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YOUTH PARLIAMENT 
YOUTH DEBATES 
Monday, April 16, 2012 

  
 The Youth Parliament met in the Margalla Hotel Hall 
Islamabad at thirty minutes past nine in the morning with Madam 
Deputy Speaker (Sara Abdul Wadood Khan) in the Chair. 

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

قَ ٱلَِّذى َوَھَب لِى َعلَى ٱۡلَحۡمدُ لِلَِّه ٱ ـٰ ِعيَل َوإِۡسَح ـٰ  ِإنَّ  ۚۡلِكَبِر ِإۡسَم
يَّتِىٱيَم ۡجَعۡلنِى ُمقِ ٱَربِّ   ۔لدَُّعآءِ ٱَربِّى لََسِميُع  لَٰوِة َوِمن ذُرِّ   ۚلصَّ

ِلَدىَّ َولِۡلُمۡؤِمنِيَن يَۡوَم ٲۡغِفۡر لِى َوِلوَ ٱَربَّنَا َوتََقبَّۡل دَُعآِء۔ َربَّنَا 
  ۡلِحَساُب۔ٱيَقُوُم 

RSا NO PG> ہے ;K Lے E FG HIAڑA <:B C@ں :=>;:ہ
ا_:BP@` اور ا_^Pق E\]ے۔ EےA YO@>ا X>وردPUر 

اd@eF= fgh (>وردPUر X FG HIA اے ( ۔_bbے واa ہے
ihPbB (دaاو C<@A ں اورFرہ PkڑهX زP:K ہG <G  fnE FG

)o\E d@eF= ہh (PA<e لFqr PBد C<@A رPUورد<X ۔اے ) 
Gے دن FG HIA اور A@>ے ) PkGب(اے X>وردPUر Pgtب 

F@I@G ت<wxA FG ںFbAFA اور FG پPE ںPA۔    
  z@اه<Eرة اF_) تPh|

39P=41(  
 
 Oath taking of Members  
 Madam Deputy Speaker: Now I request the honourable 
new members to rise in their seats and take oath. 
(At this some honourable members took oath) 
 Madam Deputy Speaker: We have a calling attention notice 
by Mr. Mohammad Waqar, Mr. Mohammad Zafar Siddiq, Miss 
Elia Nouroz Ali, Miss Anum Mohsin, Mr. Umar Raza, Mr. Salman 
Khan Shinwari and Mr. Siraj Din Memon to invite the attention of 
the honourable youth Prime Minister to the unfortunate even took 
place on 7th April, 2012 between 3 AM to 4 AM when avalanche 
hit 135 individuals including 124 soldiers and 11 civilians at Giari 
Sector near Siachen Glassier. Mr. Muhammad Waqar Sahib. 
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A@ڈم _�@N>۔ |ج _ے ٹFK Y@n دن  ،h<NOہ: ;Pbب R:^A وPrر  
 <X ذP^A ےG ��P@_ ہ�ےX ےG <ٹN@_ CرP@Uarmy headquarter  <X

K<Uے _ے اYh ا�Pb_Fge وا�rہ روP:K ہFا ;A L@ں F= fKPe<Eدہ 
PkXa ہ@ں۔  PkgGPXcivilianن Fe fGج Gے اF; L@EF� F_ Yhان اور P@Uرہ 

C<@A اس اFhان _ے �Uارش ہے Gہ PkXa اe>اد Gے �@ے د�P;  fG PBے 
 o@X ہ@ں  _�مKان اFhہ اh ،ہ@ںK R@Aا fG fURKز fG �; ،ا ہ@ںRہO F; اور

  G>ے۔
  A ��P@_ ں@A ےG ذP^background  ذP^A ہh ۔PU ںFہP� PKP; ں@A

A@ں O>وع P@U P@G۔ Fe fKPkgGPXج اس P^Aذ X>  اٹP_ L@�Pnل _ے  1984
 �\O f�FG دہPhدن _ے ز L@E <X ںFر�FA ے�Uے اG L;ہے fڑ رہ�
زRKہ Kہ@ں رہ _PkN۔ ;ہPں ;:Pدات اور P=PqKت PG و;Fد ہے۔ ا�Uے 

A@ں _ے ہ> =@g>ا FA  �\Oر�Fں F; <Xان ;P=ے =F ہ@ں �@�N ان
 P=P; Fرہ ہPGPK F�B f�FG ہK f�FG PG ہ  اسNKF@G ہے P=| LXوا `:NAPK
ہے �@h fnE <nX �Nہ ;Fان اس P^Aذ X> �ڑ رہے اور اKہFں Kے n�@Xے 
ہٹbے e PG@ �ہ Kہ@ں P@G اور Kہ ہF; fgG fان _ے iAFNt _ے اس PEت 

_Fال F; PGاب q�P¡A PGہ P@G ہے Gہ اس P^Aذ �P; P@G RbE FGے۔ اس 
 <G Pnاٹ ¢�t PG ےK<G نPE<r نP; F; ہے PkN_ دے fان ہF; ف وہ<¤
Fe �PXج A@ں APO` ہP=F ہے اور ;Pن K PG¥راKہ دPkh رہPk ہے۔ A@>ا _�م 
ان ;FاFKں FG ان Gے ;¥FEں FG ہے۔ A@ں �PہPk ہFں Gہ hہ  اFhان اس 

call attention notice  FGresolution  ں@A `NO fGpass ے<G ں@A ۔ اس
 f¦A ہG ے<G <ہP§ R@Aان اFh2011ا  FG ذP^A ےG ��P@_ ں@A

demilitarize  F; ے �@ےG ےK<Gdialogue process  اس  Pn= اFوع ہ<O
 FGresume ے۔�P; P@G  رتPnE fہ ہK ن اورPkgGPX ہK ذP^A ہh ہG اس �@ے

;b¨ ہے ;A L@ں  hpsychologicalہ اA  Yh@ں ہے۔ Ginterestے 
KaPہ دو _�A F@� ڈا�> اور اKڈG Phے =@� _�A F@� ڈا�> PkgGPXن Gے _

F; f;Feان G F_ L@�PEے PkgGPXن اب =KaP_ Yہ S>چ ہF رہے ہ@ں۔ 
OہPدت N� PXے ہ@ں۔ hہPں X> ہ> =@g>ے دن PkgGPXن PG اf;Fe Yh اور 

 f;Fe Yhا PG PhڈKے دن ا<g@= <ہے۔ ہ Pknٹ@E Fده H=Pن _ے ہP;  irاب و
ارC _ے PGم �@�P; Pے اور اFn� FG fk_<X PKڑ P@U | <G ہے Gہ _:HI د

Gے �@ے hہ رmutual interest  zrاPAPX Rh�A FG i@KPgKل Kہ �P; P@Gے اور 
دوFKں A Y�P:A@ں ¬>K<G zkS iEے Gے �@ے S>چ �P; fGے اور اس 

 FG ذP^Asolve ے۔�P; P@G  PG ے اس_ Y�A ہhPg:ہ ہG ںFہ R@Aا <X ں@A
  F; iqAاب |�ے PU۔
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  h<NOہ۔ ;Pbب tP¤ dhR¤ <w§ R:^A®۔: ڈXٹA<N@�_ f@ڈم   
  dhR¤ <w§ R:^A بPb; :<N@�_ ڈم@A ۔zN@�B م�gا� ! ��P@_ ں@A

 fG نPkgGPX ےK ںFہb; FG ںFKاF; L@kb@X F_ Yhے اG جFe �PX ں@A
_>Rtوں i§Pwt fG اور ہ:Pرے _FNن Gے �@ے اbXے _FNن Pq= FGہ 

; fbXا <°PS fG ںFKP; CرP:ے ہK ںFہb; ،P@G ،fG ہ@ںK واہ<X fG ںFKP
 <X ںPہ ;ہ±; fghہ اG ہ ہےh ہ�¦gA ں۔Fہ P=<G o@X تR@²B اج<S FG  ان
 fG PhڈKن اور اPkgGPX ل _ےP_ L@�Pk_ ے�n�X ،PkN_ ہ@ں رہK fnE رFKP;

 PkgGPXtableن اور اKڈPh دوFKں P� FGہ@ے Gہ Feج F@Gں P^Aذ |را ہے؟ 
talks ں۔ اh<G `t ہ�¦gA PG ��P@_ ے�hے ذرG CرP:س _ے ہeconomy 

P ²K PGن K fnEہ@ں ہPU F اور ;g@X Fے ہA ��P@_ z@ں ا_P:�kل G> رہے 
ہ@ں،PkgGPXن Gے ¬>FB ®hام Gے �@ے ا_P:�kل G@ے ;�P@ں۔ A@ں |A <S@ں 

  GہFں PU۔
  AٹA iq^A fG f@ں ، ہkwO| zہ _>وں Kے

  ہ@ں، ;F وا;® K fnEہ =nے ا=Pرے وہ r>ض 
  h<NOہ۔  
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :NOہ۔qtP¤ روزFK P@�hہ اA<k^A ہ۔h<  
h<NOہ، A@ڈم _�@N>۔ ہPkX FG ®_ z ہے Gہ  :A<k^Aہ اFK P@�hروز  

 fKPe<E انF; L@kb@X F_ Yhے اG جFe �PX ں@A ��P@_ ںFKہ دkO�U
=Fدے A@ں Oہ@R ہ�Fے ہ@ں۔ A@ں ان S FG>اج R@²Bت P� PK<G o@Xہfk ہFں 

k; ےG جFe �PX رےP:ہ <X ںPہ وہG ںFہ fkہP� ان ہ@ں، اورF; fnE ےb
  ان fA�_ FG د�P; Cے اور ان Gے �@ے د�P; fG PBے۔

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :ہ۔qtP¤ �g^A z�Kہ اA<k^A ہ۔h<NO  
 Miss Anam Mohsin: I would like to pray tribute to these 
shohda of Pak Army at Siachin. A very tragic incident and we 
should have to solve this issue by table talks and diplomatically 
and politically so that these lives can be valued. Thank you. 

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ Pµر <:B بPb; ہ۔h<NO  
  Pµر <:B بPb; : ں ان@A  ں@A �; ��P@_ ا�ےRہO124 SSG 

 APO` ہ@ں، ان _® S FG>اج =^G11 civilians o@X �@gے ;Fان اور 
 fGproblem °>ف |=P ہFں ;F اس  Atopic@ں اس ! P� PK<GہPk ہFں۔ A@ڈم

  fG و;ہ bEے۔ _@��P اYh اfgh ۔۔۔۔
 Mr. Najeeb Baloch: Point of order, madam, they are not 
martyred yet. We have a hope. 
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  Pµر <:B بPb; :ڈم@A ! ہے PhPkE fnE ےK ںF@n=P_ frPE ے<@A
hہ ہے Gہ وہPں K fKPX <Xہ@ں ہG fKPX ،P=Fے �@ے  �@�N اس fG ا¤` و;ہ

|گ ;��f=P; f ہے۔ hہ FnGaں _Pل X>اE fK>ف ہے ;F اس 
temperature  ا، وہ<U دہF= F; ںFKے د�n�X ہے۔ fرہ `n±X و;ہ _ے fG

اAF�G Yh@ٹ> Gے E>اPn= <E اور اس fG اوPًqh<²= f�P�K =>ا_e fٹ =fn۔ 
ر�hے _ے S>اج =^A o@X �@g@ں ان =:Pم OہRا FG اG <�O Yhے ذ

  G>وں PU۔
  hہ E>ف =�P; `n±X Fے fU ہz اA> ہUF¦ے      
  hہ زA@ں FEس ہf�F ہib; z ;:> ہU F¦ے      
   <N@�_ fٹXڈم ڈ@A : ہG PہG fnE ےK ®tP¤ ®@IK fnEہ۔ اh<NO

اfnE وہ Oہ@K Rہ@ں ہ�Fے، اfrPE R@A ہے۔ اس �@ے ان O FGہRا Kہ Gہ@ں، وہ 
  دtP¤ �:@A �h®۔ ;Pbب _>اجہ:Pرے ہ@>و ہ@ں۔

  �:@A �hب _>اج دPb; : ہ۔qtP¤ <N@�_ ڈم@A ہh<NO ¹hRt Yhا
  ، ہh FG ®_ zہ دP� fK<G PBہ@ے۔ہے Gہ wG f_FhPA> ہے

  hہ K ¹hRtہ@ں ہے۔: ;Pbب P:�Kن  
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A : ہے۔ Y@nٹ  
  �:@A �hب _>اج دPb; :ڈم@A ! ہے اور PڑهX ں@A ںFEPkGےK  zہ

K z�B PGہ@ں ہے �@���E �N _ے _�  nIAreferenceے _kbے رہkے ہ@ں۔ 
رہے ہ@ں Gہ wG f_FhPA> ہے۔ ہ:@ں ا« =�f�Pٰ _ے دP� fK<G PBہ@ے وہ 

ان Gے  ih<@Savalanche _ے ہFں۔ وہ EڑA `N[A C@ں اور اE Yhڑا 
 F= ا ہے<U <Xاوwe are hopeful  ہ ہےh ہ�¦gA `¤ا �N@� ںFہ ہRKہ وہ زG

K ®tP¤ dhR¤ <wے G PhPkEہ اور ;L °>ح _ے gbAٹ> ¤tP® اور §
_ے دوFKں hApril, 1984  Y�P:AہPں RKP; f�FG <Xار Kہ@ں رہ _PkN اور 

Gے �@ے hہ gA¦�ہ PbE ہFا ہے۔ اس t PG` اس °>ح _ے ہPkN_ F ہے Gہ 
 <G Hٹ@E `A Y�P:A ںFKدوdialogue  f�FG ں اورh<Gpact  ہG ے�P; P@G

 FG اسdemilitarize ڈKہ اK <X ںPہh ے۔�P; P@G fG نPkgGPX fہ ہK اور Ph
ہFں، ;F وہPں  Fepatrolling forcesج |�ے۔ ¤>ف =FnڑR�= f_ Cاد A@ں 

 <Xmove  ںPہh رہ@ں۔ f=<GUN  Fدار ہ<G ڑاE <X ںPہh PG �@� ے اور�|
 Pn= Ph| نP@E PG ہqtP¤ <nG fKPEر Pbt  `G ے۔�P; | <X ںPہh ہے، وہ PkN_

 F; H=P_ ےG نPkgGPX ہGunfortunate tragedy ہے f�Fے ہG PhڈKوہ ا ،
 Yhے ا@�red signal  fnE ہ وہG ہےdialogue  ،ے�P; | ف<° fG

CBMs  ں@A ے۔n= ے¦U Fہ zkSHouse  ہG PU وں<G ارش�U fnE ہh ے_
 Yhاresolution pass  i_اFSں _ے درFN�A ںFKں دو@A L; ے�P; P@G
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 PG ں ا°>افFKہ دوG ے�P; fGbillions of dollars  Fن ہP ²K PG ،ہے Pرہ
table talks  Pرہ Fن ہP ²K F; ں اور اس _ے@�PNK `t PG ے اس�hے ذرG

  ہے وہ g@Xے �FUFں z@��= fG اور ¤^S <X i>چ h<Gں۔ h<NOہ۔
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ Y�A دP:t بPb;  
  Y�A دP:t R:^A بPb; :بPb; ! ےbXں ا@A135  اج<S FG ںFKاF;

t `N[A ےb=ے اK ںFہb; PU وں<G o@X �@g^= ے�Fے ہkں رہ@A تaP
 fG تPE fnا� CڑE ےK f�PnE ے<@A ۔f�@n; iq@ A CڑE fb=ا <X دFS
Gہ وہ اO fnEہ@K Rہ@ں ہ�Fے اور ہz ان Gے دFU PB ہ@ں Gہ ا« اKہ@ں 
زfURK دے اور �I�A f�FGہ ہ�P; Fے �@h �Nہ fnE اf�P�_ Yh ہے Gہ 

r ےG در;ے <k_ fwbA Pًqh<²= irاس و F; ں@A ارت<t اس در;ہ ®h<
 <X ںPہہ ہے، وہ= fG ف<E fG ٹe f_ا <Xہے اور اوsurvive  iہE PK<G

N[A` ہے۔ PEت OہPدت K fGہ@ں N�Eہ hہ ہے Gہ وہ وہPں F@G <Xں U¦ے 
ہ:Pرے ;Fان =Pًqh<² اٹP_ L@�Pnل _ے وہPں F;FAد ہ@ں۔  اور Oہ@R ہ�Fے۔

 irہ@ں۔ اس و fرہ Fد=@ں ہPہO ibU ل انP_ <ے  135ہnٹGے اK ںFKاF;
bXل اP_ <ہ zہ ہG ہے PhPnGہ دk_را Yhہ@ں، ہ:@ں ا f�P±� <X ں داؤ@KP; f

ہKFے وا�f اFAات h<G zkS FGں۔ وہ _@�U ��P@]¦> ;ہPں _ے دوFKں 
 F= ہK ںP@Aے درG Y�P:Asmuggling ڈر ہے PG ہK ،illegal infilteration 

 f¦G fnE ہ�ےX <X ہ@ں ہے۔ اسK PG مPG fgG رےP:ہ ہr�B ڈر ہے، وہ
ہN� Fے ہ@ں۔ µ>ورت  Apacts sign¥اG>ات ہN� Fے ہ@ں N�Eہ  q=<Aہ

اس PEت fG ہے ان B <X:` در|G RA>ا�P; Phے۔ ;@G Pgہ A@>ے K f�PnEے 
 f�FG ہG تPEresolution through Youth Parliament of Pakistan pass 

 <G وا<GParliament  FG اجFeں _ے اPہ وہG P= ے�P; fا�<G ¾:; ں@A
A ے۔�P; aPNK ت اورPE Yhں ا@mention  ہG PU وں<G zہpeace keeping 

 fG Y�A دو_>ے fgG Pharmy  ہNKF@G ےU ںh<G ہ@ںK لFqr Pً�¡r
peace keeping army  ںPہ;violence  ،Fہ ،Fہ fرہ Fہ fڑا��civilian 

losses  ،ںFہے۔ہ f=P; ںPاج  وہFeں اFKہ دوN�E ہ@ں ہےK Pghا <X ںPہh
K<Gے Gے �@ے F;FAد ہ@ں۔ اس  territorial boundaries secure¤>ف 

 <X ںPہh ے@�peace keeping army  ��P@_ FG دFS ےK �@� ۔fkN_ | ہ@ںK
NKF@G Pn= P@� <Gہ اس G Pn= PkX FGہ  a long time before withdraw_ے 

hہ r�Bہ PG fgGم K PGہ@ں ہے۔ hہPں X> ¤>ف P ²Kن ہf ہPU F۔ اس �@ے 
  Gہ اس h<G `t FGں۔ہz دوFKں P� FG Y�P:Aہ@ے 

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A : ہ۔h<NO۔®tP¤ ہPO رF:@= بPb;  
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 h<NOcall attentionہ A@ڈم _�@N>۔ hہ : ;Pbب F:@= R:^Aر POہ  
notice ں@A <ٹN@_ CرP@U ں@A ��P@_ F; ے وا�ےKFد¿ ہPt رےPE ےG ے

hہ واf�r اYh اKP_ Pgh^ہ ہے ;F ہ:Pرے Fe fG Y�Aج اور  A@ں ہے،
law enforcing agencies  fGsacrifices  FGsignify  <ہ <±A ہے۔ P=<G

ہ> RbEہ hہPE fت G> رہP ہے Gہ  �@� Gے n�@Xے f�FG  و;ہ ہf=F ہے۔
 CڑE ےK �:@A اج<_ f�PnE ے<@A ہ@ے۔P� PKP; Fہ `t FG ے�¦gA اس

 Yhہ اG fG تPE fnا�patrolling force, Standard Operating 
Procedure  ۔Pn= ں@A ��P@_ F; ،F؟ ہPbE ںF@G ہ�¦gA ہh ل _ےP_ L@�Pnاٹ

 Yhں ا@A ��P@_protocol  اور fKPkgGPX F= ہ@ں f=Fں ہPhہ ;® _>دG ہے
 f;Fe �hڈKاhigher posts  ے_towards their valleys  ے ہ@ں=P; | ے�@K

fbXا LXں وا@A ںF@A<U اورrespective higher posts   ے ہ@ں۔=P; ے�� <X
X ں _ےPہG ہ�¦gA ؟P@G اFہ اس اب ہG اFا ہR@X ہh ہ�¦gA ا؟Fا ہR@standard 

protocol  ےK PhڈKا FGbreach  F; ےK نPkgGPX ں@A ںFhاور _>د P@G
posts evacuate P@� <G ہ�qr <X ں، ان@n= fG  ہh و;ہ _ے L;conflict 

ہ�F@ں NKF@Gہ  international boundaries  fnEviolateہے۔ اس و;ہ _ے 
 F;posts  f�PS ےK نPkgGPX ں@¦U f�� سPX ےG PhڈKں، وہ ا@n= CڑFn�

 F;international ہU F¦ے۔   boarders changeاس �@ے PkgGPXن Gے 
boundaries  FG ہ@ں انviolation  PhڈKا fnE ں@A ��P@_ اور fG ےK PhڈKا

 fہprotocol ۔P@U ف�S ےG  fG اسbottom line  LXوا PhڈKہ اG ہ ہےh
 fہKاpositions  <X �; ے�P; <X اور اب Pn= ہ�ےXpositions  FG

evacuate  <G ہ�qr <X ے انK اور اس Pn= نPkgGPX ہ�ےX <X �; ے�<G
  �@P۔ 

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :ہ۔h<NO  
A@ں =@:Fر POہ ¤h FG ®tPہ PEت PkE دP� PbhہPb; : Pkب R:^A وPrر  
Garea  FGے وG ��P@_ irے  G  fGdemarcation]:@> |زاد ہFں Gہ 
consider ہ@ںK fہ  Yhہ اh ۔Pn= P@U P@Gdemarcated area  ۔Pn=UN 
officials  ےKconsider  fG ےKP; ںPہh جFe fG Y�P:A ںFKہ دوG Pn= P@G

 <X ںPہh ۔fU ںh<G ہ@ںK f¡�¬ceasefire line  ،ہےinternational 
boundary ہ@ں ہے۔K  

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ CارFbO نPS نP:�_ بPb; ہے۔ Y@nٹ  
  S نP:�_ بPb;نP: ہA<k^A ! H�G ں@A ۔fKPE<ہA CڑE fG پ|facts 

 À@^¤ zہ <X دP@bE fG ہ اسNKF@G PU ںFہP� PK<G تPE <Xdecision  <G
hہ اYh اfgh ;±ہ ہے ;ہPں X> در;ہ t>ارت ! _kNے ہ@ں۔ A<k^Aہ
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 fwbA ں@A ںF@A<U32  سP�X fwbA ں@A ںFhڈ اور _>دh<U fٹb@_ C<Uڈ
PK PGم و P[Kن Ph| <ÁK ہے اور Kہ |ج =h YہPں �q_ fgG <Xے  ہP=F ہے۔

ہ@ں ;L _ے R�Pe FG Y�A fnE fgGہ ہresources  Fہh fہPں X> اghے 
 Yhرے �@ے اP:ہ ہh ہG ہے P=Fہ> ہP§ ہh ے۔ اس _ےN_God gifted 

اfgh ;±ہ ہے ;X L> ہ:@ں اFe fbXج FG ا_P:�kل K<Gے µ fG>ورت 
 Yhا FG اس zاور ہ fU ڑےX ہ@ںKnatural defence ° ےG <X رFuse  <G

A@ں Kہ@ں XڑP� PKہ@ے Gہ hہ technicalities  LGہ:@ں اس kN_ fGے ہ@ں۔ 
ہz اfG fG i@KPgK ;±ہ =K fG LG ،fnہ@ں =N�E fnہ ہ:@ں �Pہ@ے Gہ 

°>ف Eڑه@ں اور دوFKں E Y�P:A@ٹG H> اس e <X@ �ہ h<Gں، NKF@Gہ 
ہ:Pرے  ہf�F ہ@ں، ;F دوFKں fG Y�P:A ہ@ں اور h  <X8000 lives lostہPں

ہ@ں NKF@Gہ  �Indian lives  fnEimportant@ے ¤>ف K fKPkgGPXہ@ں N�Eہ 
اU> ہ:Pرے X �@� fgG> اPe�kSت ہ@ں =F ہ:@ں �Pہ@ے  وہ fnE اPgKن ہ@ں۔

 <G Hٹ@E <X ہ اسG ہG P= ںh<G ت دورPe�kSں اور اh<G تPE <X اس
ہF;FK zاFKں F; fG زP@URKں �Pµ¾ ہF رہf ہ@ں ان KP�E FGے Gے �@ے 

  h<NOہ۔ h<Gں۔ h<G zkS FGarmies retractں اور دوFKں اconflict  fbXاس 
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ ضPhر <:B بPb;  

 Mr. Mohammad Umar Riaz: Madam Speaker, words seems 
inadequate to express the sorrow and grief over this tragic loss 
where the brave Pakistani soldiers lost their lives in wake of 
defending their homeland. Madam Speaker, I being a youth 
parliamentarian salute the bravery and the courage our army has 
been showing and displaying in the worst whether conditions at 
Siachen glassier. It is the need of the hour that Pakistani 
government along with the Indian government should move 
towards the demilitarization of this particular region, the toughest 
military battle ground on the plant earth. So, that the loss of 
millions of dollars which are being spent from by both the sides on 
this battle ground may be avoided. So that the loss of the hundred 
of lives every year not because of the military thing but due to the 
whether conditions may be avoided. It is the need of the hour that 
we should make and move towards the realistic solution of Pak-
India disputes because it is not the matter of ego between the two 
nations, it is the matter of the loss of precious lives. We have been 
loosing lives on our side of the boarder. They have been loosing 
lives on their side of the boarder. So both, the government of India 
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and Pakistan should take it seriously and move towards the 
concrete solutions of this particular dispute. Thank you very much. 

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :APB R:^A بPb; ہ۔h<NO< ن۔PS  
_@A ��P@ں ;h<NO Fہ A@ڈم _�@N>۔ : ;Pbب PS <APB R:^Aن  

وا�rہ ہFا ہے، دل ہ� دbhے وا�PE fت ہے �@�N اس Gے _H=P ہA f@ں |پ 
 R�E ےG ےKFہ H�G Pb=ہ اG ںFہ PkہP� PKaف د<° fG ےkNK ہ اس;F= fG

 fbXہ:@ں ا <Uا fnEdefence and foreign policy  FGrethink  ہ@ے۔P� PK<G
fnE ج| zہ <Uے  اG PhڈKا <G هRKPE ںP@ٹX <X ںFnNK| H=P_rivalry  <X  تPE

G> رہے ہ@ں =F ہ:@ں hہ P� Pb�F_ fnEہ@ے Gہ ا=E Pbڑا Ptد¿ہ ہKFے Gے 
 ،PhڈKں ا@A ے�g�_ اس zہ ہG ہ@ں ہےK fnE H�G Pb=س اPX رےP:ہ R�E
اNh<Aہ  اور دو_>ے Y�P:A _ے اس Gے �@ے RAد G `¤Pt> رہے 

  ہ@ں،اس fnE <X ہ:@ں ¬Fر P� PK<Gہ@ے۔
;F� Fگ وہPں P� fK<G PBہ@ے Gہ ہFUF� ®_ zں FG ددو_>ا 

<Xavalanche  ں@A  ے<G دراز fURKز fG ان ٰf�P�= »ے ہ@ں، ا�FےہgbnX
  اور ان P@k^¤ FGب G>ے۔

<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :ہ۔qtP¤ ہR@_ �h<ہA ہA<k^A ہ۔h<NO  
_® _ےXہ�ے A@ں h fnEہG fہFں G fUہ : A<k^Aہ Aہ>R@_ �hہ

ا ;E Pbkڑا P ²K fAFrن اس PEت E PGہi اFgeس ہے Gہ وہPں X>  ہ:Pر
ہFا۔A@>ے اbXے ا�G Yhن G@�ٹ� وPrص اس Ptد¿ےPNO PGر ہ�Fے ہ@ں۔ 
C<@A |پ  _® _ے �Uارش ہے Gہ ان fG زG fURKے �@ے دI@G PB@ے 

 Yhں ا@A ۔PUdifferent angle  ہے PkN_ Fں، ہFہ fkہP� PK<G تPE ے_
 Eہi _ے �FUFں FG اس _ے ا�kSف ہF۔ nIAے E fnEہi ا�Pn �±ے Gہ

;�E F  �@ں اور اKڈfnE Ph �ے ;�Pے اور اU> ہz اF;Fe fbXں FG وہPں _ے 
 fbXا FG رہے ہ@ں، ان <G چ<S <X ںPوہ zے ہg@Xprogress  چ<S <X

Kہ@ں ہے؟ hہ =h P@Gideal situation  Fہ ! h<Gں۔  A<k^Aہ _�@qtP¤ <Nہ
100% ideality  PU دے fٹKرPU نFG fG تPE رہے ہ@ں۔ اس <G تPE fG

U> ہz وہPں _ے NA:` اk@� <G �\Kے ہ@ں =F اس Gے R�E ہ:@ں PnEرت Gہ ا
 C<nE ت _ےPE اس ÅhرP= CرP:۔ ہPU Fہ@ں ہK ہ<¡S f�FG ف _ے<° fG

 �PX رF�t F= ں@nNhد <G Pnاٹ ÅhرP= fA�_پ ا| <Uہے۔ا f�FہÆ  ےG
RہP�A ےbkG H=P_ ےG رPwG ں@A ےKPAڑے۔ اس  ےزF= ےK ںFہKا F; ے�Fہ

 R�E ےG1965  fGG <@:[G ے ہے۔bAP_ ےG پ| ¨b; ®; ہG ں@� HNhد F
 fG نPkgGPXdivision رP:ہ F= ہے f�Fر  ےہFX وز<@e ،رFX رداسFU H=P_
;F ہ:Pرf¦U fG CRbE Rt C ہے، وہ LG °>ح _ے P@G <X f¦U fG ہFا؟ 



 9

 fkہP� PbہG ت اورPE Yhں ا@A ہے۔ P@U P@� مPG ے_ fہ دہGFہے۔ ہ:@]ہ ده
G ںFہ fkKPA ں@A ہG ںFہ@ں رہ ہK ہRKگ زF� <X ںPہے ;ہ Pghے اr�B ہ وہ

GہPں   kN_technologyے، وہPں ;K ¨bہ@ں ہA `q²kgA �N@� fkN_ F@ں 
G ے_ fG رRb:_ <Uہے۔ ا fkN_ P; Y= ںPے _ے ہ�@K ےG ہہ=

 f_F_P; ڑاE FG ہے اور اس PkN_ P; P@G z�Pr مPÁKsuccessfully run  P@G
Uہ اG ہے fٹKرPU P@G <nX F= ہے P@U ں _ے �ے |=ے ہ@ںPج وہFe fbXا zہ <

 f_ہ@ں۔ ا Cں دP@KPE<r ے ہ:@]ہK ۔ ا_�مPU Fہ@ں ہK ہ<¡S f�FG ہ:@ں F=
  �@ے P:�gAن K P=<Aہ@ں ہے، Oہ@R ہP=F ہے اور ا_f �@ے Gہkے ہ@ں Gہ 

  Oہ@FA F; fG Rت ہے، وہ Frم P@t fGت ہے
<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ ےw¡ A مPw�U ہ۔h<NO iہE  

hہ =Pرd�P²t f\h ہ@ں .Pb; !Point of orderب: �>Pb;�:tب R@qB ا
PkgGPX fnE ¨b; fG1973  fnE ¨b; fGن Kے O>وع fG اور  G1965ہ 

 z۔ ہP@G وع<O ےK نPkgGPX fnE �[h<X| PG `UرPG ۔fG وع<O ےK نPkgGPX
، ;bkے bbEے G oOFG fG> رہے ہ@ں اور �Fگ ا=bے F �Aم Kہ@ں ہ@ں

PkgGPXن A@ں ۔ PkgGPXن PE fGت �P; fGے =PرA d�P²t f\h@ں P:�gAن Kہ@ں
minorities۔۔۔۔  

 Madam Deputy Speaker: We have noted your point Mr. 
Ubaid please have a seat. Mr. Gulfam Mustafa. 

h<NOہ۔ _® _ے Xہ�ے A@ں ! A@ڈم _�@Pb; :<Nب Pw�Uم w¡ Aٰے
دFU PB ہFں  اFeاج PkgGPXن Gے =:Pم ;FاFKں اور ان F@KPkgGPXں Gے �@ے

;F اس G <@[@�Uے K@�ے د�e ہU F¦ے ہ@ں۔ ا« =�f�Pٰ ان Fw^A FGظ 
 �اh�B Yh رnGے۔ ہP:�gA zن �I�Aات ²h <X@� رknGے ہ@ں۔ ہ:Pرے

 PhPb_ ہ�rوا Yhے اK ںFہKے ہ@ں۔ اN� م دےPIKت _>اPARS ں@A ��P@_
=A F; Pn@ں اbXے q:A>ان Gے FUش �Uار P� PK<GہFں F; PU ہ:Pرے ان 

KاF; f;Fe رP� رےP:رہے ہ@ں۔ ہ <G ا¤>ار <X ےbہG اRہO FG ںF
 <Xے اوG ے اور ان¦U <U ں@A f�PnG Yhو;ہ _ےا fgG ں@A ��P@_

K PkXہ  ر  وہ د�e ہU F¦ے۔ ان f�FG PG ا=Pا_f °>ح _ے =Fدے U>ے او
 <G | f;Fe Yhں ا@A ابFS ےG <g@e| f;Fe Yhا Y= دن �@= �N@� ��

 fbXاlocation ہG Pرہ P=PkE   ۔F�PNK ےnIA ،ںFہ <X ںPہh ں اس °>ح _ے@A
 FG اس F= دن �@=ignore  ے اس ;±ہK ںFہKے اn=F� �N@� ے رہے=<G

FnG FGدا =F وہPں _ے اf;Fe fKPkgGPX Yh زRKہ _�iA وہPں F;FA <Xد 
 fہ Pghا <X ںPہh ہG ے<G »ے۔ اn= ےN� Fہ R@ہO �@= frPE اور Pn=

k_ں ان دو@A ۔Fہ <h¥X رFہ §ہ�I�A fbXا zہ ہG ہہ رہے ہ@ںG F; FG ںF
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A@ں PkgGPXن اور  Fe1999ج وا�E LX �@ں h FGہ G fnEہP� PbہFں G PUہ 
اKڈG Phے درP@Aن hہ P�AہRہ ہG Pn= P@U Fہ hہPں _ے Fe;@ں PNKل ��P; f@ں 
PkgGPX <nX �N@� fUن Kے PGرn� ¨b; fG `U@ڑF= C اKڈK Phے PkgGPXن 

bkA ہh ہNKF� ہG P@G ہq�P¡A ہ ہے _ےr�B PG <@:[G ،ہ ہےr�B ہBزP
;PkgGPX <X Lن اور اKڈPh دوFKں PG دCFBٰ ہے اور اY= fnE وہ اbXے 

 <X ےr�B ن اسPkgGPX <Uہ اG ہے z�Pr <X ےq�P¡Apermanent line of 
control  FG اس zہ@ں۔ ہ fkN_ P; f�PNK ں@;Fe ں _ےPہh F= ہے Pk@� نPA

 i^= ےG fg@�PX دہF;FA fbXاpermanent line of control  نPA ہ@ںK
Fہ PK<G Pghا <Uے۔ اkN_  <X ےKP:@X ڑےE iہE ں@A fg@�PX fbXہ:@ں ا F=

 fnE ےG تP[اہFS fG امFB ےG نPkgGPX F; fU Fہ PK<G لRE رد و
 Cزاد| fG <@:[G ےK ںFہb; f�PnE ،ہ�E C<@:[G رےP:د ہے اور ہP�kA

ے۔ اس �@ے A@ں Gے �@ے ;KP@ں دC ہ@ں، ان FS fGاہ]Pت Gے LNB<E ہ
 FG جFe fbXا zہ ہG PU ںFہP�strengthen   ں@A irو `N[A ں اور اسh<G

  ان fG ہ:i ا�eا�h<G fں اور ان Gے KPOہ KP[Eہ nGڑے ہFں۔ h<NOہ۔
<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ f�AP; لP:; بPb; م<k^A  

f�AP; <@ K لP:; بPb;:<N@�_ ڈم@A ! ہh ں@A ہ�ےX ے_ ®_
Fe ہ وہG PU ںFہP� PbہG م دے رہے ہ@ںPIKا<_ fٹFhڈ fbXا <X ��P@_ f;

EPr`۔۔۔ A@>ا P@Sل ہے Gہ ;F ہ@ں وہ g^= `EPr Pًb@²h@� ہ@ں �@Nt �N:>ان 
 f=رRr Yhد¿ہ ہے اPt PG ��P@_ F; ہh ے۔U ںFے ہ¦U HI:_ نPGز ار��A
 P:Kت روP¿دPt F; ل _ےP_ L@�Pnے اٹ�n�X  <X ںPوہ zہ �N@� د¿ہ ہےPt

@A ہG Pg@; رہے ہ@ں <G R@ہO انF; F_ L@�PE ہG ہے PhPkE ےK f�PnE ے<
ہN� Fے ہ@ں۔ ;E f;Fe F>ف =�ے دEے ہ�Fے ہ@ں، ا« =�f�Pٰ ان P@t FGت 
دے اور hہ اYh اF_ fKPgKچ Pt PGد¿ہ ہے NKF@Gہ اYh °>ف PnEرت 

 FG ان zے ہ@ں ، ہN� <ہ <kہE fePG تP²��= رےP:ے ہ_most favourite 
nation  ار دے رہے ہ@ں اور<r ں@A ��P@_ ےK zہ F= ،ت ہ@ں�AP�A <±hد

 fbXں ا@A ے�g�_ ےG ا ہے، اسFہ fG P:Kد¿ہ روPt F; FG چF_ fKPgKا
policy revisit  <Uہ اG PU ںFہG ہh ں@A ے�g�_ ں اس@A ہ@ے۔P� fK<G

 F= ہ@ں ہےK رP@= FG ےbڑهE ےU| Ph ےKPnم اٹRr ں@A ے�g�_ رت اسPnE
 fgG نPkgGPXinternational forum <X  FG ے�¦gA اس <G P; ے� FG اس

  K<G `tے G oOFG fG>ے۔
<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ نPAہ> زFU بPb; ہ۔h<NO  
h<NOہ ۔ _® _ے Xہ�ے ! ;Pbب _�@qtP¤ <Nہ: ;Pbب FUہ> زPAن

 fG ہ@ے اور انP� PK<G رPا§ہ PG سFgeا <X تPE ے �@ے اسG اRہO ان
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<X ںPہh ہ@ے۔P� fK<G PBے د�Fے ہknGر R@Aا fG fURKز Green Party 
fG °>ف _ے PE H�G=@ں f¦U fG ہ@ں، ان A@ں Eہi _ے ;¥G zgr f=PEے 

 <X رتPnE ہ ہ:@ںG ہے f¦U fG تPE fG ںF� @etrust  Ph ے ہ@ںkN_<G
 K1971ہ@ں۔  ;L °>ح _ے Pw�Uم ¤K ®tPے Xہ�ے PEت G fGہ ہK zے 

 ،Pn= P@G ہRہP�A Yhں ا@A ¨b; fGceasefire Pn= P@G  ےG تP_ Ph H� F;
Pn= P@U P@G ے@� f�FG ےK رتPnE ں@A ۔ اسviolation  ۔fG ہ@ںK Y= fnEا

 fnE fbk;violations  ہh ،ہ@ں f�Fف _ے ہ<° fG نPkgGPX ہ@ں، وہ f�Fہ
Yhا fnEfact  ان _ے zہ ہG ہ@ےP� Pb@� چF_ ہ@ںK ہh ہے۔ اس �@ے ہ:@ں

P�AہRہ Kہ@ں kN_ <Gے NKF@Gہ وہ P�AہRہ =Fڑ دhں Uے۔ nIAے اس PEت 
 fG zہے اور ہ f�NK ف<° fnا� iہE ¹^E ہG ہے fOFS اس

consensus  ف<° fG ہ ہ:@ںG ڑه رہے ہ@ںEpeaceful  ف<° fG `:B
 Pرہ Fع ہP@µ PG ںFKP; `g�gA<X ںPح _ے وہ<° L; ہ@ے اورP� PKP;
 fb=س اPX ےG Y�P:A ںFKہ دوG ت ہ@ںaPt ے<E iہE <X ںPہے اور وہ

technology  <X ںPہ وہG ہ@ں ہےK fnEaid  ہNh<Aں۔ ہ:@ں ا@N_ <G fnE
Gے �@ے RA fnEد �@X fbڑ رہrescue  f¤>ف KP°<E@ہ اور �@� _ے اور 

ہے۔ �ہ¥ا A@ں اس kNKے X> وPrر ¤tP¤ <w§ ،®tP® اور اqtP¤ z�Kہ 
G>ا�hresolution pass  fہPں X> اG Yhہ P=<G ہFں  Gpoint  FGsecondے 

 FG ںF;Fe fbXں _ے اPہh Y�P:A ںFKہ دوG ے�P; ہh ہNKF@G ں@��E LXوا
اfKPe<E fKFS Yh ٹNڑا ہے، اس X> دوFKں R�Pe f�FG PG Y�P:Aہ Kہ@ں 

  ہے اور ان Gے PwAد A@ں ہPU F۔ h<NOہ۔
<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ دF:^A ہAP_ب اPb;  

h<NOہ _�@qtP¤ <Nہ۔A<k^Aہ _�@Pb; : <Nب ا_APہ F:^Aد
ر�gt PG Åh ہ@ں۔ =PرA Åh@ں Ptد¿ے ہF=ے ہ@ں اور P@KPE<rں =qtP¤ !Pہ

Kے GہA P@ں fnE ا_f °>ح _�م  L;colleagues °>ح A@>ے _Pرے 
 �N@� ںFہ P=<G o@Xunfortunately  ں@A ®; ہے P=Fہ HGد iہE ےnIA
towards this State  ےGHead  PGattitude  FG PhڈKا zں۔ ہFہ PknNhد

criticize  دن f_ے ہ@ں، ا=<G F=President  PG PhڈKا PGtour ،Pn=  FG ان
 FG ے �@ے اسG دن Yhہ اG Pn= ہ@ےP�postpone  ے اور اسkhد <G

 L; P@G ہ@ںK fnE H�G ےK ںFہKا �N@� ےk�F_ H�G ے �@ےG ے�¦gA
 F= ہKFG ے�¦gA و;ہ _ے اسinternational attention  FG PhڈKا zہ ،f�A

دnNh@ں Gہ ہ:Pرے  h<Gbehaviourں، Xہ�ے اA R�Ecriticize  PbX@ں 
President  PbXہ اG Pn= ہ@ےP� FGtour  <X ںPہh ےG <G ےU|visit ے ۔=<G  
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zIK <@:B بPb; :ڈم@A ! ،ےn= ے¦U <X دورے fIK رR¤ رےP:ہ
  _>PGرC دورے K <Xہ@ں۔

ہP=F ہے، اس Pb; : f�FG ®;President  fIK PGب ا_APہ F:^Aد
 f�sure ہے =F ہ:@ں  helpدورہ Kہ@ں ہP=F۔  ہK zے دو_>ے Y�P:A _ے 

A@ں k�� fnEے رہ@ں Uے،  futureاس °>ح Gے P^Aذ =F ے Gہ P� PK<Gہ@
 F; سPX رےP:ہfacilities  ہ@ں، ہ:@ںmake sure  <Uہ اG ہ@ےP� PK<G

 A `q²kgAhandle@ں اghے �PgA` |�@ں =F ہz ان FG ا�nے °>²hے _ے 
  N_ <G@ں۔

<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ zIK <@:B بPb; م<k^A ہ۔h<NO  
zIK <@:B بPb;:tP¤ <N@�_ہq ! ہ�rوا F; FG ��P@_ ہ۔h<NO

 Yhں ا@A �N@� د¿ہ ہےPt �Pb:ا� iہE Yhہ اh ،ہےthird angle  ®KP; fG
 fnE PhڈKہ اNKF@G ہے PkN_ Fہ fnE H=Pہ PG PhڈKں ا@A ہ اسG PU ںFہP� PKP;
 F= Fہ CرPq:E <X دےF= اس <Uں _ے اPہے۔ وہ fہ ®h<r ےG ٹ_FX اس

E FG اس zہ F= ہے PkN_ <U وہ fnE ®= fnconsider  ہG ے ہ@ںkN_ <G
 fG PhڈKا <X ںPہhinvolvement  RhR; fb=ا `G ہے۔  |ج fkN_ Fہ

technology  ےہ@ں۔kN_ <G fnE H�G ہ |پG ہے  
 FG نPkgGPX ہG ہ ہےh ں،وہFہ Pہ رہP� PK<G تPE F; C<_ں دو@A

 fbXاtechnological advancement  نPkgGPX ہNKF@G PU Fہ PKPڑهE Rh�A FG
 Yhاhigher altitude  وا�ےarea  F= ہے Pرہ <G ڑاnG FG ںF@;Fe ےbXا <X

 | o@X ت�N[A Ph د¿ہPt fnE f�FG <X ںPہ وہG ہ@ےP� PKFم ہF��A FG اس
 F= ہ@ں fkN_rescue  fGtechnology and facilities  zہ ہG ہ@ںP� fKFہ

 FG اسtackle  ے �@ےG ں اور اس@N_ <Grescue  Yhا PGproper  ادارہ
PKFہ۔ ہh<NO ہ@ے۔P�  

<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ REPB ®@IK م<k^A  
A@ں  h<NO1984ہ۔ ! A@ڈم _�@Pb; :<Nب F�E REPB ®@IKچ

Pakistani agencies  ۔fn= f��� Yh<^= fG نPk �PS ں@A PhڈKے اK
A@ں  1984اRKرا RKPUهPA FG fر دP@U Ph اور اس Gے �RE R�Eے A@ں 

;Fe fG PhڈKں ا@A ��P@_ اور Yh<G<_ R�E ےG اس F= P@G ہ�qr ےK ںF
ٕ P^Aذ �` رہP ہے، اس X> ا=K ¨b; fbہ@ں ہ�N@� f�F اس A@ں  _ے hہ
Eہf_ i دFOارPhں ہ@ں۔دh HGہ ہFا Gہ A@ں اF�E Yhچ ہF=ے ہ�Fے ان Gے 
�@ے دFUPB ہFں اور |پ ان X FGہ�ے _ے ہO fہ@G Rہہ رہے ہ@ں۔ Eڑے 

 you peopleہ@ں Gہ G>=ے  targetدPE fG HGت ہے۔ |پ �Fگ ہ:@]ہ ہ:@ں 
traitors, anti Pakistan.  
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<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :ہے؟ PkہG نFG  
Mr. Najeeb Abid Baloch: It is a perception. 
Mr. Taimoor Shah: Madam, point of order. 

  G> رہے ہ@ں۔  htopic  FGdigressہ 
<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :ہ۔h<NO  

ہ@ں، ان  Xigloo>  ہ@ں وہ وہPں;Pb; : É:@G Fب F�E REPB ®@IKچ
رہPk ہے۔ ہ:@ں اR@A ہے Gہ وہPں _ے �Fگ اب  Atemperature normal@ں 

وا�ے Gہہ رہے ہ@ں Gہ  P_ISPRرC |رfA اور  fnE زRKہ kN_ `NKے ہ@ں۔
hope  ۔PU Fہ iہE F= رہ@ں FU PBے ہ@ں۔ |پ دkN_ `NK گF� ہے  

دو_>PE Cت hہ Gہ اKڈPh اس ;±ہ _ے PkN_ `NK ہے۔ O>ط hہ  
G ہ ہےinternational guarantors  PhUN FG د_ے اس ;±ہRA fG

demilitarize  روںFKP; ہ ;±ہh ہNKF@G ے�P; P@G f�PS FG ے، اس�P; P@G
Gے �@ے K fnEہ@ں ہے۔hہPں X> اPgKن g@Gے رہ _PkN ہے۔ ہ> °>ف E>ف 

P=P; �� <X ہے �@�N اس temperature minus 30  FGہے اور 
international guarantors  fbXا FG نPkgGPX ہے۔ PkN_ P; P@G ے�hے ذرG

A@ں PkgGPXن Kے PGرfG `U اFeاج  1999دو¬�L; fg@�PX f °>ح 
_>دFhں A@ں K@�ے | ;f=P ہ@ں =PkgGPX Fن Kے وہPں �qr <Xہ P@G اور اس 
 FG ¢h<O ازFK ۔f�Fہ fnE fAPKRE fG نPkgGPX اور �A ابF; ڑF= ہbA FG

±bOے واG ےK<G ہRہP�A ں راتF=را fG اس °>ح zہ <Uڑا۔ اX PbUPnE ٹ�
kG<t �PbA<O@ں G>=ے رہے =F ہ:@ں |Uے fnE اس °>ح Gے gA¦�ے 

  o@X |=ے رہ@ں Uے۔ دPB ہے Gہ اس °>ح kG<t fG@ں Kہ ہFں۔۔۔۔۔۔
<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ ضPhر <_Ph بPb;  

h<NOہ۔ A@ں _® _ے Xہ�ے ان ! A@ڈم _�@Pb; :<Nب Ph_> رPhض
B اج<S FG ںFKاF; f;Feے�Kے اوb=ا F; ہG ںFہ P=<G o@X تR@²  ذP^A

دFU PB ہ@ں Gہ ا«  X> اfbX ذAہ دارPhں ادا G> رہے ہ@ں۔ ہz ان Gے �@ے
دEے ہ�Fے ہ@ں، ان FG اËwt fbX و اPAن A@ں  =�f�Pٰ ان E F; FG>ف =�ے

A@ں hہ r�Bہ  1948رnGے۔ A@ں اPE Yhت واP� PK<G ÀµہPk ہFں Gہ 
unmarked ۔Pn= P@U Phڑ دFn�  ®; R�E ےG اسPak-China  CRbE Rt

 <X رF° Àµوا FG ےr�B اور اس fG CRbE Rt fG ے اس ;±ہK �[@:G
PkgGPXن A@ں F= Pn= P@G `APO اKڈK Phے اس f�FG <X اkB>اض Kہ@ں P@G اور 
h �ً:Bہ PEت =G f¦U fG z@�gہ hہ r�Bہ PkgGPXن A@ں APO` ہے۔ اس °>ح 

1948  f;Fe <X ںPہ وہG FU ہ�ےX ے دورے _ےn= ے=Fہ zG iہE F=
�@bk; �Nے _@Pح fnE وہPں ;P=ے =nے، وہ PkgGPXن fG ا;Pزت _ے 
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;P=ے =nے اور اس X> اKڈK Phے fnqG اkB>اض Kہ@ں P@G اور F_ f�FGال 
;® اKڈK Phے وہPں RA <Xاh Pًb@²h F= fG i�Sہ زPhد=K1984  fہ@ں اٹPhPn۔ 

ہ:@ں hہ �@� اور e<° Yhہ RAا�N@� fn= i�S اس _® Gے PEو;Fد 
ÁKRA> رP� PbnGہ@ے Gہ ہkO�U zہ اٹP_ L@�Pnل _ے hہ ;b¨ �ڑ رہے 
 Y�A fgG Ph  جFe fgG ہh ،رہے ہ@ں <A f;Fe fnE ےbk; ہ@ں، اس _ے
P ²K PGن Kہ@ں ہے N�Eہ hہ اP ²K PG i@KPgKن ہے اور ہ:@ں اس FG اس 

point of view ن ہےPgKا Yhہے، وہ ا P=<A fnE F; ہ@ے۔P� PbnNhے د_
 ®_ ،Fن ہP:�gA Ph Fو ہRbاہ وہ ہFS ،ہے fرہ i@E F; <X ےKا<nU اور اس
PG دE ¢@�N= HG>اE> ہے۔ G FUہ PkgGPXن اور اKڈA Ph@ں Eہi دورPhں رہ@ں 
 Y�P:A ںFKح دو<° L; �N@� ہ@ں Cڑ� fnE ں@±b; ں@A LX| ےK zاور ہ
Gے FBام A@ں hہ FSاہP; f�PX o رہf ہے Gہ ہz اfG �A °>ف Eڑه@ں، 

U| FGے EڑهP� PKPہ@ے اور  hprocessہ _:PknI ہFں Gہ ہ:@ں اس A@ں 
 `t f�FG PG ا س zے ہ_ L; ہ@ےP� Pb�bہX ف<° fG ےkNK ےghا fgG

  PNKل _N@ں۔
<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ ف<Oا �gt بPb;  

 FXcalling attentionا�bٹ |ف |رڈر۔ hہ ! A@ڈم: ;Pbب Y�A رP^hن
notice  Fہ@ں ہK ¹^E fb=ا <X ۔ہے، اسfkN_  

<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :ہ۔h<NO  
Mr. Hassan Ashraf: I just want it to repeat him to be honest 

that we are here only to dua for the missing personals not to 
discuss boarder violations, Kargal or Kashmir issues. If anybody 
wants to do that, he can move a resolution in the House. Please do 
not waste this highest time any more. Thank you. 

<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ <ہÁA Rہe بPb; ہ۔h<NO  
h<NOہ۔ hہ ;F وا�rہ ! A@ڈم _�@Pb; f�B :<Nب eہÁA Rہ>  

PkgGPXن A@ں _Pت اFG `h<X روP:K ہFا ;A L@ں ہ:PرFe Cج Gے ;Fان 
b@X F_ Yhاد اR�= fG �; ں@A �; ہے f=P; f�PkE L@kcivilians  fnE

APO` ہ@ں۔ G FUہ hہ وا�rہ e>اFAش K<Gے واK aہ@ں ہے �@A �N@>ے P@Sل 
A@ں ;bkے q:A fnE>ان E@ٹnے ہ@ں، _® fKPkgGPX ہ@ں۔ ان  AHouse@ں اس 

<A ںF@G f;Fe ہG PہG ہ@ںK ہh ےK fgG RhPO ں _ے@A  f;Fe رہے ہ@ں۔
h<Gں   Kagreeہ@ں P@Sل Gہ اس Fe ®;  ®_ <Xج A@ں ;P=P ہے =A F@>ا 

 fb=ا FG z= zہ ہG ہے P=P; Phد Ì�a PG ںFg@X FG ہ اسGcompensation 
 <G وح<IA FG ےE¥; <G Hٹ@E ںPہh zہے اور ہ P=Fہ ہE¥; Yhے۔ وہ اU ںhد
دhں Gہ ان FG ٹbnڈC ;±ہ Í@nE <X دh F= Phہ ان ;¥Eے Gے �Sف ہfU F۔ 
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fں ہ@;Fe ،ہے f=P; Cد fKPE<r  ہG لP@S ہ@ںK ا<@A ہ@ں۔ fkhد fKPE<r
RbEوr@ں و¬@>ہ اٹX <G Pnہk�bے  Rt<_civiliansوں KP�E FGے Gے �@ے 

ہ@ں۔ Feج Kے ہPK<G f ہے �@�N ہh zہ PEت G> رہے Gہ P@G اKہFں Kے وہPں 
 F; <Xاو <Xbattle ground  fnE fgG P@G ہh ،ا ہےFہ PhPbEangle  ے_

productive  ہے؟Either for two countries? Either for India or for 
Pakistan?  <X اس Y�P:A ںFKدو fG f�Fت ہPE CرP_ <X اسmillions of 

dollars  Pn= ہ@ےP� ہh F= PbہG F; ہ@ں Y�A ہ وہh رہے ہ@ں اور <G چ<S
ہ:@]ہ A@ں ہF=ے �@Atop ten  �N@ں  Gtechnologyہ ا�f�Pn اور 

corruption, human right violation A ں@top  ںFKے ہ@ں۔ ان دو�Fہ
 P� FG Y�P:Asocial sector, civil sector, education andہ@ے Gہ وہ 

health  fbXا <Xattention divert ںh<Grather that endless 1947  ے |ج_
f¦U fG ہ@ں۔  interventionsہ@ں ;� A@ں PEہ> _ے Y=disputes  fnE وہ 

United Nations  ں@Aresolutions  fnE `�PgA ہh �N@� ے ہ@ں¦U ے@G o@X
 P@G PG ہ انG ے�� PkX ان RhPO ہG Pk±� ہ@ںK ےnIA PG �; ے ہ@ںghا

solution   ہے۔ Pb�PNK  
ان h FGہ �@� ÁK RA> رP� fbnGہ@ے Gہ ;Pbب اٹP_ L@�Pnل _ے 

، A@ں _Fال H�FX رہP ہFں N�Eہ ہh FG ®_ zہ hہPں h postfn= z�Pr <Xہ 
PE <Xت |  P� Pbn�FXmilitary  fGprofessional efficiencyہ@ے NKF@Gہ 

 different externalاور اس global warming  <X <¦[@�Uرہf ہے Gہ 
changes  ےK ںFUF� ان P@G ،ہ@ں fرہ |ensure  L; ہ وہG Pn= P@G
position ے �@ےG ہ اسh P@G ،ہے <Xstrategically viable  FG ہ اسG ہے
prolong  FG اس P@G ے؟�P; P@G <X ے اسK جFe ؟P@U PnGر <ÁKRA

feasibility  ہh <X ںPہh ہG ہے P=P; Phہہ دG F= ہh ؟f�PbEcamp  L@�Pnاٹ
 P_snow  F; fGnaturalل _ے F;FAد =h ،Pnہ F= fnE ہPkN_ F ہے Gہ 

placement  ،ہے f=Fہglobal warming  | F= fnE <X ے ا¿>ات اسG
G Pbhہ اس Kے hہ kN_ P@Gے ہ@ں۔ fgG دو_>ے Gے PEرے A@ں hہ Gہہ د

 fnE <X ہ وہ اسG ہ@ےP� fnE FG جFe ہG ل ہےP@S ا<@A F= PU Fہ
investigation  ہG ا�@ں<G28  اور R�E ےG ےKر�U لP_global warming 
  =fn۔ h<NOہ۔ viableوہPں X> ہGpost  PKFے h P@G R�Eہ 

<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ �:t<ا� R@qB بPb;  
�:t<ا� R@qB بPb; :_ ڈم@AہqtP¤ <N@� ! ں@=PE f_ iہE ہ۔h<NO

U fG¦@ں اور _® _ے Xہ�ے =F اFgeس ہے اور ان =:Pم �FUFں اور ان 
Gے nU> وا�Fں Gے �@ے دfnE PB ہے ;F اس A `N[A@ں F;FAد ہ@ں۔ 
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 fnE fgG zہ Y= ®= ،ےU ں@�P; ےnI:_ ہK d�P²t f\hرP= Y= ®;
hرP= FG ںF�E رےP:ے۔ ہkN_ ڑهE ہ@ںK ف<° fG `t ےG ے�¦gA PG Å

PkX ہP� PKFہ@ے Gہ ;b±@ں LG °>ح _ے �ڑf=P; C ہ@ں، ;F±bں Gے 
;® =Y ہ:@ں hہ K PkXہ@ں ہNKF@G PU Fہ ;G ¨bے  Í�PkK ہ�Pb�F ہF=ے ہ@ں۔

 Yhا fG مFr CرP:ہ H=P_fascination  ¨b; ہh ےK zہ ہG ہے f¦U �E
fk@; ¨b; ے وہK zہ ،fk@; ں@A ÅhرP= ۔defence day  اورmilitary 

expenditure  F; ے�hے ذرGmind set  iہE FG ¨b; ،ہے P@U PhPbE
fascinate  FG ہے۔ اس P@U Phد <Gde-fascinate   ،ورت ہے<µ fG ےK<G

F�Eں P= FGرKPkE Åhے µ fG>ورت ہے۔ ہK zے ہ:@]ہ اKڈPh _ے PAر 
  اF@¡�¬ fbXں fG و;ہ _ے f�PnG ہے۔ f�PnG ہے اور 

=<G تPE fG ��P@_ ®; ہ ہےh تPE zاہ C<_دو F= 1962ے ہ@ں 
G P@Gہ  Arealize@ں �@� اور اKڈb; fG Ph¨ ہf=F ہے، اس A@ں اKڈK Phے 

 F;FAcompetitiveد Kہ@ں ہے، ;F اmountain force  Yhاس Gے PXس 
force, high altitude force ہ@ں ہے۔K دF;FA ہ@ے، وہP� fKFہ  

<N@�_ ڈم@A ! Yhاpoint of order ہے۔  
Madam Deputy Speaker: What is your point of order? 

A@>ے ��Aز PE F; <q:Aت G> رہے ہ@ں، اس : °FرPb;Cب 
°>ح PE fGت اور اس °>ح Gے ا�Pwظ _ے اس اFhان A@ں ہ:Pرے 
اP_Pgtت اور ;¥PEت IA>وح ہF=ے ہ@ں Gہ ہK zے ہ:@]ہ اKڈPh _ے PAر 

ان FG اFhان _ے �A¥رت P� fK<Gہ@ے اور اس PEت f�PnG  fG ہے۔
explanation ہ@ے۔دP� fbh  

Madam Deputy Speaker: Thank you. No suggestions 
please. 

�:t<ا� R@qB بPb; : ®tP¤ Rے وا�<@A ۔®tP¤ CرF° ہh<NO
Air force  دFS ں@A ے ہ@ں۔_defence schools  ں@A ں۔Fہ Pرہ PkڑهX ں@A

 Ï�¬ FG ںF�E ےbXے اK zہ ہG ںFاہ ہFU اور ¢rوا fEF\E PG تPE اس
  ور ;® =P= À@^¤ YرK Åhہ@ں Xڑه�P@ں Uے۔۔۔۔=PرX Åhڑهf�P ا

Many Honourable Members: Point of order. 
Madam Deputy Speaker: No point of order. Let him finish 

please. 
�:t<ا� R@qB بPb; : ہh ہG ںFہ Pہ رہP� PK<G `:NA تPE ں@A

ں۔ Gے ذر�hے _ے k²@²t@ں REل رہf ہ@ i²@²tglobal warming ہے Gہ 
 Yhپ ¤>ف ا|sector  fgGsimple post PGanalysis  ے۔kN_ <G ہ@ںK

 bAP_79ے رPbnG ہے Gہ  analysis|پ Kے _@�k\A PG ��P¢ اRKاز A@ں 
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kilometer  Yhا Pq:�glacier  PG پ| F; ہےmajor water reservoir ۔ ہے
Northern areas  F; ے_water supplies  FG ہ انh ،ہ@ں f=|provide 

اK Pghہ@ں ہے Gہ |پ اس Fn� FGڑ _kNے ہ@ں۔ ;F اYh ے۔ P=<G ہ
possible solution  FG ہ اسG PU ف |وں<° fG ں اس@A ،ہے

demilitarize ے�P; Phد <G  FG اس Phenvironmental power  رF° ےG
 <Xconsider  fghا <X ںPہh Ph ے�P; P@Gfriendly activities  fG ےKا<G

@ں _kNے NKF@Gہ hہ ہ:Pرا t ہ ہے۔ °>ف ;�P@ں۔ ہz اس Fn� FGڑ Kہ
r�Bہ ہے۔ _@contentious  ��PاKڈPh اس K FGہ@ں �Fnڑ _NKF@G PkNہ hہ 

 FG <@:[Goverlook  PhڈKہ اG ہ@ںG zہ ہG PkN_ Fہ@ں ہK Pghا F= ہے P=<G
اس Fn� FGڑ �P; �� <Gے۔ اس �@ے PEہ:F° fر G `A <X> اس 

FGglobal warming  Yhں ا@A <§Pb= ےGenvironmental power  ےG
 <X رF°study  اFہ ہAR¤ fت _ے د�PE C<@A FG ںFUF� �; ہ@ے۔P� PK<G

P=<G ہFں  sufferہے، A@ں Pk±KPA feP�A ہFں۔ اس fG و;ہ ہے Gہ A@ں 
;® اh�@� fghں _Pkb اور دPknNh ہFں ;P= FرÅh _ے واK i@wrہ@ں 

  رknG@ں۔ h<NOہ۔
Madam Deputy Speaker: Now I request honourable Youth 

Prime Minister Mr. Hashim Sahib to comment on it please. 
Mr. Hashim Azeem (Youth Prime Minister): Thank you 

Madam Speaker. 
اP_ fnEت اF; FG `h<X وا�rہ ہFا ہے،A@ں _® _ے hہ P� PKPkEہFں G PUہ 

 Y=scenario clear ہ@ں ہےK،ے ہ@ں¦U Fہ R@ہO F; ں _ے@A ان  ۔ ان zہ
P� PK<G o@Xہkے ہ@ں اور ;F اFGtribute  fnE دل fG ا=Pnہ Uہ>ا�@Fں _ے 

، ہP:�gA zن ہ@ں اور �I�Aات ²h <X@� رknGے ہ@ں، اس �@ے =PkXa Y ہ@ں
 rescueہz ا« =�f�Pٰ _ے دFU PB ہ@ں Gہ ا�I�A Pghہ ہL; F _ے hہ 

operation A ں۔@N_ P; f�P�E ں@KP; fG ے اور انN_ Fب ہP@APG Yhں ا@
 �@�propose  HNhد FG CدرPہE اور iBPIO fG ہ انG ںFہ PkہP� PK<G

 Yhہ اh ،<Gsoldier  fbXاduty perform  FG رہے ہ@ں، ان <Gtribute 
A@ں دو bAٹ �@ے fOFAPS اP@kSر  K<G o@XHouseے Gے �@ے ہz اس 

اس Gے �Bوہ hہPں PE <Xت ہF رہf ہے Gہ ;A ! ¨b@ڈم _�@h<G <Nں۔
O ں _ےPہG ےK LG ،f�Fہ zkS ں _ےPہG ،f�Fوع ہ<initiate  ۔P@G

|=ے ہ@ں، ;ہPں X> وہ FAFrdecisive points  fG `q²kgAں fG زA fURK@ں 
ہے NKF@Gہ  f=PbE f�:B i:Ntdecisive point ہ@ں۔ hہ ہ:Pرے �@ے 

 irں اس و@KP; fk:@r L@kb@X F_ Yhا CرP:ہstake  ہ@ں۔ <X fbXا zہ
future policy review <G رےFX ح<° L; ں اورhHouse  اور
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Opposition Leader Sahib zں۔ ہ@�P; ف<° fG �Aا zہ ہG fG تPE ےK
humanity  ےGcause  ں۔@nNhد FGMilitarization  ےbXاور اstakes  Yhا

°>ف �@�N ہz ا�A اور اFG i@KPgK �ے U| <Gے Eڑه@ں۔ اس _��gے A@ں 
hہ EہF° <kر A RhPOpoint of view  <X@>ا اG o@X <�O Yh>وں PU۔ 

  واN_ <G Àµے۔
  ٹ@U| Ybے Eڑه@ں n�@X Phے ہٹ@ں
  HGFG ده>=HIKPE fG f ہf=F ہے

  PG Àke ;]� ہPh F ہPر F_ PGگ
  زFk@A fURKں X> رو=f ہے

�`  debateاور ;Gquorum  Fے  Houseاس ! _�@qtP¤ <Nہ  
 Yhا <X ںPہh ں@A <G HNhد FG ہے، اس fرہresolution  ںFہP� PK<G o@X

  ۔ 
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔�@�X f;  

Mr. Prime Minister: “This House is of the Opinion that 
keeping view the recent unfortunate event near Siachen Glacier 
which claims the lives of 135 soldiers, the bilateral relations 
between India and Pakistan should be further strengthened. So that 
we can move towards the demilitarization of Siachen front”.  

Thank you. 
Madam Deputy Speaker: Now I put the resolution to the 

House. 
 resolution  PGorder of the dayاس !A@ڈم _�@Pb;:<Nب =@:Fر POہ

  .Aotherwise it can’t be done like that@ں ہa PKFزfA ہے 
Madam Deputy Speaker: It has been proposed by the 

government 
resolution  aہے، وہ اس °>ح _ے  optionاور G iAFNtے PXس hہ 

 _fkN ہے۔
I think the House is of the Opinion that keeping view the recent 
unfortunate event near Siachen Glacier which claims the lives of 
135 soldiers, the bilateral relations between India and Pakistan 
should be further strengthened. So that we can move towards the 
demilitarization of Siachen front. 4933 

(The resolution was adapted) 

(At this stage one minutes silence was observed to pay tribute to 

the Siachen victims) 
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  f�B <ہÁA Rہe بPb; : PkہP� PK<G ض<B H�G <X ¾rFA ں اس@A
 PhPA<e ےK پ| fnEہ اG Pg@; ں۔Fاور ہresolution  fnEadopt  ہے۔ P@U Fہ

 goodwill gestureاس _��gے A@ں ہ:Pرا ¤>ف hہ GہG Pn= Pbہ ہ:@]ہ 
Knational security, integrity and sovereignty  fnEہ@ں ہP� PKFہ@ے N�Eہ 

f�FG  FG تPE ہے۔ اس f=Fہ �@�Blue Party  Pha ےbAP_ ف _ے<° fG
G f�PS@ں =F اس  P@Uposts ہے Gہ ;® _>دFhں A@ں F@KPkgGPXں Kے وہ 

 R�E ےGIndian forces  FG ے انKcapture ےK zہ ہG ہ@ںK ہh تPE ۔P@G
goodwill gesture  ،ںhں د@KP; <X ںPے وہK ںF@;Fe �; رےP:ہے، ہ Pbhد

_R¬ H=PارG  C> رہے ہ@ں Gہ ا=F@KPE<r fbں Gے h  f�FG R�Eہ =F ان Gے
 fG ہ |پG ہہ دےG FG ے۔۔۔انK zاور ہ f�Fہ zkS F= fURKز  

 Madam Deputy Speaker: Ayes were in majority, therefore 
this resolution has been adopted. There is another calling attention 
notice by Mr. Jamal Naseer Jamaee and Mr. Yasir Riaz. They want 
to invite the attention of Youth Minister for Interior, Kashmir 
Affairs and Gilgat, Baltistan and FATA. Mr. Jamal Naseer Jamaee. 
 Mr. Jamal Naseer Jamaee: Thank you, Madam Speaker. 
Mr. Jamal Naseer Jamaee and Mr. Yasir Riaz invite the attention 
of the Youth Minister of Interior Kashmir Affairs, Gilgit-Baltistan 
and FATA on the sectarian violence in Gilgit-Baltistan that has 
claimed approximately eight thousand lives since 1989 to day. It is 
a matter of urgent importance and I request the Minister to make a 
statement thereon. 

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A : fے وا�KFں ہ@A  نPkgkg�E i±�Usectarian 
killings  Fہ ¾rوا <X دوںP@bE  `²kgA  رP� �@= <X ںPہ@ں۔ وہ fرہsectarian 
groups   ہh نP@Aے درG �; ے ہ@ں=P; ے�PXkillings   ہ@ں۔ fkرہ f=Fہ

 C<@Astudy   fے وا�KFہ <X ںPہh dEP¡A ےGkillings   ےG نPkgGPX FG
 fے وا�KFں ہ@A ںF t <±hد killings   ے_match   ے۔kN_ <G ہ@ںK

ہ�ارہ _ے Pkg�F�Eن A@ں ہf=F ہ@ں۔   G sectarian killings>ا�A f@ں 
related sectarian killings   ںFKہ@ں۔  ان دو f=Fہregions   fbXا fbXا fG

fault lines   F; ہ@ںmatch   ہ@ں۔ اب f=<G اR@X لPt رتF¤ fghا <G Fہ
 sectarian_ے اF \A Yhص اRKاز A@ں i±�U ۔Pkgk�Eن A@ں   1989

killings    fAPÁkKا Yhہ  اhے_ ®; <X رF° f¤F S ہ@ں اور fرہ Fہ
¤EFے Gے °Fر PB <ÁbA  <Xم Ph| <X ہے۔ اس fG <@:[G PG ر�Ih _ے 

A <ÁbA  LX@ں اU> د�P; PnNhے =F ہ:@ں اPS Yhص =��d ہے اور اس 
 fnE fG H=Pہ fN�A <@¬ <X ںPہh  ںF@G ہے PbnGر <ÁK RA fnE FG �@� اس
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ہ@ں �@�N |ج   A agencies involve@ں  PEkillingsت ہf=F رہf ہے Gہ ان 
 Ph fg@�PX f�FG ے �@ےG بPE R_ ےG  اس Y=a^ہ�  P@G ہ@ںK رP@kSا `:B

 f�FG ے �@ےG ۔ اسP@Uworking   ےK zہ <U۔ اf�Fہ@ں ہK fnE
i±�U۔Pkgk�Eن اYh اEF¤ fAPÁkKے Gے °Fر PhPbE <X ہے =nX F>  وہPں 

 fGforces and institutions   fb=ا FGauthority   ہ وہ  اسG ہ@ےP� fbhد
  gA¦�ے  t PG` ڈهKFڈے =GPہ hہ ¤Fرت Ptل K Rh�Aہ E±ڑ ;�Pے۔

  f�PB بPb; !±�U ہG  ہے d��= ے_ fا�<G ا<@A ں@A نPkgk�E i
 fے وا�KFہsectarian killings   fGfault line   fا�<G <G `� ں _ےPوہ

 fے وا�KFں ہ@A fا�<G  ،ہے fk�bہX  Y=sectarian killings   <X ںPوہ
 fے وا�KFہsectarian killings   ا_ے zہ <Uہ@ں۔  ا f=Fہ R�E ےGmatch  

ہf= F ہ@ں اور O <nX>وع  h<G sectarian killingsں =X Fہ�ے وہPں   _ے
A@ں hہ G Y�Aے دو_>ے F tں A@ں reactions   f=P; `@nXاس Gے 
Gے n�@Xے اPS Yhص اور F \Aص ¬@>   sectarian killingsہ@ں۔ اس 

G fG]:@> _ے fN�Aissue    fnE ہF�A H=Pث ہے۔ ا_f °>ح اس 
affiliation   ں@A ے�Fے ہknGر <ÁKRA FG وںFہ�X مP:= ہے ۔ انYouth 

Shadow Minister for Interior Kashmir Affairs, Gilgit-Biltistan  ے_
  A@ں �PہFں G PUہ وہ اس X> اP@E fg@�PX PbXن دhں۔

 <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :بPb; f;  !۔®tP¤ ضPhر <_Ph  
h<NOہ A@ڈم _�@N>۔  ;L °>ح ہ:Pرے : ;Pbب Ph_> رPhض  

ں  A@ں ROت ;�n�X Fے دK fn=P_sectarian killings  FKے اG PhPkE fnEہ 
 f¦G ے�n�X ں@A نPkgGPX ہN�E ہ@ںK ے_ fnEہ اh ہے۔ f¦U <G رP@kSا
 PG ںFKP; ںFk:@r f_ iہE ں@A ےI@kK ےG ہے۔ اس fں _ے �` رہF�P_
 P@G ہ وہG ورت ہے<µ fG ےbnNhہ دh ں ہ:@ںPہh ا ہے۔Fن ہP ²K
و;FہPت ہ@ں Gہ ;P@bE fG Lد X> ہA  z@ں ا=RB fbم E>داf¦U | iO ہے Gہ 

Yh دو_>ے Gے اPe�kSت E FG>داK iOہ@ں PX <G رہے  اور ہz ا
  �AP�A PGہ o@X | رہP ہے۔  n;sectarian killings±ڑوں اور 

A@ں اس Ftا�ے _ے ;Rb� F اYh و;FہPت ہ@ں ان fG °>ف   
اFhان F= fG;ہ دP� PKaہFں PU۔ A@ں hہ P� fnEہFں G PUہ ;F ہ:Pرے 

Youth Minister   ے�g�_ ہ ¤>ف اسK ہ@ں وہ fbXں ا@Astatement    ںhد
 PbXا <X رمFe ہ وہ اسN�Estance   ں@A ے�AP�A ں۔ہ:@ں اسh<G o@X fnE

 fnE fgG ہG ہ@ےP� PbnGر <ÁKRA fnE FG Cہ دارAذ fG iAFNt
 <Uہے اور ا Cہ دارAذ fG iAFNt PK<G z�Pr نPAو ا �Aں ا@A ے<OP�A

`kr  <G رP=ا FG ںFUF� ، <G رو� LE f�FG ں@A ےr�B fgG   P; P@G
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 fAPGPK fG iAFNt ں@A اس F= ہے CرP; `g�gA `:B ہh ہے اور Pرہ
واf=| <ÁK Àµ ہے Gہ وہ ا�A و اPAن K<G z�Prے A@ں PGPKم رہf ہے۔ 
 fG ںF@URKز fG ںFh<ہO ں اور دو_>ےFk@�rہ وہ  اG ہ@ےP� ا_ے
 PU ںFہP� PbہG fnE ہh fn=P_ H=P_ ےG ں اس@A ے۔�PbE fb@²h FG fرٹF@N_

kSہ اG iہE نP@Aرے درP:ہ ہG FU ،ہ ہے t PG fURKز fKPgKف را�ے ا�
_ے A¥ہU fq>وہ F;FAد ہ@ں  اور ان A@ں ا�kSف را�ے F;FA fnEد ہے 
 FG دو_>ے Yhا zہ ہG PKP; ے� Y= Rt اس FG ف را�ے�kSاس ا �N@�
E>داK iOہ �PX <G@ں اور �ڑا�n; f±ڑے F¤ fGرت Ptل bEے ا_ے 

avoid  ہ@ے۔P� PK<G  
|پ E PGہh<NO iہ، =]>h¢ رnG@ں۔ ;Pbب  : ڈXٹA<N@�_ f@ڈم   

  f�B رtP¤ Pµ®۔
 Mr. Ali Raza: It is a call attention notice and not resolution. 

 iہE ہ�¦gA ہhrecent   Cور<µ PK<G تPE <X ں اس@A ہے  اور PG i@BFK
 <X اس PbXں ا@A ہG ہے PnI:_ Cور<µ ےK ں@A ں۔ اس  �@ےFہ PknI:_

P@Sل  G>وں۔ Xہ�PE fت hہ ہے Gہ PkgGPXن A@ں FN�gAں F; fG ;ڑ ا§ہPر 
ہے وہ ہ:Pرے PAرa `Oء اhڈgbAٹ>hٹ> ;Pbب P@µء ا�^G dے زKPAے 
_ے �` رہے ہ@ں۔ان Gے زKPAے A@ں اF \A Yhص r<eے KP[K FGہ 
P@U PhPbE۔ اب اr<e Yhہ وارKہ �ہ> PkgGPXن Gے اRKر �` رہf ہے۔ A@ں 

P� PKPkE FG انFhرے اFX ہG ںFہ Pkہہh  <ہ �ہKہ وارr<e،   ہ@ںK ہKہ وارr<e
CرP_ ہh  ہ�@Okillings   ہ@ں۔ f�Fہ ہh ہ�¦gA ،ں@nNhد <G Pnر اٹPqSپ ا|

 LE fG ان fnE ہ@ںG Y= ٹہ�FG اور fا�<G <G ے �ے_ i±�U  ہG ہے
FGidentify  P@G رو� KP[K <Gہ P=P; PhPbE ہے۔ ان PG fkSPbO FGرڈ _ے 

 FG ہے اور ان P=P; ں@A <ÁK C<@A ہG F; ہے P=P; Phن دFnE ں _ےF@�FU
دو_>PE Cت hہ ہے Gہ A i±�U@ں ;�Pt  F@ہ aء اbhڈ EہP_| iن FAت ہے۔ 

  |رڈر  F¤ fGرت Ptل  S>اب ہf�F ہے۔۔
  f�AP; <@ K لP:; بPb; : ں@A point of order   PkہP� PbہG ہh <X

 fb_ fnE Yhں ا@A نPkgGPX <Uہ اG ںFہkilling  ہے f�Fہ  ہh <nX F=
sectarian killing   ں@A انFhر اF�OPE ہ اسG PU ںFہP� ں@A ہے اس �@ے

  اس PE fG zgrت Kہ �P; fGے۔
  Pµر f�B بPb; : ےg@G ں _ےFUF� ہ�ار �@= FG Yhپ ا|

compare   ں@A نPkgہFG ہ�¦gA ہh  ہG Pn= Pہ رہP� PbہG ہh ں@A ے ہ@ں۔=<G
 ir١اس وØ اFوع ہ<O ے_ `kr ےG �h<زا� n= fkSPbO ےG ان ®; P

PGرڈ دF@�FU <G HNhں _ے FnEن دP@U Ph ۔ اس Gے R�E دد_>ا وا�rہ ��س 
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Pn=PG ۔ A@ں اس ��Aز اFhان _ے hہ PEت P� Pbn�FXہPk ہFں Gہ ;@F اور 
 Pg@; P:_news media   Y= irاس و  �N@� د ہےF;FA سPX ےG پ|

 Yhے اK Phڈ@A fgG coverage  ; ں@A ہ ��سG Cہ@ں دK fnE F١Ø  گF�
 f�F_ Yh۔ اPn= P@U راPA ے_ ih<E<E LG FG ے  انn= ے¦U رےPA
_:P_ HIزش Gے =^A i±�U  i@ں  اghے Pgeدات O>وع G@ے ;P رہے 

;h Fہ  ہ@ں اور اس Gے n�@Xے اF \A Yhص _Fچ اور fEa ہے
_Pرے PGم G> رہf ہے۔A@ں |پ fG اور اس اFhان Gے =Ï_F _ے hہ 

 Yhا FG ہ اسG ںFہ PkہP�resolution   ے اور�P; Cد `NO fGsectarian 
killings   ہ�@O ہ@ںK <Xkilling   ہ�@O ہ@ے اورP� fKFت ہPE <X killing  

 <Xresolution  ہ۔h<NO ہ@ے۔P� fKa  
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ چF�E نP^hر f; ہے۔ Y@nٹ  
 ,h sectarian killing, target killingہ !A@ڈم _�@Y�A : <N رP^hن   

ransom and kidnap PٹPe ن  اورPkgk�E iN�U ہ ¤>فh ہ ہے۔�¦gA fAFr
 PG تPE اس FG پ| fnEہ اN�E ہ@ں ہےK ں@A experience  Fہ P@U Fہ  ہG PU

hہ Pkg�F�Eن  اور _Rbه A@ں E fnEہi زPhدہ ہے۔Pkg�F�Eن A@ں ;F ہ�ارہ 
KF@:Gٹf  ہے اس Gے �n�Xے دو_F�Pں  A@ں |ٹF� F_ Hگ Oہ@R ہU F¦ے 

bہ@ں۔ ہ fnE fٹKF@:G وRsuffer  ں ذ@A ان<NAہے۔ fرہ <G fٹKF@:G C<G
fnE suffer    ہ�¦gA ہh ہے ۔ fرہ <GAfghan refugees   و;ہ _ے fG

Kaے demographic change   P; fG oOFG fGاور Pkg�F�Eن Gے اRKر 
 other رہf ہے اس _ے R@Xا ہFا =Pn۔ اس A@ں °Pq�Pن اور Eہi _ے 

religious factors involve  اور Yhگ اF� ں@A ہ@ں ۔ اسfactor   مPK PG
ہ@ں   fnE involve اس A@ں   fnE agencies �ے رہے ہ@ں Gہ FUرb:Kٹ 

ہ@ں۔ اب   Ainvolve@ں   external factors   fnEsectarian killings اور 
ہے۔ �FGٹہ A@ں   Pkg�F�Ebusiness community   fnEinvolveن A@ں 
 fٹKF@:G ہ�ارہmajority   FG ں ہے اس@Aminority   fG ےKP; ں �ے@A
P; fG oOFG ہے۔ fرہ  

ہ@ں ;@gے   religious banned groupsا_f °>ح ;Pb; ! Fب  
 F; نPkgGPX عPeہ ہے اور دq@° <N[�recently   ہ�¦gA Yhا fnE ہh ہے PbE

 Yhہ اG ہے �hFI= C<@A ے �@ےG ہے۔ اس P@U �Eall parties 
conference  ے�P; f��E  f�FG Phspecial committee constitute   fG

 f�FG ے �@ےG ےK<G zkS FG  ے�¦gA ہ اسGP= ے�P;law frame   P; P@G
 F= P@U P@G ہK `t PG ے�¦gA اس <Uے۔ اN_ultimately it will lead to the 
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disintegration of our State as it is fatal to the very existence of 
Pakistan.  

  ¤tP®۔h<NO REPB ®@IKہ۔ ;f : ڈXٹA <N@�_ f@ڈم 
   REPB ®@IK بPb; : �Pb_Fgeا fہ  iہE  ۔<N@�_ ڈم@A ہh<NO

 fG fٹKF@:G ں ہ�ارہ@A ٹہ�FG <X  رF° صPS  ے ہ@ں�Fت ہP�rوا 
killings  ا_ے F= ں@A ،ہ@ں fرہ Fہ  `g�gAgenocide     ہNKF@G PU ںFہG

F�E م ہے۔Fr صF \A Yhں ہ�ارہ ا@A نPkg�F�E ہہ دل= FG ے انK ںF�
Fk[X ں _ےFhR¤ f¦G ہے اور وہ P@G لFqr رے  ن_ےP:ح  ہ<° fG

 fnE ت ہ@ں۔  اaPt ے<E ں@A نPkgk�E i±�U ح<° f_رہ رہے ہ@ں۔ ا H=P_
f�B رK ®tP¤ Pµے GہG Pہ ان aPtت O FG@�ہ KF@:GٹG fے �Uے A@ں 

رہے  ڈال دhں۔  A@>ے P@Sل A@ں اPE fghت G <Gے ہKPE Rh�A FG Y�A zٹ
  killing  F=killing! ہ@ں۔ ;ہPں =fb_ Y اور  O@�ہ PE fGت ہے  =Pb; Fب

  ہf ہf=F ہے �Pہے وہ _fG fb ہO Ph F@�ہ fG ہF۔
A@>ا FXا�bٹ | ف |رڈر ہے Gہ |پ ! A@ڈم _�@f�B :<N رPb;Pµب   

 Fت ہPE <nX F=  ں@�P; ÌE پ| <Uں  ا@�P; ے� <G Pnرڈ اٹPG fkSPbO راP:ہ
  fU۔

 Madam Deputy Speaker: This is not a point of order. Yes, 
Najeeb sahib. 

   REPB ®@IK بPb; : ں@Akillings   ںF@b_ P@G ،Pn= Pرہ <G تPE fG
 fGkillings   ، رہے ہ@ں <G ت PE fG ٹہ�FG ہ@ں؟ |پ f� Fہ@ں ہK ٹہ�FG

fb_ <X ںPں وہFہ Pkں رہ@A  ںF:�PB ہ�@O ،ہے P=P; راPA fnE FG ںF:�PB
nE FG ہr<e fہ Yhا <X ر_ہRA ہ�AP; Yhے اG fا�<G ہے۔ P=P; راPA f

 P; ےU| اور Cد <G ¨K<�Pe <X ر_ہRA ںPے وہK ںFہb; ےn= گF� ےG
 f_ے �@ں؟  ا� ®�¡A P@G P@G اس z۔ اب ہCد <G ¨K<�Pe <X ہPUرPE مPAا <G

ہ@ں۔  اب ہfb_ z اور O@�ہ PE fGت h<Gں Uے   involve °>ح h�@� fGں 
<G P; ےU| F=  <nX ۔PU ے�P; ٹE ں@A CRbEFhاور د CF�h<E ہr<e fb_

ہF ں Uے اور nX> دFhRbEFhں A@ں bkGے   U|sectsے A CF�h<E@ں bkGے 
sects   لPt <ہE ے۔U ن Fہsectarian killings   ہے Pہ رہ�¦gA PG نPkgGPX

r<e fgGے   X Pb@�individuallyڑے PU۔ |پ   seriouslyاور ہےا_ے ہ:@ں 
@G ہ �@ںK FG ںFKہ دوNKFsides   ے_killings   ا اس _ے<@A ہ@ں۔ fرہ Fہ

 Yhہ اG ق ہےPw=اside   ےG fٹKF@:G ہ@ں ۔ ہ�ارہ fرہ Fدہ ہPhے ز_
PAرے   leadersہ�اروں �Fگ PAرے U¦ے ہ@ں۔ اfnE ان Gے Eڑے Eڑے 

U¦ے ہ@ں۔ Eڑے ا�nے �Fگ PAرے U¦ے ہ@ں اور دو_>C °>ف _ے 
fG ہے۔ اس Gے   PEsolutionت ! _F@bں Gے PA fnEرے U¦ے ہ@ں۔ ;Pbب
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 A d��kAit’s@>ا اP@= `E Yhر Xڑا ہFا ہے۔ A@ں Kے اس E <Xڑا PGم P@G ہے۔ 
legislation has been done in Islamic perspectives. It is of more than 

10 pages.  
  Madam Deputy Speaker: What is it’s solution? 

   REPB ®@IK بPb; : PG اسsolution   ہ اسG ہ ہےhBill   ں@A
 fghاbodies    fU ںFہ R;PgA »ء اP[Kر اRKے اG L; fU ں@�P; f�PbE

ہFں Uے وہ =^ @` _ے �ے   A �;representatives@ں ہ> G Y�gAے 
G> ڈ_ٹ>Gٹ  gKFG`  اور  ¤f�PEF اور e@ڈرAPO  Y= �[h` ہ�P; F@ں 

;Fد ہFں Uے ;U representatives of all the muslaks FA Fے۔  ان A@ں 
 P=P; PhPb_ FG دو_>ے Yhہ اq¡S F; ے روزG ہ�:; <X رF° صPS

Kہ@ں P=P; P@G۔ hہ PEت _Ì ہے �@deliver   �Nہے، اس A@ں ا¤` q¡Sہ 
;® اس Gے اوX> اG Yh:@ٹE f@ٹnے fU وہ e@ �ہ G>ے G fUہ =:Pم 
 FG ںFUF� ہGP= PU Fہ ہq¡S P@G ں@A ہ@ں ان R;PgA ہ�AP; F; ےG ¾�µ

Kہ ;N_ Pے اور  اس gA¦�ے bG FGٹ>ول  ا_>ے Gے �Sف اPnEراYh دو
_ے ہF رہf ہ@ں اس  �P; P@Gsectarian killings 1947ے۔ ہ:@ں PkX ہے Gہ 

 PGsolution  ۔PU Fہ <kہE ہ _® _ےh ے اور�P; aPNK  
 Madam Deputy Speaker: Thank you so much. Yes Saraj 
Memon sahib. 

  �:@A �hRب _>اج ا�Pb; : F; ہh  ڈم@A  ۔<N@�_ ڈم@A  ہh<NO
killings   ںFہ fnE fG fgG ہh ہےP� ہ@ں fرہ Fہ after all we are 

Pakistanis.  انkillings   ؤسPرا ہFX FG تPAاRrاcondemn   ہے Pرہ <G
 fnE ں@A اورcondemn  Cہ دارAذ fG i§Pwt fG لPA ن وP; ں۔Fہ P=<G

 F= ں@A نPkgGPX ہے۔ f=Fہ fG i_Phرmajority   اورminority   وا�ے
P=| <X ہFں۔ A@>ا P@Sل hہ ہے   A solution@ں ! =:Pم �Fگ  رہkے ہ@ں۔ A@ڈم

F; fG ہFا دf=P; C ہے وہ P:�Bء دkhے ہ@ں۔ اGtarget killings   <Uہ 
 fghا F= ںhہ دK اFہ fghء اP:�Bkillings   fG ءP:�B ہے۔ PkN_ P; P�E ے_

O ٰCFke ف�S ےG وں<ePG ہے۔ اس °>ح °>ف _ے P=P; Fوع ہ<youth 
ہf=F ہے وہ U>وہ A CRbE@ں APO` ہP; F=ے ہ@ں اور   G F; emotionalہ  

ہf=P; F ہے۔ h �hFI= C<@Aہ ہے Gہ iAFNt  وuse    irاس °>ح 
FXرے PkgGPXن Gے P:�Bء fG اG R²�bA `gKFG Yh>ا�ے   اور ان _ے 

commitment   fnE f�FG ہRb�| ہ وہG ے�anti-sect statement   ہK CرP;
Kہ@ں اh<nEں Uے ۔ دو_>Gsentiments   Cے   h<Gyouthں۔ اس _ے 

h �hFI= C<@Aہ ہے Gہ gKFG f=Ph<ÁK` اfb@�| Yh ادارہ ہے اس A@ں 
representation of scholars of different of sects  نPkgGPX ہ@ے ۔P� fKFہ
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ن =:Pم A¥ہPG ®_ F= fq ہے۔ اس A@ں A ¢�k\A¥ہU fq>وہ رہkے ہ@ں اU> ا
U>وFXں fG اس A@ں fURb�P:K ہF= fU F اس _ے A¥ہwK fq>ت zkS ہfU F۔  

G P@U P@Gہ _point out   fbہ:@ں hہ F��A fnEم ہP� PKFہ@ے ;@G Pgہ hہPں 
ڈا�bے  hںہf=F ہ@ں =F ان Gے درP@Aن دراڑ  Okillings@�ہ Gے درP@Aن 

 fG �@� اس FG iAFNt ن ہے۔FG dh<e ا<g@= aواinvestigation   ےK<G
  µ fG>ورت ہے۔ h<NOہ A@ڈم۔

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :ہA ہA<k^Aہ۔h<NO<ہ ۔R@_ �h  
_® _ے Xہ�ے =A F@ں hہ GہFں G fUہ ;R@_ �h : Fہ >A<k^Aہ Aہ  

call attention notice  Fgeڑا اE ہے وہ Ph| سPX رےP:ہ@A ہے �Pb_ ں
kGہ� CڑE fb=ہ اG fU ںFہP� PbہG <Xے اوG اس F; �@� Yhا fرہ Fں ہ@

 point ہ@ں اس X> ہ:@ں fnE اFgeس ہے �@G Pg@; �Nہ F�Eچ ¤K ®tPے 
out  ہh �N@� ہے Pرہ Fہ <X ںPہh H�G ®_  ہh  ہG P@G killings   نPkgGPX F=

Gے ہ> t ے A@ں ہF رہf ہ@ں۔ _Rbه اور Pkg�F�Eن Pt PGل |پ Gے 
 FG وں�@� zے ہے۔ ;® ہbAP_ divide  G ان <nX F= ے ہ@ںkhد <G ے

solution   لPA Yhا FG ں |پ@A ے �@ےG ے ہ@ں۔ اسkN_ P; zے �@ے ہG
:hہ  رG fU دوںb ں، وہ@�Fں ہ@kGہ� <X ںPوہ ، Pn= اFہ ہ�AP�A PG سFhڈ ڈ

 F; رRKے اG اس �N@� Pn= fnE F;  ں@n= ں@kGہ� fG ل اور °>حPt<ہE
Kے  _Fال اٹF; F; ، P@U PhPnاب P@U P±KPA وہ OہPqز h<O¢ _ے =Pn اKہFں

 PG ن Pkgk�E i±�U ں@A ۔Pn�FX ہ@ںK ہ _ےPO f�B z�Pr Ph fKPg@ر� z�_ا
specially   ہEF¤ PG نPkgGPX ہh ہے Y@nہ ٹG fU ںFہG <G ا�ہ دےFt

  PU ے<G رٹF�_ fG ن اسPkgGPX راFX ہ ہے اور t PG نPkgGPX ہے اور
�@Fn= �NڑRh�A f_ C ذAہ دارPkgk�E i±�U Cن Gے اوX> ڈال د�P; Cے 

اور FG `�PgA دnNhے solution   F= PUاbXے  particular area;® ہ> Gہ 
 <nXfederal   FG ان �@�وں fnEown  Y=  ®; ۔PU ے �±ےK<Gfederal  

ان Gے _G `A H=P> اس Gے FG `t =�ش Kہ@ں PkN_ <G  اس وh Y= irہ 
FXرے PkgGPXن A@ں ہgAkillings   F¦�ہ K `tہ@ں ہPkN_ F ۔ |پ دnNh@ں hہ 

 fذرا رہ FG ے�¦gA ہے۔ اسdivide   ہAذ <X Yhے  اور ہ> ا�P; Phد <G
دارC ڈال دP� fbhہ@ے  Gہ |پ Gے ¤EFے A@ں hہ ہF رہP ہے �ہ¥ا |پ 
 | C<kہE H�G ں@A لP@S ے<@A <nX F= ں@�a ےbAP_ رےP:رٹ ہFXر  fbXا

  _fkN ہے۔
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ نPAہ> زFU بPb; f; ہ۔h<NO  
h<NOہ A<k^Aہ _�@qtP¤ <Nہ۔ _® _ے  :;Pbب FUہ> زPAن  

G F; FGہ Pkgk�E i±�Uن A@ں �n�Xے   Xsectarian killingsہ�ے =A F@ں ان 
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 FG ں ان@A ہ@ں۔ fرہ | f=Fے _ے ہ¤<B H�G ہkO�U ہ@ں اور f�Fں ہFKد
fG °>ف   P=<Gcauses ہFں اور اس Gے R�E اس Gے   Xcondemnہ�ے 

ف |ؤں PU۔ ;L °>ح _ے Esolution  <° fGڑهPk ہFں، nX> اس Gے 
Xdebate   FGہ�ے  Pkgk�E i±�Uن PE fGت f¦U fG ہے  =F ہ:@ں  اس 

Pkgk�E i±�Uن =Y ہR^A fود رP� PbnGہ@ے۔ ہ:@ں hہ _:PbnI ہG PU Fہ اس 
 PGstructure   ہG ے ہ@ںknNhہ دh ہے ۔ اب P@G2009   FG ر اسRKے اG

 PG ےEF¤status  ں واFEF¤ سPX ےG L; ہے ۔ P=P; Phد CرFX f�
administration   ہG ے ہ@ںknNhہ@ں ہے۔ |پ دK2010   ں@A وع<O ےG

وہPں Pkgk�E i±�U <Xن _PNؤٹFe fAPK Lرس f=P; f�PbE ہے ;L _ے 
 f�FG fghا <X ںPہ�ے وہXspecial force  ۔fn= ہ@ںK  

 Madam Deputy Speaker: Please give your brief statement. 
ہ@ں اور   �administrative problemsہ¥ا hہ : ;Pbب FUہ> زPAن  

A@ں   sectarian killingsہ@ں ;G Fہ   issuesاس Gے �Bوہ ;F |پ Gے 
involve   ²ےh<° دہPhز iہE �@g@�PX ٹb:KرFU CرP:ر ہRKے اG ہ@ں اس

ہ@ں NKF@Gہ  f�n�X اP= fbXرFG Åh اٹG Pn> دnNh@ں =F ہinvolve   z_ے 
K zے R��PGم =r F>ار دے دK �N@� Phے H�G اÁb= fgh@:@ں FG �; f�PbE ہ

  agenciesدر ا¤` ہK zے ان R��PG FGم r>ار Kہ@ں دPh۔ ہ:PرF; C وہPں 
 FG ہ@ں وہ انsupport   P; fnE م �@ےPK ے_ iہE ےG �; ہ@ں f=<G

 Yhا fرروا�PG ف�S ےG ںF:@Áb= fghے ہ@ں۔ اN�solution   ہے ۔ |پ
direction   �@�kAان �N@�  fG |پ Kے Kے ان RbE FGوق =NX Fڑا دC ہے

 FG ے انK پ| ،PhPbE ے �@ےG <@:[G ں@A وع<O FG ے انK ۔ |پfG ہ@ںK
 ®; �N@� Phد PbE ے �@ےG PhڈKا FG ے انK پ| Ph  PhPbE ے �@ےG نPkgKPxeا
 H=Pے ہG ان ،P@U م رہPG P@G PG ان R�E ےG اس F= ے¦U Fہ zkS مPG مP:= وہ

ا�nG Yh �ٹ>F;FA <�hد ہے =A  F@ں RbEوق =P§ ،fnہ>  ہے ان Gے PXس
اKہFں Kے nX> اس RbEوق PG ا_P:�kل P@G۔ �ہ¥ا ;F اR��PG fghم =Áb@:@ں 

  ہ@ں ان Gے �Sف _R@Ibہ PGرروا�f ہP� fKFہ@ے۔
  f�AP; <@ K لP:; بPb; :ڈم@A ٹ |ف |رڈر۔bا�FX ! ںPہh رPE رPE

 FG اس fnqG ےK نPkgGPX ، ہے Pرہ | <Gذ PG ٹbAوFA نPk �PS <Xown   
  Kہ@ں P@G ۔ A@ں در ا¤` hہ اbXے P� PKPkE FG f�PnEہPn= Pk۔

اس °>ح Gے fePG ا��اPAت ہ@ں �@PkgGPX �Nن : ;Pbب FUہ> زPAن  
 fnE FG  ٹbAوFA <@:[G Y= ج| F= ےKown   iہE اس °>ح ، P@G ہ@ںK

  _PرPE C=@ں ہ@ں۔ ہ:PرÁb= C@:@ں f¦U f�PbE ہ@ں ;� FG ہ:@ں X PbKPAڑے PU۔
 Madam Deputy Speaker: Please now conclude. 
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C<@A اYh اور PEت |C<S ہے ;gے |پ : ;Pbب FUہ> زPAن  
solution   Yhے ہ@ں۔ اkN_ ے� <X رF° ےGmonitorial board   P@G z�Pr

h<Gں، ;L °>ح Xہ�ے fnE درP@Aن   �P;ensureے  ;G Lے اRKر |پ 
  Aspeakers@ں A]>ف دور Gے اRKر اYh ا�PE fnت G fn= f¦U f�aہ 

 <Xے اوGban   Yhہ |پ اG P=Fہ@ں ہK ہh R ²A Pً�¡r PG ۔ اس Pn= P@U PhP±�
liberalism   L; ہG ہے P=Fہ ہh R ²A PG رہے ہ@ں، اس P; ف<° fG

°>ح _ے K f�PnE ®@IKے PEت G fGہ  G Y�PgA ¢�k\Aے ;P:�B Fء  
ہ@ں وہ  Fq¡Sں Gے ددران اYh دو_>ے Gے �Sف زہ> اk�Uے ہ@ں ان 

ر�P; PnGے    ²h<°check and balanceے _ے اG <Xproper    Yhے او
  �@P� Pbہ@ے۔  FGstrong action اس Gے اوX> اagencies   Yhاور 

   FG ت ہے اسPE fG نPkgk�E i±�U Y= ںPہ;strengthen   P@G
 PG ےEF¤ FG ے اور اس�P;status  ے۔�P; Phد  

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Yes, Ubaid-ur-
Rehman sahib. Please give a brief statement. 

   �:t<ا�R@qB بPb; : <G تPE fG ےr�B ہ۔ ;® |پ اسh<NO
 fG ےr�B اس F= رہے ہ@ںdemographic indicators   ہ@ے۔P� PbnNhد FG

 75%   d��= ے _ےr<e  ہ�@O ہے وہ �[@�FXPX fG نPkgk�E  i±�U F;
 PkgGPXtotal 75%ن  totally opposite figure   fGرfknG ہے ;G Fہ 

population    frPE ہے اور  fG  ںF@b_ `ہہ   %25اہG ہ ہ@ں۔ |پ�@O `اہ
ہے اور اس Gے _kN_ethnic make up   fnEdifferent   H=Pے ہ@ں Gہ 

 H=P_sectarian make up   fnE different   ےG ےbhا دFہ FG ہے اور اس
ں ۔ وہPں X> اh>ان PG �@ے FGن FGن _ے ادارے hہPں F;FA <Xد ہ@

influence  دF;FA fnE  ےG اس °>ح Ph �@qh<B CدF�_ <X ںPہے ، وہ
F;FA fnEد ہے ۔   PkgGPXinfluenceن Gے اRKر ;F ادارے F;FAد ہ@ں وہ 

 <X ںPوہ <X PbE fG تPہF;ان وmistrust   fGenvironment create   fG
 <X ںPہh fnEہے ۔ ا f¦Umistrust  ;FA �@� F; fg@; FG د ہے اسF

_:bnIے µ fG>ورت ہےGہ وہ |g@G <Sے R@Xا ہf�F ۔ |S> ہ:@ں hہ 
F@Gں P=| <ÁK ہے Gہ ;® ا�h<±K دn= ÚEPr <X P@Kے =F =® ہ:@ں 

sectarian   i_Phر fG ںFKP:�gA ®; �N@� ےn= ہ@ں |=ےK <ÁK ے�¦gA
  LX| fن ہP:�gA <X ںPوہ F= ہے  fkbE i_Phر ¢�k\A f�FG Ph ہے fkbE

Kں �ڑ@A ےbXے اK zہ ہG ہ ہےh ت ¤>فPE ے ہ@ں۔=P; Fر ہFqIA <X ے
  �PbEsectarian issuesے ہ@ں ;G Fہ   institutions_ٹ@ٹ Gے اRKر اghے 

 i±�U ہG ہے Àµت واPE ہh dEP¡A ےG چ<ghر C<@A ے ہ@ں۔khا دFہ FG
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 Pًqh<²= رRKے اG75 to 85%   ےG نPkgk�E i±�U ہے۔ CدPE| ¾@[= `اہ
`G fG ےr�B رےFX  CدPE|22  ںPہ وہG ہے fb=ت ¤>ف اPE ہے۔ HGa

  grantsزPhدہ ہے ان Gے �Bوہ وہPں F@G <Xethnic make up   <Xں Gہ 
ÁK> |=ے ہ@ں اور اس fk�Aactive   FG ہ@ں ، ا_:f�@BP وہPں X> زPhدہ 

counter   F; ےn= ے�PbE ے ادارےK zہ F; <X ںPہh  ے �@ےG ےK<G
influence   zG اRKر |پ CF�h<E FG  ہ:Pرے اRKر F;FAد ہ@ں  ;G Lے

 fEPوہ �N@�  PU ے�Ainfluence   fghا Yhہ اh ۔PU ے�A دہPhز
environment create   PG L; رہے ہ@ں <Gsolution   f_ف ا<¤

 Yhا zہ ;® ہG PU Fہ �N:A ں@A رتF¤ethnic make up   ںh<G `hRq=
ں ان U FGے F@Gں Gہ ہK zے دG PnNhہ ;F اہ` _G ibے �Fگ ہF=ے ہ@

 <X ںPوہresidency   وع<O fKPbE ںhRIgA fbXوہ ا <nX ہے۔ f=P; Cدے د
 F; aہ واh ے ہ@ں۔ اس °>حkhد <Gsectarian   fG ٹb:KرFU ہh ہ ہے�¦gA

policies   fG  ٹb:KرFU ،ہے PbE و;ہ _ے fG policies   fKa f�hRq= ں@A
 F; ہ@ے  اورP�state institutions  و¬@>ہ ہ L@�FX fb�h <X ںPوہ FG ے ان
  P�eل P� PKPbEہ@ے۔

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A : Y�A دP:t بPb; ں۔@nGر ¢h<[= ہ، |پh<NO
  ¤tP®۔
  Y�A دP:tR:^A بPb; :<N@�_ ڈم@A!  Yhا irاس و <X  ںPہh ں@A

 zہ <X ںPہh ہG PU ںFہP� PK<G تPEsolutions   fgG ہG ہK ے �@ے ہ@ںG
A ےbXں ا@Aے �@ے ۔G ےb@� ڈ@�P_ fG ےr<e Yhت اPE ہh FG <q:A ز��

Kہ@ں ہ�F@ں، hہPں killings   <X واG Àµ> دP� PbhہPk ہFں Gہ ¤>ف O@�ہ 
 bottom of the ہf�F ہ@ں اور ;sects   fGkillings   FدوFKں ا°>اف Gے 

story   fnE F; ہG ہے killings   fKPkgGPX ہ@ں وہ f�Fہ nationals   fG
P; P@G رہO target   P@�ہ FG ہf�F ہ@ں ۔ hہ PEت G>=ے ہ@ں Gہ ¤>ف اہ` 

  Kہ@ں ہے۔  sectarian violenceہے اور hہ   killing ہے اور hہ O@�ہ 
  <q:A ز��A : <q:A f�FG <Uا <X ںPہh  ٹ |ف |رڈر۔bا�FX

statement   <nX <X f_ا F= ہے Pkhدے دdebate   ہے۔ ان f=P; Fوع ہ<O
 PbXا FGpoint of view   ہ@ے۔P� Pbhد  

  :t R:^A بPb;Y�A دP :Pرہ <G تPE fہ fbXں ا@A  ں@A �N@� ںFہ
 fG اسdetail   <N@�_ ڈم@A ہh ں۔Fہ Pرہ P; ں@A ! Yhا <Uہ اG ہے Pghا

 FG CدPE| ہ�@O ف<°target   دPE| ف ا_�م<° C<_دو F= ہے P=P; P@G
 Ph ں@A رPb� رہPX <Uہے۔ ا P=P; Phد <G R@ہO FG رقP° zÁBا PKaFA ں@A

G z_ f�Ftarget   P@Gے r�Bے A@ں F�@Oں PX FGرہ �Pbر _ے K@�ے �
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 f��APO PKaFA ں اور@A fا�<G FG CرFX ل�;  R:tا PKaFA F= ہے P=P;
  G FGkillings>ا�A f@ں Oہ@G R> دP=P; Ph ہے۔ اس °>ح hہ دوFKں °>ف 

 f�FG ہh ہ@ں اور fرہ Fہone sided   <X تPE ف اس<¤ zہ <Uہ@ں ہے۔ اK
P_ Yhا fgG ہG ں@�P; رہ f�FG PG اس zہ F= ا ہےFہ PG ڈ@�solution   ہ@ںK

ہfKPkgGPX ®_ z ہ@ں hہ ;fnE F ہF رہP ہے hہ   PNKAt the endل _kNے ۔ 
ہF رہP ہے۔ اس h PGہ PkbE ہے Gہ اU> ہz اس X> ذرا   PkgGPXviolenceن A@ں 

Fr�B �Gں A@ں f=P; fG ہ@ں =F¬ P_sectarian killings   Fر h<Gں Gہ 
S ہ:@ں <nX fG اس fد ہFbackground   Yh۔ اPU ے�P; Fازہ ہRKا PG

f=P; fG ہ@ں،  اYh °>ف PXرہ �Pbر   killings°>ف Pkgk�E i±�Uن A@ں 
f=P; fGkillings   f=P; fG ہ@ں ، اYh °>ف �FGٹہ A@ں   Akillings@ں 

ان ہFr�B �@= fں A@ں ہ@ں۔ ہ> r�Bے A@ں hہ دوFKں   sectsہ@ں۔ |h  Phہ 
O@�ہ F;FA fnEد ہ@ں اور _F;FA fnE fbد ہ@ں �@�N وہPں F;FAد ہ@ں، 

 <Xviolence   <X ںPہ وہG ہ ہےh و;ہ fG ۔ اس P=Fہ@ں ہKthird hand  
;� A@ں �Fگ  G> رہP ہے  operateہ:Pرے G Y�Aے ان Fr�Bں A@ں 

Xہ�ے  _ے اbXے دل A@ں =FnڑP_ C اPgtس رknGے ہ@ں Gہ f¦nE ہ:Pرے 
، ہ:@ں وہ Kہ@ں دP; Ph رہh ،Pہ ان Fr�Bں A@ں _H=P زPhد=P; fG f رہf ہے

 P; P@G رہP ہے   P=P; P@Gfurther hatred create ہے =GPہ ان �FUFں A@ں 
for the State   ہG ںF@GState   ںPہh ں ¤>ف@A ۔Pرہ <G ہ@ںK ج�B PG اس

 FG تPE fbXا <Xsummarize   ہ ہ:@ںG PU وں<Gin the end   PK<G ہh
Pہh ہK ہG ہ@ےP� ہP�_ f�FG <X ںPہh ہK ، ہ ��ےEP^¤ ہP�_ f�FG <X ں

 FG ے�AP�A اس fKPkgGPX i@@^E ے۔ ہ:@ں�� R:^Asort out   ہے اور PK<G
 LX|ہےاور Pb�PNK ج�B PG �@� اس fہ fKPkgGPX i@@^E ہ:@ں

Gے   Gviolenceے _h H=Pہ �Bج ہPkN_ F ہے Kہ Gہ  Gconsensusے
  ذر�hے۔ h<NOہ۔

  N@�_ fٹXڈم ڈ@A< :۔®tP¤ f�B <ہÁA Rہe بPb; ہ۔h<NO  
  f�B <ہÁA Rہe بPb; : ہh fn=P_ ےG سFge۔ ا<N@�_ ڈم@A ہh<NO

_ے =��d رknGے ہ@ں  Gsectsہ hہPں q:A Rb� <X> ز  اG  YhہX Pbڑ=P ہے
اور fgG PhP²E اور _ے =��d رknGے ہ@ں۔ Pr P@GدPkgGPX F;  fKPhن A@ں 

ت PUہFں A@ں ;G P> ان F; PG رہkے ہ@ں وہ K fKPkgGPXہ@ں۔ ان PqB fGد
A@ں   P=P; P@G `krYouth Parliament ہے ۔ h P@Gہ �@� µ>ورC ہے Gہ 

دس _@ٹ@ں PrدF@KPhں Gے �@ے fnE رHG د�P; C@ں، RbXرہ _@ٹ@ں F@�Pg@Bں 
 fgG zہ <G | ںPہh <nX ں اور@�P; Cد HGر fnE ے �@ےGissue   <Xdebate 

|ج ہK zے hہPں X> اO  Yh>وع G> دhں۔ _b�Fے PE fGت hہ ہے Gہ 
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calling attention notice   ں@A نPkgk�E i±�U ںPہ وہG Pn= Phدethnic 
cleansing   ےRbE ہ�ار Hہے اور |ٹ f¦U fG 1989   Y= ج| <G ے �ے_

 FG وںRbE ان z@Áb= ہ وہG ے ہ@ںnٹ@E <X ںPہh zے ہ@ں اور |ج ہ¦U رےPA
 <G H�G ®_ ہh z@Áb= ہh ںPہh ہے اور fر رہPA ں@A نPkgGPX ہh ہے۔ fرہ

 F;radicalism, extremism and militancy    P@G FG ہے |پ اس
 ہے اور _F@bں h FGہ   knI:_problemے ہ@ں Gہ hہ F�@Oں h FGہ 

problem   ہh ہ@ں ہے۔KChristians   ہ@ںK FG ووںRbہ ہے اور ہ�¦gA FG
 FG ®_ zon ہے۔ hہ PrدF@KPhں Gے _H=P ہے �@fgG �N اور K FGہ@ں ہے۔ ہ

board   fb=ا <X ںPہh ہ@ے۔P� Pbnٹ@Edivision   ہ�ل ihہ روG ہے f¦U |
ان K <ÁK RKP� FGہ@ں |=G  P:@ٹRKP� ®; f دbnNhے Gے �@ے E@ٹfkn ہے

 CڑE fb=ہ اh ہے اور PkN_ | <ÁK fnE FG ے�E Yhے اG P@Kد F;degrees 
  G <G `¤Ptmandateے اور ا=E fbڑهf داڑه@Fں EڑهG P> ، ا=E Pbڑا  

 <ÁK RKP� FG ان �N@� ے ہ@ں=Fے ہnٹ@E <X ںPگ وہF� ہh ےG <G `¤Pt
 FG ہ انG ہ@ں ہےK Pghا <X ںP۔ وہP=| ہ@ںKin principle   P=| ہ@ںK <ÁK RKP�

 Yhہ اG ہے f=Fہ ہh iہE ہے۔ f=P; | f:G f�FG ں@A ت<@ E fG ان Ph
ور hہ ہے  ا  Udivide>وہ دو_>ے Gے n�@Xے Kہ@ں ��P� PbہPk۔ hہ 

  S FGyouth¡>ہ ہے اور ہ:PرPkgGPXintegrity   F; Cن i@:�P_ fG اور 
ہے وہ اس PG _® _ے Eڑا ٹPرUٹ ہے اور A@ں hہ �PہFں G PUہ اس �@� 

 FGshun   ے اور اس�P; P@Gnotion  ےاور�P; PhP; ہK <G ے �ےU| FG
  Eہk> ہPU F اU> وزFS ®tP¤ <hد  | PE  <Gت FG واG Àµ> دhں۔ h<NOہ۔

  �ٰ:t<ا� R@qB بPb; : ہG ہے fb=ت ¤>ف اPE ٹ | ف |رڈر۔bا�FX
ethnic cleansing and genocide   ہے PknGر fb�A ¢�k\A fہ iہE Ëw� PG

اور Eہi ہfb�A i\_ f رPknG ہے اس h ®�¡A PGہ ہP=F ہے Gہ _ٹ@ٹ 
institutions   ہRBPrPEState policies   ے�hے ذرG involve  رت¥�A ہ@ں ۔
G H=P_ ےG P@G ٹA لP:�k_ا PG ظPwر ان ا�RKے اG ٹb:@ر�PX ہG ںFہ Pkہ

  ;�Pے ۔
 Madam Deputy Speaker: Thank you. I would now request 
the honourable youth Minister of Youth, for Interior, Kashmir 
affair, Gilgit, Baltistan and FATA to give a statement. 

;Pbب ، : )وزE <h>ا�ے  F;FKان و ¤^Ë@wt)i ا« وزPb; <hب   
f�AP; <@ K لP:;   اور ®tP¤بPb;  PK<G   ہ اداh<NO PG صPhر <_Ph

fG °>ف  ہ:Pرے  P� issueہPk ہG Fہ اKہFں Kے اYh اghے اYh اghے 
=FIہ qA FG¥ول G>واP� PKہ رہF;  Pn= P |ج fgG اEF¤ Yhے Ph  ¤>ف 
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 PG ےr  �B Yhاissue  kgGPX راFX ہN�E ں ہے۔ اس ہے@A ٹ@�� fG ن اسP
_ے Xہ�ے Gہ A@ں اس H�G <X زPhدہ Gہہ _FNں ، A@ں �PہPk ہFں Gہ Xہ�ے 

rFA FG¾ دے دhں ;F ان Pgtس Fr�Bں _ے =��members   d ہz ان 
رknGے ہ@ں اور ;bہFں Kے hہ aPtت دnNhے ہ@ں =GPہ  ہ:@ں ان Gے 

  |FnNKں دPt PnNhل N_ `� PkX fnE PGے ۔ 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. If such persons 
wanted to speak, they should speak. 

A@ڈم A@ں Kے دو PKم دh¦ے =nے ;� A@ں : وزË@wt<h ا« ;Pbب   
bhFہ رؤف ;Pkgk�E i±�U Fن _ے ا�اPqB <APB Yhس  اور دو_>ا PKم 

  =��d رfknG ہ@ں۔
<N@�_ fٹXڈم ڈ@A :  fbXپ ا|statement as a Minister   ں۔hد  

ہے Gہ   hissueہ اYh اA ! Pgh@ڈم _�@N> : وزË@wt<h ا« ;Pbب   
 Yhں ا@A رےPE ےG ں اس@A <Uاstatement   <X ںPہh <nX F= ںFہ Pkhدے د

 Yhاdebate start   ہG ںFہ PknI:_ <kہE ہh ں@A اس �@ے fU ے�P; Fہ
 FG ے�¦gA ے �@ے اسG  fURb�P:K fG �[hزFXاور ا fk_دaPE fG انFhا

Standing Committee for Interior Affairs, GB, FATA and AJK   FG
refer  ں۔hد <G  

 Madam Deputy Speaker: It is referred to the committee. 
(Desk thumping) 

 Madam Deputy Speaker: Let us move to a resolution which 
has been proposed by Mr. Muhammad Taimoor Shah. I would 
request you to please read out and comment on it. 
 Mr. Muhammad Taimoor: Thank you very much Madam 
Speaker. I would like to move the following resolution:- 
 “This House is of the opinion that the Government be it 
federal or provincial should be enforced to fix the wheat support 
price above Rs. 950 per forty kilogram and that the procurement 
centre should be strictly monitored and the role of commission 
agents should be diminished.” 

  <N@�_ ڈم@A ! اسresolution   FGbrief   ےnIA  ے �@ےG ےK<G
 PknGر d��= ے _ےr�B ےghں ا@A RhPO ہ@ے۔P� ور<µ irو P_ ڑاFn=

   wheat productionہFں ;FG Fٹ اددو، U <wÁAڑه Pk�Aن _ے ;gے 
 fBزر C<_اور دو commodities  Yhا�ے _ے  اFt ےGfertile hub  

Pt   راP:ہے۔ ہ P=P; PnI:_ ہ@� wheat season from April till 1st week 
of July   ن وہF_  نFA  ا ہے۔Fوع ہ<O season   ں@A L; ہے P=Fہ
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wheat   fG harvesting   Yhا PG irو iAFNt F= ہے f=P; Fوع ہ<O
 procurementاور اس wheat   fGstorage   fGہے ;PASSCO   F ادارہ 

price regulate  ہے۔ P=<GBasically it is a regulator.   ہ@ںK zG ہ وہ _ےh
ہP� fKFہ@ے ۔ اA fnE@>ے Pe `U f�PnEم Kے اس PEت X> اkNK Yhہ µ>ور 

ہے ;F;  �N@�price   F  زPhدہ ہے  wheat   fGpriceاٹG Pn= PhPnہ اب 
  irو iAFNt40    F�G)�A Yhہ ) اh ہے۔ f=<G ²>رA ے �@ےG

statistics   i:@r fG اس dEP¡A ےGRs. 940/-  ےK اس ادارے i:@r
select  ہے fGthat is one thousand and fifty rupees per forty 

kilogram  ہh ہے Lا�<X F; ہhstatistics  F_ FK ڑهےP_ dEP¡A ےG
 FG رPNkOPG ےG مRbU اس _ے F= ے�P; Fہ zG <Uا �A fe ے _ےXرو

  P ²Kن ہP=F ہے۔
اYh رhٹ ! _�@FX <Nا�bٹ |ف |رڈر۔  A@ڈم : w¡ Aٰے ;Pbب Pw�Uم  

one thousand and fifty rupees per KG has already been fixed by the 
Government   رہے ہ@ں <G ہq�P¡A ف�kSب ا�t �Gز ر��A رےP:اور ہ

_ے زPhدہ K<Gے Gے �@ے اr Yh>ار داد PXس �P; fGے  -/GRs. 950ہ 
  ں ہے۔A@>ے P@Sل A@ں hہ اFhان Gے وG irے زPhں Gے �Bوہ K H�Gہ@

 hresolutionہ ;E ! Fہh<NO iہ Pw�Uم Pb; : f�PnEب F:@= R:^Aر    
  fn= f�| ہ�ےX ہh ہے before the price which was set by PASSCO 

on the 7th April.   �N@�resolution   ہh ہG ہ ہےhprice 950/-   zG ے_
ں K resolution @Aہ@ں ہKFے �Pہ@ے =fn ۔ اس Gے �Bوہ اور PE fnEت 

 F; ہG ہےprocurement centers   ہ@ںthey should be strictly 
monitored     ں@A نPEز `GF� fbXا zہ FG �; ہ@ں LٹbIhا �[@:G F;

 F; گ ہ@ںF� ہ وہh ہNKF@G ہ@ےP� PKFہ zG رول PG ے ہ@ں انkہG fkڑه|
wheat  FGhoard   ٹhر PG مRbU ےXس روP�X ہ�ار Yhا <Uے ہ@ں۔ اk@� <G

Nt F; ے ہےK iAFset    ےXرو F_ رہP@U  ے وہ�EP²A ےG اس F= ہے P@G
 farmers  ےG ے ہ@ں۔ اسk@� Rh<S مRbU ہ ان _ےh ے ہ@ں اورkhدے د FG

FXرے A Y�A@ں G>ا دkhے ہ@ں ;L °>ح Gہ   h R�E shortage of wheatہ 
ہwheat   fG shortage   F|ج _ے ڈhڑه _Pل Xہ�ے |پ Kے دPnNh ہG PU Fہ 

 و;ہ hہG fn= fہ ;basic   F|ٹA PہP±b ہPn= P@U F۔ اس fn= f¦U  fG اور
Ph fkڑه| middle man  Fدہ ہPhم زRbU سPX ےG ہے اس  F; اور  fn= f¦U

floors mills   مRbU ےK ںFہKہ@ں ا hoard   مRbU و;ہ fG L; fn= f� <G
A@>ا hہ ! ہPn= P@U F۔ A@ڈم _�@fGdeficit  <N روٹPE PG fزار A@ں 

resolution   ہ اسG ہے price   ے_ F_ FK ڑهےP_ FGin case of the 
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other    ہ@ے۔P� PKFدہ ہPhزPASSCO   fnE ںPhرFE fb�h  FٹU ادارہ PG
farmers  FG  ہے۔ اب P=<G zاہ<epolythene   اورjute   zاہ<e ںPhرFE fG

 i:@r fG CرFE Ph FٹU aوا �A Yhہ@ں۔ ا fرہ P; fG112   ے ہے۔Xرو
 iAFNt <Uاس   -/950ا <nX F=  fU ے<G i:@r fG مRbU zG ے _ےXرو

 F= ے_farmer   مRbU ل وہP_ ے�Uو;ہ _ے ا fG L; PU Fن ہP ²K FG
 hwheatہf ہے Gہ   fGresolution ;±ہ وہ P� Ph PbUول �±�Pے PU۔ A@>ا 

price Rs. 950/-  F; ں اورFدہ ہPhے ز_procurement centers  ںPہ@ں ;ہ
g@X FGے  f=P; fGfarmers ہے اور ;ہPں  storeر RbUم f=P; f�a ہے او

 fG ے ہ@ں اس=P; ےhدstrict monitoring  اور Fہmiddle man  zے ہg;
 PG ے ہ@ں اسkہG fkڑه|role ہh<NOے۔�P; P@G zkS  

Madam Deputy Speaker: Thank you Mr. Tamur. I can see 
some of the members displaced from their original seats. I request 
them to move back to their own seats where your name is written. 
Yes, Gulfam Mustafa sahib would you like to say anything? 

ٰw¡ A مPw�U بPb;ہ   : ےG ںFہ PN� <G <Gذ PG ہ�ے اسX ں@A
 P@G ²>رA  ےXس روP�X ہ�ار Yhٹ اhر PG مRbU ف _ے<° fG iAFNt

 PN� P; FG f�PnE ےbXں ا@A دF;وPE ےG اس �N@� ہےappreciate   P=<G
ہFں Gہ اKہFں Kے G Y�Aے ¬>FKPgG ®hں Gے F²tق Gے Ftا�ے _ے 

|fKRA زراP@G75%   < ^bA <X iB۔ ہ:Pرے h point raise   fG Y�Aہ 
 zاہ Yhہ اh ہے  اس �@ےpoint   ہh ہG ہے i_اFSدر C<@A ہے۔ اب

point   fہ�ے ہXcover  � Fہ Rh�A <X ہے �ہ¥ا  اس PNdebate   ےG <G
  اFhان Gے وK ¾�Pµ FG irہ �P; P@Gے۔

 F= i:@r ا�¨ PEت ہے �@A ! �N@ڈم _�@Pb; :<Nب F:@= R:^Aر
procurement centres  اورrole of middle man   ں ہ@ں اورh�@� ¨ہ ا�h

 fnEا <X انdebate  ہے۔ frPE  
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ روقPe <@:B  f;  

 R:tب اPb;KروقPe <@: : F; ےK ®tP¤ رF:@=resolution   o@X
  fGfarmer   FG relief ہے اس A@ں اKہFں Kے GہP ہے Gہ اU> |پ Kے 

G> دhں اور اس wheat   fGminimum price fix   i:@r fGدF=  Pbh |پ  
اس _ے K@�ے Kہ@ں ہP� fKFہ@ے۔ اب gA¦�ہ hہ ہے Gہ اYh °>ف |پ  

دPbh ہے اور دو_>C °>ف |پ Kے Kfarmer   FG relief   fnE �FnEے 
farmer   F= FGزPhدہ G> دhں =Awheat   fGprice   FٹfKP ہے۔ اU> |پ 

relief  fnE ے �@ےG رہے ہ@ں ان <A ےGFnE گF� F; �N@� PU ے�P; `A
 fG مRbU پ| F=price   ہ |پG ہ@ں ہےK ہh `t PG ہے۔ اس PK<G zG FG
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price   <X ہ±; Yhا FGfix   F; FG ں ۔ |پhد <Gfarmer  FGincentives  
 reliefدPbh ہے اس Gے �@ے Eہi _ے اور °>²hے fnE ہ@ں۔ PeرFG <A |پ 

  fb�h  ے ہ@ںkN_ دےelectricity subsidy   ہG ح<° L;  <X رF° ےG
Gے �@ے C<e ہے۔ |پ   almost electricity farmersاKڈA Ph@ں ہے وہPں 

kNfertilizer   <Xے ہ@ں ، |پ ان FG اKہ@ں ٹ@Fب وG P±� ��h> دے _
subsidy   FG  اس F= ے ہ@ںkN_ دےincentives   ²ےh<° ے اورG ےbhد

 fG مRbU FG ہ@ں اس �@ے |پ fnE minimum price fix   fG ےK<G
 Pnا� Pb=ا FG ہ@ں ہے ، |پK ورت<µset up   fG مRbU ہG ہ@ےP� PKPbE

price  �FnE گF� F; ے اور�P; | ے�@K fد ہFS  رہے ہ@ں ان <A ے_
  Gے �@ے RbUم fnE ان X fGہA Ìb@ں �P; f�aے۔

 F;  C<_دو middle man role    دFS وہ F=  f¦U fG تPE fG
FGن ہے ، P@G وہ   Kmiddle manہ@ں ہے Gہ |fnEclear   <S اس PEت A@ں 
  ہ@ں۔  floor mill owners|ڑهfk ہ@ں  Ph وہ 

  >P�PKہPk ہFں۔A@ں اس fG وPb; :G itPµب  F:@= R:^Aر  
<N@�_ fٹXڈم ڈ@A : <G itPµے وg@G <X ٹ |ف |رڈرbا�FX پ|

  .kN_Please let him finishے ہ@ں۔  |پ =]>h¢ رnG@ں۔ 
 R:tب  اPb;KروقPe <@: : ہ�ےX ے _ےK<G تPE ں@A رےPE اس

Gے PEرے A@ں PEت   P� PK<Gfloor millsہ@ے  Gہ P@G وہ   clarifyاKہ@ں hہ 
A@ں fePG fnE اRrاPAت FUرK:ٹ fG °>ف _ے  G> رہے ہ@ں۔ اس PEرے

G@ے U¦ے =nے Aً� ٹFe Y_Pرس =]N@` دb; fn= f¦U CہFں Kے 
�XPnے PAرے =nے اور G Pn= P@G PkXہ FGن _ے F�eر �A>ز ہ@ں ;bہFں 
Kے ذS@>ہ اRKوزfG C ہfn= f�F اور اس PG fePG <Xم ہFا =Pn۔ ہ:Pرے 

@nٹ `N�PE ہے وہ fG تPE F; ےK مPw�U f�PnE ہ اسG  ہے Yresolution  
  G> دP� Pbhہ@ے۔  X fePG <Xdiscardہ�ے PGم ہPN� F ہے اس �@ے اس 

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ Y�A دP:t f;  
A@ں  اbXے ��Aز q:A>ان ! ;Pbب _�@P:t Y�A :<NدPb; R:^Aب   

 F;  ہG PU ںFہP� PKaد <X تPE ہ اس;F= fGprice    اور  fn= f¦U fnGر
fG ہے اس   resolution moveے ��Aز K <q:Aے hہ ;X �@� L> ہ:Pر

 fnE f�FG <Uہ اG fn= ہh و;ہ fG ےK| ےGrelaxation future   Cں د@A
 PG ٹے| zہ ہG ےg@; ے�P;crisis   ٹے| Ph مRbU zہ <Uا F= ے ہ@ںN� ار�U

 fkg_ مRbU  ہ |پG ہے P=F²ہ ہh<° fہ Yhا PG اس F= ےU ںh<G zG i:@r
اbXے �Uے   compensationہ@ں۔ E iAFNtہO PKRh<S zG i>وع G> دkhے 

 i:@r fG مRbU  F= ے�|  `:B ے�a f�FG Pghہ اRb�| ہے۔ fkں ڈا�@A950/-  
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 PKPnن اٹP ²K دہPhز FG نPgG ہ اس _ےG ںF@G ے�P; fnGہ رK zG ےXرو
Xڑ=P ہے۔ ہkKP; ®_ zے ہ@ں Gہ ہ:Pرا  Y�A اYh زرY�A fB ہے  اور 

more than 70%  دPE| CرP:ہ zہ <Uہے ۔ ا f=<G رP ^Kا <X iBزرا C
 FG ےRbE ®h<¬ ےG Y�A ے اسKrelaxation   Yhا zوہ ہ F= ہے fbhد

 FG نPgGrelaxation   تPE Y= ںPے ہ@ں۔ ;ہkN_ <G `¤Pt fہ <G دے
electricity prices   zاس _ے ہ F= ہے fGalready   ڑےE iہEenergy 

crisis  A �@� ہ@ں اسKا zر رہے ہ@ں۔ ہ�U ں _ے@relaxation   ہ@ں دےK
 z@ٹ>و�X ے ۔kN_prices   zے ہGalready   ےb=اburden   ہG ر ہ@ںPNO PG

 fbXس  اPX رےP:ہelectricity generation   ہ@ں ہے۔K ٹ>ولX fnE ے �@ےG
 FG ان fnE ں@A اس zہrelaxation   F; �@� C<S| ے ۔kN_ ہ@ں دےK

 fG نPgGrelaxation  E ®; ہG ہے fkbE ے �@ےG اس _ے iAFNt fn
 fG اس F= ےRh<S مRbUprice fix   ہK نP ²K FG نPgG ہG Fہ fb=اور ا Fہ

<N@�_ ڈم@A ۔Fت ! ہPE Y= ںPہ; initiative   ےbXں ا@A f�rوا F= ہے fG
members   ت _ےPE fGagree   ہG PU وں<Glast year   ٹb:KرFU  بPIbX
 fePG ےKinitiatives   <X رF° صPS ں@A L; ےn= ے@�wheat price  

 fGfixation   اورmiddle man   ےGrole   ۔Pn= P@U Phد <G zkS Pًqh<²= FG
G z�Pr@ے =nے   Acenters@ں اbXے   PIbXdifferent areasب FUرb:Kٹ Kے 

�Fnٹے FKPgGں _ے RbUم Rh<S=ے =nے  ;L _ے   G F;directlyہ 
middle man  A انFhاس  ا Y= ںP۔ ;ہPn= P@U Fہ zkS رول PG ہ�¦gA ہh ں@

 `APO بPIbX ں ¤>ف@A ہ اسG ہ ہےh و;ہ fG ت ہے اسPE fG ےKa
Pkgk�E i±�Uن، |زاد ;:Fں  KKPKہ@ں ہے۔  اس A@ں _Rbه ، Pkg�F�Eن، 

APO  <@:[G` ہ@ں اور hہ _® PkgGPXن t PG ہ ہ@ں۔ اU> اEF¤ Yhے 
 A@ں f�FG ا�PG Pnم ہPkN_ F ہے =F@G <nX Fں Kہ ا_ے FXرے A Y�A@ں 

implement   ے ۔ اس�P; P@G resolution   ےbAP_ ےG ان<q:A ز��A FG
�P; fG@ں اور FXرے   Kaadoptے R ²A PG  ہh fہ ہے Gہ ا�h�@� fnں 

 FG ںFKPgG ےG Y�Arelaxation   FG CدPE| R @e <k_ ہGP= ے�P; Cد
relaxation   ےkN_ <G ازا�ہ PG ںF@ہP=FG fbXا zے۔  اس °>ح ہN_ `A

  ہ@ں۔
  fٹXڈم ڈ@A <N@�_ :۔®tP¤ Pµر<:B f;  

Pµر<:B بPb; :<N@�_ ڈم@A ! ہG PہG ےK f�PnE ے<@A ہG Pg@;
RbUم Gے رhٹ EڑهP دhے U¦ے ہ@ں =F ¤>ف RbUم Gے رhٹ ہK fہ@ں 

Eڑه�Pے U¦ے ۔ FUرb:Kٹ fG °>ف _ے _�>ے، PnGد ، Xٹ>ول ڈ�hل  
اور FKPgG frPEں e fnE fKPX FG>اہK zہ@ں P=P; P@G۔ A@ں FSد اPgG Yhن 
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ہFں اور اس Gے �Bوہ ٹ>Nhٹ>ز Gے رhٹ E fnEہi زPhدہ EڑهP دhے 
 f�PnE ےbXں ا@A ہ@ں۔ Cور<µ دہPhز iہE ے �@ےG ہ اسG F; ے ہ@ں¦U

A@ں �Uارا ہے ، اس   PkE FGcrisis دوں Gہ  A fµPA@ں ہK zے |ٹRbU Ph Pم 
fG و;ہ Kہ FUرb:Kٹ =N�E fnہ اس fG و;ہ �rPK _ٹFرfn= Íh اور اس 

ب =fn۔ _@�ب fG و;ہ _ے Eہi زPhدہ RbUم �Pµ¾ ہfG f¦U F و;ہ _@�
 Pو;ہ _ے ہ:@ں |ٹ fG L; fn=crisis  ڑا۔X PK<G PbAP_ PG  

  Y�A دP:t R:^A بPb; : Pٹ |ف |رڈر۔ |ٹbا�FXcrisis   ب _ے�@_
  Xہ�ے |Pn= Ph۔

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :ں۔@nGر CرP; تPE fbXہے۔|پ ا Y@nٹ  
Pµر <:B بPb; : <N@�_ ڈم@A !`�|  fڑه رہE ں@k:@r fG fnU اور

 FG نPgG �N@� ہے fڑه رہE fnE i:@r fG ح |ٹے<° f_ہ@ں  اور  ا
 f�FGrelief    ` e ےG <G ib^A fbXن اPgG <Uہ  اNKF@G Pرہ P; Phہ@ں دK

|ڑهG fkے PXس �ے P=P; <G ہے =F وہ اk�PNK �[@:G PbXے ہ@ں اور PgGن 
E<ہA F= ہے P=Fن ہP ²K دہPhز iہE ے_ L; FG ےG ے انG <G fKP

�P; P@G zG FG �[@:Gے اور اghے aPtت R@Xا G@ے ;�P@ں Gہ PgGن FSد 
 f�FG fnEں ا@A Y�A وا دے۔<G ¾:; <X رFم _ٹRbU fbXا <G P;crisis  

Kہ@ں ہے ۔ ا�n�X fnEے _Pل RbU fGم fnE _ٹFروں A@ں XڑC ہے  اور 
 f�FG PG مRbU ں اب@A Y�A رےP:ہے۔ ہ fے وا�K| مRbU f¦Kcrisis   ہ@ںK

 FG مRbU zہ F= ہ ابN�E ہےexport  ے ہ@ں۔=<G  
FXا�bٹ |ف |رڈر۔  A<k^Aہ ! A@ڈم _�@Pb; :<Nب ا_APہ  F:^Aد

 ، fG مRbU ہ�eد Yhا <Uہ اG ہے fk:@r دہPhز z�Pرا ٹP:ہ ہG Pn= لP@S راP:ہ
K<Gے E@ٹP� <nXdecide   Hول fG  اور f¦NA <nX اور bUے k:@r fG@ں 

  رہ ;�P@ں Uے۔  issues>ے اہ�P; z@ں Uے =F دو_
Madam Speaker : It is not a point of order. Yes, Atiq-ur-

Rehman sahib. 
  �:t<ا� d@kB بPb; : H�G ے<@A ہG ےg@; ۔<N@�_ ڈم@A ہh<NO

PgGن F@�PnEں Kے Eہi ا�fn ا�PE fn=@ں RbUم Gے رhٹ Gے Ftا�ے _ے 
G �Aے Pgtب _ے  روXے RbUم G 1050/-  fe@ں =K H�G Fے GہG Pہ 

روXے �A fe _ے K zGہ@ں ہfKF   -/950زPhدہ ہے۔ K H�Gے GہG Pہ 
روXے RbUم P�1050/-    �A feہ@ے۔ د�P; PnNhے =FKPgG Fں Gے �@ے 

 <N@�_ ڈم@A ہے ۔ zG fnE ! Pk@� `G رP@= �@� fbXا Y�PA C<ٹN@e Yhا ®;
@ں ہے اس A@ں وہ _Pرے اS>ا;Pت ڈال P:= ، <Gم �AزFAں F\b= fGاہ

Pk@� <G ہے =F اPgG Yhن F@Gں Kہ@ں رhٹ   fixڈال nX <G> وہ اYh رhٹ 
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PkN_ <G LNe۔  اN@e Yhٹ>F= Y�PA C اP@= �@� fbXر G <Gے اPbX رhٹ 
Pk@� <G LN@e fnE ہے۔ ا_f °>ح PgGن F= fnE وہR@X �@� fا G> رہP ہے 

F@G fbں Kہ@ں G> رہP اس A@ں h FG iAFNtہ �Pہ@ے Gہ ;F=rate fix  k وہ 
وہ �@� Rh<Sے اور bA f:�PBڈFhں   h�@� fnE  F=stakeں PgGن R@Xا G>ے

  =Y اس X FGہ�P�bے۔
�Bوہ A@> ے  اK f�PnE Yhے _gqڈPE fG Cت G fGہ  اس Gے

 Cڈgq_ ٹUرPٹ F= ہے fbhد Cڈgq_ <Uے۔ ا�P; Cد Cڈgq_ FG ںFKPgG
د�P; C@ں وghے _gqڈK Cہ د�P; Cے۔ اe <U>ض gq_ P@GڈC دkhے ہ@ں 

 F= F_ رP� رP� ےG �; PU Fہ FG اروںRb@Aڑے زE ڑےE F= ہR�Pe PG اس
 H�G F= Y= نPgG ٹےFn� ے اورU ں@�P; Pnہ اٹR�Pe راP_ ڑ ہ@ں وہNhا
 Cد Cڈgq_ ٹGرPٹ F= ہے fbhد Cڈgq_ <U۔ اPU ے�bہX ہ@ںK fnE
;�PےاورÌKPX اNhڑ _ے zG رqrے وا�ے _gqڈC د�P; Cے اور ٹPرUٹ 

  G `:Boverall subsidy>وا�P; Phے Kہ Gہ  gq_ <XڈC د�P; Cے اس �@�
  د�P; Cے۔ h<NOہ A@ڈم۔

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :ہ۔qtP¤ ہR@�_ �h<ہA ہA<k^A  
Xہ�ے =nIA Fے اس PEت A ! <X@ڈم _�@A<k^A :<Nہ Aہ>R@�_ �hہ  

 Pghہ اh ہG ہہ رہے ہ@ںG ہh ان<q:A ز��A ے_ iہE ہے fرہ Fت ہ<@t
issue   ےg@; ہےdiscard  ہP� Pbhد <G ہ@ے۔ اسP� fK<G ہ@ںK تPE ،ے@

 fG مRbU ں ¤>ف@Aprice   f�Fں ہ@=PE f_ iہE ہN�E ں@�Fہ@ں ہK تPE fG
دnNh@ں =FX FرC دfG P@K اfKPgK زoverall   ¨b; fG fURKہ@ں۔ اU> |پ 

ہے۔ PkgGPXن   G �FnEimportant issueے n�@Xے ہf=F ہے۔ hہ ا=E Pbڑا 
  Aaspects@ں EہP_ iرے   g@;resolutionے زرG Y�A fBے �@ے اس 

A@ں EہP@U PhFn� FGresolution   i ہے اU> اس F¬ <Xر �P; P@Gے۔ اس 
  _PرC �@�وں ÁK RA FG> رP@U PnG ہے۔ 

   <N@�_ ڈم@A ! زور دے رہے <X تPE گ اسF� رےP_ iہE ںPہh
PKFG ہP=F ہے۔ PgGن ;F ہ:Pرe C �@ں اP=PU ہے   n=middle manے Gہ hہ 

Y= z اس Gے |Kے Pe PG¤�ہ ;� �FUFں Gے ذر�hے ،  nX> اس Gے R�E ہ
G PG>دار ادا G>=ے ہ@ں۔ A Ì@E fb�h@ں ;middle man   F°ے ہP=F ہے وہ 

 Gmiddle> رہP ہے اور hہ ہX Y= zہÌb رہf ہے وہ   purchase|دRbU fAم
man   ہh  ہے۔ابmiddle man   ہے  اور Pرہ Pnہ اٹR�Pe دہPhے ز_ ®_

f=Rh<S ہے۔ A@>ے اK f�PnE Yhے GہG Pہ FBام اس _ے Aہh�@� f±bں 
Kہ@ں   Kprice fixہ@ں PkN_ <G ۔ دnNh@ں PgGن Kے   F@Gfixں   PgGpriceن 

 Yhے �@ے اG اس ،fK<Gnational strong, solid policy   ہ@ےP� fKFہ
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;fG iAFNt F °>ف _ے |�ے Gہ اU> ا=R@X fG ` e fbاوار   fe اNhڑ 
 fe Pb=ا R�E ےG اس F= ہے  f=Fہ fe ےb=ے ، اU ںhد FG نPgG zہ R¤

 R¤middle man   وہ <G ¨� ¾ePbA R @e ےb=ا Y= امFB اور PU ے�
Xہ�bے fU ۔ اس �@� ÁK RA FG> رP� PbnGہ@ے۔ دو_>PE Cت hہ ہے Gہ 

 <X ںPہhfacilities   ہ |پG ں¦@U fG ں@=PE fGsubsidy   f�IE ،ںhہ دK
@nں ٹ@=PE ®_ ہh Pرہ `A ہ@ںK fKPX ،ہے f±bہA اور Yhں ا@A ہ@ں ۔ اس Y

fG °>ف   PGtechnologyم PkN_ P; P@G fnE ہے Gہ ان �@�وں FG اب 
 <X وں�@� fb=ا zں ہPے۔ ;ہ�P; Phainvestment   zہ <X ںPرہے ہ@ں وہ <G

 f�IE ے�PIE ہG ے ہ@ںkN_ <G fnE Pghاfree   ےG ےK <G latest 
technology   PG ںF� e ےG <G لP:�k_ا FG growth rate    ے�P; PhPڑهE

 zہ ہKے ہ@ں ورkN_ <G ہePµا fnE ں@A اتRA|<E fbXا zاور اس °>ح ہ
  در|RAات ہG f>=ے رہ@ں Uے۔

  FXmodern technologyا�bٹ |ف |رڈر۔  hہ : ;Pbب FUہ> زPAن
  PE fGت G> رہf ہ@ں اس _ے =h�@� Rh�A Fں Aہf±b ہf=P; F ہ@ں ۔

Pں X> ہz ا=A fb@ں Kے B>ض G fGہ ;ہ: A<k^Aہ Aہ>R@�_ �hہ  
 fnE <Xے اوG اس <X ںPرہے ہ@ں وہ <G ہ�<S <Xے اوG وں�@�

investment   ہ _® _ےNKF@G ے�P; fGimportant   ہے ۔ fہh �@�
اU> ا�P; P@G Pghے Gہ ہ> �Fnٹے �Fnٹے PUؤں A@ں، F��µں ! دnNh@ں 

  Alocal area centers@ں ;ہPں X> ہ:Pرe C �@ں ہ@ں  وہPں Fn� <Xٹے 
 <G z�Pr ہے fKPUا ` e <X �@Aے زK نPgG  Yhا <X رF° ےG لPA ں ۔hد

وہ AٹG Y@� FG  i@¤PS fG f>واKے Gے �@ے G P@G>ے P@G ، PU وہ 
 Y@� وہ ا_ے <G P; ںPاور وہ PU ے�P; ں@A ہ>وںO <G ے� fٹA
 <Uہ@ں ۔ اK Ph ہے fkN_ اگ <X �@Aز C<@A ` e ہh Ph| ہG PU وا�ے<G

 <X fں وہh�@� ہh FG اسavailable   ے_ CڑFn= FG ں، اس@�P; Fہ
technicalities, expertise   ں@A اس <nX F= ے�P; `A <X fو¬@>ہ وہ

 PG ` e اور  fU ے�P; | C<kہEgrowth rate  ۔PU ے�P; ڑهE  
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :P:�_ بPb; f; ہ۔h<NO CارFbO نPS ن

  ¤tP®۔
  CارFbO نPS نP:�_ بPb; : <N@�_ ڈم@A !KPE<ہA CڑE fG ۔ |پf

G@ے ہ@ں Gہ RbUم A<k^A points raise   fGہ hہPں FUF� H�G <Xں Kے 
price   Yhا fGmaximum limit   fG ان F= تPE ہh ہ@ے۔P� fbhد PڑهE

ہ@ں  �@F� farmers   �Nگ  اس A Y�A@ں   À@^¤50%   Ph60% ہے Gہ 
اس P�Xس R @e _ے hہ µ>ورK Cہ@ں ہے Gہ ہ> اh<¬ Yh® |دfA ہے  
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  feudal lords_ے PE| fePGدC اghے �FUFں fG ہے ;bہ@ں N�Eہ ان A@ں 
Gہkے ہ@ں اور زb@A@ں ان Gے ہA H=P@ں ہ@ں۔ اPe f�FG F= PghرK aFAہ@ں 
 Pرہ P; P@G H�G ®_ ہh ے �@ےG ےKP�bہX ہR�Pe FG ںFKPgG ®h<¬ ہG ہے

R�Pe FGہ Kہ@ں Xہ�bے PU۔ اس _ے  ا�ٹfeudal lords   Pہے اور اس _ے 
affect  Fہ ہh  ۔PU ے�P; P=Fہ <= <@Aہے وہ اور ا <@Aا F; ہG PU  

  <N@�_ ڈم@A ! iہE  ®tP¤ d@kB اور  <@:B i_ے دو <@A
 Yhہ اG  fn= f�Pnت اٹPE رتF EFStargeted subsidy   ہ@ے۔P� fKFہ

 ®h<¬ FG پ|farmers   وہ |پ�B ےG ہ@ے۔ اسP� fbhد دRA FGland 
reforms   F; <±A ں@�apast   ں@Aland reforms   fG ں اس °>ح@�Fہ

  land_ے   �afeudal lords@ں ;A L@ں   Kproper land reformہ@ں N�Eہ 
 fG ے اور اس�P; f� ے�maximum limit   FG ے  اور اس�P; fnGر 

implement   ہh <X ںPہh ں@A ے۔�P; Phد FG ںFqh<¬ ے  اور ا_ے�P; P@G
دو ڈا�> fe دن  _ے PE  zGت P=<G RbgX PKPkE ہFں Gہ _PٹPE| R @e HدC وہ

 <Uہے۔ اب  ا fkرہ <X2 dollar per day   ہ |ٹےG ہ@ںG پ| FG CدPE| fG
 F= ں@A F= PU ںFہ <X ہ±; fG ں ان@A <Uہے ۔ ا fرہ Fدہ ہPhز i:@r fG
PxEوت O>وع G> دوں R@_ ، PUهPE f_ fت ہے۔ اU> |پ ان _ے hہ 

expect   FG ں اس@A  F= ے ہ@ں=<Gaccept  N_ <G ہ@ںK ²ہh<° PG ۔ اسPk
ہFں اور hہ دوFKں �@�hں   �asubsidies@ں hland reforms   Phہf ہے Gہ 

fkN_ P; f�a `:B fnE ہ@ں �@�N اس PEت P@S PGل ر�P; PnGے Gہ 
feudal lords   ےg@X FG ن ہ@ں انPgG ®h<¬ F; ہN�E ں@�P; ہK ےg@X FG

  ;�P@ں۔ h<NOہ۔
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :ضPhر <_Ph f; ہ۔h<NO ۔®tP¤  
 food prices   Phwheat pricesہ:@ں ! A<k^Aہ: ;Pbب Ph_> رPhض   

  FGset   ہ ہےh F= Yhہ@ے۔ اP� PbnGل رP@S FG ے  دو �@�وں�Fے ہ=<G
 FG نPgG  ےbXا  zہ ہGsecure  <q:K رہے ہ@ں اور <G ٢  fG Y�A

overall food security situation   نPkgGPX ہG ے ہ@ںkKP; ہh zہے۔ ہ P@G
ہے اور وہ اP_ fGfood insecure   fbXٹPE|  R @e HدC _ے زPhدہ  

nutritional needs   zں ;® ہ@A رتF¤ ۔ اس fرہ PX <G ہ@ںK راFX FG
food or wheat   fGhigh price set   �@� ہh F=  ے ہ@ں=<Gconsumers  

 FG affect   ہG ے ہ@ںkKP; zہے اور ہ f=<Gconsumers   ہ@ں وہ F;
producers   fg@�PX fnا� iہE ہh ہG ہ ہےh تPE < k\A دہ ہ@ں۔Phے ز_
 zہ ہG ہےfood price   ےghا fgG FGpoint   <Xfix   F; ںh<G farmers  
ہ:@ں hہ _P� Pb�Fہ@ے   K in long runہ ہGproblematic   �N@� Fے �@ے 
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 food prices low دhں  ;L _ے ہ:PرG subsidies   Cہ ہz اس °>ح _ے 
 رہ@ں۔ اس °>ح _ے ہ:Pرے PgG secure   fG Y�Aن fnE  ہFں اور 

food security situation  ہ۔h<NO ۔fU ےN_ P; ف<° fG C<kہE fnE  
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A : بPb; م<k^A ہ۔h<NO¤<@:BPt۔®  
A@ں ;h<NOresolution   C<@A �@� Fہ۔  اس :  Pb;zIK <@:Bب   

 ®tP¤ رF:@= م<k^A ہG ہ ہےh ہے وہ f�| ں@A HI:_ ے  ¤>فK 
wheat   fG price   Yhا  FGlevel   ہے  اور fG تPE fG ےKP; ے� <X

 oG ib^A ہG ہ ہےh ہے وہ fہP� PK<G fہRKP[K ےK ںFہKا fG �@� L;
FG اس �A fGدورÀ@^¤ PG C ¤�ہ Kہ@ں Pk�A اور اس R�Pe PGہ f�FG اور 
اٹP=Pn ہے ;F اس �@� U| FGے =X YہP�b=ے ہ@ں اور hہ PkgGPXن Gے 

gG fr<= fnE fgG ےG P@Kپ د| <Uڑا ا�:@ہ ہے۔ اE iہE ے �@ےG ںFKP
kePhہ FG Y�A دHNh �@ں =F وہPں Gے PG iOPGر FG اس FX PG ib^A fGرا 

 fG ان Y= ںPہے۔ ;ہ Pk�A ہ�¤resolution   ں@A HI:_ C<@A R ²A PG
اس   G Ph| price fixingہ PG iOPGر، Aڈل A@� اور ¤PرG �@eے درP@Aن  

G ے اور °>ح _ے�A FG رPG iOPG ہR�Pe دہPhدہ _ے زPhہ زG ے�P; f
  اس fG اA zNK@ں اePµہ ہF۔ h<NOہ۔

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ f�B <ہÁA Rہe بPb;  
  f�B <ہÁA Rہe بPb; : fG انFhں اس ا@A ۔<N@�_ ڈم@A  ہh<NO

Gے F= prince   R�E;ہ اس ر�hو�X �OF> اس °>ح دP� PKaہFں G PUہ 
X ےK ںFہKے اg@; ہ�ے discuss   ہh ہG P@Gresolution   ®; formulate  
I@nE FGے fU اس Gے f¦U fG PILDAT Secretariat    R�E  اور |Uے

اور |ج Gے  _@]� _ے Xہ�ے   اYh وا�rہ ہF رہP ہے ;fG L و;ہ _ے 
 fG مRbU ےK iAFNt price   FG increase   اس �N@�  ہے Phد <G 

resolution   L;  رRKے اGpoint   <X stress   ہG ہ ہےh ہے وہ P@U fG
 i:@r fG �@� Ph ` e fgG irو L; attractive   P@G <nX F= fkہ@ں رہK

  G <G more attractiveے ;switch   ` e FہP=F ہے Gہ PgGن وہPں _ے 
 FG ہے اس f=Fہ grow   CرP:ہ F; و;ہ _ے fG L; ے ہ@ں=<Gbasic 

necessity  ; Fہ ¾rوا i�r ں@A ے ہے اسbں رہ@A Y�A رےP:ہے۔ ہ f=P
 fbE fG مRbU F= ڈا�@ں <ÁK <Uا <X را�FS ہKروزا fG وںRbOPE وا�ے
ہf�F روٹf زPhدہ ا_P:�kل  ہf=F ہے۔  ;@G Pgہ ہ:Pرے ا��A Yhز Kے 

Kہ@ں P� PK<Gہ@ے  �hFI=commodities   fG prices   FG regulate دG Cہ 
PE fGت   hmarketsہ ;�  K fnEہ@ں P� PK<Gہ@ے  =freeze  Fاور اKہ@ں 

  demand and supplyہf=F ہ@ں ;ہPں Gperfect markets   <X>=ے ہ@ں وہ 
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 FG ںFk:@r determine   نP�Aے  رb@ہA  سR²A <X ںPہh  �N@� ہ@ں f=<G
  i�r ں@A show   ن ہ@ںP:�gA zے ہ@ں۔ ہkhد PڑهE i:@r fG fے روٹG <G

G ہے Pkhے ا_�م ہ:@ں درس د_ i@@t اور اس <X CارRKP:hا �hہ �@� د
 fbqA prices ہP� PKFہ@ے۔ ;® OP�A>ے Gے aPtت اghے ہFں Gہ ;® 

increase   ہ@ں  اور f=P; Fہ commodities   CدP@bE fG fKPgKا F; fG
µ>ورPhت fbqA <X ہf=F ہ@ں =F اF¤ fghرت A@ں ہg@G zے Kہ@ں Gہہ 

 fbXا F;  وہ اداراہ PG iAFNt ہG ےkN_writ  P=<G z�Pr  ںFUF� ہے وہ
 FGrelief   ے�@ےG ےbhد prices   رPE ہG ںFہ PkہG ں@A ے۔�P±� ہK رPE <X

ہF=ے ہ@ں۔ اµmanifolds   F= Yh>ور �±P� fbہ@ے ۔ اس Gے ا¿>ات 
shortage   f�FG CرP:ہ ہG ہ@ں ہےK ہh ®�¡A PG ہے۔ اس f=Fہ@ں ہK

production   f�FG سPX ےG نPgG ہG ہے P=Fہ ہh ہ�¦gA ہے zGincentive 
  fG ورت<µ fKPgKا CدP@bE  ہ وہ اسG  P=Fہ@ں ہKcrop  FG grow   ے<G

Gcalamities   | fnE>ے۔ |پ ;kKPے ہ@ں Gہ  Ph investment اس A@ں 
 fkN_ In the end I request all the ہ@ں ;@G Pgہ اس �e Y�Aڈ |Ph ۔

parliamentarians   ہ اسGground   اس <Xے اوGresolution   FGadopt  
�P; P@Gے  اور hہ ا¤PE f�Fت ہے۔  ہ:@]ہ hہ f=P; fG oOFG ہے Gہ 

 <X ںPہ; principles   ےK zہ fnE FG iAFNt <X ںPے ہ@ں  وہ=Fہ
support   ہے P@G and there is nothing wrong in this resolution.   iہE
  h<NOہ۔

<N@�_ fٹXڈم ڈ@A : f�FG پ|  ®tP¤ ہPO رF:@= R:^A بPb; 
amendment  ے ہ@ں۔kہP� PK<G  

اس _ے Xہ�ے Gہ ! A@ڈم _�@qtP¤ <Nہ : ;Pbب F:@= R:^Aر POہ  
دaclarification   Pbhؤں  اس _ے Xہ�ے A@ں اA amendment   Yh@ں 

K  Ëw� PGہ@ں |Ph ۔  P�middle manہPk ہFں Gہ FUF� H�Gں A HI:_ fG@ں  
 Yhہ اh ہG ہے i_در Y= Rt fgG تPE ہhvague term   ے ہے ۔G لPA

اKPUے Gے �@ے   F°cropر A <X@ں اPgG Yhن ہFں اور A@>ے PXس 
g@Xے K fnEہ@ں ہ@ں اور K fnE Í@Eہ@ں ہے۔ |ڑهG L; fkے �@ے  Aڈل 
 Í@E ں =:ہ@ں@A f¦nE ہG ہے PkہG ہh ہے  وہ Pرہ P; P@G لP:�k_ا Ëw� PG �@A

RbU ہh <X �@Aز fbXا z= ،ںFہ Pkhد fnE  ٹ@���ر<e ، ںFہ Pkhد fnE  ؤP±� م
 G finishing>و اور ;® hہ RbUم   A z= fb�hinvestment@>ے g@Xے _ے 

stage   ےb=ا fے  ہnIA مRbU ہh z= F= fU Fہ <Xrate  ے۔ ابU F�@E <X
 PbXا F= ےK ٹb:KرFUrate   Yhا H=P_ ےG fkڑه| �N@�  ہے P=Fہ P@G ²>رA

farmer   Yhا fGdeal fix rate    اس F= ہے f=Fہ f¦U Fہ <X  �@Bار�A
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|ڑهF@kں Gے ہFn=Pں b�@Eے FqIA <Xر ہF =ے ہ@ں NKF@Gہ اKہFں Kے 
 fہh �@A ڈلA ہے۔ �ہ¥ا P=Fہ Phد H=P_ PG ں ان@A irو `N[Aentity    ہے

 C<@A ے ہ@ں۔kہG fkے |ڑهg;resolution   ہ�X PGpart   ہG ہ ہےh  
“The Government be it the federal or provincial should enforce to 
fix the wheat support price above Rs. 950/- per 40 KG.” 

 i:@r fG مRbU ےK iAFNt F= 1050اب/-   fe ےXروÝ²>ر  ٠A ام<UF�G
Gہ ہz اس FG اس °>ح G> �@ں    G The amendment can be> دC ہے ۔ 

  Gہ 
“The House is of the opinion that the Government be it federal or 
provincial should strictly monitor the wheat procurement centres 
and role of commission agents should be diminished.” 

 zاب ہresolution   950_ے/-   fے وا�Xرو omit  ے ہ@ں۔khد <G  
Madam Deputy Speaker: Can you please restate it? 
Mr. Muhammad Taimoor Shah: I read it again that “The 

House is of the opinion that the Government be it federal or 
provincial should strictly monitor the wheat procurement centres 
and diminish the role of commission agents.” 

Madam Deputy Speaker: Ok, thank you. Now I put the 
resolution to this House that “the House is of the opinion that the 
Government be it federal or provincial should strictly monitor the 
wheat procurement centers and diminish the role of commission 
agents.” 

(The motion was carried) 

Madam Deputy Speaker: Now we have Mr. Muhammad 
Umar Riaz and Mr. Umair Najum and Mr. Siraj Deen Memon they 
would like to move the motion. I request Mr. Muhammad Umar 
Riaz to read out motion. 

Mr. Umar Riaz: Thank you Madam Speaker. I beg to move 
that 

“This House is of the opinion that immediate action should 
be taken for ensuring durable peace in Karachi; the 
countries economic hub. The elements responsible for law 
and order situation in Karachi deserve no leniency and 
should be dealt with an iron fist.” 

 Madam Speaker, today Karachi burns once again. We have 
seen the massacre due to the political tug of war between the 
political parties. The political opponents are being targeted and use 
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of violence in the political arena has become a day time story. It is 
the need of the hour that the tails of de-weaponization of Karachi 
city have been on repetitive mode time and again and it is very 
much complimentary for the Government that immediate action 
should be taken that would lead to the de-weaponization of the 
Karachi that can avoid further bloodshed in the economic hub of 
our country because we don’t have peaceful Karachi that would 
hinder the foreign investments within the country because Karachi 
is supplying the 70% of Pakistan’s GDP and a violent Karachi 
would be a disaster for Pakistan’s economy at large. If Karachi is 
not at peace, Pakistan is not at peace. Pakistan’s economy is not at 
peace. So, it is the need of the hour that all those who are 
responsible, whoever they might be whether they are sitting in the 
Government parties, whether they are Government allies, they 
should be dealt iron fist and they should be brought to the book in 
accordance with the procedures laid down by the law of the land. 
Therefore, the Government benches totally demand that an 
immediate judicial commission should be established and we 
totally appreciate the Supreme Court’s verdict on that, that the 
hearing on the recent killings in Karachi we totally support 
whatever has been said by the Supreme Court on that and we said 
that all that has been said on the verdict should be implemented in 
letter and spirit, that should not be just a game of words that should 
be something that should be done practically and on practical 
grounds. This should be done to ensure durable peace in Karachi 
so that we can have strengthened economy, we can have 
strengthening Pakistan and we can move towards a Pakistan which 
is having an economy which is reliable for the foreign investors. 
Thank you very much. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. Yes, Umair Najum 
sahib. 

  zIK<@:B بPb; :PG نPkgGPX F;  fا�<G  ظ _ےP^� ےG CدPE|
_® _ے Eڑا Oہ> ہے۔ G>ا�f اO Pghہ> ہے ;ہPں FXرے PkgGPXن Gے 
Fr�B ¢�k\Aں _ے |F� <Gگ kgEے ہ@ں۔ hہPں PkgGPXن P_ fGرk@AFr C@ں 
 FgK| ےG نFS irہ اس وh ہے۔ P=P; PہG نPkgGPX fbA FG ہ@ں۔ اس fkgE

 <X ںPہے۔ وہ fرہ P; f�@nG f�Fہ fG نFS <X ںPہے۔ وہPرو رہtarget 
killing, extortion, land grabbing, law and order, street crimes and 

different ethnic and racial issues create   <N@�_ ڈم@A رہے ہ@ں۔ Fہ ! ہh
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 fnE ےbk; issues   PG نPkgGPX F; fا�<G و;ہ _ے fG ہ@ں ان
economic hub  _ ®_ fG نPkgGPX ں@A fا�<Gہے۔ Pے ہے وہ ;` رہ

Geconomic efficiency derail   <G>ا�Eissues   fG fڑFX Cرٹ ہے۔ hہ 
رہے ہ@ں اور PkgGPXن F° fOP�A FGر P ²K <Xن ہF رہP ہے۔ G>ا�A f@ں 

target killing   ہے ۔ اس P@G �E ہ�¦gA ڑاE iہE Yhے �@ے اG �Aاtarget 
killing   نP@Aے درG ںF@رٹPX ¢�k\A و;ہ _ے fG rift   f=Fا ہR@X ہے۔

PNO PGر ہF=ے ہ@ں ان PX fgG PGرٹF� F;  PًAF:Btarget killing   fگ 
Gے _P§ d��= H=Pہ> P=P; P@G ہے ;fG L و;ہ _ے اس r�Bے A@ں 

  R@X fUR@[Gا ہf=P; F ہے۔
  <N@�_ ڈم@A ! F; ں@A fا�<Glaw enforcement agencies   ہ@ں
 FG انhigh profile   FG ںFUF�proper security  G P@ہA ہ@ے اورP� fK<

 ان F@N_ fGرٹP� PKPbE fb@²h FG fہ@ے۔ G>ا�PG f اE YhہE iڑا gA¦�ہ 
extortion   PbXگ اF� ے_ iہE و;ہ _ے fG ہے اور اسbusiness  

 <X ںPرہے ہ@ں ۔  وہ <G ٹwO ے_ fا�<Gextortion   ہknE <X مPK ےG
G>ا�A f@ں ¤>ف اYh اPX Ph fgbIhرٹf  و¤Fل P=P; P@G ہے ، Xہ�ے

extortion   ںP@رٹPX f_ iہE اب �N@� fn= f=<Gextortion   ہ t ں@A
دار f¦U �E ہ@ں ;fG L و;ہ _ے G>ا�G fے aPtت E Rh�A±ڑ U¦ے 

 <X ے ;® اسK رٹFG zh<�_ ہ@ں۔suo moto action   <X ںPوہ F= Pn= P@�
 F; fG fا�<G ہG Pn= P@U | ےbAP_ <X رF°  Àµہ واh fnEsituation  

ہے۔   A f� role@ں F;FAد _@FkBP:; f_Pں E  PGہE iڑا ہے  اس A@ں G>ا
اG <U>ا�A f@ں =:Pم _@PX f_Pرٹ@Pں ا²wkA Yhہ �aے B:` اP@kSر h<Gں 
=F اس gA¦�ے PkN_ P; PhPX FEPr Y= Rt fePG <X ہے ۔ اس Gے �Bوہ 

extortion   Yhے  �@ے اG extortion cell   Ph<hا fgG <Uہ اG ہ@ےP� PKPbE
�P; P@Gے اور PkgGPXن   coverہf=F ہے =F اس g@G FGے   Aextortion@ں 
fG _�ا EہzG i  دf¦U C ہے ;Aextortion   F@ں   GCriminal Actsے 

 fnE ل ہے اور وہP_ �@= ہG“may be”   ا ہے ۔ اس�_ zG iہE ہh ہے۔
Gے ;legislative assembly   F_�ا E fnE FGڑهP� PKPہ@ے اور ہ:Pرے 

  F¬ <Xر P� PK<Gہ@ے۔  q:A>ز ہ@ں  ان FG اس
  <N@�_ ڈم@A ! ہ�¦gA ڑاE iہE اور Yhں ا@A fا�<G land 

grabbing   ہے اس و;ہ _ے P@U <G رP@kSا `NO fG P@ePA Yhہ اh ہے۔
 iہE نP@Aے درG ںF@رٹPX f_P@_ ں اورFk@AFr ¢�k\A fG fا�<G fnE

 CڑE rift  b@²h FG تPE اس FG ںF@gbIhا fG ٹb:KرFU ہے۔ f¦U Fا ہR@X f
 fہKہ@@ں  اور اP� fbس رہPX ےG fہKں ہ@ں ا@b@Aز fG �; ہG ہ@ےP� PKPbE
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 f�FG ہG ہ@ےP� PKFہ@ں ہK Pghہے۔ ا dt <X ان PGgang   �FK fG وقRbE
 <X ںPے اور وہ� <G ہ�qr <X �@Aل _ے زP:�k_ے اG <�Ka ٹGرا Ph <X

  وہ |PEد ہ�P; F@ں۔
  <N@�_ ڈم@A ! ں@A fا�<Gstreet crimes  PkgGPX ے دو_>ےG ن

 F tں _ے Gہ@ں زPhدہ ہ@ں اور hہ Eہi ہF¤ �PK<¡S fر=^Pل ہے
NKF@Gہ A@ں FSد G>ا�A f@ں رہPk ہFں۔ nIAے nU> _ے PEہ> k�NKے 
ہ�Fے ڈر �±Pk ہے Gہ A `G@ں _H�G H=P ہK Fہ ;�Pے HIA f�FG Ph _ے 
K �@n� �@� f�FGہ �ے اور hہ@ں G i@w@G>ا�A f@ں F;FAد ہ> اس 

bXے _Fn= H=Pڑا EہPA iل و ا_Pqب �ے nU <G> _ے fG �\O ہے ;F ا
A@ں _F@NرٹPEdifferent small sectors   fہ> Pk�NK ہے۔ G>ا�A f@ں 

 FG fا�<G Fہ ہGP= ہ@@ںP� ےKPbE ےGPK FG ںF@gbIhاproperly cordon 
off   �; ں اور@N_ <Gareas   ں@Astreet crimes   ںPہے وہ Pرہ Fدہ ہPhز
 <Xsecurity cameras   اورdifferent technological measures   FG

�@P�Pbہ@ے اور اghے اRrاPAت  G>ا�F¤ fG fر=^Pل FG دknNhے ہ�Fے 
�@bے �Pہ@@ں۔ G>ا�G fے اور E fnEہP_ iرے �PgA` ہ@ں �@h �Nہ �@Rہ 

 <Xے اوG �; ہ@ں `�PgA ہR@�legislation   fnE F; ہ@ے اورP� fKFہ
 fG ہ@ں  ان fN� Fت ہP:@A<= ہ�ےX ہ@ے اور انP� fKFہ z@A<= Rh�A

crimes   ںF@gbIhہ@ے اور اP� fKF²>ر ہA ا�_ i\_ ے_ i\_ ے �@ےG
 <X ںPوہ fnE FGproper action  ہ@ے۔P� Pb@�  

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Yes, Sirajdin Memon 
sahib. 

  �:@A �hRب _>اج ا�Pb; :ہqtP¤ <N@�_ ڈم@A ! اور Ph| <ٹ@ٹGڈ Yhا
Kہ ¤>ف  PkgGPXن FG اfbX  ��@ٹ A@ں �ے �@N�E Pہ FXرے ر�Ih   اس Kے

FG اfbX ��@ٹ A@ں �ے �@P  اور G>ا�G fے  اPq= FG  �Aہ G> دPh۔ hہf و;ہ 
 zہ |ج ہG ہےland grabbing, street crimes   PG `�PgA ےg@;  و¬@>ہ

 fePG fbXے  اK zIK <@:B  ر ہ@ں۔PNOpresentation   ہے۔ Cدے د <X اس
اس Gے d��kA دP� PbhہFں PU اور A R�E@ں اس   Fn=historyڑA  f_ C@ں
 PGsolution  ۔PU وں<G fnE <Gذ PG  

  <N@�_ ڈم@A  ! ے  ;® وہ |�ےn= <ٹ@ٹGڈ Yhا F;  ®tP¤  ءP@µ
KPbEے   F=groups اKہFں Kے �fKPg اور A¥ہP@bE fqدوں G <X>ا�A f@ں 
AFr fG@ں |O LX>وع G> دhے اور U>وہ اghے bE �PK<¡Sے Gہ وہPں 

Gے �@ے �Abargaining   Én@ں �ڑO PK>وع ہU F¦@ں اور G>ا�A f@ں 
�G  <G Én� ہ@KP°<E ہRbE Yh۔ اب اP@U Fوع ہ<O PKFل ہP:�k_ا PG فFNbO
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 Yhہے اور ا `kr ں@ABritish nationality holder    <X رےPOے اG
 <N@�_ ڈم@A ہے۔ P=P; Phد �; FG fا�<G رےFX ! Kا PG ںPہG ہh ف ہےP

 Yhہ اGBritish nationalist   P±� ں |گ@A fا�<G رےFX <X رےPOے اG
 Britishدf=P; C ہے۔  F_<Xں nIAے ا=Pwق ہFا Gہ A@ں Kے دG PnNhہ 

Counsel General   ڈم@A ے۔ ابn= رہے <G تPr�A ں _ےF@رٹPX f_P@_
<N@�_ ! <X ںPوہ P@G ں ہ@ںPہG وزراء frPeوزراء  اور و f�PEF¤ رےP:ہ

Kہ@ں ��fk؟  hہPں =F اRKه@> C<±K ہے۔  hہPں X> اE YhہfGwrit    i  ان
 CرFS ہknE ےK L; fn= fرٹPX f_P@_ Yhہ�ے اX <X ںPہh ہ ہے�¦gA ڑاE

 CرFE ،�G  ، RbEف اورFNbOculture  T.T   fرٹPX ۔ وہ Phرواج د FG
 `kr ہR^kA ں@A ہ ا_ےN�E  PU ںFہG ہ@ںK ٹbAوFA fAFr ں@A ےg;  ہR^kA

Pرت  FAوbAٹ GہFں PU۔ اKہFں Kے اس O FG <��G>وع P@G۔ ;® hہ و ¬
 FG ے اسK <ٹ@ٹGہ> ڈ F= f�Fوع ہ<O PK| ےU|  ٹbAوFA fAFr ہR^kA

protect   ےbXے اK ف<[A ۔P@Gtenure    FG  prolong  ے �@ےG ےK<G
 fbXا_ے اprotection   ےg@; ں ہ@ںP@رٹPX C<_ح دو<° f_۔ ا fG P@ہA

G ےK ®tP¤ zIK <:B dt PG fKPkgGPX <ن ہے اور ہPkgGPX fbA ہh ہG  Pہ
ہے Gہ وہ Gہ@ں fnE رہ _PkN ہے۔ اب hہ اPX Yhرٹ@Pں ہے اور اس Kے 

 fہ PG ں اس@A fا�<G ہG ہے P@� PbE ذہ� Yhاrule   ےK L; ۔PU ے��
 FG fا�<Geconomically control   ۔P@G FG نPkgGPX رےFX ےK اس P@G

ہfk ہ@ں اKہFں Kے اس fG دہ]U i>دFG C  اب وہPں دو_>AFr C@ں fnE ر
two decades   <X ںPہh ں@AFr C<_دو F; ہ> ہےP§ ۔ اب P@G iOدا<E Y=

 FG ے |پbXا fnE وہ fU ں@�|protect   f_ا fU ںh<G oOFG fG ےK<G
bAP_ fnEے | U¦@ں اور _® Kے اس FG ہFا  �g�_ANP and PPPے A@ں 

P  اE <G `A ®_ <U@ٹn@ں =F اس دO Pbh>وع G> دC۔ اب �FX@ٹN@e `Nٹ> Eڑه
  FG دور PkN_ P; P@G ہے۔

  <N@�_ ڈم@A ! ہG ہ ہےh تPE ہ�ےX  ۔ _® _ےPU Fے ہg@G ہh اب
G>ا�f اPkgGPX fbA Yhن ہے، اردو واh aہ _:nIے Gہ hہ A@>ا XٹPnن 
f�PnE ہے اور XٹPnن hہ _:nIے Gہ اردو واA a@>ا f�PnE ہے۔ h f�F�Eہ 

GPX fا�<G ہG ہG ےnI:_PG نPkgbread and butter    ںFbE ،PٹPe ںPہh ہے ۔
|=ے ہ@ں  اور hہPں وہf زPhدہ Oہ@h  RہPڑKP±� Cے_ے �Fگ د اور F;PEڑ

  bread and butterہF=ے ہ@ں ۔ hہ _:HI �@ں Gہ ;h fnE FہPں |=P ہہے وہ 
Gے �@ے |=P ہے۔G>ا�PG ®_ f ہے fgG ا�FX Yh@ٹPX `NرٹK PG fہ@ں 

PG i@AFr Yhا fgG ،ہے  <;PہA ،fهRb_ ، ¨bN@�_  ہ@ں ہے۔ اردوK
 AKarachi belongs to@:�  اور E>وہf و¬@>ہ hہ K PG fgGہ@ں ہے KF@Gہ 
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all Pakistanis   Yhہ اhtrend   FG ہ�ے اسX ے_ ®_ �N@� ہ@ےP� PKFہ
 F; fnEہ اG ہ@ےP� PKFہ ہh ے �@ےG ےK<G zkS next elections  رہے |

 fAپ |ر| <X ںPہ@ں وہ deploy    ،ںhد <G zkS FG P@ePA ہ�nں ، ٹhد <G
 �; fا�<G راFX ، ہے P=P; راPA ں@A نRb� ہRbE گ ڈر=ے ہ@ں۔F� <X ںPوہ

ہ@ں، gE@ں ;��f=P; f ہ@ں،  XٹFKPnں fG ہFٹ` ;��ے ;P=ےدP=P; Ph ہے۔ 
  P�@Eرے اردو _�@PO <@O F; ¨bNہ A@ں رہkے ہ@ں ان PA FGرا ;P=P ہے۔

   <N@�_ ڈم@A ! ابsolution   Yhہ اG  PU ںFہP� PK| ف<° fG
 PXdeweaponization from Karachi notر�@:bٹ A@ں اP� PKa `E Yhہ@ے 

from Pakistan, gradually Pakistan   fا�<G  ہ@ے۔P� PKP; ف<° fG
 Pbk; ہ@ںK ں@A نPk_<hوز Pb=ہ ا_�^ہ اh ، ا ہےFڑا ہX ا_�^ہ fnE Pbk; ں@A

G ®tP¤ Y�A �ٰ:tں ہے، ر@A fا�<G P=| ا_�^ہ F; ں@A fا�<G ہG ےkہ
وہ ا_>ا�@` _ے | رہP ہے۔ A@ں hہ _Fال P� Pbn�FXہPk ہFں Gہ ا_�^ہ FGن 
�ے G> | رہP ہے اور وہ g@Gے اRKر داS` ہP@U F۔ P@G |پ Gے PXس 

securities   PgKFG <ٹN@e ڈ<n= ہے ، وہ P=Fث ہF�A <ٹN@e ڈ<n= ہ@ں ہ@ں۔K
G>ا�G fے �Fگ _® G `A> رہPb  ہے nIAے |ج =Y اس K PkX PGہ@ں ��۔

 fbXے ہ@ں، ¤>ف اkہP� bargaining   Yhو;ہ _ے، ا fGmentality  
  Yhا ®; fا�<G ، ا ہےFہ P@G ہPq= �Aا PG fا�<G رےFX و;ہ _ے fG

FXرے PkgGPXن FgN@� F; FGں  ! ہP=F ہے =A F@ڈم _�@disturb   <N دن 
 This is the report of ے۔ہP=F ہ  billion rupees 6ہP=F ہے وہ   Aloss@ں 

Karachi, Chamber of Commerce.  ہG ہے �hFI= ہh FG ؤسPہ C<@A
 frPeف و�S ےG ہ@ں  ان fkں رہPہh ں@k@AFr fG fKPkgGPX fnE fbk;

PG PGم O>وع   iAFNtdeweaponization  اور ¤kAFNt f�PEF@ں  
kKا <hے زG Cڑ�A �[N@ا� �Uں۔  ا@A fا�<G ہ�ےX ں۔ _® _ےh<G Fم ہPÁ

۔ =@PE C<gت hہ ہے Gہ ;k@AFr fnE fbk@ں ہ@ں ان Gے درP@Aن ��G> ل 
  <;PہA ، f�F�E ،fهRb_ F; نP@Aے درG ہ انGP= ہ@@ںP� ےKFہ �Aا<Uو<X

 PGracism   اور fn= ہ@ںK ہ�ےX ے_ d^ء ا�P@µ F; ے�P; Fہ zkS ہے  وہ
h ہے fوان �ڑه<X F=  fوان �ڑه<X ہh R�E ےG ےK| ےG d^ءا�P@µ ہh ہ

 fnE zkS ہh ح<° f_ہے ا f�| ےg@; CرP:@E ہh ہے ۔ fkN_ Fہ fnE zkS
  ہfkN_ F ہے ۔

  <N@�_ ڈم@A ! ؤسPہ ہG PU ںFہP� PK<G ض<B ہh  ں@A <S|  ں@A
 Yhں ا@Alegislation   <G Hٹ@E <ہPE �\O F; ہG ہ@ےP� fKFہ fnE ہh

 FG ہے اس P=Fہ Pرہ �� FG fرٹPX CرFX Ph FG fا�<G CرFXpolitical 
parties Act   i^= ےGban   fnE F; رRKے اG نPkgGPX ہ@ے۔P� Pbhد <G
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 P� PK<G i_P@_ he should come to Pakistan and shouldہPk ہے 
represents his party.  ڈم۔@A ہh<NO  

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :dhR¤ <w§ R:^A بPb; ہ۔h<NO ۔®tP¤  
  dhR¤ <w§ R:^A بPb;  :<N@�_ ڈم@A !ےG ازےRKا Yhا  dEP¡A

G>ا�A f@ں اbk; Y= fnEے F� fnEگ PAرے ;N� Pے ہ@ں ان R�= fGاد 
b; fG¨ _ے زPhدہ ہے  اور F_ P@b_FEل وار _ے   1971اور   1965

 P@Kہے۔ د P@G `t PG ے�¦gA ےG fا�<G ہG ہ ہےh PbnNhدہ ہے۔ اب دPhز
Gہ  ہ �±Pn= P@U PhPزہFا =A L; Pn@ں اRKا  Arandom survey@ں   A2004@ں 

 P@U P@G۔   A P@Ktackle@ں ;bkے P@ePA fnE وارز ہf�F ہ@ں ان LG FG °>ح د
 P@ePA وارز G L@�FX FGے ذر�hے �FX Ph@ٹN` ڈا�@�گ Gے ذر�hے   93%

tackle   ے�hے ذرG جFe R @e تP_ ۔ ¤>فP@U P@G tackle   جFe ۔P@U P@G
 FG ت�AP�A <G | ں@A ںFr�B لF_ ہ وہG f=Fہ@ں ہK ٹ<�gNhا solve  

G>ے ;® Gہ PkX FG L@�FX ہP=F ہے Gہ �eں A^�ے  A@ں PgKFG ڈG@ٹ ہے 
 PgKFG ر ہے اورF� PgKFG ، target killer   FG ے�¦gA ےG fا�<G ہے۔

fKa ہfU F۔  PK<G `tneutral and competent police ہے =F ہ:@ں 
PK<G ہlocal government system   FGstrong   Fدو_>PE Cت  hہ ہے Gہ 

 PU اورethnic bargain  ہ@ے۔P� fKFہ  
  <N@�_ ڈم@A ! ں@A Y�A ہ اسG ہ ہےh F= fk:gr RE1971   PG 

incident   ں@A Y�A ہے۔ اس P=P; Fہoperation Gibraltar   PG
misadventure   PG `UرPG ،ہے P=P; Fہmisadventure   �@= ہے۔ P=P; Fہ

kr PG fٹ±E <qGاب اFK ،ے ہ@ں=P; Fہ `kr zÁBا <hوز f�FG ،ہے P=P; Fہ  `
investigation   f�FG ،f=Fہ@ں ہK report   ہ@ںK م<IA f�FG ،fkbE ہ@ںK

A@ں ;NX resolution   Fڑا ;P=P اور IA fgG>م FG _�ا Kہ@ں ہf=F۔   اس 
recommendation   CرP_ ہh ہ@ں f¦U fG o@Ximplementable   ہ@ں  اور

G H=PہFں G PUہ PkgGPXن ہfkN_ F ہ@ں �@�A �N¥رت Gے _  himplementہ 
Kہ@ں ہkN_ F@ں ;® =FB Yام Aimplement   <[h<X@ں _® PE fEPkG=@ں  

 FG ٹb:KرFU <G PbE وپ<Upressurize   ہh رےP:ہ ہG fU ے<G ہ@ںK
  �PgA` ہ@ں اور ان FG اس °>ح _ے �P; P@G `tے۔ 

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A : Y�A دP:t بPb; م<k^A ہ۔h<NO ہے۔ Y@nٹ
  ¤tP®۔
  :t R:^A Y�A دP :<N@�_ بPb; ! ں اسPہh ں@A F= ہ�ےX ے_ ®_

resolution   ں@Acorrection   ۔ اسPU ںFہP� PKوا<G resolution   PہG ں@A
  P@U ہے Gہ 
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“The elements responsible for the law and order situation in 
Karachi deserve no leniency and should be dealt with an iron fist.” 

f=<G ہے؟   Phlegislator   FG suit اpolitical   Yhاh P@Gstatement   Yhہ 
 zہ <X ںPہh Ph|political members or legislators or dictator   i@@t fG

رknGے ہ@ں؟ اYh  ڈGٹ@ٹ> اس وG irہG Pn= Pkہ A@ں F�F�Eں FG اده> _ے 
hit   F=  PU ہ@ں �±ےK fnE PkX ہ@ںKں _ے اPہ; PU وں<G  ہh P@G 

statement  ےg@; ہے fG zgr f_ا”dealt with the iron fist”   اس zہ
 fہ fKPkgGPX ے وا�ےbں رہ@A fا�<G ںPے ہ@ں  ;ہkN_ <G ےg@G ح<°

  ہ@ں۔
 Mr. Umar Riaz: Madam Speaker! All those who are 
responsible for violating any law should be dealt with iron fist. 
This is what says by the law of the land. This is not something 
which is unlawful. Thank you. 
 Madam Deputy Speaker: Thank you. 

  Y�A دP:t R:^A بPb; : FG f_ں ا@Adetail   PU ںFہP� PKPkE ں@A
;G Lے �@ے A@ں Kے hہ PEت fG ہے Gہ ;® fnE fnqG ہK zے اس °>ح 

G>ا�K PG f @> ا«   K fEP@APG1992ہ@ں ہf�F۔ |پ  fG oOFG fG ہے وہ
 fہ PG <EPE|ےG <G لPNK FG L@�FX CرP_ ں ۔@� HNhد fہ �[h<XKPK 

 ،f¦U f��E L@�FX گ |_ےPnE ®_ ےG ®_ ا ؟Fہ P@G ۔ P@U P@G �[h<X
 f_ا fا�<G رہPEے۔ |ج دو¦Usituation   و `kr ح<° f_رہ اPEہے، دو <X

ہے۔ A@>ے F@�PnEں Kے   P¬ target killingرت ہے، دوPEرہ ا_f °>ح
MQM   FG وں<;PہA ،ہے fرٹPX ٹ>ڈg;ر fہE zhا F@G zh۔ ا fG تPE fG

اU> وہ F²tق دKaے PE fGت f=<G ہے =F وہ اbXے z�Pr <X ¢rFA ہ@ں اور 
  AہfnE <;P اس وfKPkgGPX ir ہf ہ@ں ;G Fہ اس PXرٹA f@ں F;FAد ہ@ں۔

  zٹ |ف |رڈر۔ ہbا�FX ۔<q:A ز��A  ےKP±� CRbEPX <X zhا F@G zhے اK
  PE fGت Kہ@ں fn= fG ۔

  Y�A دP:t R:^A بPb; : ےKP±� CRbEPX <X zhاF@G zhے اK ں@A P@G
PE fGت  ہے؟  A@ں Kے ان PK PGم µ>ور �@P ہے �@�N اPE f�FG fghت 
 Cزاد| CرFX FG ہے اس f=Fہ fرٹPX `Nٹ@�FX F; fnE f�FG ۔fG ہ@ںK

nE ح<° L; ہ وہG ہے f=Fہ FG ے�¦gA اس fdeal   ے۔ اب<G 
violence   ، ہے Ï�¬ تPE fG violence   ،اض ہے<kBہ:@ں ا <Xdealt 

with iron fist   F; PGphenomena 1992   FG اس zہ <Uا  Pn= P@U P@G
K<Gے G oOFG fG>=ے ہ@ں ، دوPEرہ ہimplement   z دوPEرہ  hہPں 

 L@�FXchange   ہ@ںK fnE H�G F= ے ہ@ںkhد <G ں@�P; گPnE ®_ ہh ،PU Fہ
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وا�P; | LX@ں Uے اور دوPEرہ hہU within four to five years   H�G fے 
ہ:@ں اPI= fghوBeing political leaders, or being legislators  �h ہPU F ۔ 

 Yhا F;  ہ@ےP�  fbhدpeaceful   رٹFG zh<�_ ح<° L; ل �@ں۔PNK `t
;G Fہ اس   K political partiesے اbXے e@ �ے A@ں GہG Pn= Pہ =:Pم

target killings   ں@A LX| ث ہ@ں وہF�A ں@A consensus   FG ں، اسh<G 
implement  <N@�_ بPb; ں@A ہ@ے۔P� PKوا<G  ! ےG ں  |پ@A through  

 F; ہh ہG PU ںFہP� PK<G ارش�U ہhwording use   ہے اس f�Fہ 
resolution  NO ے ۔�P; PhاFٹG FG ں _ے اس@Aہ۔h<  

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ C<A �h<q= بPb; f;  
 Mr. Tabraiz Sadiq Marri: First of all I would like to say that 
this resolution is quite timely because Karachi is burning and 
Karachi is the economic hub and it needs attention. 

 G history is important no>=ے ہ@ں ہh zہPں X> ہ:@]ہ ہgٹ>PE fG Cت 
doubt, because if you don’t know history   ےbXپ ا| F=present   FG

 FG my ٹK Y@nہ@ں kN_ <Gے �@Kfuture   �Nہ@ں دkN_ HNhے  اور 
honourable colleague should also know that Karachi   fGdynamics 

f ہ@ں ۔ G>ا�A L; f@ں ہchange  N� F اب n�X` دس _F�Pں _ے  
 <X ہ±; Yhا fgGethnicity   <X ںPاب وہ  Pn= دہ زورPhز PGethnicities 

divide   ہ@ں ۔ fN� Fہ  
 A my honourable@ں دو_>PE Cت  hہ P� PK<GہFں G PUہ   

colleague mentioned one political party. Let’s be really honest to 
ourselves, it is not one political party which is responsible for 

everything that has happened in Karachi.  
�@A ب _>اجPb;: K ں@A  ٹ |ف |رڈر۔bا�FX ےPPP, MQM  and 

ANP   Pn= P@G <Gذ fnE PG and I did not mention MQM only.  
 Madam Deputy Speaker: OK. Thank you. 

   �h<q= بPb; دقP¤C<A : ےnIAMQM   رتP¬ و `kr ہR^kA FG
FAوbAٹ Gہbے fG |واز _f�Pb دf�Pb_ Ï�¬ RhPO fn= C دh �@� �N@� Phہ 

 one political party is not responsible first of all. Nowہے Gہ 
coming to the solution  رP� <X ںPہhےK ں@Akey points  ہے P@G ٹFK FG

PU۔ Xہ�f �@�ہے ;� A FG@ں |پ A iARS fG@ں P� PK<G o@XہFں 
elements responsible, all of us know   گF� ن _ےFG ہG responsible 

دkhے ہ@ں اور   statement اformer Home Minister    Yhہ@ں۔ ہ:Pرے  
ا�Uے روز RbXرہ �Fگ P; <A=ے ہ@ں ، K<Aے وا�ے h FGہ  Kہ@ں G PkXہ وہ 
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@G ہے وہ PkX ہ@ںK ہh FG ے وا�ےKرPA ،ا ہے<A ںF@G ہے۔ اس Pر رہPA ںF
PE fGت G> �@ں =ÌKPX  F دن =G  YٹX fnہPڑG no go areas   Cے R�E |پ 

 Ph<hا PG no go area   ہے P=P; �E for no reason, where is the police, 
where is the rangers. Then we come to Layari. Why is layari a no 

go zone?  _ ن |رامPgKم اPB Yhا <X ںP؟ وہPkN_ P; ہ@ںK ںF@G ے  
 Now coming to the point where my honourable colleague 
mentioned that “the elements responsible for the law and order 
situation in Karachi deserves no leniency and should be dealt with 
an iron fist.’ 

 FG L@�FX fbXپ ا| F= ہ�ےX ے_ ®_depoliticize   ہG ںF@G ںh<G this 
is not a perception, this is a statement by the former IG police 

Wajid Ali Durrani in the Supreme Court of Pakistan.  L@�FX fbXپ ا|
 FG depoliticize   R�E ےG ے اور اس@I@G you bring people on 

negotiation table   رPE <ہ ہNKF@G you cannot deal an issue with an 
iron fist. Obviously dialogue is more important than using force. 

 fnE fnqG اورforce   ²ے _ےh<° <kہE ےb=ں ا@=Fہ@ں ہK `t ںh�@� ے_
 Pbk;dialogue  ہ۔h<NO ں ہ@ں۔@kN_ Fہ `t ے_  

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ f_PqB ¢@¤F= بPb; م<k^A f;  
h situation   fGہPں K f�PnEے G>ا�Pb; f_PqB ¢@¤F= : fG fب  

ہے  اور   G economic hub>ا�PkgGPX fن PE No doubt   PGت fG ہے ۔ 
 <X ںPوہ target killings    رہے <A گF� ہPbU ےE <X ںPہ@ں اور وہ f=Fہ

 <N@�_ ڈم@A ہ ! ہ@ں۔G ہ ہےh PbnNhدbasically what is the problem   اور
G گF�E ہh رٹFG zh<�_  رہے ہ@ں؟ <A ںF@ا ڑ clearly mentioned that 

all political parties present in Karachi   F; ےG ®_ ان terrorist 
wings   ہ@ں وہ اس target killing    ں@A involve   و;ہ fG ہ@ں اور ان

 <X ںPے وہ_ target killing   مP:= ہ انG ہے �hFI= C<@A ہے۔ fرہ Fہ
political parties’ wings   FG deweaponize   ں ۔h<G  

   <N@�_ ڈم@A ! L; <Uہ اG PU ںFہP� PbہG ں@A وہ�B ےG اس
P@µء ا�^G dے زKPAے _ے ہproblem   F °>ح A@>ے K f� PnEے Gہh Pہ 

  A target killing@ں P@G ہF رہPn= P ، وہPں X>   2009 رہP ہے ۔ _Fات A@ں 
;P رہPn= P  اور وہPں F¤ fGر=^Pل EہFUF� ، fn= YKP@nE iں PA FGرا 

 Pرہ <G ہ@ںK تPE fG اتF_ fnE f�FG ں _ے@A z۔ |ج ہ fn= fN� �E
 f�FG <qX ںPہے، وہ �Aا <X ںPہ وہG ںF@G target killing   ۔fرہ Fہ@ں ہK

P@G  اور   take over اF@G Pghں Kہ@ں ہF رہF@G Pں Gہ وہPں �A <Xٹ>K Cے 
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P@G �[h<X  اور ;PbB F¤> وہPں |=^i وہPں X> اس وG iAFNt frPeے 
 <Xproblem create   ر رہےPA ہPbU ےE FG ںFUF� ے اورn= رہے <G

  P@G ۔  n=evacuateے ، اKہ@ں وہPں _ے 
  <q:A ز��A : رتF¤ fG fا�<G `¤ٹ |ف |رڈر ،  در اbا�FX

  Ptل F° `:NAر F_ <Xات _ے �k\A¢ ہے۔
  f_PqB ¢@¤F= بPb; :<N@�_ ڈم@A !ں@A  Pہ رہP� PbہG اس �@ے

 political parties_ے ہے اproblem 30 years   <UہFں Gہ hہ 
responsibility show   zہ <U۔ اس �@ے اP=Fہ ہK z�Eا<X ںPہh ج| F= ں@=<G

 fہh گF� suggest   ہG ںh<G political parties   fہsituation   FG 
handle   PbE <kہE FG لP^=رF¤ ہ@ں اور اس fkN_ <G �N@� ہ@ں fkN_

 PbXا <X ںPوہ FG fرٹPX <ہ ہG ںF@G PkN_ ہ@ںK Fہ Pghا interest   ہے  اور
ہے۔ A@ں اس   A involve@ں   fG target killing و;ہ _ے   interest اbXے 
 G>وں G PUہ _Fات fG °>ز G <X>ا�A f@ں �Aٹ>suggest   FG C �@ے 

authorize   ہG  ے�P; P@Gbad law and order areas   ں@Aoperation  
A@ں F�Aث ہ@ں  ان NX FGڑ   Gtarget killings>ے اور ان FG <¤PbB وہPں 

  G> اP Kف Gے Gٹہ>ے A@ں �a@ں۔ h<NOہ۔
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ رPr و R:^A بPb; f;  
h<NOہ ;Pbب _�@N>۔ A@ں زPhدہ �:PE fqت =Pb; : Fب R:^A وPrر  

nIA <Xے =Fnڑے _ے =^PÁwت   Kresolutionہ@ں P� PK<GہFں PU۔ اس 
ban   f�FG PK<GہfkN_ F ہے۔ �FX@ٹPX `Nرٹ@� addition    FGہ@ں۔ اس A@ں 

 Pnا� step   PG امFB سPX ےG ہ انNKF@G PU Fہ@ں ہK iEP¿ mandate   ہے
Gے   P� PK<G political partiesہFں G PUہ   A �N@�suggest@ں hہPں h <Xہ 

militant wings   FGban  hد<G ہ@ے اورP� Pbethnic slogans   FGuse  
 <X ےK<Gban   ہh C<@A LE ہ@ے۔P� PKFہsuggestion  ہ۔h<NO ۔fn=  

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ �gtا ®@gt بPb;  
  �gtا ®@gt R:^A بPb; : تaPt ےG fا�<G ہ۔A<k^A ہh<NO

 <X ںFٹ�Fے ہG ے�P� ں |�ے روز@A L; ہے ¢rوا f�FG <ے ہ_
ے، رG]ہ، LE و¬@>ہ ;� دhے ;P=ے ہ@ں۔ �@f=P; fbG ¨K<�Pe <q ہ

°²qے FG ہ�� P=P; P@G ہے ۔ _® PkX FG ہے Gہ اس PG ذAہ دار FGن ہے 
ہے ۔   P@Gdisturb ہے Gہ ;fG L و;ہ _ے G>ا�main issue   fاور 

ہ@ں اس �@ے A@ں _® F r FGر   P:=involveم _@kBP:; f_P@ں اس A@ں 
 fG fا�<G ں۔Fہ P=ہ>اnوار ٹ disturbed condition   و;ہ fG land 

grabbing, drug mafia   ےG ہ اسh P@ePA ہknE اور major factors   ہ@ں
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ہ@ں۔ اbn; Yhڈے Gے =Pbزع f¦G fnE <X اe>اد F; involve   FG اس A@ں 
 Yhں  اور اhن دے دP@E Yhزا ا<A رP²wذوا� <Uہے۔ ا P=P; Phد <G ہ��

 F= ے�P; Fہ�� ہ fnE �GرPG fٰKاد C<ہO مF �A ڑوںNb@_ ے دن�Uا
 PhPbE ہKP[K FG ںF[Gں اور رFG<ں ، ٹFgE ے ہ@ں  اور=P; ےhد <G ہ��

 fہ Yhا R�E ےG ہے اور اس P=P; statement   �Aا <X C<ہO ہG ہے f=|
 C<ہO zہ ہG ہ ہےh ®�¡A PG ہے۔ اس P=P; Fہ �Aا <X <ہO راFX ں اورFہ

 Gے n�@Xے f�FG اور ہH=P ہf ہ@ں ;h Fہ _® G H�G> رہے ہ@ں  Ph اس 
involve   fOP�A Yhا fا�<G ہے۔hub  ہے، روزindustrialists   اور

 fbk; business community   اور FG ہے انeven   Yhاcabin   وا�ے
=FG Y ده:P@Nں دf=P; C ہ@ں  اور اس _ے knEہ و¤Fل P=P; P@G ہے۔ hہ 

 Yhا PG fا�<Gmajor issue  ڑ رX <¿ہ اh PG ہے۔ اس CرP:ہ ہG ہے Pہ
 PNb� C<_ ہ  اورGPڈه ، ohد�±bE  C<ڈ_ٹKا CرP_ move   ہے ۔ fرہ Fہ

ہ:Pرا X F= Y�Aہ�ے ہf دوہ>ا�ے nG <Xڑا ہے اور اس FG ہz اور زPhدہ 
  G:�ور G> رہے ہ@ں۔

  <N@�_ ڈم@A ! PG L@�FX <ٹN@e اور Yhں ا@A اس involve   ہے۔
 fnE FG L@�FX as a revenge  PhPbE ہKP[K  L@�FX ں@A fا�<G ہے ۔ Pرہ P;

PG رول اkKہE f�P>ا ہے۔ E �[X<Gے =^OPہ ہے ۔ G>ا�f واO Rtہ> ہے 
ہے۔ B H�G>¤ہ   involve ;ہPں A  �[X<G L@�FX <X@ں _® _ے زPhدہ 

G>ا��a ¢h<[= fے =nے =nX F> وہPں   XChief Justice of Pakistanہ�ے 
 FG ۔ انPn= P@U Fہ �Aا fePG <Xreports  Cں اور وہ  د@n= f¦Uground 

reality   Pn= P@� ہ� @e  Pnا� Yhے اK ںFہKہے۔ ا PkX ہ@ںKے ہ@ں اور اkKP;
Gہ RNhم G>ا�G fے aPtت زPhدہ S>اب Kہ ہ�P; F@ں NKF@Gہ G>ا�A f@ں 
AہE <;PہE iڑR�= Cاد A@ں ہ@ں ۔ A@ں اbXے اس �X@ٹ Peرم _ے اbXے �@¢ 

P=<G i_اFSدر Yhن _ے اPkgGPX ف| Lٹg;  Yhا <X �I; ہ�G ہG ںFہ
judicial commission   ں@A fا�<G <X دوںP@bE `²kgA ے اور وہ�P; PhPbE

nI:_ FG@ں   �P±� ÌbE royalty@ں  اور وہPں�> E@ٹG H> وہPں U fG>وKڈ 
اور F¬ Rh�Aر �P; P@Gے اور G>ا�X PG f> اt �A` =�ش �P; P@Gے۔ 

  h<NOہ۔
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :   بPb; ہ۔h<NOUP_ ہI@kG رP:G < ۔®tP¤  
A@>ے Eہi _ے _F@n=Pں Kے =PE Pًqh<²ت : _P:G <UPر I@kGہ;Pbب   

 FGcover    ۔ |پ PU ںFہP� PK<G تPE ¾AP; ًا اور< k\A ں@A ہے۔ P@� <G
 fKPgKہ اG ں@nNhد FG لP^=رF¤ fG نPkgGPX رےFX <G ڑFn� FG fا�<G

 <X ںPہh ں ہے۔F@G fkg_ fb=ا  fURKزhuman rights   fGviolation   fb=ا
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 fG نPgKا Yhا fے ہghہے و P=P; راPA FG <n�A Yhے اg@; ہG م ہےPB
 fAہ |رG fG تPE ےK ںF@n=P_ دو Yhے  ا<@A  ہے۔ f=P; f� ے� fURKز
�P; Pha FGے۔ اU> |پ |رRt<_ FG fAوں _ے hہPں F�^Aں A@ں E@ٹ�Pn@ں 

Gہ   Uے =Rt<_ F وا�ے h<G P@Gں Uے؟ Xہ�ے ہf ہz روPK رو رہے ہ@ں
democracy   ہh تPE C<_رہے ہ@ں۔ دو PgnU fAر| <nX ہ@ں ہے اور |پK

ہے _Fات A@ں ;F دہ]U i>د =nے وہ XہPڑوں A@ں ��nے E@ٹnے =nے۔ 
ہP=F ہے۔ ;® Gہ PG PG L@�FXم   shoot out |رPG PG fAم =F ¤>ف 

 CFKP¿ اور CڈرbN@_ ےK ںFUF� zہ FG L@�FXہے۔ P=Fہ PKP±� CڑNnkہ
ا_f �@ے وہ A �[X<G@ں F�Aث ہے۔ اU> ہFG L@�FX z اوi@@t <X دC ہے 

�ے G> |�@ں Uے =h Fہ t `�PgA` ہFں Uے۔ |رG L@�FX FG fAے �AP�Aت 
 FG L@�FX ے اور�P; PnGر fے دور ہ_primary importance   ے�P; Cد

 FG L@�FX zہ <Uہ اNKF@Gprimary importance   F= ےU ںhہ@ں دK
اور اU> ہz |رG fAے ڈKڈے Gے زور �AP�A <Xت  K `tہ@ں ہFں Uے 

PرA C@ں �@t PG `�PgA` =�ش P� PK<Gہ@ں Uے =h <nX  FہPt fل ہG PU Fہ 
 P±� ازہRKا fد ہFS PG اس <nX F=  ےn= رہے PA <nkX FG L@�FX fnE ے�E

  �@ں۔ 
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :f�AP; لP:; بPb; م<k^A  ہ۔h<NO ۔®tP¤  
  f�AP; <@ K  لP:; بPb; :�_ ڈم@A<N@ ! ں@A F= ہ�ےX ے_ ®_

 PU ںF� irدہ وPhز P_ ڑاFn= ں@A ہG PU ںFہP� PK<G i_اFSپ _ے در|
 PG ےK<G ہRہP[A ے_ ®h<r iہE FG تaPt ےG fا�<G ےnIA ہNKF@G
=E<Iہ ہFا۔ G>ا�A f@ں _® _ے Xہ�ے hہ GہP� PbہFں G PUہ G>ا�A f@ں 

G ÅgA FG ÅhرP= ےG fا�<G ے۔n= ہK fnE fnqG داتPge fKPg� ےG <
P=P; P@G o@X ہے اU> اFhب PSن Gے اYh ا�@G �[Nے درP@Aن ہKFے 
وا�ے ہFAP±bں FG اPge fKPg� <Uدات GہP=P; P ہے =F اس _ے Eڑے 

  PNAاور nEٹG Fے دور A@ں ہ�Fے، G>ا�PNA   fہAP±bے G>ا�A f@ں 
O PGہ> =G ،Pn>ا�FG f اFXزO PG �[hہ> _:Pn= P=P; PnI اور hہ ہAP±bے 

bہ `N@ٹ@�FX گ ہ��F� ں@A ادR�= zG iہE ں@A L; ےn= ے=<G اFے ہAP±
 <N@�_ ڈم@A <Uے ۔ اn= ے=<G اFہ ! iہE F= ے�P; P@G وزٹ FG fا�<G

_ے �Fگ hہPں اghے ہFں Uے ;bہFں Kے وزٹ Kہ@ں P@G ہA PUF@ں ان 
Gے A z�B@ں hہ PEت P� PKaہPk ہFں اU> |پ ا_>ا�@` اور G �@¡g�eے e>ق 

  F= ہ@ںP� PbnI:_ FG ہG ے ہ@ںkN_ <G وزٹ FG اس <G | fا�<G پ|
G>ا�A f@ں اU> |پ  PKن AہP;> اPh<hز FG دnNh@ں، P:G fٰw¡ Aل 
¤K ®tPے ا�^:PG f=P@r<= » Rم G>وا�ے ہ@ں �@�N اU>   |پ _ہ>اب 
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FUٹG | H> دnNh@ں، |پ G P; <@�A> دnNh@ں، |پ اfKF�PG <kS دnNh@ں  اور 
ن FUٹH وہPں PG f=P@r<= f�FGم Kہ@ں ہFا۔ اghے =:Pم اPh<hز دnNh@ں ، Xہ�Fا

 <N@�_ ڈم@A ق<e CدP@bE ! i@KPg� `g�gA F; ہے PG iBP:; Yhف ا<¤
 L; ہے fم دے رہPIKم اPG <±hاور د fnE مPG f=P@r<= مP:= <X دP@bE fG
_ے =E dh<wڑه رہf ہے  اور FXرے A Y�A@ں اور G>ا�A f@ں �n�Xے 

� Yhا f_ق ہے وہ ا<e F; ل _ےP_ L@�X د ہےP@bE fG iBP:; fKPg
<N@�_ ڈم@A ق ہے۔<e ہh اFہ aڈا PG f_اور ا ! F; دہF;FA ےG fا�<G  

target killers    fا�<G د ہ@ں ۔F;FA سPX ے<@A ٹ@ں ہ@ں وہg� F; fG
 <Uں ا@Atarget killers   گF� R @e دس F; F= ے�P; PnNhد FG ںFٹg� fG

 PًAF:B ے ہ@ں وہkرہ <G مPG F;reaction  @A ،ہے P=Fہ f٩٠ں ہ  R @e
 F; ں@A ہ ہ@ں اسkgEے وا_ iBP:; fghا Yhگ اF�JTI   fG reports  

 �@gbIhا fG نPkgGPX مP:= ہ:@ںF= ہ@ںK ،PkN_ P; P@G ہ@ںK رPNKا PG ہ@ں ان
 R @e  h٩٠ہ f=PkE ہ@ں  Gہ   PK FG reportsاہ` r>ار دX Pbhڑے PU۔ وہ 

target killers  �= ے_ iBP:; صF \A Yhا fG L; ، ے ہ@ںknGر d�
_® _ے EڑC د�@` hہ ہے Gہ ان Gے �Sف اس �@ے PGرروا�K fہ@ں 
ہG f�Fہ وہ واiBP:; Rt ہے PkgGPXن P_ iO�U F; fGت ادوار _ے 

 <N@�_ ڈم@A ں ہے۔@A iAFNt ! ہ> ;±ہ L@�FX ہG ہ ہےh تPE اور Yhا
 f�FG  ہے اس _ے d�aPK L@�FX ٹ ہے ۔X<G L@�FX ، ہے f=Fہ fghا

<e ہے اور fkhد H=P_ PG ںFkBP:; fkAFNt ہ> ;±ہ L@�FX ،P=ڑX ہ@ںK ق 
mandate   ےG fا�<G ل ہےP@S ا<@A ہے ۔ f=P; fG تPE ںPہh fG
mandate   FGwatch   fAFr Ú�E ں@A fا�<G ہG ںF@G ہ@ےP� PKP; P@G

 F=  ادR�= fG ٹ>ڈ ووٹ>زg;ں رPہ@ں ;ہ fnE ےgh²ے ا�t ےG f�q:_ا
ہے  اور ;® Gہ ;bkے وا�G iBP:; fے K <q:Aے اFK HGa Yhے ہ�ار 

voting   LG اFKPE HGa Yhے ہ�ار ووٹ �@ے ہ�Fے ہ@ں ۔ G>ا�A f@ں 
°>ح ہf=F ہے اU> اq=<A Yhہ وہPں Feج nGڑG C> د�P; Cے =A F@>ے 
 f�PnE Yhے ا<@A ۔PU ے�P; Fہ fKPX PG fKPX دوده اور PG ں دوده@A لP@S

G P@ePA اور ڈرگ P@ePA ڈb@� ےK ڈb@� ں@A نPkgGPX ڑاE ے_ ®_ ،fG تPE f
P@ePA اور ڈرگ F; fG P@ePA ;±ہ ہے F²Eل �@¢ gbAٹ> PIbXب Gے aہFر  
 f=Fہ f���_ ڈرگ  FG �Ihب رPIbX رےFX ر _ےFہa ہG ںF@G ں ہے@A
ہے اور aہFر PE| fGدC |ٹG H>وڑ ہے۔ PIbXب PE| fGدC |ٹH _ے دس 

وہPں E fbkGڑC ڈرگ G | P@ePA>وڑ ہے G>ا�PE| fG fدC دو G>وڑ ہے، 
 F= مPG PG P@ePA ڈرگ fb�h ،ے ہے�Fٹے ہ@�� FG <ہO رےFX F; ہے f¦U
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hہ ہے Gہ اU> وہ RbEوں A@ں ڈرگ =G z@g²> رہf ہے =F ان دو _ے دس 
  =Y �ڑا��P; fے FX ، fUرا Oہ> g@Gے ;` اٹPkn ہے۔

  <N@�_ ڈم@A ! f�FG ں@A fا�<G PG ڈb@�as such   ہ@ںK Ph<hا Pghا
 fے وا�KFہ zkS ہK F; Fہ fرہ Fہ fڑا�� fghا f�FG <X ڈb@� ں@A L; ہے

  f¦A 2007  12ہF۔ _® _ے EڑPA Cل ہ:Pرے PXس Ptل Gے واP�rت A@ں 
 iBP:; صF \A Yhا <X ںPہh اور Pnہ> ;` اٹO راFX ں@A L; ہے fG
F�_ PGرٹ> |رE ¢@� fA@ٹہPn ہFا =NA F; Pnہ �ہ>ا G <Gہہ رہG Pn= Pہ A@ں 

<G ےK ہ>ہPÁA PG تFr LG ہے۔ وہ Phد <G ہ>ہPÁA PG تFr fbXں ا@A fا�
=Pn وہ _Pرا دن A@ڈPh دP=PnG رہP ہے ، A@>ے P@Sل A@ں اس b�FE Rh�A <Xے 
 PG RhوP; ت< K ہG ہے PkX FG ®_ zہ <X Phڈ@A ہ@ں ۔K ورت<µ fG
 Rh�A fnE <X اس  ،Phوا<G RbEے �@ےG LK<wKPG fbXے  اK LG ام<Uو<X

µ fG ےb�FE ےG zgr مP:= ے وا�ےKFں ہ@A fا�<G ہ@ں ہے۔K ورت<
اPEP\kKت اور =:Pم �@�hں ;@KP; iے وا�f اYh ہiBP:; f ہے �Pہے وہ 
G <@:[Gے Ftا�ے _ے اPEP\kKت ہFں اور اب hہ ¤Fر=^Pل ہے Gہ 
kO�Uہ دو اPEP\kKت _ے F; fG <@:[G _@ٹ ہے G>ا�A f@ں وہ �Fگ  

bXا  iBP:; اور f�FG <X د ہ@ں انF;FA Pcandidate   ۔f=<G ہ@ںK fڑا ہnG
 <N@�_ ڈم@A ں@A fا�<G ! ں@kBP:; f_P@_ مP:= ہG ہG ہ ہےh ہ�¦gA `¤ا

A iAFNt@ں ہ@ں اور ;® ہ:@ں hہ PkX ہG Fہ اRb� L@G ¢h<E Yhن ;�Pے 
PU  اور L@�X اzh ا�h اے ، PEون اfX zh اے ، =@>ا _@b@ٹ>ز  ;b@_ Fہ 

ہ@ں اور ان fG زFKPEں �P= FGے �¨ �PkE <G aFnXے ;P=ے ہ@ں Gہ ہ:Pرے 
 FG وں<A| ہ انh ہ@ں ہے اورK `t اور f�FG Pnاس _ے ا� F= ےU ں@�P;
_Fٹ P=<G fnE ہے ;F ڈGٹ@ٹ>ز ذہG i@bے ہF=ے ہ@ں۔ ا¤` A@ں Xہ�ے 
F_<eدہ  ;UP@>داراKہ PÁKم =Pn اب PAڈرن ;UP@>داراKہ PÁKم ہے ;O Lہ> 

O ر  اورFw¬ <g@eو<X ،R@�_ R:^A z@Nt ے _ےg@; fKراFK R:tہ اP
�Fگ =nے ، اب وہPں Gے _@b@ٹ>ز KFU±ے اور Eہ>ے |G Ph>=ے ہ@ں ۔ 
Eڑے اFgeس PE fGت ہے Gہ اYh اzh ا�h اے ;R@t Fر h<E±@ڈ Gے PKم 
 fG CرFدهPA ان<APG CڑPہX `:;ر ہ@ں  وہ اFہ[A ں@A fا�<G ے_

 <N@�_ ڈم@A ے ہ@ں۔=| <ÁK رRKے اG f�q:_ا fAFr ے�Fےہ=<G ihP:t !
  mandateاU> |پ PKP@Eت FG دnNh@ں =F ان PG �@ڈر GہPk ہے Gہ اA <U@>ے 

K z@�g= FGہ A F= P@U P@G@ں FXرے Oہ> FG |گ �±P دوں PU ۔ h ®�¡Aہ ہے 
Gہ hہ GہPں fG داCRb:[K ہے اور GہPں h PGہ اP Kف ہے۔ P:G fٰw²¡ Aل 
 Cو fٹ FG CرP\E مP :¤ ہے وہ PkN_ P; PہG Rb:[Kدا FG �; ®tP¤

Kٹ>وG <X Fhہkے ہ@ں Gہ =G F>ا�G | f> دfnE C<@= PnG ٹKP±@ں =Fڑ دوں ا
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 Pرہ R�E لP_ FK ®tP¤ R:tق اPe| ۔PU ڑ دوںF= fnE fG نPS ان<:B ، PU
 <q:K CڈKa ےG پ ان| <Uے ہ@ں  ا=| <G FہÝ  PnGد <G P; ےnIA ں |پ@A

 Yhڑا اE F= ہh ، ت ہےPE fG دور PKP; F= Y= <nU ےG ں ، انhد uphill 
task   ں@A fا�<G <nU PG R:tق اPeہ |پ وG ہےlocate   ےkN_ <G ہ@ںK

 H=P_ FG ںFkBP:; �@= ، ے ہ@ں=| Y�A �ٰ:tہے۔ ر Pں رہ رہPہG ہRbE ہ وہG
E@ٹPn=ے ہ@ں ، aPtت در_i ہP; F=ے ہ@ں۔ A@>ا P@Sل hہ ہے Gہ Xہ�ے 

 fnE i:@r fG fg�@X ہNKF� �N@� ں@�Fں ہP@¡�¬65/-  fAے  اور |دXرو 
a fGش P�X fGس روXے FE fGرC اور RbXرہ روXے fG ڈورF= C اب 

 <X ںPوہtargeted operation   FG �; ف�S  ےG ںFUF� ہ@ے انP� PKFہ
A@ں PkKP; fnE ہFں، _® ;kKPے ہ@ں، K fgGے Oہ>  A@ں د_KPkے Kہ@ں 
Xہb@ں ہ�Fے ان �FUFں Gے ;G P>  ہFS H=Pن _ے رK±ے ہ�Fے دnNhے 

�@Pn= P اس FG zh<�_decision   <Xرٹ Kے Eڑا ا�kN_ P;  Pnے ہ@ں  اور
  B:` در |µ fG RA>ورت ہے۔

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A : <hا« وز Ë@wt بPb; م<k^A f; ہ۔h<NO iہE
  ¤tP®۔
  <hا« وز Ë@wt بPb; : دہPhں زPہh F= `�PgA ۔<N@�_ ڈم@A ہh<NO

Pہh F; ں@¦U fG <X ںPہh ں@=PE fghا H�G �N@�  ے ہ@ں¦U ے@G نP@E <X ں
 FG ے ا_�^ےG fا�<G ہ�ےX ے_ ®_ F= Yhہ@ے۔ اP� fKFہ@ں ہK

 H=P_ ےG نPk_<hوزcompare   Pb=ا_�^ہ ہے ا Pbk; ں@A fا�<G ہG PK<G
_ے FXرے   sentimentsا_�^ہ ورPk_<hن A@ں Kہ@ں ہے۔ اس °>ح Gے 

PkgGPXن A@ں وزF@KPk_<hں Gے �Sف اور وزPk_<hن Gے �Sف wK>ت  
  Eڑه ;�Pے fU ۔

  Pb; ڈم : ب@A ! ہG fn= ہ@ںK C<@A اد<A ہh ن _ےPk_<hوز C<@A
  وہPں X>ا_�^ہ ہے، وہPں X>  اYh درہ ہے  اس _ے h C<@Aہ  A>اد =fn۔

  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A : ہے۔ |پ Y@nٹcontinue  ں۔h<G  
  <hا« وز Ë@wt بPb; : اور fgG ہ@ں ہے اور وہK ںPدرہ  وہ

 Yhا <X ںPہh ں ہے۔@A fgbIhاsolution  ہh  لP:�k_ا PG C<ٹ�A ہG P@U PhPkE
 �P; P@G1971ے۔ �Aٹ>PG C ا_P:�kل =F ہK zے bE±� دG ohے �AP�Aے A@ں 

 PG C<ٹ�A ۔P@G fnE ں@A اتF_ ےK zل ہP:�k_ا PG C<ٹ�A ۔Pn= P@G ں@A
 <G fnE ں@A نPkg�F�E اور اب P@G fnE ں@A نPk_<hے وزK zل ہP:�k_ا

G ہG ں@n�FX ان _ے <G P; ل _ے رہے ہ@ں۔ |پP:�k_ے اG C<ٹ�A P@
 zہ �Aا f�FG gain   fG تPE ہh <X ںPہh C<g@= ہ@ں ۔K Ph ے ہ@ںkN_ <G

FG  جFe ے _ےEF¤ C<_ہ دوG f¦U  fG ںPے ۔ وہ�P; PhP; ں  �ےPوہ
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X<G L@�FXٹ  ہے اور ان Pgeدات A@ں وہ  F�Aث ہے۔ اس P ²K PGن ہ:@ں 
;�P@ں =h  Fہ �Aے G PUہ اfgG <U دو_>ے ¤EFے _ے |رfA وہPں �ے

 <X ںPوہ resistance   ۔ اسPU ے�P; Phد <G R@ہO  fnE FG ے دوران انG
Gے I@kKے A@ں ;r�B Lے _ے hہ |رfA وا�ے U¦ے ہ@ں =F اس r�Bے 
Gے �FUFں اور G>ا�G fے �FUFں Gے درP@Aن wK>ت Eڑه ;�Pے fU۔ 

PG ا_P:�kل hethnic slogan   <G zkSہPں h fn=F� <Xہ PEت G f¦U fGہ  
hبدPb; ے ۔�P; P !ethnic   ،ہ ہےE¥; Pghا Yhاpatriotism   Pghا Yhا

 fnE ہ اورh F=  f¦U fG oOFG fG ےK<G zkS FG اس <Uہ اG ہ ہےE¥;
 Yhن اPkgGPX ۔fU ڑ �ےNX گ|ethnic diversity country   ہNh<Aہے۔ ا

 fGfederation strength   ےkہG وہ F= ے�P; Pn�FX <Uں ا@A رےPE ےG
fG و;ہ _ے   diversityہ:PرPfederation   fGstrength   CرC ہ@ں Gہ ہ:

ہ@ں اس fG و;ہ _ے ہ:@ں e fb�h@ڈرdiverse    FG �[hہے Gہ ہbk; zے 
 fb=اstrength   `t PG ے�¦gA ں اس@A لP@S ے<@A ہے۔ f�Anegotiations 

;L °>ح وزPk_<hن  loyalties of the citizensاور دو_>F;  C ہے وہ  
;PE Ph ں@A C<_دو Ph  ں@A ڑFagencies   دہPhٹ>ول زbG PG نPq�P° ®; ں@A

RO Phت RbgX زPhدہ ہP; F=ے ہ@ں  =F وہ اPbE <N[� PG �A  ہP=P;  F ہے 
دkhے ہ@ں اور ان Gے �Sف اk@� �[Nhے ہ@ں ۔ A@>ے Gہbے h R ²A PGہ 

h<Gں ان Gے   createہے Gہ وہPں Gے ;bkے Oہ>C ہ@ں وہ hہ Pgeدات 
�S ےG ںFUF� دFS ف action   fnE ں@KP; fG ں ان@A ہے انP� ے�P; P@�

  ;X fKPڑhں NKF@Gہ اG �Aے �@ے P@KPE<rں دX fbhڑhں fU۔ h<NOہ۔
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :۔®tP¤ f�B <ہÁA Rہe  بPb; f;  
   f�B  <ہÁA Rہe بPb; : ں@A fا�<G F= ںFh ۔<N@�_ ڈم@A ہh<NO

ں Gہہ _kNے Gہ �n�Xے ;aPt Fت ہ@ں وہ |ج Gے Kہ@ں ہ@ں ، ہh zہ Kہ@
ڈhڑه _Pل _ے Ph دو _Pل _ے iAFNt F; Ph اE fnE@ٹfn ہے  ;F اس 

 irوpower   و;ہ _ے fG ں ہے ان@Acreated   fnE ہ�ےX ہ@ں۔ اس _ے
ہK zے دg@; PnNhے A@>ے k^A>م دو_G iہہ �Nے ہ@ں Gہ ہ:@]ہ وہ 
اYh اPnGڑا رہP ہے ;ہPں fgG <X زKPAے A@ں اFXزG �[hے PEرے A@ں 

G ہ وہG Pn= P=P; Pہ PNA   fgG ہےP� ،ںFں ہ@A `NO fG regime    ں@A
 FG ے |پbX| ےK ®tP¤ نPS بFhے اg@;strengthen    ے �@ےG ےK<G

G <Gے دPA ، PhPnGدر FG i�A وہPں ا�@A �[N@ں ہ>اPh۔ hہ �@� fnE ہ:Pرے 
_bAPے ہے۔ دh PnNhہ P@U ہے Gہ Phر G>ا�A f@ں gA¦�ہ ہے، Pgeدات ہ@ں ، 

PG P@G <X ںPے وہK پ| F= Pہ@ں �` رہK À@^¤ مcapital   ،ا ہےFہ PnGر
capital   ن _ےPkgGPX ہNKF@G F�PNK ں _ےPوہ FG malice capital  Pرہ <G
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 <Uہ اG ہے f¦U fnNhہ �@� دh ںPہh ہے۔capital   Phل د PNK ں _ےPوہ
=F اس Gے gA f�FG R�E¦�ہ Kہ@ں ،PkgGPXن �P;  f�FG FG i@A�_ fGے 

gA ہG P@U aPNK ہh `t PG ے�¦gA ہ@ں ہے۔K ہ�¦geographically 
displacement  fg@; دPE| ا_�م <G لPNK ں _ےPہ وہG ے�P; fGsecure  

;±ہ A@ں ، hہPں Fe <Xج hہ _:fknI ہے F@N_ Phرٹf ادارے hہ _:knIے 
gA¦�ہ hہ Kہ@ں ہے ! رہے PU ۔ _�@qtP¤ <Nہ  secureہ@ں Gہ اده> PkgGPXن 

ہF=ے   F;awards ہ:Pرے   hNFCہ ہے Gہ G>ا�PkgGPX fن Gے  ۔ gA¦�ہ
 zں ہ@A R�E FG L; ل ہےFX ڈرل@e راP:ہ F; ہ@ںvertically and 

horizontally divide   <X <q:K ڈbN@_ ں@A ے ہ@ں اس=<Gcontribute  
ہf=F ہے۔ وہPں K<Grevenue generation   <Xے واa ہے ;F اس A@ں 

Nhوہ �@� د fG نPkgGPX ہ@ے۔P� PK<G <\e ہ:@ں <X L; ہے fkN_ P; fn
P@U P@G ہے ، PkgGPXن P@U PhPbE ہے،   P@bE fG L;achieveد PkgGPX <Xن 

ہ�P; F@ں Uے ;G Fہ اh fnEہ   G <X L;ceaseہP@U P ہے Gہ وہ �Fگ 
 Pghا Yhن اPkgGPX ہ@ں۔ f�Pg@B ،ہ@ں z�gA ،و ہ@ںRbہ وہ ہG ے ہ@ںknI:_

 FG ںFUF� رم انPe ٹ@�X ،وRbہ ،z�gA ، �@�_<G f�FG <X ںPہ; PU دے
 FG fا�<G zہ <Uے۔ |ج اG ںFہ fKPkgGPX رےP_ ہN�E PU Fہ@ں ہK HN_
دnNh@ں =F وہPں X> ہ:@ں _>اب FUٹA H@ں XٹPnن ÁK> |=ے ہ@ں۔ ہ:@ں _@bٹ> 
 Cٹ>م د fghا Yhا ہے ، اFہ P@G رFہ[A F; و<hز ��PK Ph  رہ درPS ں@A

PhPbE ہFا ہے ;G <X LہP=P; P ہے Gہ ہsacred cow   zہf�F ہے ;A L@ں 
دknNhے ہ@ں Gہ  اPxeن ��PK زh>و A@ں g@Gے Rrم رknGے ہ@ں اور اس 

IA FG>وح sentiments   P=P; P@G°>ح Gے ;PKP@E Fت دhے ;P=ے ہ@ں ، 
ہے =µ F>ورت hہ ہے ، وghےاU>  اس G <X ¾rFAہ�P; Pے =A F@ں  

A <G@>ے _bAPے  A]ہFر ہRbEFے  Eڑے  دPknNh ہFں Gہ G>ا�G fے دو
|=ے ہ@ں، ;®  PX ���@X fb�h fn=  iAFNt fG <@Áb@EرٹF=  fG f اس 

 CڑE ےK ںFہb;  ےn= ®tP¤ ڈل@_ ®@�O ں@Abrutality   Yhا H=P_ ےG
Gے �FUFں nIA ، FGے Xہ�ے F \Aethnic group   P@U P@G ¾bA fnEص 

�@Ph F; �N اس °>ح PE fGت Kہ �P; fGے   ethnic cleansingہے Gہ 
 f�P�_ ، PkN_ ہ@ںK P�n� ، PkN_ <G ہ@ںK RbE ں@nNK| ہRbE ہے اس i²@²t

Kہ@ں ہے۔ �FUFں Oa fG@ں FEرFhں   bAP_ FGsolutionے |P� PKہ@ے ۔ وہ 
A@ں ڈال F@�U <Gں A@ں XڑC رہ U¦@ں ہ@ں ، FXرے Gے FXرے Oہ> 

 FG fا�<Gterrorise   رFہ[A <G | �\O ۔ دو_>ے P@U PnGے رG <G
=Fہے  ہ P=Fہ H=Pہ <X <:G ےn�@X ےG ®tP¤ <ٹ@ٹGڈ Yhا <nX ے ہ@ں وہ

�n= fG اور انfN  رFہ[A ہF�t نF_ F= ں@A ےr�B رےP:ہے، ہ fk�A
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 F=  ے�Fر ہFہ[A ں@A R�E ®tP¤ لP:G fٰw¡ A ےG fا�<G ،ہے
=Pn وہ fnE دµmilitarily   F; solution   P@� HNh>ورت hہ ہے Gہ ہK zے 

fG °>ف =F ہU fnqG z¦ے Kہ@ں ، ہnegotiation   F= z، اس Gے �Bوہ 
وہPں G P; <X>  دو  دے =@� �ے �P� ، Fر رF� HG ،  اYh اده> G> دو ، 
hہPں X> ہRbE zر KPEٹ G>=ے رہ U¦ے ہ@ں �@µ �N>ورت hہ ہے  ;@gے 

ہے   f¦U fG o@Xverdict ہے Gہ ;FG zh<�_ Fرٹ Gresolution    PGہ 
اور اس Gے h R�Eہ ;bkے _Pرے fnE  اس Gے اوP� PK<G `:B <Xہ@ے

stakeholders   ہG Phہہ دG ےK fgG ہG ہh ہ@ں ، ¤>ف اور ¤>ف 
political parties   ےG fا�<G ہ@ں وہ F;stakeholders   رےP_ ، ہ@ں

  F�transportگ ہ@ں، ;bk; related   Fے F� fnEگ  وہPں اKڈ_ٹ>C _ے 
Pن F� f�PEگ ہU F¦ے F� Phگ ہ@ں ;�b@KFh fnE F ہ@ں ، related  K_ے 

 FG روںP_ ے  ان¦U Fٹ` ہFہon board   PG fا�<G PbXہ اh ، ے�P; P@�
gA¦�ہ K `tہ@ں kN_ <Gے  اور ��ے ہ@ں gA PG <@:[G¦�ہ G `t>واKے 

 zہ F;  ہ�ےX اس _ے Ph ے �@ےG debate  ہh<NO ے ہ@ں۔N� <G  
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A : ے<@A ہ۔h<NOں ۔@nGر ¢h<[= ہے |پ Y@nٹ

PX H�G iہE گF� ہے |پ PkX ےnIA ہے ۔ i_<ہe fq:� Yhا  fG ںFAPK س
 Gbut since we are running short of time, I put theہP� Pbہkے ہ@ں  

resolution to the House.  
 �ٰ:t<ا� R@qB بPb; : ڈم@A ! ے_ fٹFn� Yhاimportant    ت ہےPE

  اور اس Gے �@ے ¤>ف دس _@bNڈ �Pہ@@ں۔
  _ fٹXڈم ڈ@A<N@� :ں۔@�PA<e f;  
  �ٰ:t<ا� R@qB بPb; : Yhا fا�<G ہG Pn= PہG ےK zہeconomic 

hub   ں _ےPہے اور وہterror and violence   `N[A iہE PK<G zkS FG
 CرP:ہ <X fا�<G ہG ہG Pn= Pہہ رہG ہh ں@A م ہے۔PGreliance   fKFہ zG

 FG رٹFX  ادرFU ہ@ے اور ہ:@ںP�establish  P= ہ@ےP� PK<G ہGreliance  
 CرP:اور ہ Fہ zGeconomic activities ں۔@N_ ڑهE  

  <q:A ز��A : <N@�_ ڈم@A !Diversification  ہ@ےP� fKFور ہ<µ
  FK FGٹ �P; P@Gے۔ pointاور اس 
  �:t<ا� R@qB بPb; :ڈم@A !  ے<@Ajust 10 points   F; ےn= 
debate   FGsum up   <Uے ہ@ں  ا=<Gin the end  ڈم |پ _� �@ں۔@A ! zہ

  E fnEہi ا�P@G Pn ہے۔  Kindicateے PE=@ں Eہi زPhدہ fG ہ@ں اور 
 Madam Deputy Speaker: Are you telling us those ten 
points? If you can please summarize it in one minute, I can give 
you.  
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  �:t<ا� R@qB بPb; :<N@�_ ڈم@A !City demarcation   fKFہ
P; P=<G رہP ہے اس °>ح Kہ@ں ہexpand   PKF ر _ٹg@; fے �Pہ@ے او

PE FGر PEر GہP@U P ہے اس Gے �@ے   P�Depoliticization of policeہ@ے۔ 
 Yhاcentral authority   مP:= اسF; ہ@ےP� fKPbEprocess   FG deal   <G

 fرٹPX LG ہRbE P_ نFG ہG ےN_ HNhے  اور دN_ affiliation   ہے۔ PG
Gboundaries   F= FG> دhں Uے fb�h اس city demarcation   fG;® |پ 

 entrance   ےG اور اسexit points   ےG اس fnEproper   ²ے _ےh<°
 F; ہGP= ہ@@ںP� ےKFہsmuggling   F; ہے اور f=Fہarms   ے ہ@ں وہ=|

 fnEchecking   F; ح<° f_ے ہ@ں۔ اkN_ Í@nE رRKے اG <Gpolitical 
parties  ہ f=Fہ fbXہ اh ں@campaigning   ہ@ےP� PKPkE ہ@ںKا F= ہ@ں f=<G

 fG ہ انGcampaigning   ے �@ےGassets   ہG ںF@G  ں _ے |�ے ہ@ںPہG
f=<G ہے ۔ ہknE F; deal   zہ FSرC وا�PE fت ہے hہ fnE اس _ے 

ہ@ں =F اKہ@ں hہ   Gmembersے   g@; political partiesے Gہkے ہ@ں Gہ 
declare  ہP� PK<G fG ہ انG ے@political parties   ہh ےGmembers  

ہ@ں، ان g� fGٹFں PG ہ:@ں PkX ہP� PKFہ@ے Gہ �FX@ٹ@PX `Nرٹ@� Gے hہ hہ 
q:A>ز ہ@ں =GPہ hہ Kہ ہG Fہ اس RbEے Kے PAرا ہے اور اس K d��= PGہ@ں 

ہے K Phہ@ں ہے۔ ا_²h<° fے _ے ;Ainvolve   F@ں   killingہے،  h P@Gہ 
cultural education   fnE ہے وہimportant   zh²ے _ے اh<° L; ہے ۔

 Pn= zٹg_ ٹہFG F; <X ںPہh ہG fn= ہh و;ہ CدP@bE fG اس fn= fbE zhا F@G
 FG وں<;PہA <X ںPوہsideline   ہh ۔Pn= Pرہ P; P@Gbasically   PG انclaim  

 <X ںPں ہ@ں ;ہh�@� F; fہ وا�h ۔ Pn=ethnicity   Fہ zدہ  اہPhز fb=ا f=P;
ہے وہPں h <Xہ Kہ@ں ہP� fKFہ@@ں، FGٹہ _® Gے �@ے ہP� PKFہ@ے اور 

with regard to population   FG ٹb:KرFU ہG ہh <nX ہ@ے۔P� fKFہ
quarterly reports   fG ٹb:KرFU ہG ہ@@ںP� fKPkEquarterly efficiency  

،  P@G رہf ہے۔ ہh zہ دknNhے ہ@ں Gہ اFG zh<�_ <Uرٹ  اfk@� �[Nh ہے
 F= ے ہ@ںkhن دP@E Yhا ¢@� fAر| Ph ہے fkhن دP@E Yhف ا<¤ zh<�_

ہP; F=ے ہ@ں =F وہ ²h<° LGے _ے ہF=ے ہ@ں وہ �AP�Aset   fnEت 
_�>FG zhرٹ fG رFXرٹ ہے Ph دو_>ے °>²hے ہ@ں وہ ہFUF� zں Gے 

  _bAPے |Kے �Pہ@@ں۔
  <N@�_ fٹXڈم ڈ@A :ہ۔h<NO iہE iہE ہے۔ Y@nٹ  

Now I put the resolution to the House. 
 “This House is of the opinion that immediate action should 
be taken for ensuring durable peace in Karachi, the country’s 
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economic hub, the elements responsible for the law and order be 
dealt with an iron fist.” 

(The motion was carried.) 

<N@�_ fٹXڈم ڈ@A: Yhا fnEاannouncement   C<@A ہG ہے fK<G
FGن  اس ) ہX PKFڑا  RSabsentا F\Kا_kہ nIAے (¬@> F;FAدA fU@ں 

 FG ؤسPہ preside   ۔PU ے<G  
 I have nominated four names:- 
 1. Miss Shaheerah Jalil Abbasi sahiba 
 2.  Mohterma Seep Akhtar Sahiba 
 3. Mohterim Suleman Shinwari sahib 
 4. Mr. Muhammad Tamur Shah sahib 

F= ں@�Fہ ہK  ہqtP¤ f_PqB `@�; ہ@>ہO R�E ے<@A <Uا  
 it will go to Haseeb Akhtar sahiba and vice versa. The House is 
adjourned to meet again tomorrow at 3.00 p.m. 
 

------------------- 
[Then the House was adjourned to meet again tomorrow at 3.00 

p.m.] 

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


