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tSENATE OF PAKISTAN
SENATE DEBATES

Thursday, October 08, 2009.

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

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

َاُعؤُذِباهللاِ مَن الّشٰیطٰن الرجِّیم
ٱلرَِّحیِم منحِبسِم ٱِهللا ٱلرَّ

َِٕكِة  ِاذۡ َتُقوُۡل ِللُۡمؤِۡمِنیَۡن َاَلنۡ یَّكِۡفَیُكمۡ َانۡ یُِّمدَُّكمۡ َربُُّكمۡ ِبَثلَٰثِة اَٰلاٍف مَِّن الَۡملٰٓ
ُكمۡ مِّنۡ َفوِۡرِھمۡ ھَٰذا ُیمِۡددُۡكمۡ َربُُّكمۡ َبلٰٓى ۙ ِانۡ َتصِۡبُروۡا َوَتتَُّقوۡا َوَیاُۡتوۡ۔�ُمنَۡزِلیَۡن

َِٕكِة ُمَسوِِّمیَۡن ِٕنَّ  ۔ ِبَخمَۡسِة اَٰلاٍف مَِّن الَۡملٰٓ َوَما َجَعَلُھ الّلُٰھ ِالَّا ُبشۡرٰى َلـُكمۡ َوِلَتطَۡم
ِلَیقَۡطَع َطَرًفا مَِّن  ۔ِمَۙوَما النَّصُۡر ِالَّا ِمنۡ ِعنِۡد الّلِٰھ الَۡعِزیِۡز الَۡحِكیۡ � �ُقُلوُۡبُكمۡ ِبھ

ِِٕبیَۡن ۔  الَِّذیَۡن َكَفُروۡۤا َاوۡ َیكِۡبَتُھمۡ َفَینَۡقِلُبوۡا َخٓا

رہے تھے کہ کیا یہ کافی ) کر ان کے دل بڑھا (جب تم مو منوں سے یہ کہہ : ترجمہ
ہزار فرشتے  نازل کر کے تمہیں مدد دے۔  ہاں اگر تم دل   نہیں کہ  پروردگار  تین

ہ عًتڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دف) اهللا سے ( و مضبوط رکھو اور ک
حملہ کر دیں تو پروردگار پانچ ہزار فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو 

بشارت بنایا یعنی اس ) ذریعہ(نے تمہارے لئے هللابھیجے گا۔  اور اس مدد کو تو ا
ہی کی ہے جو  هللاہو۔  ورنہ مدد تو الئے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل 

کہ کافروں کی ایک جماعت ) کیا(اس لئے )  نے هللایہ ا(حکمت واال ہے۔ ) اور(غالب 
ناکام ) جیسے  آئے تھے ویسے ہی(کو ہالک یا انہیں ذلیل  و مغلوب کر دے  کہ 

  واپس جائیں۔
) ١٢٧تا   ١٢۴آیا ت (سورہ  آل عمران 

Questions and Answers

Questionsالرحیم   نحمٰالر  هللابسم ا :جناب چیئرمین Hour  کر لیں ۔ پھر
اس کے بعد۔

ہمارے ہزاروں ہم ! جناب چیئرمین  :سینیٹر پرفیسر محمد ابراہیم خان
وطن زلزلے کا لقمہ اجل بنے تھے ان کی فاتحہ خوانی کر لیں۔ 

ضرور ۔   :جناب چیئرمین
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)فاتحہ  کی  گئئ(

جی ڈاکٹر صاحب  آپ کچھ کہنا چاہتے تھے۔  :رمینجناب چیئ

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan (Minister for 
Parliamentary Affairs): Thank you very much, honourable Chairman.

 ،اس ایوان ، آج کے دن جو آسمانی آفت آئی تھی اس کے حوالے سے میں اپنی
ایک دفعہ پھر میں   کی طرف سےاعظم صاحب  ، صدر پاکستان، اور وزیرحکومت

جو firm resolveظہار تعزیت کرتا ہوں  اور میں یہاپنی قوم سے اور اپنے آپ سے ا
کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے جمہوری  reiterateہماری حکومت کا ہے ، وہ میں 
آج کی ہے   Disaster Management Conferenceحکومت آئی ہے  ہم نے  دوسری

سیوں کے یین االقوامی ماہرین بھی آئے ہوئے ہیں ، جس میں مختلف  ایمبجس میں ب
نمائندگان بھی موجود تھے۔

I was a part of that conference in the inaugural session which was inaugurated 
today by the honourable Prime Minister of Pakistan.

، ان کو دور کر رہے  تھیں گئی  رہ جو ںاس کے بعد نہ صرف وہ کمیاں یا خامیا 
آج جب میں آپ سے یہ بات کر ! جناب چیئرمین  دور کر چکے ہیں۔%99.9ہیں بلکہ  

رہا ہوں وزیر اعظم پاکستان زلزلہ زدگان کے درمیان خود موجود ہیں  اور یہ جو 
 اپنے بھائیوں اور as Chief Executive of Pakistanگھنٹے ہیں، یہ وزیر اعظم  ٢۴

بہنوں کے ساتھ گزاریں گے اور وہاں جو کمی ابھی تک کسی جگہ پر 
reconstruction   ، میں  رہ گئی ہےrehabilitation  تو ہو گئی ہے، اس میں جو کمی

بھی  monitoringہے ، اسے پورا کرنے کے لئے وہ ذاتی طور پر جا کر خود ان کی 
آپ کو ، آپ کی قوم کو  اور کریں گے ۔ اهللا رب العزت مجھے اور میری قوم کو ،  

اس ملک کو  ایسی آفتوں سے آئندہ  محفوظ رکھے۔
Mr. Chairman: It is good gesture on the part of the Prime Minister. 

Now let us take up the Questions Hour. کاکڑ صاحب۔ آپ کوئی بات  کرنا چاہ 
رہے ہیں۔

بسم ) ہاؤسنگ و تعمیراترائے بوفاقی وزیر ( سینیٹر رحمت اهللا کاکڑ
اهللا الرحمٰن الرحیم۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ یہ جو اندوہناک زلزلہ آج سے چار 

 campsسال  قبل حادثہ پیش آیا  تھا ، اس میں میری پارٹی کی طرف سے باقاعدہ 
لگائے گئے تھے۔ ہمارے سینکڑوں کارکن  نہ صرف  اپنے بھائیوں ، بہنوں  اور ہم 

دکھ درد میں شریک ہوئے بلکہ  ان کو ہر ممکن مدد بھی پہنچاتے رہے۔  وطنوں کے
کے  توسط  سے   صدر پاکستان اور وزیر اعظم  کی august Houseآج  اس  

پر ہے ۔  disposalخصوصی ہدایت کے تحت کہنا چاہتا ہوں کہ میری وزارت  ان کی 
رت کو خوشی ہوگی ۔میں ہم ان کی کچھ مدد کر سکیں تو میری وزا rebuildingاگر 

Mr. Chairman: Thank you. Now, we take up questions. Mr. 
Muhammad Talha Mahmood.  

پڑھ لیجیے۔  question numberپر  behalfن  کے ا آپ    !ڈاکٹر صاحب
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105. *Senator Muhammad Talha Mahmood
Will the Minister for Special Initiatives be pleased to state: 
(a) the number of water filtration plants installed in the country 

so far with province-wise breakup; and

(b) the number of water filtration plants proposed to be 
installed in the country during 2009-10 and the amount 
allocated for that purpose with province-wise breakup?

Mr. Lal Muhammad Khan: (a) The Clean Drinking Water 
Program under the Ministry of Special Initiatives envisages installation 
of water filtration plants in each tehsil and union council of the country. 
Plants installed so far are as follows:—

Phase-1 (CDWI)
—————————————————————————————

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

Punjab 116 

Sindh 101 

NWFP 53 

Balochistan 102 

ICT 01 

FATA 08 

NAs 06 
AJK 19 

—————————————————————————————
TOTAL 406

—————————————————————————————
Phase-II (CDWA)

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

—————————————————————————————

Punjab —

Sindh 187

NWFP 261

Balochistan 311

ICT —
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FATA 01

NAs 23 
AJK —

—————————————————————————————
TOTAL 783

—————————————————————————————

(b) 5.843 water filtration plants are proposed to be installed in 
the year 2009-10.

Total allocation is Rs. 15,108.139 million. Province-wise details 
of amount released for that purpose is as under:—
—————————————————————————————

Province/Region Proposed Amount
plants to be released 

installed (Rs. in million)
—————————————————————————————

Punjab 3,494 3.746.798

Sindh 942 963.710

NWFP 739 881.241

Balochistan 264 803.895

ICT 13 5.130

FATA 67 89.313

NAs 92 96.205
AJK 232 110.550

—————————————————————————————
TOTAL 5,843 6,696.842 

—————————————————————————————
Mr. Chairman: Dr. Sahib, any supplementary? ڈاکٹر صاحب کا 

مائیک کھول دیجیئے ۔
سب سے پہلے ! جناب چیئرمین  :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی

میں بھی  پہلے زلزلہ زدگان کے لئے کچھ  کہنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر 
صاحب اور پھر ہمارے رحمت اهللا کاکڑ صاحب نے بات کی ہے۔ میں سمجھتا  ہوں 

جیسے آج کل وہ وہاں کہ ان کی تعمیر نو کے لیے   ابھی تک جو کمیاں ہیں  اور 
بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت 
بہترین انتظامات کرے کیونکہ وہ بالکل تباہ ہو چکے تھے ۔ اس لیے  میں نے 

عرض کی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ زلزلہ زدگان کی طرف  مزید توجہ دے۔
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یجیے۔چلیئے۔ اب ضمنی سوال پوچھ ل :جناب چیئرمین
سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ   ملک  :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی

کی  water filtration plantsمیں پانی صاف کرنے کے لیےاب تک  نصب کئے گئے 
دیئے ہیں ، یہ اس  figuresوزیر صاحب نے جو ! تعداد کیا ہے۔ جناب چیئرمین

کہ یہ  ہریونین کونسل  اور تحصیل  پروگرام کے مطابق نہیں ہیں جو انہیں دیا گیا تھا
یعنی گوادر ،  بلوچستان کے  جس حلقے! ۔  جناب واالہییں سطح پر نصب ہونے چا

، خاران  سے میں تعلق رکھتا ہوں، میری معلومات کے مطابق ابھی پنجگور، تربت
تک وہاں یہ پروگرام نہیں پہنچا  ہے۔  اس وقت دنیا تو آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ اب 

ف پانی فراہم کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے تو اس پر عمل جب صا
لگائے گئے ہیں،  water filtration plantsہونا چاہیے۔ میری معلومات کے مطابق جو 

استعمال کی گئی ہے ۔quality No. 2وہ بھی ناکارہ ہیں۔ وہ بھی 
آپ سوال پوچھ لیجیے۔ :جناب چیئرمین

گئے ہیں۔ان کا  ئےالگ پیسے زیاد :یل بلیدی عمٰسسینیٹر ڈاکٹر محمد ا
کام معیار کے مطابق نہیں ہے۔ میں وزیر صاحب سے پوچھنا  چاہتا ہوں کہ  مختلف 

رکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ بلوچستان   balanceحلقوں میں 
یوں کے جن دور افتادہ عالقوں میں جہاں یہ کام شروع نہیں کیا گیا ہے، وہاں  ک

کیا ہے۔ اس کی کیا  showشروع نہیں کیا گیا؟ اب اسالم آباد میں صرف ایک پالنٹ 
اس کے بارے میں وزیر صاحب بتائیں۔  ؟وجہ ہے

وزیر صاحب۔ :جناب چیئرمین
جناب ): خصوصی اقدامات برائے  وفاقی وزیر(محمد خان لعلجناب 

کر دوں۔explainاگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں تاکہ میں اسے ! واال
کر دیں۔ explainبالکل آپ  :جناب چیئرمین

ہے۔   یہ منصوبہ فیڈرل  گورنمنٹ  کا ! جناب واال :محمد خان لعلجناب 
کیا تھا ۔ بدقسمتی سے یہ پانچ سو  launchمیں  06-2005یہ فیڈرل گورنمنٹ نے 

plants  تھے، ان کا نامCDWI, Clean Drinking Water Initiative  جو  گیا تھارکھا
district level پر شروع ہوا تھا  لیکن پھر اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے  اس کا نام

CDWA, Clean Drinking Water for All ، رکھا گیا جس کا دائرہ یونین کونسل
تحصیل کونسل  تک الیا گیا۔ اب یہ پورا منصوبہ صوبائی حکومتوں کو منتقل کر دیا 

راست  ہ   ئی حکومتوں کا کام ہے ۔ انہیں پیسے براگیا ہے اس لیے یہ صوبا
AGPR سے جا رہے ہیں۔ پنجاب ، سندھ ، بلوچستان اور سرحد کو  یہ پیسے جا رہے

ہے۔ helplessہیں۔ اب یہ کام صوبائی حکومتوں  کا ہے۔ اس میں فیڈرل  گورنمنٹ 
لوچستان منصوبہ ہے۔ ب importantمیں معزز سینیٹر سے اتفاق کرتاہوں کہ یہ  ایک 

کام ہوا ہے لیکن  صوبہ سرحد میں میرے  %75 کے بارے میں سناہے کہ وہاں تقریبًا
لے  briefingداری ہاؤس سے زر  بھی کام نہیں ہوا ہے۔ ابھی میں  %25خیال میں 

کام بھی نہیں ہوا ہے۔ اب یہ کام صوبوں  %15کر آیا ہوں۔ اس کے مطابق سندھ میں 
کام اب صوبوں کا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔  صدر  کو تفویض کر دیا گیا ہے ۔ یہ

آیا ہوا ہے ۔ ان   letterکے لئے کہا تھا ، اس سلسلے میں briefingصاحب کو ہم نے
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 factualدی ہے اور جو  briefingنہیں تھا لیکن آج میں نے  timeکے پاس 

position 3675تھی، وہ میں نے انہیں بتائی ہے۔ اب پنجاب کے ساتھ plantsا ک
contract  اکتوبر کو شروع کر رہے  ہیں۔  14ہوا ہے۔وہ میرا خیال ہے  کہ اسے

میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے۔ وہاں کے 
MNAsتکمیل تک پہنچائیں۔ ہم نے تو پیسے دینے ہیں۔ ءکا کام ہے کہ وہ اسے پایہ

ہیں، MNAsی یہ ہے کہ وہاں کی ہے۔  اب بدقسمتselectionکی  sitesانہوں نے 
MPAs  ہیں اور تحصیل ناظم بھی ہیں، ان کے درمیانsites selection میں اتفاق نہیں

کے بارے میں ہمیں  اطالعات دی گئی ہیں کہ ایک Sites selectionہوتا ہے۔ 
MNA پالنٹ ایک جگہ لگانا چاہتا ہے لیکنMPA اسے دوسری جگہ لگانا چاہتا ہے ۔

چاہتا ہے کہ یہ فالں جگہ پر لگے۔ اسی طرح اس میں بجلی کا اسی طرح  ناظم  
عمل دخل بھی ہے۔ اس میں پانی کی موجودگی کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔

جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، وہاں تو کافی کام ہوا ہے۔ ! جناب واال
یں بلوچستان میں کام کے بارے میں ، میں مطمئن ہوں۔ اگر کسی جگہ پر کوئی کام نہ
ہوا ہے، اس کے بارے میں، میں انکوائری کروں گا اور پھر اس کا جواب دوں گا۔

حافظ رشید صاحب۔ :جناب چیئرمین
کے متعلق میرا ضمنی سوال 105سوال نمبر : سینیٹر حافظ رشید احمد

لگائے گئے  plants 8کے   water filtrationہے ۔ جواب میں بتایا گیا ہے کہ فاٹا میں 
کہا ں کہاں لگائے گئے ہیں۔ جز  ب   plantsیر صاحب  بتائیں گے کہ یہ ہیں۔کیا وز

فاٹا میں لگانے کا منصوبہ ہے  plants 67کے متعلق میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ جو 
؟گے ، اس کے متعلق بھی بتایا جائے کہ کہاں کہاں لگائے جائیں

 میرے خیال میں اگر معزز سینیٹر مجھے میرے: محمد خان لعلجناب 
 دفتر میں ملیں تو  میں انہیں ان کے سوال کا صحیح جواب دے سکوں گا۔ ایسے نہ

کہ میں انہیں کوئی غلط جواب دے دوں۔ ہو
ٹھیک ہے۔ آپ ان سے مالقات کر لیجیے۔ جناب  :جناب چیئرمین

مندوخیل صاحب۔ میں نے  آپ لوگوں کو  دیکھ لیا ہے لیکن ذرا صبر کیجیے۔ صبر 
ی سے کام ہو سکے گا۔سے چلیں تو بہت آسان

 phaseانہوں نے بتایا ہے کہ  پہلے  :سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل
! میں ہیں۔ جناب واال phaseدوسرے  plants 264لگائے گئے ہیں اور  plants 102میں 

لگائے  plantsہمیں دے دیں۔ جو  list مکمل  میں چاہوں گا کہ وزیر صاحب اس کی
کونسل، تحصیل اور ضلع بتایا جائے۔   گئے ہیں ان کی جگہ، یونین
پھر آپ ان سے مالقات کر لیجیے۔  :جناب چیئرمین

میں پیش list Houseیہ ! جناب واال :سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل
کریں۔

یہ ہاؤس میں پیش کر دیں گے۔ جو مندوخیل صاحب نے  :جناب چیئرمین
یں۔فراہم کر د listاس کے مطابق انہیں   فرمایا ہے
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کر دیتا ہوں۔ جو سوال آپ  نے  satisfyمیں انہیں  :محمد خان لعلجناب 
کروں  satisfyدے دوں گا اور آپ کو in writingکیا ہے ، اس کا جواب میں آپ کو  

گا۔
پھر یہ ہاؤس میں پیش کریں۔ :سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل

ہیں ۔ وہ  مانگ رہے listمحمد خان صاحب۔ وہ  لعل :جناب چیئرمین
میں دیجیے۔ list Houseکہتے ہیں کہ آپ یہ 

جی۔ :محمد خان لعلجناب 
Mr. Chairman : He is requesting for the submission of the list in the 

House.

سندھ  3494مجھے جو لسٹ دی گئی ہے،پنجاب،  :محمد خان لعلجناب 
جو ہے، ایک ہزار۔۔۔

وہ لسٹ مانگ رہے ہیں۔ مندوخیل وہ اس کے عال :جناب چیئرمین
کر دیجیے۔ clearذرا ! صاحب

مانگ رہا ہوں کہ   detailed listمیں  :سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل
ہیں ، وہ کہاں لگائے گئے؟ plantsوہ جو 

آپ ! مانگ رہے ہیں۔ منسٹر صاحب detailed list  وہ :جناب چیئرمین
ہے، وہ دے دیجئے گا۔ مندوخیل  detailed listایسا کیجیے کہ ان سے مل کر جو 

ٹھیک ہے؟! صاحب
کروں گا۔ satisfyمیں آپ کو ! مندوخیل صاحب :محمد خان لعلجناب 

میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن یہ ہے   :سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل
میں آ جائے۔ list Houseکہ یہ 

میں دوں گا۔ Houseجی میں  :محمد خان لعلجناب 
تاکہ ہم وہاں ان سے پوچھ سکیں۔ :ٹر عبدالرحیم خان مندوخیلسینی

میں  نے آپ کا ہاتھ ! زاہد خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب  :جناب چیئرمین
دیکھ لیا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ذرا صبر کیجئے۔

میں تو معزز وزیر ! جناب چیئرمین صاحب :سینیٹر محمد زاہد خان
ویژن سے ہیں، میں نے تو یہی سوال کرنا تھا کہ صاحب کو جانتا ہوں۔ یہ میرے ڈ

میرے ضلع میں ایک بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے آسانی  سےکہہ دیا کہ یہ 
provinces  کے پاس چال گیا ہے، ابpower province  کے پاس ہے۔ میرا خیال ہے

اگر ہم ان سے لسٹ مانگیں اور یہ کہیں کہ کہاں ہے تو یہ درست نہیں ہو گا۔
جب لسٹ آ جائے گی تو ۔۔۔! زاہد صاحب  :چیئرمین جناب

سے صرف یہ  honourable Minister Sahibمیں  :سینیٹر محمد زاہد خان
  plantationپوچھتا ہوں کہ صوبوں کو یہ اختیارات کب دیے گئے اور اس مد میں

کے لیے آپ جو پیسے دے رہے ہیں وہ صوبہ وار کتنے دے رہے ہیں؟
منسٹر صاحب۔جی  :جناب چیئرمین
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یہ  CDWIکے  06-2005جو دو منصوبے ہیں،  :محمد خان لعلجناب 
میں دیے گئے ہیں اور ان کا تعلق صوبہ سرحد سے ہے اور میرا  2006صوبوں کو 

کی وجہ  negligenceتعلق بھی صوبہ سرحد سے ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر 
سرحد سے نکالے  کروڑ روپے صوبہ 54کے ذریعے  fake guaranteeسےایک 

 Governmentمیں  06-2005میں بنی ہے، یہ  2008گئے ہیں۔ میری منسٹری تو نومبر 

of NWFP, Balochistan and Sindh  کے حوالے کیے گئے ہیں۔Fake guarantee  سے
کی ہے، پرسوں وہاں کے  enquiryکروڑ روپے نکالے جانے کی ہم نے  54

secretaries ے کہ ہم آئے تھے، انہوں نے کہا ہChief Minister  سے بات کر کے آپ
کی اور ان کی ایک میٹنگ کرواتے ہیں۔ میں انشاء اهللا تعالیٰ اس میٹنگ میں آپ کو 

بھی بالؤں گا، آپ بھی آ جائیں اور آپ کو بھی بتا دیں گے۔
آپ بہت بےتاب تھے، ! ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کھٹومل صاحب :جناب چیئرمین

اب سوال کیجئے۔
میں اس وجہ سے بے تاب تھا کہ ! جناب :کٹر کٹھومل جیونسینیٹر ڈا

۔نا چاہتا ہوںکے حوالےسے بات کرقے عال میں اپنے
! جی ضرور بات کیجئے، آپ کا حق ہے۔ ڈاکٹر صاحب :جناب چیئرمین

This is your right and we do not ۔بالکل بات کیجئے want to snatch away your 
right.

کا  questionاس ! جناب .Sir, thank you :مل جیونسینیٹر ڈاکٹر کٹھو
کیے  water filtration plants for the 2009-10 propose 5843ہے، اس میں part (b)جو 

ہیں جبکہ  water filtration plants 3494اس میں سے پنجاب میں ! گئے ہیں۔ جناب
صًا ضلع میٹھا ہے۔ میں اپنے صوبے اور خصو underground waterپنجاب کا 

لوگ  %99ہے، ہمارے تھرپارکر میں  projectتھرپارکر کی بات کروں گا کہ اتنا بڑا 
لوگوں  %99زمین کا کڑوا، زہر جیسا پانی اور بارش کا پانی مال کر پیتے ہیں۔ آپ 

دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کس اضطراب  positionکے دانتوں کی 
میں یہ پانی پیتے ہیں۔۔۔

ے۔یاب آپ سوال کر لیج  :ب چیئرمینجنا
میرا سوال یہ ہے کہ !  جناب :سینیٹر ڈاکٹر کٹھومل جیون

جہاں  areasمنسٹرصاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس ملک کے وہ 
underground water saline  سے ہے، نمکین، کھارا ہے، کیا ایسے عالقوں کو جہاں

.Thank you very much sirگے؟دیں  priority فائدہ ہو سکےکو لوگوں 

جی منسٹر صاحب۔  .Thank you :جناب چیئرمین
کو پنجاب  09-6-30! جناب چیئرمین صاحب: محمد خان لعلجناب 

آ رہی ہیں۔ میرے خیال میں   detailsہوا ہے اور اس کی contractگورنمنٹ سے یہ 
وہ کر رہے  site selectionسینیٹر صاحب پنجاب حکومت سے رابطہ کریں کیونکہ 

سے  AGPRہیں، پیسے بھی ان کے پاس چلے گئے ہیں۔ دو ارب روپے براہ راست 
پنجاب حکومت کو چلے گئے ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی ایک 

application  دے دیں، ہم وہ بھیentertain  کر لیں گے لیکنsite selection Punjab 
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Government یں تو میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ اس میٹنگ کر رہی ہے۔ یہ سندھ کے ہ
دے رہے تھے۔ اس میں ایک  briefingمیں نہیں تھے جس میں ہم زرداری ہاؤس میں 

sub-committee  بن گئی ہے کہ جوproblems  ہیں مثًال یہ کہ آپ کاproblem  ہمsub-

committee  میں پیش کریں گے۔ جس کسی کا بھیproblem  ہو، اس کا حق ہے اور
نشاء اهللا میں ان کو دالؤں گا۔ا

جی بنگش صاحب۔ :جناب چیئرمین
میں  معزز وزیر صاحب سے ! جناب چیئرمین :سینیٹر عبدالنبی بنگش

کیونکہ باقی تو انہوں نے صوبوں پر ڈال دیا  بات کرنا چاہوں گا فاٹا کے حوالے سے
سے اس  ہے۔ فاٹا کی وجہ underکے  FATA direct Federal Governmentہے لیکن 

ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان کی محرومیاں ہیں۔ ہم نے ان کو  affectedوقت پورا ملک 
facilitate, educate  نہیں کیا۔ اگر ان کیeducation  خرچ کرتے تو اب ہم  %5پر

بجٹ ان کی تباہی کے لیے نہ جھونکتے۔ 100%
آپ سوال کر لیجے۔ :جناب چیئرمین

 Tribal 8یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ  میں صرف :سینیٹر عبدالنبی بنگش

agencies   ہیں اورFRs   اس کے عالوہ ہیں۔ یہdirect Federal Government  کے
لگائے ہیں۔ plants 8تحت آتے ہیں اور انہوں نےپورے قبائلی عالقے میں 

Mr. Chairman: What is your question?

 progressیں ان کی کہ فاٹا م My question is :سینیٹر عبدالنبی بنگش
کا  law and orderکی بات نہ کریں کیونکہ  Law and order ؟کیوں ہے slowاتنی 

 how theyہے کہ  planningمعاملہ ہر جگہ ہے لیکن آنے والے وقت میں ان کی کیا 

will improve in FATA specially  کیونکہ وہاں لوگ بہت دور، دور سے پانی لے کر
ی نہیں ہے۔آتے ہیں اور صاف پان

.please answer the question! جی منسٹر صاحب :جناب چیئرمین

 plants 67کرتا ہوں۔ یہاں  assureجی میں آپ کو  :محمد خان لعلجناب 
ہونے کی  Slowمنسٹری سے بات کروں گا۔  اپنی اب منظور  ہوا ہے۔ تو منصوبہ کا 

reasons ی نہ ہو یا ہیں، ایک تو بجلی کی وجہ ہے کیونکہ جہاں بجلsite selection 
تعالیٰ  هللاآ رہی ہیں لیکن فاٹا کا ہم پر بہت حق ہے اور انشاء ا difficultiesمیں بڑی 

کروں گا کہ آپ کا۔۔۔۔ ensureمیں 
Mr. Chairman: Thank you. Now we move to the next question. 

Muhammad Talha Mehmood. Dr. Muhammad Ismail Buledi on his behalf.

106. *Senator Muhammad Talha Mahmood:
Will the Minister for Planning and Development be pleased 

to state the names and designation of the officers of Ministry of 
Planning and Development who undertook visits abroad during 
the last three years indicating also the purpose of visit and 
expenditure incurred in each case?
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Makhdoom Shahabuddin: Planning & Development Division / 
Planning Commission is the prime planning body at the federal level. Its 
strength is 770 including 210 officers of BS-17 to BS-22. There is need 
to provide quality training to its officers to become an effective and 
efficient organization. There is also need for professionally trained 
personnel equipped with proper skills and techniques in their respective 
fields. To achieve this objective, the Planning and Development Division 
has designed a development project in collaboration with the World 
Bank to enhance professional capabilities of its officers. In this regard, 
the Division has trained 39 officers during the last three (03) years in 
their respective fields at various reputed foreign institutions. In addition, 
twenty one (21) senior officers of the Division/Commission have been 
debuted to participate in various meetings and conferences to represent 
Government of Pakistan. Details of such trainings and other visits are 
annexed.

Mr. Chairman: Any supplementary?

وزیر صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ  :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
Planning and Development  میں گزشتہ تین سالوں میں بیرون ملک دورہ کرنے

ہے  770یا ہے؟ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں مالزموں کی تعداد والوں کی تعداد ک
 21کے بھی ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ انہوں نے  grade 17 to 22آفیسران  270اور 

visits  کیے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کوtrained  کرنے کے لیے ضروری
باہر  bureaucratمجھتا کہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو بیرون ملک بھیجیں لیکن میں نہیں س

سے زیادہ ۔۔۔ trainingکے دورے اس لیے کرتے ہیں 
Mr. Chairman: Dr. Sahib, please ask the question.

میرا سوال یہ ہے کہ صوبوں کے  :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
ا ہیں، وہاں سے کوئی بندہ نہیں بھیج Planning and Development departmentsجو 

جاتا ۔ چاروں صوبوں میں یہ محکمہ بھی موجود ہے، منسٹر صاحب مجھے بتائیں 
کر  involveکو  Planning and Development departmentsچاروں صوبوں کے  کہ

کے لیے بھیجا جاتا ہے اور انہوں نے اتنی بڑی رقم خرچ  trainingکے ان کو بھی 
ی ضرورت ہے؟ کیا وہ تعلیم یافتہ کی اتن trainingکی ہے تو کیا ہمارے لوگوں کو 

نہیں ہیں ؟ جن لوگوں کو بیرون ملک بھیجا جاتا ہے، اس کو کم کرنے  trainedاور 
کا کوئی پروگرام ہے یا نہیں؟

جی منسٹر صاحب، شہاب الدین صاحب۔  .Thank you  :جناب چیئرمین
شکریہ ): وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی وترقی( م  شہاب الدینومخد

یہ  میں سے کیوں نہیں بھیجے جاتے؟ provincesجناب۔ انہوں نے سوال فرمایا کہ 
کا فیڈرل گورنمنٹ سے  officersکرتے ہیں کیونکہ جن  provincial governanceاپنی 

تعلق ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی ہےاور وہ آفیسر جن کا تعلق صوبے سے ہے 
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سے بھی لوگ باہر جاتے ہیں، یہ  وہ صوبائی حکومت کرتی ہے ،صوبائی حکومتوں
کہنا کہ جی صوبائی حکومتوں سے نہیں جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات 

کو اگر غور سے پڑھیں تو اس میں عیاں ہو گا کہ  chartاس ! صحیح نہیں ہے۔ جناب
بھی کوئی  capacity buildingکوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ 

کرتے ہیں، سیکھ  brightenکو  visionہے، لوگ باہر جاتے ہیں، اپنے چیز ہوتی 
ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہاں lectures arrangeکرآتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو 

کرتے ہیں۔ یہ  educateکو  colleaguesکیا سیکھا اور کتنا سیکھا پھروہ اپنے مختلف 
ہے۔ useful exerciseبڑی 

ک ہے ۔ جی زاہد خان صاحب۔ٹھی :جناب چیئرمین
 honourable Ministerمیرا ! چیئرمین صاحب: سینیٹر محمد زاہد خان

واال مسئلہ ہے اور آپ کو   Planning Commissionصاحب سے سوال ہے اس میں 
کا تھا۔ board of directorsمیں جو  Planning Commissionیاد ہو گا کہ 

چکا۔ وہ تو آپ کا سوال ہو :جناب چیئرمین
بارہ کے بارہ پنجاب سے تھے تو میں  نہیں وہ :سینیٹر محمد زاہدخان

افسران ہیں، یہ بھی  210مالزمین،  770وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 
اسی طرح سارے کے سارے پنجاب سے ہی ہیں یا باقی صوبوں کا کچھ اس میں 

حصہ ہے؟
میرے پاس نہیں ہے۔ تو break upاس کا ! جناب :مخدوم شہاب الدین

کر کے بتا دیجیے گا۔ جی ڈاکٹر  checkٹھیک ہے آپ  :جناب چیئرمین
مالک صاحب۔

کا ایک طریقہ  P&Dعمومًا ! جناب چیئرمین  :سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک
 training programmesہوتے ہیں یا اس قسم کے  scholarshipsواردات رہا ہے کہ جو 

بھیجتے ہیں تاکہ وقت پر وہ نام نہ آئے اور یہاں پر  lateہوتے ہیں،و ہ بلوچستان میں 
جو ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں، میں ایک صوبے کی بات نہیں کرتا بلکہ جو ان 
کے خاص ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں۔ آپ جب بھیجیں تو اس چیز کا خیال 

یں  اور ملتے ہ lateہیں وہ کافی  lettersرکھیں۔ خاص طور بلوچستان میں جتنے بھی 
بھیجتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی نام نہ آئے۔ deliberatelyیہ 

Mr. Chairman: Now we move to the Next Question No. 108. Mr. 
Mohammad Ali Durrani.

*Senator Muhammad Ali Durrani: 
Will the Minister for Planning and Development be pleased to 
state:
(a) the details of projects completed in the Punjab under Public 

Sector Development Programmes during the last three 
years indicating also the names and location of the projects 
with district-wise break-up; and
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(b) the details of the projects proposed to be launched under 
the said Programme in that province during the next two 
years with district-wise break-up?

Makhdoom Shahabuddin: (a) The district wise list of 
projects completed/near completion during last three years i.e 2007-09 
through federal Public Sector Development Programme is placed at 
Annex-I.

(b) The district wise list of projects proposed to be launched 
under the Public Sector Development Programme is given in Annex-II. 
Few of these projects stand approved and included in PSDP 2009-10. 
Implementation of these projects will start in near future.

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

Mr. Chairman: Any supplementary? Mr. Muhammad Ali Durrani.

دیا گیا  separate annexureاس کا جو !  جناب  :سینیٹر محمد علی درانی
developmentکہ جو this is mind-bogglingہے schemes  کےprojects گئے ہیں  یےد

ہے، اب اس  11اور فیصل آباد میں  29ہے، راولپنڈی میں  60ان کی تعدا  الہور میں 
ہے۔ اس کے مقابلے میں   amountڑی تو میں نہیں کر سکا چونکہ اتنی ب totalکا 

ہیں، ایک ڈیرہ غازی خان اور دوسرا  divisionsپنجاب کے جو دو غریب ترین 
کا ہے، اس  million 10ہے جو کہ  projectبہاولپور تو بہاول نگر میں صرف ایک 

ہے۔ projectکے بعد ڈیرہ غازی خان اور بھکر میں ایک 
 This is the answerیے کر لیج questionآپ   :جناب چیئرمین

میرا ان سے پہال سوال یہ ہے کہ یہ ! جناب :سینیٹر محمد علی درانی
 60,60ہیں ان  میں  already developed areasکہ جو  discriminationاتنی بڑی 

projects  دینا، جہاں پر کہ لوگوں کو تمامfacilities available  ہیں۔ یہ کون ساcriteria 
ت یہ پالننگ کی  جاتی ہے کہ غریب عالقے غریب ترین ہو تحکےہے کہ جس 

 alreadyجائیں بلکہ ان کو زندگی کے حق سے بھی محروم کر دیا جائے اور جو 

developed areas  ہیں وہاں صوبائی حکومتیں بھی انہیں پرfocus  کریں اور مرکزی
ہے؟ justificationکے لیے ہو۔ اس کی کیا  نہیحکومت کا بھی تمام ترقی کاعمل ا

جی منسٹر صاحب۔ :جناب چیئرمین
انہوں نے صحیح فرمایا۔ گزارش یہ ہے کہ ! جناب  :مخدوم  شہاب الدین
I think we doجہاں تک پالننگ کا تعلق ہے  not initiate over there  اور دوسری بات

اس چیز   .we operate on national level and we don’t operate on district levelکہ 
کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہاول نگر اور بہاولپور کا 
کہا تو معلوم نہیں درانی صاحب رحیم یار خان کو کیوں بھول گئے، رحیم یار خان 

ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس جو  underdeveloped areaبھی ایک بہت ہی 
developments  کے لیے مختلفprojects  آتے ہیں  یہ مختلفministries  سے آتے
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ہمارے پاس بھیجیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے انکار تو نہیں  ministriesہیں، 
Ministries, send۔ کیا،یہ  بنیادی بات ہے these projects to us and then we look into 

that, look into the feasibility, look into the financial implications and then we 
approve them.

شکریہ۔ جی حاجی عدیل صاحب۔ :جناب چیئرمین
میرا سوال محترم وزیر صاحب سے ! جناب  :عدیل محمد سینیٹر حاجی

 annexures have beenنہیں بلکہ آپ سے ہے۔ اس سوال کے آخر میں لکھا ہے کہ 

placed on the table of the House as well as the Library.   ہمیں یہ جواب سیشن کے
ہمیں  annexuresشروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ملتا ہے تو ایسے سواالت جن کے 

گھنٹے پہلے وہ سوال مل جانا چاہیے تاکہ ہم  24ساتھ نہیں دیتے تو کم از کم 
کروں کہ اجالس آدھے گھنٹے  requestالئیبریری میں جا کر دیکھ سکیں۔ یا میں یہ

دیکھ کر آؤں اور ضمنی سوال کر  annexuresوی کریں تاکہ میں وہ کے لیے ملت
فائلیں پڑی ہوئی ہیں اور مجھے آدھا گھنٹہ  50غلط ہے، اگر  procedureسکوں۔ یہ 

پہلے یہ کاغذ ملتا ہے اور میں ہاؤس چھوڑ کر وہاں جا کر بیٹھوں۔۔۔۔۔
 the record isٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ دیکھیں  :جناب چیئرمین

voluminous   تو جن کا سوال ہوتا  ہے وہ ان کے پاس رکھ دیا جاتا ہے باقی
گھنٹے  24الئیبریری میں ہوتا ہے مگر جیسے حاجی صاحب نے فرمایا کہ اگر 

آپ کی یہ بات بجا ہے۔ اصل میں  that would facilitateپہلے رکھ دیا جائے تو 
secretariat is going according to the rule ونکہ آپ کی جو تکلیف  ہے اس مگر چ

گھنٹے پہلے الئیبریری میں رکھ دیا  in future 24کے  مطابق میں ہدایت دیتا ہوں کہ 
کرنا پڑے گا۔ rule amendجائے۔ یہ 

)مداخلت(
Mr. Chairman: Let us amend the rules.

 letتو  نہیں  کر رہے rules allowکرنا چاہتا  ہوں مگر  helpحاالنکہ میں تو آپ کی 
us amend the rules

صرف ہمارے لیےبنے گا؟ ruleیہ   :عدیل محمد سینیٹر حاجی 
.let us amend the rulesبالکل سب کے لیے  :جناب چیئرمین

میں اس پر ایک درخواست کروں گا ! جناب  :سینیٹر محمد علی درانی
 distributeمیں  membersہے، اسے تمام  historic paperکہ یہ جو کاغذ ہے یہ ایک 

ہو رہی ہے وہ نہ  discriminationکیا جائے تاکہ ایک عالقے کے ساتھ جو  اتنی بڑی 
اب میرا جو اگال سوال ہے۔۔۔۔! ہو۔   جناب

 I think we should amend theجی آپ سوال کر لیں : جناب چیئرمین
rules which have become obsolete and which are not helping the honuorable 

members. So, let us all contribute for the purpose of amending of the rules.

میں نے اس سوال میں اگلے دو سال ! جناب  :سینیٹر محمد علی درانی
کا پوچھا تھا اور اس میں جو لسٹ دی گئی ہے اس میں ایک بھی  projectsکے 

project ان عالقوں کے لیے نہیں ہے۔
آپ سوال کیجیےکہ  کیوں نہیں ہے۔ :ناب چیئرمینج
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میں پہلے سوال کے بارے میں بھی یہ کہنا  :سینیٹر محمد علی درانی
نہیں رہیں جو  schemesمیں بھی کوئی اس قسم کی  ministriesچاہوں گا کہ کیا اگر 

یہ  سمجھ لیا جائے؟  کیاthumb ruleکےلیے ہوں تو کیا یہ  really deserving areasکہ 
پاکستان کی پارلیمنٹ ہے یا چند شہروں کی پارلیمنٹ ہے؟ رحیم یار خان میں صرف 

ہیں ۔ projectsدو 
you! درانی صاحب  :جناب چیئرمین have conveyed the message.

نہیں   projectراجن پور میں کوئی ! جناب  :سینیٹر محمد علی درانی
 it’s a clear cutہے،  remote districtہے جو کہ پاکستان کا سب سے زیادہ 

discrimination اس کا جواب دیں۔
Mr. Chairman: You have conveyed the message. Let the honourable 

Minister answer it. Yes Minister sahib.

اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہاں کے جو ! جناب :مخدوم شہاب الدین
دیں، میں انشاء اهللا ان کو  projectsیں، مجھے اپنے نمائندے ہیں وہ تشریف لے آئ

PSDP  میںinclude ائے، یہ دے دیں انشاءاهللا وکرا دوں گا۔ میں نے پچھلے سال کر
اگلے بجٹ میں ہو جائے گا۔

Mr. Chairman: I think very fair, very fair.

آپ مالقات کر لیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔
ہم  P&Nحقیقت یہ ہے کہ ! منسٹر صاحب:  الکسینیٹر ڈاکٹر عبدالم

کےحساب سے اسکیمیں آتی ہیں پھر  thousandsسب نے چالیا، دیکھا ہے، وہاں پر 
کر لیتے ہیں، اگر آپ اس طرح سے سخی ہیں تو ہم سب  pick and chooseآپ ان کو 

اس کو ایسے ہی گول کر   آپ کو ہزاروں کے تعداد میں اسکیمیں دے دیں گے۔ آپ
ے ہیں۔رہ

میں گول نہیں کر رہا۔! جناب :مخدوم شہاب الدین
آپ یہ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ  : سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک

discrimination ہو رہی ہے۔
Mr. Chairman: Dr. sahib let’s take the good offer of the Minister.

(Interruption)

کروں  requestیں آپ سے م! جناب چیئرمین :سینیٹر محمد علی درانی
کو ختم کرنے  discriminationسے ایک بندہ ہوں، اس  divisionگا کہ میں پورے 

.Planning doesn’tکے لیے پالننگ کو پالننگ کرنی چاہیے mean  کہ جو کچھ آ گیا
 Planning is planning, there will be plans forہے وہ صاحب کو پیش کر دیا جائے۔

those areas which are remote  اس طرح سے  رے بے چااگر ان کے نمائندے
طاقتور نہیں ہیں تو ان  کی عوام کے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ 

گردی ہے، وہاں شدت پسندی ہے۔ نہ آپ  محروم رہنا ہے، پھر کہتےہیں وہاں دہشت
دیں گے،نہ  bridgeدیں گے، نہ سٹرک دیں، نہ  developmentتعلیم دیں گے، نہ 

سکول دیں گے، نہ یونیورسٹی دیں گے تو پھر وہاں کیا   ہو گا، وہاں کے عوام کیا 
کریں گے؟
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جی منسٹر صاحب۔ :جناب چیئرمین
میں نے  !میری گزارش تو سن لیں درانی صاحب :مخدوم شہاب الدین

خان ہے ، میرے کرم فرما جو ی عرض کیا ہے کہ راجن پور ہے ،  ڈیرہ غاز
میں  PSDPلے آئیں ۔ میں نے کہا ہے کہ میں ان کو  projectsسے ہیں یہ  بلوچستان

شامل کرا دوں گا۔ پہلے بھی کرائے ہیں اب بھی کرا دوں گا۔
 He is willing to help you outآئی ہے۔ fair offerکتنی  :جناب چیئرمین

and remove the discrimination ,if any, I think it’s a very good gesture and we 
should appreciate it

سندھ اور الڑکانہ کے  offer  کیا یہ :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
؟لیے بھی ہے

یہ سب کے لیے ہے۔: جناب چیئرمین
Now we come to the next question No.109. Chaudhary  Shujaat 
Hussain Sahib. 

109. *Senator Chaudhry Shujaat Hussain: 
Will the Minister for Textile Industry be pleased to state:

(a) the number of Textile Industrial Units (Spinning & 
weaving ) with province wise break up;

(b) the number of such industrial units working at present; and
(c) the number of the said industrial units closed down during 

the year 2008-09 indicating also the reasons of closure?
Rana Muhammad Farooq Saeed Khan: (a) The number of

textile units in mill sector (spinning and weaving) with province wise 
breakup are as under:—

—————————————————————————————
Province Total Number of Units 

———————————————————
Spinning Weaving Total

—————————————————————————————
Punjab 334 25 359

Sindh 106 22 128

NWFP 16 02 18

Balochistan 09 01 10

Azad Kashmir 06 — 06
—————————————————————————————
            Total 471 50 521
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—————————————————————————————
(b) Working Capacity 

————————————————————————————
Province Total Number of Units 

————————————————————
Spinning Weaving Total

————————————————————————————
Punjab 287 24 311

Sindh 67 13 80

NWFP 13 02 15

Balochistan 07 01 08

Azad Kashmir 05 - 05
—————————————————————————————

          Total 379 40 419
—————————————————————————————

(c) Closed Capacity.— As per records a total of 102 units are 
closed out of which 15 units  closed  during the period of 2008-09 as 
reported by the mills.
Reasons for closure are as under: 

(i) Depressed global market due to economic slow down 
resulting in low demand of yarn and yarn products.

(ii) Non-supply of Electricity/Electricity breakdown.
(iii) Increase in cost of doing business.
(iv) Increased rate of Diesel & Furnace Oil resulting in high 

cost of electricity generation & consequent unviable 
production.

Textile Industry is distributed in mill sector and non-mill sector. 
Regular data is available only for the mill sector based on which the 
above reply has been made. However, surveys are conducted to generate 
data of non-mill sector and thus the total picture is as under:—

Spinning
—————————————————————————————

Spindles Rotors
—————————————————————————————

Installed Capacity 11,266,128 196,296

Closed Capacity 1,239,052 58,658 
—————————————————————————————
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Weaving
—————————————————————————————

Mills Sector Non-Mill Sector Total
—————————————————————————————

Capacity (Looms) 7,899 387,900 395,799
Production 1,016,390 7,989,048 9,005,438 
(000. sq. mtrs)
Closed Capacity 4,118 — 4,118 

—————————————————————————————
(Source.—Textile Commissioner’s Organization)

The year 2008-09 was a dismal period. The industry had 
confronted problems of multiple natures. The global economic crisis has 
impacted the trade. The demand of textile products is stagnating due to 
which competition between suppliers has intensified. Global supply 
capacities have exceeded demand in recent years. Resultantly all the 
competing countries are making distressed sales to sustain their market 
share. This has also impacted Pakistani textile industry.

Mr.Chairman: Any supplementary? Yes. Wasim Sajjad Sahib.

چوہدری شجاعت  !جناب واال): قائد حزب اختالف( سینیٹر وسیم سجاد
 textileکے بارے میں سوال پوچھا تھا کہ کتنی  textile industryحسین صاحب نے 

industries 102بند ہوچکی ہیں۔ جواب آیا ہے کہ Units  بند ہوچکے ہیں اور پچھلے
حال  یہ ہے کہ اس ت رسال پندرہ یونٹ بند ہوئے تھے۔اس میں  ایک خطرناک صو

 economic crisisکی جو وجوہات دی گئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو 
global ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہnon-supply of electricity  یعنی

بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے یا بجلی کی کمی کی وجہ سے  ہماری جو بنیادی 
کا دارومدارہے اس کی ایک  exportsکا اور  employmentصنعت ہے جس پر ہماری 

 .increase in the cost of doing  businessوجہ بجلی کی کمی بتائی جاتی ہے اور پھر
بڑھ گئی ہے، گیس بڑھ گئی ہے ، بجلی بڑھ گئی ہے ،   costاس کا مطلب یہ ہے کہ 

 Is the honourable Minister   کریں گے؟  competeلیبر بڑھ گئی ہےتو ہم کیسے 
aware of the danger being faced by the Textile Industry and what steps they are 
going to take to save this Industry because this is the base of the economic 

situation  of Pakistan?

جی خان صاحب۔ :جناب چیئرمین 
 .Thank you Mrالرحمٰن الرحیم۔ هللام ابس:رانا محمد فاروق سعید خان

Chairman.  میں بہت بڑا عالمی معاشی  09-2008محترم رکن نے خود فرمایا ہے کہ
بحران  آیا  جس کی وجہ سے طلب میں کمی واقع ہوئی ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ 

بڑھا اس سے بھی اس پر اثرات مرتب ہوئے۔پھر  interest rateدوسرا یہ ہے کہ 
نے بھی اس پر اثرات مرتب کیے، گیس کی لوڈشیڈنگ نے بھی اثرات لوڈشیڈنگ 

میں ٹیکسٹائل کی صنعت میں کافی  09-08,2008-2007مرتب کیے اس وجہ سے 
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سال کے بعد ٹیکسٹائل  62پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ۔ اب پاکستان میں پہلی دفعہ
ہمارے ملک  عت پالیسی دی گئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہےکیونکہ ٹیکسٹائل کی صن

سالوں میں کسی نے بھی اس کی پالیسی مرتب نہیں  62کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور 
اگست کو  12صنعت  ترقی کرسکے۔ ہم نے پہلی دفعہ  mainکی تاکہ ہماری یہ 

اگست  30ٹیکسٹائل پالیسی کابینہ میں پیش کی جو وہاں سے منظور ہوئی  اور ہم نے 
ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی کا تمام  کو اس پر عملدرآمد شروع کر دیا۔

انحصار اس ٹیکسٹائل انڈسٹری پر ہے اور اسی لیے ہم نے ایک بہت ہی اچھی 
جو کچھ ہم نے اس کے  هللاٹیکسٹائل پالیسی دی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاء ا

بارے میں سوچا ہے اس پالیسی سے اس صنعت میں بہتری آئے گی۔
۔ حافظ رشید صاحب۔جی۔شکریہ :جناب چیئرمین

کیا ٹیکسٹائل پالیسی سے پاکستان میں بجلی آ جائے  :سینیٹر وسیم سجاد
؟گی

بجلی کا وکیل صاحب سے پوچھ لیں۔ :جناب چیئرمین
اس میں لکھا ہوا ہے ۔ میں نے پوچھا تھا کہ  :سینیٹر وسیم سجاد

بجلی ختم ہوگئی ٹیکسٹائل کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ 
 ؟ہے۔کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل پالیسی دے دی ہے تو کیا ٹیکسٹائل پالیسی میں بجلی ہے

میں یہ پوچھ رہا ہوں۔
اس میں یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں   :رانا محمد فاروق سعید خان

بھی مہیا کی جائے  اور ہم فرنس آئل کا بھی سوچ رہے ہیں کہ اس پر  electricityکہ 
دی جائےجس سے ٹیکسٹائل صنعت کو جو دشواری ہے وہ دور   subsidyان کو بھی 

ہوسکے وہ انشاء اهللا ہم کر رہے ہیں۔
حافظ رشید صاحب۔ :جناب چیئرمین

بات یہ ہے اس طرح  ! شکریہ جناب چیئرمین :سینیٹر حافظ رشید احمد
کہنا  Mr. Chairmanکے الفاظ پارلیمانی آداب کے خالف ہیں ۔ جنا ب چیئرمین یا 

چاہیےجو کہ عزت والے الفاظ ہیں ان سے آپ کو مخاطب کرنا چاہیے۔وزیر 
کہ جو تفصیل   ٹیکسٹائل  یہ ہے  کے متعلق 109موصوف سے میرا ضمنی سوال 

یونٹس کی بتائی گئی  ہے اس میں فاٹا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیا فاٹا میں کوئی 
ومت کا کوئی  ارادہ ہے  وہاں پر ٹیکسٹائل یونٹ نہیں ہے؟  اگر نہیں ہے تو حک

کارخانے لگانے کا؟شکریہ۔
جی۔ :ناب چیئرمینج

یہ جو ٹیکسٹائل کی وزارت ہے یہ  :رانا محمد فاروق  سعید خان
کرتی ہے ۔ حکومت کا کوئی پروگرام نہیں ہے   welfareٹیکسٹائل کے شعبے کی 

وہ حکومت نے  اور نہ  ہی حکومت صنعتیں لگاتی ہے ۔ جو پہلے لگی ہوئی تھیں
privatize  لے میں کوئی پروگرام نہیں ہے۔اگر سلسکردی ہیں۔ حکومت کا تو اس

کوئی وہاں پر صنعت لگانا چاہے تو اس کو ہم ساری سہولیات دے سکتے ہیں  تاکہ 
لوگ وہاں پر صنعتیں لگائیں اس کے لیے ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔

)ڈیسک بجائے گئے (
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ی درانی صاحب۔شکریہ ۔ ج :جناب چیئرمین
میرا محترم وزیر صاحب سے یہ سوال ہے  :سینیٹر محمد علی درانی 

جیسے بہاولپور ہے، ملتا ن ہے، ڈی جی خان   main cotton producing areasکہ جو 
 cottonمیں ہیں جو واقعی  areasان   textile unitsیہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے  کیا ہے

produce کرتے ہیں  اور کتنے ان areas  میں ہیں  جوalready developed ؟ہیں  
جی خان صاحب۔ :جناب چیئرمین

میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے  :رانا محمد فاروق سعید خان
دے دیں تو میں  پوری تفیصل ان کو دے دوں گا۔  fresh questionاگر وہ اس پر 

، ملتان  اور الہور میں ہے اور  فیصل آباد ، کراچی  textile industry زیادہ ترہماری 
بہاولپور میں بھی ایک دو یونٹ ہیں۔میں اپنے بھائی درانی صاحب کو کہتا ہوں یہ 

textile mill  ح سےلگائیں ان کو ہر طر accommodate کریں گے۔
Mr. Chairman: Thank you. Now we come to the next question . Prof. 

Khurshid Ahmed Sahib. Prof. Ibrahim Sahib on his behalf. 

112. *Senator Prof. Khurshid Ahmed: 

Will the Minister for Textile Industry be pleased to state:
(a) the number of knitwear exporting units working in the 

country;
(b) the increase / decrease in number of the said units since 

2005; and
(c) the steps being taken by the Government to facilitate that 

industry and enhance its exports?
Rana Muhammad Farooq Saeed Khan: (a)  Approximately, 

1100 knitwear exporting units are working in the country.

(b) The exact data about the total number of closed knitwear 
exporting units is not readily available as these units are not closed down 
on permanent basis. These are normally forced closures caused by 
loadshedding, surge in prices of raw materials and dip in demand. 
However, situation restores to normaley as demand picks up.

(c) Ministry of Textile Industry has taken following steps to 
facilitate the industry:—

(i) First ever Textile Policy 2009-14 was approved by the 
Cabinet on 12th August, 2009. The Policy entails short 
terms and long terms measures to enhance competitiveness 
of the textile sector.

(ii) Payment of the outstanding claims of R&D Support 
Scheme.

(iii) Grant of interest rate subsidy to spinning sector on bank 
loans and its extension for one year.
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(iv) Continuation of Long Terms Export Financing (LTEF) 
Scheme by State Bank of Pakistan (SBP).

(v) Initiation and continuation of Stitching Machine Operator 
Training (SMOT) Scheme.

(vi) Establishment of Garment Cities in Karachi, Lahore & 
Faisalabad and Textile City at Karachi.

Mr. Chairman: Any supplementary?

میں   part Bیہ   !جناب چیئرمین :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
 increase/decrease in the number of the said units since 2005پوچھا گیا تھا  کہ 

 knitwearہیں   exporting units 1100ہے کہ جواب میں بتایا گیا ہے ۔پہلے بتایا گیا 
 exact data about total number ofمیں جو بتایا گیا ہے کہ  ”بی“ کے اور پھر

exporting units is not readily available  اور جس طرح گزشتہ سوال میں یہ بتایا گیا
ائے گئے ہیں۔کیا کے سبب ہے یہاں پر  کچھ اور اسباب بھی بت electricityتھا  کہ یہ 

کے لیے  revivalکی  closed unitsوزیر محترم یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان 
اقدامات اٹھا رہی ہے اور  وہ کیا ہیں؟ کوئی حکومت 

جی   وزیر صاحب۔ :جناب چیئرمین
کے بارے میں پوچھا  knitwearجس طرح  :رانا محمد فاروق سعید خان

ائل کی بہت اچھی صنعت ہے۔ اس میں تو بہت کم ہماری ٹیکسٹ knitwearہے تو 
یونٹ بند ہوئے ہیں لیکن لوڈشیڈنگ کی وجہ سے متاثر ضرور ہوئے ہیں لیکن یہ 
سارے کے سارے چل رہے ہیں ۔یہ جو ٹیکسٹائل پالیسی دی گئی ہے اس میں ان کو 

2% and 3% duty draw back   دیا گیا ہےاور جو اپنی پچھلیexport  15سے% 
اور دیا جائے گا اور اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ خواتین  %1گا تو اس کو  بڑھائے

ٹیکس  حکومت اپنی جیب سے ادا کرے   EOBجس یونٹ میں کام کریں گی ان کا 
گی اور ان کو اس میں سہولت دی گئی ہے اور انشاء اهللا مجھے امید ہے کہ ہمارا 

knitwear  کاsector   بہت ہی اچھاresult دے گا۔
آپ کا سوال  !اگال سوال حافظ رشید احمد ۔حافظ صاحب  :جناب چیئرمین

ہے۔
جی یہ میرا سوال نہیں ہے۔پروفیسر خورشید  :سینیٹر حافظ رشید احمد

صاحب کا ہوگا۔
نام تو آپ کا ہی لکھا ہوا ہے۔پروفیسر صاحب کا سوال : جناب چیئرمین

سوال پوچھ لیا ہے۔حافظ  ہوچکا ہے۔ پروفیسر ابراہیم صاحب نے ان کی طرف سے
صاحب ۔

114. *Senator Hafiz Rashid Ahmad:
Will the Minister for Industries and Production be pleased to 
state:
(a) the number of industrial units in District Charsada, NWFP, 

indicating also the number of sick / closed units out of 
those and the reasons for their closure; and
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(b) the steps being taken by the Government to revive those 
sick / closed units?

Mian Manzoor Ahmed Wattoo: (a) There are 39 industrial 
units in District Charsada, 12 units are closed and 27 units are in 
operation. The closure is attributed to locational disadvantage (distance 
from seaport), higher cost of production in NWFP, law and order 
situation, lack of infrastructure, non availability of skilled workers and 
lack of entrepreneurial skills.

(b) The revival of sick industrial units is undertaken as per 
Government policy explained below:—

1. The problems faced by Sick Units are duly considered by 
the concerned Government agencies and necessary relief is 
provided by adopting the following measures:—
(a) Tariff in respect of production and raw materials is 

appropriately reduced or increased.
(b) Loans are re-scheduled / re-structured keeping in view 

the merits of each units.
(c) Payment of utility bills is allowed in installments.
(d) Reduction in penalty against land related issues.
(e) Reduction in fixed charges of electricity Supply.
(f) Easy installments of outstanding dues.

2. The Industries Department, Government of NWFP 
constituted a Committee to analyze and understand the 
problems of closed industrial units and to facilitate their 
rehabilitation. A Special Desk Unit headed by the 
Provincial Chief SMEDA assists the Committee and a 
project for revival of sick/closed industrial units in 
N.W.F.P was initiated.

Mr. Chairman: Any supplementary from you?

میں نے وزیر موصوف سے پوچھا ہے  !جناب :ینیٹر حافظ رشید احمدس
کہ کیا وزیر برائے صنعتیں  یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ضلع چارسدہ صوبہ سرحد 

نیز ان بیمار اور بند یونٹوں کی تعداد اور ان  ؟میں صنعتی یونٹوں کی تعداد کیا ہے
صاحب ان کے بارے میں کی بندش کی وجوہات کیا ہیں۔جو بیمار صنعتیں ہیں وزیر
باقی صنعتوں کے بارے  ؟یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ کس قسم کی صنعتیں ہیں

میں بھی بتایا جائے ۔
جی منسٹر صاحب۔ :جناب چیئرمین

جناب ): وزیِر مملکت برائے صنعت و پیداوار( ڈاکٹر آیت اهللا درانی
کے متعلق ہے، وہاں  فاضل رکن نے جو پوچھا ہے وہ چارسدہ ڈسٹرکٹ! چیئرمین

اس  units 12کام کر رہے ہیں اور  units 27ہیں۔ ان میں سے  units 39انڈسٹری کے 
ہیں، ان میں  industriesوقت بند ہیں۔ جہاں تک ان کا سوال ہے کہ وہ کون کون سی 
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 marble cuttingہیں یا  crushing plantsہیں جو بند ہیں۔ کچھ  flour millsسے زیادہ تر 
عتیں ہیں یا اسی طرح کی پتھر سے متعلق صنعتیں ہیں۔ فاضل رکن نے کی صن

پورے ضلع کا پوچھا ہے، اگر وہ چاہیں تو میں ان کو یہ تفصیل دے سکتا ہوں۔ اس 
ہیں۔ یہ  factoriesکی  RCC Pipeکی،  graniteہے،  ice factoryہیں،  flour millsمیں 

جی ہے۔۔۔۔۔ٔ سرحد کی گورنمنٹ نے بھیبہتفصیل میرے پاس صو
دے دیجیے گا۔ listآپ حافظ صاحب کو  :جناب چیئرمین

ہے، اس لیے جتنی  provincial subjectکیونکہ یہ  :ڈاکٹر آیت اهللا درانی
میرے خیال میں وہ اس لیے بند ہو  flour millsبنانے والی یا  pipeبھی فیکٹریاں ہیں، 

یں سے بھی پانچ چل رہی ہیں۔گئیں کہ اس وقت مہاجرین کا زمانہ تھا لیکن اب ان م
وہاں شوگر ملز اور ایک کاغذ کا کارخانہ بھی  :سینیٹر حافظ رشید احمد

کچھ بیان فرمانا پسند فرمائیں گے تو   ہے، اگر اس کے متعلق وزیِر موصوف
مہربانی ہوگی۔

 specific questionکر دیں گے، بڑا  specific answerآپ  :جناب چیئرمین
ہے۔

جو چارسدہ شوگر ملز ہے وہ ! جناب چیئرمین :اهللا درانی ڈاکٹر آیت
litigation  میں ہے، بڑی مدت سے بند ہے۔ اگر کوئی لینا چاہے، صوبائی حکومت

سے رابطہ کرے، وہ دے سکتے ہیں۔
موالنا عبدالغفور صاحب۔ :جناب چیئرمین

میرا سوال وزیر ! جناب چیئرمین :سینیٹر موالنا عبدالغفور حیدری
سے یہ ہے کہ بلوچستان بھر میں بیمار صنعتیں کتنی ہیں اور بالخصوص ان  صاحب

کے اپنے حلقے قالت اور مستونگ میں کوئی بیمار صنعت ہے اور اگر ہے تو ان 
کو چالنے کا کوئی ارادہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو مزید اس عالقے میں کوئی صنعت 

قائم کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟
ر صاحب۔جی منسٹ :جناب چیئرمین

 freshچونکہ فاضل رکن نے ! جناب چیئرمین :ڈاکٹر آیت اهللا درانی

question  کیا ہے جو کہ بلوچستان سے متعلق ہے لیکن میں پھر بھی اپنے حلقے کے
متعلق ان کو بتا دوں کہ مستونگ اور قالت میں کوئی ایسی بیمار صنعت نہیں ہے۔ 

پھر نیالم کیا گیا تھا۔۔۔۔۔۔ تھی جس کو بند کیا گیا اور industryایک ہی 
کوئی صنعت ہے بھی؟ :سینیٹر موالنا عبدالغفور حیدری

ابھی کوئی صنعت نہیں لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ ہم  :ڈاکٹر آیت اهللا درانی
 cementاور  marble, graniteنے وہاں پر، چونکہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے، زیادہ تر 

factory یا ہے۔ سب سے اہم چیز بلوچستان میں اور بنانے کے لیے پروگرام ترتیب د
کی سب سے  iron oreمیرے حلقے میں، یہ موالنا کا پرانا حلقہ بھی تھا، اس میں 

لگائی جائے لیکن اس کے   millہے، تو ہماری کوشش ہے کہ وہاں پر  depositبڑی 
لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اب لوگر بل سے پیسے آئیں گے تو انشاء اهللا انڈسٹری 

نے گی۔ ب
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چوتھو مل نیالم ہو چکی ہے گذشتہ تین سال پہلے ختم ہو چکی ہے اور 
 Hubکا سوال ہے،  industrial estatesباقی جہاں تک بلوچستان کے دوسرے 

Industrial Estate اتھل میں جو   یاindustrial estate  ہے، وہ صوبائی معاملہ ہے۔ ان
نہیں ہے۔ fundingی کی طرف سے کوئ Federal Governmentکے لیے 

جی پروفیسر ابراہیم صاحب۔ :جناب چیئرمین
حافظ صاحب نے ! جناِب چیئرمین :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان

پوچھا شوگر ملز اور پیپر ملز کے بارے میں، وزیِر محترم نے شوگر ملز کے 
صے سے بند بارے میں بتایا، کیا وہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ پیپر ملز کتنے عر

پڑی ہے؟ ملک میں اور کتنی پیپر ملیں ہیں؟ کیا چارسدہ پیپر ملز کو چالو کرنے کا 
کوئی منصوبہ ہے حکومت کا؟

جی منسٹر صاحب۔ :جناب چیئرمین
میں ہیں،  private sectorدیکھیں، یہ تمام کی تمام  :ڈاکٹر آیت اهللا درانی

public sector رسدہ میں نہیں ہے۔ میں کسی قسم کا کوئی کارخانہ چا
جی حاجی عدیل صاحب۔ :جناب چیئرمین

میں آپ کا مشکور ہوں۔ ! جناب چیئرمین :سینیٹر حاجی محمد عدیل
جناب محترم وزیر صاحب نے اپنے جواب میں یہ فرمایا کہ ہمارے صوبے کی ملیں 

 نہیں ہے freight equalization بندر گاہ سے فیکٹری تک  اس لیے نقصان میں ہیں کہ
۔ 

آپ اپنی سیٹ پر ہیں یا نہیں؟ ! دیکھیے حاجی صاحب :جناب چیئرمین
آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سیٹ پر نہیں ہیں، میں نہیں کہہ رہا 

ہوں۔
میں اپنی سیٹ پر ہوں۔! جناب :سینیٹر حاجی محمد عدیل

 تو پھر بنگش صاحب کو سمجھائیں، آپ کی پارٹی کے :جناب چیئرمین
ہیں۔

بنگش صاحب کو تو آپ ہی سمجھا سکتے  :سینیٹر حاجی محمد عدیل
ہیں۔

۔یںپارلیمنٹری لیڈر تو آپ ہ :جناب چیئرمین
میں انشاء اهللا ان کو سمجھا دوں گا۔ :سینیٹر حاجی محمد عدیل

ان کو سمجھائیے اور انہیں یہ بھی  pleaseذرا  :جناب چیئرمین
 ,Senator Bangashرہے ہوں تو یہ خاموش رہیں کر  addressسمجھائیے کہ جب آپ 

because this is violation of rules, you are all senior people.  جی حاجی صاحب !
خٹک صاحب کچھ بتال رہے ہیں، کون سی سیٹ ہے  ؟آپ کی کون سی سیٹ ہے

ہے۔ last seatحاجی صاحب کی؟ حاجی صاحب آپ کی 
جب سے آیا ہوں، اس سیٹ پر بیٹھا  میں تو :سینیٹر حاجی محمد عدیل
ہوں، اس پر نام بھی میرا لکھا ہوا ہے۔

ہے؟ حاجی صاحب۔۔۔۔۔ seatکون سی  allocatedآپ کو  :جناب چیئرمین
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اندر ہی اندر سے بدل جاتی ہے۔ اس مسئلے  :سینیٹر حاجی محمد عدیل
Privilegesکو  Committee غیر اسے میں لے جائیں، اگر میری رضا اور علم کے ب

لیا جائے۔ actionتبدیل کیا گیا ہے تو پھر ان افسران کے خالف 
پہلے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا تبدیل ہوئی ہے یا  :جناب چیئرمین

چلیے   .The list I have over here shows your name but we will look into itنہیں۔ 
آپ سوال کیجیے۔

ں، مسئلہ یہ ہے ہمارے صوبے کے دیکھی :سینیٹر حاجی محمد عدیل
کا ہے، ہم  freight equalizationکارخانے چل نہیں سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ 

raw material  کراچی بندرگاہ سے التے ہیں اورproduct  بنا کر پھر واپس ہم نہیں
یہ  questionبیچ سکتے۔ افغانستان کا راستہ اور حاالت ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ میرا 

ے کہ انہوں نے کہا کہ حکومت یہ چاہتی ہے ہر یونٹ کی صورت حال کو مدنظر ہ
قسطوں میں ادا  utility billsکی جائے،  reschedulingرکھتے ہوئے قرضوں کی 

یہ ہے کہ یہ کون کرے  questionکیے جائیں، بجلی کے نرخ کم کیے جائیں، میرا 
نے ایک کمیٹی بنائی ہے۔  گا؟ انہوں نے آخر میں کہہ دیا ہے کہ صوبائی حکومت

صوبائی حکومت نے تو پچاس کمیٹیاں بنائی ہیں، میں نے کئی کمیٹیوں کو ! جناب
preside  کیا ہے لیکنFederal Government  کے عالوہ بجلی کی قیمت کم کون کر

ٹیکسوں میں کمی کون کر سکتا  ؟کون کر سکتا ہے freight equalizationسکتا ہے 
تو کہہ کہہ کر  Provincial governmentکرے گی،  Federal Governmentہے؟ یہ تو 

تھک گئی ہے۔
کیجیےحاجی صاحب کا۔ حاجی  answerجی جناب،  :جناب چیئرمین

صاحب نے خود سوال کا آدھا جواب تو دے دیا ہے، باقی آپ دے دیجیے۔ 
حاجی صاحب کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے،  :ڈاکٹر آیت اهللا درانی

12 units 27میں سے  39ی بات ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ک already  چل رہے ہیں، ان
اور  SMEDAکا سوال ہے، تو  units 12نہیں ہے۔ جہاں تک  problemکو کوئی 

Provincial Government   اورFederal Government  کی ایک کمیٹی ہے، جس کو
SMEDA  کےchief head  کرتے ہیں، اگر ان بارہunits سی کو کوئی میں سے ک
problem  ہے بجلی کے متعلق، گیس کے متعلق، اپنےfinance  کے متعلق یا کسی

کی کمیٹی  provincial governmentاور  federal governmentاور چیز کے متعلق تو 
 industryکسی  particularبیٹھ کر فیصلہ کرے گی اور وہ مسئلہ حل کرے گی۔ اگر 

کمیٹی کے پاس بھجوا دیں، اس کا مسئلہ  requestتو کے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں 
جلدی حل ہو جائے گا۔

میں نے بیمار صنعتوں کے ! جناب چیئرمین :سینیٹر حاجی محمد عدیل
کا حصہ اول میں جواب دیا  12متعلق، صوبے کی تمام صنعتوں کی بات کی ہے، 

میں تمام صنعتوں کا جواب دیا گیا ہے۔۔۔۔۔’ ب‘گیا ہے، 
میں آپ کو تمام صنعتوں کے متعلق کہہ رہا ہوں۔  :یت اهللا درانیڈاکٹر آ

کمیٹی ہے یہ، فاضل  provincialبات یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنی ہے! جناب چیئرمین
جو صوبۂ سرحد سے متعلق  provincial committeeرکن اس بات کو سمجھیں کہ 
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تے ہیں یا بند سمجھ sickکو  industryہے، پختونخواہ سے متعلق ہے، وہ جس جس 
سے رجوع کریں۔ committeeہے تو اس  problemسمجھتے ہیں یا ان کو کوئی 

 Now, we come toدے دیں۔  detailsحاجی صاحب کو  :جناب چیئرمین
the next question, Hafiz Rashid Ahmed.

115. *Senator Hafiz Rashid Ahmad: 
Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to state:
(a) the number of official foreign visits undertaken by the 

employees of Pakistan Agricultural Research Council 
(PARC) during the last two years; and

(b) the amount spent on the said visits?
Mr. Nazar Muhammad Gondal: (a) During the last two 

years, 123 official foreign visits were undertaken by employees of 
Pakistan Agricultural Research Council (PARC). The report is at 
(Annex-A).

(b) Out of 123 official foreign visits, 20 foreign visits were 
undertaken out of PARC and its Development Projects funds. The 
amount of Rs.3,584,810/- was spent on the said visits (Annex-B).

.please do thatآپ کا کوئی ضمنی سوال ہے؟ جی  :جناب چیئرمین

میں نے وزیِر موصوف صاحب سے یہ پوچھا  :سینیٹر حافظ رشید احمد
 Pakistanہے کہ  کیا وہ  بتانا پسند فرمائیں گے کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران 

Agricultural Research Council ے ہیں کے مالزمین نے کتنے غیر ملکی دورے کی
اس کا جواب تو ! جناب چیئرمین ؟اور مذکورہ دوروں پر کتنی رقم خرچ ہوئی ہے

تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے، لیکن کیا وزیر صاحب  یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ان 
دوروں سے کیا مقاصد حاصل کیے گئے ہیں؟ شکریہ۔

جی منسٹر صاحب۔ :جناب چیئرمین
جناب ): راک و زراعتوزیر برائے خو( جناب نذر محمد گوندل

 normallyہوتے ہیں   visitsسے متعلقہ ہے، یہ جتنے بھی   PARCیہ سوال ! چیئرمین

scientists   ہی کرتے ہیں،  یہ وہاں کےinstitutions   کےvisits   کر کے آتے
کرتے   learnکے حوالے  سے کچھ  agricultural research technologyہیں۔وہاں کی 

سے لے کر آتے ہیں  institutionsوہ ان   inputsس آتے ہیں  تو جو ہیں۔ جب  وہ  واپ
  developاس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنی پالیسی بناتے ہیں اور اس کو مزید 

پوچھ رہے ہیں تو میرے  لیے بتانا مشکل ہو گا۔  figureکرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی 
وسیم سجاد صاحب۔ :جناب چیئرمین

بہت   foreign visitsہم دیکھ رہے ہیں کہ ! ناب واالج: سینیٹر وسیم سجاد
میں دیکھا کہ بے   Planning Commissionزیادہ ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل میں نے 

شمار بیرونی دورے ہو رہے ہیں۔ کیا وزیر صاحب کوئی رپورٹ ایوان میں پیش 
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کوئی کی وجہ سے ادارے کو کیا فائدہ ہوا ہے؟  کیا یہ   visitsکریں گے کہ ان 
رپورٹ پیش کریں گے؟ 

جی وزیر صاحب۔ :جناب چیئرمین
یقینًا رپورٹ بھی پیش کر ! جناب چیئرمین :جناب نذر محمد گوندل

ہے وہ ہماری پاکستان حکومت   کا نہیں ہے۔  major shareسکتے ہیں لیکن اس میں 
پر  expenditureکے لیے اپنے   exchange of viewsجو باہر کے ادارے ہیں وہ 

وگوں کو بالتے  ہیں۔ حکومت کے اخراجات پر بہت کم  بیرورنی دورے ہوتے ہیں۔ ل
ہوئے ہیں۔ اس    only Rs. 35 lac expenditureآپ نے دیکھا ہو گا کہ تین سالوں میں 

کی رپورٹ ہم دے سکتے ہیں۔
چٹھہ صاحب۔ :جناب چیئرمین

وں کہ میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہ :سینیٹر نعیم حسین چٹھہ
پڑا ہوا   dumpنہیں کیا، وہ سارا  exportکو انہوں نے     paddy cropsپچھلے سال 

نقصان ہو رہا ہے۔ جس آڑھتی  کے   ultimatelyہے، خراب ہو رہا ہے، زمیندار کو 
  paddyپاس پچھلے سال کے  چاول پڑے  ہیں وہ  فصل نہیں خرید رہا ہے۔ جو 

اس وقت  آٹھ سو روپے من کے حساب  پچھلے سال چودہ سو روپے من بکی تھی
کوئی خریدار منڈی میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس کے لیے  سے 

export    میں حکومت  نے  کوئیinterest   نہیں لیا، کسی جگہexport  نہیں کیا۔ یہ
سارے کا سارا نقصان قومی ہے، ان کی اس پالیسی سے سارا چاول خراب ہو رہا 

کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ زمیندار کو نقصان سے بچانے کے لیے  ہے۔ اس میں
انہوں نے کیا تدارک کیا ہے؟

جی وزیر صاحب۔ :جناب چیئرمین
یہ سوال  بالکل اس سوال سے ! جناب چیئرمین: جناب نذر محمد گوندل

غیر متعلقہ ہے۔
ہے۔  fresh questionیہ تو  :جناب چیئرمین

ہے لیکن    fresh questionجی ! ئرمینجناب چی :جناب نذر محمد گوندل
مجھے علم ہے۔

اگر آپ کو علم ہے تو آپ جواب دے دیں۔ کیا کہتے ہیں۔ :جناب چیئرمین
اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری   :جناب نذر محمد گوندل

export private sector   میں ہے،  وہthrough REAP   ہوتی ہےRice Export 

Association of Pakistan.    جو حکومت کی زمہ داری ہے وہonly to facilitate the 

exporter   اور وہM/O Commerce   کرتی ہے لیکن ان کی بات  سے میں اس حد تک
 four million tonsپیدا ہوا ہے، ہمارا  جو   surplus riceاتفاق کرتا ہوں چونکہ 

surplus   ہے اس میں سےtwo point something export  ہو سکا ہے باقیsurplus 

rice  پڑا ہوا ہے اس پر ہمیں تشویش ہے۔ میں اپنے بھائی کو یہ یقین دالتا ہوں کہ
  meetingپر   issueحکومت نے اس میں کوئی سستی نہیں کی ، آج بھی ہم نے اس 

 riceہو جائے۔ اگر  maximum rice exportکی ہے۔  ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 



27

export  و پھر ہی ہم کسان کو ہو گا تprotect   کر سکتے ہیں۔  ہم اپنی ساری کاوشیں
کر رہے ہیں۔

جی  ڈار صاحب۔ :جناب چیئرمین
میں وزیر ! بہت شکریہ جناب چیئرمین :سینیٹر محمد اسحاق ڈار

کے لوگ باہر گئے ہیں، اس کا  PARCموصوف سے یہ جاننا چاہوں گا جیسا کہ 
main  پ اپنی مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آagriculture related production   کو کس
 hybridکرتے ہیں، اس حوالے سے  وہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ وہ    studyطرح 

seeds  جیسے ہماری کئی چیزوں کیproduction India  کے مقابلے میں ابھی بھی
1/3rd  ہے۔ آپcotton  لے لیں، آج سے دس سال پہلے ہمalmost equal  ت تھے، بہ

  councilتھوڑا فرق تھا، آج وہ ہم سے کئی گنا زیادہ  فرق ہو چکا ہے۔ تو کیا  اس 
سے  tripsکے  حوالے سے ان  سارے   researchکے چیئرمین اور ممبران  کے 

الئے ہیں؟  ideasکوئی خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے؟ کیا وہ پاکستان میں کچھ نئے 
بھی لے کر آئے   cotton hybrid seedیقینًا ہم   :جناب نذر محمد گوندل

پر کر   main focus Chinaسے لے کر آئے ہیں۔ ہم   rice hybrid seed Chinaہیں، ہم 
  number oneمیں   riceکے حوالے سے چائنا اس وقت  productionرہے ہیں کیونکہ 

کر  correctپر ڈار صاحب اگر آپ اجازت دیں تو  میں تھوڑا سا  cottonپر ہے اور 
نہیں ہے جتنا کہ کہا جاتا ہے۔ جب   differenceکا اتنا   productionکہ اس میں  دوں

میں وزیر نہیں تھا میرا بھی یہی خیال تھا کہ  ہم بہت پیچھے ہیں اور انڈیا پتا نہیں 
انہوں نے ہم   Monsantoکہاں پر ہے۔ اس وقت تھوڑا سا فرق ہے اور وہ اس لیے کہ 

  MoU signپر   Monsantoکیا ہے لیکن اب ہمارا   introduceسے پہلے وہاں پر 
لگی ہوئی ہے۔ ہم انشاءاهللا کوشش کر رہے   queryپر ایک   lawہونے ہی واال ہے، 

لے کر آئے ہیں۔  hybrid seedsہیں کہ اس کے برابر جائیں۔ ہم کافی 
اگال سوال طارق عظیم خان صاحب، وہ ! شکریہ جناب  :جناب چیئرمین

سوال حافظ رشید احمد صاحب۔ نہیں ہیں۔ اگال 
117. *Senator Hafiz Rashid Ahmad: 

Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to state:
(a) the present yearly demand and production of urea fertilizer 

in the country;
(b) the quantity of urea fertilizer imported during the last two 

years with country wise breakup; and
(c) the procedure laid down for the import of urea fertilizer 

indicating also the eligibility criteria for issuance of 
licenses/permits for the said purpose?

Mr. Nazar Muhammad Gondal: (a) The present yearly 
demand of Urea fertilizer the country is 5,757,000MT whereas, the 
production is 4,922,000 MT.

(b) The total quantity of urea fertilizer imported during the last 
two years is 1,080,172.59 MT
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   The country wise breakup of imported urea during the last 
two years (2008-09) is as under:
—————————————————————————————
S. No. Country Imported urea (MT)
—————————————————————————————

1. Russia 86,982.15
2. Qatar 30,844.00
3. Ukrain/Yuzhuny 313,484.32
4. Malaysia 72,697.72
5. Egypt 160,372.00
6. Kuwait 26,313.40
7. Saudi Arabia 256,674.00
8. Oman 52,635.00
9. China 80,170.00

————————————————————————
Total 1,080,172.59

—————————————————————————————
(c)    TCP issues tenders inviting bids from international pre-

qualified foreign urea suppliers from world wide sources. The bids are 
opened before all the bidders. The tender is awarded to the lowest 
responsive bidder. As regards the eligibility criteria for issuance of 
licenses/permits TCP does not issues, any license/permit for the import 
urea. 

Mr. Chairman: Any supplementary ? Yes Hafiz Sahib.

میں نے پوچھا تھا کہ  کیا  وزیر برائے  :رشید احمدسینیٹر حافظ 
خوراک و زراعت بیان فرمائیں گے کہ اس وقت سال بھر کے لیے ملک میں یوریا 
کھاد کی طلب اور پیداوار کیا ہے؟    گزشتہ دو سالوں کے دوران کتنی مقدار میں 

ا کھاد کی تفصیل کیا ہے؟ یوری country-wiseیوریا کھاد درآمد کی گئی اور اس کی 
درآمد کے لیے کیا طریقہ کار اختیا ر کیا گیا ہے؟   نیز  مذکورہ مقاصد کے لیے 

الئسنس یا پرمٹ ۔۔۔
)مداخلت(

حافظ صاحب آپ سوال کر لیں۔ :جناب چیئرمین
پیداوار اور درآمد   اس کی! جی جناب واال :سینیٹر حافظ رشید احمد

ا گیا ہے کہ ہماری یوریا کھاد کی میں تھوڑا فرق ہے۔ اس سوال کے جواب میں بتای
میٹرک ٹن ہے۔۔۔  57,57,000ساالنہ ضرورت تقریبًا 

آپ جواب پڑھ کر رکھا کریں۔ :جناب چیئرمین
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میری عرض  سن لیں۔ جبکہ ! جناب واال :سینیٹر حافظ رشید احمد
میں تقریبًا  supply & demandمیٹرک ٹن ہے یعنی   22,000 ,49پیداوار صرف 

میٹرک  ٹن ساالنہ فرق ہے۔  اس کے متعلق بتایا جائے۔   8,35,000
جی وزیر صاحب۔ :جناب چیئرمین

ان کا سوال بھی ٹھیک ہے اور ! ناب چیئرمینج :جناب ندر محمد گوندل
کرتے ہیں۔   importہوتی ہے وہ ہم   deficiencyہمارا جواب بھی ٹھیک ہے کہ جو 

نہیں ہوتا یہ بہت   issueٹ جہاں تک پرمٹ کا تعلق ہے  تو اس کا کوئی پرم
transparent process   ہے یہTCP import   کرتی ہے۔ اس میںinternational 

companies through open bidding  شامل ہوتی ہیں اور ہماری جتنیdeficiency  ہے
ہے۔  جیسے انہوں نے کہا ہے کہ   issueکا ایک  routineکرتے ہیں۔ یہ   importوہ ہم 

میٹرک ٹن اور آپ نے  بھی پڑھا ہو گا، ابھی بھی ہم نے  چھ الکھ   6,00,000
ہو رہی ہے۔ یہ ایک   importکے لیے seasonکیا ہے۔ اس کی اگلے  approveہی

routine   کاprocedure   ہے جس کو ہمfollow کرتے ہیں۔
حافظ صاحب۔ :جناب چیئرمین

علق جواب یہ کے مت) ب(جز !  جناب چیئرمین :سینیٹر حافظ رشید احمد
میٹر ک ٹن یوریا درآمد کی گئی ہے   10,80,000ہے کہ پچھلے دو سالوں میں صرف 

جبکہ ضرورت کے حساب سے ان کو دو سالوں میں سولہ الکھ ٹن یوریا درآمد  
کرنی چاہیے  تھی۔ وزیر صاحب بتائیں گے کہ اس کو کم کیوں درآمد کیا گیا؟

ہے اگر یہ مجھے  figureان کے پاس جو  :جناب نذر محمد گوندل
کا پڑھا ہو  seasonاجازت دیں تو میں ان کی تصحیح کر دوں، غالبًا انہوں نے ایک 

میٹرک ٹن ہماری   5.6میٹرک ٹن پیداوار ہے اور   total 4.80ہماری ! گا۔ جناب واال
requirement   ہے لیکن یہrequirement   اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، مثًال پچھلی

اس  کی پالیسی کے حساب سے ہم   rateآئی اور   bumper cropکی   wheatمرتبہ 
نے ٹھیک دیا تو  لوگوں نے زیادہ رقبے پر بیج کاشت کیا۔ جب زیادہ رقبے پر بیج 

میں جب سے یہ   Cottonبھی زیادہ استعمال ہوئی۔   fertilizerکاشت ہوا تو یقینًا 
hybrid seed  عمال ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے آیا ہے اس وقت سے یوریا زیادہ است

  assessmentہے اگر ہمیں   assessmentہمیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور یہ ایک 
ہو گی تو  کم   demandکریں گے اگر کم   importہو گی تو زیادہ   demandمیں زیادہ 

import   کریں گے۔ ہم اسprinciple   کے تحتimport   کرتے ہیں۔
نی صاحب۔جی درا  :جناب چیئرمین

میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ   :سینیٹر محمد علی درانی
کا کیا   distributionمیں اس کی   seasonتھا اور اس   seasonاس سال جب یوریا کا 

انتظام تھا؟ پرچیاں لے کر لوگوں نے الئنیں لگا کر جس مجبوری کے ساتھ یوریا 
میں بھی عوام کو اس قسم  seasonآئندہ  حاصل کی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟  کیا

نہیں کرنی پڑیں گی؟  faceکی مشکالت تو 
درانی صاحب میں سمجھ رہا تھا کہ  آپ صرف  :جناب نذر محمد گوندل

ہماری ! بہاولپور کا پوچھیں گے لیکن آپ نے پورے ملک کا پوچھ لیا ۔ جناب واال
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total local production 80% plus   ہے اور جوproduction   ہے وہ ان کا اپناnetwork 

کرتے   through distributeہیں  وہ ان کے   agents and dealersہے۔ ان کے اپنے  
  importجو   TCPہے اس کا بھی ربیع اور خریف میں  imported portionہیں۔ جو 

ہے   networkکرتی ہے، اس کا اپنا  distributionاس کی   M/O Industriesکرتی ہے 
ہیں   proceduresکرتی ہے۔ ہمارے پاس یہ دو ہی   distributeجس کے زریعے وہ 

ہوتی ہے۔ انہوں نے جو الئنوں کا ذکر کیا ہے اس میں   distributionجن کے مطابق 
 or 7 ,6ہے وہ  portionدہی جو انہوں نے کی ہے اس میں حکومت کا جو  نشان یقینًا 

کیا  وہ الئنیں نہیں   manageو اس مرتبہ ہم نے ہو تا ہے، اگر وہ الئنیں تھیں ت  8%
میں یقینًا لگیں، اس کو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے۔  seasonلگیں، پہلے 

Mr.Chairman: Next Question, Syed Tahir Hussain Mashhadi.  پہلے
سوال نمبر پڑھ لیں۔
118. Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi:

Will the Minister for Industries and Production be pleased to 
state:
(a) the total area of Heavy Mechanical Complex, Taxila and 

the number of employees working there; and
(b) the details of profit earned by the said industry during the 

financial years 2007-08 and 2008-09?
Mian Manzoor Ahmad Wattoo: (a) The total area of HMC 

land is 570 acres, 1 kanal and 11 marlas.
The total number of employees is 2178 of which regular 

employees are 888 and 1290 are on contractor.
(b) The profit earned by HMC for the financial years 2007-08 

was Rs.3.151 million while accounts for 2008-09 are still to be finalized, 
however, as per provisional information the company is likely to sustain 
loss of Rs. 248.6 million for the year 200809. Position will be clear after 
completion of the Aduit.

Mr. Chairman: Any supplementary?

Senator Col.(Retd,) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Mr. 
Chairman in part ‘b’ of the question, I have asked about the details of the profit 
earned by the said industry during the financial year 2007-08 and 2008-09. 
Reply has been given and the reply indicates that we had a profit of 3,151 
million during 2007 and 2008. Now, it is a matter of grave concern that either 
some evil has befallen our country or our administration has gone hereby 
acupunctured..……

Mr. Chairman: What is your question?

Senator Col. (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Sir, 
Question یہ ہے ، پورے ملک  کاquestion   ہے۔ سٹیل مل بھی loss   میں ہے،  پی
آئی اے بھی  loss  ہ  میں ہے اور اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں ک last year 3151  

ےک profit    والی  ایک  انڈسٹری جو کہ 570 acres پر ہے اور جس میں   2178 

employees   ہیں  وہ 248.6 million   کے loss میں جائے گی۔ یہ ان کی   provisional  
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figure   ہے۔ اس سےزیادہ ہی ہوگا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں  کہ what steps are 
being taken by the government to stop this decay in our professionalism and in 
our administration?

Mr. Chairman: The specific question has come now, please answer 
it. 

 Heavy Mechanicalشکریہ  چیئرمین صاحب، یہ  :آیت اهللا درانی ڈاکٹر 

Complex  ین ہیں جو مالزم  888کے متعلق ہے۔ یہاں پرpermanent   2148ہیں اور  
کا تعلق ہے کہ   specific questionہیں۔ اب جہاں تک ان کے  on contractمالزمین 

اس میں کیوں آ رہا ہے؟  اس کی   lossکروڑ روپے کا  28اس سال کے آخر میں 
وجہ  پچھلے سال کی گیس اور بجلی  کی قیمتوں میں اضافہ  کی وجہ سے ہے اور 

fuelیں  اضافہ کی وجہ سے ہے۔  یہ وہ مfuel charges    ہیں جو اس سال اس کمپنی
پر پڑے ہیں۔ اگر یہ کم ہو جائیں گے تو انشاء اهللا اگلے سال بہتر کارکردگی کا 

ہوئے ہیں۔   lossesمیں جائے گی۔  اس وجہ سے یہ   profitمظاہرہ کرے گی اور 
جی ہمایوں صاحب۔ :جناب چیئرمین

شکریہ  جناب، کیا  :مندوخیل   محمد ہمایوں خان  نیئیرانجسینیٹر
وزیر صاحب بتانا پسند کریں گے کہ پانچ سو  ستر ایکڑ زمین اور وہاں پر دوسرے  

plant and equipment   لگے  ہوئے  ہیں  اور جو دوسرا ساراinfrastructure   ہے اس
   ہو چکی  ہے  investmentمیں کتنی   industryکیا بنتی ہے اور اس   total costکی 
دے رہی ہے؟   return ہمیں کتنی اور 

جی وزیر صاحب۔ :جناب چیئرمین
چونکہ یہ انڈسٹری بذات خود ملک کی سب سے  :آیت اهللا درانی ڈاکٹر 

میں جب  and 76 71بڑی انڈسٹری ہے۔  بھٹو صاحب نے جب اس کو شروع کیا تھا   
کے ذریعے سے سے لے کر  اس انڈسٹری  ہوا ۔ تب mergeکے ساتھ  Foundryیہ 

پورے ملک  میں شوگر ملز،  سیمنٹ  فیکٹریاں جیسے بڑے بڑے کارخانے لگانے 
نگ نجنیئیراور ا  cranesتھا  جس کی وجہ سے  baseاور یہی ایک یے شروع کر د

یہیں پر بن رہے تھے ۔ جتنے بڑے پل ہیں وہ اسی انڈسٹری میں  equipmentکے   
کی   private sectorاتنے سالوں سے چونکہ اس انڈسٹری میں  اب   بنے ہیں۔ اب

پیدا ہوگیا ہے۔   پہلے   competitionہو چکی ہے لہٰذا  ایک    developانڈسٹری بھی 
  competitionتھی لیکن آج  monopolyجب یہ پبلک انڈسٹری تھی تو اس کی اپنی  

ہو   lossesس میں  آپ کےکی وجہ سے ا  differenceکے   ratesکی وجہ سے یا 
کم ہوتے ہیں۔ پیلک سیکٹر میں    lossesمیں یہ   private sectorجاتے ہیں لیکن 

losses    اس وجہ سے ہوتے ہیں  کہ بہت سارے مالزمینpromotion   پر چلے جاتے
ہے۔  جب   technical problemبھی ایک   loss and profitکے  jobہیں اور  ان کے 

میں   private sectorہو جاتے ہیں۔    seniorیں تو  بہت سارے لوگ آپ اس کو دیکھ
کو دیکھ کر   profitنہیں ہوتے۔  وہ تو اپنے   jobبیس اکیس  اور بائیں گریڈ  کے 

ہے۔ جس   problemانڈسٹری کو چالتے ہیں لیکن پبلک سیکٹر میں آپ کے ساتھ یہ 
طرف دیکھتے ہیں۔  کرنے کے لیے پھر حکومت کی   fillمیں آپ  ان کو 

Marketing competition    میں یہbase   کرتا ہے جبکہmarketing competition 
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ہو جاتا ہے۔   اس   lossکی صورت میں یہ    biddingپوری دنیا میں ہو جاتا ہے اور 
آپ کو دے گا  تو   یہ پبلک سیکٹر میں  net profitوجہ سے آپ اگر  سوچیں کہ یہ 

سی سوسائٹی میں  جو پبلک  سیکٹر میں خریداری کم کرے اور ناممکن ہے اور ای
کے ساتھ جب   advance technologyہو کر   researchپرائیویٹ  سیکٹر میں زیادہ  

ملے اور سستے داموں ملے، خصوصًا چائنا کی مارکیٹ آنے   equipmentآپ کو 
انڈسٹری کا کے بعد بہت ساری چیزوں پر آپ کو قدغن بھی لگانا پڑا اور آپ کی 

بھٹہ بھی بیٹھ  گیا۔  پھر بیچ میں  بڑے سالوں تک یونین سازی ہوتی رہی۔ جب   
یونین سازی ہوجاتی ہے تو پھر پبلک سیکٹر میں بہت سارے کاموں میں رکاوٹ  
پیدا ہوجاتی ہے  جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں یونین سازی نہیں ہوتی اس لیے وہ 

لیے وہ کامیاب ہیں۔   اس لیے   حکومت نے پبلک چلتی ہیں۔ اس   hours 24فیکٹریاں 
کرنا شروع کیا اور آج  آپ کا   encourageسیکٹر سے زیادہ  پرائیویٹ سیکٹر  کو 

ملک زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں  پرائیویٹ سیکٹر میں کامیابی سے جا رہا ہے۔ 
جی سینیٹر مشہدی صاحب۔ :جناب چیئرمین
! جناب چیئرمین  :د طاہر حسین مشہدیسی) ریٹائرڈ(سینیٹر کرنل 

 it does not make any sense. Theنے جواب دیا ہے  honourable Ministerجو  
honourable Minister has said that because of the rise in electricity charges and 

gas charges  ہمloss    کیا ہم میں جا رہے ہیں تو  یہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے۔
  lossپاکستان کی ساری انڈسٹری بند کر دیں گے؟ کیا پاکستان کی ساری انڈسٹری 

کرتے چلے جا   prices raiseمیں چلی جائے گی کیونکہ یہ  تو بجلی اور گیس کی  
ہو رہا   unbearableکے  لیے industrialistsرہے ہیں اور یہ  پاکستان کے عوام اور 

.This is not the replyہے۔  I want to know what steps are being taken to save this 
industry ? It is true that Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto has brought this and he 

done great service to Pakistan.  یہ بہت ہی اچھاindustrial complex    ہے اور یہ
 Thankں یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔  ہو گیا ہے؟ می  deteriorateایک سال میں کیسے 

you sir.

آ جاتا تو تب  بھی   fresh questionاگر آپ کا  :آیت اهللا درانی  ڈاکٹر
ٹھیک  ہوتا  لیکن آپ  جنرل نالج کے طور پر پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس کی صورت 

میں آپ نے بجلی اور گیس  کو کنٹرول کر لیا۔  اب  وں نمہی چھ ان حال یہ ہے کہ
کی طرف جانا چاہیے۔ انشاء اهللا  آپ  کو  اگلے سال یہ    profitسال میں آپ کو اگلے 
profit   ڈالر تک تیل کی قیمتیں  پہنچ   135دینے  جا رہا ہے۔ چونکہ چھ مہینے میں

میں چال گیا۔  آگے  تیل کی قیمتیں   lossمیں وہ  and 2009 2008گئیں اس وجہ سے  
کی طرف جا رہے ہیں۔  profitو رہا ہے۔ آگے ہم کم ہوگئیں، بجلی کا ر یٹ کم ہ

پورے کراچی  :طاہر حسین مشہدیسید    )ریٹائرڈ(سینیٹر کرنل 
میں کل اندھیرا تھا۔  کراچی میں ہماری ساری انڈسٹری کل  چھ چھ  گھنٹے بند رہی 
ہے۔ اس کے بعد روزانہ بارہ بارہ گھنٹے بجلی نہیں آ رہی۔ کیا انہوں نے بجلی کنٹرو 

 I would like the honourable Minister to please inform this Houseکر لی ہے؟  ل 

and this nation کہ انہوں نے کیاmiracle   کر دیا ہے اور پورے پاکستان میں روشنی
یہ تو  اندھیرا ہے پتہ نہیں اس اندھیرے میں ان کو روشنی   ی ہو گئی ہے؟ہی روشن
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 Mr. Chairman, please ask the honourable Minister toکہاں سے نظر آ رہی ہے؟ 

explain to me  کہ  بجلی کہاں سے ٹھیک ہو گئی ہے؟  یہ کیسے کہہ رہے ہیں  کہ
بجلی ٹھیک ہو گئی ہے۔ 

جناب چیئرمین ، میں آپ کی وساطت  سے  :سینیٹر محمد اسحاق ڈار
ہمیں یا قوم کو میں بڑی مودبانہ گزارش کروں گا جناب وزیر سے کہ وہ اس طرح  

پر بھی  ہے اور یہ   web siteنہ ہو۔  یہ  based on factsنہ دیں جو کہ   messageایسا 
سے   already IMFنے   Government of Pakistanایک حقیقت ہے  کہ 

conditionalities sign  کی ہیں۔  ابھی تو پہلی جنوری کو  بارہ  فیصد بجلی کی
increase  6ال ہے۔ پھر  پہلی اپریل کو ایک اور  ہونے وا اکا دھماک% increase  

  debating societyہونے والی ہے۔ یہ ایک میری گزارش ہے کہ دیکھیں  یہ  صرف  
 We should be brief in question but to be precise and Ministerنہیں ہونی چاہیے۔ 

Sahib   کو چاہیے کہ  صرف ایکstatement   دے دیناit is nothing to do with the 

oil price. I wish  کہ اگر  اس کے ساتھlink   ہو سکتی ہے ویسےSir    بجلی  کی
 .that I can guaranteeقیمتیں کم ہونے والی نہیں ہیں 

ہونا چاہیے  briefکرتا رہتا ہوں  کہ   requestیہی میں  :جناب چیئرمین
خاری صاحب، ٹائم پورا ہو گیا، جلدی ہونا چاہیے ۔ جی ب specificبھی  answerاور 

سے بات کر لیں جناب۔
Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari (Leader of the House): 

Thank you, Mr. Chairman! it has been rightly observed sir  
جو   previousمیں ظاہر کیا جا رہا ہے اور   loss apparently 2008 and 09بہت زیادہ 

profit   تھاcertainly I would ask a question to the Minister that profit should be 
taken into this. Why there is a loss. House should be informed about this.
Mr. Chairman: Now the Questions hour is over. The remaining 

questions and its printed replies placed on the table of the House shall be taken 
as read.
119. Senator Mr. Muhammad Zahid Khan:

Will the Minister for Planning and Development be pleased to 
state:
(a) whether it is a fact that incumbent Vice Chancellor of PIDE 

University Islamabad is also working as Chief Economist, 
Planning Division, if so, its reasons; and

(b) the time by which the post of Chief Economist Planning 
Division will be filled in on a regular basis?

Makhdoom Shahabuddin: (a) “With the approval of Deputy 
Chairman, Planning Commission, Dr. Rashid Amjad, Member, Planning 
Commission/Vice Chancellor, PIDE is looking after the work of 
Member/Chief Economist, Planning
Commission since 6th February, 2008 vide Planning and Development 
Division’s Office Order No. 1(167)Admn-VI/PD/07 dated 06-02-2008 
without any additional financial benefit till further orders.
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(b) “The post of Chief Economist has been advertised twice in 
the national/international press. First time, interviews of 05 short-listed 
candidates were held on 30-11-2007 by a high level committee, chaired 
by Dr. lshrat Hussain, the then Chairman, National Commission for 
Government Reforms (NCGR). None of the candidates was deemed 
suitable for the position of Chief Economist. Secondly, a search 
committee for identification of suitable person(s) for selection as Chief 
Economist/Member, Planning Commission in MP-1 Scale has been 
constituted on 17-2-2009. The process of filling the position of Chief 
Economist/Member, Planning Commission is at final stages and the 
selection will materialize accordingly as early as possible.
120. *Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: 

Will the Minister for Industries and Production be pleased to 
state:
(a) whether it is a fact that the Government has recently 

purchased sugar from sugar mills at the rate of Rs. 25 per 
K.G. ;

(b) whether it is also a fact that 30 lac tons sugar has been 
stored in the Government godowns and the requirement of 
the country for a year is only three lac tons; and

(c) the reasons for increase in the price of sugar in the country 
inspite of the fact that sufficient sugar is available in the 
Government godowns?

Mian Manzoor Ahmad Wattoo: (a) As per the information 
from Trading Corporation of Pakistan (TCP), TCP purchased during 
2007-08 sugar from sugar mills up to 23rd October, 2008 after which no 
procurement has been,undertaken from the mills by TCP. TCP did not 
procure sugar during 2008-09 from domestic market.

(b) It is clarified that the monthly average consumption of 
sugar is 350,000 tons while the actual off-take (sale per month November 
to June 2008-09) is 300,000 per month. The total production of sugar by 
sugar mills in year 2008-09 is 3,188,000 tons. There are also last years 
leftovers of 11 lac tons. These 43 lac tons 
(32 lacs+11lacs) were stored in their own warehouses while sugar 
procured / imported by TCP is stored in TCP warehouses / godowns and 
with sugar mills for onward supply to USC.

(c) The total actual consumption of sugar stand at 4,200,000 
tons approximately at the rate of 350,000 tons average monthly 
consumption and the total sugar production for the year 2008-09 is 
3,188,000 tons while the sugar stocks including imported sugar stand at 
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1,588,000 tons which indicates that sufficient sugar stocks are available 
in the country with TCP godowns and sugar mills. However, the reason 
for increase in the prices of sugar may be attributed to the hoarding of 
sugar by hoarders / stockists due to hike in international prices of sugar 
during last three or four months.
121. *Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi:

Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to state:
(a) the steps taken by the Government for development of 

agriculture sector in the country during the financial years 
2007-08 and 
2008-09; and

(b) the increase registered in production graph of agriculture in 
the country during the said period?

Mr. Nazar Muhammad Gondal: (a) 1.  Ensuring fair 
returns/economic incentives to growers:

 Timely announcement of a very attractive Support Price of 
wheat @Rs.950/40kg, resulted in record wheat production 
of about 24.03 million tonnes during 2008-09.

 Intervention prices for paddy was fixed at Rs.700/40kg for 
IRRI type varieties. Rs. 1500/40kg for Super-Basmati and 
Rs.1250/40kg for 
other Basmati varieties that resulted in record rice 
production of about 7 million tonnes during 2008-09.

2. Benazir Tractor Scheme to Promote Farm 
Mechanization:

 In order to improve various farming practices. Benazir 
Tractor Scheme was initiated to provide 10,000 subsidized 
tractors and agricultural machinery to the farmers with a 
subsidy of Rs. 200,000/tractor.

3. Subsidy on Fertilizers:
 In order to promote balanced use of fertilizers a subsidy of 

Rs. 27 billions was provided that facilitated the farmers to 
procure DAP as per their needs along with urea fertilizer.

4. Funding for Agricultural Development Projects:
 An amount of Rs. 20 billion was allocated for agricultural 

research and development project through Public Sector 
Development Programmes (PSDP) during the year 2008-09 
which was 25% higher than the previous year (2007-08).  
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5. Redefining -and Revision of Agricultural Policy:
 The new comprehensive “Strategic National Agricultural 

Development Policy Framework 2010—15” was initiated.
6. Financing Agriculture through Credit:
 Farm credit worth Rs.250 billion was allocated in 2008-09 

thereby enabling the growers for their inputs and 
operational requirements – an increase of 20%.

 “Indicative per acre credit limit” for major and minor crops, 
orchards and forestry was enhanced by an average 70 
percent from 200809.

 Crop loan insurance scheme was also introduced to 
enhance the access of farmers to agricultural loans and to 
protect his investment.

 Benazir Credit Card Scheme and Crop Loan Insurance 
Scheme were also introduced for the benefit of growers.

7. Achievements in Plant Protection:
 Duty free import of pesticides and waiver of 15% sales tax 

was allowed to facilitate the growers.
8. Availability of Quality Seeds:
 During the year 2008-09, about 1500 metric tonnes hybrid 

seed of exotic rice hybrids was imported from China and 
Philippine that contributed significantly to boost rice 
production in the country.

 Import of most productive varieties of hybrid maize, 
sunflower, canola, fodder sorghum and vegetables was also 
facilitated.

9. Access to Crop Biotechnology through Genetically 
Modified Varieties of Cotton:

 The government planned to introduce hi-tech seeds (hybrid 
and Bt cotton seeds) in the country with the collaboration 
of national and multinational seed companies like 
Monsanto etc. MOU with Monsanto was signed to bring in 
the technology in the country.

 Testing of ten (10) Bt cotton varieties is in process.
10. International Linkages for Agricultural Development:
 Interaction and strong collaboration was established with 

other countries and Food and Agricultural Organization 
(FAO)’ of United Nations etc to develop agriculture, 
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increase food production and ensure sustainable food 
security.

 Strong interaction campaign with agriculturally developed 
countries like US and China resulted in fruitful cooperation 
in the field of agriculture and promoting trade in 
agricultural commodities.

11. Technology Transfer- and Farmers Awareness through 
Media/Meetings:

 Electronic and Print Media were used to popularize the 
modern agricultural production technologies and inputs.

 Best performing farmers from various parts of the country 
were motivated through prize distribution during ‘Kissan 
Convention 2009’.

(b) The increase registered in production graph of major 
agricultural crops in the country during 2008-09 is given as Annexure-I. 
Increase in production was registered in case of crops like Wheat, rice, 
cotton, canola, gram, lentil and potato. Agricultural Growth Rate in 
2008-09 significantly increased to 4.7 from 1.1 of 
2007-08.
122. *Senator Begum Najma Hameed:

Will the Minister for Industries and Production be pleased 
to state the steps being taken by the Government to bring 
down the price of sugar in the country?
Mian Manzoor Ahmad Wattoo: The following measures were 

taken and are being undertaken by the Government to deal with the sugar 
crises:

1. The Prime Minister of Pakistan on 22nd August, 2009 
decided that the Govt. reduce its taxes including GST by 
50% on sugar for the next three months.

2. 100,000 tons of sugar was supplied by TCP to Utility Store 
Corporation (USC) during the month of Ramazan at Rs.38 
per kg to facilitate the common man. As a part of the 
Ramazan package the Utility Store Corporation sold 100, 
000 tons of sugar from utility Store outlets instead of the 
normal 40,000 tons per month @ Rs. 38/kg. This was 
equivalent to one third the total consumption of the country 
of white sugar in a month and was effective in checking the 
price rise.

3. The Provinces directed to ensure effective monitoring and 
checking of the sale of sugar. Administrative action against 
hoarders/stockists with holding stocks.
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4. After Ramazan USC is continuing to sell 40,000 tons a 
month of sugar at Rs.38/- per kg from 5700 plus USC 
outlets across the Country.

5. Approval by ECC to import 0.3 million tons of raw sugar 
for next season in view of further anticipated decrease in 
sugarcane production.

6. The Cabinet Division has set up a ‘Committee to tackle 
sugar problem in Pakistan’ to recommend ‘short term’ and 
‘long term’ strategy of sugar. It was notified on 10th 
September 2009.

7. The meeting of the ‘Committee to tackle sugar problem’ 
was held on 16 September 09. It was chaired by the 
Minister for Finance, Revenue, Economic Affairs and 
Statistics. The meeting was attended by Minister for 
Industries and Production, Minister for food and 
Agriculture, Provincial Ministers for Food NWFP, Punjab, 
Sind, Agriculture Minister Punjab, senior officers of 
relevant provincial and federal departments.

8. The provinces needed time to consult with their respective 
stake holders and come up with their considered 
responses/suggestions in the next meeting on 6th October 
09 when the final decisions will be taken.

124. *Senator Begum Najma Hameed:
Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to state:
(a) the quantity of tobacco produced in the country during the 

last five years with province-wise break up; and
(b) the steps taken / being taken by the Government to increase 

the production of tobacco in the country during the current 
financial year?

Mr. Nazar Muhammad Gondal:  (a) During last five 
years 2003—08, Pakistan produced total quantities of 86.2, 100.5, 112.6, 
103.3 and 107.8 million kgs. Province-wise break up is tabulated as 
under:—

(Million Kgs)
—————————————————————————————

Year Punjab Sindh NWFP Balochistan Total
—————————————————————————————

2003-04 21.1 0.2 62.9 2.0 86.2
2004-05 20.6 0.2 77.3 2.4 100.5
2005-06 21.6 0.1 87.9 3.0 112.6
2006-07 21.5 0.2 78.2 3.4 103.3
2007-08 19.9 0.4 84.9 2.6 107.8
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2008-09 Purchase still in progress
—————————————————————————————

(b) Pakistan Tobacco Board (PTB) an attached wing of 
Ministry of Commerce and Trade, with its headquarter in Peshawar, has 
mandate for promotion of tobacco crop in the country. The steps taken 
by the BTB so far and being planned to be taken in the future are given 
as under:

1. The Board has established its Zonal Office at Lahore and 
Research Stations at Mardan, Mansehra, Kunjah (Gujrat) 
and Okara to prorate tobacco production.

2. Model Farms have been established in Swabi, Buner, Hazro 
(Attock), Jampur, Bubak(Sindh) and Pishin(Balochistan) 
where Research and Development work to maximize 
tobacco production and exports is in progress.

3. The Extension service has been located at pivotal points in 
close collaboration with the tobacco companies and 
Provincial Agriculture Department for quick dissemination 
of new technology to the tobacco growers.

4. New varieties with greater high production, better quality 
leaf and greater resistance against insect-pests and diseases 
are being developed and introduced to maximize quality 
tobacco production and export.

5. Curing techniques of tobacco leaves are being developed 
and upgraded. There was significant improvement in flue-
curing barn structure, furnace design and harvesting and 
curing technology.

6. New potential potato growing areas are being expolored on 
trial basis. These include tehsils Essa Khel, Pai Khel, 
Piplan and Wan Bachran of district Mianwali.

7. During the year 2007-08, the government earned revenue 
of Rs.36.4 billion in the form of Central Excise Duty 
(CED) and Sales Tax (ST) from tobacco.

8. During 2007-08, a foreign exchange earning of Rs.454 
million was fetched by the country through export of 
tobacco and tobacco products (cigarettes etc.)

126. *Senator Mr. Abdul Nabi Bangash:
Will the Minister for Foreign Affairs be pleased to state:
(a) the number of Overseas Pakistanis imprisoned in Gulf 

countries; and
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(b) whether the concerned Pakistani Missions are 
providing legal support to those prisoners, if so, its 
details?

Makhdoom Shah Mehmood Qureshi: (a) (a)
The,number of overseas Pakistanis imprisoned in Gulf countries 

is given below in a tabulated form:—
————————————————————————————————————————
Country Convicted Under trail Murder Drug Immigration Theft Others Grand 
————————————————————————————————————————
Bahrain 52 47 10 21 2 13 53 99 
Iran(Tehran) 73 13 5 62 3 4 12 86 
Kuwait 281 73 4 231 63 10 46 354 
Oman 76 — 11 43 — — 22 76 
Qatar 66 — 2 51 — 5 8 66 
Saudi Arabia 1003 149 15 308 85 73 671 1152
UAE — — — 500 — — 200 700 
————————————————————————————————————————
     Total 1551 282 47 1216 153 105 1012 2533

—————————————————————————————
(b) Our Embassies extend consular service immediately to all 

Pakistanis on receipt of information of their arrest. A representative of 
the Embassy undertakes a visit to the Deportation Cell to provide 
consular access to the detained Pakistanis. The Embassy officials also 
visit Police Stations, Immigration Department and Central Jail as and 
when required to provide necessary legal and consular access to the 
detainees.
128. *Senator Mr. Sardar Ali Khan:

Will the Minister for Foreign Affairs be pleased to state:
(a) whether any case of issuing fake visas by the Pakistani 

Embassy in Nigeria has recently been surfaced;
(b) whether any inquiry has been conducted into the said case, 

if so, its findings; and
(c) the names of persons found involved in the said case and 

the action taken against them?
Makhdoom Shah Mehmood Qureshi: During the last few 

years a number of Nigerian nationals were found involved in drug 
trafficking in Pakistan. As a result, the Foreign Secretary constituted an 
Inquiry team to enquire into the matter of issuance of visa by the High 
Commission in Abuja to the arrested Nigerian nationals in Pakistan. The 
committee, after scrutinizing the records found out that out of a total of 
441 arrests made since 2005, only 50 visas were issued by the High 
Commission in Abuja. It was established that a huge number of arrested 
Nigerian nationals were on a fake travel documents which were of course 
not issued by the Mission in Abuja. Moreover, there is a considerable 
decline in the number of Nigerian nationals arrested on drug trafficking 
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charges and since 2008 not a single Nigerian national arrested in 
Pakistan was issued visa by the High Commission in Abuja. This is 
because of the strict measures undertaken by the High Commission in 
Abuja on the recommendation of the Senate Standing Committee on 
Narcotic Control.

(a) Data on the issue of visa, arrest of Nigerian nationals since 
2005 is given as below:—
—————————————————————————————
   S.No. Year No. of Visas issued Arrested in Verified by

by our Mission in Pakistan Pahic Abuja 
Abuja

—————————————————————————————

1. 2005 1001 115 17

2. 2006 951 106 08

3. 2007 1230 081 25

4. 2008 602 039 Nil
5.          2009 (Upto June 178 009 Nil 

—————————————————————————————
The data suggests the following trends:—
(i) Decline in issue of visa;

(ii) Decline in arrests in Pakistan; and
(iii) Decline in the visits of Nigerians to Pakistan.
The Mission has taken stringent measures to process business 

visa to curb drug trafficking and the following requirements are now 
mandatory: 

(i) Company’s registration with the Government authorities;
(ii) Income tax registration and taxes paid over the last 5 years; 

(iii) Letter from Chamber of Commerce;
(iv) Recommendation letter from the Foreign Office where the 

applicant applies;
(v) Bank statement for the last 4 years;

(vi) Information on imports from Pakistan, if any, during last 2 
years, with details such as:
(i) Value of goods; and

(ii) Pakistani importers’ name.
(vii) Invitation letter from the Pakistani Company, with details 

of the Company such as:
(i) NTN with Income Tax;

(ii) Bank statement for the last 4 years;
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(iii) Export details for the last 4 years;
(iv) Names of the Company Directors.

Negative Impact
Pakistan’s visa regime to Nigerians has caused decline in our 

exports to that country. The data for the last four years is given as 
below:—
—————————————————————————————

Year Exports (US$ million) Imports (US$ 
million)
—————————————————————————————

2004-05 54.566 7.052
2005-06 41.349 14.998
2006-07 23.160 9.958
2007-08 25.275 28.337

—————————————————————————————
(b) Foreign Secretary constituted a Committee comprising of 

three officers to investigate the affairs of the issue of visa by our Mission 
in Nigeria. The findings of the Committee suggest that no Nigerian 
national who has obtained visa from our Mission in Abuja was arrested 
in Pakistan on drug charges since 2008.

(c) The Mission was not aware of the fake visas through which 
these Nigerians entered into Pakistan. Checking documents of foreign 
nationals at the time of entry into Pakistan is primarily the responsibility 
of the Law Enforcement Agencies. The Ministry of Foreign Affairs 
keeps on raising this issue at the Federal Review Board meetings with 
other concerned Ministries/departments to take appropriate steps in this 
regard. Our mission in Abuja for its part is adhering to the stringent 
measures placed to process business visa.

مندوخیل صاحب ٹائم پورا ہو گیا اور ہم نے آپ کی  :جناب چیئرمین 
speech   بھی سننی ہے۔

یہاں پر وزیر صاحب نے پبلک  :سینیٹر  عبدالرحیم  خان مندوخیل
سیکٹر کی ناکامی اور پرائیویٹ سیکٹر کی کامیابی پر کافی بحث کی ہے۔ ہم  یہ 

یں ہے۔ جب یہ  لوگ  آج  چائنا کی عرض کرتے ہیں  کہ پبلک سیکٹر قطعًا ناکام نہ
بات کر رہے ہیں، چائنا نے پبلک سیکٹر کو ترقی دی اور اس کی بنیاد پر آج دنیا کا 

کھڑا ہے۔ اسی   طرح ہندوستان نے پبلک  سیکٹر کو اپنے لیے بنیاد بنا  giantایک  
بننے واال ہے۔    giantکر  اور  اسے ساتھ مال کروہ  دنیا کا ایک اور 
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PROMISED REPLY 

    +(Promised Replies have been adjusted as per orders of the Secretary Senate)
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نہیں  ہے۔   آپ کی بات  یہاں پبلک سیکٹر کی کمی  :جناب چیئرمین
 Now we readسمجھ لی۔ 

the leave applications.
Leave of Absence

ڈاکٹر عبدالمالک صاحب   ذاتی  مصروفیات کی بنا پر   :جناب چیئرمین
مورخہ   دو پانچ اور چھ اکتوبر  کو اجالس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے 
انہو ں نے ان تاریخوں کے لے  ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا 

درخواست منظور ہے؟
)کی گئی رخصت منظور(

حاجی محمد عدیل صاحب  ذاتی مصروفیات کی بنا پر   :جناب چیئرمین
مورخہ پانچ اکتوبر  کو اجالس میں شرکت نہیں کر سکے تھے ۔ اس لیے انہوں نے 
اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور 

ہے؟ 
)رخصت منظور کی گئی(

الرحیم خان مندوخیل صاحب  ذاتی جناب عبد  :جناب چئیرمین
اکتوبر کو اجالس میں شرکت نہیں کر سکے تھے  ۵مصروفیات کی بنا پر مورخہ 

اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا 
آپ ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں؟
)رخصت منظور  کی گئی(

احب  ذاتی مصروفیات کی بنا جناب گل محمد الٹ ص :جناب  چئیرمین
اکتوبر کو اجالس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے  ٢پر مورخہ 

اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیاآپ ان کی رخصت 
منظور  فرماتے ہیں؟

)رخصت منظور کی گئی(
کہ وہ  جناب احمد مختار وزیر دفاع نے اطالع دی ہے :جناب چئیرمین

عالج کی غرض سے امریکہ میں ہیں  اس لیے حالیہ مکمل اجالس میں شرکت نہیں 
۔کر سکیں گے 
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نے اطالع دی  یں جناب بابر خان غوری وزیر برائے جہاز رانی و بندرگاہ
اکتوبر تک اجالس میں  ١١ہے کہ وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اس لیے مورخہ 

Now, we takeشرکت نہیں کر سکیں گے۔ up item No.3 regarding further 
discussion on the motion moved by Mr. Muhammad Ishaq Dar on 6th October 
2009 on prevailing price hike of essential commodities including sugar crisis in 

the country.  عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب۔
اگر آپ  اجازت ! جناب چئیرمین :روخالد محمود سوم ڈاکٹر  سینیٹر

کی meetingکے حوالے سے ایک    Larkana Development Packageدیں تو میں 
رپورٹ پیش کر دوں۔

جی فرمائیے۔ :جناب چئیرمین
Presentation of Report Re: Larkana Development Package

 Larkana Development!جناب واال :خالد محمود سومروڈاکٹرسینیٹر 

Package  ،کے حوالے سے میں نے شکایت کی تھیmotion  بھیmove   کی تھی
calling attention notice  دیا تھا اورpoint of order  پر بات کی تھی  تو میں مخدوم

شہاب الدین وزیر پالننگ کا بےحد شکرگزار ہوں اور اپنے قائد ایوان کا کہ انہوں 
 Chairman, National Highway منعقد کرائی جس میں meetingنے آج 

Authorityںبھی تشریف الئے تھے۔ ہماری شکایات تھی Larkana Development 

Package  کے حوالے سے ، وفاقی حکومت نے تین ارب روپے منظور کیے تھے
اور سندھ کی حکومت نے ڈیڑھ ارب  روپے تو کل رقم ساڑھے چار ارب روپے 

کیے گئے ہیں۔ہماری شکایات تھیں کہ وہ رقم  releaseتھی۔ تقریباًً ڈیڑھ ارب روپے 
صحیح استعمال نہیں ہوئی  اور کام غلط ہوا ہے، اطمینان بخش نہیں ہوا۔ ہماری 
شکایات پر انہوں نے سندھ حکومت سے کام لے لیا اور گزشتہ جوالئی میں 

National Highway Authority  کے حوالے کر دیا کیونکہ جو ٹھیکیدار وہاں کام کر
رہے تھے وہ  اطمینان بخش طریقے سے کا م نہیں کر رہے تھے اس لیے اب یہ کام 

National Highway Authority  والے کریں گےکیونکہ ابھی تک کام شروع نہیں ہوا
کے  National Highway Authorityتھا۔ آج  تفصیالت ہمارے سامنے آئیں اور 

چکے ہیں اور وہ بھی کام سے چئیرمین نے بتایا کہ وہ خود جا کر کام کو دیکھ 
مطمئن نہیں ہیں۔  انہوں نے کہا کہ میں نے ٹھیکیداروں کے پیسے تیس کروڑ روپے  
روک دیے ہیں اور میں نے ان کو وقت دیا ہے کہ آپ نے اب تک جو کام کیا ہے 

کے مطابق فوری طور پر ٹھیک کریں ۔ اگر انہوں نے کام ٹھیک کیا  qualityاس کو 
نہیں کروں گا۔ releaseکروں گا ورنہ پیسے   releaseیسے تو میں ان کو پ

سے  اوپر بنائے  road levelکے نالے  drainageدوسری شکایت یہ تھی کہ 
کا  drainageگئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سارے توڑ کر ہم دوبارہ بنائیں گےتاکہ 

والے NHAندر نظام ٹھیک ہو۔ تیسرا وعدہ انہوں نے یہ کیا کہ انشا اهللا دس دن کے ا
Larkana Development Package  پر خود کام شروع کریں گے ۔ مخدوم شہاب الدین

نے یقین دالیا ہے کہ آئندہ ہم کوئی شکایت نہیں ہونے  Chairman, NHAصاحب اور 
دیں گے ۔ تو یہ آج کی کارگزاری تھی اس لیے میں نے کہا کہ میں ایوان کو 

تفصیالت بتا دوں۔
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 pointsڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ  :جناب چئیرمین

of order لے لیتے ہیں۔سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب۔
Points of Order

Re: Senate Housing Society
جناب چئیرمین شکریہ کہ آپ نے  :سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل

ہے اور یہ بظاہر  Housing Societyہمارے سینیٹ کی ! مجھے موقع دیا۔ جناب واال
اس لیے بنائی گئی تھی کہ سینیٹ کے مالزمین کو سستے اور مناسب جگہ پر پالٹ 
فراہم کیے جائیں گے اور انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے رہنے سہنے کے لیے 

 نے سے پہلے کی بات ہے اور سینیٹ کے مالزمین ١٩٩٩اپنے مکان بنائیں، یہ  
ی وہ رقم ادا کی ہے لیکن آج تک لوگوں کو پالٹ فراہم نہیں جو کچھ اپنی بچت تھ

کیے گئے۔

اجازت ہو تو میں عرض کروں کہ  یہ سینیٹ کی  :جناب چئیرمین
housing society  کا مسئلہ ہے ۔When I took over as Chairman  میں نے اس میں

 Senate Cooperative Housing Society is an elected body under theدیکھا ہے یہ 

Cooperative Societies Act  اس کے اپنےPresident, Vice President, General 

Secretary  ہیں۔ میں نے اس میں تھوڑا ساinterest  لیا ہے اور کافیprogress   کر لی
 ٰ اهللا تعالیہے۔میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بےاندازہ غلط کاریاں ہوئی  ہیں اور انشا

.Just give me some timeمل جائے گا۔  resultد ایک اچھا آپ کو بہت جل I am 

working on  it  اور انشا اهللا تعالی میں آپ کو بال کر بتاؤں گا کہ کیا اقدام کیے ہیں
ہیں ان کو ہم دور کر سکیں۔ آپ تسلی رکھیں میں اس  grievancesتاکہ جتنے بھی 

بھی زیادتیاں اور غلط کاریاں ہوئی ہیں  لے رہا ہوں کہ جتنی  personal interestمیں  
وہ ختم ہوں اور انصاف کے ساتھ ہر ایک کو پالٹ جلد ملے۔ آپ مجھے تین مہینے 
دیجیے انشااهللا تعالی اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔مگر بےاندازہ لوگوں نے اس میں 
اپنے واجبات نہیں دیے میری ان سے درخواست ہے کہ وہ واجبات دیں کیونکہ ابھی 
زمین کم ہے تاکہ ہم زمین خرید سکیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اس میں آپ کو ایک 

briefing  دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو جائے کہ اس کے اندر کیا اقدام کیے
آپ دیکھیں گے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی  ہوجائےگا۔  هللاگئے ہیں۔ انشا ا

 مسسز نیلوفر بختیار۔
Re: Pakistani Languishing in Jails Abroad.

آپ کی مہربانی۔ میں اس وقت ! جناب چئیرمین :سینیٹر نیلوفر بختیار
ایوان کی توجہ اس بات کی طرف دالنا چاہتی ہوں کہ سعودی عرب سے جو پانچ  
افراد پر مشتمل خاندان کی واپسی ہوئی اس پر بشمول میرے پوری قوم کو بہت 

ر بہت طریقوں سے کیا گیا، وزیر اعظم صاحب اور صدر خوشی ہوئی۔ اس کا  اظہا
کو دی گئی ،اچھا تھا لیکن میں سمجھتی  issueاس  hypeصاحب انہیں ملے ۔ اتنی 

دی گئی۔ اس وقت میرے دل میں یہ  hypeہوں کہ ذرا ضرورت سے زیادہ اس کو 
ئی والی پاکستانی قیدی ہیں کیا ان کا کو ۵۶٨٠خیال آیا کہ دنیا بھر کی جیلوں میں 

 نہیں قیدی ہیں ، کیا وہ کسی ماں کے بیٹے ٧١٢وارث ہے؟ہندوستان کی جیل میں 
سے لے کر اب تک جو چار پاکستانی ہندوستان کی جیلوں میں  ٢٠٠٨ہیں؟  فروری 
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مانگی ہیں  figuresمیں نے فارن آفس سے ابھی جو ! شہید ہوئے ہیں اور جناب واال
کی کہ شہباز نامی ایک شخص کو شہید تو صرف انہوں نے ایک بات کی تصدیق 

کیا گیا ہے ۔ میں نے اخبارات میں ایک چھوٹی سی خبر پڑھی تھی کہ وہ  ہندوستان 
ہوا، بدقسمتی سے ہماری قوم دہشت گردی دیکھ دیکھ کر  tortureکی جیل میں پہلے 

لڑ لڑ  کر عادی ہوگئی ہے اور ہم  الشیں اور خون کی ندیاں   war on terrorاور 
کھ  دیکھ کر اس قدر تھک گئے ہیں کہ اب ہمارا احساس ہی مر گیا ہے، ہمیں پتا دی

ہی نہیں لگتا کہ کون ہم سے جدا ہو گیا ہےاور کس بےدردی سے اس کو جدا کیا گیا 
ہے۔ اس نوجوان کی عمر بیس سےپچیس سال کی تھی اور یہ کسی کے دل کا ٹکڑا 

ہوگا۔ 
ہو جائیے ۔ shortذرا  :جناب چئیرمین

Senator Nilofar Bakhtiar: I shall be very brief but this is a very 
important issue. If the five member family could get so much attention from the 
media, from the whole country, from the Government of Pakistan, then 712 
Pakistani prisoners living in the Indian jails should also get something out of it.

میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہماری سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ امور ہے  
کیا جائے  issue referکے لیےبڑا اچھا کام کیا ہےتو اس کو یہ repatriationانہوں نے 

کیا گیا  ۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا اور  torture،  کیا گیا  کہ شہباز کو کیوں شہید
دم توڑا ہے ، اس کی میت اب تک نہیں پہنچی ۔ اس کے اس نے ہسپتال میں آ کر 

ر کیا جائے او highlightکو جناب تھوڑا سا  issueلواحقین کو کچھ پتا نہیں ہے تو اس 
ہیں جو بنکاک سمیت  minorsکہ بہت سے وزیر داخلہ صاحب کو میں کہوں گی 

ال  billنیا  کے لیے ایک child protectionدوسری جیلوں میں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 
رہے ہیں لیکن دنیا بھر کی جیلوں میں جو پاکستانی چھوٹے بچے سڑ رہے ہیں  ان 
کی فہرست بھی مجھے کہیں سے نہیں مل سکی تو یہ مسئلہ صرف انصار برنی کا 

نہیں ہونا چاہیے ، پوری قوم کا ہونا چاہیے۔ شکریہ۔
 I think, the Minister forآپ کی بات  ٹھیک ہے۔  :جناب چئیرمین

Human Rights should look into it   تاکہ جو بھی زیادتیا ں ہو رہی ہیں ان کو نہ
پر  commenced motionہونے دیں۔ میری ممبران سے صرف اتنی درخواست ہے کہ 

تقاریر شروع کرنی ہیں اور وقت کافی کم ہے، کافی موضوعات پر تقاریر ہونی ہیں 
ہو سکیں  بہتر ہے ۔ بڑی مہربانی ہوگی۔ حاجی  briefپر جتنا  points of orderتو 

محمد عدیل۔
یہ قائمہ کمیٹی کے حوالے کر ! جناب چیئرمین :سینیٹر نیلوفر بختیار

دیں۔ 
 They shouldنہیں، قائمہ کمیٹی خود اس کو دیکھے گی۔  :جناب چیئرمین

themselves be aware of what has happened. I know! what is the purpose of the 
Committees? I had a meeting with all of the Chairmen of the Standing 
Committees that they should themselves look into it. Why the House would 

refer it? The House should refer the case to which nobody is aware of.  یہ تو ہر
خود چاہیے کہ اس کا نوٹس لے۔ ہر چیز کو ہاؤس ہی  ایک کے علم میں ہے۔ ان کو

کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ آپ نے ان کی توجہ دال دی  committeeبھیجتا رہے گا تو
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جو ہیں اور  Chairman of Human Rights Committeeہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 
Chairman of Interior Committee خود اس چیز کا نوٹس لیں جو آج آپ نےpoint of 

order raise   شکریہ۔ کیا ہے۔
 Standing :سید طاہر حسین مشہدی) ریٹائرڈ(سینیٹر کرنل 

Committee of Interior  پچھلی چارmeetings  سے اس معاملے پر غور کر رہی ہے۔
تھا، بی بی صغریٰ امام، بخاری صاحب کا  roleاس میں حاجی عدیل صاحب کا بہت 

ں نے جتنے بھی پاکستانی باہر جیلوں میں جو بند ہیں اورجن اور باقی ممبران کا۔انہو
کے خالف کوئی کیس چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، ان کے بارے میں غور 

سے رابطہ کیا ہوا ہے اور لسٹیں مانگی   Ministry of Foreign Affairsکیاہے۔ ہم نے 
کیا ہے۔ ہم    point raiseہوئی ہیں۔ ہم نے ہر میٹنگ میں ان پانچ پاکستانیوں کے لئے 

تھے۔ تو  ئےمیں بھی ال  Standing Committee of the Foreign Affairsکو  issueاس 
 Standing Committeeسینیٹ کو جاتا ہے کہ یہ پانچ پاکستانی آئے تھے۔    creditیہ 

of Interior  کو یہcredit  ند جاتا ہے  اورانشاء اهللا جتنے پاکستانی باہر جیلوں میں ب
ہیں سب کو رہائی ملے گی۔ 
جی ٹھیک ہے۔ حاجی عدیل صاحب۔  :جناب چیئرمین

Re: Notice of Payment for Damages to NWFP Government
واپڈا کی طرف سے ! جناب چیئرمین صاحب :سینیٹر حاجی محمد عدیل

کہا جارہا ہے کہ ہمارے پاس بجلی کم ہے تو اس لئے ہم لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ 
اب سوات میں جب سے آپریشن شروع ہوا ہے تو وہاں پر طالبان کی طرف سے 

دیا گیا ہے۔ تو وہاں بجلی کا استعمال ان دنوں بالکل نہیں ہوا لیکن  اڑاتنصیبات کو 
کمال کی بات ہے کہ واپڈا نے ہماری صوبائی حکومت کو ایک خط لکھا ہے کہ 

ہے تو آپ ہمیں ایک ارب  چونکہ اس پیریڈ میں آپ نے بجلی استعمال نہیں کی
روپے ہرجانہ دیں۔ اب یہ خط وزارت خزانہ کی طرف سے ہے اور ساتھ یہ بھی ہے 

 یبھی ہمار یبھیج دیں گے کہ جتن  estimateکہ عنقریب ہم آپ کو ایک دوسرا 
ملک میں ! واجبات بھی آپ دیں۔ جناب چیئرمین کے ہیں اس  ئی تنصیبات تباہ ہو

ر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بجلی آپ نے استعمال نہیں ایک جنگ زدہ عالقہ ہے مگ
 point of orderگھنٹے پہلے یہ   24کی اس لئے آپ ایک ارب ہرجانہ دیں۔ میں نے تو 

پیش کیا تھا۔ آج صبح میں نے وزیر واپڈا کا خوبصورت چہرہ بھی دیکھا تھا۔ چاہیے  
یوں کر رہا ہے؟تو یہ تھا کہ وہ آتے اور ہمیں بتاتے کہ واپڈا ایسی حرکتیں ک

صاحبہ۔  ٹھیک ہے۔ عافیہ ضیا :جناب چیئرمین
جناب آپ سے ! شکریہ جناب چیئرمین صاحب : سینیٹر عافیہ ضیا
ہے اس پر ہم نے تحریک التواء بھی   point of orderدرخواست یہ ہے کہ میرا جو 

س جمع کرا دی تھی لیکن ابھی معلوم ہوا ہے کہ اس سیشن میں وہ پیش نہیں ہوگی۔ ا
لئے آپ مجھے دو، تین منٹ دے دیں کہ میں اس پر بات کر سکوں۔ 

جی ضرور، ضرور۔ :جناب چیئرمین
Re: Attempts to Abolish the Blasphemy Laws
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کے   point of orderمیں اپنے ! جناب چیئرمین :سینیٹر عافیہ ضیا.1
کرانا ذریعے اس معزز ایوان کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی جانب مبذول 

چاہتی ہوں اور  وہ ہے توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنے سے متعلق۔ جناب 
جیساکہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں گوجرہ اور سمبڑیال ! چیئرمین صاحب

کے عالقوں میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ اگر ان واقعات کی تفصیل ہم معلوم کریں 
تی طبقے کے ارکان شامل تھے وہ مکمل تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جو اقلی

طور پر بے گناہ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ہر فرد اور تمام دینی 
و سیاسی جماعتوں نے اپنے مسیحی برادران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا اور 

افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ! ان واقعات کی شدید مذمت بھی کی۔ جناب
ت بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو ایسے واقعات کو جواز بناکر اپنے مذموم اس وق

ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ابھی بھی جو یہ  قعمقاصد کے حصول کے لئے کوئی مو
یح کی ہالکت کا۔ تو اس سواقعہ پیش آیا ہے کہ ڈسٹرکٹ جیل میں ایک شخص فالش م

اور اسی   NGOsرنے والی اور بیرونی ایجنڈے پر کام ک ئےپر بھی بیرونی سرما
طرح نام نہاد جو تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی علمبردارتو انہوں نے یہ واویال مچانا 

کو ختم کیا جائے اور ان کے   (C) 295شروع کر دیا ہے کہ توہین رسالت کا قانون
ہیں جو ایک سینیئر قانون دان ہیں بجائے  [********]ساتھ ساتھ جناب ہماری جو  

کہ جو ملزمان ہیں جن کی وجہ سے یہ ہالکتیں ہوئی  تیں ہ وہ یہ مطالبہ کراس کے ک
ہیں اور جنہوں نے یہ تشدد کیا ہے ان کو سزا دی جائے، انہوں نے بھی اس قانون 

 [********]کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پنجاب کے 

کیا ہے۔  نے بھی اپنے دو بیانات میں اس خواہش کا اظہار
عافیہ صاحبہ جو لوگ اس ہاؤس میں موجود نہیں ہیں تو ان  :جناب چیئرمین

کے نام ہاؤس میں نہ لیے جائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ بات ضرور کریں لیکن جو نام لیے گئے 
ہیں وہ حذف کر دیے جائیں۔ 

اس قانون کے خالف آواز اٹھانے ! ٹھیک ہے۔ جناب  :سینیٹر عافیہ ضیا
لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ قانون اقلیتوں سے امتیازی سلوک کا باعث ہے۔ والے اکثر 

کوئی خفیہ دفعہ نہیں ہے۔ اس کا مطالعہ ہر شخص کر   (c) 295اگر اس آئین کی دفعہ ! جناب
سکتا ہے۔ اگر کتاب کھول کر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ 

کی  �وازن قانون ہے کیونکہ اس میں صرف حضرت محمدامتیازی نہیں بلکہ انتہائی مت
شان میں گستاخی کو جرم قرار نہیں دیا گیا ہے بلکہ کسی بھی نبی کی  شان میں گستاخی کو 
جرم قرار دیا گیا ہے اور یہ قانون صرف اقلیتی برادری پر الگو نہیں ہوتا بلکہ اگر 

تو وہ بھی اسی سزا کا حقدار  خدانخواستہ کوئی مسلمان بھی اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے
برطانیہ، امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک کے دستور اٹھا کر اگر ہم دیکھیں ! ہوگا۔ جناب

تو اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السالم کی شان میں گستاخی کرنا جرم قرار دیا گیا ہے 
ہے کہ آج  یہ بھی اٹل حقیقت! اور اس کی سزا بھی ان کے قانون میں موت ہی ہے۔ جناب

 تک پاکستان میں کسی بھی غیر مسلم کو اس قانون کے مطابق سزا نہیں دی گئی ہے۔
[++ The words expunged by the orders of Mr. Chairman] 

میرا حکومت وقت سے پرزور مطالبہ ہے کہ ان بیرونی ایجنڈوں پر ! جناب
ات کا فوری نوٹس لیا ہیں ان کی اس ب  NGOsکام کرنے والی تنظیموں اور جو بھی 

جائے کہ جنہیں رسالت اور قرآن کی شان میں گستاخی کرنے کے واقعات پر تو 
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کوئی افسوس نہیں ہوتا لیکن وہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے اس قانون 
کو ختم کیا جائے۔ شکریہ۔ 
  point of orderآپ کا ! شکریہ بہت بہت۔ موالنا صاحب :جناب چیئرمین

ہے۔ 
جی۔  :یٹر موالنا عبدالغفور حیدریسین

 pointفیصلہ آپ کے سامنے ہوا تھا کہ ! موالنا صاحب :جناب چیئرمین

of order writing   جائے گا ایک گھنٹہ پہلے۔ میں فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتا میں دیا
ہوں کہ اگر آپ سمجھتے  ہیں کہ ایمرجنسی ہے تو آپ ضرور بات کر دیجیے۔ 

جیساکہ محترمہ ! جناب چیئرمین :لغفور حیدریسینیٹر موالنا عبدا
فاضل ممبر صاحبہ نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ عرصے 
سے پریس میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں اور کچھ ذمہ دار لوگوں نے بھی اس 
طرح کے بیانات دیے ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں کہ ناموس رسالت کے قانون 

ا جائے۔ میرے خیال میں محترمہ نے بڑی وضاحت سے یہ بات کہی کہ یہ کو ختم کی
ذات اقدس کے حوالے سے نہیں بلکہ کم و بیش  کی  �قانون صرف جناب نبی کریم

جتنے بھی انسانیت کی رہبری و راہنمائی کے لئے تشریف  لرس‘انبیاء و   124000
گا اور کوئی بال تمیز ہیں ان کی شان اقدس میں اگر کوئی بھی گستاخی کرے  ئے ال

مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس کے لئے یہ سزا تجویز کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے 
میں ایوان کی بھی توجہ اور آپ کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ 

جو ہمارے ملک میں ہیں بنیادی طور پر ان  NGOsیہ بات بہرحال چل رہی ہے اور 
سے ہوتا ہے لیکن انہوں نے ہمارے عقائد و نظریات میں اب کا تعلق رفاہی کاموں 

مداخلت شروع کی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور بل بھی وہ النا چاہتے تھے۔ تو میں 
عرض کروں گا کہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اس کو اس طرح آسانی سے نہ لیا 

جائے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ شکریہ۔ 
! کریہ۔ سینیٹر عبدالحسیب خان صاحبش! موالنا صاحب :جناب چیئرمین

ہیں۔ ایک آپ آج لے لیجیے گا ایک پھر کسی دن لے   points of orderآپ کے دو 
کر لیں جو آپ نے آج اٹھانا ہے۔ دوسرا آپ کا کل آ جائے گا۔  chooseلیجیے گا۔ آپ 

Re: Pricing Policy for Pharmaceutical Industry
آپ کا بہت بہت ! چیئرمین صاحبجناب  :حسیب خانعبدالسینیٹر 

 Ministry ofمسئلے پر ہے جس پر   crucialبہت   point of orderشکریہ۔ میرا 

Health   کی بھی توجہ نہیں  اور اس کےstakeholders  کو بھی کوئیconsult  نہیں
ہدایت جاری  فوری  کر رہا۔ مجھے آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اس پر آپ 

کی بہت بڑی انڈسٹری ہے۔  medicine manufacturing پاکستان میں  کہکریں اس لیے 
ہے۔ یہاں پر پندرہ الکھ لوگ کام کرتے ہیں۔ اس انڈسٹری   marketارب کی  100یہ 

نہیں دی   price increaseسال سے  9کو برباد کرنے کے لیے پورا کام کر لیا گیا ہے۔ 
ہے ۔ اس    price freezeھ لیں ، سامنے رک  inflationگئی اور اس دوران کا آپ 

 گی  سیکٹر کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ۔ یہ انڈسٹری اس طرح تباہ ہو جائے 
کو یہ ہدایات جاری کی   Ministry of Healthمیری آپ سے درخواست یہ ہے کہ 

ہو گی تو اس کی بنیاد   pricing policyدیں ۔ اگر    pricing policyجاتیں کہ وہ اپنی 
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بھی سامنے آ جائے گا۔ اس   Inflation impact۔  گی سب چیزیں دیکھ لی جائیں  پر
 کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی  investmentکے عالوہ انڈسٹری اگر  اس میں مزید 

pricing policy یہ انڈسٹری بچ جائے ! گی۔ اس طرح جناب کر فیصلہ کرے کو دیکھ
pricingکریں کہ اس ملک کو جاری گی۔ آپ ہدایت  policy  جلد از جلد دی جائے ۔

ملک سے باہر ہیں۔   Health Ministerمیرے خیال میں : جناب چیئرمین
وہ آ جائیں تو پھر اس بارے میں بات کی جائے گی۔ پہلے ان کو سن لیتے ہیں ہو 

جی   .and no one can be condemned unheardسکتا ہے ان کے پاس کوئی پالیسی ہو 
باسی صاحب۔ وہ موجود نہیں ہیں۔  جی کرنل مشہدی صاحب۔ ڈاکٹر صفدر علی ع

Re: Facilties for Media in the Parliament House
! جناب چیئرمین :سید  طاہر حسین مشہدی) ریٹائرڈ(سینیٹر کرنل 

کو دنیا کی   role of the print mediaمیں میڈیا کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ 
کیا ہے ۔ ان کی پریس  recognizeہیں انہوں نے اس کو   Parliamentsجتنی بھی 

یہی ہے کہ ان کو   pointدی جاتی ہیں۔ میرا ایک   facilitiesگیلری ہوتی ہے ۔ ان کو 
we are in the 21stدی جائیں مگر آج کل   facilitiesبہتر سے بہتر  century and there 

has been a media revolution, electronic media   میں ایک ایساboom   آیا ہے اور
میں داخل کرنا ہے  part and parcel of Parliamentary life and traditionاس کو ہم نے

بندوبست کیا ہے ۔ میری یہ   specialنے ان کے لیے   Parliaments۔ دنیا کی دوسری 
request   رہتی ہے کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں دھوپ اور بارش میں باہر کھڑی

ہیں اور جب بھی ہم لوگ آتے ہیں یا جاتے ہیں وہ ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں ۔ اگر 
پر بنایا جائے جس میں وہ لوگ بیٹھ بھی   media centre gateایک بہت ہی اچھا 

بھی ہو۔  conference roomسکیں ، ایک 
آپ مجھے  sorry to interrupt youکرنل صاحب  :جناب چیئرمین

 andدیجیے  ےمجھے د  proposalاور ایک   definitely we will work on itملیے
whatever we can do for the media to help them, so that they can report better, 

definitely we will do it.  اگر آپ میرے پاس آ جائیں اور اگر کسی میڈیا کے
representative  کو بھی چاہیں  تو لے آئیں۔We will solve the problem.  میڈیا والے

they are always welcome to come to me۔ بھی سن رہے ہیں

میڈیا کے  :سید  طاہر حسین مشہدی) ریٹائرڈ(سینیٹر کرنل 
representatives   بھی آنے چاہییں۔ ان کے لیےproper accommodation with 

canteen facilities  ہونی چاہیے۔
بالکل اجازت ہے، آیئے اور ہم اس مسئلے کو بیٹھ کر  :جناب چیئرمین

 they are welcomeہے   open invitationحل کریں گے۔ میری میڈیا کے بھائیوں کو 

at any time to come to my office  شکریہ۔
Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mushhadi: Sir, I 

have only asked this because I know that you have a soft corner for the media. I 
am grateful to you.

Mr. Chairman: Thank you. Insha Allah we will do it. Yes, Dr. Ismail 
Buledi Sahib.
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Re: FC Excesses in Balochistan

ہمیں افسوس ہے کہ ! جناب:سینیٹر  ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
وج بھرتی ہے اور یہاں وہ نہیں ہوتے جب کہ آپ نیشنل اسمبلی وزیروں کی ایک ف

میں دیکھیں یہ وزیر صاحبان وہاں نظر آئیں گے۔ ابھی ایک دو وزیر صاحب آئے 
ہیں ان کی بڑی مہربانی ورنہ نیئر بخاری صاحب اکیلے بیٹھے تھے۔ آپ اس چیز کا 

نوٹس لیں کہ وہ یہاں بھی بیٹھنا گوارہ کریں۔
کر   FC operationیہ ہے کہ بلوچستان میں   point of orderمیرا ! جناب 

رہی ہے ۔ وہ  عورتوں ،بوڑھے اور معمر لوگوں کو موٹر سائیکلوں سے اتارتے 
ہیں، سختی سے پیش آتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کی ہمدریاں مزاحمت کرنے والوں 

ٹر کے ساتھ ہوتی ہیں اور حکومت کے خالف نفرت بڑھتی ہے۔ اس بارے میں ڈاک
کیا تھا، آپ وزیر داخلہ کو ہدایت کریں کہ بغیر   کسی   point raiseمالک نے بھی 

وجہ کے لوگوں کو تنگ کرنا جائز نہیں ہے ۔ ہمارے لوگ عزت چاہتے ہیں اور اگر 
یہ   point of orderان کی بے عزتی ہوتی ہے تو وہ نفرت کرتے ہیں۔ میرا دوسرا 

ہے۔۔۔
کل لے لیں ۔ میں نے اسی طرح   point of orderدوسرا   :جناب چیئرمین

کی تھی ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی محمد   requestحسیب صاحب سے بھی یہی 
ہمایوں خان صاحب۔

Points of order have to be given in writing as decided by the Parliamentary 
Leaders one hour before the sitting. This is again for the information of all the 
honourable members until and unless it is very urgent and emergent. Yes, 
Humayun Sahib.

شکریہ جناب چیئرمین۔  :مندوخیل محمد ہمایوں خان انجنیئیرسینیٹر
یہ  صوبائی مسئلہ ہے لیکن اس پر ہم نے بہت کوشش کی۔! جناب واال

ل میں آپ بخاری صاحب سے اس سلسلے میرے خیا :جناب چیئرمین
 thatکر سکیں تو   solveکو   problemمیں مدد لے لیں اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر 

would be very good.  آپ اسے بیان کر دیں۔

Re: Target Killing at Nagan Chorangi, Karachi
اس سلسلے ! جناب  :مندوخیل محمد ہمایوں  خان ریانجنیئ سینیٹر

ن چورنگی پر شہنشاہ اور عبدالکریم گاگست کو رات کے پونے ایک بجے نا 4میں 
ہوئی ہے ۔ اس سلسلے میں آئی جی کو بھی شکایت   target killingنامی دو بندوں کی 

بھی میں نے عرض کی اور  میں  Standing Committeeدی گئی اور اس کے بعد 
Standing Committee  ے بھی آئی جی کو لکھا کہ وہ کے چیئرمین طلحہ محمود ن

ابھی تک اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ! اس بارے میں رپورٹ دیں۔ جناب 
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نہیں ہوئے ہیں ۔ ہمیں تو یہ   identifyابھی تک   culpritsہوئی ہے۔ اس واقعہ کے 
ہو رہی ہے یانہیں ۔ ابھی تک   investigationبھی پتا نہیں ہے کہ اس بارے کوئی 

کا معمول بن گیا ہے اور ایسے   target killingنہیں کیا گیا۔ اس طرح   arrestکسی کو 
cases blind   ہو جاتے ہیں اور کوئی پیش رفت نہیں ہوتی اب ان کی بیوائیں  اور

بچے مارے مارے پھر رہے ہیں اور ان کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے۔
! ری صاحبٹھیک ہے ، آپ کی بات آ چکی ہے ۔ بخا :جناب چیئرمین

ذرا  اس کو دیکھ لیں۔ جی فوزیہ صاحبہ۔
آج زلزلے کے واقعے کو  چار سال  :سینیٹر فوزیہ فخر الزمان خان

پورے ہوگئے  ہیں اور ابھی بابر صاحب اس بارے میں بات کر رہے تھے ، آزاد 
کشمیر میں واقعی بہت کچھ ہوا ہے لیکن مانسہرہ میں جا کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ 

لوگ مر گئے تھے اور جو بچ گئے تھے   %90صبح ہی آیا ہے۔ باال کوٹ میں زلزلہ 
پر تھے اس لیے بچ گئے تھے۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ متبادل   jobsوہ ادھر اپنی 

میں آتا تھا ، وہ جگہ پتریال میں ملے   red zoneجگہ دی جائے گی کیوں کہ باالکوٹ 
عدہ تھا لیکن وہ ابھی تک ان کو نہیں ملی اور گی۔ یہ چار ہزار خاندانوں  کے ساتھ و

وہ دربدر ہیں۔ میرےپاس ابھی بھی ایک لیٹر پڑا ہوا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں، وہ 
بہت تکلیف میں ہیں۔

 .Drاس میں آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر لیں۔  :جناب چیئرمین
Sahib, please look into it.

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: If honourable member 
can identify which families are left over, we will help them. I don’t want to enter 
into a dialogue but this is not the correct information.

ہیں ۔ ان کے جواب میرے پاس ہیں ایک مندوخیل    points of orderآپ کے پاس دو 
را ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب کا ہے ان کا جواب بھی میں صاحب کا ہے اور دوس

الیا ہوں۔
صفدر عباسی صاحب موجود نہیں ہیں۔ جی ڈاکٹر  :جناب چیئرمین

جی کھٹومل   .This is the last point of order, we finish with thisکھٹومل صاحب۔ 
صاحب۔

 میری اس ہاؤس سے صرف اور صرف :ومل جیونٹسینیٹر ڈاکٹر کھ
بانہ اور احترام کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ یہاں پر ہمارے بڑے بڑے ملک کے ٔمود

ہمیں  is concernedتوہین رسالت قانون   as far asعلمائے دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں
ہوتا ہے اس پر   misuseکوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس کا طریقہ کار اور جو 

اتھ ساتھ جو ہماری مقدس شخصیات ہیں ہمیں تھوڑے اعتراضات ہیں اور اس کے س
 we areہو کر نہیں آئے ہیں   migrateہمارے مذاہب میں بھی ۔ ہم پاکستان میں کوئی 

sons of the soil  بھی چاہتے ہیں کہ ہماری  ہم صدیوں سے اس مٹی پر رہتے ہیں۔ ہم
 مقدس کتابیں ہیں اور جو مقدس شخصیات ہیں ہمارے مذاہب کی ان کے بھی جتنی

بنایا جائے کہ اگر ان کے متعلق بھی کوئی ایسی   parallel lawلیے بھی ایسا کوئی 
بات ہوتی ہے تو اس کو بھی سزا کے زمرے میں آنا چاہیے۔ شکریہ جناب۔

جی ڈاکٹر صاحب۔ :جناب چیئرمین
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Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan (Minister for 
Parliamentary Affairs): Sir, I am eager to reply to this point of order because it 
will come up again. The one which is being raised by Dr. Safdar Abbasi………

ہوگیا ہے۔ جب آئیں    lapseنہیں صفدر عباسی واال اب  :جناب چیئرمین
گے تو دیکھ لیں۔  اگر وہ کل آئے اور موجود ہوئے، 

it has not been raised. The point of order has not been raised Dr. sahib.
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: The other thing which I 

was academically discussing though there is a decision but we need to look into 
it……..

Mr. Chairman: This is the job of the Government to look into it. The 
grievance is that the point has been heard. Now, let us start with the Commenced 
Motion.

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: No, no, I am saying 
something else. I am not referring to the credibility, transparency and efficiency 
of the Government. What I was saying was that the House Business Committee 
has decided that this is the mode of bringing forward these Points of Order. I am 
afraid this is not supported by the Rules of Procedure and Conduct of Business.

Mr. Chairman:  But it has been decided by the consensus.

بھی    consensusاگر ! جناب واال :ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوانسینیٹر 
کر لیں یا اس کو ایک مرتبہ   rules amendکریں گے۔  یا تو    rules prevailہو تو  

دوبارہ دیکھ لیں۔
جی  اسحاق ڈار صاحب۔ :جناب چیئرمین

ی یہاں دی تھ  rulingآپ نے ابھی پرسوں  ہی  :سینیٹر محمد اسحاق ڈار
دیکھیں    Article 91ہے۔  میں چپ رہا۔  آپ اگر   collective responsibilityپر  کہ یہ 

that is                      ہے  Cabinet collective responsibilityتو  جو  for
National Assembly.

Mr. Chairman:  Senate has not been mentioned.

Senator Muhammed Ishaq Dar: Senate has not been mentioned. 
So, impliedly understood that here every Minister is individually responsible to 
come and reply.

 but as a matter of cooperation and reconciliatoryہم تو اس میں ایسے ہی ہیں، 

process    نے آئین کے تحت دیکھنا ہے تو جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم
کرنا   business dealسینیٹ میں تو وہ بھی نہیں ہے۔  ہر وزیر  کو یہاں پر آکر اپنا 

Cabinet is collectivelyہے کہ    clearبڑا     Article 91چاہیے۔   responsible to the 

National Assembly.  لہذا وہاں ہوسکتا ہے  تھوڑیadjustment   کہMinister A   نہیں
اس کا جواب دے دے لیکن سینیٹ کے بارے میں  Minister Cیا  Minister Bآیا تو 

تو  یہ ٹھیک نہیں لگتا۔
 personalیہاں کوئی کسی کی  :ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوانسینیٹر 

ego   کا سوال نہیں ہوتا اسside   سے یا اسside  سے۔
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These are the Houses and places which are meant for the rule of law, protection 
of the rule of law and upholding of the Constitution and then working under 
certain procedure and the conduct of business.

تاکہ ہر چیز کا جواب آجائے۔ :جناب چیئرمین
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Of course, that is why in 

that spirit I have pointed it out and I don’t mind this.

کیا گیا ہے۔    consensus developسے    spiritاسی : جناب چیئرمین
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: And if anybody wants to 

raise it must raise.
یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی  جگہ کوئی ایسی تو کوئی بات نہیں اور دوسرا میں 

difficulty   دیکھی جائے  تو
there is a maxim that people are not made for the laws, laws are made for the 
people. We can amend the rules always.

جی پروفیسر ابراہیم صاحب۔ :جناب چیئرمین
مجھے ڈار  ! چیئرمین جناب :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان

ہے۔    collective responsibilityصاحب سے بصد احترام اختالف ہے کہ یہاں پر بھی 
نہیں کرتا وہاں پر وہی کچھ یہاں   پر بھی    Constitution expressly provideجہاں پر 

 ordinancesلینا چاہیے جو قومی اسمبلی میں لیا جاتا ہے اور میری گزارش تو یہ ہے 
ہوجاتا ہے تو   ordinance laid downں بھی  قومی اسمبلی میں تو یہ ہے کہ جب می

Bill    بن جاتا ہے لیکنConstitution Senate    کے بارے  میں خاموش ہے۔ اس بات
جاتا ہے تو    Billیہی لینا چاہیے کہ وہاں پر اگر    interpretationت کرکے  لعلپر  د

ordinance layیہاں پر بھی  down    ہونے کے فورًا  بعد  اس کو بھیBill    ہی بن
جانا چاہیے۔

 National Assemblyاگر یہ چیز ہے کہ جہاں  :سینیٹر محمد اسحاق ڈار

mentioned    ہے توdeem to be set it included    تو پھر  یہا ں پرMoney Bill     بھی
الیا کریں ۔

کر لیں گے۔  چلیں اس پر بعد میں بحث :جناب چیئرمین
میں نہیں پڑنا چاہتا۔    debateمیں اس  :سینیٹر محمد اسحاق ڈار

Basically, it is a matter of 
understanding and we should move forward and do the business.

پڑا ہوا ہے۔  businessچلیں ڈاکٹر صاحب ابھی  کافی  :جناب چیئرمین
میں نے کہا  ہے ! جناب چیئرمین: یم خانسینیٹر پروفیسر محمد ابراہ

 expresslyکے بارے میں تو آئین میں   Money Billکہ  جہاں پر آئین خاموش ہو۔  

provide   کیا گیا ہے  کہ وہ وہاں پر ہوگا اور یہاں پر نہیں ہوگا۔
کرنا ہے۔ بسم اهللا   startآپ   نے اب !  مندوخیل صاحب :جناب چیئرمین

کیا کہتے ہیں۔کیجیئے اب آپ، 
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یہاں پر میں پروفیسر صاحب کی  :سینیٹر عبدالرحیم  خان مندوخیل
ہے،    practiceکہ جو یہاں ہماری آئینی ایک قسم کی ! حمایت کرتا ہوں جناب واال

collective responsibility    ہے۔  لہذا اس کوcollective   ہونا چاہیے۔
کی  tenureجھے میرے پچھلے کی بات ہے۔  م   Points of Orderیہ جو 

کی اصطالح  استعمال کرتے تھے۔    zero hourایک بات یاد ہے کہ اس میں ہم  لوگ  
ہے۔  ruleتو وہ اس حوالے سے ایک قسم کا  

Questionsچلیں پھر  :جناب چیئرمین Hour    کے بعد اس کو لے لیتے
ہیں۔ چلیں بسم اهللا کیجے۔

Further Discussion on the Motion Re: Price Hike of Essential 
Commodities Including Surgar Crisis in the Country.

بسم اهللا الرحمن  الرحیم۔  جناب  :سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل
میں  آپ کا مشکور ہوں  کہ آپ نے  بالخصوص نرخوں کے آسمان  پر ! چیئرمین

میں اس بحث میں موقع دیا کہ میں  کے بارے   price hikeپہنچنے کے حوالے سے  
اصل مسئلہ یہ ہے کہ  یہ تمام مسئلہ  ! اپنے معروضات   پیش کروں۔ جناب چیئرمین

نرخوں کا، مہنگائی کا یا اس کے بعد یہ امن و امان کے مسائل مجموعی طور پر 
کے حوالے    ideologyکی    stateاس کے لیے  ہمیں اپنے ملک کے، ہمارے اپنے 

ہمارے  آئین میں دیا ہوا ہے کہ  ! ئلے کو دیکھنا چاہیے۔ جناب چیئر مینسے اس مس
ہیں ،  پاکستان    welfare state                                                     ہم ایک  

ہے۔ یعنی پاکستان کے جو باشندے ہیں اس کے حوالے سے    welfare stateایک 
state   ہیں  کہ ۔۔۔۔۔۔کی  ذمہ داریاں ایسی

مندوخیل صاحب خطاب کر رہے ہیں۔   ! زاہد صاحب  :جناب چیئرمین
بخاری صاحب اگر آپ نے گفتگو  کرنی ہے تو  پیچھے چلے جایئے کیونکہ 

ہو رہے ہیں۔ جی جناب۔   disturbمندوخیل صاحب 
ملک کی عوام کے لیے ! جناب واال  :سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل

رنا خواہ ان کے حق کی بات ہو، ان کی زندگی کی  بات ہو، ان کے مواقع فراہم ک
ں کے لیے  ؤلیے تعلیم کا مسئلہ ہو،  ان کے لیے مکان کا مسئلہ ہو،  تمام  پہلو 

ذمہ دار ہے  کہ یہ مواقع پیدا کریں۔  یہ اصل بنیادی مسئلہ ہے جناب   stateہماری  
کے    free-marketاور     free-marketواال۔  آج کل ہوا چلی ہے  اور وہ کہتے ہیں  

سب کچھ  معنی یہ ہیں کہ  جو کچھ پیداوار ہوتی ہے اس میں صرف چند  عناصر
 Free marketکے  مالک ہوتے ہیں۔ اس میں حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ 

یہ زیادتی ہے کیونکہ ہم ! میں آپ جو نرخ لگاتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں۔ جناب واال
ئر سٹیٹ ہیں، یہ ہماری سٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر فری مارکیٹ نہیں ہے۔ ویلفی

ہونا چاہیے۔ تمام معاشی پیداوار،  regulateکیا جا سکتا ہے اور  regulateاس کو 
رسائی، انتقال، مارکیٹ میں ال کر اس کو فروخت کرنا یہ سب حکومت کی ذمہ 

رے ملک میں کئی سال سے اس کرے۔ ابھی تک ہما regulateداری ہے کہ اس کو 
ہوئے تھے وہ اسی مقصد کے  importپر عمل ہو رہا ہے اور ابھی جو وزیر اعظم 

لیے تھے کہ ہمارے  ملک کا جو بھی پیداواری نظام ہے، جو بھی تجارت کا نظام 
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کے بہانے ، منافع خوروں کے حوالے کرے۔  اب یہاں پر   free marketہے اس کو 
ہ لگا سکتا ہے۔ جو نرخ لگانا چاہے و

اسحاق ڈار صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا لیکن آپ ! جناب واال
جتنی بھی پیداوار کریں گے، مافیا والے ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں  کہ اس کا 
فائدہ عوام کو نہ پہنچے۔ جیسے چینی کے بارے میں کہا گیا کہ کئی ملین ٹن چینی 

 strategic programmeیہ چاہیے تھا، ذمہ داری تو یہ تھی ، کی پیداوار ہوئی ، ہونا تو 
رکھا جائے اور جو بھی مارکیٹ ہو اس  reserveیہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو 

مارکیٹ کو اس وجہ سے کنٹرول کیا جا سکے۔ مافیا والوں نے ایسا کیا کہ چینی 
مجھے یاد ہے کہ جنگ ! اور عوام کو نہیں ملی۔  جناب واال گئیخارج میں چلی 

عظیم دوئم کے خاتمے پر بھی میں نے ایسی قطاریں نہیں دیکھی ہیں۔ خوراک، کپڑا 
حکومت کی طرف سے ان کو اتنا مہیا ہوتا تھا کہ اگر اس کے پاس پیسے ہوں تو وہ 

اور سائنس  productionمناسب نرخ پر خرید سکتا تھا۔  یہاں پر اتنی بڑی 
وٹیکنالوجی  اس لیول پر پہنچ گئی لیکن آٹے کے لیے قطاروں پر قطاریں بلکہ آپ 

نے سنا کہ  سولہ خواتین اور بچیاں شہید ہوئیں کیونکہ انہیں آٹا نہیں مل رہا تھا۔ 
پر جا رہے ہیں اور ان کا  foreign tourیہاں پر بڑے بڑے ! جناب واال
کے  capacity buildingکے لیے ہے۔ اب اگر  capacity buildingجواب  ہے کہ یہ 

لیے اس پر اتنا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے  اس کا ہمیں فائدہ تو ملنا چاہیے۔ ایسے حاالت 
اتنے مہنگے ہوتے  inputمیں بجلی کے حوالے سے ، بجلی کی پیداوار کے لیے 

ف اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ وہ نہ صر inputہیں، غلے کی پیداوار کے لیے 
مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کرسکتے، بلکہ دنیا میں مقابلہ بھی  نہیں کرسکتے۔ 

یہ تجویز ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذمہ  ے لیےہماری حکومت ک! جناب واال
دار سمجھیں کہ آپ نے اس ملک کے لوگوں کو  مناسب نرخ پر روٹی دینی  ہے ۔  

م تک پہنچائیں۔  جناب آپ ذمہ دار ہیں کہ تعلیم و صحت اور دوسری چیزیں عوا
سب کو معلوم ہے کہ اس ملک میں ذخیرہ اندوز ہیں۔ انہوں نے الکھوں بوریاں ! واال

ذخیرہ کی ہیں اور عوام کو نہیں مل رہیں۔ ایسے حاالت میں حکومت کی ذمہ داری 
ہے کہ وہ سسٹم ایسا بنائیں ۔ مثًال پنجاب کی حکومت کا  انہوں نے جو طریقہ اختیار 

منافع  خوروں کے خالف  وزیر اعلیٰ خود پہنچتے ہیں یہ ان کی کوالٹی کیا ہے کہ 
ہے۔ یہ بڑی اچھی ذمہ داری ہے کہ جو شخص وزیراعلیٰ ہو اور وہ ایسا کام کرے 
یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ سیاسی طور پر ذمہ داری ہے، مذہبی طور پر بھی اس کی 

اختصار کے ساتھ اتنا  نرخوں کے کنٹرول کے لیے میں! ذمہ داری ہے۔ جناب واال
عرض کروں گا  کہ ہمیں اپنا خرچہ کم کرنا چاہیے۔ ابھی کیری لوگر بل پر بھی 
بحث ہوگی۔ ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے بڑے امیر ملک ہوں۔ اس کے بعد ہم 

 currentقرضہ مانگتے ہیں اور قرضے کو مسترد بھی کرتے ہیں۔ بجٹ میں 

expenditure ے۔ اگر ہم اس میں تبدیلی کریں اور دوسری تبدیلیاں میں کمی ہونی چاہی
الئیں تو امید ہو سکتی ہے کہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو 
اس کے بعد ابھی جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ، عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ بڑی 

یں کرتے، بحرانی تبدیلی کا امکان ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم ذمہ داری پوری نہ
ہماری سٹیٹ ذمہ داری پوری نہیں کرتی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بحران بھی ہوگا 

ہمارے پاس کافی بجلی ہے، ! اور آئندہ کے لیے بڑی مشکالت ہوں گی۔جناب واال
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ہیں اور بھی دوسرے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہماری  line lossesلیکن 
کا مشکور ہوں۔ہستی نیستی میں تبدیل ہوئی ہے۔ میں آپ 

 شکریہ جناب۔  کرنل مشہدی صاحب۔ زاہد صاحب آپ :جناب چیئرمین
کر لیں۔discussبخاری صاحب سے نئیر

آپ بات کر لیں۔ :زاہد خان  محمدسینیٹر
آپ ان سے بات کر لیں، ان کو بالئیں  جنہوں   دیکھیں نا: جناب چیئرمین

.Why are you putting the burden on meنے جواب دینا تھا۔ 

یہ  rulesمیری گزارش ہے ! جناب واال :حسین بخارید نیر سینیٹر سی
پر بحث نہیں ہو سکتی۔  Points of Orderبات کہتے ہیں کہ 

نہیں ہو سکتی، بالکل ٹھیک ہے۔ Debate :جناب چیئرمین
Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: It is not obligatory 

under the rules that on a Point of Order a reply should be made. 
Mr. Chairman: There will be no discussion on the point of order.

ہے۔ last ruleیہ 
آیا ، آپ نے  point of orderکل ان کا  :حسین بخاری نیر سینیٹر سید
کہ جی  he was pressing hardتو آج  Minister could not come  ایک سہولت طے کی

why did not the minister come?  میں نے کہا کہthen you put another question for 

that.  سیدھی بات یہ ہے کہ یا توCalling Attention Notice ہو۔
پر پھر  Calling Attention Notice :حسین بخاری  نیرسینیٹر سید 
منسٹر کو ہونا چاہیے۔ 

کر لیتے ہیں۔ زاہد صاحب اذان  discussپھر سے اس کو  :جناب چیئرمین
ہو رہی ہے ایک منٹ ۔

)اس مرحلے پر اذان مغرب سنائی دی(
جی زاہد صاحب۔ :جناب چیئرمین

نہیں ہوسکتی، جواب  discussionٹھیک ہے کہ  :سینیٹر محمد زاہد خان
بھی ضروری نہیں ہے تو کیا یہ سارے ممبران کے لیے ہے یا صرف میرے لیے 

 Pointsاء کو بٹھا دیا گیا اور ہمارے معزز ممبران نے رکیونکہ کل بھی کافی وز ہے

of Order raise   کئے تو آپ نے کہا کہ اس کا وہ جواب دیں۔ آج بھی ایسے ہوا تو کیا
یہ بھی عوام کا مسئلہ ہے، میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ یا تو  سب کے لیے برابر 

ہونا چاہیے۔ 
ہونا چاہیے یا سب   equalیا تو سب کے لیے :زاہد خان سینیٹر محمد 

پر منسٹر کو  جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ۔   point of orderکے 
یہ ہوا  decisionکر لیتے ہیں کیونکہ  decideچلیں اس پر  :جناب چیئرمین

 point ofایک گھنٹہ پہلے  آپ اپنا   in order to have harmonious systemتھا کہ 

order   دے دیں گے ۔جہاں تک منسٹرز کے جواب کا تعلق ہے اگر کوئی موجود ہو
   .but it is discretion of the Chairmanتو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ جواب دے دیں 

پڑھ کر سنا دیتا ہوں زاہد صاحب ۔  ruleمیں آپ کو یہ 
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رہا ہوں یا میں مانتا ہوں ۔ میں صرف اتنا کہہ  :سینیٹر محمد زاہد خان 
تو سب کے لیے ۔۔۔

کا مسئلہ تھا   burningکا مسئلہ تھا،   Interiorکیونکہ وہ :جناب چیئرمین
honour of the girl was concerned   تو میں نےInterior Minister sahib   کو  روک

کا مسئلہ تھا ۔  Human rightsلیا تھا کہ وہ جواب دیں ۔
بھی یہی تھا ۔۔۔ آج  :سینیٹر محمد زاہد خان 

 sub Rule (8)کا   Rule  21یہ تو آپ کل کا دیکھیں جی ۔  :جناب چیئرمین

there should be no discussion   وہ تو میں نےin the interest of justice  allow   کر
دیا ۔

میرا  آپ سے اختالف نہیں ہے ۔میں مانتا ہوں  :سینیٹر محمد زاہد خان 
ا ہوں کہ سب کے ساتھ ایک جیسا ۔۔۔۔لیکن میں یہ کہت

شکریہ، بس اس میں دیکھنا پڑے گا کہاں پر ضرورت  :جناب چیئرمین
زیادتی  نہیں ہونے دوں  Leave it to the Chairmanہے ، کہاں پر ضرورت نہیں ہے 

گا ۔بہت بہت شکریہ ، نماز پڑھیں ۔نماز پڑھنے  کے بعد سوا سات بجے انشاء اهللا  
sharp 7.15 I we will be here. اورکرنل مشہدی صاحب آپ شروع کریں گے ۔

-----------------------
( The House was adjourned to meet again after the Maghrib Prayers at 7.15 
p.m.)

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

اب فاروق وقفہ نماز مغرب کے بعد اجالس کی کارروائی زیر صدارت جناب چیئرمین، جن( 
)حامد نائیک شروع ہوئی

ہ کیجیے۔ اسحاق ڈار آپ بسم الّل کرنل مشہدی صاحب۔ :جناب چیئرمین
کر لیا جائے کیونکہ آپ کے  concludeکو  debateصاحب۔ میرا خیال ہے کہ آج اس 

کر دیتے ہیں۔ ٹھیک  concludeکو  price hikeپورے نہیں ہوں گے۔ آج  issuesدیگر 
ہے۔

جی۔ :اسحاق ڈار سینیٹر محمد
کدھر ہیں؟ وزیر صاحب  Leader of the Houseدیکھیں  :جناب چیئرمین

وقار صاحب ! کو بالئیے۔  اچھا Leader of the Houseنے اس کا جواب دینا ہے۔ذرا 
Minister for Investment is here.  ہ کریں۔جی کرنل صاحب۔ بسم الّل

Senator Col. (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Thank 
you very much sir. Mr. Chairman! today we are discussing a very important 
issue which is very close to the heart of every Pakistani that is prevailing price 
hike of essential commodities including the sugar crisis in the country. Mr. 
Chairman, regarding the price hike what can anybody say? In the last one year,
there has been a phenomenal increase in the prices of all commodities or 
essential utilities of everyday use.

لوگوں کو  ساڑھے چار ہزار  %80اتنا ہو گیا ہے کہ آج اس پاکستان میں 
نہ کے اندر اپنا بجٹ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی کمائی یہی ہے ۔ ان کی  روپے ماہا



79

تو کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ صبح سے لے کر رات تک 
وہ اپنے بچوں کو   سے  باوجود اپنے خون پسینے کی کمائی مزدوری کرنے کے 

They cannot put two morsels of food into the mouthsروٹی نہیں دے سکتے۔ of 

their hungry children. یک سوکھی روٹی اور پانی میں ابال ہوا سالن دے سکتے ا
ہیں۔ وہ نہ گھی، نہ گوشت اور نہ سبزی دے سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے اور اس 

کہ پاکستان کے ساتھ کیا  ے والوں کو سمجھ نہیں آ سکتیحقیقت کی محلوں میں رہن
اپنے  اور  د،  بچوں، رشتہ داروں کو پیار کرنے والیمن ہو رہا ہے۔ یہ غیرت

میں اتنی  price hikeبزرگوں کا خیال رکھنے والی قوم آج اتنی دکھی ہو گئی ہے، یہ 
دب گئی ہے کہ  لوگ کبھی  اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے بازار میں کھڑے ہو 

تے ہیں اور پر لیٹ جا railway trackکرنے کے لیے  suicideاور کبھی  ہیں  جاتے
 lawشریف لوگ  چوری، ڈاکے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری 

and order situation alarming  ہو گئی ہے اور ہر طرح سے پاکستانی  چاہے وہ
ہے یا غریب ہے، وہ دکھی اور پریشان ہے۔ middle classامیر، 

When this Government came into power, the people of Pakistan had 
great hope and expectations from it. It is a follower of Shaheed Benazir Bhutto 
Sahiba who came into power so the people expected that all policies, all laws, all 
the attention would be paid towards memorizing the pitiable condition of the 
poor but unfortunately every law, every rule, every single decision taken, is by 
the rich for the rich and what is happening is that the rich are getting richer and 
the poor are getting poorer and nothing whatsoever is being done.

Local Bodies  جو کہprices control  کرسکتی ہیں، ان کے ساتھ بھی مذاق
جو  Provincial autonomyکھیال جا رہا ہے۔ کھیل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی 

پاکستان کو بچا سکتی ہے، جو ہماری پاکستانی قوموں کے خوبصورت گلدستے کو 
empower  کر سکتی ہے، وہ بھی ابھی تک نہیں ملی۔NFC Award  جو کہprovinces 

اور ان میں رہنے والے لوگوں کو انصاف دے سکتا ہے، وہ بھی ابھی تک نہیں  کو
 کیے گئےپر وعدے  وریت پر ایک داغ ہے، وعدے جو جمہ Concurrent Listمال۔ 

کیا جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا۔ پاکستانی قوم کو ایک ڈنڈا اور  removeکہ اس کو 
ھوم رہے ہیں اور جدھر دیکھو، جھنڈا، جدھر دیکھو، منسٹر صاحب جھنڈا لے کر گ

غریب عوام کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ ڈنڈے کھائیں۔ اب ہماری 
 The bread basket ofقسمت میں ہے کہ الئنوں میں آٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ 

the British Empire  ہمارے پاس ہے۔ یہ پنجاب کی سرزمینthis was the bread 

basket of the British Empire.   یہاں سے پوریBritish Empire  کوwheat and rice 
and it used to look after the armiesجاتے تھے  of the British Empire throughout 

the world.  آج یہ حال ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کو بھوکا مار رہے ہیں۔ آج یہ حال
ہونا پڑ رہا ہے، الئنوں میں کھڑا ہونا ٹھیک ہو گیا ہے کہ ہمیں الئنوں میں کھڑا  

طریقہ ہے، میں بھی الئن میں کھڑا ہونے کو تیار ہوں لیکن  civilizedہے، وہ ایک 
.you have added insult to injury. Everybody had been injuredغربت کے ساتھ 

The poor, the meek, the humble people of Pakistan are being subjected to the 
worst possible humiliation and treatment.   وہ جب آٹے کے لیے جاتے ہیں، ان کو

الئنوں میں تو کھڑا کر دیا جاتا ہے مگر اس کے بعد ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو 
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ڈنڈے مارے جاتے ہیں، ان کو گالیاں بکی جاتی ہیں، پاکستان میں یہ حالت ہو گئی 
کیا جا رہا ہے۔ treatمیں اس طرح  price hikeوں کواس ہے اور ہمارے لوگ

بجلی غائب، اندھیر نگری، جہاں جاؤ چھ، چھ گھنٹے، بارہ، بارہ گھنٹے 
بجلی نہیں ہوتی اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے دکھی انسان جن کے پاس کھانے کے 
لیے نہیں ہے، جو آٹے کے لیے ڈنڈے کھا رہے ہیں، جو پاکستان میں چینی ڈھونڈ 

Millsرہے ہیں، جہاں چینی کا حد سے زیادہ ذخیرہ ہے۔ ہر  up to the roof tops  
لیکن بازار میں کہیں بھی نہیں مل رہی۔  چینی کی بوریوں سےبھری پڑی ہیں

Supreme Court of Pakistan and the Federal Government of Pakistan  کہتی ہے کہ
روپے سے  -/60تان میں کسی جگہ وہ روپے کلو میں ملے گی لیکن پاکس -/40چینی 

کم میں نہیں مل رہی۔ زیادہ تر تو غائب ہو گئی ہے اور کچھ نہیں کیا جائے گا 
کیونکہ وہی وڈیرے، زمیندار، سیاستدان ہیں، جن کی وہ ملیں ہیں،  اس لیے سارے 
قانون امیروں کے لیے ہیں۔ غریبوں کے لیے صرف ڈنڈا رہ گیا ہے۔  امیروں کے 

، غریبوں کے لیےڈنڈا، یہ حالت ہو گئی ہے۔ بجلی ہے ہی نہیں اور  لیے جھنڈا
adding insult to the injury to the people of Pakistan  جو اپنے بچوں کو کھانا نہیں

کر دیا گیا ہے اور دسمبر میں ہم  tariff rise %6دے سکتے، ان کو کہا جاتا ہے کہ 
کہاں سے یہ بجلی کے بل دیں گے جب کہ اضافہ کر دیں گے۔ پتا نہیں ہم  %12مزید 

نہیں لیا جا رہا اور بچوں کی طرح  actionبجلی بھی غائب ہی رہتی ہے اور کوئی 
bed time stories  سنائی جا رہی ہیں یعنی کل ٹھیک ہو جائے گا، پرسوں ٹھیک ہو

جتنا صبر پاکستانی قوم کرتی ہے، جتنا ! جائے گا، تھوڑا صبر کرو۔ جناب چیئرمین
پاکستانی قوم سہتی ہے، اس  harassment, neglectکھ پاکستانی قوم سہتی ہے، جتنی د

دنیا میں کوئی اور قوم نہیں جو اس کو برداشت کرسکے اور پھر بھی وہ محب وطن 
ہے، وہ پاکستان کے لیے مرتی ہے اور وقتًا فوقتًا لوگوں  patrioticہے، پھر بھی وہ 

یں بھیجتی ہے لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ بےانصافی ان کو اسمبلیوں مکے کر  trustپر 
ہوتی ہے۔ ان کے لیے کوئی نہیں بولتا، کوئی ان کے کچھ نہیں کرتا۔ ان کے لیے 

کرنا پڑتا ہے۔ sufferنہیں ہوتا اور ان کو اس طرح  passکوئی قانون 
آپ دیکھیں چینی کے کارخانے بھرے پڑے ہیں، سب کو پتا ہے کہ وہ کس 

ں۔ اخبارات میں آتا ہے کہ کس کے کارخانے ہیں۔ جو لوگ وہاں کے کارخانے ہی
 ,Smugglingرہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ  کارخانہ کس کا ہے اور پھر بجلی غائب۔ 

hoarding and black marketing, they rule this country  اور یہ لوگ جوsmugglers, 

hoarders and black marketing کرتے ہیں، یہ سبwith the connivance of the law 

enforcing agencies  کرتے ہیں۔ غریب آدمی تو ہل نہیں سکتا، سڑک پر چل نہیں
 ,smugglingسکتا، اس کو تو ایک منٹ میں پکڑ لیتے ہیں اور ان لوگوں کو 

hoarding and black marketing کیونکہ   کھلے عام کرنے دیتے ہیںpolice  ان کے
کر رہی ہے اور بڑے بڑے سیاستدان  supportکو ن ا local administrationساتھ ہے، 

ہے اور وہ یہ سب کچھ کر  official patronageپر ہیں۔ ان کے پاس  backبھی ان کی 
رہے اور پہلے ہی سے موجود مہنگائی کو یہ لوگ دگنا کر دیتے ہیں اور اس پر 

نہیں لیا جارہا۔ actionکوئی 
Petroleum productsپر اس House  اورNational Assembly   میں بار بار

کو کم کیا جائے۔ Prices of petroleumمعاملہ اٹھایا گیاہے۔ 
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ذرا وقت کا خیال کر لیجیے۔ :جناب چیئرمین
Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Sir, as 

the leader of the party I get extra time. As a parliamentary leader a few minutes I 
can expect.

Mr.Chairman: I will give you a few extra minutes.

اب  .Thank you sir: سید طاہر حسین مشہدی) ریٹائرڈ(سینیٹر کرنل 
اس چیز پر میں کتنا بولوں اور کیا بولوں ۔ آپ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے 

کے لیے ہے اور بڑی  protectionامیروں کی لیے کیا کریں گے؟ اگر سارا قانون 
بڑے بڑے جج بھی آ گئے ہیں لیکن جو بھی فیصلہ ہوتا ہے امیروں کے  ,courtsبڑی 

ہوتا  passلیے ہوتا ہے، ایک بھی فیصلہ غریبوں کے لیے نہیں ہوتا۔ جو بھی قانون 
ہے، امیروں کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ غریبوں کے 

لیے صرف ڈنڈے اور بھوک رہ گئی ہے۔
stringent lawاس کے لیے ! جناب چیئرمین and strong local bodies 

دینی ہو گی۔ اس کے لیے آپ کو  provincial autonomyچاہیے۔ اس کے لیے آپ کو 
Concurrent List  ختم کرنا ہو گی۔ اس کے لیے آپ کو ایکequitable and just NFC 

award اور آپ کو اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہو گا کیونکہ کے بھوکا  دینا ہوگا
کی  دنیارہ سکتا ہے؟ بھوکا انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ patriotانسان کتنی دیر تک 

جب لوگ   Marie Antoinetteآیا۔  geniusمیں  ایک بہت  historyسال کی  سو پانچ 
why areپیرس میں بھوکے مر رہے تھے تو انہوں نے کہا  they shouting  تو کہا گیا

 Madam, they are hungry, they have no bread. So, she said, if they have noکہ 

bread, let them eat cake.  ہمارے ہاں بھیgeniuses  پیدا ہو گئے ہیں، ایک کہتا ہے
کہتا  کہ بجلی نہیں ہے تو کم جالؤ ، دوسرا کہتا ہے کہ آٹا نہیں تو کم کھاؤ اورتیسرا

ہے کہ چینی نہیں ہے تو  دو چمچ نہیں بلکہ ایک چمچ استعمال کرو۔اب اس قسم کے 
geniuses  آگئے ہیں جو کہ ہمارےproblems solve  کریں  گے اور میں نہیں سمجھتا

گے۔ ئیںکدھر جاپھرکہ ہم 
لیے ضرور  میں غریبوں کے resolutionیہ ہاؤس  اپنی ! جناب چیئرمین

یہ پاکستان کے غریبوں کا حق ہے کہ انہیں کم از کم ایک   خدارا کچھ نہ کچھ الئے۔
وقت کی روٹی دیں، میں دو وقت کی نہیں مانگ رہا، عزت سے ایک وقت کی روٹی 
مل جائے تو اس سینیٹ کا یہی بہت بڑا کارنامہ ہو گا کہ ہماری غریب عوام کو کچھ 

Thank you very much sirدال سکیں۔

یہ۔ جناب عباس خان صاحب۔شکر :جناب چیئرمین
ہمارے ! ن الرحیم۔ جناب واالالرحمٰ هللابسم ا :آفریدی  سینیٹر عباس خان

باتیں  چل رہی ہیں۔ چینی کا پر issuesپر یہ بہت سے  mediaملک میں آج کل ہماری 
نے فیصلے بھی دیے لیکن  courtsپر آیا، ہماری   mediaتھا جو کہ  issueبھی ایک 

سے 1947ھ بھی نہیں نکال،  اس لیے نہیں نکال کہ جب سے، کچ resultاس کا 
پاکستان بنا ہے یہاں پر کچھ سرمایہ داروں کا  ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ اس 
وقت سے اب تک اس ملک کے چالنے والے وہی ہیں، وہی لوگ  اور سرمایہ دار 

ان ہوتا رہا اور ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، ان میں کچھ اضافہ ہوا۔ غریبوں کا نقص
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غریب غریب تر ہوتا چال گیا اور سرمایہ دار مزید سرمایہ دار ہو گیا۔ آج جو اس 
ملک میں چینی نہیں ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ گورنمنٹ کیوں فیصلہ نہیں 

بنتے ہیں، کبھی چینی   artificial cartelلیا جائے کہ یہ جو  actionکرتی کہ کوئی ایسا 
ں، کبھی آٹے کے بارے میں تو کبھی سیمنٹ کے بارے میں، یہ پیسہ کے بارے می

بناتا رہتے ہیں اور ان لوگوں سے کوئی پوچھ نہیں سکتا  کیونکہ یہی لوگ گورنمنٹ 
پر بیٹھتے ہیں اور sideچالنے والے ہیں اور گو رنمنٹ گرانے والے ہیں، کبھی ایک 

ارے سسٹم کو چالنے والے پر بیٹھتے ہیں لیکن  اس ملک کے س sideکبھی دوسری 
یہی لوگ ہیں، انہی کا قبضہ ہے اور یہ جب چاہیں جو کرنا چاہیں کر لیتے ہیں۔

جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انصاف  judiciaryآج ہماری مضبوط 
ہے، اس کی باتوں پر بھی عمل نہیں کیا جاتا ہے اور دیدہ دلیری سے کہتے ہیں کہ 

ے، ہمارا تو نقصان ہے۔ یہ چیز کون پوچھے گا؟ ہم کب ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گ
تک اس طرح بےحس بیٹھے رہیں گے اور ہم یہ باتیں سنتے رہیں گے۔ غریبوں کی 

تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ  number scoringپر  mediaبات ہوتی ہے تو ہم 
ں پر ہاتھ بھی نہیں کرتے۔ آخر ایک وقت ایسا آئے گا یہی غریب لوگ ہمارے گریبانو

ڈالیں گے اور اس وقت ہمارے پاس بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہو گا کہ ہم بات کر 
سکیں۔ میرا اس  ایوان سے التماس ہے کہ آپس میں مل بیٹھو اور ان غریبوں کی 
فکر کرو، وہ وقت آنے سےپہلے کہ یہ غریب آپ لوگوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالیں 

ہو۔ آج جو چینی کے حاالت ہیں یہ حاالت تبھی ٹھیک اور ہمیں بولنے کا حق بھی نہ 
لیں کہ آئندہ کوئی اس طرح  actionہو کر اس پر ایک ایسا   seriousہوں گےجب  ہم 

 artificialکی حرکت کرنے کی جرات نہ کرے، دوبارہ کسی چیز کی مہنگائی اس 

style  ،گورنمنٹ سے نہ آئے کہ سٹور میں پڑی ہوئی ہے، دکانوں میں پڑی ہوئی ہے
موجود ہیں لیکن اس پر عمل درآمد کوئی نہیں  ordersکے  judiciaryہیں،  ordersکے 

ہے، عمل درآمد کا نہ ہونا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کی  کمزوری ہے کہ ہم 
ادھر بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں لیکن سب کو پتا ہے کہ اس پر عمل کچھ بھی نہیں 

رریں کریں گے، بار بار بولیں گے لیکن اس کا کوئی ہے تو عمل کب ہو گا۔ ہم تق
result  نہیں نکلے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیےresult  نکلنا چاہیے اور اتفاق سے بیٹھنا

سے ایک ہی جیسے چہرے اس پاکستان پر قابض ہیں ہمیں اس  1947چاہیے۔یہ جو
یے سخت مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، جاگیروں داروں اور سرمایہ داروں کے ل

قانون بنانا چاہیے کہ جس طرح غریب کچھ پوچھ نہیں سکتا اور چیختا رہتا ہے اور 
نہیں نکلتا ، ایسا ہی ایک سخت قانون ان سرمایہ داروں کے لیے بھی  resultکوئی 

بننا چاہیےکہ کوئی گورنمنٹ کے خالف، عوام کے خالف  یا کوئی غیرقانونی کام 
کیا انجام ہو گا۔ آج کسی کو ڈر نہیں ہے، ہر  کرے تو اسے پتا ہوکہ اس کے ساتھ

کسی کو پتا ہے کہ میری پہنچ کہاں تک ہے، اس لیے ہر آدمی دلیری سے یہ کام کر 
ہوگا اور اس ملک میں کچھ بھی  shortہوگی ، آٹا بھی  shortرہا ہے تو چینی بھی 

ہ کوئی یہ نہیں ملے گا۔ جبب تک ہم بیٹھ کر آپس میں کوئی ایسا قانون نہ بنائیں ک
cartel  نہ بنا سکے، کسی چیز کو اس ملک سےshort نہ کر سکے۔

اب جب بجلی مہنگی ہو گی تو اس کے ساتھ اور چیزیں بھی مہنگی ہوں 
گی اور جیسے میرے دوست نے کہا کہ ایک وقت ہو گا کہ ہمیں کہا جا ئے گا کہ نہ 

گے لیکن وہ وقت ایسا ہو  چینی کھاؤ، نہ آٹا کھاؤ اور نہ بجلی جالؤ، ہم بیٹھے رہیں
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گا کہ خدا ایسا دن الئےنہ  ادھراسمبلی ہو گی اور نہ ہم ہوں گے۔ اس لیے میں اپنے 
دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ ہمیں ایک موقع مال ہے اور یہ وقت ہے کہ ہم کچھ 

 billsالئیں ۔ تقریریں تو ہم بہت سے  changeکریں اور یہاں پر  amendmentنہ کچھ 
عمل پرپر بحث کرتے ہیں لیکن اس  issueپر، دوسرے  issueتے ہیں، ایک پر کر

کو حل تو کریں اسے سرے تک  issueدرآمد نہیں ہوتا۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ایک 
آجاتے  issuesکو لے لیں، ادھر بہت سے  issueتو پہنچائیں اور اس کے بعد دوسرے 

جانے کی کسی کی  ےتک ل finalکر تا ہے لیکن  number scoringہیں اور ہر کوئی 
سوچ نہیں ہوتی کہ اس مسئلےکو حل بھی کرنا ہے، اگر ہم نے اسے اٹھایا تو اسے 

ختم بھی کرنا ہے۔
یہ جو چینی کا بحران ہے یہ ایک مخصوص طبقے نے بنایا ہے اور یہ وہ 
طبقہ ہے جس پر کہ کوئی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کرتا۔ میری گورنمنٹ سے 

request  کہ ایسا قانون بنائیں کہ ان کو سخت سزا دیں تاکہ آئندہ کوئی اس طرح ہے
کا کام نہ کرے۔

بہت بہت شکریہ۔ مسز فرح عاقل۔ :جناب چیئرمین

شکریہ جناب چیئرمین آپ نے مجھے موقع دیا کہ   :سینیٹر فرح عاقل
یادہ تر میں بولنا چاہ رہی تھی وہ ز pointsمیں بھی اپنے خیاالت کا اظہار کروں۔ جو 

مشہدی صاحب اور عباس خان صاحب نے بول دیئے۔ میں کوشش کروں گی کہ 
repetition نہ ہواور دو چار ہی باتیں ہیں جو کہ میں کرنا چاہوں گی۔

ایک تو یہ کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح 
-sugarہو،  wheat-producingکے بحران پیدا ہو جائیں جو کہ ایک زرعی ملک ہے، 

producing  ہو، اسے تو خود کفیل ہونا چاہیے، اس کے پاس تو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ
باہر بھیجے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں الٹا حساب ہو رہا ہے، مجھے یہ 

بنا دی جاتی ہے اور چیز کو ہوتے ہوئے چھپا دیا  artificial hypeلگتا ہے کہ ایک 
کو کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے تاکہ وہ  پریشان ہو جائیں اور باہر جاتا ہے اور لوگوں 

 18آٹا لینے کے لیے  سنا ہی ہو گا کہ کراچی میں  incidentنکل آئیں۔ آپ نے وہ 
خواتین  کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ میں یہ کہوں  گی کہ جب لوگوں نے آمریت 

مت کو ووٹ دیا تو ان کی یہ کے الیکشن میں  جمہوری حکو 2008کر کے  rejectکو 
سوچ تھی کہ ان کے مسائل حل ہوں گےاور مسائل حل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 

ملے گا ۔  افسوس سے کہنا پڑ  رہا ہے اور ہم سب اس میں شامل ہیں، میں  reliefکو 
اپنے آپ کو نکال کر نہیں کہہ رہی  بلکہ اس میں اپنے آپ  کو ذمہ دار ٹھہراتے 

۔ اس میں حکومت کو نہیں دے پا رہے reliefی ہوں کہ ہم عوام کو ہوئے کہہ رہ
لیں کہ جو عام کھانے پینے کی اشیاء ہیں  practical stepsچاہیے کہ کچھ ایسے 

لوگ  resourcefulکیونکہ میں تو ایک خاتون خانہ ہوں اور میں جانتی  ہوں، ہم تو 
مجھے اتنی پریشانی ہوتی  ہیں اور شکر ہے ہمارے پاس اهللا کا دیا ہے مگر پھربھی

ہے کہ آئے دن میں دیکھتی ہوں کہ عام کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں دن بدن 
حد تک بڑھتی جا رہی ہیں اور میں سوچ سکتی ہوں کہ جو تنخواہ دار  ک خوفنا

طبقہ ہے وہ کس طرح سے پورا کرتا ہو گا۔ ایک اندازے کے مطابق جن ملکوں میں 
کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں  ان میں پاکستان کھانے پینے کی اشیاء 
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 packages announceگیارہویں نمبر پر ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ عید پر 
کر دیتے ہیں کہ تنخواہ میں دوسو یا تین سو روپے کا اضافہ یہ تو ایک مذاق ہے اس 

ی کر دیں تو اشیاء کی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر آپ تنخواہیں تھوڑی سی زیادہ بھ
قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ ان کی پہنچ سےپھر بھی باہر ہوتی ہیں۔ ایسی 

long-term planning  کرنی چاہیے کہ ایسیsituation  کو وں پیدا ہی نہ ہو اور ہم چیز
دیں۔ جیسے یہاں سینیٹر صاحب فرما رہے نہ ہونے  price hikeکنٹرول کریں اور 

میں بھی یہی کہنا چا رہی تھی کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ  exactlyتھے اور 
بجائے غلطی کو ٹھیک کرنے کے ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ چینی کھانا کم 

کریں  اور  provideکر دیں۔ آپ اپنی غلطیوں کو سدھاریں، آپ چینی  فراوانی سے 
آپ یہ کہہ دیں گے کہ  اسے اسی ریٹ پر دیں کہ جس پر اسے ہونا چاہیے۔ کل کو

آٹا بھی نہ کھاؤ اور مرو۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو پہلے ہی غربت ہے اور اوپر 
سے مہنگائی اتنی زیادہ ہو جاتی جا رہی ہے  تو پھر لوگوں کے پاس ایک ہی حل 
ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماریں ، اپنے بچوں کو بیچیں۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ کتنے 

incidents اور  چکے ہیں کہ مائیں اپنے بچے لے کر باہر کھڑی ہوئی ہیں۔ ایسے ہو
کس قدر افسوس کی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں حکمرانوں کو پتا  نہیں نیند 
کس طرح آتی ہے ۔ ادھر ایک ماں اپنے بچوں کو لے کر بازار میں کھڑی ہو جاتی 

ید لو یا پھر کوئی ہے اور ان کی بولی لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ ان بچوں کو خر
باپ اپنے بچوں کو قتل کردیتا ہے کہ وہ ان کو کھانا نہیں دے سکتا۔ میں سمجھتی 

لینا چاہیے اور  actionدکھ کی باتیں ہیں، ان پر فوری طور پر ہوں یہ بہت زیادہ
اس پاکستان میں نہ ہو کیونکہ   situationحکومت ایسی پالیسیاں بنائے کہ ایسی 

ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں پر لوگ آٹےِ  چینی اور دالوں قائداعظم نے یہ 
کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوں اور ان کی عزت نفس مجروح ہوگی اور ان کو 

Thank you  Sirگالیاں اور الٹھیاں کھانی پڑیں گی۔

شکریہ۔ ڈاکٹر خالد سومرو صاحب۔میری تمام  :جناب چیئرمین
honourable members واست ہوگی   کیونکہ موضوع پر کافی  بحث ہونی سے درخ

کرسکیں ، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی آپ کو بھی وقت ملے گا  curtailہے تو جتنی 
-partyہی اپوزیشن سے ہوا  تھا۔ میں  startکیونکہ یہ  wise  لے رہا ہوں ۔ آپ کا نام

بھی ابراہیم صاحب آجاتا ہے ۔جی۔
 !کریہ محترم جناب چیئرمینش :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو

سب سے پہلے تو میرا ) عربی(اعوذباهللا من الشیطٰن الرجیم۔ بسم اهللا الرحمٰن الرحیم 
کے در پر توبہ کرنی چاہیےکہ یہ جو کچھ ہمارے  هللاخیال یہ ہے کہ ہم سب کو ا

ساتھ ہو رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب ہماری شامت اعمال بھی ہے۔اور ہم گناہوں 
ان میں اتنا آگے جا رہے ہیں کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔مجھے تو کے مید

یوں لگ رہا ہے کہ شاید ہم قہر خداوندی کی لپیٹ میں ہیں۔ بھیک مانگنے کے سوا 
ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ۔ حاالنکہ رب العزت نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہے۔اگر 

وگوں کے بنیادی مسائل حل کریں تو میں ہم اپنے وسائل کا صحیح استعمال کریں ، ل
سمجھتا ہوں کہ تمام مصیبتوں سے ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ افالس ، بھوک ،  
بے روزگاری، مہنگائی ، افراتفری،  قتل و غارت گری ان تمام مسائل پر قابو پایا 
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ی جاسکتا ہے۔مجھے تو شکایت ان لوگوں سے ہے جو پالیسیاں بناتےہیں ۔ شاید پالیس
ساز اداروں میں ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جن کو حقائق کا کوئی علم نہیں یا تو 
سفارش کی بنیادوں پر یا کسی اور بنیاد پر ان کو وہاں پر بڑی بڑی کرسیاں دی گئی 

:ہیں تو ان کی وجہ سے بیڑہ غرق ہو رہا ہے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ
لٹا  ا کہ قافلہ کیوںبات کر یہ بت ادھر کی نہ   ادھر تو 

مجھے راہزنوں سے غرض نہیں ، تیری راہبری کا سوال ہے
ہمارا ملک بنیادی طور پر ایک  زرعی ملک ہے جس کوہم نے تباہ کردیا 
ہے۔ جب تک ہم بنیادی مسائل حل نہیں کریں گے تب تک ان چیزوں پر قابو نہیں پایا 

کو، کسانوں کو ، زمینداروں کو  جاسکتا۔ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ آبادکار طبقے
لتاڑا جاتا ہے۔ بیج دو نمبر، کھاد دو نمبر، ادویات دو نمبر، پوری مارکیٹ بھری پڑی 

میں  rateمیں بھی اور  weightہے۔اور پھر جو ہمارے کسان اور آبادکار ہیں ان کو 
ہو  بھی مارا جاتا ہے۔پانی کا مسئلہ بھی ہے لیکن  کچھ مقامات پر پانی ضائع  بھی

رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے۔اگر ہم زراعت کے شعبے 
کی طرف خصوصی دھیان کریں، کچھ دیر پہلے ہمارے وزیر زراعت بتا رہے ہیں 
کہ ہم نے لوگوں کو اتنے دورے کروائے ہیں ، وہ الکھوں کا خرچہ نہیں تھا 

نہیں۔صوبہ سندھ کی بات کر رہا کروڑوں کا خرچہ تھا لیکن ہمیں مال کیا ، کچھ بھی 
ہوں ۔ٹنڈوجام میں ، ڈوکری اور سکرنڈ میں محکمہ زراعت کے تین  بڑے ادارے 
ہیں لیکن وہاں پر بیج نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ریسرچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے 
اور پھر میں  جو اہم اہم چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ 

چاہتا ہوں۔ ہمارا ملک پاکستان پوری دنیا میں کھجور کی پیداوارمیں مبذول کروانا 
چوتھے نمبر پر ہے۔سوا سات الکھ میٹرک ٹن کھجور کی پاکستا ن میں پیداوار ہوتی 
ہے اور اس میں سے نوے فیصد صوبہ سندھ میں ہوتی ہے اور اس میں سے اسی 

 exportیہاں سے  فیصد صرف ضلع خیرپور میں ہوتی ہے اور نوے ہزار ٹن کھجور
کی جاتی ہے۔ضلع خیرپور میں جو کھجور پیدا ہوتی ہے وہ اسی ہزار ٹن ہے۔فرانس 
کیا کرتا ہے ، فرانس میں کوئی کھجور پیدا نہیں ہوتی، وہ دوسرے ممالک سے 

کرکے اس کو بیچتا ہے ۔  packکرکے پالش کرکے  reprocessingکھجور خریدتا ہے 
روپے میں بیچتا ہے۔بائیس الکھ ٹن کھجور ہرسال چار آنے میں چیز لیتا ہے چار 

 packکرتے ہیں ، reprocessingفرانس والے باہر کے ملکوں سے خریدتے ہیں اور 
کرتے ہیں اور پتا نہیں کتنے منافع پر بیچتے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو اپنی اتنی زیادہ 

بہت کچھ کھجور پیدا ہوتی ہےاگر ہم اس طرف توجہ کریں تو ہم صرف کھجور سے 
کا  cold storageقائم کئے جائیں، dehydration plantکما سکتے ہیں۔ ان عالقوں میں

بندوبست کیا جائے ،ڈرائی پورٹ نہیں ہے ۔ الڑکانہ میں بھی جو پہلے ڈرائی پورٹ 
تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی تھی اس کو پچھلی حکومت نے ختم 

ال کریں۔ پھر خیرپور میں خاص طور پر کردیا۔الڑکانہ کی ڈرائی پورٹ کو بح
کھجوروں کے حوالے سے ڈرائی پورٹ قائم کی جائے۔ضلع خیر پور میں ایک الکھ 
دس ہزار ایکڑپر کھجور کاشت کی جاتی ہے اور اس حوالے سے ہما رے گودام نہ 
ہونے کے برابر ہیں۔ریسرچ کا کام بھی ہونا چاہیے ۔اب کپاس کو لے لیں ۔اس کے 

تظام نہیں ہے۔اب ایسے جرثومے اور جراثیم اس کو لگ چکے ہیں کہ لیے کوئی ان
الکھوں ایکڑ فصل تباہ ہوجاتی ہے کوئی دوائی اثر نہیں کرتی کیونکہ تقریبًا دو نمبر 
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دوائیاں بازار میں فروخت ہو رہی ہیں۔اس کی طرف ہمارے زراعت والے کچھ 
ے میدان میں، یہ ملک سوچیں تاکہ اتنی بڑی جو ہماری تباہی ہو رہی ہے زراعت ک

 subsidyختم کردی۔میں سمجھتا ہوں وہ  subsidyکا نقصان ہو رہا ہے ۔ہم نے ان کی 
ان کو ملنی چاہیےفرٹیالئزر پر بھی  اور بیج پر بھی۔ امریکہ والے اپنے ڈیری کے 

دیتے  subsidyشعبے کو مستحکم بنانے کے لیے ایک گائے پر پندرہ ڈالر روزانہ 
ری کا محکمہ ترقی کرے اور ہم ہیں کہ الٹ کر رہے ہیں۔میں آپ ہیں کہ ہمارا ڈی

سے درخواست کروں گا چاول کے حوالے سے گزشتہ سال چاول کا ریٹ تھا چھ 
سو روپے۔اس وقت عالمی منڈی میں چاول  کی  قیمت  بارہ  سو روپے  فی  من 

مت ہےجب عالمی منڈی میں بارہ سو روپے فی من چاول کی قی)  چالیس کلوگرام(
تھی تو ہمارے ہاں چھ سو روپے تھی۔ اب عالمی منڈی میں جب اس کی قیمت بڑھ 
چکی ہے تو یہاں پر بھی بڑھنی چاہیے۔عالمی منڈی کی قیمت کے تناسب سے یہاں 
پر نو سو روپے فی من قیمت ہونی چاہیےلیکن اسی پرانی قیمت پر لوگوں سے 

چھ سو پچھتر روپے ایک من پر  چاول لیا جارہا ہے  اور وہ چاول ضائع ہو رہا ہے ۔
کاشتکار کا خرچہ آتا ہے۔پچھتر وہ گھر سے دے گا وہ کمائے گا کیا؟ ان تمام چیزوں 
کی وجہ سے ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں ۔فلٹر پالنٹ کی بات پہلے یہاں سے نکلی 

مجھے کہیں  ؟فلٹر پالنٹ لگائے ہیں  لیکن کہاں لگائے 102تھی کہ ہم نے سندھ میں 
ہیں آئے ۔ممکن ہے ڈیفنس میں لگائے ہوں۔نظر ن

کرلیں  concludeذرا وقت کا خیال رکھیں۔دومنٹ میں  :جناب چیئرمین
مہربانی ہوگی۔

جہاں پر صاف پانی مہیا نہیں ہے۔  :سینیٹر ڈاکٹر خالدمحمود سومرو
شروع کی جائے  اور اس کے  Air cargo serviceمیں یہ بھی گزارش کروں گا  

ہے  minorکی کمی کو پورا کیا جائے ۔ہمارے الڑکانہ میں صرف ایک عالوہ  پانی 
نوڈیرو میں۔ یہ محترمہ بے نظر بھٹو صاحبہ کا آبائی گھر ہے۔سیدوڈیرو مائنر جس 
سے پانچ ہزار ایکڑ زمین آباد ہوتی ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔میں گزارش کرتا ہوں  

ا کی بہترین فصل ہے۔ ایسا و دنیجہمارے الڑکانہ میں زیتون کی فصل ہوتی ہے 
زیتون دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا۔  دس ہزار ایکڑ زمین پر زیتون کی فصل ہوتی 

زیتون ضائع ہوتا  %40میٹرک ٹن ساالنہ زیتون کی پیداوار ہے۔ ہمارا  57,000ہے، 
کا نہیں ہے۔ میں  cold storageکا کوئی انتظام نہیں ہے،  processingہے کیونکہ 
تا ہوں آپ ان چیزوں پر توجہ دیں اور یہاں پر جو وفاقی حکومت کی گزارش کر

بنایا گیا ہے  Pakistan Horticulture Development Export Bureauطرف سے 
وزارِت تجارت کی طرف سے، اس میں زیتون کے آباد کاروں کو نمائندگی دی 

جائے۔ ہم اس سے کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ 
روپے رقم  102کے حوالے سے سرکار نے  sugarcaneشوگر ملز میں  

ملیں ہیں، صرف تین گھوٹکی، شاہ پور  total 30-31مقرر کی ہے۔ صوبۂ سندھ میں 
دیے۔ کروڑوں روپے ان کی  ratesجہانیاں اور مٹیاری نے  آباد کاروں کو  صحیح 

طرف بقایا ہیں لیکن ان سے پوچھنے واال کوئی نہیں۔ ابھی تک سرکار نے شوگر 
 timeجاری نہیں کیا حاالنکہ یکم اکتوبر سے یہ ان کا   notification ز چالنے کا مل

جاری کرنا پڑتا ہے لیکن اگر  notificationتھا چالنے کا، بیس دن پہلے سرکار کو 
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دیر ہوگی تو ہماری گندم کی فصل متاثر ہوگی، تقریبًا چار الکھ ایکڑ گندم کی فصل 
متاثر ہوگی۔ 

کو  stakeholdersہ کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر آپ میں آخری گزارش ی
بٹھائیں اور یہ جو ہمارے ہاں باسمتی چاول ہے، یہ پاکستان میں دنیا کا بہترین 

کا کوئی  exportباسمتی چاول ہوتا ہے، دس الکھ ٹن پڑے ہوئے ہیں یہاں پر لیکن 
نے خریدے۔  PASSCOنظام نہیں، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال، سوا دو الکھ ٹن 

ایران نے اس سال آٹھ الکھ ٹن باسمتی ہندوستان سے خریدا ہے۔ سعودی عرب نے 
بارہ الکھ ٹن خریدا ہے۔ ہماری حکمِت عملی نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان چھا رہا 
ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر آپ 

ی مسائل حل کریں گے تو پھر تمام چیزوں پر خصوصی توجہ دیں، اگر ہم بنیاد
control کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔

بہت بہت شکریہ۔ جی بخاری صاحب۔ :جناب چیئرمین
گزارش یہ تھی کہ ! جناب چیئرمین:  حسین بخاری نیرسینیٹر سید 

speakers  کی تعداد بھی ہے اورtime  بھیlimited  ،ہےwe have to conclude it, the 
honourable Minister is here.  We should wind it up.

 Theکرنا ہے،  concludeکو  debateجی آج ہم نے اس  :جناب چیئرمین

Minister is also here, I am requesting to the Members.  repetition  کرنے کی
 S.M. Zafar sahib is always very! ضرورت نہیں ہے۔ جی، ایس ایم ظفر صاحب

precise and exact.

ہم آج مہنگائی کی بات کر رہے ! جناب چیئرمین :سینیٹر ایس ایم ظفر
پر پہنچ چکی ہے کہ یہ کہنا مناسب ہو گا  انتہا ہیں اور مہنگائی بھی وہ جو اب اس

کہ یہ عذاب بن چکا ہے۔ اگر ہم اس خاتون کا سوچیں جو اپنے بچوں کو شام دالسا 
نتظام ہو جائے گا، دراصل وہ مہارے لیے کچھ ادے کر سال دیتی ہے کہ کل صبح ت

دال کر سال بھی نہیں رہی ہوتی بلکہ بچے بھوک اور نقاہت سے اتنے بے  ا دالس
پھر انہیں  ہوتی ہےہوش ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ یونہی سو چکے ہیں اور صبح 

کچھ میسر نہیں آتا۔ آپ اس مہنگائی کا تصور کریں کہ کتنے نوجوانوں کے خواب 
ن کے پاس اا چور ہو چکے ہیں جو طالب علم  علم حاصل کرنا چاہتے ہیں چکن

ج پارلیمنٹ میں، آپیسے نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ ایسا عذاب ہے کہ 
ایواِن باال میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ 

  انداز میں  مختصر  وہ بھیسب سے پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا اور
کرتا  افسوس کی بات ہے یہ مہنگائی اور یہ جو عذاب ہم پر آیا ہوا نہیں  allow، وقت
جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں  اور ہے

وسائل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں دولت موجود نہیں ہے۔ یہ 
ھے اس تفصیل کر ہو چکا ہے، مجذسے ماال مال ہے۔ اس کا  وںملک بے شمار دولت

کی جن کو اگر  اثاثوںمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس فہرست ہے ان 
آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم دنیا کے ان ممالک میں گنے  تو میں بیان کروں

ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ سارا عذاب  developingجا سکتے ہیں جو کہ بہترین 
ذاب ہماری اپنی کوتاہیوں، خامیوں اور خرابیوں کا ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، یہ  ع



88

نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کہاں 
کہاں کیا خرابیاں کی ہیں۔

اس سے پہلے کہ میں اس معاملے پر بات کو آگے لے جاؤں کہ جس وقت  
س کا موقع نہیں ہے لیکن جب موقع آئے گا ہم کیری لوگر بل پر بات کریں گے، آج ا

میں دیکھ رہا تھا، اس پر  ےسے وہ بل آیا ہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس
کو  mindsetوہ دیکھیں گے، لیکن میں اس  بحث ہو گی اعتراضات ہیں، جب 

 مقام یا  سوچ پر اورپر mindsetسمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیسے اس 
پیدا ہوا کہ اس ذہن کی وجہ پھر یہی مہنگائی ہے۔اس  پہنچے تو مجھے یہ خیال تک

مہنگائی کا ذکر مشہدی صاحب نے کیا کہ لوگ الئنوں میں لگتے ہیں، ان کو ماریں 
پڑتی ہیں، جس کا ذکر تمام دوستوں نے کیا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی 

ال میں یہ ہے جو اس ایوان میں بیان کی گئی ہے تو اس صورِت حتو صورِت حال 
وہ تو ان  ، جس انداز میں بھی کہہ لیا جائے اور اس ملک کو کچھ بھی کہہ لیا جائے

:کہا جاتا ہے کہ  ےکی مجبوری ہوگی اور جس
ہےجرِم ضعیفی کی سزا مرِگ مفاجات

کہ ضعیفی کی سزا یہی ہوتی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اس کیری لوگر بل 
کہ اس کی  تھا ہن کی ترجمانی کر رہالیکن اس ذ ہیںمیں۔ اس  کو یہیں چھوڑتے 

وجہ ہماری مہنگائی ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کا مداوا ہونا ضروری 
ہے۔ 

آج بھی پاکستان سے پاکستان کی دولت باہر جا رہی ہے۔ ! جناب چیئرمین
پاکستان سے پہلے بھی بہت سی دولت جا چکی ہے۔ کتنی جا چکی ہے، وہ ہم سب 

عنوان دے رہا ہوں کہ  صرفنہیں جاؤں گا۔  تفصیل میں ج میں اسکو معلوم ہے، آ
آج بھی  کیپاکستان سے پاکستان کی دولت پاکستانیوں نے باہر پہنچا رکھی ہے۔ اس 

رکاوٹ نہیں ہو رہی۔ وہ لوگ جو متمّول ہیں، وہ لوگ جن کو اس ملِک پاکستان نے 
ہیں ہے۔ انہیں پاکستان پر بہت کچھ دیا ہے، بدقسمتی سے انہیں پاکستان پر اعتبار ن

 bank balancesاعتماد نہیں ہے۔ وہ پاکستان میں اپنی دولت، اپنے اثاثے، اپنے 
آپ نے ریاضی کے وہ  اور رکھنے کی بجائے ملک سے باہر رکھ رہے ہیں۔ ہم 

 جب ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے کہ ایک ٹینک میں اگر پانی ایک ہیں حساب کیے
ر دوسری جانب سے دوسری رفتار سے نکل رہا ہو تو وہ رفتار سے آتا ہو او خاص

پیدا  کتنی دیر میں خالی ہو جائے گا۔ ہمارے ملک سے جو دولت ہم کماتے ہیں یا 
جس رفتار سے آ رہی ہے، بدقسمتی سے اس سے کہیں زیادہ تیز  دولتہیں، کرتے 

النگ لگا رفتار سے نکلتی جا رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مہنگائی نے اتنی چھ
میں آگے سے آگے جا رہے ہیں۔  poverty lineلی ہے کہ ہم 

 جہاں ہ صورِت حال ایسی ہے کہ اگر اس کو نہ بدال گیا تو اسی ایوان میںی
 ان تمام  پر تو صوبائی اور تفرقوں کے معامالت  ،ہم نے بحث کی ہے عالقائی 

! ا ہے لیکن جناب واالکا عالج قانون، آئین اور انتظامات کے ذریعے ہو سکت مسائل 
کی تفریق، جن کے پاس دولت ہے اور جن کے پاس نہیں  have notsاور   havesجب 

وہ  یا تک پہنچ جائے تو پھر وہ قانون سے fault lineوہ  اورہے، بہت بڑھ جائے، 
آئین کی ترامیم سے اور ان معامالت سے حل نہیں ہوتی۔ ابھی کل ہی ہم آپ کے ساتھ 

ایک کھانے پر آپ نے ہمیں مدعو کیا ہوا تھا، آپ نے وہاں بیٹھے  بیٹھے ہوئے تھے،
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ہوئے بہت ہی درد سے کسی اور سلسلے میں لیکن بڑی صحیح بات کہی تھی۔ آپ 
طرف اپنی  کی اجازت سے دہراتا ہوں، اگرآپ اپنی بات نہیں کرنا چاہتے تو میں

ہم ایک بہت اگر ہم نے اس صورِت حال کو درست نہ کیا تو  سے دہراتا ہوں کہ
بتاتی  کہتے ہیں۔تاریخ  کیفیتکی  civil warخطرناک مقام تک آ چکے ہیں، جسے ہم 

کہیں کہ بھوکے لوگ پیسٹری  یہ بات ہو کہ محل میں بیٹھے ہوئےایسی ہے کہ جب 
ہوں جو روس وہ  تا ہے۔ جب حاالت جاکیوں نہیں کھا لیتے تو پھر انقالِب فرانس آ

ہیں۔ آج  ئےس آتا ہے اور اسی طرح بہت سارے انقالب آمیں تھے، تو پھر انقالِب رو
کی بات نہ کی۔  ءہم انقالب کے دہانے کے قریب پہنچ رہے ہیں، اگر ہم نے ان غربا

کھتا ہے، دل رشاعر بھی، اچھے سے اچھا شاعر جو دردکہ ہوتی ہے وہ ایسی حالت 
۔وہ بھی کہتا ہے

ندم کو جالدوگ اس کھیت کے ہر خوشۂ
 کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم  یہ و پر غور کریں، وہ بھی  آپ لفظ جال د

حال  سے دوچار ہیں، اس لیے ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کے ت ایسی ہی صور
لیے سوچنا ہو گا۔ آپ دیکھیں مافیا، ایسا مافیا، چینی کا ذکر ہوا، یہ ایسا مافیا ہے 

ہو کر بیٹھی جس کے آگے سب ہی بے بس ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ بے بس  
ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ جس کی ہم بڑی عزت کرتےہیں، اس کی  تکریم ہے،  اس 

آپ دیکھتے ہیں  ان کے فیصلوں کا بھی نتیجہ نہیں نکل رہا  لیکن کا بڑا مقا م ہے
ہے۔ اس کے آگے حکومتیں بے بس ہو گئی ہیں، اس کے آگے انتظامیہ بے بس ہو 

اسی طرح بڑھتی رہی تو اس قسم کے مافیا، گئی ہے۔ آپ یقین کریں اگر یہ تفریق 
بن سکتے   war lordsبے شمارمافیاؤں کا ذکر کروں گا، اس قسم کے مافیا آئندہ کے 

۔گےیں دہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر 
کر لیں۔  concludeبہت بہت شکریہ۔ آپ : جناب چیئرمین

کرنے لگا ہوں، میں نے   concludeمیں ! جناب واال :سینیٹر ایس ایم ظفر
وعدہ کیا تھا، آخری فقرہ کہنے لگا ہوں۔

.very kind Zafar Sahib! شکریہ جناب واال :جناب چیئرمین

کی ضرورت  �ہمیں اس وقت ایک ابوذرغفاری  :سینیٹر ایس ایم ظفر
ہوتے تھے، جنہوں نے  �تاریخ میں ایک ابوذر غفاری اسالمیہے۔ آپ  جانتے ہیں 

کو دیکھا تو انہوں نے  کہا کہ ہر وہ شخص جس نے غلط طریقے   دولت کی تفریق
  اور سے دولت کمائی ہے اس کے ماتھے کو داغ دیا جائے تو وہ ہر جگہ جاتا تھا

اس محفل میں جا کر کہتا تھا داغ، داغ، اس شخص کا  پاتا جس دولت مند کو دیکھ
لوگوں کی یسےج �ماتھا  داغ دیا  جائے۔  آج میں کہوں گا کہ ابوذر غفاری

کہ وہ کون لوگ ہیں جو صرف  کےدہی کرن کی نشا امراب  اس  میڈیاضرورت ہے 
 دولت بنا رہے ہیں اور اس دولت کو ملک سے باہر لے کر جا رہے ہیں۔ اب یہ عالج

ہو گا ورنہ  ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم مزید مشکالت میں پھنس جائیں گے۔ بہت  کرنا
بہت شکریہ۔

ت بہت شکریہ۔ پروفیسر ابراہیم صاحب، اب آپ یہ بہ :جناب چیئرمین
نہیں کہہ سکتے کہ میں اپوزیشن کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔
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بسم اهللا الرحمٰن الرحیم۔  شکریہ  :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
آج تو میرا جی چاہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے حق میں تقریر کروں  ! جناب چیئرمین

 coalitionمظلوم دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اپنے  کیونکہ وہ مجھے انتہائی

partners,   کسی نے کہا تھا کہcoalition partners,  نہیںcollision partners  ہیں۔ آپ
شاید اپوزیشن کے بنچوں سے اس لیے تقریریں کروا رہے ہیں کہ وہاں پر اپوزیشن 

بلکہ اگر  lack of good governance! کا کردار بہتر طور پر ادا ہو رہا ہے۔ جناب واال
کی بنیادی  Lack of governanceہے تو غلط نہیں ہو گا۔  lack of governanceکہوں کہ 
ہیں جن کو کابینہ میں اور اپنی پارلیمانی پارٹی میں بات   coalition partnersوجہ یہی 

کرنی چاہیے وہ ایوان میں بات کر رہے ہیں۔ جن کا کام اور فرض حکومت کو 
defend  کرنا تھا وہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔

ہے۔   lack of governanceمہنگائی کی سب سے بڑی وجہ ! جناب چیئرمین
 informationاس وقت ہمارے اس غریب ملک پر جو کابینہ مسلط ہے، میں نے یہ 

government website   سےلی ہے، اس میں بیالیس وفاقی وزراء ہیں، اٹھارہ وزرائے
ں، دو مشیران ہیں، اٹھائیس پارلیمانی سیکریٹری ہیں، یہ تعداد نوے بن مملکت ہی

 Inter-Provincialجاتی ہے۔ ان میں سے اگر کچھ کو کم بھی کیا جائے جیسے 

Coordination  ،کا وزیر نہیں ہےLaw & Justice    کا وزیر نہیں ہے، قمر زمان
کر لیں تو پھر بھی تعداد کائرہ صاحب کا نام دو جگہ پر لکھا گیا ہے، ان کو کم 

کے چئیرمین قومی اسمبلی  Standing Committees! ستاسی بنتی ہے۔ جناب چیئرمین
کے اندر چون ہیں، سینیٹ میں سینتیں ہیں، یہ تقریبًا دو سو سے کچھ کم ہمارے اس 
ملک پر مسلط ہیں۔ ان حاالت میں مہنگائی نہیں ہو گی تو اور کیا ہو گا؟ اس کے 

ے اندر ہی نورا کشتی  کا حال نا گفتہ بہ ہے، اس لیے پہلی اور ساتھ حکومت ک
بنیادی وجہ تو یہ ہے۔ 

پٹرولیم مصنوعات کی گرانی سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ! جناب چیئرمین
ہے۔ بجٹ میں کاربن ٹیکس لگایا گیا، سپریم کورٹ نے اسے ختم کر دیا لیکن اس 

کے نام سے ایک   Petroleum Development Levyکے خاتمے کے دو دن کے بعد 
 Petroleumچیز جو پہلے  مئی میں ختم کی گئی تھی اس کو دوبارہ مسلط کر دیا گیا۔ 

Development Levy  کے بارے میں بتایا گیا کہpetroleum development  پر  اس کا
ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بھاری بھر کم کابینہ جو اس ملک پر مسلط 

  May 2009میں  09-2008پر یہ سب کچھ خرچ ہو رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ  ہے ان
کے نام سے جمع   Petroleum Development Levyتک ایک ارب روپے سے زیادہ 

کیا گیا۔ 
مہنگی کر دی گئی، میرے فاضل دوست ڈار   %6بجلی ! جناب چیئرمین

مزید  مہنگی  %6ں بعد اور پھر کچھ مہینو  %12صاحب نے بتایا کہ کچھ دنوں بعد 
نہیں ہوں گے تو اور   line losesہیں،   line losesہو گی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ 

کیا ہو گا؟ ہماری حکومت خود بجلی چوروں میں اضافہ کر رہی ہے، جب بجلی 
مہنگی ہو گی تو  مہنگائی بڑھے گی، کارخانے بند ہوں گے، مزدور بے روزگار 

چینی کا مسئلہ ہے ! پالیسی ناکام پالیسی ہے۔ جناب واال ہوں گے۔ اس حکومت کی یہ
اور بتایا جاتا ہے کہ وزراء کارخانہ دار ہیں، آج کے بھی اور کل کے بھی۔ اگر 
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کیا جا سکتا ہے۔ آج  controlکابینہ میں کارخانہ دار موجود ہیں تو چینی کو کیسے 
کے جواب میں وزیر کے سواالت میں میرا سوال تھا جس کا نمبر نہیں آ سکا۔ اس 

 however the reason for increasing the“محترم نے چینی کے بارے میں یہ بتایا کہ 
prices of sugar may be attributed to the hoarding of sugar by hoarders/stockists 
due to hike in international prices of sugar during last three or four months”. 

وزیر محترم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ بات کہیں کہ چینی اس ! ناب چیئرمینج
ہیں تو پھر حکومت کہاں چلی گئی  hoarders and stockistsلیے مہنگی ہوگئی کہ  

ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اگر مجرم 
چیز نہیں ہے اور جہاں پر دندناتے  پھر رہے ہیں تو پھر حکومت نام کی کوئی 

حال ہو گی۔ ت حکومت نہیں ہو گی وہاں پر یہی صور
کے بارے میں پچھلے سال یہاں پر بحث ہو رہی تھی  IMF! جناب چیئرمین

ہو گئی۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ اس   dealکے ساتھ   IMFجس کے چند دن بعد 
ہوئی اور کئی  debateنہیں ہونا چاہیے، اس وقت بھی   debating clubایوان کو 

کیا  کہ یہاں پر رائے شماری کروا دیجیے اگر   challengeدوستوں نے حکومت کو 
IMF   کے ساتھdeal   کے حق میں رائے شماری  ہوئی تو بے شک کر لیں لیکن اگر

نہ کریں، رائے شماری تو نہ ہو سکی   dealاکثریت اس کے حق میں نہ ہو تو پھر وہ 
IMF   کے ساتھdeal   ،ہو گئیIMF   سے قرضے لے رہے ہیں اور ان قرضوں کا

نتیجہ مہنگائی کی صورت میں نکل رہا ہے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ۔  :جناب چیئرمین

میں صرف آخری بات عرض  :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
کرنا چاہوں گا کہ  ہماری حکومت میں شامل اور حکومت سے باہر ہمارے ہی 

اربوں ڈالر بیرون ملک بنکوں میں  موجود ہیں ، ہم ان سے یہ پاکستانیوں کے 
درخواست کرتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ  بیرونی بنکوں میں رکھنے کی بجائے اپنے ہی 

میں آئے گا تو  ہمارے مسائل حل ہوں گے۔   circulationبنکوں میں جمع کروائیں۔ یہ 
[ xxx ]حکومت اگر خود اس میں پہل کرے اور میں

۔۔۔1
وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں ، میں نے صبح بھی یہ کہا  :ب چیئرمینجنا

تھا۔  جن کے بارے میں بات کی گئی ہے ان کا نام حذف کر دیا جائے۔ 
اس لیے میں ان سے درخواست  :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان

ملک  کروں گا کہ وہ مثال قائم کریں اور وہ بہترین مثال ہو گی کہ اپنا سرمایہ بیرون
سے ال کر اپنے بنکوں میں رکھیں اس طرح دوسرے لوگ بھی ان کے نقش قدم پر 

چلیں گے۔
میں جو   absenceبہت بہت شکریہ۔ صدر صاحب کی  :جناب چیئرمین

بھی بات  کی گئی ہے اس کو حذف کر دیا جائے۔  پروفیسر صاحب  بیٹھ جائیں میں 
دے دی ہے۔سینیٹر سبینہ رؤف صاحبہ۔  rulingنے 

آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ! جناب چیئرمین :ینیٹر سبینہ رؤفس
کرنا قابل ستائش ہے   mentionبولنے کا موقع دیا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے یہ 

                                                          
1 Xxx[words expunged by the orders of the Chairman] 
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کہ پاکستان جیسے جمہوری ملک میں اپنی رعایا کو خوشحال رکھنا حکومت کی 
responsibility  عام آدمی کو کن  کے زمرے میں آتا ہے۔ حکام کو بخوبی علم ہے کہ

مشکالت کا سامنا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے  عوام کی  کمر توڑ دی ہے۔ 
صنعتی، تجارتی، معاشی کسی بھی شعبے کی حالت تسلی بخش نہیں ہے۔ قیمتوں 
میں آئے دن اضافہ، بجلی کی لوڈشیڈنگ نے زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ 

نے زندگی کو مفلوج کر    load shedding قیمتوں میں آئے دن اضافہ اور بجلی کی
کے رکھ دیا ہے۔  شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ غربت  اور بے روزگاری سے 

تنگ آکر لوگ خودکشی کے مرتکب  نہ ہوتے ہوں۔  
مہنگائی نے تعلیم،  صحت، روزگار  حتٰی کہ  غمی، خو شی الغرض ہر 

کہ عمومی طور پر عوام کا معیار زندگی پہلو کو  منفی انداز میں متاثر کیا ہے جب
گر رہا ہے۔ نتیجتًا  نفسیاتی کشمکش  میں اضافے  سے عوامی مسائل میں مزید 
اضافہ ہو رہا ہے۔  حکومت نے ابھی تک کوئی ایسی پالیسی وضع نہیں کی جو عوام 

میں کمی ال سکے۔  کے مصائب اور مشکالت
عوام کی ترقی اور    ایک منظم معاشرے میں! جناب چیئرمین صاحب 

مسائل کی ذمہ دار  منتخب حکومت ہوتی ہے۔  حکومتی ادارے ضامن ہوتے ہیں کہ 
لوگ زندگی کی بنیادی سہولیات آسانی سے حاصل کر سکیں اور ان ضروریات 

زندگی کی قیمتیں قابل برداشت ہوں۔ غربت کم سے کم ہو لیکن المیہ ہے کہ پاکستان  
ہ ہو رہا ہے۔  ایک تخمینے کے مطابق چھ کروڑ میں غربت میں روزبروز اضاف

چالیس الکھ افراد خط غربت کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں اور غربت  کے 
مزید بڑھنے کے  امکانات ہیں۔   

اس وقت جو بحران حکومت کے سامنے چیلنج بن کر آئے ہیں  ان میں   آٹا 
حاصل کرنے کے اور چینی سر فہرست ہیں۔ ملک  میں ایک طرف آٹے کی رسد 

لیے غریب عوام اپنی  زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں دوسری طرف ذخیرہ 
اندوزوں کا  اثرو رسوخ اور متعلقہ اداروں کی التعلقی سے  مسئلہ مزید بڑھ  رہا 

ہے۔  
حکومت کو  چاہیے کہ عوامی سطح پر آ کر  مسائل سے آگاہی حاصل 

ل متعارف  کرائے تاکہ یہ بحران قابو کرے اور مشاہدہ کے بعد ایک جامع  الئحہ عم
میں آجائیں۔ ذخیرہ اندوزوں کے خالف  ہر ممکن کارروائی کی جائے۔  آئندہ سالوں 

 Staple food itemsمیں  گندم اور گنے کی پیداوار پر خصو صی توجہ  دی جائے۔
کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس رجحان کو روکنے کے لیے  حکومتی 

چاروں  vigilanceثر  ٔ قائم کیا جائے جس کا مو   vigilant cellیک  سطح پر ا
ہو۔   focusکی قیمتوں  پر   food itemsصوبوں  کی 

آئین میں پاکستان کو حقیقی فالحی ریاست قرار دیا گیا ہے جہاں تمام 
شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا  ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن پاکستان میں 

ہیں جس کی وجہ  سے غریب   گئی  تک بہتر معاشی پالیسیاں وضع نہیں کی ابھی 
،غریب تر  اور امیر ، امیر تر  ہوتے جا رہے ہیں۔  پاکستان کو حقیقی فالحی ریاست 
میں تبدیل کرنے کے لیے  انقالبی اقدامات کیے جائیں۔ اقتدار اور وسائل کو امانت 

یں اور خود قانون،  عوام اور  خدا  کے سمجھ کر  حکمران  اپنے فرائض سر انجام د
۔  عوام کے منتخب نمائندے بھی  قوم  کو اعتماد میں لے کر  ںسامنے جواب دہ ہو
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اپنے فرائض ادا کریں اور خود بھی قوم کے سامنے جواب دہ ہوں تاکہ کوئی بھی 
اس قوم کی طرف نظر اٹھا کر  نہ دیکھ سکے اور ایسے اقدامات کیے جائیں،  

دامات کیے جائیں  کہ جن پر جلد از جلد عمل در آمد ہو سکے۔ ٹھوس اق

بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی سینیٹر چٹھہ  :جناب چیئرمین
صاحب۔ 

بسم اهللا الرحمٰن الرحیم۔  جناب چیئرمین   :سینیٹر نعیم حسین  چٹھہ
میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے  تنگی وقت کے باوجود  تھوڑا ! صاحب

ا وقت عنایت فرمایا۔س
وقت زیادہ نہ لیجئے گا۔: جناب چیئرمین

میں سمجھتا ہوں  کہ ! بہت بہتر ۔  جناب واال :سینیٹر نعیم حسین چٹھہ
ہیں جو میں دہرانا نہیں چاہتا۔  خوش بختی یہ ہے  کہ ہمارا  گئیبہت ساری باتیں ہو

ے لیے جتنی ملک اهللا کے فضل و کرم سے زرعی ملک ہے اور انسان کی زندگی ک
بنیادی ضروریات  ہیں وہ ملک کے اندر وافر مقدار میں مو جو د ہیں۔  لیکن شومئی 
قسمت  یہ ہے کہ کبھی  یہی پنجاب سارے ایشیا کا اناج گھر کہالتا تھا لیکن  اب ہم ا 

کرنے سے قاصر ہیں۔  اس کے لیے کھوج   feedپنے تھوڑے سے حصے کو بھی 
لت کو کیوں پہنچے ہیں۔ لگانا ضروری ہے کہ ہم  اس حا

میں یہ  سمجھتا ہوں کہ اس میں گندم، چاول ، چینی ، کپاس ، ! جناب واال
خوردنی تیل، دودھ وغیرہ  یہ سارا کچھ ملک کے اندر وافر مقدار میں مو جود ہے 
لیکن اس کے باوجود  ہم اس طرح الئنوں میں لگے ہوئے ، کاسہ پکڑے ہوئے  ہیں۔ 

ں کہ بہت ساری عورتیں بے چاری کراچی میں دم گھٹ کر کئی شرمناک باتیں ہوئی
مر گئیں۔  بہت ساری آوازیں لگاتی لگاتی  بے چاری اپنے بچوں سے بچھڑ گئیں۔  
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی  شرمناک بات ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 

قوت خرید مہنگائی واقعی بہت ہے اور مہنگائی  اس لیے زیادہ ہے کہ لوگوں کی 
ختم ہو گئی ہے اور ان کی آمدنی ختم ہو گئی ہے۔  اس لحاظ سے بحرانی کیفیت  
بجلی، پٹرولیم  اور گیس  کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے  اور پھر پانی کی قلت  
جیسی چیزو ں نے مل کر  ایک بحرانی کیفیت اور عذاب  پیدا کر دیا ہے جس کے 

جود بھی  حکومت وقت  ان کے مسائل کی لیے  آج بھی ، اس بحرانی کیفیت کے باو
نہیں کر رہی۔  ابھی تک کسی ڈیم کو نہ بنانے کی  addressبنیادی  وجوہات کو 

کوشش  ہو رہی ہے اور  نہ ہم اس پر سوچ رہے ہیں اور نہ کوئی اس پر کام ہو رہا 
ہے۔  یہ ہمارا ایک خود ساختہ عذاب ہے جس میں  ہم مبتال ہیں۔  انڈسٹری ختم ہوتی 
جا رہی ہے  اور ہر فیکٹری سے ہزاروں اور الکھوں بندے بے روزگار ہو چکے 
ہیں۔ اس لحاظ سے خاص طور پر چینی کے بارے میں آپ  سب نے فرمایا  ہے  کہ 

بھی ہوں لیکن میں   sugarcane growerمیں  ذاتی طور ! چینی  نہیں ہے۔  جناب واال
ں جو ہمارے ضلع شیخوپورہ میں آپ کو یقین دالتا ہوں کہ  سب سے بڑی شوگر ملی

کو  پچھلے سالوں  کی گنے کی قیمت  sugarcane growersدو ہیں وہاں پر آج تک  
کی جتنی تذلیل ہوتی ہے کہ کئی کئی دن اس کی گنے  growersنہیں ملی اور  وہاں 

اس بے چارےکو  ان کا کرایہ   -کی بھری  ٹرالی  اور ٹرک کو خالی نہیں کیا جاتا
ہے۔ پھر اسے اس کی قیمت نہیں دی جاتی۔ وہ پھر اس تذلیل سے بچنے  پڑتا رہتا
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کے لیے  کچھ نہ کچھ اور اگا لیتا ہے لیکن گنا اگانا اس نے بند کر دیا ہے ۔ حاالنکہ 
دیکھیں تو  پاکستان حکومت نے کئی دفعہ   وافر چینی کو برآمد کیا    historyاگر آپ 

او ر   mismanagementیہ صرف  ہے۔ اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ
حکومتی  پالیسیوں کے نقائص اور خامیوں کی وجہ ہے کہ ہم اس عذاب میں مبتال 
ہیں۔  ادھر جب تک آپ  خیال نہیں کریں گے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور میرا 
خیال ہے کہ جتنا خوش بخت  ملک پاکستان ہے اور  اهللا نے ہمیں یہ تحفہ دیا  ہے 

قدردان نہیں ہیں ۔ ہمیں یہ شوق  ہے کہ ہم اپنی ذاتی تجوریوں کو  لیکن ہم اس کے
بھرتے جائیں لیکن  کسی  پالیسی پر، کسی عوام الناس  کے کسی مسئلے کی طرف 
توجہ  نہ دیں۔   وقت آگیا ہے کہ اپنے لوگوں کی، اپنے پارٹی مفادات چھوڑ کر ، 

و ترجیح دی جائے اور ذاتی مفادات چھوڑ کر،خدمت کی جائے اور قومی مفادات ک
ملک کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے  کوشش کی جائے۔  جس کے لیے یہ 
ضروری ہے  کہ آپ  اپنے بنیادی وسائل پیدا کریں اور خاص طور پر ڈیم بنائیں، 
پانی ہو، زراعت ہو، بجلی ہو تاکہ یہ ساری غذائی اجناس  وافر بھی پیدا ہوں اور 

ہوں گی تو  یقینًا  وہ بھی سستی ہوں گی اور لوگوں کو  سستی  inputsپھر ان کی اگر 
روزگار  ملے گا۔  یہ ضروری ہے  کہ لوگوں کے اپنے مفادات کو، اپنی اتحادی 
حکومت کو  قائم رکھنے کے لیے   قومی مسائل کے  بارے میں  کسی سے پوچھنا 

لحاظ سے  نہیں چاہیے اور قومی مفاد کو کسی بات پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔  اس
جائیں اور ئےمیں یہ سمجھتا ہوں  کہ سب سے ضروری  چیز  یہ ہے  کہ ڈیم بنا

بجلی پیدا کی جائے۔ بجلی کے بغیر نہ ملک زندہ رہ سکتا ہے اور نہ خو شحال ہو 
سکتا ہے۔  خاکم بدہن  میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا ملک اور اتنے اچھے وسائل کے 

اور اتنی اچھی قوم بے روزگار بھی ہے  اور فارغ ہوتے ہوئے اور اتنی محنتی قوم 
کے  یا خودکشیوں کے اب  اور کوئی بات نہیں ہو  رہی۔   crimeبھی ہے۔  سوائے  

میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ  یہ ساری چیزیں  چھوڑ کر 
حکومت و قت کو  چاہیے کہ وہ سارے کے سارے قومی مفاد ات کو سامنے 

ئی ناراض ہو۔ راضی ہو لیکن ملک کو قائم رہنا چاہیے۔  میں رکھے ۔ خواہ کو
سمجھتا ہوں کہ  ہمیں قائد اعظم  کے دیئے ہوئے ملک کی قدر  کرتے ہوئے اس 
کو باقی رکھنے کے لیے ،  اس کی تعمیر کرنے کے لیے ، اس کو خوشحال 
کرنے کے لیے ، اس کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے  ہر وہ کام کرنا چاہیے 
جو ضروری ہو۔   اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ترجیح دینی چاہیے۔  

Thank you.

بہت بہت شکریہ چٹھہ صاحب ۔ موالنا محمد خان  : جناب چئیرمین
شیرانی صاحب۔

شکریہ جناب چئیرمین۔ میں سمجھتا  :سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی
ول کا استنباط ہم دو  چیزوں ہوں کہ یہ مسئلہ جزوی نہیں بلکہ اصولی ہے اور اص

سے کر سکتے ہیں یا آئین سے کریں گے یا شریعت سے۔ اهللا تعالٰی فرماتے ہیں 
۔۔۔۔۔۔۔۔ زمین  پرہر زندہ رینگنے والی چیز کی زندگی کی ضروریات  )عربی(۔۔۔۔۔۔۔

کے تابع قرارداد ) الف( ٢کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور ہم اس آئین کے آرٹیکل 
کا حصہ گردان چکے ہیں جس میں ہم نے تسلیم کیا ہے حاکمیت  مقاصد کو آئین
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تعالٰی  اهللا مطلق اهللا تعالیٰ کی ہے اور ہم اس کے دائرے کے اندر رہیں گے ۔ تو جہاں
رازق ہے اور اس نے تمام زندہ چیزوں کی زندگی کی ضروریات کا ذمہ خود لیا ہوا 

خالفت کی بنیاد پراس ذمہ داری  کی مت  اهللا تعالٰی ہے تو گویا کہ پاکستان  کی حکو
کی مسئول ہے۔ جب ہم اس کے مسئول ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان میں 
مال کی طلب ہو اور اس کے ساتھ اقتدار کی قوت بھی شامل ہو جائے تو یہ دو 
چیزیں آپس میں مل کر  استحصال کا  ذریعہ بنتی ہیں جبکہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 

کی ممانعت ہے ۔ اب ہمیں دو میں سے ایک بات کرنی چاہیے یا تو میں استحصال  ٣
استحصال کی ممانعت کے لیے طالب دولت کو اقتدارکی قوت نہیں پکڑوانی چاہیے 
اور انتخابی قوانین میں ایسی ترمیم ہو کہ طالب دولت کو اقتدار کی قوت حاصل 

عمل ہو سکے۔ نبی پر  ٣کرنے  کا موقع فراہم نہ ہو سکے تاکہ کم از کم آرٹیکل 
۔۔۔۔۔ ۔۔۔ مسلمان ، مسلمان کا بھائی ہے )عربی(اکرم صلی اهللا علیہ وسلم فرماتے ہیں  ۔۔

نہ اس سے خود زیادتی کرے گانہ دوسروں کی زیادتی کے لیے ان کے حوالے 
کرے گا۔اب ہمیں یہ متعین کرنا چاہیے کہ کیا  پاکستان کی حکومت سرمایہ دار کے 

اس میں بڑھوتری النے کے لیے ذمہ دار ہے یا صارف کی سرمائے کے تحفظ اور 
ضرورت کے حل میں معاونت  کی مسئول ہے یا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تاکہ اقتدار 

میں   ٣٨ٹیکل آرطالب دولت کے ہاتھ نہ لگےیا پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آئین کے
طرح جمع  ہے کہ وسائل پیداوار اور تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس

ہونے سے روک دینا، اس میں حکومت مسئول ہے ان تمام چیزوں کی کہ نہ کوئی 
ذخیرہ کر سکے اور نہ وسائل پر کوئی قبضہ کر سکے، نہ ضروریات زندگی کی 
چیزوں کو وہ صارف کی دسترس سے غائب کر سکے۔ اس کو ہم نے  آئین کی 

ے۔ اب اگر ہم اس میں کے ذریعے غیر موئثر بنایا ہ ٢کی ذیلی شق  ٣٠آرٹیکل 
 ٢کی ذیلی شق  ٣٠سنجیدہ ہیں تو دو میں سے ایک ہمیں کرنا چاہیے یا تو ہم آرٹیکل 

کے بارے میں اس پورے ایوان کی جانب سے  آئینی کمیٹی کو  سفارش  کریں تاکہ 
کو حذف کریں تاکہ ہر ایک کو یہ حق   ٢کی ذیلی شق  ٣٠وہ اس آئین کے آرٹیکل 

ت کے ذریعے سے اپنی ضروریات زندگی کے بارے میں حاصل ہو کہ وہ عدال
کے تابع استحصال کے   3 حکومت کو مسئول ٹھہرا سکے یا پھر آئین کے آرٹیکل

ں جن کے ذریعے یسدباب کے لیے ہمیں ایسے انتخابی قوانین مرتب کرنے چاہیئ
اقتدار کی قوت طالب دولت کے ہاتھ نہ آ سکے، دو میں سے ایک کریں۔اگر ہم ایوان 
میں صرف تقریریں کریں اور تقریروں کا مقصد اخبارات میں خبریں لگوانا ہو  اور 

اس سے کوئی اشک شوئی نہیں ہو سکے گی تو میں  کی  مفلوک الحال انسانوں 
سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم ان کی کوئی اشک شوئی نہیں کر سکتے  دوسرے یہ کہ 

س پر قوم کا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہمارا ہر ایک جملہ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے ا
ہے ہےتو یہ یک نہ شد دو شد والی بات ہوگئی۔ جب اقتدار میں ایسے لوگ ہوں گے 
جو خود سرمایہ دار ہوں، صنعت کار ہوں، تاجر ہوں۔آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک 

لکھی ہے اس میں اس نے spirit of lawنے ایک کتاب    Montesquieuفرانسیسی عالم
ہ نقل کیا ہے کہ کسی زمانے میں تجارت کے سامان سے لدا ہوا سمندری ایک واقع

جہاز آ کر لنگرانداز ہوا  اور بادشاہ نے اپنے کارندوں سے پوچھا کہ تجارتی سامان 
کس کا ہے تو اسے بتایا گیا کہ یہ ملکہ کا ہے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سامان کو 

اور جب سارا  ماحول بدل گیا  گئی ہوجہاز سمیت آگ  لگا دی جائے۔ حکم کی تعمیل 



96

یہ ملکہ کا جہاز تھا ، مال بھی ملکہ کا ! تب لوگوں نے ان سے پوچھا  کہ جناب واال
تھا اور آپ نے غصے میں جہاز اور سامان دونوں کو آگ لگانے کا حکم کیوں دیا  

ا۔ تو اس نے کہا کہ اگر بادشاہ خود تاجر ہوگا تو پھر غریب لوگوں کا کیا حشر ہوگ
۔۔۔ ۔۔ تم اپنے اندر وہی )عربی(اور نبی اکرم صلی اهللا علیہ وسلم فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔

صفات اور اخالق پیدا کروجو اهللا تعالٰی کے ہیں۔  اهللا تعالٰی کے پاس زندگی کے 
وسائل کے خزانوں کی بہتات ہے، تقسیم اسی کےہاتھ میں ہے لیکن ذاتی ضرورت 

کی قوت کے ساتھ ساتھ اپنی طلب اور مالی وسائل اس کی نہیں ہے۔ اگر حاکم اقتدار 
کی بڑھوتری  کا بھی طلب گار ہوگا تو پھر  غریب ، غریب تر ہوگا اور امیر ، 

اور غریب اور گی  امیرتر ہوگا  اور سرمایہ دار کے سرمائے میں بڑھوتری آئے 
مفلوک الحال اور صارف کی ضرورتوں میں رکاوٹیں ڈلوائی جائیں گی۔ پیسہ جمع 

اور قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی تو میں سمجھتا   گاہوگا اور اجناس ذخیرہ ہو
کی   ٣٠تو آئین کے آرٹیکل   ہوں کہ اگر یہ ایوان واقعتًا  اس سلسلے میں سنجیدہ ہے

ہے اس کے بارے یہ سارا ایوان سفارش کرے کہ آئینی کمیٹی اس  ٢جو ذیلی شق 
نہ جا سکے اور اپنا مداوا حاصل کر  کو حذف کرےتاکہ کوئی غریب عدالت میں

کے تابع انتخابی قوانین میں ترمیم الئی جائے کہ اقتدار کی  ٣سکے یا پھر آرٹیکل 
قوت اور دولت کی طلب اکٹھی نہ ہوسکیں۔شکریہ

بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر حسیب صاحب۔: جناب چئیرمین
جھے بہت شکریہ جناب چئیرمین کہ آپ نے م :سینیٹر عبدالحسیب خان

موقع دیا ، میں تھوڑا سا وقت لوں گا لیکن اس سے کم وقت لوں گا جو آپ نے 
کیونکہ میں غریب کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں غریب ہے دوسرے حضرات کو دیا

کی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود غربت دیکھی ہے اور میں ایک 
process ا ہوں کہ غریب کیا ہوتا ہے اور سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں  میں جانت

غریب کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب نے اس 
موضوع پر جو تفصیلی روشنی ڈالی تھی ، میں ان کی تنقید اور تجویز سے مکمل 

میں عرض کرتا ہوں کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں  ! اتفاق کرتا ہوں۔ جناب چئیرمین
اس بات کا وقت آگیا ہے کہ آپ کو آج اب  ادہ خراب ہیں۔ حاالت اس سے کہیں زی

۔ میرا تعلق یگ ئےہو جا اس میں دیر فیصلہ کرنا ہوگا،اگرکل فیصلہ کریں گے تو
 labourسال سے صنعت چال رہاہوں ، میرا اٹھنا بیٹھنا  ۴۶صنعت سے ہے اور میں 

ہے۔ کل اگر  کے ساتھ ہے ۔میں جانتا ہوں کہ مزدور اور غریب آدمی کیا سوچ رہا
 پیٹکیونکہ خالی   یں گےتو  آپ کیا کر آ جائے ب کوئی حادثہ ہو جائے ، کوئی انقال

بند ہو رہی ہے ، ہم  industryسمجھا نہیں سکتے اس وقت  کچھ کو عوام  میں  آپ 
لوگ باتیں کر رہے ہیں۔
لیا تھا جناب چیئرمین تو میں نے  پہلی  مالقات میں  oathمیں نے جب 
Prime Minister sahib  سے کہا تھا کہMr. Prime Minister!  پالننگ کمیشن کو

reconstitute   کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر مشاورت
ہوتی ہے اور جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں،و ہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 

اس پر میں  اجالس  کر سکتے۔ ایک مرتبہ ہمارے سینیٹ میں بھیفیصلہ نہیں 
باقاعدہ بحث ہوئی۔ منسٹر صاحب نے کوئی غلط بات کہہ دی تھی تو پورا ہاؤس 
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یا ہوئی ہے  reconstituteکہ وہ  ھا لیکن آج تک مجھے معلوم نہیں ہو سکاکھڑا ہوگیا ت
بغیر پالننگ کمیشن کو  ؟اگر ہوئی ہے تو اس میں کون لوگ آئے ہوئے ہیںنہیں 

reconstitute  شاورت نہیں کر سکتے اوربغیر  مشاورت کے آپ کام کئے ہوئے آپ م
نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت  فیصلہنہیں کر سکتے اور کوئی 

اس کے ساتھ  ۔ہے مستقل بڑھ رہی  inflationبات کر رہی ہےاورصرف حکومت 
تو  جب کم ہوگی  inflationساتھ وہ مارک اپ بھی بڑھائے چلے جا رہے ہیں کیونکہ 

کم کرنے کے لئے کوئی اقدامات نہیں کئے جا رہے  Inflationاپ کم ہوگا۔  مارک
اس پر غور کریں کہ   میں حکومت کا حصہ ہوںکیونکہ ہیں۔ میری تجویز یہ ہے 

inflation   کم کرنے کے لئےnon-productive expenses   نا ہوگابالکل ختم کرکو 
کوئی کام نہیں کر سکیں کیونکہ جب تک آپ ختم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ 

گے۔ 
کم  deficitکم کرنے کے لئے ،آپ کو    inflationدوسری بات یہ ہے کہ 

بڑھانے کے لئے آپ کو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا   export کرنا ہوگا۔ اس کے لئے
کے   law and orderاس وقت آپ کی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے  Exportپڑے گا۔ 

تھے ان کو سمجھا بجھا کر راضی کر لیا   importersک جو حوالے سے کافی حد ت
  cost of businessہے کہ ہم آپ کو وقت پر مال دے دیں گے، یہ ہمارا کام ہے لیکن 

ے۔ اگر وتا جا رہا ہبہت زیادہ ہ بھی   deficitکا   exportبڑھتی چلی جا رہی ہے اور 
ی باتیں کرتے رہیں گے اور کم نہیں کی تو ہم یہ  cost of doing businessآپ نے 

غریب  روڈ پر آ جائے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات پر غور کیا 
آپ نے غریب کو روٹی مہیا نہیں کی تو انقالب آنے کے لیے تیار بیٹھا  اگرجائے کہ 

۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہ اس پر وہ فوری توجہ دے ہوا ہے۔ ہماری حکومت کا کام ہے
خرچے کس  ؟جائے کس طرح کم کی  inflationکر اس پر بات کریں کہ سب بیٹھ 

ے جائیں؟ ئکس طرح کم ک  Non-productive expenses ؟طرح کم کئے جائیں
Productive loans  وئے ہیں ان کو کس طرح استعمال کیا جائے؟لئے ہ جو آپ نے 

 cost ofر او کم ہوگی  inflation کی جب آپ یہ کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ 

business   ہوگی۔ کم
آپ بولنا ! بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر گلشن سعید صاحبہ :جناب چیئرمین

سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی صاحب۔ تین چار منٹ بول لیں۔  ؟چاہیں گی کہ نہیں
بڑی مہربانی ہوگی۔ 

 issueیہ بہت اہم ! جناب چیئرمین :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
اس میں نہیں ہے کیونکہ  interestیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ممبروں کا ہے ل

اس اہم مسئلے پر بات ہو رہی ہے اور ممبران مجھے کوئی دس بارہ نظر آتے ہیں۔ 
تو یہ بھی عجیب بات ہے۔ کم از کم ہمیں بیٹھنا چاہیے اور اس بحث میں حصہ لینا 

تو وہ بھی سن لیں۔  کریں گے  wind-upصاحب جب  منسٹر چاہیے تاکہ 
باقی یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو یہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہوا 
ہے۔ یہ جو بڑے بڑے شوگر ملز والے ہیں یا جو بڑے بڑے مالدار سرمایہ کار ہیں 

یہاں کوئی سسٹم نہیں ! نہیں ہے۔ جناب چیئرمین check and balanceایک تو ان پر 
کریں۔ ہمارے جو منسٹرصاحب صنعت و پیداوار کے ہے کہ وہ ان کو کنٹرول 



98

بیٹھے ہوئے ہیں، تویہاں چینی کا جو بحران ہوا ہے راتوں رات ایک بیان دیا گیا کہ 
 24کیا ہے اور انہیں سیل کیا ہے لیکن  black-listہم نے فالں فالں شوگر مل کو 

س طرح ان کی اور وہ پتا نہیں کہ ک گئیں گھنٹے کے بعد یہ تمام ملز دوبارہ کھل 
deal  ہوئی اور کیا ہوا؟ وہ جانے۔ ابھی یہ جو مسئلہ ہے قیمتوں کا جناب چیئرمین !

اس ملک میں ایک غریب آدمی کے پانچ یا چھ بچے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بیچنے 
اس ! کے لئے بھی تیار ہے۔ وہ خود سوزی کے لئے بھی تیار ہے۔ جناب چیئرمین

ہتے ہیں اور ان غریب لوگوں کے ووٹوں کی وجہ فیصد غریب لوگ ر 98ملک میں 
سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور ممبر آف سینیٹ ہیں۔ آج ہم جو سہولتیں یہاں پر لے 
رہے ہیں وہ ان غریب لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ ان دیہات میں رہنے والوں نے، جو 
بے روزگار ہیں اور جو ظلم کی چکی میں پسے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں 

وٹ دیا ہے تو ہم یہاں آئے ہوئے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم نے ان غریبوں و
دینے کے لئے کیا پالیسی مرتب   reliefکے لئے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہم نے ان کو 

اگر ! کی ہے؟ انہیں سہولیات دینے کے لئے ہم نے کیا کام کیا ہے؟ جناب چیئرمین
بچے ہیں تو ان کا قصور صرف اتنا ہے  ایک بندہ غریب ہے اور اس کے چار پانچ

کہ اهللا تعالیٰ نے ان کو غریب پیدا کیا ہے۔ کیا ان کا اس ملک میں اور اس معاشرے 
میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ان کے بچوں کو پڑھنے کا کوئی حق نہیں 
ہے؟ کیا ان کو روٹی ملنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ ان کو چینی ملنے کا کوئی حق 

یہاں جیساکہ شیرانی صاحب نے کہا کہ ! ہے؟ میں نہیں سمجھتا جناب چیئرمین نہیں
جو مالدار ہیں اگر وہ وزیر بنیں گے، جو شوگر ملز کے مالکان ہیں اگر وہ منسٹر 
بنیں گے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے تو وہ کس طرح ذخیرہ اندوزی نہیں کریں 

وام کے لئے کوئی نہیں گے؟ وہ اپنے منافع کے لئے سوچیں گے اور غریب ع
اگر اس ملک میں پٹرول کی قیمت بڑھے گی۔ کوئی ! سوچتا ہے۔ جناب چیئرمین

 بجے منسٹر  نے اعالن کیا کہ فالں تاریخ سے 12.00سسٹم نہیں ہے۔ راتوں رات  
ول اور ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا۔ اگر اس میں آپ ذخیرہ اندوزی کریں گے تو اس پٹر

 check andبڑھ رہی ہیں۔ یہاں مارکیٹوں میں کوئی   pricesوجہ سے اس ملک میں یہ 

balance  نہیں ہے۔ منسٹری کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر یہاں پر کوئی ایماندار
سسٹم والے ہوتے کہ وہ کسی طور پر مجبور نہ ہوتے تو  یسےا  بندے ہوتے یا کوئی

 blackتے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو سزا مل جاتی جو ذخیرہ اندوزی کر

list   کرکے ان کو اگر دس دس سال کی سزا مل جاتی تو پھر دوبارہ وہ یہ جرم نہ
کرتے لیکن ان کو پتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں لیکن ان کے لئے 
کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے ایک سسٹم ہونا چاہیے 

اس کے لئے ایک جامع پالیسی بنائے۔ جو غریبوں کا  اور منسٹری کو چاہیے کہ وہ
مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ روز بروز جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ایک دن ایسا آئے 

یہ ! گا کہ غریب سڑکوں پر آئیں گے اور سول وار بھی شروع ہوگی۔ جناب چیئرمین
بہت اہم مسئلہ ہے۔ 

میرا خیال ! صاحببہت بہت شکریہ۔  حاجی غالم علی : جناب چیئرمین
ہے کہ سب چیزیں ہو گئی ہیں۔ آپ کی پارٹی کے کافی سینیٹرز نے بحث میں حصہ 
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آپ کا نام نہیں ہے لیکن آپ کو بھی وقت دوں گا۔ حاجی ! لیا ہے۔ پیرزادہ صاحب
صرف دو منٹ لیجیے۔ ! صاحب

بہت شکریہ۔ آج جو ! جناب چیئرمین صاحب :سینیٹر حاجی غالم علی
اس ایوان میں ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں میرے ساتھیوں نے اس  debateایک اہم 

ہاؤس میں اپنے خیاالت بہت اچھے انداز میں سامنے رکھے ہیں۔ میں کوشش کروں 
نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس   repeatگا دو منٹ ہیں کہ کوئی بات 

ملک میں بہت بڑی کابینہ ملک میں بہت بڑی کابینہ ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس 
مسلط ہے اور کمیٹیوں میں اتنے لوگ ہیں۔ آپ اگر ترقی یافتہ ممالک کی طرف نظر 
دوڑائیں، میں آپ کو فرانس کی مثال دیتا ہوں کہ ان کی پاپولیشن اگر تین کروڑ ہے 

سینیٹرز ہیں  53,53ہیں۔ ان کی ایک کمیٹی میں  356تو ان کے سینیٹ کے اراکین 
ٹروں نے  اور ان ذمہ داروں نے ایسی انسٹیٹیوشنز تشکیل دی ہیں اور لیکن ان سینی

ایسی پالیسیاں بنائی ہیں کہ کوئی ان سے نہیں نکل سکتا۔ اگر ہم کابینہ میں مزید پانچ 
دس وزیر بھی بنا دیں اور مزید کمیٹیاں بھی تشکیل دے دیں لیکن وہ اپنا کام بروقت 

کی بات ہے کہ مہنگائی پر میرے تمام  کتنے افسوس! کریں۔ جناب چیئرمین صاحب
دوستوں نے تقاریر کیں۔ بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس ملک میں چینی، آٹا، پانی اور 
بجلی نہیں ہے۔ اس ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو وافر مقدار میں 
ملے۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے غریب عوام کے پھول جیسے 

مر پانچ، سات اور زیادہ سے زیادہ نو سال ہے وہ اس ملک کے سب بچے جن کی ع
سے گندے ترین ایریا جہاں کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے میں جاکر اپنے لئے روٹی 

آپ ! تالش کرتے ہیں۔ ان پر میں بھی گزرتا ہوں اور ان پر جناب چیئرمین صاحب
ن لوگوں کے بھی گزرتے ہیں۔ ان پر ہمارے منسٹر صاحب بھی گزرتے ہیں۔ کیا ا

لئے اس ایوان نے اور ان اسمبلیوں نے اور اس حکومت نے کچھ کیا ہے؟ یہ ہمارے 
لئے شرم کا مقام ہے کہ پھول جیسا سات سال کا بچہ اس گندگی میں ،جس میں ہم 
گزرتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یرقان نہ لگ جائے۔ وہ بچہ وہاں پر 

ھر ان ہاتھوں سے وہ کھانا کھاتا ہے۔ اس کا اپنے لئے روزی تالش کرتا ہے اور پ
کون ذمہ دار ہے؟ اگر ہم ان کے لئے کچھ بھی نہیں کریں گے تو یاد رکھو کہ اس 
ملک کو انقالب سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایوان جس میں آج ہم بیٹھے ہیں، 

اقتصادی حالت  تو یہ تجویز ہوگی کہ ہمارے ملک کیمیرے خیال میں اور میری 
رح ہے اس اقتصادی حالت کے مطابق ہم ان ایوانوں میں بیٹھیں تاکہ ہمیں جس ط

محسوس ہو کہ ہمارا ملک غریب ہے مگر یہاں ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو 
دنیا میں سب سے امیر ترین لوگ ہیں لیکن جب باہر جاتے ہیں تو کوڑا کرکٹ میں 

ہمارے بچے اپنی روزی تالش کرتے ہیں۔ 
شکریہ حاجی صاحب۔ جی بیگم صاحبہ۔ :ئرمینجناب چی

میں مہنگائی پر ایک تجویز دینا چاہتی ! جناب :سینیٹر بیگم نجمہ حمید
ہوں۔ پاکستان نعمتوں سے بھرا ہوا ہے ۔ میں کہتی ہوں کہ جو سابقہ حکومتیں تھیں 
اور جتنا پیسہ وہ باہر لے گئے ہیں اگر پاکستان میں وہ واپس لے آئیں تو مہنگائی 

  requestبالکل ختم ہو جائے گی۔ میری یہ تجویز ہے کہ سینیٹ کی طرف سے ایک 



100

برکتیں رحمتیں اسی  ائے جو باہر گیا ہے تو انشاء اهللاواپس آ ج جائے کہ وہ پیسہ
طرح پاکستان میں ہوں گی جیسے کہ پاکستان بنتے ہوئے ہوئی تھیں۔

یں کیوں کہ آپ پیر زادہ صاحب، آپ دو منٹ کے لیے بول: جناب چیئرمین
تھا وہ دو لوگوں کا تھا۔ مشہدی صاحب  اور حسیب  ٹاکی پارٹی کے پاس جو کو

ہو   discussionصاحب نے بول لیا ہے اور ان کا فیصلہ یہ ہے کیوں کہ کل اور بھی 
گی۔ آپ کیوں کہ تشریف رکھتے ہیں اس لیے میں آپ کو دو منٹ دے سکتا ہوں۔ 

باقی ہیں اور وہ کل سے  discussionsپر  law and orderابھی کیری لوگر بل اور
  Leader of the Houseشروع ہو جائیں گی۔ آپ ان پر تفصیًال بول لیں۔ مزید آپ کو 

بتا دیتے ہیں۔
Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: It was decision of the 

Advisory Committee in which time allocation and number of speakers depend 
upon the strength of the party. His party strength is 6.

تو تین پر ایک بول سکتا ہے ۔ اب دو بول چکے ہیں ۔
یہ آپ کے پارلیمانی لیڈر نے فیصلہ کیا ہے اور ہم نے  :جناب چیئرمین

یہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آپ دو سے تین منٹ لے لیں۔
الرحمٰن الرحیم۔بسم اهللا  :ادہکٹر عبدالخالق پیرزسینیٹر ڈا

کچھ ہوش بھی ہے دست جنوں تجھ کو کیا ہوا
ہوا پھٹا  گیا ہے گریباں  آ   تک دامن 

اگر چھوٹی سی بات اب کرنی ہے تو میں تقریر چھوڑتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ 
مومن ہونے ) عربی(علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا ہے   هللا حضور صلی ا

یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر مومن کی شرط 
وعدہ کر کے پورا نہ کرے تو مومن نہیں گنا جائے گا۔ اس بات پر تمام علماء عالم 

میں ان سب سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ میرا خیال  ہیں  جتنے بھی مفکرین عالم 
نتخابات لڑے تھے، ہم لوگوں کو ہے سب مانتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم نے ا
بیس روپے سے دو سو روپے  ںیہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ووٹ دے دو ، ہم لیمو 

ہمیں ووٹ دے دو ہم تیس روپے سے انگور دو سو روپے ! کلو  کر دیں گے، لوگو
ہمیں ووٹ دے دو ہم گوشت دو سو روپے سے ساڑھے تین سو ! کر دیں گے، لوگو

ہمیں ووٹ دو ہم سیب بیس روپے سے ایک سو پچاس ! روپے کر دیں گے ، لوگو
روپے کر دیں گے تو کیا وہ ہمیں ووٹ دیتے ؟ ایک آدمی بھی ووٹ نہ دیتا ۔ ہم نے 
یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹیلیفون کا بل ختم کر دیں گے،بجلی مفت کر دیں گے، کھانے 

ے کر دیں دس روپ ،پینے والی چیزیں آدھی کر دیں گے ، آٹے کا نرخ پانچ روپے
)  عربی(گے یہ سارا کچھ کہہ کے آئے تھے ۔ اب میں کہتا ہوں کہ حدیث کے مطابق 

کہاں گیا ؟ کیا پارلیمنٹ میں حدیث کے مطابق سب غیر مومن لوگ ہیں ؟ صرف 
مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑی ! مجھے اس بات کاجواب چاہیے۔ جناب چیئرمین صاحب

چینی کر رہا ہوتا ہے ۔ بھئی چینیوں  سازش ہو رہی ہے کہ جو کھڑا ہوتا ہے چینی
سے ہم محبت کرتے ہیں۔ چین سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ کوئی چین کا باشندہ آ 
جائے چینیوں سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن ہماری چمنیوں کے اندر سے جو 
چینی نکلتی ہے صرف اس پر لگتا ہے کہ دو پارٹیاں بن گئی ہیں جن کی ملیں ہیں 

کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن کی ملیں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ساڈیاں  وہ بڑھا کر چپ
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کیوں نہیں بنیاں؟ ہم نے یہ باون ارب روپے  کمائے ہیں۔ ارے بھئی ادھر آؤ دس 
روپے کا آٹا تمہیں اب چالیس روپے میں مل رہا ہے، امرود تمہیں مل رہے ہیں سو 

یاں جو دس روپے روپے میں جو بیس روپے کے ملتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی سبز
کلو ملتی تھیں وہ پچاس روپےکلو مل رہی ہیں۔ اگر چینی ہی اس ملک کی قوم کا 

ی نے لٰتعا ؟ چینی میں تو اهللابنیادی مسئلہ ہے تو پھر دوسرے مسئلے کہاں چلے گئے
ہم پر فضل نہ کرتا تو یہ باون ارب کی جگہ باون  پر بہت بڑا فضل کیا ہوا ہے۔ اهللا ہم

تعالی نے کہا میں چینی سات فیصد پاکستانیوں میں ایسی کر دیتا  ؟ اهللاکھرب کماتے
ہوں کہ ان کے اندر ہی شوگر کے کارخانے ہوں گے۔ بیس فیصد آدمی ڈر کے 

نہ ہونے کی وجہ سے خرید  یں گے نہیں، چالیس فیصد آدمی پیسہمارے شوگر کھائ
یں ہائے نہیں سکیں گے۔ باقی دس فیصد مریض رہ گئے ہیں جو ہر وقت کہتے ہ

،ہائے چینی، ہائے مٹھائی تو ان دس فیصد کی بھی ضرورت یہ ہ ہائے حلوہحلو
پوری نہیں کر سکتے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی عالمی سازش ہو رہی ہے 
اور ان دو پارٹیوں کے اندر خطابت کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ چینی اصل مسئلہ نہیں 

والے  متوں ساری پچھلی حکو! جناب  ہے۔ ہماری ایک بہن نے طریقہ پیش کیا کہ
ہن دی باپنے پیسے لے آئیں۔ کتنی  بھولی ہیں میری بہنیں۔ میں کہنداں کہ جہڑی 

میں سے صرف دس فیصد   accountsحکومت ہے وہ اپنے باہر کے اور اندر کے 
اس حکومت کو قرض کے طور پر بیس سال کے لیے دے دیں بال سود ، اس پیسہ 

پتا نہیں ہماری قوم کو کیا ہو گیا ! صحیح ہو جائیں گے۔ جنابملک کے تمام حاالت 
کے زمانے والی بڑی اچھی تھی ۔ صدر  [*********]ہے، وہ قوم صدر 

[**********]
کتا ہائے کے  [********]نے چھ آنے بڑھائے تھے چینی کے اور  2

نعرے لگے تھے۔
آپ کو دو منٹ دیے تھے۔ :جناب چیئرمین

چار آنے بجلی بڑھائی تھی ! جناب : لخالق پیرزادہسینیٹر ڈاکٹر عبدا
لیے دعا کر کے  [*******]تو انہوں نے صدر کو اتار دیا۔ ہم پانچ سال کے لیے

یہ چالیس روپے بڑھائے ہیں ان کو عدالت نےرہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جنہوں 
میں ال کر پیش کرو۔

ہے وہ حذف کیا  بہت بہت شکریہ ۔ جوبھی نام لیا گیا: جناب چیئرمین
جائے۔

میں صدر پاکستان کو آپ کے  :سینیٹر ڈاکٹر عبدالخالق پیر زادہ 
ذریعے مشورے دے سکتا ہوں۔

آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، آپ نے وعدے کی بات کی تھی،  :جناب چیئرمین
صاحب۔ بلوچخالف ورزی نہ کریں۔ جی صابر

تا ہوں اور ایک میں آپ کو مبارک دی! جناب :سینیٹر  صابر علی بلوچ
پر لوگ بیٹھے ہوئے   Treasury Benchesچیز آپ نے آج واضح کر دی کہ جو 

ایک پہلے کوئی اور تھا اور ایک میں ہوں، آپ نے پورے کا پورا ٹائم   probablyہیں
Opposition   کے لوگوں کو دیا ہے ، ایم کیوایم کو دیا ، جے یو آئی کے سب لوگوں

                                                          
2 *** [Expunged by the orders of Mr. Chairman]
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پ کی  نے بات کی۔  جناب چیئرمین یہ آ  sectionsمام نے بات کی، مسلم لیگ کے ت
impartiality   کا ثبوت ہے ۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی عوام

کی پارٹی ہے ۔ پیپلز پارٹی کو جب یہ حکومت ملی ہے اور جب بھی حکومت ملتی 
س کا سب ہے تو کوئی نہ کوئی سازش ، کسی نہ کسی ذریعے سے کی جاتی ہے۔ ا

کس نے کیا  ؟کو  پتا ہے کہ یہ جو بحران ہے ، یہ جو مہنگائی ہے یہ کہاں سے آئی
دینا   assuranceمیں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن میں صرف ایک بات کی  ؟کیا

-Coچاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلزپارٹی جناب صدر زرداری جو میری پارٹی کے 

Chairman  یٰتعال ں انشاء اهللایں  اس کی سربراہی میہ
 we will come out of all these crises. Thank you very much.

؟شکریہ۔ ڈاکٹر سعیدہ صاحبہ ، آپ کچھ بولنا چاہیں گی :جناب چیئرمین
ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ میں ! جناب چیئرمین :اقبال  سینیٹر سعیدہ

سب سےبڑی جماعت  تو ہم جو ہے  صرف اس لیے کہ پارٹیوں کی بات کی گئی
ہیں، ہم نے اپنا حق نہیں مانگا کیوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ باقی لوگ اپنی بات کر لیں 
اور جو کچھ ہمیں الزام دینا چاہیں دے لیں ، ہمیں قبول ہے کیوں ہے کیوں کہ وہ 

ہیں تو قوموں  ےتیلہمارے بہن بھائی ہیں اور  ہمارے ساتھ سختیاں بھی یہی جھ
یں ۔ قوموں کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس مشکل وقت پرمشکل وقت آتے ہ

میں سے وہ صبر اور تحمل کے ساتھ باہر نکلیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلیں اور 
ایک دوسرے کو صحیح  مشورے بھی دیں اور تنقید برائے تنقید نہ کریں بلکہ یہ 

ہے کہ اگر ہم  ہے کہ مسائل کے حل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور مجھے یقین
قومی یکجہتی کے مطابق چلیں گے تو کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہے گا، نہ مہنگائی 

امان کا مسئلہ رہے گا، صرف ضرورت ہمیں قومی  من ومسئلہ رہے گا، نہ ا
ہوں گے تو ہم مل کر چلیں گے تو   disciplinedیکجہتی اور تنظیم کی ہے اگر ہم 

سب کچھ ٹھیک ہو گا۔ شکریہ۔
شکریہ۔ کاظم خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیوں : چیئرمین جناب

.everybody has spoken that you are sitting over hereکہ

الرحمٰن الرحیم۔  جناب چیئرمین  هللابسم ا :سینیٹر محمد کاظم خان
باتیں کافی ہو چکی ہیں، آپ نے ٹائم دیا اور غالبًا اب کہیں گے کہ ایک ! صاحب

اندر بند کر دیں۔  مجھے سب سے بڑی بات یاد آتی ہے ۔۔۔ منٹ کے
نہیں ہے ،   allowedپیر زادہ صاحب ہال کے اندر کھانا  :جناب چیئرمین

  جی کاظم صاحب۔ .You are breaking the rulesکے خالف یہ کر رہے ہیں۔   ruleآپ 
۔آپ کو کچھ کھانا ہے تو  آپ  مہربانی کرکے ہال سے باہر چلے جایئے

بات بڑی اٹل ہے کہ ! چیئرمین صاحب :سینیٹر محمد کاظم خان
حکمرانی  اور اس کے اصول ۔۔۔۔۔جس وقت  مصر کے گورنر  کو حضرت علی  
رضی اهللا تعالی عنہ نے  خط لکھا، اس میں بڑے اچھے اصول تھے۔  میں یہ ایک 

اری شخص  دو اصول بتا دیتا ہوں۔  انہوں نے ایک تو کہا کہ جب   کوئی بھی کاروب
حکمران ہوگا وہ بہتر نہیں ہوگا۔  وہ سودا کرے گا۔  دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ 
انہوں نے  کاروباری حضرات کے لیے بڑی  اچھی بات کہی۔  انہوں  نے کہا  ان 

میں ریڑھ کی    economyکے متعلق بڑا اچھا اور نرم رویہ رکھنا۔ اس لیے کہ ان کی
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ہوتا ہے لیکن اگر    roleملک چالنے میں ان کا بڑا اہمہڈی کی حیثیت ہوتی ہے اور 
 importantتم نے  ان سے زیادتی کی  تو ان کی سرحدیں   نہیں ہوتیں، سب بڑی اور 

بات یہ ہے چیئرمین صاحب،  ان   کاروباری حضرات  کی سرحدیں نہیں ہوتیں اور  
اہتا کہ یہا ں پر  سب سے بڑی  بدبختی یہ ہے ، میں یہ کہنا نہیں چ! چیئرمین صاحب

اس ملک کے کتنے کاروباری لوگ ایسے  ہیں جو اپنا سرمایہ باہر لے جاچکے ہیں۔  
 باہر گیا ہے، اس کی وجہ سے  خاصا وہ سرمایہ ، اس ملک کا  سرمایہ ہے جو

inflation     پیدا ہوا۔ اگر اس ملک کا سرمایہ باہر نہ جاتا اور یہ کاروباری حضرات
بھی اس میں  لے لیں آپ دیکھیں گے کہ سب نے اپنا سرمایہ جو ہیں، آپ کسی کو 

دبئی  لے گئے، باہر لے گئے   نقصانات ہوئے،  پیسا      Evenباہر لگایا ہوا ہے۔  
اور لے جانے سے اس ملک کو نقصان ہوا۔ اگر وہ سرمایہ باہر نہ جاتا  چیئرمین 

ربت ہوتی، نہ ہی لوگ  ہوتی ،نہ ہی غ  inflationکبھی بھی  اس ملک میں نہ ! صاحب
کو پڑھ لیں     systemبھوک سے مرتے۔ یہ میری اتنی سی عرض ہے کہ آپ سارے 

کے تحت  جو لوگ اپنی سرحدیں چھوڑ کر چلے جاتے    systemتو یہ کاروباری 
ہیں ان لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ شکریہ جناب چیئرمین۔

کر    concludeنی کرکے اب آپ آپ مہربا! وزیر صاحب :جناب چیئرمین
لیجیے۔  میرے خیال میں تمام ممبران نے  اس وقت جو بھی ہال میں موجود ہیں ،  

everybody had a chance to say something.    اب آپ اسdebate    کوconclude    کر
 .Price hike including sugar crisisلیجیے۔ 

! ن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمینلرحمٰبسم اهللا ا:  منظور احمد وٹو ںمیا
محترم سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے پیش کی گئی یہ تحریک   زیر بحث 

شامل ہیں۔ ہمارے نہایت ہی    sugar and essential commoditiesآئی ہے، جس میں 
محترم سینیٹر صاحبان نے  اظہار خیال فرمایا ہے۔  میں  نے آج آ کر جناب 

کو  دیکھا ہے    pointsنیٹر اسحاق ڈار صاحب کی  تجاویز اوران کے سی! چیئرمین
اور سینیٹر الیاس بلور صاحب کی تجاویز کو اور ان کی طرف سے اٹھائے  گئے  

points   کو بھی میں نے دیکھا ہے۔  سینیٹر محمد علی درانی صاحب کی  تجاویز کو
جاویز  بھی میں نے میں نے دیکھا ہے اور محترم سینیٹر مندوخیل صاحب کی ت

تھوڑی سی  سنی ہیں۔ ایس ایم ظفر صاحب کے ارشادات بھی میں نے سنے ہیں ۔ 
پروفیسر ابراہیم صاحب، سیدہ رخسانہ صاحبہ،  سینیٹر نعیم حسین چٹھہ صاحب، 

عیل بلیدی سینیٹر موالنا شیرانی صاحب ، سینیٹر حسیب  صاحب، سینیٹر اسمٰ
احب، سینیٹر ڈاکٹر خالد سومرو صاحب، صاحب، سینیٹر عبدالخالق پیرزادہ ص

سینیٹر حاجی غالم علی  صاحب، ہماری بہن سینیٹر نجمہ حمید صاحبہ اور ڈاکٹر 
   missسیدہ اقبال صاحبہ ان سب کے ارشادات میں نے سنے ہیں اگر میں کوئی نام

کیا جاسکتا ہے۔    point outکر جاؤں تو مجھے 
   main emphasisں  میں نے جو جناب اسحاق ڈار صاحب کے ارشادات می

دیکھا ہے اور دیگر سینیٹر صاحبان کے  ارشادات میں بھی ہے  اور جو میرا  
purview   میری براہ راست ذمہ داری ہے وہ ! ہے جناب چیئرمینsugar    کے

معامالت ہیں جس پر میں بات کرنا چاہوں گا اور اس کے عالوہ  آٹے کی بات کی 
ضرورت میں مہنگائی کی بات کی گئی   ئےوہ دیگر اشیاگئی ہے اور اس کے عال
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ہے، اس میں حکومتی  اخراجات کی بات کی گئی ہے ، اس کے عالوہ اور بہت سی 
باتیں کی گئی ہیں۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ  زیادہ وقت بھی نہ لوں  اور جو یہاں  

ے، میں ان اظہار خیال کیا گیاہمارے نہایت ہی محترم سینیٹر صاحبان کی طرف س
اور جو ہمارا    policyکی    policy, Ministry of Industriesکی   Governmentپر 

معزز سینیٹر  صاحبان ! نقطہ نظر ہے   وہ میں آپ کے توسط سے  جناب چیئرمین
کی خدمت میں پیش کروں۔

 sugarکرنا اور    controlکو      sugarمیں اس بات سے شروع کروں گا کہ 

کرنا، یہ کس طریقے سے ممکن ہے ۔  ایک تو یہ ہے کہ    controlکو    pricesکی   
میں ہو  تو پھر اس میں کوئی مسئلہ    sugar industry public sectorہمارے ملک میں 

 sugarنہیں ہے کیونکہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ 

 sugar industry privateکہ آپ کی   کیا ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے    pricesکی   

sector     میں ہو اور جبprivate sector     میں ہوگی تو پھر  آپ  کا کیاcontrol  ہے
 pricesکی    sugarہوسکتا ہے، کس حد تک آپ   controlاس پر، کس حد تک   

control   کر سکتے ہیں۔ اس میںmarket   کوstabilize  کر سکتے ہیں۔ یہ  ایک 
issue   ہے  جس  کی وجہ سے یہsugar    کاissue    پیدا  ہوا۔ اب جہاں تکprivate 

sector    کا تعلق ہے ہمارے ہاںsugar mills    83 ,82ہیں اور sugar mills    ہیں اور
پیدا کر سکتی ہیں  کہ   sugarکہ وہ اتنی ! اتنی ہے  جناب چیئرمین   capacityان کی 

کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔    importکافی ہے اور ہمیں  ہمارے ملک کے لیے
کی کمی  جو ہوئی     sugarپہلے بھی میں اس سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ 

ہے اور پچھلے سال   million ton 4.2اس ملک میں، ہماری ضرورت ملک میں 
پر   million ton 3.2تھی جبکہ اس سال یہ کم ہو کر  million ton 4.7ہماری پیداوار 

میں ہوئی اور    sugar productionآگئی۔  اس طرح ایک ملین ٹن کی کمی  ہماری 
 internationalکمی کی وجوہات کیا ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں  جہاں 

economic recession    کی ایک وجہ بیان کی جاسکتی ہے  لیکن دوسری بڑی وجہ
۔ ہمارے ملک کے کاشتکار کی نفسیات کار کی نفسیات جو ہے وہ ہے ہمارے کاشت

یہ ہے کہ جس فصل کو کاشت کرنے میں اس کو زیادہ منافع ہوتا !  جناب چیئرمین
وہ کاشت کرتا، جس میں اس کو کم منافع ہوتا اس کی کاشت کو وہ کم کردیتا ہے اور 

 affordاس لیے کہ وہ جس میں اس کو نقصان ہوتا  ہے اس کو وہ ترک کردیتا ہے ۔
کر سکتا کیونکہ اس نے اگلی فصل بھی کاشت کرنی ہے۔ اس لیے پچھلے سال نہیں 
ملین ٹن شوگر پیدا ہوئی تو اس وقت شوگر مل اونرز میں سے کچھ مل  4.7جب 

نہیں دیا   returnکیا ہے۔اس کی فصل کا   misbehaveاونرز نےکاشت کار کے ساتھ 
 slipsدے دیں اور وہ  slipsوہ گیا۔ اس کو چٹیں دے دیں کہ یہ آپ کا گنا آیا ہے اور 

لے کر در در دھکے کھاتا رہا اور اس کو ادائیگی نہیں کی گئی، کٹوتی کی گئی۔ اس 
کاشت کار مایوس ہوا اور اسی مایوسی میں اس نے گنے کی  ؟کا نتیجہ کیا نکال 

میں  productionکاشت کم کر دی جس کی وجہ سے ایک ملین ٹن کی کمی شوگر 
گر ملز ایسوسی ایشن والوں کو شوگر بورڈ کی میٹنگ میں یہ کہا ہوئی۔ میں نے شو

میں جو کمی ہوئی ہے  اس  productionہے کہ اور کوئی ذمہ دار نہیں، شوگر کی 
sugarcaneکے ذمے دار آپ ہیں اور کوئی ذمہ دار نہیں کہ آپ نے  grower  کو

اس کو   return مایوس کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی،اس کے ساتھ ظلم کیا ، اس کا
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نہیں دیا گیا۔  اس کی اور بھی وجوہات تھیں لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اس کو 
مایوس کیا گیا۔

اب شوگر کی پیداوار کم ہوگئی لیکن شوگر کے ذخائر پاکستان ! جناب واال
میں موجود تھے۔ جس وقت رمضان میں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس وقت 

کمی نہیں تھی۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی پاکستان میں شوگر کی 
on the floor of the House  کہہ رہا ہوں کہ شوگر کی کمی نہیں تھی۔ رمضان

المبارک سے پہلے بارہ الکھ ٹن شوگر موجود  تھی۔ پاکستان میں شوگر انڈسٹری 
رڈ پر کے پاس موجود تھی، ٹی سی پی کے پاس موجود تھی۔ میں آج بھی یہ ریکا

النا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر نو الکھ تیس ہزار ٹن شوگر موجود 
ہے جو شوگر انڈسٹری اور ٹی سی پی کے پاس موجود ہے۔ آج بھی اس کی کمی 

تین الکھ ٹن مہینے کی ہے۔ اگر  consumptionنہیں ہے کیونکہ ہماری پاکستان کی 
ا رہا ہے، اگال مہینہ نومبر کا ہے اور اس سے تین الکھ ٹن ہے تو اکتوبر کا مہینہ ج

 in anyشروع ہو جائے گی  crushingاگال دسمبر کا ، یہ تین مہینے ہیں دسمبر میں 

case  نومبر میں شروع ہو جاتی ہے ، دسمبر میں تو بھرپور سیزنcrushing  کا ہوتا
کے لیے  ہے یہ دسمبر تک consumptionہے۔ یہ تین الکھ ٹن شوگر ایک مہینے کی 

کافی ہے اور اس وقت شوگر موجود ہے۔ اس وقت بھی شوگر کی کمی نہیں ہے۔ اس 
منگوانے کا فیصلہ  raw sugarلیے جن صاحبان نے اس کا ذکر کیا  کہ تین الکھ ٹن 

میں یہ کہوں گا کہ وہ آنی چاہیے تھی، میں تسلیم کرتا ہوں  ؟کیا تھا وہ کیوں نہیں آئی
نے اس پر فیصلہ دیا کہ اس    ECCمیں معاملہ گیا،  ECC کہ وہ آنی چاہیے تھی۔ وہ

  interestمنگوانے کی ضرورت نہیں کیونکہ گنے کے کاشت کار کا  raw sugarوقت 
نہیں آنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ملک  raw sugarمجروح ہوگا۔ اس لیے 

الکھ ٹن نے فیصلہ نہیں کیا کہ تین ECC میں شوگر موجود تھی جس کی وجہ سے 
raw sugar  فوری طور پر منگوائی جائے۔

اب پوزیشن یہ بنتی ہے کہ چینی تو موجود ہے لیکن ریٹس ! جناب واال
میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں  ؟کیوں بڑھ گئے

پاکستانی عوام کا مفاد عزیز ہے۔ اس لیے کہ ہم منتخب ہو کر آئے ہیں۔ ہمیں عوام 
ہیں۔ یہ سترہ کروڑ عوام کی نمائندہ حکومت  public representativesجا ہے نے بھی

ہے ۔ جو سینیٹ میں بیٹھے ہیں یہ بھی نمائندہ حیثیت کے حامل لوگ ہیں ۔ جو نیشنل 
اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ بھی نمائندہ حیثیت کے حامل لوگ ہیں۔ جو حکومت میں 

لوگ ہیں اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں وہ بھی نمائندہ حیثیت کے حامل 
وہ بھی نمائندہ حیثیت کے حامل لوگ ہیں۔ اس نمائندگی کو حاصل کرنا کوئی خالہ 

سے گزر کر آتے ہیں ان کو یہ علم ہے  processجی کا گھر نہیں ہے۔ جو لوگ اس 
کتنا مشکل  ہے کہ پھر ہٹ کر عوام کی عدالت میں جانا ہے، ان کے  processکہ یہ 

امنے پیش ہونا ہے۔ انہوں نے جواب طلبی کرنی ہے کہ ہم نے آپ کو اپنا نمائندہ س
بنا کر بھیجا ہے اور آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔  اس لیے موجودہ حکومت، موجودہ 
حکومت کے وزراء صاحبان، موجودہ حکومت کے وزیراعظم  اس کے صدر اور 

وگ اهللا تعالٰی کی ذات کے بعد ، سینیٹ میں بیٹھے لوگ ، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ل
ہم خداوند تعالٰی کو بھی جواب دہ ہیں اور پاکستانی عوام کو جواب دہ ہیں،  جنہوں 

۔ یانے ایوان اقتدار میں اپنا ووٹ دے کر ، اپنا مقدس ووٹ دے کر ہمیں یہاں بھیج د
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اس لیے اس کا تصور کرنا کہ عوام کے مفادات سے کوئی پہلو تہی کرے گا یا 
ردانی کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی یہ بات ہے کہ جیسے ہوا روگ

میں کوئی بات کر دی جائے۔ اس کی گہرائی میں اگر جا کر دیکھیں کہ جن مراحل 
سے گزر کر آتے ہیں کوئی بھی انسان یہاں آکر تصور نہیں کرسکتا کہ میں اپنی 

ر وہ مجھے نفرت کی نگاہ عوام کے پاس جاؤں، اپنے ووٹروں کے پاس جاؤں او
۔ یں سے دیکھ

میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں جب ! جناب چیئرمین
شوگر  کے ریٹس بڑھے تو اس سلسلے میں مختلف اقدامات ہوئے۔ پنجاب کی 
حکومت نے اپنے طور پر ، عوامی مفاد میں اقدامات کئے، وفاقی حکومت نے اپنے 

مات کئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ ریٹس رمضان لیول پر عوامی مفاد میں اقدا
المبارک سے پہلے بڑھ رہے تھے تو مرکزی حکومت نے، ہم نے وزیراعظم 
صاحب کی خدمت میں گزارش کی ، اس سے پہلے جناب اسحاق ڈار صاحب ہمارے 
سٹینڈنگ کمیٹی صنعت و تجارت کے چیئرمین ہیں یہاں ہماری میٹنگ ہوئی، یہاں پر 

 provincial government andکیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ  discussہم نے اس کو 

federal government  اس مسئلے کو حل کرے اور اس کی قیمتوں کو کیسے نیچے
الیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف ہو۔ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور عوام پریشان ہیں۔ اس 

اور انہوں نے لیے ہم نے مل کر وزیراعظم صاحب کی خدمت میں گزارش کی 
فوری طور پر میٹنگ کال کی جس میں صوبائی حکومتوں کو بھی بالیا اور بطور 

دعوت   as a special inviteeخاص سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی بطور خاص 
دی گئی یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔  وہاں پر چاروں صوبے موجود تھے، 

Ministry of Industry  ،موجود تھَیMinistry of Commerce  ،وہاں موجود تھی
Ministry of Finance  ،موجود تھیMinistry of Agriculture and Food  موجود تھی

detailedاس میں  discussion  کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ چینی کی قیمت کو پنتالیس
روپے ہونا چاہیے اور پنتالیس روپے پر شوگر مل اونرز کو آمادہ کرنا چاہیے۔ 

 حکومت  بں صوبائی حکومتوں نے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ تجویز ہی پنجاچارو
چھوڑ کرٰ  پنجاب حکومت کی تجویز   GST %50تھی۔ وزیراعظم  پاکستان نے کی 

 supportاور اس کا فیصلہ کر دیا کہ پنجاب حکومت کی تجویز کو ہم کو منظور کیا
ور اب چینی کی قیمت وفاقی حکومت چھوڑتی ہے ا GST 50%کرتے ہیں اور 

مرکزی حکومت، چاروں  stakeholdersنتالیس روپے مقرر کرتی ہے۔ یہ تمام یپ
اور متعلقہ وزارتوں نے مل کر فیصلہ کیا اور پھر شوگر مل  متوں صوبائی حکو

اونرز نے اس کو تسلیم کر لیا۔ پنجاب حکومت نے ان کے ساتھ بات کی اور انہوں 
ہ ٹھیک ہے، مرکزی حکومت نے بھی ان سے بات کی نے اس بات کو تسلیم کر لیا ک

اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ وزیراعظم کی صدارت میں ہوا ہے 
ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اب اس کے مطابق چینی کی ترسیل شروع 

نے اس کی  middle manہوگئی۔ شوگر مل اونر نے اس کی سپالئی شروع کر دی، 
شروع کر دی، لوگوں کو اس ریٹ سے شوگر ملنی شروع ہوگئی۔  اور اسی  سپالئی

دوران ہائی کورٹ کا فیصلہ آگیا کہ چالیس روپے شوگر فروخت کی جائے، چھتیس 
روپے اس کا ایکس مل ریٹ ہوگا اور چالیس روپے اس کی قیمت ہو۔ انہوں نے 

ملدرآمد کیا پنجاب حکومت کے چیف سیکرٹری کو بال کر ہدایت کی کہ اس پر ع
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کیا جائے۔  اب اس پر حکومت کی رائے، کاوش کہ چینی  implementجائے اس کو 
کی کیا قیمت ہونی چاہیے اور مارکیٹ میں کیا ہونی چاہیے، ایکس مل ریٹ کیا ہونی 
چاہیے، اس کی تو بات ہی ختم ہوگئی، اب عدالت کا فیصلہ آگیا اور فیصلے میں 

صوبہ پنجاب کے لیے تھا اور پنجاب کی حکومت  تھوڑی سی دقت پیدا ہوگئی کہ وہ
کے لیے دقت پیدا ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس دقت کا اظہار کیبنٹ میٹنگ میں بھی 
کیا۔ چیف منسٹر صاحب پنجاب نے بھی کیا  کہ اگر چینی چالیس روپے پنجاب میں 

یس روپے بکے گی تو پنتالیس روپے ایکس مل نتایسہوگی اور باقی صوبوں میں 
ہو جائے گی اور دوسرے  smuggleیس روپے بکے گی تو چینی نتالسیٹ اور ری

صوبوں کو چلی جائے گی۔ اور دوسرے ملکوں میں چلی جائے گی کیونکہ 
افغانستان میں اس کا ریٹ ستر پچھتر روپے ہے انڈیا میں ساٹھ پینٹھ ہے  یہ 

smuggle جب یہ ملے گی۔  نہیں  ہو جائے گی اور پنجاب میں چینی لوگوں کو
صورت حال پیدا ہوئی تو وفاقی حکومت نے اور چاروں صوبائی حکومتوں نے 

 implementفیصلہ کیا کہ ہم عدالت کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، ہم نے اس کو 
کرنے کی مقدور بھر کوشش کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو سستے داموں چینی 

onملے اور چالیس روپے کے حساب سے ملے لیکن  ground reality   میں اس پر
عملدرآمد نہیں ہو رہا اس لیے ہم اپنی صورت حال کو لے کر سپریم کورٹ میں 

 onجائیں اور سپریم کورٹ کی خدمت میں صحیح صورت حال پیش کریں  کہ جناب 

ground reality   یہ ہے۔ چاروں صوبائی حکومتیں اور وفاق کی یہ رائے ہے اس پر
ا حکم کیا ہے جو آپ کا حکم ہوگا  ہم اس کو بجا  الئیں گے۔ آپ حکم کریں کہ آپ ک

سپریم کورٹ نے فیصلہ اس وقت دیا ہے کہ چالیس روپے پر عملدرآمد کیا جائے 
نے دونوں  کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں   Competition  Commissionاور 

 cost ofہے اور  کیا  cost of productionکیا ہونا چاہیے، اس کی  rateکہ اس کا 

production   تاریخ سپریم کورٹ نے  ١۶کے مطابق اس کا ریٹ کیا ہونا چاہیے اور
دی ہے ۔اب معاملہ عدالت عظمی کے پاس ہے اور ہائیکورٹ کے فیصلے سے 

 for the time being 16کر دیا ہے   endorseصوبائی حکومت نے چالیس روپے کو 

کو حکم دیا ہے کہ آپ اس پر رپورٹ   Competition Commissionتاریخ تک اور 
کے مطابق قیمت کیا ہونی چاہیے ؟ تو اب یہ نہ   cost of productionدیں کہ اس کی 

مرکز کے اختیار میں ہے نہ صوبوں کے اختیار میں ہے اور مرکز کوشش کر رہا 
  executive authorityلیکن مرکز کے پاس   ےکر  implementationہے کہ اس کی 

ہے ۔یہ صوبوں کے پاس ہے ۔ ہمارے پاس جو اختیار تھا وہ یہ تھا کہ جونہی  نہیں
سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ پورے ملک میں چالیس روپے کے حساب سے چینی 

کیے کہ اس کا   orderنے    Ministry of Industries & Productionفروخت ہو  تو 
notification   تاریخ  کو سپریم کورٹ نے یہ  دو  !جاری کیا جائے جناب چیئرمین

جاری کر دیا اور اس کی   notificationفیصلہ کیا  اور ہم نے اسی شام کو  اس کا 
کاپی سپریم کورٹ کو بھیج دی گئی اور تمام صوبائی حکومتوں کو بھیج دی کہ یہ 

 implementationسپریم کورٹ کا حکم ہے  اور اس پر عمل درآمد کیا جائے ۔ اس کو 

  letter and spirit  کی جائے تو اب چینی  کی  صورت حال جو ہے وہ میں آپ کے
کی خدمت میں  عرض کر رہا ہوں یہ چیز ضرور   honourable senatorsتوسط سے 

ہے کہ بطور سینیٹرز  ، بطور نیشنل اسمبلی  ممبرز یا بطور منسٹر ا انڈسٹری  یا 
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ئندہ گنا جو ہے کیا وہ آ کہوفاقی حکومت  کے طور پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے 
  fieldاربوں روپے کا گنا ہے جو اس وقت ! شوگر ملیں اٹھائیں گی ۔ جناب چیئرمین 

میں موجود ہے اور ہم کہہ  رہے ہیں کہ آپ نومبر میں کرشنگ شروع کریں ۔ اس 
وقت جو صورت حال ہے اس کے مطابق ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ 

اور ہماری یہ  ملیں چلیں۔  یہ پاکستان کی ملیں ہیں یہ چلیں اگال کرشنگ سیزن ہو 
گی تو چینی پیدا ہوگی اور اگر یہ نہیں چلیں گی تو چینی کیسے پیدا ہوگی اور یہ 

کار کو وصول ہوگی جو اربوں روپے کی  چلیں گی تو گنے کی قیمت کاشت
investment  کر بیٹھا ہے  کرکے گنا لگا کر بیٹھا ہے ۔ سندھ  اور پنجاب میں لگا

۔فرنٹیئر اور بلوچستان میں لگا کر بیٹھا ہوا ہے ۔ اگر یہ ملیں نہیں چلیں گی تو کون 
ان کو قیمت  دے گا  تو سب دانا لوگ ہیں ،سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں ، اہل علم  
لوگ ہیں ، معاملہ فہم لوگ ہیں  سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ملک کی 

economy  اور میرے بھائیوں نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ ملیں  کا بھی سوال ہے
نہیں چل رہیں ، ملیں بند ہیں اور اس کی وجوہات اپنے طور پر بیان کیں تو  بطور 
منسٹر  انڈسٹری اینڈ پروڈکشن میری ذمہ داری ہے صعنت کا پہیہ  چالنا اس کو 

facilitate   کرنا، پبلک کےinterest   لک کو سپریم  رکھتے ہوئے۔  پبinterest   کو
قربان نہیں کیا جا سکتا وہ سپریم ہے اس کو سپریم رکھتے ہوئے ملوں کے پہیے کو 

کا دارومدار ہے ۔ اس میں  economyمیں ہے اس پر  ہماری   national interestچالنا 
ہمارے ملک کے مفادات ہیں اور اس سے نہ ہماری اکانوی بہتر ہو سکتی ہے اور 

مل سکتا ہے  تو اس کے بارے میں ہمیں  returnو اس کا کار ک نہ ہمارے کاشت
ضرور غور کرنا ہوگا ۔میں جناب اسحاق ڈار صاحب  کی خدمت میں عرض کروں 
گا اور ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا 
اور سارے سینیٹرز  صاحبان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ جہاں ہم یہ 

کریں کہ ان کو کم ملے ،جب ہم دلی    ensureتے ہیں کہ چینی کی قیمت کم سوچ
طور پر چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائیکورٹ کے  فیصلے پر عمل درآمد ہو 
اور چینی چالیس روپے فی کلو  لوگوں کو میسر آنی چاہیے،جہاں اس کے لیے ہم 

ے پابند ہیں تو اس کے اخالقی طور پر ، سیاسی طور پر  اور ہر لحاظ سے اس ک
لیے ہم کاوش اور کوشش کر  رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ 

بھی ملتا رہے  returnکار کو اس کا  اور کاشتہمارےملک کی ملیں بھی چلتی رہیں 
۔

اب میں چند گزارشات صرف اس سلسلے میں یہ کروں گا کہ ! جناب واال 
سیکریٹریز کمیٹی بنائی ہے کہ وہ شوگر کے معاملے پرائم منسٹر صاحب نے ایک 

معائنہ کرتی رہے اور وہ منسٹرز کے ساتھ مل کر اور اگر ضرورت   repeatedly کا
ہو  توپرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں معامالت  پیش کرکے ان کو ٹھیک کرے  

وا اور اس کمیٹی نے چند ایک فیصلے کیے ہیں کہ ہمیں ایک الکھ ٹن شوگر  منگ
 tendersلینی چاہیے ۔میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک الکھ ٹن شوگر  کے  

speedily   کیے جا رہے ہیں کچھtenders   ہو گئے ہیں باقی کر رہے ہیں اور شوگر
import   کر رہے ہیں ۔ ایک ملین ٹنraw sugar   حکومت پاکستان نے منگوانے کا

 raw sugar privateکے مطابق وہ   recommendationsفیصلہ کیا ہے ۔ اس کمیٹی کی 

sector     میں آئے گی  اورprivate sector    میں اسraw sugar   کی   اس لیے
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 productionضرورت  ہے کہ گنے کی کاشت کم ہے اور اگلے سال مزید  شوگر کی 

کم ہونے کی توقع ہے اس لیے حکومت فوری طور پر اقدامات کر رہی ہے کہ ہم  
بنا   fine sugarکو گنے کے ساتھ شامل کریں اور اس کو   raw sugarین ٹن ایک مل

کر مارکیٹ میں الیا جائے تاکہ شوگر کی کمی کو  دور کیا جائے اور گنے کے 
کیا جائے اور اس کے لیے اس قسم کے اقدامات  ensureکو   paymentکار کی  کاشت

 sugar millکیا جائے اور   cheque declareکیے جا رہے ہیں کہ  گنے کی رسید  کو 

owners   اس کوprompt    ادائیگی کرنے پرمجبور ہوں  اور ان کو پابند کیا جائے ۔وہ
 sucroseنہ کریں  delayکار کو ادائیگی بروقت کریں اور اس میں  گنے کے کاشت

contents   کی بات بھی ہوئی ہے جناب چیئرمین !sucrose content  کے بارے میں
سے غور کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں اس کا رواج ہے کہ ان   سنجیدگی
contents  کار کو  مطابق کاشتpayment   کی جاتی ہے تو پاکستان میں بھی  یہ ہونا

چاہیے ۔ باقی میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک 
sugar ministerial committee   بنا دی ہے وہ اتنےconcerned feel  کرتے ہیں کہ

 long termانہوں نے فنانس منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے جو 

strategy  اورshort term strategy   دونوں پر غور کرے گی کہshort term strategy  
کو نیچے الیا   pricesکیا ہو کہ  جس سے  شوگر کی کمی دور ہو اور شوگر کی 

 long termیہ ہے کہ   long term planningہو  اور   reliefدمی کو جائے تاکہ عام آ

planning  کے تحت اس قسم کے اقدامات کیے جائیں کہ آئندہ سالوں میں شوگر کی
کمی  ہی نہ ہو۔ اور شوگر کی سپالئی جو ہے وہ ملک میں وافر مقدار میں موجود 

کا کوئی سوال پیدا نہ  ہو رہے اور اس کی کمی نہ ہو تاکہ اس میں بلیک مارکیٹنگ 
میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی بلیک  long term planning! ۔جناب چیئرمین 

کو  بڑھنے نہ دینا اور اس کو اعتدال میں  pricesمارکیٹنگ کو روکنا ہے ۔ اس کی 
اس پر عمل درآمد کرکے  رکھنا ہے ۔ یہ حکومت کا فیصلہ ہے اور انشاء اهللا تعالیٰ

چھوڑیں گے۔۔۔
بہت بہت شکریہ ۔ :جناب چیئرمین

ایک دو چیزیں میں  آپ کی خدمت میں عرض  :میاں منظور احمد وٹو 
کرنا چاہتا ہوں ۔یہاں گندم کی قیمت   اورآٹے کی بات کی گئی ہے  تو میں یہ عرض 
کروں گا کہ جب یہ حکومت پچھلے سال  آئی  تو ڈیڑھ سال پہلے یہ صورت حال 

نیں لگی ہوئی تھیں اور اس وقت صورت یہ تھی کہ آٹا تھی کہ آٹے  کے لیے الئ
دستیاب نہیں تھا،گندم دستیاب نہیں تھی ۔ اس وقت کچھ جگہوں پر الئنیں  لگی ہیں 
،پورے  ملک میں الئنیں نہیں لگی ہیں ،جہاں آٹا سستا  دینے کی حکومت نے 

لیکن کرنے کے لیے ،   facilitateکے لیے ، لوگوں کو   goodwillکوشش کی ہے 
چونکہ وہ محدود  پیمانے پر تھا، تھوڑے ایریاز میں تھا، صرف چند شہروں کے  
ایریاز میں تھا اس لیے وہاں جھگڑے بھی ہوئے ،وہاں الئنیں بھی لگی ہیں، وہاں 
الٹھی چارج بھی ہوا ہے وہاں لوگوں کی رسوائی بھی ہوئی ہے لیکن حکومت کی 

ان کی منشا یہی تھی کہ لوگوں کو منشا یہ  تھی جس کسی  نے بھی یہ کیا ہے 
لیکن نہ آٹے  کی کمی ہے سہولت دی جائے اور کم قیمت پر آٹا دیا جائے 

ملک کے اندر، نہ گندم  کی کمی ہے اور اس وقت صورت یہ ہے ، اس وقت 
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 strategicحکومت پاکستان  کا  یہ فیصلہ  ہے کہ ڈھائی  بلین ٹن  گندم کے 

reservesکھنے کے بعد بھی گندم  پاکستان میں وافر  ہے۔ جو رکھے گئے ہیں۔  وہ ر
کی تھی وہ کھانے کے importپچھلے سال کوئی ڈیڑھ سو بلین روپے کی  جو گندم 
ر  کو پاکستان  کی حکومت  کا قابل  بھی نہیں تھی۔  جو دوسرے ملکوں  کے کاشت

سےزیادہ   دیا، وہ گندم کھانے کے قابل یہاں نہیں تھی اور ڈیڑھ  سو بلین نے پیسا 
valuable foreign exchange پہ ضائع کرنا پڑا ۔ آج ایک پیسا  ہمیں  گندم  منگوانے 

کرنے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ  آپ  importکی بھی گندم  آپ کو باہر سے 
exportآپ کی حکومت کا  یہ کارنامہ ہے ۔ موجودہ   ! کر سکتے ہیں، جناب چیئرمین

elected government رنامہ ہے کہ  اس کی  ایک پالیسی  سے آج آپ کی کا  یہ کا
position  یہ  ہے کہ گندم کے معاملے میں  نہ صرف آپ خود کفیل ہیں بلکہ وافر

آپ کے پاس ہیں اور  reservesگندم  آپ کے پاس موجود ہے۔ اگلے سال کے لیے 
رکھے  reservesبنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تا کہ گندم کے اور  godownsنئے 

جائیں۔ پاکستان میں کسی قسم گندم کی کوئی  کمی نہیں ہے۔ کسی بھی صوبے میں ، 
 electedآپ کی achievementپاکستان  کے کسی بھی عالقے میں  اور یہ بہت بڑی 

government کی ہے اور میں معزز  سینیٹرز  صاحبان کی خدمت میں بھی یہ
ی گئی ہیں لیکن میں آج بھی  گزارش  کروں گا  کہ درست بات ہے کہ قیمتیں  بڑھائ

روپے  قیمت  ہے اس  ٩۵٠یہ کہتا ہوں  کہ آپ پاکستان کی گندم  جو ہے  جس کی  
کے مطابق آپ دیکھیں  تو  آج بھی اگر گندم آپ باہر سے   international marketکو 

import روپے سے کوئی  زیادہ کم قیمت  پہ آپ کو گندم  یہاں نہیں  ٩۵٠کریں  تو
وہ گندم  ایسی گندم نہیں ہوگی جو  آپ کی اپنی گندم ہے۔ یہ کھانے  کے  ملے گی۔ 

نے یہ پیدا شت   کاروں  قابل ہے۔ یہ سفید گندم ہے۔ عمدہ گندم ہے۔  پا کستان  کے کا
دیا گیا ہے اور انہوں نے گندم کے وافر ذخائر   آپ کے  incentiveکی ہے ان کو 

ہیں۔ یےملک کے لئے پیدا کر د
ایک دو چیزوں کے بارے میں یہ گزارش ضرور کرنا ! رمینجناب چیئ

ہے۔ لوگوں  elected governmentچاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ  ہماری حکومت ایک 
کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی ہے اور ہم فرشتے نہیں  انسان ہیں۔ انسانوں سے  

یں تو یہ حکومت غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں  بھی ہوتی ہ
کے  Oppositionاپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہتی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے 

معزز سینیٹرز صاحبان  کی توقع  پہ  کوئی کام نہ ہوا ہو لیکن میں یہ ضرور عرض 
کروں گا کہ یہ  آپ کی منتخب حکومت ہے اور سالہا سال کی ریاضت  کے بعد ، 

شت کرنے کے بعد ، سالہا سال کی قید و بند کی سالہا سال کی جال وطنیاں  بردا
 electedصعو بتیں  برداشت  کرنے کے بعد، یہ موقع آیا  ہے کہ آپ کی ا یک  

government  عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر  آئی ہے۔  اس وقت اگر ہمارا ،
culture  یہ بن جائے گا کہ ہم نے ہر  اچھی بات کو اچھا نہیں کہنا اور اس پہ

depressedآپ اس بات کو دیکھیں کہ اگر ہم ! راستہ اختیا کر نا ہے۔ جناب چیئرمین
ناکامی کا رونا  ہی روتے ر ہیں گے، اگر ہم معامالت میں ناکامیوں کو نکالنے کی 
کوشش کریں گے، اگر معامالت میں محرومیوں کو نکالنے کی کوشش کر یں گے ، 

کی کوشش کریں گے تو پھر یہاں   اگر  اچھائی میں برائی کے پہلو  کو نکالنے
کیا ہے؟  اس  substituteاس کا   ؟منتخب حکومت  کا نعم البدل   ہمارے پاس کیا ہے
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کی صورت ہو سکتی ہے۔ ایک  منتخب  elected governmentایک  substituteکا 
 elected governmentحکومت، عوام  کے ووٹوں سے منتخب حکومت ، آپ کی یہ 

کا عرصہ ہوا ہے۔ ڈیڑھ  سال کا عرصہ جو ہے اس میں اس کی  اس کو ڈیڑھ  سال
achievements  ہیں۔  میں نے ابھی گندم کی بات آپ کے سامنے کی ہے کہ کتنی بڑی

achievement ہے  اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہlaw and order situation  کو
 law andکنڈ کی  کو دیکھیں، آپ ماالlaw and order situationدیکھیں، سوات میں 

order situation  کو دیکھیں  وہاں خدا کے فضل و کرم سے امن ہو گیا اور الکھوں
کی تعداد  میں لوگ جو پشاور  میں آئے تھے ، مردان میں آئے تھے اور اپنے گھر 

ے تھے، اپنے گھروں ئآ بار چھوڑ کر آئے تھے ، خوبصورت عالقے چھوڑ  کر
افواج کی قربانیاں  ہیں اس میں، ہمارے ملک  کے میں آباد ہو گئے۔ ہماری مسلح 

ہے۔ آپ کی policyلوگوں کی دعائیں  ان کے ساتھ شامل ہیں اور ہماری حکومت کی 
elected government  کی پالیسی ہے۔  جس کے نتیجے میں آپ کے ملک کو یہ امن

ظم  کو منFederation یقائم ہوئی ہے اور آپ کwritنصیب ہوا ہے۔  آپ کے ملک کی 
ہے ، کتنی بڑی بات ہے ۔  آپ  کے ملک کی achievementکیا  گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی  

تھی۔ یہاں ملک کے اندر ریاستیں بن گئی  تھیں۔ لوگ اپنا سکہ چال  at stakeسالمتی  
رہے تھے۔ لوگ اپنے قانون نافذ  کر رہے تھے جبکہ  خدا کے فضل و کرم سے  

ہے کہ آپ کو امن نصیب ہوا ہے۔ اب  کہیں  achievementاس وقت آپ کی اتنی بڑی 
آپ کو نظر آتا ہے ورنہ پہلے سے امن ہے۔  blastکہیں کوئی 

کر لیجے  ۔   concludeوزیر صاحب اب آپ اس کو : جناب چئیرمین
کرنا ہے۔   moveبھی   motionکافی وقت ہو گیا ۔ میرے خیال میں آپ نے کوئی 

میں اس میں یہی عرض کروں گا کہ  بس جی :میاں  منظور احمد  وٹو 
آپ  کے پاس تھے reservesبھی بہتر ہوئی ہے۔ چھ بلین ٹن  کے economyآپ کی  

اب آپ چودہ بلین ٹن  پہ آ گئے ہیں ۔
بلین ٹن نہیں  بلین ڈالرز ۔ :سینیٹر محمد اسحاق ڈار 

۔   چودہ بلین ڈالرز .sorryبلین  ڈالرز  سے ،   :میاں  منظور احمد   وٹو 
  .It is the end of the dayسب تھک گئے ہیں۔  : جناب چئیرمین

چھ بلین ڈالر سے چودہ بلین ڈالرز پہ آ گئے : میاں  منظور احمد  وٹو 
آپ دیکھیں کہ ملک  کی ! آیا ہے۔ جناب چیئرمین   اؤٹھہرمیں  economyہیں۔ آپ کی 

آپ نے ایک  ہے   ملک میں جمہوریت  کی achievementتاریخ میں بڑی 
reconciliation policy  اختیار کی ہوئی ہے۔  ایک دوسرے کو برداشت  کرنے کی

 carryپالیسی، ایک دوسرے کی ٹانگ  نہ کھینچنے  کی پالیسی، لوگوں کو ساتھ 

کرنے کی پالیسی اور  ایک دوسرے کے دکھ سکھ  میں شریک ہونے کی پالیسی، 
تو میں یہاں  ؟ہےachievementکتنی بڑی   سیاسی رواداری قائم کرنے کی پالیسی، یہ
کیونکہ  اس کے بارے میں کسی نے ہیے یہ کہوں گا کہ اچھی باتوں کو اچھا  کہنا چا

کہا ہے۔ 
کہ مر گئے ہم تو      اس کو ناقدرئ  عالم  کا صلہ کہتے ہیں 

زمانے نے بہت یاد کیا
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۔ ہیے اچھا بھی کہنا چا  تو دنیا میں ہی اگر کوئی اچھا کام  کسی نے کیا  ہے اس کو
جس پہ  تنقید کرنے کی ضرورت  ہے  اس پہ تنقید کرنی چاہے۔ 

کل سہی۔   هللانشا ء ا :جناب چیئر مین
جو ہیں  rightsفیصد  ١٢آپ اس کو دیکھ لیں۔     :میاں منظور احمد  وٹو 

public sector side  12میں  آپ دیکھ  لیں کہ مزدوروں کو% shareholdingان کو  میں
کر رہی  democratic governmentدے دی گئی ہے۔  یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کی 

جو ہے وہ آپ کے سرکاری مالزمین  کی، جو چھوٹے  confirmationتک  ٪١۵ہے۔ 
 democraticکس نے کی ہے۔ آپ کی confirmationسرکاری مالزمین  ہیں  ان کی 

government ی خدمت میں عرض کروں گا کہ  نے کی ہے تو میں یہاں یہی  آپ ک
آپ  کی حکومت  کے اچھے اقدامات بھی ہیں  اور  بہت اچھے اقدامات ہیں۔  ابھی 
تو ڈیڑھ سال گزرا ہے۔ ابھی  ساڑھے تین سال باقی ہیں۔ یہ ساڑھے  تین سال میں 

ٹھیک ہو گی۔  economyکا پہیہ  چلے گا۔ ٰ  آپ کی  industryانشا ء  اهللا تعالی آپ  کی 
چلے گی۔ آپ کے کھیت  کا مزدور اور کام کرے گا۔  ان کو  industryکی آپ 
ہیں  یےد incentiveکے اندر مزدور کو جو  industryدیں گے۔ آپ کی  incentiveاور

   وہ اور کام کریں گے۔ ملک انشا ء اهللا تعا لیٰ ترقی کی راہ  اور خوشحالی  کی  راہ
 .Thank you very muchآگے بڑھے گا۔   پہ

Mr. Chairman: The motion has been talked out. 

کیا گیا تھا؟ decideاسحاق ڈار صاحب آپ ، کونسا  
اس میں،  .Kerry Lugar Bill! جناب چیئرمین :سینیٹر محمد اسحاق ڈار

کرنے سے پہلے  ، ریکارڈ  کی درستگی کے لئے  moveکو  motionمیں صرف اس
انہوں نے foreign exchange reservesے عرض کروں گا۔ جیسے  وزیر صاحب ن

ان کے منہ میں گھی شکر  کہ چودہ بلین ٹن  ہمارے ! ہ کرے ٹنوں میں کہہ دیا۔  الّل
 wheat reservesہوں ۔ پھر تو ساری دنیا کو  ہم بانٹیں گے۔ اسی طرح  dollarsپاس 

last    year, I was the Head of theان کی اصالح کے لئے  چونکہ  میں  Secretaries 

Committee اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ڈھائی  ملین میٹرک ٹن  کاwheat reserves  
ساڑھے  تین ہوا کرتے  کیا جائے جویہ چھ ملین میٹرک ٹن  بڑھایا جائے  یعنی 

پھر وزیر اعظم اور ہماری پارٹی کے میاں نواز شریف صاحب  اور  جناب  تھے۔
کرنے کے بعد فیصلہ کیا discussسے  headsے زرداری صاحب، دونوں پارٹیوں ک

اور اس وقت الّلہ کے  یں  سئیہونے چا reservesکے  million metric tons 6تھا کہ 
پنجاب  جو ہیںreservesکے ہمارے پاس  million metric tons 6فضل سے 

maintain 148تقریبًا  اس پر  کر رہا ہے  اور billion   پنجاب گورنمنٹ نے  روپے
 It is notدرست ہو جائے۔ recordکیا ہے۔میں نے یہ اس لیے کہا ہے تاکہ رچ خ

اڑھائی ملین۔
دوسری بات یہ ہے کہ 

Mr. Chairman, with your permission, I beg to move that under Rule 
236 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988, 
the requirement of Rules 22, 23, 26, 27 and 120 of the said rules be dispensed 
with in order to allow me to move the following motion :
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“The House may discuss the Kerry-Lugar Bill passed by United 
States Congress for financial assistance to Pakistan.”      

Mr. Chairman: It has been moved that  under Rule 236 of the Rules 
of the Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988, the requirements
of Rules 22, 23, 26, 27 and 120 of the said rules be dispensed with in order to 
move the following motion :

“The House may discuss the Kerry-Lugar Bill passed by United State
Congress for financial assistance to Pakistan.”

(The motion was carried)
Mr. Chairman: The motion is adopted. Further discussion on it is 

deferred for tomorrow. The House stands adjourned now to meet on Friday, the 
9th October, 2009 at 10.30 a.m.

--------------------
[ The House was then adjournment to meet again on Friday, the 9th

October, 2009 at 10-30 a.m.]
---------------------
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The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad at forty-four past four in the evening with Mr. Chairman (Mr. Farooq Hamid Naek) in the Chair. 


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


Recitation from the Holy Quran


اَعُؤذُبِالله ِمنَ الشّٰیطٰن الرجِّیم

ِبسمِ ٱللهِ ٱلرَّحمن ٱلرَّحِيمِ

اِذۡ تَقُوۡلُ لِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ اَلَنۡ يَّكۡفِيَكُمۡ اَنۡ يُّمِدَّكُمۡ رَبُّكُمۡ بِثَلٰثَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الۡمَلٰٓٮِٕكَةِ مُنۡزَلِيۡنَؕ۔ بَلٰٓى ۙ اِنۡ تَصۡبِرُوۡا وَتَتَّقُوۡا وَيَاۡتُوۡكُمۡ مِّنۡ فَوۡرِهِمۡ هٰذَا يُمۡدِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ بِخَمۡسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الۡمَلٰٓٮِٕكَةِ مُسَوِّمِيۡنَ۔  وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشۡرٰى لَـكُمۡ وَلِتَطۡمَٮِٕنَّ قُلُوۡبُكُمۡ بِهٖؕ وَمَا النَّصۡرُ اِلَّا مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَكِيۡمِۙ۔  لِيَقۡطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اَوۡ يَكۡبِتَهُمۡ فَيَنۡقَلِبُوۡا خَآٮِٕبِيۡنَ ۔ 

ترجمہ: جب تم مو منوں سے یہ کہہ (کر ان کے دل بڑھا ) رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ  پروردگار  تین  ہزار فرشتے  نازل کر کے تمہیں مدد دے۔  ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور ( اللہ سے ) ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتًہ حملہ کر دیں تو پروردگار پانچ ہزار فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔  اور اس مدد کو تو الله نے تمہارے لئے(ذریعہ) بشارت بنایا یعنی اس لئے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو۔  ورنہ مدد تو الله ہی کی ہے جو غالب (اور) حکمت والا ہے۔ (یہ الله نے)  اس لئے (کیا) کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل  و مغلوب کر دے  کہ (جیسے  آئے تھے ویسے ہی) ناکام واپس جائیں۔






  



سورہ  آل عمران (آیا ت ۱۲۴ تا  ۱۲۷ )

Questions and Answers



جناب چیئرمین: بسم الله  الرحمٰن  الرحیم Questions Hour کر لیں ۔ پھر اس کے بعد۔

سینیٹر پرفیسر محمد ابراہیم خان:  جناب چیئرمین! ہمارے ہزاروں ہم وطن زلزلے کا لقمہ اجل بنے تھے ان کی فاتحہ خوانی کر لیں۔ 



جناب چیئرمین:  ضرور ۔ 


(فاتحہ  کی  گئئ)



جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر صاحب  آپ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ 



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan (Minister for Parliamentary Affairs): Thank you very much, honourable Chairman.

آج کے دن جو آسمانی آفت آئی تھی اس کے حوالے سے میں اپنی، اس ایوان ، حکومت، صدر پاکستان، اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے  ایک دفعہ پھر میں اپنی قوم سے اور اپنے آپ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں  اور میں یہfirm resolveجو ہماری حکومت کا ہے ، وہ میں reiterate کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے جمہوری حکومت آئی ہے  ہم نے  دوسریDisaster Management Conference آج کی ہے  جس میں بین الاقوامی ماہرین بھی آئے ہوئے ہیں ، جس میں مختلف  ایمبیسیوں کے نمائندگان بھی موجود تھے۔

I was a part of that conference in the inaugural session which was inaugurated today by the honourable Prime Minister of Pakistan.


 اس کے بعد نہ صرف وہ کمیاں یا خامیاں جو رہ گئی تھیں  ، ان کو دور کر رہے ہیں بلکہ  99.9%دور کر چکے ہیں۔  جناب چیئرمین! آج جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں وزیر اعظم پاکستان زلزلہ زدگان کے درمیان خود موجود ہیں  اور یہ جو ۲۴ گھنٹے ہیں، یہ وزیر اعظم as Chief Executive of Pakistan اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ گزاریں گے اور وہاں جو کمی ابھی تک کسی جگہ پر reconstruction  میں  رہ گئی ہے ، rehabilitation تو ہو گئی ہے، اس میں جو کمی ہے ، اسے پورا کرنے کے لئے وہ ذاتی طور پر جا کر خود ان کی monitoring بھی کریں گے ۔ اللہ رب العزت مجھے اور میری قوم کو ،  آپ کو ، آپ کی قوم کو  اور اس ملک کو  ایسی آفتوں سے آئندہ  محفوظ رکھے۔



Mr. Chairman: It is good gesture on the part of the Prime Minister. Now let us take up the Questions Hour. کاکڑ صاحب۔ آپ کوئی بات  کرنا چاہ رہے ہیں۔



سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ (وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ و تعمیرات) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ یہ جو اندوہناک زلزلہ آج سے چار سال  قبل حادثہ پیش آیا  تھا ، اس میں میری پارٹی کی طرف سے باقاعدہ camps لگائے گئے تھے۔ ہمارے سینکڑوں کارکن  نہ صرف  اپنے بھائیوں ، بہنوں  اور ہم وطنوں کے دکھ درد میں شریک ہوئے بلکہ  ان کو ہر ممکن مدد بھی پہنچاتے رہے۔ آج  اس  august Houseکے  توسط  سے   صدر پاکستان اور وزیر اعظم  کی خصوصی ہدایت کے تحت کہنا چاہتا ہوں کہ میری وزارت  ان کی disposal پر ہے ۔ اگر rebuilding میں ہم ان کی کچھ مدد کر سکیں تو میری وزارت کو خوشی ہوگی ۔


Mr. Chairman: Thank you. Now, we take up questions. Mr. Muhammad Talha Mahmood.  


ڈاکٹر صاحب!  آپ   ان  کے behalf پر question number  پڑھ لیجیے۔


105. 
*Senator Muhammad Talha Mahmood 


Will the Minister for Special Initiatives be pleased to state: tc "
Will the Minister for Special Initiatives be pleased to state\: "


(a)
the number of water filtration plants installed in the country so far with province-wise breakup; andtc "
(a)
the number of water filtration plants installed in the country so far with province-wise breakup; and"

tc ""


(b)
the number of water filtration plants proposed to be installed in the country during 2009-10 and the amount allocated for that purpose with province-wise breakup?tc "
(b)
the number of water filtration plants proposed to be installed in the country during 2009-10 and the amount allocated for that purpose with province-wise breakup?"


Mr. Lal Muhammad Khan: (a) The Clean Drinking Water Program under the Ministry of Special Initiatives envisages installation of water filtration plants in each tehsil and union council of the country. Plants installed so far are as follows:—tc "
Mr. Lal Muhammad Khan\: (a)  The Clean Drinking Water Program under the Ministry of Special Initiatives envisages installation of water filtration plants in each tehsil and union council of the country. Plants installed so far are as follows\:—"

tc ""

Phase-1 (CDWI)tc "Phase-1 (CDWI)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Province/Region 
Installed Plants tc "
Province/Region 
Installed Plants "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Punjab
116 tc "
Punjab
116 "


Sindh
101 tc "
Sindh
101 "


NWFP
53 tc "
NWFP
53 "


Balochistan
102 tc "
Balochistan
102 "


ICT
01 tc "
ICT
01 "


FATA
08 tc "
FATA
08 "


NAs
06 tc "
NAs
06 "


AJK
19 tc "
AJK
19 "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


TOTAL
406tc "
TOTAL
406"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

Phase-II (CDWA)tc "Phase-II (CDWA)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Province/Region  
         Installed Plants   tc "
Province/Region  
         Installed Plants   "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Punjab
—tc "
Punjab
—"


Sindh
187tc "
Sindh
187"


NWFP
261tc "
NWFP
261"


Balochistan
311tc "
Balochistan
311"


ICT
—tc "
ICT
—"


FATA
01tc "
FATA
01"


NAs
23 tc "
NAs
23 "


AJK 
—tc "
AJK 
—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


TOTAL
783tc "
TOTAL
783"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

tc ""


(b) 5.843 water filtration plants are proposed to be installed in the year 2009-10.tc "
(b) 5.843 water filtration plants are proposed to be installed in the year 2009-10."

tc ""


Total allocation is Rs. 15,108.139 million. Province-wise details of amount released for that purpose is as under:—tc "
Total allocation is Rs. 15,108.139 million. Province-wise details of amount released for that purpose is as under\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Province/Region 
Proposed
Amounttc "
Province/Region 
Proposed
Amount"



plants to be
released tc "

plants to be
released "



 installed
(Rs. in million)tc "

 installed
(Rs. in million)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Punjab
3,494
3.746.798tc "
Punjab
3,494
3.746.798"


Sindh
942
963.710tc "
Sindh
942
963.710"


NWFP
739
881.241tc "
NWFP
739
881.241"


Balochistan
264
803.895tc "
Balochistan
264
803.895"


ICT
13
5.130tc "
ICT
13
5.130"


FATA
67
89.313tc "
FATA
67
89.313"


NAs
92
96.205tc "
NAs
92
96.205"


AJK
232
110.550tc "
AJK
232
110.550"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


TOTAL
5,843
6,696.842 tc "
TOTAL
5,843
6,696.842 "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Mr. Chairman: Dr. Sahib, any supplementary? ڈاکٹر صاحب کا مائیک کھول دیجیئے ۔


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب چیئرمین ! سب سے پہلے میں بھی  پہلے زلزلہ زدگان کے لئے کچھ  کہنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب اور پھر ہمارے رحمت اللہ کاکڑ صاحب نے بات کی ہے۔ میں سمجھتا  ہوں کہ ان کی تعمیر نو کے لیے   ابھی تک جو کمیاں ہیں  اور جیسے آج کل وہ وہاں بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت بہترین انتظامات کرے کیونکہ وہ بالکل تباہ ہو چکے تھے ۔ اس لیے  میں نے عرض کی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ زلزلہ زدگان کی طرف  مزید توجہ دے۔



جناب چیئرمین: چلیئے۔ اب ضمنی سوال پوچھ لیجیے۔



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ   ملک میں پانی صاف کرنے کے لیےاب تک  نصب کئے گئے water filtration plants کی تعداد کیا ہے۔ جناب چیئرمین! وزیر صاحب نے جو figures دیئے ہیں ، یہ اس پروگرام کے مطابق نہیں ہیں جو انہیں دیا گیا تھا کہ یہ  ہریونین کونسل  اور تحصیل سطح پر نصب ہونے چاہییں ۔  جناب والا! بلوچستان کے  جس حلقے یعنی گوادر ، پنجگور، تربت، خاران  سے میں تعلق رکھتا ہوں، میری معلومات کے مطابق ابھی تک وہاں یہ پروگرام نہیں پہنچا  ہے۔  اس وقت دنیا تو آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ اب جب صاف پانی فراہم کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ میری معلومات کے مطابق جو water filtration plants لگائے گئے ہیں، وہ بھی ناکارہ ہیں۔ وہ بھی quality No. 2استعمال کی گئی ہے ۔



جناب چیئرمین: آپ سوال پوچھ لیجیے۔


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی : پیسے زیاد لگائے گئے ہیں۔ان کا کام معیار کے مطابق نہیں ہے۔ میں وزیر صاحب سے پوچھنا  چاہتا ہوں کہ  مختلف حلقوں میں balance رکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ بلوچستان  کے جن دور افتادہ علاقوں میں جہاں یہ کام شروع نہیں کیا گیا ہے، وہاں  کیوں شروع نہیں کیا گیا؟ اب اسلام آباد میں صرف ایک پلانٹ show کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں وزیر صاحب بتائیں۔ 


جناب چیئرمین: وزیر صاحب۔



جناب لعل محمد خان(وفاقی وزیر برائے  خصوصی اقدامات): جناب والا! اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں تاکہ میں اسے explainکر دوں۔



جناب چیئرمین: بالکل آپ explain کر دیں۔



جناب لعل محمد خان: جناب والا! یہ منصوبہ فیڈرل  گورنمنٹ  کا   ہے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے 2005-06 میں launch کیا تھا ۔ بدقسمتی سے یہ پانچ سو plants تھے، ان کا نام CDWI, Clean Drinking Water Initiative رکھا گیا تھا  جو district levelپر شروع ہوا تھا  لیکن پھر اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے  اس کا نام CDWA, Clean Drinking Water for Allرکھا گیا جس کا دائرہ یونین کونسل ، تحصیل کونسل  تک لایا گیا۔ اب یہ پورا منصوبہ صوبائی حکومتوں کو منتقل کر دیا گیا ہے اس لیے یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے ۔ انہیں پیسے براہ    راست AGPRسے جا رہے ہیں۔ پنجاب ، سندھ ، بلوچستان اور سرحد کو  یہ پیسے جا رہے ہیں۔ اب یہ کام صوبائی حکومتوں  کا ہے۔ اس میں فیڈرل  گورنمنٹ helplessہے۔ میں معزز سینیٹر سے اتفاق کرتاہوں کہ یہ  ایک important منصوبہ ہے۔ بلوچستان کے بارے میں سناہے کہ وہاں تقریباً 75% کام ہوا ہے لیکن  صوبہ سرحد میں میرے خیال میں 25% بھی کام نہیں ہوا ہے۔ ابھی میں زر  داری ہاؤس سے  briefing لے کر آیا ہوں۔ اس کے مطابق سندھ میں 15% کام بھی نہیں ہوا ہے۔ اب یہ کام صوبوں کو تفویض کر دیا گیا ہے ۔ یہ کام اب صوبوں کا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔  صدر صاحب کو ہم نےbriefingکے لئے کہا تھا ، اس سلسلے میں letter  آیا ہوا ہے ۔ ان کے پاس time نہیں تھا لیکن آج میں نے briefing دی ہے اور جو factual positionتھی، وہ میں نے انہیں بتائی ہے۔ اب پنجاب کے ساتھ 3675 plantsکا contract ہوا ہے۔وہ میرا خیال ہے  کہ اسے 14 اکتوبر کو شروع کر رہے  ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے۔ وہاں کے MNAsکا کام ہے کہ وہ اسے پایہءتکمیل تک پہنچائیں۔ ہم نے تو پیسے دینے ہیں۔ انہوں نے sites کی selectionکی ہے۔  اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں MNAsہیں، MPAs ہیں اور تحصیل ناظم بھی ہیں، ان کے درمیان sites selectionمیں اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ Sites selectionکے بارے میں ہمیں  اطلاعات دی گئی ہیں کہ ایک MNAپلانٹ ایک جگہ لگانا چاہتا ہے لیکن  MPAاسے دوسری جگہ لگانا چاہتا ہے ۔ اسی طرح  ناظم  چاہتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پر لگے۔ اسی طرح اس میں بجلی کا عمل دخل بھی ہے۔ اس میں پانی کی موجودگی کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔



جناب والا! جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، وہاں تو کافی کام ہوا ہے۔ بلوچستان میں کام کے بارے میں ، میں مطمئن ہوں۔ اگر کسی جگہ پر کوئی کام نہیں ہوا ہے، اس کے بارے میں، میں انکوائری کروں گا اور پھر اس کا جواب دوں گا۔



جناب چیئرمین: حافظ رشید صاحب۔



سینیٹر حافظ رشید احمد: سوال نمبر 105کے متعلق میرا ضمنی سوال ہے ۔ جواب میں بتایا گیا ہے کہ فاٹا میں water filtration کے  8 plants لگائے گئے ہیں۔کیا وزیر صاحب  بتائیں گے کہ یہ plants کہا ں کہاں لگائے گئے ہیں۔ جز  ب  کے متعلق میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ جو 67 plants فاٹا میں لگانے کا منصوبہ ہے ، اس کے متعلق بھی بتایا جائے کہ کہاں کہاں لگائے جائیں گے؟


جناب لعل محمد خان: میرے خیال میں اگر معزز سینیٹر مجھے میرے دفتر میں ملیں تو  میں انہیں ان کے سوال کا صحیح جواب دے سکوں گا۔ ایسے نہ ہو کہ میں انہیں کوئی غلط جواب دے دوں۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ آپ ان سے ملاقات کر لیجیے۔ جناب مندوخیل صاحب۔ میں نے  آپ لوگوں کو  دیکھ لیا ہے لیکن ذرا صبر کیجیے۔ صبر سے چلیں تو بہت آسانی سے کام ہو سکے گا۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: انہوں نے بتایا ہے کہ  پہلے phase میں 102 plants لگائے گئے ہیں اور 264 plants دوسرے phaseمیں ہیں۔ جناب والا ! میں چاہوں گا کہ وزیر صاحب اس کی مکمل  list ہمیں دے دیں۔ جو plants لگائے گئے ہیں ان کی جگہ، یونین کونسل، تحصیل اور ضلع بتایا جائے۔  


جناب چیئرمین: پھر آپ ان سے ملاقات کر لیجیے۔ 



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جناب والا! یہ list Houseمیں پیش کریں۔



جناب چیئرمین: یہ ہاؤس میں پیش کر دیں گے۔ جو مندوخیل صاحب نے فرمایا ہے  اس کے مطابق انہیں list فراہم کر دیں۔



جناب لعل محمد خان: میں انہیں satisfy کر دیتا ہوں۔ جو سوال آپ  نے کیا ہے ، اس کا جواب میں آپ کو   in writingدے دوں گا اور آپ کو satisfy کروں گا۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: پھر یہ ہاؤس میں پیش کریں۔



جناب چیئرمین: لعل محمد خان صاحب۔ وہ list مانگ رہے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ list House میں دیجیے۔



جناب لعل محمد خان: جی۔



Mr. Chairman : He is requesting for the submission of the list in the House.



جناب لعل محمد خان: مجھے جو لسٹ دی گئی ہے،پنجاب، 3494 سندھ جو ہے، ایک ہزار۔۔۔



جناب چیئرمین: وہ اس کے علاوہ لسٹ مانگ رہے ہیں۔ مندوخیل صاحب! ذرا clear کر دیجیے۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: میں detailed list  مانگ رہا ہوں کہ وہ جو plants ہیں ، وہ کہاں لگائے گئے؟



جناب چیئرمین: وہ  detailed list مانگ رہے ہیں۔ منسٹر صاحب! آپ ایسا کیجیے کہ ان سے مل کر جو detailed list ہے، وہ دے دیجئے گا۔ مندوخیل صاحب! ٹھیک ہے؟



جناب لعل محمد خان: مندوخیل صاحب! میں آپ کو satisfy کروں گا۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن یہ ہے  کہ یہ list House میں آ جائے۔



جناب لعل محمد خان: جی میں House میں دوں گا۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: تاکہ ہم وہاں ان سے پوچھ سکیں۔



جناب چیئرمین:  زاہد خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب! میں  نے آپ کا ہاتھ دیکھ لیا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ذرا صبر کیجئے۔



سینیٹر محمد زاہد خان: جناب چیئرمین صاحب! میں تو معزز وزیر صاحب کو جانتا ہوں۔ یہ میرے ڈویژن سے ہیں، میں نے تو یہی سوال کرنا تھا کہ میرے ضلع میں ایک بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے آسانی  سےکہہ دیا کہ یہ provinces کے پاس چلا گیا ہے، اب power province کے پاس ہے۔ میرا خیال ہے اگر ہم ان سے لسٹ مانگیں اور یہ کہیں کہ کہاں ہے تو یہ درست نہیں ہو گا۔



جناب چیئرمین:  زاہد صاحب! جب لسٹ آ جائے گی تو ۔۔۔



سینیٹر محمد زاہد خان: میں honourable Minister Sahib سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ صوبوں کو یہ اختیارات کب دیے گئے اور اس مد میںplantation  کے لیے آپ جو پیسے دے رہے ہیں وہ صوبہ وار کتنے دے رہے ہیں؟



جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔



جناب لعل محمد خان: جو دو منصوبے ہیں، 2005-06 کے CDWI یہ صوبوں کو 2006 میں دیے گئے ہیں اور ان کا تعلق صوبہ سرحد سے ہے اور میرا تعلق بھی صوبہ سرحد سے ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر negligence کی وجہ سےایک fake guarantee کے ذریعے 54 کروڑ روپے صوبہ سرحد سے نکالے گئے ہیں۔ میری منسٹری تو نومبر 2008 میں بنی ہے، یہ 2005-06 میں Government of NWFP, Balochistan and Sindh کے حوالے کیے گئے ہیں۔ Fake guarantee سے 54 کروڑ روپے نکالے جانے کی ہم نے enquiry کی ہے، پرسوں وہاں کے secretaries آئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم Chief Minister سے بات کر کے آپ کی اور ان کی ایک میٹنگ کرواتے ہیں۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ اس میٹنگ میں آپ کو بھی بلاؤں گا، آپ بھی آ جائیں اور آپ کو بھی بتا دیں گے۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کھٹومل صاحب! آپ بہت بےتاب تھے، اب سوال کیجئے۔



سینیٹر ڈاکٹر کٹھومل جیون: جناب! میں اس وجہ سے بے تاب تھا کہ میں اپنے علاقے کے حوالےسے بات کرنا چاہتا ہوں۔



جناب چیئرمین: جی ضرور بات کیجئے، آپ کا حق ہے۔ ڈاکٹر صاحب! بالکل بات کیجئے۔ This is your right and we do not want to snatch away your right.


سینیٹر ڈاکٹر کٹھومل جیون: Sir, thank you. جناب! اس question کا جو (b) part ہے، اس میں5843 water filtration plants for the 2009-10 propose کیے گئے ہیں۔ جناب! اس میں سے پنجاب میں 3494 water filtration plants ہیں جبکہ پنجاب کا underground water میٹھا ہے۔ میں اپنے صوبے اور خصوصاً ضلع تھرپارکر کی بات کروں گا کہ اتنا بڑا project ہے، ہمارے تھرپارکر میں 99% لوگ زمین کا کڑوا، زہر جیسا پانی اور بارش کا پانی ملا کر پیتے ہیں۔ آپ 99% لوگوں کے دانتوں کی position دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کس اضطراب میں یہ پانی پیتے ہیں۔۔۔



جناب چیئرمین:  اب آپ سوال کر لیجیے۔



سینیٹر ڈاکٹر کٹھومل جیون: جناب ! میرا سوال یہ ہے کہ منسٹرصاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس ملک کے وہ areas جہاں underground water saline ہے، نمکین، کھارا ہے، کیا ایسے علاقوں کو جہاں سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے priority دیں گے؟Thank you very much sir.

جناب چیئرمین: Thank you.  جی منسٹر صاحب۔


جناب لعل محمد خان: جناب چیئرمین صاحب! 30-6-09 کو پنجاب گورنمنٹ سے یہ contract ہوا ہے اور اس کیdetails  آ رہی ہیں۔ میرے خیال میں سینیٹر صاحب پنجاب حکومت سے رابطہ کریں کیونکہ site selection وہ کر رہے ہیں، پیسے بھی ان کے پاس چلے گئے ہیں۔ دو ارب روپے براہ راست AGPR سے پنجاب حکومت کو چلے گئے ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی ایک application دے دیں، ہم وہ بھی entertain کر لیں گے لیکن site selection Punjab Government کر رہی ہے۔ یہ سندھ کے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ اس میٹنگ میں نہیں تھے جس میں ہم زرداری ہاؤس میں briefing دے رہے تھے۔ اس میں ایک sub-committee بن گئی ہے کہ جو problems ہیں مثلاً یہ کہ آپ کا problem ہم sub-committee میں پیش کریں گے۔ جس کسی کا بھی problem ہو، اس کا حق ہے اور انشاء اللہ میں ان کو دلاؤں گا۔


جناب چیئرمین: جی بنگش صاحب۔


سینیٹر عبدالنبی بنگش: جناب چیئرمین! میں  معزز وزیر صاحب سے فاٹا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ باقی تو انہوں نے صوبوں پر ڈال دیا ہے لیکن FATA direct Federal Government کے under ہے۔ فاٹا کی وجہ سے اس وقت پورا ملک affected ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان کی محرومیاں ہیں۔ ہم نے ان کو facilitate, educate نہیں کیا۔ اگر ان کی education پر 5% خرچ کرتے تو اب ہم 100% بجٹ ان کی تباہی کے لیے نہ جھونکتے۔

جناب چیئرمین: آپ سوال کر لیجے۔


سینیٹر عبدالنبی بنگش: میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 8 Tribal agencies ہیں اور  FRs  اس کے علاوہ ہیں۔ یہ direct Federal Government کے تحت آتے ہیں اور انہوں نےپورے قبائلی علاقے میں 8 plants لگائے ہیں۔


Mr. Chairman: What is your question?



سینیٹر عبدالنبی بنگش: My question is کہ فاٹا میں ان کی progress اتنی slow کیوں ہے؟ Law and order کی بات نہ کریں کیونکہ law and order کا معاملہ ہر جگہ ہے لیکن آنے والے وقت میں ان کی کیا planning ہے کہ how they will improve in FATA specially کیونکہ وہاں لوگ بہت دور، دور سے پانی لے کر آتے ہیں اور صاف پانی نہیں ہے۔


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب! please answer the question.


جناب لعل محمد خان: جی میں آپ کو assure کرتا ہوں۔ یہاں 67 plants کا منصوبہ تو منظور  ہوا ہے۔ اب اپنی  منسٹری سے بات کروں گا۔ Slow ہونے کی reasons ہیں، ایک تو بجلی کی وجہ ہے کیونکہ جہاں بجلی نہ ہو یا site selection میں بڑی  difficulties آ رہی ہیں لیکن فاٹا کا ہم پر بہت حق ہے اور انشاء الله تعالیٰ میں ensure کروں گا کہ آپ کا۔۔۔۔


Mr. Chairman: Thank you. Now we move to the next question. Muhammad Talha Mehmood. Dr. Muhammad Ismail Buledi on his behalf.


106.
*Senator Muhammad Talha Mahmood:


Will the Minister for Planning and Development be pleased to state the names and designation of the officers of Ministry of Planning and Development who undertook visits abroad during the last three years indicating also the purpose of visit and expenditure incurred in each case?tc "
Will the Minister for Planning and Development be pleased to state the names and designation of the officers of Ministry of Planning and Development who undertook visits abroad during the last three years indicating also the purpose of visit and expenditure incurred in each case?"


Makhdoom Shahabuddin: Planning & Development Division / Planning Commission is the prime planning body at the federal level. Its strength is 770 including 210 officers of BS-17 to BS-22. There is need to provide quality training to its officers to become an effective and efficient organization. There is also need for professionally trained personnel equipped with proper skills and techniques in their respective fields. To achieve this objective, the Planning and Development Division has designed a development project in collaboration with the World Bank to enhance professional capabilities of its officers. In this regard, the Division has trained 39 officers during the last three (03) years in their respective fields at various reputed foreign institutions. In addition, twenty one (21) senior officers of the Division/Commission have been debuted to participate in various meetings and conferences to represent Government of Pakistan. Details of such trainings and other visits are annexed.tc "
Makhdoom Shahabuddin\: Planning & Development Division / Planning Commission is the prime planning body at the federal level. Its strength is 770 including 210 officers of BS-17 to BS-22. There is need to provide quality training to its officers to become an effective and efficient organization. There is also need for professionally trained personnel equipped with proper skills and techniques in their respective fields. To achieve this objective, the Planning and Development Division has designed a development project in collaboration with the World Bank to enhance professional capabilities of its officers. In this regard, the Division has trained 39 officers during the last three (03) years in their respective fields at various reputed foreign institutions. In addition, twenty one (21) senior officers of the Division/Commission have been debuted to participate in various meetings and conferences to represent Government of Pakistan. Details of such trainings and other visits are annexed."


Mr. Chairman: Any supplementary?



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: وزیر صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ Planning and Development میں گزشتہ تین سالوں میں بیرون ملک دورہ کرنے والوں کی تعداد کیا ہے؟ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں ملازموں کی تعداد 770 ہے اور 270 آفیسران grade 17 to 22 کے بھی ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ انہوں نے 21 visits کیے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو trained کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کو بیرون ملک بھیجیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ bureaucrat باہر کے دورے اس لیے کرتے ہیں training سے زیادہ ۔۔۔


Mr. Chairman: Dr. Sahib, please ask the question.



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: میرا سوال یہ ہے کہ صوبوں کے جو Planning and Development departments ہیں، وہاں سے کوئی بندہ نہیں بھیجا جاتا ۔ چاروں صوبوں میں یہ محکمہ بھی موجود ہے، منسٹر صاحب مجھے بتائیں کہ چاروں صوبوں کے Planning and Development departments کو involve کر کے ان کو بھی training کے لیے بھیجا جاتا ہے اور انہوں نے اتنی بڑی رقم خرچ کی ہے تو کیا ہمارے لوگوں کو training کی اتنی ضرورت ہے؟ کیا وہ تعلیم یافتہ اور trained نہیں ہیں ؟ جن لوگوں کو بیرون ملک بھیجا جاتا ہے، اس کو کم کرنے کا کوئی پروگرام ہے یا نہیں؟



جناب چیئرمین:  Thank you.  جی منسٹر صاحب، شہاب الدین صاحب۔



مخدوم  شہاب الدین (وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی وترقی): شکریہ جناب۔ انہوں نے سوال فرمایا کہ provinces میں سے کیوں نہیں بھیجے جاتے؟ یہ اپنی provincial governance کرتے ہیں کیونکہ جن officers کا فیڈرل گورنمنٹ سے تعلق ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی ہےاور وہ آفیسر جن کا تعلق صوبے سے ہے وہ صوبائی حکومت کرتی ہے ،صوبائی حکومتوں سے بھی لوگ باہر جاتے ہیں، یہ کہنا کہ جی صوبائی حکومتوں سے نہیں جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جناب! اس chart کو اگر غور سے پڑھیں تو اس میں عیاں ہو گا کہ کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ capacity building بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لوگ باہر جاتے ہیں، اپنے vision کو brighten کرتے ہیں، سیکھ کرآتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو lectures arrangeہوتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کیا سیکھا اور کتنا سیکھا پھروہ اپنے مختلف colleagues کو educate کرتے ہیں۔ یہ بڑی useful exercise ہے۔


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے ۔ جی زاہد خان صاحب۔



سینیٹر محمد زاہد خان: چیئرمین صاحب! میرا honourable Minister صاحب سے سوال ہے اس میں Planning Commission  والا مسئلہ ہے اور آپ کو یاد ہو گا کہ Planning Commission میں جو board of directors کا تھا۔


جناب چیئرمین: وہ تو آپ کا سوال ہو چکا۔



سینیٹر محمد زاہدخان: نہیں وہ بارہ کے بارہ پنجاب سے تھے تو میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 770 ملازمین، 210 افسران ہیں، یہ بھی اسی طرح سارے کے سارے پنجاب سے ہی ہیں یا باقی صوبوں کا کچھ اس میں حصہ ہے؟


مخدوم شہاب الدین: جناب! اس کا break up تو میرے پاس نہیں ہے۔


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے آپ check کر کے بتا دیجیے گا۔ جی ڈاکٹر مالک صاحب۔


سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک:  جناب چیئرمین! عموماً P&D کا ایک طریقہ واردات رہا ہے کہ جو scholarships ہوتے ہیں یا اس قسم کے training programmes ہوتے ہیں،و ہ بلوچستان میں late بھیجتے ہیں تاکہ وقت پر وہ نام نہ آئے اور یہاں پر جو ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں، میں ایک صوبے کی بات نہیں کرتا بلکہ جو ان کے خاص ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں۔ آپ جب بھیجیں تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ خاص طور بلوچستان میں جتنے بھی letters ہیں وہ کافی late ملتے ہیں  اور یہ deliberately بھیجتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی نام نہ آئے۔

Mr. Chairman: Now we move to the Next Question No. 108. Mr. Mohammad Ali Durrani.



*Senator Muhammad Ali Durrani: 

tc "108.
*Mr. Muhammad Ali Durrani\: (Notice received on 31-07-2009 at 
12\:00 p.m.)"
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 details of projects completed in the Punjab under Public Sector Development Programmes during the last three years indicating also the names and location of the projects with district-wise break-up; andtc "
(a) 
the details of projects completed in the Punjab under Public Sector Development Programmes during the last three years indicating also the names and location of the projects with district-wise break-up; and"


(b)
the details of the projects proposed to be launched under the said Programme in that province during the next two years with district-wise break-up?tc "
(b)
the details of the projects proposed to be launched under the said Programme in that province during the next two years with district-wise break-up?"


Makhdoom Shahabuddin: (a) The district wise list of projects completed/near completion during last three years i.e 2007-09 through federal Public Sector Development Programme is placed at Annex-I.tc "
Makhdoom Shahabuddin\: (a) The district wise list of projects completed/near completion during last three years i.e 2007-09 through federal Public Sector Development Programme is placed at Annex-I."


(b) 
The district wise list of projects proposed to be launched under the Public Sector Development Programme is given in Annex-II. Few of these projects stand approved and included in PSDP 2009-10. Implementation of these projects will start in near future.tc "
(b) 
The district wise list of projects proposed to be launched under the Public Sector Development Programme is given in Annex-II. Few of these projects stand approved and included in PSDP 2009-10. Implementation of these projects will start in near future."

 (Annexures have been placed on the Table of the Hosue as well as Library)tc "(Annexures have been placed on the Table of the Hosue as well as Library)"

Mr. Chairman: Any supplementary? Mr. Muhammad Ali Durrani.



سینیٹر محمد علی درانی:  جناب ! اس کا جو separate annexure دیا گیا ہے this is mind-boggling کہ جوdevelopment schemes کے projects دیے گئے ہیں ان کی تعدا  لاہور میں 60 ہے، راولپنڈی میں 29 اور فیصل آباد میں 11 ہے، اب اس کا total تو میں نہیں کر سکا چونکہ اتنی بڑی amount ہے۔ اس کے مقابلے میں  پنجاب کے جو دو غریب ترین divisions ہیں، ایک ڈیرہ غازی خان اور دوسرا بہاولپور تو بہاول نگر میں صرف ایک project ہے جو کہ 10 million کا ہے، اس کے بعد ڈیرہ غازی خان اور بھکر میں ایک project ہے۔


جناب چیئرمین:  آپ question کر لیجیے This is the answer 



سینیٹر محمد علی درانی: جناب! میرا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی discrimination کہ جو already developed areas ہیں ان  میں 60,60 projects دینا، جہاں پر کہ لوگوں کو تمام facilities available ہیں۔ یہ کون سا criteria ہے کہ جس کےتحت یہ پلاننگ کی  جاتی ہے کہ غریب علاقے غریب ترین ہو جائیں بلکہ ان کو زندگی کے حق سے بھی محروم کر دیا جائے اور جو already developed areas ہیں وہاں صوبائی حکومتیں بھی انہیں پر focus کریں اور مرکزی حکومت کا بھی تمام ترقی کاعمل انہی کے لیے ہو۔ اس کی کیا justification ہے؟


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔


مخدوم  شہاب الدین:  جناب! انہوں نے صحیح فرمایا۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پلاننگ کا تعلق ہے I think we do not initiate over there اور دوسری بات کہ we operate on national level and we don’t operate on district level.  اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہاول نگر اور بہاولپور کا کہا تو معلوم نہیں درانی صاحب رحیم یار خان کو کیوں بھول گئے، رحیم یار خان بھی ایک بہت ہی underdeveloped area ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس جو developments کے لیے مختلف projects آتے ہیں  یہ مختلف ministries سے آتے ہیں، ministries ہمارے پاس بھیجیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے انکار تو نہیں کیا،یہ  بنیادی بات ہے۔ Ministries, send these projects to us and then we look into that, look into the feasibility, look into the financial implications and then we approve them.


جناب چیئرمین: شکریہ۔ جی حاجی عدیل صاحب۔



سینیٹر حاجی محمد عدیل: جناب ! میرا سوال محترم وزیر صاحب سے نہیں بلکہ آپ سے ہے۔ اس سوال کے آخر میں لکھا ہے کہ annexures have been placed on the table of the House as well as the Library.  ہمیں یہ جواب سیشن کے شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ملتا ہے تو ایسے سوالات جن کے annexures ہمیں ساتھ نہیں دیتے تو کم از کم 24 گھنٹے پہلے وہ سوال مل جانا چاہیے تاکہ ہم لائیبریری میں جا کر دیکھ سکیں۔ یا میں یہrequest کروں کہ اجلاس آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کریں تاکہ میں وہ annexures دیکھ کر آؤں اور ضمنی سوال کر سکوں۔ یہ procedure غلط ہے، اگر 50 فائلیں پڑی ہوئی ہیں اور مجھے آدھا گھنٹہ پہلے یہ کاغذ ملتا ہے اور میں ہاؤس چھوڑ کر وہاں جا کر بیٹھوں۔۔۔۔۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ دیکھیں the record is voluminous  تو جن کا سوال ہوتا  ہے وہ ان کے پاس رکھ دیا جاتا ہے باقی لائیبریری میں ہوتا ہے مگر جیسے حاجی صاحب نے فرمایا کہ اگر 24 گھنٹے پہلے رکھ دیا جائے تو that would facilitate آپ کی یہ بات بجا ہے۔ اصل میں secretariat is going according to the rule مگر چونکہ آپ کی جو تکلیف  ہے اس کے  مطابق میں ہدایت دیتا ہوں کہ in future 24 گھنٹے پہلے لائیبریری میں رکھ دیا جائے۔ یہ rule amend کرنا پڑے گا۔

(مداخلت)



Mr. Chairman: Let us amend the rules.

حالانکہ میں تو آپ کی help کرنا چاہتا  ہوں مگر rules allow نہیں  کر رہے تو  let us amend the rules


سینیٹر حاجی  محمدعدیل :  یہ rule صرف ہمارے لیےبنے گا؟



جناب چیئرمین: بالکل سب کے لیے let us amend the rules.


سینیٹر محمد علی درانی:  جناب! میں اس پر ایک درخواست کروں گا کہ یہ جو کاغذ ہے یہ ایک historic paper ہے، اسے تمام members میں distribute کیا جائے تاکہ ایک علاقے کے ساتھ جو  اتنی بڑی discrimination ہو رہی ہے وہ نہ ہو۔   جناب! اب میرا جو اگلا سوال ہے۔۔۔۔



جناب چیئرمین: جی آپ سوال کر لیں I think we should amend the rules which have become obsolete and which are not helping the honuorable members. So, let us all contribute for the purpose of amending of the rules.


سینیٹر محمد علی درانی:  جناب! میں نے اس سوال میں اگلے دو سال کے projects کا پوچھا تھا اور اس میں جو لسٹ دی گئی ہے اس میں ایک بھی project ان علاقوں کے لیے نہیں ہے۔



جناب چیئرمین: آپ سوال کیجیےکہ  کیوں نہیں ہے۔



سینیٹر محمد علی درانی: میں پہلے سوال کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اگر ministries میں بھی کوئی اس قسم کی schemes نہیں رہیں جو کہ really deserving areas کےلیے ہوں تو کیا یہ thumb ruleسمجھ لیا جائے؟  کیا یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے یا چند شہروں کی پارلیمنٹ ہے؟ رحیم یار خان میں صرف دو projects ہیں ۔



جناب چیئرمین:  درانی صاحب! you have conveyed the message.



سینیٹر محمد علی درانی:  جناب! راجن پور میں کوئی project نہیں  ہے جو کہ پاکستان کا سب سے زیادہ remote district ہے، it’s a clear cut discrimination اس کا جواب دیں۔


Mr. Chairman: You have conveyed the message. Let the honourable Minister answer it. Yes Minister sahib.


مخدوم شہاب الدین: جناب! اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ تشریف لے آئیں، مجھے اپنے projects دیں، میں انشاء اللہ ان کو PSDP میں include کرا دوں گا۔ میں نے پچھلے سال کروائے، یہ دے دیں انشاءاللہ اگلے بجٹ میں ہو جائے گا۔


Mr. Chairman: I think very fair, very fair.

آپ ملاقات کر لیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔


سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک : منسٹر صاحب! حقیقت یہ ہے کہ P&N ہم سب نے چلایا، دیکھا ہے، وہاں پر thousands  کےحساب سے اسکیمیں آتی ہیں پھر آپ ان کو pick and choose کر لیتے ہیں، اگر آپ اس طرح سے سخی ہیں تو ہم سب آپ کو ہزاروں کے تعداد میں اسکیمیں دے دیں گے۔ آپ  اس کو ایسے ہی گول کر رہے ہیں۔



مخدوم شہاب الدین: جناب! میں گول نہیں کر رہا۔



سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک : آپ یہ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ discrimination ہو رہی ہے۔


Mr. Chairman: Dr. sahib let’s take the good offer of the Minister.

(Interruption)


سینیٹر محمد علی درانی: جناب چیئرمین! میں آپ سے request کروں گا کہ میں پورے division سے ایک بندہ ہوں، اس discrimination کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ کو پلاننگ کرنی چاہیےPlanning doesn’t. mean کہ جو کچھ آ گیا ہے وہ صاحب کو پیش کر دیا جائے۔Planning is planning, there will be plans for those areas which are remote اگر ان کے نمائندے بے چارے  اس طرح سے طاقتور نہیں ہیں تو ان  کی عوام کے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ محروم رہنا ہے، پھر کہتےہیں وہاں دہشت گردی ہے، وہاں شدت پسندی ہے۔ نہ آپ تعلیم دیں گے، نہ development دیں گے، نہ سٹرک دیں، نہ bridge دیں گے،نہ سکول دیں گے، نہ یونیورسٹی دیں گے تو پھر وہاں کیا   ہو گا، وہاں کے عوام کیا کریں گے؟


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔


مخدوم شہاب الدین: میری گزارش تو سن لیں درانی صاحب! میں نے عرض کیا ہے کہ راجن پور ہے ،  ڈیرہ غازی خان ہے ، میرے کرم فرما جو بلوچستان سے ہیں یہ projects لے آئیں ۔ میں نے کہا ہے کہ میں ان کو PSDP میں شامل کرا دوں گا۔ پہلے بھی کرائے ہیں اب بھی کرا دوں گا۔



جناب چیئرمین: کتنی fair offer آئی ہے۔ He is willing to help you out and remove the discrimination ,if any, I think it’s a very good gesture and we should appreciate it


سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: کیا یہ  offer سندھ اور لاڑکانہ کے لیے بھی ہے؟


جناب چیئرمین: یہ سب کے لیے ہے۔

Now we come to the next question No.109. Chaudhary  Shujaat 

Hussain Sahib. 


109. *Senator Chaudhry Shujaat Hussain: 



Will the Minister for Textile Industry be pleased to state:tc "
Will the Minister for Textile Industry be pleased to state\:"


(a)
the number of Textile Industrial Units (Spinning & weaving ) with province wise break up;tc "
(a)
the number of Textile Industrial Units (Spinning & weaving ) with province wise break up;"


(b)
the number of such industrial units working at present; andtc "
(b)
the number of such industrial units working at present; and"


(c)
the number of the said industrial units closed down during the year 2008-09 indicating also the reasons of closure?tc "
(c)
the number of the said industrial units closed down during the year 2008-09 indicating also the reasons of closure?"


Rana Muhammad Farooq Saeed Khan: (a)
The number of textile units in mill sector (spinning and weaving) with province wise breakup are as under:—tc "
Rana Muhammad Farooq Saeed Khan\: (a)
The number of textile units in mill sector (spinning and weaving) with province wise breakup are as under\:—"

tc ""

————————————————————————————— tc "———————————————————————————————— "


Province
Total Number of Units tc "
Province
Total Number of Units "



———————————————————tc "

————————————————————"

Spinning
Weaving
Totaltc "

Spinning
Weaving
Total"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Punjab
334
25
359tc "
Punjab
334
25
359"

tc ""


Sindh
106
22
128tc "
Sindh
106
22
128"

tc ""


NWFP
16
02
18tc "
NWFP
16
02
18"

tc ""


Balochistan
09
01
10tc "
Balochistan
09
01
10"

tc ""


Azad Kashmir
06
—
06tc "
Azad Kashmir
06
—
06"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

            Total
471
50
521tc "            Total
471
50
521"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(b)
Working Capacity tc "
(b)
Working Capacity "

———————————————————————————— tc "———————————————————————————————— "


Province
Total Number of Units tc "
Province
Total Number of Units "

————————————————————tc "

————————————————————"



Spinning
Weaving
Totaltc "

Spinning
Weaving
Total"

————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Punjab
287
24
311tc "
Punjab
287
24
311"

tc ""


Sindh
67
13
80tc "
Sindh
67
13
80"

tc ""


NWFP
13
02
15tc "
NWFP
13
02
15"

tc ""


Balochistan
07
01
08tc "
Balochistan
07
01
08"

tc ""


Azad Kashmir
05
-
05tc "
Azad Kashmir
05
-
05"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


          Total
379
40
419tc "
          Total
379
40
419"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(c)
Closed Capacity.— As per records a total of 102 units are closed out of which 15 units  closed  during the period of 2008-09 as reported by the mills.tc "
(c)
Closed Capacity.— As per records a total of 102 units are closed out of which 15 units  closed  during the period of 2008-09 as reported by the mills."

Reasons for closure are as under: tc "Reasons for closure are as under\: "


(i)
Depressed global market due to economic slow down resulting in low demand of yarn and yarn products.tc "
(i)
Depressed global market due to economic slow down resulting in low demand of yarn and yarn products."


(ii)
Non-supply of Electricity/Electricity breakdown.tc "
(ii)
Non-supply of Electricity/Electricity breakdown."


(iii)
Increase in cost of doing business.tc "
(iii)
Increase in cost of doing business."


(iv)
Increased rate of Diesel & Furnace Oil resulting in high cost of electricity generation & consequent unviable production.tc "
(iv)
Increased rate of Diesel & Furnace Oil resulting in high cost of electricity generation & consequent unviable production."


Textile Industry is distributed in mill sector and non-mill sector. Regular data is available only for the mill sector based on which the above reply has been made. However, surveys are conducted to generate data of non-mill sector and thus the total picture is as under:—tc "
Textile Industry is distributed in mill sector and non-mill sector. Regular data is available only for the mill sector based on which the above reply has been made. However, surveys are conducted to generate data of non-mill sector and thus the total picture is as under\:—"

Spinningtc "Spinning"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"



Spindles
Rotorstc "

Spindles
Rotors"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Installed Capacity
11,266,128
196,296tc "
Installed Capacity
11,266,128
196,296"

tc ""


Closed Capacity
1,239,052
58,658 tc "
Closed Capacity
1,239,052
58,658 "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

Weavingtc "Weaving"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"



Mills Sector
Non-Mill Sector
Totaltc "

Mills Sector
Non-Mill Sector
Total"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Capacity (Looms)
7,899
387,900
395,799tc "
Capacity (Looms)
7,899
387,900
395,799"


Production
1,016,390
7,989,048
9,005,438 tc "
Production
1,016,390
7,989,048
9,005,438 "


(000. sq. mtrs)tc "
(000. sq. mtrs)"


Closed Capacity
4,118
—
4,118 tc "
Closed Capacity
4,118
—
4,118 "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

(Source.—Textile Commissioner’s Organization)tc "(Source.—Textile Commissioner’s Organization)"

tc ""


The year 2008-09 was a dismal period. The industry had confronted problems of multiple natures. The global economic crisis has impacted the trade. The demand of textile products is stagnating due to which competition between suppliers has intensified. Global supply capacities have exceeded demand in recent years. Resultantly all the competing countries are making distressed sales to sustain their market share. This has also impacted Pakistani textile industry.



Mr.Chairman:tc "
The year 2008-09 was a dismal period. The industry had confronted problems of multiple natures. The global economic crisis has impacted the trade. The demand of textile products is stagnating due to which competition between suppliers has intensified. Global supply capacities have exceeded demand in recent years. Resultantly all the competing countries are making distressed sales to sustain their market share. This has also impacted Pakistani textile industry."tc "" Any supplementary? Yes. Wasim Sajjad Sahib.


سینیٹر وسیم سجاد (قائد حزب اختلاف): جناب والا! چوہدری شجاعت حسین صاحب نے textile industry کے بارے میں سوال پوچھا تھا کہ کتنی textile industries بند ہوچکی ہیں۔ جواب آیا ہے کہ102 Units بند ہوچکے ہیں اور پچھلے سال پندرہ یونٹ بند ہوئے تھے۔اس میں  ایک خطرناک صورت حال  یہ ہے کہ اس کی جو وجوہات دی گئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو economic crisis  globalہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ non-supply of electricity یعنی بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے یا بجلی کی کمی کی وجہ سے  ہماری جو بنیادی صنعت ہے جس پر ہماری employment کا اور exports کا دارومدارہے اس کی ایک وجہ بجلی کی کمی بتائی جاتی ہے اور پھرincrease in the cost of doing  business. اس کا مطلب یہ ہے کہ cost  بڑھ گئی ہے، گیس بڑھ گئی ہے ، بجلی بڑھ گئی ہے ، لیبر بڑھ گئی ہےتو ہم کیسے compete کریں گے؟    Is the honourable Minister aware of the danger being faced by the Textile Industry and what steps they are going to take to save this Industry because this is the base of the economic situation  of Pakistan?

 
 جناب چیئرمین: جی خان صاحب۔

رانا محمد فاروق سعید خان:بسم الله الرحمٰن الرحیم۔Thank you Mr. Chairman. محترم رکن نے خود فرمایا ہے کہ 2008-09 میں بہت بڑا عالمی معاشی بحران  آیا  جس کی وجہ سے طلب میں کمی واقع ہوئی ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ interest rate بڑھا اس سے بھی اس پر اثرات مرتب ہوئے۔پھر لوڈشیڈنگ نے بھی اس پر اثرات مرتب کیے، گیس کی لوڈشیڈنگ نے بھی اثرات مرتب کیے اس وجہ سے 2007-08,2008-09 میں ٹیکسٹائل کی صنعت میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ۔ اب پاکستان میں پہلی دفعہ62 سال کے بعد ٹیکسٹائل پالیسی دی گئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہےکیونکہ ٹیکسٹائل کی صنعت   ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور 62 سالوں میں کسی نے بھی اس کی پالیسی مرتب نہیں کی تاکہ ہماری یہ main صنعت  ترقی کرسکے۔ ہم نے پہلی دفعہ 12 اگست کو ٹیکسٹائل پالیسی کابینہ میں پیش کی جو وہاں سے منظور ہوئی  اور ہم نے 30 اگست کو اس پر عملدرآمد شروع کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی کا تمام انحصار اس ٹیکسٹائل انڈسٹری پر ہے اور اسی لیے ہم نے ایک بہت ہی اچھی ٹیکسٹائل پالیسی دی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاء الله جو کچھ ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہے اس پالیسی سے اس صنعت میں بہتری آئے گی۔



جناب چیئرمین: شکریہ۔ حافظ رشید صاحب۔جی۔



سینیٹر وسیم سجاد: کیا ٹیکسٹائل پالیسی سے پاکستان میں بجلی آ جائے گی؟


جناب چیئرمین: بجلی کا وکیل صاحب سے پوچھ لیں۔



سینیٹر وسیم سجاد: اس میں لکھا ہوا ہے ۔ میں نے پوچھا تھا کہ ٹیکسٹائل کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ بجلی ختم ہوگئی ہے۔کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل پالیسی دے دی ہے تو کیا ٹیکسٹائل پالیسی میں بجلی ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں۔



رانا محمد فاروق سعید خان: اس میں یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں  کہ electricity بھی مہیا کی جائے  اور ہم فرنس آئل کا بھی سوچ رہے ہیں کہ اس پر بھی ان کو subsidy  دی جائےجس سے ٹیکسٹائل صنعت کو جو دشواری ہے وہ دور ہوسکے وہ انشاء اللہ ہم کر رہے ہیں۔


جناب چیئرمین: حافظ رشید صاحب۔



سینیٹر حافظ رشید احمد: شکریہ جناب چیئرمین ! بات یہ ہے اس طرح کے الفاظ پارلیمانی آداب کے خلاف ہیں ۔ جنا ب چیئرمین یا Mr. Chairman کہنا چاہیےجو کہ عزت والے الفاظ ہیں ان سے آپ کو مخاطب کرنا چاہیے۔وزیر موصوف سے میرا ضمنی سوال 109 کے متعلق یہ ہے  کہ جو تفصیل   ٹیکسٹائل یونٹس کی بتائی گئی  ہے اس میں فاٹا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیا فاٹا میں کوئی ٹیکسٹائل یونٹ نہیں ہے؟  اگر نہیں ہے تو حکومت کا کوئی  ارادہ ہے  وہاں پر کارخانے لگانے کا؟شکریہ۔


جناب چیئرمین: جی۔



رانا محمد فاروق  سعید خان: یہ جو ٹیکسٹائل کی وزارت ہے یہ ٹیکسٹائل کے شعبے کی welfare  کرتی ہے ۔ حکومت کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور نہ  ہی حکومت صنعتیں لگاتی ہے ۔ جو پہلے لگی ہوئی تھیں وہ حکومت نے privatize کردی ہیں۔ حکومت کا تو اس سلسلے میں کوئی پروگرام نہیں ہے۔اگر کوئی وہاں پر صنعت لگانا چاہے تو اس کو ہم ساری سہولیات دے سکتے ہیں  تاکہ لوگ وہاں پر صنعتیں لگائیں اس کے لیے ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔


(ڈیسک بجائے گئے )



جناب چیئرمین: شکریہ ۔ جی درانی صاحب۔


 
سینیٹر محمد علی درانی: میرا محترم وزیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو main cotton producing areas  جیسے بہاولپور ہے، ملتا ن ہے، ڈی جی خان ہےکیا  یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے textile units  ان areas میں ہیں جو واقعی cotton produce کرتے ہیں  اور کتنے ان areas میں ہیں  جو  already developed ہیں؟  


جناب چیئرمین: جی خان صاحب۔



رانا محمد فاروق سعید خان: میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اگر وہ اس پر fresh question دے دیں تو میں  پوری تفیصل ان کو دے دوں گا۔ ہماری زیادہ تر textile industry  فیصل آباد ، کراچی ، ملتان  اور لاہور میں ہے اور بہاولپور میں بھی ایک دو یونٹ ہیں۔میں اپنے بھائی درانی صاحب کو کہتا ہوں یہ textile mill  لگائیں ان کو ہر طرح سے accommodate کریں گے۔



Mr. Chairman: Thank you. Now we come to the next question . Prof. Khurshid Ahmed Sahib. Prof. Ibrahim Sahib on his behalf. 


112.
*Senator Prof. Khurshid Ahmed:  


tc ""


Will the Minister for Textile Industry be pleased to state:tc "
Will the Minister for Textile Industry be pleased to state\:"


(a)
the number of knitwear exporting units working in the country;tc "
(a)
the number of knitwear exporting units working in the country;"


(b)
the increase / decrease in number of the said units since 2005; andtc "
(b)
the increase / decrease in number of the said units since 2005; and"


(c)
the steps being taken by the Government to facilitate that industry and enhance its exports?tc "
(c)
the steps being taken by the Government to facilitate that industry and enhance its exports?"


Rana Muhammad Farooq Saeed Khan: (a)  Approximately, 1100 knitwear exporting units are working in the country.tc "
Rana Muhammad Farooq Saeed Khan\: (a)  Approximately, 1100 knitwear exporting units are working in the country."

tc ""


(b)
The exact data about the total number of closed knitwear exporting units is not readily available as these units are not closed down on permanent basis. These are normally forced closures caused by loadshedding, surge in prices of raw materials and dip in demand. However, situation restores to normaley as demand picks up.tc "
(b)
The exact data about the total number of closed knitwear exporting units is not readily available as these units are not closed down on permanent basis. These are normally forced closures caused by loadshedding, surge in prices of raw materials and dip in demand. However, situation restores to normaley as demand picks up."


(c)
Ministry of Textile Industry has taken following steps to facilitate the industry:—tc "
(c)
Ministry of Textile Industry has taken following steps to facilitate the industry\:—"


(i)
First ever Textile Policy 2009-14 was approved by the Cabinet on 12th August, 2009. The Policy entails short terms and long terms measures to enhance competitiveness of the textile sector.tc "
(i)
First ever Textile Policy 2009-14 was approved by the Cabinet on 12th August, 2009. The Policy entails short terms and long terms measures to enhance competitiveness of the textile sector."


(ii)
Payment of the outstanding claims of R&D Support Scheme.tc "
(ii)
Payment of the outstanding claims of R&D Support Scheme."


(iii)
Grant of interest rate subsidy to spinning sector on bank loans and its extension for one year.tc "
(iii)
Grant of interest rate subsidy to spinning sector on bank loans and its extension for one year."


(iv)
Continuation of Long Terms Export Financing (LTEF) Scheme by State Bank of Pakistan (SBP).tc "
(iv)
Continuation of Long Terms Export Financing (LTEF) Scheme by State Bank of Pakistan (SBP)."


(v)
Initiation and continuation of Stitching Machine Operator Training (SMOT) Scheme.tc "
(v)
Initiation and continuation of Stitching Machine Operator Training (SMOT) Scheme."


(vi)
Establishment of Garment Cities in Karachi, Lahore & Faisalabad and Textile City at Karachi.tc "
(vi)
Establishment of Garment Cities in Karachi, Lahore & Faisalabad and Textile City at Karachi."

Mr. Chairman: Any supplementary?


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! یہ  part B میں  پوچھا گیا تھا  کہ increase/decrease in the number of the said units since 2005 جواب میں بتایا گیا ہے ۔پہلے بتایا گیا ہے کہ exporting units 1100 ہیں  knitwear کے اور پھر  “بی” میں جو بتایا گیا ہے کہ exact data about total number of exporting units is not readily available اور جس طرح گزشتہ سوال میں یہ بتایا گیا تھا  کہ یہ electricity کے سبب ہے یہاں پر  کچھ اور اسباب بھی بتائے گئے ہیں۔کیا وزیر محترم یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان closed units کی revival کے لیے حکومت کوئی  اقدامات اٹھا رہی ہے اور  وہ کیا ہیں؟



جناب چیئرمین: جی   وزیر صاحب۔


رانا محمد فاروق سعید خان: جس طرح knitwear کے بارے میں پوچھا ہے تو knitwear ہماری ٹیکسٹائل کی بہت اچھی صنعت ہے۔ اس میں تو بہت کم یونٹ بند ہوئے ہیں لیکن لوڈشیڈنگ کی وجہ سے متاثر ضرور ہوئے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے چل رہے ہیں ۔یہ جو ٹیکسٹائل پالیسی دی گئی ہے اس میں ان کو 2% and 3% duty draw back  دیا گیا ہےاور جو اپنی پچھلی export سے 15% بڑھائے گا تو اس کو 1% اور دیا جائے گا اور اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ خواتین جس یونٹ میں کام کریں گی ان کا EOB  ٹیکس  حکومت اپنی جیب سے ادا کرے گی اور ان کو اس میں سہولت دی گئی ہے اور انشاء اللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا knitwear کا sector  بہت ہی اچھا result دے گا۔



جناب چیئرمین: اگلا سوال حافظ رشید احمد ۔حافظ صاحب ! آپ کا سوال ہے۔



سینیٹر حافظ رشید احمد: جی یہ میرا سوال نہیں ہے۔پروفیسر خورشید صاحب کا ہوگا۔



جناب چیئرمین: نام تو آپ کا ہی لکھا ہوا ہے۔پروفیسر صاحب کا سوال ہوچکا ہے۔ پروفیسر ابراہیم صاحب نے ان کی طرف سے سوال پوچھ لیا ہے۔حافظ صاحب ۔

114.
*Senator Hafiz Rashid Ahmad: 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 industrial units in District Charsada, NWFP, indicating also the number of sick / closed units out of those and the reasons for their closure; andtc "
(a)
the number of industrial units in District Charsada, NWFP, indicating also the number of sick / closed units out of those and the reasons for their closure; and"


(b)
the steps being taken by the Government to revive those sick / closed units?tc "
(b)
the steps being taken by the Government to revive those sick / closed units?"

tc ""


Mian Manzoor Ahmed Wattoo: (a) There are 39 industrial units in District Charsada, 12 units are closed and 27 units are in operation. The closure is attributed to locational disadvantage (distance from seaport), higher cost of production in NWFP, law and order situation, lack of infrastructure, non availability of skilled workers and lack of entrepreneurial skills.tc "
Mian Manzoor Ahmed Wattoo\: (a) There are 39 industrial units in District Charsada, 12 units are closed and 27 units are in operation. The closure is attributed to locational disadvantage (distance from seaport), higher cost of production in NWFP, law and order situation, lack of infrastructure, non availability of skilled workers and lack of entrepreneurial skills."


(b)
The revival of sick industrial units is undertaken as per Government policy explained below:—tc "
(b)
The revival of sick industrial units is undertaken as per Government policy explained below\:—"


1. 
The problems faced by Sick Units are duly considered by the concerned Government agencies and necessary relief is provided by adopting the following measures:—tc "
1. 
The problems faced by Sick Units are duly considered by the concerned Government agencies and necessary relief is provided by adopting the following measures\:—"


(a) 
Tariff in respect of production and raw materials is appropriately reduced or increased.tc "
(a) 
Tariff in respect of production and raw materials is appropriately reduced or increased."


(b)
Loans are re-scheduled / re-structured keeping in view the merits of each units.tc "
(b)
Loans are re-scheduled / re-structured keeping in view the merits of each units."


(c)
Payment of utility bills is allowed in installments.tc "
(c)
Payment of utility bills is allowed in installments."


(d)
Reduction in penalty against land related issues.tc "
(d)
Reduction in penalty against land related issues."


(e)
Reduction in fixed charges of electricity Supply.tc "
(e)
Reduction in fixed charges of electricity Supply."


(f)
Easy installments of outstanding dues.tc "
(f)
Easy installments of outstanding dues."


2. 
The Industries Department, Government of NWFP constituted a Committee to analyze and understand the problems of closed industrial units and to facilitate their rehabilitation. A Special Desk Unit headed by the Provincial Chief SMEDA assists the Committee and a project for revival of sick/closed industrial units in N.W.F.P was initiated.tc "
2. 
The Industries Department, Government of NWFP constituted a Committee to analyze and understand the problems of closed industrial units and to facilitate their rehabilitation. A Special Desk Unit headed by the Provincial Chief SMEDA assists the Committee and a project for revival of sick/closed industrial units in N.W.F.P was initiated."



Mr. Chairman: Any supplementary from you?



سینیٹر حافظ رشید احمد: جناب! میں نے وزیر موصوف سے پوچھا ہے کہ کیا وزیر برائے صنعتیں  یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ضلع چارسدہ صوبہ سرحد میں صنعتی یونٹوں کی تعداد کیا ہے؟ نیز ان بیمار اور بند یونٹوں کی تعداد اور ان کی بندش کی وجوہات کیا ہیں۔جو بیمار صنعتیں ہیں وزیرصاحب ان کے بارے میں یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ کس قسم کی صنعتیں ہیں؟ باقی صنعتوں کے بارے میں بھی بتایا جائے ۔


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔



ڈاکٹر آیت الله درانی (وزیرِ مملکت برائے صنعت و پیداوار): جناب چیئرمین! فاضل رکن نے جو پوچھا ہے وہ چارسدہ ڈسٹرکٹ کے متعلق ہے، وہاں انڈسٹری کے 39 units ہیں۔ ان میں سے 27 units کام کر رہے ہیں اور 12 units اس وقت بند ہیں۔ جہاں تک ان کا سوال ہے کہ وہ کون کون سی industries ہیں، ان میں سے زیادہ تر flour mills ہیں جو بند ہیں۔ کچھ crushing plants ہیں یا marble cutting کی صنعتیں ہیں یا اسی طرح کی پتھر سے متعلق صنعتیں ہیں۔ فاضل رکن نے پورے ضلع کا پوچھا ہے، اگر وہ چاہیں تو میں ان کو یہ تفصیل دے سکتا ہوں۔ اس میں flour mills ہیں، ice factory ہے، granite کی، RCC Pipe کی factories ہیں۔ یہ تفصیل میرے پاس صوبہٴ سرحد کی گورنمنٹ نے بھیجی ہے۔۔۔۔۔



جناب چیئرمین: آپ حافظ صاحب کو list دے دیجیے گا۔



ڈاکٹر آیت الله درانی: کیونکہ یہ provincial subject ہے، اس لیے جتنی بھی فیکٹریاں ہیں، pipe بنانے والی یا flour mills میرے خیال میں وہ اس لیے بند ہو گئیں کہ اس وقت مہاجرین کا زمانہ تھا لیکن اب ان میں سے بھی پانچ چل رہی ہیں۔



سینیٹر حافظ رشید احمد: وہاں شوگر ملز اور ایک کاغذ کا کارخانہ بھی ہے، اگر اس کے متعلق وزیرِ موصوف  کچھ بیان فرمانا پسند فرمائیں گے تو مہربانی ہوگی۔


جناب چیئرمین: آپ specific answer کر دیں گے، بڑا specific question ہے۔


ڈاکٹر آیت الله درانی: جناب چیئرمین! جو چارسدہ شوگر ملز ہے وہ litigation میں ہے، بڑی مدت سے بند ہے۔ اگر کوئی لینا چاہے، صوبائی حکومت سے رابطہ کرے، وہ دے سکتے ہیں۔



جناب چیئرمین: مولانا عبدالغفور صاحب۔



سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: جناب چیئرمین! میرا سوال وزیر صاحب سے یہ ہے کہ بلوچستان بھر میں بیمار صنعتیں کتنی ہیں اور بالخصوص ان کے اپنے حلقے قلات اور مستونگ میں کوئی بیمار صنعت ہے اور اگر ہے تو ان کو چلانے کا کوئی ارادہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو مزید اس علاقے میں کوئی صنعت قائم کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟



جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔



ڈاکٹر آیت الله درانی: جناب چیئرمین! چونکہ فاضل رکن نے fresh question کیا ہے جو کہ بلوچستان سے متعلق ہے لیکن میں پھر بھی اپنے حلقے کے متعلق ان کو بتا دوں کہ مستونگ اور قلات میں کوئی ایسی بیمار صنعت نہیں ہے۔ ایک ہی industry تھی جس کو بند کیا گیا اور پھر نیلام کیا گیا تھا۔۔۔۔۔۔



سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: کوئی صنعت ہے بھی؟



ڈاکٹر آیت الله درانی: ابھی کوئی صنعت نہیں لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے وہاں پر، چونکہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے، زیادہ تر marble, granite اور cement factory بنانے کے لیے پروگرام ترتیب دیا ہے۔ سب سے اہم چیز بلوچستان میں اور میرے حلقے میں، یہ مولانا کا پرانا حلقہ بھی تھا، اس میں iron ore کی سب سے بڑی deposit ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ وہاں پر mill  لگائی جائے لیکن اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اب لوگر بل سے پیسے آئیں گے تو انشاء الله انڈسٹری بنے گی۔ 



چوتھو مل نیلام ہو چکی ہے گذشتہ تین سال پہلے ختم ہو چکی ہے اور باقی جہاں تک بلوچستان کے دوسرے industrial estates کا سوال ہے، Hub Industrial Estate یا  اتھل میں جو industrial estate ہے، وہ صوبائی معاملہ ہے۔ ان کے لیے Federal Government کی طرف سے کوئی funding نہیں ہے۔


جناب چیئرمین: جی پروفیسر ابراہیم صاحب۔



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جنابِ چیئرمین! حافظ صاحب نے پوچھا شوگر ملز اور پیپر ملز کے بارے میں، وزیرِ محترم نے شوگر ملز کے بارے میں بتایا، کیا وہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ پیپر ملز کتنے عرصے سے بند پڑی ہے؟ ملک میں اور کتنی پیپر ملیں ہیں؟ کیا چارسدہ پیپر ملز کو چالو کرنے کا کوئی منصوبہ ہے حکومت کا؟



جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔


ڈاکٹر آیت الله درانی: دیکھیں، یہ تمام کی تمام private sector میں ہیں، public sector میں کسی قسم کا کوئی کارخانہ چارسدہ میں نہیں ہے۔ 



جناب چیئرمین: جی حاجی عدیل صاحب۔


سینیٹر حاجی محمد عدیل: جناب چیئرمین! میں آپ کا مشکور ہوں۔ جناب محترم وزیر صاحب نے اپنے جواب میں یہ فرمایا کہ ہمارے صوبے کی ملیں اس لیے نقصان میں ہیں کہ بندر گاہ سے فیکٹری تک  freight equalization نہیں ہے ۔ 



جناب چیئرمین: دیکھیے حاجی صاحب! آپ اپنی سیٹ پر ہیں یا نہیں؟ آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سیٹ پر نہیں ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔



سینیٹر حاجی محمد عدیل: جناب! میں اپنی سیٹ پر ہوں۔



جناب چیئرمین: تو پھر بنگش صاحب کو سمجھائیں، آپ کی پارٹی کے ہیں۔



سینیٹر حاجی محمد عدیل: بنگش صاحب کو تو آپ ہی سمجھا سکتے ہیں۔



جناب چیئرمین: پارلیمنٹری لیڈر تو آپ ہیں۔



سینیٹر حاجی محمد عدیل: میں انشاء الله ان کو سمجھا دوں گا۔



جناب چیئرمین: ذرا please ان کو سمجھائیے اور انہیں یہ بھی سمجھائیے کہ جب آپ address کر رہے ہوں تو یہ خاموش رہیں Senator Bangash, because this is violation of rules, you are all senior people.  جی حاجی صاحب! آپ کی کون سی سیٹ ہے؟ خٹک صاحب کچھ بتلا رہے ہیں، کون سی سیٹ ہے حاجی صاحب کی؟ حاجی صاحب آپ کی last seat ہے۔



سینیٹر حاجی محمد عدیل: میں تو جب سے آیا ہوں، اس سیٹ پر بیٹھا ہوں، اس پر نام بھی میرا لکھا ہوا ہے۔



جناب چیئرمین: آپ کو allocated کون سی seat ہے؟ حاجی صاحب۔۔۔۔۔


سینیٹر حاجی محمد عدیل: اندر ہی اندر سے بدل جاتی ہے۔ اس مسئلے کو Privileges Committee میں لے جائیں، اگر میری رضا اور علم کے بغیر اسے تبدیل کیا گیا ہے تو پھر ان افسران کے خلاف action لیا جائے۔


جناب چیئرمین: پہلے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا تبدیل ہوئی ہے یا نہیں۔ The list I have over here shows your name but we will look into it.  چلیے آپ سوال کیجیے۔


سینیٹر حاجی محمد عدیل: دیکھیں، مسئلہ یہ ہے ہمارے صوبے کے کارخانے چل نہیں سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ freight equalization کا ہے، ہم raw material کراچی بندرگاہ سے لاتے ہیں اور product بنا کر پھر واپس ہم نہیں بیچ سکتے۔ افغانستان کا راستہ اور حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ میرا question یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حکومت یہ چاہتی ہے ہر یونٹ کی صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئے قرضوں کی rescheduling کی جائے، utility bills قسطوں میں ادا کیے جائیں، بجلی کے نرخ کم کیے جائیں، میرا question یہ ہے کہ یہ کون کرے گا؟ انہوں نے آخر میں کہہ دیا ہے کہ صوبائی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ جناب! صوبائی حکومت نے تو پچاس کمیٹیاں بنائی ہیں، میں نے کئی کمیٹیوں کو preside کیا ہے لیکن Federal Government کے علاوہ بجلی کی قیمت کم کون کر سکتا ہے freight equalization کون کر سکتا ہے؟ ٹیکسوں میں کمی کون کر سکتا ہے؟ یہ تو Federal Government کرے گی، Provincial government تو کہہ کہہ کر تھک گئی ہے۔



جناب چیئرمین: جی جناب، answer کیجیےحاجی صاحب کا۔ حاجی صاحب نے خود سوال کا آدھا جواب تو دے دیا ہے، باقی آپ دے دیجیے۔ 



ڈاکٹر آیت الله درانی: حاجی صاحب کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، 12 units کی بات ہم کر سکتے ہیں کیونکہ 39 میں سے 27 already چل رہے ہیں، ان کو کوئی problem نہیں ہے۔ جہاں تک 12 units کا سوال ہے، تو SMEDA اور Provincial Government  اور Federal Government کی ایک کمیٹی ہے، جس کو SMEDA کے chief head کرتے ہیں، اگر ان بارہ units میں سے کسی کو کوئی problem ہے بجلی کے متعلق، گیس کے متعلق، اپنے finance کے متعلق یا کسی اور چیز کے متعلق تو federal government اور provincial government کی کمیٹی بیٹھ کر فیصلہ کرے گی اور وہ مسئلہ حل کرے گی۔ اگر particular کسی industry کے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو request کمیٹی کے پاس بھجوا دیں، اس کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔



سینیٹر حاجی محمد عدیل: جناب چیئرمین! میں نے بیمار صنعتوں کے متعلق، صوبے کی تمام صنعتوں کی بات کی ہے، 12 کا حصہ اول میں جواب دیا گیا ہے، ’ب‘ میں تمام صنعتوں کا جواب دیا گیا ہے۔۔۔۔۔



ڈاکٹر آیت الله درانی: میں آپ کو تمام صنعتوں کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ جناب چیئرمین! بات یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنی ہےprovincial کمیٹی ہے یہ، فاضل رکن اس بات کو سمجھیں کہ provincial committee جو صوبہٴ سرحد سے متعلق ہے، پختونخواہ سے متعلق ہے، وہ جس جس industry کو sick سمجھتے ہیں یا بند سمجھتے ہیں یا ان کو کوئی problem ہے تو اس committee سے رجوع کریں۔


جناب چیئرمین: حاجی صاحب کو details دے دیں۔ Now, we come to the next question, Hafiz Rashid Ahmed.

115.
*Senator Hafiz Rashid Ahmad: 


Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to state:tc "
Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to state\:"


(a)
the number of official foreign visits undertaken by the employees of Pakistan Agricultural Research Council (PARC) during the last two years; andtc "
(a)
the number of official foreign visits undertaken by the employees of Pakistan Agricultural Research Council (PARC) during the last two years; and"


(b)
the amount spent on the said visits?tc "
(b)
the amount spent on the said visits?"


Mr. Nazar Muhammad Gondal: (a) During the last two years, 123 official foreign visits were undertaken by employees of Pakistan Agricultural Research Council (PARC). The report is at (Annex-A).tc "
Mr. Nazar Muhammad Gondal\: (a) During the last two years, 123 official foreign visits were undertaken by employees of Pakistan Agricultural Research Council (PARC). The report is at (Annex-A)."

tc ""


(b)
Out of 123 official foreign visits, 20 foreign visits were undertaken out of PARC and its Development Projects funds. The amount of Rs.3,584,810/- was spent on the said visits (Annex-B).tc "
(b)
Out of 123 official foreign visits, 20 foreign visits were undertaken out of PARC and its Development Projects funds. The amount of Rs.3,584,810/- was spent on the said visits (Annex-B)."

جناب چیئرمین: آپ کا کوئی ضمنی سوال ہے؟ جی please do that.


سینیٹر حافظ رشید احمد: میں نے وزیرِ موصوف صاحب سے یہ پوچھا ہے کہ  کیا وہ  بتانا پسند فرمائیں گے کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران Pakistan Agricultural Research Council کے ملازمین نے کتنے غیر ملکی دورے کیے ہیں اور مذکورہ دوروں پر کتنی رقم خرچ ہوئی ہے؟ جناب چیئرمین! اس کا جواب تو تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے، لیکن کیا وزیر صاحب  یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ان دوروں سے کیا مقاصد حاصل کیے گئے ہیں؟ شکریہ۔



جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔


جناب نذر محمد گوندل (وزیر برائے خوراک و زراعت): جناب چیئرمین! یہ سوال PARC  سے متعلقہ ہے، یہ جتنے بھی visits  ہوتے ہیں normally scientists  ہی کرتے ہیں،  یہ وہاں کے institutions  کے visits  کر کے آتے ہیں۔وہاں کی agricultural research technology کے حوالے  سے کچھ learn  کرتے ہیں۔ جب  وہ  واپس آتے ہیں  تو جو inputs  وہ ان institutions سے لے کر آتے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنی پالیسی بناتے ہیں اور اس کو مزید develop  کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی figure پوچھ رہے ہیں تو میرے  لیے بتانا مشکل ہو گا۔ 

جناب چیئرمین: وسیم سجاد صاحب۔

سینیٹر وسیم سجاد: جناب والا! ہم دیکھ رہے ہیں کہ foreign visits  بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل میں نے Planning Commission  میں دیکھا کہ بے شمار بیرونی دورے ہو رہے ہیں۔ کیا وزیر صاحب کوئی رپورٹ ایوان میں پیش کریں گے کہ ان visits  کی وجہ سے ادارے کو کیا فائدہ ہوا ہے؟  کیا یہ کوئی رپورٹ پیش کریں گے؟ 

جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


جناب نذر محمد گوندل: جناب چیئرمین! یقیناً رپورٹ بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن اس میں major share ہے وہ ہماری پاکستان حکومت   کا نہیں ہے۔ جو باہر کے ادارے ہیں وہ exchange of views  کے لیے اپنے expenditure پر لوگوں کو بلاتے  ہیں۔ حکومت کے اخراجات پر بہت کم  بیرورنی دورے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ تین سالوں میں only Rs. 35 lac expenditure   ہوئے ہیں۔ اس کی رپورٹ ہم دے سکتے ہیں۔

جناب چیئرمین: چٹھہ صاحب۔


سینیٹر نعیم حسین چٹھہ: میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال paddy crops  کو انہوں نے   export نہیں کیا، وہ سارا dump  پڑا ہوا ہے، خراب ہو رہا ہے، زمیندار کو ultimately  نقصان ہو رہا ہے۔ جس آڑھتی  کے پاس پچھلے سال کے  چاول پڑے  ہیں وہ  فصل نہیں خرید رہا ہے۔ جو paddy  پچھلے سال چودہ سو روپے من بکی تھی اس وقت  آٹھ سو روپے من کے حساب سے  اس کے لیے کوئی خریدار منڈی میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی export   میں حکومت  نے  کوئی interest  نہیں لیا، کسی جگہ export نہیں کیا۔ یہ سارے کا سارا نقصان قومی ہے، ان کی اس پالیسی سے سارا چاول خراب ہو رہا ہے۔ اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ زمیندار کو نقصان سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا تدارک کیا ہے؟


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


جناب نذر محمد گوندل: جناب چیئرمین! یہ سوال  بالکل اس سوال سے غیر متعلقہ ہے۔


جناب چیئرمین: یہ تو fresh question  ہے۔


جناب نذر محمد گوندل: جناب چیئرمین! جی fresh question  ہے لیکن  مجھے علم ہے۔

جناب چیئرمین: اگر آپ کو علم ہے تو آپ جواب دے دیں۔ کیا کہتے ہیں۔


جناب نذر محمد گوندل:  اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری export private sector  میں ہے،  وہ through REAP  ہوتی ہے Rice Export Association of Pakistan.   جو حکومت کی زمہ داری ہے وہ only to facilitate the exporter  اور وہ M/O Commerce  کرتی ہے لیکن ان کی بات  سے میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں چونکہ surplus rice  پیدا ہوا ہے، ہمارا  جو four million tons surplus  ہے اس میں سے two point something export ہو سکا ہے باقی surplus rice پڑا ہوا ہے اس پر ہمیں تشویش ہے۔ میں اپنے بھائی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ حکومت نے اس میں کوئی سستی نہیں کی ، آج بھی ہم نے اس issue  پر meeting  کی ہے۔  ہم کوشش کر رہے ہیں کہ maximum rice export ہو جائے۔ اگر rice export  ہو گا تو پھر ہی ہم کسان کو protect  کر سکتے ہیں۔  ہم اپنی ساری کاوشیں کر رہے ہیں۔


جناب چیئرمین: جی  ڈار صاحب۔


سینیٹر محمد اسحاق ڈار: بہت شکریہ جناب چیئرمین! میں وزیر موصوف سے یہ جاننا چاہوں گا جیسا کہ PARC کے لوگ باہر گئے ہیں، اس کا main  مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی agriculture related production  کو کس طرح study  کرتے ہیں، اس حوالے سے  وہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ وہ  hybrid seeds جیسے ہماری کئی چیزوں کی production India کے مقابلے میں ابھی بھی 1/3rd  ہے۔ آپ cotton لے لیں، آج سے دس سال پہلے ہم almost equal  تھے، بہت تھوڑا فرق تھا، آج وہ ہم سے کئی گنا زیادہ  فرق ہو چکا ہے۔ تو کیا  اس council  کے چیئرمین اور ممبران  کے research  کے  حوالے سے ان  سارے trips سے کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے؟ کیا وہ پاکستان میں کچھ نئے ideas  لائے ہیں؟


جناب نذر محمد گوندل: یقیناً ہم  cotton hybrid seed  بھی لے کر آئے ہیں، ہم rice hybrid seed China  سے لے کر آئے ہیں۔ ہم main focus China  پر کر رہے ہیں کیونکہ production کے حوالے سے چائنا اس وقت rice  میں number one  پر ہے اور cotton پر ڈار صاحب اگر آپ اجازت دیں تو  میں تھوڑا سا correct کر دوں کہ اس میں production  کا اتنا difference  نہیں ہے جتنا کہ کہا جاتا ہے۔ جب میں وزیر نہیں تھا میرا بھی یہی خیال تھا کہ  ہم بہت پیچھے ہیں اور انڈیا پتا نہیں کہاں پر ہے۔ اس وقت تھوڑا سا فرق ہے اور وہ اس لیے کہ Monsanto  انہوں نے ہم سے پہلے وہاں پر introduce  کیا ہے لیکن اب ہمارا Monsanto  پر MoU sign  ہونے ہی والا ہے، law  پر ایک query  لگی ہوئی ہے۔ ہم انشاءالله کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے برابر جائیں۔ ہم کافی hybrid seeds  لے کر آئے ہیں۔


جناب چیئرمین: شکریہ جناب ! اگلا سوال طارق عظیم خان صاحب، وہ نہیں ہیں۔ اگلا سوال حافظ رشید احمد صاحب۔ 

117.
*Senator Hafiz Rashid Ahmad: tc ""


Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to state:tc "
Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to state\:"


(a)
the present yearly demand and production of urea fertilizer in the country;tc "
(a)
the present yearly demand and production of urea fertilizer in the country;"


(b)
the quantity of urea fertilizer imported during the last two years with country wise breakup; andtc "
(b)
the quantity of urea fertilizer imported during the last two years with country wise breakup; and"


(c)
the procedure laid down for the import of urea fertilizer indicating also the eligibility criteria for issuance of licenses/permits for the said purpose?tc "
(c)
the procedure laid down for the import of urea fertilizer indicating also the eligibility criteria for issuance of licenses/permits for the said purpose?"


Mr. Nazar Muhammad Gondal: (a) The present yearly demand of Urea fertilizer the country is 5,757,000MT whereas, the production is 4,922,000 MT.tc "
Mr. Nazar Muhammad Gondal\: (a)  The present yearly demand of Urea fertilizer the country is 5,757,000MT whereas, the production is 4,922,000 MT."


(b)
The total quantity of urea fertilizer imported during the last two years is 1,080,172.59 MTtc "
(b)
The total quantity of urea fertilizer imported during the last two years is 1,080,172.59 MT"


  
The country wise breakup of imported urea during the last two years (2008-09) is as under:tc "
  
The country wise breakup of imported urea during the last two years (2008-09) is as under\:"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

S. No.
Country
Imported urea
(MT)tc "
S. No.
Country
Imported urea
(MT)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


1.
Russia
86,982.15tc "
1.
Russia
86,982.15"


2.
Qatar
30,844.00tc "
2.
Qatar
30,844.00"


3.
Ukrain/Yuzhuny
313,484.32tc "
3.
Ukrain/Yuzhuny
313,484.32"


4.
Malaysia
72,697.72tc "
4.
Malaysia
72,697.72"


5.
Egypt
160,372.00tc "
5.
Egypt
160,372.00"


6.
Kuwait
26,313.40tc "
6.
Kuwait
26,313.40"


7.
Saudi Arabia
256,674.00tc "
7.
Saudi Arabia
256,674.00"


8.
Oman
52,635.00tc "
8.
Oman
52,635.00"


9.
China
80,170.00tc "
9.
China
80,170.00"

————————————————————————tc "————————————————————————————————"Total
1,080,172.59tc "

Total
1,080,172.59"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"
(c)
   TCP issues tenders inviting bids from international pre-qualified foreign urea suppliers from world wide sources. The bids are opened before all the bidders. The tender is awarded to the lowest responsive bidder. As regards the eligibility criteria for issuance of licenses/permits TCP does not issues, any license/permit for the import urea. tc "
(c)
   TCP issues tenders inviting bids from international pre-qualified foreign urea suppliers from world wide sources. The bids are opened before all the bidders. The tender is awarded to the lowest responsive bidder. As regards the eligibility criteria for issuance of licenses/permits TCP does not issues, any license/permit for the import urea. "

Mr. Chairman: Any supplementary ? Yes Hafiz Sahib.


سینیٹر حافظ رشید احمد: میں نے پوچھا تھا کہ  کیا  وزیر برائے خوراک و زراعت بیان فرمائیں گے کہ اس وقت سال بھر کے لیے ملک میں یوریا کھاد کی طلب اور پیداوار کیا ہے؟    گزشتہ دو سالوں کے دوران کتنی مقدار میں یوریا کھاد درآمد کی گئی اور اس کی country-wise تفصیل کیا ہے؟ یوریا کھاد کی درآمد کے لیے کیا طریقہ کار اختیا ر کیا گیا ہے؟   نیز  مذکورہ مقاصد کے لیے لائسنس یا پرمٹ ۔۔۔


(مداخلت)


جناب چیئرمین: حافظ صاحب آپ سوال کر لیں۔


سینیٹر حافظ رشید احمد: جی جناب والا! اس کی  پیداوار اور درآمد میں تھوڑا فرق ہے۔ اس سوال کے جواب میں بتایا گیا ہے کہ ہماری یوریا کھاد کی سالانہ ضرورت تقریباً 57,57,000  میٹرک ٹن ہے۔۔۔

جناب چیئرمین: آپ جواب پڑھ کر رکھا کریں۔


سینیٹر حافظ رشید احمد: جناب والا! میری عرض  سن لیں۔ جبکہ پیداوار صرف  49, 22,000  میٹرک ٹن ہے یعنی supply & demand میں تقریباً 8,35,000   میٹرک  ٹن سالانہ فرق ہے۔  اس کے متعلق بتایا جائے۔

جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


جناب ندر محمد گوندل: جناب چیئرمین! ان کا سوال بھی ٹھیک ہے اور ہمارا جواب بھی ٹھیک ہے کہ جو deficiency  ہوتی ہے وہ ہم import  کرتے ہیں۔ جہاں تک پرمٹ کا تعلق ہے  تو اس کا کوئی پرمٹ issue  نہیں ہوتا یہ بہت transparent process  ہے یہ TCP import  کرتی ہے۔ اس میں international companies through open bidding شامل ہوتی ہیں اور ہماری جتنی deficiency ہے وہ ہم import  کرتے ہیں۔ یہ routine کا ایک issue  ہے۔  جیسے انہوں نے کہا ہے کہ 6,00,000 میٹرک ٹن اور آپ نے  بھی پڑھا ہو گا، ابھی بھی ہم نے  چھ لاکھ  ہیapprove کیا ہے۔ اس کی اگلے seasonکے لیے import  ہو رہی ہے۔ یہ ایک routine  کا procedure  ہے جس کو ہم follow کرتے ہیں۔

جناب چیئرمین: حافظ صاحب۔


سینیٹر حافظ رشید احمد: جناب چیئرمین!  جز (ب) کے متعلق جواب یہ ہے کہ پچھلے دو سالوں میں صرف 10,80,000  میٹر ک ٹن یوریا درآمد کی گئی ہے جبکہ ضرورت کے حساب سے ان کو دو سالوں میں سولہ لاکھ ٹن یوریا درآمد  کرنی چاہیے  تھی۔ وزیر صاحب بتائیں گے کہ اس کو کم کیوں درآمد کیا گیا؟


جناب نذر محمد گوندل: ان کے پاس جو figure ہے اگر یہ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی تصحیح کر دوں، غالباً انہوں نے ایک season کا پڑھا ہو گا۔ جناب والا! ہماری total 4.80  میٹرک ٹن پیداوار ہے اور 5.6  میٹرک ٹن ہماری requirement  ہے لیکن یہ  requirement  اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، مثلاً پچھلی مرتبہ wheat  کی bumper crop  آئی اور rate  اس  کی پالیسی کے حساب سے ہم نے ٹھیک دیا تو  لوگوں نے زیادہ رقبے پر بیج کاشت کیا۔ جب زیادہ رقبے پر بیج کاشت ہوا تو یقیناً fertilizer  بھی زیادہ استعمال ہوئی۔ Cotton  میں جب سے یہ hybrid seed  آیا ہے اس وقت سے یوریا زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور یہ ایک assessment  ہے اگر ہمیں assessment  میں زیادہ demand  ہو گی تو زیادہ import  کریں گے اگر کم demand  ہو گی تو  کم import  کریں گے۔ ہم اس principle  کے تحت import  کرتے ہیں۔ 

جناب چیئرمین:  جی درانی صاحب۔


سینیٹر محمد علی درانی: میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ  اس سال جب یوریا کا season  تھا اور اس season  میں اس کی distribution  کا کیا انتظام تھا؟ پرچیاں لے کر لوگوں نے لائنیں لگا کر جس مجبوری کے ساتھ یوریا حاصل کی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟  کیا آئندہ season   میں بھی عوام کو اس قسم کی مشکلات تو face  نہیں کرنی پڑیں گی؟

جناب نذر محمد گوندل: درانی صاحب میں سمجھ رہا تھا کہ  آپ صرف بہاولپور کا پوچھیں گے لیکن آپ نے پورے ملک کا پوچھ لیا ۔ جناب والا! ہماری total local production 80% plus  ہے اور جو production  ہے وہ ان کا اپنا network  ہے۔ ان کے اپنے agents and dealers  ہیں  وہ ان کے through distribute  کرتے ہیں۔ جو imported portion ہے اس کا بھی ربیع اور خریف میں TCP  جو import  کرتی ہے M/O Industries  اس کی distribution کرتی ہے، اس کا اپنا network  ہے جس کے زریعے وہ distribute  کرتی ہے۔ ہمارے پاس یہ دو ہی procedures  ہیں جن کے مطابق distribution  ہوتی ہے۔ انہوں نے جو لائنوں کا ذکر کیا ہے اس میں یقیناً  نشان دہی جو انہوں نے کی ہے اس میں حکومت کا جو portion ہے وہ 6, 7 or 8%  ہو تا ہے، اگر وہ لائنیں تھیں تو اس مرتبہ ہم نے manage  کیا  وہ لائنیں نہیں لگیں، پہلے season  میں یقیناً لگیں، اس کو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے۔

Mr.Chairman: Next Question, Syed Tahir Hussain Mashhadi. پہلے سوال نمبر پڑھ لیں۔


118.
Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi: 


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 total area of Heavy Mechanical Complex, Taxila and the number of employees working there; andtc "
(a)
the total area of Heavy Mechanical Complex, Taxila and the number of employees working there; and"


(b)
the details of profit earned by the said industry during the financial years 2007-08 and 2008-09?tc "
(b)
the details of profit earned by the said industry during the financial years 2007-08 and 2008-09?"


Mian Manzoor Ahmad Wattoo: (a) The total area of HMC land is 570 acres, 1 kanal and 11 marlas.tc "
Mian Manzoor Ahmad Wattoo\: (a) The total area of HMC land is 570 acres, 1 kanal and 11 marlas."


The total number of employees is 2178 of which regular employees are 888 and 1290 are on contractor.tc "
The total number of employees is 2178 of which regular employees are 888 and 1290 are on contractor."


(b)
The profit earned by HMC for the financial years 2007-08 was Rs.3.151 million while accounts for 2008-09 are still to be finalized, however, as per provisional information the company is likely to sustain loss of Rs. 248.6 million for the year 200809. Position will be clear after completion of the Aduit.tc "
(b)
The profit earned by HMC for the financial years 2007-08 was Rs.3.151 million while accounts for 2008-09 are still to be finalized, however, as per provisional information the company is likely to sustain loss of Rs. 248.6 million for the year 200809. Position will be clear after completion of the Aduit."

Mr. Chairman: Any supplementary?



Senator Col.(Retd,) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Mr. Chairman in part ‘b’ of the question, I have asked about the details of the profit earned by the said industry during the financial year 2007-08 and 2008-09. Reply has been given and the reply indicates that we had a profit of 3,151 million during 2007 and 2008. Now, it is a matter of grave concern that either some evil has befallen our country or our administration has gone hereby acupunctured..……



Mr. Chairman: What is your question?



Senator Col. (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Sir, Questionیہ ہے ، پورے ملک  کا question  ہے۔ سٹیل مل بھی loss  میں ہے،  پی آئی اے بھی  loss  میں ہے اور اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ  last year 3151  کےprofit  والی  ایک  انڈسٹری جو کہ  570 acres پر ہے اور جس میں 2178 employees  ہیں  وہ 248.6 million  کے loss میں جائے گی۔ یہ ان کی provisional  figure  ہے۔ اس سےزیادہ ہی ہوگا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں  کہ what steps are being taken by the government to stop this decay in our professionalism and in our administration?


Mr. Chairman: The specific question has come now, please answer it. 



ڈاکٹر  آیت اللہ درانی: شکریہ  چیئرمین صاحب، یہ Heavy Mechanical Complex کے متعلق ہے۔ یہاں پر 888  ملازمین ہیں جو  permanent  ہیں اور 2148  ملازمین on contract ہیں۔ اب جہاں تک ان کے specific question  کا تعلق ہے کہ اس سال کے آخر میں 28 کروڑ روپے کا loss  اس میں کیوں آ رہا ہے؟  اس کی وجہ  پچھلے سال کی گیس اور بجلی  کی قیمتوں میں اضافہ  کی وجہ سے ہے اور  fuelمیں  اضافہ کی وجہ سے ہے۔  یہ وہ fuel charges  ہیں جو اس سال اس کمپنی  پر پڑے ہیں۔ اگر یہ کم ہو جائیں گے تو انشاء الله اگلے سال بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی اور profit  میں جائے گی۔  اس وجہ سے یہ losses ہوئے ہیں۔  



جناب چیئرمین: جی ہمایوں صاحب۔



سینیٹرانجنیئیر  محمد ہمایوں خان مندوخیل  : شکریہ  جناب، کیا وزیر صاحب بتانا پسند کریں گے کہ پانچ سو  ستر ایکڑ زمین اور وہاں پر دوسرے  plant and equipment  لگے  ہوئے  ہیں  اور جو دوسرا سارا infrastructure  ہے اس کی total cost  کیا بنتی ہے اور اس industry  میں کتنی investment  ہو چکی  ہے   اور  ہمیں کتنی return  دے رہی ہے؟ 


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


ڈاکٹر  آیت اللہ درانی: چونکہ یہ انڈسٹری بذات خود ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔  بھٹو صاحب نے جب اس کو شروع کیا تھا   71 and 76 میں جب یہ Foundry کے ساتھ  merge ہوا ۔ تب سے لے کر  اس انڈسٹری  کے ذریعے سے پورے ملک  میں شوگر ملز،  سیمنٹ  فیکٹریاں جیسے بڑے بڑے کارخانے لگانے شروع کر دیے  اور یہی ایک base تھا  جس کی وجہ سے cranes  اور انجنیئیرنگ کے   equipment یہیں پر بن رہے تھے ۔ جتنے بڑے پل ہیں وہ اسی انڈسٹری میں بنے ہیں۔ اب اتنے سالوں سے چونکہ اس انڈسٹری میں  اب  private sector  کی انڈسٹری بھی develop  ہو چکی ہے لہٰذا  ایک  competition  پیدا ہوگیا ہے۔   پہلے جب یہ پبلک انڈسٹری تھی تو اس کی اپنی  monopoly تھی لیکن آج competition  کی وجہ سے یا rates  کے difference  کی وجہ سے اس میں  آپ کےlosses  ہو جاتے ہیں لیکن private sector  میں یہ losses  کم ہوتے ہیں۔ پیلک سیکٹر میں  losses  اس وجہ سے ہوتے ہیں  کہ بہت سارے ملازمین  promotion  پر چلے جاتے ہیں اور  ان کے job کے loss and profit بھی ایک  technical problem  ہے۔  جب آپ اس کو دیکھیں تو  بہت سارے لوگ  senior  ہو جاتے ہیں۔  private sector  میں بیس اکیس  اور بائیں گریڈ  کے  job  نہیں ہوتے۔  وہ تو اپنے profit  کو دیکھ کر انڈسٹری کو چلاتے ہیں لیکن پبلک سیکٹر میں آپ کے ساتھ یہ problem  ہے۔ جس میں آپ  ان کو fill  کرنے کے لیے پھر حکومت کی طرف دیکھتے ہیں۔  Marketing competition  میں یہ  base  کرتا ہے جبکہ marketing competition پوری دنیا میں ہو جاتا ہے اور bidding  کی صورت میں یہ  loss  ہو جاتا ہے۔   اس وجہ سے آپ اگر  سوچیں کہ یہ net profit آپ کو دے گا  تو   یہ پبلک سیکٹر میں ناممکن ہے اور ایسی سوسائٹی میں  جو پبلک  سیکٹر میں خریداری کم کرے اور پرائیویٹ  سیکٹر میں زیادہ  research ہو کر  advance technology  کے ساتھ جب آپ کو equipment  ملے اور سستے داموں ملے، خصوصاً چائنا کی مارکیٹ آنے کے بعد بہت ساری چیزوں پر آپ کو قدغن بھی لگانا پڑا اور آپ کی انڈسٹری کا بھٹہ بھی بیٹھ  گیا۔  پھر بیچ میں  بڑے سالوں تک یونین سازی ہوتی رہی۔ جب   یونین سازی ہوجاتی ہے تو پھر پبلک سیکٹر میں بہت سارے کاموں میں رکاوٹ  پیدا ہوجاتی ہے  جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں یونین سازی نہیں ہوتی اس لیے وہ فیکٹریاں 24 hours  چلتی ہیں۔ اس لیے وہ کامیاب ہیں۔   اس لیے   حکومت نے پبلک سیکٹر سے زیادہ  پرائیویٹ سیکٹر  کو encourage  کرنا شروع کیا اور آج  آپ کا ملک زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں  پرائیویٹ سیکٹر میں کامیابی سے جا رہا ہے۔ 



جناب چیئرمین: جی سینیٹر مشہدی صاحب۔


سینیٹر کرنل (ریٹائرڈ) سید طاہر حسین مشہدی: جناب چیئرمین ! جو  honourable Minister نے جواب دیا ہے it does not make any sense. The honourable Minister has said that because of the rise in electricity charges and gas charges ہم  loss  میں جا رہے ہیں تو  یہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے۔  کیا ہم پاکستان کی ساری انڈسٹری بند کر دیں گے؟ کیا پاکستان کی ساری انڈسٹری loss  میں چلی جائے گی کیونکہ یہ  تو بجلی اور گیس کی  prices raise  کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ  پاکستان کے عوام اور industrialistsکے  لیے unbearable  ہو رہا ہے۔ This is not the reply. I want to know what steps are being taken to save this industry ? It is true that Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto has brought this and he done great service to Pakistan. یہ بہت ہی اچھا industrial complex   ہے اور یہ ایک سال میں کیسے deteriorate  ہو گیا ہے؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔  Thank you sir.


ڈاکٹر  آیت الله درانی: اگر آپ کا fresh question  آ جاتا تو تب  بھی ٹھیک  ہوتا  لیکن آپ  جنرل نالج کے طور پر پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس کی صورت حال یہ ہے کہ ان چھ مہینوں  میں آپ نے بجلی اور گیس  کو کنٹرول کر لیا۔  اب اگلے سال میں آپ کو profit  کی طرف جانا چاہیے۔ انشاء الله  آپ  کو  اگلے سال یہ  profit دینے  جا رہا ہے۔ چونکہ چھ مہینے میں  135  ڈالر تک تیل کی قیمتیں  پہنچ گئیں اس وجہ سے  2008 and 2009 میں وہ  loss  میں چلا گیا۔  آگے  تیل کی قیمتیں کم ہوگئیں، بجلی کا ر یٹ کم ہو رہا ہے۔ آگے ہم profit  کی طرف جا رہے ہیں۔



سینیٹر کرنل (ریٹائرڈ)سید    طاہر حسین مشہدی: پورے کراچی میں کل اندھیرا تھا۔  کراچی میں ہماری ساری انڈسٹری کل  چھ چھ  گھنٹے بند رہی ہے۔ اس کے بعد روزانہ بارہ بارہ گھنٹے بجلی نہیں آ رہی۔ کیا انہوں نے بجلی کنٹرو ل کر لی ہے؟  I would like the honourable Minister to please inform this House and this nation کہ انہوں نے کیاmiracle  کر دیا ہے اور پورے پاکستان میں روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے؟  یہ تو  اندھیرا ہے پتہ نہیں اس اندھیرے میں ان کو روشنی کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ Mr. Chairman, please ask the honourable Minister to explain to me کہ  بجلی کہاں سے ٹھیک ہو گئی ہے؟  یہ کیسے کہہ رہے ہیں  کہ بجلی ٹھیک ہو گئی ہے۔ 



سینیٹر محمد اسحاق ڈار: جناب چیئرمین ، میں آپ کی وساطت  سے میں بڑی مودبانہ گزارش کروں گا جناب وزیر سے کہ وہ اس طرح  ہمیں یا قوم کو ایسا message  نہ دیں جو کہ based on facts نہ ہو۔  یہ web site  پر بھی  ہے اور یہ ایک حقیقت ہے  کہ Government of Pakistan نے  already IMF  سے conditionalities sign کی ہیں۔  ابھی تو پہلی جنوری کو  بارہ  فیصد بجلی کی increase  کا دھماکا ہونے والا ہے۔ پھر  پہلی اپریل کو ایک اور  6% increase  ہونے والی ہے۔ یہ ایک میری گزارش ہے کہ دیکھیں  یہ  صرف  debating society  نہیں ہونی چاہیے۔ We should be brief in question but to be precise and Minister Sahib  کو چاہیے کہ  صرف ایک  statement  دے دینا it is nothing to do with the oil price. I wish کہ اگر  اس کے ساتھ link  ہو سکتی ہے ویسے Sir  بجلی  کی  قیمتیں کم ہونے والی نہیں ہیں  that I can guarantee. 


جناب چیئرمین: یہی میں request کرتا رہتا ہوں  کہ  brief ہونا چاہیے اور answer بھی specific ہونا چاہیے ۔ جی بخاری صاحب، ٹائم پورا ہو گیا، جلدی سے بات کر لیں جناب۔


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari (Leader of the House): Thank you, Mr. Chairman! it has been rightly observed sir  


بہت زیادہ loss apparently 2008 and 09  میں ظاہر کیا جا رہا ہے اور previous  جو   profit تھا  certainly I would ask a question to the Minister that profit should be taken into this. Why there is a loss. House should be informed about this.


Mr. Chairman: Now the Questions hour is over. The remaining questions and its printed replies placed on the table of the House shall be taken as read.

119.
Senator Mr. Muhammad Zahid Khan: tc ""


Will the Minister for Planning and Development be pleased to state:tc "
Will the Minister for Planning and Development be pleased to state\:"


(a)
whether it is a fact that incumbent Vice Chancellor of PIDE University Islamabad is also working as Chief Economist, Planning Division, if so, its reasons; andtc "
(a)
whether it is a fact that incumbent Vice Chancellor of PIDE University Islamabad is also working as Chief Economist, Planning Division, if so, its reasons; and"


(b)
the time by which the post of Chief Economist Planning Division will be filled in on a regular basis?tc "
(b)
the time by which the post of Chief Economist Planning Division will be filled in on a regular basis?"


Makhdoom Shahabuddin: (a) “With the approval of Deputy Chairman, Planning Commission, Dr. Rashid Amjad, Member, Planning Commission/Vice Chancellor, PIDE is looking after the work of Member/Chief Economist, Planningtc "
Makhdoom Shahabuddin\: (a) “With the approval of Deputy Chairman, Planning Commission, Dr. Rashid Amjad, Member, Planning Commission/Vice Chancellor, PIDE is looking after the work of Member/Chief Economist, Planning"

Commission since 6th February, 2008 vide Planning and Development Division’s Office Order No. 1(167)Admn-VI/PD/07 dated 06-02-2008 without any additional financial benefit till further orders.tc "Commission since 6th February, 2008 vide Planning and Development Division’s Office Order No. 1(167)Admn-VI/PD/07 dated 06-02-2008 without any additional financial benefit till further orders."

tc ""


(b) 
“The post of Chief Economist has been advertised twice in the national/international press. First time, interviews of 05 short-listed candidates were held on 30-11-2007 by a high level committee, chaired by Dr. lshrat Hussain, the then Chairman, National Commission for Government Reforms (NCGR). None of the candidates was deemed suitable for the position of Chief Economist. Secondly, a search committee for identification of suitable person(s) for selection as Chief Economist/Member, Planning Commission in MP-1 Scale has been constituted on 17-2-2009. The process of filling the position of Chief Economist/Member, Planning Commission is at final stages and the selection will materialize accordingly as early as possible. tc "
(b) 
“The post of Chief Economist has been advertised twice in the national/international press. First time, interviews of 05 short-listed candidates were held on 30-11-2007 by a high level committee, chaired by Dr. lshrat Hussain, the then Chairman, National Commission for Government Reforms (NCGR). None of the candidates was deemed suitable for the position of Chief Economist. Secondly, a search committee for identification of suitable person(s) for selection as Chief Economist/Member, Planning Commission in MP-1 Scale has been constituted on 17-2-2009. The process of filling the position of Chief Economist/Member, Planning Commission is at final stages and the selection will materialize accordingly as early as possible. "

120.
*Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: 


Will the Minister for Industries and Production be pleased to state:tc "
Will the Minister for Industries and Production be pleased to state\:"


(a)
whether it is a fact that the Government has recently purchased sugar from sugar mills at the rate of Rs. 25 per K.G. ;tc "
(a)
whether it is a fact that the Government has recently purchased sugar from sugar mills at the rate of Rs. 25 per K.G. ;"


(b)
whether it is also a fact that 30 lac tons sugar has been stored in the Government godowns and the requirement of the country for a year is only three lac tons; andtc "
(b)
whether it is also a fact that 30 lac tons sugar has been stored in the Government godowns and the requirement of the country for a year is only three lac tons; and"


(c)
the reasons for increase in the price of sugar in the country inspite of the fact that sufficient sugar is available in the Government godowns?tc "
(c)
the reasons for increase in the price of sugar in the country inspite of the fact that sufficient sugar is available in the Government godowns?"

tc ""


Mian Manzoor Ahmad Wattoo: (a) As per the information from Trading Corporation of Pakistan (TCP), TCP purchased during 2007-08 sugar from sugar mills up to 23rd October, 2008 after which no procurement has been,undertaken from the mills by TCP. TCP did not procure sugar during 2008-09 from domestic market.tc "
Mian Manzoor Ahmad Wattoo\: (a) As per the information from Trading Corporation of Pakistan (TCP), TCP purchased during 2007-08 sugar from sugar mills up to 23rd October, 2008 after which no procurement has been,undertaken from the mills by TCP. TCP did not procure sugar during 2008-09 from domestic market."


(b)
It is clarified that the monthly average consumption of sugar is 350,000 tons while the actual off-take (sale per month November to June 2008-09) is 300,000 per month. The total production of sugar by sugar mills in year 2008-09 is 3,188,000 tons. There are also last years leftovers of 11 lac tons. These 43 lac tons 
(32 lacs+11lacs) were stored in their own warehouses while sugar procured / imported by TCP is stored in TCP warehouses / godowns and with sugar mills for onward supply to USC.tc "
(b)
It is clarified that the monthly average consumption of sugar is 350,000 tons while the actual off-take (sale per month November to June 2008-09) is 300,000 per month. The total production of sugar by sugar mills in year 2008-09 is 3,188,000 tons. There are also last years leftovers of 11 lac tons. These 43 lac tons 
(32 lacs+11lacs) were stored in their own warehouses while sugar procured / imported by TCP is stored in TCP warehouses / godowns and with sugar mills for onward supply to USC."


(c)
The total actual consumption of sugar stand at 4,200,000 tons approximately at the rate of 350,000 tons average monthly consumption and the total sugar production for the year 2008-09 is 3,188,000 tons while the sugar stocks including imported sugar stand at 1,588,000 tons which indicates that sufficient sugar stocks are available in the country with TCP godowns and sugar mills. However, the reason for increase in the prices of sugar may be attributed to the hoarding of sugar by hoarders / stockists due to hike in international prices of sugar during last three or four months.tc "
(c)
The total actual consumption of sugar stand at 4,200,000 tons approximately at the rate of 350,000 tons average monthly consumption and the total sugar production for the year 2008-09 is 3,188,000 tons while the sugar stocks including imported sugar stand at 1,588,000 tons which indicates that sufficient sugar stocks are available in the country with TCP godowns and sugar mills. However, the reason for increase in the prices of sugar may be attributed to the hoarding of sugar by hoarders / stockists due to hike in international prices of sugar during last three or four months."

121.
*Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi: 


Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to state:tc "
Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to state\:"


(a)
the steps taken by the Government for development of agriculture sector in the country during the financial years 2007-08 and 
2008-09; andtc "
(a)
the steps taken by the Government for development of agriculture sector in the country during the financial years 2007-08 and 
2008-09; and"


(b)
the increase registered in production graph of agriculture in the country during the said period?tc "
(b)
the increase registered in production graph of agriculture in the country during the said period?"


Mr. Nazar Muhammad Gondal: (a) 1.  Ensuring fair returns/economic incentives to growers:tc "
Mr. Nazar Muhammad Gondal\: (a) 1.  Ensuring fair returns/economic incentives to growers\:"



Timely announcement of a very attractive Support Price of wheat @Rs.950/40kg, resulted in record wheat production of about 24.03 million tonnes during 2008-09.tc "

Timely announcement of a very attractive Support Price of wheat @Rs.950/40kg, resulted in record wheat production of about 24.03 million tonnes during 2008-09."



Intervention prices for paddy was fixed at Rs.700/40kg for IRRI type varieties. Rs. 1500/40kg for Super-Basmati and Rs.1250/40kg for 
other Basmati varieties that resulted in record rice production of about 7 million tonnes during 2008-09.tc "

Intervention prices for paddy was fixed at Rs.700/40kg for IRRI type
varieties. Rs. 1500/40kg for Super-Basmati and Rs.1250/40kg for 
other Basmati varieties that resulted in record rice production of about 7 million tonnes during 2008-09."


2. 
Benazir Tractor Scheme to Promote Farm Mechanization:tc "
2. 
Benazir Tractor Scheme to Promote Farm Mechanization\:"



In order to improve various farming practices. Benazir Tractor Scheme was initiated to provide 10,000 subsidized tractors and agricultural machinery to the farmers with a subsidy of Rs. 200,000/tractor.tc "

In order to improve various farming practices. Benazir Tractor Scheme was initiated to provide 10,000 subsidized tractors and agricultural machinery to the farmers with a subsidy of Rs. 200,000/tractor."


3. 
Subsidy on Fertilizers:tc "
3. 
Subsidy on Fertilizers\:"



In order to promote balanced use of fertilizers a subsidy of Rs. 27 billions was provided that facilitated the farmers to procure DAP as per their needs along with urea fertilizer.tc "

In order to promote balanced use of fertilizers a subsidy of Rs. 27 billions was provided that facilitated the farmers to procure DAP as per their needs along with urea fertilizer."


4. 
Funding for Agricultural Development Projects:tc "
4. 
Funding for Agricultural Development Projects\:"



An amount of Rs. 20 billion was allocated for agricultural research and development project through Public Sector Development Programmes (PSDP) during the year 2008-09 which was 25% higher than the previous year (2007-08).  

tc "

An amount of Rs. 20 billion was allocated for agricultural research and development project through Public Sector Development Programmes (PSDP) during the year 2008-09 which was 25% higher than the previous year (2007-08).  

"


5. 
Redefining -and Revision of Agricultural Policy:tc "
5. 
Redefining -and Revision of Agricultural Policy\:"



The new comprehensive “Strategic National Agricultural Development Policy Framework 2010—15” was initiated.tc "

The new comprehensive “Strategic National Agricultural Development Policy Framework 2010—15” was initiated."


6. 
Financing Agriculture through Credit:tc "
6. 
Financing Agriculture through Credit\:"



Farm credit worth Rs.250 billion was allocated in 2008-09 thereby enabling the growers for their inputs and operational requirements – an increase of 20%.tc "

Farm credit worth Rs.250 billion was allocated in 2008-09 thereby enabling the growers for their inputs and operational requirements – an increase of 20%."



“Indicative per acre credit limit” for major and minor crops, orchards and forestry was enhanced by an average 70 percent from 200809.tc "

“Indicative per acre credit limit” for major and minor crops, orchards and forestry was enhanced by an average 70 percent from 200809."



Crop loan insurance scheme was also introduced to enhance the access of farmers to agricultural loans and to protect his investment.tc "

Crop loan insurance scheme was also introduced to enhance the access of farmers to agricultural loans and to protect his investment."



Benazir Credit Card Scheme and Crop Loan Insurance Scheme were also introduced for the benefit of growers.tc "

Benazir Credit Card Scheme and Crop Loan Insurance Scheme were also introduced for the benefit of growers."


7. 
Achievements in Plant Protection:tc "
7. 
Achievements in Plant Protection\:"



Duty free import of pesticides and waiver of 15% sales tax was allowed to facilitate the growers.tc "

Duty free import of pesticides and waiver of 15% sales tax was allowed to facilitate the growers."


8. 
Availability of Quality Seeds:tc "
8. 
Availability of Quality Seeds\:"



During the year 2008-09, about 1500 metric tonnes hybrid seed of exotic rice hybrids was imported from China and Philippine that contributed significantly to boost rice production in the country.tc "

During the year 2008-09, about 1500 metric tonnes hybrid seed of exotic rice hybrids was imported from China and Philippine that contributed significantly to boost rice production in the country."



Import of most productive varieties of hybrid maize, sunflower, canola, fodder sorghum and vegetables was also facilitated.tc "

Import of most productive varieties of hybrid maize, sunflower, canola, fodder sorghum and vegetables was also facilitated."


9. 
Access to Crop Biotechnology through Genetically Modified Varieties of Cotton:tc "
9. 
Access to Crop Biotechnology through Genetically Modified Varieties of Cotton\:"



The government planned to introduce hi-tech seeds (hybrid and Bt cotton seeds) in the country with the collaboration of national and multinational seed companies like Monsanto etc. MOU with Monsanto was signed to bring in the technology in the country.tc "

The government planned to introduce hi-tech seeds (hybrid and Bt cotton seeds) in the country with the collaboration of national and multinational seed companies like Monsanto etc. MOU with Monsanto was signed to bring in the technology in the country."



Testing of ten (10) Bt cotton varieties is in process.tc "

Testing of ten (10) Bt cotton varieties is in process."


10. 
International Linkages for Agricultural Development:tc "
10. 
International Linkages for Agricultural Development\:"



Interaction and strong collaboration was established with other countries and Food and Agricultural Organization (FAO)’ of United Nations etc to develop agriculture, increase food production and ensure sustainable food security.tc "

Interaction and strong collaboration was established with other countries and Food and Agricultural Organization (FAO)’ of United Nations etc to develop agriculture, increase food production and ensure sustainable food security."



Strong interaction campaign with agriculturally developed countries like US and China resulted in fruitful cooperation in the field of agriculture and promoting trade in agricultural commodities.tc "

Strong interaction campaign with agriculturally developed countries like US and China resulted in fruitful cooperation in the field of agriculture and promoting trade in agricultural commodities."


11. 
Technology Transfer- and Farmers Awareness through Media/Meetings:tc "
11. 
Technology Transfer- and Farmers Awareness through Media/Meetings\:"



Electronic and Print Media were used to popularize the modern agricultural production technologies and inputs.tc "

Electronic and Print Media were used to popularize the modern agricultural production technologies and inputs."



Best performing farmers from various parts of the country were motivated through prize distribution during ‘Kissan Convention 2009’.tc "

Best performing farmers from various parts of the country were motivated through prize distribution during ‘Kissan Convention 2009’."


(b) 
The increase registered in production graph of major agricultural crops in the country during 2008-09 is given as Annexure-I. Increase in production was registered in case of crops like Wheat, rice, cotton, canola, gram, lentil and potato. Agricultural Growth Rate in 2008-09 significantly increased to 4.7 from 1.1 of 
2007-08.tc "
(b) 
The increase registered in production graph of major agricultural crops in the country during 2008-09 is given as Annexure-I. Increase in production was registered in case of crops like Wheat, rice, cotton, canola, gram, lentil and potato. Agricultural Growth Rate in 2008-09 significantly increased to 4.7 from 1.1 of 
2007-08."

122.
*Senator Begum Najma Hameed: 


Will the Minister for Industries and Production be pleased to state the steps being taken by the Government to bring down the price of sugar in the country?tc "
Will the Minister for Industries and Production be pleased to state the steps being taken by the Government to bring down the price of sugar in the country?"


Mian Manzoor Ahmad Wattoo: The following measures were taken and are being undertaken by the Government to deal with the sugar crises:tc "
Mian Manzoor Ahmad Wattoo\: The following measures were taken and are being undertaken by the Government to deal with the sugar crises\:"


1.
The Prime Minister of Pakistan on 22nd August, 2009 decided that the Govt. reduce its taxes including GST by 50% on sugar for the next three months.tc "
1.
The Prime Minister of Pakistan on 22nd August, 2009 decided that the Govt. reduce its taxes including GST by 50% on sugar for the next three months."


2.
100,000 tons of sugar was supplied by TCP to Utility Store Corporation (USC) during the month of Ramazan at Rs.38 per kg to facilitate the common man. As a part of the Ramazan package the Utility Store Corporation sold 100, 000 tons of sugar from utility Store outlets instead of the normal 40,000 tons per month @ Rs. 38/kg. This was equivalent to one third the total consumption of the country of white sugar in a month and was effective in checking the price rise.tc "
2.
100,000 tons of sugar was supplied by TCP to Utility Store Corporation (USC) during the month of Ramazan at Rs.38 per kg to facilitate the common man. As a part of the Ramazan package the Utility Store Corporation sold 100, 000 tons of sugar from utility Store outlets instead of the normal 40,000 tons per month @ Rs. 38/kg. This was equivalent to one third the total consumption of the country of white sugar in a month and was effective in checking the price rise."


3.
The Provinces directed to ensure effective monitoring and checking of the sale of sugar. Administrative action against hoarders/stockists with holding stocks.tc "
3.
The Provinces directed to ensure effective monitoring and checking of the sale of sugar. Administrative action against hoarders/stockists with holding stocks."


4.
After Ramazan USC is continuing to sell 40,000 tons a month of sugar at Rs.38/- per kg from 5700 plus USC outlets across the Country.tc "
4.
After Ramazan USC is continuing to sell 40,000 tons a month of sugar at Rs.38/- per kg from 5700 plus USC outlets across the Country."


5.
Approval by ECC to import 0.3 million tons of raw sugar for next season in view of further anticipated decrease in sugarcane production.tc "
5.
Approval by ECC to import 0.3 million tons of raw sugar for next season in view of further anticipated decrease in sugarcane production."


6.
The Cabinet Division has set up a ‘Committee to tackle sugar problem in Pakistan’ to recommend ‘short term’ and ‘long term’ strategy of sugar. It was notified on 10th September 2009.tc "
6.
The Cabinet Division has set up a ‘Committee to tackle sugar problem in Pakistan’ to recommend ‘short term’ and ‘long term’ strategy of sugar. It was notified on 10th September 2009."


7.
The meeting of the ‘Committee to tackle sugar problem’ was held on 16 September 09. It was chaired by the Minister for Finance, Revenue, Economic Affairs and Statistics. The meeting was attended by Minister for Industries and Production, Minister for food and Agriculture, Provincial Ministers for Food NWFP, Punjab, Sind, Agriculture Minister Punjab, senior officers of relevant provincial and federal departments.tc "
7.
The meeting of the ‘Committee to tackle sugar problem’ was held on 16 September 09. It was chaired by the Minister for Finance, Revenue, Economic Affairs and Statistics. The meeting was attended by Minister for Industries and Production, Minister for food and Agriculture, Provincial Ministers for Food NWFP, Punjab, Sind, Agriculture Minister Punjab, senior officers of relevant provincial and federal departments."


8.
The provinces needed time to consult with their respective stake holders and come up with their considered responses/suggestions in the next meeting on 6th October 09 when the final decisions will be taken.tc "
8.
The provinces needed time to consult with their respective stake holders and come up with their considered responses/suggestions in the next meeting on 6th October 09 when the final decisions will be taken."

124.
*Senator Begum Najma Hameed:  



Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to state:tc "
Will the Minister for Food and Agriculture be pleased to state\:"


(a)
the quantity of tobacco produced in the country during the last five years with province-wise break up; andtc "
(a)
the quantity of tobacco produced in the country during the last five years with province-wise break up; and"


(b)
the steps taken / being taken by the Government to increase the production of tobacco in the country during the current financial year?tc "
(b)
the steps taken / being taken by the Government to increase the production of tobacco in the country during the current financial year?"


Mr. Nazar Muhammad Gondal:  (a)
During last five years 2003—08, Pakistan produced total quantities of 86.2, 100.5, 112.6, 103.3 and 107.8 million kgs. Province-wise break up is tabulated as under:—tc "
Mr. Nazar Muhammad Gondal\:  (a)
During last five years 2003—08, Pakistan produced total quantities of 86.2, 100.5, 112.6, 103.3 and 107.8 million kgs. Province-wise break up is tabulated as under\:—"tc ""

(Million Kgs)tc "(Million Kgs)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Year
Punjab
Sindh
NWFP
Balochistan
Totaltc "
Year
Punjab
Sindh
NWFP
Balochistan
Total"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


2003-04
21.1 
0.2
62.9
2.0
86.2tc "
2003-04
21.1 
0.2
62.9
2.0
86.2"


2004-05
20.6
0.2
77.3
2.4
100.5tc "
2004-05
20.6
0.2
77.3
2.4
100.5"


2005-06
21.6
0.1 
87.9
3.0 
112.6tc "
2005-06
21.6
0.1 
87.9
3.0 
112.6"


2006-07
21.5
0.2 
78.2 
3.4
103.3tc "
2006-07
21.5
0.2 
78.2 
3.4
103.3"


2007-08 
19.9
0.4
84.9
2.6 
107.8tc "
2007-08 
19.9
0.4
84.9
2.6 
107.8"


2008-09 
Purchase still in progresstc "
2008-09 
Purchase still in progress"

—————————————————————————————
tc "————————————————————————————————
"


(b)
Pakistan Tobacco Board (PTB) an attached wing of Ministry of Commerce and Trade, with its headquarter in Peshawar, has mandate for promotion of tobacco crop in the country. The steps taken by the BTB so far and being planned to be taken in the future are given as under:tc "
(b)
Pakistan Tobacco Board (PTB) an attached wing of Ministry of Commerce and Trade, with its headquarter in Peshawar, has mandate for promotion of tobacco crop in the country. The steps taken by the BTB so far and being planned to be taken in the future are given as under\:"


1.
The Board has established its Zonal Office at Lahore and Research Stations at Mardan, Mansehra, Kunjah (Gujrat) and Okara to prorate tobacco production.tc "
1.
The Board has established its Zonal Office at Lahore and Research Stations at Mardan, Mansehra, Kunjah (Gujrat) and Okara to prorate tobacco production."


2.
Model Farms have been established in Swabi, Buner, Hazro (Attock), Jampur, Bubak(Sindh) and Pishin(Balochistan) where Research and Development work to maximize tobacco production and exports is in progress.tc "
2.
Model Farms have been established in Swabi, Buner, Hazro (Attock), Jampur, Bubak(Sindh) and Pishin(Balochistan) where Research and Development work to maximize tobacco production and exports is in progress."


3. 
The Extension service has been located at pivotal points in close collaboration with the tobacco companies and Provincial Agriculture Department for quick dissemination of new technology to the tobacco growers.tc "
3. 
The Extension service has been located at pivotal points in close collaboration with the tobacco companies and Provincial Agriculture Department for quick dissemination of new technology to the tobacco growers."


4.
New varieties with greater high production, better quality leaf and greater resistance against insect-pests and diseases are being developed and introduced to maximize quality tobacco production and export.tc "
4.
New varieties with greater high production, better quality leaf and greater resistance against insect-pests and diseases are being developed and introduced to maximize quality tobacco production and export."


5.
Curing techniques of tobacco leaves are being developed and upgraded. There was significant improvement in flue-curing barn structure, furnace design and harvesting and curing technology.tc "
5.
Curing techniques of tobacco leaves are being developed and upgraded. There was significant improvement in flue-curing barn structure, furnace design and harvesting and curing technology."


6.
New potential potato growing areas are being expolored on trial basis. These include tehsils Essa Khel, Pai Khel, Piplan and Wan Bachran of district Mianwali.tc "
6.
New potential potato growing areas are being expolored on trial basis. These include tehsils Essa Khel, Pai Khel, Piplan and Wan Bachran of district Mianwali."


7.
During the year 2007-08, the government earned revenue of Rs.36.4 billion in the form of Central Excise Duty (CED) and Sales Tax (ST) from tobacco.tc "
7.
During the year 2007-08, the government earned revenue of Rs.36.4 billion in the form of Central Excise Duty (CED) and Sales Tax (ST) from tobacco."


8.
During 2007-08, a foreign exchange earning of Rs.454 million was fetched by the country through export of tobacco and tobacco products (cigarettes etc.)tc "
8.
During 2007-08, a foreign exchange earning of Rs.454 million was fetched by the country through export of tobacco and tobacco products (cigarettes etc.)"

126.
*Senator Mr. Abdul Nabi Bangash: 


Will the Minister for Foreign Affairs be pleased to state:tc "
Will the Minister for Foreign Affairs be pleased to state\:"


(a)
the number of Overseas Pakistanis imprisoned in Gulf countries; andtc "
(a)
the number of Overseas Pakistanis imprisoned in Gulf countries; and"


(b)
whether the concerned Pakistani Missions are providing legal support to those prisoners, if so, its details?tc "
(b)
whether the concerned Pakistani Missions are providing legal support to those prisoners, if so, its details?"


Makhdoom Shah Mehmood Qureshi: (a) (a)
The,number of overseas Pakistanis imprisoned in Gulf countries is given below in a tabulated form:—tc "
Makhdoom Shah Mehmood Qureshi\: (a) (a)
The,number of overseas Pakistanis imprisoned in Gulf countries is given below in a tabulated form\:—"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————————"

Country
Convicted
Under trail
Murder
Drug
Immigration
Theft
Others
Grand 








Totaltc "Country
Convicted
Under trail
Murder
Drug
Immigration
Theft
Others
Grand 








Total"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————————"

Bahrain
52
47
10
21
2
13
53
99 tc "Bahrain
52
47
10
21
2
13
53
99 "

Iran(Tehran)
73
13
5 
62
3
4
12
86 tc "Iran(Tehran)
73
13
5 
62
3
4
12
86 "

Kuwait
281
73
4
231
63
10
46
354 tc "Kuwait
281
73
4
231
63
10
46
354 "

Oman
76
—
11 
43
—
—
22
76 tc "Oman
76
—
11 
43
—
—
22
76 "

Qatar
66
—
2
51
—
5
8
66 tc "Qatar
66
—
2
51
—
5
8
66 "

Saudi Arabia 
1003 
149 
15
308
85
73
671 
1152tc "Saudi Arabia 
1003 
149 
15
308
85
73
671 
1152"

UAE
—
—
—
500
—
—
200
700 tc "UAE
—
—
—
500
—
—
200
700 "

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————————"

     Total
1551
282
47
1216
153
105
1012
2533tc "     Total
1551
282
47
1216
153
105
1012
2533"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(b)
Our Embassies extend consular service immediately to all Pakistanis on receipt of information of their arrest. A representative of the Embassy undertakes a visit to the Deportation Cell to provide consular access to the detained Pakistanis. The Embassy officials also visit Police Stations, Immigration Department and Central Jail as and when required to provide necessary legal and consular access to the detainees.tc "
(b)
Our Embassies extend consular service immediately to all Pakistanis on receipt of information of their arrest. A representative of the Embassy undertakes a visit to the Deportation Cell to provide consular access to the detained Pakistanis. The Embassy officials also visit Police Stations, Immigration Department and Central Jail as and when required to provide necessary legal and consular access to the detainees."

128. 
*Senator Mr. Sardar Ali Khan: tc ""


Will the Minister for Foreign Affairs be pleased to state:tc "
Will the Minister for Foreign Affairs be pleased to state\:"


(a)
whether any case of issuing fake visas by the Pakistani Embassy in Nigeria has recently been surfaced;tc "
(a)
whether any case of issuing fake visas by the Pakistani Embassy in Nigeria has recently been surfaced;"


(b)
whether any inquiry has been conducted into the said case, if so, its findings; andtc "
(b)
whether any inquiry has been conducted into the said case, if so, its findings; and"


(c)
the names of persons found involved in the said case and the action taken against them?tc "
(c)
the names of persons found involved in the said case and the action taken against them?"


Makhdoom Shah Mehmood Qureshi: During the last few years a number of Nigerian nationals were found involved in drug trafficking in Pakistan. As a result, the Foreign Secretary constituted an Inquiry team to enquire into the matter of issuance of visa by the High Commission in Abuja to the arrested Nigerian nationals in Pakistan. The committee, after scrutinizing the records found out that out of a total of 441 arrests made since 2005, only 50 visas were issued by the High Commission in Abuja. It was established that a huge number of arrested Nigerian nationals were on a fake travel documents which were of course not issued by the Mission in Abuja. Moreover, there is a considerable decline in the number of Nigerian nationals arrested on drug trafficking charges and since 2008 not a single Nigerian national arrested in Pakistan was issued visa by the High Commission in Abuja. This is because of the strict measures undertaken by the High Commission in Abuja on the recommendation of the Senate Standing Committee on Narcotic Control.tc "
Makhdoom Shah Mehmood Qureshi\: During the last few years a number of Nigerian nationals were found involved in drug trafficking in Pakistan. As a result, the Foreign Secretary constituted an Inquiry team to enquire into the matter of issuance of visa by the High Commission in Abuja to the arrested Nigerian nationals in Pakistan. The committee, after scrutinizing the records found out that out of a total of 441 arrests made since 2005, only 50 visas were issued by the High Commission in Abuja. It was established that a huge number of arrested Nigerian nationals were on a fake travel documents which were of course not issued by the Mission in Abuja. Moreover, there is a considerable decline in the number of Nigerian nationals arrested on drug trafficking charges and since 2008 not a single Nigerian national arrested in Pakistan was issued visa by the High Commission in Abuja. This is because of the strict measures undertaken by the High Commission in Abuja on the recommendation of the Senate Standing Committee on Narcotic Control."


(a)
Data on the issue of visa, arrest of Nigerian nationals since 2005 is given as below:—tc "
(a)
Data on the issue of visa, arrest of Nigerian nationals since 2005 is given as below\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


   S.No.
Year
No. of Visas issued
Arrested in
Verified bytc "
   S.No.
Year
No. of Visas issued
Arrested in
Verified by"




by our Mission in
Pakistan
Pahic Abuja tc "


by our Mission in
Pakistan
Pahic Abuja "




Abujatc "


Abuja"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


1.
2005
1001
115
17tc "
1.
2005
1001
115
17"


2.
2006
951
106
08tc "
2.
2006
951
106
08"


3.
2007
1230
081
25tc "
3.
2007
1230
081
25"


4.
2008
602
039
Niltc "
4.
2008
602
039
Nil"


5.
          2009 (Upto June
178
009
Nil tc "
5.
          2009 (Upto June
178
009
Nil "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


The data suggests the following trends:—tc "
The data suggests the following trends\:—"


(i)
Decline in issue of visa;tc "
(i)
Decline in issue of visa;"

tc ""


(ii)
Decline in arrests in Pakistan; andtc "
(ii)
Decline in arrests in Pakistan; and"


(iii)
Decline in the visits of Nigerians to Pakistan.tc "
(iii)
Decline in the visits of Nigerians to Pakistan."


The Mission has taken stringent measures to process business visa to curb drug trafficking and the following requirements are now mandatory: tc "
The Mission has taken stringent measures to process business visa to curb drug trafficking and the following requirements are now mandatory\: "


(i)
Company’s registration with the Government authorities;tc "
(i)
Company’s registration with the Government authorities;"


(ii)
Income tax registration and taxes paid over the last 5 years; tc "
(ii)
Income tax registration and taxes paid over the last 5 years; "


(iii)
Letter from Chamber of Commerce;tc "
(iii)
Letter from Chamber of Commerce;"


(iv)
Recommendation letter from the Foreign Office where the applicant applies;tc "
(iv)
Recommendation letter from the Foreign Office where the applicant applies;"


(v)
Bank statement for the last 4 years;tc "
(v)
Bank statement for the last 4 years;"


(vi)
Information on imports from Pakistan, if any, during last 2 years, with details such as:tc "
(vi)
Information on imports from Pakistan, if any, during last 2 years, with details such as\:"


(i)
Value of goods; andtc "
(i)
Value of goods; and"


(ii)
Pakistani importers’ name.tc "
(ii)
Pakistani importers’ name."


(vii)
Invitation letter from the Pakistani Company, with details of the Company such as:tc "
(vii)
Invitation letter from the Pakistani Company, with details of the Company such as\:"


(i)
NTN with Income Tax;tc "
(i)
NTN with Income Tax;"


(ii)
Bank statement for the last 4 years;tc "
(ii)
Bank statement for the last 4 years;"


(iii)
Export details for the last 4 years;tc "
(iii)
Export details for the last 4 years;"


(iv)
Names of the Company Directors.tc "
(iv)
Names of the Company Directors."

Negative Impacttc "Negative Impact"


Pakistan’s visa regime to Nigerians has caused decline in our exports to that country. The data for the last four years is given as below:—tc "
Pakistan’s visa regime to Nigerians has caused decline in our exports to that country. The data for the last four years is given as below\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Year
Exports (US$ million)
Imports (US$ million)tc "
Year
Exports (US$ million)
Imports (US$ million)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


2004-05
54.566
7.052tc "
2004-05
54.566
7.052"


2005-06
41.349
14.998tc "
2005-06
41.349
14.998"


2006-07
23.160
9.958tc "
2006-07
23.160
9.958"


2007-08
25.275
28.337tc "
2007-08
25.275
28.337"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(b)
Foreign Secretary constituted a Committee comprising of three officers to investigate the affairs of the issue of visa by our Mission in Nigeria. The findings of the Committee suggest that no Nigerian national who has obtained visa from our Mission in Abuja was arrested in Pakistan on drug charges since 2008.tc "
(b)
Foreign Secretary constituted a Committee comprising of three officers to investigate the affairs of the issue of visa by our Mission in Nigeria. The findings of the Committee suggest that no Nigerian national who has obtained visa from our Mission in Abuja was arrested in Pakistan on drug charges since 2008."


(c)
The Mission was not aware of the fake visas through which these Nigerians entered into Pakistan. Checking documents of foreign nationals at the time of entry into Pakistan is primarily the responsibility of the Law Enforcement Agencies. The Ministry of Foreign Affairs keeps on raising this issue at the Federal Review Board meetings with other concerned Ministries/departments to take appropriate steps in this regard. Our mission in Abuja for its part is adhering to the stringent measures placed to process business visa.tc "
(c)
The Mission was not aware of the fake visas through which these Nigerians entered into Pakistan. Checking documents of foreign nationals at the time of entry into Pakistan is primarily the responsibility of the Law Enforcement Agencies. The Ministry of Foreign Affairs keeps on raising this issue at the Federal Review Board meetings with other concerned Ministries/departments to take appropriate steps in this regard. Our mission in Abuja for its part is adhering to the stringent measures placed to process business visa."

جناب چیئرمین : مندوخیل صاحب ٹائم پورا ہو گیا اور ہم نے آپ کی speech  بھی سننی ہے۔ 


سینیٹر  عبدالرحیم  خان مندوخیل: یہاں پر وزیر صاحب نے پبلک سیکٹر کی ناکامی اور پرائیویٹ سیکٹر کی کامیابی پر کافی بحث کی ہے۔ ہم  یہ عرض کرتے ہیں  کہ پبلک سیکٹر قطعاً ناکام نہیں ہے۔ جب یہ  لوگ  آج  چائنا کی بات کر رہے ہیں، چائنا نے پبلک سیکٹر کو ترقی دی اور اس کی بنیاد پر آج دنیا کا ایک  giant کھڑا ہے۔ اسی   طرح ہندوستان نے پبلک  سیکٹر کو اپنے لیے بنیاد بنا کر  اور  اسے ساتھ ملا کروہ  دنیا کا ایک اور giant  بننے والا ہے۔  

PROMISED REPLY 

    +(Promised Replies have been adjusted as per orders of the Secretary Senate)











































جناب چیئرمین: یہاں پبلک سیکٹر کی کمی  نہیں  ہے۔   آپ کی بات سمجھ لی۔ Now we read 

the leave applications.

Leave of Absence

جناب چیئرمین: ڈاکٹر عبدالمالک صاحب   ذاتی  مصروفیات کی بنا پر  مورخہ   دو پانچ اور چھ اکتوبر  کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہو ں نے ان تاریخوں کے لے  ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: حاجی محمد عدیل صاحب  ذاتی مصروفیات کی بنا پر  مورخہ پانچ اکتوبر  کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے ۔ اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟ 


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چئیرمین:  جناب عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب  ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ ۵ اکتوبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا آپ ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں؟






(رخصت منظور  کی گئی)



جناب  چئیرمین: جناب گل محمد لاٹ صاحب  ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ ۲ اکتوبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیاآپ ان کی رخصت منظور  فرماتے ہیں؟






(رخصت منظور کی گئی)



جناب چئیرمین: جناب احمد مختار وزیر دفاع نے اطلاع دی ہے کہ وہ علاج کی غرض سے امریکہ میں ہیں  اس لیے حالیہ مکمل اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے ۔


جناب بابر خان غوری وزیر برائے جہاز رانی و بندرگاہیں  نے اطلاع دی ہے کہ وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اس لیے مورخہ ۱۱ اکتوبر تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔Now, we take up item No.3 regarding further discussion on the motion moved by Mr. Muhammad Ishaq Dar on 6th October 2009 on prevailing price hike of essential commodities including sugar crisis in the country.  عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب۔


سینیٹر ڈاکٹر  خالد محمود سومرو: جناب چئیرمین! اگر آپ  اجازت دیں تو میں Larkana Development Package   کے حوالے سے ایک meetingکی رپورٹ پیش کر دوں۔



جناب چئیرمین: جی فرمائیے۔

Presentation of Report Re: Larkana Development Package



سینیٹر ڈاکٹرخالد محمود سومرو: جناب والا!Larkana Development Package کے حوالے سے میں نے شکایت کی تھی، motion بھی move کی تھی  calling attention notice دیا تھا اور point of order پر بات کی تھی  تو میں مخدوم شہاب الدین وزیر پلاننگ کا بےحد شکرگزار ہوں اور اپنے قائد ایوان کا کہ انہوں نے آج meeting منعقد کرائی جس میں  Chairman, National Highway Authorityبھی تشریف لائے تھے۔ ہماری شکایات تھیں Larkana Development Package کے حوالے سے ، وفاقی حکومت نے تین ارب روپے منظور کیے تھے اور سندھ کی حکومت نے ڈیڑھ ارب  روپے تو کل رقم ساڑھے چار ارب روپے تھی۔ تقریباًً ڈیڑھ ارب روپے release کیے گئے ہیں۔ہماری شکایات تھیں کہ وہ رقم صحیح استعمال نہیں ہوئی  اور کام غلط ہوا ہے، اطمینان بخش نہیں ہوا۔ ہماری شکایات پر انہوں نے سندھ حکومت سے کام لے لیا اور گزشتہ جولائی میں National Highway Authority کے حوالے کر دیا کیونکہ جو ٹھیکیدار وہاں کام کر رہے تھے وہ  اطمینان بخش طریقے سے کا م نہیں کر رہے تھے اس لیے اب یہ کام National Highway Authority والے کریں گےکیونکہ ابھی تک کام شروع نہیں ہوا تھا۔ آج  تفصیلات ہمارے سامنے آئیں اور National Highway Authority کے چئیرمین نے بتایا کہ وہ خود جا کر کام کو دیکھ چکے ہیں اور وہ بھی کام سے مطمئن نہیں ہیں۔  انہوں نے کہا کہ میں نے ٹھیکیداروں کے پیسے تیس کروڑ روپے  روک دیے ہیں اور میں نے ان کو وقت دیا ہے کہ آپ نے اب تک جو کام کیا ہے اس کو quality کے مطابق فوری طور پر ٹھیک کریں ۔ اگر انہوں نے کام ٹھیک کیا تو میں ان کو پیسے release  کروں گا ورنہ پیسے release نہیں کروں گا۔


دوسری شکایت یہ تھی کہ drainage کے نالے road level سے  اوپر بنائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سارے توڑ کر ہم دوبارہ بنائیں گےتاکہ drainage کا نظام ٹھیک ہو۔ تیسرا وعدہ انہوں نے یہ کیا کہ انشا اللہ دس دن کے اندر NHAوالے Larkana Development Package پر خود کام شروع کریں گے ۔ مخدوم شہاب الدین صاحب اور Chairman, NHA نے یقین دلایا ہے کہ آئندہ ہم کوئی شکایت نہیں ہونے دیں گے ۔ تو یہ آج کی کارگزاری تھی اس لیے میں نے کہا کہ میں ایوان کو تفصیلات بتا دوں۔



جناب چئیرمین: ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ points of order لے لیتے ہیں۔سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب۔

Points of Order

Re: Senate Housing Society



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جناب چئیرمین شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ جناب والا! ہمارے سینیٹ کی Housing Society ہے اور یہ بظاہر اس لیے بنائی گئی تھی کہ سینیٹ کے ملازمین کو سستے اور مناسب جگہ پر پلاٹ فراہم کیے جائیں گے اور انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے رہنے سہنے کے لیے اپنے مکان بنائیں، یہ  ۱۹۹۹ سے پہلے کی بات ہے اور سینیٹ کے ملازمین نے جو کچھ اپنی بچت تھی وہ رقم ادا کی ہے لیکن آج تک لوگوں کو پلاٹ فراہم نہیں کیے گئے۔



جناب چئیرمین: اجازت ہو تو میں عرض کروں کہ  یہ سینیٹ کی housing society کا مسئلہ ہے ۔ When I took over as Chairman میں نے اس میں دیکھا ہے یہ Senate Cooperative Housing Society is an elected body under the Cooperative Societies Act اس کے اپنے President, Vice President, General Secretary ہیں۔ میں نے اس میں تھوڑا سا interest لیا ہے اور کافی progress  کر لی ہے۔میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بےاندازہ غلط کاریاں ہوئی  ہیں اور انشاالله تعالی ٰ آپ کو بہت جلد ایک اچھا result مل جائے گا۔  Just give me some time. I am working on  it اور انشا اللہ تعالی میں آپ کو بلا کر بتاؤں گا کہ کیا اقدام کیے ہیں تاکہ جتنے بھی grievances ہیں ان کو ہم دور کر سکیں۔ آپ تسلی رکھیں میں اس میں  personal interest لے رہا ہوں کہ جتنی بھی زیادتیاں اور غلط کاریاں ہوئی ہیں  وہ ختم ہوں اور انصاف کے ساتھ ہر ایک کو پلاٹ جلد ملے۔ آپ مجھے تین مہینے دیجیے انشااللہ تعالی اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔مگر بےاندازہ لوگوں نے اس میں اپنے واجبات نہیں دیے میری ان سے درخواست ہے کہ وہ واجبات دیں کیونکہ ابھی زمین کم ہے تاکہ ہم زمین خرید سکیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اس میں آپ کو ایک briefing دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو جائے کہ اس کے اندر کیا اقدام کیے گئے ہیں۔ انشا الله آپ دیکھیں گے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی  ہوجائےگا۔ مسسز نیلوفر بختیار۔ 

 Re: Pakistani Languishing in Jails Abroad.



سینیٹر نیلوفر بختیار: جناب چئیرمین! آپ کی مہربانی۔ میں اس وقت ایوان کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتی ہوں کہ سعودی عرب سے جو پانچ  افراد پر مشتمل خاندان کی واپسی ہوئی اس پر بشمول میرے پوری قوم کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کا  اظہار بہت طریقوں سے کیا گیا، وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب انہیں ملے ۔ اتنی hype اس issue کو دی گئی ،اچھا تھا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ذرا ضرورت سے زیادہ اس کو hype دی گئی۔ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دنیا بھر کی جیلوں میں ۵۶۸۰ پاکستانی قیدی ہیں کیا ان کا کوئی والی وارث ہے؟ہندوستان کی جیل میں ۷۱۲ قیدی ہیں ، کیا وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں؟  فروری ۲۰۰۸ سے لے کر اب تک جو چار پاکستانی ہندوستان کی جیلوں میں شہید ہوئے ہیں اور جناب والا! میں نے فارن آفس سے ابھی جو figures مانگی ہیں تو صرف انہوں نے ایک بات کی تصدیق کی کہ شہباز نامی ایک شخص کو شہید کیا گیا ہے ۔ میں نے اخبارات میں ایک چھوٹی سی خبر پڑھی تھی کہ وہ  ہندوستان کی جیل میں پہلے torture ہوا، بدقسمتی سے ہماری قوم دہشت گردی دیکھ دیکھ کر اور war on terror  لڑ لڑ  کر عادی ہوگئی ہے اور ہم  لاشیں اور خون کی ندیاں دیکھ  دیکھ کر اس قدر تھک گئے ہیں کہ اب ہمارا احساس ہی مر گیا ہے، ہمیں پتا ہی نہیں لگتا کہ کون ہم سے جدا ہو گیا ہےاور کس بےدردی سے اس کو جدا کیا گیا ہے۔ اس نوجوان کی عمر بیس سےپچیس سال کی تھی اور یہ کسی کے دل کا ٹکڑا ہوگا۔ 



جناب چئیرمین: ذرا short ہو جائیے ۔



Senator Nilofar Bakhtiar: I shall be very brief but this is a very important issue. If the five member family could get so much attention from the media, from the whole country, from the Government of Pakistan, then 712 Pakistani prisoners living in the Indian jails should also get something out of it.

 میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہماری سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ امور ہے انہوں نے repatriationکے لیےبڑا اچھا کام کیا ہےتو اس کو یہ issue refer کیا جائے کہ شہباز کو کیوں شہیدکیا گیا   ، torture کیا گیا  ۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا اور اس نے ہسپتال میں آ کر دم توڑا ہے ، اس کی میت اب تک نہیں پہنچی ۔ اس کے لواحقین کو کچھ پتا نہیں ہے تو اس issue کو جناب تھوڑا سا highlight کیا جائے اور وزیر داخلہ صاحب کو میں کہوں گی کہ بہت سے minors ہیں جو بنکاک سمیت دوسری جیلوں میں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ child protection کے لیے ایک نیا bill لا رہے ہیں لیکن دنیا بھر کی جیلوں میں جو پاکستانی چھوٹے بچے سڑ رہے ہیں  ان کی فہرست بھی مجھے کہیں سے نہیں مل سکی تو یہ مسئلہ صرف انصار برنی کا نہیں ہونا چاہیے ، پوری قوم کا ہونا چاہیے۔ شکریہ۔



جناب چئیرمین: آپ کی بات  ٹھیک ہے۔ I think, the Minister for Human Rights should look into it  تاکہ جو بھی زیادتیا ں ہو رہی ہیں ان کو نہ ہونے دیں۔ میری ممبران سے صرف اتنی درخواست ہے کہ commenced motion پر تقاریر شروع کرنی ہیں اور وقت کافی کم ہے، کافی موضوعات پر تقاریر ہونی ہیں تو points of order پر جتنا brief ہو سکیں  بہتر ہے ۔ بڑی مہربانی ہوگی۔ حاجی محمد عدیل۔



سینیٹر نیلوفر بختیار: جناب چیئرمین! یہ قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیں۔ 


جناب چیئرمین: نہیں، قائمہ کمیٹی خود اس کو دیکھے گی۔ They should themselves be aware of what has happened. I know! what is the purpose of the Committees? I had a meeting with all of the Chairmen of the Standing Committees that they should themselves look into it. Why the House would refer it? The House should refer the case to which nobody is aware of. یہ تو ہر ایک کے علم میں ہے۔ ان کو خود چاہیے کہ اس کا نوٹس لے۔ ہر چیز کو ہاؤس ہی بھیجتا رہے گا توcommittee کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ آپ نے ان کی توجہ دلا دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ Chairman of Human Rights Committee جو ہیں اور Chairman of Interior Committeeخود اس چیز کا نوٹس لیں جو آج آپ نے point of order raise  کیا ہے۔  شکریہ۔ 


سینیٹر کرنل (ریٹائرڈ) سید طاہر حسین مشہدی: Standing Committee of Interior پچھلی چار meetings سے اس معاملے پر غور کر رہی ہے۔ اس میں حاجی عدیل صاحب کا بہت role تھا، بی بی صغریٰ امام، بخاری صاحب کا اور باقی ممبران کا۔انہوں نے جتنے بھی پاکستانی باہر جیلوں میں جو بند ہیں اورجن کے خلاف کوئی کیس چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، ان کے بارے میں غور کیاہے۔ ہم نے Ministry of Foreign Affairs  سے رابطہ کیا ہوا ہے اور لسٹیں مانگی ہوئی ہیں۔ ہم نے ہر میٹنگ میں ان پانچ پاکستانیوں کے لئے point raise  کیا ہے۔ ہم  اس issue کو Standing Committee of the Foreign Affairs  میں بھی لائے تھے۔ تو یہ credit  سینیٹ کو جاتا ہے کہ یہ پانچ پاکستانی آئے تھے۔  Standing Committee of Interior کو یہ credit  جاتا ہے  اورانشاء الله جتنے پاکستانی باہر جیلوں میں بند ہیں سب کو رہائی ملے گی۔ 


جناب چیئرمین: جی ٹھیک ہے۔ حاجی عدیل صاحب۔ 

Re: Notice of Payment for Damages to NWFP Government


سینیٹر حاجی محمد عدیل: جناب چیئرمین صاحب! واپڈا کی طرف سے کہا جارہا ہے کہ ہمارے پاس بجلی کم ہے تو اس لئے ہم لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ اب سوات میں جب سے آپریشن شروع ہوا ہے تو وہاں پر طالبان کی طرف سے تنصیبات کو اڑا دیا گیا ہے۔ تو وہاں بجلی کا استعمال ان دنوں بالکل نہیں ہوا لیکن کمال کی بات ہے کہ واپڈا نے ہماری صوبائی حکومت کو ایک خط لکھا ہے کہ چونکہ اس پیریڈ میں آپ نے بجلی استعمال نہیں کی ہے تو آپ ہمیں ایک ارب روپے ہرجانہ دیں۔ اب یہ خط وزارت خزانہ کی طرف سے ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ عنقریب ہم آپ کو ایک دوسرا estimate  بھیج دیں گے کہ جتنی بھی ہماری تنصیبات تباہ ہوئی  ہیں اس کے  واجبات بھی آپ دیں۔ جناب چیئرمین! ملک میں ایک جنگ زدہ علاقہ ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بجلی آپ نے استعمال نہیں کی اس لئے آپ ایک ارب ہرجانہ دیں۔ میں نے تو 24  گھنٹے پہلے یہ point of order  پیش کیا تھا۔ آج صبح میں نے وزیر واپڈا کا خوبصورت چہرہ بھی دیکھا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آتے اور ہمیں بتاتے کہ واپڈا ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ عافیہ ضیا  صاحبہ۔


سینیٹر عافیہ ضیا : شکریہ جناب چیئرمین صاحب! جناب آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرا جو point of order  ہے اس پر ہم نے تحریک التواء بھی جمع کرا دی تھی لیکن ابھی معلوم ہوا ہے کہ اس سیشن میں وہ پیش نہیں ہوگی۔ اس لئے آپ مجھے دو، تین منٹ دے دیں کہ میں اس پر بات کر سکوں۔ 


جناب چیئرمین: جی ضرور، ضرور۔

Re: Attempts to Abolish the Blasphemy Laws

1. سینیٹر عافیہ ضیا: جناب چیئرمین! میں اپنے point of order  کے ذریعے اس معزز ایوان کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتی ہوں اور  وہ ہے توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنے سے متعلق۔ جناب چیئرمین صاحب! جیساکہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں گوجرہ اور سمبڑیال کے علاقوں میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ اگر ان واقعات کی تفصیل ہم معلوم کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جو اقلیتی طبقے کے ارکان شامل تھے وہ مکمل طور پر بے گناہ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ہر فرد اور تمام دینی و سیاسی جماعتوں نے اپنے مسیحی برادران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا اور ان واقعات کی شدید مذمت بھی کی۔ جناب! افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو ایسے واقعات کو جواز بناکر اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لئے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ابھی بھی جو یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ڈسٹرکٹ جیل میں ایک شخص فالش مسیح کی ہلاکت کا۔ تو اس پر بھی بیرونی سرمائے اور بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے والی NGOs  اور اسی طرح نام نہاد جو تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی علمبردارتو انہوں نے یہ واویلا مچانا شروع کر دیا ہے کہ توہین رسالت کا قانون295 (C)  کو ختم کیا جائے اور ان کے ساتھ ساتھ جناب ہماری جو  [********] ہیں جو ایک سینیئر قانون دان ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ مطالبہ کرتیں  کہ جو ملزمان ہیں جن کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور جنہوں نے یہ تشدد کیا ہے ان کو سزا دی جائے، انہوں نے بھی اس قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پنجاب کے [********] نے بھی اپنے دو بیانات میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ 

جناب چیئرمین: عافیہ صاحبہ جو لوگ اس ہاؤس میں موجود نہیں ہیں تو ان کے نام ہاؤس میں نہ لیے جائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ بات ضرور کریں لیکن جو نام لیے گئے ہیں وہ حذف کر دیے جائیں۔  


سینیٹر عافیہ ضیا: ٹھیک ہے۔ جناب ! اس قانون کے خلاف آواز اٹھانے والے اکثر لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ قانون اقلیتوں سے امتیازی سلوک کا باعث ہے۔ جناب! اگر اس آئین کی دفعہ 295 (c)  کوئی خفیہ دفعہ نہیں ہے۔ اس کا مطالعہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ اگر کتاب کھول کر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ امتیازی نہیں بلکہ انتہائی متوازن قانون ہے کیونکہ اس میں صرف حضرت محمدﷺ کی شان میں گستاخی کو جرم قرار نہیں دیا گیا ہے بلکہ کسی بھی نبی کی  شان میں گستاخی کو جرم قرار دیا گیا ہے اور یہ قانون صرف اقلیتی برادری پر لاگو نہیں ہوتا بلکہ اگر خدانخواستہ کوئی مسلمان بھی اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ بھی اسی سزا کا حقدار ہوگا۔ جناب! برطانیہ، امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک کے دستور اٹھا کر اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا بھی ان کے قانون میں موت ہی ہے۔ جناب! یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ آج تک پاکستان میں کسی بھی غیر مسلم کو اس قانون کے مطابق سزا نہیں دی گئی ہے۔ 


[++ The words expunged by the orders of Mr. Chairman] 

جناب! میرا حکومت وقت سے پرزور مطالبہ ہے کہ ان بیرونی ایجنڈوں پر کام کرنے والی تنظیموں اور جو بھی NGOs  ہیں ان کی اس بات کا فوری نوٹس لیا جائے کہ جنہیں رسالت اور قرآن کی شان میں گستاخی کرنے کے واقعات پر تو کوئی افسوس نہیں ہوتا لیکن وہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے اس قانون کو ختم کیا جائے۔ شکریہ۔ 

جناب چیئرمین: شکریہ بہت بہت۔ مولانا صاحب! آپ کا point of order  ہے۔ 


سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: جی۔ 

جناب چیئرمین: مولانا صاحب! فیصلہ آپ کے سامنے ہوا تھا کہ point of order writing  میں دیا جائے گا ایک گھنٹہ پہلے۔ میں فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے  ہیں کہ ایمرجنسی ہے تو آپ ضرور بات کر دیجیے۔ 


سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: جناب چیئرمین! جیساکہ محترمہ فاضل ممبر صاحبہ نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ عرصے سے پریس میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں اور کچھ ذمہ دار لوگوں نے بھی اس طرح کے بیانات دیے ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں کہ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے۔ میرے خیال میں محترمہ نے بڑی وضاحت سے یہ بات کہی کہ یہ قانون صرف جناب نبی کریمﷺ کی  ذات اقدس کے حوالے سے نہیں بلکہ کم و بیش 124000 انبیاء و  ’رسل جتنے بھی انسانیت کی رہبری و راہنمائی کے لئے تشریف لائے  ہیں ان کی شان اقدس میں اگر کوئی بھی گستاخی کرے گا اور کوئی بلا تمیز مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس کے لئے یہ سزا تجویز کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایوان کی بھی توجہ اور آپ کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ یہ بات بہرحال چل رہی ہے اور NGOs جو ہمارے ملک میں ہیں بنیادی طور پر ان کا تعلق رفاہی کاموں سے ہوتا ہے لیکن انہوں نے ہمارے عقائد و نظریات میں اب مداخلت شروع کی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور بل بھی وہ لانا چاہتے تھے۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اس کو اس طرح آسانی سے نہ لیا جائے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ شکریہ۔ 


جناب چیئرمین: مولانا صاحب! شکریہ۔ سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب! آپ کے دو points of order  ہیں۔ ایک آپ آج لے لیجیے گا ایک پھر کسی دن لے لیجیے گا۔ آپ choose  کر لیں جو آپ نے آج اٹھانا ہے۔ دوسرا آپ کا کل آ جائے گا۔

Re: Pricing Policy for Pharmaceutical Industry


سینیٹر عبدالحسیب خان: جناب چیئرمین صاحب! آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا  point of order  بہت crucial  مسئلے پر ہے جس پر Ministry of Health  کی بھی توجہ نہیں  اور اس کے stakeholders  کو بھی کوئی consult  نہیں کر رہا۔ مجھے آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اس پر آپ  فوری  ہدایت جاری کریں اس لیے کہ پاکستان میں  medicine manufacturing کی بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ یہ 100 ارب کی market  ہے۔ یہاں پر پندرہ لاکھ لوگ کام کرتے ہیں۔ اس انڈسٹری کو برباد کرنے کے لیے پورا کام کر لیا گیا ہے۔ 9 سال سے price increase  نہیں دی گئی اور اس دوران کا آپ inflation  سامنے رکھ لیں ، price freeze   ہے ۔ اس سیکٹر کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ۔ یہ انڈسٹری اس طرح تباہ ہو جائے گی   میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ Ministry of Health  کو یہ ہدایات جاری کی جاتیں کہ وہ اپنی pricing policy   دیں ۔ اگر pricing policy  ہو گی تو اس کی بنیاد پر سب چیزیں دیکھ لی جائیں  گی ۔ Inflation impact  بھی سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ انڈسٹری اگر  اس میں مزید investment  کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی pricing policy کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی۔ اس طرح جناب! یہ انڈسٹری بچ جائے گی۔ آپ ہدایت جاری کریں کہ اس ملک کو pricing policy  جلد از جلد دی جائے ۔



جناب چیئرمین: میرے خیال میں Health Minister  ملک سے باہر ہیں۔ وہ آ جائیں تو پھر اس بارے میں بات کی جائے گی۔ پہلے ان کو سن لیتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی پالیسی ہو and no one can be condemned unheard.  جی ڈاکٹر صفدر علی عباسی صاحب۔ وہ موجود نہیں ہیں۔  جی کرنل مشہدی صاحب۔ 

 Re: Facilties for Media in the Parliament House



سینیٹر کرنل (ریٹائرڈ) سید  طاہر حسین مشہدی: جناب چیئرمین! میں میڈیا کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ role of the print media  کو دنیا کی جتنی بھی Parliaments  ہیں انہوں نے اس کو recognize کیا ہے ۔ ان کی پریس گیلری ہوتی ہے ۔ ان کو facilities  دی جاتی ہیں۔ میرا ایک point  یہی ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر facilities  دی جائیں مگر آج کل  we are in the 21st century and there has been a media revolution, electronic media  میں ایک ایسا boom  آیا ہے اور اس کو ہم نےpart and parcel of Parliamentary life and tradition میں داخل کرنا ہے ۔ دنیا کی دوسری Parliaments  نے ان کے لیے special  بندوبست کیا ہے ۔ میری یہ request  ہے کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں دھوپ اور بارش میں باہر کھڑی رہتی ہیں اور جب بھی ہم لوگ آتے ہیں یا جاتے ہیں وہ ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں ۔ اگر ایک بہت ہی اچھا media centre gate  پر بنایا جائے جس میں وہ لوگ بیٹھ بھی سکیں ، ایک conference room  بھی ہو۔



جناب چیئرمین: کرنل صاحب sorry to interrupt you آپ مجھے ملیےdefinitely we will work on it  اور ایک proposal  مجھے دے دیجیے and whatever we can do for the media to help them, so that they can report better, definitely we will do it. اگر آپ میرے پاس آ جائیں اور اگر کسی میڈیا کے representative کو بھی چاہیں  تو لے آئیں۔ We will solve the problem. میڈیا والے بھی سن رہے ہیں۔  they are always welcome to come to me


سینیٹر کرنل (ریٹائرڈ) سید  طاہر حسین مشہدی: میڈیا کے representatives  بھی آنے چاہییں۔ ان کے لیے proper accommodation with canteen facilities  ہونی چاہیے۔


جناب چیئرمین: بالکل اجازت ہے، آیئے اور ہم اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کریں گے۔ میری میڈیا کے بھائیوں کو open invitation  ہے they are welcome at any time to come to my office  شکریہ۔


Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mushhadi: Sir, I have only asked this because I know that you have a soft corner for the media. I am grateful to you.



Mr. Chairman: Thank you. Insha Allah we will do it. Yes, Dr. Ismail Buledi Sahib.


Re: FC Excesses in Balochistan


سینیٹر  ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب! ہمیں افسوس ہے کہ وزیروں کی ایک فوج بھرتی ہے اور یہاں وہ نہیں ہوتے جب کہ آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھیں یہ وزیر صاحبان وہاں نظر آئیں گے۔ ابھی ایک دو وزیر صاحب آئے ہیں ان کی بڑی مہربانی ورنہ نیئر بخاری صاحب اکیلے بیٹھے تھے۔ آپ اس چیز کا نوٹس لیں کہ وہ یہاں بھی بیٹھنا گوارہ کریں۔


جناب ! میرا point of order  یہ ہے کہ بلوچستان میں FC operation  کر رہی ہے ۔ وہ  عورتوں ،بوڑھے اور معمر لوگوں کو موٹر سائیکلوں سے اتارتے ہیں، سختی سے پیش آتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کی ہمدریاں مزاحمت کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور حکومت کے خلاف نفرت بڑھتی ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹر مالک نے بھی point raise  کیا تھا، آپ وزیر داخلہ کو ہدایت کریں کہ بغیر   کسی وجہ کے لوگوں کو تنگ کرنا جائز نہیں ہے ۔ ہمارے لوگ عزت چاہتے ہیں اور اگر ان کی بے عزتی ہوتی ہے تو وہ نفرت کرتے ہیں۔ میرا دوسرا point of order  یہ ہے۔۔۔



جناب چیئرمین: دوسرا  point of order  کل لے لیں ۔ میں نے اسی طرح حسیب صاحب سے بھی یہی request  کی تھی ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی محمد ہمایوں خان صاحب۔

Points of order have to be given in writing as decided by the Parliamentary Leaders one hour before the sitting. This is again for the information of all the honourable members until and unless it is very urgent and emergent. Yes, Humayun Sahib.


سینیٹرانجنیئیر محمد ہمایوں خان مندوخیل: شکریہ جناب چیئرمین۔ جناب والا! یہ  صوبائی مسئلہ ہے لیکن اس پر ہم نے بہت کوشش کی۔


جناب چیئرمین: میرے خیال میں آپ بخاری صاحب سے اس سلسلے میں مدد لے لیں اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر problem  کو solve  کر سکیں تو that would be very good.  آپ اسے بیان کر دیں۔

Re: Target Killing at Nagan Chorangi, Karachi



سینیٹر انجنیئیر محمد ہمایوں  خان مندوخیل: جناب ! اس سلسلے میں 4 اگست کو رات کے پونے ایک بجے ناگن چورنگی پر شہنشاہ اور عبدالکریم نامی دو بندوں کی target killing  ہوئی ہے ۔ اس سلسلے میں آئی جی کو بھی شکایت دی گئی اور اس کے بعد Standing Committee  میں بھی میں نے عرض کی اور Standing Committee  کے چیئرمین طلحہ محمود نے بھی آئی جی کو لکھا کہ وہ اس بارے میں رپورٹ دیں۔ جناب ! ابھی تک اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اس واقعہ کے culprits  ابھی تک identify  نہیں ہوئے ہیں ۔ ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اس بارے کوئی investigation  ہو رہی ہے یانہیں ۔ ابھی تک کسی کو arrest  نہیں کیا گیا۔ اس طرح target killing  کا معمول بن گیا ہے اور ایسے cases blind  ہو جاتے ہیں اور کوئی پیش رفت نہیں ہوتی اب ان کی بیوائیں  اور بچے مارے مارے پھر رہے ہیں اور ان کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے ، آپ کی بات آ چکی ہے ۔ بخاری صاحب! ذرا  اس کو دیکھ لیں۔ جی فوزیہ صاحبہ۔



سینیٹر فوزیہ فخر الزمان خان: آج زلزلے کے واقعے کو  چار سال پورے ہوگئے  ہیں اور ابھی بابر صاحب اس بارے میں بات کر رہے تھے ، آزاد کشمیر میں واقعی بہت کچھ ہوا ہے لیکن مانسہرہ میں جا کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ زلزلہ صبح ہی آیا ہے۔ بالا کوٹ میں 90%  لوگ مر گئے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ ادھر اپنی jobs  پر تھے اس لیے بچ گئے تھے۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ متبادل جگہ دی جائے گی کیوں کہ بالاکوٹ red zone  میں آتا تھا ، وہ جگہ پتریال میں ملے گی۔ یہ چار ہزار خاندانوں  کے ساتھ وعدہ تھا لیکن وہ ابھی تک ان کو نہیں ملی اور وہ دربدر ہیں۔ میرےپاس ابھی بھی ایک لیٹر پڑا ہوا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں، وہ بہت تکلیف میں ہیں۔



جناب چیئرمین: اس میں آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر لیں۔ Dr. Sahib, please look into it.


Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: If honourable member can identify which families are left over, we will help them. I don’t want to enter into a dialogue but this is not the correct information.


آپ کے پاس دو points of order   ہیں ۔ ان کے جواب میرے پاس ہیں ایک مندوخیل صاحب کا ہے اور دوسرا ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب کا ہے ان کا جواب بھی میں لایا ہوں۔



جناب چیئرمین: صفدر عباسی صاحب موجود نہیں ہیں۔ جی ڈاکٹر کھٹومل صاحب۔  This is the last point of order, we finish with this.  جی کھٹومل صاحب۔



سینیٹر ڈاکٹر کھٹومل جیون:  میری اس ہاؤس سے صرف اور صرف مودٴبانہ اور احترام کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ یہاں پر ہمارے بڑے بڑے ملک کے علمائے دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں as far as  توہین رسالت قانون  is concerned ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس کا طریقہ کار اور جو misuse  ہوتا ہے اس پر ہمیں تھوڑے اعتراضات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مقدس شخصیات ہیں ہمارے مذاہب میں بھی ۔ ہم پاکستان میں کوئی migrate  ہو کر نہیں آئے ہیں  we are sons of the soil  ہم صدیوں سے اس مٹی پر رہتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی جتنی مقدس کتابیں ہیں اور جو مقدس شخصیات ہیں ہمارے مذاہب کی ان کے لیے بھی ایسا کوئی parallel law  بنایا جائے کہ اگر ان کے متعلق بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی سزا کے زمرے میں آنا چاہیے۔ شکریہ جناب۔



جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر صاحب۔



 Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan (Minister for Parliamentary Affairs): Sir, I am eager to reply to this point of order because it will come up again. The one which is being raised by Dr. Safdar Abbasi………



جناب چیئرمین: نہیں صفدر عباسی والا اب lapse  ہوگیا ہے۔ جب آئیں  گے تو دیکھ لیں۔  اگر وہ کل آئے اور موجود ہوئے، 


it has not been raised. The point of order has not been raised Dr. sahib.



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: The other thing which I was academically discussing though there is a decision but we need to look into it……..



Mr. Chairman: This is the job of the Government to look into it. The grievance is that the point has been heard. Now, let us start with the Commenced Motion.



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: No, no, I am saying something else. I am not referring to the credibility, transparency and efficiency of the Government. What I was saying was that the House Business Committee has decided that this is the mode of bringing forward these Points of Order. I am afraid this is not supported by the Rules of Procedure and Conduct of Business.



Mr. Chairman:  But it has been decided by the consensus.



سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان: جناب والا! اگر consensus   بھی ہو تو   rules prevail   کریں گے۔  یا تو rules amend  کر لیں یا اس کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں۔



جناب چیئرمین: جی  اسحاق ڈار صاحب۔


سینیٹر محمد اسحاق ڈار: آپ نے ابھی پرسوں  ہی  ruling  دی تھی یہاں پر  کہ یہ collective responsibility  ہے۔  میں چپ رہا۔  آپ اگر Article 91   دیکھیں تو  جو Cabinet collective responsibility  ہے                       that is for 

National Assembly.



Mr. Chairman:  Senate has not been mentioned.



Senator Muhammed Ishaq Dar: Senate has not been mentioned. So, impliedly understood that here every Minister is individually responsible to come and reply.


ہم تو اس میں ایسے ہی ہیں، but as a matter of cooperation and reconciliatory process   جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے آئین کے تحت دیکھنا ہے تو سینیٹ میں تو وہ بھی نہیں ہے۔  ہر وزیر  کو یہاں پر آکر اپنا business deal  کرنا چاہیے۔  Article 91   بڑا  clear   ہے کہ Cabinet is collectively responsible to the National Assembly. لہذا وہاں ہوسکتا ہے  تھوڑی adjustment  کہ Minister A  نہیں آیا تو Minister B یا Minister C  اس کا جواب دے دے لیکن سینیٹ کے بارے میں تو  یہ ٹھیک نہیں لگتا۔

سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان: یہاں کوئی کسی کی personal ego  کا سوال نہیں ہوتا اس side  سے یا اس side  سے۔

These are the Houses and places which are meant for the rule of law, protection of the rule of law and upholding of the Constitution and then working under certain procedure and the conduct of business.



جناب چیئرمین: تاکہ ہر چیز کا جواب آجائے۔


Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Of course, that is why in that spirit I have pointed it out and I don’t mind this.



جناب چیئرمین: اسی spirit   سے consensus develop   کیا گیا ہے۔ 


Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: And if anybody wants to raise it must raise.


ایسی تو کوئی بات نہیں اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی  جگہ کوئی difficulty   دیکھی جائے  تو

there is a maxim that people are not made for the laws, laws are made for the people. We can amend the rules always.



جناب چیئرمین: جی پروفیسر ابراہیم صاحب۔


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! مجھے ڈار  صاحب سے بصد احترام اختلاف ہے کہ یہاں پر بھی collective responsibility  ہے۔  جہاں پر Constitution expressly provide   نہیں کرتا وہاں پر وہی کچھ یہاں   پر بھی لینا چاہیے جو قومی اسمبلی میں لیا جاتا ہے اور میری گزارش تو یہ ہے ordinances میں بھی  قومی اسمبلی میں تو یہ ہے کہ جب  ordinance laid down  ہوجاتا ہے تو Bill   بن جاتا ہے لیکن Constitution Senate   کے بارے  میں خاموش ہے۔ اس بات پر  دلعلت کرکے  interpretation   یہی لینا چاہیے کہ وہاں پر اگر Bill   جاتا ہے تو یہاں پر بھی ordinance lay down   ہونے کے فوراً  بعد  اس کو بھی Bill   ہی بن جانا چاہیے۔



سینیٹر محمد اسحاق ڈار: اگر یہ چیز ہے کہ جہاں National Assembly mentioned   ہے تو deem to be set it included  تو پھر  یہا ں پر  Money Bill   بھی  لایا کریں ۔



جناب چیئرمین: چلیں اس پر بعد میں بحث کر لیں گے۔ 


سینیٹر محمد اسحاق ڈار: میں اس debate   میں نہیں پڑنا چاہتا۔ Basically, it is a matter of 

understanding and we should move forward and do the business.



جناب چیئرمین: چلیں ڈاکٹر صاحب ابھی  کافی business  پڑا ہوا ہے۔



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! میں نے کہا  ہے کہ  جہاں پر آئین خاموش ہو۔  Money Bill  کے بارے میں تو آئین میں expressly provide  کیا گیا ہے  کہ وہ وہاں پر ہوگا اور یہاں پر نہیں ہوگا۔ 


جناب چیئرمین: مندوخیل صاحب!  آپ   نے اب  start  کرنا ہے۔ بسم الله کیجیئے اب آپ، کیا کہتے ہیں۔


سینیٹر عبدالرحیم  خان مندوخیل: یہاں پر میں پروفیسر صاحب کی حمایت کرتا ہوں جناب والا! کہ جو یہاں ہماری آئینی ایک قسم کی practice   ہے، collective responsibility   ہے۔  لہذا اس کو collective  ہونا چاہیے۔ 


یہ جو Points of Order   کی بات ہے۔  مجھے میرے پچھلے  tenure کی ایک بات یاد ہے کہ اس میں ہم  لوگ  zero hour  کی اصطلاح  استعمال کرتے تھے۔  تو وہ اس حوالے سے ایک قسم کا  rule  ہے۔


جناب چیئرمین: چلیں پھر  Questions Hour   کے بعد اس کو لے لیتے ہیں۔ چلیں بسم الله کیجے۔

Further Discussion on the Motion Re: Price Hike of Essential Commodities Including Surgar Crisis in the Country.


سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: بسم الله الرحمن  الرحیم۔  جناب چیئرمین! میں  آپ کا مشکور ہوں  کہ آپ نے  بالخصوص نرخوں کے آسمان  پر پہنچنے کے حوالے سے  price hike   کے بارے میں اس بحث میں موقع دیا کہ میں اپنے معروضات   پیش کروں۔ جناب چیئرمین! اصل مسئلہ یہ ہے کہ  یہ تمام مسئلہ  نرخوں کا، مہنگائی کا یا اس کے بعد یہ امن و امان کے مسائل مجموعی طور پر اس کے لیے  ہمیں اپنے ملک کے، ہمارے اپنے state   کی ideology   کے حوالے سے اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ جناب چیئر مین! ہمارے  آئین میں دیا ہوا ہے کہ  ہم ایک                                                       welfare state   ہیں ،  پاکستان ایک welfare state   ہے۔ یعنی پاکستان کے جو باشندے ہیں اس کے حوالے سے  state  کی  ذمہ داریاں ایسی ہیں  کہ ۔۔۔۔۔۔



جناب چیئرمین: زاہد صاحب ! مندوخیل صاحب خطاب کر رہے ہیں۔   بخاری صاحب اگر آپ نے گفتگو  کرنی ہے تو  پیچھے چلے جایئے کیونکہ مندوخیل صاحب disturb   ہو رہے ہیں۔ جی جناب۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل:  جناب والا! ملک کی عوام کے لیے مواقع فراہم کرنا خواہ ان کے حق کی بات ہو، ان کی زندگی کی  بات ہو، ان کے لیے تعلیم کا مسئلہ ہو،  ان کے لیے مکان کا مسئلہ ہو،  تمام  پہلو ؤں کے لیے  ہماری  state  ذمہ دار ہے  کہ یہ مواقع پیدا کریں۔  یہ اصل بنیادی مسئلہ ہے جناب والا۔  آج کل ہوا چلی ہے  اور وہ کہتے ہیں   free-market   اور   free-market   کے معنی یہ ہیں کہ  جو کچھ پیداوار ہوتی ہے اس میں صرف چند  عناصر سب کچھ کے  مالک ہوتے ہیں۔ اس میں حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ Free market میں آپ جو نرخ لگاتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں۔ جناب والا! یہ زیادتی ہے کیونکہ ہم ویلفیئر سٹیٹ ہیں، یہ ہماری سٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر فری مارکیٹ نہیں ہے۔ اس کو regulate کیا جا سکتا ہے اور regulate ہونا چاہیے۔ تمام معاشی پیداوار، رسائی، انتقال، مارکیٹ میں لا کر اس کو فروخت کرنا یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو regulate کرے۔ ابھی تک ہمارے ملک میں کئی سال سے اس پر عمل ہو رہا ہے اور ابھی جو وزیر اعظم import ہوئے تھے وہ اسی مقصد کے لیے تھے کہ ہمارے  ملک کا جو بھی پیداواری نظام ہے، جو بھی تجارت کا نظام ہے اس کو free market کے بہانے ، منافع خوروں کے حوالے کرے۔  اب یہاں پر  جو نرخ لگانا چاہے وہ لگا سکتا ہے۔ 


جناب والا! اسحاق ڈار صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا لیکن آپ جتنی بھی پیداوار کریں گے، مافیا والے ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں  کہ اس کا فائدہ عوام کو نہ پہنچے۔ جیسے چینی کے بارے میں کہا گیا کہ کئی ملین ٹن چینی کی پیداوار ہوئی ، ہونا تو یہ چاہیے تھا، ذمہ داری تو یہ تھی ، strategic programme یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو reserve رکھا جائے اور جو بھی مارکیٹ ہو اس مارکیٹ کو اس وجہ سے کنٹرول کیا جا سکے۔ مافیا والوں نے ایسا کیا کہ چینی خارج میں چلی گئی اور عوام کو نہیں ملی۔  جناب والا! مجھے یاد ہے کہ جنگ عظیم دوئم کے خاتمے پر بھی میں نے ایسی قطاریں نہیں دیکھی ہیں۔ خوراک، کپڑا حکومت کی طرف سے ان کو اتنا مہیا ہوتا تھا کہ اگر اس کے پاس پیسے ہوں تو وہ مناسب نرخ پر خرید سکتا تھا۔  یہاں پر اتنی بڑی production اور سائنس وٹیکنالوجی  اس لیول پر پہنچ گئی لیکن آٹے کے لیے قطاروں پر قطاریں بلکہ آپ نے سنا کہ  سولہ خواتین اور بچیاں شہید ہوئیں کیونکہ انہیں آٹا نہیں مل رہا تھا۔ 



جناب والا! یہاں پر بڑے بڑے foreign tour پر جا رہے ہیں اور ان کا جواب  ہے کہ یہ capacity building کے لیے ہے۔ اب اگر capacity building کے لیے اس پر اتنا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے  اس کا ہمیں فائدہ تو ملنا چاہیے۔ ایسے حالات میں بجلی کے حوالے سے ، بجلی کی پیداوار کے لیے input اتنے مہنگے ہوتے ہیں، غلے کی پیداوار کے لیے input اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ وہ نہ صرف مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کرسکتے، بلکہ دنیا میں مقابلہ بھی  نہیں کرسکتے۔ 



جناب والا! ہماری حکومت کے لیے یہ تجویز ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں کہ آپ نے اس ملک کے لوگوں کو  مناسب نرخ پر روٹی دینی  ہے ۔  آپ ذمہ دار ہیں کہ تعلیم و صحت اور دوسری چیزیں عوام تک پہنچائیں۔  جناب والا! سب کو معلوم ہے کہ اس ملک میں ذخیرہ اندوز ہیں۔ انہوں نے لاکھوں بوریاں ذخیرہ کی ہیں اور عوام کو نہیں مل رہیں۔ ایسے حالات میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سسٹم ایسا بنائیں ۔ مثلاً پنجاب کی حکومت کا  انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ منافع  خوروں کے خلاف  وزیر اعلیٰ خود پہنچتے ہیں یہ ان کی کوالٹی ہے۔ یہ بڑی اچھی ذمہ داری ہے کہ جو شخص وزیراعلیٰ ہو اور وہ ایسا کام کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ سیاسی طور پر ذمہ داری ہے، مذہبی طور پر بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ جناب والا! نرخوں کے کنٹرول کے لیے میں اختصار کے ساتھ اتنا عرض کروں گا  کہ ہمیں اپنا خرچہ کم کرنا چاہیے۔ ابھی کیری لوگر بل پر بھی بحث ہوگی۔ ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے بڑے امیر ملک ہوں۔ اس کے بعد ہم قرضہ مانگتے ہیں اور قرضے کو مسترد بھی کرتے ہیں۔ بجٹ میں current expenditure میں کمی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس میں تبدیلی کریں اور دوسری تبدیلیاں لائیں تو امید ہو سکتی ہے کہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے بعد ابھی جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ، عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ بڑی بحرانی تبدیلی کا امکان ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم ذمہ داری پوری نہیں کرتے، ہماری سٹیٹ ذمہ داری پوری نہیں کرتی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بحران بھی ہوگا اور آئندہ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔جناب والا! ہمارے پاس کافی بجلی ہے، لیکن line losses ہیں اور بھی دوسرے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہماری ہستی نیستی میں تبدیل ہوئی ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔



جناب چیئرمین: شکریہ جناب۔  کرنل مشہدی صاحب۔ زاہد صاحب آپ نئیربخاری صاحب سے discussکر لیں۔



سینیٹرمحمد زاہد خان : آپ بات کر لیں۔



جناب چیئرمین: دیکھیں نا  آپ ان سے بات کر لیں، ان کو بلائیں  جنہوں نے جواب دینا تھا۔  Why are you putting the burden on me.


سینیٹر سید نیر حسین بخاری: جناب والا! میری گزارش ہے rules یہ بات کہتے ہیں کہ Points of Order  پر بحث نہیں ہو سکتی۔



جناب چیئرمین: Debate نہیں ہو سکتی، بالکل ٹھیک ہے۔



Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: It is not obligatory under the rules that on a Point of Order a reply should be made. 



Mr. Chairman: There will be no discussion on the point of order.


یہ last rule ہے۔


سینیٹر سید نیر حسین بخاری: کل ان کا  point of order آیا ، آپ نے ایک سہولت طے کی  Minister could not come تو آج he was pressing hard کہ جی why did not the minister come? میں نے کہا کہ then you put another question for that. سیدھی بات یہ ہے کہ یا تو Calling Attention Notice ہو۔



سینیٹر سید نیر حسین بخاری : Calling Attention Notice پر پھر منسٹر کو ہونا چاہیے۔ 


جناب چیئرمین: اس کو پھر سے discuss کر لیتے ہیں۔ زاہد صاحب اذان ہو رہی ہے ایک منٹ ۔

(اس مرحلے پر اذان مغرب سنائی دی)



جناب چیئرمین: جی زاہد صاحب۔



سینیٹر محمد زاہد خان: ٹھیک ہے کہ discussion نہیں ہوسکتی، جواب بھی ضروری نہیں ہے تو کیا یہ سارے ممبران کے لیے ہے یا صرف میرے لیے ہے کیونکہ کل بھی کافی وزراء کو بٹھا دیا گیا اور ہمارے معزز ممبران نے Points of Order raise کئے تو آپ نے کہا کہ اس کا وہ جواب دیں۔ آج بھی ایسے ہوا تو کیا  یہ بھی عوام کا مسئلہ ہے، میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ یا تو  سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ 






سینیٹر محمد زاہد خان :یا تو سب کے لیے equal  ہونا چاہیے یا سب کے point of order   پر منسٹر کو  جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ۔


جناب چیئرمین: چلیں اس پر decide کر لیتے ہیں کیونکہ decision یہ ہوا تھا کہ in order to have harmonious system ایک گھنٹہ پہلے  آپ اپنا  point of order  دے دیں گے ۔جہاں تک منسٹرز کے جواب کا تعلق ہے اگر کوئی موجود ہو تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ جواب دے دیں but it is discretion of the Chairman.   میں آپ کو یہ rule  پڑھ کر سنا دیتا ہوں زاہد صاحب ۔


سینیٹر محمد زاہد خان : میں مانتا ہوں ۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں یا تو سب کے لیے ۔۔۔



جناب چیئرمین:کیونکہ وہ Interior  کا مسئلہ تھا، burning  کا مسئلہ تھا honour of the girl was concerned  تو میں نے Interior Minister sahib  کو  روک لیا تھا کہ وہ جواب دیں ۔ Human rights  کا مسئلہ تھا ۔


سینیٹر محمد زاہد خان : آج  بھی یہی تھا ۔۔۔



جناب چیئرمین: یہ تو آپ کل کا دیکھیں جی ۔  Rule  21  کا sub Rule (8) there should be no discussion  وہ تو میں نے  in the interest of justice  allow  کر دیا ۔


سینیٹر محمد زاہد خان : میرا  آپ سے اختلاف نہیں ہے ۔میں مانتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب کے ساتھ ایک جیسا ۔۔۔۔



جناب چیئرمین: شکریہ، بس اس میں دیکھنا پڑے گا کہاں پر ضرورت ہے ، کہاں پر ضرورت نہیں ہے Leave it to the Chairman زیادتی  نہیں ہونے دوں گا ۔بہت بہت شکریہ ، نماز پڑھیں ۔نماز پڑھنے  کے بعد سوا سات بجے انشاء الله  sharp 7.15 I we will be here. اورکرنل مشہدی صاحب آپ شروع کریں گے ۔

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

( The House was adjourned to meet again after the Maghrib Prayers at 7.15 p.m.)

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

 (وقفہ نماز مغرب کے بعد اجلاس کی کارروائی زیر صدارت جناب چیئرمین، جناب فاروق حامد نائیک شروع ہوئی)

جناب چیئرمین: کرنل مشہدی صاحب۔  آپ بسم اللّہ کیجیے۔ اسحاق ڈار صاحب۔ میرا خیال ہے کہ آج اس debate کو conclude کر لیا جائے کیونکہ آپ کے دیگر issues پورے نہیں ہوں گے۔ آج price hike کو conclude کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔



سینیٹر محمد اسحاق ڈار: جی۔



جناب چیئرمین: دیکھیں Leader of the House کدھر ہیں؟ وزیر صاحب نے اس کا جواب دینا ہے۔ذرا Leader of the House کو بلائیے۔  اچھا! وقار صاحب Minister for Investment is here.  جی کرنل صاحب۔ بسم اللّہ کریں۔


Senator Col. (Retd) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Thank you very much sir. Mr. Chairman! today we are discussing a very important issue which is very close to the heart of every Pakistani that is prevailing price hike of essential commodities including the sugar crisis in the country. Mr. Chairman, regarding the price hike what can anybody say? In the last one year, there has been a phenomenal increase in the prices of all commodities or essential utilities of everyday use.


اتنا ہو گیا ہے کہ آج اس پاکستان میں 80% لوگوں کو  ساڑھے چار ہزار روپے ماہانہ کے اندر اپنا بجٹ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی کمائی یہی ہے ۔ ان کی  تو کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ صبح سے لے کر رات تک مزدوری کرنے کے باوجود اپنے خون پسینے کی کمائی  سے  وہ اپنے بچوں کو  روٹی نہیں دے سکتے۔ They cannot put two morsels of food into the mouths of their hungry children. ایک سوکھی روٹی اور پانی میں ابلا ہوا سالن دے سکتے ہیں۔ وہ نہ گھی، نہ گوشت اور نہ سبزی دے سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کی محلوں میں رہنے والوں کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ غیرت مند،  بچوں، رشتہ داروں کو پیار کرنے والی اور  اپنے بزرگوں کا خیال رکھنے والی قوم آج اتنی دکھی ہو گئی ہے، یہ price hike میں اتنی دب گئی ہے کہ  لوگ کبھی  اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں  اور کبھی suicide کرنے کے لیے railway track پر لیٹ جاتے ہیں اور شریف لوگ  چوری، ڈاکے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری law and order situation alarming ہو گئی ہے اور ہر طرح سے پاکستانی  چاہے وہ امیر، middle class ہے یا غریب ہے، وہ دکھی اور پریشان ہے۔


When this Government came into power, the people of Pakistan had great hope and expectations from it. It is a follower of Shaheed Benazir Bhutto Sahiba who came into power so the people expected that all policies, all laws, all the attention would be paid towards memorizing the pitiable condition of the poor but unfortunately every law, every rule, every single decision taken, is by the rich for the rich and what is happening is that the rich are getting richer and the poor are getting poorer and nothing whatsoever is being done.



Local Bodies جو کہ prices control کرسکتی ہیں، ان کے ساتھ بھی مذاق کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ Provincial autonomy جو پاکستان کو بچا سکتی ہے، جو ہماری پاکستانی قوموں کے خوبصورت گلدستے کو empower کر سکتی ہے، وہ بھی ابھی تک نہیں ملی۔ NFC Award جو کہ provinces کو اور ان میں رہنے والے لوگوں کو انصاف دے سکتا ہے، وہ بھی ابھی تک نہیں ملا۔ Concurrent List جو جمہوریت پر ایک داغ ہے، وعدے  پر وعدے کیے گئے کہ اس کو remove کیا جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا۔ پاکستانی قوم کو ایک ڈنڈا اور جھنڈا، جدھر دیکھو، منسٹر صاحب جھنڈا لے کر گھوم رہے ہیں اور جدھر دیکھو، غریب عوام کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ ڈنڈے کھائیں۔ اب ہماری قسمت میں ہے کہ لائنوں میں آٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ The bread basket of the British Empire ہمارے پاس ہے۔ یہ پنجاب کی سرزمین this was the bread basket of the British Empire.  یہاں سے پوری British Empire کو wheat and rice جاتے تھے and it used to look after the armies of the British Empire throughout the world. آج یہ حال ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کو بھوکا مار رہے ہیں۔ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں لائنوں میں کھڑا  ہونا پڑ رہا ہے، لائنوں میں کھڑا ہونا ٹھیک ہے، وہ ایک civilized طریقہ ہے، میں بھی لائن میں کھڑا ہونے کو تیار ہوں لیکن غربت کے ساتھ you have added insult to injury. Everybody had been injured. The poor, the meek, the humble people of Pakistan are being subjected to the worst possible humiliation and treatment.  وہ جب آٹے کے لیے جاتے ہیں، ان کو لائنوں میں تو کھڑا کر دیا جاتا ہے مگر اس کے بعد ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، ان کو گالیاں بکی جاتی ہیں، پاکستان میں یہ حالت ہو گئی ہے اور ہمارے لوگوں کواس price hike میں اس طرح treat کیا جا رہا ہے۔



بجلی غائب، اندھیر نگری، جہاں جاؤ چھ، چھ گھنٹے، بارہ، بارہ گھنٹے بجلی نہیں ہوتی اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے دکھی انسان جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جو آٹے کے لیے ڈنڈے کھا رہے ہیں، جو پاکستان میں چینی ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں چینی کا حد سے زیادہ ذخیرہ ہے۔ ہر Mills up to the roof tops  چینی کی بوریوں سےبھری پڑی ہیں لیکن بازار میں کہیں بھی نہیں مل رہی۔ Supreme Court of Pakistan and the Federal Government of Pakistan کہتی ہے کہ چینی 40/- روپے کلو میں ملے گی لیکن پاکستان میں کسی جگہ وہ 60/- روپے سے کم میں نہیں مل رہی۔ زیادہ تر تو غائب ہو گئی ہے اور کچھ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہی وڈیرے، زمیندار، سیاستدان ہیں، جن کی وہ ملیں ہیں،  اس لیے سارے قانون امیروں کے لیے ہیں۔ غریبوں کے لیے صرف ڈنڈا رہ گیا ہے۔  امیروں کے لیے جھنڈا ، غریبوں کے لیےڈنڈا، یہ حالت ہو گئی ہے۔ بجلی ہے ہی نہیں اور adding insult to the injury to the people of Pakistan جو اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے، ان کو کہا جاتا ہے کہ 6% tariff rise کر دیا گیا ہے اور دسمبر میں ہم مزید 12% اضافہ کر دیں گے۔ پتا نہیں ہم کہاں سے یہ بجلی کے بل دیں گے جب کہ بجلی بھی غائب ہی رہتی ہے اور کوئی action نہیں لیا جا رہا اور بچوں کی طرح bed time stories سنائی جا رہی ہیں یعنی کل ٹھیک ہو جائے گا، پرسوں ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا صبر کرو۔ جناب چیئرمین! جتنا صبر پاکستانی قوم کرتی ہے، جتنا دکھ پاکستانی قوم سہتی ہے، جتنی harassment, neglect پاکستانی قوم سہتی ہے، اس دنیا میں کوئی اور قوم نہیں جو اس کو برداشت کرسکے اور پھر بھی وہ محب وطن ہے، پھر بھی وہ patriotic ہے، وہ پاکستان کے لیے مرتی ہے اور وقتاً فوقتاً لوگوں پر trust کر کے ان کو اسمبلیوں میں بھیجتی ہے لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ بےانصافی ہوتی ہے۔ ان کے لیے کوئی نہیں بولتا، کوئی ان کے کچھ نہیں کرتا۔ ان کے لیے کوئی قانون pass نہیں ہوتا اور ان کو اس طرح suffer کرنا پڑتا ہے۔



آپ دیکھیں چینی کے کارخانے بھرے پڑے ہیں، سب کو پتا ہے کہ وہ کس کے کارخانے ہیں۔ اخبارات میں آتا ہے کہ کس کے کارخانے ہیں۔ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ  کارخانہ کس کا ہے اور پھر بجلی غائب۔ Smuggling, hoarding and black marketing, they rule this country اور یہ لوگ جو smugglers, hoarders and black marketing کرتے ہیں، یہ سبwith the connivance of the law enforcing agencies کرتے ہیں۔ غریب آدمی تو ہل نہیں سکتا، سڑک پر چل نہیں سکتا، اس کو تو ایک منٹ میں پکڑ لیتے ہیں اور ان لوگوں کو smuggling, hoarding and black marketing کھلے عام کرنے دیتے ہیں  کیونکہ police ان کے ساتھ ہے، local administration ان کو support کر رہی ہے اور بڑے بڑے سیاستدان بھی ان کی back پر ہیں۔ ان کے پاس official patronage ہے اور وہ یہ سب کچھ کر رہے اور پہلے ہی سے موجود مہنگائی کو یہ لوگ دگنا کر دیتے ہیں اور اس پر کوئی action نہیں لیا جارہا۔



Petroleum productsپر اس House اور National Assembly میں بار بار  معاملہ اٹھایا گیاہے۔ Prices of petroleum کو کم کیا جائے۔


جناب چیئرمین: ذرا وقت کا خیال کر لیجیے۔


Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Sir, as the leader of the party I get extra time. As a parliamentary leader a few minutes I can expect.


Mr.Chairman: I will give you a few extra minutes.


سینیٹر کرنل (ریٹائرڈ) سید طاہر حسین مشہدی: Thank you sir. اب اس چیز پر میں کتنا بولوں اور کیا بولوں ۔ آپ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے کیا کریں گے؟ اگر سارا قانون امیروں کی protection کے لیے ہے اور بڑی بڑی courts, بڑے بڑے جج بھی آ گئے ہیں لیکن جو بھی فیصلہ ہوتا ہے امیروں کے لیے ہوتا ہے، ایک بھی فیصلہ غریبوں کے لیے نہیں ہوتا۔ جو بھی قانون pass ہوتا ہے، امیروں کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ غریبوں کے لیے صرف ڈنڈے اور بھوک رہ گئی ہے۔


جناب چیئرمین! اس کے لیے stringent law and strong local bodies چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو provincial autonomy دینی ہو گی۔ اس کے لیے آپ کو Concurrent List ختم کرنا ہو گی۔ اس کے لیے آپ کو ایک equitable and just NFC award دینا ہوگا اور آپ کو اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہو گا کیونکہ کے بھوکا انسان کتنی دیر تک patriot رہ سکتا ہے؟ بھوکا انسان مجبور ہو جاتا ہے۔دنیا کی پانچ سو سال کی  history میں  ایک بہت genius آیا۔ Marie Antoinette  جب لوگ پیرس میں بھوکے مر رہے تھے تو انہوں نے کہا why are they shouting تو کہا گیا کہ Madam, they are hungry, they have no bread. So, she said, if they have no bread, let them eat cake. ہمارے ہاں بھی geniuses  پیدا ہو گئے ہیں، ایک کہتا ہے کہ بجلی نہیں ہے تو کم جلاؤ ، دوسرا کہتا ہے کہ آٹا نہیں تو کم کھاؤ اورتیسرا کہتا ہے کہ چینی نہیں ہے تو  دو چمچ نہیں بلکہ ایک چمچ استعمال کرو۔اب اس قسم کے geniuses آگئے ہیں جو کہ ہمارے problems solve کریں  گے اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم پھرکدھر جائیں گے۔



جناب چیئرمین! یہ ہاؤس  اپنی resolution میں غریبوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لائے۔ خدارا  یہ پاکستان کے غریبوں کا حق ہے کہ انہیں کم از کم ایک وقت کی روٹی دیں، میں دو وقت کی نہیں مانگ رہا، عزت سے ایک وقت کی روٹی مل جائے تو اس سینیٹ کا یہی بہت بڑا کارنامہ ہو گا کہ ہماری غریب عوام کو کچھ دلا سکیں۔ Thank you very much sir



جناب چیئرمین: شکریہ۔ جناب عباس خان صاحب۔



سینیٹر عباس خان آفریدی : بسم الله الرحمٰن الرحیم۔ جناب والا! ہمارے ملک میں آج کل ہماری media پر یہ بہت سے issues پرباتیں  چل رہی ہیں۔ چینی کا بھی ایک issue تھا جو کہ media پر آیا، ہماری  courts نے فیصلے بھی دیے لیکن اس کا result کچھ بھی نہیں نکلا،  اس لیے نہیں نکلا کہ جب سے، 1947سے پاکستان بنا ہے یہاں پر کچھ سرمایہ داروں کا  ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ اس وقت سے اب تک اس ملک کے چلانے والے وہی ہیں، وہی لوگ  اور سرمایہ دار ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، ان میں کچھ اضافہ ہوا۔ غریبوں کا نقصان ہوتا رہا اور غریب غریب تر ہوتا چلا گیا اور سرمایہ دار مزید سرمایہ دار ہو گیا۔ آج جو اس ملک میں چینی نہیں ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ گورنمنٹ کیوں فیصلہ نہیں کرتی کہ کوئی ایسا action لیا جائے کہ یہ جو artificial cartel  بنتے ہیں، کبھی چینی کے بارے میں، کبھی آٹے کے بارے میں تو کبھی سیمنٹ کے بارے میں، یہ پیسہ بناتا رہتے ہیں اور ان لوگوں سے کوئی پوچھ نہیں سکتا  کیونکہ یہی لوگ گورنمنٹ چلانے والے ہیں اور گو رنمنٹ گرانے والے ہیں، کبھی ایک sideپر بیٹھتے ہیں اور کبھی دوسری side پر بیٹھتے ہیں لیکن  اس ملک کے سارے سسٹم کو چلانے والے یہی لوگ ہیں، انہی کا قبضہ ہے اور یہ جب چاہیں جو کرنا چاہیں کر لیتے ہیں۔



آج ہماری مضبوط judiciary جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انصاف ہے، اس کی باتوں پر بھی عمل نہیں کیا جاتا ہے اور دیدہ دلیری سے کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے، ہمارا تو نقصان ہے۔ یہ چیز کون پوچھے گا؟ ہم کب تک اس طرح بےحس بیٹھے رہیں گے اور ہم یہ باتیں سنتے رہیں گے۔ غریبوں کی بات ہوتی ہے تو ہم media پر number scoring تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں کرتے۔ آخر ایک وقت ایسا آئے گا یہی غریب لوگ ہمارے گریبانوں پر ہاتھ ڈالیں گے اور اس وقت ہمارے پاس بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہو گا کہ ہم بات کر سکیں۔ میرا اس  ایوان سے التماس ہے کہ آپس میں مل بیٹھو اور ان غریبوں کی فکر کرو، وہ وقت آنے سےپہلے کہ یہ غریب آپ لوگوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالیں اور ہمیں بولنے کا حق بھی نہ ہو۔ آج جو چینی کے حالات ہیں یہ حالات تبھی ٹھیک ہوں گےجب  ہم serious ہو کر اس پر ایک ایسا  action لیں کہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی جرات نہ کرے، دوبارہ کسی چیز کی مہنگائی اس artificial style سے نہ آئے کہ سٹور میں پڑی ہوئی ہے، دکانوں میں پڑی ہوئی ہے، گورنمنٹ کے orders ہیں، judiciary کے orders موجود ہیں لیکن اس پر عمل درآمد کوئی نہیں ہے، عمل درآمد کا نہ ہونا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کی  کمزوری ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں لیکن سب کو پتا ہے کہ اس پر عمل کچھ بھی نہیں ہے تو عمل کب ہو گا۔ ہم تقرریں کریں گے، بار بار بولیں گے لیکن اس کا کوئی result نہیں نکلے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے result نکلنا چاہیے اور اتفاق سے بیٹھنا چاہیے۔یہ جو1947 سے ایک ہی جیسے چہرے اس پاکستان پر قابض ہیں ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، جاگیروں داروں اور سرمایہ داروں کے لیے سخت قانون بنانا چاہیے کہ جس طرح غریب کچھ پوچھ نہیں سکتا اور چیختا رہتا ہے اور کوئی result نہیں نکلتا ، ایسا ہی ایک سخت قانون ان سرمایہ داروں کے لیے بھی بننا چاہیےکہ کوئی گورنمنٹ کے خلاف، عوام کے خلاف  یا کوئی غیرقانونی کام کرے تو اسے پتا ہوکہ اس کے ساتھ کیا انجام ہو گا۔ آج کسی کو ڈر نہیں ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ میری پہنچ کہاں تک ہے، اس لیے ہر آدمی دلیری سے یہ کام کر رہا ہے تو چینی بھی short ہوگی ، آٹا بھی short ہوگا اور اس ملک میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جبب تک ہم بیٹھ کر آپس میں کوئی ایسا قانون نہ بنائیں کہ کوئی یہ cartel نہ بنا سکے، کسی چیز کو اس ملک سے short نہ کر سکے۔


اب جب بجلی مہنگی ہو گی تو اس کے ساتھ اور چیزیں بھی مہنگی ہوں گی اور جیسے میرے دوست نے کہا کہ ایک وقت ہو گا کہ ہمیں کہا جا ئے گا کہ نہ چینی کھاؤ، نہ آٹا کھاؤ اور نہ بجلی جلاؤ، ہم بیٹھے رہیں گے لیکن وہ وقت ایسا ہو گا کہ خدا ایسا دن لائےنہ  ادھراسمبلی ہو گی اور نہ ہم ہوں گے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ ہمیں ایک موقع ملا ہے اور یہ وقت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ amendment کریں اور یہاں پر change لائیں ۔ تقریریں تو ہم بہت سے bills پر کرتے ہیں، ایک issue پر، دوسرے issue پر بحث کرتے ہیں لیکن اس پرعمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ایک issue کو حل تو کریں اسے سرے تک تو پہنچائیں اور اس کے بعد دوسرے issue کو لے لیں، ادھر بہت سے issues آجاتے ہیں اور ہر کوئی number scoring کر تا ہے لیکن final تک لے جانے کی کسی کی سوچ نہیں ہوتی کہ اس مسئلےکو حل بھی کرنا ہے، اگر ہم نے اسے اٹھایا تو اسے ختم بھی کرنا ہے۔



یہ جو چینی کا بحران ہے یہ ایک مخصوص طبقے نے بنایا ہے اور یہ وہ طبقہ ہے جس پر کہ کوئی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کرتا۔ میری گورنمنٹ سے request ہے کہ ایسا قانون بنائیں کہ ان کو سخت سزا دیں تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا کام نہ کرے۔


جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ۔ مسز فرح عاقل۔



سینیٹر فرح عاقل:  شکریہ جناب چیئرمین آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ جو points میں بولنا چاہ رہی تھی وہ زیادہ تر مشہدی صاحب اور عباس خان صاحب نے بول دیئے۔ میں کوشش کروں گی کہ repetition نہ ہواور دو چار ہی باتیں ہیں جو کہ میں کرنا چاہوں گی۔


ایک تو یہ کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے بحران پیدا ہو جائیں جو کہ ایک زرعی ملک ہے، wheat-producing ہو، sugar-producing ہو، اسے تو خود کفیل ہونا چاہیے، اس کے پاس تو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ باہر بھیجے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں الٹا حساب ہو رہا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک artificial hype بنا دی جاتی ہے اور چیز کو ہوتے ہوئے چھپا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے تاکہ وہ  پریشان ہو جائیں اور باہر نکل آئیں۔ آپ نے وہ incident سنا ہی ہو گا کہ کراچی میں  آٹا لینے کے لیے 18 خواتین  کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ میں یہ کہوں  گی کہ جب لوگوں نے آمریت کو reject کر کے 2008 کے الیکشن میں  جمہوری حکومت کو ووٹ دیا تو ان کی یہ سوچ تھی کہ ان کے مسائل حل ہوں گےاور مسائل حل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو relief ملے گا ۔  افسوس سے کہنا پڑ  رہا ہے اور ہم سب اس میں شامل ہیں، میں اپنے آپ کو نکال کر نہیں کہہ رہی  بلکہ اس میں اپنے آپ  کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ ہم عوام کو relief نہیں دے پا رہے۔ اس میں حکومت کو چاہیے کہ کچھ ایسے practical steps لیں کہ جو عام کھانے پینے کی اشیاء ہیں کیونکہ میں تو ایک خاتون خانہ ہوں اور میں جانتی  ہوں، ہم تو resourceful لوگ ہیں اور شکر ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا ہے مگر پھربھی مجھے اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ آئے دن میں دیکھتی ہوں کہ عام کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں دن بدن خوفناک  حد تک بڑھتی جا رہی ہیں اور میں سوچ سکتی ہوں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کس طرح سے پورا کرتا ہو گا۔ ایک اندازے کے مطابق جن ملکوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں  ان میں پاکستان گیارہویں نمبر پر ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ عید پر packages announce کر دیتے ہیں کہ تنخواہ میں دوسو یا تین سو روپے کا اضافہ یہ تو ایک مذاق ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر آپ تنخواہیں تھوڑی سی زیادہ بھی کر دیں تو اشیاء کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ ان کی پہنچ سےپھر بھی باہر ہوتی ہیں۔ ایسی long-term planning کرنی چاہیے کہ ایسی situation پیدا ہی نہ ہو اور ہم چیز وں کو کنٹرول کریں اور price hike نہ ہونے دیں۔ جیسے یہاں سینیٹر صاحب فرما رہے تھے اور exactly میں بھی یہی کہنا چا رہی تھی کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بجائے غلطی کو ٹھیک کرنے کے ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ چینی کھانا کم کر دیں۔ آپ اپنی غلطیوں کو سدھاریں، آپ چینی  فراوانی سے provide کریں  اور اسے اسی ریٹ پر دیں کہ جس پر اسے ہونا چاہیے۔ کل کو آپ یہ کہہ دیں گے کہ آٹا بھی نہ کھاؤ اور مرو۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو پہلے ہی غربت ہے اور اوپر سے مہنگائی اتنی زیادہ ہو جاتی جا رہی ہے  تو پھر لوگوں کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماریں ، اپنے بچوں کو بیچیں۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ کتنے incidents ایسے ہو چکے ہیں کہ مائیں اپنے بچے لے کر باہر کھڑی ہوئی ہیں۔ اور کس قدر افسوس کی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں حکمرانوں کو پتا  نہیں نیند کس طرح آتی ہے ۔ ادھر ایک ماں اپنے بچوں کو لے کر بازار میں کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کی بولی لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ ان بچوں کو خرید لو یا پھر کوئی باپ اپنے بچوں کو قتل کردیتا ہے کہ وہ ان کو کھانا نہیں دے سکتا۔ میں سمجھتی ہوں یہ بہت زیادہ دکھ کی باتیں ہیں، ان پر فوری طور پر action لینا چاہیے اور حکومت ایسی پالیسیاں بنائے کہ ایسی  situation  اس پاکستان میں نہ ہو کیونکہ قائداعظم نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں پر لوگ آٹے ِ چینی اور دالوں کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوں اور ان کی عزت نفس مجروح ہوگی اور ان کو گالیاں اور لاٹھیاں کھانی پڑیں گی۔Thank you  Sir 


جناب چیئرمین: شکریہ۔ ڈاکٹر خالد سومرو صاحب۔میری تمام honourable members سے درخواست ہوگی   کیونکہ موضوع پر کافی  بحث ہونی ہے تو جتنی curtail کرسکیں ، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی آپ کو بھی وقت ملے گا کیونکہ یہ start ہی اپوزیشن سے ہوا  تھا۔ میں party- wise لے رہا ہوں ۔ آپ کا نام بھی ابراہیم صاحب آجاتا ہے ۔جی۔



سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: شکریہ محترم جناب چیئرمین! اعوذباللہ من الشیطٰن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم (عربی) سب سے پہلے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو الله کے در پر توبہ کرنی چاہیےکہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب ہماری شامت اعمال بھی ہے۔اور ہم گناہوں کے میدان میں اتنا آگے جا رہے ہیں کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید ہم قہر خداوندی کی لپیٹ میں ہیں۔ بھیک مانگنے کے سوا ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ۔ حالانکہ رب العزت نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہے۔اگر ہم اپنے وسائل کا صحیح استعمال کریں ، لوگوں کے بنیادی مسائل حل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مصیبتوں سے ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ افلاس ، بھوک ،  بے روزگاری، مہنگائی ، افراتفری،  قتل و غارت گری ان تمام مسائل پر قابو پایا جاسکتا ہے۔مجھے تو شکایت ان لوگوں سے ہے جو پالیسیاں بناتےہیں ۔ شاید پالیسی ساز اداروں میں ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جن کو حقائق کا کوئی علم نہیں یا تو سفارش کی بنیادوں پر یا کسی اور بنیاد پر ان کو وہاں پر بڑی بڑی کرسیاں دی گئی ہیں تو ان کی وجہ سے بیڑہ غرق ہو رہا ہے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ:


تو  ادھر  ادھر کی نہ  بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں  لٹا


مجھے راہزنوں سے غرض نہیں ، تیری راہبری کا سوال ہے



ہمارا ملک بنیادی طور پر ایک  زرعی ملک ہے جس کوہم نے تباہ کردیا ہے۔ جب تک ہم بنیادی مسائل حل نہیں کریں گے تب تک ان چیزوں پر قابو نہیں پایا جاسکتا۔ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ آبادکار طبقے کو، کسانوں کو ، زمینداروں کو لتاڑا جاتا ہے۔ بیج دو نمبر، کھاد دو نمبر، ادویات دو نمبر، پوری مارکیٹ بھری پڑی ہے۔اور پھر جو ہمارے کسان اور آبادکار ہیں ان کو weight میں بھی اور rate میں بھی مارا جاتا ہے۔پانی کا مسئلہ بھی ہے لیکن  کچھ مقامات پر پانی ضائع  بھی ہو رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے۔اگر ہم زراعت کے شعبے کی طرف خصوصی دھیان کریں، کچھ دیر پہلے ہمارے وزیر زراعت بتا رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اتنے دورے کروائے ہیں ، وہ لاکھوں کا خرچہ نہیں تھا کروڑوں کا خرچہ تھا لیکن ہمیں ملا کیا ، کچھ بھی نہیں۔صوبہ سندھ کی بات کر رہا ہوں ۔ٹنڈوجام میں ، ڈوکری اور سکرنڈ میں محکمہ زراعت کے تین  بڑے ادارے ہیں لیکن وہاں پر بیج نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ریسرچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور پھر میں  جو اہم اہم چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ملک پاکستان پوری دنیا میں کھجور کی پیداوارمیں چوتھے نمبر پر ہے۔سوا سات لاکھ میٹرک ٹن کھجور کی پاکستا ن میں پیداوار ہوتی ہے اور اس میں سے نوے فیصد صوبہ سندھ میں ہوتی ہے اور اس میں سے اسی فیصد صرف ضلع خیرپور میں ہوتی ہے اور نوے ہزار ٹن کھجور یہاں سے export کی جاتی ہے۔ضلع خیرپور میں جو کھجور پیدا ہوتی ہے وہ اسی ہزار ٹن ہے۔فرانس کیا کرتا ہے ، فرانس میں کوئی کھجور پیدا نہیں ہوتی، وہ دوسرے ممالک سے کھجور خریدتا ہے reprocessing کرکے پالش کرکے pack کرکے اس کو بیچتا ہے ۔ چار آنے میں چیز لیتا ہے چار روپے میں بیچتا ہے۔بائیس لاکھ ٹن کھجور ہرسال فرانس والے باہر کے ملکوں سے خریدتے ہیں اور reprocessing کرتے ہیں ،pack کرتے ہیں اور پتا نہیں کتنے منافع پر بیچتے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو اپنی اتنی زیادہ کھجور پیدا ہوتی ہےاگر ہم اس طرف توجہ کریں تو ہم صرف کھجور سے بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ ان علاقوں میںdehydration plant قائم کئے جائیں،cold storage کا بندوبست کیا جائے ،ڈرائی پورٹ نہیں ہے ۔ لاڑکانہ میں بھی جو پہلے ڈرائی پورٹ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی تھی اس کو پچھلی حکومت نے ختم کردیا۔لاڑکانہ کی ڈرائی پورٹ کو بحال کریں۔ پھر خیرپور میں خاص طور پر کھجوروں کے حوالے سے ڈرائی پورٹ قائم کی جائے۔ضلع خیر پور میں ایک لاکھ دس ہزار ایکڑپر کھجور کاشت کی جاتی ہے اور اس حوالے سے ہما رے گودام نہ ہونے کے برابر ہیں۔ریسرچ کا کام بھی ہونا چاہیے ۔اب کپاس کو لے لیں ۔اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔اب ایسے جرثومے اور جراثیم اس کو لگ چکے ہیں کہ لاکھوں ایکڑ فصل تباہ ہوجاتی ہے کوئی دوائی اثر نہیں کرتی کیونکہ تقریباً دو نمبر دوائیاں بازار میں فروخت ہو رہی ہیں۔اس کی طرف ہمارے زراعت والے کچھ سوچیں تاکہ اتنی بڑی جو ہماری تباہی ہو رہی ہے زراعت کے میدان میں، یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے ۔ہم نے ان کی subsidy ختم کردی۔میں سمجھتا ہوں وہ subsidy ان کو ملنی چاہیےفرٹیلائزر پر بھی  اور بیج پر بھی۔ امریکہ والے اپنے ڈیری کے شعبے کو مستحکم بنانے کے لیے ایک گائے پر پندرہ ڈالر روزانہ subsidy دیتے ہیں کہ ہمارا ڈیری کا محکمہ ترقی کرے اور ہم ہیں کہ الٹ کر رہے ہیں۔میں آپ سے درخواست کروں گا چاول کے حوالے سے گزشتہ سال چاول کا ریٹ تھا چھ سو روپے۔اس وقت عالمی منڈی میں چاول  کی  قیمت  بارہ  سو روپے  فی  من (چالیس کلوگرام)  ہےجب عالمی منڈی میں بارہ سو روپے فی من چاول کی قیمت تھی تو ہمارے ہاں چھ سو روپے تھی۔ اب عالمی منڈی میں جب اس کی قیمت بڑھ چکی ہے تو یہاں پر بھی بڑھنی چاہیے۔عالمی منڈی کی قیمت کے تناسب سے یہاں پر نو سو روپے فی من قیمت ہونی چاہیےلیکن اسی پرانی قیمت پر لوگوں سے چاول لیا جارہا ہے  اور وہ چاول ضائع ہو رہا ہے ۔ چھ سو پچھتر روپے ایک من پر کاشتکار کا خرچہ آتا ہے۔پچھتر وہ گھر سے دے گا وہ کمائے گا کیا؟ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں ۔فلٹر پلانٹ کی بات پہلے یہاں سے نکلی تھی کہ ہم نے سندھ میں 102 فلٹر پلانٹ لگائے ہیں  لیکن کہاں لگائے؟ مجھے کہیں نظر نہیں آئے ۔ممکن ہے ڈیفنس میں لگائے ہوں۔


جناب چیئرمین: ذرا وقت کا خیال رکھیں۔دومنٹ میں conclude کرلیں مہربانی ہوگی۔



سینیٹر ڈاکٹر خالدمحمود سومرو: جہاں پر صاف پانی مہیا نہیں ہے۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا  Air cargo service شروع کی جائے  اور اس کے علاوہ  پانی کی کمی کو پورا کیا جائے ۔ہمارے لاڑکانہ میں صرف ایک minor ہے نوڈیرو میں۔ یہ محترمہ بے نظر بھٹو صاحبہ کا آبائی گھر ہے۔سیدوڈیرو مائنر جس سے پانچ ہزار ایکڑ زمین آباد ہوتی ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔میں گزارش کرتا ہوں  ہمارے لاڑکانہ میں زیتون کی فصل ہوتی ہے جو دنیا کی بہترین فصل ہے۔ ایسا زیتون دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا۔  دس ہزار ایکڑ زمین پر زیتون کی فصل ہوتی ہے، 57,000 میٹرک ٹن سالانہ زیتون کی پیداوار ہے۔ ہمارا 40% زیتون ضائع ہوتا ہے کیونکہ processing کا کوئی انتظام نہیں ہے، cold storage کا نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ ان چیزوں پر توجہ دیں اور یہاں پر جو وفاقی حکومت کی طرف سے Pakistan Horticulture Development Export Bureau بنایا گیا ہے وزارتِ تجارت کی طرف سے، اس میں زیتون کے آباد کاروں کو نمائندگی دی جائے۔ ہم اس سے کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ 


شوگر ملز میں  sugarcane کے حوالے سے سرکار نے 102 روپے رقم مقرر کی ہے۔ صوبہٴ سندھ میں total 30-31 ملیں ہیں، صرف تین گھوٹکی، شاہ پور جہانیاں اور مٹیاری نے  آباد کاروں کو  صحیح rates دیے۔ کروڑوں روپے ان کی طرف بقایا ہیں لیکن ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ابھی تک سرکار نے شوگر ملز چلانے کا  notification  جاری نہیں کیا حالانکہ یکم اکتوبر سے یہ ان کا time تھا چلانے کا، بیس دن پہلے سرکار کو notification جاری کرنا پڑتا ہے لیکن اگر دیر ہوگی تو ہماری گندم کی فصل متاثر ہوگی، تقریباً چار لاکھ ایکڑ گندم کی فصل متاثر ہوگی۔ 


میں آخری گزارش یہ کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر آپ stakeholders کو بٹھائیں اور یہ جو ہمارے ہاں باسمتی چاول ہے، یہ پاکستان میں دنیا کا بہترین باسمتی چاول ہوتا ہے، دس لاکھ ٹن پڑے ہوئے ہیں یہاں پر لیکن export کا کوئی نظام نہیں، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال، سوا دو لاکھ ٹن PASSCO نے خریدے۔ ایران نے اس سال آٹھ لاکھ ٹن باسمتی ہندوستان سے خریدا ہے۔ سعودی عرب نے بارہ لاکھ ٹن خریدا ہے۔ ہماری حکمتِ عملی نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان چھا رہا ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر آپ خصوصی توجہ دیں، اگر ہم بنیادی مسائل حل کریں گے تو پھر تمام چیزوں پر control کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔


جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ۔ جی بخاری صاحب۔


سینیٹر سید نیر حسین بخاری : جناب چیئرمین! گزارش یہ تھی کہ speakers کی تعداد بھی ہے اور time بھی limited ہے، we have to conclude it, the honourable Minister is here.  We should wind it up.

جناب چیئرمین: جی آج ہم نے اس debate کو conclude کرنا ہے، The Minister is also here, I am requesting to  the Members.  repetition کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، ایس ایم ظفر صاحب! S.M. Zafar sahib is always very precise and exact.

سینیٹر ایس ایم ظفر: جناب چیئرمین! ہم آج مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اور مہنگائی بھی وہ جو اب اس انتہا پر پہنچ چکی ہے کہ یہ کہنا مناسب ہو گا کہ یہ عذاب بن چکا ہے۔ اگر ہم اس خاتون کا سوچیں جو اپنے بچوں کو شام دلاسا دے کر سلا دیتی ہے کہ کل صبح تمہارے لیے کچھ انتظام ہو جائے گا، دراصل وہ دلاسا  دلا کر سلا بھی نہیں رہی ہوتی بلکہ بچے بھوک اور نقاہت سے اتنے بے ہوش ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ یونہی سو چکے ہیں اور صبح ہوتی ہے پھر انہیں کچھ میسر نہیں آتا۔ آپ اس مہنگائی کا تصور کریں کہ کتنے نوجوانوں کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں جو طالب علم  علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ ایسا عذاب ہے کہ آج پارلیمنٹ میں، ایوانِ بالا میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ 


سب سے پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا اوروہ بھی مختصر  انداز میں   وقت، allow نہیں کرتا  افسوس کی بات ہے یہ مہنگائی اور یہ جو عذاب ہم پر آیا ہوا ہے اور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں وسائل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں دولت موجود نہیں ہے۔ یہ ملک بے شمار دولتوں سے مالا مال ہے۔ اس کا ذکر ہو چکا ہے، مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس فہرست ہے ان اثاثوں کی جن کو اگر میں بیان کروں تو آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم دنیا کے ان ممالک میں گنے جا سکتے ہیں جو کہ بہترین developing ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ سارا عذاب ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، یہ  عذاب ہماری اپنی کوتاہیوں، خامیوں اور خرابیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کہاں کہاں کیا خرابیاں کی ہیں۔


اس سے پہلے کہ میں اس معاملے پر بات کو آگے لے جاؤں کہ جس وقت  موقع آئے گا ہم کیری لوگر بل پر بات کریں گے، آج اس کا موقع نہیں ہے لیکن جب سے وہ بل آیا ہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے، اسے میں دیکھ رہا تھا، اس پر اعتراضات ہیں، جب  بحث ہو گی وہ دیکھیں گے، لیکن میں اس mindset کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیسے اس mindset پراور سوچ پر یا مقام  تک پہنچے تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس ذہن کی وجہ پھر یہی مہنگائی ہے۔اس مہنگائی کا ذکر مشہدی صاحب نے کیا کہ لوگ لائنوں میں لگتے ہیں، ان کو ماریں پڑتی ہیں، جس کا ذکر تمام دوستوں نے کیا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی صورتِ حال  تویہ ہے جو اس ایوان میں بیان کی گئی ہے تو اس صورتِ حال میں اس ملک کو کچھ بھی کہہ لیا جائے اور جس انداز میں بھی کہہ لیا جائے ، وہ تو ان کی مجبوری ہوگی اور جسے  کہا جاتا ہے کہ:

ہےجرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات


کہ ضعیفی کی سزا یہی ہوتی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اس کیری لوگر بل میں۔ اس  کو یہیں چھوڑتے ہیں لیکن اس ذہن کی ترجمانی کر رہا تھا کہ اس کی وجہ ہماری مہنگائی ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کا مداوا ہونا ضروری ہے۔ 



جناب چیئرمین! آج بھی پاکستان سے پاکستان کی دولت باہر جا رہی ہے۔ پاکستان سے پہلے بھی بہت سی دولت جا چکی ہے۔ کتنی جا چکی ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہے، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صرف عنوان دے رہا ہوں کہ پاکستان سے پاکستان کی دولت پاکستانیوں نے باہر پہنچا رکھی ہے۔ اس کی آج بھی رکاوٹ نہیں ہو رہی۔ وہ لوگ جو متموّل ہیں، وہ لوگ جن کو اس ملکِ پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے، بدقسمتی سے انہیں پاکستان پر اعتبار نہیں ہے۔ انہیں پاکستان پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ پاکستان میں اپنی دولت، اپنے اثاثے، اپنے bank balances رکھنے کی بجائے ملک سے باہر رکھ رہے ہیں۔ ہم  اور آپ نے ریاضی کے وہ حساب کیے ہیں جب ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے کہ ایک ٹینک میں اگر پانی ایک خاص رفتار سے آتا ہو اور دوسری جانب سے دوسری رفتار سے نکل رہا ہو تو وہ کتنی دیر میں خالی ہو جائے گا۔ ہمارے ملک سے جو دولت ہم کماتے ہیں یا پیدا  کرتے  ہیں،دولت جس رفتار سے آ رہی ہے، بدقسمتی سے اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار سے نکلتی جا رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مہنگائی نے اتنی چھلانگ لگا لی ہے کہ ہم poverty line میں آگے سے آگے جا رہے ہیں۔ 


یہ صورتِ حال ایسی ہے کہ اگر اس کو نہ بدلا گیا تو اسی ایوان میں جہاں ہم نے بحث کی ہے علاقائی ، صوبائی اور تفرقوں کے معاملات  پر تو ان تمام  مسائل  کا علاج قانون، آئین اور انتظامات کے ذریعے ہو سکتا ہے لیکن جناب والا! جب haves  اور have nots کی تفریق، جن کے پاس دولت ہے اور جن کے پاس نہیں ہے، بہت بڑھ جائے، اور وہ fault line تک پہنچ جائے تو پھر وہ قانون سے یا وہ آئین کی ترامیم سے اور ان معاملات سے حل نہیں ہوتی۔ ابھی کل ہی ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کھانے پر آپ نے ہمیں مدعو کیا ہوا تھا، آپ نے وہاں بیٹھے ہوئے بہت ہی درد سے کسی اور سلسلے میں لیکن بڑی صحیح بات کہی تھی۔ آپ کی اجازت سے دہراتا ہوں، اگرآپ اپنی بات نہیں کرنا چاہتے تو میں اپنی طرف سے دہراتا ہوں کہ اگر ہم نے اس صورتِ حال کو درست نہ کیا تو ہم ایک بہت خطرناک مقام تک آ چکے ہیں، جسے ہم civil war کی کیفیت کہتے ہیں۔تاریخ  بتاتی ہے کہ جب ایسی بات ہو کہ محل میں بیٹھے ہوئے یہ کہیں کہ بھوکے لوگ پیسٹری کیوں نہیں کھا لیتے تو پھر انقلابِ فرانس آجاتا ہے۔ جب حالات  وہ ہوں جو روس میں تھے، تو پھر انقلابِ روس آتا ہے اور اسی طرح بہت سارے انقلاب آئے ہیں۔ آج ہم انقلاب کے دہانے کے قریب پہنچ رہے ہیں، اگر ہم نے ان غرباء کی بات نہ کی۔ ایسی حالت وہ ہوتی ہے کہ شاعر بھی، اچھے سے اچھا شاعر جو درددل رکھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے۔

اس کھیت کے ہر خوشہٴ گندم کو جلادو


آپ لفظ جلا دو پر غور کریں، وہ بھی   یہ  کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم ایسی ہی صورت حال  سے دوچار ہیں، اس لیے ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سوچنا ہو گا۔ آپ دیکھیں مافیا، ایسا مافیا، چینی کا ذکر ہوا، یہ ایسا مافیا ہے جس کے آگے سب ہی بے بس ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ بے بس  ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ جس کی ہم بڑی عزت کرتےہیں، اس کی  تکریم ہے،  اس کا بڑا مقا م ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں  ان کے فیصلوں کا بھی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ اس کے آگے حکومتیں بے بس ہو گئی ہیں، اس کے آگے انتظامیہ بے بس ہو گئی ہے۔ آپ یقین کریں اگر یہ تفریق اسی طرح بڑھتی رہی تو اس قسم کے مافیا، بے شمارمافیاؤں کا ذکر کروں گا، اس قسم کے مافیا آئندہ کے war lords  بن سکتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔


جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ۔ آپ conclude  کر لیں۔


سینیٹر ایس ایم ظفر: جناب والا! میں conclude  کرنے لگا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا، آخری فقرہ کہنے لگا ہوں۔

جناب چیئرمین: شکریہ جناب والا! very kind Zafar Sahib.


سینیٹر ایس ایم ظفر:  ہمیں اس وقت ایک ابوذرغفاری کی ضرورت ہے۔ آپ  جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں ایک ابوذر غفاری ہوتے تھے، جنہوں نے دولت کی تفریق کو دیکھا تو انہوں نے  کہا کہ ہر وہ شخص جس نے غلط طریقے  سے دولت کمائی ہے اس کے ماتھے کو داغ دیا جائے تو وہ ہر جگہ جاتا تھا اور  جس دولت مند کو دیکھ پاتا اس محفل میں جا کر کہتا تھا داغ، داغ، اس شخص کا ماتھا  داغ دیا  جائے۔  آج میں کہوں گا کہ ابوذر غفاری جیسےلوگوں کی ضرورت ہے میڈیا اب  اس امر کی نشان دہی کرکے کہ وہ کون لوگ ہیں جو صرف دولت بنا رہے ہیں اور اس دولت کو ملک سے باہر لے کر جا رہے ہیں۔ اب یہ علاج کرنا ہو گا ورنہ  ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم مزید مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔


جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر ابراہیم صاحب، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپوزیشن کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: بسم الله الرحمٰن الرحیم۔  شکریہ جناب چیئرمین! آج تو میرا جی چاہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے حق میں تقریر کروں  کیونکہ وہ مجھے انتہائی مظلوم دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اپنے coalition partners,  کسی نے کہا تھا کہ coalition partners, نہیں collision partners ہیں۔ آپ شاید اپوزیشن کے بنچوں سے اس لیے تقریریں کروا رہے ہیں کہ وہاں پر اپوزیشن کا کردار بہتر طور پر ادا ہو رہا ہے۔ جناب والا! lack of good governance بلکہ اگر کہوں کہ lack of governance ہے تو غلط نہیں ہو گا۔ Lack of governance کی بنیادی وجہ یہی coalition partners  ہیں جن کو کابینہ میں اور اپنی پارلیمانی پارٹی میں بات کرنی چاہیے وہ ایوان میں بات کر رہے ہیں۔ جن کا کام اور فرض حکومت کو defend کرنا تھا وہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ 



جناب چیئرمین! مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ lack of governance  ہے۔ اس وقت ہمارے اس غریب ملک پر جو کابینہ مسلط ہے، میں نے یہ information government website  سےلی ہے، اس میں بیالیس وفاقی وزراء ہیں، اٹھارہ وزرائے مملکت ہیں، دو مشیران ہیں، اٹھائیس پارلیمانی سیکریٹری ہیں، یہ تعداد نوے بن جاتی ہے۔ ان میں سے اگر کچھ کو کم بھی کیا جائے جیسے Inter-Provincial Coordination کا وزیر نہیں ہے، Law & Justice   کا وزیر نہیں ہے، قمر زمان کائرہ صاحب کا نام دو جگہ پر لکھا گیا ہے، ان کو کم کر لیں تو پھر بھی تعداد ستاسی بنتی ہے۔ جناب چیئرمین! Standing Committees کے چئیرمین قومی اسمبلی کے اندر چون ہیں، سینیٹ میں سینتیں ہیں، یہ تقریباً دو سو سے کچھ کم ہمارے اس ملک پر مسلط ہیں۔ ان حالات میں مہنگائی نہیں ہو گی تو اور کیا ہو گا؟ اس کے ساتھ حکومت کے اندر ہی نورا کشتی  کا حال نا گفتہ بہ ہے، اس لیے پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے۔ 



جناب چیئرمین! پٹرولیم مصنوعات کی گرانی سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ بجٹ میں کاربن ٹیکس لگایا گیا، سپریم کورٹ نے اسے ختم کر دیا لیکن اس کے خاتمے کے دو دن کے بعد Petroleum Development Levy  کے نام سے ایک چیز جو پہلے  مئی میں ختم کی گئی تھی اس کو دوبارہ مسلط کر دیا گیا۔ Petroleum Development Levy  کے بارے میں بتایا گیا کہpetroleum development پر  اس کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بھاری بھر کم کابینہ جو اس ملک پر مسلط ہے ان پر یہ سب کچھ خرچ ہو رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 2008-09 میں May 2009  تک ایک ارب روپے سے زیادہ  Petroleum Development Levy  کے نام سے جمع کیا گیا۔ 

جناب چیئرمین! بجلی 6%  مہنگی کر دی گئی، میرے فاضل دوست ڈار صاحب نے بتایا کہ کچھ دنوں بعد 12%  اور پھر کچھ مہینوں بعد 6% مزید  مہنگی ہو گی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ line loses  ہیں، line loses  نہیں ہوں گے تو اور کیا ہو گا؟ ہماری حکومت خود بجلی چوروں میں اضافہ کر رہی ہے، جب بجلی مہنگی ہو گی تو  مہنگائی بڑھے گی، کارخانے بند ہوں گے، مزدور بے روزگار ہوں گے۔ اس حکومت کی یہ پالیسی ناکام پالیسی ہے۔ جناب والا! چینی کا مسئلہ ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وزراء کارخانہ دار ہیں، آج کے بھی اور کل کے بھی۔ اگر کابینہ میں کارخانہ دار موجود ہیں تو چینی کو کیسے control کیا جا سکتا ہے۔ آج کے سوالات میں میرا سوال تھا جس کا نمبر نہیں آ سکا۔ اس کے جواب میں وزیر محترم نے چینی کے بارے میں یہ بتایا کہ “however the reason for increasing the prices of sugar may be attributed to the hoarding of sugar by hoarders/stockists due to hike in international prices of sugar during last three or four months”. جناب چیئرمین! وزیر محترم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ بات کہیں کہ چینی اس لیے مہنگی ہوگئی کہ  hoarders and stockists ہیں تو پھر حکومت کہاں چلی گئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اگر مجرم دندناتے  پھر رہے ہیں تو پھر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور جہاں پر حکومت نہیں ہو گی وہاں پر یہی صورت حال ہو گی۔ 



جناب چیئرمین! IMF کے بارے میں پچھلے سال یہاں پر بحث ہو رہی تھی جس کے چند دن بعد IMF  کے ساتھ deal  ہو گئی۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ اس ایوان کو debating club  نہیں ہونا چاہیے، اس وقت بھی debate ہوئی اور کئی دوستوں نے حکومت کو challenge  کیا  کہ یہاں پر رائے شماری کروا دیجیے اگر IMF  کے ساتھ deal  کے حق میں رائے شماری  ہوئی تو بے شک کر لیں لیکن اگر اکثریت اس کے حق میں نہ ہو تو پھر وہ deal  نہ کریں، رائے شماری تو نہ ہو سکی IMF  کے ساتھ deal  ہو گئی، IMF  سے قرضے لے رہے ہیں اور ان قرضوں کا نتیجہ مہنگائی کی صورت میں نکل رہا ہے۔


جناب چیئرمین: آپ کا بہت بہت شکریہ۔ 


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: میں صرف آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ  ہماری حکومت میں شامل اور حکومت سے باہر ہمارے ہی پاکستانیوں کے اربوں ڈالر بیرون ملک بنکوں میں  موجود ہیں ، ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ  بیرونی بنکوں میں رکھنے کی بجائے اپنے ہی بنکوں میں جمع کروائیں۔ یہ circulation  میں آئے گا تو  ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ حکومت اگر خود اس میں پہل کرے اور میں[ xxx ]
۔۔۔

جناب چیئرمین: وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں ، میں نے صبح بھی یہ کہا تھا۔  جن کے بارے میں بات کی گئی ہے ان کا نام حذف کر دیا جائے۔ 


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: اس لیے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مثال قائم کریں اور وہ بہترین مثال ہو گی کہ اپنا سرمایہ بیرون ملک سے لا کر اپنے بنکوں میں رکھیں اس طرح دوسرے لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔


جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ۔ صدر صاحب کی absence  میں جو بھی بات  کی گئی ہے اس کو حذف کر دیا جائے۔  پروفیسر صاحب  بیٹھ جائیں میں نے ruling  دے دی ہے۔سینیٹر سبینہ رؤف صاحبہ۔


سینیٹر سبینہ رؤف: جناب چیئرمین! آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے یہ mention  کرنا قابل ستائش ہے کہ پاکستان جیسے جمہوری ملک میں اپنی رعایا کو خوشحال رکھنا حکومت کی responsibility  کے زمرے میں آتا ہے۔ حکام کو بخوبی علم ہے کہ عام آدمی کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے  عوام کی  کمر توڑ دی ہے۔ صنعتی، تجارتی، معاشی کسی بھی شعبے کی حالت تسلی بخش نہیں ہے۔ قیمتوں میں آئے دن اضافہ، بجلی کی لوڈشیڈنگ نے زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ قیمتوں میں آئے دن اضافہ اور بجلی کی load shedding   نے زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔  شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ غربت  اور بے روزگاری سے تنگ آکر لوگ خودکشی کے مرتکب  نہ ہوتے ہوں۔  



مہنگائی نے تعلیم،  صحت، روزگار  حتٰی کہ  غمی، خو شی الغرض ہر پہلو کو  منفی انداز میں متاثر کیا ہے جبکہ عمومی طور پر عوام کا معیار زندگی گر رہا ہے۔ نتیجتاً  نفسیاتی کشمکش  میں اضافے  سے عوامی مسائل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔  حکومت نے ابھی تک کوئی ایسی پالیسی وضع نہیں کی جو عوام کے مصائب اور مشکلات  میں کمی لا سکے۔ 



جناب چیئرمین صاحب ! ایک منظم معاشرے میں  عوام کی ترقی اور  مسائل کی ذمہ دار  منتخب حکومت ہوتی ہے۔  حکومتی ادارے ضامن ہوتے ہیں کہ لوگ زندگی کی بنیادی سہولیات آسانی سے حاصل کر سکیں اور ان ضروریات زندگی کی قیمتیں قابل برداشت ہوں۔ غربت کم سے کم ہو لیکن المیہ ہے کہ پاکستان  میں غربت میں روزبروز اضافہ ہو رہا ہے۔  ایک تخمینے کے مطابق چھ کروڑ چالیس لاکھ افراد خط غربت کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں اور غربت  کے مزید بڑھنے کے  امکانات ہیں۔   


اس وقت جو بحران حکومت کے سامنے چیلنج بن کر آئے ہیں  ان میں   آٹا اور چینی سر فہرست ہیں۔ ملک  میں ایک طرف آٹے کی رسد حاصل کرنے کے لیے غریب عوام اپنی  زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں دوسری طرف ذخیرہ اندوزوں کا  اثرو رسوخ اور متعلقہ اداروں کی لاتعلقی سے  مسئلہ مزید بڑھ  رہا ہے۔  


حکومت کو  چاہیے کہ عوامی سطح پر آ کر  مسائل سے آگاہی حاصل کرے اور مشاہدہ کے بعد ایک جامع  لائحہ عمل متعارف  کرائے تاکہ یہ بحران قابو میں آجائیں۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف  ہر ممکن کارروائی کی جائے۔  آئندہ سالوں میں  گندم اور گنے کی پیداوار پر خصو صی توجہ  دی جائے۔ Staple food items کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس رجحان کو روکنے کے لیے  حکومتی سطح پر ایک  vigilant cell   قائم کیا جائے جس کا موٴ ثر  vigilance چاروں صوبوں  کی food items  کی قیمتوں  پر focus  ہو۔ 

آئین میں پاکستان کو حقیقی فلاحی ریاست قرار دیا گیا ہے جہاں تمام شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا  ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک بہتر معاشی پالیسیاں وضع نہیں کی  گئی  ہیں جس کی وجہ  سے غریب  ،غریب تر  اور امیر ، امیر تر  ہوتے جا رہے ہیں۔  پاکستان کو حقیقی فلاحی ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے  انقلابی اقدامات کیے جائیں۔ اقتدار اور وسائل کو امانت سمجھ کر  حکمران  اپنے فرائض سر انجام دیں اور خود قانون،  عوام اور  خدا  کے سامنے جواب دہ ہوں۔  عوام کے منتخب نمائندے بھی  قوم  کو اعتماد میں لے کر  اپنے فرائض ادا کریں اور خود بھی قوم کے سامنے جواب دہ ہوں تاکہ کوئی بھی اس قوم کی طرف نظر اٹھا کر  نہ دیکھ سکے اور ایسے اقدامات کیے جائیں،  ٹھوس اقدامات کیے جائیں  کہ جن پر جلد از جلد عمل در آمد ہو سکے۔ 


جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی سینیٹر چٹھہ صاحب۔ 


سینیٹر نعیم حسین  چٹھہ: بسم الله الرحمٰن الرحیم۔  جناب چیئرمین  صاحب! میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے  تنگی وقت کے باوجود  تھوڑا سا وقت عنایت فرمایا۔


جناب چیئرمین: وقت زیادہ نہ لیجئے گا۔


سینیٹر نعیم حسین چٹھہ: بہت بہتر ۔  جناب والا! میں سمجھتا ہوں  کہ بہت ساری باتیں ہوگئی ہیں جو میں دہرانا نہیں چاہتا۔  خوش بختی یہ ہے  کہ ہمارا ملک الله کے فضل و کرم سے زرعی ملک ہے اور انسان کی زندگی کے لیے جتنی بنیادی ضروریات  ہیں وہ ملک کے اندر وافر مقدار میں مو جو د ہیں۔  لیکن شومئی قسمت  یہ ہے کہ کبھی  یہی پنجاب سارے ایشیا کا اناج گھر کہلاتا تھا لیکن  اب ہم ا پنے تھوڑے سے حصے کو بھی feed  کرنے سے قاصر ہیں۔  اس کے لیے کھوج لگانا ضروری ہے کہ ہم  اس حالت کو کیوں پہنچے ہیں۔ 


جناب والا! میں یہ  سمجھتا ہوں کہ اس میں گندم، چاول ، چینی ، کپاس ، خوردنی تیل، دودھ وغیرہ  یہ سارا کچھ ملک کے اندر وافر مقدار میں مو جود ہے لیکن اس کے باوجود  ہم اس طرح لائنوں میں لگے ہوئے ، کاسہ پکڑے ہوئے  ہیں۔ کئی شرمناک باتیں ہوئیں کہ بہت ساری عورتیں بے چاری کراچی میں دم گھٹ کر مر گئیں۔  بہت ساری آوازیں لگاتی لگاتی  بے چاری اپنے بچوں سے بچھڑ گئیں۔  میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی  شرمناک بات ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مہنگائی واقعی بہت ہے اور مہنگائی  اس لیے زیادہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے اور ان کی آمدنی ختم ہو گئی ہے۔  اس لحاظ سے بحرانی کیفیت  بجلی، پٹرولیم  اور گیس  کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے  اور پھر پانی کی قلت  جیسی چیزو ں نے مل کر  ایک بحرانی کیفیت اور عذاب  پیدا کر دیا ہے جس کے لیے  آج بھی ، اس بحرانی کیفیت کے باوجود بھی  حکومت وقت  ان کے مسائل کی بنیادی  وجوہات کو address نہیں کر رہی۔  ابھی تک کسی ڈیم کو نہ بنانے کی کوشش  ہو رہی ہے اور  نہ ہم اس پر سوچ رہے ہیں اور نہ کوئی اس پر کام ہو رہا ہے۔  یہ ہمارا ایک خود ساختہ عذاب ہے جس میں  ہم مبتلا ہیں۔  انڈسٹری ختم ہوتی جا رہی ہے  اور ہر فیکٹری سے ہزاروں اور لاکھوں بندے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس لحاظ سے خاص طور پر چینی کے بارے میں آپ  سب نے فرمایا  ہے  کہ چینی  نہیں ہے۔  جناب والا! میں  ذاتی طور sugarcane grower  بھی ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ  سب سے بڑی شوگر ملیں جو ہمارے ضلع شیخوپورہ میں دو ہیں وہاں پر آج تک  sugarcane growers کو  پچھلے سالوں  کی گنے کی قیمت نہیں ملی اور  وہاں growers کی جتنی تذلیل ہوتی ہے کہ کئی کئی دن اس کی گنے کی بھری  ٹرالی  اور ٹرک کو خالی نہیں کیا جاتا- اس بے چارےکو  ان کا کرایہ  پڑتا رہتا ہے۔ پھر اسے اس کی قیمت نہیں دی جاتی۔ وہ پھر اس تذلیل سے بچنے کے لیے  کچھ نہ کچھ اور اگا لیتا ہے لیکن گنا اگانا اس نے بند کر دیا ہے ۔ حالانکہ اگر آپ history   دیکھیں تو  پاکستان حکومت نے کئی دفعہ   وافر چینی کو برآمد کیا ہے۔ اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف mismanagement  او ر حکومتی  پالیسیوں کے نقائص اور خامیوں کی وجہ ہے کہ ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں۔  ادھر جب تک آپ  خیال نہیں کریں گے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ جتنا خوش بخت  ملک پاکستان ہے اور  الله نے ہمیں یہ تحفہ دیا  ہے لیکن ہم اس کے قدردان نہیں ہیں ۔ ہمیں یہ شوق  ہے کہ ہم اپنی ذاتی تجوریوں کو بھرتے جائیں لیکن  کسی  پالیسی پر، کسی عوام الناس  کے کسی مسئلے کی طرف توجہ  نہ دیں۔   وقت آگیا ہے کہ اپنے لوگوں کی، اپنے پارٹی مفادات چھوڑ کر ، ذاتی مفادات چھوڑ کر،خدمت کی جائے اور قومی مفادات کو ترجیح دی جائے اور ملک کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے  کوشش کی جائے۔  جس کے لیے یہ ضروری ہے  کہ آپ  اپنے بنیادی وسائل پیدا کریں اور خاص طور پر ڈیم بنائیں، پانی ہو، زراعت ہو، بجلی ہو تاکہ یہ ساری غذائی اجناس  وافر بھی پیدا ہوں اور پھر ان کی اگر inputs  سستی ہوں گی تو  یقیناً  وہ بھی سستی ہوں گی اور لوگوں کو روزگار  ملے گا۔  یہ ضروری ہے  کہ لوگوں کے اپنے مفادات کو، اپنی اتحادی حکومت کو  قائم رکھنے کے لیے   قومی مسائل کے  بارے میں  کسی سے پوچھنا نہیں چاہیے اور قومی مفاد کو کسی بات پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔  اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں  کہ سب سے ضروری  چیز  یہ ہے  کہ ڈیم بنائےجائیں اور بجلی پیدا کی جائے۔ بجلی کے بغیر نہ ملک زندہ رہ سکتا ہے اور نہ خو شحال ہو سکتا ہے۔  خاکم بدہن  میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا ملک اور اتنے اچھے وسائل کے ہوتے ہوئے اور اتنی محنتی قوم اور اتنی اچھی قوم بے روزگار بھی ہے  اور فارغ بھی ہے۔  سوائے  crime  کے  یا خودکشیوں کے اب  اور کوئی بات نہیں ہو  رہی۔ 


میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ  یہ ساری چیزیں  چھوڑ کر حکومت و قت کو  چاہیے کہ وہ سارے کے سارے قومی مفاد ات کو سامنے رکھے ۔ خواہ کوئی ناراض ہو۔ راضی ہو لیکن ملک کو قائم رہنا چاہیے۔  میں سمجھتا ہوں کہ  ہمیں قائد اعظم  کے دیئے ہوئے ملک کی قدر  کرتے ہوئے اس کو باقی رکھنے کے لیے ،  اس کی تعمیر کرنے کے لیے ، اس کو خوشحال کرنے کے لیے ، اس کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے  ہر وہ کام کرنا چاہیے جو ضروری ہو۔   اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ترجیح دینی چاہیے۔  Thank you.


جناب چئیرمین:  بہت بہت شکریہ چٹھہ صاحب ۔ مولانا محمد خان شیرانی صاحب۔



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: شکریہ جناب چئیرمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جزوی نہیں بلکہ اصولی ہے اور اصول کا استنباط ہم دو  چیزوں سے کر سکتے ہیں یا آئین سے کریں گے یا شریعت سے۔ اللہ تعالٰی فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔(عربی)۔۔۔۔۔۔۔۔ زمین  پرہر زندہ رینگنے والی چیز کی زندگی کی ضروریات  کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور ہم اس آئین کے آرٹیکل ۲ (الف) کے تابع قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ گردان چکے ہیں جس میں ہم نے تسلیم کیا ہے حاکمیت مطلق اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہم اس کے دائرے کے اندر رہیں گے ۔ تو جہاں الله تعالٰی رازق ہے اور اس نے تمام زندہ چیزوں کی زندگی کی ضروریات کا ذمہ خود لیا ہوا ہے تو گویا کہ پاکستان  کی حکومت  الله تعالٰی  کی خلافت کی بنیاد پراس ذمہ داری کی مسئول ہے۔ جب ہم اس کے مسئول ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان میں مال کی طلب ہو اور اس کے ساتھ اقتدار کی قوت بھی شامل ہو جائے تو یہ دو چیزیں آپس میں مل کر  استحصال کا  ذریعہ بنتی ہیں جبکہ ہمارے آئین کے آرٹیکل ۳ میں استحصال کی ممانعت ہے ۔ اب ہمیں دو میں سے ایک بات کرنی چاہیے یا تو استحصال کی ممانعت کے لیے طالب دولت کو اقتدارکی قوت نہیں پکڑوانی چاہیے اور انتخابی قوانین میں ایسی ترمیم ہو کہ طالب دولت کو اقتدار کی قوت حاصل کرنے  کا موقع فراہم نہ ہو سکے تاکہ کم از کم آرٹیکل ۳ پر عمل ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں  ۔۔(عربی)۔۔۔۔۔ ۔۔۔ مسلمان ، مسلمان کا بھائی ہے نہ اس سے خود زیادتی کرے گانہ دوسروں کی زیادتی کے لیے ان کے حوالے کرے گا۔اب ہمیں یہ متعین کرنا چاہیے کہ کیا  پاکستان کی حکومت سرمایہ دار کے سرمائے کے تحفظ اور اس میں بڑھوتری لانے کے لیے ذمہ دار ہے یا صارف کی ضرورت کے حل میں معاونت  کی مسئول ہے یا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تاکہ اقتدار طالب دولت کے ہاتھ نہ لگےیا پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آئین کےآرٹیکل ۳۸  میں ہے کہ وسائل پیداوار اور تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک دینا، اس میں حکومت مسئول ہے ان تمام چیزوں کی کہ نہ کوئی ذخیرہ کر سکے اور نہ وسائل پر کوئی قبضہ کر سکے، نہ ضروریات زندگی کی چیزوں کو وہ صارف کی دسترس سے غائب کر سکے۔ اس کو ہم نے  آئین کی آرٹیکل ۳۰ کی ذیلی شق ۲ کے ذریعے غیر موئثر بنایا ہے۔ اب اگر ہم اس میں سنجیدہ ہیں تو دو میں سے ایک ہمیں کرنا چاہیے یا تو ہم آرٹیکل ۳۰ کی ذیلی شق ۲ کے بارے میں اس پورے ایوان کی جانب سے  آئینی کمیٹی کو  سفارش  کریں تاکہ وہ اس آئین کے آرٹیکل ۳۰ کی ذیلی شق ۲ کو حذف کریں تاکہ ہر ایک کو یہ حق  حاصل ہو کہ وہ عدالت کے ذریعے سے اپنی ضروریات زندگی کے بارے میں حکومت کو مسئول ٹھہرا سکے یا پھر آئین کے آرٹیکل 3  کے تابع استحصال کے سدباب کے لیے ہمیں ایسے انتخابی قوانین مرتب کرنے چاہیئیں جن کے ذریعے اقتدار کی قوت طالب دولت کے ہاتھ نہ آ سکے، دو میں سے ایک کریں۔اگر ہم ایوان میں صرف تقریریں کریں اور تقریروں کا مقصد اخبارات میں خبریں لگوانا ہو  اور مفلوک الحال انسانوں  کی  اس سے کوئی اشک شوئی نہیں ہو سکے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم ان کی کوئی اشک شوئی نہیں کر سکتے  دوسرے یہ کہ ہمارا ہر ایک جملہ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اس پر قوم کا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ہےتو یہ یک نہ شد دو شد والی بات ہوگئی۔ جب اقتدار میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود سرمایہ دار ہوں، صنعت کار ہوں، تاجر ہوں۔آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک فرانسیسی عالمMontesquieu  نے ایک کتاب  spirit of lawلکھی ہے اس میں اس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی زمانے میں تجارت کے سامان سے لدا ہوا سمندری جہاز آ کر لنگرانداز ہوا  اور بادشاہ نے اپنے کارندوں سے پوچھا کہ تجارتی سامان کس کا ہے تو اسے بتایا گیا کہ یہ ملکہ کا ہے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سامان کو جہاز سمیت آگ  لگا دی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوگئی  اور جب سارا  ماحول بدل گیا تب لوگوں نے ان سے پوچھا  کہ جناب والا! یہ ملکہ کا جہاز تھا ، مال بھی ملکہ کا تھا اور آپ نے غصے میں جہاز اور سامان دونوں کو آگ لگانے کا حکم کیوں دیا  تو اس نے کہا کہ اگر بادشاہ خود تاجر ہوگا تو پھر غریب لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔(عربی)۔۔۔ ۔۔ تم اپنے اندر وہی صفات اور اخلاق پیدا کروجو اللہ تعالٰی کے ہیں۔  اللہ تعالٰی کے پاس زندگی کے وسائل کے خزانوں کی بہتات ہے، تقسیم اسی کےہاتھ میں ہے لیکن ذاتی ضرورت اس کی نہیں ہے۔ اگر حاکم اقتدار کی قوت کے ساتھ ساتھ اپنی طلب اور مالی وسائل کی بڑھوتری  کا بھی طلب گار ہوگا تو پھر  غریب ، غریب تر ہوگا اور امیر ، امیرتر ہوگا  اور سرمایہ دار کے سرمائے میں بڑھوتری آئے  گی اور غریب اور مفلوک الحال اور صارف کی ضرورتوں میں رکاوٹیں ڈلوائی جائیں گی۔ پیسہ جمع ہوگا اور اجناس ذخیرہ ہوگا  اور قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایوان واقعتاً  اس سلسلے میں سنجیدہ ہے  تو آئین کے آرٹیکل ۳۰  کی جو ذیلی شق ۲ ہے اس کے بارے یہ سارا ایوان سفارش کرے کہ آئینی کمیٹی اس کو حذف کرےتاکہ کوئی غریب عدالت میں نہ جا سکے اور اپنا مداوا حاصل کر سکے یا پھر آرٹیکل ۳ کے تابع انتخابی قوانین میں ترمیم لائی جائے کہ اقتدار کی قوت اور دولت کی طلب اکٹھی نہ ہوسکیں۔شکریہ



جناب چئیرمین: بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر حسیب صاحب۔



سینیٹر عبدالحسیب خان: بہت شکریہ جناب چئیرمین کہ آپ نے مجھے موقع دیا ، میں تھوڑا سا وقت لوں گا لیکن اس سے کم وقت لوں گا جو آپ نے دوسرے حضرات کو دیا ہےکیونکہ میں غریب کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں غریب کی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود غربت دیکھی ہے اور میں ایک process سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں  میں جانتا ہوں کہ غریب کیا ہوتا ہے اور غریب کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب نے اس موضوع پر جو تفصیلی روشنی ڈالی تھی ، میں ان کی تنقید اور تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ جناب چئیرمین! میں عرض کرتا ہوں کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں  حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔  اب اس بات کا وقت آگیا ہے کہ آپ کو آج فیصلہ کرنا ہوگا،اگرکل فیصلہ کریں گے تو اس میں دیر ہو جائے گی۔ میرا تعلق صنعت سے ہے اور میں ۴۶ سال سے صنعت چلا رہاہوں ، میرا اٹھنا بیٹھنا labour کے ساتھ ہے ۔میں جانتا ہوں کہ مزدور اور غریب آدمی کیا سوچ رہا ہے۔ کل اگر کوئی حادثہ ہو جائے ، کوئی انقلاب  آ جائے تو  آپ کیا کریں گے  کیونکہ خالی پیٹ میں  آپ  عوام  کو کچھ سمجھا نہیں سکتے اس وقت industry بند ہو رہی ہے ، ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں۔

میں نے جب oath لیا تھا جناب چیئرمین تو میں نے  پہلی  ملاقات میں Prime Minister sahib سے کہا تھا کہ Mr. Prime Minister! پلاننگ کمیشن کو reconstitute  کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر مشاورت ہوتی ہے اور جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں،و ہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ہمارے سینیٹ میں بھی  اجلاس میں اس پر باقاعدہ بحث ہوئی۔ منسٹر صاحب نے کوئی غلط بات کہہ دی تھی تو پورا ہاؤس کھڑا ہوگیا تھا لیکن آج تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ reconstitute ہوئی ہے یا نہیں اگر ہوئی ہے تو اس میں کون لوگ آئے ہوئے ہیں؟ بغیر پلاننگ کمیشن کو reconstitute  کئے ہوئے آپ مشاورت نہیں کر سکتے اوربغیر  مشاورت کے آپ کام نہیں کر سکتے اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت صرف بات کر رہی ہےاورinflation  مستقل بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مارک اپ بھی بڑھائے چلے جا رہے ہیں کیونکہ inflation  جب کم ہوگی تو مارک اپ کم ہوگا۔ Inflation کم کرنے کے لئے کوئی اقدامات نہیں کئے جا رہے ہیں۔ میری تجویز یہ ہے کیونکہ میں حکومت کا حصہ ہوں  اس پر غور کریں کہ inflation  کم کرنے کے لئے non-productive expenses  کو بالکل ختم کرنا ہوگا کیونکہ جب تک آپ ختم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ 


دوسری بات یہ ہے کہ inflation  کم کرنے کے لئے ،آپ کو  deficit کم کرنا ہوگا۔ اس کے لئے export  بڑھانے کے لئے آپ کو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا پڑے گا۔ Export  اس وقت آپ کی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نےlaw and order  کے حوالے سے کافی حد تک جو importers  تھے ان کو سمجھا بجھا کر راضی کر لیا ہے کہ ہم آپ کو وقت پر مال دے دیں گے، یہ ہمارا کام ہے لیکن cost of business  بڑھتی چلی جا رہی ہے اور export  کا deficit  بھی  بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے cost of doing business  کم نہیں کی تو ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے اور غریب  روڈ پر آ جائے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ اگر آپ نے غریب کو روٹی مہیا نہیں کی تو انقلاب آنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری حکومت کا کام ہے کہ اس پر وہ فوری توجہ دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب بیٹھ کر اس پر بات کریں کہ inflation  کس طرح کم کی جائے؟ خرچے کس طرح کم کئے جائیں؟ Non-productive expenses  کس طرح کم کئے جائیں؟  Productive loans جو آپ نے  لئے ہوئے ہیں ان کو کس طرح استعمال کیا جائے؟ جب آپ یہ کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ  کی inflation  کم ہوگی اور cost of business  کم ہوگی۔ 

جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر گلشن سعید صاحبہ! آپ بولنا چاہیں گی کہ نہیں؟ سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی صاحب۔ تین چار منٹ بول لیں۔ بڑی مہربانی ہوگی۔ 


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب چیئرمین! یہ بہت اہم issue ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ممبروں کا interest اس میں نہیں ہے کیونکہ اس اہم مسئلے پر بات ہو رہی ہے اور ممبران مجھے کوئی دس بارہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی عجیب بات ہے۔ کم از کم ہمیں بیٹھنا چاہیے اور اس بحث میں حصہ لینا چاہیے تاکہ منسٹر  صاحب جب wind-up  کریں گے تو وہ بھی سن لیں۔ 


باقی یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو یہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے شوگر ملز والے ہیں یا جو بڑے بڑے مالدار سرمایہ کار ہیں ایک تو ان پر check and balance نہیں ہے۔ جناب چیئرمین! یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کریں۔ ہمارے جو منسٹرصاحب صنعت و پیداوار کے بیٹھے ہوئے ہیں، تویہاں چینی کا جو بحران ہوا ہے راتوں رات ایک بیان دیا گیا کہ ہم نے فلاں فلاں شوگر مل کو black-list کیا ہے اور انہیں سیل کیا ہے لیکن 24 گھنٹے کے بعد یہ تمام ملز دوبارہ کھل گئیں  اور وہ پتا نہیں کہ کس طرح ان کی deal  ہوئی اور کیا ہوا؟ وہ جانے۔ ابھی یہ جو مسئلہ ہے قیمتوں کا جناب چیئرمین! اس ملک میں ایک غریب آدمی کے پانچ یا چھ بچے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بیچنے کے لئے بھی تیار ہے۔ وہ خود سوزی کے لئے بھی تیار ہے۔ جناب چیئرمین! اس ملک میں 98 فیصد غریب لوگ رہتے ہیں اور ان غریب لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور ممبر آف سینیٹ ہیں۔ آج ہم جو سہولتیں یہاں پر لے رہے ہیں وہ ان غریب لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ ان دیہات میں رہنے والوں نے، جو بے روزگار ہیں اور جو ظلم کی چکی میں پسے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو ہم یہاں آئے ہوئے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم نے ان غریبوں کے لئے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہم نے ان کو relief  دینے کے لئے کیا پالیسی مرتب کی ہے؟ انہیں سہولیات دینے کے لئے ہم نے کیا کام کیا ہے؟ جناب چیئرمین! اگر ایک بندہ غریب ہے اور اس کے چار پانچ بچے ہیں تو ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ الله تعالیٰ نے ان کو غریب پیدا کیا ہے۔ کیا ان کا اس ملک میں اور اس معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ان کے بچوں کو پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ان کو روٹی ملنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ ان کو چینی ملنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا جناب چیئرمین! یہاں جیساکہ شیرانی صاحب نے کہا کہ جو مالدار ہیں اگر وہ وزیر بنیں گے، جو شوگر ملز کے مالکان ہیں اگر وہ منسٹر بنیں گے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے تو وہ کس طرح ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے؟ وہ اپنے منافع کے لئے سوچیں گے اور غریب عوام کے لئے کوئی نہیں سوچتا ہے۔ جناب چیئرمین! اگر اس ملک میں پٹرول کی قیمت بڑھے گی۔ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ راتوں رات  12.00 بجے منسٹر  نے اعلان کیا کہ فلاں تاریخ سے پٹرول اور ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا۔ اگر اس میں آپ ذخیرہ اندوزی کریں گے تو اس وجہ سے اس ملک میں یہ prices  بڑھ رہی ہیں۔ یہاں مارکیٹوں میں کوئی check and balance نہیں ہے۔ منسٹری کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر یہاں پر کوئی ایماندار بندے ہوتے یا کوئی  ایسے سسٹم والے ہوتے کہ وہ کسی طور پر مجبور نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو سزا مل جاتی جو ذخیرہ اندوزی کرتے ان کو black list  کرکے ان کو اگر دس دس سال کی سزا مل جاتی تو پھر دوبارہ وہ یہ جرم نہ کرتے لیکن ان کو پتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں لیکن ان کے لئے کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے ایک سسٹم ہونا چاہیے اور منسٹری کو چاہیے کہ وہ اس کے لئے ایک جامع پالیسی بنائے۔ جو غریبوں کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ روز بروز جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ غریب سڑکوں پر آئیں گے اور سول وار بھی شروع ہوگی۔ جناب چیئرمین! یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ 


جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ۔  حاجی غلام علی صاحب! میرا خیال ہے کہ سب چیزیں ہو گئی ہیں۔ آپ کی پارٹی کے کافی سینیٹرز نے بحث میں حصہ لیا ہے۔ پیرزادہ صاحب! آپ کا نام نہیں ہے لیکن آپ کو بھی وقت دوں گا۔ حاجی صاحب! صرف دو منٹ لیجیے۔ 

سینیٹر حاجی غلام علی: جناب چیئرمین صاحب! بہت شکریہ۔ آج جو ایک اہم debate اس ایوان میں ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں میرے ساتھیوں نے اس ہاؤس میں اپنے خیالات بہت اچھے انداز میں سامنے رکھے ہیں۔ میں کوشش کروں گا دو منٹ ہیں کہ کوئی بات repeat  نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس ملک میں بہت بڑی کابینہ ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس ملک میں بہت بڑی کابینہ مسلط ہے اور کمیٹیوں میں اتنے لوگ ہیں۔ آپ اگر ترقی یافتہ ممالک کی طرف نظر دوڑائیں، میں آپ کو فرانس کی مثال دیتا ہوں کہ ان کی پاپولیشن اگر تین کروڑ ہے تو ان کے سینیٹ کے اراکین 356 ہیں۔ ان کی ایک کمیٹی میں 53,53 سینیٹرز ہیں لیکن ان سینیٹروں نے  اور ان ذمہ داروں نے ایسی انسٹیٹیوشنز تشکیل دی ہیں اور ایسی پالیسیاں بنائی ہیں کہ کوئی ان سے نہیں نکل سکتا۔ اگر ہم کابینہ میں مزید پانچ دس وزیر بھی بنا دیں اور مزید کمیٹیاں بھی تشکیل دے دیں لیکن وہ اپنا کام بروقت کریں۔ جناب چیئرمین صاحب! کتنے افسوس کی بات ہے کہ مہنگائی پر میرے تمام دوستوں نے تقاریر کیں۔ بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس ملک میں چینی، آٹا، پانی اور بجلی نہیں ہے۔ اس ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو وافر مقدار میں ملے۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے غریب عوام کے پھول جیسے بچے جن کی عمر پانچ، سات اور زیادہ سے زیادہ نو سال ہے وہ اس ملک کے سب سے گندے ترین ایریا جہاں کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے میں جاکر اپنے لئے روٹی تلاش کرتے ہیں۔ ان پر میں بھی گزرتا ہوں اور ان پر جناب چیئرمین صاحب! آپ بھی گزرتے ہیں۔ ان پر ہمارے منسٹر صاحب بھی گزرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے لئے اس ایوان نے اور ان اسمبلیوں نے اور اس حکومت نے کچھ کیا ہے؟ یہ ہمارے لئے شرم کا مقام ہے کہ پھول جیسا سات سال کا بچہ اس گندگی میں ،جس میں ہم گزرتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یرقان نہ لگ جائے۔ وہ بچہ وہاں پر اپنے لئے روزی تلاش کرتا ہے اور پھر ان ہاتھوں سے وہ کھانا کھاتا ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر ہم ان کے لئے کچھ بھی نہیں کریں گے تو یاد رکھو کہ اس ملک کو انقلاب سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایوان جس میں آج ہم بیٹھے ہیں، میرے خیال میں اور میری تو یہ تجویز ہوگی کہ ہمارے ملک کی اقتصادی حالت جس طرح ہے اس اقتصادی حالت کے مطابق ہم ان ایوانوں میں بیٹھیں تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہمارا ملک غریب ہے مگر یہاں ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں سب سے امیر ترین لوگ ہیں لیکن جب باہر جاتے ہیں تو کوڑا کرکٹ میں ہمارے بچے اپنی روزی تلاش کرتے ہیں۔ 



جناب چیئرمین: شکریہ حاجی صاحب۔ جی بیگم صاحبہ۔



سینیٹر بیگم نجمہ حمید: جناب! میں مہنگائی پر ایک تجویز دینا چاہتی ہوں۔ پاکستان نعمتوں سے بھرا ہوا ہے ۔ میں کہتی ہوں کہ جو سابقہ حکومتیں تھیں اور جتنا پیسہ وہ باہر لے گئے ہیں اگر پاکستان میں وہ واپس لے آئیں تو مہنگائی بالکل ختم ہو جائے گی۔ میری یہ تجویز ہے کہ سینیٹ کی طرف سے ایک request  جائے کہ وہ پیسہ واپس آ جائے جو باہر گیا ہے تو انشاء الله برکتیں رحمتیں اسی طرح پاکستان میں ہوں گی جیسے کہ پاکستان بنتے ہوئے ہوئی تھیں۔



جناب چیئرمین: پیر زادہ صاحب، آپ دو منٹ کے لیے بولیں کیوں کہ آپ کی پارٹی کے پاس جو کوٹا تھا وہ دو لوگوں کا تھا۔ مشہدی صاحب  اور حسیب صاحب نے بول لیا ہے اور ان کا فیصلہ یہ ہے کیوں کہ کل اور بھی discussion  ہو گی۔ آپ کیوں کہ تشریف رکھتے ہیں اس لیے میں آپ کو دو منٹ دے سکتا ہوں۔ ابھی کیری لوگر بل اورlaw and order پر discussions باقی ہیں اور وہ کل سے شروع ہو جائیں گی۔ آپ ان پر تفصیلاً بول لیں۔ مزید آپ کو Leader of the House  بتا دیتے ہیں۔



Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: It was decision of the Advisory Committee in which time allocation and number of speakers depend upon the strength of the party. His party strength is 6.


تو تین پر ایک بول سکتا ہے ۔ اب دو بول چکے ہیں ۔


جناب چیئرمین: یہ آپ کے پارلیمانی لیڈر نے فیصلہ کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آپ دو سے تین منٹ لے لیں۔



سینیٹر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ: بسم الله الرحمٰن الرحیم۔


کچھ ہوش بھی ہے دست جنوں تجھ کو کیا ہوا


دامن  تک  آ  گیا ہے گریباں  پھٹا  ہوا


 اگر چھوٹی سی بات اب کرنی ہے تو میں تقریر چھوڑتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی الله  علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا ہے  (عربی) مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر مومن وعدہ کر کے پورا نہ کرے تو مومن نہیں گنا جائے گا۔ اس بات پر تمام علماء عالم جتنے بھی مفکرین عالم  ہیں  میں ان سب سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ میرا خیال ہے سب مانتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم نے انتخابات لڑے تھے، ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ووٹ دے دو ، ہم لیمو ں بیس روپے سے دو سو روپے کلو  کر دیں گے، لوگو! ہمیں ووٹ دے دو ہم تیس روپے سے انگور دو سو روپے کر دیں گے، لوگو! ہمیں ووٹ دے دو ہم گوشت دو سو روپے سے ساڑھے تین سو روپے کر دیں گے ، لوگو! ہمیں ووٹ دو ہم سیب بیس روپے سے ایک سو پچاس روپے کر دیں گے تو کیا وہ ہمیں ووٹ دیتے ؟ ایک آدمی بھی ووٹ نہ دیتا ۔ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹیلیفون کا بل ختم کر دیں گے،بجلی مفت کر دیں گے، کھانے پینے والی چیزیں آدھی کر دیں گے ، آٹے کا نرخ پانچ روپے، دس روپے کر دیں گے یہ سارا کچھ کہہ کے آئے تھے ۔ اب میں کہتا ہوں کہ حدیث کے مطابق (عربی)  کہاں گیا ؟ کیا پارلیمنٹ میں حدیث کے مطابق سب غیر مومن لوگ ہیں ؟ صرف مجھے اس بات کاجواب چاہیے۔ جناب چیئرمین صاحب! مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑی سازش ہو رہی ہے کہ جو کھڑا ہوتا ہے چینی چینی کر رہا ہوتا ہے ۔ بھئی چینیوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ چین سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ کوئی چین کا باشندہ آ جائے چینیوں سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن ہماری چمنیوں کے اندر سے جو چینی نکلتی ہے صرف اس پر لگتا ہے کہ دو پارٹیاں بن گئی ہیں جن کی ملیں ہیں وہ بڑھا کر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن کی ملیں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ساڈیاں کیوں نہیں بنیاں؟ ہم نے یہ باون ارب روپے  کمائے ہیں۔ ارے بھئی ادھر آؤ دس روپے کا آٹا تمہیں اب چالیس روپے میں مل رہا ہے، امرود تمہیں مل رہے ہیں سو روپے میں جو بیس روپے کے ملتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی سبزیاں جو دس روپے کلو ملتی تھیں وہ پچاس روپےکلو مل رہی ہیں۔ اگر چینی ہی اس ملک کی قوم کا بنیادی مسئلہ ہے تو پھر دوسرے مسئلے کہاں چلے گئے؟ چینی میں تو الله تعالٰی نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا ہوا ہے۔ الله ہم پر فضل نہ کرتا تو یہ باون ارب کی جگہ باون کھرب کماتے؟ الله تعالی نے کہا میں چینی سات فیصد پاکستانیوں میں ایسی کر دیتا ہوں کہ ان کے اندر ہی شوگر کے کارخانے ہوں گے۔ بیس فیصد آدمی ڈر کے مارے شوگر کھائیں گے نہیں، چالیس فیصد آدمی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے خرید نہیں سکیں گے۔ باقی دس فیصد مریض رہ گئے ہیں جو ہر وقت کہتے ہیں ہائے حلوہ ہائے حلوہ،ہائے چینی، ہائے مٹھائی تو ان دس فیصد کی بھی ضرورت یہ پوری نہیں کر سکتے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی عالمی سازش ہو رہی ہے اور ان دو پارٹیوں کے اندر خطابت کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ چینی اصل مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری ایک بہن نے طریقہ پیش کیا کہ جناب ! ساری پچھلی حکومتوں  والے اپنے پیسے لے آئیں۔ کتنی  بھولی ہیں میری بہنیں۔ میں کہنداں کہ جہڑی بہن دی حکومت ہے وہ اپنے باہر کے اور اندر کے accounts  میں سے صرف دس فیصد پیسہ اس حکومت کو قرض کے طور پر بیس سال کے لیے دے دیں بلا سود ، اس ملک کے تمام حالات صحیح ہو جائیں گے۔ جناب! پتا نہیں ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، وہ قوم صدر [*********] کے زمانے والی بڑی اچھی تھی ۔ صدر [**********]
 نے چھ آنے بڑھائے تھے چینی کے اور [********] کتا ہائے کے نعرے لگے تھے۔



جناب چیئرمین: آپ کو دو منٹ دیے تھے۔



سینیٹر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ: جناب ! چار آنے بجلی بڑھائی تھی تو انہوں نے صدر کو اتار دیا۔ ہم پانچ سال کے لیے[*******]  کےلیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نےیہ چالیس روپے بڑھائے ہیں ان کو عدالت میں لا کر پیش کرو۔



جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ ۔ جوبھی نام لیا گیا ہے وہ حذف کیا جائے۔



سینیٹر ڈاکٹر عبدالخالق پیر زادہ : میں صدر پاکستان کو آپ کے ذریعے مشورے دے سکتا ہوں۔



جناب چیئرمین: آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، آپ نے وعدے کی بات کی تھی، خلاف ورزی نہ کریں۔ جی صابربلوچ صاحب۔



سینیٹر  صابر علی بلوچ: جناب! میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اور ایک چیز آپ نے آج واضح کر دی کہ جو Treasury Benches  پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیںprobably  ایک پہلے کوئی اور تھا اور ایک میں ہوں، آپ نے پورے کا پورا ٹائم Opposition  کے لوگوں کو دیا ہے ، ایم کیوایم کو دیا ، جے یو آئی کے سب لوگوں نے بات کی، مسلم لیگ کے تمام sections  نے بات کی۔  جناب چیئرمین یہ آپ کی  impartiality  کا ثبوت ہے ۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے ۔ پیپلز پارٹی کو جب یہ حکومت ملی ہے اور جب بھی حکومت ملتی ہے تو کوئی نہ کوئی سازش ، کسی نہ کسی ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اس کا سب کو  پتا ہے کہ یہ جو بحران ہے ، یہ جو مہنگائی ہے یہ کہاں سے آئی؟ کس نے کیا کیا؟ میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن میں صرف ایک بات کی assurance  دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلزپارٹی جناب صدر زرداری جو میری پارٹی کے Co-Chairman  ہیں  اس کی سربراہی میں انشاء الله تعالیٰ

 we will come out of all these crises. Thank you very much.


جناب چیئرمین: شکریہ۔ ڈاکٹر سعیدہ صاحبہ ، آپ کچھ بولنا چاہیں گی؟


سینیٹر سعیدہ  اقبال: جناب چیئرمین! ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ میں صرف اس لیے کہ پارٹیوں کی بات کی گئی ہے  تو ہم جو سب سےبڑی جماعت ہیں، ہم نے اپنا حق نہیں مانگا کیوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ باقی لوگ اپنی بات کر لیں اور جو کچھ ہمیں الزام دینا چاہیں دے لیں ، ہمیں قبول ہے کیوں ہے کیوں کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں اور  ہمارے ساتھ سختیاں بھی یہی جھیلتے ہیں تو قوموں پرمشکل وقت آتے ہیں ۔ قوموں کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس مشکل وقت میں سے وہ صبر اور تحمل کے ساتھ باہر نکلیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلیں اور ایک دوسرے کو صحیح  مشورے بھی دیں اور تنقید برائے تنقید نہ کریں بلکہ یہ ہے کہ مسائل کے حل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم قومی یکجہتی کے مطابق چلیں گے تو کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہے گا، نہ مہنگائی مسئلہ رہے گا، نہ امن و امان کا مسئلہ رہے گا، صرف ضرورت ہمیں قومی یکجہتی اور تنظیم کی ہے اگر ہم disciplined  ہوں گے تو ہم مل کر چلیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو گا۔ شکریہ۔


جناب چیئرمین: شکریہ۔ کاظم خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیوں کہeverybody has spoken that you are sitting over here.


سینیٹر محمد کاظم خان: بسم الله الرحمٰن الرحیم۔  جناب چیئرمین صاحب! باتیں کافی ہو چکی ہیں، آپ نے ٹائم دیا اور غالباً اب کہیں گے کہ ایک منٹ کے اندر بند کر دیں۔  مجھے سب سے بڑی بات یاد آتی ہے ۔۔۔



جناب چیئرمین: پیر زادہ صاحب ہال کے اندر کھانا allowed  نہیں ہے ، آپ rule  کے خلاف یہ کر رہے ہیں۔ You are breaking the rules. جی کاظم صاحب۔
  آپ کو کچھ کھانا ہے تو  آپ  مہربانی کرکے ہال سے باہر چلے جایئے۔



سینیٹر محمد کاظم خان: چیئرمین صاحب! بات بڑی اٹل ہے کہ حکمرانی  اور اس کے اصول ۔۔۔۔۔جس وقت  مصر کے گورنر  کو حضرت علی  رضی الله تعالی عنہ نے  خط لکھا، اس میں بڑے اچھے اصول تھے۔  میں یہ ایک دو اصول بتا دیتا ہوں۔  انہوں نے ایک تو کہا کہ جب   کوئی بھی کاروباری شخص  حکمران ہوگا وہ بہتر نہیں ہوگا۔  وہ سودا کرے گا۔  دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے  کاروباری حضرات کے لیے بڑی  اچھی بات کہی۔  انہوں  نے کہا  ان کے متعلق بڑا اچھا اور نرم رویہ رکھنا۔ اس لیے کہ ان کیeconomy   میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے اور ملک چلانے میں ان کا بڑا اہمrole   ہوتا ہے لیکن اگر تم نے  ان سے زیادتی کی  تو ان کی سرحدیں   نہیں ہوتیں، سب بڑی اور important  بات یہ ہے چیئرمین صاحب،  ان   کاروباری حضرات  کی سرحدیں نہیں ہوتیں اور چیئرمین صاحب! سب سے بڑی  بدبختی یہ ہے ، میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ یہا ں پر  اس ملک کے کتنے کاروباری لوگ ایسے  ہیں جو اپنا سرمایہ باہر لے جاچکے ہیں۔  وہ سرمایہ ، اس ملک کا  سرمایہ ہے جو باہر گیا ہے، اس کی وجہ سے  خاصا inflation   پیدا ہوا۔ اگر اس ملک کا سرمایہ باہر نہ جاتا اور یہ کاروباری حضرات  جو ہیں، آپ کسی کو بھی اس میں  لے لیں آپ دیکھیں گے کہ سب نے اپنا سرمایہ باہر لگایا ہوا ہے۔  Even  نقصانات ہوئے،  پیسا      دبئی  لے گئے، باہر لے گئے اور لے جانے سے اس ملک کو نقصان ہوا۔ اگر وہ سرمایہ باہر نہ جاتا  چیئرمین صاحب! کبھی بھی  اس ملک میں نہ inflation  ہوتی ،نہ ہی غربت ہوتی، نہ ہی لوگ  بھوک سے مرتے۔ یہ میری اتنی سی عرض ہے کہ آپ سارے system   کو پڑھ لیں  تو یہ کاروباری system   کے تحت  جو لوگ اپنی سرحدیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ شکریہ جناب چیئرمین۔



جناب چیئرمین: وزیر صاحب! آپ مہربانی کرکے اب آپ conclude   کر لیجیے۔  میرے خیال میں تمام ممبران نے  اس وقت جو بھی ہال میں موجود ہیں ،  everybody had a chance to say something.   اب آپ اس debate   کو conclude   کر لیجیے۔  Price hike including sugar crisis. 


میاں منظور احمد وٹو : بسم الله الرحمٰن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین! محترم سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے پیش کی گئی یہ تحریک   زیر بحث آئی ہے، جس میں sugar and essential commodities   شامل ہیں۔ ہمارے نہایت ہی محترم سینیٹر صاحبان نے  اظہار خیال فرمایا ہے۔  میں  نے آج آ کر جناب چیئرمین! سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کی  تجاویز اوران کے points   کو  دیکھا ہے اور سینیٹر الیاس بلور صاحب کی تجاویز کو اور ان کی طرف سے اٹھائے  گئے  points  کو بھی میں نے دیکھا ہے۔  سینیٹر محمد علی درانی صاحب کی  تجاویز کو میں نے دیکھا ہے اور محترم سینیٹر مندوخیل صاحب کی تجاویز  بھی میں نے تھوڑی سی  سنی ہیں۔ ایس ایم ظفر صاحب کے ارشادات بھی میں نے سنے ہیں ۔ پروفیسر ابراہیم صاحب، سیدہ رخسانہ صاحبہ،  سینیٹر نعیم حسین چٹھہ صاحب، سینیٹر مولانا شیرانی صاحب ، سینیٹر حسیب  صاحب، سینیٹر اسمٰعیل بلیدی صاحب، سینیٹر عبدالخالق پیرزادہ صاحب، سینیٹر ڈاکٹر خالد سومرو صاحب، سینیٹر حاجی غلام علی  صاحب، ہماری بہن سینیٹر نجمہ حمید صاحبہ اور ڈاکٹر سیدہ اقبال صاحبہ ان سب کے ارشادات میں نے سنے ہیں اگر میں کوئی نامmiss   کر جاؤں تو مجھے point out   کیا جاسکتا ہے۔ 



جناب اسحاق ڈار صاحب کے ارشادات میں  میں نے جو main emphasis   دیکھا ہے اور دیگر سینیٹر صاحبان کے  ارشادات میں بھی ہے  اور جو میرا  purview   ہے جناب چیئرمین! میری براہ راست ذمہ داری ہے وہ sugar   کے معاملات ہیں جس پر میں بات کرنا چاہوں گا اور اس کے علاوہ  آٹے کی بات کی گئی ہے اور اس کے علاوہ دیگر اشیائے  ضرورت میں مہنگائی کی بات کی گئی ہے، اس میں حکومتی  اخراجات کی بات کی گئی ہے ، اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں کی گئی ہیں۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ  زیادہ وقت بھی نہ لوں  اور جو یہاں  اظہار خیال کیا گیاہمارے نہایت ہی محترم سینیٹر صاحبان کی طرف سے، میں ان پر Government   کیpolicy, Ministry of Industries  کی  policy   اور جو ہمارا نقطہ نظر ہے   وہ میں آپ کے توسط سے  جناب چیئرمین! معزز سینیٹر  صاحبان کی خدمت میں پیش کروں۔



میں اس بات سے شروع کروں گا کہ sugar    کو  control   کرنا اور sugar   کی prices   کو control   کرنا، یہ کس طریقے سے ممکن ہے ۔  ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں sugar industry public sector   میں ہو  تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ sugar   کی prices   کیا ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے  کہ آپ کی  sugar industry private sector   میں ہو اور جب  private sector   میں ہوگی تو پھر  آپ  کا کیا  control ہے اس پر، کس حد تک   control  ہوسکتا ہے، کس حد تک آپ sugar   کی  prices control  کر سکتے ہیں۔ اس میں market  کو  stabilize  کر سکتے ہیں۔ یہ  ایک  issue  ہے  جس  کی وجہ سے یہ sugar   کا  issue   پیدا  ہوا۔ اب جہاں تک private sector   کا تعلق ہے ہمارے ہاں sugar mills   ہیں اور 82, 83 sugar mills   ہیں اور ان کی capacity   اتنی ہے  جناب چیئرمین! کہ وہ اتنی sugar  پیدا کر سکتی ہیں  کہ ہمارے ملک کے لیے کافی ہے اور ہمیں import   کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی میں اس سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ sugar   کی کمی  جو ہوئی  اس ملک میں، ہماری ضرورت ملک میں 4.2 million ton  ہے اور پچھلے سال ہماری پیداوار  4.7 million ton تھی جبکہ اس سال یہ کم ہو کر 3.2 million ton  پر آگئی۔  اس طرح ایک ملین ٹن کی کمی  ہماری sugar production   میں ہوئی اور کمی کی وجوہات کیا ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں  جہاں international economic recession  کی ایک وجہ بیان کی جاسکتی ہے  لیکن دوسری بڑی وجہ  جو ہے وہ ہے ہمارے کاشت کار کی نفسیات۔ ہمارے ملک کے کاشتکار کی نفسیات جناب چیئرمین!  یہ ہے کہ جس فصل کو کاشت کرنے میں اس کو زیادہ منافع ہوتا وہ کاشت کرتا، جس میں اس کو کم منافع ہوتا اس کی کاشت کو وہ کم کردیتا ہے اور جس میں اس کو نقصان ہوتا  ہے اس کو وہ ترک کردیتا ہے ۔اس لیے کہ وہ afford نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اگلی فصل بھی کاشت کرنی ہے۔ اس لیے پچھلے سال جب 4.7 ملین ٹن شوگر پیدا ہوئی تو اس وقت شوگر مل اونرز میں سے کچھ مل اونرز نےکاشت کار کے ساتھ misbehave  کیا ہے۔اس کی فصل کا return  نہیں دیا گیا۔ اس کو چٹیں دے دیں کہ یہ آپ کا گنا آیا ہے اور وہ slips دے دیں اور وہ slips لے کر در در دھکے کھاتا رہا اور اس کو ادائیگی نہیں کی گئی، کٹوتی کی گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ؟ کاشت کار مایوس ہوا اور اسی مایوسی میں اس نے گنے کی کاشت کم کر دی جس کی وجہ سے ایک ملین ٹن کی کمی شوگر production میں ہوئی۔ میں نے شوگر ملز ایسوسی ایشن والوں کو شوگر بورڈ کی میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ اور کوئی ذمہ دار نہیں، شوگر کی production میں جو کمی ہوئی ہے  اس کے ذمے دار آپ ہیں اور کوئی ذمہ دار نہیں کہ آپ نے sugarcane grower کو مایوس کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی،اس کے ساتھ ظلم کیا ، اس کا return  اس کو نہیں دیا گیا۔  اس کی اور بھی وجوہات تھیں لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اس کو مایوس کیا گیا۔


جناب والا! اب شوگر کی پیداوار کم ہوگئی لیکن شوگر کے ذخائر پاکستان میں موجود تھے۔ جس وقت رمضان میں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس وقت پاکستان میں شوگر کی کمی نہیں تھی۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی on the floor of the House کہہ رہا ہوں کہ شوگر کی کمی نہیں تھی۔ رمضان المبارک سے پہلے بارہ لاکھ ٹن شوگر موجود  تھی۔ پاکستان میں شوگر انڈسٹری کے پاس موجود تھی، ٹی سی پی کے پاس موجود تھی۔ میں آج بھی یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر نو لاکھ تیس ہزار ٹن شوگر موجود ہے جو شوگر انڈسٹری اور ٹی سی پی کے پاس موجود ہے۔ آج بھی اس کی کمی نہیں ہے کیونکہ ہماری پاکستان کی consumption تین لاکھ ٹن مہینے کی ہے۔ اگر تین لاکھ ٹن ہے تو اکتوبر کا مہینہ جا رہا ہے، اگلا مہینہ نومبر کا ہے اور اس سے اگلا دسمبر کا ، یہ تین مہینے ہیں دسمبر میں crushing شروع ہو جائے گی in any case نومبر میں شروع ہو جاتی ہے ، دسمبر میں تو بھرپور سیزن crushing کا ہوتا ہے۔ یہ تین لاکھ ٹن شوگر ایک مہینے کی consumption ہے یہ دسمبر تک کے لیے کافی ہے اور اس وقت شوگر موجود ہے۔ اس وقت بھی شوگر کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے جن صاحبان نے اس کا ذکر کیا  کہ تین لاکھ ٹن raw sugar منگوانے کا فیصلہ کیا تھا وہ کیوں نہیں آئی؟ میں یہ کہوں گا کہ وہ آنی چاہیے تھی، میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ آنی چاہیے تھی۔ وہ  ECC  میں معاملہ گیا،ECC   نے اس پر فیصلہ دیا کہ اس وقت raw sugar منگوانے کی ضرورت نہیں کیونکہ گنے کے کاشت کار کا interest  مجروح ہوگا۔ اس لیے raw sugar نہیں آنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ملک میں شوگر موجود تھی جس کی وجہ سے   ECCنے فیصلہ نہیں کیا کہ تین لاکھ ٹن raw sugar فوری طور پر منگوائی جائے۔ 



جناب والا! اب پوزیشن یہ بنتی ہے کہ چینی تو موجود ہے لیکن ریٹس کیوں بڑھ گئے؟ میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں پاکستانی عوام کا مفاد عزیز ہے۔ اس لیے کہ ہم منتخب ہو کر آئے ہیں۔ ہمیں عوام نے بھیجا ہے public representatives ہیں۔ یہ سترہ کروڑ عوام کی نمائندہ حکومت ہے ۔ جو سینیٹ میں بیٹھے ہیں یہ بھی نمائندہ حیثیت کے حامل لوگ ہیں ۔ جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ بھی نمائندہ حیثیت کے حامل لوگ ہیں۔ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بھی نمائندہ حیثیت کے حامل لوگ ہیں اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ بھی نمائندہ حیثیت کے حامل لوگ ہیں۔ اس نمائندگی کو حاصل کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ جو لوگ اس process سے گزر کر آتے ہیں ان کو یہ علم ہے کہ یہ process کتنا مشکل  ہے کہ پھر ہٹ کر عوام کی عدالت میں جانا ہے، ان کے سامنے پیش ہونا ہے۔ انہوں نے جواب طلبی کرنی ہے کہ ہم نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے اور آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔  اس لیے موجودہ حکومت، موجودہ حکومت کے وزراء صاحبان، موجودہ حکومت کے وزیراعظم  اس کے صدر اور سینیٹ میں بیٹھے لوگ ، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے لوگ الله تعالٰی کی ذات کے بعد ، ہم خداوند تعالٰی کو بھی جواب دہ ہیں اور پاکستانی عوام کو جواب دہ ہیں،  جنہوں نے ایوان اقتدار میں اپنا ووٹ دے کر ، اپنا مقدس ووٹ دے کر ہمیں یہاں بھیج دیا۔ اس لیے اس کا تصور کرنا کہ عوام کے مفادات سے کوئی پہلو تہی کرے گا یا روگردانی کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی یہ بات ہے کہ جیسے ہوا میں کوئی بات کر دی جائے۔ اس کی گہرائی میں اگر جا کر دیکھیں کہ جن مراحل سے گزر کر آتے ہیں کوئی بھی انسان یہاں آکر تصور نہیں کرسکتا کہ میں اپنی عوام کے پاس جاؤں، اپنے ووٹروں کے پاس جاؤں اور وہ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں ۔ 


جناب چیئرمین! میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں جب شوگر  کے ریٹس بڑھے تو اس سلسلے میں مختلف اقدامات ہوئے۔ پنجاب کی حکومت نے اپنے طور پر ، عوامی مفاد میں اقدامات کئے، وفاقی حکومت نے اپنے لیول پر عوامی مفاد میں اقدامات کئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ ریٹس رمضان المبارک سے پہلے بڑھ رہے تھے تو مرکزی حکومت نے، ہم نے وزیراعظم صاحب کی خدمت میں گزارش کی ، اس سے پہلے جناب اسحاق ڈار صاحب ہمارے سٹینڈنگ کمیٹی صنعت و تجارت کے چیئرمین ہیں یہاں ہماری میٹنگ ہوئی، یہاں پر ہم نے اس کو discuss کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ provincial government and federal government اس مسئلے کو حل کرے اور اس کی قیمتوں کو کیسے نیچے لایا جائے تاکہ عوام کو ریلیف ہو۔ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور عوام پریشان ہیں۔ اس لیے ہم نے مل کر وزیراعظم صاحب کی خدمت میں گزارش کی اور انہوں نے فوری طور پر میٹنگ کال کی جس میں صوبائی حکومتوں کو بھی بلایا اور بطور خاص سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی بطور خاص as a special invitee  دعوت دی گئی یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔  وہاں پر چاروں صوبے موجود تھے، Ministry of Industry موجود تھیَ، Ministry of Commerce وہاں موجود تھی، Ministry of Finance موجود تھی، Ministry of Agriculture and Food موجود تھی اس میں detailed discussion کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ چینی کی قیمت کو پنتالیس روپے ہونا چاہیے اور پنتالیس روپے پر شوگر مل اونرز کو آمادہ کرنا چاہیے۔ چاروں صوبائی حکومتوں نے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ تجویز ہی پنجاب حکومت  کی تھی۔ وزیراعظم  پاکستان نے 50% GST  چھوڑ کرٰ  پنجاب حکومت کی تجویز کو منظور کیا اور اس کا فیصلہ کر دیا کہ پنجاب حکومت کی تجویز کو ہم support کرتے ہیں اور GST 50% وفاقی حکومت چھوڑتی ہے اور اب چینی کی قیمت پینتالیس روپے مقرر کرتی ہے۔ یہ تمام stakeholders مرکزی حکومت، چاروں صوبائی حکومتوں  اور متعلقہ وزارتوں نے مل کر فیصلہ کیا اور پھر شوگر مل اونرز نے اس کو تسلیم کر لیا۔ پنجاب حکومت نے ان کے ساتھ بات کی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، مرکزی حکومت نے بھی ان سے بات کی اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ وزیراعظم کی صدارت میں ہوا ہے ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اب اس کے مطابق چینی کی ترسیل شروع ہوگئی۔ شوگر مل اونر نے اس کی سپلائی شروع کر دی، middle man نے اس کی سپلائی شروع کر دی، لوگوں کو اس ریٹ سے شوگر ملنی شروع ہوگئی۔  اور اسی دوران ہائی کورٹ کا فیصلہ آگیا کہ چالیس روپے شوگر فروخت کی جائے، چھتیس روپے اس کا ایکس مل ریٹ ہوگا اور چالیس روپے اس کی قیمت ہو۔ انہوں نے پنجاب حکومت کے چیف سیکرٹری کو بلا کر ہدایت کی کہ اس پر عملدرآمد کیا جائے اس کو implement کیا جائے۔  اب اس پر حکومت کی رائے، کاوش کہ چینی کی کیا قیمت ہونی چاہیے اور مارکیٹ میں کیا ہونی چاہیے، ایکس مل ریٹ کیا ہونی چاہیے، اس کی تو بات ہی ختم ہوگئی، اب عدالت کا فیصلہ آگیا اور فیصلے میں تھوڑی سی دقت پیدا ہوگئی کہ وہ صوبہ پنجاب کے لیے تھا اور پنجاب کی حکومت کے لیے دقت پیدا ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس دقت کا اظہار کیبنٹ میٹنگ میں بھی کیا۔ چیف منسٹر صاحب پنجاب نے بھی کیا  کہ اگر چینی چالیس روپے پنجاب میں ہوگی اور باقی صوبوں میں سینتایس روپے بکے گی تو پنتالیس روپے ایکس مل ریٹ اور سینتالیس روپے بکے گی تو چینی smuggle ہو جائے گی اور دوسرے صوبوں کو چلی جائے گی۔ اور دوسرے ملکوں میں چلی جائے گی کیونکہ افغانستان میں اس کا ریٹ ستر پچھتر روپے ہے انڈیا میں ساٹھ پینٹھ ہے  یہ smuggle ہو جائے گی اور پنجاب میں چینی لوگوں کو نہیں  ملے گی۔ جب یہ صورت حال پیدا ہوئی تو وفاقی حکومت نے اور چاروں صوبائی حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عدالت کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، ہم نے اس کو implement کرنے کی مقدور بھر کوشش کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو سستے داموں چینی ملے اور چالیس روپے کے حساب سے ملے لیکن on ground reality  میں اس پر عملدرآمد نہیں ہو رہا اس لیے ہم اپنی صورت حال کو لے کر سپریم کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ کی خدمت میں صحیح صورت حال پیش کریں  کہ جناب on ground reality  یہ ہے۔ چاروں صوبائی حکومتیں اور وفاق کی یہ رائے ہے اس پر آپ حکم کریں کہ آپ کا حکم کیا ہے جو آپ کا حکم ہوگا  ہم اس کو بجا  لائیں گے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ اس وقت دیا ہے کہ چالیس روپے پر عملدرآمد کیا جائے اور Competition  Commission  نے دونوں  کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں کہ اس کا rate کیا ہونا چاہیے، اس کی cost of production  کیا ہے اور cost of production  کے مطابق اس کا ریٹ کیا ہونا چاہیے اور ۱۶ تاریخ سپریم کورٹ نے دی ہے ۔اب معاملہ عدالت عظمی کے پاس ہے اور ہائیکورٹ کے فیصلے سے صوبائی حکومت نے چالیس روپے کو endorse  کر دیا ہے for the time being 16 تاریخ تک اور Competition Commission  کو حکم دیا ہے کہ آپ اس پر رپورٹ دیں کہ اس کی cost of production  کے مطابق قیمت کیا ہونی چاہیے ؟ تو اب یہ نہ مرکز کے اختیار میں ہے نہ صوبوں کے اختیار میں ہے اور مرکز کوشش کر رہا ہے کہ اس کی implementation  کرے  لیکن مرکز کے پاس executive authority  نہیں ہے ۔یہ صوبوں کے پاس ہے ۔ ہمارے پاس جو اختیار تھا وہ یہ تھا کہ جونہی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ پورے ملک میں چالیس روپے کے حساب سے چینی فروخت ہو  تو Ministry of Industries & Production   نے order  کیے کہ اس کا notification  جاری کیا جائے جناب چیئرمین !  دو تاریخ  کو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا  اور ہم نے اسی شام کو  اس کا notification  جاری کر دیا اور اس کی کاپی سپریم کورٹ کو بھیج دی گئی اور تمام صوبائی حکومتوں کو بھیج دی کہ یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے  اور اس پر عمل درآمد کیا جائے ۔ اس کو implementation   letter and spirit کی جائے تو اب چینی  کی  صورت حال جو ہے وہ میں آپ کے توسط سے honourable senators  کی خدمت میں  عرض کر رہا ہوں یہ چیز ضرور ہے کہ بطور سینیٹرز  ، بطور نیشنل اسمبلی  ممبرز یا بطور منسٹر ا انڈسٹری  یا وفاقی حکومت  کے طور پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئندہ گنا جو ہے کیا وہ شوگر ملیں اٹھائیں گی ۔ جناب چیئرمین ! اربوں روپے کا گنا ہے جو اس وقت field  میں موجود ہے اور ہم کہہ  رہے ہیں کہ آپ نومبر میں کرشنگ شروع کریں ۔ اس وقت جو صورت حال ہے اس کے مطابق ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگلا کرشنگ سیزن ہو اور ہماری یہ  ملیں چلیں۔  یہ پاکستان کی ملیں ہیں یہ چلیں گی تو چینی پیدا ہوگی اور اگر یہ نہیں چلیں گی تو چینی کیسے پیدا ہوگی اور یہ چلیں گی تو گنے کی قیمت کاشت کار کو وصول ہوگی جو اربوں روپے کی investment  کرکے گنا لگا کر بیٹھا ہے ۔ سندھ  اور پنجاب میں لگا کر بیٹھا ہے ۔فرنٹیئر اور بلوچستان میں لگا کر بیٹھا ہوا ہے ۔ اگر یہ ملیں نہیں چلیں گی تو کون ان کو قیمت  دے گا  تو سب دانا لوگ ہیں ،سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں ، اہل علم  لوگ ہیں ، معاملہ فہم لوگ ہیں  سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ملک کی economy  کا بھی سوال ہے اور میرے بھائیوں نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ ملیں نہیں چل رہیں ، ملیں بند ہیں اور اس کی وجوہات اپنے طور پر بیان کیں تو  بطور منسٹر  انڈسٹری اینڈ پروڈکشن میری ذمہ داری ہے صعنت کا پہیہ  چلانا اس کو facilitate  کرنا، پبلک کے interest   کو سپریم  رکھتے ہوئے۔  پبلک interest  کو قربان نہیں کیا جا سکتا وہ سپریم ہے اس کو سپریم رکھتے ہوئے ملوں کے پہیے کو چلانا national interest  میں ہے اس پر  ہماری economy کا دارومدار ہے ۔ اس میں ہمارے ملک کے مفادات ہیں اور اس سے نہ ہماری اکانوی بہتر ہو سکتی ہے اور نہ ہمارے کاشت کار کو اس کا return مل سکتا ہے  تو اس کے بارے میں ہمیں ضرور غور کرنا ہوگا ۔میں جناب اسحاق ڈار صاحب  کی خدمت میں عرض کروں گا اور ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا اور سارے سینیٹرز  صاحبان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ چینی کی قیمت کم ensure  کریں کہ ان کو کم ملے ،جب ہم دلی  طور پر چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائیکورٹ کے  فیصلے پر عمل درآمد ہو اور چینی چالیس روپے فی کلو  لوگوں کو میسر آنی چاہیے،جہاں اس کے لیے ہم اخلاقی طور پر ، سیاسی طور پر  اور ہر لحاظ سے اس کے پابند ہیں تو اس کے لیے ہم کاوش اور کوشش کر  رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہمارےملک کی ملیں بھی چلتی رہیں  اور کاشت کار کو اس کا return بھی ملتا رہے ۔



جناب والا ! اب میں چند گزارشات صرف اس سلسلے میں یہ کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک سیکریٹریز کمیٹی بنائی ہے کہ وہ شوگر کے معاملے کا  repeatedly  معائنہ کرتی رہے اور وہ منسٹرز کے ساتھ مل کر اور اگر ضرورت ہو  توپرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں معاملات  پیش کرکے ان کو ٹھیک کرے  اور اس کمیٹی نے چند ایک فیصلے کیے ہیں کہ ہمیں ایک لاکھ ٹن شوگر  منگوا لینی چاہیے ۔میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لاکھ ٹن شوگر  کے  tenders speedily  کیے جا رہے ہیں کچھ tenders ہو گئے ہیں باقی کر رہے ہیں اور شوگر  import  کر رہے ہیں ۔ ایک ملین ٹن raw sugar  حکومت پاکستان نے منگوانے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس کمیٹی کی recommendations  کے مطابق وہ raw sugar private sector    میں آئے گی  اور private sector   میں اس raw sugar  کی   اس لیے ضرورت  ہے کہ گنے کی کاشت کم ہے اور اگلے سال مزید  شوگر کی production  کم ہونے کی توقع ہے اس لیے حکومت فوری طور پر اقدامات کر رہی ہے کہ ہم ایک ملین ٹن raw sugar  کو گنے کے ساتھ شامل کریں اور اس کو fine sugar  بنا کر مارکیٹ میں لایا جائے تاکہ شوگر کی کمی کو  دور کیا جائے اور گنے کے کاشت کار کی payment  کو ensure کیا جائے اور اس کے لیے اس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ  گنے کی رسید  کو cheque declare  کیا جائے اور sugar mill owners  اس کو prompt   ادائیگی کرنے پرمجبور ہوں  اور ان کو پابند کیا جائے ۔وہ گنے کے کاشت کار کو ادائیگی بروقت کریں اور اس میں delay نہ کریں sucrose contents  کی بات بھی ہوئی ہے جناب چیئرمین ! sucrose content کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں اس کا رواج ہے کہ ان  contents  مطابق کاشت کار کو payment  کی جاتی ہے تو پاکستان میں بھی  یہ ہونا چاہیے ۔ باقی میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک sugar ministerial committee  بنا دی ہے وہ اتنے concerned feel کرتے ہیں کہ انہوں نے فنانس منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے جو long term strategy اور short term strategy  دونوں پر غور کرے گی کہ short term strategy  کیا ہو کہ  جس سے  شوگر کی کمی دور ہو اور شوگر کی prices  کو نیچے لایا جائے تاکہ عام آدمی کو relief  ہو  اور long term planning  یہ ہے کہ long term planning  کے تحت اس قسم کے اقدامات کیے جائیں کہ آئندہ سالوں میں شوگر کی کمی  ہی نہ ہو۔ اور شوگر کی سپلائی جو ہے وہ ملک میں وافر مقدار میں موجود رہے اور اس کی کمی نہ ہو تاکہ اس میں بلیک مارکیٹنگ کا کوئی سوال پیدا نہ  ہو ۔جناب چیئرمین ! long term planning میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی بلیک مارکیٹنگ کو روکنا ہے ۔ اس کی prices کو  بڑھنے نہ دینا اور اس کو اعتدال میں رکھنا ہے ۔ یہ حکومت کا فیصلہ ہے اور انشاء الله تعالیٰ اس پر عمل درآمد کرکے چھوڑیں گے۔۔۔



جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ ۔



میاں منظور احمد وٹو : ایک دو چیزیں میں  آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ۔یہاں گندم کی قیمت   اورآٹے کی بات کی گئی ہے  تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب یہ حکومت پچھلے سال  آئی  تو ڈیڑھ سال پہلے یہ صورت حال تھی کہ آٹے  کے لیے لائنیں لگی ہوئی تھیں اور اس وقت صورت یہ تھی کہ آٹا دستیاب نہیں تھا،گندم دستیاب نہیں تھی ۔ اس وقت کچھ جگہوں پر لائنیں  لگی ہیں ،پورے  ملک میں لائنیں نہیں لگی ہیں ،جہاں آٹا سستا  دینے کی حکومت نے کوشش کی ہے goodwill  کے لیے ، لوگوں کو facilitate  کرنے کے لیے ، لیکن چونکہ وہ محدود  پیمانے پر تھا، تھوڑے ایریاز میں تھا، صرف چند شہروں کے  ایریاز میں تھا اس لیے وہاں جھگڑے بھی ہوئے ،وہاں لائنیں بھی لگی ہیں، وہاں لاٹھی چارج بھی ہوا ہے وہاں لوگوں کی رسوائی بھی ہوئی ہے لیکن حکومت کی منشا یہ  تھی جس کسی  نے بھی یہ کیا ہے ان کی منشا یہی تھی کہ لوگوں کو سہولت دی جائے اور کم قیمت پر آٹا دیا جائے 
لیکن نہ آٹے  کی کمی ہے ملک کے اندر، نہ گندم  کی کمی ہے اور اس وقت صورت یہ ہے ، اس وقت حکومت پاکستان  کا  یہ فیصلہ  ہے کہ ڈھائی  بلین ٹن  گندم کے strategic reservesرکھے گئے ہیں۔  وہ رکھنے کے بعد بھی گندم  پاکستان میں وافر  ہے۔ جو پچھلے سال کوئی ڈیڑھ سو بلین روپے کی  جو گندم importکی تھی وہ کھانے کے قابل  بھی نہیں تھی۔  جو دوسرے ملکوں  کے کاشت کار  کو پاکستان  کی حکومت  نے پیسا  دیا، وہ گندم کھانے کے قابل یہاں نہیں تھی اور ڈیڑھ  سو بلین سےزیادہ   valuable foreign exchange ہمیں  گندم  منگوانے  پہ ضائع کرنا پڑا ۔ آج ایک پیسا کی بھی گندم  آپ کو باہر سے import کرنے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ  آپ exportکر سکتے ہیں، جناب چیئرمین!  آپ کی حکومت کا  یہ کارنامہ ہے ۔ موجودہ  elected government کا  یہ کارنامہ ہے کہ  اس کی  ایک پالیسی  سے آج آپ کی position یہ  ہے کہ گندم کے معاملے میں  نہ صرف آپ خود کفیل ہیں بلکہ وافر گندم  آپ کے پاس موجود ہے۔ اگلے سال کے لیے reservesآپ کے پاس ہیں اور  نئے godowns بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تا کہ گندم کے اور reserves رکھے جائیں۔ پاکستان میں کسی قسم گندم کی کوئی  کمی نہیں ہے۔ کسی بھی صوبے میں ، پاکستان  کے کسی بھی علاقے میں  اور یہ بہت بڑی achievementآپ کی elected governmentکی ہے اور میں معزز  سینیٹرز  صاحبان کی خدمت میں بھی یہ گزارش  کروں گا  کہ درست بات ہے کہ قیمتیں  بڑھائی گئی ہیں لیکن میں آج بھی  یہ کہتا ہوں  کہ آپ پاکستان کی گندم  جو ہے  جس کی  ۹۵۰ روپے  قیمت  ہے اس کو international market  کے مطابق آپ دیکھیں  تو  آج بھی اگر گندم آپ باہر سے importکریں  تو ۹۵۰ روپے سے کوئی  زیادہ کم قیمت  پہ آپ کو گندم  یہاں نہیں ملے گی۔  وہ گندم  ایسی گندم نہیں ہوگی جو  آپ کی اپنی گندم ہے۔ یہ کھانے  کے قابل ہے۔ یہ سفید گندم ہے۔ عمدہ گندم ہے۔  پا کستان  کے کاشت   کاروں  نے یہ پیدا کی ہے ان کو incentive دیا گیا ہے اور انہوں نے گندم کے وافر ذخائر   آپ کے ملک کے لئے پیدا کر دیےہیں۔ 


جناب چیئرمین! ایک دو چیزوں کے بارے میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ  ہماری حکومت ایک elected government ہے۔ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی ہے اور ہم فرشتے نہیں  انسان ہیں۔ انسانوں سے  غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں  بھی ہوتی ہیں تو یہ حکومت اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہتی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے Opposition کے معزز سینیٹرز صاحبان  کی توقع  پہ  کوئی کام نہ ہوا ہو لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ  آپ کی منتخب حکومت ہے اور سالہا سال کی ریاضت  کے بعد ، سالہا سال کی جلا وطنیاں  برداشت کرنے کے بعد ، سالہا سال کی قید و بند کی صعو بتیں  برداشت  کرنے کے بعد، یہ موقع آیا  ہے کہ آپ کی ا یک  elected government ، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر  آئی ہے۔  اس وقت اگر ہمارا culture یہ بن جائے گا کہ ہم نے ہر  اچھی بات کو اچھا نہیں کہنا اور اس پہ depressedراستہ اختیا کر نا ہے۔ جناب چیئرمین! آپ اس بات کو دیکھیں کہ اگر ہم ناکامی کا رونا  ہی روتے ر ہیں گے، اگر ہم معاملات میں ناکامیوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اگر معاملات میں محرومیوں کو نکالنے کی کوشش کر یں گے ، اگر  اچھائی میں برائی کے پہلو  کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہاں  منتخب حکومت  کا نعم البدل   ہمارے پاس کیا ہے؟  اس کا substitute کیا ہے؟  اس کا substitute ایک elected government کی صورت ہو سکتی ہے۔ ایک  منتخب حکومت، عوام  کے ووٹوں سے منتخب حکومت ، آپ کی یہ elected government اس کو ڈیڑھ  سال کا عرصہ ہوا ہے۔ ڈیڑھ  سال کا عرصہ جو ہے اس میں اس کی achievements ہیں۔  میں نے ابھی گندم کی بات آپ کے سامنے کی ہے کہ کتنی بڑی achievementہے  اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ law and order situation کو دیکھیں، سوات میں law and order situationکو دیکھیں، آپ مالا کنڈ کی law and order situation کو دیکھیں  وہاں خدا کے فضل و کرم سے امن ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد  میں لوگ جو پشاور  میں آئے تھے ، مردان میں آئے تھے اور اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے ، خوبصورت علاقے چھوڑ  کر آئے تھے، اپنے گھروں میں آباد ہو گئے۔ ہماری مسلح افواج کی قربانیاں  ہیں اس میں، ہمارے ملک  کے لوگوں کی دعائیں  ان کے ساتھ شامل ہیں اور ہماری حکومت کی policyہے۔ آپ کی elected government کی پالیسی ہے۔  جس کے نتیجے میں آپ کے ملک کو یہ امن نصیب ہوا ہے۔  آپ کے ملک کی writقائم ہوئی ہے اور آپ کی Federationکو منظم  کیا  گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی  achievementہے ، کتنی بڑی بات ہے ۔  آپ  کے ملک کی سلامتی  at stake تھی۔ یہاں ملک کے اندر ریاستیں بن گئی  تھیں۔ لوگ اپنا سکہ چلا رہے تھے۔ لوگ اپنے قانون نافذ  کر رہے تھے جبکہ  خدا کے فضل و کرم سے  اس وقت آپ کی اتنی بڑی achievement ہے کہ آپ کو امن نصیب ہوا ہے۔ اب  کہیں کہیں کوئی  blast آپ کو نظر آتا ہے ورنہ پہلے سے امن ہے۔ 



جناب چئیرمین: وزیر صاحب اب آپ اس کو conclude کر لیجے  ۔  کافی وقت ہو گیا ۔ میرے خیال میں آپ نے کوئی motion بھی  move کرنا ہے۔  


 میاں  منظور احمد  وٹو: بس جی میں اس میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کی  economyبھی بہتر ہوئی ہے۔ چھ بلین ٹن  کے  reservesآپ  کے پاس تھے اب آپ چودہ بلین ٹن  پہ آ گئے ہیں ۔



سینیٹر محمد اسحاق ڈار : بلین ٹن نہیں  بلین ڈالرز ۔



 میاں  منظور احمد   وٹو:  بلین  ڈالرز  سے ، sorry. چودہ بلین ڈالرز۔   



جناب چئیرمین:  سب تھک گئے ہیں۔ It is the end of the day.  



 میاں  منظور احمد  وٹو: چھ بلین ڈالر سے چودہ بلین ڈالرز پہ آ گئے ہیں۔ آپ کی economy میں ٹھہراؤ   آیا ہے۔ جناب چیئرمین! آپ دیکھیں کہ ملک  کی تاریخ میں بڑی achievement ہے   ملک میں جمہوریت  کی آپ نے ایک reconciliation policy اختیار کی ہوئی ہے۔  ایک دوسرے کو برداشت  کرنے کی پالیسی، ایک دوسرے کی ٹانگ  نہ کھینچنے  کی پالیسی، لوگوں کو ساتھ carry کرنے کی پالیسی اور  ایک دوسرے کے دکھ سکھ  میں شریک ہونے کی پالیسی، سیاسی رواداری قائم کرنے کی پالیسی، یہ کتنی بڑی  achievementہے؟ تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ اچھی باتوں کو اچھا  کہنا چا ہیےکیونکہ  اس کے بارے میں کسی نے کہا ہے۔ 



اس کو ناقدرئ  عالم  کا صلہ کہتے ہیں 
    کہ مر گئے ہم تو  زمانے نے بہت یاد کیا


تو دنیا میں ہی اگر کوئی اچھا کام  کسی نے کیا  ہے اس کو  اچھا بھی کہنا چا ہیے۔ جس پہ  تنقید کرنے کی ضرورت  ہے  اس پہ تنقید کرنی چاہے۔ 



جناب چیئر مین: انشا ء الله  کل سہی۔ 



 میاں منظور احمد  وٹو:   آپ اس کو دیکھ لیں۔  ۱۲فیصد  rightsجو ہیں  public sector side میں  آپ دیکھ  لیں کہ مزدوروں کو 12% shareholdingمیں ان کو دے دی گئی ہے۔  یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کی democratic government کر رہی ہے۔ ۱۵٪ تک confirmationجو ہے وہ آپ کے سرکاری ملازمین  کی، جو چھوٹے  سرکاری ملازمین  ہیں  ان کی confirmationکس نے کی ہے۔ آپ کی democratic government نے کی ہے تو میں یہاں یہی  آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ  آپ  کی حکومت  کے اچھے اقدامات بھی ہیں  اور  بہت اچھے اقدامات ہیں۔  ابھی تو ڈیڑھ سال گزرا ہے۔ ابھی  ساڑھے تین سال باقی ہیں۔ یہ ساڑھے  تین سال میں انشا ء  اللہ تعالی آپ  کی industry کا پہیہ  چلے گا۔ ٰ  آپ کی economyٹھیک ہو گی۔  آپ کی industry چلے گی۔ آپ کے کھیت  کا مزدور اور کام کرے گا۔  ان کو اورincentive دیں گے۔ آپ کی industry کے اندر مزدور کو جو incentive دیے ہیں وہ اور کام کریں گے۔ ملک انشا ء اللہ تعا لیٰ ترقی کی راہ  اور خوشحالی  کی  راہ   پہ  آگے بڑھے گا۔ Thank you very much. 



Mr. Chairman: The motion has been talked out. 


اسحاق ڈار صاحب آپ ، کونسا  decide کیا گیا تھا؟


سینیٹر محمد اسحاق ڈار: جناب چیئرمین! Kerry Lugar Bill. اس میں، میں صرف اسmotion کو move کرنے سے پہلے  ، ریکارڈ  کی درستگی کے لئے عرض کروں گا۔ جیسے  وزیر صاحب نے foreign exchange reservesانہوں نے ٹنوں میں کہہ دیا۔  اللّہ کرے ! ان کے منہ میں گھی شکر  کہ چودہ بلین ٹن  ہمارے پاس dollars ہوں ۔ پھر تو ساری دنیا کو  ہم بانٹیں گے۔ اسی طرح  wheat reserves ان کی اصلاح کے لئے  چونکہ  میں last    year, I was the Head of the Secretaries Committeeاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ڈھائی  ملین میٹرک ٹن  کا wheat reserves   بڑھایا جائے  یعنی یہ چھ ملین میٹرک ٹن  کیا جائے جو ساڑھے  تین ہوا کرتے تھے۔ پھر وزیر اعظم اور ہماری پارٹی کے میاں نواز شریف صاحب  اور  جناب زرداری صاحب، دونوں پارٹیوں کے heads سے discussکرنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ 6 million metric tons کے reserves ہونے چائیسیں   اور اس وقت اللّہ کے فضل سے  6 million metric tons کے ہمارے پاس reservesہیں جو پنجاب maintainکر رہا ہے  اور  اس پر  تقریباً 148 billion  روپے پنجاب گورنمنٹ نے  خرچ کیا ہے۔میں نے یہ اس لیے کہا ہے تاکہ record درست ہو جائے۔ It is not اڑھائی ملین۔



دوسری بات یہ ہے کہ 


Mr. Chairman, with your permission, I beg to move that under Rule 236 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988, the requirement of Rules 22, 23, 26, 27 and 120 of the said rules be dispensed with in order to allow me to move the following motion :


“The House may discuss the Kerry-Lugar Bill 
passed by United States Congress for financial assistance to Pakistan.”      


Mr. Chairman: It has been moved that  under Rule 236 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988, the requirements of Rules 22, 23, 26, 27 and 120 of the said rules be dispensed with in order to move the following motion :


“The House may discuss the Kerry-Lugar Bill passed by United State Congress for financial assistance to Pakistan.”

(The motion was carried)


Mr. Chairman: The motion is adopted. Further discussion on it is deferred for tomorrow. The House stands adjourned now to meet on Friday, the 9th October, 2009 at 10.30 a.m.

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


[ The House was then adjournment to meet again on Friday, the 9th October, 2009 at 10-30 a.m.]





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


� Xxx[words expunged by the orders of the Chairman] 


� ***	[Expunged by the orders of Mr. Chairman]
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