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چین کرپشن کے خاتمے کا فارموال پاکستان کو دے گا، دونوں ممالک 
ڈالر کے بجائے اپنی کرنسیوں میں تجارت کریں گے، مشترکہ اعالمیہ

پاکستان کو دیگا، ال وزیراعظم کے دورہ چین پر جاری مشترکہ اعالمیہ میں کہا گیا ہے کہ چین پاکستان کو معاشی بحران سے نمٹنے اور کرپشن کے خاتمے کا فارمو (خبرایجنسی، ٓاصف علی بھٹی)بیجنگ، شنگھائی
سے متعلق جامع کنونشن کا اتفاق رائے سے مسو دہ تیارکیا جانا دی دونوں ملکوں ڈالر کے بجائے اپنی کرنسی میں تجارت کرینگے، سیاسی تعلقات اوراسٹریٹجک کمیو نیکیشن مضبوط بنائی جائیگی ،عالمی دہشت گر

اشی ترقی اور روزگار پیدا کرنے کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل مع چاہیے، عالمی، خطے اور مقامی حاالت جیسے بھی رہے ، مستقبل میں پاک چین کمیونٹی کی سطح پرتعلقات کو مستحکم کیا جائیگا، پاکستان میں
ان وزراء خارجہ سطح پر مذاکرات تیز کریں گے، افغانستان کیلئے نستدیئے جائیں گے، پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کے حل کی پاکستانی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پاکستان اور افغا

سہ ملکی مذاکرات کا دور اسی سال ہو گا،یو این او اور ایف اے ٹی ایف کو سیاسی مقاصد کیلئے
ھی عزم کا اظہار کیا۔نمائندہ جنگ کے مطابق پاکستان اور چین نے درٓا ے باستعمال نہیں ہونا چاہیے، نیو کلیئر سپالئر گروپ میں پاکستان کی شمولیت خوش ٓائند ہو گی، دونوں ممالک نے سی پیک کی جلد تکمیل کےلئ

ےساتھ شیئر کرنے کافیصلہ کیاہے جبکہ چین ادارہ جاتی ن کمدا ت و برٓامدات کے توازن کےلیے ایک دوسرے کی کرنسی میں باہمی تجارت کےمعاہدہ پر فوری عمل درٓامد اور غربت کےخاتمےکےمنصوبےپاکستا
جیونیوز کو بتایاہے کہ وزیراعظم عمران خان نےاپنے پہلے اور اہم دورہ چین کے  /کرپشن اور وائٹ کالر کرائم پر قابو پانے کا ٓازمودہ ماڈل بھی پاکستان کو دینے پر ٓامادہ ہوگیا ہے۔اعلی سطح ذرائع نے جنگ 

لے سے تفصیلی بات چیت کی جس کے نتیجے میں صدر حوادوران چینی صدر شی جی پینگ کے ساتھ اہم مالقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ ، غربت کےخاتمے اور کرپشن پر قابو پانے کے
جنگ کو ملنے والی تفصیالت کےمطابق پاکستان اور چین نےتجارتی سرگرمیوں کےلیے باہمی کرنسی کا حجم دگنا کردیاہے جس میں چینی  /شی نے ان امور پر فوری اقدامات کی یقین دہانی کرائی تھی ۔ جیونیوز 

ارب روپے کردیا گیا ہے،دونوں ملکوں کابنکوں اور دیگر فنانشل  351ارب سے بڑھا کر  165ارب یوان کردیا گیا ہےجبکہ پاکستانی کرنسی میں تجارت کا حجم  20ارب سے بڑھا کر  10کرنسی میں تجارتی حجم 
یا ہے ، ذرائع کاکہناہےکہ چین نےادارہ جاتی کرپشن اور وائٹ کالر کرائم ا گاداروں کےدرمیان لین دین کا ٓاسان اور مربوط نظام بنانے اور دونوں ملکوں کا سرکاری بنکو ں کی مزید برانچیں کھولنے پر بھی اتفاق کی
اور کڑی سزأوں کے عمل سےہرقسم کی کرپشن کا گراف مسلسل  ماتپر قابو پانے کا ٓازمودہ ماڈل بھی پاکستان کو دینے پر ٓامادگی ظاہر کی ہے ، گذشتہ دو دہائیوں کے دوران چین میں سخت نگرانی کے اقدا

ھی ٓائےگا ۔اتوار کو وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین ن بنیچےگرا ہے ، عمران خان نے اسی سلسلے میں چینی صدر سے خصوصی معاونت کی بات کی تھی ، توقع ہے کہ ماہرین کا اعلی سطح وفد جلد پاکستا
ء کو چین کا دورہ کررہے ہیں، دورہ کے دوران وزیر 2018نومبر 5تا2کے حوالے سے جاری کئے گئے مشترکہ اعالمیہ میں کہاگیا کہ چین کے وزیر اعظم لی کی چیانگ کی دعوت پر وزیر اعظم عمران خان 

ے نائب صدر وانگ کی شان سے مالقاتیں کی ہیں۔ مالقاتوں میں ن کاعظم عمران خان نے چین کے صدر شی جن پنگ ، وزیر اعظم لی کیانگ ، نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئر مین لی ژان شو اور چی
ئل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ بیجنگ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران مساروایتی گرم جوشی ، باہمی اعتماد کا مظاہرہ کیا گیا اور دونوں ممالک کی قیادت نے باہمی دلچسپی کے دوطرفہ امور ، عالقائی اور عالمی 
ان کااظہار کرتے ہوئے ان میں مزید وسعت اور استحکام کا جائزہ بھی میننے شنگھائی کا دروہ بھی کیا جہاں انہوں نے پہلی چائنہ انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں شرکت کی ۔ پاک چین تاریخی تعلقات کی ترقی پر اط

شہ مستحکم رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ چین کی قیادت نے اس عزم ہمیلیا گیا ، دورہ کے دوران فریقین نے پاک چین دوستی کو ہر وقت میں قائم رہنے، مقامی ، عالقائی اور بین االقوامی تبدیلیوں کے باوجود 
ن کے مسلسل اور مستحکم تعاون سمیت چین کی خود مختاری ، ٓازادی ، ستاکااظہار کیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ان کی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ اولین ترجیح دی گئی ہے ۔ چین نے بین االقوامی امور پر پاک

ی سمیت ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے حوالے سے حالعالقائی سالمتی اور سکیور ٹی سمیت مختلف اہم امور پر ساتھ دینے پر اظہار مسرت کیا اور چین نے عالقائی امن و سالمتی ، ترقی اور خوش
ارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے اور پوری قوم چین کے ساتھ دوستی پر ی خپاکستان کے اہم کردار کو بھی سراہا ۔ مشترکہ اعال میہ کے مطابق پاکستان کی جانب سے اس عزم کودہرایا گیا کہ چین کے ساتھ دوستی ہمار

یں بھرپور معاونت اور حمایت کی تعریف کی گئی ہے جبکہ ی ممتفق ہے اور ہر پاکستانی چین کو اپنا بہترین دوست تصور کرتا ہے، پاکستان چین کی حکومت اور عوام کی جانب سے پاکستان کی اقتصادی ترق
۔مشترکہ اعالمیہ میں کہا گیا کہ فریقین مستقبل میں قیادت کے  ہے پاکستان ون چائنہ پالیسی پر عمل پیرا ہے اور پاکستانی قوم کے اتحاد اور ترقی کے حوالے سے چین کی حکومت کی کوششوں اور مدد پر مشکور

ت کے انعقاد کو بھی یقینی بنائیں گے، فریقین نے اس بات پر بھی اتفاق یباباہمی دوروں اور مالقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کی قیادت اور اعلیٰ حکام کثیرملکی کانفرنسز اور تقر
ینڈ شپ گروپ کے قیام کو خوش ٓائند قرار دیا۔فریقین نے اس بات پر بھی اتفاق فر کیا کہ دونوں ممالک کے قانون ساز اداروں کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنایا جائیگا۔ چین نے پاکستانی پارلیمان میں چائنہ پاکستان

یاسی مشاورت کی جائیگی ۔ انہوں سفارت کاروں کی تربیت کے ر سکیا کہ چین اور پا کستا ن دونوں ممالک کے وزارئے خارجہ کے اسٹرٹیجک مذ اکرا ت کا نظام قائم کریں گے اور نائب وزراء خارجہ کی سطح پ
منصوبے کے حوالے سے کہا گیا کہ وزیراعظم عمران خان نے  (سی پیک) پروگرام کو جاری رکھنے اور سفارتی وفود پر تبادلہ پر بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ مشترکہ اعالمیہ میں چین پاکستان اقتصادی راہد ار ی

ے حصول میں مدد ملے گی۔ فریقین نے ایک سڑک ، د کچینی صدر شی جن پنگ کے ایک سڑک ، ایک خطے کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے عالقائی اور بین االقوامی رابطے کے فروغ کے مقص
، بی ٓار ٓائی کے نظریہ کو عملی جامعہ یک کے تحت بین االقوامی تعاون کے فروغ اور تمام ممالک میں مساوی ترقی اور خوشحالی کے مواقع کی فراہمی کے عزم کا بھی اعادہ کیا ۔ سی پ (بی ٓار ٓائی )ایک خطے 

مینا ن کا اظہار کیا ۔ فریقین نے مستقبل میں سی پیک کے حوالے اط پہنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان اور چین نے سی پیک کی جلد تکمیل اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں ہونے والی سرگرمیوں پر بھی
مواقع پیداکرنے ، لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری کے سے مشترکہ سوچ ، اس کے جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل ، سماجی و اقتصادی ترقی کے حوالے سے دستیاب وسائل سے بھرپور استفادے، روز گار 

کیا۔ دونوں ممالک نے سی پیک کے تحت مشترکہ تعاون کے  بھیالنے ، صنعتی ترقی کیلئے دوطرفہ تعاون کے فروغ ، صنعتی پارک کے قیام اور زرعی شعبہ کی ترقی کیلئے مشترکہ اقدامات کے عزم کا اعادہ 
بیجنگ میں ہوگا، سی پیک کے تحت تعاون میں مزید اضافہ کیلئے لے لئے نئی راہیں تالش کرنے پر بھی اتفاق کیا ۔ اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی سی سی کا ٓاٹھواں اجالس رواں سال کے اختتام سے پہ

ا جائے گا۔کی دونوں ممالک نے اعالن کیا کہ پاکستان میں لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری ، اقتصادی و معاشرتی ترقی کیلئے ایک ورکنگ گروپ بھی قائم


