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SENATE OF PAKISTAN 
SENATE DEBATES 

Friday, June 12, 2009 
 

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

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

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

ِمذبااهللا ِْوَُعا ِ لّشَن اُ رِنْيٰطَ َّ ا ِجيم۔ل ِْ  
رْسِب ۡمحٰم ٱهللا ٱ َّ ل ِ رحيِ ْن ٱ ِ َّ ل   ِم۔ِ

يل ٱهلل أضل أعمـلهم  ن س روا وصدوا  ن  ۡٱلذ ُ َ ٰ َ َۡ َ ََّ َ ِ َّ ِ ِ َ عَ ْي ُْ ّ َ ُ َكفَ َ ِ وا ) (َّ  و وا ن ءا ْوٱلذ ُْ عمل ِمن َ َ َُ َ َ َ ي ِ َّ
 حمم زل     مبا وا َّٱلصـلحـت وءا َ ُ ٰ َ عَ َ ِّ ُ ن َ ِ ْ َمنُ َ َ ِ ٰ َٰ ِ مَّ ن رب ق   ٱ و ۡد و ِ ِّ َّ ِم ُ ّ َ ۡحل َه ُ َ م  ٍ۬ م سيـات ر عن   ۙۡ ِۡ ِ ِّٴَ َ ُ ۡ َ َ َكّفَ

ح باهلم  ۡوأ ُ َ ََ َ َۡصل وا ) (َ وا ٱ ن ءا  ٱلبـطل وأن ٱلذ وا روا ٱ ن  لك بأن ٱلذ ْذ ْ ْ ُْ تبعُ من َتبع ََ ِ َ ِّ ُّ َ َ َ يَ َي َّ َّ َّ َّ َ َ ِ َٰ ۡ ُ َكفَ َ ِ َ ِ َٲ
م ن رب ق  ۡٱ ِ ِّ َّ ِم َّ َ رب ٱهلل للن ۡحل لك  َّۚ كذ ِ ُِ َّ ُ ِ َيۡض َ َٲ ۡاس أمثـلهم َ ُ َ ٰ َ ۡ َ ِ)(  

اهللا کے رستے سے روکا اهللا نے ان ) اوروں کو( جن لوگوں نے کفر کيا اور  :ترجمہ
کے اعمال برباد کر ديے۔ اور جو ايمان الئے اور نيک عمل کرتے رہے اور جو 

 پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف �محمد)کتاب(
ان کے گناہ دور کر ديے اور ان کی حالت سنوار دی۔ يہ سے برحق ہے ان سے 

اس ليے  ہے کہ جن لوگوں نے کفر کيا انہوں نے ) حبط اعمال اور اصالح حال(
جهوٹی بات کی پيروی کی اور جو ايمان الئے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے 

حق کے پيچهے چلے۔ اسی طرح اهللا لوگوں سے ان کے حاالت بيان فرماتا ) دين(
  ے۔ہ

(              )3 ات 1 سورة محمد آيات
  

Questions and Answers 
   بسم اهللا الرحمٰن الرحيم۔:چيئرمينجناب   

Now, we take up questions. Haji Muhammad Adeel Sahib. 
94. *Haji Mohammad Adeel: Will the Minister for Water and 
Power be pleased to state the production and consumption of hydle power in the 
country during the last 5 years with year-wise and province-wise break up? 
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 Raja Pervaiz Ashraf: 

 

 
 
 Mr. Chairman: Any supplementary? 

سوال کے جواب ! جناب چئيرمين:سينيٹر پروفيسر محمد ابراہيم خان  
 اس ميں production of hydel power generation in the countryميں بتايا گيا ہے کہ  

 2005-2004  ، ہے  MKWH 16285.68 ميں production 2003-2004صوبہ سرحد کی 
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-2007 اور 17272  ميں2007-2006، 16978 ميں 2006-2005 اسی طرح 13655ميں 
 جبکہ  7229 پہلے سال ميں consumption اور صوبہ سرحد کی 16059ميں 2008

production 16000يہ بهی 7644  دوسرے سال ميں ۔ تهی doubleاسی طرح  ہر ، ہے 
 ہے، کيا اس بات half consumption ہے اور اس کا double productionسال تقريبًا  

 کر رہا ہے آدها اپنے produceفائدہ مل رہا ہے کہ وہ جتنا کا صوبہ سرحد کو کوئی 
صوبے ميں استعمال کر رہا ہے اور آدها باقی ملک کو دے رہا ہے، صوبہ سرحد 

  کو اس سے کيا فائدہ مل رہا ہے؟
جناب  ۔شکريہ): وفاقی وزير برائے پانی و بجلی (راجہ پرويز اشرف  
 دی ہے  اور انہوں نے پچهلے observationمعزز سينيٹر نے بالکل ٹهيک ! چئيرمين

 کے اعداد و شمار ديے ہيں۔ جہاں تک اس بات کا hydel generationپانچ سال کے 
 ہوتی ہے اس کا اس  hydel power generationتعلق ہے کہ صوبہ سرحد جہاں زيادہ 

 اس وقت  سات بلين روپے net hydel profit  آئين کے تحت  صوبے کو کيا فائدہ ہے؟
 ہے اس پر اس وقت claim سرحد کو مل رہا ہے۔ اس کے عالوہ ان کا جو صوبہ

 ايک  اس معاملے پرگفت و شنيد ہو رہی ہے جس پر عنقريب فيصلہ آ جائے گا۔
پارليمانی کميٹی بهی ہے۔ صوبہ سرحد کی حکومت  کے ايک وفدنے وزير اعظم 

 ايک کميٹی پاکستان سے مالقات کی ہے جس پر معامالت کچه آگے بڑهے ہيں اور
  بنا دی گئی ہے جو اس پر فيصلہ دے گی۔ 

يہ ۔ ہےhydel generationميں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنی ! جناب واال  
 کرنا کہ صوبہ سرحد ميں کتنی differentiate ميں جاتی ہے اور يہ basketايک 

hydel power جا رہی ہے اور کتنی  thermal  جا رہی ہے يا پنجاب ميں کتنی hydel  
 hydel جا رہی ہے، يہ ممکن نہيں ہے بلکہ ميں يہ عرض کروں گا کہ  thermalاور 

generation vary کرتی رہتی ہے ، يہ تقريبًا دس مہينے vary کرتی ہے اور کافی low 
 ہے  اور اس سے installed capacity 3478 mega wattآ  جاتی ہے۔  اس وقت اس کی 

gega watt generation 30ہے  وہ کوئی تقريبًا  ہوتی billion units  ہے  ليکن اب 
 million 467  ميں اور دسمبر111پر آگئی ہے، نومبر ميں billion 1.3اکتوبر ميں يہ 

 .it keeps on varying پر آ گئی تو million 210پر آ گئی۔ اسی طرح يہ جنوری ميں 
ڑتا ہے اور تهرمل اور جس وقت يہ کم ہوتی ہے اس وقت ہميں  تهرمل پر جانا پ

 کرکے اور overall energy mixہے، بالشبہ وہ مہنگی ہے ليکن  %65ہمارے پاس 
basket ميں ڈال کر پهر ہم پورے ملک کو supplyکرتے ہيں۔   

معزز وزير صاحب نے کہا کہ ! جناب چئيرمين: سينيٹر محمد زاہد خان  
 کہ ميرےصوبے ميں  ہو جاتی ہے۔ ايک تو يہ ہےlow بہت productionجنوری ميں 

hydel generation کے عالوہ اور کچه نہيں ہے۔ Hydel generation سے بيس پيسے 
  ہيںا آپ ہمارے صوبے کو کتنے پيسے فی يونٹ ديتے ۔فی يونٹ بجلی پيدا ہوتی ہے

 بہت کم  hydel generationاور دوسری بات يہ ہے کہ  آپ کہتے ہيں سرديوں ميں 
 industry کيونکہ وہا ں ، بهی بہت کم ہو جاتی ہے consumptionہوتی ہے تو ہماری 

 بهی بہت کم ہو جاتی ہے پهر consumptionتو ہے نہيں اور سرديوں ميں  وہاں 
  سےجب1973 کی بات کی ہے، وزير صاحب بتائيں کہ  net profitانہوں نے جو 

ا ہے اور   کا کتنا حصہ ديnet profitتربيال ڈيم بنا ہے اس وقت سے آپ نے ہميں 
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ابهی کتنا آپ  کی طرف بقايا ہے اور جی اين قاضی کے فارمولے  کے تحت آپ 
 يا نہيں اور اگر نہيں دے  رہےتو اس سے  چهوٹے يںہميں  حصہ دے رہے ہ

صوبوں کا احساس محرومی بڑهتا ہے اور ہم ہميشہ سے کہہ رہے ہيں آپ صوبوں 
جو ،وری حکومت ہے کو اختيارات ديں۔ کيا موجودہ  حکومت جو ايک  جمہ

coalition government ہے اور اس کا وعدہ تها کہ ہم چهوٹے صوبوں کو ان کے 
  حقوق ديں گے تو کيا يہ ہميں حقوق دينا چاہيں گے يا نہيں۔

جمہوری حکومت يقينًا  صوبوں کو ! جناب چئيرمين: راجہ پرويز اشرف  
لیٰ يہ معاملہ آگے بڑهے گا اختيارات دينے پر مکمل يقين رکهتی ہے اور انشااهللا تعا

ميں معزز ! اور اس ميں کسی کو کسی قسم کا ابہام نہيں ہونا چاہيے۔جناب چئيرمين
  کی  hydel generationعرض کروں گا کہ اس وقت  ليےرکن کی اطالع کے 

cost ايک روپيہ دو پيسے فی يونٹ ہے اورtotal 16 billion units  صوبہ سرحد سے
 net کہنے کا مطلب يہ تها کہ يہ نہيں ہے کہ جہاں تک حاصل کرتے ہيں۔ ميرے

hydel profit  کا تعلق ہے، جس طرح ميں نے پہلے خود عرض کيا کہ يہ معاملہ 
 ہو رہاہے اور اس پر کام ہو رہا ہے اور يقينًا کوئی مثبت  discussايک فورم پر 

 ہوگا۔  فيصلہ اس سے آئے گا۔ حکومت وقت کو اس پر کسی قسم کا اعتراض نہيں
  شکريہ۔

   وسيم سجاد صاحب۔:جناب چيئرمين
 يہ جو اعداد و شمار ديئے گئے :)قائد حزب اختالف( سينيٹر وسيم سجاد

 hydel اس سے معلوم يہ ہوتا ہے کہ يہ جو ،ہيں جناب وزير صاحب کی جانب سے
power production  تهی۔ پهر يہ بڑه گئی، غير قانونی  24000 ميں 05-2004 تهی يہ 

  1000 ميں 07-2006 سے اوپر ہو گئی۔ پهر  30000ر غير آئينی دور تها، اس ميں او
 پر گر گئی ہے۔ ميں وزير صاحب  28000گئی۔ اب موجودہ جمہوری دور ميں بڑه 

سے يہ پوچهوں گا کہ کيا يہ حکومت کی ناکامی نہيں ہے کہ ايک بہت اہم شعبہ جس 
، انڈسٹری، ايگريکلچر اور لوگوں کی کا اثر پاکستان کے ہر شعبے پر ہوتا ہےتعليم

   گر رہی ہے۔  productionزندگی پر، ان کے دور ميں بجلی کی 
  جی منسٹر صاحب۔ :جناب چيئرمين

  observations يہمعزز ممبر کی !  جناب چيئرمين:راجہ پرويز اشرف
ميں يہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ  پانی ميں کمی و بيشی ہوتی رہتی ہے،يہ جو  ۔ہيں

  hydel ہوئی ہے  electricity generate 1384 کا  ذکر کر رہے ہيں جس ميں 2006-07
 بہت اچهی تهی ليکن اس کے باوجود ملک  hydrological conditionسے۔  اس ميں  

سبت بہت زيادہ تهی۔ اس کی وجہ يہ تهی کہ يہ تهرمل ہ نب ميں لوڈشيڈنگ آج کی
generate  اتنے بہتر نہيں ہيں۔ ہمارے  نہ کر سکے۔ آج پانی کے حاالتreservoirs  

 ليکن اس کے باوجود خدا کے فضل و کرم   as compared to 2007ميں پانی کم ہے 
 بنانے کی وجہ سے اور  efficient system کی وجہ سے،  administrationسے بہتر 
  generation کرنے  کی وجہ سے پچهلے سال کے مقابلے ميں  up gradeسسٹم کو 

  2698 ميگا واٹ کی کمی تهی جوکہ آج  4359 بہتر ہے۔ پچهلے سال آج کے دن بہت
اس ميں ميگا واٹ ہے۔ ميں سمجهتا ہوں کہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہيں اور 

  بہتری آئے گی۔ مزيد 
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   جناب مشہدی صاحب۔ :جناب چيئرمين
 figuresيہ جو  :سيد طاہر حسين مشہدی) ريٹائرڈ(سينيٹر کرنل 

honourable Minister sahib,  نے پيش کئے ہيں اپنے department  ،کے بارے ميں 
 کی  KESC دکهائی ہے اور  consumption province-wiseويسے تو انہوں نے 

 ويسے تو ہونی چاہيے تهی زيرو کيونکہ کبهی انہوں نے بجلی  4071.73دکهائی ہے 
 ہو  consumptionئی ہميں دی ہی نہيں اور کوشش يہ کرتے ہيں کہ کراچی ميں کو

  ہی نہ کہ بچت ہو جائے۔ 
  سوال کريں۔ !  مشہدی صاحب:جناب چيئرمين
 سے اگر Last year :سيد طاہر حسين مشہدی) ريٹائرڈ(سينيٹر کرنل 

 کر رہا ہے؟  indicate انہوں نے کم دکهائی ہے تو يہ کيا  consumptionہماری 
 Thank youے ميں رہيں گے۔ کراچی کو بجلی کی ضرورت ہی نہيں ہے۔ وہ اندهير

sir.    
   جواب ديجيے۔ :جناب چيئرمين

 شکريہ جناب چيئرمين۔ کراچی پاکستان کا اہم ترين :راجہ پرويز اشرف
شہر ہے اور ہماری پورٹس ہيں اور وہاں پر ہم ترجيحی بنيادوں پر بجلی کے 

کراچی  کو اس بات کا علم ہے کہ  honourable Memberمعامالت ديکهتے ہيں ليکن 
جو انڈسٹريل ايريا ہے وہاں آج بهی زيرو لوڈشيڈنگ ہے۔ وہاں پر کوئی لوڈ شيڈنگ 
نہيں ہوتی تاکہ وہاں کے لوگوں کے معامالت متاثر نہ ہوں۔ اس کے عالوہ ميں يہ 

 ہے۔ وہاں gap کا بہت تهوڑا  demand and supplyبهی عرض کرنا چاہتا  ہوں کہ 
 سسٹم ہے جس کو اسالہ پران  50 ,40ا ہے۔ وہاں  ک system constraintsاصل مسئلہ 

 اگر کسی وجہ سے بجلی ميں کيبل  Underground کيا جا رہا ہے۔  up gradeاب 
 اور  12,12درست کرنے ميں کئی گهنٹے لگتے ہيں۔ اسے خراب ہو جاتی ہے تو پهر

۔  کرنے ميں اور اس کو ٹهيک کرنے ميں problem locate ہيں  لگتے  گهنٹے 14,14
 کے لئے يہ بتا دوں کہ اس کے باوجود  information کی honourable Memberميں 

  805 ہو چکی ہے اس کے باوجود آج  KESC privatize ہيں۔    constraintsکہ ہمارے 
 سے کراچی کو دے رہے ہيں تاکہ وہاں  National Grid Stationsميگا واٹ ہم اپنے 

  کريہ۔ کے عوام کو کوئی پريشانی نہ ہو۔ ش
    مياں  رضا ربانی صاحب۔ :جناب چيئرمين

ميرا جو سوال ہے منسٹر !  جناب چيئرمين:سينيٹر مياں رضا ربانی
 جب آيا  AGN Qazi formulaصاحب سے  وہ دو حصوں ميں ہے۔ پہال تو يہ ہے کہ 

 ہوا تها۔ ايک سال غالبًا صوبہ پشتونخواہ کو اس کے  approve سے  CCIتها تو وہ 
آيا موجودہ حکومت اس   لگا دی گئی تهی۔ capصہ ديا گيا تها اس کے بعد مطابق ح

cap  کو ہٹانے کے لئے تيار ہے يا نہيں؟ دوسرا اسی سے related  سوال   ہے کہ 
MMA  کی حکومت کے دوران ايک  arbitration award  ہوا تها for the arrears   

اکر غالبًا سول يا سيشن جج سے  کے خالف واپڈا نے ج arbitration awardاور اس 
stay  حاصل کيا ہے۔ آيا موجودہ حکومت يا ان کی وزارت واپڈا کو يہ direction  

   کرے۔  withdraw کو stay applicationدينے کے لئے تيار ہے کہ وہ اس 

 5



   جی منسٹر صاحب۔ :جناب چيئرمين
 جہاں  ہے کہ sub-judiceيہ معاملہ !  جناب چيئرمين:راجہ پرويز اشرف

پر صوبہ سرحد کی حکومت کورٹ ميں گئی وہاں پر واپڈا بهی گيا تها۔ انہی 
فوری طور پر نے معامالت کو مدنظر رکهتے ہوئے جب ہماری حکومت آئی تو ہم 

 کی معلومات کے لئے بتانا  honourable Memberاس پر کام شروع کيا اور ميں 
 پر ايک levelزير اعظم صاحب کے  و at the highest possible levelچاہتا ہوں کہ 

باقاعدہ جرگہ بن کر پشتونخواہ کا آيا اور اس پر ايک کميٹی بن گئی ہے جو اپنی 
ميٹنگز کر رہی ہے۔ ميں يہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ يہ کوئی آج کا معاملہ نہيں ہے۔ 

 سرد خانے ميں پڑا ہوا ،ديکهيں يہ کتنے عرصے سے ايک بگڑا ہوا معاملہ ہے
 اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہيں۔ پشتونخواہ بهی ہميں اتنا  honestlyہے۔ ہم معاملہ 

حصہ ہے۔ يہ قومی معاملہ ہے ليکن جب آپ بجلی اور عزيز ہے جتنا ملک کا کوئی 
کی بات کرتے ہيں تو ميں صرف آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ يہ مسئلہ، 

يں ورثے ميں مال ہے۔ اس ميں اب تو شايد يہ کہنا بهی چهوڑ ديا ہے کہ يہ ہم
shortage  ٰدسمبر جو ہم نے  31 ہے اور انشاء اهللا تعالی deadline  دی ہے اس کے 

  بعد ملک ميں يہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے بہت حد تک اس پر قابو پا ليا ہے۔ 
   پروفيسر ابراہيم صاحب۔ :جناب چيئرمين

وفاقی حکومت کا ! ئرمين جناب چي:سينيٹر پروفيسر محمد ابراہيم خان
فرض تها کہ وہ واپڈا کو روکے۔  صوبہ سرحد کی حکومت مجبور ہوکر سپريم 

 تهی کہ انہوں  connivanceکورٹ کے پاس گئی ليکن وفاقی حکومت اور واپڈا کی 
 دے ديا ہے  stay لے ليا۔ اب جو سول کورٹ نے  stayنے سول جج کی عدالت سے 

  حيثيت نہيں رہی۔ تو سپريم  کورٹ کی بهی کوئی 
   ہے۔  matter sub-judice  ٹهيک ہے،يہ :جناب چيئرمين

   تو ہے۔  sub-judiceيہ !  جناب:سينيٹر مياں رضا ربانی
But it can end if the Wapda withdraws it and the Federal Government is a 
guarantor, are you willing to stand by that guarantee.   

   ہے؟ دے ديا answer کا انہوں نے آپ کو Question :ئرمينجناب چي
Senator Mian Raza Rabbani: Sir, he has not given the answer.  

   ختم کرنا تو ان کے ہاته ميں ہے۔ stayيہ  
يہ آپ کے دوست بهی ہيں  اور مايہ ناز !  راجہ صاحب:جناب چيئرمين

  وکيل بهی ہيں۔ 
 استاد بهی ہيں۔ ميں يہ عرض کرنا چاہ رہا  ميرے تو:راجہ پرويز اشرف

تها کہ جو کميٹی بنی ہے وہ اسی لئے بنائی گئی ہے کہ يہ معاملہ جو عدالت ميں 
ہے، يا يہ معاملہ جو ابهی تک کهٹائی ميں پڑا ہوا ہے اس معاملے کو جلد از جلد حل 

دگان کيا جائے، جس ميں چيئرمين واپڈا بهی ہے اور پشتونخواہ حکومت کے نمائن
رين بهی شامل ہيں اور جناب چيف منسٹر صاحب بهی شامل يبهی شامل ہيں،پارليمنٹ

  ہيں۔ 
   ٹهيک ہے۔ ڈاکٹر مالک صاحب۔:جناب چيئرمين
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مجه جيسے نابلد  کے ليے !   جناب چيئرمين:سينيٹر ڈاکٹر عبدالمالک   
اسالم آباد  ميں وزير صاحب کو ڈهونڈنا بہت مشکل ہے۔ وہ کبهی کبهار  

1(XXXXX) ہيں تو ميری ان سے گزارش ہے کہ واپڈا کی وجہ سے ۔۔۔۔۔   
 اس    (XXXXX) ميرے خيال  ميں  يہ محاورہ جو ہے :جناب چيئرمين  

   فرمائيے۔ ی  کر ديتے ہيں۔ جexpungeسے گريز کريں۔  اس کو 
  بنايا ہے ميرانی  mega project اس ميں جو :سينيٹر ڈاکٹر عبدالمالک  

  ہزار لوگ  ابهی تک برباد ہوئے ہيں ۔  لہٰذا مہربانی   25يں تقريبًا ڈيم کا اور اس م
کريں وزير صاحب۔ آپ کو ہم نے خط بهی لکها، درخواست بهی کی، اب ان  کو 

   25  نہيں دے سکتے ہيں۔  compensationبجلی تو دے ديں اگر آپ ان کو کوئی اور 
  واپڈا کے خرچے سے  ہزار  لوگ   جو اوپر آگئے ہيں ان کو مہربانی کرکے

rehabilitate کريں۔  ہم نے جتنے بهی خط آپ کو لکهے ہيں ان ميں سے ايک بهی  
  بهی کيا ليکن پهر بهی کچه contact  آپ سے   Personallyجواب  آپ نے نہيں ديا۔ 

  کر  note  کے حوالے سے يہی گزارش ہے اور يہ آپ  floorنہيں ہوا۔ ہماری اس 
  ليں۔ 

  کو يہ  honourable memberميں !  جناب چيئرمين: ز اشرف راجہ پروي  
  يقين دالتا ہوں کہ انشاءاهللا تعالیٰ  اس معاملے ميں  فوری اقدامات کيے جائيں گے۔ 

 بہت اچها۔  کاظم خان صاحب۔ آپ کا بهی نمبر آئے  گا۔ :جناب چيئرمين  
 .don’t worry, relax, relax, relaxباری باری، 

 ايک سوال جو محترم وزير صاحب سے ہے، :کاظم خانسينيٹر محمد   
 corruption اس ملک ميں بهی جو بڑے قابل احترام بهی ہيں اور دوست بهی ہيں۔ آج 

 بڑی تيزی سے بڑه رہی ہے اور ميں سمجهتا ہوں کہ ساری چيزوں کا حل ايک ہے 
  ميں  sense  کو روک ليں اور وہ اس  corruptionاگر يہ واپڈا  کی ! چيئرمين صاحب

کہ جس معاشرے ميں تمام لوگ جانتے ہوں کہ جس تيزی سے واپڈا  کے اہلکار  
اور دوسرے لوگ  بجلی چوری کر رہے ہيں، آپ يقين نہيں کر سکتے کہ يہ ميرے  

  ذاتی مشاہدے ميں ہے۔
   آپ سوال پوچهيے۔:جناب چيئرمين  
س سلسلے  ميرا سوال يہ ہے کہ آيا انہوں نے ا:سينيٹر محمد کاظم خان  

  ميں کوئی ايسا اقدام کيا ہے جو ميرے علم ميں نہيں ہے۔
   جی وزير صاحب۔ :جناب چيئرمين  
شکريہ  جناب چيئرمين۔  معززرکن نے بڑا اہم  :راجہ پرويز اشرف  

نکتہ اٹهايا ہے۔ ميں اس پر ان کا ممنون  ہوں ۔ ميں يہ عرض کرنا چاہ رہا  تها کہ 
  پر  کام شروع کيا ہے۔ ہم نے ہر   war footingsاس معاملے پر ہم نے بالکل 

DISCO کے ليے ايک  target  مقرر کيا ہے ہر مہينے کے ليے۔  اگر کوئی  
achieve  نہيں کرتا تو اس کا جو  CEO  ہے اس کو  ہم نکال ديتے ہيں يا تبديل کر  

ار   کے چ recently Chief Executive levelديتے ہيں اور آپ نے ديکها ہو گا کہ  

 
1(XXXXX) Words expunged by the orders of Mr. Chairman. 
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  کيا۔ اس ليے کہ جہاں بهی  ہميں کچه نظر آتا ہے يا لوگ  retireبندوں کو ہم نے 
   corruption  ہے کہ وہاں  general statement  بات  بتائيں يا کوئی  specificکوئی 

  سامنے آئے ہم اس کو نہيں چهوڑتے ليکن اس  specific caseہوتی ہے يا اگر کوئی 
  کو بڑهانے کے  recoveries  کم کرنے کے ليے، line lossesکے باوجود ہم نے 

  دئيے ہوئے ہيں اور targets  کرنے کے ليے  enhance  کو   efficiencyليے اور 
مجهے يقين ہے کہ اس سے  کافی بہتری آئی ہے۔  ميں يہ نہيں کہتا کہ کوئی انقالبی 

   تبديلی آ رہی ہے ليکن بتدريج  ہم بہتری کی طرف بڑه رہے ہيں۔
   سليم سيف اهللا صاحب۔:جناب چيئرمين  
آپ سے بهی گلہ ہے  آپ !  جناب چيئرمين:سينيٹر سليم سيف اهللا خان  

 Pak–Iran Gas Pipeline  ہيں۔  ميں ايک مثال دينا چاہتا ہوں  custodianاس ہاؤس کے 
س  پر   کی اور پهر آؤں گا راجہ صاحب کی طرف کہ جب يہ پاک، ايران  گي

  کے بعد ان  discussionپر ايران کی پارليمنٹ ميں و  اسی معاملے دستخط ہوئے ت
کی حکومت کو اجازت دی گئی۔ کيا اس ہاؤس ميں کسی کو اس بات کا علم ہے کہ 

!   کيا ہے؟   کب  ہوگا؟  خدارا rateپاکستان، ايران گيس کتنے ميں ہوئی؟  اس کا 
  ہيں، پتا نہيں کيوں   unelectedآپ سے يہ استدعا ہے کہ  ہم تو !  جناب چيئرمين

   کہا جاتا ہے۔ الحمد هللا ، ميرے دادا بهی ممبر رہے ہيں پارليمنٹ  unelectedہميں 
  کے۔ والد صاحب اور والدہ  بهی رہے ہيں ممبر پارليمنٹ۔ 

 Mr. Chairman: There is no dispute Saifullah sahib. Please ask the 
question. 

   کہا جاتا ہے اور  unelected ہميں تو خير : خانسينيٹر سليم سيف اهللا  
 power is an importantايک تو آپ مہربانی کريں، !   ہيں۔ خداراelectedآپ لوگ 

issue,  کيا اس پر کوئی  debate  ہوئی ہے؟ ميری تو يہ گزارش ہوگی کہ آپ  اس  
  ہے، ميں اس  net profit  کروائيں اور خاص طور پر يہ جو  debateپر  دو دن کی 

کميٹی کا ممبر تها جب اے جی اين قاضی نے يہ پيش کيا تها۔ ميں اس وقت صوبہ 
سرحد کا صوبائی وزير خزانہ تها۔ آپ کا اگر ہم سے گلہ ہے تو صحيح ہے کہ ہم 

  ميں بهی چه بلين تها ليکن ہم نے 1991بهی اپنے وقت ميں اسی چه بلين پر تهے،  
کر ديا تها جب ظفراهللا جمالی صاحب وزيراعظم تهے۔ کم از کم اس کو آٹه بلين 

  مہربانی کرکے  ان ،  ہيںissues  اور جو ديگر  net profitميری يہ گزارش ہے کہ  
کو ہاؤس ميں  اليا جائے اور ان پر بحث کی جائے۔ ميں نے يہ بهی تجويز دی ہے، 

ہ وفاق کا کہا جاتا ہے  جی کہ ہمارے پاس پيسے نہيں ہيں، ہمارا صوبہ ہميش
  بهی کر ليں اور يہ  book entryمقروض رہا ہے۔ اگر آپ ہميں يہ پيسے دے کر 

  پيسہ واپس لے ليں، ہم آپ سے سود کم ليں گے جو آپ ہم سے ليتے رہے ہيں۔ 
   شکريہ۔  جی وزير صاحب۔:جناب چيئرمين  
ميں  جس سوال کا جواب دينا  !  جناب چيئرمين:راجہ پرويز اشرف  
    نے خود ہی دے ديا ہے۔  honourable memberہ چاہتا تها و
   جی افراسياب خٹک۔ :جناب چيئرمين  
  صاحب  honourable Minister! جناب چيئرمين:سينيٹر افراسياب خٹک  

نے بتايا ہے کہ ايک کميٹی بيٹهی ہے اور ہميں اس کميٹی کا علم ہے ليکن گزارش 
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کہ جو کچه ہوا ہے يہ ٹهيک تها يا   تو سامنے آنی چاہيے  positionيہ ہے کہ ايک  
غلط ۔  اسی طرح ہے کہ اگر ايک آدمی کی جيب کٹی  ہے تو  اس کی تالفی کيسے  
ہو؟  اس کے ليے کميٹياں بنائی جا سکتی ہيں  ليکن اس پر کوئی مؤقف  اختيار کيا 

 اس ،  ہوئی تهی arbitrationجا سکتا ہے کہ جيب غلط کٹی  ہے يا ٹهيک ہے۔  مثًال  
 دائر کيا ہے کيا يہ ٹهيک ہے يا غلط ہے۔ يہ وزير صاحب  caseپر واپڈا نے جو 

  کی کهلی خالف ورزی ہے۔  Constitution يہ  کيا گيا ہے،  capبتائيں۔ پهر يہ کہ جو  
  کو سزائيں ديں، انہوں نے آئين توڑا ہے  وغيرہ  وغيرہ dictatorsہم کہتے ہيں کہ  

تو پهر کيا ی  گ بهی آئين کے ساته يہی سلوک  کريں ليکن اگر ہم جمہوری حکومتيں
  تو بتانی چاہيے اور لينی چاہيے کہ جو  positionہوگا؟  ميں سمجهتا ہوں کہ ايک 

   آنی چاہيے۔ positionہوا ہے يہ ٹهيک ہوا ہے يا غلط ہوا ہے۔  حکومت کی ايک 
    جی  وزير صاحب۔:جناب چيئرمين  
  سے يہ  honourable Memberميں ! ن جناب چيئرمي:راجہ پرويز اشرف  

 ۔  ميں ہے purviewگزارش کرنا چاہوں گا کہ يہ کميٹی جو بنی ہے يہ چيز اس کے  
يہ بات کہ آيا  معامالت ٹهيک چلے يا نہيں کوئی فيصلہ آيا تو وہ صحيح تها يا نہيں۔ 

  جو بهی وہ فيصلہ کريں گے انشاءاهللا تعالیٰ اس پر عملدرآمد ہوگا۔
   جی مندوخيل صاحب۔ :ئرمينجناب چي  
يہ پشتونخواہ کے !  جناب چيئرمين:سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل  
net profit کا مسئلہ ہے اور arbitration ميں فيصلہ ہوا، يہ مسئلے کا political  پہلو 

 اس کا اگر کوئی قانونی پہلو بهی بننا تها تو يہ حکومت کی اتهارٹی کے بغير ۔تها
 ہے وہ واقعی ادا کريں net profit تها۔ آپ ہميں يہ ضمانت ديں کہ يہ جو نہيں ہو سکتا

  گے۔ 
 consumptionدوسری بات  بلوچستان کے حوالے سے يہ ہے جو آپ نے   

 ميں اس کا اس طرح سوال کروں گاکہ ۔ ہے يہ کلوواٹ کی شکل ميں ہےئیدکها
ميں کس طرح مہيا  ساالنہ کتنی ضرورت تهی اور آپ نے ان چار پانچ سالوں یہمار

کی آپ اس کی ذراتفصيل  بتا ديں اور جو کمی رہی ہے اس کے بارے ميں آپ نے 
  اب تک کيا اقدامات اٹهائے ہيں يہ  پوری طرح بتا ديں۔

   ٹهيک ہے، سوال کا جواب سن ليں۔ :جناب چيئرمين  
کا  deficiencyجہاں تک بجلی کی !  جناب چيئرمين:راجہ پرويز اشرف  

 ہے اور يہ کوئی دو سو، سوا دو supply and demand gapميں بہت کم مسئلہ ہے اس 
سوميگاواٹ سے زيادہ نہيں ہے بلکہ اس کو کم کر کے ہم سو پر بهی ال سکتے ہيں۔ 

 کا، وہاں مسئلہ ہے الء اينڈ آرڈر کا، وہاں system constraintوہاں پر مسئلہ ہے 
ر دادو الئن جو کہ بہت لمبی ہماری الئنوں کو اڑا ديا جاتا ہے۔ وہاں پر خضدا

transmissionاس کے ليے ابهی لورا الئی، پشين اور دوسرے معامالت کو ہم ، ہے 
 کے ليے يہ بهی بتاؤں کہ informationآگے لے کر آرہے ہيں۔ ميں معزز ممبر کی 

 کے ليےلياہے۔ اس dedicated rental power plant Quettaہم نے دوسو ميگاواٹ کا 
دار اور دوسرے عالقوں کے ليے ا تيس ميگاواٹ گوdirectران سے ہم کے عالوہ اي

لے رہے ہيں۔ اب عنقريب سو ميگاواٹ ہم اور حاصل کرنے جا رہے ہيں۔ ايک ہزار 
 پر کام شروع ہو رہا ہے۔ ايک ٹرانسميشن الئن لگا رہے ہيں feasibilityميگاواٹ کی 
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ميگاواٹ مزيد بلوچستان  بهی آئندہ چار ساڑهے چار سال ميں ايک ہزار اس سے 
 وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا ليکن وہاں پر جو یٰلے ليا جائے گا۔ انشاءاهللا تعالکے ليے 

   ہے۔  کاsystem constraintsبڑا مسئلہ ہے وہ 
و تين بجٹ ميں ہم نے د!  جناب واال:سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل  

ائی ٹرانسميشن الئن  کہ ڈيرہ اسماعيل خان سے ژوب تک ايک ہیتجويز پيش ک
  بچهائی جائے۔ ۔۔۔۔۔

جی مندوخيل صاحب تشريف رکهيں، آپ کا سوال ہوگيا :  جناب چيئرمين  
  ہے۔

 ،يہ ايران وغيرہ چهوڑيں!  جناب واال:سينيٹر عبدالرحيم خان مندوخيل  
يہ ہماری زندگی ميں نہيں ہوگا۔ بات آج کی کريں۔ آپ بتا ديں کہ آپ ڈيرہ اسماعيل 

   بچها رہے ہيں يا نہيں، آپ کا کيا پروگرام ہے۔ high tension lineخان سے 
سن ليں بعد ميں سوال  پہلے پرويز رشيد صاحب کا بهی :جناب چيئرمين  

  ايک ساته جواب دے ديں۔ جی پرويز رشيد صاحب۔
ميں ايک بہت ہی سادی سی بات  ! جناب چيئرمين: سينيٹر پرويز رشيد  

جب بهی يہ اعالن کرتے ہيں کہ کہ  چاہتا ہوں وفاقی وزير صاحب سے دريافت کرنا
 دسمبر تک لوڈشيڈنگ ختم ہو جائے گی تو يقين کيجيئے ہمارے دلوں ميں ايک 31

خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے ليکن انہی کے دو وفاقی وزير ساتهيوں نے ان کے اس 
 ،بيان کی دو دفعہ ترديد کی ہے اور ترديد کے ليے جو الفاظ استعمال کئے گئے ہيں

ميں ان الفاظ کو دہرانا نہيں چاہتا کيونکہ ان الفاظ ميں ان کی ذات کے بارے ميں بهی 
 پر floorکچه گفتگو کی گئی تهی۔ ميں صرف يہ چاہتا ہوں کہ وفاقی وزير اس 

کهڑے ہو کر ہميں يہ يقين دالئيں کہ ان کا بيان درست ہے اور باقی دو وفاقی وزراء 
  ا ہے وہ درست نہيں ہے۔نے ان کے بارے ميں جو بيان دي

  جواب دے ديں مندوخيل صاحب combineٹهيک ہے، : جناب چيئرمين  
  کا بهی اور پرويز رشيد صاحب کا بهی۔

 جہاں تک مندوخيل صاحب کے سوال کا تعلق ہے :راجہ  پرويز اشرف  
  high tension lineتو وہ بالکل ٹهيک ہے کہ ڈيرہ اسماعيل خان سے ژوب تک کی 

لی سال ميں  کام شروع کريں گے۔ اس کے عالوہ پشين الئين پر بهی کام پر اگلے ما
 اگر وہاں کا ۔ ہيںsystem constraintsہوگا۔ ميں پهر يہی کہوں گا کہ وہاں پر زيادہ 

سسٹم بہتر ہو تو وہاں پر ہميں کوئی مسئلہ نہيں ہوگا۔ جہاں تک معزز ممبر نے سوال 
 ميں لوڈشيڈنگ ختم ہو جائے 2009دسمبر کيا ہے کہ ميں نے ہميشہ يہ کہا ہے کہ 

 ہے کوئی تين ہزارميگاواٹ gapاس بنياد پر کہتا ہوں کہ جتنا يہ گی تو ميں جناب 
 جب تک ختم نہيں ہوتا ، جب تک gapسے لے کر پنتيس سو ميگا واٹ تک ، وہ 

 generation کہ ہميں this is the only way out نہيں آتی generationہمارے پاس 
 generation اب ہمارے سسٹم ميں نئی ۔ے۔ اس کے ليے ہم نے بندوبست کيا ہےچاہي

آنا شروع ہوگئی ہے۔ دسمبر تک ہمارے پاس خدا کے فضل و کرم سے اتنے 
 کيا، پهر ميں  double check اس کو ،ہم نے اس کو چيک کيا، ميگاواٹ آجائيں گے 

يبنٹ کا تعلق ہے کہ ذمہ داری سے بيان ديتا ہوں۔ جہاں تک ميرے معزز ممبرزک
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کسی کا کوئی بيان آيا ہے اور  انہوں نے اس کی ترديد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 
  نے يہ بيان نہيں ديا تها۔ 

  جی حاجی صاحب۔ : جناب چيئرمين  
ميں چيلنج کرتا ہوں انہوں نے ! جناب واال: سينيٹر حاجی محمد عديل  

 کم ہے اور يہاں پر زيادہ productionجو اعداد وشمار ديئے ہيں اس ميں پنجاب کی 
show کی گئی ہے۔ ہمارے FATAاور صوبے کی consumption کم ہے انہوں نے 
 کی گئی ہے ميں show کم ہے وہ زيادہ production کی ہے۔ پنجاب کی showزيادہ 

 کريں کيونکہ يہاں تو يہ referٹی کو يچيلنج کرتا ہوں اور ميں کہتا ہوں کہ اس کو کم
   کروں گا۔ prove گے کہ حاجی عديل غلط کہتا ہے ميں وہاں کہہ ديں

   جواب سن ليجيئے، جی منسٹر صاحب۔:جناب چيئرمين  
 I would not like toميرے خيال ميں ! جناب واال: راجہ پرويز اشرف  

win the argument معزز ممبر صاحب کی جو observation ہے ميں صرف ان سے 
 تربيال  that can not be concealed ہے generation يہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو

 ميگاواٹ، آزاد 1450 ميگاواٹ، پنجاب غازی بروتها 243 ميگاواٹ، وارسک 3478
 small hydel 88 mega watt ميگاواٹ اور 184 ميگاواٹ، چشمہ 1000کشمير منگال  

total installed capacity 6400 mega watt يہ کيسے ،ہےconcealتی ہے۔  ميں  ہو سک
  ان کو چيلنج کا جواب چيلنج سے نہيں دے سکتا۔ 

 ميں اپيل کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو کميٹی :سينيٹر حاجی محمد عديل  
 وہاں پر يہ جو تفصيل يہ بتا رہے ہيں اس پر بهی بحث ہو جائے  تاکہ ميں ديا جائے

ہم سے کہا گی۔ يہاں پر ہمارے پاس وہ تفصيل نہيں ہے۔ آپ نے پہلے پچهلے سال 
تها چند گهنٹے کے بعد، ايک آده دن کے بعد ، الياس بلور صاحب بهی تهے اور ميں 

 کريں گے۔ آج تک انہوں نے satisfyپر  net profitکہا گيا تها کہ ہم آپ کو ، تها 
 کرتا ہوں کہ ہاؤس سے پوچه ليا requestہمارے ساته ميٹنگ ہی نہيں کی۔  آج ميں 

    کيا جائے۔referجائے اور اسے کميٹی کو 
يہ اس وفد ميں شامل تهے جو  وزير !  جناب واال:راجہ پرويز اشرف  

 پر چال گيا۔ اب وہ ميٹنگ levelاعظم پاکستان سے مال، پهر ظاہر ہے کہ معاملہ اس 
  ہو رہی ہے۔

 کيا referميں کہتا ہوں کہ اسے کميٹی کو : سينيٹر حاجی محمد عديل  
  جائے۔

 کميٹی نہيں پہلے آپ ان سے مل ليجيئے۔ اگر نہيں جی: جناب چيئرمين  
   .then you raise upضرورت پڑے گی 

   پهر ميں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس۔:سينيٹر  حاجی محمد عديل  
 your right to come back. I am not بالکل، بالکل:جناب چيئرمين  

stopping you form doing it. ابهی take up the questionد اسماعيل بليدی۔ ڈاکٹر محم  
 ہم پر الزام ہے کہ قبائلی عالقوں ميں  بجلی :سينيٹر حاجی محمد عديل  

  چوری ہوتی ہے۔
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 بيٹها ۔ ميں ميرا ہےquestion 95!  جناب واال:سينيٹر محمد زاہد خان  
  ہوں۔

 صاحب کاکڑنہيں ابهی آ رہا ہے ميں ديکه رہا تها کہ : جناب چيئرمين  
يشنل اسمبلی واپس جانا ہے۔ اسماعيل بليدی صاحب بهی بيٹهے ہوئے ہيں انہوں نے ن

 کيونکہ نيشنل we will take it up that is the reasonہيں اور ايک ہی سوال ہے  اور 
اسمبلی کا بهی سيشن چل رہا ہے۔ اسماعيل بليدی صاحب کا سوال کوئی لے گا۔ جی 

  پروفيسر صاحب۔
76.  *Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for Housing 
and Works be pleased to state: 
(a) whether it is a fact that Prime Minister’s housing/flats schemes at 
Islamabad has been launched by Pakistan Housing Authority for the 
Government employees in BPS-1 to 16 and BPS-20 to 22; 
(b) whether it is also a fact that no such scheme has been launched for the 
Government employees in BPS-17 to 19, if so, its reasons; and 
(c) the time by which the said scheme will be launched for the Government 
employees in BPS-17 to 19? 

Mr. Rahmatullah Kakar: (a) PHA has launched Housing Scheme 
for Low Paid Federal Government Employees working in BPS 1-16 at G-10/2 & 
G-11/3, Islamabad under the Prime Minister’s Housing Programme. Allotments 
have been made through balloting to successful applicants. 
 As regards housing scheme for BPS-20-22, it is submitted that no 
scheme is being launched exclusively for BS-20-22. However, as per approval 
of the Prime Minister, housing schemes for Federal Government Officers (BPS-
17 & above) are being under taken in following phases: 
Phase-I: Eligible officers of Federally Constituted Occupational Groups, ISI, 
1B, Supreme Court and Parliament Houses (National Assembly & Senate 
Secretariat) in BPS 17 & above. 
Phase-II: All other eligible Federal Government Officers (BS 17 & above). 
 (b)  It is clarified that housing schemes are being under taken as per 
approval of Prime Minister for all Federal Government Officers (BS-17 & 
above) in two phases as explained above. 
 (c) Scheme for officers who fall in Phase-I is being launched 
however, Phase-II of the scheme shall be launched on availability of land. 

 پارٹ )اے(جواب کے !  جناب واال:سينيٹر پروفيسر محمد ابراہيم خان 
 allotments have been made through balloting ميں بتايا گيا ہے sentence آخری ےک

to successful applicantsميں يہ پوچهنا چاہتا ہوں کہ !  جناب واالallotment گهر بنا 
 ہوئی ہے اور اب يہ گورنمنٹ allotment ہوئی ہے يا پالٹ کی ballotingکر اس کی 

  زمين اپنے گهر اس پر بنائيں گے اور پهر  تنخواہ ميں کيسے گهر بنايا جاتا ہے۔ مال
   صاحب۔کاکڑجی : جناب چيئرمين  
  مجهے تو يہ فقرہ نظر نہيں آتا۔: کاکڑ رحمت اهللا سينيٹر  
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 پيراگراف کا آخری جملہ )اے( :سينيٹر پروفيسر محمد ابراہيم خان  
  ،ہے

Allotments have been made through balloting to successful applicants. 
 جناب واال اس کی ۔ شکريہ جناب چيئرمين:کاکڑ رحمت اهللا سينيٹر 

پوزيشن يہ ہے کہ  جو ماسٹر پالن بنا ہے اس پر باقاعدہ نمبروں کے حساب سے 
balloting ہوئی ہے in presence of applicants and the media.  
 balloting ميرا سوال يہ ہے کہ :انسينيٹر پروفيسر محمد ابراہيم خ  

  پالٹس کی ہوئی ہے يا مکانات کی ہوئی ہے۔
  مکانات کی ہوئی ہے۔: کاکڑرحمت اهللا سينيٹر   
مکانات تعمير کر کے ديئے گئے : سينيٹر پروفيسر محمد ابراہيم خان  

  ہيں۔
  جی۔: کاکڑ رحمت اهللا سينيٹر  

 Mr. Chairman: We come to the next question 95. 
95. *Mr. Muhammad Zahid Khan: Will the Minister for Water and 
Power be pleased to refer to the Senate Starred Question No.32 dated 22nd 
April, 2009 and state: 
 (a)  the date on which the government of NWFP was informed/ 

consulted about the Suki Kinari Hydropower Project on river 
Kunhar and the details of response received from that 
government on this project; 

 (b) the number of residents of the area concerned likely to be 
affected by the said project and the details of compensation to be 
paid to them; 

 (c) the total area to be acquired for that project; and 
 (d) the percentage of net profit from the said project to be paid to the 

government of NWFP? 
 Raja Pervaiz Ashraf: (a) On 23rd December 2004, the Government 
of NWFP (GoNWFP) participated in the PPIB Board meeting wherein it was 
decided to develop Suki Kinari Hydropower Project in the Private Sector. The 
GoNWFP has been supportive of Suki Kinari Project as GoNWFP nominated an 
official of SHYDO as member Panel of Experts (POE) for monitoring the 
Feasibility Study who participated in almost all the 8 POE meetings held from 
time to time. Moreover, in February 2007, the GoNWFP constituted a Steering 
Committee under the Secretary Irrigation & Power to resolve various issues 
related to under process Hydropower Projects located in NWFP. 
 (b) According to Feasibility Study, about 1200 residents of the area 
will be directly affected requiring resettlement. The exact number of households 
will need to be ascertained as part of the detailed design. 
 (c) About 76 Hectare of land will be required for the Project. 
 (d) Total Annual Energy Generation of the Project is estimated as 
2958 GWh. Accordingly; the GoNWFP will get 440 Million Rupees per annum 
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as Water Use Charges @ Rs. 0.15/kWh in accordance with the Power Policy 
2002. 

   ۔ضمنی سوالجی : جناب چيئرمين 
معزز ممبر صاحب اگر توجہ ديں  ! جناب واال: محمد زاہد خانسينيٹر   

 روپے خرچہ آ رہا ہے 1.20اور جس طريقے سے ميں نے پہال سوال کيا تها کہ 
 يہ بتائيں کہ ميرے صوبے کے لوگ جو  ،ليکن انہوں نے پهر يہ زحمت نہيں کی

دگی بسر کر رہے ہيں آپ ان کو فی يونٹ کس  نيچے زن%50غربت کی لکير سے 
پر بيچ رہے ہيں۔ مہربانی کر کے ميرا بہت اہم سوال ہے ، اس کو ذرا سن ليں اور 

  اچها سا جواب ديجيئے گا۔
  اچها جواب يا صحيح جواب۔: جناب چيئرمين  
ميں نے سوال کيا ! صحيح جواب۔  جناب واال:  محمد زاہد خانسينيٹر  

 بن hydel generation ميگاواٹ کا ٨۴٠  ہزارہ ميں  دريا پرہے کہ سوکهی کناری 
 ہو  dislocate لوگ 11200 وہاں پر   رہا ہے جو ايک پرائيويٹ کمپنی کو ديا گيا ہے 

رہے ہيں جن کے ليے ابهی بندوبست نہيں کيا گيا اور يہ کہہ رہے ہيں کہ بندوبست 
 440چ کے ليے  صوبے  کو  کريں گے۔  دوسرا يہ کہہ رہے ہيں کہ ہم  پانی پر  خر

million روپے  ديں گے۔ اس کی يہ مثال ہے  کہ  آپ دہی سے لسی نکاليں۔ لسی  
 اس ميں سے مجهے يںميں سے تو مجهے حصہ دے ديں ليکن جو مکهن نکالتے ہ

  ۔ يںحصہ نہيں دے رہے ہ
   سوال کيجئے زاہد صاحب۔:جناب چيئرمين  
اگر آپ  سن ليں۔ ميرا !  جناب يہی تو سوال ہے:سينيٹر محمد زاہد خان  

 کا کيونکہ پہلے تو ايک جيب  پهٹی ہوئی  ہے اور اس کے  net profitمطلب ہے  
ليے کيس چل  رہا ہے۔  ابهی پرائيويٹ کمپنی نے  ميری جيب کاٹی ہے،  ميرا حق 

 جو ميرے  net profit کيا گيا ہے۔ آيا  bypassلے رہی ہے اور ميرے صوبے کو  
 ميگاواٹ سے  ہوگا اس کا تعين کيا گيا ہے؟  کيا ميرے صوبے کا  840صوبے کا 

 کرنے  کے  private ہو گيا ہے؟  اگر  نہيں ہے تو اس کو  agreementاس کے ساته 
 Central government net profit ليے اگر مجهے  واپڈا نہيں دے رہا، اگر مجهے  

لے کر دے گا۔   سے مجهے کون  private companyنہيں دے رہی تو پهر  
Honourable Minister Sahibکيونکہ يہ بہت اہم  سوال ہے تو ميرے خيال ميں جناب   

   کريں۔  referآپ اس کو کميٹی کو 
 ٹهيک ہے کميٹی کو کہہ ديں گے،سوال کا جواب تو آنے :جناب چيئرمين  

سر  جواب تو  دے ديں۔ پروفي Minister Sahibديں۔ اتنا لمبا سوال آيا ہے پہلے  
  آپ تو بيٹه جائيے۔ آپ بهی پوچه ليجئے گا۔! صاحب

   کرنا چاہتا ہوں۔ modify اسی کو تهوڑا :سينيٹر محمد ابراہيم خان  
   کرليجئے۔ modify اچها :جناب چيئرمين  
  d’ portion‘ آپ اگر جواب کا :محمد ابراہيم خان پروفيسر سينيٹر  

 total annual energy generation of the project asپڑهيں۔ اس ميں بتايا گيا ہے کہ 
estimated is 2,958 GWH. Accordingly the government of NWFP will get  440 
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million rupees per annum as Water Use Charges @.... سوال يہ ہے  کہ water use 
charges کيوں ديئے  جا رہے  ہيں net hydel profit کيوں نہيں ديا جا رہا؟   

 دو سوال آپ کے سامنے آ گئے ہيں Minister Sahib جی  :جناب چيئرمين  
one with the modification, please answer them.   

 question honourableپہال !  شکريہ، جناب چيئرمين:راجہ پرويز اشرف  

member کی طرف سے يہ تها کہ کتنے  پيسےپر  hydel generation ہوتی ہے اور 
 hydroنے پيسے کی ملتی ہے۔ ميں عرض يہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ  پهر بجلی کت

generation پر  اس وقت cost  ايک روپيہ دو پيسے فی يونٹ  پڑتی ہے اور average 
 ہم اس وقت   جس قيمت پر دے رہے ہيں پورے پاکستان  ميں  وہ  ہے پانچ روپے 

 ہے يعنی تين روپے  فی  خرچہ آٹه روپے ستر پيسے آ رہاtotalتيس  پيسے کيونکہ  
   اپنے پلے سے ڈال رہی  ہے۔  Government of Pakistanيونٹ  

 سے سنئے۔  patience ذرا  please زاہد صاحب :جناب چيئرمين  
Parliamentary practicesبهی کچه ہيں زاہد صاحب !Minister Sahib answer  دے 

  ريں آپ۔  مت کinterfere ے ان کوي سنPlease patientlyرہے ہيں،
کو ميں اس  energy mixجناب  چيئرمين  : راجہ پرويز اشرف  

 ہے اور Nuclear 2% ہے، Thermal 65% ہے، hydel 32%کہ  کرتا ہوں explainطرح
Coal  ۔ اس  %1 ہے energy mix  کی  total per unit cost  جس کو NEPRA  نے 

کو   consumers واپڈا اپنے بيان کيا ہے وہ ہے  آٹه  روپے ستر پيسے فی يونٹ  جبکہ
 this is a gap between theپانچ روپے ستر پيسے  ميں  دے  رہا  ہےتو  تين روپے ، 

generation cost and the cost received from the consumers. اور يہ تو اس  کی 
explanation تهی کيونکہ  يہ ايک basket بنتی ہے  جس ميں hydro  بهی چلی جاتی 

   بهی چلی جاتی ہے، سب چلی جاتی ہيں۔  nuclearہے، 
 net hydel profit نے  فرمايا  honourable memberدوسری بات جس طرح   

کے معاملے ميں، ميں پہلے بهی عرض کر چکا ہوں اور مجهے بڑاعجيب  سا لگ 
رہا ہے کہ پہلی دفعہ ايک سنجيدہ کوشش ہو رہی ہے اور ہمارے اتحادی  اس کميٹی 

يف فرما ہيں اور انشاء اهللا اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کے ليے ہم تو ميں تشر
بالکل نيک نيتی  سے کوشش کريں گے اور ميری  شديد ترين خواہش ہے کہ اس 
مسئلے کا کوئی حل نکلے۔ ہم انشا ء هللا  تعالیٰ کوئی حل نکاليں گے ليکن يہ سارا 

نہيں ہے۔ يہ ميری created problemمسئلہ  پہلے سے چال آ رہا ہے يہ کوئی آج  کا  
  اس ميں گزارش ہے۔ 

   جی حاصل بزنجو صاحب۔ :جناب چيئرمين  
(  )مداخلت

 net کچه اور ہيں  water charges يہ:محمد ابراہيم خان پروفيسر سينيٹر

hydel profit کچه اور دے رہے ہيں۔   
   ٹهيک ہے ، حاصل بزنجو صاحب۔:جناب چيئرمين  
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 ہے اور  observationميری !  جناب:بزنجو خان سينيٹر مير حاصل   
 کبهی کبهی ہاته آتے ہيں۔ واپڈا والے بڑے قيمتی  Ministersکيونکہ اس قسم کے 

  ہوتے ہيں ۔
 Mr. Chairman: Minister Sahib is very patient. 

   کا انہوں نے آده گهنٹہ  تک جواب ديا ہے۔questionايک  
 نہ ہوتا patienceاگر ! جناب :بزنجو خان سينيٹر مير حاصل   

 ميرا  سوال يہ ہے   کہ بلوچستان ميں  جناب کيسے ہوتے؟ Minister WAPDAتو
 agree ہيں، اگر وہ   line losses ہوتی ہے اس سے زيادہ ان کے  consumeجتنی بجلی

کريں ميرے ساته۔  ہمارے ساته ايک مصيبت ہے ،کہ ہم کہتے ہيں  اگر گيس 
 ہے  تو پہلے پورے بلوچستان کو گيس  دے دو بعد ميں بلوچستان ميں پيدا ہوتی

 پر آتے ہيں  electricity ساری گيس لے جائيں مگر  وہی صورت حال ہے۔ جب ہم 
 کی صورت حال يہ ہے  کہ  حبکو، اچ، ٹپال، اگر ان سب کو ماليا electricityتو 

 بلوچستان ميں  کر رہا ہے جتنی کہ تربيال۔ generateجائے تو حبکو  اتنی ہی بجلی  
 ہوتی ہے چاہے   production نہيں ہے۔ ہماری  بجلی کی جتنی distribution lineکوئی 

 وہ سب نواب شاہ جاتی ،وہ حبکو کی ہے، چاہے  اچ کی  ہے،  چاہے ٹپال کی ہے
 ہے کہ ہمارے ہاں  request ہوتی ہے۔ ہماری صرف يہ  distributeہے اور وہاں سے 

 بلوچستان کی ضرورت کو پورا کر کے اس کو لے جائيں۔ وہ جو بجلی پيدا ہوتی ہے
ان کو تکليف بهی نہيں اور اتنی تهوڑی ہے کہ بلوچستان کے حاالت بدل  جائيں گے 

  ہوگی۔  ميری يہ درخواست ہے۔
  .Minister Sahib جی :جناب چيئرمين  

 honourable جناب ، ميں يہ سمجهتا ہوں  کہ : راجہ پرويز اشرف

member  کی observation  بالکل ٹهيک ہے اور اسی ليے ميں نے پہلے بهی گزارش 
 اس پر فوری  .basic fault lies with the system, the system constraintsکی تهی  

 .but it takes time طور پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے خدا کے فضل و کرم سے 
Line   اگر ہم نے نئی ڈالنی ہے تو honourable member is quite aware of this that 

this cannot be done in two weeks, three weeks, four weeks time. It will take 
some years. اس پر ہم نے کام شروع کر ديا ہے اور اس کے عالوہ جب تک وہ 

system up-grade ل نہيں ہوتا اور جہاں تک اچ  پاور کا يا حبکو کا تعلق ہے يہ  بالک
 we are proud ofٹهيک فرما رہے ہيں وہ بلوچستان ميں ہے اور ميں سمجهتا ہوں کہ  

the fact  کہ يہ بہت اچهے  IPPs  اس عظيم صوبے ميں ہيں اور انشاء هللا system 
constraints ميں ان کو ۔ کو ختم کرنے  کے ليے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہيں 

 ہے کہ بلوچستان ميں  بجلی کے مسئلے  priority No.1يقين دالتا ہوں کہ يہ ہماری 
  کو کسی طريقے  سے حل کيا جائے۔ 

   جی ہمايوں صاحب۔:جناب چيئرمين  
  جناب ميں : محمد ہمايوں خان مندوخيل)ئريانجين(سينيٹر   

honourable Minister سے يہ پوچهنا چاہوں گا کہ غازی بروتها ہائڈرو پاور 
ہلے  يہ سننے ميں آيا تها کہ اس سے پہلے  ہونے سے پcommissionپراجيکٹ 

 ہے اور thermal power contribution 70% ہے اور  contribution 30%ہائڈرو پاور 
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 ہو جائے گی اور  hydro power 40% ہونے کے بعد يہ  commissionاس  کے 
thermal 60%  ہو جائے گی۔   

زيادہ وقت  آپ ہمارے   سواالت پر بهی :سينيٹر الياس احمد بلور  
بلوچستان والوں کو بحث کرنے کے ليے ديتے ہيں۔ يہ تو عجيب سی بات ہے۔ 

   پر ہميں اجازت دی جائے۔ Questionsہمارے  
 بلور صاحب ميں نے آپ کو کب منع کيا ہے۔ آپ تو ہال :جناب چيئرمين  

  کے اندر  ابهی آئے ہيں۔ ميں ديکه رہا تها۔ 
ہيں ہے۔ ہم بلوچستان کے خالف  جناب ايسا ن:سينيٹر محمد زاہد خان  
  نہيں ہيں۔ 
   بيٹه جائيں۔ Please :جناب چيئرمين  

(  )مداخلت
آپ سوال کر ليں اس کے بعد سارا ٹائم !  ہمايوں صاحب:جناب چيئرمين  

آپ !  کر ليا ہے ۔ بادينی صاحبagreeہم ان کو دے ديتے ہيں۔  بلوچستان والوں نے  
 .They are very large hearted ۔ کر ليا ہے agreeبيٹه  جائيں۔ بلوچستان والوں نے 

Thank you my Senators from Balochistan. You are very large hearted. ہمايو ں 
  صاحب آپ سوال کر ليں۔ 

 بلور صاحب : محمد ہمايوں خان مندوخيل)ئريانجين(سينيٹر   
  کی اجازت سے   ميں سوال کرتا ہوں۔

   اجازت سے،  ٹهيک ہے۔ بلور صاحب کی:جناب چيئرمين  
  )ڈيسک بجائے گئے(

 رہا تها کہ ہ  ميں  کہ: محمد ہمايوں خان مندوخيل)ئريانجين(سينيٹر 
Commission ہونے سے پہلے  انہوں  نے کہا تها  کہ  hydel power 30%  ہے

  ہو جائے گی  %40 ہونے کے بعد  يہCommission  ہے۔ thermal power 70%اور
  ہو چکا commissionے گی۔  آج وزير صاحب نے فرمايا کہ   ہو جائ %60اور وہ 

 ہے اور دوسری زيادہ ہے۔ آيا يہ صحيح ہے  ، اگر  % 32 ہے اور ابهی بهی وہ 
  صحيح ہے تو اس کی کيا وجہ ہے؟ 

اس کی بنيادی وجہ يہ ہے ! جناب چيئرمين صاحب : راجہ پرويز اشرف  
  ہونے ميں چه سے سات سالcomplete کو project  اسکے Hydro generationکہ 
  کبهی آٹه سال بهی لگتے ہيں اور بدقسمتی سے پچهلےسارے  آٹه دس سال اور

 کی بات کر رہے ہيں۔ تهرمل کا  ايک يونٹ  بهی نہيں Hydroکےعرصے ميں آپ 
 لوڈ ۔آيا ہے ۔جس کی وجہ سے يہ عذاب ہے  اور جس پر ہم آج بحث کر رہے ہيں

ہے کہ جنريشن نہيں تهی ۔ميں يہی عرض کر رہا ہوں کہ شيڈنگ کی بنيادی وجہ يہ 
demand تو بڑه رہی ہے ۔ آبادی بڑه رہی ہے  ہماری growth ہميں ۔ بڑه رہی ہے 

 ہو رہے ہيں  ليکن اس کے ساته بجلی electrifyہمارے گاؤں ۔بجلی کی ضرورت ہے 
ے ۔ اب اس  نہيں آئی ہhydro generationکی جنريشن نہيں آ رہی اور خاص طور پر 

 جو run of the riverہم نے آتے ہی ۔شروع کيا projectحکومت نے آ تے ہی نيلم جہلم 
ہے وہ کوہالہ  پر کام شروع کر ديا ہے ۔ہم نے آتے ہی ديامير بهاشا پر کام شروع کر 
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 کا ہے اور خدا کے فضل و کرم سے اس کے ليے  billion dollar 11.7ديا ہے جو 
 پر جا war footings ہم تو بڑے ۔ ہو گئے ہيںarrange بهی  تهے وہfinancesجتنے 

  کہ  ہےيہ  وجہ ی کرتا ہوں اس کی بنيادacceptرہے ہيں ليکن اصل بات  ميں 
 ہوئی نہ تهرمل ہوئی ، جس hydro نہيں ہوئی  نہ generationپچهلے دور ميں کوئی 

 immediately ہے کہ مانگ بڑه رہی ہے اور اگر آپ نے problemکی وجہ سے  يہ 
 اس کی ايک ہی وجہ ہے تو  کرنا chase کرنا ہے اور اس کوآپ نے captureاس کو 

 پر جانے کے ليے آپ hydroہے  کہ آپ فوری طور پر تهرمل پر ہی جا سکتے ہيں ۔
  کو آٹه سال  پہلے منصوبہ  بندی کرنی ہے  جو بدقسمتی سے نہيں کی گئی ۔شکريہ

 ، بلور صاحب آپ سوال کريں گے۔آپ  پہلے بلور صاحب:جناب چيئرمين  
  تين دفعہ پوچه ليں  ہاؤس کی اجازت سے۔

 ميں ضرور کروں گا ، ضرور کروں گا ، :سينيٹر الياس احمد بلور  
  ضرور کروں گا۔

  )قہقہے(
  ۔ زاہد صاحب :جناب چيئرمين  
 honourableآپ کے توسط سے ميں!  جناب :سينيٹر محمد زاہد خان   

 projectکرنا چاہتا ہوں کہ ميں نے جو سوال کيا تها آپ منسٹر صاحب کو متوجہ 
private companyميگاواٹ  بجلی  پيدا کر رہے ہيں ۔آپ  800جو يں  کو دے رہے ہ 

 ہے نہيں دے Net profit ليکن مجهے جو يں   دے رہے  ہsurchargeمجهے پانی کا 
ارے  صوبے کے  ۔ اسی طرح جو پہلے ہميں رہے ہو ۔ اس کا آپ  کيا کرنا چاہتے ہ

ساته  ہو رہا ہے  اسی طرح کام جاری رکهنا چاہتے ہيں يا وہ جو پرائيويٹ کمپنی 
 ہے  وہ ہميں share کا جو Net profitہے وہ صوبے کے ساته بيٹه کر  مجهے 

 ہے  وہ فيصلہ کرواتے ہيں يا نہيں ؟ ميں نے يہی disputeديں۔ميرا ان کے ساته  جو 
  ب ديجئے  کہ آپ اس پر کچه کر رہے ہيں يا نہيں؟سوال کيا ہے  يہ مجهے جوا

 آپ کا اور تو کوئی سوال نہيں ہے ۔بلور صاحب کا ہے  :جناب چيئرمين  
جی ميں زاہد صاحب سے پوچه رہا ہوں ۔شکريہ ، منسٹر صاحب زاہد صاحب کے 

  ۔سوال کا جواب ديجئے۔اس کے بعد بلور صاحب پهر عديل صاحب 

 Hydroيہ سکهی نہر  جو ! ئرمين  جناب چي:راجہ  پرويز اشرف  

power project 23 ہے  يہ December 2004  کو Private Power Infrastructure Board 
  ان کے نمائندے ، شامل تهیGovernment of Frontier کيا جس ميں announceنے 

 private کيا جائے ۔encourage کو private sectorشامل تهے  اور يہ فيصلہ ہوا کہ 
sector  کی وساطت سے investment  الئی جائے اوريہ ايک بہت اچها منصوبہ تها 

جس طرح اس کے اوپر بات کی گئی ہے  اور اس پر معاملہ چال  اس کے بعد يہ 
 اس کی .It is before the court ميں چال گيا ۔ ابهی تک يہ معاملہ litigationمعاملہ 

ں گورنمنٹ فرنٹيئر پختونخواہ  کے  ہوئی  ہے۔جس ميfeasibility studyتوصرف 
 بنے تهے اس  کی  Panel of Experts ہوئی اور approvalنمائندے  شامل تهے  ان کی 

shadowسرحد  ہائيڈل والے اور گورنمنٹ کے نمائندے   بهی تهی۔Chief Secretary 
Irrigation اس کے ممبر تهے اور board کے اوپر تهے۔اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ 

 کا Private Sector ميں چال گيا ۔يہ ايک litigation ہوئی ہے تو معاملہ feasibilityابهی 
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projectميں يہ عرض کرنا چاہ رہا تها  کہ ، ہے اور اس ميں run of the river ہے 
دريائے کنہار پر يہ  ميگاواٹ بجلی اس سے پيدا ہوگی۔٧۴٠ نہيں بن رہا  damکوئی 

ميں آپ کی وساطت ! روع کيا جا سکے۔جناب چيئرمينہے  بشرطيکہ اس پر کام ش
 کيا ہے کہ observeسے عرض کرنا چاہوں گا کہ بطور وزير پانی و بجلی  ميں نے 

کام ہوتا نہيں ہے ۔ہماری بحث کام کو روک  اور لگ جاتے ہيں ميں ہم  زيادہ بحث پر
اس پر کام  ہے ۔ابهی تک 2009 کا منصوبہ ہے اور ابهی 2004ديتی ہے ۔ديکهيں يہ 

 ہو گئے ہيں displaceہی شروع نہيں ہوا ہے  اور يہاں سے يہ سوال آيا کہ جو لوگ 
 feasibility report نہيں ہوا۔ابهی تواس کی displaceان کا کيا ہوگا۔ ابهی تک تو کوئی 

  ۔آئی  ہے اس کے عالوہ کچه نہيں ہوا ہے ۔۔۔۔
   صبر کے ساته سنيں۔:جناب چيئرمين  
 کيا گيا ہے اور  contract award نہ اس کا کوئی:شرف راجہ  پرويز ا  

Government Frontier Province جو ہے   
   کورٹ ميں کيوں گيا ہے ۔۔۔ہ معاملہ  ي:سينيٹر محمد زاہد خان  
 آپ کو کہا تها کہ صبر کريں۔زاہد صاحب آپ نے کہا تها :جناب چيئرمين  

  ۔کہ آپ اور سوال نہيں کريں گے۔بلور صاحب 
 وہ جواب نہيں دے رہے ہيں ۔وہ چلے گئے ہيں  :ر محمد زاہد خانسينيٹ  

 کا فيصلہ نہيں کريں گےتو دوبارہ  profitيہ ٹهيک ہے  ليکن آپ ايک صوبے کے 
  ان کے خالف چال گيا ہے ۔

   يہ کورٹ ميں ہے۔ بلور صاحب آپ سوال کيجئے۔:جناب چيئرمين  
You have finished the answer  

 ميں صرف يہ بتا دوں کہ يہ کہتے ہيں کہ يہ کيوں :راجہ پرويز اشرف  
 ہيں ۔ايک ہے سکهی  نہر صوبہ pointsگئے ہيں ۔ميں سمجهتا ہوں کہ ان کے تين 

 کے بجائے صوبہ NEPRA جو  ہے وہ tariffاپنے طور پر  خود کرے اور 
 they are in کے اوپر points کو نہ ديں۔ان تين Private sectorکرے۔تيسرا يہ ہے کہ 

the court. ميں صرف يہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ under the Constitution کسی 
 نہيں ہے کہ وہ کوئی بجلی گهر نہيں بنا سکتے  وہ بجلی پيدا barصوبے پر يہ کوئی 

  يا 1500 ميگاواٹ کا ہے وہ 740بلکہ يہاں تک  ہے کہ وہ بجلی گهر  نہيں کر سکتا
 نہيں ہے  اور جس قيمت پر آپ بجلی barر کوئی  لگانا چاہيں اس پ10000 يا  2000

  کوئی مجبوری نہيں ۔صرف سوال يہ پيدا ہوتا ہے  بهیلوگوں کو دينا چاہيں  اس پر
 کو transmissionگے  ہماری ، کو استعمال کريں National grid کہ جس وقت آپ

 tariff ہے  جو  regulatory Authority ايّک NEPRAاستعمال کريں گے  تو پهر 
determine۔ کرتی ہے ۔۔۔۔  
   يہی تو خرابی ہے۔:سينيٹر محمد زاہد خان  
   اعتر اض نہيں ہے۔ ہميں اگر آپ خود کرنا چاہيں تو:راجہ پرويز اشرف  
   بلور صاحب ۔:جناب چيئرمين  
  منسٹر صاحب سے يہ honourable جناب ميں:سينيٹر الياس احمد بلور  

 کے ليے ہم electricityم ميں نہيں ہے کہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شايد ان کے عل
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 ضرور ہيں ہم نے ماالکنڈ restrictionsاس ميں کچه تهوڑی سی ، بنائيںdamجو 
اور واپڈا  چار روپے کے حساب  اپڈا نے ہم سے ليا ہ  و تهری بنايا تو  مجبورًا  و

 دس روپے کے حساب سے electricity ہميں وہ ۔ کر رہی ہے  paymentسے  ہميں 
 ہم .we are ready to take itے رہی ہے۔اب يہ جو کہتے ہيں کہ سکهی  نہر جو ہے د

shadow بنانے کے ليے تيار ہيں  آپ ہميں ديں shadow خود بنائے گا ايسی کونسی 
 ميں litigation نہيں بنوايا  مجهے بتائيں آپ اسے shadowماالکنڈ تهری   بات ہے۔

 تها۔يہ projectر ہم بنا سکتے ہيں۔وہ تو بہت بڑا کيوں لے گئے ہيں ماالکنڈ  تهری  اگ
 نہيں بن سکتا کچه نہيں بننا۔پختون خواہ  dam اس پر کوئی run of the riverتو 

اصل ميں يہ چار پانچ  يہ کونسی بات ہے۔  بنا سکتی ہے۔shadowگورنمنٹ  خود 
وا ہے۔  خدا  کے ليے گيا ہnet profit ميں کيوں گيا ہے۔ يہ صرف litigationسال سے 

  کے ليے ہمارے صوبے کے ساته   ہر وقت  اتنا ظلم کيوں کيا جا تا ہے۔
  ۔يےے۔ منسٹر صاحب سوال کا جواب ديج چلي:جناب چيئرمين  
ميں تو کوئی دس سوالوں  ! شکريہ جناب چيئرمين:راجہ پرويز اشرف  

  ۔۔۔کے ليے تيار ہو کر آيا ہوں ۔ ميری گزارش يہ ہے۔۔
 Mr.Chairman: Question hour is getting over. 

 ميری گزارش يہ  ہے کہ  انہوں نے ماالکنڈ کی :راجہ پرويز اشرف   
  ۔۔ ميگاواٹ جو ۔۔۔740 کا ہے وہ  کوئی capacityجو بات کی ہے  وہ بہت تهوڑی 

(  )مداخلت
 Raja Pervaiz Ashraf: Eighteen and seven hundred fifty, sir there is 
a huge difference. You require a very big amount of investment. 

 اگر آتی ہے تو ہم investmentاور گورنمنٹ کی پاليسی ہے کہ باہر سے   
 1500 کرتے  تهے اور اب بهی کر رہے ہيں اس وقت بهی encourageاس کو 

 billion 42.2 لے کر آئے ۔IPPs ميں لے کر آئے۔ private sectorميگاواٹ  ہم 
dollar کیinvestment جس وقت اتنا !  ہوئی ہے۔ جنابeconomic melt down ہے اس 

کے باوجود پاکستان ميں ہوا ہے ۔جہاں تک يہ بات ہے کہ يہ صوبہ سرحد 
 ميں صوبہ سرحد نے خود  يہ شروع کروايا ہے 2004کريں تو ميں کہتا ہوں کہ والے

 feasibilityاس کی  انہوں نے ۔۔ان کی اپنی گورنمنٹ کے  لوگ  اس ميں شامل تهے 
  honourable جو ہے وہ approval کی 2004 دی ۔اب approvalبنائی اور انہوں نے 

 ميں سارا litigationممبر ميرے گلے ميں تو نہ ڈاليں۔ميں جب آيا ہوں تو اس وقت 
بات  اصل يہ !  کی۔جناب meeting callکچه گيا ہوا تها اب بهی ہم نے اس پر ايک 

 کو لے کر آتے ہيں تو وہ صوبے کے ساته کچه private sectorہے کہ جب آپ 
surety اور guaranteeچاہيے ہوتی ہيں۔ Specially ان کو sovereign guarantee کی 

وہ صوبہ نہيں ،  صرف مرکز دے سکتا ہے sovereign guaranteeضرور ہوتی ہے ۔
ئی اعتراض نہيں  ہميں اس پر کوAs such  ۔ ہيں complicationsدے سکتا  تو يہ کچه 
 بنانا چاہے تو اس پر کيا اعتراض ہو سکتا ہے ۔اس پر projectکہ اگر  صوبہ  کوئی 

   بهی نہيں ۔barکوئی 
  ۔ جی، حاجی عديل صاحب:جناب چيئرمين  
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 کبهی بهی چاہے اپنی حکومت ہو يا پرائی ، :سينيٹرحاجی محمد عديل  
  ہمارے ،کسی اور  کی ہوچاہے مياں صاحب يا بے نظير مرحوم کی حکومت ہو  يا 

 نہيں مل سکتی ہے ۔پنجاب کو ملی ہے sovereign guaranteeصوبے کو کبهی بهی 
 کے ليے مانگی تهی ۔ايران سے dams۔ميں وزير خزانہ تها تب بهی ميں نے چهوٹے 

 sovereignبات کی تهی  ہميں نہيں ملی ۔ يہ آج بهی ہميں يقين دال ديں کہ يہ 
guarantee۔ہم اس کے ليے تيار ہيں کہ يہ چيزيں ہم خود بناتے ہيں  ليکن  دالئيں گے

 ہم تو سوتيلے بيٹے ہيں ۔دوسری بات يہ ۔ ملتی نہيں ہےsovereign guaranteeہميں  
  ۔۔ہے کہ انہوں نے کہا ہے ۔۔۔

   ميں يہ باتيں اٹهائيں۔cabinetے ۔ ي سوال کيج:جناب چيئرمين  
ويٹ سيکٹر ميں ہے اور سکهی دوسری بات يہ ہے کہ منڈا  ڈيم  پرائي  

کناری پاور پروجيکٹ  بهی پرائيويٹ سيکٹر ميں ہے۔ جب ايم ايم اے کی حکومت 
تهی ، ميں نے موالنا گل نصيب صاحب سے پوچها وہ کہتے ہيں کہ ميں چيلنج کرتا 
ہوں کہ ہماری حکومت نے کسی وقت يہ فيصلہ نہيں کيا ہے کہ يہ پرائيويٹ سيکٹر 

هے ہوئے ہيں آپ ان سے پوچه ليجيے اور وزير صاحب بهی بيٹهے ميں بنيں، وہ بيٹ
  ۔[XXXXX]ہوئے ہيں 
 ہے ا جا رہابار بار استعمال کي phrase [XXXXX]  يہ:چيئرمينجناب   

2   کيا جائے۔ Expunge کيا جائے۔expunge  اسےاور بار بار ميں کہتا ہوں کہ

يں نظر آتے حاجی صاحب خود  اسالم آباد ميں کہ :راجہ پرويز اشرف  
ہيں جب اجالس ہوتا ہے۔ جب اجالس ہوتا ہے تو ہم بهی ان کو نظر آتے ہيں اور يہ 
ہميں نظرآتے ہيں۔ يہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اجالس بالتے ہيں۔ جہاں تک ان کی 
اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے کبهی نہيں کہا تو ميں صرف يہ گزارش کر  رہا 

لہ ہوا تو يقينی طور پر اگر ميں تهوڑا سا ريکارڈ کو  ميں جب يہ فيص2004ہوں کہ 
 that the Government of Northدرست کرنے کے ليے ، آپ سے يہ گزارش کروں 

West Frontier Province has been supportive of Sukhi Kenari Project as 
government nominated an official of shadow as a member of panel experts. 

They were supporting. ٢٠٠۴ ميں موالنا صاحب کی حکومت تهی تو ميں صرف 
  .that the Government of NWFP was supportingعرض کرنا چاہ رہا ہوں  

 Mr. Chairman: Raja Sahib, please address the Chair and not the 
member. 
 Raja Pervaiz Ashraf: I am sorry sir.  Just to straighten the record, I 
want to bring on the record as well that on 23rd December, 2004 a meeting was 
held 

سکی کناری اس پارٹی کے کہ  تهی  supportiveاس ميں حکومت سرحد اس بات کی 
ک  کا اي shadow ميں ہونا چاہيے اور انہوں نے اپنا private sectorساته ہونا چاہيے، 

  meetings from time to time ديا اور اس کے بعد آٹه و کpanel of expertsممبر  
 Government of Frontier Province constituted a ميں ٢٠٠٧ہوئيں اور فروری 

steering committee to resolve various issues relating to under process hydro 

 
2[XXXXX] These remarks have been expunged by the orders of the Chairman. 
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project located in Frontier Province.نے خود ں انہو steering committee  بهی بنائی 
 تهے ان کو دور کرنے کی کوشش obstaclesاور اس کے راستے ميں جو 

 اور ان According to feasibility report 1200 residents will be affected directlyکی۔
 The exact number of household will need to beچاہيے۔  re-settlementکی 

ascertained as part of the detailed design. ابهی تو  !  حضورdesign  ہی detail  
   کيا۔supportنہيں ہوا۔ ميں يہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود اس کو 

اس وقت ہماری حکومت نہيں تهی، جن کی  : سينيٹر حاجی محمد عديل  
  ے۔حکومت تهی وہ کہتے ہيں کہ يہ سب جعلی کام ہ

ہمارے پاس تصويريں بهی ہوں گی، وہاں فلم بهی : راجہ پرويز اشرف  
  بنی ہوگی۔
   بلور صاحب کا آخری سوال لے ليتے ہيں۔:چيئرمينجناب   
 کی طرف سے Honourable Member! جناب واال: راجہ پرويز اشرف  

allegationsہيں ، ميں ان کا جواب نہيں ديتا، ميں ان کوسالم پيش کرتا ہوں۔   
آپ آخری !  بہت اچها ہے۔ بلور صاحب ،سالم کر ديجيے :ئرمينيناب چج  

  .the question hour is getting over يہ آخری سوال ہے  .pleaseسوال کر ليجيے 
 through humblyميں آپ کے ! جناب واال: سينيٹر الياس احمد بلور 

honourable Minister سے request اور اچهی  کرتا ہوں کہ يہ ملک کی بات ہے
 ملک کو ملے گی اور ہمارے صوبے کو بهی اس کا hydro productionخاصی 
benefitاگر اس ميں کوئی !  ملے گا۔خدا راifs and buts  ہيں، کوئی negligence  ،ہے 
 ان کو بيٹه کر ٹهيک  تو ہيں، کوئی چيزيں غلط ہوئی ہيں يا کچه ہيںproblemsکوئی  

کروائيں جو ملک کے ليے بہتر ہے، ہمارے صوبے  carry onکروائيں اور اس کو 
  کے ليے بہتر ہے۔ميری يہی درخواست ہے۔

 مت جائيے۔ آپ سوال  پرPolicy decisions!  بلور صاحب:چيئرمينجناب   
  .this is a question hourکرليجيے،
ميری  درخواست ہے کہ اس ! جناب واال: سينيٹر الياس احمد بلور 

ہيں ان کو ختم کرکے اس پر کام ifs and buts اس ميں جو مسئلے کو ختم کيا جائے۔
  شروع کيا جائے۔

 Mr. Chairman:  Thank you. The question hour is over.  The 
remaining questions and their printed replies placed on the table of the House 
shall be taken as read.3 Now, we take up the leave applications. 
96. *Molana Muhammad Khan Sherani:  Will the Minister for 
Water and Power be pleased to state; 
 (a) the date of approval of electrification of areas of Mir Ali Khel, 

district Sherani, from Sambaza, Balochistan, and the authority 
which approved the same; 

 
3The Question Hour is over.  The remaining questions and their replies placed on the 
table of the House shall be taken as read. 
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 (b) the date of commencement of work on the scheme indicating also 
the amount allocated and spent so far; 

 (c) whether the funds for the scheme were provided by the Federal 
Government or the Provincial Government of Balochistan; and 

 (d) whether it is a fact that the work on the scheme was deferred for 
some time, if so, its reasons and what is the present status of the 
scheme? 

 Raja Pervaiz Ashraf: (a) Mir Ali Khail feeder 35 KM in length 
from 33/11 KV Sub Station at Sambaza was approved by GoB. Estimate for Rs. 
9.32 million was sanctioned during 1992 by the then Chairman Area Electricity 
Board APDA Quetta. 
 (b) Work commenced in 1992 and 200 PCC Poles were erected. The 
work was held up due to dispute amongst Suleman Khail and Mandokhail Tribes 
of the areas. The amount incurred was Rs.1.8 million against the allocation of 
9.32 million. 
 (c) The funds were provided by Government of Balochistan. 
 (d) (i) The work on the scheme was deferred for some time due to 
dispute amongst Suleman Khail and Mandokhail Tribes and Non-availability of 
security by Law Enforcement Agencies to provide protection for completion of 
the work. 
 (ii) On assurance from DCO Zhob the revised estimate for 
completion of the work was approved for Rs. 8.077 million in April 2005 and 
line was energized accordingly. 
 (iii) 9 Nos. Poles were washed away due to heavy rains in the area 
during May 2007 and the conductor of these poles was stolen away. Because of 
in-accessibility of site, the supply was restored on 29-09-2007 after the 
rehabilitation work. 
 (iv) Twice incidents of damage of PCC Poles and theft of conductor 
were reported during Oct. 2007 and Aug. 2008. However, supply was restored 
after carrying out work under Maintenance Head. 
 (v) During May 2009 it has been again reported that 5 Nos. PCC 
Poles have been broken and the conductor/ Cross Arm alongwith other allied 
material was stolen by un-known persons. FIR has been lodged with Police 
Station Sambaza. Rehabilitation work would be carried out on availability of 
funds. 
97.  *Molana Muhammad Khan Sherani: Will the Minister for 
Water and Power be pleased to state: 
 (a) the date of approval of the project for supplying electricity from 

Sambaza, District Zhob to Gul Kach and the authority which 
approved that project; 

 (b) the dates of initiation and completion of work on the said project 
indicating also the expenditure incurred thereon; 

 (c) the number of persons benefited from that project; and 
 (d) the present status of the poles erected and wires laid under that 

project and supply of electricity to the areas concerned? 
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 Raja Pervaiz Ashraf: (a) The approval of project for supplying 
electricity from Sambaza, District Zhob to Gul  Kach was accorded by GoB. 
Estimate at the cost of Rs. 7.106 million was sanctioned by Chairman Area 
Electricity Board WAPDA Quetta on 02-06-1992. The scheme was duly 
financed by GoB.  
 (b) The work started in 1993 and the line was constructed during 
1994. Before commissioning of the line, the conductor was stolen due to Tribal 
dispute between Suleman Khail and Mandokhail Tribes Rs. 7.106 million was 
incurred on the scheme at that time.  
 (c) 600 Persons in 6 Nos: villages alongwith FC Killa at Gul Kuch 
were expected to be benefited from this project.  
 (d) (i)  Work on this feeder alongwith 11 Nos: other partially 
completed feeder remained suspended due to non-availability of fund,till 24-02-
2004 when during a meeting between Federal Minister for Water and Power and 
Chief Minister Balochistan, it was decided that funds required for completion of 
these 12 Nos: feeders will be shared equally by GoB and QESCO/ WAPDA. 
 (ii) Total amount of Rs. 108.33 million was required for completion 
of these 12 Nos: partially completed feeders. QESCO in compliance to above 
decision has completed 6 Nos: feeders at the cost of  Rs. 60.06 million. GoB has 
not provided its agreed share for completion of work on the remaining 6 Nos: 
feeders which also include 11kv Gul Kuch feeders, there fore same is lying 
incomplete. Work can be undertaken as soon as Government Balochistan 
arranges the requisite finances. 
98.  *Molana Muhammad Khan Sherani:  Will the Minister for 
Water and Power be pleased to state whether there is any proposal under 
consideration of the Government to install Grid Stations in district Sherani, 
Kakar Khurasan and Murgha Kibzai, Baluchistan, if so, when?  
 Raja Pervaiz Ashraf: There is no such proposal under consideration 
presently to install Grid Stations in District Sherani, Kakar Khurasan and
 Murgha Kibzai. The present status for provision of electricity in the 
area is as under:— 
 a. Sherani Area. The area is in North of Zhob Town is Sherani 

with Headquarter at Mani Khawa. 80% of the area is Getting 
electricity through 11/33 KV feeders emanating from 132 KV 
Zhob Grid Station. 

 b. Kakar Khursan. The boarder area from Muslim Bagh to Qamer 
Din is Kakar Khursan. Qamar Din Karez has been connected on 
11KV Line from 132 KV Musfafir Pur Grid Station, whereas the 
most of the area is un-electrified.  

 c. Murgha Kibzai. 11 KV Line from 132 KV Mekhter Grid is 
supplying electricity to Murgha Kibzai and its suburbs. 

99. *Mst. Afia Zia:  Will the Minister for Water ad Power be pleased to 
state: 
 (a) the number and names of new Dams in the country on which the 

work was started during 2008 and 2009 with province-wise break 
up; and 
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 (b) the number and names of Dams under construction in the country 
at present with province-wise break up? 

 Raja Pervaiz Ashraf: (a)  The new dams projects initiated by 
WAPDA during 2008-09 are:— 
 Neelum Jhelum Hydroelectric Project (969 MW) was started in year 
2009 in AJK. 
 The construction work on Kurram Tangi Dam (83.4 MW) situated in 
North Waziristan Agency was expected to commence in 2008 which could not 
be started due to security concerns and law and order situation. 
 (b) The following dams are under construction by WAPDA: 
  (i) Gomal Zam Dam Project (NWFP). 
  (ii) Satpara Dam Project (Northern Areas). 
  (iii) Mangla Dam Raising Project (AJK). 
 In addition to the above, a number of small dams are under construction 
in the Provinces which are executed by the respective provincial governments. 
100.  *Hafiz Rashid Ahmad: Will the Minister for Housing and Works be 
pleased to state whether it is a fact that the boundary wall of the F.G. 
Comprehensive School for Boys, G-7/2, Islamabad is incomplete, if so, the time 
by which the same will be completed? 
 Mr. Rahmatullah Kakar: The boundary wall of FG Model School 
No. 4, G-7/2, Islamabad has already been completed during Feb. 2009. 
101.  *Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for Youth 
Affairs be pleased to state: 
 (a) the number of youth delegations sent abroad since November, 

2008, indicating also the names of persons sent in those 
delegations with province-wise break up; 

 (b) the procedure adopted for selection of the said persons; and 
 (c) the amount spent on those delegations? 
 Mr. Shahid Hussain Bhutto: (a) Five delegations visited abroad 
since November, 2008. detail at Annex-I 
 (b) The nominations are called from Provincial Youth Departments 
depending upon the criteria given by the organizers of the workshop/youth 
camps or the criteria laid down by this Ministry i.e. :- 
 � Candidate should be between the ages of 15—29 years. 
 � Candidate should be outstanding/distinguished in academic, 

arts, culture, social service/politics or any other field.  
 Candidate should not have visited abroad earlier on Government 
expenses 
 (c) Rs. 12.950,955/- were spent on these visits as per following 
details:— 
 � Rs.1,390,224/- were spent on the visit of 09 member Pakistan 

Youth Delegation to Korea. 
 � Rs. 200,994/- were spent on the visit of 02 member Pakistan 

Youth Delegation to Malaysia. 
 � Rs.1,068,188/- were spent on the visit of 10 member Pakistan 

Youth Delegation to Brunei Darussalam. 
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 � Rs. 46,624/- were spent on the visit of 02 member Pakistan 
Youth Delegation to Brunei Darussalam.  

 � Rs. 10,244.925/- were spent on the visit of 103 member Pakistan 
Youth Delegation to China. 

 
Annex-I 

List & Province wise breakup of the Delegates sent abroad Since  
November, 2008.  

 
  09-member Pakistani Youth Delegation that visited Korea 
 S.No. Name  Province 
 1 Raja S.M. Satti. Official,  
   Leader of the Delegation 
 2 Irum Jamshed NWFP 
 3 Sanam Munir Balochistan 
 4 Aryan Khan -do  
 5 Muhammad Umar Sheikh Punjab 
 6 Rao Uzair Ali Khan -do  
 7 Zohra Zaman FATA 
 8 Nasira Azeem AJK 
 9 Syeda Bisma Kaleem ICT 
 10 Abid Ali  Sindh 

  02-Member Pakistani youth delegation that visited Kuala Lumpur. 
 S.No. Name Province 
 1 Ata ul Shakoor Punjab 
 2 Irfan Ali. Sindh 
 
  10-Member Pakistan Youth Delegation that visited Brunei Darussalam. 
 S.No. Name Province 
 1 Mr. Saif Ullah Khan Secretary, Ministry of 
   Youth Affairs. Leader of 
   the Delegation 
 2 Syed Sultan Haider Punjab 
 3 Haroon Ali Khan -do-  
 4 Nadir Sohail NWFP 
 5 Usama Abrar Sindh 
 6 Syeda Saba Hasan Sindh 
 7 Miss Ramla Tariq NWFP 
 8 Miss Sundas Rehman Balochistan 
 9 Miss Sobia Batool Punjab 
 10 Mr. Muhammad Arif Malik Official 
 
  02-Member Pakistan Youth Delegation that visited Brunei Darussaiam 
 S.No. Name Province 
 1 Ms. Fouzia Akram Official 
 2 Ms. Fakhra Naeem -do-  

  103-member Pakistani Youth Delegation that visited China  
 Province Wise 
  Punjab including ICT  38 
  Sindh 18 
  NWFP 12 
  Balochistan 09 
  FATA 05 
  Minister’s Discretion 16 
  Officer/Officials 05 
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           Total: 103 
 
Composition of the Delegation 

 
 (i)  Mr. Shahid Hussain Bhutto Federal Minister for Youth Affairs, Leader of  
     the Delegation 
(ii)  Mr. Naeem Baig   Deputy Leader of the Delegation 
(iii)  Mr. Abdur Rehman Sheikh Officer 
(iv) Mr. Aashir Ghazi Satti Official 
(v) Syed Ammar Yasir  -do- 
 1  Syed Asad Abbas 2  Syed Azmat Shah 
 3  Asad Ali Shah 4  Muhammad Ikram 
 5  Safeena Mufti 6  Nazish Hasan Wazir 
 7  Mirza Abrar-un-Nabi Baig 8  Nasir Khan 
 9  Umar Khan 10 Nasar Hussain Shah 
 11 Bushra Saeed 12 Shehreen Shahzadi 
 13  Momi Gul 14  Zaib-un-Nisa 
 15  Kalsoom Kakar 16  Mehreen Gul 
 17  Tahira Feroze 18  Neelam Munir 
 19  Nadia Muzaffar 20  Syed Sarmad Ali Shah 
 21  Rabia Shahid 22   Naimatullah 
 23  Rana Faisal Iqbal 24  Ghufran Ahmed Korejo 
 25  Ali Ahmed Siddiqui 26  Osaid Aziz Qidwai 
 27  Mohammad Zaid Khan 28  Sanam Khowaja 
 29  Nadia Mangrio 30  Muniba Gul 
 31  Nazia Qidwai 32 Meriam Asif 
 33  Muhammad Faizan 34  Muhammad Farooq 
 35  Muhammad Waqas 36  Muhammad Noman 
 37  Abid Hussain 38  Agha Badaruddin 
 39  Safdar Ali 40  Sikandar Ali 
 41  Rana Shamas Javed 42  Nida Ahmed Khan 
 43  Maham Misbah 44  Aqdus Aslam 
 45  Hira Sarfraz 46  Muhammad  Tousif Bhatti 
 47  Hafiz Mahmood Saeed 48  Sana Naveed Khan 
 49  Hammad Qadeer 50  Khawar Khan 
 51  Nadeem Mureed Hussan 52  Javeria Atique 
 53  M. Abu Bakar Siddique 54  Taimoor Arif Malik 
 55  Maryam Abbas 56  Athar Ali Siddiqui 
 57  Maria Mansoor Khan 58  Waqas Munawar 
 59  Umer Arif 60  Hafsa Mansoor Khan 
 61  Shaista Ilyas 62  Farooq Shah 
 63  Natasha Zaman 64  Usman Zaman 
 65  Hina Gul 66  Shahnawaz Bhutto 
 67  Pireh Bhutto 68  Kamran Ahmed Odhano 
 69  Nishata Mumtaz 70  Zahid Ali 
 71  Jameel Ahmed Shaikh 72  Kazim Raza 
 73  Sabir Hussain Kalhoro 74  Amber Naz 
 75  Fahmina Laghari 76  Hakim Zadi 
 77  Amber Parveen 78  Wajid Ali Gaad 
 79  Fayaz Hussain 80  Abdul Basit Soomoro 
 81  Azmat Khan 82  Sonia Rehmani 
 83  Uzma Khan 84  Azmat Ullah Khan Sherwani 
 85  Adil Taj 86  Farman Ali Katpar 
 87  Zulfiqar Ali 88  Waseem Khan 
 89  Muhammad Nawaz Mengal 90  Anila Akhtar 
 91  Zain-ul-Abideen Makhtar 92  Farhad Javed 
 93  Asma Niaz, 94  Muhammad Faaiz Javed 
 95  Jawwad Baig 96  Abdul Mannan 
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 97  Sadia Sagar 98  Tahir lqbal 

102.  *Mr. Muhammad Talha Mahmood: Will the Minister for Water 
and Power be pleased to state: 
 (a) whether there is any proposal under consideration of the 

government to withdraw the subsidy being provided to WAPDA 
on electricity, if so, its reasons; and 

 (b) the estimated increase to be made in the electricity tariff after the 
said withdrawal of subsidy? 

 Raja Pervaiz Ashraf: (a) GoP is providing tariff subsidies of Rs. 65 
Billion to PEPCO consumers and Rs. 12 billion to KESCO consumers during 
the financial year 2008-09. The GoP is however, moving towards a zero-subsidy 
regime from July 01, 2009 due to financial constraints and over all economic 
situation of the country. 
 (b) The estimated increase in tariff  w.e.f. July 01, 2009 is being 
worked out and has still not been finally decided. It is however, the Policy of the 
Govt. to transfer least burden on poor segments of the Society. 
103.  *Dr. Khalid Mehmood Soomro: Will the Minister for Petroleum 
and Natural Resources be pleased to state the number, names and location of Oil 
and Gas reservoirs in the Country indicating also the income derived from each 
reservoir during the last ten years with month-wise and year-wise break up? 
 Dr. Asim Hussain: Informations have been asked from the 
concerned quarters. On receipt the same will be placed before the House. 
104. *Mr. Muhammad Zahid Khan: Will the Minister for Petroleum 
and Natural Resources be pleased to state: 
 (a) the names of towns and Mohallahs in Bhara Kahu, Islamabad to 

which natural gas has been supplied so far; 
 (b) whether it is a fact that gas supply lines have been laid in Madina 

Town and Touheed Abad towns of that locality but gas has not 
been provided to those towns so far, if so, the reasons thereof; 
and 

 (c) the time by which gas will be supplied to those towns? 
 Dr. Asim Hussain: (a) Gas has not so far been supplied to any town 
and/or Mohallah in Bhara Kahu. 
 (b) Yes, it is a fact that gas supply lines have been partially laid in 
Madina Town and Touheed Abad town but gas has not been commissioned due 
to huge quantum of jobs which are already in progress. 
 (c) Gas will be supplied to Madina Town and Touheed Abad by 30-
06-2010 barring unforeseen circumstances. 
105. *Hafiz Rashid Ahmad: Will the Minister for Zakat and Ushr be 
pleased to refer to the Senate Starred Question No.29 replied on 22-04-2009 and 
state:  
 (a) the amount spent and proposed to be spent on the medical 

treatment of deserving patients belonging to FATA out of Zakat 
funds during the financial year 2008-09; and 
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 (b) the steps being taken by the Government to spend the remaining 
amount in the said head? 

 Mr. Noor-ul-Haq Qadri: (a) An amount of Rs. 2.638 million as 
first installment was released in July, 2008 to FATA out of allocated Zakat 
Budget of Rs.5.276 million against the head, “Health Care”, during financial 
year 2008-09. 
 (b) The 2nd installment of Rs. 2.638 million will be released to 
FATA after ensuring at least 50% utilization of 1st installment. As the Agency 
Zakat Committees and Local Zakat Committees in FATA have been constituted 
in March and May, 2009 respectively, therefore utilization of funds has been 
delayed. FATA Secretariat has been advised to expedite the utilization report at 
the earliest. 
106. *Mr. Muhammad Talha Mahmood: Will the Minister for 
Petroleum and Natural Resources be pleased to state: 
 (a) the present status of Iran - Pakistan - India gas pipeline project 

and the time by which it will be completed; and 
 (b) the rate at which the natural gas will be obtained from Iran under 

that project and the rate at which the same will be supplied to the 
consumers? 

 Dr. Asim Hussain: (a) After the approval of the Federal Cabinet in 
its meeting held on 3rd June, 2009. The GSPA has been signed by both the 
parties Inter State Gas System (Pvt) Limited (ISGS) and National Iranian Oil 
Company (NIOC) in Turkey on 5th June, 2009. As per project implementation 
plan, the project will be completed by October 2013. 
 (b) The gas pricing formula is linked with the crude oil prices in 
Japanese market. The price of gas comes to approximately 78% of the parity 
price of crude oil.  
 The imported gas will be used for power generation and consumer price 
will be determined after adding other costs and return on investment. The 
regulatory authority will determine the consumer price. 
107. *Syed Javed Ali Shah: Will the Minister for Petroleum and Natural 
Resources be pleased to state the number of licences issued for drilling in 
Pakistan since 2007 with location-wise breakup? 
 Dr. Asim Hussain: Since 1st January 2007 to todate twenty two 
(22) Exploration licences were granted to different companies for the 
exploration of oil/gas in the country. Details are at Annexure-I. 
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108. *Mr. Afrasiab Khattak: Will the Minister for Housing and Works 
be pleased to state: 
 (a) whether it is a fact that water tanks of P. W.D. Flats, Cat.V, G-

8/4, Islamabad have not been cleansed so far, if so, its reasons 
and the time by which the same will be cleansed; and 

 (b) the period after which those flats are required to be 
repainted/white-washed; and 

 (c) the time by which those flats will be repainted/white washed? 
 Mr. Rahmatullah Kakar: (a) It is fact that the water tanks of PWD 
Flats Cat-V, G-8/4, Islamabad coud not be cleansed due to shortage of funds. 
Efforts are underway for rrangement of funds through supplementary grant. The 
pending work will be carried out immediately on receipt of funds. 
 (b) The repainting/white wash of the flats is due after every two 
years. 
 (c) As at (a) above.  
109. *Mr. Muhammad Talha Mahmood: Will the Minister for Zakat 
and Ushr be pleased to state: 
 (a) the names of projects or institutions working for the welfare of 

poor /deserving persons in the country being funded out of Zakat 
fund; and 

 (b) the amount of Zakat fund provided to those projects / institutions 
during the last two years? 

 Mr. Noor-ul-Haq Qadri: Disbursement of Zakat is with the 
Provinces. The desired information has been gathered from all concerned and is 
enclosed as per Annex-I. A small portion of Zakat budget is released by the 
Ministry of Zakat and Ushr directly to National Level Health Institutions. A list 
showing names of those hospitals with the grant of Zakat fund provided to them 
during the years 2006-07 and 2007-08 is enclosed as per Annex-II. 

 (Annexures have been placed on the Table of the House as well as Library) 
110.  *Syed Javed Ali Shah: Will the Minister for Petroleum and Natural 
Resources be pleased to state the number of oil fields in the country indicating 
also the daily production of those fields? 
 Dr. Asim Hussain: Curently 100 oil fields are producing 65721 
barrels of oil per day in the country. Field wise details are at Annexure-I. 
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111. *Syed Javed Ali Shah: Will the Minister for Petroleum and Natural 
Resources be pleased to state the number of Gas fields in the country indicating 
also the per day production of those fields? 
 Dr. Asim Hussain: Currently, 103 gas fields are producing four (4) 
billion cubic feet of natural gas per day. Field wise details are at Annexure-I. 

 

 
112. *Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for Petroleum and 
Natural Resources be pleased to state: 
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 (a) the present production of minerals from Sandak project; 
 (b) the present volume of export of such minerals; 
 (c) the profit being earned from that project and percentage share 

paid to the government of Baluchistan and other stakeholders; 
 (d) the names of various components of that project, their estimated 

maximum production and estimated income for the next five 
years; and 

 (e) the date on which the present contract with Chinese contractors 
will expire and the arrangements made by the Government for 
operation of that project after the expiry of that contract? 

 Dr. Asim Hussain: (a) The Saindak Copper Gold project (SCGP) is 
producing 17,000 tons of blister copper with contained minerals plus 60,000 
tons of iron concentrate, annually. 
 Blister copper contains 1.50 tons of gold and 2.74 tons of silver.  
 (b) The entire production around  i.e. 17,000 tons is being exported 
in the international market and 60,000 tons of iron concentrate will be sold to 
Pakistan Steel Mills and so far 30,000 tons have been sold.  
 (c) The profit earned from the project since its commencement is 
US$ 89.351 million out of which Government of Balochistan has been paid US$ 
12.489 million as royalty @ 2% of the sale value, US$ 3.123 million to EPZ 
Authority as EPZ development surcharge, US$ 7.158. million to FBR as 
presumptive tax and US$ 2.750 million as a rental income to Saindak Metal 
Limited. The details are given in the following table. 

All amounts in million USS   
 
Year  Profit Royalty  EPZA Presumptive  Rental 
  earned (GOB Surcharge Tax to FBR  income 
   Share)  to EPZ  (SML 
    Authority   Share)  
—————————————————————————————-------------------------——— 
 2003   —   — 0.061 0.094 0.250  
 2004 1.198  1.374 0.289  0.781 0.500 
 2005  7.228 1.934 0.484 1.209 0.500 
 2006  27.148 2.935 0.727 1.818 0.500 
 2007  38.353 3.394 0.849 1.830 0.500 
 2008 15.424 2.852  0.713 1.426 0.500 
———————————————————————————————-------------------------— 
 Total  89.351 12.489  3.123 7.158 2.750 
————————————————————————————————-------------------- 
 The names of various components of the project are as follows:— 
 (i) Mining 
 (ii) Concentrator 
 (iii) Smelter 
 (iv) Laboratory 
 (v) 50 MW Power House 
 (vi) Bulk Water Supply System 
 The above units of processing Department jointly producing 17,000 
tons of blister copper plus 60,000 tons annually of iron concentrate, their 
capacity is as follows: 
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(i). Mining 
 4.25 million tons of copper ore are being processed. 
 (ii). Concentrator 
 This Department is processing 73,000 tons of coppe concentrator 
annually. 
 (iii)  Smelter 
 This unit is producing 17,000 tons blister copper annually. 
 All the above units conjointly producing end-product i.e blister copper 
with contained minerals of copper, gold and silver iron concentrate and profit of 
each segment is no possible. The forecast of next 5 years in terms of production 
is estimated to be around 85,000 tons of blister copper with contained minerals 
of Gold (7.5 tons), Silver (13.5 tons), Iron Concentrate 300,000 tons. 
 Its estimation of profit would be around USD 120 million out of which 
50% would be GOP share. However, this figure would not be taken as authentic, 
because trend of price of production and sales fluctuate abnormally.  
 (e) The lease contract with the M/s. MCC will expire on 2012. The 
company has made considerable investment, and the lease contract contains a 
clause regarding mutual extension of the contract agreement therefore, it is 
anticipated that the contract will be extended after expiry of the present contract. 
In case of non-extension, Govt. of Pakistan/SML will explore another investor 
as it is an earning project. 
113. *Mst. Afia Zia: Will the Minister Incharge of the Prime Minister’s 
Secretariat be pleased to state whether there is any proposal under consideration 
of the Government to establish sub offices of National Disaster Management 
Authority (NDMA) at district level, if so, when? 
 Minister Incharge of the Prime Minister’s Secretariat: As per 
law there is District Disaster Management Authoriy (DDMA) headed by District 
Nazim with DCO and other functionaries. DDMA works under the Provincial 
Disaster Management Authority which is furhter under the Provincial 
Government. 
114. *Mst. Afia Zia: Will the Minister for Water and Power be pleased to 
state: 
 (a) the objectives of the establishment of Alternative Energy Board; 
 (b) the budget allocated to the said board for each financial year 

since its establishment; and 
 (c) the names of the projects completed by that board so far and 

those under way at present? 
 Raja Pervaiz Ashraf: (a) Alternative Energy Development Board 
(AEDB) was created to undertake development of medium and long term 
national plans and policies, promotional and dissemination activities in the field 
of Renewable Energy Technologies; and to facilitate the private sector for power 
generation through alternative or renewable energy resources by acting as a one 
window facility for establishing, promoting and facilitating alternative or 
renewable energy projects based on wind, solar, micro-hydro, fuel cells, tidal, 
ocean, biodiesel, biogas/biomass etc. 
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 (b) YEAR WISE BUDGET OF AEDB  
 (PKR in Million)  

———————————————————————————————— 
 Sr. FY Non- Dev. KPP * 
 No.  Dev. Budget 
   Budget  
———————————————————————————————— 
 1. 2003-04 25.000 Nil Nil 
 2. 2004-05 44.961 100 Nil 
 3. 2005-06 42.489 89.571 Nil 
 4. 2006-07 47.383 18.70 100 
 5. 2007-08 63.134 28.255 100   
 6. 2008-09 57.100 Nil Nil  
———————————————————————————————— 
*Khushal Pakistan Programme, Now P.W.P. 
 
 (c) Completed Projects  
Public Sector 
2004-05  
 � Solar Homes Programme per Province. 
 � 100 Solar Homes Programme Narian Khorian. 
 � Pilot Project for Emerging Alternative Energy Technologies Demonstration in 

Pakistan. 
 � Pilot Project for Development and Installation of 02 Micro Hydro Kaplan 

Turbines. 
 � Development of Supply Chain Mechanism for Pedal Generator, Hand Generator 

and LED Lantern. 
2004-05 to 2005-06  
 � Pilot Project for Installation of Indigenously Development Micro Wind Turbines. 
 � Solar Homes Programme per Province. 
2005-06 to 2007-08  
 � Research on Development of 01 kw Fuel Cell Electric Vehicle in Pakistan. 
2005-06 to 2008-09  
 � Pilot Project of Production Plant of Bio diesel. 
 � Solar Thermal Power Plants Technologies (Demonstration Units). 
 � Solar Water Pumping & Thermal Desalination Units. 
Private Sector 
 � Al-Moiz Industries Ltd. D.I. Khan (27 MW Biomass to Power). 
 � Shakarganj Sugar Mills Ltd. Jhang (8 MW Biogas to Power) 
 � Zorlu Energy Pakistan Ltd. Jhampir, Sindh (6 MW Wind Power Plant). 
 � Blue Star Energy 1 MW Small Hydro Power Project. 
 � Fauji Cement Company.Ltd. Fateh Jang (RDF Project). 
Ongoing Projects 
Public Sector 
 � Rural Electrification Programme 
 � Rural Electrification Sindh Province (Coastal Belt) through 

Alternative/Renewable Energy Technologies (100 villages). 
 � 2946 homes have been electrified in Chachro, Mithi, Nangarparker and 

Diplo Districts. 
 � Rural Electrification Balochistan & Coastal Belt through Alternative/ 

Renewable Energy Technologies (300 villages target). 
ADB (REDSIP) 
 � 10 Small Hydro power projects of cumulative capacity 110 MW in Punjab, 

NWFP and Northern Areas. 
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Private Sector 
 � 20 Wind Power Projects (1000 MW) of 50 MW each in Gharo - Keti Bandar 

Wind Corridor, Sindh. 
 � TASAQ Energy 16 MW Small Hydro Power Project. 
 � 10 Small Hydro Power Projects of cumulative capacity 142 MW in Punjab. 
 � Feasibility Study for generation of 10 MW electricity through solid waste in 

Karachi. 

115. *Mr. Wasim Sajjad: Will the Minister for Sports be pleased to 
state: 
 (a) the estimated financial loss to be sustained by the PCB on 

account of the World Cup 2011 being moved out from Pakistan; 
and 

 (b) the steps being taken by the Government to have the ICC 
decision reversed? 

 Pir Aftab Hussain Shah Jilani: (a) The matter regarding 
Pakistan’s hosting rights of ICC World Cup 2011 is going to be discussed in the 
next meeting of ICC World Cup 2011 Committee in London on 15th of June, 
2009. 
 PCB has intimated that the final position in this regard would be 
communicated after the meeting. 
 (b) As Above. 
116. *Mr. Wasim Sajjad: Will the Minister for Water and Power be 
pleased to state: 
 (a) whether it is a fact that tariff of 7 of the 8 electricity distribution 

companies in the country has recently been raised, if so, the 
reasons thereof; and 

 (b) the names of the companies tariffs of which have been raised 
indicating also the details of the increase made? 

 Raja Pervaiz Ashraf: The consumer end electricity tariff of 
Distribution Companies has not been raised recently. The last change in tariff 
was made on 25th February, 2009. 
117. *Mr. Wasim Sajjad: Will the Minister for Water and Power be 
pleased to state whether there is any proposal under consideration of the 
Government to construct new Dams in the country, if so, its details? 
 Raja Pervaiz Ashraf: At present following three major dams to be 
constructed are planned to be constructed in the near future:— 
————————————————————————————————----------------------------------------------------------------- 
Name  River Installed  Live/ Gross Approx Project Expected Status 
of the  Capacity  Storage  Construction Year of 
Project  (MW)  (MAF) cost(US$)  completion  
    Billion 
————————————————————————————————————————————---------------------------- 
Diamer  Indus 4500 6.4 11.3 2018-19 Ready for 
Basha   8.1   construction 
 
Kurram Kurram  83.4 0.9 0.300 2013-14 Ready for 
Tangi    1.20   construction  
 
Munda  Swat 740 0.67 1.148 2016-17 Feasibility completed 

   1.30   detailed  engineering  
      design to be prepared. 

———————————————————————————————————————————— ---------------------------- 
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118. *Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister Incharge of 
the Prime Minister’s Secretariat be pleased to state the names of the districts 
where floods affectees were given funds during the last year? 
 Minister Incharge of the Prime Minister’s Secretariat: The 
names of the districts of Balochistan and Sindh Provinces where flood affectees 
of 2007 have been given financial assistance, are as under:— 
Balochistan  
 1  Awaran 13   Killa Saifullah 
 2 Barkhan 14  Lasbela 
 3 Bolan 15  Loralai 
 4   Chagai 16   Mastung 
 5  Gawadar 17  Musa Khail 
 6  Jaffarabad 18   Nasirabad 
 7  Jhal Magsi 19  Nushki 
 8  Kalat 20   Panjgur 
 9 Kech 21  Pishin 
 10   Kharan 22   Sibi 
 11  Khuzdar 23  Washuk  
 12  Killa Abdullah 24  Zhob   
         *Detail at Annex-I 
Sindh  
 1  Kamber-Shahdadkot 8  Tharparkar  
 2 Dadu 9  Sanghar  
 3  Karachi 10   Nawabshah  
 4   Thatta  11   Khairpur  
 5  Badin 12  Jacobabad  
 6  Jamshoro 13  Hyderabad.  
 7  Tando Muhammad Khan  
 *Detail at Annex-II 
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119.  *Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for Religious 
Affairs be pleased to state: 
 (a) the number of persons sent for free Hajj during 2008 with the 

assistance of UAE and other countries with province-wise break 
up; and 

 (b) the authority which recommended the names of the said persons 
for free Hajj? 

 Syed Hamid Saeed Kazmi: (a) The Government of UAE 
sponsored 285 persons for free Hajj-2008. No other country sponsored Hajj-
2008. The province-wise break up as given in the residential addresses by the 
nominees, is as under:— 
 Province No of Pilgrims  
 ICT 27 
 Punjab 109 
 NWFP 11 
 Sindh 67 
 Balochistan 68 
 AJK/FATA/NA 03  
              Total: 285 
 (b) Since the funds were provided by the UAE Government, the 
nominees proposed by them, were sent on Hajj. 
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120.  *Mrs. Saeeda Iqbal: Will the Minister for Housing and Works be 
pleased to state: 
 (a) the procedure prescribed for allotment of Government 

accommodation; and 
 (b) whether the allotment of the said accommodation is made strictly 

on seniority basis, if not, its reasons? 
 Mr. Rahmatullah Kakar: (a) Allotments on seniority basis and Out 
of Turn Basis are being made under Rule 6 & Rule 29-A of Accommodation 
Allocation Rules, 2002 (AAR-2002). As per new allotment policy which has 
been implemented w.e.f 01-06-2009, 50% allotments will be made on seniority 
basis and 50% on ‘Out of Turn Basis’. 
 (b) Keeping in view the hardships of the applicants, allotments on 
“Out of Turn Basis” are also being made which is covered under Rule 29-A of 
AAR-2002. 

ہمارے بهی سواالت ! جناب چئيرمين:  خان شيرانیسينيٹرموالنا محمد  
  تهے۔

   وقفہ سواالت ختم ہوگيا، وہ صرف ايک گهنٹہ ہوتا ہے۔:چيئرمينجناب   
ہمارے بهی سواالت تهے، ايک  : سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی  

  سوال پر اتنا وقت کيوں لگايا؟ ہمارے سواالت کا کيا بنے گا؟
 ,Rules ليے گئے ہيں۔ taken as read  آپ کے سواالت:چيئرمينجناب   

rulesہيں، وہ آپ ذرا پڑه ليجيے۔   
  يہ زيادتی ہے۔ : سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی  
   پڑه ليجيے۔rules زيادتی کی بات نہيں ہے، آپ :چيئرمينجناب   
رولز  پڑهتے ہيں ليکن اگر آپ :  سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی  

  تے ہيں اور باقيوں کو نہيں ديتے۔ايک سوال کو اتنا وقت دي
 اگلی دفعہ نہيں ديں گے۔ يہ آپ لوگوں کی مرضی کی :چيئرمينجناب   

 کيا جاتا ہے۔ يہ فيصلہ کر ليا جائے کہ تين  ايساوجہ سے ہو رہا ہے ، اس ليے
 نہيں کروں گا۔ ميں کسی ممبر کی دل آزاری  allowضمنی سواالت سے زيادہ ميں 

 مل جائے کہ تين سے زيادہ consensusهے اس وقت ايوان سے نہيں چاہتا ہوں اگرمج
  .I put the motion to the Houseنہيں ہوں گے۔allowedضمنی سواالت 

(The motion was adopted). 
 Mr. Chairman:  The motion is carried. No more than 3 
supplementaries in future. Now, we go to leave applications. 

جس سينيٹر کا سوال ہو اس کو ! جناب واال: سينيٹر الياس احمد بلور  
 ملنی چاہيے۔ يہ نہيں کہ سوال کرنے والے کو آپ priorityضمنی سوال کرنے ميں 

  چهوڑ ديں۔
نہيں، ہميشہ ضمنی سوال پہلے اس ممبر کا ہوگا جس : رمينئجناب چي  

  نے سوال کيا ہو۔
First supplementary will be of person who has put the question. Very good.  
Now, we have come to some decision and it is very good. 
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Leave of Absence 
جناب عبدالحسيب خان نے بعض ناگزير وجوہات کی بنا  :جناب چيئرمين  

 جون کے ليے ايوان سے رخصت کی  ہے۔ کيا آپ ان کی رخصت ١٢پر آج مورخہ 
   ہيں؟منظور فرماتے

  )رخصت منظور کی گئی(
 مير محمد علی رند صاحب نے ذاتی مصروفيات کی بنا :چيئرمينجناب   

 جون کے ليے ايوان سے رخصت کی درخواست کی ہے، ١٢ اور ١١پر مورخہ 
  کيا آپ ان کی رخصت منظور فرماتے ہيں؟

  )رخصت منظور کی گئی(
بنا پر مورخہ ڈاکٹر عبدالمالک نے ذاتی مصروفيات کی  :چيئرمينجناب   

جون کے ليے ايوان سے رخصت کی درخواست کی ہے، کيا آپ ان کی ١٢ تا ٨
  رخصت منظور فرماتے ہيں؟

  )رخصت منظور کی گئی(
عبدالرزاق اے تهہيم  وزير برائے ) ريٹائرڈ(جسٹس  :چيئرمينجناب   

بلديات و ديہی ترقی نے اطالع دی ہے کہ  وہ بعض مصروفيات کے باعث مورخہ 
   جون  اجالس ميں شرکت نہيں کر سکيں گے۔١۶ تا ١١

 Now, I give floor to Mr. Qamar Zaman Kaira with regard to Item No.3, 
the discussion on the motion already moved by Syed Nayyer Hussain Bukhari. 
Yes please. 

(Interruption) 
 Mr. Chairman: All the points of order will be taken up after the 
winding up of Mr. Kaira, because he has got to go to the National Assembly 
also. Mr. Kaira, please. 

Further Discussion on Motion Regarding Situation of Swat and 
IDPs 

بسم : ) و نشرياتوفاقی وزير برائے اطالعات( جناب قمر الزمان کائرہ  
 چار، ۔  آپ کا بڑا مشکور ہوں  ميںبہت شکريہ۔ ! لرحمٰن الرحيم۔ جناب چئيرميناهللا ا

 debateپانچ دن سے سينيٹ کے اندر انتہائی حساس اور انتہائی اہم موضوع پر 
جاری تهی  جس ميں فاضل ممبران کی طرف سے  يقينًا بہت ساری تجاويز بهی آئی 

 بهی فراہم کی ہے guidance بہت ساری  بهی آيا  ہے ، انہوں نےconcernہيں ، ان کا 
ميں ايوان کو يقين دالتا ،اور اس سے پہلے کہ اس کے کچه حقائق آپ تک پہنچاؤں  

ہوں کہ انشا اهللا تعالیٰ  آپ کی جو تجاويز آئی ہيں ان سے ہم  اپنی پاليسی ميں ضرور 
guidance and input ليں گے۔   

ے مسئلے يعنی دہشت اس وقت  پاکستان سب سے بڑ! جناب چئيرمين  
گردی کا شکار ہے ، انتہا پسندی کا شکار ہے، تشدد کی سياست کا شکار ہے، متشدد 
رويوں کا شکار ہے جس نے نہ صرف ہمارے رياستی بلکہ سماجی ڈهانچے کو 
بهی چيلنج کيا ہوا ہے اور پوری قوم کے اندر آج ايک يکجہتی پيدا ہوئی ہے کہ ہم 

ميں مختصر طور پر صرف  اتنی !  ۔ جناب واال کريںfight outاس رويے کو 
رويہ صرف ايک، دو، چار سال کی پيداوار نہيں ہے اور  يہ گزارش کروں گا کہ  
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 کی پيداوار ہے  sixties کی پيداوار بهی نہيں ہےبلکہ يہ onward سے ١٩٧٩يہ کوئی 
ميں اور خوش قسمتی يا بدقسمتی سے پاکستان جغرافيائی طور پر ايک ايسے عالقے 

 کی آماجگاہ رہا ہے۔ اس کے کئی شیجو دنيا کی بڑی طاقتوں کی رسہ کواقع ہے 
 تها اس سے invasion سے لے کر  سوويت يونين  کا جو کابل کا U2پہلو آئے ،  
 تک  يہ خطہ ہميشہ بڑی طاقتوں کی رسہ کشی کا  عالقہ رہا  ہے 9/11ہوتے ہوئے 

 آئے ، معاشرت پر بهی آئے، اور جس کے اثرات پاکستان کی معيشت پر بهی
سياست پر بهی آئے اور اس خطے کے اندر انہی طاقتوں نے غيرجمہوری رويوں 

کيا کيونکہ ان کا promote  کيونکہ ان کی ضرورت يہ تهی۔ تشدد کو کيا۔ promoteکو 
cause تشدد کے ذريعے حل ہوتا تها۔ logic کو ختم کيا، منطق کو ختم کيا، مباحثے 

گولی اور گالی کی سياست کو آگے لے کر آئے اور زندگی کے سارے کو ختم کيا۔ 
ہوتا  ہوتا آج   onward gradually promoteرسے لے کsixties يّہوپہلوؤں ميں يہ ر

 بن چکا ہے اور آج پاکستان کا ہر ذی شعور، جس پر فاضل ممبران نے monsterايک
 اور يقينًا درست متفکر  کی ہے، اس بارے ميں متفکر ہےdetailed debateبهی بڑی 

ہے۔ ہميں اور بهی چيلنجز درپيش ہيں ليکن سب سے بڑا چيلنج يہی ہے اور يہ چيلنج 
صرف چند سو يا چند ہزار دہشتگرد نہيں ہيں، جن کا نام تو طالبان ليا جاتا ہے ليکن 
ہميں يہ سمجه بهی نہيں آتی کہ وہ طلب کيا کرتے ہيں۔ وہ طلب کيا فرماتے ہيں۔ يہاں 

ت سے ہمارے معزز ممبران نے يہ بهی کہا کہ طالبان بڑا پرانا نام ہے۔ اگر لوگوں بہ
کے گلے کاٹنے کی طلب ہے، اگر بچيوں کے سکول گرانے کی طلب ہے، اگر 

تو يہ طلب نہيں، ظلم ہے اور اس !  کرنے کی طلب ہے جنابdestabilizeپاکستان کو 
ان کے عوام متحمل ہو سکتے ہيں ظلم کا نہ پاکستان متحمل ہو سکتا ہے، نہ پاکست

اور نہ اس سوچ کے متحمل ہو سکتے ہيں۔ بہت جی ليا ہم نے اس طرح اور يہ 
division ہميں کبهی ethnic violence کی صورت ميں نظر آتی ہے، کبهی ہميں 

religious violenceے کی صورت ميں نظر آتی ہے اور آج پاکستان اس بڑ threat  کا 
   کا شکار ہے۔ direct conflictاور

ہماری حکومت آنے سے پہلے، ہماری قائد محترمہ بے ! جناب چيئرمين  
نظير بهٹو شہيد نے پاکستان اور اس ريجن کو الحق خطرے کو بہت پہلے ديکها تها 

 اور charter of democracyاور يہی سوچتے ہوئے محترمہ بے نظير بهٹو نے 
 ، ميں انہوں نے مفاہمت کیLarger perspectiveمفاہمت کی سياست کی بات کی۔ 

سياست کی بات کی کہ جب تک پاکستان کی تمام سياسی قوتيں اکٹهی نہيں ہوتيں، 
پاکستان کو درپيش چيلنجز کا مقابلہ کرنا ہمارے ليے مشکل ہو گا۔ وہ آنے والے 

آپ اور معزز ممبران کو ياد ہو گا کہ ! حاالت کو پڑه رہی تهيں ۔ جناب چيئرمين
 ميں يہ بات کہی کہ يہ لوگ جو طالبان speech راولپنڈی ميں اپنی آخری انہوں نے

يہ ظلم کرنے والے اور ظلم کے ،  ظالمان basically character-wiseکہالتے ہيں
چاہتے ہيں سوات يہ طلبگار ہيں۔ يہ ظالم ہيں۔ ان کے بارے ميں انہوں نے کہا تها کہ 

 ان ultimatelyها، ان کو نظر آ رہا تها کہ پر ہمارا جهنڈا نہ لہرائے۔ ان کو اندازہ ت
کے مقاصد کيا ہيں۔ يہ صرف فاٹا تک نہيں رہيں گے، يہ پاکستان کے باقی عالقوں 
ميں بهی پهيلنا چاہتے ہيں اور اس وقت وہاں پر شورش شروع ہو چکی تهی۔ ميں 

 نہيں ديتا، اس وقت کی حکومت نے بهی اپنے تئيں کوششيں کی ہوں blameکسی کو 
ی ليکن کوششيں بارآور نہ ہوئيں اور شايد جس سوچ، رويے،  کی ضرورت تهی گ
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 کی ايک حد ہوتی ہے۔ Toleranceوہ استعمال نہ کيا گيا اور يہ رويہ آگے بڑهتا گيا۔ 
 ،مذاکرات کی ايک حد ہوتی ہے۔ حکومت کتنے لوگوں کے گلے کٹتے ديکهے

اشت کرے۔ ساری برداشتيں  آخر کتنا برد،بچيوں کے کتنے سکول تباہ ہوتے ديکهے
کرنے کے باجود پهر سمجهوتے ہوئے۔ ميں مختصر اس ليے کر رہا ہوں کيونکہ 

نہيں لينا چاہتا۔ اس ميں بڑی دير ہو چکی ہے۔ حاجی وقت ميں فاضل  ايوان کا  زيادہ 
عديل صاحب، باقی دوستوں  اور موالنا صاحب نے بهی بہت ساری باتيں کی ہيں۔ 

 کے جرگے ہوئے۔ سمجهوتے ہوئے۔ طالبان elders۔ علماء کے جرگے ہوئے
 بنائے گئے۔ interest groupپاکستان، طالبان سوات، کيا کيا نام رکه کر اپنے اپنے 

کہ يہ لوگ پتا نہيں کون ہيں جو !  ميں يہ بهی کہا گيا جناب چيئرمينdebateيہاں پر 
 محمدی کا نفاذ وہاں  آ گئے ہيں۔ طالبان تو بڑے پرامن لوگ ہيں۔ وہ تو شريعت

ہم تو کسی پرامن کے خالف ايکشن نہيں کر رہے۔ آپ ذرا اٹه ! چاہتے ہيں تو جناب
 تو کر ديجيے۔ ہم تو ان ہی کے خالف ايکشن condemnکر پوری طاقت سے اسے 

کر رہے ہيں، جو اس عالقے، سوات، بونير، پورے ماالکنڈ ڈويژن اور فاٹا کا امن 
 آپ کرتے ہيں۔ ايک طرف آپ فرماتے ہيں کہ ہم ان تباہ کر رہے ہيں۔ انہی کا ذکر

کی سوچ کے ساته متفق نہيں ہيں اور پتا نہيں يہ لوگ کہاں سے اسلحہ لے کر آ گئے 
ہيں۔ يہ جو کہاں سے آ گئے اور کون لوگ ہيں، ان ہی کے خالف ہمارا ايکشن ہے۔ 

ن سی ہم کسی پرامن پاکستانی کے خالف ايکشن نہيں کر رہے۔ جناب چيئرمين کو
 ہوں، ان کے  IDPs کرنے پڑيں۔ military operationsحکومت چاہتی ہے کہ اس کو 

 کے ليے مسائل پيدا ہوں، ان economy مسائل پيدا ہوں، ملک کی politicalليے 
 کے ليے مسائل پيدا ہوں، حکومت اور پاکستان کے عوام کی زندگيوں existenceکی

 نہ politically کرتی ہے۔  نہ affordکو خطرات الحق ہوں، کون سی حکومت يہ 
socially کسی حوالے سے کوئی حکومت يہ ،afford نہيں کرتی تو پهر ہم نے يہ 

  فيصلے کيوں کيے؟ اس ليے نہيں کہ ہميں سمجه نہيں ہے۔
 يہ بات بهی بڑی تفصيل سے بتائی گئی کہ يہ کئی ! جناب چيئرمين

ا۔ اس سے پہلے ايک معاہدہ طالبان سمجهوتوں کا تسلسل تها، جو سوات کا معاہدہ ہو
سوات اور صوبائی حکومت کے درميان ہوا۔ ہنگو ميں اس وقت کچه دہشت گرد 
پکڑے گئے۔ ہنگو کا محاصرہ ہوا۔ سيکورٹی فورسز نے وہ محاصرہ توڑا اور اس 

  محسود نے ہميں کہا ہےهللا  اس پر طالبان نے کہا کہ بيت ا۔ميں بہت سا نقصان ہوا
آپ اس کے ساته معاہدہ کريں۔ اس چنانچہ کے بندے نہيں چهوڑے۔  آپ نے اس کہ 

نے ہميں کہا ہے کہ ہمارا آپ کے ساته معاہدہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر ميں يہ بات غلط 
کہہ رہا ہوں تو ميری ضرور اصالح کيجيے۔ يہ معاہدہ حکومت نے نہيں توڑا تها۔ ہم 

 unilaterally مان لی تهی۔ وہ نے کوئی ايکشن شروع نہيں کيا تها۔ ہم نے اس کی بات
معاہدہ توڑ کر چلے گئے ليکن ہم نے ايکشن شروع نہيں کيا۔ پهر دوبارہ معاہدے کی 

 استعمال کيے back door channelباتيں کی گئيں۔ پهر جرگوں کی باتيں کی گئيں۔ پهر 
 گئے۔ کون کون سا راستہ استعمال نہيں کيا۔ نظام عدل کی بات آتی ہے۔ نظام عدل پر

آپ ! صوبائی حکومت نے تحريک کر کے نظام عدل کا معاہدہ کيا۔ جناب چيئرمين
 تهے۔ آپ نے بهی اس سارے معاہدے کو ديکها۔ اس ميں Law Ministerاس وقت 

 کی روح کے Constitution of Pakistan تهی۔ ہم نے unconstitutionalکون سی چيز 
 جاتی ہے اور کہی گئی کہ آپ نے خالف کوئی معاہدہ نہيں کيا تها ليکن يہ بات کہی
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، جو کالعدم ہے۔ disbandايک ايسے بندے، ايک ايسی تظيم سے معاہدہ کر ليا جو 
جو فريق مقدمہ ہوتے ہيں، ان ہی سے معاہدے کيے جاتے ہيں۔ ہميں يہ ! جناب واال

 رکه کر upper handبهی طعنے ديے گئے اور يہ بهی کہا گيا کہ حکومتيں ہميشہ 
ی ہيں، يہ کيسی حکومت ہے جس نے کمزوری کا معاہدہ کيا ہے۔ ہم نے معاہدے کرت

 dictationوہ بهی برداشت کيا۔ ہميں طعنے ديے جاتے ہيں کہ يہ روز امريکا سے 
ليتے ہيں۔ ہمارے دوست کہتے ہيں۔ ميڈيا ميں بهی کہتے ہيں اور ہم سنتے ہيں۔ جناب 

اس سوات معاہدے ميں نہ کہ ہو گا آپ کو ياد ہو گا، ہمارے دوستوں کو بهی ياد ! واال
 لوگوں نے اس پر احتجاج کيا، majorityصرف امريکا بہادر نے بلکہ پوری دنيا کے 

 نہيں لی۔ ہم نے ان کی dictationاس پر بڑا شور ڈاال ليکن ہم نے ان سے کوئی 
مخالفت کے باوجود، پاکستانی ميڈيا کی مخالفت کے باوجود يہ معاہدہ کيا۔ اس ليے 

ماری صوبائی حکومت کا يہ فيصلہ تها۔ ان کا يہ خيال تها اور ہم ان سے متفق کہ ہ
 سے نکلنے اور اس معاملے conflictتهے کہ يہ ايک اچها راستہ ہے اور ہميں اس 

 ہوتے ہوتے اب اتنی tension mount کرنے کا راستہ پيدا کرنا چاہيے۔ يہ ease outکو 
 ہميں نظر آ رہا تها کہ پهر ہمارے پاس ultimately ،قتل و غارت شروع ہو گئی ہے

کيا راستہ ہو گا۔ معاہدہ کيا اور معاہدہ کرنے اور آپريشن شروع ہونے کے دوران 
 ہوئيں۔ ہميں کہا گيا کہ وہ اپنے مطالبات سے بهاگ رہے violationsچاليس اکتاليس 

 کچه ہيں۔ ہميں کہا گيا کہ وہ معاہدے کے نکات سے بهاگ رہے ہيں۔ ان کے مقاصد
 برداشت ،تنقيد سنی، نہيں چهوڑی۔ ہم نے طعنے سنے patienceاور ہيں ليکن ہم نے 

 ميڈيا کا بهی حق ہے۔ انہوں نے ہميں جائز طريقے سے کہا۔ ،کيا اور حق ہے
 کا حق ہے۔ ہميں بہت سی تنقيد کا سامنا electorateپاکستان کے لوگوں، پاکستان کے 

ا اور بات  سنی۔ صوبائی حکومت نے بهی اور ہم   کي tolerateکرنا پڑا اور ہم نے 
نے بهی۔ پهر صوبائی حکومت نے ان سے مذاکرات کيے۔ پهر ان کو ياد کرايا کہ 
اس معاہدے کے دو فريق ہيں، اس معاہدے کے دو حصے ہيں۔ حکومتی فريق نے 

 All پوری کرنی ہيں۔ اس پر termsمعاہدے کا اپنا حصہ ادا کر ديا ہے، آپ کو اپنی 
Parties Conferences بهی ہوئيں۔ صوبائی level پر بهی ہوئيں۔ جب کوئی راستہ نہيں 

رہا تو ہم نے آپريشن کا فيصلہ کيا۔ ميں نے پہلے بهی گزارش کی ہے کہ  کسی قسم 
 ہوں۔ قتل military operationsکی بهی حکومت ہو، کوئی حکومت يہ نہيں چاہتی کہ 

 خراب ہو۔ infrastructure ،وں کے گهر تباہ ہوں لوگ، ہوںdisplace لوگ ،و غارت ہو
 نہيں ديتے۔ ہم constructive messageسماج ميں اس طرح کے آپريشن کوئی 

سمجهتے ہيں کہ آپريشن حتمی عالج نہيں ہے۔ يقينًا پوليٹيکل نقصان پوليٹيکل طريقے 
 کو  شروع کرنے کے ليے بهی تو آپpolitical dialogue ہو گا ليکن repairسے ہی 

ہم کوئی فضا بنانی ہو گی۔ اس کے ليے بهی تو ہميں کسی گراؤنڈ پر کهڑا ہونا ہو گا۔ 
 کے تحت نہيں کيا اور optionنے يہ آپريشن کسی چاؤ ، کسی خوشی، کسی اچهے 

نہ ہماری افواج کی يہ خواہش ہے؟ يہ باتيں بهی کی گئيں کہ پتا نہيں نيک دلی سے 
آپريشن صحيح نہيں ہوتا۔ ہماری ايجنسيوں پر بهی آپريشن ہوتا بهی ہے کہ نہيں يا 

الزامات لگتے رہے کہ شايد ہماری ايجنسيوں کے اندر کوئی  ايسی سوچ، کچه ايسے 
 کرتے ہيں اور اندرون خانہ ان لوگوں کو supportافراد موجود ہيں جو ان لوگوں کو 

ے۔ جناب  ديتے ہيں، تب ہی ہمارے آپريشن صحيح نہيں ہوتmessagesکچه نہ کچه 
 Friends ofيہ باتيں يہاں ہی نہيں بلکہ جاپان ميں جب صدر پاکستان ! چيئرمين

 52



Pakistan, Donors Conference اور امريکہ  کے tour پر گئے تهے، وہاں جا کر بهی 
 پر يہ باتيں کيں۔ ميں آج يہاں اس ايوان سے بهی ايک سوال کرتا highest levelہم نے 

 کی کسی ايجنسی کا کچه حصہ شايد forces جائے کہ ہماری ہوں کہ اگر يہ سوال کيا
 کرتا ہے تو supportطالبان ، ظالمان، تشدد پسندوں يا دہشت گردوں کو کسی طرح 

 کيا ہے کہ پاکستان کی افواج جو اس وقت تک دو ہزار سے زائد messageاس کا 
 زخمی شہادتيں قبول کر چکی ہے، جن کے پانچ ہزار کے قريب جوان اور افسر

ہيں، اس کا مقصد يہ ہے کہ ہم يہ بات کرتے ہوئے ساته يہ بهی کہہ رہے ہيں کہ 
مسلح افواج کی قيادت اور حکومت پاکستان اپنی افواج کو اپنی ايجنسيوں کے ہاتهوں 

   ?Is it logicalمروانے کا سامان پيدا کر رہی ہے۔ 
والنا گل نصيب نے اثبات اس موقع پر سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی اور سينيٹر م(

  )ميں اظہار کيا
 ميں اس پر صرف اتنی گزارش کروں گا، : کائرہنجناب قمر الزما

   کرتا ہوں۔addressميرے بزرگ ہيں، آپ کا حق ہے، ميں آپ کو 
   کريں۔address مجهے please آپ :جناب چيئرمين  
سا اگر يہ صحيح ہے تو پهر اي!  جناب چيئرمين:جناب قمرالزمان کائرہ  

ہی ہے کہ کسی تعليم گاہ کا استاد اپنے بچوں کو دہشت گردی پڑهانا شروع کر دے 
اور ان کا خون نچوڑنا شروع کر دے ليکن ہمارے ادارے ايسے نہيں ہيں۔ ہم اس 
بات کی سختی سے اور پر زور ترديد کرتے ہيں، ايسی بات نہيں ہے ليکن جناب 

نا بڑا آپريشن کرنا تها تو پہلے تياری کيوں ميں آگے بڑهتا ہوں۔ يہ کہا گيا کہ ات! واال
دنيا ميں جہاں کہيں بهی آپريشن ہوتے !  کا مسئلہ تها۔ جناب واالIDPsنہيں کی گئی؟ 

ہيں، اس کی اطالع نہيں دی جاتی۔ ميڈيا کو بال کر اعالن نہيں کيا جاتا کہ ہم پرسوں 
اں بسا ليں گے، ان آپريشن کريں گے، آپ تياری کر ليں، ہم ٹينٹ لگا ليں گے، بستي

کے ليے انتظامات کريں گے تاکہ جن کے خالف آپريشن ہونا ہے، وہ آسانی سے 
اپنے راستے پيدا کر ليں۔ يہ دنيا کی تاريخ ميں کبهی نہيں ہوا۔ ہاں کہنے، تقرير 

 اچهے ہيں، اگر ميں نے اخبار ميں خبر لگوانی ہو تو opticکرنے کے معاملے ميں 
 possible دنيا ميں ايسا کبهی نہيں ہوا، نہ يہ practicallyکن يہ بات اچهی لگے گی لي

ہے۔ ہم نے جب آپريشن کيا، يقينًا ہمارے بهائی، بہنوں کی بہت بڑی تعداد وہاں سے 
displace ہوئی۔ اپنے ہی ملک ميں ان کو اپنے گهروں سے بے گهر ہونا پڑا اور اتنی 

مسائل تهے۔ ميں يہاں پر يہ تعداد کے لوگوں کے ليے آغاز ميں يقينًا بہت سے 
گزارش بهی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے  لوگ وہاں سے خود ہی نہيں نکل آئے۔ ہاں 

ايک بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو ! کچه لوگ خود بهی نکلے ليکن جناب واال
 ,facilitiesحکومت پاکستان، صوبائی حکومت اور مسلح افواج نے وہ ساری 

logisticsکے وہاں سے نکلنے کے ليے سواری اور  فراہم کيں، ان security فراہم 
کی اور وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ يقينًا بہت سے لوگ اپنے طور پر بهی آئے، شروع 

  ميں مسائل تهے۔
 ہے، وہاں کوئی economyامريکا جو دنيا کی سب سے بڑی ! جناب واال  

 Disasterم نے سانحہ ہوتا ہے، اچانک ايسی صورتحال پيدا ہو جاتی ہے، يہاں ہ
Management Cell بنايا تها، اس کی performance بہت خراب ہے، ميں بطور 
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minister admit کرتا ہوں کہ وہ up to the markيہ بهی !  نہيں ہے ليکن جناب واال
 کو جن کی اهللا نہ کرے کہ disaster management cellsديکهنا ہو گا کہ اس طرح کے 
ی کبهار قوموں کو ضرورت پڑ جاتی ہے، اس پر جو کبهی ضرورت پڑے ليکن کبه

 developmentاخراجات کرنے ہوتے ہيں، ہمارے پاس پچهلے سال پاکستان کے 
budget کو چالنے کے ليے بهی ضروری اخراجات نہيں تهے، ہميں تو cuts لگانے 

 کرنا ہے، ہم نے وہ اتهارٹی بنائی۔ جتنی بڑی prioritizeپڑے۔ آپ نے چيزوں کو 
displacementتهی، جتنی بڑی ضرورت تهی  of course ان ميں يہcapacity نہيں تهی۔ 

 Corps بنايا گيا اور منگال کور کے SSGاسی ليے فوری طور پر يہ فيصلہ کيا گيا، 
Commander جن کو earthquake کے بعد لوگوں کی rehabilitation and 

reconstruction کا experienceيا اور   تها، ان کو لگايا گCorps Commander کو ايک 
ٹيم فراہم کی گئی اور  ايک پوری کور لگائی گئی۔ اس کے ساته پہلے دن سے 
صوبائی حکومت، مرکزی حکومت، پاکستان کے لوگ، مذہبی جماعتيں، سياسی 

 صوبائی حکومتوں، on the floor سب نے اپنا حصہ ڈاال، ميں NGOsجماعتيں اور 
NGOs, civil society,ذہبی تنظيموں، جن لوگوں نے وہاں اپنا حصہ ڈاال ہے، ميں  م

ان کوسالم کرتا ہوں۔ ان کے اپنے اپنے کردار ہيں، پنجاب کی حکومت نے آپ کو 
support کيا ہے، سنده حکومت کے کچه مسائل ہيں ليکن انہوں نے بهی آپ کو 
supportبلوچستان حکومت نے آپ کو ، کيا ہے supportير کی  آزاد کشم، کيا ہے

 بهی دی ہيں اور cash grants کی حکومتوں نے بهی کيا، Northern Areasحکومت، 
   کر رہے ہيں۔ supportبهی 

اگر حکومتيں، افراد، پاکستان کے مختلف ادارے اور ! جناب چيئرمين
کوئی احسان نہيں کر رہے۔  آج سوات، فاٹا، يہ  کر رہی ہيں تو NGOs supportمختلف

ی ہے، وہ پاکستان کی بقا اور استحکام کی لڑائی ہے۔ وہ ہماری ، باجوڑ ميں جو لڑائ
 کے ليے اپنا آج قربان کر کے لڑ رہے ہيں اور ميں stabilityپاکستان کی خوشحالی، 

يہ بهی گزارش کرتا چلوں کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو يہ بهی کہا کہ سوات 
ے نہيں تهے کہ آ کر کے لوگ بڑے خوشحال لوگ تهے۔ يہ جهگيوں ميں رہنے وال

 سارے جہان کی سہولتيں air conditioned tentٹينٹوں ميں بيٹه گئے ہيں۔ آپ ان کو 
کچے بنے !  فراہم کر ديں، وہ ان کے گهروں کا متبادل نہيں ہو سکتے۔جناب واال

ہوئے گهر بهی بہترين ٹينٹوں سے بہتر ہوتے ہيں کيونکہ وہ اپنے ہوتے ہيں۔يقينًا 
ن کے کيمپوں ميں آغاز ميں مسائل تهے، اب بہت حد تک وہ مسائل خيمہ بستيوں، ا

address ہو گئے ہيں اور کافی حد تک operational عالقہ دہشت گردوں سے  خالی 
 military يہ ہے کہ target, uphill taskہمارا سب سے بڑا !  جناب واال۔کرا ليا گيا ہے

operation, military searchکے بعد وہاں پر ايک  civil search کرنا ہو گی۔ اس ليے 
  اور ديگر مرکزی يا صوبائی civil law enforcing agenciesکہ وہاں پر جو ہماری 

حکومتوں کے ادارے موجود نہيں تهے، ان کے افراد وہاں موجود نہيں تهے، ان کی 
ر  موجو د نہيں تها۔ يہ سوال بهی ہوا کہ اگInfrastructureصورتحال ٹهيک نہيں تهی۔ 

 لوگوں کو کيوں  وہاں مينگورہ، بونير، شانگلہ يا باقی عالقے خالی ہو گئے ہيں تو
اس ليے نہيں جانے ديتے کہ وہاں پر ہسپتال، سکول، ! نہيں جانے ديتے؟ جناب واال

 کا نظام نہيں ہے اور policingبجلی، پانی کی سہوليات نہيں ہيں۔ وہاں پر باقاعدہ 
 meetingsحب اور وزير اعظم صاحب نے بارہا صوبائی حکومت کے ساته صدر صا
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 آپ کی ضرورت کيا ہے؟ ہم آپ کو  کہ کر کے ان کو يہی کہا ہے کہ آپ ہميں بتائيں
 ہيں، ان کو officersباقی صوبوں اور مرکزی حکومت سے بهی ہمارے جو بہترين 

 کريں گے تاکہ اس کے بعد کی صورتحال کو صحيح معنوں ميں appointوہاں پر 
control کيا جا سکے اور يہ فتنہ دوبارہ سر نہ اٹها سکے۔ اس کے ليے نئی 

recruitment بهی ہو گی، اس ميں time لگے گا۔ يہ بهی فيصلہ ہوا کہ ماالکنڈ کے 
ليے ہم فوری طور ہماری فوج سے ريٹائرڈ جوان جو فوج سے چاليس، بياليس سال 

 ميں کام organizationس کو ايک  ہوتا ہے، اtrainedکی عمر ميں ريٹائر ہوتا ہے، وہ 
 ہوتا ہے۔ ان کو experience چالنے کا weaponsکرنے کا تجربہ ہوتا ہے، اس کو 

 دے کر پچيس سو کے قريب short training نہيں ہوتا تو policing experienceصرف 
 بهی Para military troopsمالزمين فوری طور پر دو سال کے ليے رکهيں گے ۔ 

 پوری طرح کام کر سکيں۔ ان کو civil forcesيں گے تاکہ وہاں پر ہماری وہاں پر رہ
 بهی دينے equipments بهی دينی پڑے گی، ان کو trainingبهرتی بهی کرنا پڑے گا، 

پڑيں گے، جس ميں وقت لگے گا اور لوگوں کی ضرورت آج ہے، کل ہے، وہ  
 arrangementsجو فوری سال، دو سال تک تو انتظار نہيں کر سکتے۔ لہذا اس وقت 

ميں معزز ايوان کے ممبران کا دلی طور پر شکريہ ادا ! يہ ہيں اور جناب چيئرمين
 کا اظہار کيا۔ہميں بهی اپنے بہنوں اور بهائيوں serious concernکرتا ہوں کہ آپ نے 

  کا احساس ہے۔ 
ہماری حکومت نے پہلے دن سے يہ فيصلہ کيا اور وزير ! جناب چيئرمين  

 کے ليے ايک ملين روپے کا اعالن کيا اور يہ وہ رقم ہے IDPsصاحب نے اعظم 
جو باقی صوبائی اور مرکزی حکومتی محکمے، جس طرح بيت المال ہے، اس نے 

 لگا ليے۔سيفران camps نے اپنے social welfare لگا ليے، campsوہاں جا کر اپنے 
يکن ميں جن  کا ذکر کر  لگا ليے۔ باقی اداروں نے بهی کوشش کی لcampsنے اپنے 

   کيں۔ directly transferرہا ہوں يہ وہ رقوم ہيں جو مرکزی حکومت نے 
يہ بات درست ہے۔ ہم دنيا کے پاس کشکول لے کر نہيں گئے، ! جناب واال  

ہميں نہيں جانا چاہيے، بالکل نہيں جانا چاہيے ليکن يہ ضرور ذہن ميں رکهنا چاہيے، 
 جہاں ايسا حادثہ ہو، چاہے وہ امريکا، جيسا کہ ميں نے  ہو،disasterدنيا ميں جہاں 

پہلے گزارش کی کہ وہ دنيا کی بہت بڑی طاقت ہے جس کے پاس بے شمار 
 ہے، جب وہاں بهی خدانخواستہ کوئی سانحہ ہوتا ہے equipmentسرمايہ، بے شمار 

اس ليے تو دنيا کی مدد وہاں پہنچتی ہے۔ دنيا وہاں ان کی امداد کے ليے پہنچتی ہے 
routine ادارے day to day life کے ليے ہوتے ہيں۔ Emergency relief کے ليے دنيا 

ہم نے ! سے امداد آ جاتی ہے، ہمارے ساته بهی لوگ آئے ہيں ليکن جناب چيئرمين
پہلے دن سے يہ فيصلہ کيا تها، وزير اعظم صاحب اور صدر صاحب نے يہ کہا تها 

ہ بعد کا فيصلہ ہے ليکن ہمارا يہ طے شدہ فيصلہ کہ دنيا سے مدد آئے يا نہ آئے ي
 یر کرنا پڑے، قرضہ لينا پڑے، يہ ہماdevelopment budget cutہے کہ پاکستان کا 

ہماری يہ ذمہ داری ہے، اگر دنيا نے ہماری مدد کی فبيها، نہيں کی ۔ ذمہ داری ہے
کام ہےاور تو جس طرح ہو، جس طريقے سے بهی ہو گا تو وسائل پيدا کرنا، ہمارا 

 کے ليے، اپنے ان بہنوں بهائيوں کے ليے جو اپنا آج قربان کر کے ان IDPsہم اپنے
تلخيوں اور سختيوں ميں ہمارے کل کے ليے آئے بيٹهےہيں، ہم ان کے ليے ہر کام 

 reliefکريں گے اور ان کی ہر ضرورت پوری کريں گے اور ان کے ليے صرف 
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effort نہيں ہے، اب relief حال بہت بہتر ہے ۔جب ميں بہتر کہتا ہوں تو  کی صورت
اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ سب اچها ہے، بہت ساری مصيبتيں بهی ہيں، بہت ساری 

 2 ميں اس وقت تقريبًا camps 21 ہيں، ان camps 21مشکليں بهی ہيں۔ ہمارے تقريبًا 
  ہے جبdataہمارے پاس حتمی ! الکه  سے زائد لوگ موجود  ہيں۔ جناب واال

registration کا process شروع ہوا، اس تحفظ کا اظہار کيا گيا اور يہ يقينًا درست ہے 
کہ حکومت کيا کر رہی ہے کہ اگر ان کے بهيس ميں کچه دہشت گرد آجاتے ہيں تو 

يہ ہو سکتا ہےاور ! پهر کيا ہو گا، حکومت نے اس کے ليے کيا کيا ہے۔ جناب واال
 يہ ہوتا ہے کہ ان کی اس جرات operational target شايد ہوا ہو ليکن حکومت کا پہال

 disburse کو توڑ ديا جائے، chain of commandکو، ان کی اس نظم کو ، ان کی اس 
 ہو چکے ہيں۔ ہم يہ کہيں سب اچها ہو گيا disturbکر ديا جائے اور وہ بہت حد تک 

بهی بهی وجود  بالکل نہيں ہے، ان کا اnoہے، اب ان کا کوئی وجود نہيں رہا، 
 ہوتی resistant forces ميں وہ کسی نہ کسی طرح sectionsموجود ہے اور مختلف 

 کريں گی۔ آج جو پشاور ميں صورت resistanceہيں اور شايد کچه  عرصہ کے ليے 
 ہيں، ہميں اس reflectionsحال ہے يا گرد و نواح ميں صورت حال ہے، يہ اس کی 

نے کا امکان ہے، حکومت اپنے تئيں جو کر رہی ہے، کے ليے پہلے پتا تها کہ يہ ہو
 کئے ہيں، اس ميں جو actionsميں صرف يہ گزارش کروں گا کہ ہم نےجو جو 

 کيا ہے، actionبہتری ہو سکتی تهی، ہميں بہتری کی تجويز  فرمائيےکہ آپ نے يہ 
 simpleميری ! اس ميں اتنی بہتری اس طريقہ کار سے ہو سکتی ہے۔ جناب واال

 ہيں۔ جب ميں register ہمارے پاس اس وقتfamilies 278000زارش يہ ہے کہ گ
register کا ذکر کرتا ہوں تو ميں يہ گزارش بهی کرتا چلوں کہ جب IDPs کا مسئلہ 

 کا registrationکر رہے تهے، registrationادارے ان کی 6!شروع ہوا تو جناب واال
processس ليے شروع کيا گيا کہ ا!  کيوں شروع کيا گيا، جناب واالin camps تو 

 بہت بڑی تعداد ہمارے بہن بهائی  اور out campsصورت حال پتا ہوتی ہے ليکن 
 ہميں پتا نہيں ہے کہ وہ کس محلے ميں ہيں، کس locationبچےمتاثرين ہيں۔ ان کی 

رشتہ دار کے پاس ہيں، کس شہر ميں ہيں اور کس بستی ميں ہيں، اگر ان کی 
registration ہو گی تو ان کا present address ہميں پتا ہو گا کہ وہ کہاں ٹهہرے ہوئے 

   کر سکيں گے۔  فراہمfood and non food itemsہيں، اس خاندان کو 
 ہم نے پہلے دن سے يہ فيصلہ کيا تها کہ انہوں نے جن خاندانوں کے پاس 

وں  اور خاندانوں  کے ان بہنوں بهائيNWFPہميں! جا کر پناہ لی ہے، جناب چيئرمين
کو سالم کرنا چاہيے، جنہوں نے اپنے گهروں کے دروازے ان کے ليے کهولے 
ہيں، اپنی بستيوں کے دروازے ان کے ليے کهولے ہيں اور مشکل حاالت ميں يہ 
الزم نہيں ہے کہ وہ بڑے بڑے گهروں ميں رہتے تهے، چهوٹے چهوٹے گهروں 

ے گهر تمہارے ليے کهلے ہيں اور ميں رہنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمار
اپنے وسائل ان کے ساته تقسيم کر ليے۔ حکومت کی يہی کوشش تهی کہ انہوں 

 پناہ  حاصل کی يا ٹهکانہ کيا ہے، ہم ان out campsنےجن خاندانوں کے پاس جا کر 
 شروع کيا گيا۔ جناب process کا registration کر سکيں، اسی ليے supportکو بهی 

 بات نہيں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ intentionallyے ہوتا ہے، ميں يہ کوئی جيس! واال
 multiple بهی يہ ہوا کہ unintentionally کيا ہو ليکن intentionallyکسی نے 

registrations 200 ہوئيں، مطلب ہے، فرض کريں کہ stations کهلے ہوئے ہيں، ميں 
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 کرا دی، registrationک جگہ پر کسی جگہ گيا، ميں متاثرہ شخص ہوں، ميں نے اي
دوسری جگہ بهی کرا لی کہ چليں کہيں پر ميرا نام آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کہيں 

 41 ہو جائے۔ اس ميں شايد بدنيتی نہ ہو، ايسا بهی ہے کہ ايک خاندان کا نام missنام 
تک  ہوا اور ہمارے پاس جب register جگہوں پر 26 ہوا، کہيں registerجگہوں پر 

reconciled data نہ ہوتو ہم ان کو in camps and out camps جو non food and food 
items کی support تهی، وہ فراہم نہيں کر سکتے تهے، ان کو cater for نہيں کر 

 ضرورتيں کيا ہيں، ان کے بچے ہيں، ہم نے ان کو educationalسکتے۔ ان کی 
educational facility،ان کو  فراہم کرنی ہے health facility فراہم کرنی ہے۔ ہمارے 

 ہونا ضروری تها کہ کن کن عالقوں ميں يہ لوگ گئے ہيں، وہاں پر  dataپاس يہ 
 law پر، وہاں پر موجود جو hospitalsموجود اسکولوں پر، وہاں پر موجود 

enforcing agenciesکی  strength ہے، ان پرburden آئے گا، اس کو strengthen 
  رنے کے ليے يہ بہت ضروری تها۔ک

 کو بتاتے ہوئے خوشی ہے ، يہ معاملہ Houseمجهے آج ! جناب واال  
 کے حوالے سے خوشی کی بات کر رہا ہوں کہ effortخوشی کا نہيں ہے ليکن ميں 

 registration تعداد ابهی بهی وہ ہے جن کی %5 ہيں، تقريبًا register خاندان 278000
processام غلط لکه ديا گيا، قومی شناختی کارڈ کے نمبروں کا کوئی  ميں کہيں نdigit 

miss21 ہو گيا ہے توجو ہمارے Complaint Redress Cells ہيں وہ بنا ديے گئے ہيں 
 registration ديں اور ان کی actual documentsتاکہ وہ جائيں اور فوری طور پر اپنے

verifyے ان کاپرسوں سے، تين دنوں س!  ہو جائے۔ جنابdistribution process 
 perشروع کيا اور يہ طے کيا گيا کہ ابهی فوری طور اپنے ان بہنوں بهائيوں کو

family روپے، 5000 بيت المال کے ذريعے Benazir Income Support Programme 
 کی طرف grant کی Federal Government روپے فی مہينہ اور 1000کے ذريعے 

 کئے ہوئے ہيں ۔ اس کے allocate ارب روپے 8نے اس ميں  روپے ہيں، ہم 25000
 کيا گيا کہ يہ پيسہ کس طرح تقسيم extensive processرکها گيا، بہت processليے يہ

 زيادہ استعمال کرتے تو مرکزی حکومت صوبائی human handsکيا جائے۔ ہم اگر
واری استعمال  اور پٹDCحکومت کو ديتی، وہ اپنی ضلعی حکومتوں کو ديتے، وہاں 

 ہوتا کہ يہ پيسہ کهايا گيا اور ہو سکتا ہے کہ hue and cryہوتے پهر پورے ملک ميں 
 کا عمل قوم کے سامنے transparencyاس ميں کهايا جاتا۔ ہم نے کوشش يہ کی کہ 

شفاف رہے اور مجهے اس کی بهی خوشی ہے کہ صوبائی حکومت نے اپنے تمام 
 کے حوالے کئے UNFCR کے حوالے کئے، World Food Programmeتر وسائل 

 کريں تاکہ يہ الزامات نہ لگيں کہ monitor کريں، آپ اس کو procureتاکہ آپ اس کو 
 website آئے، وہ resourcesفالں کها گيا، پتا نہيں فالں نے پيسے کدهر کر ديے۔ جو

 ہے۔ ان available ہيں اور  جو ديا گيا اوران کے حوالے کيا گيا، وہ بهیavailableپر 
 کر pool up بهی resource کو استعمال کيا گيا ہے، وہ اس ميں اپنے experienceکے 

تقسيم، ترسيل کا طريقہ کار grant روپے کی 25000جو ! رہےہيں۔ جناب چيئرمين
 کا اجراء کيا گيا، ہر خاندان کے visa gold cardبنايا گيا،  اب اس پر حتمی طور پر 

 UBL ديا جائے۔ ہمارے ملک ميںgold card کر کے، ان کو registrationسربراہ  کی 
 کے ذريعے اور باقی بينکوں کے National Bank ہے، ہم نے پہلے bankايک واحد 

 extensive  اس ميں بڑیfinally کرانے کی کوشش کی ليکن exerciseذريعے 
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deliberations ہوئيں۔ جيسے ميں نے پہلے گزارش کی ہے کہ SSGاہ کے سربر
 تها، انہوں اس وجہ سے اس پر experience کا بهی ERRAجنرل نديم جن کو پہلے 

 نے بہت کام کيا، بيت NADRAبہت کام کيا، ہمارے باقی دوستوں نے بهی کيا اور
 جاری Visa Cardيہ فيصلہ ہوا کہ ہر خاندان کو ultimatelyالمال نے بہت کام کيا اور 

 extensive system نہيں ہے کہ وہ بڑا systemيہ جاری کرنے کاVisa Cardکيا جائے۔ 
 verify سے NADRA کہہ ليں کہ ايک خاندان جس کاnon form baseہے، آپ اس کو 

data UBL ،کے پاس پہنچ گيا ہے UBL centreميں جاتا ہے، وہ اپنا نام يا ID card 
 کر ديا card issue کر کے، اس کو ايک data processبتاتا ہے، اس کا فوری طور پر 

 شروع ہو جاتی ہے۔ مجهے يہ بتاتے ہوئے payment اس کوnext dayجاتا ہے، 
 process ہوئی تهيں، registrations کے قريب 250 ,200خوشی ہے کہ آج پہلے دن 

 جاری cards 10000 ہوئی تهيں، آج 100 اورکچه 1000 کو next dayشروع ہوا تها، 
 branches کے قريب 240 ہيں، اگلے دن  جاری کئے جا رہےcardsہوں گے۔ يہ جو 

جو مختلف بينکوں کی ان عالقوں ميں کهولی گئی ہيں اور کيمپوں ميں بهی کهولی 
 25000 روپے يا 25000لےکر جائے اور اپنے cardگئی ہيں تاکہ خاندان کا سربراہ 

 صرف اس کام کے cardروپے ميں سے جتنی رقم لينا چاہے، اس سے لے لے۔ يہ 
 ميں ہے اور انشاء اهللا تعالیٰ جلوزئی transparent mannerہے، ايک تو يہليے نہيں 

 total خاندان آباد تهے، کل تک اس جلوزئی کيمپ ميں جو10000کيمپ ميں تقريبًا 
 office جاری کر ديے جائيں گے۔ اب نوشہرہ ميں cardsخاندان آباد ہيں، ان کو يہ 

 ميں camps ہوتے جائيں گے، اگلے offices wind upکهول ديا گيا ہے، جوں جوں يہ 
shift 10000 ہوتے جائيں گے۔ cards per day جاری کرنا جو پاکستان کے اداروں کی 

capacity کے مطابق ايک record ہو گا، شايد دنيا ميں ايسے ادارے ہوں ليکن 
verified data کے تحت ان کے جو total thumb impressions ہيں يا biometric ،ہيں 

 اور يہ بهی ايک طريقہ کار ہے، ہم ان خاندانوں کو total scanned dataن کےتحت ا
 information کر سکيں، اگر ہمارے کسی بندے کی scan ميں ال سکيں، processاس 

  ہے، يہ اس کا ايک ذريعہ بهی ہے۔
 نہيں ہے، relief روپے تک رکنا نہيں ہے، يہ صرف 25000يہ ! جناب واال  

 کا عمل repatriation صورت حال نہيں ہے، ہم نے وہاں ان کی in campsيہ صرف 
 بهی دينا ہے، ہم نے اپنے ان بہنوں بهائيوں کو return packageبهی کرنا ہے، ہم نے 

 کا آغاز کيا تها، surveyاپنے گهروں ميں آباد بهی کرنا ہے۔ ہم نے ساته ہی ساته 
س وقت تک جو ابتدائی تخمينہ آيا الحمد هللا يہ کوئی زلزلے والی صورت نہيں ہے، ا

 کے قريب گهر يا plus minus 25000 تخمينہ نہيں  ہے، تقريبًا verifiedہے جو 
buildings ہيں جو اس سارے عمل ميں متاثر ہوئيں ہيں جو partially damaged ہيں يا 

totally damaged ہيں يا slightly damaged ہيں، يہ مختلف categories تحت ہيں  کے
  سرکاری عمارات ہيں۔ بجٹ تو کل آر ہا ہےليکن جو ہماراmajorityاور ان ميں 

NECميں PSDP pass ہوا ہے اور PSDP کے بارے ميں جو briefing دی گئی ہے کہ  
 پچاس ارب روپيہ   over and above ہيں development projects ميں جو اس عالقے

ے مسائل کو حل کرنے کے ليے، ان  اور ان کdevelopment ميں areas کے IDPsان 
 کرنے کے ليے رکها support کو infrastructure کرنے کے ليے، ان کے supportکو 

 over ارب روپيہ وہ ہےجو کہ 100 سے 80 ايک ملين ڈالر سے زائد تقريبًا گيا ہے۔
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and above budget ہمارے پاس available ہو گا جوکہ grant ياaid کی صورت ميں 
ہر سے ملنے واال ہے۔ اس رقم کے ليے بهی يہ طے شدہ ہے کہ ہمارے دو ہميں با

 ہو گی، پنجاب  اور سنده concentrationصوبوں سرحد اور بلوچستان کے ليے زيادہ 
 وہاں ہو گی۔ وہ رقم ساری majority concentrationکا کچه حصہ بهی آئے گا ليکن 

social sector ،پر خرچ ہو گی education, health and infrastructure development پر 
خرچ ہو گی۔  انشاء اهللا ہمارے پاس وسائل کی کمی نہيں ہو گی اور ميں دوبارہ ہاؤس 

 squeeze کراتا ہوں کہ جيسے بهی ہو، پاکستان کے مالی وسائل جتنے بهی assureکو 
هی ہو  بsqueeze اب تو ہماری صورتحال بهی بہتر ہے ليکن ،ہو جائيں، اهللا نہ کرے

جائيں تو اپنی  ان بہنوں اور بهائيوں کو مکمل طور پر  ان کے گهروں ميں صحيح 
 کو مکمل طور پر چال کر  ان کو civil set upطرح آباد کر کے ، ان عالقوں ميں 

speedy justice فراہم کريں گے۔ ان کی زندگی کو واپس صحيح دهارے پر النا 
   اس ميں کوئی کمی نہيں چهوڑيں گے۔هللا اہماری قومی ذمہ داری ہے اور ہم انشاء

جيسے ميں نے عرض کيا کہ اب بحالی کا عمل شروع ! جناب چيئرمين  
 پر کام کر رہا ہےچونکہ day and night emergency groundsہونے واال ہے۔ واپڈا 

 transformers اڑا دی گئی تهيں، lines تباہ کر ديے گئے تهے، grid stationsوہاں پر 
ئے گئے تهے۔ اس سارے عمل کو بحال کرنے ميں يقينًا کچه دن لگيں گے، اڑا دي

نظام اگر ہميں کہيں کہ ہمارے  پاس کوئی جناتی مخلوق ہے جو ايک دن ميں سارا 
 transformers بهی بن رہے ہيں،  Grid stationsل کر دے گی تو وہ ممکن نہيں ۔ حاب

يں کيونکہ جب تک بجلی کا نظام  کی جاری ہlay down بهی linesبهی لگ رہے ہيں، 
 کا نظام بحال نہيں ہو سکے گا اور water supply and sewerageبحال  نہيں  ہو گا تو 

زندگی کے باقی نظام نہيں چل سکيں گے۔ وہاں پر فوری طور پر پوليس کا انتظام 
و  ہيں ان کhospitals کا انتظام کيا جا رہا ہے۔ جتنے civil forcesکيا جار ہا ہے، 
 کيا جا رہا ہے، وہاں پر عملہ بهيجا گيا ہے۔ مينگورہ، strengthenفوری طور پر 

بونير اور باقی جگہوں پر بهی عملہ بهيجا جا رہا ہے کہ جو لوگ زخمی ہيں يا جن 
،  اور ان کا سٹاف پہنچيںdoctorsکو ضرورت ہے وہاں پر فوری طور پر 

medicines پہنچے۔ Food supplyئلہ ہے کہ جب يہ لوگ واپس  ايک بہت بڑا مس
   موجود ہوں۔properly food suppliesجائيں گے تو ان کے ليے کم از کم مارکيٹ ميں 

 day to day reportاس پر وزير اعظم صاحب اور صدر صاحب ! جناب واال  
 سے بهی stakeholders بهی کر رہے ہيں اور تمام meetingsلے رہے ہوتے ہيں، وہ 

 کی adjustment کر  رہے ہيں کہ اس ميں کہيں daily monitoringمل رہے ہيں، 
! ناب چيئرمين جضرورت ہےتو فوری طور پر  ہواور اس ميں کوئی کمی نہ رہے۔

وزيراعظم تو بار باريہ کہہ رہے ہيں کہ ہم دو جنگيں لڑ رہے ہيں ، ايک جنگ 
ہماری دہشتگردوں کے خالف ہے، ان ظالمان کے خالف ہے اور دوسری جنگ 

IDPs کے مسائل کے ساته ہے۔ اس وقت تک مختلف figures ديئے گئے ليکن ہمارے 
 افراد فی خاندان رکها 7 ہے اور اگر 2,78000  وہ  ہيںverified figuresپاس جو 

 الکه 40 اور 30 الکه کے درميان تعداد بنتی ہے، يہ 19 سے 18جائے  تو يہ تقريبًا 
 ہمارے factual figureو نہيں کرتا ليکن  ديئے ہيں، ميں اس کو چيلنج تfiguresکے 

 امداد سے پاس يہی ہے۔ ہم نے يہ بهی کوشش کی ہے کہ کوئی غيرمستحق اس 
benefit نہ لے سکے ليکن کوئی مستحق رہ بهی نہ جائے۔ پاکستان ميں جو ہمارے 
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IDPs گئے ہيں ميں ان کی بهی تعداد بتاتا چلوں کيونکہ بہت سارے تحفظات کا اظہار 
   چلے گئے ہيں۔IDPsيا کہ پتا نہيں  وہاں پر کتنے کيا گ

اس ، ہےfigureاس آپريشن کے دوران  جو کہ پرسوں تک کی !  جناب واال
 افسران اور جوان شديد 113 جوان اور افسران شہيد ہوئے ہيں، 112ميں ہمارے 

 کے قريب 120 شرپسند مارے گئے ہيں اور ان ميں سے 130زخمی ہوئے ہيں، 
 جو ميں  يا پختونخواہ  Other then province of NWFP پکڑے گئے ہيں۔زخمی ہيں يا

  لوگ گئے ہيں ان کی تعداد بڑی تهوڑی ہے۔
موالنا سينيٹر     بيگناہ کتنے ہيں؟:عبدالغفور حيدری

بيگناہوں اور  گناہگاروں کا فيصلہ تو ! جناب :جناب قمرالزمان کائرہ
 نہ ميں کر سکتا ہوں۔ کسی کے عدالتيں کريں گی، وہ نہ آپ کر سکتے ہيں اور
  ماتهے پر تو نہيں لکها کہ بيگناہ ہے يا گناہگار ہے۔

(  )مداخلت
آپريشن ميں آپريشن والے فيصلے کر ليتے  :جناب قمرالزمان کائرہ  

ہيں، ان کو بهی فيصلے کرنے کا حق ہے۔ جو اپنے ہاته ميں بندوق لے کر فوج 
ميں ہاؤس کو يہ بهی بتانا !  ۔ جناب چيئرمينپرگولياں چال رہا ہو وہ بيگناہ نہيں ہو گا

 off camps 76 schools قائم کيے ہيں، schools 45 ميں ہم نے campsچاہتا ہوں کہ ان 
 ہيں اور دن بدن ان students 13,480 ہمارے پاس اس وقت in campsقائم کيے ہيں، 

 displaced ميں جو campsکی تعداد بڑه رہی ہے ۔ يہ کوشش کی گئی ہے کہ 
persons ہيں ان ميں سے جو لوگ پڑهانے کے قابل ہيں انہی کو teacher ليا 
اور موسم بهی شديد گرمی کا ہے اور ہمارے يہ  ميں يقينًا گرمی ہےCampsجائے۔

 کا schools and hospitalsبہن بهائی ٹهنڈے عالقوں سے آئے ہيں۔ ان کے بچوں کے 
و نہيں کر رہاليکن اتنی بڑی تعداد ميں انتظام ہے۔ ميں يہ کوئی کارنامے کی بات ت

 ميں موجود ہيں  اور الحمد هللا کوئی وبائی صورتحال نہيں بنی، يہ بہتر campsلوگ 
management ہے۔ ہمارے بهی  کی وجہ سے بهی ہے اور اهللا تعالیٰ کا فضل و کرم

پاس تمام صورتحال کی تياری موجود ہے اگر خدانخواستہ کوئی ايسا وقت آ جائے 
 پهيلی تو اس کا کس طرح عالج کيا جائے، اس کی مکمل  diseaseور کوئی وبائی ا

 رکهی گئی ہے۔ وہاں بڑے بڑے مرد و خواتين کے back up supportطور پر 
 کے مطابق اکٹهے culture بنائے گئے ہيں تاکہ وہ اپنے common placesحجرے يا 

 airی گئی ہے کہ ايک جگہ دن گزار سکيں۔ اس گرمی کے موسم ميں کوشش ک
cooler اور باقی چيزيں فراہم کی جائيں،مارکيٹ ميں جو desert coolers تهے وہ 

يقينًا ايک بات اور بهی !  ميں پہنچائے ہيں۔ جناب واالcampsفوری طور پر اٹهوا کر 
 ديئے ہيں air conditioned tentsہوتی ہے کہ فرض کريں کہ کسی ملک نے دو سو 

ميں پڑے ہوئے ہيں ،وہ کيوں نہيں ديئے گئے؟ اگر کسی کيمپ تو وہ   کيوں سٹاک 
 air conditionedميں ايک ہزار خيمے لگے ہوئے ہيں اور آپ دو سو بندوں کو 

خيمے ديں گے  تو يا تو لڑائياں ہوں گی  اور يا آپ پر يہ الزام ہو گا کہ اپنے 
favouritismوتا ہے اس کے ہاته  کيا ہے۔ لہذا جو فيصلہ کرنے واال موقعے پر بندہ ہ

  بندهے ہوتے ہيں، ا س کی بهی مجبورياں ہوتی ہيں۔
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 کے بارے ميں بتائيں dispensaries  وہاں پر :سينيٹر حاجی محمد عديل  
  ۔

 تو بنی ہوئی ہيں، dispensaries  جی ہاں وہاں  :جناب قمرالزمان کائرہ  
 بنائے گئے centers کے  ہيں۔ خواتينlabs ہيں، air conditioned hospitalsکيمپوں ميں 

ہے۔ ميں آپ سے  صرف يہ گزارش کرنا چاہتا تها کہ دہيں، ان کی بہت بڑی تعدا 
اس وقت تک صوبہ پنجاب اور صوبہ سنده ميں ہمارے جو بہن بهائی گئے ہيں ان 

 پر ہی سارا NWFPکی تعداد شايد دس ہزار سے بهی کم ہے۔ صوبہ پختونخواہ يا 
burdenرے پاکستان  کا  ہے، يہ اجتماعی ساburden تها اور جو second number آتا 

 ہزار کچه سو صوبہ پنجاب ميں ہيں، ميرے اپنے ضلع ميں چند سو  8ہے وہ تقريبًا 
 plus minusہيں اور باقی عالقوں ميں بهی ہيں ۔ ميرے خيال ميں ہزار سے کم يا 

يہ بات واضح کرنا  پر floorتعداد  وہ  ہے جو صوبہ سنده ميں گئے ہيں۔ ميں يہاں 
 جہاں چاہے جا سکتے ہيں، جہاں چاہيں کاروبار freelyچاہتا ہوں کہ  وہ پاکستان ميں 

کر سکتے ہيں، کوئی عالقہ، کوئی حکومت، کوئی ادارہ، کوئی جماعت ان کی 
movement کو restrict نہيں کر سکتی اور اگر کوئی کرے گی تو حکومت اس کی 

 support کام کو ہم کسی طرح unconstitutionalے قطعی اجازت نہيں دے گی۔ ايس
 نہيں کريں گے۔

احساس ہے کہ ميرے ساتهی ، ميرے کچه دوست   مجهے يقينًا !جناب واال
ہمارے نقطہ نظر سے متفق نہيں ہيں، جن کا آج بهی خيال ہے کہ يہ لوگوں کے گلے 

والے، جن کاٹنے والے، بچيوں کے سکول جالنے والے، اغواء برائے تاوان کرنے 
کے بارے ميں  وہ کہتے ہيں کہ يہ پتا نہيں کہاں سے آگئے ہيں اور ان ہی کے 
خالف ميں  نےعرض کيا کہ ہم نے آپريشن شروع کيا ہوا ہے جو آج بهی 
سمجهتےہيں ، جن کا آج بهی خيال  يہ ہے کہ شايد حکومت غلط کر رہی ہے، ان 

ا نہيں کہاں سے آگئے ہيں، دہشت گردوں کے خالف جن کو وہ خود کہتے ہيں کہ پت
وہ کون لوگ ہيں جو اسالم کی غلط تعبيريں کر رہے ہيں۔ آج اس ايوان کی ساری 

 تها  ليکن ساته ہی encouragingتقارير ميں بهی يہ کہا گيا ہے اور  يہ ميرے ليے بڑا 
يہ بهی کہا گيا کہ حکومت ان کو کيوں پکڑ رہی ہے، کيوں مار رہی ہے، کيوں 

 ان کو کس طريقے سے پکڑيں؟ ان کے خالف کس !ہی ہے؟ جنابآپريشن کر ر
طريقے سے آپريشن کريں؟ کس طريقے سے اس تشدد کے خالف کام کريں اور 

 کا دين ہے tolerance ہمارا دين !پاکستان کے لوگوں کی جان چهڑا سکيں۔جناب واال
 نے ، ہمارا دين برداشت کا دين ہے۔ ہمارے دين کی ترويج جب ہوئی تهی تو ہم

dialogue  سے ، ہم نے مفاہمت سے ، ہم نے سمجهوتے سے ، ہم نے discussion 
سے  دين پهياليا تها۔ آج ہمارا الميہ يہ ہے کہ ايک  خاص طبقہ فکر ہمارے ہاں پيدا 
ہو گيا ہے جو گالی اور گولی کے ذريعے سياست کوبهی ، معيثت کو بهی ، معاشرت 

ر کے تحت ٹهونسنا چاہتا ہے اور  دنيا کی کو بهی ، مذہب کو بهی اپنے نقطہ نظ
تاريخ گواہ ہے کہ جہاں بهی گالی اور گولی کی زبان استعمال کی گئی ہے اور 
ٹهونسنے کی پاليسی استعمال کی گئی ہے  تو وہاں کئی معاشروں ميں بہترياں پيدا 

 کے مسائل IDPs کراتا ہوں کہ حکومت اپنے assureنہيں ہوسکيں۔ميں ايوان کو يہ 
کے ساته جنگی بنيادوں پر لڑ رہی ہے۔ يہ ہمارا طے شدہ فيصلہ ہے کہ انشاء اهللا 
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تعالٰی ہم ان کے تمام مسائل کو حل کريں گے۔اپنے عالقوں ميں جب وہ واپس جائيں 
 fast trackگے تو بحالی کا عمل  بهی اتنی ہی تيزی سے کريں گے ۔وہ بهی ہم نے 

 کہ سڑکيں بننی ہيں يا پل بننے ہيں يا ہسپتال  ميں يہ نہ ہو routineرکها ہوا ہےکہ 
 کے تحت بنيں۔ جتنی جلدی ممکن slow processبننے ہيں تو وہ 

 کا کام مکمل ہو اور ہمارے يہ بہن بهائی اپنی زندگيوں ميں reconstructionہوسکے
  واپس آسکيں۔

 يہ بهی فيصلہ کيا گيا ہےکہ جن جن عالقوں ميں ، جن بستيوں ! جناب واال
ں يہ موجود ہيں، جن خيموں ميں يہ موجود ہيں، جب يہ ہمارے بهائی بہن واپس مي

 ہوا ہے وہ يہ سامان اپنے ساته لے کر جائيں allocateجائيں گے تو جو سامان ان کو 
 کرنے ميں کچه وقت لگے گا repairگے تاکہ جن کے گهر خراب ہو گئے ہيں ان کو 

ر اپنی رہائشيں بناسکيں اور فوری طور پر تو وہاں پر يہ کم از کم اپنے خيمے لگا ک
 اب اس پر Gold Cardحکومت  کی طرف سے   جو کارڈ جاری کيے جا رہے ہيں

 جب بهی ہم نے جاری کرنی  ہوگی وہ ہمارے ليے آسان ترين ہوگی کيوں grantاگلی 
 موجود ہے اور verified list  ہمارے پاس موجود ہے،list کی affected familiesکہ 
 equally کرنی ہے اور  transactionڈ موجود ہيں ۔ ہم نے صرف بينک ميں کار

distribute کرنی ہے وہ الکه ہے پچاس ہزار ہے ، ستر ہزار ہے ، دو الکه ہے جتنی 
بهی رقم ہوگی اس کی ترسيل ہمارے ليے مسئلہ نہيں ہوگا بلکہ ايک بٹن دبانے سے 

 ہے mainly possible approachذا جو ہمارے ليے وہ رقم تقسيم کرنی آسان ہوگی۔ لہٰ
وہ حکومت کر رہی ہے ۔ميں پهر اپنے معزز ممبران کا شکريہ ادا کروں گا ، ان کی 
تجاويز کا   خيرمقدم کريں گے ۔ لوگوں کے مسائل کی نشاندہی کے حوالے  سےاگر 

 اگر کہيں تک ہماری رسائی نہيں ہوسکی ہے ، ہم off the campکہيں کوئی کمی ہے 
دعویٰ نہيں کرتے کہ ہر گهر تک ہم پہنچ گئے ہيں ۔ ہم يہ دعویٰ نہيں کرتے کہ يہ 
 کراتے ہيں کہ ہم آپ کی assure تک ہم پہنچ چکے ہيں ليکن ہم آپ کو IDPہر 

 کريں amendتجاويز اور آپ کی دی ہوئی رائے کے مطابق  اپنی پاليسی کو بهی 
باقی جو ہمارے منتخب ادارے گے اور آپ  ،ہمارے دوست اور اس معزز ايوان  يا 

 ہے  identified ديں گے کہ فالں عالقہ  guidanceہيں ان کے نمائندگان اگر ہميں 
 رائے  مل  constructive ہوگی  اور ہميں زيادہ  constructive debateتووہ زيادہ 

جائے گی اور ہم فوری طور پر کام کريں گے۔ اس وقت تک پی ٹی وی کی ايک 
 موجود ہے ، web-siteرہی ہے۔ اس ہيلپ الئن کے عالوہ ہمارے پاس  ہيلپ الئن چل 

ہماری پی آئی ڈی کی ہيلپ الئن چل رہی ہے، صوبائی حکومت کی ہيلپ الئن چل 
رہی ہے، ٹيليفون کے ذريعے بهی آگاہ کرسکتے ہيں اگر کسی عالقے کے مسائل 

 kindlyے تو ہوں ، کسی بندےتک ہماری ايجنسياں  ، ہمارے  ورکرز نہ پہنچ سک
ہميں ضرور آگاہ کيجئيے ۔ ميں پاکستان کے لوگوں سے بهی ، پريس سے بهی يہ 

 ہے  اس بيماری کے خالف لڑنے کے collective effortگزارش کر تا ہوں کہ يہ 
ليے اور اگر ہماری کہيں غلطياں  کوتاہياں بهی ہيں تو ان کی نشاندہی کيجئيے۔ ہم 

 ہيں يہ پاکستان کا مستقبل IDPs تعالیٰ  يہ جو هللا اآپ کو يقين دالتے ہيں کہ انشاء
ہيں۔يہ اپنا آج قربان کرکے پاکستان کا کل بچانے کے ليے نکلے ہيں اور ان کے آج 
کی بهی ، ان کے کل کی بهی  اور ان کے مستقبل کی بهی ذمہ داری حکومت 

تعالیٰ  ہر ممکن پاکستان پر ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہيں  اور انشاء اهللا 
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طريقے سے کوشش کرکے آپ کے تعاون کے ساته ، پاکستان کے عوام کے تعاون 
 تعالیٰ کامياب هللاکے ساته ، دعاؤں کے ساته اس کو حل کرنے ميں ضرور انشاء ا

  ہوں گے۔ بہت شکريہ۔
  )ڈيسک بجائے گئے (

 Mr. Chairman: Thank you Minister Sahib. This brings us to the end 
of the debate on the issue of IDPs. The motion has been talked out 
ايک منٹ ٹهہريے ہمايوں صاحب۔ ميں بهی بيٹها ہوا ہوں اور آپ بهی بيٹهے ہوئے 

 Points لے ليتے ہيں کچه۔ پہلے کون بات کرے گا۔ کتنے Points of orderہيں ۔ جی۔
of order آپ کا ہے۔ اور کن کا  ہيں ديکه ليتے ہيں۔ شيرانی صاحبPoint of order 

ہے۔ رضا صاحب آپ کا ہے۔ نام دے ديں تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ سوال نہيں 
 .The motion has been talked out ميں سوال کا جواب نہيں ہے Rulesپوچه سکتے۔
Winding up کے بعدنہيں۔ جی۔بی بی آپ rules پڑهيں آپ سوال نہيں پوچه سکتيں۔جی

 if they kindly give the کرنے ہيں point raiseا شيرانی صاحب۔ جنہوں نے ۔موالن
names دو تين تو ميں نے ديکه ليے ہيں۔مہربانی کرکے نام دے ديں تو مجهے آسانی 

  کا بهی خيال رکهيں کيوں کہ آج جمعہ ہے لوگوں  وقت ہوگی۔ جی شيرانی صاحب۔
  نے پهر جمعہ کی نماز کی تياری بهی کرنی ہے۔

Point of Order: Indiscriminate Bombings in FATA and IDPs 
Problems 

 شکريہ جناب چيئرمين۔کل ہم نے :سينيٹر موالنا  محمد خان شيرانی  
Point of Order پر ايک مسئلہ اٹهايا تها ۔ وہ تها ہنگو ميں  موالنا    دين اظہر صاحب 

اں بحق ہوئی ہيں اور ان کے گهر پر بمباری کے حوالے سے جس ميں چه خواتين ج
خواتين ميں سے ايک بچی بهی تهی اور ايک اس کا بهتيجا تها يعنی سات آدمی اس 
گهر کے اندر شہيد ہوئے ہيں۔ظاہر بات ہے کہ خواتين ميں غالبًا  دہشت گردی کا تو 
کوئی تصور بهی نہيں کرسکتا ہے اور ايک چهوٹی بچی کے بارے ميں کوئی 

ہے کہ وہ کسی دہشت گرد ی کے عمل ميں شريک تهی تصور بهی نہيں کرسکتا 
اور پهر ايک گهر پر بمباری کرکے چه خواتين اور ايک مرد کو ناحق قتل کرنا  
کہاں کا انسداد دہشت گردی کا عمل ہے اور پهر اس کے بعد مولوی محمد امين 
صاحب کے مدرسے پر بمباری ہوئی اور اس ميں وہ خود بمع ايک بيٹے اور 

ے شہيد ہوئے ہيں اور دوسرے لوگ کہتے ہيں کہ جب ہم نے اس بمباری بهتيجے ک
کی دهول کو ديکها تو ہم تو بهاگ اٹهے ۔ اگر ہم نہ بهاگتے تو ہماری جگہ پر بهی 

 اسی طرح  بوالن ايکسپريس جو کراچی سے !انہوں نے بمباری کی۔ جناب چيئرمين
اس ميں دو افراد جاں بحق کوئٹہ  آ رہی تهی   اس کے اندر بم بالسٹ ہوا ہے اور 

اور پينتيس زخمی ہوئے ہيں۔ جناح روڈ کے اوپر بهرے بازار ميں سرکاری گاڑی 
کو آگ لگائی جاتی ہے اور پهر نعرے لگائے جاتے ہيں ۔ يہ سارا معاملہ وزارت 
داخلہ اور وزارت دفاع سے متعلق ہے ۔ چونکہ کل ہميں بتايا يہ گيا  تها اور بخاری 

مايا تها کہ ميں نے وزارت خارجہ اور دفاع دونوں سے رابطہ صاحب نے بهی فر
کيا ہے۔ وہ حاالت سے تو ہميں آگاہ کريں گے ليکن  ہميں اسباب چاہييں کہ کس بنياد 
پر چه خواتين کو بمباری کرکے شہيد کيا گيا اور پهر موالنا دين اظہر صاحب ہنگو 

 کرکے ان کو اور ان کے ضلع کے امير  اور موالنا محمد امين صاحب  پر بمباری
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 ميں Article 4بچے اور بهتيجے کو شہيد کيا گيا،    اس کا کيا جواز ہے؟ جب کہ 
 کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام باشندوں کو تحفظ stateنے کل پڑه کر سنايا تها کہ يہ 

ہے  کہ کوئی ايسی کارروائی نہ کی جائے  (2)  کی ذيلی شقArticle 4فراہم کرے ۔
مالک کے ليے مضر ہو۔  پهر  ا کی جان ، آزادی ، جسم ، شہرت ياجو کسی شخص

خواتين ميں دہشت گردی کا تصور تو نہيں ہوسکتا۔اس ليے ميں سمجهتا ہوں  کہ وہ 
اسباب وزارت دفاع بتا دے کہ اس گهر پر اور اس مدرسے پر اور بے گناہ لوگوں 

  ا۔گيپر بمباری کے ليے دليل ، جواز اور تصور کيا 
 before Minister Sahib gives an answer پر issue اسی :يئرمينجناب چ  

 ہے تو بتا ديں۔ موالنا صاحب آپ بهی بتا ديں  Point of Orderکسی اور رکن کا کوئی 
  تاکہ ايک ساته وزير صاحب اس کا جواب دے ديں۔

 جناب چيئرمين۔ جمعيت العلمائے اسالم :سينيٹر موالنا گل نصيب خان  
ے کہ سياسی جدوجہد، آئينی اور قانونی جدوجہد پر يقين رکهتی ہے آپ کو معلوم ہ

اور اسی سلسلے ميں اس وقت حکومت کی اتحادی جماعت ہے۔ اگر جمعيت 
العلمائے اسالم کے ايک ورکر يا ووٹرپر نہيں بلکہ ضلعی امير کے گهر پر بمباری 

کے اندر گهر  بمباری کی جاتی ہے ، وہ بالکل محلے  targetکی جاتی ہے اور پهر 
ہے اور محلے کے اندر چاروں ديواريں ان کی دوسرے لوگوں سے جڑی ہوئی ہيں 
اور خالصتًا اس گهر کو نشانہ بنايا جاتا ہےتو ہميں کيا پيغام ديا جاتا ہے ، علمائے 
کرام کو کيا پيغام ديا جاتا ہے ۔ ہم اس سلسلے ميں يقينًا اس پوزيشن پر ہيں کہ يہ 

 اسالم کے خالف شروع کی گئی ہے اور اس بارے ميں ہم جنگ جمعيت العلمائے
بہتر طور پر پوچهنا بهی چاہتے ہيں اور مطمئن بهی ہونا چاہتے ہيں ۔يہی گزارش 

  ہے۔
 شکريہ۔ جی موالنا عبدالغفور حيدری صاحب آپ بهی :جناب چيئرمين  

  اسی مسئلے پر بوليں گے۔ جی۔
رحمٰن الرحيم۔ جيسے  الهللا بسم ا:سينيٹر موالنا عبدالغفور حيدری  

 کر رہے wind upہمارے محترم کائرہ صاحب بيان دے رہے تهے اور اس بحث کو 
تهے تو ميں نے ايسے ہی بے تکلفی ميں ان سے کہا کہ بهائی آپ بتائيں کہ جو بے 
گناہ قتل کيے گئے ہيں ان کی تعداد کتنی ہے۔ اب مشکل يہ ہے کہ جو اس کارروائی 

 زد ميں آتے ہيں وہ سارے کے سارے گنہگار ہيں۔ کے حق ميں ہيں ، جو بهی
جيسے کہ ميں نے اس دن بهی کہا تها کہ اگر تيس کلوميٹر سے يا بيس کلوميٹرسے 
يا پچيس کلوميٹر سے  گولہ پهينکا جاتا ہے تو پهر وہ ٹارگٹ نہيں ہوتا عام طور پر 

رہی ہے۔ سوات ميں اس طرح کی بمباری ہو  جہاں بهی گرتا ہے نقصان کرتا ہے۔  
    طيارے استعمال کئے گئے ہيں۔F16 يہاں پر تو ہميں بتايا گيا ہے کہ 

 آپ معلوم کيا کرنا چاہتے ہيں؟ منسٹر صاحب سے آپ :جناب چيئرمين  
  کچه پوچهنا چاہتے ہيں۔

 ہاں منسٹر صاحب بتائيں گے۔ جناب :سينيٹر موالنا عبدالغفور حيدری  
 JUI  کے لوگ مارے جا رہے ہيں۔اے اين پی حکومت کا حصہ ہے ان! چيئرمين

بهی حکومت کا حصہ ہے ان کے لوگ بهی مارے جا رہے ہيں۔ ہم نے بارہا کہا ہے 
 نہيں دينا چاہتے۔ حکومت اس کا relief کہ اگر کوئی مجرم ہے  اس مجرم کو  بهی 
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تو بالشک کرے ليکن اگر اس انداز سے بمباری ہوتی ہے ہےاگر تعاقب کرنا چاہتی 
، جس ميں پرامن لوگ  مارے جاتے ہيں تو پهر اس قسم کی کارروائی جس ميں شرفا

کا بهی کسی نہ کسی موڑ پر جا کر ردعمل ہوتا ہے۔ اس لئے ہم يہ گزارش کرنا 
چاہتے کہ جمعيت العلمائے اسالم کے ضلع کے امير کا گهر اور پورا خاندان تباہ کر 

رتے ہيں تو اس کا کوئی نہ  جب لوگ م،جب بمباری ہوتی ہےکہ آپ ديکهيں  ديا گيا۔ 
کوئی جواز ڈهونڈ ليا جاتا ہے۔ مزيد يہ بتايا گيا ہے کہ اس مدرسے ميں دہشت گرد آ 
جايا کرتے تهے۔ اب مدرسے ميں جو شہيد ہوا ہے وہ مفتی صاحب مدرسے کا مہتمم 
ہے۔ اس کا بهائی ہے يا بهتيجا ہے يا بهانجا ہے۔ جو جمعيت العلمائے اسالم سے 

اور آج سوات کا مسئلہ شروع نہيں ہوا بلکہ ڈيڑه سال پہلے موالنا گل وابستہ ہے 
نصيب خان صاحب نے يہاں وہ فيصلہ بهی آپ کو پڑه کر سنايا اور سينيٹ ميں بهی 

  اس کی کاپی دے دی۔
ميرے عرض کرنے کا مقصد يہ ہے کہ ہم تو روز اّول ! جناب چيئرمين  

 dictation ہے تهے کہ کہيں سے کيا سے ان تمام پارٹيوں کا پهر بهی انتظار کر ر
 ہے ليکن ہم نے تو ان حقائق کو سامنے رکه کر باقاعدہ ايک فيصلہ ديا کہ اس آتی 

چيز  پاکستان ميں قطعًا مناسب نہيں ہے ليکن اس کے باوجود جب بهی  يہ طرح 
تقارير ہوتی ہيں تو اس کا رخ بهی دينی قوتوں کی طرف ہوتا ہے۔ ميں سمجهتا ہوں 

 وئی بهی دينی جماعت چاہے جماعت اسالمی ہو يا  جمعيت العلمائے اسالم يا کہ ک
JUP ہو  جتنی بهی دينی جماعتيں ہيں کم از کم کسی حوالے سے  بهی حق ميں نہ 

تهے اور نہ ہيں۔ اس ضمن ميں جو کچه کيا جا رہا ہے وہ ايک قومی نقصان ہے۔ 
 اس بات کا اعتراف بهی کر ،قومی الميہ ہے۔ ابهی بهی کائرہ صاحب بتا رہے تهے

  ۔۔۔۔رہے تهے۔ اب يہ الکهوں لوگ جو آئے ہيں۔
   کر ديں گے۔explain  ٹهيک ہے۔ قريشی صاحب ابهی :جناب چيئرمين  
 مگر ميرے خيال ميں جو نقصان ہوا :سينيٹر موالنا عبدالغفور حيدری  

راہ کرم ہے  اس کا ہم پچاس سال ميں بهی  ازالہ نہيں کر سکتے۔ اس بارے ميں از
  وہ تهوڑا سا ہميں بتائيں۔ جماعت کو مطمئن کريں کہ يہ کيوں کيا گيا ہے؟

 پر ے شکريہ۔ پروفيسر صاحب آپ کا سوال  اسی نکت:جناب چيئرمين  
  ہے۔

   قريشی صاحب نے جواب دينا ہے۔:سينيٹر پروفيسر محمد ابراہيم خان  
ی پوچه کرنا ہے تو آپ بهanswer  قريشی صاحب نے ہی :جناب چيئرمين  

   ہو جائيں۔answer ليجيے تاکہ ايک ساته 
ميری گزارش يہ ہے !  بہتر جناب:سينيٹر پروفيسر محمد ابراہيم خان  

  ۔۔۔۔۔۔ جو ہيںIDPs کہ جانی خيل کے 
 کر رہے ہيں ذرا points raise  قريشی صاحب يہ جو :جناب چيئرمين  

  .if you can answer them todayنوٹ کر ليجيے 
 وہ وہاں سے تو آپريشن کی وجہ :فيسرمحمد ابراہيم خانسينيٹر پرو  

 پناہ لے رہے ہيں اور  سے بےگهر ہو گئے ہيں اور بنوں ميں مختلف مقامات پر
 دے رہے ہيں ان shelter وہاں سے پوليس ان کو باہر نکال رہی ہے۔ جو لوگ ان کو 
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 ہے۔ ميری يہ کو بهی تهانوں ميں باليا جا رہا ہے اور ان کو بهی تنگ کيا جا رہا
گزارش ہو گی کہ پوليس کو منع کيا جائے۔ اگر پوليس پر فوج کی طرف سے کوئی 

 لے لے۔ ان ميں خواتين اور بچے ہيں۔ بہت بڑا step دباؤ ہے تو حکومت اس ميں 
مسئلہ خواتين اور بچوں کا ہے۔ ان کو کہيں تو پناہ لينے دی جائے۔ حکومت کی 

ن کے لئے دريوبا ميں کيمپ قائم کيا گيا ہے۔ طرف سے جو اعالن ہو رہا ہے کہ ا
 کلوميٹر ہے اور دريوبا بنوں ٢٠،٢۵جانی خيل بنوں سے جنوب مغرب کی طرف 

سے دس کلوميٹر شمال مشرق کی طرف ہے۔ بيچ ميں کرفيو کا عالقہ آتا ہے۔ ان 
لوگوں کے لئے کيمپ ميں پہنچنا ممکن نہيں ہے اور ککی ميں اور غوری واال ميں 

 کر رہے ہيں تو ان کو اس بات کی اجازت دی جائے۔ دوسرا receive  کو لوگ ان
  نکتہ تو پہلے۔۔۔۔۔

   آپ کر چکے ہيں۔ وہ آپ کر چکے ہيں۔:جناب چيئرمين  
 دوسرا مسئلہ اصل ميں اسالم آباد :سينيٹر پروفيسرمحمد ابراہيم خان   

  کا ہے۔ water supplyميں
   وہ بعد ميں کر ليجيے گا۔:جناب چيئرمين  
 جی بہتر ہے۔ زاہد صاحب آپ کا :سينيٹر پروفيسرمحمد ابراہيم خان  

   کر ليجيے۔issue raise  ہے۔ آپ بهی connected   اسی ہی سےبهی
 آئے IDPs  اسالم آباد اور راولپنڈی ميں جو :سينيٹر محمد زاہد خان  
  ايک تو ان بےچاروں کی پکڑ دهکڑ بهی ہوجاتی ہے اور بہتر يہی ہے ،ہوئے ہيں

Interior Minister sahib کہ نادرا کو کہہ ديں کہ وہ ايک  point announce کر دے۔ ان 
لوگوں کی رجسٹريشن بهی نہيں ہو رہی ہے۔ اس ميں دو فائدے ہوں گے۔ ايک اگر 

 وہ الگ ہو ۔ايسے لوگ آئے ہوئے ہيں جو دہشت گرد ہيں ان کا بهی پتا چل جائے گا
  آپ  point گے۔ مہربانی کر کے کہ ايک  صحيح لوگ الگ ہو جائيں ،جائيں گے
announce رجسٹر کرائيں۔ لوگ  وہاں  کر ديں تاکہ لوگ خود جا کر اپنے آپ کو

اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہتے ہيں۔ راولپنڈی والے بهی اور اسالم آباد والے بهی۔ 
 نہيں ہو گی اور فيڈرل embarrassing position پنجاب حکومت کے لئے بهی وہ

 کر ديں point announce مہربانی کر کے ايک ! رنمنٹ کی بهی نہيں ہو گی۔ جنابگو
  تاکہ لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کروا ليں۔

 ٹهيک ہے۔ چليے اب قريشی صاحب کيا کہتے ہيں۔ ميرا :جناب چيئرمين  
 آ گئے ہيں۔ وقت بهی محدود ہے۔ آج جمعہ کا دن points of order خيال ہے سب کے 

  ہے۔
سب سے پہلے  ):وزير مملکت برائے داخلہ(نيم احمد قريشی جناب تس  

IDPs کے حوالے سے جو پوليس تنگ کر رہی ہے۔ يہ جو شکايت ہے آج ہی اس کو 
 کی بات کی گئی point دور کر ديا جائے گا۔ دوسری بات جو نادرا کے حوالے سے 

ے ہمارے دوست ممبرز ديں گ proposal  اس کے لئے جو،ہے رجسٹريشن کے لئے
سمجهيں وہاں پر ان کی ڈيوٹی لگائی easy  کے اوپر جہاں پر وہ point انشائ اهللا اس 

 Ministry of دوسری بات  ہنگو کے حوالے سے ہے۔ اس کے لئے ۔جائے گی
Defenceکہ ن سے جواب مانگا گيا ہے۔ اس ميں کيو Jet Aircraft استعمال کيا گيا ہے۔ 
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ہوا ہے جس ميں تين لوگ attack جگہ پر اس ميں واچ بازار اور درگئی گاؤں دو 
مارے گئے ہيں۔ اس ميں ايک موالنا امين صاحب ہيں۔ درگئی کے اندر جو گاؤں ہے 
اس ميں پانچ لوگ مارے گئے ہيں جس ميں مفتی دين اظہر صاحب بهی شامل ہيں۔ 

سے مانگی گئی ہے وہ شايد کل آ جائے گی اس detail Ministry of Defence اس کی 
  کر ليا جائے گا۔discuss  ميں detail کو پهر

 شکريہ۔ اچها رضا ربانی صاحب۔ بخاری صاحب :جناب چيئرمين  
Minister for Water & Power کی ضرورت ہے۔ شيرانی صاحب ايک منٹ اجازت 

  ہے۔
 ہمارا مسئلہ چونکہ منسٹر صاحب :سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی  

   کہ پهر کل آئے گا۔کل تو بجٹ پيش ہو گا۔سے متعلق ہے۔ يہ تو کوئی بات نہ ہوئی
   نہيں ايسا کريں۔ ميں آپ سے عرض کروں بلکہ۔۔۔۔۔:جناب چيئرمين  
آپ ذرا مہربانی !  جناب چيئرمين:سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی  

فرمائيں۔ يعنی شفقت سے آپ کام لے کر ديکهيں خواتين کے قتل کا سبب کيا بن سکتا 
ے ميں دہشت گردی کا تصور ہے؟ يا دہشت گردی کے ہے؟ کيا خواتين کے بار

  بارے ميں کسی بچی کا تصور ہے؟ 
 فيڈرل منسٹر صاحب کب آ رہے ہيں؟ اس لئے ميں :جناب چيئرمين

  کر دوں۔ solve سمجه رہا ہوں۔ شيرانی صاحب اجازت ديجيے۔ ميں اس مسئلے کو 
  ۔ دو باتيں تهيں۔ ايک بات۔۔۔:سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی

 آپ ذرا ميری بات سن تو ليں۔ ميں آپ کی بات سمجه گيا :جناب چيئرمين
 يہ آپ کے فيڈرل منسٹر صاحب کب آ please ہوں۔ ايک منٹ ميری بات سن ليں  

   جواب ديں گے۔Federal Minister sahib  ہيں۔ State Minister يہنکہرہے ہيں؟ کيو
 رات ہی ہم نے سے Ministry of Defence  :جناب تسنيم احمد قريشی

reportمانگی ہے۔  
 serious points raise  آپ ديکهيں  جی انہوں نے کافی :جناب چيئرمين

 موالنا حيدری صاحب ان ،کئے ہيں۔ موالنا صاحب کا، موالنا گل نصيب صاحب کا
  ہے۔ serious point of viewکا ايک

   بالکل۔:جناب تسنيم احمد قريشی
کريں۔ يہ آپ کے satisfy ٹه کر ان کو  آپ ان کے ساته بي:جناب چيئرمين

coalition partnersبهی ہيں  and the matter should be settled amicably جو ان کی 
ن ملک صاحب کيجيے۔ رحمremoveٰ تکاليف ہيں۔ جو ان کے خدشات ہيں ان کو آپ 

  چائنا سے آ گئے ہيں۔
   آج آ جائيں گے۔:جناب تسنيم احمد قريشی

 آ جائيں تو ان کی مالقات کرائيے۔ کيوں موالنا  آج:جناب چيئرمين
  صاحب ٹهيک ہے؟

 جو بات ہے وہ ميں ان کو بتانا چاہ In fact  :جناب تسنيم احمد قريشی
  رہا ہوں۔
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پرالنا چاہتے ہيں کہ وہ floor  ہم اس :سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی
پر الئے floor ہ اس پر الئيں۔ چاہے وزارت داخلہ ہو يا وزارت دفاع ہو وfloor اس 

 کا۔ يعنی پهر وہ بهی وہ جو بمبار target killing کہ اسباب کيا ہيں خواتين کے قتل کا 
طيارے ہيں اس سے آپ بم گرائيں اور گهر کے اوپر گرائيں اور اس ميں صرف 

   ہے۔ يہ تو غلطی بهی نہيں ہو سکتی۔ی تک بنتیخواتين کو جان بحق کروائيں۔ اس ک
  ۔ديں گےexplanation اسی لئے يہ آپ کو  :جناب چيئرمين

 يہ غلطی تو نہيں ہو سکتی۔ پهر :سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی
  ۔مدرسے پر آپ بم گرائيں اور اس کے مفتی امين صاحب اور بيٹوں۔۔۔۔

ہيں انہوں نے نوٹ points of order  ديکهيں جتنے بهی :جناب چيئرمين
  کر ليےہيں۔

 دو تين باتيں تو وزارت داخلہ سے :شيرانیسينيٹر موالنا محمد خان 
  متعلق تهيں۔ يہ جو بوالن۔۔۔۔۔
آ جائے گا۔ مياں رضا ربانی صاحب۔  Proper response :جناب چيئرمين

  کو بال ليں۔Minister for Water and Power بخاری صاحب 
 نيشنل اسمبلی کا اجالس ):قائد ايوان(سينيٹر سيد نيئر حسين بخاری 

   راجہ صاحب ادهر گئے ہوئے ہيں۔بهی جاری ہے
کر convey  ٹهيک ہے۔ ذرا ان کو ديکه ليں۔ ان کو آپ :جناب چيئرمين
  کر ديں۔convey ديں۔ بخاری صاحب ان کو 

  کر ديتا ہوں۔convey  ميں ان کو :سينيٹر سيد نيئر حسين بخاری
ميں بڑے ادب سے گزارش !  جناب چيئرمين:سينيٹر محمد اسحاق ڈار  
 they are coalition partners of کے جو مسائل ہيں treasury membersہ کروں گا ک

the Government. They should sort out between themselves. They take a lot of 
time of the House.مناسب نہيں ہے۔ آپ ہاؤس کی !  يہ بات جنابtraditions ديکه ليں 

 They have direct accesses to the۔ ۔ ہم سب ماضی ميں حکومتوں ميں رہے ہيں
Government.ان  اگر  يہ آپس ميں بيٹه کر اپنے مسائل حل نہيں کر سکتے تو پهر 

 treasury يہاں بهی النے کا کوئی فائدہ نہيں ہے ۔ اگر يہ حال ہے تو پهر مسائل کو
benches ۔  سے اٹه کر ادهر آ جائيں۔ پهر ہم ان کو مسائل حل کر کے دکهائيں گے

  ہميں پهر ٹائم ديں۔
ميری دوسری گزارش يہ ہے کہ وزير صاحب بهی تياری کر کے آئيں ۔   

 ديں۔ ميں  proposalsوزير صاحب زاہد خان کو يہ جواب دے رہے تهے کہ وہ انهيں 
 يہ فيصلہ ہو گيا  already ميں  NADRAان کی اطالع کے ليے عرض کرتا ہوں کہ 

فرنٹيئر  کی  IDPs کام کر رہا ہے  کہ جتنی  actively پر IDPsہے  کيونکہ پنجاب 
 NADRA ميں rest of the country کرے گی  اور  UNHCR ہے وہ  registrationميں 

 ديں؟ فيصلہ تو ہو  proposals ديں۔ کيا  proposals۔ وہ کہہ رہے ہيں کہ گی کرے 
 they should be ميرا مطلب ہے کہ  .It has already been implemented چکا ہے۔

fully equipped with the answers.  ميرا جو !  جنابmain point  ہے وہ يہ ہے کہ 
گيارہ کہ  For economic survey, yesterday it was announcedکل بجٹ آ رہا ہے ۔
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بجے ملے گا، پهر بارہ بجے ، پهر ايک بجے اس طرح ايک ايک گهنٹے کی 
extension ا  ہوتی گئی ۔ ہم اس طرح کيdemonstrate  کر رہے ہيں؟  در اصل رات 

 printed تقسيم کی گئی ۔ اس کے باوجود  floppyچه بجے ميڈيا کے درميان ايک 
copy  اب تک نہيں ملی۔ Sir, this is total mismanagement. پہلی بات يہ ہے کہ اگر 

floppy P-Block  ميں بانٹنی تهی تو يہ ہاؤس  in session  پہلے وہ  تها تو سب سے
 ہے؟ آپ نے بهی ديکها ہو  sanctity اس ہاؤس کی کوئی ! يہاں ال کر بانٹتے ۔ جناب

 کے مختلف  حضرات  Ministry of Financeگا، ميں نے بهی ديکها ہے کہ آدها بجٹ 
 جاتے ہيں،  ايک  بيان کر ديا ہے۔ وہ دن ميں 15  پر پچهلے  channelsنے مختلف 

channel  پر جا کر ايک information  دے آتے ہيں، دوسرے پر جا کر دوسری 
information آپ عوام کے !  دے کر آتے ہيں۔ جنابviews  سنيں۔ آپ مختلف 
stakeholders  سے interaction کريں۔ ايک تو يہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے blue print 

of budget announce يہ کوئی طريقہ نہيں ہے  اور اس طرح !  کر ديں۔ جناب
Parliament  کو ignore  کيا جا رہا ہے۔ ہم ٹی وی پر ديکهتے ہيں کہ وہ کيا فرما 

 کی  economic surveyعوام کو !  ہے ۔ جناب serious flawيہ ! رہے ہيں؟ جناب
 ہے  in session  نہيں ملی ليکن آج بهی يہ ہاؤس  printed copyفالپی مل چکی ہے ، 

 کو وہ فالپی اس وقت تک نہيں  Housesيکن دونوں  ہے ل in session ، نيشنل اسمبلی 
 ديں، ان کو بالئيں ، ان کو  stinkerيہ کوئی طريقہ نہيں ہے ، کوئی ! ملی۔ جناب 

pull up  کريں تاکہ اس ہاؤس کی جو  sanctity  اور تقدس  ہے اس کو اس طرح سے 
  پامال نہ کيا جائے۔

کيا گيا ہے ، آپ ان کا   point raiseجو !  بخاری صاحب:جناب چيئرمين  
   کريں ۔ convey کو  concern, concerned Minister Sahibيہ 

 ہيں ۔ ان  coalition partnersيہ !   جناب:ر حسين بخاریئسينيٹر سيد ني  
 ہو سکتے  raise ميں بهی  issues Cabinet ميں بهی ہے۔ ايسے  Cabinet کی نمائندگی

 .because they are the part of the Government. They are Government in fact تهے 
 we have never  کيا تها تو ہم نے کہا کہ  raiseميں سمجهتا ہوں  کہ کل انہوں نے يہ 

received a report from the Interior Ministry and at the same time we have not 
received the report from the Defence Ministry.پاس  ہمارے Defence Ministry  

 آئی ہے اس کا بتا  report کی  Interior Ministry بهی نہيں آئی ليکن جو  reportکی 
  ديا گيا ہے کہ کيا صورتحال تهی۔

  ميں  bath کے  compartment تها ۔ اس کے  issue Bolan Expressان کا   
bomb blast  ئے ۔ اس پر ايک  زخمی ہو گ35 ہوا ۔ ايک شخص انتقال کر گيا اور

 شخص نے ايک وزير کی  unidentifiedمقدمہ درج ہو گيا ہے۔ اسی طرح ايک اور 
 unknownکار پر  فائرنگ کی اس پر بهی ايک مقدمہ درجہ ہو گيا ہے اور وہ 

person پر مقدمہ درج ہے اور اس کے بارے ميں تفتيش ہو رہی ہے ۔   
 I agree that theseبالکل ڈار صاحب نے جو کہا تها اس کے متعلق ! جناب  

issues should be settled in the Cabinet itself and apart from that in the 
Parliamentary Party ليکن شيرانی صاحب نے اس issue  کو raise  کيا تها تو we 

thought it appropriate کہ چليں ہم Interior Ministry  سے جواب لے ليتے ہيں اور 
if he is not satisfied ابهی ہم  اس کے بعد بيٹه جاتے ہيں اور Interior Ministry  سے 
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 ہيں تو  coalition partners وہ ہمارے  and we will satisfy themرابطہ کر ليتے ہيں  
we will satisfy them ليکن جتنی responsibility ان کی اپنی  ہی ہماری بنتی ہے اتنی 

  بهی بنتی ہے ۔
They themselves are also responsible. It is a collective responsibility. 

 (  ) اس موقع پر ايوان ميں اذان سنائی دی

   جی موالنا صاحب۔:جناب چيئرمين  
ميں ايک وضاحت کرنا !  جناب :سينيٹر موالنا عبدالغفور حيدری  
 کا حصہ ہے اور  JuI government نے يہ فرمايا کہ  Leader of the House چاہتا ہوں۔

ميرے ايک بهائی نے بهی يہ فرمايا ، بالکل يہ کوئی ڈهکی چهپی بات نہيں ہے  
 ہوتے ہيں  کہ اگر ان کے  current issuesليکن بعض ايسے مسائل ہوتے ہيں ، ايسے 

 کی اہميت ختم ہو جاتی  issuesليے آپ کابينہ کے اجالس کا انتظار کريں گے تو ان 
 کهڑے ہو جاتے ہيں ۔ ہنگو  issuesہاں تو لمحہ بہ لمحہ نئے نئے ہمارے ! ہے۔ جناب

ميں کل بمباری ہوئی ہے ، اس کے بعد درہ آدم خيل ميں ہوئی ہے، رات پشاور ميں 
دو تين دهماکے ہوئے ہيں  اس ليے ہر مسئلے کا اپنا ايک وقت ہوتا ہے ۔ اس حوالے 

ر پارٹی کا اپنا اپنا ايک  ہوتی ہے اس ميں ہ coalition governmentسے جب بهی 
نقطہ نظر ہوتا ہے ۔ يہ کبهی نہيں ہوا کہ ايک پارٹی کسی بڑی پارٹی کی بالکل پابند 
ہے جس طرح وہ کرے تو ہر ايک کو اس کے پيچهے لگنا ہے۔ميرے بهائی کی بهی 

coalition  حکومت رہی ہے ، اس ميں بهی کبهی ايسا نہيں رہا کہ دوسری چهوٹی 
اس طرح تابعدار تهيں  جس طرح وہ کہتے رہے يا کرتے رہے تو ہر پارٹياں ان کی 

 ايسے ہوتے ہيں  issuesمختصر يہ ہے کہ بعض ! ايک نے ان کی تائيد کی ۔ جناب
 ہوتے ہيں ، جس وقت وہ پيش آتے ہيں اسی وقت ان کا حل تالش کيا  currentجو 

 دنيا ديکه رہی جاتا ہے ۔ يہ ايک جمہوری عمل ہے ، يہ ہاؤس ہے اور اسے پوری
  ہے ۔

 آ گيا ہے ۔ جی حاجی  point موالنا صاحب آپ کا :جناب چيئرمين  
  صاحب۔ صرف ايک منٹ آپ کو ديا جاتا ہے کيونکہ جمعہ کا ٹائم ہو گيا ہے۔

  ميں بالکل اتحادی ہونے کے باوجود!  جناب:سينيٹر حاجی محمد عديل   
ہے اس کی  economic survey جوکا  Pakistanڈار صاحب سے اتفاق کرتا ہوں 
 کے خالف ہے ۔ ميں تو يہ کہتا ہوں کہ  privilegeکاپياں ہميں آنی چاہييں ۔ يہ ہماری 

 کرنا چاہيے۔ يہ ہاؤس سے پوچه ليا  refer کو  Privileges Committeeاس کو ہميں 
 ہے کہ ميريٹ  point of orderجائے کہ ہميں کيوں يہ نہيں دی جاتيں۔ دوسرا جو ميرا 

 footpathٹل پر حملہ ہونے کے بعد ، اس دن سے آج تک سرکاری سڑک اور ہو
ميريٹ کے ذاتی  استعمال ميں ہے۔ اسی طرح سيرينہ کے سامنے سڑک اور 

footpath  يہ ! وہ عوام کے استعمال کے ليے ختم کر دی گئی ہے ۔ جنابprivate  
  footpath اس سڑک اور  ميں بکتا ہے ۔ آيا 120 روپے کا پانی 20ادارے ہيں وہاں تو 

 ادارہ،   privateکا کرايہ ان ہوٹلوں سے وصول کيا جاتا ہے  يا يہ پاليسی ہے کہ ہر 
 کے security purpose حفاظت ی اور سڑک اپن footpathہر دکاندار اپنے سامنے کا 

  ليے استعمال کر سکتا ہے۔ ہميں اس کے متعلق پاليسی بتائی جائے۔
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 نے  Leader of the House کو  point of order آپ کے :جناب چيئرمين  
  نوٹ کر ليا ہے۔ جی ڈاکٹر مالک صاحب۔

ميری ايک گزارش ہے، ذرا نوٹ !  جناب:سينيٹر ڈاکٹر عبدالمالک  
کرليں۔  ہمارے مکران کے کافی لوگ مسقط اور  قطر ميں ہيں، وہاں پر کوئی پی 

پنجگور سے مسقط تک  ہے کہ آپ request نہيں ہے، ميری serviceآئی اے کی 
   شروع کروا ديں۔serviceکوئی 

 پنجگور سے مسقط، نوٹ کر ليجيے۔ اب آخری رضا :جناب چيئرمين  
   ہيں۔still busyربانی صاحب، ميرا خيال ہے منسٹر صاحب 

The House stands adjourned to meet again on Saturday, the 13th June, 2009 at 
7:00 pm. 

-------------------- 
[The House was then adjourned to meet on Saturday, the 13th June, 2009 at 7:00 

pm.] 
-------------------- 


