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YOUTH PARLIAMENT PAKISTAN 

YOUTH DEBATES 

Sunday, September 23, 2012 
  

 The Youth Parliament met in the Margalla Hotel Hall Islamabad at thirty minutes past nine in the 

morning with Madam Deputy Speaker (Ms Sarah Abdul Wadood Khan) in the Chair. 

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

Youth Fifth Session 

  )+*وت(

  E=@ب IJ ,3@J 5BK3@س G>ر;، E=@ب B.C0@ن A@ن <=>ار; اور ا768 5.60 : 3.ڈم 0/.-,  

They invite the attention of the honourable Prime Minister to the unfortunate incident of bomb blast on 10th 

September 2012 and 20 innocent people from Tori Tribe were martyred and 70 were injured in a bomb 

blast. I would ask Amir Abass Tori to read this. 

  R0@IJ S.T<+ ب@=E: ,-./0 ں! 3.ڈم.W@XY پ 3\]ے^  R[Y ےCاور 3.ں 8ے `ہindicate  ہb @[+ @.bRule 

No.88, page No. 38  hY@i3 ےbcalling attention notice  ےb ,jوز Rlb ف,T ف اور,T ے ^پX-0 n ے.o

 pb ہb ں.W@XY پ 3\]ے^ ،@X-0 n ,IB3 م@J RW<b ،ہ.ںrule  rK+ ےb ف,G ہ اسE<+ Rb 7sJا ,jپ 8ےوز^

 bcalling attentionے bconsent  RW<b R[Ib ,.zYہ ^پ Rb دRWn ہے؟  3.ں ^پ b> اwj اور Y@ت واb uv,وں 

notice =3 7Wا,` <b ہ ^پ 8ے اسb ہ ہےj {Ci3 @b ے 8ہ.ں ^+@۔ اس.o ےb ,ٹlapprove  ہے @.b @lj۔ اcalling 

attention notice concerned Minister  <baddress ہے @+@E @.b ے 8ہ.ں ہ>+@۔ 3\]ے.o ےb ,ٹl=3 7Wا,` R[Y R[Ib ۔

  b.@ ہ>۔ b pEapproveے hY@i3 ^پ 8ے jہ R[Y RW<b ^رٹ.-~ دb]@ دjں 

  �Cہ ہے۔3printing l3 @b.,ے A.@ل 3.ں jہ RW<b  : 3.ڈم 0/.-,

R0@IJ S.T<+ ب@=E:  <b ہCAدا ,jپ  وز^address  �-.o ںj,bPrime Minister <b ہj  ےl.baddress 

b@E @. X-0۔@ ہے  

 Madam Speaker: I think this is printing problem. Yes, Interior Minister. He is not present. 

 {�@T ;ر<G ! ے ہ.ں+^ {�@T ہCAدا ,jوز<b ے۔ +> `], ہ7 اس�  oے o.ں 

Mr. Umar Riaz, Minister for Law and Parliamentary Affairs would like to introduce a Bill, further 

to amend the banking Companies Ordinance. He is not here as well. 
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 Now we take Private Members’ Bill. Mr. Hasan Ashraf, Mr. Tauseef Abbasi would like to 

introduce a Private Member Bill, further to amend Pakistan Penal Code. 

 Mr. Tauseef Abbasi: I big to move that a Bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 

where it is expedient further to amend the Pakistan Penal Code Act 1860 for the purpose hereinafter 

appearing. It is hereby enacted as follows: 

 This Act may be called Pakistan Penal Code Act 2012. 

  j,bں۔ amendment propose^پ T,ف ! T R0@IJ@�}: 3.ڈم 0/.-,  

  R0@IJ S.T<+ ب@=E : 3.ڈم ! RCہ`amendment   7ہ <E propose  رہے ہ.ں ,b   ہj اورamendment  3.ں

Article 295(B) رہ@ ہ>ں ,b 3.ں  

a mentally stable individual capable of lucidness of who willfully defies damages or desecrates a copy of 

the Holy Quran or an extract there from or uses it in any disarbitrary manner or for any unlawful purpose 

shall be punished with imprisonment of life. If the accused is not found guilty then the accuser will be held 

under these charges. 

  `ڑهX@ ہ>ں۔ 3Article 295(C).ں اب    

 “A mentally stable individual capable of lucidness who by a word either spoken or written or by a 

visible representation or by any imputation amen’ do or enunciation directly or indirectly defiles the sacred 

name of the Holy Prophet Muhammad (PBUH) shall be punished with the death or imprisonment of life 

and shall also be liable to fine. If the accuser is not found guilty then the accused will be held under these 

charges.” 

۔ Rb ہ.ں  changesاس 3.ں ہ7 8ے ہے  3laws  <E Rbfirst line Rb wording.ڈم ہ7 8ے T,ف ان دو8>ں   

 ��o اس 3.ںwhoever  <bdefine ہb ہے Rb �><b Rb 8ے,b whoever  @[-jے ^پ 8ے دl.E ن ہے۔ اس 3.ں<b

 <b ں +> اسjہہ دb ت@Y RW<b ,�دo>ا دjں jہ �penalty  RW <b,ار دے baccuse  ,bہ دس 0@ل bے �Yے 8ے R[Y ا

ہے jہ دRbage  @=[-j ہ.ں، اj <+ wjہ ہے اس 3define  @.b Rb.ں  j�.�termں اس  ٹ].w �.� 8ہ.ں ہے۔  ہ7 +.�

 sound mind andہے، unstable  R=6jہے mentally stable  @jاس bے56Y دW@E @[-jے bہ وہ  Yہv r,ور; ہے۔

unsound mind ہے Rb ت@Y Rb ے 0@3=ےb pb ہb ہے @=[-jہ دj ں.Bوہ  ہ*J ےb ۔ اسaccused  8ے اسArticle 

ان +.� �.�وں basically  <b۔ اب 8ے ہ>  Article 295(C)ہ> �Article 295(B)  @j@ہے وہ A Rb*ف ورز; Rb ہے۔

define ہے @.b <ہ ہb ہ..ں@� R8<ں 0@3=ے ہj�.� ہj <+ رہے @�o ام�oا ,` Rlb 7ہ ,�ہ>،  اور  mentally stable۔ ا

 ,BJ Rb اسabove 15 <وہ ہ*J ےb 7 از  اور اسb 7b ےlj5 `@�8 ا=Xl3  اہ ہ>ں<�E<3 Rb �E>د�R 3.ں  اس  

 charge+> وہ  8ہ ہ> 0-ے charge proveوہ ! W@E @j@�oے۔ ا�, 3.ڈم 8charge  ,-./0ے Yے �,Rb RX3 ہے اس `, 

 pEaccuser  ,` ہے وہ اس @j@�o 8ےback @�  ۔ہ> W@Eے 

دj-]@ ، رrecently   ،@[+ p.b @¡3^پ 8ے  ۔ l.Eےo@ 3.ں RXC3 ہ.ں +@ر�j 3.ں اY RljہR0 r! 3.ڈم 0/.-,  

oے b, رہ@ ہ> ��R۔ اG R0,ح p.b @b RY RY @.0^ @b +]@ ۔ jہ BCl3@8>ں �orelief  Rb@ اور 56Y وہ  chargeاس `, 

 <Eminority  ف,G Rbintentions ہ.ں Rرہ @E ف,G Rb  ؤ@�=.[b wjوز ا,Y ہ.ں وہ روز <b ہ¤ا ان �.�وںo ۔

  Rb ہ.ں۔ <-,jہ۔ 8amendments proposeے jہ   b 7XA,8ے bے o.ے  ہ7



3 
 

  <-,jہ۔ RE `>اW=ٹ ^ف ^رڈر۔: 3.ڈم 0/.-,  

  b, دjں۔ R[+ R�b Rbdefine، ان b <bہ.ں وہ ا0ے   mens reaا8ہ>ں 8ے اwj ٹ,م ! 3.ڈم : XK3,3ہ ا768  

  R0@IJ  S.T<+ ب@=E : w+ 5� pb ہb  @ہb ہ7 8ےstable رہے ہ.ں ,b ت@Y Rb  wj8-ہ ا<.bmentally 

unstable  R[Y Rb ہ>+@ ہے اسtypes ہ.ں R+<ہ7 8ے  ہ <+stability  اس 3.ں <bdefine ہے۔ @.b  

  <-,jہ۔ B.+ RE>ر <@ہ T@�}۔: 3.ڈم 0/.-,   

 RW^Mens ہے  3amendment.ں bBill  <Eہ Yڑے ا§l>س Y Rb@ت ہے ! 3.ڈم E :,-./0=@ب +.B>ر <@ہ  

rea  ہj 8ہ.ں ہے اور @X` <b اس @b اس Rbamendment  8@ �@ہ رہے ہ.ں۔nMens rea is basically the evil thinking 

behind an action. There are two terms mens rea and actus rea, actus rus is when you implement the evil 

thought, mens rea when you think about the evil thought. Civil law  ے ا8>رbmens rea b �-.o �0ا 8ہ.ں ہے R

only actus rea  ہےwhich is implementation of the evil thought  ت   3.ں@Y ;,0ہے۔ دو RXC3 �0ا Rb اس

bہ دس 0@ل bے �Y>ں b>  �0ا 8ہ  ^ E@+@ ہے Tage  @bfactor,ف ان XY <b@8@ �@ہ رہ@ ہ>ں bہ ا8ہ>ں 8ے bہ@ bہ 

 <b ض@jر ,BJ @0 ہ +]>ڑاj ,� X.o ,bThere are three general exceptions inے +> YہX, ہ>+@۔  consultد; W@Eے۔ ا

the law  <bthree-eyes  ے ہ.ںXہbthat is intoxication, immaturity and insanity  5ہ=Y <Eimmature  اس 3.ں ہے

 R[Y <Eaccused   Rb اس <Edate  ہے وہdiminish guilt  5ہ=Y RW<b ,�ہے 3intoxicated  <b pE.ں E@+@ ہے، ا

�.@ ہے @jا,b م@b RW<b ,b 8¡ہ دے  R[Y ,` اسdiminish  5ہ=Y RW<b ,�ہے اس `,  �0immatureا ہ>�R  اور ا

 R[Ydiminish R�bے ا58ر  j <+generalized civil lawہ ۔ ا�, Y RW<b=5ہ اٹ]@رہ 0@ل 0ے BJ 7b, ہے �0ا ہ> 

exceptions  م,E RW<b ,�+> اس Rb �0ا وہ 8ہ.ں ہ>�E R> اE @.b wj@+@ ہے ہ.ں  bہ ان �@nت bے ا58ر ا

mentally stable ۔R� amendmentا8ہ>ں 8ے bہ@ bہ دس 0@ل 0ے j 7bہ +> وljے ہR ہے ۔ اس 3.ں  ^دRb R3 ہ> 

  8nے v @.b Rb,ورت ہے۔

  RE `>اW=ٹ ^ف ^رڈر۔: 3.ڈم 0/.-,  

  R0@IJ S.T<+ ب@=E :,-./0 3.ڈم ! <E ,` ہ@ںj 3.ں 8ےamendment propose  ہے Rb اس `, +> 3.ں

wj8ے اgeneral  @[-o ہ.ں `, 8ہ.ںb ,` ہ@ںj 3.ں 8ے �-.o  Rb ت@Y ہbaccused  5رہ 0@ل 0ے او`, ہ>، اٹ]@رہ=`

jہ +> 3.ں وb r�@v,  8ہ.ں Rb۔ 0mention@ل 0ے او`, j@ دس 0@ل 0ے او`, ہ> ، 3.ں 8ے bہ.ں `, j R[Yہ �.� 

  @۔]رہ@ +ٰ

 �l�Bill is referred to the concerned ا<,ف  8ہ.ں ہ.ں +>  ,jہ۔ٹ].w ہے، <-: 3.ڈم 0/.-,  

Committee.  <b Rٹ.Bb Rb ءnrefer ہے۔ @+@E @.b 7683ہ ا,XK3 اور {�@T �B.3 ب 0,اج@=E اب�lK3 ہI�@T 

 wjاBill introduce  hC6+ @b pE ہ.ں RX8@ �@ہ,bto make blood screening mandatory for getting Nikehnama. 

  RE 0,اج T �B.3@�}۔

  �B.3 ب 0,اج@=E : Rb 3ہ 3.ں اس,XK3 ہ 3.ڈم۔j,->definition @�CY-ہ Rb ~Y  <E  3.ں 8ہ.ں E@ؤں 

clauses  اورchapters  3.ں <b ہ.ں انread ۔@�  b,وں 

“To be introduced in the Youth Parliament of Pakistan a Bill to make blood screening mandatory 

for getting Nikehnama.” 
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 Chapter-II Estahlishment of Health Committee 

 The Federal Government shall constitute a Health Committee to exercise the powers and perform 

the functions under this Act.  

   <E ےb 8ے,b �.`  ےb ~Y 3ہ اس,XK3objects and reasons   رے ہ.ں  وہ@B3ہ ہ,XK3  ۔@�دj=@ �@ہ>ں 

b <EThe News  Rbہ +.�; 0ے `].E RXC@ رہR ہے۔ ہے hereditary diseaseاXlb@` wC3thalassaemia  wj@ن 3.ں 

  hY@i3  ر`>رٹor Thalassaemia Foundation  ±j,3 ں 0ے دس ہ�ار<o@0 ہ �@رX>��bے Xlb@` hY@i3@ن 3.ں 

  ے `�@س ہ�ار 0 +]ے اور اب ان Rb +56اد 

; Rb ہے اور اس R-� <دہ ہ@jزpatient welfare association  ن 3.ں@Xlb@` R[Y R=XE ہے اورblood donation  @j

blood collect  <E ن 3.ں@Xlb@` hY@i3 ےb ر`>رٹ Rb ہے ان R+,bcousins’ marriages ہ.ں R+<ہ  <b ان

discourage 8@ �@ہ.ے,b 7ہ ہb@+thalassaemia  ےXC.[`ے +.�;  0ےb0-.ں @` <Y@� ,`  ے 3,ضW<۔ہ Eہ 0ے اس و

ہB@ر; Rlb دوl8 ;,0~ وہ Rlb <²³ 3.ں ہے  alreadyاس b ~Y> `@س v @8,b,ور; ہے +@bہ B.Y <E@ر; 

+@bہ ہB@ر; دوw+ ;,0 8ہ `ہ=�ے۔ اس o.ے 3.ں اس ہ@ؤس 0ے ��ارش b,وں �@ bہ اس b  ~Y> `@س W@E @.bے 

A <E ہے اور Roے وا=�o ;ر@B.Y<E <b ں<Cl8 ~l8 ;,0ر; دو@Bہے وہ ہ h�n ے5<ہX�[Y 8ہ <b ;ر@B.Y ۔ اس

  Yہj,-> rہ۔ ہRW<b 7 �@8>ن 0@ز; o ,b.ں۔`].C=ے 0ے �Y@8ے bے o.ے 

  ۔ڈاbٹ, j,-> {�@Tہ۔ RE : 3.ڈم 0/.-,  

  @vر RCJ ب@=E :ہے @.b �.` ~Y <E 8ے ,IB3 رے �63ز@Bہ ہb ہے @Xہ=@ �@ہb ہj 3.ں it is the need of 

the hour -.o ;,.3 ان 0ے �request  @ljا @.b ہ اس 3.ںb ں.W@XY ہ 3\]ےbprovision  ہb ہےinfectious disease 

 ,� at the time of Nikah because most of the cases of HIV and hepatitis Bہ> W@Eے  bscreeningے o.ے R[Y ا

and C   ہ وہ ر`>رٹ 8ہ.ں ہ>+ےb 8@· ہ.ں,iA ہ ا+=ےj اورthey transmit from husband to wife and even to 

the new born as well.  3.ں ,� I don’t+> ہے  RW<b @jprovision اRlj  ہ>  3amendment.ں اس G,ح Bill  Rbا

have any issue. 

  8ہ.ں ہے؟ provisionاس RW<b Rb  :3.ڈم 0/.-, 

  R0@IJ S.T<+ ب@=E : {E 3.ڈمblood screen ٹ, `>ر; ہ>+@ ہےbہ اس 3.ں  +> ڈاb @Xjر`>رٹ د

hemoglobin  ہے، اس 3.ں @=Xbsugar  @blevel  ہے @=Xb <E ,`  ہے۔ وہ@ں R+@E ^ ح `>ر; ر`>رٹ,G اس

certificate  @�+> اس W@E @.b <bے �@ CY {E R�@Yڈ �j,-0 ہ> �@  highlights thalassaemiaاس 3.ں T,ف ^Wے 

�b<C>ز Xb=@ ہے  R=6j 3.ں `>ر; ر`>رٹ[Y <E ہے اور R+@E ^ ر; ر`>رٹ<` Rb اس 3.ں ہے اس R  <+it is not 

necessary 5W@§ ے.o ےb ں<oوا ,l=.b ہ وہbہ R�  واo>ں bے o.ے 5W@§ R[Yے 3=5 ہ> �R۔ HIVاور  3=5 ر`>رٹ ہ> 

  <-,jہ۔: 3.ڈم 0/.-,  

 An honourable Member: My honourable colleague has proposed that Federal Government should 

implement this Bill but both health and Nikha registration come under the domain of provincial 

governments. So, how can Federal Government implement this Bill. Secondly how can Federal 

Government make arrangements for financing for implementation of this Bill. Thirdly what will be 

procedure for registering marriage of minorities in Pakistan? Thank you. 
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 Madam Speaker: Abbasi sahib.  

  R0@IJ S.T<+ ب@=E :ہ 3.,ے ! 3.ڈمb @�bہ 8ے jہ 0>ال اٹ]@3colleagues  @j.ں اس 3.ں jہ bہ=@ �@ہ>ں 

�> ہ> �@ which is around 200 KMہے  jcapital territoryہ l.bے ہ> �@۔ jہ T ~Y,ف ہB@ر; n ~Y ہj w+ R۔ وہ

provinces  <bوہ X0,ہ وزار+.ں `@س ہ>8ے bے 56Y ہB@ر; 3\]ے اس Y@ت 7CJ @b ہے bہ اٹ]@رہ>jں +,7.3 

devolve ں.[+ R�� othat will be applicable.-� 3.,ا jہ Y <E~ ہے  �Y �-@ ہے provincial subjectاور jہ اب  ہ> 

only in the Federal Territory  <b ¹==j,-0 ڈCY ہ وہb م ہے@b @b ں<Y<T R�@Y@8ہ.ں وہ @j ے ہ.ں+,b <�n ,` ں

+,b ;ے، �@8>ن 0@ز+,bے+,b 8ہ.ں @j ہ ہے۔ے ہ.ںC�l3 @b ہ انj ،  

E RE=@ب E @.b  ,3@J@+@ ہے۔ Committee on Law   <breferٹ].w ہے۔ <-,jہ۔ b ~Y> : 3.ڈم 0/.-,  

l3 ،hj5T ,�6ٹ, +>l3 ، S.Tٹ, B.C0@ن <=>ار;، l3ٹ, p3 ،K�lE اl3 ،3 768ٹ, 0,اج IJ�B.3@س G>ر;

  �XlCW@I@ن they would like to present ~Y ا�W@J �l3 ،R0@IJ 5B¡ہ §@روق 

Which is further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Aamir  

Abass Tori sahib. 

دو0,ے 0.¡� 3.ں jہ `>را Y~ `ڑه@ �.@ +]@ اور اس bے j  56Yہ ! 3.ڈم E :,-./0=@ب IJ ,3@J@س G>ر;  

Law Committee  <brefer  ے ا58ر  +]@ہ>اb اور اسamendments propose ں.[+ RW<3.ں وہ  ہ @.b <+amendments 

  `ڑه o>ں j@ `>رے b ~Y>؟

  �@ہ..ں۔ guidanceاس `, 3\]ے nء l=3ٹ, Rb : 3.ڈم 0/.-,  

  ,IB33.ں ! 3.ڈم: �63زas an Acting Chairman  وہ@ںLaw, Parliamentary Affairs and Human Rights 

اس `, �,�j `@رٹR اBb wj.ٹR[+ R=Y R ۔ jہ G ,3@J <E ~Y>ر; b �.` {�@T,8@ �@ہ رہے ہ.ں ہ>ںb@م b, رہ@ 

  consensus+]ے §ہT ;<»8 5@�} ا8ہ>ں 8ے bہ@ +]@ bہ اس Y~ `, اEformer Opposition Leader  wj> ہB@رے 

�,�j `@رٹb R@ ہ>8@ �@ہ.ے، �,�j `@رٹRb R دو clauses  ,` reservations  7دو +].ں۔  ہsessions  <b ~Y 3.ں اس

discuss  <+ ے رہے+,bfinally Green Party   ز,IB3 ے دوb R�� R8@3 ت@Y Rb Rرٹ@` �j,� <E 3.ں ~Y اور اس

 <E Rbreservations  ں +].ں.�� Rb ے ا58ر دورb Rٹ.Bb ا وہ,b ¼BE ٹ 3.ںj,ر`>رٹ 0.-,ٹ Rb اور  ہ7 8ے اس

 <E اب ،R[+ ;دmain movers T ;ر<G ,3@J <+ ے ہ.ںX8@ �@ہ,b ے.o ےb ¹=ووٹ pj,` <b ~Y ہ.ں وہ اس {�@

اب ووٹ=b ¹ہ اس 3as an Acting Chairman  <b ~Y.ں ا`=Bb R.ٹG Rb R,ف 0ے jہ ر`>رٹ `.�  b, رہ@ ہ>ں 

 Rb Rرٹ@` �j,� <E ں ا س 3.ں<.b ےW@E @.b �.` ے.o ےbreservations  ہ.ں۔ہ.ں R-� <7 ہXA وہ  

  ہ>RW ہ.ں وہ ا�, ^پ XY@ دjں۔ amendments> اس 3.ں E: 3.ڈم 0/.-,  

 Mr. Aamir Abass Tori: Madam Speaker, (reading from written material) 

 oamendment-]@ +]@ اور اس 3.ں Bb.ٹG Rb R,ف 0ے jہ  years  @bspan 35.ڈم ہ7 8ے اس 3.ں   

propose ` ہj <+ د +]ے<E<3 اس 3.ں R[Y {�@T ,ٹl=3 ءn ،R[+ RW<ہ  @�8 0@ل ہT,J @b ے 0@ت 0@لW@\Y Rb

  ہ> �.@ اور

statement of objects and reasons, federally administrative tribal should have autonomous provincial status 

within 7 years in order to remove discrimination from the patriotic tribel people of Pakistan, the creation of 
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Kabalistan is a new provincial entity will give the essence of unity and more strength to the federation. The 

tribel people will be self sufficient to generate the venue for socio-economic development of the area. 

Furthermore an interim legislative assembly should be elected for two years in order to determine the future 

political and economic destiny of FATA.  

  +]R۔<-,jہ 3.ڈم 0/.-,۔ j amendmentہ 

 ,jب ��.� ا½ وز@=E :,-./0 3.ڈم ! <Emovers ہے Rb ¾KY R§@b ےC3.ں 8ے `ہ hC6X3 ےb اور  ہ.ں اس

�>ں  Eagree} اس `, KY¾ ہ> رہR[+ R +> 3.ں �XlCW@I@ن bے Y@رے 3.ں <o R§@b 3.ں 8ے {E رہ@ +]@، اب ,b

�>8-ہ RCW@I� <E ہ>8ے b@ اwj  8ے b @j@XYہ �XlCW@I@ن v<3>ع 8@م 8ہ.ں ہے دR[-j ہ.ں +> ا8ہ>ں breservationsے 

@�، ۔ oہ¤ا 3.ں +\>b �.` �j,8@ �@ہX@ ہ>ں bہ دو 8@م اljے ہ.ں Y <Eڑے 3¡ہ>ر ہ.ںj,s8ہ ہے jہ `], ہB.¡ہ رہے 

�>X³` ,I.A <b ,I.A ،~3>³8>ا واo>ں 8ے اI.A wj, اور I.A, `@س bے 8@م 0ے  wjا ،NWFP  ں<oوا ,I.A 8ے

@.o *3 À+@0 ا`=ے <b @.o *3 <b ف اس 8@م,T ،8ہ.ں <b Rl=\jا ,I.A 3~ اور<�، ا�, اب �XlCW@I@ن �E Rbہ Y<Tہ 

  ہ> W@Eے +> l.bے رہے �@۔

 bmovers of the Bill.@ +]@، ^پ 8ے اس 0ے ا+�@ق b.@ +]@۔ اب   XlCW@I� {Esuggest@ن b@ 8@م : 3.ڈم 0/.-,  

b ہ انb ے ہ.ںX[�<` ر ہ.ں۔0ے@.+ <b 8ے,b ر<Á ,` �j<\+ R  

ان �j<\+ Rb 0, ^8-]>ں `, j �-.oہ Y~ دو0,ے 0.¡� 3.ں `.� ہ>ا ! 3.ڈم: E=@ب IJ ,3@J@س G>ر;  

�.@اس bے j 56Yہ دو +.� Bb �=¡.0.ٹR 3.ں رہ@+]@  @.b ~.3 <b وں,IB3 رہ@Y56 ا0ے دوY ےb ے 0.¡� ، اس[+<� ،

 R[Y ز 3.ں,IB3 ف 0ے,G Rb ٹj,ہ 0.-,ٹj @[�<` @رہ@Y 3.~ ہ>ا اور ہ7 8ے <b ف 0ے,G R=`پ ا^ ,�bہ ا

 R[Y ,b 0ے ہٹ Rٹ.Bb RW<b ,� 11th hourاس 3.ں ^پ دj=@ �@ہXے ہ.ں۔ اب jہ  recommendations, suggestionsا

۔ 3.,; راWے ہ> �-R ہ.ںbے bconsensus  À+@0ہ=@ ٹ].w 8ہ.ں ہے، Yہo r.ٹ ہ> ��R  ہے۔ اس و�r 0@ر; �.�jں 

  bے o.ے `.� W@E @.bے۔ bvotingہ اس b> اب R ہ> �j <+ Rہ

 An Honourable Member: Madam, as Acting Chairman of the Committee 

I� <E اس 3.ںW@۔@��,�j `@رٹR 0ے اس `, XlC  R[Y@ن b@ 8@م ہے اس `, 3.ں رو<=R ڈاo=@ �@ہ>ں reservation  R[+

bہ §@ٹ@ b@ اb <E @j,jے 56Y اس X8.\ے +w `ہ=�ے  consensus=>ں bے +> ہ7 دو b ¡.0ہ اس b@ 8@م b.@ ہ>8@ �@ہ.ے

 Rb ن@XlCW@I� 8@م @b رہ@ ہے اس @E ے==Y ہY<Tsuit  وہ @�ہ>ا  0generateے ہbconsensus   R,ے �@ اور YہX, ہ>

  +]@۔

 Madam Speaker: Right. Let me put this Bill to the House for voting. 

(Motion was carried) 

 Madam Speaker: Majority of this House agrees to the content of this Bill. So, consequently the 

Bill stands passed. 

3.ں ہ@ؤس E<+ Rbہ �.G Rb ;,C,ف د8n@ �@ہ>ں �E Rہ@ں `, ہB@رے �63ز 3ہB@ن hC6+ @b �E رXlb@` RX0@j@ن 

0ے À�b R[Y ہB@رے IB3,ان ^Wے ہ.ں، ^پ Y @b 53^ Rbہr ل ٹ ور· �->ا.اور ڈ0ٹ,bٹ À+<j 8اRE �j او 0ے 

EInterior Minister  Rb=@ب IJ ,3@J@س G>ر;  وہ XK3 @.b,3ہ Â8.} اXA, �=ڑه I�@Tہ ہ.ں؟ 8ہ.ں ہ.ں۔  <-,jہ۔
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 wjہ اE<+calling attention notice د 8ہ.ں +]ے۔<E<3 {�@T ,jوز �-.o 8@ �@ہ رہے +]ےnے 0ے دoے �>اb  ہj

�.@ +]@ b  RCB70ے G>ر; §. @jد ,b 5.ہ> <b  ہ +]@۔ا§,ادj ے 0ےoاس �>ا  

b,8@ �@ہX@ ہ>ں  3clear.ں jہ@ں `, اY wj@ت Yہr ! 3.ڈم 0/.-,: )وزj, داCAہ  ^ف E)À+<j=@ب BJ, رj@ض   

bے 8@م 3@را E@ رہ@ ہے CY-ہ jہ `>رے  b <b pEsectarian killingsہ jہ T,ف G>ر; �C.Iہ b@ اj¡> 8ہ.ں ہے

Xlb@` @b ن@issue ہے۔ @-� �Y @رہ @E 3@را <b ہ ہ�ارہ 3.ں ہ> رہ@ ہے اور ہ�اروںC�l3 ہj ہb ے رہے ہ.ں[-jہ7 د

 R6ہ وا�b <E 3.ں Rl=\jم ا,A ،ہےsectarian killing <b ہے اسsectarian killing   ;ر<G <b وہ اس*J ےb

 wjا @b ہC.I�issue رہ@ ہے۔ @E @j@=Y  رے@Bاس 3.ں ہstate security issues  وہ اس 3.ں ہ.ںinvolve  @E ہ.ں، دو0,ا

ہے اس 3.ں w> RW<b 8ہ.ں ہے،  unfortunate incident  w+ {E`@را�=@ر 3.ں C�l3ہ ہ> رہ@ ہے اور jہ Yڑا 

 @�3.ں K3,·  `, `ڑ+ے رہ.ں �ے۔ internal securityاس bے اÃ,ات ہB@ر; ا§Xl8@z@ن o@� @b.ہ C�l3ہ �XC@ رہے 

Y@ت  unfortunately۔ اس 3.ں ہے bunfortunate incidentہ jہ b ;  ~-o@Y@ اÄہ@ر b,+@ ہ>ںG ,3@J>ر; 0ے ہ5Bرد

R�� RW@=Y 8ہ.ں Rٹ.Bb RW<b ,` 8ہ.ں ہے، اس Rl.o@` RW<b Rb 0ٹ.ٹ w+ ہ ابb ہ ہےj ہ ہےj ت@Y ·@=0<l§ہ ۔ اb

Cہ ہ>+@ ہے +> اس bے او`, §>رًا 3.ں RW<b �]>ٹ@ 3>ٹ@ b @jtribal area �l3ہ.ں ا�, RW<b 0>ات 3.ں C�l3ہ ہ>+@ ہے 

 {�@T pٹlE S.� رے@Bہsue moto action  وا�6@ت ہ> رہے ہ.ں R�b ےb ح,G اس �-.o ےہ.ں r.o ےo R[Yا

 RW<b w+sue moto action @.� @.o وا+@ہ>ں 8ہ.ں,b R8@دہ �.»j ہj <b ہ ۔ 3.ں ^پbYouth Interior Ministry  <E Rb

^پ bے b,+@ ہ>ں bہ  proposeہ@ؤس E Rb@8} 0ے اور 3.ں اo wj.ٹ,ہ.ں b,+ے  workاس bے او`, Bb.ٹR ہے 

 <EInterior Minister sahib  <E اورrelevant FC  ےb ان <E ³8>ا 3.ں<X³`,I.A ،ے ادارے ہ.ںbstouts  ہ.ں ان

 <bpropose  ںj,b wjرا ا@Bے او`, ہb ےC�l3 ہ اسb@+stance 0-.ں۔ ,b RWروا@b ,` ہ ہ7 اسb@+ <ہ  

  ٹ].w ہے۔: 0/.-, 3.ڈم  

Y@ت b,8@ �@ہX@ ہ>ں bہ jہ@ں  3Shadow Minister for Interior.ں BE,.Â8 R63@E : r. .KY@ل E=@ب   

3.ں اpj ا�Ä 7j, 0ے Y@ت زj@دہ ہ> �.@ ہے۔ Xlb@`judicial activism@ن 3.ں اC�l3 wjہ ہ> �.@ ہے bہ `@Xlb@ن 3.ں 

�.@ ہے۔ } Y@ت �5 0ے ��ر ��issue E R[Y ,` Rہ>RW، ا8ہ>ں 8ے bہ@ bہ b,ا�b Rے  @.o ;ر<I\3 ro@KY <+

 sue motoہ>+R ہ.ں ان `, وہ 8ہ  Eterrorist activities> اور b 7j,/0>رٹ 8n@�  <b-ہ jہ j,G {0@=3«ہ 8ہ.ں ہے

action ہ.ے@� @=.o ہ.ں، 8ہ RX.o ہہ رہ@ ہےb ,b <ڑا ہ[b ہCAدا ,jہ@ں وزj ۔ {�@T pٹlE S.� ہbsue moto 

action ےo  ےX-0 ,b 8ہ.ں À�b <+ ں اور ہ7 8ے.oہے  ہ.ں۔ R8,b Rہ r0@.0 Rl.E Rا�,b پ 8ے^ ,�bہ �.S ا

 <b pٹlEsue moto action  ,b ا<o8@ ہے د,b Rح 0ے ر0>ا ہ,G ہ اور اسb پ +> اس 0ے ا�]@ ہے^RX3<-� 

  b@روY@ر j,b 5=Yں اور b 7j,/0>رٹ b <b@روY@ر �*8ے دjں۔

  ۔RE رj@ض T@�}: 3.ڈم 0/.-,  

 bshiaism  @bissueہ jہ G <E>ر; اور b, دوں  3clear.ں اY wj@ت jہ@ں `, : BJ, رj@ضE5BK3=@ب   

 R8@Xlb@` @.b ہj ر;  <.6ہ ہ.ں<G <E @.b ہb ،رہے +]ے ,b ت@Y ,b <ڑے ہ[b ہj ،ں.W@XY ت@Y wjہے، ^پ 3\]ے ا

۔ ا�, RW<b  �]>ٹR 3>ٹE R@+@ ہے<,وع ہ>  issue؟ jہ@ں `, ہ, Y=5ے bے  او`, اور ہ, Y@ت `, اwj 8ہ.ں ہ.ں

video  ہے R+^ےb ر 3.ں `ڑه  +> اس@IAد ا<A د8>ں 0ے 3.ں R�b ~[�` ،ے ہ.ںX.o ےo p8>ٹ {�@T S.� ,`او
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R[Ib `@رہ �=@ر IA Rb, ^ رہR ہے، b R[Ib>ہ@ت  او`, R[Ib ہ�ارہ IA Rb, ^ رہR ہے،bے  headlinesرہ@ ہ>ں bہ 

��R۔o.-� ^ج +w اس bے IA Rb, ^ رہR ہے  Rہb ت 8ہ.ں@Y RW<b ,`ے۔ اوW@E RW@XY ہEو Rb وہ  3\]ے اس @.b

 ان b@b.@ ؟  اس R�,+ Rb wC3 اور Ro@K><A 3.ں 8ہ.ں ہے brole.@ ان b@ اس wC3 3.ں R8@Xlb@`  RW<b 8ہ.ں ہ.ں؟

 jdoubleہ ہے bہ 0ٹ.ٹ b@ دہ,ا 63.@ر ہے، 0ٹ.ٹ b@ اس `,  اY ~T@ت ہXے ہ.ں۔b  ہے bہ  وہ Â�  �.l� @j>ر jہ 

standard  ہے ،definitely  ے 8ہ.ں ہ.ںWدو را RW<b اس 3.ں <E ےb ر; 0ٹ.ٹ@Bہ ہbinstitutions  Rb ہ.ں ان

double  د ہے<E<3 ےWد ہ.ں را<E<3 ےljگ ا<o À�b R[Y  ے ا58رb  R0-.>رٹ Rb ر; 0ٹ.ٹ@B۔ ہ �E ہb

mindset  ہے @ljاور اunfortunately ljا R[Y ے ا58رb ٹ=B.oر; `@ر@Bہ <E د ہ.ں<E<3 گ<o ےbiasness  ےX[bر

اس bے ا58ر ہے  b ،gang war,ا�R ہ> رہR ہے b ،politics,ا�R 3.ں +> ۔ ^پ +> b,ا�Y Rb R@ت b, رہے ہ.ںہ.ں

political parties involve  گ<o ے ا58رb ہ.ں، اسinvolve o ہ@ں ہ.ںb ہ ہے، اس 3.ںj ت@Y Rb س<l§ا �-.

political parties اس �-.o ے  ہ.ںb ح,Gincidents  ہ> رہے ہ.ں *[b 7C[b اور اس 3.ںvideos ہ.ں R۔ 0@3=ے ^ رہ

ہے اس و�in-actor  w+ rہے اور j w+ {Eہ  o <Ein-actor>گ s=+ Rlb.7 3.ں ہ.ں ان bے A*ف ہB@ر; 0ٹ.ٹ 

  jہ C�l3ے `.5ا ہ>+ے رہ.ں �ے۔

  `ہCے <.ڈو l=3ٹ, Y@ت o ,b.ں۔: 3.ڈم 0/.-,  

j <bہ@ں `, �@judges  Ro۔ ^پ 8ے `ڑه o.ں code of conduct^پ `@رB.o=ٹ BE,.Â83@ER6 :  @b@ل  E=@ب   

، ^پ `@رB.o=ٹ b> 8ہ.ں bہ@ں oے ��ے bہ وہ <.6ے ہ.ں j@ <.6ہ ازم ہے l� @j @j.� ہ.ں۔ ^پ Y@ت Y @X` <b=@ د; ہے

�,Ij@ن b,وا دjں �ے۔G pb,ف oے E ,b@ رہے ہ.ں۔  r0ں د<�<o ,` ہ@ںj <+ پ^<b ےC�l3 ں، ^پ  ^پj,b ~�

  ۔C�l3ے G ;,l.+ <b,ف oے E ,b@ رہے ہ.ں

 Madam Speaker: Right, got your point. Yes, Tori sahib. 

o.-� ا0ے دوC�l3 ;,0ے À�b r.J<8 Rb اور +]j,->  Rہ I�@T ,-./0ہ۔: E=@ب IJ ,3@J@س G>ر;  

 Ginvite the attention of honourable Youth Minister,ف oے E @j@E@ رہ@ ہے۔ 3.ں 8ے jہ@ں `, jہ o-]@ ہے bہ 

for Interior to the unfortunate incident of bomb blast on 10th September in Parachinar  اس 3.ں R[Y ہj

misprint  2012‘ہ>ا ہے’ and 20 innocent people from Tori tribe were martyred and 70 were injured in a 

bomb blast. /0 3.ڈم ,-. ! RW<b ہ@ں `, ہ7 8ےjsectarian Rb ت 8ہ.ں@Y Rb 7l� <b pE @[+ 0ٹ ہ>ا*Y 7Y wjا ،

condemn  {E ہb @�b,8ے bےo.ے ہWn 7ے +]ے۔ اب اس `, À�b اور Y@+.ں ہ> ��.ں ہ.ں۔ 3.ں اس `, jہ bہ>ں 

 ~W@l3 ہj 7ہ rاس و� @�bہ 6.@ر 0ے 3,اد jہ ہے j,bں �ے۔ دہ,ے Xlb@` w+face 3@ن 3.ں دہ,ا 63.@ر 7XA 8ہ.ں ہ>

 ,�ہے، ^پ BC0@ن +@R[Y <b ,.Ã <ہ.b 5ہXے  blasphemy lawاور ا�, اس G,ح bے ^+R ہے  blasphemous videoا

۔ ہB@رے ا58ر E,ات اور اr3@»X0 8ہ.ں ہے اور ^پ �@در; Á R[Y <b@ز; bہXے ہ.ں۔ jہ ^پ b@ دہ,ا 63.@ر ہے ہ.ں

۔ اY ~T@ت jہ ہے `@رہ �=@ر bے و�r ان �.�وں b> §,ا3>ش X.o ,bے ہ.ںbہ ارY@ب ا�5Xار اور 8@م 8ہ@د o5J.ہ اس 

n<Y 8ہ.ں Rlb w+ ے `, ^جC�l3 @[+ @[�<` د<A ر@Y wjہ <.,از; 0ے اBT@J ہ ، ہ7 8ےbISPR  ف 0ے,G Rb

 sectarianاس b> 3.ں 8ے o@Y-~ ر ہ7 اس bے او`, 8ہ.ں Y>ل X-0ے۔ jہ R§@b 0=\.5ہ C�l3ہ ہے او ہB.ں o.ٹ, ^j@ ہے

@jرخ 8ہ.ں د RW<b 8ہ ،sectarian  ~8,b  5.\3 wC3 <E ےb ت ہے۔ ^پ@YFC  3.ں R� convoy+]ے ان E<3 Rb>د



9 
 

، jہ I�@T ,-./0ہ `�]Cے `@o@0 �8>ں 0ے اور 3\]ے bہ=ے دj\.ے اس o <b>ٹ@ E@+@ ہے۔E@+@ ہے `@رہ �=@ر

 @X0را @b ور 0ے `@رہ �=@ر@¡`cut off  ہے �-.oliterally  R[Ib 8ے Rlb@.o 8ہ.ں p8>ٹ @b ے 3.ں اس.o ےb اس ،

 @���ارش b,8@ �@ہ>ں  Rہj ےb 5.»=+ ےWا,Y 5.»=8 <b ے ہ7 اسb ے=[\B0 ےb r.J<8 Rb ےC�l3 ےW@\Y ہb

convert ہ۔j,-> ں۔jد ,b  

  R0@IJ S.T<+ ب@=E : 3.ںpoint of explanation  ہj ہb ہ>ں ,`calling attention notice  ,` ہے اور اس

  RX-0۔KY¾ 8ہ.ں ہ> 

  b> اE@زت د; ہے o.-� 3.ں اس KY RW<b¾ 8ہ.ں b,وا رہR۔ 3relevant people.ں 8ے : 3.ڈم 0/.-,  

ہ>ا +]@  attackاور G>ر; �C.Iے `, E> اس `, RW<b دو راWے 8ہ.ں ہ.ں ! 3.ڈم :BJ, رj@ضE 5BK3=@ب   

 unfortunateہ.ں،  jہ اwj  ہ>Wے 3more than 70 people injure@رے ��ے اور  pE20 3.ں ا8ہ>ں 8ے b @j@XYہ 

incident  ہے <b ہے اس RW<ہ R+د@jز <E ,` ےC.I� ;ر<G @ہb R[Y ےCے او`, 3.ں 8ے `ہb اس ،Youth 

Parliamentarians  ے، 3.ں.o ےb 8ے,b <> ہKWn @=`اpropose  ےb ہے اس Rٹ.Bb ;ر@Bہ <E ہb ہ>ں @+,b

through  wjا ,b ~3letter frame  ے ہ.ں+,b <E اورrelevant authority ے ہ.ں۔X\.[Y وہ <b ہے اس  

 EMinister for Law, Parliamentary Affairs=@ب BJ 5BK3, رj@ض  ٹ].w ہے ، <-,jہ۔: 3.ڈم 0/.-,  

and Human Rights to introduce a Government Bill, further to amend the Banking Companies Ordinance 

  RE رj@ض T@�}۔ 1962

  Mr. Muhammad Umar Riaz: Where it is expedient further to amend Banking Companies 

Ordinance for the purposes for the purposes hereinafter reappearing, it is hereby enacted as follows: (Read 

from the paper) 

 Mam Speaker, we had a recent piece of legislation passed in the Parliament of Pakistan which is 

referred to us the industrial relations Act 2012. Industrial Relations Act 2012 is actually dealing with 

activity of the trade of unions and imposing restrictions on the trade union for defining the proper code of 

conduct but there is a Section 29(p) in the Banking Companies Ordinance which curtails the right of 

freedom of association and it is curtailing the certain rights which must be given to trade unions in 

particular and as the Constitution in Pakistan 1973 guarantees the freedom of association it is mandatory 

that trade unions are given the greatest sort of liberty. Further more I would like to point it out that Banking 

Companies Ordinance is strictly related with banking companies and there is no need for trade unions 

because we have recent legislation passed in the Parliament of Pakistan relating to Industrial Relations Act, 

so there is no need of this section anymore in the banking companies Ordinance. It is not a recent 

suggestion, Justice Shafi-ur-Rehman Commission, Senator Raza Rabbani have already proposed to this 

very Commission that this section must be omitted. Therefore, I propose that the Bill may be passed in the 

better interest of the trade unions within country. Thank you very much. 

 Madam Speaker: Yes, Leader of the Opposition. Not, then let me put this Bill to the House for 

voting. 

 Mr. Muhammad Umar Riaz: Mam, the Bill is going to be passed and if any member is not 

agreeing with the Bill, he cannot vote in favour of it, he can vote against it. 
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 Mr. Tausif Abbasi: Certainly I can vote against it or I can vote in favour of it. 

  ں۔ہ.ں وہ XY@ دreservations j^پ E Rb> : 3.ڈم 0/.-,  

  R0@IJ S.T<+ ب@=E:  ےX-0 ہہb ہ 8ہ.ںj ,` ہ@ںE ہb ہے @ljٹ §@رم ا.C` ہj ہ@ں `, 3.ڈمj ہ-CY

reservations ہ@ر ہ> 8@ �@ہ.ےÄا @b س ہ> رہ@ ہے@` ~Y <E ہj ,` ر<G ;د@.=Y ے ۔b اسcontours  ےW@XY ں 8ہ.ں.Bہ

 private banking sector`, ہ> �@ bpublic banking sector  @jہ jہ  W@XYے E@8ے �@ہ..ں +]ے��ے j,G pE«ے 0ے 

 <E ےCہ` ،@���R[+ R اس b Rb.@ وEہ +]R اور jہ j,G pb«ے 0ے دو0,ے `, ہ>  RW@�oindustrial sector 

R+@E Rb ہ.ں  trade unions allowاj,G R0«ے 0ے 3.ں �o@ رہے ہ.ں +>   bankingہے۔ ا�, ^پ  0differentے

اور �E SCX³3ہ>ں `, E @.b@+@ ہے، jہ E @.b@+@ ہے  curtailان b <bے orules and regulations  hY@i3.-� ا`=ے 

�> 8ہ.ں X-0 ,bے RW<bprivate sector اY ¹o@ت 8ہ.ں ہے۔ ^پ اس j,G«ے0ے n ۔ 3.ں `, ^پpublic side  0ے

+> ^پ اس j <bہ@ں `,  b ~i63 r. for greater good, د; RbR+@E ر3party =b @ل ^رRb R3 دوں �@، ^رR3 3.ں 

justify  ںj,b ہj ہbbanking ور; ہے,v rہY ے.o ےb ے.o ےb ۔ اسseparate  ہj ے 0ے»j,G R08@ �@ہ.ے۔ ا^

j,bں �ے b.>ں bہ `3differentiate  @b R=/Bb wCI.ں j,G pb <b«ے 0ے  privateاور  XYpublic@8@ �@ہX@ ہ>ں bہ 

b,+ے ہ.ں j@ 8ہ.ں  allow+> ^پ j,G pb«ے 0ے اس b> ہ>+@ ہے، وہ اس b> رb]=@ �@ہRX ہ.ں  decorumاwj ا`=@ 

  b,+ے ۔ ^پ n <b ~Y رہے ہ.ں، ہ7 اس `, j,b ¾KYں �ے +> J>ام �o @X` <bے �@۔

  E=@ب BJ, رj@ض T@�}۔: 3.ڈم 0/.-,  

 Mr. Muhammad Umar Riaz: First of all, it is not a Bill in the Constitution. It is not amendment in 

the Constitution, it is an amendment in Banking Companies Ordinance 1962. But the point I wanted to 

make that Banking Companies Ordinance which containing this piece of legislation which was dealing with 

the industrial relations and trade unions and to differentiate between the public and the private companies, I 

would like to point it out that there is a recent piece of legislation just a few months back which is referred 

to as Industrial Relations Act 2012, it is certainly defining the certain parameters relating to public 

companies and the parameters which must be fixed for the trade unions working in the companies and those 

working in the private companies. So, the need of the hours that the banking Companies Ordinance which 

was incorporated in 1962 contained some provision which have been account by a piece of legislation 

Industrial Relations Act of 2012 passed a few months ago. So, it is the need that there is not further need of 

these relevant sections within the Banking Companies ordinance that is why it is being proposed within the 

House. 

 Madam Speaker: Alright, This bill is referred to the Committee on Law and Parliamentary Affairs. 

 Mr. Hasim Azeem: Point of order, Mam, the Bill should be put before the House for voting as it is 

a Government Bill. 

اس W,bLaw Minister  @bے اور  showہے وہ  R8,breservation ہے debate  RW<b <b Rlb @jا�, Rlb 8ے 

  E>اب دjں �ے۔

 Madam Speaker: I have given my ruling on that. 
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 Rٹ.Bb ا0ےreview  56 ا0ےY ےb ے اور اسo ,bdiscuss ے� .o ,b because the contours are not clear.ں 

  ۔b,8@ �@ہ رہR ہ.ں private member Bill proposeا�I�@T 5Bہ  @<=اXK3,3ہ 

 Miss Ushna Ahmed: Thank you Mam. Speaker. A Bill further to amend the Pakistan Penal Code 

that it is expedient to amend the Pakistan Penal Code for the purposes hereinafter appearing that is as 

follows:-   

 Madam Speaker, Sections 274, 275 of the Pakistan Penal Code deals with the manufacturing and 

selling of adulterated drug when the Sections 276 also relates to drug 

p.b @.b ہ> ا  3adulterated drugs.ں E> `=\@ب 3.ں  2012ہ.ں b {Eہ اT3000 Rs  R[Y,ف E �-.o> �0اW.ں ہ.ں 

 @ًIj,»+ ورت ہے اور  120+]@ اس 3.ں,v Rb ڑه@8ےY <b ے ان �0اؤں.o ں، اس.��0ے زj@دہ ز58�.@ں W@v¼ ہ> 

  ہ>8@ �@ہ.�ے۔ <-,jہ۔ -/0Rs.30,000ے  -/Rs. 3000ا0ے 

.@ 3.ں ان 0exactly Rs. 30,000/- b Rbے  -/bRs.3000, دjں bہ  jdefineہ ! 3.ڈم XK3 :,-./0,3ہ۔۔۔۔  

approach  <+ ہےit could be 25 or 20  ہ وہjfigure define ہ.ں۔ RX-0 <ہ@ت ہ<Eو @.b ہ اسb ںjد ,b  

  5B3ہ ا<=@ ا�,XK3 :ص ! 3.ڈم@A RW<bfigure such as 8ہ.ں ہے۔ <+  

  ,IB3 �63ز : ,�o.ں +> +«,Ijً@ ا+=@ ہX=Y R@ ہے اور jہ b @E, اس l� @b  Rb@ب inflation rate @�oا

calculation ۔@�  o ,b.ں +> ان W@E ~� @X` <bے 

  �B.3 ب 0,اج@=E :اس 3.ں ! 3.ڈم @[+ @.� @jں ^رڈر ^ف د; ڈے د.Bہ <E ہb ٹ ^ف ^رڈر `, ہ>ں=W3.ں `>ا

  jہ E<3 ~Y>د 8ہ.ں +]@۔

 Madam Speaker: This was not there. 

  �B.3 ب 0,اج@=E : @b ں اس.B8ہ.ں ہے +> ہ @ljا ,�اس b@ ہB.ں W@E@j@XYے  ۔.ں ^ رہ@À\B0 3.ں 8ہ contextا

  ہے۔ Actہے Ordinance  @jاور  jہ Y @l8<b~ ہے j @.bہ bہ Cj5I+ @.b @.b.@ں ^ رہR ہ.ں 

 Madam Speaker: In the Orders of the Day as many as Bills are, they are without written context. 

The concerned member himself explains it. 

 Mr. Siraj Memon: It is very difficult to judge the language of the movers. Mam, highlight whether 

it is Drug Act or Ordinance because Acts and Ordinances on drugs had already been passed. 

ہ> رہ@ ہے  bIslamabad Territory  ,`applicable,+@ ہے +> j @.bہ drugs  @bsubject Health   <bdeal^پ X` <b@ ہے 

  ہ> رہ@ ہے۔  j @jthroughout the countryہ 

  XK3 RE,3ہ ا<=@ I�@Tہ۔: 3.ڈم 0/.-, 

  5B3ہ ا<=@ ا�,XK3 :ڈ 3.ں ! 3.ڈم<b ~=.` ن@Xlb@`drugs  ف ان,T د ہ.ں اور<E<3 ں.Wرے 3.ں �0ا@Y ےb

 <benhance ہے۔ R�� Rb �><b Rb 8ے,b  

XK3 RE,3ہ �l.} اb  ,XA,+ے ہ.ں۔ concerned Committee  <brefer۔اس  j,->  <b ~Yہ: 3.ڈم 0/.-,  

  .bthat is about protection of human rights,8@ �@ہRX ہ.ں �Private Members’ Bill introduce=ڑ 

 Mohterma Seep Akhtar Channer:  It is to be introduced in the Youth Parliament of Pakistan. I 

actually wanted to come to the clauses: 
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1. Everyone who advocates or promotes genocide is guilty of uncompoundable offence 

(reading from the paper) 

Madam Speaker: Let’s suspend the rules of business now. 

~b <b ,IB3 �63ز wjرے ا@Bہ + @.� @.b ٹ  0,ٹ.�.-.ٹ `.� 8ہ.ں=B.oر@` À+<j  ;3.ں ا`=ے �63ز 0/.-, ^ف د  ،@[

  E=@ب ا0@3ہ T@�} 0ے 3.,; ��ارش ہے bہ 0ے ��ارش ہے bہ وہ ^�ے +¡,Wn Sj.ں ۔

he should come forward and receive his acknowledging certificate. 

 Madam Speaker: Let’s move back to our business again. Mohterma Seep Akhtar sahib you have 

defined the Bill. 

 Mohterma Seep Akhtar: Yes Mam. 

 Madam Speaker: Ok, let me refer this Bill to the concerned Committee. 

 Mr. Umar Riaz: Mam, I may interrupt you for a second. We have proposed a Government Bill and 

the Government Bill usually do not refer to the Committee that is not the custom of Youth Parliament. 

What I am trying to say that it was the will of the majority Party of the Parliament i.e. 2/3rd majority party 

of the Parliament, so I would humbly suggest that if anyone has the reservations, kindly explain what were 

the reservations. I am here to reply. 

 Madam Speaker: The thing is that we have time constraints and I cannot assume that that Bill 

needs lot of debates. So, therefore, I have referred it. 

 Mr. Umar Riaz: Mam, I think the contours are very much clear and this is not the will of the single 

person. This is the will of the party, which is expressing the 2/3rd majority of the Parliament but the Private 

Member Bill is the proposal of one person. I would suggest that the voting should take place right now. 

 Madam Speaker: Yes Tauseef sahib. 

 Mr. Tauseef: Madam Speaker, the pattern of the Bill is first of all presented to the Committee. 

 b, رہے ہ.ں۔  support`ہCے +> Y@ت jہ ہے bہ ا8ہ>ں 8ے+>`@رٹR[Y <b R 8ہ.ں o @j@XY.-� ہ7 +> ^8-].ں b ,b 5=Yے 

 <b Rٹ.Bb ہb ہ ہےj ت@Y ;,0دوrefer ۔@.� @.b ہ ! 3.ڈم 8ہ.ںjlaw making process  RW<b ہj ہے۔resolution and 

calling attention notice  ہے Rb ¾KY ں 8ے<�<o دس ,` pE ہb ہ 8ہ.ں ہےj ،,-./0 ۔ 3.ڈمR��اور Y@ت 7XA ہ>

law making  ہj ،ہےpublic property E �Y۔@�3ہ,b ,b R8@Yے اس 3.ں  وزb {�@T ,j> اس X` @b@ 8ہ.ں ہے۔ @Wے 

  ا�X.@ط W@E Rbے۔

��R ہے۔! +>T S.T@�}: 3.ڈم 0/.-,   ^ À\B0  

 Mr. Muhammad Umer Riaz: I would like to bring it into the kind attention of honourable member 

that kindly go through the rules of procedure. The rules of procedure are that the Bill is presented in the 

House by a concerned Member. If motion takes place and usually the Bill is referred to the concerned 

Committee but if the Minister in-charge moves the motion that the Bill should be directly voted upon then 

the sense of the House is judged if the majority wants….. 

 Mr. Tauseef Abbasi: Kindly mention that Article number. 
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 Mr. Muhammad Umer Riaz: Mam, there is no Article number. I would like point it out that the 

honourable member who claims to know the rules does not know the difference between a rule and an 

Article. He always uses to refer to Article. 

�À +@ 0@ت b �.`  �CY.ے ��ے ہ.ں، �>رB8=ٹ bے l8<b ,` ,0ے j  ¹=.0ہ@ں! 3.ڈم: E=@ب +.B>ر <@ہ  

 Rb ہ انb ےW<ے ہ�oے۔W@E @.o ےo ووٹ R[Yا ,b ت 3@ن@Y  

�>رB8=ٹ bے 0,`, 0.=¹ 8ہ.ں +> ان bے RW<b R[Y ,`,0 0.=¹ 8ہ.ں،  !3.ڈم: 0@3ہ BK3>دE=@ب ا   ,�ا

  jہ ذرا ا�o@ظ b@ اB6X0@ل +> ٹ].j,b wں۔

 band you are not@ اB6X0@ل j,bں  B.+proper words>ر <@ہ T@�}، 3ہ,b ,b R8@Yے : 3.ڈم 0/.-,  

supposed to use derogatory words against anyone.  

 Mr. Tamur Shah: Madam, I am being interrupted by the Blue Party and they are cross talking to 

me. I am addressing to you. 

 Madam Speaker: But you are doing is also not correct. 

 Mr. Tamur Shah: Madam, I am addressing you because the Minister here is enforcing his will over 

the House.  

 Madam Speaker: Nobody is enforcing anything in this House. 

 Mr. Tamur Shah: This Bill is to be referred to the Committee and if the Minister wants vote on it, 

Ok, he can vote on it but the members of the Blue Party are saying that they don’t know about the Bill. The 

Minister is saying that the party is not moving the Bill and the Government is moving the Bill and this 

House wants the Bill to be referred to the Committee. 

 Madam Speaker: Thank you. Minister sahib, I have given my ruling on that 

XK3,3ہ ا<=@ I�@Tہ اور +T �j,I@دق  ^پ +¡,Sj رb].ں۔ I will definitely entertain thatا�, ٹ@X�Y 7W@ ہے +> 

 ;,3private members bill propose  ے ہ.ںX8@ �@ہ,bthat is related to Pakistan Army Act 1952.  �j,I+ ب@=E

  o ,b.ں۔ Tmove@دق T ;,3@�}، 8ہ.ں +> XK3,م ^پ 

 Miss Ushna Ahmed: A Bill further to amend the Pakistan Army Act 1952 whereas it is expedient 

further to amend the Pakistan Army Act, 1952 but the purposes hereinafter appearing is enacted as follows: 

  ,jب ��.� ا½ وز@=E: ,-./0 ٹ ^ف ^رڈر۔! 3.ڈم=Wا<`  

  b, رہے ہ.ں۔ point of order+> ^پ اس bے او`, b.@  وہ Y~ `ڑه رہR ہ.ں :3.ڈم 0/.-,  

,jب ��.� ا½ وز@=E :ہ ! 3.ڈمj <+ ےW@E @jح `ڑه=ے د,G اس ,�Rb اYouth Parliament  wjا

precedent ۔R�  W@E �Yے 

 Madam Speaker: It is not in the Orders of the Day, I am entertaining it. 

~Y R[Y Rlb  RW<b @bcontent ہ>ا @[-o ۔8ہ.ں  

  ,jب ��.� ا½ وز@=E : ہj ,[`rule ۔@�  W@E �Yے 

b  REے j ,.zYہ 8ہ.ں ہ> X-0@ اور 3.ں 8ے اس Rb اE@زت د; ہے۔ 3permission.,; : 3.ڈم 0/.-,  

  رb].ں۔ XK3continue,3ہ ^پ 
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  5B3ہ ا<=@ ا�,XK3 :3.ڈم ! wjہ@ؤس 3.ں ا ~bresolution pass �b Rہ اب `@رB.o=ٹ b> ا`=@ W@E Rbے 

right exercise 8@ �@ہ.ے,b ہ وہbcertain Army Act i.e. Military laws  <bamend  wjہ@ں `, اj ں۔ ہ7 8ےj,b

 b133ہ  jdiscussion R[+ Rbہ  <@ہ B.+ ~b ،{�@T>ر j,bں amend^رR3 اj-ٹ Xlb@`  <b@ن Rb �><b ہے bہ

(b)  <b ح ^پ,G pE ے ا58رbcourt martial  <E ے ا58رbappeal  ہے R+@E ;ز ہ>+ے د,l.§^ گ اور<o Rوہ وہ

bے  bapex courtہ اس bے ا58ر Rlb 8ے jہ Rb �><b ہے  ۔ ہR§@b7 د§6ہ Y,ا §.CÂہ ہ> E@+@ ہے اورہ.ں 

elements 0-.ں nہ@ںj <b �\E اس  ، انtribunal ےb  0-.ںا58ر n  ہb@+court martial  وہ ,�+> ہ> W@Eے o.-� ا

  C3ے۔ fair ruling+> ان b> داj,b ,Wں  ا`.~

 Madam Speaker: Thank you. The Bill is referred to the concerned Committee. Is Shinwari here. 

 Mr. Siraj Memon: He is not here but I am acting as an Acting Chairman of the concerned Standing 

Committee. 

 Madam Speaker: OK. On behalf of Mr. Suleman Khan Shinwari sahib, Mr. Siraj Memon would 

like to present a report to the House. I request you to very brief. Don’t read all the contents of it, just the 

main points. 

 Mr. Siraj Memon: Madam, I would just describe the flaws discussed in the Committee and the 

recommendations. 

 Flaws in Judicial System of Pakistan ascertained by the Standing Committee of Law, 

Parliamentary Affairs and Human Rights. 

Recommendations---- 

 Madam Speaker: Thank you. It stands laid in the House. The Acting Chairman of the Standing 

Committee on Law, Parliamentary Affairs and Human Rights would like to present Committee report on 

low voter-turn out in Pakistan. 

^پ ر`>رٹ b> `ڑه b, 8ہ  3.ں 0,اج T �B.3@�} 0ے ��ارش R+,b ہ>ں  bہ وہ ر`>رٹ ہ@ؤس 3.ں `.� b,ے۔

  b, دjں۔ CYmain points explain-ہ اس bے  W@=0.ں

  �B.3 ب 0,اج@=E : 3.ں Rل ہ@� R[Yہ اb@� ہ>Wے +]ے  3elections.ں E>  32008.ں 3.ڈم jہ XY@8@�@ہ>ں 

، ہ@ؤس 8ے ا`=À�b R �0@ر<@ت د; +].ں ^voting  Rbtotal ratio 44%  @[+ <E R=6jturn out @[+ @jاس 3.ں ہB@ر; 

 Rljا À�b ہbrecommendations  ں.W@E Rb ےb pEthrough  <س ہ@lہ ا�j <b ں<�<o ےb ن@Xlb@` <E ہbvoting 

 @bprocess ں.o ہÂ� ہے اس 3.ں وہ <>ق 0ے  <E را@Bہ ہb@+parliamentary democratic system  5 ہےj�3 وہ

 recommendations۔ ہ@ؤس Rb �=5 وہ اور R[Y ا�]R ہ> 0-ےہے  good governanceاور IÑ3  <E>ط ہ> 0-ے

Rb اس n <bزR3 اس  of 18 yearsہے  bcompulsory votingہ E> اور ان 3.ں 0} 0ے `ہCے jہ +]@ ^RW +].ں 

، b À�b,ے voters  À�b <bcompensation provideوہ ^Wے �binterim government   Rہ G <E,ح W@E @.bے 

incentives  گ<o ہb@+polling stations  ں.W^ ,`   R=`اور اmanifesto  5=l` �3ا R=`ا Rb ان <E  ےW<ے ہX[-jد <b

  `@رٹR ہے lEے وہ ووٹ b,8@ �@ہXے ہ.ں وہ ^b, ووٹ j,bں۔



15 
 

�*W@E RW.ں اور اBb �¡-.o.¡� ^ف  bcampaignsے �>اoے 0ے  votingدو0,; �0@رش jہ +]b Rہ   

 jcampaigns@ز 3.ں ا`=R ہ>  وہ رورل اj,j@ز  اور ار�Y اinterim government  ,jاور Xlb@`  <E@ن bے ذر6jے 

R[Y <b اس 3.ں اB6X0@ل W@E @.bے۔ Eہ@ں Xlb@` R[Y@ن 3.ں  W*�E-Media, Print Media and social media.ں  اور 

دW@E@[-jے  bے �@nت A,اب ہ.ں l.Eے Xl�<CY@ن، §@ٹ@ اور b,ا�R وÁ.,ہ  3.ں، jہ اX8ہ@l� RW@س اj,j@ز ہ.ں  

+> اس 3.ں ان E Rb@ن �Cے b,8ے W@E.ں �ے  Avoting>ف ہ>+@ ہے bہ ا�,  ، ان b>اور jہ@ں `, o>گ ڈر+ے ہ.ں

�.@ +]@۔ bissue  R[Y <bdiscussے  security، اس 3.ں E@8ے iA @b,ہ ہے @.b  ہj ;,A^point  ہb @[+ @.� @.o ~b ج^

 <+technology  دورہے @bہے RW<ہ R�3 ده>م Rb ف ا8ٹ,8.ٹ,G ,ہ ، R[+ Rb ہ �0@رشj 8ے Rٹ.Bb ہ ۔b

Election Commission of Pakistan electronic vote  ےW@E ^ ف,G Rb 5ہJ@�@Y Rb اسtraining, education  ہ,.Áو

۔ ہ> W@Eے 0E-votingے ��ر8@ �@ہ.ے bہ  bprocess> اس  Election Commission of Pakistanاور اR[Y  د; W@Eے

  ے۔3.ں oے b, ^8@ �@ہ. 5J@�@Y <bpublicہ  oprocessہ¤ا اس 

 Madam Speaker: Right. The Bill stands laid in the House. Now Mr. Tauseef Abassi sahib, 

Chairman Standing Committee on Interior, Kashmir Affairs, GB and FATA would like to present 

Committee report on sectarian killing in GB and unrest in Karachi in interior Sindh. Yes, Mr. Tauseef 

Abassi sahib. 

  R0@IJ S.T<+ ب@=E :,-./0 3.ڈم ! <E رے ہ@ں@Bے 3.ں ہT,J ےC[�` ہb ہے @X` <b پ^problems 

3.ں رہے ہ.ں۔ اس ClC0ے 3.ں ہB@ر; `@GB  �8وہ@ں  issuesوÁ.,ہ  bے l.Esectarian killings  R§@bے  +].ں

recommendations ` وہ@ں <+ wjہ.ں ا ,local government  <bfinancially, technically empower  ے۔W@E @.b

b,اenquiry  RWہ>RW ہ.ں ان 0killings  Rbے E> وہ@ں  Independent Judicial Commissionدو0,ا jہ ہے bہ 

 enquiryہ> رہR ہ.ں ان +B@م Rb `>ر;  0killingsے R[Y R=XE  1988۔ ، C�l3ے Rb +ہہ +w `ہ=�=@ �@ہ.ےW@Eے

 <E ےb ہ وہ@ںb ہ ہےj ا,l.+ ے ۔W@E Rbreligious leaders  <b ہ.ں انpropagate  ےW@E @.b  ہ وہblove with 

humanity  <b ں<�<o رے 3.ں@Y ےbeducate ںj,b ہj ت ہ7 8ے@Y R[+<� ۔suggest  ہb ہے Rbyouth  <b

opportunities provide  ں.W@E Rb اورGB  <b ں<�<o ےbhealthy environment provide  ن@Xlb@` ہb@+ ےW@E Rb

 <b ح ان,G Rb ں<�<o R�@Y ےbmain stream 0-ے۔ @E @jn ے ده@رے 3.ںb ,-./0 3.ڈم ! ,> R[Y ے=XE ہj

 <E ہ.ں ,T@=J 5=l` terror ہ وہ `].*+ے ہ.ںb ٹ 0ے �0@رش ہے=B8ر<�ان  harshly، ہB@ر; اس ClC0ے 3.ں 

 À+@0 ےbdeal  ے اور اس,bproblem  <bےW@E @.b 7XA ر`>رٹ ہے Rb Rا�,b ;ر@Bہ <E وہ*J ےb وہ ۔  اس

  ، وہ Yڑ; ÂX³3,ًا  Y.@ن §,W@3.ں �R۔ا<=@ 8ے Yڑ; r=K3 0ے +.@ر Rb ہے 

b,8ے  problems  <bidentifyہ7 8ے bے Y@رے 3.ں  bunrest,ا�Rb R ! 3.ڈم 0/.-,: ا�XK3 5B,3ہ ا<=@  

 ,bstreet crimes, target killings, extortion, رہR ہ.ں۔ bproblems exist  *ً 3ہ b>ن b>ن Rb �><b Rb  R0 ہے

political wings of student organizations  @=Xb @b ہ,.Áوrole 3.ں ہے �Bv اس <E وہ*J ےb ۔ اسoperations 

.ں اس b, رہے ہ.ں۔ bstatistics collect 3.@ ہے  اور اس identify  Rb اس b>  ہ>+R ہے violenceہ>+ے ہ.ں، 
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ہ> ،  well paid depoliticized policeدوں �R اور Y=.@د; G>ر `, jہ ہے bہ  Yrecommendations@رے 3.ں �=5 

merit   ,`police based  ے ا58رb Rا�,b <b ہ>  اسuse  ور,v ہ وہb ہ.ںb <b ں<�<o ,[` 8@ �@ہ.ے۔,bFIR  درج

، jہ Yہr 8ہ.ں ہ.ں correctہ.ں وہ  Bstatistics@رے `@س ۔ اس و�E r> ہہ>  b R[Y @b 7l� pEstreet crime,واW.ں 

vague  ڑےY ے ا58رb ہ.ں اور اسmargins  R[Y RW<b ہ¤اo ہ.ں۔street crime  ے.o ےb ہ> اسFIR register  R8ا,b

�.@ ہے promoteہ.ں ا8ہ.ں  student political wings organizations۔ اG R0,ح E> �@ہ.ے  @.b  ان �-.o

organizations  <bpoliticize  ہے @.� @bاور  ہ>8ے 0ے روpolitical affiliation student unions  ے ا58ر 8ہ.ںb

 Rb Rا�,b وہ*J ےb ہ.ے۔ اس@� R8<ہdeweaponization  ہے <b ;,ٹC3 �-.o ہے @j@�o ہ7 8ے وہ@ں <b ;,ٹC3 ۔

temporary solution  ے.o ےbuse  ےW@E @.b ہ.ں ان ~W@l3 <E ;ر<§ R=6j  @b ہ انb@+ ے.o ےb ے=bرو <b

permanent solution 0-ے @E @.b م<C63 ہb ہ �0@رش ہےj ;ر@B۔ ہlong term solution  <b ;,ٹC3 ے.o ےb 

propose @.� @.b ہ 8ہ.ںb ے ہ.ںXہb 7۔ ہrangers and police  <brefine  <b ے ا8ہ.ںb ,buse ےW@E @.b ~-ٹ.o<` <E ۔

b,8ے v Rb,ورت ہے، وہ اC` wj.ٹ §@رم `, ^W.ں  dialogueہ.ں ان b <Estakeholders  <b,ا�b Rے `@رٹ.� ہ.ں 

اس Y@رے  CY-ہ `>رے b wC3ے o.ے R8,b ہے۔ j,bں، ^A, ان b> <ہ, bے ا58ر اb 7W@� �3,8@ ہے dialogueاور 

 deweaponization and۔ Yہ,�@ل اس �0@رش Y,اWے b,ا8ے v Rb,ورت ہے 3dialogue.ں ان bے در3.@ن 

dialogue ہ۔j,-> ہے۔  

 Madam Speaker: Now the report stands laid in the House. Mr. Hamad Malik sahib, want to 

present report of the Special Committee on energy crisis. 

  wC3 د@B� 5BK3  ب@=E :nب وا@=E ! ے 0.¡� 3.ںCہ` wjاresolution put  R�� Rb ےb pEresponse 

b 3.ں Rٹ.Benergy crisis R�� RW@=Y ,` �8@` ہ7 8ے R[+ Rٹ.Bb ~¡./0 wjہ اj ۔formal meetings ں.b  ےb اور اس

 R�b وہ*Jinformal meetings ں.b R[Y ;ر@B۔ ہmeeting with Dr. Samar Mubarak Mund  <E R[+ ہ 0ےb

Planning Commission ے �.�,3.� ہ.ںbBT ٹ, 3,زاb¹ ۔ دو0,; ہ7 8ے 3.ٹ=¹ ڈا.Y 5Joint Director, Thar 

Coal underground Investigation project Rb ے 0ےb وا`ڈا <E wCBoا pB> ۔ex-Chairman  ے  +]ےb اور اس

 56Y who is Executive Director in Pakistan Building Energy Private Limited in Karachi ڈاbٹ, 5BK3 0,ور

  @د `, ہ7 8ے اwj ر`>رٹ RW@=Y۔اس E !.=Y Rb=@ب واn 0ے 3.ٹ=Rb ¹۔

  T wC3@�} ا�, ا`=R �0@ر<@ت XY@ دjں +> YہX, ہ> �@۔: 3.ڈم 0/.-,  

  wC3  د@B� 5BK3 ب@=E : 3.ں 8ہ Rٹ.Bb ہ>ں 8ے اس=E @�3.ں +> �63ز IB3,ان j,-> @bہ b,8@ �@ہ>ں 

 R[Y ےW<ہ>+ے ہ@jد À+@0 ہ را8ہ>ں 8ے=j<CJ 3, ؤ۔@J ا<,ف �l� ،ہI�@T ر; ف<G 5ں ، §ہ<�<o ان RCJ ,ہs3

 3directly.ں ! اب 3.ڈم 3.ں <@3~ ہ>Wے۔ meetingsہB@را À+@0 دj@ اور jہ ہB@ر;  8out of the wayے ہB@را 

recommendations ۔@�  G Rb,ف ^ؤں 

 The following are the recommendations put by me as I am the fellow member of the Committee: 
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i) we initiated on priority basis to solve the biggest most important problem of the energy 

crisis. 

ii) To overcome the problem on urgent basis electricity from the neighbouring countries can 

be utilized and during this period certain measures should be adopted to generate more 

energy in Pakistan. 

iii) Removing the circular debt of WAPDA, PEPCO, this requires a lot of investment to be 

put in WAPDA for the purchase of oil. However, with the current financial condition of 

the Government this step cannot be taken. A proposed solution in giving electricity in 

credit to the Industries as well as Government is impossible. 

iv) Assuring the payment of dues by the government departments and agencies, this will 

require moral courage on the part of government but the payment of outstanding dues by 

the government agencies is important for removing the circular debt on WAPDA. 

v) The Bill should be paid on regularly basis so that no shortfall from the thermal power 

sector should be uncounted. Improvement and efficiency of various thermal power 

projects is necessary. This is very important for utilizing the installed capacity of the 

national grid. The investment required for this section must be taken from the private 

sector also. The mega projects such as big dams must be started on priority basis and 

federal government should initiate funds for that. The funds allocation by the federal 

government are not large enough for the mega projects so government should invite 

international funding agencies for this and for this purpose the improvement of debt and 

GDP ratio is required which should be done. The funds allocated for solving energy crisis 

should be used for the rehabilitation of thermal power units, establishment of small 

medium and other different size hydropower plants. Along with big dams.. 

Madam Speaker: Malik sahib, please don’t read all the points, only tell us the most important 

points. 

  R+@E Rb ہے۔ blay.>8-ہ ر`>رٹ T,ف 

 Malik Muhammad Hamad: I will just a minute more. Government should take all the provinces on 

board to solve the issue of Kalabagh Dam. Alternative energy of the conventional means like coal etc., 

should also be used. The government should also enhance partnership like the trade partners like China to 

establish photo electric cell industries in Pakistan. The electricity for agriculture sector can be provided by 

covering irrigation canals with sort of panels. For this purpose investment can be generated from the 

agriculture sector. Immediate funding must be done for the completion Thar Coal Project. In Northern 
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Areas private sector must be encouraged for installation of turbines on high energy stream to overcome the 

problem of energy locally. The Air corridor of Gwadar must be utilized. Industries that consume 32% of 

our electricity should use the energy conservation system. Industrialists and new investors must consider 

the energy sector as good investment. 

  �} Yہj,-> rہ۔T wC3@: 3.ڈم 0/.-,  

The report stands laid in the House. We have another report which is not in the Orders of the Day and it 

will be presented by Mr. Rehan Dishti, a member from a Special Committee on Balochistan. 

 Ro@A پ^ {�@T RX>دway forward ہ @.b ہ وہb ں.W@XYے۔  

  RX>ن د@Kjب ر@=E :ہ>ں۔ @Xjد @XY ,b ًا `ڑه,ÂX³3 3.ں �0@ر<@ت  

��.ں(  Rڑه` RW<ہ R[-o(  

 Madam Speaker: The report stands laid in the House. Standing Committee on IT and 

Telecommunication would like to move the following resolution. 

 Mr. Umair Najum: The House is of the opinion that the prepaid SIM are vital and reasonable 

option for communication for citizens of Pakistan to improve ban on the prepaid SIM will not only create 

more frustration in the people but will add a huge economic loss to the telecom sector of Pakistan which is 

in fact one of the fastest going sector. However, the SIM issuance process to curb the terrorists activities. 

Rb وEہ 0ے  policiesٹ.b RC@م 0.-ٹ, `@Xlb@ن b@ اwj اہ7 0.-ٹ, ہے E<3 �-.o>دہ �>رB8=ٹ Rb ! 3.ڈم 0/.-, 

د; Rb pE وEہ  statementاwj اRlj  ۔ ہB@رے وزj, داCAہ 8ےٹ.b RC@م 0.-ٹ,  3¡-~ 3,ا�~ 0ے ��ر رہ@ ہے

b,8ے 3prepaid SIMs  <bblock  @E.ں bہ `@Xlb@ن wC3 ,j¤` R�,+ @l.E  ا`=ے wC3  `>ر; د8.@ د¹8 رہ ��0Rے 

+> وہ bہہ رہے +]ے bہ bے +>Ò0 0ے ٹ.b RC@م ا`,jٹ, 0ے Y@ت Standing Committee  Rbرہ@ ہے۔  E} ہ7 8ے 

 ,��~ <²³ ہR ہ> �@۔ b,ے ventureاس G,ح RW<b @b ا@` RW<b ہ  +> وہb ہ>ں @Xہ=@ �@ہb وہ 3.ں*J ےb اس

 pEhardly one million post paid 3.ں 0ے  ہ.ں Xlb@`118 million mobile phones subscribers@ن 3.ں 

subscribers  7ہ ,�رہ W@E.ں  b 7XA <bone million post paid subscribers, دjں +> T,ف  pre-paid SIMsہ.ں۔ ا

�ے  @b ;,م ا8ڈ0ٹ@b RC.ر; ٹ@Bہ 0ے ہEو Rb pEslaughter @�ت ۔ jہ `@Xlb@ن bے o.ے T R[Y Rlb>رہ> W@Eے 

bہ ا�, ان R[Y Rlb <b �.� 0ے  ۔ اس G,ح Rl.o@` Rb wC3 R[Y Rlb 3.ں jہ 8ہ.ں ہ>+@ 3.ں 0>د3=5 8ہ.ں ہے

 bSIMs  Rbissuanceہ  R8@=Y �@ہ..ں CYstrategies-ہ اس G,ح Rb  +> اس �.� b 5=Y <b, دjںiA,ات h�n ہ.ں 

 terroristsاور  اس 0ے §@5Wہ 8ہ اٹ]@ 0-.ںہ>R8 �@ہ.ے +@bہ ÒCÁ ا§,اد   transparentا+=registration  Rاور 

activities  5j�3 <bpromote  @�bہ bہ ہB@ر; �>رB8=ٹ b> �@ہ.ے8ہ E @.b@ 0-ے۔ Y 5j�3,ان 3.ں jہ bہ=@ �@ہ>ں 

packages  ےbrates ے[-jوہ د <b ا�5ام <E @b ٹ=B8ر<� bprepaidہ +]@ b 5.Jے 3>�¼ `, ۔ اس bے J*وہ ہB@ر; 
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SIMs and post paid SIMs @=jد ,b 5=Y <b  @[+  5ا8ہ ا�5ام=B¡8دا ,.Á rj@ہ 8ہj ن@Xlb@` ہ 0ےEو Rb pEstone age 

@.� alternativeاور �>رB8=ٹ b>  ۔ اس T>ر+K@ل b> ہY 7ہG ,X>ر `, X-0 ,b ~� R[Yے ہ.ںbے ا58ر داA~ ہ> 

solutions 8@ �@ہ.ے@E ف,G Rb <b 5ا8ہ ا�5ا3@ت=B¡8دا ,.Á ہb 8ہpromote  @.bے۔W@E ہ۔j,->  

  XK3,م �@5W اXA*ف۔: 3.ڈم 0/.-,  

R[Y دو ہ�Xے `ہCے ^ �-statement  Rاس `, �>رB8=ٹ Rb اwj ! 3.ڈم E :,-./0=@ب +T �j,I@دق 3,;  

 thisدوY ;,0@ت jہ ہے  bthey are not blocking pre-paid SIMs anymoreہہ دj@ ہے bہ  clearly ، ا8ہ>ں 8ےہے 

resolution is very good but not timely anymore  ,` اس ,�3.,ے A.@ل ^ �-R ہے +>  bstatement already.>ں ا

 RW<b Rb ا8ے,b ¾KY ,` 3.ں اسreason RX=Y 8ہ.ں Rb 7l� ہ اسb ہ ہےj ت@Y ;,l.+ ۔resolution  R[Yput 

forward  R[+ R�� Rb ہb <Eunfortunately R-0 8ہ.ں ^  <E ح,G pE ہbsupplementary advertisements  ہ.ں

 @j ن<�.C.ٹ ,b ص@A ہb <Emobile packages  دہ@jز rہY 3.ں �Esublimation  ہb رہ@ ہے @E @.b ل@B6X0ا @bnight 

packages ہ ہ.ںb @+^ 3.ں 8ہ.ں À\B0 ;,.3 ۔youth  ں<.b @b w+ رہ 0ے 0@ت@Y رات <bpackage ہ.ے۔@�  

  7\8 ,.BJ ب@=E : 7.3 3.ںpoint of order ,b ت@Y ,`ہ>ں۔ @X8@ �@ہ  

 8ہ j,b @.bں 3point of order raiseہ,b ,b R8@Yے 5W@� {E اXA*ف Y@ت b, رہے ہ>ں +> : 3.ڈم 0/.-,  

  ٹ@W@E ~3 7Wے �@۔ bY56ے  اور ^پ b> اس

 Mr. Tabraize Sadiq Murri: Madam Speaker, this resolution is very good and very well drafted 

<� I think either we should directly put it for +> رB8=ٹ Rl.o@` Rb `ہCے ہR-� ^ R ہےo.-� اس Y@رے 3.ں 

vote or we should expunge it whatever you think better.  

  <-,jہ۔ T 7\8 ,.BJ RE@�}۔: 3.ڈم 0/.-, 

   ,.BJ ب@=E  7\8:  hY@i3 ےb ف*XA5 �� ب اW@� ,� wayاT Rlj>ر+K@ل ہے +> jہ اwj ا�]@ ا

forward  ر; ہے@Bہ w+ ہ@ںE �-.oinformation  Rb ح,G اس R[Yہے، اlegal advertisement from 

Government ۔R�� Rb 8ہ.ں  

G Rb,ف  bMinistry of Informationے +rK ہ>+@ ہے اور jہ  b IT Minister@م jہ: E=@ب +T �j,I@دق  

  ۔0ے 8ہ.ں ہ>+@ اور jہ ہ, �Eہ ہ> �-@ ہے

  jہ۔<-,: 3.ڈم 0/.-,  



20 
 

  ,IB3 3.ڈم 3.ں : �63زpoint of order رہ@ ہ>ں ,b ت@Y ,` ,` ع<v<3 pE ۔resolution  ہے اس R�� RWn

 ,`already government  ف 0ے,G Rbstatement  <b  ہے ۔ اس R-� ^define ہے @-� @E @.b ل 8ہ.ں@.A ۔ 3.,ا

  ں۔b, رہے ہ. pEtime waste `, ہ7 ا`=@  ہے bہ jہ C�l3ہ اR�@Y R[Y ہے

 Madam Speaker: Let me put this resolution before the House for voting. 

(The resolution was adopted) 

 Madam Speaker: Consequently the resolution is adopted. 

3.ں 63¤رت A>اہ ہ>ں bہ 3.ں اY wj@ر `], 53اJ@Y @b rCA¾ ! 3.ڈم E :,-./0=@ب BJ 5BK3, رj@ض  

@=Y.3 �-.o ہ>ں @X8@ �@ہ,b ت@Y ہj ڈم 3.ں wjہ ^پ 8ے اbruling  ام ہےد; ہے,Xا� rہY @b ں اس.Bہ ہI> *Y  اور

 <b Rٹ.Bb  ہ»C6X3 <b ہ اسI>*Yrefer  @X8@ �@ہn ہC�l3 7ڑا اہY wjے 0@3=ے اb ان<j3.ں اس ا �-.o ےW@E @jد ,b

اور `>ر; Y@b.=ہ  ہ>ا �Ehurt 0ے 3.ں YہÁ 5=�  r., `@رR8@B.o ا�o@ظ اB6X0@ل b.ے ��ےbہ b ¾KYے دوران  ہ>ں

`.� b.ے  Billsہ7 دX[-jے ہ.ں bہ �>رB8=ٹ 8ے E>  ہ>Wے۔ hurtہY 7ہr 8ے jہ 3¡@ورت 0ے §.CÂہ b.@ ہے bہ 

3.,ے those are the maximum number of Bills ever produced in the history of the Youth Parliament  �-.oہ.ں

 5Â»3 @b ڑے ہ>8ے[b ہ 8ہ.ں ہےj ہ ا0ےbrefer ے۔W@E @.b 3.ڈم 8ہ ! <b ہ اسI>*Yrefer  ں.Bہے اور ہ @.� @jد ,b

o.-� وہ �63ز IB3,ز E=ہ>ں 8ے  b> وا`p 8ہ.ں o.=@ �@ہ.ے rulingاور I>*Yہ اس اس Y @bڑا ا�X,ام ہے 

 R8@B.oر@`,.Á @.b ل@B6X0ا @b ظ@�oہےا r>دا,Y ~Y@�@8 ہI>*Y ہ=@ �@ہ>وہb ہj ہ ۔ 3.ںb @�8ہ T,ف اس اj>ان Rb ں 

  CY-ہ ا8ہ.ں ا`=ے ا�o@ظ `, R§@63 3@�8=ے Rb درA>اW@E Rb r0ے۔b@ررواRW 0ے �¤ف W@E @.bے 

`>اW=ٹ ^ف ^رڈر `, B.+ <E>ر  <@ہ T@�} 8ے ا�o@ظ اB6X0@ل b.ے +]ے ^پ اس Y Rb@ت : 3.ڈم 0/.-,  

  b, رہے ہ.ں۔

ت b, رہے ہ.ں۔ 3\]ے +> Yہr ا§l>س ہے bہ 3.ں 8ے jہ Io@Áً@ 3.,ے ہR ا�o@ظ E :@Y Rb=@ب +.B>ر <@ہ  

  Á.,`@رR8@B.o ا�o@ظ اB6X0@ل b.ے b.>ں bہ ڈb¡=,; +> ان bے `@س ہے۔

 Madam Speaker: I did mention then only do that. Please don’t use derogatory remarks. 

ر Á., `@رR8@B.o ا�o@ظ l8<bے ہ.ں او Wے bہ `@رR8@B.o ا�o@ظ l8<bے3\]ے jہ XY@ دE :@E @j=@ب +.B>ر <@ہ  

b, 0->ں ۔ 3.ں اY ;,A^ wj@ت b,وں �@ bہ Yڑ; j @b r.+@Y¤Eہ@ں s3@ہ,ہ discriminate  @E @.bہ.ں +@bہ 3.ں ^W=5ہ 

��ارش ہے رہ@ ہے  R[Y ان 0ے<jارش ہے اور اس ا��bے o.ے b,ا voting  @.oاس b> اور 3.,; اس اj>ان 0ے 

  ف ہ.ں اس b@ ذرا `W@E ~� @Xے۔، 0@رے E> اس bے W@E*Aے 

  ^پ +¡,Sj رb].ں۔ +.B>ر <@ہ T@�} ، ^پ bے 3¡>روں j,-> @bہ۔: 3.ڈم 0/.-,  
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 Standingاور ا0ے  8ہ b,اW@E RWے  3voting.ں R[Y �@ہX@ ہ>ں bہ اس `, : E=@ب BJ 5BK3, رj@ض  

Committee on Law and Parliamentary  <brefer ہے @.� @jد ,b ےXہb ہj �-.o ہے w.[ٹ <+ 

that he does not know about the Parliamentary and the non-parliamentary language and at present who does 

not know the difference between the parliamentary and non parliamentary language does not deserve to be 

the member of Youth Parliament. 

  ^پ دو8>ں 0ے ��ارش ہے bہ +¡,Sj رb].ں۔: ڈم 0/.-,3.  

 Mr. Muhammad Umer Riaz: Let me produce my point. Madam, when I raise the first point of 

order, I used the very humble word. I used I humbly request this House.. 

R+,b ہ>ں bہ ا8ہ>ں 8ے ا�o@ظ اB6X0@ل b.ے  ^پ Y Rb@ت 0ے 3.ں ا+�@ق! وزT ,j@�} : 3.ڈم 0/.-,  

ان اÄ@�o>ں b> اj>ان b Rb@ررواRW 0ے  ,I did say that the words which he used were derogatory. So +]ے 

  �¤ف W@E @.bے۔

��R[+ R۔! 3.ڈم: E=@ب BJ 5BK3, رj@ض   Rb R[Y r0ا<Aدر Rb 63¤رت  

  ے b À�b.@ ہے۔وہ 3@ن ہR 8ہ.ں رہے bہ ا8ہ>ں 8: 3.ڈم 0/.-,  

3.ں دb]@ دW@E @jے Eہ@ں o-]@ ہے ، 3.ں 8ے  3Rules of Procedure\]ے ! 3.ڈم: E=@ب +.B>ر <@ہ  

�>رB8=ٹ b@ 8@م o.@ ہے، 3.ں 8ے personally b ہ 8ہ.ںj <b Rlb R8ہ ہ ،Rb ے 8ہ.ں.o اس w.KÑ+ Rb Rlb ،@ہ

 <b Rlbembarrass  ہے @.b <E ,b ہہb ��o RW<b�oا R8@B.oر@`,.Á ے@ظ ہ>ں��۔ jہ jہ@ں `, اور R[Y ا�o@ظ bہے 

 jdiscretionہ ^پ Rb ! ہ A <E>د ا�o@ظ اB6X0@ل b,+ے ہ.ں۔ Yہ,�@ل 7.3۔ jدb]@+ے RI[b ہ.ں اور 3@ر+ے R\0 ہ.ں

 .bI will accept that, دjں،  expunge، ^پ اس b> ہے 

 Madam Speaker: I have expunged those words, please sit down. Now Amir Abass Tori sahib, 

Mohterma Alveena Rauf sahiba, Mr. Suleman Khan Shinvari and Mohterma Anam Saeed sahib they 

wanted to present a resolution. Yes, Amir Tori sahib. 

 Mr. Aamir Abass Tori:  Thank you Madam, this House is moving a resolution to condemn the 

sectarian violence in the country in which scores of innocent lives are lost. We remind the government to 

arrest the perpetrators of this heinous crime and take immediate measure to stop the genocide of the 

innocent Shia Muslims in the country. 

0} 0ے `ہCے +> 3.ں اj>ان E<+ Rbہ اس I3 {8@E¤ول b,ا8@ �@ہ>ں �@ bہ jہ اX8ہ@RW 0=\.5ہ ���X> ! 3.ڈم 0/.-,

 R�۔ ��b <�X,8ے 0ے `ہCے ہB.ں `ٹ]@ن، CY>چ، `=\@b �Y RY, 8ہ.ں CY-ہ ہ> �R اور ان Y@� R[Y ¾KY Rb~ �5ر ہ> 
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+> 3.ں X[\B0@ ہ>ں B@ن b �Y, اس `, j,b ¾KYں b �Y R8@Xlb@`Cl3, اور Rlb اwj §,�ے b �Y @b,  8ہ.ں CY-ہ 

 R�۔ 3.ڈم اور ہB.ں +=«.Y 5,اWے +=«.5 0ے �,b �j,8@ �@ہ.ے اور +=«.Y 5,اWے اT*ح ہ> �b Rہ اKY rI 3 wj¾ ہ> 

§,�ہ وارا8ہ `@Xlb@ن bے ا58ر اA wj@ص 0>چ bے +rK اور اA wj@ص 0@زش bے +I�@T ,-./0 ! rKہ

��R اور R[bد ر@.=Y Rb {Â6+   @b اسcredit   ہے @+@E <b ءn ~>ے 3@رb hKoء ا@.v ص@A wjہ ا8ہ>ں 8ے اb

bہ j,G pb«ے bے À+@0 اہr=lC 0>چ اور 0@زش bے À+@0 <,وع b,واj@ +]@ اور اس bے 56Y ہ7 دX[-jے رہے 

�. bے @.b 5.ہ> <b ء@BCJC6+ 3-@+} §-, 0ے SCX³3 ء  اور@BCJ 6ہ.> ،@.� @.b 5.ہ> <b ء@BCJ ;<Cj,Y ،@ ے=[bر h

�.@scholars and doctors  <bواoے ان  @.b 5.ہ> À+@0 ےb ;5رد.Y <b ے 0/>ت ہ.ں انb wC3 رے@Bہ ہb <E ۔

bہ ہ7 اس R+@E ^ r3¤3 Rb ہے  statementاس G Rb,ف 0ے اr3<-� wj �@ہ.ے R[Y Rb Rlb `@رٹRb R ہ> 

 56Y ےb ے ہ.ں اور اس+,bہI�@T ,-./0 ہے۔ R+@E <ہ R><3@A !A R§@b 7ے ہ.ںہ-� ~.[b Ro<ہ Rb اس  >ن

ہ> E@+ے ہ.ں، ہC�l3 7ے personal  r.J<8 Rb§,�ہ وارا8ہ +Â6} اور �8,ت 3.ں۔ C�l3ہ jہ E �Y@+@ ہے bہ ہo 7>گ 

 ,b ڑ<[� <b 7ہ ,� Y Rb@ت b,+ے ہ.ں وہ اس o.ے 8ہ.ں bہ اس Ysectarian killingsہr دور Y]@گ E@+ے ہ.ں۔ ا

  §,دRlb @b §,�ے 0ے +hC6 ہے۔

، ، Xl�<CY @.b@ن 3.ں ہ> رہ@ ہے^پ دj-].ں bہ <J Ro@B*�@ت E@ت 3.ں b.@ ہ> رہ@ ہے! م I�@Tہ3.ڈ  

�>ں b> <ہ.E @.b 5@+@ ہے Y=.@دوں bے او`,  sectarianروزا8ہ  b,ا�b Rے ا58ر b.@ ہ> رہ@ ہے<o À�b ۔outfits  ہ.ں

��R اور Y@رہ@ jہ  RW@�o ;5=Y@` ,` انensure  @.� @jوا,b=+ ہ وہj ہb ہ.ں ,T@=J 5=l`,> ،ں ہ.ں.Bs ےb �E

terrorists’ wings @j5=Y@` ,` ے �@+~ ^ج ہ.ں، انb 8.>ں@Xlb@` م<Cs3 <0 <0 ،ے��ں �o@د; ��.ں، §.CÂے 0=@ دjے 

، ، A*0.ں ٹ>ٹRX 8ہ.ں ہ.ں، +@oے ٹ>ٹXے 8ہ.ں ہ.ں، وہ �>اnت 0ے Y]@گ E@+ے ہ.ںR[Y د858@+ے `], رہے ہ.ں

اwj ڈ; اb R` pj@ ٹ,اb ,�l8, دE @j@+@ ہے، ا8ٹ,l=3 ,�jٹ, E@+ے ہ.ں اور اس bے 56Y 3\,م را+>ں رات §,ار ہ> 

۔ 3.ں ا`=Y R@ت b <b.@ ہے  bway forwardہ اس R+@E ^ @b ہے ۔ bہ=ے j 5Â»3 @bہ ہے  Rbstatement اس `, 

conclude  ہ>ں @X8@ �@ہ,b  ہے @\Xoا Rہj 5ار ہ.ں اور دل 3.ںXب ا�@Yار <E ہb0 ہ=ے اور 3\]ےb ہI�@T ,-./

b@ اس و�r  اY wjہY rڑا C�l3ہ ۔ `@Xlb@ن b.@ ہ.ں prioritiesاس s8 Rb, 3.ں o5J.ہ ہے ^زاد دj\.ےbہ E> 8@م 8ہ@د 

o.-� ^ج 3\]ے  `, ہے 0top} 0ے  sectarian cleansingاس bے ا58ر ہے اور  terrorism and extremism ہےbہ 

b 7j,/0>رٹ، ہ@b RW>رٹ اور b �¡.0>رٹ 8ے RW<b اlj@ 8>ٹb pہ  RXBl�5Y R[Y Rlb 0ے bہ=@ `ڑ رہ@ ہے 

 @.o 0@رے 8ہ.ں rہY ،missing persons  0@رے rہY اورissues  56Y ےb wjف 0ے ا,G Rb رٹ<b 7j,/0 اب

اور  اس bے او`, 3.ں +]>ڑا 0@ ہٹ l.E ,bے 3.ں 8ے `ہCے J R[Y,ض b @[+ @.bہ CÂ.§ <Eہ ^j@ ہے 

blasphemy law ہC�l3 n8ہ.ں �]>ڑ+ے+]@  وا <b گ دہ,ے 63.@رات<o 78ہ.ں ، ہ <b دہ,ے 63.@ر w+ {E 7ہ ،

  �]>ڑjں �ے ۔

  `, Y@ت j,bں۔ resolution^پ T,ف ! G{�@T>ر; : 3.ڈم 0/.-,  
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اس و�w+ r اس C�l3ے b@ �~ 8ہ.ں C-8ے �@۔ اس bے o.ے  ٹ].w ہے RE۔: >ر;EG=@ب IJ ,3@J@س   

 @�8ہ.ں اb wjہ ہ7 <.6ہ b ,b �Y R=0 @jہ 5Aا ا8ہ.ں +>§.h دے .ں دJ@ ہے bہ Y@ر�@ہ 5Aاو58; 33.ں jہb Rہ>ں 

 ,�اور ارY@ب ا�5Xار 0ے E> ہ7 اس bے Y@رے 3.ں 0>�.ں CY>چ ، `ٹ]@ن b �Y, 8ہ.ں، اwj �0ے `@b �Y R8@Xlb, ا

@ �~ bsectarian cleansing b @.bہ ا�, وہ 0=\.5�b Rے À+@0 اس C�l3ے B0 <b\].ں اj>ا8>ں bے ا58ر Y.ٹ]ے ہ.ں 

  bہ  ۔ <@A @.b ,J>ب اس Y@رے 3.ں bہX@ ہے ، 3.ں X[\B0@ ہ>ں bہ اس 0ے C�l3ے �~ ہ>ں �ے ہے

  �l.� 0ے R[Y 3,اR[Y <b 5j�j 70 0*م  J  r0@.0 ;,.+ {.\J\.} +.,ا s8@م

  <-,jہ I�@T ,-./0ہ۔

  j<o=ہ رؤف I�@Tہ۔اXK3,3ہ : 3.ڈم 0/.-,  

�.@ ہے  calling attention noticeہCے R[Y اwj اس `, `! 3.ڈم j<o :,-./0=ہ رؤفاXK3,3ہ    @jn اور  اس

��R ہے۔ 3.ں اس Y@رے 3.ں T,ف ا+=@ bہ=@ �@ہ>ں �Yreport  R@رے 3.ں  Rڑه` R[Y Rb ن@XlXCY r�C� <E ہb

�>رB8=ٹ ہے  <b pE @jdefecto state ہے @.� @jہ دEدر @.b <b ,ٹl=3 S.� ر8, اور<�`,وٹ>b>ل bے ، ان bے 

0>اWے `,وٹ>b>ل bے `@س اور À�b 8ہ.ں ہے  religious leaders۔ وہ@ں bے bے `@س اور À�b 8ہ.ں ہےان J*وہ 

اور K8@0 <Eہ وہ@ں ہ>+ے ہ.ں  bcasesہ E>  8ہ.ں ہ.ں functional، ا+=ے وہ@ں bے b>رٹp ا+=ے §6@ل 8ہ.ں ہ.ں bے۔

jہ bہ>ں �b Rہ وہ@ں T,ف <.6ہ  3.ں T,ف E @.o@ 0-ے۔ suo moto actionان `, RW<b اور وا�6@ت ہ>+ے ہ.ں 

 @+@E @.b ٹ 8ہ.ں�، وہ@ں R[Y R=0 3,+ے ہ.ں CY-ہ 3.ں bہ>ں �b Rہ وہ@ں 8ہ.ں 3,+ے، وہ@ں T,ف <.6>ں b> ٹ@ر

bہ bmention  @.b �E@ 8@م اس o.ے  osect.-� ہ7 8ے اس 3.ں  اور Y.�=@ہ �X~ و Á@رت ہ>+R ہے BCl3@ن 3,+ے ہ.ں

 rہY Rbkillings ہ.ں  وہ R+<ے ہ.ں  ہX[bر hC6+ ۔<.6ہ §,�ہ 0ے  

  R�اور bNGOs  pEہ R[Y <E  3.ں �>رB8=ٹ À+<j <b `@رB.o=ٹ bے `C.ٹ §@رم 0ے اb @\Xo,8@ �@ہ>ں 

�XlXCY r�C@ن 3.ں ^8@ �@ہXے ہ.ں، �XlXCY r�C@ن  �XlXCY r�C@ن bے o.ے b@م b,8@ �@ہXے ہ.ں b 7l�@jے o R[Y>گ 

 <b @j,jے اb Rb ح,G اس RW<bforce jں ں د.[�<` <b ں<�<o ان <E ،ںj,b ,ٹlEر <b ان <E ہb ہ وہ وہ@ںb

 R[Y <b ٹ ہے ان=B8ر<� ~b<o <E À+@0 ےb ے ^+ے ہ.ں۔ اس.o ےb r�@.0 @j 8ے ^+ے ہ.ں,b R0<0@Estrong  @.b

وہ R[Y ان b> د; W@E.ں +@bہ ہB@را RX=Y <E ہ.ں  responsibilitiesاور `,وٹ>b>ل bے J*وہ E> ان W@E Rbے 

educational system  ا`=@ ہے <E گ<o وہ ،daily  <E ،ر �*+ے ہ.ں@Yرو@boffices 3.ں ہ>+ے ہ.ں R=`وہ ا ،

روٹBb R@ 0-.ں اور اس اس KY <b@ل رb].ں اور ا`=b RCB.§ Rے o.ے روز; اور روز3,ہ E Rb> ز58�R ہے 

  bے À+@0 رہ.ں۔ <-,jہ۔ peaceرj\� 3.ں 

8ہ.ں ہ.ں، اI�@T 768ہ، وہ R[Y 8ہ.ں ہ.ں ، E=@ب T ;  5BK3@�}۔<-,jہ۔ B.C0 RE@ن <=>ار: 3.ڈم 0/.-,  

  T h.XJ@�}۔
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��R ہے  <-,jہ 3.ڈم 0/.-,۔ :Eh.XJ 5BK3=@ب    RWnہ دE<+ ,` pE ع ہے<v<3 7اہ rہY ہj ;ر@Bاور ہ

 R[Y R=XEleft bodies  ر `, اس ہ.ں<G R0@.0 وہtarget killing ہ.ں Rرہ ,b ل@B6X0ا <b wjا <E ۔ اس 3.ںway 

forward  ے ہے.o ےb ,-§ ہIX-3 {0 ہ وہ وہb ہے r>دا,Yں۔j,b ڑا  `.5اY 0} 0ے rاس و� <E {3¤ہ  rاس و�

E> ہ.ں وہ  Catholics and protestantsہ.ں pE 3.ں  more than 200 sectsہے اس bے ا58ر  Christianityہے وہ 

bے در3.@ن o R[IbڑاRW اور اس G,ح Rb  انo.-� ہ7 8ے R[Ib `�]~ 0> 0@ل 3.ں R[Y 8ہ.ں دb @[-jہ  Yڑے ہ.ں

 ,honour, respect۔  اس 3.ں 0} 0ے `ہY RC@ت jہ ہے bہ اس 3.ں اwj دو0,ے bے o.ے Y R[Ib@ت ہ>RW ہ>

tolerance and different schools of thoughts ت ہے۔�J ے.o ےb  ,b دار ادار,b 7دہ اہ@jاس 3.ں 0} 0ے ز @j3.ڈ

�>ں bے o.ے Y,دا<r اور X-0@ ہے bہ وہ b ,-§ SCX³3ے <ohonour  R=XE ;ر@Bے اور ہ,b ار<Bہ <b @Ñ§ Rb

�>رB8=ٹ  3.ں  @ًIj,»+ @j R¹ `@رٹ=oرو rرٹ.@ں ہ.ں، اس و�@` R0@.0 R[Y27 ruling partners  ے 0@3=ے ہ.ںb ان

�>ں bے bہ وہ IX-3 SCX³3ہ §-, bے 0o@3=ے 8ہ.ں ^+R[Y R[Ib  R اRlj �.�  �,ار داد Rb wj,K+ @j <-~ 3.ں<

o.ے Y,دا<n  ,Â=J @b r 0-.ں، وہ T,ف اس Y R0@.0 <b=.@دوں bے o.ے اB6X0@ل b,+ے ہ.ں، `], ہ7 دX[-jے 

وہ R[Y اس b> اB6X0@ل R+,b ہ.ں ، A@ص G>ر `, ہ7 8ے J,اق ہ.ں bہ wC3 0ے Y@ہ, E> اB6X0@ر; X�@G.ں ہ.ں 

J �-.o,اق bے ا58ر j R[Yہ s8, 8ہ.ں ^R=0 R[Ib @j ، <.6ہ bے §l@د ہ> رہے ہ.ں ،  اس 0ے `ہCے 3.ں دb @[-jہ 

 <b �.� اسportray  ہے @.� @.b ,` ر<G ص@A ہے۔ R+<ور; ہ�Bb ;ڑY ر; 0} 0ے@Bہ ہj ۔developing 

countries  <b وں�.� RIہ 3¤ہ¡.Bہ وہ ہb ے ا58رb ے ہ.ںXjف ہ>ا د,G ,6ے ہjے ذرb اور اسextremism  RXڑهY

  ہے۔

  RC رT @v@�}۔<-,jہ۔ J RE: 3.ڈم 0/.-,  

  @vر RCJ ب@=E :ہ 3.ڈم 0/.-,۔j,->  R§@b ، ہے R-� <ہ ¾KY R§@b ,` اس �,اردادway forward 

present  ہb ہے @X�o ہj دن ;,A^ ےb ٹ=B.oج `@ر^ �-.o ہے R�� Rb �><b Rb 8ے,b3@ ہ¡.> wjہ ہ>ٹ~ `, اC�ر

۔  b,ے ہB@ر; ^وازjں Y@ہ, +w `ہ=� 0-.ں، ا½اور ہ7 اس 3.ں Y.ٹ]=ے واoے �.³.ں 3@ر رہے ہ.ں I+,3 @b@ن ہے 

ہ.ں  clear، اس bے hW@»� <E ہ.ں وہ Yہr زj@دہ `, Yہb À�b rہ@ �.@ ہے  sectarian killings`, اور  killings<.6ہ 

 <b 3.ں اس Rا�,b RW<b ,�اور  political، اس 3.ں 3\]ے زj@دہ +�Â.~ 3.ں E@8ے v Rb,ورت 8ہ.ں ہے۔ ا

 R8@lo اور ر Rlb @j رہے @X[-jد <b 0ے اس R><A rہY ہے +> وہ @Xہ@� @=[-jاس د  ,b n ¹8 3.ں r�C� �-.o

، وہ@ں `, A@ص bہ وہ@ں `, �X�C.>ں b> 3@را E@ رہ@ ہے وہ@ں `, +> ^پ jہ 8ہ.ں bہہ X-0ے 3.ں E> ہ> رہ@ ہے 

sects رہ@ ہے @E 3@را <b ں<�<o ےoے وا=[bر hC6+ ہ 8ہ.ں 0ےj ٹہ 3.ں ^پW<b ح,G R0ے ۔ اX-0 ہہb ہ ہ�ارہb

�>ں b> 3@را E@ رہ@ ہے sect، ہ�ارہ 3.ں اA wj@ص �C.Iے b> 3@را E@ رہ@ ہے<o ےb ہj ن 3.ں ^پ@A RW^ ;۔ ڈ

�>ں b> 3@را �.@ ہے bsectہ 0,اW.-.>ں b> 3@را E@ رہ@ ہے  A �-.o@ص 8ہ.ں bہہ X-0ے <o ےb ح,G R0۔ ا

�>ں <o �E ے 8`¡@ور 3.ں.o اس <b ہے ان @.�ان b> اس o.ے  bہ وہ `¡@ور واoے +]ےہ.ں 3@را �.@ ہے b> 3@را 

، رb¡ے واoے 8ہ.ں ہے discriminationاور اس 3.ں RW<b 0ے +]@  3sect@را �.@ ہے bہ ان hC6+ @b اA wj@ص 

 ,b ےo ٹ, اور ا8\=.�, 0ے 0ےbڈا ،w+ ;,Xl3 ,b ےo w+ 3@ر8ے <b ,l.§^ ڑےY ,۔   ہ@.�b Rlb> �]>ڑا 8ہ.ں 
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bہ  b,8@ �@ہX@ ہ>ں osecond.-� 3.ں Y Rb h.XJ@ت b> ذرا G Rb,ف v,ور ^8@ �@ہ>ں �@  3way forward.ں اب 

 <E ;ر@Bہunder developed nations  <E @j ہ.ںdeveloping nations  ہ.ں ان 3.ں اسfactor  rہY <butilize  @.� @.b

�>ں 8ے J,اق 3.ں +R ہ.ںbuse ,b> 0} 0ے زj@دہ  factorوہ اR0 ہ.ں  agenciesاور Y@ہ, E Rb>  ہے <o 7۔ ہ

، Io=@ن C�l3 @bہ ^پ bے 0@3=ے �~ ، �j,KY 3.ں jہC�l3 Rہ �~ رہ@ ہےدj-]@، اR[Y <@م 3.ں jہ C�l3ہ  �~ رہ@ ہے

3.ں اس 8context  <bہ.ں X-0 ,bے۔ اXIoہ `@Xlb@ن bے  neglectرہ@ ہے، jہ j�.� {0ں اRlj ہ.ں b pE> ^پ 

bہ ہB@ر; �>م bے ^8ے  8-ہ 3\]ے اX8ہ@RW ا§l>س bے b À+@0ہ=@ `ڑ رہ@ ہے�> b,8@ `ڑے �@ change+]>ڑا 0@ 

 <E Roواgeneration  ے ہ.ںہے�Y <E رے@Bہ ، @b @Y@Y RX` �� <b ہے ، ان @X`@b @X.0 <b ہے، ان @X` @b رام <b ان ،

ے X` �.l� @j@ ہے E �-.o} ^پ ان bے 0@3=ے �Ñ,ت RCJ ر�ÔB ا½ bے Y@رے 3.ں b À�bہ.ں، j@ ان bے 0@3=

۔ jہ Yہb rے Y@رے 3.ں b À�bہ.ں +> ان b> وہ b ، ·,¡3@§, اور h§@=3 اور `X@ 8ہ.ں À�b @.b ان E ^ ,s8 <b@+@ ہے

�Yے اj�.� Rljں v,ور دX[-jے ہ.ں، وہ  bہ ^پ bےb pEے Y@رے 3.ں ^پ b> 0>�=@ ہ> �@KBoہ §-,jہ ہے 

 ,b Àٹ.Y ے ہ.ں0@را دنX[-jور د,v ںj�.� 8ہ.ں ^+@ وہ �.=~ `, وہ ,s8 ,§@b <b 8ہ.ں  وہ ان ,s8 ,§@b <b وہ ان

@+^  ,J@> R3*0ا`=ے ا �-.o R[+ Rرہ ~� �.� <E wjا Rb ,�Cb ےb پ^ ، ,§@b پ^ <b ان @.b 8ہ.ں @X` <b اور ^پ

b> ۔ اس 3.ں jہ ہے bہ ^پ G Rb,ف ^8@ �@ہ رہ@ ہ>ں s8 ·,¡3 @.bway forward, ^8@ <,وع ہ> �.@۔ 3.ں اس 3.ں 

ہ.ں ان  madersasوہ ^پ bے ہ.ں، +I@ہE Rb R> 0} 0ے Yڑ; §.-ٹ,; ہے  factories^پ madersas  <E Rbا`=ے 

@�اور `],  bے o.ے `ہY RC@ر ^پ رlEٹ, b,اW.ں �ے registration۔ 53ر0>ں b Rb> ^پ 8ے رlEٹ, b,ا8@  ہ> 

 Rljاregulatory body  ے�R اY wj@ڈ; ہے E> ہ, اl.Emedical and dental council type b <b wjے bہ W@=Y.ں 

observe  ہے R+,b wjا Rb ے 0ے 53ر0>ں»j,G R0ہے ، ا R+,b w.� ،regulatory authority  ہ.ے@� R8<ہ

  E>  §6@ل ہ>۔

 Mr. Hamad Malik: I am on a point of clarification. 

`@Xlb@ن 3.ں اس و�r ہ.ں۔ through registeredور 0@رے 53ارس  اس bے ا jہR ا+]@رٹR ہےو§@ق ا5Boارس 

اس و�Xlb@` r@ن 3.ں 0@ڑهے +.,ہ ہ�ار 53ر0ے و§@ق ا5Boارس 0ے  ۔ہ.ں 0registered@ڑهے +.,ہ ہ�ار ادارے 

  رlEٹ,ڈ ہ.ں۔

  @vر RCJ ب@=E :{�@T wC3 د@B� ! ےb 5ارسBoو§@ق ا ,�3.ں Yڑے ا§l>س bے b À+@0ہX@ ہ>ں bہ ا

 suicideں E> ہ, روز 53ر0ے �Y رہے ہ.ں وہ@ں 0ے @ٹ@ À+@0.3 ا+=ے رlEٹ,ڈ ہ>+ے +> ^پ bے `@س W<bٹہ اور §

bombers  ےljں، ^پ اj,b �><b Rb ے=[\B0 <b ت@Y ;,.3 ,�banned outfits  Rb`.5ا 8ہ ہ> رہے ہ>+ے۔ ا

support ں۔j,b ڑے ہ>ا[b r3 ہ¡.B3.ں ہ  

ا8ہ>ں 8ے  دjں ^پ 3¡>رے 8ہ ہ, اRb wj ا`=R راWے ہ>+R ہے اس b@ ا�X,ام b,8@ �@ہ.ے۔: 3.ڈم 0/.-,  

 R=`ف ا,Topinion د; ہے۔  
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  @vر RCJ ب@=E :ے 3! 3.ڈمlj53ر0ے ہ.ں 5ا R�=E <E ر0ے <b وں�.� Rlj3.ں ا �Epromote  @E @.b

bے ادارے اس 0ے Yڑ; ا�]G R,ح وا�S ہ.ں bہ 53ر0ے bہ@ں `, ہ.ں۔ `@<@  intelligenceاور ہB@ر; رہ@ ہے 

 R[+ ;ور· <@پ د wjں ا.Bہ>ں 8ے ہ=E {�@T @[ڑا ا�Y ا8ہ>ں 8ے ا`=ے ^رٹ.-~ 3.ںmention @[+ @.b ے=Xb ہb

۔ اس 3.ں b RW<b, دj=@ �@ہ.ے banان b>  ۔ اljے +B@م R�=E 53ر0ے�~ رہے ہ.ں 53underر0ے b pbے 

discrimination ہ.ے@� R8<53ر0ہ ہے8ہ.ں ہ R[Y RW<b 5; ہے=Y<jہے، د R=0 ہ وہ <.6ہ ہے، �@ہے وہb وہ ,�ا

ہ.ں �@ہے وہ controversial leaders  R[Y Rlb۔ اG R0,ح E> 3~ ہ.ں +> ان b> ^پ b 5=Y, دjںان �.�وں 3.ں <@

0ے +hC6 رX[bے ہ.ں، �@ہے وہ wC3 اK0@ق ہ.ں،  sects، �@ہے وہ rJ@BE R[Y Rlb 0ے +hC6 رX[bے ہ.ں

، ان b> ^پ �@ہ.ے 8ہ.ں b,8ے banا8].ں  �they should be sent to exile@ہے وہ Rlb اور +ّ=b 7.sے Y=5ے ہ.ں 

b <Eہ اwj اور  ، اس bے J*وہ `R ٹR اےE* وb �G, دjں، ان Xlb@` 5j@> Rb@ن b> ا+=v R,ورت 8ہ.ں ہے

regulatory authority  ٹ.>ہے <j ہb <E ٹW@0 {jو Rb ;<�=[E ,-¡o پ^ ،@X-0 ,b ·*Y <b �.� ,اور ہ <b ب

Y=@ رہے ہ.ں۔ اس bے J*وہ E> 0} 0ے  regulatory authority+> ^پ Y  ,b 7l� pb*· 8ہ.ں X-0 ,bے

 <E R[Yا ،pI.C0 @b ا0*3.@ت @b ت ہے، ^پ@Y ;ور,vtolerance ہے R�� Rb ت@Y Rb ،tolerance  R�+W^ R[Iے 

 <b ~l8 Ro8ے وا^ Rb پ^ {E ہb ن@BCl3 {0 ہb ےW@E @j@XYہ.ں RW@[Y RW@[Y 8ہ h� ہj <b Rlb ہ اورb @X�=ں `ہ.

b ے,b ~I.o وہ <b Rlb @j8ے د pb <b پ^ h� ہj ن ہے۔@BCl3 ہj ،ہے ,§@b ہj ہ ,§@b <b Rlb ہ ^پbdeclare 

  ہ>+R ہ.ں وہ R8,b `ڑ+R ہ.ں۔ Y À�bserious@+.ں ! 3.ڈم b ,-./0,8@ <,وع b, دXjے۔

۔ Rb r.J<8 ہ>+R ہ.ں seriousہ>+R ہ.ں وہ 0@ر;  j,->discussہ۔ اس اj>ان 3.ں Y <E@+.ں : 3.ڈم 0/.-,  

  bے `@س T,ف اwj 3=ٹ اور ہے۔ ٹ].w ہے ^پ

  @vر RCJ ب@=E : 0} 0ےimportant point  ہ ہےj <E ےb ہ ^پbcounter intelligence  ے ادارے ہ.ںb

 ACRان G pE Rb,ح G pE,ح ^RW اb RW^ pj@ ادارہ ہے، اG R0,ح E> ادارے �@v, 0,وس ^§.l,ز ہ.ں 

bہ RW<b Rb �E ہ.ں، اljے +B@م o>گ  serious reservationsان bے Y@رے 3.ں 3\]ے +¡-.~ د; R+@E ہے

affiliation  Rlbreligious party ہے À+@0 ےb ،ہ.ے@� R=jہ 8ہ.ں د�E ر�0 3.ں<§ Rljے +]@8>ں 3.ں، اljا <b ان

۔ G pE,ح ا8ہ>ں 8ے Y Rb 5.\3 ,\.3@ت j R[+ Rb@ �@در; Y Rb {�@T@ت jہ 0} 0ے زj@دہ +I@ہRb R وEہ ہے

.Ã@+ ن@B.C0 ہ>ں 8ے=E R[+،ہ.ے@� @==Y واn À�b 8ہ À�b رے 3.ں@Y ےb ں<�<o {0 ان ،@[+ @.b 5.ہ> <b ,  روڈ

 Rہ rہY ےCہ `ہT,J À�b ،8ہ.ں ہ.ں S.0 ے روڈb 8@ �@ہ.ے، ^پ,b و3>ٹ,` <b R0.�ٹtragic event  ہ>ا +]@ 3.ں

5هR ہ.ں j@ 8ہ.ں <.6ہ Y Rb R=0@ت 8ہ.ں b, رہ@ o.-� 0=5ه 3.ں اE pY wj@ رہE R[+ R=ہ>ں 8ے `>�]@ bہ ^پ 0=

�.@ +]@ b <Eہ اX8ہ@RW ا§Y ·@=0<l@ت ہے۔ اG R0,ح j,G«ے 0ے ^پ  13ہ.ں اور اس Y=.@د `,  @.b ~X� <b ں<�<o

,b ا+@ر <b ں<�<o ں 0ے<lY Rb  ح �*س روڈ,G R0ہے۔ ا @+@E @jد ,b 5.ہے، <ہ @+@E @jہے، 3@ر د @+@E @.b uYذ

  <-,jہ۔ b,8@ �@ہ.ے۔ ensureان Rb 0.�ٹb R> ہے، `@رہ �=@ر روڈ ہے 

  E=@ب BJ, رT @v@�}۔: 3.ڈم 0/.-,  
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  @vر ,BJ ب@=E :.3 ےC3.ڈم، ^ج 0ے `ہ@.o 7 8ہ.ںW@دہ ٹ@jز @b ے ں 8ے ہ@ؤسb ,b R8@Y,ے 3ہ.o اس

  3\]ے +]>ڑا 0@ زj@دہ ٹ@م دW@E@jے۔ 0} 0ے `ہCے 3.ں ا`=Y R@ت Á^ @b@ز اwj <6, 0ے b,وں �@۔

  اwj ہ>ں 7Cl3 �,م b R8@Y Rbے o.ے

,z>@b ·@A ے +@بo ے 0@�~ 0ےb ~.8  

b, دj=@ �@ہX@ ہ>ں bہ jہ@ں `, <.6ہ `, l§ R=0@دات Y Rb@ت R+@E Rb ہے +>  3clear.ں Y À�b@+.ں ! 3.ڈم  

J@BE ول r=lCہ.ں، اہ p`و,�اور اہ~ rJ@BE ~Y r=0۔ ان 3.ں 0ے اb wj@68,ہ ہے <.6ہ 0r  R=0=.>ں bے دو 

b<8 ، ہے @b اور دو0,ے RW@[Y RW@[Y ،ہ داY@KT ہ دا , 3.ںY@KT 3.ں ,b<8 68,ہ ہے @b �E ,b ~X� <b وہ <.6ہ ،

۔ �b �.lے 8@م o.=ے واo>ں b> ا�, b.>ں bہ وہ �b �.l@ 8@م X.oے ہ.ںb,+ے ہ.ں، <.6ہ b ~X� <b.>ں E @.b@+@ ہے

@�� b@ 8@م o.-� ا�, �l.، 3.,ا R=0 wCl3 ہے ں، 3\]ے b ~X� R[Y,و+> `], 3.ں R[Y <.6ہ ہ>�W@E @.b ~Xے 

  ۔o.=ے واo>ں b ~X� <b,و �ے +> 3.ں <.6ہ ہ>ں 3\]ے �b ~X,و

  ,IB3 ٹ ^ف ^رڈر۔: �63ز=Wا<`  

^پ b> `>اW=ٹ ^ف ^رڈر 8ہ.ں دX-0 @E @j@۔ BJ, رT @v@�} ^پ �,ار داد `, Y@ت j,bں +> : 3.ڈم 0/.-,  

o.ے اور ہB@رے o.ے  pE 0ے ^پ bے 8ہ دjں remarks`], ^پ b> زj@دہ ٹ@7W دوں �o R.-� ^پ اس �b 7lے 

  ^پ E@ر; رb].ں۔ ۔C�l3ے `.5ا ہ>ں

  @vر ,BJ ب@=E :ہے! 3.ڈم wjب ا@Xb Rb {0 7ہےہ wjا RI8 @b {0 7ں  ، ہ<.b ¹o¹ اoہ7 ا ,[` <+

  ہ.ں۔

  <.6ہ À\3 @j 3.ں ہے داغ À\3 3.ں

E3.ں À\3 ے �,اغb R0ے اC  

@Ã@Ãہے ا Rن وہ@E و {C�  

  3.,ا +> À�b {0 3.,ا RI8 ہے

jہ@ں 0@3=ے اwj رRCj ہ> رہR[+ R، اس 3.ں اwj 68,ہ  bہے bے روز 3.ں دÀ-j رہ@ +]@ 6BE! 3.ڈم  

b <EہXے ہ.ں <.6ہ b@§, ہے اور ا8].ں E @j@�o@ رہ@ +]@، <.6ہ RW@[Y RW@[Y R=0 اور وہ 68,ہ وہ o>گ �o@ رہے +]ے

  ۔3.ں ا8ہ.ں �E @.b ~X@+@ ہے R[Ib {E اس �b 7l@ وا�6ہ ہ>+@ ہے +> <.6ہ RW@[Y RW@[Y R=0 ہ> E@+ےb ~X� 56Y,و۔
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XK3,3ہ `>اW=ٹ ^ف ^رڈر۔  3.ڈم، jہ ا`=G R,ف 0ے o@Y-~ ٹ].Y w@ت b, رہے ہ.ں۔ ہB.+:  7>ر <@ہE=@ب   

bway forward  @XYہ.ں اور 8ہ �W@E RCے، ہB.ں jہ  environmentان bے Rb �lK3 �5ر b,+ے ہ.ں j 5j@> �-.oہ 

  دjں، ہ7 ا8ہ.ں X8@3ے ہ.ں۔

�ے KWn @.bہ BJ~ ہ>8@ �@ہ.ے ا�, ^پ اس Y@رے 3.ں Y@ت j,bں : 3.ڈم 0/.-,  ^ {�@T @vر ,BJ ب@=E

  +> ذرا 3=@0} ہ> �@۔

  @vر ,BJ ب@=E :ہ 53ر0ے ! 3.ڈمb RW<ت ہ@Y Rb ہ@ں `, 53ر0ےj ،8@ �@ہ.ے,b 8>ن `@س@� @ljا wjا

اwj اlj@ 53ر0ہ اR[Y R[Y +> 3.ں اwj واY uv@ت jہ@ں `, XY@ دj=@ �@ہX@ ہ>ں bہ 3.,ے 7CJ 3.ں  رlEٹ,ڈ ہ.ں

bہ 3.ں o.-� اس 3.ں 3.ں 8ے اس �b 7lے ہX].@ر دj-].ں E<3>د ہے b <Eہ و§@ق ا5Boارس 0ے رlEٹ,ڈ R[Y ہے 

اور ۔ jہ@ں 0ے A>دIBY �b@ر +.@ر b ,bے 3.,ے اj,jے 3.ں Y*0ٹ E @.b@+@ ہے 8ے C3ٹ,; bے `@س 8ہ.ں دj-]ے

 political، اس Rb وEہ b.@ ہے bہ اس bے او`, ہ@ R[Y ہ> E@+@ ہےrY@Ã ہ> E@+@ ہے اور وہ o<3>; +.� دن 56Y ر

hand  ہے  <+political behest  8ے RI8 ہ>ں۔ 3.,ے @+,b r3¤3 3.ں Rb ~6§ ے ہ.ں اس+@E ے.b ~X� گ<o <E ,`

 R[+ Rہb ت@Y wjہ>ں۔ا @Xjں +> 3.ں وہ <6, `ڑه دjزت د@Eپ ا^ ,bا ، <b ے ا`=ے 8>ا0ےC0ے `ہ rCر� R=`ا  

  RI8 8ے �l.� ہ, `~bہ@ 

@=[bوں 3.ں <@ن 3.ں ر,s8 ;ر@Bہ  

<b À\3 ن@Yد; ہے +7 8ے ز <E  

@=[bن ر@Yہ `@س زj ہے  ذرا@�  

  5E R[Y ,0ا ہ> +� 0ے

@=[bن ر^,� R[Y ,` ن@Yز  

  E> 8@8@ +.,ا �À\+ �.l 0ے

  jہ bہ=@ ^j@ ہے Y,b* 3.ں

  <,j; r6jہ د�j 3.,ا 3.,

@=[bذرا `@س ده.@ن ر  

  ۔ IJ RE.5اT �B�,o@�}۔<-,jہ: 3.ڈم 0/.-,  
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  �B�,o5ا.IJ ب@=E :ہI�@T ,-./0 ہ 3.ڈمj,-> R[ا� rہY ہj ۔ 3.ڈمresolution  ے او`, ہےb اور اس

Y@+.ں Rb {�@Tjustified  Rb اس bے او`, G>ر;  دو راWے 8ہ.ں ہ>R8 �@ہ.ے۔R[Y <b Rlb 3.,ے A.@ل 3.ں 

۔ ہB@ر; 0ٹ.ٹ اl=\j.� اس رb]ے ��ے ہ.ں ۔ ہB@ر; 0ٹ.ٹ G Rb,ف 0ے اس Y@رے 3.ں دوہ,ے 63.@ر��R ہ.ں

3.ں jہ Y@ت 0@3=ے  bے ا58ر  oresolution.-� اس Rb رہR ہے  Ybad governance@رے 3.ں b@8@م رہR ہ.ں اور 

�.@ ہے bgenocideے ا58ر  8nresolution@ �@ہ>ں �@ bہ ا س  @.b ل@B6X0ا ��o @b  اورgenocide  rہY ��o @bstrong 

b pEے ، وہ 5J@�@Yہ 0ٹ.ٹ Rl.o@` Rb ہ>+R ہے ہ>+@ ہے ��osponsored اlj@ ہے E> 0ٹ.ٹ  strongاور jہ  ��o ہے

 binternationalے ز3,ے 3.ں ^+@ ہے اور اس bے او`,  holocaustاور jہ  ا58ر ا8ہ>ں 8ے b@م b,8@ ہ>+@ ہے

criminal court ہے @X-0 @E @jn 3.ں ~BJ R[Y  ف*A ےb اور اسUNSC  R[Y 3.ںresolution pass  RX-0 <ہ

اور اljے ا�o@ظ 8ہ اB6X0@ل b.ے  +> ا�o@ظ W@E @[\B0 <b r.J<8 RbےE RWn@ رہR ہے  resolution۔ jہ E} ہے

  b> اB6X0@ل W@E @jnے۔ W@Einternational body.ں b pEے او`, 

  <-,jہ۔ : 3.ڈم 0/.-,  

، jہ@ں `, اB6X0@ل b, رہ@ +]@ 3diplomatic word.ں Yہr ہI�@T ,-./0 ! Rہ: >ر;EG=@ب IJ ,3@J@س   

3.ں KY 5j�3¾ 3.ں E@ؤں، b, دjے E@+ے ہ.ں +> اس o.ے 3.ں 8ہ.ں �@ہ رہ@ +]@ bہ  3expunge.,ے ا�o@ظ +> 

genocide word  @.� @.b ل@B6X0ے ا.o ہ@ں `, اسj 8>ن@� ,jے وزb ہ `=\@بb wjاbanned outfit  ےb  د,�X¡دہ

+> jہ b>ن b,وا رہ@ ہے۔ jہ �->r3 8ہ.ں b,وا رہb ,[` <+ R>ن +ے ہ.ں �* campaign، اس E À+@0 Rb@+ے ہ.ں

۔ ہB@رے و§@ق  j ,bہ@ں jہ b@ررواb RW, رہے ہ.ں، bہ@ں bے o>گ b, رہے ہ.ں b.@ ا8ڈj@ 0ے o>گ ^ b,وا را ہے۔

@ءا½  Y Rb@ت b,+ے ہ.ں +> راtrial =Ã @8وزj, داCAہ 3.ں X[\B0@ ہ>ں bہ وہ o>گ C3>ث ہ.ں۔ ^پ ا�, 3¡,ف bے 

 R[Y @b wC3 �Bاور ر�trial ہے۔ @.� @.b ل@B6X0ا <b ��o ہ@ں `, اسj ے.o ں۔ اسj,b  

  ,IB3 �63ز : w+ ہ@ںE ,` ہ@ںj ;ر<G اور دو0,ے Rb ت@Y Rb wC3 �B8ے ر� {�@T ت@Y Rb ں<�<o

E ے[-jد R[Y ن 3.ں@Xlb@` ہ د§@عj <+ ے ہ.ں+@E ے[-j8>ن ہے، د@� @b ~�=E ہb 8ہ.ں @ljہ اj ، Rb ,[` ،ے ہ.ں+@

8ہ.ں  endorse۔ ا8ہ>ں 8ے ان bے روj>ں b> دj-]ے E@8ے j Rbہ Y@ت 8ہ.ں ہے ان 0@روں b> ا58ر b, دW@E @jے۔

 b.@ ہے۔ bdenyے §>رم `, ہB.¡ہ اس �.� political party  <bہے اور ا8ہ>ں ا`=bproper political party  R.@، وہ 

+> 3.ں jہ X[\B0@ ہ>ں bہ o@Y-~ دj=@ ہے  way forwardے ہ7 8ے اب jہ@ں `, jہ Y@ت ^ R+@E ہb Rہ j,G pb«ے 0

 valid and comprehensiveوہ Yہr +].ں  jrecommendationsہ@ں `, ڈاbٹ, j,G pE <E Rb {�@T RCJ«ے 0ے 

اور Eہ@ں +w ہB@رے  b,8@ �@ہ.ے regularize۔ ان bے او`, ہB.ں 0>�=@ �@ہ.ے bہ ہB.ں ا`=ے 53ر0>ں b> +].ں

ہے، jہ `@Xlb@ن bے اKX0-@م bے  bvalid pointے Y¤E@ت 3\,وح ہ>Wے ہ.ں، 3.ں X[\B0@ ہ>ں bہ Yہr  ہ~ +¡.¼ا

اور اljے +B@م Xlb@` <E ,T@=J@ن 3.ں 3=@§,ت `].* رہے  63@<,ہ رb].ں binclusiveہ ہo 7.ے v,ور; ہے 

6>ر E <b@گ +> o.=ے دو، ہ, ، ان 7XA <b ہ>8@ �@ہ.ے۔ <6, +> اG R0,ح bے ہR ہ.ں bہ ہ,§,د و اl8@ن bے <ہ.ں
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3.ں  رو<=X.o R@ ہے اور ^�ے YڑهX@ہے۔§,د bہے �@ bہ ہB@رے ہ.ں �l.� +> ہ, اl8@ن �Ñ,ت �l.� 0ے 

  <-,jہ۔ `, Á>ر j,bں۔ X[\B0recommendations@ ہ>ں bہ ہ7 3¤ہRX 3=@§,ت 3.ں 8ہ `ڑjں اور 

  وہ  8ہ.ں ہ.ں۔ E=@ب +.B>ر <@ہ T@�}۔: 3.ڈم 0/.-,  

Then let me put this resolution to the House for voting that a resolution is moved to condemn the sectarian 

violence in the country in which scores of innocent lives are lost. We remind the government to arrest the 

perpetrators of this heinous crime and take immediate measure to stop the genocide of the innocent Shia 

Muslims in the country. 

(The resolution was adopted) 

 Madam Speaker: Consequently, the resolution is adopted. Now the House is adjourned to meet 

after twenty minutes. 

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

(The House reassembled after 20 minutes break) 

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

 Madam Speaker: Now we move on to legislative business. Mr. Seep Ahsan sahib wants to move a 

motion in the House that “This House may discuss the role of Pakistan as a frontline State in the world 

against terror keeping in view the tremendous loss Pakistan has suffered since 2001 both in economic and 

human. 

   {.l� ب@=E�lہ :ا�I�@T ,-./0 3ہ,XK3 !ہے ,XہY 0ے rj,3ا �j,XہY rjہ>رBE �j,+ 5Y  اور اس

 <E ڑا ہے اور[b ,` ےWدہ,ا pE wC3 را@Bہ rو�law and order  0@را 0ہ,ا @b ہے اس Rل �~ رہ@K+ر<T Rb

5T Rارت l.E �-.o 7XAے ہR ان b‘ 0} 0ے `ہCے `@Xlb@ن’۔ وہ bہXے +]ے `,و�j 3¡,ف bے E ,` ,0@+@ ہے

 RW<ےہW^ 8ہ.ں p`وا w+ ہ, ہ.ں اور اب@Y 0ے wC3 ہ اس دن 0ے وہb ہے @X` ح,G R[ا� rہY <b اس ۔ انlaw 

and order situation .o@� @ًIj,»+ R8@Xlb@` م<Â63 وہ 3.ں*J  ےb 5 <ہ.5 ہ> �-ے ہ.ں۔ اسWہ�ا ر 0ے زا p

foreign investment   ا0ے RW<b ،ہے R-� <7 ہb w+ 5� rہYے +.@ر 8ہ.ں ہے.o ےb 8ےn ن 3.ں@Xlb@` @X` ا8ہ.ں ،

۔ 3.ں اj>ان b@ زj@دہ و�r 8ہ.ں ہے bہ ہB@رے T @.b Rb wC3>ر+K@ل ہے اور ہB@رے wC3 3.ں b.@ �~ رہ@ ہے

@�X-0 ,b@ ہے +>  Io@Gdiscussion@ن 0ے  USA۔ T,ف jہ XY@8@ �@ہ>ں �@ bہ اس b@ §>ر; �~ jہ ہے bہ ا�, o>ں 

3.ں 3\@ہb �j5@ 8@م دے  W@[Y 1980.>ں 0ے b.>ں 8ہ.ں X-0 ,bے۔  jہ وہ Io@G@ن ہ.ں b �E> ہ7 8ے  ہ7 ا`=ے Io@G@ن

 ,bRussia  اور @jڑاo ف*A ےb 2001 @G 56 ہ7 ا8ہ.ںY ےb wjا <b ہہ رہے ہ.ں۔ ہ7 انb ن@Iotable  ےX-0 n ,`

اور b wj>8ے `, b]ڑا b, دj@ ہے اان b> ہ7 8ے Io@G@ن bہہ b, `ٹ]@ن E> ہB@ر; 5�,0وں bے K3@§� +]ے  ہ.ں۔
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اور 3. @ق 3¤اb,ات  ۔ 3.,; ��ارش jہ ہے bہ ان bے À+@0 ٹ.I~ ڈW@E Rb �¡-0ے ان b> ہA 7>د 3@ر رہے ہ.ں

اور ڈb ·,+ <b Rl.o@` ~Y, دے 3.ں W@E @jnے۔ �->b r3> �@ہ.ے bہ وہ اwj 0=\.5ہ �-G RCBJ rBے b,ے 

  ہے۔ Yہj,-> rہ۔ j,relation-ہ bے b À+@0.@ اور اس Y@ت b> واW@E @.b uvے bہ ان b@ ا3

  <-,jہ۔ E=@ب ا0@3ہ BK3>د T@�}۔: 3.ڈم 0/.-,  

۔ jہ ^ج Yڑا ا�]@ 3><� ہے�E Rb {�@T {.l@8} 0ے  XK3,3ہ jہ 3.ڈم۔ <-,jہ : E=@ب ا0@3ہ BK3>د  

۔ دb @.8ے ے3.ں 0} 0ے Yڑا Â»8@ن b.@ ہ>ا ہ war against terror ہB.ں! XK3,3ہ bے دور v Rb,ورت R[Y ہے۔

 @b ن@Xlb@` 0@3=ےimage ہے @.b ہے @+@E 3.ں wC3 R[Y Rlb ےb @.8د R8@Xlb@` R[Y RW<b ا0ے ۔ <+terrorist  ہہb

ہB@رے §>G Rb  ،RE,ف E@ رہR ہے۔ 0downے oے b, اب +economy 2001  w۔ `@Xlb@ن E @j*Y ,b Rb@+@ ہے

�@nت  ^پ دo À-j.ں۔ ^ج 0ے +.� �@ر 0@ل `ہCے ہ, ہB@رے J ،�.Cj<0@م <ہ,;، §@ٹ@ bے �@nت، Xl�<CY@ن bے 

اlj@ 8ہ.ں E> ہ>+ے ہ.ں۔ `@Xlb@ن R[Y RW<b @b اj,j@ دن +.� 0ے �@ر، `@�8 0ے �A À>د�b دهb@Bے ہ, <ہ, 3.ں 

b~ 0ے YہX, ہے،  economy؟ ^ج ا8ڈb Rb @j.@ ہ.ں consequences۔ اس bے 8ہ ہ>ا ہ> 0affectے  war on terrorاس 

 �jد *�=Y Rbeconomy ہے ,XہY 0ے ~b wo@B3 اور دو0,ے @-=o ;,0 ، 3.ں wC3 رے@Bہ <Einvestment 

 ,b @E گ +]ے وہ اده, 0ے<o ےo8ے وا,b 3.ں wo@B3 دو0,ےinvest ر ,b R[\B0 R�<0 pjا wjہے ہ.ں۔ ا

�.@ ہے Xlb@` involve@ن b> اس C�l3ے 3.ں 0@زش bے ذر6jے  @.b  @ljا <b ن@Xlb@` اورslow poison  ہے @.� @jد

۔ ا0ے اRlj 8ہ رہے political stability۔ اس Y Rb.ٹW@E À.ں r¡.63 3.ں pE 0ے `@Xlb@ن bے o>گ ^ہXlہ ^ہXlہ

security state  ہے @.� @jد @=Y ہے @b ت@Y س اس<l§ہے۔ ا @.�bہ ہ7 8ے ہR زj@دہ �,8.@ں bہ `>ر; د8.@ 3.ں ر0>ا ہ> 

+> 0} 0ے bے o.ے W@Eے  j RW<b {Ejob>ر`.� R=/Bb 3.ں ! ۔ XK3,3ہ bہ@ E@+@ ہے terroristsاور ہB.ں ہR دjں 

 @b وپ,��,د;  r¡دہ Rlb ہ وہb ہے @+@E @[-jہ دj ےCہے +> `ہ R8@Xlb@` ہj ہb ں.[-jوہ د ,�8ہ  element`ہCے ا

  ۔ہ>

ے ہ.ں وہ 5Aا را bے o.ے b@م b wC3 <Eimage building +,bے  ہے 0ے وں3.,; ��ارش اljے ادار  

 Rljاdocumentary films  ر; د8.@ 3.ں<` ,b @=Yrelease  ں.W@E Rb ن 8ے اس@Xlb@` ہbwar on terror  @=Xb 3.ںloss 

bہ `@Xlb@ن 8ے 0} 0ے زj@دہ �,Y@8.@ں د; ہ>  realizeاور دj <b @.8ہ  YہY ,X=ے b@+imageہ ہB@را د8.@ 3.ں  b.@ ہے

Rb §>ج 8ے، J>ام 8ے ہ, دن، ہ, <ہ,، ہ, ^دR3، ہ, b.@ ہے، `@Xlb@ن  lossہ.ں۔ `@Xlb@ن 8ے 0} 0ے زj@دہ 

 ۔ 3\]ے ا�]G R,ح j@د ہے bہ ^ج 0ے `@À� �8 0@ل `ہCے R[+ ro@� @.b Rb wC3۔ہ>ا ہے Aaffect@58ان اس 0ے 

jہ دهb@Bے ہ>+ے رہXے ہ.ں۔ <@5j ہRW<b R اlj@ دن ہ> pE دن دهb@Bہ 8ہ §@ٹ@، Xl�<CY@ن اور b,ا�R 3.ں ^Wے دن 

pE 3.ں `@Xlb@ن bے b Rlbے RW<b 5j@> 56Y ہ�Xہ اlj@ ہ>  2001`>رے وÃ>ق 0ے bہہ X-0@ ہ>ں bہ ۔  3.ں ہ>ا ہ>

  ۔8ہ J Rlb*�ے 3.ں دهb@Bہ 8ہ ہ>ا ہ>

8.@ 3.ں ا§,ا+�,; +> `>ر; دXK3,3ہ، b<jے، o=5ن اور اj,3-ہ  وÁ.,ہ 3.ں RW<b اwj دهb@Bہ ہ> E@+@ ہے   

 RW<b @b wC3 رے@Bہے اور ہ R+@E<5ا ہ.`lj6ے 0ے اjے ذرb ۔ 3.ں اس §>رم@.�@ دن zY., دهb@Bے 0ے 8ہ.ں 
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UN and foreign organizations and Muslim countries  ہ>ں @+,b ارش��ہ>8ے  bsufferہ `@Xlb@ن 5j�3 <b 0ے 

  <-,jہ۔ ۔0ے W@E @j@�Yے

  XK3 RE,م E=@ب BE@ل T R3@E@�}۔ <-,jہ۔: 3.ڈم 0/.-,  

`@Xlb@ن 3.ں T>ر+K@ل 3.ں Yہr زj@دہ +> 8ہ.ں o<Y=@ �@ہ>ں �@، ! ,3.ڈم E ,.Â8 R3@E :-./0=@ب BE@ل  

اس و�r ہ>ا  E9/11}  0ے `ہCے Xlb@` @b@ن �@ہ.ے۔ Y9/11ہr واuv ہے۔ 3.ں pY ا+=@ bہ=@ �@ہ>ں �@ bہ ہB.ں 

رہ@  اور دس �.@رہ 0@ل BJ Rb, 3.ں Y=5ے b> ا+=@ ہ>ش 8ہ.ں ہ>+@ اور jہ 0>چbہ اR[Y ہ�Y 7ے ہ.ں <@A 5j.@ل +]@ 

 �-.o ہے R[5 ہ, �.� ا�j@> ہb ے ہ.ں ہ>+@ ہےX�<0 ہj ج^ rہY ا�]@ +]@ اور ^ج À�b {0  R65 +} وا�j@> ہb

À+@0 3~ رہR[+ R۔ bے  Y9/11=@ رہے +]ے +> ہ, C�l3ے E Rbڑ  interior policy۔ ہA À�b {E 7,اب ہ> �.@ ہے

3@ن o.ں bہ jہ ہB@ر; R[+ RiCÁ اور �>3>ں b  Rbہ دل Yڑا j,bں اور ا`=b RiCÁ R>اب 3.ڈم C�l3 ,-./0ہ jہ ہے 

اور اj,3-ہ 8ے 3.,ے A.@ل 3.ں دو ، ہB.ں اس و�j rہ b,8@ `ڑا ز58�R 3.ں CÂ.§ ~-¡3ے b,8ے `ڑ+ے ہ.ں

option  ،ے +]ےjرد<G ;ر<§ <b ہ ہ7 ^پb @[+ @ہb ے۔ ا8ہ>ں 8ے+@XY ں 8ہ.ں.Bہ {�@T دو0,ا 3¡,ف  ,[X` ,`

^ @j ے�۔ 3.,ے A.@ل 3.ں +> ا8ہ>ں 8ے bہ@ bہ ^ہXlہ ^ہXlہ Ø.[Y دjں ہXlہ ^ہXlہ W@E.ں �ےbے دور 3.ں Ø.[Y دjں 

  ۔ <-,jہ۔0ے وا`E ^ p@8@ �@ہ.ے war on terrorاور  اب اس ClC0ے b 5=Y <b,8@ �@ہ.ے

  <-,jہ۔ E RE=@ب CY {.\8>چ T@�}۔: 3.ڈم 0/.-,  

0ے `ہCے b9/11  @bہ 3\]ے  E=@ب BE@ل T R3@E@�} 8ے bہ@ <-,jہ 3.ڈم 0/.-,۔ :CY>چE=@ب 8\.}  

۔ ^پ C3 Rbٹ,; Rb روش jہR ، 3.ں bہ>ں �@ bہ 3\]ے v.@ء اhKo 0ے `ہCے Xlb@` @b@ن �@ہ.ے`@Xlb@ن �@ہ.ے

 socialist Government  <baccept=@ `@�8>اں Y<Tہ Y=@8@ �@ہXے ہ.ں، ^پ 8ے وہ@ں b R[+ Rbہ ^پ ا§Xl8@z@ن b> ا`

  ۔G Rb,ف ^ؤں �@ way forward.ں اس Rb 8ہ.ں اس bے 56Y 0ے jہ À�b {0 ہ>ا۔ 3

  ,IB8اس  ١Youth Parliament ۔RW^ 8ہ.ں ,b ےo Rl.o@` RW<b ,` ٹ اس=B8ر<� Rb  ;ڑY Rb ہ انj

failureہے۔  <b انterrorism  Rl.o@` R=`ا ,`priority basis R[+ 8ے �@ہ.ےn ,` ت 8ہ.ں@Y RW<b 3.ں �Bv ۔ اس

ان Rl.o@` @b  ہ.ں اس `, Y RW<b@ت 8ہ.ں ہ>RW۔ Xlb@`implication@ن 3.ں  War against Afghan war Rb pEہ>RW۔ 

  ۔`, ^8@ �@ہ.ے +]@ issueاT ,/.` R0,ف اور T,ف 

  ,IB8٢  <E ےb ن@Xlb@` ابunrest areas  wjا À+@0 ےb ہ.ں انdialogue process  وع ہ>8@ �@ہ.ے اور,>

�>ں b> وا`bdialogue  ,[` p, دj=@ �@ہ.ے، T,ف اور T,ف  C3rule outٹ,; b> اس <o ے۔W@E @j@E ف,G Rb

national stream ےW@E @jn 3.ں À+@0 ےb ان ،discuss  3.ں ~I»Xl3 ے اورW@E @.b R8<ات ہ,E R=+اس �>م 3.ں ا

  <-,jہ۔۔jں8ہ bsurrender ,bہ اwj ٹ.C.�>ن b@ل `, �@ہ.ے 

  <-,jہ۔ E=@ب �B@د T wC3@�}۔: 3.ڈم 0/.-,  
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��R اور اس `, YہY ¼3@E r@+.ں ہ>W.ں resolutionاY wjہr ا�]R ! م3.ڈ :E wC3=@ب �B@د    Rb �.` 

b.>ں bہ 0@ر; T>ر+K@ل J>ام bے 0@3=ے واuv ہے bہ  8ہ.ں b,8@ �@ہ>ں �@ debateہ.ں۔ 3.ں اس `, Yہr زj@دہ 

ا`=R اب `,اR8  ہB.ں  3.ں۔ Ywar on terror,دا<5j@> @=XE @.b r اj,3-ہ 8ے Y R[Y,دا<b r.@، اس  lossہ7 8ے ا+=@ 

iCÁ.>ں Y50 @b@ب b,8@ �@ہ.ے۔ اب ہBE 7ہ>ر; دور 3.ں ^��ے ہ.ں اور ہ7 8ے `@�8 0@ل BEہ>رrj ہ>Wے ��ار 

G Rb,ف  dialogueاور ہB.ں jہ b,8@ �@ہ.ے bہ ہG Rb 7,ف E@8@ �@ہ.ے  way forward۔ اب ہB.ں د�jے ہ.ں

، ان �E R[Y Rb ان 0ے R[Y ہY 7@ت b,ے ث ہ.ںC3>ا58رون wC3 ، وہ E ,T@=J> اس و�r دہ¡�X,د; 3.ں W@E.ں

 R[Y رہے ہ.ں ان 0ے ,b 753د ہ  Rbdialogue ںj,b ہ۔j,-> ں۔j,b 7W@� �3اور ا  

  3ہ,b ,b R8@Yے ÂX³3, اور E@3¼۔ <-,jہ۔ E=@ب 0,اج T �B.3@�}۔:3.ڈم 0/.-,  

  �B.3 ب 0,اج@=E :ہ۔j,-> 3.ں ! 3.ڈمway forward  @�> ر�,ڈ ^ر3.ڈb Rb Øjہ وہ E ¹=E`, ^8@ �@ہ>ں 

 R-Bن ده<�.C.ف ٹ,T R[+ R�� Rb وع,> ,`R�� Rb ¹ <,وع=E <E ٹ 0ے `>�]ے=B.o8ہ 0,  اور `@ر @b pE

+7XA w  32025.ں 7XA ہ> ��b2013  @j Rہ X` @b pE ، RWn<E@ 8ہ.ں �XC@ ہے، 8ہ دم ہے اور اE w+ R[Y@ر; ہے

  ے `ہCے bے دور `, s8, 0 2001۔ ہ7 `, ^ؤں �@ 3direct way forward.ں  ہ>�R۔

<,وع ہ>ا، `ہCے ا§Xl8@z@ن `, �CBے ہ>+ے  l.E �-.o9/11ے ہR  دهb@Bہ 8ہ.ں +]@ RW<b <+suicide ڈاXoے ہ.ں 

`]j Rہ@ں +South Waziristan, North Waziristan  w^ہXlہ `@Xlb@ن 3.ں 0>ات +w `ہ=�ے، اب `], ^ہXlہ  رہے 

 Rا�,b اور R[Y ٹہ 3.ںW<b ہb ں.C� ں.+@Y R[Y 3.ںdrone attacks  ¹=E اب اس <+ <b ے ہ.ں۔ اس ہ@ؤسX-0 <ہ

 Rbimplications 8@ �@ہ.ے@E <ا58ازہ ہ @b ,` ہے وہ@ں RW<ہ R[ٹ.Y Rb ن@Io@G ٰ;ر<> pC\3 ٹہ 3.ںW<b ہbdrone 

attacks ے ہ.ںX-0 <ہ Rb ن@Xlb@` ہj ۔sovereignty  ف ورز; ہے*A *[b 7C[b Rb <Edrone attacks  Rb

  ت 3.ں ہ> رہR ہے۔T>ر

p۔اے bہ j w+ {E>۔اjہے  G Rbpersonal observations,ف ^+ے ہ.ں۔ 3.,; ا`=way forward  Rاب ہ7   

 <E ہj ن 3.ں@Xlb@` ،@���so-called war on terror Rا§Xl8@z@ن 3.ں E<3>د رہے  Rb ن 3.ں <,وع@Xl8@z§ا <E ہے

 R[+ ں ابj,ہo Rb ہ.اس Rن 3.ں `].~ رہ@Xlb@`ن 0ے وہ `>رے@Xl8@z§ا w+ {E R�ں۔ وہ +} +w 8ہ.ں رb.ں 

USA @X-0 @E ۔ اب 8ہ.ںUSA  wjاsupper power اور  ہےUSA  <bsupper power  8ے 3.ں@=Y Rb 53د Rہ7 8ے ہ

billion dollar  @b 70ہ>8ے bے G@8ے ہmajor ally  7اور اس و�R[Y r ہ7 +]ے  R[+major ally، اس و�R[Y r ہ7 

 way۔ اب ہے اب دور دور +w دRW@[b 8ہ.ں دFDI @Xjاور ہB@را Y <E,دا<R-� ,b r ہے  ہB@ر; Â»8 r¡.63@ن

forward  ہ ہےj@� international، ہB.ں E> ہB@رے 5CE @=XE; ہ> 0-ےbہ ہB.ں ^ہXlہ ^ہXlہ اس E=¹ 0ے C-8=@ ہ> 

@�اور ہB@رے E>  ^8ے `ڑے �@`,  dialogueاور ہB.ں Io@G@ن bے À+@0 دوr0 ہ.ں ان b> ا`=ے اBXJ@د 3.ں o.=@ `ڑے 

 USAاور  ان Y <b {0ٹ]@ Y ,b@ت R8,b `ڑے �b �ER> ہ7 3\@ہb 5ہXے +]ے  `=5رہ p.Y @j 0@ل `ہCے دوr0 +]ے

 @�ٹ-, 8ہ.ں  directہے، ان bے À+@0  ہsuper power  7اbno doubt  wjہ ہ7 ^پ bے À+@0 ہ.ں اور XY <b@ن `ڑے 

�@ ، ان 0ے ہB.ں b@م o R[Y.=@ `ڑےoے X-0ے @�bہ ہ7 ^پ  اور C�l3 @b ,.B¡bہ R[Y ان bے 0@3=ے رb]=@ `ڑے 
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W@\Yے اس bے ہ7 ا`=J R>ام R[Y 3@رjں pE 3.ں  اور  ^پ اس bے o5Yے ہj 7ہ دjں �ے۔Rb ا+=R 53د j,bں �ے 

 �.Cj<0  ہ�ار p.o@وا �-ے ہ.ں�,b 5.ہ7 <ہ R38ہ.ں 3~ رہ@ اور ^ر R[Y À�b ں.Bرا 8@ماور ہ@Bہ د8.@ 3.ں ہ-CY  85@مY

  ۔ <-,jہ۔ہ> رہ@ ہے

  <-,jہ۔ E=@ب ��.� ا½ وزT ,j@�}۔: 3.ڈم 0/.-,  

  ,jب ��.� ا½ وز@=E : ےX5ود رہK3 w+ اس ہ@ؤس pY ظ@�oہ 3.,ے اb @[+ ہj <+ 3ہ۔ �@ہ.ے,XK3 ہj,->

 ,� war on terror  @jwar۔ ہY 7.@ن ہ> W@Eے +> `X@ 8ہ.ں b @.b.@ 8ہ.ں ہ> breality @+@E.>8-ہ �@nت j À�b>ں ہ.ں bہ ا

against terror  @b ن اس@Xlb@` ہb ے ہ.ںXہb  ,`ally ہے @b ن  اس@Xlb@` ہb ل 8ہ.ں ہے@.A ۔ 3.,اally  ہ 3.ں-CY ہے

ہ>+ے  drone attacks۔ وہ@ں `, ا`,j¡=� ہ>+ے ہ.ں، وہ@ں `, oڑ رہ@ ہے bwar against AmericaہX@ ہ>ں bہ `@Xlb@ن 

j@ ہ> رہے ہ.ں اس 3.ں ہ>Wے ہ.ں  operations`, ^+@ ہ>ں۔ ^ج +XE w=ے  operations، 3.ں 0} 0ے `ہCے ہ.ں

@.� South۔ jہ@ں +b wہ ہB@رے J*�ے ۔ اس 3.ں RW<b دہ¡�X,د 8ہ.ں 3@را �.@Io@G@ن o R[Y RW<b @b.ڈر 8ہ.ں 3@را 

Waziristan ہ>+ے +]ے wYا§6@ 3.ں از ÒCÁ <E@6§ے اb ہ,.Áٹ=ے و@b د8.ں,� R=6j ے 3,+-} +]ےb ل 3.ں ل

اس 3.ں ہB@رے  ۔ ہB@ر; 53د Rlb 8ے 8ہ.ں Rb۔، ان bے A*ف ہ7 8ے A>د o ¹=Eڑ; ہےC3>ث ہ>+ے +]ے

  ، اس J*�ے 3.ں اب o@Y-~ ا�3 ہے۔J*�ے bے ا`=ے <ہ.5 ہ> ��ے

  �*J ے 3.ں ا`=ےl.b �3ہ اب وہ@ں `, اb ہ>ں @X[bے 0@3=ے رb 3 @ل ^پ Rb ےcreate 8ہ +> ہ>ا ،

RW<b ف*A ےb ن@Io@G negotiation  Rb ے�*J ہ اسb @.� @.b @=+ف ا,T R�� Rbyouth  <b  ,` ر<G ص@A

 <b ء@ICG 8.>ر0ٹ.� 3.ں<j <b ±6Y ،@.� n@-8 ,ہ@Yscholarships provide  ہ,.Á3ہ و<C`ڈ <E <b ±6Y ،ے��bے 

b.ے ��ے  bscholarships provide, رہے +]ے  اور o@Y <E-~ ان `ڑه +]ے ان bے o.ے ڈ`C>3ہ Rb <-~ 3.ں 

 وہ ۔ 3.,ا اwj دوr0 ہےo.-� ا§l>س Y Rb@ت jہ ہے bہ ہB@ر; �->r3 8ہ.ں �@ہb RXہ وہ@ں `, ا7W@� �3 ہ> W@Eے

USAID  ےb80 scholarships obے۔ ,ےW^   ےb ے�*J ہ ا`=ےb @ہb 80اس 8ے students  7ں، ہjے 3\]ے 8@م دb

<bscholarships provide  R�bے `@س  R8n ،PA sahib `ڑے �0NOC Rے  j,bPA sahibں �ے o.-� <,ط jہ ہ> 

 8don’t educate the people ofے ان b @j@XY <bہ  PA، وہ وہ@ں ��ے ��ے، 3.,ا دوn r0ہ>ر 3.ں `ڑهX@ ہے

Waziristan ں۔j,b ~T@� �¡.b<\jگ ا<o ہj ہb RX8ہ.ں �@ہ R[Ib r3<-� Rb ن@Xlb@` ظ +]ے۔@�oے اb ہ انj  ہj

 <b ں<.l.o@` ;ر@Bگ ہ<oں.[\B0  گ<o ہj اورmain stream  ،8@ `ڑ+@ ہے@E ے `@سb Rlb R[Ib ں.Bں۔ ہ.W@E ^ 3.ں

 R+ڑ` R8,b @\Xoا <b ں<oں  8>ن وا.Bں، ہjہ د�E R0 ;ے +]>ڑ.o رے@Bہ>ر 3.ں ہn ہbscholarship provide 

 rj@-> R[Y ں 0ے<o8@ `ڑ+@ہے، 3\]ے +> ان وا@E ے `@سb ں<oہ 0=5ه واb ے ہ.ںXہb ں، وہj,b ،ہےICT  ں<oوا

 bdemocracy.@ ہے، jہ@ں `, ان �.�وں Ci3 @.b @b} ہے، j 5Â»3ہ ہے bہ  X` <b �Edemocracy@ ہے bہ 

promote  ہb ےC� @X` <b ں<�<o ،ےW@E <ہdemocracy  ,` ہ@ںE @ٹ@§ �-.o ہے @.bdemocracy  ورت,v 5>ا Rb

 R[Y ہ.ں۔ 3.ں ان 0ے Rف دو 0.ٹ.ں 3~ رہ,T <b ہے انrequest  ں.W@E Rb دہ@jہ 0.ٹ.ں زj ہb ہ>ں @+,b اور
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 <b ں<�<o ہ انb ہ>ں @+,b @\Xoہ اj 0ے r3<-� ;0@رmain stream  Rb ان ،@j@E @jn 3.ںyouth  ےW@E n@-8 <b

  ان bے o.ے b>ٹہ W@E @j@=Yے۔ <-,jہ۔اور I6> SCX³3>ں 3.ں، j SCX³3>8.>ر0ٹ.>ں 3.ں 

  ف +T ;,3 �j,I@�}۔<-,jہ۔ E=@ب XK3,م ��ب اXA*: 3.ڈم 0/.-,  

  ;,3 �j,I+ دق@T ب@=E : ہ@ں 3><� 3.ںj  3.ڈم 0/.-,۔since 2001  rہY ہj ۔@.� @.b ,bذ @bspecific  ہے۔

8ہ T,ف CY R>@63-ہ �.E RXB@8>ں Â»8 R[Y @b@ن ہ>ا ہے   0ے oے b, ہB@را Â»8 R>@63 R§@b@ن ہ>ا ہے 2001

which is not replaceable  رے 3.ں@Y اب اسHouse  R§@b 3.ںdiscussion  ہے +> 3.ں R-� <ہbriefly  Rہj ف,T

b,8@ `ڑے �@ bہ  rethinkہb 7> دj-]=@ اور  .bwe should always keep our national interest firstہ=@ �@ہ>ں �@ bہ 

 we should divert from that policy rather than continuing that+>  ہB.ں ا�, Rlb �.� 0ے Â»8@ن `ہ=� رہ@ ہے

policy.  <b رہے اور ^پ ,b R[Y م@b پ^ <+ wjاdo more  <+ ے ہ.ںXC3 R[Y 6=ےG ےb ہے ,XہY 0ے �.� Rljا

 byou should separate yourself form such a war. You should engage in dialogue process with all theہ 

people who are causing troubles in your country and I thing dialogue is the only way forward  R[Y R[Ib پ^

force   Rlb Rے ہ.ں اور 8ہ ہX-0 @Yد <b واز^ Rlb 8ہ À+@0 ےbinsurgency   <b ے دو0,ے 63@3*تljا @j <b

solve   ے ہ.ں۔X-0 ,bI think dialogue should be the way forward.  

 Madam Deputy Speaker: Thank you. Hence the Motion is adopted. 

  Ò0@Ioا ~.CE 3ہ <ہ.,ہ,XK3: ,-./0 ہ رہے ہ.ں۔ ! 3.ڈم@� @=o<Y 5j�3 گ<o À�b  

 Madam Deputy Speaker: I have given my ruling on that and the Motion is adopted. 

(Interruption) 

 Madam Deputy Speaker: With this honourable members, we have come to an end of 

legislative business of day.  

  R0@IJ 5Bا� S.T<+ ب@=E: ,-./0 3.ڈم ! wjاpoint of order   wjس 3.ں 3.,ے ا*Eے اC[�` ہے۔

b,اs�K+ À�b ,` �.�assure   @j@ت +]ے اور اس ClC0ے 3.ں 3.ں 8ے ^پ 0ے `>�]@ R[Y +]@ اور ^پ 8ے 3\]ے 

`, <s�K+ 5j5@ت +]ے۔ 3.,ا   3Bill\]ے اس E @b>اب دjں �R۔ 3\]ے اb @[+ wjہ E} ا�* اE*س ^Wے �@ +> ^پ 

 wjہ اj ہb @[+ @=8@3 ہjfake legislation   wjہ اj ،ہےprejudice legislation   اہ,B�  <b ان<jہے اور اس 3.ں  ا

��R ہے۔ 3.ں ا`=ے وزj,اT 7sJ@�} 0ے b R[Yہ>ں �@ bہ اس `,  Rb �><b Rb 8ے,bshort comment   ں۔j,b

  <-,jہ۔

  ,-./0 Rے۔  :3.ڈم ڈ`ٹX-0 <اب 8ہ.ں ہ<E 0ے 0>ال {�@T 7sJا,jہ وزb ے ہ.ںXo<Y د<A گ<o پ^

 R=`ہ 8ے اI�@T @=>3ہ ا,XK3 ہے۔ w.[6ٹth amendment Secretariat   وا د; ہ.ں اور,b ¼BE ے `@سb

Secretariat   <b {0 پ^forward  ۔@�  b, دے 

  R0@IJ 5Bا� S.T<+ ب@=E :0 ہ ! /.-,3.ڈمj 3.ں À+@0 ےb 63¤رتrepeat   ہ وہb ہ>ں @Xjد ,b6th 

Amendment   وہ ،R[+ 8ہ.ںbasically out of 49, 39 were as it is.   
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 Madam Deputy Speaker: This is what I am saying, 

3.ں  ہ> �-b R[+ Rہ اس  clearہ>RW +].ں۔ jہ Y@ت `�]Cے اE*س 3.ں   b06 amendmentsہ اس 3.ں T,ف 

bے `@س amendments Secretariat   ¼BE 06ہ>RW ہ.ں اور 3.ں 8ے ^پ 0ے bہ@ +]@ وہ  T06 amendments,ف 

  b, د; W@E.ں �R۔   forward^پ bSecretariat   <bے `@س BE¼ ہ> �-R ہ.ں اور  bSecretariat,وا دjں اور وہ اب 

  R0@IJ 5Bا� S.T<+ ب@=E:  ہ اسb رہ@ ہ>ں ,b ض,J <+ Rہj ں 3.ں.B3.ں ہconfidence   3.ں 8ہ.ں

  o.@ +]@۔

  ,-./0 Rں۔ :3.ڈم ڈ`ٹ.[bر Sj,¡+ پ^ {�@T S.T<+  

  �b�63ز ر wj3.ڈم 0/.-, :ا ! wjہ اE<+ Rb 3.ں ^پissue   ~T8@ �@ہ رہ@ ہ>ں۔ دراnف د,G Rb

�.@ +]@۔   b �.`refer.ے +]ے، ان Bb <b {0.ٹ.>ں G Rb,ف   C[�`role of media  R§@b ,`Billے اE*س 3.ں  @.b

  CommitteeاBills   w+ R[YرR[Y �b ہ>ں 3.ں jہ XY@8@ �@ہ رہ@ ہ>ں bہ وہ   3Information Committee.ں �>8-ہ 

 <bforward   RW<b ,` اس Rے اور 8ہ ہW<ہdiscussion   ان 3.ں<jرہ ا@Yوہ دو Rاور 8ہ ہ RW<ہpresent   ہ> 0-ے

  IE-ہ ^ج اE*س 7XA R[Y ہ> رہ@ ہے۔

  b.@ ^پ اس Bb.ٹR 3.ں ہ.ں؟: ڈ`ٹR 0/.-,3.ڈم   

  �b�63ز ر wjپ : ا^ R[Y د ہ.ں، ان 0ے<E<3 R[Y ہI�@T �.3,�.� ;ر@Bہ@ں اور ہ REdiscuss   ,b

  o.ں۔  X-0noticeے ہ.ں۔ اس `, 3ہ,b @3,§ R8@Y, ^پ ذرا 

 Madam Deputy Speaker: It was referred to the Law Ministry. 

 R[Y ے=XE 8-ہ<.bBill   ہ>+ے ہ.ں وہ 3.ںLaw Ministry   <brefer  ہ>ں۔ R+,b  

  �b�63ز ر wjان 3.ں `.� 8ہ.ں ہ> 0-ے : ا<jرہ ا@Yوہ دو �-.ovoting   ے۔.o ےb  

 Madam Deputy Speaker: There are so many Bills which are not…… 

 Miss Anum Mohsin: My view was also presented and it was referred to the Committee. So, I 

just want to know the result. Whether it has been accepted or it has not bee accepted because it was an 

extradition. Everyone supported the Resolution.  

 Madam Deputy Speaker: The Committee does not accept it. It just reviews it and proposed 

the amendments. Who is the Chair of the Committee? 

  �bے ��ے +]ے؟  forwardہ>Wے ہ.ں E> ^پ bBills review   <b.@ وہ +B@م 

  �B.3 �j5oب 0,اج ا@=E: ,-./0 3.ڈم ! Rہ wjف ا,T رے`@س@BہResolution   رے@Bاور ہ R[+ RW^

b.@ +]@ اور اس bے J*وہ   discussس b> ہ7 8ے XK3,م E R[+@0=@ب +>E @b R0@IJ S.T> اXJ,اض +]@ ا

Secretariat   R[Y RW<b ں.Bف 0ے ہ,G RbBill  8ہ.ں 3*۔  

  ,-./0 R56 3.ں  :3.ڈم ڈ`ٹY پ 8ے^ @.bSecretariat   w+ R[Yہ اb @[+ @.b ہiY0ے راBills   ں<.b

  8ہ.ں Y].\ے  ��ے؟
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  �B.3 �j5oب 0,اج ا@=E:  <b 8ے ان {�@T �.3,�.� رے@Bہdiscuss   را@Bہ ہj ۔@[+ @.b5th Session  

 Rف +.�  ہ,T 7ہٰ¤ا ہo 7 3* +]@۔b rہY rں و�.Bاور ہ @[+Bills   <bdiscuss  R=`ر; ا@B0-ے +]ے۔  ہ ,bStanding 

Committee    <E Rbreports  w+ R[Yا R[Y ہ.ں وہpending   3.ں `ڑ; ہ.ں۔  

  ,-./0 R3.ڈم ڈ`ٹ: <b {�@T �.3,�.�Secretariat  0ےcontact  8@ �@ہ.ے +]@۔,b  

  �B.3 �j5oب 0,اج ا@=E:  <E ہ 8ےI�@T ء@.v 783ہ ا,XK3Resolution   @b ہے +> اس Rb ت@Y Rb

Article change   Rb ہ> �-@ +]@۔ ^پruling   اور R[+ Rb RWرروا@b اور @[+ @.b ~BJ ,` ہ7 8ے اس hY@i3 ےb

Rb {�@T R0@IJ S.T<+ اور {�@T  7sJا,jرے وز@Bہ  ,` r0ا<AدرCrime Protection   <E ,`Bill   اس @[+

8ے R[Y اس `, اXJ,اv@ت اٹ]@Wے  E R[Y ,`Law   RbParliamentary Committee> اXJ,اv@ت ^Wے +]ے اور 

�.@ +]@ b <Eہ ہB@رے   Bb <bHouse.ٹb Rے 0@3=ے `.� �bے Bill   ,.zYہ.ں bہ اس  @.b �.` 3.ںRules and 

Procedure   RC[b Rb۔R[+ ر`>رٹ Rb Rٹ.Bb ;ر@Bہ ہj ۔R[+ ;ف ورز*A  

  ,-./0 R۔  :3.ڈم ڈ`ٹRE ہے w.[ٹI understood your point Siraj sahib.   �.3,�.� <E RE ں.[-jد

ہ>+ے ہ.ں Bb.ٹb Rے وہ ا`=@ اwj اj\=ڈا b @=Y, 0.-,ٹ,jٹ X\.[Y <bے ہ.ں b pE> دX[-jے ہ>Wے ^�ے KWn @bہ 

3 Rٹ.Bb ہb ے ہ>+@ ہےG ~BJ @.b ں.discuss   ;ہ ذ3ہ دارj ل ہ>ا اور<T<3 ڈا 8ہ.ں=\jا RW<b <b ٹj,۔ 0.-,ٹ@�ہ>

Law   ۔R[+ ;ذ3ہ دار Rb �.3,�.� ےb Rٹ.Bb R8@B.oر@` RbNow I am asking where is the Chairman? The 

Chairman of the Committee should have been here.  

  �B.3 �j5oب 0,اج ا@=E: ,-./0 وہ ! 3.ڈم @.b ہ@ں ہے۔b ہ وہb R�0.-,ٹ,jٹ b> زj@دہ C63>3@ت ہ>ں 

��ے ہ.ں b @jہ@ں ہ.ں۔  ,` Rٹ[�  

  ,-./0 Rاب دے  :3.ڈم ڈ`ٹ<E Rد 8ہ.ں ہ.ں اور وہ<E<3 ان 3.ں<jا rہ وہ اس و�b ہ ہےj {Ci3

�,دن `-ڑjں۔  Rb گ ان<o ے ہ.ں۔ ^پX-0 ہہb @.b اور ہ7 اب R[+ ;ذ3ہ دار Rb ہ +> انj ے ہ.ں۔X-0 ،ہے w.[ٹ

with this we have come to a legislative business of today.  5 ��بW@� م,XK3 رے@Bہ R�3.ں ��ارش b,وں 

  اXA*ف 0ے bہ ان Rb اس Y@رے 3.ں b.@ راWے ہے؟

<-,jہ 3.ڈم 0/.-,۔ b @l.Eہ ^ج ہo 7>گ jہ@ں `, ^I+,3 ;,Aہ 3~ رہے  :T@دق E�j,I+ ;,3=@ب   

@X` ے،  ہ.ں اور 3\]ے 8ہ.ں� bbut first of all, I would justہ ا�I+,3 RCہ ہo {0 7>گ b} اور bہ@ں اbٹ]ے ہ>ں 

like to say that it was a wonderful experience.  ے ہ.ں اور[-jد R[Y rا�]ے و� R§@b ,` ہ@ںj ں 8ے<�<o 7ہ

<o ہ.ں اور RW<ام ہ,� R[Y را+.ں R[Ib R[Ib ;ر@Bے ہ.ں۔ ہ[-jد R[Y rے و�,Y R§@b ے\Y �.+ �.+ ےb گ رات

 �-.o ے ہ.ں�@E R[Y w+I believe all is well that ends well   @b 0.-]=ے À�b R§@b 56Y ےb ہ@ں `, ^8ےj اور

 3and I would specially like to thank Mr. Ahmed Bilal Mehboob, Miss Asia Riaz, Mr. Jawdat>�¼ 3* ہے 

Bilal and all the members of the Secretariat and all the members who have made it possible to enhance the 

awareness of youth about the democratic process in the country. Blue Party  3¡->ر ہ>ں R[Y @b ن@bے ارb

 R§@b ہ ا8ہ>ں 8ےbhealthy debate  ,-> 3.ں R[Y @b ن@bے ارb Rرٹ@` R=`اور ا @.o ہÂ� ار ہ>ں۔ 0} 0ے 3.ں��
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§ہs3 5ہ, b �E <b RCJ> ا`=À�b R ذا+bOpposition Leader  R,8@ �@ہ>ں �@ 3.,ے   mention`ہCے 3.ں 

0ے A R§@b* `.5ا ہ>ا +]@   babsence,8ے `ڑے اور ان Â3miss   Rb,و§.@ت Rb وEہ 0ے `�]Cے دو اE*س  

and I am hopeful  .3 8ے,b ,` <b *A 3.ں اس w+ 5� À�b ہb3.@ب ہ>ا ہ>ں۔@b ں  

   5j<8 ،RB>@ہ �lا� {.l� ،R3@E ,.Â8 ل@BE ،;در@� RCJ �.=� ،@�+B@م ارb@ن bے 3.ں 8@م o.=@ �@ہ>ں 

j ،wo@0, رj@ض، ا<=@ ا�5B، 3ہ,�j 5.0ہ، رKj@ن T@�}، <@ن �.5ر، +.B>ر <@ہ j �-.o {�@Tہ@ں `, ہB@رے 

 as a Leader of the} ا��l ہ@<b ،{�@T RB,8@ �@ہ>ں �@ E=@ب �mention   .lاb �E R[+@0 wj> 3.ں 

Opposition   ہb @�ان b @b@م، ان  .3I believe he has been the best member of our Party.ں jہ v,ور bہ=@ �@ہ>ں 

 RbResolutions,   ےb انBills,   Rb انpolicies,   @b انreport work,  Rb انparticipation in the House,   Rb ان

attendance,   Rb انpunctuality,   Rb ان 0} �.�وں 0ے انperformance measure  ہ.ں۔ RX-0 @E RbI am 

again thankful to all the members of the Youth Parliament who have made it possible and  ہj ا8¡@ء ا½ 3.ں

اRCIB0 3.ں اور وہ@ں `, R[Y ہo 7>گ اG R0,ح  ا5.3 رX[b@ ہ>ں bہ ^W=5ہ R[Y 3*�@ت ہ>+R رہے �5j@> ،R دو0,;

healthy discussion   3.ںparticipate   ہ۔j,-> ے۔�  j,bں 

  ,-./0 R۔ :3.ڈم ڈ`ٹ{�@T 7.sJ 7>@ان، ہ<j5 اW@� ب@=E م,XK3 ہ۔j,-> rہY  

  7.sJ 7>@5 ہBK3 ب@=E )ٹ=B.oر@` À+<j 7sJا ,jان 0ے ): وز<jہ 3.ڈم 0/.-,۔ ہ7 اب اس اj,->

ہ>ں �@ اور 8ہ ہemotional   Rرہے ہ.ں اور <@5j 3.ں ^I+,3 ;,Aہ jہ +«,b ,j, رہ@ ہ>ں۔ 8ہ ہR 3.ں  رrÂA ہ>

sentimental   5BKoوں +> ا,b 7XA <b ے 3.ں 3.ں اسCBE wjا ,�ہ>ں �@، pY +]>ڑ; Y R0@+.ں b,8@ �@ہ>ں �@۔  ا

ارb@ن   b60ے    j60«.=ً@ ہit was probably the best experience of my life.    7½، ا½ +b ٰRo@6ے §Ñ~ و b,م 0ے 

 wjاbody    �.� wjا ,b <ٹ]ے ہbرت 3.ں ا<T Rbform  R[Y <E رے@Bہ ہb @�Rb ہے اور اb 5.3,وں 

grievances   @b ح,G اس R[Ib ،ے�Y=5ہ b,+@ ہے decision   ÒCÁ RW<b @jاده, +]ے، À\3 0ے +> Yہr زj@دہ ہ>ں 

7 0} اl8@ن ہ.ں اور ہ7 0ے iCÁ.@ں ہ>+R ہ.ں +> 3.ں �@ہX@ ہ>ں bہ ہj�.� {0 7ں b ,b *[Y@م ہ> E@+@ ہے b.>8-ہ ہ

اj �.� R�8 wjہ@ں 0ے <,وع j,bں، اwj 8.@ دن <,وع j,bں  اور j-\ہs3 @b RX@ہ,ہ j,bں اور jہ@ں 0ے 

  دوC-8 ,b �Y r0.ں۔ 

I>ب b {�@T@، ^0.ہ رj@ض b@، ا�Y 5B*ل 3PILDAT  K3.ں <-,jہ ادا b,8@ �@ہ>ں �@ ! 3.ڈم 0/.-,  

! b@۔ I�@T ,-./0ہ  I�@TSergeant of Armsہ E ،@b>دت Y*ل A ،@b @=Ã ،@b {�@T 7.68 Sb@J ،@b@ص G>ر `, 

 <E ہ@ںjofficial reporters   wjہ@ں `, اj ے 3.ں.o ےb ے ہ.ں انW<ٹے ہ.[Yround of applauds   ہb @��@ہ>ں 

3.ں B.b,ہ j,-> R[Y @b �.3ہ ادا b,+@ ہ>ں ان Rb وEہ 0ے ہB@ر; Yہr ا8ہ>ں 8ے Yہr زj@دہ r=K3 0ے b@م b.@۔ 

 R[Y ,`round of applaud +> ان bے o.ے R[Y اR[Y ,`website   wj اور   face bookا�]Â+ R@وR+^ ,j رہRX ہ.ں 

  ہ>8@ �@ہ.ے۔

 3Standing.ں b ,ÂX³3 ~-o@Y,+ے ہ>Wے Y@ت b,وں �@ bہ  XE=ے R[Y ہB@ر; ! 3.ڈم 0/.-,  

Committees   @j ے �.�,3.� +]ےbSpecial Committees   À+@0 ےb ٹ=B.oر@` À+<j ;ے �.�,3.� +]ے اور 0@رb
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 R=6j Rرٹ@` R=`3.ں ا À+@0Blue Party   اور 3.ں 8ے @.b ہ@رÄا @b د@BXJا ,` À\3 ہ>ں 8ے=E 3¡->ر ہ>ں rj@8ہ @b

  jہ `@�8 0.¡� ��ارے۔ 

^پ ہB@ر; ہR `@رٹRb R +].ں o.-� ^پ   basicallyہ>ں b.>8-ہ 3.ں ^پ Y R[Y @bہr 3¡->ر ! 3.ڈم 0/.-,  

 ~-o@Y <b ان<j8ے اbalance  ے +]ےW^ ,` ہ@ںj ے دنCہ7 `ہ {E ہb @�bے j*� À+@0@۔  3.ں اXXA@م اس `, b,وں 

 RCہ` R=`3.ں 8ے ا <+ @[+ @j@[اٹ SC� @b 7sJا,jاور 3.ں 8ے وزofficial speech  ½ہ ا8¡@ء اb @[+ @ہb 3.ں  À+<j ہj

 @b ٹ=B.oر@`batch   wjاexemplary legislation   <E ف 0ے,G Rb دو8>ں `@رٹ.>ں <+ @�^blegislation   RW,ے 

ہ.ں، ا�Y 5B*ل T@�} 8ے اس b@ اXJ,اف b ~b.@ ہے o.-� 3.ں ^ج bہX@ ہ>ں bہ ^پ `ہRC +.=>ں À+<j `@رB.o=ٹ bے 

 À+@0compare  .3 ے ان +.=>ں�^j@ +]@ اور ^پ ہB@ر; b@ررواBill   <b RWں T,ف اj,b  wjں +> ^پ دj-].ں 

  دj-].ں +> ^ج ہB@را 0, §³, 0ے CY=5 ہے۔ 

3personal attachment   R[Y.ں ا`=R `@رٹb Rے اwj رb �b@ 8@م v,ور o.=@ �@ہ>ں �@، �E 0ے 3.,;   

 wjف 0ے وہ ا,G Rb Rرٹ@` R=`ہے اور 3\]ے اbest member  �.� ب@=E ،ے اور وہ ہ.ں�o ۔{�@T h.XJ �.3,

 ,6> wjف ا,T ے 3.ں.o ےb ہ.ں اور ان r03.,ے دو ،RW@[Y ڑےY 3.,ے {�@T R�[b ہb اور �.� ہے wjا

  bہ=@ �@ہ>ں �@ اور jہ <6, 3.ں ا`=ے دل Rb ا+]@ �ہ,اj>ں 0ے bہہ رہ@ ہ>ں،

  j@را +.,; j@ر; b> 3.ں 8ے +> 5Aا 3@8@

  j@د b,ے �R د8.@ +.,ا 3.,ا ا§l@8ہ

jہ bہ=@ �@ہ>ں �@ bہ �.�,T <b {�@T �.3,ف اwj 0.-=ڈ b@ 3>�¼ دے دW@E @jے وہ ^A, 3.ں T,ف   

  RW<b اY wj@ت b, دjں `>ر; À+<j `@رB.o=ٹ bے o.ے۔

  ,-./0 R0.-=ڈ ہ.ں۔ :3.ڈم ڈ`ٹ p.+ ف,T ے `@سb پ^ ،{�@T �.3,�.� RE  

  h.XJ 5BK3 ب@=E: @�  ۔ 3.ں T,ف دو 3=ٹ bے o.ے o<Y>ں �@۔ اwj <6, 0ے <,وع b,وں 

  �Yم Eہ@ں b@ روز ازل 0ے اT>ل ہے

  ہ, �Y �»8 رہ@ ہے �Yڑ8ے bے واi0ے

  ہ> À+@0 @b ,[Y ,BJ  ہے ز58�Y Rb R]>ل

  ہ>+@ ہے ہ, 3*پ �Y]ڑ8ے bے واi0ے

   r0د,Yز rہYexperience   ں 0ے<X0دو À�b 3*۔ <b 0.-]=ے À�b rہY ۔ اس 3.ں@b ٹ=B.oر@` À+<j @رہ

.C` 3.ں ^ج اس �-.o ت رہے@§*XAا Rb Rv@3 7ں ^ج ہ.W^ ہb @�ٹ §@رم 0ے ا`=ے +B@م دوX0>ں j <bہ bہ=@ �@ہ>ں 

+B@م A@8><�>ار j@دjں Y]* دjں اور +B@م ا�]j R@دjں B0.ٹ o.ں b.>8-ہ j@دjں ز58�Y @b Rہj@3,0 �j,Xہ ہ>+R ہ.ں۔  

@�E> ^ج X=K3 Rb>ں 0ے  ^A, 3.ں ا`=ے E<8>ا8>ں bے 8@م j pYہb Rہ=@ �@ہ>ں �@ bہ ہB@را Xlb@` @b ~b@ن وہR ہ>

  ہW@=Y 7.ں �ے۔ <-,jہ۔

  ,-./0 R۔: 3.ڈم ڈ`ٹ{�@T R�[b ن@A ,3@J ب@=E ہ۔j,-> rہY  

  R�[b ن@A ,3@J 5BK3 ب@=E : ہb @�jہ 3.,ے o.ڈر ہ.ں اور jہ اس   3no doubt.ں T,ف ا+=@ bہ>ں 

 @+,b ,b À�<` 3.ں ان 0ے ,�ہ>ں +> jہ 3.,; ڈj>ٹR ہے `>رے اj>ان bے o R[Y.ڈر ہ.ں اس o.ے Y R[Y RW<b@ت ا
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 As a member Youth Parliament and as a member of Cabinetہے۔   legal and constitutional dutyاور jہ 3.,; 

as well, I am duty bound to follow him.  6, 0ے> wjم ا@XXAا @b ت@Y R=`ا R[Y ہ 3.ںb ہ ہےj ت@Y ;,0دو

  b,+@ ہ>ں،  bhonourable Prime Minister sahib  <bdedicate,وں �@ اور jہ <6, 3.ں ا`=ے 

  `X], ذہ� �*ب 8ہ.ں ہ>58ے

  b>رے Xb ¤Á@b@ب 8ہ.ں ہ>58ے

CY  ر;]او@j ے.o n ےE @.  

  §, j@راں 8@ل �l@ب 8ہ.ں ہ>58ے

  ,-./0 R۔ :3.ڈم ڈ`ٹ{�@T 7\8 ,.BJ ب@=E  

  7\8 ,.BJ ب@=E: ,-./0 م 3.ں ! 3.ڈم@XXAے اb �¡.0 اسas a Chairman of the Standing Committee 

on IT and Telecommunications, I would like to say my high regard to my Committee members, specially, 

Miss Anum Zia, Miss Mehreen Syeda  r=K3 Rb اور ان @.b م@b 0ے r=K3 RW@ہX8ہ>ں 8ے ا=E ن@bار ,�jاور د

 wjا Rٹ.Bb ہj ہ 0ےEو Rbexemplary Standing Committee  ہ۔j,-> ۔R=Y  

  ,-./0 R۔: 3.ڈم ڈ`ٹ{�@T @vر ,BJ ب@=E  

  @vر ,BJ ب@=E: ،ے 8@م ہےb {0 ,6> wj3.ڈم ا  

{o@Á ہے RX3<[�  اس b ;,.3 Rbہ@R8 دو J,Â3>ں `, 

  bہ C3ے +]ے اljے bہ �Y R[Ib]ڑjں �ے 8ہ.ں

  اور ^ج �Y]ڑ �-ے ہ.ں اljے l.Eے C3ے ہR 8ہ.ں

  ,-./0 R۔ :3.ڈم ڈ`ٹ{�@T چ<CY 5Y@J {.\8 RE  

À+<j `@رB.o=ٹ 3.ں ! 63¤رت �@ہX@ ہ>ں �>ہ, ز3@ن T@�} 0ے۔ 3.ڈم E: ,-./0=@ب CY 5Y@J {.\8>چ  

8ہ.ں ہ>Wے o.-� اÀ�b ½ 5BKo اljے دوW@=Y r0ے ہ.ں E> 3.,ے �8د�J wjت bے  3views   <+change.,ے 

 rہY @b ن@bے ارb Rٹ.Bb R=`3«@م `, ہ.ں۔  3.ں ا ٰRCJہ> +> ا R�o ;,Y ت@Y RW<b ;,.3 ,�زj@دہ <-,��ار ہ>ں۔ ا

3.ں اI+,3 wjہ `], 63¤رت b,+@ ہ>ں o.-� 3.ں اY wj]ڑb=ے واn <²³ ہ>ں، 3.ں 8ے Rb �><b ہے bہ اس 

 <b س 3.ں ا`=ے ^پ*Eاcontrol  ،ہ ہےJ,Â3 wjوں اور ا,b  

  اب bے �Y]ڑے +> <@5j 3@ہ و 0@ل j,b *3 ,b �Yں �ے

  /0 R۔ :.-,3.ڈم ڈ`ٹ{�@T ر<B.+ ب@=E  

 Mr. Muhammad Taimoor Shah: Thank you madam Speaker. Madam Speaker, Youth 

Parliament has been exceptionally a different and very interesting experience. I apologize Umer Riaz, 

,A^ ہb ے ہ.ں 8@ںXہb ہ>۔ وہ R�o ;,Y ت@Y RW<b ;,.3 <b ان ,�; دن ہے، 3\]ے +Y Rb �j,I@ت Yہr ا�]R ا

3.ں ا�]j R@دjں jہ@ں 0ے oے R8@E ,b �@ہ..ں۔ وزj,اT 7sJ@�} 3.ں b R�oall is well that ends well.  R§@63ہ 

 X�8@3You are the Leader of the House and I appreciate your@ ہ>ں b.>8-ہ 3.ں ^پ bے A*ف R§@b رہ@ ہ>ں۔ 
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commitment ہ ^پ `@�8 اور وا�b R�8-@ل ��ے۔ ہ7 8ے Yڑ; R6session   Rb �><b 3.ں ^پ b> داد دR=j `ڑے 

 rہY 0ے 3.ں r.Â³> Rb ۔ انRb 8ے,b ن@¡j,` <b پ^impress   ہ>ں۔He is the one who accepts other 

people’s point of view  �8@` 3.ں Rb اور انsessions   �-.o رہ@ ہ>ں @+,b r�o@³3 w+at the end of the day   3.ں

 R§@b R[Y @b {�@T دت<E ہ> اور R�o ;,Y ت@Y RW<b ;,.3 <b ان ,�  roleان 0ے X�8@3 R[Y R§@63@ ہ>ں bہ ا

  ہے وزj,اb {�@T 7sJے اس b,دار I8 <b]@8ے 3.ں۔

   �j,�اس اj>ان Rb 0} 0ے زj@دہ ا�]Y R@ت 3\]ے jہ E ،R�o> �.� 3.ں 8ے jہ@ں ^ b R[-.0 ,bہ ہ7 

  Y Rbnational issue@ت ^ R+@E ہے، national issues    RW<bر CY.> `@رٹY Rb R@ت +> b,+ے ہ.ں E �-.o} `@رٹR او

ہ>+@ ہے +> اس 3.ں �,�j `@رٹb Rے o>گ R[Y ا+=ے ہE,` R>ش j,G«ے 0ے <@raise   ~3ا�, CY.> `@رٹR 0ے 

 RW<b ف 0ے,G Rb Rرٹ@` �j,� ,�ہ>، اس `, CY.> `@رٹR+^national issue  R ہے b <Eہ   resolutionہ>+ے اور ا

 R0ا R[Y گ<o ےbpatriotism  ہ۔j,-> ے ہ.ں۔+,b ہ,ہ@s3 @b  

  ,-./0 R۔ :3.ڈم ڈ`ٹ{�@T R0@IJ S.T<+ ب@=E ہ۔j,->  

  R0@IJ S.T<+ ب@=E:  �8@` را۔�� rا�]@ و� R§@b را@Bدن ہے۔ ہ ;,A^ ہ 3.ڈم 0/.-,۔ ^جj,->

bے o.ے 3*۔ ا�, À\3 0ے b @j RiCÁ RW<b>+@ہR ہ>RW ہے +>  0.¡� ہÀ+@0 7 رہے ہ.ں۔ À�b R§@b 0.-]=ے

��ار ہ>ں۔ 3@<@ءا½ Yہr ا�]ے j,G«ے 0ے ا8ہ>ں ,-> rہY @b {�@T 7sJا,j۔ 3.ں وز@�3\]ے 63@ف b.\.�ے 

 rہY 3.ں 8ے <b  RCJ ,ہs3 5۔ §ہn@[I=0 <b ان<j8ے اmiss   {�@T ;,3 �j,I+ 0>ں 3.ں۔ 3.ں*Eے دو اC[�Y @.b

��,-> @b ر `, 3.ں<G ص@A ے۔jا8\@م د ±Wے §,اb {l=3 ے 0ے»j,G ا�]ے rہY ہ ا8ہ>ں 8ےb ار ہ>ں

�A@Xl.@ں  rہY 8-ہ ان 0ے 3.ں 8ے<.b اہ ہ>ں<A 3.ں 63¤رت R[Y ار ہ>ں اور ان 0ے�� ,-> @b RW@[Y دت<E

 rہY À+@0 رے@Bہ R[Y ار ہ>ں ا8ہ>ں 8ے��ا�Y 5B*ل  b.@۔  Rbcooperate ہ.ں۔  R[Y @b RW@[Y Sb@J 3.ں <-,

 wj5 ہے اور ا`=@ ا� wjا`=@ ا @b ار ہ>ں، ان��,-> @b {�@T ب<IK3role   ،8ے 3.ں@E ,b ےo ے�^ <b À+<j ہے

 R[Y <b 3.ں انappreciate   ر; رہ=@ �@ہ.ے۔ 3.ں@E <b م@b رہے ہ.ں اور اس ,b م@b @[ا� wjہ وہ اb ہ>ں @+,b

�=\@�W ہے او Rb ;,XہY 5j�3 ہ اس 3.ںb ہ>ں @X[\B0 Roر ^8ے واparliaments   @E @.b ,XہY اور <b 3.ں اس

 R+<ہ اور ا8¡@ء ا½ 3*�@+.ں ہj,-> rہY @b {0 ے ہ.ں۔X-0 ,b دار ادا,b @=`ا R[Y 7ے ہ.o ےb ہے اور اس @X-0

�>ں 0ے۔ <o پ^ R�  رہ.ں 

  �b�63ز ر wjہے، ! 3.ڈم :ا r0ا<Aدر wjاplease ask Umer Riaz to summarize in English.   

  ,-./0 R3.ڈم ڈ`ٹ:  RE ۔ا0@3ہ{�@T ض@jر  

   5BK3 ب@=E ضا0@3ہ@jر:  RW@ہX8ہ اj دن ہے۔ ;,A^ ج^ @b ٹ=B.oر@` À+<j R[+<� ہ 3.ڈم 0/.-,۔j,->

8@ز· T>ر+K@ل ہے اور XE=ے ارb@ن اس و�r اس اj>ان 3.ں Y.ٹ]ے ہ>Wے ہ.ں، 3.ں ان 0} 0ے اwj 0>ال 

W@ہX8ا wjہ اj ہb <�R اہ7 0>ال ہے اور وہ 0>ال jہ ہے bہ b.@ ^پ 0} 8ے 7C§ {o@Á دR[-j `>�]=@ �@ہX@ ہ>ں۔ 

�>ں 8ے 7C§ {o@Á دR[-j ہ>RW ہے۔  desk thumpingہ>RW ہے؟ اس <o ہ ^پb ہے {Ci3 @b  

  ,-./0 R۔ :3.ڈم ڈ`ٹ{�@T ض@jر ,BJ ہ۔j,-> rہY  
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b> `ہ=�@۔  jہ Y*  ^ج �>+]À+<j R `@رB.o=ٹ b@ `@�8>اں اE*س ا`=ے اXXA@م :E=@ب BJ 5BK3, رj@ض  

 @b 0.-]=ے À�b rہY ے اورW@=Y r0ا�]ے دو rہY ,` ہ@ںj ہ 3.ں 8ےb R[+ ت@Y ,³§ ¾J@Y wjے ا.o ہ 3.,ےI>

 R=`ا w+ ہ 3.ں 8ے ^جb @�3.ں +«@رj,  ا�j,�8; 3.ں ہ3academic life  Rb R>�¼ 3*۔ 3\]ے jہ b R[Yہ=@ `ڑے 

o<Y=ے 3.ں د<>ار; o @[+ @=3@0 @b.-� اب IE-ہ 3.ں اردو 3.ں 3\]ے اردو   sessions+].ں اس o.ے <,وع bے 

3.ں اب Y À�b>ل X.o@ ہ>ں +> jہ اس À+<j `@رB.o=ٹ Rb وrG@0 0ے ہے اور jہ Y@ت 3.ں R[Ib 8ہ.ں Y]* `@ؤں �@۔ 

  <-,jہ۔

  ,-./0 Rہ۔ :3.ڈم ڈ`ٹI�@T �lا� �BÃ 3ہ,XK3 ۔@b ہ ^پj,-> rہY  

  �lا� �BÃ 3ہ,XK3: .3 ہ 3.ڈم 0/.-,۔j,-> ہ>ں۔ 3.ں Rل رہ<Y ے 0@3=ےb {0 ہ ^پI+,3 ;,A^ ں ^ج

 R[Y <b Rlb ۔ 3.,; ذات 0ےR�j@ اj>ان 0ے Y@ہ, Y RW<b R[Y@ت 0in the House   ;,Y} 0ے 63¤رت �@ہ>ں 

^پ 3ہ,R�o ! @3,§ R8@Y ہ> +> اس bے o.ے 3.ں YہY rہr 63¤رت A>اہ ہ>ں۔ دوj �.� ;,0ہ ہے bہ I�@T ,-./0ہ

��ارش o �0.ں wjا ,b  ں.o @[ٹY ت ا`=ے دل و د3@غ 3.ں@Y ہj گ<o {0 ہb ںjد ,b اور 3.,; 0} 0ے �0@رش

  ballegationہ 3.,ا R0@.0 Rlb `@رٹR 0ے hC6+ RW<b 8ہ.ں ہے۔  `>رے `@�8 اE*س 3.ں 8ے ا`=ے او`, jہ 

 @.b r>دا,Yinside the House and outside the House.   ہ۔j,->  

  ,-./0 R3.ڈم ڈ`ٹ: RE ں.[-j8ے  د@[b ےb ے رہے +> ^پXo<Y گ<o پ^ ,�ڈjڑه Y\ے b]@8@ ہے اور ا

 RE ۔@�  BK3>د T@�}۔ا0@3ہ b@ و�7b r ہ>

   5BK3 ب@=E دا0@3ہ<BK3 : ۔ 3@<@ء ا½ ا+=ے@�o>گ ہ.ں اور ا+=@ ا�]@   pYtalented +]>ڑا 0@ و�o r>ں 

experience  ،د ^+ے ہ.ں@j {�@T ل@Iا� ,b À-jد  

@Iاں 0ے8ہ.ں ہے 8@ ا5.3 ا�,jو r¡b ل ا`=ے  

R�@0 ہے �.Aڑ; زرY Rہ 3ٹj <+ <ذرا 78 ہ  

3.,ے A.@ل ا�, `@Xlb@ن 3.ں o5Y ,�Cb @b r0@.0ے اور اljے o>گ r0@.0 3.ں ^W.ں +> وہ دن دور 8ہ.ں   

 R[Y ن@Xlb@` {Edeveloped countries  3.ںstand   RW@[Y دت<E ،@b ن@bے ارb Rٹ.Bb ،ں<�<o {0 ۔ 3.ں@�b,وں 

ہ> E@ؤں   emotionalم b @=Ã@ اور j,-> @b RW@[Y Sb@Jہ ادا b,8@ �@ہ>ں۔ 3.ں 8ہ.ں �@ہb @Xہ E@+ے E@+ے b@، 3.ڈ

 bhe is very nice.>8-ہ E@8ے bے KBo@ت ہ.ں۔ 3.ں Y*ل À�b R[Y <b {�@T �.�وں bے Y@رے 3.ں bہ>ں �@ bہ 

man   ےb ہ 3.ں انb ظ 8ہ.ں ہ.ں@�oے اb اور 3.,ے `@س انvision  b <b Rے ہljا ,�.lے 0*م `.� b,وں۔ ا

visionary   <b 5ے=Y 3.ں رہ.ں +> ہ, اس wC3 گ<oopportunity   5ہ +> اس=Y @l.E 8-ہ 3.,ے<.b R�C3ے 

platform  ہ 8ہ ہ>+ے۔j ,�3.,ے `@س ا�o@ظ 8ہ.ں ہ.ں ان   .R[Ib w+I really like to thank him 8ہ.ں `ہ=� X-0@ +]@ ا

  3credit.ں <Y R[Y <b {�@T pBڑا   bAt the end> 0*م b,وں۔   jvision@ ان bے  j,-> @bہ ادا b,8ے bے o.ے

b.>8-ہ اب اس bے BK3YP42-PUNJAB22   5j@> 56Y>د ا0@3ہ bہ 3.ں jہ bہ>ں bہ  I really miss thatدXj@ ہ>ں۔  

  3>�¼ 8ہ C3ے۔ <-,jہ۔

  ,-./0 R۔ :3.ڈم ڈ`ٹR3@E ,.Â8 ل@BE ہ۔j,-> rہY  
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  ,.Â8 ل@BE ب@=E R3@E :,-./0 8ے ! 3.ڈم r0ہ 3.,ے �63ز دوb @�3.ں T,ف اY wj@ت bہ=@ �@ہ>ں 

jہ@ں bہ@ bہ ان bے `@س ا�o@ظ 8ہ.ں ہ.ں ا�Y 5B*ل IK3>ب b {�@Tے Y@رے 3.ں bہ=ے bے o.ے +> ا�o@ظ +> 

.W@E ہ@ں 0ےj 75 اب ہj@> اور @�ں +> 3.,ے `@س R[Y 8ہ.ں ہ.ں o.-� 3.ں `], اb ,6> wjہ=ے lE Rb@رت b,وں 

 R[Y <E ں اور 3.,ے.W@` ~3 رہ 8ہ@Yدوpolitical views   RW<b ان 0ے ,�ہ>ا ہے +> 3.ں 63¤رت    hurt+]ے ا

 RW<b R[Y ;,.3 ہ>+ے ہ.ں۔ hY@i3 ےb ں<v@»+ ےb تn@� اور r8@ت و�@.Y ہ>ں اور وہ @Xہ@�political 

affiliation b Rف ا+=@ ہ,T ے.o ےb {�@T ب<IK3 ل*Y 5B8ہ.ں ہے۔ ا� ,�.>8-ہ <@5j اب ہ7 8ہ C3.ں اور R[Ib ا

  ان 0ے 3*�@ت ہ> ،

  اے دوC3 <X0.ں +> pY ا· `.@م bہ=@

  اX0@د XK3,م b> 3.,ا 0*م bہ=@

  ,-./0 R۔ :3.ڈم ڈ`ٹ{�@T @\.Xb ر@Bb ,�@0 RE  

  @\.Xb ر@Bb ,�  3.ں اس اj>ان À�b ,s8 Rb اo>داRJ ا<6@ر `.� b,8@ �@ہ>ں �@۔: E=@ب 0@

  bے j@ران w.8 8@ماے 0,ز3.� `@· 

  Yہ CA 5T>ص <@J, ^وارہ b@ 0*م

  اj>ان Y@و�@ر 3.,ے دل Rb دهڑb=.ںاے 

  bہہ رہR ہ.ں +.,; Y@ر�@ہ 3.ں ^داب

  +> ^ج R[Y ہے 3.,ے o.ے A r=E.@ل

  ہے +> b R�,+ ;,.3ے 3@ہ و 0@ل

@�  +.,; 8>از<>ں j*[Y <b@ 8ہ  W@Eے 

@�  b Rv@3@ 8«� دل 0ے 3ٹ@j@ 8ہ W@Eے 

  .� §W@Ñے E>اں A,.A Rb ط¡@8+.,; 

,.A Rb رواں@b ں.l� ےb <Y ے ر¹8 وW@ہC�  

  3.ں Cb ;,.+ R[Y.@ں RC[b رہ.ں�Aاں دور 

  +@ �¡, jہ �l.ں §W@Ñ.ں RlY رہ.ں

  اj>ان Y@ و�@ر  3.,ے دل Rb دهڑb=.ں

  اo>داع bہہ رہR ہ.ں +.,; Y@ر�@ہ 3.ں

  اwj اور r35A �.` 7s8 ہے۔  

ÒY,Y  اب,Ñ3 ,` ہےا0>ز R+7 `ڑo  

  5Aا 5E R[Y {EاY @b RW.@ں ہ>+@ ہےاے 

¡A ,� 7Aزw ت,.� R[Y {+ ےW@E <ہ R[Y  

X§ت ر¤o R8¡@ں ہ>+@ ہے ہداغ ہ @b  

  <-,jہ 3.ڈم 0/.-,۔  
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  ,-./0 R7۔ :3.ڈم ڈ`ٹsJا,jوز Rڈ`ٹ ،{�@T ،w�  <-,jہ۔ E=@ب 

jہ bہ>ں  <-,jہ 3.ڈم 0/.-,۔ دوX0>ں 8ے bہ@ bہ 3\]ے o<Y=@ �@ہ.ے۔ oہٰ¤ا 3.ں :E=@ب �Ä 5BK3,ا½  

�@ bہ `�]Cے E> `@�8 اE*س اده, ��ارے ہ.ں +> jہ اY wjڑا ا�]@ experience   ے دوC[�` ,` ر<G ص@A رہ@۔

 À+@0 ےb ں<�<o 5ر، انY S0<j S>@b ،RB>@ہ {.l� ،wC3 د@B� ،ےC3 r0ا�]ے دو rہY <E 0>ں 0ے*Eا

 R§@b 3.ں 8ےenjoy    ب ہے@Xb <E Rb {�@T ;ر<G ,` ر<G ص@A اور @.b �.+ ،ے دوCہے۔ `ہ Ül�oد rہY وہ

�Ü> Ü ہ>+R +].ں، ا�, ان Y ;,.3 RW<b <b@ت R�o ;,Y ہ> +> 3.ں  R§@b À+@0 ےb {�@T ;ر<G س 3.ں*Eا

اس bے o.ے 63¤رت b,+@ ہ>ں۔ اس bے J*وہ اj>ان 3.ں À\3 R[Y <b Rlb 0ے rj@-> RW<b ہ> +> 3.ں اس bے 

  o.ے 63¤رت �@ہX@ ہ>ں۔ <-,jہ۔

  /0 R۔ :.-,3.ڈم ڈ`ٹ{�@T ;ر<G س@IJ ,3@J ب@=E  

À+<j `@رB.o=ٹ `@Xlb@ن bے ! 7lY ا½ اB�,oٰ� اo,�.7۔ I�@T ,-./0ہ :E=@ب IJ ,3@J@س G>ر;  

bے ^A,; اE*س E Rb@8} ہY 7ڑه رہے ہ.ں اور دا�3 و�r 3.ں �=\@�W 8ہ.ں ہے oہٰ¤ا 3.ں ا�o@ظ   �batch>+]ے 

Y],+ے   G pEform,ح اwj رopinions   �b^8ے 0ے `ہCے 3.,ے B0 <b.ٹC� @X>ں، À+<j `@رB.o=ٹ `@Xlb@ن 3.ں 

  boptimisticے �>اoے 0ے  roleہ>Wے X[-o@ ہے، ان 3.ں  À�b زj@دہ +RCj5I 8ہ.ں ^RW ہے۔ `ہCے ہR 3.ں b À+<jے 

+]@۔ ہ7 اG wj,ف +> 3@ر<~ nء b@ رو8@ رو+ے ہ.ں اور BE {Eہ>ر; �->R+^ r3 ہے +> ہ7 اس b@ 3¤اق اڑا+ے 

E} 3.ں À+<j `@رB.o=ٹ   .how to strengthen the democracyاj �.� wjہ@ں `, jہ 0.-]=ے bے o.ے b RC3ہ  ہ.ں۔

join   ےCہ` RW@[Y ڑےY رہ@ +]@، 3.,ے ,bbatch   R§@b 3.ں +]ے، 3.ں ان 0ےinspire   ,b À-jد <b ہ>ں اور ان

  .to get aware of diverse political opinionsہR 3.ں jہ@ں ^j@ +]@ اور 3.,; <,وع 0ے ہj Rہ A>اہ� +]b Rہ 

 R[Y ے.o ےb 0.-]=ے À�b R§@b اور R=Y ں@.X0دو R§@b اور RW<ہ R[Y Ü> Ü� À+@0 ےb ن@bر `, ار<G ;ا�8,اد

�.@ ہ>ں۔ jہ@ں `,   3Opposition   @bleader* اور 6Y± او�@ت اb @�o @ljہ وا�R6 3.ں  �Yexile   ےb ے=[-jد R[Y

.3 �-.o *3 ے.o ہ ا8ہ>ںb <b {�@T ب<IK3 ل*Y 5Bا� @�ں دل Rb ا+]@ �ہ,اj>ں 0ے A,اج +b �.` �.lK,وں 

8ے �«.«Y @ًXہRb r=K3 r ہے۔ ^ج ا�, ہj 7ہ@ں `, E<3>د ہ.ں، اس 3@ر�Cہ ہ>ٹ~ 3.ں +> ا8ہRb R وEہ 0ے ہ.ں۔ jہ 

ے، 3.ں دل 0ے ان Rb 3.ں اس o.ے 8ہ.ں bہہ رہ@ ہ>ں bہ jہ@ں `, 0} 8ے ان Rb Sj,6+ Rb ہے، اlj@ 8ہ.ں ہ

 wjح وہ ا,G pE رہ@ ہ>ں۔ ,b Sj,6+vision   ح,G pE رہے ہ.ں اور ~� ,b ےograss root level   ا8ہ>ں ,`

Rb ہ@ںj  ح,G pE ہb 8@ �@ہ.ے,b 5ہJ ہj R[Y ں.Bہے +> ہ @.b م <,وع@b 8ےalumni institutions   ہ 8ہj <+ R=Y

 <b 56 ان �.�وںY ےb 8ے@E ہ@ں 0ےj 7ہ ہb <ا ہ>8@ �@ہ.ے اور ہ,Y ہ5ہJ ں 0ے<jذ3ہ دار R=`ہ ا-CY ں.W@E ل<[Y

b,8ے j,b �><b Rbں   facilitateا�Y 5B*ل IK3>ب b {�@Tے <@8ہ Y¡@8ہ �~ b, ان b> ہ7 ا`=G R,ف 0ے 

دj=@ �@ہ.ے۔ image   SCX³3اور I»Xl3~ 3.ں À+<j `@رB.o=ٹ bے o.ے ہb À�b 7, 0-.ں۔ À+<j `@رB.o=ٹ b@ اwj ا�]@ 

politicians   <E À+@0 ےbmeetings   �.� wjں ان 3.ں 3.ں 8ے ا.W<ہnote   Rہj ے +]ے وہ+@E R[Y ہ@ںE 7۔ ہRb

3.ں 3press   À+<j.ں اور  bmediaہXے +]ے bہ jہ اY,اراhKo واÀ+<j Ro `@رB.o=ٹ ہے۔ oہٰ¤ا اس ClC0ے 3.ں ہB.ں 

�>ں b> اس bے `@رB.o=ٹ bے 0.-,ٹ,jٹ b> اور ہB.ں j R[Yہ �@ہ.ے bہ ہ7 +]>ڑ<o ہb@+ ںj,b ,�@Eا <b ا 0@ اس
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 w+ 5� pE 8-ہ<.b 0-ے ~� @X` رے 3.ں@YSecretariat pain   م ہ> رہ@ ہے وہ@b w+ 5� pE ے رہ@ ہے اورo

 ،R[+ ;ے 0@ل `ڑC[�` ,ہ@Y ےb ے ہ@ؤسb ٹ=B.o3.ں 8ے `@ر <E @�R§@b 8ہ.ں ہے۔  3.ں ا7s8 wj 0=@8@ �@ہ>ں 

  ‘bے �@+~5Aا ’اس J @b 7s8=>ان ہے 

,b *[Y {0 8ے@B.` ےb @§و  

  W@�E.ں b,+ے و§@ bے �@+~

  ر0>ل �E h> اRX3 ہ.ں

  وہR ہ.ں ^ل b @IJے �@+~

  jہ اس Rb ا`=R ہrKCÂ3 R ہے

  وہ 7lE رX[b@ 8ہ.ں ہے ور8ہ

  jہ IÂ=3>ں bے b {ÂÁے J@د;

  v,ور ہ>+ے 5Aا bے �@+~

  bہ=ے دj\�ے 3\]ے! I�@T ,-./0ہ  

r§8ہ <,ا r8@j8ہ د r8@38ہ ا r5ا�T 8ہ  

��ے ہ.ں Rb RI8 ہ, اwj ادا bے �@+~ ^ ,` ,IB3 ےb RI8  

  ا3@م 5j�j @b �E ہ>�@ وہ l.bے E@8ے �b �.l.@ ہے

  Y=ے ہ.ں �@ر; J *Y*�ے jہ n اoہ b @»Y Rbے �@+~

  jہ IÂ=3>ں bے b {ÂÁے J@د;

  v,ور ہ>+ے 5Aا bے �@+~

  Yہj,-> rہ 3.ڈم 0/.-,۔  

  ,-./0 Rہ۔ ^پ :3.ڈم ڈ`ٹj,-> rہY  ہ, ز3@ن<�0ے ہB.ں YہÀ�b r 0.-]=ے b@ 3>�¼ 3*۔ E=@ب 

  T@�}۔

3.,ا ذرا �* A,اب ہے۔ 3.ں jہ@ں `, jہ bہ=@ �@ہX@ ہ>ں bہ �> 3\]ے <@E:  <+ ;,J=@ب �>ہ, ز3@ن  

 <E ,` ہ@ںj ہb ہ>ں @Xہ=@ �@ہb ور,v ہj 3.ں �-.o ہہ 0->ںb 8ہ R[Y ,6> RJدا<oہ@ں `, اj 5 3.ںj@> اور R+^ 8ہ.ں

+> ہ>�b Rہ   7sentimental feeling 8ے 0.-]@ ہے اور jہ ہB@رے ^KBo ;,A@ت ہ.ں +> اس 3.ں v,ور اÀ�b wj ہ

 R[Y Rlb 7رہے ہ.ں اور ہ @E ,b À-.0 ہ@ں 0ےj 7ہ ^ج ہb ہ 0>�.ںj 7ہ ,�3.ں W@E.ں  fieldہ5E 7ا ہ> رہے ہ.ں۔ ا

b,+ے ہ.ں +> ا8¡@ء ا½ ہB@رے   �knowledge    <butilize@ہے ہr0@.0 7 3.ں W@E.ں b @jہ.ں W@E R[Y.ں اور ہ7 اس 

I»Xl3 @b wC3~ ہے R[Ib +@رwj 8ہ.ں ہ> X-0@۔ اس bے J*وہ jہ ہے bہ jہ@ں `, À�b ارb@ن 0ے 3.,; +]>ڑ; 

 ,�Yہ�C»/� r رہRX ہے اور À�b 3\]ے وljے ہb RہXے ہ.ں bہ Y.ٹE À@ؤ +> 3.ں 0} 0ے jہ bہ=@ �@ہX@ ہ>ں bہ ا

@Y RW<b ;,.3 <b Rlb ف ہ> +> 3.ں اس 0ے 63¤رت*XA6~ 0ے ا§ Rlb 3.,ے <b Rlb @j  <+ <ہ R�o ;,Y ت

�,م b R><E@ ہ@+Y Àڑه@+@ ہ>ں۔ <-,jہ۔ wjف ا,G Rb اہ ہ>ں اور 3.ں ان<A  

  ,-./0 R۔ :3.ڈم ڈ`ٹ{�@T ,jہ۔ ��.� ا½ وزj,-> rہY  
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  ,jب ��.� ا½ وز@=E: ہb ہ.ں Rہ@ں `, ہ> رہj ں.+@Y ہ 3.ڈم 0/.-,۔j,->  ں.o ت 8ہ.ں@Y RW<b ,` دل

�ے o.-� 3\]ے <@rj@-> 5j ^پ 0ے ہے۔ دو دن ہ>Wے ہ.ں bہ ^پ À�b 8@راض 8@راض R0 `], رہR ہ.ں۔ 

3\]ے `X@ 8ہ.ں �~ رہ@ bہ b.>ں اlj@ ہے۔ 3.ں 8ے Y@ہ, Yہb Rb �><b rہ ^پ 0ے 63¤رت b,وں o.-� 3\]ے 

  3>�¼ 8ہ.ں 3*۔

  ,-./0 R3.ڈم ڈ`ٹ: W<b Rljت 8ہ.ں ہے۔8ہ.ں، 8ہ.ں ا@Y R  

  ,jب ��.� ا½ وز@=E:  ;ر@B3.ں ہ ~Tہ>ں۔ ا @Xہٰ¤ا 3.ں 63¤رت �@ہonature   5j@> ہb R[+ ں<j À�b Rہ

8ہ.ں +]ے اljے 3@�>ل bے oہٰ¤ا ا�, Y RW<b ;,.3@ت A>ا+.� R�o ;,Y <b ہ> +> 3.ں  accustomedوہ@ں bے o>گ 

3.ں A@ص G>ر `, 63¤رت �@ہX@ ہ>ں b.>8-ہ  اس `, R[Y 63¤رت �@ہX@ ہ>ں۔ اس bے E 56Y>دت T@�} 0ے

 À�b اور 3\]ے R��^ R3,8 À�b 3.ں À\3 س 3.ں*Eا ;,A^ �-.o @-0 À\B0 8ہ.ں <b 0>ں 3.ں ان*Eے �@ر اCہ`

��R۔  ^ R[Y À\B0)<X¡`) (ہBE,+ : رے@=b ےb ;58 7ہ {E ے��دل 0ے G@³3} ہے bہ ا+=@ r3 رو ، وہ دن ��ر 

  اwj <6, ہے b {0ے o.ے، ۔ ^A, 3.ں)اbٹ]@ Y.ٹ]Xے +]ے

  ہB@ر; jہ دW@J.ں ہ.ں +Bہ@ر; R[Y <E راWے ہ.ں

  oے W@Eے +Bہ.ں �C¡� 3.ں Yہ@ر ہ.ں

  ,-./0 Rا`=@  :3.ڈم ڈ`ٹ <b ,-./0opinion   ہے SCX³3 دن ذرا @b ج^ �-.o R+<زت 8ہ.ں ہ@Eا Rb ے=jد

ارb@ن E=@ب، ا�Y 5B*ل   bSteering Committees>۔ +B@م   bRules of Procedure,وں �violate   Rاس o.ے 3.ں ^ج 

��Y @b {�@T RWہj,-> rہ، ان 0ے <E ہ۔j,-> rہY @b ن@bار ,�jہ، اور دI�@T ض@j3ہ ^0.ہ ر,XK3 ،{�@T

 3Secretariat, that was like my backbone always guiding me specially\]ے 0.-]=ے Y @bہr 3>�¼ 3*۔ 

Jowdat bhai, Aqif sahib and Shams sahib and Sana has always been a constant support in the past two 

session as well. {�@T ,�Ä ! rہY R[Y @b ں<�<o اور ^پ Rb ہ 3.,; 53د¡.Bہ ^پ 8ے ہb ہj,-> rہY @b پ^

�>ں 8ے E> 3\]ے <o ہ ^پb ہj,->patience  C3 3>�¼ 8ہ.ں @b ہ.ں اور 0.-]=ےb 7 3\]ےl� Rb 5اA ،@j@[-0 ۔@X

I can listen to hours and hours about any thing now.   r0@.0 ےl.b ,b 3>ش رہ@A ہb ہے *� @X` اب 3\]ے

 and I canان Y R[Y @bہj,-> rہ   ,R+@E RbI will always miss my protocol from the Sergeant at Arms ہے۔ 

proudly say that I have friends all over Pakistan.   3.ں @j <ہ R�o ;,Y ت@Y RW<b ;,.3 R[Y R[Ib <b Rlb ,�ا

8ے Rb Rlb R[Ib زj@دہ �Jت ا§�اRo ,b RW ہ> +> 3.ں اس bے o.ے Yہr 63¤رت ہے۔ ^پ Y @b {0ہj,-> rہ۔ 

  اj>ان b Rb@ررواRW ^ج ڈه@Y RW\ے +b wے o.ے R+@E Rb ;<XC3 ہے۔ <-,jہ۔

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

(At this state the House was then adjourned to meet again today at 2:30 P.M. ) 

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

(The House was reassembled after a break at 2:30 P.M.) 

--------------- 
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  ,-./0 R3.ڈم ڈ`ٹ:  {�@T @\.Xb ر@Bb ,�ہB@رے `@س À�b ارb@ن Rb �]ٹRb R درA>اX0.ں ہ.ں۔ 0@

 Rb دن �.+ Rbleave   ہےfrom 19th to 22nd September, 2012  @.b ہ 0ے۔Eو Rb و§.@ت,Â3 Rb RW@ڑه` R=`ا

  اj>ان رs=3 rÂA>ر b,+@ ہے۔

)R�� Rb ر<s=3 rÂAر(  

,-./0 R3.ڈم ڈ`ٹ:  Rb و§.@ت,Â3 Rb RW@ڑه` R=`ر دن 8ہ.ں ^ 0-ے ا@� {�@T ;5 �@53 �>ہ5رBK3 ب@=E

  وEہ 0ے، b.@ اj>ان رs=3 rÂA>ر b,+@ ہے؟

)R�� Rb ر<s=3 rÂAر(  

  .3,-./0 Rڈم ڈ`ٹ:  @.b ہ 0ے۔Eو Rb و§.@ت,Â3 R\8 R=`دن 8ہ.ں ^ 0-ے ا �.+ {�@T ض@j0, ر@j

  اj>ان رs=3 rÂA>ر b,+@ ہے؟

)R�� Rb ر<s=3 rÂAر(  

  ,-./0 Rے  :3.ڈم ڈ`ٹb ;8@0@ز Rb r6.IG R=`ں ا.[+ R-0 ^ دن 8ہ.ں wjہ اI�@T @.v 78م ا,XK3

 J@Y¾۔ b.@ اj>ان ان Rb رs=3 rÂA>ر b,+@ ہے؟

��Rر( Rb ر<s=3 rÂA(  

  ,-./0 R3.ڈم ڈ`ٹ:  R=`دو دن 8ہ.ں ^ 0-ے +]ے ا {�@T 5رY S0<j S>@bprofessional 

commitment  ہے؟ @+,b ر<s=3 rÂAر Rb ان ان<jا @.b ہ 0ے۔Eو Rb  

)R�� Rb ر<s=3 rÂAر(  

  ,-./0 R3.ڈم ڈ`ٹ:  R=`ر دن 8ہ.ں ^ 0-ے ا@� {�@T ;ن <=>ار@A ن@BC0academic  b و§.@ت,Â3 R

  وEہ 0ے۔ b.@ اj>ان ان Rb رs=3 rÂA>ر b,+@ ہے؟

)R�� Rb ر<s=3 rÂAر(  

  ,-./0 R3.ڈم ڈ`ٹ:  R=`ا {�@T RCJ ,ہs3 5ہ§family commitment   س*Eہ 0ے اس `>رے اEو Rb

  <,rb 8ہ b, 0-ے۔ b.@ اj>ان ان Rb رs=3 rÂA>ر b,+@ ہے؟

)R�� Rb ر<s=3 rÂAر(  

  ,-./0 R3 :3.ڈم ڈ`ٹ wjا À+@0 رے@Bرہے ہ.ں اور وہ ہ ,b ر@sX8ا @b ے، ہ7 ان�ہB@ن <,wj ہ>ں 

 ،{�@T R8*.�À+<j `@رB.o=ٹ  .3he is one of the great scientist, we have with usہB@ن ہ.ں ڈاbٹ, اJ\@ز <�.¼ 

�>ں bے <o ہے، ^پ @X-0 @E @j@=Y ,XہY ےl.b اور <b ے §>رمbserious opinion   ,�اس �>اoے 0ے درb@ر ہ.ں۔ ا

  RW<b ر�b اس �>اoے 0ے b  À�bہ=@ �@ہX@ ہے +> وہ Y>ل X-0@ ہے۔ XK3 RE,3ہ <ہ.,ہ CE.~ اI�@T Ò0@Ioہ۔

  Ò0@Ioا ~.CE 3ہ <ہ.,ہ,XK3:  ٹ 3.ں=B.oر@` À+<j ,ہ ہb ہ>ں RXہ=@ �@ہb ہj ف,T 360.ں member 

select   ے   60ہ>+ے ہ.ں +> اس 3.ںW@\Y ےb50    �-.o ے ہ.ںX-0 <ہ R[Ywhile interviewing kindly maintain a 

certain standard of selection because few of us including me, may be, have still not been able to legislate as 

effectively as I was expecting. May be after every session, you need to have a check  R=Xb 8ے pb ہb
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legislation  ہے Rb8ے �bر Rlb ,�Rb  ہے +> ^پ اس  3participation.ں legislation    7b۔ `], ^پ دj-].ں bہ ا

  ر�b 0ے Y@ت X-0 ,bے ہ.ں۔ 

  ,-./0 R۔ :3.ڈم ڈ`ٹ{�@T 5رY S0<j S>@b ب@=E  

jہ ہے bہ À+<j `@رB.o=ٹ b@ اE*س   j,->suggestionہ 3.ڈم 0/.-,۔ E:  ;,.3=@ب 5Y S0<j S>@bر  

*J ےb د@Y^ ا0*م �-B3 ,�وہ Rlb اور Yڑے <ہ, 3.ں n *ً 3ہ>ر، b,ا�W<b ،Rٹہ j@ `¡@ور 3.ں R[Y ہ>8@ �@ہے، ا

b,+ے  member selectہ> 0-ے +>۔ دوY ;,0@ت jہ ہے bہ اwj ر�b 0ے 3.ں +]>ڑا 0@ اXA*ف b,وں �@ bہ 

 rو�criterion check   ہ@ںj {E 8@ �@ہ.ے۔ 3.ں,bselection  3\]ے <+ @[+ @j^ ے.o ےb  ہ اسb @[+ @X` 8ہ.ں R[Y ہj

  selection general knowledge   Rbbasisہ.ں اور bhead   ;,.3ے اÁ,اض و b 5T@»3.@ ہ.ں اور اس bے b>ن 

 ،R[Ib 3.ں R�0@ل BJ ;,.3, ہ> ��R ہے، R[Ib 3.ں n<-0ور Øo@b  3.ں    28`, ہ>R[+ RW اور 3.ں 8ے ز58

debate   RW<b 3.ں 8ے R[Ib ،Rb 8ہ.ںpresentation   À�b @=+3.ں ا ,b ^ ,د اده<Eو @Y ےb 8ہ.ں د;۔ �3, اس

0.-]@ ہے ور8ہ 3.ں 8ے 8ہ +> o À�b R[Ib-]@ +]@ اور اب ا�,  R[Y @[-o À�b ہے E> اIA@رات 3.ں j^ R[Y@ ہے 

�>ں bے +\,Y@ت 0ے o ,b À-.0-]@ ہے۔ <-,jہ۔<o ,` ہ@ںj ف,T اور وہ 3.ں 8ے  

  @.v 783ہ ا,XK3 : rو� pEselection   <E ،R[+ RW<ہselection procedure   دہ@jز rہY اس 3.ں @[+

clarity   @[ا� rہY وہ ،R[+procedure   @[+and in fact favouritism   8ہ.ں +]@۔ ~-o@YIn fact   ےljا R�b ,` ہ@ںj

,»+ RW<b 3.ں R� ,jSo, 8ہ.ں Rb۔ o>گ ہ.ں E=ہ>ں 8ے wW@3 R[Ib 3.ں 8ہ.ں n<Y ہ>�@ اور  3.ں 8ے R[Ib R[Y ز58

that does not mean I can’t talk.   ہb ہ ہےj ت@Y ;,0ہ.ے۔ دو@� @=C3 ¼�<3 <b {0 ل 3.ں@.A �3, 3.,ے

transparency   8ہ.ں ہے۔ ~-o@Y  

 Madam Deputy Speaker: Ladies and gentlemen we have our honourable guest with us, Mr. 

Ijaz Shafi Gillani, Chairman Gallop, Pakistan. Dr. Ijaz Shafi Gillani is the Chairman and the Chief 

Executive of the Gallop Pakistan. He is Ph.D. in Political Science from the Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), USA. He has also served as an Advisor to Prime Minister and the Chairman of the 

Prime Minister’s Committee for Research and Analysis from 1991-93. Dr. Gillani has directed electoral 

studies for all local bodies and national elections since 1971. Sir, it is an honour to have you here with us. If 

you can please enlighten us about your views. 

 R8*.�  0outdatedے Y R[Yہ3setting   r\]ے j@د ^b @jہ 3.ں +> `@رB.o=ٹ Rb   :ڈاbٹ, اJ\@ز <�.¼ 

�>ں 3.ں 0ے Yہr 0ے o>گ اس ز3@8ے 3.ں `.5ا ہ>Wے ہ>ں �ے E} 3.ں `@رB.o=ٹ 3.ں E@+@ +]@۔  <o ہ>ں۔  ^پ

 R=+5 اj@> ٹ 3.ں=B.oر@`tradition  b ہ وہb 8ہ.ں ہے Rlacademic  ,l.§و,` Rlb ےb R8.>ر0ٹ<j R=6j  ,b *Y <b

RW<b ,b *Y <b اس G,ح b ,j,»+ Rb,واW.ں ا�,�ہ وہ Bb.ٹ.>ں 3.ں <@b 5j,وا+ے ہ>ں �ے، ^پ Y <bہC63 ,X>م 

  ہ>�@۔ 

   <�X�� <E 3.ں r0@.0 Rb wC3 ہb ے.o ہ>ں ان د8>ں۔ اس @Xرہ @X�<0 R§@b رے 3.ں 3.ں@Y ےb ٹ=B.oر@`

j0} 0ے ز Rb wC3 ےl.b ان<E<8 ہb ہ ہےj ہے وہ R+<ہ À+@0 ےb دہ <5ت@politics   wC3 ے۔�5Y <bل دjں 

r0@.0 Rb 3.ں ��<Xہ اwj 0@ل 3.ں RW^ RCj5I+ <E ہے اس 3.ں E<8 <E R[Y>ا8>ں Rb راWے ہے وہ R�@Y راWے 
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,��ہ �=5 3=ٹ Rb 0ے À�b §,ق رRX[b ہے۔ E> �.� 3.ں ^پ bے 0@3=ے `.� b,8@ �@ہX@ اس p.Y 3=ٹ 3.ں ا

bے Y@رے   3role.,; وEہ 0ے A@+ R[Y., ہ> ��R، اس 3.ں اس `, ���X> ہ> 0-ے �R۔ <@5j ہE<8 7>ا8>ں bے 

3.ں zo@I3 À�bہ ^راRW 0ے b@م X.oے ہ.ں اور A>د E<8>ان b.@ ہ.ں اور ہB.ں l.bے ان l� @b@ب Xb@ب �o@8@ �@ہ.ے۔ 

`, 8ہ `ہ=�Xے ہ>ں b.>8-ہ ا�, 3.ں ^پ 0ے `>�]>ں bہ  اس 3.ں R[Y `ہRC 0>چ 3.ں B3-� ہے bہ X8 u.KT.\ے

E<8>ان BJ pb, 0ے <,وع W@E @.bے اور W@E @.b 7XA ,` ,BJ pbے +> ہB.ں SCX³3 ^را jہ@ں C3.ں �R۔ ہA 7>د 

�ے YڑهR[+ R+@E RX۔ R[Ib 3.,ا A.@ل ہ>+@ ^ À+@0 À+@0 ےb rو� ,BJ Rb R8ا<E<8 <+ 3.ں +]ے ,BJ اس {E R[Y

@0 p.Y ہb @[+ {E ,[` ان  ہ>+@ ہے۔<E<8 @b 0@ل p.[�` ہ 8ہ.ںb ل ہ>ا@.A ہj ں.Bان ہ>+@ ہے۔ `], ہ<E<8 Rہ @b ل

ہB@ر; Y À�b ,BJڑه=ے R�o +> ہB.ں A.@ل ^b @jہ اس p.X=.` <b `, ہb R.>ں 8ہ `ہ=�@ دW@E @jے۔ `], lK3>س ہ>ا 

j5 ز� Rb 5 `�@ل 0@لj@> <+ ے.o ےb ے=C-8 ,ہ@Y 5ود 0ے� Rb R8ا<E<8 ہے À�b ہj ے.o دہ 3>زوں ہے۔ اس@

3¡-~ ہے۔ وljے اBJ wj, 3.ں bہ.ں 3.ں �Y>ں bے Y@رے 3.ں `ڑه رہ@ +]@ bہ اwj `@�8 0@ل �Y @bہ +]@ +> اس 

E> `@�8 0@ل 0ے �]>ٹ@ +]@ +> `@�8 0@ل �Y @bہ R[Ib R[Y ا`=ے ^پ 8there is man here and one child  <bے bہ@ 

man   R[Y R�Y Rb �8 0@ل@` @j <b ا`=ے ^پwoman   �j5oے واb ان @j ے ہ.ں+,b س<lK3 ,³§ R[Y ہ*8ے 3.ںb

  §lK3 ,³>س b,+ے ہ.ں۔ 

   <E ہ د8>ںX>��electoral roles  5ادJے 3.ں ا\.X8 ےb و  w+ 5� R§@b ےljو R[Y ے ہ.ں وہW^ ر@B>

.ں اس و�r ا�, ہ7 درR[Y r0 ہ.ں اور ان 0ے jہ �.� s=3 p` u.KT, 3.ں ^ R+@E ہے وہ jہ ہے bہ `@Xlb@ن 3

 R=6j 5 ہے� wjا Rb ہ>8ے Ýo@Y ہb ہ.ںb ہj18    ڑا�[E @j ہے R+<ہ <�X�� 7b 5j@> رے 3.ں@Y ےb pE ہb 0@ل

0@ل 0ے    018@ل b> ہb Ýo@Y 7ہہ دXjے ہ.ں۔ +> ا�,   18ہ>+@ ہے j@ اس `, SCX³3 ^را 8ہ.ں ہ>+.ں۔ J@م G>ر `, 

وہ ہ.ں   %028@ل +w ہ.ں اور 5j�3   025ے   18وہ ہ.ں E>   %20 او`, Y^ Rb@د; b> دW@E @[-jے +> اس 3.ں 0ے

 <E26    د; 3.ں 0ے    035ے@Y^ Ýo@Y ہb ہ ہےj {Ci3 @b pE ہ.ں۔ w+ 018@ل   Rb ں<oوا ,BJ دہ@j0@ل 0ے ز

�>ں 3.ں 0ے À�b اس �5ود `,   35وہ ہ.ں Y^48%   <E@د; 3.ں <o ہ ^پb ہے @X-0 <ے ہ.ں۔  ہb ,BJ Rb w+ 0@ل

0@ل +E<8 <+ w>ان   035@ل 0ے ^�ے Rb ہ> اور ان Rb اب A>اہ� jہ ہ> bہ   25=@ <,وع ہ> ��ے ہ>ں E> `ہ=�

رہ=@ �@ہ.ے۔ اس j {Ci3 @bہ ہے bہ Y^ Ýo@Y@د; j <+ SÂ8 @bہ E<8>ان ہ.ں اور SÂ8 R�@Y 3.ں T 5j@> R[Y,ف 

10%  <E 60ہ.ں   ,[` R[Y 035@ل 0ے او`, ہ.ں اور وہ   ,b ےo ے 0@ل   060ےb w+age group   73.ں ہ.ں۔ ہ

18   ,b ےo دہ  035@ل 0ے@jہ زj @j 5ہ 0>�.ںK.CJ RW<b ے.o ےb ہ.ں اور انb ان<E<8 <b ں<�<o ےb w+ 0@ل

0@ل 0ے او`, B+ Rb@م ^Y@د; bے o.ے Yہj�.� R0 rں اRlj ہ.ں E> درr0    318>زوں ہے j@ ہj 7ہ bہ.ں bہ 

ہ>ں bہ اس 3.ں اR[Y 7.l»+ R+@»IG wj ہے۔ Yہr 0ے IG«ے 63@<,ے  ہ>R8 �@ہ..ں۔ jہ 3.ں اس o.ے b R[Yہہ رہ@

0@ل bے 56Y دراT~ اwj <²³ ا`=R>@63 R ز58�b R@، ا`=RE@B0 R ز58�b R@ اb18    wjے اljے ہ.ں �E 3.ں 

0@ل +b wے o>گ   025ے b,    18ا+=@ ہR رE �Y �b@+@ ہے RW<b @=XE اور ہے۔  اljے IG RE@B0«@ت �E 3.ں 

b ہ>ں وہ R=6j ہ.ں۔ R§@20%   Àڑے 0@ل ہ.ں، 0@ت، ^ٹY rہY ہ ہے وہ، وہ»IG ڑاY rہY wjا {Ci3 @b د; ہے۔ اس@Y^

0@ل bے o À�b>گ اljے ہ>ں E> ا`=R ا�ÂX@د; ز58�R اور  030@ل 0ے oے b,   025@ل ہ.ں اور 6Y± او�@ت 

I=0 8ہ <b ں<jم ذ3ہ دار@B+ Rb 8ہ ہ>ں، اس �bے `>رے رb ے `>رےb R�]@Xoے ہ.ں۔ jہ <@RE@B0 R+@»IG 5j ز58
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 <E ہ وہ ہے»IG ڑاY @b ہ ہے۔ 63@<,ے»IG @ر `, �]>ٹ<G18 <+ ں ہ>ں@jر<I\3 ±6Y ,�0@ل 0ے   018@ل اور ا

�R[Y ~I 3@ں Y@پ ا0ے jہ bہXے ہ.ں bہ اب +7 ^دR3 ہ> ��ے ہ>، Yڑے ہ> ��ے ہ>، ا�, J>رت  ہ> +> اس Rb <@د; 

8@Bb <+ <ے ہ��@ �@ہ.ے۔ اY wjڑا IG«ہ jہ ہے۔ اس o.ے E} ہY 7ہr 0ے E<8>ا8>ں Rb ہ> R8@E �@ہ.ے۔ 3,د ہ> 

+j,K->ں `, ، E<8>ا8>ں bے o.ے Â³3>ص 63@3*ت `, X�<0ے ہ.ں +> اwj �]>ٹ@ IG«ہ ہB@رے `.� s8, ہ>+@ 

 @b 5 `>رے 63@<,ےj@> <E ،5 اور اس    10ہےÂ.§ p.Y 8ہ.ں ہے +> ^پ اس R[Y 5Â.§28    5 3.ں 0ےÂ.§

Â.§ دس RW<b 0>چ ~BJ ہKWn 5ہK.CJ RW<b ے.o ےb ا8>ں<E<8 ےb ,b R¡b ,j<Â+ 7ہ Rb pE ہ 3¡-~ ہےY 5

0@ل 0ے او`, b> اÝo@Y wj <ہ,; B0\].ں اور اس Ýo@Y    18رہے ہ>+ے ہ.ں۔ 3.,ا Y=.@د; i»8ہ jہ ہ>�@ bہ ہ7 

W<b رہ@ ہ>۔ ,b 8ہ R[Y 5ہK.CJ 63@3*ت 0ے R0@.0 ,b ہہb ہ�Y 5انX0@.0 RW<b <b ;,ہ <ہ�Y ر ا0ے@Yرو@b R

bہہ b, ذ3ہ دارj@ں دj=ے 0ے ا8-@ر R[Y 8ہ b, رہ@ ہ>ں، A RW<b@58ان ا0ے �Yہ bہہ A ,b@58ان Rb اہ7 ذ3ہ 

دارj>ں 0ے 5K.CJہ R[Y 8ہ b, رہ@ ہ>، اور Yہr 0ے دo ,�j>گ ا0ے �Yہ bہہ b, اس s8 rÁ<CY Rb, اور 

0ے    18ور Yہr 0ے CJ Rl=W@0>م jہ XY@+ے ہ.ں bہ X.�*T>ں b> �«., 8ہ b, رہ@ ہ> b.>8-ہ Yہr 0ے +\,Y@ت ا

20    ،rÁ<CY <E ²³> wj¹ ا[Y ¹o ےb 0@لmaturity   ڑےY wjا w+ 5� ;ڑY ہے، وہ R+<ہ R[Y Rb 0>چ

0ے    18ہ>+R ہ.ں 3refinements   �-.o«@م `, `ہ=� ��R ہ>+R ہے۔ اس bے 56Y اس b@ اB6X0@ل ہ>+@ ہے، اس 3.ں 

20   E ²³> wjا w+ ں 0@ل.X.�*T R=ذہ Rb اور اس R[Y @ÑJا R8@BlE 0ے rہY ےb ہے +> اس @X�=ہ` {

R[Y اور `R[Y R�X³ اس Rb ز58�Rb R 63,اج bے Yہj,� r} `ہ=� ��R ہ>+R ہے۔ اس bے 56Y اس b@ اB6X0@ل 

 Rٹ.W@0<0 ;ر<` Rہ <b ے»IG ٹے<[� wjے اb Rٹ.W@0<0 7دور 3.ں ہ pE ے دور 3.ںljا wjہ>+@ ہے۔ ہ7 8ے ا

B0 ہb @�<0 ح,G رے 3.ں اس@Y ےb ں<�<o Ýo@Y ہ ہ7 8ےb 8ہ ہے@lA@> R[Y ہj wjا @b ے +]ے اور اس دورX[\

 Rرے 3.ں ہ7 8ے 0>�=@ ہ@Y ےb ں<�<o Ýo@Y ےb ح,G ;,0ے اور دو�jہ 63@<,ے 3.ں Yہb r,دار ادا j,bں 

,b rbے 3,ا�~ b>، ہ7 8ے �]>ڑ دj@۔ jہ 5K3 <Eود Ýo@Y ہے، اس b 7.C6+ Rbے 3,ا�~ b>، اس Rb ز58�R 3.ں <

 wjاpostponed period  ۔ �=@�8ہ وہ@jہے۔    030ے   28دے د @Xرہ @=Y ہ�Y R[Y w+ 018@ل    @j20    56Y ےb 0@ل

 <Cj,[� @b دار 8ہ.ں ہ>+@، اس,b RW<b 3.ں r0@.0 @b ہ ہے۔ �=@�8ہ اس�Y R[Yہ +> اj ہb ے ہ.ںXہb ا0ے R[Y

@، اس b> ز58�b Rے اور 63@3*ت 3.ں  �Âہ 8ہ.ں o.=ے دE @j@+@ اور jہ 63@3*ت 3.ں BJ RW<b~ دA~ 8ہ.ں ہ>+

  bہ@ E@+@ ہے bہ اY R[Yہr و�r `ڑا ہے۔ 

3.,ا `ہ*  i»8ہ +> jہ ہے bہ ^پ jہ +B@م 0,�,3.@ں v,ور j,bں o.-� ان 0,�,3.>ں 3.ں ^پ jہ 0>�.ں 

اس Ýo@Y <ہ,; 3.ں ا�, ^پ 8ے اس bے bہ jہ اÝo@Y wj <ہ,; bے G>ر `, jہ ذ3ہ دارj@ں ادا b, رہے ہ.ں اور 

 @j ظ 0ے@Ko ےb ,BJ R[Ib 7ہ {E ے۔b 8ے,b 5ودK3 ےW@\Y ہے r.Bدہ اہ@jز Rb 8ے,b ¼.0و <b ر@b ہ,Wدا

IG«ے bے Ko@ظ 0ے YہÂ³3 r>ص ہ> E@+ے ہ.ں +> ہY 7ہ5K3 rود X.o ,b R[Yے ہ.ں۔ oہٰ¤ا b ,BJے Ko@ظ 0ے 

b ظ 0ے اس@Ko R+@»IG ہb ہ ہےj 7اہ Rا+=@ ہ {E ²³> RW<b ےl.E 8-ہ<.b ں.o ,b ¼.018> و    @j 020@ل   

 ,b اے `@س RY ±K3 R�X³` ح 0ے,G R0ہ>+@ ہے۔ ا @.�0@ل bے �,j} ہ>�@ +> وہ اس و�X³` R§@b w+ rہ ہ> 

o.=ے 0ے j@ ا7j اے `@س b,8ے o.=ے 0ے j@ اj ,�.=.\8@ ڈاbٹ, Rb ڈ�,; �@o ,b ~T.=ے 0ے `R�X³ 8ہ.ں ^+R۔ 
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 Rb ,BJ ےl.E ح 0ے,G R0ے، ا.o ےb 8ے,b دار ادا,b ے اور 63@<,ے 3.ں.o ےb R�X³` 5 8ہ.ں ہے.� RW<b

  +RW<b R[Y Rb 7.C6 �.5 8ہ.ں ہ>R8 �@ہ.ے۔ 

ہB@را E> دو0,ا +Â6} ہے وہ `ہCے +Â6} 0ے R[Y زj@دہ �ہ,ا اور Â»8@ن دہ ہے۔ ا+=@ �ہ,ا اور 

 R=6j R[Y 3.ں rے و�ljا wjہ اb ن دہ ہے@Â»82002  E ہ 3¡-~ `@�8 0ے دس 3.ںY ن 3.ں@Xlb@` رے<` {

+]R، `>ر; wC3 3.ں RY اے Rb ڈ�,; رX[bے +]ے اس bے Y@وE>د اس   b 5Â.§figureے در3.@ن bہ.ں وہ 

 @ًIj,»+ <E rj, bر; ا@[Y wj3.ں ا wC380%   رے@Bہ R[+ Rرہ ,b rj@B� Rb ت@Y 5 اسWزا R[Y اس 0ے @j

surveys  ا <b Rاے `@س ہ RY ف,T ہb ل 3.ں,=E ;,.3 ہ.ے۔@� R8<زت ہ@Eا Rb ے=.o ہÂ� ت 3.ں@Y@³X8

0ے `ہCے bے اY@³X8@ت 0ے `ہCے Rb   32002¡,ف 0ے اwj ہI+,3 Rہ دو 5Yو 3*�@ت ہ>E R[+ RW} ا8ہ>ں 8ے 

�>ں j*Y <b@ +]@، اس    E ،R[+40, 50> اj>ان 5Tر 3.ں ہ>R[+ RW اس 3.ں <omeeting   ہj rو� R056 اY ےb

survey  <ہ R[Y R=63@Y RW<b Rb ے �ہ,ےb اور 3\]ے ان Rb <�X�� R[Y ,` اس ,b Àٹ.Y 5ہK.CJ ا +]@، ہ7 8ے

bے T@� ,b �0 <b ØW@X8~ ہ>RW۔ �>8-ہ   Y �-.osurveyہr زj@دہ Â63>3@8ہ l3-,اہٹ 8ہ.ں +]E R> ا8ہ.ں اس 

bہ RW<b اb pE �.� Rlj,8ے jdisenfranchise   @bہ ^0@ن +,³l8 �jہ +]@۔ Y^ ,X¡.Y Rb wC3@د; r0@.0 <b 0ے 

 <b pE <b RE<§ Rlb <+ ںjد ,b 5ودK3 w+ اس <b r0@.0 پ^ ,�b> رb]=ے واoے wC3 3.ں `@5Â.§ �8 ہ>ں۔ ا

l.bے b,ے۔ اس o.ے ان bے �ہ,ے `, وہ +@Ã, +]@۔ 3.ں   j,G SCX³3disenfranchise«ے �@ہ.ے ہ>+ے ہ.ں bہ وہ 

 @b ہ 3.ں اسb @ہb  ,b @XY ØW@X8 ےb اس <b ہ>ں۔ 3.ں اس 8ے ان So@³315%, 20%  R3.ں ہ>ں، 3.ں 8ے اس �]>ٹ

R0 3*�@ت 3.ں j R[Yہ 3>�¼ 8ہ.ں E@8ے دj@ اور 3.ں 8ے bہ@ bہ 3.ں اس So@³3 @b ہ>ں b.>8-ہ 3.,ے A.@ل 3.ں 

0ے زا5W اس b80%   Rbے j ØW@X8ہ ہ.ں bہ   5K3 <bsurveyود b,8ے b@ اwj ذر6jہ ہے Y �-.oہ,�@ل  jpoliticsہ 

rj@B�  7ہ R[Y اور اب @jد ,b R[Y خ<l=3 <b h> ٹ 8ے اس=B.oر@` {E ے ہ.ں۔+,bsurvey   ں.Bے ہ.ں +> ہ+,b

 Rت   %80 ,%70وہ@Y ہj رے ذہ� 3.ں@B8-ہ ہ<.b ہ.ے@� R8<زت 8ہ.ں ہ@Eا <b ہ انb ے ہ.ںXہb ہj گ<o {j,� ےb

  0certificateے، Y  RW<bہX³` rہ ہے bہ G ±6Y,ح R�X³` Rb اور K3 r.�*T± 3,وEہ +b ~T@� 7.C6,8ے

oے o.=ے 0ے RY R=6j اے اور ا7j اے Rb ڈ�,; 0ے �@T~ ہ>+R ہے اور 63@<,ے Â� SCX³3 <b>ں 3.ں 

   o ,b 7.l»+14.=ے b@ ذہ=G R>ر `, j R[Yہ اY wjہr ہR ^0@ن ³l8ہ ہے۔ B3-� ہے bہ o ±6Y>گ jہ bہ.ں bہ اس 

 Rb 0@لbrain washing  b ~� <b ~W@l3 ےb ہے۔ 0ے 63@<,ے R+<7 ہb ہ-CY 8ہ.ں ہے RXڑهY r.�*T Rb 8ے,

 ±6Y ,�`, `>�]@ W@Eے +> 3.,; ذا+R راWے jہ ہ>�b Rہ ا�Y wjے bissues  <bے   À\3governance 0ے R[Y ا

3.ں ڈال دW@E @jے   Ebrain washing} ہ7 دو0@ل BJ Rb, 3.ں b><¡.ں b,+ے ہ.ں bہ ا8ہ.ں اY wjہr ہ5K3 Rود 

�], 0ے o@-8.ں `], ا�E wjہ W@\Yے اس bے bہ 63@< uIT ات اس `, ہ> رہے ہ>ں ہ7 ا0ے,Ãم ا@B+ ےb ے,

 Rے ہl.E ں، وہ ا`=ےj30 ,25 ,20ڈال د   Rb �E <ہ À+@0 ےb ے ا0@+¤ہljا À�b ہb ح,G R0ا ،À+@0 ےb ں<�<o

 ~lCl3 ,` ہ 0>چ انX³`@8 ہ اورX³`hammer  0 uIT 7ے، ہW@E RXڑهY ,BJ ےl.E ےl.E ,[` ہ>۔ Rرہ ,b ے

دو`ہ, +b R[Y w@م j,bں، `], اwj اور ٹ.�, ^ W@Eے، `], <@م b@ اwj اور �l@ب Xb@ب ہ> W@Eے، R=6j ہ7 ا8ہ.ں 

 wjا <E ،,b <ہ SCX³3 R§@b 63@<,ے 0ے R�@Y اور ,b ٹ@b 63@<,ے 0ے R�@Ybrain washing  @jhypnotize  

5Yل W@Eے، اس bے G>ر و اG>ار 5Yل b,8ے j,G @b«ہ 0ے b,+ے رہ.ں۔ اس Rb زY@ن 5Yل W@Eے، اس Io @b@س 
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 R�@Y 5Â.§ �8@` ہj ے اس 3.ں 0ے۔W@E ے 0ے �]ٹ»j,G Rlb R�@Y ،ں.W@E 5 رہÂ.§ �8@` ں اور.W@E95%   Rb

زY@ن 0ے، Io@س 0ے، G>رواG>ار 0ے، W@l3~ 0ے، �.�وں 0ے، اس r.�*T Rb 3.ں اس دوران اv@§ہ ہ>+@ 

> R+@E ہے اور RBb اس و�r اور R[Y زj@دہ ہ>+R ہے E} وہ ہے RBb @j ہ>+R ہے۔ 3.,ے A.@ل 3.ں +> RBb ہ

 7b À�b R�@Y ت اور�J@Y ہ»j,G ہj ہے۔ ÒCÁ À�b R�@Y ہے اور r0ہ در»j,G ہj ہb <ہ ~W@� @b ر `, اس<G R=ذہ

  �Jت b@ ہے۔ 

0@ل 0ے    18`ہY RC@ت +> jہ ہے bہ b ,BJے داW,ے b> ذرا وo ,b ¼.0.ں +> YہX, ہے۔ pE R=6j 3.ں 

0@ل o @=Y35   ,BJ Rb.ں، Ýo@Y <ہ,; Rb اور اس Ýo@Y <ہ,; 3.ں jہ Yہr زj@د+R ہے bہ   categoryاwj ہR  او`,

+w ہ7 ا0ے YہR0 r �.�وں 0ے K3,وم رb]=@ �@ہXے ہ.ں۔ `,و�j 3¡,ف C63 @[+ 5Â»3 <E @b {�@T>م 8ہ.ں 

�>ں Â� À�b <bہ `@رB.o=ٹ 0@ل b35  0 ,BJ Rbہ وہ pb �5 `>را ہ>ا j@ 8ہ.ں ہ>ا j �-.oہ v,ور ہ>ا bہ <o 7b ے

 ,�0@ل 0ے BJ 7b,    335.ں 3~ �.@ اور 3.,ے A.@ل 3.ں وہ �Âہ اس bے YہÂ� ,X>ں 3.ں 0ے ہے۔ R=6j ا

^Y@د; 3.ں ہ.ں +> RW<b اRlj وEہ 8ہ.ں ہے bہ وہ ز58�b Rے I6> R�@Y>ں 3.ں ان b@ +=@0} ^ده@   b48%ے o>گ 

0@ل BJ Rb, 3.ں +> K3 w40    R+@E ~3 R[Y ;,IBz.Y,وم رb].ں۔ 8ہ ہ>۔ ا8ہ.ں ہb 7.>ں اIBo wjے T,Jے +

  bbrowsing centre   @bbrochureے   R[+LUMS۔ ہ7 ا8ہ.ں b.>ں اس b@ اsX8@ر b,وا+ے ہ.ں۔ R[Y ~b 3.,ے `@س 

 {E ے �@رےY ,l.§و,` <E ہb @[-jاس 3.ں 3.ں 8ے د ،@[+ @j^LUMS   ،ے[+ R[Y وع ہ>ا +]@ +> وہ اس 3.ں,>

Y <E ،3.ں ا�]ے ہ.ں RW@ے، `ڑه[+ ~Y@� rہDean   À+@0 ےb ے 8@مb ان �-.o رہ �-ے ہ.ں R[YAssociate 

Professor  w+ {E ہb ہ>ا ہے @.o @=Y 5ہW@� wj8-ہ ہ7 8ے ا<.b ہ>ا ہے @[-o50    ے انX�=8ہ.ں `ہ w+ ,BJ Rb 0@ل

w+ ,BJ Rb 8ہ.ں `ہ=�Xے وہ 0@ل    Y <b50ے �@روں b> `,و§.l, 8ہ.ں Y=@8@۔ اG R0,ح 0ے o w+ {E>گ 

`@رB.o=ٹ bے ر�b 8ہ.ں X-0 �Yے۔ ا�, وہ YہR[Y ~Y@� r ہ.ں +> ا8ہ.ں Rlb ادارے Y,0 @b,اہ b.>ں Y=@ دjں۔ 3.,ے 

 w+ ےT,J ےIBo wjے رہ.ں اور ا+,b ر@sX8ا @b roا<G ,BJ 7ہ ہb ت ہے@Y ;ور,v ,.Á wjہ اj ل 3.ں@.A

  `,دے 3.ں �Yہ bہXے رہ.ں۔ ا8ہ.ں �Y <+ @jے bہXے رہ.ں E<8 @j>اb R8ے

ہB.ں jہ 0>�=@ �@ہ.ے bہ وہ o Ýo@Y>گ ہ.ں، وہ `X³ہ J«~ ہ> �-ے ہ.ں، YہR0 r �.�وں 3.ں ہ7 ا8ہ.ں 

  Yborder line,اb ,Y@ 3>�¼ دjں اور Y,اb ,Yے 3>�¼ 3.ں ز58�b Rے b RCBJ <E@م ہ.ں ان 3.ں Y <b ,BJہY rڑ; 

E=ہ.ں ہb 7ہXے ہ.ں bہ وہ �Yر�b Rے b@م ہ.ں b.>8-ہ اس b@ 8ہ W@=Y.ں۔ b ±6Y@م T,ف +\,Yے 0ے ^+ے ہ.ں، 

 R[Y رگ ہ.ں وہ�Y <E ہٰ¤اo ۔R+^ 8ہ.ں w+ ےT,J rہY R[Y R�اwj دو0,ا `ہR[Y <C ہے اور وہ jہ ہے bہ �Yر

 <E اور Rے ہljے وb ےljے ہ.ں وXے رہ�o ح,G Rb ا8>ں<E<8 @j ے ہ.ںX[bر ~BJ @=`ح ا,G Rb ں<�Y

7 63@3*ت 3.ں <,wj 8ہ.ں E @.b@+@ اور bہ@ E@+@ ہے bہ E} ^پ Y>ڑهے ہ>ں �ے +> E<8>ان b> ز58�b Rے اہ

  ^پ C3 ¼�<3 <bے �@۔ اس j ~� @bہ ہے bہ ہÝo@Y 7 <ہ,j>ں bے Y@رے 3.ں ��j,b <�Xں۔

Ýo@Y <ہ,j>ں b  rb,> Rb> ہ7 8ے Yہ5K3 rود Rb ہ>ا ہے۔ b @b wC3@روY@ر E> `@رB.o=ٹ bے 3¡>رے 

C� @j ہ.ے@� @=C� ٹ 3.ں 0ے=B.oہ>ا ہے۔ `@ر @[b5ود رK3 Rہ rہY ہ ہ7 8ے ا0ےb ہ ہےj r».»� �-.o ہے @X300  

 1100ہ.ں +> jہ +«,o104   @ًIj>گ �>R3 اRCIB0 3.ں ہ.ں، اس 0ے د�=ے RW@Y<T اCIB0.>ں 3.ں ہ.ں اور 0.=.ٹ 3.ں 

b,وڑ Rb ہے pE 3.ں 0ے   b18,+ے ہ.ں۔  ^Y@د;   competeہ.ں b �Eے o.ے o>گ   positions 1100ہ.ں۔ oہٰ¤ا  
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�>ں j <bہ 3>�¼ دj=@ �@ہXے ہ.ں bہ   b1100,وڑ Ýo@Y <ہ,j>ں 3.ں 0ے ہT 7,ف    b09,وڑ Ýo@Y ہ.ں +>    09<o

 Rb wC3 ح 0ے,G ٹ].ں اور اس.Y ٹ 3.ں=B.oر@`governance   ں۔  انj,b دار ادا,b @=`31100.ں ا   R[Y <b ں<�<o

ن 0@ز; h� @b ہ>8@ �@ہ.ے  اور r3<-� R�@Y �*8ے 3.ں ^پ b@ اXA.@ر ہb 7ہXے ہ.ں bہ ^پ bے `@س T,ف �@8>

8ہ.ں ہ>8@ �@ہ.ے۔ اwj اور �.� b pE@ 3.ں YہR[Y R3@� r 8ہ.ں ہ>ں bہ ان b �8@` <E <b,وڑ رو`ے دjے E@+ے 

ہ.ں ہ, 0@ل bہ وہ ^پ b Rv,3 Rbے A hY@i3,چ ہ> W@E.ں +> jہ R[Y ا�Cے اY@³X8@ت bے 56Y 0ے 8ہ.ں ہ>8@ 

  Y Rb@ت b, رہ@ ہ>ں۔ bso called discretionary development budgetے   parliamentariansہ.ے۔ jہ 3.ں �@

 commissioned 025000ے او`, bے ا§l,ان ہ.ں، ہB@رے `@س   Grade 17 25000وljے ہB@رے `@س 

officers  ے.o ےb 8ے,b r3<-� ے اور.o ےb م �*8ے@s8 @b wC3 750000ہ.ں۔ ہ officers and 1100 politicians 

  <E ہj ے اور�ہ.ں ا8ہ.ں T R[Y,ف `@�8 <ہ,وں +5K3 wود رہ=@ �@ہ.ے R=6j ا0*م   politicians 1100رb].ں 

^Y@د اور �@ر RW@Y<T داراr3<-Ko۔ R�@Y 3.ں ان Rb دA~ ا58از; وہ اس �w+ 5 ہ>R8 �@ہ.ے bہ وہ ان J*�>ں 

@j@-> م@B+ ں اور.W@E ےC� ر@[Ib R[Ib ے 3.ںb wC3 ہb@+ ے=Y p§^ 0ٹ<` wjے ا.o ےb ت@j@-> ت 0=.ں اور

�-B,ا8>ں +w وہ <-@j@ت `ہ=�@ دjں۔ ہB@را +Â>ر `@رB.o=ٹ bے Y@رے 3.ں اس و�7b r و G RCBJ �.Y>ر `, jہ 

ہے bہ ہ7 اس 3.ں Yہr ہ5K3 Rود IG«ے b ~3@> <b,8@ �@ہXے ہ.ں اور B+ R�@Y@م ^Y@د; اRX[\B0 �W@E <b R0 ہے۔ 

8ہ.ں �@ہXے bہ ان bے ہ@+À 3.ں ا�5Xار ہ>، ہj 7ہ �@ہXے ہ.ں bہ ان bے ہ@+À 3.ں 5K3 À�bود �@8>ن 0@ز; ہ> ہj 7ہ 

<ہ,وں    470�@ؤں اور   45000�@ؤں ہ.ں، ان   45000<ہ, ہ.ں،   470اور ہ7 ا8ہ.ں `@�8 <ہ,وں 3.ں b wC3 <Eے 

  .ں bہ jہ BEہ>رrj ہ> W@Eے �R۔3.ں R[Y اس RW<b Rb r.J<8 �.� 8ہ ہ>۔ `], ہA R§@b 7>ش ہ>+ے ہ

 wjے اW@\Y Rb ہ>8ے �Ä5Y دو0,ے 0ے wjا <b ں<j,ے <ہb ن@Xlb@` ل 3.ں@.A 3.,ےage   ;,0دو

age   ،رہے �Ä5Y ہ    025ےb ہ.ںb ہj ے 0ےoے ہ.ں اور   035@ل وا��0@ل واoے jہ    035@ل واoے Y>ڑهے ہ> 

0@ل واoے Y>ڑهے ہ> ��ے ہ.ں،    65ل واoے jہ bہ.ں bہ 0@  050@ل واoے Y>ڑهے ہ> ��ے ہ.ں اور   b50ہ.ں bہ 

Rb �.5 8ہ رb].ں اور اG R0,ح 0ے ہR[Y 5.� Rb 7.C6+ 7 8ہ رb].ں۔ ہB.ں jہ دj-]=@ ہے    ageاس W@\Y Rbے ہ7 

 À�b ہ ہ7 وہ@ںb ے ہ.ںXہb ہj 0ے À\3 ن@bے ارb ٹ=B.o0ے `@ر rہY ہے۔ @X-0 À\B0 ,XہY <b ~W@l3 ن<b ہb

 ,b ص 8ہ.ں@A 7ہ {E ۔R+^ 8ہ.ں ;�j,�8ا <b 7ہ ہb ے.o ے اسX-0survey   گ<o ے=Xb ہb ے ہ.ںX[�<` 3.ں

 @b ;�j,�8اsignboard   RW<b ہ,اہ>ں `, +> وہ@> Rb د@Y^ ے ہ.ں ا0*مX-0 ڑه` R[Y10%   015ے%  {j,� ےb

]@ ہ>ا +]@ o.-� اب 0@ل +w ا0*م ^Y@د Rb <@ہ,اہ>ں b> `>رے b wC3ے o.ے اRI=E رb   50 ,40ہ.ں۔ ہ7 8ے +> 

3¡-~ 0ے `�]Cے +.� j@ �@ر 0@ل 3.ں 8@م R[Y اردو 3.ں o-]ے E@8ے �oے ہ.ں اور وہ Yڑے Y]5ے 0ے X�oے 

  ہ.ں ان j <E <bہ@ں bے `,ا8ے رہ=ے واoے ہ.ں۔ 

�ہ,ا b.@ ہ>ا  <b 7.l»+ R+@»IG 0ے ہ7 8ے اس ¼Wذرا �E اور <b 7.l»+ R+@»IG اس {E 0>چ 0ے R=`ہ7 ا

0ے زY@ن bے ذر6jے 0ے، Io@س bے ذر6jے 0ے، oہ\ے bے ذر6jے 0ے، +b 7.C6ے 63.@ر bے ہے، ہ7 8ے ا

 <�X��Ko@ظ 0ے، +b r.J<8 Rb 7.C6ے Ko@ظ 0ے۔ jہ@ں ^8ے 0ے `ہCے 3.,; اRIj,� wj دوr0 0ے §>ن `, 

3.ں ہX/l@ل ہ>ا +]@، وہ bہ=ے �oے bہ Rb ¼BE <@م E <b} 3.ں operation   <+ *-8ہ>RW، ان b@ +.� �@ر دن `ہCے 

8ہ.ں `ہ=� b @[+ @X-0.>8-ہ <@ہ,اہ>ں `, Yہr 0ے E<8>ان 53ر0ے bے �Y>ں b,0 Rb,د�R 3.ں C-8ے ہ>Wے 



54 
 

+]ے، ان j @bہ bہ=@ +]@ bہ وہ ڈ8ڈے o.ے ہ>Wے b]ڑے +]ے، اب `X@ 8ہ.ں ان j @bہ bہ=@ درÒCÁ @j @[+ r0 +]@، اور 

�ے 8ہ.ں E@8ے دj=@۔ ^ <b ہ ہ7 8ے ^پb ہہ رہے +]ےb وہ ,BJ اس ,�3.,ا jہ A.@ل ہے bہ ہ5j5E 7 ز3@8ے 3.ں ا

b 5.� Rb 7.C6+ ،<b 5.� Rb>، زY@ن b 5.� Rb> ا+=R ہR اہr.B دXjے رہے +> اس wC3 3.ں ڈ8ڈے b@ راج ہ>�@۔ اس 

 ،<b س@Io ےb Rlb ،<b ے �ہ,ےb Rlb رت 0ے@»� R=+پ ا^ {E ہb @�wC3 3.ں ڈ8ڈے b@ راج اس o.ے ہ>

IBo  ،<b ن@Yز Rb Rlb ےb ے اسljے، وW@E ^ r�@G ے `@سb ے اسljے رہ.ں اور وX[-jد w+ ےT,J ے

 ,�ہ>�R +> وہ `.lے construction   R[Y`@س W@Y<3~ §>ن ^ W@Eے، وljے اس bے `@س 0ڑ· ^ W@Eے، وljے ا

ں W@E *� R[Yے �@، وہ دo @Bboverseas  .3 ,[Y @.8ے �@۔ ا�, Y@ہ, 0ڑ· +>ڑ Y ,b=@8ے v Rb,ورت ہ>�R +> وہ 

 <b ا`=ے ^پ ,��]>م oے �@ +> ہB@رے ہ@ں 5K3 <Eود IG«ہ ہے، b pE@ 3.ں �Yرگ ہ>ں اور ^پ E<8>ان ہ.ں، وہ ا

�]>ٹے 0ے �]>ٹ@ W@E @+,bے �@ اور Cj5I+ R+,>@63.@ں Y^ R�@Y@د; IÑ3 <b>ط +, W@E R+,b.ں �R۔ ^ج 0ے 0> 

اC3 wj.� 0ے 7b ا�j,�8 اس b ,.zT,Y>  0@ل `ہCے، ڈjڑه 0> 0@ل `ہCے، `�@س 0@ل `ہCے j R[Yہ b @[+ �-B3ہ

 r3.ں اس و� pE1500 million   رے<�رہXے ہ.ں، CY-ہ E} وہ ا`=R 63,اج `, +]ے +> وہ دو Àbn 0ے زj@دہ 

 <E <b ;د@Y^ Rljا wj8ہ.ں +]ے۔ ا �j,�81500ا million   <E ے +]ے اور+,b r3<-� ,` ہے ^ج، اس RbICS 

and CSP officers  <0 5=� ے وہ[+ @b 3.ں ہ>+ے +]ے اور انtotal club 500 officers   ہj ،@[+ @bfigure 1970   w+

 ,[Y @.8د RCj5I+ R+,>@63 ;ڑY R=XE ۔@[+ �-B3 rہ اس و�j دہ +56اد 8ہ.ں ہے۔@jز rہY اس 3.ں R[Y ہے۔ اب Rb

 R�8 3.ںtechnology  »+ ں 3.ں<»IG ٹے<[� <b گ ا`=ے ^پ<o ,�o ,b 7.l.ں �ے Rb وEہ 0ے ^RW ہے، اس 3.ں ا

+> اس �]>ٹے IG«ے b@ ا`=@ Y ~I»Xl3ہr +@رwj ہے اور اس bے 63@<,ے I»Xl3 @b~ اس o.ے +@رwj ہے bہ 

 RE@B0 @=XEunrest and `].*ؤ YڑهW@E @Xے �@، �->b r3,8ے bے ادارے �]>ٹے رہ.ں �ے، اb R0> ہ7 

terrorism [-o ,` ع<v<3 R0ن ا<BÑ3 ~j<G rہY wjے ہ.ں۔ اس 3.ں اXہb دوں Ø.[Y {�@T ل*Y 3.ں <E ہے  @

�@ اور اس `, 3.ں b 7XA,+@ ہ>ں bہ why are 180 million Pakistanis restless?   ہj اورrestlessness 25  0@ل 0ے

�>ں 3.ں ہR 8ہ.ں ہے، jہ <o ےb ل ہے    835.�ے@.A ہ 3.,ا-CY 8ہ.ں ہے R0ے 8.�ے ہ ,BJ Rb وڑ   018@ل,b

  R8@Xlb@`restless   اور اس ہ.ںrestlessness  ہ-IE ہے R�� ^ rb,� د; 3.ں@Y^ ہb ہ ہےj ہEڑ; وY Rb

governance   wjہ اj 5 +]ے۔B\=3 ادارےmobilized society   wjاور اparalyzed and frozen Government’s 

structure   w+ {E ہے۔ ~BX¡3 ,` اسgovernance   ےbstructure 1100 politicians and 50,000 officers   Rb

b,وڑ 0ے À�b راiYہ ہے وہ XIl8 R[Yً@ اs81100   @b �E18   wj, 0ے دX[-jے رہ.ں �ے، pE 3.ں 0ے jہ 

  ہ>�R۔   IG ,.»�restlessness«ہ ہ>ں �ے، اس و�w+ r اس wC3 3.ں 

^پ E<8 @b>ا8>ں bے G>ر `,، `ڑهے o-]ے bے G>ر `, اور اس 0ے زj@دہ `@Xlb@ن bے <ہ,j>ں bے 

A ر `, 3.,ا<G ے اسl.b ہ ^پb ںj,b ہ 0>چ و�@رj ہb ہ §,ض ہےj ل ہے@.restlessness   اور <b wC3 0ے

 RX.Wے رواb RY,J <E ے.o ےb ے ہ.ں۔ اسX-0 n 3.ں r.�.b Rb ن@=.BGا wjا <b ;د@Y^ Rb wC3literature  

اس b@  3.ں اور اR3*0 اiT*ح اB6X0@ل ہ>+R ہے اور اwj دÜl�o اiT*ح ہے اور وہ ہے، 60@دت Rb۔

 R[Y Rb Roا�Á 3@ر رہ@ +]@۔ ا3@م Ü> Ü�+,BEہ b,8@ 3¡-~ ہے۔ اR[Y 3.ں b]@8ے `, �Y>ں bے Y À+@0.ٹ]@ ہ>ا 

اXb wj@ب ہے Y <Eہr اB6X0@ل ہ>+W@.B.b ،R[+ Rے 60@دت، bہ 60@دت lB.b Rbٹ,; b.@ ہے اور ��o 60@دت 
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 R0اrestlessness   @bopposite   wjے اl.b 7ہے۔ ہrestless 63 ,b ~j5I+ 60@دت 63@<,ے 3.ں,` wjا <b ے,>@

  X-0ے ہ.ں۔ اس bے Y@رے 3.ں Á À�b>ر و §-, j,bں۔ YہY rہj,-> rہ۔ 

Madam Deputy Speaker: Let us move towards Question and Answer session now. 

Yes, Jamal Jami sahib. 

  R3@E ,.Â8 ل@BE ب@=E :Rا�,b 0ے ہے اور 3.ں Rا�,b hC6+ ہ>ں۔ ^پ  3.,ا @X3.ں `ڑه R8.>ر0ٹ<j

bے   3Student Union.ں b,ا�j R>8.>ر0ٹRb R   31969.ں اY wj@ت رہ ��b R[+ Rہ ^پ   bintroductionے 

President   ہb @[+ @8@ �@ہ  رہ,b ہ 0>الj رہے ہ.ں۔ 3.ں R[Y2004-05   ,b ےo 3.ں   02010ے w+student 

activist   �.8<j ء@ICG رہ@ ہ>ں اور R[Y ں اور.W@[b R[Y ںjے اور 3@ر.b R[Y ہ,ے@s3 ے ہ7 8ے.o ےb Ro@KY Rb

bے  Y2011-12ہb À�b r.@۔ اس bے j 56Yہ ہے bہ ICG@ء KY �.8<j@ل ہ> ��o R.-� اY@³X8@ت 8ہ.ں ہ> رہے ہ.ں۔ 0=ہ 

Rb �.8 اور دوj�.� ;,0ں b R[Y.ں۔ 3.,ا 0>ال jہ ہے bہ Y=.@د; G>ر `, ہICG 7@ء 56Ylegislation  <j ہ7 8ے 

 <E ہb ہ ہےj ت@Y ;,0ں۔ دو.W@E <ت ہ@Y@³X8ے اb ہ اسb ے ہ.ںX-0 ,b @.b ے.o ےb Ro@KY RBX�private 

students   ہÂ� ڑاY rہY wjا @b À+<j ,[` ے ہ.ں۔X-0 ,b @.b 7ے ہ.o ےb دہ ہے۔ ان@jہ ز@=� R�b 56اد+ Rb ہ.ں ان

X-0 ,b @.bے ہ.ں۔ oہٰ¤ا ہB@ر; Â� �.+ À+<j>ں 3.ں RB.C6+ <E اداروں +w `ہ=� ہR 8ہ.ں `@+@ +> ان bے o.ے ہ7 

 <E وہ <+ wj7 ہے، ا.l»+regular   <E وہ wjہے، ا Rڑه رہ`private   ~-o@Y <E وہ ہے ;,l.+ ہے اور Rڑه رہ`

  8ہ.ں `ڑه رہR ہے۔ 

  R8*.�ہ.ں Rlb R=6j اICG ~b40 million   wj@ء 3.ں 0ے اس و�wC3 r 3.ں  :ڈاbٹ, اJ\@ز <�.¼ 

b,وڑ 3.ں 0ے �@ر b,وڑ اljے ہ.ں Rlb <E اwj دن 3.ں 0->ل 3.ں E@+ے ہ.ں، jہ   million   @j18 180 دن 3.ں

 5j@> ،ے ہ.ںljا wC3 À�b ےb @.8د R=6j ڑ; +56اد ہےY rہY ہj ہے۔ w+ ڑےY ,b ےo ے 0ے�Y20   @j25   

0ے 7b À�b ہے، IE-ہ  million 40ہے، Y^ Rb �./0 *ً 3@د;   wo@B340 million اljے ہ.ں Y^ ~b Rb �E@د; 

 ،w+ 7 اےjا ,b ےo 0ے rJ@BE RCہ` <E 56اد+ Rb ;ادر,Y ء@ICG ن 3.ں@Xlb@`40 million   ےb اس �-.o ہے

epics   RW<b ہj ے 0@لC[�` ،ے ہ.ںX[bر hC6+ گ<o 0ے ^پ pE ,`1.4 million   <E ،ہ.ںenrolled   ے[+

universities  و �-.o وڑ ہ.ں,b ے +> �@رljے 3.ں۔  وXہ �]ٹXlہ ^ہXlوڑ ^ہ,b ں 3.ں ہ.ں اور وہ �@ر<XJ@BE م@B+ ہ

ہ.ں `�]Cے 0@ل +w۔ ڈ�,; o@b\>ں 3.ں `�]Cے   million �1.4]ٹXے E@+ے ہ.ں اور E> او`, +w `ہ=�ے ہ.ں وہ 

 <E 0@ل 3.ں wjاenrolled   56Y ےb rJ@BE رہ@Y R=6j ے ہ.ںW<ں اور   13ہj14و  Àbn ہ دسj ،س 3.ں*b ںjو

6j 0ے +]ے rہY <E ہ.ں۔ �.C3 wjا R=privately   @b ے اس.o ےb اے RY @j ے.o ےb 7 اےjے ہ.ں، اX.o ہCAدا

 ;�.+ rہY ہ ہ> رہ@ ہے، وہ§@vا <E 8ہ.ں ہ.ں۔  اس 3.ں @j ہ اس 3.ں <@3~ ہ.ںb ،ا58ازہ 8ہ.ں ہے u.KT 3\]ے

8 @j 3.@ب ہے@b ،ہے R[Y ےl.E r3<-� R=6j  0@ل 3.ں wjل 0ے ہ> رہ@ ہے۔ اس ا@� pE R3<8@bم ہے، ا@b@

3.ں jہ   02011@ت w+ Àbn `ہ=�@8ے 3.ں۔ E>ن   0registration@ل �oے ڈ�,; Øo@b 3.ں   364.ں R[Y ہے،  ہB.ں 

3.ں 0@ت 0ے دس w+ Àbn `ہ=� ��R[+ R۔ jہ YہY rڑا اv@§ہ ہے۔   2012+56اد 0@ت R[+ Àbn۔ jہ E>ن 

University enrolment   ےC[�`64   ں 3.ں<o@0 11    0@ل 3.ں wjاور ا w+ ے 0@لC[�` R[+ Àbn11    0ے Àbn

Àbn ہ>��R۔ اس j {Ci3 @bہ ہے bہ IG pE«ے 0ے ^پ +hC6 رX[bے ہ.ں اس 3.ں `.�]ے 0ے اY wjہY rڑا    14
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Àbn ڈ�,; o@b\>ں 3.ں اv@§ہ ہ> �.@۔ oہٰ¤ا ہ, 0@ل ا�Cے Yہr 0ے o@0>ں   03.*ب ^ رہ@ ہے E> اwj 0@ل 3.ں 

  3.ں Yہr +.�; 0ے اv@§ہ ہ>+@ رہے �@۔+w اس 

   R[Y 3.ںStudents Union   R[Y {�@T ل*Y 5B5ر +]@، ا�T @bStudents Union   {E ،5ر +]ےT ےb

bے Eہ@ز `, Y.ٹ]=ے �o@ +> اT wj@�} 8ے ^b, ہ@+j*3 À@ اور اwj دو0,ے T@�} 8ے 3PIA   R[Y.ں `,0>ں 

ت b,8ے �oے، +> E=ہ>ں 8ے `ہCے À\3 0ے ہ@+j*3 À@ +]@، ا8ہ>ں À\3 Rb 0ے btalk shows  @Yہ@ اور ا8ہ>ں 8ے 

 Rا�,b <+ @[+ ہ�Y 3.ں {E ہb ہ>ں @X8@E ہ 0ےE3.ں ا8ہ.ں اس و ،@X8@E ہ 0ے 8ہ.ںEہ 3.ں ا8ہ.ں اس وb @ہb 8ے

�.@ +> وہ@ں `,  R8.>ر0ٹ<j Rا�,b 3.ں {E 5ر +]ے۔T ہj ےb �.8<j ء@ICG Rb R8.>ر0ٹ<jPakistan Studies   ےb

Director  <+ ہ ^پb @ہb ے، ا8ہ>ں 8ے 3\]ے `ہ=�@8@ اور[+Students Union   5ر +]ے +> 3.ں 8ے ان 0ےT ےb

bہ@ bہ ^پ +> À\3 0ے Yہr �]>ٹb ,BJ Rے ہ.ں۔ +> ا8ہ>ں 8ے bہ@ bہ Y ;,.3ڑ; Yہ� وہ@ں `ڑهR[+ RX اور وہ 

�], ^+R[+ R +> وہ pE R[+ R+n ¤Á@b `, ہ7 ^پ b@ 8@م X[-oے +]ے، {E  8-ہ<�printing   ف,T <+ R[+ ¼=3

handwritten promotion   0ے وہ r. .� Rb ے�Y wj3.ں ا <+ R[+ RX-0 <ہhandwritten promotion  ۔@[+ @+,b

3.ں jہ Rlb وEہ 0ے ^پ j <bہ XY@ رہ@ ہ>ں۔ E} 3.ں R[Ib `¡@ور  E@+@ ہ>ں +> 3\]ے `¡@ور 3.ں R[Y اljے 

@XY R8@ہb Rہj <E ے ہ.ں+@E ~3 گ<o 8-ہ<.b ۔   1970+ے ہ.ں@�3.ں R[Y `>رے `@Xlb@ن 3.ں اwj �]>ٹ@ IG @0«ہ ہ>

b@ ا+=@ زj@دہ C63>م  ہ> اÂ³3 wj>ص IG«ے b> +> اس Yelections  @b@ت jہ ہے bہ b,ا�j R>8.>ر0ٹb �.8<j Rے 

A Rb Rا�,b ہٰ¤اo ۔@[+ Rہ wjن 3.ں ا@Xlb@` ہ +]@ اور `>رے»IG @0 @ٹ<[� rہY ہ وہb ہ ہےj {Ci3 ور@¡` R[Y ,I

 Rb Rا�,b اور R[+ R+@E Rدن `ڑه R03.ں اstudents union   ےbpresident   R+<ہ RWا,j¤` R[Y ور 3.ں@¡` Rb

Rb اA wj@ص اہR[+ r.B اور   R[+students۔ jہ اY wjہr �]>ٹ@ 0@ 63@<,ہ +]@۔ اس �]>ٹے 0ے 63@<,ے 3.ں 

bہXے ہ.ں   collective union+]ے۔ jہR �.� ہے lEے وہ jہ +]b Rہ وہ اwj ہ�E Rہ 3.ں Yہr 0ے BE¼ ہ> E@+ے 

 @jcollective presence   ے `@سb ے �3دورb ;,ٹ-.§ wj۔ اR[+ ے `@سb ہ دو `.¡>ںj ے ہ.ں۔ 63@<,ے 3.ںXہb

T,ف �=5 <ہ,وں 3.ں +].ں اور bfactories   @b wC3ے `@س اور وہ   studentsاور دو0,ا +RB.C6 ادارے bے 

Press  ا�,b {E R[Y ر@IAا R3.ں ہ Rا�,b ہے۔  وہ @Xjہ دo0@ل `,ا8@ �>ا p.o@� ،p.+ @b ر `¡@ور@IA¹ ا=E @b R

 Rا�,b ف,T ¹=E اور @[+ rے و�W8>ا <E @[+ @XC-8 ر@IAا wjر `, ا<G R=Bv À�b ہ>ر 3.ںn ،ے +]ےXC-8

 @b wC3 ہj اور @[+ @XC-8 0ےPress   ۔@[+  

  <b ;د@Y^ R0 Rاور �]>ٹ <b wC3 د;  اس �]>ٹے 0ے@Y^ Rb ں۔ ^ج.W*3 8ہ ~-o@Y د; 0ے@Y^ Rb پ ^ج^

b <E @b,دار اس    students unionاس 0ے YہSCX³3 r ہے۔ ^پ A>د R[Y اس X8.\ے `, `ہ=� رہے ہ.ں۔ �=@�8ہ 

3.ں E} `ہ*   1970ز3@8ے 3.ں +]@، pE 3.ں دراT~ ہj 7ہ bہXے +]ے bہ ہ5Y r0@.0 Rb wC3 7ل دjں �ے۔ 

election  jے +> اW<ے ہX[\B0 ہj r8-ہ اس و�<.b ہے RW<ہ Rb ,j,»+ ے 3.ں 3.ں 8ےJ<B\3 ےb Àbn wjا w

 r0@.0 Rb wC3 ہb ے[+students   rہY دار,b ہj <+ R��+w ہے۔ wC3 {E 3.ں وا�r0@.0 R6 ^8@ <,وع ہ> 

lK3 R[Y د<A 0ے <�X�� Rb ے، ^پW@\Y Rb 3.ں رہ=ے Rv@3 ہ ^پ اسb @�>س �]>ٹ@ ہ>�.@۔ 3.,ا 3¡>رہ jہ ہ>

 Rb ہ ^جb ں.[-jہ دj ہ ^پb ہ> رہ@ ہےstudent body  Rb ہے۔ ^ج @.bstudent body   <bcollectively organize  

  b,8ے 5Â»3 @.b @b ہ>8@ �@ہ.ے۔ 
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jہ lK3>س b @.bہ ہ7 8ے 5Tر ³X=3} ہ> b <E ,b@م b,8@ <,وع b.@ وہ اY wjہ3in hindsight   r.ں 8ے   

   I=0students]@ل Ro۔ 7administration   {E *ً 3 8ے 5Tر j ,b �Y>8.>ر0ٹRb R ہb ÒCÁ R@م +]@ اور وہ jہ bہ ہ

Yہb rہXے +]ے bہ pY 8ہ.ں RXC3 +> 3.ں 8ے 5Tر Y==ے bے 56Y 3.ں 3.ں 8ے bہ@  bہ ا�]@ lY>ں b@ اsX8@م ہ7 

@ 0@را Y *BJہr 0ے bہ@ bہ ^پ j,bvice chancellor  bں �ے اور ہ7 8ے lY>ں b@ اsX8@م I=0]@ل  o.@۔  ہ7 8ے 

b, دjں اور ہ7 8ے lCEے وÁ.,ہ b ,bے اس   bunder> ہB@رے   Amanager,اب ہے۔ ^پ اljے j,bں bہ اس bے 

 Rbmanagement   Rb ~ہ@0ٹ ،@[+ @XC3 8@ 8ہ.ں@[b @[۔ وہ@ں ہ@0ٹ~ 3.ں ا�Ro ےoadministration    ۔Ro ےo ہ7 8ے R[Y

bے o.ے اور b.>8-ہ ان C63 RW<b <b>3@ت 8ہ.ں ہ>+R +].ں، اس  ^+ے +]ے، ان b> داCAہ دj=ے Estudents> �8ے 

اور ان C63 <b>3@ت دj=ے b @b@م I=0]@ل o.@۔ اس ز3@8ے   ostudents  Rbrecruitment.ے ہ7 8ے b @�o ÜB.b, �8ے 

��R[+ R، 3.ں R[Y وہ@ں `, §>رًا ہ3notes   R.ں §>ٹ> b @b R`@b@م 8ہ.ں +]@،  ¹o ورت `.� ^8ے,v Rbteacher  

�.@ +]@، b*س 3.ں وہ  �Ylecture   <b ے +]ے +> اسXے رہXjدcyclostyle   <56 3.ں §>ٹY <E ے�o ے=jے دb,b

 R=6j ۔@.���R اور   administrationدراR`@bstudents union   ~T 3.ں +j5I~ ہ> �Yadministration  م@b ہj @=`8ے ا

b@ `.5ا ہ> �.@۔ اب ^پ j <bہ bstudents union   @=�<0,8@ �]>ڑ دj@۔  اس G,ح اY wjہr ہv<3@8 R>ع  +Â>ر 

 @b �.� ہb ے +]ےX�<0 rہY ہ7 اس ز3@8ے 3.ں ،@� beducation.@ ہ>+@ ہے؟ ہ�ار 0@ل `ہCے   education systemہ>

system   ہ>+@ +]@؟ @.bWest   3.ںeducation system   ہj ں.B8-ہ ہ<.b @[+ @Xرہ @Xڑه` À�b {0 ہj ہے؟ 3.ں @l.b

lE ہb R[+ RXرہ <\Xstudents body  ہے۔ R+<ہ @.b  

   RW<b R=`ہ ^پ اb ہ ہےj ے 3.,ا 3¡>رہlj�8ے دور 3.ں 0>�.ں۔ و <b پ اس^sub-committee   اور اس

b 5Â»3 pbے o.ے ہ>8@ �@ہ.ے۔ وljے ^پ E @b>اب زj@دہ   3students  <bcollectively organize.ں jہ 0>�.ں bہ 

  IBo@ ہ> �.@ ہے۔

  <-,jہ۔ E=@ب IJ.5 اT �ٰB�,o@�}۔ :`ٹR 0/.-,3.ڈم ڈ  

  �ٰB�,o5 ا.IJ ب@=E:  Rb پ^ {�@T R8*.�bے   j,->presentationہ 3.ڈم 0/.-,۔ اJ\@ز <�.¼ 

nب وا@=E ہ>ں۔ @Xbہ ادا رj,-> ے 0ے 3.ںoا<� ! @.b م@XXA0>ال `, ^پ 8ے ا pE ہ-CY ,` ع<v<3 pE پ 8ے^

� @=[\B0 ہj ان<E<8 ر<iY ں.Bہ ہb @[+ Rb 3.ں ^پ {E ہ>8@ �@ہ.ے۔ @.b ے�  presentation@ہ.ے bہ ہB@را KWnہ ^

b Rbہ ^پ 8ے اlCl+ wj~ دj@[b@ ہے bہ ہB@رے ہ@ں bnotice   <E @b> دÀ-j اور �0 رہ@ +]@ +> 3.ں 8ے jہ Y@ت 

governing structure   ہے، وہcolonial time   0ےchange  R0 Rٹ<[� wjے 0ے ا»j,G pE 8ہ.ں ہ>ا۔clique  

b,وڑ J Rb>ام   Rb18 3 @ل د; bہ وہ R[Y ^ج   b1100, رہR[+ R اور ^ج R[Y ^پ 8ے   E R[+rule> `ہRC ہB.ں 

`, b, رہے ہ.ں۔ اس bے J*وہ 3.ں jہ Y@ت b,8@ �@ہ>ں  �@ bہ G pE,ح ^پ Y Rb À+<j@ت b, رہے ہ.ں +> 3.ں 

 wjہ>ں +> ا @Xڑه` {Eyouth bulge   @bconcept 8 ہے اور 3.,ے 0@3=ے @+^ ,syouth bulge   ن 3.ں@Xlb@` ف,T

+=@major   @ًIj,»+ <E {0`>ر; J,ب د8.@ 3.ں E<3>د ہے pE 3.ں اE<3youth bulge   wj>د 8ہ.ں ہے CY-ہ وہ 

  migrationsہے وہ E<8>ا8>ں b@ ہے۔ +@ر�j 3.ں j^ R[Y R[Ib {E@ ہے +> ہj 7ہ دX[-jے ہ.ں bہ وہ@ں `,   45%

RW@=Y +].ں۔ اj,G R0«ے 0ے   Rbnew colonies +].ں اور ا`=0migrations   Rے j>رپ 8ے ہ>RW ہ.ں۔ G pE,ح 

migrations   ں اور.W<ہ R[Ynew social contracts   ے 0ے»j,G pE ے ہ.ںW<ہEngland   3.ںBill of rights   @==Y
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 ,�+T Rb <French Revolution   w>ر+K@ل R[Y 8ہ.ں 7XA ہ>+bill of rights  + R<,وع ہ>Wے۔ اj,G R0«ے 0ے ا

�Cے E@+ے ہ.ں bہ jہ@ں `, J>ام ا`=@ �h �].==@ <,وع b, دXjے ہ.ں۔ E} 3.ں اس +B@م +=@زJ>ں b> دX[-j@ ہ>ں 

 R[Y ,` ہ@ںj @X-0 8ہ.ں رہ ,b ٹb 0ے wo@B3 دو0,ے R[Y ن@Xlb@` ہb ہ.ں R+^ ,s8 ں 3\]ے.X».»� ہj {E اور

jد ہ.ں اور +@ر<E<3 ت و وا�6@تn@� Rہ وہb ہے R[Y ~lCl+ R³cononial time  w+ دہ دور<E<3 ,b ےo 0ے

 @.8 wjہ اb ہے @.� ^ rہ و�j ہb ےX[\B0 ہ 8ہ.ںj پ^ @.b ہ.ں۔ Rرا رہ^  SCX³3 wjاsocial contract   ےb ں<�<o

ہ>+R ہے۔ اب ا�,   representationہ>۔ J>ام 0presence   Rb@3=ے W@E @jnے pE 3.ں E<8>ا8>ں Rb اA wj@ص 

^ R[Y ٹ 3.ں=B.oر@` Rb ں +> وہ@ں `, اس.[-jد �jر@+ Rb ں، اس.[-jد <b ن@`@E پgenitocracy or old age   ,s8

  b.@ ہ>8@ �@ہ.ے۔  new social contractدjں bہ   R+^guidance ہے۔  3.ں bہ=@ �@ہX@ ہ>ں bہ ^پ ہB.ں اس Y@ت `, 

  R8*.�bے Y@رے 3.ں۔ R�@Y دrbulge   @.8 ہے 3.,ے A.@ل 3.ں ^پ Y Rb@ت در0 :ڈاbٹ, اJ\@ز <�.¼ 

  Ypopulation rapidly growڑهb R.>8-ہ population   {Eہ>8ے 0ے   3improve.ں rKT اور اb R3<8@bے 

 <+ R� ,Aactivity, mobilization>د ³Y>د Yڑا �Âہ ہ> W@Eے �@۔ وہ@ں اس bے X8.\ے 3.ں اbyouth   wj,ے 

migration  ` ہj ،ہ ہےÂ� @b R0ا R[Y rاس و� R[Y رے ہ@ں@B۔ ہRW<5ا ہ.youth bulge   ہj ہے۔youth bulge  

وljے T,J R§@bے 0ے �* ^ رہ@ ہے وljے +> اب jہ 7b À�b ہ>8@ <,وع ہ> W@Eے �@، اس Rb اہr.B ہے۔ 

وÁ.,ہ Arab spring   R[Yہے، Rb pE اہr.B اس 0ے R[Y زj@دہ ہے۔ jہ E> ہ3bulge   7.,ے A.@ل 3.ں اwj اور 

 À-jہ, د@sY <b رہے ہ.ں، ہ7 اسyouth bulge   اس دو0,ے R[Y ہj ل 3.ں@.A ہہ رہے ہ.ں، 3.,ےbbulge   @b

ہے   X8under 35.\ہ ہے۔ اس bے اÄہ@ر 3.ں ہB.ں ^Y@د; R+^ ,s8 ہے اور ^Y@د; 3.ں �>8-ہ ^دهY^ R@د; À+<j ہے، 

  r».»� Rbbulge اور اس   bulgeاس   .a socio economic bulgeہے،  social bulgeہے وہ   bulgeاور E> دو0,ا 

b,8@، اس Rb �.@دت §,اہ7 ہ>u.KT ،@8 راX0ے 3.ں ہ>8@، 3.,ے  bbulge   <binstitutionalize> `ہ�@8=@ اور اس 

  A.@ل 3.ں وہ زj@دہ اہ7 ہے۔ 

 telephone<ہ,; E=ہ.ں   3private.ں E>   2000ہے، ^پ jہ 0>�.ں bہ 0=ہ   jbulgeہ E> دو0,ا 

available   ~-¡3@Y 2.5+]@ وہ million   ے ہ.ںXہb ہj ے، وہb ن<§ ~W@Y<3 ے ہ.ں+^ ,s8 ہ@رX>ا <b پ^ <E ے۔ اب[+

Y.� دjں ہ.ں۔ اب اس 3.ں Rb ,BJ RW<b �.5 8ہ.ں ہے۔ jہ +>  wj@-j  `>را 63@<,ہ   b125 million SIMsہ ہ7 8ے 

100�,  ^پ bہ.ں bہ وہ Àbn +]ے اور اب ا  25ہ> �.@ ہے۔ �>8-ہ وہ   p`^connect 3.ں  million   @j ہ.ں

unduplicated SIMs or connections 80 million   8ہ.ں،  +> وہ    �.� wjہ@ں اb وڑ ہ.ں۔,b25    اور R[+ Àbn

  b,وڑ ہ> ��R ہے۔ Xb=ے T,Jے 3.ں، T,ف دس 0@ل 3.ں۔    b8ہ@ں اب 

 @ًIj,»+ <E ،ے ہ.ں+@E ے 0->ل�Y <E ہj40 million   ہj ،ہ.ں R=6j ہے۔ RW<0@ل 3.ں +56اد ہ p.Y ےC[�`

  اس 0ے `ہCے jہ +=@b {0ے Ko@ظ 0ے اس +«,b SÂ8 @ًIjے �,j} ہ>ں �ے۔

1981  {E 3.ںcensus   ف,T ن 3.ں@Xlb@` <+ R[+ RW<ہ   %16ہ-IE R[+ ب@.Xjد RC\Y <b ں<j,ہ> Rہjد

اس bے 56Y دj-].ں bہ اب ^پ  ہے۔  %090ے   %16ہ>8@ اY ¹o@ت ہے bLoad shedding  �-.o> ہے۔    %90اب 

 @ًIj,»+ 3¡-~ 0ے <b15%   ہ اسb RX� ے `, ہ>ں۔CT@§ ےb ~.3 wj0ڑ· 0ے ا R-` <E ے�دjہ@ت اljے C3.ں 

`, b.@ +> 3\]ے ا58ازہ ہ>ا bہ   bsubjectے  3survey washing.ں `ہI+,3 RCہ   G1980,ح j�.� Rbں E} ہ7 8ے 
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 @ًIj,»+ ن 3.ں@Xlb@`3%   ے `@سb ں<�<owashing machine   @ًIj,»+ ہj 56Y ےb 0@ل p.+ ے `@س ہے۔   %70ہے۔b

 <Esocial change   R=6j ،3.ں wC3 ہے @j^socio economic change   <E ،ہے @j^technology  @j^ ہ 0ےEو Rb

 <E ہے، اس 0ےactive citizens or functional citizens   @bbulge   ہb <E ہے @j^youth bulge  ہ.ںb دہ 0ے@jز

8ہ.ں ہ> ��j ،Rہ   rapidlyہ>RW ہے jہ RW<b   %48+56اد 3.ں   Rbtotal +56اد   youthہے۔ Yrapid   R=6jڑا اور زj@دہ 

 wjہ +> اj ،R��ہے E> �* ^ رہ@ ہے۔ IE-ہ jہ trend   <Eاwj دن 3.ں 8ہ.ں ہ> �j ،Þ@ دس 0@ل 3.ں 8ہ.ں ہ> 

socio economic and the number of effective citizens in the country  <E @bbulge sudden   ڑاY rہY ہے اور

 <E ہj ں اورjہ دE<+ دہ@jل 3.ں ز@.A ہے۔ اس `, ^پ 3.,ےArab springs   ہ@ںE ہ@ںE ہ اور�E ہ�E ہ.ں Rرہ ^

3.ں   bcases> زY@ن 3~ رہR ہے۔ Yہr 0ے   Rbchange وEہ 0ے ہے۔ اس دو0,ے   changeہ.ں وہ اس دو0,ے 

b ;د@Y^ 50ے اس%   <E 050ے% proportionate share  R[Y50%   ہ وہb ہے �-B3 ہے۔ R60ہ%   �-.o <ہ @.�ہ> 

+> ہ>8@ ہR ہ>8@ ہے۔ oہٰ¤ا 0>چ b> اس bے �,Wn {j.ں اور اس bے �,8n {jے 0ے Yہr §,ق   %50اس 8ے  

,Y ,ے۔ ہ�ادر; Y <b,ادر; X=Yے و�r `ڑے �@ اور §,ق jہ `ڑے �@ bہ ^پ `>ر; ^Y@د; b> ا`=Y R,ادر; B0\].ں 

jہ 0>�=@ �@ہ.ے bہ وہ ا`=ے ^پ Y <bڑا b,+@ ہے o.-� �]>ٹ@ X.o ,b R[Y@ ہے۔ l.Eے T,ف ^پ ا�, `ڑهے 

W@\Y Rbے ہ�اروں ہ> E@+ے ہ.ں۔ ا�, j>8.>ر0ٹICG R@ء o1, 2, 5, 10, 100  Rb-]>ں Y Rb,ادر; W@=Y.ں +> ^پ 

b@ اsocial group making   wjں 0ے bٹ W@E R[Y.ں �ے۔ اس o.ے ہ> W@E.ں �ے o.-� ^پ W@=Y10000  <.�@Y.ں +> 

�,وپ Y=@+ے ہ.ں +> ^پ ا`=R +56اد Yڑه@+ے R[Y ہ.ں اور b R[Y 7b,+ے ہ.ں  RW<b پ^ {E ہb ل ہے<Tد; ا@.=Y

 <b ں 0ے ا`=ے ^پ<.�@Y پ^ ,�o ,b.ں۔  ^پ `>رے `@Xlb@ن Y^ Rb@د; 0ے اور A@ص G>ر `, اس   excludeا

<E د; 0ے@Y^  ہہ دوں، 3.,ےb ت@Y À�b رے 3.ں@Y ےb ~BJ ہKWn ہے۔ R��دس 0@ل 3.ں <ہ,j>ں 3.ں <B@ر ہ> 

A.@ل 3.ں ^پ KWn @bہ j ~BJہ ہ>8@ �@ہ.ے bہ wC3 3.ں اX3<-� Àbn wj.ں ہ>ں۔ ^پ KWn @bہ j ~BJہ ہ>8@ �@ہ.ے 

b @ًXIl8 wjد اس 3.ں ا@Y^ ں 8ہ.ں ہ>ں۔ ا0*م.X3<-� ر@� ¼BE wj3.ں ا wC3 ہb ے.o ےb ےT,J À�b ور اور�B

�E ,.»� @ًXIl8ہ ہ>، nہ>ر، `¡@ور، W<bٹہ اور b,ا�R[Y R اR0 راX0ہ `, ہ>ں bہ ان r�@G Rb 3.ں RBb ہ>، ان 

�@ؤں، دjہ@ت 3.ں  ,��J Rbت و +>�., 3.ں RBb R[Y ہ>۔ 6Y± او�@ت `=\@RY 3.ں ا��o wj اB6X0@ل b,+ے ہ.ں ا

0 wC3 pb ے ہ.ں ^پX[�<` ں +> وہ.W@E ،ہہ رہ@ ہ>ںb ں، 3.ں 3¤اق 0ے.[bر Rہ wjا <+ wC3 7ے ہ.ں۔ ہW^ ے

oہ\ے 3.ں 3¤اق B0 <b\].ں اR0 3.ں اس j,b ,.I6+ Rbں، ہb wC3 7> اwj ہR رb].ں `@Xlb@ن، اBE R3*0ہ>رjہ 

 <b ;,ہ> pE ،,` ں<-C3 <0 wjن ا@Xlb@` ہjہ>رBE R3*0ا wC3 ہj ہb@+ ں.o @=Y <0 wjہ7 ا wC3 �-.o ن@Xlb@`

Y ے ذہ� 3.ںb ے ہ.ں +> اسW^ 0ے wC3 pb ہ ^پb ہہ رہ@ ہ>+@ ہےb وہ {E ،@+<8ہ.ں ہ @X` @b wC3 <b ے �@رے

وہR �.� ہ>+R ہے bہ `@Xlb@ن Yہr 0ے C3->ں J<B\3 @bہ ہے pE 3.ں 0ے ^پ ^رہے ہ.ں۔ 3.,ا 8ہ.ں A.@ل bہ 

�Cے دس 0@ل Xlb@` R[Y@ن E<3 Rb>دہ ، اس 3.ں 0ے j <E R[Y RW<bہ@ں `, Y.ٹ]@ ہ>ا ہے ا�Cے `@�8 0@ل +> b.@، ا

 R[Y 3.ں Rlb ٹ 3.ں 0ے=B.oر@` Rb ں<Y<T ان �@روں @j ٹ 3.ں=B.oر@` Rb د@Y^ ا0*مelect  ,�ہ> X-0ے ہ.ں۔ ا

�@nت bے B+ Rlb@<ے Rb وEہ 0ے اس Rb ا`=Rb R�j,Ä 7X0 R وEہ 0ے BJ,ان A@ن 3.ں r3<-� R[Y 3.ں 

=�.ں �ے۔ B3-� ہے �.@رہ `ہ=� W@E.ں، ^پ bے وIG ,+ ¼.0«ے 3.ں 0ے ^W@Eے +> jہ اس �.@رہ 0> 3.ں 8ہ.ں `ہ

 wj3.ں ا wC3 ہ@ں اسj ,�bہ pE 3.ں �>دہ Àbn ہ.ں E> اس و�j r>8.>ر0ٹ.>ں 3.ں ہ.ں۔ اlj@ 8ہ.ں ہ>�@ o.-� ا
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wC3 <0 ہ>ں اور ان اC3 <0 wj->ں 3.ں اX3<-� Àbn wj.ں ہ>ں +> ^پ bے �-B,ان ہ> X-0ے ہ.ں، ا�]ے 

ہ> X-0ے ہ.ں۔ 3.,ے 3¡>رے bے E ،hY@i3} ^پ bے o.ے B3-� ہ> +> اÀ+<j wj `@رB.o=ٹ bے J*وہ   �-B,ان

 wjپ ا^Youth Executive Council  ں اور وہ.W@=Y R[YYouth Executive Council   <b ں<X3<-� Àbn wjان ا

 @j@b Rb wC3 8-ہ اس<.b رہے ہ.ں۔ ,b h¡3 ہj ح 0ے ^پ,G pE ںj,b h¡3 Rb 8ے*� {E R�اس و�C` rٹے 

 Rb wC3 wjا <+ R�اٹ]@رہ b,وڑ o>گ اX3<-� Àbn wj>ں o Rbڑ; 3.ں `,وWے ہ>ں �ے اور اwC3 <0 wj ہ>ں 

C3.� ہے۔ j>رپ bے �C3 À->ں b>، ^ٹC3 À->ں b> �]>ڑ  RX=Y �.C31.8 ہے اY^ Rb wC3 R[Y R[Y@د;  Y^1.8@د; 

�.C3 د; دس@Y^ Rb pE 8ہ.ں ہے @ljا R[Y wC3 RW<b ,b  ے 8ہ.ں ہ.ں اورX�<0 ,` دہ ہ>۔ ہ7 �>8-ہ اس@j0ے ز

 �¡-.oہ@ں اE ے ہ.ںljا wC3 ے=Xb ےb @.8ہ دb ے ہ.ںX�<0 7b ہj ے ہ.ں اور+,b ت <,وع@Y ٹ 0ے=B.oہ7 `@ر

ہے اور `@رB.o=ٹ ہے، �.� 3.ں اس G,ح Rb 8ہ.ں ہے، ہ=5وX0@ن 3.ں ہے، اwj ہ>�.@۔ اس bے 56Y اj,3-ہ ہے، 

RW<b RXCE RXC �.� ہے ا�,�ہ YہSCX³3 r ہے، 3.ں اKBo wjے bے o.ے اس `, Y R[Y@ت اj,3-ہ 3.ں اس 0ے 3

 56Y ےb ں، اس.o ,b ر@B> ں.C� ،ہے SCX³3 À�b اس 0ے R[Y 56 ا8ڈو8.¡.@ ہے، اس 3.ںY ےb ۔ اس@�o ,b>ں 

56Y د8.@ 3.ں  Y,ازj~ ہے، اس 3.ں 5T R[Yرا+s8 R@م ہے، دو8>ں ا8ڈو8.¡.@ 3.ں R[Y اور Y,ازj~ 3.ں R[Y، اس bے

X-0 @B0ے ہ.ں ۔ اس 3.ں اٹ]@رہ j<0ڈن، j<0ڈن Y^ Rb@د; �UK  RW<b]ٹ@ Xlb@` wC3@ن ہے۔ `@Xlb@ن 3.ں +.�  

b> دس 0ے +«o,b 7.l.ں +> اٹ]@رہ j<0ٹ�رo.=ڈ اور X-0 ^ 7.\CYے ہ.ں۔ `@Xlb@ن اY180  wj@رہ C3.� ہے، ا�, ^پ 

b ر<Â+ ہj 3.ں wC3 ڑےY rہY ہے، اس wC3 ڑاY rہY ہj ے,b r3<-� Rb wC3 Rٹ ہ=B.oر@` Rb د@Y^ ہ ا0*م

اY wjہÂ+ R».»� ,.Á r>ر ہے اور اس Â+ R».»� ,.Á>ر b> اo R0.ے ہ7 `,ورش �ڑه@+ے رہے ہ.ں bہ اس 

3.ں `�@س ہ�ار ا§b r3<-� ,` wC3 ,l,+ے ہ.ں، `�.p ہ�ار Cj<0.� اور `�.p ہ�ار §>b r3<-� RE,+ے ہ.ں۔ 

b@ 68,ہ  E> ہB@ر; l8~ 0ے Yہj@�o r@ ہے، YہY Rb R><A r@ت ہے  w+ {Eunity, unity ہ7 ان 63=>ں 3.ں bہ 

  bے 68,ے `, o>گ  w.Io 8ہ.ں bہXے۔  bunity.@ اس G,ح bے 

   ;,A^ ارا۔��  3flight.,ے `@س §@رغ +]@ �>8-ہ  Saturday`�]* ہ�Xہ 3.ں 8ے وا<=�ٹ� ڈ; R0 3.ں 

.3 ،R[+ ٹ 8ہ.ں.W*§ اس دن ،R[+ R8^ ے دنC�ں uIT 0ے دو`ہ,  +Y 70<3 wہr ا�]@ +]@، اس 0ے `ہCے E} ا

3.ں اس ز3@8ے 3.ں ^ج 0ے �@p.o 0@ل `ہCے 3.ں دو �@ر دن  اس G,ح bے 3>70 3.ں وا<=�ٹ� Rb  31973.ں 

�]>3@ +]@، 0@ر; �Eہ.ں دj-].ں +]R، اس I+,3ہ `], `�]Cے ہ�Xے `>را دن وا<=�ٹ� Rb 0ڑb>ں  rہY ,` ں<b0ڑ

۔ وا<�ٹ� Rb 0ڑb>ں 0ے اb ~T@� hI0 wj.@، 0ڑb.ں اس Y RbہX, ہ>��R +].ں، T@ف ہ>��R `, `>را دن ��ارا

`@E @[+ @+@E @j} 3.ں �@p.o 0@ل `ہCے �.@ +]@، j@ اب  slump+].ں اس 0ے `ہCے واWٹ ہ@ؤس bے �,j} 0ے Yڑا 

>3=ے 0ے o-]ے ہ>Wے +]ے اس o.ے 3\]ے 0ڑb>ں `, �] road marksوہ T@ف X0],; +].ں اس 3.ں Yہr 0ے 

R+,b ہے۔ اس  clickہR ان Rb +@ر6Y Rb �j± اہ7 �.�وں b> `ڑه=ے bے J*وہ د6Y ,b À-j± او�@ت وہ �.� 

�>Ro 3@ر; ��R، وہ R[Y اR0  31860.ں  ،@.� @.b ~X� ہ@ںE <b �-=o 5رT 3.ںtrail  @م رہ<[�`, +]E Rہ@ں 3.ں 

اس 8ے X>@8ہ j ،@.bہ@ں <@م ^b, اس 8ے b]@8@  +]@ اس `, o-]@ ہ>ا +]@، 0@3=ے اwj �]>ٹ�E R0 Rہ +]E Rہ@ں

j@[b@ اور b @8@[b]@8ے bے 56Y وہ 0@3=ے +].ٹ, 3.ں §7C دj-]=ے �.@ اور `], +j<Â, دRW@[b ہ>b R[+ RWہ دو 

 @b ,ٹ.[+ ,b @E ے ا8ہ>ں 8ے-/o ,` ڑوں<[�^دC-8 R3ے، ا8ہ>ں 8ے `ہCے 0ے �]>ڑے +.@ر �bے ہ>Wے +]ے وہ 
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b ڑا دروازہ +>ڑا اور اسY ہj ہb @[+ ہ>ا @[-o ہj À+@0 ےb 3@ر د;۔ اس Ro<� <muddy   ہj ،@[+ ,ت  1860<ہ@Y Rb

 wjہ اj ،ہےmuddy  ہ-j,3ا R[+ 8ہ.ں r. .� RW<b Rb ان <ہ, +]@، اس,jہ وj ،ں +].ں.b0ڑ R�b ،@[+ ,1776<ہ 

Y Rb@ت b, رہے ہ.ں۔  j @[+ @-� �Y 71860ہ Y@ت ہ 3capital.ں وہ دX0>ر Y=@ �-ے +]ے،  31790.ں ^زاد ہ>ا ہے، 

0@ل  34ان b@ اlE S.� wjٹR[+DC  <E @[+ p، اس bے J*وہ b>رٹ +].ں، b>رٹ  capital hillsاس bے ^�ے 

 ،R[�8<0 rہY �.� <E ۔ 3.ں 8ے اس 0ےR=Y رٹ<b 7j,/0 0ے وہ pE ،~>3@ر pٹlE ،@رہ pٹlE S.� w+

R-j,3ا r�@G ~Tا w+ 0> 0@ل wjہ اb ہj وہ Rb س<lK3 rہY  ٹے �]>ٹے<[� rہY ۔ وہ@ںR[+ ں 3.ں<X0@jر

ہ>ٹC>ں bے ^Ã@ر +]ے ، b @[+ @[-oہ +.� 3ہ.=ے pj,�8@b `@رB.o=ٹ Y.ٹ]R[+ RX اور ان +.� 3ہ.=>ں 3.ں وہ ^b, ان 

bے `@س r�@G 8ہ.ں +]r�@G ،R ان رX0@j>ں bے `@س +]�DC  R]>ٹے �]>ٹے �I.b 3.ں رہXے +]ے۔ وا<=�ٹ� 

�., §>ج  A@8ہ  1860ر `ہ=� �.@ او b RX�1860ہ  wC3 اور وہ R[+ ج<§ ,.� wC3 <E RW@=Y ج<§ wj8ے ا �-=o 3.ں

 R��^ ¹=E RC�3.ں اس E=¹ 3.ں R[Y اj,3-ہ bے `@س اb R�=E1914  wjے X8.\ے 3.ں ^RW ،  اس bے 56Y ا

`,  �]>ٹR §>ج +]R، اس o.ے اj,3-ہ r. .� RW<b Rb اس E=¹ 3.ں 8ہ.ں +]o R.-� ^ہXlہ ^ہXlہ ان �Eہ>ں

industrial development  اور اس R��`, Yہr و��o r@، 3.ں �@p.o 0@ل  industrial developmentہ>R8 <,وع ہ>

 RW<b ٹ ہ@ؤس 0ے.Wر ہ>+@ +]@۔ 3.ں وا@B> ٹے <ہ,وں 3.ں<[� rہY ےb ہ-j,3ہ اj <+ @[+ @.�`ہCے E} وا<=�ٹ� 

ر دن 3.ں 0@را وا<=�ٹ� �]>م X.o@ +]@۔ �@p.o 0@ل `@�8 3=ٹ bے §@CTے `, رہX@+]@ اور 3\]ے j@د ہے 3.ں +.� �@

 @b ہ-j,356 وا<=�ٹ� اY ےbthird larger metropolitan area  Rہ rہY 0> 0@ل wjے اCہے۔  وا<=�ٹ� `ہmuddy 

powerless  R[Y 56Y ےb ۔ اس R[+ �.�1973  0@ل p.o@� ےC[�` ،@[+ @-0 �Y ڑ; �.� 8ہ.ںY rہY RW<b وہ w+

ے۔ ہ7 8ے اwj اÂ+ @lj>ر b.@ ہ>ا ہے، pE 3.ں ہ7 ا0*م ^Y@د 0ے <,وع ہ> 5j@> ,b 8.�ے ^W.ں 3.ں وہ Yڑا ہ>ا ہ

 wjہ7 8ے `�@س ہ�ار 0ے ا <b ہ@ں ہ>ں، اسj 0@ل 0ے 3.ں p.o@� ےC[�` ،R[Y <b د@Y^ ے۔ ہ7 8ے اس ا0*م�

ہے۔ wC3 0ے o.=ے C3.� `, `ہ=�@ دj@ ہے، �@8n-ہ اس bے `@س b wC3> دj=ے اور b,8ے bے o.ے À�b 8ہ.ں 

اور �].==ے bے o.ے ا0*م ^Y@د bے `@س YہÀ�b r ہے، À\B0 ;,.3 3.ں 8ہ.ں ^+@ bہ ا0*م ^Y@د wC3 <b 3.ں 

دj=ے bے o.ے b.@ ہے؟ wC3 3.ں دj=ے bے o.ے b wC3ے دjہ@ت 3.ں À�b ہے، b wC3ے �]>ٹے <ہ,وں 3.ں 

واoے o>گ R[Y اY], رہے ہ.ں۔ Eہ@ں 0ے اس À�b ہے، Eہ@ں 0ے +R[Y 7.C6 اY], رہR ہے۔ Eہ@ں 0ے b@م b,8ے 

 @b wC3GDP  ,` 3.ں وہ@ں r».»� رہ@ ہے۔ ,[Yا R[Ylaw and order  ہے وہ@ں ~Aد @b د@Y^ ہ@ں `, ا0*مE ہے۔ R[Y

 ,`law and order  د@Y^ 6± او�@ت  8180ہ.ں ہے۔  ا0*مY ³*§ہ ہے۔oدارا @b �.C3 <0 R[Y د@Y^ ا0*م �-.o ہے �.C3

Y ہ7 اس 0ے Rb wC3 ر; 0ے اس@X³3د<A RW@Y<T ہb ے ہ.ں+@[b ہb<ده rہgovernance  ،R�YہX, ہ> W@Eے 

A RW@Y<T>د X³3@ر; 0ے Y R[YہX, 8ہ.ں ہ>�R۔ اس o.ے bہ A <E>دX³3@ر Y<Tہ nہ>ر b@ ہے، `=\@ب b@ ہے اس 

 ،@��.@رہ>اں Yڑا wC3 ہ> @b @.8ہ> +> د wC3 wjہ اj ,� 10thہ>�@،  Y^ Rb9th largest Russia@د; اC3 <0 wj.� ہے ا

largest Mexico  اور @�`>ر; دb @.8ے دو C3 <0->ں 3.ں `=\@ب ہ>�@۔ 0=5ه ا�, اwC3 wj ہ> +> jہ  11th largestہ>

 @b �.8<j �.`ر<j7th largest of the 27 countries of the European Union  ب 0ے ^دهے@\=`  <E R[Y 5 0=5هj@>

 5j@> ٹ@ ہے وہ<[� R[Y 07ےth largest countries of the European Union  ر; 0ے@X³3د<A RW@Y<T ہC3@63 ہj

bے C3->ں 0ے pE 3.ں 0ے Y^ Rb Rlb@د; Y R[Y@رہ R[YScandinavian countries  �.C3 �~ 8ہ.ں ہ>�@۔ ہ7 8ے 



62 
 

ن bے `@�8 0ے زj@دہ 8ہ.ں ہے ان 0ے ہX[�<` 7ے ہ.ں bہ ^پ bے wC3 3.ں X3<-� R=Xb.ں ہ.ں، اI+,3 wjہ 8ے ا

اl.IBjڈر 0ے b *Y, `>�]@ +]@ اس 8ے bہ@ں ^پ W@XY.ں، ^پ W@XY.ں، 0} 0ے 7b +.� 0> `�@س ا8ہ>ں 8ے bہ@ اور 

0} 0ے زj@دہ `@b <0 �8ہ@۔ 3.,ے A.@ل 3.ں ^پ KWn @bہ BJ~ �@8>ن 0@ز; 0ے زj@دہ �->b r3,8@ ہ>8@ �@ہ.ے۔ 

3<-� <E 8@ �@ہ.ے,b ~T@� ,=ے وہ ہ.o ےb 8ے,b r3<-� ہ ہےj {Ci3 @b ہے، اس r.Bے اہ.o ےb 8ے,b r

 l.bfacilitationے �@E @.b 7W@+@ ہے، �@8>ن l.b r3<-� Rbے �@R+@E Rb 7W ہے، blaw and order  R>@63ہ 

 Rb ں<�<o ،ہے R+@E Rb ےl.bempowerment  م ہے@b R=Bv wjا @ًXIl8 ;ہے۔ �@8>ن 0@ز R+@E Rb ےl.b

 Rb ہ@ں �@8>نE ے 63@<,ے 3.ںljا Rb ہ �@8>ن 0@ز; 8ہ.ں ہے، �@8>نC�l3 rن 3.ں اس و�@Xlb@` 8ہ ہ>۔ r3<-�

�->r3 ہے اور �@8>ن j {Ci3 @b r3<-� Rbہ ہے bہ �-B,ان �@8>ن Y@+ @b¼ ہ>، �@8>ن j r3<-� Rbہ@ں 0ے 

<,وع 8ہ.ں ہ>+b Rہ اwj <ہ,; �@8>ن Y@+ @b¼ ہ>، �@8>ن r3<-� Rb اس 0ے <,وع ہ>+R ہے bہ �-B,ان �@8>ن 

b ہے اور @X-0 ,b ہIo@i3 ے <ہ,; 0ے وہoرہ=ے وا ,Ãا ,jے زb اس <+ @�@ +@Y¼ ہ> ا�, �-B,ان �@8>ن Y@+ @b¼ ہ>

administer  Àbے ر[�.` <b ں<j,ہ <ہb ہے Rرہ ,b @[ا� rہY ہj رٹ<b 7j,/0 ے.o ۔ اس<b ہے �@8>ن @X-0 ,b

5Yا<E r3<-� 3.ں p.b ,ہے، ہ Rرہ ,b ڑا[b ٹ]ہ,ے 3.ںb <b r3<-� ,b ل ^زاد ہ.ں۔ اس@Koا R§ ;,ہ ہے، <ہ

G,ح Y r3<-� Rb=ے pE 3.ں ^پ �@8>ن bے +@Y¼ ہ>ں، W@\Yے اس bے bہ ^پ �@8>ن 0@ز; bے �-, 3.ں `ڑjں 

 <b اور �@8>نenforce  <b پ �@8>ن^ {E 8@ 0.-].ں۔,benforce  ے� ۔b,8ے r.�*T Rb رb].ں 


