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SENATE OF PAKISTAN
SENATE DEBATES

Tuesday,July 28, 2009

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House),
Islamabad at 5.20 p.m. in the evening with Mr. Presiding Officer (Col. (Retd.) 
Syed Tahir Hussain Mushhadi) in the Chair.

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

یطٰن الرجِّیمَاعؤُذِبااهللاِ مَن الّشٰ
ِبسِم ٱِهللا ٱلرَّحَۡمـِٰن ٱلرَِّحیِم

ًِٕما یَّحَۡذُر الۡاِٰخَرَة َوَیرُۡجوۡا َرحَۡمَة  َامَّنۡ ُھَو َقاِنٌت اَٰنٓاَء الَّیِۡل َساِجًدا وََّقٓا
ِانََّما َیَتَذكَُّر ُاوُلوا  � ُموَۡنُقلۡ َھلۡ َیسَۡتِوى الَِّذیَۡن َیعَۡلُموَۡن َوالَِّذیَۡن َلا َیعَۡل � �َربِّھ

ِللَِّذیَۡن َاحَۡسُنوۡا ِفىۡ ھِٰذِه الدُّنَۡیا  �  ُقلۡ یِٰعَباِد الَِّذیَۡن اَٰمُنوا اتَُّقوۡا َربَُّكمۡ ۔ �الَۡالَۡباِب
 ِانََّما ُیَوفَّى الّصِٰبُروَۡن َاجَۡرُھمۡ ِبَغیِۡر �  َوَارُۡض الّلِٰھ َواِسَعٌة  �  َحَسَنٌة 
َوُاِمرُۡت ِلَانۡ َاُكوَۡن َاوََّل ۔ ُقلۡ ِانِّىۡۤ ُاِمرُۡت َانۡ َاعُۡبَد الّلَٰھ ُمخِۡلًصا لَُّھ الدِّیَۡنۙ۔ِحَساٍب

۔الُۡمسِۡلِمیَۡن
ترجمہ۔  کیا ایک غافل انسان بہتر ہے یا وہ جو رات کے اوقات میں سجدہ 

ہو اور اپنے رب کی اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو آخرت سے ڈر رہا 
 ؟کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں ؟ رحمت کی امید کر رہا ہو

سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان الئے ہو اپنے 
رب سے ڈرو  ان کے لیے جنہوں نے اس دنیا  میں نیکی کی ہے اچھا بدلہ ہے اور 

ہے  بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا  اهللا کی زمین کشادہ
جائے گا۔   کہہ دو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اهللا کی اس طرح عبادت کروں کہ 
عبادت کو اس کے لیے خاص رکھوں اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سب 

سے پہلے فرمانبردار ہوں۔
تا ٩سورة الزمر آیات(      

١٢(
Senator Ilyas Ahmad Bilour: Sir, point of order. 

Mr. Presiding Officer: Bilour Sahib, as you know, you are a very 
seasoned politician and a very seasoned Senator. All Points of Order or any 
other business can only be taken after the Question Hour. We have the Question 
Hour today. But the Points of Order will be taken after the agenda items are 
over. So, plenty of time is given to the members to air their views. We will try to 
follow the rules. 

ے۔ہCall Attention Noticeایک ! جناب: سینیٹر الیاس احمد بلور
Mr. Presiding Officer: Right, we will look into that. Under the 

Rule 2, one has already come and the one which has been selected would be 
coming tomorrow. 

 ؟نا کل آیا تھا 
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 Callتھا  لیکن کل میں  یہاں پر! جناب :سینیٹر الیاس احمد بلور

Attention Notice  کسی اور کا تھا۔
Mr. Presiding Officer: The last item yesterday…….

 .sorryاچھا  :سینیٹر الیاس احمد بلور

دینی مدارس کے حوالے ! جناب :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
ہے۔   Call Attention Noticeسے ایک 

Questions and Answers
Mr. Presiding Officer: We will hold the discussion after the agenda 

and Question Hour; kindly let’s get on with the Question Hour because this is of 
great interest to the members. I will like to take the permission of the House. 
Senator Babar Khan Ghauri has to take the flight and he has made a point to 
attend. So, we can take up with your permission his questions first, so that he 
can leave. Now, we go to page No. 8, Question No. 30. Please read out the 
Question No. Dr. Muhammad Ismail Buledi. 
30. *Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for Ports and 

Shipping be pleased to state the time by which Gwader Port will 
become operational?

Mr. Babar Khan Ghauri: The Gwadar Port has already become 
Operational, with its inauguration on 20th March, 2007.

Mr. Presiding Officer: Any supplementary? 

دیکھیں، مجھے افسوس ہے ! جناب :یل بلیدیسینیٹر ڈاکٹر محمد اسمعٰ
کہ گوادر پورٹ بہت اہمیت رکھتی ہے پورے پاکستان کے لئے اور اب تک چار 

ہوئے لیکن ابھی تک وہاں پر ریلوے لنک بھی   completeسال ہو گئے ہیں اس کو 
ے ہی ایک نہیں ہے اور وہاں پر روڈ ٹرانسپورٹ کے لئے صرف کوسٹل ہائی و

میں ہے۔ ایک   pendingروڈ ہے۔ وہاں گوادر تا پنجگور اور ناگ روڈ ابھی تک 
معاہدہ ہوا تھا گوادر سنگاپور، اور اس معاہدے پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ 
ابھی جو بابر غوری صاحب نے بتایا ہے کہ اس پر کام شروع کیا گیا ہےتو میں بابر 

ہوں کہ انہوں نے اپنے طور  پر، سیکرٹری  غوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا
اینڈ شپنگ اور وزیر اعظم صاحب نے بڑی کوششیں کیں۔ یوریا اور گندم  سپورٹ

کیا تو اس سے بھی لوگ بڑے خوش ہیں لیکن یہ   کو وہاں النا شروع  shipsیک
میں منسٹر صاحب سے  ،مستقل حل نہیں ہے۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے گوادر سنگاپور کا

آپ کب تک کرائیں گے اور گوادر   implementationچاہتا ہوں کہ اس کی کہنا 
سنگاپور کے معاہدے میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں۔ وہاں اڑھائی ہزار ایکڑ زمین 

  reviseمفت اس معاہدے میں دی گئی ہے۔ ہم نے کمیٹی میٹنگ میں اس معاہدے کو 
صاحب کیا جواب دیں گے؟ کرنے کے لئے کہا تھا۔ تو اس بارے میں بابر غوری

: )وفاقی وزیر برائے بندرگاہیں  و جہاز رانی(سینیٹر بابر خان غوری
کیا   appreciateمجھے بہت خوشی ہے کہ بلیدی صاحب نے گوادر پورٹ کو ! جناب

اور  ظاہر ہے یہ بلوچستان کے عوام کے لئے بہت بڑا تحفہ ہے اور پاکستان کی شہ 
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ہو   functionalس کا باقاعدہ افتتاح ہوا تھا اور اب یہ کو ا  2007مارچ 20رگ ہے۔  
گئی ہے۔ آپ نے وہاں پر دیکھا کہ تمام کارگو آن لوڈ ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی یوریا 

ٹن یوریا  ہے۔جہاں تک یہ بات   26800کا ایک جہاز وہاں پر موجود ہے جس میں 
تھا، اس میں کر رہے ہیں کہ جو گوادر اور سنگاپور کے درمیان معاہدہ ہوا 

transshipment   کے حوالے سے جوback-up area   دینا تھا پاکستان نیوی نے اس پر
ایکڑ جو  582قبضہ کیا ہوا ہے اور پاکستان نیوی کے ساتھ یہ طے بھی ہوا تھا کہ 

ہے وہ فوری طور پر حوالے کرے اور وہ دے رہے تھے   back-up areaپورٹ کا 
کیا ہے۔اس   قف تبدیل کر لیا۔ یہ ہم نے ان پر واضحلیکن اچانک انہوں نے اپنا مو

سے پہلے قومی اسمبلی کی پورٹس اینڈ شپنگ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی 
recommend   ایکڑ زمین گوادر پورٹ   582کیا ہے کہ پاکستان نیوی فوری طور پر

کی واپس کرے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس بات کے لئے خط لکھا ہے 
گوادر  otherwise ،گوادر پورٹ کو دے  landاکستان نیوی فوری طور پر وہ کہ پ

پورٹ بند ہو سکتی ہے۔ تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ گوادر پورٹ کی 
ہو جائیں لیکن بحیثیت پورٹ اس کی   completeہیں وہ بھی   activitiesجو دیگر 

لوڈ ہو رہے ہیں۔ لوکل لوگوں کی  ہیں  اور وہاں کارگو آن  functionalتینوں برتھیں
activities  شروع ہو گئی ہیں۔ ہزاروں ٹرک وہاں  سے مال لے کر آ رہے ہیں۔ یہ تمام

ہے وہ بالکل   concernتر ہماری کوشش گوادر کے عوام کے لئے ہے۔ ان کا جو 
ہیں، جیسے ہی زمین ہمارے   activitiesصحیح ہے کہ وہاں گوادر کی جو دوسری 

.Thank youکرائیں گے۔ completeبھی  back-up areaی ہم اس کا حوالے ہوگ

Mr. Presiding Officer: Thank you. Dr. Abdul Malik. 

میں منسٹر صاحب کی ! جناب چیئرمین :سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک 
پر نیوی نے قبضہ نہیں   landخدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہے۔ اس

یہ ہے کہ جو معاہدہ آپ نے سنگاپور کے ساتھ کیا ہے اور آپ   Actuallyکیا ہے۔ 
کے بارے میں   landلوگوں نے سنگاپور کو پورٹ دی ہے اور اڑھائی ہزار  ایکڑ

commit   کیا ہے۔ پورٹ اینڈ شپنگ نے ایک سب کمیٹی بنائی تھی۔ میں نے ایک
complete report   آپ کو دی تھی کہ یہland  یوں دی ہے۔ آپ آپ نے سنگاپور کو ک

ہے اڑھائی ہزار ایکڑ جس   landنے اس کو تین برتھیں  دی ہیں۔ اب اس وقت یہ جو 
ایکڑ نیوی کے   500ارب روپیہ ہے، اس میں   27کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں 

ارب روپے سے یہ   27قبضے میں ہے باقی ساری زمین لوگوں کے قبضے میں ہے۔
، پورٹ آف سنگاپور کو۔ تو ہم یہ سمجھتے زمین خرید کر عقیل ڈھیڈی کو دے دی

ہونا چاہیے۔ آپ اگر میری   cancelاور یہ کیا ہے   agitateہیں کہ ہم نے اس پر 
میں  باقاعدہ ایک رپورٹ پیش کی    sub-Committeeرپورٹ دیکھیں، میں نے ایک  

ی تھی، پہلی بات۔  دوسری بات یہ کہ آپ کی کوششوں کی ہم داد دیتے ہیں لیکن میر
میں جا رہےہیں۔ ہمارے ایک، دو    conflictآپ سے درخواست یہ ہے، کیونکہ ہم 

کے مطابق    gradeسینیئر آدمی ہیں آپ کے پاس، آپ مہربانی کرکے ان کو ان کے 
treat   کریں۔ اگر آپ  ہمارے ایک آدمی کو   فٹ بال کی طرح کبھی کراچی میں

آدمی ہے جس کو آپ نے تین مرتبہ    بھیجتے ہو، کبھی گوادر میں اور جو   دوسرا
extension   دی ہے وہ ایکjunior   آدمی ہے۔ایک آدمی بلوچستان کا ہے جس کو آپ
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نہیں کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں     properly dealلوگ  
conflict   میں نہ لے جائیں۔ چیزوں کوsmooth   لیں۔ اگر ہمmerit   پر آتے ہیں تو ہم

پر نہیں آتے  تو  ہمیں آپ بالکل    meritحق ہمارا حق دے دیں اور اگر ہم  کو
consider   نہ کریں۔ میری یہ گزارش ہے۔

جی وزیر صاحب۔ :جناب  پریذائیڈنگ آفیسر
ہے  اس کو    concernمالک صاحب کا جو  :سینیٹر بابر خان غوری

address  زیادتی نہیں ہوگی۔   کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی
دوسری بات یہ ہے  کہ ہم نے گوادر میں جتنے بھی  اب تک مالزمین رکھے ہیں، 

پر ہیں،     contractہیں جو   workersرکھے ہیں۔ ابھی اور بھی   localsتمام کے تمام 
کرنے کے لیے،   confirmکی ہے ان کی نوکریوں کو    summary moveہم نے ایک 

سے مستقل کیا جا رہا ہے، جس کی منظوری  وزیر اعظم پاکستان   contractان کو 
  localہوں گی وہ   jobsیوسف رضا گیالنی صاحب  دیں گے اور آئندہ جتنی بھی 

میں ہے، اس  knowledgeبتایا ہے وہ میرے    concernہوں گی اور جن کا انہوں نے 
 Singaporeکردوں کہ    clearکر رہے ہیں۔ ایک  چیز اور میں    resolveکو بھی ہم 

Port Authority    کو ہم نے ایک ایکڑ  زمین کا بھیpossession   نہیں دیا ہے۔ ہمارا
concern   صرفport activities   سے ہے، ہمارا کوئیland issue    نہیں ہے۔ ہم

back-up area   چاہتے ہیں۔Transshipment  میں ہمیںback-up area   چاہیے کیونکہ
کریں    cargo unload، وہ  گیآئیں    mother shipsہوتی ہے تو   transshipmentاگر 

کریں گے تو اس کے لیے چاہیے۔  feedکو   regionسے ہم    feeder vessels،  یگ
تھا بلیدی  صاحب کا جو اس سے پہلے سوال میں آیا   concernتیسرا جو  

 roadاور    linkagesکے   railwayتھا، اس کی بھی میں یہاں پر وضاحت کردوں کہ 

linkages    جوMinistry of Communications and Ministry of Railways    میں آتے
  completeکیا ہے کہ وہ جلدی  appriseہیں، ہم نے ان سے کئی مرتبہ اس  چیز کو  

ام مزید بڑھ جائیں اور اس کے لیے ہم ک  activitiesکر دیں تاکہ گوادر  پورٹ کی 
کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ 

Mr. Presiding Officer: Thank you. As I was requesting and the 
Chair would also be very happy that the locals are given maximum employment 
and local officials are given promotions, if possible, because Balochistan is a 
very backward province and the Baloch people require that we give them special 
attention. Now, the third and final supplementary question.

Senator Ilyas Ahmad Bilour: I really appreciate the honourable 
Minister for bringing the wheat and urea to the Gwader jetties in the port. Is it 
true honourable Minister that the labour and the trucks have to go from Karachi 
and take these things and bring back to Karachi on a way to Punjab or 
somewhere because the linkages as you have said, they are not properly made 
till now?

   trucksجی ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ  :سینیٹر بابر خان غوری
   trucksنہیں ہیں اس وجہ سے    road linkages completeجاتے ہیں اور چونکہ 

کی طرف جاتے ہیں اور   upcountryواپس کراچی کی طرف آتے ہیں اور پھر وہ 
 subsidyکی  بھی کی جا رہی ہے، جس   extra paymentاس  کے لیے ان کو 
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Government of Pakistan    دے رہی ہے،  ایک ارب دس کروڑ روپے جوextra pay 

کے لیے  تاکہ گوادر کے    transportationکی     wheat and ureaکیا گیا ہے    
ہو رہی ہیں  اس سے    activitiesوہاں پر روزگار ملے اور جو  وہاں پر کو لوگوں  

ہوئی ہے۔ جو چھوٹے    business activity generateوہاں کے لوگوں میں ایک 
چھوٹے  کاروبار ہیں، یہ سب دیکھنے کے لیے  حکومت اور خاص طور پر وزیر 

 roadکیا ہے اور جیسے ہی یہ  arrangementاعظم پاکستان نے خصوصی طور پر یہ 

linkages complete   ہوں گے ویسے ہی جوtransportation    کا فرق آ رہا
کرنا پڑے گا۔    payکرنا پڑ رہا ہے وہ نہیں    extra payہےاور

Mr. Presiding Officer: You know, labour is also coming from 
Karachi.

ہے   labour locally availableجو  ! جناب واال :سینیٹر بابر خان غوری
ہاں پر سے آتی ہے۔ جو و  labour all over Pakistanوہ وہیں سے ہے۔ ویسے تو 

transporters    ہیں اور  جوcargo unload    کرتے ہیں ان  کو جہاںavailable labour  
ہوتی ہے وہ لیتے ہیں۔ وہ پورے پاکستان سے کہیں سے بھی ال سکتے ہیں۔
Mr. Presiding Officer: Although three questions have been asked 

but you can ask one more.

کا جو مسئلہ ہے وہ   labourمیں کہتا ہوں کہ  :ر عبدالمالکسینیٹر ڈاکٹ
جاتے ہیں گوادر   practicallyبلوچستان سے ہر مرتبہ ہم   Labourاس طرح نہیں ہے۔ 

کر لیتے ہیں۔ میری گزارش    ship unloadمیں جلسے جلوسوں کو ختم کرکے پھر 
کار ہے، اس کے  ءکا  اپنا ایک طریقہ   TCPیہ ہے، کیونکہ یہ  ٹھیکے پر ہے، 

لے کر آتے  ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو    labourمطابق وہ کراچی سے 
کیا تھا  اور ہم  کامرس  کے    commitکمپنیاں ہیں جیسے وزیراعظم صاحب نے 

  local %50وزیر سے بھی  ملے تھے کہ کم از کم یہ جو کمپنیاں ففٹی ففٹی کرلیں 
دوسروں کو دیں۔ ابھی جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں وہ    %50لوگوں کو  دے دیں اور 

باہر سے ہی لوگ التے ہیں، وہاں کے لوگ بہت کم   definitelyباہر  کے ہیں اور وہ 
ہیں۔

Mr. Presiding Officer: Thank you. We now move to Question 
No.40, Dr. Khalid Mahmood Soomro. Kindly read out the number of question.
40. *Dr. Khalid Mehmood Soomro: Will the Minister for Ports and 

Shipping be pleased to state:
(a) the names, designation and place of domicile of officers in BS-17 

and above working in the Ministry, its attached departments, 
corporations and subordinate offices; and

(b) the number of posts lying vacant in the above organizations in 
BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up?

Mr. Babar Khan Ghauri: (a)The requisite information in respect of 
Ministry of Ports and Shipping and Organizations under its administrative 
control is annexed.

(b) The requisite information in respect of Ministry of Ports and 
Shipping and Organizations under its administrative control is annexed.
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(Annexure has been placed on the Table of the House as well as library)
Mr. Presiding Officer: Any supplementary question? Yes, Khalid 

Mahmood Soomro.

میں نے پوچھا تھا کہ ! جناب واال :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
Ministry of Ports and shipping  سامیوں پر ا میں گریڈ سترہ اور اس سے اوپر کی

جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تفصیالت سے آگاہ کیا جائے، ڈومیسائل سےبھی 
سامیاں ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ یہاں پر ا جو خالیآگاہ کیا جائےاور 

 Ministry of Ports and Shipping Islamabadجو تفصیالت مہیا کی گئی ہیں ان میں 

main office  سامی عرصہ سے خالی امیں جوائنٹ سیکرٹری اور سیکشن آفیسر کی
سامی اریڈ بیس کی ایک میں گ Ministry of Ports and Shipping Karachi Wingہے۔ 

خالی ہے، گریڈ بیس کی دوسری جگہ خالی ہے۔ گریڈ انیس میں ایک جگہ خالی ہے۔ 
سامیاں خالی ہیں جو ا٩گریڈانیس میں دوسری جگہ خالی ہے۔ گریڈ اٹھارہ میں کل 

کی  BPS.18ابھی تک بھری نہیں گئیں۔ اسی طرح کراچی میرین ڈیپارٹمنٹ میں 
ہیں جو ابھی تک پر نہیں کی گئیں۔ شپنگ آفس کراچی میں سامیاں خالی اتقریبا چار 

ڈپٹی شپنگ ماسٹر گریڈ اٹھارہ کی ایک آسامی خالی ہے۔ 
کی جو تفصیالت مجھے  جہاں تک گوادر پورٹ اتھارٹی کا تعلق ہے اس

سامیاں اور گریڈ ا کی پانچ ١٩گوادر پورٹ اتھارٹی میں گریڈ   ۔ہیں مہیا کی گئی
الی ہے۔ اسی طرح گوادر فش ہاربر منی پورٹ پر گریڈ انیس اٹھارہ کی ایک جگہ خ

سامیاں  خالی ہیں۔ کراچی پورٹ ا سامیاں خالی ہیں کل پانچ ا کی تین اور سترہ کی دو
ٹرسٹ اتھارٹی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تفصیالت سے آگاہ کیا گیا ہے 

رش کرتا ہوں کہ اس سامیوں کی تفصیالت نہیں دی گئیں۔ تو میں گزاا لیکن خالی
پورٹ قاسم  ،سے بھی آگاہ کیا جائے۔ جہاں تک پورٹ قاسم اتھارٹی کا تعلق ہے

گریڈ انیس کی دو  ،سامیاں  خالی ہیںااتھارٹی کراچی میں بنیادی سکیل بیس کی دو 
سامیاں خالی ہیں، گریڈ سترہ کی دو اسامیاں خالی ہیں،  گریڈ اٹھارہ  کی چار ا
سامیاں خالی ہیں۔ میں محترم ارٹ قاسم اتھارٹی میں کل بیس سامیاں خالی ہیں، پوا

سامیوں کو پر کرنے کا کوئی اوزیر موصوف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان 
ارادہ ہے یا اس پر کوئی کام ہوا ہے؟
۔اور شپنگ سجی وزیر برائے  پورٹ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
رٹری اور دیگر جو گریڈ اس میں جوائنٹ سیک :سینیٹر بابر خان غوری

تعینات کرتی ہے۔ ہمارے  Establishment Divisionبیس کے افسر ان ہیں ان کو 
جوائنٹ سیکرٹری کی ابھی ابھی پرموشن ہوئی ہے اور  وہ کامرس ڈویژن میں 

ہمارے پاس دوسرا  Establishment Divisionایڈیشنل سیکرٹری ہوئے ہیں۔ اب 
 Establishment Divisionلیے ہم نے پہلے ہی  جوائنٹ سیکرٹری بھیجے گی اس کے

کی پوسٹس ہیں وہ  Establishmentکو لکھ دیا ہے۔ دیگر جو پوسٹس ہیں اس میں کچھ 
سامیاں اکی ہوئی ہے۔ اس کے عالوہ ہمارے پاس جو دوسری  requestہم نے ان کو 

بھی  اور اس میں جو لوگ according to lawکریں گے  advertiseہیں اس کے لیے ہم 
apply  کریں گے ان کوas per merit  لیا جائے گا۔
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 یہ اتنی زیادہ خالی!جناب واال :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
کیا وزیر  گی؟ سامیاں پر کی جائیںاسامیاں ہیں ہم کب تک امید کر سکتے ہیں کہ یہ ا

موصوف اس پر ایوان کو کوئی یقین دہانی کرائیں گے؟
کرنے کا ایک  پُرسامیاں ا! جناب واال :وریسینیٹر بابر خان غ

procedure  90ہوتا ہے اس میں days to 120 days  لگیں گے وہ ہم لوگ کر لیں گے۔
سامیاں اباقی جو خالی ! جناب واال :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو

ہیں ان کی تفصیل مہیا نہیں کی گئی اگر اس پر بھی کوئی مہربانی ہو جائے۔ 
تینوں سپلیمنٹری ایک ہی جگہ سے ہوگئے  :بابر خان غوری سینیٹر

سامیاں جس وقت سوال کیا گیا خالی تھیں اہیں۔ ایک ہی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ جو 
مزید جو  آئیں گی وہ ہم بتا دیں گے۔ ،وہ بتا دی گئی ہیں

Mr. Presiding Officer: Although three supplementaries have been 
asked by the same honourable member…

کر دیتا ہوں۔  allowمیں آپ کو  ،بلیدی صاحب
میں بابر غوری صاحب ! جناب واال :عیل بلیدیسینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰ

سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیراعلٰی اور دوسرے سب بلوچستان کے لوگوں کی 
demand  ا چاہیے۔ اب تک گودار ہے کہ گوادر پورٹ کا  چیئرمین بلوچستان سے ہون

پورٹ کے جتنے چیئرمین بنے ہیں وہ بلوچستان سے نہیں لیے گئے۔ ہماری یہ ایک 
demand  ہے اور بلوچستان کا حق بھی ہے  اس کے لیے بابر غوری صاحب ہمیں

یقین دہانی کرائیں گے کہ بلوچستان سے چاہے پٹھان ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے 
؟سے، چیئرمین  کب بنایا جائے گابلوچ ہو لیکن ہو بلوچستان 

پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ہم نے  :سینیٹر بابر خان غوری
 locallyکی ہے اور خصوصی طور پر ایک سے سولہ تو بالکل  hiringجتنی بھی 

کئے ہیں۔ اگرچہ  چیئرمین کا تعلق چونکہ پنجاب سے ہے اور ہم  hireبلوچستان سے 
کرٹری  کو لکھا تھا جب ہمیں افسران کی ضرورت تھی۔ ہم نے  پہلے بھی چیف سی

ان سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی افسر مل جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں 
ہے  اس میں کسی بھی صوبے سے کوئی بھی   ports federal subjectہے۔ لیکن 

بڑے آسکتا ہے اور اگر اس میں کوئی آدمی، ابھی جو چیئرمین پوسٹ ہوئے ہیں 
اچھے ہیں، ان کا چونکہ تجربہ تھا اس لیے ان کو وہاں پر لگایا گیا ہے۔ اس سے 
پہلے یہ پوسٹ پاکستان نیوی کے پاس رہتی تھی اب پنجاب کے ایک افسر اسلم 
حیات صاحب کو وہاں پر تعینات کیا گیا ہے۔ اگر بلوچستان سے کوئی اچھا افسر 

ر پوسٹ کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو وہاں پر ضرو
کریں گے۔ welcomeپابندی نہیں ہے، ہم بلوچستان کے افسر کو 

Mr. Presiding Officer: Thank you. Now we go back to the normal 
roster. Thank you very much honorable Minister for Ports and Shipping. You 
are free from our side today. Next question No. 23. Ch. Shujaat Hussain.

ًا اس وقت  ملک میں تقریب! ناب واالج :سینیٹر چوہدری شجاعت حسین
ہزار مدارس وفاق المدارس کے  چل رہے ہیں، جن میں سے بارہ بیس ہزار مدارس 

تحت کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ان میں بیس سے پچیس الکھ لڑکے اور لڑکیاں پڑھ 
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جو پہلے   reform projectکیا وزیر موصوف یہ بتائیں گے کہ مدارس رہی ہیں۔ 
شروع ہو چکا تھا اس کے تحت جن مدارس کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے ان میں کسی 
جگہ پر دہشت گردی کی تعلیم کے کوئی شواہد ملے ہیں۔ کیونکہ یہ اکثر کہا جاتا ہے 

ٹر کئے ہیں کیا ان اب تو انہوں نے رجس ۔ کہ مدارس میں دہشت گردی ہوتی ہے
رجسٹرڈ شدہ مدارس میں کوئی ایسا ثبوت مال کہ یہاں پر دہشت گردی کی تعلیم دی 

؟جاتی تھی
۔میر ہزار خان بجارانی :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
! شکریہ جناب چیئرمین):وزیر برائے تعلیم( میر ہزار خان بجارانی

س ہیں جن میں سے رجسٹرڈ مدار 15843ہمارے پاس پاکستان میں  اس وقت  
 507حکومت پاکستان نے اپنے ایکٹ کے تحت جو رجسٹر کئے تھے  وہ صرف 

سے ملتی ہے ا س  clearance Ministry of Interiorہیں۔ یہ وہ مدارس ہیں جن کی 
کے بعد ہم انہیں رجسٹرڈ کرتے ہیں اور اس پروگرام کے تحت ہم صرف ان مدارس 

ہ پروگرام کل آٹھ ہزار مدارس کے لیے بنایا گیا کر رہے ہیں حاالنکہ ی facilitateکو 
نہیں مل سکی اس لیے وہ رجسٹر نہیں ہو  clearanceتھا باقی مدارس کو ابھی تک 

پڑھا رہے ہیں، جس میں  subjectsمدارس ہیں ان میں مختلف  507سکے۔  یہ جو 
اس  ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یزپاکستان سٹڈ ،حساب ہے، سائنس ہے، کمپیوٹر ہے

net  میں اور مدارس کو بھی لے آئیں تاکہ یہimpression  جس راہ پر ہماری قوم کے
 positiveکریں اور ان کو refineکچھ سیکشن کے لوگ چل رہے ہیں، انہیں ہم 

چوہدری صاحب  ،مدارس کا تعلق ہے 507راستے پر لے کر جا سکیں۔ جہاں تک ان 
ہو کر آئے ہیں۔ اس میں ہمارا  clearے س Interior Ministryنے پوچھا ہے چونکہ یہ 

ان کے اساتذہ کو تنخواہیں  ۔بھی کرتے ہیں assistعمل دخل بھی ہے اور ہم ان کو 
بھی دیتے ہیں، ان میں ہمیں کوئی ایسے  reading materialبھی دیتے ہیں، ان کو 

ان  ہو جو subjectشواہد، کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ملی کہ وہاں پر کوئی ایسا 
 activitiesکو پڑھایا جاتا ہو۔ البتہ ان سے ہٹ کر پورا پاکستان جانتا ہے کہ کچھ ایسی 

ہیں جو ہو رہی ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم اس پورے وفاق المدارس کو جن کے 
under  یہ سارے مدرسے آتے ہیں انہیںmain stream education line  میں لے آئیں۔

 positive societyکریں تاکہ ہماری  reformدیں، ان کو ہم ان بچوں کو ہم صحیح تعلیم 
شکریہ۔ ۔بن سکے اور اسی طرف ہماری حکومت   کام کر رہی ہے

جی چوہدری صاحب۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
فاق المدارس کے تحت و! جناب واال :سینیٹر چوہدری شجاعت حسین

 507اگر انہوں نے ابھی تک  بارہ ہزار مدارس کام کر رہے ہیں تو ًا اس وقت تقریب
؟کئے ہیں تو بارہ ہزار رجسٹر کرنے میں کتنا وقت لگے گاڈرجسٹر 

 507میں نے عرض کیا کہ جی یہ ! جناب واال :میر ہزار خان بجارانی
کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے انہیں  clearوہ ہیں جن کو باقاعدہ وزارت داخلہ نے 

کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اور مدارس  assist اپنے پاس رجسٹرکیا ہے اور ہم انہیں
clear ہم انہیں بھی رجسٹر کریں گے لیکن چونکہ یہ جو پروگرام تھا یہ  ں گےہو

جون میں ختم ہوگا۔  2010کیا ہوا تھا اور  startہمارے سے پہلی والی حکومت نے 
 15800اس لیے یہ امکان کم ہی ہے کہ یہ سارے کے سارے بارہ ہزار نہیں ہیں بلکہ 
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رہتا ہے اس کے  periodکے لگ بھگ مدارس ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بقیہ جو 
کریں اس لیے اگر assistہو کر آجائیں اور ہم انہیں  clearتحت یہ سارے کے سارے 

تک  2010آگے چلے گا ورنہ یہ جون  processکوئی اور نیا پروگرام بنتا ہے تو یہ 
اس پراجیکٹ کا اختتام ہو جائے گا۔ 

جی پروفیسر صاحب۔  :ب پریذائیڈنگ آفیسرجنا
میں آپ ! شکریہ جناب چیئرمین  :خان سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم

کی وساطت سے وزیر محترم سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پندرہ ہزار میں سے اگر 
 ؟کیا ہے  criteriaرجسٹرڈ ہو ئے ہیں تو کیا بتایا جا سکتا ہے کہ رجسٹریشن کا  507

کا نام لیا ہے۔  Ministry of Interiorلیم یہ کام کر رہی ہے اور انہوں نے وزارت تع
 on boardمدارس کا ویسے تعلق مذہبی امور سے ہے تو کیا وزارت مذہبی امور بھی 

میں پچاس ملین روپے ہیں کیا اس سے پہلے یہ  09-2008ہے؟ دوسری بات یہ کہ 
 507اگر حساب کیا جائے تو  ؟رقم زیادہ نہیں تھی  یہ رقم کیوں کم کر دی گئی

مدارس پر پچاس ملین تقسیم کیا جائے تو ایک مدرسے میں کیا آئے گا اور جو 
گرام ہے کیا اس کے لیے کافی رقم ہوگی کہ وہ پروگرام اس میں نمٹایا جا سکے وپر
؟گا

جی وزیر صاحب۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
میں ایک سوال کے  میرے خیال! جناب واال :میر ہزار خان بجارانی 

ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں  ےممبر نے کر دی اندر دو تین سواالت  معزز
ضرور دیتی  Clearance Ministry of Interiorنہیں ہے۔  Ministry of Interiorصرف 

 Ministry of Religious Affairs andکرنے کے لیے  coordinateہے لیکن اس سے 

Ministry of Education  دوسری بات جیسے میں  ۔معاونت کرتے ہیں کیدونوں اس
 clearنے پہلے عرض کیا کہ یہ پروگرام آٹھ ہزار مدارس  کے لیے تھا لیکن چونکہ 

کیا ہے۔ یہ بھی میں  assistمدارس ہوئے تھے تو ہم نے انہی مدارس کو  507صرف 
کرنے کے لیے  assistگے تو ہم انہیں بھی ں ہو clearعرض کر چکا ہوں کہ اگر اور 

تیار ہیں۔ آپ نے تیسرا سوال کیا کیا تھا؟
 ءکا کیا طریقہ  clearanceاس کی   :خان سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم

پر اگر تقسیم کریں تو کیا رزلٹ آئے گا۔   507کار ہے اور یہ رقم پانچ کروڑ روپیہ 
کیا یہ رقم اس پروگرام کے لیے کافی ہوگی؟

وہ تو جو ٹیچروں کی تنخواہ ہے اور وہاں کی  :نیمیر ہزار خان بجارا
طالب علموں کی سٹیشنری کی ضرورت ہے وہ اس مد میں خرچ ہوتے ہیں۔ اس کی 

requirement  اسی فنڈ سے پوری کر رہے ہیں۔Criteria  کا جہاں تک تعلق ہے
obviously  اس کاInterior Ministry  کاclearance ھ الزمی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ سات

 number of studentsہے یا  requirementجو تعلیم کے حساب سے سکول بلڈنگ کی 
 criteriaہوتی ہیں وہ ساری اس  Provision of facilitiesہوتی ہے۔  requirementکی 

میں شامل ہوتی ہیں۔ 
۔سینیٹر اسحاق ڈار :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
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یہ خود ہی انہوں ! ینبہت شکریہ جناب چیئرم :سینیٹر محمد اسحاق ڈار
 42کیا گیا ہے  budget allocate 50 millionنے فرمایا کہ پندرہ ہزار مدرسے ہیں اور 

million actually disburse   ہوا ہے اگر یہ کوئی دو چار ہزار مدرسے آ جائیں تو کیا
 out of 15000 becauseہی ہونے ہیں  507کہ   did they anticipateاور  ؟پوزیشن ہوتی

its virtually 100 thousand rupees per madrasa on average?   اگر اس کا پتا چل
 it wasور پچاس ملین۔۔۔۔ کیا ا کیسے ہوئی ہے   budgetingجائے کہ اس کی 

expected  پانچ سو۔کہ لوگوں نے مدارس میں آنا ہی نہیں ہےis hardly three per cent 

of the total  ز کم  تو اس کا ہمیں کم اrationale   تو بتائیں  کہ اس کام کے لیے کیوں
 almostاگر پندرہ ہزار مدرسے ہیں  تو اس کے لیے ہمیں  ؟بجٹ اتنا کم رکھا گیا ہے

twenty time  پیسے چاہیے تھے اس کے لیے ایک بلین ہونا چاہیے تھا not fifty 

million۔
کہ یہ پروگرام میں پہلے عرض کر چکا ہوں  :میر ہزار خان بجارانی 

ہم سے پہلے شروع کیا گیا تھا اور اس پروگرام کے تحت  آٹھ ہزار مدارس کو  ہی 
ہو کر   clearپندرہ   ہزار  نے  آنا ہی نہیں تھا  لیکن اس میں جو  النا تھا تو اس میں 

 provisionمدارس   ہیں  جو آئے ہیں  یہ جو   507ہمارے پاس آئے ہیں  وہ صرف 

50 million    کی ہے  وہ صرف  آٹھ ہزار  مدارس کوanticipate   کرکے اس پروگرام
وہ پروگرام بھی  ۔پندرہ ہزار کے لیے نہیں رکھی گئی تھی ۔کے لیے رکھی گئی تھی

  provisionکوئی   furtherہو رہا ہے  اس کے بعد  completeمیں   2010اب جون 
ے اور اس کے لیے مزید کوئی کیا جاتا ہ extendاس پروگرام کو   unlessنہیں ہے  

fund رکھا جاتا  ہے۔
ایک منٹ کے لیے۔! جناب چیئرمین :سینیٹر موالنا عبدالغفور حیدری

Mr. Presiding Officer: No, I have had three questions. Now we go 
to question No. 24, Mr. Muhammad Talha Mehmood.

میری بات ! ناب چیئرمین صاحبج :سینیٹر موالنا عبدلغفور حیدری
سن لیں۔

 clearقانون بالکل ۔ہو گئے ہیں questionsتین  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
میں بیٹھ کر یہ   meetingہے آپ خود پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر ہیں  آپ نے خود 

۔یںکہ تین سے زیادہ نہیں ہونے چاہیکہا ہے 
کیا ہوا ہے  button pushمیں نے   :سینیٹر موالنا عبدالغفور حیدری

۔۔۔منسٹر صاحب  نے۔مجھے معلوم نہیں ہے ۔شاید آپ نہیں دیکھتے  buttonلیکن 
پھر میں نے تین دن سے کیسے دیکھ لیا  اگر   :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

 what can we do aboutہے تو  bad eye sightمیں نہیں دیکھتا؟ ٹھیک ہے اگر میری 
it?

چیئرمین صاحب ۔میری گزارش سنیں :الغفور حیدریسینیٹر موالنا عبد
۔۔۔منسٹر صاحب نے مدارس کے حوالے سے! 

میں بالکل ۔اس کے اوپر کوئی نہیں  Sorry :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
ہواہے اس کے ساتھ چلوں  agreementقانون کے ساتھ چلوں گا  اور جو 
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کو  خود توڑیں گے   اور  پارلیمنٹری  لیڈر اور   چیف وہپ ہو کر اگر آپ قانون۔گا
نہیں کریں گے  اگر آپ سب کو موقع نہیں دیں  followکو   rules of procedureآپ 
کو   مکمل نہیں کر سکیں گے  تو پھر فائدہ کیا ہے ؟  questionsہم سارے  ،گے

ہم اس ہاؤس میں رہتے ہیں، ہمیں :سینیٹر موالنا عبدالغفور حیدری
منسٹر صاحب  کی بات سے ایک  ۔ایک گزارش سنیںپتا ہے لیکن میری   سب کا

میں اس ابہام کو ان کے ذریعے ہی دور کرنا چاہوں گا۔صرف اتنی ۔پیدا ہوا ہے ابہام 
انہوں نے فرمایا کہ ملک میں بعض  ۔میرا کوئی سوال نہیں ہے ۔سی گزارش ہے

کوئی  مدارس کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ
ایسے ادارے شاید ملک میں ہیں کہ وہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں  تو میری 

 کیا ہے کہ ملک کے کسی  گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم نے بار ہا   چیلنج
ن حت  کوئی ایسا مدرسہ  جس کی نشاہ کے تربیکونے میں بھی وفاق المدارس  الع

یب کاری اور اس طرح کی کوئی جائے  کہ اس میں کوئی دہشت گردی، تخردہی 
چیز سکھائی جاتی ہے یا تربیت دی جاتی ہے  تو حکومت اس کو بند نہ کرے ہم بند 

میرے بھائی  ۔کریں گے لیکن از راہ کرم کم از کم ا س طرح کا  ابہام نہ چھوڑیں
میرے دوست ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں لیکن  یہ ایک مشکل ہے جو ہاؤس  ،ہیں

۔رح کی بات آئےمیں اس  ط
 Prime Minister of ۔آپ کا بہت شکریہ :جناب  پریذائیڈنگ آفیسر

Pakistan   نے اور اس ہاؤس نے آپ کو بہت  بڑا عہدہ دیا ہوا ہے اور  آپ کی اپنی
اس سوسائٹی میں ہے اس لیے میں نے آپ کو بولنے دیا۔  respectایک 

Now the Minister Sahib is not bound to answer  اس وجہ سے کہhe has answered 
three supplementaries which is according to the rules of procedure and the 
agreement of the Parliamentary Party Leaders but if the honourable Minister 
wants to satisfy you, it is up to him.

موالنا صاحب نے  ۔عرض کر دوںمیں ! جناب :میر ہزار خان بجارانی  
   activityابھی ذکر کیا  کہ وفاق المدارس  کے تحت کوئی ایسا  مدرسہ  جہاں ایسی 

ہو تو میں یہ عرض کرنا  اور وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنے 
بھی پندرہ ہزار  مدارس کا میں نے ذکر کیا ہے  وہ سارے  کے سارے وفاق 

وفاق المدارس کے تحت اس وقت  جتنے ادارے کام   ۔آتے المدارس کے تحت نہیں
کر رہے ہیں ان میں ہمیں فی الحال کوئی ایسے  شواہد  موصول نہیں ہوئے تو ان 

۔کی تشفی کے لیے  میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں
Mr. Presiding Officer: Thank you very much. We go to the next 

Question No. 24, Mr. Talha Mehmood.
24. *Mr. Muhammad Talha Mahmood: Will the Minister for 

Local Government and Rural Development be pleased to state: 
(a) the number of schemes launched by the Government for rural 

development during the last three years; and
(b) the amount spent so during the said period with year-wise break 

up?
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Mr. Justice (Retd.) Abdul Razzaq A. Thahim: (a) The number 
of schemes launched by the Ministry of Local Government and Rural 
Development in last three years are:

1. Khushal Pakistan Programme-I.
2. Pilot project for Model Village Development in Pakistan.
3. Peoples Works Programme-I.
(b) (1) KPP-I (2006-07, 2007-08) - Rs.7075.263 

million 

(2) PWP-I (2008-09) - Rs.3205.700 
million 

(3) M.V.Dev. (July 2006 – Dec.2009) - Rs. 142.04 
million 

Mr. Presiding Officer: Any supplementary question?

یہ ہے   supplementaryمیرا اس پر :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان 
کہ خوشحال پاکستان پروگرام  اور پاکستان پیپلز ورکس پروگرام  کے تحت  پچھلے 

انہوں نے جو  منصوبے شروع کیے  ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ ان  تین سالوں میں
منصوبوں پر کون کونسے ترقیاتی کام کیے گئے ہیں؟  اس عرصے کے دوران 
کتنے دیہاتوں کو ماڈل ویلج کے حوالے سے ترقی دی گئی ہے؟    اگر رقم بھی بتا 

نی کتنی دیں تو نوازش ہوگی کہ ترقیاتی منصوبوں کے تحت صوبے میں آپ نے کت
رقم خرچ کی ہے؟ 

Mr. Presiding Officer: Honourable Minister of State for Local 
Bodies.

): وزیر برائے  مملکت بلدیات و دیہی ترقی ( جناب مسعود عباس
صرف ہوئے ہیں اور سکیموں     million rupees 7075میں 08-2007 ,07-2006! جناب

ہے۔  thousand 26کی تعداد  تقریبًا 
طلحہ صاحب   آپ کو  قانون کا اچھی طرح  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

یہ ۔پتا ہے  کہ جب کوئی ممبر  یا کوئی منسٹر بول رہا ہو اس وقت نہیں بوال جاتا
against the norms or courtesy of the House  ہےor the discipline of the House  

اس کے بعد آپ   The floor is with him۔مہربانی کر کے آپ ان کو بولنے دیں ،ہے
second supplementary ۔پوچھ سکتے ہیں

کے تحت  1۔جناب صرف پیپلز ورکس پرو گرام :جناب مسعود عباس 
 pilotاس کے عالوہ  ۔اس پر صرف ہوئے ہیں  million rupees 3296میں   2008-09

projects   142جو ماڈل ویلج کا تھا  تو اس پر million 30پر صرف ہوئے ہیں۔ May 

صرف ہوئےہیں۔ million rupees 5.475پر    each villageتک  اور  2006
Mr. Presiding Officer: Second supplementary.

 Sirجواب صحیح نہیں دیا گیا   :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان

second supplementary  اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرا  پہال جوsupplementary  
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 7075.263۔ہے اس میں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ  انہوں نے جو رقم بتائی ہے

million  یہalready  میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ۔یہاں پر موجود ہےprovince-wise 

۔اس کا آپ نے جواب نہیں دیا؟ کتنا خرچ ہوا ہے  
 ۔سٹیٹ صاحب آف منسٹر :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

 million eachجو خرچ ہوا ہے وہ  totalجناب یہ  :ناب مسعود عباس ج

village   5.475  پر ہوا ہے  اورtotal 142 million تھا۔
خالد سومرو صاحب  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

یہ جواب بھجوا بھی سکتے ہیں   :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان
پوچھا  province-wiseمیں نے ۔ےلیکن کم از کم میرے سوال کا جواب صحیح چاہی

تھا کہ کتنا خرچہ کیا ہے؟
اگر آپ کے پاس نہیں ہے  تو آپ  ۔ٹھیک ہے :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

۔کی ہے  requestانہوں نے خود ۔ان کو بھجوا دیں
۔پھر میں ان کو بعد میں دے دوں گا! جناب :جناب مسعود عباس

خالد  ۔کرلیں meetingسے  یا ان ۔ٹھیک ہے :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
۔سومرو صاحب

 break upاس کی    province-wiseیہ ! جناب :جناب مسعود عباس 
 ۔نہیں ہے  detailمیرے پاس ہے جن جن عالقوں میں ہوئی ہے لیکن اس وقت ان کی 

ان کو جواب دے  ۔ڈاکٹر صاحب  آپ  بیٹھیے:جناب پریذائیڈنگ آفیسر
۔ل ہوگا۔طلحہ صاحب آپ کو جواب مل گیا ہےدیں۔اس کے بعد پھر آپ کا سوا

آپ نے کہا تھا مجھے تو نہیں مال  :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان
میں تو سپلیمنٹری سوال کر رہا   ہوں۔؟ کتنا خرچہ ہے   province-wiseہے

ہے   break upمیرے پاس اس کا   Province-wise :جناب مسعود عباس
؟کہ  کس کس جگہ خرچ ہوا ہے 

وہ مانگ رہے ہیں کہ    As a supplementary:جناب پریذائیڈنگ آفیسر
province-wise  پھر بعد میں بھجوا دیں۔تو  اگر ہے تو دے دیں،  نہیں۔کیا خرچہ ہے

ان کو بعد میں دے دوں گا۔  :جناب مسعود عباس
۔ڈاکٹر صاحب OK.:جناب پریذائیڈنگ آفیسر

 یہ بتائیں  میری گزارش یہ ہے کہ :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
 ،کتنا کتنا  کام ہوا ،خوشحال پاکستان پروگرام کے تحت کہاں کہاں پر کام ہواکہ 

کتنے ادھورے ہیں؟۔پاکستان میں ماڈل ویلج کی ترقی  ،مکمل ہوئے projectsکتنے 
شروع کیے گئے تھے وہ  کہاں کہاں پر شروع کیے   pilot projectsکے لیے جو 

 ہوئے  نا کام ہوا؟، کتنے ماڈل ویلج  ہمارے تیار ہو گئے؟  کتنے آدھےگئے ؟ کت
ہیں؟۔ پیپلز ورکس پروگرام کے تحت پورے پاکستان میں کہاں کہاں کام ہوا ہے؟۔کتنا 
کام ہوا ؟ ذرا ان کی تفصیالت سے اگر وزیر موصوف  ہمیں آگاہ کر دیں  تو ان کی 

۔بڑی مہربانی ہوگی
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دے  fresh questionاس کے لئے  اگر ! واال جناب :جناب مسعود عباس 
مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اس کا detailsدیں  تو بہتر رہے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ

detail میں جواب دینا پڑے گا۔
مطلب یہ ہے کہ ان کے  سب سوالوں کے  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

۔۔۔لئے
وقت میں نے عرض کی ہے کہ میرے پاس اس  :جناب مسعود عباس

list of villages  ہے جن پرpilot project کے تحت کام ہوا ہے تاہم ان کیcost  تو
نکالنی پڑے گی۔

اس وقت نہیں ہے۔ مہربانی کرکے  costیعنی  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
وہ بھی انہیں دے دیں۔

سوال دوبارہ بنا کر ! جناب واال :سینیٹر  ڈاکٹر خالد محمود سومرو
؟سی پر جواب دے دیں گےبھیجیں یا آپ ا

کیا آپ انہیں اس پر جواب دے دیں گے یا  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
should he make another question?.

انہیں جواب پہنچا دوں گا۔اهللا میں انشاء  :جناب مسعود عباس
 Last supplementaryیہ آپ کو پہنچا دیں گے۔  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

ہے۔
معزز وزیر ایوان کو بتا دیں کہ کون سے  :ی غالم علی سینیٹر حاج

villages   ہیں جو انہوں نے ماڈل بنائے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارا پیسا ضائع
ہو رہا ہے۔ اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ آج اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ اپنے 

نقصان ہو رہاہے۔ اس کے  افتتاح سے پہلے ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے  یعنی  بہت
فضول خرچ ہو رہاہے، اس   جس  طرح بنائیں کہ قوم کا پیسا mechanismلیے کوئی 

اراکین پر مشتمل   کا  ضیاع نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس ہاؤس کی ایک کمیٹی  تین
بنا دی جائے اور اس کمیٹی کے اراکین بھی ہم تجویز کر لیں گے کہ یہ وہاں پر جا 

بنے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد  villages, model villagesکہ  کیا یہ  کر دیکھ لیں
میں تبدیل  model villagesہم کہیں گے کہ پورے پاکستان کو  آئندہ بیس سالوں میں 

لیکن ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کر لیتے ہیں  تو جب دو دن بعد  ۔کر لیں
ں ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنا کس کی دیکھتے ہیں تو اس کا نام و نشان بھی نہی

responsibility کون  ے لیےہے اور اس چیز کresponsibleہے؟
شکریہ۔ وزیر صاحب۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

کے NWFPمیں معزز رکن کو ! جناب واال :جناب مسعود عباس
villagesکے نام بتا دیتا ہوں۔NA-09 مردان میں طورو گاؤں ہوا ہے۔NA-25 ڈیرہ 

اسماعیل خان میں  فروا گاؤں کا نام دیا گیا تھا۔ اصل  میں یہ گاؤں صوبائی حکومت 
کئے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو فروا گاؤں  تھا، اس کا وہاں پر  nominateنے 
site  کا مسئلہ تھا تو  اس لیے ابھی تک وہاں کام شروع نہیں ہوا ہے۔ اس کے عالوہ

NA-26  نام کا گاؤں ہے، وہاں کام ہوا ہے۔بنوں میں  جان جدوخیل
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 ۔جو بھی گاؤں ہیں، یہ ہمارے صوبے کے ہیں :سینیٹر حاجی غالم علی
اور معیار کے بارے میں جو وزیر صاحب  بتا  qualityمیں یہ کہتا ہوں کہ کام کی 

کرنے کے لیے اگر ایک کمیٹی بنا دی جائے  جو موقع پر checkرہے ہیں، اس کو 
یٹی  موقع پر جائے گی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی جا کر دیکھے۔ جب کم

 quality ofطرح کیچڑ ہوگا اور اسی طرح  سب کچھ ہوگا  کیونکہ  اس ملک میں 

work سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہئیے۔ میں اس
۔بات پر شک نہیں کر رہا ہوں کہ کام نہیں ہوا ہوگا

)مداخلت(
آپ تشریف رکھیں۔ وزیر صاحب جواب دینے  :ذائیڈنگ آفیسرجناب پری
کے لئے موجود ہیں۔

اگر ہاؤس کی کوئی کمیٹی بنتی ہے تو ہمیں کوئی  :جناب مسعود عباس
اعتراض نہیں ہے۔

کرتی already existتو  committeesہاؤس کی  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
کے لیے وزیر  supervisionبعد ہے۔ اس کے procedureکا ایک  governanceہیں اور 

کے فضل و کرم  اهللاہیں۔ provincial governmentsاور وزارت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 
سے آج ملک میں جمہوریت ہے۔ ہمارے جو دیگر ادارے ہیں،  انہیں کام کرنے کا 
موقع دیا جائے۔ اگر  کمیٹی پر کمیٹی، کمیٹی پر کمیٹی بنائیں گے تو اس سے ایک 

 violateہم  اسے  ،کا طریقہ ہے governanceنہیں ہوگا اور دوسرا جو  تو کام ہی 
ہے۔محترمہ عافیہ ضیا 25کریں گے۔ اب تین سوال ہو گئے ہیں۔ اب سوال نمبر

ہے۔ 25آپ کا سوال نمبر ! صاحبہ
25. *Mst. Afia Zia: Will the Minister for Social Welfare  and Special 
Education be pleased to state the names and locations of vocational centers 
established for women belonging to October, 2005 earthquake affected areas?

Ms. Samina Khalid Ghurki: Pakistan Bait-ul-Mal has established 
05 vocational dastkari schools in NWFP and 15 vocational dastkari schools in 
AJK in earthquake affected areas. Names and locations of these vocational 
dastkari schools are attached at Annex-A.
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.Question is readیہ آپ کا ضمنی سوال ہے۔  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

اس کے  ،انہوں نے جو تعداد بتائی ہے! جناب واال :سینیٹر عافیہ ضیا
دستکاری سکول ہیں۔آزاد جموں وکشمیر  vocationalمیں اس وقت پانچ NWFPمطابق 

وں میں  کتنی تعداد سکول20ہیں۔  میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان   schools 15میں
میں خواتین فائدہ  حاصل کر رہی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت  کے زیر 
غور ان زلزلہ زدگان عالقوں میں مزید سکول کھولنے کی  تجویزہے؟  اس کے 
عالوہ اگر وزیر صاحبہ تھوڑی سی یہ تفصیل بھی بتا دیں  کہ ان سکولوں سے جب 

تی ہیں تو  اس کے بعد کیا انہیں کوئی ایسی سہولت دی حاصل کر لی trainingخواتین 
جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی کام کر سکیں جیسے کہ  سالئی مشینیں 

شکریہ۔ ؟ہیں جن سے وہ  اپنی آمدن کا ذریعہ بنا سکیں
محترمہ  ثمینہ خالد گھرکی صاحبہ۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

فاقی وزیر  برائے سماجی بہبود  و و(محترمہ ثمینہ خالد گھرکی
شکریہ چیئرمین صاحب۔ میں اپنی معزز رکن کو وضاحت سے ): خصوصی تعلیم

سے تعداد پوچھی ہے۔ ان سنٹرزکی  2005کے بعد earthquakeانہوں نے   ۔بتاؤں گی
میں زیادہ سنٹرز ہیں۔ NWFPہے جو ان عالقوں میں موجود ہیں۔ ویسے 20تعداد 

ہے لیکن  اس میں ہم اضافہ کر رہے ہیں اور یہ 144تعداد  totalپورے پاکستان میں 
کر لیتی  ہیں تو  training completeاضافہ ہر ماہ ہی ہو رہاہے۔ جب وہ خواتین  اپنی 

ہوتی  ہیں position holdersہم انہیں ایک مشین اور ایک قرآن پاک دیتے ہیں۔  جو 
ہے۔  اس  144عداد موجود ہے، وہ یعنی کوئی نہ کوئی سنٹرکھوال جاتاہے۔  تاہم جو ت

دی جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ  ان کو  تو  trainingمیں بچیوں کو جو 
ضرور دیتے ہیں لیکن  ہر سنٹر میں دس مشینیں  دیتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی ڈیمانڈ 

ہوتی ہے تو  ہم ان کی بیت المال سے ضرور مدد کرتے ہیں۔ 
سے زیادہ بچیوں نے 8000ان سنٹرز سے  دوسری  بات یہ ہے کہ اس وقت

training  ۔ اس میں ہے حاصل کیknitting  اورsewing کی تعداد زیادہ ہے، باقی
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 20دیتے ہیں۔ ان عالقوں میں ان کی تعداد  trainingسنٹرز میں دیگر شعبوں میں بھی 
ہے  اور ہم انہیں اس طرح کی امداد دے رہے ہیں۔

ہد خان صاحب۔زا :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
میرا محترمہ وزیر صاحبہ سےسوال ہے کہ  :نخاسینیٹر  محمد زاہد 

کیا  ماال کنڈ ڈویژن میں بھی ایسے سنٹرز کھولنے کا کوئی پروگرام ہے کیونکہ اس 
وقت سب سے زیادہ  جو نقصان ہوا ہے، وہ ماالکنڈ ڈویژن میں ہوا ہے۔ اس لیے 

دہ ضرورت ہے۔ کیا آپ کے پروگرام وہاں ایسے سکولوں اور کالجوں کی بہت زیا
اس  ،کے عالقوں میں یہ سنٹرز قائم کئےearthquakeمیں ہے کہ جیسے آپ نے 

طرح ماال کنڈ ڈویژن، سوات اور شانگلہ میں قائم کئے جائیں؟
ہمارے وہاں سنٹرز ہیں لیکن اگر کوئی  :محترمہ  ثمینہ خالد گھرکی

ٹرز کھولے جائیں تو  وہ ہمیں معزز رکن محسوس کرتا ہے  کہ وہاں  مزید سن
انشاء اهللا وہاں ضرور بن جائے گا۔  ان عالقوں میں ہمارے  ،درخواست دے دیں

آزاد کشمیر کے عالقوں میں ہمارے کافی سنٹرز ہیں  تاہم اگر یہ اضافہ  ۔سنٹرز ہیں
چاہتے ہیں یا ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ فالں عالقے میں سنٹر کھلنا چاہیے تو 

ہمیں درخواست دے دیں۔ ہم یہ بنا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کے لئے 
ہے۔

شکریہ۔ سبینہ روف صاحبہ۔  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
میں وزیر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ  ان  :سینیٹر سبینہ رؤف

کرتی ہے  یا  خواتین خود provideخواتین کو دستکاری کے لیے مواد حکومت 
arrange رتی ہیں؟ک

؟کیا آپ نے سوال سن لیا ہے :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
جی، میں نے سوال  سن لیا ہے۔  جناب  :محترمہ ثمینہ خالد گھرکی

کے دوران جن چیز وں کی  trainingخواتین کو  ،ہیں free centresیہ بالکل ! واال
یا  chargesکرتی ہے۔ ان کے کوئی free provideضرورت ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ 

expenses  نہیں ہوتے ہیں۔ یہfreeہوتا ہے۔
Mr. Presiding Officer: Now, I move to Question No. 26, Maulana 

Gul Naseeb Khan.
)مداخلت(
اب چوتھے سوال کی  ،تین سوال ہو گئے ہیں  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

یں کر سکتا۔ موالنا گنجائش نہیں ہے۔میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے مگر اب میں کچھ نہ
ان کے ایماء پر کیا کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ ۔ہے26گل نصیب خان۔ سوال نمبر 

)مداخلت(
 Anybody on his behalfہے۔ 26یہ سوال نمبر  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

wants to ask the question?

وزیر صاحب نہیں ہیں۔ :سینیٹر حاجی غالم علی
Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari (Leader of the House): 

The Minister is here.
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سوال کے متعلق کسی دیگر وزیر کے پاس  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
briefبھی ہو سکتا ہے۔Leader of the House بھی جواب دے سکتے ہیں۔ آپ سوال

کریں۔
Senator Haji Ghulam Ali: Mr. Chairman, Question No. 26 on

behalf of Maulana Gul Naseeb Khan.
26. *Moulana Gul Naseeb Khan: Will the Minister for 

Communications be pleased to state:

(a) the date of start of construction work on Lowari tunnel indicating 
also time schedule of completion;

(b) the percentage of work completed on the project so far and the 
time by which the remaining work will be completed;

(c) the name of the contractor to whom construction work assigned; 
and

(d) the amount allocated for the said project during 2008-09 and 
2009-10?

Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) The construction of Lowari Rail 
Tunnel Project (LRTP) commenced in Sep - 2005 for completion by Sep-2010.

Work was suspended w.e.f. May 8, 2009 due to adverse security 
situation at site & along National Highway (N-45) and will re-commence 
subject to clearance from Ministry of Interior regarding re-deployment of 
expatriates.

(b) 32% work completed against planned 65%. Provided the work 
recommence very soon and no major unforeseen hiccups are encountered, the 
work will be completed by Sep., 2011. Delay in completion of this highly 
complex project is due to numerous reasons, some of which are explained in 
Annex-A.

(c) M/s SAMBU Construction Coy of South Korea in joint venture 
with M/s Sarwar & Co. and Ghulam Rasool & Co.

(d) F/Year Rs. in M 
2008-09 1250 
2009-10 1500

Annex-A

LOWARI RAIL TUNNEL PROJECT

REASONS FOR DELAY

 Destruction of construction camps and machinery by avalanches 
Including death of a Korean expatriate In August 2006.

 Revision of design of bridges and building based on new building code 
due to change in Seismic Zone after 2005 earthquake.

 Change In design of drainage structures to cater for unprecedented 
snowfall.
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 Increase In length of road tunnel at North from 0.9 to 1.9 km in view of 
practical experience of flash floods & observing movement pattern of 
glaciers/avalanches.

 During excavation, water ingress of 119 liter per second was 
encountered. The water was round-the-clock pumped out that too 
against the gravity and this hindered pace of excavation.

 Depleted efficiency of manpower & equipment owing to less oxygen, 
work place elevation being at 2408-2272 meters above mean sea level.

 Power generation hiccups – WAPDA supply not available.

 Long supply line/logistic delays exacerbated further by extreme 
working conditions/heavy snowfall for 5 months every year.

 Security situation in the area has throughout remained a matter of major 
concern including occasional closure of supply route (N-45). Lately, 
work is under suspension due to military operation.

Note.

(1) Re-commencement of work will require fresh mobilization of 
manpower, resources and material and will consume time.
(2) In case the works do not recommence expeditiously, winter 
will set in and complete working season 2009 will be lost and the 
project will be delayed by at least one year.

Mr. Presiding Officer: Any supplementary? Yes, Mr. Idrees Khan.

اس پر منسٹر صاحب نے جواب دیا ہوا ہے کہ  :سینیٹر حاجی غالم علی
Lowari Tunnel  سرحد کا ایک میں کام شروع کیا گیاکیونکہ یہ صوبہ  2005پرستمبر

خصوصًا ان عالقے کے لوگوں کے لیے، جن کو برف باری کے  ۔اہم مسئلہ ہے
مہینوں میں کافی مشکالت کا سامنا کرنا پڑتا اور ان کو افغانستان کے راستے سے 
سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ وزیر صاحب اس کی پوری تفصیل بتا دیں تو مہربانی ہو 

گی۔ 
Mr. Presiding Officer: Yes, honourable Minister.

معزز ): وزیر مملکت برائے مواصالت(چوہدری امتیاز صفدر وڑائچ
میں کام شروع ہوا  2005پر ستمبر Lowari Tunnelممبر نے جو سوال کیا ہےاس میں 

 contractorsہے چونکہ اس کے  completion period September 2010تھا اور اس کا 

Australian and Korean  اس عالقے میں ہیں  اورlaw and order security situation  
 31کر دیا تھا اور اب  انشا اهللا یہ  suspendمئی سے انہوں نے کام  8کی وجہ سے 

کے لیے گئے  site inspection۔ آج ارباب صاحب  بھی جوالئی سے شروع  ہو گا
ہو ئے ہیں۔ ہیں وہ بھی باہر سے آئے consultant and contractorsہوئے ہیں اور جو 

جوالئی سے کام شروع کریں اور انشاءاهللا اس کے 31ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ 
مطابق شروع ہو جائے گا۔
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Mr. Presiding Officer: Thank you. Mr. Zahid Khan, second 
supplementary.

 Malakandمیرے خیال میں ! جناب چیئرمین :سینیٹر محمد زاہد خان

tunnel  کے لیےfeasibility  اس کے لیے جو  ۔بن گئی تھیcontract  اورfunding  ہے
ہو رہا ہے  tenderنے کی تھی کیا اس پر کوئی کام ہوا ہے؟ ا س پر کوئی  Koreanوہ 

یا نہیں اور اس پر کام کب تک شروع ہو گا؟ یہ ذرا بتائیے گا۔
جی منسٹر صاحب۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

اس کے لیے تو ان کو ! جناب چیئرمین :چوہدری امتیاز صفدر وڑائچ
fresh question اس کا  ۔دینا پڑے گاLowari Tunnel سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

جی بنگش صاحب۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
 honourable Minister ofمیں ! جناب چیئرمین :سینیٹر عبدالنبی بنگش

State نے بتایا اور ابھی انہوں  سے پوچھنا چاہوں گا کہ کل یہاں پر منسٹر صاحب
وہ شاید  ،ہیں Korean consultant, engineer and foreignersنے بھی یہی بتایا کہ جو 

security reason  31کی وجہ سے وہاں جانے سے کترا رہے ہیں اورst July is the 

last date as per their statement.  31میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدانخواستہ اگرst July 
کیا ہے؟ کیا ان لوگوں کے  alternateکو بھی جانے کو تیار نہ ہوں تو ان کے پاس 

engineers  اور اس کمپنی کے بغیر ہمارے پاس کوئی اورmanpower  نہیں ہے، اور
نہیں ہیں کہ ہم اس کام کو جاری رکھ سکیں؟ اس کا مجھے جواب  expertiseکوئی 

دیں۔
جواب دیں۔! ر صاحب منسٹ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر 

کی  contractor and consultantاس وقت  :چوہدری امتیاز صفدر وڑائچ
جوالئی سے شروع کر دیں گے،ہم  اس 31یہ ہے کہ وہ  commitmentہمارے ساتھ 

میں نے جیسا  ابھی بتایا ہےکہ آج ارباب ! لے رہے ہیں۔ جناب چیئرمین seriouslyکو 
پر گئے ہوئے ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ  site inspectionصاحب بھی وہاں موقع پر 

جوالئی سے شروع ہو جائے گا لیکن ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر 31انشاء اهللا یہ 
کردیتے  revokeکر دیتے ہیں،  contract cancelکا contractorsکہ ہم ان فرض کریں 

setتو نیا  ہیں up  بنانے کے لیے پھر مزیدdelay ے ہو جائے گا۔ اس لیalternative  تو
ہو جائے گا اور جو نئے لوگ آئیں گے  delayبہت سے ہو سکتے ہیں لیکن کام 

اب بھی یہی ہے۔ اس لیے ہم  optionسیکورٹی کی بات تو وہ بھی کریں گے، بہتر 
سے بھی ان  Security agenciesکیا ہوا ہے۔  take upپر  higher levelنے اس کو بڑے 

جوالئی سے شرو ع  ہو گا۔31ہیں اور انشاء اهللا دلوا رہے  protectionکو 
Mr. Presiding Officer: Thank you. We move to the next question. 

Question No. 27, Prof. Muhammad Ibrahim Khan. 
27. *Prof. Muhammad Ibrahim Khan: Will the Minister for 

Communications be pleased to state:
(a) whether it is a fact that construction work on Lowari Tunnel has 

been stopped since 12th May, 2009, if so, its reasons; and
(b) the time by which construction work will be resumed?
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Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) Yes work on Lowari Rail Tunnel 
Project was suspended effective May 8, 2009 due to adverse security situation 
along National Highway (N-45) and also at site subsequent to commencement of 
military operation in Dir Upper & Lower, Swat and Buner.

(b) Work will re-commence as soon as security situation improves 
and necessary clearance is given by the National Crisis Management 
Cell/Ministry of Interior for redeployment of expatriates.

Mr. Presiding Officer: Any supplementary? Yes, Prof. Muhammad 
Ibrahim Khan.

یہ جواب کے ! جناب چیئرمین :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
part-b  میں بتایا گیاہے

‘Work will recommence as soon as security situation improves and necessary 
clearance is given by the National Crisis Management Cell/Ministry of Interior 
for redeployment of expatriates’.
جس طرح میرے دوستوں اوربنگش صاحب نے بتایا ہے کہ کل منسٹر صاحب، 

جوالئی کو یہ کام  31دی تھی کہ assuranceجناب ارباب عالمگیر صاحب نے یہ 
کو  assuranceشروع ہو گا۔ یہاں پر جواب میں کوئی اور بات ہے۔ کیا ہم کل کی اس 

یز یہ کام شروع ہو زالئی کو انشاء اهللا العجو 31لے سکتے ہیں؟ کیا اسی کے مطابق
جائے گا؟ 

جی منسٹر صاحب۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
جواب میں اس کی  ! جناب چیئرمین :چوہدری امتیاز صفدر وڑائچ

دی ہے، میں  statementکوئی ایسی نفی نہیں کی گئی۔ ارباب صاحب نے یہاں جو 
ہیں ان کو  consultantsاور contractorsمتعلقہ  جونے بھی وہی بات کی ہے کہ ہم نے

کیا ہے کہ ہم کام شروع  concedeدی ہے اور انہوں نے  dateجوالئی کی  31 ہم نے 
آج ارباب صاحب موقع  تھی اس کے مطابق commitmentکل کی جوکریں گے اور

کی contractorجو پر ہیں۔ انشاء اهللا ہماری یہ پوری کوشش ہے کہsite inspectionپر
commitment  کو پورا کرائیں اورجو ہم  یہاں  ہے اسcommitment  ،دے رہے ہیں

اس کے مطابق کام شروع کیا جائے۔
Mr. Presiding Officer: Thank you. We go to the next question as 

there is no more supplementary. Question No. 28, Prof. Muhammad Ibrahim 
Khan. 
28 *Prof. Muhammad Ibrahim Khan: Will the Minister for 

Communications be pleased to state:

(a) the amount allocated for removing snow from the Lowari tunnel 
and for maintenance of tunnel road during the financial 
year2008-09;

(b) whether it is a fact that opening of the said tunnel for traffic was 
delayed by one and half months this year, if so, its reasons; and

(c) the names of present contractors awarded contracts for removing 
snow from the said tunnel and for maintenance of that road?
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Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) Two contracts for snow clearance & 
routine maintenance including repair works, construction of retaining walls, 
culverts and side drains, etc. were awarded for FY 2008-09:
Section Rs. in million

(i) Qulandi (Dir)-Lowari Top to M/s. Fazal Karim & Co. 29.50
(ii) Lowari Top-Ashriat (Chitral) to M/s. M. Dawood Khan 32.90 

———
                             Total: 62.40

———
(b) Lowari Rail Tunnel is still under construction. However, opening 

of Lowari Pass depends upon magnitude of snowfall during 
winter season. The pass was opened on May 16, 2009, owing to 
heavy snowfall during the preceding winter.

(c) As against “a” above.
Mr. Presiding Officer: Any supplementary please.
Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: No supplementary sir.
Mr. Presiding Officer: Thank you. Anybody else who would like to 

speak on this? Now, we move to Question No. 29, Dr. Muhmmad Ismail Buledi. 
جی بی بی کلثوم آپ فرمائیں۔

جناب اس میں معزز رکن نے بیرون ملک اتاشیوں  :سینیٹر کلثوم پروین
مانگی ہے۔ مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں بلوچستان  detailکی 

لگا ہوا ہے۔ جناب میرا  یہ سوال نہیں بلکہ میں آپ کے  کا نشان minusپر
پچھلی دفعہ ہمارا !سامنےسراپا احتجاج ہوں کہ یہ زیادتی کب تک ہو گی؟ جناب 

question  تھااورhonourable Raza Rabbani sahib   کو ہم نے کہا تھا کہ پالننگ
ہاؤس  نے  وںکمیشن میں ہمارے لوگوں کی ایک فیصد بھی نمائندگی نہیں ہے۔ انہ

جواب دوں گا۔ رضا ربانی کی خاموشی بھی  next timeکیا تھا کہ میں ensureمیں 
میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی،موجودہ 

دو۔ کمیٹیاں  suggestionsآپ کہتے ہیں کہ تجاویز دو،  ۔گورنمنٹ کی بات بھی نہیں
کب ! ہے، مذاق ہے؟ جناب just jokeہے۔ کیا بات ہے یہ بناؤ مگر یہاں پر بات صفر 

تک یہ مذاق رہے گا؟  میں یہ سوال نہیں کر رہی ہوں۔ اس ایوان کے سامنے یہ میرا 
 yesمیں مال ہے، کبھی ہمیں  noاحتجاج ہے۔ پورے سات سالوں میں جواب صرف 

ساتھ کی  کب ہمارے سنیں گے؟ کب ہمیں جواب ملے گا؟  yesمیں نہیں مال۔ ہم کب 
کر  protest میں اس بات پر ! کو پورا کریں گے؟ جناب چیئرمین commitmentگئی 

رہی ہوں۔ 
Mr. Presiding Officer: I don’t see the Minister, actually he is on 

leave granted yesterday. Is somebody else holding the brief?

صاحب  House Leader of theاںیہ! جناب چیئرمین :سینیٹر کلثوم پروین
پورا ہاؤس بیٹھا ہے، میاں رضا ربانی  صاحب بیٹھے ہیں۔ مجھے منسٹر  بیٹھے ہیں،

نہیں چاہیے۔ مجھے اس کا جواب چاہیے کہ میرے صوبے کی نمائندگی کیوں نہیں 
ہے؟ اور کب تک یہ مذاق جاری رہے گا؟ اس کا جواب چاہیے۔ 
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Mr. Presiding Officer: Is any other Minister holding the brief on 
this question?

میں یہ کہنا چاہتا ! جناب چیئرمین :عیل بلیدیسینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰ
ہوں۔۔۔۔۔۔

ایک منٹ میں پہلے پوچھ لوں کہ کوئی منسٹر  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
گے؟ ان کا جواب دیں Leader of the House kindlyاس کا جواب دے گا یا 

It is a matter of grave concern, they are deprived, their province and the whole 
House has been speaking on this, whole House is with the people of 
Balochistan, they must get their equal representation at least just it should be 
forth coming by now. Please Leader of the House.

گزارش یہ ہے کہ جو ! جناب چیئرمین :سینیٹر سید نیئر حسین بخاری
concern show کیا گیا ہےon behalf of Minister for Overseas, Mr. Bijarani would 

be giving the answer.
Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Labour and Manpower. 

That is something else and on that issue already Prime Minister has taken the 
decision

 they might have read in theکی تھی commitmentاور جو رضا ربانی صاحب نے 
paper.

Mr Presiding Officer: Would he like to give a statement?

لے لیتے ہیں۔ statementان سے 
 heمیں ہو گا،  knowledgeان کے  :سینیٹر سید نیئر حسین بخاری

would make reply for that.
)مداخلت(
 nextآپ بیٹھیں، آپ کا ! بلیدی صاحب :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

supplementary 3آپ بیٹھیں آپ کا ! ہے۔ خان صاحبrd and last supplementary ہے۔
و کے مطابق چلیں۔ آپ نے بولنا ہے ت  Rulesپر موقع ملے گا۔  turnآپ کو اپنی 

جب قانون آپ کے ساتھ ہے تو کیوں نہیں آپ اس کو استعمال  ۔طریقے سے بولیں
آپ تشریف رکھیں۔  ؟کرتے

مجھے موقع نہیں چاہیے، مجھے ! جناب چیئرمین :سینیٹر کلثوم پروین
بات کا جواب چاہیے۔

کے  rulesآپ نے بولنا ہے تو طریقے سے  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟  مطابق بولیں۔ جب قانون

آپ تشریف رکھیں۔ میاں صاحب، آپ۔۔۔
)مداخلت(

یہ جو مسئلہ ہے۔۔۔! جناب چیئرمین :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل  بلیدی
اس پر غور کرتا رہا ہے،  Houseاور پورا  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

ایسی کوئی بات نہیں ہے۔۔۔
)مداخلت(
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یہ بہت اہم مسئلہ ! جناب  چیئرمین :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل  بلیدی
 labour attachéبارہا ہم کہتے ہیں کہ جو ۔ہے اور بلوچستان کے حوالے سے ہے

مقرر کیے گئے ہیں، ان میں بلوچستان سے ایک بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں 
بلوچستان پاکستان کا چوتھا بھائی ہے اور اس طرح۔۔۔۔

آپ تشریف رکھیں۔ :اب پریذائیڈنگ آفیسرجن
)مداخلت(
کو پورا  pointآپ سب تشریف رکھیں۔ اس  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

House  سننا چاہتا ہے۔ اسpoint  پر پوراHouse  آپ کے ساتھ ہے۔میاں رضا ربانی
.the floor is with Mian Raza Rabbaniصاحب نے اس پر بہت کام کیا ہے، 

)کر گئے walk outر چند معزز ممبران اس موقع پ(
Senator Mian Raza Rabbani: Sir, you get them back and I will 

say.
Mr. Presiding Officer: I will send somebody. Leader of the House

اور کوئی منسٹر صاحب جائیں، ان کو واپس لے آئیں۔ میر اسرار اهللا زہری صاحب، 
                                چیف وہپ صاحب۔  

(Pause)
Mr. Presiding Officer: Let us have order in the House and let us try 

to continue proceedings with a request to the honourable members to come and 
listen. 

)مداخلت(
بات کروں گا پھر میں اس پر کوئی  :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل  بلیدی

میں اس پر تفصیلی بات کروں گا، میرا ! رضا صاحب جواب دیں گے۔ جناب
question ہے۔

)مداخلت(
نہیں ہو رہی،  debateآپ تشریف رکھیں، یہ  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

question hour  ہے۔ بلیدی صاحب، ادھر آپ سے زیادہ تو کوئیexperienced 

Senator  نہیں ہے۔ یہquestion hour  ہے، یہdebate نہیں ہے۔
میں ضمنی سوال  questionبابا میں  :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل  بلیدی

کرتا ہوں۔
کر سکتے ہیں۔ ابھی تو  supplementaryآپ  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

کیا ہوا ہے، اس کا جواب دیں۔ اس معاملے پر سب آپ کے  supplementaryباجی نے 
۔۔۔کرتے ہیں۔ اس پر very strongly feelر سب ساتھ ہیں۔اس پ

)اس موقع پر معزز اراکین واپس آ گئے(
ہم نے اپنا واک آؤٹ اس لیے ختم  :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل  بلیدی

کیا کہ اگر وہ تسلی بخش جواب دیں گے تو ہم سنیں گے۔ اگر ہمارے بلوچستان کے 
ساتھ۔۔۔

نے اور دیگر ممبران، سب نے مل  اس پر آپ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
کر اس پر بڑی محنت کی ہے۔۔۔
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بلوچستان کے ساتھ سوتیلی ماں  :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل  بلیدی
جیسا سلوک کیا جاتا ہے، یہ کب تک کریں گے؟

دیا  floorاس لیے آپ تشریف رکھیں۔ میں نے  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
ہے۔

کریں اور ہم اس کو  clearآپ یہ  :بلیدی سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل 
کبھی نہیں مانیں گے۔ کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ اس کا جواب دیں۔

آپ تشریف رکھیں۔ میں نے میاں رضا ربانی  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
دیا ہے۔ میاں صاحب۔ floorصاحب کو 

)مداخلت(
 Heی ہے۔ ک requestنہیں، انہوں نے خود  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

would like to make a statement on this.
)مداخلت(

Mr. Presiding Officer: Please order in the House  اور سنیں۔ Let us 
hear him.

)مداخلت(
Mr. Presiding Officer: We are out of the rules that is what I am 

saying.
)مداخلت(
بنا رہے ہیں۔  debateل یہ تو بالک :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

یہ  earlierمیری گزارش ہے کہ ! جناب :سینیٹر سید نئیر حسین بخاری
 Minister forتھا، اس کے جواب میں  issueواال  Planning Commissionجو 

Planning and Development, he was here, he made a statement and after that Mr. 
Raza Rabbani took this issue with the Prime Minister. Decision was taken on 

that.                اس کے لیے تو وہ عرض کر دیں گے لیکن یہ جو سوال ہے، اس کے
 this could beیہ چاہتے ہیں کہ  moverاگر  .the minister is not availableلیے 

deferred. Let him come to the House, if he wants to explain the position.  یا تو
پر لے لیا جائے۔ next rota dayکر دیا جائے،  deferاس کو 

کرتے ہیں۔ deferہاں اس کو :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: They want a 

commitment from the Treasury Benches or from the Cabinet, we are ready to 
make a commitment over here. OK. we will look into it, we will take up this 
issue with the Prime Minister and examine how the people from Balochistan 
could be accommodated.

Mr. Presiding Officer: So, I defer this question.

ہوں گے تو آپ  minister presentرتے ہیں، جب ک deferاس کو ختم نہیں کرتے، 
take up کریں گے۔The question is deferred. 

(Interruption)

پھر یہ سوال کب آئے گا؟ آج  :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل  بلیدی
ہو رہے ہیں۔ deferسارے ہی 
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)مداخلت(
Mr. Presiding Officer: You are in the government coalition.
Question No. 29 is deferred.

آپ سب لوگ تشریف رکھیں، آپ سب گورنمنٹ میں  Kindlyکریں۔  solveآپ اس کو 
ہے۔  question hour in progressہیں، آپ تشریف رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 

Senate  کے کوئیrules  ،ہیںparliamentarians rules observe  کرتے ہیں۔ اگر ہم
rules observe  نہیں کریں گے تو پوری قوم کیسے کرے گی؟Question hour  میں

question and answer   ہوتے ہیں۔There can be no debate on this matter.
(Interruption)

اس میں دس دفعہ تو میں نے کہہ دیا ہے کہ  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
زیادتی  ہے۔

)مداخلت(
میں نے دس دفعہ کہہ دیا ہے کہ زیادتی ہے،  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

اب اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟
)مداخلت(

Mr. Presiding Officer: The question hour has ended because we 

have done the one hour and we have covered a lot.  میں بات کرواتا ہوں، آپ
please یں، آپ لوگ ہی بولنا چاہتے ہیں۔ تشریف رکھیں، مجھے تو بولنے  د 
Question hour is over. I will give the floor to Mian Raza Rabbani because he has 
some information for the honourable members from Balochistan and for the rest 
of the members but today before going on with the proceedings I would like to 
place on record the Chair’s appreciation of the Leader of the House. I passed 
certain instructions yesterday. The Leader of the House within one hour came to 
me and he said that he has spoken to the Prime Minister of Pakistan and the 
Prime Minister has taken a strong exception to the absence of the minister. I 
must appreciate his effort today. He made all the ministers present.

(Desks thumping)
Mr. Presiding Officer: I must appreciate the presence of the 

ministers. They passionately came and patiently answered the questions and I 
must thank you, my colleagues, and all members of the Senate for the 
cooperation and support given. Today we have covered a number of questions 
and it is only because we were following the rules. If we keep up to three 
supplementary questions, we will be able to go through more of our questions. 
So before I take up next business, I will give the floor …

)مداخلت(
کر دیا گیا ہے۔ جی موالنا  deferان کو  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

صاحب۔
دفعہ  216شکریہ۔ ! جناب چیئرمین :سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی

کی جانب  51کے تابع میں آپ کی توجہ سوال نمبر  2کے تابع، اس کی ذیلی شق  
مبذول کراؤں گا۔

ختم ہو گیا ہے۔ Question hour :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
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جس کے بارے میں لکھا ہے کہ  :سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی
جواب موصول نہیں ہوا۔

ختم ہو گیا ہے اور پورا  question hourاب  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
ہو گئے ہیں۔ وہ  deferگھنٹہ نہیں بتایا، اب بتا رہے ہیں۔ جس کا جواب نہیں آیا، وہ 

next roster میں آ جائیں گے۔
29 *Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for 

Overseas Pakistanis be pleased to state the number of Labour Attachies 
posted abroad with province-wise break up indicating also the period of 
their posting?.
Dr. Muhammad Farooq Sattar: (a) The number of Community 

Welfare Attaches (CWAs) posted abroad is 21. List indicating their names with 
dates of posting etc. is annexed. Province-wise break-up is as follow:

Punjab = 8
Sindh = 7
NWFP = 4
Balochistan = —
FATA = 1
AJKA = 1 

———
Total = 21

———
(b) The period of posting of a CWA is three years. CWAs were 

selected by a Special Selection Board (SSB) headed by former Minister for 
Overseas Pakistanis.         
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30. *Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for Ports and 
Shipping be pleased to state the time by which Gwader Port will 
become operational?         .

(The Question Hour has been ended and the remaining questions and 
their replies are taken as read and placed on the table of the House)
Mr. Babar Khan Ghauri:  The Gwadar Port has already become 

Operational, with its inauguration on 20th

31. *Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for 
Communications be pleased to state the number of NHA projects which 
were not completed with in the stipulated time during the last four 
years with province-wise break up?

Dr. Arbab Alamgir Khan: A total of 49 development projects of 
NHA got delayed during the last four years. Province-wise breakup is as under: 

Province Projects 
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Sindh 4
Punjab 10
NWFP 15
Balochistan 20 
Total 49

32. *Ch. Shujat Hussain: Will the Minister for Women Development 
be pleased to state:

(a) the number of Shaheed Benazir Bhutto Centers for Women 
working in the country with province-wise break up;

(b) the number of cases processed by each of the said centers so far; 
and

(c) whether there is any proposal under consideration of the 
Government to establish more such centers in the country?

Minister for Women Development: (a) Twenty three (23) Shaheed 
Benazir Bhutto Centres for Women are working in the country, while two (02) 
Centres are not functional yet. Province-wise break up is as under:—

Punjab 12
Sindh 04
NWFP 04
Balochistan 03
AJK 01
Federal Capital Territory 01

(b) Number of cases processed by each centre are as under:—
—————————————————————————————
    S. No. Centre No. of cases processed
—————————————————————————————

1. Islamabad 3196
2. Lahore 2301
3. Vehari 2967
4. Sahiwal 1295
5. Mianwali 2187
6. Sialkot 246
7. Faisalabad 145
8. Multan 346
9. Muzaffargarh 107

10. Bahawalpur 540
11. Khushab 796
12. Rawalpindi (Under construction) 0

—————————————————————————————
—————————————————————————————
    S. No. Centre No. of cases processed
—————————————————————————————

13. D.G. Khan (Not-Operational yet) 0
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14. Karachi 1217
15. Nawabshah 95
16. Hyderabad 496
17. Jacobabad 122 
18. Peshawar 469
19. Kohat 1572
20. Abbottabad 261
21. Swat (Mingora) 3 
22. Quetta 1158
23. Sibi 243
24. Khuzdar 223
25. Mirpur (AJK) 468

—————————————————————————————
Total 20453 

—————————————————————————————

(c) Yes, there is a proposal under consideration of the government to 
set up 39 more such centres as under:—

(i) Nine (09) centres are being established in Earthquake Effected 
Areas of NWFP & AJK with the collaboration of ERRA.

(ii) Thirty (30) new centres are proposed to be established in new 
district, throughout the country.

33. *Ch. Shujat Hussain: Will the Minister for Social Welfare and 
Special Education be pleased to state:

(a) the employment quota for disabled persons in the Ministry;
(b) the number of posts earmarked for disabled persons in each 

Ministry; and
(c) the steps taken to appoint disabled persons against the vacant 

posts?
Ms. Samina Khalid Ghurki: (a) Under Section 10 (1) & (2) of the 

Disabled Persons (Employment & Rehabilitation) Ordinance, 1981, 1% 
employment quota was reserved for the disabled persons. Later on, it was 
enhanced by the Prime Minister to 2% on 15th October 1998.

Ministry of Social Welfare and Special Education, is observing 2% 
quota in employment reserved for the disabled persons. The current status of 
implementation of the said quota in Ministry of Social Welfare and Special 
Education is as under:—

Total Strength 4,788
2% quota 95
Observed 77
Not observed 18

The shortfall would be met in the up coming recruitment in near future.
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(b) Ministry of Social Welfare and Special Education is currently 
updating the data related to implementation of 2% quota, reserved for the 
disabled persons in Ministries/Divisions. The data received so far has been 
compiled (Annex-A) showing the earmarked posts for the disabled as well.

(c) The Ministry of Social Welfare and Special Education has been 
asking and pursuing all government ministries and the provincial governments 
to strictly implement government policy regarding 2% quota. Recently, the 
Federal Cabinet also approved recommendations of this Ministry for 
implementation of quota and in pursuance of that, Ministries have once again 
been asked to fully comply.

With the effort of the Ministry, the FPSC has allowed permission to the 
disabled persons to compete for the CSS Examination in August, 2004 in four 
groups i.e. (i) Commerce & Trade Group. (ii) Pakistan Audit and Accounts 
Service (iii) Information Group and (iv) Postal Group. Till now, three candidates 
qualified the CSS examination against disability quota till now and they are 
offered jobs in Accounts Group (2) and Foreign Services Group (1).
Annex-A
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34. *Mr. Muhammad Ali Durrani: Will the Minister for 
Communications be pleased to state: 

(a) the total number of persons working in Motorway Police and the 
number of those belonging to the districts of Bahawalpur, Rahim 
Yar Khan and Bahawalnagar; and

(b) the names, designation, BS and place of posting of said persons 
working in Motorway Police who belong to the above districts?

Dr. Arbab Alamgir Khan: The requisite reply is at Annex-I
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35. *Mr. Muhammad Talha Mahmood: Will the Minister for Local 
Government and Rural Development be pleased to state whether there 
is any proposal under consideration of the Government to revise the 
local government system in the country, if so, its details?
Mr. Justice (Retd.) Abdul Razzaq A. Thahim: Yes. In terms of 

Article 140-A and 142(C), the Local Government is a Provincial subject. 
Existing Local Government Ordinance, 2001 were developed by NRB and 
promulgated by the Provinces through LGO-2001. It is protected upto 
December, 2009 under Article 268 (2) read with 6 schedule of the Constitution. 
The second Local Government councils were installed on 17th October, 2005 
completing tenure on 16th October, 2009.

The Provincial Governments feeling unsatisfied with the Local 
Government Ordinance, 2001 and the present Local Government Councils, 
requested this Ministry to review, reform and revamp Local Government 
System. Accordingly four meetings of the Inter Provincial Ministerial 
Committee were held over a period of two years during 2008-2009. In its 4th 
meeting, the committee recommended that assent of the President may be 
obtained under Article 268(2) of the Constitution enabling them to make 
amendments in the Local Government Ordinance, 2001.

Accordingly, Ministry of Local Government and Rural Development in 
consultation with the Provinces and other stakeholders has submitted a summary 
to Prime Minister for seeking the assent of President of Pakistan as under:—

(i) to process draft Provincial Local Government Act(PLGA)s-2009 
approved /under approval by the respective Provincial Cabinets, 
and

(ii) pending enactment and Promulgation of the proposed Provincial 
Local Government Acts-2009, to insert and overriding section 
179-B in the Provincial Local Government Ordinances-2001 for 
dissolution of Local Councils and appointment of Government 
Officers as Administrators.

36. *Mr. Muhammad Ali Durrani: Will the Minister of Postal 
Services be pleased to state:

(a) the number and details of General Post Offices and Post Offices 
in District Bahawalpur;

(b) the criteria laid down for establishment of a new Post Office; and
(c) whether there is any proposal under consideration of the 

Government to establish new Post offices in the said district, if 
so, its details?

Mir Israrullah Zehri: (a) Only one General Post Office (GPO) 
namely Bahawalpur GPO is functioning in Bahawalpur District. The detail of 
other Post Offices is as under:—
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(a) 167 Post Offices are functioning in District Bahawalpur as 
detailed below:—

1. Rural 139
2. Urban 28

(b) The criteria for opening of a new Post Office is as under:—
1. Population of the locality exceeding  10,000.
2. Availability of government and public institutions.
3. Postal facilities already not available.
4. Expected income and cost.
(c) Pakistan Post is planning to open Departmental Sub Offices/Extra 

Departmental Sub Offices at the following localities of Bahawalpur District 
subject to be financially feasible.

1. Mouza Baqir Pur.
2. Mouza Veesiam.
3. Jamel Pur.
4. Sheikh Wahan.
5. Chak-153/M.
6. Jhambi Wahim.

37. *Mr. Muhammad Ali Durrani: Will the Minister for 
Communications be pleased to state:

(a) the details of road projects started by the National Highway 
Authority in Bahawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawalnagar 
during the last two years; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the 
Government to construct a National Highway from Bahawalpur 
to Cholistan desert, if so, its details?

Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) Construction of Baba Farid Bridge 
over River Sutlej was started in 2008 to connect Pakpattan and Minchinabad at 
Dhakpattan. It also includes construction of 8 Km approach roads. Total project 
cost is Rs. 912 million. Bridge is nearing completion and construction of 
approach roads is also ongoing which will be completed in January, 2010.

(b) No such proposal is under consideration.

38. *Mir Wali Muhammad Badini: Will the Minister for Education 
be pleased to state the names, designation 

and date of appointment of officers in BPS-17 and 18 presently re-employee 
in Allama lqbal Open University, Islamabad, indicating also the date of 
retirement from Government service, date of expiry of the present re-
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employment period and reasons for 
re-employment in each case?

Mir Hazar Khan Bijarani: Six (06) officers in BPS-17 and 18 are 
presently re-employed in Allama Iqbal Open University, Islamabad. Their 
names, designations and date of re-appointment in BPS-17 and 18 with date of 
retirement from Government Service, date of expiry of the present re-
employment period and reasons for 
re-employment are given at Annex-I.
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39. *Mr. Muhammad Talha Mahmood: Will the Minister for Local 
Government and Rural Development be pleased to state:

(a) the procedure laid down for processing cases of development 
schemes submitted by the Parliamentarians;

(b) whether any time - limit has been fixed to process such schemes, 
if so, its details; and

(c) the names of executing agencies of said schemes?

Mr. Justice (Retd.) Abdul Razzaq A. Thahim: (a) The 
procedure laid down for processing cases of development schemes proposed by 
the Parliamentarians under PWP-I is as under:—
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(a) On receipt of confirmation of allocation for the year from the 
Prime Minister’s Secretariat, the Parliamentarians are informed accordingly 
through a D.O. by the Minister. The Parliamentarians are also requested to 
forward their proposals on prescribed Form “A”.

(b) Parliamentarians proposals on receipt to the designated 
executing agencies within 1-2 days for preparation of 
feasibility, cost estimates, administrative approval and 
O&M Certificate.

(c) On receipt of required documents / approval from the 
executing agencies, the cases are processed for approval of 
the inter-ministerial Federal Development Committee 
(FDC) to release funds.

(d) Bills are submitted to AGPR after approval of the 
Expenditure Sanction for PAO/Secretary and endorsement 
by FA’ s Organization.

(e) On receipt of Cheques/Sealed Authorities issued by AGPR 
are dispatched to the concerned executing agencies.

(b) Yes. The prescribed limits are:—

(a) The concerned executing agencies has to provide 
feasibility/cost estimates/PC-I and administrative approval 
to the scheme as per procedure in vogue and then return the 
approved scheme to the Ministry of Local Government & 
Rural Development within 25 days of its receipt.

(b) The Ministry of Local Government & Rural Development 
release funds to the concerned Department/Agency within 
15 days of the receipt of the approved scheme, for 
implementation.

(c) Sector-wise executing agencies are as under:—

Sectors Executing Agencies 

Roads, Education, Pak PWD, Provincial/District 
Health, Water supply, Governments, Political Agents/
Sanitation & Bulldozer Cantonment Boards etc. 
Hours.

Telecommunication PTCL

Gas SNGPL and SSGCL

Electricity WAPDA, KESC, Alternate Energy 
Development Board (AEDB).
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40. *Dr. Khalid Mehmood Soomro: Will the Minister for Ports 
and Shipping be pleased to state:

(a) the names, designation and place of domicile of officers in BS-17 
and above working in the Ministry, its attached departments, 
corporations and subordinate offices; and

(b) the number of posts lying vacant in the above organizations in 
BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up?

Mr. Babar Khan Ghauri: (a) The requisite information in respect 
of Ministry of Ports and Shipping and Organizations under its administrative 
control is annexed.

(b) The requisite information in respect of Ministry of Ports and 
Shipping and Organizations under its administrative control is annexed.

(Annexure has been placed on the Table of the House as well as library). 
41. *Dr. Khalid Mehmood Soomro: Will the Minister for Local 

Government and Rural Development be pleased to state:

(a) the names, designation and place of domicile of officers in BS-17 
and above working in the Ministry, its attached departments, 
corporations and subordinate offices; and

(b) the number of posts lying vacant in the above organizations in 
BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up?

Mr. Justice (Retd.) Abdul Razzaq A. Thahim: (a) As at 
Annex-A
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42. *Dr. Khalid Mehmood Soomro: Will the Minister.for 
Social Welfare and Special Education be pleased to state: 

(a) the names, designation and place of domicile of officers in BS-17 
and above working in the Ministry, its attached departments, 
corporations and subordinate offices; and

(b) the number of posts lying vacant in the above organizations in 
BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up?

Ms. Samina Khalid Ghurki: (a) 834 officers in BPS-17 and above 
are working in the Ministry, its attached departments, corporations and 
subordinate offices. Details are as under:—
—————————————————————————————

S. No. Organization No. of officers
—————————————————————————————

1. Main Ministry 115
2. Pakistan Bait-ul-Mal 101
3. Directorate General of Special Education 592
4. National Council of Social Welfare 07
5. National Trust for Disabled 19

—————————————————————————————
                            Total : 834 

—————————————————————————————
The names, designation and place of domicile of above officers are 

listed at Annex-A.
(b) 209 posts in BPS-17 and above are lying vacant as under:—

—————————————————————————————
S.No. Organization Vacant Posts

—————————————————————————————
1 Main Ministry 39
2 Pakistan Bait-ul-Mal 22
3 Directorate General of Special Education 132
4 National Council of Social Welfare 04
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5 National  Trust for Disabled 12
—————————————————————————————

                   Total: 209 
—————————————————————————————

The grade-wise and province-wise break-up of above posts are listed at 
Annex-B.

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

43. *Prof. Muhammad Ibrahim Khan: Will the Minister far 
Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cafeteria far girls students of International 
Islamic University (IIU), Islamabad has been constructed outside 
the girls campus’ boundary wall, if so, its reasons; and

(b) the rates at which various food items are served in that cafeteria?
Mir Hazar Khan Bijarani: (a) The boundary wall of Female 

Campus has not yet been constructed. The cafeteria for girls students of 
International Islamic University (IIU), Islamabad is located within the premises 
earmarked for the Female Campus which is duly guarded and secured.

(b) The University has set up a Shops & Canteen Committee which 
determines and lays down the prices on which food items to be sold. The price 
list is also displayed in the cafeteria. The rate of various food items which are 
served in the cafeteria is attached at Annex-I.

Annex-I
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY, ISLAMABAD
Office of the Deputy Director (A&F) Female Campus
July 25, 2008

Subject.—APPROVED RATES LIST OF CAFETERIA IN FEMALE 
CAMPUS.

It was decided in the Canteen and Shops Committee meeting held on 
23-07-2008 that the following rates will be applicable as per detail given 
below:—
—————————————————————————————

S. No. Name of Items Rates quoted Reduced Rates.
In Tender

—————————————————————————————
1. Chicken Biryani Rs. 60/- Rs. 50/-
2. Chicken Quorma Rs. 55/- Rs. 55/-
3. Seekh Kabab Rs. 12/- Rs. 12/-
4. Chicken Barger Rs. 60/- Rs. 50/-
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5. Mix Vegetable Rs. 40/- Rs. 30/-
6. Dal Mash Rs. 30/- Rs. 30/-
7. Black Tea Rs. 10/- Rs. 10/-

—————————————————————————————

Sd/-
SHAFIQ-UR-REHMAN,

Deputy Director (A&F).

Distribution:
1. Chairperson of the Commitee.
2. Contractor Concerned.
3. AU Notice Boards.
4. Relevant File.

44. *Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for Education be 
pleased to state:

(a) the number and percentage of children receiving primary 
education in the country with province-wise and gender-wise 
break up; and

(b) the increase/decrease in the said percentage during last ten years 
with province-wise and gender-wise break up?

Reply not received.

45. *Dr. Safdar Ali Abbasi: Will the Minister for Education be pleased 
to state:

(a) the names and place of domicile of the persons appointed in 
BPS-1 to 15 in Quaid-e-Azam University, Islamabad since 2006 
with year-wise break up; and

(b) the number of posts presently lying vacant and those falling 
vacant by 31st October, 2009 in the said University?

Reply not received.

46. *Nawabzada Mir Haji Lashkari Raisani: Will the Minister for 
Education be pleased to state the steps taken by the Government to 
establish two more universities and one medical college in Balochistan, 
in pursuance of a decision made during a meeting with notables of 
Balochistan with the President in October, 2008 at Aiwan-e-Sadr?

Reply not received.
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47. *Molana  Muhammad Khan Sherani: Will the Minister for 
communications be pleased to state whether there is any proposal under 
consideration of the Government to bring Zhob-Mir Ali.Khail-Khajur 
Kach-Tank road under the demonstrative control of the National 
Highway Authority?

Dr. Arbab Alamgir Khan: National Highway Authority (NHA) 
has only recently received this proposal floated by Senator Moulana Muhammad 
Khan Sherani. Detailed evaluation will be carried out and the worthy Senator 
informed, accordingly.
48. *Mr. Muhammad Zahid Khan: Will the Minister for Education 

be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the post of Director General, Federal 
Directorate of Education, is lying vacant, if so, since when it is 
lying vacant; and

(b) the reasons for not filling that post so far and the time by which it 
will be filled in?

Mir Hazar Khan Bijarani: (a) Yes, the post is vacant since 05-05-
2008.

(b) The case of the officer (BS-19) eligible under the rules for 
promotion to the post of Director General, Federal Directorate of Education was 
considered by the Central Selection Board in its meeting held on 28th March, 
2009. However, the Board unanimously recommended supersession of the 
officer. The case will again be placed in the next meeting of the Board.

49. *Mr. Shahid Hassan Bugti: Will the Minister for Education be 
pleased to state:

(a) the names, educational qualification and date of appointment of 
the Trained Graduate Teachers working in the Federal 
Government educational institutions; and

(b) whether it is a fact that upto 1990, 67% posts of Deputy Head
Masters were filled in through promotion from amongst the 
Trained Graduate Teachers whereas now it has been reduced to 
40% if so, its reasons?

Reply not received.

50. *Mr. Shahid Hassan Bugti: Will the Minister for Education be 
pleased to state:

(a) the number of Trained Graduate Teachers working in the Federal 
Government Educational Institutions;
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(b) the procedure / criteria laid down for promotion of those teachers;
(c) the number of the said teachers promoted during the last ten 

years; and
(d) whether it is a fact that many teachers have not been promoted 

for the last two decades, if so, its reasons and the time by which 
they will be promoted?

Reply not received.

51. *Mr. Shahid Hassan Bugti: Will the Minister for Education be 
pleased to state:

(a) whether it is a fact that a new promotion policy for the Trained 
Graduate Teachers working in the Federal Government 
Educational Institutions has been prepared, if so, its details; and

(b) the time by which the said policy will be implemented?

Reply not received.

51-A *Molana Muhammad Khan Sherani: Will the Minister for 
Communications be pleased to state the dates of approval of the projects for 
widening and carpeting of the portions of National Highway, N-50, from 
Khanozai to Muslim Bagh, Muslim Bagh to Qilla Saifullah, Zhob to Mughal kot 
and D.I. Khan to Mughal kot indicating also the period of completion, the name 
of contractor, the original and revised cost and the present status of each project?

Reply not received.

#93. *Mir Wali Muhammad Badini:

Will the Minister for Parliamentary Affairs be pleased to state whether 
it is a fact that the Prime Minister in his speech in the sitting of the 
Senate held on 9th March, 2009, made an announcement regarding 
extension of some facilities to ex-Senators viz-a-viz issuance of official 
passports and use of VIP lounges at airports, if so. the present status of 
implementation of the announcement?

Dr. Zaheeruddin Babar Awan: 1. Yes. The Prime Minister 
announced CIP facilities for the ex-Senators in the following terms:

2. A Private Members Bills titled “the Members of Parliament (Salaries 
and Allowances) (Amendment) Act, 2009” has also been introduced in 
the Senate on 26th January, 2009. Through this Bill, facilities like use 
of VIP Lounges at airports in Pakistan, normal courtesies
# Transferred from the Cabinet Division.
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at diplomatic missions abroad, use of Federal and Provincial Guest Houses, 
utilization of un-utilized funds of the ex-Parliamentarians’ grant, retention of gratis 
passport after retirement, etc., have been recommended to the retiring Members of 
the parliament.

3. This Bill is under consideration in the Senate Standing 
Committee on Law, Justice, Human Rights and Parliamentary Affairs (Annex).

4. As & when the above Bill is passed, Government will implement 
it forthwith.
Annex
[INTRODUCED IN THE SENATE ]

A

BILL

further to amend the Members of Parliament (Salaries and Allowances) 
Act, 1974

WHEREAS it is expedient further to amend the Members of Parliament 
(Salaries and Allowances) Act, 1974 (XXVII of 1974), for the purposes 
hereinafter appearing;

It is hereby enacted as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the 
Members of Parliament (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of section 14C, Act XXVII of 1974.—In the Member’s 
of Parliament (Salaries and Allowances) Act, 1974 (XXVII of 1974), after 
section 14B, the following new section 14C shall be inserted, namely:—

“14C. Facilities to the Retiring Members.—A member of Majlis-e-
Shoora (Parliament) who served for at least five years shall be 
entitled to the following facilities after his retirement or ceasing 
to be a member: —

(a) free access to the Secretariats, Libraries and Lounges of the 
Senate, National Assembly and all the Provincial 
Assemblies;

(b) a permanent entry pass to observe the proceedings of the 
Senate, National Assembly and all the Provincial 
Assemblies;

(c) use all VIP Lounges at Airports in Pakistan;
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(d) all the normal courtesies extended to the members of 
Majlis-e-Shoora (Parliament) at diplomatic missions 
abroad, if so informed of their visit;

(e) use Federal and Provincial Lodges and Guest Houses 
subject to the availability of accommodation;

(f) utilize the development funds which remain unutilized out 
of his grant at the time of his retirement or ceasing to be a 
member till the conclusion of the financial year;

(g) retain the official as well as gratis passport even after his 
retirement or ceasing to be a member and the right to get it 
renewed after its expiry;

(h) ask for information in respect of a public grievance from 
any Federal or Provincial Government functionaries and to 
get a written reply thereto within a reasonable time;

(i) have access and right of interview with every Government 
functionaries of the Federal and Provincial Government; 
and

(j) free medical treatment and facilities as admissible to a 
Grade 22 Officer of the Government of Pakistan after his 
retirement.”,

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Parliamentarians in addition to their salaries and allowances do 

enjoy certain privileges and protocol during their term of office but after their 
retirement or cessation of their membership they do not have any privilege or 
courtesies extended to them. They serve the Nation as legislators and in most 
countries of the world they enjoy much more privileges of even pension and free 
medical facilities. In Pakistan a retired Senator or an Ex-Member of the National 
Assembly does not have any such privilege.

In view of respectability of the public representatives who serve the 
Parliament for at least five years; their services do require recognition and a few 
facilities have been provided in this Act so that they may contribute for the 
public welfare even after their retirement. With this object the present Bill is 
being introduced.

SENATOR TARIQ AZIM KHAN,
Member-in-Charge.

ہیں اور  deferآپ ذرا کہیں کہ یہ  :سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی
آئندہ۔۔۔

Fateha
ان کا نوٹس لیا گیا ہے۔ان سے  کل بھی :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

Leader of the House  اور مجھے یاد ہےFriday  کو بھی اس پر کیا تھا۔Thank you 

very much.  بھول ہو گئی ہے، میں آپ آپ تشریف رکھیں۔ مجھ سے تھوڑی سے
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کرتا ہوں۔ ایک بہت اہم واقعہ ہوا ہے۔ ہمارے چیئرمین صاحب تو  apologyسے 
naturally acting President  ہیں اور ہمارےDeputy Chairman  کے گھر میں مطلب

ان کے ماموں سکندر جمالی صاحب فوت ہوئے ہیں۔ میں موالنا شیرانی صاحب سے 
request  کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔کروں گا کہ ان

)فاتحہ کی گئی(
Mr. Presiding Officer: Of course the whole House 

and on behalf of the whole House I express my heart felt condolences to Mr. Jan 
Muhammad Jamali and the family of the bereaved. Leader of the House.

گزارش یہ ہے کہ  میں موالنا شیرانی  :یئر حسین بخاریسینیٹر سید ن
 honourable Cabinetصاحب  سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ ہماری 

Member کے والد صاحب کا پچھلے دنوں انتقال ہوا تھا، اگر ان کے لیے بھی فاتحہ
خوانی کی جائے، ثمینہ خالدگھرکی صاحبہ کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے۔

جی بالکل، موالنا صاحب ان کے والد صاحب  :ب پریذائیڈنگ آفیسرجنا
کے لیے فاتحہ خوانی کرائیں۔

)اس موقع پر فاتحہ خوانی کی گئی(
Leave of Absence

Mr. Presiding Officer: Thank you. Before I give the floor to Mian 
Raza Rabbani sahib, let me just quickly read out the leave applications. Mr. 
Mushahid Ullah Khan has requested for grant of leave of the House from 30th to 
31st July. Is the leave granted?

(The leave was granted)
Mr. Presiding Officer: Mr. Talha Mehmood could not attend the 

sitting on 24th and he has requested for grant of leave of the House. Is the leave 
granted?

(The leave was granted)
Mr. Presiding Officer: Mr. Muhammad Kazim Khan has requested 

for grant of leave of the House for 27th and 28th July. Is the leave granted?
(The leave was granted)

Mr. Presiding Officer: The following Ministers and Ministers of 
State have intimated that they could not attend the sitting of the Senate for 
period mentioned against their names, Makhdoom Shahabuddin, Minister for 
Planning and Development till the 30th of July, Makhdoom Shah Mehmood 
Qureshi, Minister for Foreign Affairs till 30th of July, Nawabzada Malik Amad 
Khan, Minister of State for Foreign Affairs till 29th of July, Mr. A. Rehman 
Malik, Minister for Interior till 1st of August, Mr. Tasneem Ahmad Qureshi, 
Minister of State for Interior till 8th of August, 2009. Before taking up the next 
agenda point, now I give the floor to Mian Raza Rabbani.

(Interruption)
Mr. Presiding Officer: No, point of order at the end, after we have 

gone through, no, the point of order will be taken up at the end as per decision of 
your party leader and the leaders of the other parties.
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تھے،  membersکے Planning Commissionجو :زاہد خانمحمد سینیٹر 
وہ سارے کے سارے پنجاب سے تھے اور ہمارے چھوٹے صوبوں سے نہیں تھے۔

Mr. Presiding Officer: You don’t have the floor, I don’t know why 
you are speaking because this is a violation of the rules, this is violation of the 
rules, you have your own ideas of…

نہیں  followکو   rulesہیں اور آپ خود ہی law makerہیں،  parliamentarianآپ ایک 
.We go to the item No. 3, Mrs. Mahreen Anwar Rajaکریں گے تو یہ ہو گا۔

(Interruption)

نہیں مال  floorکو آپ دیکھیں کہ جب آپ  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
کر رہے ہیں، آپ صرف  disturbکو  proceedingsتوآپ نہیں بول سکتے، آپ صرف

violate  ،کر رہے ہیںnorms of parliamentary behaviour, this is normal discipline 

of the Parliament that  rules are to be followed  تو پھر آپfollow  نہیں کر
 You don’t have the floor, kindly take your seat. He is quite capable ofرہے۔

giving some reply, let’s hear him and he will give the reply  آپ تشریف
No, no, I have to giveرکھیں۔ the floor to everybody, I have to be fair to 

everybody, I have to be fair to all of them, I can’t give only to the Government 
side, Government  کےMembers  ،کوI can’t give Government side everything, I 

have to give sometime to them also, the whole of the Opposition is sitting and 
waiting.  نہیںGovernment. No, actually آپ کو ہر چیز کا پتا ہے،  دیکھیں نا 

مجھے تو کسی چیز کا پتا نہیں، وہ تو مجھے پتا ہے، وہ تو میں مانتا ہوں، میں آپ 
ہیں، آپ  senior and seasoned parliamentarianکو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے 

ملے  timeآئے گا، اس وقت آپ کو timeکا  Point of orderکو وہی تو کہہ رہا ہوں۔ 
ملے گی۔ opportunityگا، اس وقت آپ کو

جناب چیئرمین صاحب۔ :سینیٹر میاں رضا ربانی
جی۔ :نگ آفیسرئیڈجناب پریذا

Senator Mian Raza Rabbani: Can I have your indulgence?

Mr. Presiding Officer: Yes please.

Senator Mian Raza Rabbani: Sir, actually we are wasting more 
time in this cross talk. I would most humbly suggest to you is that since this 
point in the last session was raised by the honourable Senator, Zahid Khan and 
at that time I did give a reply, he is very much within his right to expect that 
some action should have been taken and the House to be informed. So, 
therefore, I think, it would be appropriate, if you were kind enough to indulge 
him and give him 2 or 3 minutes so that he can put across his point and if there 
is anything new that he wants to add it comes to my knowledge also and then I 
can give a comprehensive reply. Therefore, I would request you to kindly 
reconsider your decision and allow the honourable Senator 2 or 3 minutes on his 
point of order so that he can make his point and then I can give a comprehensive 
reply on the Planning Commission and also generally on the Balochistan issue.

Mr. Presiding Officer: Mian sahib, how does he know what is in 
your reply, may be you are going to answer him fully, now if you are already 
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going to answer him or you are going to tell him that I am going to answer, you 
also well said some or he is going to make his speech and we are going to have a 
debate. It was just a clarification, an opportunity which you kindly offer to give 
the explanation yourself. Although it was a Question Hour he is now giving a 
complete detailed reply other than by the Minister.

Senator Mian Raza Rabbani: We should not take hardened
positions, Question Hour is now over, we have no other agenda and we are 
going to go into…

Mr. Presiding Officer: No, no, we have an agenda agreed by 
Parliamentary party leaders.

Senator Mian Raza Rabbani: Sir, we have an agenda and that is 
papers to be laid.

Mr. Presiding Officer: IDPs which is very very important.

ان Leader of the House۔۔کمیٹی میں پہلے۔:سینیٹر  محمد اسحاق ڈار
 and they will have to decideکریں گے arrangementکا briefingکر کے  سے رابطہ

ہو سکتا .everybody will speak onہو گی یا کیسے ہو گی۔ اس کے بعد in cameraکہ
یہ ! کے بعد آدھے سوال کا جواب ویسے ہی مل جائے تو جناب briefingہے  کہ 

pointsی، آج تو پر آج بات نہیں ہو گ IDPsفیصلہ ہوا تھا۔ اس لیے  of order ہوں گے
because  ابھیbriefing  نہیں ہوئی توbriefing کے بعدgeneral discussion  کے لیے ہم

 ,I thinkمیں کم از کم ایک دن طے کیا تھا۔ House Business Committeeنے
everybody was present so, that was the decision of the House…

 .if it is the mood of the Houseٹھیک ہے :آفیسر جناب پریذائیڈنگ
.please, take the floor!خان صاحب

میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا لیکن آپ  :زاہد خان محمد سینیٹر
سن ہی نہیں رہے تھے۔

مل گیا ہے۔ floorنہیں، اب :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
Points of Order

Re: Provincial Representation in the Planning Commission of Pakistan

 sessionایسا ہے کہ میں نے  پچھلے ! جناب :زاہد خانمحمد سینیٹر 
کیا تھا  اور اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ آپ ہمیں بتا  questionسے پہلے  ایک 

ہیں اور کہاں کہاں  Membersمیں کتنے  Boardکے Planning Commissionدیں کہ 
آیا  کہ اس میں سارے کے سارے پنجاب سے تھے،  replyہیں  تو Membersسے 

نہیں تھا۔ ہمارے چھوٹے صوبوں کا  memberکسی چھوٹے صوبے سے کوئی بھی
مخدوم شہاب الدین صاحب جب یہاں  honourable Ministerاس پراعتراض تھا اور 

 Membersآئے تو انہوں  نے ایسی بات کی جس سے ہمارے چھوٹے صوبوں کے 
اشتعال میں آ گئے کیونکہ  انہوں نے کہا تھا کہ یہ اہلیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔  ہم 
نے  کہا تھا کہ کیا چھوٹے صوبوں میں  آپ کوکوئی اہلیت نظر نہیں آ رہی؟ صرف  
پنجاب میں آ رہی ہے۔ کیونکہ اس پر بہت بات ہوئی اور اس پر بہت لے دے ہوئی تو 

نے کہا کہ میں اس پر معذرت کرتا ہوں اور  رضا ربانی صاحب اٹھے اور انہوں
 takeسے  Prime Ministerکروں گا۔ انہوں نے take upسے  Prime Ministerمیں یہ 
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up  کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جلد ہی اس کےMembers  ،2یا  1لیے جائیں گے 

Members  اب یاد نہیں ہے اور باقی اس میں بتدریجchange  یہ ہو جائے گی۔ ہم آج
expect  کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں صرف بیانات کا نہ کہیں کہ یہ اخبار میں بیانPrime 

Minister  کی طرف سے آیا  یا کوئی اور بات آ گئی، ہمیں صرف یہ بتایا جائے  یا
لیے گئے ہیں اور اگر لیے  membersدکھائی جائے کہ چھوٹے صوبوں سے listوہ

س لیے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ میاں صاحب اکو بتایا جائے۔ Houseگئے ہیں تو 
کو کہہ دیں گے تو وہ بے چارہ اٹھ کر جواب دے گا اور پھر میں اٹھ کر یہ کہوں گا 
کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں  کہ کوئی ٹھوس بات ہونی 

چاہتے چاہیے کیونکہ یہ بحث تین دفعہ ہوچکی ہے اور چوتھی دفعہ ہم اس لیے نہیں 
اگر  ۔کہ ہمیں ٹھوس جواب ملنا چاہیےکہ آیا چھوٹے صوبوں سے ممبر لیے گئے ہیں

لیے گئے ہیں تو ان کا نام بتادیں۔اس پر لمبی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں 
ہے۔اگر وہ اٹھ کر یہ کہہ دیں کہ وزیراعظم نے اعالن کیا ہے اور وہ اعالن کے بعد 

ہوا ہے پھر شاید دو مہینے کے بعد اجالس ابھی ایک مہینے کےبعد اجالس  ۔ہوگا
ہوگا تو پھر بھی یہی بات ہوگی کہ جواعالن ہوا ہے اس پر عملدرآمد ہو رہا ہے۔ اس 
لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ میں آپ کو 

ے سوال کیا جو کہ ماالکنڈ ٹنل کے بار سےبتاتا ہوں کہ میں نےمحترم وزیر صاحب 
میں تھا۔سامبو کمپنی ماالکنڈ ٹنل کے لیے آ رہی ہے، وہ پیسے بھی دے رہےہیں 
لیکن پالننگ کمیشن اس میں حائل ہو رہا ہے اور اس کو اجازت نہیں مل رہی کہ وہ 
کام شروع کرے۔ پالننگ کمیشن والے کہتے ہیں کہ یہ   پیسا ہم چھوٹے چھوٹے 

ے لیے پیسے نہیں دیں گے۔بدقسمتی پراجیکٹس میں تقسیم کریں گے، ہم ایک ٹنل ک
یہ ہے کہ پالننگ کمیشن میں میرے  صوبے سے نمائندگی نہیں ہے اگر ہوتی تو وہ 
میرے صوبے کی بات کرتے اور اسی طرح دوسرے چھوٹے صوبوں کی بھی 
نمائندگی نہیں جو ان کی بات کرے۔لہٰذا ہمیں تسلیوں سے فائدہ نہیں ہوگا۔ میں رضا 

نہیں  listکرتا ہوں  لیکن خدا را اگر اس کے پاس  respect ربانی صاحب کی بہت
 Leader of the Houseآپ خود  نہ کریں یہ کام  ،ہےتو دو دن اور مہلت مانگ لیں

کرے اور وہ وزیر کرے جس کی ذمہ داری ہےیا وزیراعظم کرے اور آکر ہمیں 
یہ۔جواب دے کہ اس نے چھوٹے صوبوں سے کتنے ممبر لیے ہیں۔ مہربانی شکر

جی سلیم سیف اهللا صاحب آپ  .Thank you :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
کچھ کہنا چاہتے ہیں۔

Re: Under Development in NWFP
کی  friendly opposition !جناب چیئرمین :سینیٹر سلیم سیف اهللا خان

طرف بھی دیکھ لیا کریں کوئی بری بات نہیں ہوگی۔میرے خیال میں تاریخ میں اتنی 
friendly opposition  سے سینیٹ کا رکن آ  1985پہلے نہیں تھی۔ کم از کم میں بھی

کبھی بھی نہیں دیکھی۔ یہ آپ کی خوش  friendly oppositionرہا ہوں،  میں نے اتنی 
ِزاہد  ،کے ممبر زاہد خان صاحب جو فرما رہے ہیں allianceقسمتی ہے بلکہ خود 

ے پہلے جتنے وعدے ہوئے ہیں کیا خان صاحب سے میری یہ گزارش ہے  کہ آپ س
وہ پورے ہوئے ہیں کہ آپ اس کا شکوہ کر رہے ہیں۔میری ان سے یہ گزارش ہے 

 net profitکہ ویسے تو ڈیڑھ سال سے بہت سارے وعدے ہو رہے ہیں کہ آپ  کو 
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آپ کے صوبے کا نام بھی تبدیل ہوگا، آپ کو پالننگ کمیشن میں بھی  ،بھی ملے گا
آپ کو نوکریاں بھی ملیں گی، یہ ہوگا وہ بھی ہوگا، کونسا وعدہ  نمائندگی ملے گی،

پورا ہوا ہے۔اب آپ پھر پوچھ رہے ہیں کہ پالننگ کمیشن میں نمائندگی کب ہوگی۔ 
ل ہے کہ پاکستان کے جس حصے حا تعجیب سی صور !جناب چیئرمین

میں اس وقت اور آج سے نہیں میں یہ کہوں گا کہ پچھلے تیس سال سے جب 
 پر،اس وقت سے میرے صوبے کی صورتہوئی افغانستان  Russian invasionسے

ٹنل کہیں اور بن جاتے  ،ل  آپ کے سامنے ہے لیکن جب ٹنل کی بات ہوتی ہےحا
نوکریوں کی بات ہوتی  ،یونیورسٹیز کی بات ہوتی ہے ،ہیں، سڑک کی بات ہوتی ہے

 اں سکیورٹی کی صورتوا ہے کہ وہہے تو آجکل تو ایک بہت ہی اچھا بہانا مال ہ
ل ٹھیک نہیں ہے تو وہ پیسا کہیں اور جا کر لگا دیں۔اس سکیورٹی کا متبادل کوئی حا

اور طریقہ بھی ہوسکتا ہےکہ نہیں کہ ہم یہی سنتے رہیں گے کہ  وہاں ٹنل اس لیے 
ل ٹھیک نہیں ہے۔خدا را آپ کوئی حا ہے کہ وہاں امن و امان کی صورت نہیں بن رہا

بلوچستان والے شور کر رہے  ۔ئیں کیونکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہےطریقہ تو بنا
تھے انہوں نے واک آؤٹ کیا ہم ان کے ساتھ ہیں۔  پہلے کوئی بھی سفیر بلوچستان 
سے نہیں تھا۔کم ازکم ہم نے اپنے دور میں رئیسانی صاحب کے بڑے بھائی کو لبنان 

بطور سفیر۔ بلوچستان پر  میں   سفیر بھیجا اور وہ اب سیریا میں جا رہے ہیں
یہ میری ذمہ داری  ،خصوصی توجہ دینی چاہیے اور خاص کر جو میرا صوبہ ہے

ہے اور میں وہاں سے سینیٹ میں صوبے کی نمائندگی کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ 
 securityیہ کیا سلوک ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے ؟کیا پالننگ کمیشن میں بھی 

hazard  ہےکیا وہTribal Area  یا وہاں پر جوFrontier  کے حاالت ہیں اس لیے آپ
ہمیں پالننگ کمیشن میں بھی نمائندگی نہیں دے رہے۔زاہد خان ایک پالننگ کمیشن 
نہیں ہےمیں آپ کو بے شمار اداروں کا بتا سکتا ہوں یہاں یہ ہو رہا ہے چونکہ میں 

 everything isہے لیکن  نے اسالم آباد میں زیادہ وقت گزارا ہے میرے علم میں

going to fall and disappear کسی نے کہا کہ اگر جھوٹ  ۔اس لیے خاموشی بہتر ہے
سچ بولو گے تو بادشاہ ناراض ہوگا اس لیے خاموشی  ،بولو گے تو اهللا ناراض ہوگا

بہتر ہے۔شکریہ جناب چیئرمین۔
Mr. Presiding Officer: Thank you. Mian Sahib you like to make 

the statement, so that we can put thing…….

ہیں۔ ایک  issues involvedاس وقت دو  !جناب :رضا ربانی ںسینیٹر میا
issue  جس کا تعلق صوبہ پختونخواہ   اور دیگر چھوٹے صوبوں سے  ہے جو

سینیٹر زاہد خان صاحب نے اٹھایا تھا اور  جو کہ پالننگ کمیشن کے حوالے سے 
جو  را مسئلہ جس کا تعلق بلوچستان سےہے اور بلوچستان کی اس وقتہے۔دوس

اس کے حقوق جو غصب  ہیں، اس  ،ل ہےحا عمومی سیاسی اور معاشی صورت
میں حکومت کیا پیش رفت کررہی ہے۔سب سے پہلے تو جو پالننگ کمیشن کا سوال 

اٹھا تھا  point of     orderہےاس پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن جب یہ 
میں آ کر یہ بتایا  Houseتو میں نے فورًا جا کر وزیراعظم سے مالقات کی تھی اور 

یہ بات   in principleبھی دی ہے اور  undertakingتھا کہ انہوں نے اس بات کی 
decide  بھی کر لی ہے کہ یہ جو اعتراض اٹھا ہے کہ چھوٹے صوبوں کی نمائندگی

ہ سندھ اور بلوچستان کی بھی پالننگ کمیشن میں نہیں نہ صرف پختونخواہ کی بلک
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پاکستان ایک وفاق ہے اور وفاق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ۔ہے۔ یہ درست ہے
لیے یہ الزم ہے کہ پالننگ کمیشن کے اندر دیگر صوبوں کی نمائندگی  بھی ہو۔ اس 

یں اور کے بعد جب اجالس ختم ہواتو میں نے دو خط وزیراعظم  کو اسی سلسلے م
 during the course of theمیرا سٹاف نماز کے لیے گیا ہوا ہے   unfortunatelyابھی 

sitting I can give the dates  میں نے دو خط وزیراعظم کو اس سلسلے میں لکھے کہ
ہے اور اجالس ہونے واال ہے لہٰذا اس میں جو پیش رفت ہے  undertakingیہ ان کی 

ن سے مالقات ہوئی اور اس کے بعد اخبار میں بھی یہ وہ سامنے آئے۔میری جب ا
انہوں نے پالننگ کمیشن کو یہ ہدایات جاری کردی ہیں کہ اس  ۔بات آئی

discrepancy   کو ختم کیا جائے اور پالننگ کمیشن نے اس پر اپنا کام شروع کردیا
the honourable Senatorہے لیکن میں یہاں پر یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ 

Zahid Khan  نے یہ جو بات کہی کہ نام مجھے اور اس ہاؤس کو اس وقت بتائے
جائیں تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پالننگ کمیشن کے اندر جو لوگ اس 

کے ذریعے  instrumentsپر ہیں کچھ دیگر قانونی  contractوقت موجود ہیں  کچھ 
کرنے کے  terminateکو  contracts کو یا ان کے instrumentsسے ہیں لہٰذا ان کے 

لیے بھی ایک طریقہ کار کی ضرورت ہے اور وہ طریقہ کار شروع کردیا گیا ہے 
دے  categorical assuranceاس بات کی  with all responsibilityاور میں ایک بار پھر 

principledحکومت کا یہ   coalitionرہا ہوں کہ وزیراعظم اور ان کی  decision  ہو
گیا ہےاور اس پر کام شروع ہے اور انشاء اهللا بہت جلد اس پر عملدرآمد پورا ہو 

سمری آتی ۔ہوتی  ہے moveجائے گاکیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سمری اس کے لیے 
ہوتا ہے اور جیسا  notificationپھر  ،ہوتی ہے finalizeپھر  ،ہے اور پھر جاتی ہے

کو کس طرح  contractsہیں ان کے پر  contractsکہ میں نے کہا کہ کچھ لوگ 
terminate کرناہےthis is all being looked into. We are conscious of this and I 

again assure the House and through you I assure the honourable Senator that we 
are doing this ہوا  اس کے ساتھ ساتھ مجھےتھوڑی سی ہنسی بھی آئی  اور دکھ بھی

کہ یہاں پر بات پختونخواہ کی جب ہوئی  تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ سے نام کا وعدہ 
کیا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی یا مخلوط حکومت نے نام دیا؟ جناب چیئرمین  ،کیا گیا

میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤس کا ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے !
واہ کا نام لیا جاتا ہے یا لیا جاتا رہا تو وہ کون سے لوگ تھے کہ جب یہاں پر پختونخ

 protestکے اوپر  floorجنہوں نے کھڑے ہو کر اسیاور وہ کون سی جماعتیں تھیں۔
پختونخواہ کا نام جو  اذہٰپختون خواہ کا نام نہیں ہےل کے اندر کیونکہArticle 1کیا کہ 
ئے۔ آج سیاست کھیلنے کے لئے یہ بات کے اوپر نہ لیا جاfloor of the Houseہے وہ 

کہی جا رہی ہےکہ کیا پختونخواہ کا نام آپ کو مال؟ پختونخواہ کا نام ملے گا 
کے ساتھ یہ نام consensusآئیں گی اس پر constitutional amendmentsانشاءاهللا۔ جو 

یہ کہا گیا، تاریخ کو ہمیں مسخ نہیں کرنا ! سامنے آئے گا۔ پھر جناب چیئرمین
ہے وہ royaltyسے جو   hydel projectاہیے۔ پھر یہ کہا گیا کہ کیا پختونخواہ کو چ

کا royaltyملی؟ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب پختونخواہ کی 
جو ہے وہ Arbitration Awardکے ذریعے سے طے ہو گیا تھا اور arbitrationسلسلہ

ے؟ اس وقت برسراقتدار کون سامنے آ گیا تھا تواس وقت برسراقتدار کون لوگ تھ
سی جماعت تھی؟ جس نے ایک سیشن جج کے پاس واپڈا کو بھیج کر پختونخواہ کے 
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لیا۔ آج ہمیں یہ طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے  stay orderپر Arbitration Awardاس 
جو ہے وہ نہیں دیا۔hydel profitلیا۔ ہم نے stay orderوہ 

 let us not forget what our own role in history has been and let us!جناب

not try and lay the blame on another door. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ! جناب
بلوچستان کا مسئلہ ایک نہایت سنگین مسئلہ ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ ایک نہایت 

serious ست نہیں مسئلہ ہے اور بلوچستان کے مسئلے پر کسی بھی جماعت کو سیا
کرنی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ وفاق کا دارومدار ہے۔ اگر بلوچستان کمزور ہوتا 

وفاق خطرے سے دوچار ہوتا ہے۔  بڑھتی ہے تو  insurgencyہے، اگر بلوچستان میں
پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور میری حتی االمکان کوشش  issueا بلوچستان کےذلہٰ

جو ہے وہ نہ کی جائے۔   point scoringر سیاست یاپ issueیہ رہی کہ بلوچستان کے
ہے۔ اس کا ایک political floorلیکن اگر ایک طرف سے ہو گی تو پھر الزم۔۔۔ یہ 

limited جواب یا ایکlimitedجیسے آپ کا تعلق آرمی سے ہے تو ایکlimited 

burstر کیا ہم الزم ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے پ
سنجیدہ ہیں یا نہیں؟ 

میں جائیں  تاریخ   میں زیادہ تاریخ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جتنا اس تلخ
گے اتنے بلوچستان کے زخم جو ہیں وہ زیادہ ہرے ہوں گے۔ یہ وقت ان زخموں کو 
ہرے کرنے کا نہیں ہے۔ یہ صرف ان دوستوں کو یاد کروانے کا وقت ہے کہ وہ اس 

ھے ہوئے تھے جب آمر وقت نے، جنرل مشرف نے، غاصب نے وقت خاموش بیٹ
 the Baloch won’t know what hit them. They were sittingجس وقت یہ کہا کہ 

silently on this side of the floor. So today let us not shed, the crocodile tears, let 
us not try point scoring. وچستان کے مسئلے کا حل آنًا فانًا یا میں یہ نہیں کہتا کہ بل

ہے ہم وہ کر دیں گے لیکن میں یہ بات ضرور کہتا magical wandہمارے پاس ایک
لے لی ہے Directionحکومت نے سمت اختیار کر لی ہے۔coalitionہوں کہ موجودہ 

 Primeاور اس پر عملدرآمد شروع کر لیا ہے۔ کل بلوچستان کی کمیٹی جو 

Ministerی تھی اس نے اپنی سفارشات حکومت کو دے دی ہیں۔ وہ سفارشات نے بنائ
بلوچستان کی کیبنٹ، وہ سفارشات بلوچستان کےگورنر اور وہ سفارشات بلوچستان 

کی گئیں۔take upکے چیف منسٹر کے ساتھ
میں نہیں ہوں positionمیں جانے کی  detailsمیں اس وقت ان سفارشات کی 

 Primeامانت نہیں ہے۔ وہ اب وفاقی حکومت اور  کیونکہ اب وہ ہماری یا میری

Minister کی ہےand it is his prerogative to come on to the floor of the House 

over here whether he wants to make them public as and when he wants to لیکن یہ
 they address the core issues ofبات واضح ہے کہ وہ جامع سفارشات ہیں 

Balochistan. They address the issues of mega project. They address the issues of 
law and order. They address the issues of finances.  وزیراعظم اور صدر پاکستان

دوست یہاں پر بھی  nationalists ہیں، جو ہمارے stakeholders، وہ جو دیگر یںجو ہ
  confidenceہیں۔ جو اسمبلیوں سے بھی باہر ہیں ان کو اب اس کے اوپربیٹھے ہوئے 

کرنے  incorporateہیں ان کو بھی ہم   suggestionsلے کر ان کی اگر کوئی میں 
کےلئے تیار ہوں گے اور ان پر عملدرآمد انشاءاهللا شروع ہو جائے۔ لیکن جیسے میں 

 سے کام میں ہم نے کوئی بخلایک چیز اور اس  directionنے کہا کہ ہم نے ایک 
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جو مشاہد صاحب کی کمیٹی کی رپورٹس .we have been very open endedلیا نہیں
میں لیا۔ جو وسیم صاحب کی رپورٹس تھیں ان کو ہم considerationتھیں ان کو ہم نے

کی، چھ یا reconciliation committeeمیں لیا۔ جو شہید بےنظیر بھٹوconsiderationنے
ان کے سامنے آئی  recommendationsں نے جرگے کئے تھے اور ان کی سات انہو

تھیں ان کو ہم نے مدنظر رکھا۔
تھیں ان کو مدنظر رکھا۔ proposals on floor of the Houseجو میری اپنی 

کے بعد، جو بلوچستان کے مسائل ہمارے سامنے interactionیہاں سے  ےدوستوں ک
 unanimousکے بعد2002ی مختلف اوقات میں آئے اور جو بلوچستان اسمبلی ک

resolutions تھیں ان کو مدنظر رکھنے کے بعد یہ جو ایکdocument ہے تیار ہوا
ہے۔ میں یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کو، مشاہد صاحب کی کمیٹی، وسیم صاحب 
کی کمیٹی ان تمام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک مثبت چیز 

across party line جو ہے وہ کی اور ہم نے بھی یہی کوشش کی کہ ہمacross party 

line  جا کر اس چیز کا دیرپا حل نکالیں۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی
 economicہے وہ اپنے سیاسیstruggleہے، بلوچستان کے عوام کی جوstruggleجو 

or cultural rightsکیstruggleہے۔ اسstruggle میں وفاق کمزور نہیں ہوگا۔ اکائیاں
ر ہوں گی تو وفاق کمزور ہو مضبوط ہوں گی تو وفاق مضبوط ہو گا۔ اکائیاں کمزو

ا ہم یہ سمجھتے ہیں کہذگا لہٰ
the struggle of Balochistan is to be one amongst equals in the federation and the 
overtone that is given to this struggle, which has been given to all  struggles 
launched by the smaller federating unit by Pakistan’s establishment have been to 
the contrary. We realize that this is the difficulty and that it is going to yield 
very painfully and very slowly to change. For that is why I make an appeal 
across the board to all political forces, to all democratic forces in Parliament and 
out of Parliament that today the federation stands at a cross road, today the 
federation is under peril, the federation is under danger and if we fail to rise to 
this occasion, if we fail to shed our political cloaks, then the historians of 
tomorrow will very distastefully remember this generation of ours.  But I am 
sure sir, that the maturity that has been exhibited by the political leadership of 
this country throughout this period

ہوں، چاہے وہ  joint recommendationsہو، چاہے وہ  joint resolutionچاہے وہ 
کے مسئلے پر  terrorismہو، چاہے وہ  all parties conferenceممبئی واقعے کے بعد 
all parties conference  ہو، اس ملک کیpolitical leadership  نےacross the board 

نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ  leadershipاسی تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام سی
propaganda  جو پاکستان کیestablishment  کرتی تھی کہ اس ملک کیpolitical 

leadership  ملکی مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام ہے، اس ملک کیacross the 

board political leadership تحفظ  نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ملکی مفادات کا
کرنے میں سب سے پیش پیش ہے۔ 

)ڈیسک بجائے گئے(
میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے

which is going to augur well for these institutions and for democracy.  Thank 
you sir.
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Mr. Presiding Officer: Thank you very much Mian Raza Rabbani 
sahib.  

Senator Saleem Saifullah Khan: Mr. Chairman…….
(Interruption)

Mr. Presiding Officer: Kindly take your seat; we are not having a 
debate on this issue because this is not in the rules.

Senator Saleem Saifullah Khan: Mr. Chairman, I am on the point of 
personal explanation. The Member spoke for fifteen minutes.

(Interruption)
Mr. Presiding Officer: Rabbani sahib, please take your seat.

Senator Saleem Saifullah Khan: I don’t need point scoring.  I am 
as good a Pakistani as anybody else.  

ہر ایک کو اپنی عقل اور دوسرے کی ) پشتو(پشتو میں کہتے ہیں ! جناب چیئرمین
 I don’t need to listenدیے جاتے ہیں۔  lecturesدولت زیادہ نظر آتی ہے۔ ہمیں یہاں 

to any lectures  کہ جیpoint scoring  ہو رہی ہے۔ کیوں ہم بات نہیں کریں گے
وزانہ آپ چّالتے تھے بلوچستان پر۔بلوچستان پر۔ جب ہماری حکومت تھی، ر

(xxxxxx)
(Interruption)

Mr. Presiding Officer: I request both the Members to take your 
seats. Leader of the Opposition would like to speak.  

(Interruption)
Mr. Presiding Officer: Members are requested to take their seats.  

You both are very senior Members; the others are going to follow your example.  
We don’t expect this type of behaviour from our senior parliamentarians.  Please 
take your seats.  Order in the House.

ہ گزارش کرنا میں ی! جناب واال): قائِد حزِب اختالف( ینیٹر وسیم سجادس
ہیں اور  senior parliamentarianچاہ رہا تھا کہ سلیم سیف اهللا خان ہمارے ایک بڑے 

کچھ باتیں کہی گئیں جن کا اشارہ ان کی جانب تھا تو میرے خیال میں ان کو موقع 
ملنا چاہیے کہ وہ اپنا نقطۂ نظر بیان کریں۔ 

Mr. Presiding Officer: Sir, you are the most experienced Member 
in this House, if there is no motion before the House; there is no debate before 
the House.

آپ نے ایک طویل تقریر کی اجازت دی جس کا   :سینیٹر وسیم سجاد
آپ نے دیکھا  کہ اس تقریر میں بہت سے ! ایجنڈے پر ذکر نہیں تھا۔ جناب واال

issues touch گئے اور اس میں بلوچستان کا بھی ذکر آیا، اس میں  کیےroyalty  کا
ذکر آیا۔ اس وقت چونکہ سلیم سیف اهللا خان بھی حکومتی جماعت کے ساتھ تھے، تو 
اس لیے میری گزارش ہو گی کہ جب ایسا موقع ہو، کیونکہ جو تقریر کی گئی وہ 

ال پوچھ لے گا۔ بھی کسی ایجنڈے کے تحت نہیں تھی۔ اس طرح پھر کوئی بھی سو
آپ سلیم سیف اهللا خان کو اجازت دے دیں کہ اس کا جواب آدھا گھنٹہ دیں۔ تو اس 

لیے میرے خیال میں
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 to keep the balance, hear this demand that you should give him time if he wants 
to say something.

Mr. Presiding Officer: Thank you sir. Although from such senior 

parliamentarians, we didn’t expect this but however ہو جاتا ہے، سب کو جوش آ
جا تا ہے۔ 

Now, let’s go back to the agenda, item No. 3, Ms. Mehreen Anwar 
Raja, the honourable Minister of State for Parliamentary Affairs.

Laying of Annual Report of the National Disaster Management 
Authority

Ms. Mehreen Anwar Raja (Minister of State for Parliamentary 
Affairs): Thank you Mr. Chairman. I seek permission to lay before the
Senate the National Disaster Management Authority’s Annual Report 2007 and 
2008, as required in terms of sub-section (1) of Section 41 of the National 
Disaster Management Ordinance, 2007 (Ordinance No.LIII of 2007).

Mr. Presiding Officer: The motion stands laid.  Now, we will take 
up few Points of Order and then we will move to the next business.  Malik sahib.

Points of Order
Re: Excesses of F.C. upon the people of Quetta, Khuzdar, Turbat.

میں آپ کا مشکور ہوں۔ میں ! جناب واال :سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک
مختصر وقت لوں گا لیکن یہاں ہمارے لیڈر صاحب بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ چیئرمین 

کے واقعات  target killingsیہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو کوئٹہ میں گزارش ! صاحب
ہوئے ہیں، یقینًا ہم خود اس مشکل میں ہیں اور ہم نے احتجاج بھی کیا کہ اساتذہ کو 
مارنا ہماری روایات کے خالف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ردعمل میں جو 

انی صاحب کی یا کسی کچھ وہاں پر ہو رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے، میں رضا رب
کے اہلکار تقریبًا تمام کوئٹہ شہر،  FCاور کی توجہ چاہوں گا  کہ اب وہاں پر 

پر لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں،   grass roots levelخضدار  اور تربت میں،  
تالشیاں لی جا رہی ہیں، لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ ادھر سے ہم کوشش کر 

جائے لیکن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ اب پچھلے  رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو
میں قادر بلوچ ہے، ایک ہفتے کے دوران بہت سے نوجوانوں کو اٹھایا گیا ہے جن 

اس کا بیٹا ہے، بلوچستان یونیورسٹی کا سمیع بلوچ ہے،  چاکر ہے، کم از کم  دو 
 ہفتوں کے دوران بہت سے

[xxx words expunged by the order of Mr. Presiding Officer]
لوگ  کوشش کر رہے   politicalنوجوانوں کو اٹھایا گیا ہے۔ اس جانب ہم 

ہو جائے، کوئی راستہ نکل آئے اور ادھر یہ عمل شروع  negotiationہیں کہ کوئی 
کوئٹہ شہر، خضدار اور تربت میں اتنی زیادتیاں کر رہی ہے۔     FCہے اور 

بیٹھے ہیں، ہمارے دوست لیڈر آف دی ہاؤس گورنمنٹ کے رضا ربانی صاحب 
تاکہ ہم مسئلوں کو سلجھائیں، وہ تو روزبروز  چلے گئے، اس کا کوئی نوٹس لے لیں

بگڑ رہے ہیں۔ اس وقت  خضدار،سریاب اور کلی اسمٰعیل سے سو لوگوں کو پچھلے 
تین دن سے  پکڑ رکھا  ہے اور وہ لوگ مختلف تھانوں میں  ہیں۔ میری آپ  کے 

ان حاالت میں  ،سے گزارش ہے کہ اس طرح تو حاالت اور خراب ہوں گے توسط
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بہتری تو نہیں آئے گی۔ سو لوگوں کو سریاب، کلی اسمٰعیل اور خضدار سے پکڑ 
کرتھانوں میں بند کر دیا ہے۔ اس کے عالوہ دس اور آدمیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں 

گزارش ہے کہ ان معامالت کو اور اب تک ان کا کوئی پتا نہیں چل رہا  ہے۔  میری 
تھوڑا سا سنجیدگی سے لیا جائے۔

Mr. Presiding Officer: Thank you Dr. Sahib, I think your point is 
well taken. The question of missing persons is not a …….

(Interruption)

 pointہو گیا ہے، آپ کو  point of orderان کا  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

of order  کا موقع ملے گا۔ باقی ممبران بھیequal  ہٰیں۔I would request to Mian 
Raza Rabbani and the government side to take notice of this and have this matter 

investigated. میاں  رضا ربانی صاحب۔
ے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ن :سینیٹر میاں رضا ربانی

 I stand by them and reiterateتقریر میں جو باتیں کیں وہ اپنی جگہ درست ہیں اور 

them تقریر کے بعد جو باتیں ہوئیں میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ پارلیمانی لیکن
یں تھیں اور سیف اهللا صاحب میرے ہئیآداب کے مترادف نہیں تھیں یا نہیں ہونی چا

 seniorبھی  ہیں، سیاست میں بھی مجھ سے  seniorبزرگ ہیں، مجھ سے عمر میں 
ہیں۔ مجھے اس بات میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ 

ہوئی اس   altercationدرخواست کروں کہ میں اپنے وہ الفاظ  اورجو بعد میں تمام  
کرتا ہوں۔ withdrawکو میں 

Mr. Presiding Officer: I expunge these words.

آپ ان الفاظ کو حذف کر دیں۔  :سینیٹر محمد اسحاق ڈار
Mr. Presiding Officer: I have already ordered, they have been 

expunged and I appreciate the spirit and it takes a big man to apologize and it is 
a very good custom for us to follow. Buledi Sahib.

ڈاکٹر عبدالمالک ! جناب چیئرمین:ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدیسینیٹر 
نے جس مسئلے پر بات کی یقینًا وہاں پر ایف سی کی زیادتیاں  روز بروز بڑھتی جا 

3rdرہی ہیں۔ چودہ  پندرہ   دن پہلے  year فضل کریم ولد  بشیر محمد  �کا طالبعلم
نے وہاں سے اٹھایا اور  بس میں سوار  پنجگور جا رہا تھا  اس کو ایف سی والوں

میں لے گئے۔ آٹھ دن تک اس کو الٹا لٹکایا گیا، اس کو گرمی  headquartersاپنے 
میں ننگا کر کے لٹایا گیا، اس کے منہ اور ناک میں پٹرول ڈاال گیا۔جب اس کو ہوش 

یہ زیادتیاں ہیں، ایک ! لگی ہوئی تھی۔  جناب چیئرمین dripآیا تو اس کے بازو میں 
3rdلم جو طالبع year وہ کہتے ہیں کہ اس کا ،میں پڑھ رہا ہےBLA  سے تعلق ہے۔

ایف سی والے اس طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں۔ وہ طالبعلم جب ان کی قید سے رہا 
ہو گا تو اس کے ایف سی کے بارے میں کیا تاثرات ہوں گے؟ ہر روز لوگوں کو 

یف سی والوں کو کسی کے خالف اٹھا کر نامعلوم مقامات پر لے جایا جاتا ہے۔ اگر ا
ہو تو اس آدمی  کو بھی پکڑنے کے بعد  charge sheetکو ئی شک ہے یا کوئی  

متعلقہ پولیس کے حوالے کیا جائے لیکن یہ نہیں کیا جا رہا اور وہاں پر حاالت دن 
بدن  خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حاالت کا جائزہ لیا جائے، 
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 missingپریشن فوری طور پر بند کرنا چاہیے اور ات کو ایف سی کا موجودہ حکوم

persons کو بازیاب کرایا جائے۔
چونکہ میرا تعلق  تربت اور مکران سے ہے، میں نے کئی ! جناب واال

دفعہ یہ مسئلہ اٹھایا  کہ دو تین سال پہلے جو سیالب آیا تھا اس وقت سے تربت میں 
رہ رہے ہیں۔ بلوچستان کے لیے چھ ارب روپے لوگ سخت گرمی میں خیموں میں 

منظور بھی ہو ے تھے، جناب نوید قمر صاحب نے بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ 
ہو جائیں گے۔ اس کے عالوہ میاں رضا ربانی صاحب نے میرے   releaseپیسے 
point   پر  دو تین مرتبہ یقین دہانی  کرائی لیکن آج تک وہ پیسے بلوچستان کو

release  نہیں کئے گئے جس کی وجہ سے وہ لوگ ان خیموں میں رہنے پر مجبور
وہ کہتے ہیں کہ آپ  ،ہیں۔حال ہی میں جب ہم وہاں پر گئے تو انہوں نے جلوس نکاال

! ہمارے نمائندے ہیں آپ اس مسئلے کو  وہاں پر کیوں نہیں  اٹھاتے ہیں؟  جناب واال
موجود  ہیں، اس   Leader of the Houseاس وقت نہ  وزیر خزانہ  ہیں اور نہ ہی 

point of order  کوnote   کیا جائے اور ہمیںnext day  یا  اس کے  بعد اس کا جواب
خضدار، قالت اور ،کئے جائیں گے؟ جھل مگسی releaseدیا جائے کہ یہ پیسے کب 

مکران میں جو متاثرین سیالب ہیں  وہ ابھی تک خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں 
دیے جائیں۔ orderکرنے کے  releaseکے لیے ان پیسوں کو فوری طور پر ان 

آخر میں لوڈشیڈنگ کا مسئلہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے مگر مکران میں 
بھی نہیں ہے، بلیدہ میں آج   loadچونکہ کوئی کارخانہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی 

گور میں خواہ مخواہ  ہڑتال ہوئی اور اس سلسلے میں مجھے فون آیا تھا، تربت، پنج
لیا جائے۔ وہاں کے لوگ   noticeگھنٹے لوڈشیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کا بھی  12 ,12

 noticeبڑی پریشانی میں ہیں۔ وہاں پر لوڈشیڈنگ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کا بھی 

تھے ان پر آپ توجہ دیں اور متعلقہ   pointsمیرے یہ تین ! لیا جائے۔ جناب واال 
یات جاری کریں۔حکام کو ہدا

Mr. Presiding Officer: Thank you Buledi Sahib. The Minister for 
Interior and the Minister of State for Interior are on sanctioned leave. I hope that 
the high officials from Ministry of Interior have been noting down Buledi 
Sahib’s points.

 and I hope that theدیں گے briefingہیں، یہ اپنے وزیر کو   valid pointsہت ب 

Minister will reply to him as soon as he comes back.   اس کے عالوہ   ان کاجو
دوسرا مسئلہ سیالب سے متاثرہ لوگوں کا  ہے، واقعی وہ بہت پرانا مسئلہ ہے اور 

اس مسئلے کو اٹھایا  ہے تو   on the floor of the Houseانہوں نے تین چار مرتبہ 
وزارت والے اس کا بھی جواب دیں۔ پروفیسر ابراہیم صاحب۔                       

Re: Readjustment of Tobacco Prices in NWFP.
تمباکو ! شکریہ جناب چیئرمین :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان

 Centralفصل ہے جس پر �ر یہ واحد صرف صوبہ سرحد میں کاشت ہوتا ہے او

Excise Duty کسی بھی دیگر زرعی جنس پر یہ ،ہےduty   نہیں ہے۔ ساالنہ چالیس
ل حا س سے وصول ہوتی ہے۔ اس وقت صورتا  Central Excise Dutyارب روپے 

یہ ہے کہ پچانوے روپے فی کلو گرام کے حساب سے زمیندار وں اور کسانوں سے 
ہے اور صوبے میں اس بنیاد پر تمباکو کاشت کرنے والے تمباکو لیا جا رہا 
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زمینداروں اور کسانوں نے ہڑتال کر رکھی ہے، ان کو یہ قیمت منظور نہیں ہے۔ 
کے زیر غور رہا، انہوں نے  Standing Committeeاس سے پہلے یہ مسئلہ متعلقہ 

 Standing Committee on Food andاس کی قیمت بھی تجویز کی تھی۔ گزشتہ 

Agriculture  روپے، دو  150کے جو ممبران تھے وہ اس وقت موجود ہیں۔ انہوں نے
کیا تھا لیکن اس پر عملدرآمد نہیں ہو رہا ہے۔ یہ   proposeڈالر فی کلو کے لیے 

چند ۔نقصان وہاں کا تو ہو گا  مگر اس کے ساتھ ساتھ سرکاری خزانے کا بھی ہو گا
نسہرہ  ہیں جہاں پر تمباکو کاشت ہوتا ہے۔ اس اضالع  بونیر، صوابی، مردان اور ما

پریشن کی زد میں ہے وہاں کی فصل تو تباہ ہو رہی ہے ا وقت بونیر تو ویسے ہی
لیکن باقی اضالع میں بھی یہ فصل تبا ہ ہو رہی ہے  اور اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ 

و کی تجویز ک Standing Committeeمیری حکومت سے درخواست ہو گی  کہ سابقہ 
کے   Standing Committeeمدنظر رکھے  اور میں آپ کی وساطت سے  متعلقہ 

وہاں کے ۔کریں  take upچیئرمین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس کو دوبارہ 
زمینداروں اور کسانوں کو ان کا مناسب حق ملنا چاہیے۔ شکریہ۔

جناب میر حاصل بزنجو صاحب۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
میں اسی بات کو لینا چاہتا ہوں جو  :حاصل خان بزنجو سینیٹر میر

ڈاکٹر مالک صاحب نے فرمایا۔  مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کون 
represent    کر رہا ہے۔Confidence building   کی بات ہو رہی ہے۔ ہماری تو صرف

کے لوگ ہیں   ہے یا حکومت Interior Departmentگزارش ہے پیپلز پارٹی سے،  جو 
کی طرف جا رہے ہیں   reconciliationکہ ایک طرف  آپ  یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 

ہو رہے ہیں،   mass arrestsاور دوسری طرف جس طرح  ڈاکٹر  صاحب نے کہا کہ  
بالوجہ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور  

ی اس پورے کیس میں  کسی چیز میں وہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں جن  ک
involvement   نہیں ہے، کو ئی چیز ان کے علم میں نہیں ہے۔   دیکھیں اس قسم کے

واقعات آپ لوگوں کے ساتھ کراچی میں بھی ہوتے رہے۔    اسی قسم کے واقعات 
لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں۔ اس قسم کی حرکتیں لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ 

ی طرف جائیں  جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں اور آپ ان لوگوں کو ان لوگوں ک
کر کے  آپ  ان کو رستہ دے ر   humiliateعام آدمی  کو ،اس طرح گرفتار کر کے

کر رہے ہیں۔    forceہے ہیں،  آپ ان کو 
دوسری طرف رضا بھائی نے  ایک بات کہی کہ مشرف نے یہ کہا تھا  کہ 

کا زمانہ نہیں ہے،  میں ان کو ایسے ہٹ 70یہ ،وں گا میں بلوچوں کو ایسے ہٹ کر
پیپلز پارٹی ہماری   with due respectمگر  ۔کروں گا کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا

کرنا چاہتے ہیں۔      supportدوست ہے،  ہم پیپلز پارٹی والوں کے دوست ہیں۔ ہم ان کو 
  Very kindlyار کی ہے اختی  languageنے جو   Interior Ministerاس وقت ہمارے 

نہیں   on boardکے ساتھ بلوچوں کو  languageآپ اس   pleaseہےکہ   requestمیری 
کر سکتے۔    پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ میں لوگو ں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ  
آئیں، وہ معافی مانگیں، وہ ہتھیار پھینکیں اور معافی مانگیں پھر ہم فیصلہ کریں 

ن کو کوئٹہ میں رہنے دیں یا    اسالم آباد میں رہنے دیں۔  ہم ان سے گےکہ ا
درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے  آپ  لوگوں کی اور پرویز مشرف کی 
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language   میں فرق ہونا چاہیے۔  اگر آپ کا رویہ اورlanguage   یہی رہتی ہےتو پھر
کچھ بھی ہو سکتا ہے۔   

ی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے۔    اس وقت ایف سی سینکڑوں ک
ہماری  پارٹی  کے کوئٹہ میں  تقریبًا پچاس سے ساٹھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، 

  unrestسے  mass arrestsخضدار میں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔  اس قسم کے 
کی اپنی رپورٹ بھی ہے جن کا کہنا ہے  Federal Ministerےپھیلے گی۔ ابھی آپ  ک

کہ ان کی گاڑی بھی پکڑی گئی ہے۔  اب آپ اپنے ہی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں۔ 
ایف سی سے مسئلہ  ،سے  target killingتھوڑا سا فرق کیجئے۔ اس طرح کی ! خدارا

حل نہیں ہوسکے گا۔   اگر کوئی آدمی مجھے یہ سمجھائےکہ پولیس والے کھڑے 
 Theyختم   ہو سکتی ہے۔   target killingجی کھڑے کرنے سے  کرنے سے، فو

need intelligence sharing. Intelligence  پ کی کام نہیں کرتی ہے، وہ ناکارہ ہو آ
والے  بٹھا دیں،  ملیشیا   leviesچکی ہے،  وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ سارے شہر میں 
وہ ایف سی واال  ؟فرق پڑے گاوالے  بٹھا دیں، ایف سی بٹھا دیں،    اس سے کیا 

کیا یرا بندوق لے کر کھڑا ہے نا،   میں اس کو گولی مار کر چال جاؤں گا۔ وہ م
ے گا؟  لکر

اسی لیے اس طریقے سے عام لوگوں کو تکلیف دینے سے آپ مسئلہ حل 
اپنا  رویہ بدلیں۔ ساٹھ سالہ ! نہیں کر رہے۔ آپ مسئلہ کو خراب کر رہے ہیں۔ خدارا

یقہ کار بدلیں۔ دنیا بدل گئی ہے، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے۔ ہم ابھی تک اسی پرانا طر
روش پر چل رہے ہیں۔   ایک درخواست اور وہ یہ  ہےکہ بلوچستان کے حوالے 

 Thank you veryکو تھوڑا بہتر کر لیں۔    languageسےبات کرتے ہوئے  اپنی 
much.  

Mr. Presiding Officer: Thank you very much Mir Sahib. It’s a 
matter of history and it’s irrefutable lesson of the history that persecution has 
never solved any problem. In fact, persecution makes the people persecuted 
against stronger and more committed to their cause whether they are right or 
wrong. And as far as the missing persons are concerned, no democratic 
government in the world and specially our coalition government which is 
supposed to be a very democratic government with the mandate of the people, it 
does not behave it to indulge in this. So, if there are any law breakers, the 
normal course of law should take place so that the families don’t suffer. The 
pangs of separation of not knowing where their loved ones are,….. and law can 
take its course. They can be taken to the courts and if found guilty they should 
be punished. There is nobody objecting to that. 

So, I would again request the Ministry of Interior whoever is taking a 
note to please convey to the Minister of Interior and now I give the floor to 
Zehri Sahib that he would kindly like to speak on this. 

بسم اهللا : )وفاقی وزیر برائے ڈاکخانہ جات (میر اسراراهللا زہریسینیٹر 
الرحمٰن الرحیم۔  جناب   میں جو بات کروں گا  شاید وہ  ضابطے کے خالف ہو 

میں ہوں لیکن میں بات کروں تو کہاں کروں۔ مجھے  Federal Cabinetکیونکہ میں 
ہونے کی وجہ سے میرا منہ بند   ministerہے۔  ادھر  ایسا کوئی فورم نہیں مل رہا

ہے۔ جو حاصل بزنجو یا ڈاکٹر  عبدالمالک کہہ رہے ہیں وہ سب بالکل صحیح کہہ 
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 Sirرہے ہیں۔  یہ زیادتیاں وہاں ہو رہی ہیں   اور بڑی شدت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ 
جو وہاں پر   terroristایک مثال دوں آپ کو کہ وہاں کی صوبائی حکومت نے ایک 

کر رہا  تھا۔ اس کو  پولیس نے پکڑ لیا اور ان   target killingاساتذہ کو مار رہا تھا،  
لوگ آ گئے اور اس بندے کو اٹھا کر  ےاداروں کانہی کو  تھانے لے گئے۔  رات کو 
دو مہینے   Sirوغیرہ کچھ کریں گے۔    investigationلے گئے   یہ سمجھا گیا کہ 

ندہ  جس کے بارے میں ہمیں  پتہ ہے،  پورے بلوچستان کو پتہ ہےکہ کے بعد وہی ب
target killing    میں ہے، وہ چھوٹ کر آ گیا  اور جس ایس ایچ او نے اس کو پکڑا تھا

اس کو اس نے ایک ماہ پہلے شوٹ کر دیا۔    پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ عام 
ا ہے کہ بزرگ وہاں سے موٹر پبلک وہاں  پر بہت تنگ ہے۔  ابھی  کیا ہو رہ

سائیکلوں پر جا رہے ہیں۔ وہاں سب لوگوں کے پا س گاڑیاں نہیں ہیں۔  جناب، ملیشیا 
 kissوالے ان کو ر وکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی سزا  یہ ہے کہ آپ سلنسر کو 

کرے گا تو اس کا منہ جلے گا کہ نہیں جلے   kissکریں۔  بزرگ  آدمی سلنسر  کو 
عام پبلک کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔   گا۔  

ہے  اس فورم سے کہ مہربانی کر کے   requestمیری حکومت سے یہ 
terrorists   کو پکڑیں۔ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو پکڑیں۔  عام پبلک کے ساتھ

مہربانی کر کے یہ سلوک نہ کریں۔ 
Mr. Presiding Officer: There is obviously something drastically 

wrong and it requires the personal attention of the Minister of Interior and I hope 
he will come to the House and give a statement. Maulana Sherani Sahib please 
have the floor. 

Re: Documents be provided in the House both in Urdu and English
languages.
شکریہ جناب چیئرمین صاحب، میں  :سینیٹر  موالنا محمد خان شیرانی

کے تابع آپ کی توجہ اس رپورٹ کی جانب مبذول کراؤں  3کی شق نمبر    216دفعہ 
کی  میز پر   floorگا جس کے مطابق حکومت پابند ہےکہ جو بھی کاغذات اس 

ں ہوں مگر ہمیشہ کے لیے رکھے جائیں وہ  اردو   اور انگریزی دونوں زبانوں می
ہماری یہ شکایت رہتی ہے کہ یہاں پر انگریزی میں تو رکھی جاتی ہے لیکن  اردو 

میں نہیں ہوتی۔ 
 words in English  جی ہاں بالکل صحیح ہے :ائیڈنگ آفیسرذجناب پری

and in Urdu.   بالکلclear  ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔
نے اس پر اپنی   Chairکئی دفعہ  :شیرانی سینیٹر موالنا  محمد خان

رولنگ بھی دی ہے کہ ہر کاغذ کو اردو اور انگریزی دونوں  میں رکھا جائے  
 251آرٹیکل   ےاس پر عمل نہیں ہوتا جبکہ آئین کلیکن نہ معلوم کیا وجوہات ہیں کہ 

پاکستان میں ہے کہ  Article 251ہیں۔    آئین کے   clearاس بارے میں بالکل  256اور 
کی قومی زبان اردو ہے اور اس پر  پندرہ سال کے اندر اندر عمل درآمد ہونا 

ء ہے۔ اب   1973کے مطابق  ابتدائی نفاذ کا دن چودہ اگست   Article 256چاہیے۔  
 36سال گزر چکے ہیں۔ پندرہ سال کی بجائے    36جناب چیئرمین صاحب،  تقریبًا  

کے اس آرٹیکل پر عمل درآمد نہیں ہوا۔  صرف  سال گزرنے کے باوجود بھی  آئین
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یہی آرٹیکل نہیں بلکہ آئین کے تمام آرٹیکل  جو منشا کے مطابق نہ ہوں ان پر عمل 
کے تابع  آئین کے آرٹیکل   216درآمد نہیں ہوتا ہے۔    تو میں آپ کی توجہ دفعہ 

مبذول کی جانب   229اور  یہ جو ضابطہء کار ہے اس کی دفعہ   256اور 251
بھی دے اور فیصلہ بھی کرے  اور اس پر   rulingاس پر   Chairکراؤں گا  کہ اگر 

عمل درآمد نہ ہوتو کیا اس کے اچھے اثرات ہوں گے ؟ مثبت اثرات ہوں گے یا منفی 
اثرات ہوں گے؟  

اس  ,regarding Urdu or Englishاس پر  :ائیڈنگ آفیسرذجناب پری
میں   English translationبالکل صحیح پڑھا ہے۔   میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے

کا مطلب دونوں ہوتا ہے۔  یہ متعلقہ    ,in Urdu and Englishبھی لکھا ہوا ہے 
ministry  کو پہلے بھی بتا یا گیا مگر میں پھرinstruct  کرتا ہوں کہ اس کو

immediately conduct اور دوسرا میں  کیا جائےMinistry of Law  ہتا ہوں کہ کو ک
points  لے لیں اور اس کو  دیکھ لیں۔ ابھی خٹک صاحب  بولیں گے۔

میں آپ کی وساطت سے اس ! جناب چئیرمین :سینیٹر افراسیاب خٹک
ایوان میں فرنٹیئر کانسٹیلبری کے مسئلے پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے جو 

ب کچھ کر رہی بلوچستان کے دوست ہیں  انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر ایف سی س
اس  سے بڑی تشویش پیدا ہوتی ہے۔ میں اس  فاضل ایوان کو بتانا چاہتا ہوں   ،ہے

کہ فرنٹیئر کانسٹیلبری انگریز کے دور میں ایک اضافی پولیس کے طور پر بنی 
کے درمیانی عالقے کی حفاظت کرنا تھا۔ یہ ایک  settled areasجس کا کام فاٹا اور 

لے چند سالوں میں یہ ہوا ہے کہ اس کو بلوچستان بھیجا سرحدی پولیس ہے لیکن پچھ
کرائے جاتے رہے  operationگیا ہے اور بڑے پیمانے پر وہاں پر اس سے فوجی 

ہیں۔ ہماری صوبائی حکومت بار بار کہتی رہی ہے کہ اسے بلوچستان سے واپس 
بالیا جائے اور ہمارے صوبے میں بھیجا جائے جہاں اس   کی ضرورت ہے۔  

کنڈ ڈویژن میں  ہم اضافی فورسز کھڑی کر رہے ہیں۔  یہ تیار فورس ہے، پشتو ماال
ہے یہ ہمیں دی جائے۔ اس  کو وزارت داخلہ  trained forceبولنے والی فورس ہے، 

نے قبضے میں لیا ہوا ہے، یہ صوبائی فورس ہے۔ اس کو صوبے میں واپس بھیجا 
خصوصیت رکھنے والی  فورس   ethnicجائے۔ یہ کہاں کی حکمت ہے  کہ آپ ایک 

کرائیں۔   policingمیں بھیج دیں  اور اس سے آپ   communityکو  ایک دوسری 
ہماری تجویز یہ ہوگی کہ بلوچستان کے لیے وہاں کی فورسز کھڑی کی جائیں  جس 

 ethnicکروائی جائے۔ یہ دو  policingمیں بلوچستان کے مقامی لوگ ہوں، ان سے 

communities پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ یان نفرت کے درم
یہ ہے کہ پشتونوں کی حالت زار کو  dimensionاس کے عالوہ ایک اور 

دنیا سے دہشت گرد  ال کر ہمارے ہاں  بسائے گئے ہیں۔ دہشت  یآپ دیکھیں  سار
گردوں نے جتنا پشتونوں کو قتل کیا ہے کسی اور کو نہیں کیا۔ جب سیکورٹی  

ہوتی ہیں جس میں اور لوگ مارے جاتے ہیں گویا یہ  فورسز سے ان کی جھڑپیں
ہے  جس میں سارے پشتون ہیں   ethnic forceکافی نہیں ہے کہ ایف  سی جو ایک 

اس کو آ پ بلوچوں  کے عالقے میں بھیجتے ہیں جہاں پر وہ بھی مریں اور 
Interiorدوسروں کو بھی  ماریں۔ تو میں توقع کروں گا کہ ہم  Minister Sahib  کو

کو تبدیل کریں  صورت حال یہاں بالئیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ  اس
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کیونکہ فاٹا اور پختونخواہ کو اس فورس کی ضرورت ہے  اس کو اپنے صوبے میں 
واپس بھیجا جائے اور بلوچستان میں اس سے جو گندے کام کروائے جا رہے ہیں  

ہے۔وہ  روک دیے جائیں کیونکہ اس سے نفرت پیداہوتی 
Mr. Presiding Officer: The point is well taken. The Minister for

Interior should note this point for reply. Mrs. Suriya Amiruddin Sahiba.
Re: Balochistan has been made a transit route by human 

smugglers.
کی بات کرنا چاہوں  میں بلوچستان! جناب واال :سینیٹر ثریا امیرالدین

پنجاب سے آنے والے لوگوں کے لیے   ،گوجرانوالہ ،گی کہ بلوچستان  سیالکوٹ
transit route  بن چکا ہے۔ ان  کونوکریوں کا جھانسہ دے کر بالیا جاتا ہے کہ  آپ کو

میں مر بھی جاتے ہیں،  containersلندن اور دوبئی بھیج دیں گے اور ایسے لوگ
میں مر گئے تھے جو  containerیکھاہوگا  کہ ایک سو آدمی پچھلی دفعہ آپ نے د

کوئٹہ میں پکڑا گیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس  سلسلے میں کچھ کیا جائے اور 
بلوچستان کو بدنام نہ کیا جائے کیونکہ وہ بلوچستان کے لوگ نہیں ہوتے وہ پنجاب  

تے ایران پشاور اور دوسرے صوبوں سے  آتے ہیں اور وہ بلوچستان کے راس
۔جاتے ہیں

دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے الپتا  افراد کو جلد از جلد باز یاب کرایا 
تو بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سینیٹ  وںجائے۔ جب میں بلوچستان جاتی ہ

جو الپتا  ،میں  جو افراد  جوپہاڑوں پر چلے گئے ہیں  ناراض ہو کر چلے گئے ہیں
ں پر بھی بلوچستان میں  ظلم ہو رہا ہے ان کے بارے بلکہ  عورتوں  اور بچو ،ہے

ہیں  settlersمیں آواز کیوں نہیں اٹھاتیں  کہ ان کو بازیاب کرایا جائے۔ اسی طرح جو 
ان کی تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہے کہ وہ جہاں کہیں نظر آتے ہیں تو بلوچ اور 

و کہا جاتا ہے جو وہاں جاؤ، جاؤ۔ پنجابی  ان لوگوں ک! پٹھان کہتے ہیں کہ پنجابیو
آباد ہیں وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، آخر وہ کہا ں جائیں وہ تین نسلوں سے وہاں 
آباد ہیں ان کو اب کون قبول کرے گا، کیا پنجاب ہمیں لے لے گا یا کراچی لے لے 

کہاں جائیں جن کا کاروبار وہاں ہے، جن کی شادیاں وہاں  ہوئی   settlersگا؟ آخر 
کئی سالوں سے وہاں آباد ہیں تو ان  پر رحم کیا جائے اور ان پر اتنا دباؤ نہ  ہیں جو 

ڈاال جائے کہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں۔
کو فوری طور پر بند  human traffickingیہ ہے کہ  point تیسرا !جناب واال

ہاں کیا جائے۔ نصیر آباد، جعفر آباد اور اس کے آس پاس کے جتنے عالقے ہیں و
بری  طرح سے پھیل رہی ہے  hepatitis Cلوگوں کو صاف  پانی  نہیں مل رہا اور 

اور جوان لڑکیاں اور لڑکے اس بیماری سے فوت ہو رہے ہیں۔ جب ہم وزیر صحت 
دیے جائیں  تو ہمیں کسی قسم  injectionجاکھرانی صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمیں 

بیماری کو روک سکے اور وہاں اموات کم نہیں دیا جاتا  جو  اس  injectionکا کوئی 
کے ٹیکے  hepatitis Cہو سکیں۔شعبہ صحت سے درخواست کی جائے کہ ہمیں 

فراہم کیے جائیں تاکہ اموات کم سے کم ہوں۔
لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے لیکن بلوچستان میں ! جناب واال

سیبوں اور  ۔جل گئے  ہیںاتنی زیاد ہ ہو رہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے باغات 
پیدا وار ہو رہی تھی اور پاکستان کے دوسرے عالقوں میں   جو دوسرے پھلوں  کی
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وہ پھل بھیجے جاتے تھے وہ ختم ہوگئی ہے۔ اس لیے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے  
لوگوں کو موقع دیا جائے کہ ان کے ٹیوب ویل کام کریں اور  بلوچستان والوں کو 

کیے جائیں۔ شکریہ۔ٹیوب ویل فراہم 
 noteہیں۔یہ  valid pointsبہت شکریہ۔ بہت  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

کیے جائیں۔ ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب۔
Re: Senator Javaid Leghari resigned in haste.

جناب واال۔  میں آج آپ کے  ،شکریہ :سینیٹر ڈاکٹر صفدر عباسی
۔ بات یہ ہےکہ لوگ سینیٹ میں آتے ہیں سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں

اور چلے جاتے ہیں۔ ہماری  ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو 
welcome  بھی کرتے ہیں  اور جب  ہم جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو خدا حافظ بھی

کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں سینیٹ کے حوالے سے ایک واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے ایک 
تھی ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب نے، میں کہوں گا کہ عجلت میں بہت ہی اچھے سا

استعفٰی دیا اور استعفٰی دیتے ہی منظور بھی ہوگیا۔ میں اس استعفٰی کی وجوہات میں 
میں بھی نہیں جانا چاہتا لیکن چونکہ وہ اس ایوان کے  speculations ،نہیں جانا چاہتا

ادارے شہید ذوالفقار علی بھٹو   رکن رہے ہیں اور سندھ میں ایک بہت بڑے تعلیمی
یوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وہ سربراہ بھی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ٹانسٹی

صاحبہ نے ان کی تقرری کی اور محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ نے ہی ان کو 
سینیٹر بنایا۔ میں آج کے دن صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ ایک نفیس اور انتہائی 

نسان تھے  اور نئے آنے والے ساتھی تو شاید ان کو نہیں جانتےلیکن جتنے شائستہ ا
 ،ہم نے ان کو ایک بہت سلجھا ،بھی پرانے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا

اور شائستہ اور نفیس  انسان پایا۔ان کو  شاید  educationistمنجھا ہوا   اور ایک اچھا 
کہہ جاتے  اور ان کی  farewellمیں آتے اور ہمیں یہ موقع نہیں مال  کہ وہ اس ایوان 

replacement  کے بارے  میں بھی میں آج  کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے
repercussions  حیدرآباد، الڑکانہ، سکھر، نواب شاہ اور خیرپور میں کیا  ہوں

فلور  گےلیکن چونکہ وہ خود خدا حافظ نہیں کہہ سکے اس لیے میں آج کے دن اس 
پر ذاتی حیثیت میں کہوں گا کہ ڈاکٹر جاوید لغاری ایک نہایت اچھے انسان تھےجن 

پیش کرتا ہوں، سالم پیش کرتا  tributeکو استعفٰی دے کریہاں سے جانا پڑا، ان کو 
ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے  ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے دن 

گزارے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔
Mr. Presiding Officer: Thank you very much Senator Safdar 

Abbasi.  I would like to add to you that he was indeed an excellent 
parliamentarian, a wonderful human being, a very learned member of the Senate 
and he made immense contribution and he will be well remembered and 
honoured for his stay here. It is unfortunate that he did not get a chance to say 
goodbye to us but we will remember him and I would like to place on record my 
personal appreciation and from the Chair also for the contribution that he made 
to the Senate and the wonderful characteristics that he displayed here.  Thank 
you. Maulana Gul Nasib.
Re: Arrest of Ulema-e-Din in Lakki Marwat and IDPs Registration
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تاریخ کو ضلع لکی   26شکریہ جناب چیئرمین۔  :سینیٹر موالنا گل نصیب خان
تماع میں مجھے شرکت کرنے کا موقع مال اور وہاں مروت میں ایک بہت بڑے اج

تاریخ   27میرا یہ ہے کہ   Point of orderپر فاضل علمائے کرام کی دستاربندی تھی۔ 
کو ایک بہت بڑے جامعہ کے مہتمم موالنا عبدالمتین صاحب جو جمعیت علمائے 

لوکیل اسالم ضلع لکی مروت کے سینیئر نائب امیر بھی ہیں، دوسرے موالنا عبدا
صاحب ہیں جو جمعیت علمائے اسالم ضلع لکی مروت کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں 

تاریخ کو   27اساتذہ کرام اور طلبائے کرام کو   24اور ان سمیت جامعہ عثمانیہ کے 
گرفتار کیا گیا۔ وجہ اس کی کوئی معلوم نہیں ہے اور اب تک وہ زیر حراست ہیں۔ 

و، ان علمائے کرام کو جو سیاسی حال سے دینی مدارس کت اس قسم کی صور
جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں اور جو باقاعدہ جمعیت علمائے اسالم کے عہدیدار ہیں 
ان کو گرفتار کرنا اور پھر ان کو ہراساں کرنا، میرے خیال میں یہ کوئی بھی 
پارلیمانی روایات نہیں ہیں۔ اگر ان کے خالف کسی قسم کی شکایت ہے تو باقاعدہ ان 

الت کے سامنے پیش کیا جائے اور ان پر مقدمہ چالیا جائے اور اگر ایسا نہیں کو عد
ہے تو اس وقت علمائے کرام کو مشتعل کرنے کا جو انداز ہے یہ میرے خیال میں 

وساطت سے گزارش کرتا ہوں کہ  کیملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں آپ 
کس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ان کے بارے میں ایوان میں ہمیں بتایا جائے کہ 

اور فی الفور ان کو رہا کیا جائے۔
کہ مالکنڈ ڈویژن میں ! یہ ہے جناب چیئرمین  point of orderدوسرا 

پریشن شروع ہے اس کے متاثرین دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ متاثرین ہیں جو اپنے اجو
تاثرین ہیں جو عالقے چھوڑ کر دوسرے عالقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ ایک وہ م

رہے تھے لیکن ان کے کاروبار یقینًا برباد ہو گئے اور آج تک وہ اپنے عالقوں میں 
کرفیو کی وجہ سے وہ کسی قسم کے کاروبار نہیں کر سکے۔ ان کے سارے 
کاروبار متاثر ہوئے ہیں۔ ان متاثرین کی رجسٹریشن کا جو طریقہ کار بنایا گیا تھا 

ھوں کی تعداد میں ایسے لوگ  ہیں کہ اب تک وہ اس طریقہ کار کے پیش نظر الک
رجسٹر نہیں ہوئے ہیں اور مسلسل لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہم کوشش 

صوبائی منسٹر سے بھی رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے یقین دہانی متعلقہ کرتے ہیں، 
 بھی کرائی لیکن آج تک الکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ ان کی رجسٹریشن

ا، میری گزارش ہے ذر در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ لہٰنہیں ہو رہی ہے اور وہ د
کہ اس حوالے سے ان کو ہدایات جاری کی جائیں کہ جو لوگ اپنے عالقہ میں رہتے 
ہیں وہاں تمام متاثرین کے لئے پوائنٹ کھوال جائے اور ان کو رجسٹر کیا جائے۔ یہ 

املہ ختم ہونے واال نہیں ہے۔ ابھی اس بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ مع
ثرین مہینوں کے لئے راشن کارڈ جاری کیا گیا ہے۔ حال یہی ہے کہ متا 36دوران 

مہینے   36پریشن ختم ہونے واال ہے لیکن پھر بھی ا ہواپس جا رہے ہیں اور گویا ک
 پریشن جاری رہے گا اور اب تک یہااکا کارڈ جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ

کامیاب نہیں ہوا بلکہ ناکام ہوا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ان متاثرین کے  پریشنا
لئے آپ ہدایات جاری کریں۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ 

نہیں ہے مگر دو   timeاب میرے پاس کوئی  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
ہیں۔ حاجی عدیل صاحب آپ کا ہے۔ چلو   finalنام میرے پاس لکھے ہوئے ہیں تو یہ 
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کریں تقریر نہ کریں۔ جی   point of orderصاحب بھی کر لیں گے۔ مگر صرف  خالد
عدیل صاحب۔ 

میں نے ابھی شروع نہیں کیا ہے کہ آپ  :سینیٹر حاجی محمد عدیل
ہدایات دینا شروع ہو گئے۔ میرا تو یہ خیال تھا۔۔۔۔۔۔ 

آپ کو نہیں کہہ رہا۔ ان کو کہہ رہا ہوں۔  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
کی کوئی   point of orderآپ دیکھیں، ! جناب: ینیٹر حاجی محمد عدیلس

حیثیت نہیں ہے۔ دیواروں کو سناتے ہیں اور آپ کان بند کر کے سن لیتے ہیں۔ نہ 
کوئی منسٹر ہے اور نہ کوئی جواب دینے واال ہے۔ صرف ایک وزیر تشریف 

رکھتے ہیں۔ 
رولز  ۔ی جواب نہیں دیتاکا کوئ Point of order :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

جاکر کہہ رہا ہوں کہ وہ جواب دیں۔  out of the rulesکا سب کو پتہ ہے۔ میں تو 
Point of order  پر جواب نہیں ہوتا ہے۔

پچھلے سیشن میں مجھ سے وعدہ کیا ! جناب :سینیٹر حاجی محمد عدیل
گیا تھا کہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ 

کا جواب ہوتا ہے۔   Call Attention Notice :سرجناب پریذائیڈنگ آفی
Re: Five Star Hotels have encroached footpaths and Green 

Areas
مگر مجھے جواب نہیں مال۔ دو فائیو ! جناب :سینیٹر حاجی محمد عدیل

سٹار ہوٹلوں نے سرکاری سڑکوں پر، فٹ پاتھ پر اور گرین بیلٹ پر قبضہ کیا ہوا 
کورٹی کے نام پر ہے تو پھر ہر دکاندار اور ہر گھر واال گلی پر ہے۔ اگر یہ سی

قبضہ کر لے گا۔ 
کیا تھا۔   raiseجی ہاں، یہ آپ نے  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

مجھے کہا گیا تھا کہ ہم آپ کی تسلی ! جناب :سینیٹر حاجی محمد عدیل
ی ہے۔ مگر کریں گے کہ ان کو مفت دیا جا رہا ہے یا ان پر مہربانی کی جا رہ

مجھے آج تک جواب نہیں مال ہے۔ میں نے کل بھی یہی عرض کیا ہے۔ مجھے کسی 
سال   10سال یا   6سال،  5نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کب تک انتظار کروں گا، 

تک۔ 
کی   accountabilityدوسری بات جو کل میں نے کہی ہے۔ دیکھیں جب ہم 

ں، اچھے اداروں اور امیر لوگوں کی بات کرتے ہیں  تو ہم فائیو سٹار ہوٹلو
accountability   نہیں کرتے۔ کل میں نے سوئی گیس کمپنی کے متعلق یہ کہا کہ

ر ادارے کو دس کروڑ روپے  انہوں نے اپنا پیسہ یعنی عوام کا جو پیسہ تھا ایک امی
کی تھی کہ اس معاملے کو کمیٹی کو   requestہیں۔ میں نے آپ سے یہ  ے دے دی
refer  کیا جائے تاکہ ہم اس کوinvestigate   کریں۔ ہم جب یہاں آکر لوگوں کے گھپلوں

کو  آشکار کرتے ہیں تو ہم ان کی دشمنیاں بھی اپنے سر لیتے ہیں۔ ہمیں فون آتے 
ہیں اور ہمیں سفارشیں آتی ہیں کہ یہ بات مت کرو۔ جب ہم یہاں آکر بات کرتے ہیں 

ریں سنتی ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہم اور اس بات کا یہ اثر ہو کہ یہ دیوا
پر ہنستے ہیں کہ آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کی بات کرنے کی 
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کرتا ہوں کہ   requestمیں آپ سے ! کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جناب چیئرمین صاحب
کرتا ہے؟  کی کوئی نمائندگی کرتا ہے یا نہیں CDAیہ بہت اہم مسئلے ہیں۔ پتہ نہیں 

کرتی   Cabinet Divisionمیرے خیال میں  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
ہے۔ 

میرا اس سے ذاتی کوئی تعلق نہیں !جناب :سینیٹر حاجی محمد عدیل
ہے۔ میں کبھی ان فائیو سٹار ہوٹلوں پر نہیں جاتا ہوں۔ کوئی مفت لے جائے تو چال 

جاتا ہوں۔ اپنے پیسوں سے کبھی نہیں جاتا ہوں۔ 
دوسرا یہ سوئی گیس کا مسئلہ ہے۔ روزانہ میرے بل میں اضافہ کیا جاتا 
ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں روپے نقصان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں سبسڈی دی 
جائے جبکہ عوامی پیسے کو وہ امیر اداروں میں بانٹ رہے ہیں۔ خدا کے لئے ان 

مسئلوں کو کمیٹی کو ریفر کر دیں۔ 
کے   Water and Powerمیرے خیال میں  :گ آفیسرجناب پریذائیڈن

چیئرمین کے الیکشن نہیں ہوئے ہیں۔ اس کو کر لیں گے۔ آپ اس پر جواب دینا 
چاہتے ہیں۔  جی منسٹر صاحب۔ 

Senator Rehmatullah Kakar (Minister for Housing and Works): 
As ruled by the Chair the point of order is not supposed to be answered. 

پھر بھی اس کو دیکھا جائے گا۔ 
آپ ہر چیز میں رولز کی بات کرتے ہیں،   :سینیٹر حاجی محمد عدیل

پھر ہم بھی ہر چیز میں رولز کی بات کریں گے۔ 
نہیں وہ میں نے کر دیا ہے۔  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

تو آپ کی بات ہے   accountabilityایک  :سینیٹر حاجی محمد عدیل
رولز ہماے سامنے التے ہیں۔  

  Cabinetآپ کے منسٹرز ہیں ! حاجی صاحب :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
کر سکتے   discussمیں، وہ منسٹر صاحب کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر کافی پی کر 

ہیں۔ آپ خود ماشاء اهللا لیڈر آف دی پارلیمانی گروپ ہیں۔ آپ کسی منسٹر کو پکڑ 
سکتے ہیں۔ 

آپ ہمیں رولز کی مار نہیں دیں ورنہ پھر ہم  :ر حاجی محمد عدیلسینیٹ
کریں گے۔   demandبھی یہ 

کرنا ہے۔ ہم نے عوام  followہم نے رولز کو   :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
کریں۔  follow  کو سکھانا ہے کہ رولز کو 

  upper Houseآپ نے پڑھا ہے کہ ! جناب :سینیٹر حاجی محمد عدیل
اخباروں نے کیا لکھا ہے؟ نہ وزیر ہے اور نہ کوئی اور ہے اور ایسے  کے متعلق

ہی ڈرامہ چل رہا تھا۔ 
تو آج تھے یا نہیں تھے؟ آج ،کل نہیں تھے  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

تھے، سب کے وزیر تھے۔ اچھا، گلشن سعید صاحبہ۔   questionsجتنے بھی 
جیسے ابھی ! جناب واال بسم اهللا الرحمٰن الرحیم۔ :سینیٹر گلشن سعید 

یہ ہے کہ بلوچستان  point of orderکیا ہے۔ میرا   mentionمیری بہن ثریا نے بھی 
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اس میں پڑھے لکھے لوگ، ! کو مارا جا رہا ہے۔ جناب واال   settlersمیں  روزانہ
ڈاکٹرز، انجینیئرز اور پروفیسرز کو مارا جا رہا ہے۔ یہ سارے لوگ پنجابی ہوتے 

پشتیں وہاں رہتی آئی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر وہاں کے ہیں جن کی 
غربت  ،لوگ آزادی چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ اسی مصیبت میں

میں  اور تکالیف میں ساتھ رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو مارا جائے۔ 
میں  گے۔ یہ بات صرف ان کو مار کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزادی حاصل کریں 

تی ہوں کہ وزیر داخلہ تک پہنچائی جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ صرف سمجھ
پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے۔ سارا پنجاب بلوچیوں اور پٹھانوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا 
ہم نے بھی کبھی یہ بات سوچی ہے یا سندھ والوں نے کبھی سوچی ہے کہ پٹھانوں 

یں ہے اور ایک اہر نکال دیا جائے جن کا ایک ایک گھر کراچی مکو یا بلوچیوں کو ب
اور پورے بلوچستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے ایک کوئٹہ میں ہے 

آزادی حاصل کرنے کا۔ یہ تو پھر کوئی سازش ہے۔  ان کو کوئی غریبی یا تکلیف 
دیا ہے۔ ہم نے یہی نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے سات سالوں میں ہمیشہ بلوچیوں کا ساتھ 

بات کہی ہے  کہ بلوچستان  پیچھے رہ گیا ہے، اس کو آگے الیا جائے۔ ان کی 
محرومیاں دور کی جائیں، ان کی تکلیفیں دور کی جائیں۔ کیا پنجاب کا کوئی لیڈر 
نہیں رہ گیا جو وہاں جاکر بات کرے ان کے لیڈروں سے اور ان کے سرداروں سے 

ں کو مارا جا رہا ہے۔ جب ان کے بچے گھر سے باہر کہ بھئی کس بات پر پنجابیو
جاتے ہیں  تو  گھر والے بے چین ہوجاتے ہیں اگر ان کو واپس گھر آنے میں پانچ 

جانتی ہوں جن سے میرا ! کو جناب واال   familiesمنٹ دیر ہوجائے۔ میں ایسی 
یں کہ ہم کیا ہیں ہماری۔ ہم سوچتے ہ  sleepless nightsرابطہ ہے، وہ بتاتے  ہیں کہ 

کریں۔ کیا  بچوں کو روزگار پر نہ بھیجیں اور ان کو گھر میں بند رکھیں۔ جناب 
نہیں کیا جا رہا ہے۔  کیا صرف    addressہے اور جس کو    issueیہ بہت بڑا  ! واال

پنجابیوں کو مارنے سے بلوچیوں کو آزادی ملنی ہے؟  ہم لوگ یہاں پر بلوچستان 
یں اور ہماری ہی قوم کو مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟  ہم تو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہ

نہیں سوچتے۔ یہاں بھی بہت سے بلوچی ہیں اور سندھ میں بھی بہت یہ  پنجاب میں 
سے بلوچی ہیں۔ پھر کیوں ایسی بات سوچی جارہی ہے؟  کیا ان کے مارنے سے ان 

کو آزادی مل جائے گی۔
، چار مرتبہ دہرا دی ہے۔یہ بات آپ نے تین :جناب  پریذائیڈنگ آفیسر

یہ بات  ذرا  آگے تک پہنچائیں اور اس ! جناب واال :سینیٹر گلشن سعید
کا کوئی سدباب کیا جائے۔ شکریہ جناب۔

جی آخری جناب خالد سومرو صاحب۔  ایک  :جناب  پریذائیڈنگ آفیسر
ی منٹ  رکیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات کا میں جواب دینا چاہتا ہوں، جی بادین

صاحب۔
شاید ان ! شکریہ جناب واال۔  جناب واال :سینیٹر میر ولی محمد بادینی

کو معلومات نہیں ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں کہ پنجابیوں کو چن چن کر مارا جا رہا 
ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس میں پٹھان بھی مرے ہیں، اس میں بلوچ بھی مر رہے 

یں۔ اگر کوئی پنجابی مارا بھی جاتا ہے ہیں۔ بلوچ سینکڑوں کی تعداد میں مر رہے ہ
کہالتا ہے کیونکہ اس کا باپ، دادا، سب وہاں کے ہوتے ہیں۔     localتو وہ ادھر کا 
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یہ پہچان ہے کہ یہ پنجابی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے۔ شاید ان کو معلومات  
اور  مہربانی کرکے ایسی آگ نہ لگائیں پاکستان میں کہ پنجابی ،ہیںصحیح نہیں 

شک  کوئی ٹیم بھیجیں یا خود جائیں۔ےو الگ کرے۔ آپ معلومات لے لیں، ببلوچ ک
چاہے کوئی بھی ہو، ایک قتل بھی انسانیت کا  :جناب  پریذائیڈنگ آفیسر

قتل ہے، اور نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ 
بات ان باتوں کا انجام خراب ہوگا۔ یہ  :نییسینیٹر میر ولی محمد باد

سارے پنجاب میں پھیل جائے گی کہ  پنجابیوں کو مار رہے ہیں۔ ہم  بلوچ ہیں لیکن 
پنجاب میں رہ رہے ہیں۔

شکریہ جناب۔ جی خالد سومرو صاحب۔ یہ  :جناب  پریذائیڈنگ آفیسر
آخری ہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔

شکریہ جناب واال۔  تین مختصر  :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
پر۔   point of   orderہیں   گزارشات

پر۔    point of orderایک ہی ہو سکتی ہے  :جناب  پریذائیڈنگ آفیسر
آپ تو بہت پرانے پارلیمینٹیرین ہیں۔

Re: NHA intends to demolish a Jamia Masjid in Tando 
Allah Yar, for extension of road.

شاء اهللا۔ٹنڈو اهللا بہت مختصر ان :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
یار اور میرپور خاص کے درمیان  ایک جگہ ہے سلطان آباد۔ وہاں پر ایک بہت 
عظیم الشان مسجد ہے جو تین کروڑ کی الگت سے  تعمیر ہوئی ہے۔ جس طرح 
فیصل مسجد یہاں کی شان ہے، بادشاہی مسجد الہور کی شان ہے اور ہمارے ملک 

 National۔ اب  ہے س عالقے کی شانکی شان ہے، وہ سلطان آباد کی مسجد ا

Highways   والے ان کے پاس آئے کہ ہم سڑک وسیع کر رہے ہیں اور اس مسجد کو
ہم ختم کریں  گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا  اس عالقے میں۔ یہ مسجد 
ذاتی ملکیت پر بنائی گئی مسجد ہے، یہ قبضے والی مسجد نہیں ہے۔ اگر ان کو 

نی ہے تو دوسری طرف سے بڑھا دیں۔ یہ ٹنڈواهللا یار اور میرپور  خاص سڑک بنا
کے درمیان سلطان آباد کی جامع  مسجد جس پر تین کروڑ کی الگت  آئی ہے تو اس 

کو بچانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔
دوسری گزارش یہ ہے کہ چند روز پہلے کراچی میں جئے سندھ قومی 

کے جو مرکزی چیئرمین ہیں    (JSQM)ہوا ہے۔ جسقم یک ریلی پر حملہ ا کیمحاذ  
بشیر خان قریشی صاحب ان پر قاتالنہ حملہ ہوا ہے اور ایک ساتھی وہاں پر شہید 
ہوا، اس کو بڑی بے دردی  کے ساتھ قتل کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا 

فراہم کیا جا ہے۔ پورے سندھ میں زبردست مظاہرے ہوئے ہیں لیکن قاتلوں کو تحفظ 
رہا ہے اور جبکہ ایک قاتل جو موقع پر پکڑا گیا تھا اس کو چھڑانے کی باتیں کی 
جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا اور سندھ کے حاالت خراب ہوں 
گے۔ اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سخت 

ر قانون کے حوالے کیا جائے۔ترین سزا دی جائے او
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آخری گزارش یہ ہے کہ سکھر سے الڑکانہ، ہم ایک عرصے  سے چیخ 
رہے تھے کہ جی روڈ بالکل ختم ہوچکی ہے، اس کو بڑھایا جائے اور وسیع کیا 
جائے۔ اب اهللا  کے کرم سے اس حکومت میں اس روڈ کو وسیع کرنے کے کام  کا 

ے کر الڑکانہ تک تقریبًا  دس سے پندرہ آغاز ہو چکا ہے۔ لکھی غالم شاہ سے ل
مساجد  شہید ہو رہی ہیں اور الکھوں روپوں کی  امالک  زد میں آ رہی ہے۔ میں یہ 
مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو معاوضہ نہیں مل رہا۔ مسجدوں کے بدلے میں نئی 

و مسجدیں  بنائی جائیں اور جن لوگوں کی ملکیتوں کو ختم کیا جا  رہا ہے ان ک
معاوضہ دیا جائے۔ یہ تین میری گزارشات تھیں جو بڑے اہم معامالت ہیں۔ میں امید 
کرتا ہوں کہ آپ ان پر توجہ کریں گے اور ان کے حل کی لیے کوئی نہ کوئی 

احکامات صادر فرمائیں گے۔ شکریہ جناب  واال۔
  provincial governmentشکریہ جناب۔  یہ  :جناب  پریذائیڈنگ آفیسر

پتا کرکے  موالنا صاحب کو بتائیں۔  ہیں ان سے  concerned ministries کی  جو
The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 29th July, at 5.00 
P.M.

--------------
(The House was then adjourned to meet again on Wednesday, the 29thJuly, 2009 

at 5.00 P.M.)
--------------


