
 1

 

 

 

 

 

 

 

THE 

YOUTH PARLIAMENT OF PAKISTAN 

DEBATES 

 

OFFICIAL REPORT 

 
Friday, February 24, 2012 

(4th Session) 
No. 05 

(Nos. 05-05) 
 

CONTENTS 

 

 Pages 

1. Recitation from the Holy Quran……………………. 
2. Resolution regarding Bomb blast in Peshawar……… 
3. Leave of Absence………………………………..….. 
4. Vote of confidence for Prime Minister ……..……… 

1 

 

 

 

(Prepared by the Reporting Section Senate of Pakistan) 

 

 

 



 2

 

 

YOUTH PARLIAMENT OF PAKISTAN 

DEBATES 

 

Friday, February 24, 2012 

 The Youth Parliament of Pakistan met in the Margalla Hotel Hall, 

Islamabad, at nine in the morning with Mr. Speaker (Mr. Wazir Ahmed Jogezai) 

in the Chair. 

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

Session started with the recitation from the holy Quran. 

Resolution 

 Madam Deputy Speaker: Please move the resolution. 

 Mr. Amir Abbas Turi: Madam I would like to move the resolution 

that this House is of the opinion that in wake of the recent bomb blast in 

Peshawar, the House would like to bring the attention of the Government to find 

out the actual causes of terrorism in our country in order to move toward its 

solution. 

Xہ اYX اJKLD WLXہ ہے Q RLST? UVے N OPNڑا JKLDہ ہے اور : BCDز ر?<  

 ZرW[ے \ے ہJKLD اسinternal policies and external policies   ے?negative 

impacts   ZرW[ہsocio economics    _V ںTرہے ہ Uاز ہa\ا Rbے اQ ےcXRd ےRN Rf

 ZرW[ے ہQsocial fabrics   gD OPN Wh وںR? ارشBh ےQ ؤسWں ہTD  ں۔Tہ OmUہ RbW

TDں WPpq ہUا ہے۔    Rd O?resolutionف TmWVں WLTV ?ہ    solution?ہ وہ اس ?ے 

 OLXا rے ?ہ ہTہWs OPN ہX ںT[ہresolution    ں \ہTtWN Oٹf OLPh ںTD >V ںTmv R? ےq

 YXہ اpJN ںUہconcrete resolution   OQں اور اTmv R? ےqresolution   OSfا rہ U?
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 wWf YXں اTD ںUSCD OcTcx  نWgL?Wf YJD ہX ہ?Wt ںTpQ R? zTf ںTD ٹS[TqرWf |}ا

  �Vہ pQ >Nے۔  ~XRpہ۔ 

  RpT�Q Oٹfہ ڈDRg�D :۔�xW} r�\ RT[�  WSV OVب 

vج اس اUXان TDں R� UVارداد OKh O? zTf ہے وہ  : �]WSVr�\ RTب   

basically Peshawar Blast   O? �DUpx  فRd O?attention   ہے۔ O\ے  د�Q �Q

?WtR? �D�D O ہUں۔ دوWN ZRQت Xہ ہے ?ہ ہ]Wرے TD YJDں    fblastہJے TDں اس 

terrorism    UV O?causes    O? ں انTہbasic reason     ںTD نWgL?Wfdrone attacks 

 �V  ں۔Tہdrone attacks   ےgXد >pXRDا UV ��SD O? ں اور انTے ہtUں ہTD نWgL?Wf

وہ Xہ ہے ?ہ ہr اس ?ے ذرCXے WgL?Wfن TDں دہ�� Rhدوں ?tW� W]ہ ?Ws W\Rہgے ہTں 

?O وVہ Qے UJ�Dم اور Nے WShہ    drone attacksہTں pTq< ا{| وVہ Xہ ہے ?ہ ان 

 W? >V ںTہ Oرہ WV ںT\WV O? ںUhUqterrorism    ںTہ \ہ�Qوا OmU? Yt ے دور دورQ

 Ut ہے OtWV نWV O? OL? ےQ ںTD ان �V ہے۔ �Xروا YXں اTD ںUhUq ں ?ےWوہ

اور N�Vہ ہے ?ہ اRh ہ]WرWV OmU? Zن qے Ut Wh ہOPN r اس ?WV Oن Tqں hے۔ اس 

 UV ںTD YJD رےW[ہ RPf وہ Ut WgJD ںTہ\ OmU? U? ان �V ےTqnegative forces    مW?

 U? ں انTہ Oرہ R?use    U? ں اور انTہ OtR?exploit    O? ںUhUq ں اور انTہ OtR?

?ے TD YJD ��tں دہ�� Rhد�TPf Z\ے ?W اYX ذرCXہ    Qagendaے وہ اSfے  aDد

 W\ف د�Rd ہ اسVUt O? �DUpx ںTD ہ�xW} RpT�Q بWSV ہ�اq  ں۔Tے ہtWV >N

Ws WSTqہTے Wt?ہ اس TD YJDں   WsactionہUں Wh ?ہ ہ]Tں ڈرون UJ[xں O� Rf اU�qر 

��وہ TDں WsہUں Wh ہ]Wرا دہ�� RhدZ ?ے اQ r? U? Rbے ?pQ WV WT? rے۔ اس ?ے 

media    OPNsensitive role play   ے? ZدRh ے دہ��Q حRd ہے اور اس WgpQ R?

  ?pQ WV WTے۔  ~XRpہ۔    W[tcauses    U?eliminateم 

  �DRpT�Q Oٹfہ ڈDRt :۔�xW} رW[? RhWQ بWSV  

  W�Tg? رW[? RhWQ بWSV : ےQ رہWN Wً�XRct |? ہ�xW} RpT�Q ہDRg�D

UJ�Dم Uqگ اT\WV OSfں ?TN UPٹPے  15?ے درWTDن Xہ ده]W?ہ ہUا۔ اس TDں ا�N YXے 

ز�]O ہTں۔ Xہ ہ]Wرا mvے دن ?U[CD Wل Wps >N ہے۔ اب وزWgQRXن واqے    p�V38ہ 
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OPN ?ہgے ہTں ?ہ OmU? Yt �V ڈرون J[xہ  \ہ ہUt U اJhے دن ہ]Wرے Wfس WNت 

?O وVہ Qے اR?  Ut YX\ے ?ے Tqے ?WN OmUت \ہTں ہOtU۔  اس Rdح ?�Wx Wت

N Rfہ� O�SD اf Rbڑا ہے اور دوWN ZRQت Xہ ہے ?ہ اس TDں دہ��    imageہ]Wرے 

RhدZ ?ے WN ¢tWQ ¢tWQہR ?ے �UJD OPN R}WSث ہTں۔  ہr \ے رX]< ڈUXس ?pf Uڑا 

S[Xح ?ے رRd اس >pTqوہ  ڈ >pTq ںTے ہtWV ڑےpf ںTD ےSTہDے دوSTہD Rس ہUXڈ

Pt ہaSN axوا YXس اUXڈ >[Xر OQ ZڑUPt ے\ _V Wviolation    اور O?media    R�\

TDں WSQ ?ہ UV ڈاڑهO وا� aSNہ ہے    TDnewsں WXv ور\ہ ہr \ے دو �tRDہ ہr \ے �Uد 

 WX ںTس ادارے ہWLx ،ںTے ادارے ہ? RہWN OPN ےSgV ہX ۔WPt W? YJD اور OL?  وہ

Black Water    ح ?ےRd ہے اس ¢tWڑا ہN ہ�N OPN W? �Q ں۔ہے، انTD تWCوا� 

?WT�WN Oت ہTں اور ہ]Tں ان ?WN ZRLTt9/11    WSg�PN Uت Xہ ہے ?ہ Xہ W[tم XBTsں 

ہے۔ R�D RPfف \ے OPN �ل J[x Rf a�LDہ ?RواWPt WX اور Xہ وا�DUpx ax ہے 

  ہmUے ہTں۔   TD _Vdrone attacksں اStے زWXدہ �Uد?rN z ده]W?ے اور 

TDں �Wx UVت ہTں وہ OPN ٹKPK   YTPاYX اور WNت Xہ ہے WgLsUJNن اور   

اور ان ?ے tWQ¢ \ہTں ہTں۔ WgLsUJNن TDں Ut ہ]WرZ اOSf اWTLS�Xں UJD OPNث ہTں۔ 

ZرW[ں۔  ہTث ہUJD OPN R}WS�UV WX ہ]WرZ دوZRQ اWTLS�Xں ہTں    WN ¢tWQISIہR ?ے 

 OLXد اU� �DUpx ZرW[ں۔  ہTہ Oرہ R? مW? حRd O? ڑےUPh مW�q ےN �Qpolicies 

  f ہ? Wh ںUہWs ہX ںTD  ں۔Tڑ رہے ہf اتRbے اRN Rf �Q rے ہQ _V ہے Oرہ |s R

�mWV WX�s Wgf W? R}WSے اور  �T�} ہ?Wt ےmWV O? ZaSN ودax O? ںUTLS�Xا ZرW[ہ

  دہ�� RhدQ r? U? Zے ?mWV WT? rے۔

  RpT�Q Oٹfہ ڈDRg�D :ہ۔W~ رU[Tt a[�D بWSV  

 importantاN YXہ� ہX WًSTcXresolution    Oہ : WSVب U[Tt a[�Dر ~Wہ  

resolution   WtUہ WPsا Oہ WT? ہ�xW} RpT�Q ڈمTD >pTq ار ہےa\WV Oہ� ہN ہX ہے اور

?WT ہے وہ    WT?resolution    U?move ہے WX اس    propose?ہ UhUq >Vں \ے اQے 

 tThis is a serious issue. That is not the criticism for the sake ofے۔ UVUDد ہfUہJے 

criticism.   ہX ہےWsBlue Party   WX Uے ہQGreen Party    OLX۔ اUے ہQresolution   
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 mWV O? zTf OPN �Vatے اور aSN OPN UVہ R? zTfے  Xہ اس ?O ذDہ دارZ ہے ?ہ 

least    ے۔mWV v Rf وہ و�� Ut اس دن  

ں دXے Khے ہXemotional statements   TہWں O�W? Rf اور OtWN�V اور   

regarding the bomb blast.    ©SV ZرW[ہ ہX ہ? WXہہ د? OPN ہX Ut ے\ RpT�Q YXا

�UT? OVUں ~ہaT    6000\ہTں ہے۔ اX Rhہ ہ]WرSV Z© \ہTں ہے RPf Ut ہ]Wرے 

~ہUT? ZRں ~ہaT ہmUے۔  اX Rhہ ہ]WرSV Z© \ہTں ہے   35000ہmUے۔  RPf ہ]Wرے 

?UTں mvے۔    WIDPsرSV Z© \ہTں ہے UQ RPf Ut Utات TDں �Uج ?UTں OKh۔ اX Rhہ ہ]

\ہTں ?WT۔ �DUpx و�� \ے ہ]Wرv ZرU? OD ?ہW  ?ہ    compelان ?OL? Ut U \ے  

 U? ہے، ان Wرہ R? rJ« Rf ہے، ان Wر رہWD U? ںUhUq ¬ا |� ZUqUD ںTD اتUQ

 WTh WXر?¢ د wUs O\U� Oم ہW\ W? ہے اس wUs YXا Rf ںWہے۔ وہ Wر رہWD ڑےU?

P�Dے TmWgNں ?ہ اX Rhہ ہ]WرSV Z© \ہTں ہے SV O? _? RPf Ut© ہے۔ ہے۔ vپ 

31000    ،WXوا دRD پ \ےv ہaSN6000    ےXوا دRD پ \ےv OVU�and at the end of the 

day you say that this is not our war.   �J�D W? ہے اور اس >TDز RQ wWf ZرW[ہ

s ںTہ \ہX rہ Rhہے۔ ا O? ںUhUq wWf ہX ے ��ف ہے ?ہ? >TDز ZرW[ے ?ہ ہgہW

?aSN OmUہ اpXRDہ، ا�¯WgL\Wن، ا\ڈQ WXے  ?W? OmUررواR? Omے Ut ہ]Tں X OPNہ 

 WX >TDز O? YJD اور OL? R? ¢ہ اٹaSN OmU? ےQ >TDز ZرW[ے ?ہ ہTہWsterritorial 

boundary    اور OL? OPN YJD راW[ے ?ہ ہTہWs W\Uض ہR� ہX راW[ڑے۔ ہTPs ہ\ U?

  ف اW[CgQل \ہ ہU۔ ~XRpہ DRg�Dہ �xW} RpT�Qہ۔YJD ?ے ��

?Ws W\RہUں Wh۔ Rd _Vح RTDے    addاس TDں ?±¢  TDں :BCDز ر?<  

�Qہے۔۔۔ دو ©SV ZرW[ہ ہX ہ? Wے ?ہ\  

 Madam Deputy Speaker: This is not correct. This is not point of 

order. Mr. Haseeb Ahsan. 

  >Lxا �TLx a[�D بWSV :�Q ڈمTDRpT ! >XRgہN �XرUہ[V >XRtaN

 OmWPN ےRTD ہ? WLTV ہے۔ RgہN ےQ �XRDvresolution    UV ں۔ اس و��Tے ہm�

 YXں  اTD ورW�f |? ں ہے اورTD ٹT�q O? _V نWgL?Wf راUf ہے اور Oرہ |s ©SV

Uہ ہCا وا�RN ہ�N ںTD _V ا ہےUں ہTD اU³\Ug³f R�T�،ورW�f ،ٹ روڈWہU? UV ا ہے
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15   �N ںWV گUq Wً�XRct ں اورTے ہps Uاس    �35 ہ rہ Ut ےJہf ےQ �Q ں۔Tہ O[ز�

?tR? �D�D Oے ہTں۔  TDں Xہ OPN ?ہWs WSہUں Wh ?ہ اس و�� ہU} _V rرW�tل Qے 

 BXوRf ر�WQ ہW�Q ے? >V ہے WtWV RQ ے? �XRDv  اRہQ مW[t W? ں  اسTر رہے ہBh

WPt ہRC\ W? ان Ut ےPt ںTD ارتa} وہ �V ے۔Pt �xW} فR�D  ےJہf ےQ �Q

 Wً�XRct ہے  اس ?ے ZڑUPs ارتa} Oے ہLTV >pTq نWgL?Wf12    نWgL?Wf وہ aCN دن

RpT�Q ڈمTD ے۔mv ںTہ\ _fوا Yt جv ے اورPt ےKh ےJs ےQ ! ںT[ہFront line state  

U� R? WSNد Q YJD Utے WNہWPN Rگ Khے اور ہ]WرRh Zدن TDں اس aSPf W? ©SVا ڈال 

Qے زWXدہ ہ]Wرv ZرQ40000    ODے qے ?v Rج Js R?2001    Ytے Khے۔ TD _Vں 

?ے Uqگ  اور دUµCD R�Xم Uqگ، N±ے، TmWDں، NہTSں، TNٹWTں     security forcesاور 

�Q اس TD ©SVں  WVں ��N ہps Uے ہTں۔ اس TD Rfں XہO ?ہWs WSہUں Wh ?ہ اس 

D Rf rہ ©SV O? OgQدRNہ زX  ں۔Tے ہKh رےWD Oہ ہWSh ےN گUq �Q ںTD R? ¶JL

R? >N، ان ?front line state    OدOKh Z ہے۔ Xہ ?OL اور ?LV OPt ©SV Oے 

?R ?ے اSfے Jhے TDں ڈال Oq ہے۔  اس ?ے WNرے TDں ?±¢    acceptده]WTpں 

figures   UہWs WSXںد  UV  ںTD ےJLJQ دن ?ے� >N ہDWQ۔ اWhoperation    ہے اس ?ے

 Yt ے ابQ aCN230 attacks  f ںTے ہmUہ Wً�XRct ں اورTD نWgL?W130 bomb blasts   

 rockets, handہmUے ہTں،   in different incidents of target killings 305ہmUے ہTں، 

grenades attacks 48    ،ںTے ہmUہlandmine blasts in Balochistan, in KPK and in 

FATA areas are 42, all security forces 96 attacks, on educational institutes, there 

were many attacks.   ے ہےP±Tf ہ�N ںTD rTJCt YJD راW[ہے ?ہ ہ Og[L�aN ZرW[ہ ہX

 >pTq ںTرہے ہ R? ںTہ\ Oم ہW? Ut اول UV ںTد ہUVUD Rf ںWادارے وہ O[TJCt UV >pTq

�R}WS  ان ?W�\ OPN U\ہ WSN رہے ہTں۔   aSLfR~ aSs ہX Ut  ںTرہے ہ R? مW? Rhا

Nہے۔ WXد R? rg� OPN U? >m� ےUJXں رTD نWgLsUJ ۔۔۔۔۔۔OPN U? ·ST±LpXن اU� OJTٹ  

  .TDpoint of orderڈم : BCDز ر?<  

 RpT�Q Oٹfہ ڈDRg�D :۔OV  

(inaudible) 

 Madam Deputy Speaker: This is not the point of order. 
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?KT�Tے Wh۔ v �V  OVپ ?WN Oرmv Zے Ut Oh  اس و�� vپ اSfے ��WTت ?W ا»ہWر

  v �xW} �TLxپ WVرZ ر?TPں۔

  >Lxا �TLx a[�D بWSV : ،ہ�xW} RpT�Q ڈمTD2010    ںTDaround 

1166 people   اور WTh راWD U?2012   ںTD72 persons    ہX ںTD >V15   OPN ےaSN

ہO \ہTں pJNہ  Ufرا RbWgD YJD ہUا ہے اور ہ]WرDW~KPK    Z| ہTں۔ اس ?ے ��وہ 

 ZRN ��TCD OmU? Rhہے۔  ا Ops Uہ ہW�t حRdinvest     OmU? Ut ہے WgsUQ W? ے\R?

 OmU? ہ\blast     ہے۔ Wtڑf Rbا اRN ہ�N حRd ہے۔ اس WtWV �s _fوہ وا Ut WtWV Uہ

GHQ and Mehran Base attack    O? YJD ں اسU\ہ دوX ،اUں ہTD OsاR? UV

backbone  ےTq رےW[ہ ہے ہXRp� ہ�[q OPN ہX ں اورTے ہ? OdU�D O? ں انT[۔ ہ

 O? |x ZرU� ں اس و��T[ہ ہ�xW} RpT�Q ہDRg�D ۔Wh ڑےf W\R? امaا� OmU? ےTq

 ،WT? لW[CgQا U? >XaہW�D >V ے روس ?ے ��ف\ rورت ہے۔ ہR¹2001    aCN ے?

 OmWPN  نWPٹf رےW[ں۔  ہTر رہے ہWD U? ان OPN دU� rاور ہ WTh WXد WSN نW�qWd U? ان

  Pt º�W�Dے pTq< ان RTPh Rfا R? ©St دWTh WX۔  ہ]WرaxRQ Zوں ?ے

  RpT�Q Oٹfہ ڈDRg�D :ے۔TmWgN |x W? ےJKLD پ اسv  

   >Lxا �TLx a[�D بWSV  : WgpQ R? اتR?ا�D ےQ نW�qWd ہpXRDا Rhا

ہr اSfے UTmWPNں Qے SVہTں  ہے Ut ہUT? rں \ہTں ?gpQ Rے اور Xہx O| ہے اس ?W۔ 

�Dا?Rات ?UTں \ہTں ?gpQ Rے۔  ہ]Tں اس دہ�� ہr \ے W�qWdن WSN دWX ہے ان Qے 

 W\R? مW? R? |D ےTq ے? O�Rt O? YJD ے اورTہWs W\R? |}Wx راWpٹPs ےQ ZدRh

Uہ |}Wx راWpٹPs  ےQ OQاور ا Oh ےmv OqW�~U� ںTD YJD ےQ ے۔ اسTہWs  Wh

 OpJD RT» R�� ف وU� �N حRd OQاور اinvestors   ہ۔XRp~ ے۔h ںTmv OPN  

  WSVب a[�D و�Wر {�xW۔: DRg�DRpT�Q Oہ ڈfٹ  

TDں زWXدہ RXRct O�[q \ہTں ?Ws W\RہaTQ >pTq WgهWSV : Wب a[�D و�Wر  

 OPN الUQ W? ں۔ انTہ\ WX ہے ©SV ZرW[ہ ہX ہ? Wh ؤںv Rf تWN O? �xW} ہW~ رU[Tt

 |pqWNvalid    ں \ےUا\ہ UV ال ہےUQ WPsہ� اN ہX ہے اورpoint out    Rf ۔ اسWT?

debate  PN ہے ©SV ZرW[ہ |pqWN ہX ں۔Tہے ?ہ \ہ ©SV ZرW[ہ ہX ے ?ہTہWs O\Uہ O
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 Uں ہTD YJD ےmWL[رے ہW[ہ ©SV ہX ،ں ہےTD ودax OmWTا�R¯V ZرW[ہ ہX ہp\UT?

اRd YXف ہ]Wرا رواXRx OgX¼  ا\ڈWX ہے اور دوRd ZRQف ا�¯WgL\Wن  رہO ہے۔ 

µx  W? ©SVہ f WSSNڑا ?ے Tqے اس   friendly Governmentہے۔ ا�¯WgL\Wن TDں ہ]Tں 

 ZرW[ت ہWN ہX اور WPtfavour    رےW[اور ہ OPt OgpQ WV Oq ںTDagainst   WV Oq OPN

 >pTq OPt OgpQcurrent scenario   رےW[ہ ہX ںTDagainst    راW[ہ ہp\UT? ہے Oرہ WV

life losses    دہ ہے۔WXہ� زN  

   WهaTQ ںTD اور Wh ںUہWs WSہ ?ہX ںTD تWN ZRQدوresolution    فRd O?

 WPsا |pqWN  ے\ OmWPN ےRTD ۔Wh ؤںvpoint out    ںT[ہ ہ? WT?dialogue    ےCXے ذر?

?JKLD OPN OLے    violenceاس R? rg� U? BTs\ے ?Ws O\R? z~U? OہTے ?p\UTہ 

?WgpQ R ہے، اس R? rg� U? ©SV\ے ?x W?dialogue    O| \ہTں ہے۔  �V اpXRDہ 

T? rہ Ut WgpQ R? z~U? مW? ہX �DUpx دہUVUD ںTD لWT� ےRTD ے۔gpQ R? ںTں \ہU

 �DUpx ہX ،ہے Oرہ OPN R?dialogue    U?promote    ںTD نWgL\W¯ہے ا� Oرہ R?

 UV OPN ںTD نWgL?Wf اور OPNgroups violence    �Ts تWN OPN ےQ ں انTرہے ہ R?

 OPN ہX ںTD  ہے۔ Oرہ |sadd    ںT[ں ?ہ ہUہWs W\R?Foreign Policy    ںXBTs ںTD

add    UV ں ?ہTTہWs O\R?global brotherhood    O�WN ںTDnations   O?sympathies 

gain    ےStرے اW[ں ?ہ ہTTہWs O\R?losses    ا۔Uں ہTہ ?±¢ \ہamW� راW[ہ >pTq ےmUہ

U} OL? Rfرت    Ws O\R?international levelہTTں  Wt?ہ ہsympathies gain    rہ]Tں 

Rf ا?JTے رہSے N Rfہ� WQرے \W\Wµcت    International levelہ رہ TmWVں۔ ا?JTے \

 rں۔  ہTہpolicies    U?further pursue    ے? YqW[D ےRQں اور دوTے ہgpQ R? OPN

concerns    ںT[ہ U?accept    ہ۔XRp~ ۔Wh ڑےf W\R?  

  RpT�Q Oٹfہ ڈDRg�D: ۔�xW} دU[�D ہDWQا  

Q �Qے fہJے TD Utں اس ! �xW} RpT�QہDRg�Dہ :WSVب اDWQہ  U[�Dد  

bomb blast    ےN UV ہ وہ? Wh ںUہ? Rf رمW� ٹTJf ں اسTD ں اورUہ WtR? �D�D O?

Rf اور ہ]Wرv ZرOmWPs Rf OD ہOmU ہے    OLxmedia ہ]Wرے agQWTQا\Uں، ہ]Wرے 

�aارا اس Qے PsٹWpرا XR? |}Wxں اور اس U\ W? BTsٹ_ Tqں  ?ہ ?� X Ytہ 

 WgJs ہJLJQ U? �Q ،ںTں ہTے \ہqUPN ےQا rہ ہے اور ہµx W? ½XرWt تWN ہX ۔Wh رہے
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Wgf ہے TDں WN O? O¹WDت \ہTں ?Rوں pJN Whہ TDں hvے ?WN Oت ?Rوں Wh اور TDں 

?hv Uے ?Rd Oف qے Ws W\WVہUں Wh۔  TDں Xہ WsہWg ہUں ?ہ ہv rج ?ے دن    floorاس 

Tں fہ±Wن ہے ?ہ ہ]Wرے ?Q WTے hvے ?Rd Oف دTPpXں اور ?_ Rdح hvے TJsں۔ ہ]

?mWLD WT| ہTں، ہ]Wرا ?Uن د~]< ہے، ہ]Wرا ?Uن دو�Q ہے۔ ہ]Tں hvے Ws WSJsہTے ?ہ 

?WT ہWs W\UہTے۔  ہg\WV rے ہTں ?ہ وہO ہU رہW ہے  WgLsUJN UVن اور �WٹTD Wں ہUا WPt۔ 

 �NU\ اب وہKPK   ےmWV |TPf ںTD YJD رےUf ہX ہgLہv ہgLہv ہے اور OKh v Ut Yt 

W�Sfب OPN اس ?W�\ W\ہ WPt WSN اور ?RاUt Os و�Wًg�U� Wًg اس ?Oh  W۔ JP±fے د\Uں

 ZرW[ں ہTD |}ہے۔  ا WtUر ہWp~Foreign Policy    ںTDbasic fault   ہX rہے۔  ہ

 ZرW[ں ?ہ ہTے ہg\WVmilitary establishment    OSg?strong    ںTD ےJDWCD Rہ ہX ،ہے

 WSfاrole play   ہے۔ OtR?   WX جv ں ?ہTہ? rے ?ہ ہgpQ R? ںTر \ہWp\ا rے ہQ اس

 Yt اب Ut WgpQ Uہ WLXا Rhہ اp\UT? Wh ےmWV Uہ |x ںTD ©SٹTD رWs دو WX ٹSD YXا

  ہWps U ہWtU۔  pTq< ہ]Tں UXWDس \ہTں ہWs W\UہTے ?p\UTہ vہgLہ vہgLہ mv OJXa�tے Oh ۔

  TD YJD رےW[ہ ہX �V U? OKD ہ ?ہ دوX تWN OJہf ےQ �Q ٹ�Xے اور اmv ں

 Rf rں ہWں \ے وہUں ا\ہTD دWNvattack   فR} Ut ےJہf ،WT?drone attacks    ےtUہ

ہtUے Ptے pTq< اس دن دو Ut U? OKD وہ    Ptdrone attacks    Utplannedے اور 

direct    ،ےRtے ا±T\ ،ےmvoperation    ZرW[ے۔ ہKh ےJs اور WT?sovereignty    U?

 |LJLDthreat   ہ rہے۔ ہ Oرہ Uinternational courts    rے۔ ہtWV ںTں \ہUT? فRd O?

 ,Xwe should review our Foreign Policy towards Indiaہ ?UTں \ہTں gsUQے ?ہ 

towards USA.  ں ?ہTے ہg\WV �QIndia    ےQ حRd _?involved    �Q ،ہے

 Yt ax _? >pXRDں اTے ہg\WVinvolved   ? ںTے ہg\WV �Q ،ںTہ R? WT?  دWQUD ہ

\ہTں ?WtR۔ TDڈN WXڑZ اR�� OPs دWgX ہے    OPNdiscuss اس Media   U? BTsرہO ہے۔ 

Khے pTq< اس ?ے ��وہ ?±¢  Uqگ ز�]O ہKh35   Uے اور  Uqگ ~ہaT ہU   15?ہ  

 Oرہ WV OmWSN OٹT[? ہے ?ہ Ogہے اور وہ ?ہ Otv ہJں وزارت دا�TD R�v ۔Wtv ںTہ\

~aXW ا\ہTں رات ?Rh  Uوپ \ے ذDہ دارU�� Zل ?Oq R ہے۔  ہے، W�qWdن ?ے ��ں

ہW\U ہے اور ��ں Uqگ اس ?ے    U�blastاب TDں ہWtWV |s Wgf O ہے ?ہ ��ں �Vہ 

responsible    ہے۔Interior Ministry should be accountable not only to media but 
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to the nation.   وہdemo    ں۔Xڑ دUPs WSXدJudiciary    اس و�� U?notice    WSTq

\ہTں ہTں۔ Xہ    TDstrongں ?UTں  WsKPK, FATA, Balochistan and AJKہTے۔ �aاTgqں 

NڑZ اWN OPsت ہے ?ہ R? �VاTD Osں �Wxت �Rاب ہtUے ہTں LV ¼Ts  Utٹ_ 

 |LJLD Yt اب R? ےq ےQ O¹WD ہJLJQ ہX  ہے ۔ OtWV Rاده rTٹ O? اور ان �xW}

�aاUgqں ?Ws OPN UہTے ?ہ ادهR اs ! YX| رہW ہے ۔ �aاراactive role play  ںXR?

TmWSNں۔    accountableاور دوRQے اداروں ?media, ISI  Uاور ادهTN R? WV RٹTPں اور 

 RhاInterior Ministry   RPh �xW} YJD >ٰ[xر Ut Oرہ R? ںTم \ہW? Rf رUd �T�}

?Uµ� Wر ہے،    Jsestablishmentے TmWVں اور ?ہہ دXں ?ہ ہWں TDں Nے N_ ہUں، Xہ 

I should go   ے ?ہJs Wgf U? ںUhUq ہ?Wtestablishment    ہے۔ Oرہ R? WT?  

   �Q rے ہے ?ہ ہd Ut BTs ہX ۔Wh وںR? تWN ےhv ےQ ZڑUPt ںTD اب

ہg\WVForeign Policy towards USA and towards India review   O\Uے ہTں ?ہ 

ہWsand our basic problems are internal and domestic and not external.   rہTے 

?U�military policies    Wد اStے ?JP?UPے ہTں ?ہ ہUhUq rں ?�UD U¿ دgXے ہTں۔ اب 

?UhUqaid    aD Oں ?U \ہTں Wgf اور اRh ان ?ے WNرے TDں UhUqں ?mWV WXWgN Uے ?ہ 

?ps Rے ہTں TD aD O? O¹WDں ہUq rگ ?< ?< ~RاRf ¶m دTDtrade    ¶³gQں اور 

ہUq �Q rگ X UVہWں TNٹPے ہmUے TDں۔ ان WQرBTs Zوں ?TD UڈTD WXں �\Ws WہTے۔ 

 ZرW[ں ?ہ ہTے ہg\WV ںTہmilitary    WT? WT? ںTD O¹WD ے\agreement    ےmUے ہKT?

 rے ہQ ہVو O? >V ںTہsuffer    ں \ےUhUq rج ہv Rhں۔ اTرہے ہ R?military    ان O?

policies    U? ہ\check    U? اور ان WT?accountable   نWgLsUJN جv UV ہX Ut WXWSN ہ\

 U? ےJKLD ں اسTD _XR�\W? >pXRDو اR? زادv ںT[ں ?ہ ہTرہے ہ W�q ہRC\ ےqوا

TDں OPN ہWgpQ U ہے اور Xہ ?N OmUڑWN Zت \ہTں ہے۔   KPKاٹWV WXWP رہX |? Ut Wہ 

 judiciary and¢ دWs WSPpXہTے اور ?ے deep concern   tWQہ]Tں ان BTsوں ?N Uڑے 

media   YXا U?active role play    R? WV Rے ?ہ وہ ادهTہWs U? ے اور انTہWs W\R?

  TNٹ¢ TmWVں X Yt �Vہ rg� |mWLD \ہTں ہtUے۔ ~XRpہ۔ 

  RpT�Q Oٹfہ ڈDRg�D :۔�xW} YJD دW[x بWSV  
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  YJD دW[x a[�D بWSV :ہ�xW} RpT�Q ہDRg�D !TD Ut ےJہf ےQ �Q ں

 ¿mW¹ ںT\WV Og[T� رہWN ںTD _V Wh وںR? �D�D زورRf O? ے?W[ے دهqے وا\Uہ |?

 Wً�XRct ں اورTmU26ہ    O? انUXں اTD ہ�xW} RpT�Q ے۔mUہ OPN O[اد ز�Rا� �XR� ے?

 �mWcx ں اورTں اور ہTtWN O? ےSں ?ہ ?ہUہWs W\اR?  ول��D فRd O? تWN ہ اسVUt

WN ں \ےUtے ?±¢ دوRTD ں۔Tہ ?±¢ اور ہX ہ? O? تdrone attacks     ہ ہے۔�Tg\ W?

TmWV Rfں TDstatistics    Utں ان ?WN Oت Qے pqWN| ا��gف ?Rوں p\UT? Whہ اv Rhپ 

ہmUے، TD >Vں Qے {Rف   Q290 drone attacksے اب UV2004   |? Ytن    18

 OSCX ںTD ںUqWQ ے دوJP±f2010   ں    2011اورTD190 drone attacks   �V ےmUہ ہp

اور WgL?Wfن TDں ہU\ے واqے     UqWQ100 drone attacksں TDں {Rف    JP±f06ے 

maximum    ل اور اسWQ ےJP±f  ے۔mUں ہTD ے}R� OQا OPN تWCد وا�Rh دہ��

N Rfdrone attacks    Rfہ� WPt WTh WTq Wf UNW� Yt ax۔ qہٰ�ا    WQdrone attacksل OPN ان 

  Xہ ہUا ہے۔  vپ TmWV �Dں ?ہ ان ?O وVہ  Qے

�Wدت اور وRTtہ رہW ہے۔    ZرW[ہ Oے ہQ وعR~ Ut WSqام ڈاBqا Rf وںRQدو

ہ]Tں ذرا  اSfے W�XRhن TDں f WSp\WPVڑے Wh ?ہ وہ ?Uن Qے �R}WS ہTں O? >V وVہ 

Qے Xہ وا�WCت ہU رہے ہTں۔ وزWgQRXن ?U} UV OرW�tل اب ہے وہR�D Oف دور 

?Tے اور ان   Uoperations initiateد WgLsUJNن ?OPt O۔ ہr \ے وہWں TD� Rfں 

operations   Oے ہSfاور ا O? ©SV ¢tWQ ام ?ےU� Oہ OSfج \ے اU�  O\WgL?Wf ںTD

 UhUqoperationsں ?WD Uرا۔ اس ?ے aCN وزWgQRXن اور اس Rdف ?ے ���Uں TDں 

initiate   ںTD ے�Tg\ ہے اور اس ?ے OtUا ہaTf تR�\ ںTD ںUhUq Ut ںTے ہtWV ےT?

اور اس Rdح ?O اور دوRQے وا�WCت  رو\]W ہtUے ہTں۔ SgVے blasts     OPN اLXے

 OpXRDا OmU? ے \ہ ?ہ وہPt ن ?ےWgQRXے وہ وزKh  ڑےpf ورv ہJ[x  z?دU�

aSNے Ptے Q �DUpx  UVے ا��gف ر?gPے    localاS�Xٹ Ptے، وہ ہ]Wرے اSfے 

  Ptے۔

   OPN ںTD ے دور? �DUpx ں ?ہ اسTPpXد Rhا rاب ہdictator    O?policies 

   ZرW[ں ہTD �cTcx ©SV ہ  ?ہ?  O? تWN ر \ےU[Tt OmWPN ےRTD ۔WTh WX�s U?

SV© \ہTں OPt۔ TDں ان ?WN Oت Qے pqWN| اW�tق ?WtR ہUں ?ہ Xہ ہ]WرSV Z© \ہTں 
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 ZڑN ہ�N YXا ZرW[ہ ہ? UV WT? ¶JLD Rfے اوSfے ا\ rہ U? ©SV اس >pTq OPt

WCD Uہaے ?Tq Rے Ptے۔ Uq ¼Jg³Dگ mvے،  OPN UV ہUا \ے OPt O�J»Dictator  t۔  

pTq< ہ]WرZ اس V]ہUر�DUpx Z \ے OPN ا\ہTں WCDہaوں ?WV UرZ ر?WP اور vج Xہ 

situation    ںTD ے دور? �DUpx ف اسR} ے    5000ہے ?ہBXو U? ںUTpXRDا

 OmU? Rf ان RPf ں اورTے ہtWV ےXدcheck   V ںWہ وہ ?ہ? WtWV WP?ں رTہ\ OPN رہے W

  ?N Wہ� Nڑا �acان ہے۔   qForeign Policy and Interior Policyہٰ�ا Xہ ہ]WرZ  ہTں۔ 

   intelligence shareاس ?ے ��وہ ہ]WرZ اOSf اX O�J» YXہ OPt ?ہ   

 rہ �V ۔OPt ےTہWs O\R?war on terrorism    Ut ےKh Uہ |DW~ ںTDintelligence   

 O?sharing   >pTq OPt ےTہWs O\R?  ے\ rہagent share    ڈS[Xح ?ہ رRd _V ،ےT?

  ڈUXس ?W وا�Cہ  ہUا۔

WNت Xہ ہے ?ہ اس ?WT? |x W ہWs W\UہTے۔ �V اpXRDہ اSfے ! WSVب وا�  

 ©SV ہے ?ہ Wg±Sہf Rf ے�Tg\ اس aCN ڑ\ے ?ےq ©SV لWQ ے دسQ نW�qWd >[~د

ہ Rf >V اBqام TDں ?±¢ \ہTں ہے اور ہ]Tں �Dا?Rات ?TN Rf BTD Oٹf WSPڑے Wh اور و

ہے ?ہ وہ د\WT ?ے Q  �Qے Nڑے دہ�� Rhد ہTں ان ?ے �D ¢tWQا?Rات ?ے Tqے 

ر?TN Rf BTDoperation continue    WPٹ¢ Ut WTh ہr \ے ?UTں اYt OPN اSfے ���Uں TDں

detail    O? |}Wxاب Wpx Ytم \ے اس ده]W?ے  WNرے TDں UV ! ہUا۔  WSVب وا�

?ے رد�]| TDں \ہTں ہUا ہے    drone attackه]W?ہ ?OL ان ?W ?ہWS ہے ?ہ Xہ دہTں 

 UV ہpJNoperation    Rf رUd ے?  |[�اس و�� WNڑہ TDں ?WV WT رہW ہے اس ?ے رد

 W? BTs Rہ ہ? Wh ںUہWs W\ف د�Rd O? تWN ہ اسVUt O? انUXں اس اTD ہے۔ WTh WT?

 |xdialogue   ہf ےQ �Q ںT[ہ Ut ںTD Omڑاq ہے \ہ ?ہ WtUں ہTD ےJoperation    aSN

R?  O¹را U? اور ان Wh ڑےf W\v Rf BTD O? اتR?ا�D ¢tWQ ں ?ےUTmWPN ے انSfے ا?

UJDث   f W\R?foreign agenciesڑے Wh۔ ?±¢ RTDے UTmWPNں \ے WNت ?O ?ہ اس TDں 

?Rوں agree    Whاور TDں ان ?O اس WNت Qے    .RAW, MOSSAD, etcہTں Wsہے وہ 

TDں X >pTqہ OPN ہ]WرZ اOPt O�J» OSf ?ہ ہr \ے ان ?U اWSt ?ہ UJD �Qث ہTں اس 

Uµtر  �UDsecured border¿ دWX۔  ا�¯WgL\Wن ?ے  tWQ¢ ہ]WرQ �Q Zے XUd|  اور 

 OSfے ا\ r۔ ہWPt WtWV WT?border line   Rے اده\ rے، ہT? ےJ[x Rf ںUhUq Oے ہSfا  Rf
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operation initiate   \ اور  W�� U? ے ان\ rے، ہT? ں وہTD ے�Tg\ ے? _V WT? راضW

 OpJDRT» ZRQاب دوagencies    ے وہJہf ہp�V ںTرہے ہ |TP? ںTD ںUPtWے  ہ?

 ZرW[ہagency  ب وا�WSV ہٰ�اq  ے۔Pt ےtR? WT? مW? Rf رUd زو ?ےWN ںTmے دا? !

Operations   ںTTہWs ے\R? اتR?ا�D ¢tWQ ں  ?ےUTmWPN ےSfے اور اTہWs ے\R? rg�

Ws W\R? O¹ہTے ۔ XہO وہ XBTsں ہTں aD O? >Vد Qے ہr اSfے YJD اور ان ?U را

 |x W? ں، انTن ?ے ہWgQRXہے  وہ وزWs ،ںTن ?ے ہWgLsUJN ہے وہWs |mWLD مW[t ے?

  \Wpل gpQے ہTں۔ 

    O? امU�?ے WNرے TDں اTD R�vpsyche    YXں اWX O? �DUpx OSf اSfے 

،Wh ںUہWs W\R? ضR� RC~  

  داغ?f R�S� OmUہ ہ \ ?STPs OmUٹداf >Dہ 

tr R? |g�Uہ و ہ? DاR?W تUو ہR?  

  RpT�Q Oٹfہ ڈDRg�D :ہ۔�xW} ءWT¹ r\ہ  اDRg�D  

وLXے RTD Utے UTPtWQں \ے ! DRg�Dہ �xW} RpT�Qہ: DRg�Dہ ا\WT¹ rء  

 WPsہ� اNpoint of view   ہے WT? zTfbut personally I believe it is not only the 

religious problem.    Rf ںWہX UV O? ںUhUq rہbrainwashing   ںWہX UV WX ہے Oرہ Uہ

ہmUے    major incidentsہے،  ہ]Wرے ہWں WgL?Wf ،Rfforeign invasion    UVن TDں 

 ،Uہ ہJ[x Rf rTٹ ٹ?R?  >pSq ZRQ ہے وہWs Yt OPNں اTوا ہWSDں  ©SSXRٹ _TqUf

  OPN UV WX Uہ Rf ٹT?رWD نUD  ،Uہ ہJ[x Rf  RٹSTQ  Ut ںTD انforeign element  

 Ut ںTرہے ہ R? Oگ ہUq ےSfپ ?ے اv �V ۔WPt ںTہ\ |DW~I don’t think     U? پv ہ?

 U? ںUhUq ےRQدوblame   ےTہWs W\R?outside   ن۔WgL?Wf  

 Wg�qreligious ہے ?ہ  Uq UVگ     personallyدوWN ZRQت، P�Dے    

extremists    ،ںTہ that is not the only reason.  وہ Rhاreligious extremists exist   

  ?R رہے ہTں۔   R?exist رہے ہTں Ut وہ ?UTں 

?Rd O?solution    Oف vؤں Oh اور RPf اس ?ے    problemاب TDں   

UV ہ]Wرے TD YJDں ہے Xہ ا{| وVہ  RdPoverty and unemploymentف vؤں Oh۔ 

��وہ اور ?OmU  ہے اس دہ�� RhدO? Z۔  RTDے �WTل TDں اس ?ے major reason   
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WSN ہUا ہے۔ Uq �Vگ    Q �Q W?issueے Nڑا    moral ethics\ہTں ہے۔  دوWN ZRQت 

 RT�� YXا U? ان OmU? ں اورTے ?±¢ \ہTq ے ?ے\WP? سWf ں اور ان ?ےTہ �XR»

ر�r دے دXں ?ہ ان ?Uf Wرا mWV |f |Phے  Ut وہ X Utہ ?Wم Ws Æsپ ?R دXں hے۔ vپ 

?XRں اpXRDہ ?U۔  SgVے Uqگ   XR?blameں، TD aCN RPfں vپ  ن ?Ut U ٹfYTPہJے ا

 So, personally IاpXRDہ \ہTں WDر رہW اس زWXدہ v Utپ �Uد  ہWD Oر رہے ہTں۔  

believe  OSfں اT[ہ ہ?internal security tight   ےRTD حRd _V ے اورTہWs O\R?

Wf ZرٹO ?ے اYX ر?< ?ے WNرے TDں ?WT اور  ا\ہUں \ے ہ]Wر  OmWPNpoint out \ے 

 ZرW[ہ ہX ے ?ہPt ہہ رہے? rہ UV Wہ?responsibility    U? پ \ے اسv ں ہے۔Tہ\

context    ہ? WPt Wں  \ے ?ہU۔ ا\ہWTq ںTں \ہTDby and large      ZرW[ہ ہX

responsibility   ےLT? پv ں ہے۔Tہ\out of the way    ں۔Tے ہgpQ wرو U? ان R? WV

UpqWTQ YXا �V ںTD ٹincident    R? Uڑے ہP?  گUq رےWQ اس و�� Ut WPt Wرہ Uہ

   act of terrorism\ہTں WPt۔ ?v WTپ   act of terrorismدpX¢ رہے Ptے  WT? Ut وہ 

?XRں۔   U?ethics strong ?ہgے ہTں؟ ہ]Tں WsہTے ?ہ ہr اSfے    R}drone attacksف  

Community level    ےSfا R? v Rfethics strong    Uڑے ہP? _N ےN  رےWQ ں۔XR?

ہ]Tں WsہTے ?ہ ہ]Tں  .R?but do not helping them out دgPpXے ہTں ?ہ ?WT ہU رہW ہے 

community level    Rfawareness create    ،ےTہWs O\R?then we should ask the 

Government to support us and lastly we should ask the foreign   

invaders to stop invading Pakistan. Thank you so much.  

  RpT�Q Oٹfہ ڈDRg�D :ب۔WSV OV  

اUXان   XRp~resolutionہ DRg�Dہ �xW} RpT�Qہ۔ Xہ vج BCD : UVز ر?<  

?OKh O ہے ہ]WرWf ZرٹQ �\WV O? Oے۔ TDں اس WNت ?Rd Oف VUtہ    TDmoveں 

ct ےQ ہCاس وا� Wً�XRct ں ?ہUہ WgہWs W\ں د�TD زارWN رWSs رہWf ےJہf ہgہ� YXا Wً�XR

 Wً�XRct ںTD _V WPt اUہ ہ?W[ده z? دU�28    ےQ30    پv ے۔Pt ےKh Uہ aTاد ~ہRا�

?R رہے ہTں ?ہ JKLDے V O? |mWLDڑ ?Uqstress     Uگ اس WNت N Rfہ� زWXدہ  

   solutionاور   we should diagnose them properlyدTPpXں RTD  >pTqا �WTل ہے ?ہ 

 W? تWN ں اسTD لWT� ےRTD ں۔TJs فRd O?solution    ZرW[ہ ہے  ?ہ ہX
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intelligence agencies     U?active    ےP�D ں۔Tہ Oرہ R? مW? WT? وہ R�v ے۔TہWs W\R?

�Wم  ?UTں RQ U? وںaSN رے دوW[س  \ے  ہUXڈ ڈS[Xہ ر? Wh ےR? اراUh W\WgN ہX OmU?

 Uand he wasا WPt ?ہ اس ?R? �cCt OmU? W رہW ہے ~ہWPt WT? aT؟ اس ?X Uہ ~Y ہ

thinking that they were probably from intelligence agencies.   سUXڈ ڈS[Xر Ut WX

ہے WX ہUq rگ Nہ� زWXدہ Nے و�Uف ہTں۔ Xہ دو TtWNں ہO ہNintelligent    Uہ� زWXدہ 

 WStگ اUq ہX ،ںTے رہے ہq ٹ�N WStگ اUq ہX ں۔Tہ OgpQinvest    ےSfں اTرہے ہ R?

 OPN _pTٹ Oہ rں، ہTرہے ہ RD Oہ rے ?ہ ہgXں دTہ\ OPN �x WStں اT[ہ ہX اور Rf پv

 Rf _V ت ہےWN OLXا YXہ اX ے۔gpQ W±N ںTہ\ OPN نWV ZرW[ہ ہX ں اورTدے رہے ہ

 ZرW[ہ R�v  ے۔TہWs O\R? تWN U? YXا Rہagencies    وف ہے۔RµD ںTD ںUDW? >?

O? _V وVہ    gTq R?bomb blastsے ہTں trace out    >pTqہBTs R  وLXے Ut وہ Uqگ

 WV ںTہ\ OmU? فRd O? |x ہے اس ?ے Wرہ  Uن ہWµc\ W? ںU\WV Og[T� OStے اQ

 |s ںTہ\ Wgf W? ںUqر\ے واWD Yt جv  ںT[ہ ہے ?ہ ہX تWN ارaXBD ہے اور WtUہ Wرہ

�V ںT[ں ?ہ ہUہ Wہ رہWs WSXہ دqاUx YXف اR} ںTD  ۔WpQ  ے? aTہ~  UٹPN RT�STN

 W? ںUJtW� ¢±? ے\ rں ہTD R�v Ut �s ںTہ\ Wgf  ہX ۔WXڈال د Rf دULہD ¬ا �TN مW?

 Otv ¢�[Q OPN تWN Ut ےgqڈا Rf ےaSN ہa\ز OL? Rhہ ا? WXv ںTں \ہTD ¢�[Q ہX ےP�D

 UV Zڈال  د Rf ےaSN ےLXا YXں \ے اUا\ہ >pTq OPtalready    YXاdrone attack   

  ہ�w ہWTh U ہU۔  ~XRpہ۔TDں 

  RpT�Q Oٹfہ ڈDRg�D :۔�xW} ODWV لW[V بWSV  

   ODWV RTµ\ لW[V بWSV: UV Rf ںWہX ڈمTDResolution    OKh O? zTf

Qے fہJے Xہ ا�cTcx YX    9/11اس ?ے Uxاqے Qے ?±¢ Ws W\R? zTf �mWcxہUں ?ہ 

 Rf نWgL?Wf ۔  \ہOPt ںTہ\ ��v  OmU? OLXں اTD نWgL?Wf ہ ہے ?ہ\ ¶JLD ©SV OmU?

ہ]Wرے Uqگ اس Rdح WDرے WV رہے Ptے اور Xہ ا�cTcx YX ہے  UV روز رو~< 

 U? |[�?Rd Oح �WTں ہے۔ ہ]WرQ �Q Zے NڑB[? ZورX Zہ ہے ?ہ ہr اYX رد

 Ut Oh ںTmWV ںT~� ںTD RPh ے? OL? �V ں۔Tے رہے ہq Rf رUd ے? |[�

reaction   Uہ Ut  ۔Wh  
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  PN �V ہ ہے ?ہX تWN ZRQں ?ے دوران، اس دوUqWQ ے دسJP±f rہ O

 Uہ �Qت در�Wx ںWرے ہW[ہ Ut ےT? ¿�cSD تWcJCt ےQ ہpXRDے دوران ا? ©SV

tWVے ہTں۔ OSCX ہ]Wرے ��ف رد�]| R? zTf \ے واqے OPN اور ان ?ے ��ف 

 YTs ہq�Q ںTD Oل ہWx  ں۔Tرہے ہ W±Sہf Oں ہT[ن ہWµc\ OPN ےqے وا\R? |[�

V aCN ے ?ےJ[x Rf ٹQUf Yt ے}R� YXا Ut ےKh ےT? aSN ےgQم راW[t �

 OmU? ںTD نWgL?Wfdrone attack   Oے ہLTV >pTq ہے �cTcx YXا OPN ہX ،اUں ہTہ\

 OPN ےJ[x ےQ و�� OQا  Ut ںTے ہKXل دUP? ےgQرا OmاUہ ہ? OJD R�� ہX ںT[ہ

 Ut ہے WtR? تWN O? اتR?ا�D ےQ نW�qWd �V ہpXRDا  RpT�Q ڈمTD ے۔Kh Uوع ہR~

   WquoteرSV OmU? Ut  Z© ہO \ہTں OPt۔  TDں XہWں Rf RfوR�D BXف {U? �xW ہ]

 _\R�\W? _XRf YXا aCN ے ?ےSqWP�SQ ہaہ� W? ¼Ts ODرv ں \ےUہSV Wh ںUہWs W\R?

TDں ?ہWPt W ?ہ WgL?Wfن vرO? OD اOL? Rh \ے ?ONWTDW دOSPpX ہے Ut ا�¯WgL\Wن TDں 

gpQ ¢pXں دTD رتU} O? �DUpx O? نW�qWdہے۔ W  

   RpT�Q ڈمTD ! Yt جv9/11    OL? ہCوا� W?international court    �NWb ےQ

 v ںTں \ہTD ¢�[Q OPN تWN ہX Yt جv ے اورPt ثUJD گUq نU? ںTD ہ  اس? WpQ Uہ

WDرے Khے  دہ�� Rhد    15دے دOgX ہے ?ہ vج    X Utreportہ    OpQISPR ?ہ ہ]Tں 

?ے ذرCXے ��XRں دTPpXں Ut اpf WX WXSMS    YXڑے Khے۔ vپ اRh ٹO وZ دTPpXں 

TDں    drone attackہXR�� OLTV Oں OgJD ہTں ?ہ  ��ں اWX OLS�X ��ں ���ے TDں 

اStے ~aت WD  aSLfرے Khے WX ز�]O ہKh Uے۔  Wgf \ہTں Xہ دہ�� Rhد وہWں اگ رہے 

  ہTں aTf WXا ہU رہے ہTں، Xہ Ut ا¬  NہWg\WV Rg ہے۔ 

   OLXا YXے ا\ rہ ZرW[ں ہTD _V ہے WTq R? ¶JLD Rfے اوSfا U? ©SV

 �TÉTx‘WNرU~ W? Zaf WT? اور Zaf WT? ’ ظ \ہU��D RPh رےW[ہ ہ\ OSCX  ہے۔ Oqوا

 ٰOgx ظ اورU��D لUpQ ظ، \ہU��D زارWN ظ، \ہU��D ارBD ظ، \ہU��D aVWLD ZرW[ہ

   PNS Mehranدہ�� Rhد tvے ہTں اور   06?ہ ہ]WرWPs Zؤ\WTں U��D OPNظ \ہTں ہTں۔ 

Rf ��ہ ?R?ے W�tہR? O?ے دو �Rار ہtWV Uے، دو �Uد ?z ده]W?ے TDں tWV RDے 

  ہTں اور دو Wg�Rhر ?R\ے  ?W د�ZUٰ اWTLS�Xں ?OtR ہTں۔ 
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  RpT�Q ڈمTD !9/11   >pTq WTh Uظ ہU��D Ut ہpXRDا aCN ے? ©SV O?

aSq ہ? ٰOgx  YJD OPN OmU? W? WT\ں دTD لWT� ےRTD �T[Q نWgL?Wf RT» Yt ن

 U? OLTqWf OSfا rہ �V  جv  ۔WTh Uظ ہU��Drevisit    Ut ںTے ہtR? رےWN ان ?ےRXا rہ

 YXں اTDpremature    Ut ںTD �XW[x O? انRXرے اڈے اW[ں ?ہ ہTے ہgXن دے دWTN

اW[CgQل ہgpQ Uے ہTں pTq< اpXRDہ ?TD �XW[x Oں \ہTں۔ TDڈم RpT�Q ہ]Tں Xہ WNت 

TہWs OSP?ں رTD >ذہ OPN W? YJD ےRQدو YXا WT? دWNRN U? YJD YXے ا\ rے ?ہ ہ

 WT? راW[ہ Ut WgXن ?ے ��ف اڈے دWgL?Wf U? ہpXRDرت اWPN Rh۔ اR? دے ¢tWQ

reaction    Oاور وہ WtUہreaction   RpT�Q ڈمTD  ہے۔ W? نWgL\W¯ا� ! U? ے ان\ rج ہv

رداد R? zTf ا��Wd OSt دZ ہے ?ہ وہ WgLsUJNن ?ے WNرے TDں ہ]Wرے ��ف �Rا

  �V وہ WgL?Wfن ?�c\ WT\ Wہ R? zTf دXں ۔  رہے ہTں اور �p[D �XR< ہے ?ہ 

  RpT�Q ڈمTD ! Rf  ںUhRV ںTD ںUqWQ  ے دسJP±f دہWXے زQ �Qdrone 

attack    O? نWgL\W¯۔ ا�WTh WT? ژWtU�Q U? ے، انT? acCSD ے\ ODرv نWgL?Wf UV  ےmUہ

L\U? دہWXے زQ دس U? رتWPN Rf رڈرWN ہے اور OtWV Zزت دWVا O? ے\WSN ٹTJ

TDڈم RpT�Q اDWQہ N< �دن ?ے Uxاqے Qے TDں Xہ ?ہUں Wh ?ہ ہf  rڑهے Ppqے 

اس WNت ?Rd Oف ا~Wرہ ?OtR ہے ?ہ اس aSNے ?Wf Oس UfرUqlogic    Zگ ہTں اور 

 WgpQ WV ےTq ا\ے ?ےR? ج��د\O? YJD OL? WT ~ہ�XR \ہTں OPt۔ �V وہ aSqن 

T\WdRNہ Qے ?UTں \ہTں t WgPsUf]ہWرZ اWTLS�Xں ?ہWں OPt اور وہ ہے Ut اpXRDہ 

Tے ہLT?gوRP   _fوا R? واR?  ج��اUfRKXرٹ Qے aSqن TDں دا�| ہUا اور ?LTے 

  WThv OPN۔ 

X Ut O�XR« rgQہ ہے ?ہ  R�Dف {SV �xWہUں \ے اس U? ©SV اس   

WTh WTq R? rT اور \Wpت �TPNے Khے ان ?f RT¯N Uڑهے WT?06  JLt ?ہ Rdown    UVح 

ا�ULس ?WN Oت Xہ ہے ?ہ ہ]Wرv ZرOD ?ے رXٹRmWڈ ا�RLان Xہ ?ہہ رہے ہTں ?ہ 

WgL?Wfن TDں اDWQہ N< �دن  ?�Wf U ہR�D Oف \ے WPt۔ Xہ ا\gہOmW ا�ULس ?WN Oت 

  ہے۔ 

  RpT�Q ڈمTD ! ںTD ہ دورcNWQ ہ? Wh ںUہWs W\R? zTf ہX |x W? ں اسTD

اWLgxب ?mWV WTے ?p\UTہ وہ اWSN OLTqWf  ،OPt �DUpx O? RDv YX\ے واUqں ?W ?ڑا
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اpXRDہ Qے WcJCtت ?U� WرtW� Z]ہ ?mWV WTے اور W�qWdن Qے �Dا?Rات ?KTے TmWVں  

 ©SV ہX OP�? Ut ZرW[ہ  Ut ں ہےTہ\ ©SV OmU? O? ے انQ ہpXRDا Rhہ  اp\UT?

gہ? OP�? ے اورPt ےgے ?ہ±N ےSfا U? ان OP�? rہ ہp\UT? ںTہ\ Oہ OPt Rhے  اPt ے

ہ]WرONWTDW? Z دOSPpX ہے Ut ا�¯WgL\Wن TDں W�qWdن ?U} O? �DUpx Oرت TDں 

�Rض ہے ?ہ ?p\UTہ اpXRDہ ہ]Wرا اYX دSXRXہ دو�Q ہے اس TD R�vں  دUq ¢pX۔ 

،Wh ںUہWs W\R? zTf aSN YXں اTD نW~ O?  

U? ںU\اUTx ت ہےRTx Rf ZارU� ںU� ZرWہ[t جv  

  Ptے ا\U\WLں ?t |? UV rt Uہ�WPpQ �X\ے \Jpے

W? ZدWNRN O? وںRہ~ U? rt WXاRs قU~ WLT?  

U? ںU\WL\ں اXR? |g� ےqے واSDUs ہSD W? ںUg?  

  RpT�Q Oٹfہ ڈDRg�D :۔�xW} ZارUS~ نW� نW[JQ بWSV  

  ZارUS~ نW� نW[JQ بWSV: ہ�xW} RpT�Q ہDRg�D ! ZڑN ہX

inexcusable mistake   ¢±? aXW~ ہے۔ OmUے ہQ ¢�Dmisunderstanding   OPt OKh Uہ

Oh۔   ہWTh U۔  vپ اP�D Rhے WCDف ?R دXں D UtہO\WNR ہO? _Vlate  U وVہ Qے TDں 

Ut OPt O? zTf اس و�� TDں    TDResolutionں \ے X �Vہ ! DRg�Dہ �xW} RpT�Qہ

 Rf رUd ZرU� W? BTs Rہ rہ  ہ?  WPt WsUQ ہX ے\solution   اس >pTq ںTے ہgPpXد

 O?causes  pXں دTے ?ہ اس ?ے \ہgProot causes   Uہ ہX ےQ ہVو O? >V ںTہ WT?

  war   ،OPt OPNdrone attacksرہW ہے۔  اس N Rfہ� Qے UhUqں \ے WNت ?O۔ اس TDں 

 Uq ،OPtreligiousگ    Pt OPNintelligence agencies    OPN O?involvementے، 

extremism  } گUq ںTD R�v >pTq ںTے ہtR? ںTtWN گUq OPN O? فR} ف اورR

religious extremism    Rfstick   ZرUf Rhپ اv  ہے۔ WtUں ہUT? WLXں۔ اTے ہtWV Uہ

 Rں، ہTPpXد ½XرWt O? WT\دreligion   OL? ہ\ OL? U?opportunist   ے\use   ،WT?

  WTh WT?Religion۔   use?ے Tqے   WTh WT?ideologies اور اuse    OSfاSfے W�Dد ?ے Tqے 

?WTh WT ہے۔ Q �Qے �V اس TDuse    U? BTsں OPN اRd OQح  ?WgL?Wf Uن

precedent   پ ?ےv وہ WPt WTh WXدConstitution of Pakistan    ے\precedence    WTq

 Rhں اTD رےWN ۔ اسWPtquote    YXا W? اس Ut  ںUہWs W\R?Article 1; “Pakistan 
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shall be a Federal Republic to be known as the Islamic Republic,”   ہDRg�D  Oٹfڈ

   �J�D W?Federal Republic ہے  ?ہ WgL?Wfن اsentence    YXاس ! �xW} RpT�Qہ

?W دXں hے۔ Js RfIslamic Republic    �J�Dے pTq Wh< اس ?U ہW\ rم    system?ے 

   Islamic Republicاس ?X Wہ ہے  ?ہ ہUXUqUD rں ?U� Uش ?R\ے ?ے Tqے اس ?W\ Wم 

?R\ے ?W۔ Xہ TD OPNں Xstep    WPt religion    U?use    WtWgNہ fہ�  W\ Wم دgXے ہTں۔ ?

   UJsas a secular stateں ?ہ ہ]Wرے �amW ا��r \ے X �Vہ Ut  WPt WXWSN YJD ا\ہUں \ے 

 W?vision   �V اور WPt WP?را    1956رW[ہConstitution    ںTD اس Ut WPt WSNIslamic 

Republic    ۔WPt WTh WP?م رW\ W? اسThis was just for your   

information.   

   RPfreligion    U?use    ںUT? گUq >pTq WTh Uوع ہR~ W\R?religion    ے?

 Rf مW\terrorism    UV O? ہ اسDRg�D ں۔Tے ہtR?root cause   ہX ہ ہے ?ہX ہے وہ

 YXاreligious war    YXہ اX ہpJN ں ہےTہ\class war    وںRTDں اور اU�XR» ہX ،ہے

 ©SV  ہX ہے۔ ©SV نWTDہے۔    %90اور    %10?ے در ©SV نWTD1980?ے در   

 R? ےq ےQ2008    O? پv UV Yt10% elite class   ںTD 100ہے، اس%    O?

income    O?growth    O? پv ہے اور Omv R�\middle class    ہے OKh OtUہ OٹUPs

 Xeducation andہWں Uq Rfگ! TDں ~DW| ہOKh OtU۔  DRg�Dہ   lower classاور وہ 

social deprivation    پv Rhں۔ اTے ہtUر ہWp~ W?statistics    گUq وہ Ut WX ،ںTPpXد U?

terrorist    OL? Rhا WX Uہ ہ\ W\WP? ںTD ٹTf ے? >V ںTے ہgSNelite or middle class 

family    OmU? ےQterrorist   Ut ہے WgSN   U? _V WgSN ہaSN وہsociety deprive   

 rہ U? _V ،ےR?reject    ں، وہTے ہtR?terrorist     ہے۔ WgSNWe, as a privileged 

class,    ہX ZرW[ہduty     ہے ?ہ OgSNunder-privileged    ان rں۔ ہXR? OqاUP?ر rہ O?

   OgSN  as a welfare state ہے  ?ہ   X O?dutyہ    R¹ O?StateورWXت ?WT� Wل ?XRں۔ 

 rہ  Ut ہے OPN WSN YJD  Rf مW\ م ?ے�Qا Rhاas a welfare state   ں \ہ ?ہXR? مW?

 U? ںUhUqmisuse    ں۔XR?  

   Ut ںTPpXد Rf رUd OmWTا�R¯V Rhاterrorism    دہ ہےWXں زTD اU³\Ug³fR�T�

?UJs WtWgN Uں ?ہ X �cTcx >pTqہ ہے ?ہ ادهWN RہQ Rے Uq OPNگ tvے ہTں۔ Xہ TDں vپ 
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?ے Uqگ اور    southern PunjabہU رہے ہTں وہ ہTں   Uq UVoppressگ TD �cTcxں 

  OPN نUg³f ںTD _V ںTے ہtv گUq OہXinvolved    ں اورTہsouthern Punjab    ے?

ہTں اور Xہ اv OSfواز اٹWP\ے ?ے Tqے ا�Qم ?Q WہWرا gTqے ہTں    Uq OPNinvolvedگ 

?tRے  ہTں۔ TD R�vں TDں Xہ ?ہWs WSہUں ?ہ U�  O\WgL?Wfم    terrorism    U?useاور 

 YXہ اX ہے ?ہ WtWV Wں ?ہTD رےWN ے?intolerant nation   ¶J» تWN ہX ہDRg�D ہے۔

 YXہ اX ہpJNfrustrated nation    ہے WtWV WP?ؤں رWf  Rfق ?ے اوUcx ے? �Q rہے۔ ہ

۔ ہ]Tں ?W\WP \ہTں دWtWV WX اور RPf ?ہgے اور RPf ہ]Tں ?ہgے ہTں ?ہ vپ ز\TKTV Ohaں

ہTں ?ہ ز\TKTV Ohaں۔ ?X WTہ ا\�T\WL ہے؟ اRh ہے RPf Ut \ہ TDں ا\WLن ہUں اور \ہ 

  U? نWL\ا Rں ?ہ ہUہ WgہWs ںTD ں اورUن ہUg³f ںTD ں۔Uن ہW[JLD ںTDequally treat 

 U? نWL\ا Rے اور ہmWV WT?equally utility services and facilities provide   O?

  TmWVں۔ vپ ?N OڑD ZہO\WNR۔

 Mr. Muhammad Taimoor Shah: Madam Speaker, on a point of 

order, if you allow me. 

 Madam Deputy Speaker: Yes, please. 

TDں وWs W\R? �Jd �xW¹ہUں RTD Whے : WSVب U[�Dد U[Ttر ~Wہ  

  OmWPN۔۔۔

 Madam Deputy Speaker: No, this is not the point of order. You 

cannot ask the question on point of order. 

 TDwe can ask theڈم اس TDں WPpq ہUا ہے ?ہ : WSVب U[�Dد U[Ttر ~Wہ  

question on a point of order. Madam if you read Article 58, it is stated that a 

clarification can be   

done on a point of order.  

 Madam Deputy Speaker: You can clarify the point but you cannot 

ask for the clarification. 
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?Ws W\RہUں RTD ،Whے    TDclarifyڈم TDں Xہ :WSVب U[�Dد U[Ttر ~Wہ   

\Wم ہU\ے ?OmWPNIslamic Republic of Pakistan   O \ے ~X aXWہ WNت ?R دZ ہے ?ہ 

  RhدWgL?Wf Zن TDں Omv۔ وVہ Qے Xہ دہ��

 Madam Deputy Speaker: No, no, it is not a point of order. Please 

have a seat. 

 WgpQ Uہ ©qل اWT� W? ہے اور ان OgpQ Uہ ©qے اmرا O? پvand this cannot be the 

point of order.   ںTے ہgہWs WSہ� ?±¢ ?ہN گUq رےWQ ہ�N ہے ?ہ Wgf ےP�Dbut we 

have limited time. Now, put the  

Resolution to the House;  

“This House is of the opinion that in wake of the recent bomb blast in 

Peshawar, the House would like to bring the attention of the 

Government to find out the actual causes of terrorism in our country in 

order to move towards its solutions.” 

(The motion was carried unanimously.) 

 Madam Deputy Speaker: I think this House is of the opinion that 

in wake of the recent bomb blast in Peshawar, the House would like to bring the 

attention of the Government to find out the actual causes of terrorism in our 

country in order to move towards its solutions and consequently the Resolution 

is adopted unanimously. 

Leave of Absence 

  RpT�Q Oٹfہ ڈDRg�D : ں۔Tں ہTgQاUدر� O? ںUTٹPs ¢±? سWf رےW[اب ہ

 ZRD دقW} BXR�t بWSV(YP58-SINDH10)  ہے وہ اس و�� Zد �QاUے در�\

CSS exams     ں \ےUے ا\ہTq ں اسTوف ہRµD ںTD ںUXرWTt O?20   ZورR�2012  

 R? ےq ےQ24  ZورR�2012  �µے  ر�Q انUXے اTq س ?ے�Vا |[pD ہTqWx OSCX

  ?O در�UاO? �Q ہے۔ ?WT ر�U�SD �µر ہے؟

)OKh O? رU�SD �µر�(  

 Madam Deputy Speaker: We have another application from 

Maheen Hassan (YP28-PUNJAB08). 
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 OPN ان ?ےCSS exams    س�Vا |[pD ہTqWx OPN ںUے ا\ہTq ں، اسTے ہqے وا\Uہ

 OSCX20  ZورR�2012   R? ےq ےQ24  ZورR�2012  �µے ر�Q انUXے اTq ے?

  ?O در�UاO? �Q ہے۔ ?WT ر�U�SD �µر ?OtWV O ہے؟

)Kh O? رU�SD �µر�O(  

 Madam Deputy Speaker: Then we have application from 

Muhammad Aamir Khan Khichi YP30-PUNJAB10). 

 OPN ان ?ےCSS exams   س ?ے�Vا |[pD ہTqWx OPN ں \ےUں ا\ہTے ہqے وا\Uہ

  Tqے اUXان Qے ر�O? �µ در�UاO? �Q ہے۔ ?WT ر�U�SD �µر ?OtWV O ہے؟

)OKh O? رU�SD �µر�( 

  DRg�DRpT�Q Oٹfہ ڈ : ZدرW� OJ� >TSx(YP49-SINDH01)   OٹPs O?

�RورQ21  Zے qے ?R�2012  RورO?20  Z در�Uا�Q ہے اور ا\ہUں \ے UDر�ہ 

2012  �QاUدر� O? OٹPs O? Yt?ر ہے؟U�SD �µر� WT? ہے۔ O  

)OKh O? رU�SD �µر�(  

  RpT�Q Oٹfہ ڈDRg�D :سW�� RDW�اور  L\vہ   WSV(YP08-FATA01)ب 

?O وVہ Qے TqWxہ pD]| ا�Vس TDں  ¿ \WQWزW�(YP44-PUNJAB24)  �d Zل R�Q ا�

ا\ہUں \ے TqWxہ pD]| ا�Vس ?ے Tqے اUXان Qے Tqے ~R?� \ہTں ?pQ Rے اس 

  ر�O? �µ در�UاO? �Q ہے۔ ?WT ر�U�SD �µر ہے؟

)OKh O? رU�SD �µر�(  

  RpT�Q Oٹfہ ڈDRg�D : YXاresolution    ہے ?ہ Omvthis House would 

like to show confidence in Prime Minister elect.   ہX اورpresent    بWSV  ہے O?

��aT ا�xW} >ٰ[xRq \ے۔  ��v �xW} aTپ اس fڑه  KT�Tqے۔   

Resolution 

 Mr. Ubaid-ur-Rehman: Thank you Madam Speaker. This House 

would like to show confidence in the Prime Minister. 

�Dہے OgSN Zہ دارDذ OSTmv YXہ اX ہ�xW} RpT�Q ہDRg �QWSD U? انUXاس ا Rh۔  ا

 UV Ut ہے W\�s ےQ ےcXRdPrime Minister elect   ں اورTے ہmUہunanimously 
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elect    ے ?ہ وہTہWs U? ان Ut ںTے ہmUہconfidence show    ہcXRd مW[t ں۔ اسXR?

Uں اور اUXان ?W و�� W±N\ے ?ے Tqے ?Wر ?WSN U\ے ?ے Tqے TDں R¹ورWgP�[Q Z ہ

?ے tWQ¢ ہWt U?ہ v\ے واX OPNsimple show of hand    Oqہ R¹ورWgP�[Q Z ہUں ?ہ 

 UVParliamentary proceedings    ں۔TpQ WV WX�s ےQ ےcXRd RgہN U? ں، انTہ

  ~XRpہ۔

 Madam Deputy Speaker: Now, I put the Resolution to the House. 

All those who are in favour of this Resolution and if want to give the vote of 

confidence to the Prime Minister, may rise in their seats. Please make a count. 

(Count was made.) 

(The motion was carried unanimously) 

 Madam Deputy Speaker: It was a unanimous decision and the 

Prime Minister got the unanimous support from the entire House. Would you 

like to say anything? 

~XRpہ TDڈم RpT�Q۔ vج ): وزRX ا��Wf ¢tUX rرS[Tqٹ(ہWSV a[�Dٕ   r~Wب  

 WStں \ے اUہSV Wh ںUہWs W\R? ہ اداXRp~ W? انUXں اس اTD ےJہf ےQ �Qtrust and 

confidence   اور WXدunanimously vote of confidence show    ںTD RpT�Q بWSV ۔WT?

 UV اRTD ہ? Wh ںUہWs W\R? zTf BTs اور YXے اSDWQ ان ?ےUXاvision,    چUQ ZRTD

 ZRTD UV اورideology   ےRTD UV اورnorms and standards    O? ں انTہbase    Rf

 UVbest, proper practical approach    دU� ےSDWQ ان ?ےUXں اس اTD اور Wh ؤںWSfا

accountable   Rf ںWہX ہ? Wh ںUہWs W\WgN OPN ہX ںTD ہ�xW} RpT�Q ہDRg�D  ۔Wh ںUہ

 Oہ� ہN گUq �Q ،ؤسWم ہW[t ،گUq �Q rہtalented and learned   ںTD ان rں۔ ہTہ

 OLXا YXے اQteam select    ے اورR? دور U? تW���t ے? �Q UV ےh ںXR? ان

 OPN UV ے?fields and expertise   OLXا YXا rے ہmUے ہtR? لW[CgQا U? ں انTہ

legislation    YXا UV ںXR? zTf ںTD انUXاس اrole model    انUXف اس اR} ہ\ Uہ

TDں TD R�vں ! ?ے Tqے pJNہ ا{| WfرS[Tqٹ ?ے Tqے OPN۔  DRg�Dہ �xW} RpT�Qہ 

 BTs اور YXاpoint out    ںUہWs W\R? OSfا YXں اTD ہ? Whteam    rاور ہ Wh ؤںWSN

��]� ?U اور اSfے  O? انUXاس ا �Qvision    rے اور ہh ںTmWV R? ےq ےhv U?
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 �Qaccountable   OPN  ہaSN UV ےQ ںTD rے۔ ہh ںUہsuitable     دU� لU[�N اUہ ہ\

we will voluntarily surrender    YXا rاور ہconfidence  ےh ںTP?ل رW�Nہ۔XRp~ ۔  

  RpT�Q Oٹfڈم ڈTD :۔�xW} aہ� OV  

  OJ� Rہ�D aب �ہWSV :RpT�Q ڈمTD ! ج ?ےvvote of confidence    ے?

X Rfہ ?ہSے WsہUں Wh ?ہ دTPpXں �DUpx ?ے    behalf?ے   TqGreen Partyے TDں 

 ،RT¯NCabinet announce    rہ  RT¯N ےT?opposition    RXں۔ وزXR? ےLT? Ut ںXR?

N WSTqہ� R¹ورWPt Z اور TDں اس    Tqconfidence    W?voteے اUXان Qے  ا��r ?ے

\ہ ?performance judge    Rہr ان ?WNuntil and unless   Oت TcX Rf< ر?WgP ہUں ?ہ 

 OmU? rہ Yt ں اس و��Tے ہtR? مW? Rf ںWہX ےLT? ہX ں ?ہTqconstructive   ںTم \ہW?

Xہ BTs دOPpX ہے     WXpersonally۔ TDں \ے ?gpQ Rے۔ اس Tqے ہr \ے ان ?tWQ W¢ د

   Prime Minister?ہ ان ?O اWf OSfرٹTD Oں Rd _Vح OPt |}Wx �XW[x اور Xہ 

 SNwe should show some respect to thatے اس Tqے TDں X OPNہ WgP�[Q ہUں ?ہ 

mandate   ےSgV ہX ں۔Uہ WtR? zTf دW�?رW�D U? ں انTD اورstrong  Stے  اh ںUہ Oہ O

strong    Oہ OStا OPN rے ہQ ظW�q OQے اور اh ںTmWSN OPN ہSTNW? OSfہ اXstrong 

opposition    ے۔h ںTpQ R? OPN  

 Madam Deputy Speaker: A very democratic step. Now I read out 

the prorogation order. In exercise of the power confers upon me, I hereby 

prorogue the 4th Session of the Youth Parliament Pakistan. After the conclusion 

of its sitting held on Friday, February 24, 2012. 

 

Sd/- 
(Sara Abdul Wadood Khan) 

Deputy Speaker, 
Youth Parliament Pakistan 

 

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

[The Session was prorogued sine die.] 

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

 


