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  !کریں کام کر مل صوبے اور وفاق:بحران اقتصادی
 اقتصادی درپیش کو ملک میں اجالس کے) سی ای این( کونسل اقتصادی قومی روز کے بدھ نے خان عمران وزیراعظم

 صوبائی اور وفاق لئے کے پانے قابو پر معامالت کہ کی نشاندہی درست سے حوالے کے سنگینی کی مسائل اور بحران
 کا کوششوں کی ماہ نو پچھلے کی حکومت موجودہ کہ تھا کہنا کا وزیراعظم۔ گی ہوں کرنا کوششیں کر مل کو حکومتوں

 کی جس تھا نکالنا سے بحران معاشی معمولی غیر اس والے ملنے میں ورثے اور بچانا سے ہونے دیوالیہ کو ملک مقصد
 اس پڑا کرنا سامنا کا خطرے جس کے جارحیت ملکی غیر کو ملک میں مہینے کے فروری۔ ملتی نہیں مثال میں ماضی

 چیلنجوں اقتصادی۔ تھا دیا بنا ٓاواز ہم کو پارٹیوں سیاسی الخیال مختلف اور قوم پوری سے حوالے کے سالمتی قومی نے
 کی میپ روڈ اور اہداف ایسے ذریعے کے معیشت میثاق گنجائش کی اٹھانے فائدہ سے یکجہتی اس بھی سے حوالے کے

 باعث کے تبدیلی کی حکومتوں دوران کے مدتوں سالہ پنج کئی یا عشروں کئی میں جس ٓائی سامنے پر طور کے تجویز
 دوست کہ نہیں شبہ میں اس۔ ہو نہ متاثر رفتار کی عملدرٓامد پر منصوبوں اور سمت ڈھانچہ، کا عمل الئحہ اقتصادی

 ٓاثار کے کمی کچھ میں کیفیات ناموافق والی ٓانے نظر سے حوالوں مختلف پر افق کے معیشت سے تعاون کے ملکوں
ہے میں مرحلوں ٓاخری بھی منظوری کی پیکیج ٓائوٹ بیل سے فنڈ مالیاتی االقوامی بین اور ہیں ہوئے محسوس  

 سیاسی النوع مختلف اور حکومتوں صوبائی کیلئے کرنے تبدیل میں مواقع کو چیلنجوں کہ ہے تقاضا کا حاالت مگر
 بعض سے ماضی پر وابستگان بعض کے پارٹیوں سیاسی کئی۔ جائے دی توجہ خاص پر کرنے حاصل تعاون کا قوتوں

 پر سطح وفاقی تو تھے کررہے کام ادارے دیگر یا بیورو احتساب قومی پر جن تھے کیسز ایسے اگر تحت کے الزامات
 کے بہبود و فالح کی عوام بلکہ جاتا دیا کرنے کام اپنا صرف نہ کو اداروں قانونی ہوئے کرتے اجتناب سے بازی بیان
 مرکزی۔ جاتی دی توجہ پر کرنے پیدا ٓاہنگی ہم زیادہ میں حلقوں سماجی و سیاسی تمام سمیت حکومتوں صوبائی لئے

 بارےمیں کے ہونے بند چال بول سے سندھ صوبہ والے حکومت کی پارٹی پیپلز خصوصًا یونٹوں وفاقی کے حکومت
 اس تو ٓاتیں سامنے مثالیں کی دینے مدد میں حل کے مسائل اگر بجائے کے اس۔ ہے جاتا پایا تاثر ایک میں حلقوں بعض
 مورد کو دوسرے ایک تو ہوں مشکالت کچھ اگر بھی میں گھر ایک۔ ہوتا حاصل فائدہ سیاسی بھی کو ٓائی ٹی پی سے
 چالنے معامالت کے ریاست۔ ہیں ہوتی دور سے بٹانے بوجھ کر جل مل اور مشوروں اچھے نہیں، سے ٹھہرانے الزام

 مخصوص کے ان کہ ہیں جاتے لئے اس ہی بنائے یونٹ انتظامی میں صورت کی حکومتوں مقامی اور صوبوں کیلئے
 وفاقی اور حکومت صوبائی کو حکومتوں مقامی ہو ضرورت جہاں اور ٓائیں کار بروئے صالحیتیں بھرپور میں دائروں
 پی کہ کیا شکوہ نے سندھ وزیراعلیٰ میں اجالس سی ای این۔ رہے حاصل تعاون بھرپور کا حکومت مرکزی کو یونٹوں

 کے حکومت کو سندھ کمیشن پالننگ نے وزیراعظم پر جس گئی دی کر خارج اسکیمیں کی سندھ سے لسٹ پی ڈی ایس
 بعض بھی کے خیبرپختونخوا اور پنجاب صوبوں والے حکومت ٓائی ٹی پی۔ کی ہدایت کی کرنے طے معاملہ کر بیٹھ ساتھ

 مالی تحت کے پالن اقتصادی میں ضمن کے فیصلوں مالیاتی اہم جبکہ گئیں دی ہدایات پر ان اور ٓائے سامنے تحفظات
 ہدف کا بڑھوتری صنعتی فیصد،5.3 ہدف کا ترقی کی زراعت فیصد،4 ہدف کا پی ڈی جی کیلئے20- 2019 سال
 پروگرام ترقیاتی کا عالقوں قبائلی سابق جبکہ گئی دی منظوری کی رکھنے8.4 ہدف کا شعبے کے خدمات اور فیصد2.2

 حالت کی بھائیوں والے رہنے میں عالقوں پسماندہ وہ ہے تعلق کا ٓادمی عام تک جہاں۔ ہے شامل میں منصوبوں ترجیحاتی
 خوش اور دیتا قربانیاں سے عشروں سات کیلئے کرنے گامزن پر شاہراہ کی خوشحالی و ترقی کو ملک اور بنانے بہتر
 کی اشرافیہ قابض پر وسائل بھی بار اس کہ ہے ٓارہا نظر کرتا ضرور سوال یہ ٓاج مگر۔ ہے ٓارہا چال دیکھتا خواب ٓائند

 رکھ برقرار کیسے ساکھ اپنی نظام موجودہ تو ٓائی نہ نظر کامیابی میں پانے قابو پر ہتھکنڈوں استحصالی اور زر ہوس
گا؟ سکے  


