يوثبئی اقوجلی ضیجؽ پطتوًطوا
اقوجلی کب اخالـ ،اقوجلی چیوجؽ پهبوؼ هیں ثؽوؾ جمعة المبارک هوؼضہ
 21خوى 2013ء ثوطبثك  11نؼجبى  1434ہدؽی ثؼع اؾ ظوپہؽ چبؼ ثدکؽ پچیف
هٌٹ پؽ هٌؼمعہوا۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ،اهتیبؾ نبہع هكٌع يعاؼت پؽ هتوکي ہوئے۔

تالوت کالم پبک اوؼ اقکب تؽخوہ
لل َا ِب لر ِبج ِبم۔ ِب ِبم ِب
ِب
ٱ ِهَّللَالر ۡي َام ٰـ ِب ِهَّللَالر ِب م۔
ا َا ُع وُع ِب ِهَّللَاٱ ِب َا ِهَّللَا ۡي ٰـ ِهَّللَا
ۡي
ح ٰـٮ َاهاO
َا َا ُعن ۡيم َا َا ِهَّللُع َاخلۡي ًقا َا ِب ل ِهَّللَا َام ُع َا َان ٰـٮ َاهاَ Oار َا َا َاس ۡيم َاك َاها َا َا ِهَّللَا ٮٰـ َاهاَ Oا َا ۡي َا َا ل َا ۡيلَا َاها َا ۡيَاخ َار َا ُعض َا
ٰـ
ِب
اا ۡيَار َاس ٰـٮ َاهاَ Oا َان ٰـ َاعا ل ِهَّللَا ُعك ۡيم
َا ۡيٱَا ۡير َا َا ۡيع َا َاول ِب َا َاد َا ٰـٮ َاه ۡ Oيَاخ َار َا ۡين َاہا َا َا َاها َا َا ۡير َا ٰـٮ َاهاَ Oا ل ۡي ِب َاب َا
َا ِبٱَا ۡي َاع ٰـ ِبم ُعك ۡيمَ Oا ِبا َاوا َاج َا ِب ل ِهَّللَا ِهَّللَاةُع ل ۡي ُعك ۡيب َار ٰـ َ Oا ۡي َا َا َان َا ِهَّللَا ُعر ۡي ِبٱ َا ٰـ ُع َاا َاس َاع ٰـ َ Oا ُع ِهَّلل ِبر َا ِب ل ۡي َا ِبح ُعم
ِب ِب
اا
ل ِب َام َا َار ٰـ َ Oاأَا ِهَّللَاا َا َا َا ٰـ َ Oا َاااَا َار ل َاۡيح َا ٰـ َا ل ِهَّللُع ۡي َااَ Oا ِبا ِهَّللَا ل ۡي َا ح َام ه َا ل َاۡيمأۡي َا ٰـ َ Oا َا ِهَّللَاا َا ۡي َاخ َا
َا َاقا َا َار ِهَّللِب ِب َا َا َاه ِهَّللَالن ۡي َا َا ِب ل َاۡيه َا ٰـ َ Oا ِبا ِهَّللَا ل ۡي َا ِهَّللَان َاة ِبه َا ل َاۡيمأۡي َا ٰـ ۔
کیب توہبؼا ثٌبًب ثڑی ثبت ہے یب آقوبى کب خف کو ہن ًے ثٌبیب ہے۔
تؽخوہ
اقکی چھت ثلٌع کی پھؽ اـ کو قٌواؼا۔ اوؼ اـ کی ؼات اًعھیؽی کی اوؼ اـ کے
ظى کو ظبہؽ کیب۔ اوؼ اـ کے ثؼع ؾهیي کو ثچھب ظیب۔ اـ قے اـ کب پبًی اوؼ اـ کب
چبؼا ًکبال۔ اوؼ پہبڑوں کو ضوة خوب ظیب۔ توہبؼے لئے اوؼ توہبؼے چبؼ پبیوں
کیلئے قبهبى زیبت ہے۔ پف خت وٍ ثڑا زبظثہ آئے گب۔ خف ظى اًكبى اپٌے کئے کو
یبظ کؽے گب۔ اوؼ ہؽ ظیکھٌے والے کیلئے ظوؾش قبهٌے الئی خبئے گی۔ قو خف
ًے قؽکهی کی۔ اوؼ ظًیب کی ؾًعگی کو تؽخیر ظی۔ قو ثے نک اـ کب ٹھکبًب
ظوؾش ہی ہے۔ اوؼ لیکي خو اپٌے ؼة کے قبهٌے کھڑا ہوًے قے ڈؼتبؼہب اوؼ

97

اـ ًے اپٌے ًفف کو ثؽی ضواہم قے ؼوکب۔ قو ثے نک اـ کب ٹھکبًب ثہهت ہی
آخرال َا اٰـ ا َا ِب ل ۡيحم ِب َا ِب
ِب
ٱ َار ِب ِهَّلل ل َاۡيع ٰـ لَا ِبم َا ۔
َا ۡي ُع ِهَّلل
ہے۔ ُع ۡي َا
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اؼاکیي کی ؼضًت
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ هؼؿؾ اؼاکیي کی ِؽف قے ؼضًت کی ظؼضواقتیں۔ اى
هؼؿؾ اؼاکیي اقوجلی ًے ؼضًت کیلئے ظؼضواقتیں اؼقبل کی ہیں خٌبة اثؽاؼ
زكیي يبزت ،وؾیؽ هبزولیبت  20-6و 21-6۔۔۔۔۔
السبج اثؽاؼ زكیي وؾیؽ هبزولیبت خٌبة قپیکؽ هیں هوخوظ ہوں۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ اچھب۔ خٌبة فطؽ ػبلن وؾیؽ يبزت ،این پی اے۔
خٌبة فطؽ اػظن وؾیؽ خٌبة هیں هوخوظ ہوں۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ یہ کل کیلئے خو ظؼضواقتیں آئی ہیں ،وٍ لیٹ آئی ہیں۔ خٌبة
هسوع ػلی ضبى تؽکئی يبزت ،این پی اے  20-06تب 22-06؛ خٌبة للٌعؼ لوظھی
يبزت  ،21-06آج کیلئے؛ هستؽهہ ًبظیہ نیؽ ضبى يبزجہ ،این پی اے 21-06۔
?Is it the desire of the House that the leave may be granted

)(The motion was carried
Mr. Deputy Speaker: The leave is granted.

هؼؿؾ اؼاکیي اقوجلی آپ قت قے اـ ثبت پؽ ههوؼٍ لیٌب هٌبقت قودھتب
ہوں کہ نیڈول کے هطبثك ہفتہ اوؼ اتواؼ کے ظى ثھی اخالـ چبؼ ثدے ثؼع اؾ
ظوپہؽ هٌؼمع ہوگب لیکي اـ قلكلے هیں هیؽی غاتی ؼائے ہے کہ اى ظو آیبم هیں
قؽکبؼی چھٹی کی وخہ قے قڑکوں پؽ يجر کے ولت ؼل کن ہوگب اوؼ اخالـ
ظـ ثدے ثھی هٌؼمع کیب خبقکتبہے۔ اگؽ آپ قت هؼؿؾ اؼاکیي هیؽی اـ تدویؿ
قے اتفبق کؽتے ہیں تو اخالـ ہفتہ اوؼ اتواؼ کے ظى يجر ظـ ثدے ِلت
کؽیٌگے اوؼ اگؽ آپ اـ ثبت قے اتفبق ًہیں کؽتے تو نیڈول کے هطبثك اى آیبم
هیں ثھی اخالـ چبؼ ثدے ثؼع اؾ ظوپہؽ ہوگب۔
خٌبة اقؽاؼہللا ضبى گٌڈاپوؼ وؾیؽ لبًوى قؽ اـ هیں گؿاؼل۔۔۔۔۔
هستؽهہ ًگہت اوؼکؿئی خٌبة قپیکؽ یہ چھٹی کب ظى ہے اوؼ قؽکبؼی
هالؾهیي کی چھٹی ہوتی ہے۔
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خٌبة نبٍ زكیي ضبى

هحترم سپیکر طاحة دا خو د سرکاری هالزهینو د چھټئ

ورځ دہ۔

خٌبة ڈپٹی قپیکؽ  52لوگوں کی خبًت قے ظؼضواقتیں هويول ہوئی ہیں
خوکہ ثدٹ کے اخالـ هیں زًہ لیٌب چبہتے ہیں ،ثسث پؽ۔
وؾیؽ لبًوى قؽ اـ هیں اگؽ اخبؾت ہو؟
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خی خی ،اقؽاؼ گٌڈا پوؼ يبزت۔
وؾیؽ لبًوى تھیٌک یو ،قؽ۔ قؽ ،اـ هیں گؿاؼل یہ ہے کہ خو نیڈول ہے ،وٍ تو
آپ کے قبهٌے ہے۔ اـ کے ثؼع اـ کے  Mandatoryچبؼ ظى ہیں ،اگؽ اـ کے
ظوؼاى کوئی ثبت ًہیں ہوخبتی تو یمیٌب ًا پھؽ ہویں  Switch overکؽًب ہوگب ڈیوبًڈؾ
فبؼ گؽاًٹ کی خبًت ،تو اگؽ ہبؤـ کی یہ ضواہم ہے کہ آج ہی یہ اپٌی
تمؽیؽیں‟وائٌڈ اپ„ کؽلیں تو هیؽے ضیبل هیں اـ هیں کوئی زؽج ًہیں ہے ،پھؽ
ظو ظى خو ہے چھٹی کؽلیں۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ یہ  Fifty twoلوگ خو ہیں ،کف ِؽذ آج یہ ڈیجیٹ هکول ہوگی
خی؟
خٌبة نبٍ زكیي ضبى

سپیکر طاحة داسې دہ جی چې دا دوہ ورځې چھټی د

سرکاری هالزهینو قانونی حق دے ،دا قانونی حق د دوئ ضائغ کول نه دی پکار۔ نه
سحر ټائن ته اجالس پکار دے په دغه ورځ تاندې او نه د هاښام په ټائن پکار دے۔ نن
د تقریرونو ورځ دہ او سثانئ ورځ دہ ،تاسو دې هوثرانو طاحثانو له لږ ټائوونه کن
ورکړئ چې دوئ نن دا تقریرونه خالص کړی ،تیا درې ورځې د کټ هوشنس دی خو د
دې سرکاری هالزهینو ػاجسانانو دا چھټیانې هه خراتوئ جی۔ ډیرہ هھرتانی۔

هستؽهہ ًگہت اوؼکؿئی قپیکؽ يبزت
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ًگہت اوؼکؿئی يبزجہ۔
هستؽهہ ًگہت اوؼکؿئی قؽ ،ؼیکویكٹ یہ ہے کہ یہ ظو ظى خو ہیں تو یہ اى
لوگوں کب چوًکہ ایک زك ہے ،اى کب ثٌیبظی زك ہے کہ اى کو ظو ظى چھٹی ظی
خبئے تو خٌبة قپیکؽ يبزت ،ہن لوگوں کی اپٌی خو تمبؼیؽ ہیں ،ہن لوگ اتٌی
ؾیبظٍ ڈیٹیل هیں ًہیں خبئیٌگے کیوًکہ ہوبؼے اپوؾیهي لیڈؼ ًے ،ہوبؼے
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پبؼلیوبًی لیڈؼ ًے وٍ توبم چیعٍ چیعٍ ثبتیں خو ہیں ،وٍ ثتبظی ہیں لیکي ہن To the

 pointظو چبؼ هوَوػبت پؽ ثبت کؽکے اپٌی تمبؼیؽ کو هطتًؽ کؽظیٌگے تو
اـ قے یہ ہوگب کہ یہ آج کب ظى ثھی ضتن ہوخبئیگب اوؼ ظو ظى خو ہیں ،اى ثیچبؼوں کب
خو ثٌیبظی زك ہے ،اـ قے اى کو هسؽوم ًہ ؼکھب خبئے۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ هیؽے ضیبل هیں اـ کو  Conditionalکؽ ظیتے ہیں ،اگؽ
قپیچؿ ضتن ہوخبئیں تو ٹھیک ہے۔ هیں هوالًب لطف الؽزوبى يبزت قے گؿاؼل
کؽتبہوں ،هوالًب لطف الؽزوبى يبزت۔
تبلیبں

قبالًہ ثدٹ ثؽائے هبلی قبل  2013-14پؽ ػبم ثسث

هوالًب لطف الؽزوبى ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَالر ۡي َام ٰـ ِب ِهَّللَالر ِب م۔ خٌبة قپیکؽ ،ثہت ثہت نکؽیہ
ۡي
آپ کب کہ آپ ًے ہویں ٹبئن ظیب۔ خٌبة قپیکؽ 2013-14 ،کب تدویؿ کؽظٍ ثدٹ ہبؤـ
هیں پیم ہو چکب ہے۔
لہمہے

هعاضلت وٍ هدھے پتہ ہے ،تھوڑا قب هولغ ظیعیں۔
خٌبة قپیکؽ خف هبزول هیں ثدٹ پیم ہوا یب ہن ًے

زلف اٹھبیب ،یہبں پؽ لبئع ایواى ثٌب ،قپیکؽ يبزت آپ کب اوؼ ڈپٹی قپیکؽ کب
الیکهي ہوا۔ اـ ظوؼاًیے هیں هكلكل اگؽ آپ ظیکھیں تو ثن ظھوبکے ہوؼہے ہیں،
لوگ نہیع ہوؼہے ہیں اوؼ ہن ثھی هكلكل اـ اهي کے زوالے قے ثبت کؽتے
ؼہے ہیں۔ اـ ظوؼاًیے هیں خت ثھی اخالـ ہوا اوؼ پؽقوں ثھی ثہت ثڑا ظھوبکہ
ہوا هؽظاى هیں ،خو ایک خٌبؾے هیں ہوا ،خف هیں ہوبؼے ایک این پی اے نہیع
ہوئے۔ اـ قے پہلے ہٌگو هیں زبظثہ ہوا خف هیں ہوبؼے این پی اے لتل ہوئے۔ ہن
اى قت چیؿوں کی هػهت کؽتے ہیں اوؼ نعیع هػهت کؽتے ہیں لیکي ہن کت تک،
ہن يؽف هػهت پؽ گؿاؼٍ چالئیٌگے؟ ہویں کت قوچٌب ہوگب کہ ہن ًے اى زبالت
قے ًکلٌب ہے؟ اوؼ ہویں یہ قوچٌب اوؼ یہ فیًلہ کؽًب ثھی َؽوؼی ہے کہ آضؽ یہ
کوى لوگ کؽ ؼہے ہیں؟ ہویں اـ کی ًهبًعہی کؽًب َؽوؼی ہے۔ کیب ہن ظہهت
گؽظی کی اـ خٌگ هیں يف اول کب خو کؽظاؼ اظا کؽ ؼہے ہیں ،ہویں یہ ظیکھٌب
ہوگب کہ خت قے ہن اـ هیں ہیں ،ہن ًے اـ کب کیب فبئعٍ اٹھبیب اوؼ کیب ًمًبى اٹھبیب
اوؼ ہوبؼے کتٌے هؼًوم لوگ هبؼے گئے؟ آج آپ کے ہی اـ يوثے هیں،
ثلوچكتبى هیں ،قٌعھ هیں آپ ظیکھیں کہ آئے ؼوؾ لتل و غبؼت گؽی ہوؼہی ہے
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اوؼ ہن ًے آًکھیں ثٌع کی ہوئی ہیں۔ ہن قودھتے ہیں ،وٍ پهتو هیں ایک هثبل ہے کہ
کجوتؽ خت ثلی کو ظیکھتب ہے تو آًکھیں ثٌع کؽ لیتب ہے اوؼ وٍ قودھتب ہے کہ ثلی
خو ہے ،وٍ هدھے ًہیں ظیکھ ؼہی ،تو یہ غلّ ہوگب۔ آج اى پؽ یہ لیبهت گؿؼی ہے
اوؼ کل ہن هیں قے کكی پؽ ہوقکتی ہے۔ ہوبؼے ػبم لوگ ،ہوبؼے قکولوں هیں
ظھوبکے ہوؼہے ہیں ،ہوبؼے هعاؼـ هیں ظھوبکے ہوؼہے ہیں ،ہوبؼی هكبخع
هیں ظھوبکے ہوؼہے ہیں اوؼ قکول کی ثكوں پؽ ،اى هیں ظھوبکے ہوؼہے ہیں،
آضؽ ہن کف کو غهہ ظاؼ ٹھہؽائیں ،کوى لوگ یہ کؽا ؼہے ہیں ،کیب زکوهت اـ کی
غهہ ظاؼ ًہیں ہے ،ہوبؼی زکوهت پؽ یہ غهہ ظاؼی ًہیں آتی کہ ہن ًے اـ کب تعاؼک
کؽًب ہے؟ ہن ًے پچھلے اخالـ هیں ثھی یہ غکؽ کیب کہ اگؽ هػاکؽات کے غؼیؼے
ہن ًے هكبئل زل کؽًے ہیں تو هػاکؽات کیلئے ہوبؼے لئے هبزول پیعا ًہیں کیب
خبؼہب ہے اوؼ اگؽ ہن ثڑی ههکل قے هہیٌوں پؽ هسیّ کونهوں قے اگؽ هبزول
ثٌبتے ہیں تو اـ هبزول کو قجوتبژ کیب خبتب ہے ،تو آضؽ ہن ًے هكبئل کب زل کہبں
قے ڈھوًڈًب ہے؟ اوؼ کل قے آپ ثھی ظیکھ ؼہے ہوًگے هیڈیب پؽ کہ ظوزہ هیں
ظفتؽ کھوال گیب اوؼ افغبى ِبلجبى کیكبتھ هػاکؽات کیلئے قٌٹؽ ثٌب ظیب گیب ہے خف
هیں هػاکؽات ہوًگے۔ اهؽیکہ اوؼ ِبلجبى کے ظؼهیبى هػاکؽات نؽوع ہوگئے تو
هدھے قودھ ًہیں آتی ،ہن هػاکؽات کو قپوؼٹ کؽتے ہیں ،هػاکؽات ہوًے
چبہئیں ،هكبئل هػاکؽات ہی کے غؼیؼے زل ہوقکتے ہیں لیکي یہ ػدیت ثبت ہے
کہ افغبًكتبى کے ِبلجبى کیكبتھ اهؽیکہ کو تو هػاکؽات کؽًے کب زك زبيل ہے
اوؼ هػاکؽات کؽ ؼہے ہیں لیکي پبکكتبى هیں پبکكتبًی زکوهت کو ،پبکكتبًی
قیبقتعاًوں کو ،پبکكتبى کے لوگوں کو ِبلجبى کیكبتھ پبکكتبى هیں هػاکؽات
کؽًے کب زك ًہیں ،کیب اى کیكبتھ هػاکؽات کؽکے هكبئل کو ہن ًے زل ًہیں کؽًب؟
ہن ًے یہی ظیکھٌب ہے کہ ہن النیں ظیکھتے ؼہیں گے اوؼ اًتظبؼ کؽیں گے کہ کل
کہبں پؽ ثن ظھوبکہ ہوگب؟ ہوبؼی قیکوؼٹی فوؼقؿ پؽ زولے ہوؼہے ہیں ،پچھلی
ؼات ہوا ہے ،چھ افؽاظ کو لتل کیب گیب اوؼ ثن ظھوبکے اپٌی خگہ پؽ اوؼ خو آج ہوا ہے
خف هیں آج ختٌی اهوات ہوئی ہیں ،وٍ آپ کے قبهٌے ہیں اوؼ وٍ ثھی کكی
هعؼقے هیں ہوا ہے۔ تو ہویں اـ کب کوئی زل ڈھوًڈًب ہوگب ،ہویں قوچٌب ہوگب ،یہ
هكئلہ يؽف زکوهت کب ًہیں ،ہوبؼا ثھی ہے ،ہن قت کب هكئلہ ہے لیکي کوئی
قوچے تو قہی ،کوئی غهہ ظاؼی تو لے لے لیکي یہبں تو کوئی غهہ ظاؼ ہویں ًظؽ
ہی ًہیں آ ؼہب۔ ہویں کچھ هؼلوم ًہیں کہ زکوهت کی ِؽف قے اـ پؽ کیب ہوؼہب ہے
اوؼ اـ کب کیب تعاؼک کیب خبؼہب ہے؟ تو خٌبة قپیکؽ ،ہن ایكے هولغ پؽ ثدٹ پیم
کؽ ؼہے ہیں ،تو اگؽ اهي ًہیں ہوگب تو ہن تؼلین کیكے زبيل کؽیٌگے؟ ہن تؼلین
کیلئے ثدٹ پیم کؽ ؼہے ہیں ،ہن يست کیلئے ثدٹ پیم کؽ ؼہے ہیں اوؼ ہوتب یہ
ہے کہ خہبں پؽ ثن ظھوبکہ ہوتب ہے ،خت وہبں قے ؾضویوں کو اٹھب کؽ ہبقپٹل لے
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خبیب خبتب ہے تو ہبقپٹل هیں ظھوبکہ ہوتب ہے اوؼ وہبں پؽ هؿیع اهوات ہوتی ہیں۔ تو
هیؽے کہٌے کب همًع یہ ہے کہ ہن ثدٹ تو پیم کؽ ؼہے ہیں ،ہن ثدٹ هیں ضونٌوب
ثبتیں تو ؼکھ ؼہے ہیں اوؼ ہن ایک ًئے پبکكتبى کب ضواة تو ظکھب ؼہے ہیں لیکي
ػوالًا وٍ کیكے ہوگب ،اـ کب غکؽ کكی ًے ًہیں کیب؟ اوؼ خٌبة قپیکؽ ،ثدٹ آهعى
اوؼ اضؽاخبت کی ایک تفًیل ہوتی ہے اوؼ خٌبة قپیکؽ ،یہ ثدٹ ظـ اؼة
ؼوپے کے ضكبؼے کب ثدٹ پیم کیب گیب ہے ،کن و ثیم ،اوؼ هیں قودھتب ہوں کہ
هتواؾى ثدٹ اـ کو ًہیں کہب خبقکتب اوؼ ًہ ہی ایواى کے قبهٌے یہ ثبت ثدٹ
تمؽیؽ هیں ؼکھی گئی کہ یہ ثدٹ غیؽ هتواؾى ثدٹ ہے ،ظـ اؼة ؼوپے کے
ضكبؼے کب ثدٹ ہے ،یہ ایواى کو ًہیں ثتبیب گیب۔ خٌبة قپیکؽ ،ہن تؼلین کے نؼجے
هیں ایوؽخٌكی ثٌیبظوں پؽ کبم کؽًب چبہتے ہیں خہبں پؽ  66اؼة ؼوپے کی ؼلن
تؼلین کیلئے هطتى کی گئی ہے لیکي خٌبة قپیکؽ ،یہبں یہ ًہیں ثتبیب گیب کہ یہ
ڈقٹؽکٹف کب تمؽیجب ًا  58اؼة ؼوپے کب قیلؽی ثدٹ اقی هیں نبهل ہے اوؼ اگؽ آپ
اـ قے اـ قیلؽی ثدٹ ،ڈقٹؽکٹف کب ثدٹ آپ ًکبلیں تو هیؽے ضیبل هیں تمؽیجب ًا
کوئی  6اؼة کے لگ ثھگ آپ کے اـ تؼلین کیلئے پیكے ثچتے ہیں ،تو آپ
هدھے ثتبئیں خٌبة قپیکؽ کہ کیكے اًمالة آئے گب تؼلین کے نؼجے هیں اوؼ تؼلین
کے نؼجے هیں ہن کیب اـ ؼلن قے خو هطتى کی گئی ہے ،اـ پہ ہن کیب ػول کؽ
قکتے ہیں کہ ہن تؼلیوی ًظبم کو ثہتؽ ثٌب قکیں،اـ هیں اًمالثی پؽوگؽام ظے
قکتے ہیں؟ اوؼ ایوؽخٌكی ثٌیبظ پؽ ہن قودھتے ہیں کہ ہن ًے تؼلین کے نؼجے
هیں آگے تؽلی کؽًی ہے تو یہ کیكے ہوگب خٌبة قپیکؽ؟ اوؼ هیں قودھتب ہوں کہ
ثدٹ تمؽیؽ هیں یکكبں ًظبم تؼلین کی ثبت کی گئی ہے ،یکكبں ًظبم تؼلین هیں
قودھتب ہوں کہ ثظبہؽ تو ثہت اچھی ثبت ہے ،ہن یکكبں ًظبم تؼلین کو قپوؼٹ
کؽیں گے لیکي ثبت یہ ہے کہ یکكبں ًظبم تؼلین کے ضعوضبل ًہیں ثتبئے گئے کہ
یکكبں ًظبم تؼلین کیكے ہوگب؟ یکكبں ًظبم تؼلین ،کیب پؽائیویٹ قکولوں کے ًظبم
هیں قؽکبؼی قکولوں کے اـ ًًبة کو ہن ًے وہبں پؽ ؼائح کؽًب ہے یب ہن ًے
اپٌے قؽکبؼی قکولوں کے ًًبة تؼلین هیں پؽائیویٹ قکولوں کب ًًبة تؼلین
وہبں پہ ؼائح کؽًب ہے؟ اـ کے ضعوضبل ًہیں ثتبئے گئے۔ کیب ہن پؽائوؽی لیول
قے نؽوع کؽیں گے تو ہوبؼے پؽائوؽی لیول کے زبالت آپ کے قبهٌے ہیں کہ
خہبں ًہ تو چبؼظیواؼی ہوتی ہےً ،ہ اـ کب چوکیعاؼ ہوتب ہےً ،ہ اـ هیں ٹیچؽ
ہوتب ہے تو ہن اـ هیں کیكے تجعیلی ال قکتے ہیں اوؼ یکكبں ًظبم تؼلین کیكے
ظیں؟ کیب یکكبں ًظبم تؼلین ِجمبتی زوالے قے ہوگب کہ خو ِجمبت ہوبؼے ظؼهیبى
ہیں اوؼ اهیؽ گھؽاًوں کے لوگ پؽائیویٹ قکولوں هیں ثڑی ثڑی فیكیں ظے کؽ
خو تؼلین زبيل کؽتے ہیں ،کیب وٍ ہن ػبم ثچے کو اوؼ ػبم آظهی کو وٍ تؼلین ظے
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قکتے ہیں؟ کیب ہن اـ هیں کوئی تجعیلی ال قکتے ہیں؟ کیب ہن ًے اـ پہ قوچب ہے
کہ اگؽ ہن ًے پؽائیویٹ قکولوں کے ًًبة تؼلین کو قؽکبؼی قکولوں هیں ؼائح
کؽًب ہے تو اـ کیلئے کوئی ثٌیبظ هوخوظ ہے؟ ہوبؼے پؽائوؽی کب خو ٹیچؽ ہوگب،
کیب وٍ اـ ًًبة تؼلین کو پڑھب قکتب ہے؟ تو یکكبں ًظبم تؼلین کے زوالے قے
هیں قودھتب ہوں کہ اـ کے ضعوضبل هوخوظ ًہیں ،اـ پہ ػول کیكے ہوگب؟ اـ
کی تفًیل ہوبؼے قبهٌے ًہیں آئی خٌبة قپیکؽ۔ خٌبة قپیکؽ ،آج آپ اپٌی
یوًیوؼقٹیوں کے زبالت کو ظیکھیں ،وہبں پہ تٌطواٍ کے پیكے ًہیں ہیں تو ہن ًے
کف ِؽذ اـ هیں تمكین کؽًی ہے کہ اگؽ یوًیوؼقٹیوں هیں تٌطواٍ کے پیكے
هوخوظ ًہ ہوں ،ظؼهیبى هیں ہوبؼا ایک هڈل کب نؼجہ آتب ہے ،اـ کے ثؼع هیٹؽک کب،
اـ کے ثؼع کبلدؿ کب ،تو هیں قودھتب ہوں کہ خو ؼلن هطتى کی گئی ہے ،یہ
يؽف ایک ضول ًوب ثبت تو ہوقکتی ہے کہ لوگوں کے قبهٌے الئی خبئے لیکي
اـ پؽ ػول کؽًب ًبهوکي ہے کہ اـ پہ ػول ہو اوؼ ہویں خو ضواة ظکھبیب خب ؼہب
ہے ،وٍ ضواة نؽهٌعٍ تؼجیؽ هیں قودھتب ہوں کہ ًہیں ہوقکتب ہے۔ خٌبة قپیکؽ،
ہیلتھ کے زوالے قے ہن ًے اـ کیلئے ثدٹ هطتى کیب ،اـ کیلئے ؼلن هطتى
کی گئی لیکي ہوبؼے ہبقپٹلؿ هیں  Equipmentsضكتہ زبل پڑے ہوئے ہیں ،اـ
کو  Operateکؽًے واال کوئی ًہیں۔ ہكپتبلوں کے زبالت اگؽ آپ ظیکھیں،
ڈقٹؽکٹ ہبقپٹلؿ کے زبالت اگؽ آپ ظیکھیں تو ہوبؼے پبـ ہبقپٹلؿ تو هوخوظ ہیں
لیکي اـ هیں ػالج هؼبلدہ ًہیں Equipments ،پہ کوئی کبم ًہیں ہو ؼہب ،اـ کب
آپؽیهي اوؼ اى  Equipmentsکے چالًے کے ِؽیمہ کبؼ کیلئے کوئی لوگ
هوخوظ ًہیں کہ اـ کو وٍ چال قکیں اوؼ وٍ اقی ِؽذ پڑے ہوئے ہیں ،تو هیں
قودھتب ہوں کہ اگؽ آپ ًے َوٌی ثدٹ پیم کیب ہے اوؼ اـ هیں ہیلتھ ڈیپبؼٹوٌٹ
ًے اڑھبئی اؼة ؼوپے  Surrenderکئے ہیں تو آپ هدھے ثتبئیں کہ اـ هیں
کیكے تجعیلی الئی خبقکتی ہے اوؼ اـ کو کیكے ثہتؽ کیب خبقکتب ہے؟ هیں
قودھتب ہوں کہ یہبں ثھی ہن ایک ضول ًوب ثبت تو کؽ قکتے ہیں لیکي ػوالًا وٍ
ًتبئح ہوبؼے قبهٌے ًہیں آئیں گے خو ہن ًے یہبں پہ ایواى کے قبهٌے پیم کئے
ہیں۔ خٌبة قپیکؽ ،اگؽ ہن ؼوڈؾ پؽ آخبتے ہیں تو پہلے تو اـ هیں هیں قودھتب ہوں
کہ خیكے ؼوایتی ثدٹ پہلے ہوتے تھے اة ثھی ہے ،پہلے تو Umbrella
 schemesؼکھی گئی ہیں ،اـ هیں ؼوڈؾ کے اضتیبؼات چیف هٌكٹؽ کے
ہوًگے ،اـ کے ثؼع اگؽ کكی ڈقٹؽکٹ کیلئے ؼوڈؾ ؼکھے گئے ہیں تو هیؽے
ضیبل هیں ایک ظو اَالع کے ػالوٍ کوئی ڈقٹؽکٹ ہے ہی ًہیں اـ هیں ،کكی
ڈقٹؽکٹ کیلئے ؼوڈ ہی ًہیں ہے ،اـ هیں کوئی ًئی قکین ہوبؼے کكی ظوقؽے
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ڈقٹؽکٹ کیلئے ًہیں ،ہوبؼے قعؼى ڈقٹؽکٹف کیلئے ًہیں ہے

تبلیبں

اوؼ ہوبؼے یہبں پہ قبؼے این پی ایؿ هوخوظ ہیں ،اگؽ ہن ًے يؽف
زکوهت کی ِبلت کب هظبہؽٍ کؽًب ہے کہ اپٌی هؽَی قے ہن ًے وٍ ؼکھٌے ہیں
اوؼ ہوبؼے ختٌے ثھی اپوؾیهي هیں ثیٹھے ہوئے لوگ ہیں ،اًہوں ًے ًہ اپٌے
زلموں کو قعھبؼًب ہےً ،ہ اـ هیں کوئی ؼوڈ ثٌبًب ہےً ،ہ کوئی اى کو ؼوڈ کی
َؽوؼت ہے تو یہ کف ِؽذ چلے گب خٌبة قپیکؽ؟ ہویں یہ ثتبیب خبئے کہ کیب
 Umbrella schemesهیں اپوؾیهي کے لوگوں کو ثھی کوئی زًہ هل خبئے
گب؟ اـ کے ػاللے کی ثھی َؽوؼت ہے ،کیب اـ کے ػاللے کی ڈیویلپوٌٹ ثھی
ہوگی یب يؽف اپوؾیهي اـ کیلئے ظیکھتی ؼہے گی اوؼ زکوهت يؽف اپٌی
هي هبًی کؽ کے اوؼ اـ هیں کوئی اًًبف ًہیں ہوگب؟ هیں قودھتب ہوں کہ ثدٹ
کی ثٌیبظ یہ ہوتی ہے کہ ثدٹ هًٌفبًہ ہو اوؼ اگؽ ثدٹ هًٌفبًہ ًہیں ہوگب تو پھؽ
وٍ ثیلٌف ًہیں آئے گب ،يوثے کی تؽلی کب وٍ ثیلٌف ًہیں ؼہے گب اوؼ ہن وٍ خو کؽًب
چبہتے ہیں ،اًمالثی پؽوگؽام الًب چبہتے ہیں تو وٍ کچھ ثھی ًہیں ہوگب ،خو تجعیلی ہن
الًب چبہتے ہیں ،اـ تجعیلی کے زوالے قے کچھ ًہیں ہوگب ،تو ہوبؼے ؼوڈؾ خو
ہیں ،وٍ ػاللے کی ثٌیبظی تؽلی ہوتے ہیں خف قے هیں قودھتب ہوں کہ ہوبؼے
ڈقٹؽکٹف هسؽوم ہیں اوؼ تمؽیجب ًا قبؼے ڈقٹؽکٹف هسؽوم ہیں قوائے تیي چبؼ
ڈقٹؽکٹف کے ،خي کے ًبم آئے ہوئے ہیں اوؼ ثمبیب  Umbrella schemesوٍ
خف کو هؽَی ہوگی تو وٍ ظیں گے۔ تو خٌبة قپیکؽ ،ویكے ثھی Lump sum

ؼلن ثھی ؼکھی گئی ہے ،کیب ہویں یہ ثھی ثتبئیں گے کہ اـ  Lump sumؼلن هیں
ہوبؼے اپوؾیهي کے لوگوں قے ثھی کوئی ههبوؼت ہوگی یب اـ کی ههبوؼت
کی ثھی َؽوؼت ًہیں؟ لیکي خٌبة قپیکؽ ،ہن ثھی هوخوظ ہیں ،ہویں ثھی ػاللے
کی تؽلی کی َؽوؼت ہے ،ہن ثھی ػاللے کو تؽلی ظیٌب چبہتے ہیں لیکي اـ
ِؽذ ًہیں چلے گب کہ وہبں پہ يؽف اپٌی هي هبًی ہو اوؼ وٍ ػاللے هسؽوم کؽ
ظیئے خبئیں کہ خي هیں اپوؾیهي کے لوگ هوخوظ ہوں۔ خٌبة قپیکؽ ،ہوبؼا ثدلی
کب هكئلہ ہے اوؼ ہن اـ هیں چبہتے ہیں ،وہبں ثھی ایوؽخٌكی ثٌیبظوں پؽ ہن چبہتے
ہیں کہ ہن ثدلی پیعا کؽًے والے قوبل هًٌوثے ثٌبئیں اوؼ اـ پہ ہن کبم کؽیں لیکي
آپ هكلكل پچھلے ثدٹ اٹھبئیں تو اـ هیں پیكے تو ؼکھے گئے ہیں لیکي اـ
کیلئے کبم ًہیں ہوؼہب اوؼ اـ پہ کوئی کبم ًہیں ہوقکب اوؼ اثھی ثھی ہویں یہی ًظؽ
آؼہب ہے کہ اـ هیں کوئی کبم ًہیں ہوًب ہے اوؼ ثدلی کب خو هكئلہ ہے ،نعیع
ههکالت هیں خو لوگ ہیں ،اثھی پؽقوں ثھی ؼات کو هیڈیب پہ خت ػبم Public
 placesپہ پجلک قے پوچھب خبؼہب تھب تو وٍ ظو ثبتیں کؽ ؼہے تھے ،ہؽ آظهی یہ کہہ
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ؼہب تھب کہ ہن اهي چبہتے ہیں اوؼ ہویں ثدلی کب هكئلہ زل کؽ کے ظیں۔ ہن پیٹ کبٹ
قکتے ہیں اپٌب لیکي ہویں ثدلی اوؼ اهي کی َؽوؼت ہے۔ ہن اپٌے لوگوں کو
هؽتے ہوئے ًہیں ظیکھ قکتے۔ ہوبؼی ثدلی کب ثؽا زبل ہے ،ہوبؼے ثچے ثھلک
کے ؼوتے ہیں لیکي ہوبؼی ثدلی ًہیں اوؼ وٍ اى ظو چیؿوں پہ ؾوؼ ظے ؼہے تھے
کہ ہویں یہ ظو چیؿیں چبہئیں ،ہن  100ؼوپے کی چیؿ  200ؼوپے پہ لے قکتے ہیں
لیکي ہویں اهي کی َؽوؼت ہے۔ تو خٌبة قپیکؽ ،اـ زوالے قے العاهبت کی
َؽوؼت ہے اوؼ ثظبہؽ خو ہن قودھتے ہیں کہ پچھلے ثدٹ هیں یہ قت کچھ آتب
ؼہب ہے لیکي اـ پہ کوئی ػول ًہیں ہوا اوؼ خٌبة قپیکؽ ،ہوبؼا ؾؼاػت کب نؼجہ،
آثپبنی ،یہ اًتہبئی اہویت کب زبهل نؼجہ ہے اوؼ ثدٹ هیں اـ کیلئے خو پیكے
هطتى کئے گئے ہیں ،هیں قودھتب ہوں کہ اقے ثبلکل قبئڈ پہ ؼکھب گیب ہے۔
ہوبؼے يوثے کے پبًی کے زموق ہیں اپٌے اوؼ اى زموق کی ثٌیبظ پؽ CRBC lift
 Canalثٌبًب ہوبؼی َؽوؼت ہے ،ہوبؼے يوثے کی ،یہ يؽف ڈی آئی ضبى کب
هًٌوثہ ًہیں ثلکہ ہوبؼے يوثے کی َؽوؼت کب هًٌوثہ ہے اوؼ ہویں
 Priority basisپؽ اـ کو لیٌبچبہیئے تبلیبں لیکي اـ کو ًظؽ اًعاؾ کیب گیب اوؼ
خو پیكے اـ کیلئے ؼکھے گئے ہیں ،هیں قودھتب ہوں کہ وٍ يؽف ضبًہ پؽی
ہے ،اتٌب ثڑا هًٌوثہ خو تمؽیجب ًا  60اؼة ؼوپے کی الگت قے اـ هًٌوثے ًے
ہوًب ہے لیکي اـ کیلئے کوئی ؼلن هطتى ًہیں کی گئی۔ ہوبؼے اـ يوثے هیں
آٹے کب  Crisisآًے واال ہے اوؼ ہن اـ کیلئے کوئی کبم ًہیں کؽ پب ؼہے اوؼ یہ لفٹ
کیٌبل ہوبؼے يوثے کو اًبج کے زوالے قے ضوظکفیل کؽ قکتی ہے اوؼ ہن
اپٌے اًبج کو ظوقؽے يوثوں کو ظے قکتے ہیں ،ہوبؼے پبـ اتٌب اًبج ہوگب۔ 16
الکھ ایکڑ ؾهیي ثٌدؽ پڑی ہوئی ہے اوؼ ہن اـ کو آثبظ کؽقکتے ہیں ،پبًی کے
ہوبؼے اپٌے يوثے کے زموق ہیں لیکي ہن ًے اـ کیلئے کوئی کبم ًہیں کیب
خٌبة قپیکؽ ،تو یہ نؼجہ ہوبؼا اًتہبئی اہویت کب زبهل نؼجہ ہے ،خو ہوبؼی ثٌیبظی
َؽوؼت ہے ،خف پؽ ہن ًے کوئی کبم ًہیں کیب خٌبة قپیکؽ ،اوؼ آج ثھی ہن ًے
اـ ثدٹ هیں ثھی اـ کیكبتھ ایک هػاق کیب ہے ،خو پیكے ہن ًے اـ کیلئے
ؼکھے ہیں لیکي ہن یہ توخہ ظالًب چبہتے ہیں خٌبة قپیکؽ ،زکوهت کی ثھی کہ اـ
نؼجے کو َؽوؼت ہے ،اـ کو تؽلی ظیٌے کیلئے اوؼ اـ ؾهیي کو آثبظ کؽًے
کیلئے اـ پہ کبم ہوًب چبہیئے خٌبة قپیکؽ۔ خٌبة قپیکؽ ،ہوبؼی پی ٹی آئی کب
هٌهوؼ ثھی تھب کہ ہوبؼی کبثیٌہ ثھی هطتًؽ کبثیٌہ ہوگی لیکي خت قے اقوجلی
ًے زلف اٹھبیب ہے ،اـ کے ثؼع اقی پہ خھگڑا چلتب ؼہب اوؼ ثہت ظیؽ ہوگئی اوؼ
خت ہوبؼے هوجؽاى ًے هٌكٹؽی کے زلف اٹھبئے اوؼ ؾیبظٍ تؽ ٹبئن اقی پہ گؿؼا،
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ثدٹ کی ِؽف نبیع توخہ ًہیں ظی گئی اوؼ ہن اقی خھگڑے هیں ؼہے اوؼ اـ
کے ثؼع ثھی ہوا یہ کہ خت هٌكٹؽؾ لئے گئے تو اـ کے ثؼع هؼبوى ضًويی اوؼ
ههیؽ تمؽیجب ًا پبًچ پبًچ ،تو هیں قودھتب ہوں کہ وٍ تؼعاظ تمؽیجب ًا پوؼی ہوگئی ،تو هیں
قودھتب ہوں کہ یہبں پہ ثھی اپٌے هٌهوؼ پؽ ػول ًہیں ہوقکب خٌبة قپیکؽ۔ خٌبة
قپیکؽ ،ہوبؼی گوؼًوٌٹ کی ہویهہ غهہ ظاؼی ہوتی ہے کہ ہن لوگوں کو ؼوؾگبؼ
هہیب کؽیں۔ ہوبؼے ڈی آئی ضبى کب ایک کیف  1613اقبتػٍ کے زوالے قے چل ؼہب
ہے اوؼ قؽوـ ٹؽیجوًل هیں اـ کب فیًلہ ثھی ہوچکب ہے ،ہوبؼے الء هٌكٹؽ
يبزت ثیٹھے ہوئے ہیں ،هیں قودھتب ہوں کہ اـ پہ لبًوًی چبؼٍ خوئی ہوکؽ ہن
اى لوگوں کو واپف اپٌب ؼوؾگبؼ ظے قکیں ،یہ زکوهت کی غهہ ظاؼی ہے اوؼ یہ
َؽوؼت ہے ہوبؼے ڈی آئی ضبى کی ،تو هیں قودھتب ہوں کہ الء هٌكٹؽ يبزت
اـ هیں ہوبؼے قبتھ ثھؽ پوؼ تؼبوى کؽیں گے۔ خٌبة قپیکؽ ،ثلعیبت کب هكئلہ کہ
ہن ثلعیبتی الیکهي کؽًب چبہتے ہیں ،ہوبؼا هلک ایک تدؽثہ گبٍ ہے ،ههؽف کب ظوؼ
آیب ،خت ثھی ڈکٹیٹؽ آتب ہے تو وٍ اپٌے هفبظ کیلئے ،اـ کی اپٌی َؽوؼت کی ثٌیبظ
پؽ ثلعیبتی الیکهي کؽاتب ہے اوؼ ایک ًیب ًظبم هتؼبؼف کؽاتب ہے۔ اـ ظوؼ هیں ثھی
ہن ًے اپٌے اضتیبؼات يوثے کوَ ،لؼوں کو ظیئے ہیں۔ ٌلغ هیں ہوبؼے خو
 Devolved departmentsتھے ،اى کے پبـ اضتیبؼات تھے اوؼ پھؽ پچھلے
ظوؼ هیں ظوثبؼٍ وٍ اضتیبؼات ہن ًے پھؽ يوثے کو واپف کئے اوؼ پھؽ اة ثلعیبتی
اًتطبثبت ہوًے خبؼہےہیں اوؼ پھؽ ایک ًئی چیؿ قبهٌے آئے گی ،اة پھؽ
اضتیبؼات کیب ہن ًے َلؼوں کو ظیٌے ہیں ،اـ کے کیب ضعوضبل ہوًگے؟ ہوبؼا خو
ثلعیبتی الیکهي ہوگب ،اـ هیں پھؽ وٍ اضتیبؼات خو اة يوثے کو آچکے ہیں ،وٍ
اضتیبؼات ظوثبؼٍ ڈقٹؽکٹف کو ظیٌگے تو ہوبؼا یہ هلک تدؽثہ گبٍ ثٌب ہوا ہے کہ
آئے ؼوؾ اـ هیں ہن تدؽثے کؽتے ہیں تو ضعاؼا اـ هلک پؽ ثھی ؼزن کؽًب ہے ،ہن
ًے یہ قوچٌب ہے ،ہن ًے کوئی ثٌیبظ ظیٌی ہے ،ہن ًے یہ قوچٌب ہے کہ ہوبؼے
يوثے کے هفبظ هیں کیبہے ،ہوبؼے هلک کے هفبظ هیں کیب ہے؟ ہن ًے اـ ًئے
ًہح قے قوچٌب ہے کہ ہن ًے اـ پؽ کیب کؽًب ہے؟ تو هیں قودھتب ہوں کہ اـ هیں
ظوثبؼٍ اـ پؽ غوؼ ہو اوؼ اـ کی ثٌیبظ پؽ ایكی پبلیكیبں وَغ کی خبئیں خو هكتمل
ثٌیبظوں پؽ ہوں ،ػبؼَی ثٌیبظوں پؽ ًہ ہوں کہ ہن ؼوؾ اـ پؽ تدؽثے کؽتے ؼہے
تو خٌبة قپیکؽ ،ہویں یہ ثھی قوچٌب ہوگب کہ آگے ہن ًے اـ پؽ چلٌب ہے ،اـ
پوؼے قبل کب ہوبؼے پبـ ثدٹ ہے اوؼ ہن ًے ػوام کو کچھ ظیٌب ہے ،تؽلی ثھی
اـ زوالے قے کؽًی ہے لیکي ثٌیبظی ثبت یہ ہے کہ ہن ًے یہ قوچٌب ہے کہ ہن
اپٌے لوگوں کو اهي کف ِؽذ ظے قکیں ،یہ ثٌیبظی ثبت ہے اوؼ اهي ظیٌب ہوبؼی
ثٌیبظی َؽوؼت ہے۔ لوگوں کو اگؽ اهي ًہیں ہوگب تو ًہ تو ؼوؾگبؼ ہوگبً ،ہ
کبؼوثبؼ ہوگبً ،ہ هؼیثت هُجوِ ہوقکتی ہے اوؼ اگؽ ہن اهي ظیں گے تو ہن هؼیثت
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کو هُجوِ کؽقکتے ہیں ،کوئی ؼوؾگبؼ ہوقکتب ہے ،ہن چل قکتے ہیں ،ہن اپٌے
ػاللے کو تؽلی ظے قکتے ہیں ،اگؽ اهي ًہیں ہوگب تو ہن کچھ ثھی ًہیں کؽقکتے۔
تو یہ ثٌیبظی َؽوؼت ہے اوؼ ایک چیلٌح ہے ہوبؼے قبهٌے ،خف کو ہن ًے زل
کؽًب ہے اوؼ یہ َؽوؼت ہے ہوبؼی ،تو هیں قودھتب ہوں خٌبة قپیکؽ ،اپٌی
ثدٹ تمؽیؽ کو ‟وائٌڈ اپ„ کؽتے ہوئے هیں یہ قودھتب ہوں کہ یہ ثدٹ هًٌفبًہ
ثدٹ ًہیں ثلکہ هكبویبًہ ثھی ًہیں ،هیں قودھتب ہوں کہ یکطؽفہ ِوؼ پؽ یہ ثدٹ
آخرال َا اٰـ ا َا ِب ل ۡيحم ِب َا ِب
ِب
ٱ َار ِب ِهَّلل ل َاۡيع ٰـ لَا ِبم َا ۔
َا ۡي ُع ِهَّلل
پیم کیب گیب ہے۔ ُع ۡي َا
تبلیبں

خٌبة ڈپٹی قپیکؽ توبم اؼاکیي اقوجلی قے گؿاؼل ہے کہ اگؽ اـ ِؽذ ؾیبظٍ
ٹبئن ہؽ هوجؽ لے گب تو پھؽ ‟وائٌڈ اپ„ کؽًب ثڑا ههکل ہوگب ،پھؽ کل اوؼ پؽقوں کی
ٹھیک ٹھیک ہے Already ،اـ کے
هعاضلت
چھٹی ًہیں ہوگی۔
ثؼع خو این پی ایؿ يبزجبى آئیں گے ،خو لكٹ هیں ہیں ،هہؽثبًی کؽکے ظـ هٌٹ
قے ؾیبظٍ ٹبئن کوئی ًہیں لے گب۔ هیں هستؽهہ ػظویٰی ضبى يبزجہ قے گؿاؼل
کؽتب ہوں کہ وٍ ثبت کؽیں۔ ػظویٰی ضبى يبزجہ۔
هستؽهہ ػظویٰی ضبى ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَالر ۡي َام ٰـ ِب ِهَّللَالر ِب م۔ نکؽیہ خٌبة قپیکؽ۔ هستؽم خٌبة
ۡي
قپیکؽ ،خت کكی يوثے کب یب کكی هلک کب ثدٹ پیم ہوتب ہے تو ہؽ ػوؽ کے
لوگ ،ہؽ ِجمے کے لوگ اـ قے اهیعیں لگبئے ثیٹھے ہوتے ہیں خٌبة قپیکؽ،
چبہے وٍ هؽظ ہوںً ،وخواى ہوں یب ضواتیي۔ خٌبة قپیکؽ ،اگؽ اـ ثدٹ پؽ هیں
ثسیثیت ایک ضبتوى ًظؽ ظوڑاؤں تو یہ ایک اًتہبئی هبیوـ کي ثدٹ ؼہب ہے
ضواتیي کیلئے۔ خٌبة قپیکؽ ،ایک ظوؼ تھب خت ضبيکؽ ہوبؼے پطتوًطوا هیں
ضواتیي کیلئے قالئی کڑھبئی اوؼ ٹیچٌگ کے ػالوٍ توبم نؼجے هؼیوة
قودھے خبتے تھے لیکي آج کی يوؼتسبل اـ قے  Totally differentہے۔ آج
اـ يوثے کی ضبتوى ہؽ نؼجے هیں اپٌی ضعهبت پیم کؽ ؼہی ہے خٌبة قپیکؽ
لیکي ثدٹ پڑھ کؽ تو هدھے یہ اًعاؾٍ ہوا کہ زکوهت اى ضواتیي کو قالئی
کڑھبئی اوؼ ٹیچٌگ کے ػالوٍ آگے الًے کے زك هیں ہی ًہیں۔ خٌبة قپیکؽ،
اـ هیں ضواتیي کیلئے يؽف ووکیهٌل ٹؽیٌٌگ قٌٹؽؾ ہیں اوؼ اقتبًیوں کیلئے
ٹؽیول االؤًف۔ کیب یہ ثہتؽ ًہ ہوتب کہ یہ ایک ایكی کوئی پالًٌگ کؽتے ،کوئی ایكب
پؽاخیکٹ ظیتے خف کب  Impactضیجؽ پطتوًطوا کے توبم وؼکٌگ ویوي پؽ ہوتب؟
خٌبة قپیکؽ ،کیب یہ ثہتؽ ًہ ہوتب کہ اقتبًیوں کو تو ٹؽیول االؤًف ظیعیب ،ثہت اچھی
ثبت ہے خٌبة قپیکؽ ،ہوبؼا ثہت هؼؿؾ پیهہ ہے لیکي خٌبة قپیکؽ ،اوؼ ثھی
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وؼکٌگ ویوي ہیں ،خو يجر اٹھ کؽ  Jobsپؽ خبتی ہیں ،آپ کو ثھی پتہ ہوگب کہ
ہوبؼی Speciallyپهبوؼ کی ثكیں ،خو چلتی ثف هیں چڑھبتی اوؼ چلتی ثف قے
اتبؼتی ہیں ،لوگوں کیلئے خٌبة قپیکؽ ،اگؽ ایک ثف قؽوـ نؽوع کؽ ظی خبتی
تو ہؽ ِجمے کی ضواتیي پؽ اـ کب  Impactہوتب اوؼ اى کو کچھ ًہ کچھ آقبًی
ہوخبتی کہ وٍ کكی ِؽیمے قے اپٌب پیهہ  Continueؼکھ پبتیں۔ خٌبة قپیکؽ،
خت این این اے کی گوؼًوٌٹ تھی تو ہن ہی ًے ویوي یوًیوؼقٹی ثٌبئی۔ خٌبة
قپیکؽ ،وہبں آج نکؽ السوعهلل ٍؼ نؼجے هیں ضواتیي تؼلین زبيل کؽ ؼہی ہیں اوؼ
ہؽ نؼجے هیں ہن پؽیکٹیکل ضواتیي کو ال ؼہے ہیں۔ وہبں ویوي هیڈیکل کبلح ثٌبیب
گیب ،ہن پؽوفیهٌل ڈاکٹؽؾ فیلڈ کو ظے ؼہے ہیں خٌبة قپیکؽ لیکي اـ ثدٹ هیں
ضواتیي کیلئے کوئی ایكب هیگب پؽاخیکٹ یب کوئی چیؿ ًہیں ہے۔ خٌبة قپیکؽ ،هیؽا
ضیبل ہے ،ثؽقؽ التعاؼ خوبػت کے ووٹؽؾ هیں ؾیبظٍ تؽ تؼعاظ ًوخواًبى کی تھی
اوؼ اـ هیں ضواتیي ثھی نبهل تھیں خٌبة قپیکؽ ،اوؼ اقی ثؽقؽ التعاؼ خوبػت
ًے اى ضواتیي قے وػعٍ کیب تھب کہ زکوهت کی توبم قؽوقؿ هیں  10پؽقٌٹ کوٹہ
ضواتیي کیلئے هطتى ہے اوؼ ہن یہ  20پؽقٌٹ کؽظیں گے۔ خٌبة قپیکؽ ،یہ ثبت
ثدٹ هیں ًظؽ کیوں ًہیں آئی ،یہ تو اًہوں ًے اپٌے  Manifestoهیں ثھی لکھب تھب
خٌبة قپیکؽ ،پھؽ ثدٹ ثٌبتے ولت یہ کیوں اپٌب  Manifestoثھول گئے؟ خٌبة
قپیکؽ ،هیں يست کے زوالے قے ًظؽ ظوڑاؤں تو ایک ؼوایتی خولہ
‟ ،„Mother Maternity Healthؾچہ و ثچہ کی يست کے ًبم قے  22کؽوڑ
 46الکھ ؼوپے ؼکھے گئے ہیں خٌبة قپیکؽ ،یہ کچھ ثھی ًہیں ہیں۔ هیؽے ضیبل
هیں خٌبة قپیکؽ ،زکوهت کو اـ ثبت کب اًعاؾٍ ًہیں کہ آج پبکكتبى کب ًوجؽ
تیكؽے ًوجؽ پؽ آگیب ہے  Maternity mortality rateکے لسبظ قے۔ خٌبة
قپیکؽ ،هیں آپ کو کكی ظیہبت کب زوالہ ًہیں ظوًگی ،آپ ایچ این قی ،کے ٹی ایچ
اوؼ ایل آؼ ایچ کب ڈیٹب ًکبل کؽ ظیکھیں ،وہبں ؼوؾ کتٌی ضواتیي گبئٌی هیں Expire
ہو ؼہی ہیں؟ خٌبة قپیکؽ ،یہ ایک اًتہبئی گھوجیؽ هكئلہ ہے ،یہ غیبثیطف اوؼ
ہیپبٹبئٹف قے ؾیبظٍ  Importantهكئلہ ہے۔ خٌبة قپیکؽ ،ایک لوم کی هبں ًہیں
ؼہے گی تو آپ کی لوم کیكے پلے گی ،ثڑھے گی خٌبة قپیکؽ؟ اـ کی ِؽف
کوئی توخہ ًہیں ظی گئی ،اـ کو ثھی اقی ِؽذ  Highlightکؽًب چبہیئے تھب خف
ِؽذ ظوقؽی هہلک ثیوبؼیوں کو کیب گیب ہے۔ هستؽم خٌبة قپیکؽ ،کكی ثیوبؼی
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کب ػالج ثھی َؽوؼی ہے لیکي اـ کی  Spreadingکو ضتن کؽًب اـ قے ثہتؽ
ہے ،ػالج ہوتب ہے اـ  Diseaseکب۔ ڈیٌگی کے هؽیٍ کب آپ ػالج کؽیں گے
لیکي اـ کے هچھؽ کو آپ ضتن ًہیں کؽیں گے خٌبة قپیکؽ ،تو آپ کب ػالج
فُول ہوگب۔ یہبں ہیپبٹبئٹف کے ػالج کیلئے تو پیكے ؼکھے گئے ہیں لیکي اـ
کی  Spreadingکو ؼوکٌے کیلئے کوئی العام ًہیں ہے خٌبة قپیکؽ ،کوئی
پالًٌگ اـ هیں ًہیں ظی گئی۔ خٌبة قپیکؽ ،یہ ثبت کكی قے ڈھکی چھپی ًہیں
ہے ،هیڈیب ثھی اـ چیؿ کو ثبؼ ثبؼ  Highlightکؽ ؼہب ہے ،خو خگہیں خہبں لوگ
ػالج کیلئے خبتے ہیں ،ہبقپٹلؿ هیں خو لوگ ثیوبؼیوں کے ػالج کیلئے خبؼہے
ہیں اوؼ وٍ وہبں قے الگ ثیوبؼی لے کؽ آئے ہیں خٌبة قپیکؽ ،اـ پؽ ضبو
توخہ ظیٌب چبہیئے تھی ،اـ ثبت قے زکوهت کی خبى ًہیں چھوٹے گی کہ یہ 10
قبل قے ہے یب  5قبل قے یہ گٌع ہے۔ خٌبة قپیکؽ ،گٌع خہبں ثھی ہو ،آپ ًے
نؽوع کؽًب ہے خٌبة قپیکؽ ،اوؼ اـ ثدٹ پؽ ہوبؼی ًگبہیں تھیں کہ پہلے ظى
قے ایک تجعیلی ہن ظیکھیں گے۔ خٌبة قپیکؽ ،تجعیلی تو هیؽے ضیبل قے یہ آئی
کہ اًہوں ًے اپٌی ثدٹ قپیچ هیں غکؽ ثھی کیب کہ ایڈهٌكٹؽیٹؽؾ تؼیٌبت کؽیں گے
ہبقپٹلؿ هیں ،خو اچھی ایڈهٌكٹؽیهي کؽیں گے Already ،ہوبؼے ػاللوں هیں
ہكپتبل ہیں خہبں کالـ فوؼ قے لیکؽ ٹیکٌیهي تک ،پیؽاهیڈکل قٹبف قت
 Appointedہیں لیکي ڈاکٹؽؾ ًہیں ہیں ،یہی تجعیلی ہوگی هیؽے ضیبل قے کہ
ثغیؽ ڈاکٹؽؾ کے ہكپتبل  Runہوًگے۔ خٌبة قپیکؽ ،اـ هیں ڈاکٹؽؾ کب غکؽ ًہیں۔
هیں ًے يؽف َلغ ظیؽ لوئؽ کب ؼیکبؼڈ هٌگوایب تھب ،وہبں پؽ  55قپیهلكٹف
پوقٹوں هیں خٌبة قپیکؽ 46 ،پوقٹیں ضبلی تھیں تو آپ کیب تجعیلی الئیں گے؟
ایڈهٌكٹؽیٹؽؾ تؼیٌبت کؽیں گے تو کیب وٍ ػالج ثھی وہیں کؽیں گے؟ خٌبة
قپیکؽ ،ہیلتھ هیں کوئی پالًٌگ ہی ًہیں کی گئی۔ اقی ِؽذ زبل ایدوکیهي کب ثھی
ہے ،قکولؿ ثٌبئے خبؼہے ہیں ،هبًیٹؽًگ کیلئے پالًٌگ کی خبؼہی ہے لیکي
وہبں اقبتػٍ اپوائٌٹ کؽًے کی کوئی ثبت ًہیں ہو ؼہی۔ آج ثھی آپ ہوبؼے کكی
ػاللے هیں خبئیں خٌبة قپیکؽ ،وہبں آپ کو قبئٌف کب کوئی ایک قٌگل ٹیچؽ
ثھی ًہیں هلے گب ،تو تجعیلی کیكے آئے گی؟ خٌبة قپیکؽ ،آپ ًًبة ثہت ہی اچھب
ظیعیں لیکي پڑھبًے واال ًہ ہو تو آپ ًًبة کب کیب کؽیں گے؟ خٌبة قپیکؽ ،پهبوؼ
کو ‟کلیي ایٌڈ گؽیي قٹی„ ثٌبًے کب خو وػعٍ کیب گیب ہے تو خٌبة قپیکؽ ،پهبوؼ کب
قت قے اہن هكئلہ ٹؽیفک کب ہے۔ کكی ثھی ػاللے کی تؽلی کب ظاؼوهعاؼ اـ کی
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ٹؽیفک کے قكٹن اوؼ اـ کے ؼوڈؾ پؽ ہوتب ہے۔ خٌبة قپیکؽ ،هیؽا ضیبل ہے کہ
پهبوؼ کیلئے یہ ایک ایكب  Alert issueتھب کہ ہٌگبهی ثٌیبظوں پؽ اـ کیلئے کبم
ہوًب چبہیئے تھب۔ پالًگؿ ثہت ہوتی ؼہیں گی Bridges ،ثھی ثٌیں گیOverhead ،
 bridgeوغیؽٍ ثہت کچھ ثٌے گب خٌبة قپیکؽ لیکي ٹبئن ثہت لگے گبShort ،
 termاگؽ یہ کوئی پبلیكی ظیتے تو ثہت اچھی ثبت ہوتی۔ هیں ایک Suggestion

ظیٌب چبہوًگی ،ؼیلوے ‟ٹؽیک„ پہلے قے پهبوؼ هیں هوخوظ ہے خو ظلہ غاک ؼوڈ
قے ہوتب ہوا کبؼضبًوں هبؼکیٹ قے آگے چال خبتب ہے ،خٌبة قپیکؽ ،اـ
‟ٹؽیک„ کو اگؽ  Utilizeکؽ ظیب خبتب ،اـ پؽ Metropolitan Train Service
ثٌبئی خبتی تو نبیع یہ هكئلہ ثہت خلعی زل ہو خبتب۔ ہوبؼا  Mainهكئلہ خٌبة
قپیکؽ ،پجلک ٹؽاًكپوؼٹ کب ضؽاة ہوًب ہے ،پجلک ٹؽاًكپوؼٹ آپ ٹھیک کؽلیں
تو کوئی ثھی  Individualایک گبڑی هیں ثیٹھ کؽ آفف ًہیں خبئے گب ،قت اقی
پجلک ٹؽاًكپوؼٹ کو اقتؼوب ل کؽیں گے خٌبة قپیکؽ ،آپ کب لوڈ ضوظ ثطوظ ہی
ضتن ہو خبئے گب لیکي پجلک ٹؽاًكپوؼٹ کب خو زبل ہے ،وٍ آپ ثھی ظیکھتے ہیں
اوؼ ہن ثھی ظیکھ ؼہے ہیں کہ کوئی اـ هیں قفؽ گواؼا ًہیں کؽقکتب۔ هیں  Endهیں
ظوثبؼٍ ہیلتھ هٌكٹؽ يبزت خو اـ ولت  Busyہیں کكی کبم هیں ،هیں ہیلتھ هٌكٹؽ
يبزت قے ؼیکویكٹ کؽًب چبہوًگی خٌبة قپیکؽ يبزت ،آپ۔۔۔۔۔
تبلیبں اوؼ نوؼ
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ہیلتھ هٌكٹؽ نوکت یوقفؿئی يبزت نوکت یوقفؿئی
يبزت هتوخہ ہوں۔
نوؼ
هستؽهہ ػظویٰی ضبى ڈپٹی قپیکؽ يبزت هیں آپ کے توقّ قے ہیلتھ هٌكٹؽ
يبزت قے ظوثبؼٍ ؼیکویكٹ کؽوًگی ،نبیع اًہوں ًے نؽوع هیں هیؽی ثبت
ًہیں قٌی Maternal mortality rate ،ایک اًتہبئی  Burning issueہے اوؼ
هیں ہیلتھ هٌكٹؽ يبزت قے ؼیکویكٹ کؽوًگی کہ وٍ اـ پؽ َؽوؼ اپٌے
ڈیپبؼٹوٌٹ قے ایک ثؽیفٌگ لیں اوؼ اـ کیلئے ایک پالًٌگ کؽیں اوؼ یمیٌب ًا
ہوبؼی ضعهبت ثھی اى کیكبتھ ہوًگی کیوًکہ هیں ًے ثھی اـ پؽ کبفی کبم کیب ہے،
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ثہت قبؼی  Firmsکیكبتھ اوؼ خٌبة قپیکؽ ،هیں تولغ ؼکھتی ہوں کہ وٍ ہوبؼی
ضعهبت ثھی زبيل کؽًے کیلئے ہویں َؽوؼ ثالئیں گے۔ تھیٌک یو قؽ۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خی هستؽهہ ًگہت اوؼکؿئی يبزجہ۔
تبلیبں
هستؽهہ ًگہت اوؼکؿئی نکؽیہ خٌبة قپیکؽ يبزت ،آپ کب پھؽ نکؽیہ کہ آپ
ًے یہبں پؽ ضواتیي کو ٹبئن ظیب ثدٹ کے زوالے قے۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،آج
پھؽ لیبهت ٹوٹ پڑی ،خٌبة قپیکؽ يبزت ،آج پھؽ  20گھؽاًوں پؽ لیبهت ٹوٹ
پڑی ،آج پھؽ ظہهت گؽظوں ًے  28گھؽاًوں کو لیبهت کی لپیٹ هیں ظیعیب اوؼ
خٌبة قپیکؽ يبزت ،ہن کیكی ثے زف لوم ہیں اوؼ ہن کیكے ثے زف لوگ ہیں
اـ ایواى هیں ثیٹھے ہوئے کہ کكی ًے اثھی تک اـ پؽ ثبت ًہیں کی کہ پهبوؼ
کے ایک ًوازی گبؤں هیں  20گھؽاًوں پؽ لیبهت ٹوٹ پڑی اوؼ کتٌے ہی لوگ
ؾضوی خو ہیں ،تو وٍ ہبقپیٹل هیں ؾًعگی اوؼ هوت قے لڑ ؼہےہیں خٌبة قپیکؽ
يبزت اوؼ خٌبة قپیکؽ يبزت ،ایكی ہی ایک لیبهت خوکہ آج کے ظى ایک
ایكی لیڈؼ خو لبئع اػظن کے ثؼع پیعا ہوئیں ،خف ًے کہ اپٌی خبى ،آج اـ کی
 Birthdayہے خف ًے کہ اـ ؾهیي کیلئے ،خف ًے کہ پبکكتبى کی قؽؾهیي
کیلئے اپٌی خبى کی ثبؾی خوہوؼیت کیلئے لگب ظی خٌبة قپیکؽ يبزت اوؼ وٍ
لیڈؼ ہیں ثےًظیؽ ثھٹو يبزجہ۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،کل ثہت قے لوگوں ًے
یہبں پؽ نوؼ هچبیب کہ آپ تو ههؽف کیكبتھ تھیں ،یہبں قے کچھ نین نین کی
آواؾیں ثھی آئیں لیکي خٌبة قپیکؽ يبزت ،ہن تو وٍ لوگ ہیں کہ خو ثہ ثبًگ ظہل
کہتے ہیں کہ ہن کكی ایک پبؼٹی کیكبتھ ہیں تو اـ کیكبتھ هؽ خبئیں گے خت تک
وٍ پبؼٹی ہویں ضوظ ًہ ًکبل ظیں لیکي یہبں پؽ ثیٹھے ہوئے لوگوں ًے Directly
اوؼ  ،Indirectlyقت ًے ههؽف کب قبتھ ظیب خٌبة قپیکؽ يبزت لیکي کكی هیں
ہوت ًہ ہوئی کہ وٍ یہ کہے کہ ہن ًے ههؽف کب قبتھ ظیب۔ خٌبة قپیکؽ يبزت،
یہبں پؽ ثیٹھے ہوئے وٍ توبم لوگ خٌہوں ًے کل کہب کہ خی آپ ًے تو ههؽف کب
قبتھ ظیب ،کیب اى کو پتہ ًہیں تھب کہ وٍ قٹوڈًٹف فیڈؼني پبکكتبى پیپلؿ پبؼٹی کے
يعؼ تھے۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،هدھے تو قودھ ًہیں کہ یہبں پؽ پبؼٹیوں کو،
یہبں پؽ تو ایک پبؼلیوٌٹیؽیي کی زیثیت قے آتے ہیں اوؼ ہن ثبت کؽتے ہیں تو
اپٌے يوثے کی ثبت کؽتے ہیں ،ہن ثبت کؽتے ہیں تو اپٌے ػوام کی ثبت کؽتے
ہیں ،ہن پبؼٹیوں قے ثبالتؽ ہوکے خیكب کہ آج کی ثبت هیں کؽ ؼہی ہوں کہ یہ خو
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ظہهت گؽظ ہیں ،یہبں قے ہوبؼی اقوجلی قے آواؾ خبتی ہے کہ خی هؽکؿ هیں تو
کكی اوؼ کی زکوهت ہے اوؼ یہبں پہ ہوبؼی کوئی اوؼ زکوهت ہے۔ خٌبة
قپیکؽ يبزت ،اـ کو ہن کیكے ،یؼٌی یہ چلتب ؼہے گب ،یہ لیبهت تک لیبهتیں ہن پہ
ٹوٹتی ؼہیٌگی اوؼ ضیجؽ پطتوًطوا پہ ٹوٹتی ؼہیٌگی خٌبة قپیکؽيبزت؟ خٌبة
قپیکؽ يبزت ،اـ هیں ہن اة ضیجؽ پطتوًطوا کے لوگوں کو اوؼ ثے ولوف ًہیں
ثٌب قکتے کہ خی وہبں تو ایک ثیٹھے ہوئے ہیں اوؼ یہبں تو ہن ثیٹھے ہوئے ہیں ،تو
ہن کیب کؽیں؟ ہوبؼی پبلیكیبں ًہیں هلتی ہیں۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،آپ اـ لوم کے
ًوبئٌعٍ ہیں ،آپ لوگوں کو هیٌڈیٹ هال ہے اوؼ هیٌڈیٹ کف ثبت کب هال ہے؟ وٍ اهي
کیلئے آپ کو هال ہے کہ آپ ًے کہب تھب کہ ہن اهي لیکؽ آئیں گے۔ خٌبة قپیکؽ
يبزت ،ثدٹ قپیچ کب ایک ثہبًہ ،یہ خو ثدٹ کی کتبة ہے ،اـ کب توبم تؽ
ظاؼوهعاؼ خٌبة قپیکؽ يبزت ،اهي پہ ہے۔ اگؽ اهي ًہیں ہوگب ،ثٌبتے ؼہیں
قکولؿ اوؼ اخبڑتے ؼہیٌگے ظہهت گؽظ ،ثٌبتے ؼہیں ہكپتبل ،اخبڑتے ؼہیٌگے
ظہهت گؽظ ،ثٌبتے ؼہیں يٌؼتیں ،اخبڑتے ؼہیٌگے ظہهت گؽظ ،ثٌبتے ؼہیں ،خو
کچھ آپ ًے اـ ثدٹ قپیچ هیں کہب ،قت کچھ کؽکے ظیکھ لیں لیکي خت تک اهي
ًہیں ہوگب تت تک خٌبة قپیکؽ يبزت ،ہؽ چیؿ کو ثھول خبئیں۔ خٌبة قپیکؽ
يبزت ،لیبهتیں ٹوٹتی ؼہیٌگی۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،یہبں پہ هدھے ایک نؼؽ
یبظ آؼہب ہے کہ
؎
هیکعٍ

تن ثعلٌب چبہتے ہو يؽف ًبم هیکعٍ

اوؼ ہن ثعلٌب چبہتے ہیں کل ًظبم

خٌبة قپیکؽ يبزت ،يؽف ًبم کی تجعیلی قے ثبت ًہیں ہوگی ،ػولی
العاهبت اٹھبًب پڑیں گے۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،ہن تو ایكے هكلوبى ہیں کہ ہن
ظیعیتے ہیں اپٌی اى  Booksهیں ،اپٌی تمبؼیؽ هیں ضلفبء ؼانعیي کب ًبم ،ہن اى ًبهوں
کو کیم کؽواتے ہیں خجکہ قڑکوں کی ثبت ہوتی ہے تو قڑکیں ،اًًبف کہبں پہ
ػوؽ کے ثبؼے هیں اگؽ ثبت کی خبتی ہے تو اى قے تو پوچھب خبتب
ہے؟ زُؽت ؓر
ہے کہ ظو چبظؼیں کہبں قے آئیں؟ تو اًہوں ًے کہب کہ ایک هیؽے ثیٹے ًے
هدھے ظی ہے۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،وٍ قڑکیں قبؼی اپٌی ِؽف لے گئے ،یہ
کیكب اًًبف ہے خٌبة قپیکؽ يبزت؟ تبلیبں پھؽ آتے ہیں خٌبة قپیکؽ
يبزت ،ہیلتھ پہ۔ ہیلتھ هیں اگؽ آپ ظیکھیں تو یہبں پہ يؽف الفبظ کی ہیؽ پھیؽ ہے۔
هیں یہبں پہ ضیجؽ پطتوًطوا هیڈیب کے ثیٹھے ہوئے توبم لوگوں کو یہ ثتبًب چبہتی
ہوں کہ پبکكتبى پیپلؿ پبؼٹی ًے خو پچھال ثدٹ پیم کیب ،اـ هیں ثے ًظیؽ ہكپتبل
کب غکؽ خو اًہوں ًے کہب کہ یہ ہن لوگوں ًے اـ کب پی قی وى تیبؼ کؽ لیب ہے۔ قؽ،
یہ تو ہو چکب ہے اوؼ خب چکب ہے اوؼ یہ ہوبؼی گوؼًوٌٹ کب کؽیڈٹ ہے ،زبالًکہ ہن
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کؽیڈٹ لیٌب ًہیں چبہتے ،يؽف ہن اى کی ثبت کو ظؼقت ،اى کی ثبت کو یہ ثبثت
کؽًب چبہتے ہیں کہ یہ کبم ہن لوگوں ًے کیب ہے۔ خٌبة قپیکؽ يبزت،Dialysis ،
یہبں پہ الفبظ کی ہیؽ پھیؽ ہے ،گؽظوں کے اهؽاٌ Dialysis ،تو فؽی ہے،
پچھلی گوؼًوٌٹ کؽ چکی ہے۔ Angiographyپچھلی گوؼًوٌٹ کؽ چکی ہے،
خٌبة قپیکؽ يبزت ،ہیپبئٹف قی پچھلی گوؼًوٌٹ کؽ چکی ہے ،تو یہ توبم
چیؿیں آى ؼیکبؼڈ اقلئے الًب چبہتی تھی کہ خٌبة قپیکؽ يبزت ،هیڈیب یہبں پؽ
ثیٹھب ہوا ہے ،هیڈیب کیلئے پوؼے يوثے کیلئے  5کؽوڑ ؼوپے اًہوں ًے ؼکھے،
ہن اى کے ثہت نکؽ گؿاؼ ہیں کیوًکہ هیڈیب ثھی فؽًٹ الئي پہ  Politiciansاوؼ
فوؼقؿ کیكبتھ لڑتب ہے اوؼ هیڈیب کبلوًی کیلئے ،یہ  Already 2002هیں اکؽم
ظؼاًی يبزت هیڈیب کبلوًی کب اػالى کؽچکے تھے اوؼ اـ پہ کبم ثھی نؽوع
ہوچکب ہے۔ چبہیئے تو یہ تھب کہ یہبں پہ اوؼ ؾیبظٍ  Facilitiesکب اػالى ہوًب چبہیئے
تھب لیکي خٌبة قپیکؽيبزت ،هیڈیب کبلوًی کیكبتھ قبتھ یہ هیؽے خو ثھبئی
ثیٹھے ہوئے ہیں اوؼ یہبں پہ ختٌب خو هیؽا قٹبف ہے یب خو ہوبؼا قٹبف ہے ،خو کبم
کؽتب ہے ،آپ کیلئے کبم کؽتب ہے ظى ؼات ،خٌبة پؽویؿ ضٹک يبزت کیلئے کبم
کؽتب ہے ،خٌبة قؽاج السك يبزت کیلئے کبم کؽتب ہے ،اى کی کبلوًی کی ؾهیي
کہبں چلی گئی ،خو اى کے گھؽوں کیلئے هطتى ہوئی تھی؟ خٌبة قپیکؽ
يبزت ،اـ کب کوئی غکؽ ًہیں ہے اـ هیں۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،پھؽ یہبں پہ ہن
لوگ آتے ہیں کہ یہبں پہ ثبت ہوئی ہے کہ تدویؿ ہے ،اهکبى ہے اوؼ کؽًے کب
اؼاظٍ ہے ،يؽف ضواہهبت ہیں۔ خٌبة قپیکؽ ،لکھی ہوئی تمؽیؽ هیؽے پبـ ثہت
ثڑی ہے لیکي هیں يؽف ظو چبؼ لفظوں هیں یہ ثیبى کؽًب چبہتی ہوں کہ 2002
هیں ثھی قؽاج السك يبزت فٌبًف هٌكٹؽ تھے ،ہوبؼے لئے اـ ولت ثھی آًؽیجل
هٌكٹؽ ہیں اوؼ اـ ولت ثھی هٌكٹؽ تھے ،ہن ًے تو اى کو کہب تھب ،اـ ولت ثھی کہب
تھب ،اثھی ثھی کہتے ہیں ،چلیں آئیں ہن ثہٌیں آپ کیكبتھ خبؼہی ہیں ،ہوبؼے ثھبئی
آپ کیكبتھ خبتے ہیں ،وفبق قے آپ کب ختٌب زًہ ہے 2002 ،قے لیکؽ اثھی تک
کیوں ًہیں لیب گیب؟ پچھلی گوؼًوٌٹ اـ هیں قے ثہت قب زًہ لے چکی ہے ،اثھی
آپ کب کبم تھب کہ آپ اـ هیں کہتے کہ ہن ًے یہ زًہ گوؼًوٌٹ قے لیٌب ہے اوؼ ہن
ًے اـ کو ضیجؽ پطتوًطوا کے لوگوں پہ ضؽچ کؽًب ہے۔ پھؽ خٌبة قپیکؽ
يبزت ،ثبت آخبتی ہے ایدوکیهي پہ 66 ،اؼة خوکہ قٌٌے واال ثھی کہے کہ
ثہت ؾیبظٍ ہےخی ،ثہت ؾیبظٍ ہے لیکي خٌبة قپیکؽ يبزت ،اـ هیں تو
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 Salariesثھی ہیں ،اـ هیں تو ٹوٹل  13اؼة ؼوپے خو ہیں ،وٍ ایدوکیهي کیلئے
ؼکھے گئے ہیں ،خف هیں قے  8اؼة ہبئؽ کیلئے ہیں اوؼ ثبلی ایلیوٌٹؽی اوؼ
پؽائوؽی کیلئے ہیں۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،کیب ہوبؼی گوؼًوٌٹ خت آؼہی تھی،
هطلت اـ ایواى کی گوؼًوٌٹ ،پؽویؿ ضٹک يبزت کی گوؼًوٌٹ ،قؽاج السك
يبزت کی گوؼًوٌٹ ،یہبں پہ هیؽے ثیٹھے ہوئے نوکت یوقفؿئی يبزت کی
گوؼًوٌٹ ،تو کیب اى کو یہ پتہ ًہیں تھب کہ یہبں پہ ہویں کتٌے چیلٌدؿ کب همبثلہ کؽًب
ہے؟ ہن ًے پولیف کیلئے کچھ ثھی ًہیں ؼکھب ،وہی  Figuresخو پچھلی گوؼًوٌٹ
ًے ،پھؽ ہیلتھ پہ آخبئیں ،ہیلتھ هیں يؽف ایک اؼة کب اَبفہ ،خٌبة قپیکؽ
يبزت ،ایک اؼة ؼوپے کب اَبفہ کؽکے آپ کہبں کہبں پہ اـ کو ضؽچ
کؽیٌگے؟ خٌبة قپیکؽ يبزت ،هیں ًے اـ ظى ثبت کی ،وٍ لیبهت ثھی گؿؼ
گئی ،اى لوگوں پہ گؿؼ گئی ،آج وٍ تیكؽا ظى ہے ،اى کے گھؽ هیں لیبهت گؿؼ گئی
اوؼ اثھی پتہ ًہیں کتٌے ،هیؽے خو ظو کؽوڑ ػوام ہیں ضیجؽ پطتوًطوا کے ،پتہ
ًہیں کوى کوًكے ہكپتبل هیں اوؼ کوى کوًكی خگہ پہ اى پہ لیبهتیں ٹوٹیں گی
خٌبة قپیکؽ يبزت؟ خٌبة قپیکؽ يبزت ،یہبں پہ هیں ًے آپ قے یہ خو
ظؼضواقت کی ہے اوؼ یہبں پہ آپ ًے هدھے هولغ ظیب ہے ،یہ اـ ظؼواؾے قے
خت اًعؼ آتی ہوں تو پبؼلیوٌٹؽیي کے زكبة قے هیں یہ ثبت کؽ ؼہی ہوں خجکہ یہ
ضواتیي کب ثدٹ ًہیں ہے As a ،ضبتوى اگؽ اـ ثدٹ کو هیں ظیکھوں تو خٌبة
قپیکؽ يبزت ،ثہت هیٌڈیٹ هال ،ثہت ؾیبظٍ لوگوں ًے ووٹ ڈالے اوؼ اـ هیں
هیں ًے ظیکھب کہ ثہت قی ػوؼتیں ،ثہت قی لڑکیبں لیکي خٌبة قپیکؽ يبزت،
هیں ًے گوؼًؽ ہبؤـ هیں کكی ضبتوى کو  As a Ministerزلف اٹھبتے ہوئے
ًہیں ظیکھب۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،یہ کیكب ہن ڈثل قٹیٌڈؼڈ ہیں؟ چبہیئے تو یہ تھب کہ
اگؽ پچھلی گوؼًوٌٹ هیں ایک هٌكٹؽ تھی تو یہبں پؽ ظو یب تیي هٌكٹؽؾ ہوًی
چبہیئے تھیں Although ،کہ یہ اى کب اپٌب اًعؼوًی اى پبؼٹیوں کب هؼبهلہ ہے
کیوًکہ تیي هطتلف ضیبل کی پبؼٹیبں یہبں پؽ گوؼًوٌٹ چال ؼہی ہیں۔ خٌبة قپیکؽ
يبزت ،هیں ًے خو ثتبیب ،اـ هیں ثہت قی ایكی ثبتیں ہیں کہ اگؽ هیں اـ پہ ایک
ایک ثبت کؽوں تو هیؽا ضیبل ہے پوؼا گھٌٹہ گؿؼ خبئے گب۔ خٌبة قپیکؽ يبزت،
هیں یہ قودھتی ہوں کہ یہبں پہ ہن ًے قت قے پہلے ،اے پی قی ہن لوگوں ًے
کوئی ًہیں ثالًی کیوًکہ یہبں ثیٹھب ہوا ہؽ ثٌعٍ اے پی قی کب هوجؽ ہے۔ یہبں پؽ توبم
پبؼٹیوں کی هوخوظگی اـ ثبت کو ثبثت کؽتی ہے کہ ہن قت لوگ اـ پبکكتبى کے
اوؼ ضیجؽ پطتوًطوا کے ًوبئٌعے ہیں۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،ہن ًے لفظوں کی اة
هبؼ ًہیں ظیٌی ،ہن ًے ػولی لعم اٹھبًے ہیں۔ ہن اپوؾیهي آپ لوگوں کو یہ کہتے
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ہیں ،آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہن آپ کیكبتھ ہیں ،آئیں ظہهت گؽظوں کی
ًهبًعہی کؽیں ،کف کیكبتھ هػاکؽات کؽًے ہیں ،کف کیكبتھ خو ہے ،خو ہتھیبؼ
اٹھبکے خف ِؽیمے قے وٍ هیؽے ثچوں کو نہیع کؽتے ہیں۔۔۔۔۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ هستؽهہ ظـ هٌٹ ،ظـ هٌٹ ،ظـ هٌٹ قے ؾیبظٍ ہوگئے ہیں،
پلیؿ‟وائٌڈ اپ„ کؽیں۔
هستؽهہ ًگہت اوؼکؿئی خٌبة قپیکؽ يبزت يؽف ایک ثبت کؽًب چبہوًگی
کہ ضعا کیلئے ،ضعا کیلئے آپ لجبئل کو ،ضعا کیلئے آپ ضیجؽ پطتوًطوا کے لوگوں
کو ،اة اوؼ ہن لفظوں قے اى کو ًہیں ثہال قکتے ،اى کیلئے ہن ًے ػولی العاهبت
اٹھبًے ہیں۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،آج کی ثبت کؽیں ،خو کل گؿؼ گیب وٍ کل گؿؼ
گیب ،آج کی ثبت کؽیں ،آج آپ گوؼًوٌٹ هیں ثیٹھے ہوئے ہیں ،ہن آپ کب قبتھ ظیتے
ہیں ،آئیں اوؼ اى ظہهت گؽظوں کے خوکہ لبتل ہیں ،قفبک ہیں ،زیواى ہیں ،اى کب
همبثلہ کؽیں۔ تھیٌک یو خٌبة قپیکؽ يبزت۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خی نوکت یوقفؿئی يبزت۔
لل َا ِب لر ِبج ِبم۔ ِب ِبم ِب
ِب
ٱ
خٌبة نوکت ػلی یوقفؿئی وؾیؽ يست ا َا ُع ُعو ِب ِهَّللَاٱ ِب َا ِهَّللَا ۡي ٰـ ِهَّللَا
ۡي
ِهَّللَالر ۡي َام ٰـ ِب ِهَّللَالر ِب م۔ قت قے پہلے تو هیں هوالًب خبًبى يبزت قے ظؼضواقت
کؽوًگب کہ آج کب خو والؼہ ہوا ہے ،اى نہعاء کیلئے ظػب کی خبئے۔
اـ هؽزلہ پؽ نہعاء کیلئے ظػبئے هغفؽت کی گئی
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خی نوکت يبزت۔
وؾیؽ يست خٌبة قپیکؽ ،آج خو والؼہ ہوا ہے اوؼ اـ قے پہلے خو ظو والؼے
ہوئے ہیں ،اى کی ہن هػهت ثھی کؽتے ہیں ،اـ پہ افكوـ ثھی ہے کیوًکہ آپ کو
پتہ ہے کہ یہ والؼبت کوئی آج کے زبالت کی وخہ قے ًہیں ہیں ،یہ پچھلے 10
قبل قے خي زبالت قے یہ يوثہ گؿؼ ؼہب ہے ،یہ هلک گؿؼ ؼہب ہے ،یہ اـ کے
اثؽات ہیں خو اة تک لبئن ہیں ،زکوهتیں ثعلٌے قے اـ پؽ فؽق ًہیں پڑے گب خت
تک آپ اپٌی پبلیكیوں کو ًہیں ثعلیں گے۔ آج ہن ًے ثھی اـ ًؼؽے پہ ووٹ لیب ہے
کہ ہن اهي لبئن کؽیٌگے اوؼ خو هؽکؿ هیں ثیٹھے ہیں ،اًہوں ًے ثھی اـ ًؼؽے پہ
ووٹ لیب ہے کہ اهي لبئن کؽیٌگے۔ اگؽ وفبق هیں ہوبؼی زکوهت ہوتی تو اة تک ہن
اػالى کؽ چکے ہوتے کہ یہ خٌگ ہوبؼی ہے یب ًہیں؟ لیکي چوًکہ يوثے هیں
ہویں هیٌڈیٹ هال ہے اوؼ ہن کونم کؽیٌگے اى نبء ہللا تؼبلیٰی کہ يوثے کی توبم
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قیبقی لیڈؼنپ کو ایک پلیٹ فبؼم پہ ثالئیں اوؼ اى کیكبتھ قبتھ توبم قٹیک
ہولڈؼؾ هلکؽ کوئی پبلیكی ثٌبئیں اـ يوثے هیں ،اوؼ پھؽ اـ کے ثؼع ہن وفبق
قے ؼاثطہ کؽیں ،اى قے ظؼضواقت کؽیں کہ اـ الئسہ ػول پؽ ػول کؽیں تبکہ
اـ يوثے هیں اهي آئے کیوًکہ اگؽ یہبں آگ لگی ہے خٌبة قپیکؽ تو یہ اـ کی
تپم هلک کے ظوقؽے زًوں هیں ثھی هسكوـ کی خبؼہی ہوگی اوؼ اگؽ ہن یہ
کہتے ؼہیں کہ  Security lapseہے تو خٌبة قپیکؽ ،یہبں پولیف خواى اپٌی
خبًوں کے ًػؼاًے پیم کؽؼہے ہیں ،ہن یہ ًہیں کہہ قکتے کہ Security lapse

ہے ،یہ کوئی چوؼی ڈکیتی واال اهي و اهبى کبهكئلہ ًہیں ہے کہ يوثبئی زکوهت
اـ کو کٌٹؽول ًہیں کؽ پب ؼہی ہے ،یہ خو ایک ػبلوی خٌگ چھڑی ہوئی ہے ،اـ
ضطے هیں اـ کے اثؽات ہیں ،خت تک آپ اى اثؽات کو ضتن ًہیں کؽیٌگے اوؼ
اـ کیلئے ایک واَر پبلیكی ًہیں ثٌبئیں گے ،خت تک یہ ڈؼوى زولے خبؼی
ؼہیں گے تو هیؽے ضیبل قے اـ لكن کے زبالت کب ہویں قبهٌب کؽًب پڑے گب۔ ثہتؽ
یہ ہے کہ ہن اپٌے هلک کو ثچبئیں ،اـ يوثے کو ثچبئیں اوؼ ختٌی ثھی لوهی
لیڈؼنپ ہے ،هیؽی اى قے گؿاؼل ہے کہ یہ ثبت چھوڑیں کہ یہ يوثہ ہے ،یہ
کف کی زکوهت ہے اوؼ یہ کكی ایک پبؼٹی یب ایک يوثہ ،ایک وفبق کب هكئلہ
ًہیں ہے ،یہ ہن قت کی  Responsibilityہے خٌبة قپیکؽ ،اوؼ هیں توبم لوهی
لیڈؼنپ قے ظؼضواقت کؽتب ہوں کہ وٍ آئے اوؼ ایک پلیٹ فبؼم پؽ اکٹھب ہوکے
اـ هكئلے کب زل ًکبلیں اوؼ ایک لوهی پبلیكی ثٌبئیں اوؼ ہویں اة اػالى کؽًب
ہوگب کہ ہن اـ خٌگ کب زًہ ہیں یب ًہیں کیوًکہ آج اگؽ اهؽیکہ افغبًكتبى قے
ًکلٌے کیلئے ِبلجبى کیكبتھ هػاکؽات کؽًب چبہتب ہے ،اپٌے لئے ؼاقتہ ثٌبًب
چبہتبہے تو خٌبة قپیکؽ ،پبکكتبى کیوں هػاکؽات ًہیں کؽتب ،پبکكتبى کیلئے
تبلیبں خو ؾهیٌی
کوًكی ؼکبوٹیں ہیں؟ تو هیؽے ضیبل قے اة ہویں
زمبئك ہیں ،اـ پہ ہویں چلٌب ہوگب۔ اگؽ ہن اهؽیکی ڈکٹیهي پؽ چلتے ؼہے تو خٌبة
قپیکؽً ،ہ اـ يوثے هیں اهي آئے گبً ،ہ ثلوچكتبى هیں اهي آئے گب۔ آج کؽاچی
هیں ایک این پی اے يبزت نہیع ہوئے ہیں ،هیں اى کیلئے ثھی ظػب کؽتب ہوں کہ ہللا
اى کی هغفؽت کؽے لیکي یہ النیں ہن کت تک اٹھبتے ؼہیں گے؟ یہ ہوبؼی لوهی
 Responsibilityہے کہ ہن هل کؽ اـ هلک کے زبالت کو ثعلٌے کیلئے اوؼ
ہوبؼی ضبؼخہ پبلیكی کو ثعلٌے کیلئے ہویں آگے آًب ہوگب اوؼ ایک لوهی پبلیكی
ہویں ظیٌب ہوگی خٌبة قپیکؽ اوؼ چوًکہ وؾیؽ اػلیٰی يبزت ًے کل الء ایٌڈ آؼڈؼ
پؽ هیٹٌگ ثال لی ہے تو اى نبء ہللا تؼبلیٰی کونم کؽیٌگے کہ اپٌے يوثے کے
ػوام کو ختٌب تسفع ظے قکیں ،ظیٌگے لیکي خٌبة قپیکؽ ،هیں ظوثبؼٍ یہ ػؽٌ
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کؽتب ہوں کہ یہ لوکل ایهو ًہیں ہے ،اـ کو قودھٌے کی َؽوؼت ہے اوؼ ہن اى
نبء ہللا پوؼی پوؼی کونم کؽتے ہیں اوؼ هیں يوثے کے ایک غهہ ظاؼ کی
زیثیت قے یہ یمیي ظالتب ہوں کہ اگؽ وفبلی زکوهت اـ قلكلے هیں کوئی پبلیكی
ثٌبًب چبہتی ہے تو ہن اى کب ثھؽپوؼ قبتھ ظیٌگے۔
تبلیبں
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خٌبة وخیہہ الؿهبى يبزت قے گؿاؼل ہے ،وخیہہ الؿهبى
يبزت۔
خٌبة وخیہہ الؿهبى ضبى نکؽیہ خٌبة قپیکؽ ،هیں آپ کب ثڑا ههکوؼ ہوں کہ آپ
ًے اـ اہن هوَوع پؽ هدھے کچھ کہٌے اوؼ قٌٌے کب هولغ ظیب۔ Countdown

قے پہلے قؽ هیں گؿاؼل کؽًب چبہتب ہوں کہ اـ کو هیؽے ٹبئن هیں ًہ الیئے گب،
ہللا کے فُل قے یہ هیؽا چوتھب  Tenureہے کہ هیں اقوجلی هیں آؼہب ہوں ،ہن
لوگ اتٌے ظوؼ ظؼاؾ ػاللوں قے آتے ہیں ،ػؿت کیلئے یہبں پہ آتے ہیں لیکي
ثڑے افكوـ کیكبتھ کہٌب پڑتب ہے کہ یہبں پہ فوج کی چوکیبں ہیں ،وہبں قے
گؿؼًے کیلئے ہویں ثڑی ظنواؼی کب قبهٌب کؽًب پڑتب ہے۔ کچھ ظًوں قے تو کوئی
ایكی نکبیت ًہیں لیکي پیچھے کبفی  Mishapsایكے ہو چکے ہیں خہبں
ثعهؿگی ثھی ہوئی ہے تو یب تو ہویں کٌٹوًوٌٹ کے قٹیکؽؾ  Provideکئے خبئیں
یب خو ہویں اقوجلی قٹیکؽؾ هلے ہیں ،اى کو کہب خبئے کہ خی کن اؾ کن اگؽ اوؼ کچھ
ًہیں تو ثبت ہن قے تویؿ قے کؽیں کیوًکہ ہؽ خگہ کہتے ہیں کہ آپ اتؽیں ،گبڑی
کو ظؼج کؽائیں ،اپٌے  Weaponsخو گبڑی هیں ہیں ،وٍ ظؼج کؽائیں ،تو ہویں
فوج تو  Protectionظے ًہ قکی آج تک ،تو ہن اپٌی  Protectionضوظ ثھی ًہ
کؽیں؟ تو یہ ثبت غؼا هؼیوة قی ہے۔ تو قؽ ،اـ کب کچھ قع ثبة کیب خبئے۔ اة هیں
اپٌی ثبتوں کی ِؽف آتب ہوں۔ خٌبة قپیکؽ ،ثدٹ کی خو ثبت ہو ؼہی ہے تو هیں
قودھتب ہوں کہ یہ ثیوؼوکؽیكی کی ِؽف قے ایک  Documentتھی ،خو ایک
 Formalityپوؼی کؽًے کیلئے پیم کیب گیب تھب اوؼ اـ کیلئے هیں گوؼًوٌٹ کو
 Blameثھی ًہیں کؽتب کیوًکہ گوؼًوٌٹ کے پبـ ٹبئن ثھی ًہیں تھب اوؼ یہ يوثہ
ہن قت کب ہے ،اـ پہ ہن اى نب ء ہللا  Criticizeثھی کؽیٌگے اوؼ Criticize

کؽیٌگے ايالذ کیلئےً Criticize for the sack of Criticism ،ہیں کؽیٌگے
اى نبء ہللا ،تو وٍ ولتب ًا فولتب ًا اخالـ ہوتے ؼہیٌگے ،هؼبهالت ہوتے ؼہیٌگے ،ہن
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اـ هیں کؽیٌگے۔ اـ هیں نؽوع کؽتب ہوں  Austerityکے زوالے قے خٌبة
قپیکؽ ،قت قے پہلے اقوجلی کی ِؽف آتے ہیں۔ هیں ًے پہلے ثھی اقوجلی هیں
یہ گؿاؼنبت کی ہیں کہ ہن اقوجلی هیں آتے ہیں For instance ،ہوبؼا ثدٹ پیم
ہوا ،هیں ًے اـ هیں ظیکھب کہ ایک قبئڈ پہ پؽًٹ تھب اوؼ ایک قبئڈ پہ پؽًٹ ًہیں
تھب ،اـ قے پہلے ظوًوں قبئڈؾ پہ پؽًٹ ہوتب ؼہب ہے ،پیپؽ کی ثچت ،لطؽے
لطؽے قے ظؼیب ثٌتب ہے ،اـ کو ثچبئیں۔ ہوبؼا  Q&A Sessionہوتب ہے،
Question & Answer Sessionہوتب ہے ،اـ هیں قت هوجؽاى کو وٍ ثڑے
ثڑے گتے خو ہوتے ہیں  Questions & Answersکے ،وٍ  Provideکئے
خبتے ہیں تو هیؽی گؿاؼل ہے کہ ًوٹف لگب ظیب خبئے کہ خف هوجؽ کو وٍ
چبہیئے ،وٍ اپٌب ًبم لکھ ظیں ،اـ کے هطبثك کبپیبں ثٌیں تبکہ یہ خو
 Unnecessaryاضؽاخبت خو ؼوؾ ؼظی هیں خبتے ہیں ،یہ ضتن ہوں۔ اقی ِؽذ
 Demands for Grantکے خو پلٌعے ثدٹ کے ظًوں هیں ظیئے خبتے ہیں ،هیں
قودھتب ہوں وٍ ثھی اگؽ خف کو َؽوؼت ہے ،اـ کو ظیئے خبئیں ،خو Interest

ًہیں ؼکھتب ،خو ًہیں پڑھٌب چبہتب یب ًہیں کؽتب تو وٍ فبلتو گوؼًوٌٹ پؽ ثوخھ ًہ ثٌے۔
تو یہ  Austerity measuresہویں گھؽ قے اٹھبًے
تبلیبں
ہوًگے۔ ظوقؽا آًؽیجل قی این يبزت ًے ثڑا اچھب فیًلہ کیب ہے ،اى کی پبؼٹی کب
فیًلہ ہے کہ ہویں هہبؼاخوں کب ،ؼاخوں کب ظوؼ ضتن کؽًب ہوگب ،ہویں Austerity
اپٌبًب ہوگی۔ پہال لعم اًہوں ًے اٹھبیب کہ قی این ہبؤـ هیں ًہیں گئے ،ہن اـ کو
 Appreciateکؽتے ہیں اوؼ ہن ضؽاج تسكیي پیم کؽتے ہیں۔ هیں اـ کیكبتھ
هؿیع  Addکؽًب چبہوًگب ،اـ هیں کہب گیب ہے ،قٌٌے هیں آیب ہے کہ وہبں پہ کوئی
الئجؽیؽی ثٌٌے هیں آؼہی ہے تو هیں قودھتب ہوں کہ  Red zone areaکے اًعؼ
الئجؽیؽی ثٌبًے کی تک ًہیں ثٌتی کیوًکہ اـ هیں کوئی خب ثھی ًہیں قکے گب،
قیکوؼٹی کے هؼبهالت ہیں تو ثہتؽ یہ ہوگب کہ اگؽ گوؼًؽ يبزت ضوظ لؽثبًی ظیں
اوؼ وٍ قی این ہبؤـ هیں آخبئیں اوؼ گوؼًؽ ہبؤـ کو ایک هثبلی اًٹؽًیهٌل
یوًیوؼقٹی ثٌب ظیب خبئے۔ تبلیبں تو هیں قودھتب ہوں کہ یہ ایک اوؼ اچھب لعم ہوگب
 Changeکی ِؽف۔ Changeکے زوالے قے ثبتیں ہو ؼہی ہیں ،هیں اپٌے
ثھبئی نوکت یوقفؿئی يبزت کی ثبت قے اتفبق کؽتب ہوں کہ ہن اپٌے ایدٌڈے
ثھی الئیں گے ،ثبتیں ثھی کؽیں گے ،پبلیكیؿ ثھی ثٌبئیں گے لیکي خت تک اـ
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هلک هیں ثیؽوًی هعاضلت ضتن ًہیں ہوگی ،خت تک ہن اهؽیکہ کو Enough is

ً enoughہیں کہیں گے ،یہ ایک يؽیر زمیمت ہے کہ خت تک وٍ اپٌب ہبتھ
پبکكتبى قے ًہیں ًکبلیں گے تو ہن لوگ ًہ  Changeال قکتے ہیںً ،ہ کكی تؽلی
کی ثبت کؽ قکتے ہیںً ،ہ اپٌے پبؤں پہ کھڑے ہو قکتے ہیں ،تو ہویں اى کو
 Enough is enoughکہٌب ہے۔ اـ ظى ػوؽاى ضبى يبزت ًے ثڑی اچھی ثبت
کی ًیهٌل اقوجلی هیں ،خف کی چوہعؼی ًثبؼ يبزت ًے ،ہوبؼے لیڈؼ ًے
تؼؽیف ثھی کی ،ہن ثھی کؽتے ہیں اوؼ یہبں پہ همبثلہ  Leg pullingکب ًہیں ہوًب
چبہیئے کہ ہن کكی کی  Leg pullingکؽیں کیوًکہ یہ ہوبؼا هلک ہے ،ہوبؼا
يوثہ ہے ،ہویں ایک ظوقؽے قے ثڑھ چڑھ کے اپٌے هلک کی ضعهت کؽًی
تبلیبں اًہوں ًے کہب کہ ڈؼوى گؽائیں ،هیں Second
چبہیئے۔
کؽتب ہوں کہ آپ یہبں قے ًیٹو قپالئی ثٌع کؽیں اوؼ هیبں يبزت وہبں قے ڈؼوى
گؽائیں۔ تبلیبں یہ ولت آگیب ہے خٌبة قپیکؽ کہ اة ہویں فیًلے کؽًے ہیں۔
گیعڑ کی قو قبلہ ؾًعگی قے نیؽ کی ایک قبلہ ؾًعگی اچھی ،ایک ایک ظى کی
ؾًعگی اچھی ہوتی ہے۔ ثے غیؽتی قے خیٌے قے ثہتؽ ہے کہ ایک ظى کی ػؿت
کی ؾًعگی قے ہن هؽ خبئیں اوؼ خٌبة قپیکؽ ،خت تک ہن چٌعے کیلئے ہبتھ
پھیالئے ؼکھیں گے ،ہوبؼی غیؽت کجھی ًہیں خبگے گی۔ هیؽی ثہي ًے کہب کہ
کكی پہ کوئی اثؽ ًہیں ہوا ،آئے ظى والؼے ہوتے ہیں ،لیبهت ہے ،لوگ کہتے ہیں
کہ آپ ثؽے کبم کؽوگے تو لیبهت آ خبئیگی ،تو هیں اى قے پوچھتب ہوں کہ یہ
لیبهت ًہیں ہے تو کیب ہے؟ کیب ہو ؼہب ہے ہوبؼے هؼبنؽے هیں؟ تو خت تک ہن اپٌب
یہ ًیچے واال ہبتھ اوپؽ ًہیں الئیں گے ،یہ ثبہؽ کے چٌعوں پہ اوؼ ضیؽاتوں پہ
غیؽت ًہیں خبگتی کجھی اًكبى کی ،غیؽت خگبًے کیلئے اپٌے پیؽوں پہ کھڑا
ہوًب پڑتب ہے۔ اپٌے هؼبهالت کن کؽیں ثبہؽ کے لوگ اوؼ اى کے خو آگے لے پبلک
ہیں ،اى کی غالهی قے چھٹکبؼا زبيل کؽًے کیلئے ہن قت کو هل خل کؽ اـ
قلكلے هیں کبم کؽًب ہوگب۔ کؽپهي کے زوالے قے خٌبة قپیکؽ يبزت ،ثبت
ہوئی ،ہن تو کہتے ہیں ،ہؽ ایک کی ضواہم ہے ،پوؼے هلک هیں تجعیلی کی فُبء
ثھی ہے ،لوگ ثھی تجعیلی چبہتے ہیں اوؼ قت قے ثڑا ،هیں قودھتب ہوں کہ
هؼبنؽے کب خو ثعتؽیي هؼبهلہ ہے ،وٍ کؽپهي ہے۔ خت تک کہ کؽپهي ہے ،ہن
کچھ ثھی ًہیں کؽ قکتے اوؼ هیں قودھتب ہوں کہ یہ ایكے کچھ هؼبهالت ہیں ،خو
ایدٌكیؿ کے غؼیؼے اقوجلیوں هیں ثھی پہٌچ خبتے ہیں ،ہؽ خگہ پہٌچ خبتے ہیں،
خو قكٹن کو ٹھیک ًہیں ہوًے ظیتے۔ کؽپهي ضتن ہوًے کیلئے هیں ایک
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 Suggestionظیتب ہوں ،وٍ یہ کہ ہؽ قؽکبؼی ،آپ ًے ٹی ایف پی ًہیں ؼکھی اـ
ظفؼہ ثدٹ هیں ،چلیں ًہ ؼکھیں ،ہن یہ ٹی ایف پی  5قبل هؿیع لؽثبى کؽیٌگے ،لوم
کو ثھی هطوئي کؽیٌگے اى نب ء ہللا لیکي خت تک کؽپهي ضتن ًہیں ہوگی ،ٹی ایف
پی کب فبئعٍ ہی کوئی ًہیں ہے اوؼ یہ کہبں اقتؼوبل کؽیں؟ ختٌے گوؼًوٌٹ
ایوپالئیؿ ہیں ،ختٌب ثھی تٌطواٍ ظاؼ ِجمہ ہے ،اى کیلئے ثدٹ ثٌبیب خبئے اوؼ
هہٌگبئی کو هعًظؽ ؼکھ کے ثدٹ ثٌبیب خبئے ،اى کے اضتیبؼات ،اى کی
َؽوؼیبت کو هعًظؽ ؼکھ کےثدٹ ثٌبیب خبئے ،اى کو ایک Respectable
 existenceهؼبنؽے هیں  Provideکی خبئے ،اـ کے ثؼع کؽپهي کؽتے ہیں
تو قطت قے قطت ،اى کے ہبتھ ثھی کبٹے خبئیں تو کوئی هوبًؼت ًہیں ہوگی
لیکي ایک آظهی کو آپ ایک  Meagerتٌطواٍ ظیتے ہیں ،ایک ایف ایچ او کو For
 that matterآپ  30 ،25ہؿاؼ تٌطواٍ ظیتے ہیں ،اـ کے اضتیبؼات ظیکھیں ،الء
ایٌع آؼڈؼ ظیکھیں ،اـ کی ؾًعگی کے هؼبهالت ظیکھیں ،اـ کی غهہ ظاؼیبں
ظیکھیں ،ايولی ِوؼ پؽ تو گوؼًوٌٹ اى کو  POLثھی ظیتی ہے ،اى کو اضؽاخبت
ثھی ظیتی ہے ،قت کچھ لیکي خو زمیمتیں ہیں ،افكوـ کیكبتھ کہٌب پڑتب ہےً ،ہیں
پہٌچتے۔ خت وٍ گبڑی هیں پٹؽول ػوام قے ڈلوائیں گے ،خت وٍ گبڑی کیلئے
ثیٹؽی ػوام قے ڈلوائیں گے ،ٹبئؽ ػوام قے ڈلوائیں گے تو خٌبة قپیکؽ،
 Deliverکیكے کؽیٌگے ،وٍ تو هوکي ہی ًہیں ہے؟ لہػا ایک ایكب ثدٹ ہؽ
گوؼًوٌٹ آفیكؽ کب ہوًب چبہیئے کہ خت وٍ کبم کؽًے آئے تو اـ کے قؽ پہ یہ
ثوخھ ًہ ہو کہ هیں ًے اپٌے ثچوں کی فیكیں ظیٌی ہیں ،هیں ًے ثدلی کب ثل ظیٌب ہے،
هیں ًے یہ هؼبهلہ کؽًب ہے ،هیں ًے گھؽ خبًب ہے ،هیؽی گبڑی هیں ڈیؿل ڈالٌے
کے پیكے ًہیں ہیں تو خت تک یہ پؽیهبًیبں اـ کی ظوؼ ًہیں ہوًگیں ،وٍ
هؼبنؽے هیں  Deliverکؽ ہی ًہیں قکتب ،تو اى هؼبهالت کو ظیکھب خبئے،
 Respectable existenceظیں ہؽ نطى کو ،ہؽ نہؽی کو اوؼ اـ کے ثؼع خو
کؽپهي کؽتے ہیں خٌبة قپیکؽ ،اى کے ہبتھ کبٹیں کیوًکہ خت تک Punitive

ً actionہیں ہوگب ،خت تک غلّ کبم کؽًے والے کو یہ ازكبـ ًہیں ہوگب کہ هیں
غلّ کبم کؽوًگب تو هدھے اـ کی قؿا هلے گی تو یہ کؽپهي آپ کجھی ثھی ضتن
ًہیں کؽ قکتے۔ ظو ثٌعوں کو آپ قؿا ظیعیں ،افكوـ کی ثبت ہے کہ ہن ہللا قے
ًہیں ڈؼتے ،ڈًڈے قے ڈؼتے ہیں ،خیل قے ڈؼتے ہیں تو چلیں ڈًڈے اوؼ خیل
قے اى کو ڈؼائیں لیکي کن اؾ کن ڈؼائیں َؽوؼ ،کہ غلّ کبم کب اًدبم غلّ ہوًب
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چبہیئے ،تت تک ہن اـ کو کٌٹؽول ًہیں کؽ قکتے۔ اة آج آپ ظیکھیں ،هیں
 Blameاپٌے پولیف والے ثھبئیوں کو ثھی ًہیں کؽتب ،اپٌے آفیكؿ والوں کو ثھی
ًہیں کؽتب لیکي یہ ضؽچہ ختٌب ثھی ہوتب ہے خٌبة قپیکؽ ،یہ غؽیت ػوام کی خیت
قے ًکلتب ہے ،وٍ غؽیت ػوام خو آخکل ایک ولت کی ؼوٹی کھبًے قے ثھی
هسؽوم ہیں۔ آپ ظیکھتے ہیں ،ظھوبکہ ہوا ،وہبں پہ ظیواؼ ثي خبتی ہے ،کہیں اوؼ
ظھوبکہ ہوا ،اـ کے آگے ایک اوؼ کٌکؽیٹ ظیواؼ ثي خبتی ہے ،گوؼًوٌٹ کے
پیكے ہیں ،ػوام کے پیكے ہیں ،کكی کب کیب خبتب ہے ،کكی کو تکلیف تو ًہیں
ہوتی؟ ہؽ ِؽف  Fortresses fortressesثي گئے ہیں اوؼ ہؽ ِؽف ؼکبوٹیں ہی
ؼکبوٹیں ہیں۔ کیب ػوام کو ہن یہ ظیٌے آتے ہیں یہبں کہ ہؽ خگہ خبئیں ،کبؼڈ
ظکھبئیں ،ہؽ خگہ خیكے خیل هیں پھؽ ؼہے ہیں؟ ہن اپٌے اـ هلک کو ایک هلک
ثٌبًب چبہتے ہیں ،خف ِؽذ ثبلی تؽلیبتی هوبلک ہیں ،تو اى چیؿوں کو کٌٹؽول
کؽًب خٌبة قپیکؽ ،ثہت َؽوؼی ہے۔ ایدوکیهي کے زوالے قے هیں گؿاؼل
کؽًب چبہوًگب خٌبة قپیکؽ ،قت قے پہلے تو یہ هیؽا اپٌب یمیي ثھی ہے اوؼ هیں
قودھتب ہوں کہ یہ لبًوى ثھی ہے کہ توبم ختٌے قؽکبؼی هالؾهیي ہیں،
 Speciallyایدوکیهي ڈیپبؼٹوٌٹ کے هالؾهیي خو ہیں ،اى کو اپٌے ثچوں کو
قؽکبؼی قکولوں هیں تؼلین ظلواًی چبہیئے۔ یہ تو هیں قودھتب ہوں کہ اًًبف ہی
ًہیں ہے کہ قیکؽٹؽی ایدوکیهي ہو اوؼ اپٌے ثچے کو پؽائیویٹ قکول هیں
پڑھبئیں کیوں؟ وٍ تو  Deliverہی ًہیں کؽیگب ،اـ کے ثچے کو تو تؼلین ٹھیک ٹھب
ک هل ؼہی ہے۔ قکولوں کی تؼلین کو  Ensureکؽکے گوؼًوٌٹ آفیهلؿ کے ثچے
خت پڑھیں گے تو  Automaticallyاپٌے ثچے ،کیوًکہ وٍ تو اپٌے ثچوں کو اپٌب
قودھتے ہیں ،ظوقؽوں کے ثچوں کو اپٌب ًہیں قودھتے۔ اگؽ آپ ظوقؽے کے
ثچے کو اپٌب قودھیں گے تو آپ کے ثچے کو ثھی ظوقؽا اپٌب قودھے گب ،اقی
ِؽذ ًظبم چلتب ہے۔ اـ کیلئے  Suggestionہے هیؽے پبـ Suggestion ،یہ
ہے کہ ہویں ظیکھٌے هیں یہ آیب ہے کہ ہن ہؽ ایک یوًیي کوًكلFor that matter ،

آپ ایک ػاللہ لے لیں ،اـ هیں  50قکولؿ ہیں هطتلف خگہوں پہ ،پہبڑی ػاللہ
ہوبؼا  Hard areaہے Top ،پہ قکولؿ ہیں ،ظوؼ قکولؿ ہیں ،کہیں ؼوڈؾ ًہیں
ہیں ،کہیں ٹیچؽ کی ً Accommodationہیں ہے ،کہیں ً Toiletsہیں ہیں ،کہیں
پبًی ًہیں ہے ،کہیں ً Electrificationہیں ہے اوؼ اى زبالت هیں آپ قے هیں
پوچھتب ہوں کہ اقتبظ خبئے تو کیكے خبئے اوؼ ثچے خبئیں تو کیكے خبئیں؟ تو
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هیں تو یہ قودھتب ہوں کہ ثؽقوں قے یہ پبلیكی چلی آؼہی ہےً ،ئے قکولؿ ظیئے
خبؼہے ہیں۔ ثچپي هیں هیں ًے ضوظ اپٌی آًکھوں قے ظیکھب کہ هیؽے ػاللے هیں
ایک ثڑا قکول ہوتب تھب ،وہبں قے اًدیٌئؽؾ ثھی ًکلے ہیں ،وہبں قے خٌؽلؿ ثھی
ًکلے ہیں ،وہبں قے چیف اًدیٌئؽؾ ثھی ًکلے ہیں ،اة قکولؿ ثہت ہو گئے ہیں
لیکي تؼلین ضتن ہو گئی ہے۔ خف قكٹن کو ثھی آپ اپٌی ایک Human Capacity
قے ثبہؽ ًکبلیں گے ،اـ کو آپ هبًیٹؽ ًہیں کؽ قکتے ،وٍ پھؽ ًہیں چل قکتب ،تو
ثہتؽ یہ ہے کہ یوًیي کوًكل لیول پؽ آپ ایک اًكٹی ٹیوني تؼویؽ کؽیں ،وٍ 50
 100ثلڈًگوں کب ضؽچہ خو ہے ،اـ قے کن ضؽچ هیں اًكٹی ٹیوني تؼویؽ ہو
خبئیگب ،اـ هیں  Hostel facilitiesثھی ظیں۔ ہوبؼا غؽیت هلک ہے ،ہوبؼے
 Backward areasهیں ثچوں کے پبـ ایک ولت کھبًے کی ؼوٹی ثھی ًہیں
ہے ،اگؽ اى کو وہبں کھبًب هلے گب اوؼ ایک  Organized systemهیں،
 Disciplined systemهیں وٍ تؼلین زبيل کؽیٌگے تو ہوبؼے هؼبنؽے کیلئے
 Assetsثٌیں گے ،اگؽ ہن وٍ هؼبنؽٍ ًہیں ظیٌگے ،وٍ هؼبنؽے هیں هؿیع
 Liabilities createکؽیٌگے۔ خٌبة قپیکؽ ،آًؽیجل قی این يبزت ثیٹھے ہوئے
ہیں ،هیں اى قے گؿاؼل کؽًے خبؤًگب کہ آهجؽیلہ کب آپ ًے ثدٹ هیں غکؽ کیب ،تو
ثلوچكتبى ًے ثڑی اچھی ؼوایت لبئن کی ہے کہ اًہوں ًے قبؼے يواثعیعی فٌڈؾ
اوؼ آهجؽیلہ ضتن کؽکے ثؽاثؽ ڈقٹؽی ثیوني کؽ ظی۔ تو هیں اى قے گؿاؼل کؽًب
چبہوًگب کہ ایک پؽاوًهل فٌبًف کویهي ثٌبیب خبئے خف هیں یہ  Ensureکیب
خبئے کہ ہؽ ایک کو  Equitablyاوؼ  Equalityکی ثٌیبظ پؽ یہ ختٌے فٌڈؾ ہیں،
کیوًکہ ضواٍ ایک آظهی کوہكتبى هیں ؼہتب ہے کہ ڈی آئی ضبى هیں ؼہتب ہے ،اـ
کے اتٌے ہی زموق ہیں ختٌے پهبوؼ هیں ؼہٌے والے کے ہیں ،تو یہ زموق خو
ہیں ،خت تک ثؽاثؽ تمكین ًہیں ہوًگے تو یہ ؼًدهیں تو ؼہیں گی ،ایک ظوقؽے
کے اوپؽ کیچڑ اچھبلٌب خبؼی ؼہیگب ،تو اـ کو ثھی  Ensureکیب خبئے۔ یہ ثبتیں
ؾیبظٍ هیں اقلئے کہہ ؼہب ہوں کیوًکہ ایک  Changeکی فُبء ہے ،ایک
 Changeکب ًبم ہے ،اًًبف کی ثبت ہے تو ہن اًًبف کی تولغ ثھی ؼکھتے ہیں
اوؼ اى نبء ہللا اـ هیں قپوؼٹ ثھی کؽیٌگے۔ خٌبة قپیکؽ،ہوبؼے هؼبنؽے
هیں قی ایٌڈ ڈثلیو کب هسکوہ ہے ،ثڑے افكوـ قے کہٌب پڑتب ہے کہ خت قے هیں
قیبقت هیں آیب ہوں ،نؽوع هیں  8%قے کویهي نؽوع ہوا ،ثڑھتے ثڑھتے
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 Last Governmentهیں ظکھ کیكبتھ کہٌب پڑتب ہے  40%تک چال گیب۔ اة خہبں
 40%تک کویهي کھبیب خبئیگب ،وہبں پہ کوئی کبم ہو یب ًہ ہو ،اـ کو کوى چیک
کؽیگب؟ وٍ تو پیكے آئیں گے اوؼ ظفتؽوں کی ًػؼ ہو خبئیں گے۔ کي کي هًیجتوں
قے ہن فٌڈؾ ًکبل کے لے خب تے ہیں ،آگے ٹھیکیعاؼوں کے وہبں پہ اپٌے کویهٌؿ
ہوتے ہیں ،اى کی اپٌی اخبؼٍ ظاؼی ہوتی ہے ،ثٌعؼ ثبًٹ ہو خبتی ہے اوؼ ہن ظفبتؽ
هیں ثھبگتے پھؽتے ہیں کچھ ًہیں ہوتب۔ خٌبة قپیکؽ ،اگؽ ثدٹ آپ Proper
ظیٌگے ،ہؽ آظهی کو ایک  Properتٌطواٍ ظیٌگے اـ کو کبم کؽًے کی ،اـ کو
ؼوؾی هلے گی Reward ،هلے گب تو وٍ کویهي کیوں کھبئے؟ یہ کویهي کلچؽ ،یہ
 Conceptضتن ہوًب چبہیئے اوؼ اگؽ ضتن ًہیں کؽ قکتے تو کن اؾ کن ایک کؽوڑ
ؼوپے کی قکین ہے ،تو ختٌب کویهي آپ کی هدجوؼی ہے ،اـ قے Over and

 aboveؼکھیں تبکہ خو کبم ہے ،اـ کی کوالٹی هتبثؽ ًہ ہو ،ایک ثبؼل ہوتی ہے،
قڑک ضتن ہو خبتی ہے۔ تبلیبں تو یہ پیكے خو آتے ہیں ،یہ غؽیت لوگوں کے
پیكے آتے ہیں اوؼ اى تک ًہیں پہٌچتے تو یہ ًب اًًبفی ہے ،ہن ًے ثھی اپٌی لجؽ
هیں خبًب ہے ،ہللا کو خواة ظیٌب ہے اوؼ ہن  Responsibleہیں کیوًکہ ہن لوگوں
کے ووٹ لے کؽ یہبں پہ آتے ہیں۔ ہیلتھ کے زوالے قے خٌبة قپیکؽ يبزت،
هیں گؿاؼل کؽًب چبہوًگب کہ ہیلتھ کی خو ثٌیبظی َؽوؼت ہے ،وٍ پبًی ہے اوؼ ہن
آج کہتے ہیں کہ خی پبًی گٌعٍ ہوگیب ہے واٹؽ فلٹؽؾ لگبؤ ،اـ کی‟فلٹؽیهي„ کؽو۔
خٌبة قپیکؽ ،ہللا ًے خو پبًی پیعا کیب ہے ،اـ هیں خو چیؿیں ہوبؼے خكن کیلئے
پیعا کی گئی ہیں ،وٍ ہن ختٌی هؽَی فلٹؽؾ لگب لیں ،ہن اـ کے اًعؼ خو Contents
ہیں وٍ پوؼے ًہیں کؽ قکتے خو يست کیلئے َؽوؼی ہیں۔ فلٹؽیهي پالًٹ هیں
کبفی ایكی چیؿیں ًکل آتی ہیں خو خكوبًی يست کیلئے ثہت َؽوؼی ہوتی
ہے ،تو هیؽی گؿاؼل یہ ہے کہ ایدوکیهي خو ہے وٍ الؾهی ہے کیوًکہ
ایدوکیهي قے  Awarenessپیعا ہوتی ہے اوؼ  Awarenessقے ہن لوگوں کو
ثتب قکتے ہیں کہ پبًی کی اہویت کیب ہے؟ ہللا ًے ہویں يبف پبًی ظیب ہے ،آج آپ
یہبں ثھی ظیکھیں لوگوں ًے  Gutter linesکھول کے خو ہوبؼی  Streamsہیں،
ًعی ًبلے ہیں ،اـ هیں  Gutter linesچھوڑی ہوئی ہیں۔ ہللا ًے يبف پبًی ظیب
ہے ،ہن ًے اـ کو گٌعٍ کیب ہے ،پھؽ ہن  Complaintکؽتے ہیں کہ خی ہویں
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ہیپبٹبئٹف ہو گیب ہے ،ہویں  Kidney failureہو گیب ہے ،ہویں یہ هكئلہ ہو گیب ہے ،تو
یہ قبؼی وخوہبت ہوبؼی اپٌی پیعا کی ہوئی ہیں۔ ہویهہ قے گٌعگی کب ایک ڈھیؽ
پڑا ہوا ہے ،اـ کے خو اثؽات ہیں ،اى کو کٌٹؽول کؽتے ہیں ،ظوائیبں چھڑکتے
ہیں ،اى کو ضتن کؽًے کی کونم کؽتے ہیں لیکي کجھی ہن اـ پوائٌٹ پہ ًہیں آئے
کہ گٌعگی کب ايل خو ڈھیؽ ہے ،اـ کو ہٹبیب خبئے۔ تو هیں ،اًوائؽوًوٌٹ هٌكٹؽ
يبزت یہبں ہیں یب ًہیں ہیں ،گوؼًوٌٹ قے اپیل کؽتب ہوں کہ اـ زوالے قے
قطتی قے یہ پبثٌعی لگبئی خبئے کہ خو نطى ثھی اپٌب گھؽ ثٌبتب ہے یب خف گبؤں
هیں ،ظیہبت هیں تو اـ کی  Sanitationکے هؼبهالت کو ٹھیک کیب خبئے تبکہ
يبف پبًی کے خو  Sourcesہیں ،وٍ  Polluteہوًے قے ثچ خبئیںWater ،

 contaminationقے ثچ خبئیں اوؼ لوگوں کو پیٌے کب يبف پبًی هیكؽ ہو
قکے۔ اقی ِؽذ خٌبة قپیکؽ ،ہللا ًے خو ًؼوتیں ظی ہیں ،اگؽ اى کب ہن َیبع
کؽیٌگے ،اى کو َبئغ کؽیٌگے تو ہللا ثھی ًبضول ہوگب اوؼ ہللا اى ًؼوتوں کو ہن
قے لے لیگب۔ پبًی کب آج ختٌب َیبع ہے ،هیں خبتب ہوں ،اکثؽ آفكؿ هیں خبتب ہوں ،این
پی اے ہبقٹل ہوبؼا لے لیں ،آپ کہیں ثھی لے لیں ،اکثؽ وال ؼوم هیں خبتب ہوں،
 Cammodes leakہو ؼہے ہوتے ہیں ،ظھڑا ظھڑ پبًی ثہہ ؼہب ہوتب ہے ،کكی کو
پؽواٍ ًہیں ہوتی۔ ههیٌیں قبؼا قبؼا ظى چلتی ہیں ،ثدلی اـ پہ ضؽچ ہوتی ہے۔ پبًی
کب آپ کب  Water level decreaseہوؼہب ہے  ،Day by dayاـ هیں کوئی ایكب
ً Increaseہیں ہو ؼہب ہے اوؼ آضؽ وٍ ضتن ہو خبئیگب ،اوؼ کہب گیب خی کہ آضؽ هیں
پبًی کیلئے خٌگیں ہوًگیں تو وٍ ہوبؼے اپٌے ہبتھوں ہوًگیں۔ اـ هیں  20ؼوپے
اوؼ  30ؼوپے کی  Washerلگبًب پڑتی ہے خو آپ کب پبًی َبئغ ہوًے قے
ثچبقکتی ہے۔ تو ختٌی َؽوؼت ہے  100ظفؼہ اقتؼوبل کؽیں لیکي َؽوؼت
قے ؾیبظٍ اـ کو َبئغ کؽًب هیں قودھتبہوں کہ اقالهی زوالے قے ثھی ہویں
گواؼا ًہیں کؽتب۔ اًوائؽوًوٌٹ کے زوالے قے خٌبة قپیکؽ ،هیں ایک اوؼ
 Suggestionظیٌب چبہتب ہوں ،خت هیں ضوظ کیجٌٹ هیں تھب ،قؽظاؼ هہتبة يبزت
ہوبؼے چیف هٌكٹؽ تھے تو هیں ًے ایک  Proposalظی تھی خف کو قؽاہب گیب
تھب لیکي ثؼع هیں ہوبؼی گوؼًوٌٹ خو تھی ،وٍ  Exکؽ ظی گئی تھی ،ضتن ہوگئے
تھے تو ہن ًہیں کؽ قکے تھے ،تو هیں آج گوؼًوٌٹ کو  Suggestionظیتب ہوں کہ
ہوبؼی ایک ثعلكوتی ہے کہ ہن ہویهہ قے قؽکبؼی چیؿ کو اپٌب ًہیں قودھتے،
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آج ثھی آپ ظیکھیں ،ختٌی قونل فبؼقٹؽی کے پوظے ہیں ،هؼبهالت ہیں ،لوگ
لے خبتے ہیں ،اپٌی غاتی پؽاپؽٹی هیں لگبتے ہیں ،قؽکبؼی خٌگل هیں کوئی پوظا
ًہیں لگبتب اوؼ قؽکبؼی خٌگلوں کیلئے ختٌب هسکوہ خٌگالت ضطؽًبک ہے اتٌے
ػوام ضطؽًبک ہیں ،خف ثؽے ِؽیمے قے ،ثبت پھؽ وہی آخبتی ہے کہ اى کے
خو فبؼقٹ گبؼڈؾ ہیں ،اى کے خو فبؼقٹؽؾ ہیں ،اى کے خو اوؼ ایوپالئؿ ہیں ،اى
کی تٌطواہیں اتٌی کن ہیں کہ اى کو آپ اتٌب ثڑا،چچھڑوں کی ؼکھوالی کیلئے آپ
ثھبگڑ ثلے کو ثٹھب ظیں گے تو وہبں ؼکھوالی کؽے گب ،وٍ تو ضوظ کھبئے گب؟ لہػا
اـ هیں هیؽے پبـ یہ  Proposalہے کہ ختٌے قؽکبؼی خو پہبڑ ہیں ،خو
خٌگالت ہیں ،خو ضبلی ہوچکے ہیں ،خو اة ثلوچكتبى کب هٌظؽ پیم کؽ ؼہے ہیں،
اى کو آکهي کیب خبئے ،گوؼًوٌٹ  Revenue collectکؽے اوؼ ایكے
 Importantهؼبهالت خو اثھی تک پیكے ًہ ہوًے کی وخہ قے زل ًہیں
ہوپبؼہے ہیں ،اى کو زل کؽیں اوؼ فبؼقٹؽی کو ایک اًڈقٹؽی کی نکل ظی
خبئے۔ آج ثڑے ثڑے خٌگالت کے هبلک ہیں ،خو اپٌے ثچیوں کے ہبتھ پیلے ًہیں
کؽقکتے ،اقلئے کہ پبلیكیؿ ایكی ہیں کہ خو هبلک کو کچھ ًہیں ظیتیں ،خو
قوگلؽؾ کو تمویت ظیتی ہیں تو پبلیكیؿ ایكی ثٌبئی خبئیں کہ وٍ هبلک کو تمویت
ظیں تبکہ وٍ اپٌب پوظا خت ثیچے ،اـ کو ظو پیكے کب فبئعٍ ہو اوؼ وٍ Encourage
ہو ،وہبں  20پوظے اوؼ لگبئیں تبکہ آگے هكتمجل کے خٌگالت خو ہوبؼے ثؿؼگ
ہوبؼے لئے چھوڑ کے گئے ہیں ،ہن ثھی آًے والی ًكلوں کیلئے کچھ چھوڑ کے
خبقکیں۔ تو خت تک اـ هیں  Interestهبلک والی ًہیں پیعا ہوگی تو هیں قودھتب
ہوں خٌگالت هیں کوئی ثہتؽی ًہیں آقکتی۔ خٌبة قپیکؽUnemployment ،

ایک ثہت ثڑا هكئلہ ہےً ،ہ يؽف ہوبؼے يوثے کب ثلکہ اة ًیهٌل کیب کہ
اًٹؽًیهٌل لیول پؽ چال گیب ہے۔  Unemploymentہوبؼا ایک Human source
ہےResource ،کہیں اـ کو ،اـ کو  Properly utilizeکؽیں گے تو ہوبؼا هلک
ثہت تؽلی کؽے گب۔ ہؽ آظهی کی ختٌی ثھی  Contributionہوگی ،وٍ هلک کی
ثہتؽی کیلئے خت  Serveکؽے گب تو هلک  Automaticallyٹھیک ہوگب اوؼ خت
 Unemploymentثڑھے گی تو یہی لوگ هلک کے اثبثوں کے اوپؽ ثوخھ ثٌتے
چلے خبئیں گے خو هؿیع ظى ثعى ثٌتے چلے خبؼہے ہیں اقلئے هیں قودھتب ہوں
کہ ایدوکیهي کیكبتھ قبتھ ہویں ہؽ ڈقٹؽکٹ هیں ثلکہ ہؽ تسًیل لیول پؽ هیں
قودھتب ہوں کہ ووکیهٌل اًكٹی ٹیونٌؿ ہوًے چبہئیں خو لوگوں کو تؽکبى کب کبم،
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الیکٹؽیهي کب کبم‟ ،پلوجٌگ„ کب کبم ،یہ کبم قکھبئیں۔ آخکل ہوبؼے لوگ ثبہؽ
خبتے ہیں ،قؼوظی ػؽة هیں ،ظیگؽ هوبلک هیں خبتے ہیں اوؼ هؿظوؼی کؽکے
اچھے پیكے کوب کے پبکكتبى ثھیدتے ہیں ،یہ فبؼى ایکكچیٌح کب هیں قودھتب
ہوں ایک ثہتؽیي غؼیؼہ ہے ،تو اـ کے زوالے قے هیں قودھتب ہوں کہ ہیوهي
ؼیكوؼـ کو ڈیویلپ کؽًب اوؼ ووکیهٌل اًكٹی ٹیونٌؿ کو ڈیویلپ کؽًب ثہت
َؽوؼی ہے تبکہ لوگ تؼلین کیكبتھ قبتھ ؼوؾگبؼ کی ثبت ثھی کؽیں۔ خٌبة
قپیکؽ ،ایک پوائٌٹ هیؽے غہي قے ؼٍ گیب ،اـ کی ِؽف هیں آپ کی توخہ ظالًب
چبہتب ہوں کہ هیؽے زلمے هیں خٌبة قپیکؽ ،ایک خٌگل ہے هٌڈا گچھب ،هٌڈا گچھب
کب ػاللہ ہے ،ظیولی اـ کب ًبم ہے ،وہبں کے ‟ظیبؼ„ هیں قودھتب ہوں کہ ہوبؼے
يوثے کے ‟ Finestظیبؼ„ ہیں اوؼ هیں گؿاؼل کؽوًگب ،آًؽیجل چیف هٌكٹؽ
يبزت ثیٹھے ہیں کہ اپٌے ِوؼ پؽ ایک اًكپکهي ٹین ثٌب کے Honest officers

کی ثھیدیں اوؼ وہبں ظیکھیں کہ وہبں خٌگالت کیكبتھ کیب ظلن کیب گیب ہے؟ هیں کہتب
ہوں خٌگالت کبٹے ًہیں گئے ہیں ،وہبں پؽ ًكل کهی کی گئی ہے ظؼضتوں کی۔ یہ
‟القٹ„ گوؼًوٌٹ هیں ثھی هیں ًے ثہت ظؼضواقتیں ظیں ،ثہت کچھ کیب لیکي
افكوـ کیكبتھ کہتب ہوں کہ وٍ اوپؽ قے ًیچے تک هؼبهلہ ایک تھب ،وٍ ثبت ًہیں
ہوقکی۔ اـ ظفؼہ ہن اهیع ؼکھتے ہیں کہ ایک فوؼی ایکهي اـ پؽ ہوگب اوؼ وٍ خگہ
هالزظہ کی خبئے گی اوؼ اـ کے اوپؽ خو غهہ واؼ لوگ ہیں ،اى کو هوؼظ الؿام
ٹھہؽایب خبئے گب۔ خٌبة قپیکؽ ،ایک گؿاؼل هیں ایدوکیهي کے زوالے قے
کؽوں ،یہ ہوبؼے ہبں ؾلؿلہ آیب  2005کب ،ؾلؿلہ آیب‟ ،ایؽا„ ثھی ثٌی‟ ،پیؽا„ ثھی
ثٌی ،پھؽ ہیؽا ثھی ہوگئی  ،پیؽا ثھی ہوگئی ،قبؼے هؼبهالت ضتن ہوگئے ،ثڑے
ظکھ کیكبتھ کہٌب پڑتب ہے کہ ہوبؼے ہبں  1088قکولؿ خٌبة قپیکؽ ،تجبٍ ہوئے
تھے ،اـ هیں قے  621ثٌے ہیں 256 under construction ،ہیں اوؼ اـ کی
ڈیؿائٌٌگ اثھی پؽاقیف هیں ہے اوؼ افكوـ کیكبتھ کہٌب پڑتب ہے کہ  531کی
کوئی  Strategyثھی ًہیں ہے اوؼ اـ قے ثھی ثڑے افكوـ کی ثبت یہ ہے کہ
کئی قکولؿ ثلکہ ثیهتؽ قکولؿ خو ً Demolishableہیں تھے ،ایدوکیهي هیں
کؽپهي کے غؼیؼے اى کو  Demolish able declareکؽکے ٹھیکے پؽ ظیئے
گئے ،لوگوں کو ثبًٹب گیب ،اى کو تمكین کیب گیب۔
ػًؽ کی اغاى
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خٌبة وخیہہ الؿهبى ضبى خٌبة قپیکؽ ثف هیں  Concludeکؽتب ہوں اپٌی اـ
قپیچ کو۔ اـ هیں آضؽی ایک ظو پوائٌٹ پؽ ہوں۔
هستؽهہ اًیكہ ؾیت ِبہؽ ضیلی خٌبة قپیکؽ پوائٌٹ آف آؼڈؼ۔ آپ ًے ؼولٌگ
ظی تھی کہ ہؽ ایک همؽؼ  20هٌٹ قے ؾیبظٍ ًہیں لے گب کہ خٌہوں ًے ًبم
ثھیدیےہیں تبکہ اى قت کو هولغ هلے اوؼ آپ ًے ِؽیمہ ثھی ثتبیب ہے۔۔۔۔۔
Mr. Wajeeh uz Zaman Khan: No point

هستؽهہ اًیكہ ؾیت ِبہؽ ضیلی ًہیں ،I know ،آپ کی هیں ًہیں کہہ ؼہی لیکي
هیؽا هطلت ہے اـ کو  Followکؽًب چبہیئے

Strictly if we want each and

every speaker to speak on.

خٌبة وخیہہ الؿهبى ضبى  ،I am sorryهیں ثف۔۔۔۔۔
هستؽهہ اًیكہ ؾیت ِبہؽ ضیلی آپ کے  22هٌٹ ہوگئے هبنبءہللا۔
Mr. Wajeh uz Zaman Khan: Thank you so much.
Ms. Aneesa Zeb Tahirkheli: Thank you.

خٌبة وخیہہ الؿهبى ضبى خٌبة قپیکؽ هیں ًے تت ثھی اػتؽاٌ کیب تھب کہ یہ
‟ایؽا„ هیں اتٌی ثڑی ثڑی ثلڈًگؿ ثي ؼہی ہیں ،اتٌی ثڑی ثڑی گبڑیبں آؼہی ہیں تو یہ
قبؼا ػیبنی کی ًػؼ ہوخبئے گب ،یہ اـ خگہ پؽ لگے گب ًہیں لیکي کكی ًے قٌی
ًہیں کیوًکہ نبیع اى کب ایدٌڈا ثھی یہ تھب اوؼ وٍ TAsثڑھبتے گئے ڈقٹؽکٹ کے،
پؽاوًهل ،اپٌب فیڈؼل ،اتٌے  TAsثٌب ظیئے ،اتٌب اـ پؽ ضؽچہ کؽظیب کہ خگہ پؽ کچھ
ثھی ًہیں لگب۔ آج ثھی ہوبؼے ثچے چھتوں قے هسؽوم ہیں اوؼ آًؽیجل قی این قے
گؿاؼل کؽوًگب ،قی این يبزت اگؽ یہ قت ایک هٌٹ هیؽی ثبت قي لیں ،هیؽی
گؿاؼل ہے کہ یہ قکولؿ خوکہ ً Demolishableہیں تھے ،اى کو گؽایب گیب تھب،
اـ هیں اگؽ ایک اًکوائؽی آپ ؼکھوا قکیں کہ یہ کیوں گؽائے گئے تھے اوؼ اى
کو  Strategyهیں کیوں ًہیں ڈاال گیب؟ تو هیں آپ کب ثڑا ههکوؼ ؼہوًگب۔ ثبتیں اوؼ
ثہت قبؼی ہیں ،هیؽی ثہي ًے خبئؿ اػتؽاٌ کیب ،هیں اى کب ههکوؼ ہوں کہ اًہوں
ًے اـ ِؽف توخہ ظالئی ،هیں آپ کب ثھی ههکوؼ ہوں کہ آپ ًے هدھے ثؽظانت
کیب اتٌی ظیؽ۔ ثہت نکؽیہ خٌبة قپیکؽ۔
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تبلیبں
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ اى نبء ہللا ًوبؾ کے ولفہ کے ثؼع ثبلی خو ہے 10 ،هٌٹ کب ولفہ
ہے ،ٹبئن کب لسبظ ؼکھیں۔ نکؽیہ۔
اـ هؽزلہ پؽ ایواى کی کبؼؼوائی ًوبؾ ػًؽ کیلئے هلتوی ہوگئی
ولفہ کے ثؼع خٌبة ڈپٹی قپیکؽ هكٌع يعاؼت پؽ هتوکي ہوئے
خٌبة اقؽاؼہللا ضبى گٌڈاپوؼ وؾیؽ لبًوى قؽ
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خی گٌڈاپوؼ يبزت۔
وؾیؽ لبًوى تھیٌک یو قؽ۔ قؽ ،گؿاؼل یہ ہے کہ ؼولؿ آف ثؿًف کے زوالے
قے خو ایدٌڈا تمكین ہوا ہے ،وٍ چبؼ ظًوں کب ہے۔۔۔۔۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خی۔
وؾیؽ لبًوى خف هیں ہوبؼی خو ڈقکهي ہے ثدٹ کے زوالے قے ،اگؽ ہن اثھی
ثھی یہ ً Decisionہیں لے پبتے کہ آیب ظو ظى چھٹی ہے یب ہن ًے ثعقتوؼ آًب ہے؟ تو
اـ هیں خی پھؽ هكئلہ یہ ہوگب کہ فٌبًف هٌكٹؽ يبزت کو‟وائٌڈ اپ„ قپیچ کؽًب
ہوگی اوؼ پھؽ اگؽ آپ چھٹی اًبؤًف ثھی کؽلیں تو یہ خو آپ کے چبؼ
 Mandatoryظى ہیں ،یہ پھؽ چلے خبئیں گے  Mondayاوؼ  Tuesdayکو اوؼ
قبتھ قبتھ خو  Scheduleہے قؽ ،وٍ پھؽ اـ قے  Affectہوگب۔ تو هیؽی تو قؽ،
یہ گؿاؼل ہوگی کہ فٌبًف هٌكٹؽ يبزت قے ثھی ثبت ہوئی ہے ،وٍ ثھی قپیچ
کے زوالے قے  Readyہیں‟وائٌڈ اپ„ کؽًے کیلئے اوؼ اگؽ کوئی اـ پؽ هؿیع
ثولٌب چبہے تو اپوؾیهي کی ِؽف قے ایک ظو ًبم ظیعیں تبکہ ہن پھؽ اـ پؽ
 Decisionلے قکیں کہ آیب خو اگلے ظو ظى ہیں ،یہ چھٹی ہوگی یب پھؽ Working
 daysہوًگے؟ تھیٌک یو۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ تھیٌک یو۔ یہ ثہت قبؼے هؼؿؾ اؼاکیي ًے ثوال ہے ،اًہوں ًے
ثوال ہے ،ثبلی خو کچھ هوجؽاى ًے ثوال ہے تمؽیجبًا ،پوؼے اپوؾیهي کے هوجؽاى
قبؼے ًہیں ثولے ،گوؼًوٌٹ کی ِؽف قے ثھی نبیع کوئی هوجؽ ثولٌب چبہے تو
هیؽی  Suggestionیہی ہے کہ کل اگؽ اـ کو خبؼی ؼکھیں Morning ،هیں
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خبؼی ؼکھب خبئے تو ثہتؽ ہوگب اوؼ پؽقوں اتواؼ کو اگؽ چھٹی کؽلیں تو اقی
زكبة قے کبفی لوگ اـ ثدٹ کے اوپؽ ثسث کؽیں گے اوؼ خو Mandatory
ظى ہیں ،وٍ ثھی کبفی زع تک  Recoverہوقکتے ہیں۔
خٌبة نبٍ زكیي ضبى خٌبة قپیکؽ
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خی۔
خٌبة نبٍ زكیي ضبى خی کوؼم کی ًهبًعہی کؽتب ہوں کہ کوؼم پوؼا ًہیں ہے۔
نوؼ
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ظو هٌٹ کیلئے گھٌٹیبں ثدبئی خبئیں۔
اـ هؽزلہ گھٌٹیبں ثدبئی گئیں
اـ هؽزلہ پؽ گٌتی کی گئی
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ھں تس پورہ شو۔ خی آپ ًهتوں پؽ ثیٹھ خبئیں ،کوؼم ‟کوپلیٹ„

ہوگیب خی۔ قؽظاؼ اوؼًگؿیت يبزت قے گؿاؼل ہے کہ وٍ اپٌی قپیچ خبؼی
ؼکھیں۔ قؽظاؼ اوؼًگؿیت۔
قؽظاؼ اوؼًگؿیت ًلوٹھب نکؽیہ خٌبة قپیکؽ ،هیں ههکوؼ ہوں آپ کب کہ آپ ًے
هدھے  2013کے ثدٹ پؽ اپٌی ثبت کؽًے کی اخبؾت ظی۔ خٌبة قپیکؽ ،هیں
قودھتب ہوں کہ ہؽ زکوهت ہؽ قبل اپٌے يوثے کے ػوام کی ههکالت ،هكبئل
اوؼ اى کی تکبلیف کو هعًظؽ ؼکھتے ہوئے اقوجلی هیں ثدٹ پیم کؽتی ہے اوؼ
اقی زوالے قے یہ ثدٹ پیم کیب گیب۔ هیں یہ قودھتب ہوں کہ ہوبؼے يوثے کے
ػوام کو خو  Mainهكبئل ظؼپیم ہیں ،قت قے ثڑا هكئلہ ظہهتگؽظی کب ہے اوؼ
پھؽ لوڈنیڈًگ کب ہے اوؼ پھؽ کؽپهي کب هكئلہ ہے اـ يوثے کب ،تو يوثبئی
زکوهت غبلجب ًا اى تیٌوں ثڑے هكبئل پؽ اگؽ لبثو پبلیتی ہے تو یمیٌب ًا يوثے کے
ػوام کی ههکالت کب اؾالہ ہوقکتب ہے۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،خو هیٌڈیٹ
تسؽیک اًًبف کی گوؼًوٌٹ کو هال ہے اوؼ اقی هیٌڈیٹ کو هعًظؽ ؼکھتے
ہوئے هؽکؿی زکوهت ًے پہلے ظى فیًلہ کیب تھب اوؼ اـ فیًلے کے هطبثك
اًہوں ًے تسؽیک اًًبف کو يوثبئی زکوهت ثٌبًے کی ظػوت ظی۔ اثھی
هدھے ثڑا افكوـ ہوا ،نوکت يبزت خو کہہ ؼہے تھے ظہهتگؽظی کے زوالے
قے کہ يوثبئی زکوهت تو یہ َؽوؼ ضتن کؽقکتی ہے اوؼ اـ کی پبلیكیبں
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تجعیل کؽقکتی ہے هؽکؿی زکوهت اگؽ قبتھ ظے ،هیں يوثبئی زکوهت کو
یمیي ظالتب ہوں کہ آپ يوثے کے یہ تیي ثڑے هكئلے زل کؽیں ،لوگوں ًے آپ کو
هیٌڈیٹ ظیب ہے ،لوگوں ًے اپٌے هكبئل زل کؽًے کیلئے آپ کو یہ هولغ فؽاہن کیب
ہے اوؼ هیں قودھتب ہوں کہ ثڑا اوؼ ِبلتوؼ يوثے کب وؾیؽاػلیٰی آپ کب ہے،
زکوهت آپ کی ہے ،آپ آگے آئیں ،آپ پبلیكیبں تجعیل کؽیں ،لوگوں کے هكبئل
زل کؽیں ،هیں آپ کو یمیي ظالتب ہوں کہ هؽکؿی گوؼًوٌٹ آپ کو  110فیًع
قپوؼٹ کؽے گی لیکي اگؽ آپ اپٌی غهہ ظاؼی اٹھب کے هؽکؿ پؽ ڈال لیں گے،
هؽکؿ آپ پؽ ڈالے گب تو يوثے کے ػوام یہ ثبت هبًٌے کیلئے لطؼب ًا تیبؼ ًہیں
ہوًگے۔ خٌبة قپیکؽ ،هیں یہ قودھتب ہوں اوؼ هیں ًے پچھلی زکوهت هیں ثھی
یہ کہب تھب کہ یہ خٌگ اهؽیکہ کی تھی ،خو ہن ًے ڈالؽوں کے ػوٌ اپٌے اوپؽ
آکے هكلّ کی اوؼ یمیٌب ًا ہوبؼے  50ہؿاؼ قے ؾیبظٍ ثھبئی ثہٌیں ثچے نہیع ہوئے۔
اثھی یہ چٌع ظى ہوئے ہیں اـ زکوهت کو ثٌے اوؼ اى چٌع ظًوں هیں ہوبؼے ظو
هؼؿؾ اـ ایواى کے هوجؽاى ظہهتگؽظی کی ًػؼ ہوگئے ،اگؽ یہی قلكلہ چلتب ؼہب
تو  5قبلوں هیں هیں قودھتبہوں کہ اـ ایواى کب ایک هوجؽ ثھی ثبلی ًہیں ثچے
گب۔۔۔۔۔
ایک ؼکي ضعا ًہ کؽے۔
قؽظاؼ اوؼًگؿیت ًلوٹھب ضعا ًہ کؽے۔ خٌبة قپیکؽ ،هیں قودھتب ہوں کہ یہ
اهؽیکہ ًواؾ پبلیكیبں اگؽ زکوهت ضتن کؽظے تو  50فیًع ظہهتگؽظی
 Automaticallyاـ يوثے قے ضتن ہوقکتی ہے۔ چوًکہ لوگ یہ قودھتے
ہیں کہ یہ ثن ظھوبکے کؽًے هیں  50فیًع اى لوگوں کب ہبتھ ہے خي کب اـ هلک
قے کوئی تؼلك ًہیں ہے۔ هیں يوثبئی زکوهت قے گؿاؼل کؽتب ہوں کہ آپ
پبلیكیوں کو تجعیل کؽیں خو آپ ثہتؽ قودھتے ہیں يوثے کی ثہتؽی کیلئے،
ظہهتگؽظی کو ضتن کؽًے کیلئے کوئی ثھی آپ کو اى نبء ہللا ًہیں ؼوکے گب،
هؽکؿی گوؼًوٌٹ آپ کو  100فیًع قپوؼٹ کؽے گی۔ ظوقؽا ثڑا هكئلہ
لوڈنیڈًگ کب ہے اـ يوثے کب۔ خٌبة قپیکؽ ،یہ يوثہ ثدلی پیعا کؽًے هیں
قت قے اہن  Roleاظا کؽتب ہے خو پوؼے هلک کو قپالئی ہوتی ہے۔ يوثبئی
زکوهت ِبلت پیعا کؽے اپٌے اًعؼ اوؼ ثدلی خو ہن پیعا کؽتے ہیں ،آپ یہ فیًلہ
کؽیں کہ اـ ولت یہ ہن ظوقؽے يوثوں کو قپالئی کؽیں گے خت ہوبؼی
َؽوؼت پوؼی کؽے گی تو لوڈنیڈًگ ضتن ہوقکتی ہے ،ہن آپ کیكبتھ ہیں ،ہن
131

ثھؽپوؼ آپ کیكبتھ تؼبوى کؽیں گے لیکي آپ اپٌے اًعؼ ِبلت ڈالیں اوؼ ِبلت ڈال
کؽ فیًلے کؽیں آپ۔ تیكؽا هكئلہ ظہهگؽظی کب ہے ،اـ کیلئے آپ پبلیكیبں
ثٌبئیں ،کؽپهي کب ہے ،خف ِؽذ اثھی وخیہہ الؿهبى ضبى ًے کہب کہ 18 percent
کویهي ہے اـ يوثے کے هطتلف هسکووں هیں ،تمكین ہوؼہب ہے40 percent ،

تک پہٌچ گیب ہے تو خٌبة قپیکؽ ،خت تک یہ چیؿیں ضتن ًہیں ہوًگی تو پھؽ
کؽپهي کب کف ِؽذ ضبتوہ ہوگب؟ خٌبة قپیکؽ ،هیں یہ قودھتب ہوں کہ ہؿاؼٍ،
هیؽا تؼلك ہؿاؼٍ ڈویژى قے ہے ،اـ ثدٹ هیں ،ایک تو اثھی تک فٌبًف هٌكٹؽ
يبزت اپٌی قیٹ پؽ ًہیں ہیں تو ہن یہ خو ثبتیں کؽ ؼہے ہیں ،اپٌی تدبویؿ ظے
ؼہے ہیں ،یہ کوى خٌبة قپیکؽً ،وٹ کؽ ؼہب ہے؟ خٌبة قپیکؽ ،ہؿاؼٍ ڈویژى اـ
يوثے کب زًہ ہے ،اگؽ ًہیں ہے تو ہویں ثتبیب خبئے ،چوًکہ ہؿاؼٍ ڈویژى
کیلئے اـ ثدٹ هیں کوئی ضبِؽضواٍ هیگب پؽاخیکٹ ًہیں ؼکھب گیب ثلکہ خو تمكین
کی گئی ہے ،وقبئل کی تمكین کی گئی ہے ،اـ هیں ہؿاؼٍ ڈویژى کو یکكؽ
ًظؽاًعاؾ کیب گیب ہے۔ خٌبة قپیکؽ ،اـ قے پہلے ثھی ہؿاؼٍ کے اًعؼ ایک
تسؽیک چلی تھی اوؼ غبلجب ًا اگؽ اـ ِؽذ ہؿاؼٍ کے لوگوں کی زك تلفی کی خبتی
ؼہی تو اـ تسؽیک کو ثھی تمویت هلے گی اوؼ اـ تسؽیک کے چالًے هیں خو
لوگ۔۔۔۔۔
لطغ کالهی
قؽظاؼ اوؼًگؿیت ًلوٹھب هیں یہ قودھتب ہوں خٌبة قپیکؽ يبزت ،یہ زکوهت
اـ قے۔۔۔۔۔
وؾیؽ لبًوى قؽ هیؽے ضیبل هیں اى کو ؼولؿ پڑھ کے آًب چبہیئےCollective ،
 responsibilityہے۔ قؽ ،هیؽے  Notesاگؽ اًہوں ًے لیٌے ہیں تو پھؽ هیؽے
ضیبل هیں وہبں قے ثولٌے کی َؽوؼت ًہیں ہے۔ زبخی يبزت ثھی ظوقؽی
ثبؼ پبؼلیوٌٹ هیں آؼہے ہیں ،اگؽ یہ ؼولؿ کو ًہیں قودھتے ،هیؽی گؿاؼل
ہوگی ،آپ ًے هدھے فلوؼ ظیب ہے ،هہؽثبًی کؽکے اوًچب ثولٌے کب همًع یہ ًہیں
ہے کہ یہ ٹھیک ثول ؼہے ہیں ،هیؽی یہ گؿاؼل ہوگی ،ثڑی ػوؽ کے ثٌعے ہیں
اوؼ یہ کوئی ِؽیمہ ًہیں ہے ،ہن اى کی کبفی  Respectکؽتے ہیں تو یہ ؼولؿ پڑھ
کے آئیں قؽ۔ تھیٌک یو۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خی آپ۔۔۔۔۔
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قؽظاؼ اوؼًگؿیت ًلوٹھب خٌبة قپیکؽ زکوهت کی تو یہ زبلت ہے کہ فٌبًف
هٌكٹؽ يبزت ہوبؼی تدبویؿ قٌٌے کیلئے ثھی تیبؼ ًہیں ہیں اوؼ اقؽاؼہللا ضبى
يبزت فؽَی ِوؼ پؽ اى کی خگہ پؽ تدبویؿ ًو ٹ کؽؼہے ہیں تو پھؽ یہ ثتبئیں
کہ زکوهت کتٌی  Seriousہے اـ ثدٹ تدبویؿ۔۔۔۔۔
وؾیؽ لبًوى خٌبة قپیکؽ ہن  Notesلے ؼہے ہیں اوؼ قؽ ،ہوبؼی یہ ثھی کونم
ہے کہ ؼوایبت کو اـ زوالے قے ثعال خبئے کہ وہبں قے ایک تمؽیؽ کؽے اوؼ
ہن یہبں قے فوؼاًا خواة ظیں لیکي اگؽ یہ ِؽیمہ ؼہب کہ آپ ثبت ثبت پؽ ٹوکیں گے
تو پھؽ ہویں ؼولؿ کب زوالہ ظیٌب ہوگب۔ ؼولؿ کے تست ثھی ہن Collectively
 responsibleہیں اوؼ آپ کی خو ثبتیں ہیں ،فٌبًف هٌكٹؽ يبزت اـ کب خواة
ظیٌگے اوؼ اگؽ وٍ ًہ ہوئے تو کوئی اوؼ هٌكٹؽ ظے گب۔ آپ کی خو تدبویؿ آئی ہیں،
اى نبء ہللا ہن اى کو ًوٹ کؽؼہے ہیں اوؼ خو ثھی گوؼًوٌٹ کے ثف هیں ہوگب ،اى
نبء ہللا ہن آپ کو اـ کب ثھؽپوؼ خواة ظیٌگے۔ تھیٌک یو۔
Mr. Deputy Speaker: Ji, carry on.

قؽظاؼ اوؼًگؿیت ًلوٹھب خٌبة قپیکؽ يبزت ،کل ہوبؼے لبئع قؽظاؼ هہتبة
يبزت ًے ثھی یہبں پہ یہ ثبت کی تھی کہ يوثے کے وقبئل يوثے کے ػوام
کے وقبئل ہیں اوؼ وٍ هًٌفبًہ تمكین کئے خبئیں ،اى کے اوپؽ ایک کویهي تهکیل
ظیب خبئے خو اى وقبئل کو ثؽاثؽی کی قطر پؽ تمكین کؽے۔ تو هیں ثبت کؽؼہب تھب
ہؿاؼٍ ڈویژى کی ،ہؿاؼٍ ڈویژى کیلئے کوئی ضبِؽ ضواٍ هًٌوثہ ًہیں ؼکھب گیب،
ًہ ہی ہویں وٍ زًہ ظیب گیبہے خف کے ہن زمعاؼ تھے اوؼ هیں ثبت کؽؼہب تھب کہ
خو تسؽیک چلی تھی ،ازكبـ هسؽوهی کی وخہ قے وٍ تسؽیک ہؿاؼٍ ڈویژى
کی چلی تھی اوؼ اـ هیں وٍ لوگ پیم پیم تھے خو آج اـ زکوهت کے وؾیؽ
ثھی ہیں ،ههیؽ ثھی ہیں اوؼ ثڑے ثڑے ػہعوں پؽ فبئؿ ہیں۔ هیں زیؽاى ہوں کہ
اًہوں ًے ہؿاؼٍ کیلئے اـ ثدٹ هیں کیوں کچھ ًہیں ؼکھب اوؼ هیں قودھتب ہوں کہ
خو تسؽیک پہلے ایک همًع کیلئے چلی تھی ،اة وٍ تسؽیک اى وؾؼاء اوؼ
ههیؽوں کے ضالف چلے گی۔ اگؽ اًہوں ًے ہؿاؼٍ کے زموق ہؿاؼٍ تک ًہ
پہٌچبئے اوؼ ہؿاؼٍ کے ػوام کے زموق کی ثبت اًہوں ًے ًہ کی تو هیں تولغ
ؼکھتب ہوں کہ یہ اـ هًٌفبًہ تمكین اوؼ ہؿاؼٍ کے زموق کیلئے زکوهت قے
لڑیں گے ،اپٌے زموق ہؿاؼٍ تک پہٌچبئیں گے اوؼ اگؽ ًہ پہٌچب قکیں تو هیؽے
ضیبل کے هطبثك یہ ضوظ وؾیؽ اوؼ ههیؽوں کے ػہعوں قے هكتؼفی ہوخبئیں
گے۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،یہ خو  Changeہن قودھتے تھے يسیر هؼٌوں هیں
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کہ یہ زکوهت الئیگی ،اـ هیں خو ہن ًے ظیکھب ،اـ قے پہلے ثھی اهجؽیال ثدٹ
پیم ہوتب تھب ،اـ زکوهت ًے ثھی اهجؽیال ثدٹ پیم کیب خو هوجؽاى کو اپٌے
لجُے هیں ؼکھٌے کیلئے هیؽے ضیبل کے هطبثك ہن یہ قودھتے تھے کہ پؽویؿ
ضٹک يبزت اهجؽیال ثدٹ پیم کؽًے کی ثدبئے قکیویں هوجؽاى هیں تمكین
کؽیٌگے اوؼ هًٌفبًہ تمكین کؽیٌگے اوؼ ثدبئے اـ کے کہ هوجؽاى کیلئے خو
ٹی ایف پی فٌڈ ظو ظو کؽوڑ ؼوپے قبثمہ زکوهتوں هیں ؼکھب خبتب تھب ،ہؽ هوجؽ
اپٌے اپٌے زلمے کے ػوام کے چھوٹے هوٹے هكبئل اـ ٹی ایف پی فٌڈ قے زل
کؽتب تھب اوؼ لوگوں کو هطوئي کؽتبتھب۔ ہن یہ تولغ ؼکھتے تھے کہ اـ ٹی ایف پی
فٌڈ کو ثڑھب کؽ  3کؽوڑ ؼوپے یب 4کؽوڑ ؼوپے تک کؽظیب خبئے گب لیکي قؽے
قے ٹی ایف پی فٌڈ ضتن کیبگیب۔ هیں یہ قودھتب ہوں کہ اـ ایواى کے توبم هوجؽاى
کیكبتھ یہ ؾیبظتی کی گئی ہے اوؼ اى کی زك تلفی کی گئی ہے اوؼ هیں یہ هطبلجہ
کؽتب ہوں زکوهت قے کہ ٹی ایف پی فٌڈ کو ظوثبؼٍ ثسبل کیب خبئے اوؼ اى توبم
هوجؽاى کو ٹی ایف پی فٌڈ اى کے زلموں هیں ،لوگوں کے هكبئل زل کؽًے کیلئے
ٹی ایف پی فٌڈ ظیب خبئے۔ فٌبًف هٌكٹؽ يبزت آگئے ہیں ،فٌبًف هٌكٹؽ يبزت
ًے خو تؼلیوی پبلیكی ظی ہے اوؼ ایوؽخٌكی کے زوالے قے اًہوں ًے خو ثبت
کی ہے ،هیں قودھتب ہوں کہ یکكبں تؼلیوی ًظبم خو اًہوں ًے ظیب ،هیؽی ظػب ہے
کہ ہللا تؼبلیٰی اى کو يوثے هیں یہ الگو کؽًے کی توفیك ػطب فؽهبئے لیکي هیں یہ
هطبلجہ کؽوں گب فٌبًف هٌكٹؽ يبزت قے اوؼ تدویؿ ثھی ظوں گب اى کو کہ خٌبة
فٌبًف هٌكٹؽ يبزت پؽائوؽی قکولوں کے اًعؼ ضًويی ِوؼ پؽ ثلکہ هڈل
قکولوں کے اًعؼ ،ثبلی تو ظوؼ کی ثبت ہے تجعیلی الًب ،اة ثھی ثچے ٹبٹ پؽ ًہیں
ثیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ خبکؽ پؽائوؽی قؽکبؼی قکولوں کب ظوؼٍ کؽیں ،وٍ ؾهیي
پؽ ثیٹھے ہوئے ہیں اوؼ ہوبؼے ہؿاؼٍ ڈویژى هیں تو چھتیں ثھی قکولوں کی گؽا
ظی گئی ہیں ،یؼٌی ‟ایؽا„ اوؼ ‟پیؽا„ والوں ًے قکولوں کی ثلڈًگؿ گؽا کؽ ثچوں
کو کھلے آقوبى کے ًیچے ثیٹھٌے پؽ هدجوؼ کؽظیب ،تو وہبں پہ پہلی Priority
پؽائوؽی قے لیکؽ ہبئی قکولوں تک ثچوں کو فؽًیچؽ فؽاہن کؽیں تبکہ اى کے
اًعؼ ازكبـ کوتؽی خو آپ ظوؼ کؽًب چبہتے ہیں ،وٍ کن اؾکن ظوؼ ہو اوؼ ظوقؽی
ثبت یہ ہے کہ خف چیؿ کب يؽف آپ قے اوؼ آپ کے هسکوے قے تؼلك ہے10 ،
قبلوں قے ،تمؽیجب ًا  5قبلوں قے یب کچھ  3قبلوں قے ہبئی ،پؽائوؽی اوؼ هڈل
قکولوں کی ثلڈًگؿ ثٌی ہوئی ہیں اوؼ قٹبف وہبں پؽ ًہ پہٌچٌے کی وخہ قے اى
ثلڈًگؿ کے اًعؼ هبل هویهی لوگوں ًے ثبًعھ لیے ہیں اوؼ اى کے اوپؽ لجُے کؽ
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لیے ہیں ،تو هیں یہ تولغ ؼکھتب ہوں آپ قے کہ فوؼی ًوٹف لیں گے اوؼ ختٌے
قکولوں کی ثلڈًگؿ يوثے کے اًعؼ ،هیؽے اپٌے زلمے هیں  12قکولؿ ہیں۔۔۔۔۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ٹبئن کب غؼا لسبظ ؼکھیں خی ،نکؽیہ۔
قؽظاؼ اوؼًگؿیت ًلوٹھب خی۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ غؼا ٹبئن کب لسبظ ؼکھیں خی ،ثہت قبؼے هوجؽاى ؼہتے ہیں۔
قؽظاؼ اوؼًگؿیت ًلوٹھب اچھب خی ،ثف هیں يؽف ایک هٌٹ ،ایک هٌٹ ،هیں
ایک پوائٌٹ پؽ ثبت کؽوں گب۔ تو اى قکولوں کے اًعؼ فوؼی ِوؼ پؽ آپ قٹبف خو
ہے ،چبہے وٍ پؽائوؽی قکولؿ ہیں ،هڈل قکولؿ ہیں ،ہبئی قکولؿ ہیں اوؼ هیؽی
یہ ظؼضواقت ہوگی کہ خف ثلڈًگ کے اوپؽ  75%کبم هکول ہوخبئے ،وہبں پہ
فٌبًف والوں کو آپ ہعایت کؽیں کہ کن اؾکن چوکیعاؼ کی پوقٹ وٍ هٌظوؼ کؽلیں
تبکہ قکول کی ثلڈًگ کی زفبظت ہوخبئے ،وٍ تجبہی قے ثچ خبئے اوؼ اـ کے
ػالوٍ خٌبة ،هیں یہ ثھی گؿاؼل کؽوں گب کہ ہیلتھ کی خو ہكپتبلیں ،ثی ایچ یوؾ
اوؼ آؼ ایچ قیؿ ثٌی ہوئی ہیں ،اى کے اًعؼ ثھی  4 ،3قبلوں قے اـ ولت تک
قٹبف تؼیٌبت ًہیں ہوا ہے ،وہبں پؽ ثھی آپ فوؼی ِوؼ پؽ ًوٹف لیں اوؼ اى
ہكپتبلوں هیں ثھی آپ ػولہ فوؼی ِوؼ پؽ تؼیٌبت کؽیں۔ ثڑی هہؽثبًی ،نکؽیہ۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خٌبة گل يبزت ضبى ضٹک يبزت۔
خٌبة گل يبزت ضبى نکؽیہ خٌبة قپیکؽ يبزت۔ ا َا ُعو ِب َا ِب
ٱ ِب َا ِهَّللَا
لل ۡي َا ٰـ ِب
ِهَّلل
ُع
ِب
لر ِب م۔ Janab Speaker Sahib, I would like to
ِهَّللَالر ِبج ِبم۔ ِب ۡي ِبم ٱ ِهَّللَالر ۡي َام ٰـ ِب ِهَّللَا
draw your attention towards a very sensitive and what we call it a

 very important issue.خٌبة قپیکؽ يبزت ،وؾیؽ ضؿاًہ يبزت ًے اپٌی
تمؽیؽ هیں کہب کہ يوثے کے اًعؼ خلعاؾ خلع ایک تیل يبف کؽًے والی
ؼیفبئٌؽی لبئن کی خبئے گی خف کی یوهیہ پیعاواؼ  40ہؿاؼ ثیؽل ہوگی۔ اـ
قلكلے هیں پبکكتبى قٹیٹ آئل کیكبتھ ظقتبویؿی یبظانت پؽ ظقتطّ کئے
خبچکے ہیں اوؼ خلع ہی َلغ کوہبٹ هیں  Feasibilityکے ثؼع ؼیفبئٌؽی کی
تؼویؽ نؽوع کی خبئے گی۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،هیں آپ پؽ اوؼ اـ پوؼے
ایواى پؽ واَر کؽظیٌب چبہتب ہوں کہ َلغ کؽک وٍ َلغ ہے خو پوؼے يوثے
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هیں قت قے ؾیبظٍ تیل اوؼ گیف کے غضبئؽ ؼکھتب ہے اوؼ 75 percent

پؽوڈکهي َلغ کؽک قے ہوتی ہے خجکہ  22 percentپؽوڈکهي َلغ کوہبٹ
قے اوؼ  3 percentپؽوڈکهي َلغ ہٌگو قے ہوتی ہے اوؼ کوہبٹ کی 22

 percentپؽوڈکهي هیں قے تمؽیجب ًا  80 percentپؽوڈکهي نکؽظؼٍ ظیتی ہے
لیکي یہبں پؽ اًہوں ًے ،یہ فیًلہ خو ہے ،یہ تمؽیجب ًا ػجوؼی زکوهتً ،گؽاى
زکوهت کے ظوؼ هیں کیبگیب اوؼ چٌع لوگوں کی غاتی هفبظ کی ثٌیبظ پؽ یہ فیًلہ
کیبگیب خو کؽک کے ػوام کیكبتھ قؽاقؽ ظلن ہے۔ تبلیبں خٌبة قپیکؽ يبزت،
هیں آپ کو ثتبتب چلوں کہ اًٹؽًیهٌل الء ہے ،ثیي االلواهی ايول اوؼ لواًیي ہیں کہ
خت ثھی آپ یہ ؼیفبئٌؽی لبئن کؽیٌگے تو اـ خگہ پؽ کؽیٌگے خہبں تیل اوؼ گیف
کے کٌوئیں ہوں Wells ،ہوں تبکہ اـ پؽ اضؽاخبت ثھی کن آئیں ،ضؽچہ ثھی کن
آئے اوؼ وہبں کے همبهی لوگ ؼوؾگبؼ قے اوؼ ثبلیوبًعٍ اـ کے فبئعوں قے
هكتفیع ہوقکیں لیکي یہبں فیًلہ ثبلکل ثؽػکف کیبگیب۔ خٌبة قپیکؽ يبزت،
اـ قلكلے هیں  Constitutional petitionهیں قپؽین کوؼٹ ًے ایک فیًلہ ظیب
ہے ،Constitutional petition No. 30 ،قبل  2013ثؼٌواى “Khwaja

” ،Muhammad Asif vs Federation of Pakistanفیًلہ نعٍ تبؼیص 12-

 06-2013هیں فیًلہ يبظؼ فؽهبیب ہے کہ ًگؽاى زکوهت کے پبـ یہ هیٌڈیٹ
اوؼ یہ اضتیبؼ ہی ًہیں ہے کہ وٍ هیگبپؽاخیکٹف یب  Policy makingکے زوالے
قے کوئی فیًلہ کؽقکے۔ Once again, I would like to invite your
attention towards the relevant portion of this judgment Janab
Speaker! that the orders relating to the policy making can not be

 ،passed by the Caretaker Governmentیہ  Judgmentهیؽے ہبتھ هیں
هوخوظ ہے ،قپؽین کوؼٹ ًے اـ کو کبلؼعم لؽاؼ ظیب ہوا ہے۔ خٌبة قپیکؽ ،یہبں
هیں ایک چیؿ کب غکؽ کؽًب چبہتب ہوں کہ یہ فیًلہ ایک اًتہبئی Sensitive issue
ہے اوؼ اـ کو اًتہبئی قٌدیعگی قے لیٌب چبہیئے ،یہ ظو لوهوں کو آپف هیں لڑاًے
کب ،یہ تؼًجی نکل اـ چیؿ کو ظی گئی ہے ،اـ پؽ غوؼ کیب خبئے اوؼ قپؽین
کوؼٹ کے اـ فیًلے کو خف هیں قپؽین کوؼٹ ًے کبلؼعم لؽاؼ ظیب ہے ،آپ
قے اوؼ وؾیؽ اػلیٰی ضیجؽ پطتوًطوا قے هیں اپیل کؽتب ہوں اوؼ ظؼضواقت کؽتب
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ہوں کہ اـ فیًلے کو واپف لیب خبئے اوؼ اـ کو کبلؼعم کیب خبئے اوؼ اـ کی
يسیر خگہ کے تؼیي کیلئے ایک کویٹی تهکیل ظی خبئے ،پبؼلیوبًی کویٹی ،این
پی ایؿ قے ایک کویٹی تهکیل ظی خبئے خو هًٌفبًہ اوؼ غیؽ خبًجعاؼاًہ اوؼ
ظیبًتعاؼاًہ ِوؼ پؽ اـ کب فیًلہ کؽقکے ،خگہ کب تؼیي کؽقکے اوؼ ػوام کی
ػیي ضواہهبت کے هطبثك اـ ؼیفبئٌؽی کب لیبم ػول هیں الیب خبقکے۔ خٌبة
قپیکؽ ،هیؽے لبئع هستؽم خٌبة ػوؽاى ضبى يبزت ًے ظو تیي ظى پہلے اقوجلی
فلوؼ پؽ ضطبة کیب اوؼ کہب کہ یہ هكبئل خو خٌن لیتے ہیں ،اى کی ثٌیبظی وخہ خو
ہے ،یہ ایک غلّ فیًلہ اوؼ ًباًًبفیبں ہیں کہ خف کی ثٌبء پؽ آج ہن اـ يوثے
هیں ایک اًتہبئی غیؽ یمیٌی اهي و اهبى کی يوؼتسبل قے گؿؼ ؼہے ہیں۔ لوگوں
کے قؽ ثوؼیوں هیں آؼہے ہیں ،یہ خو ثھی هبزول ثٌب ہوا ہے ،یہ يؽف اوؼ
يؽف اى غلّ فیًلوں کی وخہ قے  ،اگؽ ہن اى کی وخوہبت هؼلوم کؽًے کی
کونم کؽیں اوؼ وخوہبت هؼلوم کؽًے خبئیں تو یہ فیًلے ہوبؼے قبهٌے آتے
ہیں اوؼ اًہی فیًلوں کی وخہ قےً ،باًًبفیوں کی وخہ قے ہن ثٌگلہ ظیم کھو
چکے ہے اوؼ ثلوچكتبى کے زبالت ثھی ہوبؼے قبهٌے ہیں۔ اگؽ اـ هیں اًًبف
ًہ کیب گیب تو نکؽظؼٍ اوؼ َلغ کؽک کے ػوام قڑکوں پؽ ہوًگے اوؼ پھؽ اـ کو
کٌٹؽول کؽًب ًہ هیؽے ثف کی ثبت ہے اوؼ ًہ پھؽ اـ زکوهت کے ثف کی ثبت
ہے۔  10الکھ لوگ قڑکوں پؽ آئیں گے اوؼ اگؽ ایک ظى یہ پؽوڈکهي اوؼ یہ
قپالئی ثٌع ہوگئی تو  40کؽوڑ ؼوپےکب ًمًبى اـ هلک کو ہوگب۔ ضعاؼا َلغ
کؽک کو ظوقؽا ڈیؽٍ ثگتی ًہ ثٌبیب خبئے اوؼ اى ًباًًبفیوں کو ثٌع کیبخبئے۔
تبلیبں اوؼ ظوقؽی یہ ثبت ہے کہ ثؽظانت کی ایک  Limitہوتی ہےَ ،لغ کؽک
قے ہویهہ خو ہے ًب ایكب قلوک کیبگیب ہے ،اًفؽا قٹؽکچؽ هیؽا تجبٍ ہوؼہب ہے،
هلٹی ًیهٌل کوپٌی َلغ کؽک هیں کبم کؽؼہی ہے ،MOL ،OGDC ،ؼوڈؾ
هیؽے تجبٍ ہوگئے ہیں اوؼ ؼوڈؾ کہیں اوؼ ثي ؼہے ہیں۔  75 percentپؽوڈکهي
هیں ظے ؼہب ہوں ،یوًیوؼقٹیبں کہیں اوؼ ثي ؼہی ہیں۔ هدھے ایک ڈؼاهبئی
یوًیوؼقٹی ظی گئی ،هدھے کہب گیب کہ آپ اـ یوًیوؼقٹی کو اپٌی خیت کے
پیكوں قے ،ؼائلٹی کے پیكوں قے ثٌبؤ۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،هیں پوچھتب ہوں
کہ کوئی ایک ثھی هثبل اـ يوثے هیں هدھے ظی خبئے کہ خو یوًیوؼقٹی
 Sugarcane cessوالی ہو یب کوئی یوًیوؼقٹی خو ہے  Tobacco cessوالی
ہو یب کكی ؼائلٹی قے ثٌی ہو ،هیؽے قبتھ یہ قلوک کیوں ہوؼہب ہے؟ تبلیبں
ظوقؽا خٌبة قپیکؽ يبزت ،هیں ایک اہن ثبت آپ کے قبهٌے الًب چبہتب ہوں۔
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َلغ کؽک کے پبًی کی قطر ًیچے خبؼہی ہے ،ثیوبؼیبں هیؽے َلغ کے اًعؼ
پھیل ؼہی ہیں تیل اوؼ گیف کی وخہ قے اوؼ ‟ڈؼًکٌگ„ واٹؽ کی قکیویں کہیں
اوؼ ثي ؼہی ہیں۔ تبلیبں خٌبة قپیکؽ يبزت ،اًًبف ہوًب چبہیئے ،یہ ثؽظانت
قے ثبہؽ ہے۔
اتٌب ٹوٹب ہوں کہ چھوًے قے ثکھؽ خبؤں گب
؎
ظوگے تو هؽ خبؤں گب
تبلیبں

اة اگؽ اوؼ ظوا

نکؽیہ خٌبة قپیکؽ يبزت۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خٌبة نبٍ زكیي يبزت۔
خٌبة نبٍ زكیي ضبى ِب ِبم ِب
ٱ َالر م ِب َالر ِب
ۡي
ِهَّلل ۡي َا ٰـ ِهَّلل

م۔ سپیکر طاحة ،دے خټک طاحة

خو دوهرہ جرتاتی خثرې وکړې چې د دې نه وروستو زها په یقین سرہ چې په دې ھال
کښې څوک خثرې کوی نو ھغه ته نه په دې ھال کښې په چا لګی او نه په دې پریس
ګیلرئ کښې چې کوم کسان ناست دی ،په ھغوی ته لګی۔ ډیرہ هھرتانی جناب
سپیکر طاحة چې تاسو ها له په تجټ  2013-14تاندې د خثرو کولو هوقغ راکړله۔

پرون او نن ھن زهونږ هحترهو وروڼو هشرانو په دې تجټ تاندې ډیرې ښائسته

ښکلې خثرې وکړلې خو لږہ یو هسئله پکښې دا دہ چې چونکه ټائن کن دے او هونږہ د
خپل تجټ تقریر په زیاته حظه په اهن و اهان تاندې خثرې وکړلې ،پکار دا دہ چې د
تجټ د اجالس نه وروستو چې تیا کوم اجالس راغوښتے کیږی نو په ھغې کښې ته
اهن و اهان خثرہ ته کیږی ،ھغه نورې چې کوهې هسئلې دی ،پینځه کاله دی ان شاء
اهلل تؼالیٰ ،نوثر نوثر سرہ ته کوؤ خو دا ننئ خثرہ چې دہ ،دا طرف د تجټ حوالې سرہ
دہ۔ جناب سپیکر طاحة ،یو هتل دے ھغه ها تیر ځل تجټ تقریر کښې ھن کړے وو خو
چونکه دا این پی ایس طاحثان څه پکښې نوی راغلی دی نو د دوئ د دلچسپئ د پارہ
او د دې تجټ د ټولې خالطې د پارہ ھغه هتل پورہ دے۔ داسې وشوہ جی چې په دې
پنجاب کښې ته چې هړے وشو نو دا رواج وو یا قانون وو چې د ھغه هړی د درانوی د
پارہ چې دا هړے دروند پرې وښکاری نو ھلته کښې ته ئے په کرایه تاندې زنانه
راوستلې د ژړا د پارہ ،ھغوی ته ته ئے ویرګرې وئیلې۔ ھغه ویرګرې ته چې راغلې
ھغې هتؼلقه کور ته نو د ھغه کور زنانه یا سړی نور ته ناست وو ،دا ویرګرې ته ھغه
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کټ سرہ کښیناستلې او ھغه هړی ته ته ئے ژړل۔ یو سړے وسوزیدو ،چې وسوزیدو نو
ھغه ویرګرې چې کله راغلې ،د هړی د هخ نه ئے چې څادر لرې کړو نو ژاړی نه ،د
کور زنانوؤ ترېنه تپوس وکړو ،سړو ترینه تپوس وکړو چې تاسو ته خو هونږہ کرایه
درکړې دہ ،تاسو ژاړئ ولې نه؟ ھغوی وئیل چې هونږ چې ژاړو نو هونږہ خو د ھغه
هړی نه چې څادر لرې کړو نو ورته اووایو چې یرہ ستا سترګې ښائسته وې نو په ژړا
شو یا ورته وایو چې ستا دا هخ ښائسته وو نو په ژړا شو ،کله وایو چې ستا دا ویښته
ښائسته وو نو په ژړا شو ،دا خو سټکورے شوے دے ،سوے دے نو د دہ هونږ کوم
کوم ځائے ته وژاړو۔ دا داسې تجټ پیش شوے دے جی چې د دې که هونږہ زراػت
ته وژاړو ،د دې هونږ تؼلین ته وژاړو ،د دې هونږ طحت ته وژاړو ،د دې هونږ
سړکونه ته وژاړو ،د دې هونږ هحروهئ ته وژاړو او د دې هونږ د پسواندہ ضلؼو د
پسواندګئ د نور زیاتولو ته وژاړو؟ تہرحال دا تجټ چې دے ،دا چونکه حکوهت
راغے او دا تقریثاً د دوئ او د تجټ هینځ کښې تیا څه د هیاشتې نه کن ټائن وو نو په
دې کن ټائن کښې ،تیا دا تجټ خو ټول ػور زها یقین سرہ تیوروکریسی تیار کړے دے
خو دې ځل غالثاً د حکوهت نه چا په یوہ خثرہ کښې تپوس نه دے کړے۔ ټول حجن د دې
تجټ چې دے ،دا  344ارب روپئ دے جی او په دیکښې اخراجات ئے ھن دغه
ھوهره ښودلی دی۔ زه نه پوھیږهه چې دا حساب چا کړے دے چې د دې ټول حجن ،د
دې آهدن او اخراجات دا  344ارب روپئ دی ،دیکښې نه یوہ روپئ کوه شوې دہ او
نه یوہ روپئ زیاته شوې دہ خو چې څوهرہ ته راځی دغه ھوهره ته خرچه کیږی ،ډیر د

کوال حساب ئے کړے دے ،ھر څوک چې وو۔ د هرکسی ټیکس په هد کښې چې کوم
هحظوالت راځی ،ھغه  198ارب  26کروړ  93الکھ روپئ دی ،په دې تجټ تقریر

کښې دا نه دی وئیلې شوی چې دا پیسې په څوهرہ قسطونو کښې راغلی دی او

هخکښې تاقیواندہ چې راځی ،دا ته په څوهرہ قسطونو کښې راځی؟ کله ته راځی او
چې راځی نو په ھر یو قسط کښې ته د دې د پارہ څوهرہ څوهرہ پیسې ایښودلې
کیږی؟ دا ذکر پکښې دوهرہ نشته۔ د تد اهنئ خالف د جنګ په سلسله کښې چې کوم
 3ارب  82کروړ  34الکھ روپو د هالویدو اهکان دے ،اوس که دا پیسې راغلې خو
ټھیک دہ ،که دا پیسې رانغلې ،ھغه یو سړی ته تل وئیل چې که زہ هړ شوهه او زہ جنت

ته الړم خو ټھیک دہ خو که زہ هړ شوهه او دوزخ ته الړهه نو تیا واہ واہ،
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لہمہہ

که دا پیسې راغلې د تداهنئ خالف جنګ واال نو خو ټھیک دہ او

که دا رانغلې نو تیا ته هونږ خپل دا کوم تجټ چې جوړ کړے دے ترقیاتی کارونو د
پارہ ،تیا ته هونږ په دیکښې کټوتی کوؤ یا ته د تؼلین او د طحت چې دا دوهرہ پیسې
ورله هونږ هختض کړې دی ھغه کارونو له ،تیا د دې ترقیاتی کارونو نه شا ته کیږو۔
د جنرل سیلس ټیکس په هد کښې دوئ شپږ ارته روپئ ایښودې دی ،ټھیک دہ خو د دې
سرہ ئے تیا دا وئیلی دی چې د دې اهکان دے نو د جنرل سیلس ټیکس په دې شپږو ارتو
روپو کښې تیا اهکان ولې راغے؟ نو په دیکښې ترې ھن خطائی شوې دہ۔ تیا جی
ټوټل زهونږ دا طوتائی هحاطل چې دی ،ھغه  10ارب  92کروړ  5الکھ  19ھسار

روپئ دی ،تاقی چې څوهرہ دی ،ھغه اهکاناتو کښې دی نو لھرا دې تجټ ته ته هونږ

د اهکاناتو تجټ اووایو یا ته ورته د توقؼاتو تجټ اووایو خو د دې طوتې د غریة
ػواهو د دې حکوهت نه کن ازکن دا توقغ وہ چې دا هونږ د یو  Changeد پارہ ووټ

ورکړے دے ،د یوې تثدیلئ د پارہ ووټ ورکړے دے۔ په دې اولنی تجټ کښې دا

الزهی نه وہ چې ھغه ټوله تثدیلی په نظر راغلی وے خو کن از کن د ھغې یو جھلک
پکار وو چې ھغه د دې طوتې ػواهو هحسوس کړے وے نو خیر دے دا درې څلور
کاله ته ئے تیا نور ھن انتظار کولو تہرحال د ھغې اتتداء ھن د دې تجټ نه ونه شوله۔
د تجلئ خالض هنافؼې په هد کښې دوئ وائی شپږ ارته روپئ ته هالویږی ،دا خو ھر
کال هالویږی او تیر حکوهتونو ته ھن هالؤ شوې دی ،دوئ ته ته ھن هالؤ شی،
تاقیواندہ  25ارب روپئ دوئ تقایاجات ښودلی دی چې د دې د هالویدو توقغ دہ،
د  2002نه تر  2012پورې خو دا هالؤ نه شولې ،پته نشته چې دوئ ته څه طریقه کار
کوی چې دا  25ارته روپئ ته دوئ ،هونږ کوشش کوؤ او دا ته راوړو حاالنکه د دې
د سرہ اهکان نشته ،هرکسی حکوهت په دې تاندې د اولې ورځې نه پښه ایښې دہ ،تر
نن ورځې پورې پرې پرته دہ جی۔ دې ګل طاحة خټک چې کوهه خثرہ کړې دہ ،لږ ته
ھغه طرف ته راشو جی۔ زهونږ په دې تټګرام ضلغ کښې د االئی خوړ ډین په نوم تاندې
یو ډین دے ،داسې په شانګله کښې خان خوړ ډین دے او داسې په کوھستان کښې
دتیر خوړ ډین دے ،د دې ټولو نه ،د یو نه  121هیګاواټ تجلی ،د تل نه  87او د تل نه
د  120نه زیاته هیګاواټ تجلی پیدا کیږی ،څنګه چې د کرک یا د جنوتی اضالع د
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خلقو د پارہ د تجلئ د تیل په هد کښې رائلټی هالویږی  10فیظد ،پکار دا دہ چې دغه

ډیوونه چې په کوهو کوهو ضلؼو کښې دی ،تټګرام ،کوھستان او شانګله ،د دې

خلقو ته د ھن دا رائلټی هالؤ شی او دغه هقاهی خلقو ته د په ارزان نرخ تاندې تجلی
ھن هالؤ شی۔ دا زها یو تجویس دے طوتائی حکوهت ته ځکه چې هونږہ دا غواړو چې
لکه هخکښینئ شانتې داسې ونه شی چې اهدن یو څوک پیدا کوی او خرچه کیږی تیا
په تل ځائے تاندې۔ کوم خلق چې قرتانی ورکوی ،د کوهو خلقو چې پیداوار دے،
پکار دا دہ چې ھغه پیسې د ھغه ځائے په خلقو تاندې خرچ شی او ھسې ھن ها دا
کوهې ضلؼې چې دریواړہ وښودلې ،دا د دې طوتې پسواندہ ترینې ضلؼې دی نو
ھسې ھن پکار دہ چې د دوئ سرہ ښیګره وشی او د دوئ وسائل ،د دوئ اهدن په
دوئ تاندې خرچ شی۔ په تجټ کښې جی د نوی سل سکولونو اػالن شوے دے،
پنځوس سکولونو د هډل نه ھائی او د پنځوس پرائوری نه هډل ته د اج ګریډیشن
خثرہ شوې دہ ،دا خو چې تیر کوم حکوهت وو یا د ھغې نه هخکښې د این این اے
حکوهت وو ،دا سل سکولونه خو نوی پرائوری ھغوی ھن ورکول ،دغه د پنځوس
هډل نه ھائی او پنځوس د پرائوری نه هډل ،دا خو ھغوی ھن ورکول ،اوس چې دې
تجټ کښې د تؼلین د پارہ پیسې زیاتې شوې دی نو آیا دغه پیسې ته تیا په کوم هد
کښې استؼوالوی؟ پکار دا نه وہ چې دا سکولونه دوئ نوی زیات کړے وے ،دا اج
ګریډیشن ئے ھن زیات کړے وے او دا د ھائر سیکنډری نه ،د هډل نه پرائوری ،د
پرائوری نه هډل او د هډل نه ھائی او د ھائی نه ھائر سیکنډری ،پکار دا دہ چې دا
تؼداد دوئ زیات کړے وے خو ھغه د دوئ نه ونه شوله ،ھغه زوړ حساب دے کوم
چې وو ،طرف دا یو فرق راغلے دے چې تیر تقریر چې وو ،ھغه جناب ھوایون خان
طاحة کړے وو او دې ځل دا تقریر چې دے ،دا زها هحترم هشر ورور جناب سراج
الحق طاحة کړے دے ،نور دا ھوتھو ھغه تجټ دے ،کوم چې د تیر حکوهت پالیسی
وہ او ھغه طریقه کار دے جی۔ یو ډیرہ اھن هسئله دہ جی ،زهونږہ په دې طوته تاندې
د نیټو کنټینری ځی او نیټو سپالئی الئن دے دا ،په دې سلسله کښې جی زهونږہ ډیر
هؼسز سیاسی هشرانو چې په ھغې کښې زهونږہ د تحریک انظاف هشر ،زهونږ ډیر
لوئے ػستوند ،ھغوی وائی چې ها په دې سلسله کښې یو دھرنا ورکړې وہ په پیښور
کښې او ټوله شپه ھغوی روڼ کړې وہ او د دغې د پارہ چې دا نیټو سپالئی د تند شی،
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اوس پکار دا دہ په دې طوته کښې زهونږ د دې وروڼو حکوهت دے ،پکار دا دہ چې
دا نیټو سپالئی تند کړی ځکه چې زهونږ چې څوهرہ انفراسټرکچر دے ،ھغه د دې
نیټو کنټینرز د وجې نه تثاہ شو او اوس پرې هونږ دا ھن وکړل چې زهونږ د دې طوتې
حکوهت ھغه د دې ټیکس نه ھن هستثنیٰ کړل نو پکار دا دہ چې د کوهې خثرې د پارہ
هونږہ کوشش کولو او زهونږ سیاسی هشرانو کوشش کولو ،پکار دہ چې ھغه خثرہ
اوس دا طوتائی حکوهت سر ته ورسوی او زهونږ دا نور سړکونه د تثاھئ نه تچ
کړی۔ په اخرہ کښې جناب سپیکر طاحة ،د سرکاری هالزهینو د تنخواہ خثرہ دہ،
دا ھر حکوهت د  20 percentنه کوه چرته ھن چا اػالن نه دے کړے او دې حکوهت

په شروع کښې  10 percentاو تیا وروستئ کښې د طوتې حکوهت 15 percent
کړو ،دا ھن کوه دہ ،پکار دا دہ چې کن از کن  25 percentخو ھغه ھن په تنیادی

تنخواہ کښې ضن کړی او اػالن ورله وکړی نو ھله ته د سرکاری هالزهینو د تکالیفو

ازاله کیږی او ھله ته سرکاری هالزهین یا د دې طوتې ػوام یا هونږہ تاسو وایو چې
دا تجټ ػوام دوست دے یا غریة دوست دے۔ ډیرہ هھرتانی جی ،ډیرہ شکریه۔

خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ػجعالكتبؼ ضبى يبزت۔ خی ػجعالكتبؼ ضبى۔
ِب
خٌبة ػجعالكتبؼ ضبى ا َا ُعو ِب َا ِب
ِب
ِب
ِب
ٱ ِب َا ِهَّللَا
ِهَّلل
ُع
لل ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَالرج ِبم۔ ۡي ِبم ٱ ِهَّللَالر ۡي َام ٰـ ِب ِهَّللَالر م۔ َا ُعه َا
ال ِهَّللَا ِب ې َاس ِهَّللَا َار ال َاْلب ْلح َار ل ِب َان ْلأ ُع لُع ا ِب ْلن ُع ل ْلَاح ًما َا ِبر ا۔ خٌبة قپیکؽ ،هیں ًے ضوة تیبؼی کی تھی
لیکي چوًکہ ہوبؼے قیٌیئؽ اکبثؽیي ًے ثدٹ پؽ ثبت ثھی کی ،ٹبئن ثھی کن ہے
ثہؽزبل هیں اـ کو هطتًؽ ولت هیں  Concludeکؽًے کی کو نم کؽوًگب۔
خٌبة قپیکؽ ،یہ ثدٹ یمیٌب ًا ایک ڈاکیوهٌٹ ہوتب ہے ،پیم ہوتب ہے ہؽ قبل اوؼ
ؼوایتی اًعاؾ هیں اپوؾیهي والے اٹھ کؽ ہؽ اـ ثدٹ کی ڈاکیوهٌٹ پہ ،اـ کی
 Demeritsپہ ثبت کؽتے ہیں اوؼ زکوهت والے ہویهہ اـ کی  Meritsپہ ثبت
کؽتے ہیں۔ هیں کونم کؽوًگب کہ اـ ثدٹ هیں خو  MeritsہیںDemerits ،

ہیں ،اى ظوًوں پہ خبؤں ،یہ هیؽا فؽٌ ہے ،یمیٌب ًا یہ اًكبى کی ثٌبئی ہوئی ایک
ظقتبویؿ ہے ،اـ هیں ثہت قی ضبهیبں ثھی ہوًگی ،اًكبى ایک کونم کؽتبہے۔
ایک هًٌوثہ ثٌبیب آپ ًے اـ يوثے کے زوالے قے اوؼ خو وقبئل ہیں یہبں پہ،
اى کو  Manageکؽًے کی کونم کی ہے ،اى کو  Utilizeکؽًے کے ػؿم کب
اظہبؼ کیب ہے ،یہ اـ کب ػکف ہے Reflection ،ہے ثدٹ هیں اـ چیؿ کب۔ هیں
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 اـ کو، کو44 خٌبة فٌبـ هٌكٹؽ کی توخہ اـ وائٹ پیپؽ کے ایک يفسہ ًوجؽ
 کؽوًگبReadout غؼا
“The historic announcement of the 7th NFC Award on 18th March
2010 has resolved the long standing issue of distribution of
resources between the Federation and Provinces of Pakistan. In
the 7th NFC Award the share of Province in vertical distribution has
been increased from 49% to 56% during 2010-11 and 57.5%
during the remaining years of Award. The traditional population
based criteria for horizontal distribution of resources amongst the
Provinces has been changed”

،یہ ثڑی قودھٌے کی ثبت ہے
“to Multiple-Criteria Formula. According to this criteria 82%
distribution was made on population, 10.3% on poverty and
backwardness, 5% revenue collection / generation, and 2.7% on
inverse population”

 اـ، یہ هیں ًے اقلئے پڑھب ہے کہ اـ هلک کے خو وقبئل ہیں،خٌبة قپیکؽ
 اـ پؽ قت کب زك ہے۔ اگؽ يوثے کے ثدٹ کی ثبت،يوثے کے خو وقبئل ہیں
کؽتے ہیں تو ڈی آئی ضبى قے لیکؽ کوہكتبى کے اى پہبڑوں کے آضؽ هیں ؼہٌے
تبلیبں اـ
والے کوہكتبًی کب ثھی زك اتٌب ہے ختٌب پهبوؼ والے کب ہے۔
 ًے واَر کؽظیب۔ چبؼ يوثے7th NFC Award ،فبؼهولے کو ہوبؼے آئیي ًے
، پٌدبة اپٌی ثٌیبظ پہ چبہتب ہے، خو اـ هلک کے وقبئل کی تمكین کی ثبت ہے،ہیں
 هیؽا يوثہ، ؼہی اـ قے پہلےیہ ؼوایت،پبپولیهي پہ هبًگتب ہے وقبئل کی تمكین
Stand  ہوبؼا،ہویهہ غؽثت اوؼ پكوبًعگی کی ثٌبء پہ وقبئل کی تمكین چبہتب ہے
، ثلوچكتبى ایؽیب کی ثٌیبظ پہ کیوًکہ اى کب ایؽیب ثہت ثڑا ہے،ؼہب ہے نؽوع قے
Revenue وقبئل کی ؾیبظٍ ِلت ہویهہ ؼہی ہے اـ يوثے کی اوؼ قٌعھ
 هیں یہ ثبت واَر7th NFC Award  چبہتب ہے۔ السوعهللbased distribution
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ہوگئی اوؼ اـ هیں هیں ًے قٹڈی خو کی ،اـ هیں  Ten pointsکچھ ،هطلت وٍ
وقبئل غؽثت اوؼ پكوبًعگی کی ثٌیبظ پہ ہوبؼے اـ يوثے کو هلے ہیں لیکي
يوثبئی ضوظ هطتبؼی ،وقبئل کی هًٌفبًہ تمكین هیں ایک ہی ًکتے پؽ ثبت
کؽوًگب ،آج هیں اگؽ ثولٌب چبہوں اى نبء ہللا تو اـ هوَوع پہ ظو ظى ثھی ثول قکتب
ہوں لیکي ایک ہی ًکتے پہ آپ قت ثھبئیوں کے قبهٌے ایک ثبت ؼکھٌی ہے خی،
ہبؤـ کے قبهٌے ؼکھٌی ہے کہ خف ثٌیبظ پہ هؽکؿ قے وقبئل لیتے ہو ،کیب ہوبؼا
يوثہ ،ہوبؼی گوؼًوٌٹ ،ہوبؼی یہ اقوجلی اـ فبؼهولہ ،اـ  Criteriaپؽ ،اـ
ڈیوبًڈ پؽ يوثے قے آگے خو َلؼے ہیں ،ػاللے ہیں ،غؽیت ػاللے ہیں،
تبلیبں لہػا
پكوبًعٍ ػاللے ہیں ،اى کو وقبئل ظیٌے کیلئے تیبؼ ہے؟ ًہیں،
یہ کیوں ًہیں ظیب خبتب یہ زك؟ یہ هیں  5قبل قے ،هیں ًے ایک ثدٹ قپیچ پہلے
ثھی کی تھی ،اـ پؽ السوعهلل آج وٍ ثبت ثھی کلیئؽ ،هؽکؿ قے ثبت ثھی کلیئؽ
ہوگئی ،ہوبؼی  Vertical distributionخو هؽکؿ اوؼ يوثوں کے ظؼهیبى ِے
ہوئی لیکي  Horizontal distributionکی کیب ثبت کؽتے ہو؟ افمی خو آپف هیں
تمكین ہے ہوبؼے َلؼوں کے ظؼهیبى وقبئل کی ،کیب وہبں پہ اـ فبؼهولے کو
اپٌبتے ہو؟ کیوں ًہیں اپٌبتے؟ اقلئے کہ اگؽ اـ فبؼهولہ کو اپٌبیب خبئے تو هیؽا
توؼغؽ ،هیؽا ثٹگؽام ،ہٌگو ،نبًگلہ ،کوہكتبى ،کوہكتبى قے ؾیبظٍ هلتے ہیں تو
لہػا ایكے کلیہ کو ،هیں آج ثڑے اظة قے خٌبة فٌبًف هٌكٹؽ يبزت آپ کے
قبهٌے ؼکھٌبچبہتب ہوں ،ایكے فبؼهولے پہ خف ثٌیبظ پہ آپ ًے هؽکؿ قے وقبئل
لیے ہیں ،اـ ثٌیبظ پہ ہویں اپٌب زك ظو۔ آپ ًے ایک ثدٹ کی تمؽیؽ نؽوع کی تھی
خٌبة فٌبًف هٌكٹؽ يبزت هدھے آپ کب غاتی ِوؼ پؽ ثہت ثڑا ،هیں آپ کو اپٌب
آئیڈیل لیڈؼ قودھتب ہوں ،چبہے ثبلی لوگ کچھ ثھی کہیں ،ر اللرح ل ص ر

رل

ا ر ا لل ق ہ ل ا قہ ق ل  ،اے ہللا تؼبلیٰی هیؽی یہی ظػب تھی ،ہن قت ًے اهیي
کہب ،کہ هیؽا قیٌہ کھول ظے ،کیب ہوبؼا قیٌہ یہ ہے کہ آج هیں یہ اے ڈی پی کو ظیکھ
ؼہب ہوں ،هیں ًے  4قبل هسٌت کی تھی ایک کیڈٹ کبلح کیلئے ،پؽائن هٌكٹؽ تک
گیب ،پھؽ اٹھبؼہویں تؽهین کے ثؼع يوثے کو تؼلین هلی تو هیں ًے اـ پؽ  4قبل
فبئل وؼک هکول کؽایب ،کیب کوہكتبى هیں کیڈٹ کبلح ًہیں ثي قکتب ہے؟ هیؽا ثھی
زك ہے ،تبلیبں وٍ آج اٹھبکؽ يواثی ،قوات ،پهبوؼ ،یہ وقبئل کی هًٌفبًہ
تمكین ہے؟ خٌبة قپیکؽ ،هیں یہ گؿاؼل کؽوًگب ،هیں چوًکہ ػوؽ هیں کن ہوں،
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خواى ثھی ہوں کہ هہؽثبًی کؽکے اـ ؼول کو تؽک کؽیں،

لہمہے ثبت

يسیر ہے۔ ظوقؽی توخہ خٌبة قپیکؽ ،اـ ولت هیں آپ قے ػؽٌ کؽًب چبہتب
ہوں۔ قت لوگوں ًے ثبت کی ہے ،هیؽی ایک ؼیؿولیول تھی ،اـ اقوجلی ًے
 Adoptکی ہے ہبئیڈل خٌؽیهي کی ؼائلٹی پؽ۔ هیؽے ثھبئی ضٹک يبزت ًے اہن
ثبت کی ،هطلت آئل ایٌڈ گیف پؽ ثبت کی ،اى کب زك ہے ،یہ اى کب Constitutional

 rightہے کہ خو َلغ ہبئیڈل خٌؽیهي هیں ،آئل ایٌڈ گیف هیں پیعاواؼ ظے گب ،اـ کب
پہلے  5 percentزك تھب ،پھؽ هیں ًے ؼیؿولیوني ثھی الئی  10 percentؼہب۔ یہ
هیں آپ کے وائٹ پیپؽ کب زوالہ ظے ؼہب ہوں خٌبة قپیکؽ ،یہ کوئی ہوائی ثبت ًہیں
ایک هٌٹ ،ایک هٌٹً ،ہیں ًہیں ،قوال ہی پیعا ًہیں ہوتب۔
ہے۔ هعاضلت
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ٹبئن کب لسبظ ؼکھیں خی ،ٹبئن کب۔
خٌبة ػجعالكتبؼ ضبى ایک هٌٹ ،ایک هٌٹ۔ “Enhancement of royalty
share of net hydel profits from 5% to 10% to the Districts where

”Dams are located۔ خٌبة قپیکؽ ،هیں ایک گؿاؼل یہ کؽتب ہوں کہ هیؽے
زلمے هیں ظو ثہت ثڑے پؽاخیکٹف ثي ؼہے ہیں ،ظاقو ڈین ،ثھبنب ڈین ،لوئؽ قوپٹ
اـ وائٹ پیپؽ هیں آیب ہے اوؼ خٌبة فٌبًف هٌكٹؽ يبزت ًے غکؽ ثھی کیب
کوہكتبى کب ،هیں ههکوؼ ہوں ،اگؽ آپ ہوبؼا ًبم ثھی لیں گے تو ہن آپ کے ههکوؼ
ظاقو ،ثھبنب ڈین پؽ ،ظاقو ڈین ،لوئؽ قوپٹ هلک يبزت
ؼہیں گے۔ تبلیبں
کب زلمہ ہے ،یہبں پہ  450هیگبواٹ 650 ،هیگبواٹ ،ایک  4220هیگبواٹ کب هیگب
پؽاخیکٹ ہے لیکي یہ ثبت ًہیں ہوقکتی ہے کہ یہبں پؽ  MoU signکؽًے کی
ثبت کی گئی ہے ،وہبں پہ هیؽے لوگوں کے ،همبهی لوگوں کے کچھ زموق ہیں،
وہبں پہ لوگوں کے زموق ہیں ،اـ هیں ثہت ًکبت پؽ ههتول ہن ًے چبؼٹؽ آف
ڈیوبًڈ ظیب ہے ،توبم اى ہبئیڈل پؽاخیکٹف هیں ،هدھے اهیع ہے کہ پوؼی اقوجلی
ہوبؼا قبتھ ظے گی ،پوؼی اقوجلی ہوبؼا قبتھ ظے گی۔ ہن خٌوثی اَالع کے
لوگوں کب قبتھ ثھی ظیں گے ،خہبں پہ پیعاواؼ ہے ،یہبں پہ آپ لؽثبًی ظے ؼہے
ہیں ،هیں چبہوں گب خٌبة قپیکؽ ،هیؽی  10 percentؼائلٹی ثٌتی ہے ،چبہے
تؽثیال ڈین کی ؼائلٹی ہے ،چبہے لوئؽ قوپٹ ہے ،چبہے لوئؽپبلف ہے ،چبہے
هیؽے ثھبئی ًے خو ثبت کی ہے ،نبٍ زكیي ًے ،یہ ہوبؼا Genuineهكئلہ ہے،
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ضبى ضوڑ ہے اوؼ االئی ضوڑ یب پٹي ظوثیؽ ضوڑ ہے اوؼ اوؼ پؽاخیکٹف ہیں ،یہ
ہوبؼا هكتمجل ہے۔ ایک ثبت کی هیں گؿاؼل کؽوں گب خٌبة قپیکؽ کہ۔۔۔۔۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ٹبئن کب غؼا لسبظ ؼکھیں خی۔
خٌبة ػجعالكتبؼ ضبى هیں هؼػؼت چبہوں گب ،هیں آج ثبت کؽًب چبہتب ہوں۔ قؽ ،اـ
ثدٹ هیں هدھے ثتبیب گیب ہے ،ظو قیکٹؽؾ ظًیب هیں ایكے ہیں خي کو قؽوـ
ڈیلیوؼی قیکٹؽؾ کہتے ہیں ،ایدوکیهي اوؼ ہیلتھ لیکي ثعلكوتی یہ ہے کہ یہبں پہ،
یہ آپ قت ًوٹ کؽلیں اـ ثبت کو کہ ہوبؼے اـ يوثے هیں یہ ثؿًف قیکٹؽؾ
ہیں ،کیكی ثؿًف ہے؟ پؽقوں هیں ًے ایوة هیڈیکل کبلح ہبقپٹل کب وؾٹ کیب
خٌبة قپیکؽ ،آپ یمیي کؽیں کہ کوئی ثھی ڈاکٹؽ ایكے هؽیٍ کو ظاضل ًہیں کؽتب
ہے خت تک وٍ پؽائیویٹ اـ کے کلیٌک هیں خبکؽ ایک ثبؼ هؼبئٌہ ًہ کؽائے ،تو
یہ ثؿًف قیکٹؽ ًہیں ہوا تو کیب ہے پھؽ؟ تبلیبں ایدوکیهي هیں هیؽے ثچے
ًہیں پڑھ قکتے ہیں ،اى پجلک قکولوں هیں غؽیت کب ثچہ ًہیں پڑھ قکتب ہے،
ًًبة کی ثبت کی ،هیں آپ کو قلوٹ کؽوں گب اگؽ اـ یکكبں ًًبة تؼلین،
یکكبں قٹیٌڈؼڈ ایدوکیهي هیں اوؼ ہیلتھ هیں آپ لوگوں ًے  Implementکیب تو
ثہت ثڑی  Achievementہوگی آپ کی۔ هیں تدویؿ ثھی ظوں گب کہ اى قیکٹؽؾ
کو ،اى ظو قیکٹؽؾ کو ثؿًف قیکٹؽ ًہ ثٌبیب خبئے ،یہ قؽوقؿ کیلئے ہیں ،یہ
قؽوقؿ کے ثہتؽیي قیکٹؽؾ ہیں۔ خٌبة قپیکؽ ،ظوقؽی ثبت یہ کہ یہبں کل ایواى
هیں ثبت ہوئی ،هدھے تھوڑا غًہ ثھی آیب کہ خو ثھی قؿا یبفتہ ہوتب ہے تو یہبں
قے کوہكتبى ثھیدتے ہیں ،کوہكتبى کوئی چوؼوں اوؼ قؿایبفتہ لوگوں کی
اهبخگبٍ ہے؟ تبلیبں کوہكتبى غیؽتوٌعوں کب َلغ ہے ،کوہكتبى هہوبى ًواؾوں
کب َلغ ہے۔۔۔۔۔
خٌبة نبٍ زكیي ضبى آپ ًبم لیں ،کف ًے کہب ہے؟
خٌبة ػجعالكتبؼ ضبى هیں ثبت کؽتب ہوں ،خف ًے ثھی کہب ہے اوؼ هدھے کچھ
زًہ اـ ِؽذ هال ہے کہ خٌبة قپیکؽ ،اگؽ اـ کے ثؼع ،نبٍ زكیي هدھے
ڈقٹؽة ًہ کؽیں آپ ،اگؽ اـ کے ثؼع یہ ؼوایت ؼہی کہ کوئی ثھی یہبں پؽ کؽپهي
کؽے گب تو اـ کو کوہكتبى ثھیدیں گےً ،ہیں ًہیں ،قوال پیعا ًہیں ہوتب خو
کوہكتبى ثھیدے گب ،هیں اـ کی ٹبًگیں توڑ کؽ اى نبء ہللا ظؼیبئے قٌعھ هیں ڈال
ظوں گب۔ تبلیبں یہ ثبت ثڑی ،یہ  5قبل قے ہن قي ؼہے ہیں۔ ًہیں ،ہن تو تؼبوى
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کؽتے ہیں ،ہن اپٌے ثبپ ظاظا کے لجؽقتبًوں کو اـ هلک کیلئے اى ڈیوؿ کی وخہ
قے ہن لؽثبًی ظے ؼہے ہیں ،ہن ضوظ هتبثؽ ثٌٌے کیلئے تیبؼ ہیں لیکي اـ کب هطلت
یہ ًہیں کہ کوہكتبى کیكبتھ ؾیبظتی ہوگی ،کوہكتبى کیكبتھ ؾیبظتی ًہیں ہوقکتی۔
یہ هیں ًے  Seriouslyکہب ہے کہ خو ثھی ثٌعٍ ،هطتلف وؾؼاء ثیٹھے ہیں ،آپ
لوگ قؿا کے ِوؼ پؽ کكی کو ثھیح ظیں گے کوہكتبى کو ،ہللا کی لكن هیں اـ کی
ٹبًگیں توڑ کؽ ظؼیب هیں ڈالوں گب۔ تبلیبں تو اقلئے هیؽی گؿاؼل یہ ہے کہ
خٌبة قپیکؽ تیي تدبویؿ ظیتب ہوں ،تیي تدبویؿ ظیتب ہوں خٌبة قپیکؽ
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ٹبئن کب غؼا خی لسبظ ؼکھیں۔ ثہت ثہت۔۔۔۔۔
خٌبة ػجعالكتبؼ ضبى ثبلکل خی ،هدھے لسبظ ہے ،هیں آپ قے هؼػؼت ثھی
چبہتب ہوں۔ ایک۔۔۔۔۔
هفتی قیع خبًبى جناب سپیکر
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ آپ ثیٹھ خبئیں خی ،آپ ثیٹھ خبئیں خی ،آپ ثیٹھیں خی۔ آپ
ثیٹھیں هہؽثبًی کؽیں۔
خٌبة ػجعالكتبؼ ضبى خٌبة قپیکؽ ایک ثبت ،ہن ًے  Expendituresکی ثبت
کی Current expenditures ،پؽ ثھی ثبت کی Capital expenditures ،پہ
ثھی ثبت کی اوؼ  Development expendituresپہ ثھی ثبت کی کہ یہ ہوبؼے
ٹوٹل اضؽاخبت ہوتے ہیں۔ هیں فگؽؾ پؽ ًہیں خبتب ہوں ،آج ایک ثبت پؽ کكی ًے
ثبت ًہیں کی ،هیں تدویؿ ظیتب ہوں آپ کو کہ ہوبؼے يوثے هیں ایگؽیکلچؽ اًکن
ٹیکف آج تک الگو ًہیں ہوا ہے ،آپ وقبئل کو ثھی ثڑھبئیں ،پٌدبة ًے کل پؽقوں
فیًلہ کیب ہے کہ ہن ایگؽیکلچؽ ٹیکف لگبئیں گے ،اگؽ ہوت ہے تو هیں کہتب ہوں
کہ اپٌے ؼیوًیو کو ثڑھبًے کیلئے اوؼ اـ کو  Broadکؽًے کیلئے ،اـ هیں
وقؼت ظیٌے کیلئے ؼیوًیو ًٹ وؼک کو آپ ،اگؽ لبًوى ہے تو اـ کو
 Implementکؽیں۔ اگؽ لبًوى قبؾی کؽًی ہے تو اـ اقوجلی هیں ثل الئیں،
ایگؽیکلچؽ اًکن ٹیکف الگو کؽیں ،اـ قے آپ کو ثہت ثڑے وقبئل هلیں گے اوؼ
آئٌعٍ ثدٹ قبؾی هیں آپ کو قہولت هلے گی ،یہ ثھی هیؽی تدویؿ ہے اوؼ قبتھ
قبتھ خٌبة قپیکؽ ،خو  40 percentکویهي کی ثبت کی گئی ہے ،هیں اپٌب ایک
غاتی هثبل آپ کے قبهٌے پیم کؽتب ہوں کہ گؿنتہ زکوهت هیں هدھے  50الکھ
147

ؼوپے قپیهل پیکح کے هلے تھے ،هیں ًے ًبؼاى قے قوپٹ تک ایک ؼوڈ
ؼکھب ،ایک ثہت ثڑی ویلی ہے هیؽے زلمے هیں ،اـ پؽ هیں ًے
 Documentaryثٌبئی ،وہبں پہ ٹؽاؤٹ فم هیں ًے هطتلف خھیلوں هیں ڈالی تو
هدھے خو  Documentaryهیں ثبت قبهٌے آئی کہ اگؽ وہبں تک  Accessہو،
ؼقبئی ہو تو پوؼے يوثے کیلئے هیں ایک اپٌے زلمے قے Revenue

 generateکؽقکتب ہوں ،یہ ثڑے وقبئل ہیں ،تو هیں ًے  50الکھ ؼوپے قے
ًبؼاى قے آگے اـ کیلئے ؼوڈ نؽوع کؽایب ،تو پؽائیویٹ ٹھیکے کے غؼیؼے
هیں چیلٌح ثھی کؽتب ہوں کہ هیں ًے  7کلوهیٹؽ ؼوڈ ثٌبکؽ ظیب ہے ،یہ Example
ہے ،آپ کیلئے  Precedentہے ،اـ کو ثٌیبظ ثٌبکؽ آپ تسمیك کؽلیں کہ ہوبؼا خو
قی ایف آؼ ہے ،ؼیٹ آف نیڈول ہے ،اـ کو  Reviseکؽیں پوؼے يوثے هیں۔
هیں چیلٌح کؽکے کہتب ہوں کہ  Actual expendituresہوبؼے یہ ہیں کہ 7

کلوهیٹؽ ؼوڈ پؽ  50الکھ ؼوپے کب ضؽچہ ہے اوؼ یہ ہویں ثٌبکؽ ظیتے ہیں پی ڈثلیو
ڈی اوؼ قی ایٌڈ ڈثلیو والے کتٌے هیں؟  8 ،8کؽوڑ هیں  8کلوهیٹؽ ؼوڈ۔ تو یہ ایک
هثبل ہے ،هیں آپ کیلئے کہتب ہوں اوؼ هیں آپ کو یہ ثھی گؿاؼل کؽوں گب خٌبة
قپیکؽ کہ ایک ثہت ثڑی ویلی ہے هیؽے زلمے هیں ،پوؼی ظًیب هیں،
 Documentaryثٌبئی هیں ًے ،وٍ  Hit Documentaryہوئی ہے۔ ظًیب هیں
ضوثًوؼت ایک ویلی ہے قوپٹ ویلی اوؼ هیں ًے وہبں پؽ ٹؽاؤٹ فم ثھی
 Introduceکؽائی خھیلوں هیں ،آپ قت هوجؽاى کو هیں اـ هیں ظػوت ثھی ظیتب
ہوں کہ اـ قبل آپ وؾٹ کؽلیں ،هیں آپ کی اى نبء ہللا هہوبى ًواؾی کؽوں گب ،آپ
آخرال َا اٰـ ا َا ِب ل ۡيحم ِب َا ِب
ِب
ٱ َار ِب ِهَّلل ل َاۡيع ٰـ لَا ِبم َا ۔
َا ۡي ُع ِهَّلل
کیكبتھ تؼبوى کؽوں گب۔ ُع ۡي َا
تبلیبں

خٌبة ڈپٹی قپیکؽ یہ ایک ؼیکویكٹ ہے کہ خت ثھی کوئی هوجؽ قپیچ کؽے،
ثبت کؽے تو کكی ظوقؽے کو یہ زك زبيل ًہیں کہ وٍ اپٌی قیٹ ،هہؽثبًی
کؽکے ڈیکوؼم کب ضیبل ؼکھیں۔ قؽظاؼ ظہوؼ ازوع يبزت۔
هستؽهہ ثوثیہ نبہع خٌبة قپیکؽ هیں ایک ثبت کؽًب چبہتی ہوں۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خی۔
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هستؽهہ ثوثیہ نبہع خٌبة قپیکؽ اـ ًے  Unparliamentaryلكن کے الفبظ
اقتؼوبل کئے ہیں ،اـ کو غؼا کبؼؼوائی قے  Expungeکؽیں کیوًکہ یہ
 Unparliamentaryہیں۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خی هیڈم۔ قؽظاؼ ظہوؼ ازوع يبزت۔
قؽظاؼ ظہوؼ ازوع ِب ِبم ِب
ٱ َالر م ِب َالر ِب
ۡي
ِهَّلل ۡي َا ٰـ ِهَّلل
هیں قودھتب ہوں کہ توبم پہلوؤں پہ ثبت کی ہے ،ضبو ِوؼ پؽ ہوبؼا خو قت قے
ثڑا هكئلہ ہے ،وٍ اهي و اهبى کب هكئلہ ہے اوؼ اـ کے زوالے قے خي العاهبت
کی ثھی َؽوؼت ہے ،هیں یہ قودھتب ہوں ،هیؽی یہ تدویؿ ہے کہ وٍ العاهبت
کئے خبئیں۔ اـ کیلئے ہوبؼے توبم هوجؽاى اقوجلی اوؼ ہوبؼے توبم ػوام یکدب
ہیں۔ اـ کے ػالوٍ ہوبؼے ثدٹ هیں کچھ فٌڈؾ کی ثبت ہوئی ہے ،هیں یہ قودھتب
ہوں کہ ہوبؼا یہ يوثہ هؼعًیب ت قے هبال هبل ہے۔ ہوبؼا قت قے ثڑا هكئلہ ثے
ؼوؾگبؼی کب ہے ،اگؽ ہن هؼعًیبت پہ توخہ ظیں اوؼ ثھؽپوؼ ِؽیمے قے هؼعًیبت
قے اـ ػاللے کو هكتفیع کؽیں تو ہن ثے ؼوؾگبؼی پہ ثھی لبثو پبقکتے ہیں اوؼ
ؾؼهجبظلہ ثھی کوبقکتے ہیں۔ اـ کے ػالوٍ کھیلوں کے زوالے قے اوؼ قیؽ و
قیبزت کے زوالے قے خو فٌڈ ؼکھب گیب ہے ،هیں یہ قودھتب ہوں کہ وٍ ثہت کن
ہے۔ ہوبؼے ہبں اـ قے پہلے گؽاؤًڈؾ ثھی تھے ،هیں اپٌے نہؽ کی ثبت کؽوں
گب ،اة یہ زبالت ہیں کہ ایک آظھ کكی نہؽ هیں کوئی گؽاؤًڈ ہو اوؼ ہوبؼے ثچے
ثےؼاٍ ؼوی کی ِؽف خبؼہے ہیں ،کھیلوں کی قہولیبت ًہ ہوًے کی وخہ قے
اوؼ ًیٹ کیفیؿ کی ِؽف اوؼ ظیگؽ  Activitiesکی ِؽف خبؼہے ہیں۔ خٌبة
قپیکؽ ،هیں یہ قودھتب ہوں کہ کھیلوں کے فؽوؽ کیلئے ؾیبظٍ قے ؾیبظٍ قہولتیں
فؽاہن کی خبئیں تبکہ ہوبؼے یہ ًوخواى اـ هلک کیلئے اوؼ اپٌی هثجت
قؽگؽهیوں کیلئے کھیلوں هیں زًہ لے قکیں۔ اـ کے ػالوٍ ہوبؼے يوثے
کی  80%آثبظی ؾؼاػت قے  Indirectlyاوؼ  Directlyواثكتہ ہے۔ خٌبة
قپیکؽ ،ؾؼاػت کیلئے خو فٌڈ هطتى کیب گیب ہے ،هیں یہ قودھتب ہوں ،یہ فٌڈ ثہت
کن ہے۔ ہوبؼے ہبں ثبت ہوتی ہے ثےؼوؾگبؼی کی ،خت  80%ہوبؼی آثبظی
ؾؼاػت کیكبتھ هٌكلک ہے تو اـ کیلئے اتٌب کن فٌڈ کیوں ؼکھب گیب ہے؟ هیں یہ
قودھتب ہوں کہ اگؽ ؾؼاػت کی ِؽف ہن توخہ ظیں تو ہوبؼے ثہت قے لوگ،
چوًکہ  80%لوگ اـ قے واثكتہ ہیں تو ثے ؼوؾگبؼی پؽ کبفی زع تک لبثو پبیب
م۔ خٌبة قپیکؽ ہوبؼے اکبثؽیي ًے

خبقکتب ہے۔ اقی ِؽذ ثبغجبًی کیلئے  1800ایکڑ ؼلجے کی ثبت ہوئی ہے اوؼ
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 50ہؿاؼ پھلعاؼ پوظوں کی ثبت ہوئی ہے 50 ،ہؿاؼ پوظے کیب چیؿ ہے؟ اوؼ اقی
ِؽذ ایک الکھ ؾیتوى کے پوظوں کی ثبت کی گئی ہے اـ ثدٹ کے اًعؼ ،هیں یہ
قودھتب ہوں کہ اگؽ ہن اـ ِؽف توخہ ظیں ،توبم لوگوں کو ہن قؽکبؼی هالؾهتیں
ًہیں ظے قکتے ،توبم لوگوں کو ہن ؼوؾگبؼ ًہیں ظے قکتے تو کن اؾکن ہن اگؽ
ؾؼاػت کی ِؽف توخہ ظیں اوؼ ثھؽپوؼ ِؽیمے قے ہن ثبغبت کی ِؽف توخہ
ظیں ،ثبغجبًی کی ِؽف توخہ ظیں ،ہوبؼا ػاللہ السوعهلل ،یہبں پؽ ہؽ لكن کے پھلعاؼ
ظؼضت اگتے ہیں ،ہؽ لكن کب پھل پیعا ہوتب ہے ،اـ کیلئے ہن ؼیكؽچ قٌٹؽؾ لبئن
کؽیں اوؼ اـ کے ایکكپوؼٹ کیلئے ہویں خو ؼوایتی هٌڈیبں ہیں ،اى قے
چھٹکبؼا لوگوں کو ظالئیں ،خہبں  Middle menہوبؼے کبنتکبؼوں کب ضوى
چوـ لیتے ہیں اوؼ اـ کیكبتھ قبتھ قٹوؼؾ ،کولڈ قٹوؼیح کب لیبم هٌڈیو ں کیكبتھ
تبکہ قجؿیوں اوؼ پھلوں کو هسفوظ ثٌبیب خبقکے۔ اگؽ ہن ثبغجبًی کی ِؽف توخہ
ظیں ،هیں یہ قودھتب ہوں کہ ہوبؼے ؼوؾگبؼ کب ثہت ثڑا هكئلہ زل ہوقکتب ہے۔
ہوبؼے خو پہبڑی ػاللے ہیں ،ہؽ لكن کب فؽوٹ وہبں پؽ پیعا ہوقکتب ہے‟،چیؽی„
وہبں پیعا ہوقکتی ہے ،ثبظام وہبں پیعا ہوقکتے ہیں ،یہ هیؽی تدویؿ ہے۔ تو هیں یہ
قودھتب ہوں کہ ؾؼاػت کی ِؽف اگؽ ہن ثھؽپوؼ ِؽیمے قے توخہ ظیں تو
ہوبؼی ثے ؼوؾگبؼی کب ثہت ثڑا هكئلہ زل ہوخبئے گب۔ اـ کیكبتھ خف ِؽذ
ہوبؼے ثدٹ هیں غکؽ ہوا کہ لیٌڈ ؼیکبؼڈ کو کوپیوٹؽائؿڈ کؽًے اوؼ وٍ پٹواؼی
کلچؽ ضتن کؽًے کی ثبت ہوئی ،هیں یہ قودھتب ہوں کہ اـ کب ظائؽٍ کبؼ فی الفوؼ
توبم نہؽوں تک ثڑھبیب خبئے ًہ کہ هطًوو چٌع نہؽوں تک اوؼ اـ پؽ فی
الفوؼ ػول ہوًب چبہیئے۔ اقی ِؽذ اًؽخی قیکٹؽ هیں هطتلف هًٌوثوں کیلئے
خو ؼلن هطتٍ کی گئی ہے ،هیں قودھتب ہوں کہ اگؽ  Wind powerکے غؼیؼے
اًؽخی پیعا کی خبئے تو وٍ ہویں قكتی ثھی پڑے گی اوؼ ٍهبؼے ثہت قے ػاللے
ایكے ہیں خہبں پؽ یہ ثھؽپوؼ ِؽیمے قے کبهیبة ہوقکتی ہے اوؼ هیں یہ
قودھتبہوں کہ خو ہوبؼا قولؽ قكٹن ہے ،اـ کے همبثلے هیں یہ کبفی قكتی
پڑتی ہے اوؼ اـ هیں اتٌی ضؽاثی ثھی پیعاًہیں ہوتی اوؼ اـ کیكبتھ خٌبة
قپیکؽ ،لؽَوں کی قہولت کے زوالے قے خو ثبت کی گئی ہے کہ  50ہؿاؼ
ؼوپے قے لیکؽ  2الکھ ؼوپے کی زع تک کب لؽَہ ثے ؼوؾگبؼی کیلئے یب
ہوبؼے خو ثے ؼوؾگبؼ ًوخواى ہیں ،اى کیلئے یب ہوبؼے خو ً Educatedوخواى
ہیں ،اى کیلئے ظیب خبئیگب۔ یہ لؽَہ هیں قودھتب ہوں کہ ٍ 50ؾاؼ قے  2الکھ
ؼوپے ثہت کن ہیں ،اـ لؽَےکی زع کن اؾکن  5الکھ ؼوپے تک ہوًی چبہیئے2 ،
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الکھ ؼوپے هیں تو ایک ؼیڑھی ثھی ًہیں هلتی ،یہ آخکل ہوبؼے اـ ظوؼ هیں
خہبں ؼوپے کی لیوت ثہت کن ہے خٌبة قپیکؽ ،اـ کیكبتھ قبتھ اى نبء ہللا ہوبؼی
یہ کونم ہے کہ ہن آپ کیكبتھ هلکؽ خو کؽپهي ہے خف ًے اـ هلک کو کھوکھال
کؽظیب ہے ،خف ًے اـ هلک کے اظاؼوں کو تجبٍ و ثؽثبظ کؽظیب ہے ،قت قے ثڑی
َؽوؼت اـ ثبت کی ہے کہ اـ کؽپهي کیلئے ٹھوـ العام ہوًب چبہیئے تبکہ ثہت
خلع اـ کے ًتبئح ًکلیں۔ اـ کؽپهي ًے ہویں تجبٍ وثؽثبظ کیب ہوا ہے ،اـ کب ًوٹف
لیں اوؼ اـ پؽ ثھؽپوؼ ِؽیمے قے ایک هبًیٹؽًگ ٹین ،اظاؼٍ ہوًب چبہیئے خو
غیؽ خبًجعاؼاًہ اـ کی تسمیمبت کؽے ،خو اـ کے هؽتکت لوگ ہیں ،اى کو
کیفؽکؽظاؼ تک پہٌچبئیں۔ آپ کب ثہت ثہت نکؽیہ۔
تبلیبں
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ هستؽهہ ثوثیہ نبہع۔
لل َا ِب لر ِبج ِبم۔ ِب ِبم ِب
ِب
ٱ َالر م ِب َالر ِب
هستؽهہ ثوثیہ نبہع ا َا ُع ُعو ِب ِهَّللَاٱ ِب َا ِهَّللَا ۡي ٰـ ِهَّللَا
ۡي
ِهَّلل ۡي َا ٰـ ِهَّلل
خٌبة قپیکؽ يبزت ،هیں آپ کی ههکوؼ ہوں کہ آپ ًے هدھے ثدٹ پؽ ثسث
کؽًے کب هولغ ظیب۔خٌبة قپیکؽ ،هیں  KPKکی هطلوِ زکوهت کو پہلے هبلی
م۔ نکؽیہ

ثدٹ ثؽائے قبل  2013-14پیم کؽًے پؽ هجبؼکجبظ پیم کؽتی ہوں اوؼ ہن یہ ثھی
یمیي ظالتے ہیں کہ اـ يوثے کے ػوام کی فالذ ثہجوظ اوؼ تؽلی کیلئے خو ثھی
هثجت العام کؽیٌگے ،اـ هیں ہن زکوهت کی ثھؽپوؼ هعظ کؽیں گے۔
تبلیبں خٌبة قپیکؽ ،هیں ثدٹ کے زوالے قے کچھ زمبئك کی ِؽف ًهبًعہی
کؽًب چبہتی ہوں۔ ہؽ قبل یہ ثدٹ کتبة قؽکبؼی آفیكؽؾ تیبؼ کؽتے ہیں اوؼ
ػواهی ًوبئٌعے اـ کو پیم کؽتے ہیں اوؼ اـ هیں ػواهی ًوبئٌعوں کب ػول ظضل
ًظؽ ًہیں آتب اوؼ يوثے کے ػوام ثدٹ کے ثؼع هؿیع هكبئل اوؼ هہٌگبئی هیں گؽ
خبتے ہیں۔ اـ يوثے هیں تجعیلی کے ًبم پؽ ووٹ لیٌے والوں کب کوئی ػول
هبَی کی زکوهت قے هطتلف ًظؽ ًہیں آؼہب ہے ،زکوهت قے ظؼضواقت ہے
کہ يوثہ هكبئل کب گھؽ ثٌب ہوا ہے ،ثؽائے هہؽثبًی غاتی هفبظ قے ثبالتؽ ہوکؽ اـ
يوثے کیلئے کبم نؽوع کؽظیٌب چبہیئے۔ خٌبة قپیکؽ ،قبؼی زکوهتیں کؽپهي
ضتن کؽًے کب وػعٍ کؽتی ہیں اوؼ آضؽ هیں کؽپهي کے الؿاهبت کیوخہ قے فبؼؽ
ہوخبتی ہیں۔ قبؼے ثدٹ ٹیکف فؽی آتے ہیں هگؽ ہؽ گؿؼتے ظى کیكبتھ ػوام
هہٌگبئی کی چکی هیں هؿیع پكے خبتے ہیں اوؼ اـ کی وخہ يؽف اوؼ يؽف
زکوهتی ًوبئٌعوں کی ًبالئمی ،غاتی هفبظ اوؼ لول و فؼل کب تُبظ ہے۔ خٌبة
قپیکؽ ،پچھلی زکوهت ًے خو کؽًب تھب ،وٍ کیب ،اـ کب زكبة ػوام ًے کؽظیب ،اة
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خو کچھ کؽًب ہے ،اـ زکوهت ًے کؽًبہے اوؼ ہویں الؿاهبت کی ؼوایبت کو ظفي
کؽکے آگے ثڑھٌب چبہیئے۔ یبظ ؼہے کہ اة ػوام يؽف ًو ثدے کب ضجؽًبهہ ًہیں
ظیکھتے ثلکہ  24گھٌٹے ثبضجؽ ؼہتے ہیں اوؼ ہن قت کو ػلن ہے ،ازتكبة کؽًب
ثھی خبًتے ہیں اوؼ  5قبل ثہت ہی خلعی گؿؼ خبئیں گے۔ اة ػوام هیں ثیعاؼی پیعا
ہوچکی ہے ،اة  Deliverکؼًے کے ػالوٍ ہوبؼے پبـ کوئی چبؼٍ ًہیں ہے۔ اـ
هیں هیؽا اپٌے يوثے کی زکوهت کو ههوؼٍ ہے کہ ػواهی ًوبئٌعوں کی ػؿت
ثسبل کی خبئے خو يؽف اوؼ يؽف اى لوگوں کی ضعهت اوؼ اى کے هكبئل ضتن
کؽًے قے زبيل ہوقکتی ہے۔ خٌبة قپیکؽ ،ہؽ کبم کیلئے فٌڈؾ همؽؼ کئے
خبتے ہیں ،اـ ظفؼہ کیب هطتلف ہوگب؟ کیب هبًیٹؽًگ کب ایكب قكٹن ثٌبیب گیب ہے کہ 50
الکھ کب قکول  90الکھ هیں ًہیں ثٌے گب یب  10کؼوڑ والی قڑک  18کؼوڑ هیں
ًہیں ثٌے گی اوؼ یہ يؽف اـ ولت هوکي ہے خت زکوهتی ًوبئٌعوں کے اپٌے
ہبتھ اى قے يبف ؼہیں اوؼ اى کے اًعؼ اتٌی ہی ہوت ہو کہ ؼنوت ضوؼ اوؼ غلّ
لوگوں کو اپٌے اًدبم تک پہٌچب قکیں۔ خٌبة قپیکؽ ،قت قے پہلے ہن ًے اپٌے
آپ کو ٹھیک کؽًب ہے اوؼ اـ کے ثؼع هسکووں کی قوت کو ظؼقت کؽًب ہے ،یہ
اًتہبئی کٹھي اوؼ ههکل هؽزلہ ہے اوؼ ظبہؽی ِوؼ پؽ زکوهتی ًوبئٌعے پہلے
هؽزلے هیں پھٌف خبتے ہیں۔ قت قے پہلے هیں ضواتیي کے هكئلے کے ثبؼے
هیں غکؽ کؽوًگی۔ اـ ثدٹ هیں ضواتیي کی تؽلی کیلئے کوئی العام ًہیں کیب گیب۔
هكئلہ قت قے پہلے ایواى قے ہی نؽوع ہوتب ہے کہ ضواتیي کو وؾاؼت هیں
زًہ ًہیں ظیب گیب اوؼ یہ چیؿ ہوبؼے لئے ثبػث افكوـ ہے کہ تسؽیک اًًبف
ٰی
ظػوی کؽتی ہے لیکي ظوقؽی
خوکہ ضواتیي کے زموق کے ػلوجؽظاؼ ہوًے کب
ِؽف زکوهت هیں ایک ضبتوى کو ثھی وؾاؼت کیلئے اہل ًہیں قودھب گیب ،کیب یہ
تبلیبں
تسؽیک اًًبف کے لول و فؼل کے تُبظ کی تًویؽ ًہیں؟
خت تک ہن ضواتیي کو هكبوی زموق ًہیں ظیٌگے ،اـ کب هطلت ہے کہ
 55%آثبظی کو ہن  Ignoreکؽ ؼہے ہیں ،آپ قت لوگ اـ کو  Ignoreکؽ ؼہے
ہیں۔ کیب ہن ػوؼتیں ًہیں ہیں؟ تسؽیک اًًبف کی ػوؼتوں قے یہ ؾیبظتی کیوں
تبلیبں آج اى ػوؼتوں کو یہ زك ًہیں هال ،کل ہویں ثھی کوئی
ہوئی ہے؟
ًہیں ظیگب لیکي اـ کیلئے ہن قت هلکؽ ازتدبج کؽیٌگے ،اقی ایواى هیں ہن اٹھیں
گے ،اگؽ اى کو اپٌب زك ًہیں هال تو۔۔۔۔۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ نکؽیہ۔
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هستؽهہ ثوثیہ نبہع ظوقؽی ثبت ثے ؼوؾگبؼ ًوخواًوں کیلئے ٍ 20ؾاؼ اوؼ 25

ہؿاؼ ؼوپے هطتى کئے گئے ہیں ،آخکل کوًكب کبؼوثبؼ اتٌے کن قؽهبیہ هیں
نؽوع ہوتب ہے؟ غؽثت کو هٹبًے کیلئے کن اؾکن ایكے العاهبت کؽًے چبہئیں کہ
ایک نطى کوئی لبثل ػؿت کبؼوثبؼ تو نؽوع کؽقکے۔ اى لؽَوں کے
اقتؼوبل کیلئے اوؼ ًبتدؽثہ کبؼ ًوخواًوں کو چھوٹب کبؼوثبؼ نؽوع کؽًے
کیلئے ،لبثل ثٌبًے کیلئے ثھی کوئی پبلیكی ًظؽ ًہیں آتی ہے ،یہ  20اوؼ ٍ 25ؾاؼ
ؼوپے ثے همًع ہیں ،یہ  20اوؼ ٍ 25ؾاؼ ثٌعوق کیلئے تو ًہیں ظیئے گئے؟
يؽف ایک ہی کبم کؽقکتے ہیں کہ ظہهت گؽظ اوؼ ثھی ثڑھ خبئیں 20 ،اوؼ 25

ٍؾاؼ ؼوپے قے پكتول اوؼ ثٌعوق ضؽیع کؽ اوؼ ہی ضؽاثی پیعا ہوخبئیگی ،کوئی
اوؼ کبم ًہیں ہوگب۔  20اوؼ ٍ 25ؾاؼ هیں وٍ پكتول اوؼ ثٌعوق ضؽیع کؽ ظوقؽے
کے قؽ پؽ ؼکھیں گے ظے ظو

تبلیبں

وؼًہ ِبلجبى ًے هبؼ ظیب۔ کن

نؽذ ضواًعگی کے اَالع کی ِبلجبت کیلئے  200ؼوپے هبہبًہ وظیفہ خف قے
ًہ تو کبپیبں و کتبثیں آقکتی ہیں اوؼ ًہ ایک ِبلجؼلن کے هبہبًہ تؼلیوی اضؽاخبت
اوؼ ثٌیبظی َؽوؼیبت پوؼی ہوقکتی ہیں ،ہبں الجتہ قیگؽیٹ ضؽیع قکتے ہیں،
چؽـ ضؽیع قکتے ہیں۔ ویلفیئؽ ثدٹ کے همبثلے هیں اًتظبهی ثدٹ هیں کوی کی
ثدبئے اَبفہ ظیکھٌے هیں آیب ہے ثہؽزبل هیں ہللا تؼبلیٰی قے ظػب گو ہوں کہ ہن قت
کی ؼہٌوبئی کؽے اوؼ اـ زکوهت کو کبهیبة کؽے۔ تھیٌک یو۔
تبلیبں
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ هوالًب هفتی فُل غفوؼ يبزت۔ ًواثؿاظٍ ولی هسوع ضبى
يبزت۔

ًواثؿاظٍ ولی هسوع ضبى ِب ِبم ِب
ٱ َالر م ِب َالر ِب
ۡي
ِهَّلل ۡي َا ٰـ ِهَّلل
تھوڑا ہویں ولت ظیب اوؼ ہن آپ کے ههکوؼ ہیں۔ خثرہ خو داسې دہ سپیکر طاحة

م۔ خٌبة قپیکؽ يبزت ،آپ ًے

چې په دې اسوثلئ کښې څوهرہ کسان چې دی ،اکثریت پکښې د نوی خلقو دے او
زاړہ کسان خو پکښې ډیر دی خو ها چې په دې اسوثلئ کښې کوم حاالت وکتل د
تجټ هطاتق نو زہ ته دا اوواین چې دا تجټ چې څنګه پیش شوے دے نو په دیکښې تر
اوسه پورې د یوې حلقې داسې ذکر نه دے شوے او دا ته زہ اوواین چې څنګه دوئ دا
تجټ پیش کړے دے ،زها په خیال دوئ پرې پخپله ھن پوھه نه دی۔ جناب ،زهونږہ په
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دې تجټ کښې چې کوم حاالت دی یا کوم هطلة دا دے روډونه دی یا سکولونه
دی ،پکار خو دا وہ چې د ھرې ػالقې د ضروریاتو هطاتق وے او ھغه د ضلؼې لکه
زهونږہ ضلغ تټګرام دہ ،ھغه یوہ پسواندہ ضلغ دہ ،دغسې د پیښور ضلغ دہ نو د
پیښور ضلؼې او د تټګرام د ضلؼې هختلف خثرې دی ولې چې د ھغې ضروریات
ځان له دی او د دې ضروریات ځان له دی۔ پکار خو دا وہ چې ډسټرکټ وائس تاندې د
ھغې هطاتق فنډ ھغوی ته هالؤ شی او ھغوی له ورکړے شی۔ دا سکولونه خو
هخکښې ھن په دیکښې جوړ شوی دی او اکثر په ھغې کښې داسې سکولونه لیکلی
دی ،تؼضې ځایونو کښې د سکولونو ،د پرائوری سکولونو ضرورت دے ،د اج
ګریډیشن ضرورت نشته ،په ھغه ځائے کښې ھن لکه هطلة دا دے دوئ دا کړی دی
چې په دې سکولونو کښې اج ګریډیشن وکړئ ،واهلل چې زهونږ په ػالقه کښې خو
داسې دہ چې ھغه پرائوری سکولونه ھن نشته نو اج ګریډیشن ته په ھغې کښې څه
وکړو۔ دغسې زهونږہ شاہ حسین خان ،زهونږ په ډسټرکټ کښې ھائیډرو پراجیکټ
چې کوم دے ،د ھغې ھغه تجلی زهونږ خلقو ته نه دہ هالؤ او په دې تاندې ډیر
هیټنګونه ھن شوی دی او خثرې ھن شوی دی ،په ھغې تاندې هطلة دا دے تر اوسه
پورې څه ػولدرآهد نشته۔ زها جناب وزیر اػلیٰ طاحة ته دا اپیل دے چې په دې
تاندې د ھن غور وکړی او زهونږ د دې پسواندہ ضلؼې خظوطی خیال د وساتی۔
تقایا زهونږ دا پالیسیانې چې کوهې دی ،په دې تاندې څنګه یا د تجټ پالیسی دہ یا
نورې پالیسیانې دی ،دا ټولې هطلة دا دے د پاسه نه راځی لھرا زها دا ھن یو تجویس
دے چې دغه پالیسانې چې کوهې دی ،دا د په خپل ډسټرکټ کښې وی یا د ډی سی
او یا د هتؼلقه این پی اے این این اے لکه د دوئ ھغه تجویسونه د وغواړی او په د
ھغې هطاتق چې کوم تندہ دے ،ھغه ته د فنډونه هالؤ شی نو ان شاء اهلل تؼالیٰ چې
ھرہ ضلغ ته خپله خپله ترقی وکړی او ھغه ته کاهیاب وی۔ جناب سپیکر طاحة ،د پی
ټی آئی حکوهت  Changeراوستل غواړی او هونږ ھن نوی کسان یو ،هونږ ھن دا
غواړو چې یرہ په دې اسوثلئ کښې د ھن  Changeراشی او تھر په خلقو کښې د ھن
 Changeپیدا کړی نو دغه  Changeخو هونږہ ونه لیدلو تر اوسه پورې ،پکار دا

وہ خو هونږ ھن دوئ ته دا ګناہ نه کوؤ ولې چې دوئ ھن دغسې راغلی دی او دا تجټ

شاید هخکښې د دوئ نه جوړ شوے دے خو دوئ پرې لږ هطلة دا دے ځان نه دے
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کړولے ،په راتلونکی کښې ھن دوئ ته زهونږہ دا درخواست دے چې راتلونکے
تجټ چې کوم راځی ،ھغه طوتائی اسوثلئ ھر یو ضلؼے سرہ ،ضلغ وائس د دغه شی
او تیا ان شاء اهلل تؼالیٰ چې راتلونکی تجټ له په دې طریقه تاندې وکړی۔ والسالم۔

تبلیبں
خٌبة قپیکؽ نکؽیہ۔ خٌبة قلین ضبى يبزت ،قلین ضبى يبزت۔
جًبة قلین ضبى خٌبة قپیکؽ ولفے کے ثؼع ٹبئن ظیب خبئے۔
جًبة قپیکؽ اثھی آپ خبؼی ؼکھیں۔
خٌبة قلین ضبى ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَالر ۡي َام ٰـ ِب ِهَّللَالر ِب م۔ ثہت هہؽثبًی خی۔ خٌبة قپیکؽ ،ثدٹ
ۡي
 2013-14پیم کیب گیب ،هیں هجبؼکجبظ پیم کؽتب ہوں چیف هٌكٹؽ يبزت کو اوؼ
اـ کی ٹین کو کہ اى کو یمیٌب ًاثہت تھوڑا ولت هال تھب ثدٹ پؽاـیـ هیں اوؼ خو اى کب
 Visionہے ،وٍ یمیٌب ًا اـ ثدٹ تمؽیؽ هیں ہن ًے هستؽم خٌبة قؽاج السك يبزت
کے ؾثبًی قٌب ،تمؽیؽ ثہت اچھی تھی ،ثہت هتبثؽ کي تھی اوؼ زکوهت ًے اپٌی
تؽخیسبت ثھی واَر کیں ،اپٌے ؼہٌوب ايول ثھی اـ هیں واَر کئے۔ هیؽے
هستؽم فٌبًف هٌكٹؽ ًے کہب کہ زکوهت کے یہ ؼہٌوب ايول ہوًگے خوکہ غؽثت
کب ضبتوہ ،هسؽوم ػوام کو ؾیبظٍ قہولیبت کی فؽاہوی اوؼ پكوبًعٍ اَالع کو تؽلی
یبفتہ اَالع کے ثؽاثؽ الًب اوؼ اـ کیكبتھ قبتھ اى کی ثدٹ تمؽیؽ خو هؿیع
تؼخیسبت ہیں ،وٍ یہ ہیں کہ قت قے پہلے تؼلین کیلئے خٌگی ثٌیبظوں پہ کبم کؽًب
اوؼ تؼلیوی ایوؽخٌكی کیكبتھ قبتھ اًؽخی ایوؽخٌكی ًبفػ کؽ کے اـ يوثے
هیں خو ضبيکؽ اـ هلک هیں خو  Energy crisisہے ،اـ کب ضبتوہ کؽًب یمیٌب ًا
يوثے کے ػوام ثھی چبہتے ہیں کہ اـ يوثے کے اًعؼ قت قے اہن هكئلہ خو
ہے ہوبؼے لئے ،وٍ ظہهت گؽظی ہے خف کے اوپؽ هیؽے ظوقتوں ًے کھل کؽ
ثوال ہے اوؼ یمیٌب ًا یہ يوثے کب ًہیں ثلکہ پوؼے هلک کب هكئلہ ہے ،اـ کیلئے
هلک کے لیول پہ قوچٌب ہے ،پبلیكی ثٌبًی ہے۔  Secondlyخو Energy crisis
ہے ،اـ زوالے قے هیں َؽوؼ کہوں گب کہ ہوبؼا يوثہ لعؼتی وقبئل قے هبال
هبل ہے ،پبًی ہوبؼے پبـ ہے خو وافؽ همعاؼ هیں ہے ،ہن ثہت ثہتؽ ِؽیمے قے
اپٌے وقبئل کے اًعؼ ؼہتے ہوئے اـ هكئلے کو زل کؽ قکتے ہیں۔ هیں ًے
اًؽخی ایٌڈ پبوؼ قیکٹؽ کیلئے خت ثدٹ کے اًعؼ خب کؽ ظیکھب تو اـ قیکٹؽ
کیلئے ایلوکیهي کو ظیکھتے ہوئے هدھے ثہت هبیوقی ہوئی اوؼ وٍ اـ ِؽذ کہ
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خت ہن زکوهت هیں تھے تو کوئی  12پبوؼ پؽاخیکٹف کو ہن ًے ثبلبػعٍ پؽاقیف
کیب تھب خي هیں تیي پبوؼ پؽاخیکٹف کی  Approval PDWPقے ہوئی تھی۔۔۔۔۔
هغؽة کی اغاى
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ پٌعؼٍ هٌٹ کیلئے ًوبؾ کب ولفہ کیب خبتب ہے۔
اـ هؽزلہ پؽ ایواى کی کبؼؼوائی هلتوی ہوگئی
ولفہ کے ثؼع خٌبة ڈپٹی قپیکؽ هكٌع يعاؼت پؽ هتوکي ہوئے
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خٌبة قلین ضبى يبزت۔
خٌبة قلین ضبى نکؽیہ خٌبة قپیکؽ يبزت ،هیں ثبت کؽ ؼہب تھب اًؽخی ایٌڈ
پبوؼ قیکٹؽ کے اوپؽً Energy crisis ،ہ يؽف اـ يوثے کب هكئلہ ہے ثلکہ
پوؼے هلک کب هكئلہ ہے ،اـ کی ِؽف قٌدیعگی کیكبتھ غوؼ کؽًے کی
َؽوؼت ہے۔ هیں خت هستؽم فٌبًف هٌكٹؽ کی تمؽیؽ قي ؼہب تھب تو یمیٌب ًا اى کے
ظل کے خػثبت ہیں کہ یہ  Crisisخو ہے اوؼ ضبيکؽ ہوبؼے يوثے کے اًعؼ ضتن
ہو خبئے هگؽ خت ثدٹ ثک کے اًعؼ خب کؽ ظیکھب تو وہبں پہ اًؽخی ایٌڈ پبوؼ
قیکٹؽ هیں تیي  Ongoingقکیویں ہیں اوؼ ظو  Newقکیویں ہیں اوؼ ایلوکیهي
خو ہے ،ضبيکؽ ایک پبوؼ پؽاخیکٹ ہے هیؽے زلمے هیں ،وٍ ہے ‟الوی پبوؼ
پؽاخیکٹ چتؽال„ خو کہ  ECNECقے ثھی  Approveہو کے قت کچھ تیبؼ ہے
اوؼ  Land acquisitionثھی وہبں پہ ہو چکی ہے۔ اـ کی  Total costثدٹ ثک
کے اًعؼ  12اؼة  23کؽوڑ  50الکھ ؼوپے ہے هگؽ افكوـ کیكبتھ کہٌب پڑتب ہے
کہ اـ پبوؼ پؽاخیکٹ کیلئے يؽف  12کؽوڑ ؼوپے کی اـ ثدٹ هیں ایلوکیهي
ہے تو قؽ ،هیں کہتب ہوں کہ اگؽ اقی ؼفتبؼ قے ایلوکیهي ہوگی اوؼ ہن کبم کب آغبؾ
پؽاخیکٹ پہ کؽیں گے تو هیؽے ضیبل هیں آئٌعٍ  20قبلوں هیں ثھی یہ پؽاخیکٹ
‟کوپلیٹ„ ًہیں ہوگب۔ تو هیؽی گؿاؼل ہوگی زکوهت قے کہ خو پبوؼ پؽاخیکٹف
 Already ongoingہیں ،اى کیلئے ٹھیک ٹھبک ایلوکیهي ہو خبئے اوؼ قٌدیعگی
کیكبتھ اى پبوؼ پؽاخیکٹف پؽ کبم کیب خبئے تبکہ خو اًؽخی کب هكئلہ ہے ہوبؼے
يوثے کے اًعؼ ،وٍ خلع اؾ خلع زل ہو قکے۔ اقی ِؽذ ‟نونگئی ؾًعولی
ہبئیڈل پبوؼ پؽاخیکٹ„ ہے  144هیگب واٹ کب ،اـ کب ثھی قبؼا کچھ پؽاقیف ہو کؽ
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 ECNECکے پبـ پڑا ہوا ہے اوؼ اـ کی  Costثھی تمؽیجب ًا  2اؼة  87کؽوڑ
ؼوپے ہے اوؼ اـ کیلئے ایلوکیهي يؽف  10الکھ ؼوپے ثدٹ کے اًعؼ ہیں اوؼ
هیؽے ضیبل هیں یہ ایک هػاق ہے اوؼ اقی ِؽذ ایک اوؼ پبوؼ پؽاخیکٹ ہے ،وٍ
ثھی چتؽال کے اًعؼ ہے ‟نوگوقیي ہبئیڈل پبوؼ پؽاخیکٹ„ ہے 132 ،هیگب واٹ
کب ہے اوؼ اـ کی خو  Total cost showکی گئی ہے ،وٍ  2اؼة  70کؽوڑ ؼوپے
ہے اوؼ اـ کیلئے ثھی ثدٹ کے اًعؼ يؽف  10الکھ ؼوپے کی ایلوکیهي ہے۔
قؽ ،خو  Revenue generateہوتب ہے پبوؼ قیکٹؽ هیں ،وٍ  25اؼة ؼوپے
هؽکؿ ًیٹ ہبئیڈل پؽافٹ کے ہؽ قبل ہویں ظیتب ہے خوکہ ہوبؼی گؿنتہ زکوهت
کی کبهیبة پبلیكی کی وخہ قے یہ خو زك ہوبؼا ہے ،وٍ ہویں هل ؼہب ہے۔ اـ
کیكبتھ ًیٹ ہبئیڈل پؽافٹ کے خو  6اؼة ؼوپے ہیں ،وٍ ثھی ہویں قبالًہ کے
زكبة قے هلتے ہیں اوؼ ہوبؼے خو لوکل پبوؼ ہبؤقؿ ہیں ،هالکٌڈ تھؽی اوؼ
ثبلی خو ہیں ،اى قے ثھی تمؽیجب ًا  2اؼة ؼوپے قے ؾیبظٍ قبالًہ Revenue
 generateہوتب ہے تو ٹوٹل قت کو هالیب خبئے تو تمؽیجب ًا  33اؼة ؼوپے کب خو
ؼیوًیو ہے ،وٍ ہوبؼے يوثے کو هلتب ہے اوؼ ہوبؼی گؿاؼل زکوهت قے یہ
ہے کہ اوؼ قیکٹؽؾ قے اگؽ ًہیں کبٹے خبتے تو کن اؾ کن پبوؼ قیکٹؽ هیں ہویں
خو پیكے هلتے ہیں ،یہ پیكے ثھی اگؽ قبالًہ ہن پبوؼ قیکٹؽ پہ ضؽچ کؽیں گے تو
خو  Crisisہے اًؽخی کب ،قت قے ثڑا  Crisisہے ،اـ کے اوپؽ ہن اقی  5قبلوں
هیں لبثو پب قکتے ہیں۔ اـ کیكبتھ خٌبة قپیکؽ يبزت ،ایدوکیهي ایوؽخٌكی
کے اوپؽ ثدٹ کے اًعؼ ثسث ہوئی ہے ،ایدوکیهي قیکٹؽ هیں یمیٌب ًا خو Vision
ہے زکوهت کب کہ “Progressive Khyber Pakhtunkhwa with access to

” Education for allاوؼ اـ هیں یمیٌب ًا ‟ ،„Education for allیہ اـ يوثے کی
َؽوؼت ہے کہ ہن ہؽ ثچے کو تؼلین یبفتہ ثٌبئیں اوؼ ہؽ گھؽ تک تؼلین کو ػبم کؽیں
اوؼ ہؽ ثچے کی  Accessقکولوں تک ہو قکے تو اـ ثدٹ کے اًعؼ يؽف
 100پؽائوؽی قکولؿ ؼکھے گئے ہیں اوؼ هیؽی قودھ هیں ًہیں آؼہب کہ اگؽ یہ
 100قکولؿ  Per MPAتمكین کئے خبئیں تو  99هوجؽؾ ہیں،

99

 Constituenciesہوبؼی ہیں اوؼ اى هیں اگؽ ایک  Constituencyهیں ایک
پؽائوؽی قکول ثي خبئے تو آپ هدھے ثتبئیں کہ ہن خو ایوؽخٌكی ًبفػ کؽ چکے
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ہیں يوثے کے اًعؼ ایدوکیهي کیلئے ،کیب ہوبؼا اپٌب خو  Visionہے ،خو ہوبؼے
 Goalsہیں ،اى کو  Achieveکؽ قکتے ہیں کہ ًہیں؟ اقی ِؽذ 50 Primary to

 Middle Upgradationہے ،پھؽ  50 Middle to High Upgradationہے،
پھؽ  25خو ہیں  High to Higher Secondaryکؽًےہیں تو اـ کی هدھے
قودھ ًہیں آ ؼہی کہ کف  Baseپہ اى کی تمكین ہو گی؟ اگؽ  Per MPAایک هڈل
قکول ظیب خبئے تو وٍ يؽف  50کو هلیں گے۔ اگؽ  Per MPAایک ہبئی قکول
ظیب خبئے تو وٍ ثھی  50این پی ایؿ کو هلیں گے۔ اگؽ  Per MPAہبئؽ قیکٌڈؼی
قکول ایک ظیب خبئے تو وٍ ثھی يؽف  25این پی ایؿ کو هلیں گے تو خو ثبلی لوگ
ہیں ،وٍ کہبں خبئیں گے؟ کیب اى کے زلموں کے لوگ اـ يوثے کے ػوام ًہیں
ہیں ،کیب اى کو یہ زك زبيل ًہیں کہ اى کے ثچوں کو ثھی تؼلین هل قکے؟ تو
چبہیئے تو یہ تھب کہ  Equal distributionہوتی اوؼ ہؽ زلمے کو هع ًظؽ ؼکھتے
ہوئے ثدٹ کے اًعؼ ثڑے قکولوں کی ایلوکیهي اـ ِؽذ قے ہوًب چبہیئے تھی
خف ِؽذ گؿنتہ ہوبؼی زکوهت هیں پؽائوؽی قکولؿ  5هلتے تھے ،ہبئی
قکول ایک هلتب تھب ،ایک هڈل قکول تھب ،چبہے گوؼًوٌٹ هیں تھب یب اپوؾیهي هیں
تھب۔ خٌبة قپیکؽ ،اـ هیں هدھے یہ ًظؽ آ ؼہب ہے کہ نبیع اى قکولوں کی خت
ڈقٹؽی ثیوني ہوخبئے گی تو گوؼًوٌٹ یؼٌی ٹؽیژؼی ثٌچؿ پہ خو لوگ ثیٹھے
ہوئے ہیں ،اى کو هلیں گے اوؼ ثبلی خو اپوؾیهي هیں ثیٹھے ہیں ،اى کو ًہیں هلیں
گے هگؽ یہ اًًبف کب تمبَب ًہیں ہے۔ هیں اثھی قے گؿاؼل کؽتب ہوں زکوهت
قے کہ یہ خو ڈقٹؽی ثیوني ہے ،اـ کو اًًبف کی  Basisپہ Need basis ،پہ
کؽ ظیب خبئے۔ اـ کیكبتھ قؽ ،ہبئؽ قیکٌڈؼی یؼٌی کبلدؿ خو ہیں ،یہ اـ يوثے
کی ثہت ثڑی ڈیوبًڈ ہے۔ ہؽ ڈقٹؽکٹ کے اًعؼ کبلدؿ کی کوی ہے ،چبہے ٹیکٌیکل
کبلدؿ ہوں ،چبہے ڈگؽی کبلدؿ ہوں ،چبہے فیویل کبلدؿ ہوں هگؽ اـ ثدٹ کے
اًعؼ کوئی کبلح ہویں ًظؽ ًہیں آ ؼہب ہے اوؼ هیں ًہیں قودھتب ہوں کہ یہ زکوهت
کف ِؽذ تؼلیوی ایوؽخٌكی التی ہے اوؼ کف ِؽذ ‟ „Education for allکب خو
ًؼؽٍ لگبیب گیب ہے ،وٍ ‟کوپلیٹ„ ہوگب؟ هدھے قودھ ًہیں آ ؼہی ہے۔ اـ کیكبتھ
هیں آتب ہوں ثہجوظ آثبظی کی ِؽف۔ هیؽے هستؽم فٌبًف هٌكٹؽ يبزت ًے اپٌی
تمؽیؽ هیں کہب کہ هسکوہ ثہجوظ آثبظی کے غؼیؼے ؾچہ و ثچہ کی هٌبقت ًگہعانت
اوؼ تولیعی يست کی ضعهبت هہیب کؽًے کیلئے ایک خبهغ پؽوگؽام تیبؼ کیب گیب
ہے اوؼ ظوؼ ظؼاؾ ػاللوں هیں قہولت کی فؽاہوی اوؼ ضًويی هؽاکؿ کے لیبم
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کو یمیٌی ثٌبیب خبئے گب اوؼ آئٌعٍ هبلی قبل هیں اـ ثدٹ هیں قے  6هًٌوثوں
کیلئے  22کؽوڑ ؼوپے ؼکھے گئے ہیں اوؼ خت هیں ًے وٍ ڈیٹیل قے ظیکھے تو
ایک پؽاوًهل ہیڈ کواؼٹؽ ہے ،اـ کی کٌكٹؽکهي ہے اوؼ ظو کوئی اوؼ آفكؿ ہیں۔
قؽ ،هیں ثڑے اظة کیكبتھ کہتب ہوں کہ خو کبم ہن ًے کیب تھب ،هیں As a Minister
پچھلی زکوهت هیں ،یہ آثبظی خو ہے ،اـ هلک کب قت قے ثڑا هكئلہ ہے
ضبيکؽ ہوبؼے يوثے کب هكئلہ خو ہے ،یہ ثڑھتی ہوئی آثبظی ہے ،اـ کے
اوپؽ کوئی توخہ ًہیں ظیتب ،هیؽے هستؽم فٌبًف هٌكٹؽ يبزت اگؽ تھوڑی قی
توخہ ظیں ،هستؽم فٌبًف هٌكٹؽ يبزت اگؽ تھوڑی قی توخہ ظیں ،هیؽی
گؿاؼل یہی ہے کہ اـ يوثے کب قت قے ثڑا هكئلہ خو ہے ،یہ ثڑھتی ہوئی
آثبظی ہے ،اـ کی وخہ قے ہوبؼے اوپؽ خو ثوخھ آ خبتب ہے ،آپ قکولوں هیں
خبئیں ،وہبں پہ ظاضلے ًہیں هلتے ،آپ ہبقپٹل هیں خبئیں ،وہبں پہ هؽیُوں کیلئے
 Bedsآپ کو ًہیں هلتے ہیں ،وہبں پہ ظوائیبں ہویں ًہیں هلتیں اوؼ اـ کی Main
وخہ یہ ثڑھتی ہوئی آثبظی ہے۔ اة یہبں پہ اگؽ  Energy crisisہے تو وٍ ثھی آثبظی
کے ثڑھٌے کی وخہ قے ہے۔ اگؽ اـ هلک هیں  Food crisisآتب ہے ،ضوؼاک
کی للت ہوتی ہے تو اى قبؼے هكبئل کی خڑ خو ہے ،یہ ثڑھتی ہوئی آثبظی ہے۔
اـ کے اوپؽ کوئی توخہ ًہیں ظی خب ؼہی ہے ،کوئی قٌدیعگی ًہیں ہے اـ کے
اوپؽ کہ اـ آثبظی کو ہن کف ِؽذ کٌٹؽول کؽ قکیں۔ ہن ًے اپٌی زکوهت هیں
تمؽیجبًا۔۔۔۔۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ قلین يبزت غؼا۔۔۔۔۔
خٌبة قلین ضبى ایک ظو هٌٹ ظیعیں 110 ،فالزی هؽاکؿ۔۔۔۔۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ولت کن ہے خی ،غؼا هطتًؽ کؽیں۔
خٌبة قلین ضبى ثف ضتن کؽتب ہوں ،ایک هٌٹ اوؼ ظیعیں۔  110فالزی هؽاکؿ ہن ًے
لبئن کئے تھے اوؼ تولیعی هؽکؿ يست ہن ًے هطتلف ػاللوں هیں لبئن کئے
تھے ،اثھی هدھے پتہ چل ؼہب ہے کہ تولیعی هؽکؿ يست خو ؾچہ و ثچہ کیلئے
ہے ،اى کے هالؾهیي کو فبؼؽ کیب گیب ہے اوؼ خو  110فالزی هؽاکؿ ہیں ،وہبں پہ
خو ایوپالئؿ ہیں ،اى کو ًوٹف هال ہے کہ آپ  Fixed payپہ  7ہؿاؼ ؼوپے پہ کبم
کؽیں گے ،اگؽ کوئی کبم کؽًب چبہتب ہے تو  7ہؿاؼ ؼوپے هیں کؽے اوؼ اگؽ ًہیں
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تو اى کو فبؼؽ کؽتے ہیں۔ اقی ِؽذ خو ایل ایچ ویؿ ،خو ٹیکٌیکل ہیں ،اى کو 16

ہؿاؼ ؼوپے تٌطواٍ هلتی تھی ،اثھی اى کو ًوٹف هال ہے کہ وٍ  10ہؿاؼ ؼوپے
 Fixedپہ کبم کؽیں تو یہ کوًكب اًًبف ہے؟ زبالًکہ هستؽم فٌبًف هٌكٹؽ ًے
اپٌی تمؽیؽ هیں کہب تھب کہ کن اؾ کن تٌطواٍ  10ہؿاؼ ؼوپے ہوگی هگؽ هدھے قودھ
ًہیں آ ؼہب ہے کہ خو  Already Employeesہیں ،خٌہوں ًے ظو قبل کبم کیب ہے،
اى کی تٌطواہیں کن کی خبتی ہیں ،اى کو ًوٹف هل ؼہب ہے تو یہ هیؽی قودھ قے
ثبالتؽ ہے۔ هیؽی گؿاؼل ہے زکوهت قے کہ اـ هكئلے کی ِؽف قٌدیعگی
قے توخہ ظے۔ اقی ِؽذ قے قونل قیکٹؽ هیں ثہت اچھے کبم پچھلی زکوهت
هیں نؽوع کئے گئے تھے خي هیں ‟ثبچب ضبى ضپل ؼوؾگبؼ قکین„ خوکہ ثٌع کیب
گیب ہے ،اقی ِؽذ ‟ ہٌؽ هٌع ضوظؼوؾگبؼ قکین„ تھی ،اقی ِؽذ ‟لیپ ٹبپ قکین„
تھی ،اقی ِؽذ ‟ثےًظیؽ ہیپبٹبئٹف قکین„ تھی ،یہ قبؼی اـ يوثے کے ػوام
کی فالذ کیلئے نؽوع کی گئی تھیں ،اـ هیں کوئی پولیٹیکل وٍ ًہیں تھب ،یہ
 Transparent Programmesتھے هگؽ اى کو ثھی ثٌع کیب گیب ،تو هیں ًہیں
قودھتب ہوں کہ قونل قیکٹؽ هیں اـ ِؽذ ثے ؼوؾگبؼی کو کن کؽًے کیلئے
زکوهت کی خو پبلیكیؿ ہیں ،وٍ کیب ہیں؟ زبالًکہ یہ قبؼی خو ہیں ،ػبم آظهی کو
ؼوؾگبؼ هہیب کؽًے کیلئے یہ قکیویں فؽاہن کی گئی تھیں ،اـ هیں ضبيکؽ ‟ثبچب
ضبى ضپل ؼوؾگبؼ قکین„ هیں  Free of interest loaningتھی اى غؽیجوں کیلئے
خي کب ؼوؾگبؼ کب کوئی غؼیؼہ ًہیں تھب تو کبفی لوگوں کو اـ پؽوگؽام قے فبئعٍ
پہٌچب تھب هگؽ اـ ثدٹ کے اًعؼ یہ پؽوگؽام ثھی هدھے ًظؽ ًہیں آیب۔ اـ کیكبتھ
قبتھ هیں آضؽی Close ،کؽتب ہوں کہ یہ ؼیدٌل ڈیویلپوٌٹ پؽوگؽام کے تست یہبں
پہ پیكے هطتى کئے گئے ہیں ،اـ قپیهل پیکح پؽوگؽام کیلئے تمؽیجب ًا  3اؼة
ؼوپے ہیں Reforms initiatives ،کیلئے  2اؼة  99کؽوڑ ہیں ،اقی ِؽذ
 Districts Development Initiativesکیلئے ایک اؼة  86کؽوڑ ہیں اوؼ اقی
ِؽذ  Priority Project KPکیلئے  2اؼة  18کؽوڑ ہیں تو یہ خو ایلوکیهي ہے،

اـ کی  Modalitiesکیب ہوں گی ،کف ِؽذ اـ کی ڈقٹؽی ثیوني ہوئی؟ تمؽیجب ًا
 10اؼة ؼوپے اى قیکٹؿؼ هیں ؼکھے گئے ہیں تو یہ زکوهت کی ِؽف قے اى
هعات هیں کوئی وَبزت ہویں ًہیں ہے۔ تو هیں چبہتب ہوں کہ ہوبؼے این پی ایؿ خو
ہیں ،اـ ہبؤـ کے قبؼے هوجؽؾ ہیں ،چبہے اپوؾیهي هیں ہیں ،چبہے گوؼًوٌٹ
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هیں ہیں ،اى کو ہویهہ يواثعیعی فٌؿ خو ہے ،چبہے قپیهل پیکح هیں اى کو هلتب
ؼہب ہے ،چبہے ضیجؽ پطتوًطوا پؽوگؽام ہے خو ٹی ایف پی کے ًبم قے پہلے چلتب
تھب ،یہ خو این پی ایؿ کے اوؼ هكئلے ہیں ،خو لوگ ڈائؽیکٹ اى کے پبـ آتے ہیں،
اى کیلئے یہ پؽوگؽاهؿ نؽوع کئے تھے۔ اة تو ایک ػب م آظهی ایک این پی اے کے
پبـ خبئے گب تو اى کے پبـ اگؽ ڈیویلپوٌٹ کے کبم کیلئے کوئی الکھ ظو الکھ یب 5
الکھ ؼوپے ًہیں ہوں گے تو وٍ پھؽ کف ِؽذ اپٌے زلموں هیں کبم کؽیں گے اوؼ
لوگوں کے خو چھوٹے هكئلے ہیں ،اى کو کف ِؽذ زل کؽیں گے؟ Thank you
so much Sir, thank you۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ هستؽهہ ؼوهبًہ خلیل يبزجہ۔
لل َا ِب لر ِبج ِبم۔ ِب ِبم ِب
ِب ِب
ٱ ِهَّللَالر ۡي َام ٰـ ِب ِهَّللَالر ِب م۔
ِهَّللَا
هستؽهہ ؼوهبًہ خلیل :ا َا ُع وُع ِب ِهَّللَاٱ َا ِهَّللَا ۡي ٰـ
ۡي
نکؽیہ خٌبة قپیکؽ کہ آپ ًے هدھے آج ثدٹ خیكے اہن هوَوع پؽ اظہبؼ
ضیبل کؽًے کب هولغ ظیب۔ خٌبة قپیکؽ ،زکوهت کب پیم کؽظٍ ثدٹ اگؽ ایک ِؽف
هیؿاًیہ ہے تو ظوقؽی ِؽف یہ اتسبظی خوبػتوں کے ػؿائن اوؼ هًٌوثہ کی
ػکبقی ثھی کؽتب ہے۔ خٌبة قپیکؽ ،اـ ثدٹ هیں یہ ثبت قبهٌے آئی ہے کہ
زکوهتی خوبػت کب ًہیں ثلکہ ثیوؼوکؽیكی کب تیبؼ کؽظٍ ثدٹ ہے۔ خٌبة قپیکؽ،
تسؽیک اًًبف اوؼ زکوهتی خوبػتوں ًے ظػوے اوؼ وػعے تو ثہت کئے ہیں
لیکي وٍ پوؼا ہوتے ہوئے ًظؽ ًہیں آ ؼہے ہیں۔ خٌبة قپیکؽ ،يوثے کب قت قے
ثڑا هكئلہ اهي و اهبى کب ہے خف کیلئے ثدٹ هیں کوئی ضبو هًٌوثہ ثٌعی ًہیں
کی گئی اوؼ فٌڈؾ هیں يؽف ظو فیًع اَبفہ کیب گیب ہے خف قے یہ اًعاؾٍ ہوتب
ہے کہ زکوهت اـ ایهو کی ِؽف کف زع تک هتوخہ ہے؟ خٌبة قپیکؽ ،قت
قے ثڑا هكئلہ تؼلین اوؼ ہكپتبل کب ہے۔ ہكپتبل ضبيکؽ ہوبؼے پهبوؼ کے
ہكپتبلوں کی زبلت ظیکھ کؽ ظل ضوى کے آًكو ؼوتب ہے ،يوثہ ثھؽ قے آئے
ہوئے هؽیٍ ظؼثعؼ کی ٹھوکؽیں کھب کؽ آضؽ کبؼ پؽائیویٹ کلیٌکف کب ؼش کؽتے
ٰی
ظػوی تو کیب گیب ہے لیکي
ہیں۔ يست کیلئے  22اؼة ؼوپے همؽؼ کؽًے کب
ػاللے کے لوگوں کو گھؽوں کی ظہلیؿ پؽ ػالج هؼبلدہ کی کوئی قہولت هیكؽ
ًہیں کی گئی۔ خٌبة قپیکؽ ،ہیلتھ اًهوؼًف کی ًویع تو قٌبئی گئی ہے لیکي اـ
کیلئے کچھ همؽؼ ًہیں کیب گیب۔ ضواتیي کو  200ؼوپے ظیٌے کب وػعٍ ایک هػاق
ہے۔ خٌبة قپیکؽ ،کیب پهبوؼ هیں کوئی ایكب ڈاکٹؽ ہے خو  200ؼوپے هیں
هؽیٍ کب هؼبئٌہ کؽ قکے؟ لہػا هیؽی گؿاؼل ہے کہ ضواتیي کو ثھیک ظیٌے کے
ثدبئے ہكپتبل کی زبلت ؾاؼ پؽ توخہ ظی خبئے۔ خٌبة قپیکؽ ،پهبوؼ نہؽ کے
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زوالے قے ثھی ضواة تو ظکھبئے گئے ہیں لیکي اہن هكئلہ ٹؽیفک کے ًظبم کب
ہے ،يبف پبًی خف کیلئے خبهغ پالًٹ ظیٌے کے ثدبئے ثیؽوًی اظاؼوں کی
خبًت ًظؽیں لگبئی ہیں۔ خٌبة قپیکؽ ،خیلطبًہ خبت يوثبئی قجدیکٹ ہے خجکہ
يوثبئی زکوهت خیلوں هیں وفبلی زکوهت کے لیعیوں پؽ کؽوڑوں ؼوپے
ضؽچ کؽ ؼہی ہے۔ پچھلے قبل قبڑھے پبًچ کؽوڑ ؼوپے يؽف ضوؼاک پؽ
ضؽچ کئے گئے ہیں ،وفبلی زکوهت اى لیعیوں کے اضؽاخبت هہیب کؽے یب اى
کیلئے الگ خیل ثٌبئے۔ اى لیعیوں هیں وفبلی اًٹی کؽپهي ،ایف آئی اے ،اے ایي
ایفً ،یت ،ثیٌکٌگ کوؼٹ اوؼ ایف قی آؼ لیعی نبهل ہیں۔ خٌبة قپیکؽ،
افكوقٌبک اهؽ یہ ہے کہ اـ ثدٹ هیں ضواتیي کیلئے کوئی هًٌوثہ ثٌعی ًہیں کی
گئی ،ضواتیي کو اـ ثدٹ هیں ًظؽ اًعاؾ کیب گیب ہے۔ يوثے کی ضواتیي يست،
تؼلین اوؼ ؼوؾگبؼ کے ػالوٍ ظیگؽ کئی هكبئل کب نکبؼ ہیں خي پؽ ضبو توخہ
ظیٌے کی َؽوؼت ہے۔ خٌبة قپیکؽ ،ایک ثبؼ پھؽ نکؽیہ کہ آپ ًے هدھے
هولغ ظیب۔ نکؽیہ۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ػكکؽ پؽویؿ يبزت۔
خٌبة ػكکؽ پؽویؿ خٌبة قپیکؽ ،هیں آپ کبًہبیت نکؽ گؿاؼ ہوں کہ آپ ًے
هدھے هولغ ظیب کہ اـ ثدٹ کی ثسث هیں زًہ لے قکوں۔ خٌبة قپیکؽ ،چوًکہ
ولت کی کوی ہے اوؼ هیں ًے اللیتی اهوؼ پہ ؾیبظٍ ثبت کؽًی ہے لیکي اگؽ هیں اـ
ثدٹ کے اوپؽ ثبت ًہ کؽوں تو وٍ ثھی تھوڑی ؾیبظتی ہوگی کیوًکہ اـ ثدٹ هیں
خوکہ وؾیؽ ضؿاًہ يبزت هستؽم کی ِؽف قے پیم کیب گیب ہے ،هیؽے لئے
ثہت هستؽم ہیں اوؼ خت هیں ًے خوؼیت ػلوبئے اقالم‟خوائي„ کی تھی ،اـ ٹبئن
این این اے کی گوؼًوٌٹ تھی اوؼ ہن اى کو اپٌب لیڈؼ ظیکھتے تھے اوؼ آج ثھی ہن اى
کو اپٌب لیڈؼ هبًتے ہیں۔ خٌبة قپیکؽ ،هیں چٌع چیعٍ چیعٍ چیؿوں کی ِؽف آپ کی
توخہ ظالًب چبہوں گب ،اـ قے پہلے کہ هیں اللیت کی ِؽف آؤں خٌبة قپیکؽ،
وؾیؽ ضؿاًہ ًے تؼلیوی ایوؽخٌكی لگبًے کب اػالى کیب ہے ،قٌٌے هیں تو یہ ثہت
اچھب هؼلوم ہوتب ہے لیکي اے ڈی پی کو ظیکھیں تو اـ هیں کوئی ایكی ًئی ثبت
ًہیں ہے ،وہی ؼوایتی قکیویں ہیں کہ فالں خگہ پؽ ًئی ثلڈًگ ثٌب ظیں گے ،فالں
خگہ پہ ًئی ثلڈًگ ثٌب ظیں گے اوؼ اـ هیں ػوالًا پجلک قیکٹؽ قکولؿ کو ثہتؽ
کؽًے کیلئے کوئی قکین واَر ًہیں کی گئی۔ اـ کے ػالوٍ اـ هیں ایک تھؽڈ
پبؼٹی هبًیٹؽًگ ًظبم چالًے کی ثبت کی گئی ہے خف کیلئے تمؽیجب ًا  100هلیي
ؼوپے کی ؼلن ؼکھی گئی ہے۔ هیں یہ پوچھٌب چبہوں گب خٌبة قپیکؽ کہ ہوبؼے
ختٌے ثھی ایدوکیهي قكٹن هیں اتٌے ثڑے ثڑے لوگ ،اتٌی فوج ظفؽ هوج ثھؽتی
کی گئی ہے ،کیب وٍ قت لوگ اـ کی هبًیٹؽًگ ًہیں کؽ قکتے ہیں کہ ایک تھؽڈ
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پبؼٹی هبًیٹؽًگ قكٹن اـ هیں  Introduceکؽایب خبئے گب اوؼ اـ کے اوپؽ اتٌے
پیكے ضؽچ کئے خبئیں گے ؟ اـ کے ػالوٍ پؽائیویٹ قکولوں کے Through

لوگوں کو ایدوکیهي ،ثچوں کو ایدوکیهي  Provideکؽًے کب هًٌوثہ ہے خف
کیلئے تمؽیجب ًا  800هلیي ؼوپے ؼکھے گئے ہیں ،کیب یہ ثہتؽ ًہ ہوتب کہ اًہی 800
هلیي ؼوپے کو  Divertکؽ ظیب خبتب اپٌے پجلک قیکٹؽ Already existing

 schoolsکی ِؽف اوؼ اى کی قؽوقؿ کو ثہتؽ ثٌبًے کی کونم کی خبتی؟ هیں
یہبں پؽ قؽوقؿ کو ثہتؽ کؽًے کیلئے ایک تدویؿ ظیٌب چبہوں گب کہ پجلک قیکٹؽ
قکولوں هیں  Thumb impressionکے قكٹن کو  Attendanceکیلئے الگو کیب
خبئے اوؼ پؽًكپل کو یہ اضتیبؼ ظیب خبئے کہ خو ٹیچؽؾ اچھے ِؽیمے قے
پؽفبؼهٌف ،اى کی پؽفبؼهٌف اچھی ًہیں ہے ،اـ کے ثبؼے هیں وٍ قطتی قے
ایکهي لے قکے اوؼ اـ کے ػالوٍ پؽًكپل کیلئے ثھی کوئی ایكب ًظبم خف کی
هبًیٹؽًگ کیلئے لوگ ظیئے خبئیں تبکہ قؽوقؿ ثہتؽ ہوں ،ثدبئے اـ کے کہ ہن
ًئی ثلڈًگؿ ثٌبئیں اوؼ اى کب ثھی کوئی فبئعٍ ًہیں ہوگب اوؼ اى کو ثھی اقی ِؽذ ہوا
ہو گب خیكے پہلے ہوتب ؼہب ہے۔ خٌبة قپیکؽ Energy crisis ،کو ضتن کؽًے کی
ثھی ثبت کی گئی ہے لیکي اـ کو لبثو کؽًے کے خو ِؽیمے ثتبئے گئے ہیں ،ہن
لوگوں ًے پہلے کجھی ًہیں قٌیں ،ایكے ایكے ِؽیمے ثتبئے گئے ہیں۔ ہوبؼا
پبکكتبى ضبو ِوؼ پؽ ضیجؽ پطتوًطوا لعؼتی وقبئل قے هبال هبل ہے ،ہن لوگ
اپٌے ِ Seasonedؽیمے خوکہ آؾهبئے گئے ہیں ،یہبں پؽ پبًی کے غضبئؽ
هوخوظ ہیں ،گیف کے غضبئؽ هوخوظ ہیں ،ہن لوگ اى قے ثدلی پیعا کؽیںً ،ہ کہ
ػدیت ػدیت ِؽیمے خو ایكی خگہوں پؽ آؾهبئے خبتے ہیں خہبں پؽ لعؼتی
وقبئل هوخوظ ًہیں ہیں۔ ہوبؼا ضیجؽ پطتوًطوا لعؼتی وقبئل قے هبال هبل ہے اوؼ
ہن لوگ گیف قے ثدلی پیعا کؽ قکتے ہیں ،پبًی قے ثدلی پیعا کؽ قکتے ہیں ،یہ
 Solar panels unreliableہیں ،یہ وہبں پؽ اقتؼوبل کئے خبتے ہیں خٌگلوں
هیں خہبں پؽ لوگ خب کؽ کوئی  National Geographic typeکے لوگ ثیٹھے
ہوتے ہیں اوؼ اى کو وہبں پؽ کوئی تبؼیں ،اًفؽاقٹؽکچؽ هوخوظ ًہیں ہوتب ،وہبں پؽ
یہ چیؿیں اقتؼوبل کی خبتی ہیں اوؼ یہ اـ قولؽ قكٹن کے اوپؽ آپ پوؼے
پبکكتبى کب ًظبم ًہیں چال قکتے ،اقلئے هیؽی یہ اقتعػب ہوگی کہ ثدبئے اـ کے
یہ اى چیؿوں کو ،یہ خو ًئے ًئے ِؽیمے ہیں ،اى کے اوپؽ Implementation
کؽًے کے ثدبئے خو آپ کے پؽاًے ِ Seasonedؽیمے ہیں ،اى کی ِؽف
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خبیب خبئے۔ اقی ِؽذ ہیلتھ هیں ثھی یہی چیؿ ہے ،وہی قکین ہے کہ فالں ڈی ایچ
کیو ہبقپٹل کی  Improvementکؽظی خبئے گی ،ایل آؼ ایچ ہبقپٹل کی
 Improvementکؽ ظی خبئے گی اوؼ هیؽی پبؼٹی کی ضبتوى ؼکي ًے Already

اـ کی ِؽف توخہ ظال ظی ہے کہ ثھئی ہوبؼے قبتھ ہبقپٹلؿ هیں کیب ہو ؼہب ہے؟
خت تک کوئی پؽائیویٹ کلیٌک پہ ًہ خبئے ،اـ کب آپؽیهي ًہیں ہوتب۔ خت تک
کوئی پؽائیویٹ کلیٌک پؽ ًہ خبئے ،اـ کب ہبقپٹل هیں ظاضلہ ًہیں ہوتب تو یہ ًئے
ہبقپٹلؿ ثٌب کؽ ،اى ہبقپٹلؿ کب خو هوخوظٍ اًفؽاقٹؽکچؽ ہے ،اقی کی قؽوقؿ هیں
آپ ثہتؽی الئیں تو ؾیبظٍ ثہتؽ ہو گب۔ خٌبة قپیکؽ ،هیں واپف اپٌی اللیتوں کی
ِؽف آًب چبہتب ہوں کیوًکہ ٹبئن کن ہے۔ خٌبة قپیکؽ ،اـ ثدٹ هیں اللیتوں کیكبتھ
هیں هؼػؼت کیكبتھ یہ کہٌب چبہتب ہوں کہ غلّ ثیبًی کی گئی ہے۔ اللیتوں کیلئے ثبت
یہ کی گئی ہے کہ یہبں پؽ اللیتوں کے هػہجی همبهبت اوؼ کبلوًیوں کب تسفع کیب
خبئے گب۔ خٌبة قپیکؽ ،ہن لوگ ضیجؽ پطتوًطوا هیں اللیتیں یہبں  Alreadyثہت
هسفوظ ہیں اوؼ ہوبؼا تسفع خو ہے یہبں کے پطتوًوں ًے  Alreadyکیب ہے اوؼ
هیں اـ کیلئے اپٌے پطتوًوں کب ،ضیجؽ پطتوًطوا کے پطتوًوں کو قالم پیم کؽتب
ہوں ،اـ کب کؽیڈٹ هوخوظٍ گوؼًوٌٹ ًہیں لے قکتی لیکي اـ قے ثھی ثڑا خو
اللیتوں کب هكئلہ ہے ،وٍ هؼبنی هكئلہ ہے ،اللیتوں کو هؼبنی هكبئل ظؼپیم ہیں۔
اللیتوں کیلئے اـ ثدٹ هیں ثبت کی گئی ہے کہ  14هًٌوثے ہیں خوکہ  10کؽوڑ
 60الکھ ؼوپے کے ہیں لیکي خت آپ  Proposed ADPکو ظیکھیں تو اـ هیں
 Actuallyاللیتوں کیلئے خو ثدٹ ؼکھب گیب ہے ،وٍ يؽف  4کؽوڑ  60الکھ
ؼوپے کب ہے۔ یہ ایک پوؼا ڈیپبؼٹوٌٹ ہے خف کب پوؼا ًبم Auqaf, Hajj and

 Minority Affairsہے ،اـ هیں ؾیبظٍ تؽ اللیتوں کیلئے خو فٌڈؾ هطتى کئے
خبتے ہیں ،وٍ اکثؽ ظوقؽی ِؽف  Divertثھی کؽ ظیئے خبتے ہیں۔ هیؽی
زکوهت ولت قے گؿاؼل ہوگی کہ وٍ اللیتوں کیلئے خو قت پہلے ،خو اـ
اللیتوں کے  Minority affairsہیں ،اى کو قت قے پہلے الگ کؽے ثبلی توبم
چیؿوں قے کیوًکہ یہبں پؽ ہوبؼے خو ثھی هٌكٹؽ ہیں ،خو ثھی اوؼ لوگ ہیں ،وٍ
ہوبؼے کؽقوف کے ثبؼے کیب خبًتے ہیں؟ وٍ ہوبؼے ‟ایكٹؽ„ کے ثبؼے هیں کیب
خبًتے ہیں ،وٍ ہوبؼے نوهبى گھبٹوں کے ثبؼے هیں کیب خبًتے ہیں ،ہوبؼے
لجؽقتبًوں کے ثبؼے هیں کیب خبًتے ہیں؟ ہوبؼی ظیوالی ،ہولی تہواؼوں کے
ثبؼے هیں کیب خبًتے ہیں ،وٍ ہوبؼے لئے کیب کؽ قکتے ہیں؟ اى توبم هكبئل کب زل
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يؽف ہوبؼے اللیتی ؼکي کے  Throughہوًب چبہیئے اوؼ اى کیلئے ختٌے ثھی
یہبں پؽ فٌڈؾ هطتى کئے خبئیں ،اى هیں اللیتوں کب  Inputلیٌب ثہت ثہت َؽوؼی
ہے۔ اـ ولت ضیجؽ پطتوًطوا هیں اللیتوں کی آثبظی  Point five percentہے
لیکي اللیتوں کیلئے  344اؼة ؼوپے کے ثدٹ هیں يؽف اوؼ يؽف  4کؽوڑ
 60الکھ ؼوپے هطتى کئے گئے ہیں خف هیں ایک کؽوڑ کی ایک Ongoing

 schemeہے اوؼ  3کؽوڑ  60الکھ ؼوپے  Actualاـ گوؼًوٌٹ کب  Inputہے،
هیؽی زکوهت ولت قے گؿاؼل ہوگی کہ اـ قے پہلے کہ وٍ اـ ثدٹ کو فبئٌل
کؽے ،هیؽی اى قے گؿاؼل ہو گی کہ اـ ثدٹ هیں اللیتوں کیلئے هطتى کؽظٍ
فٌڈؾ کو ًہ يؽف ؾیبظٍ کیب خبئے ثلکہ یہبں اـ ایواى کے اًعؼ خو تیي اللیتی ؼکي
ہیں ،اى توبم کب اـ هیں  Inputلیب خبئے اوؼ  In further minority affairsکو الگ
کیب خبئے۔ اـ کے ػالوٍ ختٌے ثھی پؽوگؽاهؿ ہیں ،ختٌے ثھی اللیتوں کیلئے
فٌڈؾ ہیں ،وٍ ہوبؼی اللیتوں کے  Throughہی ظیئے خبئیں کیوًکہ ہن لوگ
قودھتے ہیں ،ہویں پتہ ہے کہ کؽقوف پہ کي کي چیؿوں کی َؽوؼت ہوتی ہے،
‟ایكٹؽ„ پہ کي چیؿوں کی َؽوؼت ہوتی ہے ،ہوبؼے نوهبى گھبٹوں هیں،
ہوبؼے لجؽقتبًوں هیں کي کي چیؿوں کی َؽوؼت ہے؟ یہ کوئی ظوقؽا آظهی
ًہیں ثتب قکتب۔ هیں هؼػؼت کیكبتھ ایک والؼہ ثیب ى کؽًب چبہتبہوں ،هیں کچھ ظى
پہلے یہبں پؽ هوخوظ تھب ،هیں کھبًب کھب ؼہب تھب اوؼ هیؽے یہبں کے ایک هؼؿؾ
ؼکي ًے هدھ قے پوچھب اوئے تو گونت ثھی کھبتب ہے؟ تو خت لوگوں کی
هؼلوهبت ہوبؼے ثبؼے هیں یہ ہوں گے تو وٍ ہوبؼے هكبئل کب زل کیكے کؽیں
گے؟ خٌبة قپیکؽ ،هیں زکوهت قے ،وؾیؽ اػلیٰی يبزت قے ،هستؽم وؾیؽ
ضؿاًہ يبزت قے یہ گؿاؼل کؽوں گب کہ ہن لوگوں کب  Inputلیں ،ہن لوگوں قے
ثبت کؽیں ،ہن لوگوں کے هكبئل قٌیں اوؼ ہن لوگوں کے فٌڈؾ هیں Increase

کؽیں اوؼ توبم ختٌے ثھی فٌڈؾ ہیں ،وٍ ہن لوگوں کے  ،Throughہن لوگوں کے
ههوؼے قے اى لوگوں پہ لگبئیں۔ ضیؽ ہے آپ لوگ ہی لگبئیں ،ہن ثیچ هیں
ً Interfereہیں کؽًب چبہتے لیکي  At leastہوبؼا  Inputلیں کیوًکہ ہن ثتب قکتے
ہیں کہ ثھئی ہوبؼے پؽاثلوؿ کیب ہیں؟ خف ِؽیمے قے کؽک کے ثھبئی ثتب قکتے
ہیں کہ اى کے پؽاثلوؿ کیب ہیں ،خف ِؽذ هیؽے ضبظم کوہكتبى ثتب قکتے ہیں کہ
کوہكتبى کے کیب پؽاثلوؿ ہیں؟ اـ ِؽیمے قے هیں خو اللیت کب ؼکي ہوں ،وٍ هیں
ہی ثتب قکتب ہوں کہ هیؽی اللیتوں کو کیب پؽاثلوؿ ہیں؟ تو ثؽاٍ هہؽثبًی ختٌے ثھی
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اللیتوں کے کبم آ خبئیں ،اى کو ہوبی اللیتوں کے  Throughہی  Superviseکیب
خبئے اوؼ ہوبؼا  At leastاى هیں  Inputلیب خبئے اوؼ  Long termهیں هیؽی
ایک گؿاؼل ہوگی کہ Minorities Affairsکو  Auqaf, Hajjاوؼ Religious

 Affairsقے الگ کؽ ظیب خبئے۔ Thank you very much۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خٌبة ؾؼیي گل يبزت۔
خٌبة اقؽاؼ ہللا ضبى گٌڈاپوؼ وؾیؽ لبًوى خٌبة قپیکؽ
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ خی اقؽاؼ گٌڈاپوؼ يبزت۔
وؾیؽ لبًوى خی قؽ۔ قؽ ،هیؽی گؿاؼل یہ ہے کہ اگؽ Rule 20, Sitting of the

 Assemblyکو آپ ظیکھیں تو یہبں پؽ ہوبؼی ٹبئوٌگ ظی گئی ہے خوکہ
 Summerکی ثھی ہے اوؼ  Winterکی ثھی ہے ،اگؽ آپ اـ کو Calculate

کؽیں تو یہ چبؼ گھٌٹے ،اگؽ آپ قیهي نؽوع کؽتے ہیں تو چبؼ گھٌٹے کب ٹبئن آپ
کے پبـ ہوتب ہے اوؼ اـ هیں قؽ ،اگؽ آپ ظیکھیں )Rule 20, sub rule (3
“Sitting of the Assembly. - If the business set down in the List of

” ،Business for the day is completed earlierاگؽ  Earlier completeہو
گئی تو پھؽ تو هكئلہ ہی ضتن ،If it is not completed ،خو ٹبئوٌگ ظی گئی ہے،
آگے چل کے کہتے ہیں
“The Speaker shall adjourn the Assembly without question put,
and the proceedings on any business then under consideration

” ،shall be interruptedتو قؽ ،هیؽی گؿاؼل یہ ہوگی کہ چوًکہ چبؼ گھٌٹے
ہو گئے ہیں اوؼ یہبں پؽ پؽیف کے خو ہوبؼے ظوقت ہیں ،وٍ ثھی ًہیں ہیں ،خو
ہوبؼے ظوقت قپیچؿ کؽتے ہیں ،اى کب ثھی همًع یہ ہے کہ اپٌے زلمے کے ػوام
کو هیكح ظیٌب ہے ،هیؽی یہ گؿاؼل ہوگی کہ اـ  Ruleکی  Analogyپہ کہ اثھی
خو  Proceedingsکب ٹبئن ہے ،وٍ هیؽے ضیبل هیں آپ کے ًوٹف هیں هیں لے آیب
ہوں ،چبؼ گھٌٹے هتواتؽ اخالـ ہو چکب ہے ،اـ هیں خو ولفہ آ ؼہب ہے وٍ تو آپ کب
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يواثعیع تھب لیکي هیؽے ضیبل هیں اـ  Rule 20کے ) Sub rule (3کے تست آپ
کو ایڈخؽى کؽًب ہوگب قؽ۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ہوبؼے قبتھ خو لكٹ ہے ،کل کیلئے ثھی ہے اوؼ ثڑی ههکل
قے کل ثھی‟وائٌڈ اپ„ ہوگب تو پھؽ کل خو ہے ہن قیهي خبؼی ؼکھیں گے۔
وؾیؽ لبًوى خٌبة ،کل کیلئے  Sittingخبؼی ہے کیوًکہ فٌبًف هٌكٹؽ ًے اپٌی
 Concluding speechثھی کؽًی ہے اوؼ ہوقکتب ہے پی ٹی آئی کی ِؽف قے
ہوبؼی ِؽف قے ثھی۔۔۔۔۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ تو اگؽ لكٹ ‟کوپلیٹ „ ًہ ہوئی تو پھؽ پؽقوں۔۔۔۔۔
وؾیؽ لبًوى قؽ هیؽے ضیبل هیں خو ؼٍ خبئیں گے اى کو پھؽAllotted days ،

قے آپ آگے ًہیں خبقکتے قؽ ،وٍ تو پھؽ آپ کو ‟کوپلیٹ „ کؽًب ہوگب۔ ًہیں تو آپ
کے قبؼے ثدٹ کب  Procedureپھؽ اـ قے  Disturbہوگب تو قؽ ،هیں یہ آپ
کے ًوٹف هیں لے آیب ہوں ،هیؽی ایک گؿاؼل ہوگی کہ اگؽ آپ ،خو Interested

 Membersہیں ،ضیؽ ہے آپ اى کو ٹبئن ظیعیں پبًچ ظـ هٌٹ لیکي اـ کے ثؼع
 Rule 20کے ) Sub rule (3کے تست آپ کو کچھ ایکهي لیٌب ہوگب۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ  Sunday ،Saturdayقبؼے  Allotted daysہیں ،اگؽ
هوجؽؾ يبزجبى کوآپؽیهي کؽیں اوؼ کل ضتن کؽیں تو ٹھیک ہے۔
وؾیؽ لبًوى ہبؤـ قے یہ ؼائے آئی تھی کہ اگؽ آپ چبہیں تو یہ خو ظو ظى چھٹی
کے ہیں ،یہ چھٹی کے ہی ؼہیں اوؼ آپ هہؽثبًی کؽکے خو ہوبؼے هوجؽؾ ہیں،
چوًکہ فٌبًف هٌكٹؽ ًے اثھی وائٌڈ اپ کؽًب ہے تو اـ کیلئے یمیٌب ًا وٍ تو تمكین
ہوچکب ہے یب پھؽ آپ فٌبًف هٌكٹؽ يبزت کو اخبؾت ظیں کہ وٍ وائٌڈ اپ کؽیں
لیکي پھؽهیں یہ ظیکھتب ہوں کہ قؽ ،پؽیف والے ہوبؼے ظوقت ہیں ًہیں ،تو اگؽ یہ
کچھ کہیں گے ثھی قہی ،کل کو پؽیف هیں اـ کی ً Coverageہیں ہوگی۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ايل هیں اپوؾیهي کے اثھی ثہت قبؼے ہوبؼے هؼؿؾ
هوجؽاى کی خو ہیں ،وٍ اثھی ثمبیب ہیں تو اى کب  Rightپھؽ وٍ ہوتب ہے ،اقی لئے ہن
کونم کؽتے ہیں کہ اى کو هولغ ظیں۔
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وؾیؽ لبًوى قؽ آپ ظیکھ لیں لیکي ثہؽزبل هیؽی یہ گؿاؼل ہوگی کہ 20, Sub

) rule (3کو آپ هعًظؽ ؼکھیں۔
خٌبة هسوع ػًوت ہللا خٌبة قپیکؽ خیكب کہ آپ ًے ظیگؽ هؼؿؾ اؼاکیي کو ٹبئن
ظیب ہے اوؼ اگؽ آپ اـ ولت ٹبئن ًہ ظیں ،اـ ولت هولغ ًہ ظیں ،ہوبؼے ثہت قبؼے
قبتھیوں کے ػاللبئی هكبئل ثھی ہیں ،خو الگ تلگ ہیں تو یہ اى کیكبتھ ؾیبظتی
ہوگی۔۔۔۔۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ فی السبل تو یہ  Argumentsہیں ،یہ۔۔۔۔۔
خٌبة هسوع ػًوت ہللا تو کن اؾ کن وٍ تو ہوبؼے لئے لبثل ثؽظانت ہوًگے لیکي
آپ کی ِؽف قے قپیکؽ يبزت ؾیبظتی ہوبؼے قبتھ ًہیں ہوًی چبہیئے۔
خٌبة ڈپٹی قپیکؽ ًہیں ہوگی اى نبء ہللا۔ کل يجر ظـ ثدے اى نبء ہللا قت
تهؽیف الئیں گے ،پھؽ ظـ ثدے اخالـ نؽوع کؽیں گے۔ لطغ کالهی
وؾیؽ لبًوى ظیکھیں قؽ ،اـ هیں اگؽ آپ کو  Interruption ،Interruptionیہ
ہے کہ اگؽ  Proceedingsخبؼی ہے ،وٍ  Interruptionہے۔ اثھی یہ ہے کہ ایک
هوجؽ ًے اپٌی خو قپیچ ہے ،وٍ  Concludeکؽلی ہے ،اـ کے ثؼع خو Next

 Memberہیں ،هیں ًے قپیکؽ يبزت کے ًوٹف هیں الیب ہے کہ چبؼ گھٌٹے خو
آپ کب  Stipulated timeتھب ،وٍ  Concludeہوچکب ہے۔
Mr. Deputy Speaker: Okay ji. The Session is adjourned till 10:00
a.m. of tomorrow.

اقوجلی کب اخالـ ثؽوؾ قٌیچؽ هوؼضہ  22خوى 2013ء يجر ظـ ثدے تک
کیلئے هلتوی ہوگیب

168

