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YOUTH PARLIAMENT 

YOUTH DEBATES 
Tuesday, February 26, 2013 

  

 The Youth Parliament met in the Margalla Hotel Hall Islamabad at ten in the morning with Mr. 

Speaker (Mr. Wazir Ahmed Jogazai) in the Chair. 

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

Recitation from the Holy Quran 

  ِ. ا8ِ ا5ِٰ7ۡ0123 ا0ِ123/ِۡ. ِ-+ۡ
 

  3َN/َۡ<ُ= ا3َۡ>:ِۡر۔  NَوGIَۤ َادۡرGIَ JَKٰ 3َ/َۡ<ُ= ا3َۡ>:ِۡر   ۔ِاG1Eۤ َاBُٰCۡ3DَۡE ِ@?ۡ 3َ/َۡ<ِ= ا3َۡ>:ِۡر
2ٍۡPQَ Rِۡ35ۡ َاSI 2ٌۡ/Uَ 1ُل ۛۙ  ۔DCَYَ   ۡ.PِS-ذِۡن َرGِ-ِ GPَۡ/@ِ َوا23[وُۡح =َُ̂ ِٕKٰٓ>7َۡ35ۡ  اSI ۚ

Sb2ٍۡ ُآI۔ َا   .ٌٰ>dَ?ٰfّ0َ ?َِه   N2ِۡhiَۡ3ا jِ>َۡkIَN ۔  
اور 7Yہ/ں w>{I G/xم xہ ۔ 2Q GE2x (G/xوع(s vQ wx:ر I/ں GEزل ) r2sن( ہ. Eے اس: 7m2Yہ

اور @fQ2ے ہ2 ) ا~I/5(اس I/ں روح  ۔s vQ:ر G/x ہے؟ s vQ:ر ہDار Iہ/Cے dے -ہ2f ہے

�<wع ��� ) رات( �ہ ۔�. dے اY2Yے ہ/ں3/ے ا�Cے �2ورد�Gر xے 0) اG�fEم xے(Gxم xے 

 �Y)ن اورGIہے) ا �fI�d۔ 

OATH OF MEMBERS 

2�/�d بGCm: ے �ہ<ے -+. ا8 ا5ٰ7023 ا023/.۔d vd Gx پroath  ڑےPx 2� ںwٹ/d �Cا� �Cپ ا�r ،G� wہ

  rپ C/3 R>0 vdے xے 3/ے Pxڑے ہ�Gmw/ں۔ اب ہwں �ے اور f/3 R>0ے ہ�wے ا�GC ا�GE GCم 3/ں �ے۔

  )س G� BYw� 2� jswIرC7/3ٹ xے 2�7Iان Eے R>0 اٹG�GPا(

2�/�d بGCm:  رے �ہ<ےG7ج  ہr 5/xز اراD{Iin House guest speaker the founder of this organization 
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Mr. Ahmed Bilal Mehbood sahib.   ے �ہ ہ/ں۔d رG�fے ا�x ./>{Yengineer ں ہ/ں/I ے  -�ل  ۔d ںw3Gd دس

wہ GfEGm wx v0Gے   ں�E ںwہEے  اd vm اورPILDAT G/x 2وعQ wxٹ�wP� ے �ہ ا��CIGd رےG7ہ ، �d 

organization  :7�3ج  8اr  ا�� -ہ  -ڑ�organization ۔ �ہ ہےparliamentary development  2x ے 3ےd track 

two diplomacy, electoral reforms, election observers and civil military relationship �Y  نGf+xG�  sاس و wm

ا8:7�3 �ہ Eہ/ں xہ �ہ 2x  5d رہے ہ/ں اور  focus، اس �2 ا70: -�ل w��Iب �v0G -ہ  �x £2ورت -�P ہے

�ہGں ~�ے۔ ہے، اEہwں Eے �ہ �/G- Dہ2 د���P اور  /�G ¤Ybہ �G� BYwرC7/3ٹ اEہ� x، رہے ہ/ں اور I/ں xہہ رہG ہwں 

 parliamentary۔ ا�d �2ح ا70: -�ل w��Iب �E v0Gے �/:ا �xا�� Gm �¥Eن اEہwں Eے wmاwEں I/ں 

democracy  ں/Ioversight  wm Gxelement GPY،committee system  �xdevelopment  Gx ں ان/Idirectly  Gرہ BYGہ

�ے -ہ  B¨x د��civil military relationship  2�r 2x Bاور وہGں  �ہ �¨P<ے دwEں اEڈوG/¦/E �¥ے ہ�wے PYے ہے۔ 

اور rج  �ہ� PYے  rپ xے �ہ<ے �P- bx 2�/�d ہG7ر� اور rپ wU  �xش �f7+s ہے xہ ۔ I/ں GfPh7d ہwں xہ ہ/ں

 �P-  ےE ں wہEاelectoral reforms   sرا وGd  ے -ہE ںwہE5 �2 اm  �dG/d ،5¦/7x 5¦�/3ہے او ر ا G�Gª3

 ��wx 2ں، ہ/f�G7mPILDAT  �xexercise ا  ہے۔wہ :/if+I ےd  �P�xےE �+xsuggest  ہx GPY G/x �P-PILDAT 

wxے۔�Gm Gد� GC- 5¦/7x 5¦�/3ہ� ا �x v0G� بw��I ے  �ہ ا70: -�لx وش ہے، انGxexperiences ،ہ/ں  �x ان

-�P دے رہے  experienceا�� ، د���P- B رہے ہ/ں اور ہ. rپ 2x �P- wx رہے ہ/ں C�Ienjoy  ہے wx ¬m ہ. 

G� بw��I ب ا70: -�لGCm ۔ہ/ں۔v0  

Discussion: New Electoral Rolls in Pakistan 

Guest Speaker: Mr. Ahmed Bilala Mehboob, President PILDAT 

I/ں rپ D�2�Q  Gxار ہwں xہ rپ Eے ! GCmب d/�/�2 -+. ا8 ا5ٰ7023 ا023/.۔ :GCmب ا70: -�ل w��Iب

G2ا�x رفG{Y ں/I ظGi3ے اP2ا -ہ  ا�/IQwx �P- wm ہ� Gًf</<0 ، ہx ں ہے/I .>� ےx پr ،رہ� ہے wہ µ  ہ ا���

team effort  ت ہے اورGsاو ¶{-team leader ےPhI ےd  /·/0 �x ےEwاور ہ�  ہ  C�I  ¤d �x ںw�w3 مG7Y

Gx µQwx credit ہے۔ GYGm bI ےE ںwہCm ںwار ہD� 2�Q �P- Gx پr ں اورw/PYGd ےCے 3/ے ا�x ں اس/I  2ا/I جr

rج  xے -}:  wY µQwx briefing �ہ x �PYہ �x bx ۔G{Y  GPh7d ¸�f+I Gx R�2{Yرف 2xاYے ہ�wے PhIے اس

 �Ew� 5�/3ہ ان GdGE  {/�� �xز �presentation �PY �E2xہ  Joint Director Miss Asia Riaz  wxbasicallyہG7ر� 

�PY ہ�Y2I �2dے دوCIGd ےx پr ےPhI ہے اس 3/ے :/Iڑا ہے۔ ا� GE2x µ/� wx پr ےCا�  Qپ -2داr  تw�¹ Gx

  د�ں �ے۔  

2�/�d بGCm ! جr ہ/ںCm ں ہ/ں/fd2ہ@ �-G¤fEع اw£wI Gxtactical language  ں/Ielectoral rolls  ےfہx

 �C{� ،ہ/ںvoters list  wx ں/I از:E�7 اdرelectoral rolls  º2ا�Q �d  ہ- �x تG-G¤fEے اPہے۔ ا��2ہ ا� GYGm Gہx

G-G¤fت ��/� ��2>ے dے � ��2>ے dے ہwں �� 2P� wY ہ� ا�Eں ا��P ہwں ��، ��/ ، ا�2 -ہ  D/� �dہ/ں

، وہ اw� �dرت  I/ں ٹP/� ہf�d wے ہ/ں xہ -ہ  x �dہfے ہ/ں free and fair electionsہ�G�w/ں �ے، m+ے 

ا�� ا��P ووٹ2 3+ٹ �x ہے۔ ا�5�/3fundamental requirement  2 ان I/ں  dے ا�� -G/Cد�  2Qا�¼ �wر� ہwں

Eہ/ں ہ�Ew/x �� wہ ا�G/C- 2د  �2xں �ے، وہ G/IGxب Eeffortہ/ں ہr �sG- wY �� wپ �P- wm ٹا�� ا��P ووٹ2 3+
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 اور C7/dٹ، �3G¿Iہ، ا�Cٹ/ں E>¦ہ G/Yر 2x 3/ں،  �P- GCfx ا�x GPے 3/ے G7� wYرت  ٹ/ڑه� رBx د� �Gmے

رت G/C- �xد G7� �+/mا�d �2ح اG¤fE-� @ہwfd2ں G7� ،،   /·/0 �xرت ٹE �/Pہ/ں ہ�2�Cx�f�d wٹ ڈال د�ں 

  ہے۔

� xے kd �Iws 5�/3 ے ہ/ں�� wت ہG-G¤fEے اx �kd ��G-w� رےGd  ں -ہ/I نGf+xG� �Y ابadult 

franchise  2� دG/C- �xمG7Y ں/I ¬m  �C{�  ں/I �>I رےG7وہ ہ  w0¸ ہ Gx ےCووٹ د�wx ںw�w3 Â3G-nine  تG-G¤fEا

�ہ<ے -Â3G را�ے   Gن GY �xر�x Äے د�wdں اG-G¤fEت ہwں �ے۔اG¦Eءاf+xG� 8 ں۔ �ہ Erے وا3ے اG-G¤fEتہw ��ے ہ/

 �C{� د�ہ�adult franchise  2� دG/C- �x  µ�/3ے۔ 1970اPY ے�wں ہ/I  تG-G¤fE2ے اdے -}: دوx ں  1977اس/I

 I2002/ں،  I1997/ں،  I1993/ں ہ�wے،�I1990  2P/ں ہ�wے،�I1988   2P/ں ہ�wے، �2P� ،1985  2P ہ�wے PYے

 2P� ں 2008اور/I  Gً�3GÊ ہ<� ووٹ2 3+ٹ� �x نGf+xG� ے۔�wت ہG-G¤fEر   1951اG/Y ے 3/ےx تG-G¤fEا ��G-w� ں/I

�PY لGd ¬/x2ط اQ �x 27� ے 3/ےx 2ووٹ   sاور ُاس و �PY �¥� �x  ن 1970اور  1951۔G/Iے درx  �¥x 

 5m �¥� �x µQwx �x ےEGC- ں/fd2ہ@ �-G¤fEاxGEGm  sں اس و/I b/¿iY � ہ- ��wxہ/ں ہےE دہ £2ور�Gز�  ، 

، اس 3/ے G-G¤fEت dے  -Gت �2xں �ے xreferenceے  ہ. ��Ewہ -Â3G را�ے دہ� G/C- �xد �2 ہEwے وا3ے اG-G¤fEت 

 d2ہ@ �-G¤fEہ<� ا� wm ے 3/ےx  وہ ��wہ vY2I1970 �PY ے 3/ےx تG-G¤fEے اx ں 1973۔/I  دہwmwIGx نGf+xG�

I/ں -�P ا�� ووٹ2 3+ٹ  I1970/ں -�C{� �C 1974 -¸ �ہ<� ووٹ2 3+ٹاس دwfdر xے GkI دwfdر w�CIر G/� G/x۔

�PY  ووٹ2 3+ٹ  1974اور �¥E 2 ا��P� wm �C-joint electorate �PY 2� دG/C- �x ںwEG7>+I ے �ہ<ےd اس �C{� ،

x ںw7>+I 2/Ê اور�PY �fC- Í3ا Í3ے 5�/3  � ووٹ2 3+ٹ اPY ےYwہ Í3ا Í3ا �P- 5¦�/3ں 1974اور ا/I  ہ�

   -��GC �¥�۔  �Y2I �joint electorate listہ �ہ<

ہ/ں r Gx 5mپ 3provisions  wx+ٹ xے 3/ے دwfdر اور wEGsن  I/ں G/x اب I/ں �ہ ذG� GE2x 2xہGf ہwں xہ 

 Gdل   ہ2  اور وہ اG¤fE-� @ہfd2/ں -�GCے xہ  اGx 5¦/7x 5¦�/3 @2ض -GYGC ہے �x 5/�rG Article 219<. ہG� GEwہ/ے۔

 �-G¤fEان ا �x ںwfd2ہ@revision �C{� 2ےx �P- ے �ہ<ےd ./I2Y رو�ںGP2ے۔ اٹx :�:hY ہ دار�Iہ ذ�Chief 

Election Commissioner  ے -}: �ہ �2فx ./I2Y رو�ںGP5�/3 اب اٹ �PY �xChief Election Commissioner  �x

-ہ  �d ذIہ  d wmے �ہ<ےاٹGPرو�ں I2Y/.  ذIہ دار� ہے۔ EElection Commission  �xcollectiveہ/ں ہے -<�ہ 

 ، اب �wرے اwx 5¦/7x 5¦�/3 ان Gx ذIہ دار -GC د�G/� G ہے۔ xے 3/ے PY/ں Chief Election Commissioner دار�Gں

wx ذIہ دار -G/� G�GC ہے xہ وہ Eہ  اس I/ں �wرے ا7x 5¦�/3/¦5 اب �x ہے xہ �Article 219ہ� �wرت G0ل 

 دwfdر G/C- wYد� wEGsن ہGYw ہے -2x �Pے۔ revise and updateہGd 2ل  -<�ہ ان 2�wxف اG¤fE-� @ہfd2/ں -�GCے 

GY2x ہ/ںE نG/- ےd b/¿iY ر�w� wx وںD/� تGsاو ¶{- wm  مG� ے 3/ےx ےE2x ے� wx ت�/¿iY ہ ان�>-

 Electoral Rolls Act 1974+ےm اG¤fE-� @ہwfd2ں xے 3/ے ا�� wEGsن -IG/� G�GC/ں  1974۔ wsا�GC- 5/Eے YGmے ہ/ں

GYر�wEGs �P- wm 2� Äن w�CIر  m 5�/3original¬   ہ�Yw رہ/ں xamendmentsہGYGm G ہے۔ -}: I/ں �2P اس I/ں 

�2ہ xہGYGm G ہے �}Gm �Cر� اس Gdل GYG ہے، m+ے dhIے اس wEGsن G� wxد GًIw7�reference m G/x ا�d  ہGYw ہے

GPY اwں ہ/I�2ہhI نwEGs Gx ںwfd2ہ@ �-G¤fEد� � 1974۔ اG/C-ن ہےwEGs ر �2 ا��w �-G¤fEد �2 اG/C- �x ¬m

rپ w>{I wxم  -�Ew/x �¥� �x �Pہ amendmentاس I/ں ذر�}ے xے Iordinance/ں ا��  2000 @ہfd2/ں -�fC ہ/ں۔ 
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 wYAct of  ا�� @�PY  Iw�0 �mw اور اس @x  Iw�0 �mwے دور I/ں �GرC7/3ٹ Eہ/ں I �PY/ں 2000ہے xہ 

Parliament  Gf�d wہ/ں ہE wYGPY  ہx GPY G/3 2x b�G0 رG/fUے �ہ اE ¬m  Iw�0 �mw@ �x  sا اس وÏن 3ہwEGs وہ

2Y �P- ں/I رwfdہے اور د �f�d GC-ہےا �f�d 2x ./I ےE ںwہEا�� ، اordinance ے ذر�}ےx 27th September, 

2000 wx ۔�x ./I2Y �P- ں/I نwEGs ے 1974اسx ےE2x ت �ے�/¿iY :�DI wY GC- نwEGs ہ� vm ں/I 3/ے  B¨x

rules �C{� ے �¥ے�GC- :{- ےx 2 اسP� ،د@}ہ ہے �x رwfdا�� د �C{� ا�: ہ/ںws B¨x 2P� ن ہے اورwEGs

Constitution, law and rules, ہے �:C- ہmدر �x 5/Eاws ر ہے�ہwfdد D/� 5�2Y .ے اہd vd ، :{- ےx اس ،

اور �ہ  wUد -GYGC ہےdے wsا�:  ��wر�:ِر CI �x  �>7I ۔  اwEGs 5¦/7x 5¦�/3ن اور �ws 2Pا�: Yrے ہ/ں

دwfdر -G� �PرC7/3ٹ ہ� -wEGs 5�/3،  �YGCن �GرC7/3ٹ -�YGC ہے w�CIر� Gً��2<Y ا�� رw�CI �d �7dر� ہ�Yw ہے

  اور اس I/ں G� �P- ./I2YرC7/3ٹ ہ� �Y2x ہے۔ ہے

ے -Gf>� �P 5�/3 اس G- �x �r 2id Gxت �x ہے�x اG¤fE-� @ہwfd2ں  and 1974 1970ا-�Y �P ہ. Eے 

 vm 2002ہے  Iw�0 �mw@ ں/I �C-  d2ہ@ �-G¤fEا �¥E ا��  sاس و wY G/x ہ>¿/@ Gx ےE2واx تG-G¤fEے اE ۔

I/ں  1998 ہے xہ w>{Iمrپ x wxے 2�dد G/x۔  NADRAاE 5¦/7x 5¦�/3ے اس اG¤fE-� @ہEGC- wx  d2ے Gx Gxم 

G/C- �xد �2 �ہ اforms  �-G¤fE، ان �ے PYےاxٹPے ہIforms w/ں 2Icensus  wmدم G7Qر� ہ�PY ��w اور اس 

 d2ل  @ہG7{fdا Gx ¬m �¥� ��GC-2001 and 2002  wx پr ں/I  مw>{I  �IG<I ں/I ںw>02I R>f¤I ہx ہے

 �ہ اG¤fE-� @ہfd2/ں wfIw�0 �IG<Iں xے اI 5¦�/3/ں اG7{fdل ہ�w/ں ،اG-G¤fEت -�P ہ�wے PYےwfIw�0ں xے 

 2P� 2002اور I تG-G¤fEم اG� ےx �x ں۔ اس/�wل ہG7{fdا �P- ں/verification  ��wx ے 3/ےxdoor to door  مGx

 G/� G/x ہ/ںE  ے  2�1998فxcensus  wm Gxdata �dا ،GPY  2� دG/C- �xNADRA  �d ڑ�wPY B¨x ےEeffort  2x

ور B¨x ہDار اGرہ ~Bx  اٹPY Pے �}Gd �Cت 2xوڑ million voters 71.86 ا�� اG¤fE-� @ہGC-  d2 د�۔ اس I/ں  xے

 wm ےPY ں/I ے 3/ے  2002ووٹ2 اس 3+ٹx تG-G¤fEے اxNADRA  ۔�PY ��GC- ےE ہx م ہےw>{I wx پr2002 

vm GPY jswI ں  �ہ�/I تG-G¤fEے اx  لGd ¬/x27 ا� �x 2ے �ہ<ے ووٹd اس ،�PY �¥� �x .x 27� �x ووٹ2وں

wm �PY ہ�Y2I �>ہ� �PY �¥� 2 د�x لGd رہGPے اٹx 2x .x اور �ہ  international trend ¸-GkI ےx GPY۔   sاس و

�ہ  ۔ووٹ�x 2 �27 اGd ¬/xل dے x 2x .xے اٹGPرہ Gdل 2x د� �¥� �Y �PY دx G/Eے -ہ  Gdرے I �3G7I/ں

ا�� ا�GP @/¿<ہ GPY اس 3/ے -}: I/ں Erے وا7m �3ہwر� wfIw�0ں  ا�� @x  Iw�0 �mwے دور I/ں ہwا 5�/3 �ہ

ووٹ2وں Y �x}:اد ہے GÒہ2 ہEwے �x وmہ dے GPxrequirement۔ اٹGPرہ Gdل �P- �x اس @/¿<ے �Gs wx. ر Eے

ÓEG� ڑهےGd Gً��2<Y ووٹ2 -ڑه �¥ے -ڑه �¥� اور Bx~ 5�¨� �C{� 5/>I ۔  

2002 G/� Gہx ں/I رےG- ےx ووٹ2 3+ٹ �x ہx   ہ�computerized voter list 5�/3 ں �ہ اس  ہے/I  </<0

�Y :0 wY  computerized voter list Y�P ہx  2x Bٹ2 �2 -/ٹw/�7x پr 22ح ا�� ¬mword processing  2 رہےx

اس 3/ے rپ xہہ f�dے ہ/ں xہ  ،� ہ32xtype xw/ں اور ��Ewہ �ہ �/r Dپ Eے w/�7xٹD/� ��wx ،type  2� 2 ہwں

 اس I/ں B¨x ا�+ے�ڑهے P�3ے w3گ  �ہ f/3 �C{Iے ہ/ں xہ 5�/3computerized  Gx  ہے �computerizedہ  

features  ،wx ںw/k>Ê �x پ اسr ےd 5m ں �ےwہduplication wx  check ں/�d 2x ،2002  ں/I تG-G¤fEے اx 

PY/ں  Emultiple entriesہ/ں GPY۔ اس 3/ے اس I/ں -ے G7Qر  ا�+��wx G اG�fEماG7{fdل ہEwے وا�3 ووٹ2 3+ٹ I/ں 
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�C{� ے ا�� ووE .اور ہ GPY ں �2 درجwہªm �¥x �¥x Gx 2ما�� ووٹGE Gx 2ٹcount   ہx �� Gf� wY G/x  R>f¤I

poling stations  2� مGE Gx  ۔  27اسGPY درج �P- ہ�Y2I  ں اس 3/ے/I ان  اس 3+ٹduplications  Gx ےC3G�E wx

��wx GPY ہ/ںE �2>ہ�GPY ہ/ںE شwU دہGے -ہ  ز�d اس 3+ٹ �P- 5¦/7x 5¦�/3ے -ہ   ۔  اE ںwہEں ا/I :{- اور

 �P- تG�G�Q دہGںز�/x ےd ہmو �d7/¦5 2005۔ اx 5¦�/3ں ا/I  3+ٹ �¥E ے  ا��d 2P� .ہ ہx G/x ے �ےE

�PY �¥� ��GC- 3+ٹ wm ہ �ہ�Ew/x ے ہ/ںYGC- ۔�PY ÕsGE ں/I لG/U ےx ں ، ان/I �D�2ªEں  ا/I ے+m mean 

statement   ے ہ/ں وہfہx ہx ہ/ں ہےE ہ� v>kI Gx ں، اسwہ Gª3 ےC2 رہد�x �Q 2�  /E �x �+x ں/I 5�/3 ںwہ G

،ا�Gx 2 -ہ  Gxم ہxconstruction  wہ  ان wU �xاہµ ہ�Yw ہے وہ G7Yم w3گ wm �/+ے -G� GEGCہfے ہ/ں�Gم �wر �2

µQwx  �ہ   wY اس I/ں wPYڑ� x 2x ./I2Y �dے اdے اG7{fdل E2xے xے -�Ghے �C- ��wx ہ��w -<ڈ�P- ÍE ہے

�/+ے 2Uچ ہwں  -<ڈEGC- ÍEے v>kI Gx �ہ ہےxہ ز�Gدہ�� xہ ا�� E¥� -<ڈ�Gm ��GC- ÍEے �Ew/xہ �Gm �x  �¥Eے

 xcorruptے اGEG�Iت -�P ز�Gدہ ہwں �ے۔ اس 3/ے ہ7/¦ہ wm  �ے اور �2P ان I/ں dے �/+ے 2Uد-2د E2xے

machinery  �x ہے، اس �Ywںہ/�Gm ے/x مGx ہ ا�+ےx ہے �Ywہ µQwx اور µاہwU  2چU دہ �/+ےGں ز�/I 5m

 wY Gx �>I ں/I ں، اسwاہwد� B¨x 5�/3 ہے GYGm w3/ہ ہindividuals x ��wx پr vmہے۔ اس 3/ے GYwہ  ہ:�G@ w

5�/3 اG�Iن ہGf�d w ہےxہ  ، £2ور� Eہ/ں xہ ا�+G ہwہYwے د��P/ں r wYپ 2�Uدار ہ�Gmw/ں  amount spend-ڑ�

xے  wY اس ۔  G- vmر-GرE¥� ووٹ2 3+ٹ -EGCے G- �xت ہ�PY �Ywاس I/ں dے �/+ے 2Uد -2د x/ے �Gm/ں �ے

 2U2005چ ہYwے ہ/ں۔ ہ�Yw ہے، -ہ  ز�Gدہ �/+ے �Ew�exerciseہ  �ہ ا�� -ہ  -ڑ�  �/¨Pے �ہ wmwI �Qد ہے

 d2ہ@ �-G¤fEا �¥E رہ ا��G-ں دو/I  اw2وع ہQ مGx Gx ےEGC- 2002۔ /x ے �2ضE ں/I ے 3/ےxG PYG   ہx �1998ہ 

�ہ  I/ں 5�/32005 اxٹE GPہ/ں data GPY G/� G/x اG7{fdل wx 2x Gm 2P� 2P� ،GPY G/� G/x ہ� dataے xcensus xے 

G/� G/x ہ  @/¿<ہx  2x Gm ں/I 2P� اب ہ. ا�� ا��voters  wxverify �2ں �ےx ہے �>�:�Y ��wx ں/I اور ا�2  اس

 �P- ےdا wYincorporate �2ں �ےx ا�� Gً��2<Y 2� 5 ۔ اس/>-  B¨x ےd اس :�GQ ،GPY 2و�2ام� Gx ےE2x 2چU

  2U wYچ ہwا ہG� w۔x 5�/3. از x. ا�� -</w  5ا ہG� wز�Gدہ ہ� 2Uچ ہ

۔ w3 wmگ wmwI �fUGCQد ہGYw ہے w�w3dataں x adult  Gxے �Gس G7Yم rNADRAپ w>{I wxم ہے xہ 

 Gx ے ہ/ں، انYاwC- رڈGxdata NADRA ہےGYGmwظ ہwi�I سGے�x2ا ا�Ïٰ۔ 3ہ   Õ¤Q �P- ��wx Â3G-  �x ںw�w3

 2005۔ rپ 2/0ان ہwں �ے xہ 2x 3ے �dupdate Gے -Gت 2xے �G  اور اdے NADRA@ہG� GEGC-  d2ہے wY وہ 

 G/� G/x ں �ہ @/¿<ہ/I ہxNADRA  ےxdatabase GC/3 ہ/ںE wx  ےd 2ےd ے¥E b�3G- اورparallel   ¸¦I �¥E ا��

m+ے د��P/ں wY 2/0ا�E ہ�Yw ہے xہ r 5�/3ج �Y اس G� ¸/<�Y ��wx �x  �ہ اG- v/h� �CYت ہے ۔�E2x ہے

inquiry �¥� �x ہ/ںE �ªCہI  �CYے 3/ے اx �>I ت اورG-  ہEG@wsےو- �CY2 اUr ہx exercise  .؟ ہ�¥� �x ںw/x

@/¿<ہ G/x۔ I/ں ذاw� �Yر �2  �ہ xہ w�w3 5xں Eے ہG� �Ewہ/ے �inquiryہ �3GkIہ x G/xہ اس �E  2ے �Y2I �¥xہ

NADRA ،GPY �I ےd 5/I2¥/� ےx  sے ُاس وx  GPY Gہx ےE ںwہEا vm ہx2005  Gx ےCC- ں/fd2ہ@ �-G¤fEں ا/I

، x v>� R>f¤I/ں EGC-bidsے xے 3/ے  Gx computerize electoral rollsم 2Qوع ہwا wY اE 5¦/7x 5¦�/3ے

companies  ے  ُاسEbid G/3 ں 0¿ہ/I ۔NADRA اس �P- .ہ ہx G�Gf- ےE 5/I2¥/� ےx  ں/Ibid   ےPY ےfہG� GE2x

، اس 3/ے xہ ہ7/ں ہlow cost �Yw-ہ   bidاور ہG7ر� �ہ<ے dے ہ� wmwIد �Ew/xdata GPYہ ہG7رے �Gس wY �ہ 
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�PY ہ/ںE 2ورت£ �x ےE2x  C�I دہGز� x �>I  s5�/3 ُاس و�  /¿¤Q رwfsG� ے -ڑ�d vd  ںwہEا Gx ¬m

اس وہ  wxن ہwں �ے، اس E  /¿¤Qے اEہ/ں 2x jCI د�x Gہ وہ  Eے GEم Eہ/ں r 5�/3 G/3پ اE:ازہ f�d 2xے ہ/ں xہ

bid  پr vm ہ�Ew/x ہ 3/ںE ں 0¿ہ/Ibid  وہ wY �2ں �ےxlow cost �� wہ Gx ےE2x 2د-2دU 2 �/+ےP� wY  نG�Iا

xہ  اس 3/ے 2x رہG ہwں xہ rپ wx �<. ہG� GEwہ/ے �ہ -YG/ںI/ں  x. ہ�C{�،G� w �ہ ا�� h/fEہ اGf�d Gm G/x ÏU ہے۔ 

�GدG/Yں x/ں ہ/ں۔ اس ذاور -ڑ� -ڑ� G/¿¤Qت Eے �Gf+xGن xے Cfx BYGdے -ڑے �/EG7ے �2 -ڑے -ڑے اداروں

، wUاہ w¤Iاہ �Q اور �/Dوں wÊ wxر dے د��G� GCPہ/ے 3/ے ہ7/ں ا�P�Er �C/ں اور Gxن Px<ے رCPxے �Gہ//ں

µQwx �x £2ور Y2xے �Y ¸�G<0 5�/3 �ہC¨Cے  Gx اÒہGر Eہ/ں G� GE2xہ/ے، D�GmGE اD3ام -E �Pہ/ں G� GEGª3ہ/ے

  ۔ I/ں E bIGQہ/ں bid GPYاس  NADRA اس 3/ے رہG� GCہ/ے۔ 

، �ہ 2Qط ہw اس وGm �Y  sر� ہw ��ے PYے �computerized I.D. Cardہ �ے x GPY G/� G/xہ  <ے�ہ

 G� wں درج ہ/I  d2ہ@ �-G¤fEم اGE �P- Gx ¬m ہx �� رڈGx �fUGCQ س  �ہG� ےx ہے ، اس �Iز~ GEwہ vm 2P� ۔

 wx ںw�w3 .x  ہ -ہx G/� GPد��computerized I.D. Card ے ہ/ں�wر� ہGm ہx Gہx ےE 5¦/7x 5¦�/3ا wY 

ے ، xx 5mہCmnational I.D. Card GPY GYGm Gہ/ں  �2اEےGx �fUGCQرڈ wm ُاس وw+CI �Y  sخ ہw ��ے PYے، 

 �P- ں �ے، وہwرڈ ہGx س �ہG�voter list  ں �ے۔wہ bIGQ ں/I  �EwEGs �x اس wY �C- ہ 3+ٹ� vmrequirement 

GYGm G/x ہے xGYہ ا�display  Gx �+x 2اdے  Gmر� �YGm �x ہے اور اx/¬ دwEں �draft list �Yہ<ے xہ ہ�Yw ہے 

 �P- ہ� �ہEwm ں۔/�d 2x 2اضfگ اس �2 ا�w3 wY �7 رہ �¥� ہےx ��wx ں/I 2اض ہے، اسfا� ��wxlist 

G/� wڑا ہPx ہIGªCا�� ہ  wY ��r ےCIGd  ہ�Ew�2002 �xlist  ں/I ے>-G<Iےx2007 �x ں  3+ٹ/I27% voters  �x

I/ں  2002ووٹ2وں Y �x}:اد I/ں ا£G@ہ ہ�7x  5�/3 GYw ہ�Gh- ،�PY �¥� wے اس xے xہ اCYے ��2ے I/ں

approximately 71 million voters  ےd 2x  wہ .x2007  ں/I52 million ے¥� wہh� اور اس ، �ہ -ڑ� �PY تG- v/

 �xpaper “the state of اور ہ. Eے ا��  Eresearchے ا�� ہ.  اس I/ں �2 -ہ  wQر x G¨Iہ ا�+w/x Gں ہwا؟

electoral rolls in Pakistan”   ےdے اd مGE ےx publish   �P- G/x  پr ے+mwebsite ے ہ/ںf�d Bاس  ۔�2 د��

، 2Iدوں xے ووٹ xے G<I-<ے I/ں ز�Gدہ x. ہ�wے  x2002ہ  x GPYہ wUاx 5/Yے ووٹ calculate  G/xہ. Eے I/ں 

 .x �P-/ے ہ�wہI ےx ے ووٹ انx 5/YاwU 5�/3 ے ہ/ں، ں�wہ .x دہGز� �¥x ں/I ے>-G<over 27% �C{� 1/3rd   ےx

v�2s wٹP- 2/�E ہ -ےI2f�I 5d2�2¥/� �x رٹ�G� D>�/� نGf+xG�  sے۔   اس و¥� wہ .x 2ے اس ووٹE 2ووٹ �¥E

wx رٹ  3+ٹwx .�2�d  ں/Ichallenge Uے درd رٹwx .�2�d �P- ےE .اور ہ G/x.ہ ہx �x  dاw  ےI:<I اس �P-

-�P اس I:<Iے  PILDATاور �2P  ہ. -CIGd ¸�G<0 B¨x �Pے ~G� GEہfے ہ/ںxے @G� GCC- ¸�2ہfے ہ/ں �Ew/xہ 

وہ ،GhC� wmب xے w� ¸-Gdر2E ہ/ں ہG7رے وGQ b/xہ: PY v0G� :IG0ےI/ں ا�� @x ¸�2ے �wر �µ/� 2 ہwا۔ 

 flaws  wxpoint outاور اEہwں Eے -�P اس xے  /µ ہ�wےwx .�2�dرٹ xے وb/x ہ/ں، وہ ہG7ر� �2ف dے �

   G/x۔

�d دwmوG- ےx 2امf0رے اGd 5�/3 �PY 3+ٹ ÕsGE ا��2ہ �ہ ا�� -ڑ�  dے درdے اE رٹwx .�2

اEہwں ، اس dے �ہ 3+ٹ اور -2U �Pاب ہ�w¥�۔ wm ��2>ہ Gxر -E2xG�Gfے xے 3/ے wm اGIG�0ت Gmر� x/ے اور 

�x 3+ٹ  2007اب xے wmwIد ووٹ2 2002او ر �Gm G/xے wcompareں �xwx 3+ٹ �x2007 اور  E2002ے xہx Gہ 
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�EGC¨ہ ا�� ا�+� 3+ٹ وwmد I/ں x2x  ¬m ��rے اس 3+ٹ I/ں �Gm G/x bIGQے۔ identify، اEہ/ں I/ں Eہ/ں ہ/ں

ں ا�� ، I :{- 5�/3/I ¬m/ں �x �� Gfہ �ہ اfEہÕsGE ��G ووٹ2 3+ٹ wmwI �PYد PYے I81.10 million voters/ں

Gx 2ں  ا�� ووٹ/I ہ اسx �� Gf� ں/I :{- ۔GPY ں درج/I ںwہªm �¥x �¥x مGE46% unverified votes  5�/3 ےPY

 ¬m �PY ل �ہ� ووٹ2 3+ٹG02د �2 -ہG/C- �x2008 ے۔�wت ہG-G¤fEے اx 2007  �P- 3+ٹ �xcomputerize  ہ/ںE

�PY ا�+ے �P- وہ ،computerize  ےdہ اx �PYcomputer  2�type GPY G/� G/x۔  

وہ ا�� E¥� ووٹ2 3+ٹ  xے اG-G¤fEت xے -}: اE 5¦/7x 5¦�/3ے ا�� �Y2Iہ �2P �ہ @/¿<ہ x G/xہ 2008

� -G/Cد� @/¿<ے  �EGC¨ہ ا�� E¥� ووٹ2 3+ٹ G/Y �xر� Gx Gxم 2Qوع ہwا 5�/3 اس �Y2Iہ -�GC/ں �ے۔/�� :C�

dے  x GPYNADRAہ اEہwں Eے xہx Gہ ہ.  ، G� �EGm �x 5/+�Y �x 5mہ/ے۔ اس I/ں �ہ� @/¿<ہ �ہx/ے �¥ے

collaboration �2ں �ےx  اورNADRA  ےxdatabase  wxstarting point  2� رw� ےxuse �2ں �ے۔x  ےd اس

 wYcomputerized I.D. Card اس وI �>I    s/ں wx .�2�d  wmرٹ I/ں �/<ÓC ہ�PY ��w �2007ہ<ے vm �ہ 3+ٹ 

ہwx  w �ہ Gx �fUGCQرڈ Gmر� Gً��2<Y60% of the adult populationہ x GPYہ ،  اس -Gرے I/ں اE:ازGmر� ہ�wے PYے

 �C{�  ،ےPY ��40ے% population ے۔PY ہ/ںE رڈGx �fUGCQ س �ہG� ےx ¬m �PY �+ا� �P- اس 3/ے ا�2  اب

 wY �YGm د� Gª3 2طQ �x رڈGx �fUGCQ اس :�GQ 2P�40%  ے اورCاد ہے، وہ ووٹ د�:{Y ہ ا�� -ہ  -ڑ�x wm

EGC�requirement  wxcancel   wY G/x¨ہ wx .�2�d vmرٹ Eے اس ہEwے dے رہ �YGm۔ registerووٹx 2ے �wر �2 

xے -}:  2008ہ Gx �fUGCQرڈ wmwIد ہ� Eہ/ں PYے 5�/3 �ہ x �PYہ ا�CY -ڑ� Y}:اد xے �Gس � اس G/C- �xد� وmہ

w�w3ں CPx  5�7I GE2x bIGQ wxے وا3ے دو Y/5 ا�+ے Gxم ہ�wے �x 5m وmہ dے ووٹ2 3+ٹ I/ں Gx �fUGCQرڈ ر

 Iw�0 دہwmwI wY ہ/ے، ا��G� �EGm �x R�2{Y �x 5m ےPY  ت ا�+ےGIا:sں دو ا/I ان ،G�d wے   ہx ¬m ےE

، ہG7را -�P اور -ہ  dے دو2dے w�w3ں �3GkI �P- Gxہ ُاس وs   وز�2ا��. �Rdw ر£PY v0G� �E�/� Gے

، وہ ��wx -ہ  ز�Gدہ Eہ/ں �PY 5�/3 اس �x £2ورت ہ�Yw ہے fee ا��2ہ Gx �fUGCQرڈ -EGCے xے 3/ےx GPYہ 

 �>I�x40%  د� ا�+� ہےG-r v�2s ےx ےd bÜ@ ےx 8ا wm گw3 ہے، وہ �fے رہ¨/E ےd  -2Ê �kd wm

وہ w3گ x  -2Êے G<I ¬xم �2 ہYwے ، وہ ان Gx  -2Ê �x اE:ازہ Eہ/ں f�d2xے xہ d  -2Êے -¨ے ہ�wے ہ/ں

fUGCQ ے 3/ےx ہ/ں، انGE2x 2چU �P- ¬/- ے 3/ے 3/ے �ہ دسEاwC- رڈGx � G+ا�� ا�expense  وہ wm ہےincur 

 wY wہ GEاwC- رڈGx �fUGCQ اور wہ �EGPx 2 £2ور� ہے۔ ا�2 روٹ�/Ê ہ �ہx ے ہ/ںf�wd ے اور وہf�d 2x ہ/ںE

 Õ¤Q GPxwP- ہ2 ہے ا��GÒ UGCQ 2P� اور G� ا�ےwC- ہ/ںE رڈGx �fUGCQ ،G� ے�GPx ے �ہ<ے روٹ�EاwC- رڈGx �f

GC3w ہے، Cmہwں Eے Gx ��wxرو-Gر GE2x ہے، �xbank account Px £2ورت ان w�w3ں wx �ڑ�Y ہے Cmہwں Eے 

، اس d b�G+Iے @E  �2ہ/ں ہG/C-�Ywد�  ، ا�� �Gم r v�2Êدwx �I زx ��:Eے Cmہwں Eے �w�dGرٹ -wCاGE ہے

ہE  free of cost  wے �ہ @/¿<ہ x G/xہ Gx �fUGCQرڈ x Iw�0ے 3/ے Gx �fUGCQرڈ ��wx Gx اG7{fdل -E �Pہ/ں ہGYw۔

G� ا۔wہ ہ@G£ں ا/I 2اءmے اx رڈGx �fUGCQ 2� دG/C- �x ¬m GPY ہ>¿/@ GPاور �ہ ا�� ا�   

 2Q Benazirوع m G/x+ے -}: I/ں safety net programmeُاس زEGIے I/ں ا��  اس E  Iw�0ے

Income Support Programme  ۔G/� Gم د�GE Gx I اس�w3 v�2Ê ں/wx ںw  wmpoor of the poorest  ےPY ہ/ں ا��Eا ،

رے I/ں  xہI G/ں xے -2xprogramme Gوا�G/� G اور اس  programme introduceاI:اد د�Cے Gx  ہDار رو �/ہ Iہ/Cہ
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 nominateا��C ا�� wYGUن x G/�  wxہ  �ہ اI:اد 2P� v�2ÊاwEں wx اس  �wرت I/ں I<ے �� ا�2 ہ2P� 2اEہ

۔ اس �2ح v�2Ê ا�Gx �fUGCQ GCرڈ -wCا 3ے �2 ا�� wYGUن اور -¦�2/�ہ xہ وہ wYGUن behalfاس xے  ، 2xGے �

۔ �ہ دو اs:اGIت w�w3ں I/ں اور GUص  �wر �wU 2اI 5/Y/ں Gx �fUGCQرڈ -wCاEے Y �x}:اد I/ں -ہ  ا£G@ہ ہwا

 �PY2009، وہ  Ipercentage 60%/ں EGC-�x2002ے  Gx �fUGCQرڈ-G-r Â3Gد� I/ں  ا�+ے PYے �x 5m وmہ dے 

Ycomputerized I.D. Card  2x b�G0}:اد  x �C{� ،adult population  Gً��2<Y �x90%ے v�2s �ہI 90% �¥� ÓC/ں

 -ہ  اہ. wEGsن x GPYہ ا�r 2پ  اب �ہ 5�7I ہx G�d wہ �Gf+xGن G� �xرC7/3ٹ �ہ wEGsن -�GCے اور �ہ ��� �PY۔

اس xے 3/ے ~ز�I ہے xہ rپ  rپ Eے ا�GC ووٹ ڈاGC3 ہے 2x wYواGE ہے �register  G ا�Cے rپ wk- wxر ووٹE2ے

، 3ہÏٰا ہw ��ے PYے qualifyووٹ2 3+ٹ xے 3/ے  w3گ   �Ew�  5�/390%ہ  ہxcomputerized I.D. Card wے �Gس 

-ڑ� Y}:اد xے -�P ہx G/� wہ ا��  acceptاور �wرے I �>I/ں �ہ  �ہ wEGsن wx .�2�dرٹ I/ں �/<E �P- ÞCہ/ں ہwا

، -G-r Â3Gد� اس وd  sے 3ے 2x اب �Y ہG7ر� G-rد� -b+>+I �P -ڑه رہ� ہے�ہ Gx �fUGCQرڈ wmwIد GPY۔  �Gس

�x ر@Gfر G-rد� I/ں  Gmر� E2xے I 5�/3computerized I.D. Card/2ے G/Uل I/ں  -b+>+I �P -ڑه رہ� ہے

، �Cfx ز�Gدہ �G: -ڑه B¨x 2x ز�Gدہ ہw ��� ہpopulation QG� w %�91ہ  dے ز�Gدہ ہے، اس 3/ے ا£G@ے �x ر@Gfر

x �PY �x96% population  wxہ  2�claim �ہ �/point  Dا��Eے  NADRAہ��w ہے،  �ہ �/D وا£� Eہ/ں ہے، 

�Cfx ہے،  G/C- �xد �2 ہGYw ہے xہ -G-r Â3Gد� �Ew�estimated populationہ Gx �fUGCQرڈ Gmر� ہw ��ے ہ/ں 5�/3

 wY اد:{Y �x ے 3/ے اسx اس ،�Ywہ/ں ہE مw>{Iestimate  اÏٰہے، 3ہ GYGm G/xroughly  ہx ہے GYGm Gہx Gً��2<Y95%  

 wx د�G-r v�2s ےx  زGÊr Gx ¬m  d2ہ@ �-G¤fEا �¥E ہ �ہ�Ew� ے ہ/ں۔ اب�� wر� ہGm رڈGx �fUGCQ2008  ں/I

GPY G/� G/x m اور�x ¬ 2012 wx b/7�Y ��w5 ہm گw3 مG7Y ر وہ:Eے اx ے ، اس�� wر� ہGm رڈGx �fUGCQ wx

ا�+ے w3گ  �x46% 3+ٹ I/ں wm  2002ا�d 3+ٹ I/ں  I/ں bIGQ ہw �¥ے ہ/ں۔ listاس  automatically، وہ PYے

۔ اب PY/ں invalid entries، ان xے -Gرے I/ں xہx G/� Gہ وہ Eہ/ں PYے PYcomputerized I.D. Cardے x 5mے �Gس 

invalid ہxہ/ں ہےE ہ� v>kI Gx x ہ �ہ� G� ،GPY اw2اڈ ہ@ ��wbogus voters ےPY  GYGm Gہہ د�x 2� رw� مG� ے+/m

r wYپ GE Gxم  ہwں �ے  �Ew/xcomputerized I.D. Cardہ اس وs  �ہ 2Qط ہ� Eہ/ں x �PYہ ا�r 2پ xے �Gس  ہے

G� wں درج ہ/I ے ا�+ے ووٹ2 3+ٹd  ں -ہ/I ا اسÏٰے  ووٹ2ز، 3ہPY bIGQ  سG� ےx 5mcomputerized I.D. 

Card GPY ہ/ںE  وہ ¸-GkI ےx نwEGs ے¥E wYinvalid entries  ں 5�/3 وہ/PYbogus voters  دwmے، وہ وPY ہ/ںE

  Eہ/ں PYے۔ 5�/3computerized I.D. Card ان xے �Gس  رfPxے PYے

ووٹ2ز  dے زا�: million 84، اس xے x¸-GkIہGYGm G ہے selectoral rolls 2012¿ہ f¤I¿2 �ہ xہ اEہ/ں 

 81ا�PY  2ے۔ ا�wY ~ًw اب -ہ  ز�Gدہ ہEGmwے �Gہ//ں PYے I81 million voters/ں  2002۔ rپ G� wxد ہx G� wہ ہ/ں

million voters �Ywہ �اور اب �ہ 2Qط ہPY  wے �Ew� 5�/3voters duplicateہ اس I/ں  -ہ  dے  Y �x}:اد ��/

  million 84، �ہ� wY �ہ ا£G@ہ اGCY ز�Gدہ Eہ/ں ہےEہ/ں ہxentry f�d wے -�computerized I.D. Card 2/ß¥� ہے xہ 

اس I/ں  وہGں اس iY �x¿/�ت د� �¥� ہ/ں۔د��P/ں r �xwebsite  wYپ ا7x 5¦�/3/¦5  ا��x 2 ووٹ2 3+ٹ ہے،

 hugeا��total electoral rolls  Gx، وہہے G- �x18 to 35 years  wm Gxage groupت �ہ ہے xہ  rinterestپ xے 

proportion ےہ �C{� ،47% voters total votes ں/I18 to 35 27� �x گ ہ/ں۔w3 ےx  .ہexactly 18 to 29  اد:{Y �x
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-x Gf�d Gfہ Eہ/ں G/x ورEہ I/ں rپ compute  wxاس wx اس �2ح dے w>{Iم Eہ/ں ہے �Ew/xہ اE 5¦/7x 5¦�/3ے 

 Gx پrage group :¿/@ ےCfx پr ہx ہ/ےG� GEGm G/x لG/U 5�/3 ہے  �xage group گw3 ےx 40% ÍP- Í3 ےx 

electoral rolls  ہ ا��x wm ں �ےwں ہ/I  ہx G� wہ GPے د��E پr اد  ہے۔:{Y ں -ہ  -ڑ�wEاwmwE ں/I .ہI �-G¤fEا

  ۔ Gx  اG+0س ہG� GEwہ/ے 2xstrengthدار �GU 2ص �wر �2 -ہ  �wªfi ہ�Yw ہے۔ اس 3/ے rپ wx ا�x  �Cے

۔ اس I/ں xے G<I-<ے I/ں -ہ  ز�Gدہ �r �>�:�Y/ں xelectoral rollsے  I2007/ں xelectoral rollsے  2012

 x8%ے G<I-<ے I/ں Y �x2007}:اد  زxہ �GhCب I/ں ووٹC� 2: دYG- à+¨3/ں I/ں rپ xے �<. I/ں ~G� GEہGf ہwں

 �-ڑه �¥ Y �x12%}:اد ۔ w¤Ewf¤� 2�/Uا I/ں ووٹ2زx. ہY �x7% �¥� w}:اد Gً��2<Y  زووٹ2 -ڑه� Cd 5�/3:ه I/ں

اور d vdے ز�Gدہ s�� ¬mے  ووٹ2ز Y �x}:اد x. ہ��w %22اور d vdے ز�Gدہ Gf+�w>- �7xن I/ں m ��rہGں 

د I/ں ا£G@ہ ہwا۔ ا�dم G-rد Y �x}:ا m31% votersہGں  I/ں ووٹ2ز Y �x}:اد I/ں ا£G@ہ ہwا وہ @Gٹs�� Gx Gہ ہے

I/ں ا�� �Y ��GPYw}:اد -ڑه  G<I2012-<ے I/ں  xے xsecond largest 25% ،GPY 2007ے ��sے I/ں -�P �ہ ا£G@ہ

اور �ہ  ہے wY4% increase �ہ �x  Gً��2<Y 3+ٹ Gx ا�D�Gm �>-G<Y 2ہ �Gm G/3ے d2012ے 2007 ا�Overall 2۔ �¥�

�Ew/xہ w-w� B¨xں I/ں  �Y2x ہے vary-ہ   w-w�increaseں I/ں �ہ  Eہ/ں ہے ��wxincrease 5�/3 -ہ  ز�Gدہ 

��wہ .x  ہ-¨x ، ں -ہ/I ںw-w� B ہx ہے �YGm ��Gf- ہ �ہmو �x اس ،��wدہ ہGں   ز�/I ںw-w� B¨x ےE2ا�

�ہ  ، ا�2 �ہ -Gت GIن �Gm �3ے Gf+�w>- wYن I/ں-ہ  ز�Gدہ PY/ں Gx �fUGCQ ¼>Êentriesرڈ �G �2ا�E 3+ٹwں I/ں

invalid entries ں/PY دہGے ز�d vd I ںw-w� B¨x اور .x ں/I ںw-w� B¨x 2ح� �dںاور ا/PY دہGں ز�/  �dا wY

 I/ں b7�I ہI  5�/3actually July 2012 ��w/ں اس 3+ٹ b7�I wx ہ��r2011 GPY GEw ہے۔  variationوmہ dے �ہ 

 5�/3electoral rolls continuously change �ہ  xہGYGm G ہے technically final electoral rollsاEہ/ں اور  ا��2ہ

Y �x 5¦�/3ا �Y vm ے رہ/ں �ےYw2 رہے ہ/ںہx wªfi� .ہ vm �P-  s۔ اس وGYGm wہ/ں ہE ا��ن Gx Äر�G  ہ�

electoral rolls open ہ ہ/ں� ،subject to change  پr ہ/ں۔electoral rolls ،ے ہ/ںf�d Bد�� wx  م اسGE Gx پr 2ا�

 wY ہ ابx م ہےw>{I wx پr اور wY wہ ہE دwmwI ں/Isms system �fUGCQ ےCپ ا�r ،ہے G/�r �P-  2�7E Gx رڈGx

feed ےx 2x8300  2�send ں/I 2ڑ� د�wPY wx پr wY �2ںxsms ہ درج ہےªm ووٹ اس Gx پr ہx ہے GYGmr  اور

verify پ ووٹ2 ہ/ں۔r ہx ہے GYGm wہ  wx پr 2ا�sms  پr G� ے�r ہEphysically  2x Gmvoter list ں/Pد�� wx  پr  ہx

 2P� wY ہ/ں ہےE مGE Gx wxobjection Gx ےE2x  پ ا��r ،ہے b�G0 ¸0form fill  2ر ووٹwk- wx پr ےC�2ں، ا�x

rپ رہfے  5�/3actually وہ اس ªmہ درج Eہ/ں ہے mہGں  �r Gپ Gx ووٹ2 3+ٹ I/ں GEم wY درج ہے درج 2xوا�/ں

�2xں  fillا�� @Gرم ہGYw ہے اdے اور mہGں rپ ووٹ Gx 0¸ اG7{fdل G� GE2xہfے ہ/ں wY اس xے 3/ے -�P  ہ/ں

اس وE2x wªfi�  sے Gx  ہے۔ �openہ rپ xے 3/ے   ۔GE م wk- wx ووٹ2 ��/�  ªmہ درج 2xوا�/ں �Cےاور ا

:¿<I د�G/C-  ہE پr ہx GPY پ �ہr ہ�>- wں درج ہ/I م ووٹ2 3+ٹGE Gx پr ہx �2ںx مG7fاہ Gx تG- د اسwU 2ف�

�>7/@ �x پr ہx �2ںx مG7fاہ �P- Gx تG- اس �x پr ،ے وا3ےCEGm ےx پr ،community  گw3 ڑهے اور وہ� wm

 �f�dr µ/� b�¦Imake ہے، ان xے 3/ے  ، Cmہ/ں ا�GE GCم ووٹ2 3+ٹ I/ں درج 2xواEے xے 3/ےP�3ے Eہ/ں ہ/ں

sure ہx �2ںx ے۔�Gm wں درج ہ/I م ووٹ2 3+ٹGE Gx ہ/ں ہے انE �@Gx ہ� GEGmwم درج ہGE م �2فG7fاہ �P- پ �ہr ،

، ان GE Gxم ووٹ2 3+ٹ dے GUرج 2xوا د�ں، اس xے 3/ے -�P ہwں �2xں �2xں اس ��2ے I/ں و@Gت �G �¥ے
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w3گ ا�r 2پ xے CEGmے واw3ں I/ں، رfQے داروں I/ں w3 wmگ @wت ہw �¥ے ہwں �Ew/xہ wm  ا�� @Gرم ہے۔

 Gx راfdہ Gf>Px ہے  w@potential abuseت ہw �¥ے ہ/ں اور ان GE Gxم ووٹ2 3+ٹ I/ں wmwIد ہے wY اس �2ح ا�� 

ہے xہ  dutyہ/ں۔  اس 3/ے -wkر Qہx �2ے rپ �x �ہ -�P ا��  ن xے GEم �m 2}<� ووٹ ڈال f�dےxہ w3گ ا

  rپ ووٹ2 3+ٹ wx -ہE2x 2fے I/ں I:د د�ں۔

�x �£GI  ۔ ا�� wY �ہ xہ wmwIدہ اG¤fE-� @ہd2 اب I/ں I 2Ur/ں  m �:>m<:� دو -YG/ں G� GE2xہGfہwں

Gًf�+E -ہ  -ہ2f ہw ��، اس �x وmہ �ہ ہے xہ �ہ<� �Y2Iہ واs}� اI/: ہے xہ  �P- �+x ووٹ2 3+ٹ xے G<I-<ے I/ں

 runiqueپ xے �Gس  �ہ ،۔ Gx �fUGCQرڈ 2�7E Gx ہے ہے �C{� ،database �ہہے �computerized voter listہ ا�� 

identifier ہےGf�d wہ/ں ہE ہ درج ہ��Y2I دہGے ز�d م ا��GE Gx 2ر۔ اب ا�� ووٹGx �fUGCQ ےx �+x ہ�Ewm ۔ Gxڈ

 2�7Eenter �2ں �ےx  ووٹ2 3+ٹ wYalert ہx �� 2�7  دے دےE ہ�already د ہے۔ اس 3/ےwmwI  ہ�

ہ/ں cases  5�/3اور اس �2ح xے  -wCا 3ے � rد�I دو Gx �fUGCQرڈunless x�wہے computerized voter listا��

، اس I/ں ہے NADRA  �xreportedly listاور  G/� G/x ہے NADRA  wxincludeاس I/ں ��Ewہ  -ہ   x. ہ/ں۔

wmwIد  xsafety featuresہ اس ووٹ2 3+ٹ I/ں -�P وہ  ہ/ں wY اس 3/ے G/Uل GYGm G/x ہے safety features-ہ  dے 

xہ اب ہ2 ووٹ2 3+ٹ I/ں ووٹG/� G/x  bIGQ �P- 2�w¿Y �x 2 ہے feature addا�� اور ،Eہ/ں ہ/ں duplicate،ہ/ں

xہ ا�2 وہ  b�G0 ہے  Iexemption/ں ��Ewہ ہG7رے ہGں wUاsystem  wx 5/Yوہ w3گ wm ہG7رے  Except۔ ہے

wY ان xے ��وہ Gx �fUGCQ 2�w¿Y �x 5m 5mرڈ -wCاEے xےd<+<ے I/ں wmwIد  �Gہ/ں wY ا�G¿Y �Cو�E 2ہ د�ں

اس v>kI Gx �ہ ہےxہ m¬ دن ووٹ ڈاC3ے xے 3/ے  ہے، ان G¿Y �x vdو�2 اس ووٹ2 3+ٹ I/ں -�P ہw ��۔

xے 3/ے Gdrن ہ�Gm wے ��۔ وہ اس identification Presiding Officer  wx 2�w¿Y �x، اس �r �xے �Gا�� ووٹ2 

~GE ~ز�I ہے۔ اس 3/ے اب �ہ ووٹ2 3+ٹ �ہ<ے dے د��Pے �G، اdے د��Pے �G، و�+ے wY اب Gx �fUGCQرڈ 

� اور PY �¥E �ہIcensus �w/ں  wY1998 �ہ �/x Dہ  -ہG02ل wmwIد ہ/ں۔ ا��  C�issues: ا��  x¥� ز�Gدہ -ہ2f ہے۔

census 2008 �PY GEwں ہ/IE ے وہd �f7+s:- ،ہ ��d wہ GCC- 2د�G/C- �x ر�G7Q 2دمI �¥E wx ووٹ2 3+ٹ �¥E ۔

GPY ہ/ےG� ےx ر�G7Q 2دمI �P- ا �ہ ووٹ2 3+ٹÏٰ3ہ ��wہ/ں ہE ر�G7Q 2دمI ہ�Ew� 5�/3 ¸-GkIہ/ں ہے۔E  

ووٹ2 3+ٹ I/ں دو -G/Cد�  �ہ اD3ام �x G/� G/x :�GہG� �dG/d B¨xرٹ/wں �x �2ف dے 2xا�� I/ں 

GPY G�d wہ/ں ہE ہk-ے راd ںw�w3 5m ہx ہ� wY ں ہ/ں، ا��G/-2اU ےx ان  ،permanent address  w2 ووٹ درج ہ�

2x wmا�� xے b<f+I رہCے وا3ے  ۔ اب ��Ewہ 2xا�� I/ں -ہ  -ڑ� Y}:اد I/ں ا�+ے w3گ wmwIد ہ/ں�¥� ہے

w3گ -�P اور دو2dے  ، ان I/ں �ٹGPن، -<GhC� ،��w-�2ے ��wsں dے 2xr وہGں -¬ �¥ے ہ/ں، وہ دوEdہ/ں ہ/ں

اس  اور ووٹ -�P وہ/ں ڈا3/ں �ے bIGQ 5�/3 ہ/ں، وہ w3Gd �¥xں dے 2xا�� I/ں رہµ�G اG/fUررPxے ہ�wے ہ/ں

Gر GUن I/ں درج ہw ، رQ ��G-r� ./0ہ2وں 2I �ً·Iدان، QwEہ2ہ، ~ہwرGEم  ان xے  ان xے @/¿<ے �x وmہ dے 

 orderووٹ ڈاC3ے Eہ/ں �dGm/ں �ے۔ اب wx .�2�dرٹ Eے ، اس وmہ dے w�w3ں Eے -ہ  اGhf0ج x G/xہ ہ. �¥ے

door to door verification  Gxاور ا-�Gm �x  �Pے door to door verificationدو-Gرہ 2xا�� I/ں G/x ہے xہ 

process ںwf�G7m �dG/d B¨x 2P�  ں/I ا ہے، اسwہ  wx :�GQ ،ہ/ں �sG- GEr Þ�GfE ےx اس �P-2اض ہے 5�/3 اfا�

درd  ہے 5�/3 ا�� Gf� 2P� wY �<ے �x Gہ �ہ �Gmr  �Cfxے �� 2xrevised voter listا�� C�  �x: دwEں I/ں
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� G/x �3 @/¿<ہwا�G/ہ  ہےxpermanent address ہk-ے راd ںw�w3 5m 2� دG/C- �x  ہ وہ�>- G� wا ہwہ/ں ہE

f� دہwmwI ں �ہ/I لG/U2ے/I ے ��۔ اس 3/ےC- د �2 ووٹ2 3+ٹG/C- �x ےissue �Y :0 �+x ۔G� ے�Gm wہ  dدر  

¸-GkI ےx رwfdہ دx �PY �x ہ� �k>Ê ے ا��E 5¦/7x 5¦�/3ے  اE ںwہEے 2009اdannual revision 

�PY �x ہ/ںE ہx ہے :/Iے -}: اx ےCC- 3+ٹ �¥E ۔ اب �ہannual revision @ اور �ہ �� wہ �P- wہ b7�I  d2۔ ہ��

5�/3 ا�r 2پ xے wd ��wxا~ت ہwں I wY/ں  G{Iف h/x/ے �I G/ں Eے -ہ  x b/¿iYے �x wªfi� ��73 BYGd ہے

  2ÒG0 ہwں۔

2�/�d بGCm :�2ہ�Q، ۔v0G� G£ر µE7: دا�I  بGCm ۔v0G� ل�-  

G£ر µE7: دا�I بGCm : ےE پr ہx ہ� wY ا~ت ہ/ں۔ ا��wd ے دوd پr 2ے/Icurrent voter list  ں/I

increase and decrease �x  �P- تG- ں �ہ/I ہے، اسobserve ہx ہے �¥� �x  2�7اِنI 2�7ان اورI ےx ہC/-Gx

 �x ٹC7/3رG�constituencies  ں/Iindependent candidates ں/I ے>-G<I ےx  2ووٹincrease ے ہ/ں�wت ہG- اس ،

I/2ا دو2dا wdال �ہ ہے xہ I/ں  ؟�. ہf�d wے ہ/ں؟ اس �/x Dے �/¨Pے ان xے D� G/xاI/ں xہGں �Y 0>/>  ہے

�Gm G/xے �wY G اس -Gت I/ں finger print technology  �P- wxuse   �Cfx ان اG-G¤fEت I/ں Eے xہ/ں �ڑهx GPY Gہ

  �:اs  ہے؟

�G ووٹY �x 2}:اد wx اE 5¦/7x 5¦�/3ے  constituency-wise voter listد��P/ں  :GCmب ا70: -�ل w��Iب

public ہے G/x ہ/ںE ےE ںwہEہے، ا G/x �3ہGkI ہ�Y2I �¥x ےE .ہ/ے، ہG� �EGm �x ہ� ،district-wise voter list  ےx

statistics public  �x ے ہ/ں اور وہ ان/xwebsite د ہ/ں۔wmwI2�   ں -ہ/I اسvariations  B¨x ں/I ہ/ں۔ اس

districts ں/I  ہ-drastic  ں  -ہ/I ا£�ع B¨x ،ہے ��w�7 ہx drastic ا ہےwہ ہ@G£ہ اx GfPh7d ہ/ںE ں/I wY  ہ�

�x 2اڈ@ �+x  2� دG/C- ا ہےwہ G+ہ ا��Ew� ۔ �ہcomputerized I.D. Cards ا ہےwد �2 ہG/C- �x  wx �+x 2اور ا�

 �+x ہx 2اض ہےfا�incumbent minister  �xconstituency  اہے wہ ہ@G£دہ اGں -ہ  ز�/I اد:{Y �x ںwں ووٹ/I 

x  اس wY 5/i3G¤I تےG£2اfے ا�Cہ/ے اور ا�G� GE2x 2اضf2 ا�� D/� اس wxfile ہG� ےE2x تG- ہ/ں اسEں، ا//

ا�+E Gہ/ں ہے۔ ا�wx �+x 2 ا�2fاض ہے wY اdے  w� Gxرا 0¸ ہے 5�/3 ہ7/ں wUش ��EG7 �ہ� G� �E2xہ/ے xہ

challenge 2ےx ہ/ےG� GE2x �P- �3ہGkI 5�/3 ہ7/ں �ہ wY ں/Ph7d vdGCI پr 2ے ۔ ا�x ٹC7/3رG� BYw�platform 

�P- ےd  ےdاdebate  تG- ے �ہx 2xconvey  ہx �2ںxconstituency-wise voter list statistics  ں/�Gm ے/x ر�Gm

 Gx ہ اسxGY2007  ےd 3+ٹ �xcomparison  پr ے اور�d wت ہG- �xverify  ¬x ہx wہconstituency  ں ووٹ/I

 dblatantlyے ہے 3ہÏا I/2ا Eہ/ں G/Uل xہ ا�Ew� 5�/3computerized I.D. Card  �CYہ اب اس Y Gx}<¸  -ڑهے ہ/ں

   @2اڈ Gf�d Gm G/x ہے۔

 I database entry  Gxthumb impression/ں ہxNADRA database 2ہ  rپ Gx دو2dا wdال درd  ہے

Gmر� preliminary voter list  wY �¥� �xاور ا-�P ووٹ2 3+ٹ I/ں -�P اس Gx اG7{fdل ہwا ہے۔ wmwI  vmد ہے

 �d  ں -ہ/I ںws�� B¨x ہx G/� GPد�� �EGں ا�/I اسamendments  ےx ه:Cd �C{� ہ/ں ��r ں/fdاwUدر �x

x �xہ ہG7را GEم -<Gf+�wن xے ا�� 0<>ے I/ں  requestہDاروں Y �x}:اد  I/ں w�w3ں Eے �ہ  ا�� 0<>ے dے

transfer ے�Gm G2 د�x   ں �<ے �¥ے ہ/ں۔Gہ اب ہ. وہ�Ew/x ےE 5¦/7x 5¦�/3ا vm 2� اسcheck   dاwUدر wYG/x
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xے 3/ے ~ز�I ہے xہ rپ ا�Cے دx ¼¤fdے ��وہ اwªEٹPے G¦E Gxن -�Gª3 �P/ں �ے اور vm اEہwں Eے 

xے GEG¦Eت  thumb impressionد��x G/� GPہ  ان ہDاروں درwUاwfdں �x  2/ے  check wYاwªEٹPے xے GEG¦Eت 

اور ان �2  �� ہ� rدE �Iے wIGE R>f¤Iں dے �C/dڑوں درwUاfd/ں د�ں�}�C ا �2ف �Gر w�w3ں xے PYے

اور وہ  wmwIد xfinger print technology �PYے �Gس  �Ew�NADRAہ  اwªEٹPے xے GEG¦Eت -Gª3 �P د�ے۔ 

، وہ w�d ��wxل ٹ/¨PY 2ے، f�d 2xidentify G/3 2x �P- 5mے PYے اور اEہwں Eے ُان �Gر w�w3ں tale  wxاdے 

Iے ذxےE پr ہx �PY �¥� ��Gª3 D/� ہ �ہ wx اس ووٹ2 3+ٹverify ہے GE2x B¨x ےE ںwہE۔ اinfluential 

اس  ، m+ے اب در2x  d د�G/� G ہے۔-2Pے اور �ہ Gx ¼>Êم I Ó3~ G�forms G/x/ں 2xr �ہ  I/ں xinfluence 2xrے

اور /�¦x Gx 5¦/7x 5ہGC ہے wmwIد �PY۔ اب اxfinger print technology 3ے �Gس �xNADRA وmہ �ہ x �PYہ 

�2xں �ے اور ہ2 ووٹ2 ووٹ ڈاf3ے  magnetic ink useوہ E ¸�:¿Y  ��wxہ/ں ہx ��d wہ %100ا-�Y �P �ہ -Gت 

 GCے ا��wہthumb impression  ےdاور ا G� ے�Gª3 �P-verify ۔G� ے�dGm G/x   sو �dر �2 اw� ر�w@ G/x

spontaneously  ہ�verify :{- G� G� ے�Gm wہ/ں ہے 5�/3 ہE � I finger print/ں �Gm G/xے �G، �ہ �/D ا-�P وا£

technology NADRA  د ہے اور وہwmwI �P- سG� ےx 5¦/7x 5¦�/3د ہے، اwmwI سG� ےx  2x لG7{fdا wx اس

Gf� ے -}: ہ�x ڑے ��2ےwPY wY ہ/ںE 2� رw� ر�w@ ،ے ہ/ںf�d  5¦�/32 وہ اP� اور G� ے�Gm b�null and 

void �d wںہwے ہfPxارادہ ر Gx ےE2x ں @2اڈ/I 5¦�/3گ اw3 wm ہx ہے :/Iا اÏٰہے۔ 3ہ Gf ے 3/ے �ہ ا��x ان ،

deterrent ۔G� 2ےx مGx Gx  

2�/�d بGCm :۔v0G� نGU :7¿3ب ��:اGCm  

 Ithere is ambiguity in the voter list so what is/2ا wdال �ہ ہےxہ ! GCmب وا~ : GCmب ��:اGU :7¿3ن

the procedure  ں/I رٹwx .�2�d ےdپ اr ہxchallenge �2ں �ےx ں �ے؟/�Gm سG� ےx 5¦/7x 5¦�/3ا G�  2ے/I

، �ہ Ê<¼ ہے۔ I G/x/ں �x �¥� ہے xprepareے 3/ے  constituencyاس  ہے xہ �ہ ووٹ2 3+ٹ ambiguityذہI 5/ں 

  Gf�d 2x ہے؟ challengeاdے Gf�d 2x ہwں ���wx G اور rدchallenge �Iاdے 

wY ا7x 5¦�/3/¦5 ہ� ہے۔ rپ  step۔ rپ xے �Gس �ہ� f�d2x b�3G- �mے ہ/ں: ا70: -�ل w��IبGCmب 

اور G� �dG/dرٹ/Gں ز�Gدہ -ہf�dGm �P-  2fے ہ/ں individualاx 5¦/7x 5¦�/3ے �Gس �Gm/ں، وہGں rپ -wkر 

position ں/I ےEGI ہE تG- �x 7/¦5 انx 5¦�/3ہ/ں۔ ا�2 ا �f�dGm �P- اس ہ/ں، وہ wY  پr ے 3/ےx �@�Y �x

ہے wm �ہ<ے dے  wx .�2�dرٹ I/ں -f�dGm �Pے ہ/ں I 5�/3/2ے G/Uل I/ں اب ا7x 5¦�/3/¦5 ا�� ا�+G ادارہ

collective decision  GY2xاب وہ �ہ<ے dے x¥� ز�Gدہ ہے،  ,xindependent¥� ز�Gدہ @}Gل، �ہ<ے dے x¥� ز�Gدہ 

wY ہ ہےx ہے :/Iا   wx وںD/� مG7Y �+وہ ا�address  پr wY ہے �f>� Gf� D/� �+ا� ��wx wx پr 2۔ ا�G� ے�d 2x

  �P- wx اG7{fdل f�d 2xے ہ/ں۔ �2xں، د�E 2ہ �2xں، I/ڈ�raise Gاdے @wر� �wر�2 

2�/�d بGCm :۔v0G� سG�� 2dG� بGCm  

اور �wرے �Gf+xGن  �rے اEr 5¦�/3ے وا3ے ہ/ں I/2ے دو wdا~ت ہ/ں۔! GCmب وا~: GCmب �G�� 2dGس

/I ںelectoral reforms   Gxprocess ر� ہےGmہے؟G/� G/x از:E2 ا�E ںw/x wx نGf+f>-  ª>� ں/I ں �2  ۔ اسGوہ

 ��wxelectoral reforms ں/¥� �x ہ/ںE 2وعQ ا�+ے B¨x ں/I 5¦�/3ے ا>P¨� �P- ںG۔ وہcases  ے+/m ےPY ے�r



 13 

Erے C�r:ہ  PY/ں۔ fabricatedاور 3+ٹ/ں  wYduplicate votes وہGں -r  �Pپ 2xا�� �Cd G:ه G- �xت 2x رہے PYے

�P- wx دو2dے  Gf+f>-  ª>�Legislative Assemblyن x �xے 3/ے �ہ -Gت xہ� Gmرہ� ہےxہا3/�¦5 وا3ے

BYGd ےx ںw-w�dissolve G� ے�Gm G/x، ہx اwہ ہ� v>kI Gx گ  اسw3 ےx نGf+f>-  ª>� 2ف� �x 5¦�/3ا �P- 

اور دوG- �2dت �ہ  E b7�Iہ/ں G/x ہے Etenureہwں Eے ا�Gd ÓEG� GCل Gm Gx رہےہ/ں۔ ا�� �/D �ہ xہ ا-�Y �P ا

  -<Gf+fن �x ووٹ2 3+ٹ r �xف �Gf+xGن Eے �<Eªہ� اwC¦�/3ں xے BYGd ہwں �ے wY ا7x 5¦�/3/¦5 ِاxہ ا�2 وہ 

verification  ںw/x�x ہ/ںEال  ؟wd 2اd2ا دو/Iregarding people residing outside Pakistan, Election 

Commission of Pakistan ےE  G/xprocedure ے وا3ےCہ2 رہG- ہx ہے G�GC-  �P- ے ووٹx ںw/EGf+xG�register  wہ

  �d/ں؟

اس وGf+f>-  ª>�   sن xے IG{I<ے �I 2/ں Ï{Iرت �GہGf ہwں xہ PhIے: GCmب ا70: -�ل w��Iب

precise position مw>{I ہ/ںE s:- گw3 ےx نGf+f>-  ª>� ہ�Ew� 5�/3ےd �f7+ اور -ڑ�unfair  ہx ت ہےG-

 ��wx ں/I ٹ/C/d G� �>�7dا �Iws �x نGf+xG�  �x ہ انE ے اورf�d ہ/ں ڈالE ں ووٹ/I 5¦�/3ے اx نGf+xG�

، وہ اس I/ں x bIGQے اx  5¦�/3ے 3/ے wm ووٹ2 3+ٹ -�fC ہے overall Pakistanاس 3/ے  C�G7E:�� ہ�Yw ہے۔

-xGilgit. از x.  اور �Y vm �ہ Eہ/ں ہI GYw/ں -bIGQ �P ہEwے �Gہ//ں 5�/3 �ہ -Gت درd  ہے، اس Eہ/ں ہYwے

Baltistan Legislative Assembly ےx ہے �fC- ووٹ2 3+ٹ wm ے 3/ےx 5¦�/3م اG7Y ں وہ/I اس ،process  و�+ے

اس -Gرے I/ں ا�v0G� ¬7Q 2 -2ا�ے IہGf+xG�  �EG-2ن xے -w¿0 �sGں I/ں ہGYw ہے۔ ہ� ہG� GEwہ/ے m/+ے

-<�ہ �ہ -ہ   G/x ہے؟  statusاس x Gxہ ہ7/ں اس -Gت �wPY 2ڑ� G� �E2x ¸/<�Y �dہ/ے xہ  @GI2 3/ں r noteپ

اور r vmپ اس  اس ��2x ¸/<�Y 2ں اور �G� BYwرC7/3ٹ اس �2x �P- â�- ��wx 2ے ا�f�E GPہ ہے xہ rپ w3گ

Gx â�- schedule  wY ں/�GC-  wx ںw�w3 B¨x ےx 5¦/7x 5¦�/3ہ. اinvite �2ں �ےx �P-  2xr 2� jswI ہ وہ اسxGY

 G� BYw� �preliminary electoral rollsرC7/3ٹ xے زEGIے I/ں �ہ �¨P< ۔ I/ں �ہGں GًC7£ ذ2x 2xدوں xہ�ہGں -/ٹP/ں

display ےPY ے �¥ے/x ں/�d Bے د��dا �Y ںwEد ¬/xگ اw3 ہx  wY ت ہ/ںG£2اfا� ��wx ں/I وہ اور ا�2 اس

اور  Gx دورہ Edisplay centers G/xے ا�Cے ا�Cے ��wsں I/ں �2xYouth Parliamentarians  2x Gmں۔ اس �G7Y 2م 

 individual اور PhIے -ڑ� �QwU ہx �PY ��wہ Gdٹx Bے Gdٹ2�7I Bان Eے report �PY �P�3ہE 2�7I 2ے ا�� 

level  �P2 ا�� -ہ  ا��report  ےx ےs�� ےCے ا�Cا�display centers ےx 2x j7m ں/I رےG- wm �PY وا��

اور  G� �E2xہ//ں  xdisplay+� دن �ہGں ~ G7Yreports 2xم  ، وہ xے �Gس wmwIد ہے ISecretariat/2ے G/Uل I/ں 

�xreport  �P�3 ہے اور ا��  Eresearchے GCfx ا�Gx GPم G/x ہے،  �P-predecessors د��P/ں xہ ان xے  �MYPsہ 

 �P- �+x ہے اورprofessional report G<I ےx ں ان/I ے>-reports ہے Gf�d Gm GPxر wx  ر �2 -ہw� �Yں ذا/I  ۔

impress  �P- پr اور GPY اwع �2 ہw£wI �P- �+x ��wx �x اس �2حresearch  ے ہ/ں۔f�d 2x  نGf+f>-  ª>�

G/x ہے؟ ہ. -Eposition  �Pہ/ں ہ/ں xہ ��/� GIw>{I �2/Iupto dateت  xے IG{I<ے �I 2/ں G� �@G{IہGf ہwں xہ

  اس IG{I<ے wx د��P/ے۔ -Gرے I/ں �2x ¸/<�Yں �ے اور rپ -�P اس

 �Y ںGہmoverseas Pakistan  ہx ہ/ں ہےE �/�� GCہx ہ� wY ہے ¸>{Y Gxoverseas Pakistanis  ووٹ wx  Gx ےC3ڈا

 ،اور Cmہwں Eے Gx �fUGCQرڈ -wCا�G ہwا ہے Gf+xG� wmن xے Qہ�2 ہ/ں G7Yoverseas Pakistanisم  E ¸0ہ/ں ہے۔
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�P- مGE ےx 2ح ان� �dگ ہ/ں اw3 �sG- 2ح� ¬m  ہx م ہےw>{I wx پr د ہ/ں۔wmwI ں/I ووٹ2 3+ٹoverseas 

Pakistanis ہے GYwرڈ ہGx �fUGCQ Í3ے 3/ے ا�� اxپr �P- wY wا ہwر� ہGm �P- رڈGx م ووٹ2 3+ٹ  ۔ ا�2 وہGE Gx

s�� ¬mے I/ں وہ  ووٹ  overseas Pakistanis۔ اب ا�IG{I b<ہ �ہ ہےxہ �3GkIہ ہw رہG ہے xہ I/ں GYGmr ہے

G�GCہد�x ے ہ/ںfہG� ہ/ے، وہG� GEwد ہwmwI wx ں انGے، وہfہ wY ہے GPں -/ٹ/I ��2ہIا �Iدr ��2ہ  ا�2 ا��Iوہ ا

Eہ/ں  voting Gxrightا�I b/ں �ہ �3GkIہ ہے، �ہ -Gت Eہ/ں ہے xہ اEہ/ں ، I/ں -/ٹPے ہ�wے ا�Cے ووٹ ڈال �dے

۔ اب rپ �Gf+xGن اس I/ں B¨x �7<� دwQار�Gں ہ/ں �ہ �3GkIہ ہے۔ 5�/3right to vote at the place of residence  ہے

، rپ x Gxے رہCے وا3ے ہ/ں اور rپ 2xا�� I/ں رہ رہے ہ/ں رG� ./0ر GUن @2ض �2xں rپ ا�I 2/ں د��B 3/ں 

fے r wYپ ووٹ Eہ/ں دے wY ا�r 2پ ا3/�¦5 وا3ے دن رG� ./0ر GUن Eہ/ں �dr ووٹ رG� ./0ر GUن I/ں درج ہے

اب 2xا�� I/ں رہCے وا~ رG� ./0ر GUن CQG- Gx:ہ ا�2 �ہ �3GkIہ 2xے xہ ��wx ا�+G اG�fEم �2xں xہ I/ں  f�dے۔

2xا�� I/ں ووٹ دے w�dں 5�/3 ا�+��wx G اG�fEم Eہ/ں ہے۔ اdے �wY G ا�GC ووٹ 2xا�� I/ں درج 2xاGE �ڑے 

wd Gا�ے اس dہx  3wے xہ Gx2d wmر� �Iزم ہے �s wm G/:� ہ/ں، 2P� G� G� wx اdے رG� ./0ر GUن GEGm �ڑے �

 Electionدے f�dے ہ/ں۔ -G� �sGم rدwx �I �ہ dہE  3wہ/ں ہے۔ اب   �by mail voteہ dہ3w  ہے xہ وہ 

Commission    ہ- wx ے اسEstudy    wm ہ �ہx ہ ہے� GCہx Gx ہے اور اس G/xby mail   �2>ہ ہے �ہ�  ا���

  f�d 2xEmbassiesے ہ/ں۔   x ¬m Gxoverseas Pakistanis vote castے ذر�}ے dے   postal ballotہے ��2>ہ 

 wY ں/I �>I 2ہ ہ�Ew/x ہ/ں ہےE 5�7I GE2x مG�fEہ ا� wY ں/Iembassy   wY ں ہے/I �>I �+x 2ہ/ں اور ا�E ہے

 wY ہے �P- دwmwI 2� ںGہ/ں ہے اور  ا�2 وہE ں/I 2ہQ 2ے ہx اسembassy   Gx  Iw�0 ں/Istaff   دwmwI wY

Ch/P- wxے xے 3/ے اور �ہ G7Yم اGIG�fEت E2xے xے 3/ے -ہ  �/+ے   xstaffے  Election Commissionہے 5�/3 

 G/xOverseas ہے xہ   orderدرGxر ہ/ں �}�C �ہ -ہ  IہGx GªCم ہے E 5�7I wmہ/ں ہے۔ ا��2ہ wx .�2�dرٹ Eے 

Pakistanis   wxvote  d �x ےC3ہے۔ اس ڈا b�¦I ر �2 �ہ -ڑاw� �>7� ہx ہے Gfª3 ےPhI 5�/3 ے�Gm 3  د�wہ

I wx/2ے G/Uل I/ں �Gf+xGن ہ� GEr �ڑے �vY G ہ� وہ ووٹ ڈال �d/ں �ے، و�+ے   xoverseas Pakistanisے 3/ے 

 GYwہ/ں ہE G+ا� �Y vm  ے۔f�d ہ/ں ڈالEpostal ballot  x ںwf�G7m �dG/d ں/I ہ اسx ہ �ہ ہے>IG{I Gx ل ہےG/U G

-ہ  wPYڑے dے ہYwے ہ/ں �Ew/xہ وہ   Gxpostal ballot box اE:�¦ہ ہے۔ ا-xrigging   wY �Pہ اس I/ں -ہ  ز�Gدہ 

ہے wf�G7m �dG/d 5�/3ں wx اس �xfacility   �Q �P- 2ے 3/ے   2�Government servants and prisonersف 

Yrے ہ/ں postal ballot   wYہ�Gm wے �� �Ew/xہ xrigging   wm/ے �Gm/ں �ے اور اس I/ں   misuseہGYw ہے xہ �ہ 

Eہ/ں ہf�d wے۔ اس وxcheck    sے �Gس YGmے ہ/ں، وہ  returning officerان Gf� Gx ہ� Eہ/ں ہGYw، وہ d wY/:هے 

2xا��Gm Gے 5�/3 �ہ ا-f�G7m �dG/dpostal ballot system introduce  �P/ں اس -Gت �GIr �P- 2دہ Eہ/ں ہ/ں xہ 

open subject   ہx Gfª3 ہ/ںE ےPhI ،ہے GYwہ G/x ں/Pہے اور د�� �x  2 ہ:ا�P� ہ�Y2I ے ا��E رٹwx .�2�d ،ہے

  اCYے wPYڑے ��2ے I/ں �ہ اGIG�fEت 5�7I ہ�d w/ں �ے۔

  2�/�d بGCm: ال۔wd �2Ur �2ہ۔�Q  

xے   xPECHSے -Gرے I/ں ہے۔ 2xا�� I/ں   Ivoter’s list/2ا wdال 2xا��  :GCmب ار�dن �<�  

 2/ß- ں/I ےs��address  ےx5000 votes registered   wx وںD/� �+ے۔ ا�x مGE �+x 2/ß- ہ/ںhandle    ےE2x
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xے 3/ے ہ. G/x اs:اGIت f�d 2xے ہ/ں۔ دوG- �2dت r wmپ Eے -x �x �Pہ w3 wmگ رG� ./0ر GUن dے 2xا�� 

2xا�� I/ں رہ رہے ہ/ں، m/+ے I/ں، I/2ا  Yrے ہ/ں، I/ں wY ان G- �xت 2x رہG ہwں w>+E 5/Y �>P¨� wmں dے

xے  GP�3 ¼>Êverification ہwا ہے۔ vm ا@+2ان   f�family   Gxaddressہ -GP�3 ¼>Ê �P ہwا ہے، -<�ہ w� �2/Iر� 

  PY ¼>Êے، اس xے 3/ے G/x ہGf�d w ہے۔   3address/ے �2Pوں �r 2 رہے PYے wY وہGں �x vd 2ے 

Ê<¼ ہے وہ   wYentry �ہ ہے xہ process   �x 5m/ے ا�� �Gم اس xے GCm: 3ب ا70: -�ل w��Iب  

Election Commission  2� ںGے اور وہ�Gm ں/Icorrection   ے 3/ے ا��xform   2ے اورx 2� wx ہے اس GYwہ

I/ں -record   �Pہ�YGm w ہے۔ rپ اس �x ا�� ��Gx ا�Cے   2x j7mcorrectionا�ے �2P ا�� w¿¤Iص وI  s/ں 

ہ��w ہے۔   door to door verificationد� �¥� ہے، ا-2xspecial provision  �Pا�� �Y :0 �x ا�� رPx/ں 5�/3 

last door to door verification   wYہ��w ہے �Ew/xہ  PhIverification    �Y :0 ¬xeffectiveے Eہ/ں w>{Iم xہ وہ

w�w3ں �Y وہ �ہ�d ÓCے ہ/ں اور   x GPY20%ہ �2ف   w�estimateرے I �>I/ں -ہ  ÕsGE ہ�PY ��w۔ ہG7را 

80%   wY �Y ںw�w3door to door verification   �x .+s �£2@ ہ/ں ہے۔E ہ� ��wہverification   wm ہے۔ اب ��wہ

� ہ��w ہے، �ہ PhIے Eہ/ں w>{Iم �Ew/xہ ا-2xverification   �Y �Pا�� I/ں /�� :0 ¬x وہ ��wہresult   ہ/ںE

اس xے -Gرے I/ں äw�Q و �QہGت  Gx اÒہGر G/x ہے۔ m¬ �2ح rپ Eے xہG ہے،  �rے 5�/3 -ہ  dے w�w3ں Eے

 Gx ہ انx ہہ رہے ہ/ںx ہ� wm گ ہ/ںw3 ےd  اس �2ح -ہaddress    ہے G/� G2 د�x b�:�Y ےx ہmو �+x 2/ß-

¥� ہے 5�/3 وہ �E~G0address  Eہ وہ G� ��wxر£� �fہ �f� b<f+I Gہ G- �xت -E �Pہ/ں ہے، ان Gx ا�� ہ� 

voter’s list   �P�x ےE ںwہEا Gx ¬m ہ �2 ہےªm �+ں ا�� ا�/Ivisit  ں/I 2ا��x wY ۔G/x ہ/ںE ہ�organized   

 ��wx  ےd �2>ے�wrong doing   G�Gª3 Gf� ہے؟ �ہ ��wے ہ+/x ہے؟ �x ےE ¬x ں۔/I لG/U  2ے/I ہے ��wہ

�Gm G/xے۔ 3ہÏٰا I/ں Eے 2xا�� xے   G� GEGmcorrectہ/ے 5�/3 -ہG02ل اس dے ز�Gدہ اہ. -Gت �ہ ہے xہ اdے 

ہے �Ew/xہ 2xا�� ہG7رے d vd Gx �>Iے -ڑا QہG/xarea of concern   2 ہے xہ �ہ ا��   G-point outرے I/ں 

� Eہ/ں ہ��w ہے wY اس   �xvoters   �xrecording  ا�� -ڑ� Y}:اد ہے، ا�2 وہGں �votes    2ہے، اس I/ں/��

ہے اس xے h/fEے I/ں  verification process۔ اب اG� �EGm �x :/Iہ/ے xہ �ہ d wmے -ہ  b�G+I �/:ا ہwں �ے

 �¥E ہ� �ہEwm wY �Yr ہ/ںE ہx �2ںx ے �� اور ا�2 @2ض�r �2fہ- ��wxvoter’s list   گw3 مG7Y wY ے�r ےCIGd

-�Gf- �P/ں Election Commission   wxاور GUص �wر �2 وہ w3گ 2x wmا�� I/ں رہfے ہ/ں، وہ اس -Gرے I/ں 

 wx ں اور ان/�Gf- �P- wx  �G7m �dG/d �Cاور ا�alert   2P� ،ے ~�/ںCIGd wx ے ذر�}ے اسx Gڈ�/I �2ں اورx

 Gx ٹC7/3رG� BYw� س �ہG� ےx پrplatform  2� اس �P- 2� ںGہے، �ہ �P-debate   تG- BYGd ےx تw�¹ �2ں اورx

  xnoticeے �2x µ/� BYGdں I 2P� wY/2ے G/Uل I/ں اس �2xexact evidence  Gxں اور @YG- �£2/ں Eہ �2xں -<�ہ 

  Eہ b�¦I GC/3 ہ�Gm wے �G۔

 Mr. Speaker: Thank you Ahmed Bilal Mehboob sahib, for your lovely discourse. 

rپ Eے -ہ  GIw>{I �dت د�ں، -ہ  dے راfdے د�GPxے۔ ہ7/ں -�P د�GPxے، -¨wں �P- wx د�GPxے 2ªI �ہ 

voter’s list   رہے ہ/ں، �ہ ا�� wہ Â3G- ،رہے ہ/ں w2 رہے ہ/ں، �/:ا ہI گw3 ،ہے D/� �d مG7YGE ا��continuous 

affair   ہے اورElection Commission   اور �+x ے�wے ہYwے ہx دراGE ہ/ے اورG� GE2x مGx  sاس �2 ہ2 و wx
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-EGCے list   �xہvote   Gxbasis  ،wا�d �+Chے I:د C/3ے �x £2ورت -E �Pہ/ں ہے اور Gx �fUGCQرڈ ہ� 

 µ�Gر£� رہG� 2ا/I ہے اور ا�� Gf� b<f+I 2ا/I ے ہ/ں ا��f� رڈ �2 دوGx �fUGCQ 2ے/I ،ہے G/x 2ورت ہ�£

Gf� Gx ہے۔ w3 B¨xگ ا�+ے -�P ہwں �ے x 5mے ا�� ہ� �fے ہ/ں اور وہ وہ/ں �Gm/ں �ے mہGں Gf� Gx ہے اور 

Y د�ں Gª3 à� ں ا��/I رڈGx �fUGCQ 2ا� GEGC- نGdr wx ے>¥+I  ۔G� ے�d ہ ووٹ ڈالªm �3 وہ �2ف ا�� w

  31970ڑGY رہG ہwں۔   Gxelection دور ہے۔ اس I/ں ��wx ا-ہGم Eہ/ں ہG� GEwہ/ے۔ I/ں ��Ewہ    G�Technologyہ/ے۔ 

 �P- ��wx �Y 2 ابx ے 3ےdlist   ہmہ اول، زوmے �2 زو�i� 2ے ہx ¬m �PY ہ/ںE �+ں ا�/I رے 0<>ےG7ہ

�PY۔ -ہG02ل اEہwں Eے   �PY G/xlist وہ wY ازواج �list    �x.، زوmہ �wd.، زوmہ �ہGرم Eہ GP�3 ہwا ہw۔ اب وہ دو

electoral list   wxbeep up  ہx G� ںwہx wY ں/I ہے -<�ہ G+ں ا�/I 2ا��x ہx ہہ رہے ہ/ںx �G/x ہwا GPY۔ rپ ��/

  G/exerciseل I/ں Gx �fUGCQرڈ xے ہYwے ہ�wے ��wx اور �C- ¼>Ê ہ��w ہے۔ I/2ے voter’s list  Uہªm 2ہ ہ� 

ہ�Gm wے �G اور دو2dا �ہ xہ �ہ Ê<¼ ہے۔   E �P- �E2xcostlyہ/ں �Gہ/ے۔ اس �x وmہ �ہ ہے xہ ا�� wY �ہ -ہ  

  �ہ ا�EG7:ار� dے �2xں �ے ہ� Eہ/ں۔ �2�Qہ -�ل �v0G۔

 Now, we adjourned for tea break and meet again in 15 minutes. 

(The House was adjourned for 15 minutes for tea break.) 

(The House was reassembled after 15 minutes.) 

(Some Members of Youth Parliament took the oath) 

  2�/�d بGCm : ¹اب Gx ./>d 5/><resolution   ہے۔  

 “This House is of the opinion that the issues Shia killings in Pakistan is of grave nature. The 

Government of Pakistan should look for ways to dissolve the issues of Shia killing which is seriously 

aggravated not only in the Hazara community but across the whole country. The culprits should be 

punished according to the law with an iron fist that creates an example for extremists and terrorists mindset 

to meddle the people’s religious affairs.” 

 The Resolution is moved. Kindly explain it. 

 �m ے ذر�}ے۔x د�ں ا�� �ٹ Þ/P- ےPhI مGE GCہے وہ ا� �Cرا�ے د� �Cہے، ا� GC3w- 2� ے اسE ںwfd5 دوm

  v0G� 5/><d۔

  ./>d 5/><d بGCm : ہx G� ںwہG� GE2x تG- ا�� BYGd ےx رتÏ{I س اورw+@ں -ہ  ہ� ا/I ے �ہ<ےd vd

�G� BYwرC7/3ٹ GPY G�r اور I wm/ں Eے bx  3ے 3learning objective  2xے 2x اور wm ا��    Ivision/ں wm ا�� 

observe   wm ںGد �2 �ہG/C- �x v¿{Y ��Gs�� 2ح� ¬m ہx G/xlobbying   �x 2رہ� ہے اور ا�2 او� wہlevel   2�

ہw رہ� ہے 2P�  wY ہ. I/ں اور او�2 واw3ں I/ں G/x @2ق رہ �/G ہے۔ ہ.  ÏIlobbyingہv اور @ws2ں G/C- �xد �2 

2x رہے ہ/ں، ا�� rواز اٹEGPے �rے ہ/ں �Gf+xGن xے 3/ے، wrepresent   bxرم dے �Gf+xGن wm BYw� wx اس @

lobbying  ے۔۔۔۔۔E Õ¤Q ا�� �P- �+x ے�wے ہY2x  

  2�/�d بGCm : �Cپ ا�rresolution  ےCپ ا�r  2� ہ>IG{I 3/ں۔ اسw- 2�caucus   �2ں۔x تG- ں/I  

  ./>d 5/><d بGCm :  sاس وlobbying  ے ہY2x ےE Õ¤Q ا�� �P- �+x ے�wHazara killing   ےx

I/ں -/:رد� dے 2x bfs د�ے YGmے ہ/ں۔     G-goرے I/ں E �+xے -�P اس Gx ذE 2xہ/ں m ،G/xہGں �2 ا�� ہ� 
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�GhCب x wm  Iw�0ہ -b�3G ا�� wIGUش �C- ��GQG7Y ہ��w ہے، s ��wx wm:م Eہ/ں اٹGP رہ� ہے، I/ں ا�� 

 Gd GٹwP�incident quote   ا�� Gx ہ:ر�w� :و�Gm ںwEے د>P¨� ۔G� 2وںx µQwx �x ےE2xarticle   GPY اwہ G�r

 Gٹ/- Gx رتw� ڑه�w- ں ا��/I  Iw�0 �x  ر�wd ہGQ2/Q ہx GP�3 ے �ہE ںwہEں ا/I ¬m ،ں/I زw/E ¬�2�+ا��

 vm ں/I ےEGIہ/ں ��ڑا، اس زE wx bYGs ےx اس vm ےE ار:/EGPY ¬/3w� wY اwہ bfsmeans of transport and 

communications  س �¥� اور اسG� ےx ر�wd ہGQ2/Q ےx2x 2id Gx ںwC/ہI رتw� ڑه�w- وہ wY ،ےPY ہ/ںE

 ¬/3w� اس vm ےE ر�wd ہGQ2/Q ۔G/� G/x ہ/ںE رGf@2� wx ںw>YGs ےx ے -/ٹےx ہ اسx �x دG�2@ ےCIGd ےx

اE:ر اE:ر اس xے w>YGsں E Gxہ ��ڑا �/I wY G/ں EGPY/:ار اور اG¨Eرج wx ا�Cے �Gس -��G اور xہx Gہ ا�ÓEG� 2 دwEں 

  Iw�0 �x ر�wd ہGQ2/Q ہx G/� 5- لwے �ہ ا�d  sاور اس و G� دوں G3ٹ� Gے ا3ٹCIGd ےx �2ہ¨x 7ہ/ں اسY

I/ں �ÓEG دن xے اE:ر اE:ر w>YGsں wx ��ڑا �Gmے �G 5�/3 اس وs  ہG7رے �Gf+xGن I/ں w3Gd �@Gxں dے �ہ Gxم 

 �+x 5�/3  ر� ہےGm wm ے ہ/ںPگ -/ٹw3 wm ں/I ںwEاwٹ اور ا�C7/3رG� ، Iw�0 اور �ہ GYGm ہ/ں ��ڑاE wx bYGs

  ہG7رے BYGd ہ� ہ/ں، ہG7رے v�2s ہ� ہ/ں، I/ں ان xے 3/ے �2ف اx GCYہG� GCہwں �x Gہ 

  Eہ اE  EGIہ د�E  EGہ �:اE  sہ 2Qا@ 

bYGs ےx ہ2 ا�� ادا �x ��E ے ہ/ں¥� r 2�  2�CI ےx ��E  

x ہ�ہ اسEہ/ں ہے ورE GfPxر .+m ہے وہ  �>¿I ہ� �  

bYGs ےx ا:U ےYwد� £2ور ہG� ےx v¿Ê ےx ںw�¿CI ہ�  

  اGIم �D� Gx 5m: ہG�w وہ x/+ے EGm/ں G/x 5/+0 ہے

bYGs ےx G<- �x ے �ہ ~ ا3ہx ا3ہ ~ �P- ر�Gs ے ہ/ںC-  

 �2�Qہ GCmب۔  

   2�/�d بGCm :۔v0G� نGU لG/Eب داGCm  

3ے �r 2xے ہ/ں، I/ں اس dے -b�3G اGiYق GCm :><d wm v0G� ./>d 5/resolution   GY2xب داG/Eل GUن  

I/ں   3Gdresolutionہ GYر�I Ä/ں �ہ ہG�r GYw ہے۔ I/2ا G/Uل ہے xہ اب GC�wd ہx G�wہ �Gm G/x G/xے۔ اس   65ہwں۔ 

standout   ہx ہ ہے� D/�the Government of Pakistan should look the ways to resolve the issues of Shia 

killings.  اب �ہways  ے ہ/ں۔f�d wہ G/xI think  ے 3/ےx ہ انx ے ہ/ںf�d 2x ں ہ. �ہ/I اسrights   ں اور اسwہ

 �xaccountability  ہ/ے۔ ابG� �Ewدہ ہG20-ہ  ز�% of the population of Pakistan is Shia  ے�wے ہfہx اور �ہ

x wx ان �m ہx ہے Gfª3 v/h� رت -ڑاGÊ و bfs ف�U ےx ہے ان GfہG� دل vm ،ہ/ں ہےE ~ے واCP�w� ��w

ہ�Yw ہے۔ I/2ا G/Uل ہے xہ  �Gf+xGن wU Gx ¬mاب ہ. Eے د��2Qtarget killing   ¬m GPوع 2x د� �YGm ہے اور 

Eے -Gرے I/ں اG�sل Eے ا�x �2�GQ �Cے ذر�}ے -/Gن G/x اور m¬ �2ح اEہwں Eے �}�C اG�sل Eے اور �Gs: ا��. 

 Gx ان ،G/x نG/- ں/I 2ر�G<Y �Cا�focus point   �P- �Cfm 2 رہ/ں اور �ہx bI vd ہ �ہx GPY ہ��ethnicities   ہ/ں اور

 �P- ےCfmreligious sects   wx 5/><d ں/I اÏٰے۔ 3ہ�Gm �x مGPY äرو �x ے اور اس�Gm G/x .fU wx ہ/ں، ان

support  ہ اx G� ںwہG� �P- ں �ہ/I ں اورwہ GY2x ےd نwx ہ وہx wت ہG- �P- 2� ں اس/I انw�ways   ےx 5m ہ/ں

 wx ذر�}ے ہ. اسcurtail  �2ہ۔�Q ے ہ/ں۔f�d 2x  
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  2�/�d بGCm :�0ہ۔G� R�r .Eہ اI2f�I �2ہ۔�Q  

  R�r .Eہ اI2f�I : wm ا3+�م �</�.۔resolution   ےE لG/E5 اور دا/><d 2� ¬m ہے اور ��wہ µ/� �P-ا

dں ا/I ،ہے �x تG- �P-ؤں ��۔ اGm 2x ے 3ے�r wx �In fact   گw3 .ہ wm �P-اShia killings   2 رہےx تG- �x

 Gx  Iw�0 2ف� wY ہ/ںrole   ےd 2ف� �x  Iw�0 ،ہ/ں ہےE 2� ںGہ�accountability ensure   ۔��wہ �E2x

Strict accountability   wxensure   G�wہ GE2xreligious sects  اور �P- ے 3/ےxminorities   �P- wm ۔�P- ے 3/ےx

xے BYGd ا�Ê D/� ��wx 2<¼ ہ�Yw ہے wY اس Dd wm �xا ہG� �Ewہ/ے وہ   YGC-minoritiesے ہ/ں xہ   rrulesپ 

 �x پr wm ہ/ےG� �Ewہ �Cے د�d اسmajority   پ ا��r ےd ۔ اس��wے 3/ے ہxtrust create   ےC�2ں �ے ا�x

 shiaاب   .Gf�Government consider such things �<ے xہ  I/ں x ¬mے Ê BYGd<¼ ہxGY G�wہ اdے  sectionاس 

killings and Hazara killings  ں �2 ا��Gہ� wY رہ� ہے wت ہG- 2�major flaw   ہx ہے Gx  Iw�0 ر�G7ہ wm

-b�3G اÍ3 ہ2x w رہ �/G ہے۔ ہG7ر� ÏI wmہ�� f�G7m/ں ہ/ں اEہwں Eے  politics and religionہG7ر� 

  GC-because basically 3/ے ہ/ں۔ اب �Y2x G/x  Iw�0 ہے xہ ان dے اE �fPh3ہ/ں ہے   extremist sectionsا�Cے

 �Cا�� ا� �x ؤں�I �C{� �x انfollowing   wx ہے اور وہ انdisturb  2ح ا��� �dے۔ اfہG� GE2x ہ/ںEshia 

following   وہ �P- wx ہے انdisturb  /ہG� ہ� GEwا ہÏٰے۔ 3ہfہG� GE2x ہ/ںE ،ہے  Iw�0 wm �x پr ہx ےit should 

be irrespective of all the minorities, all the sects, all the religious community.  wx اسequally   wx وںD/� ان

ہ/ں �followings  wm GرGCPx �ڑے �x Gہ �ہ �I wmؤں check and balance   �xد��GCP �ڑے �G اور ان �2 ا�� 

extremist  w3 �x ںw�followings   2اده wm G� ہ/ںterrorist activities   ا�� �x رہ� ہے، ان wہproper 

followings  2� وںD/� مG7Y ا انÏٰہے، 3ہunbiased accountability   ڑا- ºi3 ہ. ا�� bx جr  ہے؟ �CPxے ر+/x

commonly   �m ہx 2 رہے ہ/ں وہ �ہ ہےx لG7{fdاtarget killing  � رہ� ہے۔ wرہ� ہے؟ �ہ اس 3/ے ہ wں ہw/x ہ

�ہ Gxم 2x رہ� ہے wY وہ �Y2x G/x ہے xہ   organizationا�2 ا��  .recognitionہw رہ� ہے xہ ان G� wxہ/ے ا�� 

 �d 2xwe have the power to doے xہ   �Y2xhighlight ہے xGYہ وہ wUد community   wxtarget   wxوہ ا�� 

something.  اس wx  Iw�0 اÏٰ3ہ  wx D/�ensure   ہx ہے GE2xreligion, minority and sects  2 ا��  �</�:ہ�

 wm ہے �E2x ز�Gd نwEGsirrespective of everything   اور ا�� wہunbiased system create  ےx ے۔ اس�Gm G/x

ہwں �� اور وہ ہے   D/�solve  �ہ ہے، d D/� ¬mے �ہ Gdر� �/�Dں   3important/ے d vdے 

accountability.   رےGd انsections   ے 3/ے ا��xseparate accountability   Gxprocedure   ¬m ہ/ےG� GC/3 GC-

  ہwں۔  �xcover up وmہ dے �ہ Gdر� �/�Dں 

  2�/�d بGCm :۔:hIد اG70 بGCm  

  :hIد اG70 بGCm :~ب واGCm !� دن B¨x ۔G� ںwہG� GE~2ف د� �x  ے{sہ ا�� اہ. واmwY �x پr ں/I ہ<ے

 Gرہ Gm 2ف� �x 2P� ¬ے وا�d ¬@r ےCں ا�/I ے �ہ<ےd ےEr ں/I س�mے اx ٹC7/3رG� BYw� ہx ت ہےG- �x

  2x wY GPYا�� ا�w�2¥رٹ xے CIGdے ا�� �Gڑ� ~ؤڈ E 2� 2�/�d}2ے �YGª3 ہD� ��wر� xہ

  روس Gf>m wx د��GPY GP ا��2Iہ ٹwٹfے د��P/ں �ے  ’

  اEڈ�Gf>m �P- wx G د��P/ں �ےاور ان mہGد xے w>{Qں dے اG¦Eء ا8 
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GhI bxہ:�Gx 5 ا�� EGQ:ار اG7fmع Gidر� �Gر2x äا�� I/ں ہw رہG ہے mہGں G7Yم GhIہ:�d 5ے �Dارش ہے xہ 

  ‘وہ �r/ں اور �G7m 2x bI  اw�:3ة اور w�d wx �wªCPm 2�¦3رٹ �2xں۔

Gس ��sے I/ں �}I �C/ں، اCYے dkey area  +0ے ہے xہ اCYے   �authoritiesہ wdال ! GCmب وا~  

 wx ںw�w3 ے�wے ہYرD� ڑ�G� ے ا��CIGd ےx رٹw�2¥ا�motivate   ر�G7ہ  sاس و wY 2 رہ� ہےxauthorities 

  ��wx ے 3/ےx مGPY äرو �x تG{sں ہ/ں۔ ان واGہxeffective action   ہ�Ew/x G/� G/3 ہ/ںEmain battleground   wY

Ê پr 2ا ہے ا�wہ GC- ٹہ ہ��wx 2ا�� اورx �P�x ں/I 2ا��x �2ں۔x رwtarget killing   �Cd ہ{/Q ہے �YGm �x

xے GEم �2 اور x �>+I �+x �P�xے GEم �2۔ �2ف Q/}ہ ہ� Eہ/ں -<�ہ m¬ دن �ہ واs}ہ ہwا اس xے ا�<ے دن 

rپ d �>+I �Cdے Y}<¸ رCPxے وا~ -¨wں I �P- wx:رwdں dے اٹ�x ¬m G�GP وmہ dے �G7m  اw�:3ة Eے 

wx دوwEں ا�2اف dے د��GCP �ڑے �E Gہ xہ �2ف ا�� action   �x �>+IدهGE2 د�G۔ 3ہÏٰا اس  -2x �Pا�� I/ں

 wx ںwEدو �Cd ہ اور{/Q رہ� ہے اور Gm �x زشGd G/x ف�U ےx نGf+xG� ہx G� ڑے� GCP2ف۔ ہ7/ں �ہ د���

  x¬ �2ح G¿<Eن �ہGm G�G¨C رہG ہے۔ �2�Qہ۔

  2�/�d بGCm :۔v0G� ڑxGx �32ت وÜ0 بGCm  

  m �32ت وÜ0 بGCڑxGx : wm ےE 5/><d ا8 ا5ٰ7023 ا023/.۔ .+-resolution move   ےx ں اس/I ہے �x

 shiaہG� GEwہ/ے �Ew/xہ �ہGں �2 �2ف   sectarian violenceہwں I 5�/3/2ے G/Uل I/ں اس GE Gxم   I ¸0100%/ں 

killings   رہ� ہے -<�ہ wہ/ں ہEother minorities  �P- �xkilling   wر� ہG7ف ہ�U ےx vd رہ� ہے اور ان

 G/x Gx vd .اور ہ Gx  Iw�0action   ے�wے ہYwہ bfs wx 2/¹GY نG7>d ےE .ں ہwPYGے ہx ںw�w3 ہ/ے۔ انG� GEwہ

د��GP، ان w�w3ں xے ہwPYGں ہ. Eے Qہ�Gز -Pٹ� bfs wx ہYwے ہ�wے د��GP اور ہ. Eے ان 3/ڈران wPx wx د�G ان 

��G-ہ ، 7�I µ/m: اور ا�+� دو�CY �2d/7/ں wm ان �x ذIہ دار� w�sل w�w3  �Y2xں �x وmہ dے۔  �ہ G�dہ

G� GC/3ہ/ے xہ wm ان xے 3/ڈران ہ/ں m/+ے xہ G7>dن   actionہ/ں، ان x vdے �Uف ہG7ر� Iw�0  �ہ<ے �ہ 

 wx ے 3/ڈرانx ہ/ے اور انG� �E2x رروا��Gx  ¤d wx  Iw�0 ر�G7ف ہ�U ےx ہے، ان bªC/Iaccountable  

  -G� GEGCہ/ے۔ I/2ے G/Uل I/ں اس I+¥<ے b0 Gx �ہ� ہے۔ �2�Qہ۔

  2�/�d بGCm :�0ہ۔G� 2i{m ہ>/�E  ہI2f�I �2ہ۔�Q  

  2i{m ہ>/�E ہI2f�I :�2ہ�Q ¹۔ wm ےE 5/><resolution move   wx اس �P- ں/I ،ہے �xsupport   �Y2x

ا-�P �2ف ا�dم   .�wx  �x across the countryٹہ I/ں اور  shia killingہwں اور -ہ  �Y2x  IÏI  ¤d ہwں 

  ¤d ��wx ےE .ہ ا�2 ہx ہے Gfª3 ےPhI 5�/3 ا ہےwہ G¦¤- ےE ںwہEا wx ¬m ا ہےwہ G¨- دG-raction   G/3 ہ/ںE

�ہ ہے xہ ہG7رے �Gس  wYpoint of view  ا�dم G-rد اور راوC�3ڈ� �P- �Y ان xے ہBYG �ہ�Gm ÓC/ں �ے۔ I/2ا  

written laws  /ہ wY ں 5�/3 انlaws   �P- �P�x .2 ہ�implement   راG7ے۔  ہY2x ہ/ںErule of law  ور ہے۔D7x  ہ-

 wm ےE ںw�w3 .ہlaw enforcement agencies   �x ر اس �2ح:Eے اx ہ/ں ا�2 ان ��wہ ��GC-patronage  2ہے، ا�

 ��wx ر:Eے اx ے ہ/ں، ا�2 ان�wے ہ>I ےd گ انw3 ا�+ےsoft corner  /�CY �+اس ا� �P�x .ہ wY ے 3/ے ہےx .

menace  GE2x مGx 2� D/� ہ ہ7/ں اسx �� 2وںx ارشD� �P- ےd انwں ا�/I اÏٰے۔ 3ہf�d G� ہ/ںE راGٹ�P� ےd

 wm ہx ہےbureaucracy   G� ں/Iestablishment   ر�G7ہ G� ر:Eے اxcivil Government   ں ا�+ے/Ipatronages  



 20 

>I BYGd ےx ان wm گ ہ/ںw3 ہ/ں، ا�+ے wx ہ7/ں ان wY ے ہ/ں�wے ہvote   �x ںw�w3 ےE .ہ/ے، ہG� GCہ/ں د�E

education   ےCے ا�E .ہے اور ہ �E2xpersonal level   اور �P- 2�national level   ہ �ہx ہے GC�wd ہ� �P- 2�

�ہ �ہ ہG7را wd Gx �>Iال ہے، �ہ ہG7رے x �>Iے ا�� ��sے �wxٹہ 2x G� Gxا�� G� Gx ~ہwر E Gxہ/ں ہے -<

E2x .fU wxے I Gxsect   �x+¥<ہ ہے۔ ا�r 2ج ہ. ان wP� �Px wxڑ د�ں اور ان wx ا��   nationہG7ر� �wر� 

اGmزت دے د�ں bx wY ان w�w3ں xے ہBYG ہG7رے �wEG��2ں �P- �Y �ہf�d ÓCے ہ/ں اور m/+ے ان �x ا�� 

theory  G� GE2x  Iw�0 ں/I �>I اس ¸-GkI ےx  �2}ہQ ےCہ وہ ا�x ہ وہ ہےx G� ے�r G+ا�� دن ا� wY ے ہ/ںfہ

ہG7ر� Ü�s �P- 2�  Iw�0ہ f�d 2xے ہ/ں۔ 3ہÏٰا ہ7/ں اس �/x Dے 3/ے �ہ<ے dے GC�wd ہے xہ ا�+ے w�w3ں 

 wY ہE ں/I D/� �+x ےE .ہ wxestablishment    ہE ،ں/Ibureaucracy    ہE ،ں/Imilitary ں/Iinduct    GE2x ہ/ںE

�x اس �2ح �x 5m ہ/ےG�organizations   �P-  ڑ� -ہwPY BYGd ےxsympathies   �2ہ۔�Q  ہ/ں۔  

  2�/�d بGCm :۔v0G� ./{E 27� بGCm �2ہ۔�Q  

  ./{E 27� بGCm :~ب واGCm ! �x تG{sے واx ے ہ/ں اور  اس �2حY2x  �G70 �x 2اردادs ہ. اس GًC/<�

/x �x ہ اسx ہ/ےG� GCPے �ہ<ے د��d vd .ے ہ/ں۔ ہY2x �P-  IÏI رw�2P- Groots   ےd ںGہx ں�D/� ہ/ں۔ �ہ

develop   ےd vd ہ7/ں wY ہے Gے -ڑه رہd  �D/Y نG�mر Gx  ہ وار�s2@ ں/I �>I رےG7رہ� ہ/ں۔ ا�2 ہ wہ

 G/x �x ہ اسx G� ڑے� GCEGm ہ� wx ںw�w3 .ہ ،G� ڑے� GCPہ<ے �ہ د���roots  2�/�d بGCm ہ/ں۔ ! º@G0 ں ا��/I

YGd BYGd ےx ں اور اسwہ �P- نr2s اÏٰارا ہے۔ 3ہD� �P- �2ہ� Gx 5/Y ڑهےGd Gً��2<Y ں/I ارس:I ےE ں/I B

2x رہIteach   G/ں GfPh7d ہwں xہ �ہ @s2ہ وار�  وہGں dے �f/3 .Cm ہے �Ew/xہ وہGں �wm 2 ہ7/ں ! GCmب وا~

ے، اس dے 2x رہG ہGYw ہے وہ ہ7/ں ا�� دا�2ے I/ں رGfPx ہے xہ �ہ 7YہGرا دا�2ہ ہ guideہGYw ہے �wm G ہ7/ں 

 �  G-guidanceہ2 ا�w>�E 2 �ے wY اس v>kI Gx ہx G�wہ Y. ا�dم dے Gm b�Eؤ �ے۔ ہ7/ں ا�dم xے -Gرے ��/

Eہ/ں   guideہے �x ¬m وmہ dے ��/� �2ح dے وہ   Ilack of education:ارس I/ں Eہ/ں د� �YGm۔ وہGں �2 

 YGm wboundaries createے ہ/ں۔ ہ. ا��C ا��C ہ  YG� 2xconsciousے اور اس وmہ dے ہ. اس �/x Dے -Gرے -ہ  

f/3 2xے ہ/ں۔ ا�d وmہ dے ہ. ا�� دو2dے xے ÏIاہv اور @ws2ں �2Q GE2x :/<CY 2وع 2x د�fے ہ/ں۔ 3ہÏٰا I/2ے 

�2xں ان I:ارس I/ں mہGں �r2s2ن و G/C- �x â�:0د� Y}</. د� �YGm ہے   G/Uroots   wxfocusل I/ں ا�2 ہ. ان 

 G�GP�d ب وا~اور �ہGCm ہے۔ GYGP�d G/x ہے Gfد� ./>{Y G/x م ہ7/ں�dا vہÏI راG7ہ ہx ہے GYGm ! wx D/� ا�2 ہ. اس

focus   wx D/� ہ ہ. ا�2 اسx ہے b0 ے ہ/ں اور �ہ� وہf�d Ó- ےd رG¦fEہ�� اÏI ں/I ¬�r .ہ wY �2ں �ےxroots 

  fے ہ/ں۔ �2�Qہ۔dtackle  �d 2xے د��P/ں �ے wY ہ. ان �/Dوں wx ز�Gدہ -ہ2f ��2>ے  

  2�/�d بGCm :۔v0G� :7¿3ب ��:اGCm �2ہ۔�Q  

�2�Qہ GCmب �d/�2۔ I/ں اس 2sارداد xے w0ا3ے dے ہ� I/ں -Gت G� GE2xہGf ہwں۔ : GCmب ��:ا3¿7:  

ہG7رے I �>I/ں �ہ د��G/� GP ہے xہ Cfmے �<�G7ے 2xام اس I �>I/ں wmwIد ہ/ں وہ ا�� GUص ��>ے dے 

Eہ/ں education  wxcontinue   2xہ 2Y د��G/� GP ہے xہ C- wm:ہ w�dل اور Y �x Þ3Gx}<¸ رfPxے ہ/ں اور ز�Gد

اس ��wx wx اG/fUر G� GE2xہGf�das a professional Islamic scholar   Gf اdے د�I �C:ارس I/ں ڈا~ GYGm ہے اور 

  w�dropoutل �d Þ3Gx Gے Eہ/ں ہے۔ اس وmہ dے وہ -C:ہ Eincentives  d wmہ/ں ہے �Ew/xہ اس I/ں GU ��wxص 
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ہG/� w اس dropout   �xہwا ہwا ہGYw ہے wY اdے وہGں �2 د�I �C:ارس I/ں -ٹGP د�GYGm G ہے اور w�d wmل dے 

limitations   دہ £2ور�Gہ� -ہ  ہ� ز�G�r ں/I رےG- ےx ہے اس .>� �Cد� د�G/C- wm اÏٰہ/ں۔ 3ہ �Ywدہ ہGہ  ز�-

�f/3 .Cm ہ/ں۔ m¬ �2ح I/2ے -E 27� ��GPے -I �P:ارس misconceptions   �xہے �Ew/xہ �ہGں �2 -ہ  ز�Gدہ 

limitations   ۔�x تG- �x  

  2�/�d بGCm ! �>I �I�dا�� ا �>I راG7ہ ہx G� ںwہG� GCہx �P- تG- ں ا�� اور/I BYGd BYGd ےx اس

 wY G�r ں/I دwmو �>I د �2 �ہG/C- �x م�dہے اور �ہ ا �>I �YG�2�E ہے اور ا��State level   ءG7>� 2 ا���

 B¨x �x ءG7>� ں/I ٹ/C/d ۔�P- ں ہے/I ٹ/C/d 2ح� ¬m ہ/ے۔G� �Ewہ b+Ewxrepresentation   ان wY ہے �P-

�2xں اور ws B¨xا�xdiscuss   5/E �2ف dے B¨x اس d<+<ے I/ں ہG� GEwہ/ے xہ وہ اس �/wx D ہGؤس I/ں 

GY2x 2�2<Y ہے �publicly   .�2�d G/ں ا���wx 2 وہGں ��GC- 2/ں۔ m¬ �2ح ہ. -Gہx 2ے I �3G7I/ں د��fPے ہ

wxرٹ xے �Uف ا�2 ہ. G- ��wxت Y2xے ہ/ں wY wYہ/5 �:اx Gx  3/¬ اس xے �Uف -GYGm 5 ہے، ا�d �2ح ان 

minorities   �C{� ،GE2x تG- ں/I ¬�r اور GE2x تG- ف�U ےxpublic speaking   G� ں/ITV Channels   G� 2�

�Gm G/xے۔ اس d<+<ے I/ں   Y2xavoidے ہ�wے ہ. x �+x vmے �Uف -Gت Y2xے ہ/ں wY اس m wx<+ے w>mس 

xے w0ا3ے dے ws B¨xا�GC- 5/Eے �¥ے   ws B¨xracismا�GC- 5/Eے EGmے �Gہ//ں، m¬ �2ح -Gہx 2ے I �3G7I/ں 

  ہ/ں۔ �2�Qہ۔

  2�/�d بGCm :�0ہ۔G� 27s 5/I2Q ہI2f�I �2ہ۔�Q  

  27s 5/I2Q ہI2f�I :�2ہ�Q   /7ے اہd ہmہے وہ اس و �¥� �x µ/� 2اردادs ہ� wm جr 2۔�/�d بGCm

bIG0 �x ہے xہ اس 2sارداد I/ں w�w3 5mں G- �xت �x �¥� ہے وہ -�P اس Gx �>I 0¿ہ ہ/ں۔ ا�2 ہ. د��P/ں 

 �x �+x ہے وہG� wت ہwI �x نG+Eا �P- �+x �P- 2� ہ/ںx 2ن ہ/ں اور ا�G+Eے �ہ<ے اd �Cd G� ہ{/Q .ہ ہx

�P-  wx ہ ہ. اسx ہے GfC- 2ض@ Gx vd .ہ ،wت ہwIcondemn   �2ں اورxas a human being   D/� اس �P- ں/I

 wxcondemn  ں۔wہ �Y2x  

دوG- �2dت �ہ ہے xہ ہ7/ں اب �ہ GC�wd ہے xہ ہ. اس I+¥<ے x b0 Gx/+ے G�Eل f�dے ہ/ں۔ اس   

issue  +I �Eرو:Eں ہ. اGہm ر:Eے اx اس wY ے�Gm GPا�2 د�� wx �Eے -/2وCں �2 ہ. ا�Gں وہ/Pد�� wx b�Gfactors  

 wm ں/I ٹہ�wx ہx ے ہ/ںfہx وہ �ہ wY ہے GYGm G/x ہ�DhY  2� ٹ� و� vm ہ/ے۔G� GCPد�� �P- wxsituation create  

�2 ا2¹اE:از ہwا �d Gmے۔ ہ7/ں �ہ -Gm �xElections   �P رہ� ہے وہ اس وmہ dے Gm �x رہ� ہے xGYہ rپ xے 

G� GCPد�� wx ںw�w3 رےG7گ ہw3 wm ہx ہ/ےtarget   2 رہے ہ/ں اور ہ7/ںxdestabilize   G/x ےx 2 رہے ہ/ں انx

GE2x ہے x �wªCPm 2�¦3ے �Uف، �G�3Gن xے �Uف، x. از x. ا�Cے   �G<Icrackdown: ہ/ں۔ ہ7/ں �ہGں �2 

 wx ان �P- ورG� 2�d �+/m ��2ہIہ اx w� ں۔/I ےs��combat  بG/IGx ں/I ےE2x  5�/3 ہ/ں رہ�Eat least  

�Ew/xہ �ہ -Gت Eہ/ں ہے xہ �Gf+xGن  Gf+xG�we have to crackdown against Lashkar-e-Jhangwiن �x 0:ود I/ں 

 �xISI   سG� ےxinformation   سG� رےG7ہ G� ہ/ں ہےEmeans and resources ،ہx ہے �CYت �2ف اG- ،ہ/ں ہےE  

  �xہ7/ں 2�U ہے 3ٹ/2وں xے vd ٹwEG�Pں 
  2m ��2Qم Eہ ہYwے Y2x �2�¤I wYے
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�2 ہDارو�wں priorities basis   wxہ7/ں �2ف اب �ہ GE2x ہے xہ   security   ¬m ں/I ہے۔ �E2x .2اہ@

�w/Ewرdٹ� I/ں �ڑه�f ہwں وہGں �I 2/2ا ہDارو�wں xے Y BYGd}<¸ ہے، I/ں ان xے G- BYGdت �/  �Y2x ہwں اور 

ہG7رے BYGd ہYwے ہ/ں۔ ہG7را d vdے -ڑا I/ں   debating societyوہ ہG7ر�  flaw   ہ �ہ<ےC/ہI ہ ا��x ہ ہے�

ہG7رے w3 wdگ ا�Cے E2Iے واw3ں Q~ �x/ں 3ے 2x �<7:ار روڈ  �2 -/ٹ�P ہPY ��w/ں اور رو رہ� PY/ں اور rپ 

 �Y ںGہ� Gx  Iw�0 �x پr ے ہ/ں اورf2 د�x Ï@GE 2راجEرw�  رات �dاfailure  Ï@GE 2 راجEرw� ہx ے  ہےE2x

xFC    �xے -Gوwmد  check posts   نG/Iے درx target killings   رہG-اور دو ~Q/ں -¨�YGm B ہ/ں اور -¨ے    200

اور -/ٹ/Gں رو رو  x 2xہہ رہ� ہ�Yw ہ/ں xہ C{3  ہvd .Y w �2 اور وہ اس xے ��وہ x B¨xہہ -E �Pہ/ں f�d/ں 

-}: �2P وہ ~Q/ں اٹEGPے xے    �Ew/x100ہ دو Iہw/Cں xے دوران  200    �P- دwmوG- ے ہ/ں اور اسYGPں اٹ/Q~

��wx ا�+� �/E Dہ/ں m¬ �2 وہ Gxم �d 2x/ں، اس xے -Gوwmد -�P ہ. B¨x ا�+E Gہ/ں G� 2x رہے Gx ¬m ا2¹ ہw۔ 

~Q/ں دو-Gرہ اٹ�GP/ں �ے۔ �Ew/xہ ا-�P   300ا�2 ا�d �2ح ہ. �<fے رہے �GQ wY: ا�� Iہ/Cے -}: ہ. وہGں dے 

Eے وہGں ��Y  2 ہ.  FC   wx strong   2� ںGوہ �Y �P-2 رہے ہ/ں، اx FC   ف�U ےx پ انr ہے۔ bاہGE crackdown 

ہ� Eہ/ں 2x رہے ہ/ں �Ew/xہ اس وr  sپ xے اG-G¤fEت ہw رہے ہ/ں اور rپ w�w3 �Cdں xے wm G� BYGd وہGں �2  

majority    sاس و BYGd ےx پ انr گ ہ/ںw3 ں/I conflict   �x position   اس wx  Iw�0 ر�G7ہ/ں ہے۔ ہE ں/I

 wx ںwارو�Dہ ہx ہ/ےG� GE2x ہ�  sوprotection   ہے اور ا�2 �ہ �Cد� protection   ے ذر�}ےx جw@ wx ے انE پr

 wY ے ہ/ںf�d دےlet us go for that   ہ/ں ہے۔E D/� ��wx �f7/s دہGے ز�d ��:Eز �x نG+Eہ ا�� ا�Ew/x So, let 

us go first for the protection for the Hazarvis and then we can crackdown against the Lashkar-e-Jhangvi and 

Sipah-e-Sahaba and all other such organizations. 

  2�/�d بGCm :۔v0G� G£ر µEب داGCm �2ہ۔�Q  

  G£ر µEب داGCm : wx تG- ں اس/I wY ے �ہ<ےd vd 2۔�/�d بGCm �2ہ�Qsupport  ہG� GE2x ہ اسx ںw

 wx D/�control   رےw� ہ/ں ہے -<�ہ �ہE ں/I ٹہ�wx ارہ اورD2ف ہ� D/� ہ �ہ�Ew/x ہ  £2ور� ہے- GE2x

�Gf+xGن I/ں rہ+fہ rہ+fہ �Gm �f>/P رہ� ہے۔ x G+/mہ ہG7رے CIGdے ~ہwر G·I �xل ہے xہ ا�� وا3: ا�Cے -/ٹے 

 wxAitcheson College  /- پG- 2� ںGہے اور وہ GYGm ےC/3 سG� رےG7ہے۔ ہ GYGm G2 د�x bfs wx ںwEٹے دو

example   ے+/m رw�EGU ہx ہےremote   ¬/- G� رہ:C� ہx ہے GYwہ GxG7ے �2 دهEG7/� ے -ڑےCYا �P- ں/I ےs��

-C:ے  Gm 2� jswIں -�¸ ہYGm wے ہ/ں۔ 3ہÏٰا �ہ �/w� Dرے �Gf+xGن I/ں �Gm �f>/P رہ� ہے اور اس �/w@ Gx  Dر� 

  Gرے 3/ے -ہ  £2ور� ہے۔ b0 ڈهEwڈGE ہ7

agree   GY2xاس xے ��وہ د�I �C:ارس G- �xت ہ��w۔ د�I �C:ارس xے G�3ظ dے �GQ: �ہGں �2 ہC- 2:ہ   

ہ. ان E .fU wxہ/ں �being an Islamic State   2xہ د�I �C:ارس ہ� ہ/ں extremism     �xroot cause  5�/3ہx wہ 

 G+ے ا�� ا�E .ے ہ/ں 5�/3 ہf�dsystem develop  wx ارس:I �Cے ان د�E .ہ ہx ہے GE2xfine tune   .ہے۔ ہ GE2x

ڈهEwڈGE ہے xہ   Esystemہ ہw۔ 3ہÏٰا ہ. Eے ا�+G�extremism   D/� ��wx �x .+sproduce   Gہfے ہ/ں xہ وہGں �2 

Eہ �<ے -ڑهے۔ اس xے ��وہ G- �x �wªCPm2�¦3ت ہ��w۔ extremism   �2�¦3ہG7رے د�I �C:ارس I/ں 

Pm ےx ے -}: اسx ہے 5�/3 اس �YGm w3}:م ہGx �wªCleaders Supreme Court   ےd ںGے ہ/ں اور وہ وہYGm �Y
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ہ/ں؟ �ہ x/+ے ہGf�d w ہے؟ ا��   factors involved-�2 ہ2x w وا�¬ -YGm r �Pے ہ/ں۔ اس xے �/¨Pے wxن dے 

x ہے Gf� wx vd ہ�Ew/x G/� wے ہ+/x ہ �ہx Gf�d ہ/ںE �P- چwd ہ �ہ:C- 5x 5x �wªCPm2�¦3 ہ �ہactivities   ں/I

  w>Iث ہے۔ 

   wm ےd ے{sہ اس واx ں ہے/I 52ے ذہ/I wm تG- ے ��وہ ا�� اورx اسHazara killing   اwہ �P-ا Gx

�Dرا ہے۔ ہ. Eے د��x GPہ �wرے �Gf+xGن I/ں ہd 2ڑValentine’s Day   2� äہے، اس dے B¨x ��2ہ �ہ<ے 

x2xے اس xے �Uف -ڑے -ڑے -/2Cز �Gª3ے wm ہ7/ں ہfunding  2ت  Eے I:ارس Eے اور 2Ü0 �w3wI wmا

�2 اbfs Gx  /EG+E ہGYw ہے wY وہGں �2 ہ7/ں �ہ   2�scale، اCYے -ڑے   ªmlevelہ �r 2�Eے vm 5�/3 اCYے -ڑے 

ن ہ/ں وہ اE 2�E D/�everything keeping aside  G+Eہ/ں �Yr۔  ٹP/� ہے Q/}ہ xے �Uف rپ Cfmے -�P ہwں 5�/3 

 �x پ اس �2حr ہx ہے GfC- ¸0 ہ� Gx پr ے�GE ےx ےEwن ہG+Eے اx اور انactivities   �2ں۔x  IÏI ف�U ےx

  �2�Qہ۔

  2�/�d بGCm :�0ہ۔G� لwf- ہ:/d ہI2f�I �2ہ۔�Q  

 Syed Batool Zehra Naqvi: Thank you sir. Sir, I would like to bring your attention to the fact that 

Shia killing is not only a case of ethnic cleansing of Hazara, it is widespread throughout the country. There 

are cases of target killing and myself being a Shia, I have also lost family members in targeted killing of 

Shia. As Danish mentioned that the target killing is also in Lahore and this is a matter of great importance 

that I need to emphasize that Lashkar-e-Jhangvi has been proscribed in Pakistan since 2001. The very fact 

is that this organization is still operating within Pakistani territory. It is something that we should all be 

concerned about this. I propose some solutions to this approach. Certainly, we need to provide security to 

our judges and the witnesses to bear against these kinds of organizations and I am willing to bring them to 

justice. 

 As Danish mentioned that these people go to the Supreme Court and they came back, acquitted 

from those cases. Right now, there is a case of Malik Ishaq who was implicated in 40 cases and after 14 

years spending in jail, he has been acquitted from all cases and he is still working as a leader of Lashkar-e-

Jhangvi. Both of these organizations take it as they hit or hurt by tomorrow. They target families of these 

judges, they target families of the witnesses, so that they cannot stand up and speak up against them. 

 My demand is that the administration should provide security to the judges, to the witnesses who 

come up against these people and can bring them to justice. 

 Secondly, there should be a targeted operation wherever Lashkar-e-Jhangvi’s operators are 

operating because it is a clear knowledge where they are and everyone knows where they are. So, the Army 

and the FC need to be proactive, they need to target these people who are killing Shias and Hazaras without 

any discrimination. Thank you. 

  2�/�d بGCm :2�Q۔v0G� ب -�لGCm ہ۔�  

��r ہے، �ہ -b�3G ٹP/� ہے اور �ہ   resolutionا�I b/ں wm �ہ ! �2�Qہ۔ GCmب وا~: GCmب -�ل ا70:  

  wPY wxbroadڑا premises   Gdہے اور اس �G- 2ت ہG� �Ewہ/ے 5�/3 ا�I 2/ں اس xے  important fact-ہ  ہ� 
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 wY ںwہ GY2x تG- ےx2xapart from  اDہ اور ہ{/Q رہ �ہextremism always lead to terrorism.   ں/I G/Eر� دw� ہ�

 G� GE2xthe most important thing is that whatہ/ے condemn   5�/3ہw رہG ہے اور ہªm 2ہ ہGYw ہے۔ ہ7/ں اdے 

are the reason on that.   ،گw3 ےx  Iw�0 ،گw3 رےGd 2اب ہ/ں۔U ت~G0 ہx ے ہ/ںfPں د��/I 2ا��x پr

Opposition   wx ے ہ/ں ہ. اسfہx vd  گw3 ےxcondemn   ے ہ/ں اورY2xpeace    ،ہ/ےG� GEwہpeace    GEwہ

Eہ/ں GYr۔ اس G/x �x وmہ ہے۔ اس �x وmہ �ہ ہے xہ xpeace   wmہ/ں   but at the endہG� GEwہ/ے    G�peaceہ/ے، 

Ewہ/ں ہE G+ہ ا�x ے ہ/ںfہx 2وا رہے ہ/ں، وہ�x دwU مGx گ �ہw3  ہ/ے۔G� GSo, the accountability should be 

totally unbiased.  ا�� wx پrsector create   ہ>¿/@ �P- ��wx ہ وہx wور ہG� b7�I سG� ےx ¬m ہ/ےG� GE2x

 Gx اس wY G� 3ےdecision will be a supreme power  پ ا��r ف�U ےx اور اسsystem develop   �2ں اور اسx

 wxcondemn   �2ںx �x نGf+xG� ہ �ہ�Ew/xeconomy   �x نGf+xG� اورinternal security   �x نGf+xG� اور

sovereignty   ہے اور G2 رہx ہG�Y wxinternationally   Gx نGf+xG�gesture  �2ہ۔�Q ہے۔ Gرہ Gm 2ابU  ہ-  

  2�/�d بGCm :۔v0G� سG�� 2dG� بGCm �2ہ۔�Q  

I wx/ں   regarding shia killingں 2s �x ./>d 5/><dارداد �2�Qہ GCmب �d/�2۔ GCm :/Iب �G�� 2dGس  

completely support  5Iا �P�x wm نGf+f>-  ª>� ے ہے اورd نGf+f>-  ª>� دwU ہ�Ew/x ¸>{Y 2ا/I ں اورwہ GY2x

m ےx ںw�w3 2� ںGں اور وہ/PY �YGm 3/ں د�G·I �x 5Iا �x ں اس/I نGf+xG� رےw� اور GPY GY2x اwارہ ہwہ�  Gx w

 reasonsا�+E Gہ/ں ہے۔ اس xے PYunfortunately   B¨xے ان G- �xت �PY �YGm �x۔ rج   I ¬�rcordial relations/ں

PYے۔ �¨P<ے دو دہw/�Gں dے Q/}ہ I ¬�r �Cd/ں دd  و �G��2ن ہw �¥ے ہ/ں۔ اب اس xے �/¨Pے Gx2�I G/xت  

G/x ہ/ں؟ ہGf+xG� 2ن �ہ� wdال actual reasons   GY2xہ/ں؟ wxن dے Gdزw>I 2�GC� �Qث ہ/ں؟ اس xے �/¨Pے 

  ہے۔ 

 2�/�d بGCm ! ¸>{Y ےd ہ -2ادر�{/Q ں/I نGf+ہwx ے۔PY ے�wت ہG{sوا wm ں/I   ª>� ںwEے د>P¨�

ہEwے xے -}:   confirmرCPxے وا3ے wEG7>+Iں wx -¬ اGYر د�Gx �fUGCQ ،GPY G/� Gرڈ ان Gx د��GPY G/� GP اور �ہ 

Y ےd ہ -2ادر�{/Q ہ �ہx ےd ںG۔ �ہGPY اwم �2 ہG<I ےx 2dw3~ ہ{s2ا واd۔ دوGPY G/� G/x bfs wx ے، انfPxر ¸>{

�Gm 2 رہے PYے، ان wx اG<I �dم اGYر w/3w� 2xں EG¦E Gxہ -GPY G/� G�GC۔ اب wdال �ہ   w3 B¨xpublic transportگ

xے دو2dے w¿0ں I/ں  ہے xہ G/x اس �2ح w� �xرG�Yل E wmہ �2ف �<Gf+f>-  ªن I/ں ہے -<�ہ �Gf+xGن

 wm ،گ ہ/ںw3 ےx مws ارہDں �2 ہGہm ہے �P- ں/I ٹہ�wx 2� رw� صGU ہے اور �P- 2ا��x ں/I ¬m ہے �P-

�s/<ہ dے رfPxے ہ/ں۔ ان wx ا�� w¿¤Iص  Ipeaceful and civilized/ں GfPh7d ہwں xہ �Gf+xGن xے d vdے 

  Gdزش xے EG¦E  �Yہ -Gm G�GC رہG ہے۔ 

�P- GCEGm £2ور� ہے xہ اس xے �/¨Pے Gx2�I G/x 2Urت ہ/ں۔ ا�2 ہ. د��P/ں wY اس �ہGں �2 �ہ -Gت 

 �Cd ہ{/Q wxhistorical conflict  ہ/ں ہے۔E G+ہ ا�>IG{I ہx ںwہ GfPh7d ں/I 5�/3 ہے Gرہ Gm GPر �2 د��w� ےx

2�/�d بGCm ۔G� 2وںx تG- �x ےs�� ےCں ا�/I !{E Gx 2@Gx ہ{/Q �P�x ں/I نGf+f>-  ª>� ۔GPY GhEw� ہ/ںE 2ہ

 �Cd ں �2 ا��Gہے۔ وہ G/� w2وع ہQ مGx ہ� �P- 2� ںGں 5�/3 اب وہ/PY �¥� ہ/ں د�E ںG/3G� wx ہ-G�� 2� ںGوہ

Q/}ہ x 2@Gxے E}2ے -<GY2x :C ہے اور دو�2d �2ف ��G-ہ G/3G� wxں د� �YGm ہ/ں۔ �ہ �<Gf+f>-  ªن xے 
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ہx 2x wہہ f�dے ہ/ں xہ �<Gf+f>-  ªن xے w3گ ا�+� w�w3100% sure   Ó/Eں E b{@ Gxہ/ں ہے۔ اس -Gت �2 ہ. 

E   x20ہ/ں f�d 2xے �Ew/xہ وہ w3گ �:�wں  dے I ¬�r/ں رہ رہے ہ/ں۔ ان I ¬�r �x/ں رfQہ دار�Gں ہ/ں، 

  I ¬�r/ں GQد�Gں Y2xے ہ/ں r 5�/3ج �ہ �wرG�Yل وہGں �2 د��CPے I/ں r رہ� ہے۔

E2xے dے �ہ<ے I/ں ا�� wdال   Icriticize:رwdں wx اب �ہGں �I 2:رwdں G- �xت -�x �P �¥�۔ 

d  Iw�0ے GY2x ہwں xہ I wm G�r G/x:رdے I/ں G�>� v�2Ê ہ/ں وہ x¬ وmہ dے I:رdے I/ں �ڑه رہے ہ/ں؟  

�x �2ف Gm رہے ہ/ں؟ G/x ان xے �Gس �/+G ز�Gدہ ہے اس 3/ے وہ اس �2ف xextremism    Gm¬ وmہ dے وہ 

xے   shelterہے -<�ہ ان xے �Gس EGPx wYے xے 3/ے -E B¨x �Pہ/ں ہے، ان xے �Gس رہے ہ/ں؟ Eہ/ں ا�+E Gہ/ں 

 wx b{@ ل اورws ےCے ہ/ں، وہ ا�YGm ہªm ¬m ہ/ں ہے۔ وہE ہªm ��wx 3/ےendorse   ہ انx ے ہ/ں اس 3/ےY2x

 ��wx س اورG� ےxoption  I 2� ںGوہ wx ہے، ان Gرہ Gm Gد� GEGPx  iI 2� ںGوہ wx ہ/ں ہے۔ انE  ishelter   Gد�

 wx ا انÏٰے -¨ے ہ/ں۔ 3ہx ںw�w3 v�2Ê ہے۔ وہ GYGmindoctrinate  ہ/ں ہے۔E مGx b�¦I ��wx GE2x  

  ª>� ےPhI ںwEے د>P¨� ہ/ے۔G� GE2x G/x ے 3/ے ہ7/ںx مGPY äرو �x ہ اسx ت �ہ ہےG- �2dدو

I/ں   emergencyاس وmہ dے PhIے  ہIdeath  ،�PY ��w/ں ا��  Gf+f>-familyن EGmے Gx اGiYق ہwا �Ew/x GPYہ 

by road   2� ںGوہ wY GPY Gرہ Gm ڑ� �2 ہ�G� �Cں ا�/I ڑا۔� GEGmsecurity measure   م �2 ا��GE ےxconvoy   ہx GPY

Eے dڑG7Y 2� äم �Gڑ�wں I Ó/- wx/ں 3ے Gf>� 2x ہے �}�r �Cے اور   convoyد�ں �ے۔ وہ  �msecurity وہ ہ7/ں 

wY G/x وہGں �2 ہ7/ں   Gxcross �ہ �I vm GPY .3G/ں Eے EGI+ہ2ہ   securityہ�Yw ہے۔  اس  �/¨Pے ا�� ا�� �Gڑ�

روCP� 5/Y G/� Gxٹwں xے 3/ے xہ rپ �rے Eہ/ں f�d Gmے �Ew� 5�/3ہ I/ں ا��C ذاG� �Yڑ� I/ں GPY اس 3/ے I/ں 

�Gx ¬/3w �2ف ا�� ہ�  �rے �<G/� Gf اور I/ں Eے د��x GPہ �rے ��x ¬/3w �2ف ا�� �Gڑ� GPY اور اس I/ں

اہ<�Gر GPY اور اس xے �Gس ا�� ہ� w�CQ�xف �PY۔ I/ں �ہ �G� GCP�wہGf ہwں xہ G/x وہ �3w/¬ وا~ GPY 5/I2�d؟ 

x �PYہ وہ اG7Y  �/xم w�w3ں ºi�Y wx دے GPY Gf�d اور    G/xability وہ ا�� -/ٹ GPY 5/I؟ G/x اس xے �Gس ا�+� 

<I �/xے اd ںwC7Qے وا3ے دEr �x ںG؟ وہGPY Gf�d 2x ہ>-GFC   �xcheck post   ہx �� Gf� ےd GCP�w� ےd

 �x نGf+f>-  ª>� ے�r ےd ںGہے اور �ہ �Y ںGہ دار� �ہIر� ذG7ہforces    ª>� ے�r 2P� ہ دار� ہے۔Iذ �x

ور xے 3/ے rپ Cfxے اہ<�Gر ا Gf+f>-securityن xے G�dؤٹr  D �¥ے اور I vm/ں Eے ان dے �x GP�wہ ہG7ر� 

G� �Cfxڑ�Gں BYGd ہwں �ے۔ اEہwں Eے -x G�Gfہ ہG7رے �Gس wY �2ف �Gر اہ<�Gر ہ/ں 5�/3 ان I/ں dے دو �ہGں �2 

G/x �ہ اGx bfs ��G7fm ا�� اور w¿CI-ہ Eہ/ں ہے xہ �Gر ! رہ/ں �ے اور دو rپ xے �Gm BYGd/ں �ے۔ GCmب وا~

wے 3/ے ہx  ÒGi0 �x ر انG�>ں اور �2ف دو اہwں ہGڑ�G� wd G/x ہx ںwہ GfہG� GCP�w� ے �ہd  Iw�0 ں/I ں۔

navy seal   ےCYوہ ا G/x ے ہ/ں؟fPxر ¸>{Y ےdtrained  wm ہx ے    15ہ/ںd20   ں �ے/�r ےE2x ا@2اد 70<ہ �>+I

E �7x �xہ/ں ہے -<�ہ ان   Iresources/ں   forcesان dے G<I-<ہ �d 2x/ں �ے؟ دوG- �2dت �ہ ہے xہ ہG7ر� 

  �7x �xforces infiltrate ہے۔ ہG7رے CIGdے Eہfے w�w3ں G� bfs Gxم ہGYw ہے 5�/3 ہG7ر�   Iwill power/ں 

 wx ںw�w3 ےCIGd رےG7ے۔ ہY2x ہ/ںE µQwx �x  ےE2xbuses   ہ��m ہے GYGm راGI 2x رGYے اdsecurity forces 

10 feet  2 اسx r 2� ںGہ وہ وہx GYwہ/ں ہE سG+0ہ/ں 5�/3 �ہ ا �Ywے �2 ہ>�G@ ےx ں۔/xرو wx D/�  
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xے w0ا3ے    G- �xShia killingsت Y2xے ہ/ں  G- �2Urbanned outfitت I/ں �ہ xہG� GCہGf ہwں xہ wm ہ. 

mwY �xہ اس �2ف -Ï�I �Pول 2xاG� GEہGf ہwں xہ �Gf+xGن I/ں �2ف Q/}ہ wEG7>+Iں   dHouseے I wY/ں G7Yم 

�P- Gx G7>� �Cd 2� ںGہے -<�ہ �ہ Gرہ wہ/ں ہE bfs Gx  ،ہے Gرہ wہ bfs �P- Gx ںw�:70ں �2 اGہے، �ہ Gرہ wہ bfs

G� bfs Gxم ہw رہG ہے۔ وہGں dے ان �x -/ٹ/wں wx اwÊا Gm G/x رہG ہے   �minoritiesہGں �Cd 2:ه I/ں رہCے وا�3 

b�s۔ 2xا�� I/ں -wہw�2ں ��P- 2 70<ہ ہwا GPY ا�� IہCہ   evenاور Gf+xG� BYGd BYGdن I/ں رہCے وا3ے د�w3 2ªگ 

-elements   �Pاس I/ں w>Iث Eہ/ں ہ/ں -<�ہ B¨x اور   �elementsہ اس -Gت w�¹ Gxت ہے xہ �2ف �Gf+xGن xے 

 elements as a mouth peace and are practical tools working for ourاس I/ں w>Iث ہ/ں۔ اس I/ں �Gf+xGن xے 

enemies and our enemies unfortunately  رےG7ہbest friend   2� ںGہے، �ہ G3ڑ رہ ÍCm �Cں �2 ا�2ان  ا�Gے۔ �ہPY

 �Cد� �2ب ا�w{dproxy war   اÏٰہے۔ 3ہ G3ڑ رہPakistan is a battleground for India, for Saudi Arabia and for 

Iran and if they are fighting the war inside Pakistan, if our responsibility is that we should identify them.  .ہ

I Ó3~ �x b/Y/ں اور �/¬ I  Ó3~ �x/ں 2xr ا�Cے Eہfے w�w3ں G� bfs Gxم ہGYw د��B رہے ہ/ں۔ اd �d<+<ے I/ں 

�2 -ہ  Gdرے wdا~ت ہ/ں۔ �Gf+xGن wf�G7m �dG/d �xں، �Gf+xGن �x ا�� intelligence agencies   �dG/dہG7ر� 

democratically elected Government ا�� wx  wx ے ہ/ں۔ ا�2 انf�d Þ/P- 2P� ں/I دنintelligence report   �P-

ہ�Yw ہے xہ �wxٹہ I/ں 70<ہ ہEwے وا~ ہے۔ �wxٹہ I/ں اس وs  �ہ ہEwے وا~ ہے۔ Iہ2ان -/¬ �2 اس وs  70<ہ 

f� wx ہ ان��m ے؟f�d ہ/ںE äرو wx D/� وہ اس G/x ے؟f�d 2x ہ/ںE äار:Y Gx D/� وہ اس G/x wY ~ے واEwہ G

 2x r ں/I :{- پr ے۔Y2x ہ/ںE B¨x ںw/x ے 3/ےx مGPY äرو �x پ اسr wY ے وا�3 ہےEwہ D/� ہ ا��x ہے GYwہ

 �x ہ �ہ اسx ے ہ/ںfہx ںw/x اس �2حresponsibility   �x اور �ہ اس �PYresponsibility   نGf+xG� پr G�r ۔�PY

  xresourcesے �Gس   xinstitutionsہ �Gf+xGن xے ہ/ں۔ I/2ے xہCے v>kI Gx �ہ ہے   xstrong institutionے ا�� 

   �P-but they lack will power, they lack the value of humanity, they lack the ہے   �P-power ہ/ں، 

value of brotherhood, they lack the value of peace. Thank you so much. 

 Mr. Speaker: Kashif Ali sahib. 

Mr. Kashif Ali: Thank you Mr. Speaker. I really appreciate 

 Pakistan is-ڑا دBx ہGYw ہے۔   personally~�ے۔ PhIے   xresolutionہ E ./>d 5/><dے اس ا�mس I/ں �ہ ا�� اہ. 

the only country in the world  ں/I ںwC/ہI ے دو>P¨� ےE ¬m200 people based on their ethnicity, based on 

their religious affiliation have been killed  ں/I اورseriously offend   ںwہ ہ{/Q ں/I ہx ہ/ںE ں، اس 3/ےwا ہwہ

GE Gxم Eہ   sectarian killingاس 3/ے ہwا ہwں xہ اس Ioffend   wx/ں  .and I am proud of that-<�ہ I/ں �Cd ہwں 

ethnicity   wxہے۔ rپ ا�� Etargeted killing   wYہ xہ/ں �Ew/xہ �ہ   sectarian killingاس  For heaven’s sakeد�ں۔ 

identify   Gx ے ہ/ں اور انYرGI wx پ اسr ،ے ہ/ںY2xNIC check   پr ے ہ/ں۔YرGI ےx2xAhmedis   wxidentify 

  wx ے ہ/ں اور انY2xcheck  ے ہ/ں۔ �ہYرGI ےx2xtargeted killing   ہےand this is not sectarian conflict.  

-/ٹPے ہ�wے ہ/ں اور   enlightened Youth ParliamentariansدوG- �2dت �ہ ہے xہ �ہGں �2 -ڑے  

 �CYے اE .ہ ہx ہے GYwس ہw+@ے اPhImixing   ےd تG- �2dدو wx تG- ہ ا��x ہے �xmix   ڑا- GCYے اx2x

paradox create   ہے G2 د�xat the end of the day E Bh7d ہ ہ7/ںx رہے ہ/ں۔ Gm ںGہx .ہ ہx ہے Gرہ r ہ/ںLet us 
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be on the same page.   رےGd ہ اسx ہے Gf� ہ7/ںextremism   ےxroots   ں ہ/ں۔GہxRoots   ںw/k>Ê �Cر� ا�G7ہ

3ہÏٰا  .IPakistan State have used these elements as strategic assets, as simple as that. We know that/ں ہ/ں۔  

  xہ b� G/x رہG ہے۔   E2xlet us be clearے ��wx �x £2ورت Eہ/ں ہے۔ xہv>kI Gx GC �ہ ہے xہ   wxmiss  اس

G- �2+/Yت I/ں �ہ 2xوں �x Gہ I wm/2ے -E ��GPے xہCm ،Gہwں Eے ا-d BhI �Pے �ہ<ے x �PY 2�2<Yہ   

G ہے۔ ٹP/� ہے xہ w{dد� �2ب ہGY2x �>I 2 ہے۔ �Gf+xGن -proxy war Y2x �P! ہے۔ GCmب وا~  �proxy warہ 

 �P- اور ا�2انproxy war   5�/3 2 رہے ہ/ںxPakistani State  2 رہ� ہے۔x G/xInternally   ر رہےGI گw3 wm  wY

wx ہ/ں ہ7/ں انcontrol   Gx ہ/ے اور اسG� GE2xsolution   ڑا- �P- ےd D/� ں اس/I ہ/ں ہے۔E ہ�offend   ںwا ہwہ

 xone of the Parliamentarians states that let us negotiate with them. When you say that negotiation withہ 

Lashkar-e-Jhangvi, it means you are legitimizing the violence and I am offend of that.  ہx ل �ہ ہےG/U 2ا/I

individual   Gxہے اور   �individual   �P- GxroleہGں �2 �2ف �d �EGf+xGٹ/ٹ Gx ہ� Eہ/ں ہے -<�ہ �ہGں �2 ہ2 

role   ہx ہ ہے�stop tolerating the intolerance.  ں �ے۔/�Gm wہ b0 b�G+I ں/I نGf+xG� wY G2 د�x :C- ے �ہE .ہ vm  

اس xے G/x b0 ہ/ں۔ ا�� b0 wY �ہ x G/� G/xہ @wج �Gm Gh/P- wxے 5�/3 ہ7/¦ہ وہGں �w@ 2ج dے   

solution   vm ہے Gf>�Egorilla warfare  پr 2� ںGن ہے۔  �ہwx 57Qد Gx �>I ہ اسx GYwہ/ں ہE Gf� wx پr vm ۔GYwہ

 Gxenemy identified   ۔�wªCPm2�¦3 ہے اور وہ ہےI appreciate Miss Batool   �+x 5�/3 G/3 مGE ےE ںwہEہ اx

xہfے ہ/ں xہ ہ. Eے GIرا ہے۔   Y2xclearlyے ہ/ں اور   identifyاور Eے GEم Eہ/ں G� w/>- G/3رٹ� I/ں dے۔ وہ 

Enemy is identified then go ahead.   �+2ورت ہے۔ ا�£ G/x �x جw@ ں/I اسsituation   ۔�Yr ہ/ںE مGx جw@ ں/I

So, I am against in sending Army in Balochistan.   

 E2004-2006ے ہ/ں۔ ان wx �:ر I¦2ف   �groups bannedہ Gdرے  ,I 2Urat the end of the day/ں،   

2xے اور   check and balanceہے xہ ان GPY G/xroll   wx 5�/3 �ہ �Gx �P- 2Pم 2x رہے ہ/ں۔ Iban   Gx  Iw�0/ں

individual   Gxroll  ہx ہےstop tolerating this intolerance.  �2ہ۔�Q  ۔G� ے�Gm wہ �  �Gf+xGن ��/

  2�/�d بGCm :۔v0G� �>I .QGب ہGCm �2ہ۔�Q  

GY2x ہwں   �2�Q resolution  wxsupportہ۔ d vdے �ہ<ے I wY/ں GCm�>I .QG : �x v0G� 5/><dب ہ  

 �P- wx وںD/� ہ7/ں اور BYGd BYGd 5�/3realize   ر�G7ہ ہx ہے GE2xsociety   وںD/� �+ے ہ� ا�d 2وعQ ں/I

�G ز-Gن G/C- �xد �w�w3 2ں  wx -2داE  Qہ/ں G/� G/x۔ d vdے �ہ<� G·Iل -ªC<ہ د��x µ ہے xہ ہ. رG/C- �x ÍEد �2

 wxaccept   ے�G� 2x ہ/ںE ہ�as an individual and not as a society.  wY b+E ر�G7ہgrow up   ��wہ  sہ� اس و

 vm ہےethnic and sectarian violence   �Cا�peak   ہ� .x از .x ۔ ہ7/ںGPY 2�realize   ےCہ ا�x ہ/ےG� GE2x

brought up  d ے دوران �ہx �P- ا ہے، ہ7/ں �ہwہ B¨x vrealize   .ہ/ے ہG� GE2xas an individual  G/xroll 

perform   wx  Iw�0 2 رہے ہ/ں۔xblame   wm 5�/3 ت ہےG- �Pے ا�d vd wY GEwd :C/E �Pا� wx ے راتx 2x

-<�ہ   GE2xindividual ہے۔ اس I/ں I/ں Eہ �2ف   2xnotice رہے ہ/ں اس wx ہ7/ں   roll performہ. wUد 

institutions    Iw�0 ،ںwہ GfEGI b�3G- ں/I ہے �ہ �x ہ�GYwx ےE  Iw�0 ۔G� ںwہG� GEاw3ہ دmwY �P- 2ف� �x

 �P- 2ف� �x D/� ں ا�� اور/I ں/I ے>+>d ں اور اس/I ے>IG{I روار ہے اسw¿snotice   ہx G� ںwہG� GE~د
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 wmIG Balochistan   �xposting  ہے ��wہ �P-ا، P-ا �x ان �P- �meetings  ہ/ں ��wہwith the banned outfits 

and his affiliations  BYGd ےx ے انE ںwہEرہ� ہ/ں۔ ا BYGd ےx �wªCPm 2�¦3 �P-meetings  ےx ہ/ں اور ان �x

وہGں -<Gf+�wن I/ں رہ�  PYpostingے اور ان Iinvolve  �x/ں  C-sectarian violence:وں P� wxڑوا�G ہے xwmہ 

2dف ہے۔ دو�U ےx ہ انx ہے ¸>{fI ےx قG�dا �>I تG- �97 murders  Gxallegation �0ہG� ڈم/I ۔GPY ! پr

Eے ان �x �2ف ہG7ر� mwYہ 2xوا�� �PY، ان �P- wx �:اE  3ے �wPڑ د�w� ،GرC7Eٹ Eے Eہ/ں �wPڑا �:ا3  

w� ،��wرC7Eٹ -�P ہ FC  �P-involveہEjudiciary  �P-involve  ،��wے �wPڑا۔ 0>/>  �ہ ہے xہ اس I/ں 

involve  ے دورانx ے�kU ےCا� wm ہے �w3wI ا ا��wہ GP2�7 �2 -/ٹI ا��  sG� ے -ڑ�d vd اور ��wہ

�ہ دو   f�d2xrelatedے ہ/ں؟ I/�2 زd ��:Eے  w�w3factor  wxignoreں xے ذہI 5/ں زہGY2P- 2 ہے، G/x ہ. اس 

ہwا اور w�w3ں  Iattack/ں �/+w/�Gں G�� �xدت �Gہ �3G·I 2010  2/ں ہ/ں xہ YG- wm/ں w�w3ں �x ذہI 5/ں ہ�Yw ہ/ں۔

ہEwے �Gہ//ں۔ ا�� اور G·I wmل د�G� GCہ رہG ہwں xہ  Eeliminateے PhIے xہx Gہ ا�GP ہwا xہ �ہ mہ�7C �ہGں dے 

 x wmkillingہ I/2ے دو�x  d وا3:ہ ہے اEہwں Eے vm ہDارہ  auntyہے ۔ ا�� individual voice  �2/Iوہ ا�� 

� 2protest  ،ہ/ں �Yw2 ہ�fCI �x 2دوںI wY �2ں�s ہx �¥�r دG� â�:0 ��wx wx ان bاور در ا�  G�GI2@ GPY Gرہ wہ

w�w3ں xے ذہI 5/ں ہwں �ے biases  wYان wx د��wP ہ� wY اEہ/ں �ہGں ر2x .>Ò 2x Bx رہے ہ/ں۔ vm اس x .+sے 

�2x b�:�Y wYں۔ I/2ا ہ. dے 2Iاد �ہ �GرC7/3ٹ �w� 2PرC7Eٹ وہGں �2x G/x 2ے ��۔ d vdے �ہ<ے ہ. ا�Cے ذہ5 

Eہ/ں wY GY2x اس v>kI Gx �ہ Eہ/ں ہے xہ I/ں اس  dagreeے Epoint of view  ��wxہ/ں Gdر� wsم ہے۔ ا�I 2/2ے 

2x رہ� ہے  اور I/ں -b�3G اس -Gت GfEGI wx ہwں  Qsupport/}ہ 2Ü0ات 2x bfs wxresolution wx دوں۔ ا-�P �ہ 

 �P-5�/3 اrecent trend  wm ں/I ه:Cd ہx ہے G/� w2وع ہQrecent  ا ہے  اور ا��wہ bx ے ہ/ں، ا���wے ہxG7ده

 Gx D/� ں اس/I 2ے ہ/ں۔ ا��wروں �2 ہG-ر دن �ہ<ے �ہ درG�follower  پr ے دوC/m ے دو اورEGm ےPhI wY ںwہ

 wx D/� ں اس/I 2ہ/ں ہے، ا�E ہ>¥+I ��wx ے 3/ےxfollow  Gx پr wY GY2x ہ/ںE Bے اٹPhI پr ہx ہ/ں ہےE ¸0 ہ�

2x bfs 2x د�ں۔ ہ7/ں اس ذہGE2x b�:�Y wx 5 ہے xہ اس I/ں �2ف Q/}ہ Eہ/ں ہ/ں، w{/Qں wY wx ہ. -wPل ہ� �¥ے 

G� wmرہ �GCر I/ں رfdے -x 2x :Cے دو Gdل dے  Pxڑے ہ�wے ہ/ں، ہ7/ں wY ا@Gf+EGßن dے ہ2x w وا�¬ ا�Cے 

ف dے رfdے -PY :Cے،�ہ wYر� �s/<ہ اور -�s µªC/<ہ PYے ہ7/ں ��wx ان I �>I Gx/ں GEr �ڑا w/xں xہ دوwEں �2

اG+0س ہwا ہے۔ہG7رے ہDارہ xے w3گ @/¶ G-rد dے �rے ا�dم G-rد I/ں 2x r -/ٹB �¥ے  vY wY ا�dم G-rد واw3ں 

اG+0س �/:ا wx اG+0س ہwا xہ ہDارہ xے w�w3ں xے I ��wx �P- BYGd+¥<ہ �/:ا ہwا ہے۔ ہ7/ں ان �/Dوں xے 3/ے 

 �fC- ہ دار�Iہ ذ� �x b+E ر� اسG72 رہے ہ/ں اور  ہx G/x ے 3/ےx �>I ےCر �2 ا�w� 2اد�iEہ ہ. اx ہے GE2x

  ہے xہ ہ. اس �r wx v¿{Yے Erے واE b<fCI wx  b+E �3ہ �2xں۔ �2�Qہ۔

  2�/�d بGCm)��D�wm 2۔): وز�v0G� 57/I .hE بGCm  

  57/I .hE بGCm :2�/�d بGCm !0G� 5/>/<¹  ے 3/ےx ےE2x سG� 2ارs wm ےE vforward  ں/I ہے �x

 �x 2ار دادs اسsupport  wx ں اس/I ں ۔wہ GY2xbroader level  ��GP- 2ے/I �P-2ح ا� ¬m ں۔wہ GfہG� GC/3 ں/I

Eے -Gت x �xہ wYر� اور -�s µªC/<ے  Q wm/}ہ Ew/7xٹ� dے Y}<¸ رfPxے ہ/ں وہ ا@Gf+EGßن I/ں �CP+ے �¥ے 

I wx ے، انPY �x Gڈ�/coverage  wx ٹ�Ew/7x ارہDہ/ں ہے ،  ہE Gf� wx �+x ےd ں/I .ے ہd ہmو �x ےC>I ہE
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 �x Gڈ�/Icoverage  �x ان wx vd wY ہے �>Ikillings  ےEGC- نG7>+I wx و:Cں ہ/I 2ا��x 2ح� �d۔ ا�� Gf� .x

 wm �xforced conversion  wm ےx نGf+xG� 2ح� �dرہ� ہے ، ا wہfiends provinces �@Gx ےx ہ/ں اس �2ح

cases  �x 5m رہے ہ/ں b�root cause religion  3/ں Bپ د��r 2� ںGہے۔ �ہreligion  ں ا�2ان/I نGf+�w>- ،ہے

 wm �x وں:C- ے وا3ےEGmtarget killing  2� ںGرہ� ہے  وہ wہreligion  wm ں/Pں د��/I ه:Cd ہے۔Gرہ wل ہG7{fdا

wmwIد ہے۔ �¦Gور I/ں B¨x wm ہw رہG ہے وہ  Greligion elementں �x �P- 2ے BYGd ہw رہG ہے وہ minorityہC:و 

 �P-religion element  ے�GC- b+Ewx �x ءG7>� ہ وہ ا��x ہ/ےG� GE2x G+ا� B¨x wx ٹC7Eرw� �x نGf+xG� ہے۔

 �x ءG7>� ں/I ¬mregistration  2P� BYGd ےx اور ان  wہinterpreted conferences ے ذر�}ےx ¬m ںwے  ہx ان

views  �+/3G� ہ//ں۔ اس �2ح ا��G� ےEGm 3/ےformulate  ¬x wx نGf+xG� ہx ہ/ےG� �E2xdirection  G�~ ں/I

G� GEGmہ/ے۔ �ہGں �B¨x 2 اس �2ح YG- �x/ں ہw رہ� ہ/ں xہ �<G7ء w�w3ں xے ذہwCں I/ں زہY2P- 2ے ہ/ں، اس 

x ہ/ےG� GE2x ہ� wx ٹC7Eرw� ہ/ے۔G� �Ewہ/ں ہE تG- �x 2ح� wx ءG7>� ہ وہlegalize  5m 2ےxreligious sects 

-�GC/ں اور ان CIGd wxے ~��Gm Gے  Y2xforumے ہ/ں m/+ے I/ں Eے �ہ<ے xہx Gہ ان xے 3/ے ا��  G7>�belongء 

 GC- �+/3G�harmony 3/ں x ¬mے GkI-¸ ا��  3moderate/ے �Gm/ں اور اس �2ح ا��  viewsان xے ا�Cے ا�Cے 

create ے ا�Gm wہ �CYم �2 اGE vہÏI wm ورkillings ں۔wہ ہE رہ� ہ/ں وہ wہ  

ہے۔ ہG7رے ا�� -E ��GPے xہx Gہ ا��  Gxrole -ہ  -ڑا  judiciaryا�2 ہ. wÊر �2xں wY اس I/ں ہG7ر�   

proxy war  ر� ہے۔ �ہGmproxy war exactly  .ہ wx D/� رہ� ہے اور اس wہdeny  ن اورGf+�w>- ے۔f�d 2x ہ/ںE

ا�2ان اور ا@Gf+EGßن  ,C-RAWے ہ�wے ہ/ں۔-<Gf+�wن I/ں ذرا د��P/ں wY  اس I/ں  Gx D/target -ہ  -ڑاCd:ه  اس �

judiciary  wxہw ��� ہے۔Gf+xG�  Iw�0ن اور ہG7ر�  sovereignty compromiseوÊ/2ہ w>Iث ہ/ں، اس �2 ہG7ر� 

law enforcement agencies  wm wm ہx رٹ�  د�ںGPYا v¿{fI 2/Ê ا�� wxkillers  2 د�ں اورx .fUwx ہ/ں وہ ان

kill  2 د�ں۔ ہ7/ںx bfs wx ںw�w3 �EGf+xG� �Y wd رG� ہ  وہx ے�Gm bI jswI wx ہ انx ےx ے اس�Gh- 2 د�ںx

ہ/ں اور وہ �ہ law enforcement agencies  vdان dے Eہ/ں ڈرG� GEہ/ے۔�wرC7Eٹ rف �Gf+xGن xے Cxٹ2ول I/ں 

x G+وہ ا� wY ہے �f�d 2x B¨x ر� ا��G72 رہ�۔ ہx ہ/ںE ںw/will power �2ہ۔�Q ہ/ے۔G� �E wہ  

  2�/�d بGCm :ن �:�>�۔�dب ارGCm  

GCmب I ،2�/�d/ں اس 2sارداد GY2x :/�GY �x ہwں  E v0G� 5/><¹ wmے �/GCm : �x µب ار�dن �:�>�  

  ہے۔

I would like just to add a point although I have heard quite a few nice opinions by my fellow 

parliamentarians. The only thing is that some sort of religious studies which are unbiased and non cleric 

based should be introduced into the system. Just for that the understanding which should be more of 

individual capacity employing Quranic teaching and the Sunnah of Prophet (PBUH) should be included. 

This would then hinder all these opinions which are Mulsim-based on what clerks do teach the local 

populous. 

 Secondly, there is a point which was made by quite a few of the parliamentarians that these sorts 

of cases in regard to terrorists taken to courts which do not find proper evidence. The reason is that people 

do back from their evidence as they do not have testimonial protection in the country. Probably later on I 
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myself will forward a resolution in regards to that. I do congratulate Mr. Saqlain on bringing a very 

pertinent issue and there are quite good opinions which have been given over here. Thank you. 

  2�/�d بGCm :�0ہ۔G� نG@2� 5/I2xہ اI2f�I �2ہ۔�Q  

 Mohterma Akermeen Irfan: Thank you Mr. Speaker for the recognition. I would like to 

congratulate Mr. Saqlain Saleem for bringing a very pertinent issue. The most important thing to which I 

agree keeping in view the backdrop of Catholic and Protestant. 

xے درG/Iن ا�CY ز�Gدہ 3ڑا�/Gں 2Qوع ہw �¥/ں PY/ں xہ اEہwں Eے dٹ/ٹ w�catholic and protestant  wxرپ I/ں 

secularize  اور �ہ ا��G2 د�xpolitical solution  GPYto curb the atrocities that were taking place  wx تG- ا�2 اس

rپ xے  �2xyou would realize it as a political solutionں apply  wYہ. �rے 3ے �r 2x/ں اور rج xے دور I/ں 

 �2xbroader frame  2�workں اور  xproper laws frameے 3/ے -ہ  £2ور� ہے xہ rپ  I 5/�rminorities/ں 

E2xے depoliticize �xاور   strengthenہ/ں ان �2xsecurity institutions  wxں xہ  rپ �2xrealize  wm �xں اور 

�d Gm G/xے۔ ہ. I/ں -control  B¨x �PاE �P- GCYہ/ں YG� 2xے xہ ان crack down  wx£2ورت ہے۔ ہ. w�w3ں �2 

 wY ے ہ/ںf3G�E ے:�G@ ےCے ا�d وںD/� �x .+s ہ/ں اور وہ اس  d2� jswI ہx wm گ ہ/ںw3 �:�D� ا�+ےunless 

and until  پrsecurity institutions  wxdepoliticize and strengthen  wY ےYG� 2x ہ/ںE you can do nothing about 

it.  ہ7/ںas a civil society  وہ wY ے ہ/ںYwے ہPہ2 -/ٹG- BYGd ےx ںwQ~ wd گ دوw3 vm ہx ہے �Yr b�¦I ہ�

 2�sunnies need to be come out and everyone needs to comeف Q/}ہ Ew/7xٹ� xے w3گ ہ� ہYwے ہ/ں۔ اب 

out.  �Ywہ �f70ے ر- �x �xں ا�� 3ڑ/I نGfdو:Cہ vm wY ہے GYGm r 2ہG- Gڈ�Eرا اw� ہے اورit is only one girl 

over here but these are two hundred people, two hundred human passed away and nobody is coming out. I 

realize and recognize the fact that silence will encourage this Shia genocide.  ں/I لwU ے اور �2ف اسCPٹ/-

r �Y vmپ ا��C �2ف  .das parliamentarians debating over this is not enough. You need to come outے 

  Eہ/ں �2xں �ے Esolidarity show wYہ/ں ~�/ں �ے اور ان w�w3ں xے dresolution  BYGdے ا�� 

I don’t think any different thing will be brought about. I understand if we are debating upon the issue of 

importance but according to Youth Parliament we really need to take the next step and do something very 

substantial about this. Thank you. 

 Mr. Speaker: Thank you. Now Mr. Ali Humayyun Zafar sahib. 

 Mr. Ali Humayyun Zafar: Sir, I just want to make an amendment that in place of “this House is of 

the opinion that the issue Shia killing”, It has to be the issue of “target killing”. Let me remind you in 2010 

at Karachi 890 people were killed, in 2011, 4217 people were killed, in 2002, 5882 people were killed 

according to the survey headed by Ahmed Chino. 

G/C- �xد �2 وہGں ~Q/ں ~��  E 2�E wx �+xtarget killingہ/ں GYr؟ ہ2 وGCm G/xmorgue   sح ہ+�Gfل 2P- Gxا ہwا 

ہے r 5�/3پ اس dے �ہ<ے د��P/ں xہ ٹP/� ہے xہ �ہ Ê<¼ ہw رہ�YGm I am supporting her obviously  G ہ/ں۔

 2xNational Medicalا�� I/ں G/x ہw رہG ہے ، rپ Eے اس �E 2�E �P�x 2ہ/ں ڈا�3۔ G0ل ہ� I/ں 2xا�� I/ں 

Centre  2� ںGہm ، �PY �ª3 گr ں/Iambulances  G/� GP�w� ےd 2+/@r ٹx2ٹdے ڈx ان vm ،ں/PY ��r مGx 2ہ/Êو
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~Q/ں اٹEGPے �¥�  Iambulances/ں ہG7ر�  EFB areaے xہx Gہ xٹ�P �ہGڑ� اور xہ �ہ w/xں Eہ/ں �r/ں wY اEہwں 

 wY سG� رےG7ہ/ں۔ ہ ��wہambulances  ��wx 2ہ/ں اور ا�E ہ/ں ہ�massacre  ےx اس wY ے�Gm wہrescue  ے 3/ےx

 suggest/ے Eہ/ں ہYw/ں 5�/3 �ہ �2ف ~Q/ں اٹEGPے xے 3/ے -¨� ہ��w ہ/ں۔ I/ں اس ambulances 3ہG7رے �Gس 

  ہG� GEwہ/ے۔ ªm �xtarget killingہ  2xkillingوں �x Gہ �ہGں �Q 2/}ہ 

 Mr. Speaker: Or oblique target killing. Now only one Speaker left, Mr. Ejaz Sarwar sahib. 

G- �xت �x ہے۔ ہ. Eے   Government failureہ. Eے ا-G- wm �Y �Pت �x ہے وہ : GCmب �Ghز 2dور  

Eہ/ں ہے  -<�ہ -wkر 2QG{Iہ ہ. vd اس xے  EGovernment  Gxfailureہ/ں x G/xہ �ہ �2ف  realizeس �/wx D ا

ہw رہ� ہ/ں 5�/3 �ہ Eہ �2ف killings  �x �>+IذIہ دار ہ/ں۔ ہG7رے ہGں m/+ے xہ xہx G/� Gہ G/C- �>+I د �2 

ہG�� w ہے۔ ہG7رے  �Pdivide ہG7رہ 2QG{Iہ -G/Cد �2 ہ/ں -<�ہ ��fd2� b+E ، /�G-w اور �Gرٹ� G/C- �xد �2 -

 �x  تG- ںGے �ہE  d2ے ا�� دو/I ے ہ/ں۔Y2واx دG+@ ے ہ/ں اورY�/P�  dرے دوG7ں ہ/YG- �x .+s ے اسCIGd

-b�3G اب ہ7/ں اس �2ف GEGm ہG� w اور اس �x �2ف ہ. x/+ے f�d Gmے ہ/ں  xwe have to stop intoleranceہ

GE2x ہG� w 5�/3 �2ف �<G7ء wx اس I/ں  G7>�involveء wx  اس I+¥<ے I/ں m/+ے �ہ<ے -Gت ہ��w ہ7/ں 

involve  راw� اور BYw� ، ںG/رٹG� �dG/d ،ءG7>� ہ �2فE ہx ہ/ےG� ۔ ہ7/ںG� wہ/ں ہE b0 ہ>¥+I ےd ےE2x

¤x R>fے ���civil societies I/ں  اور اس I/ں  2�national drive ہwں اور ہ. ا��  2QG{Ipageہ ہ. vd ا�� 

I/ں ہ7/ں I/ڈ�Gx G اG7{fdل -GE2x �P ہG� w اور  driveرا�ے رCPxے وا3ے w�w3ں �2x bIGQ �P- wxں  اور اس 

�E��bad governance  Gx ہw ��۔  �ہ �2ف  xcampaignے �Uف  xintoleranceے �Gdے I/ں  symbolا�� 

issue  ہ/ں ہے -<�ہ �ہ ا��Esocial failure  ہے۔ اسsocial failure  ر ا��:Eرے اG7ہ ہx ہ �ہ ہےmو �xsocial 

attitude, social norms, social behaviours  �¥x ہ/ں -<�ہE ےd ںw3Gd 5/Y ے>P¨� ا�+ے -5 ��ے ہ/ں اور �ہ

 �Y :0 ے -}: اسx ںw3Gddevelop  wx ے ہ/ں اور ان¥� wہcounter  ے 3/ے ا��x ےE2xlong term policy 

GE2x ہG� w۔ m/+ے �:GEن �E v0Gے -Gت x �xہ ہ7/ں  G�intellectual answer floatہ/ے، ہ7/ں اس xے �Uف 

�E2xtolerance promote  GE2x ہx �� wہ ہ7/ں x¬ �2ح ا�Cے -¨wں I/ں  includeا�Cے G¿Eب xے اE:ر �ہ -Gت 

 wx D/� ں اس/I b+E ے وا3ےEr ےCہ ا�2 ہ. ا��Ew/x ہے D/� .ہے اور �ہ ا�� -ہ  اہpromote ےY2x ہ/ںE  ہ� wY

-GxArmy has to go and kill the lushkerم �<Gf ہ� رہے �G۔ ا-wPY �Pڑ� د�2 �ہ<ے E v0G� RQGxے -Gت x �xہ 

e-Jhangvi militants.  b0 ےd �Iرr ہ �2ف اور �2ف>¥+I ر رہ� ہے  5�/3 �ہGI �wªCPm 2�¦3 ہے �/Pٹ

�2xں �ے �ہ x+� ا�� ا�I G�2/ں Eہ/ں ہ/ں  employہے۔ ا�2 ہ. rرEintelligent failure  wx �Iہ/ں ہG� w، �ہ ا�� 

they are very deceptive speedy people.  ےYGm ہ �<ےªm اور �+x ے -}: وہx ے ہ/ں اور اسYرGI wx �+x وہ

 �2xstrong intelligentں �ے wY ہ7/ں -ہ  G/IGx .x-� ہw ��۔ ہ7/ں ا��  attackہ/ں اور Eہ/ں f>Iے۔ ا�2 ہ. 

network  wہ GEGC- اور اسG�network  ر�G7ہ ،wے ہ� ہd 2ف� �x �Iرr ہ وہx ہ/ں ہےE ے 3/ے £2ور�x

 �@Gx 2 ہ7/ں ا���E µ/� ےx ¬/3w� ،2زhCر� ،Ddرw@  �2ٹ>I2ا/�strong work  اور �2فG� wہ GEGm 2ف� �x

killings  2x .fU wxاور dkillings, target killings  �dG/dے ہ� Q/}ہ  strong intelligence workاور �2ف ا�� 

 2Eرw� wm ں/I نGf+�w>- ہx G� ںwہG� GE2x تG- ں �ہ/I ے ��وہx ے ہ/ں اور اسf�drule  2ے/I ہے G/� G�Gª3
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condemn  GY2xہEwے xے �GEے I/ں اس G/Udemocracy  Gxsupporter  wxل I/ں  -�/·/   G� 2�7IرC7/3ٹ  اور 

� P- wY �PYٹE v0G� wے 2xا�� ، 0/:رG-rد اور �b رہ xPNA  �xmovementے اE:ر  vm  1997ہwں �Ew/xہ 

 wx �Iرr ہx اwہ ہh/fE ہ� Gx ء~ bQرGI �CI اور اس  GPY Gد� Gª3 ء~ bQرGI �CI ں/I رwہ~space  اب �ہ ،  �I

 wx �Iرr ں/I ٹہ�wx ہx رہ� ہے wہ �P- تG-deploy  ہ ہ7/ں اس �2فx ل �ہ ہےG/U �Y2ا ذا/I ے اور�Gm G2 د�x

� GEGm ہ/ںE wx �Iرr .ہ/ے۔ ا�2 ہGbreathing space  Gx b�G+I مG7Y ں �ے۔ ان/�Gm ے ہ� �<ےfوہ -ڑه wYد�ں �ے

7m b0ہwر�  I/ں ہے، mہwر� G�Eم wx اG7{fdل x 2xے ہ7/ں ان GE2x b0 wx b�G+I ہے اور �wxٹہ xے اE:ر I/ں 

 wx تG- اسpurpose �2ہ۔�Q ے۔�Gm G/x لG�- wx  Iw�0 ر�w7ہm ہx G� 2وںx  

  Cm2�/�d بG :ا@+2۔ vہ ز�I2f�I �2ہ۔�Q  

I/ں �2ف ان w>¥+Iں E2x b0 wxے xے 3/ے G<E B¨xط �2�Q ! �xہ GCmب I2f�I :2�/�dہ ز�v ا@+2  

 �x ہ{/Q ں �2 �2فGہ �ہx ںwہ �fہG� GE~ہ دmwY 2ف�killing  ہ/ںE  Q2دا- �P- wx �Cd ،�Cd ہ/ں ہے -<�ہE

- vd ہ ہے، �ہ>¥+I 2� ںGہ� Gx ہ2 ا�� ،GY2x ہ/ں ہے -<�ہE ہ>¥+I Gx 2ا��x ہ/ں، �ہ �2ف ���  wں �2 ہGں �ہ/YG

E2x .fU wxے xے 3/ے ہ7/ں ا�Cے  w�religious toleranceرے Gx �>I �ہ I+¥<ہ ہے۔ I/2ے G/Uل I/ں اس 

curriculum  ں/Ichange  ہ�Ew/x 2ورت ہے£ �x ےE2x مGx 2ورت ہے۔ اس �2 ہ7/ں£ ��GہfEا �x ےE2x

 .>+I رےG7ہmind x .Y ہx ہے GYGm GP�w�  ے �ہ<ے �ہd vd  ےd .رہ� ہ/ں۔ ہ Gm �3ں ڈا�D/� ¼>Ê B¨x ر:Eے ا

  E2x .fU wxے �x اQ: £2ورت ہے۔  �Cdconcept ہQ G� w/}ہ ہw، اس 

دوG- �2dت �ہ ہے xہ اس �/d Dے �wرا ہGؤس ifI¸ ہے xہ @wج Gx �ہ Gxم Eہ/ں ہے xہ وہ x �>Iے   

ہG� GEwہ/ے m+ے ہ. اس وxdefined Security Department   sہ ہG7را ا��  اE:ر ÍCm 3ڑے۔ D�whY �2/I �ہ ہے

lack  vd س وہG� ےx ¬/3w� ،2 رہے ہ/ںxequipment  سG� ےx �Iرr ہx wmہ/ں ہےEequipment  �Iرr ہے اور

Eہ/ں ہے xہ x �>Iے اE:ر �ہ Gx vdم 2xے۔I/2ا G/Uل ہے xہ �3w/¬ ہliable  2P� 2اس Gxم E2x wxے xے 3/ے 

x wx ¬/3w�  sٹ/¦5 ہے ۔ اس 3/ے اس وd3/¬ اw� ا�� v�2s ےx G�2ہ ہ2 ا��Ew/x ہے �fEGm wequip  �x ےE2x

-ہ  ز�Gدہ  departmentہEwے dے روG� GCxہ/ے، اس وpoliticized  Gx ¬/3w�   s£2ورت ہے اور اdے 

politicized  ہے۔  

ہ� wmwIد Eہ/ں ہے  witnessں ہے w/xں xہ Gx اw¿s GCYر Eہ/ Ijudiciary/2ا �ہ -G/U �Pل ہے xہ اس I/ں   

 E2xproperے �x £2ورت ہے اور  E~protectے �Gہ//ں اور ان wYstrong witnesses  wx  اس xے 3/ے ہ7/ں 

witnesses  ےdا د� ہے اور اDd �x تwI ےE  3ا:� �x Gڈ�Eا wx �2/7¦x ا�� �P-ہ/ے۔ اG� GEr BYGd ےxhang 

r گw3 2� اس wY ہے G/� G2 د�x Gx ہ اسx 2 رہے ہ/ںx G�- ہjudicial  wx D/� ہ اسx ہے D�whY �2/I ا ہے۔wہ bfs

 Gx �Iدr رےG7ہ ہx ہ/ںx گw3 ں/I :{- ہx ے 3/ےx ےCxروjudicial ے  3/ےx اس wY اwہ bfsproper witnesses  Gx

  ہGEw -ہ  £2ور� ہے۔

Eے �Gہ//ں۔ w/xں Eہ/ں، x vmے ÏI BYGdا2xات Eہ/ں mterrorists 2x/+ے xہ E v0G� RQGxے xہx Gہ   

GY2x ہے اور ہG7رے w�w3ں wx روز  rdrone attacksپ ا��2Iہ dے ÏIا2xات f�d 2xے ہ/ں wm ہG7رے w�w3ں �2 

 GC>Px 2ور£ Gfdہ ا�� راx ل ہےG/U 2ا/I ے؟f�d 2x ہ/ںE ںw/x 2اتxاÏI ےd ںw�w3 ےCپ ا�r wY ہے Gر رہGI



 33 

 you have no place here/ے xہ r wmپ 2x رہے ہ/ں اس xے -G�â�Gہ/ے اور ان w@ wxر� �wر �x 2ہہ د�G� GCہ

in our country  ںGے وہ �ہd ےE2x 2ا�settle  2x ہ/ںE ںw/x تG- �x ے اس �2حd ہ. ان wY ے ہ/ںf�d wہ

  f�dے۔ �2�Qہ۔

  2�/�d بGCm :۔v0G� ¬ب �27 او�GCm  

د�G ہے۔ اس ا�wان I/ں -/ٹPے rپ Eے PhIے -C3wے �2�Q ! jswI Gxہ  GCmب GCm : 2�/�dب �27 او�¬  

G/x ہے۔ I/ں اس ا�wان xے CIGdے ا�� f�Eہ ر2�stress  GCPx ز�Gدہ  short term solutionہ�wے ہC�G7E 2:ے Eے 

 G�longہGf ہwں xہ PhIے rج �Y اس �/E Gf� Gx Dہ/ں �� xہ اس I+¥<ے 2Q �xو�Gت xہGں dے ہ�w/ں wY ہ7/ں 

term solution G� ڑے� GC�wd 2ف� �x ےE 5/I2x۔ اlong term solution  ہx �x تG- �xinstitution wxsecular 

 long term solutionہG� GEwہ/ے۔ اس �2 ہG7رے دوwfdں Eے -Gت �x ہے۔ �Y vm  اس  I+¥<ے xے 3/ے ہ. ا�Cے 

 EGovernment ofہ/ں د��P/ں �ے wY اس E b0 wxہ/ں Gf�d Gm G/x۔ �x 5/><¹ اس 2sارداد I/ں �ہ GP�3 ہwا ہے xہ

Pakistan should look for the ways to resolve  ہ7/ں BYGd ےx ٹC7Eرw�as a community  wx D/� اسresist  GE2x

E2xے �ڑ�ں �ے xہ ا�� -¨ہ �d2Pے �ہ �/P�/d Dے xہ �ہ �split home create  bfsڑے �G۔ Ew/7xٹ� I/ں ہ7/ں 

x ٹ�Ew/7x  �Y vm،ہے ¼>Ê GC3w- ٹwPm ، ت ہےG- ¼>Ê مG� ےcurriculum bIGQ ں/I وںD/� �x .+s ں اس/I

 2�E ںG/2ا�- �x .+s �¥x ہ7/ں wY ے ہ/ںfPہ. د�� vm wx 2ےQG{I ہ/ں ہے۔E دwmwI b0 Gx اس wY �2ں �ےx ہ/ںE

I/ں 3ے Gm رہ� ہ/ں اور ہ. ان xے �Gد�  b/Pxdirections رہے ہ/ں wm ہ7/ں �Yrgames  ¼>Ê ہ/ں۔ ہ. w3گ ا�+� 

ں۔ اب ا�� -��GP دو2dے -x ��GPے �G��2ن I/ں ہBYG ڈاC3ے dے Eہ/ں w+�I �hPmس -�P ہYwے Gm رہے ہ/

 �>I ےCل �¥ے ہ/ں۔  ہ7/ں ا�wP- wx اس �PY �¥� �Px2 ر� D/� ¬m دG/C- �x �>I ےC۔ ہ. اس �2ح ا�GY2x ہ/ںE

� ��E رےG7ں؟ ہw/x ۔G� ڑے� GCد� �C/P� wx م�dہ اfUGd دwU ہ7/ں ،G� ڑے� GCPد�� wx دG/C- �x .>dا8 �</ہ و �>

�x ہ/ں w�w3 wmں G7>+I wxن -EGCے xے 3/ے PY/ں r 5�/3ج  Eeffortsے ہG7رے ا�dم �x ا�+� -G/Cد�ں رPx/ں اور 

�x ہG7ر� Ew/7xٹ� اول x �IہGf ہے xہ Gx wY@2 ہے Gx wY@2 ہے، wY �ہ Gxم Eہ/ں GY2x اس 3/ے Gx wY@2 ہے، ہ. اس 

�D/� 2x Gm 2وں wx -ہEGC- 2fے �E2x µQwx �x �ڑے  grass rootہ7/ں   2x رہے ہ/ں۔ 2�concentrateف ز�Gدہ 

، ہ7/ں �GQ: اdے ٹE2x �/Pے xے 3/ے  دس  G-GYرہ Gdل �Ew/x ��  Í3ہ �ہ ��wx ا�� دن G�GC- Gx ہwا I+¥<ہ ہے

  I+¥<ہ ہے۔ �Gmlong term/ں wY �ہ ا�� 

w0GI wmل �I ا�2 وہ PhIے -Gf>I �P اس xے ��وہ w0GIل -ہ  اہ7/  رGfPx ہے۔ اGCm ! wx wC/�G�3ب  

ہ� -GfC اور ا�2 اI wx wC/�G�3/2ا �G اس ا�wان I/ں -/ٹPے ہ�wے w�w3ں I wYAmerican gangster  Gx/ں -�P ا�� 

-GfC۔ اس 3/ے -ہ  اہ7/  رGfPx ہے، ہ7/ں ا�Cے w0GIل wx -ہ  -ہw0GIresponsible citizen  2fل wY Gf>I وہ ا�� 

Y2xے ہ/ں۔  existہEw/7x 2ٹ� I/ں  GE2xDifferences �ڑے �G۔  2�concentrate -ہ   GEGC- Similarities �ڑے �G۔

Black اورWhite  �P- نG/Iے درxexist  ےfے د�Ewہ/ں ہE 5@ں د/I ںwEGfd2�s wx 2ےdے ہ/ں۔ وہ ا�� دوY2x

EGmے ÍCm G/x G/x 3ڑ�ں  3ڑ�ں، اEہwں Eے Eہ 2xcivil wars رہے ہ/ں۔ اEہwں  PYWhite Black  wxvoteے r 5�/3ج 

 �x 2ح� �dا �P- .ں 5�/3 ہwاور وا�ٹ ہ wہ �/>- .Y ہx اس 3/ے ¶�Icivil war  wx �Iرr ں/I ں ہ/ں۔ اس/I

اور  �P-democracy is the only solution ا�2x GCدار ادا G� GE2xہ/ے، w/3 ¬mل ��P- 2 وہ f�d 2xے ہ/ں 5�/3 
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Gfdرا wm ہ/ےG� GCہ/ں -ڑهE ا��  ہ7/ں اس �2فdestruction  ہے ��� r D/� اب �ہ �P- ں/I �Iرr ر�G7۔ ہwہ Gx

Eے -�P ان xے راfdے -2x :C د�ے ہ/ں۔ ہ7/ں اب ا�Cے fdG/d:اwEں اور 2QG{Iے �politicians  2اور ہG7رے 

ا�G7fد G� GE2xہ/ے xہ اEہwں Eے wm راfdے اب -x :C/ے ہ/ں اب وہ -C: ہ� رہ/ں �ے اور ا�2 ان E �+x wxے 

Eے w3 wm wY �x µQwx �xگ �ہ<ے Eہ/ں �E<ے PYے وہ -�P اب dڑwxں ��E 2</ں �ے۔ ہG7ر�  �Gdwdٹ�  اب wYڑ

political level  �CY2 ا�enlightened  ف�U ےx رتG+m �x .+s ہ وہ اسx ہے �¥� wہresist  ہ/ںE �2ں �ے اورx

 wYsocial media  2ور£ .xاز .x 2�resist wہx ں �ہ/I 2Ur ں/I�2ں �ے۔x  رم -ہ  اہ. ہے اورG@ ہ �ہ �</ٹx G� ں

long terkm solution   ہ-important �2ہ۔�Q ہے۔  

  2�/�d بGCm :�2ہ۔�Q  

 Now I put the resolution to the vote. This House is of the opinion that the issue of the Shia/target 

killing in Pakistan is of grave nature, the Government of Pakistan should look for the ways to resolve the 

issues of Shia/target killings which has seriously aggravated not only up to Hazara Community but across 

the whole country. The culprits should be punished according to the law with an iron fest that creates an 

example for extremists and terrorists’ mindsets who muddle in the people religious affairs. 

(The resolution was adopted) 

 Mr. Speaker: Consequently, the resolution is adopted. Before I proceed to the next resolution 

x â�- b�G0 2/d  ے اس �2 -ہE پr ں/I ہے اور �suggest  ڑ�- wm ں/�wں �2 ہGں �ہ/YG- B¨x ہx G� 2وںx

xہ �wرپ I/ں  G/xin the historical perspective ہے  suggestدbIG0 �x ��+¨3 ہ/ں m/+ے xہ I2f�Iہ اE 5/I2xے 

C-  �>Iے ۔ ہG7رے xvictimے �wر�/G�rreligious intolerance  5  اور �x 2P¬ ��2>ے dے  xrenaissance/+ے 

xے زEGIے I/ں w� .>Òرپ I/ں ہwا ہے، اس xے -}: I/ں -�P۔ -: d �f7+sے ہG7رے -dacquisition  G-Gے ز�Gدہ 

E 2@Gxہ/ں ہے۔ اب  B�3 2@Gx wxsecular د�G ہے x vmہ secularاردو ��:اE ¸�3ے اردو  I/ں 7m2Yہ Y2xے ہ�wے 

 GC3:-secular ہG� w اور ہ.  5�/3mindset ہ7/ں  اس 7m2Yے wx wxن ٹ2x �/Pے، اب �E Gfہ/ں �ہ ہ�d wے �E Gہ/ں

ہ� اس EG7£ �x �>I  ہے اور �ہ Gdر� f0G�s/ں r :�GQپ wd �xچ I/ں �CہGں  E 2@Gx wxdemocracyہ xہ/ں  اور 

  �2xں، ا��  اورwdچ  rپ xے دwÊGIں dے �r b�Eے ��۔�2�Qہ۔ developہ/ں، rپ اس wx ذرا اور 

Now I am over to the next resolution stands in the name of Arslan Ali sahib. 

 “This House is of the opinion that the creation of Election Commission of Pakistan was made after 

the full and complete consensus from all the political parties present in the Parliament. Thus no outside and 

undemocratic force should be allowed to raise question on the biasness of Election Commission.” 

forces  wxان G7Yم  xthroughے  Iresolution/ں ا��C اس ! 2f�Iم GCmب GCm :2�/�dب ار�dن �<�  

condemn  wx 5¦/7x 5¦�/3ا wm ںwہ GfہG� GE2xdissolve  �x ےE2xunconstitutional demand  2 رہے ہ/ں۔x

ا�+� ہے  GU ��wx 2�timingص wdال Eہ/ں ہے 5�/3 ا�Iintention  �x 5/2ے DEد�� ان �x دہQ �2ہ�2   اور 

I/ں �Gہwں �G ! ہEwے xے Gx@� اGEG�Iت -ڑه �¥ے ہ/ں۔ GCmب xpostpone 2�/�dے  x ¬mthrough electionsے 

:>m 2ے اورx سG� wx 2ار دادs ان اسwہ �ہ ا�x  .fU2� ظGi3ت ان اG- �Cں ا�/I ں۔/�Gm 2وا�ےx 5¦�/3ا :>m از

  2xوں �x Gہ ا3/�¦5 ا�� w�hIر� ہے  اور اm 5¦�/3<: £2ور� ہے۔�2�Qہ۔
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  2�/�d بGCm :۔v0G� �>/�G7dا �m  

  �>/�G7d5 ا/Iب اGCm : wx ��GP- ن�dے ارCا� wY ے �ہ<ےd vd ں/I ۔v0G� 2�/�d بGCm �2ہ�Q

�/G/x µ۔ I/ں اس GY2x :/�GY �x ہwں xہ xresolution  �dG/d 2/Ê �P- �+xہ اEہwں Eے �ہ  G�IرG�xد �/GY2x µ ہwں

 G� تwsanti-democratic force or third force  wx .ٹ+d رےw� ہ وہx ہ/ےG� �Cہ/ں د�E زتGmہ ا� D�2ہ wxderail 

E ےx اس wہ ہE ںw/x ہ ہ�EGہ- Gx 5¦�2x اہ وہwU ےd ےEGہ- �+x ہE �+x G� 2ےx 2اf+- Gx .ٹ+d رےw� م �2 اسG

xے �Uف ہ. اٹPx Bڑے ہwں  w�forcesل Eہ 2xے۔ ہ7/ں اس ہGؤس xے d ¼dwYے �ہ �ہ: G� GE2xہ/ے xہ ا�+� 

xے ہI BYG/ں ہ/ں۔ ہ7/ں اس  anti-democratic forcesاور ہ. ان w�w3ں E �P- BYGd Gxہ/ں د�ں �ے �x 5m ڈور�ں 

PY �¥� �xderail  GE2x/ں، wxن اس d+ٹ. Gf� Gx  D/� �+Ewx 2� .forces impose  wx ہے xہ �¨P<ے دوروں I/ں ہ

-GC رہG ہے اور wx .�2�dرٹ I/ں -G�Election Commission of Pakistan  wxcontroversial  �Pہ رہے اور 

petition  ں/I ںwEے د>P¨� wm �PY �¥� ف�U ےx اسreject  ے ا��d ¼dwY ےx ؤسGں اس ہ/I ۔�PY �¥� �x

ہ7/ں اGI �Y 5¦/7x 5¦�/3رچ G� GE2xہ/ے  �P-as a Youth Parliamentarian د�G� GCہwں �x Gہ  suggestionاور 

  E2xے xے 3/ے۔ �2�Qہ۔ strengthen and supportاdے 

  2�/�d بGCm :�0ہ۔G� 5/I2xہ  اI2f�I  

 Mohterma Akrameen Irfan: Thank you honourable Speaker. I would like to congratulate Mr. 

Arslan Ali on presenting the resolution, however, I have a few reservations regarding this resolution. As far 

as undemocratic forces are concerned, I agree to the extent that undemocratic forces should not be allowed 

to question Election Commission but we need to realize that to question to us and to range of turn is the 

beauty of democracy and until and unless you can do that like every institution in this country is prone to 

corruption is prone to going wrong, so until and unless civil society and other responsible institutions can 

question you therefore, you cannot call that system democratic. So, I don’t think that questioning the 

Election Commission or raising your concern against the Election Commission, it should be seen as a move 

to derail democracy. Even the beauty of democracy is at least questioning what is happening in your 

country. Accountability in a country is only possible when responsible institutions and civil society can 

actually question what is happening regarding them. I do agree to the fact that the elections are the need of 

the hour and they are really important and they should take place. However, Election Commission 

 ��wx wx ہ اسx GCہ:ہ دے د�� G+ا�� ا� wxquestion  �x اس ،Gf�d 2x ہ/ںEintegrity  Gf�d ہ/ںE B�w� ��wx wx

xہ E ��wx I agree to its constitution on the basis  :�GQہ �d 2xے۔ �ہ Ê<¼ ہے۔ xGY �xaccountabilityہ اس 

undemocratic forces  ٹ� اور�Gdwd لwd �sG- �Y ںGہm 5�/3 ں/�d 2x ہE مGx ہ� �P-institution  ال ہےwd Gx I 

think to question is the  right of every person in the democracy. �2ہ۔�Q  

  2�/�d بGCm :۔v0G� :hIد اG70 Ä/Q  

  :hIد اG70 Ä/Q :بGCm ! ہx �¥� �x تG- ہx ے+/mundemocratic forces  wxallow  ہx ہ/ےG� GE2x ہ/ںE

 wx .ٹ+d وہchange  بGCm �2ں۔x ! wx .ٹ+d .ہ �{sہ واx ہے GYwال �ہ �/:ا ہwd ں �2 ا��Gہ�change  ےfہG� GE2x

د��P/ں xہ �P- wm ا�GP ہے �G -2ا ہے وہ �w/Ewرdٹ� dے  Ctrendے -ß/2۔ ا�2ہG7را ہ/ں، اس Gx 0¿ہ -
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graduation  وہ G/x ،ہے GY2xmulti national  wx 2وسd ٹC7Eرw� 2x ڑwP� wxjoin  ر�G7ہے۔ ہ GY2xmajority of 

graduates  ہx ے ہ/ںfPاب د��wU ہ��graduate  :{- ےx ےEwہmulti national �2x مGx ں/I ےd ںGہ وہxGY ں

ہw رہG ہے۔ وہ  Irecord students appear/ں  xexamsے  P¨�CSS<ے دو Gd 5/Yل dے ! ا�Pے �/+ے I</ں۔ GCmب

I/ں Eہ/ں -/ٹB رہے xہ اEہwں Eے �wرC7Eٹ 2dوس I/ں GEr ہے، وہ اس 3/ے -/ٹB رہG ہے  2�examsف اس 3/ے 

 �Pہ ا�ªm اور �+x  wx ہ اسxopportunities رہ bI ہ/ںE اس wY ہ/ں۔ ہ7/ں �ہ<ے �mindset  .ٹ+d ،G� wہ GC3:- wx

C3:- wxے xے 3/ے ہ7/ں �rے GEr ہG� w اور اس d+ٹ. Gx 0¿ہ -GCC �ڑے �G۔ Gs �P�x G/xدر� �E v0Gے Cx/ڈا I/ں 

 2xGmhomosexuality  wx ںw�w3 اور G�challenge ہے G/x ÞC>/� wx رٹwx .�2�d ےx ںGے وہE ںwہEا G/x ، ہے G/x

 G� ہ �ہx Gہx wx 5¦/7x 5¦�/3ے اE ںwہEے اور ا�wزل ہGE �EGاور وہ ا�  G/x ÞC>/� wx 5¦/7x 5¦�/3ے اx ںGوہ

unconstitutional  ں/I ہے اور اسamendments بGCm wY ہ/ے۔ �ہG� �Ewہ ! �x bاور �� ا�. ا� �� �� ��majority 

x wmہ ان xے �Uف -�PY �P ان  x �PYpublic opinionہ اEہwں Eے -GہwfsG� �x 2ں wx ا�Cے G��I BYGd اور وہ 

 wm �C{� ہ/ں ہ/ںE 0¿ہ wm ےx ٹC7/3رG� ہEے �<ے۔ ور�r 2 وہx 3ے �P- ےxforces Parliament  �P- 0¿ہ Gx

 wx ر� اداروںGx2d G� wx ے ان اداروں+/x ہ/ں ہ/ں وہEchallenge  ہx ہے �P- تG- ں �ہ/I ے ہ/ں۔ اسf�d 2x

-�P د��GCP �ڑے �G اور اداروں Gx رول -�P اہ7/  رGfPxہے5�/3 ہ7/ں �ہ -�P د��GCP ہے xہ institutions  wxہ7/ں 

d+ٹ.  G/x ہے، d+ٹ. I/ں -�P ہG7رے m/+ے ہ� w3گ ہ/ں وہ G7dr ��wxن dے GEزل Eہ/ں ہYwے، ہ. w3گ ہ� d+ٹ. 

GE2x ہے 2P� wY ہG7رے  Gxstatus quo  wxchange 0¿ہ ہYwے ہ/ں  wY ہ7/ں اس -Gت GEGC- �C/<� wx ہے xہ ا�2 ہ. 

�r �P- wxے GEr �ڑے �GورEہ -Gہ2 -/ٹ0Gxyouth  :/<CY ، 2x B¿ہ -GCC £2ور� ہے۔ اس xے 3/ے  3status quo/ے 

 wx .ٹ+d  ےx 2xchange �2ہ۔�Q ے۔f�d 2x ہ/ںE  

  2�/�d بGCm :۔v0G� 2ورd زGhب ا�GCm  

 Mr. Ejaz Sarwar: Mr. Speaker, I would like to comment on formation of Election Commission. 

According to the Article 213(2)(a) of Constitution 

ہwں ان members  wxاور اس xے Election Commissioners  ��G-w� wmہے xہ  اس requirement  Gxاس I/ں �ہ 

 wx 7/ٹ� انx �EG7/3رG�nominate  ےx 7/ٹ�x �EG7/3رG� 2ے اورxconsensus ےd  ہ/ںEاappoint  R/� ے۔�Gm G/x

 �x 5¦/7x 5¦�/3اappointment  ��G-w� ےx 5¦/7x 5¦�/3ا wm 5�/3 ہے G/� GPx2 ر�E:I wx D/� ں اس/I

 vm �x 2�7ز ہ/ں انIappointment  wx b�/رٹr ے اسx 5/�r wY ��wہfollow  ں اس/I �>I رےw� ۔G/� G/x ہ/ںE

/�r �P- ں/I ے ہ/ں اورPا~ت اٹwd 2ے او�x ں/I نGf+xG� اور G� ںwہG� GEGPا~ت اٹwd 2� ف ورز��U اس �x 5

 �sG- wm ف اورG¿E��2 ا�Yforces  ��G-w� wm �sG- ہx ے ہ/ں�GPا~ت اٹwd 2ے او�x اس �P- ےE ںwہEہ/ں ا

w/xpropose E2x Gں Eہ/ں G/� G/x۔ I/ں �G� BYwرC7/3ٹ xے اس @wرم �2�7Iappoint  2ز ہ/ں ان �C/�r wx ��2>ے dے 

�target   Gx :/<CY Gہے xہ اداروں G�trend  wxہwں �G ہ7/ں -�P اس xے او�wd 2ال G� GE2xہwں �G۔ �Gf+xGن I/ں �ہ 

EG¦Eہ -GYGm G�GC ہے 5�/3 �ہ -G- �2ت Eہ/ں ہے،m/+ے اE 5/I2xے xہx Gہ wdال GE2x اور wmاب 7m GCªEGIہwر�  

GY ہے wY وہ xہfے ہ/ں xہ d r ÓEr 2� �fI�d �x �>Iے wd ��wxال Gxsecurity agencies 2x 0+5 ہے۔ ا�2 

 wx 5¦/7x 5¦�/3ا ��wx جr 2ے �� ، ا��Gmquestion  wm ں/fIw�0 wY  ہے G2 رہxstatus quo  0¿ہ ہ/ں وہ Gx
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اس 2x  i3G¤I �x رہ� ہ/ں اور ہ7/ں اس �/Gx D 0¿ہ Eہ/ں -G�GCCہ/ے -<�ہ ہ7/ں -ہ�x �2f �2ف G� GEGmہ/ے 

wm �x .+s اور اس  wx ز�¦5 ہے اسw�according to the Constitution  wx اسrevise  GCYا ��wx ہ/ے۔ �ہG� GE2x

x 2xے اس I+¥<ے f�d 2x b0 wxے ہ/ں۔ rconsensus develop  �dG/dپ  within a week-ڑا I+¥<ہ Eہ/ں ہے اور 

fdہ اI DC¦�/3/ں G� ��wxرٹ/Gں wm اGm wx 5¦�/3رہ� ہ/ں وہ اس x .+sے wdا~ت 2x رہ� ہ/ں۔ ا�U 2:اw¤Eا

 wx اس ¶{- ��wہ �EwہEاpoint  ��wx 2x GC-movement  ،ہے �f�d b� �P-1997  wm 2ح� �xPNA  �x

movement  wx  Iw�0 ےE ¬m �PYdismiss  ہ ہےQ:U اور ہ7/ں G/x ¼>+I ء~ bQرGI ں/I نGf+xG� 2P� اور G/x

 �P- wm اÏڑ�ں 3ہ� b� ہE ہ/ں ہ. اس �2فx ہxambiguity ے ہ7/ں ہdے اremove �2ہ۔�Q ۔G� wہ GE2x  

  2�/�d بGCm :۔v0G� ہPا8 �ٹ:dا  �m  

 Mr. Asadullah Chattha: Thank you honourable Speaker sahib. I first of all would like to say that I 

completely endorse this resolution and further this is not the proper time that you are going to dissolve the 

Election Commission. Otherwise, you are inviting anti-democratic forces to further delay the election 

process. This will also increase the Shia killings, target killings and sectarian violence.  The recent killing 

in Karachi have take place because many of the stakeholders in Pakistan want to delay the election process. 

So, I know the proper procedure is not being followed. There is also another issue that you cannot dissolve 

the Election Commission, otherwise you go to the Supreme Court to challenge that the procedure has not 

been followed. This was my commentary on the resolution. Thank you. 

 Mr. Speaker: Mohterma Aseela Shamim Haq. 

 Mohterma Aseela Shamim Haq: I just find Mr. Arslan Ali’s resolution vague in terms of election 

to clarify what he means by outside forces, does he mean that dual nationals are outside forces because 

legally speaking I would like to remind the House that Pakistanis are allowed to obtain nationalities of 

fifteen other countries, they are not allowed to contest elections or hold public office. The Chapter-one of 

the Constitution which states that all citizens are equal, by no means our dual nationals are non citizens or 

not part of the society or part of the country and they are by no means outside force. So, just like Mr.Arslan 

to what do you mean by it. Thank you. 

 Mr. Speaker: Mr. Arslan Ali. 

 Mr. Arslan Ali: Sir, when I say ‘outside forces’  

ہ/ں، I �>I wm/ں ا@2اP� �2iY/� رہ�  outside countriesاس dے 2I �2/Iاد وہ w3گ  اور Yws/ں PY/ں x wmہ 

�x 5m وmہ dے x �>Iے G0~ت 2Uاب  sectarian killings, bad law and order situationوہ ہ/ں۔ اس xے ��

2x دو اور  elections postponeہ/ں۔ ان �/Dوں wm wxاز -Gm G�GC  رہG ہے xہ x �>Iے G0~ت 2Uاب ہ/ں اور 

interim government  wxcarry  ے دو اور اس �2حE2xelections postpone 3 ۔wے رہY2x اÏہoutside forces  ےd

  wx ہwا دے رہے۔ wxbad law and order  اور  2I �2/Ikillingsاد �ہ x �PYہ w3 wmگ 

  دوG- �2dت �ہ x �¥� �xہ   

Everyone has the right to question. Yes, anyone has. 

  2�/�d بGCm : wx D/� پ -}: اسrexplain ۔v0G� �EG7fdب رGCm ۔GC/3 2x  
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 �2�Qyoung members of the Youthہ GCmب v0G� 2�/�d۔ I/ں -�P ا�Cے : 70: رGCm�EG7fdب اGiQق ا  

Parliament  ےxviews  ےd 2ہG- ��wx ہx  ہ/ں ہےE ہ/ں ہے 5�/3 �ہE تG- �¥E ��wx ں۔ �ہwہ GY2x :/�GY �x

undemocratic force +xG� ے۔��� wx .ٹ+d رےw� ےx نGf+xG� ے اور�r �Iدr ��wx ےd 2ہG-،ے�r ںw�w3 ےx نGf

xہ  �Gf+xGن �D/� 5/Y wxں ���Y ہ/ں، اr ،8ر�I اور ا��2Iہ۔ ا�Gf+xG� wx �+x 2ن I/ں Gxperception  GEr �ہ� 

ہx ،wہ/ں �P- Gx ہw اdے �2ف دو Gxم E2xے ہ/ں xہ �wY G وہ  foreignerہے �Gہے وہ ��EGf+xG ہG� ،wہے وہ 

PYے wm ا-G- 2/Qelements  �Y �Pد 3ے �r 2xے، �ہ  wY دو ا��2Iہ dے G-2/Qد 3ے �r 2xے �G وہ ا��2Iہ dے

 GEGm ہ7/ں دور wY ہے ، �ہ<ے �¥� r D/� �PYw� �P-ے ہ/ں۔ ا�wے ہPxے �2@  رd ��w�ÜI 2� �>I رےG7ہ

 2P� ،G� ڑے� GEGm سG� ےx ��2ہIے �ہ<ے اPhI wY ہے �E2x  Iw�0 ں/I نGf+xG� ےPhI 2ہ ا�x GPY GYڑ�

ہے، اب ہ7/ں ا��2Iہ �media vibrant  Gے �G۔ اب �ہ ہG/� w ہے xہ ہG7رے I �>I/ں ا��2Iہ xے �Gس GEGm �ڑ

rرx �Iے �Gس EGmے �x £2ورت Eہ/ں ہے -<�ہ rپ I/ڈ�x Gے �Gس �Gm/ں، اس r wxپ �/+ے ��Px/ں، -P<ے rپ 

�ہ ہے xہ rپ xے �Gس اہ</  Eہ ہP- ،w<ے rپ xے �Gس E  />-Gsہ ہr wپ wx ز�2و dے ہ/2و -GC دے �G۔ I/2ا wdال 

 wx D/� اسderail  ے 3/ےx ےE2xmedia  ��wx ے 3/ےxcode of ethics  ��wx ے 3/ےx ں، اس/�GC-procedure 

 �GC-educated/ں ا�2 وہ G- ��wxت 2x ¼>Êے wY اس �x وmہ dے �wرے I �>I/ں ا@2ا�Gm b/P� �2iYے۔ ہ. اب 

-Cے۔  �ہGں �Gs 2در� ��r v0Gے PYے، اس dے ہ/ں اور C- �P- wm:ہ -Gہd 2ے �rے وہ �ہ<ے �Q �EGf+xGہ�2 

�ہ<ے ہ. اس E wxہ/ں fEGmے PYے، اب -¨ہ -¨ہ ان GfEGm wx ہے xہ Gsدر� �v0G اب E¥ے وز�2ا��. -C/ں �ے۔ �ہ 

Eہ/ں -�GC/ں �ے r wYج �ہ ہے I B¨x vdcode of ethics  ��wx bx/ڈ��x G وmہ dے ہwا۔ �Y vm ہ. I/ڈ�x Gے 3/ے 

�Gm rے ��، وہ �/+ے xے ذر�}ے �x G+� اور xے ذر�}ے �ہGں �rے �2P� G وہ undemocratic force  B¨xاور 

 discourageاور -Gہx 2ے rدGf�d 2x �P-undemocratic forces  wx �I ہے۔ہG7ر� µQwx �ہ ہG� �Ewہ/ے xہ 

 GCا� wx Gڈ�/I ے 3/ےx ےE2xpositive role  ہ/ے۔G� GE2x ادا  

�G- Gت I/ڈ�I G/ں Eہ/ں  2Qdebateوع ہwا ہے �P- ��wx ا�+�  d vmprocessے �Gf+xGن I/ں �ہ ! GCmب  

ہے �G �ہ  G- ¼>Êت ہے w/xں xہ ان w�w3ں wx �/+ے bI رہے ہ/ں، وہ ا�undemocratic  GCہwm ��w �ہ xہے xہ �ہ 

business  ہ/ں، �ہE GCد� GC/3 B¨x ےd نGf+xG� wx رہے ہ/ں، ان ��process x ں �ہ/I ہے۔ Gرہ Gm Gf>� ہx G� 2وں

further  ے 3/ےx Gڈ�/I ، wت ہG- �+ا� ��wx ہfdاw¤Eا:Ucode of ethics  ےCا� Gڈ�/I  �Y ےx ¬m ہ/ےG� GEwہ

  �2و�2ام وÊ/2ہ ��Yے ہ/ں۔ �2�Qہ۔

  2�/�d بGCm :۔v0G� �>I .QGب ہGCm  

   .QGب ہGCm �>I: v0G� 2�/�d ں/I ! �x 2ار دادs اسcompletely support ہx ںw/x ںwہ GY2x  ہ ا���

Gm �x رہ� ہے xGYہ  �xemploy �2ف dے x+� اور ��2>ے dے  undemocratic forcesہے move  wmا�+� 

 �Electionہ د���CP ہے xہ �ہ<� د@}ہ  positive sideہ�Gm w/ں۔ ہ7/ں اس xelections postpone  �x+� �2ح 

Commission impartially form v0G� ./ا-2اہ �m 5�:3ا ہے اور @¤2اwہ  �ximpartiality  wx �+x 2�doubt  ہ/ںE

 Gx ںw/رٹG� �dG/d 2� ہ اس�Ew/x ہ/ےG� GEwہconsensus  G/� r دG� ں/I 2�7dد G�  2�IwE 2ا� wx v0G� در�Gs ۔GPY

 �x ہ اس �2حxlegal  ہ ا�� اورmwY �x پr ں/I ے>+>d اس wY ہے ��wہ D/�case  wm G� ںwہG� GE~2ف د� �x
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wx ��Gد ہG-r م�dے اd رٹrelated   ےd 2ف� �x v0G� اور �:ر GPYjudicial commission   ں/I ¬m GPY GC-

 �x v0G� نGU :70ض اGر�absence  ےE v0G� �7dGs رwEں ا/Irepresentation  .�2�d wx اس ، �PY �x

Eہ/ں Idissolve  2x+¥<ے �r 2پ اس w� b7�I wxر �2xminor technical  2 د�x Gہ اCYے dے  wxset asideرٹ Eے 

 reinstateد� �¥� PY/ں۔ Gx 2Urر m+ٹ¬ �:�>� اور ا��  اور f�drecommendations  v0G� Þmے wm اس �2 

2x د�wx .�2�d 5�/3 GPY Gرٹ dے I/2ا ا��  Eset asideے  technical issue Supreme Courtہw �¥ے PYے۔ 3ہÏا �ہ 

 �x v0G� در�Gs ےE ںwہEہ اx ہ ہےw�Qpetition �x ان wx intention  �xbase  2x GC-discard  ےd اس ،G/x

Y2xے ہ/ں۔ m¬ �2ح اEہwں  wxset aside ہ.  technical issues-ہ2f ہx GYwہ wx .�2�dرٹ xہx �fہ اس �2ح xے 

 �P- wm ےx ۔ انG/x ں/I ¬/x ے ا�� اورEintentions  ��wx ےd v0G� در�Gs �2/I 5�/3 ہ/ںaffiliations  ہ/ںE

wUdiscard  2xد Gmن intentions  2xوÊ/2ہ ہے، 5�/3 ا�� -C:ے sympathy  �xن xے ��wx BYGd ہے اور Eہ ہ� ا

 �x ہ اسx ے�Gm Gد�intention  �mG0 ڑے- v0G� زGhر ا�w¿CI 2� .�Gٹ �dا v0G� 2�/�d ہ/ں ہے۔E �/��

 �P- ے وہPY ے�wے ہC- v0G�dual nationality  wx رٹ انwx .�2�d G/x ےPY v�Y2I ےxsecurity  wx ےCد�

G/Yر w� ،�PYرC7Eٹ wx اEہwں Eے �r wxے G�Gª3 ہwا GPY، اس وw¿CI   sر ا�Ghز �wY  v0G -ڑے ا�Pے PYے، 

 �x v0G� در�Gs �P-اintentions  wx انdoubtful  wx رٹwx .�2�d ہx �PY ہ� D/� .ں۔  -ڑ� اہ/¥� w2وع ہQ GEwہ

 wmlegal issue  ےx ے اس�Gh- GPY ہ/ےG� GCPے د��dہ وہ ا�� اxindividual  �xintentions  تG- �sG- ے۔fPد��

dے وwmد I/ں G�r ہے۔ �P- 5/�r �ہ  Econsensusہ/ں ہG� GEwہ/ے ��Ewہ �ہ x vdے  dissolveا3/�¦5 رہ�، اdے 

 2�roleف ان xOpposition Leader and the Government  GxہGf ہے xہ G� wmرٹ/Gں �GرC7/3ٹ I/ں -/ٹ�P ہ��w ہ/ں 

 2onح xے wIGxں I/ں ہے w� �P- 2P� 5�/3رC7Eٹ  اور ا�wز�¦E 5ے �27ان GUن �x �� ٹ� �P- wx ��r اس �

board  �P- wx �I�dا  �G7m ،ہے G/3on board  ں/I �£GI �x 5m 5m ،ہے G/3political presence in 

Parliament  ےE ںwہEا wx مG7Y رہ� ہے  انon board  ہے۔ ہ7/ں اب ان G/3issues /I پr ہx ہ/ےG� GEGm ہ/ںE ں

-2d b�3G �2 ہ/ں  �2xelectionsں، ��Ewہ اب  2xconstitute د�ں اور �2P ا�� G/E اdissolve 5¦/7x 5¦�/3اdے 

  اور ہ7/ں اب اس �2ف mwYہ د�G� �Cہ/ے۔ �2�Qہ۔

  2�/�d بGCm :۔v0G� ڑxGx �>� 2تÜ0 بGCm  

ہwں  I �PY �x100%/ں اس xے I ¸0/ںار�dن �<� Eے 2s wmار داد �/xGx:  µڑGCmب 2Ü0ت �<�   

 Qconsensus¤¿/  ہے اور x vdے  v�2s b�3G-impartial ہے 5�/3 @¤2 ا5�:3 ا-2اہ/. �Ew/xelection  wmہ اب 

 ��wx راG7ن �2 ہGf+xG� BYGd BYGd ےx ہ/ے، اسG� GE2x ہ/ںE �Q ��wx ں/I ہے۔ ہ. اب اس G/� G/3 wx ے  اسd

I �x .�Gہ/ے۔ٹG� GEwہ/ں ہE �Q ہ/ے، ہ7/ں اسG� GEw0¸ ہ Gx ےE2x الwd wx ے  ہ2 ا���wے ہfPد�� wx  �dGC

 2x r ں/I شwm �P-ے اE ںwہEہ/ں ہے۔ اE �P- ف�fUا ��wx ں/I تG-demand  b�3G- ہے وہ �xundemocratic 

  ہے۔ -�G02ل ہ. اس w� �xر� �2ح w�dرٹ Y2xے ہ/ں۔ �2�Qہ۔

  2�/�d بGCm :۔v0G� سG�� 2dG� بGCm  

�2�Qہ GCmب �d/�2۔ اب اG- �x 5¦/7x 5¦�/3ت ہw رہ� ہے۔ I/ں ار�dن �<�  :��Gس  GCm 2dGب �  

 I totally support him because we are moving towards an election year. Nowاس -Gرے I/ں  xresolutionے 
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the Elections are nor far away. It is a matter of only two months. ا ہ. دوÏ2ف  3ہ� �x 5¦�/3ر ا:Eے اx ںwC/ہI

�Gہے ہw اr 5¦/7x 5¦�/3ف �Gf+xGن ہGmstate institutions   5m G�  w رہے ہ/ں۔ اب اس وG£G<Y Gx  s ہے xہ ہ. 

  E2xے �x £2ورت Eہ/ں ہے۔ dtouchے ہ. اx 5¦�/3ے دوران @�G:ہ اٹf�d GPے ہ/ں ان wx اب 

 and I really wish to seeہwں  Gx ��strong advocate ا democracyدوG- �2dت �ہ ہے xہ I/ں ! GCmب  

democracy flourishing in Pakistan.  B¨x ےd ہmو �x �f7+s :-forces  wm گw3 ا�+ے B¨x ے اورd ہmو �x

 wx 5¦/7x 5¦�/3اquestion  وہ G� ے ہ/ںY2xpolitical parties  wxquestion  ے ہ/ں، ہ. ا��Y2xilliberal 

democracy 2ف� �x  .ہ ہx G� ںwہx ں �ہ/I G� رہے ہ/ں Gmdemocratic decay 2ے/I رہے ہ/ں۔ Gm 2ف� �x

 EGm vEGm �xilliberal democracyے �Gh- �xے �G ا��  xdemocratic decayہCے I Gx>¿: �ہ ہے xہ ہ7/ں اس 

which I believe is worse than a dictatorship, you might not agree to that � ں/I 5�/3 ہ �ہ ا��x ںwہ GfPh7d ہ

illiberal democracy  ہےwhich is worse than dictatorship  wx 5¦/7x 5¦�/32 اx r Gx :0اب ا�� @2د وا

question  اور GE2xpolitical party  �xorigin  wxquestion  ےC- â�- Gx وٹGxں ر/I b02اI ےx 5¦�/3ا wm GE2x

  �ہ ا�G- �Pت Eہ/ں ہے۔

0strengthen  GE2x/·/  د�G� �Cہ/ے اور اdے wx 5¦/7x 5¦�/independent  :�DI ہ7/ں اGCm! 3ب   

 Ewe should go in a support to Electionے -Gت x �PY �xہ  G�Parliamentarianہ/ے۔ m/+ے xہ ہG7رے ا�� 

Commission and have a full confidence in it.  ا�� wx 5m ./2ا5�:3 ا-2اہ¤@respectful d 2�E ہے GYGm GPے د��

2�/�d بGCm ہ ! اورx �PY �x تG- ےE پr دwU bxmajority is authority and that is the beauty of the 

democracy  ا�� �P- ہے وہ ��r 2� ںGہ�  /¿¤Q wm wYmajority  �xconsensus  wm :0ے ہ/ں۔ @2د وا�r 2�

 2xthat doesو changeوہ xہfے ہ/ں xہ اwx 5¦/7x 5¦�/3  3ے Gf+xG� 2xن Yrے ہ/ں اور Cxchartered flight/ڈا dے 

not  suit us at all and at the same time  ےE �>I مG¦2ح ہ� ¬mpoint out  ں/I ¬m ہx G/xjudiciary  �x

intention  ںwہEہ اx ہے �Yr 2�E �G/C- �xد �GU ¬/x 2رج 2x د�G۔ اEہwں Eے w¿CIر ا�Ghز intention  �xوا£

  PYے۔  Iinvolved/ں  G·I wm �memo gate caseل دے د

   �P7/¦5 ا�� ا�x 5¦�/3ہ اx G� ںwہG� GCد� D�whY ے 3/ے ا��x 5¦/7x 5¦�/3ں ا/I ابpolitical 

environment  ں �2ف/I نGf+xG� ہx ے�GC- نwEGs ے 3/ے ا��xtwo political party system  ں اس 3/ے/I ۔ wہ

 Ecoalitionے د��x GPہ ا�. w/xا�. ا�� ا�+� G� wm �PY  �G7mر Gdل xہہ رہG ہwں xہ �¨P<ے دwEں I/ں ہ. 

government   ےd ہmو �x ان �� �� �� ¬CCرڈ�r ه:Cd ڑ �¥� اورwP� wx  Iw�0 ے -}: وہx 2 اسP� ں رہ�/I

 G/3 ے وا�¬ 3ےdے �2 اEڑwP� ےx 2 انP� wY �PY ��~this is called irrelevant democracy  پ ا��r ہx

legislation  پr wY ہے �YGm ڑwP� wx پr رٹ�G� ہ� وہEwm 2P� ے ہ/ں اورY2x ےx ےE2x شwU wx رٹ�G� �+x

ہYwے ہ/ں fI 5�/3}<>ہ �Gرٹ� Eہ/ں ہ�Yw۔ I/ں wxsuffer  2Ur وا�¬ f/3 2xے ہ/ں، d ¬mے �wام  legislationاس 

 5¦/7x 5¦�/3ہ اx G� ںwہx ں �ہ/Iconsensus E2x مGx ےdا ہے، اwہ GC- ےd ہ/ےاورG� GCے د�elections  ا��

  ا�Pے w0GIل I/ں ہEwے �Gہ//ں۔

  2�/�d بGCm :۔v0G� �>� ¶/@ بGCm �2ہ۔�Q  
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GY2x ہwں اور  totally disagreeد� ہے I/ں اس dے  resolutionاEہwں Eے GCm ! wmب: GCmب @/¶ �<�  

ہG� GEwہ/ے۔ اEہwں Eے  reconstruct ہے اور اس 2xunconstitutional wxوں �x Gہ �ہ اIprove  5¦/7x 5¦�/3/ں �ہ 

  w0ا3ہ د�wm G �ہ xہGf ہے xہ x 5/�rArticle 213(2)(a)ے 

“Prime Minister shall in consultation with the Leader of the Opposition in the National Assembly forward 

three names for appointment of the Election Commissioner to a Parliamentary committee for hearing and 

confirmation of any one person” 

 wYhearings ہEconfirmation  5�/3 ��wہ/ں G/� G/x، �ہ  Constitution wxfollowاس اx 5¦/7x 5¦�/3ے اE:ر ! GCmب

 2/ß- اور G/� Gh/P- مGE Gx ے �¥ے ا�� ہ�h/P- ہ/ںE مGE ےx 5/Y ےd ںw-w� ں۔/�wہ/ں ہEhearings  ےx

confirmation  د ہ�wU ےE ںwہEا v0G� ہGQ :/QرwU ےPY 5/I2¥/� wm ےx 7/ٹ�x �EG7/3رG� 2 د� �¥� اورx

accept  �{sہ واx G/xhearings  ہx Gہx ہ� �P- ےE انw2 ا�-G- 2ٹxوز�2 ڈا �sG@ے وx  sں اور اس و/�wہ/ں ہE

  دے د� �¥�۔x confirmationے -ß/2 ان w-w�hearings wxں dے ا�� ا�� xے GEم �rے اور 

  2�/�d بGCm : پ اسrresolution 3/ں۔w- 2�  

ہے I wY/ں Eے  Idemand unconstitutional/ں �ہ GP�3 ہwا ہے xہ  GCm !resolutionب: GCmب @/¶ �<�  

 GP�3 ºi3 Gxhearings ہwا ہے اور �ہGں �hearings  2ہے اور I 5/�r/ں  G�Gf-demand constitutional ہے xہ Eہ/ں 

  wmwIد Eہ/ں ہ/ں۔

   ��wx ےd 2ہG- 2ہ ا�x Gہx ےE ںwہEہ اx ت �ہ ہےG- �2dدوundemocratic forces  ںGے �ہ+/m ں/¥�r

dے w3 B¨xگ ا2x b/>�Y wx 5¦/7x 5¦�/3واEے xے 3/ے �¥ے PYے، �ہ Gdرے �PY �EGf+xGے۔ ا�I 2/ں �ہ xہwں 

/7x 5¦�/3ں وہ اwہ Gووٹ دے رہ wx 5¦/7x 5¦�/3ا ¬m ں/I ہx 5¦unconstitutional   �C�I 2�  /E:- ہے اور �ہ

 �x اہ</  �2، اس �x 5¦/7x 5¦�/3ں اس ا/I wY ،ہےconstitutional  ں �ہw/x 2P� wY ںwہ Gf�d GPال اٹwd 2 �ہ�

�P- wx اGmزت  wdCitizenship Act 1951, dual nationalال Eہ/ں اٹGf�d Gm G�GP -<�ہ �ہ ہQ 2ہGx �2 0¸ ہے اور 

xہ وہ اx 5¦/7x 5¦�/3ے او�wd2ال f�d 2xے ہ/ں، wE GY 2fd 2Urے ~G- �EGf+xG� Bxہ2 -/ٹPے ہ�wے ہ/ں  د�Gf ہے

 GY2x  i3G¤I �x 2ار دادs ں اس 3/ے اس/I ے۔f�d GPہ/ں اٹE الwd 2�  /E دار� اور اورG@و �x 5¦�/3وہ ا G/x wY

 wx 5/�r ں اورwہfollow �2ہ۔�Q ہ/ے۔G� GE2x  

  2�/�d بGCm :�2ہ�Q بGCm ۔! ۔v0G� ن�dار  

Eہ/ں raise  Gm G/xاب wdال �ہ �/:ا ہw رہw/x ä Gں  اس �/wd 2� Dال ! GCmب : GCmب ار�dن �<�  

wm ہ7/ں اس -Gت Gf�d! Article 99 of the Constitution  �x-<�ہ wdال E2xے Gx 0¸ ہQ 2ہGx �2 ہے۔ GCmب

ہے وہ� ہ7/ں �rے 2x Gm اس -Gت �right of information  2ہے اور  freedom of speechاGmزت د�Gf ہے xہ  ہ7/ں 

bound  ہ ا�2 وہx ہے Gf2 د�xnational interest  ےxagainst  �x پr 2P� wY �� wت ہG-freedom of speech  .fU

xے �Uف -Gت ہw رہ� ہے 2P� wY ان  national interestہے۔ �ہ -Gت I/ں Eہ/ں 2x رہG، �ہ x 5/�rہGf ہے۔ 3ہÏا ا�2 

 ��wx Gxright  ہ/ںEہ اx ہے �x تG- 2� رw� صGU ں/I ہ/ں ہے اورEunbiasness  2�question  Gx ےE2xright 

  Eہ/ں ہے۔

 Mr. Speaker: Thank you. Now I put this resolution to the House. 
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 “This House is of the opinion that the creation of Election Commission of Pakistan was made after 

the full and complete consensus from all the political parties present in the Parliament. Thus no outside and 

undemocratic force should be allowed to raise question on the biasness of Election Commission.” 

(The resolution was carried) 

 Mr. Speaker: Resultantly the resolution is passed. Now the House is adjourned to meet tomorrow 

at 9.30 a.m. 

---------- 

[Then the House adjourned to meet again tomorrow at 9.30 a.m.] 

---------- 

 


