صوثبئی اعوجلی خیجش پختوًخوا
اعوجلی کباخالط ،اعوجلی چیوجش پؾبوس هیں ثشوص جمعة المبارک هوسخہ
28خوى 2013ء ثوطبثن  18ؽؼجبى  1434ہدشی ثؼذ اص دوپہش پبًچ ثدکش تیظ
هٌٹ پش هٌؼوذ ہوا۔
خٌبة ڈپٹی عپیکش ،اهتیبص ؽبہذ هغٌذ صذاست پش هتوکي ہوئے۔

تالوت کالم پبک اوس اط کب تشخوہ

يَا ٰـ ٰۤ أَايِهَّللُع َاها ل ِهَّللَا ِب ي
َا َار ُع ل َا ُع َا َا
تشخوہ

لل َا ِب لر ِبج ِبم۔ ِب ِبم ِب
ِب
ٱ َالر م ِب َالر ِب
ا َا ُع ُعو ِب ِهَّللَاٱ ِب َا ِهَّللَا ۡي ٰـ ِهَّللَا
ۡي
ِهَّلل ۡي َا ٰـ ِهَّلل
ِب
ِب
ِب
ِب ِب
َا َاا َا ُع ٰۤ اْا ِبا َاوا ل َا ُعي ۡيم َا َاة َا َا ٱۡي ُعب ُعي اْا َا ۡيو ُع ُعر اْا ِهَّللَاٱ َا َا ث َار َاا ل ِهَّللَا َاع ِهَّللَا ُع ۡيم ُع ۡي ُع َاوَ Oا َا ُعع اْا ِهَّللَاٱ َا
لص ٰـ ِببرِبي َا ۔
َا َا ٰـ َا ُع اْا َا َاي ۡي َال ُع اْا َا َا ۡي َا َا ِبري ُع ُع ۡيم َا ۡيٱ ِبب ُعر ٰۤ اْا ِبا ِهَّللَاو ِهَّللَاٱ َا َا َا ِهَّللَا
ِبم۔

هوهٌو خت کلبس کی کغی خوبػت عے توہبسا هوبثلہ ہو تو

ثبثت هذم سہو اوس خذا کو ثہت یبد کشو تبکہ هشاد زبصل کشو۔ اوس خذا اوس اط کے
سعول کے زکن پش چلو اوس آپظ هیں خھگڑا ًہ کشًب کہ ایغب کشو گے تو تن ثضدل
ہو خبؤ گے اوس توہبسا اهجبل خبتب سہے گب اوس صجش عے کبم لو۔ کہ خذا صجش کشًے
والوں کب هذدگبس ہے۔
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هستشهہ ًگہت اوسکضئی خٌبة عپیکش صبزت
خٌبة ڈپٹی عپیکش ایک هٌٹ ،هیں یہ  Applicationsرسا اًبؤًظ کشوں خی۔

اساکیي کی سخصت
خٌبة ڈپٹی عپیکش هؼضص اساکیي کی غشف عے سخصت کی خو دسخواعتیں آئی
ہیں ،خي هؼضص اساکیي ًے دسخواعتیں ثھیدی ہیں ،اى کے ًبم ہیں خٌبة هیووط
خبى صبزت ،این پی اے  ;28-06-2013خٌبة عیذ خؼلش ؽبٍ صبزت ،این پی اے
 ;28-06-2013خٌبة صبلر هسوذ خبى صبزت ،این پی اے 28-06-;2013

هستشهہ دیٌب ًبص صبزجہ ،این پی اے ;28-06-2013هستشهہ هؼشاج ہوبیوى
صبزجہ  ;28-06-2013خٌبة عویغ ہللا ػلیضئی صبزت ،این پی اے ;28-06-

 2013خٌبة اثشاس زغیي ؽبٍ ،صوثبئی وصیش هبزولیبت 28-06-2013۔
?Is it the desire of the House that the leave may be granted
)(The motion was carried
Mr. Deputy Speaker: The leave is granted. Ji, Madam.

سعوی کبسسوائی
هستشهہ ًگہت اوسکضئی تھیٌک یو ،خٌبة عپیکش صبزت۔ خٌبة عپیکش
صبزت ،آج پھش وہی ثبت کہ پبًچ ثدے کب وهت دیب گیب اوسہن عت لوگ اثھی تک،
ہوبسی ختٌی ثھی ثدٹ پش ثبت ہے یب کٹ هوؽٌض پش ثبت ہے ،ہن لوگ اثھی تک ٹبئن
کی پبثٌذی ًہیں کشعکے ،یہ اگش آپ چھ ثدے کبٹبئن ثھی دیں تو عبت ثدے آئیں
گے تواعلئے آپ دوثدے کب ٹبئن دیب کشیں تو چبس ثدے تک اى ؽبء ہللا یہ ہبؤط
Completeہوا کشے گب۔ خٌبة عپیکش صبزت ،هیں ًے ایک دو ثہت
Importantثبتوں کو آپ کے عبهٌے سکھٌب ہے اوس آپ کی وعبغت عے ثبت
کشًی ہے کہ ہن تو ثیٹھتے ہیں کہ ہوبسا یہ کبم ہے کہ ہن ًے هواًیي ثھی پبط کشاًے
ہیں اوس ہن لوگوں ًے ثدٹ ثھی پبط کشاًب ہے لیکي خٌبة عپیکش صبزت ،عبهٌے
گیلشیض هیں خو لوگ ثیٹھے ہیں ،خو ثبہش عڑکوں پش خو ڈیوٹی دے سہے ہیں اوس
پھش خبؿ غوس پش خو هیڈیب کے دوعت ثیٹھے ہوئے ہیں تو خٌبة عپیکش صبزت،
خت اط غشف عے کوئی Positiveثبت آتی ہے ،یہبں عے کوئی Positiveثبت
593

آتی ہے ،کوئی تدبویض آتی ہیں تو اتٌی دیش ہوخبتی ہے کہ وٍ اخجبسات هیں دوعشے
دى ًہیں آعکتیں ،هیشی آپ کے توعػ عے یہ گضاسػ ہے گوسًوٌٹ عے کہ یہبں
پشاگش اى کیلئے ایک اًٹشًٹ کب اًتظبم کشدیب خبئے اوساى کو اگش ایک ایک لیپ
ٹبپ عیٌیئش صسبكی کودے دیب خبئے خو گیلشی هیں آتے ہیں خو کہ اط اعوجلی کی
 Coverageکشتے ہیں تو وهتب ًاكوهتب ًا خو ہے ،هیڈیب پش اچھی یب ثشی ثبت كوساًا آئیگی
کیوًکہ پھش وٍ خجشیں خو ہوتی ہیں ،وٍ ثبعی ہوخبتی ہیں تواى هیں کوئی
ًInterestہیں لیتب۔ دوعشا خٌبة عپیکش صبزت ،یہ ثہت اہن هغئلہ ہے خو هیں آپ
کے توعػ عے ایواى کے عبهٌے سکھ سہی ہوں ،خو زکوهتی ثٌچوں پش ثیٹھے
ہوئے ہیں ،تو هیڈیب ًے ثہت صیبدٍ هشثبًیبں دی ہیں ،هیڈیب یہبں پش سات کے ثبسٍ
ثدے تک ثھی ثیٹھب سہتب ہے تو هیڈیب کو ہن لوگ اط غشیوے عے ًIgnoreہیں
کشعکتے ہیں کیوًکہ وٍ ہوبسی ثشداسی هیں عے ہے۔ دوعشی ثبت یہ ہے خٌبة
عپیکش صبزت ،پٹشول یکن خوالئی کو هہٌگب ہوگب لیکي آج تیي چبس دى ہوگئے کہ
پٹشول پوپظ هیں پٹشول اًہوں دیٌب ثٌذ کشدیب ہے ،خٌبة عپیکش صبزت ،یہ ایک
ػدیت ثبت ہے کہ اًہوں ًے خو ہضاسوں گیلي پٹشول خوغ کیب ہوتب ہے تو ہش لیٹش پش
وٍ اط عے صیبدٍ پیغے کوبکشایک تو پجلک کو ثھی هغئلہ اوس دوعشی ثبت یہ ہے
کہ یہ ثھی رخیشٍ اًذوصی کے صهشے هیں آتب ہے توهیں آپ کے توعػ عے
گوسًوٌٹ عے یہ دسخواعت ثھی کشوًگی کیوًکہ ہوبسے صوثے کے کبكی
لوگ  Travelثھی کشتے ہیں ،آتے ثھی ہیں ،خبتے ثھی ہیں ،پھشپجلک
ٹشاًغپوسٹ ثھی ہوتی ہے ،تواى لوگوں کو ثہت صیبدٍ تکلیق کب عبهٌب ہے تو اط
پش اگش کوئی ایکؾي کیب خبئے خٌبة عپیکش صبزت ،تو آپ کی هہشثبًی ہوگی اوس
اگش آپ کچھ اًغٹشکؾٌض دے عکیں۔
خٌبة وخیہہ الضهبى خبى خٌبة عپیکش صبزت
خٌبة ڈپٹی عپیکش خی پلیض۔
خٌبة وخیہہ الضهبى خبى هیں آپکی وعبغت عے اط ایواى کی توخہ ایک اہن
هغئلے کی غشف هجزول کشاًب چبہتب ہوں۔ اثھی اخالط ؽشوع ہوًے عے پہلے
اپٌے ثھبئی اعشاسہللا گٌڈاپوس عے ثبت ہوئی کچھ تو اًہوں ًے هغئلہ هدھے ثتب
دیب۔ یہ آج کل آپ هسغوط کشسہے ہوًگے ثلکہ توبم این پی ایض ختٌے ثھی ہیں ،کہ
ہوبسے زلووں هیں ثبسٍ چودٍ اوس پٌذسٍ کیڈس کے خو اعبتزٍ ہیں ،اى کی پشوهوؽٌض
ہوئی ہیں اوس اط هیں اط هغن کے کچھ ٹشاًغلشص ہوگئے ہیں کہ خو ہش این پی اے
کیلئے ثبػث پشیؾبًی ہے ،تو هیشی گضاسػ یہ ہے کہ ایدوکیؾي ڈیپبسٹوٌٹ کو
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ہذایبت دی خبئیں کہ اول تو اى کو وہیں اگش کوئی پوعٹ ہے تو
Accomodateکیبخبئے ،اگش ًہیں ہے توپھش Nearest Stationخو
Possiblyہو،اط پش کیب خبئے تبکہ ہوبسے اوپش عے یہ لوڈ ٹشاًغلشص کب ہٹ
خبئے ،یہ خودہی اط هغئلے کو زل کشلیں۔ ثہت ؽکشیہ خٌبة عپیکش۔
زبخی هلٌذسخبى لودھی هؾیش ثشائے خوساک خٌبة عپیکش
خٌبة ڈپٹی عپیکش ایدٌڈے عے رسا ہٹ کشخبسہے ہیں ،ثہت صیبدٍ ،ثہت ثڑا
ایدٌڈا ہے خی 50 ،عے Aboveکٹ هوؽٌض ہیں Any how, please, please۔
هؾیش ثشائے خوساک خٌبة عپیکش ،وخیہہ الضهبى خبى ًے خوثبت کی ہے ،یہ
ثبلکل ٹھیک ثبت ہے ،ثڑی پشیؾبًی ثٌی ہوئی ہے ہوبسے ہضاسٍ ڈویژى هیں
اوسعبسے صوثےهیں یہ ثبت ہوگی ،توخي عکولوں کو  Upgradeکیب گیب ہے،
کچھ لوگ ًہیں خبًب چبہتے ،وٍ اپٌی پشوهوؽي چھوڑًب چبہتے ہیں ،اًہیں By

forceثھیدبخبسہب ہے اوس کچھ لوگ وہبں اپٌی یوًیي کوًغلض هیں ایڈخغٹ
ہوعکتے ہیں لیکي اى کو وہبں ایڈخغٹ ًہیں کیب خبتب ،دوس دساص ػالهے هیں
ثھیدے گئے ،ثڑی ثے چیٌی اط هیں پیذا ہوگئی ہے ،اط هیں گوسًوٌٹ رسا اپٌی
توخہ دے خی ،هیں ثھی گوسًوٌٹ کب زصہ ہوں لیکي Minister concerned
ثھی اط کبزصہ ہیں۔

ظوٌی ثدٹ ثشائے هبلی عبل  2012-13کے هطبلجبت صس پش ثسث
اوس سائے ؽوبسی
Mr. Deputy Speaker: Thank you, ji. The honourable Minister for
Law, on behalf of the Chief Minister, Khyber Pakhtunkhwa, to
please move Demand No. 2. Honourable Minister for Law, please
Demand No. 2.

خٌبة اعشہللا خبى گٌڈاپوس وصیش هبًوى تھیٌک یو عش۔ ًہبیت ادة کے عبتھ هیں
ایک تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
33کشوڑ 63الکھ 12ہضاس سوپے عے هتدبوص ًہ ہو،اى اخشاخبت کے ادا کشًے
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ءکوختن والے عبل کے دوساى ًظن و ًغن2013خوى30 کیلئے دیذی خبئے خوکہ
ػووهی کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved:
“a sum not exceeding rupees 33 crore, 63 lac, 12 thousand
only, may be granted to the Provincial Government to defray the
charges that will come in course of payment for the year ending
30th June 2013, in respect of Administration.”
„Cut Motions‟: Amna Sardar, please.

هستشهہ آهٌہ عشداس ؽکشیہ خٌبة عپیکش۔ هیں تیي ہضاس سوپے کی کٹ هوؽي کی
تسشیک پیؼ کشتی ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees three thousand only. Ruqia Hina, Madam
Ruqia Hina, please. Ruqia Hina.

 هیں پبًچ ہضاس سوپے کی کٹ هوؽي پیؼ کشتی،هستشهہ سهیہ زٌب خٌبة عپیکش
ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees five thousand only. Janab Sardar
Aurangzeb, please. Mr. Shah Hussain, please. Madam Sobia
Shahid, please. Mian Zia-ur-Rehman, please. Mr. Saleh
Muhammad, please

 هیں پچبط ہضاس سوپے کی کٹوتی کی تسشیک،خٌبة صبلر هسوذ خٌبة عپیکش
پیؼ کشتبہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees fify thousand only. Mr. Abdul Sattar Khan,
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please. Mr. Muhammad Asmatullah, please. Maulana Mufti
Fazl-e-Ghafoor, please.

هوالًب هلتی كعل ؿلوس ایک عو اًیظ سوپے کی ۔۔۔۔۔
خٌبة ڈپٹی عپیکش هوالًب هلتی صبزت ،پلیض  Repeatکشیں ًب۔
هوالًب هلتی كعل ؿلوس ایک عو اًیظ سوپے کی کٹ هوؽي پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees one hundred nineteen only. Mr.
Muhammad Sheeraz, please. Madam Amna Sardar, please

هستشهہ آهٌہ عشداس خی۔ خٌبة عپیکش ،یہ چوًکہ وصیشاػلیٰی صبزت کی ہے تو
اط لئے هیں  Withdrawکشتی ہوں۔
خٌبة ڈپٹی عپیکش هیڈم سهیہ زٌب۔
هستشهہ سهیہ زٌب Withdrawکشتی ہوں۔
خٌبة ڈپٹی عپیکش عشداس اوسًگضیت صبزت۔ هغٹش ؽبٍ زغیي۔ ثوثیہ ؽبہذ،
پلیض۔هیبں ظیبء الشزوبى ،پلیض۔
هیبں ظیبء الشزوبى خٌبة عپیکش ،هیں ًے ًظن و ًغن ػووهی کے هسکوےکے
هتؼلن دو الکھ سوپےکی کٹوتی کی تسشیک پیؼ کی تھی اوس ہن یہ اهیذ کشتےہیں،
چوًکہ پہلے ثھی ایک اچھب هبزول سہبہے ایواى کباوس ہوبسی ثھی یہ کوؽؼ
ہوگی خظ غشذ ہوبسے هبئذیي ًے ثھی کہب ہے کہ اى ؽبء ہللا توبم هثجت چیضوں
کیلئےزکوهت کواى ؽبء ہللا ہوبسی ثھشپوس عپوسٹ زبصل ہوگی اوس ہن ثھی یہ
اهیذ کشتے ہیں زکوهت عے کہ وٍ هسکووں کی کبسکشدگی کو ثہتش ثٌبًے هیں
کوئی کغش ًہیں چھوڑیگی۔ هیں اپٌی کٹوتی کی تسشیک واپظ لیتب ہوں خی۔
تبلیبں
خٌبة ڈپٹی عپیکش هغٹش صبلر هسوذ ،پلیض۔
خٌبة صبلر هسوذ خٌبة عپیکش ،هیں اپٌی کٹوتی کی تسشیک واپظ لیتب ہوں۔
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خٌبة ڈپٹی عپیکش هغٹش ػجذ الغتبس خبى ،پلیض۔
خٌبة ػجذالغتبسخبى عش تھیٌک یو۔ خٌبة عپیکش ،هیں اط پش تھوڑا هٌغٹش
صبزت کے ًوٹظ هیں ایک ثبت الًب چبہتب ہوں۔ یویٌب ًا یہ ثبت کہ ہوبسے اوپش ،اط
ثدٹ کے اوپش ثہت ثڑا ثوخھ خو پڑتب ہے ہوبسے ؿیش ظشوسی اخشاخبت کی
وخہ عے ،اط ثدٹ ثک هیں خو هیں  Componentsدیکھ سہب ہوں ،صیبدٍ تش
گوسًش ہبؤط عیکشٹشیٹ ،چیق هٌغٹش عیکشٹشیٹ اوسدیگش ؿیش ظشوسی
اخشاخبت ہیں33 ،کشوڑ سوپے ہن عے لے سہے ہیں ،خظ پشخٌشل ثسث هیں ہن
ًے ثبت ثھی کی ہے اوساط کو Repeatکشًب ثھی ًہیں چبہیئے خٌبة عپیکش،
چوًکہ ہوبسے چبس اظالع کے خو این پی ایض صبزجبى ہیں خغویں کوہغتبى،
ثٹگشام ،ؽبًگلہ ،توسؿش ،یویٌب ًا هیں ًے پہلے ثھی اپٌے غوس پش کوؽؼ کی تھی
لیکي اط هذ هیں خو آتب ہے اط هیں ایک Componentہے پجلک عشوط کویؾي،
هیں الء هٌغٹش کی توخہ ثھی چبہوًگب اط غشف ،خٌبة عپیکش یہ چبس اظالع خو
هیں ًے یہبں پشاى کے ًبم لیے ہیں ،یہ اط صوثے کے پغوبًذٍ تشیي اظالع ہیں،
تؼلیوی لسبظ عے ثھی اوس تؼلیوی اداسوں کے لسبظ عے ثھی ،یویٌب ًا اط ثبت هیں
کوئی ؽک ًہیں ہے کہ یہ ًبسدسى سیدي هیں خو ہوبسے اط صوثے کے چبس
اظالع ہیں ،دوس دساص ثھی ہیں ،پغوبًذٍ تشیي ثھی ہیں اوس اط ثبت کب ہویں دکھ
هسغوط ہوتب ہے خجکہ ہن پؾبوس آتے ہیں تو عول عشوعض هیں ہوبسے ثہت کن
هالصهیي ہیں ،اط کی وخہ یہ ہے کہ پجلک عشوط کویؾي هیں خو صوى ثٌبئے
گئے ہیں ،صوى تھشی هیں ہویں سکھب گیب ہے ،اط هیں ہوبسے وٍ اهیذواس کوالیلبئیڈ
لوگ ثبهی اظالع کے لوگوں کے عبتھ هوبثلے کے اهتسبى هیں هوبثلہ ًہیں
کشعکتے ہیں خظ کی وخہ عے آج اط پوسے صوثے هیں ہوبسے اى چبس
اظالع عے ثوؾکل ایک یب دو کہیں آكیغشص ہوًگے ،ثبهی ہوبسے اى چبس اظالع
کی ًوبئٌذگی پؾبوس هیں ًہیں ہے۔ تو لہزا هیں ًےایک هشاسداد ثھی خوغ کشائی ہے
خٌبة عپیکش ،آپ کے عیکشٹشیٹ هیں ،ہن یہ چبہتے ہیں کہ پجلک عشوط کویؾي
هیں ،یہ ہن عت کب پشصوس هطبلجہ ہے گوسًوٌٹ عے کہ ہویں ثھی هوهی دھبسے
هیں الًے کیلئے اوس ہویں ثھی هوبثلے کے اط هیں ایک Spaceدیٌے کیلئے اى
چبس اظالع پش هؾتول کوہغتبى ،ثٹگشام ،ؽبًگلہ ،توسؿشپش هؾتول پجلک
عشوط کویؾي هیں ایک ًیبصوى هبئن کشے خظ کو صوى  6کے ًبم عے وٍ کشلے،
خظ هیں ظشوسی هبًوى عبصی کشًی ہو تو وٍ ثھی کی خبئے اوس ہن اهیذ ثھی
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سکھتے ہیں ،ہوبسا پشصوس هطبلجہ ہے ،چبس اظالع کے هٌتخت اساکیي اط ہبؤط
هیں ثیٹھے ہیں اوس اط پش هیں ًے اپٌے غوس پش پچھلی گوسًوٌٹ هیں کبم کیب تھب،
وٍ كبئل وسک توشیجب ًا ہوا ہے  ،هیں گضاسػ کشوًگب کہ ہویں ثھی هوهغ دیں ،اط
پؾبوس پش خو ہوبسے صوثے کب عٌٹشل ایک هوبم ہے ،اط پش ہن توبم اظالع کے
لوگوں کب زن ہے ،یہبں پشہوبسی ًوبئٌذگی ہوًی چبہیئے خظ غشذ اعوجلی هیں
ہے اعی غشذ اى اداسوں هیں ثھی ہوبسی ًوبئٌذگی ہوًی چبہیئے اوس خو اط هیں
عت عے هؾکل ثبت ہے ،چوًکہ ہوبسے پبط اداسے ًہیں ہیں ،ہوبسی ؽشذ تؼلین
کن ہے اى اظالع هیں ،ہوبسے پبط وٍ عہولیبت ًہیں ہیں اوس ہوبسا خو غبلت ػلن
ہوتب ہے ،خو اهیذواس ہوتب ہے ،وٍ ثبهی اظالع کے عبتھ هوبثلہ It is a fact ،یہ
زویوت ہے ،لہزا اط چیض کو ثٌیبد ثٌب کش ہن گضاسػ کشیں گے عبسے کہ ہوبسے
لئے  ،Creation of zone 6 in Public Service Commissionخو اى چبس
اظالع پہ هؾتول ہو ،یہ هیشا هطبلجہ ہے توبم ػوام کی غشف عے اى چبس اظالع
کے اوس توبم هٌتخت ًوبئٌذوں کی غشف عے ،هدھے اهیذ ہے کہ ہوبسے وصیش
اػلیٰی صبزت ،کبثیٌہ کے لوگ ،ثبهی ہوبسا پوسا ہبؤط ثھی اط هیں ہوبسی هذد
کشے گب ۔اط کے عبتھ ہی هیں اپٌی کٹ هوؽي کی تسشیک واپظ ثھی کشتب ہوں۔
تبلیبں
خٌبة ڈپٹی عپیکش هغٹش هسوذ ػصوت ہللا خبى ،پلیض۔ خی یوعق ایوة صبزت،
پلیض۔ هٌغٹش عی ایٌڈ ڈثلیو ،یوعق ایوة صبزت۔
خٌبة یوعق ایوة خبى وصیش هواصالت و تؼویشات

ڈیوبًڈ ایڈهٌغٹشیؾي

ڈیپبسٹوٌٹ کی تھی ،عپلیوٌٹشی کی تھی  ،اط هیں  Salary increaseکی وخہ
عے ،گٌڈا پوس صبزت آپ کو ثتبئیں گے ،دسخواعت یہ ہے خی کہ ہوبسے ثھبئی
ًے اثھی ثبت کی ہے Concerned ،خو عی ایٌڈ ڈثلیو هٌغٹشی ہے یب ڈیپبسٹوٌٹ
ہے ،اط کے ثبسے هیں اگش تدویض ہو تو رسا ثہتش سہے گب خی ،ثدبئے اط کے کہ
ہن اط کے ػالوٍ کوئی ثبت کشیں خی کیوًکہ پھش ٹوٹل کٌلیوژى ہوتی ہے ،کغی
کو عودھ ثھی ًہیں آتی کہ ہن کظ چیض پہ ثبت کش سہے ہیں ،کوًغے ڈیپبسٹوٌٹ پہ
ثبت کش سہے ہیں؟
خٌبة ڈپٹی عپیکش خی صسیي گل صبزت۔
خٌبة صسیي گل

ډیرہ هہرتانی۔ هونږہ جی یو هطترکه ریسولیوضن راولو دې سلسله

کښې نو تیا ته ئےدلته ټیثل کوؤ نو تیا په ھغې تحث وکړو۔
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خٌبة ڈپٹی عپیکش هغٹش ػصوت ہللا خبى صبزت ،پلیض۔
خٌبة هسوذ ػصوت ہللا یہ اًتہبئی اہویت کی زبهل ثبت ہے ،یہبں ہوبسا خو
صوثبئی عیکشٹشیٹ ہے ،اط هیں کوئی عیکؾي آكیغش کے لیول تک ثھی ،هیں
پوسے وثوم عے کہتب ہوں کہ اى دو اظالع کب کوئی ثھی ثٌذٍ ًہیں ہےً ،ہ توسؿش
کب ہے ًہ کوہغتبى کب ہے ،ہو عکتب ہے کہ ثٹگشام اوس ؽبًگلہ کب عیکؾي آكیغش لیول
کب کوئی آدهی ثیٹھب ہو تو خٌبة واال ،چوًکہ صوثبئی عیکشٹشیٹ هیں کغی ظلغ
کب عیکؾي آكیغش تک ًہ ہوًب ،یہ اى اظالع کی پغوبًذگی پش اًتہبئی ایک واظر
دلیل ہے اوس یہبں پش ہوبسا ًؼشٍ ثھی یہ ہے کہ پغوبًذٍ اظالع کو تشهی یبكتہ
اظالع کے ثشاثش الًب ،یہ زکوهت کے پشوگشام هیں ؽبهل ہے ،تو لہزا چوًکہ اى
کے پشوگشام هیں ؽبهل ایک ثبت کی ہن اى کو ًؾبًذہی ثھی کشتے ہیں ،تو یہ ؽبیذ
ہن اى کے عبتھ تؼبوى کش سہے ہیں۔ تو ہویں اهیذ ہے کہ زکوهت کی غشف عے
ثھی اط هطبلجے کی ثھش پوس زوبیت ہو گی ،تو اط اهیذ کے عبتھ کہ یہ ثھش پوس
زوبیت ہو گی تو هیں اپٌی تسشیک کو واپظ لیتب ہوں۔ ؽکشیہ۔
ػصش کی اراى
خٌبة ڈپٹی عپیکس هوالًب هلتی كعل ؿلوس صبزت۔
هوالًب هلتی كعل ؿلوس خی هیں اپٌی کٹ هوؽي واپظ لیتب ہوں خی۔
Mr. Deputy Speaker: Mr. Muhammad Shiraz, please. Ji, Minister
for Law, please.

وصیش هبًوى خٌبة عپیکش
خٌبة ڈپٹی عپیکش هختصش خواة دے دیں خی اى کو۔
وصیش هبًوى عش ،پہلے تو توبم هوجشاى کب هؾکوس ہوں خٌہوں ًے اپٌی کٹ هوؽٌض
واپظ لی ہیں۔ اط کے ػالوٍ عش ،ػجذ الغتبس خبى ًے خو ثبت کی ہے ،هیں
عودھتب ہوں عش کہ پہلے تو ہوًب یہ چبہیئے تھب ،هیں اًتظبس کش سہب تھب کہ یہ ؽکشیہ
ادا کشتے کیوًکہ ہن ًے اى کے عبتھ كلوس آف دی ہبؤط پہ خو  Commitmentکی
تھی ،ػجذالغتبس صبزت آپ کی توخہ چبہوں گب کیوًکہ اط دى عش ڈیوبًڈ ًوجش
عیکٌڈ پہ هیں ًے اى کو یہ یویي دہبًی کشائی تھی کہ ختٌے ثھی اخشاخبت ہیں ،اط
کے هتؼلن ہن آپ کو ثشیلٌگ دیں گے اوس خو خو آپ کے خذؽبت ہیں ،اى کے
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هتؼلن آپ کو ثتبیب خبئے گب۔ ہن ًے وٍ ثشیلٌگ ثھی  Arrangeکی تھی اوس اط کب
هیں تزکشٍ اط وخہ عے ظشوسی کشًب عودھتب ہوں کہ گوسًوٌٹ ًے اپٌی
 Transparency ensureکشاًے کیلئے یہ ثشیلٌگ  Arrangeکی تھی اوس خو
هتؼلوہ عیکشٹشی صبزت ہیں ،اًہوں ًے کبكی خبًلؾبًی عے اط پہ کبم ثھی کیب
تھب،تو هیشے خیبل هیں اط کی ثھی  Appreciationاط وخہ عے ہوًی چبہیئے
کہ خو اچھب کبم کشتے ہیں ،ہویں اى کو  Appreciateکشًب چبہیئے۔ اط کے ػالوٍ
عش ،یہ خو عپلیوٌٹشی ثدٹ ہے اوس اط کب خو  Breakupہے ،هوٹے اللبظ هیں
عش هیں یہ ثتب دوں کہ توشیجب ًا 20کشوڑ خو ہے وٍ خو عیلشی پہ  Increaseہوا تو وٍ
 20کشوڑ خو ہیں وٍ وہبں چلے گئے ہیں۔ اط کے ػالوٍ  13کشوڑ عے کچھ اوپش
کی خو سهن ہے ،اط هیں عپیؾل خح اًٹی کشپؾي کیلئے كشًیچش کی Provision

ہے ،اط هیں  Purchase of hardwareہے ،اط هیں عپیؾل عیکشٹشیض کی
آعبهیبں  Increaseہوئی ہیں اعٹیجلؾوٌٹ ایٌڈ ایڈهٌغٹشیؾي ڈیپبسٹوٌٹ هیں ،تو
وہبں پش اى کیلئے آكیؾل کبس وؿیشٍ خشیذے گئے ہیں ،اط کے ػالوٍ پشاوًؾل
عشوعض اکیڈهی ہے ،اط کو  Grant in aidدی گئی ہے اوس اط کے ػالوٍ کچھ
چیق هٌغٹش عیکشٹشیٹ هیں اخشاخبت آئے ہیں لیکي عش یہ ثھی ثتبًب ظشوسی
عودھتے ہیں کہ  As a governmentیہ اخشاخبت ہوبسے ًہیں ہیں ،پچھلی
گوسًوٌٹ کے ہیں۔ خہبں تک اى کے پجلک عشوط کویؾي کے ایؾو کب تؼلن ہے تو
اط کے هتؼلن عش هیں یہ کہتب چلوں کہ اصوالًا تو هیں اط چیض کے عبتھ Agree
کشتب ہوں کہ خو آپ کے ہبسڈ ایشیبص ہوں Deprived areas،ہوں ،اى کی
 Special representationہوًی چبہیئے لیکي پجلک عشوط کویؾي ایک آئیٌی
اداسٍ ہے اوس اط کے تست خو  Zoningہوئی ہے ،وٍ پھش کویؾي کے Domain

هیں آتے ہیں۔ خیغب کہ گل صسیي صبزت ًے کہب ،صسیي گل صبزت ًے ،کہ ہن اط
پہ سیضولیوؽي الئیں گے تو یہ سیضولیوؽي لے آئیں ،اط پہ ڈیپبسٹوٌٹ کی غشف
عے ثبهبػذٍ خواة ثھی آ خبئے گب اوس ہوبسی تو یہ خواہؼ ہے کہ پؾبوس پہ ثوخھ
کن کشًے کیلئے اگش پجلک عشوط کویؾي کے هختلق ،خیغے ہبئی کوسٹ کی
ثٌچض ہیں ،اط غشیوے عے پجلک عشوط کویؾي کی ثھی هختلق ڈویژى لیول پہ یب
خہبں پہ ہبئی کوسٹ کی ثٌچ ہے ،وہبں پہ یہ ثٌچض ثي خبئیں یب اداسٍ هؼشض وخود
هیں آ خبئے تبکہ خو پؾبوس پہ یہ ثوخھ ہوتب ہے اوس اط کو اپٌب کبم ًوٹبًے هیں اتٌی
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 اط کو ہن دیکھیں گے،هؾکالت پیؼ آتی ہیں لیکي چوًکہ یہ ایک آئیٌی اداسٍ ہے
اوس اى ؽبء ہللا اى کی تدویض کب خیش هوذم کشتے ہیں اوس هیں ۔۔۔۔۔
Mr. Deputy Speaker: Thank you, janab. Since all the honourable
Members have withdrawn their cut motions on Demand No. 2,
therefore, the question before the House is that Demand No. 2
may be granted? Those who are in favour of it may say „Yes‟ and
those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.

ًوبص کیلئے وهلہ کشتے ہیں لیکي سیکویغٹ ہے کہ ًوبص پڑھٌے کے كوساًا ثؼذ اى
ؽبء ہللا کوؽؼ کشیں کہ دوثبسٍ پھش عٹبسٹ کشیں اًؾبء ہللا۔ تھیٌک یو۔
اط هشزلہ پش ایواى کی کبسسوائی ًوبص ػصش کیلئے هلتوی ہوگئی
وهلہ کے ثؼذ خٌبة ڈپٹی عپیکش هغٌذ صذاست پش هتوکي ہوئے
Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Finance,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 3.
Hon`able Minister for Finance, please.

 صوثبئی زکوهت کو،خٌبة عشاج السن }عیٌیئشوصیش خضاًہ { خٌبة عپیکش
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے، سوپےعے هتدبوص ًہ ہو240 ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى2013 خوى30 کیلئے دیذی خبئے خو کہ
خضاًہ و خضاًہ خبت اوس لوکل كٌڈ آڈٹ کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
ؽکشیہ۔
Mr. Deputy Speaker: The motion before the House is:
“a sum not exceeding rupees 240 only, may be granted to
the Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June, 2013, in respect
of Treasury, Finance and Local Fund Audit.”
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„Cut Motions‟: Madam Amna Sardar, to please move her
cut motion on Demand No. 3.

هستشهہ آهٌہ عشداس خی عش ،یہ هیں ًے کٹوتی اط هیں پیؼ کی ہے خی ایک عو
سوپے لیکي عش ،عیٌیئش وصیش صبزت عے هیشی گضاسػ ہے کہ ثہت عی
اهیذوں ،ثہت عی خواہؾبتً ،یک خواہؾبت کے عبتھ کہ اى ؽبء ہللا ہویں كٌڈًگ
کی خبئے گی ،تو اى ًیک خواہؾبت کے عبتھ اوس اهیذوں کے عبتھ هیں اپٌی کٹ
هوؽي کی تسشیک واپظ کشتی ہوں۔
خٌبة ڈپٹی عپیکش هیڈم سهیہ زٌب ،پلیض۔
هستشهہ سهیہ زٌب خی خٌبة عپیکش ،هیں عبٹھ سوپے کی کٹوتی پیؼ کشتی ہوں
اوس عبتھ ہی  Withdrawثھی کشتی ہوں۔
خٌبة ڈپٹی عپیکش عشداس اوسًگضیت ،پلیض۔ عشداس زغیي ثبثک ،پلیض۔
خٌبة عشداس زغیي

زہ واپس کوم سپیکر صاحة۔

خٌبة ڈپٹی عپیکش ؽبٍ زغیي ،پلیض۔ هیڈم ثوثیہ ؽبہذ پلیض۔ هیبں ظیبء الشزوبى،
پلیض ،هیبں ظیبء الشزوبى ،پلیض۔
هیبں ظیبء الشزوبى خٌبة عپیکش ،هیں اپٌی کٹوتی کی تسشیک واپظ لیتب ہوں
خی۔
تبلیبں
خٌبة ڈپٹی عپیکش هغٹش صبلر هسوذ،د پلیض۔
خٌبة صبلر هسن د

 Withdrawکوم جی ۔

خٌبة ڈپٹی عپیکش هوالًب هلتی كعل ؿلوس ،پلیض۔ هغٹش هسوذ ؽیشاص ،پلیض۔ هسوذ
ػصوت ہللا ،پلیض۔
Since all the honourable Members have withdrawn their cut
motions on Demand No. 3, therefore, the question before the
House is that Demand No. 3 may be granted? Those who are in
favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
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(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it, the Demand is granted.
The honourable Minister for Law, on behalf of the honourable
Chief Minister, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his
Demand No. 4. Honourable Minister for Law, please.

 هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت،وصیش هبًوى تھیٌک یو عش۔ عش
 اى اخشاخبت کے ادا، سوپے عے هتدبوص ًہ ہو30 کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے2013 خوى30 کشًے کیلئے دی خبئے خو کہ
 ؽؼجہ ؽوبسیبت کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب،دوساى هٌصوثہ ثٌذی و تشهی
ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved:
“a sum not exceeding rupees 30 only, may be granted to
the Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Planning & Development and Bureau of Statistics.”
Cut Motions on Demand No. 4: Amna Sardar, please,
Madam Amna Sardar.

 هیں اپٌی کٹ هوؽي واپظ لیتی ہوں۔،هستشهہ آهٌہ عشداس عش
Mr. Deputy Speaker: Madam Ruqia Hina, please. Sardar
Aurangzeb Khan, please. Sardar Hussain Babak, please. Mr.
Shah Hussain, please. Madam Sobia Shahid, please. Mian Ziaur-Rehman, please.

 هیں اپٌی کٹوتی کی تسشیک واپظ لیتب،هیبں ظیبء الشزوبى خی خٌبة عپیکش
ہوں خی۔
تبلیبں
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خٌبة ڈپٹی عپیکش صبلر هسوذ،د پلیض۔
خٌبة صبلر هسن د واپظ لیتب ہوں خی۔
Mr. Deputy Speaker: Maulana Mufti Fazl-e-Ghafoor. Mr.
Muhammad Shiraz, please. Mr. Asmatullah, please.
Since all the honourable Members have withdrawn their
cut motions on Demand No. 4, therefore, the question before the
House is that Demand No. 4 may be granted? Those who are in
favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
)(The motion was carried
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.

وصیش هبًوى عش ،ایک ثبت۔۔۔۔۔
Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Law, please.

وصیش هبًوى تھیٌک یو عش۔ اط زوالے عے ایواى کے ًوٹظ هیں یہ ثبت الًب چبہتب
ہوں کہ هسکوہ پی ایٌڈ ڈی کے زوالے عے ثدٹ هیں خو تدبویض آئی ہیں ،اى کب
خیش هوذم کیب گیب ہے اوس هسکوہ پی ایٌڈ ڈی کی غشف عے خو اے ڈی پی پش
 Proposalsتھیں ،چوًکہ وٍ  Proposeتھیں ،تو اط هیں خو اة Relevant
 portionہے ،خہبں پش هوجشاى کی غشف عے خذؽبت کب اظہبس کیب گیب تھب،
 Speciallyهوالًب ػصوت ہللا صبزت کی غشف عے ،تو اط هیں Accordingly

تشاهین کی گئی ہیں ،یہ ایواى کے ًوٹظ هیں ہو۔
خٌبة ڈپٹی عپیکش ؽکشیہ خی۔
خٌبة ػجذالغتبس خبى خٌبة عپیکش
خٌبة ڈپٹی عپیکش خی خلذی عے ثبت کشیں۔
خٌبة ػجذالغتبس خبى خٌبة عپیکش اپوصیؾي کے هوجشاى اعوجلی  ،Jointlyہن
وهت کی ًضاکت کو عودھتے ہوئے اوس ہوبسے عبتھیوں پش ثھی ثڑی تکلیق ہے،
پوسی ایڈهٌغٹشیؾي پش ثھی ثڑی تکلیق ہے ،ہن اط کو هسغوط کشتےہیں یویٌب ًا ہن
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ہن واپظ کش لیں تبکہ ہوبساJointly  تو اى کو،ایک رهہ داس اپوصیؾي کی زیثیت عے
 ہبئش،ٹبئن ثچ خبئے ۔ صشف ہوبسی ایک ثہي هطلت ہے ثبت کشے گی اط پش
 آپ اط کو وٍ کش لیں۔،ایدوکیؾي پش
تبلیبں
 اط کے ثؼذ اى ؽبء، عبسی ڈیوبًڈص کو پیؼ کش کے،خٌبة ڈپٹی عپیکش ٹھیک ہے
 پھش هوهغ دے دیتب ہوں۔ یہ ڈیوبًڈص رسا خلذی خلذی،ہللا پھش خو ثھی ثبت کشًب چبہے
 پھش اط کےثؼذ اگش خو ثبت کشًب چبہے تو ویلکن۔،هیں پیؼ کش لیتب ہوں خی
Honourable Minister for Agriculture, Information Technology,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 5.

خٌبة ؽہشام خبى وصیش اًلبسهیؾي ٹیکٌبلوخی ؽکشیہ خی۔ ثغن ہللا الشزوبى
الشزین۔ هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی، سوپے عے هتدبوص ًہ ہو110 هجلؾ
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى اًلبسهیؾي2013 خوى30 خبئے خو کہ
ٹیکٌبلوخی کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved:
“a sum not exceeding rupees 110 only, may be granted to
the Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Information Technology.”
Since all the honourable Members have withdrawn their
cut motions on Demand No. 5, therefore, the question before the
House is that Demand No. 5 may be granted? Those who are in
favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. Demand is granted. The
honourable Minister for Revenue, Khyber Pakhtunkhwa, to
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please move his Demand No. 6. Honourable Minister for
Revenue, please.

خٌبة ػلی اهیي خبى وصیش هبل ثغن ہللا الشزوي الشزین۔ هیں تسشیک پیؼ کشتب
 سوپےعے هتدبوص ًہ430 ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ء کو ختن2013 خوى30  اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ،ہو
ہوًے والے عبل کے دوساى هبل گضاسی و اهالک کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب
ہوًگے۔ ؽکشیہ۔
Mr. Deputy Speaker: Thank you. The motion moved:
“a sum not exceeding rupees 430 only, may be granted to
the Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
Revenue and Estate.”
Since all the honourable Members have withdrawn their
cut motions on Demand No. 6, therefore, the question before the
House is that Demand No. 6 may be granted? Those who are in
favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
Mr. Jamshed ud Din, honourable Advisor for Excise and
Taxation, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No.
7.

خٌبة خوؾیذ الذیي هؾیش ثشائے آثکبسی و هسبصل هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں
 اى، سوپےعے هتدبوص ًہ ہو30 کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ءکو ختن ہوًے2013 خوى30 اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ
عبل کے دوساى آثکبسی و هسبصل کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved:
“a sum not exceeding rupees 30 only, may be granted to
the Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Excise and Taxation.”
Since all the honourable Members have withdrawn their
cut motions on Demand No. 7, therefore, the question before the
House is that Demand No. 7 may be granted? Those who are in
favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The demand is granted.
The honourable Minister for Law, on behalf of Chief Minister,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 8.

 هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی،وصیش هبًوى عش
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے، سوپے عے هتدبوص ًہ ہو70 سهن خو هجلؾ
ءکو ختن ہوًے عبل کے دوساى داخلہ کے2013 خوى30 دیذی خبئے خو کہ
علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved:
“a sum not exceeding rupees 70 only, may be granted to
the Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Home department.”
Since all the honourable Members have withdrawn their
cut motions on Demand No. 8, therefore, the question before the
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House is that Demand No. 8 may be granted? Those who are in
favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
Mr. Malik Qasim Khan, Advisor for Prisons, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 9.

هلک هبعن خبى خٹک هؾیش ثشائے خیلخبًہ خبت ثغن ہللا الشزوي الشزین۔ هیں
 کشوڑ35 تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی، ہضاس سوپے عے هتدبوص ًہ ہو5 الکھ5
ءکو ختن ہوًے عبل کے دوساى خیلخبًہ خبت کے2013 خوى30 خبئے خو کہ
علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔ ؽکشیہ۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved:
“a sum not exceeding rupees 35 crore, 5 lac, 5 thousand
only, may be granted to the Provincial Government to defray the
charges that will come in course of payment for the year ending
30th June 2013, in respect of Prisons.”

Since all the honourable Members have withdrawn their
cut motions on Demand No. 9, therefore, the question before the
House is that Demand No. 9 may be granted? Those who are in
favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Law, on behalf of Chief Minister,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 10.
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 عش۔ هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو،وصیش هبًوى تھیٌک یو
 اى، ہضاس سوپے عے هتدبوص ًہ ہو99  الکھ92  کشوڑ15 ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ءکو ختن ہوًے2013 خوى30 اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ
عبل کے دوساى پولیظ کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved:
“a sum not exceeding rupees 15 crore, 92 lac, 99 thousand
only, may be granted to the Provincial Government to defray the
charges that will come in course of payment for the year ending
30th June 2013, in respect of Police.”

Since all the honourable Members have withdrawn their
cut motions on Demand No. 10, therefore, the question before the
House is that Demand No. 10 may be granted? Those who are in
favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The hon`able Minister for Law, to please move his Demand No.
11.

 هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی،وصیش هبًوى عش
 اى اخشاخبت، ہضاس سوپے عے هتدبوص ًہ ہو37  الکھ94  کشوڑ38 سهن خو هجلؾ
ءکو ختن ہوًے عبل کے2013 خوى30 کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ
دوساى ػذل و اًصبف کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved:
“a sum not exceeding rupees 38 crore, 94 lac, 37 thousand
only, may be granted to the Provincial Government to defray the

610

charges that will come in course of payment for the year ending
”30th June 2013, in respect of Administration of Justice.

Since all the honourable Members have withdrawn their
cut motions on Demand No. 11, therefore, the question before the
House is that Demand No. 11 may be granted? Those who are in
favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
)(The motion was carried
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
Mr. Mushtaq Ahmad Ghani, Special Assistant for Higher Education,

Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 12.

خٌبة هؾتبم ازوذ ؿٌی هؼبوى خصوصی ثشائے اػلیٰی تؼلین تھیٌک یو عپیکش
عش۔ ثغن ہللا الشزوي الشزین۔ هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو
ایک ایغی سهن خو هجلؾ  5کشوڑ  38الکھ  30ہضاس سوپے عے هتدبوص ًہ ہو ،اى
اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ 30خوى 2013ءکو ختن ہوًے
عبل کے دوساى اػلیٰی تؼلین کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
هستشهہ آهٌہ عشداس خٌبة عپیکش اط پش اگش آپ اخبصت دیں تو هیں ثبت کشًب
چبہتی ہوں۔
خٌبة ڈپٹی عپیکش هیڈم آهٌہ۔
هستشهہ آهٌہ عشداس عش ،خو کٹ هوؽي وٍ تو هیں واپظ لے لوں گی لیکي هدھے
کچھ تھوڑے عے تسلظبت ہیں ،کچھ وٍ هیں ثیبى کشًب چبہتی ہوں۔
خٌبة ڈپٹی عپیکش خی پلیض۔
هستشهہ آهٌہ عشداس عش ،یہ ہبئش ایدوکیؾي کے ہی  Underآ سہب ہے ،ہبئش
ایدوکیؾي سیگولیٹشی اتھبسٹی ،HERAتو عش اط ظوي هیں هیشا کہٌب یہ ہےکہ
دوعشے صوثوں هیں کہیں ثھی HERAکب هسکوہ ہے ہی ًہیں اوس یہ خی خت
سخغٹشیؾي خو اًغٹی ٹیوٹظ کی کشتب ہے تو خٌبة عپیکش ،یہ ہش ڈعپلي کی
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ػلیسذٍ ػلیسذٍ سخغٹشیؾي کشتب ہے خظ عے  Ultimatelyعٹوڈًٹ پہ خب کش
ثہت Burdenپڑ خبتب ہے ،تو یہ هدھے عٹوڈًٹظ کی ؽکبیت ہے خی کہ خذاسا
ایک ہی ثبس اگش سخغٹشیؾي کش دی خبئے تبکہ عٹوڈًٹظ کو ًSufferہ کشًب پڑے ۔
تو اى کو خو كیغض دیٌب پڑتی ہیں ،وٍ کبكی عبسی دیٌب پڑتی ہیں تو اط لئے اى کیلئے
یہ ایک پشاثلن تھب خی کہ یہ ثبس ثبس ،عش هیں آپ کو کہٌب چبہوں گی آپ کے توعػ
عے کہ ایک ہی کبلح کو ایک ہی ثبس اگش سخغٹش کش لیب خبئے تو اط کے ثؼذ ہش
ڈعپلي کو ػلیسذٍ ػلیسذٍ عے سخغٹش ًہ کیب خبئے۔ دوعشی ثبت عش هیں یہ کہٌب
چبہتی ہوں خٌبة عپیکش کہ تھشڈ ڈویژى کے خو ثچے ہیں ،اى کب ہوبسے ہبں کیب
کشداس ہے ؟ ًہ تو آگے ایدوکیؾي وٍ Acquireکش عکتے ہیںً ،ہ وٍ زبصل کش
عکتے ہیں تو اى کیلئے کن اص کن ایک ایغب الئسہ ػول تیبس کیب خبئے خظ هیں وٍ
کغی Skillیب کغی ووکیؾٌل یب ٹیکٌیکل ایدوکیؾي کی غشف خب عکیں۔ یؼٌی
 Academicهیں اگش وٍ ًہیں ثھی خبتے ہیں تو At leastوٍ  Skillsکی غشف چلے
خبئیں ،یہ اى کیلئے ظشوس کیب خبئے خی۔ اوس دوعشا خی كٌی تؼلین کے عبتھ ہی
اط کب ثھی کہہ دوں گی ،وٍ ٹیکٌیکل ایدوکیؾي عے تؼلن سکھتب ہے ،تو خو كٌی
تؼلین کے یب اكشادی هوت کے اداسے ہیں ،وہبں پہ ًہ وسکؾبپ ہو سہی ہیںً ،ہ وہبں
پہ کوئی Equipmentsہیںً ،ہ وہبں پہ هؾیٌشیض ہیں ،تو یہ ثھی ہبئش ایدوکیؾي
کے ًیچے آ سہے ہیں  ،گشیدویؾي اوس پوعٹ گشیدویؾي لیول کے ہیں تو هیں یہ
سیکویغٹ کشوں گی خی کہ اى اًغٹی ٹیوٹظ کو پلیض هذ ًظش سکھب خبئے۔ ثہت
ؽکشیہ خٌبة عپیکش۔
خٌبة ڈپٹی عپیکش هغٹش هؾتبم ازوذ ؿٌی صبزت پلیض۔
هؼبوى خصوصی ثشائے اػلیٰی تؼلین خٌبة عپیکش خیغے آًشیجل هوجش ًے کہب
ہبئش ایدوکیؾي سیگولیٹشی اتھبسٹی کب هیبم خو ہے اط هوصذ کیلئے ػول هیں الیب
گیب تھب کہ یہ ہبئش ایدوکیؾي کے خو اداسے هبئن ہوتے ہیں ،اى کو  Regulateکشیں
اوس خیغے اًہوں ًے كشهبیب

کہ Different subjectsکی Different

inspectionsہوتی ہیں ،اط کی وٍ Fee chargeکشتے ہیں تو اط کب ثٌیبدی
هوصذ یہ ہوتب ہے کہ اى کی ٹین خبتی ہے اط اداسے هیں خواٍ  KPKکے کغی ثھی
ظلغ کے اًذس وٍ اداسٍ هبئن ہو اوس یکوؾت ایک کبلح پوسے کو Affiliateکشًب اط
لئے هؾکل ہوتب ہے کہ ایک تو عبسے عجدیکٹظ کوئی ثھی ہبئش ایدوکیؾي هیں
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 كضکظ ؽشوع کش سہب ہے کوئی یبSuppose ،ایک دم عے ؽشوع ًہیں ہوتے ہیں
 ؽشوع کش سہب ہے تو اعی ڈعپلي کی اًغپکؾي ہوتی ہے اوس اعیMathematics
کشتےApply ٍکے عٹبف کو وٍ چیک کشتے ہیں اوس خت عیکٌڈ عٹیح پہ وٍ دوثبس
 کشتی ہے اوس اطInspect تو دوثبسٍ ٹینFor any particular subject ہیں
 خو ہیں ہش ڈعپلي کیلئے ػلیسذٍ ہوتے ہیں اوس تھشڈCharges غشذ اى کے
 اط کو ثھی ہن اپٌے ڈیپبسٹوٌٹ کے لیول پہ دیکھیں،ڈویژى کی اًہوں ًے ثبت کی
گے کیوًکہ اثھی اى کی ثبت ثبلکل دسعت ہے کہ تھشڈ ڈویژى لوگوں کیلئے کوئی
گٌدبئؼ ًہیں ہے اط وهت اوس ہن دیکھتے ہیں کہ اى کو ہن کظ غشذ عے ایڈخغٹ
 وٍ ہوبسے،کش پبتے ہیں اوس تیغشا اى کب پوائٌٹ تھب كٌی تؼلین کےثبسے هیں
 اط کب،کشتب ہےRelate  وٍ ٹیکٌیکل ایدوکیؾي عے،هیں ًہیں آتبDomain
خواة وٍ دیں گے۔ تو هیں گضاسػ کشتب ہوں کہ اى ؽبء ہللا خو ثھی یہ آپ کے
کشیں گے اى ؽبء ہللا۔handle  ہن اى کو،هغئلے ہوًگے
Mr. Deputy Speaker: The motion moved:
“a sum not exceeding rupees 5 crore, 38 lac, 30 thousand
only, may be granted to the Provincial Government to defray the
charges that will come in course of payment for the year ending
30th June 2013, in respect of Higher Education.”

Since all the honourable Members have withdrawn their
cut motions on Demand No. 12, therefore, the question before the
House is that Demand No. 12 may be granted? Those who are in
favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker : The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Health, Khyber Pakhtunkhwa, to
please move his Demand No. 13. The honourable Minister for
Law, on behalf of Health Minister.
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 هیں تسشیکOn behalf of Minister for Health, Sir, وصیش هبًوى ؽکشیہ۔
 الکھ75 کشوڑ46 پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے، ہضاس سوپے عے هتدبوص ًہ ہو14
ءکو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى صست کے علغلے2013 خوى30 خو کہ
هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaeker: The motion moved and the question is that
a sum not exceeding rupees 46 crore, 75 lac, 14 thousand only,
may be granted to the Provincial Government to defray the
charges that will come in course of payment for the year ending

30th June 2013, in respect of Health? Those who are in favour of it
may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for C&W, Khyber Pakhtunkhwa, to please
move his Demand No. 14. The honourable Minister for C&W,
please.
Mr. Yousaf Ayub Khan (Minister for C & W): Thank you, Mr.
Speaker. I wish to move that a sum not exceeding rupees 50 only,
be granted to the Provincial Government to defray the charges

that will come in course of payment for the year ending 30th June
2013, in respect of Establishment charges of Communication
and Works Department.
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 50 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in
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course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
Communication & Works? Those who are in favour of it may say
„Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker; The „Ayes‟ have it, the Demand is granted.
The honourable Minister for C&W, Khyber Pakhtunkhwa, to please
move his Demand No. 15. Please, Demand No. 15.
Minister for C & W: Janab Speaker, I wish to move that a sum not
exceeding 177 million, 818 thousand only, be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of maintenance and repair of buildings, roads, highways and
bridges.
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 177 million, 818 thousand only, may
be granted to the Provincial Government to defray the charges

that will come in course of payment for the year ending 30th June
2013, in respect of maintenance & repair of buildings, roads,
highways and bridges? Those who are in favour of it may say
„Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Public Health Engineering, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 16.
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خٌبة ؽبٍ كشهبى وصیش ثشائے پجلک ہیلتھ اًدیٌئشًگ ؽکشیہ ،خٌبة عپیکش۔
هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ 20

سوپے عے هتدبوص ًہ ہو ،اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ
30خوى 2013ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى پجلک ہیلتھ اًدیٌئشًگ کے
علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 20 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
?of Public Health Engineering

هلتی عیذ خبًبى

جناب سپیکر صاحة

خٌبة ڈپٹی عپیکش خی هلتی عیذ خبًبى صبزت ،پلیض۔
هلتی عیذ خبًبى

تسن اهلل الرحون الرحین۔ جناب سپیکر صاحة ،اول خو زہ دغه

ایوان کښې ټول ناست خلق او دلته هیډیا واال هلګری چې سحر ته ته هونږ پسې لیکی
چې اپوزیطن خلق ھن داسې ناست وو ،هونږ په دې ھغه تاندې نه یو ناست ،هونږ
صرف په دې خاطر تاندې ناست یو چې زهونږ په وجه تاندې ډیرو خلقو ته تکلیف
دے ،که هونږ څه نه وایو د ھغه خلقو د وجه نه هطلة دا دے نه وایو ،هونږ وایو چې
تس وروستو نه نورہ خثرہ راروانه دہ او تیا ناوخته کیږی خو جناب سپیکر صاحة،
زہ د پثلک ھیلتھ هنسټر صاحة جرتې ته خراج تحسین پیص کوم چې دوئ تله ورځ
کوم د جرتاتو اظہار ئے کړے دے خو دې سرہ سرہ جناب سپیکر زہ ته څو خثرو طرف
ته د هنسټر صاحة توجه راګرځوم۔ که تاسو خیال کړے وی ،ھرہ ورځ ،نن اخثار

کښې راغلی دی چې دغه صوته کښې حیات آتاد کښې او فالنی ځائے کښې ثوعیذٍ
پبئپ الئٌوں کی وخہ عے كالں خشاثی ہے ،كالں هشض پھیل سہب ہے ،كالں پھیل
سہب ہے۔ ھغې سرہ سرہ جناب سپیکر صاحة ،زہ ته درته د خپلې حلقې یو دوہ ځایونه
وښاین۔ دلن کښې یو سکین دے د این این اے دور حکوهت کښې ضوے دے غالثاً ھغه
سکین ته اوس په  10کروړ روپئ تاندې اونطی خو دوهرہ تدنصیثی او دوهرہ
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ناکاهی چې ھغه د لسو کروړ سکین نه یو سړی اوته نه دی څښکلی۔ ها تیرې اسوثلئ
کښې ھغه دا خثرہ کړې وہ ،هنسټر صاحة ها ته یو دوہ ځله یقین دھانی راکړہ خو
اوسه پورې هطلة دا دے چې ھغه کار ھن ھغه ضان پروت دے۔ جناب سپیکر
صاحة زها خپل یونین کونسل دے ،وزیر اػلیٰ صاحة ها ته یو کروړ  10الکھ
روپئ راکړې وې په  2008-09اے ډی پی کښې خو د تدنصیثئ نه ھغه سکین اوسه

پورې هطلة دا دے چې څنګه وو ھغه ھغه ضان نین پروت دے ،تر اوسه پورې ھغه

اوته راونه رسیدلې چې ھغې نه چا اوته څښکلې وی۔ ھن دغه ضان جناب سپیکر
صاحة کرتوغه کښې یو ټیوب ویل ها لګولے دے تیر حکوهت کښې  33الکھ روپئ

تاندې خو ھغه ټرانسفارهر ،د ھغې هطینرئ ټرانسفارهر تر اوسه پورې را نغلو،
تقریثاً څلور کاله ئے اوضول ھغه ضے هطلة دا دے تیا خراتیدو طرف ته روان ته وی۔
نو زها ته هنسټر صاحة ته صرف دا ګسارش وی چې دا زهونږ پیسې نه دی ،د
حکوهت نه دی ،د دغه ػواهو پیسې دی او که داسې لکھونه او کروړونه ضائغ
کیږی ،زہ واین چې هونږ ته زهانه ھن نه هؼاف کوی او اهلل رب الؼالوین ته ھن هونږ نه
هؼاف کوی۔ نو زها ته ټولو خثرو سرہ سرہ هنسټر صاحة ته دا ګسارش وی چې دا ها
کوهو خثرو طرف ته د دوئ توجه راواړوله ،خصوصی احکاهات د جاری کړی چې
څوهرہ پورې ھن هوکن وی چې د دغه څیسونو غن اوضی او دې سرہ د هنسټر صاحة د
جرتې د وجې نه د خیر سګالئ په طور تاندې خپل کټ هوضن واپس اخلن۔

تبلیبں
Mr. Deputy Speaker: Minister Public Health, for reply please.

وصیش پجلک ہیلتھ اًدیٌئشًگ ؽکشیہ ،خٌبة عپیکش۔ هیں  Agreeکشتب ہوں کہ خو
ثبتیں اًہوں ًے کی ہیں۔ اط عے پہلے خو هدھے پتہ چال ہے ،چیق هٌغٹش
صبزت کے پبط یہ ڈیپبسٹوٌٹ تھب اوس هیشے خیبل هیں کہ اى کے ثؼذ عے خو
اًچبسج تھب یب خظ کی اًغٹشکؾٌض کے اوپش یہ ڈیپبسٹوٌٹ چال ہے ،وٍ اوس ثھی
صیبدٍ هعجوغ تشیي آدهی تھب ،هؼصوم ؽبٍ صبزت۔ اط هغن کی ؽکبیت ثہت صیبدٍ
ہے اوس هیں یہ آسڈس کش چکب ہوں کہ خو  Functionalعکیویں ہیں ،اى کی لغٹ
اوس خو  Dysfunctionalہیں ،وٍ ثھی هدھے ثتب دی خبئیں اوس هیں ایک ہلتے کب
ٹبئن دے چکب ہوں کہ ایک ہلتے کے اًذس هدھے ڈعٹشکٹ وائض عبسی عکیویں ثتب
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دی خبئیں کہ کہبں پش  Functionalہیں اوس کہبں پش  Dysfunctionalہیں؟ اوس
اط کے هطبثن ہن پالًٌگ کشیٌگے کہ کیب ہن ًئی عکین ؽشوع کشیں یب خو ہوبسی
پشاًی عکیوض ہیں اى کو ہن  Activateکشیں۔ صشف پبًی هہیب کشًب کبكی ًہیں ہے،
 Hygienic waterهہیب کشًب هوصذ ہے اوس اى ؽبء ہللا یہ عبسا کچھ اى کے عبهٌے
ہوگب۔ اى کی  Consultationکیغبتھ اوس ثھی عشوے ہن کش سہے ہیں کہ خہبں پش
پشیؾش پوپ کی ظشوست ہے ،خہبں پش ہیٌڈ پوپ کی ظشوست ہے ،خہبں پش
ٹیوة ویل کی ظشوست ہے لیکي یہ هیں هبًتب ہوں کہ خو پبئپ لگبئے گئے ہیں،
اط هیں کوئی ؽک ًہیں ہے کہ وٍ ً Up to the standardہیں ہیں ،هیں کوؽؼ
کشوًگب کہ یہ ؿلطی  Rectifyہو اوس اى کی اهٌگوں کے هطبثن ہو۔
Mr. Deputy Speaker: Thank you, ji. Demand is moved and now the
question before the is that Demand may be granted? Those who
‟are in favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No
)(The motion was carried
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
Honourable Minister for Local Govt: Khyber Pakhtunkhwa, to
please move his Demand No. 17. Minister for Local Govt: please.

خٌبة ػٌبیت ہللا وصیش ثلذیبت عش ،هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی
زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ ایک کشوڑ  83الکھ  56ہضاس سوپے عے
هتدبوص ًہ ہو ،اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ  30خوى
2013ءکو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى ثلذیبت ،اًتخبثبت و دیہی تشهی کے
علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔ تھیٌک یو عش۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding one crore, 83 lac, 56 thousand only, may be
granted to the Provincial Government to defray the charges that

will come in course of payment for the year ending 30th June 2013,
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in respect of Local Government? Those who are in favour of it may
say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it, the Demand is granted.
The hon`able Minister for Agriculture, Khyber Pakhtunkhwa, to
please move his Demand No. 18

خٌبة ؽہشام خبى وصیشصساػت ؽکشیہ خی۔ خٌبة عپیکش هیں تسشیک پیؼ
 سوپے660 کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ ایک ہضاس
 خوى30  اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ،عے هتدبوص ًہ ہو
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى ایگشیکلچش کے علغلے هیں ثشداؽت2013
کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: : The motion moved and the question is that
a sum not exceeding rupees one thousand and 660 only, may be
granted to the Provincial Government to defray the charges that

will come in course of payment for the year ending 30th June 2013,
in respect of Agriculture? Those who are in favour of it may say
„Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it, the Demand is granted.
The honourable Minister for Law, on behalf of Chief Minister,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 19. Ji,
Shehram Tarakai Sahib, please.

خٌبة ؽہشام خبى وصیشصساػت ؽکشیہ خی۔ هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ
 اى، سوپے عے هتدبوص ًہ ہو480صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
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ء کو ختن ہوًے2013  خوى30 اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ
والے عبل کے دوساى الئیو عٹبک کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 480 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Livestock? Those who are in favour of it may say „Yes‟ and
those who are against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it, the Demand is granted.
Mr. Shehram Tarakai, to please move his Demand No. 20.

وصیش صساػت و اهذاد ثبہوی هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے،سوپے عے هتدبوص ًہ ہو80ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى2013  خوى30 کیلئے دیذی خبئے خو کہ
کوآپشیٹیوص کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 80 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Cooperatives? Those who are in favour of it may say „Yes‟ and
those who are against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it, the Demand is granted.
The honourable Minister for Environment & Forest, to please
move his Demand No. 21. Mr. Bakht Baidar Khan, please.
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 هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں،خٌبة ثخت ثیذاس خبى وصیش صٌؼت و زشكت خٌبة
 ہضاس سوپے27  الکھ92  کشوڑ19کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
 خوى30  اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ،عے هتدبوص ًہ ہو
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى هبزولیبت و خٌگالت کے علغلے2013
هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 19 crore, 92 lac, 27 thousand only,
may be granted to the Provincial Government to defray the
charges that will come in course of payment for the year ending

30th June 2013, in respect Environment and Forests? Those who
are in favour of it may say „Yes‟ and those who against it may say
„No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Law, on behalf of honourable Chief
Minister, to please move his Demand No. 22.

 هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ،خٌبة اعشاس ہللا خبى گٌڈاپوس وصیشهبًوى عش
 ہضاس سوپے18  الکھ63  کشوڑ3صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
 خوى30  اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ،عے هتدبوص ًہ ہو
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى خٌگلی زیبت کے علغلے هیں2013
ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 3 crore, 63 lac, 18 thousand only, may
be granted to the Provincial Government to defray the charges

that will come in course of payment for the year ending 30th June
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2013, in respect of Wildlife? Those who are in favour of it may say
„Yes‟ and those who are against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. Demand is granted.
Demand No. 23: The hon`able Minister Shehram Tarakai Sahib,
to please.

وصیشصساػت و هبہی پشوسی ؽکشیہ خی۔ هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ
 اى،سوپے عے هتدبوص ًہ ہو60صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ء کو ختن ہوًے2013  خوى30 اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خوکہ
والے عبل کے دوساى كؾشیض کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 60 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Fishries? Those who are in favour of it may say „Yes‟ and those
who are against it may say „No‟
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Senior Minister for Irrigation, Energy & Power to
please move his Demand No. 24. Mr. Bakht Baidar on behalf of
Senior Minister.

هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ

خٌبة ثخت ثیذاس وصیش صٌؼت و زشكت

 ہضاس سوپے عے87  الکھ91  کشوڑ9صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
 خوى30  اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ،هتدبوص ًہ ہو
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ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى آثپبؽی کے علغلے هیں ثشداؽت2013
کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 9 crore, 91 lac, 87 thousand only, may
be granted to the Provincial Government to defray the charges

that will come in course of payment for the year ending 30th June
2013, in respect of Irrigation? Those who are in favour of it may say
„Yes‟ and those who are against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Industries, Khyber Pakhtunkhwa, to
please move his Demand No. 25. Bakht Baidar Khan, please.

وصیش صٌؼت و زشكت هیں تسشیک پیؼ کشًب چبہتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو
 اى، ہضاس سوپے عے هتدبوص ًہ ہو12  الکھ84  کشوڑ6 ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ء کو ختن ہوًے2013  خوى30 اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ
والے عبل کے دوساى صٌؼت و زشكت کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 6 crore, 84 lac, 12 thousand only, may
be granted to the Provincial Government to defray the charges

that will come in course of payment for the year ending 30th June
2013, in respect of Industries? Those who are in favour of it may
say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it, the Demand is granted.
Mr. Ziaullah Afridi, honourable Special Assistant for Mineral
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Development, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his
Demand No. 26. Habib ur Rehman, please Sir.
On behalf of Ziaullah

خٌبة زجیت الشزوبى وصیش ثشائے صکواح و ػؾش

 هیں تسشیک پیؼ کشًب چبہتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهنAfridi
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی،سوپے عے هتدبوص ًہ ہو50 خو هجلؾ
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى هؼذًی تشهی و2013  خوى30 خبئے خو کہ
اًغپکٹوسیٹ آف هبئٌض کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 50 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Mineral Development and Insectorate of Mines? Those who
are in favour of it may say „Yes‟ and those who are against it may
say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Industries, Khyber Pakhtunkhwa, to
please move his Demand No. 27. Bakht Baidar Khan, please.

 هیں تسشیک پیؼ کشًب چبہتب ہوں کہ صوثبئی،وصیش صٌؼت و زشكت خٌبة
 اى اخشاخبت،سوپے عے هتدبوص ًہ ہو60 زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ء کو ختن ہوًے والے عبل2013  خوى30 کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ
کے دوساى عشکبسی چھبپہ خبًہ کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 60 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in
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course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Stationery and Printing? Those who are in favour of it may say
„Yes‟ and those who are against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
Mr. Shakeel Ahmad, honourable Special Assistant for
Population Welfare, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his
Demand No. 28. Mr. Shakeel Ahmad. Mr. Amjad Afridi, please.
On behalf هیں

خٌبة اهدذ خبى آكشیذی هؼبوى خصوصی ثشائے ہبؤعٌگ

تسشیک پیؼ کشًب چبہتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو،سوپے عے هتدبوص ًہ ہو90
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى ثہجود آثبدی کے علغلے2013  خوى30 کہ
هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔ ؽکشیہ۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 90 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Population Welfare? Those who are in favour of it may say „Yes‟
and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Law, on behalf of honourable Chief
Minister, Khyber Pakhtunkhwa, to please move Demand No. 29.

تسشیک پیؼ کشًب چبہتب ہوں کہ صوثبئی زکوهتOn behalf وصیش هبًوى هیں
 اى اخشاخبت کے ادا،سوپے عے هتدبوص ًہ ہو110 کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
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ء کو ختن ہوًے والے عبل کے2013  خوى30 کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ
دوساى كٌی تؼلین و اكشادی هوت کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔ ؽکشیہ۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 110 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Technical Education and Manpower? Those who are in favour
of it may say „Yes‟ and those who are against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Industries and Labour, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 30.

 هیں تسشیک پیؼ کشًب چبہتب ہوں کہ صوثبئی،وصیش صٌؼت و زشكت خٌبة
 اى اخشاخبت،سوپے عے هتدبوص ًہ ہو110 زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ء کو ختن ہوًے والے عبل2013  خوى30 کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ
کے دوساى هسٌت کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔ ؽکشیہ۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 110 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Labour? Those who are in favour of it may say „Yes‟ and those
who are against it may say „No‟.
(The motion was carried)
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Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Law, on behalf on Chief Minister,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move Demand No. 31.

 هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی،وصیش هبًوى عش
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی،سوپے عے هتدبوص ًہ ہو50 سهن خو هجلؾ
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى اغالػبت و2013  خوى30 خبئے خو کہ
تؼلوبت ػبهہ کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 50 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Information and Public Relations?
Those who are in favour of it may say „Yes‟ and those
against it may say „No‟.
(The motion was carried)
هحترم سپیکر صاحة۔

خٌبة عشداس زغیي

 عشداس ثبثک صبزت۔،خٌبة ڈپٹی عپیکش خی پلیض
 هونږہ خو اپوزیطن ټول کټ،سپیکر صاحة زها خیال دا دے

خٌبة عشداس زغیي

 که ستاسو اجازتYes هوضن واپس واخستل خو که حکوهت ستړے ضوے وی نو دا
 ھن نه ضی وئیلے۔Yes  ته ھن هونږہ وایو ځکه چه ھغویYesوی نو دا

تبلیبں
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
Demand No. 33: The honourable Minister for Zakat, Ushr, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 33.
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خٌبة زجیت الشزوبى وصیش صکواح و ػؾش ؽکشیہ خٌبة عپیکش۔ ثغن ہللا
الشزوي الشزین۔ هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی
 اى اخشاخبت کے ادا، ہضاس سوپے عے هتدبوص ًہ ہو72  الکھ74 سهن خو هجلؾ
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے2013  خوى30 کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ
دوساى صکواح و ػؾش کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 74 lac, 72 thousand only, may be
granted to the Provincial Government to defray the charges that

will come in course of payment for the year ending 30th June 2013,
in respect of Zakat and Ushr? Those who are in favour of it may say
„Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
Demand No. 32: Dr. Meher Taj Roghani, honourable Special
Assistant for Social Welfare, Khyber Pakhtunkhwa, to please
move her Demand No. 32.

 هیں،ڈاکٹش هہش تبج سوؿبًی هؼبوى خصوصی ثشائے عوبخی ثہجود عش
 الکھ40 تسشیک پیؼ کشتی ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے، ہضاس سوپے عے هتدبوص ًہ ہو75
،ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى عوبخی ثہجود2013  خوى30 خو کہ
 کے علغلے هیں ثشداؽتWomen Empowerment خصوصی تؼلین اوس
کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 40 lac, 75 thousand only, may be
granted to the Provincial Government to defray the charges that
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will come in course of payment for the year ending 30th June 2013,
in respect of Social welfare? Those who are in favour of it may say
„Yes‟ and those against it may say „No‟.
)(The motion was carried
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.

هلک سیبض خبى

جناب سپیکر

خٌبة ڈپٹی عپیکش خی هلک سیبض صبزت ،پلیض۔
هلک سیبض خبى

جناب سپیکر ،یو روایت دے ،ډیر ښه روایت دے چې ھر کال

تجټ پاس ضی نو فنانس او پی اینډ ای ډیپارټونټ ته Re-appropriationتاندې
یوہ تنخواہ زیاته ورکړلې کیږی ،دا یو ډیر ښه روایت دے ،په دیکښې زہ نور ترهین
دا کوم چې د نورو هحکوو سرتراھان ھن راځی ،دې تجټ کښې هحنت کوی ،ھغوی
د په دې ضی کښې ضاهل ضی ،زہ وزیراػلیٰ صاحة ته دا درخواست کوم او د
اسوثلئ ټول سټاف دې هحنت کښې ضرکت کوی نو ھغوی د په دې ھغه کښې ضاهل
ضی نو ډیر ښه ته وی۔ تھینک یو۔

Mr. Deputy Speaker: Demand No. 34: The honourable Minister
for Zakat, Ushr, Khyber Pakhtunkhwa, to please move Demand
No. 34.

وصیش ثشائے صکواح و ػؾش ؽکشیہ ،خٌبة عپیکش۔ ثغن ہللا الشزوي الشزین۔ هیں
تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ  10سوپے
عے هتدبوص ًہ ہو ،اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ  30خوى
2013ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى اوهبف هزہجی و اهلیتی اهوس اوس زح
کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 10 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in
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course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Auqaf, Religious & Minority Affairs? Those who are in favour of it
may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
Honourable Minister for Sports, Culture & Tourism, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 35. Minister for
Sports, please.

خٌبة هسوود خبى وصیش کھیل و ثوبكت ثغن ہللا الشزوي الشزین۔ هیں تسشیک
 الکھ89  کشوڑ6 پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے، ہضاس سوپے عے هتدبوص ًہ ہو25
 عیبزت، ثوبكت، ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى کھیل2013  خوى30 خو کہ
اوس ػدبئت گھش کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 6 crore, 89 lac, 25 thousand only, may
be granted to the Provincial Government to defray the charges

that will come in course of payment for the year ending 30th June
2013, in respect of Sports, Culture and Tourism? Those who are
in favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. Demand 35 is granted.
سپیکر صاحة

خٌبة عشداس زغیي

 پلیض۔،خٌبة ڈپٹی عپیکش خی عشداس ثبثک صبزت
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خٌبة عشداس زغیي

سپیکر صاحة ،ستاسو نوټس کښې ھن راوستل غواړم ،هنسټر

صاحة او سی این صاحة ھن ناست دی۔ تیرہ ورځ نوښار کښې تطریٰ تی تی یوہ
سینګرہ) (Female singerوہ چې په ھغې تاندې د ضپې چا تیساب اچولی وو او ھغه
هخ ئے ورته سوزولے وو۔۔۔۔۔

هستشهہ ًگہت اوسکضئی Yes۔
خٌبة عشداس زغیي

نګہت تی تی ھن په ھغې تاندې خثرہ کړې وہ۔ تیا اندازہ اوضوہ

چې ھغه ډیر زیات غریثانان دی او سی این صاحة ھن دلته کښې ناست دے ،د ھغوی
نوټس کښې راوستل غواړم که ھر څوهرہ هوکن وی چې ھغوی سرہ هدد ھن وکړی او
د ھغوی د ػالج کوم حالت دے ،که ھغه تراتر کړی نو ډیرہ زیاته هہرتانی ته وی
سپیکر صاحة۔

خٌبة ڈپٹی عپیکش خی۔
هستشهہ ًگہت اوسکضئی اط ثبسے تو هیں عودھتی تھی کہ وہبں عے ہوبسی خو
ایڈوائضس صبزجہ ہیں ،وٍ ؽبیذ اخجبس ثھی پڑھتی ہوًگی اوس ٹی وی ثھی دیکھتی
ہوًگی کیوًکہ یہ ثہت صیبدٍ ظلن ہوا ہے اوس اعی غشذ یہ هظبلن اگش ایک ػوست
کےعبتھ ہوتے سہے کہ اط کب هٌہ ثھی خال دیب ،اط کے والذ کب ثھی اوس اط کے
ثھبئی کب ثھی ،اوس اط کو پھش ،خٌبة عپیکش صبزت ہیلتھ هٌغٹش صبزت رسا
هیشی غشف هتوخہ ہوں ،عی این صبزت اگش هیشی غشف هتوخہ ہوں کیوًکہ یہ
ثہت  Importantهغئلہ ہے ،یہ ًوؽہشٍ ہی کب واهؼہ ہے اوس خٌبة عپیکش صبزت
اط لڑکی کو پھش یہ کیب گیب ،اط کو ہبعپٹل هیں داخلہ ثھی ًہیں دیب گیب ،یؼٌی اط کو
ایڈهٹ ثھی ًہیں کیب گیب ،اط کو ویغے ہی گھش ثھیدوا دیب۔ تو خٌبة عپیکش
صبزت ،ایک تو ہن یہبں پش ثبس ثبس یہ ثبت کشسہےہیں کہ  Burn Centreیہبں پش
کھلٌب چبہیئے تبکہ،

ٰی
ثؾشی ثی ثی خو
سر ،دا ستاسو د ھغې هسئله دہ ،تو عشیہ

ہے ،اط کب ثبلکل چہشٍ خل چکب ہے اوس اى کو اط وهت ثہت صیبدٍ Medical

 facilitiesکی ثھی ظشوست ہے لیکي ہبعپٹل والوں ًے ،لیڈی سیڈًگ هیں خت
اط کو لیکش آئے ہیں تو اًہوں ًے اط کو كبسؽ کشدیب ہے۔ تو عش یہ ایک ثہت ثڑا
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ظلن ہوا ہے خظ کے ثبسے هیں هیں چبہوًگی کہ آپ لوگ خو ہیں اط پش ایکؾي لیں
کیوًکہ یہ ػوست کے عبتھ تؾذد والی والی ثبت ہے خٌبة عپیکش صبزت۔
Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Health, reply
please.

خٌبة ؽوکت ػلی یوعلضئی وصیش صست خٌبة عپیکش ،یہ ثہت ہی اكغوعٌبک
واهؼہ ہوا ہے ،هیں عودھتبہوں خواتیي کےعبتھ اط غشذ کب خو ظلن ہوسہب ہے ،یہ
ًہیں ہوًب چبہیئے اوس ہن کوؽؼ کشسہے ہیں اًؾبءہللا کہ اط غشذ کے واهؼبت کی
سوک تھبم ہو اوس خہبں تک اًکی  Treatmentکی ثبت ہے تو گوسًوٌٹ ًے اى
کیلئے پبًچ الکھ سوپے کب وٍ کیب ہوا ہے ،اى ؽبء ہللا هیں اثھی هؼلوهبت کشلوًگب کہ
اثھی تک اى کو پہٌچے ہیں کہ ًہیں پہٌچے ہیں؟ اگش ًہیں پہٌچے تو اًؾبءہللا
 Mondayتک هیں کوؽؼ کشوًگب۔
Mr. Deputy Speaker: The hon`able Minister for Local
Government, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand
No. 36.

خٌبة ػٌبیت ہللا وصیش ثلذیبت هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت
کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ ایک اسة  39کشوڑ  33الکھ  46ہضاس سوپے عے
هتدبوص ًہ ہو ،اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ  30خوى
2013ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى ظلؼی زکوهتوں کے ؿیش تٌخواہی
زصہ کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees one billion, 39 crore, 33 lac, 46
thousand only, may be granted to the Provincial Government to
defray the charges that will come in course of payment for the year

ending 30th June 2013, in respect of District Non Salaries? Those
who are in favour of it may say „Yes‟ and those against it may say
„No‟.
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(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. Demand No. 36 is
granted. Mr Amjad Afridi, Special Assistant for Housing, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 37.

هلک اهدذ خبى اكشیذی هؼبوى خصوصی ثشائے ہبؤعٌگ هیں تسشیک پیؼ
 سوپے عے هتدبوص20 کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ء کو2013  خوى30  اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ،ًہ ہو
ختن ہوًے والے عبل کے دوساى ہبؤعٌگ کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے
اوس عبتھ ہی عبتھ هیں اپوصیؾي دوعتوں کب ؽکشیہ ثھی ادا کشتبہوں کہ اط پش
 ؽکشیہ۔، ًواصػ،اًہوں ًے کوئی کٹ هوؽي پیؼ ًہیں کی ہے۔ ثڑی هہشثبًی
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees twenty only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Housing? Those who are in favour of it may say „Yes‟ and those
against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Law, on behalf of honourable Chief
Minister, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No.
38.

 هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ،خٌبة اعشاس ہللا خبى گٌڈاپوس وصیش هبًوى عش
، ہضاس سوپے عے هتدبوص ًہ ہو60 صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ء کو ختن2013  خوى30 اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ
ہوًے والے عبل کے دوساى ثیي الصوثبئی ساثطہ کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب
ہوًگے۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 60 thousand only, may be granted to
the Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Interprovincial Coordination? Those who are in favour of it may
say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Senior Minister for Irrigation and Energy Power,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 39. Bakht
Baidar Khan.

 هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ،خٌبة ثخت ثیذاس وصیش صٌؼت و زشكت عش
 ہضاس سوپے78  کشوڑ ایک الکھ63 صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
 خوى30  اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ،عے هتدبوص ًہ ہو
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى اًشخی ایٌڈ پبوس کے علغلے هیں2013
ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 63 crore, one lac, 78 thousand only,
may be granted to the Provincial Government to defray the
charges that will come in course of payment for the year ending

30th June 2013, in respect of Energy & Power? Those who are in
favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
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Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Law, on behalf of Chief Minister,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 40.

 هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی،وصیش هبًوى عش
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے، سوپے عے هتدبوص ًہ ہو60 سهن خو هجلؾ
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى2013  خوى30 دیذی خبئے خو کہ
ٹشاًغپوسٹ کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 60 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Transport? Those who are in favour of it may say „Yes‟ and
those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Elementary and Secondary
Education, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand
No. 41.
On behalf of

خٌبة ؽہشام خبى وصیش صساػت و اًلبسهیؾي ٹیکٌبلوخی

 هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہMinister for Elementary Education
 ہضاس سوپے29  الکھ42  کشوڑ26 صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
 خوى30  اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ،عے هتدبوص ًہ ہو
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى ایلیوٌٹشی ایٌڈ عیکٌڈسی ایدوکیؾي2013
کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 26 crore, 42 lac, 29 thousand only,
may be granted to the Provincial Government to defray the
charges that will come in course of payment for the year ending

30th June 2013, in respect of Elementary & Secondary
Education? Those who are in favour of it may say „Yes‟ and those
against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Law, on behalf of Chief Minister,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 42.

 هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی،وصیش هبًوى عش
 اى، ہضاس سوپے عے هتدبوص ًہ ہو13  الکھ74  کشوڑ58 سهن خو هجلؾ دو اسة
ء کو ختن ہوًے2013  خوى30 اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خو کہ
والے عبل کے دوساى اهذاد ثسبلی و آثبد کبسی کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب
ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 2 billion, 58 crore, 74 lac and 13
thousand only, may be granted to the Provincial Government to
defray the charges that will come in course of payment for the year

ending 30th June 2013, in respect of Relief for Rehabilitation and
Settlement? Those who are in favour of it may say „Yes‟ and those
against it may say „No‟.
(The motion was carried)
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Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
Haji Qalandar Khan Lodhi, honourable Advisor to the Chief
Minister for Food, to please move his Demand No. 43.

زبخی هلٌذس خبى لودھی هؾیش ثشائے خوساک ؽکشیہ۔ ثغن ہللا الشزوبى
الشزین۔ هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو
هجلؾ  740سوپے عے هتدبوص ًہ ہو ،اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی
خبئے خو کہ  30خوى 2013ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى State

 Trading in Food Grains & Sugarکے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 740 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
?of State Trading in Food Grains & Sugar

خٌبة عشداس زغیي

سپیکر صاحة

خٌبة ڈپٹی عپیکش عشداس ثبثک صبزت۔
خٌبة عشداس زغیي

ضکریه سپیکر صاحة۔ سپیکر صاحة سی این صاحة ھن

ناست دے او ایډوائسر صاحة ھن ناست دے ،زہ دا نوټس کښے راولن د حکوهت،
یو خو سپیکر صاحة زهونږہ انفارهیطن هنسټر صاحة چې دے ،یو خو ھغه لیټ
راځی او چې کله لیټ راضی نو تیا هنی اسوثلی ضروع کړی ،زهونږہ د ھغوی توجه
پکار دہ ،یو خو ورته دا ګسارش دے چې په ټائن ته راځی ،په ټائن ھن نه راځی او تیا
ئے اسوثلی ضروع کړې وی ،انفارهیطن هنسټر صاحة ته خواست دا دے چې یو خو
په ټائن راځی او چې کله په ټائن راضی ھاؤس کښې  Disturbanceپیدا کوی نو
تاسو ته جی زها دا خواست دے چې دوئ د لږ په ټائن راځی۔ سپیکر صاحة داسې
دہ چې په تیرو پینځلس ضل ورځو کښې د غنوو قیوت چې دے د تدقسوتئ نه ډیر
زیات اوچت ضو ،درې نین سوہ روپئ هن چې دے دا غنن زهونږہ په صوته کښې ګران
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ضو او ػجیثه خثرہ دا دہ چې د پنجاب نه دلته په غنوو راوړو تاندې چې دې پله ئے
راوړئ په ھغې تاندې هکوله پاتندی دہ ،زها خواست دا د ے حکوهت ته ،سی این
صاحة ھن ناست دے که پنجاب صوتې د خپلې صوتې په هفادو کښې په غنوو دلته
پختونخوا ته په راتګ تاندې پاتندی لګولې دہ نو زها یقین دا دے چې د پختونخوا نه
چې غنن پنجاب ته ځی او که په ھغې تاندې تیا هونږہ پاتندی ولګوؤ نو دا ته څه غلطه
خثرہ نه وی ځکه چې دلته ھسې ھن ګرانی ډیرہ زیاته ضوہ او خاصکر دا اوړہ او غنن
چې دی ،ھغه ډیر زیات ګران ضو نو د سی این صاحة په نوټس کښې دا خثرې جی
راولن۔ هہرتانی۔

خٌبة ڈپٹی عپیکش خی هلتی عیذ خبًبى پلیض۔
هلتی عیذ خبًبى

زہ جی ،تاتک صاحة کوهه خثرہ وکړہ ،ھن د دغې خثرې زہ جی

تائید کوم۔ ػرتئ کښې یوہ دغه دہ چې سلل هجرب وال تسئل حکین دا هخکښې جی
دا خثرې تیرې دی او دا د صوتې خلقو دا درد او دا تکلیف تیر کړے دے او تنیادی
خثرہ دا وی ،دا څیسونه ټول داسې ضو چې ھر څیس خراب تراب ضو ،تس تاسو دغه
وکړو ،هونږ څه ونه وئیل ګنی جناب سپیکر صاحة ،تاسو یقین وکړئ چې دغې
صوتې کښې ته ډیرې ټیوب ویلې ،په سوؤنو ټیوب ویلې ته داسې وی چې ھغه د
تجلئ د وجې نه په تندیدو تاندې روانې دی۔ د اوتو چې کوم نظام وو ،ھغه نظام
درھن ترھن کیدونکے دے او تل طرف ته آتادی دوهرہ زیاتیدونکې دہ چې ورځ په
ورځ چې کوهه جریة زهکه دہ ھغه کنال کیږی او چې کوهه کنال دہ ،ھغه هرلو ته
رسیږی۔ نو زها ته دا ګسارش وی چې د دوئ کوم ھن هنسټر وی اوسه پورې خو هونږ
هنسټران صاحثان ھن پورہ صحیح پیژندلی نه دی خو چې کوم هنسټر ئے وی ،دا
تکلیف ته روژہ کښې ھن راځی او روژې نه تؼد ته ھن هطلة دا دے خلقو تاندې راځی
او اوس ھن راغلے دے۔ که د چا هارکیټ سرہ واسطه وی ،اخستل خرڅول پخپله
کوی ،زہ واین چې ھغه خلقو نه ته دغه ایوان کښې ھن ډیرو خلقو ته هؼلوم وی ،نو زها
ته دا ګسارش وی چې دغه تکلیف نه تیا آئندہ وخت کښې خلق تچ وی او اوسه نه
هطلة دا دے د دې سدتاب کول پکار دی۔

‟Mr. Deputy Speaker: Those who are in favour of it may say „Yes
and those against it may say „No‟.
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)(The motion was carried
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. Demand No. 43 is granted.
The honourable Minister for Law, on behalf of Chief Minister, to
please move his Demand No. 44.

وصیش هبًوى عش ،هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن
خو هجلؾ  20سوپے عے هتدبوص ًہ ہو ،اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دی
خبئے خو کہ  30خوى 2013ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى تشهیبت کے
علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 20 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Developments? Those who are in favour of it may say „Yes‟ and
those against it may say „No‟.
)(The motion was carried
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. Demand No. 43 is
granted.

خٌبة عشداس زغیي هستشم عپیکش صبزت
خٌبة ڈپٹی عپیکش خی عشداس ثبثک صبزت ،پلیض۔
خٌبة عشداس زغیي

یوہ خثرہ کول غواړم سپیکر صاحة ،ھغه تیرہ ورځ دلته د

اپوزیطن ټولو هلګرو دلته واک آؤټ ھن وکړو ھغه چې کوم  PSDPفنډ وو او تیا

سپیکر صاحة ،زهونږ هحترم په فلور آف دی ھاؤس تاندې په ھغه ټائن تاندې دا
ایطورنس ورکړو چې وزیر اػلیٰ صاحة ته پارلیوانی لیډرانو صاحثانو سرہ
کښینی او دا هسئله چې دہ دا ته کیږی۔ سپیکر صاحة دا خثرہ ستاسو په نوټس
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کښې ځکه راولن چې سپیکر صاحة دلته  Commitmentپه فلور آف دی ھاؤس
تاندې کړے وو او دا ټول هلګری چې دی دوئ واک آؤټ کړے وو ،په دې خثرہ

تاندې دوئ راغلل واپس دې ھاؤس ته چې وزیر اػلیٰ صاحة ته پارلیوانی لیډرانو
صاحثانو سرہ کښینی او چې دا کوهه هسئله دہ ،دا ته په ناسته تاندې حل کوی۔
سپیکر صاحة هونږ په دیکښې دا خثرہ کول نه غواړو ،ها په ھغه ټائن تاندې ھن دا
خثرہ کړې وہ او په ھغې تاندې ها ډیرہ په تفصیل تاندې خثرہ کړې وہ چې که د
حکوهت پالیسی دا وی چې هوثرانو صاحثانو ته فنډونه نه ورکوی نو دا ظاھرہ خثرہ
دہ چې د حکوهت ترجیحات وی ،د حکوهت فیصلې وی ،ھغه اپوزیطن هونږ ضرور
کولے ضو ،هونږ ھغه چیلنج کوؤ نه ،نه ئے هونږ چیلنج کولے ضو خو ها په ھغه ټائن
تاندې ھن دا خثرہ وکړہ او سپیکر صاحة ،زہ اوس ھن دا خثرہ کوم چې د حکوهت د
طرف نه دا خثرہ په واضحه توګه تاندې راضی چې آیا فنډ نه ورکوی ،د سکیوونو د
پارہ ته ھغه هوثران صاحثان چې دی ھغوی ته خپلو ضلؼو کښې سکیوونه ورکوی نو
پکار دا دہ چې دا پالیسی واضحه راضی او دا ټول هوثران صاحثان په خپلو حلقو
کښې په  Need basisتاندې ھغه په یونین کونسلو کښے کار وکړی او ھغه

سکیوونه تیار کړی۔ یو خو دا خثرہ چې سپیکر صاحة فلور آف دی ھاؤس تاندې
دلته ایطورنس ورکړو ،نن دریوه ورځ دہ هونږ په دې انتظار یو چې وزیر اػلیٰ
صاحة زهونږ هحترم دے او هونږ ټول ھاؤس د ھغوی احترام کوؤ ،هونږہ ئے تیا ھن
احترام کوؤ ځکه چې لیډر آف دی ھاؤس دے ،زهونږہ د صوتې چیف ایګسیکټیو دے
خو دا خو ډیرہ زیاته ػجیثه خثرہ دہ سپیکر صاحة چې د دغه کرسئ نه ایطورنس
ورکړے ضی دا اووئیلے ضی چې سثا ته وزیر اػلیٰ صاحة پارلیوانی لیډرانو سرہ
کښینی او تیا نن دریوه ورځ دہ نه چا تپوس وکړو او نه چا کښیناستے وکړو نو زها
یقین دا دے سپیکر صاحة چې دا هناسثه خثرہ نه دہ۔ د حکوهت که کوهه ھن پالیسی
دہ ،پکار دا دہ چې ھغه واضحه راضی او ھغه هوثران ته تیا کښینی او خپله صالح او
خپله هطورہ چې دہ ھغه ته وکړی۔ سپیکر صاحة ،هہرتانی۔

Mr. Deputy Speaker: The honourable Chief Minister, please.

خٌبة پشویض خٹک وصیش اػلیٰی

جناب سپیکر صاحة ،زها خیال دے ها تار تار دا

وضاحت کړے دے چې تالکل ستاسو د ټولو خیال ته ساتلے کیږی ،په ضلؼو کښې
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ډسټرکټ ډیویلپونټ کویټیس دی ،ضلؼو ته ته هونږ فنډز ټرانسفر کوؤ۔ ستاسو کوم
سکولونه دی یا څه دی ،ھغه تیا تاسو خپلو کښې ته کښینئ او ھغه تقسین چې څنګه یو
سسټن دے خو صرف هونږ ته پراجیکټ کویټیس نه کوؤ ،ھغه ته ټینډرز کوؤ ځکه چه
پراجیکټ کویټیس کښې ډیرې ګھپلې دی او ھغې تاندې د حکوهت تدناهی جوړیږی۔
یو تاسو ته خپلو ضلؼو کښے کښینئ او د خپل فنډز هطاتق ته سکیوونه جوړوئ او
 Approvalته ورکوؤ ،ھغې کښې څه هسئله نطته۔ که تاسو ته ھغې کښې څه

اػتراض وی نو سسټن ھن ھغه دے ،چې څه ته ډائریکټ هالویدل ھن دغه ضے ته
ډسټرکټ ته ځی او تاسو خپلو کښې پرې فیصله کوئ او ښه سکیوونه جوړ کړئ چې
خلقو ته ترې فائدہ وی ،ھر څه ته تاسو ته رسی څه هسئله نطته ،چونکه ډیر وضاحت
سرہ نطن وئیلے خو دا هسئله ھیڅ ھن نطته دے ،تاسو پروا هه کوئ۔

خٌبة عشداس زغیي

ضکریه جی ،د وزیر اػلیٰ صاحة ډیرہ زیاته ضکریه ادا کوؤ

هونږہ ،سپیکر صاحة دا دہ چې ظاھرہ خثرہ دہ چې دلته اتحادی حکوهت دے،
هونږ تالکل دا کوضص نه کوؤ چې د حکوهت په پالیسو تاندې د خدائے هه کړہ هونږہ
اثر انداز ضو ،صرف دا یو خثرہ کول غواړو او زها یقین دا دے چې زهونږ خو ډیرہ
زیاته د خوضحالئ خثرہ دا دہ چې چیف هنسټر صاحة چې ھغه پخپله د ډیرو هرحلو نه
راوتے دے او ډیر سینیئر زهونږ هطر دے ،هحترم دے په دې ھاؤس کښې ،هخکښې
ته دا وہ چې دوہ کروړہ ته هالویدې هوثر ته یا ته درې کروړہ هالویدې د
ھغې Againstچې دے هوثرانو ته سکیوونه ورکړل ،ھلته ته پرې  DDCاوضوہ،
اوس دا یو خثرہ خو نن وضاحت اوضو چې ھغه فنډونو  Againstچې کوم دے چې دا
پته اولګی چې آیا ھغه هوثران ته د دوہ کروړو  Againstسکیوونه ورکوی ،د درې
کروړو  Againstته سکیوونه ورکوی ،د څلورو کروړو؟ پراجیکټ کویټئ نطته ،دا
ھن ډیرہ زیاته ښه خثرہ دہ چې د حکوهت پالیسی دہ ،د حکوهت فیصله دہ خو زہ دا
وئیل غواړم که په دیکښې اوس ھن حکوهت ته څه هطکل وی ،دوئ دا ګڼی چې ګنی
هوثران سکیوونه ورکوی یا هوثران پراجیکټ کویټئ جوړوی په دیکښې کرپطن
دے ،زہ دا ګڼن چې دا په دے ټول ھاؤس تاندې ػدم اػتواد دے ،ػدم اػتواد ،دا
یواځے د اپوزیطن خثرہ زہ نه کوم ،زہ د دې ټول ھاؤس خثرہ کوم چې دا په دې ټول

641

ھاؤس تاندې ػدم اػتواد دے او دا څنګه هوکنه دہ سپیکر صاحة ،هونږہ دا خثرہ
اورو داسې چې دا هونږ  Devolveکوؤ دا سسټن ،د کلو په لیول تاندې د یونین
کونسل په لیول تاندې ته  Electedخلق راځی ،نو که ھلته په  Electedخلقو تاندې
اػتواد کیږی ،زہ تیا دا سوال کوم چې په دې ھاؤس کښې چې کوم خلق ناست دے،
دا  Electedخلق ناست دے ،په دوئ چې اػتواد ،ښه خثرہ دا دہ تاسو وایئ
 Consultantته  Hireکوؤ ،تاسو وایئ  Monitoring and Evaluationته کوؤ،
هونږ درسرہ یو خو دا  Messageچې کوم ځی ،زہ ډیر په هؼررت سرہ دا خثرہ کوم
چې دا په  Electedخلقو تاندې ػدم اػتواد دے ،پکار دا دہ چې کوم
 Mechanismد  Transparencyد پارہ دا حکوهت جوړوی ،هونږہ ورسرہ تړلی

هلګری یو ،د یوے ،یوے پیسې کرپطن چې چا ھن کړے دے ،ها فلور آف دی ھاؤس
تاندې دا خثرہ کړې وہ چې په راروان وخت کښې څوک د دې خثرې کوضص اونه
کړی ،دا یواځې د حکوهت ذهه داری نه دہ ،دا زهونږہ ھن ذهه داری دہ چې دا نظام

چې دے چې دا  Transparentضی خو دا داسې هثھن نه دے پکار ،دا Confused

نه دے پکار ،دا ډیر کھالؤ پکار دے ،دا ډیر واضحه پکار دے چې هونږ الندې خلق
په اػتواد کښې واخلو۔ سپیکر صاحة ھغه تله ورځ چیف هنسټر صاحة نه وو ،ها

دا خثرہ وکړہ او زہ اوس ھن دا خثرہ کوم چې اهلل د وکړی چې په ګراونډ تاندې چې
زهونږ کوم خلق دے ،د ھغوی ذھنی هؼیار د دوهرہ ضی چې دا وګڼی چې په دې
ھاؤس کښې څوهرہ خلق ناست دے چې دا دلته رالیږلے ضوے دے ،دا لیجسلیطن له
رالیږلے ضوے دے ،خدائے د وکړی چې زهونږ په کلو کښې زهونږ په وطن کښې چې
کوم خلق دے چې ھغوی زهونږ نه د دې طوغ نه کوی چې هونږ ته ورله روډ جوړوؤ،
هونږ ته ورله سکول جوړوؤ ،هونږ ته ورله ھسپتال جوړوؤ ،هونږ ته ورله د اوتو
سکین کوؤ ،خدائے د وکړی چې د ھغوی ذھن داسې ځائے ته اورسی ،زها یقین دا
دے چې د هوثرانو د پارہ ته د دې نه د خوضحالئ تله کوهه خثرہ وی چې خلق زهونږ نه
کارونه نه غواړی ،صرف هونږ قانون سازئ له رااولیږی او هونږ قانون سازی کوؤ
او ھغوی پرې خوضحالیږی۔

تبلیبں

سپیکر صاحة ،زهونږ تالکل

ھیڅ په دې خثرہ تاندې ضک ھن نطته ،زهونږ پورہ اطوینان دے ان ضاءاهلل چې وزیر
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اػلیٰ صاحة چې دے د دې ټول ھاؤس ھر هوثر ته ته په یو نظر تاندې ګوری خو زها ته
تیا دا خواست وی چې داسې پالیسئ راځی چې ھغه ډیر په واضحه توګه تاندې ھلته
ځی جی۔ هہرتانی۔

هستشهہ ػظویٰی خبى خٌبة عپیکش ،پوائٌٹ آف آسڈس۔
Mr. Deputy Speaker: Madam Uzma Khan, to talk on point of order,
please.

هستشهہ ػظویٰی خبى تھیٌک یو ،خٌبة عپیکش۔ خٌبة عپیکش ،ہیلتھ هٌغٹش صبزت
ًے اپٌے ڈیپبسٹوٌٹ هیں کچھ  Changesکی ہیں اوس خٌبة عپیکش ،آج وٍ هیڈیب
هیں ثھی آئیں ،ہن عت ًے دیکھیں۔ هدھے عودھ ًہیں آتی خٌبة عپیکش ،خت ثھی
کوئی ًیب ہیلتھ هٌغٹش چبسج لیتب ہے تو وٍ ڈاکٹشص کو  Encourageکشًے کی
ثدبئے  Discourageکیوں کشتب ہے؟ خٌبة عپیکش ،خت گوسًش اكتخبس صبزت
آئے تھے تو اًہوں ًے ثھی یہی  Decisionلیب تھب اوس ڈاکٹشوں کی پشائیویٹ
پشیکٹظ پہ پبثٌذی لگبئی تھی اوس خٌبة عپیکش ،اط کب سیضلٹ یہ آیب کہ توبم خو
عیٌیئش ڈاکٹشص تھے ،اًہوں ًے وٍ اعتؼلیٰی دے دیب اوس آج آپ دیکھیں  RMIهیں وٍ
گشوپ آف ڈاکٹشص کتٌی اچھی  Facilitiesدے سہب ہے۔ کیب اچھب ًہ ہوتب کہ یہ
ہوبسے خو گوسًوٌٹ ہبعپٹلض ہیں ،اعی هیں عشوط دیتے؟ خٌبة عپیکش Non

 practice allowanceکی هذ هیں آپ ڈاکٹشص کو کیب دیتے ہیں؟ ہضاس دو ہضاس
سوپے دیتے ہیں۔ خٌبة عپیکش ،ایک سخغٹشاس عیٌیئش سخغٹشاس کی یہ دیوٹی
ہے ،وٍ آٹھ ثدے آئے گب ،دو ثدے تک ڈیوٹی کشے گب ،عبسا دى وٍ  On callسہے
گب ،اگش کوئی ظشوست ہوئی تو وٍ آعکتب ہے اوس ؽبم کو وٍ ساؤًڈ کشے گب۔ اط
کے ثیچ ڈاکٹش کیب کشتب ہے خٌبة عپیکش ،وٍ ڈاکٹش کی اپٌی هشظی ہوتی ہے ،وٍ
ثھی کوب کے الئے گب۔ خٌبة عپیکش ،گوسًوٌٹ اط کو کیب تٌخواٍ دیتی ہے ،اگش یہ
 Rule applyہوسہب ہے تو پھش یہ ٹیچش پہ ثھی ہوگب ،وٍ ڈیوٹی کے ثؼذ ٹیوؽي ًہیں
پڑھبئے گب۔ اگش یہ ہوگب تو  Politicianپہ ثھی ہوگب کہ وٍ اط اعوجلی کے ثبہش کوئی
دوعشی خبة ًہیں کشے گب۔ خٌبة عپیکش ،کن اص کن اط کے ثبسے هیں هیں ہیلتھ
هٌغٹش صبزت عے کہوں گی کہ اط ثبت پش دوثبسٍ ًظشثبًی کشیں اوس یویٌب ًا خٌبة
عپیکش ،ڈاکٹشص خو ہوتے ہیں ،ایک ثہت هہزة اوس هؼضص پیؾہ ہے ہوبسی اط
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کویوًٹی کب خٌبة عپیکش ،تو اى کو اط غشذ ً Discourageہیں کشًب چبہیئے۔
ہوًب تو یہی چبہیئے تھب کہ ہیلتھ هٌغٹش آتے ہی اػالى کشتے کہ ہویں ڈاکٹشص کی
ظشوست ہے ،هضیذ ڈاکٹشص ہویں  Joinکشیں لیکي اًہوں ًے یہ کوؽؼ کی۔ اط
غشذ ہن هضیذ  Experienced Doctors, Senior Doctorsکو کھو دیں گے اوس
آپ کو پتہ ہے خٌبة عپیکش کہ  Foreignهیں آج کل ڈاکٹشوں کی کتٌی هبًگ ہے؟
یہ هشیت ہی عؼودی ػشة دیکھ لیں کہ ہوبسے ختٌے ڈاکٹشص یہبں عے Well

 qualifiedہوکے وہبں خبسہے ہیں کیوًکہ اًکو اچھی تٌخواہیں دی خبسہی ہیں
خٌبة عپیکش ،اچھی  Residenceعت کچھ دی خبسہی ہے ،تو ہوًب یہ چبہیئے کہ
اى عیٌیئشص کو  Discourageکشًے کی ثدبئے هضیذ  Encourageکیب خبئے
اوس  Non practice allowanceیب ثڑھبیب خبئے یب اى کو ہبعپٹل هیں پشیکٹظ
کشًے کی  Permissionدی خبئے یب اى کو اپٌی  Private Setupهیں پشیکٹظ
کشًے کی  Permissionدیذی خبئے۔
خٌبة ڈپٹی عپیکش آًشیجل چیق هٌغٹش صبزت۔ ػصوت ہللا صبزت ،پلیض۔
خٌبة هسوذ ػصوت ہللا

جی د ھیلتھ حوالې سرہ دوئ د وکړی۔

عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب خٌبة عپیکش صبزت ،اثھی چیق هٌغٹش صبزت توشیش
کشیں گے ،پھش ایک گھٌٹے کیلئے توشیش کشیں گے تو اگش ایک ہی دكؼہ کش لیں تو۔
خٌبة پشویض خٹک وصیشاػلیٰی هیں یہ ثبت تو ختن کش لوں پھش هیں ًے لوجی
توشیش ثھی کشًی ہے ،کوئی ثبت ًہیں۔ سپیکر صاحة تاتک صاحة چې کوهه خثرہ
وکړہ چې دا په ھاؤس تے اػتوادی دہ ،داسې خثرہ نه دہ ،ډیر څیسونه دی چې زہ وینا
نه کول غواړم خو چې څوهرہ ګند دے پراجیکټ کویټو کښې ضوے دے ،ھغه ها ته پته
دہ ،ھغه ها ته پته دہ ،ها نه خو ھډو څه پټ نطته دے خو څوک وائی چې دا صفا و
ستھرا وو نو زہ واین چې ھغه غلطه خثرہ دہ ،ها ټول حالت کتلے دے دې دیرش کاله
کښې چې ھغه څنګه استؼوال ضوی دی ،ھغه څوهرہ پیسې د خلقو جیة ته الړې دی
او په سائټ تاندې څنګه کارونه ضوی دی ،ھغه ټول هخاهخ پراته دی خو زہ نه غواړم
چې زہ داسې خثرې وکړم چې ھغه تیا دې ھاؤس د پارہ نقصان دہ وی۔ زهونږ په خپلو
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ټولو وروڼو تاندې اػتواد دے نو ولې نه یو صفا کار وکړو ،ولې نه ټینډرې وکړو او
د ټولې دنیا هخاهخ کارونه اوضی چې ھډو ضک و ضثه په دې زهونږ په وروڼو نه
راځی نو هونږ ته خو چې کوم هینډیټ هالؤ ضوے دے ،ھن دا هینډیټ دے چې صفا
ستھرا کار ته کوؤ ،کرپطن ته پکښې نه وی نو دا د کرپطن الرې تندول ھن یو دغه
الرہ دہ چې کھالؤ صفا طریقې تاندې کار اوضی او ځان تاندې ولې ضکوک او
ضثہات پیدا کوؤ؟ ځکه زہ ھویطه د دې څیس خالف ووم او که څوک په دې خفه کیږی
نو زہ تاسو ته حقیقت واین چې هونږ ته چې کوم هینډیټ هالؤ دے ،تحریک انصاف ته
چې کوم ووټ هالؤ ضوے دے ،که ھغه زهونږ دا اتحادی جواػتونه دی که ھغه تاسو
یئ ،ټولو ته په دې هینډیټ ووټ هالؤ ضوے دے چې ػوام دا اهید ساتی چې صفا
ستھرا کار وکړو چې ھغه لکه د دغه غوندې چې څوک ضک او ضثه و نکړی۔ نو زہ
درته یقین درکوم ،دا نه دہ چې زهونږ په چا اػتواد نطته خو دا د یو تدناهئ غټ داؽ
دے چې په دې حکوهتونو تاندې لګی ،ھویطه لګیدلے دے ،که ھغه تلدیاتو کښې ھن
دغه سسټن وو ،دا غلط وو که دیکښې ھن دا استؼوال ضوے دے ،هاته پته دہ چې دې
نه څه جوړ ضوی دی نو زہ دا یقین درکوم چې ستاسو کارونه ته کیږی ،ستاسو
سکیوونه ته  Approveکیږی ،ستاسو په هرضئ تاندې ته کیږی ،تاسو سرہ ته
سرکاری افسران ناست وی او د یو ضلؼې چې کوم د فائدې سکیوونه وی ،ھغه
راوړئ ،فنډونه که کن وی نور فنډونه ته درکوؤ خو لیکن یو داسې کار وکړئ چې کن
سے کن هونږ ته خو څوک وائی چې یرہ دا یو حکوهت وو او دیکښې غلط کار نه دے
ضوے ،صفا ستھرا نوے کار ضوے دے۔ دیکښې ستاسو د ټولو د ػست خثرہ دہ ،د
ټولو د ػست سوال دے۔ دې وخت کښې هونږ ډیر لوئے اهتحان کښې یو ،که هونږہ
ھغه نظام چلوؤ ،ھغه کارونه کوؤ چې کوم تیر ضوی دور کښې ضوی دی او د ھغې
نتیجه هخاهخ دہ چې ھغه نتیجه کښې خلقو ته څه هالؤ ضو ،ھغه تاسو ټولو ته پته دہ نو
زہ تاسو ته یقین درکوم چې زها په دې ټولو تاندې اػتواد دے ،دا راغلی صفا ستھرا
خلق دی او ھغه خلق دې اسوثلئ ته راغلی دی چې خلقو پرې اػتواد کړے دے ،دې
ډیر سختو حاالتو کښې ،نو دا سوچ ھن ونکړئ چې زہ په چا اػتواد نه کوم خو زہ په
دغه سسټن اػتواد نه کوم ،دغه سسټن ته چې غلطې الرې تندې ضی نو د ھغې حل
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رااوځی ،نو هہرتانی وکړئ زہ تاسو ته تیا دا ګسارش کوم ،یقین دھانی درله درکوم
چې ھیڅ هسئله نطته ،ستاسو کارونه ته کیږی ،د هخکښې دور نه زیات ته کیږی ۔

تبلیبں
Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Health, to reply.

خٌبة ؽوکت ػلی یوعلضئی وصیش صست خٌبة عپیکش هیشی ثہي ًے خو ثبت
کی ہے ،وٍ اى ہبعپٹلض کے زبالت آپ کو پتہ ہے کہ سوص خو ثھی هوجش اٹھتب ہے ،وٍ
ہبعپٹلض کے زوالے عے ثبت کشتب ہے کہ ہغپتبلوں کی زبلت خشاة ہے تو یہ
زبالت خٌبة عپیکش ،ثڑے ػشصے عے خشاة ہیں کہ خو پچھلی زکوهتیں سہی
ہیں کیوًکہ آج خو هیں ًے ایک خگہ دوسٍ کیب ہے ،ثہت عبسے ہبعپٹلض کے
ڈاکٹشص ًہیں ہیں  ،لیجبسٹشیبں خشاة ہیں  ،ایکغشے هؾیٌیں ثٌذ پڑی ہیں ،این آس آئی
 ،عی ٹی عکیي عبسے ثٌذ پڑے ہیں ،تو اى عبسی چیضوں کو ہن ٹھیک کشًے
خبسہے ہیں اوس ایک عغٹن دے سہے ہیں اط صوثے کو ،اط ڈیپبسٹوٌٹ کو ،ایک
ثہت  Genuineثبت ہے کہ ہغپتبلوں کے واسڈص هیں ثبسٍ ثدے کے ثؼذ آپ خب کش
دیکھ لیں ،کوئی عیٌیئش ڈاکٹش وہبں هوخود ًہیں ہوتب ہبعپیٹل هیں ،تو کل ہن ًے اط
ثبت پش پوسی هیٹٌگ کشکے كیصلہ کیب کہ خو سخغٹشاس اوس عیٌیئش سخغٹشاس خو
هبًوى کے تست ہے کہ یہ ثبہش پشیکٹظ ًہیں کشے گب۔۔۔۔۔
هـشة کی اراى
خٌبة ڈپٹی عپیکش ًوبص کب وهت ہے ،اط کے ثؼذ اى ؽبء ہللا۔
اط هشزلہ پش ایواى کی کبسسوائی ًوبص هـشة کیلئے هلتوی ہوگئی
وهلہ کے ثؼذ خٌبة ڈپٹی عپیکش هغٌذ صذاست پش هتوکي ہوئے
 The honourable Ministerثغن ہللا الشزوبى الشزین Mr. Deputy Speaker:
for Local Government, to please move his Demand No. 45.

پلیض ایک هٌٹ رسا Waitکشیں۔  Already ،Sorryعپیچ ؽشو ع ہے خی ،وٍ ہیلتھ
هٌغٹش صبزت عپیچ کشیں گے خی ،پھش اط کے ثؼذ اى ؽبءہللا آگے چلیں گے ۔
وصیش صست هیشی ثہي هوخود ہے ،اًہوں ًے یہ خو کوئغچي  Raiseکیب تھب ،یہ
ثڑا  Important questionہے کیوًکہ ظبہش ہے ػشصہ دساص عے ،پٌذسٍ ثیظ
عبل ہوگئے ایک پشیکٹظ خبسی تھی لیکي خٌبة عپیکش ،کہیں عے تو ہن ًے
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عٹبسٹ لیٌب ہے۔ هبًوى یہ کہتب ہے کہ عیٌیئش سخغٹشاس اوس سخغٹشاس ثبہش پشیکٹظ
ًہیں کشے گب خظ کی وخہ عے آپ دیکھتے ہیں کہ ؽبم کے ثؼذ واسڈ هیں کوئی
ثھی عیٌیئش ڈاکٹش هوخود ًہیں ہوتب ہے ،تو یہ هیشی گضاسػ ہے اپٌے توبم هوجشاى
عے کہ اط هیں تؼبوى کشیں ۔ اگش هبًوى هیں ایک چیض ہے تو ہویں اط هبًوى پش
ػول کشًب ہوگب وسًہ یہ چیضیں ٹھیک ًہیں ہوًگیں۔ ہن ًے کل كیصلہ کیب ہے کہ خو
ثھی ڈاکٹش ہے ،گشیڈ  22عے لیکش ایک اسدلی تک خو ثھی ہبعپٹل هیں کبم کشے
گب وٍ زبظشی لگبئے گب اوس اط کیلئے ہن ثڑے ہبعپٹلض هیں Thumb

 impressionکب خو وٍ ہے ،وٍ ہن  Installکشسہے ہیں ،وٍ یوًٹظ اوس اى ؽبء ہللا
ایک ہلتے کے اًذس وٍ  Installہو خبئیں گے ،خو ثھی ڈاکٹش ہبعپٹل هیں آئے ،وٍ
ثبهبػذٍ  Thumbلگب کش  Entryکشے گب In ،اوس  Outاط کب پتہ چلے گب کہ کت آیب
اوس کت چال گیب؟ تو یہ عغٹن ہن سائح کش سہے ہیں۔ ظبہش ہے اط هیں هؾکالت
ہوًگی اوس یہ کغی کی ػضت اوس اط کب هغئلہ ًہیں ہے خٌبة عپیکش ،یہ ہوبسا
صوثہ ہے ،یہ ہوبسے ػوام ہیں ،یہ خو ٹیکغوں کب پیغہ آسہب ہے ،یہ زکوهت
کشًے کب اختیبس لوگ ہویں دے سہے ہیں اوس یہ پیغہ اى پش لگٌب چبہیئے ،تو خو
صوثے کب ثدٹ ہے ،هیں یہ یویي ظشوس دالتب ہوں کہ آئٌذٍ هیشی غشف عے کن اص
کن یہ ثبت ًہیں ہوگی کہ یہ ہغپتبل اط لئے خشاة ہے کہ ہوبسے پبط وعبئل ًہیں
ہیں ،تو کن اص کن یہ سوًب هیں ًہیں سوًگب لیکي آپ هیشے عبتھ یہ تؼبوى کشیں کہ خو
ثھی ڈاکٹش صبزجبى ہیں ،وٍ ہوبسے لئے ثہت ازتشام کے هبثل ہیں کیوًکہ
هؼبؽشے هیں ڈاکٹشوں کی ثہت ثڑی ػضت ہے اوس ہللا ًے اى کو یہ ػضت دی ہے
تو اط کے ؽکش کب یہ ایک رسیؼہ ہے کہ وٍ ػوام کی خذهت کشیں خٌبة عپیکش۔
اگش اى کی کوئی هؾکالت ہیں ،ہوبسے خو خوًیئش ڈاکٹشص ہیں ،اى کی کوئی
هؾکالت ہیں تو هیں اى کو یہ دػوت دیتب ہوں کہ آئیں ثیٹھیں ،یہ صوثے کے
ہوبسے لوگ ہیں ،اى کی کوئی هؾکالت ہیں تو آئیں هیشے عبتھ ثیٹھیں ،هیں اى کی
هؾکالت زل کشًے کیلئے اوس عٌٌے کیلئے تیبس ہوں لیکي اط کب یہ غشیوہ ًہیں
ہے کہ ہن کوئی  Reformsالًب چبہیں اوس یہ اط هیں سکبوٹ ثٌیں۔ تو یہ هیشی ایک
گضاسػ تھی اوس کل عے ہن ًے یہ كیصلہ کیب ہے کہ اى ؽبءہللا خیغے ہی ثدٹ
هٌظوس ہوتب ہے تو ہن یہ کوؽؼ کشیں گے کہ پہال  Stepہن یہ لے سہے ہیں کہ
ایوشخٌغی هیں خو ثھی  Patientآئے اط کب هلت ػالج ہو ،اط کب عی ٹی عکیي
هلت ہو ،اط کب این آس آئی هلت ہو اوس خو ہوبسے گبئٌی کے زوالے پشاثلوض آسہے
ہیں ہویں اى کو ہن ٹھیک کشیں تبلیبں خو ہوبسی هؾکالت ہیں ،اى کو ہن زل
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کشیں۔ دیکھیں خٌبة عپیکش ،ایک چیض اگش ایک سوایت ثٌی ہوئی ہے تو سوایت
عے ہٹ کش ہویں چلٌب ہوگب اوس اط هیں هدھے اپوصیؾي اوس اپٌے توبم هوجشاى کب
تؼبوى ثہت دسکبس ہے خٌبة عپیکش ،کیوًکہ اگش آپ  Reformsچبہتے ہیں ،اگش
آپ چبہتے ہیں کہ ہغپتبل کبم کشًب ؽشوع کشیں ،هیں آج ثھی کچھ ہغپتبلوں هیں گیب
ہوں تو وہبں خہبں چبس چبس ڈاکٹشص تھے ،وہبں ایک ڈاکٹش هدھے هال ہے۔ تو اگش
هیں اى کو آج هؼطل کشتب ہوں تو هیشے پیچھے عبسے هوجشاى اکٹھے ہو خبئیں
گے کہ خی یہ کیوں ہو سہب ہے؟ تو هیں اى عے تؼبوى کی گضاسػ کشتب ہوں اوس اى
ؽبءہللا اط کو ہن ٹھیک کشیں گے ،یہ ػضم ہے ،اسادٍ ہےً ،یت ہے ،اط هیں
ثھشپوس هدھے آپ کے تؼبوى کی ظشوست ہوگی۔
خٌبة عپیکش هیڈم ػظویٰی ۔
هستشهہ ػظویٰی خبى تھیٌک یو ،هغٹش عپیکش۔ خٌبة عپیکش هیں With due

 honourہیلتھ هٌغٹش صبزت کو Initiativeلیٌے کے دو پوائٌٹظ ہی ثتبتی ہوں کہ
خظ غشذ عیٌیئش سخغٹشاس اوس سخغٹشاس کے ثبسے هیں یہ کہتے ہیں کہ Law

هیں ہے کہ وٍ پشیکٹظ ًہیں کشیں گے تو خٌبة عپیکش ،هدھے یہ ثھی ثتبدیں کہ
ہیلتھ ڈیپبسٹوٌٹ هیں ایغے ثھی لوگ ہیں خو وہبں ہبعپٹلض هیں ڈیپبسٹوٌٹظ کے
ہیڈص ثھی ہیں اوس عبتھ دوعشی ایڈهٌغٹشیٹیو پوعٹ پش ثھی ثیٹھے ہیں ،تو کیب
سولض اى کو یہ اخبصت دیتے ہیں کہ وٍ  At a timeدو دو پوعٹ چالتے ہیں خٌبة
عپیکش؟ اوس عبتھ هیں یہ ثھی کہٌب چبہوًگی کہ یہ خو ہبعپٹل هیں ایڈهؾي ہوتب ہے
 Patientکب ،وٍ  Thousand rupeesہے خٌبة عپیکش ،وٍ کجھی دو عو تیي عو
ہوا کشتب تھب ،عشکبسی ہبعپٹلض هیں ثھی ،تو خٌبة عپیکش ،اط کو ثھی کن کشدیٌب
چبہیئے ،تھیٌک یو۔ اوس عش ،هیں رسا ػالهے کب ایک هغئلہ ثتبدوں۔ عش ،کل ہی
هدھے سپوسٹ هلی ہے کہ ہوبسے ػالهے ڈی ایچ کیو دیش لوئش ،تیوشگشٍ هیں
ڈائیالئغض کی هؾیي کئی عبلوں عے پڑی ہے خٌبة عپیکش ،وٍ کشوڑوں سوپے
کی آتی ہے اوس وہبں پوسے ڈعٹشکٹ هیں ایک ٹیکٌیؾي ًہیں ہے اط کو چالًے
کیلئے ،خٌبة عپیکش ڈاکٹش ثھی ہویں ًہیں چبہیئے ،ہویں ٹیکٌیؾي چبہیئے ہوتب
ہے اط کیلئے اوس وہبں دیش لوئش کے پوسے ڈعٹشکٹ عے  Patientsآتے ہیں
پؾبوس کو اوس خٌبة عپیکش ،هہیٌے هیں دو ڈائیالئغض کشاًے کیلئے وٍ ثیچبسے
یہبں پش آتے ہیں تو  Kindlyاگش اى کو ایک ٹیکٌیؾي  Provideکشیں تو ثہت ثہتش
ہوگب۔ تھیٌک یو خی۔
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وصیش صست یہ خو کوی آسہی ہے ڈاکٹشوں کی ،ٹیکٌیؾٌض کی تو اى ؽبءہللا تؼبلیٰی
ہن کوؽؼ کش سہے ہیں۔ یہی تو هغئلہ ہے عبسا کہ هؾیٌیں ہوبسے پبط هوخود ہیں
لیکي ً Functionalہیں ہیں ،تو ہن اى ؽبءہللا تؼبلیٰی كوسی غوس پش خوالئی هیں
ایڈہبک پش ہن ثہت عبسے ڈاکٹشوں کو وٍ کش سہے ہیں ،اى کی ثھشتیبں ہو خبئیں گی
اى ؽبءہللا ،هیں کوؽؼ کشوًگب کہ اگغت تک کغی ہغپتبل هیں کن اص کن ڈاکٹشوں
کی کوی ًہ سہے ،یہ اى ؽبء ہللا ہن کش سہے ہیں ۔ ثبهی آپ ًے خو  Dual chargeکی
ثبت کی ،یہ اثھی عے ًہیں ہیں یہ هدھ عے پہلے عے ہوئے ہیں ،کغی ًے اط پش
اػتشاض ًہیں کیب ہے ،آپ ًے اػتشاض کیب ہے ،یہ هیں اپٌے ڈیپبسٹوٌٹ عے اط
کی خو هبًوًی پوصیؾي ہے ،وٍ هؼلوم کشلوًگب۔ اگش هبًوى هیں یہ ًہیں ہے تو هیں
آپ کو یویي دالتب ہوں کہ ایغب ًہیں ہوگب اى ؽبءہللا۔
خٌبة عپیکش خی هیڈم۔
هستشهہ ػظویٰی خبى خٌبة عپیکش صبزت اًہوں ًے خو  Initiativesلیے ہیں،
خو ثھی یہ کبم کش سہے ہیں ،ہبعپٹل چوًکہ ایک ؿشیت آدهی کیلئے ہوتب ہے،
پوسے صوثے کے ػوام کیلئے ہوتب ہے ،اط کیلئے ہن اى کب ثھشپوس عبتھ دیں
گے ،چبہے ہن اپوصیؾي هیں ثیٹھے ہوں ،چبہے خو ثھی ہوبسی عیبعی كکش ہے،
اًذاص ہے لیکي خٌبة عپیکش صبزت یہبں پش ہیلتھ هیں ایک ثہت ثڑا هغئلہ یہ ثھی
ہے کہ خت کغی ثھی ڈاکٹش کو ،ثہت اچھب ڈاکٹش ہوتب ہے اوس اط کو Fellowship

کی  Offerآتی ہے ،کغی ثبہش کے هلک عے اوس وٍ  NOCثھی لے لیتب ہے ،وٍ
هشکض عے ثھی  NOCلے لیتب ہے ،وٍ کہتب ہے کہ هیں  Without payپش خبًب
چبہتب ہوں کیوًکہ هدھے  Fellowshipکی اگش  Offerآئی ہے تو هدھے دو عبل
کی  Without payچھٹی دیذی خبئے تبکہ هیں  Specializationکشکے پھش
اپٌے صوثے هیں یب اپٌے پبکغتبى هیں آکش لوگوں کی خذهت کشعکوں۔ تو خٌبة
عپیکش صبزت ،ہیلتھ ڈیپبسٹوٌٹ هیں خو لوگ ہیں ،خو ثڑی ثڑی کشعیوں پش
ثیٹھے ہوئے ہیں ،وٍ هدھے ًہیں پتہ کہ اى ڈاکٹشوں کو کیوں ثبہش اػلیٰی تؼلین
کیلئے ،خجکہ وٍ راتی خشچہ پش ثھی ًہیں خب سہے ہیں ،اى کو ثبہش کے هوبلک خو
ہیں ،وٍ  Offerکش سہے ہیں تو خٌبة عپیکش صبزت ،اگش اى کو خبًے دیب خبئے،
اگش وٍ یہ لکھ کش دیں کہ ہن واپظ آئیں گے تو اپٌے صوثے کی خذهت کشیں ،اپٌے
پبکغتبى کی خذهت کشیں گے تو ہیلتھ ڈیپبسٹوٌٹ والے اط هیں سوڑے اٹکب سہے
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ہیں اوس اط هیں ثہت عے ایغے لوگ ہیں خي کی ًہ کوئی علبسػ ہوتی ہےً ،ہ
کغی ڈی خی تکً ،ہ کغی ہیلتھ عیکشٹشی تکً ،ہ ہی ہیلتھ هٌغٹش تک ،تو عش وٍ
کیب کشے گب تو اط کو ایک سیگولشائض ،اوس اط کو ثھی ایک هبًوى کے دائشے
هیں الیب خبئے تو خٌبة عپیکش صبزت یہ اط صوثے کیلئے ،پبکغتبى کے ػوام
کیلئے خو ہے تو ایک ثہتشی ہوگی۔
عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب خٌبة عپیکش صبزت۔
خٌبة عپیکش خی پلیض۔
عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب تھیٌک یو ،خٌبة عپیکش۔ هیں هٌغٹش صبزت کو ثبلکل
کھلی دػوت دیتب ہوں کہ خو لوگ اپٌے كشائط عے کوتبہی کشتے ہیں ،ظشوس
اى کے خالف ایکؾي لیٌب چبہیئے اوس هیں عودھتب ہوں کہ ػضت اًہی لوگوں کے
ہبتھ هیں آتی ہے ،وہی لوگ ػضت داس ہوتے ہیں خو اپٌے پیؾے کے عبتھ
ایوبًذاسی عے ،اط کو پوسا کشیں ،هیں خود اپٌے زلوے کی ثبت  ،هٌغٹش صبزت
هیشے زلوے هیں ایک آس ایچ عی ہغپتبل تھب وٍ اپ گشیڈ ہوا ہے‟ڈی„ کیٹگشی
هیں ،هیں ًے اط دى آپ عے ثھی ثبت کی ہے۔ تو ایک زبدثہ ہوا اوس هیں ہغپتبل
هیں چال گیب تو یویٌب ًا  50لوگ ادھش کبم کشتے تھے تو هیں ًے چیک کیب تو آٹھ لوگ
زبظش اوس  42ؿیش زبظش تھے۔ہن آپ کے عبتھ ہیں هٌغٹش صبزت،ثبلکل اى
لوگوں کے خالف خو ثھی آپ ایکؾي لیں گے،ثبلکل اط هیں ہن آپ کے عبتھ
ثھشپوس تؼبوى کشیں گے۔ هیشی یہ سیکویغٹ ہے کہ خو ثبت هیں کشًب چبہتب ہوں
کہ هیشے زلوے هیں خو ہغپتبل آس ایچ عی عے‟ڈی„ کیٹگشی هیں اپ گشیڈ ہوا ہے
اوس اط کی ثلڈًگ ثبلکل تیبس ہے ،ایظ ایي ای ثھی  Approveہوگئی ہے  ،اط کی
 Equipmentsخٌبة عپیکش صبزت ،پچھلے عبل کی اے ڈی پی هیں هٌظوس
ہوئی تھیں لیکي اثھی تک وٍ ادھش ًہیں ثھیدی گئی ہیں اوس اط عبل کی اے ڈی پی
هیں پھش اًہوں ًے سکھی ہیں تو هٌغٹش صبزت کو هیں یہ کہوًگب کہ یہ ادھش كلوس
کے اوپش هدھے یویي دہبًی کشادیں کہ وٍ کتٌے ػشصے هیں اط کی
 Equipmentsوہبں پش پہٌچ خبئیں گی؟ اوس دوعشا یہ هہشثبًی کشیں خٌبة
عپیکش صبزت ،خو ثھی ثی ایچ یوص ہیں دیہبتی ػالهوں هیں ،اى کیلئے ثھی رسا
اپٌے اپٌے هسکوے کے اكغشاى کی رهہ داسی لگبئیں کہ رسا اى کو ثھی چیک
کشیں کہ آیب خو دیہبتوں هیں ثی ایچ یوص اوس ڈعپٌغشیبں ثٌی ہوئی ہیں ،وہبں پش
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ثھی ڈاکٹشص کبم کش سہے ہیں یب ًہیں کش سہے ہیں یب ٹیکٌؾٌض ،تو اط کے اوپش ثھی
آپ ًوٹظ لیں۔
خٌبة عپیکش عشداس ثبثک صبزت۔
خٌبة عشداسزغیي

سپیکر صاحة ،ضکریه۔ هنسټر صاحة خو ډیرہ زیاته ښه خثرہ

وکړله او اهلل د وکړی چې زهونږ د دې ټولې صوتې د ھسپتالونو حالت ډیر زیات ښه
ضی۔ تر کوهې پورې چې د اپوزیطن د تؼاون خثرہ دہ ،تالکل هونږ تاسو سرہ یو ،د
ھغې وجه دا دہ چې دلته په ټولو ھسپتالونو کښې چې کوم حالت دے یا تدقسوتی هو
دا دہ چې دلته فګر ھن وئیلے ضوے وو او وزیر خسانه صاحة چې کوم فګر اووئیل
چې د دوهرہ آتادئ د پارہ ،په دې وطن کښې د تدقسوتئ نه د ډاکټرانو تؼداد چې
څوهرہ دے ،زہ ته دا اوواین ،چیف هنسټر صاحة ته ته زهونږ تجویس ھن دا وی چې
پکار دا دہ چې هنسټر صاحة پخپله ،سیکرټری ھن زهونږ د ډیپارټونټ دے د ھیلتھ
ډیپارټونټ دے ،څوهرہ چې زهونږ ډی ایچ اوز دی ،پکار دا دہ چې په روزانه تنیاد
تاندې ،صرف د دفتر په ناسته تاندې نه کیږی چې ډی ایچ اوز روزانه په هیاضتو
هیاضتو په دفترو کښې ناست وی ،پکار دا دہ چې په روزانه تنیاد تاندې ځان ته
 Scheduleجوړ کړی او په  Respective districtsکښې یو یو ھسپتال ته ،یو یو

تی ایچ یو ته ھغه وزټ کوی ،دې سرہ ته ھن حاضری چې دہ ھغه ته یقینی کیږی۔

سپیکر صاحة زہ هنسټر صاحة ته تجویس ورکوم چې زهونږہ په سکولونو کښې
 PTCsدی ،څه ته چه هونږ  Parent Teacher Councilsوایو ،زها ته ورته
تجویس دا وی چې  Parent Doctor Councilsد ھر ھسپتال په لیول تاندې جوړ ضی
ځکه چه د کویونټی د  Involvementنه تغیر که هونږ دلته وایو چې هونږ ته
 Reformsراولو یا هونږ ته هطلة دا دے چې هخکښې ځو ،زها خیال دا دے چې دا

هوکنه نه دہ۔ تر کوهې پورې چې تیا د پرائیویټ ډاکټرانو د پریکټس خثرہ دہ ،دلته
ظاھرہ خثرہ دہ هنسټر صاحة پرې زهونږ نه ښه پوھیږی چې دلته قانون د ھر څیس د

پارہ هوجود دے ،هجثوری دا دہ ،تدقسوتی دا دہ چې Implementation stage

چې کله راځی نو ھلته تیا زها یقین دا دے چې د ھر چا وزرې سوزی ،پکار دا دہ چې
هونږہ Focusوکړو په ھغه  Implementationتاندې او زها ته دا ھن تجویس وی

651

چې د پرائیویټ پریکټس په حواله تاندې یا په ھیلتھ کښې چې کوم ھن Reforms
راځی چې  Focus areaکوهه ھن وی ،په ځائے د دې چې هخکښې تاسو ھلته
 Reformsراولئ تیا ھغوی هخالفتونه کوی ،تیا احتجاجونه کوی ،تیا ترینه یو الء
اینډ آرډر هسئله جوړیږی ،ښه خثرہ دا دہ ،غورہ خثرہ دا دہ چې دلته د ډاکټرانو
آرګنائسیطن ضته او تل دا خو ډیرہ زیاته د خوش قسوتئ خثرہ دہ د هنسټر صاحة د

پارہ چې د ھغوی  Dealچې دے ،د ھغوی  Dealingچې دے ،ھغه Educated
 peoplesسرہ ،تؼلین یافته خلقوسرہ دے نو زها نه ضی یقین چې ھغه خلق د حکوهت
د یو  Reformsهخالفت وکړی خو غورہ خثرہ دا چې د ھر  Reformsنه هخکښې
ھغې خلقو سرہ ناسته اوضی نو دا ته ډیرہ زیاته غورہ خثرہ وی۔ زها ته هنسټر صاحة
ته دا ھن درخواست وی چې زهونږ په دې پیښور کښې دوہ درې غټ ھسپتالونه دی
او دا پیښور چې دے ،دا د دې ټولې صوتې زہ ته دا اوواین چې هطترکه کور دے ،دا
دارلخالفه دہ ،په دې تاندې ډیر زیات رش دے ،زهونږہ قثائلی ػالقه چې دہ ،تیا
زهونږ د تیر پنځویطت کالو یا د دیرش کالو نه دا افغانان وروڼه چې زهونږ په دې
وطن کښې کوم دیرہ دی ،دلته ډیر زیات رش دے ،پکار دہ چې دا دوہ درې
ھسپتالونه خو په خصوصی توګه تاندې ډیر زیات  Focusضی ځکه چې کله هونږہ

ھسپتال ته خدائے ضته چې چا له تپوس له ھن الړ ضو او روؽ تنیان چې ھسپتال ته الړ
ضی نو چې واپس راځی نو ځان سرہ ئے دوہ درې هرضونه راوړی وی ،که دې
صفائی تاندې ډیر زیات  Focusضو یا چې دا کوم انتظاهات دی ،په ھغې تاندے
 Focusضو ،تہرحال هونږ ایطورنس ورکوؤ هنسټر صاحة ته چې په دې تاب له
تاندې د اپوزیطن نه کوم ھن کوهک ،کوهه ھن هرسته ضروری وی ،ان ضاءاهلل دا ته

ورسرہ هونږ کوؤ۔ هہرتانی۔

Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Local
Government, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand
No. 45.

خٌبة ػٌبیت ہللا وصیش ثلذیبت تھیٌک یو ،عش۔ ثغن ہللا الشزوي الشزین۔ هیں
تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ  40سوپے
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عے هتدبوص ًہ ہو ،اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خوکہ 30خوى
2013ء کو ختن ہوًے عبل کے دوساى دیہی و ؽہشی تشهی کے علغلے هیں
ثشداؽت کشًب ہو ًگے۔ ؽکشیہ۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 40 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Rural and Urban Development? Those who are in favour of it
may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
)(The motion was carried
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.

خٌبة عشداس زغیي خٌبة عپیکش
خٌبة ڈپٹی عپیکش خی پلیض۔
خٌبة عشداس زغیي

سپیکرصاحة آنریثل هنسټر صاحة ته ته زهونږ دا خواست

وی ،دلته چې اوس څوهرہ  MCsدی یا څوهرہ  TMAsدی ،که هونږ وګورو ظاھرہ
خثرہ دہ چې د  Revenue generationد پارہ هونږ په خپل حکوهت کښې ډیر
زیات کوضص کړے دے او په دې 25واړو ضلؼو کښې چې څوهرہ  TMAsوو ،تیا
وروستو پکښې څه  MCsضو او اوس خو پکښې پیښور تله ایریا دہ ،پکار دا دہ چې
د  Revenue generationد پارہ دوئ خصوصی یو‟ریفارهس یونټ„ چې کوم دے
ھغه د دې د پارہ ځکه جوړ کړی چې هونږ روایتاً خو دا تس سټینډز وی یا لوئې لوئې
اډې وی یا لوئې لوئې هیلې وی ،د پارہ د دې چې دوئ یو یونټ داسې جوړ کړی چې
په ھغه ضلؼو کښې یاھغه  TMAsپه حدود کښې کوم کوم حدہ پورې کیدې ضی چې
هطلة دا دے نوئې نوئې هیلې ضروع ضی نوئے نوئے تس سټنډ یا ټرانسپورټ سټینډ
چې ھغه هطلة دا دے ضروع ضی نو د ھغې ته ریونیو ھن راځی او تیا ته خلقو ته
سہولت راځی۔ اکثرهونږہ ګورو چې ،تدقسوتی زهونږہ دا دہ چې اول خو پاپولیطن
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 تیا، ھغه تدقستوئ سرہ ھغې کښې دوهرہ اضافه کیږی،کښې چې کوهه اضافه دہ
 ھغه کلی، اوس نه دی،په دې روډونو تاندې اکثر ځایونو کښې چې غټ غټ کلی وو
 په ھغې کښې د اډو د پارہ ھغه انتظام نه وی،چې دی اوس ھغه غټ غټ ښارونه دی
 یو طرف ته خو ته د ټریفک نظام چې،نو که په ھغې ځایونو کښې د اډو انتظام وضو
 خلقو ته ته اسانتیا جوړیږی او زها یقین دا دے چې حکوهت ته،دے دا ته اسان کیږی
ته ریونیو ھن راځی نو دا ته ھن ډیر زیاته سہولت ضی او ډیرہ زیاته اسانتیا ته ضی۔

Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Public Health
Engineering, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand
No. 46. Mr. Habib-ur-Rehman Sahib, please.

خٌبة زجیت الشزوبى وصیش صکواح و ػؾش ؽکشیہ خٌبة عپیکش۔ ثغن ہللا
الشزوبى الشزین۔ هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی
 اى اخشاخبت، ہضاسسوپے عے هتدبوص ًہ ہو14الکھ59کشوڑ51 سهن خو هجلؾ
ء کو ختن ہوًے عبل کے2013 خوى30 کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خوکہ
دوساى پجلک ہیلتھ اًدیٌئشًگ کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 51 crore, 59 lac, 14 thousand only,
may be granted to the Provincial Government to defray the
charges that will come in course of payment for the year ending

30th June 2013, in respect of Public Health Engineering? Those
who are in favour of it may say „Yes‟ and those against it may say
„No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Elementary & Secondary Education,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 47.
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وصیش صکواح و ػؾش ؽکشیہ خٌبة عپیکش۔ هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی
 ہضاس سوپے عے7الکھ49کشوڑ26  اسة2 زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
خوى30  اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خوکہ،هتدبوص ًہ ہو
ءکو ختن ہوًے عبل کے دوساى تؼلین و تشثیت کے علغلے هیں ثشداؽت2013
کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 2 billion, 26 crore, 49 lac, 7 thousand
only, may be granted to the Provincial Government to defray the
charges that will come in course of payment for the year ending

30th June 2013, in respect of Education and Training? Those who
are in favour of it may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. Demand No. 47 is granted.
The honourable Minister for Health, Khyber Pakhtunkhwa, to
please move his Demand No. 48. Minister for Health, please.

وصیش صست هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی، سوپے عے هتدبوص ًہ ہو50 خوهجلؾ
ءکو ختن ہوًے عبل کے دوساى صست ػبهہ کے2013 خوى30 خبئے خوکہ
علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 50 only, may be granted to the
Provincial Government to defray the charges that will come in

course of payment for the year ending 30th June 2013, in respect
of Health Services? Those who are in favour of it may say „Yes‟
and those who are against it may say „No‟.
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(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it, Demand No. 48 is granted.
The honourable Senior Minister for Irrigation and Energy &
Power, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No.
49.

خٌبة ثخت ثیذاس وصیش صٌؼت و زشكت هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ
 ہضاس سوپے73 ،الکھ96 ، کشوڑ6 صوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
 خوى30  اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دی خبئے خوکہ،عے هتدبوص ًہ ہو
ءکو ختن ہوًے عبل کے دوساى تؼویشات و آثپبؽی کے علغلے هیں2013
ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 6 crore, 96 lac, 73 thousand only, may
be granted to the Provincial Government to defray the charges

that will come in course of payment for the year ending 30th June
2013, in respect of Construction of Irrigation? Those who are in
favour of it may say „Yes‟ and those who are against it may say
„No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Demand is granted.
The honourable Minister for Communication & Works, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 50.
Mr. Yousaf Ayub Khan (Minister for C&W): Thank you, Mr.
Speaker. I wish to move that a sum not exceeding rupees 3 billion,
419 million, 952 thousand only, may be granted to the Provincial
Government to defray the charges that will come in course of
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payment for the year ending 30th June, 2013, in respect of
developmental expenditures of construction of roads, highways
and bridges.

خٌبة ػجذالغتبس خبى خٌبة عپیکش
خٌبة ڈپٹی عپیکش خی پلیض۔ ػجذالغتبس خبى صبزت ،پلیض۔
خٌبة ػجذالغتبس خبى تھیٌک یو عش۔ خٌبة عپیکش صبزت ،اط کوا ثھی‟خیجش
پختوًخواہبئی وے اتھبسٹی„ کہتے ہیں عش ،اط هیں هخصوؿ ػالهے ہیں،
هخصوؿ اظالع ہیں خو ہوبسے صوثے کےCategoryکے سوڈصعے
Touchکشتے ہیں ،اى ػالهوں کو اط پشوگشام هیں ؽبهل کیب خبتب ہے۔ هیں تدویض
کے عبتھ گضاسػ کشوًگب کہ کوہغتبى هیں یہبں عے KKHگضستب ہے اوس اط
عے خو  Link roadsہیں  KKHکے عبتھ ،خہبں پش ثہت ثڑا Potentialہے ،وہبں
پہ ثڑی  Valleysہیں خي تک ہن ًے پہٌچٌب ہے کیوًکہ عبسی آثبدی ثھی ادھش ہے
اوس عبسے هذستی وعبئل خو پبًی کی صوست هیں Tourism Spots ،کی
صوست هیں اوس خو ثہت ثڑے ػالهے ہیں ،اى تک پہٌچٌب ،ڈعٹشکٹ کیڈس سوڈ خو
ہویں اے ڈی پی هیں تھوڑا ثہت هلتب ہے ،اط عے ؽبیذ ہن اط صذی هیں ًہ پہٌچ
عکیں ادھشتک ،لہزا هیں گضاسػ کشوًگب کہ کوہغتبى هیں خو Major valleys
ہیں ،اًکے سوڈص خوآکشKKHعے  Touchکشتے ہیں ،اًکوثھی كشًٹیئش ہبئی
وے اتھبسٹی هیں اط هؼیبس پہ ؽبهل کیب خبئے۔ یہ هیشی ایک تدویض ہے ،هیں اهیذ
کشتب ہوں کہ یہ آپ اط هیں ڈالیں گے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 3 billion, 419 million, 952 thousand
only, may be granted to the Provincial Government to defray the
charges that will come in course of payment for the year ending

30th June, 2013, in respect of developmental expenditures of
?construction of roads, highways and bridges
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خٌبة ڈپٹی عپیکش خی هسوذ ػلی ،پلیض۔
خٌبة هسوذػلی

تسن اهلل الرحون الرحین۔ څنګه چې زهونږہ ورور هحترم این پی اے

خثرہ وکړہ ،چونکه په دې هد کښې د پیسو ضرورت دے ،زها خو ته دا تجویس وی
جی ،دا ټھیک دہ دا یوہ صوته دہ ،په دیکښې هونږ ته ټول یو ضان نظر تاندې کتل
غواړی خو تیا خاصکر ھغه ػالقې چې ھلته هسائل ډیر زیات دی نو ھغې ته توجه
ورکول ضروری دی۔ څنګه چې ورور این پی اے صاحة اووئیل ،تدقسوتی دا دہ
چې هونږہ د دې صوتې د ټولو نه په اخری سر کښې اوسیږو ،زهونږہ نه اخوا تله
ػالقه نطته چې زہ درته دا اوواین چې او زها د کوھستان نه اخوا دا ځائے دے نو
دغلته ھن څوک تلے ضی ،درې نین سوہ کلوهیټرہ د دې پیښور نه ،زہ چې د اسوثلئ
اجالس له راځن ،درې نین سوہ کلوهیټرہ چې دے نو زہ سفر کوم ،نو په ھغه لحاظ
تاندې ،لہرا ظاھرہ خثرہ دا دہ چې هطکالت ته ھن ډیر وی ،په ھرہ ضؼثه کښې چه
180کلوهیټر د چا حلقه وی نو خاهخا هطکالت خو ته ھلته ډیر وی ،نو لہرا زها د
هنسټر صاحة په خدهت کښې ډیر زیات هؤدتانه درخواست دے ،ګسارش دے ،په
دیکښې تاسو Kindlyڅنګه چې زهونږہ ورور خثرہ وکړہ ،داسې ها ھغه تله ورځ
تاسو ته جی په اسوثلئ کښې کوهه خثرہ وکړہ چې زها په حلقه کښې داسې ځایونه
ضته جی چې ضپږ ضپږ ګھنټې زہ پیدل ځن خو هطلة دا دے چې ھلته پل نطته چې زہ پل
کیږدم او پورې غاړہ زہ روډ جوړ کړم او ھغه  Valleysته خلق اورسی چې کوم ځائے

ته ضپږ ضپږ ګھنټې خلق جنازې ھلته اوړی ،راضن دے ،خوراک ،تاسو په اهلل یقین

وکړئ زہ چې دغه درو ته ځن نو زہ ھلته د چا روټئ نطن خوړلے ،ھغه هاته پته دہ چې
که زہ دلته دا روټئ خورم نو ضپږ ګھنټې ته دې سړی تیا توجئ په ضا کړې وو او خپل
کور دې تچو له ته تیا دا اوړہ راوړی نو چې زہ د دوئ د یو ټائن خوراک اوخورم نو
دې غریثانو ته چې دے نو دا اوړہ ته یو ورځ هخکښې ختویږی نو لہرا د هنسټر
صاحة په خدهت کښې هې خصوصی دا ګسارش دے چې زهونږہ دې ػالقو ته
خصوصی توجه د روډز په سیکټر کښې او د پلونه په سیکټر کښې چې د ھغې خلقو
هطکالت حل کړی ،ضکریه۔ او د تیورګرې ھسپتال تارہ کښې خور دا خثرہ وکړہ
جی ،دا هخکښې ھن هونږہ دا خثرہ کړې وہ جی ،دا کوم هطینان دی ،د دې تقریثاً چې
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یو درې څلور کاله کیږی ،دغلته د ګردو تقریثاً چې اووہ نین اته سوہ تیواران دی او
ها ته څلور پینځه ځله په ھغې کښې ټیلی فون ضوے دے ،ها ځان سرہ په نوټس کښې
ایښودے دے خو ھغه په ھاسټل کښې زها نه ھغه پیډ پاتے ضو۔ ھغې د پارہ داسې
څوک ضته نه چې ټیکنیکل سړے چې ھغه اوکړی ،د تیورګرې نه دلته که یو سړے
ګاډے کوی ،ضپږ اووہ زرہ روپې تاندې ھغه ځان له ګاډے کوی او که  LRHوی او
که  KTHوی یا حیات آتاد هیډیکل کوپلیکس کښې ھغه ډائیالسس کوی نو لہرا
زهونږ ھن دا ګسارش دے چې فوری طور که د ھغې د پارہ سپیطلسټ څوک نه وی نو
نوې تھرتی اوکړئ ،ھغه هیطنانو تاندې ګارنټی ھن ختوه ضوې دہ ،ھغه ته اوس
 Expireضوی ھن وی نو لہرا قاتل استؼوال وی نه ،د ھغې د Functionalکولو د
پارہ دې هنسټر صاحة ته هې ګسارش دےاو تل خاصکر چونکه د ھیلتھ حوالې سرہ

خثرہ راغله ،زها هنسټر صاحة ته دا درخواست دے ،لږه توجه د اوکړی ،زها د
ضوکت صاحة په خدهت کښې دا ګسارش دے چې دوئ د ها له یو ټائن راکړی ،زها
په حلقه کښې د لږ اوګرځی ،دورہ د اوکړی او ها له اوس په دې ځائے کښې د تاریخ
اػالن د راته اوکړی چې زہ دوئ ته کن از کن دا اوښاین چې زہ ھن د دې صوتې یو
تاضندہ ین او دا ػوام ھن دی او دا څوهرہ په ظلن کښې دا خلق پراته دی کنه ،په
180کلوهیټر حلقه کښې دوئ د اوګوری چې دلته ھسپتالونه څوهرہ دی ،تی ایچ یوز
څوهرہ دی ،ډسپنسریانې څوهرہ دی ،ډاکټران څوهرہ دی او هیډیسن څوهرہ دی او
 Capacityھلته څوهرہ دہ؟ نولہرا د هنسټر صاحة په خدهت کښې یو ګسارش دے
چې ها له د دورې د پارہ اوس یو ټائن راکړی۔ ضکریه۔

Mr. Deputy Speaker: Mr. Yousaf Ayub please, for reply.

وصیش هواصالت و تؼویشات خی ؽکشیہ ،عپیکش صبزت۔ دوًوں كبظل هوجشص
ًے خو ثبتیں کی ہیں ،واهؼی اى کے ایشیبص خو ہیں ،اًتہبئی  backwardہیں اوس
اى ایشیبص هیں ثہت عبسا Potentialہے اوس ٹوساصم کب ثھی ہے،كبسعٹ کب ثھی
ہے ،هٌشلض کبخبؿ غوس پہ ،کوہغتبى کے خو ہوبسے ثھبئی ثیٹھے ہوئے ہیں،
ثہت ثڑا Potentialہے اوس  KKHکے عبتھ ہےاوس خبؿ غوس پش Minerals
 potentialکب ایک ثہت ثڑا خو Futureہویں ًظش آسہب ہے ،وٍ وہی  Routeہے
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Seriously  تو اط کو،KKH  ثھی ہےShortest possible route چبئٌب کب اوس

 اًکے، آپ آئیں ہوبسے پبط خو ثہت ظشوسی سوڈص ہیں،کیب خبئےگبconsider
سکھبBlanket  ثٌبتے ہیں اوس اى ؽبءہللا اط ثبس ہن ًے اے ڈی پی هیں خوPC-Is
کیب خبئے۔Accommodate اط هیں کوؽؼ کشیٌگے کہ آپ کو،ہے
Mr. Deputy Speaker: Those who are in favour of Demand No. 50
may say ‟Yes‟ and those who are against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. Demand No. 50 is
granted. Honourable Minister for Law, on behalf of honourable
Chief Minister, to please move his Demand No. 51.

 هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ صوثبئی زکوهت،وصیش هبًوى تھیٌک یو عش۔ عش
 الکھ دو ہضاس سوپے عے هتدبوص11  کشوڑ72  اسة3کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ء کو2013 خوى30  اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خوکہ،ًہ ہو
ختن ہوًے عبل دوساى عپیؾل پشوگشام کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding rupees 3 billion, 72 crore, 11 lac, 2 thousand
only, may be granted to the Provincial Government to defray the
charges that will come in course of payment for the year ending
30th June, 2013, in respect of Special Program?

خٌبة عشداس زغیي خٌبة عپیکش
 پلیض۔،خٌبة ڈپٹی عپیکش عشداس ثبثک صبزت
 الء، هونږ خو ډیوانډز ټول واپس اخستی دی،سپیکر صاحة

خٌبة عشداس زغیي

هنسټر صاحة د لږ دا وضاحت وکړی دې ټول ھاؤس ته چې دا سپیطل پروګرام چې
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دے ،دا څه  Specialityدہ د دې پروګرام چې که یو دوہ هنټ لږ په دې تاندې دغه
اوکړی۔ هہرتانی۔

Mr. Deputy Speaker: Please, Law Minister.

وصیش هبًوى تھیٌک یو عش۔ عش ،یہ گضؽتہ دوس زکوهت هیں خي عکیووں پہ
Excessپیغے آخبتے ہیں یب كیڈسل گوسًوٌٹ ًے اگش این ایي اے کو دیئے ہوں یب

کغی عیٌیٹشکو دیئے ہوں اوس اعکی  Implementationکیلئے ،تو آتے ہی ہیں
صوثے کے پبط ،تو اعکی لوجی لغٹ ہے خوکہ  26آئٹوض پشهؾتول ہے اوس یہ
هیں اگش یہبں عے ثیبى کشوں تو اط ایواى کب وهت لگے گب ،هیں هٌغٹش صبزت کو
ثھدوا دیتب ہوں کہ خود اط کو دیکھ لیں۔ تھیٌک یو عش۔
خٌبة ؿالم هسوذ خٌبة عپیکش
Mr. Deputy Speaker: Please please, Ghulam Muhammad,
please.

خٌبة ؿالم هسوذ ثغن ہللا الشزوبى الشزین۔ خٌبة عپیکش هیں آپکے توعػ
عےزکوهت کے ًوٹظ هیں ظلغ چتشال کب ایک اہن هغئلہ الًب چبہتبہوں۔ خٌبة
عپیکش  1969عے پہلے 1969 ،عے پہلے هالکٌڈ ڈویژى هیں خٌبة عپیکش تیي
سیبعتیں تھیں ،سیبعت عوات ،سیبعت دیش ،سیبعت چتشال لیکي وهت کے عبتھ
عبتھ سیبعت عوات کو اة تیي اظالع هیں ثذل دیب گیب ظلغ ثوًیش ،ظلغ ؽبًگلہ
اوس ظلغ عوات۔ظلغ دیش کو دو اظالع ثٌب دیب گیب ،ظلغ دیش لوئش ،ظلغ دیش اپش
هگش چتشال تب ہٌور ایک ظلغ پش هٌسصش ہے۔ خٌبة عپیکش ،پچھلی گوسًوٌٹ هیں
اػلی صبزت ًے ہوبسے عبتھ وػذٍ
ثھی هیں ًے یہ ایؾو اٹھبیب تھب اوس خٌبة وصیش ٰی
ثھی کیب تھب اوس کچھ زذ تک کبم ثھی اط کے اوپش ہو چکب تھب لیکي اة خٌبة
عپیکش،تسشیک اًصبف کی گوسًوٌٹ اوس اًکی هخلوغ زکوهت عے اط ثبت
کب توبظبکشتے ہیں خٌبة عپیکش ،کن اص کن ظلغ چتشال کب سهجہ خو ہے 14 ،ہضاس
 850کلوهیٹش پش پھیال ہوا سهجہ ہے خٌبة عپیکش۔هالکٌڈ ڈویژى هیں چھ اظالع کب
سهجہ  17ہضاس کلوهیٹش سهجہ ہے خٌبة عپیکش۔ اگش اط زغبة عے دیکھب خبئے
هالکٌڈ ڈویژى کب ًصق زصہ سهجہ خو ہے وٍ چتشال پش هٌسصش ہے اوس ایي ایق
عی ایواسڈ هیں ثھی اگش دیکھب خبئے ،ہوبسے صوثے کو خو کچھ هال ہے خٌبة
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عپیکش ،یہ چتشال کی هشہوى هٌت ہے خٌبة عپیکش ،اط لئے هیں عودھتب ہوں
اوس هیشی اط گوسًوٌٹ عے دسخواعت ہے ،کن ص کن تسصیل هغتوج کو ظلغ کب
دسخہ دیب خبئے۔ خٌبة عپیکش 8 ،ہضاس  650کلو هیٹش پش هسیػ ػالهہ ہے عش ،تو
اًتظبهی اهوس هیں ،اگش کوئی ثٌذٍ ثیوبس ہو خبئے تو ڈعٹشکٹ ہغپتبل هیں آًے
کیلئے  500کلو هیٹش کی هغبكت غے کشًب پڑتی ہے خٌبة عپیکش۔ اگش کغی کی
خٌبة عپیکش107 ،کی ظوبًت کشًی ہو 500 ،کلو هیٹش کی هغبكت غے کشًب
پڑتی ہے تو اط زغبة عے هیں عودھتب ہوں ،وصیش اػلی صبزت تؾشیق
سکھتے ہیں ،وصیش خضاًہ صبزت تؾشیق سکھتے ہیں ،صیبدٍ عودھبئیں گے
ہوبسے اعشاس صبزت ،تو هیں عودھتبہوں کہ کن اص کن تسصیل هغتوج کو ظلغ
کب دسخہ دیب خبئے خٌبة عپیکش۔ الغالم ػلیکن۔
Mr. Deputy Speaker: Those who are in favour of the Demand No.
51, may say „Yes‟ and those against it may say „No‟.
)(The motion was carried
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it, the Demand is granted.
)(Applause

ظوٌی ثدٹ ثشائے عبل  2012-13کے هٌظوس ؽذٍ اخشاخبت کے توثین
ؽذٍ خذول کب پیؼ کیب خبًب
Mr. Deputy Speaker: Honourable Senior Minister for Finance,
Khyber Pakhtunkhwa, to please lay on the table of the House, the
Authenticated Schedule of Authorized Expenditure Regarding
Supplementary Budget for the Year, 2012-13.

خٌبة عشاج السن }عیٌیئش وصیش خضاًہ { خٌبة عپیکش ،هیں ظوٌی ثدٹ
2012-13کب توثین ؽذٍ خذول هیض پش سکھتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: It stands laid.

هیں گضاسػ کشتب ہوں هستشم خٌبة وصیش اػلی صبزت عے کہ وٍ کچھ كشهبئیں۔
تبلیبں
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خٌبة پشویض خٹک وصیش اػلیٰی ثغن ہللا الشزوي الشزین۔ خٌبة عپیکش ،آج هیں
اپٌے هؼضص اساکیي اعوجلی ،پبکغتبى تسشیک اًصبف اوس ہوبسے اتسبدی،
اپوصیؾي ،اى عت کب ؽکش گضاس ہوں کہ یہ خو ثدٹ آپ لوگوں ًے پبط کیب اوس
هدھے اط ثبت کی ثھی خوؽی ہے کہ آپ لوگوں ًے خو ثسث اط ثدٹ پہ کی،
کبكی تٌویذ ثھی ہوئی اوس کچھ لوگوں ًے عشاہب ثھی ،تو خو اپوصیؾي کی غشف
عے تٌویذ آئی ہے یب اًہوں ًے خو پوائٌٹظ اٹھبئے ہیں ،هیں اپوصیؾي کو یویي دالتب
ہوں کہ اى ؽب ء ہللا و تؼبلیٰی آپ ًے خو ثبتیں کی ہیں ،اط هیں خو ختٌب ثھی ہو عکے
ہن Accommodateکشیٌگے اوس اى ؽبء ہللا آپ کو هسشوم ًہیں سکھیں گے۔
تبلیبں اوس خوؽی کی یہ ثبت ثھی ہے کہ پیچھلے اتواس اوس ہلتہ ،چھٹی
کے دى ثھی آپ لوگوں ًے اط هیں زصہ لیب کیوًکہ چھٹی کے دًوں هیں آپ کو
اپٌے ػالهوں هیں خبًب پڑتب ہے تو آپ کو خو تکلیق ہوئی ہے ،هیں هؼزست چبہتب
ہوں۔ هیں خبؿ غوس پش اپوصیؾي کو یہ کہٌب چبہتب ہوں کہ یہ وازذ ثدٹ توشیشیں
تھیں کہ ہن ًے هکول آپ کو هوهغ دیب زبالًکہ هیں پچھلے دوس هیں دیکھتب سہب ہوں،
یہبں پش زکوهت کی غشف عے ثبتیں ہوتی تھیں اوس اپوصیؾي عے ثھی ہوتی تھیں
لیکي ہن ًے کوؽؼ کی کہ آپ کو هوهغ هلے ،آپ ہویں ثتبئیں ،آپ ہویں اپٌے
پوائٌٹظ ثتبئیں کہ ہن عے خو ؿلطیبں ہوئی ہیں ،ہوبسے اط هیں کوئی کوی ہن عے
سٍ گئی ہے ،تو ہن ًے صیبدٍ هوهغ آپ کو دیب ،یہ ایک ًیب آؿبص ہن ًے کیب ہے کہ
اپوصیؾي کو هکول هوهغ دیب گیب کیوًکہ اخجبسوں هیں تبلیبں
کیوًکہ اخجبسوں هیں صجر و ؽبم ہن یہی دیکھتے تھے کہ آپ کی آواص
صیبدٍ عٌبئی دی هدھے ،تو هدھے اط پش كخش ہے کہ ہن ہویؾہ اى ؽبء ہللا و تؼبلیٰی
آپ کو هوهغ دیٌگے اوس آپ کو هبیوط ًہیں کشیٌگے۔ خٌبة عپیکش ،هیں ًے خت
پہلی توشیش کی تھی تو هیں ًے یہ ثبت کہی تھی کہ یہ صثبًی ثبتیں ًہیں ہوًگی ،اط
پہ ػول کشیٌگے اوس ػول کشکے دکھبئیں گے۔ اط وهت چٌذ چیضوں ،هیں صیبدٍ
ٹبئن ًہیں لیٌب چبہتب ،خو هیں ًے توشیش هیں ثبتیں کی تھیں ،تو اط پہ ػولی کبم ہن ًے
ؽشوع کش دیب ہے اوس هیں عت اساکیي اعوجلی کو ثتبًب چبہتبہوں کہ اى ؽب ء ہللا
30خوالئی 30،خوالئی تک ،خو ثبتیں هیں ًے کی تھیں ،اط پش ػولذسآهذ ؽشوع
ہو خبئیگب اوس پھش آپ کو اختیبس ہو گب کہ آپ ہوبسے کبهوں پش ًکتہ چیٌی کشیں کہ
ہن ًے ثبتیں خو کی تھیں ،وٍ پوسی کیں کہ ًہیں؟ تو عت عے پہلے ہن کچھ Lawsال
سہے ہیں۔ اط هیں عت عے پہلے  Right of Informationال سہے ہیں ،ایک
هبًوى ال سہے ہیں کہ خو ثھی اًلبسهیؾي ہو گی ،خظ کو ثھی چبہیئے ہو گی ،وٍ
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 Openہو گی ،ہن کوئی چیض ًہیں چھپبئیں گے ،ہن کہیں ثھی خھوٹ ًہیں ثولیں
گے ،خو چیض ہو گی آپ کے عبهٌے ہوگی ،عبسے صوثے کے عبهٌے ہوگی۔
تبلیبں دوعشا هبًوى ہن ال سہے ہیں  Conflict of Interestکہ یہ عبسی
دًیب هیں هبًوى ہے کہ خو پبسلیوٌٹیشیٌض ہوتے ہیں تو وٍ اپٌب کبسوثبس ًہیں کشتے
کیوًکہ اگش ہن اپٌب کبسوثبس کشیں تو اط کے اثشات عے ہش غشف ہن كبئذے اٹھب
عکتے ہیں ،تو یہ هبًوى ثھی ہن ال سہے ہیں کہ ہوبسا کوئی پبسلیوٌٹیشیي اپٌب
کبسوثبس ًہیں کشیگب کیوًکہ اط کے اختیبسات کی وخہ عے وٍ كبئذے اٹھب تب ہے
تو ایک هبًوى ہن الًے والے ہیں۔ دوعشا ہن ازتغبة کویؾي السہے ہیں ،وٍ آصاد
کویؾي ہوگب ،وٍ هیشا ثھی ازتغبة کشیگب ،وٍ عبسے اساکیي کب ثھی ازتغبة کش
عکے گب ،وٍ ثیوسوکشیٹظ کب ثھی ازتغبة کشیگب ،خو ثھی ؿلػ کبم کشیگب ،وٍ اط
کب ازتغبة کشعکے گب۔ ہوبسا اًٹی کشپؾي کب هسکوہ اط کے ًیچے ،هیں ًے
پہلے ثھی کہب تھب کہ اًٹی کشپؾي هسکوہ کشپؾي کب هسکوہ ہے ،اًٹی کشپؾي کب
ًہیں ہے۔چوًکہ اط هیں ہن ًئے لوگ ثھشتی کش سہے ہیں ،اط کیلئےAlready
عیٌکؾي ہو چکی ہے ،وٍ ًئے لوگ  Trainکشیٌگے اى کو ،اوس پبک و ؽلبف ًظبم
الیب خبئیگب۔ اط هیں یہ خو پولیظ کے لوگ اثھی اًٹی کشپؾي هیں کبم کشیٌگے ،وٍ
وہبں ًہیں ہوًگےً ،ئے لوگ اط هیں آئیں گے ،اى کو ٹشیٌٌگ دی خبئیگی اوس اى
کو اچھی ثہتش تٌخواٍ ثھی دی خبئیگی تبکہ اى کی هؼبؽی زبلت ایغی ہو کہ اى کو
سؽوت لیٌے ،ؿلػ کبم کشًے کی ظشوست ًہ پڑے ،تو وٍ ثب اختیبس کویؾي ہوگب،
اط هیں ًہ هیشا اختیبس ہوگب ًہ کغی اوس کب ہوگب ،وٍ آصاد ہوگب اوس اپٌی هشظی عے
کبم کشیگب۔ اط کب ہیڈ ثھی اى ؽب ء ہللا و تؼبلیٰی ایک ایغب ہیڈ،اط کب خو عت عے اوپش
ہیڈ ثیٹھے گب ،وٍ ثھی ایک ایغی ؽخصیت ہوگی کہ اط پش کوئی اًگلی ثھی ًہیں
اٹھب عکے گب۔ پھش  3rd Party Validationکب ہن ًظبم ال سہے ہیں کہ خو آڈٹ کب
علغلہ ہے ،خہبں پش ثھی هغئلے ہن دیکھ سہے ہیں کہ یہبں پش کوئی چیض ثھی صبف
عتھشی ًہیں ہے تو  3rd Party Validationہن الئیٌگے تبکہ ہش چیض صبف و
ؽلبف عت کو ًظش آ خبئے۔ پھش هیں ًے ایک کوپلیٌٹ عیل کھوال ہے ،خو ہش
هسکوے هیں کوپلیٌٹ عیل ہوگب ،هیشے آكظ هیں ثھی کوپلیٌٹ عیل ہے ،وٍ
ثبهبػذٍ اط ًے کبم ؽشوع کش دیب ہے اوس Attachہو خبئیٌگے عت هسکووں کے
عبتھ ،چبہے ایدوکیؾي ہے ،چبہے ہیلتھ ہے ،ڈعٹشکٹ تکً ،یچے یوًیي کوًغل
تک ،خہبں تک ہو عکے ہن اط کے عبتھ ساثطہ هیں سہیٌگے اوس خو کوپلیٌٹ آئے
گی ،اط پش ہن ػولذسآهذ کشیٌگے اوس یہ صثبًی کالهی کوپلیٌٹ عیل ًہیں ہوگب ،اوس
یویٌب ًا آج کل تو هیں ًہیں کہہ عکتب کہ ہن ًے عت کچھ ٹھیک کشدیب لیکي هہیٌہ هیں
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صشف آپ عے چبہتب ہوں ،اى ؽب ء ہللا تؼبلیٰی هہیٌہ کے ثؼذ یہ کوپلیٌٹ عیل ثب اثش ہو
خبئیگب۔ اثھی ثھی ہضاسوں کوپلیٌٹظ ہوبسے پبط آ سہی ہیں ،چوًکہ هدھے پتہ
ہے ،اط وهت آدھب کبم ثھی ًہیں ہوا  ،صشف اًغٹشکؾٌض ہن ًے دے دیں ہیں اوس اط
پش ػولذسآهذ ؽشوع ہوا ہے۔ یہبں پش ختٌے عشکبسی آكیغشص ثیٹھے ہیں ،هیں اى
کو کہٌب چبہتب ہوں کہ هیں ًے ڈائشیکؾٌض دیذیئے ہیں ،ہش هسکوے کو دیذیئے ہیں،
اگش یہ ػولذسآهذ ًہیں کشتے تو هیں اى کو واظر اللبظ هیں کہتب ہوں کہ هیں کغی
کو ثھی ثشداؽت ًہیں کشوًگب ،چبہے ختٌب غبهتوس ہو کیوًکہ اثھی تک هیں دیکھ
سہب ہوں ،کئی هسکووں کو هیں ًے ڈائشیکؾٌض دیئے ہیں ،اثھی تک ػولذسآهذ
ؽشوع ًہیں ہوا ،هدھے تو سیضلٹ ًظش ًہیں آ سہب ،کئی چیضیں اى عے هبًگی ہیں،
اط کب خواة هیشے پبط ًہیں آیب ،یہ ًہ عودھیں کہ ہن اتٌے یب کوضوس ہیں یب کغی
کے اثش هیں آ خبئیں گے۔ تو عشکبسی اكغشوں کو ،یہبں کے کوؾٌشص کو هیں ًے
ہذایبت Differentچیضوں کی دی ہیں لیکي اثھی تک ،اثھی تک هدھے تغلی ًہیں
ہے ،تو هیں اى عت کو کہٌب چبہتبہوں کہ هہشثبًی کشیں ،هیشی ثشداؽت کب اهتسبى
ًہ لیں کیوًکہ هیں خظ هیٌڈیٹ عے آیب ہوں ،اط هیں ہوبسے پبط ساعتہ ہی کوئی
ًہیں ہے کہ هیں اط هیں کغی چیض کی گٌدبئؼ سکھوں۔ تو هیں اط كلوس عے اى
کو کہٌب چبہتب ہوں کہ هیشے ڈائشیکٹیوص کو ایغے گپ ؽپ ًہ عودھیںWe are ،
 ،serious about itچبہے خو هشظی ہو ہو خبئے ،ہن ًے یہ عغٹن ٹھیک کشًب
ہے ،ہن ًے اط ًظبم کو ٹھیک کشًب ہے اوس ہن ًے اط هوم عے خو وػذے کئے،
اط کو پوسا کشیٌگے۔ تو اط كلوس عے دوثبسٍ هیں کہٌب چبہتب ہوں کہ خو
ڈائشیکٹیوص ،خو کچھ هیں ًے ،چبہے وٍ کوؾٌشص ہیں ،چبہے عیکشٹشیض ہیں ،خو
کچھ هیں ًے کہب ہے ،هیں اط کب سیضلٹ واپظ اط ہلتے هیں چبہتب ہوں ،اگش
هدھے سیضلٹ ًہیں هال تو ہو عکتب ہے کہ هیں ایک ثہت ثڑا اهذام لے لوں کہ پھش
ؽشهٌذٍ عت کو ہوًب پڑے گب۔ اوس هدھے یویي ہے کہ خو كیصلے هیں ًے کئے ،وٍ
ػوام کے كبئذے کیلئے ،وٍ هیشی رات کیلئے ًہیں ہیں ،وٍ آپ عت کےكبئذے
کیلئے ہیں کیوًکہ اگش ہن ًChangesہ ال عکے تو هیشے خیبل هیں ہوبسا ًتیدہ
پچھلے الیکؾي عے ثہت ثشا ہوگب۔ تو هیں یہی اى عے اهیذ کشتب ہوں کہ یہ اپٌب کبم
کشیں ،ہوبسے خو ڈائشیکٹیوص ہیں ،اى کو یویٌی ثٌبئیں کیوًکہ ػوام ہن عے سوص،
صجر و ؽبم هدھے ہضاسوں ٹیلیلوى اوس  Messagesآتے ہیں اوس وٍ سیضلٹ
چبہتے ہیں۔ دوعشا هغئلہ ہوبسا یہبں اهي و اهبى کب ہے ،هیں صبف ثبت کشتب ہوں
کہ هیں اثھی تک پولیظ عے هطوئي ًہیں ہوں ،هیں ًے اى کو ثبس ثبس کہب ہے کہ یہ
خو زبالت Kidnappingکے ہو سہے ہیں ،یہ خو  Target killingsہو سہی ہیں،
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اط پش صیبدٍ توخہ دیں اوس ہویں سیضلٹ چبہیئے کہ کیوں ایغب ہو سہب ہے اوس کوى
کش سہب ہے اوس کیوں ہن ًہیں سوک عکتے؟ تو هیں دوثبسٍ آپ کو یویي دالتب ہوں کہ
هیں کچھ دى اوس اًتظبس کشوًگب ،اگش اط پش ػول ًہیں ہوا تو اط صوثے هیں ثہت
صیبدٍ تجذیلی آئے گی اوس آپ دیکھ لیں گے کہ خو ؿلػ آكیغشص ہیں ،خو ؿلػ کبم
کشسہے ہیں ،وٍ اط صوثے هیں ًہیں سہیٌگے۔ چوًکہ هیں ػدیت عوچتب ہوں کہ
عبسی دًیب اًٹیلی خٌظ پہ کبم کشتی ہے ،ایک وازذ ہوبسا صوثہ ہے یب ہوبسا هلک
ہے کہ پولیظ هیں اًٹیلی خٌظ ہے ہی ًہیں ،ایک عی آئی ڈی هسکوہ تھب ،پتہ ًہیں
کیب اًہوں ًے زبل ثٌبدیب؟ اوس ثـیش اًٹیلی خٌظ کے ہن کہتے ہیں کہ ہن دہؾت
گشدوں کو پکڑ لیں گے ،ہن ؿلػ لوگوں کو پکڑ لیں گے اوس اًٹیلی خٌظ ہے ہی
ًہیں۔ آئی خی صبزت کو هیں ًے ڈائشیکٹیوص دیذیئے ہیں کہ هکول ایک اًٹیلی
خٌظ کب اداسٍ ثٌبیب خبئے اوس اط کو ثہت غبهتوس اداسٍ ہوًب چبہیئے ،اط عے
پہلے کہ کوئی اوس ہن پہ Attackکشے ،کیوں ًہ ہن اى کے گھش پہٌچ خبئیں ،کیوں ًہ
ہن اپٌی هؼلوهبت لیکش اى کو پکڑیں؟ اط عے پہلے کہ وٍ ہوبسے اوپش زولے
کشے ،ہویں خشاة کشے ،ہویں Kidnapکشے ،یہبں پش  Target killingہو ،تو
ایک اًٹیلی خٌظ کب اداسٍ اى ؽب ء ہللا و تؼبلیٰی ثہت خلذ دًوں هیں اط صوثے هیں
اوس اط کب اثش ثہت
هیبم پزیش ہو خبئیگب اوس اى ؽب ء ہللا و تؼبلیٰی تبلیبں
ثہتشیي ًکلے گب کیوًکہ خت اًٹیلی خٌظ اداسٍ اغالع دے گب تو آگے اط پش کبم
ہو عکتب ہے ،تو اى ؽب ء ہللا و تؼبلیٰی یہ کچھ زذ تک ہن اط هیں کبهیبة ہو خبئیٌگے،
خو اط صوثے هیں ہو سہب ہے۔ دوعشا اهي کے ثبسے هیں هدھے ہش خگہ یہی
عوال کہ آپ اهي کیغے الئیٌگے ،آپ ڈسوى کو کیغے گشائیں گے ،آپ یہ ہوبسے
یہبں عے خو عبهبى خب سہب ہے ً ،یٹو عپالئیض ،یہ کیوں ًہیں آپ سوکتے؟ تو هیں
ػوشاى خبى کی ثبتیں آپ کو واظر کشًب چبہتب ہوں کیوًکہ لوگوں کو ؿلػ كہوی
ہے کہ ػوشاى ًے کہب ہے کہ ثظ هیں آ خبؤں ڈسوى کو هیں ًیچے گشا دوًگب ،هیں
ًیٹو عپالئی ثٌذ کش دوًگب۔ ػوشاى خبى کب ثیبى یہ ہے ،اًہوں ًے کہب تھب کہ خت هیں
زکوهت هیں آؤًگب تو عت عے پہلے هیں  Americansعے ثبت کشوًگب ،اى کو
اهبدٍ کشوًگب ،اى کو هیں اػتوبد دوًگب کہ ہوبسا هلک ہے ،ہن اط کو عٌجھبل عکتے
ہیں اوس اط کے ثؼذ اگش وٍ ًہ هبًب تو یہبں پش اًٹشًیؾٌل کوسٹ ہے ،ہن اط هیں
خبئیں گے اوس اگش ادھش کبم ًہ ثٌب تو پھش ہن ثباختیبس ہیں کہ ہن ڈسوى ثھی گشائیں
تو یہ ؿلػ
تبلیبں
گے اوس ہن ًیٹو عپالئی ثھی ثٌذ کشیں گے۔
كہوی ،هیں لوگوں کو ثتبًب چبہتب ہوں کہ یہ ایک ؿلػ كہوی ہے کہ ہن دیواًہ پي کی
غشذ آکش اوس عت کچھ لٹب دیں گے ،ایغب ًہیں ہے ،ہن ایک غشیوے عے خبئیں
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گے ،خت ہوبسی کوئی ًہیں عٌے گب تو اط کے ثؼذ ہوبسے پبط ساعتہ ہے کہ ہن
کیب کشیٌگے؟ اوس وٍ عت عے صالذ هؾوسٍ کشکے۔ اط وهت خو زبالت ہیں،
هیں ًے پہلے ثھی کہب تھب ،اط دى ػوشاى خبى صبزت ثھی آئے تھے ،اًہوں ًے
ثھی یہی ثبت کی اوس اًہوں ًے ًواص ؽشیق کو ،چیق آف عٹبف کو یہی پشیظ
کبًلشًظ هیں کہب کہ آپ آئیں ثیٹھیں ،ہن آپ کے عبتھ ثیٹھٌب چبہتے ہیں ،چیق آف
عٹبف ثھی ثیٹھیں اوس ہوبسے پشائن هٌغٹش صبزت ثیٹھیں ،پولیٹیکل پبسٹیض کے
لیڈسص ثھی ثیٹھیں ،ہوبسی  KP governmentثھی ثیٹھے ،عٌذھ کی ثھی ،ہن عت
هل ثیٹھ کش ایک پبلیغی ثٌبئیں تبکہ اط کب کوئی ساعتہ ًکل عکے ،آخش کت تک ہن
لڑتے سہیٌگے ،آخش کت تک ہویں لوگ هبستے سہیٌگے اوس اى کو هبستے
سہیٌگے؟ اط عے تو هلک ًہیں چلتب ،ہوبسی اکبًوهی تجبٍ ہو چکی ہے ،ہوبسے
زبالت ثہت خشاة ہیں ،تو اثھی ثھی ہویں اًتظبس ہے ،اط كلوس عے هیں وكبهی
زکوهت کو کہٌب چبہتب ہوں کہ هہشثبًی کشیں اوس خلذ اص خلذ یہ پبلیغی ثٌبًے کیلئے
عت کو ثٹھبئیں اوس ایک ایغی پبلیغی دیں کہ اط هلک هیں اوس اط صوثے هیں
اهي آ عکے کیوًکہ لوگوں کی آج کی ظشوست اهي ہے ،خہبں ثھی ثبت کشو ،وٍ
کہتے ہیں کہ اهي کیغے الؤگے؟ اهي کب ایک ہی ساعتہ ہے کہ هل ثیٹھ کے ہن ایک
پبلیغی ثٌبئیں اوس اط پش ػول کشیں۔ اگش ایک اچھی پبلیغی ثي گئی تو ہن ہش زذ تک
اى کے عبتھ خبًے کیلئے تیبس ہیں ،تو دوثبسٍ هیں یہ سیکویغٹ كیڈسل گوسًوٌٹ
عے کشتب ہوں کہ اط پہ کبم کشے اوس خلذ اص خلذ ،کیوًکہ اط عے ثڑا هغئلہ اط
هلک هیں کوئی ًہیں ہے ،اط هیں اًتظبس کظ ثبت کی ہے؟ هدھے عودھ ًہیں آ
سہی ہے ،عت عے پہلے کبم یہ وكبهی زکوهت کو کشًب چبہیئے تھب اوس اط کو
ًDelayہیں کشًب چبہیئے۔ دوعشا هغئلہ اط هلک کب اوس اط صوثے کب ثدلی کی
لوڈؽیڈًگ ہے ،هدھے عودھ ًہیں آتی اوس هدھے اتٌے ٹیلیلوى اوس
 Messagesآتے ہیں کہ تسشیک اًصبف کی زکوهت آگئی اوس لوڈ ؽیڈًگ صیبدٍ
ثڑھ گئی خیغے ہن ہی ًے یہ لوڈؽیڈًگ ثڑھبئی ہے ،خیغے ہن اط کے رهہ داس
ہیں اوس هیں ػوام کو کہٌب چبہتب ہوں کہ رهہ داسوں عے پوچھو خظ کی وخہ عے
هلک هیں ثدلی پیذا ًہیں کی کغی ًے ،اى لوگوں عے پوچھو خٌہوں ًے اط کو
توخہ ًہیں دی ،یہ ًہ كیڈسل زکوهت کی ؿلطی ہےً ،ہ ہوبسی ؿلطی ہے ،یہ اى
لوگوں کی ؿلطی ہے خو پچھلے دوس هیں زکوهتیں کشتے تھے ،ہویں ًہیں پتہ کہ
اط لوڈؽیڈًگ کب ہن کیغے زل ًکبلیں گے؟ عیذھی ثبت ہے خو هیں کشًب چبہتب
ہوں ،یہ صوثہ ثدلی پیذا کشًے هیں هبالهبل ہے 25 ،ہضاس عے لیکش  30ہضاس
هیگبواٹ تک ثدلی یہ صوثہ پیذا کشعکتب ہے ،آخش کیوں کغی ًے کبم ًہیں کیب؟
کچھ ثبتیں هیں یہبں ًہیں کہٌب چبہتب ،کوئی هغئلہ ہی ًہیں ہے ،هیشے پبط لوگ
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آسہے ہیں ،اهشیکہ عے آسہے ہیں ،لٌذى اوس یوسپ عے آسہے ہیں ،پبکغتبًی
آسہے ہیں ،وٍ  Investکشًب چبہتے ہیں اوس یہبں ثدلی لگبًب چبہتے ہیں لیکي وٍ یہ
یویي دہبًی چبہتے ہیں کہ اط صوثے هیں اهي ہو اوس اط صوثے هیں ہن عے کوئی
پیغہ ًہ لے ،ہن عے اط کے ثذلے هیں کوئی کویؾي ًہ لے۔ هیں ًے اى کو کھلے
ػبم کہب ہے کہ ہوبسے ہبتھ کھلے ہیں ،ہوبسے ہبتھ آصاد ہیں ،آپ آئیں ،پیغہ لگبئیں
اوس ظشوست ہو تو ہن آپ کو پیغہ دیں گے ،ہن آپ عے ًہیں لیں گے ،ہن آپ عے
کچھ ثھی ًہیں لیں گے ،تبلیبں ہن کغی عے پیغہ لیٌے کیلئے ًہیں آئے ،ہن
سؽوت لیٌے کیلئے ًہیں آئے ،ہن اط هلک هیں ثدلی پیذا کشکے دکھبئیں گےاوس
اى ؽبءہللا تؼبلیٰی اگلے هہیٌے عے ثہت عی پبسٹیبں آسہی ہیں خو  Solarهیں
 Investکشًب چبہتی ہیں ،خو ہبئیڈل پبوس هیں  Investکشًب چبہتی ہیں ،خو
 Windmillsهیں ثدلی پیذا کشًے اوس اط هیں  Investmentکیلئے آسہی ہیں،
 ،Waste materialsخو یہ ہوبسی گٌذگی ہے ،اط عے ثھی ثدلی پیذا ہوتی ہے،
اط کیلئے ثھی پبسٹیبں آسہی ہیں،اى ؽبءہللا تؼبلیٰی هدھے یویي ہے ،اگش وكبهی
زکوهت کوئی سکبوٹ ًہ ڈالے ،وكبهی زکوهت ہوبسی عکیووں کو خلذ
 Approveکشے تو هدھے یویي ہے کہ ہن تیي چبس هہیٌے هیں اط صوثے هیں کن
عے کن چبس پبًچ ہضاس هیگبواٹ کی عکیویں ؽشوع کشعکتے ہیں تبلیبں
اوس یہ خو چبس پبًچ ہضاس کی ثبت کشسہب ہوں ،یہ تو لوگ پچھلے دط پٌذسٍ
دى هیں آئے ہیں اوس اگش اى کو یویي ہوخبئے کہ اط صوثے هیں کوئی اط عے
سؽوت ًہیں لے گب ،کوئی اط عے کٹ ًہیں لے گب اوس کوئی چپکے هطلت ٹیجل
کے ًیچے اط عے پیغے ًہیں لے گب تو هدھے یویي ہے ،خو هیں ثیظ پچیظ ہضاس
کی ثبت کشسہب ہوں ،اهیذ هدھے یہ ہے کہ عت کے عت لوگ آًب ؽشوع ہو خبئیں
گے ،تو یہ کوئی هغئلہ ہی ًہیں ہے۔ اگش ہن کغی کو دػوت دیتے ہیں اوس اط کو
عہولتیں دیتے ہیں  One window operation ،کشتے ہیں ،اى کے ساعتے هیں
هغئلے ًہ پیذا کشیں تو ہش ایک چبہتب ہے کہ هیں  Investکشوں کیوًکہ ثدلی هیں
 Investmentیہ ثہت كبئذٍ هٌذ ہے ،اى کو كبئذے ثھی اط هیں ثہت ہیں۔ اط وهت تو
هدھے یویي ہے کہ اگش ہن ًے اط پش ػول دسآهذ کیب ،ہن ًے ثدلی پیذا کی تو اط
صوثے کب ًہیں عبسے هلک کب هغئلہ ہے کیوًکہ ہن تو پشوڈکؾي کشعکتے ہیں،
ہن ًے تو ثدلی پھش وكبم کو دیٌی ہے ،ہن عے یہ ثدلی وٍ لیں گے پھش ڈعٹشی
ثیوؽي کب کبم اى کب ہے۔ ہن تو ًیؾٌل گشڈ هیں ثدلی عپالئی کشیں گے اوس وٍ اى کب
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کبم ہے ڈعٹشی ثیوؽي کشًب ،تو ہوبسے اوپش یہ الضام ًہ لگبیب خبئے کہ ہوبسی وخہ
عے آج لوڈؽیڈًگ ہے ،یہ لوڈؽیڈًگ کی وخوہبت عت کو هؼلوم ہیں کہ کظ ًے
ثٌبئی ہے اوس کغی هیں ہوت ہی ًہیں۔ دوعشی ثبت ،اط وهت خو اط صوثے هیں
لوڈؽیڈًگ ہے ،هیں ًے اط دى ثھی ثبت کی کہ اط وهت هلک هیں خو پیذاواس
ہے ،اط هیں ہوبسا  13پشعٌٹ زصہ ہے 13 ،كیصذ زصہ ہے اط وهت ،اگش وٍ
ہوبسا زصہ پوسا دے تو پھش ثھی یہ لوڈؽیڈًگ کن عے کن تیي چبس گھٌٹے کن
ہوعکتی ہے ،توشیجب ًاکجھی  200هیگبواٹ کن هلتی ہے کجھی  300هیگبواٹ کن هلتی
ہے اوس پھش ہوبسا زن وٍ کیوں ًہیں دیتے؟ تو هیں ًے پہلے ثھی ثبت کی کہ ہن اط
پش ازتدبج ثھی کشیں گے اوس هیں پشعوں اعالم آثبد خبسہب ہوں ،هیں وہبں
هزاکشات ثھی کشوًگب کہ ہن اپٌب زن لیں گے ،ہویں اپٌب زن دیں اوس پوعٹ
لوڈؽیڈًگ خو ہے ،وٍ ہویں هجول ًہیں ہے کہ وٍ پوعٹ لوڈؽیڈًگ کشیں۔
تبلیبں ثدلی کی هذ هیں هدھے عودھ ًہیں آئی کہ پچھلی زکوهت ًے یہ
خو اثھی عبل پوسا ہوگیب ہے ،چھ اسة سوپے ہوبسا ثوبیب ہے خو ہوبسا زن ہے اوس
اى کو ہویں دیٌب چبہیئے ،وٍ ثھی ًہیں دیب اثھی تک اوس اط عے پچھلے عبل کے
ثھی ڈیڑھ اسة ہویں ًہیں هلے ،آخش ہوبسا زن ثھی ٹبئن پش ًہیں هلتب یب کوئی پوچھتب
ًہیں اط کب ،تو اى ؽبءہللا ہوبسا خو زن ہے ،ہن واپڈا عے هیٹٌگ سکھیں گے اوس اى
ؽبءہللا اى عے یہ وصول کشیں گے۔ وكبهی زکوهت عے ثھی هیں کہٌب چبہتب ہوں
کہ ہوبسی کئی ہبئیڈل عکیوض ہیں خو اثھی تک دو عبل دو عبل عے وہبں پڑی ہوئی
ہیں اوس خو ہوبسی ایي ایق عی کی هیٹٌگ ہوئی تھی ،وہبں پش یہ پوائٌٹ هیں ًے
اٹھبیب تھب ،هیں ًے اى عے تیي هہیٌے هبًگے کہ خو ہوبسی عکیوض آتی ہیں ،آپ تیي
هہیٌے هیں اى کو پبط کشیں ،اط وهت کے كٌبًظ هٌغٹش اوس پشائن هٌغٹش ًے
هیٹٌگ هیں کھلن کھال کہب کہ یہ آپ تیي هہیٌے هبًگتے ہیں ،ہن آپ کو ڈیڑھ هہیٌے
هیں عکین پبط کشیں گے،اگش پبط ًہ ہوئی تو یہ عودھو کہ It`s deemed to
 have been approvedلیکي اكغوط یہ ہے خت هٌٹظ آئے تو اط هلک کب تو
هغئلہ یہ ثھی ہے کہ ہن خو كیصلے کشتے ہیں ،وٍ هٌٹظ هیں ؿبئت ہوخبتے ہیں،
خت هٌٹظ آئے تو اط هیں ؿبئت۔ چوًکہ ایک ثہتشیي كیصلہ تھب اط صوثے
کیلئے اوس هٌٹظ هیں وٍ پوائٌٹ ہی ؿبئت تھب ،هیں ًے دوثبسٍ اى کو خػ لکھب ہے
کہ یہ كیصلہ ہوچکب ہے کہ ہن خو عکین ثھیدیں گے ،وٍ ڈیڑھ هہیٌے هیں
 Approveہوًی چبہیئے ،اگش ًہیں ہوتی تو ہن اط پش کبم ؽشوع کشیں گے ،چبہے
وٍ هٌٹظ هیں التے ہیں یب ًہیں التے ،ہوبسا زن ہے کہ ایک هیٹٌگ هیں كیصلہ

669

ہوچکب ہے تو ڈیڑھ هہیٌے هیں ہن ؽشوع کشیں گے۔ تبلیبں اط کے ػالوٍ ہوبسا
صست کب هغئلہ ہے تو وٍ ثہت ہی گھوجیش ہے ،ہغپتبل هیں خبؤ تو ایغب لگتب ہے کہ
خیغے ہن ہغپتبل هیں ًہیں ہیں اوس یہبں پش کوئی ثوچڑخبًے هیں آئے ہیں ،وہبں پش
الٹیبں آًے لگتی ہیں کہ یہ ہن کذھش آگئے ،یہ ہغپتبل ایغے ہوتے ہیں؟هیں خود
پشیؾبى ہوں ،تو هیں خت اط ہغپتبل کے اًذس گیب تو هیں خود گھجشا گیب کہ وٍ
ػدیت عی  Smellاوس ػدیت عب هبزول ،گٌذگی اوس خہبں گٌذگی کب ڈھیش ہو،
ہغپتبل اط کو ًہیں کہتے ،یہ تو ہغپتبل ًہیں ہے کوئی ،اط پش ہن کبكی کبم ؽشوع
کشچکے ہیں ،ہن ًے ایک اسة سوپے خو ایوشخٌغی کب وٍ ہے ،ایوشخٌغی
عشوعض ہیں ،ہوبسے ہیلتھ هٌغٹش ایک هبڈل ثٌب سہے ہیں اوس توشیجب ًاایک ثلیي ہن ًے
سکھے ہیں ،اط عے صیبدٍ پیغے ہن لگبئیں گے،ایوشخٌغی عشوعض هیں خت
کوئی خبئے گب تو عت کچھ هوخود ہوگب ،ڈاکٹش ثھی هوخود ہوگب اوس اط کے وہبں
پش خو ایکغشے پالًٹظ ہیں یب خو عبص و عبهبى ہے ،وٍ عت کچھ هوخود ہوگب اوس
آپ کو ایغب لگے گب خیغے آپ اًٹشًیؾٌل ہبعپٹل هیں ہیں اوس دًیب کے هوبثلے کے
ایوشخٌغی عٌٹشص ثٌیں گے تبلیبں اوس اط پش اى ؽبءہللا تؼبلیٰی اط عبل ہن عت،
ختٌے ہبعپٹلض ہیں ،هیدش ہبعپٹلض ہیں اوس اط کے ًیچے خو ڈعٹشکٹ ہبعپٹلض ہیں،
اى عت هیں ایوشخٌغی عٌٹشص خو ہوًگے ،وٍ صبف عتھشے ہوًگے۔ وہبں پش
چوًکہ خت اًغبى پش عخت وهت آتب ہے ،ایکغیڈًٹ ہوتب ہے یب کوئی ایغب هغئلہ
ہوتب ہے ،پشیؾبًی ہوتی ہے ،وہبں پش خبکش خت دیکھتے ہیں تو ًہ ڈاکٹش ہےً ،ہ ثیڈ
ہےً ،ہ کچھ ہے تو ہن ًے یہ  Changeکشًب ہے۔ ختٌے ہوبسے ثڑے پشائیویٹ
ہبعپٹلض ہیں ،اط کے هوبثلے هیں ایوشخٌغی عٌٹشص ثٌیں گے تبکہ لوگوں کو
عہولت ہو۔ اط وهت ہن ًے ایک کویٹی ڈیپبسٹوٌٹ هیں ثٌبئی ہے کہ ختٌے ہوبسے
ہغپتبل ہیں ،ڈعٹشکٹ ہیڈکواسٹش ہغپتبل ہیں ،آس ایچ عیض ہیں ،ختٌے ثھی ثڑے
ہغپتبل ہیں ،وہبں پش ہن ًے کویٹی ثٌبئی ہے کہ وٍ خبئے ،وہبں پش ڈاکٹشص کی کوی
ہے ،ٹیکٌیؾٌض کی کوی ہے ،عبهبى کی کوی ہے ،وٍ عبسی لغٹ ،هیں ًے اپٌے
ہیلتھ هٌغٹش کو کہب ہے کہ  15خوالئی تک پوسی لغٹ اى کے پبط پہٌچ خبًی
چبہیئے اوس  15خوالئی کے ثؼذ ڈاکٹشص کی ثھی ثھشتی ؽشوع ہوگی اوس ہن پوسے
ڈاکٹشص دیں گے ہش ہغپتبل هیں ،ہن ٹیکٌؾٌض پوسے کشیں گے عو كیصذ ،ہن وہبں پش
ختٌی هؾیٌشی ہے تبلیبں اى ہغپتبلوں هیں ختٌی کوی ہے ،ہن هکول غوس پش ،عو
كیصذ پوسی کشیں گے۔ خہبں عے ثھی ہو ،كٌڈص کی اگش کوی ثھی ہو ،یہبں پش
ڈوًشص ہیں خو ہوبسے عبتھ ثبت کشسہے ہیں ،وٍ ہش چیض کشًے کو تیبس ہیں ،اى ؽبء
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اہلشتؼبلیٰی هدھے یویي ہے کہ  15خوالئی عے کبم ؽشوع ہوگب اوس ہوبسے ہیلتھ
هٌغٹش ،هیں ًے اى کو کہب ہے کہ آپ دى سات لگبئیں ،اط پش کبم ؽشوع کشیں ۔ خظ
ہغپتبل کی آپ کو سپوسٹ آخبئے تو یکذم اط کو عبهبى  Provideکشیں ،هطلت دو
تیي هہیٌے کے اًذس کوئی ہغپتبل ایغب ًہ ہو کہ کوئی كشیبد کشے کہ اط هیں ڈاکٹش
ًہیں ہے ،اط هیں ٹیکٌیؾي ًہیں ہے ،اط هیں یہ هؾیي خشاة ہے ،ادھش ڈاکٹش اپٌب
کبم ًہیں کشسہب ہے ،ادھش دوائی ًہیں ہے،تو دو تیي هہیٌے کے اًذس اى ؽبءہللا
تؼبلیٰی آپ کو سیضلٹ ًظش آخبئے گب۔ گو کہ هیں تو دو تیي هہیٌے کب وهت ًہیں دیٌب
چبہتب ،هیں تو کہتب ہوں کہ ایک هہیٌے هیں کشیں اوس پھش آپ خبئیں چیک کشیں کہ
کوًغی چیض کی کوی ہے؟ تو هدھے یویي ہے کہ ؽوکت صبزت اط پش دى سات
کبم کشکے خلذ اص خلذ ،کیوًکہ اط هیں ایک هٌٹ ظبئغ کشًب ثھی اًغبًی صًذگی
کیلئے ًوصبى ہے۔ دوعشا اط صوثے هیں ،اط هلک هیں آپ کو پتہ ہے کہ خؼلی
دوائیبں هلتی ہیں اوس هدھے زیشاًی ہے کہ اًغبى کی صًذگی عے کھیلٌب یہ تو ثہت
ہی ظلن ہے ،اط ثبسے هیں هیں ًے ڈی خی ڈسگض کو ثالیب ،هیں ًے اى کو یہ
اًغٹشکؾٌض دی ہیں کہ آپ ًے چھبپے ًہیں هبسًے ،چھبپہ هبس لیتے ہیں ،پھش گھش
چلے خبتے ہیں ،پھش ثھول خبتے ہیں ،اًہوں ًے ہویں پوسی سپوسٹ ہش هیڈیکل
دکبى کی دیٌی ہے اوس سپوسٹ کیب ہوگی؟ وٍ ایک عشٹیلیکیٹ ثٌبئیں گے ،اط
عشٹیلیکیٹ پش ًیچے خو آكیغش ہے ،وٍ دعتخػ کشے گب کہ هیں یہ دکبًیں ،اط کب
یہ  Addressہے  ،یہبں کی دوائیبں ٹھیک ہیں ،ثبلکل ٹھیک ٹھبک ہیں اوس اط پش
وٍ  Signکشے گب  ،گبسًٹی دے گب کہ هیں ًے اط کو چیک کیب ،اط هیں کوئی
خؼلی دوائی ًہیں اوس یہ دکبًیں ،هیں ادھش گیب ،یہبں خؼلی دوائیبں تھیں  ،هیں ًے
اٹھبئیں اوس لیجبسٹشی کو ٹیغٹ کیلئےثھیح دیں۔ تو یہ ختٌی دکبًیں اط صوثے
هیں ہیں ،هدھے تو اهیذ تھی کہ هدھے اثھی تک ثھیح چکے ہوتے لیکي هیں
دوثبسٍ ہیلتھ ڈیپبسٹوٌٹ کو کہتب ہوں کہ آپ ًے ػول ًہیں کیب ،هیں صشف دط دى
اوس دیتب ہوں ،اگش دط دى هیں هدھے عبسی سپوسٹظ ًہ آئیں تو عت عے پہلے
تبلیبں چوًکہ ہوبسی
هیں ڈی خی ہیلتھ خو ہے ،اط کو یہبں عے ہٹب دوًگب۔
ایوشخٌغی ہے ،لوگوں کی صًذگیبں تجبٍ ہو سہی ہیں اوس یہ عوئے ہوئے ہیں،
هدھے عودھ ًہیں آتی کہ کیوں یہ عوئے ہیں آخش اى کے ثچے ًہیں ہیں ،یہ
دوائیبں اى کے ثچے ًہیں کھب عکتے ہیں ،اى کو اًکب ًوصبى ًہیں پہٌچ عکتب؟ تو یہ
کبم اگش اًہوں ًے ؽشوع ًہیں کیب تو پھش ثہت ظلن ہے ،هیں ًہیں ثشداؽت کشعکتب۔
چوًکہ هیں ًے یہ ًہیں کہب ،اى کو کہب ہے کہ ًیچے خو آپ کب اًغپکٹش ہوگب ،وٍ
دعتخػ کشے گب اوس پھش اعکے اوپش واال آكیغش اوس اط کے اوپش ڈی خی کشے
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گب ،پھش اط کو ہن ًیٹ پش لے آئیں گےاوس عبسی دًیب دیکھ عکے گی کہ یہ دکبى
ٹھیک ٹھبک ہے اوس اط کی  Saleثھی صیبدٍ ہوخبئے گی اوس خظ دکبى هیں
چوس اوس ؿلػ دوائی ہوگی ،اط کی  Saleثھی ًہیں ہوگی اوس اط کب ًوصبى ثھی
ہوگب۔ تو یہ سپوسٹ هدھے دط دى کے اًذس چبہیئے کہ عبسے صوثے کو ہن ثتب
عکیں کہ یہبں یہ دکبى خو ہے ،یہ ٹھیک ٹھبک ہے ،یہ ؿلػ ہے اوس اى کو یہ ثھی
هیں ًے کہب ہے کہ هیں اًغپکٹشص عے ًہیں پوچھوًگب ،چوًکہ وٍ ثھی دعتخػ
کشے گب ،اط کے اوپش واال آكیغش ،اط کے اوپش واال ثھی کشے گب اوس رهہ داس ڈی
خی ہوگب کیوًکہ وٍ اط کی رهہ داسی ہے کہ ؿلػ چیض ہوبسے ػوام کو ًہ هلے۔ تو
اعی غشذ هیں ًے کوؾٌشص کو ثھی ہذایت کی ہے کہ ختٌی ثھی ہوبسی یہبں پش
دکبًیں ہیں ،خظ هیں هصبلسے ہیں ،خظ هیں دودھ ہے ،خظ هیں گوؽت ہے ،اى
کی ثھی اعی غشذ عشٹیلیکیٹ ثٌیں گیً ،یچے خو اًکے اًغپکٹشص ہیں یب خو ثھی
ہے ،وٍ  Signکشے گب ،پھش اط کے ثؼذ اعغٹٌٹ کوؾٌش اط پش  Signکشے گب،
پھش ڈی عی کشے گب ،پھش وٍ کوؾٌش کے پبط آئے گی اوس رهہ داسی کوؾٌش کی
تبلیبں اى
ہوگی کہ خو ؿلػ سپوسٹ ہوگی ،اط کب رهہ داس کوؾٌش ہوگب۔
عے ثھی هیں کہتب ہوں ،اى عے ثھی هیں کہتب ہوں کہ ثیظ دى گضس چکے ہیں،
هدھے کوئی سیضلٹ ًہیں آیب ،اط كلوس عے پھش ثھی اى عے کہتب ہوں کہ هدھے
دط دى کے اًذس یہ سپوسٹظ چبہئیں اوس خظ کوؾٌش ًے ًہیں دی ،وٍ کوؾٌش وہبں
ًہیں سہے گب۔ تبلیبں پھش هغئلہ ہوبسا تؼلین کب ہے ،عشکبسی عکولوں اوس
پشائیویٹ عکولوں کے اعبتزٍ کی تٌخواہیں دیکھیں ،پشائیویٹ عکولوں کی ثہت
کن ہیں اوس ہوبسے عشکبسی عکولوں کی ثہت ہی صیبدٍ ہیں لیکي پھش ثھی وٍ خوػ
ًہیں ہیں۔ ہن کہتے ہیں کہ آپ کی تٌخواٍ اوس ثھی ثڑھب لیتے ہیں لیکي سیضلٹ تو دو
ًب ،ؿشیت کے ثچوں کو تؼلین تو صسیر دو ،اى کے هغتوجل کے ثبسے هیں تو
عوچو۔ پھش ہن اپٌے ثبسے هیں عوچتے ہیں تو ہن تؼلین هیں ثھی تجذیلیبں ال سہے
ہیں۔ ہن ًے پہلے کہب ہے ،ہوبسی پبسٹی کب هٌؾوس ہے کہ ہن یکغبں تؼلیوی ًظبم
الئیں گے ،کالط وى عے ہن ؽشوع کشیں گے  Curriculumاوس اط کب سیضلٹ تو
ٹبئن پش هلے گب ،دط عبل کے ثؼذ لیکي ثٌیبد ہن سکھ دیں گے کہ ؿشیت کب ثچہ اوس
اهیش کب ثچہ ،عشهبیہ داس کب ثیٹب اوس ایک ؿشیت کغبى کب ثیٹب ،اى کو ایک خیغی
تؼلین هلے ،ایک خیغی کتبثیں ہوں تبکہ ؿشیت کو ثھی هوهغ هلے کہ اط کے ثچے
ثھی اط هلک کے زکوشاى ثي عکیں ،اط کے ثچے ثھی ڈاکٹش اوس اًدیٌئش ثي
عکیں۔ یہ ہللا تؼبلیٰی ًے تو ًہیں لکھب کہ هیشا ثیٹب ثظ تشهی کشے گب ،ؿشیت کب ثچہ
تشهی ًہیں کشے گب اوس اط کب کیب هصوس ہے؟ اط کب هصوس یہ ہے کہ یہبں پش خو
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ًظبم تؼلین ہے ،وٍ صشف عشهبیہ داسوں کیلئے هوهغ ہے ،ؿشیت آدهی کو هوهغ
ہی ًہیں هلتب کہ وٍ تشهی کشعکے۔ اط هلک هیں ؿشیت اوس اهیش کب كشم خو ہے،
وٍ صشف تجبٍ و ثشثبد تؼلین هیں ہے ،اگش عت کو ایک خیغب هوهغ هلے ،عت کو
ایک خیغے زبالت هلیں تو  Competitionثشاثش ہوگب اوس هدھے یویي ہے کہ
ؿشیت کب ثچہ عشهبیہ داس کے ثچے عے صیبدٍ تشهی کشے گب

تبلیبں

کیوًکہ خت اى کو هواهغ هلیں گے ،هیں ًے دیکھے ہیں ،ثڑے ہی رہیي ثچے ہیں،
ہوبسے ثچے تو هدھے پتہ ہے کہ وٍ کیغے ہیں اوس اى کو هواهغ کیغے هلتے ہیں؟
اى کی صًذگی ػیبؽی ہے ،وٍ ثظ ثڑے ہوتے ہی ہش پوعٹ اى کیلئے ،ہش هشاػبت
اى کیلئے اوس ؿشیت عبسی ػوش ثظ اط سگڑے هیں سہیں گے۔ تو اى ؽبءہللا تؼبلیٰی
یہی ایک تؼلین ہے کہ وٍ اط هلک هیں ؿشیت اوس اهیش کب كشم هٹب عکتی ہے
کیوًکہ هیں ثبہش دًیب هیں دیکھتب ہوں ،دو صثبًوں هیں کہیں تؼلین ًہیں ہے ،دو هغن
کے Curriculaکہیں کغی هلک هیں ًہیں ہیں ،کوئی پیذا کشکے هدھے دے دو،
هدھے ثتب دو کہ كالں هلک ہے ،اط هیں دو صثبًوں هیں تؼلین ہے ،هدھے ثتب دو
دًیب هیں کوًغب ایغب هلک ہے کہ ؿشیت کب ثچہ خو ہے اط کی کتبثیں اوس عشهبیہ
داس کے ثچوں کی کتبثیں اوس ہیں ،یہ ًب اًصبكی کظ ًے کی ہے؟ یہی ہن لوگ ہیں
اوس هیں ثھی اط کب رهہ داس ہوں لیکي هدھے ًہیں پتہ تھب ،یہ تو ػوشاى خبى کو ہللا
تبلیبں
خوػ کشے کہ هیں ایک دى ثیٹھب تھب ،هیں ًے اط عے پوچھب
هیں پہلے ثھی کہہ چکب ہوں ،هیں ًے پوچھب خی ہن تو ثبتیں کشتے ہیں کہ
ہن ؿشثت هٹب دیں گے اوس یہ کش دیں گے ،هیں ًے کہب کہ هیشے تو  30عبل عے یہ
عي عي کے کبى تھک گئے ہیں اوس سیضلٹ کوئی ًہیں۔ هدھے عبدٍ عب خواة دیب،
اط ًے کہب یہ کوًغب عبئٌظ ہے ،خب کش دیکھو ؿشیت کے ثچوں کی تؼلین دیکھو
اوس اهیش کے ثچوں کی دیکھو ،یہ كشم هٹب دو ثظ هصہ ختن ہوخبئے گب۔ تو یہ ہن
كشم هٹب سہے ہیں کہ هصہ ہی ختن ہوخبئے اوس عت کو ثشاثش هوهغ هلے کہ وٍ ثھی
ہللا تؼبلیٰی ًے اط دًیب هیں پیذا کیب ہے کہ اط کو ثھی هوهغ هلے۔ دوعشا ہوبسے
عکولوں کب هغئلہ ثہت ثڑا ،یہبں ٹشاًغلشص ہوتے ہیں ،زیشاى ہوںً ،ہ دًیب هیں ًہ
اط هلک هیں پشائیویٹ عکولوں هیں ہے کہ وٍ اعتبد کب ٹشاًغلش ،یہ کہبں کب
اًصبف ہے کہ اعتبد کو ادھش ٹشاًغلش کشدو ،پھش ادھش کشدو ،پھش خظ کب ووٹش
ہے ادھش کش دو؟ یہ ػدیت عب ًظبم ہے ،هیشی عودھ عے ثبہش ہے۔ هیں ًےتو
پہلے ثھی اط پش کبكی ثبتیں کیں لیکي کوئی هبًتب ہی ًہیں تھب ،ہللا تؼبلیٰی ًے هدھے
هوهغ دیب تو آپ هدھے ثتبئیں کہ ایک اعتبد ایک عبل ادھش عکول هیں پڑھبتبہے،
دو عبل ادھش پڑھبتب ہے ،تیي عبل ادھش پڑھبتب ہے تو ثچے کی رہٌیت کو کیب
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عودھے گب،اط کے دهبؽ هیں کیب آئے گب کہ اط ثچے کے عبتھ هیں کیب کشوں؟
اط عے پوچھوکہ یہ سیضلٹ خشاة ہے خی ،هدھے تو عبل ہوگیب ،ہیڈهبعٹش عے
پوچھوخی ،هدھے دوعبل ہوگئے ،هیں کیب سیضلٹ دوں؟ تو ہن ًے كیصلہ کیب ہے
کہ عکولوں هیں کوئی ٹشاًغلش ًہیں ہوگب ،ہوبسے پبط  40عٹوڈًٹظ پش ایک
ٹیچش ،چبہے لڑکیوں کے عکول ہیں یب چبہے لڑکوں کے ہیں 40 ،عٹوڈًٹظ پش
ایک ٹیچش هوخود ہے

تبلیبں اوس وصیش تؼلین کو هیں ًے کہہ دیب کہ لغٹیں ثٌبؤ،

 40عٹوڈًٹظ پش ایک ٹیچش عبسے صوثے هیں ،چبہے کوئی خلب ہوتب ہے کہ ؽبیذ
کوئی سوتب ہے ،وٍ وہبں ٹشاًغلش ہوًگے۔ عت عے پہلے اپٌی یوًیي کوًغل هیں
اى کو خگہ وہی هلے گی ،اپٌے گبؤں کے ًضدیک هلے گی،اط کے ًضدیک خگہ
هلے گی خیغے ہی ایڈخغٹ ہوگب ،تو عبتھ ہن اعوجلی هیں هبًوى ثھی السہے ہیں تو
اط کے ثؼذ وٍ ًہ ٹشاًغلش ہوًگے ،وٍ وہی پش پشوهوٹ ہوًگے ،تبلیبں وٍ
وہی پش پشوهوٹ ہوًگے وہی پش اى کو  Incentivesهلیں گی ،سیضلٹ پش اى کی
پشوهوؽي ہوگی ،سیضلٹ خشاة ہوگب تو اى کی پشوهوؽي سک خبئیگی ،سیضلٹ
اچھب ہوگب ،اى کی پشوهوؽي ثھی ہوگی ،اى کو Incentivesثھی هلیں گی ،تو اط
کیلئے ایک ہن هبًوى ثٌب سہے ہیں کہ آئٌذٍ یہ ٹشاًغلش کب هغئلہ ،یہ ػزاة ہن عت
کیلئے ،آپ کیلئے صجر وؽبم یہ خھگڑے ،هدھے ادھش سکھ دو ،هدھے ادھش
کشدو ،آخش ہن ًے ووٹ اط لئے لیے کہ ہن عبسا دى ٹشاًغلش کشیں؟ ہن اعتبدوں کے
ووٹ پش ادھش آئے ہیں ،ہن تو اى ؿشیت لوگوں کے ووٹ پش آئے ہیں کہ اى کو
عہولت دیں ،اى کو ثہتش تؼلین دیں ،اى کے ثچوں کبکوئی خیبل کشعکیں۔ تو یہ
هبًوى ہن السہے ہیں کہ آئٌذٍ کوئی ٹشاًغلش ًہیں ہوگب ،اعی عکول هیں سیٹبئش ہوگب،
ادھش ہی پڑھبئے گب ،سیضلٹ دے گب ،سیضلٹ ًہیں دے گب ،ایک دكؼہ ًہیں دے
گب،دوعشی دكؼہ ًہیں دے گب ،تیغشی دكؼہ ؿلػ ہوگب تو وٍ گھش خبئے گب۔ تو اط
کیلئے ہن ایک پوساهبًوى السہے ہیں اى ؽبءہللا تؼبلیٰی اوس ثہت عخت هبًوى ہوگب
کیوًکہ ؿشیجوں کے عبتھ وٍ ظلن ہےً ،ہ هیشے ثچے اى عکولوں هیں پڑھتے
ہیںً ،ہ آپ کے ثچے پڑھتے ہیںً ،ہ ثڑے لوگوں کے ثچے پڑھتے ہیں اوس ہن
ثیٹھے ہوئے ہیں ،کجھی ادھش ٹشاًغلش کشو اپٌے ووٹ کیلئے ،یہ خو صیبدتی ہے
اط کو ختن کشًب پڑے گب۔ دوعشا عکولوں هیں ثہت کوی ہے ،کہیں ٹبئیلٹظ ًہیں
ہیں ،کہیں پش پیٌے کب پبًی ًہیں ہے ،کہیں عکولوًویں ثدلی ًہیں ہے ،زبالًکہ
ثدلی اوس یہ چیضیں ،یہ خت عکول ثٌتب ہے تو پہلے عے اط ٹیٌڈس هیں آیب ہوتب ہے
کہ ثدلی کے اتٌے پیغے تو واپڈا وٍ عبسے پیغے کھب خبتب ہے۔ هیں ًے کئی
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عکولض دیکھے ہیں کہ اط کی ثدلی کے پیغے کہیں دط عبل پہلے داخل ہوئے
ہیں ،کہیں ثیظ عبل پہلے ،کوئی کہیں کٌکؾي ہی ًہیں ہے تو ہن عبسا سیکبسڈ ًکبل
سہے ہیں کہ ہش عکول هیں ثدلی ہوًی چبہیئے ،وہبں پبًی ہوًب چبہئیے ،وہبں
ٹبئیلٹظ ہوًے چبہئیں تبکہ وٍ هغئلہ زل ہوخبئے تبلیبں اوس اط کیلئے آگے
ثھی ہوبسے پبط ثہت اچھب پشوگشام آسہب ہے ،اى ؽبءہللا تؼبلیٰی ایغے لوگ ہیں خو
اى عکولوں کو  Ownکشیٌگے اوس وہبں پش عت عہولتیں پیذا کشیٌگے ،تو ایغے
ہوبسے پبط  Investorsآسہے ہیں خو اى ؽبءہللا تؼبلیٰی ہوبسے کوئی ،کتٌے
عکول؟ 37ہضاس توشیجب ًا عکول ہیں ،اى عت عکولوں کو  Ownکشًے  28،ہضاس اى
عت عکولوں کو اى ؽبءہللا وٍ  Ownکشیٌگے۔ دوعشا یہ ہوبسے ہبئش عیکٌڈسی
عکول کب ،هٌغٹش صبزت ًےثتبیب ،ہن  Performance Auditالسہے ہیں کہ خظ
کی  Performanceہوگی ،اط کب آڈٹ کشیٌگے ،اط کے هطبثن پھش اى کو
عہولتیں دیٌگے یب اًکی پشوهوؽي ہوگی ،خو ثھی اى کب سیکبسڈ ثٌے گب تو
 Performanceپہ اثھی عے ہن ًے کچھ کبم ؽشوع کشدیب اوس اى ؽبءہللا ہوبسے
خو ہبئش عیکٌڈسی یب کبلدض ہیں ،اط هیں ہن ڈیدیٹل اوس ای الئجشیشیض السہے ہیں کہ
خو ہوبسے کبلدض ہیں اوس ہبئش عیکٌڈسی عکول ہیں ،اط هیں ڈیدیٹل اوس ای
الئجشیشی کب پشوگشام ہے ،خلذ اط پشکبم ؽشوع ہوخبئیگب۔ تیغشاثڑا ،هغئلے تو
ثہت ہے ،هیں کیب ثیبى کشوں؟ یہبں پٹواسی ًظبم پہ هیں ًے ثبت کی تھی کہ اط کو
ہن ًے ٹھیک کشًب ہے کیوًکہ عت عے هؾکل کبم یہ ہے۔ ایک تو ہن ًے
کوپیوٹشائضیؾي کب کبم ؽشوع کشدیب اوس اى ؽبءہللا اط عبل کے اًذس کچھ ظلؼے
تو هیشے خیبل هیں هہیٌوں هیں ؽشوع ہوخبئیٌگے ،هیں ًے اى کو ڈائشیکٹیوص
دیئے ہیں کہ اط عبل کے اًذس ختٌب هوکي ہوعکتبہے ،اگش  70 ،60پشعٌٹ
ظلؼے اًؾبءہللا تؼبلیٰی کوپیوٹشائض ہوخبئیٌگے تو اط ًظبم عے ًدبت هل خبئیگی
لیکي اط وهت تک کیب کشیٌگے؟ اط وهت تک تو یہ لوٹ هبس کشتے سہیٌگے اوس
ہن دیکھتے سہیٌگے ،تواط کیلئے ثھی هیں ًے ایک عغٹن ثٌب لیبہے اوس هیں ًے
ڈائشیکٹیوص دیئے ہیں ،سیوًیو ڈیپبسٹوٌٹ،ایظ این ثی آس کو هیں ًے ڈائشیکٹیوص
دیئے ہیں کہ پٹواسیوں کیلئے هیں ًے اى کو ایک عغٹن دیب ہے کہ پٹواسی اپٌی
یوًیي کوًغل هیں ثیٹھے گب ،اط کے آكظ کے ثبہش وٍ كشین هیں خو هیوتیں صهیٌوں
کے ٹشاًغلش کی ہیں ،وٍ كشین هیں لگب کے ،خیت هیں ًہیں سکھے گب،كشین هیں
لگبئے گب کہ یہ هیوتیں ہیں ،اط کیلئے ہن ًے ایک  Proformaثٌب لیب ،تو وٍ
675

 Proformaاثھی  Issueہوًے واالہے ،وٍ زللب ًا ثیبى کشے گب ،وٍ اط پہ خت
دعتخػ کشے گب تو وٍ زللب ًا کہے گب کہ هیں ًے یہ صهیي اتٌے کی ٹشاًغلش کی ہے
اوس اتٌے پیغے اط کے ثٌتے ہیں اوس زللب ًا هیں کہتب ہوں کہ هیں ًے اط هیں
سؽوت ًہیں لی اوس وٍ پٹواسی اط عے پیغے ًہیں لے گب ،اط کو چبالى دے گب ،وٍ
خبکے ثیٌک هیں خوغ کشے گب اوسپھش وٍ چبالى کی کبپی اط کو هل خبئے گی ،یہ
پٹواسی ثھی دعتخػ کشے گبزللب ًا اوس یہ  Formatخو ہے ،یہ كبسم خوہے ،یہ پھش
خبئے گب هبًوًگو کے پبطً ،بئت تسصیلذاس کے پبط،تسصیلذاس کے پبط ،ختٌب
هسکوہ ہے تو اوپش تک خبئے گب اوس عت زللب ًا دعتخػ کشیٌگے کہ اط پش سؽوت
ًہیں لی گئی۔ اط پش  Sellerاوس  Buyerکے ٹیللوى ًوجش لکھے ہوًگے اوس وٍ
عبسے ًوجش ہن اًٹشًیٹ پش الئیٌگے ،آپ کو ًظش آئے گب ،خہبں پش آپ کو ؽک
ہوگب Buyer ،یب  Sellerکو كوى کشعکتے ہیں اوس وٍ  Buyerاوس  Sellerثھی
دعتخػ کشے گب کہ هیں ًے کوئی سؽوت ًہیں دی ،تو وٍ آپ کو پتہ چل خبئے گب،
آپ ٹیلیلوى کشعکتے ہیں ،آپ پتہ لگب عکتے ہیں کہ ثھئی اط هیں آپ عے کغی
ًے پیغے لیے ہیں کہ ًہیں؟ تو یہ ایک صبف اوس ؽلبف ًظبم ثي خبئے گب اوس
عبسے صوثے کے عبهٌے وٍ ًیٹ پش آخبئے گب اوس ہشایک چیک کشعکے گب کہ
ثھئی یہبں پش یہ کغی ًے اى عے سؽوت ًہیں لی ،تو اط عے تبلیبں اط عے
ایک تو یہ گٌذگی ختن ہوخبئیگی اوس لوگوں کب اط زکوهت پش اػتوبد ثڑھے گب۔
دوعشا ہوبسے خو سیٹظ ہیں ٹشاًغلش کے ،ہویں یہ ثڑا هغئلہ ثٌتب ہے ،خت ہن
عشکبسی عکول ،کبلح ،ہبعپٹل کی کوئی چیض ،ہغپتبل یب گشاؤًڈ کیلئے صهیي لیتے
ہیں تو یکغبلہ خت هیں دیکھتب ہوں اوس اط ػالهے کب سیٹ دیکھتب ہوں تو ایک الکھ
کی چیض دط ہضاس هیں لکھی خبتی ہے ،آپ ثھی ًہیں لے عکتے کہ آپ کے ووٹشص
ہیں ،ایک الکھ کی صهیي آپ دط ہضاس هیں لیکش دے دیں ،آپ کوپتہ چل خبئے گب،
توہن سیٹظ کو ثھی  Reviseکشیں گے اوسہن  Consultant hireکشسہے ہیں کہ
وٍ  Exact rateخو آج ہے ،اط پش وٍ هیوتیں ثٌبئے اوساعی هیوت پش پھش ٹشاًغلشص
ہوًگے ،کئی لوگوں کو توتکلیق ہوگی لیکي زویوت تک خبًب پڑے گب ،کہیں عخت
كیصلے ثھی کشًب پڑیٌگے کیوًکہ هبسکیٹ سیٹ پش ،ایک آدهی ہے دط الکھ کی
چیض خشیذتب ہے ،وہبں ایک الکھ لکھتب ہے تو یہ تو اط صوثے کب ًوصبى ہے،
ہوبسے سیوًیوص ثھی تجبٍ ہوسہے ہیں اوس اعی وخہ عے کشپؾي ہوسہی ہے۔ خت
وٍ هبسکیٹ سیٹ پش هیوت آخبئیگی صهیي کی تو کوئی سؽوت ثھی ًہیں هبًگے گب،
صوثے کب سیوًیو ثڑھے گب تو خت ہن کشلیٌگے تو هیں آپ کو یویي دالتب ہوں کہ اگش
اط وهت ہوبسا ایک کشوڑ سیوًیو ہے تو وٍ پچبط کشوڑ تک پہٌچ خبئےگب۔ تو اط
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صوثے کے سیوًیو هیں اى ؽبءہللا تؼبلیٰی ثہت صیبدٍ كشم آخبئے گب خت یہRevise

ہوخبئیٌگے اوس خلذہی اط پش کبم ؽشوع ہوگب اى ؽبءہللا۔ پھش هدھے اكغوط کے
عبتھ کہٌب پڑتب ہے کہ خوہوسیت کی ہن ثبتیں کشتے ہیں لیکي خت ہن زکوهت هیں
آتے ہیں تو لوکل گوسًوٌٹ کو ثھول خبتے ہیں کیوًکہ یہ ثھی زکوهت کب ایک
زصہ ہوتی ہے ،یہ ثھی ایک ایغب زصہ ہے کہ اط عے ػوام کو عہولت هلتی ہے
اوس ًیچے خو چھوٹے هغئلے ہیں ،وٍ لوگ خود زل کشتے ہیں ،تو ہن لوکل
گوسًوٌٹ کب ًظبم السہے ہیں اوس کل عے هیشے خیبل هیں ہن ًے ایک کویٹی
ثٌبلی ،اط پہ هیٹٌگ ؽشوع ہے اوس ہن عبسے اختیبسات گبؤں تک دیٌب چبہتے ہیں،
ہن ڈعٹشکٹظ کو کوئی اختیبس ًہیں دیتے کہ اط کو ثبدؽبٍ ثٌبئیں ،ہن اختیبسات گبؤں
کو
کے لیول کو دے سہے ہیں کہ ًیچے اى کو كٌڈص ثھی هلیں تبلیبں اوساى
اپٌے پیغے پش یویي ثھی ہو کہ ہن اط کو اعتؼوبل کشتے ہیں ،اى کو ہن عکولوں کب
اختیبس ثھی دیٌگے ،ہن اى کو ختٌے اختیبسات ہوعکتے ہیں کہ خو ہن ًیچے اى کو
دے عکیں ،وٍ عبسے اختیبسات کوؽؼ ہوگی کہ وٍ وہبں پش ہن ًیچے دے دیں
کیوًکہ هغئلے اى کے ہیں ،كیصلے اى کو کشًے دیں ،ہن تو پتہ ًہیں ،هدھے
عودھ ًہیں آتی ،ہن تو  Legislatorsہیں ،ہن ًے تو هبًوى عبصی کشًب ہوگی ،ہوبسا
کیب کبم ہے کہ گلیبںً ،بلیبں ثٌبئیں؟ هصیجت هیں اپٌےآپ کو عت ًے ڈاال ہوا ہے،
اگش اط هلک هیں ہن صشف هبًوى عبص ثي خبئیں اوس یہ ػوام ہویں صشف هبًوى
عبص عودھیں تو یویٌب ًا آپ کی اتٌی ػضت ثڑھ خبئیگی کہ آپ عوچ ثھی ًہیں عکتے،
یہ هصیجت ،یہ گلی ًبلیبں ،یہ ٹشاًغلشص ،اط گٌذ عے ہوبسی صًذگی تجبٍ ہےً ،ہ ہن
دكتش هیں ثیٹھ عکتےہیں ،خیجیں چٹوں عے ثھشی ہوتی ہیں ،علبسؽیں دى سات ،ہن
ًے ػوام کو یہ ثتبًب ہے کہ ہن  Legislatorsہیں ،ہن ًے هبًوى ثٌبًبہے اوس هبًوى پش
ػول کشاًب ہے ،ہن ًے گلیبں ،یہ کوچے ،یہ چیض ،یہ کبم ہوبسا ًہیں ہے ،یہ ًیچے
لوکل گوسًوٌٹ کب کبم ہے ،خت یہ ػوام کو عودھ آخبئے اوس آپ کو عودھ آخبئے
تو هیشے خیبل هیں آپ کی ثبػضت صًذگی ثي خبئےگی۔ هیں ًے  30عبل دیکھب ہے
کہ اگش ہن اعی غشذ اًہی چیضوں هیں پڑتے سہے تو لوگ ہویں گبلیبں ثھی
دیٌگے ،ہن ثےػضت ثھی ہوًگے ،عبسی دًیب هیں کیوں  Legislatorکی ػضت
ہے ،کیوں عبسی دًیب هیں پبسلیوٌٹشیي کی ػضت ہے ،کیوں اى کی غبهت ہے؟ وٍ
غبهت اط لئے ہے کہ اى کے اختیبسات ًیچے ہیں ،وٍ صشف هبًوى ثٌبتے ہیں،
هلک کیلئے کبم کشتے ہیں ،اپٌے صوثے کے کبم ،هیں  30عبل عے عیبعت
کشسہبہوں ،ایوبًب ًا هیں ًے آج تک اپٌے صوثے کیلئے کبم ًہیں کیب ،هیں هسکوے
کب وصیش سہب ہوں ،هدھے وهت ہی ًہیں هال کہ هسکوے کیلئے کبم کشوں ،هدھے
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وهت ہی ًہیں هلتبتھب کہ هیں اپٌے هسکوے هیں ثہتشی الؤں کیوًکہ عبسا دى یہی
علبسؽیں ،عبسادى ٹشاًغلشص ،عبسا دى گلیبں ًبلیبں ،عبسا دى چھوٹے چھوٹے
کبم ،اگش یہ اختیبسات ًیچے ًہ آئے تو آپ کی اوس هیشی ػضت کجھی ثھی ٹھیک
ًہیں ہوعکتی ،آپ کو عوچٌب پڑےگب کیوًکہ ثہت ظشوسی ہے،عبسی دًیب هیں
ثبػضت ہے پبسلیوٌٹشیي ،پبکغتبى هیں هہیٌہ ًہیں گضستب کہ ہویں گبلیبں دیٌب ؽشوع
ہوخبتی ہیں،ہن عے لوگ تٌگ ہوخبتے ہیں ،ہن پشیؾبى ہوتے ہیں ،ثھبگتے سہتے
ہیں اوس ًہ سات کو ًیٌذ آتی ہے کہ كالں خلب ہوگیب اوس كالں خلب ہوگیب ،تو اى چیضوں
عے ًکلٌب پڑے گب۔ایوبًب ًا کہتب ہوں هیشا  30عبل کبتدشثہ ہے ،اگش اط چیض عے ہن
ًکل گئے اوس ػوام کو ثتبعکے کہ یہ هغئلے آپ کے ہیں ،خودزل کشیں ،ہن هبًوى
ثٌبئیٌگے ،ہن هبًوى پش ػولذسآهذ کشیں گے ،ہن اط گٌذ عے آپ کو ًکبلیں گے ،آپ
کو ػضت دیٌگے تو هدھے یویي ہے کہ ہوبسی ایک زیثیت ثي خبئے گی
 Otherwiseہن خو ثھی کہیں کہ ہن ثہت ثڑے لوگ ہیں ،ہوبسی کوئی زیثیت ًہیں
ہے ػوام هیں ،ایک کبم کشوں تو ٹھیک ہےً ،ہ کشوں تو عبسے ساعتے هیں
گبلیبں ،تو پلیض اپٌے آپ کو اط عے ًکبلیں اوس عوچ اوپشکشیں تو اط عے تجذیلی
آعکتی ہے اوس ہویں ػضت هل عکتی ہے۔ دوعشاآپ کو پتہ ہے ،ختٌے ہوبسے
هسکوے ہیں خي هیں ڈیویلپوٌٹ ہوتی ہے ،اى هیں لوکل گوسًوٌٹ ہے ،پجلک ہیلتھ
ہے ،عی ایٌڈ ڈثلیو ہے ،ایشیگیؾي ہے ،کویؾي آپ کو تو پتہ ہے ًب کہ کتٌب کویؾي
ہے؟ یہ خو ہوبسے سیٹظ ہیں ،هیں کجھی کجھی عوچتب ہوں ،هیں ثھی کٌغٹشکؾي
کبکبم کشتبہوں ،خو یہ عشکبسی سیٹظ ہیں ،خت هیں اط کب زغبة کشتب ہوں تو
کوئی ثھی آئٹن ،اگش اط هیں کویؾي ثھی ًہ ہو ،اط هیں اًکن ٹیکظ ثھی ًہ ہو اوس
اط هیں عوكیصذ صسیر کبم کشو تو پھش ثھی اط پش ًہیں ہوتب،هیں Challenge
کشتبہوں ،کوئی آخبئے هیں اى کے عبتھ ایک ایک آئٹن کب زغبة ثٌبتب ہوں کہ کتٌب
عیوٌٹ ہے،کتٌب کشػ ہےاوس کتٌب کیب کیب ہے؟ اط پش اگش  20پشعٌٹ کویؾي
لگبؤ ،عت کچھ لگبؤ تو ًبهوکي ہے ،کویؾي ًکبل ثھی دو تو ًبهوکي ہے ،اًکن
ٹیکظ ًکبلو پھش ثھی ًبهوکي ہے ،تو هدھے آج تک عودھ ًہیں آئی کہ یہ کبم
کیغے ہوسہے ہیں؟ وٍ ہو ہی ًہیں عکتب کہ اعویں عیوٌٹ پوسا ہو ،ہو ہی ًہیں عکتب
کہ صسیر عشیب ڈالیں ،ہوہی ًہیں عکتب کہ صسیر اعکب سیضلٹ ًکلے ،تو ہوبسے
پیغے کیوں ظبئغ ہوسہے ہیں؟ ہن عڑکیں ثٌبتے ہیں ،عبل کے ثؼذ کھڈے ،گلیبں
ثٌبتے ہیں ،اط هیں کھڈے ثي خبتے ہیں ،ثلڈًگض ثٌبتے ہیں ،اط هیں  Cracksپڑ
خبتے ہیں ،ہش چیض دو ًوجش آخش کت تک؟ یہ ہوبسا هلک ہے ،ہوبسا پیغہ ہے ،ہن
کیوں ظبئغ کشسہے ہیں؟ تو اوس تو کوئی ساعتہ ًہیں ہے ،ہن تو کغی کو اًذس ًہیں
کشعکتے ،کغی پش ظلن ًہیں کشعکتے ہیں لیکي چوسوں کب ساعتہ ثٌذ کشًب پڑے
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گب۔ هیں خو ازکبهبت دے سہب ہوں ،وٍ چوسی کب ساعتہ ثٌذ کشًے کیلئے ہیں ،پھش
تبلیبں هیں ًے اپٌے اكغشاى کو یہی کہب ہے ،هیں ًے کہب
ڈاکو ثھی ثیٹھ خبئیں،
هدھے ساعتے ثٌذ کشکے دیذو ،هیں آپ کو ثتبتب ہوں کہ یہ ساعتے ثٌذ ہوخبئیں،
پھش ڈاکو ثیٹھ خبئے ،چوس ثیٹھ خبئےگب ،اط کو ساعتہ ہی ًہیں هلے گب ،عغٹن ہی
ایغب ہوگب کہ وٍ چوسی ًہیں کشعکے گب۔ تو اط کیلئے ہن  Consultantsالسہے
ہیں اوسیہ دو ًوجش  Consultantsهیں ًہیں خو ادھش ہیں ،هیں ًے ثڑے دیکھے
ہیں ،ہن اط خوالئی عے اى ؽبءہللا تؼبلیٰی اًٹشًیؾٌل ٹیٌڈسص کشیٌگے ،اط هیں
 International consultantsثھی آئیں گے ،اط هیں پبکغتبًی ثہتشیي
 Consultantsثھی آئیں گے اوس اط کے ہن ًے ثہت  High pointsسکھے ہیں،
اط هیں دو ًوجش کے لوگ ًہ آئیں اوس ختٌی یہ ڈیویلپوٌٹ عکیوض ہیں یہ عبسی
 Consultantsکے  Throughہوًگی ،چبہے ایک الکھ کب کبم ہے ،چبہے ایک
کشوڑ کب ہے یب دط اسة کب ہے ،عت  Consultantsہوًگے تبکہ یہ کویؾي کب
علغلہ ختن ہوخبئے اوس یہی ایک ساعتہ ہے ،تبلیبں اوس کوئی ساعتہ ًہیں ہے،
هیں ًے عت عےپوچھب کہ هدھے کوئی ساعتہ تو ثتبؤ کہ کیغے سک خبئے؟ لیکي
یہی ایک ساعتہ ہے ،عبسی دًیب هیں  Consultantsکی وخہ عے کبم ہو سہے ہیں
اط لئے وہبں کویؾي ہے ،هیں اط کی هثبل دیتب ہوں ،هیشا ثیٹب کؾویش هیں کبم
کشسہب ہے ،پچھلے چبس عبلوں عے ایک سوپے کویؾي کغی ًے ًہیں لیب ہے،
آخش کیب وخہ ہے ،وہبں پش Consultantsاوس اچھے Consultantsہیں اوس یہ
ثھی ہوگب یہبں هیں ًے عٌب ہے کہ Consultantsہوتے ہیں لیکي خت وٍ ثل
هسکوہ خبکش چیک دعتخػ کشتب ہے تو صشف چیک عبئي کشًے پش وٍ عبسا
کویؾي ادھش ہی لے لیتے ہیں۔تو وٍ چیک ثھی خو ہے ًب وٍ عبئي کشے گب لیکي وٍ
خبئے گب Consultantکے پبط،وٍ دكتش عبئي کشے گب اوس ہلتے کے اًذس وٍ
Consultantکے پبط خبئے گب اوس چیک خو ہے ،وٍ ٹھیکیذاس کو
Consultantدے گب تبکہ ثیچ هیں یہ خو ڈاکہ ہے ،یہ ثھی ثیچ هیں عے ًکل خبئے
اوس اط کے ػالوٍ هیں ًے پہلے کہب ہے کہ خو سیٹظ ہیں ًب ،اط پہ کبم ًہیں ہوا تو
ہن ًے یہ ثھی كیصلہ کیب ہے کہ یہ هبسکیٹ سیٹظ پش ہن ٹیٌڈس ثٌبئیں گے،
 Consultantsثیٹھ کش هبسکیٹ سیٹ لیکش هبسکیٹ سیٹ کے اوپش وٍ ٹیٌڈس PC-I
ثٌبئیں گے ،اط پہ ٹیٌڈسص ہوًگے تبکہ اچھب کبم ہو،ہن یہ ًہیں چبہتے کہ ہن ثچت
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کشیں اوس اط هیں چوسی ہو ،ہن چبہتے ہیں کہ ثہتشیي سیٹ دیں اوس اچھے کبم ہوں
کہ ایک عڑک ثٌے تو کن عے کن دط عبل تک تو چلے ،ایک گلی ثٌے تو وٍ دط
عبل تک چلے ،آپ اپٌے گھشوں کے كشػ دیکھیں ،وٍ ثیظ ثیظ عبل خشاة ًہیں
ہوتے لیکي ثبہش گلی هیں خبئیں تو عبل کے ثؼذ وٍ ٹکڑے ٹکڑے ،آخش وخہ ہی یہی
ہے کہ ًہ عیوٌٹ ہےً ،ہ کشػ ہےً ،ہ کچھ ہے۔ تو خو چیض ہے ،ہن ایغے کبم
کشیٌگے کہ Solidکبم ہو اوس وٍ سیضلٹ آپ کے عبهٌے ہو ،یہ ہوبسا پیغہ ہے ،ہن
اپٌے صوثے کو تشهی اعی غشذ دے عکتے ہیں کہ ہوبسا پیغہ اثھی تک ظبئغ ہو
سہب ہے ،اوساى ؽبءہللا ہن ظبئغ ہوًے ًہیں دیٌگے اوس ایغب سیضلٹ ًکلے گب کہ آپ
دیکھیں گے کہ پھش آپ کو لوگ کہیں گے کہ یویٌب ًا یہی وٍ لوگ ہے خٌہوں ًے
صسیر کبم کیب اوس پھش اط هیں آپ کی ػضت ثڑھےگی۔ دوعشا یہبں Auctions
ہوتے ہیں ،ػدیت عی ثبت ہے Auction ،ہوتب ہے ،کہتب ہے  10پشعٌٹ آپ کو اة
دیذوں ،ثظ ٹھیک توہبسا ہوگیب ،خیغے اط کے ثبپ کب هبل ہے۔ ثظ ایغے ہی
اًذھیش ًگشی هچی ہوئی ہے ،کغی کو پتہ ًہیں ،کغی کو ٹیٌڈس کی کبپی ًہیں
هلتی ،کغی کو  Auctionپہ ثالیب ًہیں خبتب ،اخجبس هیں دوًوجش اؽتہبس دیئے خبتے
ہیں ،اة کے ثؼذ اؽتہبسات ،خو  Majorاخجبسات ہیں ،اط هیں ظشوس وٍ
اؽتہبسات آًے چبہئیں ،هیں Alreadyهسکووں کوکہہ چکب ہوں کہ دو
ًوجشاخجبسات هیں اؽتہبسآیب تو وٍ اط کی رهہ داسی ہوگی ،خو پکڑا گیب اط کو
عضادیٌب پڑے گی۔ تبلیبں اوس خہبں ثھی  Auctionہوگب ،وہبں پش ہوبسا پشیظ
هوخود ہوگب ،ثـیش پشیظ کی هوخودگی هیں کوئی  Auctionهجول ًہیں کیب خبئے
گب ،تبلیبں وہبں پش کیوشٍ لگب ہوگب ،کیوشے هیں وٍ سیکبسڈ سکھیں گے ،کوئی
اػتشاض کشے گب ،خیغے هوٹشوے پہ ہوبسا چبالى ہوتب ہے ،ہن کہتے ہیں کہ هیں
 120عے صیبدٍ ًہیں ہوں ،وٍ عیذھب کیوشے کے پبط لے خبتب ہے اوس دکھبتب ہے
کہ تن تو 130هیں خبسہے تھے ،تو کوئی خھوٹب اػتشاض ثھی ًہیں کشعکے گب،
ہش هسکوہ اط کب سیکبسڈ سکھے گب اوس خت کوئی اػتشاض کشے گب تو وٍ عبهٌے
کیوشے هیں دکھب دے گب کہ یہ  Auctionتھب ،یہ لوگ تھے ،یہ اط پش ثولی ہوسہی
تھی اوس صبف عتھشا ًظبم ہوگب ،تو پھش آئٌذٍ کوئی ؿلػ کبم ًہیں کش عکے گب اوس
Auctionsصبف عتھشا ہی چلیں گے۔ اط کے عبتھ عبتھ هیں ًے ہلتہ پہلے اپٌے
لیجبسٹشی والوں کو ثالیب ،وٍ زیشاى وپشیؾبى تھے کہ ہویں صًذگی هیں کجھی
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پوچھب ہی کغی ًے ًہیں کہ ہن ثھی کہیں ہیں؟ کغی کو پتہ ہی ًہیں ہے کہ لیجبسٹشی
هیں کیب ہو سہب ہے؟ ہویں تو پتہ ًہیں ہے۔ آپ عت کو پتہ ہے وہبں کیب ہو سہب ہے؟
وہبں عے آپ دوائی ٹیغٹ کیلئے ثھیدیں ،عبتھ دکبًذاس پہٌچ خبتب ہے ،پیغے دیذیتب
ہے ،اگش وٍ عی گشیڈ دوائی ہے ،اے پلظ ہو خبتی ہے۔ اگش دکبى عے کوئی ًووًہ
آخبتب ہے ،وٍ ثھی پبط ہو خبتب ہے۔ هیں ًے اى کو واسًٌگ دی ہے کہ آپ اپٌب ًظبم
ٹھیک کشیں ،اى کے پبط کغی چیض کی کوی ہے ،هیں وٍ پوسی کشدوًگب اوس آپ
ًظبم ٹھیک کشیں کیوًکہ ؿلػ کوئی سپوسٹ آئی تو وٍ ہن هجول ًہیں کشیں گے۔ هیں
ًے تو یہبں تک کہب کہ هیں عپیؾل ثشاًچ کو ثٹھبًب چبہتب ہوں کہ وہبں پش اسدگشد
پھشے کہ لیجبسٹشی کے اًذس کوئی خبئے ہی ًہ ،تو اط کیلئے ثھی ،اوس عبتھ عبتھ
یہ ثھی آسڈس هسکووں کو کیب ہے کہ وٍ دو Samplesلے لیں اوس ایک
Sampleہوبسی لیجبسٹشی عے دیٌگے دوعشا Sampleخو آسهی کی لیجبسٹشیض
ہیں ،اى عے ثھی سپوسٹ هبًگی خبئے گی اوس پھش اط کو Tallyکیب خبئے گبکہ
کوى صسیر ہے اوس کوى ؿلػ ہے؟ تو یہ لیجبسٹشیض اگش ٹھیک ًہ ہوئیں تو ہن ختٌی
هشظی ہے کچھ کشیں تبلیبں اط هیں  Drugsوالی لیجبسٹشیض ثھی ہیں ،كوڈ
آئٹوض کی ثھی ہے ،پولیظ کی ثھی ہے،کٌغٹشکؾي کی ثھی ہے اوس چوًکہ پولیظ
کی  Forensic labortaryہے ہی ًہیں ،ہوبسے پبط اثھی  USAIDکی غشف
عے دو لیجبسٹشیض پہ کبم ؽشوع کشدیب گیب ہے اوس  Forensic labortaryثي خبئے
گی ،اط هیں ثہت كبئذٍ پہٌچے گب کہ وہبں پش زویوت کب ثھی پتہ چلے گب کہ یہ خو
ؿلػ کبم ہوا ہے یب پولیظ هیں کوئی اوس کیغض ہوئے ہیں تو وٍ Forensic
 labortaryہی صسیر اط کب كیصلہ دے عکے۔ ایکغبئض ایٌڈ ٹیکغیؾي یہ ایک
ایغب هسکوہ ہے کہ اط ًے عبسا ہوبسا خضاًہ ثھشًب ہے اوس اگش یہ چوس ہو ،اگش یہ
کشپٹ ہو تو ہوبسا تو خضاًہ خبلی ہی سہے گب ،ہویں کہبں عے پیغے آئیں گے ،اگش
یہ یہ چوسی کشیٌگے اوس ؿلػ کبم کشیں گے؟ تو هیں ًے ایکغبئض والوں کو
ثالیبہے ،اثھی تک هیں کبهیبة ًہیں ہوں ،هیں اگش کہوں کہ هیں ًے اى کو صسیر
ساعتہ دیب ،اثھی تک هدھے عودھ ًہیں آسہی ،دو تیي کبم تو هیں ًے اى کو کہہ
دیئے کہ ایک خو آپ کے سیٹظ ہیں ،وٍ ثبہش ثڑے ثوسڈ لگبئیں اوس آپ کے خظ
چیض کے سیٹظ ہیں ،وہبں لگبئیں کہ کغی کو یہ ًہ ہو کہ سیٹ یہ ہےاوس وٍ پیغے
لے لے کہ ًہیں هیں آپ کو سیٹ کن کشادوًگب۔ دوعشاہش ایکغبئض کے آكظ هیں خو
 Main officeہے ،اى کو هیں ًے کہب کہ یہبں کبؤًٹش ثٌبؤ کہ خو ثھی وہبں ٹیکظ
دیٌے آئے یب کچھ گبڑیوں کب ہو ،خو ثھی ہو ،وٍ کبؤًٹش اط کو ڈائشیکؾي دے کہ
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ثھبئی آپ ًے کہبں خبًب ہے ،کبم کیغے کشًب ہے ،كبسم کیغے Fillکشًب ہے؟ تو اط
عے وٍ  Toutsخو ثبہش ثیٹھے ہوتے ہیں،خو اى کب کبم ہی یہی ہے کہ لوگوں کو
وسؿالتے ہیں کہ ہن آپ کیلئے کن کشدیں گے ،تھوڑا اى کب ساعتہ سک خبئے گب۔
هیں ًے تو اى کو یہ ثھی کہب کہ خو اى کی گبڑی ہے ،اط پہ کیوشے لگبدو تبکہ
توہیں ًظش آئے کہ یہ کغی عے کچھ لے س ہے ہیں کہ لے ًہیں سہے ہیں؟ لیکي
اثھی تک پوسا ساعتہ هیشے پبط ًہیں ًکال ،هیں لگب ہوں کہ ایغب هیں ساعتہ
ًکبلوں کہ وٍ ایک سوپیہ کغی عے ؿلػ ًہ لے عکیں ،کیوں اط هوم کب پیغہ ظبئغ
تو آپ کے پبط ثھی ،خو هیں ثبتیں کشسہب ہوں ،آپ کے
ہو سہب ہے؟ تبلیبں
پبط کوئی تدبویض ہیں خو ہوبسی هذد کشعکیں اط چیض کو سوکٌے هیں ،چبہے
ایکغبئض ہو ،چبہےخو ثھی هیں ًے ثبتیں کی ہیں ،آپ کے پبط کوئی ثہتش تدویض ہو
تو پلیض هیں سیکویغٹ کشتب ہوں ،آپ عبسے اعوجلی هوجشاى عے کہ هدھے ثتبئیں
کہ یہ اط غشذ ٹھیک ہو عکتب ہے ،اط غشذ ثہتش ہوعکتب ہے کہ ہن عے کوئی
کوی ًہ سٍ خبئے ،کل پھش ہویں اكغوط ًہ ہو کہ ہن ًے خوثبتیں کی تھیں ،وٍ ؿلػ
ًکل آئیں ،تو ہن ًہیں چبہتے ہیں کہ یہ اعوجلی اوس یہ عت ہن ؽشهٌذٍ ہوں۔ تو آپ عت
عے سیکویغٹ ہے ،خو هیں ثبتیں کشسہب ہوں ،اط پش خظ کے پبط ثہتش تدویض
ہو ،هیشے پبط لے آئیں ،هیشے وصیش وں کے پبط خظ کےپبط ڈیپبسٹوٌٹ ہے،
اط کے پبط لے آئیں۔ ثبهی اًڈعٹشیض کبپہلے هیں ًے رکش کیبکہ یہ صوثہ
ًFeasibleہیں ہے اوس یہ تت ہی Feasibleہوگب کہ اكـبًغتبى کے زبالت ٹھیک
ہوًگے اوس یہ خو  Routeہوبسا ایؾیبء کب  Routeہے ،یہ کھل خبئے تو ہوبسی
اًڈعٹشیض کبهیبة ہوًگی۔ خت تک اكـبًغتبى کے زبالت ٹھیک تھے تو ہوبسے
صوثے هیں عبسی اًڈعٹشیض چل سہی تھیں ،چبہے پؾبوس تھب ،چبہے ًوؽہشٍ تھب،
عت چل سہی تھیں ،اة عت کھٌڈسات ثي گئیں ،تو اط کیلئے ایک ہی ساعتہ ہے
کیوًکہ اط وهت عوٌذس ہن عے دوس ہےRaw material ،اط صوثے هیں ًہیں
پیذا ہوتب ہے ،ٹیکٌیؾي یہبں ًہیں ہے ،یہبں پش ًIndustrialistہیں ہے ،ایک گذوى
کب هیں ًے Tryکیب تھب خت هیں هٌغٹش تھب تو ایک ا عٹیٹ هیں ًے ثٌبئی تھی ،اط
عے ثھی کھٌڈسات ثٌبدیئے ہیں ،کغی ًے عوچھب ہی ًہیں تو اط کیلئے ہن ڈھوًڈ
سہے ہیں ،ہن  Industrialistsعے ثبت کشسہے ہیں کہ یہبں Investکشیں اوس اى
ؽبءہللا خت اچھب هبزول دیٌگے تو کچھ ًہ کچھ یہبں آخبئیں گے اوس عبتھ عبتھ خو
ہوبسی اًڈعٹشیل اعٹیٹظ ہیں ،اى عت کو Privatizeکشسہے ہیں اوس پشائیویٹ
لوگوں کو دیٌب چبہتے ہیں کہ وٍ اعی اًڈعٹشیل اعٹیٹظ هیں اپٌی ثدلی پیذا کشیں،
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 Investorsآئیں ،وہبں ثدلی پیذا کشیں ،کبسخبًوں کو ثدلی دیں تبکہ وہبں لوڈ
ؽیڈًگ ًہ ہو ،تو اگش یہ ہن ًے کبم کشلیب تو یہبں Industrialistsآئیں گے اوس کوئی
ایغی خگہیں ہیں خہبں ہن خود ثدلی پیذا کشیں گےاوس وہبں پشہن اًڈعٹشیل اعٹیٹظ
ثٌبئیں گے ،چبہے وٍ ثوًیش ہے ،وہبں پش ثہت صیبدٍ هبسثل كیکٹشیبں ثي عکتی ہیں،
وہبں ہن کوؽؼ کشیں گے کہ اًڈعٹشیل اعٹیٹظ ثٌبئیں اوس وہبں پش اًڈعٹشیض لگیں،
ثدلی ہن خود پیذا کشیں اوس اط کو سػبیتی سیٹ پش ثدلی دیں۔ خت ہوبسی اپٌی
ثدلی ہوگی ،اى کو سػبیت پش دیٌگے تو پھش ایک ساعتہ ثٌے گب کہ
Industrialistآئیں گے۔ہوبسی پوسی یہ کوؽؼ ہے کہ صیبدٍ عے صیبدٍ خگہوں
پش ہن ایک هیگب واٹ ،آدھ هیگب واٹ ختٌی ثھی ہوعکتی ہے ،اًڈعٹشیل اعٹیٹظ
کیلئے اپٌی ثدلی پیذا کشیں ،وہبں اًڈعٹشیل اعٹیٹظ ثٌبئیں اوس وہبں پش اى کو
دػوت دیں۔ تو خت ہن سػبیت پش ثدلی دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ آًب
ؽشوع ہوخبئیں گے۔ تو هدھے ہللا عے اهیذ ہے کہ ہویں یہ خشاءت و ہوت دے اوس
یہبں پش لوگ آئیں اوس وٍ ہویں کبهیبة کشے Otherwiseکوئی ثھی ساعتہ ًہیں
ہے کیوًکہ هیں  30عبل عے هیں دودكؼہ اًڈعٹشیض کب هٌغٹش سہب ہوں ،هیں ًے
ثڑی کوؽؼ کی ،اط وهت ایغے زبالت ًہیں تھے ،اة تو ثہت ثشے زبالت ہیں،
اط وهت تو اكـبًغتبى کے زبالت ٹھیک تھے تو ہن ًے کبكی تشهی کی۔ عبتھ عبتھ
هیٌبسٹیض ،یہ ثھی ہوبسا ایک اپٌب زصہ ہیں ،هیٌبسٹیض کو هیں یویي دالتب ہوں کہ آپ
کوئی اچھی عکین الئیں گے ،اپٌی کویوًٹی کیلئے اچھب کبم الئیں گے ،هیں ًے اط
دى ڈثل كٌڈ کب ،هیں ہش زذ تک خبًب چبہتب ہوں کہ اط کویوًٹی کے كبئذے کیلئے خو
عکین آپ الئیں گے ،ہن اط کو کشیں گے تبلیبں اوس ہن اپٌی هیٌبسٹیض کو هبیوط
ًہیں ہوًے دیٌگے کیوًکہ هدھے پتہ ہے کہ اثھی کغی ًے هیٌبسٹیض کب پوچھب ہی
ًہیں اوس وٍ اط هلک کے وكبداس ہیں ،ہوبسے ہبں خو هلک کے وكبداس ہیں ،ہن اى
کے وكبداس ہیں۔ آخش هیں هیں پؾبوس پہ آتب ہوں ،دیکھیں آپ عت پؾبوس هیں سہتے
ہیں ،یہی سہتے ہیں اوس یہی صًذگی گضاستے ہیں اوس پؾبوس کی غشف کغی ًے
توخہ ہی ًہیں دی۔ هیں عت کو کہتب ہوں ،ہوبسی ؽکل ہی ثذ صوست ہے ،خت لوگ
آتے ہیں ،ہویں ثذصوست دیکھتے ہیں تو وٍ عودھتے ہیں کہ یہ عبسا صوثہ ہی
اعی غشذ گٌذا ہے۔ خت کغی کی ؽکل کو دیکھو ،ثذ صوست ہو ،اط پہ گٌذ پڑا ہو،
هٌہ ًہ دھویب ہو ،ایغے لگتب ہو کہ هٹی عے ثھشا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیغب
آدهی ہے ،یہ اپٌےآپ کو صبف ثھی ًہیں کشعکتب؟ یہ ہوبسی زبلت ہے پؾبوس کی،
تو پؾبوس پش ہن پوسا توخہ دے سہے ہیں تبلیبں کہ اط کو ایغب ؽہش ثٌبئیں ،خت
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آپ الہوس خبتے ہیں ،ػدیت ػدیت Changesدیکھ لیں هیں ًے ،هیں الہوس کب
پڑھب ہوا ہوں ،هدھے اثھی پتہ ًہیں چلتب کہ کوًغی عڑک کہبں خبسہی ہے ،اتٌے
اًڈس پبعض ،اوس ہیڈ ثشیدض ،سوڈص اوس ػدیت عی ؽکل ثي گئی اوس ایک
خوثصوست الہوس ہے۔ خت الہوس کو ثٌذٍ دیکھتب ہے توکہتب ہے ،عبسا پٌدبة
تبلیبں ثبلکل ؽہجبص ؽشیق ًے اچھب کبم کیب کہ اپٌے
خوثصوست ہے۔
کیپٹل کیلئے کبم کیب ،هیں اط کی تبئیذ کشتب ہوں تبلیبں

هیں ًے کہب تھب کہ

ؽہجبص ؽشیق هدھے Followکشےگب ،کئی چیضوں هیں هدھے Followکشے
گب ،اط هیں هیں اط کو Followکشوًگب ،آپ كکش ًہ کشیں۔ تبلیبں تو

پؾبوس

کیلئے ہن ًے کبم ؽشوع کشدیب ہے ،ایک  Mass Transit Programہے کہ ہن
زیبت آثبد ،یہ خو  Main roadہے ،هوٹش وے عے زیبت آثبد تک یہ ثشے زبل هیں
ہے ،یہبں پش ٹشیلک کب ًظبم دسہن ثشہن ہے۔ كی السبل تو ہن اط کیلئے ؽبسٹ ٹشم
پالى کشسہے ہیں ،ہوبسے خوٹشیلک اًدیٌئشص ،ڈیپبسٹوٌٹ کٌغلٹٌٹظ ہیں ،اى کو
ثالیب ہے ،یہ خو هیں خبتب ہوں ،هیں دیکھتب ہوں تو سوڈ اتٌب ثڑا ہے ،عبتھ كٹ پبتھ
ہے،پھش اط کے ثؼذ ایک اوس چھوٹب عشوط سوڈ ہے ،هیں چبہتب ہوں کہ كٹ پبتھ
ختن ہوخبئے اوس ایک ہی کھال سوڈ ثي خبئے ،اط پش ثغوں کی اپٌی الئي ہو ،ثبهی
گبڑیوں کی اپٌی الئٌیں ہوں ،تو اط پہ ہوبسے اثھی ًوؾے ثي سہے ہیں ،پٌذسٍ ثیظ
دى لگ خبئیں گے ،اط پہ کبم اى ؽبءہللا خلذ ؽشوع ہوخبئے گب اوس عبتھ خو Mass
 transitہوبسا پشوگشام ہے کہ ایک اوسہیڈ ثشیح ثي خبئےاوس اط کے ًیچے ایک
سیل الئي ہو تو دوًوں کبم ایک عبتھ چلیں تو اط هیں کبكی Investors

interestedہیں ،ہوبسی اى عے ثبتیں ہو چکی ہیں خو Turnkey basisپش وٍ یہ
ثٌبًب چبہتے ہیں ،ہن دیکھیں گے کہ اچھی Proposalآئی تو اى عے اى ؽبءہللا یہ
کبم کشائیں گےاوس آپ کو یویي دالتب ہوں کہ خو هشظی ہوخبئے ،یہ کبم ہن ًے
کشًب ہے ،خہبں عے هشظی ہوپیغہ پیذا کشًب ہے۔ تبلیبں دوعشا ہوبسے پبط
ایک ٹشیي عشوط ثھی ہے ،کغی ًے آج تک خیبل ہی ًہیں کیب کہ یہ ٹشیي عشوط
ہوبسی خو ہے ،لٌڈی کوتل تک خبتی تھی ،اط کو کیوں ًہ اعتؼوبل کیب ہے؟ هیں
ًے پوچھب ،کوئی عبثن ہوبسے عبتھی تھے ،کہتب ہے کہ یہ  Feasibleہی ًہیں
ہے ،هیں ًے کہب کیغے ًFeasibleہیں ہے؟ هیں ًے کہب یہ ڈیپبسٹوٌٹ والے ہیں،
684

اى کو خو هشظی ثھیح دو ،اى کی اپٌی هشظی ًہ ہو ،دل ًہ کشتب ہو تو اط کو
،Unfeasibleکیغے ًFeasibleہیں ہے؟ وٍ ؽشوع ہوتی ہے خی ٹی سوڈ عے
اوس خبتی ہے ،پہٌچتی ہے ائشپوسٹ تک ،پھش ائشپوسٹ کے Throughگضستی
ہے۔ تو کل  Investorsآئے ہیں ،اًہوں ًے ہویں  Offerکی ہے کہ ہن اط کو لیٌب
چبہتے ہیں۔ هیں ًے اى کو Inviteکیب ہوا ہے اوس اى عے ہن ثبت کشیں گے کہ
كشعٹ كیض هیں ہن یہ خو سیلوے الئي ہے ،سیلوے عے ثھی ثبت کشیں گےکہ یہ اى
کو دیکش كشعٹ كیض هیں ائش پوسٹ تک ثٌبئیں گے ،ائش پوسٹ کے ًیچے ٹٌل ہن
ًہیں ثٌبعکیں گے کیوًکہ وٍ ہویں اخبصت ًہیں هلے گی اوس Dangerousہے،
اط کو هیں ًے  Divertکشکے  Throughیوًیوسعٹی ٹبؤى کے عبتھ عبتھ گضاس
کے ہن زیبت آثبد تک پہٌچبئیں گے اوس خگہ خگہ اط هیں ہن عٹب پ ثٌبئیں گے۔
تبلیبں تو یہ ثھی دػب کشیں کہ  Investorsآئیں ہیں کیوًکہ آئے تو ہیں ،ایغے ًہ
ہو پھش ثھبگ خبئیں کہ یہبں اػتوبد ہی ًہ ہو۔ تو اى ؽبءہللا تؼبلیٰی ہن کوؽؼ کش سہے
ہیں کہ ہن یہ کبم کشلیں کیوًکہ لوگوں کوثہت تکلیق ہے۔ پھش Sanitationکب
هغئلہ پؾبوسکب ثہت ہی ثڑا ہے ،اط کیلئے ثھی ہن ًے خود پیغے ثھی کبكی سکھے
ہیں اوس اط کے ػالوٍ ثھی ثہت لوگ آسہے ہیں کہ پؾبوس کی
،Sanitationصلبئی عت ٹھیک کشیں اوس پؾبوس کیلئے هیں ًے یہ كیصلہ کیب
ہے ،آپ عوچ کش زیشاى سٍ خبئیں گے ،یہبں پش خو صلبئی کے توشیجب ًا 18عو عے
دو ہضاس تک لوگ کبسپوسیؾي هیں ًوکشی پہ کبم کشسہے ہیں ،اة کبم کشًے
کیلئے ثالؤ تو دوعو ثھی ًہیں هلیں گے ،آخش وٍ ثبهی کذھش خبتے ہیں؟ یہ
توہوبسے این پی ایض کو ہن ًے زوالے کئے ،یہ ثچبسے وہبں ثیٹھے ہوتے ہیں،
وہبں پش صلبئی والے آتے ًہیں کیوًکہ وٍ عیبعی غوس پش ثھشتی ہوئے ہیں۔ ثظ
ثھشتی کشلیب ،عوچب ًہیں کہ اط ًے کبم ثھی کشًب ہے کہ ًہیں؟ تو هیں ًے یہ
اپٌےاط هسکوے کو کہہ دیب کہ آئٌذٍ خو ثھشتی ہوگی ،هیٌبسٹیض هیں عے لیں ،یہبں
پش کشعچئٌض ہیں خو کبم کشًب چبہتے ہیں ،آئٌذٍ خو ثھشتی ہوگی ،وٍ صشف
هیٌبسٹیض عے لی خبئے گی اوس کوئی ًہیں ثھشتی ہوگباوس عبتھ اى کو یہ ثھی هیں
ًے آسڈس کیبہے کہ خلذ اص خلذ کیوًکہ اط پہ خشچہ کتٌب ہے؟  12کشوڑسوپے یہ
ہن عے لے سہے ہیں 12 ،کشوڑ سوپے اى کو هلتی ہے تٌخواٍ ،ایک هہیٌہ کی12 ،

ًہیں ،ؽبیذ هیں ؿلػ ہوعکتب ہوں ،ہوعکتب ہے عبل کب ہو ،عبل کب ہے  ،ایک عبل کب
 12کشوڑ سوپیہ ،تو هیں ًے کہب کہ اگش آئٌذٍ اى کو ہن ختن کشًب چبہتے ہیں ،ہن اى کو
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کٌٹشیکٹ پش دیٌب چبہتے ہیں ،اؽتہبس ثہت خلذی اخجبس هیں ،هیں ًے اى کو کہب ہے
کہ اط پش  24کشوڑ سوپے ثھی لگیں تو اط کو کٌٹشیکٹ پہ دیذو تبکہ یہ ؽہش تو
صبف ہوخبئے ،یہ گٌذگی تو ختن ہوخبئے ،تو اعویں پیغے کی کیوں سکبؤٹ ہو؟
تبلیبں تو اى ؽبء ہللا اگلے هہیٌے کے اًذس اط کب ٹیٌڈس آئے گب ،اط هیں
ہن Inviteکشیں گے لوگوں کو  ،اثھی ًئی هؾیٌشی ثھی ہویں  USAIDوالے دے
سہے ہیں تو اگش وٍ هؾیٌشی آثھی گئی تو هیشے خیبل هیں چھ هہیٌے هیں کغی کب
ٹبئش ًہیں ہوگب  ،کغی کب اًدي ًہیں ہوگب  ،ٹوٹے ٹوٹے پڑی ہوگی اوس وٍ پھش وہی
علغلہ چلے گب ،تو ثہت صیبدٍ هؾیٌشی ہویں ڈوًشص دے سہے ہیں تو یہ هؾیٌشی ہن
لیکش ،اگلے ہلتے آسہب ہے تو هیں ًے کہب اط هؾیي کو ہبتھ ًہیں لگبًب ہے ،یہ خو
کٌٹشیکٹشص آئیں گے ،ہن اى کو کشایہ پش دیذیں گے ،اط عے ہویں پیغے ثھی
آخبئیں گے او سہوبسا ؽہش ثھی صبف ہوخبئے گب ،تو اعی غشذ ہن صلبئی کشیں
گے اوسخیغےہن ًے پہلے کہب کہ یہ ؽہش گشیي پؾبوس ،ہوبسا گشیي اوس کلیي
پؾبوس ،تو اى ؽبء ہللا تؼبلیٰی هدھے ہللا پہ یویي ہے تبلیبں کہ ہن وٍ پؾبوس ثسبل
کشیں گے خو آج عے ثیظ پچیظ عبل پہلے تھب۔ تو ثبتیں اوس ًہیں کشًب چبہتب ہوں،
هیں ہللا عے ثھی دػب کشتب ہوں ،آپ عے ثھی هذد چبہتب ہوں ،ہللا عے ثھی هذد چبہتب
ہوں کہ خو هیں ًے ثبتیں کی ہیں کہ ہن اط پش ػول کشیں ،هیں ًے تو ڈائشیکؾي
دیذیب ہے اوس ہللا ہویں غبهت دے ،آپ کی هذد کی ظشوست ہے ،آپ ہوبسا عبتھ
دیں ،اى ؽبء ہللا تؼبلیٰی اط پش اگش ہن ًے ػول کیب تو اعویں ػضت عت آپ کی ہے،
آپ کو لوگ کہیں گے کہ اًہوں ًے سؽوت ختن کشدی ،اًہوں ًے اًصبف دالدیب،
اًہوں ًے تؼلین ٹھیک کشدی ،اًہوں ًے صست ٹھیک کشدی۔ هیں ًے تو اكغشوں
کو کہب کہ هیں تت خوػ ہوں گب کہ ایک این پی اے ،هٌغٹش هیشے پبط کوئی
ؽکبیت ًہ کشے ،کوئی ؽکبیت کشًے واال ہی ًہ ہو تو تت یہ ًظبم ٹھیک ہوگب۔ خت
هیشے پبط ؽکبیتیں آئیں گی تو پھش تو هیں هبًوں گب ًہیں کہ ہن ًے کچھ کیب ہے۔ تو
ثظ آخش هیں هیں آپ عت عے اخبصت ،ہن ًے ثہت ٹبئن لیب ،آپ ًے هیشی ثبت عٌی
اوس ہللا عے اهیذ کشتب ہوں کہ ہویں اط کبم پش ػول کیلئے غبهت دے اوس هیں
عشکبسی اكغشاى عے ثھی اهیذ کشتب ہوں کہ اط پہ ػول دسآهذ کشیں گے کیوًکہ
ہوبسے پبط اوس کوئی ساعتہ ًہیں ہے ،ہوبسا ایدٌڈا ہی یہی ہے ،تو
ہوبسےایدٌڈے عے کوئی ثبہش خبئے گب توہن پھش ثشداؽت ًہیں کشیں گے۔ ؽکشیہ
خی۔
تبلیبں

686

خٌبة ڈپٹی عپیکش ثہت ثہت ؽکشیہ خی۔ The Sitting is adjourned till
04:00 pm of Monday afternoon, dated 01-07-2013.

اخالط ثشوص عوهواس هوسخہ یکن خوالئی  2013ثؼذ اص دوپہش چبس ثدے تک
کیلئے هلتوی ہوگیب
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