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  ہیں رہے جا چلے چڑھتے قرضے پر پاکستان

 ملتی نہیں مثال پہلے کی جس ہے رہا بڑھ سے انداز کن پریشان اور سے تیزی بوجھ کا قرضوں پر پاکستان) عباسی انصار( د ٓابا اسالم
 مزید ہی اتنا پاکستان تک ہونے مکمل سال پانچ کے حکومت ٓائی ٹی پی تو ہوئی نہ تھام روک کی رجحان اس اگر کہ ہے خدشہ اور،

 ارب ہزار ؍30 پر ملک تک ء2018 جون کہ ہیں کہتے خان عمران وزیراعظم۔ ہے گیا لیا میں سال ؍70 گزشتہ جتنا ہوگا چکا لے قرضہ
 اور مثال بے اس کہ ہے رائے کی وزیراعظم۔ ہے پہنچا ٓا تک یہاں اب جو تھا روپے ارب ؍6691 میں ء2007 یہ ہے، قرضہ کا روپے

 پیپلز قرضے والے پہنچنے تک روپے ارب ہزار ؍30 تک ء2018 جون سے روپے ارب ؍6691 کے ء2007 سے انداز خطرناک
 تازہ کردہ جاری کے پاکستان ٓاف بینک اسٹیٹ تاہم،۔ ہیں نتیجہ کا کرپشن مبینہ والی ہونے میں حکومتوں گزشتہ کی لیگ نون اور پارٹی
 ارب ؍3000 تک دسمبر یعنی دوران کے ماہ ؍6 صرف میں روپے ارب ہزار ؍30 کے جون کہ ہے ہوتا معلوم سے شمار و اعداد ترین

 سال پانچ تو رہے بڑھتے سے رفتار اسی قرضے اگر اور۔ پہنچی جا تک روپے ارب ؍238 ہزار ؍33 رقم یہ اور ہوا اضافہ کا روپے
 پہنچ تک روپے ارب ہزار ؍60 قرضے مجموعی کے پاکستان تک وقت اس ہوگی رہی کر مکمل مدت اپنی حکومت ٓائی ٹی پی جب بعد

 ہو مقروض کا روپے ہزار ؍15 مزید پاکستانی ہر دوران کے ماہ ؍6 گزشتہ کے سال مالی سے اضافے میں قرضوں۔ گے ہوں چکے
کی لیگ نون جب۔ ہے چکا  

 مالی رواں اور تھا، مقروض کا روپے ہزار ؍38 الکھ ایک) تک ء2018 جون تقریبًا( پاکستانی ہر تھی، ہوئی مکمل مدت کی حکومت
 اور جات قرضہ مجموعی تک ء2018 جون مختصرًا۔ ہے چکی ہو روپے ہزار ؍53 الکھ ایک رقم یہ دوران کے ماہ ؍6 ابتدائی کے سال

 معمولی غیر صورتحال یہ۔ ہوگئی روپے ارب ؍238 ہزار ؍33 تک ء2018 دسمبر میں بعد جو تھی روپے ارب ؍892 ہزار ؍29 واجبات
 ستمبر۔ تھے روپے ارب ؍228 ہزار ؍16 جات قرضہ تک ٓاخر کے ء2013 جون مطابق کے شمار و اعداد کے بینک اسٹیٹ۔ ہے

 الکھ ایک کر بڑھ رقم یہ تو ہوئی ختم حکومت کی لیگ نون جب۔ تھا مقروض کا روپے ؍422 ہزار ؍96 شہری پاکستانی ہر تک ء2013
 قرضہ پر ملک میں اوائل کے ء2008۔ ہے چکی پہنچ تک روپے ہزار ؍53 الکھ ایک یہ میں ماہ ؍6 اب لیکن ہوگئی روپے ہزار ؍38

 ایک۔ تھا مقروض کا روپے ؍172 ہزار ؍37 صرف پاکستانی ہر وقت اس اور تھی روپے ب ار ؍691 ہزار ؍6 مالیت مجموعی کی جات
 یہ کا قرضوں ہے، سامنا کا تحفظ عدم سے حوالے کے خوراک کو ٓابادی فیصد ؍50 مطابق کے رپورٹس سرکاری جہاں ملک ایسا

 کو قیادت سیاسی کی پاکستان کہ ہیں سمجھتے لوگ کئی۔ گا کرے اضافہ مزید میں مشکالت کی نسلوں والی ٓانے اور کی ان بوجھ اضافی
 ہو نقصان کو عوام کے اس اور ملک سے وجہ کی مسئلے اس کیونکہ چاہئے کرنا تالش راہ کی نمٹنے سے چیلنجز معاشی کر بیٹھ مل
 ملے ریلیف کوئی کا طرح کسی کو غریبوں سے وجہ کی ہونے نہ عملی حکمت متفقہ کی جماعتوں سیاسی تمام کہ ہے جاتا کہا۔ ہے رہا
 کے دن گزرتے ہر جال کا قرضوں کہ ہے جاتا کہا دیگر، بصورت۔ گا پائے نمٹ سے چیلنجز معاشی سے انداز موثر ملک ہی نہ اور گا

 اور چوری ٹیکس کی مالیت روپے اربوں سال ہر نے نیوز دی میں ء2015۔ گا رہے پہنچاتا نقصان زیادہ سے پہلے کو پاکستان ساتھ
 ملک خود ادارے سرکاری میں جس۔ تھی کی شائع خبر متعلق کے اسکینڈل کے کرنے سفید کو دھن کالے کے روپے کھربوں اربوں

 کو پاکستان پر وقت جس۔ ہیں رہے کر معاونت میں فروخت و خرید پر قیمت کم کی جائیدادوں کمرشل اور رہائشی ہزاروں روزانہ میں
 رہائشی پر قیمت کم سے دلی کشادہ ادارے صوبائی اور وفاقی متعلقہ وقت اس ہے ضرورت کی کرنے وسیع کو دائرے کے ٹیکس اپنے
 پر نے کر رابطہ۔سکے ہو فائدہ کو والوں بچنے سے ٹیکس تاکہ ہیں رہے دے اجازت کی فروخت و خرید کی وں د جائیدا کمرشل اور

 حکومت لئے کے نے کر پورا خسارہ مالی2018 دسمبر تا جوالئی کہ بتایا نے نجیب خاقان ڈاکٹر ترجمان و ممشیر کے خزانہ وزارت
 رواں۔ہوا سے وجہ کی گھٹنے قدر کی روپے مقابلے کے ڈالر اضافہ باقی میں حجم اس لئےجبکہ قرضے کے روپے ارب 1030 نے

 چالیس ارب چار میں عرصہ اسی کے سال مالی گذشتہ۔رہا ڈالرز کروڑ20ارب ایک حجم کا قرضوں میں ماہ6 پہلے کے سال مالی
 بینک اسٹیٹ تک 2019 جنوری نے حکومت مطابق کے رپورٹس میڈیا چند حالیہ اثناء دریں۔تھے گئے لئے قرضے کے ڈالرز کروڑ
۔ہیں لئے قرضے بھاری کے روپے ٹریلین 2.57 سے  


