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ے تو کسی امتحان سے کم نہیں کہ وہ بڑے سیاسی اور سکیورٹی دھحکوں کے ب غیر
ناکسیان کے لی

ک ت
ے کمیل نک نہتحانا ہے۔
اسے یس

ے میں بعمیر و برقی کی دوڑ میں
ے ہیں ۔ خ ط
ے انک سیگ میل قرار د پی
ے لی
ناکسیان اور چین دوتوں اقتصادی راہداری کو ا پی
یہ متصویہ اس حد نک اہم ہے کہ توریس یاء کی جیو اکیامک کو ندل کر رکھ دے گا۔دوتوں اطراف اس راہداری بر جوش و خروش
ے اس کی وجوہات الگ الگ ہیں ۔ چینی ق یادت اسے”ون ب یلٹ ون روڈ ” متصوئے کے
نانا حانا ہے مگردوتوں کے لی
سج
ے جیو سیرپتحک مفادات کے
ے میں ا پی
ے نہت اہم م ھنی ہے۔ناکسیان اس کو خ ط
ے لی
ے کے طور بر اس کو ا پی
انک اہم حص

ک
ے اس قدر اہم سجھیا ہے کہ اس کا خ یال ہے کہ اس کے بعد گونا سارا ھیل ہی ندل کر رہ حائے گا۔ ناہم اس متصوئے
لی

کے نارے میں جس قدر جوش و ولولہ نانا حانا ہے وہ کبھی کبھی ماتوسی میں بھی ندل یا دکھاٹی دب یا ہے ۔چین سمجھیا بھا کہ اس
متصوئے بر برق رق یاری سے کام ہو گا لیکن ناکسیان میں کام کی سست روی اور انہام کی وجہ سے پتج یگ کی بریشاٹی عیاں
س ٹی ی
ک
ے میں طاقت کے توازن کے طور بر دت ھنی ہے ۔اس
ہے ۔ناکسیاٹی ا لشمنٹ اقتصادی راہداری کو بھارت کے سابھ خ ط
متصوئے سے خڑے معاسی ث مرات بر اس کی توجہ اپنی زنادہ ن ہیں ہے ۔
س
ے میں کاقی مدد ملی
دوتوں اطراف کی اپنی اپنی الگ سوچ کے ناوجود دوتوں ممالک کو اس متصوئے سے انک دوسرے کو مجھی
ے ۔ناکسیان اس متصوئے کے
ے جس سے ماتوسی بھیل
ہے ۔ دوتوں ممالک ابھی نک کسی ہتحان کا م ظاہرہ ن ہیں کرنا حا ہی
ے سے دوحار ہے ۔چین بھی
ے اندروٹی مشانل اور اپنی حارجہ نالیسی میں بی یادی ب یدنلیوں کے مر حل
ب یاطر میں ب یک وقت ا پی
ے میں "ون ب یلٹ ون
ے گبھ جوڑ کے تجرئے سے گزر رہا ہے جو کہ اس کے اقرتقی تجرئے سے تکسر مج یلف ہے لیکن خ ط
پی
ے یہ سب کجھ ناگزبر ہے ۔
روڈ” متصوئے کے لی
ت
ے اور نایہ کمیل نک نہتحانا وہ قانل
اقرتقہ میں چین کی حکمت عملی کامیاب رہی اور خ ٹییوں ئے بڑے متصوئے حاصل کی
بعرتف ہے۔ لیکن چینی سرمایہ کاروں کو نہاں وسیع موا قع محض اس وجہ سے حاصل ہوئے ہیں کہ چین ئے وہاں کی
ے رسوت کا بھی سہارا لیا گیا ناکہ متصوئے حلداز حلد
خراب اور آمرحکومیوں کی بھی کھلی حمابت کی ۔کہا حانا ہے کہ ا س کے لی
ن
ت
نایہ کمیل کو ہتچ حائیں ۔

ے
ے سے نالکل مج یلف ہیں ۔اگرجہ قومی س طح بر ندعیواٹی انک بڑا مسیلہ ہے اور نانامہ لیکس چیس
ناکسیان اور جیوٹی ایس یاء اقرتقی خ ط
سکی یڈلز کی وجہ سے حکومیوں کی ساکھ مجروح ہوٹی ہے لیکن بھر بھی یہ حکومتیں م ظلق العیان ن ہیں ہوئیں اور یہ ہی حکومت
کا ابر و رسوخ خزب محالف  ،میڈنا اور عدلیہ بر اب یا ہونا ہے کہ او اسے اپنی مرضی سے اسیعمال کر سکیں۔
سیاسی حکومت کی یہ جمیوری ہوٹی ہے کہ قومی توعنت کا کوٹی بھی کام ملکی س طح بر اتفاق رائے کی بغیر ن ہیں کر سکنی ۔کجھ
موا قع بر اتفاق رائے ب یدا کرئے میں دبر ضرور ہو حاٹی ہے مگر جب یہ ہو حانا ہے تو بھر یہ شفاقنت اور سب سے بڑھ کر سماجی
و سیاسی استحکام کی ضمابت بن حانا ہے جس سے طونل المدٹی اسیراک کا راسیہ ہموار ہو حانا ہے ۔
کولمیو کا تورٹ سنی متصویہ اس کی انک موزوں میال قرار دی حا سکنی ہے ۔اس متصوئے بر آمادگی ساتق حکومت ئے طاہر
کی بھی لیکن اندروٹی پنق ید اور شفاقنت کی عدم موجودگی میں پنی حکومت ئے اس بر کام روک دنا بھا ۔ صدر مبھری ناال سرسی یا

ے بعض ب یدنلیوں کے بعد حال ہی میں اس بر از سر
کی حکومت ئےاتفاق رائے ب یدا کرئے اور متصوئے م ٹیشفاقنت کے لی
تو کام کا آعاز کر دنا ہے ۔
آمرایہ ق یاد ت جشاس قومی امور بر ات فاق رائے ن ہیں ب یدا کر سکنی ۔ ماضی قو جی آمر بت کے ابرات نہت منقی
ے آئے جن کی وجہ سے سیاسی و سماجی س طح بر ماتوسی بڑھی جس کے
رہے اورپتحاب کے حالف اور وقاق حذنات ابھر کر سا می
ت
ابرات داحلی سالمنی بر بھی مربب ہوئے ۔وسانل کی قسیم بر اخ یالقات قوجی آمروں کی دبن ہے ۔کاال ناغ ڈیم کا مسیلہ اس

کی انک بڑی میال ہے جس میں قوجی حکمران اپنی تمام بر کو سشوں کے ناوجود ات فاق رائے ب ید اکرئے میں ناکام نابت ہوئے
۔یہ سیاسی حکومیوں کا ہی کام ہے کہ ابھوں ئے ماضی میں بھی کنی موا قع بر اتفاق رائے قایم کرئے میں کامیاٹی حاصل
ا
ت
کی میال ناٹی کی قسیم  ،قومی معاسی اتوارڈ اور اہم آبینی برامیم اس کی خ ید انک میالیں ہیں ۔
ے بر بھی تمام سیاسی قوتوں میں اتفاق رائے موجود ہے ۔اگر کجھ صوئے اور سیاسی حماعتیں ابھی
اقتصادی راہداری کے مسیل

ے ہیں ۔
ے قورم موجود ہیں جہاں یہ تحف ظات زبر غور آ سکی
ے تحف ظات کا اظہار کر رہی ہیں تو بھی ا یس
نک ا پی

ت
ے یہ ضروری ہے کہ ہمارا ن ظام حلیا رہے اور افسر
اقتصادی راہداری اور اس سے میشلک متصوتوں کی بر وقت کمیل کے لی

ے مراعات کا اعالن کرنا
ساہی اس میں کوٹی رکاوٹ یہ ڈالے ۔حکومت کو غیر ملکی سرمایہ کاروں اور سراکت داروں کے لی
ے حکومت
ے ۔چینی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لی
ے ساز گار ماجول ب یدا ہو سک
ے ناکہ ملک میں سرمایہ کاری کے لی
حا ہی
وقاقی اور صوتوں کی س طح بر انک الگ طرتقہ کار وضع کرے ۔صوئے حصوضی اکیامک زوبز کے ق یام بر کام کی رق یار تیز کربں ناکہ
ے۔
دوسرے ممالک سے بھی سرمایہ کاروں کو اپنی حابب راغب کیا حا سک
ضرورت اس امر کی ہےکہ مشیرکہ مفادات کویشل کو متجرک کیا حائے اسی طرح سی ب یک بر نارلیمنٹ کی کم ٹی یا ں بھی اب یا کام
ے انک
کربں وہ متصوتوں بر ن ظر رکھیں اور جہاں ضرورت ہو رہنماٹی کربں ۔اگر ضروت ہو تو اقتصادی راہداری کی نگراٹی کے لی

الگ کمینی بھی ب یاٹی حا سکنی ہے جس میں تمام سیاسی حماعیوں  ،جیمیر آف کامرس  ،پیکیو کربیس اور ماہربن کی تماب یدگی ہو ۔ جونکہ
ے قوجی تماب یدوں کو بھی اس میں تماب یدگی دی حائے ۔
اس متصوئے کی سیکورٹی بھی نہت جشاس معاملہ ہے اس لی

ے
انک دوسرا مسیلہ جس کی یشاندہی چینی ماہربن کرئے ہیں وہ یہ ہے کہ ناکسیان میں سابیسی ابروچ کی کمی ہے ۔وہ یہ کہی
ے اس کو ہی اولنت دی حاٹی
ہیں کہ مسرقی روٹ معاسی  ،سیکورٹی اور جعراق یاٹی من ظر نامے میں زنادہ موزوں ہے ۔اس لی
ے بر سابیسی سوچ اب یاٹی حائے ۔ناہم سیاسی حکومت ایشا کوٹی خ یال بیش
ے حقنقت کا تفاصا ہے کہ اس معا مل
ے ۔اس لی
حا ہی

ے نہیر نہی ہے کہ وہ دوتوں
ن ہیں کر سکنی کیونکہ اسے اس صورت میں بھاری قیمت حکاٹی بڑ سکنی ہے ۔ حکومت کے لی
ے ناگزبر
ے معاسی وسانل مہیا کرے ۔کیونکہ یہ قومی وحدت اور سیاسی استحاکام کے لی
راہدارتوں بر توجہ دے اور ان کے لی

ہے ۔
ش
ے ہیں ۔ تجر ہ ید میں ابھرئے ہوئے
ے کی م لشل ندلنی ہوٹی جعراق یاٹی صورتحال میں بھی لیی
کنی ماہربن سی ب یک کا حابزہ خ ط
ے مد مفانل
ے اقتصادی راہداری بڑی اہمنت کا حامل ہے کیونکہ یہ ابھیں ا پی
من ظر نامے میں چین اور ناکسیان دوتوں کے لی

بر بربری دال سکیا ہے ۔لیکن یہ اسی صورت میں بزوبراٹی مفادات کا تح فظ کر سکیا ہے جب اس کے سابھ خڑے معاسی
ے ہیں۔
مفادات بھی حاصل ہوں ۔ اگر ذمہ داری کا م ظاہرہ کیا حائے تو یہ دوتوں مفاد انک ہی وقت میں حاصل ہو سکی
ت
ال جمتصر  ،ناکسیان اپنی معاسی مفادات کو انک طرف رکھ بزوبراٹی مفادت کی کمیل ن ہیں کر سکیا ۔ چین بھی یہ ن ہیں حاہے گا
کہ سی ب یک اور گوادر میں اس کے جعراق یاٹی مفادات کو بڑھا خڑھا کر بیش کیا حائے نلکہ وہ یہ حاہے گا کہ اس کو "ون ب یلٹ ون
ے کی سیاست میں توازن ب یدا
ے جعراق یاٹی مفادات کو خ ط
ے کے طور بر ہی دتکھا حائے ۔ اگر ناکسیان ا پی
روڈ ” کے انک اہم حص
ے اقتصادی راہداری کو انک آلے کے طور بر اسیعمال کرے
ے بعلفات کے لی
ے نا اسے امرنکہ کے سابھ ا پی
کرئے کے لی

گا تو اس کا ت قصان چین کو ن ہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ناکسیان اس سے کیا حاصل کر نائے گا؟

ے انک تجریہ ہے ،جس سے چین یہ سیکھ سکیا ہے کہ وہ "ون ب یلٹ ون روڈ”
اقتصادی راہداری ناکسیان اور چین دوتوں کے لی

ت
ے نایہ کمیل نک نہتحا سکیا
ے سیاسی سیاسی اور سماجی ماجول والے ممالک میں کیس
ے حلی
کے متصوئے کو ناکسیان سے ملی
ک ت
ے کمیل نک
ے تو کسی امتحان سے کم ن ہیں کہ وہ بڑے سیاسی اور سکیورٹی دھحکوں کے بغیر اسے یس
ہے۔ ناکسیان کے لی

نہتحانا ہے۔
(یشکریہ  :ڈان برجمہ :سحاد اظہر)

