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SENATE OF PAKISTAN
SENATE DEBATES
Friday, October 16, 2009

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

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

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

وْا إِنَّ ٱللََّھ َیأُۡمُرُكمۡ َأن ُتَؤدُّوْا ٱلَۡأَمـَٰنـِٰت إَِلیٰۤ َأھِۡلَھا َوإَِذا َحَكمُۡتم َبیَۡن ٱلنَّاِس َأن َتحُۡكُم
َیـَٰۤأیَُّہا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْۤا ۔إِنَّ ٱللََّھ َكاَن َسِمیَعۢا َبِصیرََا طُكم ِبِھإِنَّ ٱللََّھ ِنِعمَّا َیِعُظ ِبٱلَۡعدِۡلۚ

َفإِن َتَنـَٰزعُۡتمۡ ِفی َشیۡءِِ ط م َأِطیُعوْا ٱللََّھ َوَأِطیُعوْا ٱلرَُّسوَل َوُأْوِلی ٱلَۡأمِۡر ِمنُك
َذِٰلَك َخیۡرُُ  ِبٱللَِّھ َوٱلَۡیوِۡم ٱلَۡأِخِرۚ َفُردُّوُه إَِلی ٱللَِّھ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتمۡ ُتؤِۡمُنوَن

۔ِویًالَوَأحَۡسُن َتأۡ
خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے  :ترجمہ

کر دیا کرو۔ اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ 
! دیکھتا ہے۔ مومنو) اور(نتا بے شک خدا س خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے۔

 میں سے صاحب حکومت خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم
ہیں ان کی بھی۔ اور اگر کسی بات میں تم میں اختالف واقع ہو تو اگر خدا اور روز 

کی طرف ) کے حکم(پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول  آخرت
ل بھی اچھا ہے۔ چھی بات ہے اور اس کا مارجوع کرو۔ یہ بہت ا

)9تا  8 سورة النساء آیات(
بسم اهللا الرحمٰن الرحیم۔: جناب چیئرمین

We may take up questions. Mir Jan Muhammad Khan Jamali, on a point of 
order.

سانحہ  اس ملک میں! جناب واال: ینیٹر میر جان محمد خان جمالیس
میرے حساب سے بہت سے معصوم لوگ شہید  ہے، کل بھی در سانحہ ہو رہا

ہوگئے۔ یہ خون ناحق تھا اور اهللا کرے ان مارنے والوں کےدلوں میں بھی رحم 
آئےکہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارتے رہتے ہیں۔ دوسرا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 

ائے ان کے لیے دع، پا گئے ہیں وفات آپ نے سینیٹر یوسف علی خان مگسی جو
مغفرت کی ہو۔

 یوسف علی خان مگسی کے لیے اور جو حضرات کل: جناب چئیرمین
کےسانحہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت آج کر لیتے ہیں۔ پیرزادہ 

دعا کرائیں۔ صاحب
)پڑھی دعائے مغفرت اس موقع پر ڈاکٹر عبدالخالق پیر زادہ  صاحب نے  (

Questions and Answers



2

Mr. Chairman: Now, we may take up questions. Question No. 107 
Muhammad Talha Mahmood Sahib.
107. *Senator. Muhammad Talha Mahmood: Will the 

Minister for Health be pleased to state: 
(a) the main functions and responsibilities of the Pakistan 

Medical Research  Council; and
(b) the salient achievements of the Council during the last three 

years?
  Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) The main functions and 

responsibilities of PMRC as per Resolution 1985 Published in Gazette of 
Pakistan are as follows:—
Functions:

1. Organize, coordinate, promote and undertake scientific 
research in various disciplines of medical sciences and 
public health.

2. Establish its own institutions for undertaking medical 
research.

3. Ensure that medical research activity is linked with the 
national socioeconomic development plans.

4. Publish and disseminate technical and general information 
on scientific matters relating to the research work of the 
Council.

5. Establish scientific liaison with other national and 
international organizations connected with the scientific 
activities of the Council.

6. Advise the Federal and Provincial Governments on all 
matters related to medical research

7. Carry out, when called upon, evaluation of different health 
programme in the country.

Salient achievements of PMRC during last three years:
1. National survey on prevalence of Hepatitis B & C in 

general population of Pakistan.
2. Institutionalization of health systems research (HSR) 

Establishment of HSR centers and development of field 
experimental areas.

3. Hospital based rotavirus gastroenteritis surveillance.
4. Rational use of antimicrobial agents Pakistan strategies for 

containment of antimicrobial resistance.
5. Development and printing of guidelines for snakebite 

management in Pakistan.
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6. Collaborated for the development of guidelines for human 
rabies in Pakistan.

7. Development of draft career structure for health 
professional.

8. 165 projects funded during last three years.
9. Regularly publishing Pakistan Journal of medical research.
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Mr. Chairman: Any supplementary?

Senator Muhammad Ishaq Dar: Sir, I would like to enquire 
whether this Council is doing any meaningful work and what are the results for 
research in the manufacturing of drug sector. That is the sector where we have 
so expensive drugs in this country and in the next door neighbor the same drugs 
are quite cheap. The real work is that, that should be doing all this thing but we
have seen no results in Pakistan. کوئی ایسی اچھی خبر آنے والی ہے؟ تو

میں !جناب واال): وفاقی وزیر صحت(میر اعجاز حسین جاکھرانی 
کہ ہمارے پاس یہاں  it is very unfortunateمعزز سینیٹر کو بتاناچاہتا ہوں کہ واقعی 

کے لیے بہت ہی کم  researchمیں  PMRCمیں کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ researchپر 
پہلی بار ہماری حکومت نےاس وقت اس کے لیے پیسے  ۔ہے پیسہ رکھا جاتا

اس بات کا تعلق ہے کہ اس کونسل نے کیا کام کیا ہے، سب  رکھےہیں۔ جہاں تک
تیزی  اس وقت جس طرح ہے۔ surveillanceسے اہم کام جو انہوں نے کیا ہے وہ 

ے اس کونسل ن surveillanceکی  ملک میں پھیل رہا ہے اس hepatitis B & Cسے 
کہ کتنے لوگوں کو یہ  کرکے بتایا surveyچلے گئے اور پورا  on groundکی۔ یہ 

کے لیے  researchبیماری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب پہلی بار ہم نے 
پر  medicine ممبر نے کہا ہے کہ آئندہ جیسے معزز یٰتعال هللاءپیسے رکھے ہیں انشا

research is very important, this is on our agenda but it is for the first time that it 
is on our agenda.
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ڈاکٹر عبدالمالک۔ :جناب چئیرمین
میری وزیر صاحب سے گزارش ! جناب واال: سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک

دو، تین اور دس نمبرکی دوائیاں جو مارکیٹ  تو دور کی بات ہے یہ researchہے کہ 
دوائیاں کررہی ہے۔۔۔ purchaseکردیں۔حکومت جو  میں ہیں ان کوتو بند

آپ سوال کریں، آپ کا سوال کیا ہے؟: جناب چئیرمین
میرا سوال یہ ہے کہ ان جعلی ! جناب واال :سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک

دوائیو ں کو روک لیں۔
جہاں تک ! شکریہ جناب چئیرمین: میر اعجاز حسین جاکھرانی

honourable member spurious drugs ہے ہیں، حکومت اس طرح کیر رک کی بات 
 drugsکرکے ہم  followکو  نہیں لیتی۔ اس کا ایک طریق کار ہے اس drugsکوئی 

procure  کرتے ہیں۔ جہاں تک نقلی دوائیوں کا سوال ہے اس کے بارے میں عرض
 checkجا کر drug inspectorsہوتا ہے، ہمارے  checkپر  local industryہے کہ ہمارا 

کرتے ہیں۔ یہ تاثر  checkبھی جا کر  drug inspectorsکرتے ہیں اور صوبوں کے 
پرہمارا بالکل  بالکل دیا جاتا ہے کہ نقلی دوائیاں فروخت کی جا رہی ہیں لیکن ان

بات معزز  specificکنٹرول ہے، اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔اگر کوئی 
 we will be more than happy to take کریں shareہمارے ساتھ  رکن کو پتا ہے تووہ

action. 

پیرزادہ صاحب۔: جناب چئیرمین
کے  جناب وزیر صحت میں! جناب واال: سینیٹر عبدالخالق پیرزادہ

وقت کا خیال رکھتے ہوئے ایک بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ الجزمیں 
ہمارے ساتھی جو کام کرتے ہیں ان کو  ہیں ان میں dispensariesاور یہاں جو ہماری 

session allowancesاے اپنے مالزمین کوپورے  نہیں ملتے جبکہ سی ڈی
allowances دیتی ہے تو ان مالزمین کو جو ان dispensaries میں کام کرتے ہیں ان کو

اس کی وجہ بیان فرما دیں۔ کیوں نہیں دیے جاتے؟ وزیر صاحبallowancesیہ 
 allowancesمعزز رکن نے ! جناب واال: ن جاکھرانیمیر اعجاز حسی

کیوں نہیں دیے جاتے allowancesکہ انہیں  I will check it outکی نئی بات کی ہے
اگر دوسرے مالزمین کو دیے جاتے ہیں۔

کرکے پیرزادہ صاحب کو بتا دیجئے گا۔ اگال  checkآپ : جناب چئیرمین
سوال محمد اسمٰعیل بلیدی صاحب۔

110. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for 
Health be pleased to state:
(a) the names of companies which were awarded contracts for 

supply of medicines to the Federal Government Hospitals 
in the country during the last two years; and

(b) the names of the said companies black listed due to supply 
of substandard and spurious medicines?
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Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) The names of 
companies/firms who were awarded contracts for supply of medicine by 
the Federal Government Hospitals are enclosed as follows:—

—————————————————————————————
Name of Institutions Year  

—————————————————————————————
FGSH, 2007-08 Annex – I
Islamabad 2008-09 Annex – II 
PIMS, 2007-08 Annex – I
Islamabad 2008-09 Annex – Il 
NIRM, 2007-08 Annex – I
Islamabad 2008-09 Annex – II 
JPMC, Karachi 2007-08 Annex – I

2008-09 Annex – II 
NICVD, 2007-08 Annex – I
Karachi 2008-09

—————————————————————————————

(b) No company/firm was black listed by any of the above 
mentioned institutions.

(Annexures have been placed on the Table of the House as well as 
Library)

Mr. Chairman: Any supplementary?

میں نے وزیر صاحب ! جناب واال: سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
سے پوچھا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہسپتالوں کی ادویات مہیا کرنے کے لیے والی 

ان  ہیں وتیاور جو غیرمعیاری اور جعلی ادویات استعمال ہ کمپنیوں کے نام کیا ہیں
 گیا ہے۔ انہوں نے تفصیللیا  actionکہ کن کے خالف  کے بارے میں بھی بتائیں

فرم کو بلیک لسٹ /کہ مندرجہ باالاداروں میں سے کسی کمپنی بتائی اورآخر میں کہا
کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ  یہ تو میرے خیال میں!نہیں کیا گیا۔ جناب واال

جو کمپنیاںوزارت صحت میں ٹینڈر دیتی ہیں، ان کو ادویات مہیاکرنے کے لیے 
ہیں۔ان کو ایک طریقے سےٹھیکے دیے جاتے ہیں اور پھر وہ ٹھیکے دیے جاتے 

ادویات مہیا کرتے ہیں۔ ۴، ٣، ٢نمبر 
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کیجیے۔specific question: جناب چئیرمین
مجھتا ہوں کہ س میں!جناب واال: سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی

میں وزیر صاحب سےکہتا ہوں کہ یہ ، ہے وزیر صاحب نےپہلے بھی جواب دیا
verbally  جواب ہےbasically  آپ ہمیں ثابت نہیں کر سکتے کہ ان پر کوئیcheck 

and balance آپ اس۔ہے check and balance کومزید مضبوط بنانے کے لیے کیا
طریق کار اختیار کریں گے تاکہ لوگ جعلی دوائیوں سے بچ جائیں۔

کرتا ہوں کہ  میں عرض! جناب واال: میر اعجاز حسین جاکھرانی
کے  PEPRAاں تک ٹھیکے دینے کی بات ہے ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جہ

rules ہوتے ہیں ان کو ہمfollowان  ۔کرتے ہیںrules  کے مطابق جوlowest bid آتی
جس میں  کھلتی ہےfinancial bidکھلتی ہے، technical bidہے اس کا طریق کار ہے 

ساری کمپنیاں ہمارے پاس  یہ ۔ےہوتی ہے اس کو ٹھیکہ دیا جاتا ہ lowest bidپھر 
registered ہماری وزارت میں پہلے ان کو  ۔ہوتی ہیںregister  کیا جاتا ہے اور

registration  کرنے سے پہلے ان کیinspection  کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ
کرکے  followکو  rulesاور سارے  ۔دے سکیں گے یا نہیں  properlyکیا یہ دوائیاں 
tenders award کیے جاتے ہیں۔

میں وزیر صاحب سے گزارش کر تا ہوں کہ : سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک
اور  as a doctor, need is for Paracetamolفرض کریں  ۔یہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے

tenders اوروہ الہور کی ایسی  جاتے ہیں نوکلس کے دیےthird class company  کو
 لیا جاتا ہے وہی ہے لیکن پیسا نیوکلس کمپنی کے لیے Paracetamolدیا جاتا ہے، 
میں سمجھتا ہوں جناب کہ یہ ایک  ۔کو دیا جاتا ہے third class companyاور وہ کسی 

بے  پر کوئی medicineاس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ یہاں  آپ۔ سنجیدہ مسئلہ ہے
ط ہے تو اس سوال کو مہربانی کر کے اگر ہماری یہ بات غل ۔ایمانی نہیں ہو رہی
۔کمیٹی میں بھیج دیں

 Callیا  لے آئیں motion کا Rule 58ڈاکٹر صاحب آپ : جناب چیئرمین

Attention Notice  لے آئیں تاکہ وزیر صاحب اس کا جواب دے سکیں۔Questions

Hour ذریعے کےdiscussion Rule 57  کے تحت نہیں ہو سکتی۔ اگال سوال، جی
۔دیڈاکٹر اسمٰعیل بلی

111. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for 
Health be pleased to state the number of persons appointed in the 
Ministry during the last one year with grade-wise and province-
wise break up?

Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) List showing the names of 
employees, designation and place of domicile is Annex-A.
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Mr. Chairman: Any supplementary question?

میں نے پوچھا تھا کہ وزارت میں : عیل بلیدیسینیٹرڈاکٹر محمد اسمٰ
ہوئی ہیں ان کی تفصیل بتائیں لیکن وزیر صاحب نے ہمیں تین  appointmentsجو 

بتائے اور وہ بھی پنجاب سے ہیں۔ میں وزیر صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ ان 
صرف  صحت کے نیچے بہت سے ادارے ہیں، کیا یہ درست ہے کہ کی وزارت

ادارے ہیں  انہوں نے تین مالزمین بھرتی کیے ہیں اور جو ان کے اور مختلف
National Programme TBجیسے  Programme etc.,  ان میں کوئیappointment  نہیں

سےمطمئن نہیں ہوں۔ میرے خیال میں وزیر  figureان کے دیے گئے  ہوئی۔ میں
نے کافی ق کریں کیوں کہ انہوں س کی وہ تحقیکیا گیا ہے۔ ا guideصاحب کو غلط 

لوگ بھرتی کیے ہیں لیکن انہوں نے یہاں صرف تین کا ذکر کیا ہے۔ اس کے متعلق 
ان کا کیا جواب ہے؟

جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین
شکریہ جناب چیئرمین۔ میں معزز ممبر : کھرانیامیر اعجاز حسین ج

اس  آیا تھا تو ہمارے پاس میںیا جوالئی  کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سوال جون
 appointmentsوقت تک جو بھرتیاں ہوئی تھیں وہ یہی تھیں۔ اس کے بعد کچھ 
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کیوں کہ  اگر یہ سوال دوبارہ کریں I will be happy to answer it ضرور ہوئی ہیں
 کر رہے ہیں اور کچھ collectاس کی لسٹ ہم ابھی  ۔ہوئی ہیں appointmentsکچھ 

interviews رہے ہیں۔چلWe are still in the process of appointments.

کہ پہلے  میرا وزیر صاحب سے یہ سوال ہے: سینیٹر محمد زاہد خان
جو لوگ رکھے گئے ہیں وہ تو سارے پنجاب سے ہیں۔ ابھی یہ کہہ رہےہیں کہ 

fresh question یہ تو اچھی بات ہے لیکن کیا ، دیں تاکہ مکمل تفصیالت آ جائیں
ے کا لحاظ رکھا گیا ہے جس میں فاٹا وغیرہ کا بھی ذکر ہو یا پہلے کی طرح کوٹ

ہے؟
کوٹے کا بالکل خیال رکھا گیا ہے ! جناب: کھرانیامیر اعجاز حسین ج

 National، ہے ہسپتال کہ جیسے کراچی میں جناح ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی

Institute of Child Health راچی میں رہنے کا بھی بڑا ہے، وہاں ایسے ہوتا ہے کہ ک
ہمارے پنجاب کے بھی کوٹے ہوتے ہیں، فرنٹیئر کے بھی کوٹے ، مسئلہ ہوتا ہے

 کے لیے یہاں کے لوگ کراچی جانا پسند نہیں کرتے interviews ہوتے ہیں لیکن
 followکو  rulesپہلی بار ہم نے  ۔کو وہاں رہنے کا مسئلہ ہوتا ہے doctorsکیوں کہ 

بہت ضروری ہوتے ہیں  doctors کہ لی ہے کیوں سٹر سے اجازتکر کے پرائم من
تو ہمیں  بلوچستان اور سندھ نہیں آ سکتے doctorsکے  اور فرنیٹیئر کہ اگر پنجاب

اس ! لے لیں۔ جناب against that quotaاجازت دی جائے کہ ہم وہاں کے لوگوں کو 
چھوٹے صوبوں میں کیے ہیں۔ طرح کے کچھ کام بھی ہم نے

جی ڈاکٹر مالک صاحب۔: ب چیئرمینجنا
 challengeمیں دوبارہ اس سوال کو ! جناب  :مالکعبدالسینیٹر ڈاکٹر 

میں جائیں وہاں پر  JPMCنہیں کیا گیا۔ آپ  observeکرتا ہوں کوٹے کو کہیں پر بھی 
سال سے  اٹھارہ FCPS ہمارے ۔بلوچستان کے کوٹے کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے

۔ر کے طور پر کام کر رہے ہیںمیڈیکل آفیس
آپ سے کی ہے کہ آپ اس پر  میں نے یہی عرض: جناب چیئرمین

motion تاکہ اس پر  الئیںdiscussion ہو سکے۔ آپ کی جو challenging contention 
جی ڈاکٹر  ۔الیئے۔ اس پر بحث نہیں ہو سکتی motion پر ہے مہربانی کر کے اس

بلیدی صاحب۔
جب بلوچستان کی باری آتی ! جناب: مٰعیل بلیدید اسسینیٹر ڈاکٹر محم

اور اگر اس دور میں بھی ہمارا ازالہ نہیں ہوتا  ہے اور وزیر صاحب بھی بلوچ ہیں
اور  آسامیاں خالی ہیں 450میں کوئی  تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ شیخ زائد کوئٹہ ہے

 suretyاحب نے یہاں یہ سوال میں نے پچھلے سیشن میں بھی اٹھایا تھا اور وزیر ص
ابھی تک ایسا نہیں ہوا، ان کو مزید  کریں گے لیکن fillدی تھی کہ وہ ان کو جلدی 

کرنے میں لگیں گے؟ fillان کو  کتنے سال
جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین

میں نے پہلے  شکریہ جناب چیئرمین۔: کھرانیامیر اعجاز حسین ج
we are in the processکہ  بھی عرض کیا of that thing بلوچستان کے جو  انشاء اهللا

jobs ۔اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے ۔خالی ہیں ان کو بہت جلد بھرا جائے گا
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Mr. Chairman: Please redress the grievances of the smaller 
provinces, that is very important. Next question Mrs Kalsoom Perveen, she is 
not present. Any one on her behalf?

Mr. Chairman: Any supplementary question?

پاکستان میں گردوں وغیرہ ! جناب: سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
کی فروخت عام ہے۔ یہ غریب لوگوں کے گردے نکال کر بیچے جاتے ہیں اور اس 

 debateں کھلے ہوئے ہیں۔ اس پر پچھلے سال بھی یہاں کام کے لیے کچھ ادارے یہا
وزارت نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے لیے انہوں نے قانون بنایا ہے لیکن  ۔ہوئی تھی

یہ کام تو جاری ہے۔ وزیر صاحب ہمیں بتائیں کہ اس کی روک تھام کرنے کے لیے 
وہ کیوں بے بس ہیں؟

جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین
میں ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ! جناب: کھرانیاین جمیر اعجاز حس

انٹرنیٹ کے ذریعے ، پہلے بالکل ایسا ہو رہا تھا کہ گردے بیچے جا رہے تھے
advertisement اخباروں اور ، ہو رہی تھیelectronic media  کے ذریعے اس کی

advertise لیکن  کی جا رہی تھیOrdinance  اس کے کو آیا ہے  2007جو چار ستمبر
نہیں ہے جس میں گردے  caseابھی کوئی ایسا ، بعد اس پر بڑی سختی کی گئی ہے

اس  ۔کیا گیا ہے controlکو  illegal transplantationاور  بیچنے کا کوئی معاملہ ہو
میں یہ عمل ہو  hospitalکے باوجود اگر کسی ممبر کو کوئی خدشہ ہے کہ کسی بھی 
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بنائی  monitoring authorityاور اس کے لیے ایک  کرے identifyرہا ہےتو وہ ہمیں 
اور اس پر ہمارا اس وقت پورا کنٹرول ہے۔ وہ چیک کرتی ہے، گئی ہے

جی زاہد صاحب۔: جناب چیئرمین
میرا وزیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ پچھلے : سینیٹر محمد زاہد خان

کے متعلق  سال پنڈی کے ایک پرائیویٹ ہسپتال جو مورگاہ کی طرف واقع ہے اس
Electronic and Print media اور  میں بہت ساری خبریں چھپی تھیںdoctors  کے

interviews کے لیے کوئی  اس، بھی چھپے تھےaction  لیا گیا ہے یا وہ کام ابھی
بھی چل رہا ہے؟

جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین
ا ضرور آیا تھ caseایسا ایک ! جناب: کھرانیامیرا اعجاز حسین ج

 illegalکے ذریعے بتایا گیا تھا کہ یہاں  electronic and print mediaجس میں 

transplantation  ہو رہی ہے۔ اس کا کورٹ نے بھیsuo motu action  لیا، پارٹی
اگر ، کہ اس طرح کی چیز یہاں نہیں ہو رہی ہے کورٹ میں گئی اور انہوں نے بتایا

کیس ابھی کورٹ میں چل رہا ہے۔کوئی ہے تو انہیں بتائی جائے۔ ان کا 
: جی بیگم سبینہ رؤف: جناب چیئرمین

 Pakistanجناب میرا معزز وزیر سے سوال ہے کہ : سینیٹرسبینہ رؤف 

Medical Association  اور کراچیBio-chemist group  کا ایکjoint session PMA 

House  میں ہوا تھا جس میں یہ تشویش پائی گئی کہforeigners  گردوں کی
اس رپورٹ پر کوئی کارروائی کی ، پیوندکاری میں غیر قانونی طور پر ملوث ہیں

ہے؟ گئی
جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین

 2007یہ ساری چیزیں ! جناب چیئرمین: کھرانی امیر اعجاز حسین ج
یہاں آتے تھے اور گردے لگوا کر چلے جاتے  foreignersسے پہلے ہو رہی تھیں 

آرڈیننس کے بعد اس ضمن میں سخت اقدام اٹھائے گئے ہیں اوراس کے لیکن  تھے
نے یہاں آ کر گردے  foreignerہے جس میں کسی  بعد ایسا کوئی بھی کیس نہیں

لگوائے ہوں۔
آخری سوال۔، سینیٹر ثریا امیر الدین صاحبہ: جناب چیئرمین

گٹی سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ سوئی ڈیرہ ب: سینیٹر ثریا امیرالدین 
ان کے بچوں کے زبردستی  سائیڈ پر خیموں میں رہ رہے ہیں جو لوگ نصیر آباد

گردے نکال دیے گئے ہیں۔ میرے پاس ان بچوں کے نام بھی ہیں اور تصویریں بھی 
ہیں۔ اگر یہ کہیں تو میں ان کو دے ددں گی۔

آپ ان کو ضرور بتا دیجیئے تاکہ: جنا ب چیئرمین
appropriate action in accordance with law should be taken. Next Question Syed 
Tahir Hussain Mushhadhi Sahib.

125. *Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Will the 
Minister for Health be pleased to state:
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(a) the number of cases registered for smoking at public places 
in the country since January, 2008; and

(b) the steps taken by the Government to control smoking at 
public places and the results achieved so far?

Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) Islamabad Police has 
submitted 46 challans in courts which are subjudice. Since the cases are 
registered by local authorities all over the country, information is not 
available at the federal level.

(b) The government has taken following steps to control 
smoking in the public places:—

(1) Establishment of independent Tobacco Control Cell for the 
implementation of “Prohibition of Smoking and Protection 
of Non-smokers Health Ordinance 2002” and “Framework 
Convention on Tobacco Control”.

(2) Withdrawal of S.R.O No.956(I)/2008 which allowed 
Designated Smoking Areas resulting in 100% smoke free 
indoor public places.

(3) Continuous Health Education campaigns using all 
communication channels.

(4) Revitalization of Provincial and District Implementation 
Committees formed under the directives of the Supreme 
Court.

(5) The Ministry of Health is not the only organization to 
ensure that public places are smoke free. All the head of the 
organizations have been declared authorized persons under 
Section 4 of the ordinance.

(6) The Ministry of Health has delegated its powers for the 
implementation of the Ordinance to the Provinces and the 
ICT.

The results achieved so far are as under: 
(1) A culture of no smoking has been created.
(2) Smoking in public transport has declined considerably. 

Pakistan Railways has taken special measures to stop 
smoking the trains.

(3) Some of the institutions have declared themselves smoke 
free e.g. PIMS, JPMC, FGSH etc.
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(4) Designated smoking areas in public places have been 
prohibited.

(5) All the federal government educational institutions have 
been declared smoke free.

(6) Some of the universities and medical colleges have 
declared themselves smoke free.

Mr. Chairman: Any supplementary question?

آدمیوں  45اس میں یہ دیا گیا ہے کہ : یٹر ڈاکٹر عبدالخالق پیر زادہسین
پر  اور خصوصی مقامات public placeکیے گئے جو  fileکے خالف مقدمات 

قانونًا ممانعت تھی لیکن اس میں آپ نے یہ ذکر  سیگریٹ نوشی کرتے تھےجس کی
گئی ہے اور  سے آج تک کتنے لوگوں کو اس بارے میں سزا دی 2008نہیں کیا کہ 

کیا سزا دی گئی ہے؟
جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین

جہاں تک معزز رکن ! جناب چیئرمین: کھرانی امیر اعجاز حسین ج
 basicallyکی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی کیونکہ  listصاحب 

Health is a provincial subject. اسالم آباد کا  کام ہے کہ یہ صوبوں کا کام ہے۔ ہمارا
 district levelہیں کیونکہ  detailsاگر کیس ہے تو وہ کرتے ہیں۔ یہ صوبوں کے پاس 

ہمارے پاس نہیں ہیں کہ کتنے لوگوں کو سزائیں دی  detailsپر وہ کرتے ہیں۔ ان کی 
گئی ہیں اور کتنے لوگوں کے خالف کارروائی ہوئی ہے۔ جہاں تک سگریٹ کی بات 

کو بھی بند کر دیا ہے۔  designated smoking placesکہ ہم نے  ہے۔ پہلی بات یہ ہے
There will be no smoking at public place. Strictly  ہم نے روک لیا ہے۔ ہم نے تو

یہ بھی کیا ہے کہ آپ کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے کہ ہمارے جو ! جناب چیئرمین
ں یہاں پر نہیں پینا چاہیے۔ معزز سینیٹرز صاحبان یہاں پر البی میں سگریٹ پیتے ہی

اس میں چاہیے کہ معزز سینیٹرز صاحبان ہمارا ساتھ دیں۔ یہ لوگ اگر سگریٹ نہیں 
تو ہم نے جتنے  .that will be easy to implement the Lawپر  public placesپیئں گے 

 There will be noکر دی ہے۔  smoking total banہیں وہاں  public placesبھی 
smoking at public places. 

ایسا خط منسٹری آف ! ٹھیک ہے۔ سیکرٹری صاحب: جناب چیئرمین
ہیلتھ سے آیا ہے جس کا منسٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں؟ اچھا، پہنچا نہیں ہے۔ بھیج 

 .Then we will take consensus and we will implement the lawدیں۔ 

رف سے کوئی جواب آپ کی ط! جناب: کھرانیامیر اعجاز حسین ج
بھی مجھے موصول ہوا ہے۔ 

 Please look! اچھا، موصول ہوا ہے۔ سیکرٹری صاحب: جناب چیئرمین

into it.  جی زاہد خان صاحب۔
میں یہی سوال کرنا چاہتا تھا۔ ! جناب چیئرمین: سینیٹر محمد زاہد خان

اندر میں منسٹر صاحب سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پارلیمنٹ کے 
 46آپ نے اسالم آباد میں ۔سگریٹ نوشی پر پابندی نہیں ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے
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پر سگریٹ  public placeافراد کو کہاں پر جرمانہ کیا ہے؟ اسالم آباد میں تو ہر 
کریں اور ہمارے اس  implementنوشی کی جاتی ہے۔ مہربانی کرکے اس کو 

نی چاہیے کیونکہ جب ہم قانون کا احترام پارلیمنٹ میں سگریٹ نوشی پر پابندی ہو
کریں گے تو سب لوگ کریں گے۔ 

ہونی چاہیے۔ جی منسٹر  Implementationٹھیک ہے۔ : جناب چیئرمین
صاحب۔

یہی ! بڑی مہربانی معزز رکن کی۔ جناب: کھرانیامیر اعجاز حسین ج
ہیلتھ کا سوال ہے تو یہ کام صرف  implementationتو ہم چاہتے ہیں۔ جہاں تک 

کا کام  headہوتے ہیں، ہر  headsکے  organizationsمنسٹری کا نہیں ہے۔ جس طرح 
ہے کہ وہ سگریٹ نوشی پر پابندی کو یقینی بنائے۔ 

ہے۔ جی وسیم سجاد  collective responsibilityہاں، یہ : جناب چیئرمین
صاحب۔

یٹ منسٹر صاحب نے یہاں پر البی میں سگر! جناب: سینیٹر وسیم سجاد
پینے کی بات کی ہے۔ ان کا جذبہ بہت اچھا ہے اور ان کے خیاالت بہت اچھے ہیں 

 public placeہے اور اگر اس کو  public placeلیکن جہاں تک میری سمجھ ہے یہ 

declare  کرنا چاہتے ہیں تو غالبًا ان کو قانون النا پڑے گا۔
جی بخاری صاحب۔ : جناب چیئرمین

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Mr. Chairman, as 
pointed out by Mr. Wasim Sajjad, this is not a public place. This place is only 
for the Senators. I don’t think that the Government has any plan to declare this 
place as a public place. 

سٹر صاحب نے کوئی چٹھی لکھی اگر من! جناب واال: سینیٹر وسیم سجاد
بنتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ  breach of privilegeہے تو یہ  public placeہے کہ یہ 

کر لینی چاہیے۔  withdrawچٹھی 
میں نے یہ کہا ہے کہ وہ چٹھی مجھے دکھائیں۔ میں نے : جناب چیئرمین

ابھی تک اس کو دیکھا نہیں ہے۔ 
میں نے اس میں یہ نہیں ! یں، جنابنہ: کھرانیامیر اعجاز حسین ج

اس میں یہ لکھا ہے، سینیٹر وسیم سجاد صاحب  .this is a public placeلکھا ہے کہ 
بڑے قانون دان ہیں، عرض یہ ہے کہ آپ لوگ سگریٹ پی رہے ہیں اس میں جو 

non-smokers  ہیں اس کا اثر ان پر پڑ رہا ہے۔ تو ہم یہ مثال بنائیں کہ جہاں پر لوگ
ھے ہوتے ہیں وہاں ہم سگریٹ نہیں پیتے ہیں۔ یہاں سینیٹرز صاحبان اکٹھے ہوتے اکٹ

صاحبان اکٹھے ہوتے ہیں۔ میری عرض صرف  MNAsہیں اور نیشنل اسمبلی میں 
یہ تھی کہ ہم یہ مثال بنائیں کہ ہم لوگ خود اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ 

ٹھیک ہے۔ : جناب چیئرمین
-nonیہاں البی میں ! جناب چیئرمین: ینیسینیٹر میر ولی محمد باد

smokers  کا داخلہ بند کیا جائے۔



18

کے درمیان لڑائی  non-smokersاور  smokersیہ تو : جناب چیئرمین
۔١٢٧سوال  نمبر ! شروع ہو جائے گی۔ ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی صاحب

127. * Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for 
Health be pleased to state:
(a) the names and other details of the companies to whom 

permission has been granted for import and distribution of 
medicines in the country during the last two years;

(b) the steps taken by the Government for the quality control of 
medicines; and

(c) the action taken by the Government against the companies 
for supplying substandard and spurious medicines during 
the said period?

Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) The names of the companies 
to whom permission for import of medicines was granted during the last 
two years may be seen at Annexture A & B.

(b) The major steps taken by the Government to improve 
quality of drugs manufactured in Pakistan includes:—

(i) A comprehensive legislation in the form of Drugs Act 1976 
is in operation which covers all the vital aspects including 
detail Good Manufacturing Practices guidelines on all 
important drug manufacturing aspects like manufacturing 
site, its layout, processing, quality control, documentation 
etc.

(ii) Drugs manufacturing sites and authorizations for sale of 
individual drugs are approved by Central Licensing & Drug 
Registration Boards respectively after ensuring availability 
of appropriate manufacturing facilities and scrutiny of the 
safety, efficacy and quality aspects.

(iii) The Federal Inspector of Drugs posted throughout the 
country closely monitor the manufacturing the sites. 
Random sampling of drugs for test/analysis is also done to 
assess the quality.

(iv) Seven drug testing laboratories in Federal & Provincial 
Governments for test/analysis of drug samples picked by 
the Drug Inspectors throughout the country.

(v) The Provincial Drug Inspectors also monitors the quality of 
drug through regular market surveillance which includes 
random sampling for test/analysis and evaluation of storage 
conditions of drugs to ensure their quality.
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(vi) The Central Licensing Board, Drug Registration Board, 
Provincial Quality Control Board and the Drug Courts 
established under Drug Act 1976 take up the cases of 
violations including those related to drug quality and 
awards appropriate punishment to those found guilty.

(c) During the last two years, following actions were taken 
against the companies for supplying Substandard and Spurious 
medicines.
—————————————————————————————

          Action taken Nos.
—————————————————————————————

Drug Registration Cancelled 3

Drug Registration Suspended 10

Drug Manufacturing Licence Suspended 1

GMP Inspections conducted 25

FIR lodged 28

Prosecutions lodged 23

Accused against whom prosecutions were lodged 165 

Warning 34
Recall/destruction 5

—————————————————————————————

(Annexures have been placed on the Table of the House as well as 
Library)

Mr. Chairman: Any supplementary? 

یہ وہی سوال ہے ! جناب چیئرمین: سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
جوکہ کمپنیوں کو ادویات فراہم کرنا اور تقسیم کرنے کی بات ہے۔ منسٹر صاحب 
نے جو لسٹ دی ہے کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران غیر معیاری اور جعلی ادویات 

:ہےکی فراہمی پر کمپنیوں کے خالف درج ذیل کارروائی کی گئی 
03ڈرگز رجسٹریشن کی منسوخی

10 ڈرگز رجسٹریشن کی معطلی

01ڈرگز کی تیاری کی معطلی

25جی ایم پی کئے گئے معائنے

28ایف آئی آر درج کی گئی

23مقدمات شروع کئے گئے

165ملزمان جن کے خالف مقدمات شروع کئے گئے

34وارننگ
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کر لیں۔  questionآپ : جناب چیئرمین
یہ وہی بات ہے۔ یہ ! جناب چیئرمین: سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی

کی دس دس قسمیں  paracetamolاور  belladonnaآپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 
فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کینسر ہے۔ لوگوں کو بغیر بتائے قتل کیا جاتا ہے۔ 

ب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ کس طرح منسٹر صاح
یہ جو دوائیوں کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے، منسٹر ! چیک کر رہے ہیں۔ جناب چیئرمین

نہیں کر تا ہوں۔ یہ پہلے سے ان کے  blameصاحب کو شاید پتا نہ ہو، میں اس کو 
rate  ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو رابطے کرتے ہیں۔ پھر جن

ا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اصل دوائی الئیں تو لوگوں کو ٹھیکہ دی
ہمیں کیا بچت ہوگی؟ خدارا اس قوم پر رحم کریں۔ اس ملک پر رحم کریں۔ لوگوں کو 

 لیےکمیٹی کو ریفر کریں یا اس کے  مارا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کوہیلتھ
پانی ہم ثابت کر دیں گے۔ منسٹر سپیشل کمیٹی بنائی جائے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا 

کمیٹی میں بتائیں گے کہ کن  صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں۔ ہم
کن لوگوں کو ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ 

منسٹر صاحب۔ : جناب چیئرمین
شکریہ جناب چیئرمین۔ میں معزز رکن  :کھرانیامیر اعجاز حسین ج
کی بات کی ہے تو میں اس ہاؤس کو  paracetamolکو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 

کی بات ضرور ہوئی تھی۔ ہماری حکومت کے آنے  paracetamolبتانا چاہتا ہوں کہ 
کیا گیا تھا الہور کی ایک کمپنی  awardسے پہلے اس طرح کا ایک ٹینڈر ضرور 

کا ایک طریقہ ہے اس پر چلتا رہتا ہے۔ پھر  procurementکو۔ جب ہم لوگ آئے تو 
پائی  under dated paracetamolٹیسٹ کئے گئے اور جو  samplesارہ ان کے دوب

کر دیا اور اس کی جتنی بھی  total ceaseگئی، اس میں ہم نے اس فیکٹری کو 
payments  ہمارے پاس منسٹری آف ہیلتھ کے ذمے رہتی تھیں ان کو ہم نے روک دیا۔

پریم کورٹ میں گئے اور اس کے بعد وہ فیکٹری کافی عرصہ بند رہی۔ پھر وہ س
 .and the case is in the Supreme Courtلیا ہوا ہے  stayوہاں سے انہوں نے 

جی ڈاکٹر مالک صاحب۔ : جناب چیئرمین
دس منٹ پہلے منسٹر صاحب ! جناب چیئرمین: سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک

 and we are very muchنے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کیس نہیں ہوا ہے 

perfect.  دوسرےquestion  میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو سزائیں دی
دس منٹ پہلے اس نے کہا کہ یہاں پر  .It is very much contradictory thingہیں۔ 

کوئی ایسا کیس نہیں ہوا ہے جس میں دو نمبر کی دوائیاں ہوں۔ 
ریں۔ ک Please explain! جی منسٹر صاحب: جناب چیئرمین

یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ! میں نے جناب: کھرانیامیر اعجاز حسین ج
کوئی کیس نہیں ہوا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے جس میں 
ہمارے ڈرگ انسپکٹرز جاکر دیکھتے ہیں اور جہاں پر ہمیں پتا ہوتا ہے۔ جس طرح 

paracetamol و رہی ہے تو ہم اس کے کہ صحیح سپالئی نہیں ہ  پر شک پڑاthrough 

action  لیتے ہیں۔ ہمارے ڈرگ انسپکٹر زکا مقصد یہ ہے کہthey go and inspect the 
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drugs.  اور جہاں جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ غلط دوائی دی جا رہی ہے۔ پھر دوائی
تک اس کی  101سے  99کہ  ہوتا ہے ratioبنانے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کا ایک 

ں ہیں تو وہ صحیح ہے۔ اگر اس سے کہیں زیادہ کیا جاتا ہے تو اس میں اسی چیزی
ہوتی ہے۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے کیس تو ہوتے ہیں۔ پاکستان  testingوجہ سے 

کیا پوری دنیا میں چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اگر کوئی 
ا تو اس پر ہم نے ایکشن لیا واال بڑا کیس تھ paracetamolبڑا کیس ہے جس طرح 

ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر دوائی بالکل صحیح بنتی ہے لیکن ہمارا کافی 
کنٹرول ہے کہ دوائی خاص کر ہماری جو لوکل انڈسٹریز ہیں، جو ہماری ملٹی نیشنل 

کرتے ہیں کہ اس طرح کا کام  avoidجو کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں وہ تقریبًا ! ہیں۔ جناب
کا مسئلہ آ جاتا ہے، لوگ پھران  reputationجائے کیونکہ پھر ان کی بھی نہ ہو 

کمپنیوں سے دوائیاں لینا بند کر دیتے ہیں۔ 
جی بادینی صاحب۔ : جناب چیئرمین

شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ میرا : سینیٹر میر ولی محمد بادینی
بھی کوئی  معزز وزیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے سارے ملک میں کہیں

چھاپہ مارا ہے۔ میڈیکل سٹوروں سے دو نمبر دوائی ملی ہے یا نہیں ملی ہے کیونکہ 
یہ صرف سپالئی اور ٹھیکیدار کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ انڈیا کی دوائیاں یہاں 

۔ اسالم آباد میں میرے خیال میں دو تین میںپڑی ہوئی ہیں، ہر دکان پر اور ہر گھر 
۔۔۔۔میڈیکل سٹور کے عالوہ

سوال آپ کا آ گیا ہے۔: جناب چیئرمین
نہیں، کبھی چھاپہ بھی مارتے ہیں؟ کوئی : سینیٹر میر ولی محمد بادینی

پارٹی ہے ان کی جو سٹوروں پر جاتی ہے؟ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟
صاحب۔  جی منسٹر: جناب چیئرمین

رض کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ع! جناب: کھرانیامیر اعجاز حسین ج
صوبوں کی .Health is basically a provincial subjectابھی بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 

ان کا کام ہے اور وہ کرتے ہیں۔ اگر  ہوتے ہیں اور وہ drug inspectorsبھی اپنے 
کرتی ہے لیکن میں  Federal Ministryکا مسئلہ ہوتا ہے تو بالکل ہماری  capitalیہاں 

 ہیں، ان کے پاس inspectorsبھی  کے پاس provincesکہ  نے عرض کیا ہے
mechanism  ہے، وہ جا کرcheck  کرتے ہیں۔ میں معزز ممبر کو بتانا چاہتا ہوں کہ

ہمارے پاس ہیں۔ الحمدو  کی انڈیا طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ ساری دوائیاں کوئی اس
بہت صحیح دوائیاں  هللا ہماری اپنی لوکل انڈسٹری بہت اچھا کام کر رہی ہے اور

لوکل انڈسٹری تیار کر رہی ہے۔
جی ہارون صاحب۔: جناب چیئرمین

نہ  lightlyکو  problemمیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس : سینیٹر ہارون خان
کا، دو نمبر  spurious drugsہے serious problemمیں یہ ایک بڑا  لیں، اس ملک

drugs  ،کاfake drugs  کا اور ہماریproblem lies right at the lowest level, the 

inspectors.  یہ جوinspectors appoint  کرتے ہیں وہlower grade  کے ہوتے ہیں
رہے ہیں کہ اتنی  یہ کہہ ہوجاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے جو compromise ادھر ہی
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prosecution lodge  ہوئی اور اتنےcases lodge ا ہے۔ ان کا انجام کیا ہو، ہوئے ہیں
کتنے لوگ جیل میں گئے ہیں، کتنے سال قید ہوئی ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کی 

یہ کام اتنا  کمپنیاں ہیں جو یہ کاروبار کر رہے تھے ان کی کمپنیاں بند ہوئی ہیں۔
دوسروں ممالک میں بڑی ۔ نہ کریں compareآسان نہیں ہے۔ دوسروں ملکوں سے 

strict legislation  ،ہےstrict regulation  ہے اور اس کام کی سزا پھانسی ہوتی ہے
 سے بچے مرتے ہیں اور یہ آئے دن ہم سنتے ہیں۔ دواؤں اور ٹیکوں کیونکہ جعلی

So, it is a serious problem and he should take it seriously.
Mr. Chairman: O.K. Next question is No.129, Sardar Ali Khan.

129. *Senator Sardar Ali Khan: Will the Minister for Health be 
pleased to state:

(a) the number of ultrasound and CT scan machines in PIMS 
hospital Islamabad and the number of those in working 
conditions; and

(b) the average number of tests being conducted on each of the 
said machines daily?

Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) There are 23 ultrasound and 
03 CT Scan machines available in PIMS, Islamabad.

19 ultrasound and 03 CT Scan machines are in working 
conditions.

(b) 18 average number of ultrasound tests and 21 average 
number of CT Scan tests are being conducted on each machine daily in 
PIMS, Islamabad.

Mr. Chairman: Any supplementary? No supplementary question. 
Next question is No.201, Talha Mahmood sahib.

201. * Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan: Will the 
Minister for Health be pleased to state:
(a) the names and locations of Federal Government Hospitals 

in the country; and 
(b) the value of medicines provided by each of the said 

hospitals to the patients during the last two years?
Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) Names and locations of 

Federal Government Hospitals, under the Ministry of Health, in the 
country are given below:—

(i) Jinnah Postgraduate Medical Centre, Karachi.
(ii) National Institute of Child Health, Karachi.

(iii) Pakistan Institute of Medical Sciences, Islamabad.
(iv) Federal Government Services Hospital, Islamabad.
(v) National Institute of Cardiovascular Diseases, Karachi.
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(vi) TB Centre, Asghar Mall, Rawalpindi.
(vii) Sheikh Khalifa Bin Zayyed Hospital, Quetta.

(b) The value of medicines provided by above hospitals in the
years 2007-08 and 2008-09 is as under:—

—————————————————————————————

Name of Expenditure Expenditure

Institutions during 2007-08 during 2008-09

(Rupees in million ) (Rupees in million)

—————————————————————————————

JPMC, Karachi 132.912 145.000

NICH, Karachi 236.899 9.209

PIMS, Islamabad 104.744 84.939

FGSH, Islamabad 274.688 260.544

NICVD Karachi 454.445 55.334

TB Centre, Rwp. 15.824 20.013

Sheikh K.B.Z. 9.429 9.998

Hospital, Quetta

—————————————————————————————

G. Total. 1228.941 585.037 

Mr. Chairman: Any supplementary question? Yes, Wasim Sajjad 
sahib.

اس میں سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کون سے ہسپتال : سینیٹر وسیم سجاد
 کے ماتحت Federal Governmentہیں جو کہ ملک کے مختلف عالقوں میں ہیں جو 

لپنڈی میں ہے، اسالم آباد میں ہے، راو کراچی کام کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ
 Health isہے کہ  رتبہ کہاوزیر صاحب نے چار، پانچ م میں ہے اور کوئٹہ میں ہے۔

a provincial subject.  جبhealth provincial subject تو کیا جواز ہے کہ ان  ہے
کوئٹہ میں رکھا ہوا ہے، کراچی  نے اپنے ماتحت Federal Governmentہسپتالوں کو 
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 Federalمیں بھی رکھا ہوا ہے اور جہاں تک میری اطالع ہے الہور میں ایک 

Government Hospital جس کا نام  تھاShaikh Zaid Hospital  جو اب پنجاب حکومت
کرتے صوبائی حکومت  transferیہ کیوں نہیں ان کو  ہوچکا ہے۔ transferکو 

کیا اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں  بلوچستان کو یا صوبائی حکومت سندھ کو۔
کیا کر  Health Ministryکہ صوبوں کے معامالت صوبوں کو دیے جائیں۔ یہاں پر 

 What isکا جبکہ یہ مسئلہ صوبوں کا ہے۔  Health Ministryرہی ہے؟ کیا کام ہے 
the Health Ministry doing in the Federal Capital?

جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین
میں معزز رکن  شکریہ جناب چیئرمین۔: کھرانیامیر اعجاز حسین ج

میں  ہوں۔ پہلے جہاں تک انہوں نے بلوچستان کو تھوڑا تفصیلی جواب دینا چاہتا
بلوچستان میں ہے وہ بلوچستان حکومت کے  ہسپتال ہسپتال کی بات کی جو شیخ زید

کافی  یہ دبئی حکومت نے بنوایا تھا لیکن یہ ہسپتال ہی پاس تھا، ہمارے پاس نہیں تھا۔
میں وزیراعظم صاحب کے پاس  عرصے تک بند رہا۔ پھر ان ہی کی حکومت

اور انہوں نے کہا کہ ہسپتال  گئے وچستان کے کچھ سینیٹراور ایم این اے صاحبانبل
کے زیر انتظام دیا جائے  Federal Governmentبلوچستان حکومت سے لے کر 

اس ہسپتال کو  کیونکہ یہ بالکل ان سے نہیں چل رہا ہے۔ پھر ان ہی کی حکومت نے
Federal Government کے حوالے کیا لیکن ابھی تک it is not a complete hospital, 

it is a project  اور ابھی تکproject  پر کام چل رہا ہے اور یہproject  ابھی تک
complete  نہیں ہوا ہے۔ یہ تو ہوئی بلوچستان کی بات۔

جہاں تک انہوں نے پنجاب کی بات کی کہ پنجاب میں جو ہسپتال ہے وہ 
ں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی اس سلسلے می صوبے کے حوالے کیا گیا۔

ہے وہ صوبے کے حوالے نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ  پنجاب میں جو ہسپتال بات نہیں۔
Cabinet Division ،کے حوالے ہے Ministry of Health  کے حوالے نہیں ہے۔

 ہے یہ Federal Government Hospitalیہ  basicallyہے،  JPMC جیسے
Post Graduate Hospital صوبوں میں ہسپتالوں کی تعداد کم ہے  ہے لیکن جس طرح

 Jinnah Post Graduateجیسے  basically کر رہا ہے لیکن caterتو ہسپتال کو بھی 

Medical Center ہے جیسے یہاں پر ہمارا PIMS Hospital  ہے۔ جیسے میں نے
ہم  ں سے لیں کیونکہکہ ہم ہسپتال صوبو عرض کیا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے

 .let them do it کا کام ہے، کریں، یہ صوبوں runتو چاہتے ہیں کہ صوبے ان کو 

جی حافظ رشید صاحب۔: جناب چیئرمین
وزیر  پوچھا گیا ہے کہ کیا !جناب چیئرمین: سینیٹر حافظ رشید احمد

ے نام ک Federal Government Hospitals ملک میں کہبرائے صحت بیان فرمائیں گے
میں سےتین جگہ پر ہے کراچی اور دو جگہ پر  جواب آیا ہے، سات مقام کیا ہیں؟

راولپنڈی میں۔ بقول وسیم سجاد صاحب کے  اسالم آباد، ایک کوئٹہ میں اور ایک
لیکن فاٹا کو تو چھوڑیں پورے صوبہ سرحد میں ایک بھی نہیں  الہور میں بھی ہیں،

ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟
جی وزیر صاحب۔: ئرمینجناب چی
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میں نے پہلے بھی عرض کیا ! جناب واال: کھرانیامیر اعجاز حسین ج
ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ہسپتال  .Health is a provincial subjectہے کہ 

 that will be a bigہمارے پاس اس وقت ہیں اگر ہم ان کو ہی بہتر کر لیں تو 
achievement. We have no plan to open any new hospital in any province of 

Pakistan.

 Everybody should get a chance toجی ظفر علی شاہ۔ : جناب چیئرمین
put a question.

 معزز وزیر صحت شکریہ جناب چیئرمین۔: سینیٹر سید ظفر علی شاہ
 طور پر مکملجو کہ  Islamabad Capital Territory کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ

Federal control  میں ہے، اس کے دیہی عالقوں میں کتنےhealth units  ہیں اور کیا
کمپاؤنڈر، کوئی ادویات موجود ہیں؟  وہاں پر کوئی ڈاکٹر، کوئی ہیں۔ functioningوہ 

جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین
ال اسالم آباد کے جتنے ہسپت! جناب واال: کھرانیامیر اعجاز حسین ج

 کے حوالے ہیں۔ ICTمیں نہیں آتے وہ  Health Ministryوہ  ہیں
آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ کیا! جی وسیم سجاد صاحب : جناب چیئرمین

کا حوالہ دیا جو  NICH Karachi وزیر صاحب نے: سینیٹر وسیم سجاد
تھا  million 236 جو خرچہ ہوا تھا وہ میں 08-2007 اس کا کا ہسپتال ہے، کہ بچوں

کیا  sufferبہت سے بچوں نے  کردیا۔ اس سے million 9 میں صرف 09-2008جبکہ 
کا کیا جواز ہے؟ اس خرچ کو کم کرنے۔ہوگا

میں یہ عرض  شکریہ جناب چیئرمین۔: کھرانیامیر اعجاز حسین ج
ہوا تھا۔ تمام  problemاس وجہ سے ۔ تھا last year financial constraint کروں گا کہ

departments ہوئے تھے اسی طرح  میںhealth department جس  میں بھی ہوا تھا۔
کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا تھا۔

Mr. Chairman: O.K. Now come to next question No.202, Talha 
Mahmood sahib.

آپ نے وسیم سجاد صاحب کو دوسری دفعہ : سینیٹر محمد زاہد خان
وہ میرے صوبے سے متعلق تھا لیکن  ل کیابھی موقع دیا۔ بیشک انہوں نے سوا

مجھے بھی موقع دیں۔
دی تھی۔ اس پر تین،  suggestionنہیں انہوں نے ایک : جناب چیئرمین

چار سواالت ہوگئے ہیں، ابھی بہت سارے سواالت باقی ہیں۔
 fundingجو  Federal Governmentاس میں: سینیٹر محمد زاہد خان

سےکم از کم  اس صوبوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو ہمارے کرے گی تو اس میں
کا  Federal Governmentہمارے صوبوں کو پیسہ تو دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں 

کے پاس ایسی کوئی تجویز ہے؟ کیا آپ کوئی ہسپتال تو ہے نہیں۔
 healthکا تعلق ہے تو  fundingجہاں تک : کھرانیامیر اعجاز حسین ج

sector جہاں تک ہمارا بجٹ ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ  تے ہیں۔ کر تو صوبے خود میں
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اور پھر ہم صوبوں کو وہ  ہم کرتے ہیں procurementجتنی دوائیاں ہوتی ہیں ان کی 
دوائیاں بھیجتے ہیں۔

Mr. Chairman: Okay. Next question No.202, Mohammad Talha 
Mahmood sahib.

202. *Senator Mr. Muhammad Talha Mahmood Aryan: Will the 
Minister for Health be pleased to state:
(a) the number of scholarships and training courses in health 

offered by the International Health Agencies during the last 
three years;

(b) the names and place of domicile of the doctors sent abroad 
on the said scholarships and training courses; and 

(c) the criteria adopted for selection of the said doctors?

Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) International Health Agencies 
did not offer any scholarships for long duration study abroad during last 
three years. However, they offered fellowships for short trainings abroad 
during this period (Annexure-l).

(b) The Economic Affairs Division is responsible for 
scholarships/trainings abroad. They seek nominations from provincial 
Governments directly. Ministry of Health seeks nominations from 
federal health institutions, which do not make a distinction of domicile. 
List of the doctors sent abroad in at Annexure-II.

(c) The offers of training courses are circulated to the relevant 
National Program Managers and Federal Health Institutions 
for nominations of relevant candidates, Subsequently, 
Ministry of Health nominates suitable official (s) in the 
light of criteria laid down by the sponsoring
organizations/agencies. The Secretary Health is competent 
for nomination of training abroad upto BPS-20. For the 
officers BPS-21 and above, Minister for Health is the 
approving authority.
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Mr. Chairman: Any supplementary? Yes, Dr. Buledi sahib.

انہوں نے پوچھا ہے کہ : سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
provincewise آپ بتائیں جو بیرون ملک scholarship  پر بھیجتے ہیں مختلف

categories بتائی ہے میں اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہتا  تفصیل میں۔ انہوں نے جو
پچھلے دو، تین  کیانہیں کیا گیا ہے۔ تو  mention یہ provincewiseہوں کہ اس میں 

اور  صوبوں کا اس میں کوئی نمائندہ ہے؟ بلوچستان اور دوسرے چھوٹے سالوں میں
تو وہ کیا ہے؟ اس کا کیا معیار ہے؟ کیونکہ  ہے اور اگر ہے procedureاس کا کوئی 

یہ شکایت چھوٹے صوبوں کی ہے کہ ان کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اور بڑے 
کے لیے بھیجا  training or course لوگوں کو باہر ےصوبے سے سفارش اور زور س

جاتا ہے۔
جی وزیر صاحب جواب دیجیئے۔: جناب چیئرمین

جہاں  !جناب واال شکریہ جناب چیئرمین۔: کھرانیامیر اعجاز حسین ج
 short courses پر یا Health Ministry short term basis تعلق ہے تک باہر بھیجنے کا

 Healthکا تعلق ہے وہ  long term basisبھیجتی ہے لیکن جہاں تک پر باہر  basisکی 

Ministry  نہیں کرتی وہHEC  کرتی ہے یاEconomic Affairs Division  والے کرتے
کہ صوبوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔  ہیں ہم نہیں کرتے۔ جہاں تک انہوں نے کہا ہے

کوئی  Irrespective of domicileکی بات بالکل نہیں کرتے۔  domicileہم! جناب واال
کے بارے  conference heart diseaseی اگر کوئ نہیں دیکھتے۔ domicileبھی ہو ہم 

اس کو بھیجیں  بھی صوبے سے ہو، ہم ہوگا وہ کسی best personمیں ہے تو جو 
گے۔

۔جی ڈاکٹر خالد سومرو: جناب چیئرمین
پوچھنا چاہتا  میں !جناب چیئرمین: سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
جس طرح وزیر صاحب نے کہا کہ  ۔ہوں کہ جن ڈاکٹر صاحبان کو باہر بھیجا گیا ہے

شعبے کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اس میں مہارت ، ہم ڈومیسائل نہیں دیکھتے
، کالج ہو۔ہمارے اندرون سندھ میں میڈیکل کے تین بڑے ادارے ہیں۔ چانڈکا میڈیکل

ظیر بھٹو یورنیورسٹی میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اسی الڑکانہ جس کو شہید محترمہ بے ن
طرح بچیوں کے لیے نوابشاہ میں پیپلز میڈیکل کالج نوابشاہ ہے۔ جامشورو میں لیاقت 
میڈیکل یونیورسٹی ہے۔ تمام شعبہ جات موجود ہیں، میں نے پوری لسٹ دیکھی ہے 

بھیجا گیا۔ سندھ کے اتنے بڑے اداروں میں سے کسی ایک ڈاکٹر کو بھی باہر نہیں 
کیا وزیر صاحب اس سلسلے میں وضاحت کرنا پسند کریں  یہ نہایت افسوسناک ہے

گے۔
جی وزیر صاحب۔ میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ ممبر : جناب چیئرمین

کر دیتے ہیں مگر موجود نہیں ہوتے۔ جب وزیر صاحب نہیں آتے تو  putسواالت تو 
سمجھتا ہوں کہ ممبران کو بھی موجود ہونا  بڑا واویال مچایا جاتا ہے۔ اسی طرح میں

چاہیے کیونکہ ان کے سواالت ہیں۔
 There are so many questions, the members are not present and somebody else 
rises the question on his behalf. I hope in future the Honorable members who 
have put their questions should be present in the House. Yes Dr. Malik.
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ممبران شہر میں نہیں ہوتے۔ ! جناب واال: سینیٹر حاجی محمد عدیل 
ہمیں کم از کم چوبیس گھنٹے پہلے سواالت ملنے چاہیں۔

نہیں سیشن چل رہا ہے شہر میں تو ہونا چاہیے۔: جناب چیئرمین
چوبیس گھنٹے ضروری نہیں ہے، کم از کم : سینیٹر حاجی محمد عدیل 

پہلے ہمیں سواالت ملنے چاہیں۔
 Session is going on, the member ۔جواب دے دیجیئے: جناب چیئرمین

has to be present.

جیسے میں نے عرض ! جناب چیئرمین: میر اعجاز حسین جاکھرانی
ہوتے ہیں  short term coursesکورس پر نہیں بھیجتے ہیں،  long termکیا ہے کہ ہم 

اس  ۔ٹریننگ پر بھیجتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے پورا پاکستان ہےیا 
میں جو انہوں نے فرمایاکہ سندھ کے ادارے نہیں آئے۔ ان کا ایک طریقہ کار ہے، 

کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ کسی ڈومیسائل  I do not knowکیا جاتا ہے۔  followمیرٹ کو 
 deservingکہ کوئی  specificا کہ کوئی ایسا آئندہ میں دیکھوں گ کو نہیں دیکھا جاتا

.I will definitely take action on itکریں تو  identifyنہیں گیا۔ یا ممبر ہمیں 

اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہو ! جناب واال: سینیٹر خالد محمود سومرو 
رہی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے۔

جی ڈاکٹر مالک صاحب۔: جناب چیئرمین
میں وزیر صاحب کی خدمت ! جناب چیئرمین: کٹر عبدالمالکسینیٹر ڈا

میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب میرٹ پر ہے، جہاں کوئی 
 %90اچھا بندہ ملے گا اس کو ہم بھیج دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں، 

for example  ایک سرجن ہے وہیFCPS ہی کوئٹہ میں اسالم آباد میں لگا ہوا ہے، و
اسالم آباد والے بھیجے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے وزیر  %90لگا ہوا ہے۔ انہوں نے 

پر جائیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہ ایک  specificsنہ دیں  general statementآپ ! صاحب
specially  یہاں اسالم آباد میں موجود ہے باقی پاکستان میں نہیں ہے اس طرح میرٹ

اس طرح نہیں ہے یہ سکالر شپ کے لیے بڑی ہیرا پھیری ہو ! بنتا ہے۔ جناب واال
ہو یا پالننگ ڈویژن ہو  رہی ہے۔ میں آپ کے نوٹس میں التا ہوں کہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ

اس میں ایک دن رہ جاتا ہے تب ہمیں نوٹس بھیجے جاتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے 
نام چاہئیں۔ وہ نہیں آتے۔

۔کر لیجیئے Specific question: جناب چیئرمین
There are lot of questions to go through.

کر رہے ہیں۔ generalizeوہ : سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک 
نے  کریں، جیسے ڈاکٹر مالک صاحب ہئGeneralize: جناب چیئرمین

کہا۔
We come to next question N0, 203 Muhammad Talha Mahmood. Yes, 
Dr. Soomro sahib.

203. *Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan: Will the 
Minister for Health be pleased to state the assistance provided 
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by WHO and UNICEF in health sector during the last three 
years and the details of its utilization?

Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) The financial assistance 
provided by WHO & UNICEF respectively during the last three years is 
as follows:

WHO
—————————————————————————————

Period Budget (Million US$)
—————————————————————————————

2006 41.67
2007 41.67
2008 43.92 

—————————————————————————————
UNICEF

—————————————————————————————
Period Budget (Million US$)

——————————
Regular Other
Budget Sources

—————————————————————————————
2006 3.98 12.0
2007 4.03 12.0
2008 4.03 12.0 

—————————————————————————————

Details of the utilization on financial assistance provided by 
WHO and UNICEF are at Annexure-A&B respectively.
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Source: UNICEF Country Report 2007-2008

۔ریجی سپلیمنٹ: جناب چیئرمین 
پوچھا یہ گیا تھا کہ ! جناب واال: سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو

صحت اور یونیسف نے صحت کے شعبے میں کتنی امداد فراہم کی ہے  عالمی ادارہ
 2006اس میں بتایا گیا ہے کہ  اور اس کے استعمال کی تفصیالت بھی بتائی جائیں۔

 2008 ۔امریکی ڈلر million 41.67میں  2007اور  million U.S. dollars 41.67میں 
اور یونیسف وغیرہ کی طرف سے امداد ملی ہے۔  WHO امریکی ڈالر۔ یہ 43.92میں 

ہمیں یہاں پر یہ بتایا جائے کہ یہ جو رقوم صحت کے شعبے میں ملی ہیں ان کا 
صوبہ سندھ میں کتنا حصہ خرچ کیا گیا اور کہاں کہاں خرچ کیا گیا۔ 

احب۔جی وزیر ص: جناب چیئرمین
پہلے تو میں یہ ! شکریہ جناب چیئرمین: میر اعجاز حسین جاکھرانی

ساری رقم  WHOکی جو رقم لکھی گئی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ  WHOبتا دوں کہ 
Health department  کو دیتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جوWHO  نے پاکستان میں صحت

تی ہے۔ خود خرچ کر WHOکے شعبے میں خرچ کی ہے۔ اس میں زیادہ پیسہ 
والے وہاں پر خود گئے ہیں اور خود  WHOکا مسئلہ ہوا تھا۔  IDPsجیسے ابھی 

نے  WHOوہ رقوم ہیں جو  اور انہوں نے اس سیکٹر پر خود خرچہ کیا۔ یہ دیکھا
ہیں۔ اس میں کوئی صوبہ وار کوٹا نہیں ہوتا وہ پاکستان میں صحت کے شعبے پر خرچ کی 

generally  ہمیں جوassistance میں ہیے ہوتی ہے وہ ہمیں دیتے ہیں۔ کبھی دوائیوں کی صورتچا 
یہاں لکھی جاتی ہے۔ صوبہ وار اس کا کوئی کوٹہ نہیں ہوتا۔ valueاور اس کی  دیتے ہیں،

جی بگٹی صاحب۔ : جناب چیئرمین
ہمیں ہمارا کوٹا ملنا ! جناب واال: سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو

چاہیے یہ ہمارا حق ہے۔
آپ اس پر موشن لے آئیں۔ جی بگٹی صاحب۔: یئرمینجناب چ

میرا سوال وزیر موصوف سے یہ ! جناب واال: بگٹی سینیٹر شاہد حسن
 subjectہے کہ ابھی انہوں نے اپنے جوابات میں فرمایا تھا کہ جی صحت صوبائی 

یا دوسرے انٹرنیشنل ادارے جب مرکز  WHOہے لیکن  subjectصحت صوبائی  ہے۔
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پر تقسیم  criterionکرتے ہیں تو یہ ان فنڈز کو کس بنیاد پر، کس  deal کے ساتھ
کرتے ہیں۔ 

جو عالمی  !شکریہ۔ جناب چیئرمین: میر اعجاز حسین جاکھرانی
 specificادارے ہیں وہ حکومت پاکستان سے بات کرتے ہیں۔ وہ صوبوں سے، کوئی 

عالمی ادارے ہوتی ہے  fundingہو تو وہ بات کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو بھی 
حکومت پاکستان سے بات کرتے ہیں۔ اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے 
مختلف مدوں میں دیئے جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ دوائیاں پھر بھی 
صوبوں کو بھیجتے ہیں۔ صوبہ وار جس کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 

پروگرام ہے  MNCH۔ جس طرح آتی ہے۔ ہم چیزیں صوبوں کے حوالے کرتے ہیں
اس میں جو بھی پیسے رکھے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام پیسے صوبوں کے حوالے 

کریں۔ اس طرح سلسلہ ہوتا ہے لیکن جو بھی عالمی  runکر دیتے ہیں کہ وہ اس کو 
کرتا ہے۔  dealپر  levelادارہ ہے وہ مرکزی 

جی زاہد صاحب۔: جناب چیئرمین
میں معزز وزیر صاحب سے ! شکریہ جناب: نسینیٹر محمد زاہد خا

پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ صوبوں کے پاس اختیار نہیں اور جو بھی باہر 
ہوتی ہے تو مرکزی حکومت کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ کیا موجودہ  fundingسے 

 scholarships یہ سوچ رہی ہے کہ یہ صوبوں کو منتقل کیا جائے کیونکہ حکومت
میں جو  اسالم آباد ہو جاتے ہیں کیونکہ delayسالم آباد میں آتے ہیں تو وہ ب اج

 لوگوں کو بھیج دیتے ہیں اور صوبوں سیکرٹری صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے
کے لوگ رہ جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت، جو ایک 

ا چاہتی ہے کہ بیرونی جمہوری حکومت ہے کیا یہ اختیارات صوبوں کو منتقل کرن
ہو۔ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر دی جائے  direct fundingممالک صوبوں کے ساتھ 

 اور جو سکالرشپ ہو اس کو بھی صوبوں کے ہیڈکوارٹر کو دیا جائے تاکہ طالب
علم وہاں سے باہر پڑھنے کے لیے چلے جائیں۔

جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین
جہاں تک ! شکریہ جناب چیئرمین: میر اعجاز حسین جاکھرانی

کسی بھی ادارے سے کنٹریکٹ کرتے  directlyصوبے اگر ، تعلق ہے صوبوں کا
کچھ ادارے صوبوں کو بھی دیتے ہیں،  ہیں تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔

کافی ادارے ہیں جو ڈائریکٹ صوبوں کو دیتے ہیں۔ کافی ادارے ایسے ہیں جنہوں 
سکیمیں رکھی ہیں۔ کچھ ایسے ادارے ہیں جو پنجاب میں کام نے صوبہ وار اپنی 

کرتے ہیں، بلوچستان میں نہیں کرتے، کچھ ایسے عالمی ادارے ہیں جو بلوچستان 
فرنٹئیر اور پنجاب میں نہیں کرتے۔ صوبے اپنے طور پر ، اور سندھ میں کرتے ہیں

ح کی کنٹیکٹ کرتے ہیں یا عالمی ادارے اپنے طور پر سروے کر کے اس طر
کرتے ہیں۔ اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ awardچیزیں 

جی ڈاکٹر بلیدی صاحب، آخری سوال۔: جناب چیئرمین
میں وزیر صاحب سے ! جناب واال: یل بلیدیسینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰع

اور یونیسیف کی طرف سے بے شمار پیسے آتے ہیں۔  WHOپوچھنا چاہتا ہوں کہ 
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سیمینار ، ور نیشنل پروگراموں کے لیے ٹریننگ ہوتی ہےاس میں ٹی بی، ایڈز ا
ہوتے ہیں، اس پر وہ بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں 
میں یہ سیمینار ہوتے ہیں، یہ پروگرام پانچ سو روپے فی بندہ ہو سکتا ہے لیکن پندرہ 

، نہیں ہے check and balanceسو روپے فی بندہ چارج کیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی 
میں  groundاگر آپ  ٹی بی اور نیشنل پروگرام، پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ یہی ایڈز

کرتا ہے۔۔۔۔۔۔ visitنہ کوئی  جائیں تو
سوال کر لیجیئے۔: جناب چیئرمین

میں سمجھتا ہوں کہ وزیر صاحب : عیل بلیدیسینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰ
کو چیک کرنے کے لیے تاکہ پیسے رکھنے کے لیے، ان  check and balanceاس پر 

ضائع نہ ہو جائیں یہ تو ان کی عیاشیوں پر خرچ ہوتے ہیں، کیا اس کا کوئی طریقہ 
کار وضع کریں گے۔ 

جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین
ممبر کو بتانا چاہتا  میں! جناب: جناب میر اعجاز حسین جاکھرانی

چ نہیں ہوتا، اس کا طریقہ ہوں کہ جہاں تک گورنمنٹ کا پیسہ ہے وہ اس طرح خر
ضرور ہوتے ہیں جو  Proper awareness programsہوتا ہے۔  auditکار ہے، اس کا 

ہوتا  transparentبہت ضروری ہیں لیکن اس کا طریقہ کار بالکل  ایسے معامالت میں
اس طرح سے خرچ ہو جاتا  پیسہ ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں کہ وہ auditہے، اس کا 

ہے۔
باتیں  اور حافظ رشید صاحب 204نمبر  جی اگال سوال: ینجناب چیئرم

کم کریں۔
204. *Senator Hafiz Rasheed Ahmed:Will the Minister for 
Industries and Production be pleased to state:

(a) the annual demand and production of sugar in the country; 
and

(b) the number of sugar mills in the country indicating also the 
annual production of the said sugar mills separately?

.
Mian Manzoor Ahmed Wattoo: (a) The annual demand is

around 4.20 million tons or 0.350 million tons per month and production 
has been 3.19 million tons during 2008-09.

(b) The total number of sugar mills functioning in the country 
at present (Province wise) alongwith the total production capacity of 
those Mills is as under:—
FUNCTIONAL SUGAR MILLS

Province Sugar Mills

Punjab 45

Sindh 31

NWFP 07 
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Total 83 
Total Crushing Capacity per day 600,000 tons 
Source: Pakistan Sugar Mills Association. 
Mills wise production capacity is at Annex.
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Mr. Chairman: Any supplementary?

-2008میں بتایا گیا ہے کہ  جواب! جناب واال: سینیٹر حافظ رشید احمد

ملین ٹن رہی ہے جبکہ اس کی پیداوار  4.20کے دوران چینی کی ساالنہ طلب  09
ین کا واضح جب حکومت کو یہ پتا تھا کہ اس میں ایک مل! رہی ہے۔ جناب واال 3.19

فرق نظر آرہا ہے تو اس فرق کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات 
اٹھائے ہیں۔ 

جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین
شکریہ جناب  ):عت و پیداوارنوزیر برائے ص(میاں منظوراحمد وٹو

میں معزز سینیٹر کی خدمت میں اور اس معزر ایوان کی خدمت میں آپ ! چیئرمین 
کا تعلق ہے  availabilityے یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک چینی کی کے توسط س

اس میں سے کچھ انڈسٹری کے پاس  ۔الکھ ٹن چینی مارکیٹ میں موجود ہے 9.30تو
اگر  کے بارے میں shortageکے پاس موجود ہے اور اس کی  TCPھ کچموجود ہے

 importسے پہلے چینی اس  ہوگی تو یقینًا shortageیہ محسوس کیا جاتا کہ اس کی 
اور ہمارے پاس اکتوبر کے  ہوگی ہزار ٹن چینی موجود 30الکھ  9اب ۔کر لی جاتی

سندھ ۔ہو جاتا ہے startنومبر میں کرشنگ سیزن ۔نومبر کا مہینہ ہے۔کچھ دن باقی ہیں
ہو جاتا ہے اور دسمبر تک مارکیٹ میں  startپنجاب میں بھی  ۔ہو جاتا ہے startمیں 

صرف اس کا ۔نہیں ہے problemکی  availabilityچینی کی  ۔ہوگی وافر چینی موجود
mechanism اور distribution نظامکا disturb  ہوا ہے جس کی وجہ سےavailability 

۔محسوس ہو رہی ہے میں دقت
۔جی زاہد صاحب: جناب چیئرمین

 distribution منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ:سینیٹر محمد زاہد خان 
چال  میں کیس اور پھر سپریم کورٹ بڑھ گئے تھے یٹ بہت زیادہکی وجہ سے ر

کہ  ان کے خالف فیصلہ آیا۔یا ڈیلرز ہیں ان کے جو مل مالکان سپریم کورٹ میں۔گیا
کیا ۔مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہیں آپ نے چالیس روپے میں بیچنا ہے اور اب بھی

ہ ان لوگوں کے پوچھا ہے ک منسٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے صوبوں سے
اور  خالف کیا کارروائی کی گئی ہے اور اگر نہیں کی گئی تو اس کی وجہ کیا ہے

 actionلوگوں کو کیوں چینی نہیں مل رہی ہے کیا حکومت اس پر سوچ رہی ہے یا 
یا نہیں ؟۔لے رہی ہے

۔جی منسٹر صاحب: جناب چیئرمین
ز سینیٹر کی معز! بہت شکریہ جناب چیئرمین : میاں منظور احمد وٹو 

 Ministry ofکورٹ کے فیصلے کے بعد  خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ سپریم

Industries  نے اسی دن سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے
notification چاروں صوبوں اور  ۔جاری کیاrelevant quarters  کو اسnotification 

 acquittingاور جو  عمل کیا جائےمیں  letter and spiritکی کاپی بھیجی کہ ان پر 

agencies  ہیں وہprovinces  ہیں کیونکہ ان کے پاسexecutive authority  ہے تو
صوبے ان پر عمل درآمد کی کوشش کر رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ ان کی 
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support مارکیٹ کے اندر  کر رہی ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ چینی کی
availability اور جو  ہو رہی جس انداز میں فیصلہ کیا گیا ہے اس انداز میں نہیں
notification ۔کی گئی ہے

۔جی سیمیں صاحبہ: جناب چیئرمین
پوچھنا  سے honourable Ministerمیں : صدیقی  سینیٹر سیمیں یوسف

ہونے والی  shortageچاہتی ہوں کہ یہ بات میرے علم میں آئی تھی کہ چینی کی 
 raw sugar نے نے کوتاہی کی اور اس TCPکو کہہ دیا گیا تھا لیکن  TCPاس کا ۔ہے

ہے تو پھر  اور اگر یہ بات صحیح کیا یہ بات صحیح ہے۔نہیں کی importوقت پر 
TCP کیا  کے خالفaction ؟۔لیا گیا ہے

۔جی منسٹر صاحب: جناب چیئرمین 
اس  ہے informationمحترمہ صاحبہ کی جو : میاں منظور احمد وٹو

 raw sugarکو  TCPکریں کہ  verifyمیں یہ کہوں گا کہ اس کو ، کے بارے میں

import بلکہ نہیں کہا گیا تھا کے بارے میں کرنے  Ministry of Industries  نےECC 
کرنی چاہیے لیکن  raw sugar importکہ ہمیں اس وقت  کو یہ سمری بھیجی تھی

ECC ر کی اس وقت منظوری نہیں دی او نے اسMinistry of Industries or 

Production ۔کر دی گئی وہ نامنظور کی سمری جو تھی
آئے  questionاس کے بعد ایک اور ۔ڈاکٹر مالک صاحب: جناب چیئرمین

گا۔
میں منسٹر صاحب کی خدمت میں عرض :سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک 

۔۔۔۔کا کہ اس ملک میں اس وقت چینی دے رہا ہے impressionوہ یہ  کروں گا
ہے مجھے علم ہے اس لیے  importantیہ بہت : جناب چیئرمین

important question اس میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا  ال رہے ہیں
کہ تین سے  I am cautious of this thing. It is requested to all the members۔علم ہے

نہیں  questionsاقی ممبرز کے چار سے آگے مت جائیے ورنہ ب۔ہو جائیں چار سوال
آئیں گے۔

ہاؤس  میری گزارش یہ ہے کہ منسٹر صاحب: سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک 
۔۔۔۔دے رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں چینی کی impressionکو یہ 

کر لیجئے۔۔۔۔ questionآپ : جناب چیئرمین
کرنے  مجھے بات۔ہے questionمیرا ! جناب : سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک 

میں  supply and demand نہیں ہے چونکہ problemوہ کہتے ہیں کہ کوئی ۔تو دیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر صاحب کی خدمت میں ۔ہے supply۔کوئی فرق نہیں ہے

محسوس  اس کو تو پاکستان کا بچہ بچہ ہے crisisمیں عرض کرتا ہوں اس وقت جو 
اسالم آباد میں تین دن پہلے میں ۔لے رہے ہیں lightاتنا  پتا نہیں آپ اس کو۔کر رہا ہے

 چینی مل رہی ہے اور آپ اس طرح لے رہے ہیں روپے میں 82 تو نے خود پتا کیا
 supply andیہاں ۔نہیں ہے problemمیں کوئی  demand and supplyکہ یہاں پر 

demand ۔آ گیا ہے میں بہت فرق
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بھی سوال کرنے  کو PML(N)۔جی ظفر علی شاہ صاحب: جناب چیئرمین
جی ۔دیجئے

31, سندھ میں، 45یہ کہا ہے کہ پنجاب میں : سینیٹرسید ظفر علی شاہ 

NWFP   ان  اور سرحد میں سندھ شوگر ملیں ہیں صرف اتنا بتا دیں کہ پنجاب، 7میں
شوگر ملوں میں وہ کونسے حضرات ہیں جو کہ حکومتی جماعت میں ہیں اور ان 

۔اور ان کی ملیں ہیں کی جماعتوں میں ہیں کی ملیں ہیں یا حزب اختالف
۔ہے information آپ کے پاس اس وقت: جناب چیئرمین

میں اپنے فاضل دوست سے ! جناب چیئرمین : میاں منظور احمد وٹو 
کریں میں جواب دینے کے لیے حاضر  fresh questionکہوں گا کہ اس کے لیے 

کر دوں گا۔ tableاگر کہیں تو میں ۔ہوں
 next to Haroon Sahib اور شاہ صاحب ہارون صاحب: ئرمینجناب چی

کر لیں۔ jointکر لیں۔یا  decideایک تو 
ہوں۔ relatedاس سے  میں: سینیٹر سید جاوید علی شاہ 

 you are the Chairman, standing committee of theاچھا : جناب چیئرمین

agriculture ۔اس سوال پر آپ کو اجازت ہے
ہے  اور میرا خیال ۔بات ہے importantایک بڑی : رون خان سینیٹر ہا

 میں اس چیز کا بہت بڑا حصہ ہے انہوں نے فرمایا کہ فروری میں crisisکہ اس 
کے پاس لے کر گئے تھے جو انڈسٹری میں ان کو بھیجی تھی کہ  ECCایک سمری 

raw sugar صحیح وقت پر دو تین الکھ ٹن import کہ  انہوں نے کہا۔کی جائےECC 
کیوں  turn downوہ  بتا سکتے ہیں کہ reasons  کیا یہ وہ۔ کر دیا  turn down نے وہ

 vested groupsاور کونسا  لیا تھا standکے اوپر  کی گئی اور کن منسٹرز نے ا س
؟کی گئی turn downتھا جس کی وجہ سے یہ 

۔ےکے بارے میں بتائی decisionکے  cabinetلیکن : جناب چیئرمین 
ہے  committeeکی  cabinetجو ہے یہ  ECC: میاں منظور احمد وٹو 

کے ممبرز بھی ہوتے ہیں اس   Cabinetکے لیے تو اس میں  Economic Affairs اور
لوگ جو  importantاس میں کچھ دوسرے  ۔میں سیکرٹیریز صاحبان بھی ہوتے ہیں

relevant quarter اس کی کارروائی اس تو  وہ بھی آتے ہیںسے تعلق رکھتے ہیں
 supportکیا کس نے  opposeتو اس میں کس نے  میرے پاس موجود نہیں ہے وقت

یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اس قسم  معزز سینیٹر کی خدمت میں کیا لیکن میں
کچھ لوگ  کرتے ہیں support تو کچھ لوگ اس کو پر فیصلے ہوتے ہیں forumکے 

oppose  کرتے ہیں اورsupport نے کی بھی کرreasons ۔ہوتی ہیںoppose کرنےکی 
بنتا ہے اس پر فیصلہ ہو جاتا ہے  consensusجو  finallyہوتی ہیں اور  reasonsبھی 

اس کے مطابق فیصلہ ۔ہو جاتا ہے کی جو رائے بنتی ہے اس پر فیصلہ majiortyیا 
۔ہوا ہے

۔جاوید علی شاہ صاحب، جی: جناب چیئرمین 
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کہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ان  اس کا جواب نہیں دیا: سینیٹر ہارون خان 
ان کی ۔کیا گیا ہے یہ منسٹر ہیں اور یہ سمری لے کر گئے ہیں turn downکو کیوں 

۔۔ہو گئی turn downوہ  کی supportکی انہوں نے  سمری
۔تھا decisionکا  majorityکہ یہ  انہوں نے بتا دیا: جناب چیئرمین 

ٹھیک ہے ہمیں نام نہ  ۔کیا ہیں reasonsس کی ا: سینیٹر ہارون خان 
ہوا  crisisیہ  یہی وجہ ہے گورنمنٹ کی وجہ سے what was the reasons۔بتائیں

Please he should get up and۔پر ڈال رہے ہیں یہ باقی لوگوں۔ہے have the courage 

to tell us  کہwhat was the reasons.

صاحب۔ جی جاوید علی شاہ: جناب چیئرمین
میں وزیر ! جناب ! شکریہ جناب چیئرمین : سینیٹر سید جاوید علی شاہ

کس وقت  assessmentموصوف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ منسٹری اس بات کی 
ہوگی یا مطلوبہ ہمارا جو ہدف  shortage کرتی ہے کس مہینے تک کہ ملک میں آئندہ

اگر  سوال کا دوسرا حصہکی خریداری۔ یہ  TCPہے وہ پورا ہو جائے گا اور 
shortage اگر ۔ان کو نظر آ رہی تھی تو کس وقت ہونی چاہیے تھیTCP اس وقت

خریداری کرتی یا اس کی ضرورت تھی تو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی کا 
خریداری کریں تو  اور اگر آج یہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ریٹ کیا تھا

۔کا ریٹ کیا ہےانٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی 
۔جی منسٹر صاحب: جناب چیئرمین 

معزز سینیٹر جاوید علی شاہ ! جناب چیئرمین : میاں منظور احمد وٹو
۔ہیں داخل کر دیئے صاحب نے ایک سوال میں کچھ چار پانچ سوال

 Chairman Standing۔ہیں agriculturistیہ خود بھی : جناب چیئرمین 

Committee for Food and Agriculture ۔بھی ہیں
میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ : میاں منظور احمدوٹو 

کہ شوگر کی اس سال جو  اس وقت بھی پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے
problem اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ہوئی ہے resolve  کرنے کے لیےshort term 

planning اور  کی جائےlong term planning ۔ےکی جائshort term planning  میں وہ
measures اور  اس مسئلے کا حل نکل آئے دیئے جائیں جس سے فوری طورlong 

term planning کبھی یہ  کی جائے کہ آئندہ سالوں میںsituation ہی arise اس  ۔نہ ہو
جو سوچے  long term measuresجو ہے اور اس پر  ministerial committee کے لیے

اس میں ایک یہ ہے ۔جو سوچے جا رہے ہیں short term measuresاور  جا رہے ہیں
ہو چکی ہے کہ اس میں دس  assessmentاس میں  کہ یہ کرشنگ کا سال آ رہا ہے

اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ اس پر اس معزز ہاؤس کا  الکھ ٹن چینی کم ہو گی
 دس الکھ ٹن چینی وں کہوجوہات بتا سکتا ہ اور اگر کہیں تو میں وہ بڑا وقت لگے گا

اور اس  کر لیا گیا ہے کہ یہ کمی ہوگی assessلیکن یہ  کی کمی کی وجوہات کیا ہیں
 public privateکرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ raw sugar importکے لیے دس الکھ ٹن 

sector  میںimport اور اس سے پہلے  کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہےfine sugar  کو بھی
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import وقت پر  اس لیے آئندہ سال۔کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہےraw sugar  بھی آ
انشاء اهللا۔۔اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی بھی آ رہی ہے fine sugar۔جائے گی

Mr. Chairman: Now, we come to next question.

)مداخلت(
 discussionپر  Questionلے آئیے گا۔  motionآپ ایسا : جناب چیئرمین

 .rule is very clear کے لیے
)مداخلت(

جناب میرا سوال چینی تھا، جواب چنے کی : ہ سید جاوید علی شاسینیٹر 
صورت میں مجھے مال۔ مجھے اس جواب کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ 

shortage  ء میں تو دس الکھ ٹن چینی فالتو پڑی تھی۔ پھر ایسا کیوں ہوا ٢٠٠٨تھی
!جناب

میں جواب دے دیجیے۔  specifically few word  آپ :جناب چیئرمین
)مداخلت(

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر مالک صاحب۔ ابھی جواب آ : جناب چیئرمین
پڑے  questionsجواب دیجیے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بہت  specific جاتا ہے۔ آپ
ہوئے ہیں۔ 

ں یہ عرض کر چکا ہوں کہ می! جناب چیئرمین: میاں منظور احمد وٹو
اس وقت بھی پاکستان میں نو الکھ تیس ہزار ٹن چینی موجود ہے۔ یہ اگلے دو تین 

میں خرابی ہوئی  Mechanismمیں کمی نہیں ہے۔ Stocksمہینوں کے لیے کافی ہے۔ 
میں خرابی ہوئی ہے۔ میں اس معزز ایوان کو  mechanismکے  Distribution ہے۔

لی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ملک میں  cognizance گورنمنٹ نے اس کیبتانا چاہتا ہوں کہ 
پیدا ہو گئی ہے اور حکومت سوئی ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر نے  problem چینی کی

خود اس پر میٹنگ کی ہے اور اس میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹر صاحبان 
Ministry of Industries, Ministry اور ان کے نمائندوں کو شامل کیا۔ of Commerce, 

Ministry of Finance and Ministry of Agriculture اور سب نے بیٹھ کر  شامل کیا کو
ہونی چاہیے اور  ex-millفیصلہ کیا کہ چینی کی قیمت پینتالیس روپے فی کلو 

سینتالیس روپے فی کلو مارکیٹ میں ہونی چاہیے۔ 
Mr. Chairman: Next Question No. 206, Dr. Muhammad Ismail 

Buledi Sahib.
206. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for 

Industries and Production be pleased to state:
(a) the number of utility stores in the country with province 

wise and district wise break up;
(b) the number of persons appointed in the said stores during 

the last three years with province wise break up; and
(c) the number of posts presently lying vacant in those stores; 

and
(d) the number of persons belonging to Balochistan working in 

those stores with district wise break up?
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Mian Manzoor Ahmed Wattoo: (a) The province wise detail of 
the stores is given below:—
—————————————————————————————

Name of Province No. of  Stores
—————————————————————————————

Punjab 3196
Sindh 907
N.W.F.P 1126
Balochistan 267
Azad Kashmir 108
Northern Area 96

—————————————————————————————
                     Total: 5700

—————————————————————————————
And District wise details is at “Annex-A”.

(b) 11,673 persons have been appointed in the USC during the 
last three years. The province–wise detail is given below:—
—————————————————————————————

Name of Province Total 
—————————————————————————————

Punjab 6401
Sindh 2219

N.W.F.P 2369
Balochistan 684

—————————————————————————————
                       Total: 11673 

—————————————————————————————
(c) Presently no post is lying vacant in those stores.

(d) The number of persons belonging to Balochistan working 
in those stores with district wise break up is at Annexure “B”.

Annex-A

UTILITY STORES CORPORATION OF PAKISTAN 
HEAD OFFICE, ISLAMABAD 
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LIST OF DISTRICT WISE NO. OF UTILITY STORES 
—————————————————————————————

S.No. Name of District Number of Stores
—————————————————————————————

1 Abbottabad 62 
2 Attock 90 
3 Badin 30 
4 Tharparkur 32
5 Thatta 37 
6 Bannu 43 
7 Karak 23 
8 Lukki Marwat 25 
9 Bahawalpur 123 

10 Lodhran 62 
11 Bahawalnagar 130 
12 Chakwal 77 
13 Dadu 55 
14 Jamshoru 34 
15 D.G Khan 65 
16 Rajon Pur 37 
17 D.I Khan 84 
18 Bhakkar 40
19 Tank 14 
20 Faisalabad 144 
21 Nankana Sahib 31 
22 Gawadar 07
23 Ketch 06 
24 Turbat 02 
25 Gilgit 42
26 Diamer 08 
27 Baltistan 19
28 Ghizer 15 
29 Ghanche 12
30 Astore 05 
31 Khaplre 03
32 Ghotki 48 
33 Gujranwala 115 
34 Hafizabad 24 
35 Gujrat 133 
36 Bimber 15 
37 Haripur 65 
38 Hyderabad 50 
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39 Tando Mohammad Khan 13 
40 Mityari 12 
41 Islamabad 60 
42 Rawalpindi 144 
43 Kotli (A.K) 04 
44 Shikarpur 49 
45 Jacababad 26
46 Kanch Kote 27 
47 Jhang 100 
48 T.T Singh 67
49 Jhelum 79 
50 Mirpur (A.K) 10 
51 Karachi 155 
52 Khushab 55
53 Khuzdar 22 
54 Lusbella  08
55 Kallat 04 
56 Awuran 02 
57 Punjgoor 02 
58 Kohat 83
59 Lahore 124 
60 Kasur 47 
61 Larkana 49 
62 Kamber 29 
63 Layya 76 
64 Loralai 38 
65 Qilla Saif Ullah 08 
66 Kullo 05 
67 Barkhan 09 
68 Mura Khel 04 
69 Zhob 10 
70 Ziarat 05 
71 Mandi Bahauddin 78 
72 Mansehra 82
73 Battagram 31 
74 Kohistan 08
75 Shangla 24 
76 Mardan 65 
77 Nowshera 23 
78 Mianwali 110 
79 Mirpur Khas 42 
80 Tando Allah Yar 19 
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81 Umer Kot 25 
82 Multan 119
83 Muzaffar Ghar 68 
84 Khaniwal 46 
85 Muzaffarabad 46 
86 Bagh 19
87 Neelum 10 
88 Pounch 16 
89 Nawab Shah 35 
90 Shoro Feroz 32 
91 Sangar 40
92 Okara 126
93 Noshki 15 
94 Pishin 08
95 Qilla Abdullah 05 
96 Peshawar 146
97 Nowshera 26
98 Charsada 35 
99 Quetta 82

100 Mastoong 08
101 Rahim Yar Khan 134 
102 Sahiwal 110 
103 Pak Pattan 28 
104 Sargodha 152 
105 Sheikhupura 73
106 Sialkot 69
107 Narowal 28
108 Sibi 16
109 Bollan 06
110 Jaffarabad 32
111 K. K. Magsi 01 
112 Naseerabad 11
113 Kharan 03
114 Sukkur 32
115 Khairpur 65
116 Sawabi 58
117 Bunir 18
118 Dir Lower 26
119 Dir Upper 28
120 Chitral 23
121 Begon Agency 01
122 Swat 112 
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123 T.T Singh 46
124 Vehari 99

—————————————————————————————
                                         Total:- 5700 
—————————————————————————————

Annexure-B 
DISTRICT WISE DETAIL OF PERSONS BELONGING 

TO BALOCHISTAN PROVINCE 
—————————————————————————————

S. No. District Total
—————————————————————————————

1 Quetta 167
2 Mastong 16
3 Sibi 54
4 Bolan 16
5 Naseerabad 19
6 Jaffarabad 42
7 Jhal Magsi 4
8 Lorali 55
9 Ziarat 10

10 Harnai 3
11 Bar Khan 5

12 Kholo 7

13 Mosa Khel 3

14 Qila Saifullah 22

15 Zhob 26

16 Khuzdar 38

17 Qalat 5

18 Panjgur 3

19 Awaran 2

20 Lasbala 10

21 Noshki 41

22 Chaghi 20

23 Kharan 13

24 Pishin 48

25 Qila Abdullah 22

26 Kachlok 5
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27 Gwadar 28
—————————————————————————————
                                      Total 684 
—————————————————————————————

Mr. Chairman: Any supplementary question?

اگر مجھے آگے آنے والے : یل بلیدیعسینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰ
کی اجازت مل جائے گی تو میں اس پر ضمنی سوال کروں گا۔ اگر questionدوسرے 

ٹائم ختم ہو گیا تو ایسے ہی چھوڑ دوں گا۔ 

 اپنا کرے گا۔ آپ questionsتو  ہاؤس بھی !دیکھییں : جناب چیئرمین
supplementary question ں۔ کری

میں نے یہ سوال کیا لیکن میرا : عیل بلیدیسینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰ
دوسرا سوال بہت اہم ہے۔ اس لیے اگر ٹائم ختم بھی ہو جائے تو آپ مجھے رعایت 
دے دیں۔ وٹو صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ صوبہ وار یوٹیلٹی سٹورز بتائیں 

ں۔ جناب انہوں نے جو تفصیل بتائی اور جو بھرتیاں کی گئی ہیں، ان کی تفصیل بتائی
ہیں۔ انہوں stores 96جات میں ہیں اور شمالی عالقہ stores 267 میں ہے، بلوچستان

نے جو بھرتیاں کی ہیں۔
کیجیے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔  question آپ: جناب چیئرمین

جیسے تربت ہے، ژوب ہے یا لورا : عیل بلیدیسینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰ
ان میں انہوں نے دو چار بندے بھرتی کیے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ ان کو الئی ہے، 

ایک سال سے پوسٹیں خالی ہیں۔ منسٹر  درخواست بھی دی ہے۔ بلوچستان میں
ں پر کوٹے کے مطابق ے پسماندہ عالقوں میں خالی اسامیوصاحب کب بلوچستان ک

بھرتی کریں گے؟
میں سینیٹر بلیدی شکریہ جناب چیئرمین۔ : میاں منظور احمد وٹو

صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے معزز ایوان کی توجہ اس طرف 
دالئی ہے کہ بلوچستان میں یوٹیلٹی سٹورز اور ان میں بھرتیوں کی کیا پوزیشن ہے۔ 

 Ministry of میں اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ

Industries بلوچستان کی ترقی، اس کے مسائل کے حل اور  اور موجودہ حکومت
ہے اور اس میں کوئی  determinedلوگوں کو سہولیات دینے کے لیے  کے وہاں

کرنے کے  government support ہر سیکٹر میں دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا چاہتی۔
لیے اقدامات کر رہی ہے۔ یہ سوچ نہیں رہی، منصوبہ بندی ہی نہیں کر رہی بلکہ 

مات کر رہی ہے۔ جہاں تک ان سٹورز کا تعلق ہے، ہمیں اس بات کا افسوس ہے اقدا
کہ بلوچستان میں سٹورز قائم نہیں ہو رہے۔ لوگوں کو ایک بنیادی سہولت نہیں مل 
رہی۔ اس کی وجہ، بینکوں کی کمی ہے اور بینک نہ ہونے کی وجہ سے سٹورز 

بہت زیادہ ہونے کی وجہ  کا پیسہ کہاں رکھیں گے اور فاصلے saleپرہونے والی 
اور  سے دقت پیش آ رہی ہے۔ میں جناب بلیدی صاحب سے یہ گزارش کروں گا

کا تعلق بھی بلوچستان  Minister of State معزز ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے
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کریں کہ ہم وہاں سٹورز کیسے قائم  work out سے ہے۔ ان کے ذمے ہے کہ وہ
کریں۔ 

سے یہ حکومت آئی ہے، اس وقت تین ہزار پانچ سو سٹورز  جب! جناب چئرمین 
تھے۔ ہم نے ان میں دو ہزار دو سو کا ڈیڑھ سال میں اضافہ کیا ہے۔ دو ہزار دو سو 
سٹورز کا اضافہ کر کے آج سے چھ مہینے پہلے چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی 

ھ مہینے بھرتی ہم نے مکمل کر دی ہے۔ ابھی لوگ سوچ رہیں ہیں لیکن ہم نے چ
پہلے ان سٹورز میں چار ہزار بندے بھرتی کر دیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم 

کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں سٹورز کھولیں اور  recruitment بلوچستان میں
اور وہاں کے نمائندے براہ  اس کے لیے بلیدی صاحب اور بلوچستان کے سینیٹرز

بھی سوچ رہے ہیں کہ ان سٹورز کو کھولنے اور  مہربانی ہمارا ساتھ دیں۔ ہم اس پر
اگر بینک وہاں نہیں ہیں تو ڈاکخانوں کو استعمال  ریکروٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے،

کیا جائے۔ 
 I can just have two questions جی سیمیں صاحبہ۔: جناب چیئرمین

because the question hour is over.  سیمیں صاحبہ آپ پوچھ لیجیے۔
)خلتمدا(

ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بیٹھ جائیے۔ اپوزیشن کو بھی : جناب چیئرمین
تو سوال کرنے کا موقع دیجیے۔ 

یہاں پر یوٹیلٹی سٹورز کی دو ! جناب: سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی
 Franchised Utilityہیں اور ایک  government owned Utility Stores اقسام ہیں۔ ایک

Stores صاحب کی توجہ اس طرف دالنا چاہتی ہوں کہ ان دونوں کی ہیں۔ میں منسٹر 
policies  میں بڑا فرق ہے۔ گورنمنٹ کے یوٹیلٹی سٹورز جتنی چاہیں چینی لے

کو اگر تیس ہزار روپے  Franchised Storesاور  without any condition سکتے ہیں
ینا پڑتا ہے۔ کی چینی چاہیے ہوتی ہے تو انہیں ستر ہزار روپے کا دوسرا سامان ل

پوچھ لیجیے۔ question آپ جلدی سے: جناب چیئرمین
ظاہر ہے کہ جب  ۔یہ سامان لینا پڑتا ہے: سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی

بھی  pass onکو اسی طرح  customers وہ ان سے اس طرح خریدتے ہیں تو وہ اپنے
ی یوٹیلٹی کرتے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ بھ

کیوں نہیں  uniformity سٹور ہے اور یہ بھی یوٹیلٹی سٹور ہے تو ان کی پالیسی میں
کی جائے۔  قائم uniformity ہے، یہ

سوال کیا ہے۔ بالشبہ  relevantہماری بہن نے بڑا: میاں منظور احمد وٹو
 Franchisesبھی ہیں۔  franchises میں بھی ہیں اور public sectors یوٹیلٹی سٹورز

کا سٹاف چالتا ہے۔  USC پرائیویٹ لوگ چالتے ہیں اور پبلک سیکٹر کے سٹورز کو
 .The question hour is over ٹھیک ہے جی۔: جناب چیئرمین

)مداخلت(
ختم ہو گیا ہے۔  question hourاب : جناب چیئرمین

)مداخلت(
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I will not۔ ختم ہو گیاquestion hour شاہ صاحب: جناب چیئرمین violate 

the rules. Soomro Sahib, I request you, please ۔آپ بیٹھ جائیے Don’t force me to 

violate the rules. Question Hour  ایک گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ابھی بہت بزنس باقی ہے۔
)مداخلت(

اب آپ پانچ پانچ سوال کریں گے تو یہی  ۔آپ بیٹھ جائیے: جناب چیئرمین
 ۔ہو گا

میں ایک ضمنی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔: محمد زاہدخان سینیٹر
 ۔ہے discretionآپ کے پاس ! جناب چیئرمین :سینیٹر سید ظفر علی شاہ

پوچھنا ہے۔ short questionصرف ایک 
کر لیجیے۔  short questionآپ : جناب چیئرمین

)مداخلت(
کر لیجیے گا۔، آپ ان سے مل کر! شاہ صاحب: جناب چیئرمین

)اخلتمد(
 صاحب۔ آپ بیٹھ جائیے۔شاہ Please!زاہد صاحب : جناب چیئرمین

تشریف رکھیں۔
جناب میرا یہ کوئی ذاتی سوال نہیں ہے۔  :سینیٹر سید ظفر علی شاہ
ہے۔ for consumption of the peopleکوئی ذاتی کاروبار تو ہے نہیں۔ یہ تو 

Mr. Chairman: The Question Hour is over. The remaining questions 
and the printed replies placed on table of the House shall be taken as read1. 

207. *Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for Foreign 
Affairs be pleased to state the number of persons presently 
working in Pakistan embassies / missions in Mascat, UAE, 
Kuwait, Qatar, Bahrain, Iran, Saudi Arabia, UK, USA and 
France with province-wise break up?
Makhdoom Shah Mehmood Qureshi: At present 75 officers 

are working in the Foreign Office Component of Pakistan’s Missions in 
Muscat, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Iran, Saudi Arabia, UK, USA and 
France. Their grade-wise and province-wise break up is as follows:—

                                                          
1 The Question hour is being over. The remaining questions and their replies will be 
placed on the table of the House taken as read.



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68

208. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for 
Food and Agriculture be pleased to refer to the Senate starred
Question No. 9 replied on 6th March, 2009 and state the time by which 
200 bulldozers will be provided to the Government of Balochistan?

Mr. Nazar Muhammad Gondal: 200 Bulldozers to the 
Government of Balochistan will be provided within 490 days after 
provision of required funds are made available by the Finance Division.

209. *Senator Afrasiab Khattak: Will the Minister for Special 
Initiatives be pleased to state:

(a) the present status of the Clean Drinking Water Initiative 
(CDWI);

(b) whether it is a fact that the previous contractors of the said 
project have been changed, if so, its reasons; and

(c) the names of the previous and present contractors of that 
project?

Mr. Lal Muhammad Khan (Minister for Special Initiatives):
(a) The project, Clean Drinking Water Initiative (CDWI), was initiated in 
2004-06. According to the approved PC-I, 406 water filtration plants 
were to be installed one in each tehsil. Provinces/Regions wise detail is 
as follow:—



69

—————————————————————————————
Province / Region Total Operational

Plants Plants
—————————————————————————————

PUNJAB 116 114
BALOCHISTAN 102 76
SINDH 101 56
NWFP 53 25
AJK 19 15
NAs 6 —

FATA 8 —
ICT 1 1

————————————————————————————
             TOTAL 406 287

—————————————————————————————
(b) It is to clarify that Pak-EPA Ministry of Environment 

selected two firms i.e. M/s. So–Safe and M/s. Rain Drop for the 
installation of 406 water filtration plants through out the country under 
the CDWI. No contractor has been changed.

(c) There has been no change of the contractors. The 
contractors for CDWI project are:—

(i) M/s. So-Safe
(ii) M/s. Rain Drop

210. *Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Will the 
Minister for Special Initiatives be pleased to state the number of water 
filtration plants installed in the country during the financial years 2007-
08 and 20082009 indicating also the expenditure incurred thereon?

Mr. Lal Muhammad Khan: The detail of water filtration plants 
installed under CDWA programme is as follows:—

Plants Installed
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—————————————————————————————
Provinces /Regions 2007-08 2008-09 Total Expenditure
————————————————————————————————————————

Contract signed on 30th
June, 2009. The firms are

Punjab being  mobilized  and  1st Installation
plant will be installed  on yet be started 
30th October,2009

Sindh 65 120 185 Rs. 324 million
NWFP 70 194 264 Rs. 554 million
Balochistan 60 249 309 Rs. 541 million
FATA 1 0 1 Rs. 2.1 million
NAs 3 20 23 Rs. 48 million

Contract signed  on  30th 
June, 2009. The firms are

AJK being  mobilized  and  1st Installation 
plant will  be installed on yet be started 
30th October,2009
Contract signed  on  30th
June, 2009. The firms are

Islamabad being  mobilized  and  1st Installation
plant will be installed  on yet be started 
30th October.2009

————————————————————————————————————————
         Total 199        583   782 Rs. 1,469.10 million
————————————————————————————————————————

211. *Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Will the 
Minister for Special Initiatives be pleased to state the steps taken 
/ being taken by the government to provide clean drinking water 
to the general public?

Mr. Lal Muhammad Khan:  Ministry of Environment initiated 
a programme for provision of Clean Drinking Water to the masses. The 
phase-I titled Clean Drinking Water Initiative (CDWI) was approved in 
2004-05. The Project envisaged installation of water filtration plants one 
in each Tehsil across the country. Under this project 406 plants have 
been installed. The Province/Region wise detail is as under:—
—————————————————————————————

Province/Region Plants Installed
—————————————————————————————

PUNJAB 116
BALOCHISTAN 102
SINDH 101
NWFP 53
AJK 19
NAs 6
FATA 8
ICT 1
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—————————————————————————————
                 TOTAL 406

—————————————————————————————
After realizing the benefits of phase-I programme, the federal 

government took another imitative and launched a mega project titled as 
Clean Drinking Water for All (CDWA). The project aims to install  
6,626 water filtration plants, one 

in each union council, throughout the country. The Province / Region 
wise detail of plants to be installed is as under:—
—————————————————————————————

Province/Region No. of  Plants Installed
—————————————————————————————

PUNJAB 3,494
BALOCHISTAN 575
SINDH 1,129
NWFP 1,000
AJK 232
NAs 115
FATA 68
ICT 13

—————————————————————————————
TOTAL 6,626

—————————————————————————————
The implementation status of the project in the Province / Region 

is as under:—
—————————————————————————————

Province / Region Plants Installed
—————————————————————————————

SINDH 185
NWFP 264
BALOCHISTAN 309
FATA 1
NAs 23
PUNJAB Contract signed on 30th June, 2009.
AJK The firms are being mobilized and 
ICT 1st plant will be installed on 30th

October, 2009
—————————————————————————————

         TOTAL 782
—————————————————————————————
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212. *Senator Wasim Sajjad: Will the Minister for Planning 
and Development be pleased to state:

(a) the percentage of population below poverty line since June, 
2005, with year-wise break up; and

(b) whether it is a fact that the percentage of population below 
poverty line in June, 2008 have not been released by the 
Planning Commission despite its approval by the World 
Bank, if so, its reasons?

Makhdoom Shahabuddin: (a) Poverty estimates with year-wise 
break up is given below:—
Count (% below the Poverty Line)

Year Urban Rural Pakistan

*2004-05 14.9 28.1 23.9
*2005-06 13.1 27.0 22.3
2006-07 No survey was conducted.

—————————————————————————————
*(Source: Pakistan Economic Survey 2008-09, Islamabad).

(b) This is not the fact. Also, Government of Pakistan does not 
require approval of the World Bank to release poverty numbers. A Rapid 
Survey reflecting the large changes in food and energy prices impacting 
on living standards of people since 2007 will be carried out. Results of 
the poverty analysis would accordingly be shared.

213. *Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Will 
the Minister for Health be pleased to state the steps taken by the 
Government to control Malaria disease in the country during the 
financial years 2007-08 and 200809?

Mir Aijaz Hussain Jakhrani: The steps taken by the 
Government to control Malaria disease in the country during the 
financial years 2007-08 and 2008-09 are as under:—
—————————————————————————————

2007-08 2008-09
—————————————————————————————
 Preparation of Plan  Preparation of Plan

& guidelines. & guidelines.

 Mass media Mass media

campaign for campaign for
creating awareness. creating awareness.
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Capacity building of Capacity building of
District & Provincial District & Provincial
Malaria Control Malaria Control
Programmes. Programmes.


 Logistic support to Logistic support to

Provinces. Provinces.
(Details enclosed) (Details enclosed)

—————————————————————————————
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Mr. Chairman: Let us look into the leave applications now.
Leave of Absence
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کرنل سید طاہر حسین مشہدی صاحب نے ذاتی  :جناب چیئرمین
سے رخصت کی اکتوبر کے لیے ایوان ، ١۶مصروفیات کی بنا پر آج مورخہ 

ت منظور ہے؟صرخ درخواست کی ہے۔ کیا
)رخصت منظور کی گئی(

جناب عبد الحسیب خان صاحب نے ناسازی طبیعت کی : جناب چیئرمین
ہے۔ لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی  اکتوبر کے، ١۶بنا پر آج مورخہ 

ت منظور ہے؟رخصکیا
)رخصت منظور کی گئی(

ر صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بنا پروفیسر ساجد می: جناب چیئرمین
 ، اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا١۶پر آج مورخہ 

ت منظور ہے ؟رخص
)رخصت منظور کی گئی(

نوابزادہ حاجی میر لشکری رئیسانی صاحب نے ذاتی : جناب چیئرمین
سے رخصت کی  اکتوبر کے لیے ایوان 16آج مورخہ  مصروفیات کی بناء پر
ت منظور ہے؟رخصدرخواست کی ہے۔ کیا 

)رخصت منظور کی گئی(
ذاتی  سردار محمد جمال خان لغاری صاحب نے: جناب چیئرمین

سے رخصت کی  اکتوبر کے لیے ایوان 16تا  02مورخہ مصروفیات کی بناء پر
ت منظور ہے؟رخصدرخواست کی ہے۔ کیا 

)رخصت منظور کی گئی(
گوان داس چاولہ صاحبہ ذاتی رتنا بھ محترمہ: جناب چیئرمین

اجالس میں شرکت نہیں کر سکی  اکتوبر 14تا 12مصروفیات کی بناء پر مورخہ 
سے رخصت کی درخواست کی  تھیں اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان

ت منظور ہے؟ہے۔ کیا رخص
)رخصت منظور کی گئی(

کی بناء پر ذاتی مصروفیات  محترمہ سبینہ روف صاحبہ: جناب چیئرمین
انہوں نے اس  لیے کو اجالس میں شرکت نہیں کر سکی تھیں اس اکتوبر 15مورخہ 

سے رخصت  تاریخ کے لیے ایوان

ت منظور ہے؟رخصکی درخواست کی ہے۔ کیا
)رخصت منظور کی گئی(

Mr. Chairman: Point of order. Mrs. Semeen Siddiqui Sahiba.

میں نے بابر اعوان ! چیئرمین جناب: سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی
کیا تھا کہ  point of order raiseصاحب کی موجودگی میں سات تاریخ کو 

Government Girls College F-6  میں لڑکیوں کے لیے بسوں کی کمی ہے تو انہوں
تک بسوں کا انتظام کر دیا جائے گا لیکن ابھی تک  Mondayنے کہا تھا کہ انشاء اهللا 

ہیں کیا گیا اور کالج انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس بسیں ہیں بس کا انتظام ن
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ہی نہیں تو ہم کہاں سے دیں گے۔ منسٹر صاحب موجود نہیں ہیں، میں اس بارے میں 
جواب چاہتی تھی۔

ابھی بابر صاحب آ جاتے ہیں تو ہم ان سے معلوم کر لیں : جناب چیئرمین
محمد عدیل صاحب،  گے۔ حاجی

(Pause)

ابھی آ جائیں گے، چائے، سگریٹ ! جناب: سینیٹر شاہد حسن بگٹی
.Sir, if you kindly allow me to move my privilege motionپینے گئے ہیں۔ 

کر لیجیے۔ privilege motion moveجی آپ  :جناب چیئرمین
Privilege Motion: Re; Development Schemes.

Senator Shahid Hassan Bugti: Sir, I beg to move this privilege 
motion that I had identified certain development schemes in Balochistan and 
Sindh out of my allocation for the year 2008-09 which were forwarded to 
provincial secretaries of Local Government and Rural Development Balochistan
and Sindh respectively by the Ministry of Local Government and Rural 
Development Islamabad in April, 2009. Despite lapse of three months the 
Provincial Government did not provide the required information to the Ministry 
of Local Government and Rural Development Islamabad and resultantly funds 
have been lapsed at the end of financial year 2009. Due to delay by Provincial 
Government, mine as well as the privilege of this august House has been 
breached. Because of the delay we can’t come to the expectations and 
commitments made with the people. I therefore, request to this august House to 
kindly admit this privilege motion and refer it to the Functional Committee on 
Rules of Procedures and Privilege for further proceedings accordingly.

جی بخاری صاحب۔: جناب چیئرمین
Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Refer to the 

Committee.
Mr. Chairman: Referred to the ….

Senator Justice (Retd.) Abdul Razak A. Thahim: Sir, I am 
Minister for Local Government, I have no objection.

Mr. Chairman: It is referred to the concerned committee.

Senator Shahid Hassan Bugti: Thank you very much sir.

وہ نہیں  ہے، point of orderمحمد زاہد خان صاحب کا : جناب چیئرمین
 Because there is so much business, thenانہیں بال الئیے۔ ! ہیں۔ بخاری صاحب

everybody will ask that. Let us go according to the rules. We all are law makers. 
Principles are for every one. آپ کا ! ڈاکٹر مالک صاحبpoint of order ہے۔

)اس موقع پر واک آؤٹ کرنے والے ممبران ایوان میں واپس آ گئے(
 categoricallyپچھلی حکومت نے تو ! جناب: سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک

 fundsنہیں دیں گے، ہم نے تین سال بغیر  fundکو کوئی  Opposition ا کہ ہمکہا تھ
کو  Oppositionکہ ہم  کے گزارے لیکن جب موجودہ حکومت آئی تو انہوں نے کہا

funds  دیں گے۔ پچھلے سال ہمیں پچاس الکھ روپےissue  ہوئے تھے، ہم نے جو
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schemes 01دیں، ان پر% implementation  اور اس مرتبہ بھی اس کے نہیں ہوئی
والوں کو اگر  Oppositionکریں کہ ہم  clearآپ یہ ! کوئی آثار نہیں ہیں۔ جناب

government funds  نہیں دیتی تو ٹھیک ہے ہم لوگ بھی جا کر کوئیcommitment 
نہیں ہوئے۔  releaseنہیں کریں گے۔پچھلے سال کے پچاس الکھ روپے بھی ابھی تک 

Kindly  داری سے ہمیں بتا دے۔ اگر نہیں دیں گے تو بھی ہم لوگ کو ئی ذمہmind 
نہیں کریں گے۔

یہ سب کا معاملہ ! جناب چیئرمین: سینیٹر پرفیسر محمد ابراہیم خان
ہے اور کل ہمیں محترم وزیر صاحب کا خط مال ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک 

ہو گا یا نہیں لیکن اس  کروڑ تو فوری طور پر ہو جائے گا، معلوم نہیں کہ اس سال
میں بھی تیس نومبر کی تاریخ دی گئی ہے۔ جوالئی میں اعالن ہو گیا تھا، جوالئی، 
اگست، ستمبر اور اکتوبر کا بھی آدھا مہینہ گزر گیا ہے، اگر ہمیں اس وقت کہہ دیا 

تک سکیمیں داخل بھی ہو گئی ہوتیں۔ اب یہ کہا گیا ہے اور تیس نومبر  جاتا تو اب
یخ دی گئی ہے کہ الزمًا تیس نومبر تک داخل کریں تو یہ مسئلہ سب کا ہے۔کی تار

جی شاہد بگٹی صاحب۔: جناب چیئرمین
میں تمام ممبران اور میڈیا کے ! جناب: سینیٹر شاہد حسن بگٹی

knowledge میں یہ بات النا چاہتا ہوں۔ جناب !Parliamentarians  کو یہ جوfunds 

allocate پہلے  ہوتے تھے، یہlapse  نہیں ہوتے تھے۔ جون کا مہینہ گزرنے کے
نہیں ہوتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس جمہوری حکومت کے  lapseباوجود 

جو کہ ایک  Minister of Financeنے غالبًا  Prime Ministerدور میں اس دفعہ 
banker  ہیں، ان کے مشورے پر کہہ دیا کہ جوfunds 30th June  سے پہلےutilize  ہو

ہو گئے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ہوا  funds lapseگئے، سو ہو گئے، اس کے بعد وہ تمام 
اور میاں رضا ربانی صاحب سے  ہے۔لہذا آپ کے توسط سے میں بخاری صاحب

کریں۔  take upسے  kindly Prime Ministerبھی گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے کو 
اور سیاسی ورکرز یہیں ہوں  parliamentarians! ابکل نہیں ہو گا لیکن جن bankerوہ 

کے  2009-2008 اپنے اس فیصلے پر نظرثانی کریں اور جون kindlyگے۔ اس لیے
قرار دیئے گئے ہیں، انہیں بحال کیا جائے تاکہ جن اسکیموں  funds lapseبعد کے جو

ا سکے۔پر کام شروع ہوا تھا یا درمیان میں روک دی گئی ہیں، ان کو مکمل کیا ج
جی بخاری صاحب۔ مندوخیل صاحب اس کے بعد آپ کا : جناب چیئرمین

اسی حوالے سےہے؟
جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے : سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل

بات  کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو ہمیں fundsاگر وہ ہمیں 
نہیں کریں گے لیکن جب وہ یہ  commitmentکریں، اعالن کریں ہم کسی کے ساتھ

ہیں مثًال جیسا کہ ابھی پروفیسر ابراہیم خان صاحب نے کہا کہ  fundsکہتے ہیں کہ 
اب مال ہے لیکن ہمیں تو ابھی تک نہیں مال۔ ہماری عرض یہ ہے کہ اگر  letterوہ 

سال  نہیں دیتے تو پرواہ نہیں لیکن اگر دینے ہیں تو پھر وقت پر دیں۔ اس fundsہمیں 
 implementکریں اور پھر وہ  commitکے بھی ہمیں ابھی سے دیں تاکہ ہم  2009-10

ہو سکے۔ مہربانی۔
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پر بات  pointٹھیک ہے۔ جاوید علی شاہ صاحب بھی اسی: جناب چیئرمین
کر رہے ہیں، آپ پھر جواب دیجئے گا۔

اکٹھا ہی جواب دیجئے گا۔: سینیٹر سید نیر حسین بخاری
جی اکٹھا ہی جواب آ جائے گا۔ :نجناب چیئرمی

! شکریہ۔ جناب چیئرمین! جناب چیئرمین :سینیٹر سید جاوید علی شاہ
ہی نہیں کیے  funds utilizeمیری گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 

 fundsدی ہی نہیں تھیں اور اگر دی ہیں تو  schemesاور انہوں نے ابھی اپنی 

release ے تھے۔ ایک یہ ہی نہیں ہوئcategory  ہے۔ دوسریcategory  میں وہ آتے ہیں
کام ہو چکا ہے مگر اس کے  or 75% %80ہیں اور ان کا  ongoing schemesجن کی 

ہیں تو کام رکا ہوا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ سڑکیں بنی ہوئی  ہو گئے funds lapseبعد 
یا جو چیز بھی  bridge, culvertنہ ہونے کی وجہ سے  or 25% funds %20ہیں اور 

 on goingہو رہی ہے اس لیے  problemبننی تھی، وہ رکی ہوئی ہیں۔ اس سے بڑی 

schemes  کے لیے ترجیحی بنیادوں پرfunds release کیے جانے چاہییں۔
جی منسٹر صاحب۔: جناب چیئرمین
تین باتیں ، دو! جناب: عبدالرزاق اے تھہیم) ریٹائرڈ(سینیٹر جسٹس 

 parliamentariansکرنا چاہتا ہوں۔ بجٹ میں سارے  clarifyتینوں باتیں  یںہیں۔ م
تھی۔ وہ پیسے  provisionاپوزیشن کے، ایک کروڑ کی  چاہے گورنمنٹ کے ہوں یا

نہیں ہو رہے  releaseہمارے پاس بجٹ میں ہیں مگر کچھ وجوہات کی بناء پر وہ 
یسے ہی ایک کروڑ کی نہیں مل رہی تھی۔ ج permissionکو  Ministryتھے۔ 

permission  ملی تو ہم نے سب کوletter  لکھے کہ مہربانی کر کے اسکیمیں بھیجیں
ان کو عرض کیا ، نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا funds lapseتا کہ 

ہے کہ پندرہ نومبر تک اپنی اسکیمیں بھیجیں۔ اب اگر کوئی پندرہ نومبر تک اسکیم 
ہوگی، پھر  administrative approvalبنیں گے، پھر  estimatesے نہ بھیجے، ان ک

Finance  میں جائے گا تو اس لیے ہم نےconsciously  ان سےعرض کیا ہے کہ
نومبر تک بھیج دیں۔ پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ ہم پندرہ نومبر تک  پندرہ

ان کو دو  ؟نہیں دے سکتے، پھر میں کیا کروں اگر اسکیم نہیں دے سکتے اسکیمیں
مہینے دیئے ہیں۔۔۔

ہیں، ان کی جو  parliamentariansیہ جو ! منسٹر صاحب: جناب چیئرمین
شکایات ہیں، اگر ان سے مل کر رفع کر دیں تو بہت اچھا ہو گا۔

میں ہر چیز کا جواب : عبدالرزاق اے تھہیم) ریٹائرڈ(سینیٹر جسٹس 
کہا تھا کہ دو کروڑ روپے دے رہے پر  floorنے  Prime Minister Sahibدیتا ہوں۔ 

نے کہا تھا  Prime Minister Sahibکر رہے ہیں۔  pursueہیں، ہم اس کے لیے 
Finance Minister  نہیں ہیں۔ میں نےletter  میں بھی لکھا ہے کہ امید ہے کہ وہ ایک

ہیں، وہ محفوظ ہیں،  fundsمہینے تک ہو جائیں گے۔ ایک کروڑ روپے کے جو 
ہے، ہم نے جو لکھا ہے، اس میں کوئی شکایت ہو تو  provisionیں ہمارے بجٹ م
مجھے بتا دیں۔
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ٹھیک ہے، آپ ذرا ان سے مل کر ان کی شکایت رفع : جناب چیئرمین
کردیجئے۔

اب ان کا جواب دیتا : عبدالرزاق اے تھہیم) ریٹائرڈ(سینیٹر جسٹس 
رض ہے۔ جاوید علی شاہ کا ف parliamentariansہے،  importantہوں کیونکہ یہ بہت 

کے  ongoing schemesنہیں ہوں گے کیونکہ  funds lapseصاحب نے جو کہا، وہ 
2008 and 2009  کےfunds lapse نہیں ہوں گے۔

جواب سن لیجئے۔! جاوید علی شاہ صاحب: جناب چیئرمین
میں انشاء اهللا دیکھوں  :عبدالرزاق اے تھہیم) ریٹائرڈ(سینیٹر جسٹس 

بھی انہیں کہا ہے، اب کل، پرسوں تک دیکھ کر میں بتاؤں گا۔ باقی جو گا، پہلے 
کے ایک کروڑ روپے تھے اور اسکیمیں نہیں آئی تھیں، ان کے  2009 ,2008پیسے 

part  پر بھی کچھdelay  ،ہےestimates  بھی نہیں آئے تھے، ان کے لیےFinance 
کے لیے بگٹی صاحب  نہیں ہوں گے۔ جس releaseوالوں نے کہا ہے کہ وہ پیسے 

 Prime Minister Sahibاور رضا ربانی صاحب  Leader of the Houseنے کہا ہے کہ 
نے روڑا اٹکایا ہے، وہ اگر  �Financeکا ہے،  Financeسے کہیں مگر وہ معاملہ 

ملیں گے۔ fundsکریں تو ہمیں خوشی ہو گی کہ زیادہ 
ٹھیک ہے۔: جناب چیئرمین

میری اپنی سکیمیں جس دن ملی تھیں، میں : لکسینیٹر ڈاکٹر عبدالما
آپ جب تک ! نہیں کرتے۔ جناب releaseنے اسی وقت دے دیں کہ یہ ہماری سکیمیں
اس سال آپ کی کوئی سکیم  as protestپچھلے سال کی سکیمیں نہیں دیں گے، ہم 

نہیں لیں گے، ہمیں کسی سکیم کی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل نہیں لیں گے۔ ہم 
میری پچھلے سال ! ان پیپلز پاڑٹی کو واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں، جنابپاکست
تھیں اور گوادر میں ایک سکول تھا، میں نے وہ  schemesروپے کی -/500000کی 

گزر گیا پھر کہا کہ پیسے  جون 30شروع میں دی، پیسے بھیج دیئے، رک رک کے 
lapse  لوگ کوئی خیراتی نہیں ہیں۔ ہو گئے ہیں، ہم اس طرح پیسے نہیں لیں گے، ہم
کہتا ہوں۔ franklyمیں آپ کو ! جناب

صاحب آپ  Ministerمیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ : جناب چیئرمین
میں آپ سے ! صاحبMinister لوگوں سے ملیں اور آپ کی شکایات کو رفع کریں۔

سے مل کر ان کی شکایا ت  اور مندوخیل صاحب عرض کروں، ڈاکٹر عبدالمالک
ورفع کریں۔ جی۔ک

ہے اور  importantیہ: تھہیماے عبدالرزاق ) ریٹائرڈ(سینیٹر جسٹس 
House میں جواب ضروری ہے۔

آپ کا بھی مسئلہ ! آپ جواب ضرور دیں۔ بلیدی صاحب: جناب چیئرمین
لیتےہیں، آپ بیٹھ جائیں۔

میں اسی لیے کہتا : تھہیم اے عبدالرزاق)  ریٹائرڈ(سینیٹر جسٹس 
سکتے تھے،وہ  کیونکہ جو پیسے خرچ نہیں ہوہے difficultyکو  Ministryہوں کہ 

نے کہا کہ  Ministry of Financeجاتے تھے،  نہیں ہوتے تھے، دے دیئے lapseپہلے 
واپس کیے ہیں۔ ہم نے اب ان کو کہا کہ وہ  million 100ہوتے ہیں، ہم نے  lapseیہ 



81

 کہ حب نے اسی لیے صحیح کہابگٹی صا واپس دیں تو ہمیں واپس نہیں دیتے تو
سے بات کریں کہ وہ  Prime Ministerرضا رباانی صاحب  صاحب اور بخاری

Finance  کوpersuade کہ ان کے پیسے  کریںlapse  نہ کریں اور پھر سکیمیں دیں
ہے۔ important pointگے کیونکہ یہ 

جی بلیدی صاحب۔: جناب چیئرمین
کچھ  Leader of the Houseی صاحب اگر بخار: سینیٹر شاہد حسن بگٹی

کہیں۔
جی بخاری صاحب پھر ڈاکٹر بلیدی کامسئلہ سن لیں، وہ : جناب چیئرمین

ہے۔ concernedاسی سے 
نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، پہلے بخاری ! جناب: سینیٹر شاہد حسن بگٹی

صاحب کچھ بولیں۔
اچھا وہ الگ مسئلہ ہے۔ جی۔: جناب چیئرمین

کا معاملہ تھا، جناب نے  privilegeجو: حسین بخارینیرسینیٹر سید 
alreadyوہ کمیٹی کوrefer کر دیا ہے۔

ان کا ذرا دیکھیں۔ جی، جی، آپ: جناب چیئرمین
نے کہا ہے کہ  Senatorsاور جس طرح: حسین بخارینیرسینیٹر سید 

ہونے واال، lapseوہ
Minister while sitting in the Cabinet, this issue should be brought in the Cabinet 
meeting and the concern from the Members over here should be brought to the 
notice of the Prime Minister, certainly I will also. One thing more I would be 
adding to it that this matter may also be sent to the Standing Committee on 
Local Bodies and it should be sent to that committee and let them examine it. I 
never said this, Dr. Abdul Malik sahib kindly have patience, let me finish it that 
day I said that you should bring to the notice of the Prime Minister, I never said 
that.

 standingانہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس کو  نہیں،: جناب چیئرمین

committee  کوrefer  ،کر دیا ہےstanding committee کے پاس ہے۔
Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Minister who has to 

take that to the Cabinet, I never said that, kindly have patience for that.

کی بات  standing committeeعبدالمالک صاحب  ڈاکٹر: جناب چیئرمین
کی ہے۔ جی۔

میری گزارش یہ تھی کہ ان کے ! جناب: حسین بخارینیرسینیٹر سید 
کر دیا ہے۔ دوسرا معاملہ بلیدی  referکو  standing committeeہیں، ان کو  issuesجو 

گئے تھے۔ اور زاہد خان صاحب کا تھا، وہ باہر چلے صاحب
جی۔: جناب چیئرمین

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: This was relating to the 
question No.207, regarding the appointments abroad in certain Foreign missions 
and embassies.
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I will call theاس کا جواب بھی آیا ہوا ہے، اگر ان کا کوئی معاملہ ہے تو  Foreign 

Office officials in my office.  آپ بھی وہاں پر آ جائیں، اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے
.then we can go for some other options, I am grateful they have come backتو 

کا ہے۔ appointmentsکچھ : جناب چیئرمین
)مداخلت(

 Chairگئے ہیں،  گزر Question Hour:سین بخاریحسینیٹر سید نیئر
طے کیے ہیں،  principlesجو  کے supplementaryآ گئی ہے، آپ نے  rulingسے 

کریں گے تو پھر یہی ہو گا۔ violateجب خود  آپ
جی۔: جناب چیئرمین

 thereسے بات کرتے ہیں کہ  ruleہم : حسین بخارینیرسینیٹر سید 

would be 3 supplementaries, Business Advisory Committee  میں بھی یہ طے ہوا
 hour is 1ہے کہ  under ruleبات یہ ہےکہ  .there would be 3 supplementaryکہ 

fixed for the Question Hour اور جناب !Chair  نےruling دے دی کہQuestion 
Hour is over, inspite of that I went to them, I told them that I will call those 

officials. آپ آ جائیں۔
)مداخلت(

 6 ,6کے بجائے  supplementary 3آپ : سینیٹر محمدزاہد خان

supplementary  6دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ کسی کو supplementary  دے
دے رہے ہیں، ایک ہی طرح کے دیں، اگر  supplementary 3رہے ہیں اور کسی کو 

rule  ہے تو ایک طرح چالئیں۔
کر لیتے ہیں کہ تین  decideلے کر consensusآج سے : چیئرمینجناب 

 Let us decide this finally andسواالت سے زیادہ کسی کے نہیں ہوں گے۔ 

conclusively تین سواالت سے زیادہ کسی کے نہیں لیے جائیں  ٹھیک ہے، ایک منٹ
ٹھیک ہے۔! زاہد صاحب گے،

۔۔۔ک ہے لیکنبالکل ٹھی! جناب: سینیٹرمحمدزاہد خان
میں اپوزیشن سے پوچھ لیتا ہوں۔ جی۔: جناب چیئرمین

بھی لیں کہ اگر میرا  decisionایک اور ! جناب: سینیٹر محمد زاہد خان
point of order  آتا ہے اورLeader of the House کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔

منٹ آرام  کر لیں، ایک decideہم پہلے ! زاہد صاحب: جناب چیئرمین
 Let us decide itکر لیں۔  finally and conclusively decide پہلے ایک چیز ،سے

finally and conclusively Opposition  کے بھیMembers  موجود ہیں اورTreasury 

Benches کے بھی موجود ہیںcome what may, nobody is going to ask more than 3 

supplementary questions decided. ،رکھ لیں 4رکھ لیں یا  3نہیں، نہیں یہ نہیں ہو گا 
کر لے۔ House decideجو 

)مداخلت(
Mr. Chairman: 3 to 4, O.K, 3 to 4 at the discretion of the Chair.
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بھی نہیں  insistاس سےزیادہ کوئی نہیں پوچھے گا،کوئی، ہوں گے 4جیسے ہی 
ایک اور کیا بات ہے۔! زاہد صاحب .very good, decided by consensusکرے گا، 

 point of orderدوسرا مسئلہ یہ ہےکہ جو ! جناب: سینیٹرمحمدزاہد خان
جواب کا پابند نہیں ہے،  Ministerایک ہونا چاہیئے کہ  ruleآتا ہے یا تو سب کے لیے

وہ جواب نہ دے، ہم مانتے ہیں۔
کہ  دوں ، میں آپ کو بتاکا دیکھ لیں point of orderآپ : جناب چیئرمین

لیں گے، آپ بات کریں گے،  point of orderہیں، آپ  rulesکے  points of orderجو 
اس  کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ Ministerکر دیا جائے گا،  conveyاس کو 

callکےنیچے  rulesآپ  دیں، میری بات سن لیں، call attention noticeکے لیے

attention دیںthen the presence of the Minister is a must, points of order میں
کر دیں گے،  conveyبخاری صاحب موجود ہوتے ہیں، آپ کی جو تکالیف ہیں، وہ 

مسئلہ آپ کی مجبوریاں ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ آپ کی جو بھی بات ہے، 
حل کیا جائے۔

کنڈ دیں۔آپ مجھے ایک سی! جناب: سینیٹرمحمدزاہد خان
جی، جی۔: جناب چیئرمین

کو  ruleمیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ ! جناب: زاہد خاندسینیٹرمحم
follow  کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ

کریں یا نہ کریں، اگر کرتے ہیں تو میرے لیے  followکریں کہ یا تو  ایک طرح
Leader of the House  ،اٹھتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جواب دیا جائے

دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ جواب دے دیں۔
صاحب موجود  Ministerایک منٹ اگر : زاہد صاحب: جناب چیئرمین

صاحب موجود نہیں ہوں گے تو  Ministerہوں گے تو وہ جواب دے دیں گے، اگر 
آپ کا جو مسئلہ ہے، اس کو حل کر کرد یں گے تاکہ  conveyبخاری صاحب ان کو 

?Satisfyلیا جائے۔ 

پہلے جو ہوا ہے، وہ ہوا ہے لیکن اس ! جناب: زاہد خان محمدسینیٹر
کے بعد نہ ہو۔

Mr. Chairman: Are you satisfied? Thank you.

میں تبھی کہتا ہوں کہ صبر سے کام لیں، آرام سے کام لیں، جلدی سے باہر جانا، 
آپ بھی بول لیں۔! چھا نہیں ہے۔ جی کلثوم صاحبہا، اندر آنا

بھی دیکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ  Partywise! جناب: سینیٹر کلثوم پروین
ہماری نمائندگی بھی ہونی چاہئیے۔، کرے questions 4ایک پارٹی

صحیح ہے، میں یہ دیکھوں  آپ کی بات! کلثوم صاحبہ: جناب چیئرمین
پوچھ رہا ہے۔ جی۔بار بار گا کہ ایک ہی ممبر

صرف زاہد خان ہی سوال کرتے رہیں اور میں : سینیٹر کلثوم پروین
نہ ہو۔ ایسا بھی!بیٹھی رہوں، جناب
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نہیں، زاہد صاحب اس کا خیال رکھتے ہیں جب وہ : جناب چیئرمین
زاہد صاحب کی  نہیں کرتے، insistدیکھتے ہیں کہ دوسرا سوال کر رہا ہے، وہ پھر 

یہ بات ہے۔ جی۔
 Advisory! جناب چیئرمین: سینیٹر موالنا عبدالغفور حیدری

Committee  میں فیصلہ بھی ہوا تھا کہ ایکquestion  پر تین ضمنی سواالت ہو
زیادہ سے زیادہ چار ہو سکتے ہیں، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ سکتےہیں یا

یہاں پر آخری فیصلہ ہو گیا ہے۔: جناب چیئرمین
 Houseجہاں کوئی اہم سوال ہو جوکہ : دالغفور حیدریسینیٹر موالنا عب

کے دونوں اطراف کے اراکین سمجھتے ہوں کہ اس پر تھوڑی سی وضاحت ہونی 
چاہیے، آپ کے صوابدیدی اختیارات ہیں۔

ٹھیک ہے۔: جناب چیئرمین
آپ اس پر وقت دے سکتے ہیں۔ ہم : سینیٹر موالنا عبدالغفور حیدری

ہے، ہمارے ساتھی ہیں لیکن اگر آپ اس پر ایک سوال  نے آج ان کو منع کر دیا
 تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہےکہ عنایت فرما دیتے

اگرکوئی ایسی بات آ جائے تو آپ اپنے صوابدیدی اختیارات سے تھوڑی سی 
طرح کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ گنجائش نکال لیں تو شاید اس
 I will exerciseہو گی،  discretionیری جہاں م: جناب چیئرمین

judiciously  جہاں میریdiscretion نہیں ہوگی، میں مجبور ہو جاؤں گا۔ جی۔
آیا ہے کہ objectionبہت زیادہ : حسین بخارینیرسینیٹر سید 

Ministers are not available and certain strictures were passed against the 
Minister whose questions were on the order of the day and they were not 
available. Certainly we should also adopt a similar norms for the people who 
raise those questions, if they are not present certainly in the National Assembly, 
they are not take up, we should not proceed, meanings thereby they are not 
interested

 interestنظر یہ آتا ہے کہ ان کا ، اگر وہ سوال دے دیتے ہیں، وہ اس دن نہیں آتے 
میں یہ  ?why notتو  You can ask for the presence of the Ministerہی نہیں ہے۔ 

 on his behalf it should notہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو  سمجھتا ہوں کہ جس کا سوا ل

be taken, point is this that he is no more interested.  اس کاinterest ہی نہیں ہے۔
آپ اس کے بار ےمیں کیا ! جی وسیم سجاد صاحب: جناب چیئرمین

کر  decideسے  consensusکے  Houseکیا ہے، ہم  point raiseکہتے ہیں؟ آپ نے 
کریں۔ checkدیتے ہیں۔ جی، اس کو ذرا 

دیکھنا پڑے گا کہ اس میں  مجھے! جناب چیئرمین: سینیٹر وسیم سجاد
rules  میں ہے کہ 54کیا کہتے ہیں۔ شاید When all the questions for which oral 

answers are desired have been called.

leftوہ تو پھر : ئرمینیجناب چ over کی بات آ جاتی ہے۔
کہ بہرحال یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ ایک تو یہ چیز ہے : سینیٹر وسیم سجاد

ہو تو  absentسالوں سے چلی آرہی ہے کہ ایک ممبر 20,30روایت پچھلے  ہاؤس کی
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اس کی جگہ کوئی اور سوال پوچھ سکتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی وزیر 
یہ ممانعت  غیرحاضرہے تو اس کی جگہ کوئی اور سوال کا جواب دے سکتا ہے،

و منسٹر غیرحاضر نہیں ہے، صرف ہوتا یہ ہے کہ منسٹرتیار ہو کر نہیں آتے یا ج
کو بتاتا نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے نظام میں بالکل واضح  colleagueہوتا ہےوہ کسی 

ان کے  Law Ministerاگر خود حاضر نہیں ہیں تو  Ministersہے کہ بہت سارے 
بتا دیں کہ میں کل  in timeجوابات دے دیتا ہے لیکن ذمہ داری چاہیے اور ان کو 

کو پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کو ئی  colleaguesکر دیں،  نہیں آ سکتا اور مہربانی
ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا۔ چل سکتا ہے صرف کوتاہی 
یہ ہے کہ ایوان کا وقت ضائع کیا اور منسٹر صاحب نے بتایا نہیں کہ میں جا رہا 

یت میں ہیں کہ اس کا جواب کو بتا دیتے، یہ اس حیث Leader of the Houseہوں، اگر 
تیار کر کے دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم خود کرتے رہے ہیں۔ لہذا یہ 
کہنا کہ کوئی غیرحاضر ہے تو اس کا سوال ختم ہو جائے گا تو یہ مناسب نہیں ہو 

گا۔
Mr. Chairman: I think, we will take it upon anyone on his behalf.

ہیں۔ جی سیف اهللا صاحب۔ اس کو ہم رکھتے
 Leader of theمیں بھی ! جناب چیئرمین: سینیٹر سلیم سیف اهللا خان

House دیکھیں  ۔سے اتفاق نہیں کرتاparliamentary form of government  میں یہی
questions hour  ہوتاہےاور یہ نہیں ہے کہ صرف اپوزیشن کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس

ہوتی  accountabilityفائدہ پہنچتا ہے، ایک قسم کی ان کی  سے حکومت وقت کو بھی
ہے ہم  limited periodہے۔ پورے سال میں سینیٹ کتنے دن ملتا ہے، ہمار ا تو ایک 

ہم ، ہم بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں، پورے سال میں مشکل سے تین مہینے ملتے ہیں
ے ہم نے سب سے پہلے دی ہے اور جب بھی ہمارا سوال آیا ہ priorityنے تو ہمیشہ 

کو بھی چھوڑ کر آئے ہیں اور  Cabinet meetingاس کو اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ 
 Senatorsکہ جی  سواالت کے جوابات دیے ہیں۔ لہذا بخاری صاحب ناراض نہ ہوں

 کو ہوں یا نہ ہوں ان کے سواالت کے جوابات Senatorsبھی نہیں ہوتے ہیں، 
government must give priority to this, if the Minister is not present…..

Mr. Chairman: We take it upon his behalf. We will continue the 
practice. Now, let’s take up some lot of legislative business. So, let’s start the 
legislative business. Item No. 3.

Ordinance Laid
Mr. Muhammad Afzal Sandhu (Minister of State for Law and 

Justice): I seek permission to lay the National Reconciliation Ordinance, 2007 
(Ordinance No. LX of 2007), as required by Clause (2) (a) (ii) of Article 89 of 
the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan read with para 22(vii) of the 
Supreme Court’s Judgement, dated 31st July, 2009.

Mr. Chairman: O.k. The Ordinance stands laid.

جی وسیم سجاد صاحب۔: جناب چئیرمین
Senator Wasim Sajjad: Sir, it has been tabled in the House today 

and I have moved the resolution Under Article 89 of the Constitution for 
disapproval of this Ordinance. My resolution may kindly be put for discussion 
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before the House next week so that this House can express its opinion on the 
Ordinance.

یہ ! ری صاحبایک منٹ وسیم سجاد صاحب۔ سیکریٹ: جناب چیئرمین
resolution  ہمیں کب مال ہے؟ یہRota day پر تو نہیں ہے۔

کہ  I am requesting youیہ آج نہیں ہے لیکن ! جناب: سینیٹر وسیم سجاد
 this has been moved Under Article 89 of theاس کو اگلے ہفتے لگا دیں

Constitution. میں پڑھ دیتا ہوں۔
کیا ؟ اچھا ابھی دیا ہے کیونکہ  moveکب یہ آپ نے : جناب چیئرمین

میرے پاس نہیں تھا اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔
Senator Wasim Sajjad: I just want to clarify that this Ordinance 

life is normally four months unless it is disapproved by the House, either House 
earlier. So, I am moving this resolution for its disapproval immediately which is 
next week.

Mr. Chairman: Now, we come to item No. 4. Where is the 
Parliamentary Minister?

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: He is attending the 
National Assembly session.

Mr. Chairman: So, what should we do then? Who will move the 
motion?

 itمیں سمجھتا ہوں کہ ! جناب چیئرمین: حسین بخارینیرسینیٹر سید 
may be deferred because there were certain amendments in it and I have talked 

to the concerned Minister for that  جن کی منسٹری کا یہbusiness ہےI would 
request that this may be deferred.

کر دیتے ہیں۔  deferکو  Item No. 4 and 5ٹھیک ہے : رمینجناب چیئ
Item No. 6  اس کو بھی آپ نےdefer کرنا ہے؟

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Sir, the Minister is not 
here.

بھی نہیں ہیں؟ Minister of State: جناب چیئرمین
Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Nobody here sir.

کروا لیں۔ checkبھیج کر  کسی کونیشنل اسمبلی میں: جناب چیئرمین
لے  businessکوئی اور ! جناب چیئرمین: حسین بخارینیرسینیٹر سید 

لیں۔
جب تک وزراء آئیں میں ! جناب چیئرمین: سینیٹر حاجی محمد عدیل

باہر گیا تھا تو میں دیا تھا اور میں تھوڑی دیر کے لیے  point of orderنے آج ایک 
وہ کر لیتا ہوں۔

فکر نہ کیجیے ابھی بہت ٹائم ہے،ابھی ! صاحبحاجی: جناب چیئرمین
 legislative businessesلے لیتے ہیں۔ اب یہ جو  point of orderدیکھ لیتے ہیں، آپ کا 

کرے گا؟ moveہےیہ کون 
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د نہیں کوئی منسٹر موجو! جناب چیئرمین: حسین بخارینیرسینیٹر سید 
ہے۔

 All legislativeکر دیتے ہیں۔  deferٹھیک ہے پھر : جناب چیئرمین
business is deferred. Wasim Sajjad sahib, would you please move your item No. 

10?
Senator Wasim Sajjad: Sir, I will request you to defer it

.and I scarify my time for the Houseہے  important discussionکیونکہ یہ 

تو لینا  concernٹھیک ہے جی، مجھے آپ سے : جناب چیئرمین
ڈاکٹر عباسی صاحب ہیں؟ .Item No. 10 is also deferredہے۔

جی میں موجود ہوں۔: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
لے لیتے ہیں۔ اچھا تو  Call Attention Noticeآپ کا  :جناب چیئرمین

صاحب بھی موجود نہیں ہیں۔منسٹر 
مہربانی کریں یہ بہت ! جناب : سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی

important issue ہے۔
میں  اس کرتا ہوں نہیں رہے گا۔ promiseمیں آپ سے : جناب چیئرمین

منسٹر صاحب کون ہیں؟
تو گوندل  Minister for Food! جناب: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی

رفیق جمالی صاحب ہیں۔ State Ministerاورصاحب ہیں 
ہو جائے۔ discussionان کو بلوا لیں تاکہ یہ چھوٹی سی : جناب چیئرمین

ٹھیک ہے جناب ان کو بلوا لیتے ہیں۔: حسین بخارینیرسینیٹر سید 
 then weلے کر  point of orderحاجی صاحب آپ کا : جناب چیئرمین
will start on item No. 11.

اس سے پہلے بھی میں نے ! جناب چیئرمین: ینیٹر حاجی محمد عدیلس
اور  پر وزراء یہ مسئلہ پیش کیا تھا اور مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں

اور سیرینا  اور معائنہ کریں گے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میریٹ پارلیمانی کمیٹی جائے گی
ایک پارک پر انہوں نے  فٹ پاتھ، گرین بیلٹ اور، ہوٹل کے سامنے سرکاری سڑک

ناجائز طور پر اپنی سیکورٹی کے نام پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے کوئی معاوضہ 
charge نہیں کیا جارہا ہے، اگر یہی معیار ہے تو یہاںprivate sector  کے لوگ اپنے

ان  دفاتر کے سامنے فٹ پاتھ اور سڑکوں پر سیکورٹی کے نام پر قبضہ کر لیں گے۔
تنی گنجائش ہے کہ انہوں نے جو اونچی اونچی دیواریں بنائی ہیں وہ یہ ہوٹلوں میں ا

اندر بھی بنا سکتے ہیں۔ مجھے آج میریٹ ہوٹل سے یہاں آنے تک ایک گھنٹہ اور 
بند کر  roadہوتی ہے،checkingپانچ منٹ لگےکیونکہ وہاں جگہ تنگ ہے، بار بار 

وزراء کی اور  دی گئی ہے۔ مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں سے
parliamentarians  کی کمیٹی جاکر ان جگہوں کامعائنہ کرے گی، ابھی تک میرے

ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے۔ پچھلے سیشن میں بھی یہ بات ہوئی تھی، مجھ 
سے وعدہ کیا گیا تھا کہ معائنہ کریں گے اور وہ سیشن گزر گیا، رات گئی بات گئی 
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ہے۔ ہم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں یا جو آپ ہدایات اور اب بھی یہی حال ہو رہا 
جاری کرتے ہیں ان پرعمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں، کہاں جائیں۔ شکریہ۔

میرا خیال ہے بخاری صاحب موجود ہیں۔ بخاری : جناب چیئرمین
 to the concerned Ministerہے یہ ذرا  point of orderحاجی صاحب کا جو ! صاحب

convey کر دیجیے گا۔
مجھے آج ایک گھنٹہ لگا ہے، میں پولی : سینیٹر حاجی محمد عدیل

کلینک سے ہو کر آیا، پہلے میریٹ پر آدھا گھنٹہ لگا اور آگے چل کر مزید وقت لگا 
تب بھی اتنا ہی وقت لگتا۔ ایک گھنٹہ اور پانچ   اور اگر سیرینا کے راستے سے آتا

منٹ میں یہاں پہنچا ہوں۔
 this issue wasاس پر میری گزارش ہے : حسین بخارینیرسید  سینیٹر

already raised in the Standing Committee of Interior اور اگر یہ سمجھتے ہیں توit 
may be refer to the Standing Committee, I have no objection for that.

ت کر لیں اور سے با Interior Ministryاس پر اگر آپ : جناب چیئرمین
پھر دیکھ لیجیے کہ کیا جواب آتا ہے۔

کہ وہاں سے کچھ  There was in papers: حسین بخارینیرسینیٹر سید 
removals ہو گئی ہیں۔

کروا لیجیے۔ checkسے  Interior Ministry آپ: جناب چیئرمین
Now, we take up item No. 11 regarding further discussion on the motion moved 
by Mr. Mohammad Ishaq Dar on 8th October, 2009 on Kerry Lugar Bill passed 
by US Congress for financial assistance to Pakistan. Who will start today? Mr. 
Salah-ud-Din Dogar.

صالح الدین ڈوگر صاحب۔: جناب چیئرمین
Further Discussion on the motion Regarding Kerry Lugar Bill

میں آپ کا مشکور  !جناب چیئرمین:سینیٹر ملک صالح الدین ڈوگر
پر اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔کافی دنوں سے  Billہوں کہ آج آپ نے مجھے اس 

میڈیا میں آ رہا ہے اور اس پر کافی بحث و مباحثہ اور ہر جگہ Kerry Lugar Billیہ 
پاکستان  Bill تیں اس ہاؤس کے لیےعرض کروں گا کہ یہہو چکا ہے۔میں دو تین با

 passامریکہ کے دونوں ایوانوں نے اس کو ، ہے Billنہیں ہے۔ یہ امریکہ کا  Billکا 
کیا ہے۔اور اس میں جو شرائط لگائی گئی ہیں وہ پاکستان کی شرائط نہیں ہیں کیونکہ 

ہے۔یہ شرائط بھی انہوں کیا میں پیش Housesہے؟نہ اس کو ہم نے  ہمارا Billیہ  نہ
 Houseنےاپنےطور پر لگائی ہیں۔پاکستان پر نہیں لگائیں کیونکہ ہمارا اور ان کا جو 

، اپنی کانگریس کو بھی، وہ اپنے عوام کو بھی جوابدہ ہیں ہے وہ دونوں مختلف ہیں
کی پابندی لگائی ہے وہ اپنے اوپر  پر جوابدہ ہیں۔یہ جو انہوں نے شرائط forumہر 

ہی نہیں ہے۔ Billہے ہمارے اوپر نہیں لگائی۔ہمارا تو یہ  لگائی
اس میں دو تین شرائط انہوں نے لگائی ہیں تو میں آپ کی  !دوسری بات 

اور وہ مجھے  کہ اگر میں کسی سے کوئی چیز لیتا ہوں خدمت میں عرض کروں
 لرڈااگر کوئی رقم دیتا ہے تو کچھ شرائط ضرور لگاتا ہے۔اب ہمیں وہ ڈیڑھ ارب 

اگر انہوں نے لگائی ہیں تو اس کا ہم نے اتنا  ساالنہ دے رہے ہیں تو دو چار شرائط
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واویال اور شور مچا دیا ہے کہ جیسے پتا نہیں اس حکومت نے پاکستان کو بیچ دیا 
پر عرض کروں گا جو شاید کچھ زیادہ ہی ہر جگہ اس کے  شرائط ہے۔تو میں ان

بارے میں بتا دیا گیا ہے۔
یہ تو ہم نے پہلے ہی اس پر دستخط کر دئیے  ۔، ایٹمی پھیالؤپہلی شرط

ہم تو خود بھی ایٹمی  ۔ہیں۔ہم سے پہلی حکومتوں نے ہی اس پر دستخط کردئیے ہیں
پھیالؤ کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ دنیا میں یہ ایٹمی پھیالؤ ہو اور 

جا رہی ہےکہ فوج کو پابند  بات جو بار بار کہیی دوسر۔دنیا تباہی میں چلی جائے
اس میں تو فوج کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو صرف  !کردیا ہے۔جناب

development یہ تو کا بجٹ ہے Health, Education, FATA چیزوں پر  دوسریاور
صدر زرداری صاحب کو، ، خرچ ہوگا۔میں مبارکباد دیتا ہوں حکومت پاکستان کو

 Republican andامریکہ کی دونوں بڑی پارٹیوں نے وزیراعظم کو کہ پہلی دفعہ 

Democratic پاکستان کی مدد کی ، نے یہ سوچا کہ پاکستان کو مضبوط کیا جائے
حکومتیں بڑی کڑی شرائط پر قرضے لیتی تھیں۔ ہم قرضہ تو  جائے۔ اس سے پہلی

 ملک کے جو حاالت ہیں اگر ہم اس وقت ۔ملی ہے grantہمیں تو یہ ، نہیں لے رہے
جس کا بار بار بڑا ذکر کیا جا رہا ، نہ لیں تو کہاں سے پورا کریں گے۔فوج grantیہ 

ہے میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ اس پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار فوج ہے۔ 
 27پاکستان میں نہ آتا تو پاکستان تباہی کی طرف نہ جاتا۔ کا دن 1958اکتوبر 27اگر 

ارشل الء لگا یا اور ملک کو تباہی کی طرف لے کو ایک ڈکٹیٹر نے م 1958اکتوبر
آج ہم ۔گیا۔سب سے پہلے اس نے تین دریا فروخت کیے، سندھ طاس کا معاہدہ کیا

اس ڈکٹیٹر نے ملک کے ، خان آئےپانی کے لیے ترس رہے ہیں۔اس کے بعد یحیٰی
اور آج جو کچھ ہم آج بھگت  دو ٹکڑے کرادئیے اور اس کے بعد ضیاء الحق آئے

ہے یہ صرف ضیاء الحق کی مرہون  مسلطیں، جو دہشت گردی ہمارے اوپررہے ہ
منت ہے۔ یہ ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ آج جو لوگ یہاں کہتے ہیں کہ دہشت گردی 
ہو رہی ہے یہ فوج اور جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے ہے۔اس کی وجہ سے یہ سب 

مام ہتھکنڈے کچھ ہو رہا ہے، اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ ت
استعمال کیے ہیں۔میں جناب سے عرض کروں کہ پہلی دفعہ امریکہ نے یہ سوچا کہ 

آج تک کبھی امریکہ نے جمہوریت کا  ۔پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کیا جائے
ساتھ نہیں دیا۔وہ تو ہمیشہ ڈکٹیٹر کا ساتھ دیتا رہا ہے۔ وہ تو ایک آدمی کو پکڑتا ہے 

تبدیل کرا دیتا ہے۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں  اور جب چاہتا ہے حکومت
جتنی بھی حکومتیں بدلیں وہ ایک بندے کے اشارے پر بدلیں کیونکہ اس کو پتا ہے 

چار، پانچ سو آدمی ہوتے ہیں انہیں ہم کس طرح خریدیں گے۔ وہ  کہ جمہوریت میں
ومت تبدیل ہو خرید لیتا تھا اور حک Army Chiefکبھی ، کبھی صدر خرید لیتا تھا

جاتی تھی۔دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ امریکہ نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے اور اس 
نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کا ساتھ دیا جائے اور جمہوریت کا 

امداد مل رہی ہے اور جو لوگ پیپلز صورت میں ساتھ دینے کاصلہ آج ہمیں اس کی 
میں ان کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ صدر پاکستان پہلے ، ے ہیںپر الزام لگا رہ پارٹی

جو پاکستان کی تاریخ میں ، جمہوری صدر ہیں جو جمہوری طریقے سے آئے ہیں
اور یہ پہلے جمہوری صدر ہیں جنہوں نے ۔پہلی بار ووٹوں کی وجہ سے آئے ہیں

بلند کیا ہے۔ imageدنیا میں پاکستان کا 
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)ڈیسک بجائے گئے (
جہاں جہاں صدر پاکستان جا رہے ہیں تمام لوگ ہماری امداد کر رہے  میں آج دنیا

وہ مدد نہیں کی جو  ہیں اور کتنی شرم کی بات ہے کہ اسالمی ممالک نے ہماری
کہ فوج بھی اس وقت اپنا ایک  کر رہے ہیں۔میں مبارکباد دیتا ہوں دوسرے ممالک

image  بلند کر رہی ہے۔اس وقتArmy Chief  چاہتے کہ پاکستان میں بھی نہیں
جمہوریت ختم ہو، وہ بھی جمہوریت کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن میں ایک عرض 

فوج کو بھی ، پابند ہے کیکے قانون  1973کروں کہ فوج ایک ادارہ ہے۔ فوج بھی 
۔قانون کی پابند ہے ایک ادارے کی حیثیت سے کام کرنا ہے۔وہ بھی

)مداخلت (
asدیکھیں جی: جناب چیئرمین far as  فوج کے خالف بات نہیں ہونی

چاہیے۔
 ۔میں فوج کے خالف بات نہیں کر رہا: سینیٹر ملک صالح الدین ڈوگر
۔میں کہہ رہا ہوں کہ فوج بھی ایک ادارہ ہے

آپ لوگر بل پر بات کریں۔ آپ فوج کے پیچھے پڑے : سینیٹر گلشن سعید
ات کریں۔جو بات ہے وہ ہوئے ہیں۔یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ صرف لوگر بل پر ب

کریں۔
جنر ل ضیاء الحق کون تھا، جنرل : سینیٹر ملک صالح الدین ڈوگر

مشرف کون تھا؟ 
ایک منٹ میری بات سنیں۔ان کو  !گلشن سعید صاحبہ : جناب چیئرمین

بات کرنے دیں۔
جو حقائق ہیں میں ان پر بات کر رہا : سینیٹر ملک صالح الدین ڈوگر

فوجی جنرل تھا، ضیاء الحق بھی فوجی جنرل تھا، یحییٰ خان ایوب خان بھی ۔ہوں
بھی فوجی جنرل تھا اور پرویز مشرف بھی فوجی جنرل تھا۔یہ سارے جنرل ہیں، ان 

کا تعلق فوج سے ہے سیاست سے نہیں ہے۔
محترمہ آپ ایک منٹ کے لیے بیٹھ جائیے۔: جناب چیئرمین

رے میں بات کریں تو ان یہ اگر سپریم کورٹ کے با: سینیٹر گلشن سعید
لگ جائے۔میں ان کو فوج کے بارے میں بات نہیں  contempt of courtپر ابھی 

آپ فوج کی بات کیوں کررہے ہیں۔وہ ، کرنے دوں گی۔آپ بات کریں لوگر بل کی
صرف فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ 

بھی نہیں ہے۔
)مداخلت (

میری بہن کو شاید  !جناب چیئرمین: لک صالح الدین ڈوگرسینیٹر م
جتنی ان کو فوج سے ہمدردی ہے مجھے بھی اتنی ۔فوج سے زیادہ ہی ہمدردی ہے

ہی ہمدردی ہے۔فوج بھی ہماری ہے لیکن جو حقائق ہیں وہ بدلے نہیں جاتے۔حقائق 
۔۔۔پرویز مشرف صاحب !جناب چیئرمین۔حقائق ہوتے ہیں

 سننے دیں جو بات غلط ہوگی viewsان کے  !ترمہ مح: جناب چیئرمین
کردوں گا۔ expungeوہ میں 



91

یہ غلط بات کر رہے ہیں، فوج کے بارے میں ایسی : سینیٹر گلشن سعید
بات نہیں کرنی چاہیے۔

 Anything which the memberایک منٹ میری بات سنیں: جناب چیئرمین

has said میری بات سنیں ممبر نے فوج کےinstitution  کے بارے میں جو بات بھی
۔کر دی جائے expungeکی ہے وہ 

میں نے ادارے کی بات نہیں ! جناب: سینیٹر ملک صالح الدین ڈوگر
کی ہے، میں  کی، میں نے ایوب خان کی بات کی ہے، میں نے یحییٰ خان کی بات

نے ضیاءالحق کی بات کی ہے، اب میں پرویز مشرف کی بات کرنا چاہتا ہوں۔
جناب چیئرمین۔: سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی

جی۔: جناب چیئرمین
میں محترمہ سے بصد احترام : سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی

2گزارش کروں گا کہ 
(XXXXX) 

اس موقع پر اپوزیشن کی سینیٹر گلشن سعید اور سینیٹر ہارون خان نے کھڑے ہو (
)کر احتجاج کیا

کیے  remarks expungeا شیرانی صاحب کے موالن: جناب چیئرمین
کیجیے۔ continueآپ ! جائیں۔ ڈوگر صاحب

فوجی جنرل پرویز ! جناب چیئرمین: سینیٹر ملک صالح الدین ڈوگر
مشرف صاحب نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا۔ ہمیشہ پاکستان میں یہ ِریت 

گیا تو مخالف پارٹی  رہی ہے، یہ رواج رہا ہے کہ جب بھی کسی حکومت کو ختم کیا
اس حکومت کا ساتھ دیتی ہے۔ میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی 
جمہوری پارٹی ہے، جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی یہ موقع مال 

نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تھی اور بے نظیر صاحبہ ایک ٹیلی فون جب  کہ
ب، آپ نے بڑا اچھا کیا نواز شریف کی حکومت کو ختم کرتیں مشرف کو کہ جنا

کی  dictatorپیپلز پارٹی نے اس ! کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جناب
 dictatorمخالفت کی، پیپلز پارٹی نے میاں صاحب کا ساتھ دیا۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی 

ماعت رہی ہے اور نہ ہی وہ کا ساتھ نہیں دیتی۔ پیپلز پارٹی نہ کبھی اقتدار کی ج
اقتدار چاہتی ہے، وہ جمہوری اقتدار چاہتی ہے، آمرانہ اقتدار نہیں چاہتی۔ آپ تمام کو 

کے الیکشن کے بعد مخدوم امین فہیم کو  2002علم ہوگا کہ اسی پرویزمشرف نے 
offer  کی تھی کہ ہم آپ کو وزیِر اعظم بناتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی نے اسےrefuse 
کا ساتھ نہیں دینا چاہتی۔  dictatorدیا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی کر 

اب بھی جو کچھ اس ِبل میں اظہاِر خیال کیا جا رہا ہے کہ پارٹی اس ملک 
ی کو اگر اقتدار پیپلز پارٹ! کو بیچ رہی ہے، اس ملک کو رہن رکھ رہی ہے، جناب

علی بھٹو پھانسی نہ تو پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار کی اتنی ہوس ہوتی 
وہ اقتدار میں ہوتے۔ محترمہ بے نظیر شہید نہ ہوتیں، انہوں نے اس  چڑھتے،

آج بھی اگر ہمیں اقتدار چاہیے ہوتا تو ہم نو سال ! پاکستان کے لیے شہادت دی۔ جناب
                                                          
2 XXXXX [The words expunged by the orders of Mr. Chairman]
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آج بھی پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد ! پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوتے۔ جناب
کی جماعت ہے، جو قربانیاں دینے والوں کی جماعت ہے۔  جماعت ہے جو شہیدوں

کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس جماعت کی حکومت، اس جماعت کے صدر پاکستان 
کو گروی رکھ دیں گے یا پاکستان کو بیچ دیں گے۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسا کوئی 

ت کو تو سودا نہیں کرے گی جو پاکستان کے مفاد کے خالف ہو۔ پیپلز پارٹی حکوم
ٹھوکر مار سکتی ہے، پاکستان کے خالف کوئی کام نہیں کرسکتی۔

یہ لوگر ِبل اس وقت ضرورت ہے۔ آج جو دہشت گردی ہو ! جناب چیئرمین
ہیں جو اهللا اکبر کا نعرہ لگا کر آج دہشت  رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے، یہ کون

نہیں ہیں، وہ تو اهللا  گردی کر رہے ہیں؟ یہ امریکن تو نہیں ہیں۔ یہ امریکی لوگ تو
اکبر کے نعرے نہیں لگا رہے۔ یہ سب لوگ وہی ہیں جو اس جمہوریت کو نہیں 

جب تک ہمارے پاس پیسے نہیں ! پنپنے دیتے، جو پیپلز پارٹی کے خالف ہیں۔ جناب
ہوں گے، جب تک ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے، ہم کس طرح ان دہشت گردوں 

پانچ سال کے  grantیہ ہمیں ہے، اور پہلی دفعہ  grantکا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ تو 
پانچ سال اور بھی بڑھائیں گے۔ تو میں صدِر پاکستان  معائدہ پرمل رہی ہے۔ اس میں

آصف علی زرداری اور وزیِر اعظم صاحب کو خراِج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج 
۔کا مسئلہ بھی حل کیا جو اتنے عرصے سے رکا ہوا تھا F-16 انہوں نے

یہ کے توسط سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ  Houseمیں اس 
ان کا ِبل ہے، ہمارا ِبل نہیں ہے، یہ توصرف یہاں پیش کیا گیا ہے کہ اس پر  ِبل

ہم دہشت گردی کا تو اظہاِر خیال کیا جائے، جب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے
ہے، یہ ہمارے بچوں پر کے لیے  developmentمقابلہ کس طرح کریں گے۔ یہ ِبل 

خرچ ہوگا، یہ فاٹا کے بچوں پر خرچ ہوگا، یہ تعلیم پر خرچ ہوگا، اس کو سیاسی 
issue اگر ! نہ بنایا جائے، حکومت کو دیکھا جائے، پاکستان کو دیکھا جائے۔ جناب

یہ پاکستان ہے تو آج یہ سینیٹ بھی ہے، یہ اسمبلی بھی ہے، یہ فوج بھی ہے، ہم بھی 
ا نہ کرے یہ پاکستان نہ رہا تو کچھ نہیں رہے گا۔ یہ پاکستان ایسے نہیں ہیں اور خد

بنا تھا، یہ کسی نے طشتری میں رکھ کر ہمیں نہیں دیا تھا، اس کے لیے الکھوں 
بہنوں نے اپنے بھائیوں کے لیے قربانیاں دیں، الکھوں بھائی اپنی بہنوں سے جدا 

ے ہیں، یہ پاکستان قربانیوں سے بنا ہوئے ہیں، الکھوں بیٹے اپنی ماؤں سے جدا ہوئ
تھا۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے تمام سیاسی مفادات، تمام سیاسی 
وابستگیوں سے باالتر ہو کر، اس ملک کا سوچنا ہوگا اور اس ملک کی بہتری کے 
لیے جو کچھ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے وہ کوئی اور جماعت نہیں کرسکتی کیونکہ 

فیڈریشن کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی کوئی صوبائی جماعت نہیں ہے۔  پیپلز پارٹی
پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی 
ترقی کا خیال رکھتی ہے اور اس ِبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چاروں صوبوں 

ی امداد کا گا کہ یہ کوئی فوج کی ترقی کا پروگرام ہے۔ میں آپ سے عرض کروں
نہ بنایا جائے۔  issueہے، اسے کوئی سیاسی  کا بل developmentنہیں ہے، یہ  بل

مل رہی ہے اور اس کو ہم خوشی سے قبول کریں۔ grantمہربانی کریں، ملک کو 
)ڈیسک بجائے گئے(

جی میاں صاحب۔: جناب چیئرمین
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Senator Mian Raza Rabbani: I have a point of order. Sir, I would 
like to draw you kind attention, I think everybody here has the highest and 
tremendous respect for the Armed Forces of Pakistan but simultaneously, I think 
we should not set traditions which are not permissible under the law or the 
Constitution.

In the past, you would recall that when martial law had been imposed 
and the Senate was functioning and when General Musharraf illegally and 
unconstitutionally took over the reigns of the government, the institution of the 
Army and certain adventurous generals were discussed freely on the floor of the 
National Assembly and on the floor of the Senate as well. So, there is tradition 
that remaining within limits, the role of the Armed Forces when it is political, 
can be and has been discussed.

Mr. Chairman, then, I would like to take you to Article 68 of the 
Constitution: “No discussion shall take place in Majlis-e-Shoora (Parliament) 
with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High 
Court in the discharge of his duties.”

Mr. Chairman, after Article 68 which is the only Article according to 
me which I can recall which places any restrictions on discussion in Parliament, I 
would like to take you to Rule 200 of our rules. Rule 200 of our rules reflects 
Article 68 and even otherwise the other exceptions that have been given in Rule 
200, nowhere even in the slightest make the vaguest of reference to the Armed 
Forces. So therefore, I think your expunction of the remarks…..

.only for the institutionsمیں نے بات کی تھی : جناب چیئرمین

Senator Mian Raza Rabbani: Sir, even for the institutions, this is 
what I am saying that we have the utmost of regards for the institutions, but I 
would not allow or I would not permit that Parliament be made subservient to 
either of the institutions, be it the institution of the Judiciary or the institution of 
the Armed Forces.

ذرا سن لیجیے ناں جو میاں صاحب کہہ ! کاظم صاحب: جناب چیئرمین
.you will have a right to sayرہے ہیں۔ اس کے بعد 

صرف تین ہیں، Institutions! جناب چیئرمین: سینیٹر محمد کاظم خان
Judiciary, Executive and the Legislature. Armed Forces are not the institution.
So, therefore, I would most humbly submit that even there is a discussion which 
is going on not only in Pakistan but abroad also as to whether judgments once 
pronounced can be objectively discussed in Parliament or not. I think people are 
going to that extent. So, let us not create new barriers and say that “yes” if 
anything derogatory comes then obviously that derogatory remark is there for 
any person, any institution, any individual. It can be expunged, but let us not 
create new exceptions that the institution or the army per se or the role of the 
Armed Forces can be discussed on the Floor of the House.

Mr. Chairman: Yes Mr. Wasim Sajjad.

Senator Wasim Sajjad: Sir, I think what I feel is important that 
respect and the dignity of the House means respect for the Chairman of the 
House. You know sir, we have differences with you many times, but when you 



94

give a ruling as far as we are concerned, the matter is over and you have given a 
ruling. I don’t think it is appropriate, it should be challenged. The ruling that you 
gave was under Rule 213. It is your opinion, because you have to regulate 
debate, you have to decide. We have all sorts of emotions, we want to criticize
people, we want to abuse people, we have all kinds of emotions, but you have to 
decide. We have entrusted our responsibility to you. You are the guardian of the 
House, you are the guardian of the privileges of the House. Rule 213 says, “If 
the Chairman is of the opinion that words have been used in a debate which is
defamatory, indecent, un-parliamentary, undignified, it’s for you to decide. If 
you feel that a certain person or institution whatever is not here to defend itself 
and the words are not proper it is for you to decide and since you have decided, 
we will bow to you even if we differ with you”. 

Mr. Chairman: This is what I have done,

جیسے ابھی موالنا شیرانی صاحب نے گلشن سعید صاحبہ کے لیے بات کی میں 
اسی لیے میں نے کہا جو بھی کوئی کر دی جائے۔ expungeنے کہا کہ وہ بات 

 derogatory remark with regard to the army is, it should be expunged.
Senator Wasim Sajjad: In fact Mr. Zafar has pointed out that there 

is a provision in the constitution which you have to also indirectly enforce not 
directly. Article 63 (1) (g). A member can be disqualified if he is propagating 
any opinion or acting in any manner prejudicial to the Ideology of Pakistan, or 
the sovereignty, integrity or security of Pakistan, or morality, or the maintenance 
of public order, or the integrity or independence of the judiciary of Pakistan, or 
which defames or brings into ridicule the Judiciary or the Armed Forces of 
Pakistan. So, you have I think acted taking into account all this and we all bow 
to your decision.

.we all bow on this آپ نے ابھی جو فیصلہ دیا ہے

آپ شروع کریں۔ جی ڈوگر  !ہارون اختر صاحب :جناب چیئرمین
صاحب۔

میں نے ادارے کی ! جناب چیئرمین: صالح الدین ڈوگر ملک سینیٹر
بات نہیں کی۔

نہیں ہے تو پھر  derogatoryاگر آپ نے کی ہے اور : جناب چیئرمین
ختم۔

میں نے ان لوگوں کی بات کی ہے : صالح الدین ڈوگر ملک سینیٹر
توڑا۔کو جنہوں نے قانون

کرنے کی کوئی بات  expungeان کے لیے تو میں نے: جناب چیئرمین
نہیں کی۔ 

میں نے ایوب خان کے متعلق بات : صالح الدین ڈوگر ملک سینیٹر
کی، میں نے یحییٰ خان کے متعلق بات کی۔

ڈوگر صاحب میں نے ان لوگوں کے لیے حذف کرنے : جناب چیئرمین
یہ کہا تھا کہ اگر ادارے کے خالف کوئی کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ میں نے 
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derogatory remark  ہے تو اس کوexpunge  کیا جائے۔ جہاں تک افراد کا تعلق ہے
اس بارے میں، میں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔

میں نے چار جنرلوں کی بات کی ہے۔  :صالح الدین ڈوگر ملکسینیٹر
کو توڑا ہے۔ اس ادارے کو  میں نے ان ڈکٹیٹروں کی بات کی ہے جنہوں نے قانون

وہ اس کی مخالفت کرتا۔ چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے قانون توڑا تھا تو
کی  derogatory remarkمیں نے ادارے کے بارے میں : جناب چیئرمین

بات کی تھی، میں نے ان افراد کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔
کور ہوں لیکن میں مش! جناب چیئرمین: صالح الدین ڈوگر ملکسینیٹر

کرتا۔ کی مخالفت اس ادارے کو بھی چاہیے تھا کہ قانون توڑنے والوں
آپ شروع کریں۔! جی ہارون خان صاحب: جناب چیئرمین

یہاں پر پچھلے کافی دنوں ! شکریہ جناب چیئرمین: سینیٹر ہارون خان
، پر بہت بحث ہوئی، اخبارات میں Kerry Lugar Billسےہمارے دونوں ایوانوں میں 

 ,it will not be fair on my part to repeat a lot of wordsٹی وی مباحثوں میں تو 

because a lot has been said and I think  پاکستان کا بچہ بچہ اسBill  سے واقف ہو
 Billلینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس  different approachمیں تھوڑی سی  گیا ہے۔ میں اس

 and as I am going to talk to you I amمیرے سامنے پڑا ہے  کو نکلوایا ہے اور یہ

going to go through the different clauses of the Bill  کہ یہBill  ہے کیا؟ یہ اتنا
controversial کیوں ہوا؟So, we have to be very clear  کہ یہ کیوں بنایا گیا؟ اس کا

essence  کیا ہے؟ اس کاobjective ؟ ہمیں کن چیزوں پر کیا ہےfocus  کر کے اس پر
امریکی  کے لیے ہمیں amendmentsاس کی  finallyاعتراض کرنا چاہیے؟ اور 

کرنا چاہیے؟ proposeحکومت کو کیا 
اگر آپ دیکھیں کہ اس کا نام ہی ہے کہ  Right at the outset! جناب چیئرمین

enhance partnership with Pakistan. I think it’s a very positive title. They are 
asking for partnership. They are asking to do few things together. They are 
asking to help Pakistan. They are asking to help Pakistan economically and also 

to help Pakistan to fight war on terrorism.  جو جنگیں ہوتی ہیں یہcheap  نہیں
ہوتیں، یہ آسانی سے نہیں لڑی جا سکتیں اور ان جنگوں کو ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے 
ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے 

 ,we need a lot of support, we need partnership, we need moneyہے تو  threatلیے 

equipment is not cheap, it’s expensive  تو ہمیں اسcontext  میں بھی دیکھنا چاہیے۔
 it has nothing to do with any militaryجو ہے  titleہیں، پہال  titlesاس کے دو 

assistance, it is titled as democratic, economic and development assistance  اب
 that will supportیہ ہے کہ  titleکا پہال  کرتا ہے؟ اس coverکہ یہ کیا  آپ یہ دیکھیں

the democratic institutions of Pakistan. Do we disagree with that? No, that is our 
policy.  اورsupport  کیا کرے گا کہsupport for efforts to strengthen Pakistan’s 

institutions including the capacity of national Parliament of Pakistan. Is there 
anything wrong in it? No, I mean there is nothing wrong in that. Second, it will 

support the voter’s education  ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹرby and large 

illiterate  ہے، اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان کے لیے کون سیleadership  کی
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ضرورت ہے۔ پاکستا ن میں کس طرح کے سیاستدان آنے چاہییں۔ پاکستان میں کس 
 toکہتے ہیں کہ اس کے عالوہ وہ .we support thatطرح کے کام ہونے چاہییں، 

support Pakistan’s efforts to expand the rule of law to promote internationally 
recognized human rights. Is there anything wrong with this? No, We support 

that.  پھر وہ کہتے ہیں کہto support the Police for professionalisation.  پھر وہ
کہتے ہیں

to support for independent, efficient and effective judicial and criminal justice 
system. Is there any problem with that? I mean they are going to give us money 
to support and build up all these institutions. There is nothing wrong in that and 
that is part of the partnership. Then they said; to support to counter the narcotics 
trade. That is a problem in Pakistan and we need their support, because they 
have most sophisticated equipment and we need their money and their support in 
order to fight that. Then they said; a support for promotion of a responsible, 
capable and independent media. Nobody disagrees with that.

Now let’s look what they talked about the economic part of it. In this 
title, item No.3, it says the Bill will support economic freedom and economic 
development in Pakistan, which includes the programmes that support 
sustainable economic growth including in rural areas. 

 toطریقے سے نہیں آیا ہے، یہ آیا ہے کہ  negativeکا لفظ کوئی  rural areasیہ 
support the sustainable economic growth including the rural areas and for 
sustainable management of natural resources for investments in water resources. 

ہو رہے ہیں اور  water resources depleteستان کے ہم ہر جگہ سنتے ہیں کہ پاک
water resources per capita in this country are rapidly going down. It’s a serious 
concern for us and they are going to help us in that. They are also going to help 
us in the expansion of agricultural and rural development, such as farm to 
market roads, system to prevent spoilage and wastage. There is nothing wrong in 
that. We need their support in that. They are going to support us in the 

investments in energy, including energy generation, load shedding تنا بڑا کا جو ا
 they are going to give us money for that. They areمسئلہ اس ملک میں آ رہا ہے 

going to support us for that. They are going to support us in the employment 
generation, including the increasing investment infrastructure projects. That’s 
going to create jobs. The number of problems of this country are poverty, 
unemployment. They are going to support us in creating and generating 
employment. Is there anything wrong in that? They are going to support us in 
workers’ rights, including the right to form labour unions and legally enforce 
provisions, safeguarding the rights of workers and local community 

stakeholders. Is there anything wrong with that? Actually  یہ تو ہماری ہر حکومت
میں ہے economic assistanceمیں  title No. 1کی پالیسی ہے۔ اسی 

they said, they are going to support investments in people, particularly in women 
and children. They are going to support us in the programmes relating to higher 
education. Is there anything wrong with that? Nobody can get up and say there 
is something wrong in this. They are going to support in improving the quality 
of public health to eliminate diseases, such as Hepatitis and to reduce maternal 
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and under five mortality rates. I mean that is number one problem in this 
country. 

سال کی عمر سے پہلے پہلے بچے پانچ  عورتیں بچے کی پیدائش میں مر جاتی ہیں۔
 اس ملک میں مر جاتے ہیں۔

almost every one out of ten persons has hepatitis-C. I mean they are going to 
support us with latest research, technology and money from all that. Is there 
anything wrong with that? No. They are going to support us for the refugees and 
the internally displaced persons. We need their help. We are asking them for 
money and part of this money is going to be used for that. Nothing is wrong in 
that. They are going to support the quarters in strengthening public diplomacy 
by encouraging civil society, by expanded exchange activities under the Full 
Bright Scholarship. International visitors leadership programme. Full bright 
Scholarships

استعمال کر رہے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ باہر کے  studentsہمارے بہت سارے 
میں جا رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ملکوں 

Is there anything wrong with it? No, now where does is the problem start? The 
problem starts in the Titles-2 of this Bill and that is titled as Security assistance 
for Pakistan and it says:

“This Bill is to support Pakistan’s paramount national security need to 
fight and win the ongoing counter insurgency within its borders in accordance 
with its national security. Nothing is wrong with that. The problem arises when 
they say that every year there will be a certification required by the Secretary of 
State of the United States of America.

 They don’t haveشامل ہے۔ provision کی ایک privilegeکی  waiverکے اوپر جس

to certify, if they think کہ  کہ ایسے حاالت ہیںcertification is not possible it can 

be waived یہ یہ ہے کہ اور دوسری چیز
Security assistance, the worst that can happen if they do not certify, they will 
stop the security assistance. They will not come and capture our country. I mean 
they are saying that this is the money we will give if you satisfy these things. 
The most and the worst that can happened is the money for security assistance 
can stop but they will not come and sit down and conquer this country, they 
never say that. Yes, now the certification clauses; that is where the problem 
arises and I blame the government there, while these clauses were being drafted,
the Indian lobby was active and so was Pakistan lobby. I personally think, in 
drafting of these clauses, the Indian lobby overpowered our lobby and that is 
where the government has to be blamed and look at the words that they have 
used. Those words have become controversial. It is not a matter that it is their 
Bill. It is a matter that how dare they use these words for a sovereign state like 
Pakistan. Why did they have to use these words and why did the Government of 
Pakistan allow them. Our lobbyists whom we pay, allow these words to get into 
the Bill. Look into the words they have used. “Non-proliferation,” it is our stated 
policy. We are in favour of non-proliferation. 

دے رہے۔ نہیں ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں غیر ہم یہ بم خدا ناخواستہ کسی
There will be Armageddon in this world. There will chaos in this world. It is our 
policy but this is our country. This our policy. We have to look after it. Who is 
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America to look after this? It is not their country. How dare they use the words 
that they will have access to Pakistani individual. Yes, if somebody has done 
something wrong, if somebody has broken the law, it is our job to put them 
under trial. It is our job to catch them, it is not America’s job. This wording has 
to change? It has to go? 

Then, similarly they have said that Pakistan will cease support 
including any elements within the Pakistan military or its intelligence agencies 
to extremists and terrorists groups. How dare they write that? That means we are 
accepting that there is support within our military, our sacred military 
institutions who are sacrificing their lives to fight this war. Pakistan is the only 
country.

ہزاروں  اور اس کی پولیس نے نے common population اس کی، نے جس کی فوج
اس کے ، ایک باپ کھڑا ہوتا ہے آفرین ہے ان لوگوں پر کہ لوگ مارے ہیں اور

پڑی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح کے اور بچوں کو  بچے کی الش
 Hats off to our institutions, hats off to ourلیے تیار ہوں۔  بھی قربان کرنے کے

police, hats off to our army? دنیا کی اور کسcountry سا ہوتا ہے؟ امریکہ کا ای میں
 body bagجاتا ہے۔ وہاں سب لوگ ہائے ہائے کرتے ہیں۔ جہاں ایک  body bag ایک

جاتا ہے تو باپ اور ماں کہتے ہیں ہم اس طرح کے اور بچے بھی قربان کرنے کے 
 That is the spirit and that is the motivation this country has to fight لیے تیار ہیں۔

such war. Who is America to say ایسے آرمی میں کہ جناب ہماریelements  ہیں۔
Then another controversial clause that they have written; that in order to prevent 
Alqaida, Taliban and associated groups, Jaish-e-Muhammad and this and that,
and they have used the words including Quetta and Muridke. Who are they to 
tell us where the problems are? They have no business to write in a Bill. Yes, if 
there is a problem, we are taking care of that and that is where the government 
faltered. This language should not have gotten into this Bill and that has made a 
very good effort by America for a partnership, for an economic partnership 
almost precise and that is where the controversy have started. 

So, Mr. Chairman! اب کیا کرنا چاہیے I mean the Bill of economic 

assistance is 1.5 billion dollars the year. ایک سال کا۔  ایک سو پچیس ارب روپیہ
روپیہ۔ پچیس ارب چھ سو پانچ سال کا This almost 25% of a yearly public sector 

development plan. Can you imagine کا پورے پاکستان Public Sector 

Development Programme پچیس فیصد کا can you imagine the kind of job it is 
going to create. Can you imagine the kind of roads are going to be made. The 
hospitals are going to be made, the education institutions are going to be made. 
کتنا کام ہوگا؟ بہت زیادہ کام ہوگا۔ We cannot refuse this. This money is coming 
free. It is coming as a grant. Not, as a loan. There is no interest on that. Look at 
the security assistance, it is unspecified but I have read, it is going vary from 
750 million dollars to a billion dollars a year. All this money is going to 
strengthen our reserves. All this money is going to improve our current account 
deficit. All this money is going to improve our fiscal deficit. Can we refuse it? It 
is free, it is coming in. So, what should we do? I think we have to accept this 
money. This money is important, may be not for you and me or for my 
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honourable colleagues but for the poor people of Pakistan. We cannot say no to 
this. Yes, as a country we should stand up and we should pressurize America 
and keep pressurizing America for amendments in the language used in the 
security assistance part of this Bill and we should not sit down until and unless 
the words are changed or those clauses are removed. Nothing will happen to our 
partnership. It will go ahead. The money should start coming in. Amendments 

امریکہ میں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔  دن بھی ہوتی رہتی ہیں۔آئے 
So, the assistance should start coming in and we should fight for the 

amendments. Thank you very much.

 Let جمعہ بھی ہے۔ آ گئے ہیں۔ Foreign Minister Sahib: جناب چیئرمین
us hear the Foreign Minister Sahib. Yes, please Foreign Minister Sahib. You can 

wind up the debate now because it has been going on from number of days.  اور
۔ےہ جمعہ بھی

   You will take some time and explain away things to the honourable members. 
Thank you. 

Makhdoom Shah Mahmood Qureshi,(Federal Minister for
Foreign Affairs): Thak you, Mr. Chairman. Thank you for giving me the 
opportunity to wind up debate which has been going on since last few days on 
the Kerry Lugar Bill. 

Mr. Chairman! Government has welcomed this debate. The 
government has committed this debate. Why have we done so. We have done so 
because we believe in sovereignty of parliament. We believe that we are 
accountable to Parliament. We believe that democratic norms are different from 
eras of dictatorship and Alhamdolillah, today in Pakistan we have a functioning 
democracy and that democracy recognizes parliamentary oversight. 

Mr. Chairman! We have also permitted debate and a very healthy 
debate because we do not want to hide anything from parliament. You know, 
Mr. Chairman, that important decisions in Pakistan have been taken behind 
closed doors. You know how decisions have been taken on post 9/11. You know 
how the last government took big decisions without consulting the parliament 
but today it is good that it is being debated in parliament and I must admit, Mr. 
Chairman, this debate that has taken place in parliament have evolved and has 
enlightened us and personally, I think, I have gained a lot. I have gained a lot 
from this side of the aisle which has highlighted certain concerns and Mr. 
Chairman recognizing the sovereignty of Parliament, I went back to Washington 
and I have just returned this morning. Why did I go to Washington sir, I went to 
Washington to tell the administration and the legislative branch and the US 
security apparatus that the people of Pakistan, the Parliament of Pakistan have 
some concerns. Today, they are talking about Pakistan’s sovereignty being 
surrendered. Today, they fear that you, through Bill, intend to meddle into our 
internal affairs. You want to micro manage Pakistan. Today, there has been talk 
that certain strategic assets of Pakistan, God forbid, are being undermined, are 
being threatened, are being exposed that is why I have come to seek 
clarification. Let me say Mr. Chairman, that even before the debate started, I am 
on record, and the State Department would bear me out, when I met the 
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Secretary of State Hillary Clinton, I very clearly said that Pakistan will never 
compromise on its sovereignty. I told her very clearly that we will never allow 
micro management. We will never compromise on the strategic interests and 
strategic assets of Pakistan. This, Mr. Chairman is on record. I am not saying 
this because the debate has started today, this was said before the debate was 
initiated, before the ISPR statement came about. It is on record.

Now sir, when I went I engaged with Senator Kerry, Senator Lugar, 
Congressman Berman and fourteen other Senators from both sides, the 
Democrats, Republicans and I highlighted these concerns. I also sir----

(At this stage Azan for Juma prayer was heard in the House.)
Mr. Chairman: Please continue.

Makhdoom Shah Mehmoodl Qureshi: Thank you Mr. 
Chairman. Mr. Chairman, when I went this time to allay the fears of honourable 
Parliamentarians of Pakistan, I engaged in a matter of 12 hours with the 
executive branch, the legislative branch and the security apparatus of the US. I 
met with sir, Vice President Biden and when I met Biden, you should recognize 
the fact that he was one of the originators of this thought process of enhancing 
economic assistance to Pakistan before he became the Vice President, he was 
the Chairman of Foreign Relations Committee. He and Senator Lugar initiated 
this process and it is very important to understand his mindset, his intent and 
purposes that motivated him to initiate that effort. Mr. Chairman, I also met with 
National Security Advisor General Jim Jones. I met with Admiral Mullen. I met 
with Senator Kerry, Harward Berman and Ambassador also. In all these 
meetings, I would want to tell the honourable members of this House, I 
highlighted honestly without mincing any words the concerns that you had 
highlighted, because basically, I am a colleague of yours and the 
Parliamentarians. We have been on this side of the aisle and we have been on 
that side of the aisle and we have seen 
یہ دھوپ چھاؤں ہے جناب، حاالت بدلتے رہتے ہیں ہم نے ان دریاؤں کو چڑھ چڑھ 

کر اترتے دیکھا ہے۔
But I highlighted your concerns, your fears and I want to share this with the 
House sir that everybody said Foreign Minister Qureshi, we hear you loud and 
clear, give us 24 hours and we will respond. And sir, they responded. They 
responded, I would say as friends, as partners and as allies. How do I say they 
responded, they responded by laying on the floor of Senate two important 
documents and they were sir, (1) a joint statement of the two Chairmen of the 
Foreign Relations Committees. Chairman of the Foreign Relations Committee of 
the Senate and the Chairman of the Foreign Relations Committee of the House 
of Representatives. Secondly, sir a joint explanatory statement were laid on the 
floor of the House and they also agreed to attach this statement to the Kerry 
Lugar Bill and when President Obama signed the Bill, that statement became 
part of the Bill. Now, what is the statement sir, I would want to shed some light 
on that. I want to shed some light on the intention of the Bill as portrayed by the 
architects of the Bill and say and I quote ”that the primary intention of the Act is 
to demonstrate the American people long term commitment to the people of 
Pakistan.” The emphasis is on the people of Pakistan and that is a qualitative 
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change in the thinking sir and a welcome change in their thinking because as 
you know the American administration in the past have been aligning with 
dictators of Pakistan but this time they are saying, we are aligning with the 
people of Pakistan. Sir, what is the purpose of this statement, intention is 
obvious. I have quoted their point of view. What is the purpose of this statement, 
the purpose of the statement, they say, is to facilitate accurate interpretation, 
please understand, accurate interpretation

 معزز ہو رہی ہےکہ کچھ بات تشریح کی یہاں ۔تشریح کی بات ہے! جناب واال
ایک زاویے سے کر رہے کچھ معزز ممبران دوسرے زاویے  کی تشریح Billممبران

ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی  architectsجو  کی تشریح کر رہے ہیں اور سے اس
،تشریح کرنا چاہتے ہیں

So that you understand the accurate interpretation of the text of the Bill,
and to ensure faithful implementation of the Bill. So, accurate interpretation and 
faithful implementation, these are the two important points that come with the 
purpose. Here sir, I would like to quote and they say (both the architects say) we 
are absolutely clear and I quote them, ‘I want to emphasize that the Kerry and 
Congress Government say, we want to emphasize this point that the legislation 
does not seek in anyway to compromise Pakistan’s sovereignty.’ 

 And they say ‘it is not ہماری خودمختاری کا سودا ہو گیا۔ یہاں بات ہو رہی تھی کہ
in anyway to compromise sovereignty, Pakistan’s sovereignty, impinged on 

Pakistan’s national security interest.’دفاع پاکستان کی بات ہو رہی تھی۔‘No way 

will be impinged on Pakistan’s national security interest.’ Third,  کہ وہ ہمارے
اندر گھس آئیں گے۔ ہمارے ساتھ مسلح ہو جائیں گے۔

And the third thing they say “ or micromanage any aspect of Pakistani military 
or civilian operation”, very clear, very obvious, “we have no intention of 
micromanaging, intruding upon your military matters or your civilian matters” 
They further say sir and I quote “in fact this legislation was passed unanimously 
in both the Senate and the House of representatives and the House sent a very 
strong message of the desire of the US Congress to strengthen our relationship 
through a long term commitment of economic assistance to the people of 
Pakistan. This Bill should also be seen as a true sign of US friendship to the 
people of Pakistan, at a time when Americans are going through economic 
challenges.”

، اس کے باوجود دشواریاں ہیں، کہ ہمارے اپنی مالی مشکالت ہیں
“We want to make this commitment because we understand how crucial, how 
critical this partnership is for the stability of the region.” Then sir, they say “our 
hope is that it will transform the relationship between the United States and 
Pakistan into a deeper, broader, long term strategic engagement with the people 
of Pakistan. This is a reflection of our desire to be long term partners with 
Pakistani people and to work with them for the stability and the strategic 
interests that we share.” Now what are strategic interests that they share, what is 
the stability that they are talking about, the stability that they are talking about is 
exactly what you saw yesterday in Lahore, in Kohat, in Peshawar, in Rawalpindi 
and Pakhtoonkhwah, in Swat, in Malakand where innocence citizens of 
Pakistan, civilians, armed forces, jawans and soldiers are being………
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Senator Syed Javed Ali Shah: Sir, point of order.

Mr. Chairman: Let the Minister speak.

میری بات ضروری ہے ! جناب چیئرمین: سینیٹر سید جاوید علی شاہ
 prorogueہ ہاؤس کے بعد میں نے سنا ہے ک speechکی  Foreign Ministerکیوں کہ 

ہو جائے گا پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ آج ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 
میں اس کا جواب دے دیں۔ speechکرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنی  questionمیں ایک 

Mr. Chairman: This is not done.
(Interruption)

Mr. Chairman: Mr. Shah, this is violation of rules and I will not 
permit any violation of rules.

 because it was violation of the rules میں نے زاہد خان صاحب کا سوال نہیں لیا
 مگر یہ ان کی مرضی تھی، کر گئے walk outختم ہو گیا ہے۔ یہ  Question Hourاور

I said, please don’t ask me to violate the rules  اگرlaw makers  مجھ سے پوچھیں
۔۔۔گے

سینیٹر صاحب کی جتنی ! جناب چیئرمین: مخدوم شاہ محمود قریشی
تشنگی ہے میں انشاء اهللا دور کر دوں گا۔

جب آپ کو پتا نہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا : جاوید علی شاہسید  سینیٹر 
ہوں تو کیسے آپ میری تشنگی دور کر دیں گے۔

آپ کا پچھال آٹھ سالہ دور میرے ہاتھ میں : قریشیمخدوم شاہ محمود 
ہے۔

(Interruption)

آپ ان کا  ۔آپ ان کو سمجھائیں! وسیم سجاد صاحب : جناب چیئرمین
سوال مجھے لکھ کر دے دیں۔

کرتا ہوں اور آپ سے بھی  requestمیں ان سے : سینیٹر وسیم سجاد 
request وقع دے دیں۔ان کو م کروں گا کہ ان کی تقریر کے بعد

یہ مجھے اپنا سوال لکھ کر دے دیں۔ موقع نہیں دیں گے۔ : جناب چیئرمین
کریں۔ continueقریشی صاحب آپ 

(Interruption)
Makhdoom Shah Mehmood Qureshi: As I said before, “this is a 

reflection of our desire to be a long term partner of Pakistan.”
کی بات کی تو میرے بھائی نے اپنا نقطہ نظر پیش  extremism and terrorismاور وہ 

بہرحال کوئی ایسی بات نہیں۔ ، کرنے کی بات کی
Sir, the joint explanatory statement, what it elaborates, it elaborates many of the 
concerns that were raised and that is what I would say Mr. Chairman, I am 
willing to provide you a copy of that sir and I will be grateful if the House could 
circulate that statement to each and every Senator that you yourself examine 
original statement and deduce your conclusions. It is very simple, it is simple 
English, go through it, reflect over it and deduce what does it say? I think it is 
very clear, it says that the overall level of economic assistance every year for the 
next five years has been crippled. Now Sir, we had for over 8 years a 
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government in Pakistan, the most allied of allies was governing Pakistan and he 
was the President and the Chief of Army Staff at the same time and was a very 
important ally of the US what did they achieve in economic assistance. This 
government, the democratic government, elected Government through a fair and 
credible elections have crippled the economic assistance for the people of 
Pakistan. 

(Thumping of desks)
Then sir, it does not confine to five years their commitment. The Bill 

also says “we envision a partnership beyond that, a partnership will go on from 
2015 to 2019,” who knows who will be in Government in 2015. We might have 
been in Government, you might have been in Government. This side might be 
here and we might be on that side, but the 15 billion dollars; 7.50 the first and 
7.50 for the next 5 years. 15 billion dollars if they are invested where sir for 
socio-economic uplift of Pakistan. Look up a qualitative change it will bring 
about in Pakistan. Where will the money go? Health, Education, Schools, 
Clinics, Poverty Elevation, Infrastructure Development and Agriculture, these 
are the areas that had been neglected. We have committed ourselves to 
millennium development goals. Now sir, how we achieve those goals without 
finances? We can set of our targets, but those targets can’t be achieved without 
adequate resources. For the first time adequate resources are being provided to 
the people of Pakistan for the socio-economic uplift and you know sir, when the 
social indicators go up they have a target impact on the economic growth, on 
productivity of the country, on jobs creation, on employment generation, and 
this will be a very positive step in that direction.

Then sir, the statement is clarified and this is important to understand 
the Bill places no conditions on the Government of Pakistan, no conditions, 
please read what I am saying, no conditions on the Government of Pakistan. 

کہ ہماری شرائط مان لی گئیں۔ جیساکہ کہا گیا No conditions. Sir, this Act fully 
recognizes and respects what independence of Pakistan as a sovereign nation is. 
This is we recognize that and we also respect that.
اکثر پھر یہ کہتے ہیں کہ یہاں بہت بات چل رہی تھی تشریح کی اور مختلف معزز 
ممبران اس پر اپنی آراء کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کی وہ وضاحت کرتے ہیں 

پاکستان میں ہم نے اس کے دونوں صاحبان، وہ کہتے ہیں کہ جو تشریح ہو رہی ہے 
بارے میں غور کیا ہے، ہم نے فکر کی ہے اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا 

 any interpretation of this Act which suggests that the USچاہتے ہیں۔ کیا؟ کہ 
doesn’t fully recognize and respect the sovereignty of Pakistan would be directly 

contrary to congressional thinking.  یہ اس سے متصادم ہوگی۔ اگر آپ اس چیز کو
اپنے سامنے اس کو صرف نظر کر دیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ 

 .Based on mutual respectتعلقات چاہتے ہیں اور تعلقات کی بنیاد کیا چاہتے ہیں۔ 
میں سب مقتدر ہستیوں سے مال۔ نائب  میں یہ ریکارڈ پر النا چاہتا ہوں۔! جناب واال

صدر سے لے کر ایڈمرل ملن، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے لے کر سیکرٹری آف 
سٹیٹ، اور میں نے ایک چیز ان کو واضح کہی جو میں آپ کی خدمت میں پیش 

میں نے کہا کہ اپنے سوچ کے انداز بدلیے ! کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔ جناب چیئرمین
تان بدل چکا ہے۔ آج پاکستان آمریت میں نہیں ہے۔ آج پاکستان ایک کیونکہ پاکس
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جمہوری ملک ہے۔ آج پاکستان میں جمہوری قدریں ہیں۔ آج پاکستان میں جمہوری 
 one windowاقدار ہیں اور آپ کو ان جمہوری قدروں کو تسلیم کرنا ہوگا اور جو 

operation ج پاکستان کی پارلیمنٹ کے آپ عادی تھے وہ اب نہیں چلیں گے کیونکہ آ
ہے اور ہم اس کو جوابدہ ہیں۔ ہم نے ان کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ ہم سے 
پوچھتے ہیں۔ وہ ہمیں اٹھا کر باہر پھینک سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی سوچ، زاویے اور 
انداز تبدیل کیجیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب یہ بات سمجھ آنی شروع ہو 

! مہوری انداز اور جمہوری فکر مختلف ہوتی ہے۔ جناب چیئرمینگئی ہے کہ ہاں ج
یہ بحث نیشنل اسمبلی میں بھی اور  ۔اس بل پر طویل بحث ہوئی اور ہو رہی ہے

پاکستان کے ہر اہم پہلو پر یہاں بحث ہو۔ ! سینیٹ میں ہوئی۔ یہ اچھی بات ہے۔ کاش
النا چاہوں گا۔ میں، میں اور  یہاں بحث کو ذاتیات پر نہیں النا اور میں ذاتیات پر نہیں

تو میں نہیں پڑنا چاہوں گا۔ جانتے ہوئے کہ عالقائی چپقلشیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ یہ 
چھوٹی باتیں ہیں۔ میں چھوٹے لیول پر نہیں آنا چاہوں گا۔ ہم نے اس سے باال تر ہو 

میں کہوں گا کہ  لیےکر جانا ہے۔ ہم نے اس سے بڑھ کر باتیں کرنی ہیں اور اس 
کہ اس کے جو مضر پہلو ہیں۔ ! ناب واالج

)مداخلت(
Makhdoom Shah Mehmood Qureshi: Thank you sir. Thank you 

for supporting me. 
اس کے مضر پہلو پر تو بہت بات کی گئی۔ ! اب جناب واال

Nobody has looked the finding of the Bill sir, Mr. Chairman, what is the finding 
of the Bill? There are 9 findings of the Bill. Now, I can go into each and every 
finding of the Bill but that will take time.

بھی ختم ہو رہا ہے۔  Timeکریں۔  continueآپ  Please: جناب چیئرمین
پانچ منٹ میں ختم کر لیں کیونکہ آج جمعہ بھی ہے۔ 

تو بہت اہم ہے۔ اگر  Billیہ ! جناب چیئرمین: یشیمخدوم شاہ محمود قر
تو ابھی کر دیتا ہوں لیکن اگر آپ ان کی تشنگی بھی  concludeآپ چاہیں گے تو میں 

دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے آپ نے مزید وقت عنایت کرنا ہوگا۔ 
میں بات کر رہا ہوں۔  لیےآج جمعہ بھی ہے اس : جناب چیئرمین

 statement ofاس میں ! اب جناب چیئرمین: ود قریشیمخدوم شاہ محم

principles  کی جو بات ہے۔
)مداخلت(

نماز کے بعد آ جاتے ہیں۔ : جناب چیئرمین
 Foreignمیں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ! جناب: سینیٹر وسیم سجاد

Minister  نے کہا ہے کہ یہstatement ۔ آپ اچھی طرح پڑھ لیں۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں
کرنے کی اجازت دیں۔  debateاس کے بعد اس پر 

۔کریں motion moveنہیں ہے۔ آپ  debateرولز میں : جناب چیئرمین
اگر ان کو اعتراض نہ ہو۔: سینیٹر وسیم سجاد
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بات سنیں۔ آپ چیئرمین بھی رہے ہیں۔ آپ ! وسیم صاحب: جناب چیئرمین
 Please guide usیشن ہیں۔ لیڈر آف دی ہاؤس بھی رہے ہیں اور لیڈر آف دی اپوز

properly, winding up speech  کے بعد توdebate  نہیں ہوتی۔
اگر ان کو اعتراض نہ ہو۔ ایک نئی چیز سامنے آئی : سینیٹر وسیم سجاد

ہے۔ نئی چیز یہ ہے۔ 
)مداخلت(

میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ : جناب چیئرمین
ں ان سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بات سنوں گا۔ میں ان سے اداب بھی ہوتے ہیں۔ می

بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ پرانے سیاستدان ہیں۔ کم از کم کچھ سیاسی خیال بھی کیا 
کریں۔ 

)مداخلت(
یہ ہے کہ اگر  suggestionمیری بات سن لیں۔ میری : سینیٹر وسیم سجاد

Foreign Minister Sahib  کو اعتراض نہیں ہے تو یہstatement  نئی آئی ہے اس پر ہم
کی ضرورت نہیں  motionبات نہیں کر سکیں گے تو ذہن میں نہیں آئے گی۔ نئی 

پر ابھی بحث ہو رہی ہے۔  motionہے۔ جس 
 windingآئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اب تو  motionجب : جناب چیئرمین 

up رہی ہے  ہوon a motion which is already on the floor of the House.  جی۔
Makhdoom Shah Mehmood Qureshi: Mr. Chairman, the 

statement of the principles says, basically there are three things. No. 1, Pakistan 
is critical friend and an ally. No. 2, 

We want a balanced, integrated countrywide strategy for Pakistan’s 
development but not one province which is focused on one particular area 
overall. Third, US recognizes the propound sacrifices made by the people and 
the armed forces of Pakistan in this fight against extremism and terrorism. 

Now, sir, they say that we want to engage with the Government of 
Pakistan on what, I would identify the areas that they are interested in 
engagements.

No.1. They want to build a relationship of mutual trust and confidence. 
They want to consolidate democracy, democracy that many of us had struggled 
for, for the last so many years. They want to strengthen, what sir, this very 
House, they want to strengthen the Parliament of Pakistan, they want to establish 
an independent and transparent judicial system, the lawyers movement, the 
restoration of judges, the call of the people of Pakistan and how important a pre-
requisite case for democracy, a functional democracy and to have an 
independent judiciary. They say to extend rule of law to promote sustainable 
development, not just a temporary growth, an artificial bubble, that burst but 
creating an artificial consumerism in the last few years that did not last and the 
bubble bursted. The main engine of growth, the agriculture sector, the large 
scale manufacturing sector was ignored, they came to static growth. Now, they 
want sustainable development. Now, sir, beyond that they say, to ensure that all 
people of Pakistan have access to education and vocational training to 
encourage, promote, public – private partnership. 
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Sir, you have Government to Government support but there are 
corporate sectors. There is a large corporate sector in the industrialized world on 
the forum of friends of democratic Pakistan, there are important countries that 
have a very vibrant corporate sector so that we can encourage them to come in 
and invest in Pakistan. To begin with, to address the energy deficit of Pakistan, 
to meet the energy gap of Pakistan, to assist Pakistan’s efforts to improve 
counter terrorism and financing anti-money laundering regulatory structure, that 
is in the interest of Pakistan to put into place a structure which checks this 
money laundering. Then to enhance Pakistan’s capability against insurgency and 
terrorism to strengthen Pakistan’s effort to develop strong law enforcement and 
national defence force and sir, it is not just 1.5 billion dollars of economic 
assistance, we have a security interest also. You know sir, this House knows that 
for the last so many years Government after Government was negotiating to get 
F-16s for Pakistan which are crucial for Pakistan’s defence and they were not 
getting it. Why are they negotiating that? The Air Chief of Pakistan was 
receiving the F-16s and this credit goes to this Government for having those F-
16s.

Sir, to achieve cooperation on non-proliferation and dismantling 
nuclear network, that is a stated policy of Pakistan. Pakistan as a country on 
multi-lateral forums has said that we are against nuclear proliferation. That is 
our stated policy.

If we look at all this, they also say, “we also want to help those areas of 
Pakistan which are under governed,” like FATA, PATA, those areas which were 
neglected in the past. Their social economic needs were unfulfilled. Those are 
the areas. Many areas in Balochistan were overlooked, ignored, neglected, living 
in a world of cave age. Those are the areas that we have to reflect and we have 
to concentrate on. 

Sir, I want to share with this august House that we have neither 
conceded any authority nor do we intend to concede any authority. They also 
say, Pakistan is a non-NATO ally and has been a valuable partner in this fight 
against Al-Qaida and Taliban. 

Now, sir, a lot has been discussed
ائے میں آگئے، ہم ملزم ٹھہر رےہکہ جی یہ تو ہم پر ذمہ داری عائد ہو گئی، ہم کٹ

گئے، ہم جواب دہ ہوگئے۔ 
Nothing of this sort, sir. They say, “The onus does not fall on Pakistan.” The 
intent, the direction of the US Congress is towards the US Executive branch. 
The Executive branch has to be satisfied, has to certify the legislative branch.” 
The Government of Pakistan is not at all answerable to them. We are not being 
held accountable to the US Legislature or the US Congress and that point has to 
be understood.

یہ ہمارے بالکل  تو کے ذریعے monitoring! بات کی گئی کہ جناب ! پھر جناب 
گے۔ اس پر  کریں micro-manageکریں گے اور  intrusionگھر میں آجائیں گے اور 

 monitoringاور  accountabilityوہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے۔ ہم یہ 
الگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پیسہ آپ کو دیا جا رہا ہے اس کا  اس لیے systemکا 

استعمال صحیح ہو۔ ماضی میں بدقسمتی سے ایسے شواہد موجود ہیں کہ ہماری 
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assistance  یہ بھی ایک بحث ہے لیکن اس  سے استعمال نہیں ہوئیں۔صحیح طریقے
پیسہ  میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پاکستان کے مفاد میں بھی ہے کہ جو

ہمیں ملے اس کا صحیح استعمال ہو اور صحیح جگہوں پر جائے اور اگر یہ ایسا 
 صان کیا ہے۔بنتے ہیں تو اس میں نق checks and balancesہوتا ہے اور اس کے لیے 

اور اس پر بھی  کرنا چاہیے welcomeہمارا کوئی نقصان نہیں ہے اور ہمیں اس کو 
ہم اپنے  There are no requirements of the Government of Pakistanوہ کہتے ہیں 

executivesکہ کیا تم مطمئن ہو۔ ہم سے نہیں پوچھیں گے، ہم ان  سے پوچھیں گے
سے پوچھیں گے کہ کیا تم مطمئن ہو اور وہ جواب دیں کے جواب دہ نہیں ہیں۔ ان 

گے۔
پر۔ جناب  security assistanceسیکورٹی پر بہت بحث ہوئی، ! جناب واال

کہاں سے  security assistanceمیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ! واال
وں کہ چار ملتی ہے، کونسے ذرائع ہیں۔ میں سینیٹ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہ

 ,PCCF ١ملتی ہے۔ نمبر  security assistanceذرائع ہیں جس کے ذریعے پاکستان کو 
Pakistan Counter insurgency Capability Fund. No. 2. CSF, Coalition Support 

Fund. No. 3. FMF. Foreign Military Financing.  چوتھا ہےIMET  جس سے ملٹری
علق ہے۔ پہلے تو ان چار میں سے دو تو اس بل کے ٹریننگ اور ایجوکیشن کا ت

میں آتے ہی نہیں ہیں۔  scopeاس بل کے  CSFاور  PCCFزمرے میں آتے ہی نہیں۔ 
رہ  FMFجب وہ آتے ہی نہیں تو اس پر بحث کرنا ہی بے مقصد ہے۔ دو رہ گئے 

 1)201(رہ گیا۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں اور سیکشن IMETگیا، 
دینا چاہ رہے ہیں اس کے  security assistanceمیں کہتے ہیں کہ آئیے پہلے ہم آپ کو 

مقاصد تو طے کر لیں۔ اس کے مقاصد کیا ہیں اور کیا ہماری ان مقاصد سے ہم 
آہنگی ہے یا نہیں۔ وہ کیا ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔

To support Pakistan’s paramount national security in accordance with its 
national security interests, our security interests. Who will determine, us, the 
people, the armed forces of Pakistan will determine what our national security 
interests are. 

Secondly, to work with the Government of Pakistan, to improve 
Pakistan’s border security and control and help prevent any Pakistani territory 
for being used as the base or conduit for terrorist attacks in Pakistan or 
elsewhere.

کیا یہ ہماری پالیسی نہیں ہے ؟ یہ تو ہماری پالیسی ہے۔ ہم اپنی ! جناب واال
ین کو کسی ملک کے خالف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا سرزم

ہیں  چاہتے۔ اس قسم کی سرگرمیاں اگر ہمارے ہاں ہوں تو پاکستان کے مفاد میں نہیں
تو ہم دنیا میں تنہا رہ جائیں۔ ہم دنیا میں تنہا نہیں رہنا چاہتے۔ ہم  اگر ایسا ہوگا اور

چاہتے ہیں۔ پاکستان کے دوستوں میں اضافہ کرنا 
کا ہوگا  purpose security interestتیسری چیز جو کہتے ہیں کہ ! جناب واال

to work in close cooperation with the Government of Pakistan to coordinate 
action against extremist and terrorist targets.  تو ہمیں کرنا چاہیے، جو آج ہمارے

مارے معصوم شہری جس مصیبت میں مبتال ہیں وہ ہمیں کرنا شہروں کا حال ہے۔ ہ
 to strengthen institutions of democraticچاہیے۔ آخری بات وہ کہتے ہیں،
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governance ایک طرف ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ ہم ! اب جناب واال
 اور پھر کہتے جمہوریت کا علم اٹھاتے ہیں، ہم جمہوریت کی پاسداری کرتے ہیں

ہونی چاہیے۔ بھئی آپ کا آئین کیا کہتا ہے۔ آئین تو آپ کا  civilian supremacyہیں کہ 
civilian supremacy  کو تسلیم کرتا ہے۔ آپ کا آئین تو کہتا ہے کہ آپ کا چیف

آپ کا وزیراعظم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب ہی اس کی بات کر رہے  ایگزیکٹو
ا رہی ہے، جو اس کو ہٹانے کی بات کی جا ہیں۔ آج سترہویں ترمیم کی بات کی ج

رہی ہے تو آئین کو اصلی روح میں بحال کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم 
میں  پاکستان کو، پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کو، ایک پارلیمانی نظام کو اصلی روح

یہی کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔! متعارف کروانے کی بات کی جا رہی ہے۔ جناب واال
The intention of the section is to strengthen cooperative efforts to confront 
extremism. The purposes of security assistance are intended to be completely 
cooperative and reflect the intentions that such assistance be used to support 
Pakistan in achieving its stated objectives. Our stated objectives should be 
achieved in winning the on going counter insurgency and defeating terrorism 
and terrorist organizations that threaten Pakistan.

 کو بار بار Secretary of Stateیہاں پر ایک اور بات کی گئی کہ ! جناب واال
certify  کرنا پڑے گا اور وہ کیا ہوگا کس چیز پر کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا
 to dismantle supplierمل رہی ہے  cooperationپاکستان سے  continuingہم کو 

nuclear networks. کیا یہ ہماری پالیسی نہیں ہے۔ یہ ہماری واضح ! حضور واال
ماضی میں ہم پر قدغن لگی اور  جہ سےکی و جن nuclear networksپالیسی ہے کہ 

کے حق میں  proliferationہے ہم تو  static policyآنچ آئی تو اس پر ہماری  ہم پرجو
 we are against proliferation and we are againstہے، static policyنہیں ہیں۔ ہماری 

such things اور ہم اس کے برعکس سوچ رہے ہیں۔
 reflects our understandings with theکہتے ہیں کہ وہ ! پھر جناب واال

cooperative efforts  ہاں، پھر یہاںnuclear  کی بات ہوئی۔ کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا
ہم پر کوئی نئی شرائط مسلط ہو رہی ہیں؟ ہم پر کوئی نئے بند باندھے جا رہے ہیں؟ 

 that it should 203 (1) reflects our understanding that theنہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 
cooperative efforts currently undertaken by the Government of Pakistan and the 

U.S. to combat proliferation will continue.  جو آپ کر رہے ہیں، جو اس وقت ہو
اس کریں گے۔  continueکو آپ  effortاس  رہا ہے۔ جو کچھ سالوں سے ہو رہا تھا

کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔  میں کوئی نئی بات نہیں ہے،
نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں،  signatory کا NPTگو پاکستان ! جناب واال 

 principleہے کہ ہم  commitmentمیں بھی جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود ہماری یہ 

of non-proliferation چلوں کہ اس پر پوری  پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں میں یہ کہتا
حکومتیں آتی رہی ہیں، حکومتیں جاتی رہی ہیں۔ یہاں پیپلز پارٹی  ۔قوم کا اتفاق ہے

کی حکومت آئی، گئی۔ یہاں محترم نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، گئی۔ یہاں 
فوجی حکومتیں آئیں اور گئیں لیکن ایک چیز پر تسلسل رہا ہے، اتفاق رائے رہا 

 to maintain credible minimumی ہے اور وہ یہ ہے ہے، قومی یکجہتی رہ

deterrence.  آج بھی اس پر اتفاق ہے۔اس پر کوئی آنچ آنے کا، اس پر کوئی قدغن
کونسی  لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی حکومت اس کی اجازت دے۔
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وہ اس پر  حکومت، کونسی پارٹی جس کے بانی نے اس کی بنیاد رکھی۔
compromise  کرے گی۔ جس کی شہید چیئرمین نے اس ملک کیnuclear 

technology  اورmissile technology وہ میں کر دار ادا کیا compromise  کرے گی۔
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

کرنا  certifyسیکرٹری آف سٹیٹ کو  یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ! جناب واال
اد نہیں کر رہا جو افغانستان میں جا کر کہ پاکستان ایسی تنظیموں کی امد پڑے گا

 رخنہ اندازی کرتے ہیں، وہاں جا کر خون خرابہ کرتے ہیں، جس سے ان کی
coalition forces افغانستان میں جو ! متاثر ہوتی ہیں۔ جناب واالcoalition forces  ہیں

کی کا حصہ بن چ Friends of Democratic Pakistanان کی اکثریت وہ قومیں ہیں جو 
ان کے ساتھ اپنے  ان کے ساتھ اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کیوں چاہیں گے۔ ہم ہم ہیں۔

اپنی معاونت کے ، ہم تو ان کو اپنی مدد کے لیے تعلقات کا بگاڑ کیوں چاہیں گے۔
کو بڑھانے کے لیے ہم ان میں اضافہ چاہتے ہیں اور  diplomatic spaceلیے، اپنی 

Friends of Democratic Pakistan نانے کا جو فورم ہے اس کا مقصد یہی ہے۔ ب
اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کسی پڑوسی کے ! جناب واال

تو ہم تو پہلے کہہ رہے  aggressive desire against any neighbouring countryخالف 
ہے نہ اس پر حکومت پاکستان  stated policy ہیں کہ ممبئی کا جو واقعہ ہے، ہماری

ملوث ہیں۔ آج دنیا اس بات کو تسلیم کر  state institutionsاس میں پاکستان کے  نہ
انہوں نے یہ کیا اور جو ان میں سے سات گرفتار  non-state actorsچکی ہے۔ ہاں 

وہ بھی ہماری  ہیں proclaimed offenders 20شروع ہو چکا ہے۔ trialہیں ان کا 
گے کہ ایسے افراد کوئی ایسی حرکت  حکمت عملی کا حصہ ہے کہ ہم نہیں چاہیں

کریں جس کے ذریعے پاکستان پر خدانخواستہ کوئی ایسی چڑھائی یا اس سے کوئی 
مضر اثرات پیدا ہوں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے یہ ہماری پالیسی کا حصہ 

لشکر طیبہ ہے، جیش محمد ہے۔ ، ہیں groupsہیں۔ ہم نے القاعدہ اور طالبان کے جو
ہیں جن کو ہم پہلے ہی سیکورٹی  organizationsیہ تو وہ! جناب واال

ہو چکی ہیں۔ ہم  banیہ تو پہلے ہی  کر چکے ہیں۔ banکے تحت  resolutionsکونسل
نے تو کہا ہے اور وہ آج اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کی افواج نے 

 highہوتا تو اس قسم کے اور پاکستان کی آئی ایس آئی نے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا 

value targets  جو گرفتار ہوئے ہیں، جوeliminate  ہوئے ہیں ان کو اس حد تک
پذیرائی اور کامیابی نہ ہوئی ہوتی اگر ہم نے پورا تعاون نہ کیا ہوتا۔ پاکستان نے 
تعاون کیا ہے اور اس تعاون کا اعتراف آج ان کو کرنا ہے۔ وہ اب کر رہے ہیں۔ ایک 

 through the trilateralکا  engagementکا اور  better understandingل نیا ماحو

process ایران ، جو افغانستان، پاکستان اور امریکہ نے شروع کیا ہے، جو پاکستان
اور افغانستان نے شروع کیا ہے، جو پاکستان، تاجکستان اور افغانستان نے شروع 

شروع کیا ہے، جو پاکستان، ترکی اور روس اور افغانستان نے ، کیا ہے، جو پاکستان
سے ہم ان غلط فہمیوں کو بتدریج دور کر  processesنے شروع کیا ہے۔ ان  افغانستان

رہے ہیں۔ 
اور یہاں  میں بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا! جناب واال

پر آپ کو  language بالکل languageپر درست کہا گیا، بالکل صحیح کہا گیا 
ایسی نہ ہوتی لیکن ان  languageراض ہے، مجھے بھی اعتراض ہے۔ کاش وہ اعت
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کرنے کی کوشش کر  dilute نہیں کرسکتے۔ ہم اس کو dictateکی کانگرس کو ہم 
 تھا وہ اس سے زیادہ version سکتے ہیں اور ہم نے کی ہے اور جو پہال

prescriptive جو پہال  ۔تھاversion تھا اس سے زیادہ stringent آپ کو یہ بھی یاد  ۔تھا
رکھنا چاہیے کہ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے پاکستان کے خیرخواہ دوست نہیں 

اس قسم  aidپاکستان کو اس قسم کی  جنہیں بیٹھی ہوئی ہیں lobbies بیٹھے۔ وہاں ایسی
کی ترقی دیکھتے ہوئے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ بالکل 

گے کہ آپ کی معاشی حالت سدھرے۔ وہ بالکل نہیں چاہیں گے آپ کی  نہیں چاہیں
 lobbies دفاعی قوت میں اضافہ ہو لیکن اس کے باوجود اهللا کے فضل و کرم سے ان

کے کام کرنے کے باوجود یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سینیٹ میں متفقہ ووٹ پڑا ہے۔ یہ 
کچھ کا ایوان ہے اور سو  چار سو پہلی مرتبہ ہے کہ ہاؤس میں متفقہ ووٹ پڑا ہے۔

یہ ، یہ کتنی خوش آئند بات ہے! ہیں جناب چیئرمین senatorsکے لگ بھگ ان کے 
کامیابی ہے کہ ایک ووٹ پاکستان کے خالف نہیں ڈاال گیا۔ diplomaticکتنی بڑی 

)تالیاں بجائی گئیں(
ھنا ہمیں اس چیز کو بھی مدنظر رک! ہوا ہے۔ جناب واال carryمتفقہ طور پر یہ 

ہوتا  کا زیاں ہوا۔ بالکل، ماضی میں fundsچاہیے۔ پھر یہاں پر بات ہوئی کہ ہمارے
ان کے ذریعے مال  American contractors, sub-contractors, consultants، رہا ہے

سے دیا دوسری جیب میں گیا۔ آج پہلی مرتبہ اس بل میں  اور ایک جیب خرچ کیا گیا
 this time we will utilizeاعتراف کیا ہے کہ  اور انہوں نے کوشش کی گئی ہے

Pakistani organizations صدر اوباما کو  اورurge ۔کیا گیا ہے
That instead of hiring American consultants, they should encourage Pakistani 
firms, Pakistani community and non-governmental organizations and Pakistani 
local leaders because we were able to convince them that we can do the same 
job in a more cost effective manner and that is why this has been incorporated in 
the Bill. Then sir, all sorts have been done, there are no conditionalities on us, 
the executive branch is answerable to the Congress. Despite that there is a clause 
in the Bill which says, which authorizes the Secretary of States, which is Hillary 
Clinton, to issue a waiver if in her opinion it is in the national security interest of 
the US to do so. 

Now, if you want to go into the history of such assistance, there are 
numbers of packages that have come in the past. Please, carefully have a look at 
them. Look at the structure in which they were utilized and they were given and 
then asses to what extent did we cowed down and to what extent did we move 
ahead despite pressure. So,

 ڈیڑھ ارب ڈالر کہا گیا ہے کہ بھی پھر یہ! جناب واال ۔ یہ بھی آپ کے سامنے ہے
peanuts ذہن نشین کیجئے۔ آج  اس کو جو اکنامک حالت ہے ذرا آج دنیا کی! ہیں قبلہ

 ڈالر اور ساڑھے سات ارب س کو ذہن نشین کیجئےہے ا economic recessionجو 
دیکھیے اور یہ بھی کہتا چلوں کہ packageکا 

Pakistan today is the only country that the US Executive and US Congress has 
agreed and authorized a multi year commitment. No other country in the world 
today from this Administration has had a multi-years long term commitment. 
This is a reflection on the importance they give the Pakistan’s relationship. How 
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important they see Pakistan for the stability for this region, the stability of 
Afghanistan.

 international! ہے حضور واال  signaling نہیں ہے باتپھر صرف یہ ! جناب واال 

financial institutions تشریف فرما ہیں اسحاق ڈار صاحب میرے محترم بھائی ۔ہیں 
میری بات پوری طرح سمجھ سکتے  اور یہ یہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہے ہیں

وہ کس کے  پر کون حاوی ہے اور international financial institutionsہیں کہ 
 sole superاشارے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور وہ اشارہ اسی کا ہے جو اس وقت 

power ان کی طرف سے۔جب ہے nod of approval  ملتا ہے تو پھر شرائط اور بہت
ہیں اور جب وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے تو بہت سی  سی آسانیاں پیدا ہو جاتیں

پھر صرف یہ بات نہیں ! بھی دیکھنا ہے اور جنابکڑی ہو جاتی ہیں ہمیں یہ  شرائط
 long termمسئلہ ایک ۔آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مسئلہ ایک بل کا نہیں ہے ۔ہے

relationship کیا اس وقت پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس  ۔کا ہےrelationship  کو
continue  کرنا یا پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اسrelationship  کوئی قدغن لگانیپر 

متاثر ہو  bilateral relationshipاور اس قسم کا کوئی ماحول پیدا کرنا ہے جس سے 
اور میں ایمانداری  متاثر ہو relationshipیہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ  یقینًا

وزارتیں، صدارتیں آتی جاتی رہتی ۔سے پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں
بھی دیکھی  ہم نے حکومتیں آتی۔حکومتیں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، یںہیں،بے معنی ہ

ہیں ہم نے حکومتیں جاتی بھی دیکھی ہیں ہم نے اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی دیکھا ہے 
اس وقت مسئلہ حکومت کا نہیں ! اور حکومت میں بھی رہ کر دیکھا لیکن جناب واال 

اگر اس کو آپ سامنے رکھیں تو اور  مفادات کا ہے مسئلہ پاکستان کے دور رس۔ہے
 between the interestکرنا پڑے گا  differentiateتھوڑا سا  پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں

of Government and interest of States  اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیںfar 

reaching implications ہوگا ورٹی کی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا یکہماری س جو
یہاں بہت ! اور پھر جناب واال  اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح آگے جانا ہے

یہاں کے ماحول کو  میں خدانخواستہ کسی اور دوست کی مانند۔سی باتیں ہوئیں
میں ابھی نیشنل اسمبلی سے بات کرکے آیا ہوں بہت بڑا ایوان ۔بگاڑنا نہیں چاہتا

جس میں  سے سنا ستوں نے بڑی خندہ پیشانیسب دو، الحمد هللا بڑے سکون سے۔ہے
وہاں دخل  یا ایک خاتون نے بھی ایک صاحب ۔، ق لیگ سب تھے)ن(مسلم لیگ 

انہوں نے سمجھنا چاہا اور اتنے اچھے ماحول  انہوں نے سننا چاہا۔اندازی نہیں کی
کہ آپ نے  شکر گزار ہوں ممبران سینیٹ کا بات ہوئی اور الحمدهللا میں معزز میں

 کچھ دوست آج! جناب واال ۔بالعموم وہی کیا لیکن میں ماحول بگاڑنا نہیں چاہتابھی 
 era  سےمشرف 2001۔ہیں detailsکی یہ  assistanceمیرے پاس ۔ یہ باتیں کرتے ہیں

جو آج بلند و ۔کی یہ میرے پاس ہیں اگر آپ چاہیں گے تو میں یہ پڑھ کر بتا دوں گا
 کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ وہ کیا شرائطفرما رہے ہیں، میں ان  تقاریر باال

میں نے انشاء اهللا سپیکر صاحب سے ۔تھیں۔میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا
کا جو بل کا حصہ بن چکا ہے اور جو کانگریس  Joint Statementکہا ہے کہ  بھی

کاپی بھی آپ کی خدمت میں پیش ہونی چاہیے اور  اس کی۔چکا ہے پر آ recordکے 
۔آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اس کی کاپی بھی انشاء اهللا

)ڈیسک بجائے گئے(
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۔۔۔!کیوں جناب واال ۔آپ دیکھ لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے
)۔کا حصہ بن جائے proceeding  وہ( :آوازیں

ک ہے ٹھی۔حصہ بنتا ہے کا proceedingوہ : مخدوم شاہ محمود قریشی
اور اپنی بات ختم کر رہا  آج میں یہ کہتا چلوں! جناب واال ۔کوئی اعتراض نہیں ہے

میری مودبانہ ! جناب واال۔کا احساس ہے کے وقت مجھے بہت سے ممبران۔ہوں
چاہے وہ اس طرف تشریف فرما ہیں یا اس طرف ، سب سینیٹرز سے گزارش ہے

!تشریف فرما ہیں کہ خدارا 
This is not the time for political point scoring. Pakistan is facings huge 
challenges, Pakistan is facing huge economic challenges, Pakistan is facing huge 
challenges to its security, Pakistan has faced a diplomatic onslaught of India 
when the Mumbai incident took place and I know, how I had to defend Pakistan, 
standing on the soil of India in Delhi which was not easy but you have to 
understand that magnitude of challenge. We have to understand the environment 
in which we are working and operating and Mr. Chairman, if we do understand 
that environment then I will urge as a Pakistani, not as a Foreign Minister, I am 
Foreign Minister today, I will not be Foreign Minister tomorrow. I am member 
of the parliament today, I might not be member of the parliament tomorrow but I 
am and Inshallah will always remain a Pakistani and will never compromise on 
the interest of Pakistan.

(Desk thumping)
And I said this to Hillary Clinton in the State Department, never will 

we surrender our sovereignty, never will we accept micro management of 
Pakistan, never will we compromise on the strategic interests of Pakistan. So, 
please rise above, rise above parochial party interest, rise above all interests and 
unify for the sake of Pakistan because today Pakistan needs unity. Today 
Pakistan needs an enlightened debate. Today Pakistan needs your wisdom. Mr. 
Chairman, I thank you.

(Desk thumping)
Mr. Chairman: Thank you. تقریر ختم ہو گئی ہے۔
Senator Wasim Sajjad: Sir, I just want to request the Foreign 

Minister that if he has no objection then this new development that is the Joint 
Statement which has come, this we can discuss on a new motion under Rule 
194.

۔میری بات سنیں: جناب چیئرمین 
We will follow the rules. If there is any motion, you can bring it and you have 
the right.

۔اعتراض نہ ہواگر ان کو : سینیٹر وسیم سجاد 
 .We will follow the rules۔میں ان سے نہیں پوچھنا چاہتا: جناب چیئرمین

(Interruption)

۔اس وقت وہ منسٹر صاحب نہیں ہیں: جناب چیئرمین
Let me finish the business first of all. The Motion has been talked out. 

Now, I will read out the prorogation order received from the President In 
exercise of the powers….
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(Interruption)
Mr. Chairman: Minister Sahib is not here.

جناب مجھے بڑی ۔بات تو سن لیں: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی 
ہے اور کوئی منسٹر جواب  پر Agenda of the Day حیرانی ہوئی ہے کہ ایک چیز

۔معذرت کے ساتھ۔نہیں ہے دینے کے لیے
Mr. Chairman: Bokhari Sahib, please explain the position. 

کے ساتھ کہوں گا  معذرت! جناب : سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
ہو رہا ہے۔ مذاق ساتھ یہ کیا ہمارے کہ

منسٹر صاحب کہاں ہیں؟! بخاری صاحب: جناب چیئرمین
ں صبح سے اس کے لیے بیٹھا ہوا می :سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی

 irry-6 riceمیں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے اندر یہ ۔ہے important issueہوں اور یہ 
اس سال اگر آپ نے ۔ختم ہو گئی cropپچھلے سال ساری  ہے وہ paddy cropکی جو 
دس الکھ ٹن ہماری ۔چالیس الکھ ٹن رائس یہ ملک پیدا کرتا ہے نہ کیا تو صحیح

consumption تیس الکھ ٹن ہم ۔ہےexport اگر یہ ختم ہو گئے تو آپ کو ۔کر رہے ہیں
seriously foreign exchange کاcrisis ہو گا۔
 Callیہ ۔بخاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ۔ٹھیک ہے: جناب چیئرمین

Attention Notice اگر آپ کہتے ہیں کہ منسٹر صاحب موجود ہیں یا ۔لے لیا جائے
۔دینے کے لیے ہیں answerاور کوئی

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Sir, the Minister for 
Food and Agriculture is not in the city. Minister of State did turn up to the 
House.

۔ہیں یہ کر لیتے ۔انہوں نے کہا ہے کہ میری بات ہوئی ہے
We can ask the Minister to come to my Office. 

۔ڈاکٹر صاحب بھی آ جائیں
We can discuss over there and then we can look out the strategy. 

Mr. Chairman: Dr. Sahib, are you satisfied?

نہیں بنانا  issueخواہ مہ ہم خوا: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
چاہتے۔

 Call Attention Noticeنہیں نہیں۔ یہ آپ کا حق ہے کہ :جناب چیئرمین
سنا جائے۔

 طور پر میں نے بنیادی! جناب واال: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
میں  backgroundکہ اس کے  کیا تھا moveاس لیے  Call Attention Notice یہ

Provincial Assembly Sindh  کا ایکresolution ۔ہے
میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ : جناب چیئرمین

میں اپنی گزارشات پیش کروں۔ پھر : ڈاکٹر صفدر علی عباسیسینیٹر 
دے دیں۔  میں Chamberبےشک میری بات کا جواب 
 Call Attentionنہیں ہے۔ یہ point of orderیہ : جناب چیئرمین

Notice لیےہے۔ اسhe should be here.
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وہی میں کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو : سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
کیا جاتا ہے کہ  discuss ہ ہے کہ ایک چیز ایجنڈے پر آئی ہے۔ اب یہ کس طرحی

فالں وزیر آئے گا، فالں وزیر نہیں آئے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی جناب۔ میں پہلی 
کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم پچھلی  دفعہ یہ جاننے سے قاصر ہوں۔ آپ کو یاد ہو گا

کرنی ہے تو  repeat گر ہم نے بھی وہی چیزگورنمنٹ کو کیا کچھ نہیں کہتے تھے۔ ا
پھر کیا بات ہوئی۔ کوئی بات ہی نہ ہوئی نا۔ 

)ڈیسک بجائے گئے(
 Minister for Food andجناب آج: سینیٹر سید نیر حسین بخاری

Agriculture اور  کی کچھcommitments تھیں۔So, he could not come to the House. 
 .We can discuss it with the Minister ے کہجناب میں نے یہ کہہ دیا ہ

میری عرض سنیں۔ میں چاہتا ہوں کہ : سیسینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عبا
میری چیز ریکارڈ پر آ جائے۔

رکھیں۔ carry on آپ بالکل!ڈاکٹر صاحب : جناب چیئرمین
 Call Attention Notice! جناب واال :سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی

کے لیے جو پانچ منٹ ہیں، ان میں سے آپ مجھے دو تین منٹ دے  پر بات کرنے
 میں Chamberدیں، میں اپنی گزارشات پیش کر لوں۔ پھر وزراء کی مرضی ہے کہ 

جواب دیں۔ کے باہر Chamber جواب دیں یا
 You have!آپ پورے پانچ منٹ لیجیے۔ ڈاکٹر صاحب : جناب چیئرمین

got the right for full five minutes, not three minutes. پورے پانچ منٹ آپ لیجیے۔
Call attention notice regarding procurement price of paddy crop.

میں یہ عرض کر دوں میں ! جناب: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
 Provincial کیا تھا، اس کے پیچھے Call Attention Notice move جو نےیہ

Assembly Sindh یک کا اresolution ہے۔ بارہ اکتوبر کی sitting میں Provncial 

Assembly Sindh  نے جناب حاجی منور علی ایم پی اے کےresolution پر یہ 
resolution پاس کیا۔

“This Assembly resolves and recommends to Government of Sindh to 
approach the Federal Government to fix the price of paddy crop, Irri-6, Rs.700 
for 40KG, instead of Rs.600 for 40KG as fixed by the Federal Government 
earlier and also asks the PASSCO to open purchase centres in adequate numbers 
to facilitate the paddy growers”.

کیا  discuss مبر میں بھیکی بنیاد پر میں نے آپ سے چی resolution اس 
کیا۔ اس وقت بنیادی بات یہ ہے کہ  Call Attention Notice move اور میں نے یہ

ہوئی  paddy crops damageپچھلے سال سندھ میں بری طرح بارشوں کی وجہ سے 
ختم ہو کر رہ گئی۔ پچھلے  بالکل اور یہ تھیpaddy کیqualityاور آدھی سے کم  ہیں

اڑھے تین سو روپے سے چار سو روپے تک مال اور پچھلی کو س growersسال 
مرتبہ فصل کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اس مرتبہ پرائم منسٹر 

اوروزارت خوراک نے چھ سو روپے کا  صاحب نے مہربانی فرمائی، انہوں نے
ہ جو موجود ہے، input cost کرتے ہیں کہ جو موجودہ feelہم  مقرر کیا لیکن ریٹ
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 ایک تو انتہائی لیے کے farmers، کی صورت حال ہے economy صورت حال ہے،
meager amount اب ! دوسرے جناب ہے۔rice  آنا شروع ہو گیا ہے۔Paddy  آنی

مختلف رائس  شروع ہو گئی ہے اور ابھی تک جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پاسکو
یں کھوال گیا۔ میری دو گزارشات سینٹرز کھولے گا۔ ابھی تک کوئی سینٹر نہ ملز میں

 Provincial Assembly ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے پیچھے سندھ اسمبلی یعنی پوری

of Sindh  کا ایکresolution ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو procurement price  چھ
کی ہے، اس کو بڑھا کر آپ مہربانی سے سات سو روپے  fix سو روپے آپ نے

پاسکو کو ہدایت  Ministry of Food and Agriculture ا یہ کہ فورًاکریں اور دوسر
شروع کی جا سکے۔ یہ میری  procurement اپنے سینٹرز کھولے تاکہ کرے کہ وہ

تب  وہاں دیں، گزارش ہے۔ اگر اس کا جواب بخاری صاحب دیں، وزراء صاحبان
بھی مہربانی۔ اگر یہاں دیں تو زیادہ مہربانی ہو گی۔

 He is veryوزیر خارجہ صاحب اس کا جواب دیں گے۔: رمینجناب چیئ
interested in the agriculture.

جو نکتہ سینیٹر صفدر ! جناب چیئرمین: شاہ محمود قریشی مخدوم
نکتے میں  عباسی نے اٹھایا ہے، یہ بڑا اہم نکتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس

 کاشتکار کا paddyجو  ندھ کاوزن ہے اور وزن اس لیے بھی ہے کہ پچھلے سال س
کی وجہ سے اور کچھ بارشوں کی وجہ  procurementہے وہ متاثر ہوا ہے، کچھ 

 ہم جو ۔ہے important crop ہماری بہت paddy سے اس کو نقصان ہوا۔ اب اس سال
exportable surplus generate کرتے ہیں اور یہ exportable surplus ہمexport  کرتے

ہمیں زرمبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ میں جناب سینیٹر صاحب کی خدمت  ہیں تو اس سے
 Minister for Food and میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کا یہ نقطہ نظر میں

Agriculture  کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ آپ کی بات وزن
ہ کاشتکار کی رکھتی ہے اور پاسکو کو فوری خریداری شروع بھی کرنی چاہیے تاک

حوصلہ شکنی نہ ہو۔ ہمارا کاشتکار، ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس 
 کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں costہیں، ان کی  inputs کے ساتھ ساتھ ہمارے جو

output price کو inputs کے ساتھ match  کرنا ہے۔APCOM  ایکAgriculture 

Prices Commission  ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے لیکن ہمیں ان ہے۔ جس کا یہ کام
کو بھی دیکھنا  stocksکو بھی دیکھنا ہو گا۔ ہمیں پچھلے سال کے  national price کی

کی اہمیت کو بھی دیکھنا ہو گا۔ اس کو  international market purchasingہو گا۔ ہمیں 
ن دالتا ہوں سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں سینیٹر صاحب کو یقی

 عرض کر چکا ہوں بحیثیت کاشتکار کے اور دوبارہ پہلے بھی خود کہ میں ان سے
اس نکتے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، میں ان سے فوری رابطہ کر کے ان 

 سے کہوں گا کہ اس کا فی الفور ازالہ کیا جائے۔
۔ٹھیک ہے: جناب چیئرمین

 Thank you. Are you satisfied Dr. Sahib? 
رہتے ہیں لیکن  satisfied ہم ہمیشہ: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی

 Minister forاور Prime Minister Sahib میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ چیز

Food  کےknowledge بھی لے آئیں۔ بڑی مہربانی ہو گی۔ میں
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شکریہ۔ : جناب چیئرمین
نا چاہتی ہوں۔کر short comment میں ایک: سینیٹر گلشن سعید

؟ جی بولیں۔ commentsچیز پر کس :جناب چیئرمین
کرنا چاہتا ہوں۔  commentsمیں بھی : یٹر شاہد حسن بگٹیسین

شروع ہو  comments اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر: جناب چیئرمین
شروع ہو جائیں گے۔ comments جائیں گے۔ بیٹھ جائیے۔ بہت

ک بات کرنا چاہتی ہوں۔ای! جناب واال: سینیٹر گلشن سعید 
Mr. Chairman: Mrs Gulshan Saeed, please, I request you to sit 

down.
(Interruption)

Mr. Chairman: I request you please have a seat. I will now read the 
prorogation order received from the President.

”In exercise of the powers conferred by the Article 54(1) of the 
Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate 
Session on the conclusion of its business on 16th of October, 2009.

Sd/-
(Asif Ali Zardari)

President
Islamic Republic of Pakistan

---------------
[The House was then prorogued sinedie]

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


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


Recitation from the Holy Quran


اَعُوْذُبِاالله ِمِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ۔

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمٰنِ ٱلرَّحِيْمِ۔

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَـٰنَـٰتِ إِلَیٰۤ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِﻃ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرََا۔يَـٰۤأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِی ٱلۡأَمۡرِ مِنكُم ﻃ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِی شَیۡءِِ فَرُدُّوهُ إِلَی ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرُُ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلاً۔

ترجمہ: خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے۔ بے شک خدا سنتا (اور) دیکھتا ہے۔ مومنو! خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے۔ 


(سورة النساء آیات 8 تا 9)


جناب چیئرمین: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔

We may take up questions. Mir Jan Muhammad Khan Jamali, on a point of order.

سینیٹر میر جان محمد خان جمالی: جناب والا! اس ملک میں سانحہ در سانحہ ہو رہا ہے، کل بھی میرے حساب سے بہت سے معصوم لوگ شہید ہوگئے۔ یہ خون ناحق تھا اور اللہ کرے ان مارنے والوں کےدلوں میں بھی رحم آئےکہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارتے رہتے ہیں۔ دوسرا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے سینیٹر یوسف علی خان مگسی جو وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہو۔


جناب چئیرمین: یوسف علی خان مگسی کے لیے اور جو حضرات کل کےسانحہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت آج کر لیتے ہیں۔ پیرزادہ صاحب دعا کرائیں۔


( اس موقع پر ڈاکٹر عبدالخالق پیر زادہ  صاحب نے دعائے مغفرت  پڑھی)


Questions and Answers


Mr. Chairman: Now, we may take up questions. Question No. 107 Muhammad Talha Mahmood Sahib.


107.
*Senator. Muhammad Talha Mahmood:
Will the Minister for Health be pleased to state: tc "
Will the Minister for Health be pleased to state\: "


(a)
the main functions and responsibilities of the Pakistan Medical Research  Council; andtc "
(a)
the main functions and responsibilities of the Pakistan Medical Research  Council; and"


(b)
the salient achievements of the Council during the last three years?tc "
(b)
the salient achievements of the Council during the last three years?"


  Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) The main functions and responsibilities of PMRC as per Resolution 1985 Published in Gazette of Pakistan are as follows:—tc "
  Mir Aijaz Hussain Jakhrani\: (a) The main functions and responsibilities of PMRC as per Resolution 1985 Published in Gazette of Pakistan are as follows\:—"

Functions:tc "Functions\:"


1.
Organize, coordinate, promote and undertake scientific research in various disciplines of medical sciences and public health.tc "
1.
Organize, coordinate, promote and undertake scientific research in various disciplines of medical sciences and public health."


2.
Establish its own institutions for undertaking medical research.tc "
2.
Establish its own institutions for undertaking medical research."


3.
Ensure that medical research activity is linked with the national socioeconomic development plans.tc "
3.
Ensure that medical research activity is linked with the national socioeconomic development plans."


4.
Publish and disseminate technical and general information on scientific matters relating to the research work of the Council.tc "
4.
Publish and disseminate technical and general information on scientific matters relating to the research work of the Council."


5.
Establish scientific liaison with other national and international organizations connected with the scientific activities of the Council.tc "
5.
Establish scientific liaison with other national and international organizations connected with the scientific activities of the Council."


6.
Advise the Federal and Provincial Governments on all matters related to medical researchtc "
6.
Advise the Federal and Provincial Governments on all matters related to medical research"


7.
Carry out, when called upon, evaluation of different health programme in the country.tc "
7.
Carry out, when called upon, evaluation of different health programme in the country."


Salient achievements of PMRC during last three years:tc "Salient achievements of PMRC during last three years\:"


1.
National survey on prevalence of Hepatitis B & C in general population of Pakistan.tc "
1.
National survey on prevalence of Hepatitis B & C in general population of Pakistan."


2.
Institutionalization of health systems research (HSR) Establishment of HSR centers and development of field experimental areas.tc "
2.
Institutionalization of health systems research (HSR) Establishment of HSR centers and development of field experimental areas."


3.
Hospital based rotavirus gastroenteritis surveillance.tc "
3.
Hospital based rotavirus gastroenteritis surveillance."


4.
Rational use of antimicrobial agents Pakistan strategies for containment of antimicrobial resistance.tc "
4.
Rational use of antimicrobial agents Pakistan strategies for containment of antimicrobial resistance."


5.
Development and printing of guidelines for snakebite management in Pakistan.tc "
5.
Development and printing of guidelines for snakebite management in Pakistan."


6.
Collaborated for the development of guidelines for human rabies in Pakistan.tc "
6.
Collaborated for the development of guidelines for human rabies in Pakistan."


7.
Development of draft career structure for health professional.tc "
7.
Development of draft career structure for health professional."


8.
165 projects funded during last three years.tc "
8.
165 projects funded during last three years."


9.
Regularly publishing Pakistan Journal of medical research.

tc "
9.
Regularly publishing Pakistan Journal of medical research."







Mr. Chairman: Any supplementary?



Senator Muhammad Ishaq Dar: Sir, I would like to enquire whether this Council is doing any meaningful work and what are the results for research in the manufacturing of drug sector. That is the sector where we have so expensive drugs in this country and in the next door neighbor the same drugs are quite cheap. The real work is that, that should be doing all this thing but we have seen no results in Pakistan.تو کوئی ایسی اچھی خبر آنے والی ہے؟



میر اعجاز حسین جاکھرانی (وفاقی وزیر صحت): جناب والا!میں معزز سینیٹر کو بتاناچاہتا ہوں کہ واقعی it is very unfortunate کہ ہمارے پاس یہاں پر research میں کوئی خرچ نہیں ہوتا۔PMRC میں research کے لیے بہت ہی کم پیسہ رکھا جاتا ہے۔ پہلی بار ہماری حکومت نےاس وقت اس کے لیے پیسے رکھےہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کونسل نے کیا کام کیا ہے، سب سے اہم کام جو انہوں نے کیا ہے وہ surveillance ہے۔ اس وقت جس طرح تیزی سے hepatitis B & C ملک میں پھیل رہا ہے اس کی surveillance اس کونسل نے کی۔ یہ on ground چلے گئے اور پورا survey کرکے بتایا کہ کتنے لوگوں کو یہ بیماری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب پہلی بار ہم نے research کے لیے پیسے رکھے ہیں انشاءلله تعالیٰ آئندہ جیسے معزز ممبر نے کہا ہے کہ medicine پر research is very important, this is on our agenda but it is for the first time that it is on our agenda.


جناب چئیرمین: ڈاکٹر عبدالمالک۔


سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک: جناب والا! میری وزیر صاحب سے گزارش ہے کہ research تو دور کی بات ہے یہ دو، تین اور دس نمبرکی دوائیاں جو مارکیٹ میں ہیں ان کوتو بند کردیں۔حکومت جو purchase دوائیاں کررہی ہے۔۔۔



جناب چئیرمین: آپ سوال کریں، آپ کا سوال کیا ہے؟



سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک: جناب والا! میرا سوال یہ ہے کہ ان جعلی دوائیو ں کو روک لیں۔



میر اعجاز حسین جاکھرانی: شکریہ جناب چئیرمین! جہاں تک honourable member spurious drugs کی بات کر رہے ہیں، حکومت اس طرح کی کوئی drugs نہیں لیتی۔ اس کا ایک طریق کار ہے اس کو follow کرکے ہم drugs procure کرتے ہیں۔ جہاں تک نقلی دوائیوں کا سوال ہے اس کے بارے میں عرض ہے کہ ہمارا local industry پر check ہوتا ہے، ہمارے drug inspectorsجا کر check کرتے ہیں اور صوبوں کے drug inspectors بھی جا کر check کرتے ہیں۔ یہ تاثر بالکل دیا جاتا ہے کہ نقلی دوائیاں فروخت کی جا رہی ہیں لیکن ان پرہمارا بالکل کنٹرول ہے، اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔اگر کوئی specific بات معزز رکن کو پتا ہے تووہ ہمارے ساتھ share کریں we will be more than happy to take action. 


جناب چئیرمین: پیرزادہ صاحب۔


سینیٹر عبدالخالق پیرزادہ: جناب والا! میں جناب وزیر صحت کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے ایک بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ لاجزمیں اور یہاں جو ہماری dispensaries ہیں ان میں ہمارے ساتھی جو کام کرتے ہیں ان کو session allowancesنہیں ملتے جبکہ سی ڈی اے اپنے ملازمین کوپورے allowances دیتی ہے تو ان ملازمین کو جو ان dispensariesمیں کام کرتے ہیں ان کو یہ allowancesکیوں نہیں دیے جاتے؟ وزیر صاحب اس کی وجہ بیان فرما دیں۔



میر اعجاز حسین جاکھرانی: جناب والا! معزز رکن نے allowances کی نئی بات کی ہے I will check it out کہ انہیں allowancesکیوں نہیں دیے جاتے اگر دوسرے ملازمین کو دیے جاتے ہیں۔


جناب چئیرمین: آپ check کرکے پیرزادہ صاحب کو بتا دیجئے گا۔ اگلا سوال محمد اسمٰعیل بلیدی صاحب۔


110.
*Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: tc ""Will the Minister for Health be pleased to state:tc "
Will the Minister for Health be pleased to state\:"


(a)
the names of companies which were awarded contracts for supply of medicines to the Federal Government Hospitals in the country during the last two years; andtc "
(a)
the names of companies which were awarded contracts for supply of medicines to the Federal Government Hospitals in the country during the last two years; and"


(b)
the names of the said companies black listed due to supply of substandard and spurious medicines?tc "
(b)
the names of the said companies black listed due to supply of substandard and spurious medicines?"


Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) The names of companies/firms who were awarded contracts for supply of medicine by the Federal Government Hospitals are enclosed as follows:—tc "
Mir Aijaz Hussain Jakhrani\: (a) The names of companies/firms who were awarded contracts for supply of medicine by the Federal Government Hospitals are enclosed as follows\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Name of Institutions
Year  tc "
Name of Institutions
Year  "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


FGSH,
2007-08
Annex – Itc "
FGSH,
2007-08
Annex – I"


Islamabad
2008-09
Annex – II tc "
Islamabad
2008-09
Annex – II "


PIMS,
2007-08
Annex – Itc "
PIMS,
2007-08
Annex – I"


Islamabad
2008-09
Annex – Il tc "
Islamabad
2008-09
Annex – Il "


NIRM,
2007-08
Annex – Itc "
NIRM,
2007-08
Annex – I"


Islamabad
2008-09
Annex – II tc "
Islamabad
2008-09
Annex – II "


JPMC, Karachi
2007-08
Annex – Itc "
JPMC, Karachi
2007-08
Annex – I"



2008-09
Annex – II tc "

2008-09
Annex – II "


NICVD,
2007-08
Annex – Itc "
NICVD,
2007-08
Annex – I"


Karachi
2008-09
tc "
Karachi
2008-09
"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

tc ""


(b) 
No company/firm was black listed by any of the above mentioned institutions.tc "
(b) 
No company/firm was black listed by any of the above mentioned institutions."

tc ""

(Annexures have been placed on the Table of the House as well as Library)tc "(Annexures have been placed on the Table of the House as well as Library)"

tc ""


Mr. Chairman: Any supplementary?


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب والا! میں نے وزیر صاحب سے پوچھا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہسپتالوں کی ادویات مہیا کرنے کے لیے والی کمپنیوں کے نام کیا ہیں اور جو غیرمعیاری اور جعلی ادویات استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں کہ کن کے خلاف action لیا گیا ہے۔ انہوں نے تفصیل بتائی اورآخر میں کہا کہ مندرجہ بالااداروں میں سے کسی کمپنی/فرم کو بلیک لسٹ نہیں کیا گیا۔ جناب والا!میرے خیال میں یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو کمپنیاںوزارت صحت میں ٹینڈر دیتی ہیں، ان کو ادویات مہیاکرنے کے لیے ٹھیکے دیے جاتے ہیں۔ان کو ایک طریقے سےٹھیکے دیے جاتے ہیں اور پھر وہ نمبر ۲، ۳، ۴ ادویات مہیا کرتے ہیں۔



جناب چئیرمین: specific questionکیجیے۔



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب والا!میں سمجھتا ہوں کہ وزیر صاحب نےپہلے بھی جواب دیا ہے، میں وزیر صاحب سےکہتا ہوں کہ یہ verbally جواب ہے basically آپ ہمیں ثابت نہیں کر سکتے کہ ان پر کوئی check and balance ہے۔آپ اس check and balanceکومزید مضبوط بنانے کے لیے کیا طریق کار اختیار کریں گے تاکہ لوگ جعلی دوائیوں سے بچ جائیں۔



میر اعجاز حسین جاکھرانی: جناب والا! میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک ٹھیکے دینے کی بات ہے ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے PEPRA کے rulesہوتے ہیں ان کو ہم followکرتے ہیں۔ ان rules کے مطابق جو lowest bidآتی ہے اس کا طریق کار ہے technical bidکھلتی ہے، financial bidکھلتی ہے جس میں پھر lowest bid ہوتی ہے اس کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری کمپنیاں ہمارے پاس registered ہوتی ہیں۔ ہماری وزارت میں پہلے ان کو register کیا جاتا ہے اور registration کرنے سے پہلے ان کی inspection کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ دوائیاں properly  دے سکیں گے یا نہیں۔ اور سارے rules کو follow کرکے tenders award کیے جاتے ہیں۔



سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک: میں وزیر صاحب سے گزارش کر تا ہوں کہ یہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ فرض کریں as a doctor, need is for Paracetamol اور tenders نوکلس کے دیے جاتے ہیں اوروہ لاہور کی ایسی third class company کو دیا جاتا ہے، Paracetamol وہی ہے لیکن پیسا نیوکلس کمپنی کے لیے لیا جاتا ہے اور وہ کسی third class company کو دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ آپ اس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ یہاں medicine پر کوئی بے ایمانی نہیں ہو رہی۔ مہربانی کر کے اگر ہماری یہ بات غلط ہے تو اس سوال کو کمیٹی میں بھیج دیں۔


جناب چیئرمین: ڈاکٹر صاحب آپ Rule 58 کا motion لے آئیں یا Call Attention Notice لے آئیں تاکہ وزیر صاحب اس کا جواب دے سکیں۔ Questions Hour کے ذریعےdiscussion Rule 57 کے تحت نہیں ہو سکتی۔ اگلا سوال، جی ڈاکٹر اسمٰعیل بلیدی۔

111.
*Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: tc ""Will the Minister for Health be pleased to state the number of persons appointed in the Ministry during the last one year with grade-wise and province-wise break up?tc "
Will the Minister for Health be pleased to state the number of persons appointed in the Ministry during the last one year with grade-wise and province-wise break up?"

tc ""


Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) List showing the names of employees, designation and place of domicile is Annex-A.

tc "
Mir Aijaz Hussain Jakhrani\: (a) List showing the names of employees, designation and place of domicile is Annex-A."





Mr. Chairman: Any supplementary question?



سینیٹرڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: میں نے پوچھا تھا کہ وزارت میں جو appointments ہوئی ہیں ان کی تفصیل بتائیں لیکن وزیر صاحب نے ہمیں تین بتائے اور وہ بھی پنجاب سے ہیں۔ میں وزیر صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ ان کی وزارت صحت کے نیچے بہت سے ادارے ہیں، کیا یہ درست ہے کہ صرف انہوں نے تین ملازمین بھرتی کیے ہیں اور جو ان کے اور مختلف ادارے ہیں جیسے National Programme TB Programme etc., ان میں کوئی appointment نہیں ہوئی۔ میں ان کے دیے گئے figure سےمطمئن نہیں ہوں۔ میرے خیال میں وزیر صاحب کو غلط guide کیا گیا ہے۔ اس کی وہ تحقیق کریں کیوں کہ انہوں نے کافی لوگ بھرتی کیے ہیں لیکن انہوں نے یہاں صرف تین کا ذکر کیا ہے۔ اس کے متعلق ان کا کیا جواب ہے؟



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



میر اعجاز حسین جاکھرانی: شکریہ جناب چیئرمین۔ میں معزز ممبر کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سوال جون یا جولائی میں ہمارے پاس آیا تھا تو اس وقت تک جو بھرتیاں ہوئی تھیں وہ یہی تھیں۔ اس کے بعد کچھ appointments ضرور ہوئی ہیں I will be happy to answer it اگر یہ سوال دوبارہ کریں کیوں کہ کچھ appointments ہوئی ہیں۔ اس کی لسٹ ہم ابھی collect کر رہے ہیں اور کچھ interviewsچل رہے ہیں۔We are still in the process of appointments.


سینیٹر محمد زاہد خان: میرا وزیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ پہلے جو لوگ رکھے گئے ہیں وہ تو سارے پنجاب سے ہیں۔ ابھی یہ کہہ رہےہیں کہ fresh question دیں تاکہ مکمل تفصیلات آ جائیں، یہ تو اچھی بات ہے لیکن کیا کوٹے کا لحاظ رکھا گیا ہے جس میں فاٹا وغیرہ کا بھی ذکر ہو یا پہلے کی طرح ہے؟



میر اعجاز حسین جاکھرانی: جناب! کوٹے کا بالکل خیال رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے کراچی میں جناح ہسپتال ہے، National Institute of Child Health ہے، وہاں ایسے ہوتا ہے کہ کراچی میں رہنے کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے پنجاب کے بھی کوٹے ہوتے ہیں، فرنٹیئر کے بھی کوٹے ہوتے ہیں لیکن interviews کے لیے یہاں کے لوگ کراچی جانا پسند نہیں کرتے کیوں کہ doctors کو وہاں رہنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پہلی بار ہم نے rules کو follow کر کے پرائم منسٹر سے اجازت لی ہے کیوں کہ doctors بہت ضروری ہوتے ہیں کہ اگر پنجاب اور فرنیٹیئر کے doctors بلوچستان اور سندھ نہیں آ سکتے تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم وہاں کے لوگوں کو against that quota لے لیں۔ جناب! اس طرح کے کچھ کام بھی ہم نے چھوٹے صوبوں میں کیے ہیں۔



جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر مالک صاحب۔



سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک: جناب ! میں دوبارہ اس سوال کو challenge کرتا ہوں کوٹے کو کہیں پر بھی observe نہیں کیا گیا۔ آپ JPMC میں جائیں وہاں پر بلوچستان کے کوٹے کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہمارے FCPS اٹھارہ سال سے میڈیکل آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔


جناب چیئرمین: میں نے یہی عرض آپ سے کی ہے کہ آپ اس پر motion لائیں تاکہ اس پر discussion ہو سکے۔ آپ کی جو challenging contention ہے مہربانی کر کے اس پر motion لایئے۔ اس پر بحث نہیں ہو سکتی۔ جی ڈاکٹر بلیدی صاحب۔



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب! جب بلوچستان کی باری آتی ہے اور وزیر صاحب بھی بلوچ ہیں اور اگر اس دور میں بھی ہمارا ازالہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ شیخ زائد کوئٹہ میں کوئی 450 آسامیاں خالی ہیں اور یہ سوال میں نے پچھلے سیشن میں بھی اٹھایا تھا اور وزیر صاحب نے یہاں surety دی تھی کہ وہ ان کو جلدی fill کریں گے لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا، ان کو مزید کتنے سال ان کو fill کرنے میں لگیں گے؟



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


میر اعجاز حسین جاکھرانی: شکریہ جناب چیئرمین۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ we are in the process of that thing انشاء اللہ بلوچستان کے جو jobs خالی ہیں ان کو بہت جلد بھرا جائے گا۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔


Mr. Chairman: Please redress the grievances of the smaller provinces, that is very important. Next question Mrs Kalsoom Perveen, she is not present. Any one on her behalf?





Mr. Chairman: Any supplementary question?



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب! پاکستان میں گردوں وغیرہ کی فروخت عام ہے۔ یہ غریب لوگوں کے گردے نکال کر بیچے جاتے ہیں اور اس کام کے لیے کچھ ادارے یہاں کھلے ہوئے ہیں۔ اس پر پچھلے سال بھی یہاں debate ہوئی تھی۔ وزارت نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے لیے انہوں نے قانون بنایا ہے لیکن یہ کام تو جاری ہے۔ وزیر صاحب ہمیں بتائیں کہ اس کی روک تھام کرنے کے لیے وہ کیوں بے بس ہیں؟



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


میر اعجاز حسین جاکھرانی: جناب! میں ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے بالکل ایسا ہو رہا تھا کہ گردے بیچے جا رہے تھے، انٹرنیٹ کے ذریعے advertisement ہو رہی تھی، اخباروں اور electronic media کے ذریعے اس کی advertise کی جا رہی تھی لیکن Ordinance جو چار ستمبر 2007 کو آیا ہے اس کے بعد اس پر بڑی سختی کی گئی ہے، ابھی کوئی ایسا case نہیں ہے جس میں گردے بیچنے کا کوئی معاملہ ہو اور illegal transplantation کو control کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی ممبر کو کوئی خدشہ ہے کہ کسی بھی hospital میں یہ عمل ہو رہا ہےتو وہ ہمیں identify کرے اور اس کے لیے ایک monitoring authority بنائی گئی ہے، وہ چیک کرتی ہے اور اس پر ہمارا اس وقت پورا کنٹرول ہے۔

جناب چیئرمین: جی زاہد صاحب۔



سینیٹر محمد زاہد خان: میرا وزیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ پچھلے سال پنڈی کے ایک پرائیویٹ ہسپتال جو مورگاہ کی طرف واقع ہے اس کے متعلق Electronic and Print media میں بہت ساری خبریں چھپی تھیں اور doctors کے interviews بھی چھپے تھے، اس کے لیے کوئی action لیا گیا ہے یا وہ کام ابھی بھی چل رہا ہے؟



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



میرا اعجاز حسین جاکھرانی: جناب! ایسا ایک case ضرور آیا تھا جس میں electronic and print media کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ یہاں illegal transplantation ہو رہی ہے۔ اس کا کورٹ نے بھی suo motu action لیا، پارٹی کورٹ میں گئی اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی چیز یہاں نہیں ہو رہی ہے، اگر کوئی ہے تو انہیں بتائی جائے۔ ان کا کیس ابھی کورٹ میں چل رہا ہے۔



جناب چیئرمین: جی بیگم سبینہ رؤف: 


 سینیٹرسبینہ رؤف: جناب میرا معزز وزیر سے سوال ہے کہ Pakistan Medical Association اور کراچی Bio-chemist group کا ایک joint session PMA House میں ہوا تھا جس میں یہ تشویش پائی گئی کہ foreigners گردوں کی پیوندکاری میں غیر قانونی طور پر ملوث ہیں، اس رپورٹ پر کوئی کارروائی کی گئی ہے؟



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



میر اعجاز حسین جاکھرانی : جناب چیئرمین! یہ ساری چیزیں 2007 سے پہلے ہو رہی تھیں foreigners یہاں آتے تھے اور گردے لگوا کر چلے جاتے تھے لیکن آرڈیننس کے بعد اس ضمن میں سخت اقدام اٹھائے گئے ہیں اوراس کے بعد ایسا کوئی بھی کیس نہیں ہے جس میں کسی foreigner نے یہاں آ کر گردے لگوائے ہوں۔



جناب چیئرمین: سینیٹر ثریا امیر الدین صاحبہ، آخری سوال۔



سینیٹر ثریا امیرالدین : میں بتانا چاہتی ہوں کہ سوئی ڈیرہ بگٹی سے جو لوگ نصیر آباد سائیڈ پر خیموں میں رہ رہے ہیں ان کے بچوں کے زبردستی گردے نکال دیے گئے ہیں۔ میرے پاس ان بچوں کے نام بھی ہیں اور تصویریں بھی ہیں۔ اگر یہ کہیں تو میں ان کو دے ددں گی۔



جنا ب چیئرمین: آپ ان کو ضرور بتا دیجیئے تاکہ

appropriate action in accordance with law should be taken. Next Question Syed Tahir Hussain Mushhadhi Sahib.


125.
*Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Willtc "" the Minister for Health be pleased to state:tc "
Will the Minister for Health be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the number of cases registered for smoking at public places in the country since January, 2008; andtc "
(a)
the number of cases registered for smoking at public places in the country since January, 2008; and"


(b)
the steps taken by the Government to control smoking at public places and the results achieved so far?

tc "
(b)
the steps taken by the Government to control smoking at public places and the results achieved so far?"


Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) Islamabad Police has submitted 46 challans in courts which are subjudice. Since the cases are registered by local authorities all over the country, information is not available at the federal level.tc "
Mir Aijaz Hussain Jakhrani\: (a) Islamabad Police has submitted 46 challans in courts which are subjudice. Since the cases are registered by local authorities all over the country, information is not available at the federal level."

tc ""


(b) 
The government has taken following steps to control smoking in the public places:—tc "
(b) 
The government has taken following steps to control smoking in the public places\:—"


(1)
Establishment of independent Tobacco Control Cell for the implementation of “Prohibition of Smoking and Protection of Non-smokers Health Ordinance 2002” and “Framework Convention on Tobacco Control”.tc "
(1)
Establishment of independent Tobacco Control Cell for the implementation of “Prohibition of Smoking and Protection of Non-smokers Health Ordinance 2002” and “Framework Convention on Tobacco Control”."


(2)
Withdrawal of S.R.O No.956(I)/2008 which allowed Designated Smoking Areas resulting in 100% smoke free indoor public places.tc "
(2)
Withdrawal of S.R.O No.956(I)/2008 which allowed Designated Smoking Areas resulting in 100% smoke free indoor public places."


(3)
Continuous Health Education campaigns using all communication channels.tc "
(3)
Continuous Health Education campaigns using all communication channels."


(4)
Revitalization of Provincial and District Implementation Committees formed under the directives of the Supreme Court.tc "
(4)
Revitalization of Provincial and District Implementation Committees formed under the directives of the Supreme Court."


(5)
The Ministry of Health is not the only organization to ensure that public places are smoke free. All the head of the organizations have been declared authorized persons under Section 4 of the ordinance.tc "
(5)
The Ministry of Health is not the only organization to ensure that public places are smoke free. All the head of the organizations have been declared authorized persons under Section 4 of the ordinance."


(6) 
The Ministry of Health has delegated its powers for the implementation of the Ordinance to the Provinces and the ICT.tc "
(6) 
The Ministry of Health has delegated its powers for the implementation of the Ordinance to the Provinces and the ICT."


The results achieved so far are as under: tc "
The results achieved so far are as under\: "


(1)
A culture of no smoking has been created.tc "
(1)
A culture of no smoking has been created."


(2)
Smoking in public transport has declined considerably. Pakistan Railways has taken special measures to stop smoking the trains.tc "
(2)
Smoking in public transport has declined considerably. Pakistan Railways has taken special measures to stop smoking the trains."


(3)
Some of the institutions have declared themselves smoke free e.g. PIMS, JPMC, FGSH etc.tc "
(3)
Some of the institutions have declared themselves smoke free e.g. PIMS, JPMC, FGSH etc."


(4)
Designated smoking areas in public places have been prohibited.tc "
(4)
Designated smoking areas in public places have been prohibited."


(5)
All the federal government educational institutions have been declared smoke free.tc "
(5)
All the federal government educational institutions have been declared smoke free."


(6)
Some of the universities and medical colleges have declared themselves smoke free.tc "
(6)
Some of the universities and medical colleges have declared themselves smoke free."


Mr. Chairman: Any supplementary question?


 
سینیٹر ڈاکٹر عبدالخالق پیر زادہ: اس میں یہ دیا گیا ہے کہ 45 آدمیوں کے خلاف مقدمات file کیے گئے جو public place اور خصوصی مقامات پر سیگریٹ نوشی کرتے تھےجس کی قانوناً ممانعت تھی لیکن اس میں آپ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ 2008 سے آج تک کتنے لوگوں کو اس بارے میں سزا دی گئی ہے اور کیا سزا دی گئی ہے؟



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



میر اعجاز حسین جاکھرانی : جناب چیئرمین! جہاں تک معزز رکن صاحب list کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی کیونکہ basically Health is a provincial subject. یہ صوبوں کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اسلام آباد کا اگر کیس ہے تو وہ کرتے ہیں۔ یہ صوبوں کے پاس details ہیں کیونکہ district level پر وہ کرتے ہیں۔ ان کی details ہمارے پاس نہیں ہیں کہ کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں اور کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ جہاں تک سگریٹ کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے designated smoking places کو بھی بند کر دیا ہے۔ There will be no smoking at public place. Strictly ہم نے روک لیا ہے۔ ہم نے تو جناب چیئرمین! یہ بھی کیا ہے کہ آپ کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے کہ ہمارے جو معزز سینیٹرز صاحبان یہاں پر لابی میں سگریٹ پیتے ہیں یہاں پر نہیں پینا چاہیے۔ اس میں چاہیے کہ معزز سینیٹرز صاحبان ہمارا ساتھ دیں۔ یہ لوگ اگر سگریٹ نہیں پیئں گے public places پر that will be easy to implement the Law. تو ہم نے جتنے بھی public places ہیں وہاں smoking total ban کر دی ہے۔ There will be no smoking at public places. 

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ سیکرٹری صاحب! ایسا خط منسٹری آف ہیلتھ سے آیا ہے جس کا منسٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں؟ اچھا، پہنچا نہیں ہے۔ بھیج دیں۔ Then we will take consensus and we will implement the law. 

میر اعجاز حسین جاکھرانی: جناب! آپ کی طرف سے کوئی جواب بھی مجھے موصول ہوا ہے۔ 

جناب چیئرمین: اچھا، موصول ہوا ہے۔ سیکرٹری صاحب! Please look into it. جی زاہد خان صاحب۔ 

سینیٹر محمد زاہد خان: جناب چیئرمین! میں یہی سوال کرنا چاہتا تھا۔ میں منسٹر صاحب سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پارلیمنٹ کے اندر سگریٹ نوشی پر پابندی نہیں ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ آپ نے اسلام آباد میں46 افراد کو کہاں پر جرمانہ کیا ہے؟ اسلام آباد میں تو ہر public place پر سگریٹ نوشی کی جاتی ہے۔ مہربانی کرکے اس کو implement کریں اور ہمارے اس پارلیمنٹ میں سگریٹ نوشی پر پابندی ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم قانون کا احترام کریں گے تو سب لوگ کریں گے۔ 


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ Implementation ہونی چاہیے۔ جی منسٹر صاحب۔


میر اعجاز حسین جاکھرانی: بڑی مہربانی معزز رکن کی۔ جناب! یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ جہاں تک implementation کا سوال ہے تو یہ کام صرف ہیلتھ منسٹری کا نہیں ہے۔ جس طرح organizations کے heads ہوتے ہیں، ہر head کا کام ہے کہ وہ سگریٹ نوشی پر پابندی کو یقینی بنائے۔ 


جناب چیئرمین: ہاں، یہ collective responsibility ہے۔ جی وسیم سجاد صاحب۔

سینیٹر وسیم سجاد: جناب! منسٹر صاحب نے یہاں پر لابی میں سگریٹ پینے کی بات کی ہے۔ ان کا جذبہ بہت اچھا ہے اور ان کے خیالات بہت اچھے ہیں لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے یہ public place ہے اور اگر اس کو public place declare کرنا چاہتے ہیں تو غالباً ان کو قانون لانا پڑے گا۔ 


جناب چیئرمین: جی بخاری صاحب۔ 

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Mr. Chairman, as pointed out by Mr. Wasim Sajjad, this is not a public place. This place is only for the Senators. I don’t think that the Government has any plan to declare this place as a public place. 


سینیٹر وسیم سجاد: جناب والا! اگر منسٹر صاحب نے کوئی چٹھی لکھی ہے کہ یہ public place ہے تو یہ breach of privilege بنتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ چٹھی withdraw کر لینی چاہیے۔ 

جناب چیئرمین: میں نے یہ کہا ہے کہ وہ چٹھی مجھے دکھائیں۔ میں نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں ہے۔ 

میر اعجاز حسین جاکھرانی: نہیں، جناب! میں نے اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ this is a public place. اس میں یہ لکھا ہے، سینیٹر وسیم سجاد صاحب بڑے قانون دان ہیں، عرض یہ ہے کہ آپ لوگ سگریٹ پی رہے ہیں اس میں جو non-smokers ہیں اس کا اثر ان پر پڑ رہا ہے۔ تو ہم یہ مثال بنائیں کہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ہم سگریٹ نہیں پیتے ہیں۔ یہاں سینیٹرز صاحبان اکٹھے ہوتے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں MNAs صاحبان اکٹھے ہوتے ہیں۔ میری عرض صرف یہ تھی کہ ہم یہ مثال بنائیں کہ ہم لوگ خود اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ 


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ 


سینیٹر میر ولی محمد بادینی: جناب چیئرمین! یہاں لابی میں non-smokers کا داخلہ بند کیا جائے۔ 

جناب چیئرمین: یہ تو smokers اور non-smokers کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی صاحب! سوال  نمبر ۱۲۷۔

127. 
* Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: tc "127. 
*Dr. Muhammad Ismail Buledi\: (Notice received on 16-09-2009 at 
09\:40 a.m.)"tc ""Will the Minister for Health be pleased to state:tc "
Will the Minister for Health be pleased to state\:"


(a)
the names and other details of the companies to whom permission has been granted for import and distribution of medicines in the country during the last two years;tc "
(a)
the names and other details of the companies to whom permission has been granted for import and distribution of medicines in the country during the last two years;"


(b)
the steps taken by the Government for the quality control of medicines; andtc "
(b)
the steps taken by the Government for the quality control of medicines; and"


(c)
the action taken by the Government against the companies for supplying substandard and spurious medicines during the said period?tc "
(c)
the action taken by the Government against the companies for supplying substandard and spurious medicines during the said period?"


Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) The names of the companies to whom permission for import of medicines was granted during the last two years may be seen at Annexture A & B.tc "
Mir Aijaz Hussain Jakhrani\: (a) The names of the companies to whom permission for import of medicines was granted during the last two years may be seen at Annex A & B."


(b)
The major steps taken by the Government to improve quality of drugs manufactured in Pakistan includes:—tc "
(b)
The major steps taken by the Government to improve quality of drugs manufactured in Pakistan includes\:—"


(i)
A comprehensive legislation in the form of Drugs Act 1976 is in operation which covers all the vital aspects including detail Good Manufacturing Practices guidelines on all important drug manufacturing aspects like manufacturing site, its layout, processing, quality control, documentation etc.tc "
(i)
A comprehensive legislation in the form of Drugs Act 1976 is in operation which covers all the vital aspects including detail Good Manufacturing Practices guidelines on all important drug manufacturing aspects like manufacturing site, its layout, processing, quality control, documentation etc."


(ii)
Drugs manufacturing sites and authorizations for sale of individual drugs are approved by Central Licensing & Drug Registration Boards respectively after ensuring availability of appropriate manufacturing facilities and scrutiny of the safety, efficacy and quality aspects.tc "
(ii)
Drugs manufacturing sites and authorizations for sale of individual drugs are approved by Central Licensing & Drug Registration Boards respectively after ensuring availability of appropriate manufacturing facilities and scrutiny of the safety, efficacy and quality aspects."


(iii)
The Federal Inspector of Drugs posted throughout the country closely monitor the manufacturing the sites. Random sampling of drugs for test/analysis is also done to assess the quality.tc "
(iii)
The Federal Inspector of Drugs posted throughout the country closely monitor the manufacturing the sites. Random sampling of drugs for test/analysis is also done to assess the quality."


(iv)
Seven drug testing laboratories in Federal & Provincial Governments for test/analysis of drug samples picked by the Drug Inspectors throughout the country.tc "
(iv)
Seven drug testing laboratories in Federal & Provincial Governments for test/analysis of drug samples picked by the Drug Inspectors throughout the country."


(v)
The Provincial Drug Inspectors also monitors the quality of drug through regular market surveillance which includes random sampling for test/analysis and evaluation of storage conditions of drugs to ensure their quality.tc "
(v)
The Provincial Drug Inspectors also monitors the quality of drug through regular market surveillance which includes random sampling for test/analysis and evaluation of storage conditions of drugs to ensure their quality."


(vi)
The Central Licensing Board, Drug Registration Board, Provincial Quality Control Board and the Drug Courts established under Drug Act 1976 take up the cases of violations including those related to drug quality and awards appropriate punishment to those found guilty.


(c)
During the last two years, following actions were taken against the companies for supplying Substandard and Spurious medicines.tc "
(c)
During the last two years, following actions were taken against the companies for supplying Substandard and Spurious medicines."

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


          Action taken
Nos.tc "
          Action taken
Nos."

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Drug Registration Cancelled
3tc "
Drug Registration Cancelled
3"


Drug Registration Suspended
10tc "
Drug Registration Suspended
10"


Drug Manufacturing Licence Suspended
1tc "
Drug Manufacturing Licence Suspended
1"


GMP Inspections conducted
25tc "
GMP Inspections conducted
25"


FIR lodged
28tc "
FIR lodged
28"


Prosecutions lodged
23tc "
Prosecutions lodged
23"


Accused against whom prosecutions were lodged
165 tc "
Accused against whom prosecutions were lodged
165 "


Warning
34tc "
Warning
34"


Recall/destruction
5tc "
Recall/destruction
5"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

tc ""

(Annexures have been placed on the Table of the House as well as Library)tc "(Annexures have been placed on the Table of the House as well as Library)"


Mr. Chairman: Any supplementary? 



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب چیئرمین! یہ وہی سوال ہے جوکہ کمپنیوں کو ادویات فراہم کرنا اور تقسیم کرنے کی بات ہے۔ منسٹر صاحب نے جو لسٹ دی ہے کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران غیر معیاری اور جعلی ادویات کی فراہمی پر کمپنیوں کے خلاف درج ذیل کارروائی کی گئی ہے:


ڈرگز رجسٹریشن کی منسوخی

03

ڈرگز رجسٹریشن کی معطلی 

10


ڈرگز کی تیاری کی معطلی

01


جی ایم پی کئے گئے معائنے

25


ایف آئی آر درج کی گئی

28


مقدمات شروع کئے گئے

23


ملزمان جن کے خلاف مقدمات شروع کئے گئے
165


وارننگ



34


جناب چیئرمین: آپ question کر لیں۔ 


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب چیئرمین! یہ وہی بات ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں belladonna اور paracetamol کی دس دس قسمیں فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کینسر ہے۔ لوگوں کو بغیر بتائے قتل کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ کس طرح منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم چیک کر رہے ہیں۔ جناب چیئرمین! یہ جو دوائیوں کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے، منسٹر صاحب کو شاید پتا نہ ہو، میں اس کو blame نہیں کر تا ہوں۔ یہ پہلے سے ان کے rate ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو رابطے کرتے ہیں۔ پھر جن لوگوں کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اصل دوائی لائیں تو ہمیں کیا بچت ہوگی؟ خدارا اس قوم پر رحم کریں۔ اس ملک پر رحم کریں۔ لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کوہیلتھ کمیٹی کو ریفر کریں یا اس کے لیے سپیشل کمیٹی بنائی جائے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہم ثابت کر دیں گے۔ منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں۔ ہم کمیٹی میں بتائیں گے کہ کن کن لوگوں کو ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ 


جناب چیئرمین: منسٹر صاحب۔ 


میر اعجاز حسین جاکھرانی: شکریہ جناب چیئرمین۔ میں معزز رکن کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے paracetamol کی بات کی ہے تو میں اس ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں کہ paracetamol کی بات ضرور ہوئی تھی۔ ہماری حکومت کے آنے سے پہلے اس طرح کا ایک ٹینڈر ضرور award کیا گیا تھا لاہور کی ایک کمپنی کو۔ جب ہم لوگ آئے تو procurement کا ایک طریقہ ہے اس پر چلتا رہتا ہے۔ پھر دوبارہ ان کے samples ٹیسٹ کئے گئے اور جو under dated paracetamol پائی گئی، اس میں ہم نے اس فیکٹری کو total cease کر دیا اور اس کی جتنی بھی payments ہمارے پاس منسٹری آف ہیلتھ کے ذمے رہتی تھیں ان کو ہم نے روک دیا۔ اس کے بعد وہ فیکٹری کافی عرصہ بند رہی۔ پھر وہ سپریم کورٹ میں گئے اور وہاں سے انہوں نے stay لیا ہوا ہے and the case is in the Supreme Court. 

جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر مالک صاحب۔ 


سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک: جناب چیئرمین! دس منٹ پہلے منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کیس نہیں ہوا ہے and we are very much perfect. دوسرے question میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو سزائیں دی ہیں۔ It is very much contradictory thing. دس منٹ پہلے اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی ایسا کیس نہیں ہوا ہے جس میں دو نمبر کی دوائیاں ہوں۔ 


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب! Please explain کریں۔ 


میر اعجاز حسین جاکھرانی: میں نے جناب! یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ کوئی کیس نہیں ہوا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے جس میں ہمارے ڈرگ انسپکٹرز جاکر دیکھتے ہیں اور جہاں پر ہمیں پتا ہوتا ہے۔ جس طرح paracetamol پر شک پڑا  کہ صحیح سپلائی نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس کے through action لیتے ہیں۔ ہمارے ڈرگ انسپکٹر زکا مقصد یہ ہے کہ they go and inspect the drugs. اور جہاں جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ غلط دوائی دی جا رہی ہے۔ پھر دوائی بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کا ایک ratio ہوتا ہے کہ 99 سے 101 تک اس کی چیزیں ہیں تو وہ صحیح ہے۔ اگر اس سے کہیں زیادہ کیا جاتا ہے تو اس میں اسی وجہ سے testing ہوتی ہے۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے کیس تو ہوتے ہیں۔ پاکستان کیا پوری دنیا میں چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اگر کوئی بڑا کیس ہے جس طرح paracetamol والا بڑا کیس تھا تو اس پر ہم نے ایکشن لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر دوائی بالکل صحیح بنتی ہے لیکن ہمارا کافی کنٹرول ہے کہ دوائی خاص کر ہماری جو لوکل انڈسٹریز ہیں، جو ہماری ملٹی نیشنل ہیں۔ جناب! جو کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں وہ تقریباً  avoid کرتے ہیں کہ اس طرح کا کام نہ ہو جائے کیونکہ پھر ان کی بھی reputation کا مسئلہ آ جاتا ہے، لوگ پھران کمپنیوں سے دوائیاں لینا بند کر دیتے ہیں۔ 

جناب چیئرمین: جی بادینی صاحب۔ 


سینیٹر میر ولی محمد بادینی: شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ میرا معزز وزیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے سارے ملک میں کہیں بھی کوئی چھاپہ مارا ہے۔ میڈیکل سٹوروں سے دو نمبر دوائی ملی ہے یا نہیں ملی ہے کیونکہ یہ صرف سپلائی اور ٹھیکیدار کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ انڈیا کی دوائیاں یہاں پڑی ہوئی ہیں، ہر دکان پر اور ہر گھر میں۔ اسلام آباد میں میرے خیال میں دو تین میڈیکل سٹور کے علاوہ۔۔۔۔


جناب چیئرمین: سوال آپ کا آ گیا ہے۔



سینیٹر میر ولی محمد بادینی: نہیں، کبھی چھاپہ بھی مارتے ہیں؟ کوئی پارٹی ہے ان کی جو سٹوروں پر جاتی ہے؟ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔ 


میر اعجاز حسین جاکھرانی: جناب! میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ ابھی بھی بتانا چاہتا ہوں کہ Health is basically a provincial subject.صوبوں کی بھی اپنے drug inspectors ہوتے ہیں اور وہ ان کا کام ہے اور وہ کرتے ہیں۔ اگر یہاں capital کا مسئلہ ہوتا ہے تو بالکل ہماری Federal Ministry کرتی ہے لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ provinces کے پاس بھی inspectors ہیں، ان کے پاس mechanism ہے، وہ جا کر check کرتے ہیں۔ میں معزز ممبر کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ ساری دوائیاں انڈیا کی ہمارے پاس ہیں۔ الحمدو لله ہماری اپنی لوکل انڈسٹری بہت اچھا کام کر رہی ہے اور بہت صحیح دوائیاں لوکل انڈسٹری تیار کر رہی ہے۔



جناب چیئرمین: جی ہارون صاحب۔



سینیٹر ہارون خان: میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس problem کو lightly نہ لیں، اس ملک میں یہ ایک بڑا serious problem ہےspurious drugs کا، دو نمبر drugs کا، fake drugs کا اور ہماری problem lies right at the lowest level, the inspectors. یہ جو inspectors appoint کرتے ہیں وہ lower grade کے ہوتے ہیں ادھر ہی compromise ہوجاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی prosecution lodge ہوئی اور اتنے cases lodge ہوئے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ کتنے لوگ جیل میں گئے ہیں، کتنے سال قید ہوئی ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کی کمپنیاں ہیں جو یہ کاروبار کر رہے تھے ان کی کمپنیاں بند ہوئی ہیں۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسروں ملکوں سے compare نہ کریں۔ دوسروں ممالک میں بڑی strict legislation ہے، strict regulation ہے اور اس کام کی سزا پھانسی ہوتی ہے کیونکہ جعلی دواؤں اور ٹیکوں سے بچے مرتے ہیں اور یہ آئے دن ہم سنتے ہیں۔ So, it is a serious problem and he should take it seriously.


Mr. Chairman: O.K. Next question is No.129, Sardar Ali Khan.

129. 
*Senator Sardar Ali Khan: tc ""Will the Minister for Health be pleased to state:tc "
Will the Minister for Health be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the number of ultrasound and CT scan machines in PIMS hospital Islamabad and the number of those in working conditions; andtc "
(a)
the number of ultrasound and CT scan machines in PIMS hospital Islamabad and the number of those in working conditions; and"


(b)
the average number of tests being conducted on each of the said machines daily?tc "
(b)
the average number of tests being conducted on each of the said machines daily?"

tc ""


Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) There are 23 ultrasound and 03 CT Scan machines available in PIMS, Islamabad.tc "
Mir Aijaz Hussain Jakhrani\: (a) There are 23 ultrasound and 03 CT Scan machines available in PIMS, Islamabad."


19 ultrasound and 03 CT Scan machines are in working conditions.tc "
19 ultrasound and 03 CT Scan machines are in working conditions."


(b)
18 average number of ultrasound tests and 21 average number of CT Scan tests are being conducted on each machine daily in PIMS, Islamabad.tc "
(b)
18 average number of ultrasound tests and 21 average number of CT Scan tests are being conducted on each machine daily in PIMS, Islamabad."


Mr. Chairman: Any supplementary? No supplementary question. Next question is No.201, Talha Mahmood sahib.


201. 
* Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan: tc ""
Will the Minister for Health be pleased to state:tc "
Will the Minister for Health be pleased to state\:"


(a)
the names and locations of Federal Government Hospitals in the country; and tc "
(a)
the names and locations of Federal Government Hospitals in the country; and "


(b)
the value of medicines provided by each of the said hospitals to the patients during the last two years?tc "
(b)
the value of medicines provided by each of the said hospitals to the patients during the last two years?"


Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) Names and locations of Federal Government Hospitals, under the Ministry of Health, in the country are given below:—tc "
Mir Aijaz Hussain Jakhrani\: (a) Names and locations of Federal Government Hospitals, under the Ministry of Health, in the country are given below\:—"


(i)
Jinnah Postgraduate Medical Centre, Karachi.tc "
(i)
Jinnah Postgraduate Medical Centre, Karachi."


(ii)
National Institute of Child Health, Karachi.tc "
(ii)
National Institute of Child Health, Karachi."


(iii)
Pakistan Institute of Medical Sciences, Islamabad.tc "
(iii)
Pakistan Institute of Medical Sciences, Islamabad."


(iv)
Federal Government Services Hospital, Islamabad.tc "
(iv)
Federal Government Services Hospital, Islamabad."


(v)
National Institute of Cardiovascular Diseases, Karachi.tc "
(v)
National Institute of Cardiovascular Diseases, Karachi."


(vi)
TB Centre, Asghar Mall, Rawalpindi.tc "
(vi)
TB Centre, Asghar Mall, Rawalpindi."


(vii)
Sheikh Khalifa Bin Zayyed Hospital, Quetta.tc "
(vii)
Sheikh Khalifa Bin Zayyed Hospital, Quetta."


(b) 
The value of medicines provided by above hospitals in the years 2007-08 and 2008-09 is as under:—tc "
(b) 
The value of medicines provided by above hospitals in the years 
2007-08 and 2008-09 is as under\:—"

tc ""

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Name of
Expenditure
Expendituretc "
Name of
Expenditure
Expenditure"


Institutions
during 2007-08
during 2008-09tc "
Institutions
during 2007-08
during 2008-09"



(Rupees in million )
(Rupees in million)tc "

(Rupees in million )
(Rupees in million)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


JPMC, Karachi
132.912 
145.000tc "
JPMC, Karachi
132.912 
145.000"


NICH, Karachi
236.899
9.209tc "
NICH, Karachi
236.899
9.209"


PIMS, Islamabad
104.744
84.939tc "
PIMS, Islamabad
104.744
84.939"


FGSH, Islamabad
274.688
260.544tc "
FGSH, Islamabad
274.688
260.544"


NICVD Karachi
454.445
55.334tc "
NICVD Karachi
454.445
55.334"


TB Centre, Rwp. 
15.824 
20.013tc "
TB Centre, Rwp. 
15.824 
20.013"


Sheikh K.B.Z.
9.429
9.998tc "
Sheikh K.B.Z.
9.429
9.998"


Hospital, Quetta

tc "
Hospital, Quetta"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


G. Total.
1228.941 
585.037 tc "
G. Total.
1228.941 
585.037 "

tc "—————————————————————————————————————"


Mr. Chairman: Any supplementary question? Yes, Wasim Sajjad sahib.



سینیٹر وسیم سجاد: اس میں سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کون سے ہسپتال ہیں جو کہ ملک کے مختلف علاقوں میں ہیں جو Federal Government کے ماتحت کام کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، راولپنڈی میں ہے اور کوئٹہ میں ہے۔ وزیر صاحب نے چار، پانچ مرتبہ کہا ہے کہ Health is a provincial subject. جب health provincial subject ہے تو کیا جواز ہے کہ ان ہسپتالوں کو Federal Government نے اپنے ماتحت کوئٹہ میں رکھا ہوا ہے، کراچی میں بھی رکھا ہوا ہے اور جہاں تک میری اطلاع ہے لاہور میں ایک Federal Government Hospital تھا جس کا نام Shaikh Zaid Hospital جو اب پنجاب حکومت کو transfer ہوچکا ہے۔ یہ کیوں نہیں ان کو transfer کرتے صوبائی حکومت بلوچستان کو یا صوبائی حکومت سندھ کو۔ کیا اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں کہ صوبوں کے معاملات صوبوں کو دیے جائیں۔ یہاں پر Health Ministry کیا کر رہی ہے؟ کیا کام ہے Health Ministry کا جبکہ یہ مسئلہ صوبوں کا ہے۔ What is the Health Ministry doing in the Federal Capital?


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



میر اعجاز حسین جاکھرانی: شکریہ جناب چیئرمین۔ میں معزز رکن کو تھوڑا تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلے جہاں تک انہوں نے بلوچستان میں ہسپتال کی بات کی جو شیخ زید ہسپتال بلوچستان میں ہے وہ بلوچستان حکومت کے ہی پاس تھا، ہمارے پاس نہیں تھا۔ یہ دبئی حکومت نے بنوایا تھا لیکن یہ ہسپتال کافی عرصے تک بند رہا۔ پھر ان ہی کی حکومت میں وزیراعظم صاحب کے پاس بلوچستان کے کچھ سینیٹراور ایم این اے صاحبان گئے اور انہوں نے کہا کہ ہسپتال بلوچستان حکومت سے لے کر Federal Government کے زیر انتظام دیا جائے کیونکہ یہ بالکل ان سے نہیں چل رہا ہے۔ پھر ان ہی کی حکومت نے اس ہسپتال کو Federal Government کے حوالے کیا لیکن ابھی تک it is not a complete hospital, it is a project اور ابھی تک project پر کام چل رہا ہے اور یہ project ابھی تک complete نہیں ہوا ہے۔ یہ تو ہوئی بلوچستان کی بات۔ 


جہاں تک انہوں نے پنجاب کی بات کی کہ پنجاب میں جو ہسپتال ہے وہ صوبے کے حوالے کیا گیا۔ اس سلسلے میں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پنجاب میں جو ہسپتال ہے وہ صوبے کے حوالے نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ Cabinet Division کے حوالے ہے، Ministry of Health کے حوالے نہیں ہے۔ 


جیسے JPMC ہے، basically یہ Federal Government Hospital ہے یہ Post Graduate Hospital ہے لیکن جس طرح صوبوں میں ہسپتالوں کی تعداد کم ہے تو ہسپتال کو بھی cater کر رہا ہے لیکن basically جیسے Jinnah Post Graduate Medical Center ہے جیسے یہاں پر ہمارا PIMS Hospital ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم ہسپتال صوبوں سے لیں کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ صوبے ان کو run کریں، یہ صوبوں کا کام ہے، let them do it. 



جناب چیئرمین: جی حافظ رشید صاحب۔



سینیٹر حافظ رشید احمد: جناب چیئرمین! پوچھا گیا ہے کہ کیا وزیر برائے صحت بیان فرمائیں گےکہ ملک میں Federal Government Hospitals کے نام کیا ہیں؟ جواب آیا ہے، سات مقام میں سےتین جگہ پر ہے کراچی اور دو جگہ پر اسلام آباد، ایک کوئٹہ میں اور ایک راولپنڈی میں۔ بقول وسیم سجاد صاحب کے لاہور میں بھی ہیں، لیکن فاٹا کو تو چھوڑیں پورے صوبہ سرحد میں ایک بھی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


میر اعجاز حسین جاکھرانی: جناب والا! میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ Health is a provincial subject. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ہسپتال ہمارے پاس اس وقت ہیں اگر ہم ان کو ہی بہتر کر لیں تو that will be a big achievement. We have no plan to open any new hospital in any province of Pakistan.


جناب چیئرمین: جی ظفر علی شاہ۔ Everybody should get a chance to put a question.


سینیٹر سید ظفر علی شاہ: شکریہ جناب چیئرمین۔ معزز وزیر صحت کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ Islamabad Capital Territory جو کہ مکمل طور پر Federal control میں ہے، اس کے دیہی علاقوں میں کتنے health units ہیں اور کیا وہ functioning ہیں۔ وہاں پر کوئی ڈاکٹر، کوئی کمپاؤنڈر، کوئی ادویات موجود ہیں؟ 


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


میر اعجاز حسین جاکھرانی: جناب والا! اسلام آباد کے جتنے ہسپتال ہیں وہ Health Ministry میں نہیں آتے وہ ICT کے حوالے ہیں۔ 


جناب چیئرمین: جی وسیم سجاد صاحب ! کیا آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟



سینیٹر وسیم سجاد: وزیر صاحب نے NICH Karachi کا حوالہ دیا جو کہ بچوں کا ہسپتال ہے، اس کا 2007-08 میں جو خرچہ ہوا تھا وہ 236 million تھا جبکہ 2008-09 میں صرف 9 million کردیا۔ اس سے بہت سے بچوں نے suffer کیا ہوگا۔اس خرچ کو کم کرنے کا کیا جواز ہے؟


میر اعجاز حسین جاکھرانی: شکریہ جناب چیئرمین۔ میں یہ عرض کروں گا کہ last year financial constraint تھا۔ اس وجہ سے problem ہوا تھا۔ تمام departments میں ہوئے تھے اسی طرح health department میں بھی ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا تھا۔


Mr. Chairman: O.K. Now come to next question No.202, Talha Mahmood sahib.



سینیٹر محمد زاہد خان: آپ نے وسیم سجاد صاحب کو دوسری دفعہ بھی موقع دیا۔ بیشک انہوں نے سوال کیا وہ میرے صوبے سے متعلق تھا لیکن مجھے بھی موقع دیں۔



جناب چیئرمین: نہیں انہوں نے ایک suggestion دی تھی۔ اس پر تین، چار سوالات ہوگئے ہیں، ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں۔


سینیٹر محمد زاہد خان: اس میںFederal Government جو funding کرے گی تو اس میں تو ہمارے صوبوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس سےکم از کم ہمارے صوبوں کو پیسہ تو دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں Federal Government کا کوئی ہسپتال تو ہے نہیں۔ کیا آپ کے پاس ایسی کوئی تجویز ہے؟


میر اعجاز حسین جاکھرانی: جہاں تک funding کا تعلق ہے تو health sector میں تو صوبے خود کر تے ہیں۔ جہاں تک ہمارا بجٹ ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنی دوائیاں ہوتی ہیں ان کی procurement ہم کرتے ہیں اور پھر ہم صوبوں کو وہ دوائیاں بھیجتے ہیں۔


Mr. Chairman: Okay. Next question No.202, Mohammad Talha Mahmood sahib.


202. 
*Senator Mr. Muhammad Talha Mahmood Aryan: tc ""
Will the Minister for Health be pleased to state:tc "
Will the Minister for Health be pleased to state\:"


(a)
the number of scholarships and training courses in health offered by the International Health Agencies during the last three years;tc "
(a)
the number of scholarships and training courses in health offered by the International Health Agencies during the last three years;"


(b)
the names and place of domicile of the doctors sent abroad on the said scholarships and training courses; and tc "
(b)
the names and place of domicile of the doctors sent abroad on the said scholarships and training courses; and "


(c) 
the criteria adopted for selection of the said doctors?tc "
(c) 
the criteria adopted for selection of the said doctors?"

tc ""


Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) International Health Agencies did not offer any scholarships for long duration study abroad during last three years. However, they offered fellowships for short trainings abroad during this period (Annexure-l).tc "
Mir Aijaz Hussain Jakhrani\: (a) International Health Agencies did not offer any scholarships for long duration study abroad during last three years. However, they offered fellowships for short trainings abroad during this period (Annexure-l)."


(b)
The Economic Affairs Division is responsible for scholarships/trainings abroad. They seek nominations from provincial Governments directly. Ministry of Health seeks nominations from federal health institutions, which do not make a distinction of domicile. List of the doctors sent abroad in at Annexure-II.tc "
(b)
The Economic Affairs Division is responsible for scholarships/trainings abroad. They seek nominations from provincial Governments directly. Ministry of Health seeks nominations from federal health institutions, which do not make a distinction of domicile. List of the doctors sent abroad in at Annexure-II."

(c) The offers of training courses are circulated to the relevant National Program Managers and Federal Health Institutions for nominations of relevant candidates, Subsequently, Ministry of Health nominates suitable official (s) in the light of criteria laid down by the sponsoring organizations/agencies. The Secretary Health is competent for nomination of training abroad upto BPS-20. For the officers BPS-21 and above, Minister for Health is the approving authority.



tc "
(c) 
The offers of training courses are circulated to the relevant National Program Managers and Federal Health Institutions for nominations of relevant candidates, Subsequently, Ministry of Health nominates suitable official (s) in the light of criteria laid down by the sponsoring organizations/agencies. The Secretary Health is competent for nomination of training abroad upto BPS-20. For the officers BPS-21 and above, Minister for Health is the approving authority."













Mr. Chairman: Any supplementary? Yes, Dr. Buledi sahib.


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: انہوں نے پوچھا ہے کہ provincewise بتائیں جو بیرون ملک آپ scholarship پر بھیجتے ہیں مختلف categories میں۔ انہوں نے جو تفصیل بتائی ہے میں اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں provincewise یہ mention نہیں کیا گیا ہے۔ تو کیا پچھلے دو، تین سالوں میں بلوچستان اور دوسرے چھوٹے صوبوں کا اس میں کوئی نمائندہ ہے؟ اور اس کا کوئی procedure ہے اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کا کیا معیار ہے؟ کیونکہ یہ شکایت چھوٹے صوبوں کی ہے کہ ان کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اور بڑے صوبے سے سفارش اور زور سے لوگوں کو باہر training or course کے لیے بھیجا جاتا ہے۔



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب جواب دیجیئے۔



میر اعجاز حسین جاکھرانی: شکریہ جناب چیئرمین۔ جناب والا! جہاں تک باہر بھیجنے کا تعلق ہے Health Ministry short term basis پر یا short courses کی basis پر باہر بھیجتی ہے لیکن جہاں تک long term basis کا تعلق ہے وہ Health Ministry نہیں کرتی وہ HEC کرتی ہے یا Economic Affairs Division والے کرتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ جہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ صوبوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ جناب والا! ہمdomicile کی بات بالکل نہیں کرتے۔ Irrespective of domicile کوئی بھی ہو ہم domicile نہیں دیکھتے۔ اگر کوئی conference heart disease کے بارے میں ہے تو جو best person ہوگا وہ کسی بھی صوبے سے ہو، ہم اس کو بھیجیں گے۔

جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر خالد سومرو۔

سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: جناب چیئرمین! میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن ڈاکٹر صاحبان کو باہر بھیجا گیا ہے۔ جس طرح وزیر صاحب نے کہا کہ ہم ڈومیسائل نہیں دیکھتے، شعبے کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اس میں مہارت ہو۔ہمارے اندرون سندھ میں میڈیکل کے تین بڑے ادارے ہیں۔ چانڈکا میڈیکل کالج، لاڑکانہ جس کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یورنیورسٹی میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اسی طرح بچیوں کے لیے نوابشاہ میں پیپلز میڈیکل کالج نوابشاہ ہے۔ جامشورو میں لیاقت میڈیکل یونیورسٹی ہے۔ تمام شعبہ جات موجود ہیں، میں نے پوری لسٹ دیکھی ہے سندھ کے اتنے بڑے اداروں میں سے کسی ایک ڈاکٹر کو بھی باہر نہیں بھیجا گیا۔ یہ نہایت افسوسناک ہے کیا وزیر صاحب اس سلسلے میں وضاحت کرنا پسند کریں گے۔



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔ میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ ممبر سوالات تو put کر دیتے ہیں مگر موجود نہیں ہوتے۔ جب وزیر صاحب نہیں آتے تو بڑا واویلا مچایا جاتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ممبران کو بھی موجود ہونا چاہیے کیونکہ ان کے سوالات ہیں۔

 There are so many questions, the members are not present and somebody else rises the question on his behalf. I hope in future the Honorable members who have put their questions should be present in the House. Yes Dr. Malik.

سینیٹر حاجی محمد عدیل : جناب والا! ممبران شہر میں نہیں ہوتے۔ ہمیں کم از کم چوبیس گھنٹے پہلے سوالات ملنے چاہیں۔


جناب چیئرمین: نہیں سیشن چل رہا ہے شہر میں تو ہونا چاہیے۔


سینیٹر حاجی محمد عدیل : ضروری نہیں ہے، کم از کم چوبیس گھنٹے پہلے ہمیں سوالات ملنے چاہیں۔

جناب چیئرمین: جواب دے دیجیئے۔ Session is going on, the member has to be present.

میر اعجاز حسین جاکھرانی: جناب چیئرمین! جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم long term کورس پر نہیں بھیجتے ہیں، short term courses ہوتے ہیں یا ٹریننگ پر بھیجتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے پورا پاکستان ہے۔ اس میں جو انہوں نے فرمایاکہ سندھ کے ادارے نہیں آئے۔ ان کا ایک طریقہ کار ہے، میرٹ کو follow کیا جاتا ہے۔ I do not know کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ کسی ڈومیسائل کو نہیں دیکھا جاتا آئندہ میں دیکھوں گا کہ کوئی ایسا specific کہ کوئی deserving نہیں گیا۔ یا ممبر ہمیں identify کریں تو I will definitely take action on it.

سینیٹر خالد محمود سومرو : جناب والا! اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے۔

جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر مالک صاحب۔


سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک: جناب چیئرمین! میں وزیر صاحب کی خدمت میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب میرٹ پر ہے، جہاں کوئی اچھا بندہ ملے گا اس کو ہم بھیج دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں، 90% for example ایک سرجن ہے وہی FCPS اسلام آباد میں لگا ہوا ہے، وہی کوئٹہ میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے 90% اسلام آباد والے بھیجے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے وزیر صاحب! آپ general statement نہ دیں specifics پر جائیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہ ایک specially یہاں اسلام آباد میں موجود ہے باقی پاکستان میں نہیں ہے اس طرح میرٹ بنتا ہے۔ جناب والا! اس طرح نہیں ہے یہ سکالر شپ کے لیے بڑی ہیرا پھیری ہو رہی ہے۔ میں آپ کے نوٹس میں لاتا ہوں کہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ہو یا پلاننگ ڈویژن ہو اس میں ایک دن رہ جاتا ہے تب ہمیں نوٹس بھیجے جاتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے نام چاہئیں۔ وہ نہیں آتے۔

جناب چیئرمین: Specific question کر لیجیئے۔

There are lot of questions to go through.


سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک : وہ generalize کر رہے ہیں۔


جناب چیئرمین: Generalizeئہ کریں، جیسے ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا۔


We come to next question N0, 203 Muhammad Talha Mahmood. Yes, Dr. Soomro sahib.

203. 
*Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan: tc ""Will the Minister for Health be pleased to state the assistance provided by WHO and UNICEF in health sector during the last three years and the details of its utilization?tc "
Will the Minister for Health be pleased to state the assistance provided by WHO and UNICEF in health sector during the last three years and the details of its utilization?"

tc ""


Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) The financial assistance provided by WHO & UNICEF respectively during the last three years is as follows:tc "
Mir Aijaz Hussain Jakhrani\: (a) The financial assistance provided by WHO & UNICEF respectively during the last three years is as follows\:"

WHOtc "WHO"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Period
Budget (Million US$)tc "
Period
Budget (Million US$)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


2006
41.67tc "
2006
41.67"


2007
41.67tc "
2007
41.67"


2008
43.92 tc "
2008
43.92 "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

UNICEFtc "UNICEF"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Period
Budget (Million US$)tc "
Period
Budget (Million US$)"






——————————tc "




——————————"



Regular
Othertc "

Regular
Other"



Budget
Sourcestc "

Budget
Sources"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


2006
3.98
12.0tc "
2006
3.98
12.0"


2007
4.03
12.0tc "
2007
4.03
12.0"


2008
4.03
12.0 tc "
2008
4.03
12.0 "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

tc ""


Details of the utilization on financial assistance provided by WHO and UNICEF are at Annexure-A&B respectively.







Source: UNICEF Country Report 2007-2008


 جناب چیئرمین: جی سپلیمنٹری۔

سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: جناب والا! پوچھا یہ گیا تھا کہ عالمی ادارہ صحت اور یونیسف نے صحت کے شعبے میں کتنی امداد فراہم کی ہے اور اس کے استعمال کی تفصیلات بھی بتائی جائیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 2006 میں 41.67 million U.S. dollars اور 2007 میں 41.67 million امریکی ڈلر۔ 2008 میں 43.92 امریکی ڈالر۔ یہ WHO اور یونیسف وغیرہ کی طرف سے امداد ملی ہے۔ ہمیں یہاں پر یہ بتایا جائے کہ یہ جو رقوم صحت کے شعبے میں ملی ہیں ان کا صوبہ سندھ میں کتنا حصہ خرچ کیا گیا اور کہاں کہاں خرچ کیا گیا۔ 


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


میر اعجاز حسین جاکھرانی: شکریہ جناب چیئرمین! پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ WHO کی جو رقم لکھی گئی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ WHO ساری رقم Health department کو دیتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو WHO نے پاکستان میں صحت کے شعبے میں خرچ کی ہے۔ اس میں زیادہ پیسہ WHO خود خرچ کرتی ہے۔ جیسے ابھی IDPs کا مسئلہ ہوا تھا۔ WHO والے وہاں پر خود گئے ہیں اور خود دیکھا اور انہوں نے اس سیکٹر پر خود خرچہ کیا۔ یہ وہ رقوم ہیں جو WHO نے پاکستان میں صحت کے شعبے پر خرچ کی ہیں۔ اس میں کوئی صوبہ وار کوٹا نہیں ہوتا وہ generally ہمیں جو assistance چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں دیتے ہیں۔ کبھی دوائیوں کی صورت میں دیتے ہیں، اور اس کی value یہاں لکھی جاتی ہے۔ صوبہ وار اس کا کوئی کوٹہ نہیں ہوتا۔


جناب چیئرمین: جی بگٹی صاحب۔ 


سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: جناب والا! ہمیں ہمارا کوٹا ملنا چاہیے یہ ہمارا حق ہے۔


جناب چیئرمین: آپ اس پر موشن لے آئیں۔ جی بگٹی صاحب۔


سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب والا! میرا سوال وزیر موصوف سے یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اپنے جوابات میں فرمایا تھا کہ جی صحت صوبائی subject ہے۔ صحت صوبائی subject ہے لیکن WHO یا دوسرے انٹرنیشنل ادارے جب مرکز کے ساتھ deal کرتے ہیں تو یہ ان فنڈز کو کس بنیاد پر، کس criterion پر تقسیم کرتے ہیں۔ 


میر اعجاز حسین جاکھرانی: شکریہ۔ جناب چیئرمین! جو عالمی ادارے ہیں وہ حکومت پاکستان سے بات کرتے ہیں۔ وہ صوبوں سے، کوئی specific ہو تو وہ بات کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو بھی funding ہوتی ہے عالمی ادارے حکومت پاکستان سے بات کرتے ہیں۔ اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے مختلف مدوں میں دیئے جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ دوائیاں پھر بھی صوبوں کو بھیجتے ہیں۔ صوبہ وار جس کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے۔ ہم چیزیں صوبوں کے حوالے کرتے ہیں۔ جس طرح MNCH پروگرام ہے اس میں جو بھی پیسے رکھے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام پیسے صوبوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو run کریں۔ اس طرح سلسلہ ہوتا ہے لیکن جو بھی عالمی ادارہ ہے وہ مرکزی level پر deal کرتا ہے۔ 


جناب چیئرمین: جی زاہد صاحب۔


سینیٹر محمد زاہد خان: شکریہ جناب! میں معزز وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ صوبوں کے پاس اختیار نہیں اور جو بھی باہر سے funding ہوتی ہے تو مرکزی حکومت کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ کیا موجودہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ یہ صوبوں کو منتقل کیا جائے کیونکہ scholarships جب اسلام آباد میں آتے ہیں تو وہ delay ہو جاتے ہیں کیونکہ اسلام آباد میں جو سیکرٹری صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں اور صوبوں کے لوگ رہ جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت، جو ایک جمہوری حکومت ہے کیا یہ اختیارات صوبوں کو منتقل کرنا چاہتی ہے کہ بیرونی ممالک صوبوں کے ساتھ direct funding ہو۔ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر دی جائے اور جو سکالرشپ ہو اس کو بھی صوبوں کے ہیڈکوارٹر کو دیا جائے تاکہ طالب علم وہاں سے باہر پڑھنے کے لیے چلے جائیں۔


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


میر اعجاز حسین جاکھرانی: شکریہ جناب چیئرمین! جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے، صوبے اگر directly کسی بھی ادارے سے کنٹریکٹ کرتے ہیں تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ کچھ ادارے صوبوں کو بھی دیتے ہیں، کافی ادارے ہیں جو ڈائریکٹ صوبوں کو دیتے ہیں۔ کافی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے صوبہ وار اپنی سکیمیں رکھی ہیں۔ کچھ ایسے ادارے ہیں جو پنجاب میں کام کرتے ہیں، بلوچستان میں نہیں کرتے، کچھ ایسے عالمی ادارے ہیں جو بلوچستان اور سندھ میں کرتے ہیں، فرنٹئیر اور پنجاب میں نہیں کرتے۔ صوبے اپنے طور پر کنٹیکٹ کرتے ہیں یا عالمی ادارے اپنے طور پر سروے کر کے اس طرح کی چیزیں award کرتے ہیں۔ اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔


جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر بلیدی صاحب، آخری سوال۔


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب والا! میں وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ WHO اور یونیسیف کی طرف سے بے شمار پیسے آتے ہیں۔ اس میں ٹی بی، ایڈز اور نیشنل پروگراموں کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے، سیمینار ہوتے ہیں، اس پر وہ بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں یہ سیمینار ہوتے ہیں، یہ پروگرام پانچ سو روپے فی بندہ ہو سکتا ہے لیکن پندرہ سو روپے فی بندہ چارج کیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی check and balance نہیں ہے، پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ یہی ایڈز، ٹی بی اور نیشنل پروگرام اگر آپ ground میں جائیں تو نہ کوئی visit کرتا ہے۔۔۔۔۔۔


جناب چیئرمین: سوال کر لیجیئے۔

سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: میں سمجھتا ہوں کہ وزیر صاحب اس پر check and balance رکھنے کے لیے، ان کو چیک کرنے کے لیے تاکہ پیسے ضائع نہ ہو جائیں یہ تو ان کی عیاشیوں پر خرچ ہوتے ہیں، کیا اس کا کوئی طریقہ کار وضع کریں گے۔ 


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


جناب میر اعجاز حسین جاکھرانی: جناب! میں ممبر کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک گورنمنٹ کا پیسہ ہے وہ اس طرح خرچ نہیں ہوتا، اس کا طریقہ کار ہے، اس کا audit ہوتا ہے۔ Proper awareness programs ضرور ہوتے ہیں جو ایسے معاملات میں بہت ضروری ہیں لیکن اس کا طریقہ کار بالکل transparent ہوتا ہے، اس کا audit ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں کہ وہ پیسہ اس طرح سے خرچ ہو جاتا ہے۔

جناب چیئرمین: جی اگلا سوال نمبر 204 حافظ رشید صاحب اور باتیں کم کریں۔

204.
*Senator Hafiz Rasheed Ahmed:tc ""Will the Minister for Industries and Production be pleased to state:tc "
Will the Minister for Industries and Production be pleased to state\:"


(a)
the annual demand and production of sugar in the country; andtc "
(a)
the annual demand and production of sugar in the country; and"


(b)
the number of sugar mills in the country indicating also the annual production of the said sugar mills separately?
.tc "
(b)
the number of sugar mills in the country indicating also the annual production of the said sugar mills separately?
."


Mian Manzoor Ahmed Wattoo: (a) The annual demand is around 4.20 million tons or 0.350 million tons per month and production has been 3.19 million tons during 2008-09.tc "
Mian Manzoor Ahmed Wattoo\: (a) The annual demand is around 
4.20 million tons or 0.350 million tons per month and production has been 3.19 million tons during 2008-09."


(b)
The total number of sugar mills functioning in the country at present (Province wise) alongwith the total production capacity of those Mills is as under:—tc "
(b)
The total number of sugar mills functioning in the country at present (Province wise) alongwith the total production capacity of those Mills is as under\:—"

FUNCTIONAL SUGAR MILLStc "FUNCTIONAL SUGAR MILLS"


Province
Sugar Mills tc "
Province
Sugar Mills "


Punjab
45tc "
Punjab
45"


Sindh
31tc "
Sindh
31"


NWFP
07 tc "
NWFP
07 "


Total
83 tc "
Total
83 "


Total Crushing Capacity per day
600,000 tons tc "
Total Crushing Capacity per day
600,000 tons "


Source: Pakistan Sugar Mills Association. tc "
Source.—Pakistan Sugar Mills Association. "


Mills wise production capacity is at Annex.tc "
Mills wise production capacity is at Annex."





Mr. Chairman: Any supplementary?

سینیٹر حافظ رشید احمد: جناب والا! جواب میں بتایا گیا ہے کہ 2008-09 کے دوران چینی کی سالانہ طلب 4.20 ملین ٹن رہی ہے جبکہ اس کی پیداوار 3.19 رہی ہے۔ جناب والا! جب حکومت کو یہ پتا تھا کہ اس میں ایک ملین کا واضح فرق نظر آرہا ہے تو اس فرق کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ 


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


میاں منظوراحمد وٹو(وزیر برائے صنعت و پیداوار): شکریہ جناب چیئرمین ! میں معزز سینیٹر کی خدمت میں اور اس معزر ایوان کی خدمت میں آپ کے توسط سے یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک چینی کی availability کا تعلق ہے تو9.30 لاکھ ٹن چینی مارکیٹ میں موجود ہے۔ اس میں سے کچھ انڈسٹری کے پاس موجود ہےکچھ TCP کے پاس موجود ہے اور اس کی shortage کے بارے میں اگر یہ محسوس کیا جاتا کہ اس کی shortage ہوگی تو یقیناً چینی اس سے پہلے import کر لی جاتی۔اب 9 لاکھ 30 ہزار ٹن چینی موجود ہوگی اور ہمارے پاس اکتوبر کے کچھ دن باقی ہیں۔نومبر کا مہینہ ہے۔نومبر میں کرشنگ سیزن start ہو جاتا ہے۔سندھ میں start ہو جاتا ہے۔ پنجاب میں بھی start ہو جاتا ہے اور دسمبر تک مارکیٹ میں وافر چینی موجود ہوگی۔ چینی کی availability کی problem نہیں ہے۔صرف اس کا mechanism اور distribution کانظام disturb ہوا ہے جس کی وجہ سے availability میں دقت محسوس ہو رہی ہے۔

جناب چیئرمین: جی زاہد صاحب۔

سینیٹر محمد زاہد خان :منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ distribution کی وجہ سے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور پھر سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا۔سپریم کورٹ میں ان کے جو مل مالکان یا ڈیلرز ہیں۔ان کے خلاف فیصلہ آیا کہ آپ نے چالیس روپے میں بیچنا ہے اور اب بھی مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہیں۔کیا منسٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے صوبوں سے پوچھا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے اور اگر نہیں کی گئی تو اس کی وجہ کیا ہے اور لوگوں کو کیوں چینی نہیں مل رہی ہے کیا حکومت اس پر سوچ رہی ہے یا action لے رہی ہے۔یا نہیں ؟


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔

میاں منظور احمد وٹو : بہت شکریہ جناب چیئرمین ! معزز سینیٹر کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد Ministry of Industries نے اسی دن سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے notification جاری کیا۔ چاروں صوبوں اور relevant quarters کو اس notification کی کاپی بھیجی کہ ان پر letter and spirit میں عمل کیا جائے اور جو acquitting agencies ہیں وہ provinces ہیں کیونکہ ان کے پاس executive authority ہے تو صوبے ان پر عمل درآمد کی کوشش کر رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ ان کی support کر رہی ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ چینی کی مارکیٹ کے اندر availability اس انداز میں نہیں ہو رہی جس انداز میں فیصلہ کیا گیا ہے اور جو notification کی گئی ہے۔

جناب چیئرمین: جی سیمیں صاحبہ۔

سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی : میں honourable Minister سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بات میرے علم میں آئی تھی کہ چینی کی shortage ہونے والی ہے۔اس کا TCP کو کہہ دیا گیا تھا لیکن TCP نے کوتاہی کی اور اس نے raw sugar وقت پر import نہیں کی۔کیا یہ بات صحیح ہے اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر TCP کے خلاف کیا action لیا گیا ہے۔؟


جناب چیئرمین : جی منسٹر صاحب۔

میاں منظور احمد وٹو: محترمہ صاحبہ کی جو information ہے اس کے بارے میں، میں یہ کہوں گا کہ اس کو verify کریں کہ TCP کو raw sugar import کرنے کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا بلکہ  Ministry of Industries نے ECC کو یہ سمری بھیجی تھی کہ ہمیں اس وقت raw sugar import کرنی چاہیے لیکن ECC نے اس کی اس وقت منظوری نہیں دی اور Ministry of Industries or Production کی سمری جو تھی وہ نامنظور کر دی گئی۔

جناب چیئرمین: ڈاکٹر مالک صاحب۔اس کے بعد ایک اور question آئے گا۔


سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک :میں منسٹر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ impression دے رہا ہے کہ اس ملک میں اس وقت چینی کا۔۔۔۔


جناب چیئرمین: یہ بہت important ہے مجھے علم ہے اس لیے important question لا رہے ہیں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا علم ہے۔I am cautious of this thing. It is requested to all the members کہ تین سے چار سوال ہو جائیں۔چار سے آگے مت جائیے ورنہ باقی ممبرز کے questions نہیں آئیں گے۔


سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک : میری گزارش یہ ہے کہ منسٹر صاحب ہاؤس کو یہ impression دے رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں چینی کی۔۔۔۔


جناب چیئرمین: آپ question کر لیجئے۔۔۔۔


سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک : جناب ! میرا question ہے۔مجھے بات کرنے تو دیں۔وہ کہتے ہیں کہ کوئی problem نہیں ہے چونکہ supply and demand میں کوئی فرق نہیں ہے۔supply ہے۔تو میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر صاحب کی خدمت میں میں عرض کرتا ہوں اس وقت جو crisis ہے اس کو تو پاکستان کا بچہ بچہ محسوس کر رہا ہے۔پتا نہیں آپ اس کو اتنا light لے رہے ہیں۔اسلام آباد میں تین دن پہلے میں نے خود پتا کیا تو 82 روپے میں چینی مل رہی ہے اور آپ اس طرح لے رہے ہیں کہ یہاں پر demand and supply میں کوئی problem نہیں ہے۔یہاں supply and demand میں بہت فرق آ گیا ہے۔

جناب چیئرمین: جی ظفر علی شاہ صاحب۔PML(N) کو بھی سوال کرنے دیجئے۔جی 

سینیٹرسید ظفر علی شاہ : یہ کہا ہے کہ پنجاب میں 45، سندھ میں, 31 NWFP میں  7 شوگر ملیں ہیں صرف اتنا بتا دیں کہ پنجاب، سندھ اور سرحد میں ان شوگر ملوں میں وہ کونسے حضرات ہیں جو کہ حکومتی جماعت میں ہیں اور ان کی ملیں ہیں یا حزب اختلاف کی جماعتوں میں ہیں اور ان کی ملیں ہیں۔

جناب چیئرمین: آپ کے پاس اس وقت information ہے۔

میاں منظور احمد وٹو : جناب چیئرمین ! میں اپنے فاضل دوست سے کہوں گا کہ اس کے لیے fresh question کریں میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔اگر کہیں تو میں table کر دوں گا۔

جناب چیئرمین: ہارون صاحب اور شاہ صاحب next to Haroon Sahib ایک تو decide کر لیں۔یا joint کر لیں۔

سینیٹر سید جاوید علی شاہ : میں اس سے related ہوں۔

جناب چیئرمین: اچھا you are the Chairman, standing committee of the agriculture اس سوال پر آپ کو اجازت ہے۔ 

سینیٹر ہارون خان : ایک بڑی important بات ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس crisis میں اس چیز کا بہت بڑا حصہ ہے انہوں نے فرمایا کہ فروری میں ایک سمری ECC کے پاس لے کر گئے تھے جو انڈسٹری میں ان کو بھیجی تھی کہ raw sugar صحیح وقت پر دو تین لاکھ ٹن import کی جائے۔انہوں نے کہا کہ ECC نے وہ turn down کر دیا ۔ کیا یہ وہ  reasons بتا سکتے ہیں کہ وہ turn down کیوں کی گئی اور کن منسٹرز نے ا س کے اوپر stand لیا تھا اور کونسا vested groups  تھا جس کی وجہ سے یہ turn down کی گئی؟

جناب چیئرمین : لیکن cabinet کے decision کے بارے میں بتائیے۔

میاں منظور احمد وٹو : ECC جو ہے یہ cabinet کی committee ہے اور Economic Affairs کے لیے تو اس میں Cabinet  کے ممبرز بھی ہوتے ہیں اس میں سیکرٹیریز صاحبان بھی ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ دوسرے important لوگ جو relevant quarter سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی آتے ہیں تو اس کی کارروائی اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے تو اس میں کس نے oppose کیا کس نے support کیا لیکن میں معزز سینیٹر کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اس قسم کے forum پر فیصلے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو support کرتے ہیں کچھ لوگ oppose کرتے ہیں اور support کرنے کی بھی reasons ہوتی ہیں۔oppose کرنےکی بھی reasons ہوتی ہیں اور finally جو consensus بنتا ہے اس پر فیصلہ ہو جاتا ہے یا majiorty کی جو رائے بنتی ہے اس پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔اس کے مطابق فیصلہ ہوا ہے۔

جناب چیئرمین : جی، جاوید علی شاہ صاحب۔

سینیٹر ہارون خان : اس کا جواب نہیں دیا کہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیوں turn down کیا گیا ہے یہ منسٹر ہیں اور یہ سمری لے کر گئے ہیں۔ان کی سمری کی انہوں نے support کی وہ turn down ہو گئی۔۔


جناب چیئرمین : انہوں نے بتا دیا کہ یہ majority کا decision تھا۔

سینیٹر ہارون خان : اس کی reasons کیا ہیں۔ ٹھیک ہے ہمیں نام نہ بتائیں۔what was the reasons یہی وجہ ہے گورنمنٹ کی وجہ سے یہ crisis ہوا ہے۔یہ باقی لوگوں پر ڈال رہے ہیں۔Please he should get up and have the courage to tell us کہ what was the reasons.

جناب چیئرمین: جی جاوید علی شاہ صاحب۔


سینیٹر سید جاوید علی شاہ: شکریہ جناب چیئرمین ! جناب ! میں وزیر موصوف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ منسٹری اس بات کی assessment کس وقت کرتی ہے کس مہینے تک کہ ملک میں آئندہ shortage ہوگی یا مطلوبہ ہمارا جو ہدف ہے وہ پورا ہو جائے گا اور TCP کی خریداری۔ یہ سوال کا دوسرا حصہ اگر shortage ان کو نظر آ رہی تھی تو کس وقت ہونی چاہیے تھی۔اگر TCPاس وقت خریداری کرتی یا اس کی ضرورت تھی تو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی کا ریٹ کیا تھا اور اگر آج یہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خریداری کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی کا ریٹ کیا ہے۔

جناب چیئرمین : جی منسٹر صاحب۔

میاں منظور احمد وٹو: جناب چیئرمین ! معزز سینیٹر جاوید علی شاہ صاحب نے ایک سوال میں کچھ چار پانچ سوال داخل کر دیئے ہیں۔

جناب چیئرمین : یہ خود بھی agriculturist ہیں۔Chairman Standing Committee for Food and Agriculture بھی ہیں۔

میاں منظور احمدوٹو : میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت بھی پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ شوگر کی اس سال جو problem ہوئی ہے۔اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے resolve کرنے کے لیے short term planning کی جائے اور long term planning کی جائے۔short term planning میں وہ measures دیئے جائیں جس سے فوری طور اس مسئلے کا حل نکل آئے اور long term planning کی جائے کہ آئندہ سالوں میں کبھی یہ situation ہی arise نہ ہو۔ اس کے لیے ministerial committee جو ہے اور اس پر long term measures جو سوچے جا رہے ہیں اور short term measures جو سوچے جا رہے ہیں۔اس میں ایک یہ ہے کہ یہ کرشنگ کا سال آ رہا ہے اس میں assessment ہو چکی ہے کہ اس میں دس لاکھ ٹن چینی کم ہو گی اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ اس پر اس معزز ہاؤس کا بڑا وقت لگے گا اور اگر کہیں تو میں وہ وجوہات بتا سکتا ہوں کہ دس لاکھ ٹن چینی کی کمی کی وجوہات کیا ہیں لیکن یہ assess کر لیا گیا ہے کہ یہ کمی ہوگی اور اس کے لیے دس لاکھ ٹن raw sugar import کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ public private sector میں import کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سے پہلے fine sugar کو بھی import کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔اس لیے آئندہ سال وقت پر raw sugar بھی آ جائے گی۔fine sugar بھی آ رہی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔انشاء الله۔


Mr. Chairman: Now, we come to next question.


(مداخلت)


جناب چیئرمین: آپ ایسا motion لے آئیے گا۔ Question پر discussion کے لیے rule is very clear. 

(مداخلت)



سینیٹر سید جاوید علی شاہ : جناب میرا سوال چینی تھا، جواب چنے کی صورت میں مجھے ملا۔ مجھے اس جواب کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ shortage تھی ۲۰۰۸ء میں تو دس لاکھ ٹن چینی فالتو پڑی تھی۔ پھر ایسا کیوں ہوا جناب!


جناب چیئرمین: آپ  specifically few word میں جواب دے دیجیے۔ 


(مداخلت)


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر مالک صاحب۔ ابھی جواب آ جاتا ہے۔ آپ specific جواب دیجیے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بہت questions پڑے ہوئے ہیں۔ 



میاں منظور احمد وٹو: جناب چیئرمین! میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان میں نو لاکھ تیس ہزار ٹن چینی موجود ہے۔ یہ اگلے دو تین مہینوں کے لیے کافی ہے۔ Stocks میں کمی نہیں ہے۔Mechanism میں خرابی ہوئی ہے۔ Distribution کے mechanism میں خرابی ہوئی ہے۔ میں اس معزز ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس کی cognizance لی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ملک میں چینی کی problem پیدا ہو گئی ہے اور حکومت سوئی ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر نے خود اس پر میٹنگ کی ہے اور اس میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹر صاحبان اور ان کے نمائندوں کو شامل کیا۔ Ministry of Industries, Ministry of Commerce, Ministry of Finance and Ministry of Agriculture کو شامل کیا اور سب نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ چینی کی قیمت پینتالیس روپے فی کلو ex-mill ہونی چاہیے اور سینتالیس روپے فی کلو مارکیٹ میں ہونی چاہیے۔ 


Mr. Chairman: Next Question No. 206, Dr. Muhammad Ismail Buledi Sahib.

206. 
*Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: tc ""Will the Minister for Industries and Production be pleased to  state:tc "
Will the Minister for Industries and Production be pleased to state\:"


(a)
the number of utility stores in the country with province wise and district wise break up;tc "
(a)
the number of utility stores in the country with province wise and district wise break up;"


(b)
the number of persons appointed in the said stores during the last three years with province wise break up; andtc "
(b)
the number of persons appointed in the said stores during the last three years with province wise break up; and"


(c)
the number of posts presently lying vacant in those stores; andtc "
(c)
the number of posts presently lying vacant in those stores; and"


(d)
the number of persons belonging to Balochistan working in those stores with district wise break up?tc "
(d)
the number of persons belonging to Balochistan working in those stores with district wise break up?"


Mian Manzoor Ahmed Wattoo: (a) The province wise detail of the stores is given below:—tc "
Mian Manzoor Ahmed Wattoo\: (a) The province wise detail of the stores is given below\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Name of Province
No. of  Storestc "
Name of Province
No. of  Stores"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Punjab
3196tc "
Punjab
3196"


Sindh
907tc "
Sindh
907"


N.W.F.P
1126tc "
N.W.F.P
1126"


Balochistan
267tc "
Balochistan
267"


Azad Kashmir
108tc "
Azad Kashmir
108"


Northern Area
96tc "
Northern Area
96"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


                     Total:
5700tc "
                     Total\:
5700"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

And District wise details is at “Annex-A”.tc "and District wise details is at “Annex-A”."

 tc " "
(b)
11,673 persons have been appointed in the USC during the last three years. The province–wise detail is given below:—tc "
(b)
11,673 persons have been appointed in the USC during the last three years. The province–wise detail is given below\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Name of Province
Total tc "
Name of Province
Total "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Punjab
6401tc "
Punjab
6401"


Sindh
2219tc "
Sindh
2219"


N.W.F.P
2369tc "
N.W.F.P
2369"


Balochistan
684tc "
Balochistan
684"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


                       Total:
11673 tc "
                       Total\:
11673 "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(c)
Presently no post is lying vacant in those stores.tc "
(c)
Presently no post is lying vacant in those stores."

tc ""


(d)
The number of persons belonging to Balochistan working in those stores with district wise break up is at Annexure “B”.tc "
(d)
The number of persons belonging to Balochistan working in those stores with district wise break up is at Annexure “B”."

Annex-Atc "Annex-A"

tc ""

UTILITY STORES CORPORATION OF PAKISTAN tc "UTILITY STORES CORPORATION OF PAKISTAN "

HEAD OFFICE, ISLAMABAD tc "HEAD OFFICE, ISLAMABAD "

tc ""

LIST OF DISTRICT WISE NO. OF UTILITY STORES tc "LIST OF DISTRICT WISE NO. OF UTILITY STORES "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


S.No.
Name of District
Number of Storestc "
S.No.
Name of District
Number of Stores"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


1
Abbottabad
62 
tc "
1
Abbottabad
62 
"


2
Attock
90 
tc "
2
Attock
90 
"


3
Badin
30 
tc "
3
Badin
30 
"


4
Tharparkur
32
tc "
4
Tharparkur
32
"


5
Thatta
37 
tc "
5
Thatta
37 
"


6
Bannu
43 
tc "
6
Bannu
43 
"


7
Karak
23 
tc "
7
Karak
23 
"


8
Lukki Marwat
25 
tc "
8
Lukki Marwat
25 
"


9
Bahawalpur
123 
tc "
9
Bahawalpur
123 
"


10
Lodhran
62 
tc "
10
Lodhran
62 
"


11
Bahawalnagar
130 
tc "
11
Bahawalnagar
130 
"


12
Chakwal
77 
tc "
12
Chakwal
77 
"


13
Dadu
55 
tc "
13
Dadu
55 
"


14 
Jamshoru
34 
tc "
14 
Jamshoru
34 
"


15
D.G Khan
65 
tc "
15
D.G Khan
65 
"


16
Rajon Pur
37 
tc "
16
Rajon Pur
37 
"


17
D.I Khan
84 
tc "
17
D.I Khan
84 
"


18 
Bhakkar
40
tc "
18 
Bhakkar
40
"


19 
Tank
14 
tc "
19 
Tank
14 
"


20
Faisalabad
144 
tc "
20
Faisalabad
144 
"


21
Nankana Sahib
31 tc "
21
Nankana Sahib
31 "


22 
Gawadar
07
tc "
22 
Gawadar
07
"


23 
Ketch
06 
tc "
23 
Ketch
06 
"


24 
Turbat
02 
tc "
24 
Turbat
02 
"


25
Gilgit
42
tc "
25
Gilgit
42
"


26 
Diamer
08 
tc "
26 
Diamer
08 
"


27
Baltistan 
19tc "
27
Baltistan 
19"


28
Ghizer
15 tc "
28
Ghizer
15 "


29
Ghanche
12
tc "
29
Ghanche
12
"


30 
Astore
05 tc "
30 
Astore
05 "


31
Khaplre
03tc "
31
Khaplre
03"


32 
Ghotki
48 tc "
32 
Ghotki
48 "


33
Gujranwala
115 
tc "
33
Gujranwala
115 
"


34
Hafizabad
24 tc "
34
Hafizabad
24 "


35
Gujrat
133 
tc "
35
Gujrat
133 
"


36
Bimber
15 tc "
36
Bimber
15 "


37
Haripur
65 tc "
37
Haripur
65 "


38
Hyderabad
50 
tc "
38
Hyderabad
50 
"


39 
Tando Mohammad Khan
13 tc "
39 
Tando Mohammad Khan
13 "


40
Mityari
12 tc "
40
Mityari
12 "


41
Islamabad
60 tc "
41
Islamabad
60 "


42
Rawalpindi
144 
tc "
42
Rawalpindi
144 
"


43
Kotli (A.K)
04 
tc "
43
Kotli (A.K)
04 
"


44
Shikarpur
49 
tc "
44
Shikarpur
49 
"


45 
Jacababad
26
tc "
45 
Jacababad
26
"


46 
Kanch Kote
27 
tc "
46 
Kanch Kote
27 
"


47 
Jhang
100 
tc "
47 
Jhang
100 
"


48
T.T Singh 
67tc "
48
T.T Singh 
67"


49 
Jhelum
79 tc "
49 
Jhelum
79 "


50
Mirpur (A.K)
10 
tc "
50
Mirpur (A.K)
10 
"


51
Karachi
155 
tc "
51
Karachi
155 
"


52
Khushab
55
tc "
52
Khushab
55
"


53 
Khuzdar
22 
tc "
53 
Khuzdar
22 
"


54
Lusbella  
08tc "
54
Lusbella  
08"


55
Kallat
04 
tc "
55
Kallat
04 
"


56 
Awuran
02 
tc "
56 
Awuran
02 
"


57
Punjgoor
02 
tc "
57
Punjgoor
02 
"


58 
Kohat 
83tc "
58 
Kohat 
83"


59
Lahore
124 
tc "
59
Lahore
124 
"


60 
Kasur
47 
tc "
60 
Kasur
47 
"


61
Larkana
49 
tc "
61
Larkana
49 
"


62 
Kamber
29 tc "
62 
Kamber
29 "


63 
Layya
76 
tc "
63 
Layya
76 
"


64
Loralai
38 tc "
64
Loralai
38 "


65
Qilla Saif Ullah
08 tc "
65
Qilla Saif Ullah
08 "


66
Kullo
05 
tc "
66
Kullo
05 
"


67 
Barkhan
09 tc "
67 
Barkhan
09 "


68 
Mura Khel
04 
tc "
68 
Mura Khel
04 
"


69
Zhob
10 
tc "
69
Zhob
10 
"


70
Ziarat
05 
tc "
70
Ziarat
05 
"


71
Mandi Bahauddin
78 
tc "
71
Mandi Bahauddin
78 
"


72
Mansehra
82
tc "
72
Mansehra
82
"


73
Battagram
31 tc "
73
Battagram
31 "


74
Kohistan
08

75
Shangla
24 
tc "
74
Kohistan
08


75
Shangla
24 
"


76 
Mardan
65 
tc "
76 
Mardan
65 
"


77 
Nowshera
23 tc "
77 
Nowshera
23 "


78
Mianwali
110 
tc "
78
Mianwali
110 
"


79
Mirpur Khas
42 tc "
79
Mirpur Khas
42 "


80
Tando Allah Yar
19 
tc "
80
Tando Allah Yar
19 
"


81
Umer Kot
25 tc "
81
Umer Kot
25 "


82
Multan
119
tc "
82
Multan
119
"


83 
Muzaffar Ghar
68 
tc "
83 
Muzaffar Ghar
68 
"


84
Khaniwal
46 
tc "
84
Khaniwal
46 
"


85 
Muzaffarabad
46 tc "
85 
Muzaffarabad
46 "


86
Bagh
19
tc "
86
Bagh
19
"


87
Neelum
10 tc "
87
Neelum
10 "


88
Pounch
16 tc "
88
Pounch
16 "


89 
Nawab Shah
35 
tc "
89 
Nawab Shah
35 
"


90
Shoro Feroz
32 tc "
90
Shoro Feroz
32 "


91
Sangar
40
tc "
91
Sangar
40
"


92 
Okara 
126tc "
92 
Okara 
126"


93
Noshki
15 tc "
93
Noshki
15 "


94
Pishin
08
tc "
94
Pishin
08
"


95
Qilla Abdullah
05 tc "
95
Qilla Abdullah
05 "


96 
Peshawar 
146tc "
96 
Peshawar 
146"


97 
Nowshera 
26tc "
97 
Nowshera 
26"


98
Charsada
35 tc "
98
Charsada
35 "


99 
Quetta 
82tc "
99 
Quetta 
82"


100 
Mastoong 
08tc "
100 
Mastoong 
08"


101 
Rahim Yar Khan
134 tc "
101 
Rahim Yar Khan
134 "


102 
Sahiwal
110 tc "
102 
Sahiwal
110 "


103 
Pak Pattan
28 tc "
103 
Pak Pattan
28 "


104 
Sargodha
152 tc "
104 
Sargodha
152 "


105 
Sheikhupura
73
tc "
105 
Sheikhupura
73
"


106 
Sialkot
69tc "
106 
Sialkot
69"


107 
Narowal
28
tc "
107 
Narowal
28
"


108
Sibi
16
tc "
108
Sibi
16
"


109 
Bollan
06
tc "
109 
Bollan
06
"


110 
Jaffarabad 
32tc "
110 
Jaffarabad 
32"


111
K. K. Magsi
01 tc "
111
K. K. Magsi
01 "


112 
Naseerabad 
11tc "
112 
Naseerabad 
11"


113 
Kharan 
03tc "
113 
Kharan 
03"


114 
Sukkur 
32tc "
114 
Sukkur 
32"


115
Khairpur
65
tc "
115
Khairpur
65
"


116 
Sawabi
58
tc "
116 
Sawabi
58
"


117
Bunir
18
tc "
117
Bunir
18
"


118 
Dir Lower 
26tc "
118 
Dir Lower 
26"


119 
Dir Upper 
28tc "
119 
Dir Upper 
28"


120 
Chitral
23
tc "
120 
Chitral
23
"


121 
Begon Agency
01tc "
121 
Begon Agency
01"


122 
Swat
112 tc "
122 
Swat
112 "


123 
T.T Singh
46
tc "
123 
T.T Singh
46
"


124 
Vehari
99tc "
124 
Vehari
99"

—————————————————————————————

                                         Total:-
5700 tc "————————————————————————————————


                                         Total\:-
5700 "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

Annexure-B tc "Annexure-B "

DISTRICT WISE DETAIL OF PERSONS BELONGING tc "DISTRICT WISE DETAIL OF PERSONS BELONGING "

TO BALOCHISTAN PROVINCE tc "TO BALOCHISTAN PROVINCE "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


S. No.
District
Totaltc "
S. No.
District
Total"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


1
Quetta
167tc "
1
Quetta
167"


2
Mastong
16tc "
2
Mastong
16"


3
Sibi
54tc "
3
Sibi
54"


4
Bolan
16tc "
4
Bolan
16"


5
Naseerabad
19tc "
5
Naseerabad
19"


6
Jaffarabad
42tc "
6
Jaffarabad
42"


7
Jhal Magsi
4tc "
7
Jhal Magsi
4"


8
Lorali
55tc "
8
Lorali
55"


9
Ziarat
10tc "
9
Ziarat
10"


10
Harnai
3tc "
10
Harnai
3"


11
Bar Khan
5tc "
11
Bar Khan
5"


12
Kholo
7tc "
12
Kholo
7"


13
Mosa Khel
3tc "
13
Mosa Khel
3"


14
Qila Saifullah
22tc "
14
Qila Saifullah
22"


15 
Zhob
26tc "
15 
Zhob
26"


16
Khuzdar
38tc "
16
Khuzdar
38"


17
Qalat
5tc "
17
Qalat
5"


18
Panjgur
3tc "
18
Panjgur
3"


19 
Awaran
2tc "
19 
Awaran
2"


20
Lasbala
10tc "
20
Lasbala
10"


21
Noshki
41tc "
21
Noshki
41"


22
Chaghi
20tc "
22
Chaghi
20"


23
Kharan
13tc "
23
Kharan
13"


24
Pishin
48tc "
24
Pishin
48"


25
Qila Abdullah
22tc "
25
Qila Abdullah
22"


26
Kachlok
5tc "
26
Kachlok
5"


27 
Gwadar
28tc "
27 
Gwadar
28"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


                                      Total
684 tc "

                                      Total
684 "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Mr. Chairman: Any supplementary question?



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: اگر مجھے آگے آنے والے دوسرے questionکی اجازت مل جائے گی تو میں اس پر ضمنی سوال کروں گا۔ اگر ٹائم ختم ہو گیا تو ایسے ہی چھوڑ دوں گا۔ 



جناب چیئرمین: دیکھییں ! ہاؤس بھی تو questions کرے گا۔ آپ اپنا supplementary question کریں۔ 



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: میں نے یہ سوال کیا لیکن میرا دوسرا سوال بہت اہم ہے۔ اس لیے اگر ٹائم ختم بھی ہو جائے تو آپ مجھے رعایت دے دیں۔ وٹو صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ صوبہ وار یوٹیلٹی سٹورز بتائیں اور جو بھرتیاں کی گئی ہیں، ان کی تفصیل بتائیں۔ جناب انہوں نے جو تفصیل بتائی ہے، بلوچستان میں 267 stores ہیں اور شمالی علاقہ جات میں96 storesہیں۔ انہوں نے جو بھرتیاں کی ہیں۔


جناب چیئرمین: آپ question کیجیے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ 



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جیسے تربت ہے، ژوب ہے یا لورا لائی ہے، ان میں انہوں نے دو چار بندے بھرتی کیے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ ان کو درخواست بھی دی ہے۔ بلوچستان میں ایک سال سے پوسٹیں خالی ہیں۔ منسٹر صاحب کب بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں خالی اسامیوں پر کوٹے کے مطابق بھرتی کریں گے؟



میاں منظور احمد وٹو: شکریہ جناب چیئرمین۔ میں سینیٹر بلیدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے معزز ایوان کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ بلوچستان میں یوٹیلٹی سٹورز اور ان میں بھرتیوں کی کیا پوزیشن ہے۔ میں اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ Ministry of Industries اور موجودہ حکومت بلوچستان کی ترقی، اس کے مسائل کے حل اور وہاں کے لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے determined ہے اور اس میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا چاہتی۔ ہر سیکٹر میں government support کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ یہ سوچ نہیں رہی، منصوبہ بندی ہی نہیں کر رہی بلکہ اقدامات کر رہی ہے۔ جہاں تک ان سٹورز کا تعلق ہے، ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ بلوچستان میں سٹورز قائم نہیں ہو رہے۔ لوگوں کو ایک بنیادی سہولت نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ، بینکوں کی کمی ہے اور بینک نہ ہونے کی وجہ سے سٹورز پرہونے والی sale کا پیسہ کہاں رکھیں گے اور فاصلے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے دقت پیش آ رہی ہے۔ میں جناب بلیدی صاحب سے یہ گزارش کروں گا اور معزز ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے Minister of State کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ ان کے ذمے ہے کہ وہ work out کریں کہ ہم وہاں سٹورز کیسے قائم کریں۔ 

جناب چئرمین ! جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس وقت تین ہزار پانچ سو سٹورز تھے۔ ہم نے ان میں دو ہزار دو سو کا ڈیڑھ سال میں اضافہ کیا ہے۔ دو ہزار دو سو سٹورز کا اضافہ کر کے آج سے چھ مہینے پہلے چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی بھرتی ہم نے مکمل کر دی ہے۔ ابھی لوگ سوچ رہیں ہیں لیکن ہم نے چھ مہینے پہلے ان سٹورز میں چار ہزار بندے بھرتی کر دیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں recruitment کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں سٹورز کھولیں اور اس کے لیے بلیدی صاحب اور بلوچستان کے سینیٹرز اور وہاں کے نمائندے براہ مہربانی ہمارا ساتھ دیں۔ ہم اس پر بھی سوچ رہے ہیں کہ ان سٹورز کو کھولنے اور ریکروٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے، اگر بینک وہاں نہیں ہیں تو ڈاکخانوں کو استعمال کیا جائے۔ 


جناب چیئرمین: جی سیمیں صاحبہ۔ I can just have two questions because the question hour is over. سیمیں صاحبہ آپ پوچھ لیجیے۔ 

(مداخلت)



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بیٹھ جائیے۔ اپوزیشن کو بھی تو سوال کرنے کا موقع دیجیے۔ 



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: جناب! یہاں پر یوٹیلٹی سٹورز کی دو اقسام ہیں۔ ایک government owned Utility Stores ہیں اور ایک Franchised Utility Stores ہیں۔ میں منسٹر صاحب کی توجہ اس طرف دلانا چاہتی ہوں کہ ان دونوں کی policies میں بڑا فرق ہے۔ گورنمنٹ کے یوٹیلٹی سٹورز جتنی چاہیں چینی لے سکتے ہیں without any condition اور Franchised Stores کو اگر تیس ہزار روپے کی چینی چاہیے ہوتی ہے تو انہیں ستر ہزار روپے کا دوسرا سامان لینا پڑتا ہے۔ 



جناب چیئرمین: آپ جلدی سے question پوچھ لیجیے۔


سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: یہ سامان لینا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ان سے اس طرح خریدتے ہیں تو وہ اپنے customers کو اسی طرح pass on بھی کرتے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ بھی یوٹیلٹی سٹور ہے اور یہ بھی یوٹیلٹی سٹور ہے تو ان کی پالیسی میں uniformity کیوں نہیں ہے، یہ uniformity قائم کی جائے۔ 


میاں منظور احمد وٹو: ہماری بہن نے بڑاrelevant سوال کیا ہے۔ بلاشبہ یوٹیلٹی سٹورز public sectors میں بھی ہیں اور franchises بھی ہیں۔ Franchises پرائیویٹ لوگ چلاتے ہیں اور پبلک سیکٹر کے سٹورز کو USC کا سٹاف چلاتا ہے۔ 

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے جی۔ The question hour is over. 


(مداخلت)

جناب چیئرمین: اب question hour ختم ہو گیا ہے۔ 


(مداخلت)

جناب چیئرمین: شاہ صاحب question hourختم ہو گیا۔ I will not violate the rules. Soomro Sahib, I request you, please آپ بیٹھ جائیے۔ Don’t force me to violate the rules. Question Hour ایک گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ابھی بہت بزنس باقی ہے۔ 

(مداخلت)


جناب چیئرمین: آپ بیٹھ جائیے۔ اب آپ پانچ پانچ سوال کریں گے تو یہی ہو گا۔ 

سینیٹر محمد زاہدخان: میں ایک ضمنی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔


سینیٹر سید ظفر علی شاہ: جناب چیئرمین! آپ کے پاس discretion ہے۔ صرف ایک short question پوچھنا ہے۔

جناب چیئرمین: آپ short question کر لیجیے۔ 


(مداخلت)


جناب چیئرمین: شاہ صاحب! آپ ان سے مل کر، کر لیجیے گا۔


(مداخلت)


جناب چیئرمین: زاہد صاحب ! Please آپ بیٹھ جائیے۔شاہ صاحب۔ تشریف رکھیں۔


سینیٹر سید ظفر علی شاہ: جناب میرا یہ کوئی ذاتی سوال نہیں ہے۔ کوئی ذاتی کاروبار تو ہے نہیں۔ یہ تو for consumption of the people ہے۔

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

207. 
*Dr. Muhammad Ismail Buledi: tc ""Will the Minister for Foreign Affairs be pleased to state the number of persons presently working in Pakistan embassies / missions in Mascat, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Iran, Saudi Arabia, UK, USA and France with province-wise break up?tc "
Will the Minister for Foreign Affairs be pleased to state the number of persons presently working in Pakistan embassies / missions in Mascat, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Iran, Saudi Arabia, UK, USA and France with province-wise break up?"


Makhdoom Shah Mehmood Qureshi: At present 75 officers are working in the Foreign Office Component of Pakistan’s Missions in Muscat, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Iran, Saudi Arabia, UK, USA and France. Their grade-wise and province-wise break up is as follows:—tc "
Makhdoom Shah Mehmood Qureshi\: At present 75 officers are working in the Foreign Office Component of Pakistan’s Missions in Muscat, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Iran, Saudi Arabia, UK, USA and France. Their grade-wise and province-wise break up is as follows\:—"

tc ""



tc "OFFICERS "



















208. 
*Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: tc "208. 
*Dr. Muhammad Ismail Buledi\: (Notice received on 24-09-2009 at 
09\:00 a.m.)"

tc ""Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to refer to the Senate starred

Question No. 9 replied on 6th March, 2009 and state the time by which 200 bulldozers will be provided to the Government of Balochistan?tc "
Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to refer to the Senate starred question No. 9 replied on 6th March, 2009 and state the time by which 200 bulldozers will be provided to the Government of Balochistan?"

tc ""


Mr. Nazar Muhammad Gondal: 200 Bulldozers to the Government of Balochistan will be provided within 490 days after provision of required funds are made available by the Finance Division.tc "
Mr. Nazar Muhammad Gondal\: 200 Bulldozers to the Government of Balochistan will be provided within 490 days after provision of required funds are made available by the Finance Division."

209. 
*Senator Afrasiab Khattak: tc "209. 
*Mr. Afrasiab Khattak\: (Notice received on 24-09-2009 at 10\:00 a.m.)"

tc ""Will the Minister for Special Initiatives be pleased to state:tc "
Will the Minister for Special Initiatives be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the present status of the Clean Drinking Water Initiative (CDWI);tc "
(a)
the present status of the Clean Drinking Water Initiative (CDWI);"


(b)
whether it is a fact that the previous contractors of the said project have been changed, if so, its reasons; andtc "
(b)
whether it is a fact that the previous contractors of the said project have been changed, if so, its reasons; and"


(c)
the names of the previous and present contractors of that project?tc "
(c)
the names of the previous and present contractors of that project?"


Mr. Lal Muhammad Khan (Minister for Special Initiatives): (a) The project, Clean Drinking Water Initiative (CDWI), was initiated in 2004-06. According to the approved PC-I, 406 water filtration plants were to be installed one in each tehsil. Provinces/Regions wise detail is as follow:—tc "
Mr. Lal Muhammad Khan\: (a) The project, Clean Drinking Water Initiative (CDWI), was initiated in 2004-06. According to the approved PC-I, 406 water filtration plants were to be installed one in each tehsil. Provinces/Regions wise detail is as follow\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Province / Region
Total
Operationaltc "
Province / Region
Total
Operational"



Plants
Plantstc "

Plants
Plants"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


PUNJAB
116
114tc "
PUNJAB
116
114"


BALOCHISTAN
102
76tc "
BALOCHISTAN
102
76"


SINDH
101
56tc "
SINDH
101
56"


NWFP
53
25tc "
NWFP
53
25"


AJK
19
15tc "
AJK
19
15"


NAs
6
—tc "
NAs
6
—"


FATA
8
—tc "
FATA
8
—"


ICT
1
1tc "
ICT
1
1"

————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


             TOTAL
406
287tc "
             TOTAL
406
287"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(b) 
It is to clarify that Pak-EPA Ministry of Environment selected two firms i.e. M/s. So–Safe and M/s. Rain Drop for the installation of 406 water filtration plants through out the country under the CDWI. No contractor has been changed.tc "
(b) 
It is to clarify that Pak-EPA Ministry of Environment selected two firms i.e. M/s. So–Safe and M/s. Rain Drop for the installation of 406 water filtration plants through out the country under the CDWI. No contractor has been changed."


(c) 
There has been no change of the contractors. The contractors for CDWI project are:—tc "
(c) 
There has been no change of the contractors. The contractors for CDWI project are\:—"


(i)
M/s. So-Safetc "
(i)
M/s. So-Safe"

(ii) M/s. Rain Drop

210. 
*Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Will the Minister for Special Initiatives be pleased to state the number of water filtration plants installed in the country during the financial years 2007-08 and 20082009 indicating also the expenditure incurred thereon?tc "
Will the Minister for Special Initiatives be pleased to state the number of water filtration plants installed in the country during the financial years 2007-08 and 20082009 indicating also the expenditure incurred thereon?"


Mr. Lal Muhammad Khan: The detail of water filtration plants installed under CDWA programme is as follows:—tc "
Mr. Lal Muhammad Khan\: The detail of water filtration plants installed under CDWA programme is as follows\:—"

tc ""

Plants Installedtc "Plants Installed"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

Provinces /Regions
2007-08
2008-09
Total
Expendituretc "Provinces/Regions
2007-08
2008-09
Total
Expenditure"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————————"


Contract signed on 30thtc "
Contract signed  on  30th"


June, 2009. The firms aretc "
June, 2009. The firms are"

Punjab
being  mobilized  and  1st
Installationtc "Punjab
being  mobilized  and  1st
Installation"


plant will be installed  on
 yet be started tc "
plant will be installed  on
 yet be started "


30th October,2009tc "
30th October,2009"

Sindh
65
120
185
Rs. 324 milliontc "Sindh
65
120
185
Rs. 324 million"

NWFP
70
194
264
Rs. 554 milliontc "NWFP
70
194
264
Rs. 554 million"

Balochistan
60
249
309
Rs. 541 milliontc "Balochistan
60
249
309
Rs. 541 million"

FATA
1
0
1
Rs. 2.1 milliontc "FATA
1
0
1
Rs. 2.1 million"

NAs
3
20
23
Rs. 48 milliontc "NAs
3
20
23
Rs. 48 million"


Contract signed  on  30th tc "
Contract signed  on  30th "


June, 2009. The firms aretc "
June, 2009. The firms are"

AJK 
being  mobilized  and  1st 
Installation tc "AJK 
being  mobilized  and  1st 
Installation "


plant will  be installed on
yet be started tc "
plant will  be installed on
yet be started "


30th October,2009tc "
30th October,2009"


Contract signed  on  30thtc "
Contract signed  on  30th"


June, 2009. The firms aretc "
June, 2009. The firms are"

Islamabad
being  mobilized  and  1st
Installationtc "Islamabad
being  mobilized  and  1st
Installation"


plant will be installed  on
yet be started tc "
plant will be installed  on
yet be started "


30th October.2009tc "
30th October.2009"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————————"

         Total
199
       583
  782
Rs. 1,469.10 milliontc "         Total
199
       583
  782
Rs. 1,469.10 million"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————————"

tc ""

211. 
*Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi:tc "" Will the Minister for Special Initiatives be pleased to state the steps taken / being taken by the government to provide clean drinking water to the general public?tc "
Will the Minister for Special Initiatives be pleased to state the steps taken / being taken by the government to provide clean drinking water to the general public?"

tc ""


Mr. Lal Muhammad Khan:  Ministry of Environment initiated a programme for provision of Clean Drinking Water to the masses. The phase-I titled Clean Drinking Water Initiative (CDWI) was approved in 2004-05. The Project envisaged installation of water filtration plants one in each Tehsil across the country. Under this project 406 plants have been installed. The Province/Region wise detail is as under:—tc "
Mr. Lal Muhammad Khan\:  Ministry of Environment initiated a programme for provision of Clean Drinking Water to the masses. The phase-I titled Clean Drinking Water Initiative (CDWI) was approved in 2004-05. The Project envisaged installation of water filtration plants one in each Tehsil across the country. Under this project 406 plants have been installed. The Province/Region wise detail is as under\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Province/Region
Plants Installedtc "
Province/Region
Plants Installed"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


PUNJAB
116tc "
PUNJAB
116"


BALOCHISTAN
102tc "
BALOCHISTAN
102"


SINDH
101tc "
SINDH
101"


NWFP
53tc "
NWFP
53"


AJK

19tc "
AJK

19"


NAs

6tc "
NAs

6"


FATA
8tc "
FATA
8"


ICT

1tc "
ICT

1"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


                 TOTAL
406tc "
                 TOTAL
406"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


After realizing the benefits of phase-I programme, the federal government took another imitative and launched a mega project titled as Clean Drinking Water for All (CDWA). The project aims to install  6,626 water filtration plants, one 

in each union council, throughout the country. The Province / Region wise detail of plants to be installed is as under:—tc "
After realizing the benefits of phase-I programme, the federal government took another imitative and launched a mega project titled as Clean Drinking Water for All (CDWA). The project aims to install  6,626 water filtration plants, one in each union council, throughout the country. The Province / Region wise detail of plants to be installed is as under\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Province/Region
No. of  Plants Installedtc "
Province/Region
No. of  Plants Installed"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


PUNJAB
3,494tc "
PUNJAB
3,494"


BALOCHISTAN
575tc "
BALOCHISTAN
575"


SINDH
1,129tc "
SINDH
1,129"


NWFP
1,000tc "
NWFP
1,000"


AJK
232tc "
AJK
232"


NAs
115tc "
NAs
115"


FATA
68tc "
FATA
68"


ICT
13tc "
ICT
13"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


TOTAL
6,626tc "
TOTAL
6,626"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


The implementation status of the project in the Province / Region is as under:—tc "
The implementation status of the project in the Province / Region is as under\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Province / Region
Plants Installedtc "
Province / Region
Plants Installed"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


SINDH
185tc "
SINDH
185"


NWFP
264tc "
NWFP
264"


BALOCHISTAN
309tc "
BALOCHISTAN
309"


FATA
1tc "
FATA
1"


NAs
23tc "
NAs
23"


PUNJAB
Contract signed on 30th June, 2009.tc "
PUNJAB
Contract signed on 30th June, 2009."


AJK
The firms are being mobilized and tc "
AJK
The firms are being mobilized and "


ICT
1st plant will be installed on 30thtc "
ICT
1st plant will be installed on 30th"



October, 2009tc "

October, 2009"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


         TOTAL
782tc "
         TOTAL
782"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

tc ""

212. 
*Senator Wasim Sajjad: 
Will the Minister for Planning and Development be pleased to state:tc "
Will the Minister for Planning and Development be pleased to state\:"


(a)
the percentage of population below poverty line since June, 2005, with year-wise break up; andtc "
(a)
the percentage of population below poverty line since June, 2005, with year-wise break up; and"


(b)
whether it is a fact that the percentage of population below poverty line in June, 2008 have not been released by the Planning Commission despite its approval by the World Bank, if so, its reasons?tc "
(b)
whether it is a fact that the percentage of population below poverty line in June, 2008 have not been released by the Planning Commission despite its approval by the World Bank, if so, its reasons?"


Makhdoom Shahabuddin: (a) Poverty estimates with year-wise break up is given below:—tc "
Makhdoom Shahabuddin\: (a) Poverty estimates with year-wise break up is given below\:—"

Count (% below the Poverty Line)tc "Count (% below the Poverty Line)"


Year
Urban
Rural
Pakistantc "
Year
Urban
Rural
Pakistan"

tc ""


*2004-05
14.9
28.1
23.9tc "
*2004-05
14.9
28.1
23.9"


*2005-06
13.1
27.0
22.3tc "
*2005-06
13.1
27.0
22.3"


2006-07 No survey was conducted.tc "
2006-07 No survey was conducted."

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

*(Source: Pakistan Economic Survey 2008-09, Islamabad).tc "
*(Source\: Pakistan Economic Survey 2008-09, Islamabad)."


(b)
This is not the fact. Also, Government of Pakistan does not require approval of the World Bank to release poverty numbers. A Rapid Survey reflecting the large changes in food and energy prices impacting on living standards of people since 2007 will be carried out. Results of the poverty analysis would accordingly be shared.tc "
(b)
This is not the fact. Also, Government of Pakistan does not require approval of the World Bank to release poverty numbers. A Rapid Survey reflecting the large changes in food and energy prices impacting on living standards of people since 2007 will be carried out. Results of the poverty analysis would accordingly be shared."

tc ""

213. 
*Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi:  tc "213. 
*Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi\: (Notice received on 
01-10-2009 at 10\:30 a.m.)"tc ""Will the Minister for Health be pleased to state the steps taken by the Government to control Malaria disease in the country during the financial years 2007-08 and 200809?tc "
Will the Minister for Health be pleased to state the steps taken by the Government to control Malaria disease in the country during the financial years 2007-08 and 200809?"

tc ""

tc ""


Mir Aijaz Hussain Jakhrani: The steps taken by the Government to control Malaria disease in the country during the financial years 2007-08 and 2008-09 are as under:—tc "
Mir Aijaz Hussain Jakhrani\: The steps taken by the Government to control Malaria disease in the country during the financial years 2007-08 and 2008-09 are as under\:—"

————————————————————————————— tc "———————————————————————————————— "



2007-08

2008-09tc "

2007-08

2008-09"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"



Preparation of Plan

Preparation of Plantc "

Preparation of Plan

Preparation of Plan"



& guidelines.

& guidelines.tc "

& guidelines.

& guidelines."

tc "



Mass media
 
Mass mediatc "

Mass media
 
Mass media"



campaign for

campaign fortc "

campaign for

campaign for"



creating awareness.

creating awareness.tc "

creating awareness.

creating awareness."

tc "



Capacity building of

Capacity building oftc "

Capacity building of

Capacity building of"



District & Provincial

District & Provincialtc "

District & Provincial

District & Provincial"



Malaria Control

Malaria Controltc "

Malaria Control

Malaria Control"



Programmes.

Programmes.tc "

Programmes.

Programmes."

tc "



Logistic support to

Logistic support totc "

Logistic support to

Logistic support to"



Provinces.

Provinces.tc "

Provinces.

Provinces."



(Details enclosed)

(Details enclosed)tc "

(Details enclosed)

(Details enclosed)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


tc "
"





tc ""

tc ""

tc ""

Mr. Chairman: Let us look into the leave applications now.

Leave of Absence

جناب چیئرمین: کرنل سید طاہر حسین مشہدی صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر آج مورخہ ۱۶، اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)


جناب چیئرمین: جناب عبد الحسیب خان صاحب نے ناسازی طبیعت کی بنا پر آج مورخہ ۱۶، اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیارخصت منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)


جناب چیئرمین: پروفیسر ساجد میر صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر آج مورخہ ۱۶، اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے ؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: نوابزادہ حاجی میر لشکری رئیسانی صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بناء پر آج مورخہ 16 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: سردار محمد جمال خان لغاری صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بناء پر مورخہ02 تا 16 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: محترمہ رتنا بھگوان داس چاولہ صاحبہ ذاتی مصروفیات کی بناء پر مورخہ 12 تا14 اکتوبر اجلاس میں شرکت نہیں کر سکی تھیں اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)


جناب چیئرمین: محترمہ سبینہ روف صاحبہ ذاتی مصروفیات کی بناء پر مورخہ 15 اکتوبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکی تھیں اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت 

کی درخواست کی ہے۔ کیارخصت منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)


Mr. Chairman: Point of order. Mrs. Semeen Siddiqui Sahiba.



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: جناب چیئرمین! میں نے بابر اعوان صاحب کی موجودگی میں سات تاریخ کو point of order raise کیا تھا کہ Government Girls College F-6 میں لڑکیوں کے لیے بسوں کی کمی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ انشاء اللہ Monday تک بسوں کا انتظام کر دیا جائے گا لیکن ابھی تک بس کا انتظام نہیں کیا گیا اور کالج انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس بسیں ہیں ہی نہیں تو ہم کہاں سے دیں گے۔ منسٹر صاحب موجود نہیں ہیں، میں اس بارے میں جواب چاہتی تھی۔



جناب چیئرمین: ابھی بابر صاحب آ جاتے ہیں تو ہم ان سے معلوم کر لیں گے۔ حاجی محمد عدیل صاحب، 

(Pause)



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب! ابھی آ جائیں گے، چائے، سگریٹ پینے گئے ہیں۔ Sir, if you kindly allow me to move my privilege motion.


جناب چیئرمین: جی آپ privilege motion move کر لیجیے۔

Privilege Motion: Re; Development Schemes.



Senator Shahid Hassan Bugti: Sir, I beg to move this privilege motion that I had identified certain development schemes in Balochistan and Sindh out of my allocation for the year 2008-09 which were forwarded to provincial secretaries of Local Government and Rural Development Balochistan and Sindh respectively by the Ministry of Local Government and Rural Development Islamabad in April, 2009. Despite lapse of three months the Provincial Government did not provide the required information to the Ministry of Local Government and Rural Development Islamabad and resultantly funds have been lapsed at the end of financial year 2009. Due to delay by Provincial Government, mine as well as the privilege of this august House has been breached. Because of the delay we can’t come to the expectations and commitments made with the people. I therefore, request to this august House to kindly admit this privilege motion and refer it to the Functional Committee on Rules of Procedures and Privilege for further proceedings accordingly.



جناب چیئرمین: جی بخاری صاحب۔


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Refer to the Committee.



Mr. Chairman: Referred to the ….



Senator Justice (Retd.) Abdul Razak A. Thahim: Sir, I am Minister for Local Government, I have no objection.



Mr. Chairman: It is referred to the concerned committee.



Senator Shahid Hassan Bugti: Thank you very much sir.



جناب چیئرمین: محمد زاہد خان صاحب کا point of order ہے، وہ نہیں ہیں۔ بخاری صاحب! انہیں بلا لائیے۔ Because there is so much business, then everybody will ask that. Let us go according to the rules. We all are law makers. Principles are for every one. ڈاکٹر مالک صاحب! آپ کا point of order ہے۔


(اس موقع پر واک آؤٹ کرنے والے ممبران ایوان میں واپس آ گئے)


سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک: جناب! پچھلی حکومت نے تو categorically کہا تھا کہ ہم Opposition کو کوئی fund نہیں دیں گے، ہم نے تین سال بغیر funds کے گزارے لیکن جب موجودہ حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم Opposition کو funds دیں گے۔ پچھلے سال ہمیں پچاس لاکھ روپے issue ہوئے تھے، ہم نے جو schemes دیں، ان پر01% implementation نہیں ہوئی اور اس مرتبہ بھی اس کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ جناب! آپ یہ clear کریں کہ ہم Opposition والوں کو اگر government funds نہیں دیتی تو ٹھیک ہے ہم لوگ بھی جا کر کوئی commitment نہیں کریں گے۔پچھلے سال کے پچاس لاکھ روپے بھی ابھی تک release نہیں ہوئے۔ Kindly کو ئی ذمہ داری سے ہمیں بتا دے۔ اگر نہیں دیں گے تو بھی ہم لوگ mind نہیں کریں گے۔



سینیٹر پرفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! یہ سب کا معاملہ ہے اور کل ہمیں محترم وزیر صاحب کا خط ملا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک کروڑ تو فوری طور پر ہو جائے گا، معلوم نہیں کہ اس سال ہو گا یا نہیں لیکن اس میں بھی تیس نومبر کی تاریخ دی گئی ہے۔ جولائی میں اعلان ہو گیا تھا، جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر کا بھی آدھا مہینہ گزر گیا ہے، اگر ہمیں اس وقت کہہ دیا جاتا تو اب تک سکیمیں داخل بھی ہو گئی ہوتیں۔ اب یہ کہا گیا ہے اور تیس نومبر کی تاریخ دی گئی ہے کہ لازماً تیس نومبر تک داخل کریں تو یہ مسئلہ سب کا ہے۔



جناب چیئرمین: جی شاہد بگٹی صاحب۔


سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب! میں تمام ممبران اور میڈیا کے knowledge میں یہ بات لانا چاہتا ہوں۔ جناب! Parliamentarians کو یہ جو funds allocate ہوتے تھے، یہ پہلے lapse نہیں ہوتے تھے۔ جون کا مہینہ گزرنے کے باوجود lapse نہیں ہوتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس جمہوری حکومت کے دور میں اس دفعہ Prime Minister نے غالباً Minister of Finance جو کہ ایک banker ہیں، ان کے مشورے پر کہہ دیا کہ جو funds 30th June سے پہلے utilize ہو گئے، سو ہو گئے، اس کے بعد وہ تمام funds lapse ہو گئے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔لہذا آپ کے توسط سے میں بخاری صاحب اور میاں رضا ربانی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے کو kindly Prime Minister سے take up کریں۔ وہ banker کل نہیں ہو گا لیکن جناب! parliamentarians اور سیاسی ورکرز یہیں ہوں گے۔ اس لیےkindly اپنے اس فیصلے پر نظرثانی کریں اور جون 2008-2009 کے بعد کے جوfunds lapse قرار دیئے گئے ہیں، انہیں بحال کیا جائے تاکہ جن اسکیموں پر کام شروع ہوا تھا یا درمیان میں روک دی گئی ہیں، ان کو مکمل کیا جا سکے۔



جناب چیئرمین: جی بخاری صاحب۔ مندوخیل صاحب اس کے بعد آپ کا اسی حوالے سےہے؟



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے اگر وہ ہمیں funds نہیں دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بات کریں، اعلان کریں ہم کسی کے ساتھcommitment نہیں کریں گے لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ funds ہیں مثلاً جیسا کہ ابھی پروفیسر ابراہیم خان صاحب نے کہا کہ وہ letter اب ملا ہے لیکن ہمیں تو ابھی تک نہیں ملا۔ ہماری عرض یہ ہے کہ اگر ہمیں funds نہیں دیتے تو پرواہ نہیں لیکن اگر دینے ہیں تو پھر وقت پر دیں۔ اس سال 2009-10 کے بھی ہمیں ابھی سے دیں تاکہ ہم commit کریں اور پھر وہ implement ہو سکے۔ مہربانی۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ جاوید علی شاہ صاحب بھی اسیpoint پر بات کر رہے ہیں، آپ پھر جواب دیجئے گا۔



سینیٹر سید نیر حسین بخاری: اکٹھا ہی جواب دیجئے گا۔



جناب چیئرمین: جی اکٹھا ہی جواب آ جائے گا۔



سینیٹر سید جاوید علی شاہ: جناب چیئرمین! شکریہ۔ جناب چیئرمین! میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے funds utilize ہی نہیں کیے اور انہوں نے ابھی اپنی schemes دی ہی نہیں تھیں اور اگر دی ہیں تو funds release ہی نہیں ہوئے تھے۔ ایک یہ category ہے۔ دوسری category میں وہ آتے ہیں جن کی ongoing schemes ہیں اور ان کا 80% or 75% کام ہو چکا ہے مگر اس کے بعد funds lapse ہو گئے ہیں تو کام رکا ہوا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور 20% or 25% funds نہ ہونے کی وجہ سے bridge, culvert یا جو چیز بھی بننی تھی، وہ رکی ہوئی ہیں۔ اس سے بڑی problem ہو رہی ہے اس لیے on going schemes کے لیے ترجیحی بنیادوں پر funds release کیے جانے چاہییں۔



جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔



سینیٹر جسٹس (ریٹائرڈ) عبدالرزاق اے تھہیم: جناب! دو، تین باتیں ہیں۔ میں تینوں باتیں clarify کرنا چاہتا ہوں۔ بجٹ میں سارے parliamentarians چاہے گورنمنٹ کے ہوں یا اپوزیشن کے، ایک کروڑ کی provision تھی۔ وہ پیسے ہمارے پاس بجٹ میں ہیں مگر کچھ وجوہات کی بناء پر وہ release نہیں ہو رہے تھے۔ Ministry کو permission نہیں مل رہی تھی۔ جیسے ہی ایک کروڑ کی permission ملی تو ہم نے سب کو letter لکھے کہ مہربانی کر کے اسکیمیں بھیجیں تا کہ funds lapse نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا، ان کو عرض کیا ہے کہ پندرہ نومبر تک اپنی اسکیمیں بھیجیں۔ اب اگر کوئی پندرہ نومبر تک اسکیم نہ بھیجے، ان کے estimates بنیں گے، پھر administrative approval ہوگی، پھر Finance میں جائے گا تو اس لیے ہم نے consciously ان سےعرض کیا ہے کہ پندرہ نومبر تک بھیج دیں۔ پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ ہم پندرہ نومبر تک اسکیمیں نہیں دے سکتے، پھر میں کیا کروں اگر اسکیم نہیں دے سکتے؟ ان کو دو مہینے دیئے ہیں۔۔۔



جناب چیئرمین: منسٹر صاحب! یہ جو parliamentarians ہیں، ان کی جو شکایات ہیں، اگر ان سے مل کر رفع کر دیں تو بہت اچھا ہو گا۔



سینیٹر جسٹس (ریٹائرڈ) عبدالرزاق اے تھہیم: میں ہر چیز کا جواب دیتا ہوں۔ Prime Minister Sahib نے floor پر کہا تھا کہ دو کروڑ روپے دے رہے ہیں، ہم اس کے لیے pursue کر رہے ہیں۔ Prime Minister Sahib نے کہا تھا Finance Minister نہیں ہیں۔ میں نے letter میں بھی لکھا ہے کہ امید ہے کہ وہ ایک مہینے تک ہو جائیں گے۔ ایک کروڑ روپے کے جو funds ہیں، وہ محفوظ ہیں، ہمارے بجٹ میں provision ہے، ہم نے جو لکھا ہے، اس میں کوئی شکایت ہو تو مجھے بتا دیں۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے، آپ ذرا ان سے مل کر ان کی شکایت رفع کردیجئے۔



سینیٹر جسٹس (ریٹائرڈ) عبدالرزاق اے تھہیم: اب ان کا جواب دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت important ہے، parliamentarians کا فرض ہے۔ جاوید علی شاہ صاحب نے جو کہا، وہ funds lapse نہیں ہوں گے کیونکہ ongoing schemes کے 2008 and 2009 کے funds lapse نہیں ہوں گے۔



جناب چیئرمین: جاوید علی شاہ صاحب! جواب سن لیجئے۔



سینیٹر جسٹس (ریٹائرڈ) عبدالرزاق اے تھہیم: میں انشاء اللہ دیکھوں گا، پہلے بھی انہیں کہا ہے، اب کل، پرسوں تک دیکھ کر میں بتاؤں گا۔ باقی جو پیسے 2008, 2009 کے ایک کروڑ روپے تھے اور اسکیمیں نہیں آئی تھیں، ان کے part پر بھی کچھ delay ہے، estimates بھی نہیں آئے تھے، ان کے لیے Finance والوں نے کہا ہے کہ وہ پیسے release نہیں ہوں گے۔ جس کے لیے بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ Leader of the House اور رضا ربانی صاحب Prime Minister Sahib سے کہیں مگر وہ معاملہ Finance کا ہے، Finance نے روڑا اٹکایا ہے، وہ اگر کریں تو ہمیں خوشی ہو گی کہ زیادہ funds ملیں گے۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔



سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک: میری اپنی سکیمیں جس دن ملی تھیں، میں نے اسی وقت دے دیں کہ یہ ہماری سکیمیںrelease نہیں کرتے۔ جناب! آپ جب تک پچھلے سال کی سکیمیں نہیں دیں گے، ہم as protest اس سال آپ کی کوئی سکیم نہیں لیں گے، ہمیں کسی سکیم کی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل نہیں لیں گے۔ ہم پاکستان پیپلز پاڑٹی کو واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں، جناب! میری پچھلے سال کی 500000/- روپے کی schemes تھیں اور گوادر میں ایک سکول تھا، میں نے وہ شروع میں دی، پیسے بھیج دیئے، رک رک کے 30 جون گزر گیا پھر کہا کہ پیسے lapse ہو گئے ہیں، ہم اس طرح پیسے نہیں لیں گے، ہم لوگ کوئی خیراتی نہیں ہیں۔ جناب! میں آپ کو frankly کہتا ہوں۔



جناب چیئرمین: میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ Minister صاحب آپ لوگوں سے ملیں اور آپ کی شکایات کو رفع کریں۔ Ministerصاحب! میں آپ سے عرض کروں، ڈاکٹر عبدالمالک اور مندوخیل صاحب سے مل کر ان کی شکایا ت کورفع کریں۔ جی۔



سینیٹر جسٹس (ریٹائرڈ) عبدالرزاق  اےتھہیم: یہimportant ہے اور House میں جواب ضروری ہے۔



جناب چیئرمین: آپ جواب ضرور دیں۔ بلیدی صاحب! آپ کا بھی مسئلہ لیتےہیں، آپ بیٹھ جائیں۔



سینیٹر جسٹس (ریٹائرڈ)  عبدالرزاق اے تھہیم: میں اسی لیے کہتا ہوں کہ Ministry کو difficulty ہے کیونکہ جو پیسے خرچ نہیں ہو سکتے تھے،وہ پہلے lapse نہیں ہوتے تھے، دے دیئے جاتے تھے، Ministry of Finance نے کہا کہ یہ lapse ہوتے ہیں، ہم نے 100 million واپس کیے ہیں۔ ہم نے اب ان کو کہا کہ وہ واپس دیں تو ہمیں واپس نہیں دیتے تو بگٹی صاحب نے اسی لیے صحیح کہا کہ بخاری صاحب اور رضا رباانی صاحب Prime Minister سے بات کریں کہ وہ Finance کو persuade کریں کہ ان کے پیسے lapse نہ کریں اور پھر سکیمیں دیں گے کیونکہ یہ important point ہے۔



جناب چیئرمین: جی بلیدی صاحب۔



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: اگر بخاری صاحب Leader of the House کچھ کہیں۔



جناب چیئرمین: جی بخاری صاحب پھر ڈاکٹر بلیدی کامسئلہ سن لیں، وہ اسی سے concerned ہے۔



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب! نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، پہلے بخاری صاحب کچھ بولیں۔



جناب چیئرمین: اچھا وہ الگ مسئلہ ہے۔ جی۔


سینیٹر سید نیرحسین بخاری: جوprivilege کا معاملہ تھا، جناب نے alreadyوہ کمیٹی کوrefer کر دیا ہے۔



جناب چیئرمین: جی، جی، آپ ان کا ذرا دیکھیں۔



سینیٹر سید نیرحسین بخاری: اور جس طرحSenators نے کہا ہے کہ وہlapse ہونے والا،

Minister while sitting in the Cabinet, this issue should be brought in the Cabinet meeting and the concern from the Members over here should be brought to the notice of the Prime Minister, certainly I will also. One thing more I would be adding to it that this matter may also be sent to the Standing Committee on Local Bodies and it should be sent to that committee and let them examine it. I never said this, Dr. Abdul Malik sahib kindly have patience, let me finish it that day I said that you should bring to the notice of the Prime Minister, I never said that.



جناب چیئرمین: نہیں، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس کو standing committee کو refer کر دیا ہے، standing committee کے پاس ہے۔


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Minister who has to take that to the Cabinet, I never said that, kindly have patience for that.



جناب چیئرمین: ڈاکٹر عبدالمالک صاحب standing committee کی بات کی ہے۔ جی۔


سینیٹر سید نیرحسین بخاری: جناب! میری گزارش یہ تھی کہ ان کے جو issues ہیں، ان کو standing committee کو refer کر دیا ہے۔ دوسرا معاملہ بلیدی صاحب اور زاہد خان صاحب کا تھا، وہ باہر چلے گئے تھے۔



جناب چیئرمین: جی۔


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: This was relating to the question No.207, regarding the appointments abroad in certain Foreign missions and embassies.


اس کا جواب بھی آیا ہوا ہے، اگر ان کا کوئی معاملہ ہے تو I will call the Foreign Office officials in my office. آپ بھی وہاں پر آ جائیں، اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے تو then we can go for some other options, I am grateful they have come back.



جناب چیئرمین: کچھ appointments کا ہے۔


(مداخلت)


سینیٹر سید نیئرحسین بخاری:Question Hour گزر گئے ہیں، Chair سے ruling آ گئی ہے، آپ نے supplementary کے جو principles طے کیے ہیں، آپ جب خود violate کریں گے تو پھر یہی ہو گا۔



جناب چیئرمین: جی۔


سینیٹر سید نیرحسین بخاری: ہم rule سے بات کرتے ہیں کہ there would be 3 supplementaries, Business Advisory Committee میں بھی یہ طے ہوا کہ there would be 3 supplementary. بات یہ ہےکہ under rule ہے کہ 1 hour is fixed for the Question Hour اور جناب! Chair نے ruling دے دی کہQuestion Hour is over, inspite of that I went to them, I told them that I will call those officials. آپ آ جائیں۔


(مداخلت)


سینیٹر محمدزاہد خان: آپ 3 supplementary کے بجائے 6, 6 supplementary دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ کسی کو 6 supplementary دے رہے ہیں اور کسی کو 3 supplementary دے رہے ہیں، ایک ہی طرح کے دیں، اگر rule ہے تو ایک طرح چلائیں۔ 


جناب چیئرمین: آج سے consensus لے کر decide کر لیتے ہیں کہ تین سوالات سے زیادہ کسی کے نہیں ہوں گے۔ Let us decide this finally and conclusively ٹھیک ہے، ایک منٹ تین سوالات سے زیادہ کسی کے نہیں لیے جائیں گے، زاہد صاحب! ٹھیک ہے۔



سینیٹرمحمدزاہد خان: جناب! بالکل ٹھیک ہے لیکن۔۔۔



جناب چیئرمین: میں اپوزیشن سے پوچھ لیتا ہوں۔ جی۔


سینیٹر محمد زاہد خان: جناب! ایک اور decision بھی لیں کہ اگر میرا point of order آتا ہے اور Leader of the House کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔



جناب چیئرمین: زاہد صاحب! ہم پہلے decide کر لیں، ایک منٹ آرام سے، پہلے ایک چیز finally and conclusively decide کر لیں۔ Let us decide it finally and conclusively Opposition کے بھی Members موجود ہیں اور Treasury Benches کے بھی موجود ہیںcome what may, nobody is going to ask more than 3 supplementary questions decided. نہیں، نہیں یہ نہیں ہو گا،3 رکھ لیں یا 4 رکھ لیں جو House decide کر لے۔


(مداخلت)



Mr. Chairman: 3 to 4, O.K, 3 to 4 at the discretion of the Chair.


جیسے ہی 4 ہوں گے، اس سےزیادہ کوئی نہیں پوچھے گا،کوئیinsist بھی نہیں کرے گا، very good, decided by consensus. زاہد صاحب! ایک اور کیا بات ہے۔



سینیٹرمحمدزاہد خان: جناب! دوسرا مسئلہ یہ ہےکہ جو point of order آتا ہے یا تو سب کے لیےrule ایک ہونا چاہیئے کہ Minister جواب کا پابند نہیں ہے، وہ جواب نہ دے، ہم مانتے ہیں۔


جناب چیئرمین: آپ point of order کا دیکھ لیں، میں آپ کو بتا دوں کہ جو points of order کے rules ہیں، آپ point of order لیں گے، آپ بات کریں گے، اس کو convey کر دیا جائے گا، Minister کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کے لیےcall attention notice دیں، میری بات سن لیں، آپ rules کےنیچے call attention دیں then the presence of the Minister is a must, points of orderمیں بخاری صاحب موجود ہوتے ہیں، آپ کی جو تکالیف ہیں، وہ convey کر دیں گے، آپ کی مجبوریاں ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ آپ کی جو بھی بات ہے، مسئلہ حل کیا جائے۔



سینیٹرمحمدزاہد خان: جناب! آپ مجھے ایک سیکنڈ دیں۔



جناب چیئرمین: جی، جی۔


سینیٹرمحمدزاہد خان: جناب! میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ rule کو follow کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرح کریں کہ یا تو follow کریں یا نہ کریں، اگر کرتے ہیں تو میرے لیے Leader of the House اٹھتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جواب دیا جائے، دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ جواب دے دیں۔



جناب چیئرمین: زاہد صاحب: ایک منٹ اگر Minister صاحب موجود ہوں گے تو وہ جواب دے دیں گے، اگر Minister صاحب موجود نہیں ہوں گے تو بخاری صاحب ان کو convey کرد یں گے تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے، اس کو حل کر لیا جائے۔ Satisfy?



سینیٹرمحمد زاہد خان: جناب! پہلے جو ہوا ہے، وہ ہوا ہے لیکن اس کے بعد نہ ہو۔


Mr. Chairman: Are you satisfied? Thank you.


 میں تبھی کہتا ہوں کہ صبر سے کام لیں، آرام سے کام لیں، جلدی سے باہر جانا، اندر آنا، اچھا نہیں ہے۔ جی کلثوم صاحبہ! آپ بھی بول لیں۔


سینیٹر کلثوم پروین: جناب! Partywise بھی دیکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک پارٹی4 questions کرے، ہماری نمائندگی بھی ہونی چاہئیے۔



جناب چیئرمین: کلثوم صاحبہ! آپ کی بات صحیح ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ ایک ہی ممبر بار بارپوچھ رہا ہے۔ جی۔



سینیٹر کلثوم پروین: صرف زاہد خان ہی سوال کرتے رہیں اور میں بیٹھی رہوں، جناب!ایسا بھی نہ ہو۔



جناب چیئرمین: نہیں، زاہد صاحب اس کا خیال رکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا سوال کر رہا ہے، وہ پھر insist نہیں کرتے، زاہد صاحب کی یہ بات ہے۔ جی۔


سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: جناب چیئرمین! Advisory Committee میں فیصلہ بھی ہوا تھا کہ ایک question پر تین ضمنی سوالات ہو سکتےہیں یا زیادہ سے زیادہ چار ہو سکتے ہیں، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔



جناب چیئرمین: یہاں پر آخری فیصلہ ہو گیا ہے۔



سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: جہاں کوئی اہم سوال ہو جوکہ House کے دونوں اطراف کے اراکین سمجھتے ہوں کہ اس پر تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے، آپ کے صوابدیدی اختیارات ہیں۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔



سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: آپ اس پر وقت دے سکتے ہیں۔ ہم نے آج ان کو منع کر دیا ہے، ہمارے ساتھی ہیں لیکن اگر آپ اس پر ایک سوال عنایت فرما دیتے تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہےکہ اگرکوئی ایسی بات آ جائے تو آپ اپنے صوابدیدی اختیارات سے تھوڑی سی گنجائش نکال لیں تو شاید اس طرح کی کیفیت پیدا نہ ہو۔


جناب چیئرمین: جہاں میری discretion ہو گی، I will exercise judiciously جہاں میری discretion نہیں ہوگی، میں مجبور ہو جاؤں گا۔ جی۔



سینیٹر سید نیرحسین بخاری: بہت زیادہ objection آیا ہے کہ

Ministers are not available and certain strictures were passed against the Minister whose questions were on the order of the day and they were not available. Certainly we should also adopt a similar norms for the people who raise those questions, if they are not present certainly in the National Assembly, they are not take up, we should not proceed, meanings thereby they are not interested

 اگر وہ سوال دے دیتے ہیں، وہ اس دن نہیں آتے، نظر یہ آتا ہے کہ ان کا interest ہی نہیں ہے۔ You can ask for the presence of the Minister تو why not? میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا سوا ل ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو on his behalf it should not be taken, point is this that he is no more interested. اس کا interest ہی نہیں ہے۔



جناب چیئرمین: جی وسیم سجاد صاحب! آپ اس کے بار ےمیں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے point raise کیا ہے، ہم House کے consensus سے decide کر دیتے ہیں۔ جی، اس کو ذرا check کریں۔


سینیٹر وسیم سجاد: جناب چیئرمین! مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں rules کیا کہتے ہیں۔ شاید 54 میں ہے کہ When all the questions for which oral answers are desired have been called.



جناب چیئرمین: وہ تو پھر left over کی بات آ جاتی ہے۔



سینیٹر وسیم سجاد: بہرحال یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ ہاؤس کی روایت پچھلے 20,30سالوں سے چلی آرہی ہے کہ ایک ممبر absent ہو تو اس کی جگہ کوئی اور سوال پوچھ سکتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی وزیر غیرحاضرہے تو اس کی جگہ کوئی اور سوال کا جواب دے سکتا ہے، یہ ممانعت نہیں ہے، صرف ہوتا یہ ہے کہ منسٹرتیار ہو کر نہیں آتے یا جو منسٹر غیرحاضر ہوتا ہےوہ کسی colleague کو بتاتا نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے نظام میں بالکل واضح ہے کہ بہت سارے Ministers اگر خود حاضر نہیں ہیں تو Law Minister ان کے جوابات دے دیتا ہے لیکن ذمہ داری چاہیے اور ان کو in time بتا دیں کہ میں کل نہیں آ سکتا اور مہربانی کر دیں، colleagues کو پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کو ئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا۔ چل سکتا ہے صرف کوتاہی یہ ہے کہ ایوان کا وقت ضائع کیا اور منسٹر صاحب نے بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں، اگر Leader of the House کو بتا دیتے، یہ اس حیثیت میں ہیں کہ اس کا جواب تیار کر کے دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم خود کرتے رہے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ کوئی غیرحاضر ہے تو اس کا سوال ختم ہو جائے گا تو یہ مناسب نہیں ہو گا۔



Mr. Chairman: I think, we will take it upon anyone on his behalf.

 اس کو ہم رکھتے ہیں۔ جی سیف اللہ صاحب۔


سینیٹر سلیم سیف اللہ خان: جناب چیئرمین! میں بھی Leader of the House سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں parliamentary form of government میں یہی questions hour ہوتاہےاور یہ نہیں ہے کہ صرف اپوزیشن کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس سے حکومت وقت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، ایک قسم کی ان کی accountability ہوتی ہے۔ پورے سال میں سینیٹ کتنے دن ملتا ہے، ہمار ا تو ایک limited period ہے ہم پورے سال میں مشکل سے تین مہینے ملتے ہیں، ہم بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ priority دی ہے اور جب بھی ہمارا سوال آیا ہے ہم نے سب سے پہلے اس کو اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ Cabinet meeting کو بھی چھوڑ کر آئے ہیں اور سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ لہذا بخاری صاحب ناراض نہ ہوں کہ جی Senators بھی نہیں ہوتے ہیں، Senators ہوں یا نہ ہوں ان کے سوالات کے جوابات کو government must give priority to this, if the Minister is not present…..


Mr. Chairman: We take it upon his behalf. We will continue the practice. Now, let’s take up some lot of legislative business. So, let’s start the legislative business. Item No. 3.


Ordinance Laid



Mr. Muhammad Afzal Sandhu (Minister of State for Law and Justice): I seek permission to lay the National Reconciliation Ordinance, 2007 (Ordinance No. LX of 2007), as required by Clause (2) (a) (ii) of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan read with para 22(vii) of the Supreme Court’s Judgement, dated 31st July, 2009.



Mr. Chairman: O.k. The Ordinance stands laid.



جناب چئیرمین: جی وسیم سجاد صاحب۔


Senator Wasim Sajjad: Sir, it has been tabled in the House today and I have moved the resolution Under Article 89 of the Constitution for disapproval of this Ordinance. My resolution may kindly be put for discussion before the House next week so that this House can express its opinion on the Ordinance.



جناب چیئرمین: ایک منٹ وسیم سجاد صاحب۔ سیکریٹری صاحب! یہ resolution ہمیں کب ملا ہے؟ یہ Rota day پر تو نہیں ہے۔


سینیٹر وسیم سجاد: جناب! یہ آج نہیں ہے لیکن I am requesting you کہ اس کو اگلے ہفتے لگا دیںthis has been moved Under Article 89 of the Constitution. میں پڑھ دیتا ہوں۔


جناب چیئرمین: یہ آپ نے کب move کیا ؟ اچھا ابھی دیا ہے کیونکہ میرے پاس نہیں تھا اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔


Senator Wasim Sajjad: I just want to clarify that this Ordinance life is normally four months unless it is disapproved by the House, either House earlier. So, I am moving this resolution for its disapproval immediately which is next week.



Mr. Chairman: Now, we come to item No. 4. Where is the Parliamentary Minister?



Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: He is attending the National Assembly session.



Mr. Chairman: So, what should we do then? Who will move the motion?



سینیٹر سید نیرحسین بخاری: جناب چیئرمین! میں سمجھتا ہوں کہ it may be deferred because there were certain amendments in it and I have talked to the concerned Minister for that جن کی منسٹری کا یہ business ہےI would request that this may be deferred.


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے Item No. 4 and 5 کو defer کر دیتے ہیں۔ Item No. 6 اس کو بھی آپ نے defer کرنا ہے؟


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Sir, the Minister is not here.



جناب چیئرمین: Minister of State بھی نہیں ہیں؟


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Nobody here sir.



جناب چیئرمین: کسی کونیشنل اسمبلی میں بھیج کر check کروا لیں۔



سینیٹر سید نیرحسین بخاری: جناب چیئرمین! کوئی اور business لے لیں۔



سینیٹر حاجی محمد عدیل: جناب چیئرمین! جب تک وزراء آئیں میں نے آج ایک point of order دیا تھا اور میں تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا تھا تو میں وہ کر لیتا ہوں۔



جناب چیئرمین: حاجی صاحب! فکر نہ کیجیے ابھی بہت ٹائم ہے،ابھی دیکھ لیتے ہیں، آپ کا point of order لے لیتے ہیں۔ اب یہ جو legislative businesses ہےیہ کون move کرے گا؟



سینیٹر سید نیرحسین بخاری: جناب چیئرمین! کوئی منسٹر موجود نہیں ہے۔


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے پھر defer کر دیتے ہیں۔ All legislative business is deferred. Wasim Sajjad sahib, would you please move your item No. 10?


Senator Wasim Sajjad: Sir, I will request you to defer it

کیونکہ یہ important discussion ہے and I scarify my time for the House.



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے جی، مجھے آپ سے concern تو لینا ہے۔Item No. 10 is also deferred. ڈاکٹر عباسی صاحب ہیں؟



سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جی میں موجود ہوں۔



جناب چیئرمین: آپ کا Call Attention Notice لے لیتے ہیں۔ اچھا تو منسٹر صاحب بھی موجود نہیں ہیں۔


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب ! مہربانی کریں یہ بہت important issue ہے۔



جناب چیئرمین: میں آپ سے promise کرتا ہوں نہیں رہے گا۔ اس میں منسٹر صاحب کون ہیں؟



سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب! Minister for Food تو گوندل صاحب ہیں اورState Minister رفیق جمالی صاحب ہیں۔



جناب چیئرمین: ان کو بلوا لیں تاکہ یہ چھوٹی سی discussion ہو جائے۔



سینیٹر سید نیرحسین بخاری: ٹھیک ہے جناب ان کو بلوا لیتے ہیں۔


جناب چیئرمین: حاجی صاحب آپ کا point of order لے کر then we will start on item No. 11.



سینیٹر حاجی محمد عدیل: جناب چیئرمین! اس سے پہلے بھی میں نے یہ مسئلہ پیش کیا تھا اور مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں پر وزراء اور پارلیمانی کمیٹی جائے گی اور معائنہ کریں گے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میریٹ اور سیرینا ہوٹل کے سامنے سرکاری سڑک، فٹ پاتھ، گرین بیلٹ اور ایک پارک پر انہوں نے ناجائز طور پر اپنی سیکورٹی کے نام پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے کوئی معاوضہ charge نہیں کیا جارہا ہے، اگر یہی معیار ہے تو یہاںprivate sector کے لوگ اپنے دفاتر کے سامنے فٹ پاتھ اور سڑکوں پر سیکورٹی کے نام پر قبضہ کر لیں گے۔ ان ہوٹلوں میں اتنی گنجائش ہے کہ انہوں نے جو اونچی اونچی دیواریں بنائی ہیں وہ یہ اندر بھی بنا سکتے ہیں۔ مجھے آج میریٹ ہوٹل سے یہاں آنے تک ایک گھنٹہ اور پانچ منٹ لگےکیونکہ وہاں جگہ تنگ ہے، بار بار checkingہوتی ہے،road بند کر دی گئی ہے۔ مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں سے وزراء کی اور parliamentarians کی کمیٹی جاکر ان جگہوں کامعائنہ کرے گی، ابھی تک میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے۔ پچھلے سیشن میں بھی یہ بات ہوئی تھی، مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ معائنہ کریں گے اور وہ سیشن گزر گیا، رات گئی بات گئی اور اب بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ ہم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں یا جو آپ ہدایات جاری کرتے ہیں ان پرعمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں، کہاں جائیں۔ شکریہ۔



جناب چیئرمین: میرا خیال ہے بخاری صاحب موجود ہیں۔ بخاری صاحب! حاجی صاحب کا جو point of order ہے یہ ذرا to the concerned Minister convey کر دیجیے گا۔



سینیٹر حاجی محمد عدیل: مجھے آج ایک گھنٹہ لگا ہے، میں پولی کلینک سے ہو کر آیا، پہلے میریٹ پر آدھا گھنٹہ لگا اور آگے چل کر مزید وقت لگا اور اگر سیرینا کے راستے سے آتا  تب بھی اتنا ہی وقت لگتا۔ ایک گھنٹہ اور پانچ منٹ میں یہاں پہنچا ہوں۔


سینیٹر سید نیرحسین بخاری: اس پر میری گزارش ہے this issue was already raised in the Standing Committee of Interiorاور اگر یہ سمجھتے ہیں تو it may be refer to the Standing Committee, I have no objection for that.


جناب چیئرمین: اس پر اگر آپ Interior Ministry سے بات کر لیں اور پھر دیکھ لیجیے کہ کیا جواب آتا ہے۔



سینیٹر سید نیرحسین بخاری: There was in papers کہ وہاں سے کچھ removals ہو گئی ہیں۔



جناب چیئرمین: آپ Interior Ministry سے check کروا لیجیے۔

Now, we take up item No. 11 regarding further discussion on the motion moved by Mr. Mohammad Ishaq Dar on 8th October, 2009 on Kerry Lugar Bill passed by US Congress for financial assistance to Pakistan. Who will start today? Mr. Salah-ud-Din Dogar.



جناب چیئرمین: صلاح الدین ڈوگر صاحب۔

Further Discussion on the motion Regarding Kerry Lugar Bill


سینیٹر ملک صلاح الدین ڈوگر: جناب چیئرمین! میں آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے اس Bill پر اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔کافی دنوں سے یہ Kerry Lugar Bill ہر جگہ اورمیڈیا میں آ رہا ہے اور اس پر کافی بحث و مباحثہ ہو چکا ہے۔میں دو تین باتیں اس ہاؤس کے لیےعرض کروں گا کہ یہ Bill پاکستان کا Bill نہیں ہے۔ یہ امریکہ کا Bill ہے، امریکہ کے دونوں ایوانوں نے اس کو pass کیا ہے۔اور اس میں جو شرائط لگائی گئی ہیں وہ پاکستان کی شرائط نہیں ہیں کیونکہ نہ یہ Bill ہمارا ہے؟نہ اس کو ہم نے Houses میں پیش کیاہے۔یہ شرائط بھی انہوں نےاپنےطور پر لگائی ہیں۔پاکستان پر نہیں لگائیں کیونکہ ہمارا اور ان کا جو House ہے وہ دونوں مختلف ہیں وہ اپنے عوام کو بھی جوابدہ ہیں، اپنی کانگریس کو بھی، ہر forum پر جوابدہ ہیں۔یہ جو انہوں نے شرائط کی پابندی لگائی ہے وہ اپنے اوپر لگائی ہے ہمارے اوپر نہیں لگائی۔ہمارا تو یہ Bill ہی نہیں ہے۔



دوسری بات ! اس میں دو تین شرائط انہوں نے لگائی ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر میں کسی سے کوئی چیز لیتا ہوں اور وہ مجھے اگر کوئی رقم دیتا ہے تو کچھ شرائط ضرور لگاتا ہے۔اب ہمیں وہ ڈیڑھ ارب ڈالر سالانہ دے رہے ہیں تو دو چار شرائط اگر انہوں نے لگائی ہیں تو اس کا ہم نے اتنا واویلا اور شور مچا دیا ہے کہ جیسے پتا نہیں اس حکومت نے پاکستان کو بیچ دیا ہے۔تو میں ان شرائط پر عرض کروں گا جو شاید کچھ زیادہ ہی ہر جگہ اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔



پہلی شرط، ایٹمی پھیلاؤ۔ یہ تو ہم نے پہلے ہی اس پر دستخط کر دئیے ہیں۔ہم سے پہلی حکومتوں نے ہی اس پر دستخط کردئیے ہیں۔ ہم تو خود بھی ایٹمی پھیلاؤ کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ دنیا میں یہ ایٹمی پھیلاؤ ہو اور دنیا تباہی میں چلی جائے۔دوسری بات جو بار بار کہی جا رہی ہےکہ فوج کو پابند کردیا ہے۔جناب! اس میں تو فوج کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو صرف development کا بجٹ ہے یہ تو Health, Education,  FATA اور دوسری چیزوں پر خرچ ہوگا۔میں مبارکباد دیتا ہوں حکومت پاکستان کو، صدر زرداری صاحب کو، وزیراعظم کو کہ پہلی دفعہ امریکہ کی دونوں بڑی پارٹیوں نے Republican and Democratic نے یہ سوچا کہ پاکستان کو مضبوط کیا جائے، پاکستان کی مدد کی جائے۔ اس سے پہلی حکومتیں بڑی کڑی شرائط پر قرضے لیتی تھیں۔ ہم قرضہ تو نہیں لے رہے، ہمیں تو یہ grant ملی ہے۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اگر ہم یہ grant نہ لیں تو کہاں سے پورا کریں گے۔فوج، جس کا بار بار بڑا ذکر کیا جا رہا ہے میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ اس پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار فوج ہے۔ اگر 27 اکتوبر1958 کا دن پاکستان میں نہ آتا تو پاکستان تباہی کی طرف نہ جاتا۔27 اکتوبر1958 کو ایک ڈکٹیٹر نے مارشل لاء لگا یا اور ملک کو تباہی کی طرف لے گیا۔سب سے پہلے اس نے تین دریا فروخت کیے، سندھ طاس کا معاہدہ کیا۔آج ہم پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔اس کے بعد یحیٰی خان آئے، اس ڈکٹیٹر نے ملک کے دو ٹکڑے کرادئیے اور اس کے بعد ضیاء الحق آئے اور آج جو کچھ ہم آج بھگت رہے ہیں، جو دہشت گردی ہمارے اوپرمسلط ہے یہ صرف ضیاء الحق کی مرہون منت ہے۔ یہ ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ آج جو لوگ یہاں کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے یہ فوج اور جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے ہے۔اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ تمام ہتھکنڈے استعمال کیے ہیں۔میں جناب سے عرض کروں کہ پہلی دفعہ امریکہ نے یہ سوچا کہ پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کیا جائے۔ آج تک کبھی امریکہ نے جمہوریت کا ساتھ نہیں دیا۔وہ تو ہمیشہ ڈکٹیٹر کا ساتھ دیتا رہا ہے۔ وہ تو ایک آدمی کو پکڑتا ہے اور جب چاہتا ہے حکومت تبدیل کرا دیتا ہے۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں بدلیں وہ ایک بندے کے اشارے پر بدلیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جمہوریت میں چار، پانچ سو آدمی ہوتے ہیں انہیں ہم کس طرح خریدیں گے۔ وہ کبھی صدر خرید لیتا تھا، کبھی Army Chief خرید لیتا تھا اور حکومت تبدیل ہو جاتی تھی۔دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ امریکہ نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کا ساتھ دیا جائے اور جمہوریت کا ساتھ دینے کاصلہ آج ہمیں اس کی صورت میں امداد مل رہی ہے اور جو لوگ پیپلز پارٹی پر الزام لگا رہے ہیں، میں ان کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ صدر پاکستان پہلے جمہوری صدر ہیں جو جمہوری طریقے سے آئے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ووٹوں کی وجہ سے آئے ہیں۔اور یہ پہلے جمہوری صدر ہیں جنہوں نے دنیا میں پاکستان کا image بلند کیا ہے۔


(ڈیسک بجائے گئے )


آج دنیا میں جہاں جہاں صدر پاکستان جا رہے ہیں تمام لوگ ہماری امداد کر رہے ہیں اور کتنی شرم کی بات ہے کہ اسلامی ممالک نے ہماری وہ مدد نہیں کی جو دوسرے ممالک کر رہے ہیں۔میں مبارکباد دیتا ہوں کہ فوج بھی اس وقت اپنا ایک image بلند کر رہی ہے۔اس وقت Army Chief بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جمہوریت ختم ہو، وہ بھی جمہوریت کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن میں ایک عرض کروں کہ فوج ایک ادارہ ہے۔ فوج بھی 1973 کے قانون کی پابند ہے، فوج کو بھی ایک ادارے کی حیثیت سے کام کرنا ہے۔وہ بھی قانون کی پابند ہے۔


(مداخلت )



جناب چیئرمین: دیکھیں جیas far as فوج کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے۔



سینیٹر ملک صلاح الدین ڈوگر: میں فوج کے خلاف بات نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ فوج بھی ایک ادارہ ہے۔


سینیٹر گلشن سعید: آپ لوگر بل پر بات کریں۔ آپ فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ صرف لوگر بل پر بات کریں۔جو بات ہے وہ کریں۔



سینیٹر ملک صلاح الدین ڈوگر: جنر ل ضیاء الحق کون تھا، جنرل مشرف کون تھا؟ 



جناب چیئرمین: گلشن سعید صاحبہ ! ایک منٹ میری بات سنیں۔ان کو بات کرنے دیں۔



سینیٹر ملک صلاح الدین ڈوگر: جو حقائق ہیں میں ان پر بات کر رہا ہوں۔ایوب خان بھی فوجی جنرل تھا، ضیاء الحق بھی فوجی جنرل تھا، یحییٰ خان بھی فوجی جنرل تھا اور پرویز مشرف بھی فوجی جنرل تھا۔یہ سارے جنرل ہیں، ان کا تعلق فوج سے ہے سیاست سے نہیں ہے۔



جناب چیئرمین: محترمہ آپ ایک منٹ کے لیے بیٹھ جائیے۔



سینیٹر گلشن سعید: یہ اگر سپریم کورٹ کے بارے میں بات کریں تو ان پر ابھی contempt of court لگ جائے۔میں ان کو فوج کے بارے میں بات نہیں کرنے دوں گی۔آپ بات کریں لوگر بل کی، آپ فوج کی بات کیوں کررہے ہیں۔وہ صرف فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔


(مداخلت )



سینیٹر ملک صلاح الدین ڈوگر: جناب چیئرمین! میری بہن کو شاید فوج سے زیادہ ہی ہمدردی ہے۔جتنی ان کو فوج سے ہمدردی ہے مجھے بھی اتنی ہی ہمدردی ہے۔فوج بھی ہماری ہے لیکن جو حقائق ہیں وہ بدلے نہیں جاتے۔حقائق حقائق ہوتے ہیں۔جناب چیئرمین! پرویز مشرف صاحب۔۔۔



جناب چیئرمین: محترمہ ! ان کے views سننے دیں جو بات غلط ہوگی وہ میں expunge کردوں گا۔



سینیٹر گلشن سعید: یہ غلط بات کر رہے ہیں، فوج کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔


جناب چیئرمین: ایک منٹ میری بات سنیںAnything which the member has said میری بات سنیں ممبر نے فوج کےinstitution کے بارے میں جو بات بھی کی ہے وہ expunge کر دی جائے۔


سینیٹر ملک صلاح الدین ڈوگر: جناب! میں نے ادارے کی بات نہیں کی، میں نے ایوب خان کی بات کی ہے، میں نے یحییٰ خان کی بات کی ہے، میں نے ضیاءالحق کی بات کی ہے، اب میں پرویز مشرف کی بات کرنا چاہتا ہوں۔



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: جناب چیئرمین۔



جناب چیئرمین: جی۔



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: میں محترمہ سے بصد احترام گزارش کروں گا کہ 
(XXXXX) 


(اس موقع پر اپوزیشن کی سینیٹر گلشن سعید اور سینیٹر ہارون خان نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا)



جناب چیئرمین: مولانا شیرانی صاحب کے remarks expunge کیے جائیں۔ ڈوگر صاحب! آپ continue کیجیے۔



سینیٹر ملک صلاح الدین ڈوگر: جناب چیئرمین! فوجی جنرل پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا۔ ہمیشہ پاکستان میں یہ رِیت رہی ہے، یہ رواج رہا ہے کہ جب بھی کسی حکومت کو ختم کیا گیا تو مخالف پارٹی اس حکومت کا ساتھ دیتی ہے۔ میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے، جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی یہ موقع ملا کہ جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تھی اور بے نظیر صاحبہ ایک ٹیلی فون کرتیں مشرف کو کہ جناب، آپ نے بڑا اچھا کیا نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جناب! پیپلز پارٹی نے اس dictator کی مخالفت کی، پیپلز پارٹی نے میاں صاحب کا ساتھ دیا۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی dictator کا ساتھ نہیں دیتی۔ پیپلز پارٹی نہ کبھی اقتدار کی جماعت رہی ہے اور نہ ہی وہ اقتدار چاہتی ہے، وہ جمہوری اقتدار چاہتی ہے، آمرانہ اقتدار نہیں چاہتی۔ آپ تمام کو علم ہوگا کہ اسی پرویزمشرف نے 2002 کے الیکشن کے بعد مخدوم امین فہیم کو offer کی تھی کہ ہم آپ کو وزیرِ اعظم بناتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی نے اسے refuse کر دیا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی dictator کا ساتھ نہیں دینا چاہتی۔ 


اب بھی جو کچھ اس بِل میں اظہارِ خیال کیا جا رہا ہے کہ پارٹی اس ملک کو بیچ رہی ہے، اس ملک کو رہن رکھ رہی ہے، جناب! پیپلز پارٹی کو اگر اقتدار کی اتنی ہوس ہوتی تو پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی نہ چڑھتے، وہ اقتدار میں ہوتے۔ محترمہ بے نظیر شہید نہ ہوتیں، انہوں نے اس پاکستان کے لیے شہادت دی۔ جناب! آج بھی اگر ہمیں اقتدار چاہیے ہوتا تو ہم نو سال پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوتے۔ جناب! آج بھی پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد جماعت ہے جو شہیدوں کی جماعت ہے، جو قربانیاں دینے والوں کی جماعت ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس جماعت کی حکومت، اس جماعت کے صدر پاکستان کو گروی رکھ دیں گے یا پاکستان کو بیچ دیں گے۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسا کوئی سودا نہیں کرے گی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو۔ پیپلز پارٹی حکومت کو تو ٹھوکر مار سکتی ہے، پاکستان کے خلاف کوئی کام نہیں کرسکتی۔


جناب چیئرمین! یہ لوگر بِل اس وقت ضرورت ہے۔ آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے، یہ کون ہیں جو الله اکبر کا نعرہ لگا کر آج دہشت گردی کر رہے ہیں؟ یہ امریکن تو نہیں ہیں۔ یہ امریکی لوگ تو نہیں ہیں، وہ تو الله اکبر کے نعرے نہیں لگا رہے۔ یہ سب لوگ وہی ہیں جو اس جمہوریت کو نہیں پنپنے دیتے، جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں۔ جناب! جب تک ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے، ہم کس طرح ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ تو grant ہے، اور پہلی دفعہ ہمیں یہ grant پانچ سال کے معائدہ پرمل رہی ہے۔ اس میں پانچ سال اور بھی بڑھائیں گے۔ تو میں صدرِ پاکستان آصف علی زرداری اور وزیرِ اعظم صاحب کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے F-16 کا مسئلہ بھی حل کیا جو اتنے عرصے سے رکا ہوا تھا۔


میں اس House کے توسط سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بِل ان کا بِل ہے، ہمارا بِل نہیں ہے، یہ توصرف یہاں پیش کیا گیا ہے کہ اس پر اظہارِ خیال کیا جائے، جب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے توہم دہشت گردی کا مقابلہ کس طرح کریں گے۔ یہ بِل development کے لیے ہے، یہ ہمارے بچوں پر خرچ ہوگا، یہ فاٹا کے بچوں پر خرچ ہوگا، یہ تعلیم پر خرچ ہوگا، اس کو سیاسی issue نہ بنایا جائے، حکومت کو دیکھا جائے، پاکستان کو دیکھا جائے۔ جناب! اگر یہ پاکستان ہے تو آج یہ سینیٹ بھی ہے، یہ اسمبلی بھی ہے، یہ فوج بھی ہے، ہم بھی ہیں اور خدا نہ کرے یہ پاکستان نہ رہا تو کچھ نہیں رہے گا۔ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا تھا، یہ کسی نے طشتری میں رکھ کر ہمیں نہیں دیا تھا، اس کے لیے لاکھوں بہنوں نے اپنے بھائیوں کے لیے قربانیاں دیں، لاکھوں بھائی اپنی بہنوں سے جدا ہوئے ہیں، لاکھوں بیٹے اپنی ماؤں سے جدا ہوئے ہیں، یہ پاکستان قربانیوں سے بنا تھا۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے تمام سیاسی مفادات، تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر، اس ملک کا سوچنا ہوگا اور اس ملک کی بہتری کے لیے جو کچھ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے وہ کوئی اور جماعت نہیں کرسکتی کیونکہ پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی کوئی صوبائی جماعت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی ترقی کا خیال رکھتی ہے اور اس بِل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چاروں صوبوں کی ترقی کا پروگرام ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کوئی فوجی امداد کا بل نہیں ہے، یہ development کا بل ہے، اسے کوئی سیاسی issue نہ بنایا جائے۔ مہربانی کریں، ملک کو grant مل رہی ہے اور اس کو ہم خوشی سے قبول کریں۔


(ڈیسک بجائے گئے)



جناب چیئرمین: جی میاں صاحب۔


Senator Mian Raza Rabbani: I have a point of order. Sir, I would like to draw you kind attention, I think everybody here has the highest and tremendous respect for the Armed Forces of Pakistan but simultaneously, I think we should not set traditions which are not permissible under the law or the Constitution.



In the past, you would recall that when martial law had been imposed and the Senate was functioning and when General Musharraf illegally and unconstitutionally took over the reigns of the government, the institution of the Army and certain adventurous generals were discussed freely on the floor of the National Assembly and on the floor of the Senate as well. So, there is tradition that remaining within limits, the role of the Armed Forces when it is political, can be and has been discussed.



Mr. Chairman, then, I would like to take you to Article 68 of the Constitution: “No discussion shall take place in Majlis-e-Shoora (Parliament) with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.”



Mr. Chairman, after Article 68 which is the only Article according to me which I can recall which places any restrictions on discussion in Parliament, I would like to take you to Rule 200 of our rules. Rule 200 of our rules reflects Article 68 and even otherwise the other exceptions that have been given in Rule 200, nowhere even in the slightest make the vaguest of reference to the Armed Forces. So therefore, I think your expunction of the remarks…..



جناب چیئرمین: میں نے بات کی تھی only for the institutions.


Senator Mian Raza Rabbani: Sir, even for the institutions, this is what I am saying that we have the utmost of regards for the institutions, but I would not allow or I would not permit that Parliament be made subservient to either of the institutions, be it the institution of the Judiciary or the institution of the Armed Forces.



جناب چیئرمین: کاظم صاحب! ذرا سن لیجیے ناں جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد you will have a right to say.



سینیٹر محمد کاظم خان: جناب چیئرمین! Institutions صرف تین ہیں،

Judiciary, Executive and the Legislature. Armed Forces are not the institution. So, therefore, I would most humbly submit that even there is a discussion which is going on not only in Pakistan but abroad also as to whether judgments once pronounced can be objectively discussed in Parliament or not. I think people are going to that extent. So, let us not create new barriers and say that “yes” if anything derogatory comes then obviously that derogatory remark is there for any person, any institution, any individual. It can be expunged, but let us not create new exceptions that the institution or the army per se or the role of the Armed Forces can be discussed on the Floor of the House.


Mr. Chairman: Yes Mr. Wasim Sajjad.


Senator Wasim Sajjad: Sir, I think what I feel is important that respect and the dignity of the House means respect for the Chairman of the House. You know sir, we have differences with you many times, but when you give a ruling as far as we are concerned, the matter is over and you have given a ruling. I don’t think it is appropriate, it should be challenged. The ruling that you gave was under Rule 213. It is your opinion, because you have to regulate debate, you have to decide. We have all sorts of emotions, we want to criticize people, we want to abuse people, we have all kinds of emotions, but you have to decide. We have entrusted our responsibility to you. You are the guardian of the House, you are the guardian of the privileges of the House. Rule 213 says, “If the Chairman is of the opinion that words have been used in a debate which is defamatory, indecent, un-parliamentary, undignified, it’s for you to decide. If you feel that a certain person or institution whatever is not here to defend itself and the words are not proper it is for you to decide and since you have decided, we will bow to you even if we differ with you”. 


Mr. Chairman: This is what I have done,


 جیسے ابھی مولانا شیرانی صاحب نے گلشن سعید صاحبہ کے لیے بات کی میں نے کہا کہ وہ بات expunge کر دی جائے۔ اسی لیے میں نے کہا جو بھی کوئی

 derogatory remark with regard to the army is, it should be expunged.


Senator Wasim Sajjad: In fact Mr. Zafar has pointed out that there is a provision in the constitution which you have to also indirectly enforce not directly. Article 63 (1) (g). A member can be disqualified if he is propagating any opinion or acting in any manner prejudicial to the Ideology of Pakistan, or the sovereignty, integrity or security of Pakistan, or morality, or the maintenance of public order, or the integrity or independence of the judiciary of Pakistan, or which defames or brings into ridicule the Judiciary or the Armed Forces of Pakistan. So, you have I think acted taking into account all this and we all bow to your decision.


 آپ نے ابھی جو فیصلہ دیا ہے we all bow on this.

جناب چیئرمین: ہارون اختر صاحب! آپ شروع کریں۔ جی ڈوگر صاحب۔


سینیٹر ملک صلاح الدین ڈوگر: جناب چیئرمین! میں نے ادارے کی بات نہیں کی۔


جناب چیئرمین: اگر آپ نے کی ہے اور derogatory نہیں ہے تو پھر ختم۔


سینیٹرملک  صلاح الدین ڈوگر: میں نے ان لوگوں کی بات کی ہے جنہوں نے قانون کوتوڑا۔


جناب چیئرمین: ان کے لیے تو میں نےexpunge کرنے کی کوئی بات نہیں کی۔ 


سینیٹر ملک صلاح الدین ڈوگر: میں نے ایوب خان کے متعلق بات کی، میں نے یحییٰ خان کے متعلق بات کی۔


جناب چیئرمین: ڈوگر صاحب میں نے ان لوگوں کے لیے حذف کرنے کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ادارے کے خلاف کوئی derogatory remark ہے تو اس کو expunge کیا جائے۔ جہاں تک افراد کا تعلق ہے اس بارے میں، میں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔


سینیٹرملک صلاح الدین ڈوگر: میں نے چار جنرلوں کی بات کی ہے۔ میں نے ان ڈکٹیٹروں کی بات کی ہے جنہوں نے قانون کو توڑا ہے۔ اس ادارے کو چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے قانون توڑا تھا تو وہ اس کی مخالفت کرتا۔


جناب چیئرمین: میں نے ادارے کے بارے میں derogatory remark کی بات کی تھی، میں نے ان افراد کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔


سینیٹرملک صلاح الدین ڈوگر: جناب چیئرمین! میں مشکور ہوں لیکن اس ادارے کو بھی چاہیے تھا کہ قانون توڑنے والوں کی مخالفت کرتا۔


جناب چیئرمین: جی ہارون خان صاحب! آپ شروع کریں۔


سینیٹر ہارون خان: شکریہ جناب چیئرمین! یہاں پر پچھلے کافی دنوں سےہمارے دونوں ایوانوں میں Kerry Lugar Bill پر بہت بحث ہوئی، اخبارات میں، ٹی وی مباحثوں میں تو it will not be fair on my part to repeat a lot of words, because a lot has been said and I think پاکستان کا بچہ بچہ اس Bill سے واقف ہو گیا ہے۔ میں اس میں تھوڑی سی different approach لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس Bill کو نکلوایا ہے اور یہ میرے سامنے پڑا ہے and as I am going to talk to you I am going to go through the different clauses of the Bill کہ یہ Bill ہے کیا؟ یہ اتنا controversial کیوں ہوا؟So, we have to be very clear کہ یہ کیوں بنایا گیا؟ اس کا essence کیا ہے؟ اس کا objective کیا ہے؟ ہمیں کن چیزوں پر focus کر کے اس پر اعتراض کرنا چاہیے؟ اور finally اس کی amendments کے لیے ہمیں امریکی حکومت کو کیا propose کرنا چاہیے؟


جناب چیئرمین! Right at the outset اگر آپ دیکھیں کہ اس کا نام ہی ہے کہ enhance partnership with Pakistan. I think it’s a very positive title. They are asking for partnership. They are asking to do few things together. They are asking to help Pakistan. They are asking to help Pakistan economically and also to help Pakistan to fight war on terrorism. جو جنگیں ہوتی ہیں یہ cheap نہیں ہوتیں، یہ آسانی سے نہیں لڑی جا سکتیں اور ان جنگوں کو ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے threat ہے تو we need a lot of support, we need partnership, we need money, equipment is not cheap, it’s expensive تو ہمیں اس context میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کے دو titles ہیں، پہلا title جو ہے it has nothing to do with any military assistance, it is titled as democratic, economic and development assistance اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا cover کرتا ہے؟ اس کا پہلا title یہ ہے کہ that will support the democratic institutions of Pakistan. Do we disagree with that? No, that is our policy. اور support کیا کرے گا کہ support for efforts to strengthen Pakistan’s institutions including the capacity of national Parliament of Pakistan. Is there anything wrong in it? No, I mean there is nothing wrong in that. Second, it will support the voter’s education ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹر by and large illiterate ہے، اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان کے لیے کون سی leadership کی ضرورت ہے۔ پاکستا ن میں کس طرح کے سیاستدان آنے چاہییں۔ پاکستان میں کس طرح کے کام ہونے چاہییں، we support that. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہto support Pakistan’s efforts to expand the rule of law to promote internationally recognized human rights. Is there anything wrong with this? No, We support that. پھر وہ کہتے ہیں کہ to support the Police for professionalisation. پھر وہ کہتے ہیں

to support for independent, efficient and effective judicial and criminal justice system. Is there any problem with that? I mean they are going to give us money to support and build up all these institutions. There is nothing wrong in that and that is part of the partnership. Then they said; to support to counter the narcotics trade. That is a problem in Pakistan and we need their support, because they have most sophisticated equipment and we need their money and their support in order to fight that. Then they said; a support for promotion of a responsible, capable and independent media. Nobody disagrees with that.

Now let’s look what they talked about the economic part of it. In this title, item No.3, it says the Bill will support economic freedom and economic development in Pakistan, which includes the programmes that support sustainable economic growth including in rural areas. 


یہ rural areas کا لفظ کوئی negative طریقے سے نہیں آیا ہے، یہ آیا ہے کہ to support the sustainable economic growth including the rural areas and for sustainable management of natural resources for investments in water resources. ہم ہر جگہ سنتے ہیں کہ پاکستان کے water resources deplete ہو رہے ہیں اور water resources per capita in this country are rapidly going down. It’s a serious concern for us and they are going to help us in that. They are also going to help us in the expansion of agricultural and rural development, such as farm to market roads, system to prevent spoilage and wastage. There is nothing wrong in that. We need their support in that. They are going to support us in the investments in energy, including energy generation, load shedding کا جو اتنا بڑا مسئلہ اس ملک میں آ رہا ہے they are going to give us money for that. They are going to support us for that. They are going to support us in the employment generation, including the increasing investment infrastructure projects. That’s going to create jobs. The number of problems of this country are poverty, unemployment. They are going to support us in creating and generating employment. Is there anything wrong in that? They are going to support us in workers’ rights, including the right to form labour unions and legally enforce provisions, safeguarding the rights of workers and local community stakeholders. Is there anything wrong with that? Actually یہ تو ہماری ہر حکومت کی پالیسی ہے۔ اسی title No. 1 میں economic assistance میں ہے

they said, they are going to support investments in people, particularly in women and children. They are going to support us in the programmes relating to higher education. Is there anything wrong with that? Nobody can get up and say there is something wrong in this. They are going to support in improving the quality of public health to eliminate diseases, such as Hepatitis and to reduce maternal and under five mortality rates. I mean that is number one problem in this country. 


عورتیں بچے کی پیدائش میں مر جاتی ہیں۔ بچے پانچ سال کی عمر سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں۔ اس ملک میں 

almost every one out of ten persons has hepatitis-C. I mean they are going to support us with latest research, technology and money from all that. Is there anything wrong with that? No. They are going to support us for the refugees and the internally displaced persons. We need their help. We are asking them for money and part of this money is going to be used for that. Nothing is wrong in that. They are going to support the quarters in strengthening public diplomacy by encouraging civil society, by expanded exchange activities under the Full Bright Scholarship. International visitors leadership programme. Full bright Scholarships


ہمارے بہت سارے students استعمال کر رہے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 

Is there anything wrong with it? No, now where does is the problem start? The problem starts in the Titles-2 of this Bill and that is titled as Security assistance for Pakistan and it says:



“This Bill is to support Pakistan’s paramount national security need to fight and win the ongoing counter insurgency within its borders in accordance with its national security. Nothing is wrong with that. The problem arises when they say that every year there will be a certification required by the Secretary of State of the United States of America.


جس کے اوپرwaiver کی privilege کی ایک provision شامل ہے۔They don’t have to certify, if they think کہ ایسے حالات ہیں کہ certification is not possible it can be waived اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ

Security assistance, the worst that can happen if they do not certify, they will stop the security assistance. They will not come and capture our country. I mean they are saying that this is the money we will give if you satisfy these things. The most and the worst that can happened is the money for security assistance can stop but they will not come and sit down and conquer this country, they never say that. Yes, now the certification clauses; that is where the problem arises and I blame the government there, while these clauses were being drafted, the Indian lobby was active and so was Pakistan lobby. I personally think, in drafting of these clauses, the Indian lobby overpowered our lobby and that is where the government has to be blamed and look at the words that they have used. Those words have become controversial. It is not a matter that it is their Bill. It is a matter that how dare they use these words for a sovereign state like Pakistan. Why did they have to use these words and why did the Government of Pakistan allow them. Our lobbyists whom we pay, allow these words to get into the Bill. Look into the words they have used. “Non-proliferation,” it is our stated policy. We are in favour of non-proliferation. 


ہم یہ بم خدا ناخواستہ کسی غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دے رہے۔

There will be Armageddon in this world. There will chaos in this world. It is our policy but this is our country. This our policy. We have to look after it. Who is America to look after this? It is not their country. How dare they use the words that they will have access to Pakistani individual. Yes, if somebody has done something wrong, if somebody has broken the law, it is our job to put them under trial. It is our job to catch them, it is not America’s job. This wording has to change? It has to go? 


Then, similarly they have said that Pakistan will cease support including any elements within the Pakistan military or its intelligence agencies to extremists and terrorists groups. How dare they write that? That means we are accepting that there is support within our military, our sacred military institutions who are sacrificing their lives to fight this war. Pakistan is the only country.


جس کی فوج نے، اس کی common population نے اور اس کی پولیس نے ہزاروں لوگ مارے ہیں اور آفرین ہے ان لوگوں پر کہ ایک باپ کھڑا ہوتا ہے، اس کے بچے کی لاش پڑی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح کے اور بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ Hats off to our institutions, hats off to our police, hats off to our army?دنیا کی اور کس country میں ایسا ہوتا ہے؟ امریکہ کا ایک body bag جاتا ہے۔ وہاں سب لوگ ہائے ہائے کرتے ہیں۔ جہاں ایک body bag جاتا ہے تو باپ اور ماں کہتے ہیں ہم اس طرح کے اور بچے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ That is the spirit and that is the motivation this country has to fight such war. Who is America to say کہ جناب ہماری آرمی میں ایسےelements ہیں۔ 

Then another controversial clause that they have written; that in order to prevent Alqaida, Taliban and associated groups, Jaish-e-Muhammad and this and that, and they have used the words including Quetta and Muridke. Who are they to tell us where the problems are? They have no business to write in a Bill. Yes, if there is a problem, we are taking care of that and that is where the government faltered. This language should not have gotten into this Bill and that has made a very good effort by America for a partnership, for an economic partnership almost precise and that is where the controversy have started. 


So, Mr. Chairman! اب کیا کرنا چاہیے I mean the Bill of economic assistance is 1.5 billion dollars the year. ایک سو پچیس ارب روپیہ ایک سال کا۔ پانچ سال کا چھ سو پچیس ارب روپیہ۔ This almost 25% of a yearly public sector development plan. Can you imagine پورے پاکستان کا Public Sector Development Programme کا پچیس فیصد can you imagine the kind of job it is going to create. Can you imagine the kind of roads are going to be made. The hospitals are going to be made, the education institutions are going to be made. کتنا کام ہوگا؟ بہت زیادہ کام ہوگا۔ We cannot refuse this. This money is coming free. It is coming as a grant. Not, as a loan. There is no interest on that. Look at the security assistance, it is unspecified but I have read, it is going vary from 750 million dollars to a billion dollars a year. All this money is going to strengthen our reserves. All this money is going to improve our current account deficit. All this money is going to improve our fiscal deficit. Can we refuse it? It is free, it is coming in. So, what should we do? I think we have to accept this money. This money is important, may be not for you and me or for my honourable colleagues but for the poor people of Pakistan. We cannot say no to this. Yes, as a country we should stand up and we should pressurize America and keep pressurizing America for amendments in the language used in the security assistance part of this Bill and we should not sit down until and unless the words are changed or those clauses are removed. Nothing will happen to our partnership. It will go ahead. The money should start coming in. Amendments 


آئے دن بھی ہوتی رہتی ہیں۔ امریکہ میں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔ 

So, the assistance should start coming in and we should fight for the amendments. Thank you very much.



جناب چیئرمین: Foreign Minister Sahib آ گئے ہیں۔ جمعہ بھی ہے۔ Let us hear the Foreign Minister Sahib. Yes, please Foreign Minister Sahib. You can wind up the debate now because it has been going on from number of days. اور جمعہ بھی ہے۔


   You will take some time and explain away things to the honourable members. Thank you. 


Makhdoom Shah Mahmood Qureshi,(Federal Minister for Foreign Affairs): Thak you, Mr. Chairman. Thank you for giving me the opportunity to wind up debate which has been going on since last few days on the Kerry Lugar Bill. 


Mr. Chairman! Government has welcomed this debate. The government has committed this debate. Why have we done so. We have done so because we believe in sovereignty of parliament. We believe that we are accountable to Parliament. We believe that democratic norms are different from eras of dictatorship and Alhamdolillah, today in Pakistan we have a functioning democracy and that democracy recognizes parliamentary oversight. 


Mr. Chairman! We have also permitted debate and a very healthy debate because we do not want to hide anything from parliament. You know, Mr. Chairman, that important decisions in Pakistan have been taken behind closed doors. You know how decisions have been taken on post 9/11. You know how the last government took big decisions without consulting the parliament but today it is good that it is being debated in parliament and I must admit, Mr. Chairman, this debate that has taken place in parliament have evolved and has enlightened us and personally, I think, I have gained a lot. I have gained a lot from this side of the aisle which has highlighted certain concerns and Mr. Chairman recognizing the sovereignty of Parliament, I went back to Washington and I have just returned this morning. Why did I go to Washington sir, I went to Washington to tell the administration and the legislative branch and the US security apparatus that the people of Pakistan, the Parliament of Pakistan have some concerns. Today, they are talking about Pakistan’s sovereignty being surrendered. Today, they fear that you, through Bill, intend to meddle into our internal affairs. You want to micro manage Pakistan. Today, there has been talk that certain strategic assets of Pakistan, God forbid, are being undermined, are being threatened, are being exposed that is why I have come to seek clarification. Let me say Mr. Chairman, that even before the debate started, I am on record, and the State Department would bear me out, when I met the Secretary of State Hillary Clinton, I very clearly said that Pakistan will never compromise on its sovereignty. I told her very clearly that we will never allow micro management. We will never compromise on the strategic interests and strategic assets of Pakistan. This, Mr. Chairman is on record. I am not saying this because the debate has started today, this was said before the debate was initiated, before the ISPR statement came about. It is on record. 


Now sir, when I went I engaged with Senator Kerry, Senator Lugar, Congressman Berman and fourteen other Senators from both sides, the Democrats, Republicans and I highlighted these concerns. I also sir----


(At this stage Azan for Juma prayer was heard in the House.)



Mr. Chairman: Please continue.



Makhdoom Shah Mehmoodl Qureshi: Thank you Mr. Chairman. Mr. Chairman, when I went this time to allay the fears of honourable Parliamentarians of Pakistan, I engaged in a matter of 12 hours with the executive branch, the legislative branch and the security apparatus of the US. I met with sir, Vice President Biden and when I met Biden, you should recognize the fact that he was one of the originators of this thought process of enhancing economic assistance to Pakistan before he became the Vice President, he was the Chairman of Foreign Relations Committee. He and Senator Lugar initiated this process and it is very important to understand his mindset, his intent and purposes that motivated him to initiate that effort. Mr. Chairman, I also met with National Security Advisor General Jim Jones. I met with Admiral Mullen. I met with Senator Kerry, Harward Berman and Ambassador also. In all these meetings, I would want to tell the honourable members of this House, I highlighted honestly without mincing any words the concerns that you had highlighted, because basically, I am a colleague of yours and the Parliamentarians. We have been on this side of the aisle and we have been on that side of the aisle and we have seen 


یہ دھوپ چھاؤں ہے جناب، حالات بدلتے رہتے ہیں ہم نے ان دریاؤں کو چڑھ چڑھ کر اترتے دیکھا ہے۔


But I highlighted your concerns, your fears and I want to share this with the House sir that everybody said Foreign Minister Qureshi, we hear you loud and clear, give us 24 hours and we will respond. And sir, they responded. They responded, I would say as friends, as partners and as allies. How do I say they responded, they responded by laying on the floor of Senate two important documents and they were sir, (1) a joint statement of the two Chairmen of the Foreign Relations Committees. Chairman of the Foreign Relations Committee of the Senate and the Chairman of the Foreign Relations Committee of the House of Representatives. Secondly, sir a joint explanatory statement were laid on the floor of the House and they also agreed to attach this statement to the Kerry Lugar Bill and when President Obama signed the Bill, that statement became part of the Bill. Now, what is the statement sir, I would want to shed some light on that. I want to shed some light on the intention of the Bill as portrayed by the architects of the Bill and say and I quote ”that the primary intention of the Act is to demonstrate the American people long term commitment to the people of Pakistan.” The emphasis is on the people of Pakistan and that is a qualitative change in the thinking sir and a welcome change in their thinking because as you know the American administration in the past have been aligning with dictators of Pakistan but this time they are saying, we are aligning with the people of Pakistan. Sir, what is the purpose of this statement, intention is obvious. I have quoted their point of view. What is the purpose of this statement, the purpose of the statement, they say, is to facilitate accurate interpretation, please understand, accurate interpretation


جناب والا! تشریح کی بات ہے۔ یہاں بات تشریح کی ہو رہی ہےکہ کچھ معزز ممبرانBill کی تشریح ایک زاویے سے کر رہے کچھ معزز ممبران دوسرے زاویے سے اس کی تشریح کر رہے ہیں اور جو architects ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں،


So that you understand the accurate interpretation of the text of the Bill, and to ensure faithful implementation of the Bill. So, accurate interpretation and faithful implementation, these are the two important points that come with the purpose. Here sir, I would like to quote and they say (both the architects say) we are absolutely clear and I quote them, ‘I want to emphasize that the Kerry and Congress Government say, we want to emphasize this point that the legislation does not seek in anyway to compromise Pakistan’s sovereignty.’ 

یہاں بات ہو رہی تھی کہ ہماری خودمختاری کا سودا ہو گیا۔ And they say ‘it is not in anyway to compromise sovereignty, Pakistan’s sovereignty, impinged on Pakistan’s national security interest.’دفاع پاکستان کی بات ہو رہی تھی۔‘No way will be impinged on Pakistan’s national security interest.’ Third, کہ وہ ہمارے اندر گھس آئیں گے۔ ہمارے ساتھ مسلح ہو جائیں گے۔

And the third thing they say “ or micromanage any aspect of Pakistani military or civilian operation”, very clear, very obvious, “we have no intention of micromanaging, intruding upon your military matters or your civilian matters” They further say sir and I quote “in fact this legislation was passed unanimously in both the Senate and the House of representatives and the House sent a very strong message of the desire of the US Congress to strengthen our relationship through a long term commitment of economic assistance to the people of Pakistan. This Bill should also be seen as a true sign of US friendship to the people of Pakistan, at a time when Americans are going through economic challenges.”


کہ ہمارے اپنی مالی مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں اس کے باوجود، 

“We want to make this commitment because we understand how crucial, how critical this partnership is for the stability of the region.” Then sir, they say “our hope is that it will transform the relationship between the United States and Pakistan into a deeper, broader, long term strategic engagement with the people of Pakistan. This is a reflection of our desire to be long term partners with Pakistani people and to work with them for the stability and the strategic interests that we share.” Now what are strategic interests that they share, what is the stability that they are talking about, the stability that they are talking about is exactly what you saw yesterday in Lahore, in Kohat, in Peshawar, in Rawalpindi and Pakhtoonkhwah, in Swat, in Malakand where innocence citizens of Pakistan, civilians, armed forces, jawans and soldiers are being………



Senator Syed Javed Ali Shah: Sir, point of order.



Mr. Chairman: Let the Minister speak.



سینیٹر سید جاوید علی شاہ: جناب چیئرمین! میری بات ضروری ہے کیوں کہ Foreign Minister کی speech کے بعد میں نے سنا ہے کہ ہاؤس prorogue ہو جائے گا پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ آج ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک question کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنی speech میں اس کا جواب دے دیں۔


Mr. Chairman: This is not done.


(Interruption)


 
Mr. Chairman: Mr. Shah, this is violation of rules and I will not permit any violation of rules.


میں نے زاہد خان صاحب کا سوال نہیں لیا because it was violation of the rules اورQuestion Hour ختم ہو گیا ہے۔ یہ walk out کر گئے، یہ ان کی مرضی تھی مگر I said, please don’t ask me to violate the rules اگر law makers مجھ سے پوچھیں گے۔۔۔


مخدوم شاہ محمود قریشی: جناب چیئرمین! سینیٹر صاحب کی جتنی تشنگی ہے میں انشاء اللہ دور کر دوں گا۔


سینیٹر  سید جاوید علی شاہ: جب آپ کو پتا نہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو کیسے آپ میری تشنگی دور کر دیں گے۔


مخدوم شاہ محمود قریشی: آپ کا پچھلا آٹھ سالہ دور میرے ہاتھ میں ہے۔

(Interruption)



جناب چیئرمین: وسیم سجاد صاحب ! آپ ان کو سمجھائیں۔ آپ ان کا سوال مجھے لکھ کر دے دیں۔



سینیٹر وسیم سجاد : میں ان سے request کرتا ہوں اور آپ سے بھی request کروں گا کہ ان کی تقریر کے بعد ان کو موقع دے دیں۔



جناب چیئرمین: یہ مجھے اپنا سوال لکھ کر دے دیں۔ موقع نہیں دیں گے۔ قریشی صاحب آپ continue کریں۔

(Interruption)



Makhdoom Shah Mehmood Qureshi: As I said before, “this is a reflection of our desire to be a long term partner of Pakistan.”


اور وہ extremism and terrorism کی بات کی تو میرے بھائی نے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی بات کی، بہرحال کوئی ایسی بات نہیں۔ 

Sir, the joint explanatory statement, what it elaborates, it elaborates many of the concerns that were raised and that is what I would say Mr. Chairman, I am willing to provide you a copy of that sir and I will be grateful if the House could circulate that statement to each and every Senator that you yourself examine original statement and deduce your conclusions. It is very simple, it is simple English, go through it, reflect over it and deduce what does it say? I think it is very clear, it says that the overall level of economic assistance every year for the next five years has been crippled. Now Sir, we had for over 8 years a government in Pakistan, the most allied of allies was governing Pakistan and he was the President and the Chief of Army Staff at the same time and was a very important ally of the US what did they achieve in economic assistance. This government, the democratic government, elected Government through a fair and credible elections have crippled the economic assistance for the people of Pakistan. 

(Thumping of desks)



Then sir, it does not confine to five years their commitment. The Bill also says “we envision a partnership beyond that, a partnership will go on from 2015 to 2019,” who knows who will be in Government in 2015. We might have been in Government, you might have been in Government. This side might be here and we might be on that side, but the 15 billion dollars; 7.50 the first and 7.50 for the next 5 years. 15 billion dollars if they are invested where sir for socio-economic uplift of Pakistan. Look up a qualitative change it will bring about in Pakistan. Where will the money go? Health, Education, Schools, Clinics, Poverty Elevation, Infrastructure Development and Agriculture, these are the areas that had been neglected. We have committed ourselves to millennium development goals. Now sir, how we achieve those goals without finances? We can set of our targets, but those targets can’t be achieved without adequate resources. For the first time adequate resources are being provided to the people of Pakistan for the socio-economic uplift and you know sir, when the social indicators go up they have a target impact on the economic growth, on productivity of the country, on jobs creation, on employment generation, and this will be a very positive step in that direction.



Then sir, the statement is clarified and this is important to understand the Bill places no conditions on the Government of Pakistan, no conditions, please read what I am saying, no conditions on the Government of Pakistan. جیساکہ کہا گیا کہ ہماری شرائط مان لی گئیں۔ No conditions. Sir, this Act fully recognizes and respects what independence of Pakistan as a sovereign nation is. This is we recognize that and we also respect that.


اکثر پھر یہ کہتے ہیں کہ یہاں بہت بات چل رہی تھی تشریح کی اور مختلف معزز ممبران اس پر اپنی آراء کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کی وہ وضاحت کرتے ہیں دونوں صاحبان، وہ کہتے ہیں کہ جو تشریح ہو رہی ہے پاکستان میں ہم نے اس کے بارے میں غور کیا ہے، ہم نے فکر کی ہے اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ کہ any interpretation of this Act which suggests that the US doesn’t fully recognize and respect the sovereignty of Pakistan would be directly contrary to congressional thinking. یہ اس سے متصادم ہوگی۔ اگر آپ اس چیز کو اپنے سامنے اس کو صرف نظر کر دیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں اور تعلقات کی بنیاد کیا چاہتے ہیں۔ Based on mutual respect. جناب والا! میں یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ میں سب مقتدر ہستیوں سے ملا۔ نائب صدر سے لے کر ایڈمرل ملن، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے لے کر سیکرٹری آف سٹیٹ، اور میں نے ایک چیز ان کو واضح کہی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔ جناب چیئرمین! میں نے کہا کہ اپنے سوچ کے انداز بدلیے کیونکہ پاکستان بدل چکا ہے۔ آج پاکستان آمریت میں نہیں ہے۔ آج پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ آج پاکستان میں جمہوری قدریں ہیں۔ آج پاکستان میں جمہوری اقدار ہیں اور آپ کو ان جمہوری قدروں کو تسلیم کرنا ہوگا اور جو one window operation کے آپ عادی تھے وہ اب نہیں چلیں گے کیونکہ آج پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اور ہم اس کو جوابدہ ہیں۔ ہم نے ان کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں۔ وہ ہمیں اٹھا کر باہر پھینک سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی سوچ، زاویے اور انداز تبدیل کیجیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب یہ بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ ہاں جمہوری انداز اور جمہوری فکر مختلف ہوتی ہے۔ جناب چیئرمین! اس بل پر طویل بحث ہوئی اور ہو رہی ہے۔ یہ بحث نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینیٹ میں ہوئی۔ یہ اچھی بات ہے۔ کاش! پاکستان کے ہر اہم پہلو پر یہاں بحث ہو۔ یہاں بحث کو ذاتیات پر نہیں لانا اور میں ذاتیات پر نہیں لانا چاہوں گا۔ میں، میں اور تو میں نہیں پڑنا چاہوں گا۔ جانتے ہوئے کہ علاقائی چپقلشیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ میں چھوٹے لیول پر نہیں آنا چاہوں گا۔ ہم نے اس سے بالا تر ہو کر جانا ہے۔ ہم نے اس سے بڑھ کر باتیں کرنی ہیں اور اس لیے میں کہوں گا کہ جناب والا! کہ اس کے جو مضر پہلو ہیں۔ 


(مداخلت)


Makhdoom Shah Mehmood Qureshi: Thank you sir. Thank you for supporting me. 

اب جناب والا! اس کے مضر پہلو پر تو بہت بات کی گئی۔ 

Nobody has looked the finding of the Bill sir, Mr. Chairman, what is the finding of the Bill? There are 9 findings of the Bill. Now, I can go into each and every finding of the Bill but that will take time.


جناب چیئرمین: Please آپ continue کریں۔ Time بھی ختم ہو رہا ہے۔ پانچ منٹ میں ختم کر لیں کیونکہ آج جمعہ بھی ہے۔ 



مخدوم شاہ محمود قریشی: جناب چیئرمین! یہ Bill تو بہت اہم ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں conclude تو ابھی کر دیتا ہوں لیکن اگر آپ ان کی تشنگی بھی دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے آپ نے مزید وقت عنایت کرنا ہوگا۔ 


جناب چیئرمین: آج جمعہ بھی ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ 

مخدوم شاہ محمود قریشی: اب جناب چیئرمین! اس میں statement of principles کی جو بات ہے۔ 


(مداخلت)


جناب چیئرمین: نماز کے بعد آ جاتے ہیں۔ 


سینیٹر وسیم سجاد: جناب! میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ Foreign Minister نے کہا ہے کہ یہ statement آپ اچھی طرح پڑھ لیں۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس پر debate کرنے کی اجازت دیں۔ 


جناب چیئرمین: رولز میں debate نہیں ہے۔ آپ motion move کریں۔

سینیٹر وسیم سجاد: اگر ان کو اعتراض نہ ہو۔


جناب چیئرمین: وسیم صاحب! بات سنیں۔ آپ چیئرمین بھی رہے ہیں۔ آپ لیڈر آف دی ہاؤس بھی رہے ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں۔ Please guide us properly, winding up speech کے بعد تو debate نہیں ہوتی۔ 


سینیٹر وسیم سجاد: اگر ان کو اعتراض نہ ہو۔ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ نئی چیز یہ ہے۔ 


(مداخلت)


جناب چیئرمین: میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ اداب بھی ہوتے ہیں۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بات سنوں گا۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ پرانے سیاستدان ہیں۔ کم از کم کچھ سیاسی خیال بھی کیا کریں۔ 


(مداخلت)


سینیٹر وسیم سجاد: میری بات سن لیں۔ میری suggestion یہ ہے کہ اگر Foreign Minister Sahib کو اعتراض نہیں ہے تو یہ statement نئی آئی ہے اس پر ہم بات نہیں کر سکیں گے تو ذہن میں نہیں آئے گی۔ نئی motion کی ضرورت نہیں ہے۔ جس motion پر ابھی بحث ہو رہی ہے۔ 


 جناب چیئرمین: جب motion آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اب تو winding up ہو رہی ہے on a motion which is already on the floor of the House. جی۔ 

Makhdoom Shah Mehmood Qureshi: Mr. Chairman, the statement of the principles says, basically there are three things. No. 1, Pakistan is critical friend and an ally. No. 2, 


We want a balanced, integrated countrywide strategy for Pakistan’s development but not one province which is focused on one particular area overall. Third, US recognizes the propound sacrifices made by the people and the armed forces of Pakistan in this fight against extremism and terrorism. 



Now, sir, they say that we want to engage with the Government of Pakistan on what, I would identify the areas that they are interested in engagements.



No.1. They want to build a relationship of mutual trust and confidence. They want to consolidate democracy, democracy that many of us had struggled for, for the last so many years. They want to strengthen, what sir, this very House, they want to strengthen the Parliament of Pakistan, they want to establish an independent and transparent judicial system, the lawyers movement, the restoration of judges, the call of the people of Pakistan and how important a pre-requisite case for democracy, a functional democracy and to have an independent judiciary. They say to extend rule of law to promote sustainable development, not just a temporary growth, an artificial bubble, that burst but creating an artificial consumerism in the last few years that did not last and the bubble bursted. The main engine of growth, the agriculture sector, the large scale manufacturing sector was ignored, they came to static growth. Now, they want sustainable development. Now, sir, beyond that they say, to ensure that all people of Pakistan have access to education and vocational training to encourage, promote, public – private partnership. 


Sir, you have Government to Government support but there are corporate sectors. There is a large corporate sector in the industrialized world on the forum of friends of democratic Pakistan, there are important countries that have a very vibrant corporate sector so that we can encourage them to come in and invest in Pakistan. To begin with, to address the energy deficit of Pakistan, to meet the energy gap of Pakistan, to assist Pakistan’s efforts to improve counter terrorism and financing anti-money laundering regulatory structure, that is in the interest of Pakistan to put into place a structure which checks this money laundering. Then to enhance Pakistan’s capability against insurgency and terrorism to strengthen Pakistan’s effort to develop strong law enforcement and national defence force and sir, it is not just 1.5 billion dollars of economic assistance, we have a security interest also. You know sir, this House knows that for the last so many years Government after Government was negotiating to get F-16s for Pakistan which are crucial for Pakistan’s defence and they were not getting it. Why are they negotiating that? The Air Chief of Pakistan was receiving the F-16s and this credit goes to this Government for having those F-16s.



Sir, to achieve cooperation on non-proliferation and dismantling nuclear network, that is a stated policy of Pakistan. Pakistan as a country on multi-lateral forums has said that we are against nuclear proliferation. That is our stated policy.



If we look at all this, they also say, “we also want to help those areas of Pakistan which are under governed,” like FATA, PATA, those areas which were neglected in the past. Their social economic needs were unfulfilled. Those are the areas. Many areas in Balochistan were overlooked, ignored, neglected, living in a world of cave age. Those are the areas that we have to reflect and we have to concentrate on. 



Sir, I want to share with this august House that we have neither conceded any authority nor do we intend to concede any authority. They also say, Pakistan is a non-NATO ally and has been a valuable partner in this fight against Al-Qaida and Taliban. 



Now, sir, a lot has been discussed


کہ جی یہ تو ہم پر ذمہ داری عائد ہو گئی، ہم کٹہرے میں آگئے، ہم ملزم ٹھہرائے گئے، ہم جواب دہ ہوگئے۔ 

Nothing of this sort, sir. They say, “The onus does not fall on Pakistan.” The intent, the direction of the US Congress is towards the US Executive branch. The Executive branch has to be satisfied, has to certify the legislative branch.” The Government of Pakistan is not at all answerable to them. We are not being held accountable to the US Legislature or the US Congress and that point has to be understood.


پھر جناب ! بات کی گئی کہ جناب ! monitoring کے ذریعے تو یہ ہمارے بالکل گھر میں آجائیں گے اور intrusion کریں گے اور micro-manage کریں گے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے۔ ہم یہ accountability اور monitoring کا system اس لیے لاگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پیسہ آپ کو دیا جا رہا ہے اس کا استعمال صحیح ہو۔ ماضی میں بدقسمتی سے ایسے شواہد موجود ہیں کہ ہماری assistance صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوئیں۔ یہ بھی ایک بحث ہے لیکن اس میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پاکستان کے مفاد میں بھی ہے کہ جو پیسہ ہمیں ملے اس کا صحیح استعمال ہو اور صحیح جگہوں پر جائے اور اگر یہ ایسا ہوتا ہے اور اس کے لیے checks and balances بنتے ہیں تو اس میں نقصان کیا ہے۔ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے اور ہمیں اس کو welcome کرنا چاہیے اور اس پر بھی وہ کہتے ہیں There are no requirements of the Government of Pakistan ہم اپنے executivesسے پوچھیں گے کہ کیا تم مطمئن ہو۔ ہم سے نہیں پوچھیں گے، ہم ان کے جواب دہ نہیں ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم مطمئن ہو اور وہ جواب دیں گے۔



جناب والا! سیکورٹی پر بہت بحث ہوئی، security assistance پر۔ جناب والا! میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو security assistance کہاں سے ملتی ہے، کونسے ذرائع ہیں۔ میں سینیٹ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چار ذرائع ہیں جس کے ذریعے پاکستان کو security assistance ملتی ہے۔ نمبر ۱ PCCF, Pakistan Counter insurgency Capability Fund. No. 2. CSF, Coalition Support Fund. No. 3. FMF. Foreign Military Financing. چوتھا ہے IMET جس سے ملٹری ٹریننگ اور ایجوکیشن کا تعلق ہے۔ پہلے تو ان چار میں سے دو تو اس بل کے زمرے میں آتے ہی نہیں۔ PCCF اور CSF اس بل کے scope میں آتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ آتے ہی نہیں تو اس پر بحث کرنا ہی بے مقصد ہے۔ دو رہ گئے FMF رہ گیا، IMET رہ گیا۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں اور سیکشن(201(1 میں کہتے ہیں کہ آئیے پہلے ہم آپ کو security assistance دینا چاہ رہے ہیں اس کے مقاصد تو طے کر لیں۔ اس کے مقاصد کیا ہیں اور کیا ہماری ان مقاصد سے ہم آہنگی ہے یا نہیں۔ وہ کیا ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔

To support Pakistan’s paramount national security in accordance with its national security interests, our security interests. Who will determine, us, the people, the armed forces of Pakistan will determine what our national security interests are. 


Secondly, to work with the Government of Pakistan, to improve Pakistan’s border security and control and help prevent any Pakistani territory for being used as the base or conduit for terrorist attacks in Pakistan or elsewhere.


جناب والا! کیا یہ ہماری پالیسی نہیں ہے ؟ یہ تو ہماری پالیسی ہے۔ ہم اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اس قسم کی سرگرمیاں اگر ہمارے ہاں ہوں تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں اور اگر ایسا ہوگا تو ہم دنیا میں تنہا رہ جائیں۔ ہم دنیا میں تنہا نہیں رہنا چاہتے۔ ہم پاکستان کے دوستوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ 


جناب والا! تیسری چیز جو کہتے ہیں کہ purpose security interest کا ہوگا to work in close cooperation with the Government of Pakistan to coordinate action against extremist and terrorist targets. تو ہمیں کرنا چاہیے، جو آج ہمارے شہروں کا حال ہے۔ ہمارے معصوم شہری جس مصیبت میں مبتلا ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آخری بات وہ کہتے ہیں، to strengthen institutions of democratic governance اب جناب والا! ایک طرف ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ ہم جمہوریت کا علم اٹھاتے ہیں، ہم جمہوریت کی پاسداری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ civilian supremacy ہونی چاہیے۔ بھئی آپ کا آئین کیا کہتا ہے۔ آئین تو آپ کا civilian supremacy کو تسلیم کرتا ہے۔ آپ کا آئین تو کہتا ہے کہ آپ کا چیف ایگزیکٹو آپ کا وزیراعظم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب ہی اس کی بات کر رہے ہیں۔ آج سترہویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، جو اس کو ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے تو آئین کو اصلی روح میں بحال کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم پاکستان کو، پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کو، ایک پارلیمانی نظام کو اصلی روح میں متعارف کروانے کی بات کی جا رہی ہے۔ جناب والا! یہی کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔

The intention of the section is to strengthen cooperative efforts to confront extremism. The purposes of security assistance are intended to be completely cooperative and reflect the intentions that such assistance be used to support Pakistan in achieving its stated objectives. Our stated objectives should be achieved in winning the on going counter insurgency and defeating terrorism and terrorist organizations that threaten Pakistan. 

جناب والا! یہاں پر ایک اور بات کی گئی کہ Secretary of State کو بار بار certify کرنا پڑے گا اور وہ کیا ہوگا کس چیز پر کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم کو continuing پاکستان سے cooperation مل رہی ہے to dismantle supplier nuclear networks. حضور والا! کیا یہ ہماری پالیسی نہیں ہے۔ یہ ہماری واضح پالیسی ہے کہ nuclear networks جن کی وجہ سے ماضی میں ہم پر قدغن لگی اور ہم پرجو آنچ آئی تو اس پر ہماری static policy ہے ہم تو proliferation کے حق میں نہیں ہیں۔ ہماری static policy ہے،we are against proliferation and we are against such things اور ہم اس کے برعکس سوچ رہے ہیں۔


پھر جناب والا! وہ کہتے ہیں کہ reflects our understandings with the cooperative efforts ہاں، پھر یہاں nuclear کی بات ہوئی۔ کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا ہم پر کوئی نئی شرائط مسلط ہو رہی ہیں؟ ہم پر کوئی نئے بند باندھے جا رہے ہیں؟ نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ that it should 203 (1) reflects our understanding that the cooperative efforts currently undertaken by the Government of Pakistan and the U.S. to combat proliferation will continue. جو آپ کر رہے ہیں، جو اس وقت ہو رہا ہے۔ جو کچھ سالوں سے ہو رہا تھا اس effort کو آپ continue کریں گے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ 



 جناب والا! گو پاکستان NPT کا signatory نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود ہماری یہ commitment ہے کہ ہم principle of non-proliferation پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ اس پر پوری قوم کا اتفاق ہے۔ حکومتیں آتی رہی ہیں، حکومتیں جاتی رہی ہیں۔ یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، گئی۔ یہاں محترم نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، گئی۔ یہاں فوجی حکومتیں آئیں اور گئیں لیکن ایک چیز پر تسلسل رہا ہے، اتفاق رائے رہا ہے، قومی یکجہتی رہی ہے اور وہ یہ ہے to maintain credible minimum deterrence. آج بھی اس پر اتفاق ہے۔اس پر کوئی آنچ آنے کا، اس پر کوئی قدغن لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی حکومت اس کی اجازت دے۔ کونسی حکومت، کونسی پارٹی جس کے بانی نے اس کی بنیاد رکھی۔ وہ اس پر compromise کرے گی۔ جس کی شہید چیئرمین نے اس ملک کی nuclear technology اور missile technology میں کر دار ادا کیا وہ compromise کرے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔



جناب والا! یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ سیکرٹری آف سٹیٹ کو certify کرنا پڑے گا کہ پاکستان ایسی تنظیموں کی امداد نہیں کر رہا جو افغانستان میں جا کر رخنہ اندازی کرتے ہیں، وہاں جا کر خون خرابہ کرتے ہیں، جس سے ان کی coalition forces متاثر ہوتی ہیں۔ جناب والا! افغانستان میں جو coalition forces ہیں ان کی اکثریت وہ قومیں ہیں جو Friends of Democratic Pakistan کا حصہ بن چکی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کیوں چاہیں گے۔ ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کا بگاڑ کیوں چاہیں گے۔ ہم تو ان کو اپنی مدد کے لیے، اپنی معاونت کے لیے، اپنی diplomatic space کو بڑھانے کے لیے ہم ان میں اضافہ چاہتے ہیں اور Friends of Democratic Pakistan بنانے کا جو فورم ہے اس کا مقصد یہی ہے۔ 



جناب والا! اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کسی پڑوسی کے خلاف aggressive desire against any neighbouring country تو ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ ممبئی کا جو واقعہ ہے، ہماری stated policy ہے نہ اس پر حکومت پاکستان نہ اس میں پاکستان کے state institutions ملوث ہیں۔ آج دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے۔ ہاں non-state actors انہوں نے یہ کیا اور جو ان میں سے سات گرفتار ہیں ان کا trial شروع ہو چکا ہے۔20 proclaimed offenders ہیں وہ بھی ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسے افراد کوئی ایسی حرکت کریں جس کے ذریعے پاکستان پر خدانخواستہ کوئی ایسی چڑھائی یا اس سے کوئی مضر اثرات پیدا ہوں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہیں۔ ہم نے القاعدہ اور طالبان کے جوgroups ہیں، لشکر طیبہ ہے، جیش محمد ہے۔ جناب والا! یہ تو وہorganizations ہیں جن کو ہم پہلے ہی سیکورٹی کونسلresolutions کے تحت ban کر چکے ہیں۔ یہ تو پہلے ہی ban ہو چکی ہیں۔ ہم نے تو کہا ہے اور وہ آج اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کی افواج نے اور پاکستان کی آئی ایس آئی نے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا ہوتا تو اس قسم کے high value targets جو گرفتار ہوئے ہیں، جو eliminate ہوئے ہیں ان کو اس حد تک پذیرائی اور کامیابی نہ ہوئی ہوتی اگر ہم نے پورا تعاون نہ کیا ہوتا۔ پاکستان نے تعاون کیا ہے اور اس تعاون کا اعتراف آج ان کو کرنا ہے۔ وہ اب کر رہے ہیں۔ ایک نیا ماحول better understanding کا اور engagement کا through the trilateral process جو افغانستان، پاکستان اور امریکہ نے شروع کیا ہے، جو پاکستان، ایران اور افغانستان نے شروع کیا ہے، جو پاکستان، تاجکستان اور افغانستان نے شروع کیا ہے، جو پاکستان، روس اور افغانستان نے شروع کیا ہے، جو پاکستان، ترکی اور افغانستان نے شروع کیا ہے۔ ان processes سے ہم ان غلط فہمیوں کو بتدریج دور کر رہے ہیں۔ 



جناب والا! میں بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا اور یہاں پر درست کہا گیا، بالکل صحیح کہا گیا language بالکل language پر آپ کو اعتراض ہے، مجھے بھی اعتراض ہے۔ کاش وہ language ایسی نہ ہوتی لیکن ان کی کانگرس کو ہم dictate نہیں کرسکتے۔ ہم اس کو dilute کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ہم نے کی ہے اور جو پہلا version تھا وہ اس سے زیادہ prescriptive تھا۔ جو پہلا version تھا اس سے زیادہ stringent تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے پاکستان کے خیرخواہ دوست نہیں بیٹھے۔ وہاں ایسی lobbies بیٹھی ہوئی ہیں جنہیں پاکستان کو اس قسم کی aid اس قسم کی ترقی دیکھتے ہوئے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ کی معاشی حالت سدھرے۔ وہ بالکل نہیں چاہیں گے آپ کی دفاعی قوت میں اضافہ ہو لیکن اس کے باوجود الله کے فضل و کرم سے ان lobbies کے کام کرنے کے باوجود یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سینیٹ میں متفقہ ووٹ پڑا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہاؤس میں متفقہ ووٹ پڑا ہے۔ چار سو کچھ کا ایوان ہے اور سو کے لگ بھگ ان کے senators ہیں جناب چیئرمین! یہ کتنی خوش آئند بات ہے، یہ کتنی بڑی diplomatic کامیابی ہے کہ ایک ووٹ پاکستان کے خلاف نہیں ڈالا گیا۔


(تالیاں بجائی گئیں)


متفقہ طور پر یہ carry ہوا ہے۔ جناب والا! ہمیں اس چیز کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے۔ پھر یہاں پر بات ہوئی کہ ہمارےfunds کا زیاں ہوا۔ بالکل، ماضی میں ہوتا رہا ہے، American contractors, sub-contractors, consultants ان کے ذریعے مال خرچ کیا گیا اور ایک جیب سے دیا دوسری جیب میں گیا۔ آج پہلی مرتبہ اس بل میں کوشش کی گئی ہے اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ this time we will utilize Pakistani organizations اور صدر اوباما کو urge کیا گیا ہے۔

That instead of hiring American consultants, they should encourage Pakistani firms, Pakistani community and non-governmental organizations and Pakistani local leaders because we were able to convince them that we can do the same job in a more cost effective manner and that is why this has been incorporated in the Bill. Then sir, all sorts have been done, there are no conditionalities on us, the executive branch is answerable to the Congress. Despite that there is a clause in the Bill which says, which authorizes the Secretary of States, which is Hillary Clinton, to issue a waiver if in her opinion it is in the national security interest of the US to do so. 


Now, if you want to go into the history of such assistance, there are numbers of packages that have come in the past. Please, carefully have a look at them. Look at the structure in which they were utilized and they were given and then asses to what extent did we cowed down and to what extent did we move ahead despite pressure. So,


یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جناب والا ! پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈیڑھ ارب ڈالر peanuts ہیں قبلہ! آج دنیا کی جو اکنامک حالت ہے ذرا اس کو ذہن نشین کیجئے۔ آج جو economic recession ہے اس کو ذہن نشین کیجئے اور ساڑھے سات ارب ڈالر کا package دیکھیے اور یہ بھی کہتا چلوں کہ

Pakistan today is the only country that the US Executive and US Congress has agreed and authorized a multi year commitment. No other country in the world today from this Administration has had a multi-years long term commitment. This is a reflection on the importance they give the Pakistan’s relationship. How important they see Pakistan for the stability for this region, the stability of Afghanistan.


جناب والا ! پھر صرف یہ بات نہیں ہے signaling ہے حضور والا ! international financial institutions ہیں۔ میرے محترم بھائی اسحاق ڈار صاحب تشریف فرما ہیں یہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہے ہیں اور یہ میری بات پوری طرح سمجھ سکتے ہیں کہ international financial institutions پر کون حاوی ہے اور وہ کس کے اشارے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور وہ اشارہ اسی کا ہے جو اس وقت sole super power ہے جب۔ان کی طرف سے nod of approval ملتا ہے تو پھر شرائط اور بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتیں ہیں اور جب وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے تو بہت سی شرائط کڑی ہو جاتی ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے اور جناب! پھر صرف یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مسئلہ ایک بل کا نہیں ہے۔مسئلہ ایک long term relationship کا ہے۔ کیا اس وقت پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس relationship کو continue کرنا یا پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس relationship پر کوئی قدغن لگانی اور اس قسم کا کوئی ماحول پیدا کرنا ہے جس سے bilateral relationship متاثر ہو یقیناً یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ relationship متاثر ہو اور میں ایمانداری سے پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔وزارتیں، صدارتیں آتی جاتی رہتی ہیں،بے معنی ہیں، حکومتیں بھی آتی جاتی رہتی ہیں۔ہم نے حکومتیں آتی بھی دیکھی ہیں ہم نے حکومتیں جاتی بھی دیکھی ہیں ہم نے اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی دیکھا ہے اور حکومت میں بھی رہ کر دیکھا لیکن جناب والا ! اس وقت مسئلہ حکومت کا نہیں ہے۔مسئلہ پاکستان کے دور رس مفادات کا ہے اور اگر اس کو آپ سامنے رکھیں تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑا سا differentiate کرنا پڑے گا between the interest of Government and interest of States اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں far reaching implications جو ہماری سیکورٹی کی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح آگے جانا ہے اور پھر جناب والا ! یہاں بہت سی باتیں ہوئیں۔میں خدانخواستہ کسی اور دوست کی مانند یہاں کے ماحول کو بگاڑنا نہیں چاہتا۔میں ابھی نیشنل اسمبلی سے بات کرکے آیا ہوں بہت بڑا ایوان ہے۔الحمد لله بڑے سکون سے، سب دوستوں نے بڑی خندہ پیشانی سے سنا جس میں مسلم لیگ (ن)، ق لیگ سب تھے۔ ایک صاحب یا ایک خاتون نے بھی وہاں دخل اندازی نہیں کی۔انہوں نے سننا چاہا انہوں نے سمجھنا چاہا اور اتنے اچھے ماحول میں بات ہوئی اور الحمدلله میں معزز ممبران سینیٹ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی بالعموم وہی کیا لیکن میں ماحول بگاڑنا نہیں چاہتا۔جناب والا ! آج کچھ دوست یہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے پاس assistance کی یہ details ہیں۔2001 سےمشرف  era کی یہ میرے پاس ہیں اگر آپ چاہیں گے تو میں یہ پڑھ کر بتا دوں گا۔جو آج بلند و بالا تقاریر فرما رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ وہ کیا شرائط تھیں۔میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔میں نے انشاء الله سپیکر صاحب سے بھی کہا ہے کہ Joint Statement کا جو بل کا حصہ بن چکا ہے اور جو کانگریس کے record پر آ چکا ہے۔اس کی کاپی بھی آپ کی خدمت میں پیش ہونی چاہیے اور اس کی کاپی بھی انشاء الله آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔

(ڈیسک بجائے گئے)


آپ دیکھ لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔کیوں جناب والا !۔۔۔


آوازیں:
( وہ  proceeding کا حصہ بن جائے۔)


مخدوم شاہ محمود قریشی: وہ proceeding کا حصہ بنتا ہے۔ٹھیک ہے کوئی اعتراض نہیں ہے۔جناب والا ! آج میں یہ کہتا چلوں اور اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔مجھے بہت سے ممبران کے وقت کا احساس ہے۔جناب والا! میری مودبانہ گزارش ہے سب سینیٹرز سے، چاہے وہ اس طرف تشریف فرما ہیں یا اس طرف تشریف فرما ہیں کہ خدارا !

This is not the time for political point scoring. Pakistan is facings huge challenges, Pakistan is facing huge economic challenges, Pakistan is facing huge challenges to its security, Pakistan has faced a diplomatic onslaught of India when the Mumbai incident took place and I know, how I had to defend Pakistan, standing on the soil of India in Delhi which was not easy but you have to understand that magnitude of challenge. We have to understand the environment in which we are working and operating and Mr. Chairman, if we do understand that environment then I will urge as a Pakistani, not as a Foreign Minister, I am Foreign Minister today, I will not be Foreign Minister tomorrow. I am member of the parliament today, I might not be member of the parliament tomorrow but I am and Inshallah will always remain a Pakistani and will never compromise on the interest of Pakistan.


(Desk thumping)


And I said this to Hillary Clinton in the State Department, never will we surrender our sovereignty, never will we accept micro management of Pakistan, never will we compromise on the strategic interests of Pakistan. So, please rise above, rise above parochial party interest, rise above all interests and unify for the sake of Pakistan because today Pakistan needs unity. Today Pakistan needs an enlightened debate. Today Pakistan needs your wisdom. Mr. Chairman, I thank you.


(Desk thumping)


Mr. Chairman: Thank you. تقریر ختم ہو گئی ہے۔

Senator Wasim Sajjad: Sir, I just want to request the Foreign Minister that if he has no objection then this new development that is the Joint Statement which has come, this we can discuss on a new motion under Rule 194.


جناب چیئرمین : میری بات سنیں۔

We will follow the rules. If there is any motion, you can bring it and you have the right. 

سینیٹر وسیم سجاد : اگر ان کو اعتراض نہ ہو۔

جناب چیئرمین: میں ان سے نہیں پوچھنا چاہتا۔We will follow the rules. 

(Interruption)


جناب چیئرمین: اس وقت وہ منسٹر صاحب نہیں ہیں۔

Let me finish the business first of all. The Motion has been talked out. Now, I will read out the prorogation order received from the President In exercise of the powers….

(Interruption)



Mr. Chairman: Minister Sahib is not here.


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی : بات تو سن لیں۔جناب مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ ایک چیز Agenda of the Day پر ہے اور کوئی منسٹر جواب دینے کے لیے نہیں ہے۔معذرت کے ساتھ۔

Mr. Chairman: Bokhari Sahib, please explain the position. 

سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب ! معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ کیا ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔

جناب چیئرمین: بخاری صاحب! منسٹر صاحب کہاں ہیں؟

سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: میں صبح سے اس کے لیے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ important issue ہے۔میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے اندر یہ irry-6 rice کی جو paddy crop ہے وہ پچھلے سال ساری crop ختم ہو گئی۔اس سال اگر آپ نے صحیح نہ کیا تو چالیس لاکھ ٹن رائس یہ ملک پیدا کرتا ہے۔دس لاکھ ٹن ہماری consumption ہے۔تیس لاکھ ٹن ہم export کر رہے ہیں۔اگر یہ ختم ہو گئے تو آپ کو seriously foreign exchangeکا crisis ہو گا۔


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ بخاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔یہ Call Attention Notice لے لیا جائے۔اگر آپ کہتے ہیں کہ منسٹر صاحب موجود ہیں یا کوئی اورanswer دینے کے لیے ہیں۔


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Sir, the Minister for Food and Agriculture is not in the city. Minister of State did turn up to the House. 

انہوں نے کہا ہے کہ میری بات ہوئی ہے۔ یہ کر لیتے ہیں۔

We can ask the Minister to come to my Office. 

ڈاکٹر صاحب بھی آ جائیں۔

We can discuss over there and then we can look out the strategy. 


Mr. Chairman: Dr. Sahib, are you satisfied?


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: ہم خواہ مخواہ issue نہیں بنانا چاہتے۔


جناب چیئرمین:نہیں نہیں۔ یہ آپ کا حق ہے کہ Call Attention Notice سنا جائے۔

سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب والا! میں نے بنیادی طور پر یہ Call Attention Notice اس لیے move کیا تھا کہ اس کے background میں Provincial Assembly Sindh کا ایک resolution ہے۔

جناب چیئرمین: میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ 



سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: میں اپنی گزارشات پیش کروں۔ پھر بےشک میری بات کا جواب Chamber میں دے دیں۔ 


جناب چیئرمین: یہ point of order نہیں ہے۔ یہ Call Attention Noticeہے۔ اس لیے he should be here.


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: وہی میں کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ایجنڈے پر آئی ہے۔ اب یہ کس طرح discuss کیا جاتا ہے کہ فلاں وزیر آئے گا، فلاں وزیر نہیں آئے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی جناب۔ میں پہلی دفعہ یہ جاننے سے قاصر ہوں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم پچھلی گورنمنٹ کو کیا کچھ نہیں کہتے تھے۔ اگر ہم نے بھی وہی چیز repeat کرنی ہے تو پھر کیا بات ہوئی۔ کوئی بات ہی نہ ہوئی نا۔ 

(ڈیسک بجائے گئے)

سینیٹر سید نیر حسین بخاری: جناب آجMinister for Food and Agriculture کی کچھ اور commitments تھیں۔ So, he could not come to the House. جناب میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ We can discuss it with the Minister. 


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: میری عرض سنیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری چیز ریکارڈ پر آ جائے۔


جناب چیئرمین: ڈاکٹر صاحب !آپ بالکل carry onرکھیں۔ 


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب والا! Call Attention Notice پر بات کرنے کے لیے جو پانچ منٹ ہیں، ان میں سے آپ مجھے دو تین منٹ دے دیں، میں اپنی گزارشات پیش کر لوں۔ پھر وزراء کی مرضی ہے کہ Chamber میں جواب دیں یا Chamber کے باہر جواب دیں۔

جناب چیئرمین: آپ پورے پانچ منٹ لیجیے۔ ڈاکٹر صاحب ! You have got the right for full five minutes, not three minutes. پورے پانچ منٹ آپ لیجیے۔

Call attention notice regarding procurement price of paddy crop.

سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب! میں یہ عرض کر دوں میں نےیہ جو Call Attention Notice move کیا تھا، اس کے پیچھے Provincial Assembly Sindh کا ایک resolution ہے۔ بارہ اکتوبر کی sitting میں Provncial Assembly Sindh نے جناب حاجی منور علی ایم پی اے کے resolution پر یہ resolution پاس کیا۔

“This Assembly resolves and recommends to Government of Sindh to approach the Federal Government to fix the price of paddy crop, Irri-6, Rs.700 for 40KG, instead of Rs.600 for 40KG as fixed by the Federal Government earlier and also asks the PASSCO to open purchase centres in adequate numbers to facilitate the paddy growers”.

 اس resolution کی بنیاد پر میں نے آپ سے چیمبر میں بھی discuss کیا اور میں نے یہ Call Attention Notice move کیا۔ اس وقت بنیادی بات یہ ہے کہ پچھلے سال سندھ میں بری طرح بارشوں کی وجہ سے paddy crops damage ہوئی ہیں اور آدھی سے کم qualityکی paddyتھی اور یہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ پچھلے سال growers کو ساڑھے تین سو روپے سے چار سو روپے تک ملا اور پچھلی مرتبہ فصل کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اس مرتبہ پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی فرمائی، انہوں نے اوروزارت خوراک نے چھ سو روپے کا ریٹ مقرر کیا لیکن ہم feel کرتے ہیں کہ جو موجودہ input cost ہے، جو موجودہ صورت حال ہے، economy کی صورت حال ہے، farmers کے لیے ایک تو انتہائی meager amount ہے۔ دوسرے جناب! اب rice آنا شروع ہو گیا ہے۔ Paddy آنی شروع ہو گئی ہے اور ابھی تک جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پاسکو مختلف رائس ملز میں سینٹرز کھولے گا۔ ابھی تک کوئی سینٹر نہیں کھولا گیا۔ میری دو گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے پیچھے سندھ اسمبلی یعنی پوری Provincial Assembly of Sindh کا ایک resolution ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو procurement price چھ سو روپے آپ نے fix کی ہے، اس کو بڑھا کر آپ مہربانی سے سات سو روپے کریں اور دوسرا یہ کہ فوراً Ministry of Food and Agriculture پاسکو کو ہدایت کرے کہ وہ اپنے سینٹرز کھولے تاکہ procurement شروع کی جا سکے۔ یہ میری گزارش ہے۔ اگر اس کا جواب بخاری صاحب دیں، وزراء صاحبان وہاں دیں، تب بھی مہربانی۔ اگر یہاں دیں تو زیادہ مہربانی ہو گی۔

جناب چیئرمین: وزیر خارجہ صاحب اس کا جواب دیں گے۔ He is very interested in the agriculture.


مخدوم شاہ محمود قریشی: جناب چیئرمین! جو نکتہ سینیٹر صفدر عباسی نے اٹھایا ہے، یہ بڑا اہم نکتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نکتے میں وزن ہے اور وزن اس لیے بھی ہے کہ پچھلے سال سندھ کا جو paddy کا کاشتکار ہے وہ متاثر ہوا ہے، کچھ procurement کی وجہ سے اور کچھ بارشوں کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا۔ اب اس سال paddy ہماری بہت important crop ہے۔ ہم جو exportable surplus generate کرتے ہیں اور یہ exportable surplus ہم export کرتے ہیں تو اس سے ہمیں زرمبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ میں جناب سینیٹر صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کا یہ نقطہ نظر میں Minister for Food and Agriculture کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ آپ کی بات وزن رکھتی ہے اور پاسکو کو فوری خریداری شروع بھی کرنی چاہیے تاکہ کاشتکار کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ ہمارا کاشتکار، ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو inputs ہیں، ان کی cost کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں output price کو inputs کے ساتھ match کرنا ہے۔ APCOM ایک Agriculture Prices Commission ہے۔ جس کا یہ کام ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے لیکن ہمیں ان کی national price کو بھی دیکھنا ہو گا۔ ہمیں پچھلے سال کے stocks کو بھی دیکھنا ہو گا۔ ہمیں international market purchasing کی اہمیت کو بھی دیکھنا ہو گا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں سینیٹر صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان سے پہلے بھی خود عرض کر چکا ہوں بحیثیت کاشتکار کے اور دوبارہ اس نکتے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، میں ان سے فوری رابطہ کر کے ان سے کہوں گا کہ اس کا فی الفور ازالہ کیا جائے۔ 

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔

 Thank you. Are you satisfied Dr. Sahib? 


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: ہم ہمیشہ satisfied رہتے ہیں لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ چیز Prime Minister Sahib اورMinister for Food کے knowledge میں بھی لے آئیں۔ بڑی مہربانی ہو گی۔

جناب چیئرمین: شکریہ۔ 


سینیٹر گلشن سعید: میں ایک short comment کرنا چاہتی ہوں۔


جناب چیئرمین: کس چیز پر comments؟ جی بولیں۔ 


سینیٹر شاہد حسن بگٹی: میں بھی comments کرنا چاہتا ہوں۔ 


جناب چیئرمین: اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر comments شروع ہو جائیں گے۔ بیٹھ جائیے۔ بہت comments شروع ہو جائیں گے۔

 سینیٹر گلشن سعید: جناب والا! ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔

Mr. Chairman: Mrs Gulshan Saeed, please, I request you to sit down.


(Interruption)


Mr. Chairman: I request you please have a seat. I will now read the prorogation order received from the President.


”In exercise of the powers conferred by the Article 54(1) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate Session on the conclusion of its business on 16th of October, 2009.


Sd/-

(Asif Ali Zardari)


President


Islamic Republic of Pakistan


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


[The House was then prorogued sinedie]

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


� The Question hour is being over. The remaining questions and their replies will be placed on the table of the House taken as read.


� XXXXX [The words expunged by the orders of Mr. Chairman]
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