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  نام کے عمر اسد۔  پالن اقتصادی متبادل
 عمر اسد نےبھی میں دیاتو حکم کا بنانے پالن اقتصادی کومتبادل عمر اسد خزانہ وزیر نے خان عمران دن جس

 کی دنوں سو ٓاج۔ہیں بھی پاس مشورےمیرے کچھ کےلئے بحالی کی معیشت کہ لیا وقت کےلئے سےمالقات
 میںکہنا مالقات کچھ جو سو۔کرلوں شریک کو پاکستان پورے میں گفتگو ُاس اپنی نہ کیوں کہ ٓایا پرخیال کارکردگی

۔ہوں کررہا درج میں کالم وہ تھا  
 

1  دیتے ٹیکس جو ہیں فیصدمالزمین ایک میں ان۔ہیں دیتے ٹیکس لوگ فیصد دو سےصرف میں ہم کہ ہے جاتا کہا۔
 مشرف پرویز جنرل۔ ہے ہوسکتا کتنا ٹیکس واال لگنے پر تنخواہوں۔ ہے جاتا لیا کاٹ سے تنخواہوں کی ُان ہیں نہیں
 ٹیکس مگر‘‘ ۔نہیں جگہ کوئی میں ملک اس لیے کے ان دیتے نہیں ٹیکس لوگ جو ’’کہا تو سنبھاال اقتدار جب نے

 پرویز۔ تھے کالمی زبانی معامالت کے دین تھا،لین نہیں ہی ریکارڈ کا کاروبار فیصد80 کیونکہ ہوسکا نہ جمع
 کئے مظاہرے اور ہڑتالیں گئےاتنی بن رکاوٹ تاجر مگر کی شروع مہم کی ‘بندی دستاویز کاروبارکی نے مشرف

 اس بھی نے حکومت کی لیگ نون اور پارٹی پیپلز۔ دیا رکوا کام کا‘  معیشت دستاویزی’ نے مشرف پرویز کہ گئے
 کاروباری۔تھیں چاہتی کرنا نہیں ناراض کو تاجروں پارٹیاں نوں دو یہ۔کیا گریز سے ڈالنے ہاتھ میں کام

۔سکتا نہیں ہی ہو جمع بغیرٹیکس کے دستاویزبندی  
 

2  کار ہر۔ ہیں سکتے جا کئے جمع کروڑ ہزار چوبیس کر لگا‘‘  ٹیکس روڈ’’ کےلئے بحالی فوری کی معیشت۔
 کا روپے دوہزار ایک روزانہ اگر شخص واال رکھنے کار۔جائے یا لگا ٹیکس روڈ روپے ہزار چوبیس پرساالنہ

 سے کروڑ ایک کم از کم میں پاکستان۔ سکتا دے نہیں کیوں ٹیکس روڈ روپے دوہزار توماہانہ ہے سکتا ڈلوا پٹرول
۔ہیں کرتے ادا ٹیکس روڈ یہ لوگ کے ملک یافتہ ترقی ہر کے دنیا۔ہیں موجود گاڑیاں زیادہ  

 
3  دنیا۔الئیں میں عمل قیام کا بینک االقوامی بین ایک کر مل وہ کہ جائے کیا کوٓامادہ مالکان کے بڑےبینکوں تمام۔

 سرمایہ اپنا وہ کہ جائیں دی مراعات کوایسی داروں سرمایہ مسلمان اور جائیں کی قائم برانچیں کی اس میں بھر
 سرمایہ پاکستانی اور عربی پر طور خاص۔کردیں منتقل میں بینک کرُاسی نکلوا سے بینکوں پورپین اور امریکی
۔کو داروں  

 
4  تفریح کی طرز پورپین وہاں یعنی۔ہو اطالق کا قوانین االقوامی بین صرف بھی پر پورٹ کراچی ساتھ کے گوادر۔

 اسالمی ایک دبئی۔ہے سکتا کھول دروازہ کا کاری سرمایہ ملکی غیر بڑی نامہ اجازت یہ۔ہو اجازت کی بنانے گاہیں
۔ہیں جیسے یورپ قوانین کے اورہوٹلنگ گاہوں تفریح پر وہاں مگر۔ہے ملک  

 
5  دنیا۔جائے کی مارکیٹنگ تحت کے قوانین االقوامی بین اسلحےکی۔رکھتا نہیں ثانی کوئی اپنا ہم میں بنانے اسلحہ۔

 کے سازی اسلحہ ہمیں سو۔ہے کی حاصل کر بیچ اسلحہ دولت زیادہ سے سب نے ممالک یافتہ ترقی تمام کے
۔ہے ضرورت کی دینے توجہ زیادہ سے سب پر کاروبار  

 
6  اس۔ ہیں زیادہ بھی سے‘‘  چلی’’سرزمین کی جوتانبے ذخائرہیں کے تانبے ٹن ملین 12 عالقےمیں کے ریکوڈک۔

 کانیں کی سونے۔ہے زیادہ سے ڈالر امریکی ارب 100 مالیت کی ہیں،جن ذخائر کے سونے اونس ملین21 ساتھ کے
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 کو عوام پاکستانی سے ڈالر ارب جائیں،چالیس دی کر فروخت ڈالرمیں ارب پچاس میں صورت کی پیمنٹ فوری
 ہر سے کانوں ِان کی جائیں،تانبے لگائے پر نکالنے تانبا ڈالر ارب دس اور الیاجائے اوپر سے لکیر کی غربت

۔ہے سکتا نکل تانبا کا ڈالر ارب دس سال  
 

7  الٹری مرتبہ دو ہفتےمیں۔ہو کا روپے سو ایک ٹکٹ۔جائے کی شروع الٹری ہیلتھ کےلئے خاتمے کے بیماریوں۔
 ہونگے جمع کروڑ سو دو ہفتے ہر گےیعنی خریدیں ضرور لوگ کروڑ ایک ازکم کم ٹکٹ کا الٹری۔جائے نکالی

 کریں ہوجایا پتی کروڑ دو میں پاکستان ہفتے ہر یوں۔نکلے الٹری کی جن جائے دیا انہیں کروڑ بیس میں اس
 پاکستانی ہر سہولتیں کی معالجہ عالج مفت تاکہ جائے دیا کو ڈیپارٹمنٹ ہفتےہیلتھ ہر کروڑ اسی سو ایک باقی۔گے
 کے عالج کے بیماریوں تو ہے تعلق کا ہونے جائز کے الٹری تک جہاں۔ہوں حاصل پر دروازے کے گھر اپنے کو

۔ہیں سکتے دے اجازت کی اس کرام علمائے لئے  
 

8  کا لگانے وغیرہ بجلی،گیس سڑکیں، وہاں جائے، کی مختص زمین سرکاری کےلئے کرنے ٓاباد شہر نئے دس۔ 
 میں سال ایک پالٹ الکھ دس یہ۔جائیں بنائے پالٹ کے مکانوں الکھ ایک میں شہر ایک۔جائے کیا شروع کام

۔ہے سکتی کر کھڑا پر پائوں اپنے کو پاکستان ٓامدنی والی ہونے سے ان۔ہیں سکتے ہو فروخت  
 

9  فروخت میں مارکیٹ االقوامی پربین طور فوری انہیں ہیں میں خسارے جو ادارے تمام مشورہ،وہ ٓاخری۔
۔چاہئیں ہونے کے پاکستانیوں شیئر فیصد اکاون میں کمپنی والی خریدنے البتہ۔کردیاجائے  

 
 کے اس ہےمگر کیا تیار خاکہ پورا کا شاندارتعمیر کی ڈھانچے معاشی میں دنوں سو پہلے نے حکومت موجودہ

 کی ملکوں شک بے۔ سکے مل نوید کی استحکام معاشی سےفوری جن ٓائے نہیں سامنے خال خدو ایسے کوئی
 ہوتے ضروری اقدامات کچھ طوربھی مگرفوری ہے شے ترین اہم بندی منصوبہ کی دورانیے طویل کےلئے ترقی

۔ہیں  


