
SENATE OF PAKISTAN 
SENATE DEBATES 

Tuesday, June 09, 2009 
 
 The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House), 
Islamabad at Twenty minutes past five in the evening with Mr. Chairman (Mr. 
Farooq Hamid Naek) in the Chair.  

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

رجيم ن ا ن ا ؤذباهللا ِ ِّا ل لشيٰط ّٰم َ ِ ُ   َع
رحيم ن ٱ ر ِبسم ٱهللا ٱ ِِ َ َّ لّ ِل َمحـٰ ۡ ِ ِ 

ور رحيم   وٱهلل  رۚ   وٱهلل قد ودةۚ م  ن عاديتم من نكم وبني ٱلذ ُ ٱهلل أن جيعل ب ُ ُ ُِ َ َّ ُ ُُ ُ غفَ َم َ َ َّ ّ َّ َ َُ ي ِ َِ َُ ََ ّ َ َّ ُ ۡ ِ ّ َُ ۡۡ َ َ ََ يۡ َّ َ ۡ ََ َۡ َ َّ ال ۔عَ
ن ل ن ٱلذ کم ٱهلل  َين َ ي ِع َّ ِ َ ُ َُّ ُ ٰ ۡ مۚ  إن َ وا إلي ركم أن تربوهم و ن د وكم  ر ن ولم  وكم ىف ٱلد َّم  ِ ِۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ِۡ ۡ َ َ ُ َْ ۤ تقسُط ج ِيقـتل ۡ ُ َۡ َُ ُُ ّ َ َ ُ ُ ُِ ـِٰ ي َخي ِ ّمِِ ُي ِ ِّ ُ ِ ٰ َ

َٱهلل حيب ٱملقسطني ِ ِ ۡ ُ ّۡ ُ ِ ُ َ ن دياٰركم۔َّ م  و ر ن وأ وكم ىف ٱلد ن  ن ٱلذ كم ٱهلل  ۡإمنا ين ُۡ ُِ َ َ َِ ِِ ّ مۡ ي ي ُع ُج ۡقـتل َخّ َ ِ ِِ ِّ َُ ٰ َ َ َّ َ ُ َُّ ُ ٰ َ َ روا ِ ْ و ُ ٰظـهَ َ َ
ون وهلم فأولـيك  هم ٱ ن  وهمۚ  و و راجكم أن  َ إ ْ لظـلُمۡ يت ل ِت ٰ َّ ُ ُ َُ ٴَ ۤ َٰ ُُ َ ۡ ۡ ُۡ ََّ َ ََ َ مَ َّ َ َ ِ َ ِۡخ ۤ ٰ َ   ۔ع

عجب نہيں کہ اهللا تم ميں اور ان لوگوں ميں جن سے تم دشمنی : ترجمہ
 >٧<رکهتے ہو دوستی پيدا کردے۔ اور اهللا قادر ہے اور اهللا بخشنے واال مہربان ہے 

جن لوگوں نے تم سے دين کے بارے ميں جنگ نہيں کی اور نہ تم کو تمہارے 
گهروں سے نکاال ان کے ساته بهالئی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اهللا تم کو 

اهللا انہی لوگوں > ٨<منع نہيں کرتا۔ اهللا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکهتا ہے 
ہوں نے تم سے دين کے بارے کے ساته تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جن

ميں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گهروں سے نکاال اور تمہارے نکالنے ميں اوروں 
  کی مدد کی۔ تو جو لوگ ايسوں سے دوستی کريں گے وہی ظالم ہيں۔

  )9 تا 7رة الممتحنہ، آيات نمبر سو                               (     
  
  

QUESTIONS AND ANSWERS 
 Mr. Chairman: We may now take up the questions. Dr. Khalid 
Mahmood Somroo Sahib.  

   پڑهيں۔ Question Number پہلے .on his behalfجی ڈاکٹر بليدی صاحب 
  ۔27 جی :سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمعٰيل بليدی

 
27.  *Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro: Will the Minister 
for Social Welfare and Special Education be pleased to state:  
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 (a) whether it is a fact that the building of School for blind persons in 
Larkana is in a dilapidated condition, if so, the steps taken by the 
Government for its repair; and 

 
 (b) whether there is any proposal under consideration of the 

Government to construct a new building on the land which has 
already been acquired for the said School? 

 
 Ms. Samina Khalid Ghurki: (a) The building of Special 
Education Centre at Larkana does require repair/maintenance. No funds are 
available/ allocated for the repair of this building but efforts are being made to 
arrange the funds for its repair. 
 
 (b) The PC-I for construction of own building at Larkana has been 
prepared and being presented in the meeting of DDWP being held on 16th 
March 2009. 
 

 
   جی۔:جناب چيئرمين

 الڑ کانہ يہاں ڈاکٹر صاحب نے  کہ :سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمعٰيل بليدی
 سکول  جس کی بلڈنگ  کی خستہ ئے  گ ئےميں معذور بچوں کے ليے تعمير ک

اور محترمہ  ثمينہ خالد نے جواب ديا ہے کہ   کے بارے ميں پوچها تها حالت ہے 
اس  بلڈنگ کی مرمت کے ليے کوئی فنڈ مختص نہيں کيا گيا ہے۔ ميں محترمہ سے 
پوچهنا چاہتا ہوں کہ جب ايک  بلڈنگ وفاقی حکومت نے تعمير کی ہے اور اس کی 

ت ہے تو اس کو فنڈ مختص نہ کرنے کی کيا وجوہات ہيں اور اس کی خستہ حال
  حالت کو کب بہتر بنايا جائے گا؟ 

    .Minister Sahiba جی  :جناب چيئرمين
 ):وزير  خصوصی تعليم اور سماجی بہبود(محترمہ ثمينہ خالد گهرکی

يہ  کيا ہے اور ميں سمجهتی ہوں  جس طرح concern showانہوں نے جس طرح اپنا 
 کا اتنا درد رکهتے disabled personsسوال  ہے  اس طرح  ہم سب لوگ ديکهيں کہ 

 کر چکی ہوں۔ يہ  visitہوئے   انہوں نے پوچها ہے۔ ميں الڑکانہ سکول کا خود 
 ميں تهی اور اس کے بعد ابهی جہاں پر يہ سکول ہے   rented buildingچونکہ پہلے 

 کی بلڈنگ Special Education اور ہماری   کی بلڈنگ ہےWomen Developmentيہ  
 نے اس مرتبہ ہميں فنڈ دے ديئے ہيں۔  پچهلے سال اس کی  governmentکے ليے  

repair  کے ليے ہمارے پاس فنڈ نہيں تهے ۔ ابهی اس  کی نئے سرے سے 
construction  کے ليے پی سی ون approve  ہو گيا ہے اور ہميں ensure  ہو گيا ہے 

  ی نئی بلڈنگ تعمير ہو جائے گی اور يہ اس ميں شفٹ ہو جائے گا۔کہ اس ک
Mr. Chairman: Any supplementary question?  

  جی ڈاکٹر کٹهومل صاحب۔ 
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 جناب چيئرمين صاحب ،ميں  آپ کے : جيونسينيٹر ڈاکٹر کهٹومل  
 Government of Sindh سے پوچهنا چاہوں گا کہ آيا  Minister Inchargeتوسط سے

ہے ،  Umerkot district ہے، Tharparkar district ہيں جيسے   remote areas جو کے
 کے ليے  کوئی  special childrenميں ن بہت پسماندہ عالقے ہيں۔  کيا حکومت ايہ 

  سکول وغيرہ کهولنے کا ارادہ رکهتی ہے؟  
   جی وزير صاحبہ۔:جناب چيئرمين  

  
ی جگہوں پر نئے سکولوں کی  اس سال  کاف:محترمہ ثمينہ خالد گهرکی  

construction ان کو جلد ہی ان کی هللا ہو رہی ہے۔  انشاء ا details provide  کر ديں 
  گے۔ 

  ۔ زاہد صاحب :جناب چيئرمين 
 ہے کہ  ميرا سوال  کہ آنربيل منسٹر صاحبہ سے: د خان ہينيٹر محمد زاس

 ہوتا decide ميں يہ meeting کی  Directors of Boardآپ کا طريقہ کا ر کيا ہے کہ 
 ديئے جاتے ہيں اور وہاں پر جو سکول ہيں اور  fundsہے کہ صوبوں کو کس طرح 

child labour کو پيسے ديئے جاتے ہيں تو Board of Directors ميں decide تو  ہيں 
   کی ہوئی ہيں ؟meetings Board of Directorsابهی تک آپ کے ہوتے ہوئے کتنی 

   جی منسٹر صاحبہ ۔:جناب چيئرمين 
 Board لينے ہوتے ہيں يہ  decisionsيہ جو : محترمہ ثمينہ خالد گهرکی  

of Directors ہی ليتے ہيں ۔ ميرا خيال ہے کہ ان  کا particular ايک focus جو بيت 
 کے متعلق پوچهنا چاہ رہے تهے۔اس کا يہ سوال کر child labourالمال کا ہے جو 

 ليتے ہيں اس ميں decisions ليکن صوبوں کے جو بهی ديں تو ميں بتا دوں گی
   ليا جاتا ہے ۔decisionسيکرٹيريز يا منسٹر شامل ہوتے ہيں اس کے بعد 

 Mr.Chairman: Next question, Dr. Khalid Mahmood Samroo Sahib, 
Question No. 28. 
 
28.  *Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro: Will the Minister 

for Education be pleased to state the amount demanded by and that 
released to the Sindh University, Jamshoro, Mehran University, 
Jamshoro, Agricultural University, Tando Jam, Shah Latif University, 
Khairpur and Quaid-e-Awam University, Nawab Shah during the last 
ten years with year-wise break up? 

 
 Mir Hazar Khan Bijarani: Higher Education Commission and 
its erstwhile University Grants Commission have released a total amount of Rs. 
14,474.623 million against the demand of Rs. 18,410.990 million to the Sindh 
University, Jamshoro, Mehran University, Jamshoro, Agricultural University, 
Tando Jam, Shah Latif University, Khairpur and Quaid-e-Awam University, 
Nawabshah during the past ten year i.e., from 1999-2000 to 2008-2009. The 
University and year-wise breakup of the funds demanded and released is 
detailed at Annex-I. 
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 Mr.Chairman: Any Supplementary Question? 

يونيورسٹيوں کے بارے  مختلف  : بليدیاسمعٰيلسينيٹر ڈاکٹر محمد   
 کتنی کی گئی  release کتنی رقم کی تهی اور demandميں سوال کيا گيا ہے کہ ان کی 

 release بہت زيادہ ہے اور demand دی گئی ہيں تو detailsتو آپ  ديکهيں کہ  جو 
  تو اس کے عالوہ بات يہ ہے کہ بلوچستان ميں ہماری  تين   کی گئی ہے بہت کم 

  ہيں ۔دوسرے صوبوں کے برابر ميں پشاور ، کراچی ، الہور ، فيصل يونيورسٹياں
آباد ، رحيم يار خان،  اسالم آباد کے مقا بلے ميں اگر ہم کوئٹہ يونيورسٹی اور 

 ہے اور جتنی demandخضدار يونيورسٹی کی حالت ديکهيں  وہاں پر ہماری جو 
requirementsں   کو دوسری  ہيں تو وزير صاحب بلوچستان کی يونيورسٹيو

  يونيورسٹيوں کے  برابر فنڈز ديں گے۔
   منسٹر صاحب موجود ہيں ۔ :جناب چيئرمين

 Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: He is on the way.  

   اس کو بعد ميں لے ليتے ہيں ۔:جناب چيئرمين  
  منسٹر صاحب اجالس سے پہلے : بليدیاسمعٰيلسينيٹر ڈاکٹر محمد   

 ۔ہم جب سوال کرتے ہيں تو بعد ميں پتا چلتا ہے کہ منسٹر صاحب حاضری ديں 
  موجود نہيں ہيں ۔آپ سختی سے اس کا نوٹس ليں ۔ ہم سے پہلے موجود ہونا چاہيے ۔

 Mr. Chairman: Leader of the House, Bokhari Sahib, please see to it 
that in future, the Ministers are present at the start of the session. It is very 
important. 

  .on his  behalfاچهاسينيٹر  محمد طلحہ محمود   
 
 29.  *Senator Muhammad Talha Mahmood: Will the 

Minister for Communications be pleased to state the names and 
location of motorways and national highways under construction in the 
country, indicating also the date of their completion separately in each 
case? 

 Dr. Arbab Alamgir Khan: A total of 55 development projects of 
NHA in different areas are under construction. The list of these projects 
alongwith relevant details is at Annex-A. 
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 Mr. Chairman: Any supplementary? 

احب اگر نہيں ہيں تو پهر  منسٹر ص:بليدی اسمعٰيلسينيٹر ڈاکٹر محمد   
  ہميں بولنے کا کيا فائدہ ؟

ايک منٹ، منسٹر موجود نہيں ہيں۔ منسٹرموجود ہيں  :جناب چيئرمين  
  ۔موجود ہيں  

منسٹر صاحب نے جو لسٹ  !  جناب: بليدی اسمعٰيلسينيٹر ڈاکٹر محمد   
ميں موٹر وے قومی شاہراروں کی تفصيل بيان کی ہے اور جس تاريخ سے وہ 

 ہوئی ہيں اور مکمل ہونے کی تاريخ بهی انہوں نے دی ہے ۔تو بلوچستان کی شروع
دو تين جو شاہرائيں ہيں  ايک تو  دوسمااور خوشاب ، ناب  انگور، پنجگور اور 

 ميں مکمل ہوں گی  تو ميں کہتا ہوں کہ ٢٠١٠اوشاب جو ہيں انہوں نے کہا ہے کہ 
مجهتا ہوں کہ يہ مکمل نہيں ہوں گی  فيصد بهی کام نہيں ہوا ہے اور ميں س١٠اس کا 

  ۔
دوسری بات يہ ہے کہ گوادر سے  تربت  اور اوشاب سے پنجگور  يہ   
 سے شروع ہوا تها اور پانچ سال ہو گئے ابهی تک يہ مکمل نہيں ہوا ہے ۔ ٢٠٠۴

حاالنکہ موٹر وے  گوادر  سے اوشا ، اوشا سے پنجگور  يہ دو اہم ضروريات کے 
 زير استعمال النا چاہيے تها  ليکن تين سال سے ميں بار بار يہ ليے تهيں  اور اس کو

 reminderکہہ رہا ہوں اور اس کميٹی کا ميں ممبر بهی  رہا ہوں  تو بار بار اس کا 
منسٹر ! دينے کے باوجود بهی  وہاں پر کوئی کام جاری نہيں ہے ۔جناب چيئرمين 

 سے اوشا تک اور اوشا صاحب نے جو تفصيل دی ہے وہ غلط دی گئی ہے ۔ گوادر
سے پنجگور تک  يہ کب مکمل ہوگی اور اس پر کام نہيں ہو رہا ہے تو اس کی کيا 

  وجوہات ہيں ؟
  منسٹر صاحب ۔: جناب چيئرمين  
): ير  مملکت برائے  مواصالت وز ( ئچچوہدری امتيار صفدر  وڑا  

 جو ہے complete date رکن نے جو بات کی ہے  ہم نے يہ نہيں کہا کہ اس کی زمعز
وہ ابهی تک ختم نہيں ہوئی  وہ ہم نے دی ہے انشاء اهللا  اس کے مطابق وہ سڑک 

 کی نشاندہی  کر رہے  ہيں  delayمکمل کرائيں گے ۔ وقتی طور پر جو تهوڑی سی
 ہوئی ہے ورنہ شيڈول کے مطابق جتنی delay کے حوالے سے وہاں law & orderوہ 

completion ہونی چاہيے تهی  وہ law & order کی situation کی وجہ سےتهوڑی 
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  completion period ہوئی ہے  ليکن ہم کوشش کر رہے ہيں کہ اس کا  delayسی 
   کرا ليں گے۔completeجوہے انشاء اهللا اس کے مطابق ہم اس کو 

 ہمايوں صاحب ، موالنا صاحب تشريف رکهيے۔ ہمايوں :جناب چيئرمين
  صاحب ۔

منسٹر صاحب نے فرمايا !  جناب :ن مندوخيلسينيٹر محمد ہمايوں   خا
 کی وجہ سے نہيں law & order کی وجہ سے ہے  يہ صرفlaw & orderہے کہ يہ 

  کے پاس NHAہے  بلکہ ميں نے خود پتا  کيا تها ميں او ر بليدی صاحب چيئرمين
گئے تهے تو انہوں نے کہا کہ فنڈز کی کمی ہے اور بلوچستان کو فنڈز کيوں نہيں 

 فنڈز کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہيں۔جب ongoing projects جا رہے ہيں اور ديئے
 projectsہم ديکهتے ہيں کہ الڑکانہ پيکج اور ملتان پيکج کے حوالے سے  اتنے نئے 

 کے ليے پيسے نہيں ہيں تو نئے projectsآ رہے ہيں ۔جب ان کے پاس پرانے 
projects کيوں launch چستان ميں کيوں نئے  کيے جا رہے ہيں  اور بلوprojects 

 اس ؟ کيا الڑکانہ اور ملتان  کے ليے پرائم منسٹر ہونا پڑے گا؟الئے جا رہے ہيں 
   کرنا ہے ۔ وزير صاحب اس کی وضاحت کريں۔developعالقے کو 

   جی منسٹر صاحب :جناب چيئرمين   
 معزز رکن نے  الڑکانہ ، ملتان اور :ئچڑا ورچوہدری امتياز صفد  
ميں گزارش کرتا چلوں کہ اس ! ان کے فنڈز کا ذکر کيا ہے ۔جناب چيئرمينبلوچست
 جو ہيں road فيصد  ٣۵ موٹر وے کی جو سڑکيں بنا رہے ہيں  ان کی NHAوقت  

 باقی صوبوں سے  زيادہ ہيں  ہم figuresوہ بلوچستان ميں بن رہی ہيں اور يہ 
 صوبوں سے مالنا کے  دے رہے ہيں اور گوادر کو دوسرےpriorityبلوچستان کو 

 يہ ہے کہ بلوچستان ميں زيادہ فنڈز ديئے جائيں اس وقت  priorityليے بهی ہماری 
 کا بلوچستان ميں لگ رہا ہے ۔اس ليے اگر يہ اب بهی total allocation فيصد ٣۵

تو  مجهے بڑی عجيب  سی  کہتے ہيں کہ بلوچستان کو نظر انداز کيا جا رہا ہے 
   دی ہے ۔priority سمجهتا ہوں کہ بلوچستان کو بات لگ رہی ہے ۔ميں

 احمد علی صاحب ،ملے گا ايک منٹ ، گبهرائيے نہيں  ، :جناب چيئرمين  
کوئی بات نہيں ہے۔ .We will ask more than three questions. You can do thatابهی 

   patience  آرام کے ساته ،  Let everybody have a chanceجی ،احمد علی صاحب ۔
  کے ساته۔
 ٢٠٠۶منسٹر صاحب جو جواب دے رہے ہيں اس کو : سينيٹر احمد علی   

 تو بتائيں کہ کب تک date آ گيا ہے اور يہ ٢٠٠٩ ہونا تها آپ ديکهيں completeميں 
completeيہ گوادر پورٹ ساری بيکار ہو گئی ہے يہ تو بند ہو جائے  ؟ کريں  گے

 کر delay ہے اس کو آپ link اس کے ساته project  ايک ۔گی  اگر يہی حالت ہے
  رہے ہيں تو پورٹ کو بند کر ديں ۔ آگے نہ بڑهيں ۔

 والی بات  جو ہے يہ ٢٠٠۶يہ ! جناب :ئچا  صفدر  وڑزچوہدری امتيا  
 ہے ٢٠٠٩ جو ہے وہ دسمبر expected completion dateويسے نہيں ہے ۔اس کی 

   نہيں ہے ۔٢٠٠۶۔
  صاحب ۔ جی ، ڈار :جناب چيئرمين   
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 يہ questionميرا !  بہت شکريہ جناب چيئرمين:سينيٹر محمد اسحاق ڈار  
 throw forward کيا تها اور اس کا total capital expenditure  کا  projects 55ہے  کہ
30 june کے بعد کيا ہوگا ؟ Future money to be spent or unspent portion.  يہ دو 
figuresبس دے ديں۔   

   ہوئی ہے ۔progressاس سے پتا چل جائے گا  کہ وہ کتنی ! يئرمينجناب چ
  رکهے total funds ميں جو  08-2007:ئچاچوہدری امتياز صفدر  وڑ

  رکهے گئے  تهے۔ميری بات سن ليں ۔ billion 13گئے تهے وہ 
Senator Mohammad Ishaq Dar: Total value 55 projects, one 

question. 
 آگے آپ نے کيا throw forwardک آپ کا کتنا خرچ ہوگا  اور ابهی  جون ت

  کرنا ہے ۔
 ميں اس طرف آ جاتا ہوں ۔ پاکستان پيپلز :ئچا صفدر وڑزچوہدری امتيا

   رکهے  funds 36 million ميں 09-2008پارٹی  کی ہماری گورنمنٹ نے 
 total allocation کے ليے بڑهائے  تو يہ roadsتهے۔تقريبًا  تين گنا جو فنڈز ہم نے 

   کی ۔۔ ہميں بات تو کرنے ديں ۔ اس طرف بهی آتے ہيں۔09-2008ہے 
ے  تو پهر يا ہابهی رہ گ!  صبر کے ساته ، ڈار صاحب:جناب چيئرمين

  کر ليں گے۔
  کی billion 86 بجٹ ميں ہم نے :چوہدری امتياز صفدر وڑائچ

request صاحب کے  کی ہے کہ بجٹ ميں رکهے جائيں۔ جہاں تک معزز رکن ڈار
questionکا تعلق ہے، يہ fresh بنتا ہے۔ يہ fresh question دے ديں، ميں اس کا جواب

  دے دوں گا۔ 
 چليے ٹهيک ہے ۔ موالنا صاحب پہلے تهے۔ جی :جناب چيئرمين

  فرمائيے۔
وزير موصوف نے !  جناب چيئرمين:سينيٹر موالنا عبدالغفور حيدری

ان ميں سب سے زيادہ بلوچستان ميں زير فرمايا کہ جتنے موٹر وے بن رہے ہيں، 
تعمير ہيں۔ بڑی خوشی کی بات ہے ليکن گزشتہ پانچ سال ہم نے گزارے ہيں۔ آغاز 
ان دنوں ميں ہوا اور پهر يہ پانچ سال بهی شايد گزر جائيں۔ ميں تو کم از کم قالت 

يکن کوئٹہ شاہراہ پر ہر دس دن بعد سفر کرتا ہوں کيونکہ ميرا گهر قالت ميں ہے ل
يقين جانيے ہر مرتبہ توبہ کرتا ہوں، يا اهللا ۔ بس شايد اس سڑک پر دوبارہ ! جناب

سفر نہ کرنا پڑے ليکن کرتے ہيں کيونکہ مجبوری يہ ہے کہ وہاں گهر ہے۔ ہم سب 
يہاں چيختے چالتے رہے۔ يہ حکومت يا اپوزيشن کی بات نہيں ہے ليکن جن لوگوں 

ے، ان کا کم از کم تعاقب ہونا چاہيے۔ ہماری نے ٹهيکے ليے، کام سے پہلے پيسے لي
شنيد يہ ہے کہ حسنين کمپنی کو پہلے پيسہ ديا گيا اور ان کا سامان اور ساری چيزيں 

  وہاں پڑی ہوئی ہيں۔ 
  سوال کيجيے۔ !  آپ سوال پوچهيں ۔ موالنا صاحب:جناب چيئرمين

 کہ  سوال يہ ہے کہ يہ ہميں بتائيں:سينيٹر موالنا عبدالغفور حيدری
  ہماری پسليوں کو کب سہولت ملے گی؟ کب يہ سڑک ٹهيک بنے گی؟ 
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(  )مداخلت
 ابهی جواب تو آنے ديں مندوخيل صاحب۔  ذرا صبر :جناب چيئرمين

 سے کام ليں۔ منسٹر صاحب تين کی بجائے بہت سے سواالت کا جواب دے رہے ہيں
we should appreciate this also جی۔   

 جہاں تک معزز رکن نے حسنين :چئاچوہدری امتياز صفدر وڑ
 کرتا ہوں کہ ان کی endorse کنسٹرکشن کی بات کی ہے، ميں ان کی بات کو 

 بلوچستان کے ساته ہم نے ميٹنگ کر Chief Ministerکارکردگی ٹهيک نہيں تهی اور 
 cancel کر ديئے گئے ہيں، ان کو sublet  جو کسی اور کو contractsکے ، وہ تمام 
 ليا ہے۔ action کی جائے۔ ہم نے progressور کو ديے ہيں تاکہ وہاں کر کے کسی ا

 ليا action کريں کہ محکمے نے اس پر appreciateميں ان سے چاہوں گا کہ وہ اسے 
ہے۔ پنجاب  Figure ! نہيں ہے۔ ميرے پاس جناب%35ہے۔ ابهی وہ کہہ رہے تهے کہ 

ی ہے۔ سنده ميں دو ہزار ميں اس وقت دو ہزار سات سو ايک کلوميٹر سڑک بن رہ
  ميں ايک ہزار سات سو سولہ کلوميٹر  NWFP provinceتين سو انسٹه کلوميٹر ہے۔

ہے اور بلوچستان ميں چار ہزار دو سو بياليس کلوميٹر ہے۔ سب سے زيادہ بلوچستان 
   دے رہے ہيں۔ preferenceميں ہے تو ہم بلوچستان کو 
   جی مندوخيل صاحب۔:جناب چيئرمين

 وزير صاحب فرما رہے ہيں کہ :ر عبد الرحيم خان مندوخيلسينيٹ
 roads دے ديتے کہ وہ کون کون سی details ہميں مل رہا ہے۔ اگر وہ اس کی 35%

  ہيں تو پهر پتا لگتا۔
   کر ليا جائے۔ fresh question اس کے ليے:جناب چيئرمين

   ميرا سوال اور ہے۔ :سينيٹر عبد الرحيم خان مندوخيل
   جی جی ۔ سوال کيجيے۔ :مينجناب چيئر

 جناب واال ذرا بتائيں ۔ يہ گيارہ نمبر :سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل
 دے detailsہے ۔کوئٹہ، مزئی اڈا۔ پهر اس کے ساته مزئی اڈا چمن ہے۔ ان کی ذرا 

ديں کہ دسمبر تک ابهی کتنے مہينے باقی ہيں۔ ابهی جون ہے۔ کوئی چار پانچ مہينے 
 بتا ديں کہ کوئٹہ سے مزئی اڈا تک کتنی سڑک مکمل ہوئی figuresيہ باقی ہيں۔ ذرا 

ہے اور پهر مزئی اڈا سے چمن تک کتنی سڑک مکمل ہوئی ہے؟ اسی طرح يہ 
 ۔ هللا مسلم باغ تا قلعہ سيف اNational Highway No.50 سترہ نمبر پر ہے،! جناب واال

ديں کہ مسلم باغ سے بتا اسے بهی چند مہينوں ميں مکمل ہونا چاہيے ليکن يہ ذرا 
 تک کتنے کلوميٹر ايريا انہوں نے مکمل کيا ہے اور کتنے کلوميٹر هللاقلعہ سيف ا

  ايريا مکمل ہونے واال رہتا ہے؟ 
   جی منسٹر صاحب۔:جناب چيئرمين

 کا هللاہاں تک مسلم باغ تا قلعہ سيف ا ج:ئچاچوہدری امتياز صفدر وڑ
 ہو رہی completionو رہا ہے۔ اس کی تعلق ہے، اسی جون کے آخر ميں وہ ختم ہ

 ہو جائے۔ جہاں تک نمبر گيارہ اور بارہ completeہے کہ اسی ماہ کے آخر تک وہ 
 ہوا %35 کام ہو چکا ہے اور دوسرے کا %55کا تعلق ہے، اس ميں گيارہ نمبر پر 
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ميں موجود contract ہے ليکن ہم کوشش کريں گے کہ progress slowہے۔ وہاں 
completion period دسمبر تک مکمل ہو جائے۔   

   موالنا شيرانی صاحب۔:جناب چيئرمين
(  )مداخلت

کر ليجيے گا۔ fresh question ٹهيک ہے جواب آ گيا ۔ آپ :جناب چيئرمين
last question شيرانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بيٹه جائيے۔ next question کر ليجيے 

  گا۔  جی شيرانی صاحب۔
ميں !  شکريہ جناب چيئرمين صاحب:ن شيرانیسينيٹر موالنا محمد خا

  ايک سوال کے تين حصے بناؤں گا۔ 
  ۔ شيرانی صاحبbriefly, briefly :جناب چيئرمين

 جی بالکل ۔ ايک يہ ہے کہ بلوچستان :سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی
کا رقبہ پورے ملک کا تقريبًا پينتاليس فيصد ہے۔ اب پينتاليس فيصد رقبے کا تناسب 

کاال جائے کہ جو فنڈز مختص کيے جاتے ہيں، وہ اس کی مناسبت سے ہيں يا نہيں؟ ن
دوسری بات يہ ہے کہ حسنين کمپنی بلوچستان ميں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ کيا 
حکومت اس کو تحفظ دے رہی ہے کہ نام اسی کا رہے ، کام دوسروں سے لے؟ جو 

ں کے سامنے پهينک ديں۔ يہ اسی مکهن تها وہ تو سارا ہڑپ کر ليا اور ہڈياں دوسرو
طرح کا م ہے يا اس کو بليک لسٹ کيا ہوا ہے؟ اگر بليک لسٹ کيا ہوا ہے تو اسے 
کوئی ايسے سزا نہيں ملی اور اگر بليک لسٹ نہيں ہے تو پهر تو انہوں نے اس کو 
تحفظ ديا ہے ۔ تيسرا حصہ ميرے سوال کا يہ ہے کہ ژوب سے ڈی آئی خان تک جو 

 سی کے توسط سے ہو رہا ہے، اس کی نوعيت کيسی ہے؟ اس پر الگت کام اين ايل
  کيا آ رہی ہے؟ مدت کيا ہے؟ اور اب اس کی کيفيت کيا ہے؟

  جواب دے ديجيے۔ briefly شکريہ۔ منسٹر صاحب :جناب چيئرمين
ميں نے جيسے پہلے !  جناب چيئرمين:چوہدری امتياز صفدر وڑائچ
 ہم contractsبہ بلوچستان ميں موجود تمام گزارش کی کہ حسنين کنسٹرکشن کے  صو

 provincialنے کينسل کر ديے ہيں اور کام نئے ٹهکيداروں کو ديا گيا ہے۔ اس ميں 
administration ،ہے Chief Minister اور پوری Cabinet کے لوگ ہيں۔ ان کو ہم نے 

 کے ساته يہ consultation کيا، ان کو بريفنگ دی اور ان کی inviteيہاں منسٹری ميں 
 کيوں ديں گے؟ ہم اپنا کام کروائيں protectionساری کارروائی کی گئی ہے۔ ہم ان کو 

 ديتے تو سابقہ حکومت نے ان کو ٹهيکے ديے ہيں۔ وہ protectionگے۔ اگر 
protection ديتے ہوں گے۔ ہم نے تو ان کو cancel کر ديا ہے۔   
  ڈاکٹر کهٹومل۔ جی : جناب چيئرمين  

 Senator Dr. Khatu Mal Jeewan: I don’t have a question.  
 جواب ميں ميں نے صرف تهوڑی سی :سينيٹر مياں رضا ربانی

information دينی تهی ۔   
   آپ بيٹهيے۔ مياں صاحب تهوڑی بات کر ليں ۔ :جناب چيئرمين

 as inter Provincial جب ميں کيبنٹ ميں تها:سينيٹر مياں رضا ربانی

Ministerيٹنگ ہوئی تهی، جس ميں بلوچستان کی پوری کيبنٹ بهی تهی اور  ايک م
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يہاں سے تمام متعلقہ ڈيپارٹمنٹس بهی تهے۔ وہاں پر حسنين کی بات اٹهائی گئی تهی 
 in consultation with the provincialاور اس ميٹنگ ميں يہ فيصلہ کر ليا گيا تها 

government نے کہا کہ ٹهيکے واپس  کہ حسنين سے، ايک تو جيسے وزير صاحب
  گا۔  لے ليے جائيں گے اور دوسرا يہ کہ ان کو بليک لسٹ کر ديا جائے

 آپ کا۔ آپ last question ٹهيک۔ ڈاکٹر کهٹومل صاحب :جناب چيئرمين
  دونوں ميں سے ايک کر سکتے ہيں، ساجد صاحب يا ڈاکٹر کهٹومل صاحب ۔

نسٹر صاحب سے  جناب مThank you Sir :سينيٹر ڈاکٹر کهٹومل جيون
۔  اس ميں نہيں پر roads on going schemes 58ميرا ضمنی سوال يہ ہے کہ يہاں پر

 ہيں۔ باقی جو يہ بتا رہے ہيں کہ پتا نہيں سنده ميں کتنے bridgesسنده ميں تين تو 
کلوميٹر سڑکيں بن رہی ہيں۔ جناب بڑے دکه کی بات يہ ہے کہ ايک دو تين چار پانچ 

on-going schemes سنده ميں چل رہی ہيں۔ صرف پانچ ہيں۔   
   سوال کيجيے۔ :جناب چيئرمين

 يہ ہے کہ سنده جب question ميرا :سينيٹر ڈاکٹر کهٹومل جيون
 ديتا ہے اور سنده کی سڑکوں کے جو حاالت ہيں، وہ آپ revenue %75پاکستان کو 

ے سے ليا جب جا کر ديکهيں گے تو آپ کو پتا چلے گا اور يہاں ہاؤس کو کس طريق
جا رہا ہے۔ غلط بيانی کی جا رہی ہے۔ ميرا سوال صرف يہ ہے کہ حيدر آباد سے 

 کرتی ہے، کيا connect کو districts ہے اور جو دسmain roadعمر کوٹ کی جو 
  حکومت کا کوئی منصوبہ ہے کہ اس سڑک کو موٹر وے ميں اليا جائے گا؟

  You want some time to answer this منسٹر صاحب۔:جناب چيئرمين
 question? 

 ميں اس کا کچه جزوی جواب دينا چاہوں :چوہدری امتياز صفدر وڑائچ
 ہے اور سنده ميں انيس فيصد %35گا۔ جيسے ميں نے کہا ہے، بلوچستان ميں 

 ؟کہ سنده کو نظراندار کيا گيا ہےسڑکوں کا نيٹ ورک ہے تو يہ کيسے کہتے ہيں 
ی سڑک کا ذکر ہے، اس پر چار سو بلين روپے جہاں تک حيدر آباد تا کراچی ک

   جائے گا۔ر لياکrepair  دسمبر سے پہلے اس کو ۔پر لگ رہے ہيںصرف مرمت 
   جی صابر بلوچ صاحب، سوال کر ليجيے۔:جناب چيئرمين  
آپ کی مہربانی۔ کيونکہ معاملےکا تعلق !  جناب:سينيٹر صابر علی بلوچ  

  ۔۔سے ہے۔constituencyميری 
 Mr. Chairman: Please come straightaway to the question. 

 بيسمہ، تامنسٹر صاحب نے  سہراب !  جناب:سينيٹر صابر علی بلوچ  
 completion date خوشاب کی تا پنجگور اور پنجگور تا ناگ، ناگ  تابيسمہ

September, 2010دی ہے۔ جناب  !NHAنے يہ contracts Frontier Works 
Organization and SKB کو ديے تهے۔ منسٹر صاحب کی information  ليے بتا کے

 ہو چکا ہے۔ ان Earth workہے۔  ہواکوئی کام نہيں وہاں حالت يہ ہے کہ رہا ہوں کہ 
 ہو چکا ہے۔ بارش کی وجہ سے سارا معاملہ ختم ہو گيا earth work کا projectsتمام 

 والے بهی Frontier Worksجا چکے ہيں۔ کے  کر wind up والے SKBہے۔ وہاں سے
 ميں 2010 کر رہے ہيں کہ يہ insistابهی بهی يہ وہاں سے جا چکے ہيں اور 
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complete ہو گا۔ کيا منسٹر صاحب يہassurance ديں گے کہ يہاں پر جو کچه کہا گيا 
  ہے،  واقعی وہ سچ ہے؟ 
    شکريہ۔ جی منسٹر صاحب۔:جناب چيئرمين

يہ معاملہ سينيٹ کی ! ئرمين جناب چي:چوہدری امتياز صفدر وڑائچ
 contract کو يہ Frontier Works Organizationايک کميٹی ميں پيش ہوا تها اور وہاں 

 ديا contract نے يہ NHA  ہی کے مطابقdirectionدينے کی بات ہوئی تهی اور اس 
 law and order پہلے گزارش کی کہ کام جاری تها ليکن ےتها۔ ميں نے جيس

situation اس کی وجہ سے  کی  pace slow ہوئی ہے۔ ہم نے يہ جو dates ،دی ہيں 
 in black and جو ہمارے پاس ، ہےcompletion date ميں جو original contractيہ 

whiteاور ے موجود ہے، ہم نے وہ دی ہ communication department کی يہ کوشش 
  يں۔ کرائcompletion کے مطابق ان کی datesہو گی کہ ہم ان 

(  )مداخلت
(  )پختونخواہ سے بهی ايک سوال ہے! جناب چيئرمين: آواز

جناب محمد طلحہ محمود، سيد جاويد علی  جی چليے۔ :جناب چيئرمين  
  پڑهيں۔question number آپ شاہ صاحب موجود ہيں۔

  
30.  *Senator Syed Javed Ali Shah: Will the Minister for 

Communications be pleased to slate the number names and location of National 
Highways and Bridges to be constructed during the year 2008-2009 indicating 
also the present status of each project? 
 
 Dr. Arbab Alamgir Khan: A total number 10 development 
projects of NHA in different areas have been completed or expected to be 
completed in FY 2008-09. The list of these projects alongwith relevant details is 
at Annex-A. 
 
 A total of 55 development projects of NHA in different areas are 
on-going during 2008-09. The list of these projects alongwith relevant details is 
at Annex-B. 
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 Senator Syed Javaid Ali Shah: Question No. 30. Will the 
Minister for Communications. 

   ميں ابهی آيا ہوں۔؟ يا کوئی اور ہے؟يہی چل رہا ہے
  ۔ئيے سوال نمبر بتا:جناب چيئرمين  
 ميں سوال نمبر پوچه رہا ہوں کيونکہ :سينيٹر سيد جاويد علی شاہ  

  ميرے دو، تين سوال ہيں۔
بتايا  30th اب آپ سپليمنٹری سوال پوچه ليں۔آپ نے نمبر :جناب چيئرمين  

 رورت تو نہيں؟  شاہ صاحب عينک کی ضہے۔
  عينک کی ضرورت نہيں ہے۔!  نہيں جناب:سينيٹر سيد جاويد علی شاہ  

  آپ سپليمنٹری سوال پوچه ليجيے۔ :جناب چيئرمين
 Senator Syed Javaid Ali Shah: There is no need of any 
supplementary. 
 Mr. Chairman: There is no need. Anybody for the supplementary? 

زاہد صاحب۔جی   
 اخاگرام ہے  تا  نمبر پر تيمر گرہ  07!  جناب:سينيٹر محمد زاہد خان  

 يہ Honourable Minister Sahib ہو چکا ہے۔ complete کام %93اور يہ کہتے ہيں کہ 
ہوا ہے اور بقايا کام delay کيا تهی، يہ کيوں completion dateبتائيں گے کہ اس کی 

 نمبر 07يہ  تيمر گرہ تا اخاگرام کی بات کر رہا ہوں،  ميں ہو گا؟completeکب تک 
   ہے۔road کی NHAپر 

   جی منسٹر صاحب۔:جناب چيئرمين  
 کا  7th آ گيا ہے، يہquestionنيا !  جناب:چوہدری امتياز صفدر وڑائچ  

 ہو چکی ہے اور انشاء اهللا جون completion %93اس کی ! کہہ رہے ہيں تو جناب
 تک completion period June 2009ں يہ ہو جائے گا۔ اس کا کے آخر يا جوالئی مي

 ہو چکا ہے، تهوڑا سا  کام بقايا ہے۔ انشاء اهللا complete کام %93ہے اور اس کا 
  ہ ہو جائے گا۔تک وجوالئی 

محمد سينيٹر      ادهر تو حاالت ٹهيک نہيں ہيں، کيسے ہو گا؟:زاہد خان
جی حاجی عديل صاحب،آپ  ?Any other supplementary: جناب چيئرمين  

  کا سپليمنٹری ہے؟  جی۔
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پشاور تک تو يہ  پشاور تا طورخم  ہے۔ N1 :سينيٹر حاجی محمد عديل  
 ابهی تک پتا نہيں چل رہا کہ کب بنے گی؟ کوئی کام  کابنی ہوئی ہے، طورخم تک

  ہوا ہی نہيں۔
   جی منسٹر صاحب۔:جناب چيئرمين  

 Chaudhry Imtiaz Safdar Warraich: New question. 

   جی موالنا شيرانی صاحب۔.new question ٹهيک ہے، :جناب چيئرمين  
(  )مداخلت

 freshحاجی صاحب، آپ .It is a fresh question:جناب چيئرمين  

questionدے ديجيے گا۔ جی موالنا شيرانی صاحب۔   
ميں يہ جاننا !  جناب چيئرمين صاحب:سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی  
 بنا رہی ہے، اس کا کام کتنی NHA گا کہ ڈی آئی خان اور ژوب سڑک جو چاہوں

  ؟مدت سے جاری ہے، کس حد تک تکميل پزير ہوا ہے اور کب مکمل ہو گا
   جی منسٹر صاحب۔ :جناب چيئرمين  
 کی تفصيل roadsہم نے جواب ميں جو  :چوہدری امتياز صفدر وڑائچ  

  ؟ پوچه رہے ہيںس کا يہ نمبر بتا ديں کہ کدی ہے، اس ميں 
   پوچه رہے ہيں؟serial number آپ کون سا :جناب چيئرمين  
 نمبر تو مجهے معلوم نہيں ہے۔ ميں :سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی  

   جناب۔Zhob–D.I.Khan via Dhanaيہ بتا سکتا ہوں کہ 
 We come to the    آپ دونوں آرام سے ديکه ليجيے گا۔:جناب چيئرمين  

next  
 question. Mr. Muhammad Talaha Mehmood. On his behalf.                              
 Senator Muhammad Zahid Khan: On his behalf. 
 Mr. Chairman: Question No. بوليے۔ 
 Senator Muhammad Zahid Khan: Question No. 32. 
 
32. *Senator Muhammad Talha Mahmood: Will the Minister 

for Communications be pleased to state the amount allocated for 
construction and repairing of National Highways and Motorways in the 
country, in the budget 2008-09 indicating also the names and location 
of the said highways and motorways for which the said amount has 
been allocated? 

 
 Dr. Arbab Alamgir Khan: An amount of Rs. 43,174.52 million 
was allocated for construction and maintenance of the national highways and 
motorways during FY 2008-09. Break-up is given below: 
 
 Purchase Rs in million  Annex 
 
 Construction  36,500.00 A 
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 Maintenance  6,674.52  B 
  ———— 
  43,174.52 
  ———— 
 The names & locations of the highways are indicated in Annex-A&B 
respectively. 
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Mr. Chairman: Any supplementary? 
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 کا Lowari Tunnelيہ دس نمبر پر !  جناب:سينيٹر محمد زاہد خان  
access roadموسم ميں  کيونکہ سرديوں کے ۔۔۔ ہے۔ يہ کہتے ہيں کہ يہ  جوٹنل ہے 

راستہ کٹ جاتا ہے۔ آجکل ہمارے ڈويژن ميں زمينی آپ کا چترال سے چار مہينے 
پتا ہے کہ وہاں کيا تو  آپ کو ،جو صورتحال ہے، يہ ماالکنڈ ڈويژن ميں آتا ہے

صورتحال ہے تو کيا منسٹر صاحب يہ بتائيں گے کہ اس ٹنل کا کتنا کام رہ گيا ہے، 
   ہے تو کيوں ہے؟ يہ ذرا بتا ديں۔delay ہو رہا ہے اور اگر completeکب تک 
 ہے، question different!  جناب چيئرمين:چوہدری امتياز صفدر وڑائچ  

ن ميں اس کا جواب دينا چاہوں گا کہ لواری ٹنل پر  مانگی گئی ہے ليکbreakupايک 
 کا پاکستان کے ليے NHAبڑی تيزی سے کام جاری تها اور ميں سمجهتا ہوں کہ يہ 

 South Eastايسا کام ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہيں۔ اتنی بڑی ٹنل ہے، يہ ہميں 
Asia  سے مالئے گی۔ يہ Russian states کے ساته ايک corridorميں ! ا۔ جناب بنے گ

 کے حوالے سے جو law and order situationپهر وہی بات دہرانے لگا ہوں کہ 
concerned contractors Austrian and Koreanوہ اس کو ، تهے abandon کرنا چاہتے 

 کی ہے کہ وہ پاکستان ميں ہی رہيں requestتهے ليکن ہم نے ان کو  دو ماہ کے ليے
 بہتر ہوتی ہے تو ہم کام دوبارہ شروع کرا ديں law and order situationاور وہاں 

   بنانا چاہتے ہيں۔seriously ہے، جس کو ہم  projectگے۔ يہ ايک ايسا 
  ڈاکٹر بليدی۔ جی ٹهيک ہے۔ :جناب چيئرمين  

(  )مداخلت
   نہيں سيميں صاحبہ، ڈاکٹر بليدی صاحب پوچه ليں۔:جناب چيئرمين  
ميں منسٹر صاحب سے يہ !  جناب:دیسينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بلي  

 کی بات کر رہے ہيں۔ law and orderپوچهنا چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب بار بار 
 ,Gwadar to Hoshabادهر    کا مسئلہ ہوا ہے،law and orderچار، چه مہينے سے يہ 

Hoshab-Panjgur پانچ سال تهیيہ سکيم شروع کی گئی  ميں 2004 اس سے پہلے ،
 کرنا تها۔ ميں منسٹر صاحب سے يہ complete تک 2006يں، اس کو گزر چکے ہ

 بلکہ ابهی ا ہے تو چه مہينے سے خراب ہوlaw and orderپوچهنا چاہتا ہوں کہ وہاں 
 کی law and orderبهی کام ہو رہا ہے تو آپ خواہ مخواہ ہمارے کهاتے ميں 

situationکہتے ہيں، يہ ۔۔۔  
  سوال کيجيے۔ ڈاکٹر صاحب، :جناب چيئرمين  
 کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں ے مير:سينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بليدی  

law and order situation بالکل ٹهيک ہے، کس نے منسٹر صاحب کو يہ کہا ہے کہ 
law and order situation خراب ہے؟ دوسری بات يہ ہے کہ ہم زيادہ فنڈ بلوچستان 

 لے کر کراچی تک تين صوبوں کو ايک کے ليے استعمال کر رہے ہيں۔ کوئٹہ سے
road connectميں !  کرتا ہے، آپ وہاں جا کر اس کی حالت ديکهيں۔ جناب چيئرمين

 گدها گاڑی پر بن رہا ہے، وہاں road جائيں، وہ by road کرتا ہوں، آپ inviteآپ کو 
ا  کرتQuetta to Karachi link جو تين صوبوں کو  roadمشينری بهی نہيں ہے۔ ايک 
بهی نہيں بن سکا۔ قالت اور کوئٹہ کا جو حيدری roadہے، دس سالوں ميں ايک 
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 موالنا شيرانی صاحب نے ژوب تا ڈيرہ  غازی خان تها انہوں نے  کہا،صاحب نے
  ل خان بتايا، يہ خوامخواہ کاغذوں ميں ہمارے کهاتے ميں کہتے ہيں۔۔۔۔ڈيرہ اسمعيٰ
  سوال کريں۔چليں آپ  :جناب چيئرمين  
 ان کے ليے کميٹی بنائی جائے، :ٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعيل بليدیسيني  

 واقعتًا بلوچستان کو پيسہ ديا جا رہا ہے۔ وہاں واقعی کہ کيا جائےcheckجا کر وہاں 
  کام ہو رہا ہے۔ ہماری سڑکوں کے ليے پيسے نہيں ديے جا رہے۔

  آنے ديجيے۔ آپ بيٹهanswer اب اس کا .Ok. Thank you :جناب چيئرمين  
  ؟ آپ جواب دينا چاہيں گے منسٹر صاحب،جائيں پليز۔ جی

ميری گزارش يہ ہے کہ انہوں !  جناب:چوہدری امتياز صفدر وڑائچ  
   سی باتيں ہوئی ہيں۔General کيا ہی نہيں ہے۔particular questionنے کوئی 
 کيا ہی نہيں ہے۔ جی سيميں صاحبہ۔ question جی کوئی :جناب چيئرمين  

  احب، آپ آرام سے۔جی مندوخيل ص
 honourable Ministerيہ !  جناب:صديقیيوسف سينيٹر سيميں   

Sahib نے فرمايا کہ ايک ٹنل بننے والی ہے جوSouth East Asia تک جائے گی تو 
 ٹنل ہے اور کون کون سے ممالک کو جائے یميں يہ پوچهنا چاہوں گی کہ يہ کون س

  گی؟
 South کہنا چاہتا تها، Central Asia ميں :چوہدری امتياز صفدر وڑائچ  

Asia  کہہ گيا ہوں۔Sorry ميری correctionکر ليں۔   
   ہو گئی ہے۔ ريحانہ يحيیٰ صاحبہ۔Correction :جناب چيئرمين  

 Senator Rehana Yahya Baloch: Sir, I will just go back for one 
minute for my own information and information of the House.  يہ جوKararo-
Wadh road ہےand Kalat-Khad Koocha road ہےwhich Haider Sahib mentioned. 
And also Khad Kooch-Quetta road, again where I live, Quetta-Masai Adda 

تک  9th or 10th March۔ منسٹر صاحب نے کہا کہ يہ ہاجو مندوخيل صاحب نے ک 
 تيار ہو جائے گی۔

Has he seen those roads? Does he know what condition they are in? Because I 
came day before yesterday from that road. 
 Mr. Chairman: Please, ask a pertinent question.  
 Senator Rehana Yahya Baloch: I mean, if the Minister shows that 
these roads are going to be ready. Thank you. 
 Mr. Chairman: Yes, thank you. Please, answer the question. 

 contract ديے گئے ہيں، يہ periods جو :چوہدری امتياز صفدر وڑائچ  
 صورت particular ہيں، اس ميں کئی بار ايسا ہوتا ہے کہ completion periodsميں 

 ليں تو extension of period سے department کر جاتا ہے ليکن اگر varyحال ميں 
extend ہوتا ہے ورنہ نہيں ہوتا، ورنہ ہم contractor کے خالف action ليتے ہيں، اس 

 original ہيں جو periods کرتے ہيں۔ يہ وہ fine کرتے ہيں، اس کو black listکو 
contract ميں ہيں، اس ميں department کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے 
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 کسی خاص سڑک کا پوچهيں تو  ميں اس particular کرائيں، اگر يہ completeمطابق
   گا۔کا جواب دوں

ميں آپ کی !  حاجی عديل صاحب۔ مندوخيل صاحب:جناب چيئرمين  
  طرف آتا ہوں۔ جی پوچهيں۔

 summary of maintenance activities يہاں :سينيٹر حاجی محمد عديل  

for the year 2008-09 ہے،يہ تقريبًا پونے سات ارب روپے ہيں اور ہمارے پختونخواہ
 کروڑ ميں صرف 37اور اس  کروڑ روپے رکهے ہيں 37کے ليے صرف 

 بهی شامل ہے تو پختونخواہ کے ساته يہ FATAپختونخواہ نہيں ہے، اس ميں 
ناانصافی کيوں ہو رہی ہے؟ سنده، پنجاب اور بلوچستان ميں آپ اربوں روپے 

 کروڑ 37 کو مال کرFATA ميں لگاتے ہيں اور پختونخواہ اور maintenanceصرف 
  روپے ہيں۔

 Mr. Chairman: Yes, Minister sahib, any answer to this? 

ميری گزارش يہ ہو گی کہ يہ !  جناب:چوہدری امتياز صفدر وڑائچ  
 نہيں ہوتی province-wise allocation کے ليے پيسے ہيں، اس ميں maintenanceجو 

 ہوتی ہے، وہ ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، جہاں allocationبلکہ۔۔۔نہيِں، نہيں جب 
roads400 خراب ہوتے ہيں۔ اب حيدر آباد اور کراچی ميں  زيادہ million repair پر 

خرچ کيے جا رہےہيں تو ہم کسی صوبے کے حوالے سے نہيں کرتے، کسی سڑک 
 کے حوالے سے ہوتے ہيں کہ کس کی زيادہ ضرورت ہے تو اس کا conditionکی 

 اور ان کو  ميں سڑکيں ٹهيک ہيںFrontierمطلب يہ ہے کہ اگر کم پيسے ہيں تو 
  مرمت کی ضرورت کم ہے۔

   جی مندوخيل صاحب۔:جناب چيئرمين  
 اس کا مطلب يہ ہےکہ وہاں پر نہ سڑکيں :سينيٹر حاجی محمد عديل  

  بنائی گئی ہيں اور نہ بنائی جا رہی ہيں اور يہ ظلم ہو رہا ہے۔
   ٹهيک ہے۔ مندوخيل صاحب۔:جناب چيئرمين  
 کے Highways! ب چيئرمين جنا:سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل  

بارے ميں دو سوال ہيں، اس ميں جيسے موالنا محمد خان شيرانی نے سوال کيا اور 
Minister صاحب نے کوئی جواب نہيں ديا۔ ژوب سے ڈيرہ اسمٰعيل خان Highway 

ہے، اس پر ايک پيسہ خرچہ نہيں ہو رہا ہے نہ يہاں آ رہا ہے کہ اس کے بارے ميں 
يں وزير صاحب سے پوچهوں گا کہ يہ ژوب ڈيرہ اسمٰعيل خان کيا پروگرام ہے۔ م

road کے بارے ميں کيا planہے؟ Development کے ليے کوئی رقم رکهی گئی ہے 
  يا کوئی اور صورت ہے؟

   جی وزير صاحب۔:جناب چيئرمين  
   کر ديں۔repeat سوال : صفدر وڑائچزچوہدری امتيا  
 briefly repeat کہ سوال ذرا  وزير صاحب فرما رہے ہيں:جناب چيئرمين  

  کر ديجيئے۔
 ميرا سوال يہ ہے کہ ژوب ڈيرہ :سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل  

 ميں development plan کے بارے ميں zone يا ڈيرہ اسمٰعيل خان roadاسمٰعيل خان 
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 ہے؟ اگر نہيں ہے project اس پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ آپ کا کوئی Alreadyکيا ہے؟
 کا positionہ کے ليے اس پر کام کاکوئی ارادہ ہے؟ يہ ذرا بتا ديں اور اس کی تو آئند

  بهی بتا ديں؟
 list ہيں، ميں نے ان کی questions جو : صفدر وڑائچزچوہدری امتيا  

 ہے يا serial number کريں کہ فالں جو particular by pin pointدے دی ہے يا تو 
fresh questionدے ديں۔   

   آ جائے، ٹهيک ہے۔Fresh question :رمينجناب چيئ  
 fresh صاحب نے Minister آج :سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل  

questionپر کام کيا ہے۔   
 Mr. Chairman: Now, we come to the next question Mst. Afia Zia 
question numberپڑهيں۔  

 موالناسينيٹر      جناب چيئرمين صاحب۔:محمد خان شيرانی
   جی، جی اب کافی سواالت ہو گئے ہيں۔:جناب چيئرمين  

 موالناسينيٹر      ايک سوال ہے۔:محمد خان شيرانی
 نہيں کافی سواالت ہو گئے ہيں، تين سے بہت زيادہ ہو :جناب چيئرمين  

  گئے ہيں۔ جی۔
 موالناسينيٹر      ميں يہاں پر نمبر بتاؤں گا۔:محمد خان شيرانی

بتائيں  number 33عافيہ ضياء موجود ہيں،وہ نہيں مسماة :جناب چيئرمين  
  گی۔ جی۔
 نہيں ميرا پہلے سوال پر ہے،اس :محمد خان شيرانی موالناسينيٹر   

  پہلے سوال پر ہے۔
 مسماة   اب آپ بيٹه جائيے۔please وہ سوال نکل گيا ہے،:جناب چيئرمين  

  عافيہ ضياء نمبر بتائيے۔
 پر ميرا 33!  جناب چيئرمين صاحب: عافيہ ضياء سينيٹر  

supplementaryکوئی نہيں ہے۔   
 
33. *Senator Afia Zia: Will the Minister for Social Welfare and 
Special Education be pleased to state:  
 
 (a) the registered number of disabled male, female and children in 

the country at present: and 
 
 (b)  the facilities being provided to the said persons? 
 
 Ms. Samina Khalid Ghurki: (a) Disable men, women, and 
children are registered in the country by National Council for the Rehabilitation 
of Disabled Persons (NCRDP) at federal level and by Provincial Council for the 
Rehabilitation of Disabled Persons (PCRDPs) at the provincial level. The 
requisite data is being collected from all PCRDPs which will be submitted as 
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soon as received. However, the number of disable men, women and children, 
registered with NCRDP on the basis of assessment of their disability by the 
Medical Assessment Board are as follows:— 
 i. Disabled Men 4,209 
 ii. Disabled Women 1,222 
 iii. Disabled Children 1,358 
   ——— 
                  Total: 6.789  
   ——— 
 
 (b) On the basis of the Disability Certificate of NCRDP, the disable 
persons can avail following facilities:— 
 
 i. Employment against 2% quota reserved for disabled persons in 

public and private sectors. 
 
 ii. Free Medical treatment in all federal government hospitals in 

Islamabad, Rawalpindi, Lahore and Karachi.  
 
 iii. Rehabilitative aids (wheel chair, tricycles, hearing aids etc.) 
 
 iv. Appearance in CSS examination under four groups i.e. 
 
 a. Commerce and Trade Group. 
 
 b. Pakistan Audit and Account Group. 
 
 c. Information Group. 
 
 d. Postal Group. 
 
 v. Duty free cars for physically disable. 
 

 آپ کا کو ئی answer taken as read پہلے :جناب چيئرمين  
supplementaryہے؟   

 نہيں ہے ليکن supplementary اس پر ميرا کوئی : عافيہ ضياءسينيٹر  
   پر اجازت ديں تو ميرا سوال ہے۔34اگر آپ 

 Any پر ہيں۔ 33 آ ئے گا، ابهی تو 34 جب :جناب چيئرمين  

supplementary for question No.33?جی ہارون صاحب۔   
ميرا سوال يہ ہے کہ انہوں نے اس !  جناب چيئرمين:سينيٹر ہارون خان  

 کا ذکر کيا ہے National Council for the Rehabilitation of Disabled Personsادارے 
 يہ ہزار وں ،کيا ہيں6789 جو ہيں، وہ کوئی total registeredاور انہوں نے کہا ہے کہ 
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 ہو چکا totally fail ميں ہيں؟ اگر ہزاروں ميں ہيں تو پهر يہ ادارہ millionsميں ہيں يا 
  ہے۔

   صاحبہ۔Minister جی :جناب چيئرمين  
 ہے ليکن ان کا جو 6789 يہ تعداد بالکل :ثمينہ خالد گهرکی محترمہ  

سوال ہے، ميں سمجهتی ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ ايسے ہيں جن ميں 
awarenessان کو يہ پتا نہيں ہے کہ اگر وہ کی کمی ہے اور disabled register ہوں 

   ہو سکتی ہيں۔facilities provide کی بہت ساری Governmentگے تو پهر ان کو 
   جواب تو آنے ديں۔جی، جی۔:جناب چيئرمين  

 اس کا جواب يہی ہے کہ جب اداروں کے :ثمينہ خالد گهرکیمحترمہ 
 کريں گے، register ہيں، اگر آئيں گے تو disabled personsپاس لوگ آتے ہيں کہ ہم 

 disabled persons نے يہ نہيں کيا کہ گهروں ميں جا کرGovernmentکسی  بهی 
 ہيں۔ اس ليے ادارے  کے پاس disabled persons ديں کہ يہاں پر کتنے certificatesکو

 بڑهائيں، اتنی تعداد  ہے ليکن ہم اس ميں اضافہ کر رہے ہيں کہ ہم اس تعداد کو
 ہونے کے بعد register پيدا کريں تاکہ ان کو پتا ہو کہ awarenessلوگوں ميں زيادہ 

   ہوں گی۔provide انہيں facilities کیGovernmentہی 
آپ پہلےسوال کريں گے يا !  زاہد صاحب۔ حاجی صاحب:جناب چيئرمين

تا ہے، زاہد صاحب پہلےسوال کريں گے۔ اصل ميں ان دونوں ميں ہميشہ ہو جا
   کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جی حاجی صاحب فرمائيے۔decideمجهے 

 ميرا سوال يہ ہے  کہ اسالم آباد، راولپنڈی، :سينيٹر حاجی محمد عديل 
الہور اور کراچی ميں حکومت کے تمام وفاقی ہسپتالوں ميں مفت عالج کی سہولت 

يں ملے گی کيونکہ ہے، کيا پشاور ميں يا کسی اور جگہ يعنی کوئٹہ ميں يہ سہولت نہ
لکها ہے؟ يا تو کہا جائے کہ ملک بهر ميں وفاقی ہسپتالوں ميں عالج کی مفت 

  سہولت ہے۔
   صاحبہ دےديتی ہيں۔Minister آپ کے سوال کا جواب :جناب چيئرمين

   دوسرا اس کے ساته ہی ہے۔:سينيٹر حاجی محمد عديل 
   جی، جی فرمائيے۔:جناب چيئرمين

 سرکاری و نجی شعبوں ميں معذور افرا د  :سينيٹر حاجی محمد عديل
 فيصد کوٹہ پر مالزمت ہے۔ ميں محترمہ وزير صاحبہ سے 2کے ليے مختص 

 فيصد 2 ميں sector کا  نہيں بتا سکتے ليکن سرکاری private sectorپوچهتا ہوں کہ
  مالزمتيں ان کو  آج تک نہيں مليں۔

   صاحبہ جواب ديجيئے۔Minister جی :جناب چيئرمين
 جی ميں اس سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ :محترمہ ثمينہ خالد گهرکی

2% quota پر پوری طرح عمل نہيں ہو رہا، ہر department 2پر% quota پر عمل 
 کو بهی کہا ہے Prime Minister نہيں ہو رہا۔ اس کے ليے implementنہيں کر رہا، 

س پر پوری طرح توجہ ديں  کو بهی پابند کيا گيا ہےکہ وہ اdepartmentsاور سب 
 disabledکريں۔  انہوں نےپوچها  ہے ، اگر  implement پر quota %2اور 

personsہمارےFederal Hospitals ميں جاتے ہيں تو ان ميں ان کاtreatment free ،ہے 
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 سے Ministryاگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے  تو ہميں ضرور بتائيں، ہمارے پاس اسی 
  ے، ہم اس سے مدد کرتے ہيں۔متعلقہ بيت المال ہ

   جی وسيم سجاد صاحب۔:جناب چيئرمين
 disabled صاحبہ نے فرمايا ہے کہ Minister :سينيٹر وسيم سجاد

persons کو CSS Examination 4 ميں groups کے اندر Commerce, Trade group, 
Audit and Accounts Group, Information Group and Postal groupحان کی  ميں امت

 ان disabled personsاجازت ہے تو ميں پوچه سکتا ہوں کہ پچهلے سال کتنے 
groupsميں مالزم ہوئے اور امتحان ديا اور پاس ہوئے؟   

   جی۔:جناب چيئرمين
 ميں اس کے ليے يہی کہوں گی کہ مجهے :محترمہ ثمينہ خالد گهرکی

exact تعداد کا پتا نہيں ہے کہ کوئی appear کہ نہيں ہوا۔ ديکهيں جی  ہوا بهی ہے
 پر غلط نہيں کہہ سکتی floor ايسی ہے کہ ميں figureميری بات سنيں کہ اس کی 

   ديں تو انشاء اهللا ميں بتا دوں گی۔fresh questionہوں، يہ مجهے 
   جی ہمايوں صاحب۔:جناب چيئرمين

 انہوں نے فرمايا ہے بلکہ تعداد دی ہے کہ :سينيٹر محمد ہمايوں خان
 ہيں، ميں پوچهنا چاہتا ہوں کہ کيا يہ چاروں disabled persons registeredزار اتنے ہ

 ہيں؟ دوسرا يہ کہا offices ہوئے ہيں اور کياہر جگہ ان کے registerصوبوں ميں 
 ہيں،ان کے بارے ميں پتا services or facilities availableہے کہ ابهی لوگوں کو جو

 بنايا ہے؟ کيا کوئی اشتہاری programmeليے کيا  کے awarenessنہيں ہے۔انہوں نے 
   کی ہيں  يا نہيں کی ہيں؟effortsپروگرام  ہےيا اس قسم کی دوسری 

   صاحبہ۔Minister جی :جناب چيئرمين
 ميں اس کے ليے يہی کہوں گی :محترمہ ثمينہ خالد گهرکی

آپ کو لوگوں کی تعداد بہت کم ہے ليکن وہی بات ہے کہ وہی اپنے registeredکہ
register کراتے ہيں جو اس کی ضرورت محسوس کرتے ہيں۔ آپ ديکهيں کہ ہمارے 

 سے 6 ,6 ميںfamily ہيں اور ايک disabledپاکستان ميں کئی  گهروں ميں الکهوں 
  awareness ہيں۔ ان کا رجحان نہيں ہے، واقعی  يہ حقيقت ہے کہ disabledزيادہ لوگ 

 بنائيں programmesر رہے ہيں کہ ہم ايسے کی کمی ہے، ہم اس کے ليے کوشش ک
 پيدا کريں کيونکہ صوبے اپنے طور پر کام کر رہے awarenessاور لوگوں ميں 

 پيدا ہو، ہم awareness مزيد يہ کرے گی کہ لوگوں ميں يہ Federal Governmentہيں۔
 active کر رہے ہيں، ان کی مايوس کن زندگی نہ گزرے بلکہ programmesايسے 
 فائدہ مند زندگی ہو تاکہ آئندہ وہ زندگی ميں اپنے آپ کو بےکار محسوس نہ اور

  کريں۔
   ثريا صاحبہ۔:جناب چيئرمين

 اکثر يہ روايت رہی ہے کہ اگر کسی کا بچہ :سينيٹر ثريا اميرالدين
disabled التے بلکہ اس کو چهپاتے ہيں کہ  ہے تو وہ اسے منظر عام پر نہيں 

ے۔ جب ميڈيا اتنی ساری باتيں سامنے  ميں ال رہا ہے تو  ہمارے بچے ميں يہ نقص ہ
 ہے تو اس disabledہميں ميڈيا کے ذريعے والدين کو بتانا چاہيے کہ اگر ان کا بچہ 
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 ليجائيں اور بہتر سہوليات hospital کرائيں، registeredکے عالج کے ليے اسے 
 ہزار لوگ ہی 6فراہم کريں۔ ايسا ہو نہيں سکتا کہ پورے پاکستان ميں صرف 

disabled ہوں، ہزاروں ، الکهوں disabled ہيں جو کہ اپنے بچوں کو چهپاتے ہيں اور 
  منظرعام پر نہيں التے۔

   جی منسٹر صاحبہ۔ :جناب چيئرمين  
 ہماری بہن صحيح کہہ رہی ہيں،کسی قسم :محترمہ ثمينہ خالد گهرکی  
پاتے ہيں کہ ہمارے ہاں اس  ہو تو اپنے قريبی لوگوں سے بهی چهdisabilityکی بهی 

 کی ضرورت ہے اور Awarenessطرح کا بچہ ہے يا گهر ميں کوئی بهی فرد ہے۔ 
اس کے ليے ہم کوشش کر رہے ہيں کہ لوگ اس قسم کی سوچ سے باہر نکليں۔ 
سکول  جاتے ہيں تو انہيں پتاچلتا ہے کہ رجسٹريشن کرانے کے کيا کيا فائدے ہيں۔ 

 disabled ہےيہ بہت کم ہے، 6,789 ہے کہ يہ جو تعداد انہوں نے بالکل صحيح کہا
persons تو الکهوں کی تعداد ميں ہيں۔ ہمارے پاس جو ريکارڈ ميں registered ہيں وہ 
  يہی ہيں۔

 Mr. Chairman: Next Question No. 34. Mst. Afia Zia. 
  آپ اپنا سوال نمبر پڑهيں۔

 supplementaryاس پر  ہے۔ 34 ميرا سوال نمبر :سينيٹر عافيہ ضياء  
 سوال ہے۔

 
34. *Senator Afia Zia: Will the Minister for Social Welfare and 
Special Education be pleased to state the number of children provided with 
financial support under “Child Support Programme” of Pakistan Bait-ul- Mal 
during the period from April, 2008 to April,2009, indicating also the amount 
provided to each child? 
 
 Ms. Samina Khalid Ghurki: Financial Assistance has been 
provided to 47,455 children under “Child Support Programme” of Pakistan Bait-
ul-Mal during the period from April, 2008 to April 2009, in three selected 
districts (Bhakhar – Punjab, Tharparkar – Sindh and Kohistan – NWFP). 
 
 Cash incentive is being paid @ Rs.200/- per month to the families with 
one child and @ Rs. 350/- per month to the families with two or more children 
of school going age for sending their children to primary schools. Amount to 
eligible children is paid on quarterly basis. 
 

   پوچهيں۔supplementary اب آپ  ٹهيک ہے جی۔:جناب چيئرمين  
 Child ميرا منسٹر صاحبہ سے يہ سوال ہے کہ :ياءضسينيٹر عافيہ   

Support Programme کے تحت کتنی رقم مختص کی گئی تهی اور صوبہ wise اس 
کے ليے کتنا کوٹہ مقرر کيا گيا تها؟ دوسری بات يہ ہے کہ انہوں نے جواب ميں 

 روپے ماہوار دو يا 350 روپے ماہوار ايک بچے والے خاندان اور 200اہے کہ لکه
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يہ تو بہت کم رقم ہے۔ کيا اس رقم ! اس سے زائد بچے والوں کو ديا جاتا ہے۔ جناب
  کو بڑهانے کے ليے بيت المال کے تحت کوئی تجويز ہے؟

  ) کر گئےwalkoutاس موقع پر پريس گيلری سے صحافی حضرات (
 پريس سے ہمارے صحافی دوست تشريف لے گئے ہيں، :رمينجناب چيئ  

!  مجهے علم نہيں ہے  کہ کيا بات ہے۔ بخاری صاحب اور مياں رضا ربانی صاحب
  آپ معلوم کيجيے۔

 ميں  ابهی جب آ رہا تها تو ميں نے ديکها کہ :سينيٹر راجہ ظفرالحق  
و گهيرے ميں ليا ايک بہت بڑی تعداد باہر صحافيوں کی موجود ہے، پوليس نے ان ک

 کے ليے احتجاج کر implementationہوا ہے، وہ  وہاں ساتويں ويج بورڈ ايوارڈ کی 
رہے ہيں ۔ ميرے خيال ميں وہاں کچه کشمکش اور کشيدگی ہے۔ کافی دير ہو گئی 

 لے لينا چاہيے تها۔ اگر گورنمنٹ ان noticeہے،ميرا خيال ہے کہ گورنمنٹ کو وہاں 
و ہم اور کتنے  ہو اور صرف طاقت کا استعمال کرے تinsensitiveمعامالت ميں 

  ؟سوات پيدا کريں گے
 شکريہ راجہ صاحب۔ ابهی پتا کرا ليتے ہيں۔ مياں :جناب چيئرمين  

  صاحب اور بخاری صاحب تشريف ليجائيں۔
 جو بات آپ پوچه رہے ہيں  وہ اس طرح :سينيٹر طلحہ محمود آريان  

  ۔۔۔۔۔۔ہے کہ پنڈی ميں ان کے صحافی کا ۔
 ساته چلے جائيں، pleaseآپ بهی !  طلحہ صاحب:جناب چيئرمين  

  صحافی حضرات سے آپ بهی پتا کر ليجيے۔
Let’s proceed with the answer to the question raised by the honourable Senator. 

 پوچها ہے کہ period انہوں نے ايک خاص :محترمہ ثمينہ خالد گهرکی  
 بچوں کو مدد دی ہے۔ اس 47,455 تک، اس ميں ہم نے 2009پريل  سے ا2008اپريل 

 ہيں اور ان کے تحت يہ مدد centers کے child labour schoolsميں يہ ہے کہ ہمارے 
 بچے ہوتے ہيں اور اس کے مطابق ہی ہربچے 120دی جاتی ہے۔ ايک سينٹر ميں 

ں ہيں۔ انہوں کو دی جاتی ہے۔ ہمارے يہ سکول سارے صوبوں  اور پورے ملک مي
 education کم ہے۔ ہم  بيت المال سے بچوں کی =/amount 350نے پوچها ہے کہ يہ 
 تعليم حاصل کرنے کے further کرتے ہيں اور اگر انہيں helpکے ليے ويسے بهی 

   بهی مہيا کريں گے۔help کی educationليے ضرورت ہے تو  ہم انہيں 
   ريحانہ يحيیٰ صاحبہ۔:جناب چيئرمين  

 Senator Rehana Yahya Baloch: The answer is a bit different from 
what the honourable Minister gave. The answer says that financial assistance has 
been provided to 47,455 children under ‘Child Support Programme’ of Pakistan 
Bait-ul-Mal during the period from April, 2008 to April, 2009, in three selected 
districts, Bhakar-Punjbab, Tharparkar–Sindh and Kohistan–NWFP. What about 
poor Balochistan? 

 .Answer please جی منسٹر صاحبہ :جناب چيئرمين  
 بنے ہيں ، ابهی schools جہاں جہاں پر يہ :محترمہ ثمينہ خالد گهرکی 

تک انہيں کو مدد دی جا رہی ہے۔ اگر يہ چاہتے ہيں اور ان کے عالقے ميں بهی اس 
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 پر  آتی ہے  وہاںrequestطرح کا بچوں کا مسئلہ ہے تو يہ بتائيں اور جہاں سے بهی 
  ہم بنا ديتے  ہيں ۔

   ڈاکٹر کهٹومل صاحب۔:جناب چيئرمين  
 شکريہ جناب۔ يہ تهرپارکر سنده کا ذکر آيا : جيونسينيٹر ڈاکٹرکهٹومل  

  ہے تو ميں نے کہا کہ يہ ميرا عالقہ ہے۔
   جی، جی ضرور عرض کريں۔:جناب چيئرمين  
 Specialبيت المال کے ذريعے !  جناب: جيون سينيٹر ڈاکٹر کهٹومل  

Child Support Programme ميں totally 47,455 رکهے گئے ہيں۔ پچهلی گورنمنٹ 
نے جو بيت المال کا حشر کيا تهاوہ ہمارے سامنے ہے اور ميں منسٹر صاحبہ سے 
يہ پوچهنا چاہتا ہوں کہ يہ جو دس گيارہ سال گزرے ہيں ان کی بيت المال کے 

تی ہيں کہ يہ پيسے وڈيروں کی  کروانا چاہconductحوالے سے کوئی انکوائری 
جيبوں ميں گئے تهے يا غريبوں کی جيبوں ميں گئے تهے۔ باقی يہ ہے کہ تهرپارکر 

  ہيں جن کو يہ امداد دی گئی ہے؟childrenميں کتنے
   جی منسٹر صاحبہ۔:جناب چيئرمين  
 ميں general discussion ديکهيں جی اگر يہ :محترمہ ثمينہ خالد گهرکی  

بتائيں کہ ان کا اشارہ کس طرف  particularlyفالں پيسہ کدهرگيا تو يہ لے آئيں کہ 
 اگر انکوائری ہو رہی ہے تو بهی بتا سکيں گے اور اگر نہيں  تو اس پر ؟ہے

 پورے schoolsانکوائری ہو سکتی ہے۔ دوسرا سوال جو انہوں نے پوچها ہےتو يہ 
يں مزيد اضافہ ہو سکتا ملک ميں ہيں ان کے بچوں کی تعداد بتائی گئی ہے۔ اس م

 ميں انہيں چاہيے تو وہاں پر areaہے ، کوئی پابندی نہيں ہے۔ يہ تبائيں کہ کس 
  ضرور سينٹر کهولے جائيں گے۔

 Mr. Chairman: You want to ask two questions madam? 
 Senator Rehana Yahya Baloch: Not during Madam’s time but 
before that they regulated these in Bat-ul-Mal. So, all the cases will be given to 
the Public Accounts Committee because we don’t have any committee until 
now, so that they can look into the matter. 
 Mr. Chairman: Thank you. Next Question Mr. Wasim Sajjad. 
 Senator Wasim Sajjad: Question No. 35. 
 
35. *Senator Wasim Sajjad: Will the Minister for Law and Justice 
be pleased td state: 
 
 (a) the number of members and staff of the Federal Services 

Tribunal, Lahore Bench; 
 (b) the amount allocated for medical charges / bills of the members 

and staff of the said bench during the current financial year; and 
 
 (c) the number of pending cases of medical charges / bills of the 

members and staff of that bench and the time by which the same 
will be finalized? 
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 Minister for Law and Justice: (a)  
 
 (i) Number of Members 02 
 (ii) Number of Staff (BPS-17) 02 
 (iii) Number of Staff (BPS-16) 02 
 (iv)  Number of Staff (BPS-01 to 15) 16 
 
 (b) Total amount allocated to the Lahore Bench of the Federal 
Service Tribunal in budget under the head Medical Reimbursement during 
current financial year 2008-09 is Rs.133,000/- (out of which Rs.128,276/- has 
already been incurred over reimbursement of Medical Reimbursement Charges 
or Members and other entitled staff of Lahore Bench). 
 
 (c) Their are pending bills of Medical charges of Members and Staff 
of Lahore Bench arnounting to Rs.325,174/-, for which Additional Funds 
Rs.320450/- are required A case fbr allocation of additional Ands upto Rs. 
350000/- is under submission for approval of the competent authority. Pending 
bills of Medical Charges shall be cleared immediately on receipt of Additional 
Funds or on receiving new budget 
 
 Mr. Chairman: Any supplementary? 

 Federal Servicesاس ميں ): قائد حزب اختالف( سينيٹر وسيم سجاد  

Tribunal کے  medical budget کے bills کےبارے ميں سوال تها۔ يہ judiciary کا 
 کو احترام ديں اور انہيں آرام judiciaryہ ايک حصہ ہے اور ہم کوشش کرتے ہيں ک

 ہيں اور ان members and staff 22 ميں رکهيں۔ ميں نے يہ ديکها ہے کہ الہور ميں 
 .pending bills Rs ہے اور اس وقت =/total medical budget Rs. 1,33000کا 

ان  جو چيئرمين صاحب ہيں وہ  وفات پا چکے ہيں already کے ہيں اور =/325,174
 ہے۔ ميں منسٹر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کر pending بهی billکا 

 effort کر سکيں گے؟ کوئی خاص توجہ ديں، clear کب تک billsکے بتائيں کہ يہ 
 کے judiciaryلگائيں  کيونکہ وہ بيچارے لوگ مانگ بهی نہيں سکتے کيونکہ يہ جو 

 کو اس قسم کے حاالت سے گزارا لوگ ہوتے ہيں يہ محسوس کرتے ہيں اگران
  جائے۔

   بالکل صحيح ہے۔ جی  منسٹر صاحبہ۔:جناب چيئرمين  
 شکريہ جناب چيئر مين صاحب۔ محترم :محترمہ مہرين انور راجہ  

 ہے  وہ بالکل بجا ہے۔ ميں سمجهتی ہوں کہ يہ جو فنڈ concernسينيٹر صاحب کا جو 
1,33000/= allocate ہے اور 22ہے جبکہ ممبروں کی تعداد  کيا جاتا ہے  يہ بہت کم 

 گئی ہوئی ہے۔  اب ہم summary نہيں ہوئے جن کی کہ members appoint 2    ابهی
 within بنا کر بهيجا ہوا ہےجو کہ bill کا =/3,50000 کو concerned ministryنے 

month approve ہو جائے گا، انہوں نے مجهے dateتو نہيں بتائی۔ جہاں تک سينيٹر  
 تو دے دی گئی ہے مگر جو amount کی =/1,28000 ہے وہاں پر concernصاحب کا 
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pending amount 3,25000/= and 3,20000/= کی ايک =/3,50000 ہے، ہم نے total 
amount بنائی ہے جو کہ ہم نے concerned ministry کو بهيجی ہے۔ ميں سمجهتی 

 کم ہے اور ہم  نے منسٹری کو ايک  ٹهيک ہے کہ يہ رقم بہتconcernہوں کہ ان کا 
proposalبنا کر بهيجی  ہے اور بہت جلد اس کا جواب منسٹری دے گی۔ شکريہ۔   

 ميں شکرگزار ہوں کہ انہوں نے احساس کيا ہے کہ  :سينيٹر وسيم سجاد
ہے اس کے pending billاس کو بڑهانے کی ضرورت ہے ليکن يہ کہنا کہ يہ جو 

 ميں  ؟حالت ميں ہيںا ، پتا نہيں وہ بے چارے کس ليے مہينہ اور لگ جائے گ
  گزارش کروں گا کہ کوشش کرکے اگلے ايک ہفتے ميں يہ معاملہ حل کرا ديں۔

 ميرا خيال ہے آپ ان سے رابطہ کرليں تا کہ جو  :جناب چيئرمين
pending bills ہيں they should be cleared as quickly as possible.جی وزير صاحبہ۔   

 pending bills کروں ۔ ميں نے  clarify ميں تهوڑا :ہ مہرين راجہمحترم
 کرنے کے enhance جو ہم نے but جلدی بهی کردےmay be Ministryکا کہا ہے 
 ہونا چاہيےتو اس enhance سے زيادہ 133 بهيجی ہے کہ اس کو proposalليے ايک 

  ميں تهوڑا وقت لگے گا۔
 کو pending bills يہ ہے کہ  ليکن ميری گزارش:سينيٹر وسيم سجاد
 کروا ديں۔ ان کا خود بهی تعلق ايک وکالت کے clearمہربانی کرکے ہفتے کے اندر 

  خاندان سے ہےتو ميرا خيال ہے کہ اس کا احساس ان کو ہوگا۔
 کے لوگ ہيں  ان کے ميڈيکل کے Judiciary کيوں کہ :جناب چيئرمين

bills pending ہيں they should be cleared as quickly as possible۔ ٹهيک ہے 
Any other supplementary on this question? Now, we move to the next 
question.No.37. Syed Javaid Ali Shah. 
 
37.  *Senator Syed Javed Ali Shah:  Will the Minister for 
Communications be pleased to state whether it is fact that super highway 
between Hyderabad and Karachi is in dilapidated condition, if so, the time by 
which it will be repaired / re-constructed? 
 
 Dr. Arbab Alamgir Khan: Yes. Repair/rehabilitation work on 
most affected 20 Km road section on southbound carriageway is in hand which 
is expected to be completed by June 2009. 
 
 However, the 4-lane Karachi-Hyderabad Superhighway in a trafficable 
condition pending its planned up-gradation into a 6-lane Motorway (M-9). 
Construction is expected to commence by February 2010 for completion within 
30 months. 

 
Mr. Chairman: Any supplementary? 

 اس ميں سپر ہائی وے کے جس !ب واال جنا:سينيٹر سيد جاويد علی شاہ
تو  ميں مکمل ہو جائے گا 2009ٹکڑے کا ذکر کيا گيا ہے ، بيس کلوميٹر کہ وہ جون 

 کا 2009 ديں گے کہ واقعی يہ مہينہ تو جون assuranceکيا وزير صاحب اس بات کی 
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 جب ؟ کردی جائے گیhandoverہے ، اسی مہينے يہ مکمل کرکےٹريفک کے ليے  
 علم کے مطابق يہاں ابهی تک پچهلے سال سے نہ کوئی مشينری موجود کہ ميرے

  ہے اور نہ سڑک کی يہ پوزيشن ہے کہ وہ اگلے سال تک مکمل ہو سکے۔
 ميں نے پہلے بهی ! جناب چيئرمين: امتياز صفدر وڑائچچوہدری

 repair work 20گزارش کی ہے کہ اس کے چار پورشن ہيں  کہ يہ چار سو ملين کا 
kilometers کا وقت ديا ہے۔ ميں تک  2009 پر جاری ہے اور ہم نے اس ميں جوالئی

 ميں ہم اس کو انشاء اهللا مکمل 2009 ديتا ہوں کہ جوالئی assurance کیاس بات 
  کرديں گے۔

   جی ہمايوں صاحب۔:جناب چيئرمين
 وزير صاحب يہ فرما ديں کہ انہوں نے ابهی :سينيٹر محمد ہمايوں خان

invitations invite کی ہيں اس Super Highway کو six lane Motorway ميں convert 
کرنے کے ليے اور اگر انہوں نے کی ہيں تو اس کے ليے ضروری ہے کہ ان 

 کے NHA ہونی چاہيے۔ کيا وہ  زمين transfer کے نام NHA وہ زمين right of wayکا
 نقبضہ تو ان کے پاس ہے ليک؟  ہوچکی ہےکہ نہيںtransferنام 

has land actually been transferred in the name of NHA or not?  
 ہونے کی land transfer اس ميں : چوہدری امتياز صفدر وڑائچ

 حيدرآباد already کے پاس زمين ہے اور وہ سڑک already NHAضرورت نہيں ہے 
 acquisition بنانے کے ليے کوئی مزيد M-9تا کراچی اس وقت ہے اور ہميں مطلوبہ 

   کی ضرورت نہيں ہے۔
   جی موالنا شيرانی صاحب۔:جناب چيئرمين

 شکريہ جناب چيئرمين۔ ميں  اس :سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی
 کے منسلکہ ٣٢سوال کے تناظر ميں محترم وزير صاحب کی توجہ سوال نمبر

 کا حصہ ہے N-50 ميں ڈی آئی خان ، زام ٹاور، مغل کوٹ جو ١٢کے نمبر) الف(
  ؟نا مختص ہوا تهااس کے بارے ميں سوال پوچهوں گا کہ اس سيکشن کے ليے فنڈ کت

 ؟ اب اس ميں کتنا اضافہ ہوا ہے ؟اس سيکشن کے ليے مدت کتنی مقرر ہوئی تهی
 باقی ہے اور کب تک يہ مکمل اب تک يہ تکميل کے مراحل طے کرچکا ہے يا

  ؟ہوگا
آپ نے کس کا پوچها  پر سوال کيا ہے۔ ٣٧ جی آپ نے :جناب چيئرمين

  ہے۔
   کا پوچه رہے ہيں۔٣٢ يہ :چوہدری امتياز صفدر وڑائچ

   پر ہيں۔٣٧ وہ تو چال گيا ہے۔ اب ہم :جناب چيئرمين
 ميں يہ نمبر ٣٢ اصل بات يہ ہے کہ :سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی

 کا جو سيکشن ہے ڈی N-50آچکا ہے اور اس ميں ، ميں يہی پوچهنا چاہتا ہوں کہ  
  آئی خان، مغل کوٹ اور زام ٹاور کا۔۔۔۔

 يہ تو ابهی حيدر آباد اور کراچی کی بات ہو رہی ہے۔ :جناب چيئرمين
وزير صاحب ان کو اس کا جواب دے ديں۔آپ مندوخيل صاحب کو بهی سن ليں ان کا 

   ہے۔question connectedبهی 
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 ميں عرض کرتا ہوں کہ سوال :سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل
 ہے ۔يہ کيسے نکل گيا ۔ يہ يہاں پيش ہی نہيں ہوا ہے تو نکل کيسے گياہے۔ ٣٢نمبر

 ميں ٣٢!موالنا صاحب ٹهيک کہہ رہےہيں ميں بهی اس پر بات کروں گا۔جناب واال
   پر ديکهيں۔١٠کافی چيزيں ہيں آپ صفحہ 
  کے ليے٣٧ کے بعد آ جاتے ہيں۔٣٧ چليں :جناب چيئرمين

Any other supplementary. Seemi Sahiba. 

 جناب وزير صاحب سے ميں يہ معلوم :سينيٹر سيميں يوسف صديقی
 جو کراچی حيدرآباد سپرہائی وے کا ہے M-9 Motorwayکرنا چاہوں گی کہ يہ 

 the construction is ہوگی ليکن convert ميں  six laneانہوں نے کہا ہے کہ يہ 
expected to start in 2010. I would like to ask you that why did this delay take 

place because it’s a very busy highway اس کو تو جلد از جلد شروع کرنا چاہيے 
   تک لے جائيں گے2010تها تو کيا وجہ ہے کہ آپ اس کو 

and it will be taking another thirty months to get completed?  

 يہ ايک بہت بڑا !رمين جناب چيئ:چوہدری امتياز صفدر وڑائچ
 ميں شروع ہونا تها تو اس کی جو ٢٠٠٧پراجيکٹ ہے کوئی گيارہ بلين کا يہ 

requirement proceduralاس کے مطابق ی، ته Standard Corporation Company کو 
 stayيہ کام ديا گيا  ، پهر وہ شروع نہ کرسکی اور ہائی کورٹ ميں  اس کمپنی نے 

  open auction کو further companiesخارج ہوا ہے تو ہم نے  اب  Stayلے ليا۔ وہ 
 کيا ہے تو interest showاخبار ميں دی ہے ، اس ميں دس کمپنياں ہيں جنہوں نے اپنا 

 جو ہے اس ميں اتنا وقت تو لگے گا کيوں  کہ يہ بہت بڑا further processاس کا 
يں انشاء اهللا يہ شروع ہو  م٢٠١٠ پر ہونا ہے تو اس ليے فروری BOT منصوبہ ہے 

  جائے گا۔
 چليں ٹهيک ہے۔ گل محمد الٹ صاحب۔ ابهی ٹهہر :جناب چيئرمين

جائيں، آپ کی طرف بهی آتے ہيں۔مندوخيل صاحب صبر کريں۔ صبر اچها ہوتا ہے۔ 
 will ask  ابهی اس کے بعد آ رہا ہے۔اصل ميں طلحہ صاحب  بهی نہيں ہيں ٣٢

somebodyجی۔  
Senator Gul Mohammad Lat: Sir, I am thankful to you for giving 

me the floor. Sir, this N-9, this is only highway which connects Hyderabad and 
Karachi and obviously Karachi is our biggest port city and Hyderabad is also 
our No.2 biggest city of Sindh. 

رہے ہيں کہ  اور وزير صاحب کہہ  20 miles کا جوarea repair ہو رہا ہےit is 
trafficable اور وہاں گاڑياں چل رہی ہيں۔ ميں وزير صاحب کو يہ بتاؤں کہ every 
week we are travelling on this highway, Sir  ہے۔ ميں يہ ی لمبی الئن لگی ہوئ
request کروں گا کہ اس کی جو repair ے اور ساته ميں جو يہ  ہے اس کو تيز کيا جائ
3 way highway شروع کرنا ہے اس کو بهی کريں کيوں کہ people are suffering 
 last week I myself was in Queues for ہو رہا ہےtime wasteوہاں پر بہت زيادہ 
nearly 45 minutes we were standing there. 

   ٹهيک ہےجواب سن ليں۔:جناب چيئرمين
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 ہے under repair جناب وہ اس وقت : صفدر وڑائچچوہدری امتياز
construction  ہو رہی ہے الئنيں تو لگيں گی ليکن اسے  جوالئی تک ہم مکمل کر 

   دی ہے ۔statementرہے ہيں۔ ميں نے يہ 
 لينا چاہتے ہيں طلحہ محمود ٣٢ چليں ٹهيک ہے۔ ہم :جناب چيئرمين

     ر پڑه ليں۔  سوال نمبon his behalfصاحب نہيں ہيں کوئی 
  ۔٣٢ سوال نمبر :يٹر عبدالرحيم خان مندوخيلنسي  
   نمبر۔٢۵:جناب چيئرمين  
  ۔٣٢ نہيں سوال نمبر:سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل  
  آپ کا کوئی .Answer taken as read۔ ٣٢  نمبر:جناب چيئرمين  

supplementaryہے۔   
يہ ہے جناب ميرا Supplementary  :سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل  

 D.I. Khan - Zam  نمبر پر جو موالنا صاحب کہہ رہے ہيں١٢ايک يہ ہے کہ ! واال
Tower - Mughal Kot Section of National High Way 50.دوسرا  figure جو ہے وہ  

page No.26 پرہے اس کو ديکهيں۔ يہ جو ہے اس کا نام  National Highway 
Development Sector Project 836 کوئی  جو kilo meter ہے۔ يہ کل رقم کارپٹ رکها 

  چار ارب پچيس کروڑ۔! ہوا ہے جناب واال
   مندوخيل صاحب سوال کر ليجيے گا ۔:جناب چيئرمين  
 ميں سوال يہ کر رہا ہوں۔ اس پر ذرا :سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل   

 ,Khanozai-Mughal Section No.50 پرہے ٣وزير صاحب توجہ ديں کہ يہ جو نمبر
333 kilo meter؟ اس کے بارے ميں  اس سال انہوں نے کتنی رقم رکهی ہے  

   ٹهيک ہے۔ جواب لے ليجيے۔:جناب چيئرمين  
 Senator Abdur Rahim Khan Mandokhel: Qila Saifullah-Loralai 
Wiagum Road Section National Highway 70, 124 kilo meter 

ال کتنی رقم رکهی گئی ہے اور اس پر کتنا عمل ہوا  اس کا ذرا بتا ديں کہ اس س
  ہے؟

   ٹهيک ہے۔:جناب چيئرمين  
ان کا پہال جو سوال !  جناب چيئرمين:جناب ڈاکٹر ارباب عالمگير خان  

 question کيا ہے يہ propose ہے اس سے يہ بالکل مختلف ہے۔ اس سال ہم نے جو 
 جواب دے ا کيا ہے؟  ہم اس کpropose دے ديں کہ نئے سال کے لئے آپ نے کيا کيا 

  ديں گے۔
  آ جائے گا۔ موالنا شيرانی صاحب۔fresh question چليں : جناب   چيئرمين

  يہ رقم دکها ديں۔!  جناب واال:سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل  
   جو سوال تها اس کا جواب آ گيا ہے۔:جناب چيئرمين  
  جو يہاں؟ ہوا ہےallocate  يعنی کتنا :سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل  

  سوال ہے۔ يہ direct  يہ ؟ ہوئی ہےallocate رقم رکهی ہوئی ہے وہ کتنی 
supplementary ہے۔ ميں اس پر آپ کی  rulingمانگوں گا۔   
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  ۔ منسٹر صاحب:جناب چيئرمين  
ميں گزارش کر رہا ہوں !  جناب:جناب ڈاکٹر ارباب عالمگير خان  

  کہ۔۔۔۔۔
۔ منسٹر please احب ذرا۔ حاجی صاحب  حاجی ص:جناب چيئرمين  
 آپ کے سامنے ہم اس کا ؟ کيا کہتے ہيںfor Parliamentary Affairs please صاحبہ

  جواب دے رہے ہيں۔
He cannot answer and the people cannot hear if you talk loudly. Please thank 
you. 

کی projects و يہ ج!  جناب چيئرمين:جناب ڈاکٹر ارباب عالمگير خان  
  ہر کے آگے جو PSP allocation 2008-09 complete لسٹ دی گئی ہے اس ميں 

figures allocated ہيں وہ ديے گئے ہيں اور جو انہوں نے سوال کيا ہے انہوں نے 
 جو ہے وہ Allocation  پوچهی ہے کوئی اور ايسا سوال نہيں ہے۔ allocation اس کی 
 چل رہے ہيں ان ميں ہر projects 55  کے NHA وقت جو  ہے۔ اس provided چار پر 
 projectکے آگے  allocation جوہے وہ  providedہے۔   

 PSDP  ميں نہيں ديا گيا ہے۔ PSDP  :سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل  
  ميں کارپٹ ديا گيا ہے۔

  لے کر جواب ديے ديجيے گا۔details  آپ ذرا اور:جناب چيئرمين  
Why did you do that? Give some more details. 

   کل دے ديں۔ پرسوں دے ديں۔:سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل  
   کل دے ديں۔:جناب چيئرمين  
   کر دوں گا۔provide  ميں :جناب ڈاکٹر ارباب عالمگير خان  
  کر ديں۔ جی موالنا شيرانی صاحب۔ آپ Provide  :جناب چيئرمين  

details provideکر ديجيے گا۔   
ميں گزارش !  جناب چيئرمين صاحب:سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی  

يہ کروں گا کہ يہ جو بارہ نمبر پر ہے سيکشن ڈی آئی خان ذام ٹاورمغل کوٹ جو 
 کا۔ اس کے بارے ميں ميں نے يہ پوچهنا تها کہ اس کے لئے NA 50 حصہ ہے 

 کيا ہے؟ مختص رقم کتنی تهی؟ مدت کتنی مقرر تهی؟ اب اس کی صورت حال
  اضافہ کتنا ہوا ہے؟ اپنی مقررہ مدت سے وہ کتنا بڑه گيا ہے؟ يہ  کتنا بڑهے گا؟

  ?You want some time  ٹهيک ہے۔ جی منسٹرصاحب۔:جناب چيئرمين  
  ٹائم چاہوں گا۔!  ميں جناب:جناب ڈاکٹر ارباب عالمگير خان  
  اچها ٹائم دے ديجيے۔:جناب چيئرمين  

Now we come to the next question. Mrs. Nilofar Bakhtiar. Next, question is 
number 38. On her behalf. 

   .Yes Sir  ہاں:سينيٹر نعيم حسين چٹهہ  
   جی نمبر دے ديجيے۔:جناب چيئرمين  

   نمبر۔38  :سينيٹر نعيم حسين چٹهہ  
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38.  *Senator Nilofar Bakhtiar: Will the Minister for Law and 
Justice be pleased to state that whether there is any proposal under consideration 
of the Government to extend the Nizam-e-Adal Regulation, 2009 to the areas 
other than Swat District? 
 
 Minister for Law and Justice: There is no proposal for 
extension of Shariah Nizam-e-Adal Regulation, 2009 to FATA. The rest of the 
information is being collected from concerned quarters and will be tabled in the 
next rota day. 
 

Mr. Chairman: Any supplementary? 

 يہ جو شريعت نظام عدل ريگوليشن جو پچهلے :سينيٹرنعيم حسين چٹهہ  
دنوں نافذ کيا گيا ماال کنڈ اور سوات ڈويثرن پراور جس کی مدح سرائی ميں بہت 

 کا ايک جواب ہو گا اور پهرخاص justice ساری تعريفيں کی گئيں کہ يہ ايک فوری 
مبلی  نے بهی متفقہ طور  پر نيشنل اسrequest سرحد صوبائی حکومت کی پر طور 

 justice    ہوتا ہے يا deny  کيا اور پهر ايک اميد سی لگی کہ اب جو endorse پر 
  ہوتی ہے وہ نہيں ہو گی يا فوری انصاف ہو گا۔delay ميں جو 

   .please  چٹهہ صاحب سوال کر ليجيے:جناب چيئرمين  
اس کے  اس لحاظ سے ميں سمجهتا ہوں کہ :سينيٹرنعيم حسين چٹهہ  

ثمرات يا اس کی تعريف اتنی تهی تو پهر اسے دوسرے عالقوں ميں کيوں نافذ نہيں 
 ہی کے سلسلے ميں ہے justice کيا جاتا؟ اس وقت سب سے زيادہ جو بحران ہے وہ 

 ميں سمجهتا ہوں کہ therefore  تو delayed justice is always the denied justice اور
 واس ميں اتنی خوبياں ہيں ت

why should it  not be imposed on the other parts of Pakistan? 
  .Please ٹهيک ٹهيک۔ جی منسٹر صاحبہ :جناب چيئرمين  
 شکريہ جناب چيئرمين صاحب۔ سينيٹر :محترمہ مہرين انور راجہ 

 there is no such ہے اس ميں ہمارا جواب يہ ہے کہ concern صاحب کا جو 
proposalر کسی جگہکہ اس کو او enforce کيا جائے۔   

 Mr. Chairman: Enforce 
  کيا جائے۔ ٹهيک ہے۔

 اور اگران کا کوئی اور Thank you :محترمہ مہرين انور راجہ   
concernہے تو   

he can give a fresh question. 
 جی زاہد صاحب۔ نہيں، دونوں اے اين پيز کو ايک ساته :جناب چيئرمين  

 ہاته اٹهاتے ہيں فورًا حاجی صاحب آپ بهی ہاته اٹها ليتے کيسے دوں؟ زاہد صاحب
  ہيں۔ حاجی صاحب آپ اٹهاتے ہيں تو زاہد صاحب بهی  اٹها ليتے ہيں۔

 ہوا بهی غلط ہے اور اس کاquestion يہ !  جناب:سينيٹر محمد زاہد خان  

answerبهی غلط ہے۔   
   جی۔:جناب چيئرمين  
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 پڑه ليں تو يہ کہتے ہيں کہ آپ  آپ اس کو اگر:سينيٹر محمد زاہد خان  
سوات ضلع ميں جو نظام عدل۔۔۔ سوات ضلع نہيں ہے يہ ماالکنڈ ڈويثرن ہے جو آج 
ڈسٹرکٹ پر محيط ہے اور آج ڈسٹرکٹ پر جب الگو ہو گا تو آج ڈسٹرکٹ ميں الگو 

کيا گيا وہ سوال يہ ہے کہ جی سوات کے بعد کا۔۔۔۔۔پہلے تو question ہے۔ يہ ايک جو 
 جو ميرے بہن بهائی ہيں پہلے تو اپنے آپ کو honourable members ارے يہ ہم

 سمجهائيں کہ ماالکنڈ ڈويثرن ميں کون کون سے ڈسٹرکٹس آتے ہيں۔ دوسرا جو
answer بهی ديا ہے جو Law Ministryآپ کو پتا ہے اس نے جو جواب ! ہے جناب

 بهی غلط ہے answer ؟ يہ ديا ہے اس ميں فاٹا بيچ ميں اليا۔ فاٹا ميں کيسے جائے گا
  کريں اور صحيح defer  بهی غلط ہے۔ ميرے خيال ميں اس کو question اور 

questionپر آ جائيں۔   
بيٹه جائيے۔ چلے وسيم Please  چٹهہ صاحب بيٹه جائيے۔:جناب چيئرمين  

  سجاد صاحب۔
 کے تحت قاضی ٢٠٠٩ کہ يہ نظام عدل ريگوليشن  :سينيٹر وسيم سجاد  
 کون کرے گا اور کيا يہ قاضی صاحبان ہوں گے ان پر ہائی کورٹ پشاور کا تقرر

  کا اور سپريم کورٹ آف پاکستان کا اختيار ہو گا؟
کروں clarify  ميں يہاں پر ايک بات بالکل:محترمہ مہرين انور راجہ   

 even then I like to answer the  نہيں ہےconcerned کہ گو کہ يہ سوال اس سے 
question. بالکل وہی الگو ہو گا جيسے نظام عدل  will not be something different 

 ميں ہے  اور جو  معامالت ہيں بالکل ويسے ہی procedure Constitution جو اس کا 
  يہ الگوہو گا۔ شکريہ۔

 Act of 1973  وسيم سجاد صاحب ميں عرض کرتا چلوں :جناب چيئرمين  
   کی گئی ہے۔jurisdiction confer  کی High Court and Supreme Courtکے نيچے

Despite the fact that article 247 of the Constitution lays down that the areas 
under (PATA) Provincially Administered Tribal Area which is Malakand 
Division and the FATA, the jurisdiction of High Court and Supreme Court has 
not been conferred but in Act of 1973 only on the PATA, Provincially 
Administered Tribal Area, the jurisdiction of High Court and Supreme Court has 
been conferred and even the regulation talks about the jurisdiction of the High 
Court and creating the Bench of the High Court of Peshawar in Swat. 

  ٹهيک ہے منسٹر صاحبہ۔
 Senator Wasim Sajjad:  Thank you. 
 Mr. Chairman: Any other question? No, let me come to the next 
question. Dr. Muhammad Ismail Buledi Sahib. The Question Hour is over. 

ابهی آپ نے جو سوال پکارا !  جناب:عيل بليدیسينيٹر ڈاکٹر محمد اسمٰ  
  ے اس کو آپ۔۔۔۔۔۔ہ

 Any اس کو پورا کر لينا چاہيے بليدی صاحب۔:جناب چيئرمين  

supplementary? Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Yes. 
   بالکل ان کا حق ہے۔ ڈاکٹر اسماعيل بليدی صاحب۔:جناب چيئرمين  
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يہ ميں نے وزير صاحب !  جناب: بليدیعيلاسمٰسينيٹر ڈاکٹر محمد    
ا اور اس سوال کے حوالے سے کيونکہ اس کا تعلق گوادر سے سے پوچه

پنجگوردادر صاحب اور ميرے حلقے سے ہے۔ اس کو ہم بہتر سمجهتے ہيں۔ 
 سے ہميں زيادہ موقع ديا جائے۔ ميں نے کہا  ہوشاب supplementary دوسرے

پنجگور روڈ جو ناگ، بسيمہ ناگ ہوشاب سراب تک يہ کب مکمل ہو گی اور اس 
   کيا ہے؟ انہوں نے لکها ہے۔progress  صورت حال اور اس کی موجودہ

 Mr. Chairman: I have given you the floor, please directly question 
  پوچه ليں۔
   پوچه رہا ہوں۔Directly  : بليدیعيلاسمٰسينيٹر ڈاکٹر محمد   
   پوچهيں۔Directly :جناب چيئرمين  
 مجهے بتايا جائے کہ يہ جو انہوں : بليدیعيلاسمٰسينيٹر ڈاکٹر محمد   

 فيصد، يہ کام شروع ہوا تها ١۴ فيصد پيش رفت دکهائی ہے۔ ايک جگہ ١٠نے 
 ميں ٢٠٠٩ ہے تو دسمبرprogress 10%  ميں اگرچار پانچ سالوں ميں اس کی ٢٠٠۴

   جواب ہی بالکل غلط ہے ؟کريں گےcomplete يہ کام آپ کس طرح 
  ے بليدی صاحب آپ بيٹه جائيں۔ سوال ہو گيا ہ:جناب چيئرمين  
يہ سڑک جو ہے يہ !  جناب چيئرمين:جناب ڈاکٹر ارباب عالمگير خان  
 basically گوادر کو مالنے کے لئے بلوچستان سے بڑی اہم سڑک ہے تو اس کا جو  

contract ديا گيا تها وہ  Planning Commission کو ايک ٢٠٠۶ اگست ١۴ نے  
direction دی تهی کہ يہ  FWOکو ديا جائے۔  Planning Commission کی  direction 

 ہے وہ پاکستان کی supervisory consultant  کو ديا گيا اور اس کا جو FWOپريہ 
 ہے۔ supervisory consultant firm  جو ہے وہ اس کی  NES PAK بڑی مشہورفرم 

ہے اس کے چار progress  يہ بنا رہی ہے۔ اس وقت جو FWOتو اس لئے 
  فيصد ١۴سيکشنزہيں۔ جو سراب بسيمہ سيکشن ہے اس ميں اس وقت تک 

completion 20  ہے۔ اسی طرح بسيمہ ناگ ہے وہ %10  ہونی چاہيے تهی جو کہ% 
 ہے %13  ہونی چاہيے تهی وہ %46  ہے اور ناگ پنجگور%15ہونی چاہيے تهی وہ 

و اس وقت تک  ہے۔ ج%11 ہونی چاہيے تهی جو%43اور پنجگورٔہوشاب جو ہے وہ 
 progress ہونی چاہيے تهی يہ ايک  admitted fact ہے کہ اتنی  progress نہيں ہے 

و ميں پہلے  عرض کرتا رہا ہوں۔ اس وقت جاور اس کی بہت ساری وجوہات ہيں 
 ميں تهی اس کے مطابق نہيں ہے۔ اس work order  جوscheduled progress تک جو 

 ہيں معزز رکن کا وہ ٹهيک ہے ليکن concerns  یسے کم ہے۔ اس حوالے سے  ان ک
 ٢٠١٠ جو ہے وہ دسمبر completion  کا تعلق ہے يہ completion جہاں تک اس کی 

 کروانے کی کوشش کر رہے ہيں۔ complete تک جو ہے ہم سمجهتے ہيں کہ اس کو 
 ہے ہماری يہ کوشش ہو گی کہ اس ميں ہی مکمل کيا جائے completion period جو 

 ليکن اس ميں بہت سارے اور عوامل ہيں جو ميں نے پہلے بيان کئے۔ اگر کوئی 
extraordinary صورتحال نہ ہوئی تو ہم اس کو  completeکروا ليں گے۔   
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ميڈيم کلثوم صاحبہ۔ اس کے بعد جناب صابر بلوچ : جناب چيئرمين  
هی کيا صاحب۔ آپ کو ديکه ليا ہے آپ لوگ صبر کيوں نہيں کرتے؟ تهوڑا صبر ب

  کريں۔
آپ نے يہاں فرمايا ہے  کہ سراب اورناگ ! جناب: سينيٹر  کلثوم پروين  

 کا  developmentميں مالی کمی کے باعث اسے روک ديا گيا۔ جب کوئی بهی 
 کی جاتی ہے کہ اس پر کتنا  planning پروگرام شروع کيا جاتا ہے تو اس کی پہلے 
جس کمپنی کو پہلے انہوں نے ٹهيکہ ديا پيسہ خرچ ہو گا۔ ميری اطالع کے مطابق  
 تک يہ آدهی کچی اور آدهی پکی  2010 تها وہ پيسے لے کر بهاگ چکی ہے ۔ اب يہ 

 کريں گے اور  suffer تک سراب  اور ناگ کے لوگ  2010سڑک موجود ہے  يعنی 
مشکل ميں ہوں گے۔ کيا وزير صاحب يہ فرمائيں گے کہ اس کے ليے کسی اور 

fund  سے اس بجٹ ميں  کی مدallocate کيا گيا ہے ؟   
  جی ۔: جناب چيئرمين  

 کی  کمی کی وجہ سے  fund ! جناب : امتياز صفدر وڑائچچوہدری  
 ہوئی  pace slow کی  work نہيں ہے ۔ وہاں کی صورتحال کی وجہ سے  delayيہ 

   کا مسئلہ اس ميں نہيں ہے۔ fund کيا ہے ليکن  admit ہے ۔ اس کو ميں نے 
صابر بلوچ صاحب، يہ بہت بيتاب ہيں چليں آپ بهی : جناب چيئرمين  
    پوچه ليں۔

 Senator Sabar Ali Baloch: Mr. Chairman, because I belong to this 
area and I know a lot about all this. 

 چونکہ اس معاملے I am not taking that much time ميں يہ عرض کرنا چاہتا ہوں 
 سے نہيں ہے ۔ اس معاملے کا تعلق پچهلی گورنمنٹ  present Governmentکا تعلق 

سے ہے۔ جتنی بهی خرابياں ہوئی ہيں وہ پچهلی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہيں۔ 
 آپ  informationميں وزير صاحب سے صرف ايک بات پوچهنا چاہتا ہوں کہ جو 

 ensureصاحب اس بات کو  کی گئی ہيں يہ سب غلط ہيں ۔ کيا وزير  provideکو يہاں 
 کريں گے کہ غلط بيانی پر  جو اس کے ذمہ دار لوگ ہيں ان کے خالف کارروائی 

  کی جائے گی؟
يہ بڑا معتبر ہاؤس ہے ! جناب چيئرمين: چوہدری امتياز صفدر وڑائچ  

 ديے جائيں۔ جس  figuresاور ہم تصور بهی نہيں کر سکتے کہ يہاں پر کوئی غلط 
 کيا ہے  ليکن غلط بيانی کا  concede پر  floorکو ميں نے اس چيز کی کمی ہے اس 

  ہم تصور بهی نہيں کر سکتے۔
 Mr. Chairman: Thank you. The question Hour is over. The 
remaining questions and their printed replies placed on the table of the House 
shall be taken as read. 

  لے ليتے ہيں۔ Leave Applicationsاب ہم 
40.  *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister 

for Communications be pleased to state the present stage of work on 
Hoshab to Bisma Panjgur road and the time by which it will be 
completed? 
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 Dr. Arbab Alamgir Khan: Up-gradation, widening & 
construction of Surab-Basima-Nag-Panjgur-Hoshab (N-85) is in progress in four 
sections. Progress is as follows:— 
———————————————————————————————— 
 Section Km Rs. In M Progress  
———————————————————————————————— 

 Surab - Basima  91 3102 10% 

 Basima - Nag 95 2616 14% 

 Nag - Panjgur  130 5015 10% 
 Panjgur-Hoshab  138 6722 11% 
———————————————————————————————— 
 
Work on first two sections (Surab - Nag) has been temporarily suspended due to 
difficulty in cash flows, whereas, the work on other two sections (Nag-Panjgur) 
is in progress. 
 
 Completion date is September 2010. 
 

The Question Hour is over. The reamaining questions and answers placed on the 
table of the House shall be taken as read. 
41. *Senator Wasim Sajjad: Will the Minister for Law and Justice 
be pleased to state: 
 
 (a) the names, dates of appointment and dates of retirement of the 

Chief Justice, Judges and Additional Judges of the Islamabad 
High Court, 

 (b) the details of the staff provided for the said Court; and 
 
 (c) the amount allocated in the current budget for that court? 
 
 Minister for Law and Justice: The requisite information is 
being collected from concerned quarters and will be tabled in next rota day. 
 
42.  *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister 

for Communications be pleased to state: 
 
 (a) the dates on which work on Kalat to Quetta, Chaman to Quetta 

and Gwadar to Hoshab roads was started by NHA, indicating also 
the present stage of work and the expected date of completion of 
each road; and 
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 (b) the names of the contractors and the cost of roads, separately in 
each case? 

 
 Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) NHA is constructing Kalat- 
Quetta - Chaman Road (N-25) in four packages. Details are at Annex-A. 
 
 Similarly, work on Gwadar - Turbat - Hoshab Road (M-8) is ongoing 
in three packages. Details are at Annex-A. 
 
 (b) As above. 
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43.  *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister 
for Ports and Shipping be pleased to state: 

 
 (a) the names of housing schemes launched by Karachi Port Trust 

Housing Society indicating also the number of plots in each 
scheme; 

 
 (b) whether any quota of plots was fixed for the employees of the 

Ministry of Ports and Shipping, if so, the names and designation 
of the employees of the Ministry to whom plots were allotted in 
those schemes; and 

 
 (c) whether the said housing schemes were launched only for the 

employees of Karachi Port Trust and Ministry of Ports and 
Shipping or plots were also allotted to the employees of other 
departments and general public in those schemes? 

 Mr. Babar Khan Ghauri: (a) No housing scheme has been 
launched by Karachi Port Trust. 
 
 (b) As stated above. 
 
 (c) As stated above. 
 
44.  *Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: Will the 

Minister for Labour and Manpower be pleased to state: 
 
 (a) whether it is a fact that monthly deduction is made from the 

salaries of industrial workers/labourers for Old Age Benefit 
Fund; if so, the rate at which the deduction is made; and 

 
 (b) the amount collected under the said fund from January 2003 to 

December 2008 with month-wise break up? 
 
 Syed Khursheed Ahmed Shah: (a) Yes, monthly deduction is 
made at the rate of 1% of the minimum wage from the salaries of registered 
industrial workers/ labourers for old-age benefits fund. 
 
 (b) The details of contributions collected during the period in 
question are attached as Annexure-I. 
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45.  *Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: Will the 
Minister for Overseas Pakistanis be pleased to state: 

 
 (a) the number and location of educational institutions of Overseas 

Pakistanis Foundation (OPF) in the country; and 
 
 (b) whether there is any proposal under consideration of the 

Government to establish such institution in district Mandi 
Bahauddin, if so, the details thereof? 

 
 Dr. Muhammad Farooq Sattar: (a) At present twenty one (21) 

OPF Public Schools and three (03) Colleges have been established by OPF, the 

list of these educational institutions alongwith their locations is placed at 

Annex-I. 

 
 (b) No. 
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46. *Senator Afia Zia: Will the Minister for Social Welfare and 
Special Education be pleased to state the names and addresses of Non-
Government Organization (NG0s) in Pakistan being funded by the foreign 
countries? 
 
 Ms. Samina Khalid Ghurki: Ministry of Social Welfare and 
Special Education has no data of the NGOs in Pakistan being funded by the 
foreign countries. Ministry is providing funds to local NGOs only through 
financial assistance provided by the Government of Pakistan. 
 
 However, foreign NGOs working in the country which get funds from 
foreign countries are being registered by Ministry of Economic Affairs. 
 
47.  *Senator Muhammad Zahid Khan: Will the Minister for 

Overseas Pakistanis be pleased to state: 
 
 (a) the composition of the Board of Governors of the O.P.F.; and 
 
 (b) the number of meetings held by the said Board during the last 

three years with date-wise break up? 
 
 Dr. Muhammad Farooq Sattar: (a) The Board of Governors 
(BOG) of Overseas Pakistanis Foundation (OPF) comprising sixteen (16) 
members was re-constituted vide Notification No. 3(18)/89-OP dated 6th March, 
2009 (Annex-A). 
 
 (b) Eleven (11) meetings of BOG of OPF were held during the last 
three years. Since June 2006, date-wise break-up is given in the table below: 
———————————————————————————————— 
 Sr.# Meeting No. Date 
———————————————————————————————— 
 1 100th 29-06-2006 
 2  101st 10-07-2006 
 3 102nd  16-10-2006  
 4 103rd 26-03-2007 
 5 104th 16-07-2007 
 6 105th 01-11-2007 
 7  106th 28-01-2008 
 8  107th 22-04-2008 
 9 108th 30-06-2008 
 10 109th 08-08-2008 
 11  110th 31-03-2009 
———————————————————————————————— 
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48.  *Senator Muhammad Zahid Khan: Will the Minister for 
Overseas Pakistanis be pleased to state: 

 (a) the sanctioned strength of the teaching and other staff of the 
O.P.F. Boys College, Islamabad at each level; and 

 (b) the names, present pay scale and other details of those members 
of the staff who have not been adjusted in the original budgeted 
pay scales? 

 Dr. Muhammad Farooq Sattar: (a) The sanctioned strength of 
the teaching staff of OPF Boys College Islamabad is 77 whereas strength of the 
other staff is 73. Details are at Annex-I. 
 
(b) The names of alongwith present pay scales and other details of those 
members of the staff who have not been adjusted in the original pay scales are at 
Annex-II. 
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49.  *Eng. Malik Rashid Ahmed Khan: Will the Minister for 
Education be pleased to state: 

 (a) whether it is a fact that F.G. Junior Model School No.39, Sector 
1-9/4, Islamabad has been upgraded as Islamabad Model School; 

 (b) whether it is also a fact that trained graduate teachers are posted 
in Islamabad Model Schools, if so, the number of such teachers 
posted in that school after up-gradation; and 

 (c) the time by which the remaining non TGT teachers in the said 
school will be replaced with trained graduate teachers? 

 
 Mir Hazar Khan Bijarani: FG Junior Model School, I-9/4 has 
not been up-graded to FG Model School. 
 
50.  *Senator Kalsoom Parveen: Will the Minister far Education be 
pleased to state whether it is a fact that in future the candidates who will secure 
3rd Division in the Board/University examinations will be declared 
unsuccessful? 
 
 Mir Hazar Khan Bijarani: No such proposal is under 
consideration by the Higher Education Commission/Ministry of Education. 
 

2. Dr. Khalid Mehmood Soomro: Will the Minister for Education 

be pleased to state: 

 

 (a) the names of the departments/institutions in the country working 

under the administrative control of the Ministry of Education; 

 

 (b) the names and place of domicile of the officers in BPS 16 and 

above working in those departments/institutions; and 

 (c) the number of vacant posts in BPS 16 and above in the said 

departments/institutions with province-wise break-up? 

 

 Mir Hazar Khan Bijarani: Reply to question is being obtained 

from Departments/Organizations of the Ministry of Education and will be 

submitted as and when received. 

 
3. Senator Naeem Hussain Chattha:  Will the Minister for 

Education be pleased to state: 

 

 (a) the names and length of service of the female trained graduate 

teachers appointed on contract basis whose services were 
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terminated by the Federal Directorate of Education Islamabad 

during the last five years indicating also the reasons for 

termination of services in each case; 

 
 (b) whether it is a fact that the High Court ordered reinstatement of 

some teachers, if so, the names of such teachers; and 
 (c) whether it is also a fact that the said orders of the court have not 

been implemented so far, if so, its reasons and the time by which 
the same will be implemented? 

 
 Mir Hazar Khan Bijarani: (a) No female, Trained Graduate 
Teachers have been appointed on contract basis by the Federal Directorate of 
Education, Islamabad whose services have been terminated by the Federal 
Directorate of Education Islamabad during the last five years. 
 (b) Not applicable. 
 (c) Not applicable. 
 
4. Senator Afia Zia: Will the Minister for .Labour and Manpower be 

pleased to state the names, father/husband names and place of domicile of the 
women sent abroad for employment from 2003 to 2008 indicating also the 
names of the sending firms/agencies, job, and the names of countries to which 
they were sent? 
 
 Syed Khursheed Ahmed Shah: The requisite information of 
1193 women proceeded abroad for employment from 2003 to 2008 through 
Overseas Employment Corporation is attached at Annex-A. The requisite detail 
of 3794 women workers registered with the Bureau of Emigration and Overseas 
Employment except Malakand area is attached at Annex-B. 
 
 (Annexures have been placed on the Table of the House as well as 
Library). 

Leave of Absence 

 حاجی محمد عديل ملک سے باہر ہونے کی بنا پر :جناب چيئرمين  
 جون کو اجالس ميں شرکت نہيں کر سکے تهے اس ليے انہوں نے اس 5مورخہ 

تاريخ کے ليے ايوان سے رخصت کی درخواست کی ہے ۔ کيا درخواست منظور 
  ہے؟

  ) منظور کی گئیرخصت (
وفيات کی بنا پر  سيدہ صغریٰ امام صاحبہ  ذاتی مصر:جناب چيئرمين  

 اپريل اور موجودہ اجالس کے دوران 17  اجالس کے دوران مورخہ 53rdگزشتہ 
 جون کو اجالس ميں شرکت نہيں کر سکی تهيں اس ليے انہوں نے ان 5مورخہ 

تاريخوں کے ليے ايوان سے رخصت کی درخواست کی ہے ۔ کيا درخواست منظور 
  ہے؟
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  )منظور کی گئیرخصت (
ناب محمد غفران خان صاحب نے ذاتی مصروفيات کی ج: جناب چيئرمين  

 جون کے ليے ايوان سے رخصت کی درخواست کی ہے ۔ کيا  12 تا 9بنا پر مورخہ 
  درخواست منظور ہے؟

  ) منظور کی گئیرخصت (
نوابزادہ مير حاجی لشکری رئيسانی صاحب نے  ذاتی : جناب چيئرمين  

يے ايوان سے رخصت کی  جون کے ل 12 تا 9مصروفيات کی بنا پر مورخہ 
  درخواست کی ہے ۔ کيا درخواست منظور ہے؟

(  ) منظور کی گئیرخصت
We will now take up Item No. 3. 

 کيے  questions taken as readآپ نے کچه ! جناب: سينيٹر وسيم سجاد  
   کر ديا جائے۔ deferبهی نہيں آئے ہيں  ان کو  ا کے جوابات questionsہيں ليکن کچه 

 کيا  deferٹهيک ہے جن کے جوابات نہيں آئے ان کو : اب چيئرمينجن  
  جاتا ہے۔

 unstarred questionميرا ايک ! جناب چيئرمين: سينيٹر نعيم حسين چٹهہ  

agenda  پر آيا ہے اور اس کا جواب غلط ديا گيا ہے ۔ ميں اس کو آپ کے نوٹس ميں 
 کو انہوں نے  teachersواتين  خtrained graduateالنا چاہتا ہوں کہ کئی سينکڑوں 

  نکال ديا ہے اور جواب يہ ديا ہے کہ  ہم نے کبهی ان کو رکها ہے ، نہ نکاال ہے۔
This is a wrong statement and mis-statement to the House and this is a breach of 
privilege and this is an insult to this House. I press on this as a Point of Order. 

 oral اس کے  unstarredديکهيں  يہ ! چٹهہ صاحب : جناب چيئرمين 

reply  نہيں ہے ۔ آپ لکه کر ديجيے۔ We will look into it. 
   ہوا ہے اس ليے ميری privilege breachميرا : سينيٹر نعيم حسين چٹهہ 

 motion for breach of privilege will also be there. 

 we will وہ بهی آپ ديجيے۔ آپ دونوں چيزيں دے ديں : رمينجناب چيئ 
definitely consider that we don’t want any member’s privilege should be 

breached by anybody. We will take care of it.جی زاہد صاحب۔    
ميرا ايک سوال ہے جو اس ہاؤس سے منسلک : سينيٹر محمد زاہد خان  
   اجازت دے ديں۔ہے اگر آپ

 نہيں وہ سوال تو اب نکل گيا ہے۔آپ کاجو مسئلہ ہے کہ :جناب چيئرمين  
 ابهی آتے ہيں۔ ٹهيک  Leader of the Houseسينيٹ کا اس ميں کوئی ممبر نہيں ہے۔ 

  ہے بابر صاحب آپ جواب دے ديں۔
کے حوالے سے  Board of Governors!  جناب:غوریخان سينيٹر بابر   

 Prime Minister کرتے ہيں اور totally Ministers recommendجو بات کی ہے اسے 
Sahib  اسےapprove  کرتے ہيں۔ اس ميں نمائندگیProvincial Assemblies  بهی

 Overseas Pakistaniمانگ رہی ہيں۔ مختلف ادارے بهی مانگتے ہيں اور يہ سوال 
تجويز ہے وہ وزير صاحب تک ميں ضرور کے حوالے سے ہے ليکن ان کی جو 

 پہنچا دوں گا۔

 63



The House May Discuss the Situation of Swat and Other Adjacent 
Areas with Particular Reference to IDPs. 
 Mr. Chairman: Now we may take up Item No. 3 regarding 
discussion on the motion already moved by Syed Nayyar Hussain Bukhari, 
Leader of the House on 5th June 2009.  

يس    ميرا نام بهی نوٹ کر ليں۔!  جناب: خاننيٹر پروفيسر محمد ابراہيم
 جی ميں نے نوٹ کر ليا ہے۔ کيا ڈاکٹر خالد محمد :جناب چيئرمين  

  سومرو صاحب موجود ہيں؟ نہيں ہيں۔  جی پروفيسر ساجد مير صاحب۔
!  الرحمن الرحيم۔ جناب چيئرمينهللا بسم ا:فيسر ساجد ميرسينيٹر پرو  

اپنے ہی ملک ميں اجنبی لوگ ، اپنے ہی ملک ميں بے گهر ہونے والے لوگ ان 
کے بارے ميں ہاؤس ميں بات ہو رہی ہے ۔ ظاہر ہے کہ ان کے بے گهر ہونے کی 

backgrounds و ہو رہا پريشن جآيہ !  جانا پڑے گا۔ جناب چيئرمين ميں کچه نہ کچه
ہے اور جس کے بارے ميں ہميں بتايا گيا ہے کہ يہ ملکی سالمتی کے ليے ناگزير 

 کيا جا سکتا تها۔ شروع سے  avoidتها ۔ ميں سمجهتا ہوں کہ اس کو شروع ميں 
ايسے حاالت بنتے رہے ہيں اور بنائے جاتے رہے ہيں کہ ہم ايک اندهے موڑ پر آ 

پريشن کے بارے ميں سوچنا پڑا آاس طرح کے گئے ہيں اور پهر ہميں کر کهڑے ہو 
يا ہميں کہا گيا کہ اس کے بغير چارہ نہيں ہے۔ شروع سے جب حاالت خراب ہوئے 

پريشن وزير ستان ميں ہوا اور اس کے آ آپ ماضی ميں جائيں ، پہال فوجی تهوڑا سا
بارے ميں غالبًا دو رائے نہيں ہيں کہ پرويز مشرف صاحب نے وہ اپريشن امريکہ 

 کيا گيا اور ايک باخبر آدمی  involve پر شروع کيا۔ فوج کو اس ميں  dictationکی 
اگرچہ وہ  فوج سے ريٹائر ہو چکے ہيں  ليکن ظاہر ہے کہ ہم سے زيادہ ان کی 

information  ہے ۔ جنرل اسلم بيگ نے on record  يہ کہا ہے کہ وزيرستان ميں 
 کو وہاں آنے  CIAں سے ختم کيا گيا اور  وہا role کا  ISIپريشن شروع ہوتے ہی آ

 کاتعلق ہے ہم  political role کے  ISIجہاں تک ! کا موقع ديا گيا ۔ جناب چيئرمين 
 نہيں کيا ليکن  compromiseاس کے شديد ترين مخالف ہيں اور ہم نے اس پر کبهی 

ن کی  اور خدمات کا تعلق ہے ا roleجہاں تک دفاع پاکستان کے بارے ميں ان کے 
کے دفاع کے سلسلے ميں ہم تحسين کرتے ہيں، ان کی ہم قدر کرتے ہيں۔ اپنے ملک 

  foreign agency کو وہاں ختم کيا گيا اور ايک ايسی  roleکيا گيا ، ان کے اان کو نہت
جو ظاہر ہے صرف اور صرف امريکہ کے مفاد کو ديکهنا اس کا کام تها اور اس 

 کہ جو شدت پسند پاکستان کے خالف کارروائياں نے يہی کام کيا اور يہی وجہ ہے
  نہيں ليا actionکرتے رہے  اور کرتے رہے ہيں ان کے خالف انہوں نے کوئی 

 وہاں Targeted killingsوں کے  خالف۔  بيت اهللا محسود  اور اس طرح کے لوگيعنی
هے ہوئيں ليکن ان کی ہوئيں جو ان کے خيال کے مطابق افغانستان ميں آتے جاتے ت

يا وہاں کارروائيوں ميں شريک تهے۔ ليکن جن کی زيادہ تر کارروائياں ملک کے 
 ميں بهی سنتے briefings کيا، ہم organizeاندر تهيں اور جنہوں نے يہاں يہ سب کچه 

رہے ہيں کہ حکومت يا فوج کی درخواستوں کے باوجود اس طرف توجہ نہيں دی 
 کے repeated requestsنا کہ پاکستان کی پهر ہم نے يہ بهی س! گئی۔ جناب چيئرمين

 کے آالت اور night visionباوجود اور بار بار کہنے کے باوجود مطلوبہ اسلحہ، 
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sophisticated اسلحہ جو کہ شدت پسندوں کی شدت کو شروع ميں روکنے کے ليے 
 کے آالت وغيرہ ملے تو اس شرط night visionضروری تها، وہ بهی نہيں مال۔ اگر 

 معائنہ کرايا جائے گا۔ ان کو معائنے کے ليے باقاعدہ periodicalکہ ان کا باقاعدہ پر 
 کس مقصد کے ليے ؟وقفوں کے بعد پيش کيا جائے گا کہ وہ پورے ہيں يا نہيں

 اس طرح يہ ؟ کس مقصد کے ليے استعمال نہيں ہو رہے؟استعمال ہو رہے ہيں
  معاملہ آگے بڑهتا رہا اور چلتا رہا۔ 

وڑ پر پہنچنے سے پہلے يہ جو معاہدہ نفاِذ عدل کے نام سے ہوا، موجودہ م
يہ غالبًا ساتواں معاہدہ تها اس سلسلے کا، پرويز مشرف کے دور سے لے کر اب 
تک۔ اس کی قسمت بهی وہی ہوئی جو پہلے معاہدوں کی تهی۔ کہا جاتا ہے کہ صوفی 

 وجہ سے يہ معاہدہ محمد اور ان کے ہم نواؤں کی، ان کے ساتهيوں کی غلطيوں کی
ٹوٹا۔ ميں ان لوگوں ميں سے نہيں ہوں جو طالبان کو يا ان شدت پسندوں کو خواہ وہ 
اسالم کا نام ليتے ہوں يا کوئی اور ان کا مطالبہ ہو، ميں اور ميری جماعت، ہم انہيں 

clean chit نہيں ديتے کہ وہ بالکل معصوم ہيں، فرشتے ہيں، ان کی کوئی غلطی نہيں 
اہدۂ عدل کے بعد ان کی ذمہ داری يہ تهی کہ وہ اس معاہدے کے تقاضوں ہے۔ مع

کو پورا کرتے۔ اگر اس کی کوئی شق انہيں غير مسلح کرنے کے ليے تهی تو وہ اس 
کو بهی پورا کرتے، يہ نہ کہتے کہ ہتهيار مسلمان کا زيور ہے ہم اسے اتارنے کے  

ود تهی تو انہيں غير مسلح ہونا ليے تيار نہيں ہيں۔ اگر معاہدے ميں يہ چيز موج
چاہيے تها۔ انہيں دوسرے عالقوں کی طرف پيش قدمی نہيں کرنی چاہيے تهی۔ انہيں 
سرکاری عمارتوں، سرکاری اداروں پر اسلحہ کے زور پر قبضہ نہيں کرنا چاہيے 

 from dayتها۔ اس طرح کی غلطياں وہاں ہيں ليکن دوسری طرف اگر آپ ديکهيں تو 
oneدے کو پورا کرنے کا کوئی ارادہ، کوئی  اس معاہwill کوئی عزم ہميں نظر نہيں 
  آتا۔ 

بات ہو چکی ہے، ميڈيا ميں بهی آ چکی ہے، سب جانتے ہيں کہ تقريبًا دو 
ماہ تو صدِر محترم نے اس پر دستخط کرنے ميں لگائے اور پہلے دن سے وہ يہ 

  مجهے امن قائم کہہ رہے تهے کہ پہلے اس معاہدے کے ذريعے اس عالقے ميں
کر کے دکهاؤ، پهر ميں دستخط کروں گا۔ يعنی گهوڑے کے آگے ٹانگہ باندهو، يہ 
شرط تهی ان کی۔ معاہدہ پر عمل ہوتا تو پهر ہی امن کی توقع کی جا سکتی تهی۔ بادِل 
نخواستہ دستخط ہوئے، پارليمنٹ کی آڑ لے کر ہوئے۔ دو مہينے تو پارليمنٹ کو 

ر جب دستخط کرنے کا ارادہ بن گيا کسی بهی وجہ سے تو پوچها نہيں کسی نے او
 نہيں ہوا۔ اب �پهر پارليمنٹ کی آڑ لے کر دستخط ہوئے ليکن اس پر عمل کماحقہ

کرنے کا کام يہ تها، ميں کہتا ہوں دوسری طرف غلطياں زيادہ تهيں، ہم مان ليتے 
محسوس ہوا کہ ہيں ليکن کرنے کا کام يہ تها کہ معاہدہ جب معرِض خطر ميں پڑا، 

فريقين ميں سے کوئی يا دونوں اس پر عمل نہيں کر رہے، تو ايک دفعہ پهر معاہدے 
کرنے والے فريقوں کو آپس ميں بيٹهنا چاہيے تها۔ حجت پوری کرنی چاہيے تهی 
اور طے کرنا چاہيے تها کہ کون کيا کر رہا ہے۔ ليکن ايسا نہيں ہوا، آپريشن کا 

نے کہا اور اب يہ ايک عام بات ہے کہ پارليمنٹ تو فيصلہ ہوا اور يہاں لوگوں 
پارليمنٹ ہے بے چاری، کابينہ تک کو پتا نہيں اور لوگ تو کہتے ہيں وزيِر اعظم 
صاحب کو بهی پتا نہيں، بس انہيں کہا گيا کہ يہ تقرير پڑهو اور آپريشن شروع 
کرنے کا اعالن کر دو۔ جو بهی صورت ہے اس ميں، ميں سمجهتا ہوں کہ 
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intelligence failure کا بہت زيادہ دخل ہے اور اب اگر آپريشن ہوا تو يہ targetted 
ہونا چاہيے تها، پہلے بهی اور اب بهی۔ ميں مانتا ہوں کہ معاملہ بہت گهمبير ہو چکا 

 targetted کرنا، surgical operationتها اور وسيع پيمانے پر پهيل گيا تها۔ پہلے 
operationا ليکن اب بهی ناممکن نہيں تها۔  کرنا آسان ته  

 surgical اور targetedاس طرح کی نوعيت کے ! جناب چيئرمين
operations کيسے ہوتے ہيں؟ Intelligence کے بل بوتے پر ہوتے ہيں۔ اس کی مثال 

کشمير ميں ہمارے پاس موجود ہے۔ سالہاسال سے وہاں کشميری اپنی آزادی کے 
تان اور اسالم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ليے جدوجہد کر رہے ہيں۔ پاکس

ہيں، اپنی جانيں نچهاور کر رہے ہيں اور بهارت ان کے خالف ايک زبردست 
آپريشن مدت سے کر رہا ہے، سالوں سے کر رہا ہے۔ ليکن وہاں ہم نے آج تک نہيں 
 سنا، آج تک نہيں پڑها، آج تک يہ بات ديکهنے اور سننے ميں نہيں آئی اور يہ وقوع

پذير نہيں ہوا کہ وہاں اس طرح طياروں اور ٹينکوں سے بمباری ہو کيونکہ وہ اپنی 
intelligence پر زيادہ depend ،کرتے ہيں۔ ميں يہ نہيں کہتا کہ کوئی معصوم شہری 

 ميں مارا نہيں گيا۔ مارے گئے ہيں ليکن کم، مقابلتًا operations بهارتی civilianکوئی 
 ہوا کہ الکهوں کی تعداد ميں اور کتنے الکه، پچيس سے تيس بہت کم۔ ايسا کبهی نہيں

الکه۔ الکهوں کی تعداد ميں کشميری بے گهر ہوئے ہوں، ہزاروں کی تعداد ميں بيک 
 Intelligenceجنبِش قلم يا بيک جنبِش سيف ان کو قتل کيا گيا ہو۔ اس طرح نہيں ہوا۔ 

  ب بهی ميں سمجهتا ہوں۔۔۔۔۔ کرنا اس معاملے ميں بہت ضروری تها اور اdependپر 
ذرا ٹائم کا خيال کيجيے گا کيونکہ کافی !  مير صاحب:جناب چيئرمين  
speakersہيں۔   
 بہت اچها جناب۔ اب بهی ميں سمجهتا ہوں :سينيٹر پروفيسر ساجد مير  

 تهے، طے ہونا چاہيے تها ذمہ داری کس يے چاہےکہ اول تو مذاکرات دوبارہ ہون
نی چاہيے تهی اس فريق پر جو معاہدہ توڑنے کا ذمہ دار ہے۔ کی ہے، ذمہ داری ڈال

اس کے بعد آپريشن ہوتا، کيونکہ ان لوگوں ميں مختلف گروہ شامل ہيں، يہ ايک 
مانی ہوئی، جانی ہوئی حقيقت ہے کہ ان ميں وہ لوگ شامل ہيں جو شريعت نافذ 

ں نے اس کے کرنے کا ايک جهنڈا لے کر اٹهے۔ پهر ان ميں سے  وہ بهی ہيں جنہو
ليے اسلحہ اٹهايا، ہم اس کی بهی تائيد نہيں کرتے کہ اس کے ليے اسلحہ اٹهاؤ ليکن 
زيادہ خطرناک ان ميں دو گروہ ہيں۔ ايک وہ جرائم پيشہ جو اغوا برائے تاوان کے 
ليے شامل ہوئے، مالی مفادات کے ليے شامل ہوئے اور ان سے بهی زيادہ خطرناک 

ہاں کيا ہو رہا ہے، جيسے دوستوں نے کہا کہ ان بيرونی بيرونی ايجنٹ۔ اب ہمارے 
لوگوں کا نام تک لينا، ان کی طرف اشارہ تک کرنا گناہ سمجها جا رہا ہے۔ ميں نے 

 ميں بهی کہ جناب، آپ بار بار طالبان کا ذکر کرتے ہيں، شدت APCيہی کہا تها 
ں، ديوار کے پسندوں کا ذکر کرتے ہيں، ان کے پيچهے بهی ديکهنے کی کوشش کري

  پيچهے بهی ديکهيں۔۔۔۔۔۔
 کر ليجيے، ٹائم کافی ہو Please wind-up!  مير صاحب:جناب چيئرمين  

  .for every speaker, five to six minutesگيا ہے۔ہم نے کہا تها 
آپ نے کل کہا تها کہ ميں !  جناب چيئرمين:سينيٹر پروفيسر ساجد مير  

  ے آپ ناراض نہ کريں۔کسی کو ناراض نہيں کرنا چاہتا۔ مجه
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   اچها۔ چليں ٹهيک ہے۔:جناب چيئرمين
 ميں لمبی بات نہيں کروں گا۔ ميں پہلے اپنی :سينيٹر پروفيسر ساجد مير

بات مکمل کر لوں ايک دو جملوں ميں کہ جب يہ بات طے ہو گئی کہ ہم نے آپريشن 
ب ہمارے سامنے  کو بهی نظر انداز کيا گيا تو نتيجہ اintelligenceکرنا ہے، اس ميں 

 جو کچه donors الکه بے گهر لوگ۔ حکومت اور بيرونی ايجنسياں 30 سے 25ہے، 
بهی کر ليں، اتنی بڑی تعداد ميں لوگوں کو سنبهالنا، يہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ميں 
سمجهتا ہوں کہ آپريشن سے کسی کو جزوی يا کلی اختالف ہے، طالبان  اور 

ہے يا نہيں، ان لوگوں سے جو بے گهر عسکريت پسندوں سے کسی کو ہمدردی 
 ہيں اور مظلوم ہيں، ان سے سب کو ہمدردی یہوئے ہيں اور معصوم ہيں اور پاکستان

 ہے جہاں تمام، حکومت تو اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش stageہونی چاہيے۔ يہ وہ 
کر رہی ہے اگرچہ يہ بہت بڑا فرض ہے اور اس کے بس کی بات نہيں ہے، تو اس 

 ادا کرنا چاہيے۔ ہم نے roleاسی و دينی جماعتوں کو  اس سلسلے ميں اپنا ليے سي
 relief operation جمعيِت اہلحديث کی طرف سے دو کروڑ کے فنڈ سے یبهی، مرکِز

شروع کيا ہے اور تهوڑے وسائل جتنے بهی ہيں، ان ميں رہتے ہوئے اور انشاء اهللا 
 cash آئيں گے۔ غذائی پيکج، نقد، دو تين روز ميں اس کے نتائج بهی آپ کے سامنے

support اور اس طرح کی دوسری چيزيں جو ہم کر سکتے ہيں، انشاء اهللا کريں گے۔ 
ميں صرف اس ليے ذکر کر رہا ہوں کہ يہ ہم سب کا فرض ہے۔ ان لوگوں کو جو 
پاکستان کے ليے بے گهر ہوئے اور وہ لوگ کہتے ہيں کہ طالبان جيسے بهی تهے، 

رتے تهے ليکن انہوں نے ہميں اتنا نہيں مارا جتنی مار اب ہميں پڑ ہم پر سختی ک
رہی ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دينی چاہيے، يہ نہ ہو کہ کل انہی ميں سے 
خدانخواستہ دہشت گرد اور خود کش بمبار تالش کيے جائيں، دشمن تالش کرے۔ ميں 

ہچاننا يہ پہال مرحلہ دشمن کی بات کر رہا تها، اسی پر ختم کرتا ہوں کہ دشمن کو پ
ہے جنگ جيتنے کا۔ ہم دشمن کو پہچاننے سے ہی انکار کر رہے ہيں۔ بهارت کا نام 

يہ بات ان پر لينا ہمارے ليے مشکل ہے، امريکہ کا تو ذکر ہی نہيں کر سکتے۔
 کو سمجه چکے ہيں، آپ پاکستان کو game planواضح کرنی چاہيے کہ ہم آپ کے 

ا چاہتے ہيں، آپ ہی نے آگ لگائی ہے،  آپ ہی اس پر غيرمستحکم اور کمزور کرن
تيل ڈال رہے ہيں، آپ ہی شور مچا کر ہميں يہ  کہہ رہے ہيں کہ اس آگ کو بجهاؤ 
اور پهر ساته ہی يہ کہتے ہيں کہ تم تو اس آگ کو بجهانے کے قابل ہی نہيں ہو۔ وہ 

جب يہ کہتے ہيں  يہ چاروں کام ايک ساته کر رہا ہے۔ اسی ليے ميں نے کہا تها کہ 
  اس آگ کو بجهاؤ  اور تم اس کو بجهانے کے قابل نہيں  تو پهر مجهے ياد آتا ہے کہ 

  درميان قعر دريا تختہ بندن کردہ ای
  باز می گوئی کہ دامن  تر  مکن   ہوشيار باش

کہ  تو نے مجهے ايک تختہ بانده کر دريا کے اندر  ڈال ديا اور اب کہتے ہو کہ 
ا دامن تر نہيں ہونا چاہيے، تمہارے کپڑے گيلے نہيں ہونے چاہيں، يہ تمہار!  خبردار

ان لوگوں کو صرف ايک بات کہی جائے، صرف ايک بات کہ ! کس طرح ممکن ہے
آپ  نے ہمارے ملک ميں يہ آگ لگائی ہے اور اس کو بهڑکاتے چلے جا رہے ہيں، 

ستان يا کسی جگہ ہم اسلحہ دے کر، تربيت يافتہ افراد دے کر، ڈالر دے کر تو افغان
آپ کو کوئی سہولت جو غلطی سے ديتے رہے ہيں، اب دينے کے ليے تيار نہيں 
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 کے ساته اور قومی مفاد کو political willہيں۔ ميرے خيال  ميں يہ عزم کے ساته، 
سامنے رکهتے ہوئے، ذاتی مفادات سے باالتر ہو کر اگر يہ بات ان کو دوٹوک انداز 

تحال ميں يقينی طور پر تبديلی ہو سکتی ہے۔ بہت شکريہ ميں کہی جائے تو صور
  جناب واال۔

 شکريہ جناب۔ سيد جاويد علی شاہ ،نہيں ہيں، محترمہ :جناب چيئرمين
ريحانہ يحيیٰ بلوچ، نہيں ہيں، موالنا محمد صالح شاہ وہ بهی نہيں ہيں، جناب 

پ شروع کريں ان عبدالرشيد وہ بهی نہيں ہيں، موالنا  عبدالغفور صاحب۔ ٹهيک ہے آ
  کو بعد ميں موقع دے ديں گے۔ 

 بسم اهللا الرحمٰن الرحيم۔ شکريہ جناب :سينيٹر موالنا عبدالغفور حيدری
! آپ نے مجهے سوات کے مسئلے پر گفتگو کا موقع فراہم کيا۔ جناب واال! چيئرمين

ں ميرے خيال ميں سوات کا مسئلہ  کسی پاکستانی سے پوشيدہ نہيں ہے۔ جو گفتگو يہا
 ہو رہی ہے repeatپر ہو رہی ہے وہ کچه حمايت ميں اور کچه مخالفت ميں تقريبًا 

ليکن سوات کا مسئلہ اس حد تک کيوں پہنچا؟ سوات کے عوام کا کيا قصور ہے؟ 
سوات کے عوام کا کيا جرم ہے؟ اس طرف کسی کی توجہ نہيں جا رہی ہے۔ جب 

اس وقت بهی ايک معاہدہ ہوا تها سوات کو پاکستان کے ساته ضم کيا جا رہا تها تو 
اور ميں اپنی گفتگو کا عنوان يہ باندهتا  ہوں کہ ہمارے ملک ميں قيام پاکستان سے 
لے کر اب تک قوموں کے ساته معاہدات ہوئے ، سياسی جماعتوں کے ساته معاہدات 
ہوئے ، حکومت سازی کے حوالے سے معاہدات ہوئے مگر ان معاہدوں کو کبهی 

وں ميں عملی جامہ نہيں پہنايا گيا۔ قيام پاکستان کے وقت اگر ہم نے بهی صحيح معن
قوم سے اسالم، جمہوريت اور صوبوں کو خود مختاری کی بات کی تهی تو اگر اس 
پر عمل ہوتا تو بہت سارے مسائل جو آج ہم ديکه رہے ہيں وہ ہميں نہ ديکهنے 

ے ميں اس تفصيل پڑتے۔ اس کے بعد اب تک  جو بهی ماضی ميں صورتحال رہی ہ
  ميں نہيں جانا چاہتا، ان کی اصل بنيادی وجہ يہی ہے۔

ء ميں ايک تحريک شروع کی، اپنے 94-1993سوات کے لوگوں نے 
مطالبات لے کر اٹهے کہ ہميں ماالکنڈ ڈويژن ميں  نظام عدل چاہيے۔ اس وقت يہ 

طرح تحريک مسلح نہ تهی، پيپلز پارٹی کی حکومت تهی، ہماری بهی ان سے ايک 
کی قربت تهی اور ہم نے بهی اس وقت محترمہ بے نظير بهٹو صاحبہ جو وزيراعظم 

ء ميں ايک معاہدہ ہوا ليکن 1994تهيں ان سے گزارش کی اور ان لوگوں کے ساته 
اس پر عملدرآمد نہيں ہو سکا، پيپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مياں 

ء ميں ايک معاہدہ ہوا۔ اس پر بهی 1999نواز شريف صاحب کی حکومت کے ساته 
ء کے  انتخابات  ميں صوبہ سرحد ميں ايم 2002عملدرآمد نہيں ہو سکا۔ اس کے بعد 

ايم اے کی حکومت قائم ہوئی تو سوات کے لوگوں نے  کہا کہ ہم تو اپنے ڈويژن ميں 
نظام عدل چاہتے ہيں، ہم نے ان سے کہا کہ آئين کے دائرے ميں رہتے ہوئے ہم 

ے صوبے ميں نظام عدل نافذ کرنا چاہتے ہيں تو اس پر وہ مطمئن ہوئے۔ جناب پور
آپ کو اس بات کا بخوبی علم  ہو گا کہ ہم نے ايک آئينی مسودہ بنايا، کراچی ! واال

ميں سيمينار کيا۔ وہاں پر وہ مسودہ علماء اور ماہرين قانون کے سامنے پيش کيا، پهر 
ر ايک متفقہ دستاويز کی صورت ميں اس کو الہور ميں، راولپنڈی ميں، آخر کا

صوبائی اسمبلی ميں پيش کيا گيا اور اس وقت صوبائی اسمبلی ميں پيپلز پارٹی، اے 
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 کيا  pass کو billاين پی، مسلم ليگ، ايم ايم اے ساری پارٹيوں نے متفقہ طور پر اس 
ه نہيں دے رہا ليکن اس وقت کے گورنر  جو کہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے وہ ہمارا سات

تها اور خود پرويز مشرف نے موجودہ چيف جسٹس جو اس وقت بهی چيف جسٹس 
تهے انہوں نے سپريم کورٹ ميں جا کر حکم امتناعی حاصل کيا اور اس کے بعد 

 لگا کر اسے واپس objectionsموجودہ چيف جسٹس نے اس کی چه سات دفعات پر 
پر اعتراض کيا گيا تها اور پهر دوبارہ اس کر ديا۔ ہم نے ان شقوں کو منہا کر ديا جن 

 کروايا ليکن اس پر عملدرآمد نہيں ہونے ديا گيا۔  passکو مرتب کر کے اسمبلی سے 
اب ظاہر ہے کہ دو معاہدے پہلے ہوئے تهے اب يہ تيسرا معاہدہ تها۔ جناب ساجد مير 

کومت صاحب  نے بہت اچهی بات کی ہے کہ ايک معاہدہ طے پايا، اےاين پی کی ح
بهی يہ ديکه رہی تهی کہ آئين کے دائرے ميں رہتے ہوئے ان کے ساته پہلے بهی 
معاہدات ہوئے  تو اگر يہ معاہدہ بهی ہوتا ہے تو کوئی قباحت والی بات نہيں ہے۔ ميں 
سمجهتا ہوں کہ اس وقت اے اين پی نے بهی دانشمندی کا مظاہرہ کيا کہ اس مسئلے 

 ہے کہ کسی معاہدے کی صورت ميں بيٹه کر اس کو حل کرنے کا واحد راستہ يہی
مسئلے کو حل کيا جائے ۔ يہ بات ميں ہميشہ کہتا رہا ہوں کہ يہ معاہدہ  سابقہ 
معاہدوں سے ہٹ کر تاريخی معاہدہ اس ليے تها کہ  اس کی توثيق پارليمنٹ ميں 
ہوئی تهی۔ پاکستان کے سارے منتخب نمائندے موجود تهے اور انہوں نے اس 

ے کی توثيق کی اور پهر صدر پاکستان نے اس پر دستخط کر کے  گويا يہ معاہد
واضح اعالن کيا کہ يہ ان  لوگوں کا جمہوری اور آئينی حق ہے  اور انہيں يہ حق 
ديا جائے۔ اب  اس معاہدے پر عملدرآمد کے حوالے سے حکومت  کی اپنی ذمہ 

جو بهی لو گ تهے ان داری بنتی تهی اور دوسرے فريق کی جو کہ صوفی محمد يا 
کی بهی ذمہ داری بنتی تهی۔ حکومت چونکہ حکومت ہو تی ہے، دورانديشی، صبر، 
حوصلہ اور اپنے کام کو کسی حد تک کاميابی تک پہنچانا يہ  اس کی ذمہ داری ہو 
تی ہے اور اس فريق کو دينی حلقوں کی طرف سے بهی پيغام جاتا رہا کہ اب تو 

هی تم ہو، دين بهی تم ہو اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو اسالم بهی تم ہو، شريعت ب
پهر تمہارا بهی مسئلہ خراب ہو جائے گا ۔ تمام دينی جماعتوں اور مذہب  کےبارے 
ميں ملک ميں بهی اور بين االقوامی سطح پر بهی غلط تاثر قائم ہو گا۔ بد قسمتی سے 

ے کے لوگ تهے، وہ انہوں نے بهی دانشمندی کا مظاہرہ نہيں کيا بلکہ وہ مورچ
سمجهنے لگے کہ بس معاہدہ ہو گيا ہے تو اب اس رياست ميں ہماری حکومت  قائم 
ہو گئی ہے۔ پهر وہ شانگلہ، بونير اور پهر دير  کی طرف چڑه دوڑے۔ انہوں نے 
بہت اچهی بات کہی کہ يہ سب کچه ہونے کے باوجود حکومت کی ذمہ داری بنتی 

ے ہو، آؤ بيٹه  ورزی کر رہے ہو، تم غلط چل رہتهی کہ بهئ تم  معاہدے کی خالف
ليکن  صوبائی حکومت نے  نظام عدل  کايکطرفہ  اعالن کيا اور جو  کر بات کرو

ججز تهے ان کو قاضی  کا نام ديا گيا تو اس سے معاملہ خراب ہو گيا۔ اب اس ميں، 
ے اور ميں صوفی محمد يا ان کے لوگوں کو بری الذمہ نہيں سمجهتا، ان کی غلطی ہ

پهر انہوں نے جو فتوے صادر کيے ميں سمجهتا ہوں کہ ان فتووں سے ، سياسی 
جماعت کو تو آپ چهوڑيں ،کوئی دينی جماعت  اتفاق نہيں کرتی اور دينی جماعتوں 

 منعقد کی اور  all parties conference مئی کو الہورميں دينی جماعتوں کی ١۴نے 
يہاں ! ت  کی مذمت کی۔ جناب چئيرميناس ميں بهی ہم نے صوفی محمد کے خياال

سوال  يہ ہے کہ ميں حکومت کا حصہ ہوں، اچهائی  اور برائی دونوں ميں شريک 
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ہوں ليکن ميرا   کام يہ ضرور ہے  کہ ميں جب  اپنے نقطہ نظر سےسمجهوں کہ يہ 
کام صحيح نہيں ہے،  ملک کے مفاد ميں نہيں ہے، قومی مفاد ميں نہيں ہے، ميں 

  اصالح کے ليے، خيرخواہی کی بنياد پر ضرور مشورہ دوں گا، قوم حکومت کو
کی طرف سے ہمارے اوپر يہ ذمہ داری ہے تو ميں سمجهتا ہوں کہ يہ اس طرح کا 
واقعہ ہوا ہے جيسے کہ  الل مسجد کا  واقعہ ہوا تها۔ الل مسجد ميں بهی پندرہ سے 

ہشت گرد ہيں ، ان بيس لوگ تهے جن کے بارے ميں حکمران کہتے تهے کہ يہ د
دہشت گردوں کو پکڑنا کوئی مسئلہ نہيں تها اگر ايک ہفتہ ان کا پانی، بجلی، راشن 
بند کر ديتے تو وہ خودبخود  ہتهيار ڈال ديتے اگر وہاں تهے بهی۔ کيا يہ جواز بنتا 
تها کہ دس، بيس آدميوں کو پکڑنے کے ليے ہزار ، پندرہ سو معصوم بچيوں کا قتل 

 ، يہاں بهی بالکل اسی طرح ہو رہا ہے۔ فضل اهللا يا ان کے ساتهی جو عام کيا جائے
بهی مسلح لوگ ہيں، ان کو پکڑنا يا مارنا ميں سمجهتا ہوں حکومت کے ليے کوئی 
مشکل نہيں ہےليکن بمباری کرکے اور پهر بمباری بهی اس طرح کی جيسے 

 کاروں کو مار ہندوستان کی مثال دی گئی، وہ لوگوں کو مار رہے ہيں، مزاحمت 
رہے ہيں اور  ٹهيک ٹهاک مار رہے ہيں ليکن  ان کا طريقہ ايسا نہيں ہے اور ہم 

تيس کلو ميٹر سے دور گولہ پهينکتے ہيں جہا ں بهی جا کر لگے اور ! جناب واال
 فيصد وہ لوگ ہالک ہو ٩٠ميں دعوے سے کہتا ہوں  کہ اس بمباری کے نتيجے ميں 

 ہيں، بچياں ہيں، بوڑهے ہيں، خواتين ہيں اور پهر رہے ہيں جو بےگناہ ہيں، بچے
آپ ٹی وی پر سوات کے اور ان عالقوں کے مناظر ديکهتے ہوں گے، ! جناب واال

اتنی بڑی بڑی عمارتيں تہس نہس کر دی  گئی ہيں آپ ايک سو سال بهی لگائيں تو 
يوں کی  کی تباہ کارoperationسوات کو از سر نو تعمير نہيں کر سکتے۔ اگر ہم اس 

! مخالفت کرتے ہيں تو کہا جاتا ہے کہ يہ تو صوفی محمد کے حامی ہيں۔ جناب
 کرتے ہيں  جو طريق کار اس نے اسالم  condemnصوفی محمد کے کردار کو ہم 

اور شريعت کے نفاذ کے ليے اختيار کيا ہے، مطالبہ درست، طريق کار غلط، ليکن 
 آپ ٹی وی چينل پر ديکهيں، آپ  وہاں جو ہم کر رہے ہيں ، ہم جو بيج بو رہے ہيں،

کے متاثرين سے پوچهيں وہ کہتے ہيں کہ حکومت ہمارے ليے کچه نہيں کر رہی، 
NGOs والے، رفاہی ادارے کچه نہيں کر رہے۔ اگلے دن ميں مردان سے واپس آ رہا 

تها ، صوابی کے قريب  جو بڑا کيمپ ہے  اس کے سارے کے سارے لوگ موٹر 
تهے اور موٹر وے بند پڑی تهی۔ ميں  وہاں ايک گهنٹہ رکا رہا وے پر آئے ہوئے 

پهر بڑی مشکل سے مجهے راستہ مال ۔پهر ميں مردان گيا پهر پشاور آيا۔ تو جناب 
واهللا جو ہم کہہ رہے ہيں وہ ملک کے مفاد اور قومی يکجہتی کے ليے کہہ ! چئيرمين

ن کر ديا کہ سوات کے رہے ہيں۔ اب تيس الکه لوگ ہيں  سنده کی حکومت نے اعال
متاثرين يہاں نہيں آ سکتے، کل اگر پنجاب بهی يہ اعالن کر دے کہ متاثرين يہاں 
نہيں آ سکتے کيونکہ يہاں آئيں گے تو ان کے روپ ميں دہشت گرد آ جائيں گے اور 
يہاں مسائل پيدا کريں گے، ہم انہيں  نہيں چهوڑيں گے۔ آپ بتائيے کہ تيس، پينتيس 

تک اس ويرانے ميں،  اس ميدان ميں، اس دهوپ ميں  بهوک اور الکه لوگ کب  
جو ہم کہہ رہے !  تو اس ليے جناب چئيرمين؟پياس برداشت کرکے  بيٹهے رہيں گے

ہيں، جميعت العلمائے اسالم حکومت کے ساته ہوتے ہوئے   کہہ رہی ہے وہ ملک ، 
کر جو قوم اور حکومت کی بہتری کے ليے کہہ رہی ہے۔ اب اس سے آگے چل 
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ہمارے ليے مسائل پيدا ہوں گے، ملک کے ليے مسائل پيدا ہوں گے،  ميں سمجهتا 
  ہوں کہ وہ انتہائی خطرناک ہوں گے۔ 

ميں ايک، دو تجاويز آپ کےسامنے رکهنا چاہوں گا، ہو سکتا ! جناب واال  
ہے کوئی ان سے اتفاق نہ کرے ليکن ميں جو سمجه رہا ہوں وہ يہ ہے کہ عالمی 

ری فوج  کو قبائلی عسکريت پسندوں سے لڑا کر فوج کو عدم استحکام کا قوتيں ہما
شکار بنانا چاہتی ہيں اور خدانخواستہ اس جنگ ميں جسے آپ پاکستان کی جنگ کہہ 
رہے ہيں، اگر  ہميں ناکامی ہوتی ہے تو پهر اقوام متحدہ، امريکہ، عالمی قوتيں کہيں 

اں اقوام متحدہ کی افواج کوبهيجنا گی کہ پاکستانی فوج ناکام ہو چکی ہے اب يہ
چاہيے اور پهر جب وہ آئيں گے تو کہيں گے کہ پاکستان کے ايٹمی اثاثے غير  
محفوظ ہيں ، سب سے پہلے تو  ان کو کنٹرول ميں الؤ ۔ تو يہ ايسا کهيل ہے کہ  اس 

 نظر کو ہکو ہميں سمجهنا چاہيے ۔جذباتی ہونے کی بجائے ايک دوسرے کے نقط
ہيے اور اگر ملکی اور قومی مفاد ميں ہے تو پهر اس کو قبول بهی کرنا سمجهنا چا

چاہيے۔ نہ ميں فوج کا مخالف ہوں، نہ ميں اس ادارے کا مخالف ہوں بلکہ ميں کہہ 
رہا ہوں کہ اس طرح کے عمل سے اس ادارے  پرسے اعتماد اٹهانے کی بهی 

 کہ اب بهی وقت ہوسکتا ہے کہ کوئی سازش ہو۔ تو اس ليے ميں عرض کرتا ہوں
ہےکہ سوات آپريشن ختم کرکےمذاکرات اور مفاہمت کی راہ اختيار کی جائے اور 
پارليمنٹ نے جو قرارداد پاس کی ہے ، پاليسيوں کی سمت متعين کی ہے، خارجہ 
پاليسی کے حوالے سے اوراپنے ملک کے اندر مذاکرات اور مفاہمت  کے حوالے 

تر بنانے کے ليے کوشش کی جائے۔ بہت سے اس کو سامنے رکه کر حاالت کو بہ
  بہت شکريہ۔

  بہت  بہت شکريہ۔مسماة عافيہ ضيا صاحبہ۔: جناب چئيرمين  
شکريہ جناب چئيرمين ! شکريہ ،جناب چئيرمين: ءسينيٹر عافيہ ضيا  

اس وقت ہمارے ملک کے اندر سوات ! صاحب۔ بسم اهللا الرحمٰن الرحيم۔ جناب واال
ہے  اس کے نتيجے ميں الکهوں افراد نقل مکانی پر ميں جو فوجی آپريشن ہو رہا 

مجبور ہوئے ہيں۔ ہمارے بہت سے ممبران نے  خود وہاں جا کران کے حاالت 
ديکهے ہيں اور ان کے دردناک واقعات بهی ان سے سنے ہيں۔ ميں ان کی حالت زار 

  کو چند اشعار ميں بيان کرنا چاہتی ہوں۔
  ں کيا قصور ہے ان کااپنے گهر سے جو ہوئے ہيں بےگهر سوچي

  صرف اتنا کہ ملک و ملت سے     کچه تعلق  ضرورہے  ان کا
  بے خطا، بے گناہ  ايک خلقت  صبح و شام اس کے ہاتهوں مر رہی ہے

  آمريت نے کل کيا جو کچه آج جمہوريت وہ کر رہی ہے
  آمريت ميں کل روا تهے جو جرم  آج جمہوريت ميں ہو رہے ہيں

   تهے آج  جمہوريت کو رو رہے ہيںآمريت کو کل جو رو رہے
ميں يہ کہنا چاہتی ہوں کہ  اس وقت پاکستان کے جو مسائل ! جناب چئيرمين  

ہيں ان کا حل صرف پاکستانی ہوسکتا ہے، امريکی حل ہرگز ہرگز ہمارے مفاد ميں 
نہيں ہوں گے۔ اب وقت آگيا ہے کہ ہم اپنے اصلی دشمن کو  پہچانيں نہ کہ دشمن کے 

 اپنے ہی لوگوں، ان کی امالک، ان کے کهيت، گهر بار اور ان کے کہنے پر ہم
مويشيوں کو تہس نہس کيے چلے جا رہے ہيں۔  آپ اور ہم سب جانتے ہيں کہ ہم 
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! خود اپنا نقصان کتنا کر رہے ہيں اور دشمن کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے ۔جناب واال
اسلحہ اوربارود فراہم ميں حکومت سے پوچهنا چاہتی ہوں کہ جب ان عالقوں ميں 

کيا جا رہا تها ، جب يہاں پر دہشت گردوں کو تربيت دی جا رہی تهی تو اس وقت 
ہمارے حساس ادارے کہاں تهے؟ ايک طرف ہم ديکهتے ہيں کہ امريکہ کے ايک 
حکم پر لوگوں کو راتوں  رات  ان کے گهروں سے غائب کر ديا جاتا ہے، ڈاکٹر 

عصوم بچوں کو راستے سے ہی ايسا غائب کيا جاتا عافيہ صديقی اور ان کے تين م
ہے کہ سالوں ان کا پتا نہيں چلتا اور اب بهی ديکهيں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہيں 
اور دوسری طرف اتنا کچه آنکهوں کے سامنے ہوتا رہا اور ہم آنکهيں بند کيے 

 کی سرگرمياں ميں يہ پوچهنا چاہتی ہوں کہ موالنا فضل اهللا! بيٹهے رہے۔ جناب واال
  free handروکنے کے لئے جوابی کارروائی کيوں نہيں کی گئی اور ان کو اتنا 

کيوں ديا گيا؟  اس کے ساته ساته آج تک نہ ہی ان کے ايف ايم چينلز بند کئے گئے۔ 
يہ بات بهی سامنے آتی ہے کہ سوات کے راستے ميں ايک چيک پوسٹ پر ! جناب

 پکڑ ليا جاتا ہے تو اوپر سے احکامات جاری جب اسلحہ سے بهرا ہوا ايک ٹرک
اگر ہم ! کئے جاتے ہيں کہ اس کو بحفاظت اپنے مقام تک پہنچنے ديا جائے۔ جناب

جائزہ ليں تو سابقہ جو آپريشن ہوا ہے ڈيڑه سال جو سوات ميں جاری رہا اس ميں 
ورٹی غير معمولی نقصان ہوتا رہا۔ دو ہزار افراد، عام شہری مارٹر گولوں اور سيک

فورسز کی گوليوں کا نشانہ بنے۔ ہزاروں گهر اور دکانيں تباہ ہوئی۔ متاثرہ عالقوں 
سے الکهوں لوگوں نے نقل مکانی کی اور سوات ميں ايک سال تک کرفيو نافذ رہا 
ليکن اس کے باوجود عسکريت پسندوں کو ختم نہيں کيا جا سکا اور نہ ہی ايک بہت 

  ونے سے بچايا جا سکا۔ بڑی تعداد ميں سکولوں کو تباہ ہ
اگر ہم سابقہ آپريشن کا جائزہ ليں تو بہت ہی کم تعداد ميں عسکريت ! جناب  

پسند ان آپريشنز ميں مارے گئے۔ اس کی تصديق نہ صرف غير جانبدار ميڈيا کرے 
  dead bodiesگا بلکہ اہل سوات سے اگر پوچها جائے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کی 

اس وقت بهی جب آپريشن !  آپ کو حقيقت بتائيں گے۔ جنابديکهی ہيں تو وہ بهی
شروع کيا گيا تو کہا گيا کہ تين دن کے اندر اندر يہ مسئلہ حل ہو جائے گا ليکن آج 

 نہيں ديا گيا کہ  time frameمہينے سے اوپر ہونے کو آيا ہے اور اب تک ہميں کوئی 
  صل ہوگا؟ يہ آپريشن کب تک جاری رہے گا اور اس سے کيا نتيجہ حا

ميں يہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان ميں امن و سالمتی ! جناب  
صرف اس صورت ميں پيدا ہو سکتی ہے کہ جب ہماری قيادت امريکہ کو خوش 
کرنے کی بجائے اور ان کی اشاروں پر چلنے کی بجائے اپنے ملک کے مفاد اور 

اور يوں بهی اگر ہم عوام کے احساسات و جذبات کے مطابق فيصلے کرے گی 
ديکهيں تو پوری دنيا ميں صرف امريکہ کا جو کردار ہے وہ قابل مذمت ہے۔ شاعر 

  مشرق اقبال نے بجا طور پر کہا تها کہ 
  يورپ   کی   غالمی   پر   رضامند   ہوا  تو

  يورپ سے نہيں ہے،مجه کو تو گلہ تجه سے 
اہتی ہوں کہ فوج کا اولين اور اور اسی طرح اپنی پاک فوج کے بارے ميں اتنا کہنا چ

اصل کام اپنے ملک کا دفاع اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنی 
  قوم پر گولياں برسانا نہيں۔
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   بہت بہت شکريہ۔:جناب چيئرمين
 صرف ايک منٹ۔ پاکستان کی تاريخ ميں سول :سينيٹر عافيہ ضياء

ے ہوئے ہيں وہ سب ناکام رہے معامالت ميں فوج کے استعمال کے جتنے بهی تجرب
ہيں۔ خواہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہو، مشرق پاکستانی سے ہو يا قبائلی عالقہ جات 
سے۔ سوات ميں يہ تيسرا بڑا  فوجی آپريشن ہے  جو اپنی تباہ کاری ميں اپنے پيش 
روں سے بازی لے گيا ہے اور اس کے ختم ہونے کی کوئی صورت نظر نہيں آ 

  رہی ہے۔
 ميں آخر ميں حکومت سے يہ گزارش کرتی ہوں کہ اس وقت !جناب

ہمارے ملک ميں جہاں جہاں فوجی آپريشن ہو رہے ہيں ان کو فوری طور پر بند 
کئے جائيں اور ہماری قيادت کو چاہيے کہ وہ بيرونی مداخلت کی بجائے اپنے 

ورت سے لوگوں کے ساته مل بيٹه کر مذاکرات افہام و تفہيم کے ساته اور باہمی مشا
مسائل کا حل نکاليں اور متاثرين سوات کی جلد از جلد گهروں کو واپسی کا انتظام 

  کيا جائے اور ان کے نقصانات کی مکمل تالفی کی جائے۔ شکريہ۔ 
   بہت بہت شکريہ۔ حاجی محمد عديل صاحب۔ :جناب چيئرمين

ميں آپ کا مشکور ہوں !  جناب چيئرمين:سينيٹر حاجی محمد عديل
جس !  اپنی تقرير شروع کرنے سے پہلے ايک عرض کروں گا۔ جنابليکن ميں

 منٹ  35 کے پارليمانی ليڈر جناب موالنا نصيب گل صاحب کو JUIطرح آپ نے 
 منٹ ديئے ہيں تو ميں بهی 17ديئے اور آج بهی غفور حيدری صاحب کو آپ نے 
 سے ايک  منٹ دے ديں ان 34چونکہ اپنی پارٹی کا پارليمانی ليڈر ہوں تو مجهے 

  منٹ کم ديں ليکن بات کرنے کا پورا موقع ديں۔ 
ديکهيں منسٹر صاحب بهی آئے ہوئے !  حاجی صاحب:جناب چيئرمين

  ؟debate نہيں کريں گے يہ  wind upہيں کيا آج 
 نہيں بات ہے انصاف کی اور اس کرسی :سينيٹر حاجی محمد عديل

لوس نکاليں۔ بہرحال ہے۔ سے بهی ہميں انصاف نہ ملے تو کيا پهر ہم ايک اور ج
   ہيں۔ ےميں نے تو منٹ گن کر بتائ
   .Thank you منٹ آپ کے لئے کافی ہيں۔  10  چلو :جناب چيئرمين

ميں مشکور ہوں۔ مسئلہ بڑا !  جناب چيئرمين:سينيٹر حاجی محمد عديل
اہم ہے۔ ميں اگر ماضی ميں جانا چاہوں تو يہ مسئلہ اس وقت کا بنا ہے جب افغانستان 

 کو  USSRں جائز اور قانونی حکومت کو ختم کيا گيا اور يہ کوشش کی گئی کہ مي
 کے خاتمے کے بعد ہماری مذہبی جماعتوں  USSRختم کيا جائے اور اس وقت جب 

 کو شکست دی ليکن انہيں احساس USSRنے بڑے چراغ چالئے کہ جناب ہم نے 
تها اس کو ختم کر ديا گيا اور   balanceنہيں تها کہ يہ جو دنيا ميں دو نظام تهے اور 

اس کے نتيجے ميں امريکہ کبهی عراق کی طرف، کبهی کسی اور طرف اور 
مسلمانوں کا جو حشر ہوا ہے اس کے بعد ميرے خيال ميں مذہبی جماعتوں کو اپنے 
رويے پر سوچنا چاہيے کہ انہوں نے اس وقت ايک غلط اقدام کی حمايت کی اور 

اکستان ميں اکٹها کيا۔ ليبيا، سوڈان، انڈيا، بنگلہ ديش، دنيا بهر سے مجاہدوں کو پ
سعودی عرب، کويت اور مصر سے مجاہدين آئے، ڈالرز آئے اور اوجڑی کيمپ 
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 ارب ڈالرز کا اسلحہ  50 دنيا سے  westernميں اسلحہ کو جمع کيا گيا۔ تقريبًا 
 نے بهی  USSRه افغانستان آيا تها اور ہمارے اس پشتون عالقے ميں آيا تها۔ شايد کچ

 کے  9/11بهيجا ہو۔ اس کے نتائج کيا ہوئے، ہم اس کی سزا آج تک بهگت رہے ہيں۔ 
واقعے ميں نہ کوئی پشتون شامل تها، نہ کوئی پاکستانی شامل تها اور نہ افغانی 
شامل تها۔ کہنے کو سب عرب تهے ليکن سزا ہم پشتونوں کو مل رہی ہے کيونکہ 

 فيصلے کئے ہيں۔ جب کابل ميں تين ہزار علماء نے ہماری بعض قيادتوں نے غلط
تين دن ميٹينگ کرنے کے بعد اپنی حکومت سے يہ کہا کہ اسامہ صاحب ہمارا ملک 

 يلغار ميں تهے اور ان کے قبضے ميں یڑ دے تو مال عمر چونکہ القاعدہ کچهو
 اور تهے اس سے انکار کر ديا۔ اگر وہ اس وقت تين ہزار علماء کا فيصلہ مان ليتے

اسامہ سے کہتے کہ آپ ہمارا ملک چهوڑ ديں تو آج يہ تباہی جو پشتون ايريا ميں 
  نہ آتی۔ ميں ماضی کی طرف زيادہ نہيں جاتا ہوں۔  ہے، آئی 

ايک تو يہ بات ہے کہ ميری بہن نے ابهی يہ کہا اور صحيح کہا کہ ! جناب
ی سرحديں کسی سوات کے عالقے ميں يہ بهاری اسلحہ کہاں سے آيا؟ سوات کی کوئ

قبائلی عالقے سے نہيں ملتی ہيں، سوات کی کوئی سرحد افغانستان سے بهی نہيں 
 ميں ہے اور پشتونخواہ کا حصہ ہے اور گزشتہ پانچ سال  settled areaملتی، سوات 

تک اس ميں ايم ايم اے کی حکومت تهی اور مرکز ميں مشرف اور ان کے اتحاديوں 
وں کہ سينيٹ کی ايک کميٹی يہ تحقيق کرے ۔ کی حکومت تهی۔ ميں سمجهتا ہ

جيساکہ ميری بہن نے کہا کہ ٹرک آتے تهے اور پوليس روکتی تهی اور پهر اوپر 
سے فون آتا تها کہ منگل تک جانے دو۔ تو يہ تحقيق ہونی چاہيے کہ آخر سوات ميں 

ئيں  بنتے ہيں اور خوشبو perfumesيہ بهاری اسلحہ کہاں سے آيا ہے؟ سوات ميں تو 
بنتی ہيں۔ وہاں تو اسلحے کے کارخانے نہيں ہيں۔ سوات ميں اس قدر بهاری اسلحہ 
پہنچا کيسے ہے؟ يہ تحقيق ہونی چاہيے۔ اس وقت کی صوبائی حکومت بهی جواب 

  دے اور اس وقت کی وفاقی حکومت بهی جوابدہ ہے۔ 
سوات ميں گزشتہ دو سال سے فوج تهی۔ اس کو اس وقت ! جناب چيئرمين

بائی حکومت اور وفاقی حکومت کی دعوت پر وہاں باليا گيا۔ جب کسی کی صو
 ختم ہو جاتی ہے۔ جب فوج  civil administrationعالقے ميں فوج چلی جاتی ہے تو 

پہلی مرتبہ سوات ميں گئی تو وہاں بمشکل پانچ فيصد عالقے پر عسکريت پسند کہہ 
تها ليکن کچه عرصے کے بعد ديجيے، دہشت گرد يا طالبان کہہ ليجيے، ان کا قبضہ 

ان کے جو ايف ايم ريڈيوز تهے ان کی تعداد ڈبل ہو گئی اور ان کا اثر تمام سوات 
ميں ہو گيا اور پورے سوات ميں ان کی حکومت تهی۔ آخر اس بات کی تحقيق کرنی 
چاہيے کہ فوج کو بهيجا بهی گيا اور فوج سے کام بهی نہيں ليا گيا۔ فوج کو وہ 

جب ہماری عوامی حکومت !  نہيں ديئے گئے۔ جناب چيئرمين صاحباختيارات بهی
آئی مرکز اور صوبے ميں تو ہم نے چونکہ اليکشن ميں لوگوں سے کہا تها کہ ہم 
امن ديں گے۔ ہميں سوات کے لوگوں نے سو فيصد صوبائی اسمبلی کے لئے ووٹ 

مارے لوگ ديئے اور وفاقی سيٹوں پر آدهے پيپلز پارٹی کو ووٹ ملے اور آدهے ہ
  منتحب ہوئے۔ 

مالکنڈ ايجنسی ميں باوجود کہ پانچ سال تک ايم ايم اے کی ! جناب چيئرمين
 جيتی ہيں جس ميں عوامی  liberal partiesحکومت تهی۔ گزشتہ اليکشن ميں تين 

شامل ہيں۔ کسی مذہبی ) ق(نيشنل پارٹی، پاکستان پيپلز پارٹی اور پاکستان مسلم ليگ 
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ئندہ وہاں اليکشن نہيں جيتا۔ وہاں کے لوگوں نے اپنی رائے بتا دی پارٹی کا کوئی نما
کہ وہ مذہب کے نام پر سياست کرنا نہيں چاہتے ہيں اور ايسی جماعتوں کو بهی پسند 

اس ! نہيں کرتے ہيں جوکہ مذہب کے نام پر سياست کرتے ہيں۔ ليکن جناب چيئرمين
 کوشش کی اور ہم نے کے باوجود وہ سازشيں ہوتی رہيں اور ہم نے تو بڑی

 کئے۔  agreementsعسکريت پسندوں  سے، طالبان سے اور صوفی محمد سے بهی 
 کے ذريعے ہم  dialogueصوفی محمد کو جيل سے بهی نکاال۔ ہم چاہتے تهے کہ 

  طالبان سے agreementپہال جو صوبائی حکومت کا ! فيصلہ کريں۔ جناب چيئرمين
  ميں ختم کرتا  agreementيہ  ختم کر ديا اور کہا کہہوا تها اسے بيت اهللا محسود نے 

ہوں کيونکہ ميرے کچه ساتهی ہنگو ميں پکڑے گئے ہيں اور ان کو چهوڑا نہيں جا  
  دن ميں آپ اپنی حکومت سے استعفیٰ  دے ديں۔  6رہا ہے اور ہميں کہا گيا ہے کہ 

وٹوں سے  منتخب ہم نے کہا کہ  ہم کيوں استعفیٰ ديں؟  ہماری حکومت عوام کے  و
ہو کر آئی ہے ۔پهر ہم نے صوفی محمد سے  بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ميں گارنٹی 

 ميں آيا ہے، اس  1999  اور  1994 ,1993ديتا ہوں  اگر آپ شرعی نظام عدل  جو کہ 
ميں کچه  تراميم کريں اور اس کے بعد اس کو الگو کريں۔  ہم نے وفاقی حکومت پر  

پارليمنٹ کے بهی شکرگزار ہيں کہ قومی اسمبلی ميں  ايک متفقہ بهی زور ڈاال، ہم 
قرارداد پيش ہوئی اور وہ  کاميابی کے ساته قومی اسمبلی ميں پاس ہوئی اور اسی 

شام صدر مملکت نے اس پر دستخط کيے اور اس نظام کو ہم نے وہاں الگو کر ديا۔  
ا   ميں ہائی کورٹ وہاں پر  قاضی کورٹ پہلے سے موجود تهيں، ہم نے دارلقض

کے جج ، جن کو پشاور ہائی کورٹ نے نامزد کيا  تها ان کی تقرری کا بهی اعالن 
 judges Highکر ديا۔ بدقسمتی ديکهيں کہ صوفی محمد صاحب چاہتے تهے کہ وہ دو  

Court  کی بجائے ان کی مرضی سے appoint  کئے جائيں۔  ان ميں ايک ان  کے 
 تهے اور ايک وکيل صاحب تهے  جو سابق  الء  گاؤں کے کوئی مولوی صاحب

سيکرٹری تهے ايم ايم اے کے دور حکومت ميں جن کا تعلق چترال سے تها۔ ليکن ہم 
   judges  ميں يہ اختيار پشاور ہائی کورٹ کو ہے کہ وہ  agreementنے کہا کہ اس 

   appoint  کرے گی اور  دارالقضا  ميں جو قاضی  appointmentاور  قاضيوں کی 
 کے تحت کيے جائيں گے جو سپريم کورٹ کے  articleکيے جائيں گے وہ اسی 

ججوں  کے ليے ہے  اور سپريم  کورٹ کرے گی اور يہ ہمارے  معاہدے ميں شامل 
 کی وجہ سے خفا ہو  appointmentتها۔ صوفی محمد صاحب نے ان دو قاضيوں  کی 

يا اور اس کے نتيجے ميں انہوں نے   کر ل withdrawکر  اپنے آپ کو معاہدے  سے  
عسکريت پسندوں اور طالبان کو اجازت دی کہ لوگوں کی گردنيں کاٹيں، سکولوں 
کو تباہ کريں ، عورتوں کو گهروں ميں بند کريں اور جو جی چاہے آپ کريں۔ اس 
کے نتيجے ميں کيا ہوا؟ جو لوگوں کے بچوں کے قتل کا سبب بنتا ہے  اس کے گهر 

 آتی ہے اور آپ نے ديکها کہ خود ان کے گهر ميں بهی موت آئی۔ ہم ميں بهی موت
اس پر خوش نہيں ہيں۔ ہم کسی کی موت پر خوش نہيں  ہيں ليکن ہم سمجهتے ہيں کہ 
جب بے قصور انسانوں کو قتل کرنے کی اجازت دی جائے اور جب طالبان نے 

 ان تمام ساتهيوں سے  ميں! بونير، شانگلہ اور دير ميں حملہ کرديا تو جناب چيئرمين
 ,dialogue, dialogue  کی بات کرتے ہيں، جو کہتے ہيں  dialogueپوچهتا ہوں جو 

dialogue.  اگر  لوگوں کی گردنيں کاٹی  جارہی  ہوں ، لوگوں کے گهروں کو تباہ  
  ميں کهڑا کر کے پوچها جا رہا ہو کہ کون lineکيا جا رہا ہو، لوگوں کے بچوں کو  
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ہيں زيادہ عزيز ہے تاکہ پہلے اسے قتل کريں، مردوں کو قبروں سے نکال سا بچہ تم
کر  ٹانگ ديا جاتا ہو، عورتوں کو قتل کرکے مينگورہ چوک ميں لٹکا ديا جاتا ہو تو 

  کی کوشش کی ہے۔  dialogue  کريں؟  ہم نے تو  dialogueاس کے بعد ہم کس سے 
تا ہوں، وہ کہتے ہيں کہ جی کچه موالنا حضرات، احترام کے ساته ميں يہ کہ

dialogue  ضروری ہيں۔ ميں ان سے کہتا ہوں کہ  آپ جائيں ڈيرہ اسمٰعيل  خان ميں  
dialogue  کريں، وہ آپ کا حلقہ ہے،  آج وہاں دہشت گردی بهی ہو رہی ہے، ان  

   dialogue  کريں، آج وہ  dialogueحضرات سے ميں کہتا ہوں کہ وہ بنوں  جاکر 
  کريں۔ يہاں تو ہم نے کئی dialogueے ہيں تو بيت اهللا محسود  سے کرنا چاہت
dialogue  کيے اور ہر  dialogue  کے فيصلے ميں ان سب کو بٹهايا ہے۔ جب امن  

کا معاہدہ کيا تو صوبے ميں تمام سياسی پارٹياں  جو  اسمبلی کے اندر تهيں يا 
يب صاحب وہاں بيٹهے تهے اسمبلی کے باہر تهيں، سب موجود تهيں۔ موالنا گل نص

اور جب ہمارا معاہدہ ختم ہونے واال تها، جب حاالت خراب ہوگئے تهے تو پهر ہم 
نے  ان تمام سياسی پارٹيوں کو اکٹها کيا اور ان سے کہا کہ ان حاالت ميں ہم کيا 

کريں۔ ان سياسی پارٹيوں نے ہميں کہا اور ہم ان کے شکرگزار ہيں کہ آپ قانون  
رروائی کريں۔ آج جو کہتے ہيں کہ ہم نے ان کو اعتماد ميں نہيں ليا۔ کے مطابق کا

  کرنے چاہيئيں، ليکن  dialogue  اچهی چيز ہے،  dialogueآج بهی ہم کہتے ہيں کہ 
  فتح کے بعد کرنے  dialogueجب جنگ شروع ہوجاتی ہے تو  اس وقت نہيں بلکہ 
 ہتهيار ڈال دے،  جو صوبائی چاہيئيں۔  فتح ہوجائے، اس کے بعد بے شک جو اپنے 

  کو برداشت کرے، اس کو تسليم کرے، ان  writحکومت اور وفاقی حکومت کی 
  کرنے کے ليے تيار ہيں ليکن ہم  مذہبی جماعتوں سے   dialogueکے ساته ہم 

  کی ضرورت  dialogueکہتے ہيں کہ  ابهی بهی بہت سارے عالقے ہيں جہاں پر 
  کی   dialogue کی ضرورت ہے، ڈيرہ اسمٰعيل خان ميں    dialogueہے۔ فاٹا ميں 

  کی ضرورت ہے،  کرم ايجنسی ميں  dialogueضرورت ہے، پارہ چنار ميں 
dialogue  کی ضرورت ہے، آپ وہاں کيوں نہيں  dialogue وہاں کيوں نہيں ؟  کرتے 

يں اور  اپنے حلقوں ميں جائيے۔ بہت سے تو اپنے حلقوں ميں جاتے ہی نہيں ہ؟جاتے
    کريں۔  dialogueہميں مشورہ ديتے ہيں کہ 

ہم نے بڑی ايمانداری سے کوشش کی اور ہم سمجهتے ہيں ! جناب چيئرمين  
کہ پاکستان کی فوج اس وقت پہلی مرتبہ حقيقی طور پر پاکستان کی جنگ لڑ رہی 

 کے خالف بات کی ہے۔ فوج  dictatorship  پر اور roleہے۔ ہم نے ہميشہ فوج کے 
سے ہم نے اختالف کيا ہے۔ مارشل الء کی حکومتوں ميں ہم کبهی شامل نہيں ہوئے۔ 
ہمارے بہت سارے ساتهی اور ان کی جماعتيں مارشل الء کی حکومتوں ميں شامل 

  کے ساته حکومتوں ميں شامل رہی ہيں ليکن عوامی نيشنل  dictatorsرہی ہيں۔ وہ  
ں حکومت کر رہی ہيں کبهی بهی  پارٹی اور پيپلز پارٹی جو اس وقت صوبے مي

کسی مارشل الء حکومت ميں شامل نہيں ہوئی  ہيں ليکن اس کے باوجود ہم 
  کی بہت ساری کمزورياں ہيں اور ان سے بہت  agenciesسمجهتے ہيں کہ ہماری  

   information  کے پاس اتنی بهی  agenciesساری غلطياں  بهی ہوئی ہيں۔ ہماری 
گوں پر آپ کروڑوں  روپوں کے انعام نشر کر رہے ہيں  ان کے نہيں تهی کہ جن لو

متعلق جانتے ہی نہيں، وہ لوگ آج بهی اس عالقے ميں موجود ہيں اور وہ کوئی بہت 
  بڑا عالقہ نہيں ہے، سوات ايک بہت چهوٹا سا عالقہ ہے۔ 
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  ماالکنڈ  IDPs  الکه   35۔  کی طرف  IDPsميں اب آتا ہوں  ! جناب واال  
ے گهر بار چهوڑ کر آئے اور وہ پاکستان کی خاطر آئے اور  ان کو حکم ديا سے اپن

گيا کہ دو گهنٹے ميں اپنے گهر چهوڑيں۔ وہ اپنے بهرے ہوئے گهر چهوڑ کر آئے، 
يہاں تک کہ بعض لوگوں کو اپنے بچوں کا بهی  پتا نہيں تها کہ وہ کہاں ہيں ليکن وہ 

هر ميں گهر واال نہيں تها اور عورتيں ان کو چهوڑ کر  آئے۔  ايسا بهی ہوا کہ گ
بيچاری مجبورًا اپنا سب کچه چهوڑ کر گئيں۔  اپنے بهرے گهر، اپنی دکانيں، اپنی 
فصليں، اپنے باغات۔ کچه باغات تو طالبان نے کاٹ ديے تهے يا جال ديے تهے ليکن 
کچه جو بچ گئے تهے وہ چهوڑ کر آئے ۔ يہ لوگ پاکستان کے ليے آئے ہيں  اور 

گر يہ لوگ نہ آتے تو پاکستان کی فوج وہاں جنگ نہيں  لڑ  سکتی تهی۔ وہاں ا
collateral damage  اتنا ہوتا کہ  اس کی  مثال نہ ملتی۔  ان لوگوں نے قربانی دی۔ 

  کے حوالے fund World Food Organizationصوبائی حکومت نے اپنے سارے 
-nonآپ خريديں گے اور    food material  کے حوالے کيے کہ  UNHCRکيے، 

food material UNHCR خريدے گا تاکہ کوئی الزام نہ لگائے اور وفاقی حکومت  
نے بهی پہلے پچاس کروڑ ديے اور پهر اس کے بعد ايک ارب کا اعالن کيا اور 

  کافی رقم ملی ہميں۔
  ہو، وہ اپنے گهروں  movement  الکه لوگوں کی جب 35! جناب چيئرمين

  ميں اور دوسروں کے گهروں ميں يا سکولوں ميں رہيں تو  tents کو چهوڑ کر 
ايک بات ميں کہنے کی ليے تيار ہوں کہ اس پورے وقوعہ ميں ايک شخص بهی 
بهوک سے نہيں مرا۔ ہر شخص کو اچهی روٹی ملی اور دو  وقت کی روٹی ملی ہے۔ 

اتا ہے۔ ہر   ج credit دونوں حکومتوں ، صوبائی  اور مرکزی حکومتوں کو   يہ 
جگہ ہم نے ڈاکٹر پہنچائے ہيں۔ ہر کيمپ ميں ڈاکٹر پہنچے ہيں۔  پبی  ميں  پولی 

کا ايک ہسپتال  وہاں beds 130  ڈاکٹر بهيجے ہيں اور   55کلينک ہسپتال والوں نے  
ہم نے کوشش کی ہے اور ہم سمجهتے ہيں کہ اس ميں ! قائم کيا ہے۔ جناب چيئرمين

  الکه افراد اپنا گهر چهوڑ کر آجائيں  35ايک ماہ ميں  اگر کوتاہی بهی ہوئی ہوگی۔ 
 ہميں دکه اس بات پر ہے، ہميں دکه ہے سنده ؟تو ان کو کيسے سنبهاال  جا سکتا ہے

، سنده کے وزيراعلٰی کے ہم مشکور پرکے لوگوں پر اور سنده کی سياسی پارٹيوں 
ہ ہر پاکستانی، يہ مہاجر ہيں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئين ميں لکها ہے ک

نہيں ہيں، يہ ہندوستان سے آئے ہوئے مہاجر نہيں ہيں، يہ افغانستان سے آئے ہوئے 
مہاجر نہيں ہيں، يہ بنگال سے، برما سے آئے ہوئے مہاجر نہيں ہيں۔ يہ پاکستانی ہيں 

 sons of soil ہيں۔ آج سے نہيں ہزاروں سالوں سے يہ sons of soilاور سو فيصدی 
 کيا ليکن رونا اس بات پر آتا ہے کہ ايم کيو ايم اگر کہے welcomeانہوں نے تو ہيں۔ 

تو ہميں کوئی گلہ نہيں ہوتا۔ ہم کہتے ہيں کہ وہ اپنی عزت بهول گئے ہيں، جئے 
سنده محاذ والے کہيں تو ہميں پتا ہے کہ وہ نسلی بنياد پر سياست کرتے ہيں ليکن 

خدوم صاحب جو کہ پيپلز پارٹی کے سينيئر دکه تو اس بات سے ہوتا ہے حاالنکہ م
ليڈر ہيں ، مرکز ميں وزير ہيں، سنيئر نائب صدر ہيں انہوں نے کہا کہ ہم  پختونوں 

ميں نہيں چهوڑيں گے۔ سپيکر سنده اسمبلی جناب کهوڑو صاحب نے کہا ‘ ہالہ’کو  
ت کہ ہم ان کو اپنے عالقوں ميں نہيں چهوڑيں گے۔ شازيہ مری صاحبہ نے ايک سخ

بيان ديا اور پهر پاکستان پيپلز پارٹی کی مرکزی سيکرٹری اطالعات  انہوں نے کہا 
کہ ہمارا تجربہ افغان مہاجرين کے حوالے سے اچها نہيں ہے اس ليے ہم ان کو نہيں 

 77



يہ کيا افغان مہاجرين ہيں؟ کيا ہندوستان سے آئے ! چهوڑيں گے۔ جناب چيئرمين
ہاجرين ہيں؟ کيا يہ برما اور کلکتہ سے آئے ہوئے دہلی يا لکهنو سے آئے ہوئے م

ہوئے مہاجرين ہيں؟  کيا يہ بنگال سے آئے ہوئے مہاجرين ہيں؟ يہ تو پاکستانی ہيں، 
پاکستان کی خاطر اپنے بهرے ہوئے گهر، اپنے عالقے چهوڑ کر آئے ہيں اور آپ 

ميری ميں آپ سے ايک بات کہتا ہوں، ! ان کو قبول نہيں کرتے  ہو۔ جناب چيئرمين
بات آپ سنيں اور سب سنيں ، ميں پشاور ميں جس گهر ميں رہتا ہوں ميرے چار ميل 
کے فاصلے پر درہ آدم خيل ہے،تين ميل کے فاصلے پر باڑہ ہے، دو ميل کے 
فاصلے پر خيبر ايجنسی کی سرحديں ملتی ہيں،ادهر شبقدر ہے ان تمام عالقوں ميں 

نہ فيڈرل گورنمنٹ کی ہے نہ کسی ہماری حکومت کی آج بهی کوئی رٹ نہيں ہے، 
اور کی۔ اگر ميں بهاگوں گا، مجهے بهگايا جائے گا يا فوج کہے گی کہ آپ نے يہ 
گهر خالی کرنا ہے پاکستان کے ليے تو ميرے پاس ايک جی ٹی روڈ ہے  اور 
مجهے اگر جی ٹی روڈ پر کوئی روکے گا کہ تم اس جی ٹی روڈ پر الہور نہيں جا 

 نہيں جا سکتے، کراچی نہيں جا سکتے تو ميں واپس درہ آدم خيل سکتے، اسالم آباد
جاؤں گا، ميں واپس باڑہ جاؤں گا ميں واپس لنڈی کوتل جاؤں گا اور جب ميں وہاں 
جاؤں گا تو پهر ميں بهی طالبان ميں سے ہونگا۔ جب ميں طالبان بنوں گا تو يقين 

ہور ميں رہ سکے گا، نہ ہی جانيئے نہ کوئی اسالم آباد ميں رہ سکے گا، نہ کوئی ال
کوئی کراچی ميں رہ سکے گا ميں ان سب کو اس زمين سے باہر نکال دوں گا۔ 

  والسالم۔  شکريہ۔ 
   شکريہ۔ :جناب چيئرمين  
 يا ہميں منظور کريں، يا ہميں پاکستانی :سينيٹر حاجی محمد عديل  

ت آپ ديں سمجهيں اور پاکستانی ہونے کی حيثيت سے پاکستان ميں رہنے کی اجاز
  اگر آپ اجازت نہيں ديں گے  تو پهر يقينا ہمارے ليے اور کوئی راستہ نہيں ہوگا۔

 چليں حاجی صاحب شانتی، شانتی۔ خالد پيرزادہ انہوں :جناب چيئرمين  
  نے جانا ہے۔

جناب قبلہ چيئرمين صاحب ) عربی : (سينيٹر ڈاکٹر عبدالخالق  پيرزادہ  
کافی پہلے تهی ليکن حاالت نے بدل کر ايسے آپ کی بڑی مہربانی۔ ميری باری تو 

پرے پهينک ديا تها آپ ادهر لے آئے بڑی مہربانی آپ کی۔ اب آپ کہيں گے کہ وقت 
کا بهی خيال رکهنا، وقت ہمارا خيال نہيں رکهتا تو ہم وقت کا کيوں خيال رکهيں۔ اجل 

ے  آپ سے نے آجانا ہے اس نے ہماری بات نہيں ماننی لہذا آج ہم بهی بغير وقت ک
بات کر رہے ہيں ليکن جانا ہے کہيں اس ليے ميں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ 

  ہميں ۔۔۔۔۔
 چونکہ آپ نے جانا ہے لہذا وقت کا خيال رکهيے گا :جناب   چيئرمين

  بڑی مہربانی ہوگی۔
 حاالت پر pointsايسے ايسے بہترين : سينيٹر ڈاکٹر عبدالخالق پيرزادہ  

 اور ان کے نتائج ہمارے فاضل ممبران نے بيان کئے ہيں تبصرہ، وجوہات ، اسباب
جو کہ انہی عالقوں سے تعلق رکهتے ہيں۔ ان کے بعد کوئی زيادہ لمبی چوڑی تقرير 
کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔ کوشش سب ساتهيوں کی يہ ہونی چاہيے کہ جو 

 ہيں ان پوائنٹس ابهی تک بيان نہيں کئے گئے ہيں اور جو پوائنٹس منظر پر نہيں آئے
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پر اگر کوئی بات کی جائے تو وہ زيادہ مفيد ہوگی۔ ميں وہ رونا نہيں رونا چاہتا ہوں 
کہ ان پينتيس الکه آدميوں کے ساته کيا ہوا۔ ايک زمانہ تها کہ جاپان ميں ايک ميم کی 
بلی کی تار کے نيچے ٹانگ ٹوٹ جاتی تهی تو پورا ميڈيا رويا کرتا تها۔ آج ادهر 

ر بهی ہماری مائيں، ادهر بهی ہمارے بهائی، ادهر بهی ہمارے ہماری بہنيں،اده
بزرگ، ادهر بهی ہمارے بڑے، ادهر بهی ہمارے چهوٹے ہر جگہ، ہر مقام پر 
پاکستانی ، پٹهان ہو، پنجاب ہو، مہاجر ہو، بلوچ ہو، جو بهی ہو بهوکا مر رہا ہے۔ 

آتی ہيں ان  گهر سے دربدر ہے۔ ڈکشنری ميں جتنی بهی  دہشت گردی کی قسميں 
سب کا شکار ہے۔ ايک دہشت گردی طالبان کی، يا وہاں کے سمگلرغنڈے ہيں ان 
کی، يا وہاں جو لٹيرے ہيں ان کی، يا اسالم آباد کے دفتروں ميں جو بے ايمان، 
رشوت خور بيٹهے ہوئے ہيں ان کی دہشت گردی، اداروں کی دہشت گردی، 

ے ہيں ان سب کی دہشت گردی معاشرے کے جتنے بهی چور لفنگے، بدمعاش، غنڈ
کا ہر پاکستانی، ہر شريف آدمی، ہر ماں ، بہن اور بيٹا ہر وقت شکار ہے اور يہ 
لوگ جو کهڑے ہوئے ہيں، ان کو آپ دہشت گرد کہتے ہيں، ہم بهی دہشت گرد کہتے 
ہيں،دنيا بهی دہشت گرد کہتی ہيں اور دہشت گردی کی ڈفلی بجتی ہے ۔ يہ ہم شريفوں 

ديوں کی وجہ سے بهی دہشت گرد بنے ہيں ورنہ کسی کی جرأت نہيں کی دہشت گر
تهی کہ اس اسالمی ملک ميں کوئی دہشت گرد بننے کا سوچ بهی سکتا۔ يہ ہماری 
سماجی دہشت گردی ہے، يہ ہماری سياسی دہشت گردی ہے، يہ ہماری دينی دہشت 

ت گردی گردی ہے، يہ ہماری فکری دہشت گردی ہے، يہ ہمارے اداروں کی دہش
ہے، يہ ہماری شريفوں کی دہشت گردی ہے، يہ ہمارے بدمعاشوں کی دہشت گردی 
ہے، يہ ہمارے وعدہ خالفوں کی دہشت گردی ہے، يہ ہمارے وڈيروں کی دہشت 
گردی ہے، يہ جو اس ملک کے چپے چپے پر قابض ہيں اور ايک ايک ادارے پر 

وگوں کی دہشت گرديوں کے قابض ہيں اور تمام سرمايہ پر قابض ہيں يہ ان تمام ل
مجموعہ کے نتائج ہيں کہ آج وہ بچياں، وہ بہنيں جن کا ايک پّلو کسی نے نہيں ديکها 
! تها ۔ آج ان کو خيموں کے نيچے سر چهپانے کی جگہ نہيں مل رہی۔ جناب چيئرمين

يہ سب دہشت گرديوں کا نتيجہ ہے۔ يہ صرف ان کو دہشت گرد کہہ کر جان نہيں 
ات تو کر کے ديکهيں زبان گدی سے نکال کر باہر پهينک ديں گے۔ چهڑائيں گے، ب

يہ جو سماج کے دشمن دہشت گرد عناصر ہيں۔ جو شريف آدميوں کے اوپر ظالم 
بيٹهے ہوئے ہيں ان تمام لوگوں کی دہشت گرديوں کی وجہ سے غريب آدمی کو 

حالت بنا کهانے ميں ايک پاؤ بهنڈی نہ ملے اور امير آدمی دس دس ارب ڈالر کے م
کر، سبزی اگانے کی جگہ پر اپنے محالت بنا کر بيٹهے۔ کيا يہ دہشت گردی نہيں 

يہ بلوچستان کے سارے پيسے چند نواب کها جائيں اور سارے بلوچی بهوکے ! ہے
 سرحد کے بڑے بڑے لوگ تمام پيسہ ہضم کر ؟مريں تو کيا يہ دہشت گردی نہيں ہے

بهوکا بلکتا سال ميں ايک دفعہ ستائيس گز کے کها جائيں اور سرحد کا غريب آدمی 
 يہ ؟کيا يہ دہشت گردی نہيں ہے‘ گزار دے’ کی شلوار بغير صابن سے دهوئے 

ساری دہشت گردياں کس نے جمع کی ہيں، ان کا نتيجہ ہے کہ ہماری بہن بيٹياں آج 
کهلے آسمان کے نيچے، سورج کے نيچے، چلچالتی دهوپ ميں جل رہی ہيں۔ جن کا 

   نے نہيں ديکها تها آج وہ بے گهر ہيں۔پلو کسی
 ميں طالبان کو ايک مشورہ دينا چاہتا ہوں، ميرے باپ نے بهی حاجی 
ترنگ زئی کے ساته جہاد کيا تها۔ انيس سال ميرے باپ کی عمر تهی، ہاته ميں گولہ 
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لگا تها، مرتے وقت تک ہاته پر اتنا بڑا کاال نشان تها۔ ميں ايک مجاہد کا بيٹا ہوں، 
گريز نے ميرے باپ کو سولہ سال جيل ميں بهيج ديا تها۔ جب جيل سے واپس آيا تو ان

ايک سال کے بعد ميں پيدا ہوا تها۔ يہ جيل کی روٹياں بول رہی ہيں۔ ميں مولوی بهی 
ساڈا مالواں دا پنڈ ’ہوں، مال بهی ہوں، ميں مال، ميرا باپ مال، ميری ماں ملوانی، 

، باپ دادے ، نانے ، پڑنانے سارے مولوی، آج ‘آںاے، اسيں مالياں دے ٹهيکيدار 
جہاد قيامت ) عربی(ميں طالبان کو ايک بات کہنا چاہتا ہوں، ميں کہنا چاہتا ہوں کہ  

تک چلتا رہے گا  ميرے نبی نے فرمايا ليکن جس طريقے سے تم نے جہاد شروع 
د کيا کيا ہے اس طريقے کے جہاد کا اسالم ميں کوئی ذکر نہيں ہے۔ تو يہ جہا

حق کا کلمہ بوال تم دس آدمی تهے ، تمہيں دس ہزار غنڈے ملے، دس ) عربی(ہے
ہزار ايجنسياں مليں، دس ہزار ملک ملے، کهربوں روپے دشمنوں نے ديے، اسلحہ 
دشمنوں نے ديا انہوں نے ملک کو لوٹا، انہوں نے لوگوں کو قتل کيا، انہوں نے 

ن کيں، انہوں نے امام بارگاہوں ميں لوگوں کے سر پهاڑے، انہوں نے مسجديں ويرا
بم چالئے اور نام تمہارا ہوا، يہ تمہارا نام لينے کی وجہ يہ ہے کہ حکمت کے بغير 
تم نے نام ليا تها۔ وقت پر نام نہيں ليا تها، طريقے سے نام نہيں ليا تها لہذا تمہارے 

نيائے کفر کو اس جہاد کے نام، تمہارے نظام عدل کا سارا فائدہ نظام کفر کو اور د
پہنچا ہے۔ اس طريقے سے جہاد نہيں ہوتا۔ قرآن پاک ميں اهللا تبارک تعالیٰ فرماتے 

اے ميرے نبی تيرا يہ جسم بنايا، انسان کو بنايا، تمہيں عقل دی، تمہيں ) عربی(ہيں ۔ 
فکر ديا، تمہيں حکمت دی اب اس قرآن کو ہم تم پر نازل کرتے ہيں ليکن اس کی 

رآن کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ نبی نے کبهی گدی پکڑ کر کسی کو ايک شرط ہے۔ اس ق
مسجد ميں ال کر نہيں پٹخا تها۔ اس قرآن کا ذکر کرو ليکن اس کے ذکر کی ايک 
شرط ہے يہ طالبان کو ميں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تبليغ کرنے کی، قرآن کو 

اگر ) عربی(ے پہنچانے کی، قرآن کو مطالعہ کرنے کی ايک شرط ہے۔ قرآن ميں ہ
تيرے ذکر کرنے سے انسانيت کو فائدہ ہو تو ذکر کرنا اور اگر نقصان ہو تو مت 
کرنااور اگر نقصان ہو تو مت کرنا يہ سوشلسٹ يہ کيمونسٹ، يہ لبرل، يہ سيکولر 

کيا کبهی بيٹی کا نکاح قرآن کے آرڈر جو مرضی بيچاروں کو کہہ دو۔ 
ی ماں بہن بيٹی کی کوئی ايسی رسم ادا کی  نے اپنsecularکےبغيرکروايا؟ کيا کسی 

  secularجو قرآن ميں نہيں تهی۔ کبهی نہيں ہو سکتا چاہے  کوئی پاکستانی  کتنا بڑا 
 ميں، secular ميں، پنجابی secular ميں اور البانيہ کے  secularہو جائے۔ يہاں کے 

 يہ ن کا فرق ہے۔   ميں بہت بڑا، زمين آسماsecular ميں اور پٹهان secularترکی کے 
شرطيہ ہے کہ  قرآن کو بيان کرو۔ اس کا مطالبہ کرو، اس کی تفسير کرو۔  اگر اس 
کی تفسير  کرنے ،بيان کرنے ميں ، پہنچانے ميں فائدہ ہو اور اگر فائدہ نہ ہو تو  مت 
کريو۔ ميں آپ کو ايک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ وقت کی بات نہ کرنا ميں نے ايک ٹی 

  يان کرنے کے ليے جانا ہے۔ وی ميں ب
   ميں نے تو ابهی تک وقت کی بات نہيں کی ہے۔ :جناب چيئرمين  
 آپ کی  اهللا جی چيئرمين صاحب قبلہ:سينيٹر ڈاکٹر عبدالخالق  پيرزادہ  

 کے پاس ايک صحابی آتا ہے، �زندگی ميں برکت  دے، اقبال بلند کرے۔  حضور 
رسول اهللا کہتا ہے، ، ال الہ  االهللا محمد اّليں داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑهتا ہےم ماسال 

 کی غالمی کرنے کا وعدہ کرتا  �محمد الت  اور عزٰی کی دشمنی  کرتا ہے اور 
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اننی  اريد ان اذہب  اال الکعبہ و ابلغوا   �ہے اور اس کے بعد کہتا ہے يا رسول اهللا
يرا دل کرتا ہے ميں  م �۔ يارسول  اهللا رسالتہ ربی ال الہ  االهللا محمد الرسول اهللا

ابهی کعبہ ميں جاؤں اور لوگو ں کو کہوں  کہ ال الہ االهللا کی طرف آ جاؤ۔ حضور 
نے فرمايا باہر مت جائيو بهائی مار پڑے گی  تيرے کو۔ اس نے کہا يا رسول اهللا 
ميرا بڑا دل کرتا ہے۔  فرمايا مت جاؤ، مت جاؤ  ميں تجهے منع کر رہا ہوں۔ مار 

کہا چلو ميں اس مار کو کها کر آ جاؤں گا۔ وہ گيا، اس کو مار پڑی پڑے گی۔ اس نے 
 نے فرمايا ديکها ميں نے تجهے کہا نہيں تها کہ مار پڑے �اور واپس آيا۔ حضور 

گی۔ اگر يہی بات ہوتی تو تيرہ سال مجهے اور ميرے صحابہ کو جہاد کی اجازت 
 سے پيسوں هللاشرہ  جب اکيوں نہيں ملی ہے مکہ ميں۔ جب پتہ ہے کہ پاکستانی معا

کی ضرورت ہوتی ہے تو مسجد ميں بڑے بڑے لمبے نفل پڑهتا ہے۔  پتہ ہے جب 
پيسے مل جاتے ہيں تو نماز بهول جاتا ہے۔ اس کا ذکر خدا نے قرآن ميں کيا ہے۔ 
جب سارا معاشرہ ہی ايسا ہے، سارے معاشرے ميں سود چل رہا ہے، سارے 

 معاشرے ميں جهوٹ چل رہا ہے، سارے معاشرے ميں رشوت چل رہی ہے، سارے
معاشرے ميں دين سے بغاوت چل رہی ہے، سارے معاشرے ميں جب دين سے 
مطلب ہوتا ہے تو  دين کو چهوڑ کر اچها بهال دين دار بهی  بے دين بن جاتا ہے۔ 
ايسے لوگوں  ميں پهر شرافت کی بات کرنا ، تم تو بہت سادے ہو مياں  ايسے لوگوں 

  کرنے کی کيا ضرورت ہے؟  يونہی چپ کر کے بيٹهے رہو۔ ميں ايسی بات 
 �حديث شريف ميں موت کی تمنا کرنے کے چه اصول  آتے ہيں۔ حضور   

موت کی تمنا مت کرو ليکن چه مواقع ايسے ہيں جہاں ) عربی(نے منع کيا ہے  
عزلت اور جہاں موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہے۔ وہ کبهی ميں بيان کروں گا۔ 

عزز سينيٹر نے کہا  ہےکہ سنده  گورنمنٹ، يہ اور وہ۔ بهائی ميری بات ہمارے م
سنو۔ جب  بهی پاکستان ميں کوئی آزمائش کا وقت آيا، کوئی برا وقت آيا تو سنده 
سے سب سے زيادہ امداد آئی اور سب سے زيادہ کراچی والوں نے کمزور، کمزور 

ٹهان ہوں يا کشميری  ہوں، لوگو ں نے پہاڑوں پر جاکر اپنی جانيں قربان کيں۔ پ
پنجابی ہوں يا بلوچ ہوں۔ کراچی ہر جگہ پہنچ کر اپنی قربانی ديتا ہے ليکن يہ جو 
لفظ ابهی بوال گيا ہے کہ باسٹه سال کے بعد ہم مہاجر کا نام ليتا ہے تو يہ  مہاجر کا، 
مہاجر کا تکرارمت کرو بهائی، اس کا تقابل مت کرو۔ يہ فتنے کی بات ہے۔  وہ 

اجر جب پاکستان ميں آئے تهے ، انہوں نے پاکستان بنايا تها۔ ہم نے آپ لوگوں کی مہ
آ کر منت کی تهی کہ خان صاحب مان جاؤ۔ اسالم الئيں گے مان جاؤ ۔ اهللا کے 

  موالنا شبير احمد عثمانی آپ کے پاس آئے تهے کہ نہيں، سرحد ۔واسطے مان جاؤ
ے  مہاجروں نے تحريک اٹهائی تهی کہ  ہندوستان س؟کا ريفرنڈم جيتا تها کہ نہيں

 انہوں نے اپنے محالت بيچ کر يہاں بنجر زمينوں ميں اپنی بيٹيوں کو اٹهايا تها ؟نہيں
 ہم يہاں سے وہاں گئے۔ وہاں سے سب کچه چهوڑ کر يہاں آئے۔  پينسٹه ؟کہ نہيں

رياستيں  چهوڑ کر  چار بے آباد رياستوں ميں ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا 
وگرام بنايا۔ يہ قربانی تهی۔ يہ ايسی ہجرت نہيں تهی کہ آج  ان کی ہجرت کو طعنہ پر

ديا جائے۔ وہ لوگ، يہ لوگ مہاجر نہيں ہيں۔ انہوں نے وہاں اپنے محالت چهوڑے 
تهے اور يہاں چهو ٹے چهوٹے مکان ليے تهے۔ باقی رہ گئيں ہماری پنتيس الکه 

ان کے  ہی رہنے والے ہيں۔ يہ جو وہاں  بيٹياں، بہنيں، بهائی، بزرگ يہ جو پاکست
گئے ہيں تو ہم قرآن سے پوچهتے ہيں کہ مہمان نوازی ، مصيبت ميں ايک دوسرے 
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کے  کام آنا اس کے کيا اصول ہيں؟  مکے سے مہاجرين جب مدينے ميں جاتے ہيں 
تو وہاں آپ کو کافی اصول نظر آتے ہيں۔  قرآن پاک سے اگر ہم پوچهتے ہيں تو 

 کئی اصو ل نظر آتے ہيں۔  قرآن پاک ميں اهللا تعالیٰ نے صاف صاف يہاں بهی
گهر ميں آنے کے اصول ہيں۔ ہم نے چند اصول پيش کيے۔ ) عربی(فرمايا ہے کہ   

ايم کيو ايم ہو، سنده کی گورنمنٹ  ہو، وہاں کے وکالء ہوں۔ ہم نے کہا کہ کچه کر 
 کوئی آنے کی، رہنے کی لو، بات چيت کر لو، کوئی انتظامات تهوڑے سے کر لو،

شرطيں  مقرر کر لو، کوئی لينے دينے کی کهانے پينے کی  شرطيں مکمل کر لو۔  
پہلے ہی ہم نے بڑا گهاؤ  ڈاال ہے۔ گزارا نہيں کر سک  رہے ہيں ہم  کراچی ميں۔ 
نہيں  جارہے ہيں کيونکہ تم سرحد ميں نہيں جا سکتے ہو۔ ايسے آج ہم  بهی کراچی 

ے ہيں۔ اگر ہم نے قرآن کی شرطوں کے مطابق  کہا ہے کہ کچه ميں نہيں  جاسکت
مذاکرات کر لو، کوئی مذاکرات کر لو، تمہارے ليے بستی بناتے ہيں، تمہارے ليے 
کهانے بناتے ہيں، تمہاری رجسٹريشن کرتے ہيں۔ اس کے بعد ہم تمہارے خادم ہيں۔ 

ئی ايسی تکليف نہيں تم ہمارے مخدوم ہو۔ ہم  تمہاری خدمت کريں گے اور تمہيں کو
 تو ؟ہوگی جو دوسرے عالقے ميں ہوئی تو اس پر تہمت لگانے کی کيا ضرورت ہے

اس ميں پريشان ہونے کی کيا ضرورت ہے بهئی؟   اب بهی جتنی کراچی سے امداد 
آئی ہے، اب بهی جتنی حيدر آباد سے امداد آئی ہے، کيوں آئی ہے؟  کوئی ماموں 

لک کا رشتہ ہے، ہم وطنی کا رشتہ ہے، اسالم کا بهانجے کا رشتہ ہے؟  نہيں م
  رشتہ ہے، بهائی برادری کا رشتہ ہے لہٰذا  اس قسم کی بات نہيں ہونی چاہيے۔

   کر ليں۔ conclude پيرزادہ صاحب :جناب چيئرمين  
 کر رہا ہوں بهائی ،  conclude ميں :سينيٹر ڈاکٹر عبدالخالق  پيرزادہ  

ہربانی، آپ نے اتنی دير تک مجهے برداشت کيا لہٰذا  ميں جا رہا ہوں ۔ آپ کی بڑی م
يہ بات ہے کہ اس ہجرت کا اس ہجرت سے کوئی تقابل نہيں ہے۔ يہ ہجرت بهی 
ہماری ہے ، وہ ہجرت بهی ہماری  تهی۔ ہم اسالم کے ليے اور بهائی چارے کا اور 
اسالم پاکستان کے رشتے سے يہ سب کچه ايک دوسرے کے ليے کرتے ہيں لہذا 

يک دوسرے پر الزام لگانا ضروری نہيں ہے اور مہمان داری کے کچه اصو ل ا
ہيں۔ اگر اصول آپ کو آتے ہيں تو ٹهيک ہے۔ نہيں آتے ہيں  تو  ميرے پاس آئيں۔ ميں 
قرآن  اور تمام احاديث آپ کے سامنے رکه ديتا ہوں۔ جو اصول ہيں  ہم ان کے 

ساٹه الکه لوگ سنده ،که نہيں مطابق عمل کريں گے اور ان کے مطابق تينتيس ال
  ميں آ جائيں انشاء اهللا ان کی مہمان نوازی کريں گے۔

 بہت ، بہت  شکريہ ۔ ايس ايم ظفر صاحب، ايس ايم ظفر :جناب چيئرمين  
 Pirzada sahib no صاحب۔  پيرزادہ صاحب بيٹه جائيے اب، بہت بہت شکريہ۔     

more talks please. Thank you. يہ، ايس ايم ظفر صاحب۔ بہت  بہت شکر  
 جناب محترم چيئرمين صاحب، آپ بهی اس وقت :سينيٹر ايس ايم ظفر  

  مشکل ميں ہيں اور پاکستان بهی اپنے مشکل ترين دور سے  گزر رہا ہے۔
 بالکل صحيح فرمايا، بہت مشکل ترين  دور ہے پاکستان :جناب چيئرمين  
  کے ليے۔ 
ت کے ليے  دعائيہ طور  پر يہ  شايد ايسے ہی وق:سينيٹر ايس ايم ظفر  

ليکن دعا بهی  اس  وقت "  اے خاصئہ خاصان رسل وقت دعا ہے"کہا گيا تها ،کہ 
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قبول نہيں ہوتی  اور قبوليت کی منزل تک نہيں پہنچتی جب تک  کہ دعا کرنے تک 
۔ يہی وجہ ہے کہ وہ دعائيں جو ايسا شخص کرتا ہے  ہو واال  خود راہ راست پر نہ

آپ کو  درست نہ کيا ہو وہ راستے ہی ميں واپس کر دی جاتی ہيں۔ آج جس نے اپنے 
اربوں مسلمان دنيا ميں پهيلے ہوئے ہيں اور ہر جمعے  کے جمعے کهربوں دعائيں 

اور مسلمانوں کو غلبہ ملے ليکن ہم حالت يہ  تے ہيں کہ اسالم کو غلبہ حاصل ہوکر
ا نقصان بهی کر رہے ہيں ، ديکهتے ہيں کہ غلبہ تو کجا ہم مسلمان ايک دوسرے ک

ايک دوسرے کو قتل بهی کر رہے ہيں  اور ايک دوسرے کو کمزور بهی کر رہے 
! ہيں تو يہ صورت حال ايسی ہے کہ ہم اپنے آپ کا احتساب کرنا ہوگا ۔ جناب واال

بدقسمتی سے ہم حالت جنگ ميں ہيں ہم اپنے ملک ميں ، اپنے لوگوں سے جنگ کر 
 شہری   اپنے ملک ميں نقل مکانی کرنے  پر مجبور  ہو رہے ہيں ۔ ہمارے اپنے

 ہو ، defensiveچکے ہيں  ليکن جب قوم کو جنگ کا سامنا ہوتا ہے  تو جنگ خواہ 
  ہو ، اس کے ليے سب سے الزم  اور offensiveمدافعتی  ہو ، خواہ  جارحانہ ہو ، 

اس  جنگ  ۔  ہے  کہ قوم ميں يکجہتی  اور يکسوئی موجود ہو  امر يہ ضروری 
  ، قوم  نہ ہو  جنگ ميں شامل  پوری قوموقت تک نتيجہ خيز نہيں ہو تی جب تک

 نہيں ہوتے ، سياسی اور عسکری  ادارے کو  on boardاور سياسی قيادت  دونوں 
ہے ۔آپ تاريخ سے واقف ہيں  ہوتا يکجا ن اور  دو قالب  ہو کر اس  ميں شامل ہونا  

 ،بہت بڑی جنگ لڑی  ،جنگ جيتی  اور پهر جس نے جنگ لڑی!  ۔مسٹر چرچل
جنگ کی تاريخ  بهی لکهی ۔ اس نے  جنگ کے بارے ميں ايک مختصر سی بات 

 planی ہے  کہ جب جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے تو ضروری نہيں  کہ جنگ اسی ہک
جنگ  شروع کرتے وقت سوچی جاتی  جو اور اسی سوچ کے مطابق  آگے بڑهے  

 کہ جنگ کا فيصلہ ميدان جنگ کرتا ہے  اور ميدان جنگ يں  ہے۔باالآخر وہ کہتہے
  ان کی کاميابی زيادہ ممکن ہوتی ہے جو اس جنگ ميں پختہ  يا ميں وہ جيتے ہيں

ارادہ  اور يکسوئی کے ساته شامل ہوتے ہيں۔ وہ کہتے ہيں کہ اگر قوم ، فوج کا ساته 
 اپنی فوج کا ساته  جنگ دوسرے تاريخ دان بهی کہتے ہيں کہ اگر قوم بلکہ نہ دے  

 جنگ ، خانہ جنگی يہ جو اپنے ملک ميں ہو رہی ہے تو پهر  اور يہ ميں نہ دے  
   اور اس بات کو بهی اپنے ذہن ميں رکهنا ہوگا ۔طرہ  ہے   اس خ سکتی ميں تبديل ہو

 اٹهايا گيا ہے کہ کيا سوات  اور ماالکنڈ   يا يہاں يہ سوال اٹها ہے! جناب واال  
يں جو  فوجی کارروائی ہو رہی ہے  اسے قومی حمايت حاصل ہے  يا کہ وغيرہ م

 کی ابتدا تو نہيں adventurism  جنگ فوجی يہ  ہے ۔ کہيں  adventurismوہ  فوجی 
ہے  جيسے کہ پہلے چار مداخلتيں اس ملک ميں ہم ديکه چکے ہيں ۔ميں آج اس 

 اپنے ذہن ميں نکتے کی وضاحت کو ضروری سمجهتا ہوں ۔اس مسئلے کو ہميں
صاف کرنا ہوگا اور  پهر ہم راہ راست  آپريشن کو کاميابی تک پہنچا سکيں گے ۔ 

 کو انتخابات ہوئے february 2008 18آپ اور ہم سب جانتے ہيں کہ ! جناب واال
 ؟ کمزور ہے ؟ ہے ی۔پاکستان ميں جمہوری دور کا آغاز  ہوا ہے ، جمہوريت کيس

، يہ اس وقت  ؟ کون  نہيں ہے؟تدار ميں  ہے  کون اق؟، ناقص ہے ؟مضبوط ہے
کامسئلہ نہيں ہے۔بہرحال  جيسی بهی جمہوريت ہے  اور فی الحال  آج ہم جس دور 

 ہے ۔ يہ فوجی حکومت نہيں ہے يہ باقاعدہ  نہيںسے گزر رہے ہيں  يہ آمريت   کی 
 عوام کی جمہوريت ہے ، کمزور ہوگی  ليکن  جمہوريت ہے  اور جمہوری اداروں 

  بہت سے   امتحانات  ہيں  ليکن ايک بہت بڑا امتحان وہ ہوتا ہے جب جمہوری ےک
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حکومت اپنے افواج کو يہ حکم ديتی ہے کہ وہ ان کی کسی مسئلے ميں امداد کے 
 مانتی ے حکم کو  ميں  سول حکومت  کletter  and spiritليے آگے آئے۔ اگر  افواج 

کہ ملک ميں جمہوری اقدار موجود ہيں ۔ ہے  تو پهر اس صورت ميں ثابت ہوتا ہے 
کارروائی ہو رہی ہے  اورہماری افواج  وہاں  جو اس وقت سوات اور ماالکنڈ ميں 

 ہيں    وہ  ماورائے  آئين اقدام نہيں ہے ۔فوج اس آپريشن ميں آئين کے engagedپر  
  آئين کی تعميل ميں  وہاں مصروف کار ہے  اورماتحت  اس کی پاسداری ميں 

 کو آ پ جانتے ہيں  اور ميں يہاں اس کے الفاظ   Article 245 of the Constitution۔
  دہراتا ہوں ۔

 The Armed Forces of Pakistan shall under the directions of the Federal 
Government defend Pakistan against external aggression or threat of war, and, 
subject to law, act in aid of civil power when called upon to do so. 

  ۔٢٢۴ آرٹيکل  :جناب چيئرمين   
 Article 284. Act in aid of civil power when  :سينيٹر  ايس ايم ظفر  

called upon to do so.   صوبہ سرحد کی منتخب حکومت  بار بار يہ کہہ چکی ہے 
مداد  اور اعانت کے ليے  طلب کيا ہے ۔سينيٹ کہ انہوں نے افواج پاکستان کو اپنی ا

 پرجو معزز اراکين  موجود ہيں  اور وہ اراکين جن کی پارٹی کی  first rowميں 
 رہے ہيں کہ ہم نے افواج پاکستان کو اس  کہہ حکومت سرحد ميں ہے ۔وہ بار بار 

معاملے ميں آپريشن کے ليے سول حکومت کی  اعانت کے ليے باليا ہے مرکزی 
جس ميں کئی سياسی  جماعتيں شامل ہيں  اور کچه سياسی جماعتيں ،کومت  ح

کہتے ہيں کہ ہم حکومت کے ساته  بهی باوجود حکومت ميں شامل نہيں ہيں ليکن وہ 
 سوال پيدا ہو  کہ يہ آپريشن ہونا چاہيے يا نہيں  يہ ہيں ۔ اتنے بڑے مسئلے ميں جبکہ 

 ہيں اور ہم حکومت ميں نہ ہونے کے ؟ اگر وہ کہتے ہيں کہ ہم حکومت کے ساته
باوجود حکومت کی حمايت کرتے ہيں ،تو اس کا مطلب يہی ليا جائے گا کہ وہ اس 

ہے کہ حکومت  يہی معاملے ميں بهی حکومت کا ساته ديتے ہيں تو اس کا مطلب 
کے فيصلے کا  وہ ساته دے رہے ہيں ۔ فيڈرل حکومت بهی کہتی ہے کہ ہم نے فوج 

  يہ ليے ، امداد کے ليے باليا ہے  اگر  صورت حال يہی ہے تو ميں کو اعانت کے 
 سےپوچهنا چاہوں گا  کہ کيا ہم ماضی کی غير آئينی  ممبران اہم  سوال  تمام 

  آئينی فوجی اعانت  کے فرق کو پوری طرح نہيں سمجه پا رہے يہ مداخلت اور آج 
کر  پورا نی  اعانت ہے  جو فوج ۔ ايک تو وہ غير آئينی  مداخلت تهی اور ُآ ُُج  آئي

رہی ہے ۔ لہذا  ميں اس موقعے پر يہ کہنے کے بعد افواج پاکستان کے ان بہادروں 
کو خراج تحسين  پيش کرتا ہوں  جو اپنی ڈيوٹی  ادا کرتے ہوئے اور سول حکومت 

  کے فيصلے کی تعميل کرتے ہوئے  اپنی جان کا نذارنہ پيش کر رہے ہيں ۔
  )ےڈيسک بجائے گئ( 

وہ تمام شہداء جو اس معرکے ميں شہيد ہوئے ہيں  وہ ہمارے اور ہماری   
قوم کے ہيرؤ ہيں ۔ہم ان کے خاندانوں ، ان کے والدين ، بهائی بہن ، ان کے اہل خانہ 
اور بچوں کے    دکه ميں برابر کے شريک ہيں  اور ميں يہاں يہ بات کہنا چاہوں گا 

جمہوری فيصلہ ہے جيسے بهی جمہوريت کہ جب تک سياسی فيصلہ قائم ہے  جو 
ہے ۔جب تک ہم جمہوريت کے فيصلوں کا احترام نہيں کريں گے جمہوريت نہيں چل 
سکتی  جب تک سياسی فيصلہ قائم ہے اس کارروائی کو جو  سوات اور ماالکنڈ 
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وغيرہ ميں ہو  رہی ہے  اس کو پوری قوم کی حمايت حاصل ہے مجه سے ايک 
ات کہی  کہ ہم اپنے فوجيوں کی قربانيوں کی قدر  تو صاحب نے  بڑی دلچسپ ب

ضرور کرتے ہيں  ليکن ہم تعريف اس ليے نہيں کرنا چاہتے کہ کہيں ايسا نہ ہو  کہ 
آ جائے ۔ميں نے ان  نہ تعريف سن کر فوج  پهر دوبارہ  سے مداخلت  کے ليے 

 سے  اس کی تعريف کرنے تو صاحب سے کہا ، کہ فوج اگر صحيح کام کرتی ہو 
فوج مداخلت نہيں کيا کرتی ، فوج اس وقت مداخلت کرتی ہے  جب سياستدان  اپنے 

  ہو جائے  اور  irreversible  کہ وہ اختالفات کو اس حد تک دور لے جاتے ہيں  جب
 سياستدانوں کا ايک حصہ فوج  سے مداخلت کے ليے درخواست کرتا ہے تو جب 

کہ  طور پر ، متفقہ طور پر اس پهر فوجی مداخلت ہوتی ہے جب تک آپ مشتر
آپريشن  کا ساته ديں گے ، فوج مداخلت نہيں  اور نہيں کر سکتی وہ اس وقت آئين 

! کی تعميل کر رہی ہے ۔ميں اس موضوع کو يہاں چهوڑتے ہوئے  جناب چيئرمين 
ان سے  کا ذکر ہوا ہم سب کو displaced personsاب چند تجاويز پيش کرنا چاہتا ہوں ۔

 ہے  انہوں نے قربانياں ديں۔  وہ بہت مشکالت ميں ہيں  سياسی جماعتيں  ہمدردی
عليحدہ ليکن  سب  جاتی ہيں  اور ہماری سياسی جماعت بهی گئی ہے کيمپوں ميں 

۔ ٹهيک ہے آپ جا کر اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہيں۔ وہ بهی عليحدہ جاتی ہيں
 ميں اپنی سياسی جماعتوں سے اچهی بات ہے ليکن ميں ايک تجويز دينا چاہتا ہوں۔

درخواست کرتا ہوں کہ وہ عليحدہ عليحدہ نہ جايا کريں۔ ان کے پاس جا کر يہ نہ 
ظاہر کريں کہ ہم ان کے ساته کسی اور کے مقابلے ميں زيادہ ہمدردی کر رہے ہيں۔ 

  ياتمام کی تمام سياسی جماعتيںکے ذريعے نہ کريں۔  IDPsاپنی سياست اس وقت  
يادہ سياسی جماعتيں جب جائيں، اکٹهی ہو کر جائيں۔ ايک بار تمام زيادہ سے ز

 جب وہاں پهرسياسی جماعتيں اگر وہاں جائيں تو وہ اپنے طور پر جا کر ديکهيں 
سے واپس آئيں، ايک ہی بيان لے کر آئيں، ايک ہی کہانی بيان کريں۔ اگر کوئی اچها 

ريف کريں۔ اگر کوئی کمی رہ کام ہو رہا ہے، کوئی درست کام ہو گيا تو اس کی تع
گئی ہے تو اس کو سب کی مشترکہ کمزوری سمجهتے ہوئے ، اس کو بہتر کرنے 

 All Parties Conferencesہو چکيں۔  All Parties Conferencesکے ليے تجاويز ديں۔ 
 All Parties کہتے ہيں ۔ ميں اسے تبديل کرنا چاہتا ہوں ۔ APC اور بهی ہوں گی۔ اسے

Conferences are words and words break no bones اب All Parties Conference کو 
all parties cooperation تبديل کرنے کی ضرورت ہےميں ، all parties participation 

 بنا ديجيے تاکہ تمام کے تمام APP نہيں APC ،ميں تبديل کرنے کی ضرورت ہے
 ان کے ساته اپنا  اورے پاس جائيں کdisplaced persons  متفقہ طور پراورمشترکہ 

اظہار محبت کريں اور ان کی جو تکاليف ہيں، انہيں مل جل کر دور کرنے کی 
 بهائی اور بہنيں ضرور displace personsکوشش کريں ۔ مجهے اميد ہے کہ ہمارے 

واپس جائيں گے ۔ ميں يہ نہيں کہہ سکتا کہ وہ جلد جائيں گے يا بدير جائيں گے ليکن 
ومت سے يہ تقاضا کروں گا کہ ان کو واپس بهيجتے وقت  خدا کے ليے ميں حک

 جائيں، وہ محتاج ہو جائيں۔ جس بنکوئی ايسی پاليسی نہ بنائيں کہ وہ وظيفہ خوار 
ہيں ۔ اپنے ہاتهوں سے کام کرنا لوگ عالقے سے يہ لوگ آئے ہيں ، يہ بڑے خوددار 

ٹی چهوٹی دوکانيں بنائی ہوئی ہيں جانتے ہيں ۔ کاشت کرنا جانتے ہيں۔ انہوں نے چهو
بهيجيں کہ وہ اپنے پيروں پر خود ان کو ۔ آپ ان کے ليے ايسا پروگرام بنا کر 

کهڑے ہو سکيں اور اپنی زندگی باوقار طريقے سے گزاريں۔ ان کو وظيفہ خوار نہ 
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بنائيں۔ ان کے ليے اسی قسم کی پاليسياں، جو ہم نے اب تک غربت کو دور کرنے 
قی ملک ميں چال رکهی ہيں، نہ بنائيں۔ باقاعدہ ايسی پاليسی بنائيں جس کے ليے با

سے وہ اپنے قدموں پر خود کهڑے ہو اپنے ہاتهوں سے کام کرنے کے قابل ہو 
 جائيں۔ 

 کی جانب ميں آنا چاہتا ہوں۔ ڈرون حملوں پر  drones attacks!جناب واال 
ہوں گا کہ ڈرون حملے  چهيڑنا چا نہبهی بہت بحث ہوئی ہے۔ ميں اس بحث کو

ہمارے کسی گزشتہ فيصلوں کی وجہ سے يا موجودہ حکومت کے اشاروں کی وجہ 
کوئی بات کی ہے، کسی سے اس پر سے ہوئے ہيں يا نہيں ہوئے۔ يہ کہ ہم نے جب 

يا امريکہ والوں سے تو پوری بات کی ہے يا آدهی بات کی ہے يا پهر پوری بات 
اس وقت  کی  بحثکون غلط بات کرتا ہے، اسنہيں کی ہے، کون سچ بولتا ہے، 

ہم ’’کہا گيا ہے کہ  يہ ضرورت نہيں ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو
 تو ہمارا يہ فرض بنتا ‘‘پاکستان کی بتائی ہوئی ريڈ الئن کو کراس نہيں کريں گے

ان کو يہ بهی بتا ديں کہ ريڈ الئن صرف زمين پر نہيں لگائی جاتی۔ ريڈ ہم ہے کہ 
زمينی نہيں ہوا کرتی۔ ريڈ الئن زمين سے لے کر آسمان تک جاتی ہے۔ صرف ن الئ

اب يہ بات ان پر واضح کر دی جائے کہ ہم چونکہ اپنی جنگ خود لڑ رہے ہيں۔ يہ 
 ہماری  پهر بهی اب ہماری جنگ بن چکی ہے۔ اب اگر ڈرون حملے وئے تو وہ
 کيا تو پهر ايساں نے فضائی حدود کی خالف ورزی کر رہے ہوں گے اور اگر انہو
 بيان State policy  يوںيہ ريڈ الئن کراس کرنے کے مترادف ہو گا۔ جناب واال اگر

کرنے کے باوجود ڈرون حملے ہوں تو پهر ميرا يہ کہنا ہے کہ ہم ايک خوددار قوم 
 کا drone attacksکے طور پر وہی کريں جو خوددار قوم کو کرنا چاہيے۔ پهر ہم

لوں کے ساته جواب ديں کيونکہ اب  ريڈ الئن، زمين سے لے کر باقاعدہ فضائی حم
پاکستان کی فضائی حدود بهی اتنی ہی ہمارے ليے محترم ہيں، جاتی ہے۔ آسمان تک 

 ن کی اجازت ہو گی، نہ ڈروbootsجتنی ہمارے ليے زمينی حقيقتيں محترم ہيں۔ نہ 
هی کہ مسلم امہ کو کہی تبات حملوں کی اجازت ہو گی۔ بات ميں نے شروع ميں يہ 

ک حسين اے کے ليے اپنے تضادات کو دور کرنا ہو گا۔ بارآنبهی راہ راست پر 
 کی بات کی۔ اس نے کہا کہ مسلم پتے قاہرہ ميں تقرير کرتے ہوئے ايک اوبامہ نے

دنيا ميں بہت سے قائدين ايسے دکهائی ديتے ہيں، جو جب حکومت سے باہر ہوتے 
ز ہوتی ہے۔ جب وہ اقتدار ميں آ جاتے ہيں تو ہيں، ان کو جمہوريت بہت عزي

  ، جمہوری اقدار کو وہ ردی کی ٹوکری ميں ڈال ديتے ہيں۔ اصولوںجمہوری 
نے امريکہ احتساب کرنا ہو گا ۔ کيا اس صدر خود ہميں اپنا ! جناب واال  

 تو نہيں؟ اگر ايسی ی بهیمسلم دنيا کے متعلق جو نشاندهی کی ہے، کہيں وہ ہمار
 ہے تو اس کو بهی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ميں آخر ميں آپ صورت حال

سے ايک اور بات کر کے اجازت لوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکريہ۔ مختصر سی بات 
 معاملہ جلد طے نہيں ہو گا۔ سواتہے۔ ہميں اس امر کے ليے تيار رہنا چاہيے کہ 

ات يہ ہے کہ جو کہتے ہيں کہ قوم کو صحيح بات بتا دينا درست ہوتا ہے تو درست ب
کچه بهی ہم اس وقت کر رہے ہيں، وہ کارروائی آج ختم نہيں ہو سکتی۔ ہفتوں ميں 

۔ بہادر قوميں مشکل وقت کو ہو گاختم نہيں ہو سکتی۔ ہميں اس کے ليے تيار رہنا 
دير تک برداشت کرنے کے ليے تيار رہتی ہيں۔ ہميں بهی تيار رہنا چاہيے۔ آخرميں، 

رکها، ہم نے اپنی پاليسياں قائم ں گے کہ اگر ہم نے اتفاق  سے متفق ہواسآپ سب 
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واضح و کدرست بنائيں، ہم نے اپنے تضادات ختم کيے، ہم نے باہر سے حملہ کرنے 
 ہم نے اپنی فوج کا ساته ديا، ہم سب  اور وہ ہمارے ملک ميں نہيں آ سکتےکر ديا کہ

کندن بن کر نکليں گے  سے ہم مرحلےاکٹهے رہے تو انشاء اهللا و تعالی اس مشکل 
  اور کامياب ہوں گے۔ بہت شکريہ۔
  )ڈيسک بجائے گئے(

  بہت شکريہ۔ مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔: جناب چيئرمين  
The discussions on IDPs will continue. The House stands adjourned to meet 
again on Wednesday, the10th June, 2009 at 5.00 p.m. Thank you.  

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

[The House was then adjourned to meet again at 05.00 p.m. on Wednesday 10th 
June, 2009] 

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


