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YOUTH PARLIAMENT PAKISTAN 

OFFICIAL DEBATES 

Wednesday, September 18, 2013 

  

 The Youth Parliament met in the Margalla Hotel Hall Islamabad at five minutes past three in the 

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

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

Recitation from the Holy Quran 

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

Resolution 

 Mr. Speaker: بسم اهلل الرحمٰن الرحیم۔ Now we move to Item No. 2. Mr. Motasim Billah Khan, Mr. 

Ejaz Sarwar and Mr. Abdul Samad would like to move a resolution. Mr. Abdul Samad sahib. 

 Mr. Abdul Samad: Thank you Mr. Speaker. I would like to move a resolution that; 

"This House is of the opinion that Ms. Aseela Shamim Haq, Deputy 

Speaker of the House, has failed to fulfill her duties in accordance with 

the responsibilities conferred to her. Therefore the House demands her 

removal and proposes electing new Deputy Speaker according to the 

rules and regulations." 

Mr. Speaker, there were some concerns raised by the party and as an opposition party we demands 

that we need a new neutral Deputy Speaker. 

 Mr. Speaker: You have got to explain to the House that on what grounds she failed and how she 

failed? Not to like the face of someone, you have got to explain it. Since you moved a resolution and you 

have got to explain. 

 Mr. Abdul Samad: Sir, we were of the view and now I only read the resolution. 

 Mr. Speaker: Then you did not have the attention. 

 آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟! جی قائد حزب اختالف صاحب

 Mr. Kashif Ali (Leader of the Opposition): Thank you Mr. Speaker. The reason to move this 

resolution is because we as an Opposition Party believe that Deputy Speaker has failed to perform her 

duties as written in the resolution. Now there are various ways to look at this, I may not necessarily be able 

to delineate to all ethos. How she failed? Because this is a very factual sort of thing, right I can not quote 
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examples which may be hypothetical, which may be sort of an opinion based, you may not necessarily 

agree to me because you were not here. 

 as perکرتے ہیں کہ ایوان میں  believeہے اور ہم  basis purposeکا جو  resolutionمیرے خیال میں اس  

the rules and regulations  ان کیperformance fail  ہوئی ہے۔ اس لیے میںhonourable authority  کو یہی

propose کروں گا کہ آپ ایوان سے اس کے متعلق پوچھ لیں۔ 

 .but you are not explainingمیں ایوان سے تو پوچھ رہا ہوں،: رجناب سپیک 

نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت  explainمیں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ میں اسے : جناب کاشف علی 

sensitive issue  ہے جس پر میں نہیں چاہتا کہ میراopinion  کسی پرimpose  ہو کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ

کے سامنے ہے، اس لیے آپ ایوان سے پوچھیں، اس  performance Houseیہ کیا، وہ کیا۔ ان کی انہوں نے 

resolution  کوexplain  کرنے سے کیا فائدہ ہو گا؟ یہاں اکسٹھ ممبران بیٹھے ہیں، یہ چیز ان سے سامنے رکھیں

بات ہے، وہ اس کے لیے  genuineجو بات کہہ رہے ہیں وہ  Leader of the Oppositionاگر وہ سمجھتے ہیں کہ 

ہوگا، وہ  influenceووٹ دیتے ہیں، سو بسم اهلل، نہیں دیتے تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں کہوں گا تو وہ 

opinion based ہو گیhypothetical assumption  ہو گی، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنے الفاظ میں

explain  درخواست ہو گی کہ اگر ایوان سمجھتا ہے اور ہم جمہوریت پر یقین رکھنے والے کروں۔ میری آپ سے

 which means that she has failed, which sort of proofs what we areکرتی ہے supportاسے  majorityہیں اور 

demanding? If we fails and House does not approve it, it means that what we are demanding is terribly 

wrong  اور ہم اسےaccept  کریں گے۔ 

 Mr. Speaker: Mr. Kashif the point is that your party has moved a resolution there must be some 

substantive reasons for removal of Deputy Speaker. There is a constitutional way that you have moved a 

resolution, the resolution is right here on the agenda and we are proceeding accordingly but she has a right 

to defend herself, you have the right to explain to the House that these are the reasons she should not be 

there. If there are cogent reasons, the House may agree with you and if they are none, the House may not 

agree with you, it’s for the House not me. I would just really be having a voice vote, I would not entertain 

your hand rise and don’t shout on the pitch of your points. 

 Mr. Kashif Ali: Honourable Speaker, the problem is whenever we propose something you get to 

sit on the Speaker’s seat. Whenever the government proposes something there is Deputy Speaker which is 

sitting on the same seat and she bypasses all the rules and regulation. She never demanded a charge sheet 

against the removal of the preceding Prime Minister, no one demanded a charge sheet, that’s why we are 

abiding ourselves to the rules and regulations which are taken place on this platform in the past, that’s why 

we did not prepared a charge sheet. If you want I can do so, I respect the rules and regulations. I can bring 

this resolution again tomorrow if you want the charge sheet. I can come up with the charge sheet again 

because I don’t want to impose my decision on any member sitting on this platform through an opinion. 

 Mr. Speaker: O.K.  Ms. Aseela Shamim sahiba would you like to defend yourself? 

 Ms. Aseela Shamim Haq (Deputy Speaker Youth Parliament): I don’t feel, I have been charged 

with anything, so when he comes up with charge sheet then I will say something about that. 
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 Mr. Speaker: Thank you. Anyway now I put this resolution to the House. 

(The motion was negatived) 

 Mr. Speaker: Mr. Kashif Ali sahib. 

 Mr. Kashif Ali: Mr. Speaker, there were few mikes open which a lot of people have seen. I request 

your honourable authority please go with the head count because we don’t want to remain in a shadow 

 کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ 

 .I put the resolution to the Houseٹھیک ہے میں پھر کر لیتا ہوں۔ : جناب سپیکر 

 آپ دیکھ لیں۔ : جناب سپیکر 

(Interruption) 

لےکر آتے ہیں تو آپ آ جاتے  resolutionیہی تو مسئلہ ہے کہ جب ہم ! جناب سپیکر: جناب کاشف علی 

 بیٹھ جاتی ہیں۔ Deputy Speakerالتا ہے تو پھر  resolutionی اور ہیں اور جب کوئ

 Mr. Speaker: Anyway Kashif sahib, let’s continue with the agenda and tolerate Deputy Speaker 

for another two days. 

(Interruption) 

 Mr. Kashif Ali: Mr. Speaker, this is what the Opposition is demanding you are listening various 

voices from the government itself. You are hearing various voices from the government itself that go for 

the head counting, this is not the Opposition, this is the majority of the House which demanding so. 

منظور نہیں ہوتی سو بسم اهلل،  resolutionیں رہنا چاہتے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ یہ میں نہ shadowہم 

ہو گئے  failتو دیں کہ ہم سمجھیں  کہ ہم  impartial groundکروں گا۔ آپ ہمیں کم از کم ایک  acceptمیں اسے 

 ہیں۔شکریہ۔

 Mr. Speaker: What would you achieve tell me? 

 Mr. Kashif Ali: Mr. Speaker, I would achieve getting a new Deputy Speaker which follows rules 

and regulations. I would achieve removing a Deputy Speaker which has failed to perform her duties i.e. a 

biggest achievement for me, i.e. a biggest precedence that I want to set on this platform and I think that’s 

all for me and I don’t want anything else. 

Mr. Speaker: Well, I take the sense of the House. Shall we go for the head count? O.K. Let us 

have the count head.  

کرتے ہیں، ان کو  followکو  rules and regulationقائد حزب اختالف بہت ! جناب واال: ایک معزز  رکن 

بات کو  unexplainableہوگئی ہے تو دوبارہ کسی صورت میں نہیں آسکتی۔ ویسے یہ ہر  rejectیہ نہیں پتا کہ یہ 

لیے کچھ نہیں مل رہا، بڑی حیرت کرنے کے  explainکرتے ہیں، آج ان کو  explainبہت اچھے طریقے سے 

ہے۔ ان    plagiarism %99.99ان کے پاس پوری تیار ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ  charge sheetکی بات ہے، 

الؤں گا۔ ٹھیک ہے کل آپ  charge sheetپتا ہوتا ہے، آج ان کو کچھ نہیں پتا۔ یہ کہتے ہیں میں کل  exactکو 

charge sheet  بعد بات ہوگی اور بحث ہوگی۔الئیں، اس کے 
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کر رہے  by passکو   authorityیہ آپ کی ! جناب چیئرمین(: قائد حزب اختالف)جناب کاشف علی 

 لینے والے آپ ہیں تو میرے خیال میں ان کو بیٹھ جانا چاہیے۔  decisionہیں، 

 صاحب۔ Foreign Ministerکو چھوڑ دیں۔ جی   authorityآپ  :جناب سپیکر 

خوامخواہ جذباتی ہو رہے ہیں، دوسری  I think Opposition Leader! جناب واال :یاسر عباسجناب  

 acceptنہیں ہے جس کا ذکر یہ خود کرتے ہیں اور خود اس کو  charge sheetبات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی 

نہیں آتی، ایک  charge sheetجب تک  Then I would suggest that the House should keep itبھی کرتے ہیں۔

 rejectہونا چاہیے، جس طرح یہاں ابھی  resolution deferکرنے کا موقع نہیں ملتا، تب تک یہ  defendسپیکر کو 

 ہوئی ہے،  اسی طرح چلی جانی چاہیے۔

 وزیر اعظم صاحب، آپ کیا کہتے ہیں۔ :جناب سپیکر 

Rana Faisal Hayat (Youth Prime Minister): Sir I think I would agree with Yasir.  

 rejectلے کر آئیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایک چیز  charge sheetہے تو یہ  allegationsاگر ان کے پاس کوئی 

 .I think it should be done with thisہوگئی ہے تو

 Mr. Speaker: As far as I am concerned, it stands rejected but since I regard Opposition. 

آپ آواز سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہاتھوں سے جیت کر دکھائیں  :جناب کاشف علی 

 کیوں ہیں۔ یہ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں۔  apprehensiveقبول ہے۔ یہ اتنے  victoryتو سو بسم اهلل مجھے آپ کی 

 Mr. Speaker: Please take your seat. I take my pronouncements back and this resolution will be 

brought tomorrow with your charge sheet. Thank you. Now we take Calling Attention Notice, Momina 

Naeem sahiba. 

 Miss Momina Naeem: Thank you honourable Speaker. I would like to invite the attention of 

the Youth Minister for Finance, Planning Affairs and Economics to a matter a urgent public importance 

regarding implementation of risk reduction policies formulated by National Disaster Management 

Authority in order to be ready to face any kind of Natural Disaster. 

کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ملک  raiseمیں یہاں پر  basic pointجو ! جناب  سپیکر

  funding availableمیں سیالب یا زلزلہ یا کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو ہمارے پاس نہ تو کوئی پہلے سے 

کر سکیں  manageکو  disaster ہوتی ہے جس کے مطابق ہم چل کر اس implementedہوتی ہے، نہ کوئی پالیسی 

کہ ہم کم سے کم نقصان ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال سیالب آتا ہے اور الکھوں لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا 

ہے جس سے ان کے گھر اجڑتے ہیں، جس سے اور بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں میرے خیال میں جو 

کی  National Disaster Management Authorityبنی ہوئی ہے  risk reduction policiesپہلے پالیسی بنی ہوئی ہے، 

website  پرavailable  ہیں جس کو تمام ممبران اس کوread out  بھی کرسکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان پالیسیوں

کرنا اس وقت  سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مون سون میں، ہر بارشوں کی  implementکو 

season  میں ہم سنتے ہیں کہ سیالب آگیا ہے، جب زلزلہ آگیا  تو ہم سنتے ہیں کہ ہماریbuildings   ،گر جاتی ہیں
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گر جاتے ہیں۔ یہ گرتے صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہماری پالیسیاں بنی ہوئی ہیں لیکن ہم اس  towersبڑے بڑے 

و کم کر سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر اس طرح سے نہیں کرتے کہ ہم بعد میں نقصانات ک implementکو 

 اس پر تھوڑی سی توجہ دیں۔  Youth Ministerہمارے 

 جی جناب منسٹر صاحب۔ :جناب سپیکر 

باتیں  mainاگر آپ نے پالیسی دیکھی ہوئی ہے تو اس میں تین ! شکریہ جناب سپیکر :وزیر خزانہ 

 preparednessکے بارے میں اور تیسری  mitigationکے بارے میں، دوسری  preventionہوئی ہیں، پہلی بات 

  pointsکی بات کی میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ اس کے جو اہم  implementationکے بارے میں ہے۔ محترمہ نے 

ہے، ریسرچ سینٹرز کی  academic affiliationہے، اس میں  strategic managementہے،  researchہیں، جس میں 

 incorporateمیں اس کو  Education system، اس کے عالوہ ٹریننگ کی بات کی گئی ہے، بات کی گئی ہے

کی بات کی گئی ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ  monitoring and evaluationکرنے کی بات کی گئی ہے، 

نہیں ہو  implement ہونے میں وقت لگے گا۔ اتنی جلدی یہ implementپالیسی ہے کہ اس کو  in depthیہ اتنی 

نہیں ہونی چاہیے لیکن اس  implementسکتا، ہمیشہ سے یہ ہمارا مسئلہ رہا ہے، ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 

ہے وہ یہ ہے  main pointمیں وقت لگے گا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا  کہ اس پالیسی کا جو  implementationکی 

یہ کام ہو سکے اور زیادہ  easilyتک پہنچائی جائیں تاکہ زیادہ  local governmentہیں وہ  authoritiesکہ جو 

easily action  لیا جا سکے۔ جب تکlocal bodies elections  نہیں ہوتے، جب تک یہ سسٹم اچھی طرح سے

develop  نہیں ہوتا تب تک اس کیimplementation  اتنی آسان نہیں ہے لیکن ہاں اس کیimplementation  پر

 دینی چاہیے۔ شکریہ۔  توجہ

 جی نجم ثاقب صاحب۔ :جناب سپیکر 

 Mr. Najam-us-Saqib: Thank you Mr. Speaker. I would like to invite the attention of Youth 

Minister for Interior, Kashmir and Gilgit Baltistan Affairs to the recent heinous act of rape with five years 

old girl in Lahore. It is the need of the hour to set entire all those who are involved in this barbarous crime. 

Along with that the steps must be taken for the instant treatment of the oppressed child. I am very sorry that 

the Interior Minister is not present in the House. 

 Mr. Speaker: But somebody will reply or respond on his behalf. You explain your case. 

ہے اور اس کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ کچھ اس پر کیا  serious issueیہ اتنا ! جناب واال :جناب نجم الثاقب

نہیں جا رہا۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کو اتنا بڑا صوبہ ہے اور اس کو پڑھا لکھا صوبہ مانا جاتا ہے 

کہتے    tribal areaہوتے ہیں۔ بلوچستان کو  heinous actsپاکستان میں  لیکن اس صوبے میں بھی اس طرح کے 

 educationہیں، ان کے پاس   savagesکہتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ   barbarousہیں اور سندھ کو 

یہاں پر ہوا ہے،  actionنہیں ہے جس طرح کا خطرناک  issueہے، لیکن ان میں اس طرح کا  povertyنہیں ہے، 

ہے، یہاں پر روزگار کے  prosperityکہ یہاں پر تعلیم ہے، لوگوں کے پاس  Besidesا ہے۔ اس صوبے میں ہو

مواقع بہت زیادہ ہیں لیکن حکومت کو یہ چاہیے کہ اس پر کوئی رپورٹ لے کر آئیں، کوئی پالیسی الئیں، اس 
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ے صرف دو ماہ میں طرح کیوں ہو رہا ہے۔ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، پنجاب میں ایک دفعہ نہیں ہوا، پچھل

119 cases اس طرح کے ہوئے ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ 

 I would like the Minister for Interior, Kashmir and Gilgit Baltistan Affairs to come forward with 

the report and take these issues seriously and we will cooperate with him. 

 وزیر صاحب۔جی : جناب سپیکر 

سب سے پہلے یہ کہ ہمارے ! شکریہ سپیکر صاحب(: وزیر برائے امور خارجہ)جناب یاسر عباس  

وزیر صاحب کی والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سیشن میں نہیں آسکے،  انشاء اهلل وہ کل 

 I would like to condemnپہلے پر بات کرنے سے   Secondly calling attention noticeکر لیں گے۔  joinہمیں 

what happened in North Wizristan   جہاں پر ہمارے آرمی کے جنرل اور دوسرے افسران، سپاہی وغیرہ

embraced martyrdom.    میںas a youth Foreign Minister and on behalf of my party and I would believe, on 

behalf of the entire House would like to condemn this heinous act and this is a reminder that TTP  جو

تحریک طالبان پاکستان ہے وہ اپنے ارادوں میں اٹل ہے اور ان کا  مذاکرات کی میز پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں 

 کے لیے تیار نہیں ہے۔   peaceful negotiationsہے اور ایک وہ 

 ے دعا بھی کریں۔بلکہ ان کے لی :جناب سپیکر 

یہ واقعہ ! کی طرف آتے ہیں۔ جناب واال  Calling Attention Noticeاب آتے ہیں  :جناب یاسرعباس 

بڑا افسوسناک ہے، اس پر نہ صرف پاکستان میں ایک عام تاثر پایا جاتا تھا کہ اسالمی ملک ہونے کے باوجود 

 respect and value is just vanishing away. For that it isیہاں پر درندگی عام ہے اور یہاں پر انسانیت کی 

condemnable, in fact  اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو کس طرحcondemn  ،کروںat the 

same time  یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے معصوم لڑکی کی تمامmedical treatment  وغیرہ کے لیے خصوصی

 at the sameاور ہر ایک دن بعد چیف منسٹر پنجاب اس کا جائزہ لے رہے ہیں  اور  انتظامات کئے ہوئے ہیں

time  ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے انہوں نےsteps   اٹھائے ہوئے ہیں۔The 

Committee is taking up this issue and I believe that the culprits will be brought to the justice soon or within 

no time اور انشاء اهلل اس پر کافی پیش رفت ہوئی ہے اور ابھی کچھ دنوں میں مزید ہو جائے گی۔ شکریہ۔ 

 ہوا ہے ان کے لیے دعا کریں۔  accidentدیر میں جو  :جناب سپیکر 

 (اس مرحلے پر دعائے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی)

 Mr. Speaker: This resolution is being moved by Hazrat Wali Kakar, Matiullah Khan Tareen, 

Nabila Jaffer and Mehwish Rani.  

 Mr. Hazrat Wali Kakar: Thank you Mr. Speaker. Sir, I beg to move the following resolution:  

"This House is of the opinion that the Federal Government should take 

the Baloch nationalists on board before signing any development 

projects’ agreement with an international community like Iran-Pak Gas 

Pipeline Gawadar Port project and so on by pursuing such meaningful 
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approaches would work recovering the wounds of the aggrieved Baloch 

and also it will boost the economy of the Province of Balochistan in 

particular and the country in general." 

لے کر آئے اس  Resolutionکی اہمیت کو جانتے ہوئے یہ  resolutionاس fellowsمیرے ! جناب سپیکر 

House  ہے میں کیونکہ جب سے ہم نے یہ سناBalochistan is a province of Pakistan  جب بھی ہم کسیNews 

پڑھتے ہوں لیکن ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال  Newspaperمیں دیکھتے ہیں چاہے یہ ٹیلی ویژن پر ہو چاہے ہم 

 نظر آتی ہے، ہمیں ایک ہی بات سننے کو آتی ہے کہ بلوچ ناراض ہیں headlineآتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک ہی 

لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بلوچ ناراض کیوں ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اس بات پر غور نہیں کیا وہ 

تک کیوں گئے،  stageنہیں کیا کہ آخر  وہ لوگ اس  focusآخر کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اس بات پر 

کافی اہمیت کی حامل  resolutionتے ہوئے یہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں۔ لہذا ان سب چیزوں کو مدنظر رکھ

کرنے  projectکے ساتھ کوئی بھی  international communityہیں کہ  main pointsمیں جو  resolutionہے ۔ اس 

 naturalلینا چاہیے۔  یہ اس لیے کہ جب سے ہم بلوچستان کے on board کو  Baloch nationalists سے پہلے 

resources  پرforeign international community  کے ساتھ کوئیagreement  کیا جاتا ہے تو اس میں بلوچستان کا 

Baloch Nationalistیا کوئی بھی ممبر on board  نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں

کہ ہمیں اسالم آباد  Islamabad and Federal Government just want us on the behalf of natural resourcesکہ 

  natural resourcesاس لئے بلوچستان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ بلوچستان میں  Federal Governmentوالے اور 

 according to officialکر رہا کہ quoteہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ۔ جیسا کہ میں آپ کو کچھ دیر سے یہاں پر 

report copper, gold worth six hundred thirty million was produced during the 2004-08. Balochistan 

Government received 42% share, 40% foreign Community and rest of it goes to Islamabad.  یہ کھال تضاد

ل رہا ہے سے پیدا ہو رہی ہے اور اس کو تیسرا حصہ م areaجس  natural resourceہے ۔ اگر کوئی چیز ،کوئی 

ہے ۔ آپ یہ چرچا کر رہے ہو کہ پاک۔ چین  foreign Communityآپ اس کو دے رہے ہوجو ایک %40اور 

 naturalدوستی ۔ کیا یہ پاک چین دوستی ہے ؟ کیا اس میں آپ کو پاک چین دوستی نظر آ رہی ہے؟ وہ آپ کے 

resources  کوuse  دوستی کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ آپ سے لے رہا ہے۔ اس میں پاک چین  %40کرتے ہوئے

بنتا ہے۔ ہمارا بھی بنتا ہے،سارے پاکستانیوں کا بنتا ہے۔ لہذا جو بھی  pointاس لیے یہ بلوچوں کا بھی ایک 

international community   کے ساتھBalochistan natural resources  پر کوئی بھیagreement  یا ملک میں کسی

ہونا ہے اس میں وہاں کی عوام کو بھی شامل کیا جائے  agreementکے ساتھ جو  international communityبھی 

 تا کہ عوام کو اس پر رسائی ہو شکریہ۔

 جناب مطیع اهلل خان ترین صاحب۔: جناب سپیکر

کر چکے ہیں ۔ اس کے  debateمیں ہم بہت  Houseبلوچستان پر اس ! جناب:  جناب مطیع اهلل خان ترین

کی ہے۔ شاید اس ایوان میں بیٹھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ  discussionنے بہت ساری مختلف پہلو پر ہم 

گروپ یا یہاں پر موجود بلوچستان کے کچھ ممبرز صرف بار بار بلوچستان ہی کی  بات کرتے ہیں ۔ اس لیے 

ر وہاں کے مسائل کروں او representکیونکہ اس پارلیمنٹ میں مجھے یہ حق دیا گیا ہے کہ میں بلوچستان کو 
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کی ہی بات کروں ۔ مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان پر جب جب ہم نے یہ بات کی سوائے 

کو  issueتھااور انہوں نے اس چیز کو صحیح سمجھا اور اس  knowledgeایک دو ممبران کے جن کے پاس 

یہ  on the recordیہ کیمرہ چل رہا ہے  on the recordکیا۔ کافی سارے ممبران سے  addressصحیح طریقے سے 

 quotationsکی ساتھ میں یہ   supportکی انہوں نے اس لیے  issueباتیں آپ نکلوا سکتے ہیں کہ بلوچستان کے 

quote  کرتے ہوئے کہ بلوچستان آپ کے ملک کا بہت بڑا حصہ ہے ، اس میں بہت بڑےnatural resources  ہیں

 secessionist movementوغیرہ ہے تو آپ اس کو اپنے آپ سے جدا نہ ہونے دیں natural gasاس میں بہت زیادہ 

 separatist movementکیا آپ بلوچستان میں ایک  secessionist movementکو ختم کر دیں۔ کیا آپ بلوچستان میں

 naturalلوچستان کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ ب activitiesکیا آپ بلوچستان کے اندر ہونے والی 

resources  رکھتا ہے اور وہ ایک بڑا صوبہ ہے اور وہ ایک بہت بڑاpart ادا کرتا ہے۔ 

This is a question from me. It is mind bubbling question for me which hounds me time and again in this 

House when I am sitting and facing every member of the House time and again and when they talk about 

Balochistan and its rights and the right of the people in Balochistan. 

ہے  اور وہ حکومت وہاں کی  nationalist governmentاس وقت بلوچستان میں ایک ! جناب سپیکر

جو کہ  partiesاور با قی ایسی تمام  BNPرٹی، موجود قوم پرست جماعتوں پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی، نیشنل پا

ہے کہ ان  sentenceکیا ہے، ان قوم پرست جماعتوں کا ہمیشہ یہ  formقوم پرست جماعتیں ہیں ان ہی نے ان کو 

کو ہمیشہ اقتدار میں رہنے والے لوگوں سےایک گلہ رہا ہے کہ ان کو ان کے حقوق جو ان کو ملنے تھے وہ 

ان کے ساتھ ہمیشہ زیادتیاں کی گئی ہیں، ان زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اس نہیں دیے گئے، بلوچست

میں کر چکا  requestہے اور پچھلے ہاؤس میں بھی آپ کی موجودگی میں یہ  requestگورنمنٹ کو میری پہلی یہ 

کرتا ہوں کہ جو  requestمتعلقہ لوگوں سے  سے اس پلیٹ فارم پر اور تمام ان federal governmentہوں  کہ میں 

 hurdlesبلوچستان کی حکومت فارم کی گئی ہے اسے آزادانہ طور پر کام کرنے دیا جائے، اس کے راستے میں 

create  کی جا رہی ہیں، اس کیCabinet  ابھی تکform  نہیں ہونے دی گئی اس کے باقی جو معامالت ہیں وہ

 projectsکے اندر بات کی ہے جیسے گوادر  resolutionکی ہم نے اس  projectsکیسے آگے چل پائیں گے۔ جن 

میں ہم  projectsہیں ان  projectsہے، پاک۔ایران گیس پائپ الئن، سندک پراجیکٹ اور اس طرح کے جتنے 

 termکرنے والی جو   dictateدیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور وفاق کی طرف سے ایک 

ہوتی  spiritکی جو ایک  federationہوتی ہے یا  provincialجو  termی بھی وہ ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ وہ کبھ

نہیں کیا گیا۔ اس کی چھوٹی مثال میں آپ کو دوں گا۔  decideکو کبھی  termsمیں رہتے ہوئے ان  spiritہے اس 

 and you will find out in the 2 miles radius of Sui District, there isسوئی گیس ضلع سوئی سے نکلتی ہے 

absence of Sui Gas, sue gas  جہاں سےextract سے  1954ہو رہی ہے، پورے پاکستان کو وہاں سے سوئی گیس

 2کوئٹہ میں پہنچتی ہے اور اس کے عالوہ اس کے  1992کر بعد سے۔ یہ  extractionمل رہی  ہے یعنی اس کی 

miles  کےradius یں تو اس ضلع میں جہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں یہ میں، ابھی بھی آپ سوئی میں چلے جائ

 four to fiveکہ  onwards 2004وہ بھی مشرف کے دور میں آکر  Only four districts in Pakistanموجود نہیں ہے۔

districts of Balochistan  میں گیس کی فراہمیensure  کروائی گئی، اس سے پہلے گیس کی فراہمیensure  نہیں
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 So, we request the Federal Government and we request all the concerned authorities once againی۔کی گئی تھ

کے  provincesبلکہ تمام  it is not only about Balochistanبلوچستان کے حوالے سے ہوں  projectsکہ جو بھی 

 provinceکو اس  projectایا جائے ، اس کے حوالے سے اٹھ   provinceکسی بھی  projectحوالے سے کوئی بھی 

کیا جائے ۔  project initiateلے کر تب وہ  on boardکر کے ان کو  discussکے ساتھ  concerned authoritiesکی 

18! جناب سپیکر
th

 Amendment, 1973  کے آئین میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور یہamendment  پچھلی گورنمنٹ

کا ہے کہ جو بھی  ’important point ‘fiscal decentralizationمیں ایک بہت ہی  amendmentلے کر آئی تھی اس 

کا ہی پہلے اختیار ہے اس کے  provinceپر ان  resourcesبنتے ہیں، ان  resourcesصوبہ ہے ان کے جتنے بھی 

پر بھی  pointے اس ک fiscal decentralizationکا ان کے اوپر اختیار آتا ہے۔ ان  federal governmentبعد 

practically  عمل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا ۔it is only and fairly that fiscal decentralization of 

federation has been incorporated in the Constitution of Pakistan through 18
th

 Amendment, but practically 

this point of fiscal decentralization is still missing when we see that the Gawadar port which was handed 

over to one of the private international corporation for development, on that very decision, the nationalist in 

Balochistan and the Government of Balochistan were not taken in confidence in and if they were the people 

of Balochistan the real essence the people of Balochistan which lies in the nationalists, they were not called 

on board  ان کوon board  نہیں لیا گیااور اسdecision  میں اور اس طرح کے تمامprojects  میں ان کوon board 

 کر دیئے جاتے ہیں شکریہ۔ decisionsیر ہی تمام لئے بغ

 محترمہ مہوش رانی ، She is not presentمحترمہ نبیلہ جعفر صاحبہ ، : جناب چیئرمین

she is also absent then I have Reyyan Niaz Khan. 

پیش کی گئی ۔ سب سے پہلے تو  resolutionیہاں پر ! جناب: جناب ریان نیاز خان صاحب 

هلل ترین صاحب نے بات کی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بلوچستان کی بات کرتے ہیں مطیع ا

کی بات کرتے ہیں تو ان  terrorismگزر چکے ہیں یہ بلوچستان کی ہی بات کرتے ہیں ۔  sessionاور واقعی پانچ 

نہیں کرتے اور جہاں تک انھوں  highlightکو پتا ہونا چاہیے کراچی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ۔ اس کو 

کیا کہ اب آغازِ   discussنے ایک اور بات کی کہ جی ان کو حقوق نہیں ملے تو ان کو پتا ہے انہوں نے خود ہی 

مسئلہ  ؟ ہو چکا ہوا ہے۔اس پر آگے آگے کام ہو رہا ہے ۔ مسئلہ کہاں پیش آ رہا ہے startحقوق بلوچستان 

transparency جو میں آ رہا ہے  ،funds allocate  ہو رہے ہیں، جوdivisions  ہو رہی ہیں وہproper  ہو رہی ہیں

آتا ہے اور وہاں سے کام خراب ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ  transparency issueلیکن ان کے صوبے  میں 

education  میں بلوچستان کےstudents  کوscholarships  کے بجٹ میں ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلے سال

تھے۔ ان کو  special scholarshipsکے لیے باہر کے   graduates and post graduatesاچھا خاصا کوٹہ تھا  اور 

ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پیچھے رہ گئے ہیں، حکومت نے کچھ اقدامات لیے ہیں اور انشا اهلل آئندہ آنے 

پر ان کے لیے آواز اٹھائیں گے اور ان  floorر ہم بھی اس کریں گے او further build upحکومتیں بھی اس پر 

میں اس ایوان کی بات  we should take all Balochistan Nationals on boardکے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 

کروں گا کہ ان کی پارٹی کا ایک فرد بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے اور انہوں نے اس کو بلوچستان کے کسی 
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نہیں لیا تو باقیوں سے کیا توقع کرتے ہیں۔ اس طرح سےاس  on boardمیں  resolutionمسئلے پر کسی بھی 

 پر کیا دیکھیں گے۔ شکریہ۔ levelہے تو وہاں پر اور اس  divisionچھوٹے سے ایوان میں ان کی 

 مطیع اهلل ترین۔: جناب سپیکر

نے اسی لیے بات کی تھی اور شاید ریان  سے پہلے میں resolutionاس ! جناب: جناب مطیع اهلل ترین

نیاز صاحب اس وقت سو رہے تھے کہ ہم بلوچستان کے ممبر ہیں۔ اس ایوان میں مجھے اس کام کے لیے بالیا 

کی بات کروں تو میرے  issuesکرتے ہوئے ان کے  representگیا ہے کہ میں اپنے عالقے اور پورے ملک کو 

ہے۔ پینسٹھ سال گزر گئے بلوچستان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کو تمام میرا صوبہ ہی  priorityلیے پہلی 

حکومتیں، ادارے اور تمام سربراہاں اس چیز کو مانتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ریان نیاز 

ں۔ صاحب پینسٹھ سال بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی آپ ہر وقت صرف رونا روتے ہی

 میری ان سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا پڑھ کر بھی آئیں اور تمام معامالت کو دیکھ کر بات کیا کریں۔

 شکریہ۔ جناب اقبال زہری صاحب۔:جناب سپیکر

 living standardشکریہ سپیکر۔  یہ محترم فرماتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا :اقبال زہریمحمد جناب 

دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ جو کچھ دے رہے ہیں،  educationکو  studentsبہتر ہو رہا ہے، وہاں کے 

کی وقعت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہاں جو آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا گیا ہے تو  resourcesہمارے 

nationalists  کو بالکلon board  نہیں لیا گیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہاں کےnationalists 

پیکیج تیار کرتے۔ گوادر اور سینڈک کے منصوبوں میں بھی consultation لے کر ان کی  on boardکو 

nationalists  کیcontribution  نہیں ہے۔ ٹھیک کے چین کو ٹھیکہ دیا ہے، وہ ہمارا دوست ہمسایہ ہے، اس نے

جس ملک یا کمپنی کو دیا جاتا ہے  projects پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ وہاں کے

کو بہتر بنانے  living standard and educationوہ وہاں کے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کے 

دیے جا رہے ہیں  projectsہونی چاہیے۔  جب سے یہ  spendوہاں پر  percentageکے لیے ایک مخصوص 

ئی کالج یا یونیورسٹی بنائی گئی ہو حتیٰ کہ وہاں پر پینے کا پانی میسر نہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پر کو

ہے، سڑکیں نہیں ہیں۔ وہاں سے سونا نکال کر باہر بھیج رہے ہیں جو ہمارے ملک میں واپس آ کر کئی گنا مہنگا 

کہ ہمارے  بیچا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں ہم کافی عرصے سے رونا رو رہے ہیں

کی جائے۔  transparent policy imposeساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے کر وہاں 

 شکریہ۔

 شکریہ۔ جناب فیضان ادریس صاحب۔: جناب سپیکر

کرتا ہوں لیکن  supportکو  resolutionشکریہ۔ میں ان ممبران کی ! جناب سپیکر: جناب فیضان ادریس

ن کروں گا کہ میرے محترم ممبران نے ذکر کیا کہ وفاق اور دوسرے صوبے ان کا حق مارتے کچھ نکات بیا

یہ دیکھا جائے ! کر رہے ہیں۔ جناب سپیکر rights exploitکرتے ہوئے ان کے  resources utilizeہوئے ان کے 

لیے کبھی اس  کی ہے جس نے اپنے لوگوں کے  political leadershipکہ سب  سے پہلی کمزوری  وہاں کی 

نے کوشش کی۔ بگٹی سے لے کر رئیسانی  political leadershipطرح نہیں سوچا جس طرح دوسرے صوبوں کی 
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تک اور بلوچوں سے لے کر پشتونوں تک بلوچستان پر حکومت کرتے رہے لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کی 

development, education and health  کے لیے کبھیstand  ہی لیا اور نہefforts  کیں۔ آپ بے شک وفاق، صوبوں

کریں لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے گھر کو آپ کے اپنے گھر کے چراغ سے  blameکو  armed forcesاور 

کریں۔ آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو پانچ  سال  accountableکو  political leadershipآگ لگی ہے۔ پہلے آپ اپنی 

کرنا  house in orderکرنے کی بجائے اپنا  blame gameچاہیں۔  صرف  resultsیں بعد یہ بھی پوچھیں کہ ہم

 چاہیے۔ شکریہ۔

 .Leader of the Oppositionشکریہ۔ جناب کاشف علی صاحب، : جناب سپیکر

 being aشکریہ۔ مطیع اهلل ترین صاحب نے ایک بات کی کہ انہیں ! جناب سپیکر: جناب کاشف علی

member of this House right  دیا گیا ہے کہ اپنیconstituency  کےproblems address  کریں۔ میں ان کو مبارک

ہیں  resolutionsپر ان کی ہی  platformدیتا ہوں کہ یہ واحد گروپ ہیں جنہوں نے حکومت کی طرف سے اس 

پر  serious issuesنے بڑے کہ انہوں  I really appreciateدیکھ سکتے ہیں۔  order of the dayاور آپ چاہیں تو ہر 

 and it is fact that they don’t have any ministry because they don’t go and bow in front of theکام کیا ہے 

Prime Minister but still they put every effort. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کو ہمیشہ ! جناب سپیکر

law and order  کےprism  سے دیکھا ہے اور جبnational resources  کی بات آتی ہے تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ

 MoUہوتا  ہے، ایران پاکستان پائپ الئن کا  MoU signبلوچستان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب چین کے ساتھ گوادر پر 

by the sitting government of the Peoples Party sign  ہوتا ہے مگر اس میںprovincial government of 

Balochistan  کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آپ نہ صرف ایکprovince  کوalienate  کر رہے ہیں بلکہthis is 

constitutional violation as well.  18اگر آپ
th

 Amendment  دیکھیں جو کہ ایک  بڑیconstitutional 

achievement of this country  ہے، اس میں بھیprovincial autonomy  کی بات کی گئی اور اس کی دھجیاں

ہیں  relatedسے  shipmentجو گوادر اور  subjectsمیں ہے کہ یہ سارے  amendmentاڑائی جا رہی ہیں۔ اس 

they fall under the federation but they also give certain liverish to the provincial government but we saw 

provincial government totally side line  کیا جاتا جب حکومت اس قسم کےproject push forward  کرتی ہے۔

 and I think we should unanimously pass this resolution andکرتا ہوں  agreeسے مکمل  resolutionمیں ان کی 

should give a clear message to the Pakistani government و بھی کہ آپ جproject sign  کریں جس میں

 it should have a maximum contribution by the Baloch nationalists and by the Provincialبلوچستان آتا ہو 

Government of Balochistan until and you can’t distribute   یا ان کوresolve نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔ 

 Minister for Internal Affairs. You are representingیاسر عباس صاحب شکریہ۔ جناب : جناب سپیکر  

the Prime Minister. 

حضرت ولی کاکڑ، مطیع اهلل ترین، نبیلہ جعفر  resolutionشکریہ۔ یہ ! جناب سپیکر: جناب یاسر عباس 

 and I strongly endorse it and agree with what they haveاور مہوش رانی نے اس ایوان میں پیش کی ہے 

added in this resolution.  حیرانی کی بات ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسی ! جنابpractices  ہوتی ہیں جہاں سے
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provincial alienation  کاconcept شروع ہو جاتا ہے۔Being an aggrieved party myself as I belong to the region 

of Gilgit-Baltistan, I can totally understand that what Mateeullah Tareen and Hazrat Wali Kakar really have 

to say.   اس طرح کے کچھ واقعات ہمارے ساتھ بھی ہوئے تھے۔ خنجراب سے لے کر ادھر تک کیroad 

construction  کا کام ہوتا ہے اور پاکستان سےdelegation  میںfederal بلتستان کا  کے لوگ جاتے ہیں اور گلگت

 Coming to the Balochistan issue, yes since 65 years it has beenکوئی نمائندہ اس کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ 

ignored badly constitutionally, economically and socially as well.  جس طرح مطیع اهلل ترین نے لکھا ہے کہ

پر ہے، وہاں پر  strategically important locationونکہ بلوچستان پاکستان میں عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ چ

natural resources  پائے جاتے ہیں، اس لیے  ہم بلوچستان کیdevelopment or economic spirit  پیدا کرنے کی

 کی بات کرنی چاہیے کہ developmentبات کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اس لیے وہاں پر 

first of all Balochistan is the part of Pakistan. It is the land of people who have contributed for the freedom 

of Pakistan. 

ہیں، یا  economic opportunitiesکی ضرورت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہاں  supportاس لیے انہیں ہماری 

لیے  stepsحال ہی میں کچھ ایسے  کرسکتی ہے۔  exploitکومت ہیں جو پاکستانی ح natural resourcesکوئی بھی 

 initiateحکومت نے جسے گئے ہیں، پچھلی حکومت کے دوران جو آغاِز حقوِق بلوچستان آرڈیننس پیش کیا گیا، 

میں  social circleسے لے کر  economic sectorسے لے کر  scholarshipsکیا تھا، جس کے مطابق لوگوں کو 

 تھی۔ یک کوشش کی گئی تھی، میرے خیال میں وہ کافی نہیںالنے کی ا

I think this is indeed a first step towards addressing the grievances of Balochistan but it is not what Balochi 

people deserve. deserve more than what Government of Pakistan is no giving to them. 

گیا تھا  delegationد ایک اہم پیش رفت اس حوالے سے یہ ہوئی کہ ابھی گوادر کے معاملے پر جو اس کے بع

تھا، اس میں ایک  state visitہوئے تھے، پرائم منسٹر نواز شریف کا چین کا جو پہال  MoUs signاور جتنے بھی 

بھی وفد کا حصہ تھے۔ اس کے ہیں، وہ  nationalistاچھی بات یہ تھی کہ بلوچستان کے چیف منسٹر جو ایک 

 So, it is a first step. Though may beبھی وفد کا حصہ تھے۔  ministersعالوہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 

it is not an enough thing to do that but still یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ وہ اسے لے کر آگے چلے۔ 

کا شکار ہے کہ وہاں سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ،  complicationبلوچستان کا مسئلہ اس لیے بھی  

 .in the name of nationalism, have actually enslaved the people of Balochistanخود بلوچی لوگوں نے 

یں ہوتے ہ sell outکے ہاتھ  federalہیں، ان کا بھی اپنا قصور ہے۔ وہ  leadersبلوچستان کے اپنے ہی کچھ نام نہاد 

ہی رکھتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ وہاں  under-representedاور اپنے لوگوں کو 

ایک سرداری نظام موجود ہے۔ اس لیے بلوچی عوام کو سب سے پہلے اپنے ان لوگوں کے خالف کھڑا ہونا ہے 

ادی حقوق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ بلوچی عوام رکھنا چاہتے ہیں، جو ان کو تعلیم اور بنی enslaveجو انہیں 

 کوایسے عناصر کے خالف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔

اس کے عالوہ، ریان خان صاحب نے بات کی کہ ہمارے بلوچی ا رکان صرف بلوچستان کی بات   

ہماری یوتھ  .Definitely, they have to talk about Balochistan because they belong to Balochistanکرتے ہیں۔ 
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بھی اسی بات پر  ہوگی  assessmentاور ہماری  analysisپارلیمنٹ میں شمولیت اسی بنیاد پر ہوئی اور آئندہ ہمارا 

میں لکھے تھے، ان پر بات کی یا نہیں۔ ریان خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ ہم  formاپنے  issuesکہ ہم نے جو 

خان کی بات سمجھ نہیں آتی کہ بلوچستان کے معاملے پر بات نہ کریں یا  کریں؟ مجھے ریان discussیہاں کیا 

اس فارم  .You have to talk about what you have mentioned in the formکسی دوسرے معاملے پر بات کریں۔ 

میں، میں نے اپنے عالقے کے حوالے سے لکھا تھا، دوسرے لوگوں نے اپنے عالقوں کے حوالے سے لکھا 

ا۔ ایک عام پاکستانی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے ملک کے، اس جسم کے  کسی حصے میں ہوگ

کریں ناکہ یہ کہیں کہ  collective effortپائی جاتی ہے تو اسے ٹھیک کرنے  کے لیے ایک  complicationکوئی 

 You have to go collectivelyپہلے سر میں درد ہے، اسے ٹھیک کرو، ٹانگ میں درد ہے، اسے ٹھیک کرو۔ 

with every effort. 

جہاں تک اپوزیشن لیڈر کی بات ہے، میرے خیال میں ان کی تو عادت بن چکی ہے ہر جگہ اپنی  

politics  چمکانے کی۔ جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ پارٹی میں کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو منسٹری نہیں ملی

میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر کو یہ  .Everyone is in good term with each otherتو  ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 

کریں۔ اس کے عالوہ،  finger pointingبات زیب نہیں دیتی کہ دوسری پارٹی میں ہونے والے معامالت پر 

کو  issuesاپوزیشن لیڈر اس بات کو بھی سمجھیں کہ اگر ہم اس پلیٹ فارم پر آئے ہیں، ماننے والی بات ہے کہ ہم 

discuss  کرسکتے ہیں اور اس ہم اسdeliberation  کے ذریعے ایکsolution  کی طرف آسکتے ہیں۔ مجھے

کررہے ہیں۔ اهلل نہ کرے کل کالں اگر  negative role playحیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ اپوزیشن لیڈر ایک 

 خدا ہی حافظ ہے۔  قومی اسمبلی میں اس طرح کے اپوزیشن لیڈر آگئے تو پاکستان کا پھر

 Sir, I would conclude by saying that I fully endorse this resolution as being the Foreign Minister 

and on behalf of my party. Thank you sir. 

 Mr. Speaker: Now, I put the motion for this resolution to the House for vote. 

(The motion was carried) 

 Mr. Speaker: Majority is in the favour, so the resolution is adopted. Next item is in the name of 

Arsalan Ali sahib and Ali Humayun.  

 Mr. Arsalan Ali: Sir, I would like to move the following resolution: 

"This House is of the opinion that all the political and religious parties 

should cooperate with the Government in Karachi operation and 

Government should make sure that it will not be politicized." 

یہ ایوان جناب نواز شریف صاحب، وزیِر اعظم پاکستان کی کراچی میں قیاِم امن کی کوششوں کو  

نگاہ سے دیکھتا ہے اور انہیں خراِج تحسین پیش کرتا ہے کہ انہوں نے تمام سیاسی اور مذہبی  انتہائی قدر کی

کی اور ان کی رضامندی کے  All Parties Conference (APC) callجماعتوں کی محرومی دور کرتے ہوئے، 

اب قائم علی شاہ صاحب کو ساتھ کراچی آپریشن کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس آپریشن کا کپتان، وزیِر اعلیٰ سندھ جن

کرتا ہوں کہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس عمل میں  demandکے ذریعے یہ  resolutionبنایا۔ میں اس 

حکومت کا ساتھ دیں اور اپنی صفوں میں موجود تمام دہشت گردوں، بھتہ خوروں اور ٹارگٹ کلرز کی نشاندہی 
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تو وہ واویال نہ کھڑا کریں کہ ہمارے خالف زیادتی ہورہی ہے۔  کریں۔ اگر ان کے خالف کبھی آپریشن ہوتا ہے

 کردیں۔ hand overہیں، تو خود ہی  proofsاگر کسی کے پاس 

دوسری بات، میں حکومت کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو باور کرائے کہ یہ آپریشن کسی  

بالئی گئی تھی تو  نواز شریف صاحب نے یہ  APCسیاسی یا مذہبی جماعت کے خالف استعمال نہیں ہوگا۔ جب 

وعدہ کیا تھا کہ تمام سیاسی و  مذہبی  جماعتیں اور کراچی میں موجود تمام تاجر تنظیموں کو بٹھا کر ایک کمیٹی 

بنائی جائے گی جو اس آپریشن کی نگرانی کرے گی اور اس کی غیرجانبداری کو یقینی بنائے گی۔ اس کمیٹی کا 

ل میں نہیں آسکا ہے، جس سے اس آپریشن کی غیر جانبداری سے متعلق بہت سے خدشات قیام ابھی تک عم

 proofکو اٹھا گیا جبکہ ان کے خالف کوئی  MPAابھر رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک سیاسی جماعت کے سابقہ 

دے کاٹ دی گئی۔ اس کے بعد کورٹ نے ان کے خالف جسمانی ریمانڈ بھی   FIRنہیں تھے۔ پھر ان کے خالف 

نہیں اور انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسی باتوں سے  proofدیا۔ سات دن بعد پتا چلتا ہے کہ ان کے خالف کوئی 

معامالت بہتر ہونے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس سے لوگوں میں پائی جانے والی محرومی بڑھتی ہے اور 

اری سے بلوچ کھڑے ہوجاتے ہیں اور پھر پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ مجرم پکڑو، مہاجر نہ پکڑو۔ لی

پٹھان بھی کھڑے ہوجاتے ہیں۔  جہاں جہاں محرومی پائی جاتی ہے، ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کھڑے 

ہونے اور بغاوت کرنے کا۔ میری گزارش ہوگی کی ایسے مواقع فراہم نہ کیے جائیں۔ حکومت کو چاہیے کہ 

 ۔ شکریہ۔آپریشن کی غیرجانبداری کو یقینی بنائے

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Mr. Yasir Abbas sahib. 

 Mr. Yasir Abbas: Sir, the Karachi issue is indeed a burning issue. Over the last many years, 

Karachi is in a state of war. I believe whatever Mr. Arsalan Ali and Humayun has mentioned in this 

resolution is strongly agreeable and I fully endorse this resolution. I believe that stability of Karachi is the 

stability of Pakistan, its economic survival and political stability. So, I endorse this resolution. 

 Mr. Speaker: Then I put the motion to the House for approval. 

(The motion was carried) 

 Mr. Speaker: Majority is in favour of the motion, so the resolution is adopted. With this, the House 

is adjourned till tomorrow at 10:30 am. 

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

[The House was adjourned to meet again on Thursday, the September 19, 2013 at 10:30 am] 

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

 

 


