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2019،  اکتوبر    31 
 
 

مذاکرات کامیاب کے تاجران  
ڈائون شٹر تک پشاور سے کراچی پر کال کی تاجران انجمن مرکزی پاکستان ٓال کو اکتوبر30اور  29 

 بازار اور مارکیٹیں کی قسم ہر پر طور مکمل کو منگل تحت کے اس تھا گیا کیا اعالن جو کا ہڑتال 

 روز مالزمین والے کرنے کام پر بنیاد کی اجرت روزانہ خصوصًا الناس عوام سے جس رہے بند

 کے تاجروں اور حکومت میں ٓاباد اسالم روز اس۔ رہے محروم سے اشیاء کی پینے کھانے مرہ

 اور ہوئی شکن اعصاب مزید حال صورت پر ہونے ناکام مذاکرات والے ہونے گھنٹے پانچ درمیان

 تاہم تھے، بند بازار اور مارکیٹیں جملہ سے ہی صبح بھی) کو بدھ( روز اگلے مطابق کے اعالن

 مذاکرات کامیاب درمیان کے فریقین جب لیا سانس کا سکھ وقت اس نے عوام بعد کے بجے دو دوپہر

 معینہ غیر ہڑتال ڈائون شٹر نے تاجران تو ہوتے نہ کامیاب مذاکرات بھی کو بدھ اگر۔ ملی نوید کی

 میں حال صورت ایسی کہ ہے بات اصولی ایک یہ۔ تھا دیا کر اعالن کا رکھنے جاری تک مدت

 اپنے پر نکتے کس وہ کہ چاہئے لینا کر تعین کا بات اس کو فریق ہر پہلے سے کرنے مذاکرات

 ملتی مدد میں کرنے ختم کیفیت کی کھچائو سے اس ہیں سکتے کر پیدا نرمی یا لچک میں مطالبات

 وفروخت خرید نے حکومت سے رو کی جس بنی وجہ کی کامیابی کی مذاکرات بات یہی اور ہے

 بھی عالوہ کے اس۔ ہے کردی موخر لئے کے ماہ تین کارروائی پر شرط کی کارڈ شناختی لئے کے

 کا تاجران انجمن قبل روز دو چیئرمین کے ٓار بی ایف جبکہ ہیں پائے طے معامالت پر نکات بعض

 روشنی کی کامیابی کی مذاکرات اب۔ تھے چکے مان مطالبہ کا وصولی کی ٹیکسوں پر سطح فکسڈ

 اندر اپنے اپنے میں مفاد بہترین کے قوم و ملک کہ ہے گیا ہو ضروری لئے کے فریقین دونوں میں

 صورت کی چینی بے نتیجہ کا جس جائے کیا گریز سے اقدام ایسے بھی اورکسی کریں پیدا لچک

۔ہو نکلتا میں  
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