
SENATE OF PAKISTAN 
SENATE DEBATES 
Friday, July 24, 2009 

 

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) 

Islamabad at thirty minutes past ten in the morning with Mr. Chairman (Mr. 

Farooq Hamid Naek) in the Chair. 

---------------- 

Recitation from the Holy Quran 

ِمذبااهللا ِْوَُعا ِ لّشَن اُ رِنْيٰطَ َّ ا ِجيمل ِْ  
رِب ۡمحٰسم ٱهللا ٱ َّ ل ِ ِ رحيْ ْن ٱ ِ َّ ل   ِمِ

بت أقدامكم ركم وي روا ٱهلل  وا إن  ن ءا ا ٱلذ ۡيـأي ُۡ َ َ ۡ َ ۡ ِّۡ َ ُ ُ َۤ ُ ُ ُ ينصُ َتنص َ َّ ْ َْ ِ َمن َ َ ي ِ َّ َ ُ ّ َ ۤ ٰ سا هلم ۔َ روا  ن  ۡ وٱلذ ُ ََّ َ َ فتعۡ َي َ ْ ُ َكفَ َ ِ َّ

 أعمـلهم ۡوأضل ُ َ ٰ َ َۡ َ ََّ َ ذلك۔َ ِ ٰ  أعمـلهمَ  فأحبط  ٱهلل زل  أ  مآ وا ر   ۡ بأم ُۡ َ َٰ َ ۡ َ ََ ۡ ََ ََ ُ َّ َ ن َك ْ ُه ِ َ ُ َّ  ٱألرض  " ۔ِ  ىف  يسريوا ِأفلم ۡ َ ۡ ِ ْ ُ ِ َ ۡ َ َ َ

ن أمثـلها ر مۖ  و ر ٱهلل علي ن قبلهمۚ  د ن  َروا كيف کان عـقبة ٱلذ ُ ٰ َٰ ۡ َ َ يَ م ِي للكـِفَ م نظ ٰف َ ۡ ِ َ ۡ ِۡ َۡ َۡ ََ ُ َّ َ َّ ََ َِ ِ ۡ َ ِ ِ ّ ُ َ ِ َ َ َ ْ ُ َ ذلك بأن ٱهلل ۔ُ َّ َّ َ ِ َ ِ ٰ ن َ َوىل ٱلذ ي ِ َّ َ ۡ مَ

وىل هلم ن ال  ر وا وأن ٱ ۡءا ُ ٰ ََ َ ۡ َ مَ َمن َ ي ِ ٰلكـِف َ ۡ َّ َ ْ ُ   ۔َ
اہل ايمان اگر تم اهللا کی مدد کرو گے تو وہ بهی تمہاری مدد کرے  :ترجمہ

گا اور تم کو ثابت قدم رکهے گا۔ اور جو کافر ہيں ان  کے ليے ہالکت ہے اور وہ ان 

کہ اهللا نے جو چيز نازل فرمائی انہوں کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ يہ اس ليے 

نے اس کو ناپسند کيا تو اهللا نے ان کے اعمال اکارت کر ديے۔ کيا انہوں نے ملک 

ميں سير نہيں کی تاکہ ديکهتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تهے ان کا انجام کيسا ہوا؟ 

اس ليے ان کافروں کو ہو گا۔يہ ) عذاب(اهللا نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا 

    کہ جو مومن ہيں ان کا اهللا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہيں۔

                  

  )١١ تا ٧ آيات (سورة محمد  
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 recordingآواز نہيں آ رہی ہے، !  جناب واال:فر الحقظسينيٹر راجہ   

  ميں کوئی خرابی ہے۔

 Mr. Chairman: In future recording system should be checked before 

start of the session. 

   بالکل يہ ہونا چاہيے۔:سينيٹر راجہ ظفر الحق  

Panel of Presiding Officers 

 Mr. Chairman: First of all I announce the Panel of the Presiding 

Officers. In pursuance of Sub-Rule 1 of Rule 14 of the Rules of Procedure and 

Conduct of Business in the Senate, 1988, I nominate the following members in 

order of precedence to form a Panel of Presiding Officers for the 55th Session of 

the Senate of Pakistan: 

1. Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi 

2. Mr. Adnan Khan 

3. Mr. S.M. Zafar 

 کر ديا جائے اور  defer کو  Question Hour لے ليتے ہيں کہ senseاب ہم ہاؤس کی 

President’s Address پر جو discussion ہے اس کو آج complete  کر ليا جائے۔ جی 

  وسيم سجاد صاحب اس کے بارے ميں آپ اپنی رائے ديں۔

عرض يہ ہے کہ ! جناب): قائد حزب اختالف(سينيٹر وسيم سجاد   

President’s Address  پر کافی باتيں ہو چکی ہيں اور اس دوران کئی نئے issues  

سامنے آ گئے ہيں۔ ميں نے اپنے ساتهيوں سے مشورہ کيا ہے اور ہميں اس پر کوئی 

 ہيں  legal issues سمجها جائے تاکہ جو دوسرے  closeاعتراض نہيں ہو گا، اس کو 

 جانتے ہيں کہ آپ!  وغيرہ آ سکيں۔ جنابadjournment motionsخصوصًا 

President’s Address  کے دوران کوئی دوسرا issue  نہيں آ سکتا۔ اگر Leader of the 

House  بهی اس پر اتفاق کريں تو اس کو ہم close  تصور کريں اور Minister Sahib 

 پر  issues کر دے۔ آج ہم ديگر   closing speech ہو اس پر  convenientکو جب بهی 

 ہو رہی ہے، لوگ ايک  loadsheddingصوصی طور پر جو ملک ميں توجہ ديں خ

کرب سے گزر رہے ہيں، مہنگائی آسمانوں پر پہنچی ہوئی ہے، بے روزگاری کا 
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 کا جو  agricultureجو حال ہے اس کا سب کو پتا ہے ، انڈسٹری بند ہو رہی ہے ، 

االت کا تو ہميں  کے ح rural areasحال ہے اس کے بارے ميں کس کو پتا نہيں ہے، 

اخبارات کے ذريعے بهی پتا  نہيں چلتا۔ وہا ں پر جو لوگوں کو تکليف ہو رہی ہے 

 بند ہيں،  وہاں پر  زندگی اجيرن ہو رہی ہے۔ اس tube wellsجيسے  بجلی کی کمی ، 

طرف اخبارات کی کيونکہ توجہ نہيں ہے اس ليے ہميں پتا نہيں چلتا۔ لہذٰا بہت سے 

پر  bordersں  جيسے وزيرستان اور سوات کا معاملہ ہے اور ہمارے  ہي issuesايسے 

جو انڈيا کی طرف سے جو چيزيں ہو رہی ہيں، ميرے خيال ميں ان پر توجہ دينے 

 President’s  کريں تو Leader of the House agree اگر لہذا  کی ضرورت ہے 

Address  کو close  سمجها جائے اور ديگر issues ی جائے۔ پر توجہ د  

   جی ڈار صاحب۔:جناب چيئرمين  

 I will endorseبہت شکريہ۔ !  جناب چيئرمين:سينيٹر محمد اسحاق ڈار  

what the Leader of the Opposition has proposed.پورے سال ميں اراکين !  جناب

 پر بات کر  سکتے ہيں، ايک  issuesکو   دو  مواقع ملتے ہيں جن  پر وہ ہر قسم کے 

 پر۔ اس بار چه مہينوں کے اندر  دو دفعہ  Presidential Addressپر اور دوسرا بجٹ  

 President’s Address  ہوا ہےاور پهر بجٹ کے موقع پر بہت سے issues  ليے گئے۔ 

 ملک کے اندر ہيں  ان کو ليا جائے اس طرح  important issuesاب اس وقت جتنے 

 کرنے کی  wind upيں وزير صاحب کے  ہو گی ۔ اس م fair approachيہ ہماری 

 ہو چکی ہے، اراکين نے اپنے discussionبهی ضرورت نہيں ہے۔ اس پر 

sentiments express ب  کر ديے ہيں۔ اitemکو ٹيبل کريں، 4 نمبر approve کريں اور 

close کر ديں  and you don’t have to wait for another one day.   

  ے۔ جناب بخاری صاحب۔ ٹهيک ہ:جناب چيئرمين  

 Syed Nayyer Hussain Bokhari (Leader of the House): Thank you 

Mr. Chairman, no doubt  

 even in the Presidential Address we ہے  suggestion سے  Opposition sideجو 

could raise the day today affairs. ليکن ميں يہ سمجهتاہوں کہ Presidential Adress  

  .we want to make a reply for that also بهی ہوئے اور  issues raiseپر بہت سارے 
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 کيے گئے تهے  issues raiseيقينًا  اگر باقی اراکين اس پر تقرير نہ بهی کريں  توجو 

  ان کا جواب دينا بهی ضروری ہے۔

  )آواز باکل نہيں آ رہی ہے۔! جناب چيئرمين: اراکين(

 recording ميرے خيال ميں سسٹم بہت پرانا ہے اس ليے :جناب چيئرمين

disturb  ہو رہی ہے ۔ ايسا کر ليتے ہيں تهوڑا loudly  15 بول ليتے ہيں minutes  

  .So we adjourn the House for 15 minutes کر ليتے ہيں۔  adjournکے ليے 

(Then  the  House  was  adjourned  for 15  minutes) 

------------- 

(The  House  reassembled  at  11.20  a.m.  with  the  Chairman,  Mr.  Farooq 

Hamid  Naek  in  the  Chair.) 

------------- 

  ميں کچه  computer  کے  sound system ہمارے   :جناب چيئرمين  

  پر کيا گيا ہے اور جس ممبرmanual خرابی آگئی ہے، جس  کی  وجہ سے اب يہ 

  پر نہيں ہے۔ اس  auto کرنا پڑے گا، يہ  اب  mike on  ہوگا اسی کو  questionکا 

 ہوگا بالکل  Record ايک دم آئی ہے۔  technical fault  ہے۔  يہ آيا  problemميں 

record   ہوگا۔  اچها  کيا وسيم صاحب نہيں ہيں  اور بخاری صاحب بهی نہيں ہيں؟   

 slot ہوں گے۔ اس کے ليے  point of orders کہ   ديتا ہوں ميں آپ کو بتا  

رکه دی گئی ہے اور  آپ کو بالکل موقع ديا جائے گا۔  زاہد خان صاحب آپ بهی 

  ہوتی ہيں کيونکہ حاجی صاحب تو اس ميں موجود تهے۔ meetings آجايا  کريں جب 

  آيا ہےtechnical faultبخاری صاحب   اور تمام ممبران سے عرض ہے کہ کچه 

computer  ميں جس کی وجہ سے اب يہ  system manual ہے۔  جو بهی ممبر بولے 

 So, we apologize for this. These are defects and  ہوگا۔ mike onگا صرف اسی کا  

we have to manage it. Otherwise يہ بالکل ٹهيک کام کر رہا تها۔  وہ بات ہو رہی 

 جيسے وسيم سجاد صاحب نے فرمايا کہ اس .on the Address of the Presidentتهی  

 کرديتے ہيں اور close ہے تو اس کو  sense  کا  House کرديا جائے۔ اگر closeکو 

Tuesdayکو جيسے بخاری  صاحب چاہتے ہيں۔۔۔۔۔۔۔    
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 ميرے خيال ميں  اب جو بات چيت ہوئی ہے تو آج :سينيٹر وسيم سجاد  

item No.4 move ختم کرديں۔ کرکے اس  کو    

 winding up بابر اعوان صاحب ابهی آئے تهے اور وہ  :جناب چيئرمين  

speech  کرنا چاہتے ہيں۔ تو ان کا انتظار کر ليتے ہيں۔   

 Leader of the House and the Leader!  جناب :ڈار سحاق اسينيٹر محمد  

of the Opposition  دونوں سے يہ بات کر لی ہے اور  اس ميں  Opposition  نے 

cooperate کيا ہے  اور کہا ہے کہ اس کو ختم کر ديں۔    

 چليں ٹهيک  ہے بابر صاحب بهی آگئے ہيں۔ بابر :جناب چيئرمين  

  يہی ہے  sense  ہے اس پر  discussion  پر   President’s Addressصاحب يہ جو  

 اگر آپ اور بخاری   کر ديا جائے۔ Motion put  کر ديا جائے اور   closeکہ اس کو 

        .we will just put the Motion before the House  کرتے  ہيں تو agreeصاحب   

                                                     

وفاقی وزير برائے پارليمانی  (سينيٹر ڈاکٹر ظہيرالدين بابر اعوان

ی تاخير اس  ليے ہوئی کيونکہ  ن الرحيم۔ مجهے تهوڑی سبسم اهللا الرحمٰ): امور

 تها اس ليے ميں  بهیميں، تهی، اس ميں  energy crises meeting پر  issueواپڈا کے 

 This is a veryمعذرت چاہتا ہوں آپ  تمام لوگوں سے اور معزز ايوان سے بهی۔ 

good gesture.   ہم اس کو appreciate   کرتے ہيں اور آگے بڑهنے  کے ليے يہ بہت   

  Motion put  سے کہتا ہوں کہ وہ  leader of the Houseاچهی بات ہے اس ليے ميں 

  بهی سمجهتے ہيں  unanimous word of thanks  کو  ہم  Motionکريں اور اس   

  اس ميں مزيد کسی تقرير کی کوئی  when it is unanimousاور ميں نہيں سمجهتا کہ 

ئے اور ايوان آگے بڑهے اور جو عام قومی ضرورت ہے تاکہ آپ کا وقت بچايا جا

 So, I will request the Leader of the House to put it مسائل ہيں ان پر ہم بات کريں۔

before the House.  

  پر issue شکريہ جناب چيئرمين۔ اس  :سينيٹر سيد نير حسين بخاری 

 بهی کہا  کہ جيسا کہ بابر اعوان صاحب نے بهی کہا اور وسيم سجاد صاحب نے
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   item No.4تقارير اس سے پہلے ہو چکی تهيں اور آج  ہم سمجه رہے تهے کہ جو 

  .……we move that ہے، 

  بهی لے ليتے ہيں،   Question Hour ايسا کرتے ہيں کہ :جناب چيئرمين  

Leave applications  بهی لينی ہيں تو ميرے خيال ميں پہلے  leave applications  لے 

 points of آخر ميں  لے ليتے ہيں اور اس کے بعد  Question Hourہيں اور ليتے 

orderبهی لے ليں گے۔   

Leave of Absence 

 جناب ايس ايم ظفر صاحب ذاتی مصروفيات کی بناپر :جناب چيئرمين  

  جون کو اجالس ميں شرکت  20 اور  5 ويں  اجالس کے دوران مورخہ  54گزشتہ  

يے انہوں نے ان تاريخوں کے ليے  ايوان سے رخصت کی نہيں کرسکے تهے اس ل

  درخواست کی ہے۔ کيا رخصت منظور  ہےُ؟

  )رخصت منظور کی گئی(

 جناب  ہارون خان نے ملک سے باہر ہونے کی بنا پر :جناب چيئرمين  

حاليہ مکمل اجالس کے ليے ايوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کيا  رخصت 

  منظور ہے؟

  )گئیرخصت منظور کی (

 سيد ظفر علی شاہ نے ذاتی مصروفيات کی بنا پر آج :جناب چيئرمين  

 جوالئی کے ليے ايوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کيا   24مورخہ 

  رخصت منظور ہے؟

  )رخصت منظور کی گئی(

 جناب  گل محمد الٹ صاحب نے ملک سے باہر ہونے :جناب چيئرمين  

اگست کے ليے ايوان سے رخصت کی    7  جوالئی تا   24کی بنا پر مورخہ 

  درخواست کی ہے۔ کيا  رخصت منظور ہے؟

  )رخصت منظور کی گئی(
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  پروفيسر خورشيد احمد صاحب نے ملک سے باہر :جناب چيئرمين  

  اگست  کے ليے ايوان سے رخصت کی  7  جوالئی تا   24 ہونے کی بنا پر مورخہ 

  درخواست کی ہے۔ کيا  رخصت منظور ہے؟

  )ور کی گئیرخصت منظ(

 محترمہ فرح عاقل صاحبہ نے  ملک سے باہر ہونے کی :جناب چيئرمين  

بنا   پر  حاليہ مکمل اجالس کے ليے ايوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کيا  

  رخصت منظور ہے؟

  )رخصت منظور کی گئی(

 سيدصمصام  علی شاہ  بخاری، وزير مملکت برائے :جناب چيئرمين  

 اطالع دی ہے کہ وہ ملک سے باہر ہونے کی بنا پر اطالعت و  نشريات  نے

    جوالئی اجالس ميں شرکت نہيں کر سکيں گے۔ 30  تا   24مورخہ 

 In terms of the provision of Rule 16, clause 1 of the Rules of Procedure 

and Conduct of Business in the Senate, the House is informed that Senator Dr. 

Javed Leghari has resigned his seat in the Senate with effect from 21st July, 

2009. 

 Now, Babar sahib please item No.3.  

 Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Thank you Mr. 

Chairman. I beg to lay before the Senate the Competition Commission of 

Pakistan Annual Report 2008 alongwith statement of accounts certified by the 

auditors, as required under sub-Section (2) of Section 22 of the Competition 

Ordinance, 2007 (LII of 2007). 

 Mr. Chairman: Report stands laid. Now, we take up item No.4, 

already moved by Syed Nayyar Hussain Bokhari, Leader of the House on 21st 

April, 2009 regarding further discussion on the President’s Address. As the 

consensus is to close the discussion and there is no need for any winding up 

speech from the Minister, so I put the Motion before the House. The Motion is 

that House expresses its deep gratitude to the President of Pakistan for his 

address to both the Houses assembled together on 28th March, 2009. 
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(The   motion  was  carried.) 

Questions    and    Answers 

 Mr. Chairman:  The Motion is carried unanimously. Now, we may 

take up the questions. Abbas Khan sahib. 

    جناب اس کا جواب ابهی تک نہيں آيا ہے۔:سينيٹر عباس خان  

 بخاری صاحب۔ ميں ابهی ديکه رہا تها کہ  دو، تين :جناب چيئرمين  

 So, please look into نے نہيں ديے۔  ministriesسواالت ايسے ہيں جن کے جوابات 

it and assurance ديں کہ  future  ميں يہ نہيں ہونا چاہيے۔ ديکهيں  questions  آتے  

 the members want to know what is happening in the various departments ofہيں، 

the Government اور اگر  اس طرح ہونے لگے کہ   

reply not received, that does not give a good reflection on the working of the 

Government. So, please look into it and see to it that in future the answers are 

received within time. 

 Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Sir, I assure that they 

should come with reply. 

 Mr. Chairman:  Next question, Talha Mahmood sahib. On his behalf 

Dr. Ismail Buledi. 

2. *Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan: Will the 
Minister for Defence be pleased to state the amount collected as airport 
fee/tax during the last three years and the details of its utilization?  

 Ch. Ahmed Mukhtar:  Year wase collection of Government Airport 
Tax and Foreign Travel Tax is as under: 
 
 
 
 
———————————————————————————————————————— 
                           Government Airport Tax            Foreign Travel Tax 
     Year       ——————————————————— 
  Domestic International 
———————————————————————————————————————— 

 2005-2006 69,968,960 664,332,600    2,214,367,500 

 2006-2007 66,232,740 713,890,900    2,422,224,000 
 2007-2008 62,082,940 
———————————————————————————————————————— 
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يہ جو  پوچها گيا !    جناب چيئرمين:عيل بليدیسينيٹر  ڈاکٹر محمد اسمٰ  

  CA ہے اور يہ جو رقم  نيچے دی گئی ہے،  کتنا وصول کيا گياairport taxہے کہ  

 زيادہ   ٹيکس ائرپورٹ پر وصول کرتے ہيں۔  اگر ائرپورٹ پر سہولت والے  بہت

 ہے، وہاں پر ايک ہی ائرپورٹ capitalديکهی جائے  تو کچه نہيں ہے۔ کوئٹہ ہمارا 

ہے،  وہاں پر بيٹهنے کے ليے کرسياں نہيں ہيں۔ ميں نے دو دفعہ لکها ہے کہ  وہاں 

 ہے۔ گوادر، نہيںہاں پر کوئی سہولت پر باته روم نہيں ہے۔ انٹرنيشنل ائرپورٹ ہے و

تربت ، پنجگور  اور دوسرے عالقے بهی ہيں ۔ بلوچستان ،سرحد اور سنده ميں اگر 

  آپ جا کر ديکهيں ۔۔۔

   آپ سوال کيجيئے۔ :جناب چيئرمين  

 ميرا سوال ہے کہ وزير صاحب يہ :سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بليدی  

 کی انکوائری کرے کہ يہ جو ٹيکس CAکر بتائيں اور ايک کميٹی بنائيں جو جا 

وصول کرتے ہيں يہ پيسے کہاں پر خرچ کرتے ہيں؟ ائرپورٹس پر مسافروں کے 

  ليے جو سہولت ہونی چاہيے وہ کيوں نہيں ہے؟ 

وزير برائے دفاع !   بابر صاحب، وزير برائے دفاع:جناب چيئرمين  

  کدهر ہيں۔ 

 تو ادهر موجود تهے اب   ابهی:سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمعٰيل بليدی   

  کدهر گئے ہيں۔

  ؟کدهر گئے!  بخاری صاحب:جناب چيئرمين  

يہ مذاق ہے، يہ !  جناب چيئرمين:سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمعٰيل بليدی  

  ہاؤس چالنا نہيں ہے۔

 Who is going toکدهر گئے ہيں۔ !  بخاری صاحب:جناب چيئرمين   

answer this question  

 ميں ابهی ان کو بال ليتا ہوں۔ :دين بابر اعوان سينيٹر ڈاکٹر ظہير ال  

 mikeايوان کے ساته مذاق اس ليے نہيں ہوگا کہ يہ مذاق اگر آج ہوا ہے تو يہ 

system کی وجہ سے ہوا ہے ۔   
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  we take up….  Narcotics  وہ ابهی آ جاتے ہيں تب تک :جناب چيئرمين  

  .Next question Afia Zia sahiba. Question No 5 کے وزير موجود ہيں کہ نہيں۔ 

5. *Senator Afia Zia: Will the Minister for Narcotics Control be 

pleased to state: 

 (a) whether any public awareness campaign has been launched 

against the use of narcotics in the country, if so, its details and 

out come; and 

 (b) the steps taken by the Government to control sale of narcotics in 

the country? 

 Nawabzada Khawaja Muhammad Khan Hoti: The reply is 

being processed and will be placed before the House on the next Rota Day. 

   جواب نہيں آيا۔:سينيٹر عافيہ ضيا 

 It is not اس کا بهی جواب نہيں آيا۔ بابر صاحب ديکهيں :جناب چيئرمين  

a good reflection.  

 اس کا جواب تو ميں خود دے سکتی ہوں ميں خود :سينيٹر کلثوم پروين  

اس کی چيئرمين رہی ہوں۔ اس کا جواب تو ميں خود دے سکتی ہوں وزارت نے 

  اب نہيں ديا؟ کيوں جو

   بالکل آپ کی بات صحيح ہے۔:جناب چيئرمين  

 کيونکہ يہ ميرے علم ميں بهی ہے کہ اس کی آگاہی :سينيٹر کلثوم پروين  

پر ريڈيو پر اشتہارات ديئے گئے ہيں۔ کالجوں اور ،کے ليے کيا کام ہوا ۔ ٹی وی 

؟ منسٹری کيوں يونيورسٹيوں ميں سيمينار ہوئے ہيں، اس کا جواب کيوں نہيں ديا گيا

اس چيز  پر ! سو رہی ہے انہوں نے چه ماہ بعد بهی جواب نہيں ديا۔ جناب  واال

  ايکشن ليں۔

 پر لے آتے ہيں، يہ آپ next rota day ديکهيں اس کو  ہم :جناب چيئرمين  

کا بهی اور عباس صاحب کا بهی۔ عباس صاحب کا  اور عافيہ صاحبہ آپ کا بهی 

 please see to it that the اور بابر صاحب it will come on the next rota day سوال 

reply does come.  
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ان کے !  شکريہ جناب چيئرمين:سينيٹر ڈاکٹر ظہير الدين بابر اعوان  

 I called an کےجو تهے ان کے بارے ميں and 6 5سواالت کے جوابات 

explanation yesterday and what I learnt is   کہ next rota day کے ليے يہ دو سوال 

defer ہوئے ہيں۔ فائل کے اوپر يہ لکها ہوا تها but I assure you that I will get the 

answers on the next rota day.  

 Mr. Chairman: Both the questions should be listed on the next rota 

day.  

    آتے ہی نہيں ہيں۔  وزرا : خانسينيٹر طارق عظيم  

This is nothing new. Can the Leader of the House assure us that next time the 

minister will be present, especially when the question comes? 

طارق عظيم صاحب نے کہا ہے کہ !  جی بخاری صاحب:جناب چيئرمين 

  ديں۔   assuranceہر دفعہ وزير صاحب نہيں ہوتے۔ جواب نہيں آتا آپ 

 طارق عظيم صاحب کی اطالع کے :سينيٹر سيد نيئر حسين بخاری  

 I assure that we ليے عرض ہے کہ اس منسٹری کے منسٹر کوئی نہيں ہيں ليکن 

will do it. There is an assurance committee if nobody is here, of course you can 

take it up but let us not presume that nobody will be here. Let us believe each 

other.  

  .Next question Talha Mahmood ٹهيک ہے۔ :جناب چيئرمين  

7. *Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan: Will 

the Minister for Narcotics Control be pleased to state: 

 (a) the quantity and estimated value of narcotics seized in the 

country since January 2007; and 

 (b) whether the said Narcotics have been disposed off, if so, the 

procedure adopted for its disposal?  

 Nawabzada Khawaja Muhammad Khan Hoti: (a) The 

quantity and estimated value of narcotics seized in the country since January, 

2007 to  

30th November, 2008 is attached as Annex-A. 
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 (b) The narcotics are disposed off by burning through drug burning 

ceremony at the earliest, after decision by the CNS Court. 

 Decision for disposal of drugs burning is obtained from concerned CNS 

Special Court and the responsibility of sampling of drugs is assigned to a 

judicial magistrate by the concerned Court. Therefore, a drug burning ceremony 

is held in the presence of concerned Judges/Magistrates, which is attended by 

dignitaries/Government functionaries and judiciary. Concerned judges also sign 

the drug burning certificates/memo. 
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 Mr. Chairman: Answer taken as read, any supplementary. 
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 جناب  يہ پوچها گيا ہے کہ کتنی :سينيٹر ڈاکٹرمحمد اسمعٰيل بليدی  

منسٹر ! منشيات پکڑی گئيں اور ان کو جالنے کا طريقہ کار کيا ہے۔ جناب چيئرمين

  کوئی ہيں يا نہيں؟

  ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جواب ديں گے۔!  جی ہاں:جناب چيئرمين  

ميں آپ ڈاکٹر بابر  ميرے خيال :سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمعٰيل بليدی  

اعوان کو آزمائش ميں نہ ڈاليں، ہر فن موال وزير نہ بنائيں، ہر ايک کو اپنی منسٹری 

  کا جواب دينے ديں۔ 

   انہوں نے فرمايا ہے کہ اس وقت وزير کوئی نہيں ہے۔:جناب چيئرمين  

 بہرحال ميں بابر اعوان صاحب :سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمعٰيل بليدی  

ہوں کہ جو منشيات کو جالنے کا طريقہ کار ہے ، جو پکڑی جاتی سے پوچهنا چاہتا 

ہيں ان کے متعلق ايک بات مشہور ہے کہ جب بازار ميں ہيروئن اور چرس سستی 

ہوتی ہے تو اس دن پتا چلتا ہے کہ ايف سی نے کوئی مال پکڑا ہے۔ يہ بات  مارکيٹ 

 باقی جو جالنے کا ميں  مشہور ہوتی ہے  اور اس دن بازار ميں ريٹ کم ہوتا ہے۔

طريقہ کار ہے يہ نقلی مال کو جالتے ہيں اور اصلی مال کو بازار ميں بيچتے ہيں ۔ 

بابر اعوان صاحب نے اس کا طريقہ کار کيا رکها ہے کہ واقعی جو پکڑتے ہيں وہی 

    درميان ميں کوئی ڈرامہ ہوتا ہے۔ مال جاليا جاتا ہے يا

بڑا دلچسپ !  جناب چيئرمين:سينيٹر ڈاکٹر ظہير الدين بابر اعوان  

انہوں نے سوال کيا ہے ۔ يہ کہہ رہے تهے کہ ايک مارکيٹ ريٹ ہوتا ہے اور اس 

يہ جو مال ! مارکيٹ ريٹ سے جب کم پر ملتا ہے تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ جناب

بک رہا ہے يہ پکڑا ہوا ہے۔ يہ مال بکنے واال نہيں ہوتا يہ نارکوٹکس ہے۔ يہ  

 If you kindly advert to theی  دوسری چيز کی بات نہيں ہو رہی۔ سمگلنگ کی کس

reply No. B. The narcotics are disposed off by burning through drug burning 

ceremony at the earliest, after decision by the CNS Court. اس کا طريقہ کار جو

 Control of Narcoticsتا ہوں کہ جو پوچها گيا ہے وہ يہ ہے اور ميں آپ کو بتا دي

Substances Act کے اندر special courts قائم ہوئی ہيں۔ ان ميں provision ہے کہ 
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  پکڑی جاتی ہيں  contraband drugs  ہوتی ہے جو  samplingسب سے پہلے اس کی

 from each کرنے کے ليے exhibit ميں  court کر کے ان کو samplingان  کی 

packet يا from each container وہ نکال کر عليحدہ کر ليتے ہيں اور اس کو نکالنے 

 کر کے اس کو observe ہےاور اس کو provision کے اندر Cr.PCکے ليے بهی 

 ميں سے نہيں recovered drugs ان samplingنکالتے ہيں تاکہ يہ نہ کہا جا سکے  کہ 

خانے کے اوپر بوجه بهی ہوتا ہے  مال بچتا ہے وہ مال extraہے اس کے بعد جو 

 کيا جا چکا ہوتا  ہےاور اس کو  ايک exhibitاور اس کا کوئی فائدہ نہيں ہوتا کيونکہ 

 all the parties including the localمجسٹريٹ کی نگرانی ميں دے ديا جاتا ہے  اور 

dignitaries are summoned at the ceremony اور پهر اس کو public eyesے  ک

 psychotropic کر کے  انہيں تلف کرتے ہيں۔ يہ جو inviteسامنے ميڈيا کو 

substances ہوئے ہيں جن کو مختلف قسم کی ہم drugs کہتے ہيں، اس ميں افيون 

کرنے کا طريقہ dispose offشامل ہے، ہيروئن شامل ہے، چرس شامل ہے اس کو پهر

  .magistrate does it in the public eye and media is also calledيہ ہے کہ 

   جی سيميں صاحبہ ۔:جناب چيئرمين  

ميں  وزير صاحب سے ! جناب چيئرمين :سينيٹر سيميں يوسف صديقی  

يہ معلوم کرنا چاہوں گی کہ ٹهيک ہے آپ نارکوٹکس کی بات کر رہے ہيں  اور ان 

 بيٹهے  پرfoot paths ہماری گليوں اور drug addictsکو جال ديتے ہيں ليکن جو 

 rehabilitationہوتے ہيں اور ہم ديکهتے ہيں کہ وہ سوئياں لگا رہے ہيں کيا ان کی 

   کيا ہے يا نہيں؟chalk outکے ليے، ان کے عالج کے ليے حکومت نے کوئی پالن 

 بن رہے Rehabilitation centers :سينيٹر ڈاکٹر ظہير الدين بابر اعوان

 But for the question for Nationalں ہے۔ ہيں اس وقت ميرے پاس تفصيل موجود نہي

Assembly ميں نے ان سے پوچها تها اور وہ province wise بهی کوئی سات کے 

 ليکن سات کے قريب I do not know exact figure right nowقريب ہيں 

rehabilitation centers  ہيں۔ ميں يہ تسليم کرتا ہوں کہ سڑکوں کے اوپر اس طرح 

 آپ کو بتا ديتا ہوں کہ ہم نے experienceلوگ ہيں۔ اس کا ميں ايک پڑے ہوئے 
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کوشش کی تهی اور کافی حد تک اس ميں کامياب ہوئے  کہ جيلوں کے اندر جرمانہ 

 کرکے کچه لوگوں نے اور privately arrangeنہ دينے کی وجہ سے پڑے ہوئے ہيں،

ے پتا لگا کہ کچه لوگ ايک دو اداروں نےکوشش کی  کہ ان کو نکاال جائے۔ وہاں س

ن کر کے سزا ديتے ہيں ۔ آپ کو پتا اال ہيں ان کو  پکڑ کر چ addictايسے ہيں جو 

 کرنے کے بعد اگر ان کو serveہے کہ بی کی اور اے کی سزا ہی بہت کم ہے ۔ وہ 

 اس they go for the repetition of the same offence بهی کروا ديں تو releaseآپ 

 I will call the secretary andيے  کسی جامع پاليسی کی ضرورت ہے۔ ليے ان کے ل

I will ask him  کہ کياmeasures آپ کے پاس ہيں وہ ميں پهر معزز  ممبر سے share 

  کر ليتا ہوں۔

 addictsپوليس والے اگر ان !  جناب واال:سينيٹر سيميں يوسف صديقی

ا شور ڈالتے ہيں کہ  وہ تنگ آکر ان کو کو پکڑتے ہيں تو وہ اتنا شور ڈالتے ہيں، اتن

چهوڑ ديتے ہيں۔ وہ واپس گليوں ميں آکر وہی کام کرنے لگتے ہيں۔ ان کے 

treatmentsکی بهی بہت زيادہ اہميت ہے۔   

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: I agree. 

فيصلہ يہ ہوا تها کہ تين سپليمنٹری ہوں !  زاہد صاحب:جناب چيئرمين

آپ پوچهنا چاہيں گے يا ! آچکی ہے۔ زاہد صاحب ruling  آچکا ہے، decisionگے يہ 

  ڈاکٹر مالک کو اجازت ديں گے۔

   ميں پوچهنا چاہوں گا۔:سينيٹر محمد زاہد خان

 ruling has come, decision has نہيں، تين سواالت ہيں :جناب چيئرمين

been taken, the whole House has agreed to it. اہد صاحب۔ جناب ز  

ميں معزز وزير صاحب سے !  جناب واال:سينيٹر محمد زاہد خان 

پوچهتا ہوں کہ اس سال ڈرگ سمگلروں کے خالف کتنے کيس رجسٹرڈ ہوئے ہيں 

  اور کيا کسی کو پکڑا بهی گيا ہے يا نہيں۔
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Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: This of course needs the 

detail about number of the people arrested and in which province. There are two 

different laws which are making the arrest and then getting the cases registered.  

 کے Control of Narcotics Substantives Actايک تو جس طرح ميں نے کہا کہ 

 کے اندر CNS Actئے بهی  کے لnormal policeذريعے گرفتار ہوتے ہيں۔ دوسرا 

provision موجود ہے کہ ان کو authorized کيا جاتا ہے  کہ آپ search کريں not 

below the level……  

   ہے۔ Statutory Regulatory Order ہے۔ SRO اس پر :جناب چيئرمين

Police, not below the rank of inspector.   

 separately definite کے ليے  اس:سينيٹر ڈاکٹر ظہير الدين بابر اعوان

procedure بهی موجود ہے اور وہ  پوليس سٹيشن جہاں پر CNS  کا سٹيشن موجود 

 this required a little exercise which I will do and I will give you theنہيں ہے۔۔۔۔  

details.  

 تفصيل زاہد صاحب کو دے ديجيئے گا۔ اگال سوال ڈاکٹر :جناب چيئرمين

 next rota نہيں آيا ہے اس کو بهی replyخالد محمود سومرو صاحب۔  اس کا بهی 

dayپر رکه ليتے ہيں۔   

 جواب اگر نہيں آيا تو اس سے :سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بليدی

  پوچها جائے کہ کيوں نہيں آيا۔ 

   پر آجائے گا۔ next rota day وہ :جناب چيئرمين

چه مہينے کے بعد !  جناب چيئرمين:يدیسينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بل

 کی ذمہ داری department نہيں آيا تو يہ replyايک سوال کی باری آتی ہے اور اگر 

  ہے۔ 

   بهی نہيں ہے۔ replyممبر بهی نہيں ہے !  بليدی صاحب:جناب چيئرمين

 مجهے اسے پوچهنے کی اجازت :سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بليدی

  ديں۔
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چليں وہ آجائے گا۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا سوال  :جناب چيئرمين

  ہے۔ اس کا نمبر پڑهيے گا۔ ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بليدی صاحب۔

 کس سے پوچهيں گے وزير ہی :سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بليدی

  نہيں ہيں۔

   آئے ہيں۔ Defence Minister :جناب چيئرمين

(  )مداخلت

   وہ چلے گئے ہيں۔ :جناب چيئرمين

 ميرے خيال ميں اس پر آپ کی :ٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بليدی سيني

  رولنگ ہونی چاہيے۔

! آپ کی بات صحيح ہے۔بخاری صاحب!  بليدی صاحب:جناب چيئرمين

 ہم ابهی  questionsان کے  آپ چوہدری احمد مختار صاحب کو فون کر کے بالئيں۔ 

 ان کو دينا  answerان کا  کر رہے ہيں۔   left overرکه رہے ہيں۔ ٹهيک ہے ناں جی، 

 بهی Question No. 11 بهی،   questionپڑ ے گا،  ان کو بال ليجئے آپ۔  ايک اور 

 ان pleaseانہيں کا ہے۔  ڈاکٹر بليدی صاحب آپ  کی بات بالکل صحيح ہے ۔  آپ ذرا 

  کو کہيں کہ فورًا آجائيں  جہاں بهی ہيں وہ۔ 

 .good, thank you. Dr ناں۔   بلور صاحب تو موجود ہيں:جناب چيئرمين  

Khalid Mehmood Soomro, anyone on his behalf.  بليدی صاحب آپ ہی ہوں  گے۔

question number  پڑه ليجئے ۔    

 ڈاکٹر صاحب نے پوچها ہے کہ اس :عيل بليدیسينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰ  

  ميں سترہ  گريڈ کے جو افسر ہيں  صوبہ  وار ، وہ بتائے جائيں۔ 

13.  *Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro: Will the Minister 
for Railways be pleased to state: 

 (a) the names, designation and place of domicile of officers in BS-17 
and above Working in the Ministry, its attached departments, 
corporations and subordinate offices; and 

 (b) the number of posts lying vacant in the above organizations in 
BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up? 
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 Haji Ghulam Ahmed Bilour: (a) The name, designation and 
place of domicile of officers in BS-17 and above working in this Ministry and 
Pakistan Railways are attached as Annex-A. 
 
 (a)  The number of posts lying vacant in Ministry of Railways and 
Pakistan Railways in BS-17 and above are also attached as Annex-B. 

 
 (Annexures have been placed on the Table of the House as well as 

Library) 
  

Mr. Chairman: Answer taken as read, supplementary, straight a 

way کيونکہ  لوگوں کےPoints of order  پڑے ہيں توLet us go to them quickly 

now. Supplementary پوچه  ليں جی۔  

پوچهنا   ميں  وزير صاحب سے :عيل بليدیسينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰ

چاہتا ہوں کيونکہ  ان کا بهی ايک چهوٹے صوبے سے تعلق ہے۔ بلور صاحب ہميں 

 يا جو حق changesبڑی خوشی ہے کہ اگر اس دوران بهی ريلوے ميں اگر کوئی 

تلفی ہوئی ہے ان کا ازالہ نہ کيا گيا تو پهر کبهی نہ ہو گا۔ ميں سمجهتا ہوں جو تعداد 

يں چهوٹے صوبوں  کی تعداد بہت کم ہے۔  جو  اس ميں دی ہے، اس مdetailاور 

چهوٹے صوبوں کا کوٹہ مناسب بنتا ہے بلور صاحب کب اس کو پورا کريں گے اور 

  چهوٹے صوبوں کو  مطمئن کريں گے؟ 

اس ميں ، ميں نے  : ) وفاقی وزير برائے ريلوے( غالم احمد بلورحاجی

details 17انہوں نے  کافی دی ہيں جو يہاں موجو د ہيں۔  اس ميں جو grade   کے

لوگ پوچهے ہيں، وہ سی ايس ايس کر کے   آتے ہيں۔ پرسوں  مجهے ايک چٹ ملی 

جو ادهر سے آئی، جس ميں سات آدمی تهے۔ جن ميں چه پنجاب کے تهے اور ايک 

فاٹا سے تها۔ باقی سنده، بلوچستان اور ميرے صوبے سے کوئی نہيں تها ۔  وہ تو وہ 

يں  تو کچه نہيں کر سکتا۔ ہم کوشش کرتے ہيں کہ جہاں بهی بهيجتے ہيں،اس ميں ، م

 Thankہو ہم اپنے لوگوں کو کوٹے کے مطابق  بهرتی کريں  اگر وہ آنا چاہيں تو۔ 

youجی۔   
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 اگر اوپر والے کوئی اور ہيں تو يہ :عيل بليدیسينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰ

ministry  کس طرح چال رہے ہيں۔ اگر ان کا اپنی ministry  ميںorder نہيں چلتا کہ 

   ہے، مجه سے پوچها جائے۔ ministryوہ ان کو پوچهيں کہ ميری 

Mr. Chairman: Any other supplementary? No. 

 کے ليے صمصام صاحب تهے ، وہ  Minister for Interior بهی   next questionاچها 

 Defence Ministerکدهر گئے ہيں؟  نہيں ہيں تو اب پروفيسر خورشيد احمد صاحب۔  

 نہيں ہيں اور Minister Sahib کر رہا ہوں  کيونکہ left overنہيں ہيں، اس ليے ميں 

 ,Answer taken as read بهی  ادهر موجود  نہيں ہيں۔  Interior Ministerپهر 

supplementary.   

Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan:  Reply is not 

received.  

   اس کا بهی نہيں آيا ہے؟   reply :جناب چيئرمين

   ہے۔ .Question No. 19 يہ :محمد ابراہيم خانپروفيسرسينيٹر 

 نہيں ہے ناں۔  Minister for Interior کا تو ابهی 19 نہيں :جناب چيئرمين

 پر لے آئيں گے۔ next rota day  کر رہے ہيں۔   اس کو بهی ہم  waitاس ليے ہم ذرا 

   ہے۔  next questionاس کے بعد  

 reply not اس کا بهی sir 20 :سينيٹر پروفيسر محمد ابراہيم خان 

received, Question No.20.   

 بلور صاحب اس کا جواب نہيں آيا، اب تو مو جود ہيں  :جناب چيئرمين

 کا۔ آگيا ہے بعد ميں تو پروفيسر صاحب کو ذرا دے  Question No.20آپ خود، 

  ديجئے گا۔ 

سينيٹر     - ہےUnstarred question نہيں، وہ  :محمد ابراہيم خانسرپروفي

 ہے۔ حاجی عديل صاحب صاحب يہ  unstarred جی، يہ : چيئرمينجناب 

  نہيں ہے۔ 
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 آيا ہوا ہے جی، جواب آيا ہوا question نہيں نيا : غالم احمد بلو رحاجی

   نہيں، يہ پڑا ہوا ہے۔  unstarredہے۔ 

سے پوچه رہا ہوں کہ کيوں نہيں آيا۔  بلور  يہی ميں ان  : چيئرمينجناب

  صاحب بتائيے۔ آپ خود تو موجود ہيں۔ جواب کيوں نہيں آيا؟ 

   مجهے  سمجه نہيں آ رہی  ايسا کيوں ہے؟ : غالم احمد بلورحاجی

   پر ڈال ديتے ہيں پهر۔  next rota day اس کو بهی ہم :جناب چيئرمين

  question ميرا خيال ہے  ہونا تو چاہيے جی۔: غالم احمد بلورحاجی

  ميری نظروں سے بهی نہيں گزرا جی۔ 

 اس کو آپ  .Starred Question No.20 نہيں وہ جو :جناب چيئرمين

  ديکهئے۔ 

   ديکه رہا ہوں جی۔: غالم احمد بلورحاجی

 پروفيسر خورشيد صاحب کا يہ سوال تها اور نيچے لکها :جناب چيئرمين

   پر جائيں۔ starred پر نہ  جائيں،  Reply not received. Unstarredہے 

 زيادہ  زمينيں،  وہ قبضے ميں ہيں۔ اس کے : غالم احمد بلورحاجی 

حساب سے تفصيل تو مشکل ہے ليکن  يہ کہ جواب کيوں نہيں آيا، اس کی ميں 

معذرت چاہتا ہوں۔ يہ سوال ميری نظروں  سے گزرا بهی نہيں۔ ميں اس کو ديکهتا 

  ہوں۔

 پر رکه ليں گے۔ اس کا پتہ  next rota dayچلئے اس کو  :جناب چيئرمين

  کيجئے کہ جواب کيوں نہيں آيا۔ 

  ٹهيک ہے  جی۔  : غالم احمد بلورحاجی

   ہے۔ supplementary ميرا  اس پر :سينيٹر سيميں يوسف صديقی

 کيسے  supplementary جب تک   جواب نہيں آئے گا :جناب چيئرمين

  ہوسکتا ہے۔  
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 وزير صاحب جواب نہيں دے رہے تو : يوسف  صديقیسينيٹر سيميں

يہ تو بڑی ظلم کی بات ہے۔ يہ عوامی مسئلہ ہے کيونکہ عوام ريلوے کو استعمال 

  کرتی ہے۔  يہ کيسے ہوسکتا ہے۔۔۔۔

Mr. Chairman: Doctor Sahib She is speaking. Rule does not allow 

you to interrupt. 

زير صاحب ہاؤس ميں موجود ہوں اور  و:سينيٹر سيميں يوسف صديقی

 minister کا فائدہ ہی کيا۔ ministryپهر وہ جواب بهی نہ دے سکيں تو پهر ايسی 

change کرديں يا وہ اپنا staff change  کر ليں۔ ٹينڈر طلب کرنا اور سٹالز  بيچنا 

  صرف يہی  کام تو نہيں ہے ريلوے ميں۔

   .minister Sahib ٹهيک، ٹهيک ، جی  :جناب چيئرمين

-question 08 ديتے ہيں، يہ question يہ ايک  : غالم احمد  بلورحاجی

 کو  وصول ہوا اور اس ميں جو کچه مانگا ہے، يہ پوری 14 کو ديا گيا اور يہ  07-09

  تفصيلی بات ہے ليکن يہ ميری نظر سے گزرا نہيں۔ 

 لے آتے   پر next rota day چليں، کوئی بات نہيں اس کو :جناب چيئرمين

  ہيں۔ جی ڈاکٹر صاحب ، آپ کچه  فرمانا چاہتے ہيں۔ 

 ہيں ، يہ جو Secretaries يہ  جو   : جيونڈاکٹر کهٹو ملسينيٹر 

Officers  ہيں ۔ يہ جو غريب عوام کیsalaries  بٹورتے ہيں،  ميں نے پہلے کہا تها 

صاحب کو کہ يہ ر اجہ پورس کے بدمست ہاتهی ہيں۔ ان کو نته لگائيں۔ اب وزير 

  خود معذرت کرنا پڑ رہی ہے ۔ يہ کيوں جواب نہيں ديتے ہيں۔ 

   جی زاہد صاحب۔:جناب چيئرمين

(  )مداخلت

لغاری صاحب ميں آپ کا مسئلہ حل کرواتا ہوں اگر آپ  : جناب چيئرمين  

  مجهے  بات  کرنے ديں۔

کرتا ہوں request ميں حاجی بلور صاحب سے  : محمد زاہد خانسينيٹر

 کريں کيونکہ  يہ ہاؤ س کے  suspendان کو  ہے  officer involve  جو کہ اس ميں
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ہے  ذمہ دار  شخص  requestليے شرمندگی  کی بات ہے۔  وزير صاحب سے ميری 

   کر ديں۔  suspendکو 

   جی بگٹی صاحب۔:جناب چيئرمين  

 جناب چيئرمين صاحب،  گزارش يہ ہے کہ  آج :سينيٹر شاہد حسن بگٹی  

 honourable ministers جو يہاں پر موجود ہيں ان کے تو يہاں جواب  آئے نہيں ہيں

 يہاں موجود نہيں ہيں۔ ميرا ministers آئے ہيں وہ   in writtenاور جن کے جواب 

 ان کے ہيں questionsخيال ہے  آج اس کو يہيں پر لپيٹ ہی ديں کيونکہ  آگے جتنے 

  ہی کر ديں۔ closeب اس کو  نہيں ہيں۔ ميرا خيال ہے  جنا ministersبهی 

 لے ليتے ہيں، محمد ز اہد خان next question اچها، :جناب چيئرمين

  پڑهيں۔ Question numberصاحب، يہ موجود ہيں۔ زاہد صاحب 

21.  *Senator Muhammad Zahid Khan: Will the Minister for Interior 
be pleased to state: 

 (a) the normal period of posting of officers in the Revenue 
Department of Islamabad Capital Territory Administration; and 

 (b) the names, designation and date of posting of the officers in that 
department? 

 
 Senator A. Rehman Malik: (a) Posting of officers in BPS-17 
and above in the Revenue Department of ICT Administration is made in 
accordance with Government Policy. Officers of District Management Group 
and Provincial services are being posted in Revenue Department, ICT. 
 
 In the case of officers/officials in BPS-16 and below, no specific tenure 
of posting is laid down. These posts are of Departmental cadre and officials are 
retained against these posts on the basis of their satisfactory performance. 
 
 (b) The requisite detail is attached as Annexure-I. 

 24



Mr. Chairman: Answer taken as read, any supplementary. 

 جناب، اس ميں اگر ديکها جائے، ميں نے ا ن :سينيٹر محمد زاہد خان 

سے پوچها تها کہ کتنے عرصے سے لوگ يہاں پر بيٹهے ہيں تو  جناب اگر آپ اس 

 97 ، ايک تحصيلدار، ايک نائب تحصيل دار ہے۔ ايک تحصيلدار جو لسٹ کو پڑهيں

ميں يہاں پر تعينات کيا گيا تها اور ابهی  تک وہ وہاں موجود ہے اور دوسرا نائب 

ء ميں  تعينات کيا گيا تها اور اسی طرح  دوسرا نائب تحصيلدار  2003تحصيلدار جو 

ت  کيا ہے؟  يہ تحصيلدار ميرے  ء ميں تعينات  کيا گيا ۔  اس کی خاصي 2003بهی 

خيال ميں بہت زيادہ پيسہ لے ليتا ہے اور وہ اوپر تک جاتا ہے۔  اس  ليے اس سے 

 ہوتی ہے  جو يہ  qualificationپوچها نہيں جاتا ہے ورنہ ايک تحصيلدار کی کيا 

کہتے ہيں کہ قابليت کی بنياد پر، تو قابليت کے لحاظ سے کيا اور بندہ نہيں  ہے کہ 

حصيلدار ادهر آکر بيٹه جائے، يا نائب تحصيلدار بيٹه جائے۔ يہ ايک بہت ت

embarrassing position  ہے اور موجودہ حکومت جو coalition حکومت ہے، جو 

 لينا چاہيے اور يہ پوچها جائے کہ يہ کيوں  actionمنتخب حکومت ہے اس کو فو رًا 
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وائری کريں۔ يہ جو تين ہيں ان ابهی تک  يہاں بيٹهے ہوئے ہيں؟ ان کے خالف انک

 کريں۔ يہ انکوائری ہونی چاہيے کہ يہ  suspendکے خالف  انکوائری کريں، ان کو 

  اتنے عرصے سے ان سيٹوں پر کيوں بيٹهے ہوئے ہيں۔

   منسٹر صاحب۔ جی:جناب چيئرمين  

 questionيہ جو : ) وزير مملکت برائے داخلہ(جناب تسنيم احمد قريشی  

 ميں جانا چاہوں detail اس ميں ، ميں تهوڑی سی supplementary ہے انہوں نے کيا

 تين سال  tenure initiallyلوگ آتے ہيں پنجاب سے  ان کا  on deputationگا کہ جو 

 ہوتا ہے ليکن جو  ڈی ايم  extendableکا ہوتا ہے ۔ اس کے بعد يہ دو سال کے  ليے 

 کرتا ہے کہ ان کا پيريڈ  nominateبلشمنٹ  ڈويژن يجی گروپ کے ہيں ان کو اسٹ

کتنا ہوگا۔ وہ ان کے اختيار ميں ہے۔  دوسری بات جو انہوں نے اسسٹنٹ رجسٹرار 

 یکی بات کی ہے يا تحصيلدار کی بات کی ہے۔ اس ميں، ميں سمجهتا ہوں ، جو ہمار

information ہے اس کے مطابق  کہ جو لوگ اچها کام کرتے ہيں اور ميں سمجهتا 

 ہوتے ہيں ،اگر ان کے جگہ کسی نئے کو لے کر آئيں experienced men ہوں  وہ

 کرنے ميں ٹائم لگتا ہے ليکن اس چيز کو ہم experience gainگے تو اس کو پهر 

تين سال کا ہو  tenure جاری ہے کہ  جن کا  discussionديکه رہے ہيں اس پر ہماری 

لوگوں کو  يہاں پر موقع ديا گيا ہے ہم ان کو يہاں سے فارغ کريں تاکہ دوسرے 

  جائے۔

زاہد صاحب ديکهيں جب وزير صاحب جواب دے رہے  :جناب چيئرمين

  .rules does not allow you to speak, please have patienceہيں  تو 

ميں اس چيز کی يقين دہانی کراتا ہوں  کہ   :جناب تسنيم احمد قريشی  

مکمل ہو چکا ہے تو ہم ان tenure ان کا  اورbelow 17 ميں ہيں  provincesجو لوگ 

  کی جگہ دوسروں لوگوں کو موقع ديں گے اسالم آباد ميں۔ 

   ۔  .2nd supplementaryٹهيک ہے جی بلور صاحب،  :جناب چيئرمين  
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 سے پوچهنا honourable Minister Sahib ميں  :سينيٹر الياس احمد بلور  

 کيا ہوتا experience gain نے  Secretaries or Deputy Secretariesچاہوں گا کہ جو 

  ہے، يہ تو کوئی جواب نہيں ہے۔

The basic problem is that a person is sitting from last 10 years. What is the basic 

reason of that? The basic reason is that something is coming and that’s all.  

   ۔ منسٹر صاحب جی:جناب چيئرمين  

 ہے ليکن ميں سمجهتا  procedureوہ ايک : جناب تسنيم احمد قريشی

 standing کی سينيٹ اور نيشنل اسمبلی کی  جو  interiorہوں کہ اس حوالے سے 

committees  گريڈ کے اوپر جو ١٧ ہيں اس ميں يہ کيس جانا چاہيے اور DMG  

  DMGے ہيں تو ميں ہو چک ICT گروپ کے ہيں ان کو بهی تقريبًا دس دس سال

 نے کرنا ہوتا ہے ميں اس سلسلے ميں يہاں يہ  بات  establishmentگروپ جو ہے وہ  

 ہيں  standing committeesضرور  کرنا چاہوں گا  کہ ہمارے دونوں ہاؤسز کی جو 

 ديں تاکہ ہم اس  recommendations  کرکے اس کے اوپر اپنی  discussionوہ اس پر 

  ں ۔کے اوپر عمل کر سکي

منٹری  ہے ۔اچها جی ، موالنا ي آپ کا ايک اور سپل:جناب چيئرمين 

   ہے ۔third supplementaryصاحب  ، آپ کا 

ميرا تو کوئی سوال !  جناب چيئرمين :سينيٹر موالنا عبدالغفور حيدری   

  نہيں ہے ۔ميری گزارش ہے۔۔۔

 کر  پهر زاہد صاحب کو سوال کرنے ديں ۔ تيسرا  سوال:جناب چيئرمين   

  ليں۔جی ، جی ، پہلے سوال کرنے ديں۔

 بات يہ ہے کہ يہ جو سواالت آتے :سينيٹر موالنا عبدالغفور حيدری  

ہيں  اگر متعلقہ منسٹر موجود نہ ہو اور کوئی ان کے سواالت  دينے کے ليے 

تشريف الئيں تو وہ کم از کم تياری کرکے آئيں اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 

ے سواالت کيے ہيں ان کو اطمينان بخش جواب ديں۔اس حوالے سے جن دوستوں ن

آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ کے ليے کم از کم جن منسٹروں کے سواالت ہيں ان کو 
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پابند کيا جائے کہ وہ خود تشريف الئيں يا کسی کے ذمے  لگاتے ہيں تو وہ پهر 

  تياری کرکے آئيں ۔

بات بجا ہے ۔ميں نے بخاری ٹهيک  ہے ۔بالکل ، آپ کی :جناب چيئرمين   

صاحب  ليڈر آف دی ہاؤس سے بات کی ہے پارليمنٹری  منسٹر صاحب بهی بيٹهے 

ہوئے ہيں  کہ منسٹر صاحب کو ہونا چاہيے اور تياری کرکے آئيں ۔جی زاہد صاحب 

  ۔۔۔ بخاری صاحب آپ کچه کہنا  چاہيں گے ۔ايک منٹ  زاہد صاحب ،

ميری گزارش ! ہ جناب چيئرمينشکري: سينيٹر سيد نير حسين بخاری  

   سٹيٹ صاحب نے  جواب ديا ہے۔۔۔۔آف ہے اس پر منسٹر٢٠ہے کہ سوال نمبر 

 وہ جنرل بات کر رہے ہيں  کہ جو بهی منسٹر ز  ہوں  :جناب چيئرمين 

  ۔that is allوہ   تياری کرکے آئيں ۔

Senator Nayyer Hussain Bokhari: I agree sir, because it relates to 

the Islamabad. 

 دی ہے ۔اس  ميں کچه assuranceتو ميری بهی گزارش تهی  کہ  انہوں نے جو  

 پر بيٹهے ہوئے ہيں اور postآفيسرز  جو دس ، دس گيارہ ، گيارہ سال سے  ايک  

 کيا ہے اور اس پر منسٹر صاحب نے   raiseاہد خان نے سوال ز تها کہ  concernيہی 

 کا۔۔۔۔ ، normal tenure three year   اور جو ايک we will look into itيہ کہا ہے کہ 

 we will send him back, this was the statementاگر کسی کا  زيادہ ہو گيا ہے تو 

given by Minister of State, but I feel so, کہ ان کا جواب اس پر   آ گيا ہے ۔It is 

assurance اور يہ  proper prepared کر انہوں نے جواب دے ديا  ہے ۔آگے بهی   ہو 

  اس سے سوال ديکهيں  تو منسٹر صاحب جواب ديں گے۔

 you want to ask third  ٹهيک ہے ۔ زاہد صاحب :جناب چيئرمين 

supplementary.   

ہم اس جواب سے مطمئن نہيں ہيں ۔ مہربانی :سينيٹر محمدزاہد خان

   کريں ۔۔۔referکرکے اسے کميٹی کو 
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  committee meeting زاہد صاحب ، آپ کو پتا ہے کہ  :يئرمين جناب چ

  پر کتنا خرچا ہوتا ہے وہ ميں آپ کو بتا دوں گا۔

  کا معاملہ  interior Minister ويسے بهی کوئی :سينيٹر محمدزاہد خان

ہوگا  تو يہ کوئی بات نہيں ہے ۔يہ عوام کے مفاد کی بات ہے اگر  عوام کے مفاد کی 

   کريں ۔refer ہے تو کوئی  بری بات نہيں ہے ۔ کميٹی کو  بات کی جاتی

   آگئی ہے ۔ assuranceيہ ! جناب:سينيٹر سيد  نير  حسين بخاری   

  next question آ چکی ہے ۔ٹهيک ہے ۔  Assurance  :جناب چيئرمين   

   پڑهيں۔question Noزاہد صاحب آپ کا ہے  

22.  *Senator Muhammad Zahid Khan:  Will the Minister for 
Interior be pleased to state: 

 (a) the names, designation and place of domicile of the persons 
working on deputation basis in Islamabad Capital Territory 
Administration; and 

 (b) the names of the said persons who have completed the prescribed 
deputation period but are still working in the said administration 
and the time by which they will be repatriated to their parent 
departments? 

 Senator A. Rehman Malik: (a)  The requisite details i.e. names, 
designation and place of domicile of the persons working on deputation in 
various offices / departments of ICT Administration, is attached. Annexure-A. 
 (b) Details are at Annexure-B. 
 The officers/officials will be repatriated to their parent departments in 
the Provincial/ Federal Government, as and when their deputation period is 
completed or their services would not be required by ICT Administration. 
However, no specific time frame can be given for their repatriation. 
 

(Annexures have been placed on the Table of the House as well as 
Library) 

 

 Mr.Chairman: Answer taken as read any supplementary for this 

question.  

 بهيجا ہے ۔جس ميں  Annexure يہ ساته جو :اہد خانزسينيٹر محمد  

ڈوميسائل کے لوگ ہيں ۔ميں صرف پٹواريوں کی بات کرتا ہوں اس ميں کوئی بهی 

   کے قانون ميں يہ ہے ۔۔۔۔۔1967الم آباد  ڈوميسائل واال  پٹواری نہيں ہے ۔حاالنکہ اس
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 آپ سوال کريں اس وقت رحمن ملک صاحب بهی  خود :جناب چيئرمين   

 کرکے  specific question صرف  he will satisfy ,youموجود ہيں  اور انشاء اهللا 

  پوچهيں۔

 ۔ملک صاحب اپنی کرسی پر بيٹه  ہوگاspecific :اہد خانزسينيٹر محمد

 دی ہے list سے يہی عرض ہے کہ آپ نے جو    honourable ministerجائيں ۔ميری 

۔اس ميں  اسالم آباد  کا کوئی بهی بندہ جو پٹواری کے ليے اہل ہوتا ہے  وہ اس ميں 

ايک بهی نہيں ہے کيونکہ يہ اسالم آباد والوں کا حق ہے اور اسالم آباد کی زمينيں 

ہيں تو آپ کا حق ہے کہ وہاں سے پٹواری ليا جائے تو کيا وجہ ہے کہ يہاں سے 

 ميں پهر وہی جاتے ہيں جو پيسے ليتے ہيں یلداريکوئی بندہ نہيں ليا گيا ہے ۔تحص

جس کو پيسے ملتے ہيں  وہ باہر سے بندوں کو التا ہے اور پهر پيسے اکٹهے 

ائيں کہ اسالم آباد کا کوئی بندہ کرکے  آگے بهی ديئے جاتے ہيں ۔منسٹر صاحب بت

  کيوں نہيں ہے  اور اگر نہيں ہے تو اس کو کيا حل کريں گے۔

  جی منسٹر صاحب ۔ :جناب چيئرمين 

ميرے فاضل دوست نے بہت ! جناب چيئرمين : ن ملکمٰ رح اےسينيٹر

 اسالم آباد جب بنا  basicallyيسی کوئی بات نہيں ہے ۔ا لگائی ہيں  accusationsسی 

 پر آئی تهی  اور  administration deputationا تو آپ کو پتا ہے کہ تقربيًا ساری  ته

 deputation جو . according to rules and regulations وہ ہو گيا تها experienceجن کا 

rules ہوتے ہيں ان کو observe ی  کا تعلق ہے ، ر کيا گيا ہے ۔جہاں تک پٹوا

 پر گورنمنٹ کی administration posts کا اوردوسری تحصيلدار ، نائب تحصيلدار 

 they are being strictlyہيں  rules and regulationsسب کے ليے جو پاليسی ہے جو 

observed. There is no deviation, I can sit with them, they can point out کہ کوئی 

 I will resolve it . I assure you that we are following all ہے توirregularityايسی 

the rules and regulations which stand today, there is no violation.  

 ميرا خيال ہے کہ زاہد صاحب کے ساته بيٹه جائيے ۔ ان :جناب چيئرمين 

   کريں۔ حاجی عديل صاحب ۔satisfy کو
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سوال ميں !  شکريہ جناب چيئرمين صاحب :سينيٹر حاجی محمد عديل

يہ لکها ہے کہ منسلکہ الف  اور ب  اس کے ساته نہيں ہے ايک تو يہ عرض ہے 

۔دوسری بات اس ميں يہ لکها ہے کہ ايوان کی ميز اور سينيٹ  کی الئبريری  ميں 

 کرکے  ان پر studyرکه ديا گيا ہے ۔مجهے آپ اتنا وقت ديں گے کہ ميں اس کی 

supplementary questions اس ايسا کوئی طريقہ  نہيں ہے کہ  کروں کيونکہ ميرے پ

ميں فورًا جاؤں گا ، ديکهوں  اور پڑهوں  يا ميرے پاس ايسی کوئی آنکه نہيں ہے تو 

 tableمجهے اتنا وقت ديں کہ ميں الئبريری ميں جاکر وہ جواب   ديکهوں يا آپ کی 

پر ديکهوں اس کے بعد اپنا ضمنی سوال کروں۔کيونکہ آپ نے ہر سوال کے جواب 

  لکها ہے کہ  الگ ديئے گئے ہيں ۔۔۔ميں 

  چليں آپ سوال کر ليں ۔ :جناب چيئرمين 

 سوال يہی ہے کہ ميں سوال تب کروں گا  کہ :سينيٹر حاجی محمد عديل

 کو دس پندرہ منٹ کے ليے sessionميں پہلے ان  کےتمام جوابات  ديکهوں ۔ آپ   

ی سوال  کروں گا  ۔ آپ معطل کر ديں ۔ميں وہ ديکهوں،  اس کے بعد ميں اپنا ضمن

 پر tableنے ہر سوال کے جواب ميں لکها ہے کہ البيئريری  ميں جائيے يا سامنے 

 تاريح کی شام کو  مال ٢٣ کے دوران sessionجائيے ۔يہ مجهے آج مال ہے ، اسی 

ہے ۔ميں سمجهتا ہوں کہ يہ طريقہ غلط ہے ۔يا تو وہ ساری تفصيل ہميں مہيا کريں 

  study کريں ۔ ميرے پاس کيا طريقہ ہے کہ ميں وہاں جاؤں اور  studyتاکہ ہم اسے 

  کروں اور بتاؤں کہ اس پر ميرا ضمنی سوال ہے ۔ 

حاجی صاحب آپ کا موقف سامنے آ گيا ہے ۔بات يہ :جناب چيئرمين   

 information is voluminous .  It is very difficult to attach it withہوتی ہے کہ جب 

the questions and answers.  اسی ليے وہ  table  پر يا الئبريری ميں رکه ديا جاتا 

  ہے ۔

 پر  آ جانا چاہيے تاکہ ميں  table وہ پہلے :سينيٹر حاجی محمد عديل  

study  کروں ۔ميرے ليےيہ کيسے possible کر   جا  ہے کہ ميں ابهیstudy کروں 

  اور اپنا ضمنی سوال کروں ۔
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  من ملک صاحب  آپ اس کا کيا جواب ديں گے۔ رح:جناب چيئرمين   

 we have already ہے ۔ available جو کچه :ن ملک  رحمٰاےسينيٹر  

placed before the Senate, naturally how it is placed in rules of business, but I can 

sit with him. I got all the annexures with me .  

ال ہے کہ ملک صاحب  آپ زاہد صاحب  اور  خيا  مير:جناب چيئرمين   

 please satisfy them, then you come back toحاجی عديل صاحب کے ساته  بيٹه کر 

the house.  

سينيٹر     جو ہے وہ بڑا اہم ہے ۔question ايک اگال  :ن ملک  رحمٰاے

ميرا يہ سوال نہيں ہے ! جناب چيئرمين  :سينيٹر حاجی محمد عديل  

اصولی سوال ہے ۔ميں  ان کے ساته بيٹهوں يا نہ بيٹهوں ۔ہر سوال کے ۔ميرا ايک 

  ساته يہ کہا جاتا ہے  کہ سينيٹ ميں پڑا ہوا ہے ۔

 Mr. Chairman: We will look into it. 

(  )مداخلت

 we are bringing this question againميری بات سن ليں ۔:جناب چيئرمين   

on the next rota day as far as your objection is concerned. کہ يہ voluminous 

record کو پہلے آپ کو اس طرح ديا جائے ۔ I will look into it .   اور  اس ميں آپ

 پر لے کر آئيں  rota day کو ہم دوبارہ  question کر ديا جائے   اور اس  satisfyکو 

  گے۔ٹهيک ہے ۔جی،

سينيٹر محمد    ں۔ کو بهی لے آئي٢١ :اہد خانز

 satisfied  دونوں کو لے کر  آتے ہيں ۔ٹهيک ہے ۔21,22 :جناب چيئرمين   

اس   ۔۔جی. we will do something پر لے کر آئيں۔ابهی نہيں ہے ۔ next rota day ہيں ۔ 

question   کو ہم دوبارہnext rota day پر لے کر آئيں گے ۔ ٹهيک ہے۔ O.K..  

کو بهی  لے آتے 21سوال نمبر !  جناب واال:سينيٹر  محمد زاہد  خان  

 ہيں۔ 

 32



دونوں کو لے آتے ہيں۔ ٹهيک ہے  22 اور 21  سوال نمبر :جناب چيئرمين

 satisfied. ان دونوں کو next rota dayپر لے کر آئيں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔  

کے PIAميرے جو !  جناب واال:سينيٹر ڈاکٹر محمد  اسمٰعيل بليدی  

کے باوجود ابهی rulingتعلق عرض ہے کہ آپ کی  کے مسمتعلق سواالت تهے،   ا

 سے  متعلق اگر کسی ايک ممبر کو بهی  PIAتک وزير صاحب ہاؤس ميں نہيں آئے۔ 

 walkشکايت نہيں ہے تو بے شک آپ مجهے  جرمانہ کريں۔ ميں  اس کے خالف 

out کرتا ہوں۔ آپ کیruling پر عمل نہيں کيا گيا ۔  

عيل بليدی اور سينيٹر موالنا سمٰاس موقع  سينيٹر ڈاکٹر محمد ا(

  )کر گئےwalk outعبدالغفور حيدری   ايوان سے 

وزير دفاع تشريف ال رہے ! جناب واال: سينيٹر سيد نيئر حسين بخاری  

  ہيں۔ ان کا پيغام آيا ہے کہ وہ ہاؤس ميں آ رہے ہيں۔

ہاؤس ميں آ رہے ہيں۔ٹهيک ہے۔  اب ہم  وہ  !اچها  :جناب چيئرمين  

points of orderلے ليتے ہيں۔ ميرے پاس سب کے نام آ چکے ہيں۔  

زيادہ تر وقت آپ ايک ہی پارٹی کے !  جناب واال:سينيٹر کلثوم پروين   

اراکين کو دے رہے ہيں۔ حاجی  عديل صاحب اور دوسرے معزز  رکن ايک ہی 

پارٹی کے ہيں۔ ہمارا بهی حق ہے کہ ہميں بهی وقت ملے۔ ہماری بهی ايک پارٹی 

ونوں ممبران باری باری کهڑے ہو جا تے ہيں۔  ٹهيک ہے کہ ان کا سوال ہے ہے۔ د

ليکن حاجی عديل صاحب بهی اتنا ہی وقت لے ليتے ہيں  جتنا وہ ليتے ہيں۔ اس ليے 

  ہميں بهی اتنا ہی وقت ديا جائے۔

   يہ سواالت تو ويسے بهی  آگے چلے گئے ہيں۔:جناب چيئرمين  

ہميں بهی اتنا ہی وقت ديا جائے جتنا ! ال جناب وا:سينيٹر کلثوم پروين   

انہيں ديا جاتا ہے کيونکہ ہمارے بهی اس پر ضمنی سواالت تهے۔ آپ نے ايک ہی 

  پارٹی کو سارا وقت دے ديا ہے۔

   اصل ميں آپ  کا   ہاته    ميں نے نہيں ديکها۔:جناب چيئرمين  
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يں وقت يہ  ناانصافی ہے کہ  آپ ہم!  جناب واال:سينيٹر کلثوم پروين   

نہيں ديتے ہيں۔ ہماری پارٹی کا بهی ايک موقف ہے  اور ہم بهی بات کرنا چاہتے 

  ہيں۔

  انہوں نے ہاته کهڑا کيا تها ۔۔۔!  ميڈم :جناب چيئرمين  

ميں نے اپنا ہاته مسلسل کهڑا کيا ہوا  !  جناب واال:سينيٹر کلثوم پروين  

  تها۔

   ميں نے ديکها نہيں ہے۔:جناب چيئرمين  

ميں نے مسلسل ہاته کهڑا  کيا ہوا !  جناب واال: کلثوم پروينسينيٹر  

  تها۔آپ نے ايک دفعہ بهی ميری بات نہيں سنی۔

1. *Senator Abbas Khan: Will the Minister for Interior be pleased to 
state: 

 (a) whether any mechanism has been devised to assess civilian 
casualties and damages to properties in PATA operation, if so, its 
details; and 

 (b) whether any compensation has been paid for those casualties / 
property damages, if not, its reasons? 

 Reply not received. 

5. *Senator Afia Zia: Will the Minister for Narcotics Control be 

pleased to state: 

 (a) whether any public awareness campaign has been launched 

against the use of narcotics in the country, if so, its details and 

out come; and 

 (b) the steps taken by the Government to control sale of narcotics in 

the country? 

 Nawabzada Khawaja Muhammad Khan Hoti: The reply is 

being processed and will be placed before the House on the next Rota Day. 
8. *Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro: Will the Minister for 

Narcotics Control be pleased to state: 
 (a)  the names, designation and place of domicile of officers in BS-17 

and above working in the Ministry, its attached departments, 
corporations and subordinate offices; and 

 (b)  the number of posts lying vacant in the above organizations in 
BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up? 
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 Nawabzada Khawaja Muhammad Khan Hoti: (a) The 
reply is being processed and will be placed before the House on the next Rota 
Day. 
19.  *Senator Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for 
Interior be pleased to state: 
 (a) the number of cases in Pakistan in which a foreign investigation/ 

intelligence agency was allowed or invited to involve since year 
2000; and 

 (b) the details of each case and mandate of foreign agency as well as 
reasons for allowing or inviting any such involvement? 

 Reply not received. 
20.  *Senator Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for 
Railways be pleased to state: 
 (a)  the total land of Pakistan Railway’s illegally occupied by various 

persons/institutions indicating also the names of illegal occupants 
with measurement of land so occupied; and 

 (b)  the steps taken by the Government to vacate the said land?  
 Reply not received. 
 

“UN-STARRED QUESTION  AND ITS REPLY” 
1. Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for Railways be 
pleased to state: 
 (a) whether it is a fact that Mr. Muhammad Nadeem & Co. were 

given a contract for lifting of contract material etc. on Khanpur 
Chacharan Section of Sukkur Division: 

 (b) whether it is also a ,fact that Mr. Nadeem and other employees of 
the Company were reportedly involved in the stealing of scrap 
material from the said area and as such the said contract was 
cancelled; 

 (c) whether it is also a fact that FIR. 18/2000 dated 27-01-2000 
under section 379-PPC was lodged against the aforementioned 
Company and Mr. Nadeem and others were arrested; and 

 (d) whether it is further a fact that contract of company has been 
restored, if so, why and under what conditions? 

 Haji Ghulam Ahmad Bilour: (a) It is a fact that M/s. 
Muhammad Nadeem and Co. were awarded the contract on 06-04-1999 for 
lifting of contract material etc. on Khanpur-Chacharan section of Sukkur 
Division, being the highest bidder. 
 (b) When the contractor dismantled and lifted 4 KMs of track a ban 
on the sale of Railway scrap was imposed. However, the contractor dismantled 
and tried to lift another 2 Kms of track for which a FIR was lodged against him. 
In retaliation he filed a suit against Railways in Civil Court, Lahore. 
 (c) FIR No.18/2000 dated 31-12-1999 was registered at Zahir Pir 
Police Station by PWI Khanpur against M/s. Muhammad Nadeem etc. for lifting 
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of 2 KM length of track material without depositing the cost. The case was 
entrusted to DPO Rahim Yar Khan for further proceeding. 
 (d) The matter was subjudice in the court of law since 2001 and fresh 
tendering was not possible in face of court’s injunction. Railway track material 
was also being pilfered by thieves and criminal, therefore it was through 
judictious to allow the existing contractor to lift the remaining material which 
could benefit. Railway financially. The case was revived again so that remaining 
material could be disposed off which was being stolen. 
 The concerned authorities have been asked to safeguard Railways 
interest in every respect to the maximum advantage of Railways before 
restoration of the sale order. 
 Mr. Chairman: Let us start with the points of order. Raza Rabbani 

Sahib will raise first point of order. 

(  )مداخلت

ليں گے۔ آپ  کا نام بهی points of order باقی ممبران کے :جناب چيئرمين

ليں point of orderہے ۔  انشاء اهللا ہم    ہر ايک کا timeلکه ليا ہے۔ ہمارے پاس بہت 

  آپ کا نام بهی لکه ليا ہے۔! گے ۔ شيرانی صاحب

Point of Order 

Energy Crisis in the Country 

آپ کا شکر گزار !  جناب چيئرمين صاحب :رضا ربانیسينيٹر مياں 

ہوں کہ  آپ نے  مجهے يہ موقع ديا  اور مجهے اس بات کا  افسوس بهی ہے کہ 

غالبًا يہ بات  پچهلے سيشن ميں  بهی اٹهائی گئی تهی   اور اب مجهے پهر  يہ بات 

وجودہ پرا ٹهانا  پڑ رہی ہے۔ يہ بات درست ہے کہ جو مfloor of the Houseاس 

energy crisis ہے ، اس کی  ذمہ داری  کهلم کهال  شوکت عزيز  کی حکومت  اور

اس وقت کے آمر  جنرل مشرف پر  عائد ہوتی ہے  ليکن  جو آج صورت حال 

پورے  ملک ميں  ہے اور بالخصوص جو صورت حال کراچی شہر ميں ہے، وہ 

کا   جو   شوکت عزيز privatization policy ہے  اس ناقص direct consequenceايک 

حکومت نے اپنائی جو شوکت عزيز کی حکومت نے بين االقوامی  مالياتی سامراج 

کرتے ہوئے   اپنائی  جس کا follow کو international agendaکے کہنے پر  ايک 

کر ديا جائے  اور پاکستان کو  ايک crippleکو economyمقصد تها کہ  پاکستان کی  

consumer economy, multinational آپ کو ! کے ليے بنا ديا جائے ۔  جناب چيئرمين
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کو KESCکہی تهی  جب  side of the floorيہ بات ياد ہوگی   جو  ہم نے اس 

privatizeکيا جا رہا تها ۔  

عيل بليدی اور ديگر اراکين اس موقع پر  سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰ(

  )ايوان ميں واپس تشريف لے آئے

ميری گزارش ہے کہ اپوزيشن کا پہلے ! جناب واال: جادسينيٹر وسيم س

  حق ہوتا ہے اور آپ نے يہ موقع رضا ربانی صاحب کو دے ديا ہے۔

 کوئی بات نہيں ہے۔ ان کے بعد آپ کو موقع دے ديں :جناب چيئرمين

  گے۔

پہلے اپوزيشن کا حق ہے کہ وہ بات !  جناب واال:سينيٹر وسيم سجاد

ے کہ پہلے گورنمنٹ بات کرے   اور گورنمنٹ کے اندر کرے ، ايسا نہيں  ہوتا  ہ

شروع ہو جائيں۔  اس ليے ميں يہ کہوں  گا points of orderہی گورنمنٹ کے خالف  

کہ يہ حق اپوزيشن کو ديں ۔ ہمارے لوگوں  کی  بہت ساری شکايتيں ہيں۔ آپ  تو 

ت کرنے کا موقع پر  باpoints of orderاپنے ہی  لوگوں کو اور اپنی ہی پارٹی  کو  

  دے رہے ہيں ۔

   نہيں ، ايسے   نہيں  ہے۔:جناب چيئرمين

Senator Wasim Sajjad: He represents the Government and he 

should be given an opportunity later on. 

ميرے پاس جو  لسٹ آئی ہے ، اس ميں رضا !  ديکهيں:جناب چيئرمين

  ربانی  صاحب کا نام اوپر تها۔

Senator Mian Raza Rabbani: I have all the respect for the 

honourable Leader of the Opposition. I am raising a matter of general concern. I 

am not standing up for defending the Government but I can understand why it is 

pinching the honourable Leader of the Opposition. I can well understand that. 

(Desk   thumping) 

Senator Mian Raza Rabbani: But I would request him to have 

patience.  
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(Interruption) 

Senator Wasim Sajjad: My question of concern is that, all I am 

saying is that please give the opposition, the first right to raise points of order.  I 

have great respect for my learned friend. We all have respect for them but all I 

am saying is, the right he demanded for himself, as Leader of the Opposition, we 

are also demanding that for the Opposition. 

ن کا نام پہلے آ گيا تها، اس ليے ميں نے رضا ربانی  ا:جناب چيئرمين

 اس کے بعد وسيم  .please continueصاحب  کو موقع ديا ہے۔ جی رضا صاحب، 

  صاحب آپ کا نمبر ہے۔

ميں عرض کر رہا  تها کہ  !  جناب چيئرمين:سينيٹر مياں رضا ربانی

پاکستان  کی کی گئی  تو يہ بات بڑی واضح تهی کہ  privatizationاس وقت جب 

 کے ليے ايک منڈی بنانا ہے multinationalکرنا ہے  اور اسے  crippleانڈسٹری کو 

 چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ  -کيونکہ دنيا کی تاريخ اس بات کی گواہ ہے 

کيا گيا ہے وہ  privatizeکو utilitiesيشيا ہو، کہيں بهی  ہو،  جہاں  پر ئمال

experimentہوا ہے ۔ اس وقت ہميں يہ بات کہی گئی کہ  بری طرح سے فيل 

KESCکوprivatise  اور ہے رہا جا کيا پرائيويٹ KESCليے اس کوprivatise کيا جا رہا

ہوں گے تاکہ کراچی pump inجو ہيں وہ سسٹم کے اندر million dollar 361ہے کہ 

مت ہے، اسے بہتر بنايا جا سکے اور حکوdistribution system کا جو KESCميں 

تهے اور ownersکے پاس يہ پيسے موجود نہيں ہيں ليکن ہم نے ديکها کہ جو پرانے 

ہيں ، انہوں نے ايک ٹيڈی پائی بهی اس  سسٹم ميں ownersجو اس وقت کے نئے 

invest نہيں کی  بلکہ جو پرانےownersنے تهے ، انہوں  KESC کی  management 

SIEMENSيں تها ليکن چونکہ  وہ ايک کو  دی  جس کا  اس سے کوئی تعلق نہ

multinational تهی، اس کےprofit  کوmaximize کرنا تها لہذا انہوں نے اپنے ناقص

generators   اپنے ناقصelectrical equipments  جوKESCميں سسٹم کے fit بهی نہيں

کا يہ حال ہوا۔ KESCکئے اور آج profit maximize ہو رہے تهے ، انہوں نے اپنے 

کو لئے ہوئے ہيں، management کیKESCلوگ، ابراج گروپ جو اس وقت موجودہ 
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اس کو بهی اس ليے يہ ادارہ ديا گيا کہ وہ  اس سسٹم ميں پيسے ڈاليں گے ليکن 

 to 50 40انہوں نے  ايک ٹيڈی پائی بهی نہيں ڈالی۔ حکومت نے ان کے  اس اميد پر 

billion rupees write off کئے کہthey will improve the system. ليکن جناب 

ہوا اور deteriorateنہيں کيا يہ سسٹم مزيد improveانہوں نے اس سسٹم کو ! چيئرمين

 Karachiہوا جس ميں black outجون کو آپ نے ديکها کہ پہال 17اس کے نتيجے ميں 

was 48 hours in darkness. جوالئی کو جو صورت حال رہی يعنی 21اس کے بعد

 کراچی شہر ميں محسوس کئے after effectsلکہ آج بهی اس کے چار دن سے زائد ب

 As a consequence of that Mr. Chairman, industries to the tune ofجا رہے ہيں۔

almost 2500 units in Karachi have been shut down because of this. يہ اسی ايجنڈا 

ے ذريعہ سے ايک بار پهر کو  پورا کرنے کا ايک طريقہ کار ہے ۔ ميری آپ ک

ہے کہ آپ کے پاس قانون موجود ہے، demandحکومت سے گزارش ہے  ، 

NEPRAقانون بڑاواضح ہے  اورا کNEPRA   کا قانون اس طرح يہ  بات کہتا ہے کہ

کی گئی conditions meetکئے گئے ہيں ،   standards fixجس کے utilityاگر کوئی 

 کر کے take overاس کو  وئے نظر نہ آئے تو نيپرا  اگر وہ ان کو پورا کرتے ہہيں ۔

operator appoint کر سکتی ہے۔ لہذا ميری يہ demand ہے کہ نيپرا کے قانون کو 

 کيا جائے اور اس کی take over کو management کی KESCاستعمال کرتے ہوئے 

 economy کو مقرر کيا جائے اور اس کے ساته ساته پاکستان کی operatorجگہ ايک 

 پر کراچی کی وجہ stand still کو جو economyکو جو دهچکا لگا ہے، پاکستان کی 

 on the Floor بهی کم ہوئی ہے۔ ميرا exportsسے اليا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے 

of the House يہ مطالبہ ہے کہ شوکت عزيز کے خالف ايک commission of 

inquiry بٹهايا جائے اور اس commission of inquiry ميں يہ ديکها جائے کہ KESC  

   کيا گيا۔ شکريہ۔privatizeکو کس طرح 

   شکريہ۔ وسيم سجاد صاحب۔ :جناب چيئرمين  

(  )مداخلت

   باری باری۔ :جناب چيئرمين  
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Senator Wasim Sajjad: Mr. Chairman! I am very grateful to you 

for allowing me this opportunity and I also wanted to bring to your notice and to 

the notice of the House… 

Mr. Chairman: I want to tell all the Members they will get a chance 

and they just have patience 

صبر کے ساته۔ ہر ايک کو ميں موقع دوں گا۔ ہاته کهڑا کريں۔ نام لکها ديجيے اگر 

  آپ چاہيں۔ 

Senator Wasim Sajjad: It is my purpose and asking your 

permission to speak on a Point of Order to bring to the notice of this House, 

nation, government. The torture that the people of Pakistan are going through 

because of excessive load shedding in all the cities and rural areas of Pakistan. 

My friend Mr. Raza Rabbani has made reference to that in Karachi for the past 

few days people are going through hell, we have seen on the TV that the 

children, women and old people come out of the houses at 12:00 O’clock at 

night, they sit on the road side, they go to parks because there is no electricity in 

the city of Karachi. The same story is being repeated in Lahore, for hours there 

is no electricity, electricity comes for one hour and go away for four hours. The 

same story is being repeated in Multan, Quetta, Sialkot and all over the country. 

There is load shedding which is unplanned, which is uncoordinated, which is 

excessive, which is unjust and which is contrary to the assurances which we 

have been given time and again that we will bring this load shedding to an end. 

As rightly pointed out this load shedding is affecting the lives of the people of 

Pakistan. Sir, imagine people have to take exams, students have to study, how 

will they study when there is no electricity in the country? Industries being 

affected to the extent that the industries are closed. You are facing competition 

from China, you are facing competition from India, you are facing competition 

from Bangladesh. How will you compete? One when your electricity is 

excessively expensive, when your interest rate are far above, the interest rates in 

the other countries in the region and when there is no electricity for 18 hours a 

day. People have to pay their labour, they have fix costs, they have to maintain 
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their machinery, they can’t run their machinery, they can’t run their factory. 

How do you expect Pakistan’s economy to improve. Same is true for agriculture. 

Sir, unfortunately, the focus of the media, the focus of our newspapers is not on 

the agricultural in the rural areas. It is not on the TV screen, but do you know 

Sir, what torture, what hell, what difficulties the rural people are going through? 

Sir, we have no electricity for 18 hours, there is no electricity for 24 hours in the 

rural areas. Tube wells run on electricity, when there is no electricity there is not 

water in many areas. In Karachi you have seen this, in Lahore we have this 

problem, we have this problem all over and what is most surprising the fact of 

the matter is that even today there is installed capacity of 19000 MW in the 

country and when the government decides that there will be no load shedding 

then they can make its announcement 

کہ اس دفعہ رمضان ميں لوڈشيڈنگ نہيں ہو گی۔ اس وقت بجلی کہاں سے آ جاتی 

ئلہ يہ ہے کہ يہ قرضے ادا ايک مس! ہے؟ ميں بتاتا ہوں کہاں سے آتی ہے۔ جناب

 IPPs وہ ادا نہيں ہو رہا۔ جب آپ circular debtنہيں کر رہے۔ جس کو ہم کہتے ہيں 

کو پيسے نہيں ديں گے، ان کے پاس تيل کے پيسے نہيں ہوں گے، فرنس آئل کے 

ہميں بار بار کہا جا رہا ! پيسے نہيں ہوں گے تو وہ کيسے پيدا کريں گے۔ جناب واال

ر تک آ جائے گا۔ دسمبر تک آپ کرائے پر لے رہے ہيں۔ کرائے پر جو ہے کہ دسمب

 زيادہ ہے۔ آپ ان کے قرضے ادا کريں تاکہ کم از کم جو costلے رہے ہيں اس کی 

بجلی پاکستان ميں ہے، اس کوپورا کيا جائے۔ دوسری طرف توجہ دی جائے۔ ميں 

کستان ميں ڈيمز بنانے نے پہلے بهی کہا تها کہ جناب آپ کو توجہ دينی پڑے گی، پا

پڑيں گے اور آتے ہی يہ اعالن کر ديا کہ جی ہم نے کاال باغ ڈيم بند کر ديا، يہ 

 کی ضرورت storageغيردانشمندانہ فيصلہ ہے۔ پاکستان کو ڈيمز کی ضرورت ہے۔ 

ہے۔ بجلی کی ضرورت ہے۔ ان چيزوں کو غير سنجيدہ طريقے سے نہيں لينا 

  هيں۔ چاہيے۔ آپ اپنا نقطہ نظر رک

(  )مداخلت

   کر ليں۔ short ايک منٹ ۔ اچها آپ اسے :جناب چيئرمين  
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 they have the right to express their!  جناب واال:سينيٹر وسيم سجاد

point of view…   

(  )مداخلت

  وسيم صاحب ۔ ايک منٹ پليز۔ وسيم صاحب آپ اپنے :جناب چيئرمين

Point of Order کو short آپ کو کافی وقت ديا ہے۔ کر ليں۔ ميں نے  

ميں صرف !  جی ميں ختم کرنے لگا ہوں ۔ جناب واال:سينيٹر وسيم سجاد

 سب سے زيادہ apart of what I have saidايک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت 

ضرورت ہے کہ ہم نيوکليئر پاور کی طرف جائيں۔ نيوکليئر پاور سب سے سستی ہو 

 clean energyيک مسئلہ کهڑا ہوا ہے، يہ سب سے  کا اpollutionگی اور آج کل جو 

ہے۔ اگر وہ انڈيا کو دے سکتے ہيں تو آج کل کے حاالت ميں، جب کہ پاکستان کا 

 ہے، جب امريکہ کو ہماری ضرورت ہے، فرانس کو ہماری  leverageايک 

ضرورت ہے، برطانيہ کو ہماری ضرورت ہے، ہميں چاہيے کہ ان کو کہيں کہ 

 ديکهيں۔ ہمارے لوگ مر رہے ہيں۔ economyالت ديکهيں۔ ہماری جناب ہمارے حا

  ہمارے لوگ تباہ ہورہے ہيں۔ ہميں نيوکليئر پاور پالنٹ کی ضرورت ہے۔

وسيم صاحب ۔ مشہدی صاحب   thank you   ٹهيک ہے:جناب چيئرمين

    .but be precise ؟ئنٹ آف آرڈر پر کوئی بات کرنی ہےآپ نے پوا

آپ کا !  جناب چيئرمين: حسين مشہدیسيد طاہر)رڈريٹا ئ(کرنل سينيٹر 

 تو ہو نہيں سکتا کہ ڈيڑه سال سے ميں اس معزز preciseبہت شکريہ۔ اب اس سے 

 ميں کر رہا تها وہی warning کر رہا ہوں اور جو warnايوان ميں کهڑا ہوتا ہوں اور 

 ميری تهی last speechہوا۔ آپ کو ياد ہو گا کہ جب ہمارا بجٹ اجالس ہو رہا تها تو 

 کيا اس وقت ميرے آخری الفاظ يہ تهے prorogue جب آپ نے ,on my feet Sirاور 

کہ کراچی جل جائے گا۔ فيصل آباد جل جائے گا۔ ملتان جل جائے گا۔ الہور جل 

۔ يہ اس ليے ہے کہ ميری پيشنگوئی سچ نکلیجائے گا۔ مجهے بے حد افسوس ہوا 

 نہيں کيا جا رہا۔ سب سے پہلے handleح  سے  کو صحيح طرpower outrageکہ اس 

 کے پيسے circular debt کی کسی کو سمجه نہيں آ رہی ۔ اگر ہم circular debtتو يہ 
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IPPsنہيں دے سکتے، جو کہ  کوexistsکرتی ہيں ہمارے پاس IPPsموجود ہيں اور  

all that needed isی  کہ ان کو پيسہ ديا جائے۔ وہ تيل خريديں گے، وہ بجلgenerate 

 پر جو کہ اس loans آ جائے گی۔ ہم جا رہے ہيں in the systemکريں گے اور بجلی 

 کو پيسہ نہيں دے سکتے تو existing ہو گا تو اگر ہم اس ten times more costlyسے 

 We are پيسہ دينا پڑے گا تو وہ ہم کہاں سے ديں گے۔ ten times moreجب ہميں 

going to step from the frying pan into the fire  يہ بهی ميں آج warnکر رہا ہوں کہ  

 I am very grateful to Mian Razaميں نے جس پوائنٹ آف آرڈر پر کهڑا ہونا تها 

Rabbani he is true son of Karachi ہيں۔ انہوں نے بہت اچهی طرح اس کو بيان کيا 

  ہے۔ اس ليے ميں تهوڑا وقت لوں گا۔ 

   نہ کيجيے۔ repeat مشہدی صاحب :جناب چيئرمين

 the!  جناب واال: سيد طاہر حسين مشہدی)ريٹائرڈ( کرنل سينيٹر

curse of KESC ہمارے لوگوں کو جو دکه دے رہی ہے ڈيڑه سال سے، اس نے 

 جو کہ صرف پيسہ کمانے carpet baggerہماری زندگی جو تباہ کی ہوئی ہے، يہ 

آئے ہيں اور کراچی کو تباہ کرنے کے ليے کے ليے آئے ہيں اور لوٹنے کے ليے 

نہ کوئی واٹر توبند رہی  ان لوگوں کی وجہ سے  بجلیآئے ہيں اور يہ جو چار دن

 کام کر رہے تهے کيونکہ بجلی نہيں تهی suctionپمپ کام کر رہے تهے، نہ کوئی 

ا  پاکستان کی عوام کو ديا گيا، اس کا ہميں سخت افسوس ہے اور ہمارtortureتو جو 

دل ان کے ليے بهی روتا ہے مگر کراچی کی عوام کے ساته جو ظلم ہوا ہے اور 

 نہيں کيا جائے گا، جب تک ان لٹيروں، deprivatizeکے ای ايس سی کو جب تک 

 لوگوں سے کے ای ايس unprofessional, incompetent absolutely uselessڈاکوؤں، 

 ہو economy affect پاکستان کی کراچی کے عوام اورسی واپس نہيں لی جائے گی ۔

 کاروبار  بند ہے۔ ہمارے day today بند ہو گئی ہيں، ہمارا mills %30گی۔ ہماری 

hospitals صحيح کام نہيں کر رہے۔ ہمارے سکول کے بچوں کو problem ہے۔ 

 Nero fiddle while ہماری مائيں، بہنيں اور بزرگ اس گرمی ميں تڑپ رہے ہيں

Rome burnedتو ادهر whole government is fiddling while Karachi is burning. 

Thank you.  
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 Mr. Chairman: Thank you. Tariq Azeem Sahib. 

 يہ بهی .Thank you Mr. Chairman :سينيٹر طارق عظيم خان  

electricity کے بارے ميں ہے۔ دو چيزيں ہيں، ايک تو ميں يہ پوچهنا چاہوں گا کہ 

 چل رہی ہے۔ بڑی advertisement پر ايک channels کے سارے televisionآجکل 

ميں !  ہے، بڑی پياری سی خوبصورت لڑکی آ کر کہتی ہے اور جناب adاچهی 

repeat کرتا ہوں  کہ گزشتہ چند سالوں ميں power projects پر بالکل کام نہيں ہوا۔ 

 پر power projects کے mega watt 3500عوامی حکومت نے انتظام سنبهالتے ہی 

مکمل طور پر load shedding کام شروع کر ديا اور حکومت اس سال کے اختتام تک

 اس کے عالوہ محمد خالد .This is actual textختم کرنے ميں کامياب ہو جائے گی۔ 

 کی جا رہی ہے کہ ads run ہيں، جن کی طرف سے يہ DG کے PEPCOصاحب جو 

3 power plants600 سے ہميں mega watt بجلی ملے گی۔ Number 1, Orient, No. 2 

Atlas, No. 3, Techno One.ميں پوچهنا چاہوں گا کہ يہ جو تين محمد خالد ! جناب واال

 ہوئے؟ اس کے completeصاحب کہہ رہے ہيں، يہ کب شروع کيے گئے اور يہ کب 

ا جائے  والے دے رہے ہيں۔ يہ بتايads PEPCO کے half pageعالوہ آپ ديکهيں کہ 

 کر رہی ہيں،  ٹيلی ويژن چينل پر ايک منٹ ads runکہ يہ ساری جو 

 کتنی ہوتی ہے؟ ايک گهنٹے ميں چار مرتبہ ايک چينل پر cost کی advertisementکی

چالئی جاتی ہے تو کتنے چينلز پر چالئی جا رہی ہے؟ اس پر کتنا پيسہ لگ رہا ہے؟ 

ايک طرف تو کہا جاتا ہے کہ اس پر ہر روز کتنے کروڑ روپے لگ رہے ہيں؟

 کو دينے ليے پيسے نہيں ہيں، دوسری طرف يہ جو کروڑوں PEPCOہمارے پاس 

 load کو دے ديے جائيں تو شايد ہماری IPPsروپے لگ رہے ہيں، اگر يہ روپے 

shedding کی problemختم ہو جائے۔   

 Mr. Chairman: Thank you. 

 نہيں، دوسروں کو thank you  ايک منٹ، ابهی:سينيٹر طارق عظيم خان  

   ديا ہے، ہميں بهی موقع دے ديں۔timeبہت 
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 ديا time کو تو بہت Leader of the Opposition آپ کے :جناب چيئرمين  

  ہے، مشہدی صاحب۔۔۔

 جتنا آپ نے ميرے دوست کو ديا، اس سے کم :سينيٹر طارق عظيم خان  

 بار بار جو کہا جاتا ہے کہ پچهلے ميں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ! ديا۔ اب جناب واال

 نہيں کی گئی۔ يہ تو وہی ہے کہ آپ add بجلی mega wattپانچ، سات سالوں ميں ايک

 بولتے جائيں کہ اپنے constantlyاتنی مبالغہ آرائی کريں،  اتنا جهوٹ بوليں اور اتنا 

اہتا ہوں  ميں آپ کو يہ بتانا چ! آپ کو بهی ايسا لگے کہ ميں سچ بول رہا ہوں۔ جناب

 ميں تشريف الئے تهے، اس وقت Houseکہ ميں نے جب وزير اعظم صاحب ہمارے 

 according to the record of Ministry ofبهی گيالنی صاحب کو يہ بات بتائی  تهی کہ 

Power يہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے PEPCO سے پہلے کے 2008 کا record کو

 سے پہلے 2008 پر جائيں تو Website کی PEPCOغائب ہی کر ديا ہے۔ اگر آپ آج 

 غائب کر ديا گيا ہے تاکہ کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ کيا ہوا ہے ليکن recordکا 

 plant 225 يہ ,Orient Plant which is near Ballokeyميں آپ کو بتا ديتا ہوں۔ ! جناب

mega watt produceيہ !  کرتا ہے اور جنابclaim کيا گيا ہے کہ يہ complete ہو گيا 

 جناب شيرازی صاحب Atlas Honda ميں شروع کيا گيا تها۔ 2005يہ ! ہے۔ جناب واال

 ميں شروع کيا ، يہ شيخوپورہ کے نزديک ہے۔ plant 2005 کا mega watt 225نے 

 ميں 2005 کا mega watt 165اٹک آئل جو يہاں مورگاہ، راولپنڈی کے نزديک ہے، 

آپ کے علم ميں ہے کہ  مياں نواز ! ها، جناب چيئرمينشروع کيا گيا۔ غازی بهروت

 کيا گيا تها ليکن ايک tender ميں اس کے ليے 1999شريف کی حکومت کے دوران 

 ميں اس کے 2003 بجلی نہيں بنی تهی۔ پچهلی حکومت کے دوران mega wattبهی 

۔ اس  بجلی پيدا ہوتی تهیmega watt 300 نے کام شروع کيا اور اس سے unitپہلے 

 Jinnah Hydro Power Plant 2004, 96 ہيں، plantsچهوٹے چهوٹے !کے عالوہ جناب

mega watt. Malakand III, 81 mega watt, 2003. Satpara 16 mega watt کا چهوٹا سا 

plant ہے۔ I can go onيہ پوری !  جناب واالlist ہے جو کہ ميں يہاں Leader of the 

Houseيہ وہ  کو دينا چاہوں گا۔ projects ہيں جو complete ہو چکے ہيں۔ اس کے 

 plant نے پچهلے دنوں جوPrime Minister Sahibعالوہ آپ کو پتا ہے کہ ابهی 
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inaugurate کيا، مجهے بتايا جائے کہ يہ کب شروع کيا گيا تها؟ يہ وہ چيزيں ہيں جو 

ٹهيک کہتے ہيں پچهلی حکومت کے دور ميں شروع کی گئی تهيں اور واقعتًا بالکل 

 عرصہ لگتا ہے۔ minimum لگاتے ہوئے تين سے چار سال کاpower plantکہ ايک 

 پر بجلی لينے جا رہے ہيں۔ کن سے؟ جو centآج ہم جناب چه کی بجائے سولہ 

rental plants ہيں۔ وہ rental plants جو اپنی life 15 ختم کر چکے ہيں۔ ان کے ليے% 

و کہا جا رہا ہے کہ آپ ديں۔ يعنی کہ آپ کا ايک  بنکوں ک%85پيسے حکومت اور 

 لگانا چاہيں تو بالکل rental plantاگر آج آپ ايک ! دهيلہ نہيں لگتا۔ جناب چيئرمين

 حکومت دے %15شروع کيجئے کيونکہ آپ کی جيب سے ايک پيسہ نہيں لگے گا۔ 

  ملے گی اور مفتsovereign guaranteeگی، باقی آپ کو بنک کی طرف سے جو 

 کی cent 14 کی بجائے cent 6 ملے گا اور آپ دگنی سے زيادہ يعنی plantميں 

public ،کو ديں گے۔ لوگوں کو اتنا تنگ کيا گيا ہے industry بالکل بند ہے، آپ کی 

exports 42 بالکل ختم ہو گئی ہيں۔ فيصل آباد جيسے شہر ميں% industry بند ہو گئی 

 کہ آپ کہيں گے کہ سولہ روپے کی بجائے ہے۔ حاالت اتنے خراب ہو جائيں گے

ميں تو بيس روپے دينے کے کو تيار ہوں، خدا کے واسطے ميرے پاس ايک بلب تو 

لوگوں ! خدارا!  تو جناب چيئرمينSo much for the lies that are being toldرہنے دو۔ 

 every وکو سچ بتائيں اور يہ جهوٹ بولنا بند کريں۔ يہ بهی بتايا جائے کہ آپ يہ ج

day, every hour on television channels ads run کر رہے ہيں اور يہ جو half page 

کے اشتہارات ہيں، يہ پيسے کون خرچ کر رہا ہے؟ يہ پيسے خرچ کرنے کی بجائے 

why don’t you pay PEPCO?  

 Mr. Chairman: Thank you. جی مياں صاحب۔ 

   پر بہت بات کی گئی۔۔۔Energy policy :سينيٹر مياں رضا ربانی  

 ہوتے Minister for Power مياں صاحب، ايک منٹ۔ اگر :جناب چيئرمين  

  تو ۔۔۔

 He might beجناب پيغام ديا ہے۔ : سينيٹر سيد نئير حسين بخاری  

coming. 
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 Mr. Chairman: He will be coming. It would be very good he will 

come and explain because every member has got concern regarding the 

electricity. سب کے تحفظات ہيں، اگر وہ  آ کر بتا ديں تو بہت اچها ہو گا۔ 

 Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: I agree sir, I have sent a 

message to the Minister. 

۔ جی مياں  بہت اچها، آپ پهر  کہيں کہ ذرا جلدی آ جائيں:جناب چيئرمين  

  صاحب۔

ميں آپ کا زيادہ وقت نہيں !  جناب چيئرمين:سينيٹر مياں رضا ربانی  

لوں گا، صرف ايک سيکنڈ ميں بات کرنا چاہوں گا۔ وہ يہ ہے کہ يہاں پر بہت کہا گيا 

 ہوئے اور يہ تمام generate پچهلی حکومت کے دور ميں mega wattsہے کہ بہت 

 ميں يہ point of orderيں تو ميں نے اپنے چيزيں موجودہ حکومت کی وجہ سے ہ

بات کہی تهی کہ اگر ان کی يہ بات درست ہے، جهوٹ کون بول رہا ہے؟سچ کون 

 energyايک سيدهی سی بات ہے کہ ! بول رہا ہے؟ اس کے ليے جناب چيئرمين

policy پر مشرف، شوکت عزيز کو کٹہرے ميں کهڑا کرو اور پاکستان کے عوام کو 

دو۔ ہمت ہے تو ملک ميں واپس آئيں اور آ کر عوام کے سامنے کٹہرے فيصلہ کرنے 

  ميں کهڑے ہوں، لندن ميں بيٹه کر بات نہ کريں۔

  )ڈيسک بجائے گئے(

   بگٹی صاحب۔no discussion ٹهيک ہے، :جناب چيئرمين  

(  )مداخلت

 بالکل بنائيں۔ ان کو يہاں الئيں، کٹہرے ميں :سينيٹر مياں رضا ربانی  

  ۔۔کهڑا کريں۔

  مياں صاحب، مياں صاحب۔۔۔:جناب چيئرمين  

 چور ہيں، دونوں چور ہيں، يہاں ال کر چوروں :سينيٹرمياں رضا ربانی 

 کرو اور الؤ اس چور کو يہاں پر۔ accountableکو کهڑا کرو۔ چوروں کو کهڑا کرو، 

  مشرف چور، شوکت عزيز چور، چور کو يہاں پر الؤ۔ چور ہيں۔
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  ) چور چور کی آوازيں بلند کيںاس موقع پر ممبران نے(

 Mr. Chairman: Order, order. جی بگٹی صاحب۔ 

(  )مداخلت

   مشرف چور ہی نہيں، قاتل بهی ہے۔:سينيٹر شاہد حسن بگٹی  

(  )مداخلت

 I think we should control our جی بگٹی صاحب، :جناب چيئرمين  

emotions.  جی بگٹی صاحب، آپ فرمايے۔  

   مشرف قاتل بهی ہے۔:بگٹیسينيٹر شاہد حسن   

   ہے؟point of orderجی بگٹی صاحب، آپ کا کيا :جناب چيئرمين  

  ميں۔۔۔!  شکريہ جناب چيئرمين صاحب۔ جناب:سينيٹر شاہد حسن بگٹی  

(  )مداخلت

 بنگش صاحب آپ کو بهی وقت ملے گا، باری باری سب :جناب چيئرمين  

  کو۔۔۔ صبر کے ساته۔ ان اهللا مع الصابرين۔

   ميں تهوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔:ٹر عبدالنبی بنگشسيني  

 .Somebody is on the floor ميں ابهی وقت ديتا ہوں۔ :جناب چيئرمين  

Bangash Sahib rules do not permit anyone else to speak when one member is 

speaking. Yes Bugti Sahib.  

ميں بہت ! يئرمين صاحب جناب چ.Thank you :سينيٹر شاہد حسن بگٹی 

 چل رہا burning issue پر بات کروں گا۔ ايک تو اس وقت جو issuesہی مختصر دو 

اس پر سب دوستوں نے بات کی ! ہے، ملک ميں جو بجلی کا بحران ہے، جناب

 generating کرنا چاہتا ہوں ۔  اس وقت ہماری جو addہے۔ميں اس ميں مزيد يہ 

capacityح طريقے سے استعمال ميں اليا جائے تو اس پورے  ہے، اگر اس کو صحي

 to 80% 70 کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو load sheddingملک اور لوگوں کو جو 

reduceکيا جا سکتا ہے۔ جناب  !PEPCO and Wapda کے اپنے دعوؤں کے مطابق 

   ہے۔ shortage کی mega watt 3500تقريبًا 
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 کو آپ کے report Monday کی  ENERCONايک سرکاری ادارے ! جناب 

 کے مطابق اس وقت پاکستان reportسامنے پيش کروں گا، ايک سرکاری ادارےکی 

 under ہيں، وہ thermal power plants ميں جو public sector ہيں اور IPPsميں جو

capacityچل رہے ہيں because of different reasons and one of the main reason is 

 کی crude oil and furnace oil کا مسئلہ چل رہاہے اور انہيںcircular debtsوہی 

 چل رہے ہيں۔  under capacity فراہمی کا مسئلہ پيش آ رہا ہے، وہ اس وجہ سے

 ميں system ميں اليا جائے، اس وقت اس full utilizationاگر انہيں ! جناب

اور آ سکتےہيں۔ اب مسئلہ   mega watts 2180 کے مطابقreport کی ENERCONاسی

circular debtہے، انہيں payments ،نہيں مل رہی ہيں oil companiesنے انہيں oil 

supply بند کر دی ہے۔حقيقت ميں ديکها جائے تو يہ  problem Government of the 

day  کا ہے، اس کوGovernment of the dayپورے پاکستان !  نے حل کرنا ہے۔ جناب

 .I don’t want to go into detail ہو رہاہے، affectيک فرد ميں ايک ا

مسئلہ اٹها  تها   ميںSession يہ ہے  کہ پچهلےissueدوسرا ! جناب  

 کرتا recommend حاجيوں کو Senator 10 کوحج کا کوٹا ديا گيا تها کہ ہرSenatorsجو

ا ہے، ميں يہ  ہوتall paidہے، کچه باہر کے لوگوں ميں يہ تاثر تها کہ شايد وہ 

 کو صرف يہ  Senators نہيں ہوتاہے، اس ميںall paidوضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ 

 10 حاصل تها کہ جو لوگ قرعہ اندازی ميں رہ جاتےہيں تو وہ privilegeايک 

 حاجی ہوتے تهے،  وہ خود اپنے intendingآدميوں کو نامزد  کر سکتے تهے۔ جو 

 نے مہربانی کر Leader of the Houseاخراجات ادا کرتے تهے ۔ اس ميں

 House نےپورےMinister concerned کو يہاں بلوايا اور Minister concernedکے

 تها کہ اسے نہ صرف unanimous view کا يہHouse سنے اور پورےviewsکے

restoreکيا جائے بلکہ Senatorsکے ليے اس ميں مزيد اضافہ کيا جائے۔ جناب  !

ًا  ڈيڑه الکه حاجيوں کاکوٹا ہوتاہے جو پاکستان سے ہر سال جاتے پاکستان ميں تقريب

ہيں، ان کی کہاں بندر بانٹ ہوتی ہے، ہميں اس کا کوئی علم نہيں ہے، اپنے منظور 

 کو فروخت کر ديا جاتا ہے، ميں يہ دعوے سے کہتا ہوں کہ انہيں travel agentsنظر

 نمائندہ ادارہ  کہتے ہيں، جہاں پر فروخت کيا جاتا ہے۔ يہ ادارہ  جسےہم پاکستان کا
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 1000تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہے، وہاں ڈيڑه الکه ميں سے صرف 

 کر ليا گيا تها، withdraw کے ليے ہے، اس کو Senators 100حاجيوں کا کوٹا  تمام 

 کو کوئی Senatorايک مہينہ گزرنے کے باوجود آج تک اس سلسلے ميں کسی بهی 

 بهی گزر چکی ہيں اور چند دنوں ميں dates کی banks دی گئی ہے۔ اب اطالع نہيں

 سے Government ہو رہی ہيں تو ميری پهر آپ کے توسط سے finalizeتمام چيزيں 

 کی ضرورت نہيں ہوگی، Cabinet meetingاس ميں کوئی! گزارش ہے  کہ جناب

Prime Minister ايک executive order کے تحت تمام Senators  کا يہ کوٹا دوبارہ

  فوری طور پر بحال کريں۔

   بخاری صاحب۔:جناب چيئرمين  

بخاری صاحب گپ شپ ميں مصروف !  جناب:سينيٹر شاہد حسن بگٹی  

  ہيں، وہ اس طرف کان ہی نہيں دهر رہے ۔

ابهی بگٹی ! بيٹهيں۔ بخاری صاحب!  بليدی صاحب:جناب چيئرمين  

 صاحب  Prime Minister کريں،  noteصاحب نے يہ جو بات کی ہے، آپ اس کو ذرا 

 کا کوٹا ہے جو شروع سے تها، اب Senators, Parliamentariansسے بات کريں، جو 

 کو جو Mondayختم کيا گيا ہے، وہ اس پر غور کريں اور ميں سمجهتا ہوں کہ 

Sessionہو گا، آپ اس ميں جواب ديں، ٹهيک ہے جی۔   

پ سے گزارش ہےکہ پورے ميری آ!جناب :سينيٹر شاہد حسن بگٹی  

House کا senseلے ليں۔   

   ٹهيک ہے، ميں سمجه گيا ہوں۔:جناب چيئرمين  

اس سينيٹ کو يہ اختيار بهی نہيں ہےکہ !  جناب:سينيٹر شاہد حسن بگٹی  

   کر سکے، ہم يہاں پر کس ليے بيٹهے ہوئے ہيں؟recommend آدميوں کو10وہ

آ گيا ہے،   sense  کا  Houseٹهيک ہے۔ !  بگٹی صاحب:جناب چيئرمين  

they all want کہ ان کا کوٹا restore کيا جائے، ميں سمجهتا ہوں کہ يہ چيز Minister 

for Religious Affairs and Prime Ministerکے گوش گزار کر ديں کہ يہ sense of 

the Houseہے، يہ تمام  Senators کی unanimous demand ہے اور اس کے بارے 
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 کو يہ جواب ديجيئے گا کہ انہوں نے اس سلسلے ميں کيا فيصلہ کيا Mondayميں 

  ہے۔ شکريہ۔

   ہے۔submission جناب ميری ايک :سينيٹرسيد نيئر حسين بخاری  

   جی۔:جناب چيئرمين  

 Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: With all respect for the 

direction given by the Chair, 

 Minister for Religious ہوا تها اور issue raise يہ previouslyگزارش يہ ہے  

Affairs کو request کی گئی تهی  کہ when he was in the House and he made a 

statement, this was the decision which was taken in the Cabinet you know, he 

categorically stated in the House…..  

 Mr. Chairman: The Cabinet decision can be reviewed looking into 

the sense of the House. 

 Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: I convey this message 

to the Prime Minister. 

 Mr. Chairman: Please, convey this message that see, it is unanimous 

demand of all the Senators, please convey this and get the guarantee. 

 Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: I will convey this to the 

Prime Minister. 

 Mr. Chairman: And bring an answer on Monday, I hope, it will be 

positive. Thank you. 

 you ہے، point of orderآپ کا !  جمال لغاری صاحب:جناب چيئرمين  

want to say something. اس کے بعد شيرانی صاحب آپ ہيں۔   

   بسم اهللا الرحمٰن الرحيم۔:سينيٹرسردار محمدجمال خان لغاری  

 باری باری سب کو موقع ملے گا۔ ديکهيں ايک ادهر :جناب چيئرمين  

 ايک ادهر سے اور ايک ,I want to create equality سے اورايک ادهر سے ہو گا،

  ادهر سے ہو گا، ٹهيک ہے۔ چليں لغاری صاحب بوليں۔
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 بسم اهللا الرحمٰن الرحيم۔ جناب :سينيٹرسردار محمدجمال خان لغاری  

  چيئرمين صاحب۔

  ذرا آرام سے۔!  لغاری صاحب:جناب چيئرمين  

ايسی ہی آواز ميری !  جناب:سينيٹرسردار محمدجمال خان لغاری  

  ہے، ميں اسی آواز ميں بولتا ہوں۔

 چليں ٹهيک ہے۔ ميں نے زور کی بات نہيں کی،ميں نے :جناب چيئرمين  

  کہا کہ آرام سے۔

حاالت ايسے ہيں کہ ميں !  جناب:سينيٹرسردار محمدجمال خان لغاری  

  انہی جذبات کی عکاسی کرتا ہوں۔

 .please, no cross talk !  بسم اهللا کريں۔ حاجی صاحب:جناب چيئرمين

  جی۔

 صوبہ بلوچستان  کے اندر اس :سينيٹرسردار محمدجمال خان لغاری

وقت  جو ايک بين االقوامی بهيانک سازش چل رہی ہے، شکر الحمد هللا پاکستان کے 

وزير اعظم جناب يوسف رضا گيالنی صاحب  جب مصر کے دورے پر گئے تهے، 

 وزير اعظم جناب من موہن سنگه کو وہاں پر ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے

 کر provideانتہائی دهيمے الفاظ ميں باور کرايا اور دفتر خارجہ نے ان کو ثبوت 

 کی آواز نہيں رہی، شکر الحمد هللا حکومت پاکستان نےبهی Oppositionديے۔ اب يہ

 کر ہی ليا ہے کہ بلوچستان وہ سرزمين ہے کہ ownاس بات کو اب بادل نخواستہ

لوچستان يونيورسٹی سے لے کر لسبيلہ اور مکران تک ميں، بدقسمتی سے جہاں ب

 ميں قومی institutionsاس پاک پاکستان کا پاکستانی پرچم نہيں لہرايا جا رہا اور 

 کيا eliminate ہيں، ان کو ايک ايک کر کےsettlersترانہ نہيں بج رہا۔ وہاں کے جو 

رس ہيں، وہاں کے اہا ہے، وہاں کے جو مدجا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، شہيد کيا جار

 ہيں، وہاں کے جو اساتذہ کرام ہيں جو علم کی روشنی پهيالنے کے principalsجو

! ليے وہاں پر جہاد کر رہے ہيں، ان کو ايک ايک کر کے مارا جا رہا ہے۔ جناب

حاالت مشرقی پاکستان والے ہوتے جار ہے ہيں، ہم بلوچ پنجاب ميں ہيں، يہ سازش 
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ں ہے توکيا ہے،اب ہم لوگوں  جو پنجاب ميں مکين ہيں، ہميں پنجابی مارنا شروع نہي

ہو جائيں تو حاالت کس ڈگر کی طرف جائيں گے۔ ستم ظريفی يہ ہےکہ حربيار مری 

London ميں بيٹه کر  دنيا نيوز پر نجم سيٹهی کے ساته interview کرتا ہے اور وہ يہ 

 عوام  کودکهاتا ہے کہ million 170 باقاعدہ   اس کوmediaبات کرتا ہے اور ہمارا 

ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق واسطہ نہيں ہے،  نہ پہلے مانا نہ اب مانتے ہيں۔ اس  

کےالفاظ اس حد تک مکروہ تهے کہ اس نےکہاکہ يہ پاک پاکستان نہيں ہے، يہ 

يں ناپاک ہے، نعوذ باهللا۔ يہ حربيار مری صاحب وہی تهے جو برطانيہ کی جيل م

 کرتے purchase والی بندوقيں laser sightتقريبًا ايک سال رہے کيونکہ وہاں پر وہ 

ہوئے پکڑے گئے تهے اور اب بهی ان کے جسم پر وہ آلہ ہے کہ وہ جہاں بهی 

 اس .he cannot move out of Londonجاتے ہيں، باقاعدہ طور پر پتا ہوتا ہے اور 

 پر بيٹهے ہيں، ميں ان سے گزارش وقت اپنے محترم وزير داخلہ صاحب يہاں

 وغيرہ کے ساته پاکستان کے اتنے سہانے اور David Millie Bandکرتاہوں کہ 

قريبی تعلقات ہيں تو کيا يہ ان کو نہيں کہتے کہ ايسے لوگوں کوآپ نے پناہ دی ہوئی 

 اور اب وہ اس  ہيںfront allies کے اندر آپ کے war against terrorismہے ہم تو اس 

 deport کررہے ہيں  اور آپ اس کو propagandaطريقے سے وہاں سے مکروہ 

 sign بهی treaties کی تو ہماری برطانيہ کے ساته Extraditionکيوں نہيں کرتے۔ 

ہيں، کيوں نہيں کرتے؟ يہ کيا وجہ ہے؟ ميں وزير داخلہ صاحب سے پوچهنا چاہتا 

 باقاعدہ طور پر پکڑا جاتا ہے  کوBLA, Baloch Liberation Army activistہوںکہ 

اور کچه عرصے کے بعد وزير موصوف کی مداخلت پر ان کو چهوڑا جاتا ہے اور 

  آجکل جا کر ميرے بلوچ بهائيوں کو مارتے جا رہے ہيں۔اس activistکے BLAوہی 

وقت بلوچستان بهڑک رہا ہے، ميں سمجهتا ہوں کہ صدر صاحب کی  کمال وسعت 

!  کہا کہ ميں بلوچستان کی عوام سے معافی مانگتا ہوں۔جنابقلبی ہے کہ انہوں نے 

لبوں سے معافی مانگنے سے کام نہيں چلے گا، وزير اعظم صاحب کے وعدے 

 کيوں نہيں بالئی؟ کيا چاہتے ہيں کہ APCبال رہا ہوں۔ آج تک APCوعيد کہ ميں 

زا آئے اور حدہ ہو جائے۔ ميں چاہتا ہوں کہ ايوان ميں ايک لربلوچستان ہم سے عليٰ

 نہيں کرسکتے۔ اگر بلوچستان ہم سے affordاس سے ہی کچه ہو، ورنہ ہم لوگ 

 53



حدہ ہوتا ہے تو سارے کے سارے قدرتی وسائل جاتے ہيں۔ بلوچستان کے عليٰ

 بيٹهے ہوئے ہيں ان nationalist leadersنوجوان مشتعل ہيں ، ہمارے جو يہاں پر 

ا سکتے ہيں۔ ان کو غدار بلوچستان کہا سے پوچهيں کہ کيا يہ اپنے عالقوں ميں ج

جاتا ہے۔ وہ غريب بلوچ ہے جو کہ مشتعل ہے، اسے کچه بهی نہيں مال۔ ميں يہ نہيں 

کہتا کہ ہم لوگوں  نے بہت ديا،  جتنی بهی سابقہ حکومتيں آئی ہيں انہوں نے تهوڑا 

وں کہ جب ديا، درميانہ ديا، وافر ديا، ہم اس بحث ميں نہيں پڑتے۔ ميں پوچهتا يہ ہ

يہاں سے افسران بلوچستان جاتے ہيں  تو روتے ہوئے جاتے ہيں کہ ہم کاال پانی جا 

رہے ہيں اور جب وہاں سے واپس آتے ہيں تو دہاڑے مارتے ہيں کہ واپس نہيں آنا۔ 

اتنا پيسہ ہے کہ اس وقت بلوچستان  کاغذات ميں  پيرس ہے، وہاں پر جب آپ  ! جناب

ر ماسوائے غربت کے کچه بهی نہيں ہوتا۔ اسی ليے بلوچ مسافت کرتے ہيں تو وہاں پ

  نوجوان اتنا مشتعل ہے۔ شکريہ۔

   شکريہ۔ جی نئير بخاری صاحب۔:جناب چيئرمين  

 کے Question hour!  جناب چيئرمين:سينيٹر سيد نيئر حسين بخاری  

فنس  ان کو موخر کيا گيا تها۔ ڈيquestion related with the Defence Ministryدوران 

  منٹسر صاحب ہاؤس ميں آ گئے ہيں۔

 پر چل points of order ميرے خيال  اس وقت  ہاؤس تو :جناب چيئرمين  

  رہا ہے۔

 Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Sir, point is that, he has 

come all the way from the Rawalpindi, we asked him to come back to the 

House.  پهر وہ يا تو lapse ،کرديں they want to be deferred then. 

 Mr. Chairman: There will be deferred. 

 Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: No, no sir, the point is 

that it should be deferred, then he is available here and he has come all the way 

from the Rawalpindi. 

  کرديں تو پهر انہيں آنا پڑے گا۔deferکل آپ اس کو
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 and we ختم ہو گيا ہےquestion hour اب تو Actually :جناب چيئرمين  

have started the points of order and this is first day of the House اور لوگ اپنے 

points of order raiseکرنا چاہتے ہيں۔   

ميں گزارش کروں کہ يہ موخر !  جناب:یسينيٹر سيد نيئر حسين بخار  

 کو باليا جائے، وہ وہاں سے کام چهوڑ کر Defence Ministerکيے گئے تهے کہ 

  يہاں ہاؤس ميں آ گئے ہيں۔

   ٹهيک ہے لے ليتے ہيں۔:جناب چيئرمين  

 no ہی کر جاتے ہيں تو lapse اگر تو :سينيٹر سيد نيئر حسين بخاری  

objectionہ  ليکن آپ يہ کہيں کdefer کرديئے ہيں اور کسی اور working day پر 

  آتے ہيں تو وہ مناسب  بات نہيں ہوگی۔

 discretion ميں يہ عرض کرنا چاہتا ہو ں کہ آپ نے يہ ضرور دوسری  

 there ضرور ہو سکتا ہےpoint of order raise کے تحتRules 216استعمال کی۔ 

can’t be discussion and debate. Discretion has been exercised ليکن جناب آپ اتنا 

  کهال وقت دينا شروع کر ديں گے تو پهر۔۔۔۔۔۔

   ہے۔first day نہيں آج دراصل :جناب چيئرمين  

 پر کوئی discretion کی Chair مجهے :سينيٹر سيد نيئر حسين بخاری  

  کيا rules کو بهی مدنظر رکهنا پڑے گاکہrulesاعتراض نہيں ہے ليکن ہميں 

provideکرتے ہيں۔   

   ٹهيک ہے۔ جی بلور صاحب۔:جناب چيئرمين  

 Senator Ilyas Ahmad Bilour: It has been raised from my friend, 

Raza Rabbani but I am very sorry to say today. He said them ‘Choor’ they are 

usurpers, they are not ‘Choor’, they are ‘Dacoo, Dacoo’. 

کا لفظ بہت چهوٹا ہے۔ مجهے بہت افسوس ہے کہ آپ نے کيوں ان دونو ں کو چور 

 .Thank you very muchچور کہا ہے، مجهے اس بات کا بہت دکه ہے۔ 
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کيونکہ Let us have the question بيٹهيں مری صاحب۔ :جناب چيئرمين 

  ۔۔۔۔۔۔

Questions and Answers 

کياآپ  يہ روايت ! چيئرمين جناب :عيل بليدیسينيٹر ڈاکٹرمحمد اسمٰ  

برقرار رکهيں گے کہ ايک منسٹر اپنی مرضی سے آئےاور اگر بالئيں گے ہی تو 

پهر آپ اس ہاؤس کو کس طرح چالئيں گے؟ يہ کوئی احسان کيا کہ پنڈی سے ہو کر 

آئے ہيں، ان کو ادهر پہلے سے موجود ہونا چاہيے تها۔ يہ سوال ابهی بالکل نہ ليں 

بجے 3بجے يا 2وايت بن جائے گی کہ جب بهی منسٹر آئے، اگر وہ کيونکہ يہ ايک ر

   پر چل رہے ہيں۔rule ليتے رہيں گے، يہ آپ کون سے questionآئے تو آپ 

   ٹهيک ہے، جی بخاری صاحب۔:جناب چيئرمين  

 ميں يہ بات meeting بات يہ ہے کہ :سينيٹر سيد نيئر حسين بخاری  

under discussion تهی کہ ہم question hours کو چهوڑ ديتے and we will go for the 

discussion on the Presidential Address. ،يہ بات طے تهی this was probably 

convey to the Defence Minister you know and then he left the premises اور پهر 

 we asked him to come back to the House تو ا شروع کيquestion hourجب آپ نے 

and he is available to the House. 

 اور سسٹم بهی we will take up the question ٹهيک ہے :جناب چيئرمين 

 ميں ديکه ليتا ہوں کہ کس کا We will take up the first questionخراب ہو گيا تها۔ 

 کر ليتے question startآپ بول ليجيے، اس کے بعد ہم ! ہے۔ موالنا شيرانی صاحب

   پر بولنا ہے بول ليجيے۔point of orderہيں۔ آپ نے جو 

 جناب چيئرمين صاحب بڑی مہربانی :سينيٹر موالنا محمدخان شيرانی  

کہ آپ نے وقت ديا۔ ميں نہيں سمجهتا کہ اب تک جن تقارير کی آپ نے اجازت دی 

تی بهی ہيں يا  کے تابع آ216ان کو آپ نے نکتہ اعتراض کا نام ديا۔ نکتہ اعتراض  

 کی جانب سے ان کو نکتہ اعتراض کا نام ديا جاتا ہے تو پهر Chairنہيں اور جب 

  اس کے ليے کسی نہ کسی صابطے کا حوالہ ہونا چاہيے۔
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ميری دوسری گزارش يہ ہے کہ ضابطہ کار ميں ايک ترميم کی جائے کہ   

ايک الگ سا اگر ملک کے فوری حل طلب مسائل ہيں تو ان کے ليے اس قواعد ميں 

قاعدہ ہونا چاہيےکہ جو ملک کے فوری حل طلب مسائل ہوں ياپهر قوم ميں جاری 

مشکالت ہوں ، ان پر بحث کے ليے يہاں پر  ايک الگ سا ضابطہ ہونا چاہيے تاکہ 

  اس پر قانونی طور پر بحث کی جائے اور اس کا کوئی نتيجہ بهی برآمد ہو۔

  ڑے گا۔ کرنا پamend کو Rules :جناب چيئرمين  

 ميری تيسری گزارش يہ ہے کہ جب :سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی  

   دی  کہ  اب يہ سواالت ملتوی ہيں تو ميں نہيں سمجهتا کہ۔۔۔۔۔rulingآپ نے ايک 

 نہيں دی ruling کر رہے تهے، ميں نے کوئی wait ہم :جناب چيئرمين  

  ات نہيں آئے تهے۔تهی کہ ملتوی کيے جائيں۔ ان کو کہا تها کہ جن کے جواب

 اگر مجهے ياد ہو کہ آپ نے ايک :سينيٹر موالنا محمدخان شيرانی  

ruling دی تهی کہ جب کسی دوسرے دن منسٹر صاحب تشريف الئيں گے تو يہ 

عيل صاحب کی اس رائے سے اتفاق کروں گا  کہ سواالت ملتوی ہيں۔ ميں ڈاکٹراسمٰ

 چاہيں  اور ہاؤس ان کی مرضی اگر منسٹر حضرات اپنی مرضی سے آنا  اور جانا

آپ کی توجہ کے تابع ہو تو يہ مناسب نہيں کہ ہاؤس ان کی مرضی کے تابع ہو۔ميں 

 کی جانب مبذول 3 کے ذيلی شق 229 اور ضابطہ2اور1 کے ذيلی شق 216ضابطہ

 پر آئيں floorکراؤں گا۔ اس ميں وضاحت سے لکها ہو ہے کہ جب سرکاری کاغذات 

ور اردو دونوں ميں ہوں گے۔ يہاں پر جو ہمارے پاس گے تو وہ انگريزی ا

Competition Commission of Pakistan رپورٹ  ہے وہ انگريزی ميں 2008 کی جو 

ہے اور مجهے ياد پڑتاہے اور شايد آپ کو بهی ياد ہو گا کہ اس سے قبل آپ نے 

  ۔ دی تهی کہ سرکاری کاغذات يہاں پر اردو ميں بهی ہونے چاہييںrulingايک 

 concern ميں آپ کو بتا ديتا ہوں کہ ہمارے پاس جس :جناب چيئرمين  

department سے کاغذات آتے ہيں انہيں ہم نے کہا ہوا ہے کہ اردو ميں بهی بهيجا 

 نہيں کر translationکريں ليکن اس ميں کئی ايسے ہوتے ہيں کہ جن کی اردو ميں 

  سکتے اس ليے وہ انگلش ميں آ جاتے ہيں۔
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 کے 3 کی ذيلی شق 229 اس ضابطہ :موالنا محمد خان شيرانیسينيٹر   

مطابق ہم پابند ہيں کہ سينيٹ کی کارروائی کا سرکاری ريکارڈ اردو اور انگريزی 

ميں رکها جائے گا يعنی اردو کو اوليت دی ہے، اسے اول ميں اليا گيا ہے اور 

دو کو حاصل ہے۔ انگريزی بعد ميں الئی گئی ہے۔ اس کا معانی يہ ہے کہ اوليت ار

ويسے بهی آئين کا جو آرٹيکل ہے اس کی رو سے بهی اردو کو قومی زبان ہونا 

چاہيے ليکن ہم بعض آئينی تقاضوں کو بهی پورا نہيں کرتے ہيں، اس کےليے  ہمارا 

اپنا اختيار ہے يا نہيں ہے يا کسی دوسرے کا ہے۔ اس ليے ميں سمجهتا ہوں کہ يہ 

اس سلسلے ميں ميرا تيسرا سوال يہ ہے کہ جيسا کہ  ضابطے کے مطابق نہيں ہے۔

محترم عديل صاحب نے بهی اس نکتے کو اٹهايا تها کہ جب ہمارے سامنے منسلکہ 

   وقت ملنا چاہيے کہ وہاں جا کر ديکه سکيں۔ نہ ہوں تو پهر ہميں الئيبريری کاجات

 ! پڑهيے۔شيرانی صاحبClause-3 آپ ! شيرانی صاحب:جناب چيئرمين 

 کر لی note ميں نے آپ کی بات !ربانی کرکے تشريف رکهيں۔شيرانی صاحب اب مہ

 دے دی ہے۔ آپ خطاب کرسکتے ہيں اردو ميں يا rulingہے اور ميں نے يہ 

انگريزی ميں،  اور جو ريکارڈ ہے وہ  رکها جائے گا انگريزی ميں بهی اور اردو 

  پڑه ليجئے۔ميں بهی ۔ سوال نمبر دو ہے۔شاہد بگٹی صاحب ۔ سوال نمبر 

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

 ميرا سوال يہ ہے محترم وزير ! جناب چيئرمين:سينيٹر شاہد حسن بگٹی  

 question is very clear. The question is; will the Ministerصاحب سے کہ يہاں پر

for Defence be pleased to state Airport fee/Tax during the last three years and 

the detail of its utilization.بات يہ ہے کہ اس ملک ميں ہميشہ يہ الميہ رہا ! جناب 

 ميں بهی گهپال ہوتا ہے  اور پهر جو اخراجات ہوتے ہيں  ان tax collectionہے کہ 

 The details of… itsميں کوئی حساب کتاب نہيں ہوتاہے ۔ آخر ميں وہ کہتے ہيں کہ 

utilization,  يہاں پر جو صرف revenue generate ہوا ہے ،جو collect ہوا ہے اس 

 کے بارے ميں ايک لفظ يہاں utilizationکی تين سالہ تفصيل تو دی ہوئی ہے ليکن 

   کے بارے ميں  بتائيں۔utilizationپر نہيں ہے۔مہربانی فرماکر وزير صاحب ہميں 
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   جی۔:جناب چيئرمين  

 Sorry about the: )وفاقی وزير برائے دفاع(ی احمد مختارچوہدر  

whole affairs that ميں پہلے يہاں پر آيا  I was probably the first person who have 

came here. ميں آپ کے آنے سے پہلے بهی آيا تها ۔ ميں اس کمرے ميں دس بجے 

ں۔ ميں نے انتظار کيا ۔جب  کر رہے ہيmeeting آيا تها ۔ مجهے پتا چال کہ آپ لوگ 

 خراب ہوگيا  mic نہيں ہے۔اس کے بعد question hourآپ آئے تو يہ فيصلہ ہوا کہ 

 but I am so sorry that I hurt the feelings of some Senators whoاور ميں  چال گيا

wanted me to be here and in future ہم يہاں بيٹهے رہيں گے جب تک آپ اجازت 

 taxديں گے۔جو ابهی سوال کيا گيا  اور اس ميں جو بات کی گئی ہے کہ نہيں 

collected ہے ليکن اس کی utilization کيا ہے تو the amount collected and 

remitted to the government treasury by the Civil Aviation Authority and its 

utilization is discretion of the government of Pakistan تو وفاقی حکومت اس کو 

spendکرتی ہے۔   

 Senator Shahid Hassan Bugti: That answer should have been 

mentioned over here sir. This not the proper way sir.  آدها جواب آتا ہے۔ جواب     

utilization by government کا ہےاورthat should have been mentioned in this 

answer booklet sir.   

 question  ميں ديکهيے کہfuture ٹهيک ہے۔اس کے اندر :جناب چيئرمين  

 آ جائے۔جی سيميں صاحبہ۔بگٹی صاحب مہربانی کرکے بيٹه answer completeکا 

  جائيے۔جی سيميں صاحبہ۔

 آپ کے توسط سے ميں  ! جناب چيئرمين:سينيٹر سيميں يوسف صديقی  

 کيا fee and tax collectب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ يہ جو محترم وزير صاح

جاتا ہے يہ کس مد ميں خرچ کيا جاتا ہے ۔ دوسرا ميں ان کو انٹرنيشنل ائرپورٹ کے 

واش رومز کی حالت زار بتانا چاہتی ہوں کہ ہميں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ وہاں 

 جاتا ہے وہ انتہائی بدبودار  نہيں ہوتا اور جس کپڑے سے پوچا لگاياattendantکوئی 

 بهی آتے  foreignersہوتا ہے ۔ وہاں پر کوئی فينائل استعمال  نہيں ہوتا۔ ہمارے پاس 
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 attendantہيں ، باہر سے مہمان بهی آتے ہيں ، کاکروچ پهر رہے ہوتے ہيں ۔ وہاں 

 hygieneکيوں نہيں ہوتا اور صفائی ستهرائی کا خيال کيوں نہيں رکها جاتا۔ يہ ہماری 

 کو کيا پيغام دينا چاہتے ہيں کہ آپ اس international community کا سوال ہے ۔ آپ 

 جاتے نہيں ہيں Ministers and VIPsقسم کی گندی قوم ہيں ۔ کيونکہ اس طرف سے 

تو انہيں صفائی کی ضرورت ہی محسوس نہيں ہوتی، مہربانی کرکے اس چيز پر 

  بهی توجہ ديں۔

  نسٹر صاحب۔ جی م:جناب چيئرمين  

 انشاء اهللا We will look into that ! جناب چيئرمين:چوہدری احمد مختار  

جتنے بهی لوگ وہاں کام کرتےہيں ان کی تهوڑی سی نفری بڑها ديتے ہيں  تو وہاں 

   ہو جائے گی۔improvementپر زيادہ 

   پروفيسر ابراہيم صاحب۔:جناب چيئرمين  

 ميں وزير !شکريہ جناب چيئرمين :سينيٹر پروفيسر محمد ابراہيم خان  

 ميں 06-2005 جو ہے domestic Airport taxمحترم سے يہ پوچهنا چاہوں گا کہ 

 روپے ہوگيا اور 6,62,32,740 ميں يہ کم ہو کر 07-2006 روپے ہے۔6,99,68,960

 روپے ہوگيا۔اس کمی کی کيا وجہ ہے 6,20,82,960 ميں يہ مزيد کم ہو کر 2007-08

  ا چاہيے تها يہ کم کيوں ہو رہا ہے؟ اس کو تو بڑهن

   جی احمد مختار صاحب۔:جناب چيئرمين  

 ہے domestic Airport Tax يہ جو ! جناب چيئرمين:چوہدری احمد مختار  

 کم کيا ہے۔جو پچهال سال travelيہ اس وجہ سے کم ہے کہ ان سالوں ميں لوگوں نے 

 domestic traveling was down as compare to the previous yearگزرا ہے اس ميں 

   کم ہوئی ہے۔tax collectionاس ليے يہ 

 آ رہا Next question ہوچکے ہيں۔supplementary اب تين :جناب چيئرمين  

عيل بليدی صاحب کا۔ڈاکٹر بليدی صاحب ميں آپ کو سوال نمبر ہے ڈاکٹرمحمد اسمٰ

  بتا دوں۔
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9. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister 
for Defence be pleased to state: 

 (a) the number of PIA officers posted abroad during the last one year 
with province-wise break up; 

 (b) the procedure adopted for the posting of those officers; and 
 (c) the number of PIA officers working abroad for more than three 

years indicating also the reasons for retaining them at the same 
place for more than three years? 

 Ch. Ahmed Mukhtar: (a) The province-wise break-up of PIA 
officers posted abroad during last one year is as under. The department wise list 
is attached as Annexure-A. 
———————————————————————————————— 
   PLACE OF DOMICILE NUMBER OF  EMPLOYEES 
———————————————————————————————— 
 Punjab 47  
 Sindh (Urban)  22  
 Sindh  Rural 17  
 Baluchistan 01 
 NWFP 06 
 FATA 01 
 Azad Jammu Kashmir 01 
———————————————————————————————— 
                              Total: 95 
———————————————————————————————— 
 (b) The procedure adopted along with the Corporation’s policy 
regarding Foreign Posting is appended as Annexure-B. 
 (c) The list of PIA officers working abroad for more than three years 
alongwith reasons for their retention is appended as Annexure-C. 

 
 (Annexures have been placed on the Table of the House as well as 

Library) 
 

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

 ميرا سوال تها کہ ايک سال کے :عيل بليدیسينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰ  

دوران بيرون ملک پی آئی اے کی سروس ميں کتنے لوگوں کو بهيجا گيا ہے۔ صوبہ 

 پورا  tenureوار بتايا جائے۔ اس ميں کتنے افسران ہيں جو تين سال سے زائد يعنی 

 کام کر رہے ہيں؟ ان کو واپس نہيں باليا گيا ہے۔اس ہونے کے بعدابهی تک وہاں 

 ايسے افسران ہيں جو چار سال ، پانچ سال ، چه 23ميں انہوں نے جواب ديا ہے کہ 

سال سے بغير کسی وجوہ کے وہاں کام کر رہے ہيں۔پی آئی اے نے ايک سال کے 
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ر ان ميں  افراد کو بيرون ملک بهيجا ہے جو کہ پورے پاکستان سے ہيں او95دوران 

صرف ايک بلوچستان سے  ہے جس کا نام عامر بشير ہے جو ملک اے بشير کا بيٹا 

  ہے وہ بهی پنجابی ہے ، اس کا والد بلوچستان ميں ڈپٹی کمشنر تها۔ 

 آپ سوال کريں ۔تفصيل کو چهوڑيں۔ آپ ! ڈاکٹر صاحب :جناب چيئرمين  

  کا سوال کيا ہے۔ جی۔

 ميں سمجهتا ہوں ! جناب  چيئرمين:سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بليدی  

 افراد ميں حصے کے مطابق تو ہمارے 95کہ  بلوچستان ايک  چهوٹا صوبہ ہے۔  ان 

چار يا پانچ افراد ہونے چاہييں مگر ہميں ايک پوسٹ دی وہ بهی پنجابی  ڈوميسائل 

 پی آئی اے کا ايم ڈی اگر آپ کی بات نہيں !رکهتا ہے۔ جناب احمد مختارصاحب

و ہميں بتائيں ہم آپ کی مدد کريں گے۔يہ جو طريقہ کار ہے اس کو بلوچستان مانتا ت

والے کب تک برداشت کريں گے۔ ہم کبهی بهی يہ برداشت نہيں کريں گے۔ ہم بهيک 

نہيں مانگ رہے ہيں ہمارا حق ہے۔ ہميں يہ بتايا جائے کہ ہميں کب تک ہمارا کوٹا 

  ديا جائے گا؟

    ۔    حی منسٹرصاحب:جناب چيئرمين  

 سب سے پہلے تو ميں يہ بتاؤں ! جناب چيئرمين:چوہدری احمد مختار  

کہ جب ہائرنگ ہوتی ہے تو اس وقت کوٹا سسٹم ہوتا ہے۔جب وہ سروس شروع 

 alarming يہ ويسے تو .within the sectionsکرديتے ہيں تو کوٹا سسٹم ختم ہوجاتا ہے

situation لوگوں کو بهيجا 47پنجاب سے  ہے کہ ايک آدمی بلوچستان سے جائے اور 

  criterion laid downانہوں نے کہا ہے کہ جو   I have also asked them, butجائے ۔

 and I toldکيا گيا ہے اس ميں اگر يہ پورے اتريں گے تو ان کو بهيجا جائے گا 

Buledi Sahib out side کہ آپ سمجهتے ہيں کہ جن employees کا حق مارا گيا ہے 

they should have been promoted and they should have been sent abroad اور وہ 

criterion پر پورا اترتے ہيں تو ان سے ايک applicationلے کر مجهے ديں تو let 

me hold an inquiry into this that why these people have not been considered for 

foreign posting. ميں on the floor of the House يہ request کروں گا اپنے ساتهيوں 
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سے کہ مجهے کوئی تو ثبوت ال کر ديں ، ايک بندہ تو کہے کہ ميرے ساته يہ 

 I was qualified for foreign posting and I was not sent abroadزيادتی ہوئی ہےکہ

then an action can be taken against people sitting here  ہ  جو يpostings کرتے 

   .Thank youہيں۔

 I can give another  ہيںsupplementary اچها  جی۔ تين :جناب چيئرمين  

one ايک ميں کسی اور کو دوں گا۔ اے اين پی کے جو ممبران ہيں تينوں آپس ميں 

decide کرليں  کہ کون سوال کرےگا۔ حاجی عديل صاحب ہيں، بلو ر صاحب ہيں 

 سب سے پہلے بنگش صاحب نے ہاته اٹهايا تها۔جی بنگش اور بنگش صاحب ہيں۔

  صاحب۔

 ميں عرض کروں کہ ايک سال ميں پنجاب سے :سينيٹر عبدالنبی بنگش  

 from 39۔يہ سنده اربن اور رورل توويسےہی بنايا گيا ہے، سنده ايک ہے حاالنکہ47

Sindh and 1 from Balochistan, 1 from FATA, 1 from AJK and 6 only from 

PakhtoonKhwaa ميں محترم وزير صاحب سے يہ پوچهنا چاہوں گا کہ اس کا 

criterion ،کيا ہے quota system ہے يا       يہاں پر قابل ترين لوگ  ہيں اور ہم un-

educatedلوگ ہيں يا کيا وجہ ہے ۔   

  . منسٹر صاحب:جناب چيئرمين   

 there is no quota ١ نمبر!جناب چيئرمين صاحب: ری احمد مختارہدچو  

in the local  postings/foreign postings, quota تو صرف  at the time of hiring ہوتا 

کرتا ہے کہ feel کہ اگر کوئی ايسا آدمی جو کہ يہ once again I would say ہے۔ باقی 

 I have been neglected or have been left out by the department or by the 

organization, we can take action against that by carrying out an inquiry.  باقی 

   ہے وہ ديا گيا ہے۔eligibility criterionسارا جو 

 کر ديجيے گا۔ کلثوم صاحبہ۔ satisfy  چليں آپ ان کو ذرا :جناب چيئرمين  

    کلثوم صاحبہ کا سوال ہے۔!بنگش صاحب

 Senator Kalsoom Parveen: Thank you Mr. Chairman. 
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   ميں منسٹر صاحب کی اس بات سے متفق نہيں ہوں جو وہ فرما رہے ہيں۔!جناب

آپ ذرا سينيٹر کلثوم صاحبہ کو سن ليں۔ !  منسٹر صاحب:جناب چيئرمين  

  .please حاجی صاحب

ميں منسٹر صاحب کی اس بات سے متفق !  جناب :لثوم پروينکسينيٹر  

ہيں کہ کوئی کوٹا سسٹم نہيں ہے۔ اگر کسی کے ساته نہيں ہوں جو  وہ فرما رہے 

زيادتی ہوئی ہے۔ ہم زيادتی کی تو بات کر ہی نہيں رہے۔ ہم اس زيادتی کی بات کر 

بلوچستان کو مال ہے۔ اگر وہ کوٹا سسٹم ميں %1 رہے ہيں کہ اس ميں سے  صرف 

قابليت نہيں مال ہے، اگر وہ ميرٹ پر مال ہے تو کيا بلوچستان کے لوگوں ميں اتنی 

 ہو جائيں؟ ميں زيادتی کی include ہے کہ وہ کسی ميرٹ کے سسٹم ميں ہی يہاں 

 آپ ديکهيں کہ ! بات نہيں کرتی کہ کوئی زيادتی ہوئی ہے يا کوٹا سسٹم کی۔ جناب

 ميں صرف ايک بندہ پورے بلوچستان سے ہے۔ ميں منسٹر صاحب سے يہ 1995

 بنا ليں جيسے جمال لغاری نے criterion ی پوچهنا چاہتی ہوں کہ پهر کوئی ايسا ہ

 ميں بهی کہا کہ کوئی طريقہ کار ايسا بنا ليں، کوئی ايسی وضاحت کر speech اپنی 

 ديں کہ ہمارے لوگوں کی بهی اتنی ہی نمائندگی ہو  جتنی چاروں صوبوں کی ہے، 

including FATA and Azad Kashmir.ہمارے صوبے کے بهی ! جناب equal rights 

ہيں۔ چاروں صوبوں کی نمائندگی يہاں پر برابر ہے تو وہاں کے لوگ بهی برابر 

ہونے چاہييں، چاہے ميرٹ پر ہوں، کوٹے پر ہوں کوئی بهی طريقہ کار ہو اس کی 

  نمائندگی برابر کی ہونی چاہيے۔ شکريہ۔

   منسٹر صاحب۔:جناب چيئرمين  

ميں ايک بات continuation  جناب اسی کی :سينيٹر شاہد حسن بگٹی  

گزارش يہ ہے !  ميں ہے۔ جنابcontinuation کرنے ديں دونوں باتوں کا جواب اسی 

 at the time کيا جاتا ہے quota system adopt کہ منسٹر صاحب نے يہ فرمايا ہے کہ 

of hiring.ميں آپ کو ايک بات بتاؤں کہ پچهلے سال يہی مسئلہ اٹها تها کہ !  جناب

کے حوالے organization ميشہ مارا جاتا ہے اور اس ميں ايک بلوچستان کا کوٹا ہ

  fortunately or unfortunately Minister for Defence سے بات ہوئی تهی اور وہ بهی 
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کهڑے ہو کر يہ on the floor of the House نے Minister sahib تهی۔ related سے  

 يہ سننے !يں تو وہاں پر ۔۔۔۔جنابکرتے ہ hire  پر contract کہا تها کہ جہاں پر ہم 

  والی بات ہے۔

   ميں سن رہا ہوں۔:جناب چيئرمين  

کرتے ہيں تو وہاں پر hire  پر contract جب ہم  :سينيٹرشاہد حسن بگٹی  

  کر رہے تهے۔ وہ Deputy Chairman Chairکوٹا سسٹم نہيں ہوتا ہے۔ اس وقت 

ruling موجود ہے۔ وہ on recordکہا تها کہ پی آئی اےميں اس ہے کہ چيئرمين نے 

 کرتے ہيں بعد ميں ان کو hire پرcontract طريقے سے آپ لوگوں کو 

regularize کرتے ہيں جس ميں چهوٹے صوبوں کا کوٹا مارا جاتا ہے۔ لہذا منسٹر

پر ليا ہے آپ ان کو مستقل contract کہ آپ نے جن لوگوں کو make sure ! صاحب

ہينے کے بعد پی آئی اے کے اندر انہيں چار ہزارافراد ايک م! نہيں کريں گے۔ جناب

  سے rights گزارش يہ ہے کہ ہميں ہمارے ! کو مستقل کر ديا گيا۔ جناب

deprivedکرنے کا، ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا۔۔۔۔  

   آ گيا ہے۔question  ٹهيک ہے آپ کا :جناب چيئرمين  

 ے بلکہ نہيں ہ question !  جناب:سينيٹر شاہد حسن بگٹی  

observationہميں موقع نہيں ملتا ہے۔ بات يہ ہے کہ جب ! ہے۔ جناب Chair نے 

ruling دی تهی کہ وہ نہ کريں، ان کو permanentنہ کريں تو    question is this, why 

DG violated the ruling of the Chair and he…. 

   ٹهيک ہے۔ جناب وزير صاحب آپ بتائيے۔:جناب چيئرمين  

 کی hiring on contract، جب يہ لوگوں کی ١ نمبر:وہدری احمد مختارچ  

اس وقت  on the floor of the House گئی تهی، تو يہ جو بات ميرے سامنے آئی ہے

 تهے ان کو  contractual employees جتنے بهی but ميرے سامنے تو نہيں تهی

confirm کرنا ہے تو it is the Cabinet.  اگر وہ اس کو  overrule  ،کرتی ہے 

Cabinet کہتی ہے کہ جتنے بهی آپ کے پاس employees ہيں  who are not on 

confirm basis, آپ ان کو confirmکريں تو  the PIA cannot refuse the Cabinet 
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decision.  جتنے بهی  employeesاب  confirm ہو رہے ہيں who are on temporary 

basis or who are on contractual  basis تو  definitely they will be confirmed 

according to the decision of the Cabinet اس ميں  PIA cannot do anything. ليکن 

کہ جتنے زيادہ سے زيادہ کوئٹہ سے ! ہماری کوشش يہی ہے جناب چيئرمين صاحب

 I have already told the people concerned, DG, MLC يا بلوچستان کے بندے مليں

  کو بهی ميں نے يہ کہا ہے۔

آپ بيٹه جائيے۔ منسٹر صاحب بات کر !  رشيد صاحب:جناب چيئرمين  

  .Please sit down رہے ہيں۔ 

 پی آئی اے والوں کو بهی يہی کہا ہے کہ جب آپ :ری احمد مختارہدچو  

 کہ يہاں کے لوگ ان کے نمبرز وغيرہ ديکهتے ہيں تو اس ميں کچه ايسا سسٹم بنائيں

  بهی آگے آئيں کيونکہ

they also have a right to live and have a better living. We are working on that 

kind of ….. 

 آپ بيٹه جائيے۔ نہيں، آپ بيٹه جائيے۔ !  رشيد صاحب:جناب چيئرمين      

Please بيٹه جائيے۔ پہلے آپ بيٹه جائيں۔ تين  supplementary چکے ہيں۔  ہوRuling 

 کريں۔ next question آپ ! آئی ہوئی ہے۔ چوتها سوال نہيں ہو سکتا۔ بليدی صاحب

  آپ کيا بات کرنا چاہتے ہيں؟! آپ بيٹه جائيے۔ لشکری صاحب! بگٹی صاحب

بات يہ !  جناب چيئرمين:سينيٹرنوابزادہ حاجی مير لشکری رئيسانی  

  ہے ڈيفنس منسٹر صاحب نے کہا کہ۔۔۔

Mr. Chairman: Bugti sahib, please no cross talk. If you are not 

satisfied you can meet him. You can put a question yourself. You have the right 

to do that. Thank you. Lashkari sahib please continue. 

 منسٹر صاحب نے کہا :سينيٹرنوابزادہ حاجی مير لشکری رئيسانی  

 کيا rule  کا federation ميں کوئی کوٹا سسٹم نہيں ہے تو foreign posting ! بکہ جنا

 کر ديا post  ميں بلوچستان کے کوٹے سے foreign posting ہے کہ ايک شخص کو 

 %5 ميںforeign postings کے حساب سے ہمارا 95 ہے۔ settler گيا ہے۔ وہ بهی 
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quota ہونا چاہيے۔ Quota،يک شخص کو رکه ديا گيا ہے وہ بهی  ا ہے، ہر جگہ ہے 

settler  ہے۔ ان کے جواب سے اور ان کی باتوں سے يہ لگ رہا ہے اور بلوچستان

 جا رہا ہے کہ وہ بالکل نااہل ہيں۔ ان پڑه ہيں، پسماندہ messageکے لوگوں کو يہ 

  ہيں۔

   نہيں مل رہيں۔foreign postings آپ کا کہنا يہ ہے کہ :جناب چيئرمين  

 foreign  اگر :يٹرنوابزادہ حاجی مير لشکری رئيسانیسين   

postings ميں ہمارا کوٹا نہيں رکها جائے گا تو ہم اس ايوان کے حوالے سے يہ 

messageديں گے کہ وہ بندوق والے۔۔۔۔۔   

  آپ کی بات سمجه گئے ہيں۔!  چليں:جناب چيئرمين  

غاری  جس طريقے سے ل:سينيٹرنوابزادہ حاجی مير لشکری رئيسانی  

صاحب نے کہا کہ وہ استادوں کو قتل کرتے ہيں تو وہ يہ کہيں گے کہ جو لوگ باہر 

  سے آئيں گے ان کو وہ پهر مار ديں گے۔

آپ ان کو بتا ديں۔ لشکری صاحب کو بتا !  منسٹر صاحب:جناب چيئرمين  

  ديں۔

 ميں Foreign postings  :سينيٹرنوابزادہ حاجی ميرلشکری رئيسانی  

  ہے وہ بلوچستان کو ديا جائے۔ حق %5ہمارا 

 ديکهيں اس وقت دو منسٹر صاحب موجود ہيں۔ رحمان :جناب چيئرمين  

 کے راجہ پرويز اشرف صاحب بهی Water and Power ملک صاحب بهی اور 

 heated points of  کيونکہ بڑے .We will like to hear their comments موجود ہيں۔

orderآئے ہيں۔   

   ميں نے بات کی تهی۔۔۔ :ختارری احمد مہدچو  

   نہيں کريں گے۔repeat  کو points of order  اب :جناب چيئرمين

  ميں نے چيف منسڑ بلوچستان سے بات کی تهی :ری احمد مختارہدچو  

and I have told himکہ ميں  MD, PIA کو آپ کے پاس بهيجتا ہوں۔ جتنے بهی
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 کر بات کريں اور اس کو بلوچستان کے مسائل ہيں آپ اس کے ساته بيٹه 

instructions ديں۔ اگر وہ آپ کی  instructions کے مطابق نہ کرے تو پهر آپ اس 

  لے سکتے ہيں۔actionکے اوپر کوئی 

 ميرا خيال ہے کہ بلوچستان کے جو ہمارےسينيٹرز ہيں :جناب چيئرمين  

ان کو ختم  ہيں grievances  ديں۔ جو ان کے assurance ان کے ساته مل کر ان کو 

 Next question Dr. Buledi. Bangash sahib please. Next question Buledi کيا جائے۔

sahib, numberپڑه ليجيے۔ نمبر پڑه ليجيے ڈاکٹر بليدی صاحب۔   

11. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister 
for Defence be pleased to state: 

 (a)  the category of hotels at which the PIA staff on domestic or 
international duty is entitled to stay in; and 

 (b)  the expenditure incurred on stay of that staff in hotels during the 
last one year? 

 Ch. Ahmed Mukhtar: (a) The category of hotels at which, PIAC 
staff on international or domestic duty is entitled to stay in, is not specifically 
defined. However, they are entitled to draw TA/DA and HOTAC (Hotel 
Accommodation) as per rules mentioned at Annex-A: 
 (b) On stay of PIAC staff at Domestic/International hotels, the 
corporation incurred a total amount of 122.65 million i.e. PKR 22.60 million 
(Domestic) and PKR 100.05 million (international), on TA/ DA, during the year 
2007 (January to December). 
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 Mr. Chairman: Question No.11. Answer taken as read. Any 

supplementary? 

 Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Yes. 

 Mr. Chairman: Please. 

 آپ نے احمد مختار صاحب سے کہا :سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بليدی 

 کی meeting کرتے ہيں ان کے ساتهbelong کہ ہمارے جتنے سينيٹرز بلوچستان سے 

چهی بات ہے۔ ميں اس کا خير مقدم کرتا ہوں اور يہ ظلم کی بات ہے جناب جائے يہ ا

 ڈائريکٹرز ہيں ان ميں بلوچستان کا ايک ١٣کہ پی آئی اے ہيڈ کوارٹر ميں ! چيئرمين
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 ٩ہيں ان ميں بلوچستان کا ايک بهی نہيں ہے۔ گروپ GM 45 بهی نہيں ہے۔ ہمارے 

 رے کوٹے سے ايک ہزار ہما!  لوگ کم ہيں۔ جناب چيئرمين٧ميں ہمارے 

employees کم ہيں۔ يہ بہت بڑی زيادتی ہے۔ اس کا آپ ازالہ کريں ورنہ federation 

آپ بلوچستان پر رحم کريں۔ بيٹهيں اور ٹيبل پر ! ميں کچه بهی نہيں رہے گا۔ خدارا

  بات کريں۔ جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہميں ديں۔

   کر ليجيے۔ Question :جناب چيئرمين  

 ہے، ميں نے کہا تها question يہ :يٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بليدی سين  

کہ پی آئی اے کا عملہ جو ہوٹلوں مٰيں رہتا ہے ايک سال کے دوران ان کے کتنے 

  اخراجات آتے ہيں؟ انہوں نے جو اخراجات ديے ہيں۔

  کر ليجيے۔ Supplementary :جناب چيئرمين  

! يہ ہے کہ جناب Supplementary :سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بليدی  

انتہائی زيادہ پيسے ان کے ہوٹل پر خرچ ہوتے ہيں۔ اگر يہ وہاں سستے ہوٹلوں ميں 

رہيں، لندن، امريکہ وغيرہ يا پاکستان ميں پی سی ہوٹل کی بجائے کسی اور ہوٹل 

  ميں قيام کريں۔

  آپ سوال کر ليں۔!  ڈاکٹر صاحب:جناب چيئرمين  

 سوال ميرا يہ ہے کہ پی آئی اے :ل بليدیسينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعي  

پہلے سے ہی خسارے ميں ہے۔ يہ جو افسروں کی عياشياں چل رہی ہيں ان کو کم 

  کيا جائے۔

   آپ سوال بهی کريں۔ آپ سوال کيجيے۔:جناب چيئرمين  

 سوال ميرا يہ ہے کہ ان اخراجات :سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بليدی  

  ؟کو کس طرح کم کيا جا سکتا ہے

 Mr. Chairman: This is good. This is the question. Minister sahib. 

 Ch. Ahmed Mukhtar: We are trying our best 

 کہ اخراجات کو کم کيا جائے اور جہاں تک ہوٹل ميں ٹهہرنے کا تعلق ہے تو جو 

agreement ہماراPCوالوں کے ساته ہوا ہے  Pearl Continental والوں سے، وہ 
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 off the rackريبًا ساڑهے چار ہزار روپے کمرے پر ہوا ہے۔ آپ يہ ديکه ليں کہ تق

اگر آپ کمرہ ليتے ہيں تو وہ سولہ، اٹهارہ ہزار روپے پر کمرہ ديتے ہيں۔ پی آئی اے 

نے ان کے ساته کنٹريکٹ کيا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے بندوں کو رکهنا ہے تو ہم 

 ساڑهے Inclusive of taxes  نہيں ديں گے۔ چار، ساڑهے چار ہزار روپے سے زيادہ

چار ہزار روپے ہم ان کو ديتے ہيں۔ اسی طرح باہر کے ملکوں ميں بهی کم سے کم 

ريٹ پر پی آئی اے کنٹريکٹ کرتی ہے۔ ہماری تو يہی کوشش ہے کہ جتنا سستا ہو 

کا اور رہنے کا تعلق ہے ميں تو traveling سکے اس کو کيا جائے۔ جہاں تک ميری 

 I always stay with my friends کبهی بهی سرکار کے خرچے پر ہوٹل ميں نہيں رہا۔

ميں جا کر ٹهہرتا ہوں۔ ميں سمجهتا ہوں کہ ہم سب کی (mess) يا ميں کسی ميس 

  کوشش ہونی چاہيے کہ اس خرچے کو کم کيا جائے۔

 Mr. Chairman: Thank you. Semeen sahiba. 

وزير صاحب سے سوال يہ ہے کہ اخباری  ميرا :سينيٹر سيميں صديقی  

 کو فروخت کرنا چاہتی جب کہ آج کل  PIA Roosevelt Hotelاطالعات کے مطابق 

market  بالکل down  ہيں اور ميں ان سے يہ تصديق کروانا چاہتی ہوں کہ کيا يہ 

 ادارہ ہے اس کو  profitable يہ کرنا چاہتی ہے تو يہ ايک PIAخبر صحيح ہے ؟ اگر 

 جگہ پر ہے کہ ہم دوبارہ ايسی  primeوں وہ فروخت کرنا چاہتی ہے؟ يہ ايک اتنی کي

 نہيں کر سکتے۔ ہمارا سوال يہ ہے کہ وہ کيوں فروخت کرنا  purchaseجگہ پر اسے 

   ميں ہيں؟ percent shares Roosevelt Hotelچاہتی ہے؟ اس  ميں ہمارے کتنے 

 I  کا تعلق ہے  Roosevelt Hotelجہاں تک !  جناب:چوہدری احمدمختار   

want to assure the House  کہ جتنی بهی اخباروں ميں اس کے متعلق بات چلتی ہے 

 that is all their own concocted. Theکہ اسے بيچنا چاہيے يا نہيں بيچنا چاہيے 

government has not decided to sell Roosevelt Hotel. يہ ہوٹل ہماری national 

heritage  ہے اور ہم اس کو نہيں بيچيں گے۔ And we have 99 percent share in PIA  

   جی حاجی عديل صاحب۔:جناب چيئرمين  

   ميں اگلے سوال ميں کروں گا۔:سينيٹر حاجی محمد عديل   
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   جی بگٹی  صاحب۔:جناب چيئرمين  

گزارش يہ ہے کہ جواب ميں يہ بات !  جناب :سينيٹر شاہد حسن بگٹی  

mention  ہے کہ Chairman and MD کی جو entitlement  ہے وہ actual  لکهی ہوئی 

 ہو گا  يہ وہ  actual hotel bill کرنے ميں درست ہوں کہ جو  assumeہے ۔ آيا ميں يہ 

 صاحب لندن دورے  MD کرنے ميں صحيح ہوں تو کيا  assumeہے اور اگر ميں يہ 

 ٹهہريں گے اور اگر بل ال کر ديں گے تو  ميں  Dorchesterپر جاتے ہيں تو کيا وہ 

that would be reimbursed  اور اگر وہ پيرس ميں جا کر ٹهہرتے ہيں Four Seasons 

Hotel  سو ڈالر ہو گا۔۔۔ 7 سے  6 ميں جس کا کرايہ کم ازکم   

   کريں تاکہ ٹائم بچ جائے۔ specific question آپ :جناب چيئرمين  

ميں يہ کہہ رہا ہوں کہ يہ جو ! جناب   :سينيٹر شاہد حسن بگٹی  

“actual”  ہے آيا وہ   اس پر دنيا کے کسی بهی seven star or six star hotel ميں ٹهہر 

  سکتا ہے ؟

   ٹهيک ہے سوال آ گيا ہے ۔ جی وزير صاحب۔:جناب چئرمين  

 وہ صرف اسی ہوٹل ميں ٹهہر سکتا ہے جس ميں :چوہدری احمد مختار  

   ہے۔اس کا عملہ ٹهہرتا

   اگال سوال جی طلحہ محمود۔:جناب چيئرمين  

15.  *Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan: Will the 
Minister for Defence be pleased to state: 

 (a) the inland routes on which PIA is operating its flights indicating 
also the number of flights operating on each route weekly; and 

 (b) whether there is any proposal under consideration of the 
Government to increase the number of inland flights, if so, its 
details? 

 Ch. Ahmed Mukhtar: (a) The details of PIA flights being 
operated on domestic routes arc provided in Annexure-A. 
 (b) It is a regular exercise in PIA to consider increase in the capacity 
as well as frequencies on the sectors like Karachi – Lahore – Karachi, Karachi –
Islamabad – Karachi, Karachi – Multan – Karachi and Islamabad –Lahore – 
Islamabad, based on the market conditions/ availability of aircraft. 

Annex-A 
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  Routes No. of Flights per week  
  Karachi- Islamabad- Karachi 28 
  Karachi- Lahore- Karachi 21 
  Karachi- Peshawar- Karachi 07 
  Islamabad- Lahore- Islamabad 18 
  Islamabad- Skardu- Islamabad 07 
  Karachi- Multan- Karachi 19 
  Karachi- Faisalabad- Karachi 14 
  Karachi- Quetta- Karachi 07 
  Islamabad- Quetta- Islamabad 07 
  Lahore- Quetta- Lahore 07 
  Karachi- Sukkur- Lahore- Islamabad & back 03 
  Islamabad- Lahore- Multan and back 11 
  Karachi- Sialkot- Karachi 03 
  Islamabad- Gilgit- Islamabad 14 
  Islamabad- Chitral- Peshawar and back 07 
  Islamabad- Dera Ismail Khan- Peshawar and back 02 
  Lahore- Peshawar- Lahore 04 
  Islamabad- Lahore- Bahawalpur and back 04 
  Islamabad- Lahore- Dera Ghazi khan and back 02 
  Bahawalpur- Dera Ghazi khan- Bahawalpur 01 
  Islamabad- Lahore- Rahim Yar Khan and back 01 
  Islamabad- Lahore- Hyderabad/Nawab Shah and back 02 
  Hyderabad- Nawabshah- Hyderabad 01 
  Islamabad- Multan- Quetta and back 02 
  Islamabad- Multan- Islamabad 01 
  Karachi- Sukkur- Karachi 11 
  Karachi- Moen-Jo-Daro- Sukkur- Karachi 04 
  Karachi- Rahim Yar Khan- Lahore and back 06 
  Karachi- Rahim Yar Khan- Karachi 01 
  Karachi- Bahawalpur- Karachi 07 
  Karachi- Dera Ghazi Khan- Karachi 09 
  Karachi- Panjgur- Turbat- Karachi 03 
  Karachi- Turbat- Dalbandin- Turbat- Karachi 01 
  Karachi- Turbat- Panjgur- Quetta- Gawadar- Karachi 01 
  Karachi- Gawadar- Quetta- Turbat- Gawadar- Karachi 01 
  Karachi- Gawadar- Turbat- Quetta- Panjgur- Karachi 01 
  Karachi- Gawadar- Karachi 03 
 Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary question? 

 routesپی آئی اے نے جو نئے !  جناب:سينيٹر محمد اسمٰعيل بليدی  

weekly  ديے ہيں  اس کے عالوہ اسالم آباد سے پشاور ، ڈيرہ اسماعيل خان اور 
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 ہے اس ضمن ميں وزير صاحب نے ايک  routeيہ ايک انتہائی موزوں ژوب  

 کی ہے اس پر يہ کب تک عمل کريں گے؟  ميرا  recommendدرخواست بهی 

 اگر  flight is only one per dayدوسرا سوال يہ ہے کہ اسالم آبا د سے کوئٹہ اس کی 

ليے وزير يہ دو کر دی جائيں کيوں کہ يہ لوگوں کی ضرورت ہے ، اس کے 

  صاحب کيا فرمائيں گے؟

 consolidated مندوخيل آپ بهی سوال کر ليں تاکہ ايک :جناب چيئرمين  

reply آ جائے۔  

اسالم آباد، پشاور، ڈيرہ !  جناب:سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل 

اسماعيل خان، ڈيرہ اسماعيل خان سے ژوب ، کوئٹہ  اور ژوب ملتان  يہ ايک بہترين 

route  اور کافی  تها passengers  تهے  اور آج بهی ہيں  ليکن انہوں نے يہroute  بند 

  کر ديا ہے  جس سے کافی لوگوں کو تکليف کا سامنا ہے۔

   جی وزير صاحب۔:ئرمينيجناب چ  

 flightجہاں تک !  جناب چيئرمين صاحب:چوہدری احمد مختار  

increase  کرنے کا تعلق ہے  we don’t have the aircrafts to increase the flights اس 

 ہيں ہم ان کو ديکهتے  routes کهول نہيں سکتے۔ جتنے پرانے  routesليے ہم نئے 

 نکہ نہيں ہيں تو ان کو بند کرنے کی پوری کوشش کرتے ہيں کيو viableہيں اگر وہ 

PIA travel  کو subsidize  نہيں کر سکتی۔ اگر Government of Pakistan unviable 

routes  کو subsidize  کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے ليکن  PIA will not subsidize 

these flights. 

مندوخيل صاحب نے جو کچه کہا ہے !  جناب:سينيٹر حاجی محمد عديل 

 capital of Punjab and capital of Pukhtoonkhwahميں ان سے اتفاق کرتا ہوں ليکن 

 نہيں ہے  direct flight پشاور سے اسالم آباد کوئی  ہيں اور flights 4اس ميں صرف 

يہ پہلے ہوا کرتی تهی ۔ ميں بار بار اس کے متعلق کہہ کر تهک گيا ہوں ۔ ! ۔ جناب

 پر تشريف الئيں اور ديکه ليں کہ   وہاں مسافروں  airportوزير صاحب کبهی پشاور 

يں پاکستان کے کسی  کرنے والوں کا جو حشر ہوتا ہے وہ ميرے خيال م receiveکو 
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airport  پر نہيں ہوتا ہے، بيٹهنے کے ليے سيٹيں نہيں ہيں ، ان کو صرف سڑک پر 

کهڑا کر ديا جاتا ہے ۔ ميں وزير صاحب سے کہوں گا کہ وہ پشاور تشريف الئيں 

ميں يہ کہنا چاہتا ہوں کہ ! ميں انہيں ايک عام گاڑی ميں  وہاں لے جاؤں گا ۔ جناب 

   ہونی چاہييں۔ 7  کم از کم  flightsاد  اور پشاور الہور کی پشاور، اسالم آب

يہاں  کی نسبت الہور سے زيادہ !  جناب:سينيٹر الياس احمد بلور  

International Flights جاتی ہيں۔   

جس اسٹيشن کا ميں ذکر کر رہا !  جناب :سينيٹر ابراہيم خان مندوخيل  

سے کوئٹہ اور پهر ملتان اس کے ہوں  کہ ڈيرہ اسماعيل خان سے ژوب  اور ژوب 

   کرايا جائے ۔ checkليے ايک کميٹی بنائی جائے اور اس کو 

   کريں۔  checkاس کو ذرا آپ !  وزير صاحب:جناب چيئرمين  

 کيا جائے  check ہے تو ضرور  viable اگر وہ :چوہدری احمد مختار  

  گا۔

   جی لغاری صاحب۔:جناب چيئرمين  

  )ز سنائی دیاس موقع پر اذان کی آوا(

 اسی اذان کی قسم کهاکر جو :سينيٹر سردار محمد جمال خان لغاری  

 کی جو دختر ہيں  ميں ان کا  Chief Minister Sindhبات ابهی کرنے واال ہوں کہ 

احترام کرتا ہوں اور وزير اعلیٰ کا بهی کرتا ہوں، ان کا نام ڈاکٹر نگہت شاہ ہے ، وہ 

کسی وجہ سے پی آئی اے سے چلی گئی تهيں ۔ ميرا پی آئی اے ميں ڈاکٹر تهيں، وہ 

  arrearsسوال يہ ہے کہ حال ہی ميں  اس کو رکها گيا  اور چاليس الکه روپے ان کو 

 وصول کی وہ پی آئی  paymentکے طور پر ديے گئے اور جيسے ہی انہوں نے يہ 

 promotionاے چهوڑ کر چلی گئيں ۔ دوسری بات يہ ہے کہ جناب حنيف پٹهان يہ 

 نہيں دی گئی ۔ ان کو ابهی  promotion ميں انہيں 1999چاہتے تهے ليکن 

immediately  اٹها کر Director Administration لگا ديا گيا ہے اور ساٹه الکه روپے 

 تےر کے ساته ديئے گئے ہيں ۔ ايک طرف ہم ہميشہ رو  promotion benefitsان کو 
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 يہ ہے کہ يہ ہو کيا questionميرا ، ہيں ہيںہتے ہيں کہ پی آئی اے کے پاس پيسے ن

  رہا ہے؟

   جی منسٹر صاحب۔:جناب چيئرمين  

 Ch. Ahmed Mukhtar: Mr. Chairman, I am not aware of it.  We will 

look into it and provide them the information. 

 Mr. Chairman: It’s a new question, ok, thank you. 

 پر کافی بات کی point of orderسردار لغاری صاحب نے  ! برحمٰن ملک صاح

 کر ديں پهر راجہ پرويز اشرف صاحب تين چار منٹ clarifyہے، آپ ذرا تهوڑا سا 

 جی ملک .we will cover up these two burning issuesکے اندر بات کريں گے، 

ی پڑهنی ہے  نہيں ہے، جمعہ کی نماز بهtimeابهی !  زاہد صاحب.pleaseصاحب، 

 آ جائيں تا کہ پتا چل جائے کہ کيا answersاور يہ دو منسٹرز موجود ہيں، ان کے 

  پوزيشن ہے۔ جی بسم اهللا۔

بہت شکريہ۔ لغاری صاحب ! جناب  چيئرمين: اے رحمٰن ملکسينيٹر   

 کو ميں issueبلوچستان کے ! جناب  .I fully respectنے جن جذبات کا اظہار کيا ہے 

 ميں چار يا پانچ منٹ کے اندر رکهنے سے قاصر ہوں کيونکہ بہت سی Houseيہاں 

detailsہيں۔   

 We are short of time, please within!  ملک صاحب:جناب چيئرمين  

three to four minutes ،ابهی آپ کو اور بهی موقع ملے گا we are going to keep it 

ں کيونکہ راجہ پرويز اشرف ابهی تهوڑا سا جواب دے ديجيے، تين چار منٹ مي

  صاحب نے بهی جواب دينا ہے۔

يہ ايک حقيقت ہے کہ بلوچستان کو جو !  جناب: اے رحمٰن ملکسينيٹر  

 ہے اور رہے گا جب تک distressحقوق ملنے چاہييں تهے، وہ نہيں ملے اور وہاں 

ہے ہم ان کا فيصلہ نہيں کريں گے اور ان کے حقوق نہيں ديے جاتے۔ يہ بهی حقيقت 

کہ بگٹی صاحب شہيد کيے گئے۔ ان کی اوالد کے دل ميں رنج ہے۔ ان کے دل ميں 

 کوشش يہ کر رہی ہے present Governmentاور بهی بہت سے شکوک ہيں اور 
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consensus کے ساته کہ ساری leadership کے ساته بات چيت کی جائے، اس ميں 

 ہوں، ہم ہر tribesے خواہ مينگل صاحب ہوں، مری صاحب ہوں يا بگٹی کے دوسر

ايک کے ساته بات کر رہے ہيں۔ جہاں تک لغاری صاحب  کی بات کا تعلق ہے جو 

 دی ہے، statementکے بارے ميں کہی ہے کہ انہوں نے ايک ‘ ہربيار’انہوں نے 

UK ايک ايسا ملک ہے کہ جہاں freedom of expression ہے۔ ٹهيک ہے، ان کا 

 دوست نے ليا اور جب وہ انٹرويو نشر ہوا تها، اسی انٹرويو تو ہمارے ايک پاکستانی

 باقی رہی بات .In PEMRA this matter was taken up and action shall be takenوقت 

 security کی جو کميٹی ہے parliamentariansجو اس وقت حاالت ہيں، آپ کو پتا ہے 

 all 14 points are going to be کيے ہيں اور points recommend 14کی، انہوں نے 

implemented.  Let me assure you another thing کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب 

 ليا، وہ قابِل ستائش ہے matter کے ساته وہ counterpartنے جرأت کے ساته اپنے 

اور يہ نہ بهوليں، آپ بهی حکومت ميں تهے، يہ مسئلہ صرف دو يار چار روز کا 

 سالہاسال سے آ رہا ہے۔ يہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کی حکومت نہيں ہے، يہ مسئلہ

 meeting کر رہے ہيں۔ ميری intervene کہا ہے کہ direct انڈيا کو matterنے وہ 

 just four days back, I went under theصدر کرزئی صاحب کے ساته ہوئی تهی 

instructions of President and Prime Minister of Pakistan. اس ميں بڑی کهل کر ہم 

 موجود ہيں، وہاں training campsنے ان کو چيزيں بتائيں کہ افغانستان ميں اس وقت 

 کيا جا رہا ہے۔ train ہو رہی ہے۔ ہمارے بلوچی نوجوانوں کو interferenceسے 

 انہوں نے کہا on recordپوری کی پوری تفصيل بتائی اور يہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 

 بند کريں گے۔ آپ کو يہ بهی پتا ہے کہ ہماری terrorist campsم يہ ہے کہ ہ

biometric check posts were not allowed by the Afghanistan Government.  This 

time, President Karzai and his Interior Minister has given full fledged 

commitment in the presence of their Security Advisor کہ اگست کے پہلے ہفتے 

 biometric check posts will be in place and Interior Minister of ميں ہماری تينوں

Afghanistan will visit certain check posts, I will also be there and we will 

together inaugurate.  
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مجهتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے وہاں کے حاالت کا، ميں يہ س! جناب  

بلوچستان کے حاالت خراب تهے، اب بہتر ہو رہے ہيں، بہتر کريں گے، قوم کو 

مايوس نہيں ہونا چاہيے کيونکہ جو معامالت وہاں تهے، ميرے جو دوست سينيٹرز  

ہيں بلوچستان سے ان سے ہماری ہميشہ بات چيت ہوتی رہتی ہے۔ ہم يہ سمجهتے 

 ہو چکی ہے، اس کا پہال حل اور پہال راستہ يہ create اس وقت situationہيں کہ جو 

 کے لوگوں کو، civil society کو، ان politiciansہے کہ ہم لوگوں سے مل کر، ان 

 کی حدود ميں رہ کر Constitution کريں کہ آئيں، پاکستان کے convinceدوستوں کو 

 ہيں۔ بات کريں۔ ہاں، ان کے ساته بات نہيں ہو سکتی جو آزادی کی بات کرتے

پاکستان بنا ہے رہنے کے ليے، اس کے کسی بهی بازو کو عليٰحدہ ہونے کی اجازت 

نہيں دی جا سکتی۔ بلوچستان ہمارا پيارا دوست بهی ہے، ساتهی بهی ہے اور وہ 

ہمارے وسائل کا ايک بڑا منبع ہے، ہم اس کو پيچهے جانے نہيں دے سکتے ليکن 

 ميرا خيال ہے پورے ہاؤس سے، جتنے  پيدا کرنے کی۔ اس ميںconsensusبات ہے 

بهی ہمارے سينيٹرز ہيں، ايم اين ايز ہيں اور جو کوئی بهی آگے آ سکتا ہے 

consensus النے کے ليے، بہت اچها ہوگا۔ آپ نے ديکها کہ بگٹی قبيلے کا عالقہ اب 

relatively بہتر ہے۔ ان کے ايک grandson آئے تهے، مجهے کچه شکايتيں مليں  تو 

I took up the matter with the local administration that stands ceased. بات يہ ہے 

 کراتا ہوں assureکہ مسائل آتے رہيں گے اور مسائل کو حل ہم نے کرنا ہے۔ ميں 

House کو کہ جس طريقے سے ہم off the record اور back channel سے بات کر 

 ہے کہ انشاءاهللا يہ معاملہ حل ہوگا، اس رہے ہيں، مجهے اهللا کے گهر سے بڑی اميد

 کرنے کی بجائے، وہ جو روٹهے ہوئے agitateليے اس کو زيادہ اٹهانے کی بجائے، 

ہمارے دوست ہيں، ان کے مسائل ہيں، ان کے گلے ہيں، ہم نے وہ گلے دور کرنے 

 assureہيں اور پوری قوم مل کر ان گلوں کو دور کرے گی انشاء اهللا اور ميں آپ کو 

کرتا ہوں کہ اگلے دو چار ہفتوں ميں ہوسکتا ہے کہ ميں آپ کو کوئی بہتر خوش 

  خبری دے سکوں۔ بہت  شکريہ۔

   راجہ پرويز صاحب۔:جناب چيئرمين  

 78



ميرا چهوٹا سا سوال !  جناب چيئرمين:سينيٹر سيميں يوسف صديقی  

  ہے۔

   چليں، چهوٹا ہے تو کر ديجيے۔:جناب چيئرمين  

 کی honourable Ministerميں !  جناب: صديقیسينيٹر سيميں يوسف  

 کے لحاظ سے ميں سمجهتی positionبہت عزت کرتی ہوں اور ان کی پريشانی اور 

 ميں ہيں ليکن ايک بات بہت گردش کر رہی ہے difficult situationہوں کہ يہ بڑی 

و عوام ميں بهی اور ميڈيا ميں بهی کہ يہ ابراج کمپنی آخر ہے کس کی۔ اس ميں ت

لوگ ايک بہت اعلیٰ ترين قيادت کا نام لے رہے ہيں۔ ميں يہاں کہوں گی کہ صدِر 

پاکستان کا نام ليا جا رہا ہے، يہ ان کی کمپنی ہے، اسی ليے اس سے کسی قسم کی 

کوئی پوچه نہيں کی جا سکتی۔ ميں وضاحت چاہوں گی کہ کيا يہ بات صحيح ہے يا 

 sharesان کا کوئی تعلق ہے يا نہيں اور اگر غلط ؟ يہ بات ميڈيا ميں آنی چاہيے کہ 

   ہيں؟per centہيں تو کتنے 

 آپ کا جو 1بيٹه جائيے۔ نمبر !  ٹهيک ہے۔ سيميں صاحبہ:جناب چيئرمين  

point of order ،ہے this is not proper. ميں آپ کو rule پڑه کر سنا ديتا ہوں۔   

Rule 216: 

(6) A point of order is not a point of 

privilege.   

(7) Member shall not raise a point of 

order to ask for information. 

 Ok. I have given the ruling, you cannot ask for information under the 

rules. 

  آپ بات کيجيے۔! جی راجہ صاحب

! جناب چيئرمين): وفاقی وزير برائے پانی و بجلی(راجہ پرويز اشرف   

 کو قواعد و ضوابط کے خالف point of orderے محترمہ سينيٹر صاحبہ کے آپ ن

قرار دے ديا ليکن اس کے باوجود آپ کی اجازت سے ميں يہ گزارش کرنا چاہوں گا 

کہ ہم جب بهی کوئی الزام لگائيں، کسی پر بهی کوئی الزام لگائيں تو ايک ثبوت کے 
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وت ہو تو، ورنہ کہنے کو تو يہاں ساته، تحقيق کے ساته، اگر کسی کے پاس کوئی ثب

مائيک پر کهڑے ہو کر جس جس کا آپ نام ليتے ہيں، اس پر جتنے الزام کہتے ہيں 

ان کی ميں بوچهاڑ کر سکتا ہوں ليکن يہ کسی بهی طرح، کسی بهی اخالقيات کے 

  دائرے ميں نہيں آتا۔ 

ئے گئے۔ ميں جناب کو يہ گزارش کرنا چاہ رہا تها کہ يہاں پر دو سوال اٹها  

 دوست اور سينيٹر جناب طارق عظيم honourableايک سوال ميرے نہايت ہی 

صاحب کی طرف سے آيا اور ان کا فرمانا يہ تها کہ ان کی حکومت کے بارے ميں، 

جو سابقہ حکومت تهی، يہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پچهلے نو سال ميں کوئی 

generationکا بحران پيدا ہوا،  نہيں کی اور جس کی وجہ سے يہ بجلی demand and 

supply کا gap آگيا اور ان کا اشارہ شايد ميری طرف تها او رميں يہ قبول کرتا ہوں 

 ہوتی ہے۔ اگر کوئی چيز reasonکہ ميں نے ہميشہ يہ کہا ہے کہ ہر چيز کی کوئی 

وقوع پذير ہوتی ہے تو اس کی کوئی بنيادی وجہ ہوتی ہے۔ اگر بجلی ملک ميں نہيں 

 کا فرق demand and supplyہے تو اس کی بنيادی وجہ يہ ہے کہ ملک ميں بجلی کی 

   ہمارے پاس ہونی چاہيے تهی، وہ آج ہمارے پاس نہيں ہے۔ generationہے۔ جو 

 honourableچونکہ يہ سوال ميں اکثر سنتا ہوں، ميں ! جناب چيئرمين

Senators ہم پر تنقيد کريں اور ميں  کو بهی ديکهتا ہوں، اپوزيشن کا يہ حق ہے کہ

 ميں بهی يہ کہا جاتا ہے کہ television talksبخوشی اسے قبول بهی کروں گا، اکثر 

 circular debt ہو رہی ہے۔ بجلی تو ہے ليکن mismanageجناب، بجلی تو ہے ليکن 

 نہيں ہے۔ تو logistic نہيں ہيں، ان کا suppliesہے، بجلی تو ہے ليکن ان کے پاس 

 آپ کی اجازت سے پوری ذمہ داری کے ساته يہاں پر ايک بيان دينا چاہتا ميں آج

 ،  کا خاتمہ ہو۔ اگر اس  کے باوجود کسی کو اعتراض ہوmisperceptionہوں تاکہ اس 

 ہو، کوئی ثبوت ہو، اس کی نفی کر سکے تو ميں بڑی argumentاس کے پاس کوئی 

 پر بهی  اس کے TV Channel پر بهی اور ہر august forumخوشی کے ساته اس 

  ساته ثبوت کے ساته بات کرنے کے ليے تيار ہوں۔ 

 ميں پيدا ہوا 94-1993حقيقت يہ ہے کہ بجلی کا پہال بحران ! جناب چيئرمين

پيدا ہوگيا اور اس وقت بهی  gap ميں demand and supplyتها، جب ملک ميں يکدم 

 80



کی حکومت تهی۔ پاکستان پيپلز ميں خوش قسمتی کہوں گا کہ پاکستان پيپلز پارٹی 

 کی اور planningپارٹی  نے اس بحران کا مقابلہ کرنے کے ليے ہنگامی بنيادوں پر 

Private Power Infrastructure Board کے ذريعے private investment ملک ميں  

  کے ذريعے بندوبست IPPsالئی گئی۔ اس طرح کوئی ساڑهے پانچ ہزار ميگا واٹ 

 generation کی اکائی ميں 01-2000 سے لے کر  1999 نے  IPPsان ! االکيا۔ جناب و

شروع کی۔  اس وقت بهی جس طرح آج ميں يہ سنتا ہوں بہت طرف سے يہ بات 

ہوتی ہے، ميں کہتا  ہوں کہ بالکل اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو اس کا يہ حق ہے  

 ہم اس کی اصالح کرليں کہ وہ ہم پر تنقيد کرے، اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہيں تو

کو سياست کی power sectorجس وقت وہ معاملہ اٹها تو اس  پورے ! ليکن جناب واال

يہ تو ذاتی مفاد کی خاطر ! نظر کر ديا گيا۔ لوگوں کو يہ باور کرايا گيا کہ جناب

power stations لگ رہے ہيں، اس ميں سے تو commission ليا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ 

  پاکستان ميں لے کر آ رہے international investors کو جو investmentاس ساری

  MW 5500 سےIPPs کيا گيا ليکن الحمدهللا اس کے باوجود ان sabotageتهے اس کو 

 کو بهی جيلوں ميں ڈاال گيا، ان کے خالف ownersبجلی حاصل ہوئی۔ ان کے 

propaganda گئی۔ اس پر يہ ہوا  کيا گيا اور اس پر سياست چمکانے کی کوشش کی

 بهی وہی 2004 ,2003 ,2002 آيا تو وہاں تک تو وہ چلتا رہا،  2001کہ جب دوبارہ 

5500 MW ضرورت پوری کر رہے تهے  جبکہ بجلی کی demand بڑهتی جا رہی 

 آيا تو پہلی مرتبہ ملک ميں لوڈشيدنگ ہوئی جو کہ بہت کم تهی ليکن 2005تهی۔ جب 

 ميں بجلی کا بحران آ گيا، يہاں 2007بہت زيادہ بڑه گئی۔  آيا تو لوڈشيدنگ 2006جب 

پر سب کو پتا ہے ،ميں بهی اليکشن لڑ کر آيا ہوں، آپ لوگ بهی ديکه رہے تهے کہ 

even during election 18, 18, 20, 20 hours کی لوڈشيدنگ  ہوتی تهی۔ ميں يہ بڑی 

ہے تو اور بہت سی  اليکشن ہاری  PML(Q)ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر 

 تها کہ ان کے پاس بجلی major contributing factorوجوہات کے عالوہ يہ بهی ايک 

  نہيں تهی۔ 

 ميں 1994اب ميں يہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جو پاليسی! جناب واال

 کر ديا گيا، sabotageشہيد محترمہ بے نظير بهٹو نے شروع  کی تهی، اس کو جب 
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 ختم  کر دی گئی upgradation بند کر دی گئی، اس کی investment ميں sectorاس 

 کو نو سالوں کی systemاور پهر نو سال، مجهے شايد يہ نہيں کہنا چاہيے کہ جس 

پوری کوشش کے بعدآپ نے تباہ کيا ، اب آپ ہميں کہتے ہيں کہ ڈيڑه سال ميں اس 

انہوں ! جناب واال بهی قبول کيا ہے۔ challengeکو ٹهيک کر کے دو، ہم نے تو يہ 

 نہ کريں ميں بهی آپ کی باتيں سنوں گا آپ جس طرح بهی cross talkنے يہ فرمايا۔۔۔

 کی تهی، ميں نے کہا generationکہيں۔ جناب نے يہ فرمايا کہ ديکهيں کہ ہم نے تو 

 کی تهی، اگر آپ نے بجلی گهر بنائے تهے، اگر آپ generationکہ  اگر آپ نے 

system2007 ,2006ے کر آئے تهے تو پهر آپ مجهے يہ بتا ئيں کہ  ميں بجلی ل, 

   ميں لوڈشيڈنگ کيوں ہوئی؟ 2008

وہ ميرے دوست ہيں، ميں نے ان سے کہا کہ کيا آپ ! جناب چيئرمين

 ميں شامل کيے،  ميں system دے سکتے ہيں کہ اتنے ميگا واٹ آپ نے listمجهے 

 floor of the House نے ايک دن نے کہا ہاں آپ کے جو بجلی کے وزير تهے انہوں

قومی اسمبلی ميں کهڑے ہو کر کہا کہ ہم  نے غازی بروتها بنايا۔ غازی بروتها کس 

کا منصوبہ تها؟ کس نے شروع کيا؟  ميں  اس تفصيل ميں نہيں جانا چاہتا ہوں ليکن 

اگر آپ نے تنقيد برائے تنقيد کرنی ہے تو  مجهے تنقيد برداشت ہے، ميں سمجهتا 

 کہ ہر طرف سے جو بوچهاڑ ہو وہ جائز ہو، ميں اس سے اپنی اصالح کر سکتا ہوں

ہوں، ميری حکومت کر سکتی ہے ليکن خدا کے ليے جب آپ کہتے ہيں کہ يہ 

لوڈشيڈنگ ہماری وجہ سے ہے تو يہ ايک مضحکہ خيز بات ہے، آپ اپنے ساته بهی 

نرل مشرف کے ساته مذاق کر رہے ہيں، ہمارے ساته بهی مذاق کر رہے ہيں، آپ  ج

بهی مذاق کر رہے ہيں، آپ شوکت عزيز کے ساته بهی مذاق کر رہے ہيں، يہ نہ 

 کرنے کے ليے تيار ہيں۔ ہم faceکريں۔ حقيقت جو بهی ہے وہ بيان کريں،  ہم اسے 

ميں اتنی اخالقی جرأت ہے کہ جہاں ہماری غلطی ہو گی ہم کهڑے ہو کر  يہ کہيں 

ی ہے۔ ہم اس کی سزا بهگتنے کے ليے بهی تيار ہيں يہ ہماری غلط! گے کہ ہاں

ليکن يہ کيا تماشا ہے اور ميں يہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم جس وقت آپ 

 دے رہے ہوں information پر کهڑے ہو کر کوئی forumپاکستان کے عوام کو کسی 

منٹ  کا تو خدا کے ليے ميں کہتا ہوں کہ يہ عام آدمی کا حق ہے ليکن ممبر پارلي
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زيادہ اخالقی حق بنتا ہے کہ وہ حقيقت پر مبنی بات  پاکستان کے لوگوں تک 

  پہنچائے۔ 

 کی بات کی۔ آج ميں آپ سے اور پورے circular debtانہوں نے ! جناب چيئرمين

 يہ اس وقت billion 190!  کرنے جا رہا ہوں، جناب واالshareايوان سے يہ بات 

 چهوڑ کر گئے۔  ہميں کہا جاتا تها کہ ہمارے پاس چهوڑ کر گئے  يا جان بوجه کر

 کو يہ کہا  گيا کہ جاؤ  PEPCO ميں موجود ہيں اورbillion dollar State Bankاتنے 

 PEPCO ادا کرنے کے ليے  markup ساالنہ billion 35جا کر بنکوں سے قرضہ لو۔  

ر ديا گيا۔ اس ادارے  ميں مبتال کFinancial crunch  کو چهوڑ ديا گيا اور اس کو ايک 

 ہم نے بجلی کمپنيوں کے دينے ہيں، انہوں نے billion 190کو تباہ و برباد کر ديا گيا۔ 

  کو دينے تهے، refineryآگے تيل و گيس کمپنيوں کے دينے ہيں اور انہوں نے آگے 

 کو جکڑ کر sector تها جس نے پورے circular debt چار سو ارب روپے کا  يہ 

 نے اس کو تباہ و برباد کر ديا۔ اگر ايسا نہيں تها تو اليکشن ميں جب رکه ديا، جس

کوئی پارٹی جاتی ہے  تو اس کا اس وقت سب سے بڑا  مقصد  يہ ہوتا ہے کہ کوئی 

ايسی بات نہ ہو جس سے عوام ان کے خالف ہو جائيں۔جب آپ اليکشن کے ليے جا 

اری غلطی تهی؟ کيا وہ رہے تهے تو اس وقت جب آپ بجلی نہ دے سکے، کيا وہ ہم

 تها؟ short fall تها؟ کيا  ہماری وجہ سے بجلی کا وہ circular debtہماری وجہ سے 

ہمارے سامنے کيا راستے تهے؟ ايک طرف ! خدا کے ليے انصاف کريں۔ جناب واال

 اربوں روپوں کا مقروض تها، PEPCO کا پہاڑ تها، دوسری طرف circular debtتو 

 MW 3500 کا generationتم کر  کے رکه دی گئی اور اس پر  خviabilityاس کی 

demand and supply کا  gap   تها۔ ہم کيا کرتے؟ ہم  آپ پر دشنام نہيں ديتے ہيں، ہم 

31 March کو حکومت ميں آئے ہيں تو ہم نے کہا کہ ٹهيک ہے ہم اس کا مقابلہ کريں 

 gapجلی پيدا کيے  بغير اس گے۔ ہمارے سامنے کيا راستے تهے؟ کيا ہم  ملک ميں ب

 شروع کيے بغير اس کا مقابلہ کر plants کا مقابلہ کر سکتے ہيں؟  کيا ہم نئے 

 coal کی طرف جاتے ہيں تو ہميں آٹه سال چاہييں، اگر ہم hydroسکتے ہيں؟ اگر ہم 

 کی طرف renewable energyکی طرف جاتے ہيں تو ہميں چه سال چاہييں، اگر 

 اور چار سال کا وقت چاہيے۔ ہم  heavy investment کے ليے بہت جاتے ہيں  تو اس
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 لے کر آنے تهے، ہم نے rental کی طرف  جانا تها، ہميں thermalکيا کرتے؟ ہميں 

IPPs پر base کرنا تها۔ آج کوئی بهی wise-man of the country کهڑا ہو کر يہ کہہ 

 stopکيا ہم نے بحالت مجبوری يہ دے کہ کيا راستہ تها جو ہم نے اختيار نہيں کيا؟ 

gap arrangement نہيں کيا کہ تين سالوں  سے لے کر پانچ سالوں تک ہم اپنا يہstop 

gap arrangement  کر ليں۔ وہ  کہتے ہيں کہ ہمارے پاس بجلی نہيں ہے، ہماری 

industry کے پاس بجلی نہيں ہے، ہماری industrial growth پر adverse affectا  ہو رہ

 پر ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم کيا کرتے؟ ميں ديکهتا agricultural sectorہے، ہمارے 

 بهی نہيں جانتا وہ ٹی وی  a,b,c کا علم ہی نہيں ہے وہ  power sectorہوں کہ جس کو 

 دے رہا ہوتا ہے کہ ايسے کر ديا جائے، ويسے کر ديا جائے۔  sermonميں بيٹه کر 

ض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ميں لوڈشيڈنگ ہے، ہم نے ميں آپ کو يہ عر! جناب واال

 بهی ہو جاتا ہے۔ disturb کبهی کبهی  schedule بهی ديا ہوا ہے، وہ scheduleايک 

 schedule کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ share ميں يہ august Houseميں آج آپ سے اس 

 2009-06-23 ہوتا ہے تو اس کے پيچهے بهی ايک بات ہوتی ہے۔ disturbجس وقت 

 تک اس  ايک مہينے ميں آپ کو صرف يہ بتاؤں گا کہ 2009-07-23سے لے کر 

 KV Sheikh Muhamadi 220 معامالت ہوئے، unavoidableہمارے سامنے کون سے 

Daud Khel sabotage ہوا اس کے pylon 500 کو اڑا ديا گيا۔ KV Multan 

Yousafwala near Khanewal کو  wind storm and tornado نے hit 220 کيا۔ KV Sibi 

Quetta Industrial کو sabotage کر ديا گيا۔ Tarbella Sheikh Muhammadi Peshawar 

sabotage 500 کر ديا گيا۔ KV Tarbella Ghazi Barotha Line one near Attock 

sabotage 500 کر ديا گيا۔ KV Tarbella Sheikh Muhammadi Peshawar near 

Mardanکو  wind stormيں صرف يہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ۔  م نے  تباہ کر ديا

 unavoidable نہيں کرتا ليکن ايسے load sheddingکوئی جان بوجه کر غيراعالنيہ 

حاالت جب آئے، آپ کو اس وقت پتا ہے کہ اس وقت ملک ميں کيا ماحول ہے اور 

 ہے تو ميں آج آپ کو  اڑتاpylonآپ  ہم سب کس ماحول ميں زندہ ہيں۔ جب ايک 

share کرتاہوں کہ ميں خود PEPCO کو defend نہيں کرتا ، ميں خود بهی بہت سختی 

 ہوں گے ليکن ان بچوں faultکر رہا ہوں اور ميں سمجهتا ہوں کہ ان کے بہت زيادہ 
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 لگی mines کرکے آؤ ، آگے repairکو جب ہم بهيجتے ہيں کہ جاؤ فوری طور پر 

خچے بهی اڑ جاتے ہيں ليکن اس کے باوجود ايک سسٹم کو ہوتی ہيں ان کے پر

  چالنا ہے اور انشا اهللا تعالیٰ ہم چال رہے ہيں۔

ہمارے ساته منگال ڈيم کا ايک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ منگال ڈيم ! جناب واال  

 کر  رہا ہوں کہ اس وقت shareچاليس سال پہلے بنا تها  اور آج ميں آپ کے ساته 

 نہيں ہو سکتا يہاں پر سطح ايسی ہے کہ  aerial connection کہا تها  نےdesignerکے 

 نہيں ہو سکتی لہٰذا evacuate نہيں لگ سکتے يہاں سے بجلی  pylonاس پر بڑے 

 کو آگ لگ گئی اس کی باقاعدہ Tunnel بنائی گئی۔tunnel بنائی جائے وہ tunnelايک 

 seniorں نے جا کر وہاں تمام تحقيق ہورہی ہے تاکہ اس کی رپورٹ سامنے آئے۔ مي

 کيا اور ابهی وہ تفتيش بهگت رہے ہيں ليکن ميں آپ کو يہ چيز suspendلوگوں کو 

 نے ناقابل  عمل بنايا کہ يہاں designerبتا رہا ہوں کہ چاليس سال پہلے جس جگہ کو 

  نہيں لگا سکتے، ہمارے لوگوں نے جو دو سال کا کام تها خدا  کےتعالیlineٰپر ہم  

فضل و کرم سے چند ہفتوں ميں کيا۔ہم نے خود  ساری ساری رات کهڑے ہوکر کيا 

 mega watt 400اور يہ  لوگوں کا ايک ناقابل يقين کارنامہ ہےکہ ہم نے وہاں 

retrieveجب کوئی اچها کام کرے اس کو ضرور ! کيا۔ جناب واالappreciate کيا 

بهی غلطياں کرتے تهے کبهی جائے۔ ٹهيک ہےہم بهی اپوزيشن ميں رہے ہيں ہم 

بہت زيادہ حملہ کر ديتے تهے ليکن جب  کوئی بات ٹهيک ہوتی تهی تو اس کا ساته 

  بهی ديتے تهے۔

 کا ميں نے 31st December, 2009اب سوال يہ پيداہوتا ہے کہ ! جناب واال  

 پروگرام ديا ہے اور ميں ديکهتا ہوں کہ ہمارے کرم فرما يہاں بيٹه کر کہتے ہيں کہ

 کو کل باليا اور sponsors کے projectsيہ نہيں ہوگا، يہ نہيں ہو سکتا۔ تو ہم نے تمام 

ان کو کہا کہ آپ بيٹه کراپنے ايک ايک پروجيکٹ کے متعلق بتائيں کہ کيا  اکتيس 

دسمبر سے پہلے يہ پروگرام مکمل کر ديں گے تو سب نے يقين داليا  اورہم نے اس 

بعديہ بات کی ہے کيونکہ ميں ايک ذمہ دارآدمی ہوں  کرنے کے  counter checkکو 

اور ايک سياسی کارکن ہوں، گلی محلے کی سياست کرکے يہاں تک پہنچا ہوں 

مجهے اندازہ ہےکہ ميں کيا کہہ رہا ہوں۔ ميں اس کی ذمہ داری بهی قبول کروں گا 
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ليکن خدا کے ليے اتنا ضرور سوچيے کہ مشکل ترين حاالت ہيں يہ ايک قومی 

ئلہ ہےاس پر اگر ہم ايک دوسرے کو چرکے لگانے لگيں تو يہ ٹهيک نہيں ہے،   مس

 آئيں اور ان کو بهی آ کر بتائيں  project sponsorsاب ہوتا کيا ہے کہ ميں کہتا ہوں کہ 

تو اب يہ  اکتيس دسمبر کی بات نہيں کرتے ، اب کہتے ہيں کہ مہنگی بجلی خريد 

ميں آپ کی وساطت سےاس  !  تو جناب چئيرمين نہيں ہےtransparentرہے ہيں۔ يہ 

پورے ايوان کوجو ملک کا سب سے بڑا ايوان ہے ،اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ  انہوں 

 تهے۔ انہوں نے لوگوں کو بال کر unsolicited شروع کيے تهے وہ projectsنے جو 

ر اس کے  کی اوinternational competitive bidding لے لو، ہم نے projectsکہا کہ 

 کهولی bids موجود  تهے ان کے سامنے biddersبعد وہاں پر ميڈيا موجود تها، وہاں 

 لے کر آؤ۔ ہم نے اس کو tariff ميں بهيجا گيا کہ جاؤ اپنا NEPRAگئيں اور ان کو 

 ہے، ساری دنيا  ميں معاشی economic meltdownصاف شفاف بنايا، ساری دنيا ميں 

 آئی ہےتو کيا investmentاکستان ميں چار بلين ڈالر کی بحران ہے اس کے باوجود پ

 کر رہے ہيں کہ forceيہ کوئی معمولی بات ہے۔ يہاں کہا جاتا ہے کہ ہم  بينکوں  کو 

پہلے سمجهنے کی تو کوشش کريں، پہلے جا کر وہ !  دو ۔ جناب واالadvanceان کو 

agreement تو ديکهيں، وہ conceptيسا راستہ بتائيں ۔ جب آپ  تو ديکهيں ياپهرکوئی ا

 لينے کے ليے آپ کوپتا SPLC مانگی جاتی ہے تو SPLC ميں contractسے 

 کا ہوتاہے۔ تو ميں اپنی تقرير amountہےبينکوں  کا ايک سسٹم ہے وہ ايک پوری 

کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم مشکل ميں ہيں۔ ميں نے يہيں 

کر کہا تها کہ جوالئی۔ اگست  کے مہينوں ميں حبس ہوتی اس ايوان ميں کهڑے ہو 

 کرتا rise کا پانچ ہزار ميگاواٹ air conditionersہے، گرمی ہوتی ہے  تو صرف 

ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے حاالت ٹهيک ہو رہے ہيں ہم نے 

۔ انشااهللا   آنی شروع ہوگئی ہے generation کر ليا ہے، نئی system in lineسارا 

تعالیٰ اگلے مہينے چه سو ميگا واٹ آئے گا اور اسی طرح ستمبر، اکتوبر، نومبر ، 

 اور يہ لوڈ شيڈنگ ختم  گی مل جائےmega watt 3500 سے 3000دسمبر  تک ہميں 

ہو جائے گی۔ آپ کم از کم اتنا تو انتظار کريں اگر دسمبر کے بعد لوڈ شيڈنگ ہوئی 

  اس وقت  آپ جتنی .you can sprang on me. You can do whatever you likeتو 
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الزام تراشی کريں ميں قبول کروں گا  اور آپ کے سامنے تسليم خم کروں گا ليکن 

  آج تو ايسی کوئی بات نہ کريں۔ شکريہ۔

 Mr. Chairman: Thank you.  The House stands adjourned. 

(Interruption) 

 

 

 Mr. Chairman: Under the rules, there shall be no discussion on a 

point of order. The House stands adjourned to meet again on Monday the 27th 

July, 2009.  Thank you. 

(The   House   was   then   adjourned   to   meet   again   on   27th  July   2009   at    

5.p.m.). 


