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SENATE OF PAKISTAN
SENATE DEBATES

Wednesday, 14th October, 2009

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) 
Islamabad, at forty seven minutes past four in the evening with Mr. Chairman 
(Mr. Farooq Hamid Naek ) in the Chair.

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

Recitation from the Holy Quran

ِجْیِم۔الرَّ ِنْیطَٰن الشَُّذِباهللاِ ِمْوَاُع
ِم۔ِن ٱلرَِّحْیمْٰسِم ٱِهللا ٱلرَّحِۡب

َجَھـنَُّم َخاِلًدا ِفیَۡھا َوَغِضَب الّلُٰھ  �َوَمنۡ یَّقُۡتلۡ ُمؤِۡمًنا مَُّتَعمًِّدا َفَجَزٓاُؤه
ِذیَۡن اَٰمُنوۡۤا ِاَذا َضَربُۡتمۡ ِفىۡ یٰۤـَایَُّھا الَّ ۔ َعَذاًبا َعِظیًۡما �َوَاَعدَّ َلھ �َعَلیِۡھ َوَلَعَنھ

ۚ َتبۡـَتـُغوَۡن   َسِبیِۡل الّلِٰھ َفَتَبـیَّـُنوۡا َوَلا َتُقوُۡلوۡا ِلَمنۡ َا لۡقٰٓى ِاَلیُۡكُم السَّلَٰم َلسَۡت ُمؤِۡمًنا
نۡ َقبُۡل َفَمنَّ الّلُٰھ َكذِٰلَك ُكنُۡتمۡ مِّ �  َفِعنَۡد الّلِٰھ َمَغاِنُم َكِثیَۡرٌة�َعَرَض الَۡحیٰوِة الدُّنَۡیا

۔ ِانَّ الّلَٰھ َكاَن ِبَما َتعَۡمُلوَۡن َخِبیًۡرا �  َعَلیُۡكمۡ َفَتَبـیَّـُنوۡا
مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ  اور جو شخص مسلمان کو قصدًا :ترجمہ

اور اس پر  اس پر غضب ناک ہوگا هللاور ا رہے گا) جلتا (ہے جس میں وہ ہمیشہ 
عذاب تیار کر رکھا ) سخت (اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا  لعنت کرے گا

کی راہ میں باہر نکال کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو اور جو  هللاجب تم ا !مومنوہے۔
شخص تم سے سالم علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔اور اس 

کے  هللاو اسے تمہاری غرض یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ س
نے تم پر  هللانزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں۔ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر ا

کو سب کی خبر  هللاتحقیق کر لیا کرو۔ اور جو عمل تم کرتے ہو ا) آئندہ(احسان کیا تو 
ہے۔

)94-93آیات نمبر سورة النساء(
Questions and Answers

 Minister for! یم۔ بخاری صاحببسم اهللا الرحمٰن الرح: جناب چیئرمین

Interior  کدھر ہیں؟ زیادہ ترquestions  ان کےہیں اورdefer  کیے گئے تھے کہ آج
وہ آ کر جواب دیں گے۔

Senator Syed Nayyer Hussain Bukhari (Leader of the House): 
He made a commitment that he will be in the House.
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Mr. Chairman: So, he should have been in the House, the House has 
started. Most of the questions have been deferred because he was even absent on 
the last date.

Senator Syed Nayyer Hussain Bukhari: I find it out where he 

is.ابھی بال لیتے ہیں۔
موجود ہیں؟ Minister for Railways: جناب چیئرمین

Senator Syed Nayyer Hussain Bukhari: The Finance Minister is 
here, State and Frontier Regions and Defence Ministers are here, Sir.

موجود نہیں ہیں، وہ یہ سمجھ  membersدیکھیں ناں : جناب چیئرمین
.now the members are not hereپر آئے گا،  question timeرہے ہیں کہ ان کا  You 

see if I take up the questions out of turn……

میں بہت ضبط ! جناب چیئرمین: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔۔۔۔۔

میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کو۔: جناب چیئرمین
ائی زیادتی ہے، اس یہ تو انتہ! جناب: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی

کے حوالے سے بھی۔  practicesاور  parliamentary normsہاؤس کے ساتھ بھی اور 
کے سواالت کو ان کے کہنے پر  Minister for Interiorآپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ 

کریں گے۔ آج ان کے سوال لگے  take upکیا تھا کہ جی آج ہم  postponeآپ نے 
ہاں موجودگی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہوئے ہیں اور ان کی ی

زیادتی ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں چاہوں گا کہ آپ آج 
آدمی ہیں، اگر وہ خود نہیں  busyوہ کافی  کریں ان کے خالف۔ stricture passکوئی 

نہیں ہے تو  Federal Ministerبھی ہیں۔ اگر  Minister of Stateآتے تو ان کے ایک 
Minister of State  آ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج اس کو ذراseriously  لیں اور

کہ یہاں  کریں تاکہ ان کو احساس ہو stricture passان کے خالف کوئی چھوٹا سا 
پارلیمنٹ میں آنا بہت ضروری ہے۔

 before starting the questionsمیں نے تو ! ڈاکٹر صاحب: جناب چیئرمین
 I think that isکدھر ہیں۔  Minister for Interiorسے کہ  Leader of the Houseپوچھا 

sufficient. Even then he is absent.

کہ  گزارش یہ ہے! جناب چیئرمین: سینیٹر سید نئیر حسین بخاری
obviously last time  جوquestions defer  ہوئے تھےاسیrequest ھے کہ پر ہوئے ت

Minister for Interior would be in the House.

.they are unhappyدیکھیں  sense of the Houseآپ : جناب چیئرمین

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: I do understand that.
The point is this, I have personally contacted him and he made a commitment 
that he would be in the House. In the meantime, we should start with question # 
48, the question is not very far away, and the minister is available over here. We 
can proceed with that.

Mr. Chairman: Ok, we are going to wait for 10-15 minutes and hope 
he is here.
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فرما  Leader of the House! جناب چیئرمین: سینیٹر شاہد حسن بگٹی
پہلے لیے جائیں۔  questionsیہاں پر موجود ہیں، ان کے  ministersرہے ہیں کہ جو 

اور  willاپنی  ministersہو جائے گا، پھر تو  precedent setاس طریقے سے ! جناب
ہے، میرے خیال میں ہمیں  مرضی سے آیا کریں گے۔ جو ایک طے شدہ طریقۂ کار

نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک منسٹر نہیں آتا تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ  deviateاس سے 
لے لیں، پھر تو کل  questionہم اس سوال کو بیچ میں چھوڑ کر کسی اور منسٹر کا 

کو یہ تمام سیٹیں خالی ملیں گی۔ شکریہ۔
جی بخاری صاحب۔: جناب چیئرمین

کہا  بگٹی صاحب نے صحیح! جناب: نئیر حسین بخاری سینیٹر سید
لیکن صورِت حال یہ ہے کہ

if he is not available, then we adjourn it. What is the next option with us then? If 
we want to proceed over here with the proceedings, we can proceed with the 
available ministers.

Mr. Chairman: Don’t test my patience. Bokhari sahib, don’t test my 

patience, I request you. جی رضا ربانی صاحب۔
Senator Mian Raza Rabbani: Sir, I agree with Senator Bugti that 

it would set a wrong precedent, I think it would be appropriate if you don’t want 
to pass strictures, then if you could adjourn the House till such time as the 
Interior Minister comes and if that consumes one hour, then you can reconvene 
after Question Hour and take up the other business because I am afraid I have 
another point of order on the “Orders of the Day” and it will become abundantly 
clear that the ministers are taking the House for granted. So, therefore, my 
suggestion to you would be that you adjourn the House till such time as the 
Interior Minister comes, that should be pressure on him enough. If he doesn’t 
come within the hour, then you come back to the House and we start off with the 
other business.

ٹھیک ہے۔ جی لشکری صاحب۔: جناب چیئرمین
پرسوں ! جناب چیئرمین: سینیٹر نوابزادہ میر حاجی لشکری رئیسانی

کی موجودگی  Minister of Interior پر Taftan border situationیہ طے ہوا تھا کہ 
میں پوائنٹ آف آرڈر پر بات ہوگی، میں نے بات کی تھی وہ موجود نہیں تھے، حقیقتًا 
 مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے ہوا میں بات کی ہے یا کیا تھا، میری بات کا کوئی

کو پابند کریں کہ  Minister of Interiorنتیجہ ابھی تک نہیں نکال۔ براِہ مہربانی، آپ 
پیش کر سکیں۔ تشریف الئیں اور ہمیں یہ موقع دیں کہ اپنے مسائل

کے  Treasury Benchesآپ کے اپنے ! شاہ صاحب: جناب چیئرمین
members  کی اس وقت یہdemand  ہے کہQuestions Hour  کوadjourn  کیا جائے

till the return of the Minister for Interior ور اout of turn questions  نہ لیے جائیں۔
آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Sir, if this is the sense 
of the House, I have got no objection for that.
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Mr. Chairman: The House is adjourned till the return of the Interior 
Minister.

(The House was adjourned at 4:58 pm 
to meet again on the return of the Interior Minister)

(The House reconvened at 5.30 p.m. 
with Mr. Chairman, Mr. Farooq Hamid Naek, in the Chair)

نہایت افسوس کی بات ہے کہ وزیر ! جناب واال : سینیٹر وسیم سجاد 
دی تھی کہ وہ آج  commitmentایک  صاحب باوجود اس کے کہ انہوں نے داخلہ

رہا ہے  یہاں پر آئیں گے، وہ نہیں آئے اور ان کی وجہ سے ایوان کا وقت ضائع ہو
یہ بہت افسوس ۔ اور سب جانتے ہیں کہ قوم کا کتنا پیسا ان ایوانوں پر خرچ ہوتا ہے

لیکن  ا سختی سے نوٹس لیں گےکی بات ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اس ک
بجائے اس کے کہ ہم وقت ضائع کریں کم از کم جو وزراء ہیں ان کے سواالت کے 
جواب آ جائیں اور جہاں تک وزیر داخلہ کا تعلق ہے اس کا ہم آپ پر چھوڑتے ہیں 

لیں اور اگر ضرورت محسوس کریں تو وزیر اعظم کو  actionکہ آپ اس کا سخت 
لیں گے پھر جمہوریت  lightlyکو Housesہ کے ارکان اس طرح لکھیں کہ اگر کابین

۔ کا جو راستہ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چل سکے گا
آپ کی بات صحیح ہے اسی لیے میں واپس آ گیا ہوں : جناب چیئرمین

وقت بھی ، اور وزیر داخلہ ابھی تک نہیں آئے اور تمام ممبران بیٹھے ہوئے ہیں
 and keeping all things in mind I have come back and we have ضائع ہو رہا ہے

just started the position حاالت  اور شاہد بگٹی صاحب کا جو اعتراض تھا اس کو
کی وجہ سے ختم کرنا پڑ رہا ہے۔ شکریہ شاہد بگٹی صاحب۔ رضا ربانی صاحب 

نہیں  ابھی تک اور keeping in view that everybody is over here میں آپ سے بھی
 اور we should make use of the time تو وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے آئے ہیں

 we should proceed ahead and letبھی یہی ہے کہ  senseکا  Houseمیرے خیال میں 

us proceed, Defence Minister Sahib جی۔۔ موجود ہیں
ں بننا چاہیے۔اس کو مثال نہی! جناب: سینیٹر شاہد حسن بگٹی

Mr. Chairman: This is not a precedent.

سردار صاحب۔ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔
لے  48میرے خیال میں سوال نمبر : سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی 

لیتے ہیں۔
عباس خان صاحب۔ ۴٨جی سوال نمبر : جناب چیئرمین

48. *Senator Abbas Khan Afridi: Will the Minister for States and 
Frontier Regions be pleased to state:

(a) the details of Government buildings in FR. Kohat 

damaged/destroyed by the militants during the last three years: 

and

(b) whether any amount has been allocated in the budget 2009-10 for 

repair/reconstruction of the said buildings,  if not, its reasons?
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Mr. Najmuddin Khan (Minister for States and Frontier 
Regions): (a) Details of Government buildings in FR Kohat 
damaged/destroyed by the militants during the last three years area as under:—

EDUCATION DEPARTMENT

1. Collapse of Govt. Degree Collage Darra.
2. GGMS Germani Killi Primary portion damaged with furniture.
3. Damage to GGMS Sunni Khel.
4. GGMS Kohiwal collapsed.
5. GGHM Bilal Killi collapsed.
6. GGPS Mazid Khel collapsed.
7. GGPS Deengan collapsed.
8. GGHS Akhurwal Pirwal Khel collapsed.
9. GGHS Mahammoad Hussain Mela Sharaki collapsed.

10. GGMS Noor Ali Killi collapsed.
11. GGPS Zor Killi collapsed.
12. GHS Akhurwal.
13. GHS Zarghun Khel.
14. GHS Sheraki.
15. GHS Sanni Khel.
16. GHS Eosti Khel.
17. GGPS Sanni Khel No.2
18. GGPS Sanni Khel No.3

NHA PROPERTY 

1. Emergency Centre in Northern portal damaged.
2. Bridge on Indus High Way near Tunnel damaged.
3. Bridge on Indus Highway near Sheeni Killi damaged.
4. Collapse of bridge on Indus Highway near Mullah Khel (Abbas 

Chowk).
5. Collapse of 3 number bridges on old road near Noor Ali Killi 

Sheeni Killi and Darra Bazzar.

PIQUET CHOWKI COLLAPSED

1. Khassadar piquet at Bosti Khel.
2. Khassadar piquet at Mulla Tarra Sheraki.
3. Khassadar Post at Kothal Bosti Khel.
4. Khassadar post Sheraki.
5. Khassadar post Zarghun Khel.
6. Khassadar post Akhurwal.
7. Khassadar post Sheen Dand.   
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8. Khassadar post Turki Ismail Khel.
9. Khassadar post Paya Jawaki.
10. NHA chowki No,9.

(b) No amount has been allocated in the budget of 2009-10 for the 
repair/reconstruction of the said damaged buildings for the reasons:—

(i) The military operation in Darra is still continued. The security 
forces regularly carried out search operations against the militants 
in Darra and numbers of militants are round up in the area that is 
why the reconstruction of these buildings at this premature stage 
is neither advisable nor seems possible until the operation against 
the remnant miscreants is completed.

(ii) The repair of these buildings in FR Kohat is linked with the 
reconstruction policy of the Govt. In this respect regarding entire 
FATA. The reconstruction of these buildings will be started as 
per policy of Government for the FATA.
It is added that the schools in Darra Adam Khel are reopened 

after the end of summer vacations on 1st September, 2009. The students of the 
demolished schools are accommodated either in alternative buildings wherever 
available or by erection of tents in the existing buildings. The attendance of 
student in these schools is encouraging and the Political Administration FR 
Kohat is committed to tackle any difficulty arising on the ground and is in the 
close coordination with the Education Department and the security forces 
stationed in Darra. 

Mr. Chairman: Any supplementary question?

جناب میرا سوال یہ ہے کہ اس کی تفصیل : سینیٹر عباس خان آفریدی
تو دی گئی ہے لیکن آخر میں کہا گیا کہ حاالت کی وجہ سے وہاں کے لیے کوئی 

fund کہا جا رہا ہے کہ وہاں  یہی بھی اگر ابھی نہیں رکھے گئے ہیں۔clearance  ہو
 ہیں تو کب اس کے لیےنہیں  fundچل رہا ہے اور  operationاور جہاں  گئی ہے

fund تو پھر اگلے سال وہ لوگ کہاں  اس سال بھی فنڈ نہیں دیے جا رہے۔ رکھیں گے
اور کالجز سب کچھ بند ہے۔ گے اور کس کالج میں پڑھیں گے ؟ سکول جائیں

آپ سوال کر لیں۔: جناب چیئرمین
میرا سوال یہ ہے کہ ان کے لیے کیا ! جناب: آفریدی سینیٹر عباس خان

وست کیا گیا ہے جب ان کے لیے فنڈ نہیں رکھا گیا اور کالج اور سکول کس طرح بند
کھلیں گے؟

جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین
ان کی کچھ ، جو سکول خراب ہوئے ہیں! جناب : لدین خانجناب نجم ا

buildings  خراب ہو چکی ہیں۔ ابھی تک ہم نے سکول بند نہیں کیے ہیں۔ جہاں
buildings وئی ہیں وہاں پر ہمخراب ہ tent  کے ذریعے سے وہ سکول چال رہے ہیں

اب حاالت ایسے ہیں کہ اس وقت دوبارہ ۔ کیا ہے transferیا انہیں کسی اور طرف 
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construction ٹھیک ہو جائیں گے تو  ٹھیک نہیں ہو گا۔ جب حاالت کا کام شروع کرنا
شروع کریں گے۔ حکومت نے ان کے لیے پروگرام بنایا ہے اس کے مطابق کام

وہاں کے طالب علم دو سال ! چیئرمین جناب: آفریدی سینیٹر عباس خان
ہو  تعلیمی وقت ضائع اان ک۔ ان کو داخلے بھی نہیں مل رہے ہیں، سے پھر رہے ہیں

مہیا نہیں کیا گیا ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا  alternateرہا ہے، ان کو کوئی 
میں بھی ان کو  alternate colleges، نہیں جا رہے ہیںرہے ہیں۔ وہ کوئی کالج وغیرہ 

داخلہ نہیں دیا جا رہا ہے۔
جو کالج خراب ہو چکا ہے یہ ! جناب: جناب نجم الدین خان

Government Degree College  ہے اس کیGovernment High School Akhurwal 
یعنی بم  ہیںاور جب حاالت ٹھیک ہو جاتے  میں دوبارہ کالسیں شروع ہو چکی ہیں

تو دوبارہ کام شروع کرتے ہیں۔ بالسٹ وغیرہ نہیں ہوتے
جی مندوخیل صاحب۔: جناب چیئرمین

 میں سوال بعد میں کروں گا لیکن: سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل
 ناقابل تالفی نقصان دیا ایک بار ہمیں ماتم کرنا چاہیے، دہشت گردوں نے! جناب واال

  .Collapse of Govt. Degree College Darra میں پڑھتا ہوں۔آپ اندازہ لگایئے۔  ہے۔
اور ظلم  کہ اتنا بہیمانہ سلوک میں ذرا ہاؤس کو احساس دالنے کے لیے پڑھ رہا ہوں

کیا گیا کہ 
Damage to Government Girls Middle School Sunni Khel, Government Girls 
Middle School Kohiwal, Government Girls High School Bilal Killi, 
Government Girls Primary School Mazid Khel, Government Girls Primary 
School Deengan. 

ہیں۔ collapsedیہ سب 
Government Girls High School Akhurwal, Pirwal Khel collapsed, Government 
Girls High School Mohammad Hussain Mela Sharki collapsed.

مندوخیل صاحب آپ سوال کر لیں۔: جناب چیئرمین
میں کہتا ہوں کہ ہم ماتم بھی ! جناب : سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل

سے زیادہ  miles 20اور یہ  درہ آدم خیل سرحد کا عالقہ ہے کریں کہ اتنا ظالمانہ کام۔
ہو رہا ہے  collapseجس میں کالجوں اور سکولوں کا کس طرح  عالقہ نہیں ہو گا

آگے ذکر کرتا ہوں  میں! جناب واال۔ اور ہم لوگ نوٹس تک نہیں لیتے
 Government Girls Middle School Noor Ali Killi, Government High Schoolکہ

Akhurwal, Government High School Zarghum Khel, Government High School 
Sheraki, Government High School Sanni Khel, Government High School Eosti 
Khel, Government Girls Primary School Sanni Khel No.2, Government Girls 

Primary School Sanni Khel No.3. اپنے ایسے نقصانات پر غم  جو قوم! جناب واال
میرا اس وقت سوال یہ ہے ۔ انہیں زندگی کا حق حاصل نہیں ہوتا نہیں کر سکتے ہیں

۔ یں نے اس کے اور پہلوؤں کا ذکر نہیں کیااور م
اب سوال کر ، پہلے آ چکے ہیں وہ تو! مندوخیل صاحب : جناب چیئرمین

۔ لیجیئے
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میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان سکولوں : سینیٹر عبدالرحیم مندوخیل
یا اس کے لیے کوئی انتظام ہے؟  ہیں fundsکو بحال کرنے کے لیے آپ کے پاس 

ں جو تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں ان کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے بچے اور بچیا
کوئی ضمانت دی ہے؟

وزیر صاحب۔ یج۔ شکریہ: جناب چیئرمین
سکول خراب ہو چکے ہیں  میں نے کہا ہے کہ جو: جناب نجم الدین خان

بند نہیں  classesبنایا ہے۔ ابھی تک ہم نے  alternate programmeہم نے ان کے لیے 
بنا رہے ہیں اور فاٹا  estimateہیں۔ ان سکولوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ہم کی 
حاالت ٹھیک  لیکن جب کام کریں گے کے ذریعے packageمیں ایک  Agenciesاور 

ہو جائیں گے۔
جی حافظ رشید صاحب۔: جناب چیئرمین

میرا ضمنی ! شکریہ جناب چیئرمین صاحب: سینیٹر حافظ رشید احمد
سارے  packageکہ اس سوال میں صرف کوہاٹ کی بات کی ہے کیا یہ  ہےسوال یہ 

فاٹا کے لیے ہو سکتا ہے؟
جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین

میں بتانا چاہوں گا لیکن ان کے لیے ایک ! جناب : جناب نجم الدین خان
الگ سوال آیا ہے اور آج ایجنڈے پر ہے۔ وہ آ جائے گا تو میں جواب دوں گا۔

ٹھیک ہے۔ جی وسیم سجاد صاحب۔: چیئرمینجناب 
پناہ نقصان ہوا ہے، صرف یہ بے یہ جو ! جناب واال: سینیٹر وسیم سجاد

building  کا نقصان نہیں ہے۔ یہ ہماری پوری طالب علموں کیgeneration کے 
اس طرح  بچے اور بچیاں ہیں ان کی کہ ہزاروں جو ہمارے مترادف ہے نقصان کے

ہی ہے۔ مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ جواب میں کہا گیا ہے کہ تعلیم متاثر ہو ر
اگر ! ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جناب واال، نہیں ہو گا operation completeجب تک یہ 

تین سال کے لیے رہتا ہے یا اس سے  operationحکومت کا یہ رویہ ہے کہ اگر یہ 
ں گے تو کیا ان کو یہ زیادہ عرصے کے لیے رہتا تو یہ اس دوران کچھ نہیں کری

احساس نہیں ہے کہ یہ ہمارے طالب علموں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں تو حکومت 
ختم نہیں ہو گا۔ ان  operationکیوں سوئی ہوئی ہے؟ کیوں انتظار کر رہی ہے کہ یہ 

کو چاہیے کہ فوری طور پر اقدامات کریں کہ ان بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم 
مل سکے۔

وزیر صاحب۔ ، جی: رمینجناب چیئ
کا  construction وہاں اگر حاالت خراب ہیں تو: جناب نجم الدین خان 

کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک بچوں کے سکولوں کا معاملہ ہے وہ سکول ہم نے 
ہیں اور وہاں پر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب بھی  کیے shiftدوسری جگہوں پر

ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں  damageاور مزید سکولز وہاں پر حاالت خراب ہیں 
انہیں بنانے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ جب حاالت مکمل طور پرٹھیک نہ ہوں تو 

انہیں تعمیر کرنا مشکل ہوگا۔ 
آپ سوال پوچھ لیں۔ ! ٹھیک ہے۔ بنگش صاحب: جناب چیئرمین
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ابل وزیر صاحب میرے ق! جناب چیئرمین: سینیٹر عبدالنبی بنگش
یہ  F.R Kohat, Darraاحترام دوست بھی ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ 

بہت چھوٹی سی جگہ ہے اور یہاں آپریشن کافی عرصے سے جاری ہے لیکن اس 
کو ہم اس طرح کا آپریشن نہیں کہہ سکتے جس طرح سوات میں پہلے کیا جاتا رہا۔یہ 

پشاور کے قریب واقع ہے۔ اگر یہ وہاں آنکھ مچولی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ 
کے بچوں کو کوہاٹ یا  F.R Kohatنہیں کر سکتے تو کم از کم  reconstructionپر 

۔۔۔۔۔ پشاور
آپ سوال پوچھیں۔ آپ کا سوال کیا ہے؟: جناب چیئرمین

میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان ! جناب چیئرمین: سینیٹر عبدالنبی بنگش
کریں تو ان کی تعلیم ضائع ہونے  accommodateور میں بچوں کو اگر کوہاٹ یا پشا

سے بچ جائے گی۔ اس بارے میں آپ کچھ اقدامات کر رہے ہیں؟
نوٹ کر لیجیے۔suggestionsان کی ! وزیر صاحب: جناب چیئرمین

Now, we come to the next question No. 76-B, Senator Sardar Ali Khan Sahib. 
He is not present. Anyone on his behalf? Sabir Ali Baloch.

76-B. *Senator Dr. Safdar Ali Abbasi: Will the Minister for Defence be 
pleased to state:

(a) whether it is a fact that PMA Kakul authorities acquired a large 
tract of area, including several private houses to expand PMA’s 
boundary; and

(b) whether it is also a fact that some houses with orchards adjacent 
to the Main PMA Gate were exempted; if so, its reasons?

Ch. Ahmed Mukhtar (Minister for Defence): (a) Some land 
for the subject purpose is under acquisition for which the awards have also been 
announced by Land Acquisition Collector on different occasions. However, 
some acquisitions are subjudice in Peshawar High Court, Abbottabad Bench.

(b) No exemption of houses with orchards adjacent to main PMA 
Gate has been made.

Mr. Chairman: Any supplementary?

Senator Sabir Ali Baloch: Sir, no supplementary.

پر آ جاتے ہیں۔ سینیٹر عباس خان  175سوال نمبر : جناب چیئرمین
صاحب۔

175. *Senator Abbas Khan Afridi: Will the Minister for States and 
Frontier Regions be pleased to state:

(a) the amount allocated and released for development schemes in 
F.R. Kohat during the budget 2008-09;

(b) the names and location of schemes launched in the said area out 
of that amount;

(c) the names of the said schemes completed so far; and
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(d) the names of the said schemes not completed so far and the time 
by which the same will be completed?

Mr. Najmuddin Khan: (a) An amount of Rs.143.678 
million were allocated to FR Kohat under FATA ADP 2008-09 out of which 
Rs.93.888 million were released by the end of Financial Year 2008-09 which 
have been fully utilized.

(b) 55 Schemes launched in FR Kohat under various sectors as per 
detail given below. The names of the said schemes are at  Annex-I.

(i) Education = 19
(ii) Health = 7

     (iii) PHE = 10
(iv) Roads/Bridges = 8
(v) Power. = 2

(vi) Agriculture (Ext) = 2
(vii) Live stock = 2

(viii) Forestry = 1
(ix) Rural Development = 1
(x) Irrigation = 3
(c) Out of total 55 Nos. schemes 15 have been completed by 30-6-

2009. The names of the completed schemes are at Annex-II.
(d) The balance schemes under various sectors have not been 

completed being ongoing carried over to FATA ADP 2009-10 and would be 
completed subject to the availability of funds during 2009-10, The names of 
uncompleted schemes are at Annex-III.
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Mr. Chairman: Any Supplementary?
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نہیں، سپلیمنٹری نہیں ہے۔ : آفریدی سینیٹر عباس خان
جی پروفیسر صاحب۔ : جناب چیئرمین

میں بتایا ) الف! (جناب چیئرمین: سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
ہوئے تھے اور  Rs. 143.678 million allocateکے بجٹ میں  09-2008گیا ہے کہ 

financial year  کے اختتام پرrelease ہیں  ہوئےRs. 93.888 million.  یہ رقم کم کیوں
release  ہوئی ہے اور یہ مکملrelease  کیوں نہیں ہو سکی؟

جی منسٹر صاحب۔ : جناب چیئرمین
 Rs. 143.678 millionکے لئے  FR Kohat: جناب نجم الدین خان

allocation  ہو ئی تھی۔Finance Department  نےRs. 93.888 million release کر 
میں ان کو دیئے جائیں گے۔  10-2009یئے ہیں اور اس پر کام ہو چکا ہے۔ باقی د

جی ٹھیک ہے۔ جی بلور صاحب۔ : جناب چیئرمین
 answerمنسٹر صاحب نے ! جناب چیئرمین: سینیٹر الیاس احمد بلور

جگہوں پر انہوں نے  7میں  Healthاور  19میں  Educationمیں یہ لکھا ہوا ہے کہ 
development  کی ہے۔ ایک طرف تو یہ پہلےquestion  میں بتاتے ہیں کہ وہاں پر
development  نہیں ہو سکتی اور سکولز بن نہیں سکتے۔ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی
development درہ آدم خیل کیا اتنا بڑا ہے کہ جس  کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ

نہیں آتی۔  ے۔ مجھے یہ بات سمجھباقی ہو سکتا ہمیں اتنا کرنے کے بعد بھی کام 
کر دیں۔  Clarify! جی منسٹر صاحب: جناب چیئرمین

فاٹا سیکرٹریٹ سے جو جواب آیا ہے اس ! جناب: جناب نجم الدین خان
Rs. 143کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ  million  ہم نے رکھ دیئے ہیں اور وہاں پر

ہو چکے ہیں۔ complete 15کیا ہے اور ان میں  sortسکولوں کو  55
بلور صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ! منسٹر صاحب: جناب چیئرمین

clarify  کر دیں۔
Next question is No. 176, Mr. Talha Mahmood Sahib. He is not present. Anyone 
on his behalf? Prof. Ibrahim Sahib. 

176. *Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan: Will the 
Minister for Defence be pleased to state the stage of work of new 
Islamabad airport and the original and revised date of completion of the 
project?

Ch. Ahmed Mukhtar:

(i)� Phase-I of project which includes site preparatory and earth 
works stands completed in April, 2008.

(ii)� Work on ‘Airside Infrastructure’ which includes pavement works 
(Runway, Taxiway, Apron etc.) commenced in August 2008 with 
completion time of 24 months. Till date 15% work completed.
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(iii)� Ground for construction of Terminal Building and allied facilities 
is currently being leveled / graded.

(iv)� The entire project is planned to be completed by mid of 2012.

Mr. Chairman: Any supplementary? Yes, Prof. Ibrahim Sahib.

اسالم آباد ! جناب چیئرمین: سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
میں،  2008ائرپورٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کام شروع ہوا ہے اگست 

completion time is 24 months.  میں یہ  2010ہےاور اگست  2009یعنی اب اکتوبر
اگر ایک  .till date 15% work completedکام پورا ہو جائے گا اور بتایا گیا ہے کہ 

مہینوں میں کیا یہ  8,9کام ہوا ہے تو باقی  %15سال اور تین چار مہینوں میں صرف 
کام مکمل ہو جائے گا؟ 85%

جی منسٹر صاحب۔ : جناب چیئرمین
Ch. Ahmed Mukhtar: Sir, the information is conveyed to us by 

Civil Aviation Authority which has been printed out here. 
اکٹھی کرنی  زمینیں بھی تھا، یہاں پر spade workوہ یہ کہتے ہیں کہ شروع میں جو 

کرنی تھیں اور لوگوں کے ساتھ ہمارے جھگڑے چل رہے تھے وہ  acquireتھیں،
میں کام کر رہے تھے۔ ابھی حال ہی میں  full speed جھگڑے ختم ہو گئے ہیں۔ہم

کی ایک " LAGAN"مال ہے کہ باہر کی ایک کمپنی  اسےایک اور بہت بڑا جھٹکا
تھی۔ حاجی  understandingکے ساتھ آپس میں  Husnain Contractorپاکستانی کمپنی 

یوسف صاحب جو اس پاکستانی کمپنی کے مالک تھے ان کی وفات کے بعد ان کے 
ا کام رک گی نہیں رہی تو وہاں پر understandingبچوں کی دوسری کمپنی کے ساتھ 

 The Prime Minister will take a briefing on this next week and then we willہے۔ 

decide کہ اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے؟
Either they will ask the old company Lagan, this is a Foreign company, to 
continue with the work and get a new contractor or give it to the Husnain 
Contractor and ask Lagan company to pass away with that. 

جی سینیٹر محمد زاہد خان صاحب۔ : جناب چیئرمین
جی، میں وہی سوال کرنا چاہتا تھا۔ چند دن پہلے : سینیٹر محمد زاہد خان

ٹھایا تھا۔ اخبارات میں آیا تھا کہ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے کرپشن کا کوئی معاملہ ا
اس کے متعلق آپ کو کوئی معلومات ہیں؟ اگر ہیں تو کہاں تک اس کی انکوائری کی 

گئی ہے؟
یہ سوال ذرا دوبارہ کر لیں۔ ! جناب چیئرمین: چوہدری احمد مختار

کر لیں۔ تھوڑا آرام  repeatیہ سوال ! زاہد خان صاحب: جناب چیئرمین
سے آہستہ آہستہ کر لیں۔ 

وزیر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ  معزز: خان سینیٹر محمد زاہد
اخبارات میں آیا تھا کہ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اس میں کرپشن کا ذکر کیا تھا 
اور اس بارے میں ایک انکوائری کمیشن بھی مقرر کیا تھا۔ کیا اس بارے میں کچھ 

ہربانی ہوگی۔ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو آپ ذرا بتا دیں۔ آپ کی م
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میں نہیں  written formکوئی ایسی بات ابھی تک : چوہدری احمد مختار
آیا نہیں ہے کہ یہ  question, answerآئی۔ میرے دفتر میں ابھی اس طرح کا کوئی 

چیز ایسی ہوئی ہے۔ جیسے ہی آئے گا میں ہاؤس کو ضرور بتاؤں گا۔ 
جی وسیم سجاد صاحب۔ : جناب چیئرمین

یہ ایک نیا ائرپورٹ بن رہا ہے اور ! جناب واال: م سجادسینیٹر وسی
اچھی بات ہے۔ یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہوگا۔ میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں 
گا کہ جو پرانا ائرپورٹ ہے، جو قریب ہے اور ایک سہولت ہے، اس کو اگر 

domestic airport  کیا یہ بہتر رہنے دیا جائے اور وہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہوگا۔ تو
نہیں ہوگا یہاں کے رہنے والوں کے لئے، اسالم آباد اور پنڈی کے لئے؟ تو اس 
تجویز پر غور کر رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ اس زمین کو کوئی ہاؤسنگ کالونی 

بنا دیا جائے۔ 
وہ زمین سول ایوی ایشن والوں کی نہیں ! جناب: چوہدری احمد مختار

اؤسنگ کالونی بنانے کا تو یہ ایک ائرپورٹ بن ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کو ہ
اگر وہ اچھا ائرپورٹ بنے گا تو زیادہ سے زیادہ فالئٹس وہاں پر آئیں گی  جائے اور

اتنا چھوٹا ائرپورٹ ہے کہ کئی دفعہ ! اور اس میں پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ یہ جناب
رہتے ہیں منٹ ہوا میں گردش کرتے  40 ,40چار جہاز آگے پیچھے آ جائیں تو 

کیونکہ ان کو اتارنے کے لئے جگہ نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بن 
کیا ہوا ہے تو پاکستان کا اس میں  planجائے اسی حالت میں جس میں انہوں نے 

ضرور فائدہ ہوگا۔ 
Mr. Chairman: Any supplementary question? Yes, Prof. Ibrahim 

Khan.

یہ بتایا گیا ہے کہ ! جناب چیئرمین: حمد ابراہیم خانسینیٹر پروفیسر م
کی فہرست  10بند ہیں اور  10ہیں اور ان میں سے  airports 43ملک میں اس وقت 

 43بنوں شامل نہیں ہے۔ کیا بنوں ایئرپورٹ میں airportsدی گئی ہے۔ اس میں بند 

airports ا گیا ہے؟اس کو اس فہرست سے خارج کر دی میں شامل ہو گیا ہے یا
جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین

Chaudhry Ahmed Mukhtar: I am sorry to inform you that I don’t 
have an answer to this question.

Mr. Chairman: Do you need a fresh question.

Chaudhry Ahmed Mukhtar: Yes sir. I also apologize from the 
House because the information which I have does not have Bannu also.

Mr. Chairman: Professor sahib, Minister sahib is very candid. He 
does not have the information right now. May be he will give you the 
information later. He has been very honest and candid. We should appreciate 
this. Yes, Dr. Malik sahib.

میری وزیر صاحب سے گزارش ! جناب واال: عبدالمالک  سینیٹر ڈاکٹر
 from Turbat, Gwader, Panjgoor to Quetta. Withoutہیں  flightsہے کہ ہماری کچھ 

giving any reasoning, آپ سے گزارش  آپ لوگوں نے اس کو بند کر دیا ہے۔ میری
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دو، تین تین  میں دو فتےہ آپ چال رہے ہیں جبکہ وہاں flightہے کہ ایک ایک 
flights تربت اور کوئٹہ میں۔ ہمارے لیے  کا فاصلہ ہے ایک ہزار کلومیٹر چلتی تھیں۔

ہیں اور دوسری مشکالت ہیں۔ مہربانی  patientsمشکالت ہیں۔ ہمارے وہاں پر 
بڑھائیں۔  کرکے ان کو تھوڑا سا

جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین
Chaudhry Ahmed Mukhtar: Mr. Chairman! we are trying to 

expand the Gwader airport also as per the instructions of the Government.
 because weجہاز بھی خریدنے پڑیں گے  لگے گا اور پھر linkتب جاکر یہ سارا 

are short of aircrafts and we should be working on this particular route.

 flights 02آپ نے کوئٹہ سے! جناب واال: ڈاکٹر عبدالمالک سینیٹر 

Gwader to Turbat بند کیے ہیں۔ ان کا Gwader airport  سے کیا تعلق ہے۔
 sectorsکیا ہے دوسرے  divertان کو  !جناب واال: چوہدری احمد مختار

کے لیے۔
Senator Dr. Abdul Malik: But why sir?

Chaudhry Ahmed Mukhtar: Because there was a demand from 
there also that is why we have done this.

Senator Dr. Abdul Malik: Sir, we are also demanding for that one.

ٹھیک ہے آپ کا سوال آگیا ہے۔ جی بادینی صاحب۔: جناب چیئرمین
گوادر واال یہ  شکریہ جناب چیئرمین۔: سینیٹر میر ولی محمدبادینی

 ملے گا fundجب کوئی  اب انہوں نے اٹھایا ہے۔ ہے۔ problemمسئلہ سب کے لیے 
 تب جا کراس پر کام ہوگا۔

سوال کر لیجیئے بادینی صاحب۔: جناب چیئرمین
کوئٹہ ایک ضلع ہے  !جناب واال: سینیٹر میر ولی محمدبادینی

 جہاز نہیں ڈائریکٹ بھی ہے لیکن اس کو آج تک ایک بھی capitalاورصوبے کا 
وہاں کیا ہے، کرچی سے کوئٹہ اور پھر کوئٹہ سے اسالم آباد ہے۔ پھر اس کی ۔ مال

ہو رہی ہے۔ problemمرضی ہے وہ واپس آئے یا نہ آئے۔ بڑی 
Mr. Chairman: What is your specific question?

ئٹہ کہ کو! واال جناب سوال میرا یہی ہے: سینیٹر میر ولی محمد بادینی
یہاں لوگ نہیں پہنچ سکتے۔  by roadاب کوئٹہ سے  کے لیے جہاز الگ دیں۔

ٹھیک ہے بادینی صاحب۔ جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین
بھی شروع  night flying پر اب تو کوئٹہ ایئرپورٹ:چوہدری احمد مختار

 directایک اور  تو کوشش کرتے ہیں کہ .So we have now that facility ہوگئی ہے۔

flight  بڑھا دی جائے تاکہload کم کیا جائے۔
جی مندوخیل صاحب۔: جناب چیئرمین

وزیر صاحب  throughمیں آپ کے :مندوخیل سینیٹر عبدالرحیم خان
میری تجویز  کافی عرصے سے بند ہے۔ flightپوچھوں گا کہ ژوب کے لیے  سے یہ

ہے کہ اس کو شروع کریں اور یہی سوال ہے میرا۔
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ہے کہ وہاں کے لیے  ان کا سوال ژوب کے بارے میں: ب چیئرمینجنا
جس طرح پہلے تھی۔ جی مندوخیل صاحب وزیر صاحب  یشروع ہو گ flightکب 

جواب دے دیتے ہیں اگر ان کے پاس اس کا جواب ہے۔
میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ : چوہدری احمد مختار

جی ہمایوں صاحب۔۔ چاہیے fresh question ٹھیک ہے،: جناب چیئرمین
 میرا سوال بھی ژوب سے تعلق رکھتا تھا جو: سینیٹر محمد ہمایوں خان

cover ہوگیا ہے۔
جی موالنا شیرانی صاحب۔: جناب چیئرمین

ایک  صاحب۔ شکریہ جناب چیئرمین: سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی
 ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہمیں ژوب کا نام نہیں آیا ہے۔ اب  airportsتو بند 
airport  تو تھا اور بند بھی ہے لیکن فہرست میں نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے۔ دوسری

 اس پر ہے airportیہ جو ژوب کا  بات یہ ہے کہ بند ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟
سے جہاز اڑتے اور اترتے رہتے تھے اور اتنی زیادہ سواریاں تھیں کہ جو  1979

boarding card…..

کا سوال کیا ہے؟ اب آپ سوال کر لیجیئے گا۔ آپ: جناب چیئرمین
سوال یہ ہے کہ فہرست میں کیوں : سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی

نہیں ہے اور بند کیوں ہے؟
جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین

Chaudhry Ahmed Mukhtar: I need a fresh question.

زاہد صاحب آپ کا سوال  .fresh question جیٹھیک ہے : جناب چیئرمین
کیا ہے؟

کیوں  routeکیا وجہ ہے؟ کوئٹہ سے پشاور کا  :سینیٹر محمد زاہد خان
بہت تکالیف ہیں  کیونکہ لوگوں کو بند کیا گیا اور کیا دوبارہ کھولنے کا ارادہ ہے؟

پشاور آ رہے ہیں یا پشاور سے کوئٹہ جا رہے ہیں۔ کوئٹہ سے
جی وزیر صاحب۔: ینجناب چیئرم

 We will put this in ہونی چاہیے۔ flight direct یہ: چوہدری احمد مختار
our programme.

Mr. Chairman: Yes, put this proposal in your programme. Dr. 
Khatumal sahib.

میں معزز وزیر  شکریہ جناب چیئرمین۔: ڈاکٹر کھٹومل جیون سینیٹر
کو چار ضلعے لگتے  ایئرپورٹ نا چاہوں گا کہ میرپورخاصموصوف سے یہ پوچھ

ضلع میرپورخاص، ضلع تھرپارکر لیکن یہ ایئرپورٹ بھی ، ہیں یعنی ضلع عمرکوٹ
صاحب بتائیں گے کہ کیا کوئی تجویز ہے کہ اس  وزیر کیا معزز بند پڑا ہوا ہے۔

۔ ہی کھوال جائے چاہے ہفتے میں ایک بار ایئرپورٹ کو بھی کھوال جائے۔
جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین

Chaudhry Ahmed Mukhtar: Sir, it depends upon the viability of 
the flights.
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Mr. Chairman: Next Question No.180, Talha Mahmood sahib.

180 *Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan: Will
the Minister for Defence be pleased to state:

(a) the details of increase made in PIA fares since January, 2008; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the 
Government to reduce those fares in view of decrease in oil 
prices in international market, if so, when?

Ch. Ahmad Mukhtar: (a) PIA implemented the following 
increases in fare (International & Domestic), either through Fuel Surcharge or a 
direct base fare increase in 2008:—

International:
————————————————————————————————————————
Net Increase in Fuel Surcharge on International Routes
————————————————————————————————————————
                  USA, Canada       UK, Europe         Far East, Regional,

                           Gulf & Saudi Arabia 
————————————————————————————————————————
Effective       One Way    Return    One Way   Return    One Way    Return
Date            (USD)     (USD)    (USD)       (USD)     (USD)    (USD)
————————————————————————————————————————
16 Apr 08         20         40   10      20    5   10
01 Jun 08         20         40   10      20    5   10 
————————————————————————————————————————

Increase in Base Fare
01 Dec 08 10%
Domestic:
Effective Date Increase in Base Fares

01 May 08 PKR 500 on OW and PKR 1,000 on RT on Jet flights
01 May 08 PKR 300 on OW and PKR. 600 on RT on ATR flights
16 Jun 08 PKR 500 on OW and PKR 1,000 on RT on all sectors except 

ATR’s

(b) There is no proposal under consideration to reduce the fares.
Mr. Chairman: Any supplementary question? Yes, Chaudhry 

Shujaat Hussain Sahib.

میں وزیر موصوف سے  !جناب واال: سینح سینیٹر چوہدری شجاعت
عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں  یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ کافی

اور ابھی تک اس کا حل نہیں نکل سکا مثال کے طور پر اگر صبح میں ٹکٹ 
کو دوپہر  کھ روپے کی، اگرخریدتا ہوں لندن کے لیے تو مجھے ملتی ہے ایک ال

روپے کی اور  وسیم سجاد صاحب ٹکٹ خریدتے ہیں تو انہیں ایک الکھ اڑتیس ہزار
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 الکھ پینسٹھاگر مختار صاحب شام کو ٹکٹ خریدتے ہیں تو ان کو ملتی ہے ایک 
کیا منطق ہے۔  کی ہزار روپے کی، اس

جی وزیر صاحب چوہدری صاحب کے سوال کا جواب : جناب چیئرمین
دیجیئے۔

ہمیں سمجھ  systemکہ یہ  I agree! جناب چیئرمین: ختارچوہدری احمد م
 but this is the prevailing system in the entire world. Wherever youنہیں آ رہا ہے، 

go,  اگر آپflight کوشش کریں گے  ٹکٹ خریدنے کی وقت کے نزدیک اڑنے کے
 it willلیں تو  ینے پہلےاور اگر آپ دو، چار مہ it will be at the maximum priceتو 

be at the minimum price. 
Mr. Chairman: You are following the international practice.

Chaudhry Ahmed Mukhtar: We are following the international 
pattern because,

ر تو پھ جب وہ ختم ہوجاتی ہیں، ہوتی ہیں جو سستی ہوتی ہیں seatsتھوڑی سی 
بیچنی شروع کر دیتے ہیں۔ seatsمہنگی والی 

جی ہارون صاحب۔: جناب چیئرمین
 میرا سوال یہ ہے کہ ان سب کرایوں کے بڑھانے: سینیٹر ہارون خان

کیا  lossارب روپوں کا  122نے  PIAسے لے کر اب تک  2008کے باوجود جنوری 
ہے اور کرایے  رہا بھی ہوتا lossہے۔ یہ کس طرح کے کرایے بڑھائے ہیں کہ وہ 

بھی بڑھتے رہے ہیں اور لوگوں کو مشکالت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔
جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین

Chaudhry Ahmed Mukhtar: Sir, let me first say that as far as the 
loss of last year is concerned, this was to the tune of 39 billion rupees, i.e from 
01-01-2008 to 31-12-2008, the loss was 39 billion rupees.

 بتائی تھی کہ جو on the floor of the Houseاس کی وجہ میں نے پہلے بھی 
exchange rate  میںfluctuation اس کی وجہ سےجو  ہوئیloss  ہم نےbook کیا

that was 24 billion and as for the increase in petrol prices for that period of time 
the loss booked by us was about 11 billion. The working loss of PIA was little 
less as compared to the previous years. In the last five months, let me disclose it 
on the floor of the House that the information conveyed to me is that the PIA has 
loss of about five billion rupees. It is loosing one billion rupees a month and this 
primarily is due to the fact all the amount of money which we are borrowing 
from the banks, we are also provisioning for the financial cost of that money. 
The Government has not come yet to our help to say that okay we will pickup 
this loss so that the burden of financial cost decreases. So, we are fighting with 
the Government for this but this is the situation.

جی وسیم سجاد صاحب۔: جناب چیئرمین
چوہدری شجاعت حسین صاحب نے ! جناب واال: سیم سجاد سینیٹر و

ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر کرائے جس طریقے سے لیے جا 
حاالت کو  domesticکی بات ہوتی ہے تو  International standardجب ۔ رہے ہیں

کی سامنے رکھا جانا چاہیے کہ یہاں سے کون لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں۔ کیا ان 
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 ٢کریں۔ نمبر  followکو  standardاستطاعت ہے کہ وہ انٹرنیشنل یا نیویارک کے 
کیا جاتا ہے تو کیا یہ  international standard followمیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 

 internationalبھی  standardپی آئی اے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پی آئی اے کے 
 standardsاری سے کہہ سکتے ہیں کی پی آئی اے کے ہوں؟ کیا وزیر صاحب ایماند

international بد سے بدتر نہیں ہوگئے؟ کیا لوگوں  پی آئی اے کے حاالت ہیں؟ کیا
کہوں گا کہ یہاں سے الہور جاتے ہوئے  کو تکلیف نہیں ہے؟ تیسری بات میں یہ

کرسکتے۔  استعمال نہیں aircraftکوئی بڑا یا بہتر  سیٹ ہی نہیں ملتی تو کیا وہ
 جی وزیر صاحب، وسیم صاحب نے کافی سواالت کر: جناب چیئرمین

دیئے۔
جہاز خریدنے کا مسئلہ  last timeجب ! جناب واال: چوہدری احمد مختار

 the previous government thought it to buy smaller aircrafts becauseآیا تھا تو 

 I agree with himخریدیں۔  seaters 42کو چالیا جائے اور  hawksچھوٹے چھوٹے 

that we should have got atleast 72 seaters  تھوڑے سے اور مسافروں کو جہاز میں
 I honour hisجہاں تک چوہدری شجاعت صاحب کا تعلق ہے  لے کر جائیں۔

question and I would say that  ہم بڑھاتے تو دنیا کے ساتھ ہیں۔ ابھی تکwe are 

keeping a watch  کریں ورنہ  کہ ہمکیے کہ کسی ائرالئن نے اپنے کرائے کم نہیں
۔ کرایہ ابھی تک کم ہونا شروع نہیں ہوا Internationallyلوگ بیٹھنا کم کر دیں گے۔ 

As long as it does not happen, we will keep this raise to that matter. 

جی بزنجو صاحب۔: جناب چیئرمین
میرا وزیر موصوف سے سوال یہ : خان بزنجو  لمیر حاصسینیٹر 

ہے کہ پی آئی اے میں آپ نے مختلف کیٹیگری اور کالس بنائی ہوئی ہیں۔ بعض 
اوقات میں پانچ ہزار روپے میں بھی کراچی سے اسالم آباد آتا ہوں جو پونے دو 
 گھنٹے کی فالئٹ ہے جبکہ کوئٹہ میں ایک گھنٹہ پانچ منٹ کی فالئٹ ہے وہاں پر یہ

کیا ۔ کیٹیگری الگو نہیں ہوتی۔ وہاں ہر حال میں ہمیں نو ہزار روپے دینے پڑتے ہیں
کیا جائے؟  implementکوئی ایسی تجویز ہے کہ کوئٹہ میں بھی اس کو 

جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین
ایسی فالئٹس  ایسی کوئی تجویز نہیں ہے کہ: چوہدری احمد مختار

انہوں نے خود بتایا ہے کہ میں نے پانچ ہزار کوئٹہ سے شروع کی جائیں۔ جیسے 
روپے میں بھی سفر کیا ہے۔ وہی میری بات کہ اگر آپ پہلے سیٹ لے لیں تو آپ کو 

سستی مل جاتی ہے۔ کبھی آخری منٹ میں جائیں تو آپ کو مہنگی ملتی ہے۔ 
کوئٹہ کا آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ : جناب چیئرمین 

ذرا اس کو دیکھ لیجیئے گا جو بزنجو صاحب نے بات کی  ھا ہوا ہے،نے سسٹم رک
جی حاجی عدیل صاحب۔ ہے۔

میں ابھی ! بہت بہت شکریہ: جناب چیئرمین: سینیٹر حاجی محمد عدیل 
کوئٹہ سے آ رہا ہوں۔ وہاں پر ایک عجیب بات پتا چلی ہے کہ کوئٹہ سے اگر کراچی 

پس آئیں تو ٹکٹ آدھا ہے۔ اس بات کی جاؤ تو ٹکٹ ڈبل ہے اور اگر کراچی سے وا
مجھے سمجھ نہیں آئی۔
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اس کو چیک کر لیجیئے گا۔  ٹھیک ہے، وزیر صاحب: جناب چیئرمین
جی مشاہد اهللا صاحب۔

 informationانہوں نے اس کی ! جناب چیئرمین: خان سینیٹر مشاہد اهللا
و سستی ائرالئنیں بتاتا ہوں کہ دنیا میں ج historyمیں آپ کو اس کی ۔ صحیح نہیں دی

وہ سسٹم کچھ اور ۔ کیا تھا introduceانہوں نے یہ  like Roin Air, Easy Jet ہیں،
کر لیا لیکن پوری دنیا میں نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں  adoptائرالئنوں نے بھی 

اصل بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ انٹرنیشنل سسٹم ہی انہوں نے یہاں پر رائج 
 ے تو پھر اس میں بھی چاالکی یہ ہے کہ وہ ایک مہینے پہلے ایک پاؤنڈ کاکیا ہوا ہ

ٹکٹ دے دیتے ہیں، پی آئی اے کوئی اس طرح کا ٹکٹ دیتی ہے۔ میں نے خود ایک 
پاؤنڈ میں برلن سے لے کر لندن تک ٹریول کیا ہوا ہے۔ یہاں انہوں نے پانچ ہزار کا 

کہ چاالکی نہ کریں کہ لوگوں کو اگر کر دیا جو چھ ہزار کا پہلے تھا۔ ان سے کہیں 
مسائل ہیں اور ان کو جلدی جانا پڑتا ہے تو اس طرح سے نہ کریں، یہ جواب کہ 
انٹرنیشنل سسٹم ہے تو پورے کا پورا رائج کیا جائے ایک ایک پاؤنڈ کا ٹکٹ دیں، 

سو سو روپے کا ٹکٹ دیں کیوں نہیں دیتے۔ 
لوں گااس کے بعد  last questionجی وزیر صاحب۔ میں : جناب چیئرمین

کافی سواالت ہیں۔
بات ان کی بھی درست ہے اور ! جناب چیئرمین: چوہدری احمد مختار

 It is up to the airline to charge the amount of moneyمیری بھی درست ہے۔ 
تو کرتی نہیں subsidizeچونکہ میں نے تو پہلے کہا ہے حکومت پاکستان 

the entire brunt is borne by PIA then they have every right to adjust the rental 
rates of the seats according to the number of seats available and according to the 
passengers waiting to get them. 

جی صابر بلوچ صاحب آپ بہت بے تاب ہو رہے ہیں : جناب چیئرمین
آخری سوال آپ کا ہے۔

 lookمیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ! جناب واال: ینیٹر صابر علی بلوچس

at the fair of the PIA, standard  کی بات کر رہے تھے۔ پچھلے دنوں کراچی سے
کی بجائے انہوں نے  regular run wayکوئٹہ فالئٹ گئی اور انہوں نے اپنے 

کے لوگوں نے اس کا پر اتار دیا۔ ائرپورٹ سیکورٹی فورس  runwayائرفورس کے 
blood test  لیاand the rumour was that the captain was in problem and even he 

was found out of his mind  تو بات یہ ہے کہ کیا وزیر صاحب یہ فرمائیں کہ اس
کے لیے کوئی انکوائری کی گئی۔

جی وزیر صاحب۔ : جناب چیئرمین
Ch. Ahmed Mukhtar: The pilot was suspended and an inquiry is 

being held on that.

ٹھیک ہے جی۔ اگال سوال طاہر حسین مشہدی صاحب۔ : جناب چیئرمین
سوال نمبر پڑھ لیجیئے۔

181سوال نمبر : سید طاہر حسین مشہدی) ائرڈٹری(سینیٹر کرنل 
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181. *Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Will the 
Minister for Defence be pleased to state the name of the firm to which 
the contract for construction of the new Islamabad International Airport 
has been awarded and the time by which the project would be 
completed?

Ch. Ahmad Mukhtar:  The construction work for New Benazir 
Bhutto International Airport (NBBIA), Islamabad is being carried out under 
various work packages. Contracts for following three packages out of nine have 
been awarded to the firms mentioned against each so far:—
————————————————————————————————————————

S.No. Name of Work Name of Completion Date Date of
  Firm period in of  start completion

Months
————————————————————————————————————————
a Airside Infra- M/s. Lagan Husnain 24 28-8-09 27-8-10  

structure works
(Civil)

b Airfield Lighting M/s. Siemens 18 Sept March 2011
Works 2009

c Pile/Foundation M/s. China. 9 Sept June 2010
Works for Passenger Railway First 2009
Terminal Building Group Co.Ltd, China

Intl Water & Electric
Corp. and Trans 
Tech. Pakistan (J/V) 

————————————————————————————————————————
The entire project of nine packages is planned to be completed by mid 

2012.
Mr. Chairman: Any supplementary? Yes Mashhadi sahib.

Senator Col. (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: I would 
like to ask the honourable Minister for Defence about this project of 
International Airport and it is a very prestigious infrastructural project for 
Pakistan and by the admission of the people involved only 15% of the work has 
been done whereas it is to be completed by 2012 and 15% means just the 
earthwork. I would like to know has he appointed any consultant? Has he 
appointed any monitoring team to speed up this work? Also there have been 
reports of corruption in……

مشہدی صاحب سوال کر لیجیئے گا۔: جناب چیئرمین
Senator Col. (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: I would 

like to know what action he has taken, what monitoring team he has established 
and what measures have been taken to complete this project in time, because it 
is very prestigious project of Pakistan.

۔ جی وزیر صاحب جواب دے دیجیئے: جناب چیئرمین
Ch. Ahmed Mukhtar: I have already explained that the team which 

was doing the main ground work. 
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 We do not expect that the work willان کی آپس میں ہی لڑائی ہوگئی ہے۔ 

be expedited.  میں نے پہلے کہا ہے کہ وزیراعظمis very keen  کہ جلدی سے جلدی
کیا  handleکہ اس کو کس طریقے سے  and he is calling a meeting on this issueہو 

 We will tryہیں۔  کر رہے sufferاور ہم  ہیں۔ جائے کہ دو پارٹیاں آپس میں لڑ پڑی

our best to catch up but ات توایک ب definite  کہ پندرہ دن کا، بیس دن کا، ہے
 monitoringاتنا تو ضرور ہوگا۔ جہاں تک ، ہوتا ہے delayمہینے کا، دو مہینے کا 

team اس کو پیپلز پارٹی کے زمانے میں کوئی ٹیم نہیں لگائی گئی جو  کا تعلق ہے
ہے وہی اس پر کام کر رہی ہے۔  ٹیم پہلی

۔ احبص جی ہارون: جناب چیئرمین
کا کنٹریکٹ  actual terminal building! جناب واال: سینیٹر ہارون خان 

ابھی تک نہیں دیا گیا اگر دو سال میں یہ مکمل ہونا ہے تو وہ کنٹریکٹ کب ملے گا۔ 
جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین

سینیٹر صاحب کو اس چیز کا ! جناب چیئرمین: چوہدری احمد مختار 
 probably thisہے  civil workہے،  infrastructure workجو  کافی پتا ہے لیکن یہ

relates to the work…..

نل بلڈنگ ہے اس کا آپ یمیرا سوال تھا کہ جو ٹرم: سینیٹر ہارون خان
نے کیا کیا۔ 

Ch. Ahmed Mukhtar: That is point ©, pile/foundation works for 
passenger terminal building.

Senator Haroon Khan: You see, Pile/ foundation Works for 
Passenger Terminal Building. Only piling and the foundation and not the actual 
building.

ہے تو دے  answerچلیں جی آ پ کے پاس اگر اس کا : جناب چیئرمین
۔ ر پڑھ لیجیئےحافظ صاحب نمب Next question Hafiz Rashid Ahmedدیجیئے گا۔ 

183: سینیٹر حافظ رشید احمد

183. *Senator Hafiz Rashid Ahmad: Will the Minister for 
States and Frontier Regions be pleased to state:

(a) the number of schools recently damaged by terrorists in FATA; 
and

(b) the steps taken by the Government for their rehabilitation?

Mr. Najmuddin Khan: (a) 223 schools in various Agencies/FR in 
FATA have been damaged due to the recent terrorist activity in FATA. This 
number may go up if terrorism continues.

(b) The rehabilitation is already under consideration of the 
Government. Detailed survey and actual work will commence once normally 
returns to the area.

Mr. Chairman: Any supplementary? Yes Hafiz Sahib.
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جواب میں بتایا گیا ! شکریہ جناب چیئرمین: سینیٹر حافظ رشید احمد
ہے کہ بحالی کا کام پہلے سے حکومت کے زیر غور ہے۔ عالقے میں حاالت 

پر آتے ہی تفصیلی سروے اور اصل کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ جناب  معمول
معمول پر آتے ہیں کہ حاالت  میرا سوال یہ ہے کہ ہر وقت یہ کہتے رہتے! چیئرمین

ہی یہ کام شروع ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ 
کبھی ہم جاتے ہیں اور کبھی واپس آتے ہیں۔ تقریبًا دس پندرہ دفعہ ہم جا چکے ہیں 

میں یہ ہوگیا کہ ایک دفعہ میں سارا کام ہوگیا۔  اور پھر واپس آگئے ہیں۔ سوات
 timeہو رہی ہے کہ کبھی آتے ہیں، کبھی جاتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ یہ زیادتی 

frame  بتائیں۔
جی وزیر صاحب۔ : جناب چیئرمین

جب حاالت ٹھیک ہو  بتا دیا ہے کہ timeہم نے : جناب نجم الدین خان
بنا رہے ہیں اور جو  estimateکر رہے ہیں،  proper surveyہم  جائیں گے

reconstruction یر کرنے کے لیے حاالت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے وہ دوبارہ تعم
ہے۔ ہم یہ کریں گے۔

 223سوال میں بتایا گیا ہے کہ فاٹا میں ! جناب واال: سینیٹر عبدالرشید 
 سکولوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک تخمینہ کے مطابق ان سکولوں میں تیس ہزار

ال ان کی تعمیر سوال یہ ہے کہ فی الح سے زائد طالب علم زیر تعلیم تھے۔ اس وقت
ان طلباء کی تعلیم کے لیے  معمول پر آنے کے ساتھ منسلک ہے۔کیا ےنو حاالت ک

کوئی متبادل طریقہ ہے؟ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ 
جی منسٹر صاحب۔: جناب چیئرمین

جو ۔ ابھی تک ہم نے کوئی سکول بند نہیں کیا ہے: جناب نجم الدین خان
اس کے ساتھ ساتھ دوسری  ٹینٹ لگائے گئے ہیں۔سکول خراب ہو چکے ہیں وہاں پر 

بلڈنگوں میں ان کو شفٹ کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں وہاں جو فاٹا سیکرٹریٹ کی 
ابھی تک کوئی سکول ہم نے بند نہیں کیا اور متبادل جگہ کا بندوبست ۔ رپورٹ ہے

کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔
ل ہے۔ مندوخیل صاحب آپ کا سوا جی: جناب چیئرمین

میں وزیر صاحب ! جناب چیئرمین: سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل
۔ ہاؤس میں ان کی لسٹ دے سکتے ہیں۔ سکول جو ہیں 223سے پوچھوں گا کہ 

ہے مجھے بتا دیں میں دے  fresh questionیہ : م الدین خان نج جناب
۔ دوں گا

Next question۔ کر لیجئے fresh question: جناب چیئرمین  Hafiz 
Rashid Sahib 

۔۔۔۔ کا fresh questionجناب آپ نے: سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل 
دے  fresh questionوہ اس پر کہہ رہے ہیں کہ آپ : جناب چیئرمین

دیجئے۔
Next question Hafiz Rashid Sahib. Answer taken as read. Any Supplementary?
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اس لیے میں نے پوچھا ۔ ہے 185ر ایک سوال نمب حافظ رشید صاحب کا
. I am going according toجی بالکل ۔ ہوں میں اس کے ساتھ چل رہا۔ ہے

یہ ہے کہ جواب ! جناب چیئرمین صاحب : سینیٹر حافظ رشید احمد 
جناب دو مہینے ہو گئے ہیں جواب ۔ اس پر بندہ کیا بولے گا۔ موصول نہیں ہوا ہے

۔ یا ہیںکی وجوہات ک نہیں آیا ہے تو اس
سید طاہر حسین ۔ بتائیں گے Minister Interior Sahibابھی: جناب چیئرمین

۔ پڑھ لیجئے .question Noمشہدی صاحب پہلے ۔ مشہدی صاحب
Senator Col (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Question 

No.186,

186. *Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Will 

the Minister for Railways be pleased to state whether there is any 

proposal under consideration of the Government to enter into an 

agreement with any foreign country for the development of railways, if 

so, its details?

Haji Ghulam Ahmed Bilour (Minister for Railways): Yes. 

There are a number of proposals under Initial consideration with various 

countries for the improvement of Railways. These are:—

(a) Development of Karachi circular Railway as a modern commuter 

system at a cost of US $ 1.558 billion for which soft loan will be 

provided by the Government of Japan.

(b) Up-gradation of four Railway Stations and Electrification from 

Khanewai to Samasatta Section via Multan, with the cooperation 

of Italy.
(c) To form a consortium with China for manufacturing of rolling 

stock in Pakistan Railway’s factories.
(d) Up-gradation of track from Quetta to Taftan with the co-

operation of Iran for which feasibility study has been carried out.
(e) Feasibility study and construction of new rail link from Havelian 

to Khunjrab/Mintaka with the Cooperation of China.
Mr.Chairman : Answer taken as read. Any supplementary.

Senator Col (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Yes sir. I
like to know about the latest situation regarding the Karachi circular railway. 
What is the progress made? When is it likely to be completed and is that going 
to be completed this time or time and again it is always discarded when we start 
on it.

۔ جی منسٹر صاحب: جناب چیئرمین
اس پر کام شروع ہو چکا ہے اور ! جناب واال: حاجی غالم احمد بلور

۔ چھڑا لیں پہلے تو ان سے قبضہ۔ کا قبضہ ہے لوگوں جن عالقوں میں زمینوں پر
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لیکن  اور جلدی سے الئنیں بھی شروع کر رہے ہیں انشاء اهللا یہ ضرور بنے گا
 اس میں ریلوے اور صوبائی حکومت۔ ر کر لیا ہےنے قرضہ منظو جاپان والوں

پر بہت جلد کام شروع ہو جائے گا۔ انشاء اهللا اس اور دونوں مل کربنا رہے ہیں
جی ہارون صاحب : جناب چیئرمین 

چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ہم یہ ٹریک ٹھیک کر : سینیٹر ہارون خان 
نظام جو ہے یہ  obsoleteہمارے ریلوے کا ۔ رہے ہیں وہ ٹریک ٹھیک کر رہے ہیں

 it is the main sourcesدنیا تو ریلوے میں ۔ اس کا کیا پالن ہے۔ کب تک ٹھیک ہوگا

of transportationکچھ  کیاplan چھوٹے چھوٹے حصوں کو کے ہے کہ ہم ٹریک 
۔ ٹھیک کرتے رہیں گے اور یہ پرانی ریل گاڑی چالتے رہیں گے

کی ضرورت ہے  investment زیادہ اس پر: حاجی غالم احمد بلور
جو ہیں ان کا بیڑہ غرق  جیسے وہ فرماتے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ٹریک

 وہ چار گھنٹوں میں راولپنڈی پہنچتی۔ پشاور سے جو گاڑی چلتی ہے۔ ہو چکا ہے
میل کے اوپر نہیں چل سکتی  65وہی گاڑی جب راولپنڈی سے چلتی ہے تو ۔ ہے

پاس  ہمارے۔ ٹریک پرانے ہیں ان کو بدلنا چاہیے۔ ےمیل پر چلنی چاہی 110جبکہ 
locomotives ۔ ہیں نہیںfreight wagons کو  گورنمنٹ۔ کوچز نہیں ہیں، نہیں ہیں

اس کے اوپر بھی ہائیڈل بنائے جا رہے  لیے ہیں locomotives احساس ہے ہم نے جو
یہاں ۔ ت ہےکی ضرور investmentزیاد ہیں اس پر بہت زیادہ  بہت problemsہیں تو 

 122بیس سال میں صرف  تو پچھلے۔ ہیں locomotives online روزانہ دس سے
یہ بھی بیس سال سے پرانے ہیں تو ۔ باقی تیس سالہ پرانے ہیں۔ خریدے گئے ہیں

تو ہمیں ٹریک  آ جائے investmentبڑی مشکل سے ہم چال رہے ہیں اگر باہر سے 
شروع کیا ہوا ہے اور ہم  double trackاب ہم نے ۔ کے لیے بھی پیسے مل جائیں

 تک نڈرائیو کلو میٹر 168سےآگے  چیچہ وطنی اب۔ چیچہ وطنی تک پہنچے ہیں
تک پہنچیں  2010 انشاء اهللا اگلے سال دسمبر۔ ونڈ تک آ گئے رائے اگر ہم۔ ہیں

۔ ہو جائے گا double track گے۔را ئے ونڈ تک آ گئے تو پھر الہور سے کراچی تک
میل ہے اور  126وہاں سے اللہ موسی ۔ پروگرام ہے جو علیحدہ ہےآگے پھر اور 

کا پروگرام  اس طرح۔ میل ہے 160ہے پھر آگے پشاور تک  168اس سے آگے میل
۔ ہے لیکن سارا مسئلہ پیسوں کا ہے

جی ہمایوں صاحب : جناب چیئرمین
 Honourable Minister: سینیٹر انجینیئر محمد ہمایوں خان مندوخیل 

Sahib  سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہanswer (b) or (d) ۔ ہےUp-gradation of track 
from Quetta to Taftan and feasibility study of new rail track from Havelian to 

Khunjrab  اس کاcurrent states ۔ کیا ہے
کلثوم صاحبہ میں نے ہاتھ دیکھ لیا ۔ جی منسٹر صاحب: جناب چیئرمین 

صبر کیجئے۔۔ وقت پر ملے گی کو آپ۔ ہے
 up –gradeاس پر ہم کام کر رہے ہیں اس کو : احمد بلور حاجی غالم

 کریں گے اور ہم نے یہاں سے استنبول تک ٹرین چالئی تھی لیکن کوئٹہ سے آگے
الئن کافی خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے کا پروگرام بن چکا ہے خنجراب  تفتان میں

سے ہم چائنا  وہاں۔ کر رہے ہیں یہاں کام مل کر کے ساتھہم چائنا  تک سے حویلیاں



31

 feasibility report والوں نے حویلیاں تک کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور چائنا
لے  ہم نے ان سے کہا ہے کہ حویلیاں کی بجائے اسالم آباد تک۔ بھی تیار کر لی ہے

فیصلہ کریں  بیٹھ کر ریلوے والے آئیں۔انشاءاهللا بہت جلد دونوں طرف کی گورنمنٹ
کو  انشاء اهللا اس۔ لیکن امید ہے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں تو لگے گاtime۔ گے

والے تیار بھی ہیں۔ وہ کہتے  اچائنجلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔
اور پھر  ہیں آپ کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کراچی سے طورخم

جانے کے لئے اور یہ ایران واال جو  سے ہو کر طورخمگوادر سے بھی اس طرف 
ہے۔ broad gauge ہے وہ بڑاgaugeہمارا ، نہیں جو انہوں نے فرمایا۔ ہے اس میں بھی

International نیا  کہ ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس سے چھوٹا وہ جو ہے
International gauge تا کہ ہم پھر ۔ آئےwireدنوں لےڈال سکیں۔ ہم نے جو پچھ 

نے ہمیں خط لکھا  تو انڈیا استنبول کے لئے تھی سےگاڑی چالئی بھائیوں کے گاْوں
ہیں۔ انڈیا  جانا چاہتے کراس کر دیں کہ ہم آپ کے راستے سے آگے کہ ہمیں بھی آپ

نہیں ہے۔ وہ بھی  International gaugeان کے پاس بھی وہ ۔ ہے broad gaugeبھی  کا
 foreign اپنے ج دیا تھایہم نے انہیں خط بھ جائیں گے۔ آئیں گے تو یہیں سے ہو کر

office کہ آپ اسے  کوtake up جس امید پر کوشش کر رہے ، ہم!  انشاء اهللا کریں۔ تو
سے اسالم  اہم اس میں کامیا ب ہوتے ہیں تو چائن اهللا تعالیٰ کے فضل سے اگر ہیں
اگر ہم  منڈی بنے گی۔ ادھر سے ایران، تو یہ ایک بڑی، پھر وہاں سے ادھر، آباد

کو ہم چال لیں گے۔ processایک  جیئے یا مر جائیں لیکن
جاد صاحب۔ وسیم س: جناب چیئرمین

کہ ہم نے دیکھا ہے کہ  میرا سوال یہ ہے! جناب واال: جناب وسیم سجاد
تو  آتے بھی ہیں یا دیر سے آتے ہیں اور آپ بڑے پریشان رہتے ہیں یہاں وزراء اکثر

میں یہ شق شامل کر دی جائے کہ وہ  Kerry Lugar Billجویز ہے کہ میری ایک ت
 میں آئیں گے۔ House ذرا وقت پر

سوال  .Everybody will get the timeجی سیمی صاحبہ۔ : جناب چیئرمین
 .We will have to put some more questionsبہت ہو چکے ہیں۔ 

یہ  عزز وزیر سےم میرا سوال! جناب : یوسف صدیقییمیں سینیٹرس
جو بننے کے لئے جا رہی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتی  circular railwayہے کہ 

 قابضین ریلوے کے جو زمین ہے اس پہ بہت ناجائز، ہے area ہوں کہ جو اس کا
پالن ہے کہ ان کو  ہیں اور اس کو خالی کرانا بہت مشکل ہے تو کیا کوئی قابض

دی جائے گی۔  متبادل جگہ
 Railwayمیں ایک  گلشن اقبال میں کراچی کہ میرا سوال ہے دوسرا

Station ،عام عوام کو بڑی سہولت ہوا کرتی تھی  ہے، جس پہ گیالنی ریلوے اسٹیشن
یا کہ نہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔  کریں گے operationalوہ بند ہے۔ کیا اس کو دوبارہ  تو

جی وزیر صاحب۔ : جناب چیئرمین
انہوں نے فرمایا وہ  جو زمین کے بارے میں: لورحاجی غالم احمد ب

پر ان کو  ٹھیک فرماتی ہیں۔ اس زمین کو ان سے ہم خالی کروا لیں اور متبادل جگہ
shiftگیالنی ریلوے اسٹیشن تو  کر رہے ہیں۔main road  پہ ہے۔
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اس پہ پہلے ٹرینیں آتی تھیں جو  نہیں۔: یوسف صدیقی یںسینیٹر سیم
نہیں ہے۔  وہ سلسلہ سے جاتی تھیں، وہاں رکتی تھیں لیکن اب الہور اسالم آباد،

اور  بند ہوئے ہیں پہلے جو چھوٹے اسٹیشن کافی:حاجی غالم احمد بلور
 کیےلئے ہم نے وہ اسٹیشن بند  سہولت نہیں ملتی۔اس properکیونکہ  اس میں یہ

نئے سرے سے ان کو چالنے کی ضرورت نہیں ہے۔  ہیں۔ ئےہو
بہت کم  Specifically timeگلشن سعید صاحبہ۔ ٹھیک۔ جی: نجناب چیئرمی

رہ گیا ہے۔ 
پہلے اخبار میں  ماہتین   میرا یہ سوال ہے کہ تقریبًا: سینیٹر گلشن سعید 

لوگوں کو نوکریاں دینے کے لئے کہا  غریب، آسامیاں بہت ساریریلوے میں 
دیے۔ interviewsتھا۔انہوں نے جا کر 

Mr. Chairman: Is it relevant with the question?

کی بہبودی کے لئے انہوں نے کیا  عوام۔ بالکل جی: سینیٹر گلشن سعید 
دئیے۔ میں خود بھی آپ interviewتو کیا ان کو نوکری نہیں ملے گی۔ انہوں نے  تھا

کی نوکری کے لئے کہا تھا کہ اس غریب آدمی کو  تھی اور بچے کے پاس آئی
مگر کوئی جواب نہیں آیا جناب  سے انتظار میں ہے وہ تین ماہساہیوال میں دے دیں۔ 

!واال
جی وزیر صاحب۔ : جناب چیئرمین

وقت  تین ماہ سے زیادہ وہ صحیح فرما رہی ہیں: حاجی غالم احمد بلور
شروع ہوئے۔ ابھی interviewsپھر وہ  رک گئے تھے۔interviewsہو گیا ہے۔ پہلے 

بھی جاری interviewsباقی ۔ ختم ہو گئے ہیں س والےجاری ہیں۔ پولی interviewsبھی 
بنتا ہے۔  مسئلہ کہ مسئلے پہ مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کام ہو رہا ہے۔ لیکن۔ ہیں

میری اپنی بہنیں، میرے اپنے بھائی مجھے آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے یہ چار آدمی، 
گیا ہے۔ میرے بن  پانچ آدمی ہیں انہیں سروس دے دیں۔ ہمارے لئے کتنا بڑا مسئلہ

کسی نے ، انہوں نے کیا کیا کہ جا کر حلقہ پشاور میں جہاں پر پشاورکا ڈویژن ہے
ان کو درخواست دی ہو گی، انہوں نے کہا کہ بلور صاحب جو ہیں یہ سفارش پہ 

بنا  problemنہیں کررہے ہیں۔ ہمارے لئے  پر meritلوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اور 
! ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انشاء اهللا  بھی شروع ہہمارا مقدم ہو ا ہے۔ اس پر

ہو  interviewsہے کہ  ۔۔۔یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جیسے بہن نے فرمایا۔ ْامید ہے
 وغیرہpapersجن کے  اس میں جو لوگ ہیں ہو گئے ہیں لیکنInterviewsگئے۔ 

ر تیس تو وہاں پ جہاں پرچار سو کی درخواستوں کی ضرورت تھی۔ دیکھنے ہیں
! دیکھنے پر وقت لگ رہا ہے۔ انشاء اهللا العزیز  papersہزار لوگ ہیں۔ تو ان کے 
اگلے ماہ تک ہو جائے گا۔ 
 فیصلہ تو ہوا ہے مگر! ظفر علی شاہ صاحب۔ دیکھیں : جناب چیئرمین

 they want، میں Houseچاہتا ہے کہ وزیر صاحب بڑے عرصے کے بعد آئے ہیںدل 

to ask questions. لور صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ آخری سوال ہے۔ ب
Then we will move to other questions. Last question. Last question. 
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یہ  کیا معزز وزیر !جناب چیئرمین شکریہ: ظفر علی شاہ  سید سینیٹر
گے۔ بتانا پسند کریں

ی سوال۔ آخر۔ آپ کی بات، مندو خیل صاحب سن لی ہے: جناب چیئرمین
جی شاہ صاحب۔

پاکستان کے تمام ریلوے اسٹیشنوں پر جو  :ظفر علی شاہسید  سینیٹر 
platform ticketفروخت بند کر دی گئی ہے جس سے  یہوتا تھا اس کrailway 

department ایک بہت بڑا  جو کہ آگے ہی بہت خسارے میں جا رہا ہے ُاسے
revenue generateکیا معزز وزیر صاحب بتائیں گے  یا ہے تووہ جو بند ہو گ تھا ہو تا

کہ وہ کیوں بند کیا گیا اور وہ بیچنے کے بعد کتنا اس کا ریلوے کو نقصان ہو رہا 
ہے؟

آخری سوال۔ جی وزیر صاحب۔ : جناب چیئرمین
نہیں کرتا اس سوال کے ساتھ  relateاگرچہ یہ : حاجی غالم احمد بلور

ں۔ لیکن میرے بزرگ ہیں، میرے ساتھی ہی
آخری سوال ہے۔ اعتراض ہو رہا ہے کہ تین سے زیادہ : جناب چیئرمین

نہیں ہونے چاہیں۔  سوال
گا۔ اس کا مسئلہ  جواب دوں میں ضرور اس کا: حاجی غالم احمد بلور

کا sabotageگئے جب  کیےاس لئے بند  platform ticketیہ ہے کہ جو ریلوے کے 
دس ٹکٹ  دس لوگ کیونکہ کر دیئے ہیں ہے اس کے لئے وہ بند سلسلہ شروع ہو ا

بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے  rushکے اندر چلے جاتے ہیں تو اندر  platformلے کر 
ہی باہر کیا جائے۔ اندر زیادہ لوگ نہ  receiveان کو  تو بند کر دئیے کہ مسافر آئیں

نہ ہو جائے۔  sabotageکوئی خدا نخواستہ، جائیں
۔ سینیٹر بیگم نجمہ حمید صاحبہ ۔٧١سوال نمبر :جناب چیئرمین

۔ ٧١سوال نمبر : سینیٹر بیگم نجمہ حمید
71. *Senator Begum Najma Hameed: Will the Minister for Railways 

be pleased to state:

(a) the number of passengers traveled by train during the last five 

years with year-wise break up: and

(b) the number of employees of the railways department who 

traveled by train on free passes or tickets during the said period?
Haji Ghulam Ahmed Bilour: (a) Details of passengers who 

traveled by rail:—
————————————————————————————————
    S. No.   Year Number of passengers traveled
————————————————————————————————

1. 2004-05 78.17 million

2. 2005-06 81.43 million

3. 2006-07 83.90 million
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3. 2007-08 79.90 million
5. 2008-09 82.54 million

————————————————————————————————
Total 405.94 million

————————————————————————————————
(b) The number of employees of Railways (including family 

members) who traveled by train on free passes or privilege ticket orders during 
last five years:—
————————————————————————————————

S.No. Year                 Number of employees  (including   family 
members) traveled by train on free 

passes and privilege ticket order.
————————————————————————————————

1. 2004-05 0.49 million
2. 2005-06 1.49* million
3. 2006-07 0.54 million
4. 2007-08 0.55 million
5. 2008-09 0.54 million

————————————————————————————————
Total 3.61 million

————————————————————————————————
*This includes free passes issued to victims of earth quake, their 

families and relatives proceeding for relief work.
Mr. Chairman: Any supplementary?

جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو : سینیٹر بیگم نجمہ حمید
figure لیکن وہ وزیر صاحب نے بڑی محنت سے تیا رکیا ہے! لکھا ہے، جناب واال 

 جی ریلوے والے ہی تو کہاں جائیں۔ سارے تو خسارے میں نہ جائیں ہیں اتنے لوگ
کے سارے مالزمین اور ان  ریلوے تو million 3.61کہ  سفر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں

مسافر ہیں۔ million 405.94اور باقی  کے اہل و عیال۔ ان سے یہ کچھ بھی نہیں لیتے
ہوتے ہیں۔ کبھی  ہیں اور وہ سیٹوں پہ براجمان نہ وہ ریلوے والوں سے ٹکٹ لیتے

جگہ نہیں ملی۔کوئی بھی شریف آدمی ریلوے کا سفر  میںrailway stationsکسی کو 
۔ نہیں کر سکتا

 call کے لیے Suggestion آپ سوال کر لیجیئے۔: جناب چیئرمین

attentionدے دیں۔
میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ان سے کچھ ٹکٹ :سینیٹر بیگم نجمہ حمید

لیا کریں۔ کیونکہ ریلوے والے شوقیہ  concessionوصول کیا کریں۔ کچھ نہ کچھ 
ے ہیں۔ یہ میں کہتی ہوں کرتے رہت فنکار بن کر ادھر سے ادھر بچوں سمیت سیریں

ہیں وہ بالکل سفر  کہ ریلوے میں جو سفر کرنے والے متوسط گھرانے کے لوگ
اور نہ ہی وہ سیٹیں دیتے ہیں۔میں وزیر صاحب بڑی درخواست  نہیں کرتے ہیں

۔۔۔۔ کرتی ہوں کہ یہ اتنا زیادہ
محترمہ سوال کا جواب تو آ جائے۔ : جناب چیئرمین
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جواب انہوں نے دیا ہوا ہے۔ وہ بالکل تسلی : یدسینیٹر بیگم نجمہ حم
ہیں۔  ہی مالزمین جواب نہیں ہے۔ وہ سارے ریلوے کے بخش

زیادہ ہیں۔ سوال کم ہیں۔جو بھی آپ suggestions: جناب چیئرمین
answer دینا چاہیں دے دیں۔

ان کو بالکل مال ہوا ہے۔ لیکن  سوال کا جواب تو: جناب غالم احمد بلور
نہیں، یہ زمانوں سے ان کا ایک  کہ یہ اب کا بہن سے یہی عرض کروں گا میں اپنی

privilegeمیں کام کرتے ہیں۔ ان کے  جو ریلوے بنتا ہےprivilegeان کو  کے مطابق
ایسے، باقی  دیا جاتا ہے۔ باقی سب لسٹ میں درج ہے۔ کہ چھ ٹکٹ ان کو ملتے ہیں

دینا پڑتا  one-thirdپہ انہیں  سال میں لیے ہیں تو اس اگر انہوں نے جو چھ ٹکٹ
جو ان سے نیچے والے ہیں تو ان کو ۔ جو آفیسرز ہیں ایسےنہیں پھر سکتے ہے۔سو

ہے  یہ نہیں۔ ملتے ہیں، انکے حساب سے ہی ملتے ہیں کسی کو تین ٹکٹ، دو ٹکٹ
ویسے ہی سیر کرتا پھرے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔  کہ ایک آدمی

۔ صاحبہ دجی گلشن سعی: جناب چیئرمین
تو پانچ سو ، ہیں vacanciesصرف پانچ سو : سینیتر گلشن سعید 

مزید وہ عذاب میں مبتال ۔ کی ہیں ان کو تو فارغ کر دیں ناںcollectجو  درخواستیں
گے تو  ہے کہ اگر آپ سو بندوں کو بالئیں تو یہی کی حالت ملک میں نوکریوں۔ ہیں

تو آپ نے جن کے  نہیں ہیں۔ کے پاس وہاں دس ہزارآدمی آئے گا۔ نوکریاں لوگوں
interviewsانہیں  مہربانی براہ ہوئے ہیں اور جن کو چار ماہ سے بٹھایا ہوا ہے کیے

کر لینا۔ بہت  adjustنکالیں گے تو باقی لوگوں کو  vacanciesجب پھر  فارغ کر دیں۔
شکریہ۔ 

اس کا جواب دے چکے  میرے خیال میں وزیر صاحب: جناب چیئرمین
 ہیں۔

نہیں ہے لیکن میں  related یہ فنڈ سے :سینیٹر حاجی غالم احمد بلور
اپنی بہن سے عرض کروں کہ انٹرویو دینے والے بھی ہزاروں ہیں۔ ان میں سے 

پانچ سو کیسے لیے جا سکتےہیں۔ 
ہو جائیں۔ جی ہارون  جب تک سب کے انٹرویو نہ: جناب چیئرمین

I hope that it will be regardingصاحب  the employment.

 million 84 تقریبًا میں 07-2006! جناب واال: سینیٹر ہارون خان

passengers نے travel 80 میں 08-2007 کیا ہےاور million  نےtravel  کیا ہے۔ ان
 million 4 گر رہے ہیں؟ passengersبہت ہی اچھی ہو رہی ہے کہ کی سروس

passengers کی کیا وجہ تھی؟ ایک سال میں کیوں گرے ہیں؟ اس
پہلے جو انہوں نے فرمایا۔ اس میں جو زلزلہ : حاجی غالم احمد بلور

 زدگان آئے تھے، ان کے لیے ہم نے ٹکٹ بھی فری کیا تھا، اس لیے
passengers زیادہ ہو گئے۔ ایک دم سے چار ملین زیادہ نہیں ہوئے۔

بر سوال نم۔ عباس خان صاحب .We come backشکریہ۔ : جناب چیئرمین
آپ پڑھ لیں۔ 
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43. *Senator Abbas Khan Afridi: Will the Minister for Interior be 
pleased to state:

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

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

Senator A. Rehman Malik (Minister for Interior): (a) The 
requisite Reply is as under:-

To properly asses the men and material losses caused due to operation 
of law enforcement agencies against the terrorists in FATA, a Committee 
headed by the political administration has been constituted which comprises 
representatives of Works and Services Department, Health Department and 
notables of the areas besides Intelligence Agencies as its members.

(b)  (i) The Federal Government has sanctioned a supplementary grant of
Rs. 283 million on 14-02-2009 against the demand amount of 
Rs. 2661.508 million assessed for compensating the affectees. It 
was provided to Political Agents/DCOs on 04-03-2009 for 
payment to the legal heirs of 654 dead out of 1302 dead and 1035
injured out of 2177 injured. The case for release of remaining 
amount of Rs.2378.5 million is under process with the Ministry 
of Finance to compensate the remaining 648 dead, 1142 injured 
persons and affectees of material losses.

(ii) Sixty nine (69) personnel of Levies and Khassadars in FATA 
were also killed and 54 sustained injuries in the acts of terrorism. 
FATA administration has no funds in its budget to compensate 
and has taken up their cases for the provision of Rs. 25.100 
million through the States and Frontier Regions Division 
Islamabad, which still in process.

سوال کیا تھا، یہ  میں نے جو! جناب واال: آفریدی سینیٹر عباس خان
۔ مجھے اس منسٹری کا تو نہیں لگ رہا

عباس خان صاحب کا مائیک کھول دیجیے۔ : جناب چیئرمین
جو جواب دیا گیاہے۔  کا ۴٣سوال ! جناب: آفریدی سینیٹر عباس خان

ا سوال یہ ہے کہ جس طرح باقی صوبوں میں لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، میر
اس طرح فاٹا میں نہیں دیے جاتے۔ اس کے آخر میں، ایک سوال کے جواب میں 

اپنے بجٹ میں معاوضے کے لیے کوئی رقم  لکھا گیا ہے کہ فاٹا انتظامیہ کے پاس
و ملین روپے کی رقم نہیں ہوتی اور ان کے کیسوں کے لیے پچیس اعشاریہ ایک س

کی فراہمی کے لیے ریاستیں اور سرحدی عالقہ جات ڈویژن کے ساتھ بات چیت 
جاری ہے اور زیر عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جواب کسی اور 

منسٹری  منسٹری سے مل رہا ہے اور یہ سوال کسی اور منسٹری کا ہے۔ ایک
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مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ دوسرے میں مداخلت کر رہی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ 
رہی۔ 

جی منسٹر صاحب۔ : جناب چیئرمین
Senator A. Rehman Malik: First of all I would like to apologize 

for my delay but believe me, there was reason for delay. There was a meeting in 
the greater national interest, so I could not attend the session on time.

Mr. Chairman: But we should have some information.

Senator A. Rehman Malik: I did send a chit sir but sorry, that was 
not conveyed to you.

Mr. Chairman: The Leader of the House was totally unaware about 
the fact whether you are coming or not. 

Senator A. Rehman Malik: I apologize, sir. I did send a chit but I 
will be careful next time. 

Mr. Chairman: Please, in future especially when there are so many 
questions regarding Ministry of Interior, I would request you to be here in time.

Senator A. Rehman Malik: O.K. Sir, point is well taken but some 
times I am helpless and I will inform you in time in future. Thank you sir.
Answering the question which my dear friend has asked, in fact there is no 
budget as such in FATA for this particular purpose. We had moved a summary 
with 2661.508 million rupees for this purpose. Only 283 million has been 
sanctioned and Ministry of Finance has been requested to sanction the total 
amount. Once the total amount is sanctioned, all of them will be accommodated.

جی۔: جناب چیئرمین
انہوں نے لکھا ہوا ہےکہ سرحدی عالقہ : آفریدی سینیٹر عباس خان

اور ڈویژن۔ انہوں نے جو منسٹری بیان کی ہے، ان کے ساتھ بات کریں گے، وہ الگ 
ہے۔ دوسرا میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو جو پیسے ملتے ہیں، وہ 

ورے پاکستان میں تین الکھ روپے ملتے ہیں تو ہمارے ایک الکھ روپیہ ہے۔ باقی پ
میں تین الکھ  ان واقعات عالقے کے لوگوں کی جو فوتگیاں ہوتی ہیں، ان کو کیوں

روپے نہیں دیے جاتے؟ 
میں سوال ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے۔ end میرا دوسرا

عباس صاحب آپ کا جو سوال ہے۔۔۔: جناب چیئرمین
میں  end س میں فنانس منسٹری کا ذکر نہیں ہے۔ آپا: سینیٹر عباس خان

جو پیسوں کی بات کی جا رہی ہے، اس میں فنانس منسٹری کا ذکر نہیں ہے۔  پڑھیں۔
دے دیجیے۔ clarificationآپ ان کو  !منسٹر صاحب: جناب چیئرمین

میں نے عرض کیا ہے کہ جونہی یہ ! جناب: ملک اے رحمٰن سینیٹر
یہ آپ کی طرف آ جائے گا۔ اس میں ہماری منسٹری بھی  ،ہوتا ہےsanctionپیسہ 

involve  ،ہےStates and Frontier Ministry  بھیinvolveہے۔With the ministries, 

we have taken up the matter. ،یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں ملتا now it 

has been decided پے ملیں گے اور کہ جو شہید ہوں گے ان کو تین الکھ رو
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کے لیے پچیس  minor injuryہوں گے، ان کو ایک الکھ روپیہ ملے گا  injuredجو
.So, it has been equated with the four provincesہزار روپے ہیں۔

-آپ کا ہے next question جی شاہد حسن بگٹی صاحب،: جناب چیئرمین

پڑھ لیجیے۔ question number آپ
45. *Senator Shahid Hassan Bugti: Will the Minister for 

Interior be pleased to state whether it is a fact that the US. Government 
has recently given a grant of U.S. Dollar 285 million for installation of 
cameras and scanners in Islamabad to enhance security, if so, the 
progress, if any, in the matter?

Mr. A. Rehman Malik: No. such grant has been given to Islamabad 

Police.

تھا۔ چونکہ میں  simple بڑا questionمیرا : سینیٹر شاہد حسن بگٹی
کر کے  rephraseکو  question اس لیے میں اسی، جواب سے مطمئن نہیں ہوں

honourable Minister Sahib سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ Ministry of Interior  اور
 scanners and کی طرف سے گورنمنٹ USاس کے کسی بھی ذیلی ادارے کو 

cameras کوئی  کرنے کے لیے نصبaid  دی گئی ہے یا کوئی بات چیت چل رہی
ہے؟

جی منسٹر صاحب۔: جناب چیئرمین
Senator A. Rehman Malik: Mr. Chairman, there is no such 

negotiation and there is no such proposal ever submitted or ever considered by 
the Ministry of Interior.

جی ہارون صاحب۔: جناب چیئرمین
ہے۔ میرا سوال یہ ہے  indirectly relatedیہ اس سے : سینیٹر ہارون خان

استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمارے ایئرپورٹ پر جو  latest plastic explosives کہ آج
scanners لگے ہوئے ہیں، کیا ان میں یہ capability  ہے کہ وہplastic explosive 

detect  کر سکیں؟
جی۔: جناب چیئرمین

کہ اس میں ویسے  He is rightوہ نہیں ہیں۔ : ملک اے رحمٰن سینیٹر
پولیتھین کے  یہ .they have invented most modern thingsہیں terrorists بھی جو

نہیں ہوتا ہے۔ detectتو کالے بیگ میں رکھ کر لے جائیں
Now we have latest machines to detect such things but at the same 

time, we are importing some mobile scanners, fix scanners and some scanners 
for airports as well.

جی طارق عظیم صاحب۔: جناب چیئرمین
 کیمروں کے بارے میں کیا کوئی ایسی سکیم: سینیٹر طارق عظیم خان

under consideration نہیں تھی؟ مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ announce کا کیا جا چ
ہیں، وہاں cross roadsہیں اور خاص کر جو  check points ہے کہ اسالم آباد میں جو

نہیں ہو گا؟  helpful پر کیمرے لگائے جائیں گےاور منسٹر صاحب بتائیں کہ کیا یہ
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خرچ نہیں ہو گا، properlyویسے اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے تو کیا یہ پیسہ یہاں پر 
ں کیمرے لگا دیے جائیں؟ اسالم آباد می اگر یہاں

جو سوال شاہد بگٹی ! طارق عظیم صاحب : ملک اے رحمٰن سینیٹر
صاحب نے کیا ہے اس میں یو ایس کا ذکر ہے۔ ہم نے یو ایس سے نہیں لیے۔ ہماری 

ہوئی  commitmentاس وقت جو بات چیت چل رہی ہے اور چین سے ہماری جو 
 بھی آ رہے ہیں،mobile scanners یں،بھی آ رہے ہ fix scanners ہے، اس کے مطابق

night visions  بھی آ رہی ہیں اورجوjackets ،ہیںthey are also coming. 
Mr. Chairman: Next Question, Tahir Hussain Mushhadi Sahib. Only 

three supplementary questions are allowed because there are so many questions 
to be asked. لیجیئے۔ سوال نمبر پڑھ
46. *Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Will 

the Minister for Interior be pleased to state the names of latest 

equipments provided to civil defence departments working under the 

administrative control of the Federal Government?

Senator A. Rehman Malik: The Federal Government has not 

provided the latest equipment to Civil Defence Department working under its 

administrative control.
Mr. Chairman: Any supplementary question, please? 

Senator Col (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: In 
Pakistan, where are natural calamities, disaster management, terrorism and 
natural things….

 weصاحب مشہدی کریں۔ straight away question آپ: جناب چیئرمین
are wasting time. 

Senator Col (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: We are 
told that no equipments have been given to the Civil Defence Departments. 
Does the honourable Minister feel or the Ministry of Interior feel that it is 
absolutely imperative that our Civil Defence Organizations should be equipped 
to deal with the natural disasters and the other problems that arise from day to 
day calamities that come and should not be activated rather than ignored as it is 
being done?

جی منسٹر صاحب۔: ب چیئرمینجنا
Senator A. Rehman Malik: Thank you, Mr. Chairman. The point 

raised by the honourable Senator is very valid. Year back, when I took over the 
charge of the Ministry, what I did, started working on that. This is the most 
ignored department because the recruitment is not compulsory, it is just 
provisional and now we are equipping civil defence forces and we are going to 
increase the number as well. Those people who stay in reserve like Switzerland 
police and army, we are going to have civil defence scheme where by those who 
are on the reserve, they will get certain amount sitting at home but they will be 
imparted with good training on the explosives and any disaster situation. 
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Hopefully, in about six months time, we will be able to have some results. In the 
mean time, some donations are also coming for this particular department. I 
think, in my ministry, the most ignored department was this but I have started 
paying attention to it and hopefully very soon you will hear good news.

ظفر علی شاہ صاحب۔: یئرمینجناب چ
 honourable شکریہ جناب چیئرمین۔ کیا: سینیٹر سید ظفر علی شاہ

Minister بتائیں گے کہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر، مختلف وقتوں میں terrorism 
ہوتے ہیں، ان کو  victims کے واقعات ہونے کے بعد جو لوگ شہید ہوتے ہیں، جو

الکھ، کبھی دس الکھ جو دیئے جاتے ہیں، کیا وہ کسی  کبھی تین الکھ، کبھی پانچ
بیرونی امداد سے دیے جاتے ہیں یا پاکستان کے خزانے سے دیے جاتے ہیں اور 

اگر پاکستان کے خزانے سے دیے جاتے ہیں تو کون سی مد سے دیے جاتے؟ 
جی منسٹر صاحب۔: جناب چیئرمین

to the best of!جناب واال: ملک اے رحمٰن سینیٹر my knowledge  یہ
 سے provincial governmentsپاکستان کے خزانے سے ہی دیے جاتے ہیں جو 

related ،ہوتے ہیں provincial governments دیتی ہیں اور جو Federal Government 
دیتی ہے Federal Governmentہوتی ہیں، وہ  related سے

and it is the discretion of the Prime Minister of Pakistan. We request with a 
certain summary, with a certain amount that is sanctioned and that is distributed. 

Mr. Chairman: Mrs. Rehana, last question and it is third one.

Senator Rehana Yahya Baloch: Sir, as we see on the check posts 
all the cars are being checked. As far as the checking is concerned, it is very 
good for all of us and for the nation also but something which I have noticed that 
when Pajero Jeeps come on the check points, they are not checked, their boots 
are not checked. Suzuki, Mehran and Cultus cars and vans are not checked. I 
mean all cars are in a line and they…

.because we are short of timeآپ سوال کر لیجئے : جناب چیئرمین

Senator Rehana Yahya Baloch: Sir, I am telling in the presence 
of the minister that these cars should also be checked because they can be used 
for very bad purpose.

پلیز۔! جی منسٹر صاحب: جناب چیئرمین
دے دیں تو بہتر  fresh questionاگر یہ ! جناب: سینیٹر اے رحمٰن ملک

کی  Frontier Corpsکے لیے عرض کر دوں کہ  satisfactionہو گا لیکن میں ان کی 
within Balochistan جتنی بھی check posts تھیں وہ on the special request of the 
local leadership …

(Interruption)

اسالم آباد کا یہ ہے کہ قومی اسمبلی ! جناب :سینیٹر اے رحمٰن ملک
کر کے اس  meeting callمیں اس پر بہت بحث ہوئی تھی تو میں نےاس سلسلے میں 

 twoنے دیکھا ہے میں نےپارلیمنٹ کی جو کیا ہے اور آپ  facilitateکو تھوڑا سا 

way تھی، اس کو ختم کر کےfacilitate  کیا ہے تا کہ وہاں پر رش نہ ہو۔ جہاں تک
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checking  کا تعلق ہے، میریrequest  ہو گی کہchecking  کوallow  کریں اس لیے
آیا ہے۔۔۔۔۔ serious alertمیں مجھے  afternoonکہ آج 

)مغرب کی اذان سنائی دی اس موقع پر ایوان میں(
Mr. Chairman: جزاک اهللاThe questions hour is over. The remaining 

questions and their printed replies placed on the table of the House shall be 
taken as read.1

شکریہ۔ .Sharp at 07:00, I will be hereنماز کے لیے پندرہ منٹ کا وقفہ کرتے ہیں۔ 
47. *Senator Mr. Muhammad Talha Mahmood Aryan: Will the 

Minister for Interior be pleased to state:

(a) the number of persons arrested on the charge of drug trafficking 

in the country since January, 2008; and

(b) the steps being taken by the Government to control drug 

trafficking in the country?

Reply not received.
49. *Senator Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for Interior 
be pleased to state:

(a) the number of persons arrested by capital territory Police on 
charges of contraband liquor and sex related offences since 
January 1, 2008 indicating also the number of owners of the said 
illicit businesses and the number of workers or customers out of 
those arrested; and

(b) the steps taken by the Government to eradicate these crimes?
Senator A. Rehman Malik: (a) Since January 1st 2008, a total 18 

cases on the charges of contraband liquor were registered in the various police 
stations of ICT. In these cases 06 owners, 08 number of workers and 08 
customers were arrested and sent to judicial lock up after completion of 
investigation.

Whereas, 97 cases of sex related offences were registered during the 
period in the various police stations of ICT. In these cases 35 owners, 50 number 
of workers and 302 customers were arrested and sent to judicial lock up after 
completion of investigation. Challans against all these accused persons have 
been sent to the courts of competent jurisdiction for trial where these accused 
persons are facing trial.

(b) The following steps have been taken to eradicate these crimes.

(1) STEPS TAKEN BY THE GOVERNMENT TO  CONTROL 
LIQUOR RELATED OFFENCES. 

                                                
1 The Question hour is over. The remaining Questions and their Answers are 
placed on the table of the House shall be taken as read.
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(i) The transportation of all types of illicit liquor is an offence 
and is totally banned even by the non-Muslim.

(ii) The licenses are being issued to non-Muslims and the use 
of Liquor is banned at the public places.

(2) STEPS TAKEN BY THE ICT POLICE TO CONTROL  THIS
CRIME 
(i) Islamabad Capital Police is more vigilant in surveillance of 

the people accused of different offences and who are on 
bail from the courts of law and also keep track of their 
whereabouts.

(ii) People who are arrested under this offence are under trial 
are monitored regularly and record of their regular visitors 
is maintained. All these people who are released from jail 
are also kept under observation.

(iii) Random raids at the residents of previous record holders 
are being conducted.

(iv) Proper Nakabandi at all exit and entry points of Islamabad 
are held randomly alongwith other places at different 
venues and times.

(v) All the SDPOs/SHOs have been strictly directed to deploy 
their staff at all inlets/outlets to check the suspicious 
persons.

(3) SEX RELATED OFFENCES 
Following preventive measures have been taken by the Government to 

stop the said offence;

(i) STEPS TAKEN BY THE GOVERNMENT 

For the protection of rights of women, the Women Protection Act, 2006 
has been promulgated. It is very important legislation with far-reaching 
consequences in our social life and intended to introduce a few social reforms 
and safeguarding the rights of women for protecting their rights which were 
being adversely affected due to misuse and abuse of law.

The offences listed in Zina ( enforcement of Hudood) Ordinance 1979 
except those which were contained in Holy Quran and Sunnah have been 
declared Tazir Offence and inserted in PPC vide Sections 365-B, 367-A, 371-A, 
371-B, and 396-A. The offences punishable with Tazir have been detailed from 
Zina (enforcement of Hudood) Ordinance 1979 by virtue of the above said Act.

(ii) STEPS TAKEN TO CONTROL THE CRIME BY ICT POLICE 

Following steps have been taken by ICT Police to combat/control the 
crime:
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All the SHOs of Police Stations and Officers concerned have 
been strictly directed to given proper attention to sex related 
offences and take prompt action against the violators.

51. *Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan:  Will
the Minister for Interior be pleased to state:

(a) the number of persons arrested by FIA in various cases since 
January, 2008 indicating also the number of persons awarded 
punishment by the courts: and

(b) the number of cases pending in the courts?
Senator A. Rehman Malik: The required details are as under:
(a) 17447
(b) 7998
(c) 20194

52. *Senator Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for Interior 
be pleased to state:

(a) the number of cases in Pakistan in which a foreign 
investigation/intelligence agency was allowed or invited to 
involve since year 2000; and

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

Senator A. Rehman Malik: (a) No Foreign 
Investigation/Intelligence Agency has been allowed or invited in any case of this 
Agency.

(b) Nil.

54. *Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan:   Will
the Minister for Interior be pleased to state:

(a) the number of prohibited and non-prohibited bore arms licenses 
issued during the tenure of the present Government till date; and

(b) the procedure laid down for issuance of the said licenses?

Senator A. Rehman Malik: (a)  Ministry of interior has issued 

28527 prohibited bore and 60311 non-prohibited bore licenses during the tenure 

of present Government till date.
(b) A Standing Operating Procedure (SOP) stand approved by the 

Prime Minister for issuance of Arms licences, following the recommendations 
of National Assembly Standing Committee on Interior. This has simplified 
procedure for issuance of arms licences Following annual quota has been fixed 
for honourable Parliamentarians:—
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(i) MNA’s/Senators = 20 each 
(ii) MPA’s = 05 each

All other categories for issuance of PB Arms licenses shall apply to the 

Prime Minister, which shall be decided on merit on case to case basis.

55. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:    Will   the

Minister for Interior be pleased to slate:

(a) the number of passports stolen from Pakistani missions abroad 

during the last five years with mission-wise break up; and

(b) the number of blank passport booklets issued to those missions 

during the said period and the number of the same issued to the 

applicants?

Senator A. Rehman Malik: (a) No such incident has been reported 

to the Directorate General Immigration and Passports from Pakistani Mission 

abroad during the last five years.

(b) Not applicable.

64. *Senator Hafiz Rashid Ahmad: Will the Minister for Interior be 

pleased to state the details of contraband items including arms seized at Pak-

Afghan border during the last two years?

Senator A. Rehman Malik: Frontier Corps (NWFP) and 
Balochistan under the administrative control of Ministry of Interior are not 
vested with the powers/ authority required under the law to check the smuggling 
of contraband items.

Annex “A”

DETAIL OF WHEAT/ FLOOR, FOOD COMMODITIES AND FERTILIZER 
SEIZED DURING 2008 AND 2009  BY FRONTIER CORPS NWFP 

————————————————————————————————
   S. No. Nomenclature                             Quantity (Kg)
————————————————————————————————

(i) Wheat/ Atta 51321
(ii) Fertilizer 135850

(iii) Rice 1159
(iv) Dhall Channa 9400
(v) Maize 3050
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(vi) Labia 7800
(vii) Barely 11350

(viii) Suji 7250
(ix) sugar 15300

————————————————————————————————
DETAIL OF NARCOTICS SEIZED DURING 2008 AND 2009 

BY FRONTIER CORPS NWFP 
————————————————————————————————
  S. No. Nomenclature                              Quantity (Kg)
————————————————————————————————

(i) Hashish 77692.250

(ii) Opium 162.800

(iii) Heroin 40.500
(iv) Liquor (Bottles) 93

————————————————————————————————

Annex “B”  

DETAIL OF WHEAT/ FLOOR, FOOD COMMODITIES AND
FERTILIZER SEIZED DURING 2008 AND 2009 

BY FRONTIER CORPS BALOCHISTAN 
————————————————————————————————
  S. No. Nomenclature                              Quantity (Kg)

(i) Wheat/ Atta 5.075.069

(ii) Fertilizer 336,850
(iii) Rice 38,963

————————————————————————————————
DETAIL OF NARCOTICS SEIZED DURING 2008 AND 2009 

BY FRONTIER CORPS BALOCHISTAN 
————————————————————————————————
  S. No. Nomenclature                              Quantity (Kg)
————————————————————————————————

(i) Heroin 5705

(ii) Charas 13430

(iii) Opium 8984

(iv) Liquor (Bottles) 92
(v) Morphine Injection 618.112

————————————————————————————————
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65. *Senator Hafiz Rashid Ahmad: Will the Minister for Interior be 
pleased to state:

(a) the number of foreign citizens arrested at Pak-Afghan border in 
FATA indicating also their nationality during the last five years; 
and

(b) the number of those persons who have been released?

Reply not received.

68. *Senator Afia Zia: Will the Minister for Interior be pleased to state:

(a) the steps taken by the Government to control the road casualties 

and losses in the Islamabad Capital Territory: and
(b) whether there is any proposal under consideration of the 

Government to compensate the affectees, if so, its details?

Senator A. Rehman Malik: (a) Following measures have been 

taken by the Islamabad Capital Territory Police for smooth flow of traffic and to 

control road accidents in the Capital city:—

(i) Islamabad Traffic Police (ITP) was established on 28th January, 
2006, with a mandate of zero tolerance and equal application of 
law.

(ii) ITP introduced the digital driving license system in Islamabad on 
21-09-2002 and gradually upgraded the system to international 
standards, by 15-07-2009.

(iii) The driving license issued by Licensing Authority, Islamabad 
could be compared with that of any developed country. The 
Driving License is issued after proper medical / driving test of the 
applicant. Consequently traffic violations/ accidents by drivers 
holding these licenses is minimum.

(iv) The Government declared prohibition of the use of mobile 
phones while driving vehicles. Use of seat belt has also been 
made mandatory since 28th August, 2008. These measures have 
helped reduction in accident cases to 6.33% in fatal and 26.60% 
in non-fatal.

(v) The Government has also introduced ITP FM 92.4 which is 
regularly telecasting the road safety instructions / tips to acquaint 
the general public with traffic laws/regulations. This has further 
helped in reduction of road accidents.
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(b) As per existing law on the subject, compensation is payable to 
legal heirs of the deceased passengers and to those who receive injuries at rates 
given in the 13th schedule to section 50, 53 and 67 of Motor Vehicles Ordinance 
1965 as amended from time to time.

Compensation under Qisas and Diyat Ordinance is also payable to 
those who receive injuries and to the legal heirs of the deceased, if a criminal 
case is registered in the Court of competent jurisdiction and the Court decides 
payment of “Diyat”.

Diyat is equivalent to 30630 grams of silver and the amount of the diyat 
is determined each year by Law & Justice Division, Government of Pakistan and 
notification is issued accordingly.

69. *Senator Afia Zia: Will the Minister for Interior be pleased to state:

(a) the names and addresses of persons convicted on charges of 
women trafficking during the last five years with province wise 
and district wise break-up indicating also the punishment 
awarded to them; and

(b) the steps being taken by the government to control this crime?
Senator A. Rehman Malik: (a) Detail of persons convicted for 

women trafficking during last five years indicating also the punishment awarded
is hereunder:—
————————————————————————————————

S. Detail of accused Punishment awarded
No.

————————————————————————————————

1. Noor Ellahi S/o One year RI with fine of 

Mehboob Ellahi R/o Rs.20, 000/- on 05-04-2006. 

House No. 275/11,

Ghaziabad Dhok

Syedan Rawalpindi. 

2. Muhammad Fayyaz Punishment awarded on three 

Mehrban S/o Gulab counts under different sections 

Khan R/o Flat No.2 on 05-04-2006:

Pak Tower, F-10 � Four years’ RI with fine of

Markaz, Islamabad. Rs.50, 000/-.

� Three years’ RI with fine of Rs. 

one lac.

� Two years’ RI with fine of 

Rs.10,000/-.
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� One year RI

(Case FIR No. 350/2005. FIA AHTC 

Rawalpindi).

3. Nooria Khan W/o Punishment awarded on three 

Nisar Ahmad R/o counts under different sections

Kabul Afghanistan on :

(Hayatabad Phase-II, 

Peshawar). � Four years’ RI with fine of Rs.50, 

000/-.

Three years’ RI with fine of Rs. 

one lac.

� Two years’ RI with fine of 

Rs.I0,000/- on 05-04-2006.

� One year RI

(Case FIR No. 350/2005. FIA AHTC 

Rawalpindi).

4. Cevil (Azerbaijanian Two months’ RI with fine of

national) Rs. 50.000/- on 28-06-2006. 

(Case FIR No. 04/2006, FIA AHTC 

Rawalpindi).

5. Shougiya @ Khalida Two months’ RI with fine of 

(Azerbaijanian national) Rs.50.000/- on 28-06-2006.

(Case FIR No. 04/2006, FIA AHTC

Rawalpindi).

6. Baseer (Afghan Sentenced for two days with fine   

national) of Rs. 10,000/- on 24-09-2007, in 

case FIR No. 99/2007, AHTC Peshawar.

7. Ghaffar (Afghan Sentenced for two days with fine 
national)  of Rs. 10,000/-24-09-2007 in case 

FIR No. 99/2007. AHTC Peshawar.

8. Ahmad Ali S/o Qazi 18 months RI with fine of 
Saadullah R/o Noshki Rs.30,000/-

9. Abdul Hamid S/o 18 months RI with fine of 
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Adnan Khan R/o Rs.30,000/- 24-09-2007.
Noshki

10. Abdul Wali S/o Two years’ RI with fine of 
Muhammad Noor R/o Rs.50,000/- 24-09-2007.
Taftan.

11. Lawang Khan R/o Six months’ RI with fine of
Quetta. Rs. 25,000/- 24-09-2007.

————————————————————————————————

(b) Introduction of improved measures like Machine Readable 

Passports (MRPs), Forgery Detection Machines (FDMs), issuance of CNICs & 

NICOPs.

o FIA Anti Human Trafficking Circles are taking cognizance of the 

offences and conducting enquiries/investigations under the 

following acts/ordinance:—

o Passport Act 1974.

o Emigration Ordinance 1979.

o The Pakistan (Control of Entry) Act 1952.

o The Foreigners Act 1946.

o Exit from Pakistan Control Ordinance 1981.

o Sections of PPC concerning forgery and fraud.

o The Prevention and Control of Human Trafficking.

o Enhanced vigilance at all notified entry/exit points.

o Interceptions at international borders through

introduction of Inter Agency Task Force (IATF).

o Establishment of Provincial Anti Trafficking Units (ATUs)

in collaboration with local Law EnforcementAgencies.

o Public awareness campaign.

– Advertisements in print media
– Talks/Documentaries on electronic media
– Seminars/workshops
– Documents/pamphlets
– Walks

o Red Book of 69 Most Wanted human Smugglers/Traffickers is 
maintained and shared internationally.

o   Issuance of Red Notices of MWTs through Interpol.
o Prosecution of Human Smugglers/Traffickers.
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o International Liaison

 Bilateral Groups
– Pakistan-Oman
– Pakistan-UK
– Pakistan-Turkey 

 Trilateral Groups

– Pakistan-Iran-Turkey
– Pakistan-Turkey-Greece 

 Quadrilateral Group

– Pakistan- Greece-Turkey-Iran & Afghanistan 

 Interpol
– 1-24/7 Communication Network
– Red Corner Notices

 Foreign Missions in Pakistan

o Other Measures

– Internal accountability.
– Capacity building of immigration staff.
– Establishment of new Anti Human Trafficking 

Circles and Immigration Check-posts in FIA.
– Forgery Detection Machines at Immigration Check-

posts.
– Personal Identification Secure Comparison 

Evaluation System (PISCES).
– Pakistan Automated Finger Prints Identification 

System (PAFIS).

– Human Traffickers Information System (HUTIS).

– Case Monitoring System (CMS).

– Exchange of information about human traffickers/ 

smugglers.

– Appointment of FIA Immigration Consular in 

Muscat, Oman.
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– Recommendation for FIA link offices in London, 

Dubai, Hong Kong, Istanbul, Washington & Kula 

Lumpur.
– Integrated Border Management System (IBMS) 

installation (proposed), which is advanced version of-
PISCES.

o Inputs for Possible Global Strategy

– Sharing of information.
– Exchange of Best Practice.
– Close liaison between Law Enforcement Agencies of 

origin, transit & destination countries.
– Shifting from bilateral cooperation to forms of 

enhanced multi national cooperation.
– Technical and Training assistance in the context of 

bilateral/multilateral cooperation.
– Capacity building of concerned LEAs in developing 

countries.
70. *Senator Afia Zia: Will the Minister for Interior be pleased to state:

(a) the number and nationality of the foreign prisoners in Pakistani 
jails indicating also the nature of charges against them;

(b) the cooperation extended by the Government of Pakistan to the 
family members of the said prisoners living in Pakistan; and

(c) the code of conduct for foreign prisoners?
Senator A. Rehman Malik: (a) The information obtained from the 

provinces Punjab, Sindh, NWFP and Balochistan. At present one thousand 
ninety five (1095) foreign prisoners are in the jails of Pakistan who were 
arrested under foreigners act 1946, Pakistan security act and CNS act.

The province wise position is as under:—
Sindh : 615
Punjab : 435
NWFP : 26
Balochistan : 19
Total : 1095
The country wise list of foreign prisoners are Annex-A.

(b) Being foreign nationals their family members are in their country 

of origin however all possible cooperation to the family member of foreign 

prisoner in respect to their related matter under the rules is extended as and 

when they approached.

(c) There is no special code of conduct for foreign prisoners; 

however they are provided special food apart from other inmates. Moreover, 



52

being socially culturally and linguistically different from other prisoners they 

have direct access to express their problem with jail authorities.
Annex-A 

THE LIST SHOWING THE COUNTRY WISE PRISONS DETAINED IN 
THE JAILS OF  FOUR PROVINCES 

————————————————————————————————
Sr. # Name of      NWFP    Sindh   Punjab   Balochistan    Total 

Country
————————————————————————————————

1 Bangladesh      1        26      10          12        49

2 Somalia         -        -       1           2          3

3 Tajikistan        1         -       -            1          2

4 Iran              -        -       1            1         2

5 Turkish          1         -       2            2          5

6 Sweden          -        -       -            1          1

7 Egypt            5        -       -            -          5

8 Afghanistan       8       31     181            -       220

9 Nigeria          10        3       74           -        87

10 India             -      546       59           -       605

11 Zambia           -       -        10           -        10

12 Gambia           -       -         1           -         1

13 Kenya            -       -         5           -         5

14 Congo            -       -         2           -         2

15 Sirloin            -       -         1           -         1

16 Morocco          -       -         1           -         1

17 Rwanda           -      -        1            -        1

18 Mozambique       -      -       4            -        4

19 Ghana            -       1        1            -        2

20 Ivory Coast        -      -        2            -         2

21 Dominican Republic -       -       1            -         1

22 Vietnam            -      -      3            -        3 

23 Namibia            -      -      1           -        1

24 China              -      -      5           -        5

25 Tanzania           -      1      9           -       10

26 Cambodia          -      1      1           -        2
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27 Denmark           -      -      1           -        1

28 Malawi             -      -      1           -        1

29 Indonesia           -     -       5           -      5

30 Liberia              -     -       3          -        3

31 Nepal               -     4       6          -       10

32 Thailand            -     -        6          -        6

33 Philippine           -     -        7          -        7

34 Uganda             -     -        1          -        1

35 Canada             -     -        1          -        1

36 South Africa        -      1       12          -       13

37 Austria             -      -        1          -        1

38 Germany           -      -        1          -        1

39 England            -      -        4          -        4

40 Yemen             -      1        4          -        5

41 Iraq                -      -        1          -        1

42 Malaysia            -      -        1          -       1

43 Uzbekistan          -      -        1          -       1

44 USA                -      -        1          -       1
45 Saudi Arabia        -      1        -          -       1
————————————————————————————————
       Total             26     615     435          19    1095 
————————————————————————————————

72. *Senator Begum Najma Hameed: Will the Minister for Interior 

be pleased to state the names and designation of the Pakistan Police personnel 

presently, posted abroad indicating also the names of the countries and dates of 

their posting there?

Senator A. Rehman Malik: The details of 219 Pakistani Police 
Personnel with their names, designations, date of posting and countries are at 
Annex-A.

(Annexure has been placed on the Table of the Hosue as well as Library)

74. *Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: Will  the 

Minister for Interior be pleased to state:

(a) the details of vehicles snatched/stolen in Islamabad Capital 

Territory during the last five years: and



54

(b) the number of the said vehicles recovered so far and the action 

taken against the persons arrested in those cases?
Senator A. Rehman Malik: (a) During the last five years a total of 

2082 vehicles were stolen and 171 vehicles were snatched from the jurisdiction 
of ICI.

(b) During the past five years 346 stolen vehicles have been 
recovered and 484 accused persons involved, were arrested and sent to Judicial 
lock up.

Daring the same period 77 snatched vehicles were recovered and 155 
accused persons involved. were arrested and sent to judicial lock up. After 
completion of the investigation, challans against accused persons were sent to 
the court of competent jurisdiction for trial.

76-A. *Senator Syed Javed Ali Shah: Will the Minister for Interior be 

pleased to state whether there is any proposal under consideration of the 
Government to regularize the services of temporary employees in the Excise and 
Taxation Department, “Motor Vehicle Computerization System” and Human 
Resources and Recovery of Different Taxes projects of I. C. T., Islamabad, if so, 
when?

Senator A. Rehman Malik: The following two projects were 

launched in 2004 in Excise & Taxation Department ICT:

(i) Motor Vehicle Computerization System.

(ii) Provision of Human Resources and Recovery of Different Taxes.

Appointments were made in the above projects on contract basis till 

2008 (life of the project). These projects were converted from development 
budget to non development budget of the Excise & Taxation Department 
effective from 1st July, 2008. Establishment Division vide their O.M. dated 29-
08-2008 (Annex-I) has conveyed a decision of the Cabinet and fixed eligibility 
criteria for regularization of contract employees reproduced as under;

“Those who are working against tenure posts, project posts or 
daily wages or those who are being paid from contingent or 
defence budget are not eligible for regularization”.
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Following the above mentioned policy of the Government, project 
employees cannot be regularized. Hence, there is no proposal under 
consideration for regularization of contract employees.

However, the contract appointments of these employees have been 
extended upto 30-06-2010, after conversion of the project posts from 
development to non development budget effective 01-07-2008.

Annexure “A”
Immediate

GOVERNMENT OF PAKISTAN
CABINET SECRETARIAT

ESTABLISIIMENT DIVISION
No. 10/30/2008:-R-II    Islamabad, the 29th August, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject:-REGULARIZATION OF BS-1 TO BS-15 CONTRACT 

EMPLOYEES- CABINET DECISION CASE NO. 76/10/2008, 

DATED: 4-6-2008

The undersigned is directed to state that the Federal Cabinet has 

decided that all those employees who were working on contract basis against 

posts in BS-1 to BS-15 in the Federal Ministries/Divisions/Attached

Department/Subordinate Offices/ Autonomous/ Semi –Autonomous 

bodies/Corporations and were appointed up to 03-06-2008 may be regularized. 

The decision of the Cabinet will also apply to the contract employees working in 

FATA.

2. The eligibility criteria for regularization of the contract 

employees may be as under:  

Eligibility Criteria:

(a) All those employees who are working on contract basis against 

posts in BPS- 1 to 15 in Federal Ministries/ Divisions/Attached 

Departments/Subordinate Offices/Autonomous/Semi Autonomous 

Bodies/Corporations and were appointed prior to the decision of Cabinet, dated 

4-6-2008 (viz upto 3-6-2008 ) may be regularized.

(b) Those who are working against tenure posts, project posts or 

daily wages; or those who are being paid from contingent or defence budget are 

not eligible for regularization.

Date of Regularization:
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Date of regularization for all contract employees, after completion of 
all formalities, will be 01 July, 2008.

Seniority:

Those who are regularized will reckon their seniority from the date of 

their regularization i.e.1st July, 2008. As far their inter-se seniority, it will be 

determined with reference to their age, as laid down in the existing instructions 

of the Government contained in the Seniority Rules.

Age Relaxation:

While regularizing the contract employees, age relaxation will be given 

to them by the Competent Authority as per existing rules.

Provincial Quotas:

During the process of regularization, the Provincial Quota may be 

adhered to as far as possible. In case the Provincial Quota exceeds as a result of 

regularization of contract employees the excess in the Provincial Quota will be 

adjusted gradually in subsequent recruitment.

Qualification:

Qualification prescribed for a post will be strictly followed, in case of 

person is not eligible for the post he is holding on contract basis due to lack of 

qualification, he will be regularized against a lower post for which he possesses 

the required qualification.

3. Ministries/Divisions are requested to take immediate action 

towards regularization of the contract appointments in-respect of contract 

employees working in the Ministries/Divisions/Subordinate Offices/Attached 

Departments/Autonomous/Semi-Autonomous Bodies/ Corporations under their 

Administrative control for compliance of the above Cabinet decision.

MUHAMMAD AFTAB MAHMUD,

Joint Secretary.

Ph: 9206840

Secretary/Additional Secretary Incharge,

Ministries /Divisions,
Islamabad/Rawalpindi.
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76-C. *Senator Dr. Safdar Ali Abbasi: Will the Minister for Interior be 
pleased to state:

(a) the number of police check posts established at exit points of 
Islamabad; and

(b) the number of stolen cars intercepted at these check posts during 
the last one year?

Senator A. Rehman Malik: (a) 22 x check posts have been 
established at exit points of Islamabad. Out of these, following 08 check posts 
are working round the clock in three shifts: 

i. Islamabad Chowk.

ii. 7th Avenue G-6/2.

iii. T Cross 9th Avenue.

iv. Sabzi Mandi Service road near Shell Patrol Pump.

v. Chand Tara Chowk.

vi. Chungi No.26

vii. Adventure Inn Murree road. 
viii. Damn-e-Koh Chowk.
Following 04 check posts are working to check ongoing traffic at night 

from 0000 hrs to 0700 hrs: 

i. Project Mor.
ii. Dhok Kashmirian,
iii. Tipu Sultan Road Sector I8/4, Islamabad.
iv. Gundam Godam Turn on IJP road.

To prevent vehicle theft and other crimes following 10 check posts 
have been established by Anti Car Lifting Cell on exit points:—

i. Sangjani Toll Plaza.
ii. Chungi No.26.
iii. Toll Plaza Islamabad.
iv. Bhadana Kalan.
v. Sheikhput Noon Village.
vi. Toll Plaza Fateh Jang.
vii. Bjanal Bridge Motorway.
viii. Motorway Chowk Coca Cola.
ix. Benazir Chowk.
x. Islamabad High Way.
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(b) During the past one year, 175 x stolen vehicles were intercepted 
at these exit check posts.
177. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:  Will the

Minister for Interior be pleased to state the time by which Passport Offices will 
be established at Gawadar, Turbat, Panjgore, Kharan, Kalat, Khuzdar, Qila 
Saifullah and Zhob?

Senator A. Rehman Malik: (i) Regional Passport Offices Gawadar 

and Zhob are issuing Machine Readable Passports w.e.f 19th November, 2008 
and 24th November, 2008 respectively. While the system deployed at Turbat 

(Koch) is in process and office will be made functional in December, 2009.

(ii) The Planning Commission has approved opening of passport 
office at Khuzdar in July, 2009. The establishment of office is being planed on 
priority basis that will be finalized by March, 2010.

As regards, establishment of offices, at Panjgor, Kharan, Kalat, Qila 
Saifullah is concerned, no proposal is under consideration at this juncture.
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178. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:   Will the
Minister for Defence be pleased to state:

(a) the number of airports in the country;
(b) the names of the said airports which have been closed down 

indicating also the dates and reasons of closure in each case;
(c) the expected date of start and completion of work on Gawadar 

airport;
(d) the amount spent on the purchase of land for the said airport; and
(e) the estimated cost of the construction of that airport?

Ch. Ahmad Mukhtar: (a) The total number of airports in the

country is 43.

(b) There are 10 airports which have been closed down. The name of 
these airports alongwith the dates and reason for closure is given in the table 
below:—

——————————————————————————————————————
S. No. Name of Closed Date of Closure Reason of Closure

Airports
——————————————————————————————————————
   1. Jiwani 09-12-2004

2. Ormara 09-12-2004
3. Sibi 03-08-1987
4. Mangla 03-08-1987 PIAC has discontinued
5. Bhagtanwala 03-08-1987 the flight operations 
6. Mianwali July, 1999 due to insufficient 
7. Sehwan Sharif 15-04-2001 traffic load.
8. Mirpurkhas 04-03-1998
9. Talhar 01-09-1987

10. Kohat 26-04-1995
——————————————————————————————————————

(c) Physical activities of Gwadar airport commenced in January, 
2009 with completion scheduled on 31st December, 2011 (subject to provision 
of funds through PSDP/GoP).

(d) Total amount released by the Federal Government for acquiring 
land is Rs.1503.74 million.

(e) Estimated cost of construction is Rs.7500 million.

179. *Senator  Muhammad Talha Mahmood Aryan:  
Will the Minister for Defence be pleased to state the amount spent on the 
repairing / maintenance of each airport in the country during the last three 
years?
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Reply not received.

184. *Senator Hafiz Rashid Ahmad: Will the Minister for States and 
Frontier Regions be pleased to state the time by which the educational 
institutions in FATA closed down due to law and order situation will be 
reopened?

Mr. Najmuddin Khan: The closure and re-opening of educational 

institutions in FATA depends on the situation. Therefore, no notification 

regarding closure of school has been issued. Closure of schools depends upon 

day to day situation like war, curfew, blasts, blockade of roads, displacement of 

people as per Political Agent directives and advice. Hence in the prevalent law 

and order situation, no time frame for opening of schools in FATA could be 

given.

185. *Senator Hafiz Rashid Ahmad: Will the Minister for Interior be 

pleased to state:

(a) the number of gates and check posts on Pak-Afghan border; and

(b) the number of the said gates and check posts presently closed 

down?

Reply not received.

“UN-STARRED QUESTION AND ITS REPLY”

(Question No.1 was originally set down for answering on 6th October, 2009, but 
was deferred)

1. Senator Hafiz Rashid Ahmed: Will the Minister for 
States and Frontier Regions be pleased to state:

(a) the names, designation, educational qualifications, place of 
domicile, date of appointment and place of present posting of the 
teachers working in Government educational institutions in 
FATA;

(b) the number of teachers appointed in those institutions on regular 
and contract basis during the last five years: and

(c) the number of vacant posts of teachers in the said institutions 
with grade-wise break up?
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Mr. Najmuddin Khan: (a) The detail of names, designation, 
educational qualifications, date of appointment, place of domicile and place of 
present posting of the teachers working in Government educational Institutions 
in FATA is voluminous and placed at Annex-I. However, detail of total number 
of employment in FATA are as under:—

Name of Agency No of employees.

Bajaur 1728

Mohmand 1550

Khyber 2203

Orakzai 1439

Kurram 1713

North Waziristan 2986

South Waziristan 2399

FR Peshawar 651

FR Kohat 765

FR Bannu 1317

Name of Agency No of employees.

FR Lakki 275
FR Tank 655
FR D.I Khan 487
Total: 18,168 

(b) 3,124 teachers were appointed in those institutions in the last five 
years(2004-2009) out of which 1,109 were regular and 2,015 were on contract 
basis.

(c) the number of vacant posts of teachers in the said institutions 
with grade-wise break-up are as under:—

Grade No. of posts

BPS-20 2

BPS-19 34

BPS-18 80

BPS-17 460

BPS-16 82
BPS-15 & below 1,043

Total: 1,701
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[The House was then adjourned to meet again after Maghrib prayers at 07.00 
pm]

----------

[The House re-assembled after the Maghrib prayers with Mr. Chairman (Mr. 
Farooq Hamid Naek) in the Chair.]

----------

Leave of Absence
ررشید احمد لے لیتے ہیں۔ انجینئ Leave applications: جناب چیئرمین

اکتوبر کے لیے ایوان 16تا 12خان صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بناء پر مورخہ 
سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا یہ ایوان ان کی رخصت منظور فرماتا ہے؟

)رخصت منظور کی گئی(
جناب سعید احمد ہاشمی صاحب نے ذاتی مصروفیات  :جناب چیئرمین

ے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ ک کی بناء پر حالیہ مکمل اجالس
کیا یہ ایوان ان کی رخصت منظور فرماتا ہے؟

)رخصت منظور کی گئی(
راجہ محمد ظفرالحق صاحب بعض مصروفیات کی بناء  :جناب چیئرمین

اکتوبراجالس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے ان  9تا 6پر مورخہ 
صت کی درخواست کی ہے۔ کیا یہ ایوان ان کی ایوان سے رخ تاریخوں کے لیے

رخصت منظور فرماتا ہے؟
)رخصت منظور کی گئی(

محترمہ فرح عاقل صاحبہ نے ذاتی مصروفیات کی بناء  :جناب چیئرمین
درخواست کی ہے۔ کیا  ایوان سے رخصت کی اکتوبر کے لیے 16تا  12پر مورخہ 

یہ ایوان ان کی رخصت منظور فرماتا ہے؟
)نظور کی گئیرخصت م(

ذاتی مصروفیات کی بناء پر  جناب پرویز رشید صاحب :جناب چیئرمین
اس لیے انہوں نے ان  اکتوبر اجالس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، 12تا  6مورخہ

درخواست کی ہے۔ کیا یہ ایوان ان کی  ایوان سے رخصت کی تاریخوں کے لیے
رخصت منظور فرماتا ہے؟

)رخصت منظور کی گئی(
ذاتی مصروفیات  محترمہ سیمیں یوسف صدیقی صاحبہ :اب چیئرمینجن

کو اجالس میں شرکت نہیں کر سکیں تھیں اس لیے  اکتوبر12کی بناء پر مورخہ 
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درخواست کی ہے۔ کیا یہ ایوان  ایوان سے رخصت کی اس تاریخ کے لیے انہوں نے
ان کی رخصت منظور فرماتا ہے؟

)رخصت منظور کی گئی(
اسالم آباد سے باہر  جناب محمد طلحہ محمود صاحب: جناب چیئرمین

اکتوبر کو اجالس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس 12کی بناء پر مورخہ  ہونے
درخواست کی ہے۔ کیا یہ  ایوان سے رخصت کی لیے انہوں اس تاریخ کے لیے

ایوان ان کی رخصت منظور فرماتا ہے؟
)رخصت منظور کی گئی(

وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے : مینجناب چیئر
تا  14اطالع دی ہے کہ وہ سرکاری دورے پر ملک سے باہر ہیں، اس لیے مورخہ 

ئے خارجہ امور اکتوبر اجالس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ وزیر مملکت برا 16
خان صاحب نے اطالع دی ہے کہ وہ سرکاری دورے پر ملک  نوابزادہ ملک عماد

اکتوبر اجالس میں شرکت نہیں کر سکیں  16تا  14اہر ہیں، اس لیے مورخہ سے ب
لے لیتے ہیں۔ پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب۔ points of orderاب  گے۔

Points of Order
Shortage of Sugar in Bannu

 شکریہ ن الرحیم۔بسم اهللا الرحمٰ: سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
آپ کی وساطت سے اپنے شہر کے ایک بہت ہی اہم مسئلہ کی  یںجناب چیئرمین۔ م

طرف حکومت توجہ مبذول کرانے کی کوشش کروں گا۔ بنوں شہر میں گیس پہنچ 
چکی ہے اور کئی ماہ پہلے سے وہاں کے لوگوں نے درخواستیں دے رکھی ہیں 
connectionsلیکن ابھی تک انہیں  اپنا نہیں دیئے گئے۔ بنوں کے مضافات میں میرا  

ہے، یونین کونسل سوکڑی،آمندی اور پتماخیل ہے، یہ بالکل  گاؤں یونین کونسل ہنجل
مضافات ہیں یہاں تک گیس کی سپالئی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہماری اپنی یونین 
کونسل کے تقریبًا اندر ہی سے یہ گیس الئن گزر رہی ہےلیکن وہاں کے لوگوں کو 

میری آپ کی وساطت سے حکومت سے درخواست بھی کوئی کنکشن نہیں دیا گیا۔ 
فوری طور پر  ہو گی کہ بنوں شہر کے صارفین کو gas connections مہیا کردیئے  

مضافات ہیں وہاں پر بھی گیس  جائیں اور جو اردگرد کےچار پانچ یونین کونسل کے
کیا جائے۔ شکریہ۔ کی فراہمی کا انتظام

 Formerا گفت وشنیدذر! میاں رضا ربانی صاحب: جناب چیئرمین

Minister for Information  سے کم کریں۔ آپ کاpoint of order  ہے اس لیے میں آپ
کو تکلیف دے رہا ہوں۔

Re: Distribution of NFC and GST Services
میں آپ کا شکرگزار ! جناب .sorry sirجی : سینیٹر میاں رضا ربانی 

جو آج اطالعات ، بھی ممبر ہیں کے NFCہوں، ہمارے ایک فاضل ممبر جو کہ 
اتنے  contentious issuesمیں جو  NFCاخبارات میں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 

عرصے سے چلے آرہے تھے ان کی طرف ایک مبثت پیش رفت ہوئی ہے اور اس 
کاتھا کہ criteriaمیں خاص طور پر جو سب سے بڑا مسئلہ چھوٹے صوبوں کے 
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population sole basis of criterion for NFC ہو۔ اس میں دیگر امور  نہpoverty, 

backwardness and inverse population کو شامل کیا گیا ہے
GST ،جیسے آپ کو  کا ایک بہت پرانا مسئلہ تھا اورآئینی تقاضا بھی تھا

آئین کے تحت صوبوں کا تھا لیکن جنرل مشرف کے  GST on servicesعلم ہے کہ 
یہ اطالعات آئی ہیں کہ اس کے  نے اس کو وفاق کو دے دیا تھا،ابدور میں انہوں 

کا  GDSدیا گیا ہے۔ اسی طرح  میں  کو بھی صوبوں GST on servicesمطابق 
outstanding اس میں  مسئلہ تھا جو کہ خاص طور پر بلوچستان کا تھااورinequality 

ہے۔ میں سمجھتا  وہ مسئلہ بھی خوش اسلوبی سے سامنے آیا ہے کہ حل ہوا تھی،
حکومت،  coalitionدکھاتی ہیں کہ موجودہ پیپلزپارٹی کی  directionہوں یہ چیزیں یہ 

کا وعدہ تھا  provincial autonomyاور جو گورنمنٹ کا  empowermentصوبوں کی 
ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شکریہ۔

جی زاہد خان صاحب۔: جناب چیئرمین
Collapse of Shershah Bridge at Karachi

شیرشاہ ۔ کے حوالے سے ہے Point of Order NHAمیرا : سینیٹر محمد زاہد خان
پانچ اگست کو جنرل مشرف صاحب نے اس  ہو گیا تھا، collapseپل جو کراچی میں 

کا افتتاح کیا اور ٹھیک چھبیس دنوں کے بعد یہ پل گرگیا۔ اس میں کافی جانیں بھی 
کروڑوں کے حساب سے نقصان ہوا ہے۔ وزیراعظم  اور حکومت کا ضائع ہوئی ہیں

اس کمیشن نے جو رپورٹ ۔ نے ایک کمیشن بنایا تاکہ اس کی انکوائری کی جائے
میں کام کر رہے تھے ایک کا نام ہے محمد یوسف  NHAدی اس میں دو بندے جو 

اور دوسرے کا نام ہے راجہ نوشیروان  تھا Project Directorجو  بارکزئی
ہے ان دونوں کے بارےمیں انکوائری کمیشن نے کہا کہ یہ  Member Planningجو

کہ اسی کمپنی کو  ذمہ دار ہیں۔ میں محترم وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا
جس نے شیرشاہ پل تعمیر کیا تھا اب زیرو پوائنٹ کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے اور ہم 

میں بھیجا جائے۔ Standing Committeeکہ اس کو  کی تھی requestنے آپ سے 
کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بتا دیں۔ informکیا  آپ حکومت کو: جنا ب چیئرمین

میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اس کیس : سینیٹر محمد زاہد خان
کا ٹھیکہ دے دیا گیا  Zero Point Interchangeکا کیا ہوا کیونکہ اسی کمپنی کو دوبارہ 

کہ یہ جو لوگ ہیں کیا اب تک مالزمت میں ہیں یا ان ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں 
کے خالف کوئی کارروائی کی گئی ہے، اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔

ہے وہ  Point of Orderجی کلثوم صاحبہ آپ کا جو : جناب چیئرمین
Sugar crisis  میں آپ کی  !پر تھا تو اس پر بحث ہوچکی ہے۔جی مالک صاحب

کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔  میں ابھی اجالس ختم نہیں کر رہا طرف بھی آ رہا ہوں،
جی۔

 میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہ !جناب چیئرمین: سینیٹر کلثوم پروین 
۔ رہی

زاہد صاحب نے ۔ وزیر صاحب موجود ہیں۔ ایک منٹ :جناب چیئرمین
 Mrs. Kalsoom let theکیا ہے اس کا جواب دے دیں۔ Point of Order raiseجو 

Minister answer. 
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شکریہ جنا ): وفاقی وزیر برائے مواصالت(ڈاکٹر ارباب عالمگیرخان
انہوں نے بہت ہی اہم مسئلہ اٹھایا۔۔ میں زاہد صاحب کا بڑا مشکور ہوں !ب چیئرمین

Mr. Chairman: It is very good you are here.

اس  ےِ ، یہجہاں تک شیرشاہ پل کا تعلق ہ: ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان
اس وقت کی ۔ بدقسمت پل کا نام ہے جو بننے کے پندرہ بیس دن بعد گرگیا تھا

مقرر کی تھی  inquiry teamایک  نے Prime Minister Inspection Teamحکومت نے 
میں چھ  inquiry teamاس ۔ کی جو رپورٹ آئی inquiryاس ۔ کی inquiryجنہوں نے 

تین ممبران نے دستخط کیے ہیں اور تین نے  پر inquiry reportاس ۔ ممبران تھے
 Web Siteنہیں کیے۔جب ہماری حکومت آئی تو سب سے پہلے وہ انکوائری ہم نے 

کے ذمہ دار تھے ان  designجو Consultant۔ ہے open to allپر ڈال دی ہے اور وہ 
 consultancyاس  قرار دے دیا گیا تھا۔ surely responsibleمیں  inquiry reportکو اس 

firm  کا نامECL  ہے۔ دوسری طرف ہمارےNHA  کے کچھ افسران کوsurely 

responsible کچھ افسران پر ۔ قرار دیا تھاresponsibility share الزام تھا۔  کرنے کا
جب سے میں آیا ہوں میں نے اس ملک کے قانون کے مطابق اپنے دائرہ اختیار میں 

کی طرف سےاس کو  NHAہم نے کا تعلق ہے  ECLرہتے ہوئے جہاں تک 
blacklist  کردیا ہے جو میرے دائرہ اختیار میں ہے۔ ملکی سطح پر ان کوBlacklist 

 Pakistan Engineeringکا کام ہے اور ہم نے  Pakistan Engineering Councilکرنا 

Council  کو پوریrecommendation  کردی ہے کہ ان کوblacklist  کریں جو کہ
 surelyہے۔جہاں تک ہمارے افسران کا تعلق ہے،جو افسران  under processوہاں پر 

responsible  ہیں ان کو ہم نےremoval of service Act 2008  کے مطابق نوٹس دے
 explanation callکرتے ہیں ان کی ہم نے responsibility shareدئیے ہیں اور جو 
تعالٰی بہت جلد ہمارے دائرہ اختیار ہے انشاء اهللا  under processکردی ہے۔ یہ ابھی 

لینا تھا وہ لے لیا اور بہت جلد یہ پایہ تکمیل تک پہنچ  actionمیں ان کے خالف جو 
جائے گا۔

 point ofپر  sugar crisisکلثوم پروین صاحبہ۔ آپ نے : جناب چیئرمین

order دیا تھا۔جی۔
بارے  جی میں نے چینی کی مصنوعی قلت کے: سینیٹر کلثوم پروین

میں بات کرنی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا۔
اس پر بحث ہو چکی ہے۔: جناب چیئرمین

میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ۔ میں بحث نہیں کر رہی: سینیٹر کلثوم پروین
چالیس روپے کی جگہ چینی ایک سو دس روپے کلو ۔ مصنوعی قلت پیدا ہو گئی ہے

یں مل رہی۔سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ وہ بھی اسالم آباد اور راولپنڈی میں نہ
contempt of court میں سپریم کورٹ کو تو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اپنا ۔ بھی ہے

مالکان کے ساتھ بیٹھ کر  Sugar Millsفیصلہ واپس لے لیں مگر اتنا ضرور ہو کہ 
ایک فیصلہ کرلیں کہ یہ ایک سو دس روپے کلو فروخت ہو گی یا چالیس روپے۔ 

میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں۔۔ روپے تو کہیں نہیں مل رہی چالیس
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کا  National Assemblyشکریہ۔ جی چوہدری صاحب۔آپ : جناب چیئرمین
incident discuss کرنا چاہ رہے ہیں۔

شکریہ جناب چیئرمین۔یہ قومی : سینیٹر چوہدری شجاعت حسین
لیمنٹ کا وقار جس کی بات نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کی بات ہے کیونکہ پار اسمبلی

فیصل ۔ طریقے سے مجروح کیا گیاہے اور کل وہاں پر جو واقعہ رونما ہو اہے
جب وہ تقریر کر رہے تھے ۔ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں صالح حیات صاحب وہاں

ید دستی صاحب ہے وہ کھڑے ہوئے اور شتو وہاں پر ایک ایم این اے جن کا نام جم
جو وہاں پر انہوں نے باتیں کی، خورشید صاحب ، انہوں نے جو زبان استعمال کی

نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے۔انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں 
خواتین کی موجودگی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کرسکتا  جن کا میں یہاں

استعمال  میں آپ کو وہ لکھی ہوئی باتیں بھیج رہا ہوں جو انہوں نے وہاں زبان۔ ہوں
میرا ۔ کی۔ جس طریقے سے گندی گالیاں وہاں نکالی گئی ہیں وہ صرف آپ پڑھ لیں

یا حکومت کی طرف سے ہمیں بتایا  خیال ہے اس کو یہاں پر زیر بحث الیا جائے
جائے کہ اس پارٹی رکن کے خالف انہوں نے کیا اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے 

اس سے ۔ یہ دوسرا واقعہ ہے !۔جناب واالتاکہ پارلیمنٹ کی کچھ عزت بحال ہوسکے
اس سے ممبران کی ، پہلے بھی ایک رکن پارلیمنٹ نے ٹی وی پر جو کچھ کہا تھا

اور ہر جگہ پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔اب یہ دوسرا  جو بے عزتی ہوئی ہے
آج ۔ مجھے بھی اس پارلیمنٹ میں آئے کافی دیر ہوچکی ہے۔ واقعہ رونما ہوا ہے

ے یہ زبان پارلیمنٹ میں یا کہیں باہر استعمال ہوتے ہوئے نہیں تک میں ن
معطل  دیکھی۔ہماری درخواست ہوگی کہ اس رکن کی رکنیت کو دو ہفتے کے لیے

کیا جائے۔اگر اس کا جواب موصول نہ ہوا تو ہم پھر واک آؤٹ کریں گے۔
آپ بولیں  !ٹھیک ہے جی۔ حاصل بزنجو صاحب: جناب چیئرمین

فیصلہ جو ہوا ہے ۔ میں آیا ہوا ہے Point of Order in writing۔ان کا گے۔ضرور بولیں
اس کے مطابق ہی ہوگا۔ جی۔

 Point ofمیرا  !شکریہ جناب چیئرمین:بزنجوخان سینیٹر میرحاصل 

Order Minister for Interior کے حوالے سے تھا وہ تو نہیں ہیں۔
ا دیں گے۔بالکل وہ قائد ایوان آپ کی بات ان تک پہنچ: جناب چیئرمین

توجہ دیں گے اور آپ کی بات ان تک پہنچا دیں گے۔جی۔
ہماری پارٹی کے صوبہ سندھ کے : بزنجوخان  سینیٹر میر حاصل 

اگر قائد ایوان میری بات ۔ جو صدر ہیں آج سے چھ مہینے پہلے ان پر حملہ کیا گیا
ے اس وقت مطالبہ ہم ن۔ توجہ سے سنیں تو مہربانی ہوگی۔اس کو چودہ گولیاں لگیں

کی۔پچھلے  کہ اس کی تحقیقات کی جائے مگر کسی نے اس کی تحقیقات نہیں کیا
ہوا ہے، اس کو  پندرہ دنوں سے ان غنڈوں نے جاکر اس کی زمینوں پر قبضہ کیا

ہے اور وہ ایک پارٹی کا  political leaderدھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ انتہائی معتبر
وزیراعلٰی جو اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا  صوبے کا صدر ہے مگر وہاں کا

اس کا تعلق ضلع شکارپور کی تحصیل گڑھی ، ہے، اس کا بھی ضلع شکارپور ہے
اس کے بچوں کو اور اس کو ، یاسین سے ہے، اس کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے

دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔سندھ حکومت ان غنڈوں سے ملی ہوئی ہے۔ ہم مجبور ہیں 
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نہیں لیا گیا  actionبات کو سینیٹ اور وفاقی حکومت میں اٹھائیں۔اگر اس پر کہ اس 
اور اس پر احتجاج بھی  تو ہم مستقل طور پر سینیٹ کا بائیکاٹ بھی کرسکتے ہیں

کرسکتے ہیں۔
جو بات حاصل بزنجو صاحب نے  !جی۔ بخاری صاحب: جناب چیئرمین

جی چوہدری صاحب۔۔ کی ہے
میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔: حسین سینیٹر چوہدری شجاعت 

 Bizenjoجی چوہدری صاحب آپ کی بات بھی کریں گے: جناب چیئرمین

Sahib was very disturbed  بخاری صاحب چوہدری صاحب نے بھی جو بات کی
ہے، اس کے بارے میں بھی اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں تو مہربانی ہے۔اس کے بعد 

جواب دیں۔پھر بزنجو صاحب کی بات کا 
گزارش یہ ہے بزنجو ! جناِب واال: سینیٹر سید نئیر حسین بخاری

ہے لیکن انہوں نے کہا کہ  primarily provincial subjectصاحب نے جو کہا 
provincial government  سے بھی انہیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔Certainly, this 

issue would be taken up وں گامیں ان سے درخواست کر
we can arrange the meeting of Bizenjo sahib with the Interior Minister and we 
would like to ask the Interior Minister to have a report from the provincial 
government.

Secondly, Chaudhary sahib raised a point of order; no doubt every 
member of the Parliament has to adhere to the parliamentary norms. It is for all 
the members whether it is the Upper House or the Lower House. The matter 
relates to the National Assembly and the issues over there, certainly that is a 
sovereign House and certainly we would not like to interfere in the proceedings 
of that House. Although whatever has happened, it cannot be taken in a good 
sense or we would like that the issue which has propped up in the National 
Assembly, it should be decided over there. I would request to all members that 
we should adopt the parliamentary practice and the norms which are and we 
should follow those.

ہیں، وہ ذرا آپ  apprehensionsچوہدری صاحب کی جو : جناب چیئرمین
کر لیجیے گا۔ discussخورشید شاہ صاحب سے 

رلیمنٹ کا معاملہ یہ پا! جناِب واال: سینیٹر چوہدری شجاعت حسین
نے جو کہا ہے کہ وہ  Leader of the Houseہے، کسی ایک شخص کی بات نہیں۔ 

نیشنل اسمبلی کا معاملہ ہے، تو جو باتیں کی گئی ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں۔۔۔۔۔
جی میں نے پڑھی ہیں۔۔۔۔۔: جناب چیئرمین

 آپ نے پڑھ لی ہیں ناں، تو لیڈر آف: سینیٹر چوہدری شجاعت حسین
دی ہاؤس بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد جواب دے دیں تو بہتر ہے۔ دوبارہ اگر وہ 

کہہ دیں کہ انہوں نے ٹھیک بات کی ہے۔۔۔۔۔
میں نے ٹھیک کہنے کی بات نہیں کی : سینیٹر سید نئیر حسین بخاری

ہے، میں تو یہ کہتا ہوں۔۔۔۔۔۔
)مداخلت(
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وں۔ چوہدری میں آپ سے عرض کر! چوہدری صاحب: جناب چیئرمین
سن تو لیں بات۔۔۔۔۔! وسیم صاحب If you allow me! صاحب

کرتے  walk outیہ اتنا سنگین واقعہ ہے، ہم اس پر : سینیٹر وسیم سجاد
ہیں۔

اس موقع پر اپوزیشن کے اراکین ایوان سے ( walk out )کر گئے 
کرنے کی کوشش  resolveہم تو اس کو : سینیٹر سید نئیر حسین بخاری

ہے ہیں، کر ر
Treasury Benches and the Opposition, they should resolve the situation.

Mr. Chairman: The incident took place in the National Assembly 
and the Speaker over there must have taken notice of what has happened.

ہو رہی ہیں کیا؟ proceedingsوہاں 
Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Sir, this is not in my 

knowledge, at least I will get the information from there.
Mr. Chairman: They should regulate the proceedings according to 

their own House but you should convey the sentiments of the members. Please 
convey the sentiments to the concerned quarters. Now, should we start the 
Commenced Motion? Ok.

Further Discussion on the Commenced Motion on
Kerry-Lugar Bill Passed by the US Congress 

for Financial Assistance to Pakistan
 عباس خان صاحب۔: جناب چیئرمین

بہت شکریہ۔ کیری لوگر بل ! جناب چیئرمین :خان آفریدی نیٹر عباسسی
پر تین چار دن سے ہم نے کافی باتیں سنیں اچھی اور بری، لیکن آخر کار کسی نے 

کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس مسئلے کے ساتھ چال  اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا
کو تنقید کا نشانہ بنایا، کس طرح کیا جائے۔ سب نے اس  solveکیسے جائے، اس کو 

اپوزیشن نے اپنے خیاالت کا اظہار کیا، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے ہر بات کی مخالفت 
برائے مخالفت جو ہمارے پاکستان کے قیام سے اب تک چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے اس 

میں فرق ہوگا، اس سے سب کا ہی  wordingمیں کچھ شقیں ایسی ہوں گی جس کی 
اپنے  شقیں ہیں جن کو ٹھیک کیا جائے لیکن یہ نہیں کہ اختالف ہے کہ کچھ ایسی

ملک کو دیکھا جائے، صوبوں کو دیکھا جائے، حاالت کو دیکھا جائے، قبائل میں 
میں آیا، اسکول نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے،  questionsکیا حاالت ہیں۔ آج جیسے ہمارے 

کرتے رہیں  number scoringجو تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح 
گے اور اپنی باتیں اس طرح پیش کرتے رہیں گے جس طرح ہم پہلے کرتے رہے 
تو مسائل کا حل کیسے نکلے گا۔ ہم ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں گے، یہ نہیں 

سوچیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔
کیری لوگر بل میں بہت سی باتیں کسی کو منظور یا نامنظور ہیں، یہ تو 

ے، یہ قانون ان کا ہے ہمارا نہیں ہے۔ دوسری بات، اس میں جو باتیں بعد کی بات ہ
خصوصًا ہمارے قبائل کے لیے ہیں، جو فنڈز بلوچستان کے لیے ہیں، جو باقی 
پاکستان کے لیے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے تو تیار ہیں کہ آئی ایم 
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وہ خیر ہے، اگر ہم جو  ایف سے سود پر قرضہ لیں، سود پر ہماری عزت بنتی ہے
frontline state  کے طور پر جنگ لڑ رہے ہیں، اس پہ اس گورنمنٹ کا یہ کارنامہ

ہے کہ انہوں نے ان کو اس چیز پر راضی کیا اور کہا کہ ابھی ہمارا کرنے کا وقت 
آیا تو اس کی بھی ہم  timeہے۔ جب ان کے کرنے کا  timeنہیں، آپ کے کرنے کا 

ردی۔ ٹھیک ہے جس جگہ پر مخالفت کی باتیں ہیں، اس کو ہم نے مخالفت شروع ک
آپس میں بیٹھ کر بھی حل کر سکتے تھے، طریقے سے بھی کر سکتے تھے، یہ 
نہیں کہ جب بھی کوئی اچھا کام آ جائے، اس کی ہم مخالفت شروع کردیں۔ ہماری 

ئے، کچھ باتوں کے عالوہ آج تک کسی بھی رکن نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ لیا جا
floor کہ اس طرح نہ کیا جائے۔ خالی یہ کہا گیا کہ اس کی  پر یہ نہیں کہا گیا

wording  خراب ہے، ہماری خود داری پر اثر پڑتا ہے۔ اس وقت خود داری کہاں
تھی جب افغانستان کی جنگ میں ہماری زمین استعمال ہو تی تھی اور وہاں پر 

ہوتی ہے جب ڈرون حملے ہوتے  حملے ہوتے تھے۔ ہماری خود داری اس وقت کہاں
سامنے آ جاتی ہے جب گورنمنٹ کوئی کام کرنا  ہیں۔ ہماری خود داری اس وقت

چاہتی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم سب کی خود داری سامنے آ جاتی ہے۔ ویسے 
ہماری خود داری کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ آج جب قبائل میں لڑکے سڑکوں پر پھر 

نہیں ہے، اس وقت ہماری خود داری کہاں ہوتی ہے۔ یہی لڑکے رہے ہیں، وہاں تعلیم 
گے تو کیا کریں گے؟ کل ان کے ہاتھ میں  حاصل نہیں کریں educationاب 

کالشنکوف نہیں ہوگی تو اور کیا چیز ہوگی؟ آج ان کے پاس رہائش نہیں ہے، آج ان 
کام کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے ہماری خود داری 

نہیں کر رہی۔ کوئی ایسا رکن ہے جس نے کہا ہو کہ میری ساری پراپرٹی لے لی 
جائے اور ان حاالت کو ٹھیک کیا جائے۔ کیا اپوزیشن اس کے لیے تیار ہے کہ 
ہماری ساری جائیداد ان لوگوں کو دے دی جائے اور اس پاکستان کے لیے ہم قربانی 

اپنی تقریر میں نہیں کہا کہ جی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح تو کسی نے 
کر دیا جائے، ہم ساری قوم  %20سے  %9بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ اس ٹیکس کو 

اس چیز کے لیے تیار ہیں، ایسی بات کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، صرف 
کی مخالفت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کچھ باتیں ہمارے ملک کے  policiesگورنمنٹ کی 

اپنے آپ کو ساری دنیا کے  یں، اس کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ ہممفاد میں نہیں ہ
سامنے مذاق بنا کر پیش کریں، ہر چینل پر ہم آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے 

کی ٹانگ کھینچتے رہیں۔ اگر یہی دستور رہا تو اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔
سکے، ہم  قوم کی طرح اپنے آپ کو پیش نہیں کر seriousہم آج تک ایک 

جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، جمہوریت کس چیز کا نام ہے، جمہوریت برداشت 
آج ہم میں برداشت نہیں ہے  کا نام ہے، جمہوریت ایک دوسرے کو سننے کا نام ہے۔

کہ ایک دوسرے کو سنیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے 
ایسی بات بتائی جائے کہ جب سے کریں۔ مجھے کوئی  appreciateاچھے کاموں کو 

اور کسی ایک بات پر کسی نے کہا ہو کہ یہ  issueیہ حکومت آئی ہے کسی ایک 
اچھی بات ہے۔ ہر بات کی مخالفت اور مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے۔ ایسا کیوں 
ہے؟ کیونکہ ہم ابھی تک وہ سیاستدان، وہ رہنما نہیں پیدا کر سکے کہ جو اس ملک 

دیں، عوام کو ایک سچائی کی طرف لے جائیں، ہم ایک  mature systemکو ایک 
وہی باتیں دکھاتے ہیں، وہی  ہم ایک دوسرے کی ہمیشہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔
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تصویر دکھاتے ہیں، اصل تصویر دکھانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم عوام کے 
ہم اس کو صاف  سات سال کا جو گند اس ملک میں آیا، ابھی تک سامنے جائیں۔ 

کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو ہم صاف نہیں کر پا رہے ہیں۔
)اس موقع پر اپوزیشن کے اراکین ایوان میں واپس تشریف الئے(

یہ ایک اچھی روایت ہے کہ ہم میں ایک :سینیٹر عباس خان آفریدی
دوسرے کے لیے برداشت کا حوصلہ آیا اور اسی طرح رہے کہ ایک دوسرے کی 

سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارا  colleaguesت ہم سن سکیں۔ میں اپنے دوستوں اور با
 number scoringملک ان باتوں کا متحمل نہیں ہے جن پر ہم چل رہے ہیں، جن پر ہم 

 imageکر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ دنیا کے سامنے اپنے 
ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کی بات کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ایک دوسرے کا 

سننی ہے۔ ہم نے وہ باتیں جو اس وقت اچھی ہیں، ان کو اچھی نظر سے دیکھنا ہے۔ 
ہم نے پارٹی سیاست سے باالتر ہو کر چلنا ہے، ہم نے اس وقت پاکستان کو دیکھنا 
ہے، پاکستان کے ساتھ ہم سب کی بقا ہے۔ پاکستان اس وقت جن حاالت میں ہے، 

لوں کے جوابات، ہمارے عالقوں کے حاالت، کسی سے ڈھکے چھپے ہمارے سوا
کی باتیں ہو  operationنہیں ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ امن آ گیا ہے، سات سال سے 

لیکن بدقسمتی سے سات سال سے ہمارے  operationاور کل  operationرہی ہیں، آج 
ی نہیں جاگتی کہ چل رہا ہے، اس وقت کسی کی خود دار operationعالقوں میں 

کب ختم ہوگا۔ اس وقت ملکی مفادات کسی کو نظر  operationسات سال سے جاری 
نہیں آتے۔ لوگر بل پر ہم سب کو بہت اچھی طرح تشریح کرنا آتی ہے، ہم بھی کہتے 
ہیں کہ اس میں کچھ باتیں ہیں جن کو دیکھا جائے لیکن اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں 

ط سمجھیں۔ کچھ باتیں ہمارے ملکی مفاد میں بھی ہیں۔ کہ ہم ساری باتوں کو غل
لیتا ہے، تو  credit cardلیتا ہے، ایک  loanاگر ایک آدمی کسی بینک سے 

پر دستخط کرنا پڑتا ہے وہ نہ ماننے والی ہوتی ہیں،  papersاس کے لیے اسے جن 
ے تو وہ کا ہے، کوئی آدمی اگر بینک سے قرضہ لیتا ہ State Bankوہ قانون ہمارے 

کر دیتا ہے، سود پر پیسہ لیتا ہے، منت  property mortgageاس کے لیے اپنی ساری 
اس قانون میں اگر کوئی بات کرتا ہے لیکن وہ قانون بھی ہمارے اپنے ملک کا ہے۔

ہے تو ہم آپس میں بیٹھ کر صالح مشورے سےبھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم 
ہیں جو ایک دوسرے کا  ریں کہ ہم وہ لوگساری دنیا کے سامنے چیخ و پکار ک

یہ روش اب ہمیں بدلنی چاہیے  ہیں، ہم ایک دوسرے کو گراتے ہیں۔ پاؤں کھینچتے
اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔  کیونکہ ہم ان حاالت میں نہیں ہیں، ہمارا ملک

ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ ہم آزادانہ  ہمارے قبائل اور ہمارے ملک کے حاالت
نہیں سکتے۔ یہاں پر جو ممبران ہیں وہ اپنے عالقوں میں نہیں جا سکتے۔ کب  گھوم

اگر ایک اچھا کام ہو رہا ہے اور اس میں کوئی تھوڑی  تک یہ چیز چلتی رہے گی؟
سی خامیاں ہیں تو ہم ایک باشعور قوم کی طرح مل بیٹھ کر اس کو حل کر سکتے 

یسا ہے تو پھر ساری قوم، ساری اسمبلی یہ تو ایسا ہے۔ اگر ا ہیں نہ کہ ہم یہ کہیں کہ
قربانی کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم اپنی آدھی جائیداد اس ملک کے لیے دیتے ہیں 

کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ Kerry Lugar Billہمیں  تو پھر
)اس موقع پر ڈیسک بجائے گئے(
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اتنی محب الوطنی تو کسی نے نہیں دکھائی :سینیٹر عباس خان آفریدی
ن اس محب الوطنی کے لیے سب تیار ہیں کہ فالں نے یہ کیا، فالں نے یہ کیا، لیک

میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ یہ سیاست قیام پاکستان سے لے کر آج تک کر رہے 
ہمارے ملک سے  ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہمیں یہ چیز ختم کرنی چاہیے، ہیں۔

نہیں ہوتی۔ یہ پیسہ سود کا  دوسرے ملک پر حملہ ہوتا ہے تو اس وقت خود داری
کا پیسہ ہے اور اس حکومت کی کامیابی ہے کہ اس نے پوری دنیا  aidنہیں ہے، یہ 

۔۔ کو یہ باور کرایا
جاوید علی شاہ صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا : جناب چیئرمین

معزز ممبر کو سنیں، شکریہ۔ کہ
ساری دنیا ہمارے پڑوسی ملک نے ہمیں : سینیٹر عباس خان آفریدی

ملک کے طور پر پیش کیا۔ ہمارے پڑوسی ملک نے پوری دنیا  terroristمیں ایک 
اور تخریب کار ملک ہے لیکن ہماری  کرایا کہ پاکستان ایک دہشت گرد کو یہ باور

حکومت نے اپنی ہمت سے دنیا کو یہ باور کرایا کہ پاکستان دہشت گرد ملک نہیں 
کی کوئی غلطی  wordingہے۔ اگر اس میں  Billہے۔ اس کی جیتی جاگتی تصویر یہ 

کہ ہم دہشت  تو اس پر ہم بات کر سکتے ہیں لیکن اس حکومت نے یہ باور کرایا ہے
اس کا ثبوت  Billگرد ملک نہیں ہیں۔ یہ جنگ ساری دنیا کی جنگ ہے اور یہ 

 ہے۔انڈیا نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان کو بدنام کیا جائے لیکن
کام میں ہم بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم یہ نہیں اس 

کرتے کہ آپس میں مل کر اس مسئلے کو حل کریں بلکہ ہم بھی ان کی ہاں میں ہاں 
سیاستدان کی  matureمالتے ہیں۔ اس ملک کی یہ بد قسمتی ہے کہ آج تک ہم ایک 

 dictatorshipبہت سارا وقت  طرح، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں
ت آئی ہی نہیں۔ ابھی جو جمہوریت آئی ہے تو اس کی مثال یکی نظر ہو گیا، جمہور

ایک بچے کی طرح ہے جو پندرہ سولہ سال کا بچہ ہے، چوٹ بھی اس کو لگتی 
ہے، وہ ہر قسم کی حرکت کرتا ہے۔ اس کو جوان ہونے میں وقت لگے گا۔ اس کو 

لگیں گے۔ یہ اس وقت جوان ہو گا جب ہم سب اکھٹے اس جوان ہونے میں بیس سال 
کسی ایسی مداخلت کا ساتھ نہ دیں کہ  کو جوانی کی طرف لے جائیں۔ اس میں

جمہوریت ختم ہو جائے اور ہمارے اس بچے کو جوان ہونے کا موقع نہ مل سکے، 
جیسے ماضی میں بچہ آیا اور اسے جوان ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا اور 

 وقت بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس بچے کی غلطیاں تب ہی ٹھیک ہوں گی جب ہم اس اس
ایک حکومت جائے گی تو  دیں گے۔ اس میں وقت لگے گا کو جوان ہونے کا موقع

آئے گی، تیسری آئے گی۔ جمہوریت چلتی رہے۔ دوسری
اور اس ملک کی بقا جمہوریت میں ہے لیکن اگر ہم ایک دوسرے  ہماری

 Kerryکریں اور ایک دوسرے کو برا بھال کہیں تو پھر نہ ہی یہ کی کردار کشی 

Lugar Bill  ہو گا اور نہ ہی یہ پاکستان ہو گا۔ جب بھیIMF  کے پاس قرضہ کے
چیختے رہتے ہیں، ہم سود پر قرضہ لیتے ہیں تو  لیے حکومت جاتی ہے تو ممبران

نہیں کہا جاتا۔ آج  براہم کوئی اور کام کرتے ہیں اس کو ، اس کو برا نہیں کہا جاتا
کار ہوتا ہے۔ ہمیں اچھے طریقے سے  جب امداد مل رہی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ

 اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ ہر ممبر وزیراعظم کے پاس اپنے عالقے کے مسائل
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کے حل کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ وزیراعظم کے پاس جا سکتا تھا، 
ا۔ وہ خاموشی سے اپنی تجاویز وہاں پر دے سکتا تھا اور صدر کے پاس جا سکتا تھ

ان سے کہہ سکتا تھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو ختم کیا 
نہ کہ ہم ساری دنیا کے سامنے لڑتے رہیں، دنیا  جائے اور اس پر غور کیا جائے

ر بات چیت کیا کہے گی کہ یہ کیسا ملک ہے جس میں دو لوگ بھی ایک ساتھ بیٹھ ک
ریعے کسی مسئلے کا حل تالش نہیں کر سکتے۔ ہم ذبات چیت کے نہیں کر سکتے،

ہماری آنے والی نسلیں ہماری طرف دیکھ رہی  کب تک ان حاالت میں رہیں گے؟
ہیں کہ ہمارے نمائندے ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ 

 support ہماری بقا اور انا اسی میں ہے کہ حکومت کی اچھی باتوں کو
زیادہ تنقید  پر یں۔ یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حکومتی بنچوں سے حکومتکر

میں کوئی  ministryکہ جس  ہوتی ہے، بالکل ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں
کریں گے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے لیکن اس  highlightبھی مسئلہ ہو گا ہم اس کو 

بھی کرنا  supportم ہو تو ہمیں اس کو  کے ساتھ ساتھ اگر حکومت کا کوئی اچھا کا
مخالفت ہی کرنی ہے۔ جب  ہم نے چاہیے۔ ہم نے ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ ہر بات پر

کر رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو ترک  آیا ہے ہم مخالفت برائے مخالفت Billسے یہ 
politicalکرنا چاہیے۔ اس ملک کی بقا اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر 

scoring  کو چھوڑ کر ہمیں جمہوریت کے پاؤں مضبوط کرنے چاہییں۔A, B, C, جو
گا وہ اس ملک کا باشندہ ہو گا، اس ملک کے لوگ اسے منتخب  شخص بھی آئے

 highlightدینی چاہیے، اس کی غلط باتوں کو  supportکرتے ہیں تو ہمیں اس کو 
ایک بری مثال بنیں۔ جناب  کرنا چاہیے لیکن طریقے سے، نہ کہ دنیا کے لیے ہم

اس  میری درخواست ہے کہ اس میں تھوڑی سی جو شقیں ہیں ان کے عالوہ ہم! واال
Bill کی بھرپور حمایت کریں۔

)اس موقع پر ڈیسک بجائے گئے(
اس میں کچھ شقیں ہیں جس پر بات کی :سینیٹر عباس خان آفریدی

ے بات کرنی چاہیے نہ کہ ہمیں دلیری س۔ جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں جائے
زبان کے نیچے بات کرنی چاہیے۔ مجھے بتایا جائے کہ کون سا ایسا راستہ ہے یا 

ہے کہ ہم اس راستے چلیں گے تو ہماری آنی والی نسلوں کے ہاتھ  alternateاس کا 
ہمیں  میں کالشنکوف کی جگہ کتاب ہو گی؟ بے روزگاری کی بجائے روزگار ہو گا۔

کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا  ار، محبتاسوقت یکجہتی، پی
چاہیے اور دنیا کو دکھانا چاہیے کہ یہ قوم متحد ہے اگر کوئی بھی ملک اس کی 

ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم اکھٹے چل کر سارے معامالت  مخالفت کرے گا تو
کہ دوزخ میں  رہا ہےکو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ 

زیادہ آگ بھڑک رہی تھی اور ان کنوؤں پر  کے کنویں تھے جہاں پر بہت گآ
تو جو شخص بھی آگ سے بچنے کےلیے ان کنوؤں سے باہر  داروغے کھڑے تھے

واپس اس کنویں میں دھکیل  اس شخص کو داروغے نکلنے کی کوشش کرتا تھا تو
کہ جس پر کسی داروغے کی ڈیوٹی دیتے تھے، ان میں ایک کنواں ایسا بھی تھا 

نہیں ہے  نہیں تھی تو وہاں سے پوچھا گیا کہ اس کنویں پر کسی داروغے کی ڈیوٹی
تو کہا گیا کہ بدقسمتی سے اس کنویں میں پاکستان کی قوم ہے جس کو کسی 
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بھی کوئی آدمی کنویں سے باہر نکلنے  داروغے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب
وسرا آدمی اس کے پاؤں کھینچ کر واپس اس کنویں میں کی کوشش کرتا ہے تو د

دھکیل دیتا ہے۔ ہمیں اس روش کو بدلنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، 
کرنا چاہیے  supportکامیابی کی طرف جانا چاہیے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو 

ہو  point scoringاور بری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس ملک میں شروع سے جو 
الیکشن  کو چھوڑنا چاہیے، رہی ہے، کبھی ایک پارٹی اور کبھی دوسری پارٹی، اس

کی  ہوں گے، جب الیکشن آئیں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا، پہلے تو جمہوریت
 بیس سال یہ چلے تو انشاءاهللا طرف دیکھیں کہ ہم اسے جوانی کی طرف لے جائیں،

تو کبھی دوسرا حکومت میں آئے گا  پارٹیاں بھی رہیں گی، کبھی ایک آئے گا
اس ملک کی آنے والی نسلوں کو ایک اچھا ملک اور  جمہوریت کی مضبوطی سے

بہتر مستقبل تو ملے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری اس مخالفت برائے مخالفت کی 
بدلنا چاہیے۔  پالیسی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمیں اس چیز کو

ہوں کہ ہمیں ٹھنڈے  تمام لوگوں سے درخواست کرتا میں! جناب چیئرمین
دل و دماغ سے اپنی پارٹی وابستگیوں سے باالتر ہو کر ایک محب الوطن پاکستانی 

ان حاالت میں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر یہ اسی  کے طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ
ور کیا ہو ا طرح چلتا رہا تو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کالشنکوف نہیں ہو گی تو

اسے تعلیم بھی مہیا نہ کریں، اسے روزگار بھی نہ دیں تو پھر وہ  گا؟ جب آپ
نوجوان نسل کدھر جائے گی؟ پہلے فاٹا کےلیے یہ بات کی جارہی تھی، میں یہ نہیں 

فاٹا، پنجاب، سرحد، بلوچستان  کہتا کہ یہ پنجاب میں نہیں ہیں یہ غلط بات ہے کیونکہ
ک ہے، یہ غلط ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ پنجاب میں اور سندھ یہ سارا ایک مل

یہ وہاں پر ہیں تو وہ غلط ہے اور اگر یہ پنجاب میں  بھی آگئے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر
بھی ہیں تو پھر بھی غلط ہے۔ ہم سب نے اس چیز کو اکھٹے ہو کر ٹھیک کرنا ہے، 

number scoring کا نہیں ہے، یہ ضروری  نہیں کرنی۔ یہ کام ایک آدمی یا ایک پارٹی
 نہیں ہے کہ جو پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے وہ ہی اس سب کی ذمہ دار ہے بلکہ

کام ہے۔ اس وقت ہمارا ملک جنگی  اس ملک کو بچانایہ اپوزیشن اور تمام لوگوں کا
نہیں ہیں اس  resourcesحالت میں ہے، ہمیں امداد کی ضرورت ہے، ہمارے پاس 

ٹھیک کرنے میں، انڈسٹری کو چالنے میں،  tax cultureیں، بنانے م resources وقت
وسائل کے لیے ہمیں ، ٹائم کے لیے کو چالنے میں ہمیں وقت چاہیے۔ systemسارے 

دل  انا اور ہمارے کو جو ہماری amendmentاس  ہاں اس میں اس کی ضرورت ہے۔
راستہ  رپر اپوزیشن اور حکومت بیٹھ ک اس کے خالف ہے، اس پر غور کیا جائے۔

کہ ہم تو بڑے سرمایہ دار  ساری دنیا بول رہی ہے اس کی مخالفت ہے۔ لیکن نکالیں
ہمارے ہاں تو بے روزگاری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو جنگ نہیں ہے۔ ہمیں  ملک ہیں۔

سچائی  اپنا ایسا تاثر پیش کرنا سراسر غلط ہے۔ -تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے
رے وہ عوام جو کچرے سے روٹی کھاتے ہیں ان کا ہما سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔

 ہے ہمیں یہ نہیں سوچنا نہیں ان کا سوچنا چاہیے۔ educationسوچنا چاہیے۔ جن کی 
وقت پورا  اچھے سے بنگلوں میں رہ کر اپنی اپنی گاڑیوں میں آ کر، ہم ادھر آ کر کہ

سوچنا  ہے ان کے لیے دی ہمیں یہ ذمہ داری نہیں بلکہ جس عوام نے کر لیں۔
بنائیں گے؟  فکر کریں گے، کونسا راستہ ان کے لیے ہم کیسے چاہیے۔
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کر لیجئے۔ conclude: جناب چیئرمین
آخر میں، میں ، ہے requestبس میری یہی : آفریدی  سینیٹر عباس خان

چھوڑ  یہ مخالفت برائے مخالفت کی سیاست کو! خدارا کروں گا کہ پلیز requestیہی 
صاحب کے پاس جاتے ہیں اس  پنے کاموں کے لیے وزیر اعظمجس طرح آپ ا دو۔

کو  کے لیے بھی چلے جائیں کہ جی یہ تھوڑی سی بات ہے۔ اس مسائل طرح قومی
یہ قوم اکٹھی ہے یہ  دنیا کو ایک اچھا پیغام بھیجیں کہ اگر ہم اس طرح کر لیں اور

شکریہ۔ہے۔  requestجمہوریت کی طرف لے جائے گی۔ یہی میری سب لوگوں سے 
بہت بہت شکریہ، حاجی عدیل صاحب۔ جی، جی بخاری : جناب چیئرمین

صاحب۔
چوہدری  میں شکریہ جناب چیئرمین،: سینیٹر سید نیر حسین بخاری

کا شکر گزار ہوں اور ان کی جماعت کے ممبران کا کہ  شجاعت حسین صاحب
ں تشریف انہوں نے ہماری درخواست پر بائیکاٹ ختم کیا اور وہ واپس ہاؤس می

الئے۔ 
اس پر کام کر  alreadyدوسرا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کمیٹی 

بھی گئے اور  اور رحمان ملک صاحب منظور وٹو صاحب جناب میاں رہی ہے۔
ہوا اس  prop upمیں  issue National Assembly جو ریاض پیرزادہ صاحب بھی کہ

 issue resolveکہ وہ  we hope soور ہیں ا effortsکرنے کے لیے ان کی  resolveکو 
 better sense will prevail in both theاور ہماری یہی توقعات ہیں کہ  ہو جائے

Houses. Thank you very much.

جی چٹھہ صاحب۔: جناب چیئرمین 
آج کئی  آپ کا بہت شکریہ۔! جناب چیئرمین: سینیٹر نعیم حسین چٹھہ

۔ گفتگو ہو رہی ہے موضو ع پر ان میں ایک نہایت اہمدنو ں سے اس ایوان باال پاکست
بڑے عرصے سے اچھی باتیں سن رہے ہیں لیکن میری گزارش کچھ اس طرح ہے، 

 18کرنا چاہتا ہوں کہ feelings conveyمیں کچھ دہرانا تو نہیں چاہتا لیکن میں اپنی 
شن سے جن لوگوں کو الیک تھا کہ اور بہت واضح ء کو الیکشن ہوا 2008فروری 

 انہوں نے بھی اس کو سراہا اور ان پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شکایات بھی تھیں
ہوا ہے اور جمہوریت کا آغاز ہو رہا ہے۔  رف اس لیے کہ یہ ایک اچھا الیکشنص

جو  ایک منتخب حکومت سامنے آنے والی ہے لیکن شومئی قسمت کہ حکومت کو
mandateواز پالیسیوں کے حامل لوگ ہیں، یا وہ دیا گیا وہ یہی تھا کہ جو امریکن ن
اور اس کی اتحادی جماعتوں کو پبلک  جن کو، خاص طور پرویز مشرف پارٹیاں یا

کردیا صرف اس لیے کہ ان کی پارٹیوں کو وہ قومی  نے ووٹ نہیں دیا اور مسترد
 کہ وہ امریکہ نوازی کا دم بھرتے تھے۔ مفاد میں نہیں سمجھتے تھے یا اس لیے

 قومی کہ امریکہ نواز پالیسیوں کو چھوڑ کر دیاmandateایک واضح  انہوں نے
میں حق حکمرانی تو حاصل  اس الیکشن۔ کی تکمیل کریں قومی مفادات پالیسی اور

اس کے بعد پھر ایک  مسترد کر دیا گیا۔ کوmandateاصل  پبلک کے کر لیا گیا لیکن
ے۔ پھر ایک متفقہ فیصلہ کیا اس وقت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجالس ہوئ نیا وقت آیا۔
جائے اور عوامی خواہشات پر عمل کیا جائے  کیاimplementکو mandateگیا کہ اس 

 اس کے بعد سیاسی جماعتیں ایک فورم پر اکٹھی ہوئیں بھی رائیگاں گیا۔ لیکن وہ
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وہ بھی  دیا گیا لیکنverdictاس میں بھی یہی ۔ ہوئیAll Parties Conferenceاور 
اس پر کوئی عمل نہ ہوا۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ  ہوا اور صدا بصحرا ثابتیونہی 

اور  اپنے مخصوص مفادات یہاں تک پہنچ گئی کہ حکومت نے کہ ہماری نوبت
مشرف  پس پشت ڈال دیا۔ قومی سوچ کو اور ملکی مفادات کو مجبوریوں کی بنا پر

ے ساتھ عمل شروع کر دیا پر زیادہ شدومد ک پالیسیوں کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس
 یہاں تک پہنچ گئے کہ کیری لوگر بل، پھر ہم کہ باالخر قوم کو پسند نہیں ہے۔ جو

مزید زمین ، امریکہ بھارت سفارت خانوں کی توسیع، بلیک واٹر، بلوچستان شوریٰ
میں کرایے پر لینا اور اسالم آباد  اسالم آباد حاصل کرنا، امریکہ کا دو سو مکانات

افغانستان، ایران، چین اور  یہاں بیٹھ کر اس نے اپنی اپنی چھاؤنیاں بنا کر کے اندر
امتیاز یہ ہے کہ  ٔکا طرہ اس کنٹرول کرنے کی حکمت عملی اپنا لی۔ کشمیر کو

انہوں  کہ وہ اس پر کوئی اعتراض یا تنقید کرتے حکمران اتحاد نے بجائے اس کے
 کی پارٹی کے کئی ممبران ان اس کو قبول کرتے ہوئے نے بڑی خوشی کے ساتھ

اس کی تعریف و تصدیق کرتے ہیں جو کہ یقینًا ہر پاکستانی کے لیے نہایت قابل 
کیا  تشویش ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوری حکومت

پارلیمنٹ کی باال  بہت سارے سواالت اٹھتے ہیں۔ ہمارا آئین کدھر ہے؟ کرتی ہے؟
اور خود مختاری کس چیز کا نام ہے؟sovereigntyر دستی، ملک کی سالمیت او

، بے روزگاری، رشوت، ملک کے اندر بجلی، پانی کے بحران، غربت
دن آٹا  سارا ناپید ہیں۔ قوم بدامنی، بے انصافی کی فراوانی ہے۔ ضروریات زندگی

سارا دن الئنوں میں کھڑا  کے لیے کے حصول چینی اور دوسری ضروریات زندگی
اب تو یہاں تک  جاتی ہے۔ عد مایوس اور بے نیل و مرام واپس لوٹکے ب رہنے

قوم نفاق کا  نوبت پہنچ گئی ہے کہ روزہ رکھنے یا عید کا چاند دیکھنے پر بھی
آزما ہیں۔ صوبائی  شکار ہے۔ صوبوں میں قبائل ایک دوسرے کے خالف نبرد

میں بہتان اور الزام تراشیوں  حکومتوں کے اتحادی ایک دوسرے کے خالف
، کی دھمکیاں اور ملک توڑنے کار بننے ٔکے آلہ مصروف ہیں۔ ملک دشمنوں

بجلی گھروں، سوئی ، صوبائی مفادات کو نقصان پہنچانے اور حکومتی اثاثوں پر
کس ملک میں رہ  ہم بن گیا ہے۔ وتیرہ ایک گیس وغیرہ کی تنصیبات کو تباہ کرنا

ہا ہے؟ یہ بہت سارے رہے ہیں؟ یہ حکومت کیا سوچتی ہے؟ ملک کیسے چل ر
حکمران سے ملتا ہے کہ بڑی مشکل سے، بڑی  سواالت ہیں جناب واال۔ جواب اکثر

جمہوریت ملی ہے۔ اب جمہوریت کو قائم رہنے دیں اور ہمیں نہ  قربانیوں کے ساتھ
ہم ماضی کا گند  پارلیمنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ پوچھیں۔ ابھی قوم ہمارے ساتھ ہے اور

میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت  ہمیں مزید وقت دیا جائے۔ صاف کر رہے ہیں۔ ابھی
اتنا تعاون مل رہا ہے۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم متفقہ وزیر اعظم بنے  کو ہر وقت

پر  issuesاور اس کے بعد بھی ہر پارٹی کا منشور یہ ہے، یہی کہتے ہیں کہ قومی 
ترجیح دیں گے اور  قومی مفادات کو سے باال تر ہو کر پارٹی مفادات ہم ہر صورت

میں  شعبہ ساتھ دیں گے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی آپ کا
کسی قسم کی کوئی تسلی کوئی تشفی سامنے نظر  improvementکسی قسم کی کوئی 
پوری قوم  اتنی بال جواز شرائط لگا کر تو یہ لوگر بل جس کو نہیں آ رہی بلکہ اب

اس  جس قدر بھارت اور اسرائیل سے ہے کہ کی دوستیکی تذلیل کی گئی ہے۔ امری
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ہمیں دھوکہ اور فریب  کیسے ہوسکتا ہے۔ صورت میں امریکہ پاکستان کا خیرخواہ
 میں نہیں رہنا چاہیے۔

 .pleaseکر لیجئے  conclude: جناب چیئرمین
فرنٹ الئن  بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے: سینیٹر نعیم حسین چٹھہ

 اس کی بہتری کام کیا اور اب بھی انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپکی حیثیت سے 
کے لیے کوئی خرچہ نہیں کر سکتے جو کہ یقینًا سراسر  improvementاور اس کی 
پانچ چھ گنا طاقت رکھتا  چونکہ ہمارے سامنے ہمارا نمبر ایک دشمن زیادتی ہے۔

رہے  یالؤ میں ملوثپھ نیوکلیر بھارتی سائنس دان بھی ہے لیکن اس کے باوجود
ہیں  پر قدغنیں لگاتے ہم ہیں،ان کو نہیں پوچھا گیا لیکن ہم پر الزام تراشیاں کرکے

میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اندرونی  رہے ہیں۔ اور پابندیاں لگا کر سزا دیتے
معاملہ ہے اور اس میں مداخلت یقینًا ہماری خود مختاری پر حملہ ہے۔ خاص طور 

بھارت کی خوشنودی اور  اور الزام لگا کر ہ وغیرہ کا ذکر کرکےمرید کے کوئٹ
دہشت گردی کے لیے اپنے عالقوں اور  برتری کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔

فوج کے کنٹرول اور اعلیٰ افسران کی ترقیوں کی ، actionافغانستان میں فوجی 
! جناب واال  یہ سارا کچھرکھیں تو  انڈیا اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر، رپورٹ

لیے کیا  قائم کرنے کے hegemonyمیں سمجھتا ہوں کہ صرف انڈیا کی برتری اور 
جا رہا ہے۔

کی مخالف جنگ میں اپنے قیمتی فوجی جوان شہید ہوئےہیں،  دہشت گردی
اس میں بےشمار معصوم شہریوں کی قیمتی جانیں  اتنا سرمایہ ضائع ہوا ہے اور

، جات برباد ہوئے، عالقے ویران ہوئے لیکن اس کی کوئی تعریف اثاثہ۔ قربان ہوئیں
 do more, doتحسین اور پذیرائی نہیں بلکہ الٹا ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ابھی 

more.  بھارت افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کو غیرمستحکم کر رہا ہے اور کشمیر
اور نہ امریکہ اس کا کبھی  ہے اس کا کوئی تدارک نہیں ہے میں جو ظلم کر رہا

نوٹس لیتا ہے۔ یہ پاکستان کی داخلی خودمختاری اور سالمتی کے لیے انڈیا، 
اور ان کو  اسرائیل، موساد وغیرہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں

اس بل کے ذریعے بالجواز شرائط لگا کر پوری قوم کی  شامل کرنا چاہتے ہیں۔
تذلیل کی گئی ہے۔۔

کر لیجیے، وقت ہوگیا ہے۔ conclude! چٹھ صاحب: ب چئیرمینجنا
امریکہ کا تعلق  صرف دو منٹ جناب واال۔: سینیٹر نعیم حسین چٹھہ

میں سمجھتا ۔ جس قدر اسرائیل اور بھارت سے ہے ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے
ر ہمیں اس بل کو یکسر مسترد ک، دھوکہ اور فریب ہی رہنا چاہیے یہ سارا ہوں کہ

دینا چاہیے۔ چونکہ یہ سارا کچھ ایسا ہی ہے جیسے بقول عالمہ اقبال مرحوم نے 
فرمایا ہے۔

اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

رہی سرمایہ کی بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہی ہفتے  باقی! جناب واال
ہیں انہوں نے Chairmanکے  انڈسٹریزجو نشاط گروپ آف  صاحب میاں محمد منشا

کہا ہے کہ میں نے حال ہی میں ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور اگر یہ 
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، اتنی تذلیل کرنے والی شرائط پر ڈیڑھ ارب ڈالر لینا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں
اپنے لوگوں سے کام لیں اور ان پر اعتبار کریں تو میں اگلے مہینے میں ڈیڑھ ارب 

اور کروا دیتا ہوں۔تو پیسہ کوئی بات  investmentڈالر کی بجائے دو ارب ڈالر کی 
عزت اور غیرت کو نہیں بیچنا چاہیے ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی حمیت۔ نہیں

، کے مطابق mandate، اور ہمیں صحیح طور پر عوام کے فیصلے کے مطابق
اسی میں پاکستان ۔ کرنا چاہیے کو لےکر عوام کی بہتری کے لیے کام issues عوامی
.Thank you sirاور اسی میں پاکستان کا مستقبل ہے۔  کی بقا

لینا چاہیں گے؟legislative businessآپ ! ڈاکٹر صاحب: چئیرمین جناب
گزارش ہے کہ  جناب واال میری: سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان

 approvedسے  standing committeesکیے ہوئے ہیں،  Bill passقومی اسمبلی نے 
ہو جائیں گے اور ہماری  expireیہ  otherwiseلگے گا  short timeیہاں بہت  ہیں

محنت ضائع ہو جائے گی۔
۔ میاں رضا ربانی: جناب چئیرمین

Senator Mian Raza Rabbani: I have a point of order. I would 
most humbly draw your attention to first of all Rule 108 which is a part of part 
3, “Bills originating in the Assembly and transmitted to the Senate”. If you will 

read with me Mr. Chairman, Rule 108 says, “when a bill originating in the 
Assembly has been passed by it and is transmitted to the Senate, the Secretary 
shall, as soon as may be, cause it to be circulated amongst the members”. Rule 

109. “At any time after the bill has been so circulated, any Minister in case of a 
government bill and in any other case, any member may give notice of his 
intention to move that the bill be taken into consideration”. Now, Mr. Chairman, 

the relevant part is Rule 110. “On the day on which the motion for consideration 

is set down” which is today, and today is the 14th, “is set down in the Orders of 

the Day which shall unless the Chairman otherwise directs” and I don’t think 

you have directed otherwise, “be not less than two days from the receipt of the 
notice. The Minister or as the case may be, the member giving notice may move 
that the bill be taken into consideration”.

Now, Mr. Chairman, the matter is that two days from the time of notice 
i.e. from the time the bill has been circulated, notice of circulation, I will come 
to the facts but I would also, after reading Rule 110, I would take you back Mr. 
Chairman to Rule 94. Rule 94 pertains to amendment and what does Rule 94 
says and that is why two days notice is given here. Rule 94 says, “ordinarily, the 
notice of an amendment shall be given two clear days before the day on which 
the relevant clause of or the schedule of the bill is to be considered”. Then there 
is your discretionary power that it can be put on the floor. So, two days notice 
for moving an amendment under Rule 94, that is why under Rule 110 two clear 
days are to be given. Now, in terms of these bills Mr. Chairman, I have with me 
over here the report and I don’t need the report because I am making the 
statement from the floor of the House that notice of these bills reached us on the 
13th . Your report of the R&I section says that to these 8 Senators which include 
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Mr. Muhammad Ali Durrani, Shakeela Malik, Justice Abdul Razaq Thahim, 
Mian Raza Rabbani, Javaid Leghari, Maulana Gul Nasib, Haji Ghulam Ali, 
Senator Mir Muhammad Badini on the 12th night at 12:30 a.m. which technically 
means that it has become the 13th . On the 13th early morning at 12.30 a.m. this 
notice is sent to us which we received in the morning obviously, when we got up 
whether it was 4, 5 or 6 O’clock in the morning. So, therefore, technically 
speaking notice of this has been circulated on the 13th, it can not be fixed today 
Section 9 of the General Clauses Act is very clear. Even if, we were to presume 
that it was circulated on the 12th which in actual fact, it was not because here is 
the report of the R&I. But even in the extreme case, if it was taken that this was 
circulated on the 12th also, even then it can not be fixed on the Orders of the Day 
for today. But in actual fact it was circulated on the 13th. Sir, today is the first 
day, tomorrow is the second day. Mr. Chairman, another point I would like to 
make and I would want this to be on the record. It is now, this is probably my 8th

or 9th year in the Senate and in my 8 or 9 years in the Senate I have never 
received a notice or any material in Urdu. But notice of these bills circulation of 
the copies of this bill that were sent to me, were all in Urdu. Yesterday, my 
office made repeated attempts to get the English copies from the relevant section 
of the bill so that I could go through it and if I had any amendments to move, I 
would have moved them. I was denied English copies of the bills. When I raised 
this issue this morning with the Secretariat and I knew, why I was being denied 
this because instructions had been passed, I don’t know by whom, I will not 
make any accusation, but when the Secretariat inquired into the matter, it was 
found that it was on deliberate intent that I was not provided with copies. So, 
therefore, Mr. Chairman, that apart that I have just brought on the record, but 
under the rules, these bills cannot be taken up and I would most humbly request 
you to give a ruling on this issue because the House and Members can not be 
taken for a ride like this that it is brought at the last moment and they are denied 
their right to move an amendment or not move an amendment.

Mr. Chairman: What is the date Mian Sahib, you think that the two 
days would expire?

Senator Mian Raza Rabbani: Mr. Chairman: 16th sir.

Mr. Chairman: You mean that it should have been fixed on the 
Orders of the Day on the 16th.

Senator Mian Raza Rabbani: Yes sir.

Mr. Chairman: Minister for Parliamentary Affairs, any reply to that?

Dr. Zaheeruddin Babar Awan: I thank you Mr. Chairman, 
basically I need not to give a reply because there is no objection which is related 
to my Ministry and I have followed the rules and I have followed the 
Constitution basically while transmitting these Bills to the Senate Secretariat. 
What the worthy honourable Member has said is pertaining to the Senate 
Secretariat and it does not pertain to my Ministry or the Government.

Mr. Chairman: It would be violation of the rules to consider the 
Bills today and it should be taken up on the 16th. Mian Raza Rabbani is saying 
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that two days would be over. We come again to the “commenced motion”. Yes, 
Bangash Sahib.

پر اتنا  کیری لوگر بل! شکریہ جناب چیئرمین: نگشسینیٹر عبدالنبی ب
ہو گی۔ یہاں پر کئی  repetitionوہ  کہا جا چکا ہے کہ اگر میں اس پر کچھ کہوں گا تو

کر رہے ہیں یا شاید بھول  overlookیہاں  ہم ایک چیز کو۔ بھی کیا گیا repeatدفعہ 
کر آنے والے وہ  اس حد تک لے رہے ہیں یا جان بوجھ کر نہیں کہہ رہے ہیں کہ

ایک بھکاری  کہ ہم کے بارے میں کہتے ہیں جو آج کیری لوگر بل کون لوگ تھے
سے شروع  پچھلے تیس بتیس سال کی پالیسی جو جنرل ضیاء الحق۔ قوم بن گئے ہیں

 کی ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ میں موجودہ ہو کر پرویز مشرف پر آ کر رکی
 it is ten times better than thatرتا ہوں جمہوری حکومت کو مبارکباد پیش ک

paralyzed Assembly ان کو یہ توفیق نہیں ہو ، کے زیر سایہ چلی جو پرویز مشرف
 180کہ جتنے بھی اس نے معاہدے کیے اور اس نے ایک ہی ٹیلیفون کال پر  سکی

degree U-turn اس سے پوچھنے کی۔ یہاں  نہیں ہوئیجرأت اس وقت کسی کو  لیا
 Corps Commanderاور کسی  نہیں پوچھا گیاسے تک  Corps Commanders کہتک 

کہ آپ نے جو  ت نہیں ہوئی کہ اپنے کمانڈر سے پوچھتۓکو بھی اس وقت یہ جرا
کی ہے کیوں کی ہے؟ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اسی  policy changeاتنی بڑی 

اور اس نے اپنی  یاپر رخصت ک red carpetموجودہ حکومت نے  مشرف صاحب کو
وہ خود اعتراف  Head of State and Commander-in-Chief کتاب میں بھی لکھا

وہ  وہ جس مقصد کے لیے دی گئی تھی کرتے ہیں کہ ہاں جو امریکی امداد ہمیں ملی
accordingly use نے اسے دوسرے  نہیں ہوئی اور ہمpurpose  کے لیے بھیuse کیا۔ 

لے رہے ہیں، ابھی تک اس کے دو  amountبہت بڑی  وہ وہاں پر اس لیکچر کی
سال سروس کے پورے نہیں ہوئے ہیں، اس لیے سیاست پر بات کرنے کی قانونًا 

Head ofبھی اجازت نہیں ہے اور اخالقًا اور اصوًال بھی جو  State  اورChief of 

Army Staff پ آج بھی وہ یوررہے ہیں اس کو سیاست پر بات نہیں کرنی چاہیے۔
ہم  fundsمیں گھوم پھیر کر وہ انہی چیزوں کا برمال اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں یہ 

کیے اور اسی وجہ سے آج موجودہ جمہوری حکومت کو سخت  misuseنے 
conditions اس قسم کے معاہدے ہوتے رہے ہیں ۔ ڈال کر کیری لوگ بل پیش کیا گیا

 نے کوئی بل پاس کیا ہے نگریسنہیں ہو سکی۔ اگر آج امریکن کا debateلیکن ان پر 
it does not mean we 100% agree with them. No, not at all. Mr. Chairman  لیکن

 ,DGجو  جاوید اشرف تشریف نہیں رکھتے کیا گیا لیکن آج جنرل criticismیہاں پر 

ISI  رہے پچھلی گورنمنٹ میں وزارت کے مزے لوٹتے رہے اور وہ اپنی پرسوں
کے لیے  NATO Forcesں کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان میں جو کی تقریر می

logistic لیکن ہمیں امریکہ  ت ہےرجا رہی ہے اس کے لیے امریکہ کو ہماری ضرو
مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اس بات پر کہ جنرل صاحب ۔ کی ضرورت نہیں ہے

پر رہتے  professional and high profileاور اتنے آرمی کے  senior mostجیسے 
اس وقت ان ، ہوئے یہ کہہ رہے ہیں جب کہ یہ پالیسی اس حکومت کی بنی ہوئی ہے

ان کی ضرورت ہے۔  logisticت نہیں ہو سکی کہ ٔکو یہ جرا
ایک منتخب وزیر اعظم نے برمال ٹی وی پر کہا کہ جنرل ! جناب چیئرمین

کہہ دے اور  bossاگر آپ کا منتخب وزیر اعظم ایک جنرل کو  is my bossمشرف 
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ماتم نہ کیا  تو میرے خیال میں اس پر وہ اپنے آپ کو اس کا ذاتی نوکر سمجھے
ان ، کیا گیا ہے protestجائے تو کیا کیا جائے۔ آج جس بندے کی وجہ سے یہاں پر 

17thکا یہ حق ہے۔ مجھے یاد ہے جب  Amendment سولہ  پر جنرل مشرف نے
کہ میں دوسال بعد اپنی وردی اتاروں گا  کروڑ عوام کے سامنےٹی وی پر آ کر کہا
کہ وہ ان  Faisal Hayat was the first manلیکن جب دو سال پورے ہونے کو آئے تو 

لے کر گئے اور وہاں جا کر کہا کہ ملک اور قوم کے بہترین  delegationکے پاس 
 رکھیں۔ میں کہہ رہاہوں کہ آج اس continueمفاد میں یہ ہے کہ آپ اس وردی کو 

چیخ رہا ہے جس  میں، قومی اسمبلی میں ایسے TV Talk Showشخص سے زیادہ 
یہ وہ ! طرح اس نے پچھلی گورنمنٹ میں بہت زیادہ جیلیں کاٹی ہوں۔ جناب چیئرمین

اور آج ہر سیاست  افراد ہیں جنہوں نے باقی سیاستدانوں کے منہ پر کالک ملی ہے
یوسف رضا  ہمارے پرائم منسٹر۔ زدہ ہیں NABدان کو جو گالی پڑتی ہے یہ وہ 

صاحب نے کس جرم میں جیل کاٹی۔ جاوید ہاشمی صاحب نے کس جرم میں جیل 
نہیں کیا تو ان کو نام نہاد اور compromiseکے ساتھ  dictatorکاٹی۔ جب انہوں نے 

میں پھنسا کرسات اور آٹھ سال تک جیلوں میں رکھا گیا جب کہ اس کے  casesجعلی 
زدہ تھے انہوں نے وزارتیں لیں، اگر انہوں  NABمانہ لوگ جو برعکس وہ بدنام ز

اربوں کما ئے ، تو وہ اور شیر بن گئے نے پچھلے دور میں کروڑوں کمائے تھے
! کو کھا گئے اور آج وہ ہمیں جمہوریت سکھا رہے ہیں۔ جناب ملک، اور لوٹ گئے

اور میں کیری لوگر بل کو اس طرف رکھیں۔ میں پچھلے بیس سال سے باہر ہوں 
قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ میں اس ملک سے ایک پیسا باہر لے کر نہیں 
گیا بلکہ کروڑوں یہاں اس ملک میں لے کر آیا ہوں اور اب دوبارہ یہاں پر کہنا 

وزیر اعظم ، آگے بڑھو اور صدر صاحب پہلے شروع کریں، چاہتا ہوں کہ آؤ
پھر چوہدری برادران ، شروع کریں پھر سارے وفاقی وزیر، صاحب شروع کریں

وہ قرآن پر  ہوں Senatorsاور میاں برادران آ کر شروع کریں اور پھر جتنے ہمارے 
اس ملک کے لیے وقف  ہاتھ رکھ کر اپنی ذاتی حصے میں سے دس دس فیصد

میں کہتا ہوں اس کے بعد کیری لوگر بل کو ان کے منہ پر مار دو۔ پھر آپ یہ ، کریں
اپنے آپ سے شروع کرو، اربوں روپے ہڑپ کرنے کے ۔ کتے ہیںکہہ س سب کچھ

۔ خودداری، آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں عزت نفس، بعد
سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ ایک

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات
عالمہ اقبال دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ

ہےامیری نہیں فقیری  میرا طریق
خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر

ہماری ! جناب۔ بھوکے مر رہے ہیں آج کل ہمارے عوام، اب ہماری مستیاں دیکھیں
 bridgeیہ ایک ، ہوتا ہے pillarختم ہے جو کہ ہر سوسائٹی کا ایک  middle classاب 

تم خ middle classاور جب آپ کی  between upper class and lower classہوتی ہے 
آج جناب یہی ہو رہا ہے کہ امیر امیر تر ہو ۔ ہو جاتی ہے collapseہو تو سوسائٹی 

 counterاور  argumentمیں اس بات پر کہ ۔ رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے

argument, criticism and counter criticism اور چلتا رہا ہے لیکن  یہ چلتا رہے گا
یہاں پریس گیلری کے سامنے نمبر بنانے سے ۔ ےاس سے مسئلے حل نہیں ہو ں گ
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ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مسئلے تب حل ہوں گے کہ جیسے میں نے کہا 
ہے کہ اگر اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانا ہے تو اپنی عزت نفس کو دوبارہ بحال کرنا 

حب شریف صا آپ یقین جانیں جب میاں نواز۔ ہو گا۔ قوم کو خودداری کا سبق دینا ہے
 foreign accountsاس نے  لیکن پھر توعزت بحال ہوئی ایٹمی دھماکہ کیا نے ایک

freeze  اگر کیے تو اس وقت اس نے قوم پر اعتماد نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی۔
دھماکے کے فورًا بعد وہ قوم سے کہتے کہ ملک پر پابندیاں لگنے والی ہیں اور 

میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی  foreignملک کو اتنا نقصان پہنچنے واال ہے تو 
overseas Pakistani  تھے خدا کی قسم اس امداد سے دس گناہ زیادہ اس ملک کو

تو انہوں  کیے accounts freezeدینے کے لئے تیار تھے۔ لیکن جب آپ نے ان کے 
حالت وہی ہے۔ آج بھی اپنی قوم پر بھروسہ  نے کہا ہم پر آفیشل ڈاکہ ڈاال گیا۔ آج بھی

سے شروع کرو۔ ہم ہمیشہ  upper levelیکن اپنے بڑوں سے شروع کرو۔ پہلے کرو ل
قربانی کا بکرا غریب عوام کو بناتے ہیں۔ آج غریب ایک قطرہ خون بھی دینے کے 
لئے نہیں ہے۔ اب اس سے اپنے لئے خون اور اس سے ملک اور قوم کے لئے 

میں ! ۔ جناب واالقربانی مانگ رہے ہیں۔ جس میں بروقت کھانے کی سکت نہیں ہے
اس موضوع پر زیادہ بولنا نہیں چاہتا میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کیری 

ٹھیک ہے اس حالت پر  with due respect with dignityلوگر بل میں اگر کچھ آتا ہے 
کہنا ضرور چاہوں گا کہ اس کو  النے والے آج بھی مزے اڑا رہے ہیں لیکن میں یہ

ہے۔ میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فوجی جوان جو دیکھا جا سکتا 
میں شہید ہوئے ہیں ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اهللا تعالیٰ  recently GHQابھی 

ہماری قوم، فوج اور ملک کو سالمت رکھے۔ 
کر دیں۔  conclude! شکریہ۔ بنگش صاحب: جناب چیئرمین

کرنا چاہتا ہوں کہ  conclude میں! جناب: سینیٹر عبدالنبی بنگش
پارلیمنٹ میں ایک بل پر بحث ہو رہی ہے تو کور کمانڈرز اور آرمی کو کیا پڑی 

ہونے سے پہلے ہی حکم سنا دیا کہ یہ ہمیں  concludeتھی کہ اس نے پارلیمنٹ میں 
تھا۔ جنہوں نے یہ کیری لوگر بل  threatمنظور نہیں ہے۔ یہ پارلیمنٹ کو ایک واضح

 armedاور  democratic forcesآ رہی ہے کہ  smellے۔ اس میں مجھے ایک بنایا ہ

forces  کو آپس میں لڑایا جائے۔ اس چیز سے بھی میرا بہت بڑاconcern  ہے۔Thank 
you Mr. Chairman. 

ذرا وقت کا ! شکریہ۔ ظفر علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب: جناب چیئرمین
خیال رکھئے گا۔ 

کا حکم ہو۔ شکریہ جناب  جس طرح جناب: ہسینیٹر سید ظفر علی شا
میں پچھلے پانچ سات دن  Upper Houseپاکستان کی اس پارلیمنٹ کے ! چیئرمین

مجھے  otherwiseسے امریکن پارلیمنٹ کا پاس شدہ ایک بل جوکہ 
ملک کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے مجھے کسی دوسرے  sovereignدوسرے

sovereign عامالت میں دخل دینے کا ویسے تو کوئی حق ملک کی پارلیمنٹ کے م
نہیں ہے لیکن امریکن پارلیمنٹ میں جو بل پاس کیا گیا اور جس کے بارے میں 

latest remarks  ہیں ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو جو کل تشریف لے گئے تھے
ہیں اس بل کے انہوں نے بڑا برمال  moverجو  one of the Member Mr. Kerryاور 
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اور آپ کو اسی پر گزارا کرنا گا ہے کہ یہ بل اسی طرح من و عن جائے  کہہ دیا
پڑے گا بعد میں دیکھیں گے کہ کیا بات ہوتی ہے اور کیا بات نہیں ہوتی ہے؟ جناب 

قومی اسمبلی اور ایوان باال  کے اراکین سے ہم نے Treasury Benches! چیئرمین
نہیں کر وں گا اور  repetitionمیں بڑی نصیحت آموز باتیں بھی سنیں۔ میں کوئی 

اس ! جناب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وقت بھی کم ہے اور واقعی چیئرمین صاحب
اس وقت سمجھ آتی ہیں لیکن اس  قوم کے لئے وقت بڑا کم ہے اور بہت سی باتیں

ہماری قوم گزر چکی  وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور اس قسم کے تجربوں سے
اس بل کی ہر کالز پر اور ہر سیکشن پر تقریبًا بات ہو چکی ! نہے۔ آج جناب چیئرمی

نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک دو باتیں ہیں اور وہ بھی جناب  repeatہے میں 
کرنے واال ایک  Chairاس بات کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤس کے ! چیئرمین

jurist  ہے اور ایک وکیل ہے۔Company Law and Criminal Law  کیpractice  کرتا
ہے۔ یہ بل نہیں ہے یہ پارٹنرشپ ایکٹ ہے۔ امریکن کانگریس نے ٹھیک کیا ہے۔ 
مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ امریکن پارلیمنٹ سے مجھے قطعًا کوئی 
شکوہ نہیں ہے۔ مجھے شکوہ ہے تو اپنی پارلیمنٹ سے، اپنی حکومت سے اور 

نیچے کالزوں میں جانے کی ضرورت ہی ! رمیناپنے سیاستدانوں سے۔ جناب چیئ
۔ اس پآ آپ دیکھیں اور دیکھ چکے ہوں گے یقینًا  nomenclatureنہیں ہے۔ اس کا 

آپ دیکھ لیں جو انسان کے دماغ میں گولی کی طرح لگتا  short titleکا پہال سیکشن 
 This Act may be cited as the enhanced! ہے۔ اور وہ ہے جناب چیئرمین

partnership with Pakistan Act of 2009. کیا میں آپ کی وساطت ! جناب چیئرمین
سے پوچھ سکتا ہوں۔ آپ تو شاید پوچھ چکے ہوں گے کیونکہ آپ اقتدار کے قریب 

کے قریب ہیں۔ میں تو  Prime Ministerہیں۔ آپ صدر محترم کے قریب ہیں اور آپ 
ے فاصلے پر بیٹھا ہوا۔ اس دن جب ان دونوں کے قریب نہیں ہوں۔ میں اقتدار سے بڑ

 Chief Executive of theہوا تو جب لیڈر آف دی ہاؤس،  House openپہلے دن یہ 

Country and Prime Minister of Pakistan  منٹ  35یہاں تشریف الئے اور انہوں نے
میرے  پر بات کی آپ کے سامنے اور آپ کی اجازت سے۔ national issuesیہاں پر 

point وساطت سے جب میں نے یہ پوچھا کہ ایک اور بڑا  ر جناب کیپburning 

issue  آ رہا ہے اگر آپ آ گئے ہیں اورnational issues پر بات کر رہےہیں تو خدارا! 
نے اس پر کوئی  Chief Executive Sahibاس پر بھی دو باتیں کر دیں۔ لیکن ہمارے 

comments لوگر صاحب کے بل پر پاکستان اس کیری ! نہیں دیئے۔ جناب چیئرمین
 Treasuryمیں پاکستان کا کونسا مکتبہ فکر ہے جو متفکر نہیں ہے ماسوائے 

Benches  ،کےwith due respect  میرے بھائی ہیں، اتنی پارٹی بازی اچھی نہیں ہوتی
پر لیکن اپنے  سر آنکھوں interestپارٹی کا ، سر آنکھوں پر disciplineہے۔ پارٹی کا 

! ۔۔۔۔ اس سے آگے چیئرمین صاحب۔ کا sovereigntyاور اپنے ملک کی  ملک کا
 Primeجس کے تحت ملک کے  91کوئی چیز نہیں ہے اور آج میں آئین کے آرٹیکل

Minister  کے تحت صدر پاکستان نے حلف  42نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور آرٹیکل
 sovereignty and اٹھایا ہوا ہے جس میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ پاکستان کی

integrity پر سودے بازی نہیں ہو سکے گی اور اس پر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ 
وہاں کی تو ! وہ آئینی طور پر پابند ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں جناب چیئرمین

 democratic systemپارلیمنٹ نے برمال، آفرین ہے اس پارلیمنٹ پر، آفرین ہے اس 
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ر افسوس ہے اپنے سسٹم پر جس کی سمجھ ہی نہیں لگ رہی پر اور امریکن پر او
ہے اب تک کہ سسٹم کونسا اور کس کا چل رہا ہے یہاں پر۔ پارٹنر شپ آپ امریکہ 
کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھی ہوگی۔ وہ پارٹنرشپ کرنے سے پہلے آپ بھی 

میں اس  کی بات Prime Minister and Presidentکم از کم کسی سے بات تو کر لیں۔ 
لئے کر رہا ہوں کہ وہ پابند ہیں آئین کے تحت اس حلف اٹھانے کے بعد کہ پاکستان 

نہیں ہے۔ یہ اس لئے آج  discretionپر ان کی کوئی  sovereignty and integrityکی 
پورا ملک چیخ رہا ہے اور سانپ تو ہمیں ڈس کر چال گیا ہے اور ہم پیٹ رہے ہیں 

کم از کم ہم  اس موقع پربھی! جناب چیئرمین صاحب اس لکیر کو لیکن کیا کریں
والے  Treasury Benches دیں۔ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو یہ چیزیں بتا

لوگ کہتے ہیں کہ کچھ تو آنے دیں۔ یہ کیا پاکستان کوئی آڑھت کی دکان ہے کہ آنے 
! یئرمیندیں کچھ تو کمیشن ملے گا۔ اس کو آڑھت کی دکان نہ سمجھیں۔ جناب چ

کے تحت اس ملک نے تو  partnership actپاکستان آڑھت کی دکان نہیں ہے۔ آج اس 
 ہم نے کیوں نہیں کا پاس رکھا، integrity ورٹی اپنے ملک کییاپنی عوام کی سک

رکھا، کیا میں حکومتی بنچوں سے یا لیڈر آف دی ہاؤس سے پوچھ سکتا ہوں کہ 
ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہے جو ، ںمجھے وہ تاریخ اور وہ دن بتا سکتے ہی

چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، کہ  practicallyاس میں لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ 
کیا  discussپڑھا گیا، سنایا گیا یا  وہ کونسی کیبنٹ میٹنگ تھی جس میں اس کا مسودہ

ا گیا، نہ سنایا گیا۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ نہ پڑھایا گیا، نہ بتای! گیا۔ جناب چیئرمین
پارٹی  حکومتی بنچوں کے میرے بھائی، میرے بھولے بھائی، معصوم ہیں۔ یہ آج

نہیں۔ شوق اپنی جگہ، بڑے بل آجائیں گے !کے شوق میں کہہ رہے ہیں کہ جناب 
یقینًا اگر ان کا ووٹ ہوگا تو بل پاس ہو گا۔ بڑا قانون آ رہا ہے لیکن ایسا قانون جو 

سے منسلک  integrity and securityپاس کیا گیا، جو میرے ملک کی  سات سمندر پار
جا رہے ہیں۔ افغانستان میں انہوں نے ایک  کیے dealہے۔ وہاں پتا ہے ہم کس طرح 

کرزئی بٹھا دیا ہے اور پاکستان میں ایک قرضوئی بٹھا دیا ہے۔ یہ کرزئی اور 
مخالفت ہے؟ کونسا یہ کہتے ہیں کہاں پر  قرضوئی کی بات نہیں چل سکے گی۔

دانشور ہے، کونسا لکھاری ہے، کونسا تجزیہ نگار ہے، کونسا کالم نگار ہے جس 
! کے لیے خطرناک نہ کہا ہو۔ جناب چیئرمین sovereigntyنے اس بل کو پاکستان کی 

2010 and 2014 ہمیں بتایا جا رہا ہے، ، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے
یں سکھائی جا رہی ہے۔ ایوب خان کے مارشل الء سے ہم democracyجمہوریت، 

لے کر مشرف صاحب کے مارشل الء تک مارشل الء کا سرپرست امریکہ، اپنے 
ہے۔ ان کا  democratوہ  اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہے، democratلیے وہ 

سسٹم بھی، ان کا صدر بھی ان کی پارلیمنٹ بھی لیکن ہم پر مہربانی کی جا رہی 
یہ تو جمہوریت آرہی ہے۔ یہ بل تو آسمانی صحیفہ ہے۔ اس بل کے ! جناب نہیں ہے۔

بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی۔ آفرین ہے یہاں کی حکومت پر۔ جو تھوڑا سا اللچ 
 remaining four years of thisیعنی  fiscal year 2010 and 2014ہے، شبہ ہے کہ 

government  بھی بتایا جائے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا میں ہمیں نہ ہالیا جائے اور یہ
۔ صرف ہماری سرپرستی ”خسماں نوں کھاوے ملک“ویسے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 

کی  democracyکر لیں۔ وہ امریکہ بہادر جو حاجی الف دین بن کر میرے ملک کی 
ضمانت دے رہا ہے، آفریں ہے کیونکہ ہم جانتے نہیں کہ مشرف کو کون الیا، ضیاء 
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! ون الیا، ایوب خان کو کون الیا، یحیٰ خان کو کون الیا۔ جناب چیئرمینالحق کو ک
 کی حکومت تھی۔ میاں نواز شریف اس) ن(کل کی بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ 

2/3rdملک کے  majority  اکتوبر سے دس دن پہلے  12کے ساتھ وزیراعظم تھے۔
پاور بنانے کے لیے یہ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو سپر ، کلنٹن صاحب

ٹوٹے ٹاٹے کر کے ، کشمیر کے حوالے سے بھی، ضروری ہے کہ پاکستان کو
کے ذہن  politicianراضی کرنا پڑے گا۔ یعنی تحت الشعور میں کیا ہے۔ وہاں کے 

میں کیا ہے کہ اس خطے میں ہندوستان سپر پاور کے ساتھ آئے گا۔
ختم کریں۔: جناب چیئرمین

کر رہا ہوں۔  wind upمیں ! جناب چیئرمین: علی شاہسینیٹر سید ظفر 
ٹھیک ہے کریں۔: جناب چیئرمین

تو اس وقت کے صدر اور اس وقت کی : سینیٹر سید ظفر علی شاہ
establishment  نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہم جمہوریت کے عالوہ کچھ نہیں

آپ ! لیکن جناب چیئرمین دیکھنا چاہتے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ ریکارڈ کی بات ہے
نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس پاکستان نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے بھی 
دیکھا کہ دس پندرہ دن کے بعد کارگل پر چڑھائی کرنے والےمشرف، پاکستان کی 

sitting power انٹرنیشنل غنڈہ گردی کرنے والے کی، اسی ، رضامندی کے بغیر کی
کیا ! کی۔ جناب چیئرمین supportکہ نے حمایت کی۔ نو سال تک حاجی الف دین امری

کو  political idiomsہماری یادداشت کمزور ہے؟ کیا ہم پاکستان اور پوری دنیا کے 
نہیں سمجھتے۔ بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی رونق آجائے گی، وہ آجائے گی۔ جناب 

ا سا پریشان تھوڑ چونکہ مجھے احساس ہے کہ آپ وقت کی وجہ سے! چیئرمین
ہیں، میں خود بھی پریشان ہوں۔

 that is the wrong word which isمیں پریشان نہیں ہوں، : جناب چیئرمین
being used. I am conscious of the time, I am not worried but I am conscious.

مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ ٹائم  :سینیٹر سید ظفر علی شاہ 
تھوڑا سا پریشان ہیں، میں خود بھی پریشان ہوں۔ کی وجہ سے 

 That is the wrong word which isمیں پریشان نہیں ہوں۔ : جناب چیئرمین
being used. I am not worried but I am conscious.

 Thank youمیں معافی چاہتا ہوں۔ ! جناب واال: سینیٹر سید ظفر علی شاہ

for correction. میں اگر اس بل کو وکیل کی حیثیت سے پڑھوں تب ! ینجناب چیئرم
پاکستان کے شہری کی حیثیت سے پڑھوں تب بھی، پاکستان کا سیاسی کارکن ، بھی

ہونے کی حیثیت سے پڑھوں تب بھی، ممبر آف دی پارلیمنٹ ہونے کی حیثیت سے 
پڑھوں تب بھی اور اپوزیشن بنچوں کا رکن ہونے کی حیثیت سے پڑھوں تب بھی۔ 

مجھے افسوس ہے کہ جو میں حلف کی بات کر رہا تھا وہ ہمارے ! اب چیئرمینجن
اور وزیراعظم صاحب نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے ایمبیسڈر  صدر صاحب

مجھے اس بات کا نہیں پتا۔ اس کی  پتا نہیں حلف اٹھایا یا نہیں اٹھایا صاحب نے
lobbyist ں اور ریکارڈ پر النا چاہتا وہ حلف سے باہر ہے۔ میں برمال کہتا ہو چونکہ

 lobbyist sitting inہے اور اس کے  drafted by Indian establishmentہوں کہ یہ بل 

Washington  یہ ان کاdrafted اور امریکن پارلیمنٹ کا پاس شدہ ہے اور  ہے
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accepted  ہے پاکستانی حکومت کا۔ اس سےaffected  کون ہوں گے میں اور آپ۔
پاکستانی شہری کو اس سے بچا لو۔ ! ری متاثر ہوگا۔ جناب چیئرمینپاکستان کا شہ

پہلے کونسے جھولے دے رہے ہیں، کونسا آٹا سستا دے  پاکستانی شہری کو آپ
اس کو میں ، بلین 1.5رہے ہیں، کس عالقے میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس 

کستان کی ڈیڑھ سو روپیہ کہتا ہوں۔ ڈیڑھ سو روپے کے عوض پاکستان اور پا
پاکستان کی جمہوریت کا سودہ مت  political systemسالمتی، پاکستان کے ، آزادی
کریں۔ 

صرف ایک آخری بات چونکہ ادھر سے بنگش صاحب نے یہ ! جناب واال
پوری زندگی  through outکہی تھی۔ وہ جی فوج، میں کبھی فوج کا حامی نہیں رہا 

، انہیں شکوہ اور انداز سے ہے کہ میں اهللا کی مہربانی سے۔ شکوہ ضرور ہے
فوجیوں کو بڑی تکلیف ہوگئی ہے۔ مجھے شکوہ اور ہے۔ مجھے شکوہ یہ ہے کہ 
ابھی جب پچھلے ماہ یہ بل پاس ہو رہا تھا، پیش ہو رہا تھا ابھی پورا پاس بھی نہیں 

طبلے بجنے شروع ہوگئے، مبارکباد اور مٹھائیاں ، ہوا کہ اس کی خوشی کے ترانے
وہ ، لیکن پاکستان کے محب وطن شہری، محب وطن میڈیا ونی شروع ہوگئیںتقسیم ہ

کرنا  point outلکھنے والے، وہ بولنے والے، وہ سیاست دان انہوں نے اس کو 
 central political powerیہ افسوس ہے کہ پاکستان کی ! شروع کر دیا۔ جناب چیئرمین

وں تک نہیں رینگی، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کے سر پر ج نے
کب جوں رینگی، کب بھگانے شروع ہوئے، جب تھانہ انارکلی کے تھانے دار نے 

کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ میرے تھانے کو بھی خطرہ ہے۔ بھاگے، پھر  کہا
فارن منسٹر صاحب بھی بھاگے، پھر البی شروع ہوگئی، خدا کے بندو جب آپ کو 

ہ رہا ہو، چاہے وہ حزب اختالف میں بیٹھا ہو، اس وقت آپ کے ملک کا سیاستدان کہ
کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ لیکن جب تھانیدار بوال تو پھر بھاگ  gesture آپ نے اس

آخری ! پڑے اور جب بھاگ پڑے تو وہاں سے بھی جو کچھ ملے گا۔ جناب چیئرمین
hope آپ ممبر یہ پارلیمنٹ ہے۔ میں بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ آتے رہیں گے ،

بنتے رہیں گے، آپ وزیر بنتے رہیں گے، خدارا اپنے ذاتی اقتدار کے لیے ملک کی 
عزت کا سودا مت کریں۔ شکریہ۔

 جی رشید صاحب آپ کتنا وقت لیں گے یا کل صبح بات: جناب چیئرمین
کرنا چاہیں گے۔ جیسے آپ بتائیں گے۔ 

۔ آٹھ منٹ: سینیٹر عبدالرشید
جیسے آپ کی مرضی۔ بسم اهللا کیجیئے۔ آٹھ منٹ،: جناب چیئرمین

آپ ! بسم اهللا الرحمٰن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین: سینیٹر عبدالرشید
نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ کیری لوگر بل چند دنوں سے ایوان میں زیر 

اس ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر عوامی ، بحث ہے۔ اس بل کے حوالے سے
اء تجاویز، تاثرات اور تحفظات پائے جاتے ہیں۔ میرے رقسم کی آحلقوں میں مختلف 

سنجیدہ انداز ، ذا جذباتی انداز سے ہٹ کرخیال میں یہ نہایت اہم قومی ایشو ہے لہٰ
میں اس بل کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ ایوان جو سولہ کروڑ عوام کا ایک نمائندہ اور 

خواہشات اس بل کے حوالے سے ذا سولہ کروڑ عوام کی جو ذمہ دار ایوان ہے لہٰ
ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، میرے خیال میں اتفاق رائے سے ان کے مطابق ہمیں 
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اس وقت اس ایوان کے اندر ہمارے درمیان ! فیصلہ کرنا چاہیے۔ جناب چیئرمین
ہزارہا اختالف کے باوجود دو چیزیں قدر مشترک ہیں۔ ایک دین اسالم ہے اور 

ان دونوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جو  ذا ہٰن لدوسرا پاکستا
تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں ہمارے لیے اس بل کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ 

شرعی نقطہ نظر سے بین ، جہاں تک اسالم کا تعلق ہے! جناب چیئرمین
ایک مملکت کی حیثیت اسی طرح ہے ، االقوامی برادری میں ایک ریاست کی حیثیت

کہ ایک گاؤں میں، ایک محلہ میں ایک فرد اور ایک خاندان کی حیثیت ہے۔ جیسے 
ہے۔ وہ اپنے وسائل پر کبھی  ظاہری بات ہے کہ انسان فطری طور پر مدنی الطبع

انحصار نہیں کرسکتا، وہ اپنے پڑوسی کے تعاون کے بغیر، اس کے لیے زندگی 
اؤں میں ہو ان کے لیے گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ خواہ وہ محلہ میں ہو، خواہ وہ گ

دوسرے لوگوں سے تعاون لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ریاست، 
ایک مملکت کا دوسرے ممالک سے تعاون کے بغیر چلنا ممکن نہیں۔ ان کے لیے 
دوسرے ممالک سے تعاون لینا ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ 

میں شرعًا کوئی حرج نہیں ہے لیکن  ممالک اسالمی ہوں، یا غیر اسالمی ہوں اس
ایک شرط یہ کہ جس مملکت سے، جس ، دو شرطوں کے ساتھ! جناب چیئرمین

حکومت سے ہم امداد لیتے ہیں وہ حربی نہ ہو، دوسرا یہ کہ ان کی امداد کی بنیاد، 
ان کے تعاون کی بنیاد خالصتًا انسانی ہمددری ہو۔ اس کے عالوہ ان کے کچھ اور 

یا مقاصد نہ ہوں۔ عزائم  مومذم
اس وقت اگر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں تو امریکہ اس ! جناب چیئرمین

وقت عالم اسالم کے خالف مصروف جنگ ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں، اس 
ملک کے اندر ڈرون حملوں کی شکل میں بھی وہ مصروف جنگ ہے۔ اس کے 

سالم کے حوالے سے عالوہ امریکہ کے جو عزائم دنیا کے حوالے سے ہیں، عالم ا
وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ان کے  اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے

عزائم خطرناک ہیں۔ ان کے عزائم جارحانہ ہیں، وہ ایک سامراجی ذہن کے مالک 
! ہذا جناب چیئرمینہیں۔ وہ ساری دنیا کو اپنا غالم اور اپنے آپ کو آقا بنانا چاہتا ہے لٰ

ہے، مشاہدہ اس بات کا گواہ ہے کہ امریکہ جہاں بھی امداد  تاریخ اس بات کی گواہ
دیتا ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نہیں دیتا وہ اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے 

ذا ان عزائم کی بنیاد پر امریکہ سے تعاون لینا میرے خیال میں شرعًا لیے دیتا ہے لہٰ
درست نہیں ہے۔ 

یں کہ اس بل کے اندر انہوں نے جو شرائط ہم دیکھ رہے ہ! جناب چیئرمین
لگائی ہیں، یہ شرائط امریکہ کے مذموم عزائم اور ان مذموم مقاصد کی عکاسی کرتا 
ہے کہ اس وقت یہ امداد دینے سے امریکہ کے مقاصد کیا ہیں۔ وہ کیا مقاصد اس 

جہاں تک اس بل کے اندر انہوں ! ملک سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جناب چیئرمین
ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو شرائط لگائی ، ایٹمی پھیالؤ کے حوالے سےنے 

ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہماری دفاعی قوت کا ایک 
ایٹمی قوت ہماری اپنی ! حصہ ہے، اپنی نگرانی میں لینا چاہتا ہے۔ جناب چیئرمین

ہے۔ اگر ہم کسی اور کو یہ حق قوت ہے۔ اس کی نگرانی کرنے کا حق ہمیں حاصل 
دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے اس پروگرام کی نگرانی کریں تو اس کا مطلب یہ 
ہے کہ ہم اپنی دفاعی قوت سے اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ 
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ود اور ملک کی ملک کے وج پر دفاعی قوت ملک کی وہ واحد قوت ہوتی ہے جس
ہے اس کے بغیر نہ ملک کے وجود کا تصور ہو سکتا ہے، نہ  بقا کا انحصار ہوتا

ملک کی بقا کا تصور ہوسکتا ہے۔ 
اس میں فوج کے حوالے سے بات کی گئی ہے، سیاسی ! جناب چیئرمین

امور میں مداخلت کے حوالے سے، عدالتی امور میں مداخلت کے حوالے سے بات 
ے، ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فوج یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہ! کی گئی ہے۔ جناب چیئرمین

ایک ادارہ ہے، ان کی ذمہ داریاں متعین ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے 
ان کی حدود متعین ہیں۔ ان کو اپنی حدود میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا 
 چاہیے۔ اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، سیاسی امور میں انہیں مداخلت نہیں کرنی
چاہیے۔ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، امریکہ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ وہاں 

ان کی ذمہ داریوں کی حدود  سے آکر یہاں ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں
مقرر کرے۔ ان پر پابندی لگاتے ہیں کہ آپ کی یہ حد ہے، آپ کی یہ حد ہے۔ میرے 

گردی کے حوالے سے بات کی گئی  خیال میں یہ بھی ایک نامناسب شرط ہے۔ دہشت
ہے۔ اس بل کے حوالے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا ملک اس وقت دہشت گردی کے 
خالف مصروف جنگ ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خالف جنگ 

ان کی یہ شرائط جب اس بل میں آتی ! ہماری اپنی جنگ ہے۔ لیکن جناب چیئرمین
کی تردید نہیں کرتیں کہ یہ ہماری اپنی جنگ ہے۔ یہ  ہیں تو کیا یہ ہمارے اس دعویٰ

اس دعوے کے ساتھ متصادم نہیں۔ اس لیے کہ یہ اگر ہماری اپنی جنگ ہے تو ان 
کی طرف سے شرائط لگانا اس کے کیا معنی ہیں۔ اس کے اندر بعض مخصوص 

اس میں پڑوسی ممالک کے حوالے سے کہا گیا ہے  تنظیموں کا جو ذکر کیا گیا ہے
یہ امریکہ کی ! ان پر پابندی ہو کہ وہ وہاں پر حملہ نہ کریں تو جناب چیئرمین کہ

اس نیت کی غمازی نہیں کرتی کہ وہ اس وقت بھارت کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ اس 
کو بھارت کا مفاد کتنا عزیز ہے۔

آٹھ منٹ ہوگئے۔: جناب چیئرمین
ے خیال میر! بس ایک آخری منٹ۔ جناب چیئرمین: سینیٹر عبدالرشید

ملک کی خودمختاری کے حوالے سے، ملک کی سالمیت کے حوالے سے یہ  میں
نامناسب شرائط ہیں۔آخری بات یہ ہے کہ آج تک پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں 
جتنی بحث ہوئی ہے، عوامی حلقوں میں اس بل کے حوالے سے جتنی بحث ہو رہی 

ہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پوری ہے، میڈیا پر جتنی بحث ہو رہی ہے میں نے ان سے ی
پاکستانی قوم کا اس پر اتفاق رائے آیا ہے کہ تعاون منظور ہے اور شرائط نامنظور 

ذا حکومت سے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اتفاق پوری قوم کی طرف سے آیا ہے لہٰ
۔ میرا یہی مطالبہ ہے کہ قوم کے اس متفقہ فیصلے پر عملدرآمد کیا جائے۔ شکریہ

Mr. Chairman: The House stands adjourned to meet again on 
Thursday 15th October 2009 at 4.30 p.m.

--------------
[The House was then adjourned to meet again on Thursday,October 15, 2009 at 

4.30 p.m]
--------------



SENATE OF PAKISTAN


SENATE DEBATES


Wednesday, 14th October, 2009



The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad, at forty seven minutes past four in the evening with Mr. Chairman (Mr. Farooq Hamid Naek ) in the Chair.


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


Recitation from the Holy Quran


اَعُوْذُبِالله ِمِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ۔


بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمٰنِ ٱلرَّحِيْمِ۔

وَمَنۡ يَّقۡتُلۡ مُؤۡمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَـنَّمُ خَالِدًا فِيۡهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيۡمًا۔ يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ فَتَبَـيَّـنُوۡا وَلَا تَقُوۡلُوۡا لِمَنۡ اَ لۡقٰٓى اِلَيۡكُمُ السَّلٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنًا ۚ تَبۡـتَـغُوۡنَ عَرَضَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا فَعِنۡدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيۡرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنۡتُمۡ مِّنۡ قَبۡلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَـيَّـنُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرًا۔

ترجمہ: اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ (جلتا ) رہے گا اور الله اس پر غضب ناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا (سخت ) عذاب تیار کر رکھا ہے۔مومنو! جب تم الله کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔اور اس سے تمہاری غرض یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ سو الله کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں۔ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر الله نے تم پر احسان کیا تو (آئندہ) تحقیق کر لیا کرو۔ اور جو عمل تم کرتے ہو الله کو سب کی خبر ہے۔






(سورة النساء آیات نمبر93-94)

Questions and Answers


جناب چیئرمین: بسم الله الرحمٰن الرحیم۔ بخاری صاحب! Minister for Interior کدھر ہیں؟ زیادہ تر questions ان کےہیں اور defer کیے گئے تھے کہ آج وہ آ کر جواب دیں گے۔


Senator Syed Nayyer Hussain Bukhari (Leader of the House): He made a commitment that he will be in the House.



Mr. Chairman: So, he should have been in the House, the House has started. Most of the questions have been deferred because he was even absent on the last date.



Senator Syed Nayyer Hussain Bukhari: I find it out where he is.ابھی بلا لیتے ہیں۔



جناب چیئرمین: Minister for Railways موجود ہیں؟


Senator Syed Nayyer Hussain Bukhari: The Finance Minister is here, State and Frontier Regions and Defence Ministers are here, Sir.



جناب چیئرمین: دیکھیں ناں members موجود نہیں ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا question time پر آئے گا، now the members are not here. You see if I take up the questions out of turn……


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب چیئرمین! میں بہت ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔۔۔۔۔



جناب چیئرمین: میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کو۔



سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب! یہ تو انتہائی زیادتی ہے، اس ہاؤس کے ساتھ بھی اور parliamentary norms اور practices کے حوالے سے بھی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ Minister for Interior کے سوالات کو ان کے کہنے پر آپ نے postpone کیا تھا کہ جی آج ہم take up کریں گے۔ آج ان کے سوال لگے ہوئے ہیں اور ان کی یہاں موجودگی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں چاہوں گا کہ آپ آج کوئی stricture pass کریں ان کے خلاف۔ وہ کافی busy آدمی ہیں، اگر وہ خود نہیں آتے تو ان کے ایک Minister of State بھی ہیں۔ اگر Federal Minister نہیں ہے تو Minister of State آ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج اس کو ذرا seriously لیں اور ان کے خلاف کوئی چھوٹا سا stricture pass کریں تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہاں پارلیمنٹ میں آنا بہت ضروری ہے۔


جناب چیئرمین: ڈاکٹر صاحب! میں نے تو before starting the questions پوچھا Leader of the House سے کہ Minister for Interior کدھر ہیں۔ I think that is sufficient. Even then he is absent.


سینیٹر سید نئیر حسین بخاری: جناب چیئرمین! گزارش یہ ہے کہ obviously last time جو questions defer ہوئے تھےاسی request پر ہوئے تھے کہ Minister for Interior would be in the House.


جناب چیئرمین: آپ sense of the House دیکھیں they are unhappy.



Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: I do understand that. The point is this, I have personally contacted him and he made a commitment that he would be in the House. In the meantime, we should start with question # 48, the question is not very far away, and the minister is available over here. We can proceed with that.



Mr. Chairman: Ok, we are going to wait for 10-15 minutes and hope he is here.



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب چیئرمین! Leader of the House فرما رہے ہیں کہ جو ministers یہاں پر موجود ہیں، ان کے questions پہلے لیے جائیں۔ جناب! اس طریقے سے precedent set ہو جائے گا، پھر تو ministers اپنی will اور مرضی سے آیا کریں گے۔ جو ایک طے شدہ طریقہٴ کار ہے، میرے خیال میں ہمیں اس سے deviate نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک منسٹر نہیں آتا تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس سوال کو بیچ میں چھوڑ کر کسی اور منسٹر کا question لے لیں، پھر تو کل کو یہ تمام سیٹیں خالی ملیں گی۔ شکریہ۔


جناب چیئرمین: جی بخاری صاحب۔



سینیٹر سید نئیر حسین بخاری: جناب! بگٹی صاحب نے صحیح کہا لیکن صورتِ حال یہ ہے کہ

if he is not available, then we adjourn it. What is the next option with us then? If we want to proceed over here with the proceedings, we can proceed with the available ministers.


Mr. Chairman: Don’t test my patience. Bokhari sahib, don’t test my patience, I request you. جی رضا ربانی صاحب۔



Senator Mian Raza Rabbani: Sir, I agree with Senator Bugti that it would set a wrong precedent, I think it would be appropriate if you don’t want to pass strictures, then if you could adjourn the House till such time as the Interior Minister comes and if that consumes one hour, then you can reconvene after Question Hour and take up the other business because I am afraid I have another point of order on the “Orders of the Day” and it will become abundantly clear that the ministers are taking the House for granted. So, therefore, my suggestion to you would be that you adjourn the House till such time as the Interior Minister comes, that should be pressure on him enough. If he doesn’t come within the hour, then you come back to the House and we start off with the other business.



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ جی لشکری صاحب۔


سینیٹر نوابزادہ میر حاجی لشکری رئیسانی: جناب چیئرمین! پرسوں یہ طے ہوا تھا کہ Taftan border situation پر Minister of Interior کی موجودگی میں پوائنٹ آف آرڈر پر بات ہوگی، میں نے بات کی تھی وہ موجود نہیں تھے، حقیقتاً مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے ہوا میں بات کی ہے یا کیا تھا، میری بات کا کوئی نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا۔ براہِ مہربانی، آپ Minister of Interior کو پابند کریں کہ تشریف لائیں اور ہمیں یہ موقع دیں کہ اپنے مسائل پیش کر سکیں۔



جناب چیئرمین: شاہ صاحب! آپ کے اپنے Treasury Benches کے members کی اس وقت یہ demand ہے کہ Questions Hour کو adjourn کیا جائے till the return of the Minister for Interior اور out of turn questions نہ لیے جائیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Sir, if this is the sense of the House, I have got no objection for that.



Mr. Chairman: The House is adjourned till the return of the Interior Minister.


(The House was adjourned at 4:58 pm 

to meet again on the return of the Interior Minister)


(The House reconvened at 5.30 p.m. 

with Mr. Chairman, Mr. Farooq Hamid Naek, in the Chair)



سینیٹر وسیم سجاد : جناب والا ! نہایت افسوس کی بات ہے کہ وزیر داخلہ صاحب باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک commitment دی تھی کہ وہ آج یہاں پر آئیں گے، وہ نہیں آئے اور ان کی وجہ سے ایوان کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور سب جانتے ہیں کہ قوم کا کتنا پیسا ان ایوانوں پر خرچ ہوتا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اس کا سختی سے نوٹس لیں گے لیکن بجائے اس کے کہ ہم وقت ضائع کریں کم از کم جو وزراء ہیں ان کے سوالات کے جواب آ جائیں اور جہاں تک وزیر داخلہ کا تعلق ہے اس کا ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ اس کا سخت action لیں اور اگر ضرورت محسوس کریں تو وزیر اعظم کو لکھیں کہ اگر کابینہ کے ارکان اس طرح Housesکو lightly لیں گے پھر جمہوریت کا جو راستہ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چل سکے گا۔ 


جناب چیئرمین: آپ کی بات صحیح ہے اسی لیے میں واپس آ گیا ہوں اور وزیر داخلہ ابھی تک نہیں آئے اور تمام ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے and keeping all things in mind I have come back and we have just started the position اور شاہد بگٹی صاحب کا جو اعتراض تھا اس کو حالات کی وجہ سے ختم کرنا پڑ رہا ہے۔ شکریہ شاہد بگٹی صاحب۔ رضا ربانی صاحب میں آپ سے بھی keeping in view that everybody is over here اور ابھی تک نہیں آئے ہیں تو وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے we should make use of the time اور میرے خیال میں House کا sense بھی یہی ہے کہ we should proceed ahead and let us proceed, Defence Minister Sahib موجود ہیں۔ جی۔


سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب! اس کو مثال نہیں بننا چاہیے۔



Mr. Chairman: This is not a precedent. 

بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ جی سردار صاحب۔


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی : میرے خیال میں سوال نمبر 48 لے لیتے ہیں۔



جناب چیئرمین: جی سوال نمبر ۴۸ عباس خان صاحب۔

48.
*Senator Abbas Khan Afridi: tc ""Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state:tc "
Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state\:"


(a)
the details of Government buildings in FR. Kohat damaged/destroyed by the militants during the last three years: andtc "
(a)
the details of Government buildings in FR. Kohat damaged/destroyed by the militants during the last three years\: and"


(b)
whether any amount has been allocated in the budget 2009-10 for repair/reconstruction of the said buildings,  if not, its reasons?tc "
(b)
whether any amount has been allocated in the budget 2009-10 for repair/reconstruction of the said buildings,  if not, its reasons?"

tc ""


Mr. Najmuddin Khan (Minister for States and Frontier Regions): (a) Details of Government buildings in FR Kohat damaged/destroyed by the militants during the last three years area as under:—tc "
Mr. Najmuddin Khan\: (a) Details of Government buildings in FR Kohat damaged/destroyed by the militants during the last three years area as under\:—"

EDUCATION DEPARTMENTtc "EDUCATION DEPARTMENT"

tc ""


1.
Collapse of Govt. Degree Collage Darra.tc "
1.
Collapse of Govt. Degree Collage Darra."

tc ""
2.
GGMS Germani Killi Primary portion damaged with furniture.tc "
2.
GGMS Germani Killi Primary portion damaged with furniture."


3.
Damage to GGMS Sunni Khel.tc "
3.
Damage to GGMS Sunni Khel."


4.
GGMS Kohiwal collapsed.tc "
4.
GGMS Kohiwal collapsed."


5.
GGHM Bilal Killi collapsed.tc "
5.
GGHM Bilal Killi collapsed."


6.
GGPS Mazid Khel collapsed.tc "
6.
GGPS Mazid Khel collapsed."


7.
GGPS Deengan collapsed.tc "
7.
GGPS Deengan collapsed."


8.
GGHS Akhurwal Pirwal Khel collapsed.tc "
8.
GGHS Akhurwal Pirwal Khel collapsed."


9.
GGHS Mahammoad Hussain Mela Sharaki collapsed.tc "
9.
GGHS Mahammoad Hussain Mela Sharaki collapsed."


10.
GGMS Noor Ali Killi collapsed.tc "
10.
GGMS Noor Ali Killi collapsed."


11.
GGPS Zor Killi collapsed.tc "
11.
GGPS Zor Killi collapsed."


12.
GHS Akhurwal.tc "
12.
GHS Akhurwal."


13.
GHS Zarghun Khel.tc "
13.
GHS Zarghun Khel."


14.
GHS Sheraki.tc "
14.
GHS Sheraki."


15.
GHS Sanni Khel.tc "
15.
GHS Sanni Khel."


16.
GHS Eosti Khel.tc "
16.
GHS Eosti Khel."


17.
GGPS Sanni Khel No.2tc "
17.
GGPS Sanni Khel No.2"


18.
GGPS Sanni Khel No.3tc "
18.
GGPS Sanni Khel No.3"

NHA PROPERTY tc "NHA PROPERTY "

tc ""


1.
Emergency Centre in Northern portal damaged.tc "
1.
Emergency Centre in Northern portal damaged."


2.
Bridge on Indus High Way near Tunnel damaged.tc "
2.
Bridge on Indus High Way near Tunnel damaged."


3.
Bridge on Indus Highway near Sheeni Killi damaged.tc "
3.
Bridge on Indus Highway near Sheeni Killi damaged."


4.
Collapse of bridge on Indus Highway near Mullah Khel (Abbas Chowk).tc "
4.
Collapse of bridge on Indus Highway near Mullah Khel (Abbas Chowk)."


5.
Collapse of 3 number bridges on old road near Noor Ali Killi Sheeni Killi and Darra Bazzar.tc "
5.
Collapse of 3 number bridges on old road near Noor Ali Killi Sheeni Killi and Darra Bazzar."

PIQUET CHOWKI COLLAPSEDtc "PIQUET CHOWKI COLLAPSED"

tc ""


1.
Khassadar piquet at Bosti Khel.tc "
1.
Khassadar piquet at Bosti Khel."


2.
Khassadar piquet at Mulla Tarra Sheraki.tc "
2.
Khassadar piquet at Mulla Tarra Sheraki."


3.
Khassadar Post at Kothal Bosti Khel.tc "
3.
Khassadar Post at Kothal Bosti Khel."


4.
Khassadar post Sheraki.tc "
4.
Khassadar post Sheraki."


5.
Khassadar post Zarghun Khel.tc "
5.
Khassadar post Zarghun Khel."


6.
Khassadar post Akhurwal.tc "
6.
Khassadar post Akhurwal."


7.
Khassadar post Sheen Dand.   
tc "
7.
Khassadar post Sheen Dand.   
"


8.
Khassadar post Turki Ismail Khel.tc "
8.
Khassadar post Turki Ismail Khel."


9.
Khassadar post Paya Jawaki.tc "
9.
Khassadar post Paya Jawaki."


10.
NHA chowki No,9.tc "
10.
NHA chowki No,9."


(b)
No amount has been allocated in the budget of 2009-10 for the repair/reconstruction of the said damaged buildings for the reasons:—tc "
(b)
No amount has been allocated in the budget of 2009-10 for the repair/reconstruction of the said damaged buildings for the reasons\:—"


(i)
The military operation in Darra is still continued. The security forces regularly carried out search operations against the militants in Darra and numbers of militants are round up in the area that is why the reconstruction of these buildings at this premature stage is neither advisable nor seems possible until the operation against the remnant miscreants is completed.tc "
(i)
The military operation in Darra is still continued. The security forces regularly carried out search operations against the militants in Darra and numbers of militants are round up in the area that is why the reconstruction of these buildings at this premature stage is neither advisable nor seems possible until the operation against the remnant miscreants is completed."


(ii)
The repair of these buildings in FR Kohat is linked with the reconstruction policy of the Govt. In this respect regarding entire FATA. The reconstruction of these buildings will be started as per policy of Government for the FATA.tc "
(ii)
The repair of these buildings in FR Kohat is linked with the reconstruction policy of the Govt. In this respect regarding entire FATA. The reconstruction of these buildings will be started as per policy of Government for the FATA."



It is added that the schools in Darra Adam Khel are reopened after the end of summer vacations on 1st September, 2009. The students of the demolished schools are accommodated either in alternative buildings wherever available or by erection of tents in the existing buildings. The attendance of student in these schools is encouraging and the Political Administration FR Kohat is committed to tackle any difficulty arising on the ground and is in the close coordination with the Education Department and the security forces stationed in Darra. tc "
It is added that the schools in Darra Adam Khel are reopened after the end of summer vacations on 1st September, 2009. The students of the demolished schools are accommodated either in alternative buildings wherever available or by erection of tents in the existing buildings. The attendance of student in these schools is encouraging and the Political Administration FR Kohat is committed to tackle any difficulty arising on the ground and is in the close coordination with the Education Department and the security forces stationed in Darra. "


Mr. Chairman: Any supplementary question?



سینیٹر عباس خان آفریدی: جناب میرا سوال یہ ہے کہ اس کی تفصیل تو دی گئی ہے لیکن آخر میں کہا گیا کہ حالات کی وجہ سے وہاں کے لیے کوئی fund نہیں رکھے گئے ہیں۔ اگر ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں clearance ہو گئی ہے اور جہاں operation چل رہا ہے اور fund نہیں ہیں تو کب اس کے لیے fund رکھیں گے۔ اس سال بھی فنڈ نہیں دیے جا رہے تو پھر اگلے سال وہ لوگ کہاں جائیں گے اور کس کالج میں پڑھیں گے ؟ سکول اور کالجز سب کچھ بند ہے۔


جناب چیئرمین: آپ سوال کر لیں۔


سینیٹر عباس خان آفریدی: جناب! میرا سوال یہ ہے کہ ان کے لیے کیا بندوست کیا گیا ہے جب ان کے لیے فنڈ نہیں رکھا گیا اور کالج اور سکول کس طرح کھلیں گے؟



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



جناب نجم الدین خان: جناب ! جو سکول خراب ہوئے ہیں، ان کی کچھ buildings خراب ہو چکی ہیں۔ ابھی تک ہم نے سکول بند نہیں کیے ہیں۔ جہاں buildings خراب ہوئی ہیں وہاں پر ہم tent کے ذریعے سے وہ سکول چلا رہے ہیں یا انہیں کسی اور طرف transfer کیا ہے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ اس وقت دوبارہ construction کا کام شروع کرنا ٹھیک نہیں ہو گا۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو حکومت نے ان کے لیے پروگرام بنایا ہے اس کے مطابق کام شروع کریں گے۔



سینیٹر عباس خان آفریدی: جناب چیئرمین! وہاں کے طالب علم دو سال سے پھر رہے ہیں، ان کو داخلے بھی نہیں مل رہے ہیں۔ ان کا تعلیمی وقت ضائع ہو رہا ہے، ان کو کوئی alternate مہیا نہیں کیا گیا ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وہ کوئی کالج وغیرہ نہیں جا رہے ہیں، alternate colleges میں بھی ان کو داخلہ نہیں دیا جا رہا ہے۔



جناب نجم الدین خان: جناب! جو کالج خراب ہو چکا ہے یہ Government Degree College ہے اس کی Government High School Akhurwal میں دوبارہ کلاسیں شروع ہو چکی ہیں اور جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں یعنی بم بلاسٹ وغیرہ نہیں ہوتے تو دوبارہ کام شروع کرتے ہیں۔



جناب چیئرمین: جی مندوخیل صاحب۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: میں سوال بعد میں کروں گا لیکن جناب والا! ایک بار ہمیں ماتم کرنا چاہیے، دہشت گردوں نے ناقابل تلافی نقصان دیا ہے۔ آپ اندازہ لگایئے۔ میں پڑھتا ہوں۔ Collapse of Govt. Degree College Darra.  میں ذرا ہاؤس کو احساس دلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ اتنا بہیمانہ سلوک اور ظلم کیا گیا کہ 

Damage to Government Girls Middle School Sunni Khel, Government Girls Middle School Kohiwal, Government Girls High School Bilal Killi, Government Girls Primary School Mazid Khel, Government Girls Primary School Deengan. 


یہ سب collapsed ہیں۔

Government Girls High School Akhurwal, Pirwal Khel collapsed, Government Girls High School Mohammad Hussain Mela Sharki collapsed.


جناب چیئرمین: مندوخیل صاحب آپ سوال کر لیں۔


سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جناب ! میں کہتا ہوں کہ ہم ماتم بھی کریں کہ اتنا ظالمانہ کام۔ درہ آدم خیل سرحد کا علاقہ ہے اور یہ 20 miles سے زیادہ علاقہ نہیں ہو گا جس میں کالجوں اور سکولوں کا کس طرح collapse ہو رہا ہے اور ہم لوگ نوٹس تک نہیں لیتے۔ جناب والا! میں آگے ذکر کرتا ہوں کہGovernment Girls Middle School Noor Ali Killi, Government High School Akhurwal, Government High School Zarghum Khel, Government High School Sheraki, Government High School Sanni Khel, Government High School Eosti Khel, Government Girls Primary School Sanni Khel No.2, Government Girls Primary School Sanni Khel No.3. جناب والا! جو قوم اپنے ایسے نقصانات پر غم نہیں کر سکتے ہیں انہیں زندگی کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ میرا اس وقت سوال یہ ہے اور میں نے اس کے اور پہلوؤں کا ذکر نہیں کیا۔ 


جناب چیئرمین: مندوخیل صاحب ! وہ تو پہلے آ چکے ہیں، اب سوال کر لیجیئے۔ 


سینیٹر عبدالرحیم مندوخیل: میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان سکولوں کو بحال کرنے کے لیے آپ کے پاس funds ہیں یا اس کے لیے کوئی انتظام ہے؟ بچے اور بچیاں جو تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں ان کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے کوئی ضمانت دی ہے؟



جناب چیئرمین: شکریہ۔ جی وزیر صاحب۔

جناب نجم الدین خان: میں نے کہا ہے کہ جو سکول خراب ہو چکے ہیں ہم نے ان کے لیے alternate programme بنایا ہے۔ ابھی تک ہم نے classes بند نہیں کی ہیں۔ ان سکولوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ہم estimate بنا رہے ہیں اور فاٹا اور Agencies میں ایک package کے ذریعے کام کریں گے لیکن جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔



جناب چیئرمین: جی حافظ رشید صاحب۔



سینیٹر حافظ رشید احمد: شکریہ جناب چیئرمین صاحب! میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ اس سوال میں صرف کوہاٹ کی بات کی ہے کیا یہ package سارے فاٹا کے لیے ہو سکتا ہے؟



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



جناب نجم الدین خان: جناب ! میں بتانا چاہوں گا لیکن ان کے لیے ایک الگ سوال آیا ہے اور آج ایجنڈے پر ہے۔ وہ آ جائے گا تو میں جواب دوں گا۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ جی وسیم سجاد صاحب۔



سینیٹر وسیم سجاد: جناب والا! یہ جو  بےپناہ نقصان ہوا ہے، صرف یہ building کا نقصان نہیں ہے۔ یہ ہماری پوری طالب علموں کی generation کے نقصان کے مترادف ہے کہ ہزاروں جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں ان کی اس طرح تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ جواب میں کہا گیا ہے کہ جب تک یہ operation complete نہیں ہو گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جناب والا! اگر حکومت کا یہ رویہ ہے کہ اگر یہ operation تین سال کے لیے رہتا ہے یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے رہتا تو یہ اس دوران کچھ نہیں کریں گے تو کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ہمارے طالب علموں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں تو حکومت کیوں سوئی ہوئی ہے؟ کیوں انتظار کر رہی ہے کہ یہ operation ختم نہیں ہو گا۔ ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اقدامات کریں کہ ان بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم مل سکے۔


جناب چیئرمین: جی، وزیر صاحب۔ 


جناب نجم الدین خان : وہاں اگر حالات خراب ہیں تو construction کا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک بچوں کے سکولوں کا معاملہ ہے وہ سکول ہم نے دوسری جگہوں پرshift کیے ہیں اور وہاں پر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب بھی وہاں پر حالات خراب ہیں اور مزید سکولز damage ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں انہیں بنانے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ جب حالات مکمل طور پرٹھیک نہ ہوں تو انہیں تعمیر کرنا مشکل ہوگا۔ 


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ بنگش صاحب! آپ سوال پوچھ لیں۔ 


سینیٹر عبدالنبی بنگش: جناب چیئرمین! وزیر صاحب میرے قابل احترام دوست بھی ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ F.R Kohat, Darra یہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے اور یہاں آپریشن کافی عرصے سے جاری ہے لیکن اس کو ہم اس طرح کا آپریشن نہیں کہہ سکتے جس طرح سوات میں پہلے کیا جاتا رہا۔یہ آنکھ مچولی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پشاور کے قریب واقع ہے۔ اگر یہ وہاں پر reconstruction نہیں کر سکتے تو کم از کم F.R Kohat کے بچوں کو کوہاٹ یا پشاور۔ ۔۔۔۔


جناب چیئرمین: آپ سوال پوچھیں۔ آپ کا سوال کیا ہے؟


سینیٹر عبدالنبی بنگش: جناب چیئرمین! میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان بچوں کو اگر کوہاٹ یا پشاور میں accommodate کریں تو ان کی تعلیم ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ اس بارے میں آپ کچھ اقدامات کر رہے ہیں؟

جناب چیئرمین: وزیر صاحب! ان کی suggestionsنوٹ کر لیجیے۔


Now, we come to the next question No. 76-B, Senator Sardar Ali Khan Sahib. He is not present. Anyone on his behalf? Sabir Ali Baloch.


76-B. 
*Senator Dr. Safdar Ali Abbasi: tc ""Will the Minister for Defence be pleased to state:tc "
Will the Minister for Defence be pleased to state\:"


(a)
whether it is a fact that PMA Kakul authorities acquired a large tract of area, including several private houses to expand PMA’s boundary; andtc "
(a)
whether it is a fact that PMA Kakul authorities acquired a large tract of area, including several private houses to expand PMA’s boundary; and"


(b)
whether it is also a fact that some houses with orchards adjacent to the Main PMA Gate were exempted; if so, its reasons?tc "
(b)
whether it is also a fact that some houses with orchards adjacent to the Main PMA Gate were exempted; if so, its reasons?"

tc ""


Ch. Ahmed Mukhtar (Minister for Defence): (a) Some land for the subject purpose is under acquisition for which the awards have also been announced by Land Acquisition Collector on different occasions. However, some acquisitions are subjudice in Peshawar High Court, Abbottabad Bench.tc "
Ch. Ahmed Mukhtar\: (a) Some land for the subject purpose is under acquisition for which the awards have also been announced by Land Acquisition Collector on different occasions. However, some acquisitions are subjudice in Peshawar High Court, Abbottabad Bench."

tc ""


(b)
No exemption of houses with orchards adjacent to main PMA Gate has been made.tc "
(b)
No exemption of houses with orchards adjacent to main PMA Gate has been made."

Mr. Chairman: Any supplementary?


Senator Sabir Ali Baloch: Sir, no supplementary.


جناب چیئرمین: سوال نمبر 175 پر آ جاتے ہیں۔ سینیٹر عباس خان صاحب۔

175. 
*Senator Abbas Khan Afriditc "175. 
*Mr.  Abbas Khan\: (Notice received on 01-08-2009 at 08\:40 a.m.)"

tc "": Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state:tc "
Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state\:"


(a)
the amount allocated and released for development schemes in F.R. Kohat during the budget 2008-09;tc "
(a)
the amount allocated and released for development schemes in F.R. Kohat during the budget 2008-09;"


(b)
the names and location of schemes launched in the said area out of that amount;tc "
(b)
the names and location of schemes launched in the said area out of that amount;"


(c)
the names of the said schemes completed so far; andtc "
(c)
the names of the said schemes completed so far; and"


(d)
the names of the said schemes not completed so far and the time by which the same will be completed?tc "
(d)
the names of the said schemes not completed so far and the time by which the same will be completed?"


Mr. Najmuddin Khan:
(a) An amount of Rs.143.678 million were allocated to FR Kohat under FATA ADP 2008-09 out of which Rs.93.888 million were released by the end of Financial Year 2008-09 which have been fully utilized.tc "
Mr. Najmuddin Khan\:
(a) An amount of Rs.143.678 million were allocated to FR Kohat under FATA ADP 2008-09 out of which Rs.93.888 million were released by the end of Financial Year 2008-09 which have been fully utilized."


(b)
55 Schemes launched in FR Kohat under various sectors as per detail given below. The names of the said schemes are at  Annex-I.tc "
(b)
55 Schemes launched in FR Kohat under various sectors as per detail given below. The names of the said schemes are at  Annex-I."

tc ""


(i)
Education
= 
19tc "
(i)
Education
= 
19"


(ii)
Health
= 
7tc "
(ii)
Health
= 
7"


     (iii) 
PHE
= 
10tc "
(iii) 
PHE
= 
10"


(iv)
Roads/Bridges 
= 
8tc "
(iv)
Roads/Bridges 
= 
8"


(v)
Power.
= 
2tc "
(v)
Power.
= 
2"


(vi)
Agriculture (Ext) 
= 
2tc "
(vi)
Agriculture (Ext) 
= 
2"


(vii)
Live stock
= 
2tc "
(vii)
Live stock
= 
2"


(viii)
Forestry
= 
1tc "
(viii)
Forestry
= 
1"


(ix)
Rural Development 
=
1tc "
(ix)
Rural Development 
=
1"


(x)
Irrigation
= 
3tc "
(x)
Irrigation
= 
3"


(c)
Out of total 55 Nos. schemes 15 have been completed by 30-6-2009. The names of the completed schemes are at Annex-II.tc "
(c)
Out of total 55 Nos. schemes 15 have been completed by 30-6- 2009. The names of the completed schemes are at Annex-II."


(d)
The balance schemes under various sectors have not been completed being ongoing carried over to FATA ADP 2009-10 and would be completed subject to the availability of funds during 2009-10, The names of uncompleted schemes are at Annex-III.tc "
(d)
The balance schemes under various sectors have not been completed being ongoing carried over to FATA  ADP 2009-10- and would be completed subject to the availability of funds during 2009-10, The names of uncompleted schemes are at Annex-III."












Mr. Chairman: Any Supplementary?


سینیٹر عباس خان آفریدی: نہیں، سپلیمنٹری نہیں ہے۔ 

جناب چیئرمین: جی پروفیسر صاحب۔ 


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! (الف) میں بتایا گیا ہے کہ 2008-09 کے بجٹ میں Rs. 143.678 million allocate ہوئے تھے اور financial year کے اختتام پر release ہوئے ہیں Rs. 93.888 million. یہ رقم کم کیوں release ہوئی ہے اور یہ مکمل release کیوں نہیں ہو سکی؟ 

جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔ 

جناب نجم الدین خان: FR Kohat کے لئے Rs. 143.678 million allocation ہو ئی تھی۔ Finance Department نے Rs. 93.888 million release کر دیئے ہیں اور اس پر کام ہو چکا ہے۔ باقی 2009-10 میں ان کو دیئے جائیں گے۔ 

جناب چیئرمین: جی ٹھیک ہے۔ جی بلور صاحب۔ 


سینیٹر الیاس احمد بلور: جناب چیئرمین! منسٹر صاحب نے answer میں یہ لکھا ہوا ہے کہ Education میں 19 اور Health میں 7 جگہوں پر انہوں نے development کی ہے۔ ایک طرف تو یہ پہلے question میں بتاتے ہیں کہ وہاں پر development نہیں ہو سکتی اور سکولز بن نہیں سکتے۔ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی development کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ درہ آدم خیل کیا اتنا بڑا ہے کہ جس میں اتنا کرنے کے بعد بھی کام باقی ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ 


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب! Clarify کر دیں۔ 


جناب نجم الدین خان: جناب! فاٹا سیکرٹریٹ سے جو جواب آیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ Rs. 143 million ہم نے رکھ دیئے ہیں اور وہاں پر 55 سکولوں کو sort کیا ہے اور ان میں 15 complete ہو چکے ہیں۔

جناب چیئرمین: منسٹر صاحب! بلور صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو clarify کر دیں۔ 


Next question is No. 176, Mr. Talha Mahmood Sahib. He is not present. Anyone on his behalf? Prof. Ibrahim Sahib. 


176. 
*Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan:tc "" Will the Minister for Defence be pleased to state the stage of work of new Islamabad airport and the original and revised date of completion of the project?tc "
Will the Minister for Defence be pleased to state the stage of work of new Islamabac airport and the original and revised date of completion of the project?"

tc ""


Ch. Ahmed Mukhtar: 

tc ""


(i)
Phase-I of project which includes site preparatory and earth works stands completed in April, 2008.tc "

Phase-I of project which includes site preparatory and earth works stands completed in April, 2008."


(ii)
Work on ‘Airside Infrastructure’ which includes pavement works (Runway, Taxiway, Apron etc.) commenced in August 2008 with completion time of 24 months. Till date 15% work completed.tc "

Work on ‘Airside Infrastructure’ which includes pavement works (Runway, Taxiway, Apron etc.) commenced in August 2008 with completion time of 24 months. Till date 15% work completed."


(iii)
Ground for construction of Terminal Building and allied facilities is currently being leveled / graded.tc "

Ground for construction of Terminal Building and allied facilities is currently being leveled / graded."


(iv)
The entire project is planned to be completed by mid of 2012.tc "

The entire project is planned to be completed by mid of 2012."

tc ""


Mr. Chairman: Any supplementary? Yes, Prof. Ibrahim Sahib. 

سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! اسلام آباد ائرپورٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کام شروع ہوا ہے اگست 2008 میں، completion time is 24 months. یعنی اب اکتوبر 2009 ہےاور اگست 2010 میں یہ کام پورا ہو جائے گا اور بتایا گیا ہے کہ till date 15% work completed. اگر ایک سال اور تین چار مہینوں میں صرف 15% کام ہوا ہے تو باقی 8,9 مہینوں میں کیا یہ 85% کام مکمل ہو جائے گا؟


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔ 

Ch. Ahmed Mukhtar: Sir, the information is conveyed to us by Civil Aviation Authority which has been printed out here. 


وہ یہ کہتے ہیں کہ شروع میں جو spade work تھا، یہاں پر زمینیں بھی اکٹھی کرنی تھیں،acquire کرنی تھیں اور لوگوں کے ساتھ ہمارے جھگڑے چل رہے تھے وہ جھگڑے ختم ہو گئے ہیں۔ہم full speed میں کام کر رہے تھے۔ ابھی حال ہی میں اسےایک اور بہت بڑا جھٹکا ملا ہے کہ باہر کی ایک کمپنی "LAGAN" کی ایک پاکستانی کمپنی Husnain Contractor کے ساتھ آپس میں understanding تھی۔ حاجی یوسف صاحب جو اس پاکستانی کمپنی کے مالک تھے ان کی وفات کے بعد ان کے بچوں کی دوسری کمپنی کے ساتھ understanding نہیں رہی تو وہاں پر کام رک گیا ہے۔ The Prime Minister will take a briefing on this next week and then we will decide کہ اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے؟

Either they will ask the old company Lagan, this is a Foreign company, to continue with the work and get a new contractor or give it to the Husnain Contractor and ask Lagan company to pass away with that. 


جناب چیئرمین: جی سینیٹر محمد زاہد خان صاحب۔ 

سینیٹر محمد زاہد خان: جی، میں وہی سوال کرنا چاہتا تھا۔ چند دن پہلے اخبارات میں آیا تھا کہ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے کرپشن کا کوئی معاملہ اٹھایا تھا۔ اس کے متعلق آپ کو کوئی معلومات ہیں؟ اگر ہیں تو کہاں تک اس کی انکوائری کی گئی ہے؟


چوہدری احمد مختار: جناب چیئرمین! یہ سوال ذرا دوبارہ کر لیں۔ 


جناب چیئرمین: زاہد خان صاحب! یہ سوال repeat کر لیں۔ تھوڑا آرام سے آہستہ آہستہ کر لیں۔ 


سینیٹر محمد زاہد خان: معزز وزیر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اخبارات میں آیا تھا کہ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اس میں کرپشن کا ذکر کیا تھا اور اس بارے میں ایک انکوائری کمیشن بھی مقرر کیا تھا۔ کیا اس بارے میں کچھ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو آپ ذرا بتا دیں۔ آپ کی مہربانی ہوگی۔ 


چوہدری احمد مختار: کوئی ایسی بات ابھی تک written form میں نہیں آئی۔ میرے دفتر میں ابھی اس طرح کا کوئی question, answer آیا نہیں ہے کہ یہ چیز ایسی ہوئی ہے۔ جیسے ہی آئے گا میں ہاؤس کو ضرور بتاؤں گا۔ 


جناب چیئرمین: جی وسیم سجاد صاحب۔ 


سینیٹر وسیم سجاد: جناب والا! یہ ایک نیا ائرپورٹ بن رہا ہے اور اچھی بات ہے۔ یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہوگا۔ میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پرانا ائرپورٹ ہے، جو قریب ہے اور ایک سہولت ہے، اس کو اگر domestic airport رہنے دیا جائے اور وہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہوگا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا یہاں کے رہنے والوں کے لئے، اسلام آباد اور پنڈی کے لئے؟ تو اس تجویز پر غور کر رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ اس زمین کو کوئی ہاؤسنگ کالونی بنا دیا جائے۔ 


چوہدری احمد مختار: جناب! وہ زمین سول ایوی ایشن والوں کی نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کو ہاؤسنگ کالونی بنانے کا تو یہ ایک ائرپورٹ بن جائے اور اگر وہ اچھا ائرپورٹ بنے گا تو زیادہ سے زیادہ فلائٹس وہاں پر آئیں گی اور اس میں پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ یہ جناب! اتنا چھوٹا ائرپورٹ ہے کہ کئی دفعہ چار جہاز آگے پیچھے آ جائیں تو 40, 40 منٹ ہوا میں گردش کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو اتارنے کے لئے جگہ نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بن جائے اسی حالت میں جس میں انہوں نے plan کیا ہوا ہے تو پاکستان کا اس میں ضرور فائدہ ہوگا۔ 


Mr. Chairman: Any supplementary question? Yes, Prof. Ibrahim Khan.



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! یہ بتایا گیا ہے کہ ملک میں اس وقت 43 airports ہیں اور ان میں سے 10 بند ہیں اور 10 کی فہرست دی گئی ہے۔ اس میں بند airports میں بنوں شامل نہیں ہے۔ کیا بنوں ایئرپورٹ 43 airports میں شامل ہو گیا ہے یا اس کو اس فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے؟



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


Chaudhry Ahmed Mukhtar: I am sorry to inform you that I don’t have an answer to this question.



Mr. Chairman: Do you need a fresh question.



Chaudhry Ahmed Mukhtar: Yes sir. I also apologize from the House because the information which I have does not have Bannu also.



Mr. Chairman: Professor sahib, Minister sahib is very candid. He does not have the information right now. May be he will give you the information later. He has been very honest and candid. We should appreciate this. Yes, Dr. Malik sahib.



سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک : جناب والا! میری وزیر صاحب سے گزارش ہے کہ ہماری کچھ flights ہیں from Turbat, Gwader, Panjgoor to Quetta. Without giving any reasoning, آپ لوگوں نے اس کو بند کر دیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایک flight آپ چلا رہے ہیں جبکہ وہاں ہفتے میں دو دو، تین تین flights چلتی تھیں۔ ایک ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے تربت اور کوئٹہ میں۔ ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ ہمارے وہاں پر patients ہیں اور دوسری مشکلات ہیں۔ مہربانی کرکے ان کو تھوڑا سا بڑھائیں۔ 


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


Chaudhry Ahmed Mukhtar: Mr. Chairman! we are trying to expand the Gwader airport also as per the instructions of the Government.


تب جاکر یہ سارا link لگے گا اور پھر جہاز بھی خریدنے پڑیں گے because we are short of aircrafts and we should be working on this particular route.


سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک : جناب والا! آپ نے کوئٹہ سے 02 flights Gwader to Turbat بند کیے ہیں۔ ان کا Gwader airport سے کیا تعلق ہے۔ 


چوہدری احمد مختار: جناب والا! ان کو divert کیا ہے دوسرے sectors کے لیے۔



Senator Dr. Abdul Malik: But why sir?



Chaudhry Ahmed Mukhtar: Because there was a demand from there also that is why we have done this.



Senator Dr. Abdul Malik: Sir, we are also demanding for that one.



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے آپ کا سوال آگیا ہے۔ جی بادینی صاحب۔

 
سینیٹر میر ولی محمدبادینی: شکریہ جناب چیئرمین۔ یہ گوادر والا مسئلہ سب کے لیے problem ہے۔ اب انہوں نے اٹھایا ہے۔ جب کوئی fund ملے گا تب جا کراس پر کام ہوگا۔ 


جناب چیئرمین: سوال کر لیجیئے بادینی صاحب۔



سینیٹر میر ولی محمدبادینی: جناب والا! کوئٹہ ایک ضلع ہے اورصوبے کا capital بھی ہے لیکن اس کو آج تک ایک بھی ڈائریکٹ جہاز نہیں ملا۔ وہاں کیا ہے، کرچی سے کوئٹہ اور پھر کوئٹہ سے اسلام آباد ہے۔ پھر اس کی مرضی ہے وہ واپس آئے یا نہ آئے۔ بڑی problem ہو رہی ہے۔



Mr. Chairman: What is your specific question?



سینیٹر میر ولی محمد بادینی: سوال میرا یہی ہے جناب والا! کہ کوئٹہ کے لیے جہاز الگ دیں۔ اب کوئٹہ سے by road یہاں لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ 



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے بادینی صاحب۔ جی وزیر صاحب۔



چوہدری احمد مختار:اب تو کوئٹہ ایئرپورٹ پر night flying بھی شروع ہوگئی ہے۔ So we have now that facility. تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک اور direct flight بڑھا دی جائے تاکہ load کم کیا جائے۔


جناب چیئرمین: جی مندوخیل صاحب۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: میں آپ کے through وزیر صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ ژوب کے لیے flight کافی عرصے سے بند ہے۔ میری تجویز ہے کہ اس کو شروع کریں اور یہی سوال ہے میرا۔



جناب چیئرمین: ان کا سوال ژوب کے بارے میں ہے کہ وہاں کے لیے کب flight شروع ہو گی جس طرح پہلے تھی۔ جی مندوخیل صاحب وزیر صاحب جواب دے دیتے ہیں اگر ان کے پاس اس کا جواب ہے۔



چوہدری احمد مختار: میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ 



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے، fresh question چاہیے۔ جی ہمایوں صاحب۔



سینیٹر محمد ہمایوں خان: میرا سوال بھی ژوب سے تعلق رکھتا تھا جو cover ہوگیا ہے۔


جناب چیئرمین: جی مولانا شیرانی صاحب۔



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ ایک تو بند airports میں ژوب کا نام نہیں آیا ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ airport تو تھا اور بند بھی ہے لیکن فہرست میں نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بند ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ جو ژوب کا airport ہے اس پر 1979 سے جہاز اڑتے اور اترتے رہتے تھے اور اتنی زیادہ سواریاں تھیں کہ جو boarding card…..


جناب چیئرمین: اب آپ سوال کر لیجیئے گا۔ آپ کا سوال کیا ہے؟



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: سوال یہ ہے کہ فہرست میں کیوں نہیں ہے اور بند کیوں ہے؟



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



Chaudhry Ahmed Mukhtar: I need a fresh question.



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے جی fresh question. زاہد صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟



سینیٹر محمد زاہد خان: کیا وجہ ہے؟ کوئٹہ سے پشاور کا route کیوں بند کیا گیا اور کیا دوبارہ کھولنے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ لوگوں کو بہت تکالیف ہیں کوئٹہ سے پشاور آ رہے ہیں یا پشاور سے کوئٹہ جا رہے ہیں۔



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


چوہدری احمد مختار: یہ flight direct ہونی چاہیے۔ We will put this in our programme.


Mr. Chairman: Yes, put this proposal in your programme. Dr. Khatumal sahib.



سینیٹر ڈاکٹر کھٹومل جیون: شکریہ جناب چیئرمین۔ میں معزز وزیر موصوف سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرپورخاص ایئرپورٹ کو چار ضلعے لگتے ہیں یعنی ضلع عمرکوٹ، ضلع میرپورخاص، ضلع تھرپارکر لیکن یہ ایئرپورٹ بھی بند پڑا ہوا ہے۔ کیا معزز وزیر صاحب بتائیں گے کہ کیا کوئی تجویز ہے کہ اس ایئرپورٹ کو بھی کھولا جائے۔ چاہے ہفتے میں ایک بار ہی کھولا جائے۔ 



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



Chaudhry Ahmed Mukhtar: Sir, it depends upon the viability of the flights.



Mr. Chairman: Next Question No.180, Talha Mahmood sahib.

180
*Senator Muhammad  Talha  Mahmood Aryan: Will 

tc ""the Minister for Defence be pleased to state:tc "
Will the Minister for Defence be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the details of increase made in PIA fares since January, 2008; andtc "
(a)
the details of increase made in PIA fares since January, 2008; and"

tc ""


(b)
whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce those fares in view of decrease in oil prices in international market, if so, when?tc "
(b)
whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce those fares in view of decrease in oil prices in international market, if so, when?"


Ch. Ahmad Mukhtar: (a) PIA implemented the following increases in fare (International & Domestic), either through Fuel Surcharge or a direct base fare increase in 2008:—tc "
Ch. Ahmad Mukhtar\: (a) PIA implemented the following increases in fare (International & Domestic), either through Fuel Surcharge or a direct base fare increase in 2008\:—"

tc ""

International: tc "International\: "

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

Net Increase in Fuel Surcharge on International Routestc "Net Increase in Fuel Surcharge on International Routes"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

                  USA, Canada
       UK, Europe         Far East, Regional,




                           Gulf &tc "
USA, Canada
UK, Europe
Far East, Regional, Gulf" Saudi Arabia 


————————————————————————————————————————tc "


&  Saudi Arabia 
————————————————————————————————————————"

Effective
       One Way
   Return
   One Way   
Return
   One Way
   Returntc "
Effective
One Way
Return
One Way
Return
One Way
Return"

Date 
            (USD)
    (USD)
   (USD)
      (USD)
    (USD)
   (USD)tc "
Date 
 (USD)
(USD)
(USD)
(USD)
(USD)
(USD)"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————"

16 Apr 08
         20
        40
  10
     20 
   5
  10tc "
16 Apr 08
20
40
10
20 
5
10"

01 Jun 08
         20
        40
  10
     20
   5
  10 tc "
01 Jun 08
20
40
10
20
5
10 "

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————"

tc ""

Increase in Base Faretc "Increase in Base Fare"

01 Dec 08


10%tc "
01 Dec 08


10%"

Domestic:tc "Domestic\:"

Effective Date  Increase in Base Farestc "
Effective Date
Increase in Base Fares"

tc ""

01 May 08 
PKR 500 on OW and PKR 1,000 on RT on Jet flightstc "
01 May 08 
PKR 500 on OW and PKR 1,000 on RT on Jet flights"

01 May 08
PKR 300 on OW and PKR. 600 on RT on ATR flights

16 Jun 08
PKR 500 on OW and PKR 1,000 on RT on all sectors except 
ATR’stc "
01 May 08
PKR 300 on OW and PKR. 600 on RT on ATR flights

16 Jun 08
PKR 500 on OW and PKR 1,000 on RT on all sectors except 


ATR’s"

tc ""


(b)
There is no proposal under consideration to reduce the fares.tc "
(b)
There is no proposal under consideration to reduce the fares."


Mr. Chairman: Any supplementary question? Yes, Chaudhry Shujaat Hussain Sahib.



سینیٹر چوہدری شجاعت حسین: جناب والا! میں وزیر موصوف سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اور ابھی تک اس کا حل نہیں نکل سکا مثال کے طور پر اگر صبح میں ٹکٹ خریدتا ہوں لندن کے لیے تو مجھے ملتی ہے ایک لاکھ روپے کی، اگر دوپہر کو وسیم سجاد صاحب ٹکٹ خریدتے ہیں تو انہیں ایک لاکھ اڑتیس ہزار روپے کی اور اگر مختار صاحب شام کو ٹکٹ خریدتے ہیں تو ان کو ملتی ہے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار روپے کی، اس کی کیا منطق ہے۔ 



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب چوہدری صاحب کے سوال کا جواب دیجیئے۔



چوہدری احمد مختار: جناب چیئرمین! I agree کہ یہ system ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، but this is the prevailing system in the entire world. Wherever you go, اگر آپ flight اڑنے کے وقت کے نزدیک ٹکٹ خریدنے کی کوشش کریں گے تو it will be at the maximum price اور اگر آپ دو، چار مہینے پہلے لیں تو it will be at the minimum price. 


Mr. Chairman: You are following the international practice.



Chaudhry Ahmed Mukhtar: We are following the international pattern because,


تھوڑی سی seats ہوتی ہیں جو سستی ہوتی ہیں، جب وہ ختم ہوجاتی ہیں تو پھر مہنگی والی seats بیچنی شروع کر دیتے ہیں۔



جناب چیئرمین: جی ہارون صاحب۔



سینیٹر ہارون خان: میرا سوال یہ ہے کہ ان سب کرایوں کے بڑھانے کے باوجود جنوری 2008 سے لے کر اب تک PIA نے 122 ارب روپوں کا loss کیا ہے۔ یہ کس طرح کے کرایے بڑھائے ہیں کہ وہ loss بھی ہوتا رہا ہے اور کرایے بھی بڑھتے رہے ہیں اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



Chaudhry Ahmed Mukhtar: Sir, let me first say that as far as the loss of last year is concerned, this was to the tune of 39 billion rupees, i.e from 01-01-2008 to 31-12-2008, the loss was 39 billion rupees.


اس کی وجہ میں نے پہلے بھی on the floor of the House بتائی تھی کہ جو exchange rate میں fluctuation ہوئی اس کی وجہ سےجو loss ہم نے book کیا

that was 24 billion and as for the increase in petrol prices for that period of time the loss booked by us was about 11 billion. The working loss of PIA was little less as compared to the previous years. In the last five months, let me disclose it on the floor of the House that the information conveyed to me is that the PIA has loss of about five billion rupees. It is loosing one billion rupees a month and this primarily is due to the fact all the amount of money which we are borrowing from the banks, we are also provisioning for the financial cost of that money. The Government has not come yet to our help to say that okay we will pickup this loss so that the burden of financial cost decreases. So, we are fighting with the Government for this but this is the situation.


جناب چیئرمین: جی وسیم سجاد صاحب۔

سینیٹر وسیم سجاد : جناب والا! چوہدری شجاعت حسین صاحب نے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر کرائے جس طریقے سے لیے جا رہے ہیں۔ جب International standard کی بات ہوتی ہے تو domestic حالات کو سامنے رکھا جانا چاہیے کہ یہاں سے کون لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں۔ کیا ان کی استطاعت ہے کہ وہ انٹرنیشنل یا نیویارک کے standard کو follow کریں۔ نمبر ۲ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب international standard follow کیا جاتا ہے تو کیا یہ پی آئی اے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پی آئی اے کے standard بھی international ہوں؟ کیا وزیر صاحب ایمانداری سے کہہ سکتے ہیں کی پی آئی اے کے standards international ہیں؟ کیا پی آئی اے کے حالات بد سے بدتر نہیں ہوگئے؟ کیا لوگوں کو تکلیف نہیں ہے؟ تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہاں سے لاہور جاتے ہوئے سیٹ ہی نہیں ملتی تو کیا وہ کوئی بڑا یا بہتر aircraft استعمال نہیں کرسکتے۔ 

جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب، وسیم صاحب نے کافی سوالات کر دیئے۔


چوہدری احمد مختار: جناب والا! جب last time جہاز خریدنے کا مسئلہ آیا تھا تو the previous government thought it to buy smaller aircrafts because چھوٹے چھوٹے hawks کو چلایا جائے اور 42 seaters خریدیں۔ I agree with him that we should have got atleast 72 seaters تھوڑے سے اور مسافروں کو جہاز میں لے کر جائیں۔ جہاں تک چوہدری شجاعت صاحب کا تعلق ہے I honour his question and I would say that ہم بڑھاتے تو دنیا کے ساتھ ہیں۔ ابھی تک we are keeping a watch کہ کسی ائرلائن نے اپنے کرائے کم نہیں کیے کہ ہم کریں ورنہ لوگ بیٹھنا کم کر دیں گے۔ Internationally کرایہ ابھی تک کم ہونا شروع نہیں ہوا۔ As long as it does not happen, we will keep this raise to that matter. 

جناب چیئرمین: جی بزنجو صاحب۔


سینیٹر میر حاصل خان بزنجو : میرا وزیر موصوف سے سوال یہ ہے کہ پی آئی اے میں آپ نے مختلف کیٹیگری اور کلاس بنائی ہوئی ہیں۔ بعض اوقات میں پانچ ہزار روپے میں بھی کراچی سے اسلام آباد آتا ہوں جو پونے دو گھنٹے کی فلائٹ ہے جبکہ کوئٹہ میں ایک گھنٹہ پانچ منٹ کی فلائٹ ہے وہاں پر یہ کیٹیگری لاگو نہیں ہوتی۔ وہاں ہر حال میں ہمیں نو ہزار روپے دینے پڑتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی تجویز ہے کہ کوئٹہ میں بھی اس کو implement کیا جائے؟ 


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


چوہدری احمد مختار: ایسی کوئی تجویز نہیں ہے کہ ایسی فلائٹس کوئٹہ سے شروع کی جائیں۔ جیسے انہوں نے خود بتایا ہے کہ میں نے پانچ ہزار روپے میں بھی سفر کیا ہے۔ وہی میری بات کہ اگر آپ پہلے سیٹ لے لیں تو آپ کو سستی مل جاتی ہے۔ کبھی آخری منٹ میں جائیں تو آپ کو مہنگی ملتی ہے۔ 


جناب چیئرمین : کوئٹہ کا آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے سسٹم رکھا ہوا ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجیئے گا جو بزنجو صاحب نے بات کی ہے۔ جی حاجی عدیل صاحب۔


سینیٹر حاجی محمد عدیل : جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ! میں ابھی کوئٹہ سے آ رہا ہوں۔ وہاں پر ایک عجیب بات پتا چلی ہے کہ کوئٹہ سے اگر کراچی جاؤ تو ٹکٹ ڈبل ہے اور اگر کراچی سے واپس آئیں تو ٹکٹ آدھا ہے۔ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے، وزیر صاحب اس کو چیک کر لیجیئے گا۔ جی مشاہد الله صاحب۔


سینیٹر مشاہد الله خان: جناب چیئرمین! انہوں نے اس کی information صحیح نہیں دی۔ میں آپ کو اس کی history بتاتا ہوں کہ دنیا میں جو سستی ائرلائنیں ہیں، like Roin Air, Easy Jet انہوں نے یہ introduce کیا تھا۔ وہ سسٹم کچھ اور ائرلائنوں نے بھی adopt کر لیا لیکن پوری دنیا میں نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں اصل بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ انٹرنیشنل سسٹم ہی انہوں نے یہاں پر رائج کیا ہوا ہے تو پھر اس میں بھی چالاکی یہ ہے کہ وہ ایک مہینے پہلے ایک پاؤنڈ کا ٹکٹ دے دیتے ہیں، پی آئی اے کوئی اس طرح کا ٹکٹ دیتی ہے۔ میں نے خود ایک پاؤنڈ میں برلن سے لے کر لندن تک ٹریول کیا ہوا ہے۔ یہاں انہوں نے پانچ ہزار کا کر دیا جو چھ ہزار کا پہلے تھا۔ ان سے کہیں کہ چالاکی نہ کریں کہ لوگوں کو اگر مسائل ہیں اور ان کو جلدی جانا پڑتا ہے تو اس طرح سے نہ کریں، یہ جواب کہ انٹرنیشنل سسٹم ہے تو پورے کا پورا رائج کیا جائے ایک ایک پاؤنڈ کا ٹکٹ دیں، سو سو روپے کا ٹکٹ دیں کیوں نہیں دیتے۔ 


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔ میں last question لوں گااس کے بعد کافی سوالات ہیں۔


چوہدری احمد مختار: جناب چیئرمین! بات ان کی بھی درست ہے اور میری بھی درست ہے۔ It is up to the airline to charge the amount of money چونکہ میں نے تو پہلے کہا ہے حکومت پاکستان subsidize نہیں کرتی تو

the entire brunt is borne by PIA then they have every right to adjust the rental rates of the seats according to the number of seats available and according to the passengers waiting to get them. 

جناب چیئرمین: جی صابر بلوچ صاحب آپ بہت بے تاب ہو رہے ہیں آخری سوال آپ کا ہے۔

سینیٹر صابر علی بلوچ: جناب والا! میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ look at the fair of the PIA, standard کی بات کر رہے تھے۔ پچھلے دنوں کراچی سے کوئٹہ فلائٹ گئی اور انہوں نے اپنے regular run way کی بجائے انہوں نے ائرفورس کے runway پر اتار دیا۔ ائرپورٹ سیکورٹی فورس کے لوگوں نے اس کا blood test لیا and the rumour was that the captain was in problem and even he was found out of his mind تو بات یہ ہے کہ کیا وزیر صاحب یہ فرمائیں کہ اس کے لیے کوئی انکوائری کی گئی۔


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔ 


Ch. Ahmed Mukhtar: The pilot was suspended and an inquiry is being held on that.


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال طاہر حسین مشہدی صاحب۔ سوال نمبر پڑھ لیجیئے۔
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181. 
*Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi:tc "" Will the Minister for Defence be pleased to state the name of the firm to which the contract for construction of the new Islamabad International Airport has been awarded and the time by which the project would be completed?tc "
Will the Minister for Defence be pleased to state the name of the firm to which the contract for construction of the new Islamabad International Airport has been awarded and the time by which the project would be completed?"

tc ""


Ch. Ahmad Mukhtar:  The construction work for New Benazir Bhutto International Airport (NBBIA), Islamabad is being carried out under various work packages. Contracts for following three packages out of nine have been awarded to the firms mentioned against each so far:—tc "
Ch. Ahmad Mukhtar\:  The construction work for New Benazir Bhutto International Airport (NBBIA), Islamabad is being carried out under various work packages. Contracts for following three packages out of nine have been awarded to the firms mentioned against each so far\:—"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


S.No. 
Name of Work
Name of 
Completion
Date
Date oftc "
S.No. 
Name of Work
Name of 
Completion
Date
Date of"




  Firm
period in
of  start 
completiontc "


  Firm
period in
of  start 
completion"





Monthstc "



Months"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————"

a

Airside Infra- 
M/s. Lagan Husnain
24
28-8-09
27-8-10  


structure works
tc "
a
Airside Infra- 
M/s. Lagan Husnain
24
28-8-09
27-8-10  


structure works
"



(Civil)tc "

(Civil)"

tc ""

b

Airfield Lighting 
M/s. Siemens
18
Sept
March 2011tc "
b
Airfield Lighting 
M/s. Siemens
18
Sept
March 2011"



Works


2009tc "

Works


2009"

tc ""

c

Pile/Foundation
M/s. China.
9
Sept
June 2010tc "
c
Pile/Foundation
M/s. China.
9
Sept
June 2010"



Works for Passenger
Railway First

2009tc "

Works for Passenger
Railway First

2009"



Terminal Building
Group Co.tc "

Terminal Building
 Group Co."Ltd, Chinatc "


Ltd, China"




Intl Water &tc "


Intl Water &" Electrictc "


Electric"




Corp. and Trans tc "


Corp. and Trans "




Tech. Pakistantc "


Tech. Pakistan" (J/V) tc "


(J/V) "

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


The entire project of nine packages is planned to be completed by mid 2012.tc "
The entire project of nine packages is planned to be completed by mid 2012."

Mr. Chairman: Any supplementary? Yes Mashhadi sahib.


Senator Col. (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: I would like to ask the honourable Minister for Defence about this project of International Airport and it is a very prestigious infrastructural project for Pakistan and by the admission of the people involved only 15% of the work has been done whereas it is to be completed by 2012 and 15% means just the earthwork. I would like to know has he appointed any consultant? Has he appointed any monitoring team to speed up this work? Also there have been reports of corruption in……

جناب چیئرمین: مشہدی صاحب سوال کر لیجیئے گا۔

Senator Col. (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: I would like to know what action he has taken, what monitoring team he has established and what measures have been taken to complete this project in time, because it is very prestigious project of Pakistan.


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب جواب دے دیجیئے۔ 

Ch. Ahmed Mukhtar: I have already explained that the team which was doing the main ground work. 


ان کی آپس میں ہی لڑائی ہوگئی ہے۔ We do not expect that the work will be expedited. میں نے پہلے کہا ہے کہ وزیراعظم is very keen کہ جلدی سے جلدی ہو and he is calling a meeting on this issue کہ اس کو کس طریقے سے handle کیا جائے کہ دو پارٹیاں آپس میں لڑ پڑی ہیں۔ اور ہم suffer کر رہے ہیں۔ We will try our best to catch up but ایک بات تو definite ہے کہ پندرہ دن کا، بیس دن کا، مہینے کا، دو مہینے کا delay ہوتا ہے، اتنا تو ضرور ہوگا۔ جہاں تک monitoring team کا تعلق ہے اس کو پیپلز پارٹی کے زمانے میں کوئی ٹیم نہیں لگائی گئی جو پہلی ٹیم ہے وہی اس پر کام کر رہی ہے۔ 


جناب چیئرمین: جی ہارون صاحب۔ 

سینیٹر ہارون خان : جناب والا! actual terminal building کا کنٹریکٹ ابھی تک نہیں دیا گیا اگر دو سال میں یہ مکمل ہونا ہے تو وہ کنٹریکٹ کب ملے گا۔ 


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


چوہدری احمد مختار : جناب چیئرمین! سینیٹر صاحب کو اس چیز کا کافی پتا ہے لیکن یہ جو infrastructure work ہے، civil work ہے probably this relates to the work…..


سینیٹر ہارون خان: میرا سوال تھا کہ جو ٹرمینل بلڈنگ ہے اس کا آپ نے کیا کیا۔ 



Ch. Ahmed Mukhtar: That is point ©, pile/foundation works for passenger terminal building.



Senator Haroon Khan: You see, Pile/ foundation Works for Passenger Terminal Building. Only piling and the foundation and not the actual building.



جناب چیئرمین: چلیں جی آ پ کے پاس اگر اس کا answer ہے تو دے دیجیئے گا۔ Next question Hafiz Rashid Ahmed حافظ صاحب نمبر پڑھ لیجیئے۔ 


سینیٹر حافظ رشید احمد: 183

183. 
*Senator Hafiz Rashid Ahmad:tc ""
Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state:tc "
Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the number of schools recently damaged by terrorists in FATA; andtc "
(a)
the number of schools recently damaged by terrorists in FATA; and"


(b)
the steps taken by the Government for their rehabilitation?tc "
(b)
the steps taken by the Government for their rehabilitation?"

tc ""


Mr. Najmuddin Khan: (a) 223 schools in various Agencies/FR in FATA have been damaged due to the recent terrorist activity in FATA. This number may go up if terrorism continues.tc "
Mr. Najmuddin Khan\: (a) 223 schools in various Agencies/FR in FATA have been damaged due to the recent terrorist activity in FATA. This number may go up if terrorism continues."


(b)
The rehabilitation is already under consideration of the Government. Detailed survey and actual work will commence once normally returns to the area.tc "
(b)
The rehabilitation is already under consideration of the Government. Detailed survey and actual work will commence once normaley returns to the area."

Mr. Chairman: Any supplementary? Yes Hafiz Sahib.



سینیٹر حافظ رشید احمد: شکریہ جناب چیئرمین! جواب میں بتایا گیا ہے کہ بحالی کا کام پہلے سے حکومت کے زیر غور ہے۔ علاقے میں حالات معمول پر آتے ہی تفصیلی سروے اور اصل کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ جناب چیئرمین! میرا سوال یہ ہے کہ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ حالات معمول پر آتے ہی یہ کام شروع ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ کبھی ہم جاتے ہیں اور کبھی واپس آتے ہیں۔ تقریباً دس پندرہ دفعہ ہم جا چکے ہیں اور پھر واپس آگئے ہیں۔ سوات میں یہ ہوگیا کہ ایک دفعہ میں سارا کام ہوگیا۔ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ کبھی آتے ہیں، کبھی جاتے ہیں کوئی time frame بتائیں۔ 



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔ 



جناب نجم الدین خان: ہم نے time بتا دیا ہے کہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہم proper survey کر رہے ہیں، estimate بنا رہے ہیں اور جو reconstruction ہے وہ دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے حالات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ کریں گے۔



سینیٹر عبدالرشید : جناب والا! سوال میں بتایا گیا ہے کہ فاٹا میں 223 سکولوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک تخمینہ کے مطابق ان سکولوں میں تیس ہزار سے زائد طالب علم زیر تعلیم تھے۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ فی الحال ان کی تعمیر نو حالات کے معمول پر آنے کے ساتھ منسلک ہے۔کیا ان طلباء کی تعلیم کے لیے کوئی متبادل طریقہ ہے؟ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ 



جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔



جناب نجم الدین خان: ابھی تک ہم نے کوئی سکول بند نہیں کیا ہے۔ جو سکول خراب ہو چکے ہیں وہاں پر ٹینٹ لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بلڈنگوں میں ان کو شفٹ کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں وہاں جو فاٹا سیکرٹریٹ کی رپورٹ ہے۔ ابھی تک کوئی سکول ہم نے بند نہیں کیا اور متبادل جگہ کا بندوبست کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔



جناب چیئرمین: جی مندوخیل صاحب آپ کا سوال ہے۔ 



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جناب چیئرمین! میں وزیر صاحب سے پوچھوں گا کہ 223 سکول جو ہیں۔ ہاؤس میں ان کی لسٹ دے سکتے ہیں۔ 

جناب نجم الدین خان : یہ fresh question ہے مجھے بتا دیں میں دے دوں گا۔ 

جناب چیئرمین : fresh question کر لیجئے۔ Next question Hafiz Rashid Sahib 

سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل : جناب آپ نےfresh question کا۔ ۔۔۔


جناب چیئرمین: وہ اس پر کہہ رہے ہیں کہ آپ fresh question دے دیجئے۔

Next question Hafiz Rashid Sahib. Answer taken as read. Any Supplementary?

حافظ رشید صاحب کا ایک سوال نمبر 185 ہے۔ اس لیے میں نے پوچھا ہے۔ میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ جی بالکل I am going according to .

سینیٹر حافظ رشید احمد : جناب چیئرمین صاحب ! یہ ہے کہ جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ اس پر بندہ کیا بولے گا۔ جناب دو مہینے ہو گئے ہیں جواب نہیں آیا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ 

جناب چیئرمین: ابھیMinister Interior Sahib بتائیں گے۔ سید طاہر حسین مشہدی صاحب۔ مشہدی صاحب پہلے question No. پڑھ لیجئے۔ 

Senator Col (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Question No.186,

186. 
*Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: tc ""Will the Minister for Railways be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to enter into an agreement with any foreign country for the development of railways, if so, its details?tc "
Will the Minister for Railways be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to enter into an agreement with any foreign country for the development of railways, if so, its details?"

tc ""


Haji Ghulam Ahmed Bilour (Minister for Railways): Yes. There are a number of proposals under Initial consideration with various countries for the improvement of Railways. These are:—tc "
Haji Ghulam Ahmed Bilour\: Yes. There are a number of proposals under Initial consideration with various countries for the improvement of Railways. These are\:—"


(a) 
Development of Karachi circular Railway as a modern commuter system at a cost of US $ 1.558 billion for which soft loan will be provided by the Government of Japan.tc "
(a) 
Development of Karachi circular Railway as a modern commuter system at a cost of US $ 1.558 billion for which soft loan will be provided by the Government of Japan."


(b) 
Up-gradation of four Railway Stations and Electrification from Khanewai to Samasatta Section via Multan, with the cooperation of Italy.tc "
(b) 
Up-gradation of four Railway Stations and Electrification from Khanewai to Samasatta Section via Multan, with the cooperation of Italy."


(c) 
To form a consortium with China for manufacturing of rolling stock in Pakistan Railway’s factories.tc "
(c) 
To form a consortium with China for manufacturing of rolling stock in Pakistan Railway’s factories."


(d) 
Up-gradation of track from Quetta to Taftan with the co-operation of Iran for which feasibility study has been carried out.tc "
(d) 
Up-gradation of track from Quetta to Taftan with the co-operation of Iran for which feasibility study has been carried out."


(e) 
Feasibility study and construction of new rail link from Havelian to Khunjrab/Mintaka with the Cooperation of China.tc "
(e) 
Feasibility study and construction of new rail link from Havelian to Khunjrab/Mintaka with the Cooperation of China."

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


Senator Col (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Yes sir. I like to know about the latest situation regarding the Karachi circular railway. What is the progress made? When is it likely to be completed and is that going to be completed this time or time and again it is always discarded when we start on it.


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔ 

حاجی غلام احمد بلور: جناب والا! اس پر کام شروع ہو چکا ہے اور جن علاقوں میں زمینوں پر لوگوں کا قبضہ ہے۔ پہلے تو ان سے قبضہ چھڑا لیں۔ انشاء الله یہ ضرور بنے گا اور جلدی سے لائنیں بھی شروع کر رہے ہیں لیکن جاپان والوں نے قرضہ منظور کر لیا ہے۔ اس میں ریلوے اور صوبائی حکومت دونوں مل کربنا رہے ہیں اور انشاء الله اس پر بہت جلد کام شروع ہو جائے گا۔


جناب چیئرمین : جی ہارون صاحب 


سینیٹر ہارون خان : چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ہم یہ ٹریک ٹھیک کر رہے ہیں وہ ٹریک ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہمارے ریلوے کا obsolete نظام جو ہے یہ کب تک ٹھیک ہوگا۔ اس کا کیا پلان ہے۔ دنیا تو ریلوے میں it is the main sources of transportationکیا کچھ plan ہے کہ ہم ٹریک کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو ٹھیک کرتے رہیں گے اور یہ پرانی ریل گاڑی چلاتے رہیں گے۔ 

حاجی غلام احمد بلور: اس پر زیادہ investment کی ضرورت ہے جیسے وہ فرماتے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ٹریک جو ہیں ان کا بیڑہ غرق ہو چکا ہے۔ پشاور سے جو گاڑی چلتی ہے۔ وہ چار گھنٹوں میں راولپنڈی پہنچتی ہے۔ وہی گاڑی جب راولپنڈی سے چلتی ہے تو 65 میل کے اوپر نہیں چل سکتی جبکہ 110 میل پر چلنی چاہیے۔ ٹریک پرانے ہیں ان کو بدلنا چاہیے۔ ہمارے پاس locomotives نہیں ہیں۔ freight wagons نہیں ہیں، کوچز نہیں ہیں۔ گورنمنٹ کو احساس ہے ہم نے جو locomotives لیے ہیں اس کے اوپر بھی ہائیڈل بنائے جا رہے ہیں تو problems بہت زیاد ہیں اس پر بہت زیادہ investment کی ضرورت ہے۔ یہاں سے روزانہ دس locomotives online ہیں۔ تو پچھلے بیس سال میں صرف 122 خریدے گئے ہیں۔ باقی تیس سالہ پرانے ہیں۔ یہ بھی بیس سال سے پرانے ہیں تو بڑی مشکل سے ہم چلا رہے ہیں اگر باہر سے investment آ جائے تو ہمیں ٹریک کے لیے بھی پیسے مل جائیں۔ اب ہم نے double track شروع کیا ہوا ہے اور ہم چیچہ وطنی تک پہنچے ہیں۔ اب چیچہ وطنی سےآگے 168 کلو میٹر رائیونڈ تک ہیں۔ اگر ہم رائے ونڈ تک آ گئے۔ انشاء الله اگلے سال دسمبر 2010 تک پہنچیں گے۔را ئے ونڈ تک آ گئے تو پھر لاہور سے کراچی تک double track ہو جائے گا۔ آگے پھر اور پروگرام ہے جو علیحدہ ہے۔ وہاں سے لالہ موسی 126 میل ہے اور اس سے آگے میل168 ہے پھر آگے پشاور تک 160 میل ہے۔ اس طرح کا پروگرام ہے لیکن سارا مسئلہ پیسوں کا ہے۔ 

جناب چیئرمین: جی ہمایوں صاحب 


سینیٹر انجینیئر محمد ہمایوں خان مندوخیل : Honourable Minister Sahib سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ answer (b) or (d) ہے۔ Up-gradation of track from Quetta to Taftan and feasibility study of new rail track from Havelian to Khunjrab اس کا current states کیا ہے۔ 

جناب چیئرمین : جی منسٹر صاحب۔ کلثوم صاحبہ میں نے ہاتھ دیکھ لیا ہے۔ آپ کو وقت پر ملے گی۔ صبر کیجئے۔


حاجی غلام احمد بلور: اس پر ہم کام کر رہے ہیں اس کو up –grade کریں گے اور ہم نے یہاں سے استنبول تک ٹرین چلائی تھی لیکن کوئٹہ سے آگے تفتان میں لائن کافی خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے کا پروگرام بن چکا ہے خنجراب سے حویلیاں تک ہم چائنا کے ساتھ مل کر یہاں کام کر رہے ہیں۔ وہاں سے ہم چائنا کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور چائنا والوں نے حویلیاں تک feasibility report بھی تیار کر لی ہے۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ حویلیاں کی بجائے اسلام آباد تک لے آئیں۔انشاءالله بہت جلد دونوں طرف کی گورنمنٹ ریلوے والے بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ timeتو لگے گا لیکن امید ہے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں۔ انشاء الله اس کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چائنا والے تیار بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کراچی سے طورخم اور پھر گوادر سے بھی اس طرف سے ہو کر طورخم جانے کے لئے اور یہ ایران والا جو ہے اس میں بھی۔ نہیں جو انہوں نے فرمایا، ہمارا gaugeہے وہ بڑا broad gaugeہے۔ International جو ہے وہ اس سے چھوٹا ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیا International gauge آئے۔ تا کہ ہم پھر wireڈال سکیں۔ ہم نے جو پچھلے دنوں بھائیوں کے گاوْں سےگاڑی چلائی تھی استنبول کے لئے تو انڈیا نے ہمیں خط لکھا کہ ہمیں بھی آپ کراس کر دیں کہ ہم آپ کے راستے سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ انڈیا کا بھی broad gauge ہے۔ ان کے پاس بھی وہ International gauge نہیں ہے۔ وہ بھی آئیں گے تو یہیں سے ہو کر جائیں گے۔ ہم نے انہیں خط بھیج دیا تھا اپنے foreign office کو کہ آپ اسے take up کریں۔ تو انشاء اللہ ! ہم، جس امید پر کوشش کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس میں کامیا ب ہوتے ہیں تو چائنا سے اسلام آباد، پھر وہاں سے ادھر، ادھر سے ایران، تو یہ ایک بڑی منڈی بنے گی۔ اگر ہم جیئے یا مر جائیں لیکن ایک processکو ہم چلا لیں گے۔ 



جناب چیئرمین: وسیم سجاد صاحب۔ 



جناب وسیم سجاد: جناب والا! میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر یہاں وزراء آتے بھی ہیں یا دیر سے آتے ہیں اور آپ بڑے پریشان رہتے ہیں تو میری ایک تجویز ہے کہ Kerry Lugar Bill میں یہ شق شامل کر دی جائے کہ وہ ذرا وقت پر House میں آئیں گے۔ 


جناب چیئرمین: جی سیمی صاحبہ۔ Everybody will get the time. سوال بہت ہو چکے ہیں۔ We will have to put some more questions. 



سینیٹرسیمیں یوسف صدیقی: جناب ! میرا سوال معزز وزیر سے یہ ہے کہ circular railway جو بننے کے لئے جا رہی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو اس کا area ہے، ریلوے کے جو زمین ہے اس پہ بہت ناجائز قابضین قابض ہیں اور اس کو خالی کرانا بہت مشکل ہے تو کیا کوئی پلان ہے کہ ان کو متبادل جگہ دی جائے گی۔ 



دوسرا میرا سوال ہے کہ گلشن اقبال میں کراچی میں ایک Railway Station، گیلانی ریلوے اسٹیشن ہے، جس پہ عام عوام کو بڑی سہولت ہوا کرتی تھی تو وہ بند ہے۔ کیا اس کو دوبارہ operational کریں گے یا کہ نہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ 



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔ 



حاجی غلام احمد بلور: جو زمین کے بارے میں انہوں نے فرمایا وہ ٹھیک فرماتی ہیں۔ اس زمین کو ان سے ہم خالی کروا لیں اور متبادل جگہ پر ان کو shiftکر رہے ہیں۔ گیلانی ریلوے اسٹیشن تو main road پہ ہے۔ 



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: نہیں۔ اس پہ پہلے ٹرینیں آتی تھیں جو اسلام آباد، لاہور سے جاتی تھیں، وہاں رکتی تھیں لیکن اب وہ سلسلہ نہیں ہے۔ 



حاجی غلام احمد بلور:جو چھوٹے اسٹیشن کافی بند ہوئے ہیں پہلے اور اس میں یہ کیونکہ proper سہولت نہیں ملتی۔اس لئے ہم نے وہ اسٹیشن بند کیے ہوئے ہیں۔ نئے سرے سے ان کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 



جناب چیئرمین: ٹھیک۔ جی گلشن سعید صاحبہ۔Specifically time بہت کم رہ گیا ہے۔ 



سینیٹر گلشن سعید : میرا یہ سوال ہے کہ تقریباً  تین ماہ پہلے اخبار میں ریلوے میں بہت ساری آسامیاں، غریب لوگوں کو نوکریاں دینے کے لئے کہا تھا۔انہوں نے جا کر interviewsدیے۔ 



Mr. Chairman: Is it relevant with the question?



سینیٹر گلشن سعید : جی بالکل۔ عوام کی بہبودی کے لئے انہوں نے کیا تھا تو کیا ان کو نوکری نہیں ملے گی۔ انہوں نے interviewدئیے۔ میں خود بھی آپ کے پاس آئی تھی اور بچے کی نوکری کے لئے کہا تھا کہ اس غریب آدمی کو ساہیوال میں دے دیں۔ وہ تین ماہ سے انتظار میں ہے مگر کوئی جواب نہیں آیا جناب والا!



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔ 



حاجی غلام احمد بلور: وہ صحیح فرما رہی ہیں تین ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ پہلے interviewsرک گئے تھے۔ پھر وہ interviewsشروع ہوئے۔ ابھی بھی interviews جاری ہیں۔ پولیس والے ختم ہو گئے ہیں۔ باقی interviewsبھی جاری ہیں۔ کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کہ مسئلے پہ مسئلہ بنتا ہے۔ میری اپنی بہنیں، میرے اپنے بھائی مجھے آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے یہ چار آدمی، پانچ آدمی ہیں انہیں سروس دے دیں۔ ہمارے لئے کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میرے حلقہ پشاور میں جہاں پر پشاورکا ڈویژن ہے انہوں نے کیا کیا کہ جا کر، کسی نے ان کو درخواست دی ہو گی، انہوں نے کہا کہ بلور صاحب جو ہیں یہ سفارش پہ لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اور merit پر نہیں کررہے ہیں۔ ہمارے لئے problem بنا ہو ا ہے۔ اس پر ہمارا مقدمہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انشاء اللہ ! اْمید ہے۔ ۔۔۔یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جیسے بہن نے فرمایا ہے کہ interviews ہو گئے۔ Interviewsہو گئے ہیں لیکن اس میں جو لوگ ہیں جن کے papersوغیرہ دیکھنے ہیں۔ جہاں پرچار سو کی درخواستوں کی ضرورت تھی تو وہاں پر تیس ہزار لوگ ہیں۔ تو ان کے papers دیکھنے پر وقت لگ رہا ہے۔ انشاء اللہ العزیز ! اگلے ماہ تک ہو جائے گا۔ 



جناب چیئرمین: ظفر علی شاہ صاحب۔ دیکھیں ! فیصلہ تو ہوا ہے مگر دل چاہتا ہے کہ وزیر صاحب بڑے عرصے کے بعد آئے ہیںHouse میں، they want to ask questions. بلور صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ آخری سوال ہے۔ Then we will move to other questions. Last question. Last question. 


سینیٹر سید ظفر علی شاہ : شکریہ جناب چیئرمین! کیا معزز وزیر یہ بتانا پسند کریں گے۔



جناب چیئرمین: مندو خیل صاحب سن لی ہے آپ کی بات،۔ آخری سوال۔ جی شاہ صاحب۔



سینیٹر  سید ظفر علی شاہ: پاکستان کے تمام ریلوے اسٹیشنوں پر جو platform ticketہوتا تھا اس کی فروخت بند کر دی گئی ہے جس سے railway department جو کہ آگے ہی بہت خسارے میں جا رہا ہے اُسے ایک بہت بڑا revenue generateہو تا تھا وہ جو بند ہو گیا ہے تو کیا معزز وزیر صاحب بتائیں گے کہ وہ کیوں بند کیا گیا اور وہ بیچنے کے بعد کتنا اس کا ریلوے کو نقصان ہو رہا ہے؟



جناب چیئرمین: آخری سوال۔ جی وزیر صاحب۔ 



حاجی غلام احمد بلور: اگرچہ یہ relate نہیں کرتا اس سوال کے ساتھ لیکن میرے بزرگ ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ 


جناب چیئرمین: آخری سوال ہے۔ اعتراض ہو رہا ہے کہ تین سے زیادہ سوال نہیں ہونے چاہیں۔ 



حاجی غلام احمد بلور: میں ضرور اس کا جواب دوں گا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ریلوے کے platform ticket اس لئے بند کیے گئے جب sabotageکا سلسلہ شروع ہو ا ہے اس کے لئے وہ بند کر دیئے ہیں کیونکہ لوگ دس دس ٹکٹ لے کر platform کے اندر چلے جاتے ہیں تو اندر rush بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے بند کر دئیے کہ مسافر آئیں تو ان کو receive ہی باہر کیا جائے۔ اندر زیادہ لوگ نہ جائیں، خدا نخواستہ کوئیsabotage نہ ہو جائے۔ 



جناب چیئرمین:سوال نمبر ۷۱۔ سینیٹر بیگم نجمہ حمید صاحبہ۔ 


سینیٹر بیگم نجمہ حمید: سوال نمبر ۷۱۔ 


71.
*Senator Begum Najma Hameed:tc "" Will the Minister for Railways be pleased to state:tc "
Will the Minister for Railways be pleased to state\:"


(a)
the number of passengers traveled by train during the last five years with year-wise break up: andtc "
(a)
the number of passengers traveled by train during the last five years with year-wise break up\: and"


(b)
the number of employees of the railways department who traveled by train on free passes or tickets during the said period?tc "
(b)
the number of employees of the railways department who traveled by train on free passes or tickets during the said period?"


Haji Ghulam Ahmed Bilour: (a) Details of passengers who traveled by rail:—tc "
Haji Ghulam Ahmed Bilour\: (a) Details of passengers who traveled by rail\:—"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


    S. No.   Year
Number of passengers traveledtc "
S. No. 
   Year
Number of passengers travelled"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


1.
2004-05
78.17 milliontc "
1.
2004-05
78.17 million"


2.
2005-06
81.43 milliontc "
2.
2005-06
81.43 million"


3.
2006-07
83.90 milliontc "
3.
2006-07
83.90 million"


3.
2007-08
79.90 milliontc "
3.
2007-08
79.90 million"


5.
2008-09
82.54 milliontc "
5.
2008-09
82.54 million"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"



Total
405.94 milliontc "

Total
405.94 million"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(b) 
The number of employees of Railways (including family members) who traveled by train on free passes or privilege ticket orders during last five years:— tc "
(b) 
The number of employees of Railways (including family members) who traveled by train on free passes or privilege ticket orders during last five years\:— "

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


S.No.
Year                 Number of employees  (including   family 
members) traveled by train on free passes and privilege ticket order.tc "
S.No.
Year 
Number of  employees  (including family 



members) traveled by train on free passes 



and privilege ticket order."

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


1.
2004-05
0.49 milliontc "
1.
2004-05
0.49 million"


2.
2005-06
1.49* milliontc "
2.
2005-06
1.49* million"


3.
2006-07
0.54 milliontc "
3.
2006-07
0.54 million"


4.
2007-08
0.55 milliontc "
4.
2007-08
0.55 million"


5.
2008-09
0.54 milliontc "
5.
2008-09
0.54 million"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"



Total
3.61 milliontc "

Total
3.61 million"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


*This includes free passes issued to victims of earth quake, their families and relatives proceeding for relief work.tc "
*This includes free passes issued to victims of earth quake, their familes and relatives proceeding for relief work."

Mr. Chairman: Any supplementary?



سینیٹر بیگم نجمہ حمید: جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو figure لکھا ہے، جناب والا! وہ وزیر صاحب نے بڑی محنت سے تیا رکیا ہے لیکن اتنے لوگ ہیں خسارے میں نہ جائیں تو کہاں جائیں۔ سارے تو جی ریلوے والے ہی سفر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ 3.61 million تو ریلوے کے سارے ملازمین اور ان کے اہل و عیال۔ ان سے یہ کچھ بھی نہیں لیتے اور باقی 405.94 millionمسافر ہیں۔ نہ وہ ریلوے والوں سے ٹکٹ لیتے ہیں اور وہ سیٹوں پہ براجمان ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کو railway stationsمیں جگہ نہیں ملی۔کوئی بھی شریف آدمی ریلوے کا سفر نہیں کر سکتا۔ 


جناب چیئرمین: آپ سوال کر لیجیئے۔ Suggestion کے لیے call attentionدے دیں۔



سینیٹر بیگم نجمہ حمید:میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ان سے کچھ ٹکٹ وصول کیا کریں۔ کچھ نہ کچھ concession لیا کریں۔ کیونکہ ریلوے والے شوقیہ فنکار بن کر ادھر سے ادھر بچوں سمیت سیریں کرتے رہتے ہیں۔ یہ میں کہتی ہوں کہ ریلوے میں جو سفر کرنے والے متوسط گھرانے کے لوگ ہیں وہ بالکل سفر نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ سیٹیں دیتے ہیں۔میں وزیر صاحب بڑی درخواست کرتی ہوں کہ یہ اتنا زیادہ۔ ۔۔۔



جناب چیئرمین: محترمہ سوال کا جواب تو آ جائے۔ 



سینیٹر بیگم نجمہ حمید: جواب انہوں نے دیا ہوا ہے۔ وہ بالکل تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ وہ سارے ریلوے کے ہی ملازمین ہیں۔ 



جناب چیئرمین: suggestionsزیادہ ہیں۔ سوال کم ہیں۔جو بھی آپ answerدینا چاہیں دے دیں۔ 


جناب غلام احمد بلور: سوال کا جواب تو ان کو بالکل ملا ہوا ہے۔ لیکن میں اپنی بہن سے یہی عرض کروں گا کہ یہ اب کا نہیں، یہ زمانوں سے ان کا ایک privilegeبنتا ہے جو ریلوے میں کام کرتے ہیں۔ ان کے privilegeکے مطابق ان کو دیا جاتا ہے۔ باقی سب لسٹ میں درج ہے۔ کہ چھ ٹکٹ ان کو ملتے ہیں ایسے، باقی جو چھ ٹکٹ اگر انہوں نے سال میں لیے ہیں تو اس پہ انہیں one-third دینا پڑتا ہے۔سو ایسےنہیں پھر سکتے جو آفیسرز ہیں۔ جو ان سے نیچے والے ہیں تو ان کو دو ٹکٹ، کسی کو تین ٹکٹ ملتے ہیں، انکے حساب سے ہی ملتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ویسے ہی سیر کرتا پھرے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 



جناب چیئرمین: جی گلشن سعید صاحبہ۔ 


سینیتر گلشن سعید : صرف پانچ سو vacancies ہیں، تو پانچ سو درخواستیں جو collectکی ہیں ان کو تو فارغ کر دیں ناں۔ مزید وہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ ملک میں نوکریوں کی حالت تو یہی ہے کہ اگر آپ سو بندوں کو بلائیں گے تو وہاں دس ہزارآدمی آئے گا۔ نوکریاں لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ تو آپ نے جن کے interviewsکیے ہوئے ہیں اور جن کو چار ماہ سے بٹھایا ہوا ہے براہ مہربانی انہیں فارغ کر دیں۔ جب پھر vacancies نکالیں گے تو باقی لوگوں کو adjust کر لینا۔ بہت شکریہ۔ 


جناب چیئرمین: میرے خیال میں وزیر صاحب اس کا جواب دے چکے ہیں۔ 

سینیٹر حاجی غلام احمد بلور: یہ فنڈ سے related نہیں ہے لیکن میں اپنی بہن سے عرض کروں کہ انٹرویو دینے والے بھی ہزاروں ہیں۔ ان میں سے پانچ سو کیسے لیے جا سکتےہیں۔ 


جناب چیئرمین: جب تک سب کے انٹرویو نہ ہو جائیں۔ جی ہارون صاحب I hope that it will be regarding the employment.

سینیٹر ہارون خان: جناب والا! 2006-07 میں تقریباً 84 million passengers نے travel کیا ہےاور 2007-08 میں 80 million نے travel کیا ہے۔ ان کی سروس بہت ہی اچھی ہو رہی ہے کہpassengers گر رہے ہیں؟ 4 million passengers ایک سال میں کیوں گرے ہیں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟

حاجی غلام احمد بلور: پہلے جو انہوں نے فرمایا۔ اس میں جو زلزلہ زدگان آئے تھے، ان کے لیے ہم نے ٹکٹ بھی فری کیا تھا، اس لیے passengersزیادہ ہو گئے۔ ایک دم سے چار ملین زیادہ نہیں ہوئے۔ 


جناب چیئرمین: شکریہ۔ We come back. عباس خان صاحب۔ سوال نمبر آپ پڑھ لیں۔ 


43.
*Senator Abbas Khan Afridi:
Will the Minister for Interior be pleased to state:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state\:"


(a)
whether any mechanism has been devised to assess civilian casualties and damages to properties in FATA operations, if so, its details; andtc "
(a)
whether any mechanism has been devised to assess civilian casualties and damages to properties in FATA operations, if so, its details; and"


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

tc ""


Senator A. Rehman Malik (Minister for Interior): (a) The requisite Reply is as under:tc "
Mr. A. Rehman Malik\: (a) The requisite Reply is as under\:"-


To properly asses the men and material losses caused due to operation of law enforcement agencies against the terrorists in FATA, a Committee headed by the political administration has been constituted which comprises representatives of Works and Services Department, Health Department and notables of the areas besides Intelligence Agencies as its members.tc "
To properly asses the men and material losses caused due to operation of law enforcement agencies against the terrorists in FATA, a Committee headed by the political administration has been constituted which comprises representatives of Works and Services Department, Health Department and notables of the areas besides Intelligence Agencies as its members."

tc ""


(b)  (i)
The Federal Government has sanctioned a supplementary grant of Rs. 283 million on 14-02-2009 against the demand amount of 
Rs. 2661.508 million assessed for compensating the affectees. It was provided to Political Agents/DCOs on 04-03-2009 for payment to the legal heirs of 654 dead out of 1302 dead and 1035 injured out of 2177 injured. The case for release of remaining amount of Rs.2378.5 million is under process with the Ministry of Finance to compensate the remaining 648 dead, 1142 injured persons and affectees of material losses.tc "
(b)  (i)
The Federal Government has sanctioned a supplementary grant of 
Rs. 283 million on 14-02-2009 against the demand amount of 
Rs. 2661.508 million assessed for compensating the affectees. It was provided to Political Agents/DCOs on 04-03-2009 for payment to the legal heirs of 654 dead out of 1302 dead and 1035 injured out of 2177 injured. The case for release of remaining amount of Rs. 2378.5 million is under process with the Ministry of Finance to compensate the remaining 648 dead, 1142 injured persons and affectees of material losses."


(ii)
Sixty nine (69) personnel of Levies and Khassadars in FATA were also killed and 54 sustained injuries in the acts of terrorism. FATA administration has no funds in its budget to compensate and has taken up their cases for the provision of Rs. 25.100 million through the States and Frontier Regions Division Islamabad, which still in process.tc "
(ii)
Sixty nine (69) personnel of Levies and Khassadars in FATA were also killed and 54 sustained injuries in the acts of terrorism. FATA administration has no funds in its budget to compensate and has taken up their cases for the provision of Rs. 25.100 million through the States and Frontier Regions Division Islamabad, which still in process."

سینیٹر عباس خان آفریدی: جناب والا! میں نے جو سوال کیا تھا، یہ مجھے اس منسٹری کا تو نہیں لگ رہا۔ 

جناب چیئرمین: عباس خان صاحب کا مائیک کھول دیجیے۔ 


سینیٹر عباس خان آفریدی: جناب! سوال ۴۳ کا جو جواب دیا گیاہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح باقی صوبوں میں لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، اس طرح فاٹا میں نہیں دیے جاتے۔ اس کے آخر میں، ایک سوال کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ فاٹا انتظامیہ کے پاس اپنے بجٹ میں معاوضے کے لیے کوئی رقم نہیں ہوتی اور ان کے کیسوں کے لیے پچیس اعشاریہ ایک سو ملین روپے کی رقم کی فراہمی کے لیے ریاستیں اور سرحدی علاقہ جات ڈویژن کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور زیر عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جواب کسی اور منسٹری سے مل رہا ہے اور یہ سوال کسی اور منسٹری کا ہے۔ ایک منسٹری دوسرے میں مداخلت کر رہی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ 


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔ 



Senator A. Rehman Malik: First of all I would like to apologize for my delay but believe me, there was reason for delay. There was a meeting in the greater national interest, so I could not attend the session on time.



Mr. Chairman: But we should have some information.



Senator A. Rehman Malik: I did send a chit sir but sorry, that was not conveyed to you.



Mr. Chairman: The Leader of the House was totally unaware about the fact whether you are coming or not. 


Senator A. Rehman Malik: I apologize, sir. I did send a chit but I will be careful next time. 

Mr. Chairman: Please, in future especially when there are so many questions regarding Ministry of Interior, I would request you to be here in time.


Senator A. Rehman Malik: O.K. Sir, point is well taken but some times I am helpless and I will inform you in time in future. Thank you sir. Answering the question which my dear friend has asked, in fact there is no budget as such in FATA for this particular purpose. We had moved a summary with 2661.508 million rupees for this purpose. Only 283 million has been sanctioned and Ministry of Finance has been requested to sanction the total amount. Once the total amount is sanctioned, all of them will be accommodated.


جناب چیئرمین: جی۔

سینیٹر عباس خان آفریدی: انہوں نے لکھا ہوا ہےکہ سرحدی علاقہ اور ڈویژن۔ انہوں نے جو منسٹری بیان کی ہے، ان کے ساتھ بات کریں گے، وہ الگ ہے۔ دوسرا میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو جو پیسے ملتے ہیں، وہ ایک لاکھ روپیہ ہے۔ باقی پورے پاکستان میں تین لاکھ روپے ملتے ہیں تو ہمارے علاقے کے لوگوں کی جو فوتگیاں ہوتی ہیں، ان کو کیوں ان واقعات میں تین لاکھ روپے نہیں دیے جاتے؟ 


دوسرا میرا end میں سوال ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے۔


جناب چیئرمین: عباس صاحب آپ کا جو سوال ہے۔۔۔


سینیٹر عباس خان: اس میں فنانس منسٹری کا ذکر نہیں ہے۔ آپ end میں پڑھیں۔ جو پیسوں کی بات کی جا رہی ہے، اس میں فنانس منسٹری کا ذکر نہیں ہے۔ 


جناب چیئرمین: منسٹر صاحب! آپ ان کو clarification دے دیجیے۔


سینیٹر اے رحمٰن ملک: جناب! میں نے عرض کیا ہے کہ جونہی یہ پیسہ sanctionہوتا ہے، یہ آپ کی طرف آ جائے گا۔ اس میں ہماری منسٹری بھی involve ہے، States and Frontier Ministry بھی involveہے۔ With the ministries, we have taken up the matter. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں ملتا، now it has been decided کہ جو شہید ہوں گے ان کو تین لاکھ روپے ملیں گے اور جوinjured ہوں گے، ان کو ایک لاکھ روپیہ ملے گا minor injury کے لیے پچیس ہزار روپے ہیں۔ So, it has been equated with the four provinces.

جناب چیئرمین: جی شاہد حسن بگٹی صاحب، next question آپ کا ہے-آپ question number پڑھ لیجیے۔

45.
*Senator Shahid Hassan Bugti:tc ""
 Will the Minister for Interior be pleased to state whether it is a fact that the US. Government has recently given a grant of U.S. Dollar 285 million for installation of cameras and scanners in Islamabad to enhance security, if so, the progress, if any, in the matter?tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state whether it is a fact that the US. Government has recently given a grant of U.S. Dollar 285 million for installation of cameras and scanners in Islamabad to enhance security, if so, the progress, if any, in the matter?"


Mr. A. Rehman Malik: No. such grant has been given to Islamabad Police.tc "
Mr. A. Rehman Malik\: No. such grant has been given to Islamabad 
Police."

سینیٹر شاہد حسن بگٹی: میرا question بڑا simple تھا۔ چونکہ میں جواب سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے میں اسی question کو rephrase کر کے honourable Minister Sahib سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ Ministry of Interior اور اس کے کسی بھی ذیلی ادارے کو US گورنمنٹ کی طرف سے scanners and cameras نصب کرنے کے لیے کوئی aid دی گئی ہے یا کوئی بات چیت چل رہی ہے؟

جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔


Senator A. Rehman Malik: Mr. Chairman, there is no such negotiation and there is no such proposal ever submitted or ever considered by the Ministry of Interior.


جناب چیئرمین: جی ہارون صاحب۔

سینیٹر ہارون خان: یہ اس سے indirectly related ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج latest plastic explosives استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمارے ایئرپورٹ پر جو scanners لگے ہوئے ہیں، کیا ان میں یہ capability ہے کہ وہ plastic explosive detect کر سکیں؟ 


جناب چیئرمین: جی۔

سینیٹر اے رحمٰن ملک: وہ نہیں ہیں۔ He is right کہ اس میں ویسے بھی جو terrorists ہیں they have invented most modern things. یہ پولیتھین کے کالے بیگ میں رکھ کر لے جائیں تو detect نہیں ہوتا ہے۔

Now we have latest machines to detect such things but at the same time, we are importing some mobile scanners, fix scanners and some scanners for airports as well. 

جناب چیئرمین: جی طارق عظیم صاحب۔

سینیٹر طارق عظیم خان: کیمروں کے بارے میں کیا کوئی ایسی سکیم under consideration نہیں تھی؟ مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ announce کیا جا چکا ہے کہ اسلام آباد میں جو check points ہیں اور خاص کر جو cross roadsہیں، وہاں پر کیمرے لگائے جائیں گےاور منسٹر صاحب بتائیں کہ کیا یہ helpful نہیں ہو گا؟ ویسے اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے تو کیا یہ پیسہ یہاں پر properlyخرچ نہیں ہو گا، اگر یہاں اسلام آباد میں کیمرے لگا دیے جائیں؟ 


سینیٹر اے رحمٰن ملک: طارق عظیم صاحب ! جو سوال شاہد بگٹی صاحب نے کیا ہے اس میں یو ایس کا ذکر ہے۔ ہم نے یو ایس سے نہیں لیے۔ ہماری اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے اور چین سے ہماری جو commitment ہوئی ہے، اس کے مطابق fix scanners بھی آ رہے ہیں، mobile scannersبھی آ رہے ہیں، night visions بھی آ رہی ہیں اورجو jackets ہیں،they are also coming. 



Mr. Chairman: Next Question, Tahir Hussain Mushhadi Sahib. Only three supplementary questions are allowed because there are so many questions to be asked. سوال نمبر پڑھ لیجیئے۔


46.
*Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: tc ""Will the Minister for Interior be pleased to state the names of latest equipments provided to civil defence departments working under the administrative control of the Federal Government?tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state the names of latest equipments provided to civil defence departments working under the administrative control of the Federal Government?"

tc ""


Senator A. Rehman Malik: The Federal Government has not provided the latest equipment to Civil Defence Department working under its administrative control.tc "
Mr. A. Rehman Malik\: The Federal Government has not provided the latest equipment to Civil Defence Department working under its administrative control."

Mr. Chairman: Any supplementary question, please? 


Senator Col (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: In Pakistan, where are natural calamities, disaster management, terrorism and natural things….


 
جناب چیئرمین: آپ straight away question کریں۔ مشہدی صاحب we are wasting time. 


Senator Col (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: We are told that no equipments have been given to the Civil Defence Departments. Does the honourable Minister feel or the Ministry of Interior feel that it is absolutely imperative that our Civil Defence Organizations should be equipped to deal with the natural disasters and the other problems that arise from day to day calamities that come and should not be activated rather than ignored as it is being done?



جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔


Senator A. Rehman Malik: Thank you, Mr. Chairman. The point raised by the honourable Senator is very valid. Year back, when I took over the charge of the Ministry, what I did, started working on that. This is the most ignored department because the recruitment is not compulsory, it is just provisional and now we are equipping civil defence forces and we are going to increase the number as well. Those people who stay in reserve like Switzerland police and army, we are going to have civil defence scheme where by those who are on the reserve, they will get certain amount sitting at home but they will be imparted with good training on the explosives and any disaster situation. Hopefully, in about six months time, we will be able to have some results. In the mean time, some donations are also coming for this particular department. I think, in my ministry, the most ignored department was this but I have started paying attention to it and hopefully very soon you will hear good news.


جناب چیئرمین: ظفر علی شاہ صاحب۔

سینیٹر سید ظفر علی شاہ: شکریہ جناب چیئرمین۔ کیا honourable Minister بتائیں گے کہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر، مختلف وقتوں میں terrorism کے واقعات ہونے کے بعد جو لوگ شہید ہوتے ہیں، جو victims ہوتے ہیں، ان کو کبھی تین لاکھ، کبھی پانچ لاکھ، کبھی دس لاکھ جو دیئے جاتے ہیں، کیا وہ کسی بیرونی امداد سے دیے جاتے ہیں یا پاکستان کے خزانے سے دیے جاتے ہیں اور اگر پاکستان کے خزانے سے دیے جاتے ہیں تو کون سی مد سے دیے جاتے؟ 


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔

سینیٹر اے رحمٰن ملک: جناب والا!to the best of my knowledge یہ پاکستان کے خزانے سے ہی دیے جاتے ہیں جو provincial governments سے related ہوتے ہیں، provincial governments دیتی ہیں اور جو Federal Government سے related ہوتی ہیں، وہ Federal Government دیتی ہے

and it is the discretion of the Prime Minister of Pakistan. We request with a certain summary, with a certain amount that is sanctioned and that is distributed. 


Mr. Chairman: Mrs. Rehana, last question and it is third one.


Senator Rehana Yahya Baloch: Sir, as we see on the check posts all the cars are being checked. As far as the checking is concerned, it is very good for all of us and for the nation also but something which I have noticed that when Pajero Jeeps come on the check points, they are not checked, their boots are not checked. Suzuki, Mehran and Cultus cars and vans are not checked. I mean all cars are in a line and they…



جناب چیئرمین: آپ سوال کر لیجئے because we are short of time.


Senator Rehana Yahya Baloch: Sir, I am telling in the presence of the minister that these cars should also be checked because they can be used for very bad purpose.



جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب! پلیز۔


سینیٹر اے رحمٰن ملک: جناب! اگر یہ fresh question دے دیں تو بہتر ہو گا لیکن میں ان کی satisfaction کے لیے عرض کر دوں کہ Frontier Corps کی within Balochistan جتنی بھی check posts تھیں وہ on the special request of the local leadership …

(Interruption)



سینیٹر اے رحمٰن ملک: جناب! اسلام آباد کا یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اس پر بہت بحث ہوئی تھی تو میں نےاس سلسلے میں meeting call کر کے اس کو تھوڑا سا facilitate کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے میں نےپارلیمنٹ کی جو two wayتھی، اس کو ختم کر کے facilitate کیا ہے تا کہ وہاں پر رش نہ ہو۔ جہاں تک checking کا تعلق ہے، میری request ہو گی کہ checking کو allow کریں اس لیے کہ آج afternoon میں مجھے serious alert آیا ہے۔۔۔۔۔

(اس موقع پر ایوان میں مغرب کی اذان سنائی دی)



Mr. Chairman: جزاک اللہThe questions hour is over. The remaining questions and their printed replies placed on the table of the House shall be taken as read.


نماز کے لیے پندرہ منٹ کا وقفہ کرتے ہیں۔ Sharp at 07:00, I will be here. شکریہ۔

47.
*Senator Mr. Muhammad Talha Mahmood Aryan:tc "" Will the Minister for Interior be pleased to state:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state\:"


(a)
the number of persons arrested on the charge of drug trafficking in the country since January, 2008; andtc "
(a)
the number of persons arrested on the charge of drug trafficking in the country since January, 2008; and"


(b)
the steps being taken by the Government to control drug trafficking in the country?tc "
(b)
the steps being taken by the Government to control drug trafficking in the country?"


Reply not received.tc "
Reply not received."

49.
*Senator Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for Interior be pleased to state:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state\:"


(a)
the number of persons arrested by capital territory Police on charges of contraband liquor and sex related offences since January 1, 2008 indicating also the number of owners of the said illicit businesses and the number of workers or customers out of those arrested; andtc "
(a)
the number of persons arrested by capital territory Police on charges of contraband liquor and sex related offences since January 1, 2008 indicating also the number of owners of the said illicit businesses and the number of workers or customers out of those arrested; and"


(b)
the steps taken by the Government to eradicate these crimes?tc "
(b)
the steps taken by the Government to eradicate these crimes?"


Senator A. Rehman Malik: (a) Since January 1st 2008, a total 18 cases on the charges of contraband liquor were registered in the various police stations of ICT. In these cases 06 owners, 08 number of workers and 08 customers were arrested and sent to judicial lock up after completion of investigation.tc "
Mr. A. Rehman Malik\: (a) Since January 1st 2008, a total 18 cases on the charges of contraband liquor were registered in the various police stations of ICT. In these cases 06 owners, 08 number of workers and 08 customers were arrested and sent to judicial lock up after completion of investigation."


Whereas, 97 cases of sex related offences were registered during the period in the various police stations of ICT. In these cases 35 owners, 50 number of workers and 302 customers were arrested and sent to judicial lock up after completion of investigation. Challans against all these accused persons have been sent to the courts of competent jurisdiction for trial where these accused persons are facing trial.tc "
Whereas, 97 cases of sex related offences were registered during the period in the various police stations of ICT. In these cases 35 owners, 50 number of workers and 302 customers were arrested and sent to judicial lock up after completion of investigation. Challans against all these accused persons have been sent to the courts of competent jurisdiction for trial where these accused persons are facing trial."


(b)
The following steps have been taken to eradicate these crimes.tc "
(b)
The following steps have been taken to eradicate these crimes."

tc ""


(1)
STEPS TAKEN BY THE GOVERNMENT TO  CONTROL LIQUOR RELATED OFFENCES. tc "
(1)
STEPS TAKEN BY THE GOVERNMENT TO  CONTROL LIQUOR RELATED OFFENCES. "


(i)
The transportation of all types of illicit liquor is an offence and is totally banned even by the non-Muslim.tc "
(i)
The transportation of all types of illicit liquor is an offence and is totally banned even by the non-Muslim."


(ii)
The licenses are being issued to non-Muslims and the use of Liquor is banned at the public places.tc "
(ii)
The licenses are being issued to non-Muslims and the use of Liquor is banned at the public places."


(2) 
STEPS TAKEN BY THE ICT POLICE TO CONTROL  THIS CRIME tc "
(2) 
STEPS TAKEN BY THE ICT POLICE TO  CONTROL  THIS
CRIME "


(i)
Islamabad Capital Police is more vigilant in surveillance of the people accused of different offences and who are on bail from the courts of law and also keep track of their whereabouts.tc "
(i)
Islamabad Capital Police is more vigilant in surveillance of the people accused of different offences and who are on bail from the courts of law and also keep track of their whereabouts."


(ii)
People who are arrested under this offence are under trial are monitored regularly and record of their regular visitors is maintained. All these people who are released from jail are also kept under observation.tc "
(ii)
People who are arrested under this offence are under trial are monitored regularly and record of their regular visitors is maintained. All these people who are released from jail are also kept under observation."


(iii)
Random raids at the residents of previous record holders are being conducted.tc "
(iii)
Random raids at the residents of previous record holders are being conducted."


(iv)
Proper Nakabandi at all exit and entry points of Islamabad are held randomly alongwith other places at different venues and times.tc "
(iv)
Proper Nakabandi at all exit and entry points of Islamabad are held randomly alongwith other places at different venues and times."


(v)
All the SDPOs/SHOs have been strictly directed to deploy their staff at all inlets/outlets to check the suspicious persons.tc "
(v)
All the SDPOs/SHOs have been strictly directed to deploy their staff at all inlets/outlets to check the suspicious persons."


(3)
SEX RELATED OFFENCES tc "
(3)
SEX RELATED OFFENCES "


Following preventive measures have been taken by the Government to stop the said offence;tc "
Following preventive measures have been taken by the Government to stop the said offence;"


(i) 
STEPS TAKEN BY THE GOVERNMENT tc "
(i) 
STEPS TAKEN BY THE GOVERNMENT "


For the protection of rights of women, the Women Protection Act, 2006 has been promulgated. It is very important legislation with far-reaching consequences in our social life and intended to introduce a few social reforms and safeguarding the rights of women for protecting their rights which were being adversely affected due to misuse and abuse of law.tc "
For the protection of rights of women, the Women Protection Act, 2006 has been promulgated. It is very important legislation with far-reaching consequences in our social life and intended to introduce a few social reforms and safeguarding the rights of women for protecting their rights which were being adversely affected due to misuse and abuse of law."


The offences listed in Zina ( enforcement of Hudood) Ordinance 1979 except those which were contained in Holy Quran and Sunnah have been declared Tazir Offence and inserted in PPC vide Sections 365-B, 367-A, 371-A, 371-B, and 396-A. The offences punishable with Tazir have been detailed from Zina (enforcement of Hudood) Ordinance 1979 by virtue of the above said Act.tc "
The offences listed in Zina ( enforcement of Hudood) Ordinance 1979 except those which were contained in Holy Quran and Sunnah have been declared Tazir Offence and inserted in PPC vide Sections 365-B, 367-A, 371-A, 371-B, and 396-A. The offences punishable with Tazir have been detailed from Zina (enforcement of Hudood) Ordinance 1979 by virtue of the above said Act."


(ii) 
STEPS TAKEN TO CONTROL THE CRIME BY ICT POLICE tc "
(ii) 
STEPS TAKEN TO CONTROL THE CRIME BY ICT POLICE "

tc ""


Following steps have been taken by ICT Police to combat/control the crime:tc "
Following steps have been taken by ICT Police to combat/control the crime\:"



All the SHOs of Police Stations and Officers concerned have been strictly directed to given proper attention to sex related offences and take prompt action against the violators.tc "

All the SHOs of Police Stations and Officers concerned have been strictly directed to given proper attention to sex related offences and take prompt action against the violators."

51.
*Senator Muhammad Talha Mahmood Aryantc "":  Will


the Minister for Interior be pleased to state:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state\:"tc ""


(a) 
the number of persons arrested by FIA in various cases since January, 2008 indicating also the number of persons awarded punishment by the courts: andtc "
(a) 
the number of persons arrested by FIA in various cases since January, 2008 indicating also the number of persons awarded punishment by the courts\: and"


(b) 
the number of cases pending in the courts?tc "
(b) 
the number of cases pending in the courts?"


Senator A. Rehman Malik: The required details are as under:tc "
Mr. A. Rehman Malik\: The required details are as under\:"


(a)
17447tc "
(a)
17447"


(b)
7998tc "
(b)
7998"


(c)
20194tc "
(c)
20194"

tc ""

52.
*Senator Prof. Khurshid Ahmed: tc ""Will the Minister for Interior be pleased to state:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state\:"


(a)
the number of cases in Pakistan in which a foreign investigation/intelligence agency was allowed or invited to involve since year 2000; andtc "
(a)
the number of cases in Pakistan in which a foreign investigation/intelligence agency was allowed or invited to involve since year 2000; and"


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

tc ""


Senator A. Rehman Malik: (a) No Foreign Investigation/Intelligence Agency has been allowed or invited in any case of this Agency.tc "
Mr. A. Rehman Malik\: (a) No Foreign Investigation/Intelligence Agency has been allowed or invited in any case of this Agency."

tc ""


(b)
Nil.tc "
(b)
Nil."

tc ""

54. 
*Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan:   Will


tc ""the Minister for Interior be pleased to state:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state\:"


(a)
the number of prohibited and non-prohibited bore arms licenses issued during the tenure of the present Government till date; andtc "
(a)
the number of prohibited and non-prohibited bore arms licenses issued during the tenure of the present Government till date; and"


(b)
the procedure laid down for issuance of the said licenses?tc "
(b)
the procedure laid down for issuance of the said licenses?"


Senator A. Rehman Malik: (a)  Ministry of interior has issued 28527 prohibited bore and 60311 non-prohibited bore licenses during the tenure of present Government till date.tc "
Mr. A. Rehman Malik\: (a)  Ministry of interior has issued 28527 prohibited bore and 60311 non-prohibited bore licenses during the tenure of present Government till date."


(b)
A
Standing Operating Procedure (SOP) stand approved by the Prime Minister for issuance of Arms licences, following the recommendations of National Assembly Standing Committee on Interior. This has simplified procedure for issuance of arms licences Following annual quota has been fixed for honourable Parliamentarians:—

tc "
(b)
A
Standing Operating Procedure (SOP) stand approved by the Prime Minister for issuance of Arms licences, following the recommendations of National Assembly Standing Committee on Interior. This has simplified procedure for issuance of arms licences Following annual quota has been fixed for honourable Parliamentarians\:—"


(i)
MNA’s/Senators 
= 
20 each tc "
(i)
MNA’s/Senators 
= 
20 each "


(ii) 
MPA’s

= 
05 eachtc "
(ii) 
MPA’s

= 
05 each"


All other categories for issuance of PB Arms licenses shall apply to the Prime Minister, which shall be decided on merit on case to case basis.tc "
All other categories for issuance of PB Arms licenses shall apply to the Prime Minister, which shall be decided on merit on case to case basis."

tc ""

55.
*Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:    tc ""Will   the


Minister for Interior be pleased to slate:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to slate\:"

tc ""


(a)
the number of passports stolen from Pakistani missions abroad during the last five years with mission-wise break up; andtc "
(a)
the number of passports stolen from Pakistani missions abroad during the last five years with mission-wise break up; and"

tc ""


(b)
the number of blank passport booklets issued to those missions during the said period and the number of the same issued to the applicants?tc "
(b)
the number of blank passport booklets issued to those missions during the said period and the number of the same issued to the applicants?"


Senator A. Rehman Malik: (a) No such incident has been reported to the Directorate General Immigration and Passports from Pakistani Mission abroad during the last five years.tc "
Mr. A. Rehman Malik\: (a) No such incident has been reported to the Directorate General Immigration and Passports from Pakistani Mission abroad during the last five years."

tc ""


(b)
Not applicable.tc "
(b)
Not applicable."

tc ""

64.
*Senator Hafiz Rashid Ahmad: tc ""Will the Minister for Interior be pleased to state the details of contraband items including arms seized at Pak-Afghan border during the last two years?tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state the details of contraband items including arms seized at Pak-Afghan border during the last two years?"


Senator A. Rehman Malik: Frontier Corps (NWFP) and Balochistan under the administrative control of Ministry of Interior are not vested with the powers/ authority required under the law to check the smuggling of contraband items.tc "
Mr. A. Rehman Malik\: Frontier Corps (NWFP) and Balochistan under the administrative control of Ministry of Interior are not vested with the powers/ authority required under the law to check the smuggling of contraband items."

Annex “A”tc "Annex “A”"

tc ""

DETAIL OF WHEAT/ FLOOR, FOOD COMMODITIES AND FERTILIZER SEIZED DURING 2008 AND 2009  BY FRONTIER CORPS NWFP tc "DETAIL OF WHEAT/ FLOOR, FOOD COMMODITIES AND FERTILIZER SEIZED DURING 2008 AND 2009  BY FRONTIER CORPS NWFP "

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

   
S. No. Nomenclature                             Quantity (Kg)tc "
S. No.
Nomenclature
Quantity (Kg)"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(i)
Wheat/ Atta
51321tc "
(i)
Wheat/ Atta
51321"


(ii)
Fertilizer
135850tc "
(ii)
Fertilizer
135850"


(iii)
Rice
1159tc "
(iii)
Rice
1159"


(iv)
Dhall Channa
9400tc "
(iv)
Dhall Channa
9400"


(v)
Maize
3050tc "
(v)
Maize
3050"


(vi)
Labia
7800tc "
(vi)
Labia
7800"


(vii)
Barely
11350tc "
(vii)
Barely
11350"


(viii)
Suji
7250tc "
(viii)
Suji
7250"


(ix)
sugar
15300tc "
(ix)
sugar
15300"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

DETAIL OF NARCOTICS SEIZED DURING 2008 AND 2009 tc "DETAIL OF NARCOTICS SEIZED DURING 2008 AND 2009 "

BY FRONTIER CORPS NWFP tc "BY FRONTIER CORPS NWFP "

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


  S. No. Nomenclature                              Quantity (Kg)tc "
S. No.
Nomenclature
Quantity (Kg)"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(i)
Hashish
77692.250tc "
(i)
Hashish
77692.250"


(ii)
Opium
162.800tc "
(ii)
Opium
162.800"


(iii)
Heroin
40.500tc "
(iii)
Heroin
40.500"


(iv)
Liquor (Bottles)
93tc "
(iv)
Liquor (Bottles)
93"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

Annex “B”  tc "Annex “B”  "

tc ""

DETAIL OF WHEAT/ FLOOR, FOOD COMMODITIES ANDtc "DETAIL OF WHEAT/ FLOOR, FOOD COMMODITIES AND"

FERTILIZER SEIZED DURING 2008 AND 2009 tc "FERTILIZER SEIZED DURING 2008 AND 2009 "

BY FRONTIER CORPS BALOCHISTAN tc "BY FRONTIER CORPS BALOCHISTAN "

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


  S. No. Nomenclature                              Quantity (Kg)tc "
S. No.
Nomenclature
Quantity (Kg)"


(i)
Wheat/ Atta
5.075.069tc "————————————————————————————————

(i)
Wheat/ Atta
5.075.069"


(ii)
Fertilizer
336,850tc "
(ii)
Fertilizer
336,850"


(iii)
Rice
38,963tc "
(iii)
Rice
38,963"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

DETAIL OF NARCOTICS SEIZED DURING 2008 AND 2009 tc "DETAIL OF NARCOTICS SEIZED DURING 2008 AND 2009 "

BY FRONTIER CORPS BALOCHISTAN tc "BY FRONTIER CORPS BALOCHISTAN "

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


  S. No. Nomenclature                              Quantity (Kg)tc "
S. No.
Nomenclature
Quantity (Kg)"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(i)
Heroin
5705tc "
(i)
Heroin
5705"


(ii)
Charas
13430tc "
(ii)
Charas
13430"


(iii)
Opium
8984tc "
(iii)
Opium
8984"


(iv)
Liquor (Bottles)
92tc "
(iv)
Liquor (Bottles)
92"


(v)
Morphine Injection
618.112tc "
(v)
Morphine Injection
618.112"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

65.
*Senator Hafiz Rashid Ahmad: tc ""Will the Minister for Interior be pleased to state:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state"tc ""


(a)
the number of foreign citizens arrested at Pak-Afghan border in FATA indicating also their nationality during the last five years; andtc "
(a)
the number of foreign citizens arrested at Pak-Afghan border in FATA indicating also their nationality during the last five years; and"


(b)
the number of those persons who have been released?tc "
(b)
the number of those persons who have been released?"


Reply not received.tc "
Reply not received."

tc ""

68.
*Senator Afia Zia: tc ""Will the Minister for Interior be pleased to state:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state\:"


(a)
the steps taken by the Government to control the road casualties and losses in the Islamabad Capital Territory: andtc "
(a)
the steps taken by the Government to control the road casualties and losses in the Islamabad Capital Territory\: and"


(b)
whether there is any proposal under consideration of the Government to compensate the affectees, if so, its details?tc "
(b)
whether there is any proposal under consideration of the Government to compensate the affectees, if so, its details?"

tc ""


Senator A. Rehman Malik: (a) Following measures have been taken by the Islamabad Capital Territory Police for smooth flow of traffic and to control road accidents in the Capital city:—tc "
Mr. A. Rehman Malik\: (a) Following measures have been taken by the Islamabad Capital Territory Police for smooth flow of traffic and to control road accidents in the Capital city\:—"

tc ""


(i)
Islamabad Traffic Police (ITP) was established on 28th January, 2006, with a mandate of zero tolerance and equal application of law.tc "
(i)
Islamabad Traffic Police (ITP) was established on 28th January, 2006, with a mandate of zero tolerance and equal application of law."


(ii)
ITP introduced the digital driving license system in Islamabad on 
21-09-2002 and gradually upgraded the system to international standards, by 15-07-2009.tc "
(ii)
ITP introduced the digital driving license system in Islamabad on 
21-09-2002 and gradually upgraded the system to international standards, by 15-07-2009."


(iii)
The driving license issued by Licensing Authority, Islamabad could be compared with that of any developed country. The Driving License is issued after proper medical / driving test of the applicant. Consequently traffic violations/ accidents by drivers holding these licenses is minimum.tc "
(iii)
The driving license issued by Licensing Authority, Islamabad could be compared with that of any developed country. The Driving License is issued after proper medical / driving test of the applicant. Consequently traffic violations/ accidents by drivers holding these licenses is minimum."


(iv)
The Government declared prohibition of the use of mobile phones while driving vehicles. Use of seat belt has also been made mandatory since 28th August, 2008. These measures have helped reduction in accident cases to 6.33% in fatal and 26.60% in non-fatal.tc "
(iv)
The Government declared prohibition of the use of mobile phones while driving vehicles. Use of seat belt has also been made mandatory since 28th August, 2008. These measures have helped reduction in accident cases to 6.33% in fatal and 26.60% in non-fatal."


(v) 
The Government has also introduced ITP FM 92.4 which is regularly telecasting the road safety instructions / tips to acquaint the general public with traffic laws/regulations.
This has further helped in reduction of road accidents.tc "
(v) 
The Government has also introduced ITP FM 92.4 which is regularly telecasting the road safety instructions / tips to acquaint the general public with traffic laws/regulations.
This has further helped in reduction of road accidents."


(b) 
As per existing law on the subject, compensation is payable to legal heirs of the deceased passengers and to those who receive injuries at rates given in the 13th schedule to section 50, 53 and 67 of Motor Vehicles Ordinance 1965 as amended from time to time.tc "
(b) 
As per existing law on the subject, compensation is payable to legal heirs of the deceased passengers and to those who receive injuries at rates given in the 13th schedule to section 50, 53 and 67 of Motor Vehicles Ordinance 1965 as amended from time to time."


Compensation under Qisas and Diyat Ordinance is also payable to those who receive injuries and to the legal heirs of the deceased, if a criminal case is registered in the Court of competent jurisdiction and the Court decides payment of “Diyat”.tc "
Compensation under Qisas and Diyat Ordinance is also payable to those who receive injuries and to the legal heirs of the deceased, if a criminal case is registered in the Court of competent jurisdiction and the Court decides payment of “Diyat”."


Diyat is equivalent to 30630 grams of silver and the amount of the diyat is determined each year by Law & Justice Division, Government of Pakistan and notification is issued accordingly.tc "
Diyat is equivalent to 30630 grams of silver and the amount of the diyat is determined each year by Law & Justice Division, Government of Pakistan and notification is issued accordingly."

69.
*Senator Afia Zia: tc ""Will the Minister for Interior be pleased to state:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the names and addresses of persons convicted on charges of women trafficking during the last five years with province wise and district wise break-up indicating also the punishment awarded to them; andtc "
(a)
the names and addresses of persons convicted on charges of women trafficking during the last five years with province wise and district wise break-up indicating also the punishment awarded to them; and"


(b)
the steps being taken by the government to control this crime?tc "
(b)
the steps being taken by the government to control this crime?"


Senator A. Rehman Malik: (a) Detail of persons convicted for women trafficking during last five years indicating also the punishment awarded is hereunder:—tc "
Mr. A. Rehman Malik\: (a) Detail of persons convicted for women trafficking during last five years indicating also the punishment awarded is 
hereunder\:—"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


S.
Detail of accused

Punishment awardedtc "
S.
Detail of accused

Punishment awarded"


No.tc "
No."

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


1.
Noor Ellahi S/o 
One year RI with fine of tc "
1.
Noor Ellahi S/o 
One year RI with fine of "



Mehboob Ellahi R/o 
Rs.20, 000/- on 05-04-2006. tc "

Mehboob Ellahi R/o 
Rs.20, 000/- on 05-04-2006. "



House No. 275/11,tc "

House No. 275/11,"



Ghaziabad Dhoktc "

Ghaziabad Dhok"



Syedan Rawalpindi. tc "

Syedan Rawalpindi. "

tc ""


2.
Muhammad Fayyaz 
Punishment awarded on three tc "
2.
Muhammad Fayyaz 
Punishment awarded on three "



Mehrban S/o Gulab 
counts under different sections tc "

Mehrban S/o Gulab 
counts under different sections "



Khan R/o Flat No.2 
on 05-04-2006:tc "

Khan R/o Flat No.2 
on 05-04-2006\:"



Pak Tower, F-10 
 
Four years’ RI with fine oftc "

Pak Tower, F-10 
 
Four years’ RI with fine of"



Markaz, Islamabad.

Rs.50, 000/-.tc "

Markaz, Islamabad.

Rs.50, 000/-."





Three years’ RI with fine of Rs. one lac.tc "



Three years’ RI with fine of Rs. one lac."





Two years’ RI with fine of Rs.10,000/-.tc "



Two years’ RI with fine of Rs. 10,000/-."





One year RItc "



One year RI"




(Case FIR No. 350/2005. FIA AHTC Rawalpindi).tc "


(Case FIR No. 350/2005. FIA AHTC 




Rawalpindi)."

tc ""


3.
Nooria Khan W/o 
Punishment awarded on three tc "
3.
Nooria Khan W/o 
Punishment awarded on three "



Nisar Ahmad R/o 
counts under different sectionstc "

Nisar Ahmad R/o 
counts under different sections"



Kabul Afghanistan 
on :tc "

Kabul Afghanistan 
on \:"



(Hayatabad Phase-II, 
tc "

(Hayatabad Phase-II, 
"


Peshawar).

Four years’ RI with fine of Rs.50, 000/-.tc "

Peshawar).

Four years’ RI with fine of Rs.50, 000/-."




Three years’ RI with fine of Rs. one lac.tc "



Three years’ RI with fine of Rs. one lac."





Two years’ RI with fine of Rs.I0,000/- on 05-04-2006.tc "



Two years’ RI with fine of Rs. I0,000/- on 




05-04-2006."





One year RItc "



One year RI"




(Case FIR No. 350/2005. FIA AHTC Rawalpindi).tc "


(Case FIR No. 350/2005. FIA AHTC 




Rawalpindi)."


4.
Cevil (Azerbaijanian 
Two months’ RI with fine oftc "
4.
Cevil (Azerbaijanian 
Two months’ RI with fine of"



national)
Rs. 50.000/- on 28-06-2006. tc "

national)
Rs. 50.000/- on 28-06-2006. "




(Case FIR No. 04/2006, FIA AHTC 


Rawalpindi).tc "


(Case FIR No. 04/2006, FIA AHTC 




Rawalpindi)."

tc ""


5.
Shougiya @ Khalida 
Two months’ RI with fine of 



(Azerbaijanian national)
Rs.50.000/-tc "
5.
Shougiya @ Khalida 
Two months’ RI with fine of Rs. 50.000/-" on 28-06-2006.tc "

(Azerbaijanian
on 28-06-2006."




(Case FIR No. 04/2006, FIA AHTCtc "

national)
(Case FIR No. 04/2006, FIA AHTC"




Rawalpindi).tc "


Rawalpindi)."

tc ""


6.
Baseer (Afghan 
Sentenced for two days with fine   tc "
6.
Baseer (Afghan 
Sentenced for two days with fine of  "
national) 
of Rs. 10,000/- on 24-09-2007, in 


case FIR No. 99/2007, AHTC Peshawar.tc "

national) 
Rs. 10,000/- on 24-09-2007, in case FIR 



No. 99/2007, AHTC Peshawar."

tc ""


7.
Ghaffar (Afghan 
Sentenced for two days with fine tc "
7.
Ghaffar (Afghan 
Sentenced for two days with fine of"



national)  
of Rs. 10,000/-24-09-2007 in case 




FIR tc "

national)  
Rs. 10,000/-24-09-2007 in case FIR "No. 99/2007. AHTC Peshawar.tc "


No. 99/2007. AHTC Peshawar."

tc ""


8.
Ahmad Ali S/o Qazi 
18 months RI with fine of 



Saadullah R/o Noshki
Rs.30,000/-tc "
8.
Ahmad Ali S/o Qazi 
18 months RI with fine of Rs. 30,000/-"




tc "

Saadullah R/o Noshki
"


9.
Abdul Hamid S/o 
18 months RI with fine of 



Adnan Khan R/o
Rs.30,000/-tc "
9.
Abdul Hamid S/o 
18 months RI with fine of Rs. 30,000/-"
24-09-2007.tc "

Adnan Khan R/o 
24-09-2007."



Noshki tc "

Noshki"


10.
Abdul Wali S/o 
Two years’ RI with fine of 



Muhammad Noor R/o
Rs.50,000/-tc "
10.
Abdul Wali S/o 
Two years’ RI with fine of Rs. 50,000/-"
24-09-2007.tc "

Muhammad Noor R/o 
24-09-2007."



Taftan.tc "

Taftan."

tc ""


11.
Lawang Khan R/o 
Six months’ RI with fine oftc "
11.
Lawang Khan R/o 
Six months’ RI with fine of"



Quetta. 
Rs. 25,000/- 24-09-2007.tc "

Quetta. 
Rs. 25,000/- 24-09-2007."

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(b) 
Introduction of improved measures like Machine Readable Passports (MRPs), Forgery Detection Machines (FDMs), issuance of CNICs & NICOPs.tc "
(b) 
Introduction of improved measures like Machine Readable Passports (MRPs), Forgery Detection Machines (FDMs), issuance of CNICs & NICOPs."

· FIA Anti Human Trafficking Circles are taking cognizance of the offences and conducting enquiries/investigations under the following acts/ordinance:—tc "

FIA Anti Human Trafficking Circles are taking cognizance of the offences and conducting enquiries/investigations under the following acts/ordinance\:—"

· Passport Act 1974.tc "

Passport Act 1974."

· Emigration Ordinance 1979.tc "

Emigration Ordinance 1979."tc "

· The Pakistan (Control of Entry) Act 1952.tc "

The Pakistan (Control of Entry) Act 1952."tc "

· The Foreigners Act 1946.tc "

The Foreigners Act 1946."tc "

· Exit from Pakistan Control Ordinance 1981.tc "

Exit from Pakistan Control Ordinance 1981."tc "

· Sections of PPC concerning forgery and fraud.tc "

Sections of PPC concerning forgery and fraud."tc "

· The Prevention and Control of Human Trafficking.tc "

The Prevention and Control of Human Trafficking."tc "

· Enhanced vigilance at all notified entry/exit points.tc "

Enhanced vigilance at all notified entry/exit points."tc "

· Interceptions at international borders through

introduction of Inter Agency Task Force (IATF).tc "

Interceptions at international borders through introduction of Inter Agency Task Force (IATF)."tc "

· Establishment of Provincial Anti Trafficking Units
(ATUs)tc "

Establishment of Provincial Anti Trafficking Units (ATUs)" in collaboration with local Law Enforcement
Agencies.tc "

in collaboration with local Law Enforcement Agencies."tc "

· Public awareness campaign.tc "

Public awareness campaign."

tc ""


–
Advertisements in print mediatc "
–
Advertisements in print media"


–
Talks/Documentaries on electronic mediatc "
–
Talks/Documentaries on electronic media"


–
Seminars/workshopstc "
–
Seminars/workshops"


–
Documents/pamphletstc "
–
Documents/pamphlets"


–
Walkstc "
–
Walks"

tc ""

· 
Red Book of 69 Most Wanted human Smugglers/Traffickers is maintained and shared internationally.tc "

Red Book of 69 Most Wanted human Smugglers/Traffickers is maintained and shared internationally."

tc ""

·   Issuance of Red Notices of MWTs through Interpol.tc "

Issuance of Red Notices of MWTs through Interpol."

tc ""

· 
Prosecution of Human Smugglers/Traffickers.tc "

Prosecution of Human Smugglers/Traffickers."

· International Liaisontc "

International Liaison"

· Bilateral Groupstc "

Bilateral Groups"


–

Pakistan-Omantc "
–
Pakistan-Oman"


–

Pakistan-UKtc "
–
Pakistan-UK"


–

Pakistan-Turkey tc "
–
Pakistan-Turkey "

tc ""

· Trilateral Groupstc "

Trilateral Groups"

tc ""


–

Pakistan-Iran-Turkeytc "
–
Pakistan-Iran-Turkey"


– 

Pakistan-Turkey-Greece tc "
– 
Pakistan-Turkey-Greece "

tc ""

· Quadrilateral Grouptc "

Quadrilateral Group"

tc ""


–
Pakistan- Greece-Turkey-Iran & Afghanistan tc "
–
Pakistan- Greece-Turkey-Iran & Afghanistan "

· Interpoltc "

Interpol"


–
1-24/7 Communication Networktc "
–
1-24/7 Communication Network"


–
Red Corner Noticestc "
–
Red Corner Notices"

tc ""

· Foreign Missions in Pakistantc "

Foreign Missions in Pakistan"

tc "

· Other Measurestc "

Other Measures"

tc ""


–
Internal accountability.tc "
–
Internal accountability."


–
Capacity building of immigration staff.tc "
–
Capacity building of immigration staff."


–
Establishment of new Anti Human Trafficking Circles and Immigration Check-posts in FIA.tc "
–
Establishment of new Anti Human Trafficking Circles and Immigration Check-posts in FIA."


– 
Forgery Detection Machines at Immigration Check-posts.tc "
– 
Forgery Detection Machines at Immigration Check-posts."


–
Personal Identification Secure Comparison Evaluation System (PISCES).tc "
–
Personal Identification Secure Comparison Evaluation System (PISCES)."


–
Pakistan Automated Finger Prints Identification System (PAFIS).tc "
–
Pakistan Automated Finger Prints Identification System (PAFIS)."


–
Human Traffickers Information System (HUTIS).tc "
–
Human Traffickers Information System (HUTIS)."


–
Case Monitoring System (CMS).tc "
–
Case Monitoring System (CMS)."


–
Exchange of information about human traffickers/ smugglers.tc "
–
Exchange of information about human traffickers/ smugglers."


–
Appointment of FIA Immigration Consular in Muscat, Oman.tc "
–
Appointment of FIA Immigration Consular in Muscat, Oman."


–
Recommendation for FIA link offices in London, Dubai, Hong Kong, Istanbul, Washington & Kula Lumpur.tc "
–
Recommendation for FIA link offices in London, Dubai, Hong Kong, Istanbul, Washington & Kula Lumpur."


–
Integrated Border Management System (IBMS) installation (proposed), which is advanced version of-PISCES.tc "
–
Integrated Border Management System (IBMS) installation (proposed), which is advanced version of-PISCES."

tc ""

· Inputs for Possible Global Strategytc "

Inputs for Possible Global Strategy"

tc ""


–
Sharing of information.tc "
–
Sharing of information."


–
Exchange of Best Practice.tc "
–
Exchange of Best Practice."


–
Close liaison between Law Enforcement Agencies of origin, transit & destination countries.tc "
–
Close liaison between Law Enforcement Agencies of origin, transit & destination countries."


–
Shifting from bilateral cooperation to forms of enhanced multi national cooperation.tc "
–
Shifting from bilateral cooperation to forms of enhanced multi national cooperation."


–
Technical and Training assistance in the context of bilateral/multilateral cooperation.tc "
–
Technical and Training assistance in the context of bilateral/multilateral cooperation."


–
Capacity building of concerned LEAs in developing countries.tc "
–
Capacity building of concerned LEAs in developing countries."

70.
*Senator Afia Zia: tc ""Will the Minister for Interior be pleased to state:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state\:"


(a)
the number and nationality of the foreign prisoners in Pakistani jails indicating also the nature of charges against them;tc "
(a)
the number and nationality of the foreign prisoners in Pakistani jails indicating also the nature of charges against them;"


(b)
the cooperation extended by the Government of Pakistan to the family members of the said prisoners living in Pakistan; andtc "
(b)
the cooperation extended by the Government of Pakistan to the family members of the said prisoners living in Pakistan; and"


(c)
the code of conduct for foreign prisoners?tc "
(c)
the code of conduct for foreign prisoners?"


Senator A. Rehman Malik: (a) The information obtained from the provinces Punjab, Sindh, NWFP and Balochistan. At present one thousand ninety five (1095) foreign prisoners are in the jails of Pakistan who were arrested under foreigners act 1946, Pakistan security act and CNS act.tc "
Mr. A. Rehman Malik\: (a) The information obtained from the provinces Punjab, Sindh, NWFP and Balochistan. At present one thousand ninety five (1095) foreign prisoners are in the jails of Pakistan who were arrested under foreigners act 1946, Pakistan security act and CNS act."


The province wise position is as under:—tc "
The province wise position is as under\:—"


Sindh
:
615tc "
Sindh
\:
615"


Punjab
:
435tc "
Punjab
\:
435"


NWFP
:
26tc "
NWFP
\:
26"


Balochistan
:
19tc "
Balochistan
\:
19"


Total
:
1095tc "
Total
\:
1095"


The country wise list of foreign prisoners are Annex-A.tc "
The country wise list of foreign prisoners are Annex-A."


(b)
Being foreign nationals their family members are in their country of origin however all possible cooperation to the family member of foreign prisoner in respect to their related matter under the rules is extended as and when they approached.tc "
(b)
Being foreign nationals their family members are in their country of origin however all possible cooperation to the family member of foreign prisoner in respect to their related matter under the rules is extended as and when they approached."


(c)
There is no special code of conduct for foreign prisoners; however they are provided special food apart from other inmates. Moreover, being socially culturally and linguistically different from other prisoners they have direct access to express their problem with jail authorities.tc "
(c)
There is no special code of conduct for foreign prisoners; however they are provided special food apart from other inmates. Moreover, being socially culturally and linguistically different from other prisoners they have direct access to express their problem with jail authorities."

Annex-A tc "Annex-A "

tc ""

THE LIST SHOWING THE COUNTRY WISE PRISONS DETAINED IN THE JAILS OF  FOUR PROVINCES tc "THE LIST SHOWING THE COUNTRY WISE PRISONS DETAINED IN THE JAILS OF  FOUR PROVINCES "

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Sr. # 
Name of      NWFP
   Sindh
  Punjab
  Balochistan
   Total tc "
Sr. # 
Name of Country 
NWFP
Sindh
Punjab
Balochistan
Total "



Country

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————"

1 

Bangladesh      1
       26
     10
         12
        49tc "
1 
Bangladesh
1
26
10
12
49"

2 

Somalia          -
       -
      1   
        2
         3tc "
2 
Somalia
-
-
1
2
3"

3

Tajikistan        1
        -
      -
           1
         2tc "
3
Tajikistan
1
-
-
1
2"

4

Iran              -
       -
      1
           1
         2tc "
4
Iran
-
-
1
1
 2"

5

Turkish          1
        -
      2
           2
         5tc "
5 
Turkish
1
-
2
2
5"

6 

Sweden          -
       -
      -
           1
         1tc "
6 
Sweden
-
-
-
1
1"

7

Egypt            5
       -
      -
           -
         5



8 

Afghanistan       8
      31
    181
           -
      220tc "
7 
Egypt
5
-
-
-
5

8 
Afghanistan
8
31
181
-
220"

9

Nigeria          10
       3
      74
          -
       87tc "
9 
Nigeria
10
3
74
-
87"

10

India             -
     546
      59
          -
      605tc "
10
 India
-
546
59
-
605"

11

Zambia           -
      -
       10
          -
       10tc "
11 
Zambia
-
-
10
-
10"

12
 
Gambia           -
      -
        1
          -
        1tc "
12 
Gambia
-
-
1
-
1"

13
 
Kenya            -
      -
        5
          -
        5tc "
13 
Kenya
-
-
5
-
5"

14
 
Congo            -
      -
        2
          -
        2tc "
14 
Congo
-
-
2
-
2"

15
 
Sirloin            -
      -
        1
          -
        1tc "
15 
Sirloin
-
-
1
-
1"

16
 
Morocco          -
      -
        1
          -
        1tc "
16 
Morocco
-
-
1
-
1"

17
 
Rwanda           -      -
       1
           -
       1tc "
17 
Rwanda
-
-
1
-
1"

18
 
Mozambique       -      -
       4
           -
       4tc "
18 
Mozambique
-
-
4
-
4"

19
 
Ghana            -
      1
       1            -
       2tc "
19 
Ghana
-
1
1
-
2"

20

Ivory Coast        -      -
       2
           -
        2tc "
20 
Ivory Coast
-
-
2
-
2"

21

Dominican Republic -
      -
      1
           -
        1tc "
21 
Dominican Republic
-
-
1
-
1"

22

Vietnam            -      -      3
           -        3 tc "
22 
Vietnam
-
-
3
-
3 "

23

Namibia            -      -
      1           -        1tc "
23 
Namibia
-
-
1
-
1"

24

China              -      -      5           -        5tc "
24 
China
-
-
5
-
5"

25

Tanzania           -      1      9           -       10tc "
25 
Tanzania
-
1
9
-
10"

26

Cambodia          -      1      1           -        2tc "
26 
Cambodia
-
1
1
-
2"

27

Denmark           -      -      1           -        1tc "
27 
Denmark
-
-
1
-
1"

28

Malawi             -      -      1           -        1tc "
28 
Malawi
-
-
1
-
1"

29

Indonesia           -     -       5           -       5tc "
29 
Indonesia
-
-
5
-
 5"

30

Liberia              -     -       3          -        3tc "
30 
Liberia
-
.-
3
-
3"

31

Nepal               -     4       6          -       10tc "
31 
Nepal
-
4
6
-
10"

32

Thailand            -     -        6          -        6tc "
32 
Thailand
-
-
6
-
6"

33

Philippine           -     -        7          -        7tc "
33 
Philippine
-
-
7
-
7"

34

Uganda             -     -        1          -        1tc "
34 
Uganda
-
-
1
-
1"

35

Canada             -     -        1          -        1tc "
35 
Canada
-
-
1
-
1"

36 

South Africa        -      1       12          -       13tc "
36 
South Africa
-
1
12
-
13"

37
 
Austria             -      -        1          -        1tc "
37 
Austria
-
-
1
-
1"

38
 
Germany           -      -        1          -        1tc "
38 
Germany
-
-
1
-
1"

39
 
England            -      -        4          -        4tc "
39 
England
-
- 
4
- 
4"

40
 
Yemen             -      1        4          -        5tc "
40 
Yemen
-
1
4
-
5"

41

Iraq                -      -        1          -        1tc "
41
Iraq
-
-
1
-
1"

42
 
Malaysia            -      -        1          -       1tc "
42 
Malaysia
-
-
1
-
1"

43
 
Uzbekistan          -      -        1          -       1tc "
43 
Uzbekistan
-
-
1
-
1"

44
 
USA                -      -        1          -       1tc "
44 
USA
-
-
1
-
1"

45
 
Saudi Arabia        -      1        -          -       1tc "
45 
Saudi Arabia
-
1
-
-
1"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————"


       Total              26     615     435
         19    1095 tc "
                 Total
26
615
435
19
1095 "

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

72.
*Senator Begum Najma Hameed: tc ""Will the Minister for Interior be pleased to state the names and designation of the Pakistan Police personnel presently, posted abroad indicating also the names of the countries and dates of their posting there?tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state the names and designation of the Pakistan Police personnel presently, posted abroad indicating also the names of the countries and dates of their posting there?"

tc ""


Senator A. Rehman Malik: The details of 219 Pakistani Police Personnel with their names, designations, date of posting and countries are at Annex-A.tc "
Mr. A. Rehman Malik\: The details of 219 Pakistani Police Personnel with their names, designations, date of posting and countries are at Annex-A."

tc ""

(Annexure has been placed on the Table of the Hosue as well as Library)tc "(Annexure has been placed on the Table of the Hosue as well as Library)"

tc ""

74.
*Senator Prof. Muhammad  Ibrahim Khan:  tc ""Will  the 


Minister for Interior be pleased to state:


tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state\:"tc ""(a)
the details of vehicles snatched/stolen in Islamabad Capital Territory during the last five years: and


(b)
the number of the said vehicles recovered so far and the action taken against the persons arrested in those cases?tc "
(b)
the number of the said vehicles recovered so far and the action taken against the persons arrested in those cases?"


Senator A. Rehman Malik: (a) During the last five years a total of 2082 vehicles were stolen and 171 vehicles were snatched from the jurisdiction of ICI.tc "
Mr. A. Rehman Malik\: (a) During the last five years a total of 2082 vehicles were stolen and 171 vehicles were snatched from the jurisdiction of ICI."

tc ""


(b) 
During the past five years 346 stolen vehicles have been recovered and 484 accused persons involved, were arrested and sent to Judicial lock up.tc "
(b) 
During the past five years 346 stolen vehicles have been recovered and 484 accused persons involved, were arrested and sent to Judicial lock up."

tc ""


Daring the same period 77 snatched vehicles were recovered and 155 accused persons involved. were arrested and sent to judicial lock up. After completion of the investigation, challans against accused persons were sent to the court of competent jurisdiction for trial.tc "
Daring the same period 77 snatched vehicles were recovered and 155 accused persons involved. were arrested and sent to judicial lock up. After completion of the investigation, challans against accused persons were sent to the court of competent jurisdiction for trial."

tc ""

76-A. 
*Senator Syed Javed Ali Shah:tc "" Will the Minister for Interior be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the services of temporary employees in the Excise and Taxation Department, “Motor Vehicle Computerization System” and Human Resources and Recovery of Different Taxes projects of I. C. T., Islamabad, if so, when?tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the services of temporary employees in the Excise and Taxation Department, “Motor Vehicle Computerization System” and Human Resources and Recovery of Different Taxes projects of I. C. T., Islamabad, if so, when?"


Senator A. Rehman Malik: The following two projects were launched in 2004 in Excise & Taxation Department ICT:tc "
Mr. A. Rehman Malik\: The following two projects were launched in 2004 in Excise & Taxation Department ICT\:"

tc ""


(i)
Motor Vehicle Computerization System.tc "
(i)
Motor Vehicle Computerization System."

tc ""


(ii)
Provision of Human Resources and Recovery of Different Taxes.tc "
(ii)
Provision of Human Resources and Recovery of Different Taxes."

tc ""


Appointments were made in the above projects on contract basis till 2008 (life of the project). These projects were converted from development budget to non development budget of the Excise & Taxation Department effective from 1st July, 2008. Establishment Division vide their O.M. dated 29-08-2008 (Annex-I) has conveyed a decision of the Cabinet and fixed eligibility criteria for regularization of contract employees reproduced as under;tc "
Appointments were made in the above projects on contract basis till 2008 (life of the project). These projects were converted from development budget to non development budget of the Excise & Taxation Department effective from 1st July, 2008. Establishment Division vide their O.M. dated 29-08-2008 (Annex-I) has conveyed a decision of the Cabinet and fixed eligibility criteria for regularization of contract employees reproduced as under;"

tc ""



“Those who are working against tenure posts, project posts or daily wages or those who are being paid from contingent or defence budget are not eligible for regularization”.tc "

“Those who are working against tenure posts, project posts or daily wages or those who are being paid from contingent or defence budget are not eligible for regularization”."

tc ""


Following the above mentioned policy of the Government, project employees cannot be regularized. Hence, there is no proposal under consideration for regularization of contract employees.tc "
Following the above mentioned policy of the Government, project employees cannot be regularized. Hence, there is no proposal under consideration for regularization of contract employees."


However, the contract appointments of these employees have been extended upto 30-06-2010, after conversion of the project posts from development to non development budget effective 01-07-2008.tc "
However, the contract appointments of these employees have been extended upto 30-06-2010, after conversion of the project posts from development to non development budget effective 01-07-2008."

Annexure “A”tc "Annexure “A”"

Immediate tc "Immediate "

GOVERNMENT OF PAKISTANtc "GOVERNMENT OF PAKISTAN"

CABINET SECRETARIATtc "CABINET SECRETARIAT"

ESTABLISIIMENT DIVISIONtc "ESTABLISIIMENT DIVISION"

No. 10/30/2008:-R-II

   Islamabad, the 29th August, 2008tc "No. 10/30/2008\:-R-II



Islamabad, the 29th August, 2008"

OFFICE MEMORANDUMtc "OFFICE MEMORANDUM"

Subject:-
REGULARIZATION OF BS-1 TO BS-15 CONTRACT EMPLOYEES- CABINET DECISION CASE NO. 76/10/2008, DATED: 4-6-2008tc "Subject.—REGULARIZATION OF BS-1 TO BS-15 CONTRACT EMPLOYEES- 

    CABINET DECISION CASE NO. 76/10/2008, DATED\: 4-6-2008"

tc ""


The undersigned is directed to state that the Federal Cabinet has decided that all those employees who were working on contract basis against posts in BS-1 to BS-15 in the Federal Ministries/Divisions/Attached Department/Subordinate Offices/ Autonomous/ Semi –Autonomous bodies/Corporations and were appointed up to 03-06-2008 may be regularized. The decision of the Cabinet will also apply to the contract employees working in FATA.tc "
The undersigned is directed to state that the Federal Cabinet has decided that all those employees who were working on contract basis against posts in BS-1 to BS-15 in the Federal Ministries/Divisions/Attached Department/Subordinate Offices/Autonomous/Semi –Autonomous bodies/Corporations and were appointed up to 03-06-2008 may be regularized. The decision of the Cabinet will also apply to the contract employees working in FATA."


2.
The eligibility criteria for regularization of the contract employees may be as under:  tc "
2.
The eligibility criteria for regularization of the contract employees may be as under\:  "

tc ""

Eligibility Criteria:tc "Eligibility Criteria\:"


(a)
All those employees who are working on contract basis against posts in BPS- 1 to 15 in Federal Ministries/ Divisions/Attached Departments/Subordinate Offices/Autonomous/Semi Autonomous Bodies/Corporations and were appointed prior to the decision of Cabinet, dated 4-6-2008 (viz upto 3-6-2008 ) may be regularized.tc "
(a)
All those employees who are working on contract basis against posts in BPS- 1 to 15 in Federal Ministries/Divisions/Attached Departments/Subordinate Offices/Autonomous/Semi Autonomous Bodies/Corporations and were appointed prior to the decision of Cabinet, dated 4-6-2008 (viz upto 3-6-2008 ) may be regularized."


(b)
Those who are working against tenure posts, project posts or daily wages; or those who are being paid from contingent or defence budget are not eligible for regularization.tc "
(b)
Those who are working against tenure posts, project posts or daily wages; or those who are being paid from contingent or defence budget are not eligible for regularization."

tc ""

Date of Regularization:tc "Date of Regularization\:"


Date of regularization for all contract employees, after completion of all formalities, will be 01 July, 2008.tc "
Date of regularization for all contract employees, after completion of all formalities, will be 01 July, 2008."

Seniority:tc "Seniority\:"


Those who are regularized will reckon their seniority from the date of their regularization i.e.1st July, 2008. As far their inter-se seniority, it will be determined with reference to their age, as laid down in the existing instructions of the Government contained in the Seniority Rules.tc "
Those who are regularized will reckon their seniority from the date of their regularization i.e.1st July, 2008. As far their inter-se seniority, it will be determined with reference to their age, as laid down in the existing instructions of the Government contained in the Senirority Rules."

tc ""

Age Relaxation:tc "Age Relaxation\:"


While regularizing the contract employees, age relaxation will be given to them by the Competent Authority as per existing rules.tc "
While regularizing the contract employees, age relaxation will be given to them by the Competent Authority as per existing rules."

tc ""

Provincial Quotas:tc "Provincial Quotas\:"


During the process of regularization, the Provincial Quota may be adhered to as far as possible. In case the Provincial Quota exceeds as a result of regularization of contract employees the excess in the Provincial Quota will be adjusted gradually in subsequent recruitment.
tc "
During the process of regularization, the Provincial Quota may be adhered to as far as possible. In case the Provincial Quota exceeds as a result of regularization of contract employees the excess in the Provincial Quota will be adjusted gradually in sobsequent recruitment.
"

tc ""

Qualification:tc "Qualification\:"


Qualification prescribed for a post will be strictly followed, in case of person is not eligible for the post he is holding on contract basis due to lack of qualification, he will be regularized against a lower post for which he possesses the required qualification.tc "
Qualification prescribed for a post will be strictly followed, in case of person is not eligible for the post he is holding on contract basis due to lack of qualification, he will be regularized against a lower post for which he possesses the required qualification."

tc ""


3.
Ministries/Divisions are requested to take immediate action towards regularization of the contract appointments in-respect of contract employees working in the Ministries/Divisions/Subordinate Offices/Attached Departments/Autonomous/Semi-Autonomous Bodies/ Corporations under their Administrative control for compliance of the above Cabinet decision.tc "
3.
Ministries/Divisions are requested to take immediate action towards regularization of the contract appointments in-respect of contract employees working in the Ministries/Divisions/Subordinate Offices/Attached Departments/Autonomous/Semi-Autonomous Bodies/Corporations under their Administrative control for compliance of the above Cabinet dicision."


MUHAMMAD AFTAB MAHMUD,tc "
MUHAMMAD AFTAB MAHMUD,"


Joint Secretary.tc "
Joint Secretary."


Ph: 9206840tc "
Ph\: 9206840"

Secretary/Additional Secretary Incharge,tc "Secretary/Additional Secretary Incharge,"

Ministries /Divisions,tc "Ministries /Divisions,"

Islamabad/Rawalpindi.tc "Islamabad/Rawalpindi."

76-C.
*Senator Dr. Safdar Ali Abbasi: tc ""Will the Minister for Interior be pleased to state:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the number of police check posts established at exit points of Islamabad; andtc "
(a)
the number of police check posts established at exit points of Islamabad; and"

tc ""


(b)
the number of stolen cars intercepted at these check posts during the last one year?tc "
(b)
the number of stolen cars intercepted at these check posts during the last one year?"

tc ""


Senator A. Rehman Malik: (a) 22 x check posts have been established at exit points of Islamabad. Out of these, following 08 check posts are working round the clock in three shifts: tc "
Mr. A. Rehman Malik\: (a) 22 x check posts have been established at exit points of Islamabad. Out of these, following 08 check posts are working round the clock in three shifts\: "


i.
Islamabad Chowk.tc "
i.
Islamabad Chowk."


ii.
7th Avenue G-6/2.tc "
ii.
7th Avenue G-6/2."


iii.
T Cross 9th Avenue.tc "
iii.
T Cross 9th Avenue."


iv.
Sabzi Mandi Service road near Shell Patrol Pump.tc "
iv.
Sabzi Mandi Service road near Shell Patrol Pump."


v.
Chand Tara Chowk.tc "
v.
Chand Tara Chowk."


vi.
Chungi No.26tc "
vi.
Chungi No.26"


vii.
Adventure Inn Murree road. tc "
vii.
Adventure Inn Murree road. "


viii. 
Damn-e-Koh Chowk.tc "
viii. 
Damn-e-Koh Chowk."


Following 04 check posts are working to check ongoing traffic at night from 0000 hrs to 0700 hrs: tc "
Following 04 check posts are working to check ongoing traffic at night from 0000 hrs to 0700 hrs\: "

tc ""


i.
Project Mor.tc "
i.
Project Mor."


ii.
Dhok Kashmirian,tc "
ii.
Dhok Kashmirian,"


iii.
Tipu Sultan Road Sector I8/4, Islamabad.tc "
iii.
Tipu Sultan Road Sector I8/4, Islamabad."


iv.
Gundam Godam Turn on IJP road.tc "
iv.
Gundam Godam Turn on IJP road."

tc ""


To prevent vehicle theft and other crimes following 10 check posts have been established by Anti Car Lifting Cell on exit points:—tc "
To prevent vehicle theft and other crimes following 10 check posts have been established by Anti Car Lifting Cell on exit points\:—"

tc ""


i.
Sangjani Toll Plaza.tc "
i.
Sangjani Toll Plaza."


ii.
Chungi No.26.tc "
ii.
Chungi No.26."


iii.
Toll Plaza Islamabad.tc "
iii.
Toll Plaza Islamabad."


iv.
Bhadana Kalan.tc "
iv.
Bhadana Kalan."


v.
Sheikhput Noon Village.tc "
v.
Sheikhput Noon Village."


vi.
Toll Plaza Fateh Jang.tc "
vi.
Toll Plaza Fateh Jang."


vii.
Bjanal Bridge Motorway.tc "
vii.
Bjanal Bridge Motorway."


viii.
Motorway Chowk Coca Cola.tc "
viii.
Motorway Chowk Coca Cola."


ix.
Benazir Chowk.tc "
ix.
Benazir Chowk."


x.
Islamabad High Way.tc "
x.
Islamabad High Way."

tc ""


(b) 
During the past one year, 175 x stolen vehicles were intercepted at these exit check posts.tc "
(b) 
During the past one year, 175 x stolen vehicles were intercepted at these exit check posts."

177. 
*Senator  Dr.  Muhammad  Ismail  Buledi:  Will the


tc ""Minister for Interior be pleased to state the time by which Passport Offices will be established at Gawadar, Turbat, Panjgore, Kharan, Kalat, Khuzdar, Qila Saifullah and Zhob?tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state the time by which Passport Offices will be established at Gawadar, Turbat, Panjgore, Kharan, Kalat, Khuzdar, Qila Saifullah and Zhob?"

tc ""


Senator A. Rehman Malik: (i) Regional Passport Offices Gawadar and Zhob are issuing Machine Readable Passports w.e.f 19th November, 2008 and 24th November, 2008 respectively. While the system deployed at Turbat (Koch) is in process and office will be made functional in December, 2009.tc "
Mr. A. Rehman Malik\: (i) Regional Passport Offices Gawadar and Zhob are issuing Machine Readable Passports w.e.f 19th November, 2008 and 24th November, 2008 respectively. While the system deployed at Turbat (Koch) is in process and office will be made functional in December, 2009."

tc ""


(ii)
The Planning Commission has approved opening of passport office at Khuzdar in July, 2009. The establishment of office is being planed on priority basis that will be finalized by March, 2010.tc "
(ii)
The Planning Commission has approved opening of passport office at Khuzdar in July, 2009. The establishment of office is being planed on priority basis that will be finalized by March, 2010."

tc ""


As regards, establishment of offices, at Panjgor, Kharan, Kalat, Qila Saifullah is concerned, no proposal is under consideration at this juncture.tc "
As regards, establishment of offices, at Panjgor, Kharan, Kalat, Qila Saifullah is concerned, no proposal is under consideration at this juncture."







tc ""178.
*Senator Dr.  Muhammad Ismail  Buledi:   tc ""Will  the 


Minister for Defence be pleased to state:tc "
Will the Minister for Defence be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the number of airports in the country;tc "
(a)
the number of airports in the country;"


(b)
the names of the said airports which have been closed down indicating also the dates and reasons of closure in each case;tc "
(b)
the names of the said airports which have been closed down indicating also the dates and reasons of closure in each case;"


(c)
the expected date of start and completion of work on Gawadar airport;tc "
(c)
the expected date of start and completion of work on Gawadar airport;"


(d)
the amount spent on the purchase of land for the said airport; andtc "
(d)
the amount spent on the purchase of land for the said airport; and"


(e)
the estimated cost of the construction of that airport?tc "
(e)
the estimated cost of the construction of that airport?"

tc ""


Ch. Ahmad Mukhtar: (a) The total number of airports in the country is 43.tc "
Ch. Ahmad Mukhtar\: (a) The total number of airports in the country 
is 43."

tc ""


(b) 
There are 10 airports which have been closed down. The name of these airports alongwith the dates and reason for closure is given in the table below:— tc "
(b) 
There are 10 airports which have been closed down. The name of these airports alongwith the dates and reason for closure is given in the table below\:— "

——————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


S. No.
Name of Closed
Date of Closure
Reason of Closuretc "
S. No.
Name of  Closed
Date of Closure
Reason of Closure"



Airports

tc "

Airports

"

——————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

   
1.
Jiwani
09-12-2004tc "
1.
Jiwani
09-12-2004"


2.
Ormara
09-12-2004tc "
2.
Ormara
09-12-2004"


3.
Sibi
03-08-1987tc "
3.
Sibi
03-08-1987"


4.
Mangla
03-08-1987
PIAC has discontinuedtc "
4.
Mangla
03-08-1987
PIAC has discontinued"



5.
Bhagtanwala
03-08-1987
the flight operations tc "
5.
Bhagtanwala
03-08-1987
the flight operations due to"


6.
Mianwali
July, 1999
due to insufficient tc "
6.
Mianwali
July, 1999
insufficient traffic load."


7.
Sehwan Sharif
15-04-2001
traffic load.tc "
7.
Sehwan Sharif
15-04-2001
"


8.
Mirpurkhas
04-03-1998
tc "
8.
Mirpurkhas
04-03-1998
"


9.
Talhar
01-09-1987
tc "
9.
Talhar
01-09-1987
"


10.
Kohat
26-04-1995
tc "
10.
Kohat
26-04-1995
"

——————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

tc ""


(c) 
Physical activities of Gwadar airport commenced in January, 2009 with completion scheduled on 31st December, 2011 (subject to provision of funds through PSDP/GoP).tc "
(c) 
Physical activities of Gwadar airport commenced in January, 2009 with completion scheduled on 31st December, 2011 (subject to provision of funds through PSDP/GoP)."

tc ""


(d) Total amount released by the Federal Government for acquiring land is Rs.1503.74 million.tc "
(d) Total amount released by the Federal Government for acquiring land is Rs.1503.74 million."

tc ""


(e) 
Estimated cost of construction is Rs.7500 million.tc "
(e) 
Estimated cost of construction is Rs.7500 million."

tc ""

179. *Senator  Muhammad Talha Mahmood Aryan:  tc "" 

Will the Minister for Defence be pleased to state the amount spent on the repairing / maintenance of each airport in the country during the last three years?tc "
Will the Minister for Defence be pleased to state the amount spent on the repairing / maintenance of each airport in the country during the last three years?"

tc ""


Reply not received.tc "
Reply not received."

tc ""

184. 
*Senator Hafiz Rashid Ahmad: tc ""Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state the time by which the educational institutions in FATA closed down due to law and order situation will be reopened?tc "
Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state the time by which the educational institutions in FATA closed down due to law and order situation will be reopened?"

tc ""


Mr. Najmuddin Khan: The closure and re-opening of educational institutions in FATA depends on the situation. Therefore, no notification regarding closure of school has been issued. Closure of schools depends upon day to day situation like war, curfew, blasts, blockade of roads, displacement of people as per Political Agent directives and advice. Hence in the prevalent law and order situation, no time frame for opening of schools in FATA could be given.tc "
Mr. Najmuddin Khan\: The closure and re-opening of educational institutions in FATA depends on the situation. Therefore, no notification regarding closure of school has been issued. Closure of schools depends upon day to day situation like war, curfew, blasts, blockade of roads, displacement of people as per Political Agent directives and advice. Hence in the prevalent law and order situation, no time frame for opening of schools in FATA could be given."

tc ""

185. 
*Senator Hafiz Rashid Ahmad: tc ""Will the Minister for Interior be pleased to state:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the number of gates and check posts on Pak-Afghan border; andtc "
(a)
the number of gates and check posts on Pak-Afghan border; and"


(b)
the number of the said gates and check posts presently closed down?tc "
(b)
the number of the said gates and check posts presently closed down?"

tc ""


Reply not received.tc "
Reply not received."

“UN-STARRED Question and Its Reply”

(Question No.1 was originally set down for answering on 6th October, 2009, but was deferred)tc "(Question No.1 was originally set down for answering on 6th October, 2009, but was deferred)"

tc ""

1.
Senator Hafiz Rashid Ahmed: tc ""
Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state:tc "
Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the names, designation, educational qualifications, place of domicile, date of appointment and place of present posting of the teachers working in Government educational institutions in FATA;tc "
(a)
the names, designation, educational qualifications, place of domicile, date of appointment and place of present posting of the teachers working in Government educational institutions in FATA;"


(b)
the number of teachers appointed in those institutions on regular and contract basis during the last five years: andtc "
(b)
the number of teachers appointed in those institutions on regular and contract basis during the last five years\: and"


(c) 
the number of vacant posts of teachers in the said institutions with grade-wise break up?tc "
(c) 
the number of vacant posts of teachers in the said institutions with grade-wise break up?"

tc ""


Mr. Najmuddin Khan: (a) The detail of names, designation, educational qualifications, date of appointment, place of domicile and place of present posting of the teachers working in Government educational Institutions in FATA is voluminous and placed at Annex-I. However, detail of total number of employment in FATA are as under:—tc "
Mr. Najmuddin Khan\: (a) The detail of names, designation, educational qualifications, date of appointment, place of domicile and place of present posting of the teachers working in Government educational Institutions in FATA is voluminous and placed at Annex-I. However, detail of total number of employment in FATA are as under\:—"

tc ""

Name of Agency
No of employees.tc "Name of Agency
No of employees."

tc ""


Bajaur
1728tc "
Bajaur
1728"


Mohmand
1550tc "
Mohmand
1550"


Khyber
2203tc "
Khyber
2203"


Orakzai
1439tc "
Orakzai
1439"


Kurram
1713tc "
Kurram
1713"


North Waziristan
2986tc "
North Waziristan
2986"


South Waziristan
2399tc "
South Waziristan
2399"


FR Peshawar
651tc "
FR Peshawar
651"


FR Kohat
765tc "
FR Kohat
765"


FR Bannu
1317tc "
FR Bannu
1317"

Name of Agency
No of employees.tc "Name of Agency
No of employees."

tc ""


FR Lakki
275tc "
FR Lakki
275"


FR Tank
655tc "
FR Tank
655"


FR D.I Khan
487tc "
FR D.I Khan
487"


Total:
18,168 tc "
Total\:
18,168 "


(b)
3,124 teachers were appointed in those institutions in the last five years(2004-2009) out of which 1,109 were regular and 2,015 were on contract basis.tc "
(b)
3,124 teachers were appointed in those institutions in the last five years(2004-2009) out of which 1,109 were regular and 2,015 were on contract basis."

tc ""


(c)
the number of vacant posts of teachers in the said institutions with grade-wise break-up are as under:—tc "
(c)
the number of vacant posts of teachers in the said institutions with grade-wise break-up are as under\:—"

tc ""


Grade
No. of poststc "
Grade
No. of posts"


BPS-20
2tc "
BPS-20
2"


BPS-19
34tc "
BPS-19
34"


BPS-18
80tc "
BPS-18
80"


BPS-17
460tc "
BPS-17
460"


BPS-16
82tc "
BPS-16
82"


BPS-15 & below
1,043tc "
BPS-15 & below
1,043"

tc ""


Total:
1,701tc "
Total\:
1,701"

tc ""

tc ""

[The House was then adjourned to meet again after Maghrib prayers at 07.00 pm]

----------


 [The House re-assembled after the Maghrib prayers with Mr. Chairman (Mr. Farooq Hamid Naek) in the Chair.]

----------


Leave of Absence


جناب چیئرمین: Leave applications لے لیتے ہیں۔ انجینئررشید احمد خان صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بناء پر مورخہ 12 تا 16اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا یہ ایوان ان کی رخصت منظور فرماتا ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: جناب سعید احمد ہاشمی صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بناء پر حالیہ مکمل اجلاس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا یہ ایوان ان کی رخصت منظور فرماتا ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: راجہ محمد ظفرالحق صاحب بعض مصروفیات کی بناء پر مورخہ 6 تا 9 اکتوبراجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا یہ ایوان ان کی رخصت منظور فرماتا ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: محترمہ فرح عاقل صاحبہ نے ذاتی مصروفیات کی بناء پر مورخہ 12 تا 16 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا یہ ایوان ان کی رخصت منظور فرماتا ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: جناب پرویز رشید صاحب ذاتی مصروفیات کی بناء پر مورخہ6 تا 12 اکتوبر اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا یہ ایوان ان کی رخصت منظور فرماتا ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: محترمہ سیمیں یوسف صدیقی صاحبہ ذاتی مصروفیات کی بناء پر مورخہ 12اکتوبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں تھیں اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا یہ ایوان ان کی رخصت منظور فرماتا ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: جناب محمد طلحہ محمود صاحب اسلام آباد سے باہر ہونے کی بناء پر مورخہ 12اکتوبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا یہ ایوان ان کی رخصت منظور فرماتا ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے اطلاع دی ہے کہ وہ سرکاری دورے پر ملک سے باہر ہیں، اس لیے مورخہ 14 تا 16 اکتوبر اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور نوابزادہ ملک عماد خان صاحب نے اطلاع دی ہے کہ وہ سرکاری دورے پر ملک سے باہر ہیں، اس لیے مورخہ 14 تا 16 اکتوبر اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ اب points of order لے لیتے ہیں۔ پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب۔

Points of Order


Shortage of Sugar in Bannu



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ میں آپ کی وساطت سے اپنے شہر کے ایک بہت ہی اہم مسئلہ کی طرف حکومت توجہ مبذول کرانے کی کوشش کروں گا۔ بنوں شہر میں گیس پہنچ چکی ہے اور کئی ماہ پہلے سے وہاں کے لوگوں نے درخواستیں دے رکھی ہیں لیکن ابھی تک انہیں connections نہیں دیئے گئے۔ بنوں کے مضافات میں میرا اپنا گاؤں یونین کونسل ہنجل ہے، یونین کونسل سوکڑی،آمندی اور پتماخیل ہے، یہ بالکل مضافات ہیں یہاں تک گیس کی سپلائی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہماری اپنی یونین کونسل کے تقریباً اندر ہی سے یہ گیس لائن گزر رہی ہےلیکن وہاں کے لوگوں کو بھی کوئی کنکشن نہیں دیا گیا۔ میری آپ کی وساطت سے حکومت سے درخواست ہو گی کہ بنوں شہر کے صارفین کو فوری طور پر gas connections مہیا کردیئے جائیں اور جو اردگرد کےچار پانچ یونین کونسل کے مضافات ہیں وہاں پر بھی گیس کی فراہمی کا انتظام کیا جائے۔ شکریہ۔


جناب چیئرمین: میاں رضا ربانی صاحب! ذرا گفت وشنید Former Minister for Information سے کم کریں۔ آپ کا point of order ہے اس لیے میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔


Re: Distribution of NFC and GST Services



سینیٹر میاں رضا ربانی : جی sorry sir. جناب! میں آپ کا شکرگزار ہوں، ہمارے ایک فاضل ممبر جو کہ NFC کے بھی ممبر ہیں، جو آج اطلاعات اخبارات میں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ NFC میں جو contentious issues اتنے عرصے سے چلے آرہے تھے ان کی طرف ایک مبثت پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں خاص طور پر جو سب سے بڑا مسئلہ چھوٹے صوبوں کے criteriaکاتھا کہ population sole basis of criterion for NFC نہ ہو۔ اس میں دیگر امور poverty, backwardness and inverse population کو شامل کیا گیا ہے


GST کا ایک بہت پرانا مسئلہ تھا اورآئینی تقاضا بھی تھا، جیسے آپ کو علم ہے کہ GST on services آئین کے تحت صوبوں کا تھا لیکن جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے اس کو وفاق کو دے دیا تھا،اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ اس کے مطابق GST on services کو بھی صوبوں میں  دیا گیا ہے۔ اسی طرح GDS کا outstanding مسئلہ تھا جو کہ خاص طور پر بلوچستان کا تھااور اس میں inequality تھی، وہ مسئلہ بھی خوش اسلوبی سے سامنے آیا ہے کہ حل ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں یہ direction دکھاتی ہیں کہ موجودہ پیپلزپارٹی کی coalition حکومت، صوبوں کی empowerment اور جو گورنمنٹ کا provincial autonomy کا وعدہ تھا ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شکریہ۔


جناب چیئرمین: جی زاہد خان صاحب۔

Collapse of Shershah Bridge at Karachi

سینیٹر محمد زاہد خان: میرا Point of Order NHA کے حوالے سے ہے۔ شیرشاہ پل جو کراچی میں collapse ہو گیا تھا، پانچ اگست کو جنرل مشرف صاحب نے اس کا افتتاح کیا اور ٹھیک چھبیس دنوں کے بعد یہ پل گرگیا۔ اس میں کافی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں اور حکومت کا کروڑوں کے حساب سے نقصان ہوا ہے۔ وزیراعظم نے ایک کمیشن بنایا تاکہ اس کی انکوائری کی جائے۔ اس کمیشن نے جو رپورٹ دی اس میں دو بندے جو NHA میں کام کر رہے تھے ایک کا نام ہے محمد یوسف بارکزئی جو Project Director تھا اور دوسرے کا نام ہے راجہ نوشیروان جوMember Planning ہے ان دونوں کے بارےمیں انکوائری کمیشن نے کہا کہ یہ ذمہ دار ہیں۔ میں محترم وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسی کمپنی کو جس نے شیرشاہ پل تعمیر کیا تھا اب زیرو پوائنٹ کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے اور ہم نے آپ سے request کی تھی کہ اس کو Standing Committee میں بھیجا جائے۔



جنا ب چیئرمین: آپ حکومت کو کیا inform کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بتا دیں۔



سینیٹر محمد زاہد خان: میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اس کیس کا کیا ہوا کیونکہ اسی کمپنی کو دوبارہ Zero Point Interchange کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں کیا اب تک ملازمت میں ہیں یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے، اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔



جناب چیئرمین: جی کلثوم صاحبہ آپ کا جو Point of Order ہے وہ Sugar crisis پر تھا تو اس پر بحث ہوچکی ہے۔جی مالک صاحب ! میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، میں ابھی اجلاس ختم نہیں کر رہا کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ جی۔



سینیٹر کلثوم پروین : جناب چیئرمین! میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہ رہی۔ 


جناب چیئرمین: ایک منٹ۔ وزیر صاحب موجود ہیں۔ زاہد صاحب نے جو Point of Order raise کیا ہے اس کا جواب دے دیں۔Mrs. Kalsoom let the Minister answer. 


ڈاکٹر ارباب عالمگیرخان(وفاقی وزیر برائے مواصلات): شکریہ جنا ب چیئرمین! میں زاہد صاحب کا بڑا مشکور ہوں۔ انہوں نے بہت ہی اہم مسئلہ اٹھایا۔



Mr. Chairman: It is very good you are here.



ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان: جہاں تک شیرشاہ پل کا تعلق ہے ِ، یہ اس بدقسمت پل کا نام ہے جو بننے کے پندرہ بیس دن بعد گرگیا تھا۔ اس وقت کی حکومت نے Prime Minister Inspection Team نے ایک inquiry team مقرر کی تھی جنہوں نے inquiry کی۔ اس inquiry کی جو رپورٹ آئی۔ اس inquiry team میں چھ ممبران تھے۔ اس inquiry report پر تین ممبران نے دستخط کیے ہیں اور تین نے نہیں کیے۔جب ہماری حکومت آئی تو سب سے پہلے وہ انکوائری ہم نے Web Site پر ڈال دی ہے اور وہ open to all ہے۔ Consultant جوdesign کے ذمہ دار تھے ان کو اس inquiry report میں surely responsible قرار دے دیا گیا تھا۔ اس consultancy firm کا نام ECL ہے۔ دوسری طرف ہمارے NHA کے کچھ افسران کو surely responsible قرار دیا تھا۔ کچھ افسران پر responsibility share کرنے کا الزام تھا۔ جب سے میں آیا ہوں میں نے اس ملک کے قانون کے مطابق اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے جہاں تک ECL کا تعلق ہے ہم نے NHA کی طرف سےاس کو blacklist کردیا ہے جو میرے دائرہ اختیار میں ہے۔ ملکی سطح پر ان کو Blacklist کرنا Pakistan Engineering Council کا کام ہے اور ہم نے Pakistan Engineering Council کو پوری recommendation کردی ہے کہ ان کو blacklist کریں جو کہ وہاں پر under process ہے۔جہاں تک ہمارے افسران کا تعلق ہے،جو افسران surely responsible ہیں ان کو ہم نے removal of service Act 2008 کے مطابق نوٹس دے دئیے ہیں اور جو responsibility share کرتے ہیں ان کی ہم نے explanation call کردی ہے۔ یہ ابھی under process ہے انشاء اللہ تعالٰی بہت جلد ہمارے دائرہ اختیار میں ان کے خلاف جو action لینا تھا وہ لے لیا اور بہت جلد یہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔



جناب چیئرمین: کلثوم پروین صاحبہ۔ آپ نے sugar crisis پر point of order دیا تھا۔جی۔


سینیٹر کلثوم پروین: جی میں نے چینی کی مصنوعی قلت کے بارے میں بات کرنی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا۔



جناب چیئرمین: اس پر بحث ہو چکی ہے۔



سینیٹر کلثوم پروین: میں بحث نہیں کر رہی۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مصنوعی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ چالیس روپے کی جگہ چینی ایک سو دس روپے کلو وہ بھی اسلام آباد اور راولپنڈی میں نہیں مل رہی۔سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ contempt of court بھی ہے۔ میں سپریم کورٹ کو تو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیں مگر اتنا ضرور ہو کہ Sugar Mills مالکان کے ساتھ بیٹھ کر ایک فیصلہ کرلیں کہ یہ ایک سو دس روپے کلو فروخت ہو گی یا چالیس روپے۔ چالیس روپے تو کہیں نہیں مل رہی۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں۔



جناب چیئرمین: شکریہ۔ جی چوہدری صاحب۔آپ National Assembly کا incident discuss کرنا چاہ رہے ہیں۔



سینیٹر چوہدری شجاعت حسین: شکریہ جناب چیئرمین۔یہ قومی اسمبلی کی بات نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کی بات ہے کیونکہ پارلیمنٹ کا وقار جس طریقے سے مجروح کیا گیاہے اور کل وہاں پر جو واقعہ رونما ہو اہے۔ فیصل صالح حیات صاحب وہاں پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو وہاں پر ایک ایم این اے جن کا نام جمشید دستی صاحب ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو زبان استعمال کی، جو وہاں پر انہوں نے باتیں کی، خورشید صاحب نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے۔انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جن کا میں یہاں خواتین کی موجودگی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کرسکتا ہوں۔ میں آپ کو وہ لکھی ہوئی باتیں بھیج رہا ہوں جو انہوں نے وہاں زبان استعمال کی۔ جس طریقے سے گندی گالیاں وہاں نکالی گئی ہیں وہ صرف آپ پڑھ لیں۔ میرا خیال ہے اس کو یہاں پر زیر بحث لایا جائے یا حکومت کی طرف سے ہمیں بتایا جائے کہ اس پارٹی رکن کے خلاف انہوں نے کیا اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پارلیمنٹ کی کچھ عزت بحال ہوسکے۔جناب والا! یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک رکن پارلیمنٹ نے ٹی وی پر جو کچھ کہا تھا، اس سے ممبران کی جو بے عزتی ہوئی ہے اور ہر جگہ پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔اب یہ دوسرا واقعہ رونما ہوا ہے۔ مجھے بھی اس پارلیمنٹ میں آئے کافی دیر ہوچکی ہے۔ آج تک میں نے یہ زبان پارلیمنٹ میں یا کہیں باہر استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ہماری درخواست ہوگی کہ اس رکن کی رکنیت کو دو ہفتے کے لیے معطل کیا جائے۔اگر اس کا جواب موصول نہ ہوا تو ہم پھر واک آؤٹ کریں گے۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے جی۔ حاصل بزنجو صاحب! آپ بولیں گے۔ضرور بولیں۔ان کا Point of Order in writing میں آیا ہوا ہے۔ فیصلہ جو ہوا ہے اس کے مطابق ہی ہوگا۔ جی۔



سینیٹر میرحاصل خان بزنجو:شکریہ جناب چیئرمین! میرا Point of Order Minister for Interior کے حوالے سے تھا وہ تو نہیں ہیں۔


جناب چیئرمین: قائد ایوان آپ کی بات ان تک پہنچا دیں گے۔بالکل وہ توجہ دیں گے اور آپ کی بات ان تک پہنچا دیں گے۔جی۔



سینیٹر میر حاصل  خان بزنجو: ہماری پارٹی کے صوبہ سندھ کے جو صدر ہیں آج سے چھ مہینے پہلے ان پر حملہ کیا گیا۔ اگر قائد ایوان میری بات توجہ سے سنیں تو مہربانی ہوگی۔اس کو چودہ گولیاں لگیں۔ ہم نے اس وقت مطالبہ کیا کہ اس کی تحقیقات کی جائے مگر کسی نے اس کی تحقیقات نہیں کی۔پچھلے پندرہ دنوں سے ان غنڈوں نے جاکر اس کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ انتہائی معتبرpolitical leader ہے اور وہ ایک پارٹی کا صوبے کا صدر ہے مگر وہاں کا وزیراعلٰی جو اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کا بھی ضلع شکارپور ہے، اس کا تعلق ضلع شکارپور کی تحصیل گڑھی یاسین سے ہے، اس کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے، اس کے بچوں کو اور اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔سندھ حکومت ان غنڈوں سے ملی ہوئی ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ اس بات کو سینیٹ اور وفاقی حکومت میں اٹھائیں۔اگر اس پر action نہیں لیا گیا تو ہم مستقل طور پر سینیٹ کا بائیکاٹ بھی کرسکتے ہیں اور اس پر احتجاج بھی کرسکتے ہیں۔



جناب چیئرمین: جی۔ بخاری صاحب! جو بات حاصل بزنجو صاحب نے کی ہے۔ جی چوہدری صاحب۔


 
سینیٹر چوہدری شجاعت حسین: میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔



جناب چیئرمین: جی چوہدری صاحب آپ کی بات بھی کریں گےBizenjo Sahib was very disturbed بخاری صاحب چوہدری صاحب نے بھی جو بات کی ہے، اس کے بارے میں بھی اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں تو مہربانی ہے۔اس کے بعد پھر بزنجو صاحب کی بات کا جواب دیں۔


 
سینیٹر سید نئیر حسین بخاری: جنابِ والا! گزارش یہ ہے بزنجو صاحب نے جو کہا primarily provincial subject ہے لیکن انہوں نے کہا کہ provincial government سے بھی انہیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ Certainly, this issue would be taken up میں ان سے درخواست کروں گا

we can arrange the meeting of Bizenjo sahib with the Interior Minister and we would like to ask the Interior Minister to have a report from the provincial government.


Secondly, Chaudhary sahib raised a point of order; no doubt every member of the Parliament has to adhere to the parliamentary norms. It is for all the members whether it is the Upper House or the Lower House. The matter relates to the National Assembly and the issues over there, certainly that is a sovereign House and certainly we would not like to interfere in the proceedings of that House. Although whatever has happened, it cannot be taken in a good sense or we would like that the issue which has propped up in the National Assembly, it should be decided over there. I would request to all members that we should adopt the parliamentary practice and the norms which are and we should follow those.


جناب چیئرمین: چوہدری صاحب کی جو apprehensions ہیں، وہ ذرا آپ خورشید شاہ صاحب سے discuss کر لیجیے گا۔


سینیٹر چوہدری شجاعت حسین: جنابِ والا! یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، کسی ایک شخص کی بات نہیں۔ Leader of the House نے جو کہا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا معاملہ ہے، تو جو باتیں کی گئی ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں۔۔۔۔۔



جناب چیئرمین: جی میں نے پڑھی ہیں۔۔۔۔۔



سینیٹر چوہدری شجاعت حسین: آپ نے پڑھ لی ہیں ناں، تو لیڈر آف دی ہاؤس بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد جواب دے دیں تو بہتر ہے۔ دوبارہ اگر وہ کہہ دیں کہ انہوں نے ٹھیک بات کی ہے۔۔۔۔۔



سینیٹر سید نئیر حسین بخاری: میں نے ٹھیک کہنے کی بات نہیں کی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں۔۔۔۔۔۔


(مداخلت)



جناب چیئرمین: چوہدری صاحب! میں آپ سے عرض کروں۔ چوہدری صاحب! If you allow me وسیم صاحب! سن تو لیں بات۔۔۔۔۔


سینیٹر وسیم سجاد: یہ اتنا سنگین واقعہ ہے، ہم اس پر walk out کرتے ہیں۔


(اس موقع پر اپوزیشن کے اراکین ایوان سے walk out کر گئے)


سینیٹر سید نئیر حسین بخاری: ہم تو اس کو resolve کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 

Treasury Benches and the Opposition, they should resolve the situation.



Mr. Chairman: The incident took place in the National Assembly and the Speaker over there must have taken notice of what has happened.

وہاں proceedings ہو رہی ہیں کیا؟


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Sir, this is not in my knowledge, at least I will get the information from there.



Mr. Chairman: They should regulate the proceedings according to their own House but you should convey the sentiments of the members. Please convey the sentiments to the concerned quarters. Now, should we start the Commenced Motion? Ok.


Further Discussion on the Commenced Motion on 

Kerry-Lugar Bill Passed by the US Congress 

for Financial Assistance to Pakistan

جناب چیئرمین: عباس خان صاحب۔ 


سینیٹر عباس خان آفریدی: جناب چیئرمین! بہت شکریہ۔ کیری لوگر بل پر تین چار دن سے ہم نے کافی باتیں سنیں اچھی اور بری، لیکن آخر کار کسی نے اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس مسئلے کے ساتھ چلا کیسے جائے، اس کو solve کس طرح کیا جائے۔ سب نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اپوزیشن نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے ہر بات کی مخالفت برائے مخالفت جو ہمارے پاکستان کے قیام سے اب تک چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے اس میں کچھ شقیں ایسی ہوں گی جس کی wording میں فرق ہوگا، اس سے سب کا ہی اختلاف ہے کہ کچھ ایسی شقیں ہیں جن کو ٹھیک کیا جائے لیکن یہ نہیں کہ اپنے ملک کو دیکھا جائے، صوبوں کو دیکھا جائے، حالات کو دیکھا جائے، قبائل میں کیا حالات ہیں۔ آج جیسے ہمارے questions میں آیا، اسکول نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح number scoring کرتے رہیں گے اور اپنی باتیں اس طرح پیش کرتے رہیں گے جس طرح ہم پہلے کرتے رہے تو مسائل کا حل کیسے نکلے گا۔ ہم ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔



کیری لوگر بل میں بہت سی باتیں کسی کو منظور یا نامنظور ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، یہ قانون ان کا ہے ہمارا نہیں ہے۔ دوسری بات، اس میں جو باتیں خصوصاً ہمارے قبائل کے لیے ہیں، جو فنڈز بلوچستان کے لیے ہیں، جو باقی پاکستان کے لیے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے تو تیار ہیں کہ آئی ایم ایف سے سود پر قرضہ لیں، سود پر ہماری عزت بنتی ہے وہ خیر ہے، اگر ہم جو frontline state کے طور پر جنگ لڑ رہے ہیں، اس پہ اس گورنمنٹ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان کو اس چیز پر راضی کیا اور کہا کہ ابھی ہمارا کرنے کا وقت نہیں، آپ کے کرنے کا time ہے۔ جب ان کے کرنے کا time آیا تو اس کی بھی ہم نے مخالفت شروع کردی۔ ٹھیک ہے جس جگہ پر مخالفت کی باتیں ہیں، اس کو ہم آپس میں بیٹھ کر بھی حل کر سکتے تھے، طریقے سے بھی کر سکتے تھے، یہ نہیں کہ جب بھی کوئی اچھا کام آ جائے، اس کی ہم مخالفت شروع کردیں۔ ہماری کچھ باتوں کے علاوہ آج تک کسی بھی رکن نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ لیا جائے، floor پر یہ نہیں کہا گیا کہ اس طرح نہ کیا جائے۔ خالی یہ کہا گیا کہ اس کی wording خراب ہے، ہماری خود داری پر اثر پڑتا ہے۔ اس وقت خود داری کہاں تھی جب افغانستان کی جنگ میں ہماری زمین استعمال ہو تی تھی اور وہاں پر حملے ہوتے تھے۔ ہماری خود داری اس وقت کہاں ہوتی ہے جب ڈرون حملے ہوتے ہیں۔ ہماری خود داری اس وقت سامنے آ جاتی ہے جب گورنمنٹ کوئی کام کرنا چاہتی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم سب کی خود داری سامنے آ جاتی ہے۔ ویسے ہماری خود داری کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ آج جب قبائل میں لڑکے سڑکوں پر پھر رہے ہیں، وہاں تعلیم نہیں ہے، اس وقت ہماری خود داری کہاں ہوتی ہے۔ یہی لڑکے اب education حاصل نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کل ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف نہیں ہوگی تو اور کیا چیز ہوگی؟ آج ان کے پاس رہائش نہیں ہے، آج ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے ہماری خود داری کام نہیں کر رہی۔ کوئی ایسا رکن ہے جس نے کہا ہو کہ میری ساری پراپرٹی لے لی جائے اور ان حالات کو ٹھیک کیا جائے۔ کیا اپوزیشن اس کے لیے تیار ہے کہ ہماری ساری جائیداد ان لوگوں کو دے دی جائے اور اس پاکستان کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح تو کسی نے اپنی تقریر میں نہیں کہا کہ جی ہم بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ اس ٹیکس کو 9% سے 20% کر دیا جائے، ہم ساری قوم اس چیز کے لیے تیار ہیں، ایسی بات کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، صرف گورنمنٹ کی policies کی مخالفت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کچھ باتیں ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، اس کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ساری دنیا کے سامنے مذاق بنا کر پیش کریں، ہر چینل پر ہم آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں۔ اگر یہی دستور رہا تو اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔



ہم آج تک ایک serious قوم کی طرح اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکے، ہم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، جمہوریت کس چیز کا نام ہے، جمہوریت برداشت کا نام ہے، جمہوریت ایک دوسرے کو سننے کا نام ہے۔ آج ہم میں برداشت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو سنیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے اچھے کاموں کو appreciate کریں۔ مجھے کوئی ایسی بات بتائی جائے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کسی ایک issue اور کسی ایک بات پر کسی نے کہا ہو کہ یہ اچھی بات ہے۔ ہر بات کی مخالفت اور مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ابھی تک وہ سیاستدان، وہ رہنما نہیں پیدا کر سکے کہ جو اس ملک کو ایک mature system دیں، عوام کو ایک سچائی کی طرف لے جائیں، ہم ایک غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی ہمیشہ وہی باتیں دکھاتے ہیں، وہی تصویر دکھاتے ہیں، اصل تصویر دکھانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم عوام کے سامنے جائیں۔  سات سال کا جو گند اس ملک میں آیا، ابھی تک ہم اس کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو ہم صاف نہیں کر پا رہے ہیں۔


(اس موقع پر اپوزیشن کے اراکین ایوان میں واپس تشریف لائے)



سینیٹر عباس خان آفریدی:یہ ایک اچھی روایت ہے کہ ہم میں ایک دوسرے کے لیے برداشت کا حوصلہ آیا اور اسی طرح رہے کہ ایک دوسرے کی بات ہم سن سکیں۔ میں اپنے دوستوں اور colleagues سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارا ملک ان باتوں کا متحمل نہیں ہے جن پر ہم چل رہے ہیں، جن پر ہم number scoring کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ دنیا کے سامنے اپنے image کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کی بات سننی ہے۔ ہم نے وہ باتیں جو اس وقت اچھی ہیں، ان کو اچھی نظر سے دیکھنا ہے۔ ہم نے پارٹی سیاست سے بالاتر ہو کر چلنا ہے، ہم نے اس وقت پاکستان کو دیکھنا ہے، پاکستان کے ساتھ ہم سب کی بقا ہے۔ پاکستان اس وقت جن حالات میں ہے، ہمارے سوالوں کے جوابات، ہمارے علاقوں کے حالات، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ امن آ گیا ہے، سات سال سے operation کی باتیں ہو رہی ہیں، آج operation اور کل operation لیکن بدقسمتی سے سات سال سے ہمارے علاقوں میں operation چل رہا ہے، اس وقت کسی کی خود داری نہیں جاگتی کہ سات سال سے جاری operation کب ختم ہوگا۔ اس وقت ملکی مفادات کسی کو نظر نہیں آتے۔ لوگر بل پر ہم سب کو بہت اچھی طرح تشریح کرنا آتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس میں کچھ باتیں ہیں جن کو دیکھا جائے لیکن اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ ہم ساری باتوں کو غلط سمجھیں۔ کچھ باتیں ہمارے ملکی مفاد میں بھی ہیں۔ 


اگر ایک آدمی کسی بینک سے loan لیتا ہے، ایک credit card لیتا ہے، تو اس کے لیے اسے جن papers پر دستخط کرنا پڑتا ہے وہ نہ ماننے والی ہوتی ہیں، وہ قانون ہمارے State Bank کا ہے، کوئی آدمی اگر بینک سے قرضہ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنی ساری property mortgage کر دیتا ہے، سود پر پیسہ لیتا ہے، منت کرتا ہے لیکن وہ قانون بھی ہمارے اپنے ملک کا ہے۔اس قانون میں اگر کوئی بات ہے تو ہم آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورے سےبھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ساری دنیا کے سامنے چیخ و پکار کریں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا پاؤں کھینچتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گراتے ہیں۔ یہ روش اب ہمیں بدلنی چاہیے کیونکہ ہم ان حالات میں نہیں ہیں، ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے قبائل اور ہمارے ملک کے حالات ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ ہم آزادانہ گھوم نہیں سکتے۔ یہاں پر جو ممبران ہیں وہ اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے۔ کب تک یہ چیز چلتی رہے گی؟ اگر ایک اچھا کام ہو رہا ہے اور اس میں کوئی تھوڑی سی خامیاں ہیں تو ہم ایک باشعور قوم کی طرح مل بیٹھ کر اس کو حل کر سکتے ہیں نہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تو ایسا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ساری قوم، ساری اسمبلی قربانی کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم اپنی آدھی جائیداد اس ملک کے لیے دیتے ہیں تو پھر ہمیں Kerry Lugar Bill کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔


(اس موقع پر ڈیسک بجائے گئے)


سینیٹر عباس خان آفریدی:اتنی محب الوطنی تو کسی نے نہیں دکھائی لیکن اس محب الوطنی کے لیے سب تیار ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ یہ سیاست قیام پاکستان سے لے کر آج تک کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ چیز ختم کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے ملک سے دوسرے ملک پر حملہ ہوتا ہے تو اس وقت خود داری نہیں ہوتی۔ یہ پیسہ سود کا نہیں ہے، یہ aid کا پیسہ ہے اور اس حکومت کی کامیابی ہے کہ اس نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا۔ ۔


جناب چیئرمین: جاوید علی شاہ صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ معزز ممبر کو سنیں، شکریہ۔


سینیٹر عباس خان آفریدی: ہمارے پڑوسی ملک نے ہمیں ساری دنیا میں ایک terrorist ملک کے طور پر پیش کیا۔ ہمارے پڑوسی ملک نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا کہ پاکستان ایک دہشت گرد اور تخریب کار ملک ہے لیکن ہماری حکومت نے اپنی ہمت سے دنیا کو یہ باور کرایا کہ پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے۔ اس کی جیتی جاگتی تصویر یہ Bill ہے۔ اگر اس میں wording کی کوئی غلطی ہے تو اس پر ہم بات کر سکتے ہیں لیکن اس حکومت نے یہ باور کرایا کہ ہم دہشت گرد ملک نہیں ہیں۔ یہ جنگ ساری دنیا کی جنگ ہے اور یہ Bill اس کا ثبوت ہے۔انڈیا نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان کو بدنام کیا جائے لیکن اس کام میں ہم بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کرتے کہ آپس میں مل کر اس مسئلے کو حل کریں بلکہ ہم بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اس ملک کی یہ بد قسمتی ہے کہ آج تک ہم ایک mature سیاستدان کی طرح، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارا وقت dictatorship کی نظر ہو گیا، جمہوریت آئی ہی نہیں۔ ابھی جو جمہوریت آئی ہے تو اس کی مثال ایک بچے کی طرح ہے جو پندرہ سولہ سال کا بچہ ہے، چوٹ بھی اس کو لگتی ہے، وہ ہر قسم کی حرکت کرتا ہے۔ اس کو جوان ہونے میں وقت لگے گا۔ اس کو جوان ہونے میں بیس سال لگیں گے۔ یہ اس وقت جوان ہو گا جب ہم سب اکھٹے اس کو جوانی کی طرف لے جائیں۔ اس میں کسی ایسی مداخلت کا ساتھ نہ دیں کہ جمہوریت ختم ہو جائے اور ہمارے اس بچے کو جوان ہونے کا موقع نہ مل سکے، جیسے ماضی میں بچہ آیا اور اسے جوان ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا اور اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس بچے کی غلطیاں تب ہی ٹھیک ہوں گی جب ہم اس کو جوان ہونے کا موقع دیں گے۔ اس میں وقت لگے گا ایک حکومت جائے گی تو دوسری آئے گی، تیسری آئے گی۔ جمہوریت چلتی رہے۔


ہماری اور اس ملک کی بقا جمہوریت میں ہے لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی کردار کشی کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں تو پھر نہ ہی یہ Kerry Lugar Bill ہو گا اور نہ ہی یہ پاکستان ہو گا۔ جب بھی IMF کے پاس قرضہ کے لیے حکومت جاتی ہے تو ممبران چیختے رہتے ہیں، ہم سود پر قرضہ لیتے ہیں تو اس کو برا نہیں کہا جاتا، ہم کوئی اور کام کرتے ہیں اس کو برا نہیں کہا جاتا۔ آج جب امداد مل رہی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہمیں اچھے طریقے سے اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ ہر ممبر وزیراعظم کے پاس اپنے علاقے کے مسائل کے حل کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ وزیراعظم کے پاس جا سکتا تھا، صدر کے پاس جا سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی تجاویز وہاں پر دے سکتا تھا اور ان سے کہہ سکتا تھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے اور اس پر غور کیا جائے نہ کہ ہم ساری دنیا کے سامنے لڑتے رہیں، دنیا کیا کہے گی کہ یہ کیسا ملک ہے جس میں دو لوگ بھی ایک ساتھ بیٹھ کر بات چیت نہیں کر سکتے، بات چیت کےذریعے کسی مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتے۔ ہم کب تک ان حالات میں رہیں گے؟ ہماری آنے والی نسلیں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے نمائندے ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ 


ہماری بقا اور انا اسی میں ہے کہ حکومت کی اچھی باتوں کو support کریں۔ یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حکومتی بنچوں سے حکومت پر زیادہ تنقید ہوتی ہے، بالکل ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جس ministry میں کوئی بھی مسئلہ ہو گا ہم اس کو highlight کریں گے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت کا کوئی اچھا کا م ہو تو ہمیں اس کو support بھی کرنا چاہیے۔ ہم نے ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ ہر بات پر ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے۔ جب سے یہ Bill آیا ہے ہم مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو ترک کرنا چاہیے۔ اس ملک کی بقا اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر political scoring کو چھوڑ کر ہمیں جمہوریت کے پاؤں مضبوط کرنے چاہییں۔ A, B, C,جو شخص بھی آئے گا وہ اس ملک کا باشندہ ہو گا، اس ملک کے لوگ اسے منتخب کرتے ہیں تو ہمیں اس کو support دینی چاہیے، اس کی غلط باتوں کو highlight کرنا چاہیے لیکن طریقے سے، نہ کہ دنیا کے لیے ہم ایک بری مثال بنیں۔ جناب والا! میری درخواست ہے کہ اس میں تھوڑی سی جو شقیں ہیں ان کے علاوہ ہم اس Bill کی بھرپور حمایت کریں۔


(اس موقع پر ڈیسک بجائے گئے)


سینیٹر عباس خان آفریدی:اس میں کچھ شقیں ہیں جس پر بات کی جائے جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ ہمیں دلیری سے بات کرنی چاہیے نہ کہ زبان کے نیچے بات کرنی چاہیے۔ مجھے بتایا جائے کہ کون سا ایسا راستہ ہے یا اس کا alternate ہے کہ ہم اس راستے چلیں گے تو ہماری آنی والی نسلوں کے ہاتھ میں کلاشنکوف کی جگہ کتاب ہو گی؟ بے روزگاری کی بجائے روزگار ہو گا۔ ہمیں اسوقت یکجہتی، پیار، محبت کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا چاہیے اور دنیا کو دکھانا چاہیے کہ یہ قوم متحد ہے اگر کوئی بھی ملک اس کی مخالفت کرے گا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم اکھٹے چل کر سارے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ دوزخ میں آگ کے کنویں تھے جہاں پر بہت زیادہ آگ بھڑک رہی تھی اور ان کنوؤں پر داروغے کھڑے تھے تو جو شخص بھی آگ سے بچنے کےلیے ان کنوؤں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا تو داروغے اس شخص کو واپس اس کنویں میں دھکیل دیتے تھے، ان میں ایک کنواں ایسا بھی تھا کہ جس پر کسی داروغے کی ڈیوٹی نہیں تھی تو وہاں سے پوچھا گیا کہ اس کنویں پر کسی داروغے کی ڈیوٹی نہیں ہے تو کہا گیا کہ بدقسمتی سے اس کنویں میں پاکستان کی قوم ہے جس کو کسی داروغے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب بھی کوئی آدمی کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا آدمی اس کے پاؤں کھینچ کر واپس اس کنویں میں دھکیل دیتا ہے۔ ہمیں اس روش کو بدلنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، کامیابی کی طرف جانا چاہیے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو support کرنا چاہیے اور بری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس ملک میں شروع سے جو point scoring ہو رہی ہے، کبھی ایک پارٹی اور کبھی دوسری پارٹی، اس کو چھوڑنا چاہیے، الیکشن ہوں گے، جب الیکشن آئیں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا، پہلے تو جمہوریت کی طرف دیکھیں کہ ہم اسے جوانی کی طرف لے جائیں، بیس سال یہ چلے تو انشاءالله پارٹیاں بھی رہیں گی، کبھی ایک آئے گا تو کبھی دوسرا حکومت میں آئے گا جمہوریت کی مضبوطی سے اس ملک کی آنے والی نسلوں کو ایک اچھا ملک اور بہتر مستقبل تو ملے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری اس مخالفت برائے مخالفت کی پالیسی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمیں اس چیز کو بدلنا چاہیے۔ 


جناب چیئرمین! میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنی پارٹی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ایک محب الوطن پاکستانی کے طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوف نہیں ہو گی تو اور کیا ہو گا؟ جب آپ اسے تعلیم بھی مہیا نہ کریں، اسے روزگار بھی نہ دیں تو پھر وہ نوجوان نسل کدھر جائے گی؟ پہلے فاٹا کےلیے یہ بات کی جارہی تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پنجاب میں نہیں ہیں یہ غلط بات ہے کیونکہ فاٹا، پنجاب، سرحد، بلوچستان اور سندھ یہ سارا ایک ملک ہے، یہ غلط ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ پنجاب میں بھی آگئے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر یہ وہاں پر ہیں تو وہ غلط ہے اور اگر یہ پنجاب میں بھی ہیں تو پھر بھی غلط ہے۔ ہم سب نے اس چیز کو اکھٹے ہو کر ٹھیک کرنا ہے، number scoring نہیں کرنی۔ یہ کام ایک آدمی یا ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے وہ ہی اس سب کی ذمہ دار ہے بلکہ اس ملک کو بچانایہ اپوزیشن اور تمام لوگوں کا کام ہے۔ اس وقت ہمارا ملک جنگی حالت میں ہے، ہمیں امداد کی ضرورت ہے، ہمارے پاس resources نہیں ہیں اس وقت resources بنانے میں، tax culture ٹھیک کرنے میں، انڈسٹری کو چلانے میں، سارے system کو چلانے میں ہمیں وقت چاہیے۔ ٹائم کے لیے، وسائل کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہاں اس میں اس amendment کو جو ہماری انا اور ہمارے دل کے خلاف ہے، اس پر غور کیا جائے۔ اس پر اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کر راستہ نکالیں لیکن اس کی مخالفت ہے۔ ساری دنیا بول رہی ہے کہ ہم تو بڑے سرمایہ دار ملک ہیں۔ ہمارے ہاں تو بے روزگاری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو جنگ نہیں ہے۔ ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے- اپنا ایسا تاثر پیش کرنا سراسر غلط ہے۔ سچائی سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ ہمارے وہ عوام جو کچرے سے روٹی کھاتے ہیں ان کا سوچنا چاہیے۔ جن کی education نہیں ان کا سوچنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم ادھر آ کر، اپنی اپنی گاڑیوں میں آ کر اچھے سے بنگلوں میں رہ کر وقت پورا کر لیں۔ نہیں بلکہ جس عوام نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے ان کے لیے سوچنا چاہیے۔ ان کے لیے ہم کیسے فکر کریں گے، کونسا راستہ بنائیں گے؟ 



جناب چیئرمین: conclude کر لیجئے۔



سینیٹر عباس خان آفریدی : بس میری یہی request ہے، آخر میں، میں یہی request کروں گا کہ پلیز خدارا! یہ مخالفت برائے مخالفت کی سیاست کو چھوڑ دو۔ جس طرح آپ اپنے کاموں کے لیے وزیر اعظم صاحب کے پاس جاتے ہیں اس طرح قومی مسائل کے لیے بھی چلے جائیں کہ جی یہ تھوڑی سی بات ہے۔ اس کو اگر ہم اس طرح کر لیں اور دنیا کو ایک اچھا پیغام بھیجیں کہ یہ قوم اکٹھی ہے یہ جمہوریت کی طرف لے جائے گی۔ یہی میری سب لوگوں سے request ہے۔ شکریہ۔



جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ، حاجی عدیل صاحب۔ جی، جی بخاری صاحب۔



سینیٹر سید نیر حسین بخاری: شکریہ جناب چیئرمین، میں چوہدری شجاعت حسین صاحب کا شکر گزار ہوں اور ان کی جماعت کے ممبران کا کہ انہوں نے ہماری درخواست پر بائیکاٹ ختم کیا اور وہ واپس ہاؤس میں تشریف لائے۔ 



دوسرا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کمیٹی already اس پر کام کر رہی ہے۔ جناب میاں منظور وٹو صاحب اور رحمان ملک صاحب بھی گئے اور ریاض پیرزادہ صاحب بھی کہ جو issue National Assembly میں prop up ہوا اس کو resolve کرنے کے لیے ان کی efforts ہیں اور we hope so کہ وہ issue resolve ہو جائے اور ہماری یہی توقعات ہیں کہ better sense will prevail in both the Houses. Thank you very much.


 جناب چیئرمین: جی چٹھہ صاحب۔


سینیٹر نعیم حسین چٹھہ: جناب چیئرمین! آپ کا بہت شکریہ۔ آج کئی دنو ں سے اس ایوان بالا پاکستان میں ایک نہایت اہم موضو ع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ بڑے عرصے سے اچھی باتیں سن رہے ہیں لیکن میری گزارش کچھ اس طرح ہے، میں کچھ دہرانا تو نہیں چاہتا لیکن میں اپنی feelings convey کرنا چاہتا ہوں کہ 18 فروری 2008 ء کو الیکشن ہوا اور بہت واضح تھا کہ جن لوگوں کو الیکشن سے شکایات بھی تھیں انہوں نے بھی اس کو سراہا اور ان پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صرف اس لیے کہ یہ ایک اچھا الیکشن ہوا ہے اور جمہوریت کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک منتخب حکومت سامنے آنے والی ہے لیکن شومئی قسمت کہ حکومت کو جو mandate دیا گیا وہ یہی تھا کہ جو امریکن نواز پالیسیوں کے حامل لوگ ہیں، یا وہ پارٹیاں یا جن کو، خاص طور پرویز مشرف اور اس کی اتحادی جماعتوں کو پبلک نے ووٹ نہیں دیا اور مسترد کردیا صرف اس لیے کہ ان کی پارٹیوں کو وہ قومی مفاد میں نہیں سمجھتے تھے یا اس لیے کہ وہ امریکہ نوازی کا دم بھرتے تھے۔ انہوں نے ایک واضح mandate دیا کہ امریکہ نواز پالیسیوں کو چھوڑ کر قومی پالیسی اور قومی مفادات کی تکمیل کریں۔ اس الیکشن میں حق حکمرانی تو حاصل کر لیا گیا لیکن پبلک کے اصل mandate کو مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک نیا وقت آیا۔ اس وقت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس ہوئے۔ پھر ایک متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اس mandate کو implement کیا جائے اور عوامی خواہشات پر عمل کیا جائے لیکن وہ بھی رائیگاں گیا۔ اس کے بعد سیاسی جماعتیں ایک فورم پر اکٹھی ہوئیں اور All Parties Conference ہوئی۔ اس میں بھی یہی verdict دیا گیا لیکن وہ بھی یونہی صدا بصحرا ثابت ہوا اور اس پر کوئی عمل نہ ہوا۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ ہماری نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حکومت نے اپنے مخصوص مفادات اور مجبوریوں کی بنا پر قومی سوچ کو اور ملکی مفادات کو پس پشت ڈال دیا۔ مشرف پالیسیوں کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس پر زیادہ شدومد کے ساتھ عمل شروع کر دیا جو کہ بالاخر قوم کو پسند نہیں ہے۔ پھر ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ کیری لوگر بل، بلیک واٹر، بلوچستان شوریٰ، امریکہ بھارت سفارت خانوں کی توسیع، مزید زمین حاصل کرنا، امریکہ کا دو سو مکانات اسلام آباد میں کرایے پر لینا اور اسلام آباد کے اندر اپنی اپنی چھاؤنیاں بنا کر یہاں بیٹھ کر اس نے افغانستان، ایران، چین اور کشمیر کو کنٹرول کرنے کی حکمت عملی اپنا لی۔ اس کا طرۂ امتیاز یہ ہے کہ حکمران اتحاد نے بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی اعتراض یا تنقید کرتے انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہوئے ان کی پارٹی کے کئی ممبران اس کی تعریف و تصدیق کرتے ہیں جو کہ یقیناً ہر پاکستانی کے لیے نہایت قابل تشویش ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوری حکومت کیا کرتی ہے؟ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ ہمارا آئین کدھر ہے؟ پارلیمنٹ کی بالا دستی، ملک کی سالمیت اور sovereignty اور خود مختاری کس چیز کا نام ہے؟ 

ملک کے اندر بجلی، پانی کے بحران، غربت، بے روزگاری، رشوت، بدامنی، بے انصافی کی فراوانی ہے۔ ضروریات زندگی ناپید ہیں۔ قوم سارا دن آٹا چینی اور دوسری ضروریات زندگی کے حصول کے لیے سارا دن لائنوں میں کھڑا رہنے کے بعد مایوس اور بے نیل و مرام واپس لوٹ جاتی ہے۔ اب تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ روزہ رکھنے یا عید کا چاند دیکھنے پر بھی قوم نفاق کا شکار ہے۔ صوبوں میں قبائل ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ صوبائی حکومتوں کے اتحادی ایک دوسرے کے خلاف بہتان اور الزام تراشیوں میں مصروف ہیں۔ ملک دشمنوں کے آلۂ کار بننے اور ملک توڑنے کی دھمکیاں، صوبائی مفادات کو نقصان پہنچانے اور حکومتی اثاثوں پر، بجلی گھروں، سوئی گیس وغیرہ کی تنصیبات کو تباہ کرنا ایک وتیرہ بن گیا ہے۔ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ حکومت کیا سوچتی ہے؟ ملک کیسے چل رہا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جناب والا۔ جواب اکثر حکمران سے ملتا ہے کہ بڑی مشکل سے، بڑی قربانیوں کے ساتھ جمہوریت ملی ہے۔ اب جمہوریت کو قائم رہنے دیں اور ہمیں نہ پوچھیں۔ ابھی قوم ہمارے ساتھ ہے اور پارلیمنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ماضی کا گند صاف کر رہے ہیں۔ ابھی ہمیں مزید وقت دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو ہر وقت اتنا تعاون مل رہا ہے۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم متفقہ وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد بھی ہر پارٹی کا منشور یہ ہے، یہی کہتے ہیں کہ قومی issues پر ہم ہر صورت پارٹی مفادات سے بالا تر ہو کر قومی مفادات کو ترجیح دیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شعبہ میں کسی قسم کی کوئی improvement کسی قسم کی کوئی تسلی کوئی تشفی سامنے نظر نہیں آ رہی بلکہ اب تو یہ لوگر بل جس کو اتنی بلا جواز شرائط لگا کر پوری قوم کی تذلیل کی گئی ہے۔ امریکہ کی دوستی جس قدر بھارت اور اسرائیل سے ہے اس صورت میں امریکہ پاکستان کا خیرخواہ کیسے ہوسکتا ہے۔ ہمیں دھوکہ اور فریب میں نہیں رہنا چاہیے۔ 

جناب چیئرمین: conclude کر لیجئے please. 


سینیٹر نعیم حسین چٹھہ: بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے فرنٹ لائن کی حیثیت سے کام کیا اور اب بھی انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ اس کی بہتری اور اس کی improvement کے لیے کوئی خرچہ نہیں کر سکتے جو کہ یقیناً سراسر زیادتی ہے۔ چونکہ ہمارے سامنے ہمارا نمبر ایک دشمن پانچ چھ گنا طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھارتی سائنس دان بھی نیوکلیر پھیلاؤ میں ملوث رہے ہیں،ان کو نہیں پوچھا گیا لیکن ہم پر الزام تراشیاں کرکے ہم پر قدغنیں لگاتے ہیں اور پابندیاں لگا کر سزا دیتے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں مداخلت یقیناً ہماری خود مختاری پر حملہ ہے۔ خاص طور مرید کے کوئٹہ وغیرہ کا ذکر کرکے اور الزام لگا کر بھارت کی خوشنودی اور برتری کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے لیے اپنے علاقوں اور افغانستان میں فوجی action، فوج کے کنٹرول اور اعلیٰ افسران کی ترقیوں کی رپورٹ، انڈیا اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں تو یہ سارا کچھ جناب والا ! میں سمجھتا ہوں کہ صرف انڈیا کی برتری اور hegemony قائم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔

دہشت گردی کی مخالف جنگ میں اپنے قیمتی فوجی جوان شہید ہوئےہیں، اتنا سرمایہ ضائع ہوا ہے اور اس میں بےشمار معصوم شہریوں کی قیمتی جانیں قربان ہوئیں۔ اثاثہ جات برباد ہوئے، علاقے ویران ہوئے لیکن اس کی کوئی تعریف، تحسین اور پذیرائی نہیں بلکہ الٹا ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ابھی do more, do more. بھارت افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کو غیرمستحکم کر رہا ہے اور کشمیر میں جو ظلم کر رہا ہے اس کا کوئی تدارک نہیں ہے اور نہ امریکہ اس کا کبھی نوٹس لیتا ہے۔ یہ پاکستان کی داخلی خودمختاری اور سلامتی کے لیے انڈیا، اسرائیل، موساد وغیرہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس بل کے ذریعے بلاجواز شرائط لگا کر پوری قوم کی تذلیل کی گئی ہے۔۔



جناب چئیرمین: چٹھ صاحب! conclude کر لیجیے، وقت ہوگیا ہے۔



سینیٹر نعیم حسین چٹھہ: صرف دو منٹ جناب والا۔ امریکہ کا تعلق جس قدر اسرائیل اور بھارت سے ہے ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا دھوکہ اور فریب ہی رہنا چاہیے، ہمیں اس بل کو یکسر مسترد کر دینا چاہیے۔ چونکہ یہ سارا کچھ ایسا ہی ہے جیسے بقول علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا ہے۔


اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی


جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی


جناب والا! باقی رہی سرمایہ کی بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہی ہفتے میاں محمد منشا صاحب جو نشاط گروپ آف انڈسٹریز کے Chairmanہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے حال ہی میں ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور اگر یہ اتنی تذلیل کرنے والی شرائط پر ڈیڑھ ارب ڈالر لینا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں، اپنے لوگوں سے کام لیں اور ان پر اعتبار کریں تو میں اگلے مہینے میں ڈیڑھ ارب ڈالر کی بجائے دو ارب ڈالر کی investment اور کروا دیتا ہوں۔تو پیسہ کوئی بات نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی حمیت، عزت اور غیرت کو نہیں بیچنا چاہیے اور ہمیں صحیح طور پر عوام کے فیصلے کے مطابق، mandate کے مطابق، عوامی issues کو لےکر عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اسی میں پاکستان کی بقا اور اسی میں پاکستان کا مستقبل ہے۔ Thank you sir.


جناب چئیرمین: ڈاکٹر صاحب! آپ legislative businessلینا چاہیں گے؟



سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان: جناب والا میری گزارش ہے کہ قومی اسمبلی نے Bill pass کیے ہوئے ہیں، standing committees سے approved ہیں یہاں بہت short time لگے گا otherwise یہ expire ہو جائیں گے اور ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔



جناب چئیرمین: میاں رضا ربانی۔ 


Senator Mian Raza Rabbani: I have a point of order. I would most humbly draw your attention to first of all Rule 108 which is a part of part 3, “Bills originating in the Assembly and transmitted to the Senate”. If you will read with me Mr. Chairman, Rule 108 says, “when a bill originating in the Assembly has been passed by it and is transmitted to the Senate, the Secretary shall, as soon as may be, cause it to be circulated amongst the members”. Rule 109. “At any time after the bill has been so circulated, any Minister in case of a government bill and in any other case, any member may give notice of his intention to move that the bill be taken into consideration”. Now, Mr. Chairman, the relevant part is Rule 110. “On the day on which the motion for consideration is set down” which is today, and today is the 14th, “is set down in the Orders of the Day which shall unless the Chairman otherwise directs” and I don’t think you have directed otherwise, “be not less than two days from the receipt of the notice. The Minister or as the case may be, the member giving notice may move that the bill be taken into consideration”. 


Now, Mr. Chairman, the matter is that two days from the time of notice i.e. from the time the bill has been circulated, notice of circulation, I will come to the facts but I would also, after reading Rule 110, I would take you back Mr. Chairman to Rule 94. Rule 94 pertains to amendment and what does Rule 94 says and that is why two days notice is given here. Rule 94 says, “ordinarily, the notice of an amendment shall be given two clear days before the day on which the relevant clause of or the schedule of the bill is to be considered”. Then there is your discretionary power that it can be put on the floor. So, two days notice for moving an amendment under Rule 94, that is why under Rule 110 two clear days are to be given. Now, in terms of these bills Mr. Chairman, I have with me over here the report and I don’t need the report because I am making the statement from the floor of the House that notice of these bills reached us on the 13th . Your report of the R&I section says that to these 8 Senators which include Mr. Muhammad Ali Durrani, Shakeela Malik, Justice Abdul Razaq Thahim, Mian Raza Rabbani, Javaid Leghari, Maulana Gul Nasib, Haji Ghulam Ali, Senator Mir Muhammad Badini on the 12th night at 12:30 a.m. which technically means that it has become the 13th . On the 13th early morning at 12.30 a.m. this notice is sent to us which we received in the morning obviously, when we got up whether it was 4, 5 or 6 O’clock in the morning. So, therefore, technically speaking notice of this has been circulated on the 13th, it can not be fixed today Section 9 of the General Clauses Act is very clear. Even if, we were to presume that it was circulated on the 12th which in actual fact, it was not because here is the report of the R&I. But even in the extreme case, if it was taken that this was circulated on the 12th also, even then it can not be fixed on the Orders of the Day for today. But in actual fact it was circulated on the 13th. Sir, today is the first day, tomorrow is the second day. Mr. Chairman, another point I would like to make and I would want this to be on the record. It is now, this is probably my 8th or 9th year in the Senate and in my 8 or 9 years in the Senate I have never received a notice or any material in Urdu. But notice of these bills circulation of the copies of this bill that were sent to me, were all in Urdu. Yesterday, my office made repeated attempts to get the English copies from the relevant section of the bill so that I could go through it and if I had any amendments to move, I would have moved them. I was denied English copies of the bills. When I raised this issue this morning with the Secretariat and I knew, why I was being denied this because instructions had been passed, I don’t know by whom, I will not make any accusation, but when the Secretariat inquired into the matter, it was found that it was on deliberate intent that I was not provided with copies. So, therefore, Mr. Chairman, that apart that I have just brought on the record, but under the rules, these bills cannot be taken up and I would most humbly request you to give a ruling on this issue because the House and Members can not be taken for a ride like this that it is brought at the last moment and they are denied their right to move an amendment or not move an amendment.



Mr. Chairman: What is the date Mian Sahib, you think that the two days would expire?



Senator Mian Raza Rabbani: Mr. Chairman: 16th sir.



Mr. Chairman: You mean that it should have been fixed on the Orders of the Day on the 16th.



Senator Mian Raza Rabbani: Yes sir.



Mr. Chairman: Minister for Parliamentary Affairs, any reply to that?




Dr. Zaheeruddin Babar Awan: I thank you Mr. Chairman, basically I need not to give a reply because there is no objection which is related to my Ministry and I have followed the rules and I have followed the Constitution basically while transmitting these Bills to the Senate Secretariat. What the worthy honourable Member has said is pertaining to the Senate Secretariat and it does not pertain to my Ministry or the Government.



Mr. Chairman: It would be violation of the rules to consider the Bills today and it should be taken up on the 16th. Mian Raza Rabbani is saying that two days would be over. We come again to the “commenced motion”. Yes, Bangash Sahib.



سینیٹر عبدالنبی بنگش: شکریہ جناب چیئرمین! کیری لوگر بل پر اتنا کہا جا چکا ہے کہ اگر میں اس پر کچھ کہوں گا تو وہ repetition ہو گی۔ یہاں پر کئی دفعہ repeat بھی کیا گیا۔ ہم ایک چیز کو یہاں overlook کر رہے ہیں یا شاید بھول رہے ہیں یا جان بوجھ کر نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک لے کر آنے والے وہ کون لوگ تھے جو آج کیری لوگر بل کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ایک بھکاری قوم بن گئے ہیں۔ پچھلے تیس بتیس سال کی پالیسی جو جنرل ضیاء الحق سے شروع ہو کر پرویز مشرف پر آ کر رکی کی ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ میں موجودہ جمہوری حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں it is ten times better than that paralyzed Assembly جو پرویز مشرف کے زیر سایہ چلی، ان کو یہ توفیق نہیں ہو سکی کہ جتنے بھی اس نے معاہدے کیے اور اس نے ایک ہی ٹیلیفون کال پر 180 degree U-turn لیا اس وقت کسی کو جراٴت نہیں ہوئی اس سے پوچھنے کی۔ یہاں تک کہ Corps Commanders تک  سےنہیں پوچھا گیا اور کسی Corps Commander کو بھی اس وقت یہ جراٴت نہیں ہوئی کہ اپنے کمانڈر سے پوچھتے کہ آپ نے جو اتنی بڑی policy change کی ہے کیوں کی ہے؟ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اسی مشرف صاحب کو موجودہ حکومت نے red carpet پر رخصت کیا اور اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا Head of State and Commander-in-Chief وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں جو امریکی امداد ہمیں ملی وہ جس مقصد کے لیے دی گئی تھی وہ accordingly use نہیں ہوئی اور ہم نے اسے دوسرے purpose کے لیے بھی use کیا۔ وہ وہاں پر اس لیکچر کی بہت بڑی amount لے رہے ہیں، ابھی تک اس کے دو سال سروس کے پورے نہیں ہوئے ہیں، اس لیے سیاست پر بات کرنے کی قانوناً بھی اجازت نہیں ہے اور اخلاقاً اور اصولاً بھی جو Head of State اور Chief of Army Staff رہے ہیں اس کو سیاست پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج بھی وہ یورپ میں گھوم پھیر کر وہ انہی چیزوں کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں یہ funds ہم نے misuse کیے اور اسی وجہ سے آج موجودہ جمہوری حکومت کو سخت conditions ڈال کر کیری لوگ بل پیش کیا گیا۔ اس قسم کے معاہدے ہوتے رہے ہیں لیکن ان پر debate نہیں ہو سکی۔ اگر آج امریکن کانگریس نے کوئی بل پاس کیا ہے it does not mean we 100% agree with them. No, not at all. Mr. Chairman لیکن یہاں پر criticism کیا گیا لیکن آج جنرل جاوید اشرف تشریف نہیں رکھتے جو DG, ISI رہے پچھلی گورنمنٹ میں وزارت کے مزے لوٹتے رہے اور وہ اپنی پرسوں کی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان میں جو NATO Forces کے لیے logistic جا رہی ہے اس کے لیے امریکہ کو ہماری ضرورت ہے لیکن ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اس بات پر کہ جنرل صاحب جیسے senior most اور اتنے آرمی کے professional and high profile پر رہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں جب کہ یہ پالیسی اس حکومت کی بنی ہوئی ہے، اس وقت ان کو یہ جراٴت نہیں ہو سکی کہ logistic ان کی ضرورت ہے۔ 



جناب چیئرمین! ایک منتخب وزیر اعظم نے برملا ٹی وی پر کہا کہ جنرل مشرف is my boss اگر آپ کا منتخب وزیر اعظم ایک جنرل کو boss کہہ دے اور وہ اپنے آپ کو اس کا ذاتی نوکر سمجھے تو میرے خیال میں اس پر ماتم نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ آج جس بندے کی وجہ سے یہاں پر protest کیا گیا ہے، ان کا یہ حق ہے۔ مجھے یاد ہے جب 17th Amendment پر جنرل مشرف نے سولہ کروڑ عوام کے سامنےٹی وی پر آ کر کہا کہ میں دوسال بعد اپنی وردی اتاروں گا لیکن جب دو سال پورے ہونے کو آئے تو Faisal Hayat was the first man کہ وہ ان کے پاس delegation لے کر گئے اور وہاں جا کر کہا کہ ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں یہ ہے کہ آپ اس وردی کو continue رکھیں۔ میں کہہ رہاہوں کہ آج اس شخص سے زیادہ TV Talk Show میں، قومی اسمبلی میں ایسے چیخ رہا ہے جس طرح اس نے پچھلی گورنمنٹ میں بہت زیادہ جیلیں کاٹی ہوں۔ جناب چیئرمین! یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے باقی سیاستدانوں کے منہ پر کالک ملی ہے اور آج ہر سیاست دان کو جو گالی پڑتی ہے یہ وہ NAB زدہ ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر یوسف رضا صاحب نے کس جرم میں جیل کاٹی۔ جاوید ہاشمی صاحب نے کس جرم میں جیل کاٹی۔ جب انہوں نے dictator کے ساتھ compromiseنہیں کیا تو ان کو نام نہاد اور جعلی cases میں پھنسا کرسات اور آٹھ سال تک جیلوں میں رکھا گیا جب کہ اس کے برعکس وہ بدنام زمانہ لوگ جو NAB زدہ تھے انہوں نے وزارتیں لیں، اگر انہوں نے پچھلے دور میں کروڑوں کمائے تھے تو وہ اور شیر بن گئے، اربوں کما ئے اور لوٹ گئے، ملک کو کھا گئے اور آج وہ ہمیں جمہوریت سکھا رہے ہیں۔ جناب! کیری لوگر بل کو اس طرف رکھیں۔ میں پچھلے بیس سال سے باہر ہوں اور میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ میں اس ملک سے ایک پیسا باہر لے کر نہیں گیا بلکہ کروڑوں یہاں اس ملک میں لے کر آیا ہوں اور اب دوبارہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ، آگے بڑھو اور صدر صاحب پہلے شروع کریں، وزیر اعظم صاحب شروع کریں، پھر سارے وفاقی وزیر شروع کریں، پھر چوہدری برادران اور میاں برادران آ کر شروع کریں اور پھر جتنے ہمارے Senators ہوں وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنی ذاتی حصے میں سے دس دس فیصد اس ملک کے لیے وقف کریں، میں کہتا ہوں اس کے بعد کیری لوگر بل کو ان کے منہ پر مار دو۔ پھر آپ یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اپنے آپ سے شروع کرو، اربوں روپے ہڑپ کرنے کے بعد، آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں عزت نفس، خودداری۔ 

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے


ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات


علامہ اقبال دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ


میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے


خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر


اب ہماری مستیاں دیکھیں، ہمارے عوام آج کل بھوکے مر رہے ہیں۔ جناب! ہماری اب middle class ختم ہے جو کہ ہر سوسائٹی کا ایک pillar ہوتا ہے، یہ ایک bridge ہوتی ہے between upper class and lower class اور جب آپ کی middle class ختم ہو تو سوسائٹی collapse ہو جاتی ہے۔ آج جناب یہی ہو رہا ہے کہ امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ میں اس بات پر کہ argument اور counter argument, criticism and counter criticism یہ چلتا رہے گا اور چلتا رہا ہے لیکن اس سے مسئلے حل نہیں ہو ں گے۔ یہاں پریس گیلری کے سامنے نمبر بنانے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مسئلے تب حل ہوں گے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانا ہے تو اپنی عزت نفس کو دوبارہ بحال کرنا ہو گا۔ قوم کو خودداری کا سبق دینا ہے۔ آپ یقین جانیں جب میاں نواز شریف صاحب نے ایک ایٹمی دھماکہ کیا توعزت بحال ہوئی لیکن پھر اس نے foreign accounts freeze کیے تو اس وقت اس نے قوم پر اعتماد نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر دھماکے کے فوراً بعد وہ قوم سے کہتے کہ ملک پر پابندیاں لگنے والی ہیں اور ملک کو اتنا نقصان پہنچنے والا ہے تو foreign میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی overseas Pakistani تھے خدا کی قسم اس امداد سے دس گناہ زیادہ اس ملک کو دینے کے لئے تیار تھے۔ لیکن جب آپ نے ان کے accounts freeze کیے تو انہوں نے کہا ہم پر آفیشل ڈاکہ ڈالا گیا۔ آج بھی حالت وہی ہے۔ آج بھی اپنی قوم پر بھروسہ کرو لیکن اپنے بڑوں سے شروع کرو۔ پہلے upper level سے شروع کرو۔ ہم ہمیشہ قربانی کا بکرا غریب عوام کو بناتے ہیں۔ آج غریب ایک قطرہ خون بھی دینے کے لئے نہیں ہے۔ اب اس سے اپنے لئے خون اور اس سے ملک اور قوم کے لئے قربانی مانگ رہے ہیں۔ جس میں بروقت کھانے کی سکت نہیں ہے۔ جناب والا! میں اس موضوع پر زیادہ بولنا نہیں چاہتا میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کیری لوگر بل میں اگر کچھ آتا ہے with due respect with dignity ٹھیک ہے اس حالت پر لانے والے آج بھی مزے اڑا رہے ہیں لیکن میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فوجی جوان جو ابھی recently GHQ میں شہید ہوئے ہیں ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ الله تعالیٰ ہماری قوم، فوج اور ملک کو سلامت رکھے۔ 


جناب چیئرمین: شکریہ۔ بنگش صاحب! conclude کر دیں۔ 


سینیٹر عبدالنبی بنگش: جناب! میں conclude کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ایک بل پر بحث ہو رہی ہے تو کور کمانڈرز اور آرمی کو کیا پڑی تھی کہ اس نے پارلیمنٹ میں conclude ہونے سے پہلے ہی حکم سنا دیا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ پارلیمنٹ کو ایک واضحthreat تھا۔ جنہوں نے یہ کیری لوگر بل بنایا ہے۔ اس میں مجھے ایک smell آ رہی ہے کہ democratic forces اور armed forces کو آپس میں لڑایا جائے۔ اس چیز سے بھی میرا بہت بڑا concern ہے۔ Thank you Mr. Chairman. 

جناب چیئرمین: شکریہ۔ ظفر علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب! ذرا وقت کا خیال رکھئے گا۔ 


سینیٹر سید ظفر علی شاہ: جس طرح جناب کا حکم ہو۔ شکریہ جناب چیئرمین! پاکستان کی اس پارلیمنٹ کے Upper House میں پچھلے پانچ سات دن سے امریکن پارلیمنٹ کا پاس شدہ ایک بل جوکہ otherwise مجھے دوسرےsovereign ملک کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے مجھے کسی دوسرے sovereign ملک کی پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل دینے کا ویسے تو کوئی حق نہیں ہے لیکن امریکن پارلیمنٹ میں جو بل پاس کیا گیا اور جس کے بارے میں latest remarks ہیں ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو جو کل تشریف لے گئے تھے اور one of the Member Mr. Kerry جو mover ہیں اس بل کے انہوں نے بڑا برملا کہہ دیا ہے کہ یہ بل اسی طرح من و عن جائے گا اور آپ کو اسی پر گزارا کرنا پڑے گا بعد میں دیکھیں گے کہ کیا بات ہوتی ہے اور کیا بات نہیں ہوتی ہے؟ جناب چیئرمین! Treasury Benches کے اراکین سے ہم نے قومی اسمبلی اور ایوان بالا میں بڑی نصیحت آموز باتیں بھی سنیں۔ میں کوئی repetition نہیں کر وں گا اور جناب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وقت بھی کم ہے اور واقعی چیئرمین صاحب! اس قوم کے لئے وقت بڑا کم ہے اور بہت سی باتیں اس وقت سمجھ آتی ہیں لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور اس قسم کے تجربوں سے ہماری قوم گزر چکی ہے۔ آج جناب چیئرمین! اس بل کی ہر کلاز پر اور ہر سیکشن پر تقریباً بات ہو چکی ہے میں repeat نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک دو باتیں ہیں اور وہ بھی جناب چیئرمین! اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤس کے Chair کرنے والا ایک jurist ہے اور ایک وکیل ہے۔ Company Law and Criminal Law کی practice کرتا ہے۔ یہ بل نہیں ہے یہ پارٹنرشپ ایکٹ ہے۔ امریکن کانگریس نے ٹھیک کیا ہے۔ مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ امریکن پارلیمنٹ سے مجھے قطعاً کوئی شکوہ نہیں ہے۔ مجھے شکوہ ہے تو اپنی پارلیمنٹ سے، اپنی حکومت سے اور اپنے سیاستدانوں سے۔ جناب چیئرمین! نیچے کلازوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا nomenclature آپ دیکھیں اور دیکھ چکے ہوں گے یقیناً  آپ۔ اس کا پہلا سیکشن short title آپ دیکھ لیں جو انسان کے دماغ میں گولی کی طرح لگتا ہے۔ اور وہ ہے جناب چیئرمین! This Act may be cited as the enhanced partnership with Pakistan Act of 2009. جناب چیئرمین! کیا میں آپ کی وساطت سے پوچھ سکتا ہوں۔ آپ تو شاید پوچھ چکے ہوں گے کیونکہ آپ اقتدار کے قریب ہیں۔ آپ صدر محترم کے قریب ہیں اور آپ Prime Minister کے قریب ہیں۔ میں تو ان دونوں کے قریب نہیں ہوں۔ میں اقتدار سے بڑے فاصلے پر بیٹھا ہوا۔ اس دن جب پہلے دن یہ House open ہوا تو جب لیڈر آف دی ہاؤس، Chief Executive of the Country and Prime Minister of Pakistan یہاں تشریف لائے اور انہوں نے 35 منٹ یہاں پر national issues پر بات کی آپ کے سامنے اور آپ کی اجازت سے۔ میرے point پر جناب کی وساطت سے جب میں نے یہ پوچھا کہ ایک اور بڑا burning issue آ رہا ہے اگر آپ آ گئے ہیں اور national issues پر بات کر رہےہیں تو خدارا! اس پر بھی دو باتیں کر دیں۔ لیکن ہمارے Chief Executive Sahib نے اس پر کوئی comments نہیں دیئے۔ جناب چیئرمین! اس کیری لوگر صاحب کے بل پر پاکستان میں پاکستان کا کونسا مکتبہ فکر ہے جو متفکر نہیں ہے ماسوائے Treasury Benches کے، with due respect میرے بھائی ہیں، اتنی پارٹی بازی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ پارٹی کا discipline سر آنکھوں پر، پارٹی کا interest سر آنکھوں پر لیکن اپنے ملک کا اور اپنے ملک کی sovereignty کا۔ ۔۔۔۔ اس سے آگے چیئرمین صاحب! کوئی چیز نہیں ہے اور آج میں آئین کے آرٹیکل91 جس کے تحت ملک کے Prime Minister نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور آرٹیکل 42 کے تحت صدر پاکستان نے حلف اٹھایا ہوا ہے جس میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ پاکستان کی sovereignty and integrity پر سودے بازی نہیں ہو سکے گی اور اس پر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ آئینی طور پر پابند ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں جناب چیئرمین! وہاں کی تو پارلیمنٹ نے برملا، آفرین ہے اس پارلیمنٹ پر، آفرین ہے اس democratic system پر اور امریکن پر اور افسوس ہے اپنے سسٹم پر جس کی سمجھ ہی نہیں لگ رہی ہے اب تک کہ سسٹم کونسا اور کس کا چل رہا ہے یہاں پر۔ پارٹنر شپ آپ امریکہ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھی ہوگی۔ وہ پارٹنرشپ کرنے سے پہلے آپ بھی کم از کم کسی سے بات تو کر لیں۔ Prime Minister and President کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ وہ پابند ہیں آئین کے تحت اس حلف اٹھانے کے بعد کہ پاکستان کی sovereignty and integrity پر ان کی کوئی discretion نہیں ہے۔ یہ اس لئے آج پورا ملک چیخ رہا ہے اور سانپ تو ہمیں ڈس کر چلا گیا ہے اور ہم پیٹ رہے ہیں اس لکیر کو لیکن کیا کریں جناب چیئرمین صاحب! اس موقع پربھی کم از کم ہم پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو یہ چیزیں بتا دیں۔ Treasury Benches والے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ تو آنے دیں۔ یہ کیا پاکستان کوئی آڑھت کی دکان ہے کہ آنے دیں کچھ تو کمیشن ملے گا۔ اس کو آڑھت کی دکان نہ سمجھیں۔ جناب چیئرمین! پاکستان آڑھت کی دکان نہیں ہے۔ آج اس partnership act کے تحت اس ملک نے تو اپنی عوام کی سکیورٹی اپنے ملک کی integrity کا پاس رکھا، ہم نے کیوں نہیں رکھا، کیا میں حکومتی بنچوں سے یا لیڈر آف دی ہاؤس سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے وہ تاریخ اور وہ دن بتا سکتے ہیں، ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ practically چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، کہ وہ کونسی کیبنٹ میٹنگ تھی جس میں اس کا مسودہ پڑھا گیا، سنایا گیا یا discuss کیا گیا۔ جناب چیئرمین! ریکارڈ کی بات ہے کہ نہ پڑھایا گیا، نہ بتایا گیا، نہ سنایا گیا۔ یہ حکومتی بنچوں کے میرے بھائی، میرے بھولے بھائی، معصوم ہیں۔ یہ آج پارٹی کے شوق میں کہہ رہے ہیں کہ جناب !نہیں۔ شوق اپنی جگہ، بڑے بل آجائیں گے یقیناً اگر ان کا ووٹ ہوگا تو بل پاس ہو گا۔ بڑا قانون آ رہا ہے لیکن ایسا قانون جو سات سمندر پار پاس کیا گیا، جو میرے ملک کی integrity and security سے منسلک ہے۔ وہاں پتا ہے ہم کس طرح deal کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں انہوں نے ایک کرزئی بٹھا دیا ہے اور پاکستان میں ایک قرضوئی بٹھا دیا ہے۔ یہ کرزئی اور قرضوئی کی بات نہیں چل سکے گی۔ یہ کہتے ہیں کہاں پر مخالفت ہے؟ کونسا دانشور ہے، کونسا لکھاری ہے، کونسا تجزیہ نگار ہے، کونسا کالم نگار ہے جس نے اس بل کو پاکستان کی sovereignty کے لیے خطرناک نہ کہا ہو۔ جناب چیئرمین! 2010 and 2014 اور بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، جمہوریت، democracy ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ ایوب خان کے مارشل لاء سے لے کر مشرف صاحب کے مارشل لاء تک مارشل لاء کا سرپرست امریکہ، اپنے لیے وہ democrat ہے، اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے وہ democrat ہے۔ ان کا سسٹم بھی، ان کا صدر بھی ان کی پارلیمنٹ بھی لیکن ہم پر مہربانی کی جا رہی ہے۔ جناب نہیں! یہ تو جمہوریت آرہی ہے۔ یہ بل تو آسمانی صحیفہ ہے۔ اس بل کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی۔ آفرین ہے یہاں کی حکومت پر۔ جو تھوڑا سا لالچ ہے، شبہ ہے کہ fiscal year 2010 and 2014 یعنی remaining four years of this government میں ہمیں نہ ہلایا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا ویسے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد “خسماں نوں کھاوے ملک”۔ صرف ہماری سرپرستی کر لیں۔ وہ امریکہ بہادر جو حاجی الف دین بن کر میرے ملک کی democracy کی ضمانت دے رہا ہے، آفریں ہے کیونکہ ہم جانتے نہیں کہ مشرف کو کون لایا، ضیاء الحق کو کون لایا، ایوب خان کو کون لایا، یحیٰ خان کو کون لایا۔ جناب چیئرمین! کل کی بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ (ن) کی حکومت تھی۔ میاں نواز شریف اس ملک کے 2/3rd majority کے ساتھ وزیراعظم تھے۔ 12 اکتوبر سے دس دن پہلے کلنٹن صاحب، جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو سپر پاور بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کو، کشمیر کے حوالے سے بھی، ٹوٹے ٹاٹے کر کے راضی کرنا پڑے گا۔ یعنی تحت الشعور میں کیا ہے۔ وہاں کے politician کے ذہن میں کیا ہے کہ اس خطے میں ہندوستان سپر پاور کے ساتھ آئے گا۔



جناب چیئرمین: ختم کریں۔



سینیٹر سید ظفر علی شاہ: جناب چیئرمین! میں wind up کر رہا ہوں۔ 



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے کریں۔



سینیٹر سید ظفر علی شاہ: تو اس وقت کے صدر اور اس وقت کی establishment نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہم جمہوریت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ ریکارڈ کی بات ہے لیکن جناب چیئرمین! آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس پاکستان نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے بھی دیکھا کہ دس پندرہ دن کے بعد کارگل پر چڑھائی کرنے والےمشرف، پاکستان کی sitting power کی رضامندی کے بغیر، انٹرنیشنل غنڈہ گردی کرنے والے کی، اسی حاجی الف دین امریکہ نے حمایت کی۔ نو سال تک support کی۔ جناب چیئرمین! کیا ہماری یادداشت کمزور ہے؟ کیا ہم پاکستان اور پوری دنیا کے political idioms کو نہیں سمجھتے۔ بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی رونق آجائے گی، وہ آجائے گی۔ جناب چیئرمین! چونکہ مجھے احساس ہے کہ آپ وقت کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہیں، میں خود بھی پریشان ہوں۔



جناب چیئرمین: میں پریشان نہیں ہوں، that is the wrong word which is being used. I am conscious of the time, I am not worried but I am conscious.

سینیٹر سید ظفر علی شاہ : مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ ٹائم کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہیں، میں خود بھی پریشان ہوں۔ 



جناب چیئرمین: میں پریشان نہیں ہوں۔ That is the wrong word which is being used. I am not worried but I am conscious.


سینیٹر سید ظفر علی شاہ: جناب والا! میں معافی چاہتا ہوں۔ Thank you for correction. جناب چیئرمین! میں اگر اس بل کو وکیل کی حیثیت سے پڑھوں تب بھی، پاکستان کے شہری کی حیثیت سے پڑھوں تب بھی، پاکستان کا سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے پڑھوں تب بھی، ممبر آف دی پارلیمنٹ ہونے کی حیثیت سے پڑھوں تب بھی اور اپوزیشن بنچوں کا رکن ہونے کی حیثیت سے پڑھوں تب بھی۔ جناب چیئرمین! مجھے افسوس ہے کہ جو میں حلف کی بات کر رہا تھا وہ ہمارے صدر صاحب اور وزیراعظم صاحب نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے پتا نہیں حلف اٹھایا یا نہیں اٹھایا مجھے اس بات کا نہیں پتا۔ اس کی lobbyist چونکہ وہ حلف سے باہر ہے۔ میں برملا کہتا ہوں اور ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ بل drafted by Indian establishment ہے اور اس کے lobbyist sitting in Washington یہ ان کا drafted ہے اور امریکن پارلیمنٹ کا پاس شدہ ہے اور accepted ہے پاکستانی حکومت کا۔ اس سے affected کون ہوں گے میں اور آپ۔ پاکستان کا شہری متاثر ہوگا۔ جناب چیئرمین! پاکستانی شہری کو اس سے بچا لو۔ پاکستانی شہری کو آپ پہلے کونسے جھولے دے رہے ہیں، کونسا آٹا سستا دے رہے ہیں، کس علاقے میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس 1.5 بلین، اس کو میں ڈیڑھ سو روپیہ کہتا ہوں۔ ڈیڑھ سو روپے کے عوض پاکستان اور پاکستان کی آزادی، سلامتی، پاکستان کے political system پاکستان کی جمہوریت کا سودہ مت کریں۔ 


جناب والا! صرف ایک آخری بات چونکہ ادھر سے بنگش صاحب نے یہ کہی تھی۔ وہ جی فوج، میں کبھی فوج کا حامی نہیں رہا through out پوری زندگی میں الله کی مہربانی سے۔ شکوہ ضرور ہے، انہیں شکوہ اور انداز سے ہے کہ فوجیوں کو بڑی تکلیف ہوگئی ہے۔ مجھے شکوہ اور ہے۔ مجھے شکوہ یہ ہے کہ ابھی جب پچھلے ماہ یہ بل پاس ہو رہا تھا، پیش ہو رہا تھا ابھی پورا پاس بھی نہیں ہوا کہ اس کی خوشی کے ترانے، طبلے بجنے شروع ہوگئے، مبارکباد اور مٹھائیاں تقسیم ہونی شروع ہوگئیں لیکن پاکستان کے محب وطن شہری، محب وطن میڈیا، وہ لکھنے والے، وہ بولنے والے، وہ سیاست دان انہوں نے اس کو point out کرنا شروع کر دیا۔ جناب چیئرمین! یہ افسوس ہے کہ پاکستان کی central political power نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کے سر پر جوں تک نہیں رینگی، لیکن کب جوں رینگی، کب بھگانے شروع ہوئے، جب تھانہ انارکلی کے تھانے دار نے کہا کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ میرے تھانے کو بھی خطرہ ہے۔ بھاگے، پھر فارن منسٹر صاحب بھی بھاگے، پھر لابی شروع ہوگئی، خدا کے بندو جب آپ کو آپ کے ملک کا سیاستدان کہہ رہا ہو، چاہے وہ حزب اختلاف میں بیٹھا ہو، اس وقت آپ نے اس gesture کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ لیکن جب تھانیدار بولا تو پھر بھاگ پڑے اور جب بھاگ پڑے تو وہاں سے بھی جو کچھ ملے گا۔ جناب چیئرمین! آخری hope یہ پارلیمنٹ ہے۔ میں بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ آتے رہیں گے، آپ ممبر بنتے رہیں گے، آپ وزیر بنتے رہیں گے، خدارا اپنے ذاتی اقتدار کے لیے ملک کی عزت کا سودا مت کریں۔ شکریہ۔


جناب چیئرمین: جی رشید صاحب آپ کتنا وقت لیں گے یا کل صبح بات کرنا چاہیں گے۔ جیسے آپ بتائیں گے۔ 


سینیٹر عبدالرشید: آٹھ منٹ۔ 

جناب چیئرمین: آٹھ منٹ، جیسے آپ کی مرضی۔ بسم الله کیجیئے۔


سینیٹر عبدالرشید: بسم الله الرحمٰن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین! آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ کیری لوگر بل چند دنوں سے ایوان میں زیر بحث ہے۔ اس بل کے حوالے سے، اس ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر عوامی حلقوں میں مختلف قسم کی آراء تجاویز، تاثرات اور تحفظات پائے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ نہایت اہم قومی ایشو ہے لہٰذا جذباتی انداز سے ہٹ کر، سنجیدہ انداز میں اس بل کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ ایوان جو سولہ کروڑ عوام کا ایک نمائندہ اور ذمہ دار ایوان ہے لہٰذا سولہ کروڑ عوام کی جو خواہشات اس بل کے حوالے سے ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، میرے خیال میں اتفاق رائے سے ان کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ جناب چیئرمین! اس وقت اس ایوان کے اندر ہمارے درمیان ہزارہا اختلاف کے باوجود دو چیزیں قدر مشترک ہیں۔ ایک دین اسلام ہے اور دوسرا پاکستان لہٰذا  ان دونوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں ہمارے لیے اس بل کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ 


جناب چیئرمین! جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، شرعی نقطہ نظر سے بین الاقوامی برادری میں ایک ریاست کی حیثیت، ایک مملکت کی حیثیت اسی طرح ہے جیسے کہ ایک گاؤں میں، ایک محلہ میں ایک فرد اور ایک خاندان کی حیثیت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان فطری طور پر مدنی الطبع ہے۔ وہ اپنے وسائل پر کبھی انحصار نہیں کرسکتا، وہ اپنے پڑوسی کے تعاون کے بغیر، اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ خواہ وہ محلہ میں ہو، خواہ وہ گاؤں میں ہو ان کے لیے دوسرے لوگوں سے تعاون لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ریاست، ایک مملکت کا دوسرے ممالک سے تعاون کے بغیر چلنا ممکن نہیں۔ ان کے لیے دوسرے ممالک سے تعاون لینا ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ممالک اسلامی ہوں، یا غیر اسلامی ہوں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے لیکن جناب چیئرمین! دو شرطوں کے ساتھ، ایک شرط یہ کہ جس مملکت سے، جس حکومت سے ہم امداد لیتے ہیں وہ حربی نہ ہو، دوسرا یہ کہ ان کی امداد کی بنیاد، ان کے تعاون کی بنیاد خالصتاً انسانی ہمددری ہو۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ اور مذموم عزائم یا مقاصد نہ ہوں۔ 


جناب چیئرمین! اس وقت اگر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں تو امریکہ اس وقت عالم اسلام کے خلاف مصروف جنگ ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں، اس ملک کے اندر ڈرون حملوں کی شکل میں بھی وہ مصروف جنگ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے جو عزائم دنیا کے حوالے سے ہیں، عالم اسلام کے حوالے سے اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ان کے عزائم خطرناک ہیں۔ ان کے عزائم جارحانہ ہیں، وہ ایک سامراجی ذہن کے مالک ہیں۔ وہ ساری دنیا کو اپنا غلام اور اپنے آپ کو آقا بنانا چاہتا ہے لٰہذا جناب چیئرمین! تاریخ اس بات کی گواہ ہے، مشاہدہ اس بات کا گواہ ہے کہ امریکہ جہاں بھی امداد دیتا ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نہیں دیتا وہ اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے دیتا ہے لہٰذا ان عزائم کی بنیاد پر امریکہ سے تعاون لینا میرے خیال میں شرعاً درست نہیں ہے۔ 


جناب چیئرمین! ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بل کے اندر انہوں نے جو شرائط لگائی ہیں، یہ شرائط امریکہ کے مذموم عزائم اور ان مذموم مقاصد کی عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت یہ امداد دینے سے امریکہ کے مقاصد کیا ہیں۔ وہ کیا مقاصد اس ملک سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جناب چیئرمین! جہاں تک اس بل کے اندر انہوں نے ایٹمی پھیلاؤ کے حوالے سے، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو شرائط لگائی ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہماری دفاعی قوت کا ایک حصہ ہے، اپنی نگرانی میں لینا چاہتا ہے۔ جناب چیئرمین! ایٹمی قوت ہماری اپنی قوت ہے۔ اس کی نگرانی کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے۔ اگر ہم کسی اور کو یہ حق دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے اس پروگرام کی نگرانی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی دفاعی قوت سے اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ دفاعی قوت ملک کی وہ واحد قوت ہوتی ہے جس پر ملک کے وجود اور ملک کی بقا کا انحصار ہوتا ہے اس کے بغیر نہ ملک کے وجود کا تصور ہو سکتا ہے، نہ ملک کی بقا کا تصور ہوسکتا ہے۔ 


جناب چیئرمین! اس میں فوج کے حوالے سے بات کی گئی ہے، سیاسی امور میں مداخلت کے حوالے سے، عدالتی امور میں مداخلت کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ جناب چیئرمین! یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فوج ایک ادارہ ہے، ان کی ذمہ داریاں متعین ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی حدود متعین ہیں۔ ان کو اپنی حدود میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، سیاسی امور میں انہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، امریکہ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ وہاں سے آکر یہاں ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داریوں کی حدود مقرر کرے۔ ان پر پابندی لگاتے ہیں کہ آپ کی یہ حد ہے، آپ کی یہ حد ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی ایک نامناسب شرط ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس بل کے حوالے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا ملک اس وقت دہشت گردی کے خلاف مصروف جنگ ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری اپنی جنگ ہے۔ لیکن جناب چیئرمین! ان کی یہ شرائط جب اس بل میں آتی ہیں تو کیا یہ ہمارے اس دعویٰ کی تردید نہیں کرتیں کہ یہ ہماری اپنی جنگ ہے۔ یہ اس دعوے کے ساتھ متصادم نہیں۔ اس لیے کہ یہ اگر ہماری اپنی جنگ ہے تو ان کی طرف سے شرائط لگانا اس کے کیا معنی ہیں۔ اس کے اندر بعض مخصوص تنظیموں کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں پڑوسی ممالک کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان پر پابندی ہو کہ وہ وہاں پر حملہ نہ کریں تو جناب چیئرمین! یہ امریکہ کی اس نیت کی غمازی نہیں کرتی کہ وہ اس وقت بھارت کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ اس کو بھارت کا مفاد کتنا عزیز ہے۔


جناب چیئرمین: آٹھ منٹ ہوگئے۔


سینیٹر عبدالرشید: بس ایک آخری منٹ۔ جناب چیئرمین! میرے خیال میں ملک کی خودمختاری کے حوالے سے، ملک کی سالمیت کے حوالے سے یہ نامناسب شرائط ہیں۔آخری بات یہ ہے کہ آج تک پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جتنی بحث ہوئی ہے، عوامی حلقوں میں اس بل کے حوالے سے جتنی بحث ہو رہی ہے، میڈیا پر جتنی بحث ہو رہی ہے میں نے ان سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کا اس پر اتفاق رائے آیا ہے کہ تعاون منظور ہے اور شرائط نامنظور ہیں۔ میرے خیال میں یہ اتفاق پوری قوم کی طرف سے آیا ہے لہٰذا حکومت سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ قوم کے اس متفقہ فیصلے پر عملدرآمد کیا جائے۔ شکریہ۔ 

Mr. Chairman: The House stands adjourned to meet again on Thursday 15th October 2009 at 4.30 p.m.


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


[The House was then adjourned to meet again on Thursday,October 15, 2009 at 4.30 p.m]


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


� The Question hour is over. The remaining Questions and their Answers are placed on the table of the House shall be taken as read.
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