میں پروین نامی خاتون جو جیکب آباد  میں ہیں ان پر different قسم کی harassment ہوتی رہی

and a complaint was registered in the police station on the 29th September, 2009. Obviously, there were some issues there and I had to intervene in that as I committed with the House, within 24 hours not only those influential persons which were mentioned here have been arrested, I have also provided security to the lady. As I committed to the House here, the action was taken in 24 hours and I assure the House today that irrespective of the influence of any body the law will take its own course and the justice shall be given to the masses.



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: جناب! میں منسٹر صاحب کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھے midnight  کا time   دیا تھا لیکن اس سے بہت پہلے انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نےDIG  سے بھی رابطہ کیا۔ یہ گرفتاریاں 24 گھنٹوں کے اندر عمل میں آئی۔ میں ان کی تہہ دل سےشکرگزار ہوں اور میں سجھتی ہوں کہ یہ committed person  ہیں اور اس طرح اگر حکومت کارروائیاں کرتی رہے گی تو عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ جناب! اسلام آباد میں جو پولیس والے چیکنگ کرتے ہیں انہوں نے مجھے شکایت کی ہے جوکہ میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں اور رحمان ملک صاحب تک۔ کہ کچھ Foreign diplomats  ہیں جو اپنی گاڑیوں کی چیکنگ نہیں ہونے دیتے اور خاص طور پر امریکن نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کا۔ اور وہ پولیس والوں سے جھگڑا کرتے ہیں۔ Kindly  اس میں intervene  کریں کیونکہ وہ پولیس والے بچارے تو orders  کو follow  کر رہے ہیں۔ وہ اوپر سے ماری جاتی ہے اور نیچے سے بھی۔ تو اس کے لئے کچھ کر دیں۔ شکریہ۔ 


Point of Order


Re: Tenure of Vice Chancellor Quaid-i-Azam University


جناب چیئرمین:  جی اسحاق ڈار صاحب۔


سینیٹر محمد اسحاق ڈار:  جناب چیئرمین! میرا point of order basically  اس reference  سے ہے کہ وہ آمریت کی جو باقیات تھیں نہ صرف continue  کر رہیں ہیں بلکہ جہاں ضرورت پڑتی ہے تو ان کو renew  بھی کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کئی سالوں سے بیٹھے ہیں اور اکتوبر میں غالباً ان کا tenure ختم ہونے والا ہے۔ تو کیا Treasury Benches سےہمیں کوئی بتائے گا کہ اب کیا ان کا منصوبہ ہے کہ اسی کو دوبارہ رکھیں گے at the age of over 70 یا کوئی اور نیا fresh blood  لا رہے ہیں تو ہمیں بتائیں کیونکہ لوگ اس بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ 


جناب چیئرمین:  جی صفدر عباسی! آدھا منٹ آپ بات کریں۔ 


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی:  جناب! میں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی خدمت میں کہ ان کا tenure October 15, 2009   کو ختم ہو رہا ہے اور ان کی age بھی کافی ہو گئی اور کافی عرصہ سے وہاں پر رہ رہے ہیں۔ تو میری ان سے یہ request  ہے کہ وہ نئے وائس چانسلر کے لئے جلد از جلد اقدامات کریں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ 


سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان:  Thank you Mr. Chairman, ایک تو اسحاق ڈار صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آمریت کی باقیات کو کبھی کبھیextension   ملتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ آمریت کی باقیات بھی ادہر ادہر سے ٹکٹ لے کر پھر جمہوری روپ میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس لئے یہ دونوں باتیں ریکارڈ کے اوپر ہونی چاہیے۔ جہاں تک اس question کا تعلق ہے کہ کیا ہم اس کو extension   دینا چاہتے ہیں تو answer is “No” this is No. 1, No. 2, یہ جو ڈاکٹر قاسم جان صاحب ہیں  ان کا جو پچھلا contract  ہے وہ October 16, 2009  کو ختم ہو رہا ہے۔ Now, we have constituted a committee اور اس کمیٹی کا نام ہے Search Committee for Quaid-i-Azam University Vice Chancellor. ہم نے اس سارے عمل کو open, transparent and competitive  بنانے کے لئے International standard advertisement  کے لئے کہا ہے تاکہ competitors ساری دنیا سے جو پاکستانی ہیں جو interested  ہیں وہ اپنی CVs تیار کریں اور وہ تشریف لے کر آئیں۔ اس کے لئے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔  میں اس کمیٹی کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ جو چیئرمین ہیں وہ ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب ہیں He is Chairman of Higher Education Commission.  شہناز وزیر علی، سپیشل اسسٹنٹ فار ایجوکیشن ٹو دی پرائم منسٹر، عبدالروف چوہدری، سیکرٹری ایجوکیشن، ڈاکٹر عشرت حسین، چیئرمین پے اینڈ پینشن کمیٹی اور خدیجہ حق ، چیئرپرسن آف دی ہیومن ڈویلپمنٹ فاؤنڈیشن، رزاق داؤد، سابق وزیر برائے کامرس اینڈ انڈسٹریز اور سہیل ایچ نقوی، Executive Director of Higher Education Commission.  ان سے میں نے جو commitments  لی ہیں which is on the file.  انہوں نے کہا ہے کہ یہ process  بڑا لمبا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ لمبے process  کے pretext  پر اس کو جاری نہیں رکھا جا سکتا۔


They have promised that within 60 days, they will finalize and the person will be appointed in place of the incumbent who will be retiring as I have said earlier from his job on October 16, 2009.

جناب چیئرمین:  میری ایک تجویز ہے کہ اس کمیٹی کا نام رکھیں Committee for the Search of Vice Chancellor. 

سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان:  جی میں بتا  دیتا ہوں۔


جناب چیئرمین: جی رحمان ملک صاحب۔  


سینیٹر اے رحمٰن ملک:  شکریہ جناب چیئرمین! ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کی اس دن ایک request  آئی ہے۔ I have given the instructions to the I.G Frontier Corps  اور کچھ لوگ arrest  ہوئے تھے انہوں نے فوراً چھوڑ دیا تھا ان کو  موٹر سائیکلیں آج یا کل تک ساریrelease  ہو جائیں گی۔ آج یا کل تک پوری release  ہو جائیں گی اگر کل تک release  نہ ہوئی تو Monday کو آپ مجھے بتا دیجیے۔ 


دوسری عرض میں یہ کرنا چاہوں گا کہ سیمیں یوسف صدیقی صاحبہ نے جو بات کی ہے


regarding checking of the Foreign diplomats cars. These are my instructions that everybody should be searched and no fake plate shall be allowed. And a strictest advice had been given to the diplomats that do not use the duplicate plate because they will be held and you have seen the incident of recent Dutch diplomats who were intercepted and some of the ammunition was recovered and obviously they could not be arrested because of the diplomatic community. A letter has been written to the Ministry of Foreign Affairs and I have also issued warning to the press statement that no foreigner is allowed to display arms and ammunition and anybody who ever has got the arms having in possession in their Embassies they have to get the licence and we will not spare, we will not allow anybody to move with the arms without licence. I assure this House these instructions shall be carried out in letter and spirit and we will not allow anybody whether he is American, he is from UK, he is from Middle Eastern countries. No diplomat will be allowed to carry the arms and he take place. 


جناب چیئرمین:  شکریہ۔ سینیٹر فرح عاقل صاحبہ۔ 


Re: Disgracing of Women in the Country


سینیٹر فرح عاقل:  شکریہ جناب چیئرمین! میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتی ہوں۔ جناب چیئرمین! میرا point of order  یہ ہے کہ پچھلے دنوں اخبارات میں اور TV  پر بھی بہت سارے ایسے واقعات ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں جن میں خواتین اور معصوم بچیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جہاں پر ایک خاتون کا ناک اور کان کاٹ دیا گیا تھا۔ ایک بچی کے ساتھ rape  کرکے قتل کر دیا گیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بتانے میں تو آتا ہے کہ گرفتار کر لیے گئے ہیں مجرم مگر کیا ان کو سزا بھی ملی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا ضرور ملے کیونکہ یہ واقعات دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پرسزا نہیں ہے۔ رحمان ملک مجھے بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کیا ہو رہاہے؟ 

جناب چیئرمین:  کوئی particular incident  ہو تو اس کے بارے میں فوراً آپ کو بتا سکیں گے۔ 


سینیٹر فرح عاقل:  نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہر دوسرے اور تیسرے دن ہم سنتے ہیں کہ خواتین اور معصوم بچیوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ 


جناب چیئرمین:  رحمان ملک صاحب! فرح عاقل صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ regarding the disgracing of women and girls in the country.  اس کے بارے میں کورٹس یا پولیس action  لے رہی ہوں گی یا کیا صورتحال ہے؟ 


سینیٹر اے رحمٰن ملک:  اسے واقعات کا پولیس action لیتی ہے۔ یہ بات میرے نوٹس میں آ گئی ہے۔ I assure the House  کہ ایسے واقعات پر ضرور action  لیا جائے گا۔ 


سینیٹر فرح عاقل:  ناک اور کان کاٹ دیے گئے ہیں پچھلے دنوں پنجاب میں، صرف رشتہ نہ دینے کے اوپر۔ 


جناب چیئرمین:  آپ  specific بتا دیجیے۔ دیکھ لیں گے۔  جی ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب۔


سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو:  جناب چیئرمین! میرا جو point of order  تھا وہ محکمہ زراعت سے متعلق ہے۔ صوبہ سندھ میں محکمہ زراعت کے Water Management Department  سے 250 سندھی ملازمین کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے جبکہ ہماری حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ جو contract  پر ہیں ان کو بھی مستقل کر دیا جائے۔ ایک ایک سال کے contract  پر جو لوگ مختلف departments  میں ہیں ان کو بھی مستقل کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں میں گریڈ ایک سے گریڈ 18کے بندے ہیں تقریباً 250  جن کو نکالا گیا ہے۔ پانچ سال کی ان کی ملازمتیں تھیں ان کے باوجود ان کو نکالا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ان کو نوکریوں پر بحال کروانے کے لیے کوئی اقدامات ہونے چاہیئیں۔



جناب چیئرمین:  شکریہ، بنگش صاحب۔



سینیٹر عبدالنبی بنگش :  شکریہ جناب چیئرمین! میرا وزیر داخلہ صاحب سے ایک سوال  ہے ۔۔۔۔



جناب چیئرمین:  سوال نہیں پوائنٹ آف آرڈر raise کریں۔



سینیٹر عبدالنبی بنگش :  پوائنٹ آف آرڈر پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لنڈی کوتل کے اے این پی کے  نائب صدر کو پچھلے تین مہینے سے اغوا کیا گیا ہے اور وہ identify بھی ہوا ہے کہ اورکزئی ایجنسی میں مولوی گل زمان نامی شخص کے پاس ہیں۔ وہاں پر چاروں طرف ہماری آرمی بھی پڑی ہوئی ہے لیکن  یہ گوبل کا علاقہ ہے جو اورکزئی ایجنسی میں آتا ہے میں وزیر موصوف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔



جناب چیئرمین:  ملک صاحب! آپ کو اس بارے میں کچھ علم ہے۔



سینیٹراے  رحمٰن  ملک :  میں اس کی تفصیل ان سے لے لیتا ہوں۔ I will ask the concerned authority.



جناب چیئرمین:  ٹھیک ہے detail لے کر بنگش صاحب کو اس بارے میں مطلع کر دیجیئے گا۔


(مداخلت)



جناب چیئرمین:  جی طلٰحہ صاحب۔



سینیٹر محمد طلٰحہ محمود آریان :  جناب والا! میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ٹی آئی  پی ہاؤسنگ کالونی کے رہائیشیوں کو بجلی نو روپے یونٹ کے حساب سے دی جا رہی ہے۔ ان کی اپنی کالونی کے اندر، ویسے ہی وہ غریب ملازمین ہیں ان کو واپڈا کے ریٹس کے مطابق بجلی دینی چاہیے یہ ان غریبوں کو بہت مہنگی دے رہے ہیں۔  ان کو تنخواہیں بھی 2001 کے مطابق دے رہے ہیں اس کے بعد جو ٹی آئی پی کے ملازمین کے سکیلوں میں اضافہ ہوا ہے اس میں بھی increase نہیں کیا جارہا۔ وہاں پر ملازمین daily wages کے نام پر رکھے ہیں اور ان کو سو روپے daily wages کے حساب سے رکھا گیا ہے جب کہ پچھلے بجٹ میں یہ بات clear ہوئی تھی کہ کم سے کم تنخواہ سات ہزار روپے ہوگی۔ میرا ایک تو یہ issue ہے اس  کے علاوہ ٹی آئی پی کے جو پنشن والے بزرگ حضرات ہیں ان کی پنشن بھی روکی جا رہی ہے۔  وزیر صاحب نظر نہیں آرہے۔



جناب چیئرمین:  بخاری صاحب نوٹ کر رہے ہیں، وہ مطلع کر دیں گے۔ٹھیک ہے جی۔ بخاری صاحب لیڈر آف دی ہاؤس ہیں he is noting up your points جو آپ نے point of order raise کیا ہے concerned minister  کو وہ اس بارے میں بتا دیں گے۔



سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان :  جناب اس کی کوئی out put بھی تو ہو۔



جناب چیئرمین:  بالکل out put ہو گی، بخاری صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ 


(مداخلت)



جناب چیئرمین:  آپ کوزاہد صاحب  میں نے بتایا ہے کہ آپ مل لیں۔



سینیٹر محمد زاہد خان :  اگر اس میں ایک پوائنٹ اور add کرا دیں کہ نیشنل بنک ایبٹ آباد ریجن کے 158 ملازمین ہیں جن کو janitorial employee  کہا جاتا ہے اور ان کی سروس دس سے بیس سال ہو چکی ہے۔ ان کو تنخواہ پنتیس سو سے ساڑھے چار ہزار دی جا رہی ہے میں ایوان کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ کم از کم تنخواہ، کسی لیبر لیول کا بھی ہو ۔ یہ لوگ دس دس ،بیس بیس سال سے کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی بخاری صاحب نوٹ کر لیں اور اس مسئلے کو بھی sort out کروا دیں۔



جناب چیئرمین:  دیکھیں جی what is the position جی ڈاکٹر بلیدی صاحب۔ 


(مداخلت)



جناب چیئرمین :  مشہدی صاحب ایک منٹ تشریف رکھیں، میں آپ کو چانس دے دوں گا۔ 



سینیٹر کرنل (ریٹائرڈ)سید طاہر حسین مشہدی: وزیر صاحب سے ہم نے request کی تھی اور ان کے پاس ہے وہ لے کر آئے ہیں۔



جناب چیئرمین: Please sit down you will get your chance جی بلیدی صاحب ۔



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی:  جناب چیئرمین! رحمٰن ملک صاحب بیٹھے ہیں ، کل جو میں نے ایف سی کے حوالے سے بات کی کہ وہ  بلوچستان میں  سختیاں کر رہے ہیں اور موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں۔ دوسری بات  یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے علاقے میں ایران اور مکران کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔



جناب چیئرمین:  کوئی recent incident ہوا ہے تو بتائیے۔ 



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی:  وہ یہ ہے کہ ۳۳ دیہات سرحد پر ہیں جو بالکل بارڈر پر ہیں ان کومفت بجلی فراہم کرنے کے لیے ایران اور پاکستان کا2005  میں ایک معاہدہ ہوا  تھا۔ وہاں پر 2006 سے گریڈ سٹیشن تیار ہے۔ 



Mr. Chairman: Is this within the ambit of point of order. 


ڈاکٹر بلیدی صاحب اگر آپ رولز بھی دیکھیں تو you are a very seasoned parliamentarian 

سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی:  یہ serious ہے لوگ ہڑتال کر رہے ہیں کہ جی ہمارے  بارڈر پر چھ سال سے کھمبے لگے ہوئے ہیں اور  منسٹر صاحب نے یہاں پر معاہدہ بھی کیا ہوا ہے۔ ہمیں یقین دہانی بھی کروائی کہ میں ان کے پیسے release کروں گا۔ آپ ان کو طلب کریں، ان کو بتائیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے مطابق پیسوں کا حساب کر کے کام شروع کیا جائے۔  

جناب چیئرمین:  بخاری صاحب ذرا یہ نوٹ کر لیجیئے گا۔ جی سیمیں صاحبہ 


سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی:  جناب والا! رحمٰن ملک صاحب کی وزارت  نے تو allow کیا ہے کہ ایمبسی کی گاڑیوں کو search کرنا ہے لیکن جب وہ کرتے ہیں تو فارن آفس سے pressure آتا ہے ۔ پولیس کو وہاں پر طلب کیا جاتا ہے اور پھر ان پر pressure ڈالا جاتا ہے کہ چیک نہ کیا جائے۔ مہربانی کر کے فارن آفس کو اپنی instruction convey کر دیں۔ 


جناب چیئرمین:  ٹھیک ہے convey  کردیں گے۔ جی مشہدی صاحب۔


Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Mr. Chairman I had taken up the case of small little girl

ساڑھے چار سال کی بچی۔۔۔۔


جناب چیئرمین:  جی یہ کل آپ نے بتا دیا تھا۔ جی ملک صاحب۔ Be brief تاکہ زاہد صاحب کا بھی جواب آجائے۔


سینیٹر اے رحمٰن ملک:  دونوں کا اکٹھا دے دوں یا ان کا پہلے دے دوں۔


جناب چیئرمین:  دونوں کا اکٹھا کر لیجیئے۔ زاہد صاحب بتا دیں تاکہ یہ اکٹھا جواب دے دیں۔


(مداخلت)


جناب چیئرمین:  دیکھیں جی یہ آج آخری ہے۔ باقی پرسوں لیجیئے گا۔ زاہد صاحب last one. زاہد صاحب کا mike on کر دیجیئے گا۔


سینیٹر محمد زاہد خان:  جناب والا! میرا وزیر صاحب سے سوال ہے کہ ایف سی کے متعلق بلوچستان سے اعتراضات آتے ہیں اور وہ پختون ہیں۔ پہلے بھی صوبائی حکومت نے آپ کو کئی بار لکھا ہے  اور ہمیں اس یونٹ کی ضرورت بھی ہے  اور ہم نے بھی کہا ہے کہ آپ مہربانی کرکے ایف سی کے جتنے بھی یونٹ ہیں اور جہاں بھی کام کر رہے ہیں یہ سارے ہمارے صوبے کے حوالے کر دیں۔ ہمیں اپنی ضرورت ہے، ہمیں خود دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ مہربانی ہوگی۔


جناب چیئرمین:  ملک صاحب small reply دے دیجیئے۔


سینیٹر اے رحمٰن ملک: زاہد صاحب کا جو سوال ہے وہ تھوڑی سی miscommunication ہے۔ فرنٹئیر کور اور فرنٹئیر کانسٹبلری میں بہت فرق ہے۔ جو فرنٹیئر کانسٹبلری ہے اس کے کچھ یونٹ بلوچستان میں ہیں، ظاہر ہے اس کی ضرورت ہے جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو we will give them to Frontier  اور جہاں تک کرنل مشہدی صاحب کے سوال کا تعلق ہےایک بچی جس کا نام دامن زہرہ ہے، عمر پانچ سال اور ان کے والد سید ناصر حسین نے complaint lodge کی تھی کہ وہ اسے اپنی دادی کے  پاس بستے اور کتابوں کے ساتھ  چھوڑ کر آئے تھے اس کے بعد وہ نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد جب search ہوئی تو ایک جامعہ مسجد کے قریب ان کی لاش پائی گئی۔ Forensic report کے مطابق obviously she has been raped تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا ہے 

That has already gone to the relevant department, two person has been arrested and third has been arrested by the name Zahid Maqbool recently and once DNA report comes the case shall be challanned in the court of law and I assure the House that we will bring this case to the speedy court to punish these culprits and bring them to justice. 



Mr. Chairman: Thank you. Now, we start the Commenced motion. We may now take up item No.3, regarding discussion on the Motion moved by Mr. Muhammad Ishaq Dar sahib on 8th October, 2009 on Kerry-Lugar Bill passed by US Congress for financial assistance to Pakistan. Dar sahib, I give you the floor to start.



Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Mr. Chairman, before Mr. Dar takes the floor, as the Motion was moved by Ishaq Dar, certainly Mr. Wasim Sajjad wanted to speak on this Motion. So, there has been consensus that Mr. Wasim Sajjad, Leader of the Opposition would speak on Monday and it has also been decided that certainly we will be formally requesting the Chair that we will suspend the business on Monday and move with this Motion. Formally we will make a request on Monday.



Mr. Chairman: Today, we have got time at least more than one hour.


سیکرٹری صاحب! جو ہم نے decision   کیا ہوا ہے تو اگر party-wise list   بنا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسے کل بھی تین یا  چار نام آگئے تھے who were entitled to as per decision 03, then as a grace I have to allow them. Yes, Dar sahib.


سینیٹر محمد اسحاق ڈار:  بسم الله الرحمن الرحیم۔   بہت مشکور ہوں جناب چیئرمین! جناب پوری قوم اس وقت  کیری لوگر  بل کی debate   میں پڑی ہوئی ہے۔  جو Bill pass   ہوا ہے Senate   سے اور House of Representatives   سے اس کا text اخبارات میں چھپ چکا ہے اور  time limit   کو مدنظر رکھتے ہوئے میں اپنے 30 minutes   میں کوشش کروں  گا کہ اس کو wind up   کروں۔  



جناب چیئرمین:  آپ کے 30 minutes   ہیں یا 15 minutes  ہیں۔



سینیٹر محمد اسحاق ڈار:  نہیں  30 minutes  ہیں۔  کل آپ نے  rule   پڑھا تھا۔



جناب چیئرمین:  ٹھیک ہے  rule   تو پڑھا تھا لیکن decision   کیا ہوا  تھا۔  15 minutes   کا   decision  ہوا تھا۔ I agree the rule is 30 minutes. 


Senator Muhammad Ishaq Dar: No, sir, 15 minutes for the Parliamentary Leaders and 30 minutes for the opener and for Minister also 30 minutes.


جناب چئیرمین: اچھا آپ کے لیے  اور باقی پارلیمانی لیڈران کے لیے تیس منٹ ہیں اورمعزز سینیٹرز کے لیے15منٹ ہیں ۔ 

Dar. sahib I know rules exactly. I was trying to recall the decision.


Senator Muhammad Ishaq Dar: Sir, I will strictly observe the rules and the time Insha Allah.



Mr. Chairman: Thank you Dar sahib.


Further Discussion on the Motion regarding Kerry Lugar Bill



Senator Muhammad Ishaq Dar: Sir, keeping in view this time limitation 


اور یہ بھی مدنظر رکھتے ہوئے کہ میرے تمام دوست جو ہیں، پاکستانی،  loyal, nationalist اور محب وطن، دونوں sides of the divide  پر بیٹھے ہیں اور وہ سب لوگ  اگر ایک clause  بھی اس کی take up  کریں تو  پورا Bill بڑے catharsis   اور بڑی detail   سے discussہوگا اور انشاء اللہ   we will be able to have a very fruitful discussion.  



اس کیری لوگر  بل کے  حوالے سے میں صرف چند چیزوں  کو refer  کرنا چاہوں  گا in specific   کہ جناب   والا! اس  Bill  کو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اتنا جو hue and cry, debate, discussions media   پر، electronic channels  پر، print media   میں اور even as per reported Press Corps Commanders meeting  میں ہے، تو  کس چیز نے پاکستان کی  aid   کو   جو پہلے بھی ہوتی رہی ہے پچھلے کئی decades   میں لیکن what has necessitated all this hue and cry in discussion and debate.  اس میں جو وجہ میرے نزدیک  ہے اور میں نے بھی پورا Bill پڑھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ اس میں کچھ اس قسم کی conditionalities   ہیں  which are unprecedented  اور وہ جو  conditionalities  ہیں مثلاٍ ً میں دو، چار  specifically refer  کرنا چاہوں گا، جناب والا ! مثلاً ہماری جو assistance   ہے، اس میں security related assistance plan  شامل ہے،   we all know   کہ ایک obviously civil and social sector related  ہوگی اور دوسری  security related  یا ہماری army  کی  requirements کے حوالے سے ہے۔ جناب چیئرمین! under Section 301 (b) (2)  یہ Bill  کہتا ہے کہ The President  shall develop a comprehensive interagency regional security strategy to eliminate terrorist threats and close safe heavens, in Pakistan, including by working with the Government of Pakistan and other relevant governments and organizations in the region and elsewhere, as appropriate, to best implement effective counter insurgency and counter terrorism efforts in and near the border areas of Pakistan and Afghanistan, including the FATA, the NWFP, parts of Balochistan and parts of the Punjab.”  Sir, this is the operational part of the Bill that the President of the United States

یہ سارا کام کریں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے  Section 203  اس Bill   میں limitations  دی ہیں۔ Sir, if you read this section 301 (b) (2) with that limitation تو  limitation  کیا کہتی ہے جناب والا! اس بل کا Section 203 (a)   کہتا ہے :  


“Limitation on Security-related Assistance: For fiscal years 2011 to 2014, no security-related assistance will be provided to Pakistan in a fiscal year until the Secretary of State, under the direction of the President, makes the certification required under sub-section (c) for such fiscal year.”



Now what sub-Section (C) says? That relates to the certification:

”(c) Certification: The certification required by this sub-section is a certification by the Secretary of State, under the direction of the President, to the appropriate congressional committees that:


(1) the Government of Pakistan is continuing to cooperate with the United States in efforts to dismantle supplier networks relating to the acquisition of nuclear weapons-related materials, such as providing relevant information from or direct access to Pakistani nationals associated with such networks’’

Mr. Chairman, this is something very serious. 


آپ کو یاد ہوگا جو original Bill  تھا اس میں access to  ہمارے سائنسدان  اے کیو خان کا reference   تھا۔ اگر آپ دونوں Bills  یعنی original draft  دیکھیں  اور جو final Bill منظور ہوا  ہے جس پر اب صرف دستخط  ہونے باقی ہیں اوباما صاحب کے تو ان میں جو فرق ہے  وہ یہ نظر آتا ہے کہ اس final Bill   میں  اور زیادہ conditionalities,  اور زیادہ  سخت language, اور زیادہ broad based access, اور زیادہ ہمارے اوپر قدغن اور control کو exercise  کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 


جناب والا!  اس کے علاوہ  جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ  یہ بہت serious  ہے اور  اس  کی certification  کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے:


”(2) the Government of Pakistan during the preceding fiscal year has demonstrated a sustained commitment to and is making significant efforts towards combating terrorist groups, consistent with the purposes of assistance described in section 201“ 


اور پھر یہ چلتے  چلتے   ہماری مختلف تنظیموں جیسے لشکر طیبہ، جیش محمد کا نام لیتے لیتے  اتنا  micro manage  کرتا ہے  اور یہ کہتے ہیں  including Quetta and Muridke.  جناب والا! اس type  کی شرائط میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھیں۔  ہم نے  Pakistan Development Forum پر کیا کیا اور بھی ایسے ہوتے رہے ہیں  ماضی میں۔ اب تو ہم negotiation level   بڑھا کر  صدر محترم تک لے گئے ہیں حالانکہ یہ تو ایک additional secretary   جاکر negotiate   کیا کرتا تھا۔  اگر یہ package 50 billion dollar  کا ہوتا  تو پھر تو مجھے سمجھ آتی ، جو کچھ ہم نے Friends of Pakistan   کے forum  پر کیا ہے that is hardly 5.5 billion dollars.   تو یہ جو  one and half billion dollar a year for five yearsکابل ہے، جناب اس میں جسtype   کی جو clauses   ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹ میں  دونوں side  پر لوگ پریشان ہیں کہ یہ کس  type  کی conditionalities,  کیسی  micro management   ہے، ہماری sovereignty  کدھر ہے،  ہماری dignity  کدھر ہے، ہماری self-respect  کدھر ہے۔  


اس کے ساتھ میں جناب والا! ایک special reference monitoring reports  کی طرف دلوانا چاہتا ہوں جناب کی۔ وہ یہ ہے کہ اس کی جو monitoring reports   ہیں وہ  Section 302   میں covered   ہیں اور اس کا جو sub-Sections 13, 14 and 15   ہیں وہ بڑا interesting  ہے۔  اس کا sub-section (13)   کہتا ہے ؛


”(13) An assessment of whether assistance provided to Pakistan has directly or indirectly aided the expansion of Pakistan’s nuclear weapons program, whether by the diversion of United States assistance or the reallocation of Pakistan’s financial resources that would otherwise be spent for programs and activities unrelated to its nuclear weapons program’’


Very interesting,


ہمارے بجٹ کا حجم جو ہے، یہ ایک ایسی Clause  ہے کہ  it is a non-starter, from accountancy point of view, from financial angle it is a non-starter. اگر آپ کے ملک کا بجٹ جو ہے  30 billion dollar کے size  کا ہے اور اس میں  1.5 billion dollars including the military assistance which is around 600 billion dollars  ہے اور اگر  یہ پیسے اس میں ڈال دیں  ، how would you distinct. It is understood  کہ آپ کے 30 billion dollars  کے بجٹ  میں  1.5 billion include   ہوتا ہے تو you can say کہ میرا  یہ پیسہ آپ فلاں جگہ پر خرچ کر رہے ہیں، یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے اور ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ 1.5 billion dollar  کی space create   ہوگی ہمارے بجٹ میں ۔ جب  space create  ہوگی  تو you can link if you want to  کہ جی ہر چیز کو ہم اس سے directly link   کر دیں کہ جناب! یہ تو indirectly  ہمارا پیسہ غلط جگہ پر خرچ      ہو رہا  ہے۔  اس کی جو Clause 14   ہے وہ بھی بڑی عجیب قسم کی ہے:


(14) A detailed description of the extent to which funds obligated and expanded pursuant to Section 202(b) meet the requirements of such section”.


اور جو   اس کی sub-Section (15)  ہے وہ کہتی ہے؛


”an assessment of the extent to which the Government of Pakistan exercises effective civilian control of the military, including a description of the extend to which Civilian Executive Leaders and Parliament exercise over-sight and approval of military, budgets, the chain of command, the process of promotion for senior military leaders, Civilian involvement in strategic guidance and planning and military involvement in Civil administration’’

جناب پچھلے ہفتے  وزیر اعظم صاحب نے یہاں فرمایا ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پوری قوم کشمیر اور نیوکلیئر  پروگرام پر متحد ہے  اور میں نے ان کواسی Floor  سے، اسی دن  appreciate  کیا ۔واقعی  پوری قوم متحد ہے اور  متحد ہونا چاہیئے۔We have huge investment  یہ ایک ایسی چیز ہے جو الله تعالی نے ہمیں نعمت عطا کی ۔سالہا سال کی محنت سے کئی ہماری successive governments   نے اس میں اپنا حصہ ڈالا  اور eventually May 1998  میں الله تعالی نے پاکستان کو کامیاب اور سرخرو کیا جب آپ نے اپنی investment  کو practically test  کرکے  ساری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس ایک نیوکلیئر  قوت ہے اب اس type کی جو Conditionalities   ہیں ۔Sir, they have a direct bearing on what I call direct interference in the Pakistan affairs. اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے ایک نام تھا اب کسی آدمی کو They can accesss. The words used, Mr. Chairman, are access to Pakistani nationals, it could be you it could be me, Mr. Babar Awan, it could be BuKhari Sahib.  کہ آپ نے فون پر فلاں بندے  سے بات کی ہے ۔He has some direct link .He may be  innocent. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس type  کی جو clauses  ہیں قبول نہیںWe  appreciate  کہ وہ پاکستان کو ڈیڑھ ارب  ڈالر  دے رہے ہیں ۔ماضی میں بھی but please do not  forget  کہ Pakistan is major ally with them. وہ next door   افغانستان کو بھی پیسے دے رہے ہیں اور افغانستان میں کئی گنا زیادہ تقریباً 60 بلین ڈالر  ان کی investment  ہو چکی ہے ۔پاکستان کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں  کہ ہم نے بارہ  بلین ڈالر  دیئے ہیں  وہ علیحدہ بات ہے اور اس پر later بات کروں گا لیکن یہ جتنا پیسہ دیا ہے  یا  دینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسtype  کی conditionalities  جو ہیں وہ  بڑی unwarranted  ہیں اور جیسے میں نے عرض کیا It has a clear  implication with our  Nuclear programme, our national security programme.  اور اس میں ان کی جو wording  ہے ۔میںas Pakistani  honestly believe   کرتا ہوں کہ یہ اچھی خاصی پریشان کن ہے ۔اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر  میں پورے بل یا اس کی پوری clauses  پر بحث کرنا شروع کر دوں  توکئی گھنٹے  درکار ہوں گے ۔میں basically  ایک جملے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ تمام condinationalities  جو ہیں وہ اس چیز کو warrant کرتی ہیں اس کی demand کرتی ہیں کہ ہم اپنا analysis  کریں کہ ہم کہاں  کھڑے ہیں یہ کیوں ہوا ؟ جب ماضی میں ایسی conditions  نہ ہوئیں  تو آج کیوں ہوئیں ۔ جناب والا اس میں میری کچھ observations  ہیں ۔مثلاً  اس میں lack of transpareny ایک problem  ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور انہوں نے پچھلے بل میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے بارہ بلین ڈالر دیئے ہیں اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بڑے question marks  ہیں کہ وہ پیسے  کہاں گئے ،کس طرح خرچ ہوئے  کدھر گئے ۔ایک یہ  transparency  ان کی نہیں  ہماری اپنی قوم  کی ضرورت  ہے ۔ پاکستان کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کو اس مصبیت سے باہر نکال کر ایک ترقی یافتہ  ملک بنانا ہے ۔ اس میں  development  کرنی ہے ۔اس میں سوشل سیکٹر ، ایجوکیشن ہیلتھ اور تمام   دوسری چیزوں  میں ہمیں transparency  لانی ہوگی تو اس میں سب سے بڑا جو  ایک مسئلہ ہے وہ ایک question mark  ہے ۔وہtransparency  or good government  کے اوپر ۔



جناب! دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ unfortunately  جو negotiation process  تھا یہ بل ایک دن  میں  نہیں آیا جیسے ہم لاتے ہیں اور اگلے دن پاس کرکے گھر چلے جاتے ہیں ۔ وہاں یہ بل کئی مہینوں سے almost a year   سے اس پر بات ہو رہی ہے ۔اس پر debate ہو رہی ہے ۔اس کا original  ایک version  تھا  اس کے بعد اس کا second version  آیا ۔جناب ! آپ کو اس کی negotiation پر  معلوم ہے کہ پاکستان کے tax payers  کے millions of dollars lobbying  پر خرچ کیے گئے اگر اس کا useful or productive result  نکلتاتو بہت اچھا ہوتا لیکن وہ مارک سیگل کیوں اور کہاں فیل ہو گئے ۔I mean this is for the government to analys کہ کیا ہم  اپنے ملک کے حالات  اتنی تنگی میں گزارہ  کر ر ہے ہیں اور اتنا ہم پیسہ  دے رہے ہیں اس کی value ہم نے کیا لی آپ خود ایک بیرسٹر ہیں خود ایک پروفیشنل ہیں اور یہ پروفیشنل سروس ہے جو کہ وہاں listed ہوتی ہے اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس وقت  جوatmosphere   دیکھی ہے ۔پاکستان میں  حالات دیکھے تو as per news papers government  نے deny نہیں کیا کہ ایک نئی firm  کو engage  کیا ہے۔Cassidy  & Association جس کی  recent past   تک سفیر  رابن رافیل partner  تھیں اور  جتنی آئندہ aid flow  پاکستان میں ہوگی  اس کا ان  کو  incharge بنایا گیا ہے ۔She will be directly involved in the aid flow to Pakistan  تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو negotiations تھیں اس میں ہم نے falter  کیا ہے اور اگر ہم خود اپنا analysis  نہیں کریں گے  اور بجائے اس کے کہ صرف اگلوں کو blame  کریں  جو پیسے دے رہے ہیں اور کائر ہ صاحب کی میں نے statement  پڑھی کہ beggar are not the chooser.  He is right  لیکن you have to draw the line some where کہ جناب ! ہم کس حد تک compromise میں  جا سکتے ہیں ہم بجائے اس کہ اس type کی conditionalities accept  کرتے ہم ان کو convince  کرتے  ہم اپنے system  کو ٹھیک کرتے  ہیں۔ہم transparency  کو ensure کرتے  ہم good governance  کو ensure  کرتے ۔جتنی چیزیں ہمارے ملکی مفاد میں ہیں  ہم خود کرتے  تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں  negotiations   کے حوالہ  سے بالکل واضح ہوں کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں  ہو ئیں  ۔ اس وقت تو ہمیں  ضرورت ہیں west اورUnited State  کی  لیکن please don’t forget    کہ جب Nuclear detonation  پاکستان نے کی تھی  اس وقت ہم most undesired  Nation  تھے ۔ پاکستان  پر پابندیاں لگی تھیں اور وہ پابندیاں worst  قسم  کی تھیں میں as Finance Minister جب negotiations World Bank and IMF   سے کرنے کے لیے گیا تھا تو ہمارا پروگرام جوصرف revival  تھا مجھے عندیہ دیا گیا کہ آپ اتنا بجلی بڑھا دیں ،اتنی گیس بڑھا دیں،  اتنی پٹرول کی قیمتیں بڑھا  دیں ،آپ کا پورا record Finance Division  اور پریس میں  موجود ہے مجھے کہا گیا کہ اس روپے کو devalue کر دیں اور PML(N) کی گورنمنٹ ، کیبنٹ اور میں نے اس کو انکار کیا کہ ہمیں یہ conditionalities   منظور نہیں  اپنے پاس یہ امداد  رکھیں  یہ جو peanuts  دینے ہیں ہم اس کے بغیر گزارہ کر لیں گے  اور الله کے فضل سے پاکستان نے گزارہ کیا اور ہم نے اس  مشکل ترین وقت  میں  اپنی consolidation  عوام کی حمایت اور قوم کی support  کے ساتھ  کی اگر ہم اس وقت کو face کرسکتے ہیں اور اس وقت کو ہم  deal کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کی negotiations  اب ہونی چاہئے تھیں ۔ یہ  ہمارے  ذمہ دار لوگ ہیں وہ ان کو convince  کرتے کہ جناب یہ چیزیں ہمارے interest  میں نہیں ہیں وہ ہمارے ally ہیں  ۔ آپ کو یاد ہوگا جناب چیئرمین ! جب عراق کی war ہوئی تو امریکہ نے ترکی سے اسی type  کی assistance  مانگی جیسے انہوں نے افغانستان کے لیے پاکستان سے  assistance لی ہے اور اس وقت ترکی نے 56 Billion dollar demand  کیا اور U. S  نے 26 Billion dollar  ان کو  offer کر دیا لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں لے کر  گئے تو پارلیمنٹ نے ا ٹھا پھینکا کہ 26 Billion dollar  اپنے پاس  رکھیں ہم آپ کو بالکل allow  نہیں کریں گے  اپنی space , territory for use against anyother country آپ یہاں سے صرف dead bodies  اور relief goods لے کر جا سکتے ہیں ۔ دوائیاں لے کر جا سکتے ہیں تو یہ ہوا کہ six Billion dollar   اس کے عوض دئیے  اور اس وقت جناب شوکت عزیز نے کیا کہا  CNN  پر 9/11 کے بعد  کی بات کر رہا ہوں ۔پاکستان کا فنانس منسٹر  جب ان کو یہ کہے گا کہ ہمارے losses two three  billion dollars   ہوں گے تو پھر یہی حالت ہوگی جو آج ہم نے دیکھی ہے کہ انہوں نے  آٹھ  نوسال میں بارہ بلین ڈالر تھما دیئے ۔میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ Pakistan will suffer huge losses, losses صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا direct cost  کیا ہے ۔آپ کی GDP loss  کیا ۔  آپ کی employment opportunity loss  کیا  ہے ۔ آپ کی  industries   کا  lossکیا ہے ۔ آج کے، کل کے۔آنے والے وقت کے direct and indirect  losses  کیا ہیں لیکن وہ ایک پرائیویٹ بنکر تھے وہ اپنے حساب سے calculate  کرتے تھے ۔ ان کو ان چیزوں کا کوئی concept  نہیں تھا تو ہم نے دیکھا کہ Pakistan was exploited   آج پاکستان کی منسٹری آف فنانس کی  web site  پر جائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3000 Billion Rupee  پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔almost thirty five Billion dollar   یہ  negotiation کی جو میں بات کر رہا ہوں کہnegotiation  جو ہے وہ جب تک آپ کی loyality and commitment,   پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگی ۔ اس وقت تک یہ چیزیں unfortunately  اسی طرح ہوتی ہیں جیسےہم نے دیکھا کہ شوکت عزیز صاحب نے جو کچھ کیا تھا  اس کا  پاکستان نے اچھا خاصا نقصان اٹھایا اور وہ اس وقت کا جو experince  ہے میں سمجھتا ہوں کہ unfortunately  پھر دہرایا  جا رہا ہے ۔جناب اس میں جو شخصیات  involve  ہوئی ہیں میں ان کی  ایک کتاب کے  دو چار کچھ حصے  quote کرنا چاہتا ہوں ۔یہ کتاب جس کا نام ہے  Pakistan between Mosque and Military  اس کے page 329 پر  author یہ  لکھتا ہے ۔


”The United States can help  to contain the Islamic influence by demanding reform of those aspects of Pakistan’s governance that involve the military and security services.’’

   اسی کتاب میں آگے جا کر  جناب مصنف  لکھتے ہیں۔

”As an aid donor Washington has become one of Pakistan’s most important benefactors, but a large part of US economic assistance since 9/11/2001 has been used to pay down the Pakistan’s foreign debt. Because Washington has attached two conditions to U.S. aid, the spending patterns of Pakistan’s government have not changed significantly. The country military spending continues to increase and spending for social services is well below the level required to improve living conditions for ordinary Pakistanis.”


اور اس کے صفحہ ۳۲۹ پہ  جناب  وہ ارشاد فرماتے ہیں ۔


”Washington must not ignore Pakistan’s state sponsorship of Islamic militants, its pursuits of nuclear weapons and missiles at the expense of education and health care and its refusal to democratize each of these issues is directly linked to the future of Islamic radicalism.’’

اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں :


”The United States clearly has few good short-term policy options in relation to Pakistan. American policy makers should endeavour to recognize the failings of their past policies and avoid repeating their mistakes. The United States has sought short term gains from its relationship with Pakistan, inadvertently accentuating the country’s problems in the process. Pakistan’s civil and military elites on the other hand, must understand how their three part paradigm for state and nation building has led Pakistan from one disaster to the next“.

اگلے الفاظ بہت ہی اہم ہیں  جناب چیئرمین ! آپ کی توجہ مبذول کروں گا:

”Pakistan was created in a hurry and without giving detailed thoughts to various aspect of nation and state building. Perhaps it is time to rectify that mistake by taking a long term view. Both Pakistan’s elite and their U.S. benefactors would have to participate in transforming Pakistan into a functional, rather than ideological, State. 

(Voices – shame, shame)


جناب یہ ہے Kerry Lugar Bill کے اندر کی  کہانی۔ یہ کتاب کا رول ہے۔ کتاب کے مصنف کو ن ہیں۔ آج کے پاکستان کے Ambassador in Washingtonحسین حقانی۔

This is what he has done to Pakistan. Pakistan’s and United States’ Embassies must have mostly a proactive role in this whole process.

ہم سب حکومت میں رہے ہیں۔ آپ بھی رہے ہیں ، ہم بھی رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ

how the things work? U.S. Embassy, I can’t blame. Obviously, they are giving aid, they will ask for the moon. But it is our responsibility, it is our Ambassador who should have made most sincere and professional efforts to ensure that the conditionalities should not be such as non-sovereign, as selfdefeating and not respecting our own dignity. And all this process needs to study this 2006 Book titled,”The Pakistan between Military and Mosque“. Indeed the military includes the nuclear programme. So, what this author  wants?   He has got what he wanted to achieve and he has got all this included in this Kerry Lugar Bill. 

جناب والا! مجھے انتہائی تکلیف ہے ۔ مجھے وہ بھی دن یاد ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ،  یہ میرے  سارے colleaguesہیں لیکن ان کو reviewکرنا ہوگا کہ 

Is he the right man for the right post? Is he doing the nation’s service or should he be reconsidered or should he be sacked? Sir, don’t forget to look at the media history. 

ضیاء الحق کے plane crash پہ  اس کے بیٹوں کی آنکھیں لال نہیں تھیں۔ ایک TV Compere  لودھی  جو announcer تھا  وہ رو رہا تھا اور ایک حسین حقانی رو رہا تھا۔ ضیاءا لحق کے بیٹوں کی آنکھیں رو رو کر لال نہیں تھیں ، حسین حقانی کی آنکھیں لال تھیں۔ اب کیا ہو گیا ہے۔ ٰI mean record is there. History is there. For heaven’s sake اگر اس قسم کے پاکستان  دشمنوں کے ہاتھوں میں Kerry-Lugar Bill پر negotiations ہو نگی تو یہی حال ہو گا جناب والا! جو آج ہم Kerry-Lugar Bill میں دیکھ رہے ہیں۔ میں بالکلpersonalنہیں ہونا چاہتا۔ نہ میں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ


It is a matter of serious concern and the Government may kindly look into the reasons as to why this has happened? I am sure Foreign Office would be looking into this. 

کیونکہ یہ وہ چیزیں  ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ،کوئی بھی خود مختار ملک یا honourable country  ایسی چیزوں پر  compromise نہیں کرتے اور پھرOne would ask as to what is the way forward.کہ بھئی اگر تم object کر رہے ہو۔ آپ کو یاد ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے پچھلے ہفتے یہاں   فرمایا  تھا کہ ابھی Kerry-Lugar Bill, اپنا ریکارڈ  نکال لیں،  پر ابھی  اوباما  نے دستخط نہیں کئے۔ جب دستخط ہوں گے تو اس کے بعد یعنی  دس دن کے بعد پھر ہم بات کریں گے۔  میں نے ان کی Kashmir policy کو appreciateکیا۔ میں نےprogramme nuclearپہ  کہا کہ بالکل قوم کو متحد ہونا چاہیے، ہمیں  اس کو بالکل protectکرنا چاہیے۔ We should be united as one Nation.لیکن میں نے یہ ضرور اس وقت گزارش کی تھی کہ جناب  ان دس دنوں میں اگر ہم اپنے views convey objections and  کر سکیں  تو، it will be better because it will otherwise be too late.   وہ قانون بن چکا ہے ۔ You have only this option. Now take it or leave it.یا   آپ ان کو convince کریں  اس debate کے ذریعے شرائط کے بارے میں۔


Sir, waiver is not the standard one.  I don’t want to read the law. Waiver clause is there but their Intelligence Committee, Foreign Affairs Committee, Armed Services committee etc

 وہ ساری involve ہیں ۔ House of Representatives کی ہیں اور سینیٹ کی بھی ہیں اور  جب  سات دن کا notice ان کمیٹیوں  کودیں گےتو کیا وہ waiverدینے دیں گے   وزیر خارجہ  Hillary Clintonکو ، sir, obviously not. ہمارے پاس way out کیا ہے۔ Sir, I believe that the Government should try its best  کہ یا تو وہاںBill میں amendments moveکروایئں  تاکہ اس قسم کی harsh conditionalitiesکو نکلوائیں یا  ایک بلین ڈالرز ہمارے تیس بلین ڈالرز کے بجٹ میں بھول جائیں ، جناب !یہ بھی میں عرض کروں کہ جو بھی finance dealکرتے رہے ، جانتے ہیں اس کا one-third آپ نکال دیں  وہ تو ان کے Consultants وغیرہ   کو چلا جاتا ہے۔  تو یہ Net inflow is about a billion dollars and from inflow of the military aid of 600 million dollars, net inflow ساڑھے چار سو ملین ڈالرز۔ So, one billion dollars in a budget of 32 billion dollars کیا ہے یہ  تین فیصد۔ کیا  ہم خود داری کے لئے، اپنی عزت نفس کے لئے ، اپنے ملک کی sovereigntyکے لئے کیا ہم تین  فیصد  ہر چیز میں کٹ  نہیں لگا سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 


It is doable, sir. We must consider it. We must not accept conditional aid. They are on the giving end, I don’t blame them. So, we must be reasonable, we must thank.

اگر کوئی ہمیں aid دے رہا ہے۔ It is our own failure to make sure کہ جناب !ہم ایک transparent countryہیں ۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے check and balance کافی نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اس ملک میں اس extremism کو ختم کرنا ہے تو ہم اپنا خودagenda decide کریں۔ Who are anyone else to tell us کہ مرید کے  میں یہ کریں، کوئٹہ  میں یہ کریں۔ ایسا اس لیے ہے Because we have failed to identify things and do ourselves. آئیں ، ہم خود اپنا ایجنڈا بنائیں۔  کیا مصر کی اور دوسرے ممالک کی aid ایسی condtionalities کے ساتھattach ہے۔ کیا افغانستان کی aid میں کوئی ایسی conditonnalities دیکھیں ۔  نہیں جناب!  ! یسی conditionsنہیں ہیں۔ This is unprecedented. So, we have to decide as sovereign nationکہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کریں کہ جناب! آپ نے ہمیں  aid offer کیا ہے  لیکن  آپ کی یہconditions جو  یہ ہمیں acceptable نہیں ہیں۔ آپ either اس پہ amendments moveکریں  تاکہ پھر آپ  ان کو نکالیں اور ہم اپنا ، خود اپنا check and balance system announceکریں گےwhether this aid comes or not میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مسائل  ہیں، ہمارے Charter of Democracy میں حل  دیا ہوا  ہے ۔


We know that there is a Chapter on civil and military relationship. Military must be under civilian control and command. The Nuclear Command Authority must be in place. Although this NCA 2007 came into being much later but the work had started in 1999. I had accompanied Prime Minister Nawaz Sharif to the GHQ when we were working but at that time it was in the name of H.D.C., High Defence Council. 

تو ہمیں کوئی یہ عندیہ  نہ دے کہ یہ شرائط  کچھ بھی نہیں ہیں  ۔ ہمیں معاملات  کو  ان چیزوں  کو اپنے مفادات کا تحفظ  کرتے ہوئے ، اپنی عزت کا احترام  اور ملک کی عزت  اور اس کے وقار کو maintain کرتے ہوئے  آگے چلنا چاہیے۔ ہم  ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں  یہ aid دی ہے لیکن ان کو کہیں کہ جناب !  ان  ان شرا ئط   کے ساتھ aid acceptable نہیں ہے۔ آپ مہربانی کر کےBill  کو reviewکریں۔  اس کو amend کریں یا   قانونًاensure کریں کہ جی آپ یہ waiver permanently دیں گے  ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو1 billion dollars   ہیں  which will be roughly two-third of one and half billion, we in lieu of this should have a cut of 3% on everything across the board.  ہم سمجھیں کہ ہم نے aid نہیں لی۔  کوئی  مشکل  نہیں ہو سکتی۔ It is not the difficult subject. But I have been repeatedly sayingکہ جب تک آپ اپنی آمدنی کے اندر ر ہنا  نہیں سیکھیں گے ُPakistan’s problems will compound more and that is what has been happening. کسی زمانے میں ہمارے آمدنی  اخراجات کا فرق یعنی بجٹ کا خسارہ جسے کہتے ہیں تقریباَ   170  بلین  روپے آج سے دس سال پہلے  تھا  اب یہ  ۷۰۰ بلین پہ پہنچ  گیا  ہے۔ we are borrowing to pledge the next generation بیرونی قرضہ 36بلین  ڈالر ز دس سال  پہلے تھا ،  اب 56  بلین ڈالرز ہے اور یہ عندیہ ہے کہ  تین سال میں it will be 75 billion dollars roughly. تو جناب! میں وقت دیکھ رہا ہوں بالکلanother minute and half I will wind up. میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے  کہ کیا ہمیں اچھی چیزیں، جو ہماری اپنی ضرورت ہے، transparency, good governance, elimination of corruption, self –regulation, extremism and terrorism کا خاتمہ، یہ ہماری اپنی ضروریات ہیں۔ ہمیں وہ نہ بتائیں۔ کل اگر وہ ہمیں کہیں گے کہ left hand driveسے  right hand drive شروع کر دیں تو کیا ہم اپنے ملک میں ٹریفک کو بدل دیں گے۔ نہیں جناب! ہمیں  ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ Unless ہم خود سمجھیں کہ ہمیں left سے right جانا ہے تو ہم اسے change کر سکتے ہیں but not at the dictation of some foreign countries جناب چیئرمین! Our party has track record of not accepting foreign dictation. We always have negotiations with honour and dignity. When it was in the national interest, Prime Minister, Nawaz Sharif at that time said five times No to President Clinton.   میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی عزت، sovereignty  اس کی  self respect کو مدنظر رکھتے ہوئےاقدامات کرنے چاہئیں، حکومت مہربانی کرے۔ اگر یہ چاہیں گے تو ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کربات  کریں گےon issue like this bill. It is one Country and one Nation. We must be seen united.  میں وزیر اعظم صاحب کے بیان کوappreciate کرتا ہوں جو انہیں نے کل دیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ اور قوم کو یہ  Bill acceptable  نہیں ہے تو ہم اسے  thank you  کہیں گے اور میرے خیال میں یہ  thank you  کہنے والاbill  ہے،Unless they make changes and we should reconsider it only under that option. بہت شکریہ جناب چیئرمین! for your patience.


Mr. Chairman: Thank you Dar Sahib. 

(interruption)


Mr. Chairman: You were perfect, I must say, even in the first motion you were perfect as far as the time is concerned and I must have to appreciate that. Mualna Sherani Sahib.


سینیٹر محمد زاہد خان:  خیبر بازار پشاور میں ایک بلاسٹ ہوا ہے، جس میں تقریباً چھ افراد شہید ہو گئے ہیں اور پچاس سے زیادہ زخمی ہیں۔ وزیر داخلہ  کو بلایا جائے اور اس بحث کو ملتوی کر کے اس پر بحث کی جائے۔ ابھی اس وقت وہاں پر زخمیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ تو ابتدائی اطلاعات ہیں کہ اس میں چھ افراد شہید ہو گئے ہیں۔ ابھی پتا نہیں کہ اور کتنے شہید ہوں گے۔ 



جناب چیئرمین:  دیکھ لیتے ہیں ۔ ہو سکتا ہے وزیر داخلہ صاحب اس واقعہ میں ہی مصروف ہوں۔ 



سینیٹر محمد زاہد خان:  مہربانی ہو گی۔



جناب چیئرمین:  مولانا شیرانی صاحب۔ آپ بھی دیکھیے، آپ سےrequest  ہے کہ  اسحاق   ڈار صاحب کی طرح آپ بھی ٹائم کا خیال رکھیں گے۔ مقررین کافی ہیں۔ شکریہ۔



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی:  بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ۔ اما بعد  محترم چیئرمین صاحب! میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری درخواست کے مطابق مجھے موقع عنایت فرمایا۔ جہاں تک کیری لوگر بل کا تعلق ہے۔ یہاں جو کچھ میں اپنے دوستوں سے سنتا ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ گویا پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے اور یہ دونوں کی باہمی مفاہمت سے ہوا ہے۔ اگر یہ  بل ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ امریکہ امداد دینے کے لیے اپنا ایک ضابطہ وضع کر رہا ہے۔ اگر یہ معاہدہ ہے تو پھر اس پر اسی نہج پر بات ہونی چاہیے، جیساکہ ہمارے دوست کہتے ہیں۔ اب اگر میں کسی کو قرض یا مدد دیتا ہوں تو میرا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ شرائط رکھوں کہ اگر آپ مجھ سے یہ لینا چاہتے ہیں تو ان شرائط کے ساتھ لیں۔ اگر وہ نہیں لینا چاہتے تو اس کی مرضی ہے، کوئی جبر تو نہیں ہے۔ اگر بینک سے میں قرض لیتا ہوں یا  میں سرکار سے کوئی لائسنس وصول کروں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں ان مدوں میں آپ سے تعاون کروں گا اور میں آپ کو پیسہ دوں گا تو آپ نے ان ان چیزوں کی پابندی کرنی ہو گی۔ اگر میں بھاری فوجی اسلحے کی اجازت دوں گا   یا لائسنس دوں گا تو پھر آپ نے ان ان چیزوں کی پابندی کرنی ہو گی۔ اب اگر میں نے اس سے اجازت لینی ہے اور لائسنس لینا ہے تو مجھے ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر نہیں لینا ہے تو مجھ پر کوئی جبر تو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ہاؤس میں کوئی قانون بنائیں اور کوئی باہر کا  ملک ہمیں کہے کہ تم اپنے قانون میں یہ شق رکھو اور یہ شق نہ رکھو، ہم اسے اپنی آزادی میں مداخلت سمجھیں گے یا نہیں؟ جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے، قانون کی حیثیت سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کا اپنا حق ہے کہ اگر وہ کسی کو اجازت دیتا ہے یا کسی کو لائسنس جاری کرتا ہے یا کسی کو مالی مدددیتا ہے تو وہ شرائط عائد کر سکتا ہے البتہ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ہم اس سے مدد لیں گے تو ان شرائط پر لیں یا نہ لیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کو اس کے بغیر چلا سکتے ہیں تو ہم پر کوئی جبر نہیں ہے اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں چلا سکتے تو پھر ہماری مجبوری ہے۔


جناب چیئرمین! ہمیں ایسی امداد بھی ملی ہے کہ اس پر کسی کو پتا بھی نہیں تھا۔ ٹلیفون پر ہم نے yes کہا ہے۔ اب اگر وہ ہمارے لیے شرائط رکھتے ہیں یا ہمارے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ سارا پیسہ کرپشن میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ۲۰۰۱ء سے ہم نے پندرہ ارب ڈالرزپاکستان کو دیے ہیں اور پندرہ ارب ڈالرز میں سے دس ارب ڈالرز تو ہم نے براہ راست نقد دیے ہیں لیکن کوئی حساب نہیں ہے۔ اب جو قرض یا مدد دیتا ہے وہ نقد دیتا ہے اور پھر اس کا کوئی پتا نہ چلے کہ لوگوں کی بھلائی پر صرف ہوا، لوگوں کی تباہی پر صرف ہوا، کس طرح صرف ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یحب لاخیہ، ما یحب لنفس۔ دوسرے بھائی کے لیے وہی کچھ سوچو جو اپنے بارے میں سوچ رہے ہو۔ اب میں کسی کو پیسے دوں اور نقد دے دوں اور پھر میں اس سے پوچھوں تو وہ  مجھے کچھ بھی نہ بتا سکے کہ لوگوں کی بھلائی پر خرچ ہوا یا تباہی پر خرچ ہوا تو پھر مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے ۔ اگر آئندہ آپ مجھ سے پیسے لیں تو پھر مجھے یہ بتانا پڑے گا۔ اب جو قانون بنا ہے، اس قانون کا ذہن یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی فوج اور اس سے منلک ایجینسیاں  ہمسایہ ممالک میں مداخلت کرتی ہیں۔ اس کا ایک ذہن ہے۔ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دنیا کو یہ باور کرائیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں لیکن اس کا ہمارے ساتھ ایک تجربہ ہے۔ کیونکہ سرد جنگ میں سب سے پہلے جرنیل استعمال ہوا۔ ان کو پتا ہے کہ یہ جرنیل، فوج اور یہ ساری چیزیں ہمارے کہنے پر یا ہمارے کرائے پر کس طرح استعمال ہوئی ہے، کہاں کہاں استعمال ہوئی ہے، کہاں کہاں ان کے ٹریننگ سینٹر تھے۔ مراکز کہاں کھلے تھے، ٹھکانے کہاں تھے، لوگ کہاں تھے، یہ ان کو پتا ہے کیونکہ وہ ہمیں بتاتے تھے، ہم ان کی پیروی کرتے تھے۔ جب دوسرے مرحلے پر بات آ گئی تو ایک دوسرے جرنیل نے بالکل یو ٹرن لیا۔ اب اس کا بھی ان کو پتا ہے کہ جس دوسرے جرنیل نے یو ٹرن لیا ہے، اس نے کہاں کہاں خدمت کی، کس طرح کی خدمت کی، کہاں کیا ہوا۔ اب اگر  اپنے تجربے ، جو ان  کا ہمارے ساتھ رہا ہے ، کی بنیاد پر انہیں یقین ہوتا ہے اور اس یقین کی بنیاد پر ایک قانون بناتے ہیں، یہ پھر ہماری ذمے داری ہے کہ ہم اس چیز کو غلط ثابت کریں لیکن ۲۰۰۱ ء میں اس ملک کے جو فوجی سربراہ تھے اور جب وہ ہندوستان جا رہے تھے تو انہوں نے کھانے پر ہمارے تمام لیڈر حضرات کو بلایا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا، جس میں مسلح تنظیموں کے دفاتر کو سیل کیا گیا تھا اور ان کے فنڈز منجمد کر دیے گئے تھے۔ اس کھانے کے دوران تمام سیاسی لیڈر حضرات، میں نہیں سمجھتا کہ ڈار صاحب اس کھانے میں تھے یا نہیں لیکن اس میں تمام سرکردہ لیڈر موجود تھے کہ جس میں اس فوجی سربراہ نے ان کو کہا کہ جتنی بھی مسلح تنظمیں ہیں، یہ ہماری ہیں، تمہاری نہیں ہیں۔ ان کو جیب کا خرچ بھی ہم دیتے ہیں۔ ان کی لڑائی میں بھی ہم تعاون کرتے ہیں۔ ان کو ہم کہیں کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے۔ اگر ہم ان سے کہیں کہ اٹھو تو وہ اٹھیں گے۔ایک لیڈر، جو اپنی پارٹی کا سربراہ تھا، اس نے اس فوجی سربراہ سے دریافت کیا کہ ابھی تو آپ کا بیان تھا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو کہنے لگے کہ یہ تو گھر کی بات ہے۔ میں باہر پریس میں پھر بھی وہی بات دھراؤں گا۔ جب یہ اعترافات ہماری اپنی مجالس میں موجود ہیں تو پھر یہ ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ اب اس لوگر بل میں جو ان کی ذہنیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی اکھاڑ پچھاڑ، target killings لوگوں کو قتل کرنا، آبادیوں کو اجاڑنا اور ملک کے اندر نقل مکانی، لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اس کا اصل باعث فوج اور ان سے منسلک ایجنسیاں ہیں۔ اب ان کا ایک ذہن بن چکا ہے اور ان کا ہمارے ساتھ سالہا سال کا جو تجربہ ہے، اس وجہ سے بن چکا ہے۔ اب یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہم نہ تو اپنے ملک کے اندر فساد کا باعث بنے ہیں اور نہ اپنے ملک سے باہر ہمسایہ ممالک میں فساد کا باعث بنے ہیں۔ 



اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی اور عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو میں ڈار صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی حکومت کو کس نے ختم کیا؟ کل دس بندے آئے تھے، ان دس بندوں نے حکومت کیسے ختم کی؟ یہاں کوئی جلوس نکلا یا کسی نے کوئی فریاد کی؟ میں نہیں سمجھتا کہ میری اطلاع صحیح ہے یا غلط، اگر یہ صحیح ہے کہ چیف جسٹس کی بحالی کے لیے ایوان صدر کا محاصرہ کیا گیا تو اس کو عدالت اور سیاست میں مداخلت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ پارلیمنٹ میں Kerry Lugar Bill پر بحث ہو رہی ہے، وہاں Corps Commanders کا اجلاس ہوتا ہے اور ہمیں ہدایات جاری کر دیتے ہیں تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سیاسی مداخلت ہے یا کیا ہے؟ اگر اس Bill میں یہ ساری چیزیں ان کے سالہا سال کے تجربے کے نتیجے میں بننے والے یقین کی وجہ سے ہیں تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیانتداری، ایمانداری کا ثبوت دیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم اچھے ہمسائے ہیں۔ پیغمبر ﷺ فرماتے ہیں (عربی) نبی ﷺ  تین مرتبہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جنت میں  نہیں جائے گا وہ شخص، جس کے ضرر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔اگر تجربے کی بنیاد پر ان کا ذہن بن چکا ہے تو پھر قانون بنانے کا  حق ہر ملک کا اپنا ہے البتہ اگر اس قانون کے مطابق ہم اس سے معاونت لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہ اختیار ہمارا ہے۔آپ اس پر تو بحث کریں کہ جب یہ قانون بن جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک کو چلانے کی خود صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ ان شرائط کے مطابق ہم نے کسی قسم کا تعاون، کسی سے بھی نہیں لینا۔ نبی ﷺ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں ثرید کا ۔۔۔۔  چیئرمین صاحب! حاجی صاحب کو آپ کچھ ہدایت نہیں فرما سکیں گے؟



جناب چیئرمین:  حاجی صاحب کو کتنی ہدایت کروں۔ Senior آدمی ہیں، اس لیے میں ان کا لحاظ کرتا ہوں۔



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی:  نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تم پر آئے گا کہ لوگ تمہیں ثرید کا تھال سمجھ کر ہاتھ بڑھائیں گے اور جب صحابہ  کرام  نے پوچھا کہ ہم تھوڑے ہوں گے تو فرمایا کہ نہیں تم میں دو اخلاقی بیماریاں نمودار ہو جائیں گی۔ تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت کا ڈر تم پر غالب آ جائے گا۔دنیا کی محبت کی وجہ سے تم لالچی بن جاؤ گے اور موت کے ڈر کے باعث تم بزدل بن جاؤ گے۔ لالچی اور بزدل قوم کبھی بھی برابری کی صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔



آپ کو پتا ہے کہ سرد جنگ میں ہمارا کچھ بھی نہیں تھا لیکن ہم کرائے پر استعمال ہوئے۔ گویا کہ پاکستان ایک بین الاقوامی چوک  ہے جہاں پر مزدور انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں کرائے پر لے ۔ اگر مولوی ہیں تو وہ  کرائے پر فتوے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، اگر سیاسی لیڈر ہیں تو کرائے پر قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے  بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر فوجی جرنیل ہیں تو فوج کو کرائے پر استعمال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اسی طرح کرائے کے قاتل مل جاتے ہیں۔


(ڈیسک بجائے گئے)



 اس ملک اور قوم کو کرائے کا اور اس ملک کو کرایہ والوں کا چوک کس نے بنایا ہے؟وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی دہشت گرد یا شدت پسند ہیں۔۔۔



جناب چیئرمین:  ذرا وقت کا خیال رکھ لیجئے۔ بس دو منٹ اور۔



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی:  جناب! آئندہ بھی تو Rules suspend ہوں گے۔



جناب چیئرمین:  نہیں دو منٹ میں ختم کریں کیونکہ  اور بہت سے لوگوں نے تقاریر کرنی ہیں۔



سینیٹر محمد کاظم خان:  بات کرنے دیں، شیرانی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں۔



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی:  وہ کہتے ہیں کہ انتہاپسندوں، دہشت گردوں، جو بھی نام لیا جائے ان کی پناہ گاہ پاکستان ہے۔ ان کے ٹھکانے پاکستان میں ہیں۔ ان کے training centers پاکستان میں ہیں۔ ان کا جو سالہا سال کا تجربہ ہے، اس وجہ سے ان کا یقین بن گیا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا تو جو اس کا یقین بنا ہے، اس کا ازالہ تو اپنے کردار سے کرنا ہو گا۔اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون بنانا ان کا حق ہے اور اس قانون کی شرائط کے تابع امداد لینا یا نہ لینا ہمارا حق ہے۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ کسی غلام سے کسی نے کہا کہ میں تمہیں خرید رہا ہوں تو اس نے کہا کہ تمہاری مرضی۔ اس نے کہا کہ بھاگو گے تو نہیں، تو غلام نے کہا کہ یہ  پھر میری مرضی کہ میں بھاگوں یہ نہ بھاگوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکا کے قانون سازی کے عمل  پر نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر  ہماری قانون سازی پر کوئی نکتہ چینی کرے تو ہم اس کو مداخلت سمجھیں گے کہ نہیں لیکن اس قانون کے تابع میں اس سے معاونت لوں، یہ ہماری مرضی ہے، امریکا اس کے لیے ہمیں مجبور نہیں کر سکتا اور اگر یہ House زیادہ ناراض نہ ہو تو بجائے اس کے کہ ہم کرائے کے لوگ بنیں اور اجرت پر خدمت کریں، کیوں نہ ان سے سیدھا کہیں کہ پہلے تمہاری  52 ریاستیں ہیں، پاکستان کو بھی اس میں شمار کریں تو 53 ہو جائیں گی اور جو مراعات آپ وہاں دیتے ہیں، ہمیں بھی وہ دے دیں اور ہم پر براہ راست حکومت کریں۔ یہ بہتر نہیں ہو گا بجائے اس کے کہ ہم ان سے کرایہ لیتے رہیں؟ سرد جنگ کے دوران ان مستبد قوتوں کا مقصد تھا کہ سوویت یونین کو اقتدار سےہٹایا جائے اور مارکسسزم جو ان  کے اقتصادی فلسفے کا نقیض تھا، اس کو شکست دیں۔ جہاد کا مقدس نام  ،مسلمانوں کی گردنیں استعمال ہوئیں اور وہ صفائی ہو گئی۔ اب  دوسرا مرحلہ شروع  ہوا ہے کہ تہذیب اور ثقافت کے راستے سے اسلام اور امت مسلمہ کا صفایا کرنا ہے اور وہ بھی ہمارے ہاتھوں۔ یہ جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں تعلیم، صحت اور تمام شعبوں میں آئیں گے اور نصاب تعلیم پر نظر رکھنا ہو گی، یہ ساری باتیں اس دوسرے مرحلے کی تکمیل کے لیے ہیں اور ہمیں پھر کرائے پر استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہر مرحلے پر ہم بہت کم کرائے پر استعمال ہوں، سیدھا فیصلہ کریں کہ ہم تمہاری ریاست بن گئے ہیں۔ نہ رہےگا  بانس اور نہ بجے گی بانسری۔



اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر خود فوجی جرنیل، سیاستدان، علماء اور سب سر جوڑ کر مل بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو کہاں لے کر جانا  کیا کرنا ہے۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جتنے مارشل لاء آئے ہیں، یہ مارشل لاء فوج نے لگائے تھے، میں نے تو نہیں لگائے۔ یہ مارشل لاء سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس مارشل لاء کے جواز کے لیے جو عدالتی فیصلے لیے گئے تو یہ عدالت میں مداخلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سرد جنگ میں جو پہلا فیصلہ تھا، وہ بھی فوجی جرنیل نے کیا، جب دوسرا فیصلہ ہوا، وہ بھی فوجی جرنیل نے کیا۔ اس ملک میں جب پہلا مارشل لاء لگا تو سندھ طاس معاہدے کے تحت تین دریا ہندوستان کو دیے گئے، وہ کسی سیاسی حکومت نے تو نہیں دیے۔ کیا ہمیں اس سے فائدہ ہوا؟ کیا وہ جائز تھا؟ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جو نفرت کے بیج بوئے گئے، وہ کسی سیاسی حکومت نے تو نہیں بوئے تھے۔ پھر تھر اور بلوچستان کے میلوں کے حساب سے علاقے ہمسایہ ممالک کے حوالے کیے گئے، وہ کسی سیاسی حکومت نے تو نہیں کیے تھے، وہ فوجی حکومت ہی تھی۔ سیاچین گلیشیئر ہمسایہ ممالک کے حوالے ہوا، وہ کوئی سیاسی حکومت تو نہیں تھی، وہ تو فوجی حکومت تھی۔ اب ہماری یہ حالت ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر شیعہ اور سنی کا جھگڑا، بریلوی اور دیوبندی کا جھگڑا، علاقائی عصبیتیں، قومی رقابتیں، اگر ان کو project نہ کیا جائے، تفرقے دنیا میں ہیں لیکن جہاں support نہیں ہوتی، وہاں پر فساد بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔  پاکستان اسلام کے  لیے بنا تھا یا اسلام کےنام پر بنا تھا لیکن اقتدار میں اسلام کی بو تک بھی نہیں ہے تو اقتدار کو طوالت دینے کے لیے  قوم کو لڑانا ہو گا اور وہ جب اپنی مصیبت میں پھنسی رہے گی تو پھر اقتدار کو طوالت ملے گی۔ میں  نہیں سمجھتا کہ ہمارے  اپنے ملک کے اندر  جو حالت ہے، کیا یہ بیرونی مستبد قوتوں کو اندر آنے کی دعوت نہیں ہے جب گھر کے اندر لڑائی ہو گی تو محلے والے اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل ہوں گے جب امن ہو گا تو اجازت  لی جائے گی ۔ ہم اپنے ملک میں بدامنی اس لیے برقرار رکھتے ہیں کہ ہمیں dollar مل جائے، America کو جنگ میں فائدہ ہے، اس لیے کہ تمام ریٹائر جرنیل اسلحے کے کارخانے چلا رہے ہیں۔  ہماری فوج کو لڑائی میں فائدہ ہے تاکہ اس کو باہر سے کرائے کے dollars ملتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی چیزیں اس bill میں اور bill کی بنیاد بنی ہیں، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اگرHouse کے کسی رکن  کوکو ئی شبہ ہے تو بتا دے کہ یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ کیا America نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں صحیح نہیں لکھیں۔


(اس موقع پر ڈیسک بجائے گئے)


ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر اپنے کردار کو تبدیل کریں، چاہے سیاستدان ہوں یا فوج ہو، اگر آپ کردار کو تبدیل نہ کریں  اور کہیں کہ مجھ پر کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ میری یہ کمزوری ہے تو پھر تم سے ہر ایک تو نہیں دبے گا،  دنیا  میں کوئی  یہ بتائے گا کہ تم میں یہ کمزوری ہے، اگر تمہیں بری لگتی ہے تو پھر کمزوری کو دور کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ  الصلوة والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہاری عیب جوئی کرے  اور تمہارے عیوب بیان کرے تو آپ اس کو تسلی سے سنیں اور پھر غور کرو کہ اگر تم میں  وہ ساری چیزیں موجود ہیں تو صفائی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان عیوب کو دور کرو، اگر نہیں ہیں تو اللہ کے حوالے کر دو۔ میں اس پورے House سے پوچھتا ہوں اور میں ان فوجی جرنیلوں اور فوجی جنتا سے پوچھتا  ہوں، تمام اداروں سے پوچھتا ہوں کہ اس کیری لوگر bill کی جو ذہنیت ہے، کیا یہ سارے عیوب اور کمزوریاں ہم میں ہیں کہ نہیں ، اگر ہیں تو پھر ناراضگی کس بات کی ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے تو پھر ان کمزوریوں کو مٹائیں اور چھوڑ دیں۔


(اس موقع پر ایوان  میں اذان جمعہ سنائی دی)



جناب چیئرمین:  مولانا صاحب! آپ نے conclude کر لیا ہے کیونکہ ایک speaker اور لے لیں گے۔



سینیٹر مولا محمد خان شیرانی:  بس تین منٹ اور لوں گا۔



جناب چیئرمین:  دو منٹوں میں conclude کریں۔



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی:  تین منٹوں میں ختم کرتا ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب! یہاں پر ہمارے سیاسی قتل ہوئے ہیں، بھٹو صاحب قتل ہوئے تھے، وہ ایک سیاسی قتل تھا، کس نےقتل کیا، ضیاء الحق صاحب قتل ہوئے، وہ ایک سیاسی قتل تھا، کس نے قتل کیا۔ بےنظیر صاحبہ قتل ہوئی ہیں، وہ ایک سیاسی قتل تھا، کسی نے قتل کیا ہے، کوئی جواب دے سکتا ہے کہ کس نے کیا ہے۔ ہمارےایک ہاں کہاوت مشہور ہے کہ کوئی خاتون (خاتون ناراض نہ ہوں) تو اس کے خاوند کا نام حمید تھا اور خاوند کے بھائی کا نام مجید تھا  تو جب وہ  تشہد پڑھتی تو ان کے حمید مجید کا جو حمید مجید ہے تو وہ اس کی جگہ پشتو میں کہتی تھی( لکہ دائی لکہ لا لک) یعنی جیسا میرا خاوند اور اس کا بھائی۔ ہمارے بعض ادارے ایسے ہیں کہ جن کا ہم نام بھی نہ لے سکیں اور یہ کہیں لکہ دائی لکہ لالک تو پھر اس قوم کا بھلا نہیں ہو گا۔


(اس موقع پر ڈیسک بجائے گئے)

اس bill کے اس تصور سے مجھے اتفاق نہیں ہےکیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مدارس اس امر میں ملوث ہیں کہ جو شدت پسند ، انتہا پسند یا دہشت گرد کو پیدا کرتے ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ Training centers ان کے ہیں، تربیتی ٹھکانے ان کے ہیں، میرے مدرسے کے طالب کو ورغلا سکتا ہے، کسی دوسرے کے مدرسے کے طالب کو ورغلا سکتا ہے، کسی مدرسے کے مولوی کو ورغلا سکتا ہے کیونکہ اس کی دنیا  اتنی ہے کہ جب اس کو نیا scooter دے دیںsatellite telephone پکڑوا دیں، پیسوں سے جیب بھروا  دیں اور  کلاشنکوف کندھے پر ڈلوا دیں، پار بھی کریں اور ادھر بھی لائیں۔  ہماری پشتو میں ایک شعر ہے کہ (پشتو) یعنی جب طالب کا پیٹ بھرا ہو، سبق اگر نہ ہو تو نہ ہی سہی جب پھول پر شبنم برستی ہو تو پھر اگر بارش نہ ہو تو نہ ہی سہی، تو طالب کی اتنی دنیا ہو تی ہے، اگر یہ ان کو نہ ورغلائیں تو کسی مدرسے میں کوئی مجھے بتا دے اس پورے پاکستان میں کوئی ایسا مدرسہ جو علماء کی قیادت میں چلتا ہو۔ بعض ایسے مدرسے ہیں جو ایجینسیوں کی سرپرستی میں چلتے ہیں، حضرت بلال  اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس قسم کے ہیں جو مانسہرہ اور بالا کوٹ   ان علاقوں میں ہیں اور اسی طرح دوسری جگہوں میں بھی ہیں جو علماء کی سرپرستی میں چلنے والے مدرسے ہیں، ان میں کوئی ریٹائرڈ فوجی ملازم بتا دیں کہ وہ خودکش جیکٹ بھر دے اور اس کو دہشت گردی کی تعلیم و تربیت دے دے۔  لہذا، اس bill میں یہ غلط بات ہے اور آپ حضرات کو یاد ہو گا کہ جب کرنل امام صاحب جو ہرات میں اس زمانے میں ہمارے قونصل جنرل تھے اور انہوں نے T.V پر بیان دیا اور اس سے interview لیا جا رہا تھا اور وہ فرما رہے تھے کہ ہم پہلے جہادی تنظیموں سے training کے لیے لوگ لیتے تھے لیکن وہ اتنے زیادہ کارآمد نہیں تھے، میں نے پھر حکومت سے درخواست کی  کہ مجھے براہ راست مدرسوں سے بھرتی کرنے کی اجازت دے دیں اور  جب میں نے براہ راست بھرتی کرنا شروع کیا تو وہ بڑا مفید ثابت ہوا۔ اب آپ بتائیں کہ جب وہ بھرتی خود کریں گے تو میرے مدرسے کے طالبان لے سکتے ہیں۔



جناب چیئرمین:  بہت بہت شکریہ۔



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی:  یہ جو چیزیں ہیں جو  یہ ساری باتیں ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ Kerry Lugar bill کی حیثیت قانون کی ہے، یہ America کے اپنے اختیار کی بات ہے ،  میں اپنی قانون سازی میں کسی دوسرے کی مداخلت  کو پسند نہیں کرتا تو میں دوسروں کی قانون سازی کے معاملات میں دخل دینا بھی  پسند نہیں کرتا۔



جناب چیئرمین:  بہت بہت شکریہ۔



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی:  دوسری بات یہ ہے  کہ اگر ہمیں ان شرائط کے مطابق  مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے یا ہم نہیں لیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے مدد لی تو Lugar bill Kerryنہیں ہو گا یہ نوکر bill ہو گا۔ وآخر دعوانا لحمد للہ رب العالمین۔


جناب چیئرمین:  بہت بہت شکریہ۔ آپ بیٹھیں یہ بات کر رہے ہیں۔

سینیٹر حاجی محمد عدیل:  جناب چیئرمین! Minister  Interior صاحب ہاؤس میں تشریف لائے ہیں لہذا مجھے بات کرنے دیجیے۔ آج خیبر بازار میں bomb blast ہوا ہے، یہ واقع میرے شہر اور صوبے میں ہوا ہے۔ اس وقت تک  اطلاع ہے کہ 6 سے 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہمیں تو law and order پر بحث کرنی تھی لیکن وہ agenda پیچھے چلا گیا۔ آخر مسلسل ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم نے مالاکنڈ میں نہایت کامیابی سے آپریشن کیا اور وہ لوگ واپس جا کر امن سے رہ رہے ہیں، آج وہاں کوئی خودکش دھماکے نہیں ہو رہے ہیں لیکن باقی علاقوں میں کیوں ہو رہے ہیں وہ اس  لیے کہ شاید ہم جہاں آپریشن کرنا چاہتے ہیں وہاں ہم صحیح طریقے سے آپریشن نہیں کر سکے۔ ہمارا فاٹا کا علاقہ ہے، پشاور میں ایک طرف جمرود ہے، دوسری طرف باڑہ ہے، تیسری طرف مہمند ہے، ادھر درہ آدم خیل ہےاور اسی طرح کوہاٹ  بنوں یہ  سارے علاقے ہیں۔  ہم سن رہے ہیں کہ وہاں آپریشن ہونے والا ہے، surgical attacks ہو رہے ہیں، ہم چاہتے ہمیں واضح پالیسی دیں کہ آپ نے آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا۔


جناب چیئرمین:  جی بخاری صاحب۔


سینیٹر سید نیئر حسین بخاری:  شکریہ جناب چیئرمین۔ یہ جو ابھی سینیٹر عدیل صاحب نے issue raise کیا sir, we really condemn that incident جو کہ خیبر بازار میں ہوا ہے اور ہمیں ان لواحقین سے ہمدردی ہے کہ جن کے افراد وہاں شہید ہوئے ہیں۔ یہ issue raise کرنے سے پہلے میرے knowledge میں لائے تومیں نےcertainly Interior Minister صاحب سےrequest کی he was busy in the National Assembly اور یہ نیشنل اسمبلی سے یہاں آئے and he would like to make a statement.


جناب چیئرمین:  جی ملک صاحب۔


(مداخلت)



جناب چیئرمین:  مجھے پتا ہے کہ بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ جو explosion ہوا ہے اس کے متعلق ہے۔



سینیٹر محمد زاہد خان:  یہ کہتے ہیں کہ I.G یہ کرے گا،  I.G کا کام نہیں ہے۔ ہمیں بات کرنے دیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں ،روزانہ bomb blast ہو رہے ہیں۔



جناب چیئرمین:  زاہد صاحب! میری بات سنیں law and order پر discussion ہوگا۔  جو explosion ہوا ہے، منسٹر صاحب آ گئے ہیں، he will give an answer اگر آپ satisfy نہیں ہوں گے then you can go to raise whatever is in the rules. جی منسٹر صاحب۔



سینیٹر الیاس احمد بلور:  جناب! معافی سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔



جناب چیئرمین:  دیکھیں جی بلور صاحب! repeat کرنے کا  کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں پتا چل گیا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حاجی صاحب آپ کے پارلیمنٹری لیڈر ہیں انہوں نے بڑا  clearly explain کر دیا ہے۔ جی ملک صاحب۔



Senator A. Rehman Malik: I will continue to be here till you are satisfied.



جناب چیئرمین:  ملک صاحب آپ کو بتار ہے ہیں۔



Senator A. Rehman Malik: Thank you Mr. Chairman. This unfortunate terrorist attack in Khyber bazar, we condemn it sir, this is a series of aggression which is coming to the mother land and obviously Pukhtunkhawa province is right on the front line. I fully endorse the feelings of brother Senator Adeel. There is no doubt we have brought peace in Swat and now there is a pressing demand from the people living in South Waziristan, North Waziristan, the action shall be taken, should be taken because those Talban, the remnants of Talban has still harassing there and are taking such actions.


جب میں پہلےبھی کہہ چکا ہوں کہ طالبان کی کمر ٹوٹی ہے  اور وہ زخمی سانپ کی طرح ادھر ادھرجانے کی کوشش کررہیں ۔ اس وقت جو بچے کھچے جنوبی وزیرستان میں ہیں وہ کارروائی کرتے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں feel ہو چکا ہے کہ سوات کا action ٹھیک تھا، وہاں جو آپریشن کیا گیا وہ ٹھیک تھا۔ اسی کے success کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ demand آئی ہے اور اس وقت کہیں بھی جو دھماکا ہوتا ہے، خواہ وہ اسلام آباد میں UN کی بلڈنگ میں ہو یا وہ خیبر بازار میں ہویا لاہور میں ہو سب کی کڑیاں جنوبی وزیرستان سے ملتی ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور option نظر نہیں آتا  اور ہمیں جنوبی  اور شمالی  وزیرستان میں آپریشن کرنا پڑے گا اور میں یقین دلاتا ہوں کہ wait for just next few days جو بھی appropriate time ہمیں نظر آتا ہے، ہمارے logistics complete ہوتے ہیںaction has to be taken, action shall be taken.یہ جو خیبر بازار میں ہمارے دوست اور بہن بھائی شہید ہوئے ہیں ان کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے وہ دشمن، وہ hostile countries, hostile elements جو کہ پاکستان کو destabilize کرنا چاہتے ہیں اور وہ handlers اور ان کے stooges جنہوں نے پیسے لیےہوئے ہیں، جنہوں نے بوریاں پکڑی ہوئی ہیں وہ چاہیں گے کہ اپنے masters کو خوش کریں۔ اس لیے اتنی شکست کے باوجود وہ دوبارہ regroup ہونے کی  کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کے دل میں یہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں ہم TTP کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم splitter groups کی بات کرتے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں القاعدہ بھی ہے، وہاں پر proscribe organizations بھی ہیں۔


There is a triangular syndicate of these culprits, these terrorists. Yes, we have real time information and I assure the House that we are going to utilize all the sources to smash them as have saying that we will flush every Talib out and I assure the House that we will do everything possible to flush them out from the country and make Pakistan terrorism free country. Thank you.



جناب چیئرمین:  شکریہ ملک صاحب۔


(مداخلت)



جناب چیئرمین:  منسٹر صاحب نے جواب دے دیا ہے۔ منسٹر صاحب کے جواب کے بعد تو reply نہیں ہوتا  آپ کو تو علم ہے۔



سینیٹر الیاس احمد بلور:  جناب ! میری ایک عرض سنیں with due respect to you sir.



جناب چیئرمین:  جی فرمائیں۔



سینیٹر الیاس احمد بلور:  جناب! پشاور باڑہ اور درہ سے گھرا ہوا ہے، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا؛  یہاں منسٹر صاحب  موجود ہے انہوں نے آج سے 6 مہینے پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ within ten days, within five days, درہ آدم خیل جو اتنی چھوٹی سی جگہ ہے او رشاید آپ گئے ہوں گےاور آپ نے دیکھی ہو گی، وہ بالکل پشاور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، باڑہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب پرسوں رات پشاور یونیورسٹی ٹاؤن میں دو blast ہوئے ہیں، اب یہ روزانہ کی چیز ہے اور خدا نہ کرے  یہ جو راکٹ چلا رہے ہیں وہ ہماری PIA کی فلائٹ کو لگ جائے۔خیبر اور درہ آدم خیل یہ جو2 علاقے ہیں ان پر بھی آپ نے halfheartedly action کیا ہےاور وہ action ابھی تک کامیاب نہیں ہوا، یہ action کر رہے ہیں لیکن وہ halfhearted ہے۔وہ ہمارے بہت قریب ہیں اور اتنے قریب ہیں جیسے یہاں سے ہمارے parliament lodges ہیں۔  میرا مقصد یہ ہے کہ سارا کچھ وزیرستان سے ہی چلتا ہے۔



جناب چیئرمین:  درہ آدم خیل کے بارے میں جواب دیجیے۔ جی رازق صاحب آپ  بھی کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ 



سینیٹر  سیمیں یوسف صدیقی:  جناب چیئرمین! نماز کا وقت ہو گیا ہے۔


جناب چیئرمین:  دیکھیں جی یہ all of a sudden incident ہوا ہےconcerning the human lives یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے اورذرا ہم پتا کر لیں کیونکہ  منسٹر صاحب موجود ہیں۔ جب اس لڑکی کا مسئلہ تھا تو میں نے آپ کا کتنا ساتھ دیا۔ منسٹر صاحب کو بلایا گیا ہے۔ جی رازق صاحب۔


سینیٹر عبدالرازق: شکریہ چیئرمین صاحب۔ میرے معزز colleague نے specifically  درہ آدم خیل کا نام لیا ہے حالانکہ میرے خیال میں انہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، درہ آدم خیل میں تقریباً دو سال سے forces موجود ہیں،  وہاں پر حالات بالکل کنٹرول میں ہیں اور وہاں کوئی ایسا incident نہیں ہے۔ وہاں یقیناً پہلے لوگ تھے لیکن اب وہ وہاں سے چلے گئے ہیں اور وہاں ایسی کوئی insurgency نہیں ہے۔ پشاور میں واقعات ہو رہے ہیں یہ آپریشن کے مضمرات ہو سکتے ہیں، ان کا تعلق سوات سے بھی ہو سکتا ہے اور وزیرستان سے بھی ہو سکتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ درہ آدم خیل کی جو بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا تعلق اسی area سے ہے اور مجھے اس area کا اندازہ ہے۔



جناب چیئرمین:  اب بحث میں نہ پڑیں۔ یہ آپ منسٹر صاحب پر چھوڑ دیجیے۔



سینیٹر الیاس احمد بلور:  یہ وہاں جاتےکیوں نہیں ، یہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔


(مداخلت)



جناب چیئرمین:  بس، بس ٹھیک ہے۔ رازق صاحب بیٹھ جائیے۔



سینیٹر عبدالرازق:  یہ بلور صاحب کی غلط فہمی ہے، میں recently گیا ہوں، یہ شاید نہیں جا سکتے ہیں تو ان کا اوروں کے متعلق بھی یہی خیال ہے اگر ان کو جانا ہے تو یہ لوگ چارسدہ جائیں۔



جناب چیئرمین: please بیٹھ جائیں۔  زاہد  صاحب ! ایک منٹ میں بتا دیجیےsomething new کیونکہ نمازکا  بھی وقت ہو رہا ہے۔



سینیٹر محمد زاہد خان: جناب چیئرمین! قبائلی ہمارے بھائی ہیں اور وہ بیچارے یرغمال بن چکے ہیں۔  ہم یہ نہیں کہہ رہے ، ہم ان کے خلاف تو نہیں ہیں ۔ہماری جو provincial forces ہیں جو پشاور میں crimes ہوتے ہیں  ان کا پیچھا  نہیں کرسکتے۔ ہماری forces وہاں نہیں جاسکتی ہیں۔اس لیے وہ لوگ وہاں آرام سے یہ کارروائی کرتے ہیں۔ہم وزیر صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ان کے خلاف صحیح طریقے سے ایکشن لے۔ یہ لوگ بھاگ کر کہاں گئے ہیں۔



جناب چیئرمین:  جی ملک صاحبvery quickly answer کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔



سینیٹر  اے ۔رحمٰن ملک: جناب چیئرمین! میں کسی قسم کی point securing  نہیں کروں گا۔پاکستان پیپلز پارٹی کی  وہاں مخلوط حکومت ہےbasically جو مسئلہ law and order کا ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کا ہوتا ہے ، وفاقی حکومت صرف مدد کرتی ہے in terms of intelligence اور جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہ ہم  کارروائی کرتے ہیںFrontier Constabulary ساری  ان حوالے کی ہوئی ہے ۔


جناب چیئرمین:  صوبائی حکومت میں تو میرے خیال میں اے این پی کا وزیر اعلٰی ہے۔



سینیٹر  اے ۔ رحمٰن ملک: Chief Minister  اے این پی سے ہیں ہماری full assistance ان کے پاس ہے۔ اگر وہ کمی سمجھتے ہیں تو میں اور بھی دوں گا لیکن basic point جو میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا   کہ اس وقت بھی ہمارے پاس دو ہزار دہشت گردarrest underہیں۔ Antiterrorist Act میں ہم نے تھوڑی سی changes کی ہیںto make the law very stringent so that they don’t get out of the clutches  of law. یہ جو ابھی ہم نے پکڑے ہیں ان کی major leadership جس میں مسلم خان بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں انہوں نے جو ہمیں information دی ہے کہ عید سے پہلے ان کی جو اپنی meeting ہوئی تھی اس میں انہوں  نے فیصلہ کیا تھا کہ عید کے بعد وہ In-land میں کچھ دھماکے کریں گے ۔ اس لیے کہ حکومت کو pressurize  کریں گے۔ اب جب کہ وہ گرفتا ر ہوچکے ہیں اور کچھ ان کے لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں، میں نے on record کہا ہے کہ اکا دکا واردات ہوسکتی ہے کیونکہ ان کے وہ operators جو نکل چکے ہیں وہ کرسکتے ہیں۔اب جو مسئلہ درہ آدم خیل کا ہے، باڑہ کا ہے ، اورکزئی کا ہے۔جب سوات میں آپریشن ہوا  تو ان کی  mid-leadership باڑہ میں آئی اور کچھ وہاں درہ  آدم خیل بھی گئی اور کزئی میں بھی گئی اور کچھ لوگ ہم نے وہاں سے گرفتار بھی کیے۔باڑہ میں at least چارآپریشن ہوچکے ہیں۔اس میں منگل باغ  is the main culprit  میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گےwe are taking action اور اپنے حساب سے ساری law enforcement agencies they are working and I hope that once he scooped out, situation will get better ظاہر ہے باڑہ بالکل نزدیک ہے ،Khyber Agency almost near Peshawar اور جتنے یہ rocket launchers آتے ہیں اور bombardments ہو رہی ہیں۔میرا یہ سوال international community  سے بھی رہا ہے کہ یہ جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں یہ کوئی individual نہیں خرید سکتا۔ اس کے لیے end-user certificate چاہیے وہ end-user certificate کوئی state ہی دے سکتی ہے۔جو آج ہو رہا ہے جناب مت بھولیں کہ وہ لوگ جو پاکستا ن کو destabilize کرنا چاہتے تھے انہوں نے ان کو پوری طرح train بھی کیا ہوا ہے اور ان کو اسلحہ بھی دیا ہوا ہے، ان کے پاس secondary plan بھی ہےکہ اگر وہاں سوات میں آپریشن ہو جاتا ہے تو وہ باڑہ میں کیا کریں گے، وہ اورکزئی میں کیا کریں گے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ present situation میں صوبائی حکومت بہت اچھا کردار ادا کررہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اس جنگ میں پختونخواہ کے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے دنیا میں کسی ملک کو اتنی نہیں ہوئی۔9\11 کی سب سے زیادہ heat صرف ہمارے صوبہ پختونخواہ کو ملی ہے۔ہم اس کی قدر کرتے ہیں لیکن یہ مت بھولیں کہ پاکستان سب کا ہے ۔ہم سب نے قربانیاں دی ہیں ۔مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کون سا حصہ ہے جو اس جنگ سےsuffer نہیں ہوا۔ جو یکجہتی پوری political leadership نے دکھائی ۔میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ چار مہینوں کی بات ہے انشاء اللہ یہ جتنے بھی ظالم ہیں ،یہ جتنے دہشت گرد ہیں  جو ملک دشمن ہیں، ہم ان کا سرکچلیں گے یہ میرا وعدہ رہا  کیونکہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہے۔بوڑھے ، بچے اور جوان سب کہہ رہے ہیں کہ no to Taliban اور اس ایوان سے میں ان کو  پیغام دینا چاہتا ہوں  کہ میں پہلے بھی warn کرتا رہا ہوں ۔سوات کے آپریشن سے پہلے بھی کہ you have no room here اور آج بھی اس ایوان سے میں عرض کرتا ہوں اور ان کو میں warn کرتا ہوں کہ تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہےsurrender کردو اور اللہ تعالٰی سے معافی مانگو ان گناہوں کی جو آپ اتنے suicide bombers بچے لائے، جو اتنے لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا۔ میں assure کرتا ہوں کہpolicy of the government has got full determination to fight against them اور میرا خیال ہے کہ ان دہشت گردوں نے جواز پیدا کیا کہ اب سوات کا آپریشن چند دنوں بعد ہونا تھا ۔یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جلد از جلد آپریشن کریں and I assure the House and all my friends, brothers and sisters from Frontier that the action shall be taken اور جو خون ہمارے بے گناہ لوگوں کا بہایا گیا ہے ہم اس کے خلاف action لیں گے ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔انشاء اللہ اگلے چند ہفتوں میں آپ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے۔شکریہ۔


(ڈیسک بجائے گئے )



جناب چیئرمین:  بہت بہت شکریہ۔اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ ملک صاحب آپ ذرا مشہدی صاحب سے جا کر بات کرلیں کسی ایم این اے کے بارےbecause this is a Senate آپ وہاں جاکر ان سے بات کرلیں۔ مشہدی صاحب ملک صاحب آپ کے پاس آ کر بات کرلیتے ہیں۔because it is concerning an MNA یہ آپ سے بات کرلیتے ہیں ۔اب وقت نہیں کہ further speeches ہوں۔ نماز کا وقت ہو گیا ہےکیونکہ جمعہ ہے اس کا وقت مخصوص ہوتا ہے ۔اگر میں کسی سے request بھی کروں گا تو پانچ منٹ میں وہwind up نہیں کرسکے گا۔ طارق صاحب آپ بھی پانچ منٹ بات نہیں کرنا چاہیں گےwe will take some time.  کم از کم دس منٹ تو چاہیئیں 

so keeping all these things in mind the House stands adjourned to meet again on Monday the 12th October, 2009 at 4.30 pm. And discussion on today’s motion will continue. Thank you.


----------------

[The House was then    adjourned   to meet   again   on Monday 12th October, 2009 at   t 4.30 p.m.]

----------------

� [The question hour is over. The remaining questions and their printed replies placed on the table of the House shall be taken as read]
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