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مشرقی اور مغرئی روٹوں پر کام کی صورتجال کیا ہے ؟ چکومت کی ممکنہ پ یدیلی اس منصوبے کو
میاپر کرے گی یا پہیں ؟
یاکسیان میں تنزی سے یدلتی ہوئی سیاسی صورتجال بے یاکسیان کی یار تخ میں سب سے پڑے پرق یائی منصوبہ ’’چین
یاکسیان اقنصادی راہداری ‘‘ کے یارے میں سوالنہ نشان پ یدا کر دیا ہے ۔ یعتی اگر یاکسیان میں چکومتی س طح پر کوئی پ یدیلی رونما
ے پ ہیں یلکہ پرادر ملک چین
ہو ئی ہے ٹو اس کا اس منگا پراج یکٹ پر کیا اپر پڑے گا ؟ بہ صورتجال صرف یاکسیان کے لئ
ے بھی یاعث ِ نشونش ہے کیویکہ بہ بہ صرف چین کے یارتخی منصوبے ’’ون پ یلٹ ون روڈ ‘‘ کا یایلٹ پراج یکٹ
کے لئ
ے جغراق یائی مفادات میں بھی ایک سیگ ِ میل کی ج نثیت سے دیکھ رہا ہے ۔
ہے یلکہ چین اسے ا پئ

یاکسیان کے وزپر منصوبہ پ یدی احسن اق یال بے ٹواز چکومت کو کمزور کربے کی کوششوں کو سی پ یک کے چالف سازش قرار دیا ٹو
اس کے یعد ہی چیف آف آرمی سیاف جنرل قمر چاوید یاجوہ بے کہا کہ کوئی بھی رکاوٹ آبے سی پ یک کامیاب پ یائیں گے

،دراصل آرمی چیف کا اسارہ بھی سیاسی تحران ہی کی چاپب بھا ۔ سی پ یک کے تحت اگرچہ یاکسیان میں تجاس ارب ڈالر
سے زاید کے منصوٹوں پر کام چاری ہے ۔یاہم اصل سوال بہ ہے کہ بہ راہداری کب فعال ہو چابے گی ؟ کب چین سے
ے ق طار ایدر ق طار گوادر پہنچ یا شروع ہوں گے ؟ مشرقی روٹ کی عملی صورتجال ک یا ہے ؟ مغرئی روٹ کت یا مکمل ہو
تجارئی قا قل
چکا ہے اور کت یا کام یاقی ہے ؟ ان سوالوں کا جواب نیس یل ہائی وے ابھارئی ہی دے سکتی ہے کیویکہ وہی اس ع ظیم قومی
ت
منصوبے کی کمیل میں مصروف ہے ۔’’ تحزیات آن الئن ‘‘ بے ابھارئی کے پرجمان کاشف زمان سے جو ت فصیالت
ے قنصد کام ہو چکا ہے اور
معلوم کی ہیں ان سے منصوبے سے وانسنہ دوٹوں روٹوں کی صورتجال معلوم ہوئی کہ اس وقت کثئ
کت یا یاقی ہے ۔ بہ ت فصیالت ذیل میں رقم کی چائی ہیں ۔

چنحراب رابے کوٹ :اس کی لمیائی 335کلومینر ہے ۔اس پر 500ملین ڈالر یعتی تقرپ یا52ارب روبے الگت آئی ہے
۔بہ منصوبہ مکمل ہو چکا ہے ۔
رابے کوٹ بھاکوٹ :اس کی لمیائی 144کلومینر ہے ۔اسے بھی چین کی مدد سے مکمل کیا چا رہا ہے اور ٹو فع ہے کہ بہ
سیکسن2019یک مکمل کر لیا چابے گا ۔
بھاہ کوٹ سے جویلیاں :بہ 120کلومینر کا سب سے اہم سیکسن ہے جو کتی شریگوں اور یلوں پر مشتمل ہے ۔بہ
منصوبہ 2016میں شروع ہوا جو2019یک مکمل ہوبے کی امید ہے ۔اسےچین کی روڈ اپ یڈ پرجز کیسنرتکسن کمثتی پ یا رہی ہے
ے گا ۔
اور اس پر الگت کا تخمٹنہ 136ارب روبے ہے ۔بہ سیکسن نمام موسمی چاالت سے م طاتقت رکھ سک
ہزارہ موپر وے (ای 35-):چھ لین پر مشتمل اس کی مخموعی لمیائی 59کلومینر ہے ۔اس پر کل الگت کا تخمٹنہ 33ارب
روبے ہے اور اسے انس یائی پرق یائی پ یک کے یعاون سے مکمل کیا چا رہا ہے ۔ اس کے دو سیکسن اس سال دسمنر یک مکمل
ے چائیں گے۔دسمنر2017یک بہ ٹورا منصوبہ مکمل کر لیا چابے گا ۔
کر لئ
ے ہیں ایک مشرقی
ہزارہ موپر وے ایم ون نشاور اسالم آیاد موپر وے سے میشلک ہو چائی ہے ۔اور پہاں سے دو روٹ نکلئ
روٹ جو الہور سے گوادر پراسنہ کراچی چابے گا اور دوشرا مغرئی روٹ جو کہ اسالم آیاد کے پزدیک ایم ون موپر وے  ،ہکلہ کے
مفام سے ڈپرہ اسماعیل چان سے ہویا ہوا پراسنہ کوپٹہ ،گوادر چابے گا ۔

مغرئی روٹ :
ہکلہ ڈپرہ اسماعیل چان  :اس کی کل لمیائی  285کلومینر ہے ۔چار النثیوں پر مشتمل اس روٹ پر الگت کا تخمٹنہ 129ارب

ے وسایل سے یعمنر کر رہا ہے ۔اس پر نیس سے چالیس قنصد کام ہو چکا ہے اور ٹو فع ہے کہ
روبے ہے اور اسے یاکسیان ا پئ

بہ اگست2018یک مکمل کر لیا چابے ۔اس کے یا تچ سیکسن ہیں جن میں سے چار پر کام چاری ہے ج یکہ پراب میاٹوالی
سیکسن حس پر دریابے سیدھ پر ایک یل کی یعمنر بھی سامل ہے ا س پر کام ابھی شروع پ ہیں ہو سکا ۔
ڈپرہ اساعیل چان ژوب:اس کی مخموعی لمیائی 210کلومینر ہے ۔بہ منصوبہ ابھی قزنت یلتی سیڈی کے مراچل میں ہے ۔چین
ے پر رصامیدی ظاہر کی ہے ۔
ے مالی مدد د پئ
بے اس منصوبے کے لئ
ے مکمل کر لیا گیا ہے یاہم اس کو مزید جوڑا کربے کا کام ہو رہا ہے
ژوب کوپٹہ :مخموعی لمیائی 230کلومینر ہے ۔دو سال پہل
۔ژوب سے معل کوٹ سیکسن کی لمیائی 81کلومینر ہے اور اس پر کام چاری ہے ۔
کوپٹہ سے سہراب  :منصوبہ مکمل ہے
سہراب سے ہوساب :منصوبہ مکمل ہے
ہوساب سے گوادر  :منصوبہ مکمل ہے
بہ مغرئی روٹ ہے حس کی کل لمیائی 1153کلو مینر ہے ۔جو ایم ون میں ہکلہ سے شروع ہو کر پراسنہ ڈپرہ اسماعیل چان اور
کوپٹہ گوادر یک چایا ہے ۔نیس یل ہائی وے ابھارئی کو امید ہے کہ بہ  2019یک مکمل کر لیا چابے گا ۔یاہم اس کا سب سے

مشکل مرچلہ ڈپرہ اسماعیل چان ژوب ہے حس پر ابھی کام شروع پ ہیں ہوا ۔ ابھی بہ منصوبہ ایک لجاظ سے کاغذوں میں
ہ ی ہے ۔
مشرقی روٹ:
الہور ملیان  :اس کی لمیائی 230کلومینر ہے اور اس پر 159ارب روبے کی الگت آ رہی ہے ۔کام زوروسور سے چاری ہے
چالیس سے تجاس قنصد یک کام مکمل ہو چکا ہے ۔ٹو فع ہے کہ اگست 2018یک اسے مکمل کر لیا چابے گا ۔

ملیان سکھر :392کلومینر پر حمیط اس طویل پرئن سیکسن پر الگت کا تخمٹنہ 296ارب روبے ہے اسے چین کی سثیٹ
کیسنرتکسن کمثتی مکمل کر رہی ہے ۔اپریل 2018یک 250کلومینر مکمل ہوبے کی امید ہے اور2019یک بہ منصوبہ مکمل
کر لیا چابے گا ۔
سکھر جیدر آیاد :مخموعی لمیائی 296کلومینر ،الگت کا تخمٹنہ 163رب روبے ،لیکن اسے ئی او ئی کے تحت پ یایا چابے گا ،یعتی
ے ایک دو ماہ میں اس پر کام شروع
ے جرچے سے پ یا کر رقم ٹول سے وصول کرے گی ۔بہ پراسیس ہو رہا ہے اور ا گل
کمثتی ا پئ
ہو چابے گا ۔سیمنر2020اس کی مکمل ہوبے کی یار تخ ہے ۔
جیدر آیاد کراچی :چھ لین پر مشتمل اس موپر وے کی لمیائی 136کلومینر ہے ۔اسے اتف ڈیلیو او BOTکے تحت پ یا رہی ہے
ے اتف ڈیلیو او پہاں سے 25سال یک ٹول وصول کربے کی مجاز ہو گی
۔36روبے کی مخموعی الگت کو ٹورا کربے کے لئ
2018ے یاہم
ہ
۔پہاں شروس اپرایاز پنیں گے ۔80کلومینر سیکسن مکمل ہو چکا ہے اس کے مکمل ہوبے کی یار تخ مارچ
ے مکمل کر لیا چابے گا ۔
اسے چھ ماہ پہل

ے ہی مکمل ہے ۔
کراچی گوادر :653کلومینر کا کوسیل ہائی وے پہل
ے چالیس سال سے زپر یعمنر ہے ۔جو 22ارب روبے کی الگت سے اس سال مکمل ہو چابے گی ۔ پہاں
لواری پ یل تچھل
ے نثیوں ممالک کے
سے سی پ یک کو پراسنہ افعانسیان (واچان ) پرکمانسیان سے میشلک کربے کا پروگرام ہے حس کے لئ
درمیان یات چیت چاری ہے ۔
میدرچہ یاال معلومات سے سی پ یک کی اصل صورتجال واضح ہوئی ہے کہ کون سے منصوبہ کت یا مکمل ہو چکا ہے اور کت یا کام

چاری ہے اور کون سا منصوبہ انشا ہے جو ابھی شروع ہی پ ہیں ہوا ۔ نیس یل ہائی وے ابھارئی کا مؤقف ہے کہ مغرئی
روٹ 2019میں اور مشرقی روٹ 2020میں مکمل ہو چابے گا ۔

