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SENATE OF PAKISTAN
SENATE DEBATES
Friday, October 02, 2009

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

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

ِجْیِمالرَّ ِنْیطَٰن الشَُّذِبااهللاِ ِمْوَاُع
ِمِن ٱلرَِّحْیمْٰسِم ٱِهللا ٱلرَّحِۡب

َیـَٰٓأیَُّہا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َلا َتتَِّخُذوْا ِبَطاَنًة۟ مِّن ُدوِنُكمۡ َلا َیأُۡلوَنُكمۡ َخَباًال۟ َودُّوْا َما 
ۚ َقدۡ َبیَّنَّا َلُكُم  َعِنتُّمۡ َقدۡ َبَدِت ٱلَۡبغَۡضٓاُء ِمنۡ َأفَۡوٲِھِھمۡ َوَما ُتخِۡفى ُصُدوُرُھمۡ َأكَۡبُر

َھـَٰٓأنُتمۡ ُأْوَلٓاِء ُتِحبُّوَنُہمۡ َوَلا ُیِحبُّوَنُكمۡ َوُتؤِۡمُنوَن ِبٱلِۡكَتـِٰب  ۔نُتمۡ َتعِۡقُلوَنۖ ِإن ُك ٱلَۡأَیـِٰت
ۚ ُقلۡ  ُكلِِّھۦ َوِإَذا َلُقوُكمۡ َقاُلٓوْا َءاَمنَّا َوِإَذا َخَلوْۡا َعضُّوْا َعَلیُۡكُم ٱلَۡأَناِمَل ِمَن ٱلَۡغیِۡظ

۔ٱللََّھ َعِلیُمۢ ِبَذاِت ٱلصُُّدوِرۗ ِإنَّ  ُموُتوْا ِبَغیِۡظُكمۡ
کو اپنا راز دار نہ بنانا یہ لوگ تمہاری ) مذہب کے آدمی(کسی غیر! ۔مومنو:ترجمہ

میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ) اور فتنہ انگیزی کرنے(خرابی 
تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو )جس طرح ہو (ہیں کہ

ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم ) کینے(چکی ہے اور جو ہی 
عقل رکھتے ہوتو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ دیکھو تم ایسے 

لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حاالنکہ وہ تم سے دوستی ) صاف دل(
اور وہ تمہاری کتاب کو (ن رکھتے ہو نہیں رکھتے اور تم سے سب کتابوں پر ایما

اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب ) نہیں مانتے
کہہ دو ) ان سے(کھاتے ہیں۔  الگ ہوتے ہیں تو غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ

تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف  اهللاغصے میں مر جاؤ۔ ) بدبختو(کہ 
ہے۔

)119تا  118: رة آل عمران آیتسو(
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Panel of Presiding Officers
الرحیم۔ الرحمٰن اهللابسم  :جناب چیئرمین

In pursuance of Sub-rule (1) of Rule 14 of the Rules of Procedure and Conduct 
of Business in the Senate, 1988, I nominate the following members in order of 
precedence to form a panel of Presiding Officers for the 56th Session of the 
Senate of Pakistan.

1. Senator Moula Baksh Chandio
2. Senator Abdul Haseeb Khan
3. Senator Ilyas Ahmed Bilour

Fateha
فاتحہ ہے۔ ایک تو بابر اعوان صاحب  !بخاری صاحب  :جناب چیئرمین

چوہدری نثار صاحب کے بھائی ہیں اور کچھ اور لوگ فوت ہوئے  کے بھائی ہیں،
ہیں ان کے لیے۔

شکریہ جناب چیئرمین۔  ):قائد ایوان( حسین بخاری نیرسینیٹر سید 
میں درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب وفاقی وزیر برائے پارلیمانی 

ی خان صاحب کے بھائی کا کے بھائی کا انتقال ہوا تھا۔ جناب چوہدری نثار عل امور
انتقال ہوا تھا اور بالخصوص کراچی میں راشن لیتے ہوئے اٹھارہ خواتین فوت 

زہری صاحب  اهللاجناب اسرار ۔بھی فاتحہ خوانی کی جائے لیے ہوگئی تھیں ان کے
وفاقی وزیر کے نانا صاحب وفات پاگئےہیں ان کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی 

۔جائے
واتین اور بچے کراچی میں فوت ہوئے ہیں ان کے جو خ :جناب چیئرمین

لیے بھی۔ پروفیسر ابراہیم صاحب آپ فاتحہ پڑھ لیں۔
)فاتحہ خوانی کی گئی (

جو کچھ  before we take up the Question Hourاچھا  :جناب چیئرمین
فیصلے ہوئے ہیں ابھی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر، میں تمام ایوان کو ان کے 

تو جمعرات  ہوں گی وہ یا sittings startجو اجالس کی  in futureیں بتال دوں۔بارے م
منگل اور جمعہ اجالس صبح  دن کو ہوں گی یا سوموار سے شروع کی جائیں گی۔دو

ساڑھے دس بجے سے لے کر ڈیڑھ بجے تک اور تین دن شام کو اجالس ہوگا۔  ہوگا
Monday, Wednesday and Thursday ساڑھے چار بجے شام  ۔و ہوگاکو اجالس شام ک

کا تعلق ہے تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے  Points of Orderشروع کیا جائے گا۔جہاں تک 
 Points of Order raiseکے بعد تیس سے پینتالیس منٹ تک ممبران Question Hourکہ 

 The Points of Order should be specific and not in very detailedکرسکتے ہیں۔
speech and not concerning the issues which are subject matter of the 

Adjournment Motions and Motion under Rule 194  اور یہ جتنے بھیPoints of 

Order ہیں sitting start  ہونے سے پہلے سیکرٹریٹ میںwriting  میں دے دئیے
انہوں  کر دیا جائے تاکہ informہیں ان کو  concerned Ministersجائیں تاکہ جو بھی 

چل سکے۔ systematically Houseنے جو بھی جواب دینا ہے وہ آ کر دے دیں اور 
Questions and Answers
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Mr. Chairman: Now we take up the Questions. Q. No.1, Abbas Khan 
Sahib.

Mr. Chairman: Any supplementary? No supplementary. Next 
question No.2., Tahir Hussain Mushhadi Sahib, anyone on his behalf.

Senator Dr. Safdar Ali Abbasi: Yes.

ڈاکٹر صاحب نمبر پڑھ لیجئیے گا۔ :جناب چیئرمین
۔٢جی سوال نمبر  :سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی

Mr. Chairman: Any supplementary question?
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Senator Dr.Safdar Ali Abbasi: No supplementary sir.

Mr. Chairman: Next question No.3. Mrs. Kalsoom Perveen Sahiba.
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Mr. Chairman: Any supplementary?

میرا وزیر موصوف سے یہ سوال تھا کہ ملک میں  :سینیٹر کلثوم پروین
ام اٹھا رہی ہے جس کا انہوں بجلی کی بہتری اور اضافے کے لیے حکومت کیا اقد

ضمنی سوال یہ ہے کہ ابھی تو  نے کافی تفصیل سے جواب تو دیا ہے مگر میرا
ان سے کتنے میگاواٹ ،نہیں ہوئے اور کچھ کام کر رہے ہیں contract signکچھ 

 relatedپورا ہوگا؟ میرا اس کے ساتھ ہی  deficitبجلی پیدا ہوگی اور اس سے کتنا 
ہ میں نے بہتری کی بھی بات کی یعنی بجلی بچانے کی بھی بات دوسرا سوال ہے ک

جس طرح آپ نے گھڑیاں صبح ایک گھنٹہ آگے کی ہیں جس سےصبح  ۔کی ہے
کیا اس طرح کی کوئی  ،جلدی ہوگی اور لوگوں کے کام جلدی شروع ہو جائیں گے

 ،تی ہےبجلی دی جا free of costاور بھی تجاویز ہیں جیسا کہ واپڈا کے مالزمین کو 
ملتی ہے۔  cadre wiseکسی کو چار سو یونٹس اور کسی کو تین سو یونٹس جو ان کو 

تیسرا میرا سوال  ۔ہے تو اس سہولت کو بھی ختم کیا جائے shortfallجب بجلی کا اتنا 
بہت اچھا کام  اهللاواپڈا خود ماشاء ۔ہے کہ آپ نے نیپرا ایک بہت بڑی باڈی بنائی ہے

ملکی معیثت پر بوجھ ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے اور  ڈیایک اور با۔کر رہا ہے
نہیں ہے۔میں نے پوری  input and outputجس کی بجلی کےبحران میں کوئی 
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بریفنگ لی ہے مجھے کہیں بھی اس کی کارکردگی نظر نہیں آئی۔ کیا وزیر 
موصوف مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیں گےکہ ایک تو بجلی بڑھا رہے 

ور دوسرا بجلی بچانے کے کیا اقدامات ہیں۔ہیں ا
شکریہ۔ جی راجہ صاحب۔ :جناب چیئرمین

شکریہ جناب  ):وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی(راجہ پرویز اشرف
پہلی بات تو میں یہ  ۔اٹھایا ہے pertinent questionچیئرمین۔ محترم رکن نے بڑا 

کہ جو یونٹ ہم بچاتے ہیں  عرض کروں گا کہ میں سوفیصد اس سے اتفاق کرتا ہوں
ایک  Conservationکرنا چاہتے ہیں۔ generateوہ کہیں بہتر ہے اس یونٹ سے جو ہم 

بہت بڑا ٹاسک ہے اور صحیح راستہ ہے بجلی بچانے کے لیے اور یہ جو 
shortfall ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ساڑھے تین ہزار سے لے کر چار ہزار

کو ختم کرنے کے لیے ایک  gapمیں موجود ہے۔ اس میگاواٹ تک ہمارے سسٹم 
ہے اور جو  generationپر اقدامات کیے ہیں جن میں نئی  supply sideطرف ہم نے 

pipe line  میںprojects  ہیںIPPs دسمبر تک ہمارے پاس آ جائیں گےاور پھر  کے و ہ
دوسری  سے پورا کیا جائے گا۔یہ ایک پالن ہے۔ Rentalرہ جائے گا وہ  gapجو 

یہ جو بجلی ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم ،ہے conservation sideطرف جو 
conserve اور اس کے لیے بہت سارے طریقہ کار ہیں  اس کی بچت کریں ،کریں

 energyلیکن اس کے عالوہ ایسے  کا کہا time saving dayجس طرح انہوں نے 

savers  آالت استعمال کریں جو کہefficient appliances  ہوں جو کم سے کم بجلی
ہو رہا ہے وہ ہے  floatہے جو چند دنوں تک  ideaلیتے ہوں اور اب ایک اور نیا 

LEDs 1/3اگر۔کا energy saver normal bulb  بجلی استعمال کرتا ہے توLEDs 

technology energy sever 1/3 کا بھی consume  کرے گی۔ ایسے بہت سارے طریقے
کے لیے بھی  awarenessبھی کی جاسکتی ہے اور لوگوں کی publicityہیں ان کی 

ہے  gapتعالٰی کوشش ہے کہ یہ جو  اهللاس پر پورا کام ہو رہا ہے اور انشاء 
between demand and supply  یہ جلد از جلدfill up ۔ہو جائے

کرلیں  decideآپ  !جی ہارون صاحب اور شاہ صاحب :جناب چیئرمین
کے ہارون صاحب آگئے ہیں۔  آپ کی پارٹی.three questions are allowedکیونکہ 

جی۔
کے بارے میں  rental power projectجناب میرے  :سینیٹر ہارون خان
سواالت ہیں۔ پہال سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات  specificمحترم وزیر صاحب سے تین 

ہر بنک کو سوائے نیشنل بنک کے باقی  rental power projectsسچ ہے کہ ان 
 perکو لگانے کی  projectsکر دیا ہے۔دوسرا یہ کہ ان  refuseدینے سے loanنے

megawatt cost جو لگا رہے ہیں وہ کیا آ رہی ہےbecause if we compare it with the 

actual plants 1جن کی billion dollars per one? megawatt  آتی ہے ان کی کیاcost  آ
پر  projectsا سوال یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ان رہی ہے۔سب سے اہم تیسر

entire term  کی جوrental payment  14ہے اس کا% advance  دے دیا ہےیا دے رہے
دے رہے ہیں یاحکومت دے رہی ہے اور  back up guaranty, sponsorsاس کی  ۔ہیں

ان  banksرہے ہیں تو وہ کس بنک سے ال کر دے رہے ہیں جبکہ  دے sponsorsاگر 
نہیں کر رہے ہیں۔ fundکو 
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جی منسٹر صاحب۔ :جناب چیئرمین
شکریہ۔ میں فاضل رکن کا بڑا ! جناب چیئرمین :راجہ پرویز اشرف 

مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ سوال کیا جو کہ آج کل بہت زیادہ زبان زد عام ہے اور 
کا جواب دے  specific questionsمجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ان کے تینوں 

سکوں۔
کا جو  rental powerسب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ! جناب واال

concept  ہے، وہ ہماریgovernment  کا نہیں۔ اس وقت جوrental power pipeline 
وہ ہیں جو سابقہ  rental powersمیں ہیں اور جن پر کام ہو رہا ہے، اس میں آدھے 

 load-sheddingاور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کیے تھے  initiateحکومت نے 
 experienceمیں۔ پہلی دفعہ لوڈ شیڈنگ جو  2005ہے، یہ سب سے پہلے ظاہر ہوئی 

میں  2005کی پالیسی کے بعد، وہ  after a long time, 1994-95ہوئی اس ملک میں 
کیا گیا،  spreadتھی اور اس کو  shortfallکی  MW 1,300یا  1,250ہوئی۔ تقریبًا کوئی 

میں وہ بڑھ کر  2006شہروں میں نہیں کی گئی، دیہات میں وہ لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ 
2,527 MW  تھی،  5,000سے  4,500میں  2008اور  2007ہو گئی اورeven  کہ اس

وقت انتخابات ہو رہے تھے تو بارہ بارہ گھنٹے بجلی موجود نہیں ہوتی تھی۔ اس 
کے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ  emergency measuresوقت کی حکومت نے 

immediately  کیا ذریعہ ہے جس سے ہم یہgap fill  کر سکیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ
کا  rentalsپر جانا چاہیے اور میں یہ بھی عرض کردوں کہ  rentalsکیا کہ ہمیں 

کرے، اپنا  investmentکا بندہ آکر  private sectorمقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی، کوئی 
plant  لگائے، آپ اس سے کرایہ دے کر اور اپناfuel  دے کر بجلی حاصل کریں، آپ

ہے تین سے پانچ سال  stop gap arrangementنہیں کرنا پڑتی اور یہ  investmentکو 
 coalہے، جس میں  hydroتک تاکہ جو باقی ذرائع ہیں بجلی پیدا کرنے کے جس میں 

سال، آٹھ سال کا عرصہ درکار ہے اور  ہیں، اس کے لیے سات long termہے، وہ 
بجلی چونکہ آپ کو فوری ضرورت ہے تو اس لیے انہوں نے بھی وہی کام کیا۔ دو 

projects  لگ چکے تھے، باقیpipeline  میں تھے، جن کو آکر ہم نےfacilitate  کیا
بھی لے کر آئے۔  projectsاور کچھ نئے 

کیا آئے گی تو میں عرض کرنا  per unit costآپ نے یہ جو پوچھا ہے کہ بجلی کی 
پیسے فی یونٹ مہنگا ہے۔ تیسرا  26سے ایک روپیہ اور  IPPsچاہتا ہوں کہ 

سوال۔۔۔۔۔۔۔
Mr. Chairman: Minister sahib, please address the Chair and no cross 

talk.

بہت شکریہ جناب چیئرمین۔  :راجہ پرویز اشرف
جواب دے  specificہے، اس کا  questionجو ان کا  :جناب چیئرمین

.he should be satisfiedدیجیے تاکہ 

میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ ! جناب واال :راجہ پرویز اشرف
rental power projects  ہم ان کو  کی بجائے %7کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ

14% mobilization advance نہوں نے پوچھی دے رہے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ ا
کون دے رہا ہے، کیا  guaranteeہے اور دوسرا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کی 
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خود دے رہا ہے تو اس کے لیے میرا جواب یہ  sponsorگورنمنٹ دے رہی ہے یا 
 bank guaranteeدیتا ہے اور وہ  guarantee sponsorکی  advance %14ہے کہ وہ 

دوسری بات یہ ہے ! دیا جاتا ہے۔ جناِب چیئرمین advanceجمع کراتا ہے تو اس کو 
بات ہے اور مجھے  importantکیوں دیتے ہیں، یہ بہت  advance %14کہ ہم یہ 

 rental projects signاجازت دیجیے کہ میں اس پر صرف ایک منٹ لوں۔ جو پہلے 
تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک شرط  advance %7کیے پچھلی حکومت نے، اس میں 

کو  projectsکو، دو  partiesکچھ  confirmed SBLC (Standby Letter of Credit) تھی
 confirmed Letterانہوں نے دے دیا لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود ان کو  7%

of Credit  نہ دیا جا سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہeconomic melt down  تھا، بینکوں
مانگ رہے  heavy feesاس پر بڑی  banks تھی اور problemکی  liquidityکے پاس 

مانگتے تھے۔۔۔۔۔ feesکی  SBLCتھے۔ آٹھ سے نو فی صد تک 
کہ پانچ سال تک  in layman’s termآپ یہ بتائیں،  :سینیٹر ہارون خان

rental power  ہے تو پانچ سال کی جتنیrental payments  14ہیں، ا س کا% advance 
سے بھی زیادہ ہوگا۔ حکومِت پاکستان اس  equityکی  sponsorمیں لے رہے ہیں، یہ 

پیسے دے رہی ہے کہ آؤ آپ لگاؤ اور اگر وہ پیسے لے کر بھاگ گیا  advanceکو 
 there are serious problemsتو اس کی گارنٹی کون دے گا، ان کے پاس نہیں ہے، 

آپ آجائیں۔ specificallyلوگ ہیں۔ اس پر  unknownہیں یہ بھی  sponsorsاور یہ جو 
ہے، آپ اس کا  specific questionہارون صاحب کا جو  :جناب چیئرمین

answer  دے دیںin few words so that we can move forward.

سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے ! جناب :راجہ پرویز اشرف
ے ک banksتو یہ بھی دے رہے تھے،  %7کیوں دیں۔  %14کہ ہم سات کے بجائے 

 %7ہو چکے تھے اور وہ ہمارا  agreementsنہیں تھی اور ان کے ساتھ  financeپاس 

advance جو انہوں نے دیا تھا، استعمال کر رہے تھے اور project move  نہیں کر
دے۔ اس پر بینک  SBLCمیں نہیں تھی کہ ان کو  positionرہا تھا اور حکومت اس 

8% fee اتا تو مانگ رہا تھا جو کہ ضائع ہو جfinance experts  7نے یہ فیصلہ کیا کہ 
کر لیا جائے، وہ تو پھر بھی کہتے تھے کہ آپ  agreeپر  %14کی بجائے اگر ان کو 

مزید نہ بڑھائیں لیکن حکومت نے یہ سوچا  %7دیں،  Standby Letter of Creditہمیں 
 rental projectsوہ تو ہم واپس  %14کا خرچہ بچا لیں گے اور  %8کہ اس طرح ہم 

دیتے ہیں  %14کر لیں گے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ جب ہم  recoverسے 
کی گارنٹی ہوتی ہے، اگر وہ کسی وجہ سے نہیں دے سکتا۔۔۔۔۔ bankتو 

پاکستان کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا، دنیا کی  :سینیٹر ہارون خان
تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا۔

آپ کا کوئی سوال ہے راجہ ! یاں رضا ربانی صاحبم :جناب چیئرمین
صاحب سے؟ جی آپ ضمنی سوال کیجیے۔

شکریہ۔ میرا سوال فاضل ! جناب چیئرمین :سینیٹر میاں رضا ربانی
وزیر صاحب سے یہ ہے کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیا ہے کہ کیا آئندہ کے 

projects ن سے یہ پوچھنا چاہوں گا لگ رہے ہیں بجلی کے سلسلے میں لیکن میں ا
کا مسئلہ ایک  KESCہے،  KESCہیں، مثًال جیسے  already existing projectsکہ جو 
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شروع کر دی ہے۔  نے لوڈ شیڈنگ ایک بار پھر KESCبار پھر سامنے آرہا ہے۔ 
KESC  اپنے مختلفturbines  کوrun  نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھNEPRA 

although it is an unconstitutional body under Article 157, but nevertheless  انہوں
کیے تھے، اس کے اوپر آج دن تک show causes issueنے ان کو 

we have no idea as to what has happened to those show causes whether they are 
contemplating of taking over the management of KESC because everyday 
Karachi is being plunged into darkness.

وزیر صاحب میرے سوال کا جواب ! جناب چیئرمین :سینیٹر ہارون خان
تو دے دیں۔

ہوا  decideتین سواالت کا  actuallyہے،  last questionیہ  :جناب چیئرمین
کا۔ supplementariesہے، تین 

آپ سے گزارش ہوگی، یہ  میری! جناب چیئرمین :راجہ پرویز اشرف
میں ہم نے اس پر  National Assemblyسواالت اس سے پہلے بھی اٹھے ہیں اور 

کے معاملے  rentalمکمل بحث کی ہے، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس 
پر ایک مکمل بحث یہاں پر کروائی جائے۔

کے اوپر بحث رکھ رہے ہیں۔ rentalsہم  :جناب چیئرمین
)ے گئےڈیسک بجائ(
سوال و جواب میں اتنا وہ بھی شاید ! جناب چیئرمین :راجہ پرویز اشرف

نہیں کرسکتے اور جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ clearاپنا سوال 
 nextپر ہم بحث رکھ لیتے ہیں  rentalsمیرا خیال ہے  :جناب چیئرمین

week کے اندر اور members ھی بات کرنا کے ذہنوں میں جو تمام خدشات ہیں، جو ب
چاہتے ہیں، وہ کریں گے۔ پھر آپ ان کا تفصیل سے اور آرام سے جواب دے دیجیے 

گا۔
میں مشکور ہوں گا۔! جناب واال :راجہ پرویز اشرف

جب اس پر بحث ہو، اس میں شوکت ! جناب :سینیٹر سید جاوید علی شاہ
 statement بڑی بھر پور ترین صاحب کو بھی ضرور بالیا جائے کیونکہ انہوں نے

نہیں ہے۔ solutionاس کا  rental power plantsاس کے خالف دی ہے کہ یہ 
 statementچونکہ فاضل رکن نے ایک ! جناب واال :راجہ پرویز اشرف

دے دی ہے کہ وزیِر خزانہ نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے، میں یہ عرض کرنا 
دی تھی کہ  approvalی نے اس ک ECCکے وہ چیئرمین ہیں۔  ECCچاہتا ہوں کہ 

1,500 MW  750لگایا جائے اور MW  کے لیے اگرgas  مہیا ہو جائے تو ٹھیک ورنہ
.this is the decision by the Finance Ministerبھی لگایا جائے،  MW 750وہ 

آپ نے جواب نہیں دیا ! ٹھیک ہے۔ راجہ صاحب جی :جناب چیئرمین
KESC  کا؟

 Karachi Electric Supplyجہاں تک  !جناب :راجہ پرویز اشرف

Corporation  کا تعلق ہے، آپ کو پتا ہے وہprivatized  ادارہ ہے لیکن اس کے
کر دیا ہے اور جو اس کا  noticeپر  performanceنے  NEPRAباوجود اس کو 
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agreement  ہے اس کی روح کے تحت ان سے کہا گیا ہے کہ اپنیgeneration  بھی
 distributionبھی ٹھیک کریں۔ اس کے لیے اس کو  distribution ٹھیک کریں، اپنی

کے لیے بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس  generationمال ہے اور  taskکے لیے بھی 
اب وہ لیکن کیا ہے، وہ کافی حد تک ٹھیک ہے۔  objectionوقت جو فاضل رکن نے 

بھی لے کر آ رہے ہیں،  new investmentکر رہے ہیں اور  generation improveاپنی 
اس کے خالف کوئی  under obligationاگر نہیں لے کر آئیں گے تو پھر حکومت 

اقدام کرے گی۔ 
.according to the agreement اچھا ہے :جناب چیئرمین

 there is a periodہوتا ہے تو  notice issue جب :سینیٹر میاں رضا ربانی

within 10, 15, 30, 40 days یہ تو bottomless pitch ،لگ رہی ہےthere is no period 
which has been given.

سینیٹر پروفیسر خورشید  4اگال سوال نبمر  ٹھیک ہے، :جناب چیئرمین
جی پہلے سوال نمبر پڑھ لیں۔ any one on his behalfاحمد 

Mr. Chairman: Any supplementary?
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یہاں پر تین ڈیموں ! ناب چیئرمینج :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
میں یہ شامل تھے، ان کو  PSDP of 2008-09کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا 

 as a result of rationalizationنکال دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ 

exercise carried out by Planning and Development Division, وزیر محترم بتانا 
ان کو  کیا اس سے پہلے جب کیا ہے؟ rationalization exerciseکریں گے کہ یہ  پسند

PSDP میں شامل کیا جار رہا تھا تو اس وقت یہrationalization exercise  نہیں ہوا تھا
میں اس کو شامل کرنے کے بعد اس کو نکاال گیا ؟ کیا یہ اس عالقے کی  PSDPکہ 

محرومی نہیں بنتی؟ 
جی وزیر صاحب۔ :ئرمینجناب چی

کے  09-2008کرم تنگی ڈیم ! شکریہ جناب چیئرمین :راجہ پرویز اشرف
PSDP  500میں شامل کیا گیا اور اس کے لیے million  کی رقم بھی رکھی گئی لیکن

میں  North-Warizistanکرنا چاہوں گا کہ کرم تنگی  میں فاضل ممبران کو یہ عرض
نہیں ہیں، حاالنکہ وہاں پر باقی تمام انتظامات مکمل  اس قابل ہے اور وہاں پر حاالت

کی  law and orderہے، وہاں پر  troubled areaتھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ 
situation ٰذا وقتی طور پر اس کو ہے اس لیے وہاں پر کام شروع نہیں کیا جا سکا، لہ

drop ر دوبارہ کام شروع کر دیا گیا ہے، جب حاالت معمول پر ہوں گے تو پھر اس پ
 delayتھے اور اس میں  Construction of Small Storage Damsہو گا۔ اسی طرح 

action dams and retention weirs  میں سے کچھ پر کام شروع ہو چکا تھا، اس میں
پر خرچ ہوئے اور باقی پر کام ہو رہا ہے جوں ہی  million feasibility 20سے 

feasibility تو یہ  مکمل ہو گیproject  بھیdelay  نہیں کیا جائے گا۔
حکومت  پر سابق private public partnershipمنڈا ڈیم ہے، اس کو  تیسرا

 now that company is inاس پر فیصلہ کیا اور جس کمپنی کو یہ دیا گیا  نے

litigation with WAPDA, جیسے ہی اس کیس کا فیصلہ  یہ کیس اب عدالت میں ہے۔
تو پھر اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ہو گا 

جناب الیاس بلور صاحب۔ :جناب چیئرمین
میں محترم وزیر ! شکریہ جناب چیئرمین :سینیٹر الیاس احمد بلور

پہلے ڈیم کے بارے میں انہوں نے  صاحب کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ
تو حاالت الحمدهللا  کہا ہے کہ وہاں پر حاالت اچھے نہیں ہیں لیکن سندھ میں جو

ہو رہا ہے  اچھے ہیں وہاں پر تو ڈیم بن جانا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کام شروع
اور آج تک  میں تھا PSDPکے  2008سست روی سے شروع ہے،  مگر کام بہت

 private publicمیں کوئی  اگر کرم تنگی ڈیم anyhowمکمل ہو جانا چاہیے تھا، 

partnership  میںlitigation  ہے تو اس پر کوئی ایساaction کہ یہ ڈیم بنے  لیا جائے
پانی ضائع بھی ہوتا ہے، ڈیم نہیں بنتے  ،کیونکہ ہمارے ہاں تو پانی کی بھی کمی ہے

ہیں اور بجلی کی بھی کمی ہے۔۔
آپ سوال کریں۔ :جناب چیئرمین

 actionجلد کوئی  میں یہی کہہ رہا ہوں اس پر :سینیٹر الیاس احمد بلور
۔ا جائےلی
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جی شکریہ۔ جی وزیر صاحب جواب دے دیں۔ :جناب چیئرمین
یہ کہا  جو فاضل ممبر صاحب نے! جناب چیئرمین :راجہ پرویز اشرف

میں نے جو بھی یہ بتا یا ہے یہ ڈیمز نہیں  actuallyہے کہ سندھ میں نہیں شروع ہوا، 
قوں میں وغیرہ آتی ہیں جو مختلف عال constructionتھے، یہ جو ان کی کوئی 

پورے پاکستان میں جس میں سندھ،  ضرورت تھی، اس کے بجائے اب بارہ ڈیم
پر شروع کیے گئے ہیں، جس کے  war footingمیں  بلوچستان، سرحد اور پنجاب

کے لیے بھی کام  irrigationہو گا،  storeلیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں پانی بھی 
ہو گی، وہ زیادہ بہتر منصوبے ہیں،  generateآئیں گے اور ان سے کچھ بجلی بھی 

اب اس کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ لہٰذا
پر تین  ایک سوال کہ we have to decideبزنجو صاحب  :جناب چیئرمین

ضمنی ہوں گے اور اس پر تین ضمنی سوال ہو گئے ہیں۔
کر لیتے ہیں۔decide آپس میں ہم لوگ :سینیٹر میر حاصل خان بزنجو

ہے۔ جی بزنجو  ی اسی لیے میں نے عرض کیاج :جناب چیئرمین
صاحب۔

سے  محترم وزیر صاحب! جناب واال :سینیٹر میر حاصل خان بزنجو
ضمنی سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت اہم ڈیم جو کہ بلوچستان کا سب سے بڑا  میرا

پڑا ہوا ہے۔ اس وقت  pendingڈیم بن سکتا ہے اور وہ تقریبًا تیس چالیس سال سے 
ڈیم  پانی سمندر میں جا رہا ہے۔ ایک بہت ہی اہم ہنگول million feetن میں بلوچستا

 رہے ہیں تو کیا ہے، وزیر صاحب بلوچستان کے حوالے سے جن ڈیموں کی بات کر
ہے کہ نہیں ہے؟ proposal or planہنگول ڈیم کے حوالے سے ان کے پاس کوئی 

جی وزیر صاحب۔ :جناب چیئرمین
میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ! ب چیئرمینجنا :راجہ پرویز اشرف

واقعی بڑا اہم ڈیم ہے جو کہ لسبیلہ میں ہے اور یہ ایک الکھ بیس ہزارا  ہنگول ڈیم
پر ہے، اس کے  tendering stageکرے گا۔ یہ اس وقت  irrigateایکڑ زمین کو بھی 

tender ہو چکے ہیں لیکن میں ایک عرض یہ بھی کر دوں۔۔۔۔
)یراعظم ایوان میں تشریف الئےاس موقع پر وز(

حکومت نے آتے ہی ہنگول ڈیم ! جناب چیئرمین :راجہ پرویز اشرف
۔ جو کہ بلوچستان میں تھے ان پر کام شروع کیا اور اس کے عالوہ چار دوسرے ڈیم
 منصوبہ ہے جس میں ہنگول، نوالگ، ونڈر، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بڑا اہم

کے  communityپر ہماری ہندو  ہنگول ڈیم گروک اور پیالر بھی تھا لیکن
parliamentarians  کی طرف سے ایکobjection وہاں  آیا کہ ان کی کالی ماتا کا مندر

 meetings ہم نے ان کے ساتھ بھی لہٰذاخطرہ ہے،  جانے کا پر ہے جس کے ڈوب
ت کیا اور ان کے خدشا redesignکیں، اس کو  meetingsکے ساتھ بھی  expertsکیں، 

کو ختم کر کے اب خدا کے فضل و کرم سے ان کو کوئی خدشہ نہیں ہے، اس کا 
tender ایک دو دن میں کھل رہا ہے۔ ہم ہنگول ڈیم پر تیزی سے کام کریں گے۔۔۔۔

یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں  :سینیٹر میر حاصل خان بزنجو
ی جا رہا ہے درمیان ہے کیونکہ ہنگول ایک ہکی کہ جو آپ نے پیالر ڈیم کی بات 
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ہے جتنا ہنگول کا ہے۔  size میں پیالر آتا ہے پھر ہنگول آتا ہے۔ یہ بھی اتنا ہی بڑا
ہے؟ planکیا پیالر میں بھی آپ کا کوئی 

ہے کہ ہم نے جو  میں نے عرض کیا! جناب واال :راجہ پرویز اشرف
ہیں ان میں  کیے tenderکیے ہیں جن کے  initiateپانچ منصوبے بلوچستان کے لیے 

ہنگول ہے، نوالگ ڈیم ہے جو کہ جل مگسی میں ہے، ونڈر لسبیلہ میں ہے، گروک 
خاران میں ہے اور پیالر ڈیم آوارن میں ہے۔

پروفیسر خورشید احمد صاحب۔۔۔۔۔ :جناب چیئرمین
یہ بہت اہم سوال ! جناب چیئرمین :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان

ہے۔
Mr. Chairman: It has been decided that there will not be more than 

three Supplementary Questions, there are 41 Questions
اور ان  ہیں Questions 41کوئی بات نہیں ہے آپ پوچھ لیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ 

ضمنی  کے جوابات آنے بہت ضروری ہیں، اگر ہم ایک ہی سوال پر دس، دس
۔۔۔۔تورہیں گے  سواالت کرتے

)مداخلت(
ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ discussionاس لیے اس پر  :جناب چیئرمین

Businesses! جناب واال): قائد حزب اختالف( سینیٹر وسیم سجاد close  ہو
گئے ہیں،

industries stand closed, people are unemployed, there is chaos in the 
country.Therefore, you should allow more questions on this issue…

Mr. Chairman: No we are having a discussion on this and it has been 
decided

تھے۔۔۔۔۔ آپ موجود  کہتے ہیں یہاں پر  کیا
Senator Wasim Sajjad: But sir, this is one issue on which you 

should allow questions
یں ان کی موجودگی میں مجھے یہ پوچھنے اس وقت وزیراعظم صاحب موجود ہ

دیں۔۔۔
جی وزیراعظم صاحب۔ :جناب چیئرمین
)اس موقع پر ڈیسک بجائے گئے(

! جناب چیئرمین): پاکستان وزیراعظم(سید یوسف رضا گیالنی 
Normally tradition, customs Parliament کہ تین ضمنی سواالت ہونے  یںیہی ہ ےک

کہ اگر آپ ان کو  importance of the issue is very clear I will requestچاہییں مگر 
تھوڑا سا وقت اور دے دیں۔
جی ٹھیک ہے۔ وسیم سجاد صاحب۔ :جناب چیئرمین

شکر گزار  میں وزیراعظم صاحب کا! جناب واال :سینیٹر وسیم سجاد
ہوں، وہ سپیکر رہے ہیں، پارلیمانی روایات اور اہمیت سے واقف ہیں، میں ان کا 

ر گزار ہوں۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ سوال ڈیمز کے بارے میں شک
ہے کہ پاکستان میں بجلی کی ضروریات کو پورا کرنا۔ ہمارے محترم  تھا، اورمقصد
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وزیر صاحب نے قوم سے وعدہ کیا ہے اور آج میں چاہوں گا کہ وزیراعظم صاحب 
دسمبر تک ختم ہو  ہ کیا لوڈشیڈنگک کریں کی موجودگی میں وہ دوبارہ اس کا اعادہ
ہو گا اور اس کے بعد پھر  temporary phaseجائے گی؟ کیا یہ مکمل ختم ہو گی یا یہ 

لوڈشیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ آج میں چاہتاہوں کہ وزیراعظم صاحب کی 
وہ  آئے statementوزیر پانی و بجلی کی جانب سے ایک وعدہ، ایک  میں موجودگی

ا پاکستان دینا چاہتے ہیں، کیا ایسا پاکستان دینا چاہتے ہیں جس میں قوم کو کس قسم ک
جائے گا؟ کیا ایسا پاکستان دینا چاہتے ہیں جہاں پر بے روزگاری ہو  بزنس ختم ہو

گی؟ کیا ایسا پاکستان دینا چاہتے ہیں جہاں مہنگائی ہو گی یا ایسا پاکستان دینا چاہتے 
ہر ایک کو تھوڑی سی  farmers and industries ،ہیں جہاں پر لوگوں کو، بچوں کو

امید کی کرن نظر آئے گی۔
جی وزیراعظم صاحب۔ :جناب چیئرمین
)اس موقع پر ڈیسک بجائے گئے(

 important issueیہ ایک بہت ! جناب چیئرمین :وسف رضا گیالنیی سید
ئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا مس

 oppositionکا مسئلہ نہیں ہے پوری حکومت اور تمام  governmentہے، صرف 

parties  کا مسئلہ ہے۔ جب ہم نے پہلےcoalition government  بنائی اس میںPML 

(N)  اور دوسری جماعتیں بھی تھیں اس وقت ہماریcoalition government  کی
priority number one  جو تھیthat was economy کیونکہ اس میں سب سے زیادہ 

بہت  لیےکے قریب تھے اور اس میں ہمارے  defaultتھے۔ ہم  گھمبیر حاالت
اس وقت کے  چالنابھی مشکل تھا۔ day to dayاس وقت ملک کو  ۔تھیں مشکالت

Finance Minister  اور اس کے بعدsubsequently جب دوسرے Finance Minister 
 economyکیا اور  withdrawکو  subsidiesاپنائیں،  strict policiesہم نے کچھ  بنے تو

right track اپنی بہت ساری  کرنے کے لیےfiscal policies کو ہم نے درست کیا۔ 
درست ہو گئی ہے مگر ہم نے  economyآج میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 

Line of direction draw  کر دی ہے کہwe have started moving in the direction اور 
ڈار صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان کو بھی  بہت کم تھا۔ foreign reserveاس وقت 

figures 14.7ہوں گے کہ آج  معلوم billion foreign reserves  ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں
 سمت کا تعین ہو چکا ہے اور چونکہ .We are moving in the right direction کہ

This is the most important forum, the Upper House of the Country. و میں یہ ت
حکومتیں آتی جاتی  ،بنانی چاہییں policiesبھی گزارش کروں گا کہ ہمیں کچھ ایسی 

جب  ۔ہونا چاہیے consensusپر سب کا  economic policiesآپ کی  رہتی ہیں مگر
کومت کی ہوتی ہیں اس کو سابقہ ح policiesہوتی ہے، جو  government changeبھی 

آتی ہے وہ کہتی ہے  government جو نئی ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہیں اور
کہیں گے کہ ان کی  تو آنے والے میری پالیسی اچھی ہے۔ پھر جب ہم جائیں گے

.This is a loss to the nationاس لیے  ہماری اچھی ہے۔ ،پالیسی غلط تھی This is 

loss to the public exchequere.  اور یہاں حکومت کو نقصان ہوتا ہے تو میں یہ
جس کاذکر میں نے کیا اس پر .all important issues like economyسمجھتا ہوں کہ 

اور ایک  We should take the House into confidence ہونا چاہیے۔ consensusہمارا 
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 کو nationاور اس کے لیے تمام  اہو گ roadmapکہ یہ ہمارا  تعین کر دیں دفعہ جو ہم
united ہونا چاہیے جیسا کہ پوری قوم دو issues  پرunited  ،ہےon nuclear issue 

and on Kashmir.کشمیر کا  آپ نے دیکھا ہوگا جبissue  ،آتا ہےnuclear Issue  آتا
لیے ہمیں چاہیے  اس ہے تو پوری قوم سیسہ پالئی دیوار کی طرح ایک ہو جاتی ہے۔

اور دوسرا جو .That is economyہے  important issueکہ جو آپ کا سب سے زیادہ 
 law and order and economy, theyاب  .That was law and orderتھا  issue ہمارا

both are interrelated. گر آپ کا اlaw and order  درست نہیں ہوگا تو آپ کے ہاں
اور اس کے لیے  There will be flight of Capital نہیں ہوگی۔ investmentکوئی 

.you agree to disagreeمیں  priority was law and order democracyہماری دوسری 

It’s a democracy. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ماالکنڈ کی پالیسی ہم نے
 action ستدر یہ میں نہیں کہہ رہا، پوری قوم کہہ رہی ہے کہ وہ ایک ،بنائی تھی

 میں یہ نہیں کہتا بہتر ہیں۔ کے بعد وہاں جو حاالت ہیں وہ action درست تھا اور اس
میں ہیں، جو پشاور  ہو گئے ہیں، جو حاالت اسالم آباد میں ہیں، جو الہور normalکہ 

ٹھیک  hundred percentمیں ہیں، وہ  areasمیں ہیں، جو کراچی میں ہیں یا دوسرے 
ہوتی رہتی ہیں۔ اس terrorist activities اکا دکا اس قسم کی ہاں بھیہو رہے ہیں مگر و

 army was solely طرح ماال کنڈ میں جو ملٹری آپریشن ہوا وہ بھی میں نہیں کہتا کہ

responsible for the success of that Malakand action. میں سمجھتا ہوں کہI pay 
tribute to the whole nation, I pay tribute to this House, I pay tribute to the 
national assembly.I pay tribute to the entire leadership of the country whether 
they are inside the Parliament or outside the Parliament.They are the opinion 

makers. انہوں نے opinion کی۔ انہوں نے  قائمopinion کے سب کو اکٹھا کیا  قائم کر
 Without the support of the masses you cannot winہو کر  پالیسی پر گامزن اور اس

a war.۔۔۔ آج جو وہاں ۔اس لیے جب پوری قوم یکجا ہو گئی تو آپ نے دیکھاکہ
terrorists آئے دن کیا کر رہے ہیں ؟ وہ  ہیں وہsurrender  کر رہے ہیں۔ وہArmy  کی

terminology میں جس کو کہتے ہیں کہ وہ decommission  ہو رہے ہیں اور جب میں
ان سے کہتا تھا کہ آپ ہتھیار ڈال دیں۔ اس وقت وہ کہتے تھے کہ یہ ہتھیار ہمارا 

میں آپ کو بتانا چاہ رہا  وہ آج ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ زیور ہے۔ آج زیور کہاں گیا ہے؟
 ,IDPs, internally displaced personsکہ  There will be acute problem for usہوں کہ 

 بنائےتھے۔ relief camps نقل مکانی کرنے والوں کے لیے تو ہم نے
کرنے والوں کے لیے  surrender کہ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں

ہو  arrestکر چکے ہیں۔ کئی  surrenderاب تین ہزار لوگ  کہاں انتظار کریں۔ ہم
ہیں۔ آپ مجھے بتائیں چیئرمین صاحب  expectedہی تعداد میں  چکے ہیں اور اتنی

کرنے کے لیے ہمارے پاس جیلیں نہیں ہیں۔  accommodateکہ پانچ ہزار لوگوں کو 
 surrenderہمارے پاس اتنے انتظامات نہیں ہیں۔ اتنی وسیع تعداد میں وہاں پر لوگ 

کا  leadership، یہ اس ہے creditکر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قوم کا 
credit  ہے۔ تمامleadership  کو میںcredit  نہیں دینا چاہتا کیونکہI am all alone, I am 

strengthened because of the leadership of the country.اس  اور جبleadership  نے
Military leadership کوsupport کیا تو you won the battle. آج یہsituation  ہے کہ

میں نے وہاں جا کر تمام لوگوں سے مالقات  میں نے بھی وہاں جا کر جلسہ کیا ہے۔
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 That was my priority No.2.Now the priorityاس لیے میں سمجھتا تھا کہ  کی ہے۔

No.3 is energy.صرف گورنمنٹ کی یہ کہ اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے responsibility 
سے تمام دوستوں  consensus نہیں کرتا کیونکہ مجھے criticiseمیں کسی کو  ہے۔
 .I have lot of respect for everybody تمام ہاؤس نے ووٹ دیا تھا۔ ،تھا ووٹ دیا نے

اب ہمیں  you need time میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی منصوبہ بندی کے لیے مگر
 shortآپ  اقتدار میں آئے ہوئے صرف ڈیڑھ سال ہوا ہے۔ اب ڈیڑھ سال میں اگر

term  بھی ایکproject  لگائیں گے توIt will take two years, three years. اگر میں
 itتو  بھی لگائیں گے medium termاگر آپ .You can point me outتو  غلط ہوں

needs three to four years.اور اگر آپ long term  بنائیں گے توit will take five to 

six years اس لیےGive the devil its due.Now, I am here for only one and a half 

year.I am trying my best  کہ جو آپ کی مشکالت ہیں وہ صرف آپ کی مشکالت
کے چالنے کے لیے بھی مشکالت ہیں کہ اگر ہم  نہیں ہیں بلکہ وہ ہماری حکومت

وگ آرام سے گھر نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں کہ کیا سارے ل لوڈ شیڈنگ ختم
جالئے  officesٹرینیں جالئی گئیں اور ان کے .They were right بیٹھ جائیں گے؟

 Itہوں کہ  میں صرف یہ بتانا چاہ رہا گئے اور ان حادثوں میں کئی لوگ مارے گئے۔
is a great concern for the whole nation.It is a great concern for the country and 
how can you expect the Prime Minister, he will not be taking interest which is 
my survival.If I try to overcome this problem how can you also let us to work 

like this? اس کے لیے I need your cooperation. اور میں راجہ صاحب کے سوال
 There is a short term, short termکی طرف آ رہا ہوں کہ  pointوالے  کے جواب

means ‘immediate’.‘Immediate’ means that people of Pakistan don’t have 
patience.ہم نے جو  ان کی تسلی نہیں ہو سکتی۔short term  اهللاکیا ہے تو انشا It will 

be within a year.With a year means  کہafter this, after November five thousand 

megawatt آپ کی consumption  کم ہو جائے گی۔ راجہ صاحب یہ صحیح ہے یا غلط
کم ہو  almostوہ کم ہو جائے گی اور جب کم ہو جائے گی تو لوڈشیڈنگ بھی  ہے؟

جب سردیاں آئیں گی تو پانی کی .There will be another problemجائے گی اور پھر 
ہو  positionکی  supply and demand ہو گی تو کمی آ جا ئے گی۔ جب پانی کی کمی

 air conditionerکمی آ ئے گی مگر جو آپ کے  comparativelyگی اس میں 

electricity consume پانی کی سپالئی  %30میرے خیال میں  کرتے ہیں تو اس سے
 More or less, we will try that there should be no loadکم ہو جائے گی۔ اس لیے 

shedding but in the next year there are lot of IPPs in the pipeline at that time, 
before the next season آپ کو پتہ چلے گا کہ there will be almost no load 

shedding.
ملک میں چلے جائیں  neighbourآپ اپنے  ۔اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں 

تو کبھی آپ  I mean in India سمجھی جاتی ہے biggest democracy in the worldجو 
چالیں ہزار  capacityکی  electricityمنگوائے ہیں کہ ان کی  figuresنے ان کے 

 But there is no hue and cry.There is no mention even in the میگاواٹ کم ہے

media.رہے ہوتے یں پوچھآپ ڈاکٹر من موہن سنگھ کو اسمبلی میں کبھی نہ آج تک 
کیونکہ جس دن ہم نے  I want I should be accountable and I am accountableمگر 

اس مسئلے کا  we knew that we have challenges.We knew thatحکومت بنائی تھی 
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کی  بھی حل کرنا ہے، ہم نے امن و امان حل نکالنا ہے۔ ہم نے اکانومی کا مسئلہ
situation اس کے ساتھ ساتھ  رست کرنا ہے اورکو بھی دenergy issue which is an 

extremely important issue آج آپ کو اس فورم پر  کو بھی حل کرنا ہے اور میں اس
یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے  اس سلسلے میں اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ اس میں

اور جتنی بھی  ی ہےسے میری مالقات ہوئ leadershipلوگ، جتنی بھی دنیا کی 
leadership  یہاں مجھے ملنے آئی ہے انہوں نے کہا کہMr. Prime Minister give 

one problem which you want that the world should solve it.I said energy.And 
the whole world Insha Allah is untied to help Pakistan  کہ یہاںenergy crisis  ختم

اکیالمیں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہےکہ  ہو جائے۔
ہو جانے سے یا وزیر اعظم کے تبدیل ہونے سے  اگر صرف وزیر کے تبدیل

energy crisis ہے تو ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ  سکتا حل ہوenergy crisis 
آ  کیونکہ جو کوئی دوسرا ےصرف یہ نہیں کہ کسی کے جانے سے ختم ہو سکتا ہ

ہوگا اور اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں  problemئے گا اس کے لیے بھی یہی 
سب کو مل کر ان  ۔میں آنا چاہیے politicsکی  reconciliationکہ اس وقت قوم کو 

 and we should support each other and shouldجائزہ لینا چاہیے  گھمبیر حاالت کا

make Pakistan successful.کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ it is not a matter of one 

partyمیں سمجھتا ہوں  ،کہ ایک پارٹی کہے کہ میں یہ سارے مسئلے حل کر لوں گا
قوتیں یکجا ہو کر پاکستان کے ان گھمبیر مسائل کو حل کرنے کی  کہ جب تک تمام

 I will urge theسکتا۔  کوشش نہیں کریں گی پاکستان ان مسائل سے نہیں نکل
leadership, I request the leadership across the board, whether they are sitting on 
the left or on the right, they should support us and we are sincere. We are 

dedicated. We want to resolve this issue of electricity and Insha Allah. یں نے م
کو بھی کہا کہ آپ نے سیاستدانوں واال کام نہیں کیا کہ آپ یہ کہتے کہ  راجہ صاحب

کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دینی ہے۔ میں نے کابینہ میں  میں نے فالں تاریخ کو بجلی
 loadبروئے کار ال کر بجلی کی  resourcesبیٹھ کر کہا کہ دیکھیں ہم اپنے تمام 

shedding کریں گے  شکو ختم کرنے کی کوشyou should trust us  کوئی ایسا کام
کہ ہم سوچیں کہ ہماری طرف سے کمی آئے گی، ہماری طرف سے بالکل کمی  نہیں
راجہ صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر  ۔آئے گی نہیں

 تھا میں نے کابینہ میں بھی بیٹھ کر کہا.he is a concerned ministerکی ہے کیونکہ 
کہ

we will try that there should be no load shedding and we are doing our 
best.Thank you very much.

عبدالرحیم خان مندوخیل۔ :چیئرمینجناب 
میں وزیر صاحب سے یہ ! جناب واال :خان مندوخیل سینیٹر عبدالرحیم

ہے۔ وہ ذرا یہ بتا دیں کہ ان  کا ذکر کیا dams پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جن پانچ
پانچ ڈیموں میں سے صوبہ بلوچستان میں پشتون عالقے میں کون سا ڈیم ہے؟ 

 welcomeمیں شخصی طور پر وزیر اعظم صاحب کو ! عرض یہ ہے جناب واال
ہمارے ساتھ مکمل ! کرتا ہوں اور اچھاہواکہ وہ اس موقع پر یہاں آئے۔ جناب واال

discrimination صرف ڈیمز کا نہیں ہے یہ جو ابھی  ۔امتیاز ہوتاہے ،ہوتی ہےECC 
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لیکن ہمارے  meeting, Planning Divisionپر  meetingاعالن کیاہے اور  projectکا 
نہ صحت  ،کےلیے نہ پانی کے لیے، نہ تعلیم میں damsپشتون عالقے کے لیے نہ 

آپ کو فہرست میں  ،منگوائیں نہ کسی اور چیز کے لیے، ابھی آپ فہرست ،کے لیے
—PSDPپورا ! دے بھی سکتا ہوں۔ جناب واال

)مداخلت(
وزیر صاحب کوجواب دے لینے دیں :چیئرمینجناب 

 میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پانچ! واال جناب :راجہ پرویز اشرف
 میں ان کے نام لے لیتا ہوں تاکہ معزز رکن کو پتا چل سکے۔ ایک ہنگول ڈیم جو ہیں

والل ڈیم ہے، ہنگول لسبیلہ میں ہے اور نوالل جھل مگسی میں ڈیم ہے، ایک ن
ہے وہ بھی لسبیلہ میں ہے اور گرگ جو ہے وہ خاران میں ہے، پالل  ہےونڈر جو

جو ہے وہ اواران میں ہے تو یہ ڈیم جو ہیں جن کے لیے ہم نے ٹینڈر کیا 
ذہن میں  اگر معزز رکن کے ۔مکمل ہیں reportsاور ان کی ساری  feasibilitiesہے

 بھی وہ تعالیٰ اهللابنوا کر انشا feasibilityہم فوری طور پر  کوئی جگہ ہے تو بتائیں
بنائیں گے۔

بڑا افسوس ہے کہ اب ! جناب واال :سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل
 میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں صوبائی حکومت نے ،مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے

billions جو ہمارے پشتون عالقے کی زمین ہے جہاں  دیا ہے روپے کا پروجیکٹ
ہو رہا ہے، دس ملین ایکڑ فٹ کا پانی، میں  wasteپانی بالکل زیادہ ہے اور جو 

آ جائیں اور سفارش  عرض کرتا ہوں کہ وزیر صاحب یہ طرز اختیار نہ کریں کہ آپ
کریں۔جناب میں اس کا جواب وزیراعظم صاحب سے بھی مانگتا ہوں۔

ٹھیک ہے۔ محمد اسحاق ڈار۔ :ئرمینچیجناب 
میں معزز وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا  :سینیٹر محمد اسحاق ڈار

میں  hydro projectsآئے گی  costجو  per mega wattہوں کہ جو منڈا ڈیم ہے اس پر 
one of the most economical لوگوں کی اس میں ہے کیونکہ displacement  نہیں

سو میگاواٹ کی  18اور ان میں  Kohala and Munda are only two dams ۔ہونی
capacity  ہے اس میں کیاwisdom منڈا ڈیم ہے کہ private public partnership  میں

بنتا۔ کوہالہ  most economical damیہ خود بناتی تو  stateچال گیا ہے حاالنکہ اگر 
کی  GTZہمارے پاس  ۔ہیں run of the river naturalایسے ڈیمز ہیں یہ  دو اور منڈا

80s  کیstudies  پڑی ہوئی ہیں اور ان پر ہم آج تک عملدرآمد نہیں کر سکے۔ کیا منڈا
ان کودی  time lineمیں دیا گیا کوئی  public private partnershipڈیم کے لیے جو 

۔یں گےکر produceیہ چھ سو میگاواٹ کب گئی ہے کہ 
عزز سینیٹر نے بالکل صحیح بات کی م! جناب واال :راجہ پرویز اشرف

 publicہے اور بدقسمتی سے ایسے ہوا کہ ہماری حکومت آنے سے پہلے اس کو

private partnership اور ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا کےحوالے کیا گیا، 
کیا گیا جو کہ معزز رکن فرما رہے ہیں کہ یہ پبلک سیکٹر میں  realizeبعد میں یہ 

میں کیسے  public private partnershipکیونکہ ایک ڈیم کو آپ  چاہیے تھاہونا 
manage  کریں گے۔ یہ بڑیcomplication  تھی۔ جس وقت ان سے واپس لیا گیا، واپڈا

میں ہے،  case courtکو دیا گیا تو وہ کمپنی عدالت میں چلی گئی ہے۔ اس وقت 
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subjudice اس کو ہم  اور ہےdefend  اور ہماری کوشش ہے کہ یہ کر رہے ہیں
آ جائے۔ فیصلہ صحیح ہو اور یہ ڈیم واپس پبلک سیکٹر میں

سید ظفر علی شاہ۔ :چیئرمینجناب 
میں  !بہت شکریہ۔ جناب واال! چیئرمینجناب  :سینیٹر سید ظفر علی شاہ

 Chief Executive and Prime Minister ofہوں اس وقت پاکستان کے  مشکور

Pakistan وش قسمتی ہے کہ وہ آج ایوان باال میں موجود ہیں اور انہوں کا کہ خ
 دی ہے policy statementپر  almost all important concerning national issuesنے

پوری قوم اور پارلیمنٹ حکومت کی کارکردگی دیکھ رہی ہے۔ آج اتنےعرصے کے 
دن کے بعد ہونے واال بعد یہ اجالس ہو رہا ہے اور قومی اسمبلی کا اجالس بھی تین 
 mostآج جو ! واال ہے میں نے اس پر تحریک التوا بھی دی ہوئی ہے۔ جناب

concerning point قوم جو توقع رکھ رہی ہےپاکستان کی پارلیمنٹ  قوم کو ہے اور
سے کہ  House of representativesپاکستان کے سینیٹ سے، پاکستان کے  ،سے

سرے ملک کی ہے۔دو legislationکیری لوگر بل جو 
)مداخلت(

پر آ جائیے گا۔  Questions! ظفر علی شاہ صاحب :جناب چیئرمین
دیکھیں آپ کو علم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتال دوں۔ اسحاق ڈارصاحب چلے گئے ہیں۔ 

کر دیا گیا ہے۔ آپ ضمنی سوال  day fix لیےکیری لوگر بل پر بحث ہوگی۔ اس کے 
کیجیے۔ 

کی  Prime Minister of Pakistanمیں تو  :سینیٹر سید ظفر علی شاہ
میں  policy mattersکہ ان کی تمام  !موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں جناب چیئرمین

پر ابھی تک امریکہ  ظ آ جائیں کہ اس بلالفاسے اگراس کے بارےمیں بھی کوئی دو 
 جناب چیف policy statementکے صدر کے دستخط نہیں ہوئے ہیں۔ میں تو صرف 

اس بل نے پاکستانی عوام کو یرغمال  ایگزیکٹو صاحب سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔
آنا چاہیے۔  policy statementبناکر رکھ دیا ہے۔ اس پر 

Mr. Chairman: Prime Minister Sahib.

 نیرظفر علی شاہ صاحب سی! جناب چیئرمین :سید یوسف رضا گیالنی
کے دستخط نہ ہو جائیں تو وہ پاس نہیں  پارلیمنٹیرین ہیں۔ اس بل پر جب تک صدر

ہوتا تو
let the President sign it and then Foreign Minister will come and brief you.

شکریہ۔ جاوید علی شاہ صاحب۔  :جناب چیئرمین
پر آپ  questionجب ایک ! جناب چیئرمین :سینیٹر الیاس احمد بلور

ال رہ جائیں گے۔ گھنٹہ لگاتے ہیں تو ہمارے باقی سو
ہے۔ آخری سوال کرکے  timeمیں  question hourنہیں  :جناب چیئرمین

next question جاتے ہیں۔ جاوید علی شاہ سوال پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد  پر چلے
next question پرجاتے ہیں۔
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میں آپ کی وساطت سے ! جناب چیئرمین :سینیٹر سید جاوید علی شاہ
نئے ڈیمز بنائے  41نا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا ہے کہوزیر موصوف سے یہ پوچھ

جا رہے ہیں۔کئی سال سے اس ملک میں کاالباغ ڈیم کا تذکرہ بڑے۔۔۔۔
)مداخلت(

Mr. Chairman: Javed Ali Shah Sahib, be specific.

انہیں در اصل کاالباغ ڈیم ! جناب چیئرمین :سینیٹر سید جاوید علی شاہ
فظ کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ کسی کے منہ سے کاالباغ ڈیم کا سے چڑ ہے۔ یہ اس ل

کیا  questionلفظ نکل جائے تو یہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ 
ہے؟ 

)مداخلت(
 specificتشریف رکھیں۔ آپ ! حاجی عدیل صاحب :جناب چیئرمین

question  کر لیں۔
سے یہ پوچھنا چاہتا  میں وزیر موصوف :سینیٹر سید جاوید علی شاہ

ڈیموں کی فہرست میں پنجاب  41ہوں کہ کاال باغ ڈیم کا قصہ تو تمام ہو گیا۔ کیا ان 
کو جو ڈیمز فائدہ پہنچائیں گے کیا کاالباغ ڈیم کی جگہ کوئی سبز باغ یہ ہمیں دکھا 

سکتے ہیں۔ میں صرف یہ سننا چاہتا ہوں۔ 
۔ منسٹر صاحب۔ بس سوال ہوگیا۔ اب بیٹھ جائیں :جناب چیئرمین

 storageجو بڑے ڈیمز ہیں، جن میں ! جناب واال: راجہ پرویز اشرف 

and electricity  زیادہ مقدار میں پیدا ہو، وہ تو یقینی طور پر کسی دریا کے اوپر ہی
بنیں گے اور زیادہ تر دریائے سندھ کے اوپر اور ہمارے ناردرن ایریا اور کشمیر 

میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کاالباغ ڈیم کے حوالے سے  controversyمیں بھی۔ میں اس 
آپ نے دیکھا اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف نام بھی سننا گوارہ نہیں 

سال سے اس پر صرف بحث ہوئی اور بحث کے عالوہ یہ ہوا کہ  60کرتے۔ پچھلے 
مت نے یہ ہم نے آپس میں تو نفاق کو پیدا کر لیا لیکن ڈیم نہیں بن سکا۔ ہماری حکو

 divideفیصلہ کیا ہے کہ ہم وہ ڈیم بنائیں گے جس پر اتفاق رائے ہو، جس پر قوم کو 
آپ کے علم میں ہے کہ  لیےنہ کریں اور وفاق پاکستان کو کمزور نہ کریں۔ اس کے 

جتنے فنڈز کی ضرورت ہے وہ  لیےبھاشا ڈیم پر کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے 
وزیر اعظم صاحب اس کا فضائی معائنہ بھی ہو چکے ہیں۔ ابھی  arrangeبھی 

کرکے آئے ہیں۔ گونجی ڈیم سے سات ہزار میگا واٹ بجلی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ 
ہو چکا ہے۔ اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ دریائے جہلم  MOU signایک  لیےاس کے 

شروع ہو چکی  constructionکے اوپر جہاں پر ایک ہزار میگاواٹ ہے اس کی 
کے اوپر جارہے ہیں تو یہ تمام وہ ڈیمز ہیں  run of the riverکے اوپر ہم  ہے۔کوہالہ

جس سے نیشنل گرڈ کو فائدہ ہوگا۔ پورے ملک کو اس سے بجلی ملے گی اور 
irrigation  ،بھی ہوگی۔ اس کے عالوہ جو چھوٹے ڈیمز ہیں وہ پنجاب میں بھی

 پہلے ہوئے ہیں۔ plan بلوچستان میں بھی، سندھ اور صوبہ سرحد میں بھی، ہر جگہ
ہیں جو اگلے چند سالوں میں پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ یہ  فیز میں تقریبًا بیس ڈیم

بھی ہوگی اور  water storageتک ہم نے مکمل کرنے ہیں جس سے  2012ڈیمز 
تھوڑی مقدار میں بجلی بھی پیدا ہوگی۔ 
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شکریہ جی۔ موالنا شیرانی صاحب۔  :جناب چیئرمین
میں راجہ صاحب کے فرمانے کا  :النا محمد خان شیرانیسینیٹر مو

استفادہ کرتے ہوئے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ بابر صاحب اور سردار علی صاحب 
کیوسک تک مسلسل  60سے  50دیکھ چکے ہیں کہ دریائے ژوب جس میں سال بھر 

کی  پانی بہتا رہتا ہے، میں راجہ صاحب کی توجہ اس دریائے ژوب پر ڈیم بنانے
جانب متوجہ کراؤں گا۔ اسی طرح لہڑ ایک عالقہ ہے جس میں سال بھر پانی بہتا 

پانی میسر ہوگا۔ میں راجہ صاحب کے  لیےرہتا ہے۔ اس سے آبپاشی اور پینے کے 
اس فرمانے سے استفادہ کرتے ہوئے ان کی توجہ اس جانب مبذول کرواتا ہوں کہ 

صاحب جب وہاں تشریف الئے  ہمارے دونوں دوست بابر صاحب اور سردار علی
تھے تو انہوں نے وہ پانی بھی دیکھا ہے اور وہاں پر ڈیم بنانے کی گنجائش بھی 

ہے۔ 
نوٹ کر لیجیے گا۔ بڑی اچھی انفارمیشن ! راجہ صاحب :جناب چیئرمین

دی ہے موالنا صاحب نے۔ جی عدیل صاحب۔ 
کئی جبن میں جو بجلی گھر ہے وہ گزشتہ  :سینیٹر حاجی محمد عدیل

بند ہے کہ اس کی مشینری پرانی ہو گئی ہے۔ تھوڑی سی  لیےسال سے صرف اس 
رقم چاہیے کہ جس سے وہاں پر نیا پالنٹ لگ جائے۔ 

حاجی عدیل صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے ! راجہ صاحب :جناب چیئرمین
اس کو آپ نوٹ کر لیجیے۔ 

لورالئی اور ہرنائی ہے۔   :سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل
آپ مندوخیل صاحب سے ایک مالقات کر ! راجہ صاحب :ب چیئرمینجنا

لیجیے۔ وہ بھی اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں۔ 
اور دوسرے جو  Irrigationوہاں پر : سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل

دی ہیں۔  proposalsمتعلقہ محکمے ہیں انہوں نے 
لیں۔ میٹنگ کر صاحب سے آپ مندوخیل! راجہ صاحب :جناب چیئرمین

Question No.5, Prof. Khurshid Ahmed.
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Mr. Chairman: Any supplementary? Prof. Muhammad Ibrahim 
Sahib.

یہ سوال ! جناب چیئرمین :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
petroleum development levy  میں پوچھا گیا تھا۔ " بی"کے بارے میں ہے۔ پارٹ

(b) the projects started or steps taken for petroleum development through 
this money indicating also amount of money allocated for each of these 
initiatives; and 
(c) the tangible results achieved through utilization of this money? 

جواب دیا گیا ہے۔! جناب چیئرمین
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(b) the PDL is a source of revenue to Finance Division.The amount of PDL 
is ultimately utilized by the Finance Division on Public Sector Development 
Programme, meet the revenue shortfalls etc.
(c) As explained above at (b).

 سوال کر لیجیے۔!پروفیسر صاحب  :جناب چیئرمین
 petroleumسوال یہ ہے کہ کیا  :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان

development levy  کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں کہ اس کوrevenue shortfalls  پر
کے معنی تو یہ ہیں کہ ملک کے اندر  Petroleum development لگایا جا رہا ہے۔

petroleum  کو مزیدdevelop  ل کیا جائے گا اور اس اسے استعما لیےکرنے کے
استعمال  لیےکے  revenue shortfallsسے جو منافع حاصل ہو اس کو آپ بے شک 

کے نام پر جو کچھ حاصل ہو رہا ہے آپ  petroleum development levyکریں لیکن 
استعمال کر رہے ہیں۔  لیےکے  Public Sector Development Programmeاس کو 

 petroleumہے۔ کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ " اسوال گندم اور جواب چن" یہ

development levy  کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں۔
جی منسٹر صاحب۔  :جناب چیئرمین
میں ! شکریہ جناب چیئرمین): پیٹرولیموزیر برائے وفاقی (سید نوید قمر 

کرتا ہوں کہ جب یہ پالیسی شروع ہوئی  agreeاس حد تک تو معزز رکن سے 
رکھیں گے اور اس کے بعد  Priceپر  stable petrol pumpں کہ ہم ایک می 2001ہے

آپ نے دیکھا ہے کہ اوپر گئی ہے یا نیچے گئی  price over the yearsجتنے بھی 
 revenueہے، اس میں یا تو گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے یا گورنمنٹ نے اس سے 

یہ ہوئی ہیں۔  fluctuationsمیں دونوں طرف  hundreds of billionsلیا ہے اور یہ 
 ۔پالیسی وہ ہے جسے موجودہ حکومت نے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے ختم کیا ہے

لیکن اس کا  کے طور پر استعمال کیا گیا in a way revenue raising measureاسے 
کو  Ministry of Petroleumتھا اور نہ ہی  سے direct connection Petroleumکوئی 

support  استعمال کیا گیا۔ یہ جب کرنے کے لیےby and large revenue  میں جاتا ہے
 PSDPکے لیے  overall developmentکہ پاکستان کی  تو جیسے کہ جواب میں دیا گیا

 by and large over theمیں یہ استعمال ہوا ہے اور یہ  جاتا ہے اسی revenueمیں جو 

last few years استعمال کیا گیا ہے۔
یہ پیسہ ! جناب چیئرمین  :ر محمد ابراہیم خانسینیٹر پروفیس

Petroleum development  09-2008پر کتنا خرچ ہوا ہے، یہ تو (May, 09)  تک ایک
کا کیا حصہ  petroleum developmentاس میں  ،سو چار بلین روپیہ حاصل ہوا ہے

ر کیا پ projectsہوئی ہے؟ ان  progressہوا ہے؟ کیا  petroleum developہے؟ کیا 
خرچ ہوا ہے؟

کر چکا ہوں کہ اس  explainمیں پہلے ! جناب چیئرمین :سید نوید قمر
سے کوئی واسطہ نہ تھا جس کو ہم نے بعد میں  directly petroleum developmentکا

 290تھا جس میں گورنمنٹ نے کوئی  stabilization measureختم کر دیا۔ یہ صرف 

billions PDC  میں بھیsubsidy دیئے ہیں اور اس ے طور پرک quantum سے زیادہ
revenue بھی حاصل کیا۔
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جی وسیم سجاد صاحب۔ :جناب چیئرمین
جب یہ سوال کا جواب دے رہے تھے تو ! جناب واال: وسیم سجاد سینیٹر

میرے دوست اسحاق ڈار صاحب نے بڑا درست کہا کہ بچپن میں اس کا نام غلط دے 
بہرحا ل درستگی ہوئی ،ہوگیا ہے لیکن نام وہی چل رہا ہےوہ بچہ بڑا  دیا گیا تھا۔ اب

لگا دیا گیاتھا۔ میں وزیر صاحب  carbon surchargeکہ پچھلے بجٹ میں اس کی جگہ 
ہے، اب تو درستگی ہوگئی ہے یہ  carbon surchargeسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 

کرنے کے لیے کتنا خرچ کر یں گے؟ controlاس کو 
 Leader of the Oppositionمیرے فاضل ! جناب چیئرمین :مرسید نوید ق

بھی سپریم کورٹ کے  carbon surchargeکو اچھی طرح سے اس کا علم ہے کہ 
رکھ دیا گیا ہے۔ petroleum levyفیصلے کے بعد ختم کر دیا گیا اور اب اس کا نیا نام 

Mr. Chairman: The Question Hour is over. The remaining questions 
and the printed replies placed on the table of the House shall be taken as read.1

[1At this moment, the Questiion Hour was over and the remaining questions and their 
answers placed on the table of the House were taken as read.]
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ابھی پرائم منسٹر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی پرائم  :جناب چیئرمین
منسٹر صاحب۔

Statement by the Prime Minister regarding Thar Coal Reserves
جیسے کہ ابھی سینیٹ میں ! جناب چیئرمین: سید یوسف رضا گیالنی

دینا  informationایک اہم مسئلے پر بحث ہو رہی تھی، میں بھی اس ہاؤس کو ایک 
چاہ رہا ہوں جس سے پورے ملک میں ایک امید کی کیفیت ہو گی۔ تھرکول پاکستان 

گزشتہ باسٹھ سالوں میں اس کا کوئی حل نہیں نکال تھا اور  ۔کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے
کوئلے  billion metric ton 185 اس وقت اس کے ۔اس کا مسئلہ کھٹائی میں پڑا ہوا تھا

میں شمار ہو  reserves یہ ایک اتنی بڑی تعداد ہے جس کا دنیا کےکے ذخائر ہیں، 
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے  ۔ہیں reserves highestسکتا ہے جن کے 

قائم کیا  Thar Energy Development Boardکے لیے  one window operationوہاں 
اور جس کے  which is under the chairmanship of the Chief Minister of Sindhہے

Vice Chairman Minister for Water and Power 3000 اور اس میں ہیں Megawatt 
ہو چکا  contractکی وساطت سے  International Planning Commissionکے لیے 

ہو  produceسے زیادہ بجلی  Megawatt 3000ہے اور اس میں ساڑھے تین سال میں 
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دی ہے اس پر آپ  informationنے  Minister for Petroleumاس کے عالوہ جو  ۔گی
کو ڈیزل بھی مہیا ہو گا۔ یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔

Mr. Chairman: Mr. Talha Mehmood may move Item No.3.

سعودی عرب میں ! جناب چیئرمین :آریان سینیٹر محمد طلحہ محمود
گرفتار شدہ پانچ پاکستانیوں کے بارے میں کرنے کے الزام میں  smuggleمنشیات 

کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی مجھے اجازت دیجیے۔ میں اس بارے 
مسئلہ ہے۔ importantیہ بہت ہی  ۔کرنا چاہتا ہوں brief میں سینیٹ کو

کر سکتے ہیں۔ report layصرف  کے تحت آپ Rule :جناب چیئرمین
اس حکومت کا یہ ! جناب چیئرمین :آریان سینیٹر محمد طلحہ محمود

credit  ہے کہ شہریوں کو دوسرے ملکوں کے حوالے نہیں کر رہے بلکہ وہاں سے
واپس ال رہے ہیں۔

چلیے دو منٹ میں بتا دیجیے۔  :جناب چیئرمین
Laying of the Report regarding bringing back of 5 Pakistani 

accused smugglers from Saudi Arabia
میں سب سے پہلے یہ بتانا ! جناب  :آریان سینیٹر محمد طلحہ محمود

چاہوں گا کہ اس کمیٹی نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ اس مسئلے پر اس نے چار 
اجالس کیے ہیں جس میں سے ایک کراچی میں بھی اجالس کیا گیا اور ہم نے 

ں اور اس میں ہم کوشش کی کہ ان معصوم اور بے گناہ لوگوں کو واپس لے کر آئی
دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا خون اتنا سستا  Messageاور دنیا کو ایک  اپنی قوم

نہیں ہے۔ اس میں ہماری قوم اکٹھی ہے جیسے کہ پہلے ہوتا رہا کہ ہمارے شہریوں 
کو دوسرے ملکوں کے حوالے کیا جاتا رہا، ہم اس ریت کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم ان 

النا چاہتے ہیں اور انشاء هللا تعالیٰ ہم ان سب پاکستانی بھائیوں کو لوگوں کو واپس 
واپس الئیں گے جو دوسرے ملکوں میں قید ہیں۔ میں سعودی حکومت کا شکریہ ادا 
کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے میں بڑا کردار ادا کیا، پرائم منسٹر صاحب نے 

ہماری کمیٹی کے ارکان  ۔کی supportوزیر داخلہ نے بڑی  ،کی supportہماری بڑی 
کیا،  cooperateہے ان سب نے میرے ساتھ بڑا  compositionجو مختلف پارٹیوں کی 

ہے، یہ  creditکیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینیٹ کا  cooperateوزارت داخلہ نے بڑا 
ں یہ کام جاری رکھی اهللاہے اور ہم انشاء  creditہے اور ہماری کمیٹی کا  creditآپ کا 

گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔
Mr. Chairman: Talha Sahib, thank you. The report stands presented.

Now Dr. Zaheeruddin Babar Awan, Minister for Parliamentary Affairs may 
move Item No.4.

Laying of the Ordinances
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Thank you Chairman.I, 

as required by Clause (2) (a) (ii) of Article 89 of the Constitution of the Islamic 
Republic of Pakistan may lay before the Senate the following Ordinances:-

i) The Sacked Employees (Reinstatement) Ordinances, 2009 
(Ordinance No.XI of 2009).
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ii) The women in Distress and Detention Fund (Amendment) 
Ordinance, 2009 (Ordinance No.XII of 2009).

iii) The Public Defender and Legal Aid Office Ordinance, 2009 
(Ordinance No.XIII of 2009).

iv) The Prevention of Electronic Crimes Ordinance, 2009 
(Ordinance No.XIV of 2009).

v) The Petroleum Products (Petroleum Development Levy) 
(Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No.XV of 2009).

vi) The Oil and Gas Regulatory Authority (Amendment) 
Ordinance, 2009 (Ordinance No.XVI of 2009).

vii) The National Vocational and Technical Education 
Commission Ordinance, 2009 (Ordinance No.XVII of 2009).

viii) The Regulation of Generation, Transmission and Distribution 
of Electric Power (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance 
No.XVIII of 2009).

ix) The Benazir Income Support Programme Ordinance, 2009 
(Ordinance No.XIX of 2009).

Mr. Chairman: Ordinances stand laid.Yes, Prof.Ibrahim Sahib.

 19میں  2009! جناب چیئرمین :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان

Ordinances lay down  سے زیادہ  40میں بھی  2008ہو گئے ہیں۔Ordinances lay 

down دور میں بھی اس بات کو  ہوئے ہیں۔ میں گزشتہpoint out  کرتا رہا ہوں کہ
President House خدا  راہ کو ازOrdinance Factory  نہ بنایئے۔ اس ایوان کو اس کا

کا سلسلہ روک دیجیے۔ اس ایوان کے  Legislation through Ordinances ،حق دیجیے
اس پورے  ذریعے سے اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے قانون سازی کیجیے۔ اب تک

 40پاس نہیں ہوئے ہوں گے اور  Actsپاس ہوئے ہیں، کل چار  Actsدور میں کتنے 
دور  ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست گزشتہ ہوئے ہیں۔ Ordinances passسے زیادہ 

کرتے تھے، آج اس حکومت  جب ہم ایک ساتھ تھے گزشتہ حکومت پراعتراض میں
 اور supremacyٹ کی باال دستی اور پارلیمن اختیار کر لیا ہے۔ نے وہی وتیرہ

sovereignty ایک وہمہ بن کر رہ گئی ہے۔ 
ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ :جناب چیئرمین

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Mr. Chairman, this is a 
unique way of addressing. Neither was it a point of order nor anything other 
than point of order. On agenda item No.4, the honourable member has already 
made the comments which he wanted to make.

 Billہم نے چار  میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال سے اس سال تک

pass 09 کیے اور اس سال ہم نے Bill pass  کیے ہیں قومی اسمبلی سے اور وہ
اس کے  تھے۔ pending lawsآ رہے ہیں۔ یہ سارے  یہاں پر Bill ے کے سارےسار

 بھی ابھی تک Ordinances جیسے ERRAعالوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 
ہم نے ان کو  آ رہے ہیں۔ چلتے ordinancesچل رہے ہیں۔ بہت لمبے عرصے سے یہ 

legitimize کرکے اب House یے دوبارہ ان کو پاس کیا کے سامنے رکھنے کے ل
ہے۔
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ذرا مہربانی ! سینیٹر گلشن سعید صاحبہ ایک منٹ۔ :جناب چیئرمین
 ,Let us have some decorum in the House.Yes پر بیٹھ جایئے۔ seatکرکے آپ اپنی 

please continue.

ہر  کے مطابق Article 89: ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوانسینیٹر 
ordinance ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو دوبارہ  مر متعینہکی ایک عrepromulgate 

کی  ordinances جو سالہاسال سے ہوئیں legislations بے شمار ایسی۔ کرناہوتا ہے
کے  House کہ اس کو کر رہے ہٕیں finalize آ رہی ہیں۔ ہم ان کو شکل میں چلتی

تعریف کی جانی چاہیے کی تو میں سمجھتا تھا کہ  effortاس  کیا جائے۔ lay سامنے
میں آپ سے یہ بھی گزراش کرنا  ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ expediteتھی کہ ہم اس کو 

آپ  میں پڑی ہوئی ہے۔ legislationکے پاس  چاہوں گا کہ کئی سالوں سے کمیٹیوں
کو بھی خط لکھ  کو خط لکھ چکا ہوں، میں نیشنل اسمبلی سیکرٹریٹ سیکرٹریٹ کے

 legislationکریں، وہ  expediteاپنا کام  کی کمیٹیاں آپ رکےچکا ہوں کہ مہربانی ک
اس دوران کوئی  ہمارا مارچ میں جا کر مکمل ہوگا Parliamentary yearجو  دیں تاکہ

آپ مجھے وہ  جو کمیٹی میں پڑا ہوا ہے باقی نہ رہے۔ legislative instrumentایسا 
م اس کو النا چاہتے ہیں اور اس ہے۔ ہ serious میں legislation حکومت دیجیے۔ سارا

کرنا چاہتے ہیں pass کو
and with this intention we have brought this before this House.Thank you.

Mr. Chairman: Thank you doctor sahib. Yes, please.

 Interior Committeeابھی انہوں نے جو ! جناب واال :سینیٹر گلشن سعید
تین، چار  میں میرا نام نہیں چھپا listکی ہے اس کے ممبران کی  پیش reportکی 

کی کارکردگی کو۔  staffدیکھیں سینیٹ کے  آپ تھوڑا سا جگہ پر۔
بھی چیئرمین  میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ طلحہ صاحب :جناب چیئرمین

کے۔ Standing Committeeکی Interiorہیں 
تھی طلحہ صاحب کو کہ جی  میں یہ بات بتانے گئی :سینیٹر گلشن سعید

سب سے زیادہ کام  میں سے ہی غائب کر دیا گیا ہے۔ list تواس دیکھیں میرا نام
کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے۔

کہ آپ بہت کام کرتی ہیں ماشاء  جی مجھے معلوم ہے :جناب چیئرمین
There isاهللا۔ a Call Attention Notice at serial No.5, in the name of Mian Raza 

Rabbani sahib.یہ ایک چھوٹا سا item  ہے یہ بھی ختم ہوجائے گا توformal 

business  ختم ہوجائے گا۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔
کا حق ہوتا ہے اور یہ  Oppositionیہ ! جناب واال :سینیٹر وسیم سجاد

 تا ہے۔کرنے کے لیے حکومت کے خالف پیش کیا جا پر تنقید policiesحکومت کی 
میں جناب سے گزارش کروں گا کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ حکومت اگر اپنی 

policies پر تنقید کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے party forums  ہوتے ہیں، ان کی
cabinet  ہوتی ہے، ان کیleadership ہوتی ہے، وہاں پر ایسے point  اٹھائیں تو زیادہ

میں  Houseمیں یہ چیزیں  timeکے  Oppositionمناسب ہوگا بجائے اس کے کہ
discuss  کی جائیں۔
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Call Attention Notice: Government plans to privatise source of 
existing departnemts of PIA

Mr. Chairman: I hope the coalition partners and the Senators have 
taken note of what you have said. Yes, Mian sahib please move item No.5 and 
then give a brief statement not more than five minutes and then the honourable 
Minister will give a reply.

Senator Mian Raza Rabbani: Sir, I beg to draw the attention of 
the Minister for Defence to a matter of sufficient public importance regarding 
the plan of the Government to privatize PIA or any of its departments.

Mr. Chairman, there was a news item which appeared in the Press that 
the PIA is planning to outsource some of its existing departments. This policy is 
a tried policy of the PIA and it is a policy which has failed. It has failed 
miserably and therefore, to try this policy once again will be a folly.

یعنی ان کا جو  تھی MT کی جو PIA اس سے پہلے! جناب چیئرمین
transport department  تھا اس کوoutsource اور جب  کیا گیاPIA کے اس 

department  کوoutsource گیا تو  کیاPIA suffered and even today is suffering a 
loss.At the time when the fleet was with PIA the annual expenses that were 
incurred by PIA were 292 million plus/minus, but the moment it was outsourced
from 292 million it went up to 351 million plus/minus and therefore, there was 

an annual increase in expenditure to the tune of 58 million rupees.اسی طرح PIA 
کیا۔۔۔۔۔۔۔ outsource کو flight kitchen نے اپنے

Mr. Chairman: Rehman Malik sahib, please listen to the honourable 
Senator.

کو  flight kitchen نے اپنے PIA طرح اسی :سینیٹر میاں رضا ربانی
outsource کو اس کی  کی کمپنی کیا اور ایک سنگاپورoutsourcing لیکن نہ  دی گئی

ہوسکی۔ اب یہ کہا جا  service improveسکی اور نہ ہی اس کی  بڑھ qualityاس کی 
 PIA کیا جائے گا۔ outsourceبھی کو Engineering Departmentکے PIAرہا ہے کہ 

لے کر وہاں پر کام  کے جہازوں کو airlines دوسری Engineering Departmentکا 
بنائی جائے  autonomous bodyکرتا تھا اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایک 

مختلف  میں bodyکے پاس ہی رہے گی لیکن اس  ownership PIAگی جس کی 
departments و کbifurcate  کر دیا جائے گا۔

 اور IMF جو حصہ ہے کا policyاس  unfortunatelyیہ ! جناب چیئرمین
World Bank کی طرف سے hand down  دی جارہی ہے اور اسpolicy  کے تحت

State Bank of Pakistan کو بھی bifurcate کیا گیا۔ اب اس کے تحت جو actual 

motives کے  اداروں کی بہتری نہیں ہے، وہ ان اداروں اس کے پیچھے ہیں وہ ان
کو بہتر بنانا نہیں ہے بلکہ ان اداروں کے اندر جو  financial healthان کی  اندر

labour  کیstrength  ہے اس کوdivide ہے، اس  کرناlabour  کیstrength  کو توڑنا
ائے۔ کو صحیح معنوں میں نہ پنپنے دیا ج trade union activitiesہے تاکہ 

کہ  وہ یہ ہے !دوسری بات جو میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین
privatization کا concept  اب پوری دنیا میں ایکfailed concept ۔ہے Privatization 

ابھی جو دنیا میں بحران آیا  تھا concept کی طرف اب دنیا نہیں جا رہی۔ یہ ایک پرانا
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کرنے  bail out کرنا پڑا بنکوں کو step in ں کو خودحکومتو ہے، آپ نے دیکھا کہ
 ہے۔ میری آپ کے ذریعے failed policy of privatizationیہ ایک  لہٰذاکے لیے۔ 

 ۔کو ترک کیا جائے failed policy of privatizationحکومت سے استدعا ہے کہ اس 
تو اس کا کیا کرتے ہیں  privatizeکو  utilities اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب آپ

اب پہلے سے بد تر حالت  KESCکیا۔  privatizeکو  KESCنتیجہ نکلتا ہے۔ آپ نے 
آج پی ٹی سی ایل پہلے سے بدتر  ،کیا privatizeمیں ہے۔ آپ نے پی ٹی سی ایل کو 

کرنے جا رہے ہیں  partly privatizeحالت میں ہے۔ اسی طرح اگر آپ پی آئی اے کو 
 downslideبنانے جا رہے ہیں تو پی آئی اے بھی ایک  autonomous bodyیا اس کو 
میں چلی جائے گی۔ downslideہے اب وہ مزید  alreadyکے اندر 

جی لیڈر آف دی اپوزیشن۔ :جناب چیئرمین
ملی ہے  informationمجھے کل ہی کچھ ! جناب واال :سینیٹر وسیم سجاد

زیر بحث ہے تو  کا مسئلہاب چونکہ وزیر صاحب بھی موجود ہیں اور پی آئی اے 
۔۔۔۔۔میں وزیر صاحب کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا۔ مجھے

Mr. Chairman: Mr. Rehman Malik sahib, please, the honorable 
Leader of the Opposition is addressing the Chair; some important discussions 
are going on.

 informationوزیر صاحب کی خدمت میں یہ میں  :سینیٹر وسیم سجاد 
 Aquafina mineralکریں۔ مجھے پتا چال ہے کہ  verifyدینا چاہتا ہوں تاکہ یہ اس کو 

water پیش کیا جاتا ہے۔ مجھے پتا چال ہے کہ وہ ٰ جہازوں میں market price  سے
اس کو  ڈیڑھ گنا قیمت پر ٹھیکیدار سپالئی کر رہا ہے۔ مہربانی کر کے وزیر صاحب

چیک کریں۔ گوشت کی مارکیٹ کی قیمت دیکھ لیں اور یہ پتا کر لیں کہ وہ گوشت 
ہیں جہاں پر کرپشن کا  areasکس قیمت پر پی آئی اے کو سپالئی ہو رہا ہے۔ یہ وہ 

 pilots بازار کھال ہوا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس وقت پاکستاں میں بہت سے لوگوں نے
کو نوکریاں نہیں مل رہیں لیکن اس کے باوجود  کی ٹریننگ حاصل کی ہے اور ان

کر رہی ہے  flying training academy set upمجھے پتا چال ہے کہ پی آئی اے ایک 
-unاور جو  جس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوگا employed  لوگ پھر رہے ہیں ان کے

لوگ موجود ہیں تو آپ کیوں  trainedآپ کے پاس  لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں۔
کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے ایک نئی اکیڈمی بنانا چاہ رہے ہیں جس پر 

حکومت خرچہ کرے گی۔ 
Mr. Chairman: Thank you Wasim Sahib. Yes Minister sahib, please 

make a statement not exceeding 10 minutes.
Ch. Ahmed Mukhtar (Minister for Defence): Thank you very 

much.I am very obliged to Mr. Raza Rabbani for raising up this issue that 
whether PIA is going to be privatized or not. I would like to tell this august 
House that the President of Pakistan has very clearly said that we are not going 
to privatize PIA.So, the question of PIA being privatized and going to dogs does 
not arise in this case. As far as other issues are concerned that whether we are 
trying to make certain departments out of the main body, yes, it is true for the 
betterment of PIA, even when we are running our own Industry we do make 
compartments, which work more efficiently and add to the profits of the 
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organization. So, we are trying to take people from the engineering department 
and from different departments within that engineering department and we are 
trying to improve the working of that.We are very hopeful that once we succeed 
in making up this department we will be able to get business from abroad also 
specially for the overhauling of the engines of general electric because there is a 
big demand for that and PIA felt that may be we can reduce our losses.

Mr. Chairman, the losses of PIA cannot be reduced by only flying to 
different destinations because there is lot of competition and everybody is trying 
to cut and bring down the cost of the seats. So for that reason we have to see that 
what measures can be adopted to ensure that PIA improves in the profitability.
Honourable Raza Rabbani sahib has mentioned certain figures that there is an 
increase of expenditures by 58 million because of outsourcing of the transport 
department. I do not have the data with me but I will definitely go and look into 
it and will inform this august House that this is the exact position and 
outsourcing of the motor vehicle department was not done in the recent past, it is 
going on for the last four five years now and the same goes with the food served 
which we are buying. I will look into these things. These are the things which 
are of course to be looked by the managing director and the board is informed 
accordingly. I am not aware of these prices and on what price we are buying 
meat, and specially mineral water. We have noted that and I would definitely 
inform the august House. Thank you very much.

جی طارق عظیم  ۔ لے رہے ہیں Point of Orderشکریہ۔  :جناب چیئرمین
صاحب۔

)مداخلت(
ان کے فائدے کی بات ہے۔ دیکھیں طارق صاحب  :جناب چیئرمین

پیچھے بیٹھے ہیں، طارق صاحب نے پہلے بات کی ہے۔ میں پہلے وزیر صاحب 
 ہارونپہلے  ۔ممبران ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ۔سے پوچھ لوں

جی طارق صاحب۔ حب۔صاحب، طارق صاحب اور اس کے بعد جنرل صا
Point of Order: Bankcruptcy of the PIA

میرا سوال وزیر صاحب سے بڑا سادہ ہے کہ  :خان طارق عظیم سینیٹر
چھتیس ارب روپے سے  accumulated lossesپچھلے ڈیڑھ سال میں پی آئی اے کے 

ڑھے بڑھ کر ایک سو بیالیس بلین روپے ہوگئے ہیں۔ پچھلے ایک سال میں سو بلین ب
روپیہ پچھلے بارہ مہینے میں، فی مہینہ  آٹھ سے نو ارب ہیں۔ اس کا مطلب ہے تقریبًا

ہوتا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے آٹھ دس مہینے میں  loss accumulateاس کا 
تیل کی قیمت دنیا میں گرتی گئی ہے اور ایک لیول پر پنتالیس ڈالر فی بیرل بھی آئی 

کیوں  lossesکر گئی ہے یہ  stabilizeتر ڈالر فی بیرل پر ا سہے اور اب تقریًب
accumulate  ہو رہے ہیں، یہ دیوالیہ ہو چکا ہے اس کے لیے ان کے پاس کیا

پروگرام ہے۔ یہ ڈیڑھ سو ارب روپیہ ان کے پاس کہاں سے آئے گا۔ 
جی وزیر صاحب۔ :جناب چیئرمین

Ch. Ahmed Mukhtar: Sir, as far as the loss of billions of rupees is 
concerned I agree that last year of the loss of PIA was of 39 billion rupees and 
this loss was primarily due to the fact that the Government of Pakistan had to do 
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devaluation of Pak rupees against the Dollar and because of this differential we 
lost about 24 billion rupees.We also had to pay additional price that was the time 
when the prices of oil were going high.We had to pay price of about 15 billion 
dollars for buying the petrol.So combining two things together the prices were 
not within the control of PIA because there was devaluation and we owe money 
to foreign countries in dollars.We had loans in dollars.We cannot survive this 
unless the Government of Pakistan comes to help.We are asking the 
Government to look into it and help us where they can because carrying out a 
burden, we are actually paying the interest of all the previous years losses which 
is being paid by PIA and it is not being financed by the Government of 
Pakistan.So, we are trying to reorganize it, we are talking to the finance people, 
we are talking to consultants to come and see how they can help that we can run 
this profitably.But one thing I can assure the honourable member that the loss of 
24 billion due to price fluctuation, I am sure that he is a businessman and he is 
aware that you cannot avoid that.

جی طارق عظیم صاحب۔  :جناب چیئرمین
پوائنٹ آف آرڈر۔ :سینیٹر میر حاصل خان بزنجو 

میں نے آپ  ۔طارق صاحب کے بعد آپ کو وقت ملے گا :جناب چیئرمین
وزیر صاحب موجود ہیں۔ کردیں، clarificationیہ  منٹ دینے ہیں۔ 45کو 

Point of Order: Prevalence of Indian Channels in PIA Flights
وزیر دفاع صاحب ۔ جناب چیئرمین ،شکریہ :خانسینیٹر طارق عظیم 

 73بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں انڈین چینلز کی یلغار تو ہے، میرے ٹی وی پر 
انڈین چینلز ہیں۔ مجھے وزیر دفاع صاحب سے یہ  32چینلز آتے ہیں جس میں سے 

اس کو بھی ہم نے  entertainment channels پی آئی اے کے ا ہے کہ کیاپتا کرن
Indians  کوoutsource  کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی پی آئی اے میں سفر کیا تو اس کا

جو فلموں کا چینل ہے اس میں بارہ فلمیں تھیں جن میں سے تین پرانی پاکستانی 
۔ یں ایک انگریزی فلم تھیفلمیں تھیں باقی نو میں سے آٹھ انڈین فلمیں تھ

Documentaries ساری کی ساری انڈین یلغار تھی  میں بھیincluding sign awards, 

including Zee TV  کا دبئی میں جو ایوارڈ تھا۔I complained to the person  کہ اس
کم از کم  میں بھی آپ نے سارے کے سارے انڈین ڈال دیئے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے

اے پر تو انڈین مووی دکھانی بند کریں۔کیا پاکستان کے پاس فلمیں نہیں  آپ پی آئی
نہیں ہیں؟  documentariesہیں؟ کیا پاکستان کے پاس 
چلیں جواب دے دینے دیں۔ :جناب چیئرمین

Ch. Ahmed Mukhtar: Thank you Chairman sahib.I am very 
grateful to Tariq sahib who has pointed out this but I must also ask the question 
that when you are going towards Chaklala which he does probably everyday, 
there are cinema houses which are openly showing Indian movies and if the 
public at large having the privilege to see these Indian movies in Lahore, in 
Karachi, in Islamabad, in Rawalpindi and wherever, why should we then not 
allow people who are sitting in an aircraft flying for 12 hours to see some 
movies which they like to see.
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 veryشکریہ۔ جنر ل صاحب آپ سوال پوچھ لیجیے۔  :جناب چیئرمین
quick small question

Senator Tariq Azeem Khan: Personal statement.

نہیں ہے۔  personal statement دیکھیے اس وقت  :جناب چیئرمین
Senator Tariq Azeem Khan: Let us go to the bottom of it.He said 

because 
 Cinema houses are not stateسینیما ہاؤسز میں انڈین موویز دکھائی جا رہی ہیں 

airline.

 very quickطارق صاحب تشریف رکھیں۔ جنرل صاحب  :جناب چیئرمین

small question  پھر آخر میں حاجی صاحب۔
میں منسٹر صاحب  :جاوید اشرف) ریٹائرڈ(سینیٹر لیفٹینیٹ جنرل 

 کے PIAمیں ہم نے  last meeting کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تھے نہیں۔ appriseکو 
M.D  کوDefence committee اور رضا ربانی صاحب نے جو  میں بلوایا تھاpoint 

raise وہاں پر، کیا ہےM.D  نے خودstatement دی تھی کہ ہم کچھ entities  کوout 

force بتائی تھیں کہ  وجہ کر رہے ہیں اور انہوں نے دوin the long run PIA پر 
کرنے  out source کو نسپورٹکیا کہ ٹرا admitانہوں نے  Although۔خرچہ کم ہوگا

manpowerکی  PIAتو انہوں نے کہا کہ  ہمارا خرچہ بڑھ گیا ہے کے بعد to aircraft

ratio جو ہے وہ improve کر جائے گی انbecause entities  میں جو جائیں گے،ان کو
 in anکے تو  PIA یا ہو جائیں employeeکے  entitiesدے دیں گے کہ وہ  optionہم 

way without throwing anybody out of PIA they would be able to reduce in the
empire اس کو  منسٹر صاحب بھیfurther look after میں ایک  اور دوسرا کر لیں

کو کہا ہے کہ اپنی پوری  PIA بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نومبر میں ہم نے چھوٹی سی
business plan ہارون صاحب نے جو کہ بتائیںاور  وہ آئیں کے ساتھ point raise  کیا

میں  meetingتو اس  کریں گے over come ہے اس کو وہ کیسے debtہے کہ اتنا بڑا 
بالئیں گے۔ کو ،اسحاق ڈار صاحب ،ہم ہارون اختر صاحب

 ۔ہوگی تو پھر بالئیں گے meeting ہے جب یہ ٹھیک :جناب چیئرمین
۔شکریہ جنرل صاحب

business جب: تاراحمد مخ چوہدری plan government  کے پاس
we will layہو گی تو اس کے بعد  finally approval ۔جائےگا the matter in front of 

the

 we ۔جلدی سے پوچھ لیجئے ،حاجی صاحب ۔ٹھیک ہے :جناب چیئرمین
are going to start point of order.

الہور کے درمیان  ،رپشاو! جناب چیئرمین :سینیٹر حاجی محمد عدیل
کہ اسے کم  کی requestپھر چار کر دی گئی ہیں۔میں نے ان سے ،تھیں flightsسات 

ڈیرہ  ،ژوب ،کم چھ تو کر دیں۔اب ہفتے میں صرف دو فالئٹیں ہوتی ہیں۔ پشاور از
اور کوئٹہ کے لیے ایک فوکر کی فالئٹ ہوا کرتی تھی۔وہ بھی  ،عیل خان ژوباسمٰ

۔۔۔۔۔ہے capitalکا  ہوں کہ پشاور پختون خواہمیں سمجھتا ۔نہیں ہے
 ?Do you want to have the flights increased۔ٹھیک ہے :جناب چیئرمین
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زیادہ کر  ہم تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں :سینیٹر حاجی محمد عدیل
الہور سے ہمیں  ،اسالم آباد ،ہے تو آپ پشاور problemاگر  تے ہیں ؟ منسٹر صاحب

adjust۔یںکر د
ٹھیک ہیں۔  :جناب چیئرمین

فالئٹ  جہاں تک ژوب! جناب چیئرمین صاحب  :چوہدری احمد مختار
کر  کہ ہم نومبر میں یہ شروع نے کہہ دیا ہے ہے تو پرائم منسٹر صاحب کی بات

کی  so there is no option left for us but to start that.Dera Ismail Khanدیں گے۔ 
we are studyingبھی  out the financial possibilities of that and the moment we see 

that we break even in the sector, we will start that also. ایک اورproblem  آ رہا
ہے چیئرمین صاحب پچھلے دنوں

there was a threat that the Peshawar airport was declared to be unsafe because 
some fun had been created that, it was being taken-over by the so called
Mujahideen and it was very dangerous and there were few Air Lines who stop 
flying into Peshawar, so we can take the chance .

 session settingبڑے دنوں بعد  !حاصل بزنجو صاحب :جناب چیئرمین
ہےہوئی 

every body wanted to ask some question. As decided brief, exact, specific and 
the time period.

۔۔۔۔آپ نے صبح فیصلہ کیا! جناب واال  :سینیٹر میر حاصل خان بزنجو
۔کیا میں نے نہیں ،ہم سب نے:جناب چیئرمین

Senator Mir Hasil Khan Bezinjo: I give the credit to you.

Mr. Chairman: But I believe in “Mashawarat” Thank you.

Point of Order: Expected Drone Attacks on Quetta
عرصے سے یہ آواز آ رہی  !جناب  :سینیٹر میر حاصل خان برنجو

وزیرستان اور وانا  کی جس قسم کے آپریشنز۔بن چکا ہے تھی کہ کوئٹہ طالبان کا گڑ
اب صورت حال یہ  ۔میں کی گئی ہے رورت کی بات کوئٹہمیں ضرورت ہے وہی ض

تین سو ٹیلی فون کالز سابقہ ڈکٹیٹر  ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرزئی نے کہا کہ
 checkاس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سب ۔ہوئیں پرویز مشرف کے دور میں

یویارک ٹائمز اس کے بعد ن ۔کیں لیکن وہاں پر کوئی ٹیلی فون کام نہیں کر رہا ہے
پر امریکن سٹیٹ ڈپیارمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے  high levelکہ  میں یہ باقاعدہ چھپا

مگر ۔ایریا میں استعمال کریں گے کو کوئٹہ اور اس کے اردگرد کہ اب وہ ڈورن
پرویزمشرف صاحب کی صورت ۔ہماری حکومت ان تمام معامالت میں خاموش رہی

آرمی نے  پاکستان،دیتے تو اس نے کہا کہ نہیںحال یہ تھی کہ اگر ڈرون بھی مار 
پچھلے ڈیڑھ  یہ تمام باتیں افغانستان کے خدشات،اور امریکن کے خدشات مارے ہیں

 properly satisfyچل رہی ہیں مگر ہماری حکومت نےنہ اپنے لوگوں کو  سے سال
 State اب صورت حال یہ ہے کہ! کیا نہ باہر کی طاقتوں کو کیا،جناب چیئرمین 

DepartmentState Department  میں ایکhigh level meeting ۔بالئی گئی ہےwhich 

was chaired by Obama. اسmeeting  کو صرف اس لیے بالیا گیا ہے کہ ان کا الزام
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طالبان کی .that is operating in Quettaجو ہے  یہ ہے کہ طالبان کی پوری شوریٰ
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ۔جود ہےمو مال عمر کوئٹہ میں بمع پوری شوریٰ

آتا ہے، پھر  statement منٹ کاٹپہلے سٹیٹ ڈپار ۔دیکھا ہے طریقہ کارجو پرانا
ہوتی ہے اور پھر ڈورن حملے شروع ہوتے  meetingپھر  ،ٹائمز کا آتا ہے نیویارک

کو صرف اور  جو ہے اس Ambassadorمیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کا ۔ہیں
وہ کب اور کس  کریں کہ finalizeکہ وہ اس بات کو  رف اس لیے بالیا گیا ہےص

پاکستان سے شروع  ملٹری آپریشن بھی طرح کوئٹہ اور اس کے اردگرد عالقے میں
پر پچھلے کئی  بات اس ۔شروع کیے جائیں کروائیں اور اس کے ڈرون حملے بھی

اس پر انگریزی ۔آ رہے ہیں articlesہو رہے ہیں اور اس پر  talk showsدنوں سے 
 ٹس سے مس نہیں ابھی تک حکومت آئے ہیں لیکن articlesمیں  اخبارات اور اردو

ہے یا جھوٹ  آیا یہ سب ِکچھ سچ وہ اس کا جواب نہیں دے رہی ہے کہ۔ہو رہی ہے
عالج  اب کوئٹہ میں آپریشن کے عالوہ کوئی آج انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ۔ہے

یہ تورا بورا ۔یہ پہاڑی عالقہ نہیں ہے ۔صاحب یہ وانا نہیں ہے چیئرمین۔نہیں ہے
میں  capitalلگائیں کہ جس  آپ اندازہ Quetta is the capital of Balochistan۔نہیں ہے

ان کی حکومت کو ۔حملے شروع ہوں گے تو وہاں کیا صورت حال ہوگی جب ڈرون
ان کی حکومت  ں تو وہہو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جس وقت وہاں ڈرون حملے شروع

قابل نہیں ہوں گے مگر ان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آ رہا  کے لیے بھی
اس .I am sorroy to say یہاں تقریر کی پرائم منسٹر صاحب نے اتنی لمبی چوڑی۔ہے

کہ اب اتنا بڑا فیصلہ ہو چکا ہے کوئٹہ پر حملے ہونے  نے اس بات کا ذکر نہیں کیا
 red zoneجب کوئٹہ پر حملہ ہو سکتا ہے تو آپ کا یہ ! ین صاحب چیئرم۔جا رہے ہیں

اس وقت یہاں حکومت  ۔آئیں گے پھر ڈرون بھی یہاں۔جو ہے یہ بھی نہیں بچے گا
آپ  IDPsبڑے  نے اپنے کان اور آنکھ بند کیے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے

 جا رہے ہیںکرنے  میں وہ کوئٹہ IDPsنے سوات میں دیکھے تھے۔اس سے بڑے 
طور پر اقدامات  اس پر حکومت کو فوری اہم مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت

 حملے شروع ہوتے ہیں ڈرون میں بھی capital کرنے چاہیئں کیونکہ اگر کوئٹہ کے
امریکہ کی ہے تو  یہاں۔پھر یہاں نہیں ہے تو پھر اتنا سمجھ لیں کہ آپ کی حکومت

۔کر دیںاس کو امریکن کے حوالے  پھر
۔وسیم سجاد صاحب ۔ٹھیک ہے :جناب چیئرمین

Point of Order: American Motives behind Kerry Lugar Bill
میں جناب ۔میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں! جناب واال :سینیٹر وسیم سجاد

جس کے  ول کرانا چاہتا تھاذاور حکومت کی توجہ کیری لوگربل کی جانب مب کی
اور وزیر اعظم صاحب نے اس  نے ذکر کیا ر علی شاہ صاحببارے میں جناب ظف

میں یہ  ۔اس وقت مناسب نہیں ہوگا لہٰذا پر کہا کہ کیونکہ ابھی دستخط نہیں ہوئے تو
پاکستان  ،سے، پاکستان کی عزت یہ پاکستان کے وقار،سمجھتا ہوں کہ یہ جوبل ہے

 ر اس کا انتظار کرنااو پر ایک بڑا حملہ ہے ،پاکستانی کی آزادیرکی خودمختاری پ
وہ بے مقصد اور  تو اس کے بعد پھر بحث ہوگی کہ صدر صاحب دستخط کریں گے

without any aim کے عوام کے  کہ امریکہ پاکستان ہمارا یہ مقصد تھا ۔ہوگی
 از کم پہنچ جائے اس بارے میں کم ہماری آواز ۔اہمیت دیتا ہے اداروں کو جمہوری
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کہ پاکستان کے عوام کیا  لیں یہ جانچ سے پہلے امریکن صدر دستخط کرنے تاکہ
سے  کانگریس واپس یہ بل کہ چاہتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں آئے

 nuclearاس بل کا مقصد پاکستان کے  !�جناب واال سینیٹ کو بھیج دیا جائے۔

programme پرcontrol ینا۔کے مقابلے میں سبقت د ہندوستان کو پاکستان ،حاصل کرنا 
طاری کرنا اور پاکستان کی  کر کے اس پہ ایک خوفterrorist declareپاکستان کو 

economic  اورforeign policyپر total controlحاصل کرنا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا 
اور اس سے قبل کہ امریکن صدر اس بل پر  کی جائے بحث جلد کہ اس پہ جلد از
اور الہور  کراچی میں ماری گئی ہیں اتینخو ١٨جو  اسی طرح یہ دستخط کر دیں۔

 ۔غلطی تھی ان کی کیا ،لیے کس۔ ہیں میں لوگوں کو دھکے اور ڈنڈے مارے گئے
گئے  مانگنے یہ تھا کہ وہ آٹا جناب قصور ا ن کا بے چاروں نے کیا قصور کیا تھا۔

تھے۔ آٹا لینے گئے تھے۔ تو ان تمام معا مال ت کو فوری طور پہ زیر بحث الیا 
چونکہ جب وقت گزر گیا تو  یہ انتظار نہ کیا جائے کہ وقت گزرنے کے بعد،۔ ئےجا

۔جناب شکریہ بے مقصد ہوگا۔ اس پہ بات کرنا میں Houseپھر ہمارا اس 
یرانی حاق ڈار صاحب نہیں ہیں۔ موالنا شاس شکریہ۔ :جناب چیئرمین

حب۔ صا
 ۔شکریہ جناب چیئرمین صاحب :سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی

 اہم معاملہ ہے کہ ہمیں دھمکیا ں مل ہےبہت ہی جیسا کہ بزنجو صاحب نے فرمایا
سے ہم حملہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارا تسلسل اس  رہی ہیں کہ کوئٹہ

 جو حاالت کے پھر افغانستان کا ہے جب سویت یونین خود موجود تھا اور زمانے
اور اب وہ اس کو دہشت گردی  ھااس وقت جہاد ت اور وہ تسلسل اگر سامنے آئے

پتا  کچھ ان کو سارا ان کی بنیاد رکھی ہے تو پھر جن لوگوں نے سمجھ رہے ہیں۔
 یافتہ لوگ ہیں مراکز کو بند کریں اور اپنے جو تربیت یہ کہ وہ اپنے ہے۔ پھر چاہے

بجائے اس کے کہ وہ عام پبلک کو اس مصیبت میں گرفتار ۔ ان کا اعالن کر لیں
  Kerry Lugar Billتکں جہا ہیں۔  ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں غلط کریں۔ تو
ں جبکہ ہماری حکومت کا یاگر ہمیں ساالنہ ملتے ہ ڈالر ارب اب ڈیڑھ ۔ہے کا تعلق
جو ہم تعاون فراہم کرتے ہئں اس میں  ہ ہے کہ اس دہشت گردی کے معاملےی موقف
خرچہ ہوتا ہو  الر جہاں ہمارا�رب ڈا ٨ خرچ ہوتے ہیں۔ تو ارب ڈالر ٨ ساالنہ ہمارا

ایک ارب  پھر اگر دوست ممالک یا ہمیں مل جائیں ارب ڈالر اس میں سے اگر ڈیڑھ
ہمارا کہاں سے  بھی اگر مل جائیں تو یہ پانچ ارب ڈھائی ارب تو دیں مزید بھی دے

میں  لیےاس  یہ اپنی پبلک کے خون پسینہ کو چوسنا ہوگا۔ پورا ہو گا اور پھر تو
 logisticجب  ،جیسا کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں کوئٹہ سے کہ اگر جھتا ہوںسم

support سے تو نہیں کریں  ہم اس بات کی نسبت صرف امریکہ ہم نے دیا ہوا ہے تو
 logisticاس میں ملوث ہیں۔ کیونکہ  بلکہ ہم تو کہیں گے کہ ہمارے ادارے بھی گے

support میں سمجھتا  لیےاس  م کریں گے۔ہ فراہو نی جاسوسی تویع وہ دیں گے تو
ہمیں  ،ہیں سے الحق ہوئی ہاتھوں کو ہمارے اپنے ہماری پبلک ہوں کہ جو پریشانیاں

کہ ہمیں سزا اس  اب ہم مان چکے ہیں پبلک کو پریشان نہیں کرنا چاہے۔  اپنی مزید
 نہیں ہے۔ مسئلہ چیز کی مل رہی تھی کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ دہشت گردی ہمارا
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کر یہ منوا لیا ہے کہ دہشت  اب ہمیں مار مار ہمیں اس میں ساتھ نہیں دینا چاہے۔ لہٰذا
مارنے کی کیا ضرورت ہے۔  ہے۔ تو اب مزید مسئلہ ہمارا کردی

 ہو گیا۔ شکریہ۔ ،ہے کیا point raiseآپ نے جو  :جناب چیئر مین 
مندوخیل صاحب۔ 

یں آپ کا مشکور م !جناب چیئر مین :مندوخیل خان سینیٹر عبد الرحیم 
بنیادی  لیےجو ہمارے ملک کے  موقع اہم موضوع پر بات کرنے کا اس ہوں کہ

۔۔۔۔۔مسائل ہیں
ہوئے ہیں اور جو  ہاں سب بیٹھےی !مندوخیل صاحب :جناب چیئرمین

 Leader of the House and Leader of the Oppositionہوئے ہیں،   decisionsبھی 

کہ ادھر  کیا فیصلے ہوئے ہیں تا کہ انہیں پتا چلے ئے کہبتال ی ممبران کو اپنے اپنے
 requestآپ سب سے  ہ میریی ذہن میں ہو۔ بحث مباحثہ کس طرح ہو نا ہے یہ اب

ہے۔ جی مندوخیل صاحب۔ 
ہمارے  ،پہ اس اہم مسئلے جناب :مندوخیلخان  عبد الر حیم سینیٹر

جناب  بات کریں۔ کہ ہم ادی ہمیں موقع آپ نے پہ بات کرنے کا ملک کے اہم بحران
ملک  مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کےذمہ دار اصل چیئرمین

 لوگ بھی باتیں آتی ہیں۔ مسلسل یہ اخبارات میں لیتے ہی نہیں۔ سنجیدہ کے مسائل کو
ہمارے تمام  ں آتی ہیں اور یہ مسئلہ پہلے سےیبھی بات پر  Media دیکھتےہیں۔

 ۔یہاں ان کے اڈے ہیں ۔ہیں عناصر قے میں اور پھر تمام پاکستان سےعال پختونخواہ
 باقاعدہ حملے کرتے وہ غیر ملکوں میں گاہیں ہیں۔ پناہ یہاں ان کی تربیت گاہیں ہیں،

یہ ہماری ذمہ داری لیے اس مملکت کو چالنے کے  ہیں۔ باقاعدہ مداخلت کرتے ہیں۔
جو مفت  میں ایسا کچھ تو نہیں ہے ھرہمارے گ کیا دیکھیں اپنے گھر کو کہ ہے کہ ہم

 اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ موجودہ کو دعوت دیں۔ میں دوسروں کی دشمنی
رہا ہے  جا کہا یہ ہمیشہ سے اس بارے میں نہیں لیتی۔serious بھی اس کو حکومت
اور یہاں ان کے اڈے ہیں اور وہ مداخلت کرتے  مختلف عناصر ہیں میں کہ کوئٹہ

یہاں ان لوگوں کی  آج اس حد تک کہ ابھی بات آگے بڑھ گئی ہے! واال جناب ہیں۔
 انہوں نے خیال کیا کا اتحادی ہے جو پاکستان United States ۔قیادت بھی آ گئی ہے

اور پھر  ہیں یہاں تیاری کرتے ہیں جو  ہے کہ اس ملک میں فالں جگہ ایسے لوگ
سنجیدہ بات ہے کہ عام آدمی  یہ ایک اور قتل کر تے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو مارتے

گھر میں لوگوں کو پال رہے  کہ تم اپنے اب کہے کہ فالں شخص وہ مجھے ہے جو
 میں تو اسی وقت آتے ہیں۔ لیےکے  ہونے حملہ آور گھر پر ہو اور وہ پھر ہمارے

دیکھو  لوں گا کہ بابا اپنے دوستوں کو بال دوں گا explanationایسے شخص کو 
 لیکن یہاں کوئی پرواہ اور اگر ہےتو اس کا عالج ہونا چاہے۔ ںبات نہی ایسی کوئی

ک یاٹھایا گیا ہے کہ کوئٹہ میں ایسے اڈے ہیں۔ میں ا یہاں ایک نکتہ نہیں ہے۔
ہونے کی حیثیت سے حکومت کو کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری آپ کی  پارلیمنٹ کا ممبر

ہے یا  میں ایسا وئٹہکہ ک نکھیں کھلی ہونی چاہےآ پ کیآ ،ہے۔ آپ کو دئکھنا ہے
کی ذمہ  پاکستان اور کابینہ یہ وزیر اعظم پاکستان پ ہیں۔آاس کے ذمہ دار  نہیں۔

اگر کوئی ہے  کوئی ہے یا نہیں۔ کہ ایسا داری ہے کہ وہ وہاں جائیں اور معلوم کریں
وہ ۔ وہ اس کا عالج کرے اس کی ذمہ داری ہے کہ اور ایک ہے ملکا یہ سار تو
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یہ نہ  دیں کہ بابا سے مشورہ وہ بھائی چارہ پناہ گاہیں بند کرے۔ وہ ،بند کرے اڈے
 اور یہ سرزمین لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے جائیں۔ اور کہیں پ آ اور کریں

 استعمال کریں اور ہماری حکومت تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کرتے ہیں استعمال
وہ جوابی  ہ ہوتا ہےیہ ہئں کہ وہ لوگ جن پر حمل اس کے معنی بھی خاموش ہو۔

اس  اگر کریں گے۔ suffer پختون عوام پھر کیا ہو گا کہ ہم بالخصوص حملہ کریں۔
ان کے گھر ہوں گے۔  ہونگے، ہمارے عام لوگ ہونگے، میں مہلک اسلحہ استعمال

)مداخلت (
نکالیں یہاں  ،یہاں سے ہٹائیں ان کو :سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل

سے۔ 
Mr. Chairman: Right.Thank you Mandokhel Sahib.Ishaq Dar Sahib.

میں  !جناب چیئرمین۔ن الرحیمالرحمٰ اهللابسم  :سینیٹر محمد اسحاق ڈار
آپ کا شکرگزار ہوں کہ آپ مجھے پوائنٹ آف آرڈر پر موقع دے رہے ہیں۔ 

 membersہے کہ آپ کے important ڈار صاحب یہ بڑا :جناب چیئرمین
کیا ہوئے ہیں۔  decisions کو پتا نہیں ہے کہ

۔اصل میں درمیان میں ٹائم نہیں تھا :سینیٹر محمد اسحاق ڈار
Mr. Chairman: Now, I would request that everyone should be 

informed accordingly so that we can have a systematic discussion.
)مداخلت(

کر دیئے تھے۔ بات  announceآپ نے  :سینیٹر سید ظفر علی شاہ
 binding ہو گا وہ سر آنکھوں پر، وہ ہمارے لیے decisionصرف یہ ہے کہ جو بھی 

ہونے  within the framework of the rules ہے لیکن میری درخواست یہ ہے کہ وہ
جو ہے، جناب آپ مجھ  adjournment motionچاہئیں۔ میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں

اب جناب سے  ?what does adjournment motion meanں کہجانتے ہی سے زیادہ بہتر
Tuesday اب  ۔ہوگی کو باتMonday  کے بارے میں توspecifically ہے کہMonday 

-Kerryمثال یہی  جو ہیں جس کے بھی ہیں، جو بھی ہیں، adjournment motionsکو 

Lugar Bill  پر ہے۔ میرا ہے اور لوگوں کا بھی ہے۔ اس کوaccording to rules  لیا
جائے اور رکھا جائے۔ 

اسحاق ڈار صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ اسحاق  :جناب چیئرمین
کر لیجیے گا۔  meetingڈار صاحب سے

 ۔کر دوں گا briefمیں شاہ صاحب کو  :سینیٹر محمد اسحا ق ڈار
کر دیجیے۔  briefجی  :جناب چیئرمین

ہی ہوتے ہیں۔  rules suspendویسے بھی :سینیٹر محمد اسحا ق ڈار
۔ایسی کون سی بات ہے

کرنے ہی ہوں گے۔ rules suspendاگر کرنا ہو گا تو :جناب چیئرمین
کر دیتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب explain میں :سینیٹر محمد اسحا ق ڈار

 ہاؤسکہ پرائم منسٹر صاحب ابھی I wish میں اس سے شروع کروں گا! چیئرمین
اور کشمیر کی بات کی کہ پوری قوم متحد ہے۔  nukes نے نہ گئے ہوتے  انہوںسے
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ہیں کہ جن پر issues اس میں کوئی شک نہیں اور ہمیں ہونا بھی چاہیے۔ یہ دو ایسے
 کسی بھی محب وطن شہری کی دو رائیں نہیں ہو سکتیں کہ ہم نے اتنی بڑی

investment کی ہے اور اسے ہم نے protect تھ انہوں کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ سا
جس کی بات ہو رہی ہے، اس  Kerry-Lugar Billنے یہ بھی فرمایا کہ ابھی 

نہیں ہوئے۔ اگر وہ ہوتے، جیساکہ میں عرض کیا تو  signامریکی صدر کےپر
 ،یہ ہو گی کہ سینیٹ نے پاس کر دیا، کانگریس نے پاس کر دیاsubmissionمیری
sign ہونے ہیں لیکنthere is an option likeتان میں جیسے ہمارا سسٹم ہے پاکس

 President Obama can send it back for review.That is the only hope.When thisکہ

Kerry-Lugar Bill is signed by Obama, then it will become law. پھر اس میں
پاکستان کی طرح یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آج قانون بنا ہے اور پھر ایک ہفتے میں 

لے آئیں گے اور پھر اس طرح ہو گا۔ اس حوالے سے بھی یہ amendmentمیںاس 
میں نیوکلیئر  ہیں۔ اس بلsovereign countryایک ہم! ہے۔ جناب چیئرمینimportantبڑا

بہت قدغن لگائی گئی ہے۔ مثًال آپ کے وہاں سے جو پیسے  indirectlyپر بھی یعنی 
 آپ ،پروگرام پرclassified نے کسیآپ اپ directly or in directlyآئیں گے، وہ

classified پروگرام سمجھتے ہی ہیں، نیوکلیئر اور میزائل پروگرام ہیں، ان پر آپ
آپ کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں کر  پروگرام پر classifiedیعنی خرچ نہیں کر سکتے 

سکتے۔ پھر ان کے آڈٹ آفیسرز پاکستان میں بیٹھیں گے۔ پھر ہیلری کلنٹن 
تو  in consultation with Defense Secretary of United Statesکریں گیcertifyصاحبہ

 real inflow میں سمجھتا ہوں کہ جناب ہم ایک خوددار ملک ہیں۔ ڈیڑھ ارب ڈالر کی

in پاکستان میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ  چھ سو ملین ڈالرز سے
.Rest will all disappearزیادہ نہیں ہو گی۔ We all know that the real inflow will be 

around 40%. جناب اس میں بھی وہ projects, specific دے رہے ہیں۔ وہ کوئی 
balance of payment supportوہ آنکھیں بند کر کے پیسےنہیں دے رہے۔  ۔نہیں آ رہی

 Again as a united stand, both sides of the میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے۔
House, we should honestly in the national interest, in the interest of sovereignty 

of Pakistan, in the interest of the dignity of Pakistan,  اس کوanalyze  کریں۔ ایک
 conditionalities بھیجیں کہ جناب یہ message کر کے ہم ایک analyze ایک لفظ کو

نہیں ہے آپ اس ڈیڑھ ارب کو اپنے پاس رکھیں، اگر  acceptableنی قوم کو پاکستا
۔یعنی آرمی کی۔۔۔۔آپ نے ہمیں ان شرائط کے ساتھ دینا ہے۔ یہ تو ایسے لگتا ہے

promotion جو کہ ،تکinformal تو ہم سنتے تھے کہ وہاں سے بھیsignals  آتے ہیں
کر دیا  in-built سسٹم میںکووں نے اس ہو گا۔ یہاں تو انہ starsتین سے چار فالں کہ

ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بڑی تفصیل سے بحث ہو گی۔ میں پوائنٹ آف آرڈر 
کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے appreciate یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اسےbasically پر

ہے ارہنپر ہمیں متحد  issueکہا اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ کشمیر اور نیوکلیئر کے
کے فضل سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بڑے ادب سے یہاں یہ  اهللاور ہیں 

وگ بیٹھے ل diplomat یہاں ان کے جو still we have the timeعرض کروں گا کہ
کر لیا  agree دیں گے اور آپ نے بڑی مہربانی سے feed back ہوئے ہیں، وہ ان کو

کرنا  discuss کو Tuesday, Thursday, Fridayکو itemsچھ  ہے کہ ہم نے جن پانچ
 sense of the Houseجو ایک  سب سے اوپر رکھیں تاکہ کو Billاس میں اس ،ہے
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لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ  diplomat ہے، وہ میڈیا میں بھی آئے۔ یہاں پر ان کے جو
 Presidentکرے اور  sense prevail کرے کہ وہاں کوئی اهللاس کو وہاں پہنچائیں اور 

Obama بجائے اس پر دستخط کرنے کے، اس کو for review, refer ۔کریں It is 

possible.بہت شکریہ۔
پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد  بہت شکریہ۔ آپ کو :جناب چیئرمین

discussions start عدیل صاحب سے آپ ذرا رابطےمیں  ہوں گی۔ حاجی
ں الیاس بلور صاحب سے بات می because a lot of decisions have been taken.رہیے

کر رہا تھا۔
)مداخلت(

جی حاجی صاحب فرمائیے۔ :جناب چیئرمین
پوائنٹ آرڈر پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس  :سینیٹر حاجی عدیل احمد 

۔ ۔ہے کہ اسے ایک گھنٹہ پہلے جمع کروائیں کے لیے شرط
جی جی۔ جی حاجی صاحب فرمائیے۔  :جناب چیئرمین

Point of Order: Non-availability of Sugar
بات ہو detailedاهللاکے متعلق تو انشاء  بل :سینیٹر حاجی محمد عدیل

گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر جب مہنگائی کی بات آئے گی تو بات ہو گی لیکن میں 
یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ یا حکم دیا ہے کہ آپ چینی 

نہیں بیچ سکتے۔ میں حکومت کی بات نہیں کر رہا،  چالیس روپے سے زیادہ
الہور میں گیا تو وہاں پچاس روپے CSD shop ایڈمنسٹریشن کہاں ہے؟ میں پرسوں

کی بک رہی تھی۔ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے۔ یوٹیلٹی سٹور کی بات نہیں کر رہا، 
CSD shop کے، وہ کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں کہیں بھی سوائے یوٹیلٹی سٹور

 جو بڑی مشکل سے دو کلو ملتی ہے، کہیں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو
honourنہیں کیا جا رہا ہے۔ یہdebate  ،ہو سکتی ہے کہ اس فیصلے میں ترمیم ہو
چینی کا جو مافیا ہے لیکن جب سپریم کورٹ نے یہ  ۔کی جائے presentationاس میں

یے تو ہماری ایڈمنسٹریشن کہاں ہے ؟ آرڈر دیا ہے کہ چینی چالیس روپے بکنی چاہ
کہ وہ چالیس روپے بکوائے۔ اگر کسی نے چھپا کر رکھی ہے، کسی کے گوداموں 
میں پڑی ہے، کسی کی ملوں میں پڑی ہے، بڑے بڑے نام آتے ہیں، پھر گرفتار بھی 
کر لیے جاتے ہیں۔ یہ میری اپنی حکومت ہے، یہ صرف یہاں نہیں ہے، پنجاب میں 

م لیگ کی حکومت ہے، انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے پاکستان مسل
کہ پنجاب ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے۔ سندھ سے بھی لوگ گئے ہیں، پختونخواہ 
سے بھی لوگ گئے ہیں۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، آپ نے 

م صوبائی چالیس روپے پر بیچنی ہے۔ اس پر عملدرآمد کیوں نہیں ہو سکتا؟ تما
حکومتیں، وفاقی حکومت اس معاملے میں ناکام کیوں ہو گئی ہے۔ شکریہ۔

)مداخلت(
ریکارڈ سیدھا ہونا چاہیے۔ ان کو پتا ہونا  :ڈار سینیٹر محمد اسحاق

پر گئی ہے۔ basisچاہیے کہ پنجاب حکومت کن
آپ اپنا نام اپنے پارلیمنٹری لیڈر کو دے دیں۔ :جناب چیئرمین
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میں صرف ریکارڈ سیدھا کر رہا ہوں۔ وہ اس  :اسحاق ڈارسینیٹر محمد 
basisتھا پر گئی تھی کہ الہور ہائی کورٹ کا فیصلہthat was related to 

Punjab.سپریم کورٹ نے اسے up hold کیا۔ پنجاب نے یہ کہا کہ اس فیصلے پر
پورے پاکستان میں عملدرآمد ہونا چاہیے۔ صرف یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پنجاب 

کومت اس فیصلے کے خالف گئی ہے۔ اس لیے میں ریکارڈ کو درست کر رہا ح
ہوں۔ 

راجہ ظفر الحق صاحب۔ :جناب چیئرمین
)مداخلت(

ٹھیک ہے۔ راجہ ظفر الحق صاحب۔ :جناب چیئرمین
Point of order: Pakistan USA Relations

سینیٹ کا اجالس کافی ! جناب چیئرمین :ظفر الحقمحمد سینیٹر راجہ 
ویل وقفے کے بعد ہو رہا ہے۔ کمیٹی کے ارکان کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ ط

ہیں، ان پر بات پوائنٹ آف آرڈر پر کی جا سکتی issuesکچھ انتہائی اہم اور سنگین 
 پر مختصر بات کروں گِا issues اس میں میں صرف دو.We are grateful to youہے۔

allotted time ڈرون حملوں کے لیے امریکہ اور  ایک ہے کوئٹہ پر ۔کے اندر
پاکستان میں خود جو امریکی نمائندے ہیں، ان کی سفیر کی طرف سے جو بیانات 
ہیں، وہ بڑے خوفناک ہیں اور یہ معاملہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے جواب میں صرف یہ 
کہا گیا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی امریکہ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس 

کہ اس سے پہلے جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، آپ نے اس کی  کا مطلب یہ ہے
اجازت تو دے دی تھی، آئندہ آپ یہ ارادہ نہیں رکھتے کہ ان کو اجازت دیں گے۔ 

بنتی۔ لوگ   نہیں value ہے اور اس کی کوئی contradictionیہ  میں سمجھتا ہوں کہ
ے بیانات دیتے اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ آپ اس قسم ک

رہتے ہیں اور واشنگٹن میں پاکستان کا سفیر یہ کہتا ہے کہ ڈرون حملے بڑے 
رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داخلی طور پر  helpful کامیاب رہے ہیں اور بڑے

امریکہ کے ساتھ کچھ اور ہے اور بظاہر آپ لوگوں کو چپ  understanding آپ کی
ختم ہونی  dichotomyمل اختیار کرتے ہیں۔ یہ کرانے کے لیے اور قسم کا طرز ع

 issue چاہیے اور پاکستان کی عزت اور احترام کو بچانا چاہیے۔ دوسرا بہت اہم

Kerry-Lugar Bill  کا ہے۔ آج صبح میں ٹیلی ویژن پر سن رہا تھا کہ سینیٹر کیری
 ےپاس کیا ہے، اس کا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہ بل نے کہا ہے کہ ہم نے جو یہ

پاکستانیوں کے دل جیتنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر جان کیری جو اس 
Bill  کےinitiator کہ پاکستان کے لوگوں پر اس  کو اتنا بھی علم نہیں ہے ہیں، ان

کی اس سطح پر  leadershipکے کیا اثرات ہوں گے تو اس کا مطلب ہے امریکہ میں 
 sovereigntyجذبات، پاکستان کی  پہنچنے کے بعد بھی لوگ پاکستانیوں کے

اتنے بے خبر ہیں تو یہ بہت افسوسناک بات  پاکستانیوں کی غیرت کے بارے میں
نے دو مرتبہ یہ کہا،  Prime Minister Sahibہے اور مجھے یہ بھی افسوس ہوا کہ 

میں بیان دینے سے پہلے انہوں نے بیان دیا کہ چونکہ ابھی وہ  Houseایک دفعہ 
Bill, Act  نہیں بنا، اس لیے اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے شایدPress  والوں

میں یہ کہا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ  Houseاور آج انہوں نے  کے سوال کرنے پر یہ کہا
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اسی وقت کھڑے ہو کر یہ کہوں کہ جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد بیان دینے کیا 
 Billر اوباما سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس سے صد forumکے  Houseفائدہ۔ میں اس 

کرنے کے لیے دوبارہ کانگریس کو بھیجیں چونکہ انہوں نے اس میں  reviewکو 
ہوئی ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جوں جوں اس کی شقیں  جو شرائط رکھی

پاکستانی قوم کے سامنے آئیں گی، امریکا کے خالف نفرت بہت بڑھے گی۔ اس کے 
کر رہے  defendکو  Billلوگوں کے خالف بھی نفرت بڑھے گی جو اس عالوہ ان 

کی  Billنے بھی یہ کہا کہ اس  Foreign Minister Sahibہیں۔ آج میں نے سنا ہے کہ 
وجہ سے پاکستان پر جو رحمت کی بارش ہو گی، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ 

گیا تھا تو اس وقت  پیش کیا Billپہلی مرتبہ کانگریس میں یہ  جون میں جب
Republican Party  کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ امریکا

یہاں بیٹھ کرکیسے کرے گا؟ اس وقت اس  micro managementایک آزاد ملک کی 
 Bill passہوئی تھی۔ آج دونوں پارٹیوں نے مل کر فوری طور پر یہ  resistanceکی 

ہے کہ فوج میں ترقیوں کے  micro managementاتنی  کر دیا ہے اور اس میں
سلسلے میں امریکا جو کہے گا اگر فوج وہ نہیں مانے گی تو آپ کو پیسے نہیں دیے 

آپ کی بات نہیں مانے گی تو پیسے نہیں دیے جائیں گے  Judiciaryجائیں گے۔ اگر 
ے کم ہیں؟ وہ اور ان ڈیڑھ بلین ڈالر کے لیے وہ یہاں لوگ بھیجیں گے، پہلے کون س

کریں گے پھر وہاں کی وزیر خارجہ ہر سال  monitorلوگ یہاں بھیجیں گے جو 
certificate  دے گی کہ جو جو شرائط تھیں، یہ ان کو پورا کر رہے ہیں۔

دی جائے گی لیکن  accessپہلے ڈاکٹر قدیر کا نام لکھا ہوا تھا کہ اس تک 
بھی یہ آیا ہے کہ خود حکومت نے یہ انہوں نے پھر یہ کہا اور بعض اخبارات میں 

suggest  کیا کہ آپ ڈاکٹرقدیر کا نام نہ لکھیں، آپ ایکgeneral term  لیں اور انہوں
نے یہ کہا کہ جس آدمی کے بارے میں یہ خیال ہو گا کہ وہ اس میں آلہ کار ہے تو 

ہے۔ اسی طرح  includedدی جائے گی، اس میں ڈاکٹر قدیر بھی  accessاس تک 
کے ساتھ تعلقات اچھے کرو گے اور میں  Indiaانہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ  سے

نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ شرم الشیخ میں پاکستان اور بھارت دونوں کے وزرائے 
اعظم کے درمیان بات ہوئی تھی، اس میں بلوچستان کا مسئلہ آیا تھا، اس میں کشمیر 

بھی  back door channelی طے ہوا تھا کہ کا مسئلہ بھی آیا تھا اور اس میں یہ بھ
ہوئی تو سارے پچھلے پر  meetingکھوال جائے گا لیکن جب وزرائے خارجہ کی 

پانی پھیر دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بلوچستان کی بات 
جو  front channelہو،  back door channel diplomacyہو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 

کا وزیر  Indiaکھال ہوا ہے۔ کشمیر پر بات کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب 
سے بات کر چکا اور ہمارے وزیر خارجہ بات کرنے لگے، اس وقت  Pressخارجہ 

Press  والوں نے ان کو بتایا کہ وہ تو یہ کہہ گئے ہیںhe was surprised, he was 

shocked.ھی کہہ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس نے یہ بات ب! اچھا
یہ بھی کہتا ہے، ہندوستان کے وزیر خارجہ  Indiaپہلے یہ باتیں طے نہیں ہوئیں۔ آج 

نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مبینہ دہشت گرد ہیں، جن کے بارے میں 
ن پر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں، اگر پاکستان کی کوئی عدالت ا

کریں گے کہ آیا وہ صحیح طریقے  monitorاس نے کہا کہ ہم  مقدمہ چالتی ہے تو
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اس ملک کی بےعزتی، اس سے بڑی ہماری  سے چل رہا ہے یا نہیں۔ اس سے بڑی
sovereignty  کیnegation  اور کیا ہو سکتی ہے؟

ساالنہ سات بلین ڈالر بھیجتے ہیں، یہ  ہمارے پاکستانی! جناب چیئرمین
کیا چیز ہیں؟ اگر ان کو اعتماد دیا جائے، ان کی بہتری کا کوئی کام کیا  ھ بلینڈیڑ

رقم بھیج کر اپنی آزادی کے  وہ دس، پندرہ فیصد زیادہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ
کیایہ رقم امریکا کو واپس نہیں کر سکتے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے  لیے

ہا جائے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کرنے کے لیے ک review امریکا کو
کو ختم کرے۔

.Leader of the Houseشکریہ۔ مسز کلثوم۔ اس کے بعد  :جناب چیئرمین

)مداخلت(
جی فرمائیے۔  :جناب چیئرمین

کے لیے  point of orderمیں پہلے صبح  :سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی
پر ہی میں نے وہ نام دیا تھا۔نام دے چکی ہوئی ہوں اور وسیم سجاد کے کہنے 

پھر دیکھیے بی بی، اسحاق ڈار، راجہ صاحب، حاجی  :جناب چیئرمین
بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔۔۔ Leader of the Houseعدیل صاحب، 

۔۔۔پھر ایک، ایک! جناب :سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی
آپ ذرا میری بات سن لیں ناں۔ موالنا شیرانی صاحب  :جناب چیئرمین

کے اندر جہاں چوہدری  Business Advisory Committee بیٹھے ہوئے ہیں،بھی 
ان  Parliamentary leadersکہ  ہوا تھا decideشجاعت صاحب بھی موجود تھے، یہ 

different subjects  پرpoint of order raise  کریں گے اور ممبران جوdetailed 

discussion  کریں گے، وہTuesday  وسیم سجاد صاحب نے آپ سے شروع ہو گی۔
 ،کی ہیں BNPکر دیا ہے۔ اب مسز کلثوم پروین چونکہ  point raiseکی طرف سے 

.… Leader of the Houseان کو وقت دوں گا پھر 

آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کے  میں :سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی
۔۔نہیں کرے گا۔ Point of order raiseکے اور کوئی  Leadersآج سوائے 

 decide leadersسے پوچھیں کیونکہ  Leadersیہ اپنے  :جناب چیئرمین
نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ سب نے مل کر کیا ہے۔

ہونی ہے تو  debateجب ان پر ! جناب :سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی
point of order  پر کیاsense  بنتا ہے یعنی ہم ممبران کےpoints of order ہیں۔ نہیں

شروع ہو گی، اس میں آپ کو حق  debateسے  Monday :اب چیئرمینجن
کریں۔۔۔ discussionکریں،  speechہو گا کہ آپ 

کی بات کر  point of orderمیں ! جناب :سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی
۔۔رہی ہوں کہ یہ ہماری قیادت کا مسئلہ ہے۔۔۔

ہے۔ مجھے  کے لیے leadersآج صرف  Point of order :جناب چیئرمین
اس وقت چلے گئے ہیں، ان کو  Leader of the Oppositionافسوس ہے کہ آپ کے 
ہیں، چوہدری شجاعت صاحب کو یہ  Parliamentary leaderچاہیے تھا، آپ کے جو 

چاہیے تھا کہ آپ کو یہ بات بتاتے۔
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کیا تھا،  discussمیں نے ان سے! جناب :سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی
کہ آپ اپنا نام دے دیں، میں اپنا نام دے کر آگئی۔انہوں نے کہا 

Mr. Chairman: Mrs.Kalsoom Perveen.

آپ سے جو فیصلہ ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ۔۔  :سینیٹر الیاس احمد بلور
(inaudible) 

الیاس صاحب، میری بات سنیں۔ بات یہ ہے کہ پھر  :جناب چیئرمین
Business Advisory Committee  کیmeeting  کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حاجی صاحب

آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی مسز کلثوم۔
شکریہ۔ ! جناب چیئرمین :سینیٹر کلثوم پروین

)مداخلت(
ان کے بعد اگر وقت بچے گا تو ہم باقی لوگوں کو بھی  :جناب چیئرمین

کے Parliamentary leaderسمجھ رہے ہیں۔ جن  pointاجازت دے دیں گے۔ آپ میرا 
نام پہلے آ چکے ہوئے ہیں، ان کو پہلے وقت دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وقت 

بچے گا تو باقی لوگوں کو بھی وقت دیا جائے گا، یہ طریقہ کار طے کر لیتے ہیں۔
 myسب سے پہلے تو ! شکریہ، جناب چیئرمین :سینیٹر کلثوم پروین

apologies حب سے بات نہیں ہو سکی تھی، میں آج کہ میری اپنے پارلیمانی لیڈر صا
نہیں ہو سکی کہ  discussionصبح ہی کراچی سے پہنچی ہوں اس لیے میری ان سے 

پارلیمانی فیصلہ کیا ہوا ہے۔
چونکہ وہ موجود نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو  :جناب چیئرمین

اجازت دی ہے۔
Point of Order: Preparations for Drone Attacks on Balochistan

کر طرف آؤں گی کہ اس  pointمیں اپنے ! جناب :سینیٹر کلثوم پروین
کے لیے، اگرچہ  اور اخبارات میں بلوچستان میں ڈرون حملے کرنے TVوقت 

حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ہم بلوچستان میں ان حملوں کی اجازت نہیں دیں 
سوات اور ماالکنڈ ڈویژن  کہنا یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے وزیرستان،! گے۔ جناب

پر جو حملے ہوتے رہے ہیں، ان کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ کیا امریکا کو 
ہماری اجازت کی ضرورت ہے کہ ہم اسے اجازت دیں کہ وہ ڈرون حملے کرے؟ 

ایک طرف ہم اصالحاتی پیکیج ال رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کو کسی طریقے ! جناب
ا بھی ہو سکےان کی اشک شوئی کر سکیں۔ دوسری کریں، جتن settle downسے 

طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پر ڈرون حملے ہونے جا رہے ہیں۔ نشاندہی 
میں یہ کہتی ہوں کہ ایک مال عمر ! ہوئی ہے کہ مال عمر بلوچستان میں ہے۔ جناب

 اگر کہیں کو پکڑنے کے لیے ساٹھ، ستر الکھ کی آبادی کو کیوں متاثر کیا جائے؟
ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے اس کو  اس کی نشاندہی ہے تو یہ حکومت وقت کا کام

یا جس گورنمنٹ کا بھی حصہ بنتا ہے،  Government of Afghanistanوہ  اٹھائے اور
اس کے حوالے کیا جائے۔

ہم اس وقت بلوچستان کی بات کر رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ! جناب
ڈھائی ماہ کے وقفے کے بعد ہو رہاہے۔ سیشن رمضان، عید اور دو
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)اس موقع پر ایوان میں اذان جمعہ سنائی دی(
 point ofکیونکہ یہ  کچھ اور لوگ بھی بولنا چاہتے ہیں :جناب چیئرمین

order  ہے، صرفraise کرنا ہے اور detail discussions next week  سے شروع ہو
جائیں گی۔

دومنٹ اور لوں گی۔ میں صرف! مینجناب چیئر :سینیٹر کلثوم پروین
آپ ایک منٹ اور لے لیجیے۔ :جناب چیئرمین

میں چاہوں گی کہ وزیرخارجہ صاحب اگر ! جناب :سینیٹر کلثوم پروین
پیر والے دن تشریف التے ہیں تو وہ ذرا اس بات کی وضاحت کریں کہ گورنمنٹ 

میں ایک ! چیئرمینہوئی ہے۔ جناب  commitmentکی امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی 
point of order  اورraise  کروں گی کہ ہمارےdevelopment funds ہمیشہ آتے ہیں۔

کی کسی اور وقت بات کرلیجیے  development fund یہ :جناب چیئرمین
گا، کافی لوگوں نے بولنا ہے کیونکہ پانچ چھ لوگوں کے نام میرے پاس آئے ہوئے 

 I will just request now۔ رضا ربانی صاحب یںکرل quicklyہیں تو ہم لوگ ذرا 
because 10, 15 minutes left.

Senator Mian Raza Rabbani: Sir, I will just take two minutes 

because detailed discussion ہونی ہے۔
 detailedجی ہاں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ  :جناب چیئرمین

discussion  بولیے گا۔ میں جو مرضی ہوThank you میاں صاحب۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک  ,I am grateful sir :سینیٹر میاں رضا ربانی

 latestحملوں کی  droneنہایت سنگین مسئلہ ہے اور خاص طور پرکوئٹہ پر جو 

threat رہی ہے۔ امریکہ جو پہلے بھی یہاں پر  آdrone  حملے کرتا رہا ہے ہم نے اس
 droneاتھ مذمت کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدانخواستہ یہ کی سختی کے س
ہو گا۔  attackپر  mainlineہوتے ہیں تو یہ پاکستان کی  extendحملے کوئٹہ پر 

 From the floor of theپاکستان کی قوم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 

House ستان کا ایوان باال جو کہ میں چاہوں گا کہ یہ بات امریکہ تک پہنچے کہ پاک
اس کے خالف ہیں اور  overall sentimentsکرتا ہے، اس کے  representوفاق کو 

کرتا ہے۔ condemnاور ایسی گفتگو کو  actionپورا ہاؤس اس 
کہ وزیر خارجہ  I am waitingمیں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ 

 Jointکی کمیٹی جو کہ  National Securityملک میں واپس آ جائیں تو پارلیمنٹ کی 

Sitting  میں تشکیل دی گئی تھی اس کیmeeting بھی ہم اس سلسلے میں بالئیں گے۔
ہوگی کہ  requestسب سے ! موالنا غفور حیدری صاحب :جناب چیئرمین

کر لیں۔ quicklyذرا 
شکریہ جناب چیئرمین۔ جیسے رضا  :سینیٹر موالنا عبدالغفور حیدری

ی صاحب نے فرمایا کہ اس پر بحث تو ہونی ہے لیکن جہاں تک کوئٹہ کے ربان
حوالے سے غیر ملکی طالبان کی موجودگی کی بات ہے تو چییف منسٹر بلوچستان 
نے پرسوں صحافیوں سے کھل کر بات کی ہے اور کہا ہے کہ بلوچستان میں اور 

اور انہوں نے یہ بلخصوص کوئٹہ میں کسی بیرونی طالبان کا کوئی وجود نہیں ہے 
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وئی ایسی غلطی کی تو اس پر سخت بھی کہا ہے کہ اگر خدانخواستہ امریکہ نے ک
احمت ہو گی۔زم

میں اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل اسی ! جناب چیئرمین
طرح ہے جیسے موالنا شیرانی صاحب نے فرمایا کہ امریکہ کو شاید گوادر مدنظر 

کہ جیسے  یں، وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوںہے، اس کے عزائم کیا ہ
راجہ صاحب نے فرمایا کہ صرف مذمت کرنے سے یا اس طرح کہنے سے کہ 
امریکہ حملہ نہیں کرے گا تومیرے خیال میں امریکہ کےاہلکاروں نے اور خاص 
طور پر یہاں جو سفارتکاروں نے بیانات دیئے ہیں، انہیں بال کران کے سامنے 

کا مسئلہ ہے اس نے  black waterاسی طرح کیری لوگر بل اور  ج کیا جائے۔احتجا
بھی آنا ہے۔ بہرحال امریکہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کر بھی لیتا ہے تو میرے 

احمت کرے زی ہوئی دیوار بن کر اس حرکت پر مخیال میں پوری قوم سیسہ پالئ
ے لیے اگر اس موقع پر گی۔ میں سمجھتا ہوں کے اپنی آزادی اور خودمختاری ک

بھی قوم اور پوری فوج متحرک نہ ہو تو پھر ہم اپنی آزادی کا کبھی بھی کسی 
مرحلےپر بھی دفاع نہیں کر سکیں گے۔

شکریہ۔ پروفیسر ابراہیم صاحب۔ :جناب چیئرمین
Minister sahib, you will get a chance in the end. Let Professor Ibrahim sahib
speak.

Point of Order: Development Funds
شکریہ جناب چیئرمین۔ میں صرف  :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان

اپنے  اهللاآپ کے دو منٹ لوں گا۔ جو مسئلہ دوسرے دوستوں نے اٹھایا اس پر انشاء 
وقت پر بات کروں گا۔ اس وقت میں آپ کی وساطت سے حکومت کی خدمت میں یہ 

کے  9-2008 ترقیاتی اسکیموں کے بارےمیں ابھی تک عرض کرنا چاہوں گا کہ
funds بھی release ۔نہیں ہو سکے ہیں

بعد  discussionاس پر  میرے خیال میں! ابراہیم صاحب :جناب چیئرمین
میں کر لیں گے، ابھی جو چل رہا ہےاس پر ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ کافی 

ممبران بولنا چاہتے ہیں۔
اس پر تو بات آئے گی۔ :مد ابراہیم خانسینیٹر پروفیسر مح

کر لیں  discussکوبعد میں  fundsبس ٹھیک ہے تو پھر  :جناب چیئرمین
ان سے بات کر لیجیے گا۔ بیٹھے ہوئے ہیں Leader of the Houseگے۔ 

آپ کے وساطت سے میری بات   :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
کے لیے اعالن ہوا ہے لیکن ابھی  10-2009حکومت کے گوش گزار ہونی چاہیے۔ 

 localوہ فنانس سے اور فنانس  ،سے بات کرتے ہیں local governmentتک ہم 

government سے۔۔۔۔۔
 toکرتے ہیں کہ  requestسے  Leader of the Houseہم  :جناب چیئرمین

look into the matter. ٹھیک ہے جی، جتنے بھی ہمارےmembers  ہیں ان کے جو
funds release  نہیں ہو رہے، ا س کے لیےI will request to the Leader of the 

House  کہ آپPrime Minister  صاحب سے بات کیجیے۔ جی منسٹر صاحب آپ کچھ
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دوں گا۔ chanceفرمانا چاہتے ہیں۔ ذرا صبر کیجیے ختم ہونے سے پہلے ہر ایک کو 
Minister sahib, two minutes only.

Nawabzada Malik Amad Khan (Minister of State for Foreign 
Affairs): May be less sir.Sir, I have no intention to speak considering that the 
Prime Minister has already extensively covered the issue but since so much has 
been said, I just like to mention a few words.

Mr. Chairman: Let everybody finish up because the detailed 
discussions would take place.

 once there areاس میں یہ ہے کہ ! جناب :خان نوابزادہ ملک عماد
apprehensions of the nuclear issue.

جی۔ :جناب چیئرمین
Nawabzada Malik Amad Khan: Nobody is going to compromise 

on the nuclear issue.However some of the things stated in the bill are in lines 
with our existing policy that is proliferation. We already are against proliferation 
and we have a number of mechanisms which have stopped proliferation.And 
likewise sir, talking about terror or our country not being used for terrorist 
activities, I mean, hasn’t that in lines with already what we are doing.

Sir, secondly I just like to talk briefly on drones. When I come to drone 
attacks, so, only drone is not the sole mechanism to go for terrorist, I mean at the 
higher level intelligence sharing

کر سکتے ہیں تو  shareجو آپ کے ساتھ  intelligenceبھی ہوتی ہے تو وہ اپنی 
cities  میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہdrone  ،حملے کرنے لگ جائیں گے

intelligence mechanism  بھیfunction تے ہیںکر-

ہوا تھا  mentionقریشی صاحب کے حوالے سے  Foreign Minister !جناب
 meeting with Indianتو ان کی جو  نہیں کیے issues take upکہ انہوں نے کئی 

Foreign Minister Mr. Krishna  ہوئی تھی اس میں ساری چیزیںdiscuss  ہوئی تھیں
کی  composite dialogueچاہے آپ  ,as far as the Kashmir issue is concernedاور 

بات کریں یا آپ جس حوالے سے بھی بات کریں، آپ کا انڈیا سے جو بھی 
interactionہوتا ہےthe Kashmir issue has never ever sideline, it can’t be sideline, 

ہے۔ باقاعدہ جو  acceptableپبلک کو  ہے اور نہ acceptableنہ گورنمنٹ کو 
Kashmir contact group  ہے اس کیmeetings  ہوتی ہیں۔So, whenever we talk 

with India, Kashmir is always at the forefront. اورlike wise sir pressure  کی بات
یہ کیا  ،ہوتی ہیں کہ فالں کو پکڑیں Other side of the border demandsہوتی ہے۔

 Judicial processکہ ہمارا اپنا ایک  but our stance is very clearوہ کیا جائے ،جائے
.Thank youدیں گے تو اس کے ساتھ ہی کام ہوگا۔ evidenceوہ ہے

Mr. Chairman: Thank you. Mrs. Semeen Siddiqui Sahiba.
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Point of Order: A girl was tried to be kidnapped
چاہتی ہوں کہ سندھ میں !جناب چیئرمین  :سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی

کی ایک بیٹی پر ظلم ہوا ہے تو اس کا انجام بھی ماریہ شاہ جیسا نہ ہو تو میں آپ کی 
توجہ اس طرف دالنا چاہتی ہوں کہ تین چار دن پہلے جیکب آباد کا ایک واقعہ ہے۔ 
ایک لڑکی کو دن دیہاڑے بہت ہی مصروف بس سٹینڈ سے اغواء کرنے کی کوشش 

لوگ اس عالقے  influentialپیٹا گیا ہے اور اس میں بہت سے اس کو مارا  ،کی گئی
 FIRہیں۔ پولیس نے بڑی مشکل سے جیسے تیسے کرکے اس کی  involvedکے 

اس لڑکی کو دھمکیاں مل  ،درج کی لیکن ابھی تک ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا
رہ چکی ہیں رہی ہیں۔یہ ایک پروین باگو خاتون ہے جو جیکب آباد میں کونسلر بھی 

یہ ان کی نواسی کا کیس ہے اور اس کو تیزاب پھینکنے کی بھی دھمکیاں مل رہی 
گولی مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو میں آپ کے اور اس ایوان کے توسط  ،ہیں

سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سندھ پولیس کو یا سندھ کی حکومت سے کہا جائے کہ ان 
ہے اور ان کے ٹھکانوں کا پولیس کو علم ہے  آدمیوں کو جن کی نشاندہی ہوچکی

اس مسئلے کو  لہٰذالیکن وہ دانستہ طور پر ان کی گرفتاری سے گریز کر رہی ہے۔ 
take up  کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ زیادتی کیوں ہوئی اور پولیس ان
culprits وقع کررہی؟ ان کو کیوں چھوٹ دی ہوئی ہے اور م کو کیوں گرفتار نہیں

دے رہی ہے۔ سندھ کی کئی بیٹیاں اس طرح مرچکی ہیں تو ایک بچی کو بچانے کے 
انسانی جان کا مسئلہ ہے میں یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی۔ ،لیے

Mr. Chairman: Thank you Semeen Siddiqui Sahiba. Yes. Dr. Buledi 
Sahib.
Point of Order: In a statement an American has given impression 

that they need no permission to initiate drone attacks
یہ جو اہم مسئلہ ہے  !جناب چیئرمین :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی

دی کہ  statementاس پر ہمارے وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے یہاں پر ایک 
حملے کے حوالے سے امریکہ  ہے اور کوئٹہ کے حوالے سے جو ڈرون processیہ 

میں سمجھتا ہوں کہ  ۔کے ذمہ دار نے آج ہی ایک بیان دیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے
ان سے پوچھ کر وہ ڈرون حملے نہیں کرتے ہیں۔ اس نے جو آج بات کی اس میں 
اگر ہمارے پاس اختیارات ہوتے تو یہ ڈرون حملے وزیرستان اور سوات میں نہ 

کریں اور وزیر  message conveyہوں کہ آپ امریکہ کو یہ ہوتے۔ میں اس لیے کہتا 
انہیں کہے کہ یہاں سینیٹ میں یہ مسئلہ اٹھا ہے اور پورے  خارجہ جہاں بھی ہے وہ

سینیٹ نے متفقہ طور پر اس کی مذمت کی ہے اور بلوچستان میں نہ کوئی طالبان 
یک وجہ تالش کر اسامہ وہاں موجود ہیں امریکہ صرف ا نہ مال عمر اور ہے اور نہ

رہا ہے وہاں جانے کے لیے اور اس کے اور بھی مقاصد ہوسکتے ہیں گوادر میں 
کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے  disturbپہنچنا چاہتا ہے یا وہاں سے ایران کو 

ہیں کہ یہ کوئی بہانا ہے تو اس سے بلوچستان کے لوگوں کو بڑی تشویش ہے تو 
ان کو یہ بتا دے کہ اگر انہوں نے وہاں یہ حرکت  لے اور seriousحکومت اس کو 

کی تو اس کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔
Mr. Chairman: Thank you.Yes Ilyas Bilour Sahib.
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میں بڑی معذرت کے  !شکریہ جناب چیئرمین :سینیٹر الیاس احمد بلور
ہوں کہ  سمجھتاکہ مشرف صاحب جو کہتے ہیں میں  ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرمی چیف ہونے کے باوجود اس نے آرمی کا جو 
کہ وہاں سے جو پیسے آئے تھے وہ آپ کو اس لیے ملے  وعدہ ہوتا ہے وہ بھی توڑا

پر خرچ کریں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے وہاں  war on terrorکہ آپ  تھے
و سزا دینی چاہیے اور اس کو اچھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ک ۔خرچ کیے ہیں

میں نے آج ٹی وی والوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایوان  ۔خاصی سزا دینی چاہیے
اور میں آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میں  میں یہ بات ضرور اٹھاؤں گا

سمجھتا ہوں کہ اس کو سزائے موت دینی چاہیے اس سے کم کوئی سزا نہیں دینی 
چاہیے۔

شکریہ۔ خالد سومرو صاحب۔ :چیئرمین جناب
مجھے .Thank you Mr. Chairman :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو

اپنے شہر الڑکانہ کے حوالے سے گزارش کرنی ہے۔
صاحب نے بھی  اهللامشاہد۔مہربانی کریں وقت بہت کم ہے :جناب چیئرمین

 سب کونے ہ میں پھر قائد ایوان نے بھی بات کرنی ہے۔ کیوں ک ،کرنی ہے بات
chance دے دیا ہے۔جی۔

Point of Order: Larkana Development Package
عرصہ سے الڑکانہ کو ترقیاتی  :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو

بہت چیخے لیکن  گزشتہ حکومت میں ہم ۔کاموں کے حوالے سے نظر انداز کیا گیا
انہوں نےکچھ فنڈ الڑکانہ کے کے فضل سے  اهللاوہاں کام نہیں ہوا۔ اس حکومت میں 

لیے منظور کیا۔ ہمیں امید تھی کہ الڑکانہ کی صورتحال بہتر ہوگی۔ اب پیپلز پارٹی 
حکومت میں ہے اور الڑکانہ بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا 

الڑکانہ  ۔شہر ہےلیکن اس وقت جو الڑکانہ کی حالت ہے وہ انتہائی ناگفتہ بہ ہے
پیسے  ہے۔کہتے ہیں کہ تقریبًا ایک ارب کے لگ بھگ تبدیل ہوچکا کھنڈرات میں

release  کیے گئے ہیں لیکن وہ پیسے کہاں چلے گئے ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ پہلے
کے لیے نالے بنائے جا رہے  drainageبڑی تیزی سے کام شروع ہوا لیکن وہ جو 

کانہ ہمارا ڈوب جائے گا، تھے وہ اتنے اوپر بنائے کہ اگر برسات ہو جاتی ہے تو الڑ
گھر ڈوب جائیں گے۔اب کافی عرصے سے کام بند پڑا ہوا ہے۔ پورے شہر کی تمام 

لوگ گھوم پھر نہیں سکتے، کوئی پیدل چل  ،سڑکیں کھدی ہوئی ہیں پتھر پڑا ہوا ہے
 Larkanaنہیں سکتا، گاڑیوں کے ٹائر پھٹ رہے ہیں اور اتنی کرپشن ہوئی ہے اس 

Development Package  کے نام پر تقریبًا چھیاسی کروڑ روپے کی کرپشن کی گئی
کا کیس ہے یہ ایک سو صفحات پر مشتمل ایک کیس ہےجس  Engineerہےیہ ایک 

پیسے لیے گئے ہیں لیکن کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ قاضی  ،دئیے گئے ہیں Bill میں
Public Healthاعجاز صاحب وہاں الڑکانہ میں  Engineer Division ایک کے 

Engineer  میں نے ان کی شکایت صوبائی وزیر سے بھی کی ہے لیکن کچھ  ۔یںہ
اب اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ الڑکانہ  ۔نہیں ہوا

پر رحم کریں اور یہ جو کرپشن کرنے والے بندے ہیں ان کو کیفرکردار تک 
ام سے جو پیسے دئیے گئے ہیں ان کے ن Larkana Development Packageپہنچائیں۔ 
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اور میں نے یہ جو آج  کی تحقیقات کرانی چاہیے کہ یہ پیسے کہاں چلے گئے
کے حوالے کیا جائے تاکہ  Standing Committeeدرخواست کی ہے یہ معاملہ متعلقہ 

۔کی جائے inquiry conductاس پر باقاعدہ 
یں نماز کا وقت صاحب۔آپ دیکھ اهللاشکریہ۔ جی مشاہد  :جناب چیئرمین

آپ  صاحب اور ثریا صاحبہ اهللاچھا ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بول لیں۔ مشاہد۔بھی ہے
کو بھی اس کے بعد وقت دوں گا۔جی ڈاکٹر صاحب۔

جناب میں ڈاکٹر خالد محمود  :سینیٹر ڈاکٹر صفد ر علی عباسی 
سومرو کی باتوں سے مکمل طور پر اتفاق کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس وقت 

نظر نہیں آتا کہ یہ وہی الڑکانہ شہر  ڑکانہ شہر کی اتنی بری حالت ہے کہ حقیقتًاال
ہے جس کو ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظر بھٹو کا شہر کہتے 
تھے۔اس میں عرض یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک سوال کیا تھا جس پر 

نے جواب دیا  Minister for Planning and Development مخدوم شہاب الدین صاحب
کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے  point outتھا اور اس وقت میں نے یہ 

بنائی ہے جو اس معاملے کو دیکھ رہی  special monitoring committeeاپنی ایک 
ہے لیکن آج تک اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں چال۔ میری آپ سے 

کو  Monday or Tuesdayاست یہ ہے کہ آپ مخدوم شہاب الدین صاحب کو درخو
بنائی تھی  monitoring committee طلب فرمائیں اور ان سے پوچھیں کہ جو آپ نے
آپ سے درخواست ہے کہ  میری ۔اس کی کوئی رپورٹ ان کے پاس آئی ہے یا نہیں

آپ ان کو پابند کریں کہ وہ یہاں آ کر اس کا جواب دیں۔
کو  Tuesdayٹھیک ہے۔ مخدوم شہاب الدین صاحب کو  :ناب چیئرمینج

صاحب۔ اهللابالئیں گے۔جی مشاہد
میں اس بات سے بالکل  !شکریہ جناب چیئرمین :خان اهللاسینیٹر مشاہد 

یہ بڑے عرصے سے ہو رہے  ،بات کروں گا کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں ہٹ کر
کوئی سدباب بھی نہیں ہو رہا ہے لیکن ہیں اور ہوتے رہیں گے اور ان کو روکنے کا 

یہ جو رضا ربانی ۔یہ کچھ اور قسم کے بھی ڈرون حملے ہیں جو ہوتے رہتے ہیں
جنہیں بابو کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ پر ڈرون حملے کرتے رہتے ہیں۔ایک جو  صاحب،

تازہ ترین حملہ ہوا ہے میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ بیگم 
 Chairperson for Health Standing Committeeم پروین صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں یہکلثو
بڑی دور دور سے ممبران  ۔پرسوں کراچی میں ہماری کمیٹی کا اجالس تھا ۔ہیں

تشریف الئے۔ خالد سومرو صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ یہ صبح چار بجے 
 ۔تھے۔ میں بھی تھا گاؤں سے چلے اور بڑی مشکل سے پہنچے۔کٹھومل صاحب بھی

نہیں کیا۔ ایک چار گریڈ کا  receiveوہاں پر حال یہ تھا کہ کسی نے ہمیں وہاں باہر 
زمان تھا تھے جن کا نام شاہExecutive Directorآدمی وہاں کھڑا تھا۔ وہاں کے جو 

 Healthدینے واال کوئی نہیں تھا، نہ  briefingہمیں  وہ اوپر دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اور
کے ڈی جی صاحب تھے، نہ سیکرٹری ہیلتھ تھے، نہ ایڈیشنل سیکرٹری تھے، ایک 

بھی ہے کہ کم از  Rule 145ڈپٹی سیکرٹری انہوں نے بھیجا ہوا تھا۔ ہمارے سینیٹ کا 
سیکرٹری وہاں پر موجود ہونا چاہیے لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔  کم جوائنٹ

پاس ثبوت موجود  دہ گھپلے ہیں، ان کے ہمارےبے پناہ گھپلے ہیں وہاں پر، اتنے زیا
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کو معلوم ہو کہ اس طرح کی باتیں وہاں پر ہوں  bureaucracyہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب 
 Standingہے، سینیٹ کی ایک  disgraceگی تو یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا 

Committee  ہے، کے لیے۔ پوری دنیا میں ان کمیٹیوں کی بنیاد پر پارلیمنٹ چلتی
حکومتیں ان سے استفادہ حاصل کرتی ہیں لیکن اس دن حال یہ تھا کہ کوئی آدمی 

موجود نہیں تھا، سارے سینیٹرز وہاں پر موجود تھے۔
 being theمیں سمجھتا ہوں کہ کلثوم صاحبہ  :جناب چیئرمین

Chairperson of the Standing Committee on Health  اپنی رپورٹ دیں، میرے پاس
.we will look into itکچھ آیا نہیں ہے، انشاء اهللا ابھی 

ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہاں ایک  :سینیٹر مشاہداهللا خان
journalist  لڑکی تھی کسی اخبار کی، اس نے کچھ باتیں بتائیں جو میں نے اسی وقت

canteen  میں جا کرcheck یہ مجھے  کیں تو اس کی باتیں ٹھیک تھیں۔ وہ کہتی ہے
threat  کرتے ہیں، یہ اندر نہیں داخل ہونے دیتے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ بھئی

اس کا خیال کرنا تو کہتے ہیں کہ جی ہسپتال کے اندر تو ہم ذمہ دار ہیں، باہر ذمہ 
 actionدار نہیں ہیں۔ اس طرح کے حاالت ہیں وہاں پر تو آپ براِہ مہربانی اس پر 

ام ہی نہیں کر پائیں گی۔ اگر یہ بابو ڈرون حملے کریں گے ان لیں ورنہ یہ کمیٹیاں ک
کمیٹیوں پر اور پارلیمنٹ پر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر اس کے لیے ایک کیری 

لوگر بل بھی النا پڑے گا۔
ٹھیک ہے جی۔ ثریا صاحبہ۔ :جناب چیئرمین

نا میں بلوچستان کے بارے میں ایک اہم بات بتا :سینیٹر ثریا امیرالدین
چاہتی ہوں، سینیٹ کے اراکین ذرا غور سے سن لیں کہ بلوچستان میں آج کل یہ ہو 

کرتے  rapeرہا ہے کہ تین سال، چار سال کی بچی کو اغوا کیا جاتا ہے پھر اسے 
ہیں، یا تو گٹر میں پھینک دیتے ہیں یا اس کی الش سڑک کے کنارے پھینک دی 

آج تک کوئی نہیں پکڑا گیا، نہ  جاتی ہے۔ ایف سی چاروں طرف موجود ہے لیکن
 husbandکسی کی شناخت ہو سکی اور ہماری پیپلز پارٹی کی جنرل سیکرٹری کے 

سے مارا گیا۔ پانچ  target killingاحمد علی صاحب کو ان کی فیکٹری کے سامنے 
کے قریب لوگ تھے، پانچ میں سے کوئی ایک بھی نہیں پکڑا گیا۔ اس طرح کی 

کا شکار ہو رہے  target killingرہی ہیں۔ تین چار لوگ روزانہ  وارداتیں روزانہ ہو
ہیں اور بلوچستان کی بہت بری حالت ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں۔

Mr. Chairman: Haroon sahib, be quick, we have got to go for 
prayers now.

کہ آج بڑی  صرف یہ کہنا چاہتا ہوں! جناب چیئرمین :سینیٹر ہارون خان
discussion  ہوئی ہے کیری لوگر بل کے اوپر اور اب یہ نہ ہو کہ ہم اخباری خبروں

 playing to the galleriesمیں صرف  important discussionکو پڑھ کر اور ایک بڑی 
کہ یہ بل پڑھ  I would request all my honourable colleaguesواال حساب کریں۔ 

 economic and developmentصے ہیں، ایک ہے ضرور لیں۔ اس کے دو ح

assistance  اور دوسرا ہےsecurity assistance.Economic and development 

assistance  جو ہے وہ ہے ڈیڑھ بلین ڈالرز ساالنہ پانچ سال کے لیے اور اس کے
 per yearنہیں ہے اور یہ پیسہ غریبوں کے لیے سواسو ارب  certificationاندر کوئی 
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for five years  ہسپتالوں میں، سڑکوں پر، کالجوں پر اور انinstitutions  پر لگے گا۔
 Secretaryکی ضرورت ہے  certificationہے، اس کے اندر  security assistanceجو 

of State  کی جس میںwaiver  بھیallowed  ہے۔So, let’s focus on what needs to 

be discussed not on the entire thing.یہ grant  ہے، یہfree  ہے، یہloan  ،نہیں ہے
نہیں ہے۔  interestاس پر کوئی 

So, we should focus on where the problem lies, the certification on the security 
assistance not the economic and development assistance.

 we have a chance toی ہے، آپ نے بڑی اچھی بات ک :جناب چیئرمین
go into details and we must study the bill before we criticize it or accept it, 

whatever it is.آخر میں بخاری صاحب۔
بہت شکریہ۔ گزارش یہ ! جناب چیئرمین: حسین بخاری نیرسینیٹر سید 

 primarily points ofہوئے  decisionsہے کہ آج بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جو 

order  پر جو بات ہوئی تھی، اس میں طے یہ ہوا تھا کہalmost 8-10 people would 

be given opportunity to talk on one issue. اور وہparliamentary leaders decide 
کریں گے۔۔۔۔۔

چلیں کوئی بات نہیں، اجالس کافی عرصے بعد ہو رہا  :جناب چیئرمین
letہے تو  everybody say something.

دوسری گزارش میری یہ ہے کہ یہ جو  :سین بخاریح نیرد سینیٹر سی
important issues  تھے جن کو اسsession  میں ہم نےdiscuss  کرنا تھا، وہprice 

hike  تھا، کیری لوگر بل تھا اورsecurity and law & order situation  تھی، آج بہت
 تھا، اس issueکے حوالے سے جو  یہ کیری لوگر بل particularlyپر  issuesسارے 

کی بات  probably, point scoringہونی تھی اور  ultimately at length discussionپر 
سب  parliamentary leaders apart from thatتھی یا حاضری لگانے کی بات تھی، 

 I certainly agreeہوں  نے اس پر بات کی ہے لیکن میں ایک عرض کر دینا چاہتا
with Senator Haroon also that this is a legislation for their country.This is not 

the legislation for our country.کیری لوگر بل ایک legislation  ہےhow to give the 

grant to certain country or to Pakistan  اور وہsecurity  یا کے حوالے سے ہو
economic aid ،تو کے حوالے سے this is all aid  جو بات بظاہر نظر آ رہی ہے۔

ہماری گورنمنٹ کا یہ موقف بھی رہا ہے کہ قومی غیرت اور تقاضے کے منافی 
کوئی بات نہیں کریں۔ راجہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ 

کہا کہ جی اس  categoricallyے بڑا کیا جائے۔ پرائم منسٹر صاحب ن reviewاس کو 
issue  پر وزیِر خارجہ بات بھی کریں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری قوم کو اس
issue  پر اعتماد میں لیں گے، اگر قوم سمجھتی ہے کہ کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں

دیتی، ان کے غیرت کے تقاضے کے منافی ہے تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ 
اور اس  So, this is a legislation for themمت نے فیصلہ نہیں کرنا۔ صرف حکو

discussion  کرنے سے پہلے جیسے ہارون صاحب نے کہا کہ اس کے سارے
contents  ،کو دیکھ لیا جائےso far, we have not executed an agreement. We 

haven’t executed any agreement with anybody so far ب ابھی تو ان کی کہ جنا
 the Government of Pakistan wouldبنے گا اور پھر  actقانون سازی ہو رہی ہے، 
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have to decide it, the people of Pakistan would have to decide it or the 
parliament would have to decide it. This is my submission. جب یہ بات ہوگی اور

وزیِر خارجہ صاحب آ جائیں مناسب یہ ہوگا کہ
let him give a statement, let him make a statement and then we can open the 
House for the discussion.

کیا downloadسے کیری لوگر بل  net میں نے بھی کل :جناب چیئرمین
ہے،

I am also studying it being a lawyer by profession, so let’s see.The House stands 
adjourned to meet again on Monday, 5th October, 2009 at 4:30 pm.Thank you.

------------------------
[The House was then adjourned to meet again on Monday, the October 5, 2009 

at 4:30 pm]
------------------------
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SENATE OF PAKISTAN


SENATE DEBATES


Friday, October 02, 2009


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


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


Recitation from the Holy Quran


اَعُوْذُبِاالله ِمِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمٰنِ ٱلرَّحِيْمِ

يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً۬ مِّن دُونِكُمۡ لَا يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالاً۬ وَدُّواْ مَا عَنِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَآءُ مِنۡ أَفۡوَٲهِهِمۡ وَمَا تُخۡفِى صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأَيَـٰتِۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ۔ هَـٰٓأَنتُمۡ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَہُمۡ وَلَا يُحِبُّونَكُمۡ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱلۡكِتَـٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ عَضُّواْ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۚ قُلۡ مُوتُواْ بِغَيۡظِكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ۔

ترجمہ:۔مومنو! کسی غیر(مذہب کے آدمی) کو اپنا راز دار نہ بنانا یہ لوگ تمہاری خرابی (اور فتنہ انگیزی کرنے) میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ(جس طرح ہو )تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو (کینے) ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہوتو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ دیکھو تم ایسے (صاف دل) لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے اور تم سے سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو (اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے) اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ (ان سے) کہہ دو کہ (بدبختو) غصے میں مر جاؤ۔ الله تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

(سورة آل عمران آیت: 118 تا 119)

Panel of Presiding Officers

جناب چیئرمین: بسم الله الرحمٰن الرحیم۔

In pursuance of Sub-rule (1) of Rule 14 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988, I nominate the following members in order of precedence to form a panel of Presiding Officers for the 56th Session of the Senate of Pakistan.

1. Senator Moula Baksh Chandio


2. Senator Abdul Haseeb Khan


3. Senator Ilyas Ahmed Bilour 

Fateha


جناب چیئرمین: بخاری صاحب ! فاتحہ ہے۔ ایک تو بابر اعوان صاحب کے بھائی ہیں، چوہدری نثار صاحب کے بھائی ہیں اور کچھ اور لوگ فوت ہوئے ہیں ان کے لیے۔


سینیٹر سید نیر حسین بخاری (قائد ایوان): شکریہ جناب چیئرمین۔ میں درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور کے بھائی کا انتقال ہوا تھا۔ جناب چوہدری نثار علی خان صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور بالخصوص کراچی میں راشن لیتے ہوئے اٹھارہ خواتین فوت ہوگئی تھیں ان کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی جائے۔جناب اسرار الله زہری صاحب وفاقی وزیر کے نانا صاحب وفات پاگئےہیں ان کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی جائے۔


جناب چیئرمین: جو خواتین اور بچے کراچی میں فوت ہوئے ہیں ان کے لیے بھی۔ پروفیسر ابراہیم صاحب آپ فاتحہ پڑھ لیں۔


(فاتحہ خوانی کی گئی )


جناب چیئرمین: اچھا before we take up the Question Hour جو کچھ فیصلے ہوئے ہیں ابھی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر، میں تمام ایوان کو ان کے بارے میں بتلا دوں۔in future جو اجلاس کی sittings start ہوں گی وہ یا تو جمعرات کو ہوں گی یا سوموار سے شروع کی جائیں گی۔دو دن منگل اور جمعہ اجلاس صبح ہوگا ساڑھے دس بجے سے لے کر ڈیڑھ بجے تک اور تین دن شام کو اجلاس ہوگا۔ Monday, Wednesday and Thursday کو اجلاس شام کو ہوگا۔ ساڑھے چار بجے شام شروع کیا جائے گا۔جہاں تک Points of Order کا تعلق ہے تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ Question Hourکے بعد تیس سے پینتالیس منٹ تک ممبران Points of Order raise کرسکتے ہیں۔The Points of Order should be specific and not in very detailed speech and not concerning the issues which are subject matter of the Adjournment Motions and Motion under Rule 194 اور یہ جتنے بھی Points of Order ہیں sitting start ہونے سے پہلے سیکرٹریٹ میں writing میں دے دئیے جائیں تاکہ جو بھی concerned Ministers ہیں ان کو inform کر دیا جائے تاکہ انہوں نے جو بھی جواب دینا ہے وہ آ کر دے دیں اور systematically House چل سکے۔

Questions and Answers


Mr. Chairman: Now we take up the Questions. Q. No.1, Abbas Khan Sahib. 



Mr. Chairman: Any supplementary? No supplementary. Next question No.2., Tahir Hussain Mushhadi Sahib, anyone on his behalf.


Senator Dr. Safdar Ali Abbasi: Yes.



جناب چیئرمین: ڈاکٹر صاحب نمبر پڑھ لیجئیے گا۔


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جی سوال نمبر ۲۔






Mr. Chairman: Any supplementary question?



Senator Dr.Safdar Ali Abbasi: No supplementary sir.



Mr. Chairman: Next question No.3. Mrs. Kalsoom Perveen Sahiba.










Mr. Chairman: Any supplementary?



سینیٹر کلثوم پروین: میرا وزیر موصوف سے یہ سوال تھا کہ ملک میں بجلی کی بہتری اور اضافے کے لیے حکومت کیا اقدام اٹھا رہی ہے جس کا انہوں نے کافی تفصیل سے جواب تو دیا ہے مگر میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ ابھی تو کچھ contract sign نہیں ہوئے اور کچھ کام کر رہے ہیں،ان سے کتنے میگاواٹ بجلی پیدا ہوگی اور اس سے کتنا deficit پورا ہوگا؟ میرا اس کے ساتھ ہی related دوسرا سوال ہے کہ میں نے بہتری کی بھی بات کی یعنی بجلی بچانے کی بھی بات کی ہے۔ جس طرح آپ نے گھڑیاں صبح ایک گھنٹہ آگے کی ہیں جس سےصبح جلدی ہوگی اور لوگوں کے کام جلدی شروع ہو جائیں گے، کیا اس طرح کی کوئی اور بھی تجاویز ہیں جیسا کہ واپڈا کے ملازمین کو free of cost بجلی دی جاتی ہے، کسی کو چار سو یونٹس اور کسی کو تین سو یونٹس جو ان کو cadre wise ملتی ہے۔ جب بجلی کا اتنا shortfall ہے تو اس سہولت کو بھی ختم کیا جائے۔ تیسرا میرا سوال ہے کہ آپ نے نیپرا ایک بہت بڑی باڈی بنائی ہے۔واپڈا خود ماشاء الله بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ایک اور باڈی ملکی معیثت پر بوجھ ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے اور جس کی بجلی کےبحران میں کوئی input and output نہیں ہے۔میں نے پوری بریفنگ لی ہے مجھے کہیں بھی اس کی کارکردگی نظر نہیں آئی۔ کیا وزیر موصوف مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیں گےکہ ایک تو بجلی بڑھا رہے ہیں اور دوسرا بجلی بچانے کے کیا اقدامات ہیں۔



جناب چیئرمین: شکریہ۔ جی راجہ صاحب۔



راجہ پرویز اشرف(وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی): شکریہ جناب چیئرمین۔ محترم رکن نے بڑا pertinent question اٹھایا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں سوفیصد اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو یونٹ ہم بچاتے ہیں وہ کہیں بہتر ہے اس یونٹ سے جو ہم generate کرنا چاہتے ہیں۔Conservation ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اور صحیح راستہ ہے بجلی بچانے کے لیے اور یہ جو shortfallہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ساڑھے تین ہزار سے لے کر چار ہزار میگاواٹ تک ہمارے سسٹم میں موجود ہے۔ اس gap کو ختم کرنے کے لیے ایک طرف ہم نے supply side پر اقدامات کیے ہیں جن میں نئی generation ہے اور جو pipe line میں projects ہیں IPPs کے و ہ دسمبر تک ہمارے پاس آ جائیں گےاور پھر جو gap رہ جائے گا وہ Rental سے پورا کیا جائے گا۔یہ ایک پلان ہے۔ دوسری طرف جو conservation side ہے،یہ جو بجلی ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم conserve کریں، اس کی بچت کریں اور اس کے لیے بہت سارے طریقہ کار ہیں جس طرح انہوں نے time saving day کا کہا لیکن اس کے علاوہ ایسے energy savers آلات استعمال کریں جو کہ efficient appliances ہوں جو کم سے کم بجلی لیتے ہوں اور اب ایک اور نیا idea ہے جو چند دنوں تک float ہو رہا ہے وہ ہے LEDs کا۔اگر1/3 energy saver normal bulb بجلی استعمال کرتا ہے تو LEDs technology energy sever کا بھی 1/3 consume کرے گی۔ ایسے بہت سارے طریقے ہیں ان کی publicity بھی کی جاسکتی ہے اور لوگوں کیawareness کے لیے بھی اس پر پورا کام ہو رہا ہے اور انشاء الله تعالٰی کوشش ہے کہ یہ جو gap ہے between demand and supply یہ جلد از جلد fill up ہو جائے۔


جناب چیئرمین: جی ہارون صاحب اور شاہ صاحب! آپ decide کرلیں کیونکہ three questions are allowed.آپ کی پارٹی کے ہارون صاحب آگئے ہیں۔ جی۔


سینیٹر ہارون خان: جناب میرے rental power project کے بارے میں محترم وزیر صاحب سے تین specific سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ان rental power projects کو سوائے نیشنل بنک کے باقی ہر بنک نےloanدینے سے refuse کر دیا ہے۔دوسرا یہ کہ ان projects کو لگانے کی per megawatt cost جو لگا رہے ہیں وہ کیا آ رہی ہےbecause if we compare it with the actual plants جن کی1 billion dollars per one? megawatt آتی ہے ان کی کیا cost آ رہی ہے۔سب سے اہم تیسرا سوال یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ان projects پر entire term کی جو rental payment ہے اس کا 14% advance دے دیا ہےیا دے رہے ہیں۔ اس کی back up guaranty, sponsors دے رہے ہیں یاحکومت دے رہی ہے اور اگر sponsors دے رہے ہیں تو وہ کس بنک سے لا کر دے رہے ہیں جبکہ banks ان کو fund نہیں کر رہے ہیں۔



جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔



راجہ پرویز اشرف : جناب چیئرمین! شکریہ۔ میں فاضل رکن کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ سوال کیا جو کہ آج کل بہت زیادہ زبان زد عام ہے اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ان کے تینوں specific questions کا جواب دے سکوں۔



جناب والا! سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ rental power کا جو concept ہے، وہ ہماری government کا نہیں۔ اس وقت جو rental power pipeline میں ہیں اور جن پر کام ہو رہا ہے، اس میں آدھے rental powers وہ ہیں جو سابقہ حکومت نے initiate کیے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو load-shedding ہے، یہ سب سے پہلے ظاہر ہوئی 2005 میں۔ پہلی دفعہ لوڈ شیڈنگ جو experience ہوئی اس ملک میں after a long time, 1994-95 کی پالیسی کے بعد، وہ 2005 میں ہوئی۔ تقریباً کوئی 1,250 یا 1,300 MW کی shortfall تھی اور اس کو spread کیا گیا، شہروں میں نہیں کی گئی، دیہات میں وہ لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ 2006 میں وہ بڑھ کر 2,527 MW ہو گئی اور 2007 اور 2008 میں 4,500 سے 5,000 تھی، even کہ اس وقت انتخابات ہو رہے تھے تو بارہ بارہ گھنٹے بجلی موجود نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت کی حکومت نے emergency measures کے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ immediately کیا ذریعہ ہے جس سے ہم یہ gap fill کر سکیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں rentals پر جانا چاہیے اور میں یہ بھی عرض کردوں کہ rentals کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی، کوئی private sector کا بندہ آکر investment کرے، اپنا plant لگائے، آپ اس سے کرایہ دے کر اور اپنا fuel دے کر بجلی حاصل کریں، آپ کو investment نہیں کرنا پڑتی اور یہ stop gap arrangement ہے تین سے پانچ سال تک تاکہ جو باقی ذرائع ہیں بجلی پیدا کرنے کے جس میں hydro ہے، جس میں coal ہے، وہ long term ہیں، اس کے لیے سات سال، آٹھ سال کا عرصہ درکار ہے اور بجلی چونکہ آپ کو فوری ضرورت ہے تو اس لیے انہوں نے بھی وہی کام کیا۔ دو projects لگ چکے تھے، باقی pipeline میں تھے، جن کو آکر ہم نے facilitate کیا اور کچھ نئے projects بھی لے کر آئے۔ 


آپ نے یہ جو پوچھا ہے کہ بجلی کی per unit cost کیا آئے گی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ IPPs سے ایک روپیہ اور 26 پیسے فی یونٹ مہنگا ہے۔ تیسرا سوال۔۔۔۔۔۔۔



Mr. Chairman: Minister sahib, please address the Chair and no cross talk.



راجہ پرویز اشرف: بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ 



جناب چیئرمین: جو ان کا question ہے، اس کا specific جواب دے دیجیے تاکہ he should be satisfied.



راجہ پرویز اشرف: جناب والا! میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ rental power projects کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 7% کی بجائے ہم ان کو 14% mobilization advance دے رہے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ انہوں نے پوچھی ہے اور دوسرا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کی guarantee کون دے رہا ہے، کیا گورنمنٹ دے رہی ہے یا sponsor خود دے رہا ہے تو اس کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ وہ 14% advance کی guarantee sponsor دیتا ہے اور وہ bank guarantee جمع کراتا ہے تو اس کو advance دیا جاتا ہے۔ جنابِ چیئرمین! دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ 14% advance کیوں دیتے ہیں، یہ بہت important بات ہے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس پر صرف ایک منٹ لوں۔ جو پہلے rental projects sign کیے پچھلی حکومت نے، اس میں 7% advance تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک شرط تھی confirmed SBLC (Standby Letter of Credit) کچھ parties کو، دو projects کو 7% انہوں نے دے دیا لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود ان کو confirmed Letter of Credit نہ دیا جا سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ economic melt down تھا، بینکوں کے پاس liquidity کی problem تھی اور banks اس پر بڑی heavy fees مانگ رہے تھے۔ آٹھ سے نو فی صد تک SBLC کی fees مانگتے تھے۔۔۔۔۔


سینیٹر ہارون خان: آپ یہ بتائیں، in layman’s term کہ پانچ سال تک rental power ہے تو پانچ سال کی جتنی rental payments ہیں، ا س کا 14% advance میں لے رہے ہیں، یہ sponsor کی equity سے بھی زیادہ ہوگا۔ حکومتِ پاکستان اس کو advance پیسے دے رہی ہے کہ آؤ آپ لگاؤ اور اگر وہ پیسے لے کر بھاگ گیا تو اس کی گارنٹی کون دے گا، ان کے پاس نہیں ہے، there are serious problems اور یہ جو sponsors ہیں یہ بھی unknown لوگ ہیں۔ اس پر specifically آپ آجائیں۔



جناب چیئرمین: ہارون صاحب کا جو specific question ہے، آپ اس کا answer دے دیں in few words so that we can move forward.


راجہ پرویز اشرف: جناب! سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سات کے بجائے 14% کیوں دیں۔ 7% تو یہ بھی دے رہے تھے، banks کے پاس finance نہیں تھی اور ان کے ساتھ agreements ہو چکے تھے اور وہ ہمارا 7% advance جو انہوں نے دیا تھا، استعمال کر رہے تھے اور project move نہیں کر رہا تھا اور حکومت اس position میں نہیں تھی کہ ان کو SBLC دے۔ اس پر بینک 8% fee مانگ رہا تھا جو کہ ضائع ہو جاتا تو finance experts نے یہ فیصلہ کیا کہ 7 کی بجائے اگر ان کو 14% پر agree کر لیا جائے، وہ تو پھر بھی کہتے تھے کہ آپ ہمیں Standby Letter of Credit دیں، 7% مزید نہ بڑھائیں لیکن حکومت نے یہ سوچا کہ اس طرح ہم 8% کا خرچہ بچا لیں گے اور 14% وہ تو ہم واپس rental projects سے recover کر لیں گے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ جب ہم 14% دیتے ہیں تو bank کی گارنٹی ہوتی ہے، اگر وہ کسی وجہ سے نہیں دے سکتا۔۔۔۔۔



سینیٹر ہارون خان: پاکستان کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا۔



جناب چیئرمین: میاں رضا ربانی صاحب! آپ کا کوئی سوال ہے راجہ صاحب سے؟ جی آپ ضمنی سوال کیجیے۔



سینیٹر میاں رضا ربانی: جناب چیئرمین! شکریہ۔ میرا سوال فاضل وزیر صاحب سے یہ ہے کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیا ہے کہ کیا آئندہ کے projects لگ رہے ہیں بجلی کے سلسلے میں لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو already existing projects ہیں، مثلاً جیسے KESC ہے، KESC کا مسئلہ ایک بار پھر سامنے آرہا ہے۔ KESC نے لوڈ شیڈنگ ایک بار پھر شروع کر دی ہے۔ KESC اپنے مختلف turbines کو run نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ NEPRA although it is an unconstitutional body under Article 157, but nevertheless انہوں نے ان کو show causes issue کیے تھے، اس کے اوپر آج دن تک

we have no idea as to what has happened to those show causes whether they are contemplating of taking over the management of KESC because everyday Karachi is being plunged into darkness.


سینیٹر ہارون خان: جناب چیئرمین! وزیر صاحب میرے سوال کا جواب تو دے دیں۔



جناب چیئرمین: یہ last question ہے، actually تین سوالات کا decide ہوا ہے، تین supplementaries کا۔



راجہ پرویز اشرف: جناب چیئرمین! میری آپ سے گزارش ہوگی، یہ سوالات اس سے پہلے بھی اٹھے ہیں اور National Assembly میں ہم نے اس پر مکمل بحث کی ہے، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس rental کے معاملے پر ایک مکمل بحث یہاں پر کروائی جائے۔



جناب چیئرمین: ہم rentals کے اوپر بحث رکھ رہے ہیں۔


(ڈیسک بجائے گئے)



راجہ پرویز اشرف: جناب چیئرمین! سوال و جواب میں اتنا وہ بھی شاید اپنا سوال clear نہیں کرسکتے اور جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔



جناب چیئرمین: میرا خیال ہے rentals پر ہم بحث رکھ لیتے ہیں next week کے اندر اور members کے ذہنوں میں جو تمام خدشات ہیں، جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کریں گے۔ پھر آپ ان کا تفصیل سے اور آرام سے جواب دے دیجیے گا۔



راجہ پرویز اشرف: جناب والا! میں مشکور ہوں گا۔



سینیٹر سید جاوید علی شاہ: جناب! جب اس پر بحث ہو، اس میں شوکت ترین صاحب کو بھی ضرور بلایا جائے کیونکہ انہوں نے بڑی بھر پور statement اس کے خلاف دی ہے کہ یہ rental power plants اس کا solution نہیں ہے۔



راجہ پرویز اشرف: جناب والا! چونکہ فاضل رکن نے ایک statement دے دی ہے کہ وزیرِ خزانہ نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ECC کے وہ چیئرمین ہیں۔ ECC نے اس کی approval دی تھی کہ 1,500 MW لگایا جائے اور 750 MW کے لیے اگر gas مہیا ہو جائے تو ٹھیک ورنہ وہ 750 MW بھی لگایا جائے، this is the decision by the Finance Minister.



جناب چیئرمین: جی ٹھیک ہے۔ راجہ صاحب! آپ نے جواب نہیں دیا KESC کا؟ 



راجہ پرویز اشرف: جناب! جہاں تک Karachi Electric Supply Corporation کا تعلق ہے، آپ کو پتا ہے وہ privatized ادارہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کو NEPRA نے performance پر notice کر دیا ہے اور جو اس کا agreement ہے اس کی روح کے تحت ان سے کہا گیا ہے کہ اپنی generation بھی ٹھیک کریں، اپنی distribution بھی ٹھیک کریں۔ اس کے لیے اس کو distribution کے لیے بھی task ملا ہے اور generation کے لیے بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فاضل رکن نے objection کیا ہے، وہ کافی حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہ اپنی generation improve کر رہے ہیں اور new investment بھی لے کر آ رہے ہیں، اگر نہیں لے کر آئیں گے تو پھر حکومت under obligation اس کے خلاف کوئی اقدام کرے گی۔ 


جناب چیئرمین: اچھا ہے according to the agreement.

سینیٹر میاں رضا ربانی: جب notice issue ہوتا ہے تو there is a period within 10, 15, 30, 40 days یہ تو bottomless pitch لگ رہی ہے،there is no period which has been given.

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے، اگلا سوال نبمر 4 سینیٹر پروفیسر خورشید احمد any one on his behalf جی پہلے سوال نمبر پڑھ لیں۔





Mr. Chairman: Any supplementary?


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! یہاں پر تین ڈیموں کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا PSDP of 2008-09 میں یہ شامل تھے، ان کو نکال دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ as a result of rationalization exercise carried out by Planning and Development Division, وزیر محترم بتانا پسند کریں گے کہ یہ rationalization exercise کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے جب ان کو PSDP میں شامل کیا جار رہا تھا تو اس وقت یہ rationalization exercise نہیں ہوا تھا کہ PSDP میں اس کو شامل کرنے کے بعد اس کو نکالا گیا ؟ کیا یہ اس علاقے کی محرومی نہیں بنتی؟ 


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


راجہ پرویز اشرف: شکریہ جناب چیئرمین! کرم تنگی ڈیم 2008-09 کے PSDP میں شامل کیا گیا اور اس کے لیے 500 million کی رقم بھی رکھی گئی لیکن میں فاضل ممبران کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کرم تنگی North-Warizistan میں ہے اور وہاں پر حالات اس قابل نہیں ہیں، حالانکہ وہاں پر باقی تمام انتظامات مکمل تھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ troubled area ہے، وہاں پر law and order کی situation ہے اس لیے وہاں پر کام شروع نہیں کیا جا سکا، لہٰذا وقتی طور پر اس کو drop کر دیا گیا ہے، جب حالات معمول پر ہوں گے تو پھر اس پر دوبارہ کام شروع ہو گا۔ اسی طرح Construction of Small Storage Dams تھے اور اس میں delay action dams and retention weirs میں سے کچھ پر کام شروع ہو چکا تھا، اس میں سے 20 million feasibility پر خرچ ہوئے اور باقی پر کام ہو رہا ہے جوں ہی feasibility مکمل ہو گی تو یہ project بھی delay نہیں کیا جائے گا۔ 


تیسرا منڈا ڈیم ہے، اس کو private public partnership پر سابق حکومت نے اس پر فیصلہ کیا اور جس کمپنی کو یہ دیا گیا now that company is in litigation with WAPDA, یہ کیس اب عدالت میں ہے۔ جیسے ہی اس کیس کا فیصلہ ہو گا تو پھر اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔


جناب چیئرمین: جناب الیاس بلور صاحب۔


سینیٹر الیاس احمد بلور: شکریہ جناب چیئرمین! میں محترم وزیر صاحب کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے ڈیم کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے کہ وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں لیکن سندھ میں تو حالات الحمدلله اچھے ہیں وہاں پر تو ڈیم بن جانا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کام شروع ہو رہا ہے مگر کام بہت سست روی سے شروع ہے، 2008 کے PSDP میں تھا اور آج تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا، anyhow اگر کرم تنگی ڈیم میں کوئی private public partnership میں litigation ہے تو اس پر کوئی ایسا action لیا جائے کہ یہ ڈیم بنے کیونکہ ہمارے ہاں تو پانی کی بھی کمی ہے، پانی ضائع بھی ہوتا ہے، ڈیم نہیں بنتے ہیں اور بجلی کی بھی کمی ہے۔۔


جناب چیئرمین: آپ سوال کریں۔


سینیٹر الیاس احمد بلور: میں یہی کہہ رہا ہوں اس پر جلد کوئی action لیا جائے۔

جناب چیئرمین: جی شکریہ۔ جی وزیر صاحب جواب دے دیں۔


راجہ پرویز اشرف: جناب چیئرمین! فاضل ممبر صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ سندھ میں نہیں شروع ہوا، actually میں نے جو بھی یہ بتا یا ہے یہ ڈیمز نہیں تھے، یہ جو ان کی کوئی construction وغیرہ آتی ہیں جو مختلف علاقوں میں ضرورت تھی، اس کے بجائے اب بارہ ڈیم پورے پاکستان میں جس میں سندھ، بلوچستان، سرحد اور پنجاب میں war footing پر شروع کیے گئے ہیں، جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں پانی بھی store ہو گا، irrigation کے لیے بھی کام آئیں گے اور ان سے کچھ بجلی بھی generate ہو گی، وہ زیادہ بہتر منصوبے ہیں، لہٰذا اب اس کو فوقیت دی جا رہی ہے۔


جناب چیئرمین: بزنجو صاحب we have to decide کہ ایک سوال پر تین ضمنی ہوں گے اور اس پر تین ضمنی سوال ہو گئے ہیں۔


سینیٹر میر حاصل خان بزنجو: ہم لوگ آپس میں decideکر لیتے ہیں۔


جناب چیئرمین: جی اسی لیے میں نے عرض کیا ہے۔ جی بزنجو صاحب۔


سینیٹر میر حاصل خان بزنجو: جناب والا! محترم وزیر صاحب سے میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت اہم ڈیم جو کہ بلوچستان کا سب سے بڑا ڈیم بن سکتا ہے اور وہ تقریباً تیس چالیس سال سے pending پڑا ہوا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں million feet پانی سمندر میں جا رہا ہے۔ ایک بہت ہی اہم ہنگول ڈیم ہے، وزیر صاحب بلوچستان کے حوالے سے جن ڈیموں کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہنگول ڈیم کے حوالے سے ان کے پاس کوئی proposal or plan ہے کہ نہیں ہے؟


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


راجہ پرویز اشرف: جناب چیئرمین! میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہنگول ڈیم واقعی بڑا اہم ڈیم ہے جو کہ لسبیلہ میں ہے اور یہ ایک لاکھ بیس ہزارا ایکڑ زمین کو بھی irrigate کرے گا۔ یہ اس وقت tendering stage پر ہے، اس کے tender ہو چکے ہیں لیکن میں ایک عرض یہ بھی کر دوں۔۔۔۔

(اس موقع پر وزیراعظم ایوان میں تشریف لائے)


راجہ پرویز اشرف: جناب چیئرمین! حکومت نے آتے ہی ہنگول ڈیم اور اس کے علاوہ چار دوسرے ڈیم جو کہ بلوچستان میں تھے ان پر کام شروع کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بڑا اہم منصوبہ ہے جس میں ہنگول، نولاگ، ونڈر، گروک اور پیلار بھی تھا لیکن ہنگول ڈیم پر ہماری ہندو community کے parliamentarians کی طرف سے ایک objection آیا کہ ان کی کالی ماتا کا مندر وہاں پر ہے جس کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے، لہٰذا ہم نے ان کے ساتھ بھی meetings کیں، experts کے ساتھ بھی meetings کیں، اس کو redesign کیا اور ان کے خدشات کو ختم کر کے اب خدا کے فضل و کرم سے ان کو کوئی خدشہ نہیں ہے، اس کا tender ایک دو دن میں کھل رہا ہے۔ ہم ہنگول ڈیم پر تیزی سے کام کریں گے۔۔۔۔


سینیٹر میر حاصل خان بزنجو: یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پیلار ڈیم کی بات کی ہے کیونکہ ہنگول ایک ہی جا رہا ہے درمیان میں پیلار آتا ہے پھر ہنگول آتا ہے۔ یہ بھی اتنا ہی بڑا size ہے جتنا ہنگول کا ہے۔ کیا پیلار میں بھی آپ کا کوئی plan ہے؟


راجہ پرویز اشرف: جناب والا! میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے جو پانچ منصوبے بلوچستان کے لیے initiate کیے ہیں جن کے tender کیے ہیں ان میں ہنگول ہے، نولاگ ڈیم ہے جو کہ جل مگسی میں ہے، ونڈر لسبیلہ میں ہے، گروک خاران میں ہے اور پیلار ڈیم آوارن میں ہے۔


جناب چیئرمین: پروفیسر خورشید احمد صاحب۔۔۔۔۔


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! یہ بہت اہم سوال ہے۔


Mr. Chairman: It has been decided that there will not be more than three Supplementary Questions, there are 41 Questions


کوئی بات نہیں ہے آپ پوچھ لیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ 41 Questions ہیں اور ان کے جوابات آنے بہت ضروری ہیں، اگر ہم ایک ہی سوال پر دس، دس ضمنی سوالات کرتے رہیں گے تو۔۔۔۔


(مداخلت)


جناب چیئرمین: اس لیے اس پر discussion ہو رہی ہے۔۔۔۔۔


سینیٹر وسیم سجاد (قائد حزب اختلاف): جناب والا! Businesses close ہو گئے ہیں،

industries stand closed, people are unemployed, there is chaos in the country.Therefore, you should allow more questions on this issue…

Mr. Chairman: No we are having a discussion on this and it has been decided

 کیا  کہتے ہیں یہاں پر  آپ موجود تھے۔۔۔۔۔

Senator Wasim Sajjad: But sir, this is one issue on which you should allow questions

اس وقت وزیراعظم صاحب موجود ہیں ان کی موجودگی میں مجھے یہ پوچھنے دیں۔۔۔

جناب چیئرمین: جی وزیراعظم صاحب۔


(اس موقع پر ڈیسک بجائے گئے)


سید یوسف رضا گیلانی (وزیراعظم پاکستان): جناب چیئرمین! Normally tradition, customs Parliament کے یہی ہیں کہ تین ضمنی سوالات ہونے چاہییں مگر importance of the issue is very clear I will request کہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا وقت اور دے دیں۔


جناب چیئرمین: جی ٹھیک ہے۔ وسیم سجاد صاحب۔


سینیٹر وسیم سجاد: جناب والا! میں وزیراعظم صاحب کا شکر گزار ہوں، وہ سپیکر رہے ہیں، پارلیمانی روایات اور اہمیت سے واقف ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ سوال ڈیمز کے بارے میں تھا، اورمقصد ہے کہ پاکستان میں بجلی کی ضروریات کو پورا کرنا۔ ہمارے محترم وزیر صاحب نے قوم سے وعدہ کیا ہے اور آج میں چاہوں گا کہ وزیراعظم صاحب کی موجودگی میں وہ دوبارہ اس کا اعادہ کریں کہ کیا لوڈشیڈنگ دسمبر تک ختم ہو جائے گی؟ کیا یہ مکمل ختم ہو گی یا یہ temporary phase ہو گا اور اس کے بعد پھر لوڈشیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ آج میں چاہتاہوں کہ وزیراعظم صاحب کی موجودگی میں وزیر پانی و بجلی کی جانب سے ایک وعدہ، ایک statement آئے وہ قوم کو کس قسم کا پاکستان دینا چاہتے ہیں، کیا ایسا پاکستان دینا چاہتے ہیں جس میں بزنس ختم ہو جائے گا؟ کیا ایسا پاکستان دینا چاہتے ہیں جہاں پر بے روزگاری ہو گی؟ کیا ایسا پاکستان دینا چاہتے ہیں جہاں مہنگائی ہو گی یا ایسا پاکستان دینا چاہتے ہیں جہاں پر لوگوں کو، بچوں کو، farmers and industries ہر ایک کو تھوڑی سی امید کی کرن نظر آئے گی۔


جناب چیئرمین: جی وزیراعظم صاحب۔


(اس موقع پر ڈیسک بجائے گئے)


سید یوسف رضا گیلانی: جناب چیئرمین! یہ ایک بہت important issue ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، صرف government کا مسئلہ نہیں ہے پوری حکومت اور تمام opposition parties کا مسئلہ ہے۔ جب ہم نے پہلے coalition government بنائی اس میں PML (N) اور دوسری جماعتیں بھی تھیں اس وقت ہماری coalition government کی priority number one جو تھی that was economy کیونکہ اس میں سب سے زیادہ گھمبیر حالات تھے۔ ہم default کے قریب تھے اور اس میں ہمارے لیے بہت مشکلات تھیں۔ اس وقت ملک کو day to day چلانابھی مشکل تھا۔ اس وقت کے Finance Minister اور اس کے بعد subsequently جب دوسرے Finance Minister بنے تو ہم نے کچھ strict policies اپنائیں، subsidies کو withdraw کیا اور economy right track کرنے کے لیے اپنی بہت ساری fiscal policies کو ہم نے درست کیا۔ 


آج میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ economy درست ہو گئی ہے مگر ہم نے Line of direction draw کر دی ہے کہ we have started moving in the direction اور اس وقت foreign reserve بہت کم تھا۔ ڈار صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان کو بھی figures معلوم ہوں گے کہ آج 14.7 billion foreign reserves ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ We are moving in the right direction. سمت کا تعین ہو چکا ہے اور چونکہ This is the most important forum, the Upper House of the Country. تو میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں کچھ ایسی policies بنانی چاہییں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں مگر آپ کی economic policies پر سب کا consensus ہونا چاہیے۔ جب بھی government change ہوتی ہے، جو policies سابقہ حکومت کی ہوتی ہیں اس کو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہیں اور جو نئی government آتی ہے وہ کہتی ہے میری پالیسی اچھی ہے۔ پھر جب ہم جائیں گے تو آنے والے کہیں گے کہ ان کی پالیسی غلط تھی، ہماری اچھی ہے۔ اس لیے This is a loss to the nation. This is loss to the public exchequere. اور یہاں حکومت کو نقصان ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ all important issues like economy.جس کاذکر میں نے کیا اس پر ہمارا consensus ہونا چاہیے۔ We should take the House into confidence اور ایک دفعہ جو ہم تعین کر دیں کہ یہ ہمارا roadmap ہو گا اور اس کے لیے تمام nation کو united ہونا چاہیے جیسا کہ پوری قوم دو issues پر united ہے، on nuclear issue and on Kashmir.آپ نے دیکھا ہوگا جب کشمیر کا issue آتا ہے، nuclear Issue آتا ہے تو پوری قوم سیسہ پلائی دیوار کی طرح ایک ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو آپ کا سب سے زیادہ important issue ہے That is economy.اور دوسرا جو ہمارا issue تھا That was law and order. اب law and order and economy, they both are interrelated. اگر آپ کا law and order درست نہیں ہوگا تو آپ کے ہاں کوئی investment نہیں ہوگی۔ There will be flight of Capital اور اس کے لیے ہماری دوسری priority was law and order democracy میں you agree to disagree. It’s a democracy.مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مالاکنڈ کی پالیسی ہم نے بنائی تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا، پوری قوم کہہ رہی ہے کہ وہ ایک درست action تھا اور اس درست action کے بعد وہاں جو حالات ہیں وہ بہتر ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ normal ہو گئے ہیں، جو حالات اسلام آباد میں ہیں، جو لاہور میں ہیں، جو پشاور میں ہیں، جو کراچی میں ہیں یا دوسرے areas میں ہیں، وہ hundred percent ٹھیک ہو رہے ہیں مگر وہاں بھی اکا دکا اس قسم کی terrorist activitiesہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح مالا کنڈ میں جو ملٹری آپریشن ہوا وہ بھی میں نہیں کہتا کہ army was solely responsible for the success of that Malakand action.میں سمجھتا ہوں کہ I pay tribute to the whole nation, I pay tribute to this House, I pay tribute to the national assembly.I pay tribute to the entire leadership of the country whether they are inside the Parliament or outside the Parliament.They are the opinion makers. انہوں نے opinion قائم کی۔ انہوں نے opinion قائم کر کے سب کو اکٹھا کیا اور اس پالیسی پر گامزن ہو کر Without the support of the masses you cannot win a war.اس لیے جب پوری قوم یکجا ہو گئی تو آپ نے دیکھاکہ۔۔۔۔ آج جو وہاں terrorists ہیں وہ آئے دن کیا کر رہے ہیں ؟ وہ surrender کر رہے ہیں۔ وہ Army کی terminology میں جس کو کہتے ہیں کہ وہ decommission ہو رہے ہیں اور جب میں ان سے کہتا تھا کہ آپ ہتھیار ڈال دیں۔ اس وقت وہ کہتے تھے کہ یہ ہتھیار ہمارا زیور ہے۔ آج زیور کہاں گیا ہے؟ وہ آج ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ There will be acute problem for us کہ IDPs, internally displaced persons, نقل مکانی کرنے والوں کے لیے تو ہم نے relief camps بنائےتھے۔ 


اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ surrender کرنے والوں کے لیے ہم کہاں انتظار کریں۔ اب تین ہزار لوگ surrender کر چکے ہیں۔ کئی arrest ہو چکے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں expected ہیں۔ آپ مجھے بتائیں چیئرمین صاحب کہ پانچ ہزار لوگوں کو accommodate کرنے کے لیے ہمارے پاس جیلیں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اتنے انتظامات نہیں ہیں۔ اتنی وسیع تعداد میں وہاں پر لوگ surrender کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قوم کا credit ہے، یہ اس leadership کا credit ہے۔ تمام leadership کو میں credit نہیں دینا چاہتا کیونکہ I am all alone, I am strengthened because of the leadership of the country.اور جب اس leadership نے Military leadership کو support کیا تو you won the battle.آج یہ situation ہے کہ میں نے بھی وہاں جا کر جلسہ کیا ہے۔ میں نے وہاں جا کر تمام لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا تھا کہ That was my priority No.2.Now the priority No.3 is energy.اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف گورنمنٹ کی responsibility ہے۔ میں کسی کو criticise نہیں کرتا کیونکہ مجھے consensus سے تمام دوستوں نے ووٹ دیا تھا، تمام ہاؤس نے ووٹ دیا تھا۔ I have lot of respect for everybody. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی منصوبہ بندی کے لیے you need time اب ہمیں اقتدار میں آئے ہوئے صرف ڈیڑھ سال ہوا ہے۔ اب ڈیڑھ سال میں اگر آپ short term بھی ایک project لگائیں گے تو It will take two years, three years.اگر میں غلط ہوں تو You can point me out.اگر آپ medium term بھی لگائیں گے تو it needs three to four years.اور اگر آپ long term بنائیں گے تو it will take five to six years اس لیے Give the devil its due.Now, I am here for only one and a half year.I am trying my best کہ جو آپ کی مشکلات ہیں وہ صرف آپ کی مشکلات نہیں ہیں بلکہ وہ ہماری حکومت کے چلانے کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ اگر ہم لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں کہ کیا سارے لوگ آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے؟ They were right.ٹرینیں جلائی گئیں اور ان کے offices جلائے گئے اور ان حادثوں میں کئی لوگ مارے گئے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ It is a great concern for the whole nation.It is a great concern for the country and how can you expect the Prime Minister, he will not be taking interest which is my survival.If I try to overcome this problem how can you also let us to work like this? اس کے لیے I need your cooperation.اور میں راجہ صاحب کے سوال کے جواب والے point کی طرف آ رہا ہوں کہ There is a short term, short term means ‘immediate’.‘Immediate’ means that people of Pakistan don’t have patience.ان کی تسلی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے جو short term کیا ہے تو انشا الله It will be within a year.With a year means کہ after this, after November five thousand megawatt آپ کی consumption کم ہو جائے گی۔ راجہ صاحب یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ کم ہو جائے گی اور جب کم ہو جائے گی تو لوڈشیڈنگ بھی almost کم ہو جائے گی اور پھر There will be another problem.جب سردیاں آئیں گی تو پانی کی کمی آ جا ئے گی۔ جب پانی کی کمی ہو گی تو supply and demand کی position ہو گی اس میں comparatively کمی آ ئے گی مگر جو آپ کے air conditioner electricity consume کرتے ہیں تو اس سے میرے خیال میں 30% پانی کی سپلائی کم ہو جائے گی۔ اس لیے More or less, we will try that there should be no load shedding but in the next year there are lot of IPPs in the pipeline at that time, before the next season آپ کو پتہ چلے گا کہ there will be almost no load shedding.

 اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے neighbour ملک میں چلے جائیں جو biggest democracy in the world سمجھی جاتی ہے I mean in India تو کبھی آپ نے ان کے figures منگوائے ہیں کہ ان کی electricity کی capacity چالیں ہزار میگاواٹ کم ہے But there is no hue and cry.There is no mention even in the media.آج تک آپ ڈاکٹر من موہن سنگھ کو اسمبلی میں کبھی نہیں پوچھ رہے ہوتے مگر I want I should be accountable and I am accountable کیونکہ جس دن ہم نے حکومت بنائی تھی we knew that we have challenges.We knew that اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ ہم نے اکانومی کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے، ہم نے امن و امان کی situation کو بھی درست کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ energy issue which is an extremely important issue اس کو بھی حل کرنا ہے اور میں آج آپ کو اس فورم پر اس سلسلے میں اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے لوگ، جتنی بھی دنیا کی leadership سے میری ملاقات ہوئی ہے اور جتنی بھی leadership یہاں مجھے ملنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ Mr. Prime Minister give one problem which you want that the world should solve it.I said energy.And the whole world Insha Allah is untied to help Pakistan کہ یہاں energy crisis ختم ہو جائے۔ اکیلامیں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہےکہ اگر صرف وزیر کے تبدیل ہو جانے سے یا وزیر اعظم کے تبدیل ہونے سے energy crisis حل ہو سکتا ہے تو ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ energy crisis صرف یہ نہیں کہ کسی کے جانے سے ختم ہو سکتا ہے کیونکہ جو کوئی دوسرا آ ئے گا اس کے لیے بھی یہی problem ہوگا اور اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم کو reconciliation کی politics میں آنا چاہیے۔ سب کو مل کر ان گھمبیر حالات کا جائزہ لینا چاہیے and we should support each other and should make Pakistan successful.کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ it is not a matter of one partyکہ ایک پارٹی کہے کہ میں یہ سارے مسئلے حل کر لوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تمام قوتیں یکجا ہو کر پاکستان کے ان گھمبیر مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گی پاکستان ان مسائل سے نہیں نکل سکتا۔ I will urge the leadership, I request the leadership across the board, whether they are sitting on the left or on the right, they should support us and we are sincere. We are dedicated. We want to resolve this issue of electricity and Insha Allah. میں نے راجہ صاحب کو بھی کہا کہ آپ نے سیاستدانوں والا کام نہیں کیا کہ آپ یہ کہتے کہ میں نے فلاں تاریخ کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دینی ہے۔ میں نے کابینہ میں بیٹھ کر کہا کہ دیکھیں ہم اپنے تمام resources بروئے کار لا کر بجلی کی load shedding کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے you should trust us کوئی ایسا کام نہیں کہ ہم سوچیں کہ ہماری طرف سے کمی آئے گی، ہماری طرف سے بالکل کمی نہیں آئے گی۔ راجہ صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کی ہے کیونکہ he is a concerned minister.میں نے کابینہ میں بھی بیٹھ کر کہا تھا کہ

we will try that there should be no load shedding and we are doing our best.Thank you very much.


جناب چیئرمین: عبدالرحیم خان مندوخیل۔

سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جناب والا! میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جن پانچ dams کا ذکر کیا ہے۔ وہ ذرا یہ بتا دیں کہ ان پانچ ڈیموں میں سے صوبہ بلوچستان میں پشتون علاقے میں کون سا ڈیم ہے؟ عرض یہ ہے جناب والا! میں شخصی طور پر وزیر اعظم صاحب کو welcome کرتا ہوں اور اچھاہواکہ وہ اس موقع پر یہاں آئے۔ جناب والا! ہمارے ساتھ مکمل discrimination ہوتی ہے، امتیاز ہوتاہے۔ صرف ڈیمز کا نہیں ہے یہ جو ابھی ECC کا project اعلان کیاہے اور meeting پر meeting, Planning Division لیکن ہمارے پشتون علاقے کے لیے نہ dams میں نہ پانی کے لیے، نہ تعلیم کےلیے، نہ صحت کے لیے، نہ کسی اور چیز کے لیے، ابھی آپ فہرست منگوائیں، میں آپ کو فہرست دے بھی سکتا ہوں۔ جناب والا! پورا PSDP—

(مداخلت)

جناب چیئرمین: وزیر صاحب کوجواب دے لینے دیں


راجہ پرویز اشرف: جناب والا! میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پانچ ڈیم جو ہیں میں ان کے نام لے لیتا ہوں تاکہ معزز رکن کو پتا چل سکے۔ ایک ہنگول ڈیم ہے، ایک نولال ڈیم ہے، ہنگول لسبیلہ میں ہے اور نولال جھل مگسی میں ہےونڈر جو ہے وہ بھی لسبیلہ میں ہے اور گرگ جو ہے وہ خاران میں ہے، پلال جو ہے وہ اواران میں ہے تو یہ ڈیم جو ہیں جن کے لیے ہم نے ٹینڈر کیا ہےfeasibilities اور ان کی ساری reports مکمل ہیں۔ اگر معزز رکن کے ذہن میں کوئی جگہ ہے تو بتائیں ہم فوری طور پر feasibility بنوا کر انشاالله تعالیٰ وہ بھی بنائیں گے۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جناب والا! بڑا افسوس ہے کہ اب مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں صوبائی حکومت نے billions روپے کا پروجیکٹ دیا ہے جو ہمارے پشتون علاقے کی زمین ہے جہاں پانی بالکل زیادہ ہے اور جو waste ہو رہا ہے، دس ملین ایکڑ فٹ کا پانی، میں عرض کرتا ہوں کہ وزیر صاحب یہ طرز اختیار نہ کریں کہ آپ آ جائیں اور سفارش کریں۔جناب میں اس کا جواب وزیراعظم صاحب سے بھی مانگتا ہوں۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ محمد اسحاق ڈار۔



سینیٹر محمد اسحاق ڈار: میں معزز وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو منڈا ڈیم ہے اس پر per mega watt جو cost آئے گی hydro projects میں one of the most economical ہے کیونکہ اس میں لوگوں کی displacement نہیں ہونی۔ Kohala and Munda are only two dams اور ان میں 18 سو میگاواٹ کی capacity ہے اس میں کیا wisdom ہے کہ منڈا ڈیم private public partnership میں چلا گیا ہے حالانکہ اگر state یہ خود بناتی تو most economical dam بنتا۔ کوہالہ اور منڈا دو ایسے ڈیمز ہیں یہ run of the river natural ہیں۔ ہمارے پاس GTZ کی 80s کی studies پڑی ہوئی ہیں اور ان پر ہم آج تک عملدرآمد نہیں کر سکے۔ کیا منڈا ڈیم کے لیے جو public private partnership میں دیا گیا کوئی time line ان کودی گئی ہے کہ کب یہ چھ سو میگاواٹ produce کریں گے۔



راجہ پرویز اشرف: جناب والا! معزز سینیٹر نے بالکل صحیح بات کی ہے اور بدقسمتی سے ایسے ہوا کہ ہماری حکومت آنے سے پہلے اس کوpublic private partnership کےحوالے کیا گیا اور ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا، بعد میں یہ realize کیا گیا جو کہ معزز رکن فرما رہے ہیں کہ یہ پبلک سیکٹر میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایک ڈیم کو آپ public private partnership میں کیسے manage کریں گے۔ یہ بڑی complication تھی۔ جس وقت ان سے واپس لیا گیا، واپڈا کو دیا گیا تو وہ کمپنی عدالت میں چلی گئی ہے۔ اس وقت case court میں ہے، subjudice ہے اور اس کو ہم defend کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہو اور یہ ڈیم واپس پبلک سیکٹر میں آ جائے۔



جناب چیئرمین: سید ظفر علی شاہ۔



سینیٹر سید ظفر علی شاہ: جناب چیئرمین! بہت شکریہ۔ جناب والا! میں مشکور ہوں اس وقت پاکستان کے Chief Executive and Prime Minister of Pakistan کا کہ خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ایوان بالا میں موجود ہیں اور انہوں نےalmost all important concerning national issues پر policy statement دی ہے پوری قوم اور پارلیمنٹ حکومت کی کارکردگی دیکھ رہی ہے۔ آج اتنےعرصے کے بعد یہ اجلاس ہو رہا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تین دن کے بعد ہونے والا ہے میں نے اس پر تحریک التوا بھی دی ہوئی ہے۔ جناب والا! آج جو most concerning point قوم کو ہے اور قوم جو توقع رکھ رہی ہےپاکستان کی پارلیمنٹ سے، پاکستان کے سینیٹ سے، پاکستان کے House of representatives سے کہ کیری لوگر بل جو legislation دوسرے ملک کی ہے۔

(مداخلت)

جناب چیئرمین: ظفر علی شاہ صاحب! Questions پر آ جائیے گا۔ دیکھیں آپ کو علم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں۔ اسحاق ڈارصاحب چلے گئے ہیں۔ کیری لوگر بل پر بحث ہوگی۔ اس کے لیے day fix کر دیا گیا ہے۔ آپ ضمنی سوال کیجیے۔ 


سینیٹر سید ظفر علی شاہ: میں تو Prime Minister of Pakistan کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں جناب چیئرمین! کہ ان کی تمام policy matters میں سے اگراس کے بارےمیں بھی کوئی دو الفاظ آ جائیں کہ اس بل پر ابھی تک امریکہ کے صدر کے دستخط نہیں ہوئے ہیں۔ میں تو صرف policy statement جناب چیف ایگزیکٹو صاحب سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس بل نے پاکستانی عوام کو یرغمال بناکر رکھ دیا ہے۔ اس پر policy statement آنا چاہیے۔ 

Mr. Chairman: Prime Minister Sahib.

سید یوسف رضا گیلانی: جناب چیئرمین! ظفر علی شاہ صاحب سینیر پارلیمنٹیرین ہیں۔ اس بل پر جب تک صدر کے دستخط نہ ہو جائیں تو وہ پاس نہیں ہوتا تو

let the President sign it and then Foreign Minister will come and brief you.

جناب چیئرمین: شکریہ۔ جاوید علی شاہ صاحب۔ 

سینیٹر الیاس احمد بلور: جناب چیئرمین! جب ایک question پر آپ گھنٹہ لگاتے ہیں تو ہمارے باقی سوال رہ جائیں گے۔ 

جناب چیئرمین: نہیں question hour میں time ہے۔ آخری سوال کرکے next question پر چلے جاتے ہیں۔ جاوید علی شاہ سوال پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد next question پرجاتے ہیں۔

سینیٹر سید جاوید علی شاہ: جناب چیئرمین! میں آپ کی وساطت سے وزیر موصوف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا ہے کہ41 نئے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں۔کئی سال سے اس ملک میں کالاباغ ڈیم کا تذکرہ بڑے۔۔۔۔


(مداخلت)



Mr. Chairman: Javed Ali Shah Sahib, be specific.


سینیٹر سید جاوید علی شاہ: جناب چیئرمین! انہیں در اصل کالاباغ ڈیم سے چڑ ہے۔ یہ اس لفظ کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ کسی کے منہ سے کالاباغ ڈیم کا لفظ نکل جائے تو یہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ question کیا ہے؟ 

(مداخلت)


جناب چیئرمین: حاجی عدیل صاحب! تشریف رکھیں۔ آپ specific question کر لیں۔ 


سینیٹر سید جاوید علی شاہ: میں وزیر موصوف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم کا قصہ تو تمام ہو گیا۔ کیا ان 41 ڈیموں کی فہرست میں پنجاب کو جو ڈیمز فائدہ پہنچائیں گے کیا کالاباغ ڈیم کی جگہ کوئی سبز باغ یہ ہمیں دکھا سکتے ہیں۔ میں صرف یہ سننا چاہتا ہوں۔ 


جناب چیئرمین: بس سوال ہوگیا۔ اب بیٹھ جائیں۔ منسٹر صاحب۔ 


راجہ پرویز اشرف : جناب والا! جو بڑے ڈیمز ہیں، جن میں storage and electricity زیادہ مقدار میں پیدا ہو، وہ تو یقینی طور پر کسی دریا کے اوپر ہی بنیں گے اور زیادہ تر دریائے سندھ کے اوپر اور ہمارے ناردرن ایریا اور کشمیر میں بھی۔ میں اس controversy میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کالاباغ ڈیم کے حوالے سے آپ نے دیکھا اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف نام بھی سننا گوارہ نہیں کرتے۔ پچھلے 60 سال سے اس پر صرف بحث ہوئی اور بحث کے علاوہ یہ ہوا کہ ہم نے آپس میں تو نفاق کو پیدا کر لیا لیکن ڈیم نہیں بن سکا۔ ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہ ڈیم بنائیں گے جس پر اتفاق رائے ہو، جس پر قوم کو divide نہ کریں اور وفاق پاکستان کو کمزور نہ کریں۔ اس کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ بھاشا ڈیم پر کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے جتنے فنڈز کی ضرورت ہے وہ بھی arrange ہو چکے ہیں۔ ابھی وزیر اعظم صاحب اس کا فضائی معائنہ بھی کرکے آئے ہیں۔ گونجی ڈیم سے سات ہزار میگا واٹ بجلی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک MOU sign ہو چکا ہے۔ اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ دریائے جہلم کے اوپر جہاں پر ایک ہزار میگاواٹ ہے اس کی construction شروع ہو چکی ہے۔کوہالہ کے اوپر ہم run of the river کے اوپر جارہے ہیں تو یہ تمام وہ ڈیمز ہیں جس سے نیشنل گرڈ کو فائدہ ہوگا۔ پورے ملک کو اس سے بجلی ملے گی اور irrigation بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے ڈیمز ہیں وہ پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ اور صوبہ سرحد میں بھی، ہر جگہ plan ہوئے ہیں۔ پہلے فیز میں تقریباً بیس ڈیم ہیں جو اگلے چند سالوں میں پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ یہ ڈیمز 2012 تک ہم نے مکمل کرنے ہیں جس سے water storage بھی ہوگی اور تھوڑی مقدار میں بجلی بھی پیدا ہوگی۔ 


جناب چیئرمین: شکریہ جی۔ مولانا شیرانی صاحب۔ 


سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: میں راجہ صاحب کے فرمانے کا استفادہ کرتے ہوئے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ بابر صاحب اور سردار علی صاحب دیکھ چکے ہیں کہ دریائے ژوب جس میں سال بھر 50 سے 60 کیوسک تک مسلسل پانی بہتا رہتا ہے، میں راجہ صاحب کی توجہ اس دریائے ژوب پر ڈیم بنانے کی جانب متوجہ کراؤں گا۔ اسی طرح لہڑ ایک علاقہ ہے جس میں سال بھر پانی بہتا رہتا ہے۔ اس سے آبپاشی اور پینے کے لیے پانی میسر ہوگا۔ میں راجہ صاحب کے اس فرمانے سے استفادہ کرتے ہوئے ان کی توجہ اس جانب مبذول کرواتا ہوں کہ ہمارے دونوں دوست بابر صاحب اور سردار علی صاحب جب وہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے وہ پانی بھی دیکھا ہے اور وہاں پر ڈیم بنانے کی گنجائش بھی ہے۔ 


جناب چیئرمین: راجہ صاحب! نوٹ کر لیجیے گا۔ بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے مولانا صاحب نے۔ جی عدیل صاحب۔ 


سینیٹر حاجی محمد عدیل: جبن میں جو بجلی گھر ہے وہ گزشتہ کئی سال سے صرف اس لیے بند ہے کہ اس کی مشینری پرانی ہو گئی ہے۔ تھوڑی سی رقم چاہیے کہ جس سے وہاں پر نیا پلانٹ لگ جائے۔ 


جناب چیئرمین: راجہ صاحب! حاجی عدیل صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجیے۔ 


سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل:  لورلائی اور ہرنائی ہے۔ 


جناب چیئرمین: راجہ صاحب! آپ مندوخیل صاحب سے ایک ملاقات کر لیجیے۔ وہ بھی اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں۔ 


سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: وہاں پر Irrigation اور دوسرے جو متعلقہ محکمے ہیں انہوں نے proposals دی ہیں۔ 


جناب چیئرمین: راجہ صاحب! آپ مندوخیل صاحب سے میٹنگ کر لیں۔

Question No.5, Prof. Khurshid Ahmed.





Mr. Chairman: Any supplementary? Prof. Muhammad Ibrahim Sahib.

سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! یہ سوال petroleum development levy کے بارے میں ہے۔ پارٹ "بی" میں پوچھا گیا تھا۔ 


(b)
the projects started or steps taken for petroleum development through this money indicating also amount of money allocated for each of these initiatives; and 


(c)
the tangible results achieved through utilization of this money? 

جناب چیئرمین! جواب دیا گیا ہے۔

(b)
the PDL is a source of revenue to Finance Division.The amount of PDL is ultimately utilized by the Finance Division on Public Sector Development Programme, meet the revenue shortfalls etc.


(c)
As explained above at (b).

جناب چیئرمین: پروفیسر صاحب !سوال کر لیجیے۔ 

سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: سوال یہ ہے کہ کیا petroleum development levy کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں کہ اس کو revenue shortfalls پر لگایا جا رہا ہے۔ Petroleum development کے معنی تو یہ ہیں کہ ملک کے اندر petroleum کو مزید develop کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جائے گا اور اس سے جو منافع حاصل ہو اس کو آپ بے شک revenue shortfalls کے لیے استعمال کریں لیکن petroleum development levy کے نام پر جو کچھ حاصل ہو رہا ہے آپ اس کو Public Sector Development Programme کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ" سوال گندم اور جواب چنا" ہے۔ کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ petroleum development levy کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں۔ 


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔ 


سید نوید قمر (وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم): شکریہ جناب چیئرمین! میں اس حد تک تو معزز رکن سے agree کرتا ہوں کہ جب یہ پالیسی شروع ہوئی ہے2001 میں کہ ہم ایک stable petrol pump پر Price رکھیں گے اور اس کے بعد جتنے بھی price over the years آپ نے دیکھا ہے کہ اوپر گئی ہے یا نیچے گئی ہے، اس میں یا تو گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے یا گورنمنٹ نے اس سے revenue لیا ہے اور یہ hundreds of billions میں دونوں طرف fluctuations ہوئی ہیں۔ یہ پالیسی وہ ہے جسے موجودہ حکومت نے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے ختم کیا ہے۔ اسے in a way revenue raising measure کے طور پر استعمال کیا گیا لیکن اس کا کوئی direct connection Petroleum سے تھا اور نہ ہی Ministry of Petroleum کو support کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ جب by and large revenue میں جاتا ہے تو جیسے کہ جواب میں دیا گیا کہ پاکستان کی overall development کے لیے PSDP میں جو revenue جاتا ہے اسی میں یہ استعمال ہوا ہے اور یہ by and large over the last few years استعمال کیا گیا ہے۔

سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین ! یہ پیسہ Petroleum development پر کتنا خرچ ہوا ہے، یہ تو 2008-09 (May, 09) تک ایک سو چار بلین روپیہ حاصل ہوا ہے، اس میں petroleum development کا کیا حصہ ہے؟ کیا petroleum develop ہوا ہے؟ کیا progress ہوئی ہے؟ ان projects پر کیا خرچ ہوا ہے؟


سید نوید قمر: جناب چیئرمین! میں پہلے explain کر چکا ہوں کہ اس کاdirectly petroleum development سے کوئی واسطہ نہ تھا جس کو ہم نے بعد میں ختم کر دیا۔ یہ صرف stabilization measure تھا جس میں گورنمنٹ نے کوئی 290 billions PDC میں بھی subsidy کے طور پر دیئے ہیں اور اس quantumسے زیادہ revenue بھی حاصل کیا۔


جناب چیئرمین: جی وسیم سجاد صاحب۔



سینیٹر وسیم سجاد: جناب والا! جب یہ سوال کا جواب دے رہے تھے تو میرے دوست اسحاق ڈار صاحب نے بڑا درست کہا کہ بچپن میں اس کا نام غلط دے دیا گیا تھا۔ اب وہ بچہ بڑا ہوگیا ہے لیکن نام وہی چل رہا ہے،بہرحا ل درستگی ہوئی کہ پچھلے بجٹ میں اس کی جگہ carbon surcharge لگا دیا گیاتھا۔ میں وزیر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ carbon surcharge ہے، اب تو درستگی ہوگئی ہے یہ اس کو control کرنے کے لیے کتنا خرچ کر یں گے؟



سید نوید قمر: جناب چیئرمین! میرے فاضل Leader of the Opposition کو اچھی طرح سے اس کا علم ہے کہ carbon surcharge بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ختم کر دیا گیا اور اب اس کا نیا نام petroleum levy رکھ دیا گیا ہے۔


Mr. Chairman: The Question Hour is over. The remaining questions and the printed replies placed on the table of the House shall be taken as read.










































































































































جناب چیئرمین: ابھی پرائم منسٹر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی پرائم منسٹر صاحب۔

Statement by the Prime Minister regarding Thar Coal Reserves


سید یوسف رضا گیلانی: جناب چیئرمین! جیسے کہ ابھی سینیٹ میں ایک اہم مسئلے پر بحث ہو رہی تھی، میں بھی اس ہاؤس کو ایک information دینا چاہ رہا ہوں جس سے پورے ملک میں ایک امید کی کیفیت ہو گی۔ تھرکول پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ گزشتہ باسٹھ سالوں میں اس کا کوئی حل نہیں نکلا تھا اور اس کا مسئلہ کھٹائی میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے اس وقت 185 billion metric ton کوئلے کے ذخائر ہیں، یہ ایک اتنی بڑی تعداد ہے جس کا دنیا کے reserves میں شمار ہو سکتا ہے جن کے reserves highest ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے وہاں one window operation کے لیے Thar Energy Development Board قائم کیا ہےwhich is under the chairmanship of the Chief Minister of Sindh اور جس کے Vice Chairman Minister for Water and Power ہیں اور اس میں 3000 Megawatt کے لیے International Planning Commission کی وساطت سے contract ہو چکا ہے اور اس میں ساڑھے تین سال میں 3000 Megawatt سے زیادہ بجلی produce ہو گی۔ اس کے علاوہ جو Minister for Petroleum نے information دی ہے اس پر آپ کو ڈیزل بھی مہیا ہو گا۔ یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔



Mr. Chairman: Mr. Talha Mehmood may move Item No.3.



سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان: جناب چیئرمین! سعودی عرب میں منشیات smuggle کرنے کے الزام میں گرفتار شدہ پانچ پاکستانیوں کے بارے میں کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی مجھے اجازت دیجیے۔ میں اس بارے میں سینیٹ کو brief کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی important مسئلہ ہے۔



جناب چیئرمین: Rule کے تحت آپ صرف report lay کر سکتے ہیں۔



سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان: جناب چیئرمین! اس حکومت کا یہ credit ہے کہ شہریوں کو دوسرے ملکوں کے حوالے نہیں کر رہے بلکہ وہاں سے واپس لا رہے ہیں۔



جناب چیئرمین:  چلیے دو منٹ میں بتا دیجیے۔


Laying of the Report regarding bringing back of 5 Pakistani accused smugglers from Saudi Arabia



سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان: جناب ! میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کمیٹی نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ اس مسئلے پر اس نے چار اجلاس کیے ہیں جس میں سے ایک کراچی میں بھی اجلاس کیا گیا اور ہم نے کوشش کی کہ ان معصوم اور بے گناہ لوگوں کو واپس لے کر آئیں اور اس میں ہم اپنی قوم اور دنیا کو ایک Message دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے۔ اس میں ہماری قوم اکٹھی ہے جیسے کہ پہلے ہوتا رہا کہ ہمارے شہریوں کو دوسرے ملکوں کے حوالے کیا جاتا رہا، ہم اس ریت کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں کو واپس لانا چاہتے ہیں اور انشاء لله تعالیٰ ہم ان سب پاکستانی بھائیوں کو واپس لائیں گے جو دوسرے ملکوں میں قید ہیں۔ میں سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے میں بڑا کردار ادا کیا، پرائم منسٹر صاحب نے ہماری بڑی support کی، وزیر داخلہ نے بڑی support کی۔ ہماری کمیٹی کے ارکان جو مختلف پارٹیوں کی composition ہے ان سب نے میرے ساتھ بڑا cooperate کیا، وزارت داخلہ نے بڑا cooperate کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینیٹ کا credit ہے، یہ آپ کا credit ہے اور ہماری کمیٹی کا credit ہے اور ہم انشاء الله یہ کام جاری رکھیں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔



Mr. Chairman: Talha Sahib, thank you. The report stands presented. Now Dr. Zaheeruddin Babar Awan, Minister for Parliamentary Affairs may move Item No.4.


Laying of the Ordinances



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Thank you Chairman.I, as required by Clause (2) (a) (ii) of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan may lay before the Senate the following Ordinances:-


i) The Sacked Employees (Reinstatement) Ordinances, 2009 (Ordinance No.XI of 2009).


ii) The women in Distress and Detention Fund (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No.XII of 2009).


iii) The Public Defender and Legal Aid Office Ordinance, 2009 (Ordinance No.XIII of 2009).


iv) The Prevention of Electronic Crimes Ordinance, 2009 (Ordinance No.XIV of 2009).


v) The Petroleum Products (Petroleum Development Levy) (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No.XV of 2009).


vi) The Oil and Gas Regulatory Authority (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No.XVI of 2009).


vii) The National Vocational and Technical Education Commission Ordinance, 2009 (Ordinance No.XVII of 2009).


viii) The Regulation of Generation, Transmission and Distribution of Electric Power (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No.XVIII of 2009).


ix) The Benazir Income Support Programme Ordinance, 2009 (Ordinance No.XIX of 2009).


Mr. Chairman: Ordinances stand laid.Yes, Prof.Ibrahim Sahib.



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! 2009 میں 19 Ordinances lay down ہو گئے ہیں۔ 2008 میں بھی 40 سے زیادہ Ordinances lay down ہوئے ہیں۔ میں گزشتہ دور میں بھی اس بات کو point out کرتا رہا ہوں کہ President House کو از راہ خدا Ordinance Factory نہ بنایئے۔ اس ایوان کو اس کا حق دیجیے، Legislation through Ordinances کا سلسلہ روک دیجیے۔ اس ایوان کے ذریعے سے اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے قانون سازی کیجیے۔ اب تک اس پورے دور میں کتنے Acts پاس ہوئے ہیں، کل چار Acts پاس نہیں ہوئے ہوں گے اور 40 سے زیادہ Ordinances pass ہوئے ہیں۔ ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست گزشتہ دور میں جب ہم ایک ساتھ تھے گزشتہ حکومت پراعتراض کرتے تھے، آج اس حکومت نے وہی وتیرہ اختیار کر لیا ہے۔ پارلیمنٹ کی بالا دستی اور supremacy اور sovereignty ایک وہمہ بن کر رہ گئی ہے۔ 

جناب چیئرمین: ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Mr. Chairman, this is a unique way of addressing. Neither was it a point of order nor anything other than point of order. On agenda item No.4, the honourable member has already made the comments which he wanted to make.


میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال سے اس سال تک ہم نے چار Bill pass کیے اور اس سال ہم نے 09 Bill pass کیے ہیں قومی اسمبلی سے اور وہ سارے کے سارے Bill یہاں پر آ رہے ہیں۔ یہ سارے pending laws تھے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ERRA جیسے Ordinances بھی ابھی تک چل رہے ہیں۔ بہت لمبے عرصے سے یہ ordinances چلتے آ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو legitimize کرکے اب House کے سامنے رکھنے کے لیے دوبارہ ان کو پاس کیا ہے۔


جناب چیئرمین: ایک منٹ۔ سینیٹر گلشن سعید صاحبہ! ذرا مہربانی کرکے آپ اپنی seat پر بیٹھ جایئے۔ Let us have some decorum in the House.Yes, please continue.

سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان: Article 89 کے مطابق ہر ordinance کی ایک عمر متعینہ ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو دوبارہ repromulgate کرناہوتا ہے۔ بے شمار ایسی legislations ہوئیں جو سالہاسال سے ordinances کی شکل میں چلتی آ رہی ہیں۔ ہم ان کو finalize کر رہے ہیٕں کہ اس کو House کے سامنے lay کیا جائے۔ اس effort کی تو میں سمجھتا تھا کہ تعریف کی جانی چاہیے تھی کہ ہم اس کو expedite کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی گزراش کرنا چاہوں گا کہ کئی سالوں سے کمیٹیوں کے پاس legislation پڑی ہوئی ہے۔ میں آپ کے سیکرٹریٹ کو خط لکھ چکا ہوں، میں نیشنل اسمبلی سیکرٹریٹ کو بھی خط لکھ چکا ہوں کہ مہربانی کرکے آپ کی کمیٹیاں اپنا کام expedite کریں، وہ legislation دیں تاکہ جو Parliamentary year ہمارا مارچ میں جا کر مکمل ہوگا اس دوران کوئی ایسا legislative instrument جو کمیٹی میں پڑا ہوا ہے باقی نہ رہے۔ آپ مجھے وہ سارا دیجیے۔ حکومت legislation میں serious ہے۔ ہم اس کو لانا چاہتے ہیں اور اس کو pass کرنا چاہتے ہیں

and with this intention we have brought this before this House.Thank you.


Mr. Chairman: Thank you doctor sahib. Yes, please.


سینیٹر گلشن سعید: جناب والا! ابھی انہوں نے جو Interior Committee کی report پیش کی ہے اس کے ممبران کی list میں میرا نام نہیں چھپا تین، چار جگہ پر۔ آپ تھوڑا سا دیکھیں سینیٹ کے staff کی کارکردگی کو۔ 


جناب چیئرمین: میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ طلحہ صاحب بھی چیئرمین ہیں Interior کیStanding Committee کے۔


سینیٹر گلشن سعید: میں یہ بات بتانے گئی تھی طلحہ صاحب کو کہ جی دیکھیں میرا نام تواس list میں سے ہی غائب کر دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ کام کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے۔

جناب چیئرمین: جی مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت کام کرتی ہیں ماشاء الله۔There is a Call Attention Notice at serial No.5, in the name of Mian Raza Rabbani sahib.یہ ایک چھوٹا سا item ہے یہ بھی ختم ہوجائے گا تو formal business ختم ہوجائے گا۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ 

سینیٹر وسیم سجاد: جناب والا! یہ Opposition کا حق ہوتا ہے اور یہ حکومت کی policies پر تنقید کرنے کے لیے حکومت کے خلاف پیش کیا جاتا ہے۔ میں جناب سے گزارش کروں گا کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ حکومت اگر اپنی policies پر تنقید کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے party forums ہوتے ہیں، ان کی cabinet ہوتی ہے، ان کی leadership ہوتی ہے، وہاں پر ایسے point اٹھائیں تو زیادہ مناسب ہوگا بجائے اس کے کہOpposition کے time میں یہ چیزیں House میں discuss کی جائیں۔ 

Call Attention Notice: Government plans to privatise source of existing departnemts of PIA


Mr. Chairman: I hope the coalition partners and the Senators have taken note of what you have said. Yes, Mian sahib please move item No.5 and then give a brief statement not more than five minutes and then the honourable Minister will give a reply.


Senator Mian Raza Rabbani: Sir, I beg to draw the attention of the Minister for Defence to a matter of sufficient public importance regarding the plan of the Government to privatize PIA or any of its departments.


Mr. Chairman, there was a news item which appeared in the Press that the PIA is planning to outsource some of its existing departments. This policy is a tried policy of the PIA and it is a policy which has failed. It has failed miserably and therefore, to try this policy once again will be a folly.


جناب چیئرمین! اس سے پہلے PIA کی جو MT تھی یعنی ان کا جو transport department تھا اس کو outsource کیا گیا اور جب PIA کے اس department کو outsource کیا گیا تو PIA suffered and even today is suffering a loss.At the time when the fleet was with PIA the annual expenses that were incurred by PIA were 292 million plus/minus, but the moment it was outsourced from 292 million it went up to 351 million plus/minus and therefore, there was an annual increase in expenditure to the tune of 58 million rupees.اسی طرح PIA نے اپنے flight kitchen کو outsource کیا۔۔۔۔۔۔۔


Mr. Chairman: Rehman Malik sahib, please listen to the honourable Senator.


سینیٹر میاں رضا ربانی: اسی طرح PIA نے اپنے flight kitchen کو outsource کیا اور ایک سنگاپور کی کمپنی کو اس کی outsourcing دی گئی لیکن نہ اس کی quality بڑھ سکی اور نہ ہی اس کی service improve ہوسکی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ PIA کےEngineering Department کو بھیoutsource کیا جائے گا۔ PIA کا Engineering Department دوسری airlines کے جہازوں کو لے کر وہاں پر کام کرتا تھا اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایک autonomous body بنائی جائے گی جس کی ownership PIA کے پاس ہی رہے گی لیکن اس body میں مختلف departments کو bifurcate کر دیا جائے گا۔ 


جناب چیئرمین! یہ unfortunately اس policy کا حصہ ہے جو IMF اور World Bank کی طرف سے hand down دی جارہی ہے اور اس policy کے تحت State Bank of Pakistan کو بھی bifurcate کیا گیا۔ اب اس کے تحت جو actual motives اس کے پیچھے ہیں وہ ان اداروں کی بہتری نہیں ہے، وہ ان اداروں کے اندر ان کی financial health کو بہتر بنانا نہیں ہے بلکہ ان اداروں کے اندر جو labour کی strength ہے اس کو divide کرنا ہے، اس labour کی strength کو توڑنا ہے تاکہ trade union activities کو صحیح معنوں میں نہ پنپنے دیا جائے۔ 


دوسری بات جو میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین! وہ یہ ہے کہ privatization کا concept اب پوری دنیا میں ایک failed concept ہے۔ Privatization کی طرف اب دنیا نہیں جا رہی۔ یہ ایک پرانا concept تھا ابھی جو دنیا میں بحران آیا ہے، آپ نے دیکھا کہ حکومتوں کو خود step in کرنا پڑا بنکوں کو bail out کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ ایک failed policy of privatization ہے۔ میری آپ کے ذریعے حکومت سے استدعا ہے کہ اس failed policy of privatization کو ترک کیا جائے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب آپ utilities کو privatize کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ نے KESC کو privatize کیا۔ KESC اب پہلے سے بد تر حالت میں ہے۔ آپ نے پی ٹی سی ایل کو privatize کیا، آج پی ٹی سی ایل پہلے سے بدتر حالت میں ہے۔ اسی طرح اگر آپ پی آئی اے کو partly privatize کرنے جا رہے ہیں یا اس کو autonomous body بنانے جا رہے ہیں تو پی آئی اے بھی ایک downslide کے اندر already ہے اب وہ مزید downslide میں چلی جائے گی۔



جناب چیئرمین: جی لیڈر آف دی اپوزیشن۔



سینیٹر وسیم سجاد: جناب والا! مجھے کل ہی کچھ information ملی ہے اب چونکہ وزیر صاحب بھی موجود ہیں اور پی آئی اے کا مسئلہ زیر بحث ہے تو میں وزیر صاحب کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا۔ مجھے۔۔۔۔۔


Mr. Chairman: Mr. Rehman Malik sahib, please, the honorable Leader of the Opposition is addressing the Chair; some important discussions are going on.



سینیٹر وسیم سجاد : میں وزیر صاحب کی خدمت میں یہ information دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ اس کو verify کریں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ Aquafina mineral water ٰ جہازوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ market price سے ڈیڑھ گنا قیمت پر ٹھیکیدار سپلائی کر رہا ہے۔ مہربانی کر کے وزیر صاحب اس کو چیک کریں۔ گوشت کی مارکیٹ کی قیمت دیکھ لیں اور یہ پتا کر لیں کہ وہ گوشت کس قیمت پر پی آئی اے کو سپلائی ہو رہا ہے۔ یہ وہ areas ہیں جہاں پر کرپشن کا بازار کھلا ہوا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس وقت پاکستاں میں بہت سے لوگوں نے pilots کی ٹریننگ حاصل کی ہے اور ان کو نوکریاں نہیں مل رہیں لیکن اس کے باوجود مجھے پتا چلا ہے کہ پی آئی اے ایک flying training academy set up کر رہی ہے جس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوگا اور جو un- employed لوگ پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ آپ کے پاس trained لوگ موجود ہیں تو آپ کیوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے ایک نئی اکیڈمی بنانا چاہ رہے ہیں جس پر حکومت خرچہ کرے گی۔ 



Mr. Chairman: Thank you Wasim Sahib. Yes Minister sahib, please make a statement not exceeding 10 minutes.


Ch. Ahmed Mukhtar (Minister for Defence): Thank you very much.I am very obliged to Mr. Raza Rabbani for raising up this issue that whether PIA is going to be privatized or not. I would like to tell this august House that the President of Pakistan has very clearly said that we are not going to privatize PIA.So, the question of PIA being privatized and going to dogs does not arise in this case. As far as other issues are concerned that whether we are trying to make certain departments out of the main body, yes, it is true for the betterment of PIA, even when we are running our own Industry we do make compartments, which work more efficiently and add to the profits of the organization. So, we are trying to take people from the engineering department and from different departments within that engineering department and we are trying to improve the working of that.We are very hopeful that once we succeed in making up this department we will be able to get business from abroad also specially for the overhauling of the engines of general electric because there is a big demand for that and PIA felt that may be we can reduce our losses.


Mr. Chairman, the losses of PIA cannot be reduced by only flying to different destinations because there is lot of competition and everybody is trying to cut and bring down the cost of the seats. So for that reason we have to see that what measures can be adopted to ensure that PIA improves in the profitability. Honourable Raza Rabbani sahib has mentioned certain figures that there is an increase of expenditures by 58 million because of outsourcing of the transport department. I do not have the data with me but I will definitely go and look into it and will inform this august House that this is the exact position and outsourcing of the motor vehicle department was not done in the recent past, it is going on for the last four five years now and the same goes with the food served which we are buying. I will look into these things. These are the things which are of course to be looked by the managing director and the board is informed accordingly. I am not aware of these prices and on what price we are buying meat, and specially mineral water. We have noted that and I would definitely inform the august House. Thank you very much.



جناب چیئرمین: شکریہ۔ Point of Order لے رہے ہیں۔  جی طارق عظیم صاحب۔

(مداخلت)



جناب چیئرمین: ان کے فائدے کی بات ہے۔ دیکھیں طارق صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، طارق صاحب نے پہلے بات کی ہے۔ میں پہلے وزیر صاحب سے پوچھ لوں۔ ممبران ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ پہلے ہارون صاحب، طارق صاحب اور اس کے بعد جنرل صاحب۔ جی طارق صاحب۔


Point of Order: Bankcruptcy of the PIA


سینیٹر طارق عظیم خان: میرا سوال وزیر صاحب سے بڑا سادہ ہے کہ پچھلے ڈیڑھ سال میں پی آئی اے کے accumulated losses چھتیس ارب روپے سے بڑھ کر ایک سو بیالیس بلین روپے ہوگئے ہیں۔ پچھلے ایک سال میں سو بلین بڑھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تقریباً آٹھ سے نو ارب روپیہ پچھلے بارہ مہینے میں، فی مہینہ اس کا loss accumulate ہوتا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے آٹھ دس مہینے میں تیل کی قیمت دنیا میں گرتی گئی ہے اور ایک لیول پر پنتالیس ڈالر فی بیرل بھی آئی ہے اور اب تقریبًا ستر ڈالر فی بیرل پر stabilize کر گئی ہے یہ losses کیوں accumulate ہو رہے ہیں، یہ دیوالیہ ہو چکا ہے اس کے لیے ان کے پاس کیا پروگرام ہے۔ یہ ڈیڑھ سو ارب روپیہ ان کے پاس کہاں سے آئے گا۔ 



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



Ch. Ahmed Mukhtar: Sir, as far as the loss of billions of rupees is concerned I agree that last year of the loss of PIA was of 39 billion rupees and this loss was primarily due to the fact that the Government of Pakistan had to do devaluation of Pak rupees against the Dollar and because of this differential we lost about 24 billion rupees.We also had to pay additional price that was the time when the prices of oil were going high.We had to pay price of about 15 billion dollars for buying the petrol.So combining two things together the prices were not within the control of PIA because there was devaluation and we owe money to foreign countries in dollars.We had loans in dollars.We cannot survive this unless the Government of Pakistan comes to help.We are asking the Government to look into it and help us where they can because carrying out a burden, we are actually paying the interest of all the previous years losses which is being paid by PIA and it is not being financed by the Government of Pakistan.So, we are trying to reorganize it, we are talking to the finance people, we are talking to consultants to come and see how they can help that we can run this profitably.But one thing I can assure the honourable member that the loss of 24 billion due to price fluctuation, I am sure that he is a businessman and he is aware that you cannot avoid that.


جناب چیئرمین: جی طارق عظیم صاحب۔ 


سینیٹر میر حاصل خان بزنجو : پوائنٹ آف آرڈر۔


جناب چیئرمین: طارق صاحب کے بعد آپ کو وقت ملے گا۔ میں نے آپ کو 45 منٹ دینے ہیں۔ یہ clarification کردیں، وزیر صاحب موجود ہیں۔


Point of Order: Prevalence of Indian Channels in PIA Flights

سینیٹر طارق عظیم خان: شکریہ، جناب چیئرمین۔ وزیر دفاع صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں انڈین چینلز کی یلغار تو ہے، میرے ٹی وی پر 73 چینلز آتے ہیں جس میں سے 32 انڈین چینلز ہیں۔ مجھے وزیر دفاع صاحب سے یہ پتا کرنا ہے کہ کیا پی آئی اے کے entertainment channels اس کو بھی ہم نے Indians کو outsource کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی پی آئی اے میں سفر کیا تو اس کا جو فلموں کا چینل ہے اس میں بارہ فلمیں تھیں جن میں سے تین پرانی پاکستانی فلمیں تھیں باقی نو میں سے آٹھ انڈین فلمیں تھیں ایک انگریزی فلم تھی۔ Documentaries میں بھی ساری کی ساری انڈین یلغار تھی including sign awards, including Zee TV کا دبئی میں جو ایوارڈ تھا۔ I complained to the person کہ اس میں بھی آپ نے سارے کے سارے انڈین ڈال دیئے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے کم از کم آپ پی آئی اے پر تو انڈین مووی دکھانی بند کریں۔کیا پاکستان کے پاس فلمیں نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے پاس documentaries نہیں ہیں؟ 



جناب چیئرمین: چلیں جواب دے دینے دیں۔


Ch. Ahmed Mukhtar: Thank you Chairman sahib.I am very grateful to Tariq sahib who has pointed out this but I must also ask the question that when you are going towards Chaklala which he does probably everyday, there are cinema houses which are openly showing Indian movies and if the public at large having the privilege to see these Indian movies in Lahore, in Karachi, in Islamabad, in Rawalpindi and wherever, why should we then not allow people who are sitting in an aircraft flying for 12 hours to see some movies which they like to see.


جناب چیئرمین: شکریہ۔ جنر ل صاحب آپ سوال پوچھ لیجیے۔ very quick small question

Senator Tariq Azeem Khan: Personal statement.


جناب چیئرمین:  دیکھیے اس وقت personal statement نہیں ہے۔ 


Senator Tariq Azeem Khan: Let us go to the bottom of it.He said because 


سینیما ہاؤسز میں انڈین موویز دکھائی جا رہی ہیں Cinema houses are not state airline.

جناب چیئرمین: طارق صاحب تشریف رکھیں۔ جنرل صاحب very quick small question پھر آخر میں حاجی صاحب۔ 


سینیٹر لیفٹینیٹ جنرل (ریٹائرڈ) جاوید اشرف: میں منسٹر صاحب کو apprise کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تھے نہیں۔ last meeting میں ہم نے PIA کے M.D کو Defence committee میں بلوایا تھا اور رضا ربانی صاحب نے جو point raise کیا ہے وہاں پر،M.D نے خود statement دی تھی کہ ہم کچھ entities کو out force کر رہے ہیں اور انہوں نے دو وجہ بتائی تھیں کہ in the long run PIA پر خرچہ کم ہوگا۔Although انہوں نے admit کیا کہ ٹرانسپورٹ کو out source کرنے کے بعد ہمارا خرچہ بڑھ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ PIA کی manpower to aircraft ratio جو ہے وہ improve کر جائے گی انbecause entities میں جو جائیں گے،ان کو ہم option دے دیں گے کہ وہ entities کے employee ہو جائیں یا PIA کے تو in an way without throwing anybody out of PIA they would be able to reduce in the empire منسٹر صاحب بھی اس کو further look after کر لیں اور دوسرا میں ایک چھوٹی سی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نومبر میں ہم نے PIA کو کہا ہے کہ اپنی پوری business plan کے ساتھ وہ آئیں اور بتائیں کہ ہارون صاحب نے جو point raise کیا ہے کہ اتنا بڑا debt ہے اس کو وہ کیسے over come کریں گے تو اس meeting میں ہم ہارون اختر صاحب، اسحاق ڈار صاحب، کو بلائیں گے۔


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے جب یہ meeting ہوگی تو پھر بلائیں گے۔ شکریہ جنرل صاحب۔

چوہدری احمد مختار: جب business plan government کے پاس جائےگا۔ finally approval ہو گی تو اس کے بعد we will lay the matter in front of the

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ حاجی صاحب، جلدی سے پوچھ لیجئے۔ we are going to start point of order.

سینیٹر حاجی محمد عدیل: جناب چیئرمین! پشاور، لاہور کے درمیان سات flights تھیں،پھر چار کر دی گئی ہیں۔میں نے ان سے request کی کہ اسے کم از کم چھ تو کر دیں۔اب ہفتے میں صرف دو فلائٹیں ہوتی ہیں۔ پشاور، ژوب، ڈیرہ اسمٰعیل خان ژوب، اور کوئٹہ کے لیے ایک فوکر کی فلائٹ ہوا کرتی تھی۔وہ بھی نہیں ہے۔میں سمجھتا ہوں کہ پشاور پختون خواہ کا capital ہے۔۔۔۔۔

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔Do you want to have the flights increased? 

سینیٹر حاجی محمد عدیل: ہم تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں زیادہ کر تے ہیں ؟ منسٹر صاحب اگر problem ہے تو آپ پشاور، اسلام آباد، لاہور سے ہمیں adjustکر دیں۔

جناب چیئرمین: ٹھیک ہیں۔ 


چوہدری احمد مختار: جناب چیئرمین صاحب ! جہاں تک ژوب فلائٹ کی بات ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم نومبر میں یہ شروع کر دیں گے۔ so there is no option left for us but to start that.Dera Ismail Khan کی بھی we are studying out the financial possibilities of that and the moment we see that we break even in the sector, we will start that also.ایک اور problem آ رہا ہے چیئرمین صاحب پچھلے دنوں

there was a threat that the Peshawar airport was declared to be unsafe because some fun had been created that, it was being taken-over by the so called Mujahideen and it was very dangerous and there were few Air Lines who stop flying into Peshawar, so we can take the chance. 

جناب چیئرمین: حاصل بزنجو صاحب! بڑے دنوں بعد session setting ہوئی ہے

every body wanted to ask some question. As decided brief, exact, specific and the time period.

سینیٹر میر حاصل خان بزنجو: جناب والا ! آپ نے صبح فیصلہ کیا۔۔۔۔


جناب چیئرمین:ہم سب نے، میں نے نہیں کیا۔

Senator Mir Hasil Khan Bezinjo: I give the credit to you.


Mr. Chairman: But I believe in “Mashawarat” Thank you.

Point of Order: Expected Drone Attacks on Quetta


سینیٹر میر حاصل خان برنجو: جناب ! عرصے سے یہ آواز آ رہی تھی کہ کوئٹہ طالبان کا گڑ بن چکا ہے۔جس قسم کے آپریشنز کی وزیرستان اور وانا میں ضرورت ہے وہی ضرورت کی بات کوئٹہ میں کی گئی ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرزئی نے کہا کہ تین سو ٹیلی فون کالز سابقہ ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے دور میں ہوئیں۔اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سب check کیں لیکن وہاں پر کوئی ٹیلی فون کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد نیویارک ٹائمز میں یہ باقاعدہ چھپا کہ high level پر امریکن سٹیٹ ڈپیارمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ڈورن کو کوئٹہ اور اس کے اردگرد ایریا میں استعمال کریں گے۔مگر ہماری حکومت ان تمام معاملات میں خاموش رہی۔پرویزمشرف صاحب کی صورت حال یہ تھی کہ اگر ڈرون بھی مار دیتے تو اس نے کہا کہ نہیں،پاکستان آرمی نے مارے ہیں اور امریکن کے خدشات،افغانستان کے خدشات یہ تمام باتیں پچھلے ڈیڑھ سال سے چل رہی ہیں مگر ہماری حکومت نےنہ اپنے لوگوں کو properly satisfy کیا نہ باہر کی طاقتوں کو کیا،جناب چیئرمین ! اب صورت حال یہ ہے کہ State DepartmentState Department میں ایک high level meeting بلائی گئی ہے۔which was chaired by Obama.اس meeting کو صرف اس لیے بلایا گیا ہے کہ ان کا الزام یہ ہے کہ طالبان کی پوری شوریٰ جو ہے that is operating in Quetta.طالبان کی پوری شوریٰ بمع ملا عمر کوئٹہ میں موجود ہے۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پرانا طریقہ کارجو دیکھا ہے۔ پہلے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا statement آتا ہے، پھر نیویارک ٹائمز کا آتا ہے، پھر meeting ہوتی ہے اور پھر ڈورن حملے شروع ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کاAmbassador جو ہے اس کو صرف اور صرف اس لیے بلایا گیا ہے کہ وہ اس بات کو finalize کریں کہ وہ کب اور کس طرح کوئٹہ اور اس کے اردگرد علاقے میں ملٹری آپریشن بھی پاکستان سے شروع کروائیں اور اس کے ڈرون حملے بھی شروع کیے جائیں۔ اس بات پر پچھلے کئی دنوں سے talk shows ہو رہے ہیں اور اس پر articles آ رہے ہیں۔اس پر انگریزی اور اردو اخبارات میں articles آئے ہیں لیکن ابھی تک حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔وہ اس کا جواب نہیں دے رہی ہے کہ آیا یہ سب کِچھ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔آج انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ اب کوئٹہ میں آپریشن کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔چیئرمین صاحب یہ وانا نہیں ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ نہیں ہے۔یہ تورا بورا نہیں ہے۔Quetta is the capital of Balochistan آپ اندازہ لگائیں کہ جس capital میں جب ڈرون حملے شروع ہوں گے تو وہاں کیا صورت حال ہوگی۔ان کی حکومت کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جس وقت وہاں ڈرون حملے شروع ہوں تو وہ ان کی حکومت کے لیے بھی قابل نہیں ہوں گے مگر ان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آ رہا ہے۔پرائم منسٹر صاحب نے اتنی لمبی چوڑی یہاں تقریر کی I am sorroy to say.اس نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اب اتنا بڑا فیصلہ ہو چکا ہے کوئٹہ پر حملے ہونے جا رہے ہیں۔چیئرمین صاحب ! جب کوئٹہ پر حملہ ہو سکتا ہے تو آپ کا یہ red zone جو ہے یہ بھی نہیں بچے گا۔پھر ڈرون بھی یہاں آئیں گے۔ اس وقت یہاں حکومت نے اپنے کان اور آنکھ بند کیے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بڑے IDPs آپ نے سوات میں دیکھے تھے۔اس سے بڑے IDPs وہ کوئٹہ میں کرنے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس پر حکومت کو فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیئں کیونکہ اگر کوئٹہ کے capital میں بھی ڈرون حملے شروع ہوتے ہیں تو پھر اتنا سمجھ لیں کہ آپ کی حکومت پھر یہاں نہیں ہے۔یہاں امریکہ کی ہے تو پھر اس کو امریکن کے حوالے کر دیں۔

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ وسیم سجاد صاحب۔

Point of Order: American Motives behind Kerry Lugar Bill


سینیٹر وسیم سجاد:جناب والا ! میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔میں جناب کی اور حکومت کی توجہ کیری لوگربل کی جانب مبذول کرانا چاہتا تھا جس کے بارے میں جناب ظفر علی شاہ صاحب نے ذکر کیا اور وزیر اعظم صاحب نے اس پر کہا کہ کیونکہ ابھی دستخط نہیں ہوئے تو لہٰذا اس وقت مناسب نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوبل ہے،یہ پاکستان کے وقار سے، پاکستان کی عزت، پاکستان کی خودمختاری پر،پاکستانی کی آزادی پر ایک بڑا حملہ ہے اور اس کا انتظار کرنا کہ صدر صاحب دستخط کریں گے تو اس کے بعد پھر بحث ہوگی وہ بے مقصد اور without any aim ہوگی۔ ہمارا یہ مقصد تھا کہ امریکہ پاکستان کے عوام کے جمہوری اداروں کو اہمیت دیتا ہے۔ ہماری آواز اس بارے میں کم از کم پہنچ جائے تاکہ امریکن صدر دستخط کرنے سے پہلے یہ جانچ لیں کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں آئے کہ یہ بل واپس کانگریس سے سینیٹ کو بھیج دیا جائے۔ جناب والا! اس بل کا مقصد پاکستان کے nuclear programme پرcontrol حاصل کرنا، ہندوستان کو پاکستان کے مقابلے میں سبقت دینا۔ پاکستان کو terrorist declareکر کے اس پہ ایک خوف طاری کرنا اور پاکستان کی economic اور foreign policyپر total controlحاصل کرنا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ جلد از جلد بحث کی جائے اور اس سے قبل کہ امریکن صدر اس بل پر دستخط کر دیں۔ اسی طرح یہ جو ۱۸ خواتین کراچی میں ماری گئی ہیں اور لاہور میں لوگوں کو دھکے اور ڈنڈے مارے گئے ہیں۔ کس لیے، ان کی کیا غلطی تھی۔ بے چاروں نے کیا قصور کیا تھا۔ جناب قصور ا ن کا یہ تھا کہ وہ آٹا مانگنے گئے تھے۔ آٹا لینے گئے تھے۔ تو ان تمام معا ملا ت کو فوری طور پہ زیر بحث لایا جائے۔ یہ انتظار نہ کیا جائے کہ وقت گزرنے کے بعد، چونکہ جب وقت گزر گیا تو پھر ہمارا اس House میں اس پہ بات کرنا بے مقصد ہوگا۔ شکریہ جناب۔


جناب چیئرمین: شکریہ۔ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں۔ مولانا شیرانی صاحب۔ 


سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ جیسا کہ بزنجو صاحب نے فرمایا ہےبہت ہی اہم معاملہ ہے کہ ہمیں دھمکیا ں مل رہی ہیں کہ کوئٹہ سے ہم حملہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارا تسلسل اس زمانے کا ہے جب سویت یونین خود موجود تھا اور پھر افغانستان کے جو حالات سامنے آئے اور وہ تسلسل اگر اس وقت جہاد تھا اور اب وہ اس کو دہشت گردی سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر جن لوگوں نے ان کی بنیاد رکھی ہے ان کو سارا کچھ پتا ہے۔ پھر چاہے یہ کہ وہ اپنے مراکز کو بند کریں اور اپنے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں ان کا اعلان کر لیں۔ بجائے اس کے کہ وہ عام پبلک کو اس مصیبت میں گرفتار کریں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں غلط  ہیں۔ جہاں تکKerry Lugar Bill  کا تعلق ہے۔ اب ڈیڑھ ارب ڈالر اگر ہمیں سالانہ ملتے ہیں جبکہ ہماری حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس دہشت گردی کے معاملے جو ہم تعاون فراہم کرتے ہئں اس میں ہمارا سالانہ ۸ ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ تو ۸ ارب ڈالر جہاں ہمارا خرچہ ہوتا ہو اس میں سے اگر ڈیڑھ ارب ڈالر ہمیں مل جائیں یا پھر اگر دوست ممالک ایک ارب مزید بھی دے دیں تو ڈھائی ارب بھی اگر مل جائیں تو یہ پانچ ارب ہمارا کہاں سے پورا ہو گا اور پھر تو یہ اپنی پبلک کے خون پسینہ کو چوسنا ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئٹہ سے جیسا کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں، جب logistic support ہم نے دیا ہوا ہے تو ہم اس بات کی نسبت صرف امریکہ سے تو نہیں کریں گے بلکہ ہم تو کہیں گے کہ ہمارے ادارے بھی اس میں ملوث ہیں۔ کیونکہ logistic support تو وہ دیں گے یعنی جاسوسی تو وہ فراہم کریں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پریشانیاں ہماری پبلک کو ہمارے اپنے ہاتھوں سے لاحق ہوئی ہیں، ہمیں مزید اپنی  پبلک کو پریشان نہیں کرنا چاہے۔ اب ہم مان چکے ہیں کہ ہمیں سزا اس چیز کی مل رہی تھی کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ دہشت گردی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس میں ساتھ نہیں دینا چاہے۔ اب ہمیں مار مار کر یہ منوا لیا ہے کہ دہشت کردی ہمارا مسئلہ ہے۔ تو اب مزید مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ 



جناب چیئر مین : آپ نے جو point raise کیا ہے، ہو گیا۔ شکریہ۔ مندوخیل صاحب۔ 



سینیٹر عبد الرحیم خان مندوخیل : جناب چیئر مین! میں آپ کا مشکور ہوں کہ اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع جو ہمارے ملک کے لیے بنیادی مسائل ہیں۔۔۔۔۔



جناب چیئرمین: مندوخیل صاحب! یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی decisions  ہوئے ہیں، Leader of the House and Leader of the Opposition اپنے اپنے ممبران کو بتلا یئے کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں تا کہ انہیں پتا چلے کہ ادھر اب بحث مباحثہ کس طرح ہو نا ہے یہ ذہن میں ہو۔ یہ میری آپ سب سے request ہے۔ جی مندوخیل صاحب۔ 



سینیٹر عبد الر حیم خان مندوخیل: جناب اس اہم مسئلے پہ، ہمارے ملک کے اہم بحران پہ بات کرنے کا آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بات کریں۔ جناب چیئرمین اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کےذمہ دار ملک کے مسائل کو سنجیدہ لیتے ہی نہیں۔ اخبارات میں یہ مسلسل باتیں آتی ہیں۔ لوگ بھی دیکھتےہیں۔ Media  پر بھی باتیں آتی ہیں اور یہ مسئلہ پہلے سے ہمارے تمام پختونخواہ علاقے میں اور پھر تمام پاکستان سے عناصر ہیں۔ یہاں ان کے اڈے ہیں۔ یہاں ان کی تربیت گاہیں ہیں، پناہ گاہیں ہیں۔ وہ غیر ملکوں میں باقاعدہ حملے کرتے ہیں۔ باقاعدہ مداخلت کرتے ہیں۔ اس مملکت کو چلانے کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں اپنے گھر کو کہ کیا ہمارے گھر میں ایسا کچھ تو نہیں ہے جو مفت میں دوسروں کی دشمنی کو دعوت دیں۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ موجودہ حکومت بھی اس کو seriousنہیں لیتی۔ اس بارے میں یہ ہمیشہ سے کہا جا رہا ہے کہ کوئٹہ میں مختلف عناصر ہیں اور یہاں ان کے اڈے ہیں اور وہ مداخلت کرتے ہیں۔ جناب والا! ابھی بات آگے بڑھ گئی ہے اس حد تک کہ آج یہاں ان لوگوں کی قیادت بھی آ گئی ہے۔ United States جو پاکستان کا اتحادی ہے انہوں نے خیال کیا ہے کہ اس ملک میں فلاں جگہ ایسے لوگ  ہیں جو یہاں تیاری کرتے ہیں اور پھر ہمارے لوگوں کو مارتے اور قتل کر تے ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ بات ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ مجھے اب کہے کہ فلاں شخص کہ تم اپنے گھر میں لوگوں کو پال رہے ہو اور وہ پھر ہمارے گھر پر حملہ آور ہونے کے لیے آتے ہیں۔ میں تو اسی وقت ایسے شخص کو explanation دوں گا اپنے دوستوں کو بلا لوں گا کہ بابا دیکھو ایسی کوئی بات نہیں اور اگر ہےتو اس کا علاج ہونا چاہے۔ لیکن یہاں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں ایک نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ کوئٹہ میں ایسے اڈے ہیں۔ میں ایک پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کی حیثیت سے حکومت کو کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ کو دئکھنا ہے، آپ کی آنکھیں کھلی ہونی چاہے کہ کوئٹہ میں ایسا ہے یا نہیں۔ اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ وزیر اعظم پاکستان اور کابینہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں جائیں اور معلوم کریں کہ ایسا کوئی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ہے تو یہ سارا ملک ایک ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا علاج کرے۔ وہ اڈے بند کرے، وہ پناہ گاہیں بند کرے۔ وہ بھائی چارہ سے مشورہ دیں کہ بابا یہ نہ کریں اور آپ  کہیں اور جائیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور یہ سرزمین استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ استعمال کریں اور ہماری حکومت بھی خاموش ہو۔ اس کے معنی یہ ہئں کہ وہ لوگ جن پر حملہ ہوتا ہے وہ جوابی حملہ کریں۔ پھر کیا ہو گا کہ ہم بالخصوص پختون عوام suffer کریں گے۔ اگر اس میں مہلک اسلحہ استعمال ہونگے، ہمارے عام لوگ ہونگے، ان کے گھر ہوں گے۔ 


(مداخلت )



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: ان کو ہٹائیں یہاں سے، نکالیں یہاں سے۔ 



Mr. Chairman: Right.Thank you Mandokhel Sahib.Ishaq Dar Sahib.

سینیٹر محمد اسحاق ڈار: بسم الله الرحمٰن الرحیم۔جناب چیئرمین! میں آپ کا شکرگزار ہوں کہ آپ مجھے پوائنٹ آف آرڈر پر موقع دے رہے ہیں۔ 


جناب چیئرمین: ڈار صاحب یہ بڑا importantہے کہ آپ کے members کو پتا نہیں ہے کہ decisions کیا ہوئے ہیں۔ 


سینیٹر محمد اسحاق ڈار: اصل میں درمیان میں ٹائم نہیں تھا۔


Mr. Chairman: Now, I would request that everyone should be informed accordingly so that we can have a systematic discussion.


(مداخلت)


سینیٹر سید ظفر علی شاہ: آپ نے announce کر دیئے تھے۔ بات صرف یہ ہے کہ جو بھی decision ہو گا وہ سر آنکھوں پر، وہ ہمارے لیے binding ہے لیکن میری درخواست یہ ہے کہ وہ within the framework of the rules ہونے چاہئیں۔ میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں adjournment motion جو ہے، جناب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہwhat does adjournment motion mean? اب جناب سے Tuesday کو بات ہوگی۔ اب Monday کے بارے میں تو specifically ہے کہMonday کو adjournment motions جو ہیں جس کے بھی ہیں، جو بھی ہیں، مثلا یہی Kerry-Lugar Bill پر ہے۔ میرا ہے اور لوگوں کا بھی ہے۔ اس کو according to rules لیا جائے اور رکھا جائے۔ 


جناب چیئرمین: اسحاق ڈار صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ اسحاق ڈار صاحب سےmeeting کر لیجیے گا۔ 


سینیٹر محمد اسحا ق ڈار: میں شاہ صاحب کو brief کر دوں گا۔ 


جناب چیئرمین: جی brief کر دیجیے۔ 


سینیٹر محمد اسحا ق ڈار: ویسے بھی rules suspend ہی ہوتے ہیں۔ ایسی کون سی بات ہے۔

جناب چیئرمین: اگر کرنا ہو گا توrules suspendکرنے ہی ہوں گے۔ 


سینیٹر محمد اسحا ق ڈار: میں explainکر دیتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین! میں اس سے شروع کروں گا  I wishکہ پرائم منسٹر صاحب ابھی ہاؤس سےنہ گئے ہوتے  انہوں نے nukes اور کشمیر کی بات کی کہ پوری قوم متحد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں اور ہمیں ہونا بھی چاہیے۔ یہ دو ایسے issuesہیں کہ جن پر کسی بھی محب وطن شہری کی دو رائیں نہیں ہو سکتیں کہ ہم نے اتنی بڑی investment کی ہے اور اسے ہم نے protect کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ابھی Kerry-Lugar Bill جس کی بات ہو رہی ہے، اس پرامریکی صدر کےsign نہیں ہوئے۔ اگر وہ ہوتے، جیساکہ میں عرض کیا تو میریsubmissionیہ ہو گی کہ سینیٹ نے پاس کر دیا، کانگریس نے پاس کر دیا، sign ہونے ہیں لیکنthere is an option likeپاکستان میں جیسے ہمارا سسٹم ہے کہPresident Obama can send it back for review.That is the only hope.When this Kerry-Lugar Bill is signed by Obama, then it will become law.پھر اس میں پاکستان کی طرح یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آج قانون بنا ہے اور پھر ایک ہفتے میں اس میںamendmentلے آئیں گے اور پھر اس طرح ہو گا۔ اس حوالے سے بھی یہ بڑاimportantہے۔ جناب چیئرمین! ہم ایک sovereign countryہیں۔ اس بل میں نیوکلیئر پر بھی یعنی indirectly بہت قدغن لگائی گئی ہے۔ مثلاً آپ کے وہاں سے جو پیسے آئیں گے، وہdirectly or in directly آپ اپنے کسی classifiedپروگرام پر، آپ classifiedپروگرام سمجھتے ہی ہیں، نیوکلیئر اور میزائل پروگرام ہیں، ان پر آپ خرچ نہیں کر سکتے یعنی classified پروگرام پر آپ کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ پھر ان کے آڈٹ آفیسرز پاکستان میں بیٹھیں گے۔ پھر ہیلری کلنٹن صاحبہcertifyکریں گی in consultation with Defense Secretary of United States تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب ہم ایک خوددار ملک ہیں۔ ڈیڑھ ارب ڈالر کی real inflow inپاکستان میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ  چھ سو ملین ڈالرز سے زیادہ نہیں ہو گی۔ Rest will all disappear. We all know that the real inflow will be around 40%. جناب اس میں بھی وہ projects, specific دے رہے ہیں۔ وہ کوئی balance of payment supportنہیں آ رہی۔ وہ آنکھیں بند کر کے پیسےنہیں دے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے۔ Again as a united stand, both sides of the House, we should honestly in the national interest, in the interest of sovereignty of Pakistan, in the interest of the dignity of Pakistan, اس کو analyze کریں۔ ایک ایک لفظ کو analyze کر کے ہم ایک message بھیجیں کہ جناب یہ conditionalities پاکستانی قوم کو acceptable نہیں ہے آپ اس ڈیڑھ ارب کو اپنے پاس رکھیں، اگر آپ نے ہمیں ان شرائط کے ساتھ دینا ہے۔ یہ تو ایسے لگتا ہے۔۔۔۔۔یعنی آرمی کی promotion تک، جو کہinformalتو ہم سنتے تھے کہ وہاں سے بھی signals آتے ہیں کہ فلاں تین سے چار stars ہو گا۔ یہاں تو انہوں نے اس کوسسٹم میں in-built کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بڑی تفصیل سے بحث ہو گی۔ میں پوائنٹ آف آرڈر پر basicallyیہ عرض کرتا ہوں کہ میں اسے appreciateکرتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے کہا اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ کشمیر اور نیوکلیئر کے issue پر ہمیں متحد رہناہے اور ہیں الله کے فضل سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بڑے ادب سے یہاں یہ عرض کروں گا کہ still we have the time یہاں ان کے جو diplomat لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو feed back دیں گے اور آپ نے بڑی مہربانی سے agree کر لیا ہے کہ ہم نے جن پانچ چھ items کوTuesday, Thursday, Friday کو discuss کرنا ہے،اس میں اس Bill کو سب سے اوپر رکھیں تاکہ جو ایک sense of the House ہے، وہ میڈیا میں بھی آئے۔ یہاں پر ان کے جو diplomat لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو وہاں پہنچائیں اور الله کرے کہ وہاں کوئی sense prevail کرے اور President Obama بجائے اس پر دستخط کرنے کے، اس کو for review, refer کریں۔ It is possible.بہت شکریہ۔


جناب چیئرمین: بہت شکریہ۔ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد discussions start ہوں گی۔ حاجی عدیل صاحب سے آپ ذرا رابطےمیں رہیے.because a lot of decisions have been taken میں الیاس بلور صاحب سے بات کر رہا تھا۔


(مداخلت)


جناب چیئرمین: جی حاجی صاحب فرمائیے۔


 سینیٹر حاجی عدیل احمد: پوائنٹ آرڈر پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اسے ایک گھنٹہ پہلے جمع کروائیں۔۔ 


جناب چیئرمین: جی جی۔ جی حاجی صاحب فرمائیے۔ 


Point of Order: Non-availability of Sugar


سینیٹر حاجی محمد عدیل: بل کے متعلق تو انشاء اللهdetailedبات ہو گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر جب مہنگائی کی بات آئے گی تو بات ہو گی لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ یا حکم دیا ہے کہ آپ چینی چالیس روپے سے زیادہ نہیں بیچ سکتے۔ میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، ایڈمنسٹریشن کہاں ہے؟ میں پرسوں CSD shopلاہور میں گیا تو وہاں پچاس روپے کی بک رہی تھی۔ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے۔ یوٹیلٹی سٹور کی بات نہیں کر رہا، CSD shopکی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں کہیں بھی سوائے یوٹیلٹی سٹور کے، وہ جو بڑی مشکل سے دو کلو ملتی ہے، کہیں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو honourنہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ debate ہو سکتی ہے کہ اس فیصلے میں ترمیم ہو، اس میں presentation کی جائے۔ چینی کا جو مافیا ہے لیکن جب سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ چینی چالیس روپے بکنی چاہیے تو ہماری ایڈمنسٹریشن کہاں ہے ؟ کہ وہ چالیس روپے بکوائے۔ اگر کسی نے چھپا کر رکھی ہے، کسی کے گوداموں میں پڑی ہے، کسی کی ملوں میں پڑی ہے، بڑے بڑے نام آتے ہیں، پھر گرفتار بھی کر لیے جاتے ہیں۔ یہ میری اپنی حکومت ہے، یہ صرف یہاں نہیں ہے، پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ہے، انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے کہ پنجاب ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے۔ سندھ سے بھی لوگ گئے ہیں، پختونخواہ سے بھی لوگ گئے ہیں۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، آپ نے چالیس روپے پر بیچنی ہے۔ اس پر عملدرآمد کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمام صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت اس معاملے میں ناکام کیوں ہو گئی ہے۔ شکریہ۔


(مداخلت)

سینیٹر محمد اسحاق ڈار: ریکارڈ سیدھا ہونا چاہیے۔ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پنجاب حکومت کن basisپر گئی ہے۔ 


جناب چیئرمین: آپ اپنا نام اپنے پارلیمنٹری لیڈر کو دے دیں۔


سینیٹر محمد اسحاق ڈار: میں صرف ریکارڈ سیدھا کر رہا ہوں۔ وہ اس basisپر گئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا that was related to Punjab.سپریم کورٹ نے اسے up holdکیا۔ پنجاب نے یہ کہا کہ اس فیصلے پر پورے پاکستان میں عملدرآمد ہونا چاہیے۔ صرف یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پنجاب حکومت اس فیصلے کے خلاف گئی ہے۔ اس لیے میں ریکارڈ کو درست کر رہا ہوں۔ 


جناب چیئرمین: راجہ ظفر الحق صاحب۔


(مداخلت)


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ راجہ ظفر الحق صاحب۔


Point of order: Pakistan USA Relations

سینیٹر راجہ محمد ظفر الحق: جناب چیئرمین! سینیٹ کا اجلاس کافی طویل وقفے کے بعد ہو رہا ہے۔ کمیٹی کے ارکان کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ کچھ انتہائی اہم اور سنگین issuesہیں، ان پر بات پوائنٹ آف آرڈر پر کی جا سکتی ہے۔We are grateful to you.اس میں میں صرف دو issues پر مختصر بات کروں گاِ allotted time کے اندر۔ ایک ہے کوئٹہ پر ڈرون حملوں کے لیے امریکہ اور پاکستان میں خود جو امریکی نمائندے ہیں، ان کی سفیر کی طرف سے جو بیانات ہیں، وہ بڑے خوفناک ہیں اور یہ معاملہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے جواب میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی امریکہ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، آپ نے اس کی اجازت تو دے دی تھی، آئندہ آپ یہ ارادہ نہیں رکھتے کہ ان کو اجازت دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ contradiction ہے اور اس کی کوئی value نہیں  بنتی۔ لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ آپ اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں اور واشنگٹن میں پاکستان کا سفیر یہ کہتا ہے کہ ڈرون حملے بڑے کامیاب رہے ہیں اور بڑے helpful رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داخلی طور پر آپ کی understanding امریکہ کے ساتھ کچھ اور ہے اور بظاہر آپ لوگوں کو چپ کرانے کے لیے اور قسم کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ یہ dichotomy ختم ہونی چاہیے اور پاکستان کی عزت اور احترام کو بچانا چاہیے۔ دوسرا بہت اہم issue Kerry-Lugar Bill کا ہے۔ آج صبح میں ٹیلی ویژن پر سن رہا تھا کہ سینیٹر کیری نے کہا ہے کہ ہم نے جو یہ بل پاس کیا ہے، اس کا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے پاکستانیوں کے دل جیتنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر جان کیری جو اس Bill کے initiator ہیں، ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے تو اس کا مطلب ہے امریکہ میں leadership کی اس سطح پر پہنچنے کے بعد بھی لوگ پاکستانیوں کے جذبات، پاکستان کی sovereignty پاکستانیوں کی غیرت کے بارے میں اتنے بے خبر ہیں تو یہ بہت افسوسناک بات ہے اور مجھے یہ بھی افسوس ہوا کہ Prime Minister Sahib نے دو مرتبہ یہ کہا، ایک دفعہ House میں بیان دینے سے پہلے انہوں نے بیان دیا کہ چونکہ ابھی وہ Bill, Act نہیں بنا، اس لیے اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے شاید Press والوں کے سوال کرنے پر یہ کہا اور آج انہوں نے House میں یہ کہا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اسی وقت کھڑے ہو کر یہ کہوں کہ جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد بیان دینے کیا فائدہ۔ میں اس House کے forum سے صدر اوباما سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس Bill کو review کرنے کے لیے دوبارہ کانگریس کو بھیجیں چونکہ انہوں نے اس میں جو شرائط رکھی ہوئی ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جوں جوں اس کی شقیں پاکستانی قوم کے سامنے آئیں گی، امریکا کے خلاف نفرت بہت بڑھے گی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے خلاف بھی نفرت بڑھے گی جو اس Bill کو defend کر رہے ہیں۔ آج میں نے سنا ہے کہ Foreign Minister Sahib نے بھی یہ کہا کہ اس Bill کی وجہ سے پاکستان پر جو رحمت کی بارش ہو گی، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جون میں جب پہلی مرتبہ کانگریس میں یہ Bill پیش کیا گیا تھا تو اس وقت Republican Party کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ امریکا ایک آزاد ملک کی micro management یہاں بیٹھ کرکیسے کرے گا؟ اس وقت اس کی resistance ہوئی تھی۔ آج دونوں پارٹیوں نے مل کر فوری طور پر یہ Bill pass کر دیا ہے اور اس میں اتنی micro management ہے کہ فوج میں ترقیوں کے سلسلے میں امریکا جو کہے گا اگر فوج وہ نہیں مانے گی تو آپ کو پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ اگر Judiciary آپ کی بات نہیں مانے گی تو پیسے نہیں دیے جائیں گے اور ان ڈیڑھ بلین ڈالر کے لیے وہ یہاں لوگ بھیجیں گے، پہلے کون سے کم ہیں؟ وہ لوگ یہاں بھیجیں گے جو monitor کریں گے پھر وہاں کی وزیر خارجہ ہر سال certificate دے گی کہ جو جو شرائط تھیں، یہ ان کو پورا کر رہے ہیں۔ 



پہلے ڈاکٹر قدیر کا نام لکھا ہوا تھا کہ اس تک access دی جائے گی لیکن انہوں نے پھر یہ کہا اور بعض اخبارات میں بھی یہ آیا ہے کہ خود حکومت نے یہ suggest کیا کہ آپ ڈاکٹرقدیر کا نام نہ لکھیں، آپ ایک general term لیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جس آدمی کے بارے میں یہ خیال ہو گا کہ وہ اس میں آلہ کار ہے تو اس تک access دی جائے گی، اس میں ڈاکٹر قدیر بھی included ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ India کے ساتھ تعلقات اچھے کرو گے اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ شرم الشیخ میں پاکستان اور بھارت دونوں کے وزرائے اعظم کے درمیان بات ہوئی تھی، اس میں بلوچستان کا مسئلہ آیا تھا، اس میں کشمیر کا مسئلہ بھی آیا تھا اور اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ back door channel بھی کھولا جائے گا لیکن جب وزرائے خارجہ کی meeting ہوئی تو سارے پچھلے پر پانی پھیر دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بلوچستان کی بات ہو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ back door channel diplomacy ہو، front channel جو کھلا ہوا ہے۔ کشمیر پر بات کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب India کا وزیر خارجہ Press سے بات کر چکا اور ہمارے وزیر خارجہ بات کرنے لگے، اس وقت Press والوں نے ان کو بتایا کہ وہ تو یہ کہہ گئے ہیں he was surprised, he was shocked.اچھا! اس نے یہ بات بھی کہہ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ باتیں طے نہیں ہوئیں۔ آج India یہ بھی کہتا ہے، ہندوستان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مبینہ دہشت گرد ہیں، جن کے بارے میں ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں، اگر پاکستان کی کوئی عدالت ان پر مقدمہ چلاتی ہے تو اس نے کہا کہ ہم monitor کریں گے کہ آیا وہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے یا نہیں۔ اس سے بڑی اس ملک کی بےعزتی، اس سے بڑی ہماری sovereignty کی negation اور کیا ہو سکتی ہے؟ 



جناب چیئرمین! ہمارے پاکستانی سالانہ سات بلین ڈالر بھیجتے ہیں، یہ ڈیڑھ بلین کیا چیز ہیں؟ اگر ان کو اعتماد دیا جائے، ان کی بہتری کا کوئی کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دس، پندرہ فیصد زیادہ رقم بھیج کر اپنی آزادی کے لیے کیایہ رقم امریکا کو واپس نہیں کر سکتے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے امریکا کو review کرنے کے لیے کہا جائے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کو ختم کرے۔



جناب چیئرمین: شکریہ۔ مسز کلثوم۔ اس کے بعد Leader of the House.


(مداخلت)



جناب چیئرمین:  جی فرمائیے۔



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: میں پہلے صبح point of order کے لیے نام دے چکی ہوئی ہوں اور وسیم سجاد کے کہنے پر ہی میں نے وہ نام دیا تھا۔



جناب چیئرمین: پھر دیکھیے بی بی، اسحاق ڈار، راجہ صاحب، حاجی عدیل صاحب، Leader of the House بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔۔۔



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: جناب! پھر ایک، ایک۔۔۔



جناب چیئرمین: آپ ذرا میری بات سن لیں ناں۔ مولانا شیرانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، Business Advisory Committee کے اندر جہاں چوہدری شجاعت صاحب بھی موجود تھے، یہ decide ہوا تھا کہ Parliamentary leaders ان different subjects پر point of order raise کریں گے اور ممبران جو detailed discussion کریں گے، وہ Tuesday سے شروع ہو گی۔ وسیم سجاد صاحب نے آپ کی طرف سے point raise کر دیا ہے۔ اب مسز کلثوم پروین چونکہ BNP کی ہیں، ان کو وقت دوں گا پھر Leader of the House ….



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کے آج سوائے Leaders کے اور کوئی Point of order raise نہیں کرے گا۔۔۔



جناب چیئرمین: یہ اپنے Leaders سے پوچھیں کیونکہ decide leaders نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ سب نے مل کر کیا ہے۔



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: جناب! جب ان پر debate ہونی ہے تو point of order پر کیا sense بنتا ہے یعنی ہم ممبران کے points of order نہیں ہیں۔



جناب چیئرمین: Monday سے debate شروع ہو گی، اس میں آپ کو حق ہو گا کہ آپ speech کریں، discussion کریں۔۔۔



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: جناب! میں point of order کی بات کر رہی ہوں کہ یہ ہماری قیادت کا مسئلہ ہے۔۔۔۔۔


جناب چیئرمین: Point of order آج صرف leaders کے لیے ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے Leader of the Opposition اس وقت چلے گئے ہیں، ان کو چاہیے تھا، آپ کے جو Parliamentary leader ہیں، چوہدری شجاعت صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو یہ بات بتاتے۔



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: جناب! میں نے ان سےdiscuss کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا نام دے دیں، میں اپنا نام دے کر آگئی۔



Mr. Chairman: Mrs.Kalsoom Perveen.


سینیٹر الیاس احمد بلور: آپ سے جو فیصلہ ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ۔۔ (inaudible) 


جناب چیئرمین: الیاس صاحب، میری بات سنیں۔ بات یہ ہے کہ پھر Business Advisory Committee کی meeting کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حاجی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی مسز کلثوم۔


سینیٹر کلثوم پروین: جناب چیئرمین! شکریہ۔ 


(مداخلت)



جناب چیئرمین: ان کے بعد اگر وقت بچے گا تو ہم باقی لوگوں کو بھی اجازت دے دیں گے۔ آپ میرا point سمجھ رہے ہیں۔ جن Parliamentary leaderکے نام پہلے آ چکے ہوئے ہیں، ان کو پہلے وقت دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وقت بچے گا تو باقی لوگوں کو بھی وقت دیا جائے گا، یہ طریقہ کار طے کر لیتے ہیں۔



سینیٹر کلثوم پروین: شکریہ، جناب چیئرمین! سب سے پہلے تو my apologies کہ میری اپنے پارلیمانی لیڈر صاحب سے بات نہیں ہو سکی تھی، میں آج صبح ہی کراچی سے پہنچی ہوں اس لیے میری ان سے discussion نہیں ہو سکی کہ پارلیمانی فیصلہ کیا ہوا ہے۔



جناب چیئرمین: چونکہ وہ موجود نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اجازت دی ہے۔


Point of Order: Preparations for Drone Attacks on Balochistan


سینیٹر کلثوم پروین: جناب! میں اپنے point کر طرف آؤں گی کہ اس وقت TV اور اخبارات میں بلوچستان میں ڈرون حملے کرنے کے لیے، اگرچہ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ہم بلوچستان میں ان حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ جناب! کہنا یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے وزیرستان، سوات اور مالاکنڈ ڈویژن پر جو حملے ہوتے رہے ہیں، ان کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ کیا امریکا کو ہماری اجازت کی ضرورت ہے کہ ہم اسے اجازت دیں کہ وہ ڈرون حملے کرے؟ جناب! ایک طرف ہم اصلاحاتی پیکیج لا رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کو کسی طریقے سے settle down کریں، جتنا بھی ہو سکےان کی اشک شوئی کر سکیں۔ دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پر ڈرون حملے ہونے جا رہے ہیں۔ نشاندہی ہوئی ہے کہ ملا عمر بلوچستان میں ہے۔ جناب! میں یہ کہتی ہوں کہ ایک ملا عمر کو پکڑنے کے لیے ساٹھ، ستر لاکھ کی آبادی کو کیوں متاثر کیا جائے؟ اگر کہیں اس کی نشاندہی ہے تو یہ حکومت وقت کا کام ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے اس کو اٹھائے اور وہ Government of Afghanistan یا جس گورنمنٹ کا بھی حصہ بنتا ہے، اس کے حوالے کیا جائے۔



جناب! ہم اس وقت بلوچستان کی بات کر رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سیشن رمضان، عید اور دو ڈھائی ماہ کے وقفے کے بعد ہو رہاہے۔


(اس موقع پر ایوان میں اذان جمعہ سنائی دی)



جناب چیئرمین: کچھ اور لوگ بھی بولنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ point of order ہے، صرف raise کرنا ہے اور detail discussions next week سے شروع ہو جائیں گی۔



سینیٹر کلثوم پروین: جناب چیئرمین! میں صرف دومنٹ اور لوں گی۔



جناب چیئرمین: آپ ایک منٹ اور لے لیجیے۔



سینیٹر کلثوم پروین: جناب! میں چاہوں گی کہ وزیرخارجہ صاحب اگر پیر والے دن تشریف لاتے ہیں تو وہ ذرا اس بات کی وضاحت کریں کہ گورنمنٹ کی امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی commitment ہوئی ہے۔ جناب چیئرمین! میں ایک point of order اور raise کروں گی کہ ہمارے development funds ہمیشہ آتے ہیں۔



جناب چیئرمین: یہ development fund کی کسی اور وقت بات کرلیجیے گا، کافی لوگوں نے بولنا ہے کیونکہ پانچ چھ لوگوں کے نام میرے پاس آئے ہوئے ہیں تو ہم لوگ ذرا quickly کرلیں۔ رضا ربانی صاحب I will just request now because 10, 15 minutes left.


Senator Mian Raza Rabbani: Sir, I will just take two minutes because detailed discussion ہونی ہے۔



جناب چیئرمین: جی ہاں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ detailed discussion میں جو مرضی ہو بولیے گا۔ Thank you میاں صاحب۔


سینیٹر میاں رضا ربانی: I am grateful sir, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت سنگین مسئلہ ہے اور خاص طور پرکوئٹہ پر جو drone حملوں کی latest threat آ رہی ہے۔ امریکہ جو پہلے بھی یہاں پر drone حملے کرتا رہا ہے ہم نے اس کی سختی کے ساتھ مذمت کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدانخواستہ یہ drone حملے کوئٹہ پر extend ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کی mainline پر attack ہو گا۔ پاکستان کی قوم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ From the floor of the House میں چاہوں گا کہ یہ بات امریکہ تک پہنچے کہ پاکستان کا ایوان بالا جو کہ وفاق کو represent کرتا ہے، اس کے overall sentiments اس کے خلاف ہیں اور پورا ہاؤس اس action اور ایسی گفتگو کو condemn کرتا ہے۔


میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ I am waiting کہ وزیر خارجہ ملک میں واپس آ جائیں تو پارلیمنٹ کی National Security کی کمیٹی جو کہ Joint Sitting میں تشکیل دی گئی تھی اس کی meeting بھی ہم اس سلسلے میں بلائیں گے۔



جناب چیئرمین: مولانا غفور حیدری صاحب! سب سے request ہوگی کہ ذرا quickly کر لیں۔



سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: شکریہ جناب چیئرمین۔ جیسے رضا ربانی صاحب نے فرمایا کہ اس پر بحث تو ہونی ہے لیکن جہاں تک کوئٹہ کے حوالے سے غیر ملکی طالبان کی موجودگی کی بات ہے تو چییف منسٹر بلوچستان نے پرسوں صحافیوں سے کھل کر بات کی ہے اور کہا ہے کہ بلوچستان میں اور بلخصوص کوئٹہ میں کسی بیرونی طالبان کا کوئی وجود نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر خدانخواستہ امریکہ نے کوئی ایسی غلطی کی تو اس پر سخت مزاحمت ہو گی۔



جناب چیئرمین! میں اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مولانا شیرانی صاحب نے فرمایا کہ امریکہ کو شاید گوادر مدنظر ہے، اس کے عزائم کیا ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے راجہ صاحب نے فرمایا کہ صرف مذمت کرنے سے یا اس طرح کہنے سے کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا تومیرے خیال میں امریکہ کےاہلکاروں نے اور خاص طور پر یہاں جو سفارتکاروں نے بیانات دیئے ہیں، انہیں بلا کران کے سامنے احتجاج کیا جائے۔ اسی طرح کیری لوگر بل اور black water کا مسئلہ ہے اس نے بھی آنا ہے۔ بہرحال امریکہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کر بھی لیتا ہے تو میرے خیال میں پوری قوم سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر اس حرکت پر مزاحمت کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کے اپنی آزادی اور خودمختاری کے لیے اگر اس موقع پر بھی قوم اور پوری فوج متحرک نہ ہو تو پھر ہم اپنی آزادی کا کبھی بھی کسی مرحلےپر بھی دفاع نہیں کر سکیں گے۔



جناب چیئرمین: شکریہ۔ پروفیسر ابراہیم صاحب۔

Minister sahib, you will get a chance in the end. Let Professor Ibrahim sahib speak.


Point of Order: Development Funds



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: شکریہ جناب چیئرمین۔ میں صرف آپ کے دو منٹ لوں گا۔ جو مسئلہ دوسرے دوستوں نے اٹھایا اس پر انشاء الله اپنے وقت پر بات کروں گا۔ اس وقت میں آپ کی وساطت سے حکومت کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ترقیاتی اسکیموں کے بارےمیں ابھی تک 2008-9 کے funds بھی release نہیں ہو سکے ہیں۔


جناب چیئرمین: ابراہیم صاحب! میرے خیال میں اس پر discussion بعد میں کر لیں گے، ابھی جو چل رہا ہےاس پر ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ کافی ممبران بولنا چاہتے ہیں۔



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: اس پر تو بات آئے گی۔



جناب چیئرمین: بس ٹھیک ہے تو پھر funds کوبعد میں discuss کر لیں گے۔ Leader of the House بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کر لیجیے گا۔



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان:  آپ کے وساطت سے میری بات حکومت کے گوش گزار ہونی چاہیے۔ 2009-10 کے لیے اعلان ہوا ہے لیکن ابھی تک ہم local government سے بات کرتے ہیں، وہ فنانس سے اور فنانس local government سے۔۔۔۔۔



جناب چیئرمین: ہم Leader of the House سے request کرتے ہیں کہ to look into the matter.ٹھیک ہے جی، جتنے بھی ہمارے members ہیں ان کے جو funds release نہیں ہو رہے، ا س کے لیے I will request to the Leader of the House کہ آپ Prime Minister صاحب سے بات کیجیے۔ جی منسٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ ذرا صبر کیجیے ختم ہونے سے پہلے ہر ایک کو chance دوں گا۔ Minister sahib, two minutes only.



Nawabzada Malik Amad Khan (Minister of State for Foreign Affairs): May be less sir.Sir, I have no intention to speak considering that the Prime Minister has already extensively covered the issue but since so much has been said, I just like to mention a few words.



Mr. Chairman: Let everybody finish up because the detailed discussions would take place.



نوابزادہ ملک عماد خان: جناب! اس میں یہ ہے کہ once there are apprehensions of the nuclear issue.


جناب چیئرمین: جی۔



Nawabzada Malik Amad Khan: Nobody is going to compromise on the nuclear issue.However some of the things stated in the bill are in lines with our existing policy that is proliferation. We already are against proliferation and we have a number of mechanisms which have stopped proliferation.And likewise sir, talking about terror or our country not being used for terrorist activities, I mean, hasn’t that in lines with already what we are doing.



Sir, secondly I just like to talk briefly on drones. When I come to drone attacks, so, only drone is not the sole mechanism to go for terrorist, I mean at the higher level intelligence sharing


بھی ہوتی ہے تو وہ اپنی intelligence جو آپ کے ساتھ share کر سکتے ہیں تو cities میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ drone حملے کرنے لگ جائیں گے، intelligence mechanism بھی function کرتے ہیں-



جناب! Foreign Minister قریشی صاحب کے حوالے سے mention ہوا تھا کہ انہوں نے کئی issues take up نہیں کیے تو ان کی جو meeting with Indian Foreign Minister Mr. Krishna ہوئی تھی اس میں ساری چیزیں discuss ہوئی تھیں اور as far as the Kashmir issue is concerned, چاہے آپ composite dialogue کی بات کریں یا آپ جس حوالے سے بھی بات کریں، آپ کا انڈیا سے جو بھی interactionہوتا ہےthe Kashmir issue has never ever sideline, it can’t be sideline, نہ گورنمنٹ کو acceptable ہے اور نہ پبلک کو acceptable ہے۔ باقاعدہ جو Kashmir contact group ہے اس کی meetings ہوتی ہیں۔ So, whenever we talk with India, Kashmir is always at the forefront.اور like wise sir pressure کی بات ہوتی ہے۔Other side of the border demands ہوتی ہیں کہ فلاں کو پکڑیں، یہ کیا جائے، وہ کیا جائےbut our stance is very clear کہ ہمارا اپنا ایک Judicial process ہے وہ evidence دیں گے تو اس کے ساتھ ہی کام ہوگا۔Thank you.


Mr. Chairman: Thank you. Mrs. Semeen Siddiqui Sahiba.


Point of Order: A girl was tried to be kidnapped



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: جناب چیئرمین !میں چاہتی ہوں کہ سندھ کی ایک بیٹی پر ظلم ہوا ہے تو اس کا انجام بھی ماریہ شاہ جیسا نہ ہو تو میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتی ہوں کہ تین چار دن پہلے جیکب آباد کا ایک واقعہ ہے۔ ایک لڑکی کو دن دیہاڑے بہت ہی مصروف بس سٹینڈ سے اغواء کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو مارا پیٹا گیا ہے اور اس میں بہت سے influential لوگ اس علاقے کے involved ہیں۔ پولیس نے بڑی مشکل سے جیسے تیسے کرکے اس کی FIR درج کی لیکن ابھی تک ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، اس لڑکی کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔یہ ایک پروین باگو خاتون ہے جو جیکب آباد میں کونسلر بھی رہ چکی ہیں یہ ان کی نواسی کا کیس ہے اور اس کو تیزاب پھینکنے کی بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، گولی مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو میں آپ کے اور اس ایوان کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سندھ پولیس کو یا سندھ کی حکومت سے کہا جائے کہ ان آدمیوں کو جن کی نشاندہی ہوچکی ہے اور ان کے ٹھکانوں کا پولیس کو علم ہے لیکن وہ دانستہ طور پر ان کی گرفتاری سے گریز کر رہی ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو take up کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ زیادتی کیوں ہوئی اور پولیس ان culprits کو کیوں گرفتار نہیں کررہی؟ ان کو کیوں چھوٹ دی ہوئی ہے اور موقع دے رہی ہے۔ سندھ کی کئی بیٹیاں اس طرح مرچکی ہیں تو ایک بچی کو بچانے کے لیے، انسانی جان کا مسئلہ ہے میں یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی۔


Mr. Chairman: Thank you Semeen Siddiqui Sahiba. Yes. Dr. Buledi Sahib.


Point of Order: In a statement an American has given impression that they need no permission to initiate drone attacks



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب چیئرمین! یہ جو اہم مسئلہ ہے اس پر ہمارے وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے یہاں پر ایک statement دی کہ یہ process ہے اور کوئٹہ کے حوالے سے جو ڈرون حملے کے حوالے سے امریکہ کے ذمہ دار نے آج ہی ایک بیان دیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے پوچھ کر وہ ڈرون حملے نہیں کرتے ہیں۔ اس نے جو آج بات کی اس میں اگر ہمارے پاس اختیارات ہوتے تو یہ ڈرون حملے وزیرستان اور سوات میں نہ ہوتے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ امریکہ کو یہ message convey کریں اور وزیر خارجہ جہاں بھی ہے وہ انہیں کہے کہ یہاں سینیٹ میں یہ مسئلہ اٹھا ہے اور پورے سینیٹ نے متفقہ طور پر اس کی مذمت کی ہے اور بلوچستان میں نہ کوئی طالبان ہے اور نہ ملا عمر اور نہ اسامہ وہاں موجود ہیں امریکہ صرف ایک وجہ تلاش کر رہا ہے وہاں جانے کے لیے اور اس کے اور بھی مقاصد ہوسکتے ہیں گوادر میں پہنچنا چاہتا ہے یا وہاں سے ایران کو disturb کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہانا ہے تو اس سے بلوچستان کے لوگوں کو بڑی تشویش ہے تو حکومت اس کو serious لے اور ان کو یہ بتا دے کہ اگر انہوں نے وہاں یہ حرکت کی تو اس کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔


Mr. Chairman: Thank you.Yes Ilyas Bilour Sahib.



سینیٹر الیاس احمد بلور: شکریہ جناب چیئرمین! میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب جو کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرمی چیف ہونے کے باوجود اس نے آرمی کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ بھی توڑا کہ وہاں سے جو پیسے آئے تھے وہ آپ کو اس لیے ملے تھے کہ آپ war on terror پر خرچ کریں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے وہاں خرچ کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سزا دینی چاہیے اور اس کو اچھی خاصی سزا دینی چاہیے۔ میں نے آج ٹی وی والوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایوان میں یہ بات ضرور اٹھاؤں گا اور میں آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سزائے موت دینی چاہیے اس سے کم کوئی سزا نہیں دینی چاہیے۔



جناب چیئرمین: شکریہ۔ خالد سومرو صاحب۔



سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: Thank you Mr. Chairman.مجھے اپنے شہر لاڑکانہ کے حوالے سے گزارش کرنی ہے۔



جناب چیئرمین: مہربانی کریں وقت بہت کم ہے۔مشاہدالله صاحب نے بھی بات کرنی ہے، پھر قائد ایوان نے بھی بات کرنی ہے۔ کیوں کہ میں نے سب کو chance دے دیا ہے۔جی۔

Point of Order: Larkana Development Package



سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: عرصہ سے لاڑکانہ کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے نظر انداز کیا گیا۔ گزشتہ حکومت میں ہم بہت چیخے لیکن وہاں کام نہیں ہوا۔ اس حکومت میں الله کے فضل سے انہوں نےکچھ فنڈ لاڑکانہ کے لیے منظور کیا۔ ہمیں امید تھی کہ لاڑکانہ کی صورتحال بہتر ہوگی۔ اب پیپلز پارٹی حکومت میں ہے اور لاڑکانہ بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا شہر ہےلیکن اس وقت جو لاڑکانہ کی حالت ہے وہ انتہائی ناگفتہ بہ ہے۔ لاڑکانہ کھنڈرات میں تبدیل ہوچکا ہے۔کہتے ہیں کہ تقریباً ایک ارب کے لگ بھگ پیسے release کیے گئے ہیں لیکن وہ پیسے کہاں چلے گئے ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ پہلے بڑی تیزی سے کام شروع ہوا لیکن وہ جو drainage کے لیے نالے بنائے جا رہے تھے وہ اتنے اوپر بنائے کہ اگر برسات ہو جاتی ہے تو لاڑکانہ ہمارا ڈوب جائے گا، گھر ڈوب جائیں گے۔اب کافی عرصے سے کام بند پڑا ہوا ہے۔ پورے شہر کی تمام سڑکیں کھدی ہوئی ہیں پتھر پڑا ہوا ہے، لوگ گھوم پھر نہیں سکتے، کوئی پیدل چل نہیں سکتا، گاڑیوں کے ٹائر پھٹ رہے ہیں اور اتنی کرپشن ہوئی ہے اس Larkana Development Package کے نام پر تقریباً چھیاسی کروڑ روپے کی کرپشن کی گئی ہےیہ ایک Engineer کا کیس ہے یہ ایک سو صفحات پر مشتمل ایک کیس ہےجس میں Bill دئیے گئے ہیں، پیسے لیے گئے ہیں لیکن کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ قاضی اعجاز صاحب وہاں لاڑکانہ میں Public Health Engineer Division کے ایک Engineer  ہیں۔ میں نے ان کی شکایت صوبائی وزیر سے بھی کی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اب اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ لاڑکانہ پر رحم کریں اور یہ جو کرپشن کرنے والے بندے ہیں ان کو کیفرکردار تک پہنچائیں۔ Larkana Development Package کے نام سے جو پیسے دئیے گئے ہیں ان کی تحقیقات کرانی چاہیے کہ یہ پیسے کہاں چلے گئے اور میں نے یہ جو آج درخواست کی ہے یہ معاملہ متعلقہ Standing Committee کے حوالے کیا جائے تاکہ اس پر باقاعدہ inquiry conduct کی جائے۔

جناب چیئرمین: شکریہ۔ جی مشاہد الله صاحب۔آپ دیکھیں نماز کا وقت بھی ہے۔اچھا ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بول لیں۔ مشاہدالله صاحب اور ثریا صاحبہ آپ کو بھی اس کے بعد وقت دوں گا۔جی ڈاکٹر صاحب۔


 سینیٹر ڈاکٹر صفد ر علی عباسی: جناب میں ڈاکٹر خالد محمود سومرو کی باتوں سے مکمل طور پر اتفاق کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس وقت لاڑکانہ شہر کی اتنی بری حالت ہے کہ حقیقتاً نظر نہیں آتا کہ یہ وہی لاڑکانہ شہر ہے جس کو ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظر بھٹو کا شہر کہتے تھے۔اس میں عرض یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک سوال کیا تھا جس پر مخدوم شہاب الدین صاحب Minister for Planning and Development نے جواب دیا تھا اور اس وقت میں نے یہ point out کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی ایک special monitoring committee بنائی ہے جو اس معاملے کو دیکھ رہی ہے لیکن آج تک اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں چلا۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ مخدوم شہاب الدین صاحب کو Monday or Tuesday کو طلب فرمائیں اور ان سے پوچھیں کہ جو آپ نے monitoring committee بنائی تھی اس کی کوئی رپورٹ ان کے پاس آئی ہے یا نہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو پابند کریں کہ وہ یہاں آ کر اس کا جواب دیں۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ مخدوم شہاب الدین صاحب کو Tuesday کو بلائیں گے۔جی مشاہدالله صاحب۔



سینیٹر مشاہد الله خان: شکریہ جناب چیئرمین! میں اس بات سے بالکل ہٹ کر بات کروں گا کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، یہ بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور ان کو روکنے کا کوئی سدباب بھی نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ کچھ اور قسم کے بھی ڈرون حملے ہیں جو ہوتے رہتے ہیں۔یہ جو رضا ربانی صاحب، جنہیں بابو کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ پر ڈرون حملے کرتے رہتے ہیں۔ایک جو تازہ ترین حملہ ہوا ہے میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ بیگم کلثوم پروین صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں یہChairperson for Health Standing Committee ہیں۔ پرسوں کراچی میں ہماری کمیٹی کا اجلاس تھا۔ بڑی دور دور سے ممبران تشریف لائے۔ خالد سومرو صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ یہ صبح چار بجے گاؤں سے چلے اور بڑی مشکل سے پہنچے۔کٹھومل صاحب بھی تھے۔ میں بھی تھا۔ وہاں پر حال یہ تھا کہ کسی نے ہمیں وہاں باہر receive نہیں کیا۔ ایک چار گریڈ کا آدمی وہاں کھڑا تھا۔ وہاں کے جو Executive Directorتھے جن کا نام شاہ زمان تھا وہ اوپر دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمیں briefing دینے والا کوئی نہیں تھا، نہ Health کے ڈی جی صاحب تھے، نہ سیکرٹری ہیلتھ تھے، نہ ایڈیشنل سیکرٹری تھے، ایک ڈپٹی سیکرٹری انہوں نے بھیجا ہوا تھا۔ ہمارے سینیٹ کا Rule 145 بھی ہے کہ کم از کم جوائنٹ سیکرٹری وہاں پر موجود ہونا چاہیے لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ بے پناہ گھپلے ہیں وہاں پر، اتنے زیادہ گھپلے ہیں، ان کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب bureaucracy کو معلوم ہو کہ اس طرح کی باتیں وہاں پر ہوں گی تو یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا disgrace ہے، سینیٹ کی ایک Standing Committee کے لیے۔ پوری دنیا میں ان کمیٹیوں کی بنیاد پر پارلیمنٹ چلتی ہے، حکومتیں ان سے استفادہ حاصل کرتی ہیں لیکن اس دن حال یہ تھا کہ کوئی آدمی موجود نہیں تھا، سارے سینیٹرز وہاں پر موجود تھے۔



جناب چیئرمین: میں سمجھتا ہوں کہ کلثوم صاحبہ being the Chairperson of the Standing Committee on Health اپنی رپورٹ دیں، میرے پاس ابھی کچھ آیا نہیں ہے، انشاء الله we will look into it.


سینیٹر مشاہدالله خان: ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہاں ایک journalist لڑکی تھی کسی اخبار کی، اس نے کچھ باتیں بتائیں جو میں نے اسی وقت canteen میں جا کر check کیں تو اس کی باتیں ٹھیک تھیں۔ وہ کہتی ہے یہ مجھے threat کرتے ہیں، یہ اندر نہیں داخل ہونے دیتے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ بھئی اس کا خیال کرنا تو کہتے ہیں کہ جی ہسپتال کے اندر تو ہم ذمہ دار ہیں، باہر ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس طرح کے حالات ہیں وہاں پر تو آپ براہِ مہربانی اس پر action لیں ورنہ یہ کمیٹیاں کام ہی نہیں کر پائیں گی۔ اگر یہ بابو ڈرون حملے کریں گے ان کمیٹیوں پر اور پارلیمنٹ پر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر اس کے لیے ایک کیری لوگر بل بھی لانا پڑے گا۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے جی۔ ثریا صاحبہ۔



سینیٹر ثریا امیرالدین: میں بلوچستان کے بارے میں ایک اہم بات بتانا چاہتی ہوں، سینیٹ کے اراکین ذرا غور سے سن لیں کہ بلوچستان میں آج کل یہ ہو رہا ہے کہ تین سال، چار سال کی بچی کو اغوا کیا جاتا ہے پھر اسے rape کرتے ہیں، یا تو گٹر میں پھینک دیتے ہیں یا اس کی لاش سڑک کے کنارے پھینک دی جاتی ہے۔ ایف سی چاروں طرف موجود ہے لیکن آج تک کوئی نہیں پکڑا گیا، نہ کسی کی شناخت ہو سکی اور ہماری پیپلز پارٹی کی جنرل سیکرٹری کے husband احمد علی صاحب کو ان کی فیکٹری کے سامنے target killing سے مارا گیا۔ پانچ کے قریب لوگ تھے، پانچ میں سے کوئی ایک بھی نہیں پکڑا گیا۔ اس طرح کی وارداتیں روزانہ ہو رہی ہیں۔ تین چار لوگ روزانہ target killing کا شکار ہو رہے ہیں اور بلوچستان کی بہت بری حالت ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں۔



Mr. Chairman: Haroon sahib, be quick, we have got to go for prayers now.



سینیٹر ہارون خان: جناب چیئرمین! صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بڑی discussion ہوئی ہے کیری لوگر بل کے اوپر اور اب یہ نہ ہو کہ ہم اخباری خبروں کو پڑھ کر اور ایک بڑی important discussion میں صرف playing to the galleries والا حساب کریں۔ I would request all my honourable colleagues کہ یہ بل پڑھ ضرور لیں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے economic and development assistance اور دوسرا ہے security assistance.Economic and development assistance جو ہے وہ ہے ڈیڑھ بلین ڈالرز سالانہ پانچ سال کے لیے اور اس کے اندر کوئی certification نہیں ہے اور یہ پیسہ غریبوں کے لیے سواسو ارب per year for five years ہسپتالوں میں، سڑکوں پر، کالجوں پر اور ان institutions پر لگے گا۔ جو security assistance ہے، اس کے اندر certification کی ضرورت ہے Secretary of State کی جس میں waiver بھی allowed ہے۔ So, let’s focus on what needs to be discussed not on the entire thing.یہ grant ہے، یہ free ہے، یہ loan نہیں ہے، اس پر کوئی interest نہیں ہے۔ 

So, we should focus on where the problem lies, the certification on the security assistance not the economic and development assistance.


جناب چیئرمین: آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، we have a chance to go into details and we must study the bill before we criticize it or accept it, whatever it is.آخر میں بخاری صاحب۔


سینیٹر سید نیر حسین بخاری: جناب چیئرمین! بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ آج بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جو decisions ہوئے primarily points of order پر جو بات ہوئی تھی، اس میں طے یہ ہوا تھا کہ almost 8-10 people would be given opportunity to talk on one issue.اور وہ parliamentary leaders decide کریں گے۔۔۔۔۔



جناب چیئرمین: چلیں کوئی بات نہیں، اجلاس کافی عرصے بعد ہو رہا ہے تو let everybody say something.



سینیٹر سید نیر حسین بخاری: دوسری گزارش میری یہ ہے کہ یہ جو important issues تھے جن کو اس session میں ہم نے discuss کرنا تھا، وہ price hike تھا، کیری لوگر بل تھا اور security and law & order situation تھی، آج بہت سارے issues پر particularly یہ کیری لوگر بل کے حوالے سے جو issue تھا، اس پر ultimately at length discussion ہونی تھی اور probably, point scoring کی بات تھی یا حاضری لگانے کی بات تھی، parliamentary leaders apart from that سب نے اس پر بات کی ہے لیکن میں ایک عرض کر دینا چاہتا ہوں I certainly agree with Senator Haroon also that this is a legislation for their country.This is not the legislation for our country.کیری لوگر بل ایک legislation ہے how to give the grant to certain country or to Pakistan اور وہ security کے حوالے سے ہو یا economic aid کے حوالے سے، تو this is all aid جو بات بظاہر نظر آ رہی ہے۔ ہماری گورنمنٹ کا یہ موقف بھی رہا ہے کہ قومی غیرت اور تقاضے کے منافی کوئی بات نہیں کریں۔ راجہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کو review کیا جائے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا categorically کہا کہ جی اس issue پر وزیرِ خارجہ بات بھی کریں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری قوم کو اس issue پر اعتماد میں لیں گے، اگر قوم سمجھتی ہے کہ کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دیتی، ان کے غیرت کے تقاضے کے منافی ہے تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ صرف حکومت نے فیصلہ نہیں کرنا۔ So, this is a legislation for them اور اس discussion کرنے سے پہلے جیسے ہارون صاحب نے کہا کہ اس کے سارے contents کو دیکھ لیا جائے، so far, we have not executed an agreement. We haven’t executed any agreement with anybody so far کہ جناب ابھی تو ان کی قانون سازی ہو رہی ہے، act بنے گا اور پھر the Government of Pakistan would have to decide it, the people of Pakistan would have to decide it or the parliament would have to decide it. This is my submission.جب یہ بات ہوگی اور مناسب یہ ہوگا کہ وزیرِ خارجہ صاحب آ جائیں


let him give a statement, let him make a statement and then we can open the House for the discussion.


جناب چیئرمین: میں نے بھی کل net سے کیری لوگر بل downloadکیا ہے،


I am also studying it being a lawyer by profession, so let’s see.The House stands adjourned to meet again on Monday, 5th October, 2009 at 4:30 pm.Thank you.

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


[The House was then adjourned to meet again on Monday, the October 5, 2009 at 4:30 pm]


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








[�At this moment, the Questiion Hour was over and the remaining questions and their answers placed on the table of the House were taken as read.]
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