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موالنا فضل الرحمٰن نے درست تجزیہ کیا ہے کہ ناکسیان میں سیاسی کشمکش کے ڈانڈے سی
م
ے ہیں اور مغرئی طاقتیں ناکسیان کو غیر ستحکم کر کے مشرقی ممالک
پ یک منصویہ کی تعمیر سے ملت

کے معاسی مفادات کو زک پہتحانا خاہتی ہیں
موجودہ سیاسی تجران میں موالنا فضل الرحمٰن،خاوند ہاشمی،محمود اخکزئی اور تعدازاں خاصل بزتجو نے اصولی پوزیشن لیکر قومی
سیاست میں پوازن پ یدا کر دنا،جس سے سیاسی تجران کی سدت قدرے کم ہو گتی،اس پورے پ یاظر میں پہی وہ نق طہ تھا جو منضاد

ت
قوپوں کے مابین پوازن قائم کر کے اجتماعی حیات کی روائی کو ہموار رکھ سکیا تھا،اس سے ق یل نانامہ گیٹ سیکیڈل میں ھنسی

ے تنس سالوں میں قومی سیاست میں انک
مسلم لیگی ق یادت کی تنہا مزاحمت عدم پوازن کو بڑھا رہی تھی۔جوش قسمتی سے تچھل
ن
ایسا مرپوط زاویہ نگاہ بروان چڑھا جو آبین کی ناالدستی کے نصورات یہ محیط اور قسیم اخت یارات کی از سر پو یشر تح کا متفاضی

ے جب اہل
ے،وہ دن گت
ے تھ
ہے،اس میں کوئی سک پ ہیں کہ سیاسیدان زنادہ دبر نک اتتی حقیر ح یثیت یہ قا تع پ ہیں رہ سکت
ے،اب ان کی
سیاست بزدل کنواری بڑھیا کی ماپ ید آمرپت کے آالم سے جو ف زدہ ہو کر کتج عافیت میں پ یاہ نالش کرنے تھ
ے
ے اور حمہورپت کے علبہ کی طونل ح یگ لڑنے کیلت
ناپ یاک آنکھیں دن کی روستی سے خانف پ ہیں اور وہ خ طرات سے الچھت
ے ہیں۔اس اندی اصول کے م طاپق کہ سیاست میں ہر دلیل اپ یا نضاد جود پ یدا کرئی ہے،قومی سیاست میں ف طری
پ یار ہو خک
ُ
طور یہ ندعنوائی کے براس یدہ الزامات کی ان سجرانگیزپوں کے خالف جوائی ردعمل اتھر رہا ہے،جنہوں نے سیر سالوں سے قومی
ق یادت کو ناناجوالں رکھا ہوا ہے۔جے آئی ئی رپوٹ کے تعد میڈنا نے جس سرعت کے ساتھ پواز خکومت کی تیزلی کا نابر
ح
ے کے تعد
ے اسی تیزی کے ساتھ اس کتفیت کو ت لیل کر دنا،تھوڑا سا وقت ملت
پ یانا،مثتخب ق یادت نے جوائی پ یاپیہ کے ذر ت ع

ے رکھ کے خلدی
حکمراں جماعت نے جے آئی ئی رپوٹ کے محالف انک پوانا پ یاپیہ مرپب کر لیا،جس کے تعد ہدف کو سا مت
ے ہیں۔ن طاہر پوں محسوس ہونا ہے کہ ملک میں خاری
میں پ یائی گتی رپوٹ کے مساموں سے سیاسی عزائم صاف ن طر آنے لگ
ے گروہ ،رانے عامہ کو اتتی یشت بر حمع کرنے
سیاسی کشمکش کا سینیر آف گرپوئی طاقت کا حصول ہے اور اس خدلیات میں ا لچھ
کی خاظر ندعنوائی کے خات مہ کی  myt hکو بروکار ال رہے ہیں ناکہ طاقت کے حصول کی ح یگ کو اخالقی جواز کے لیادے پہیانے

خا سکیں لیکن اس ہمہ جہت سیاسی تجران میں عالمی قوپوں کے مابین معاسی مفادات کی ح یگ کے مجرکات کو ن طرانداز

پ ہیں کیا خا سکیا۔ایس یا نات مز نے اتتی خالبہ رپوٹ تعنوان The Newsi l k Road Wi l l Go Through Syri aمیں لکھا
ے،
ے ہیں،گزشبہ ہفت
ہے کہ سام میں غم و اندوہ کی داسیاپوں اور ن فدبر کی سیم ظرنفنوں کے درمیان جوش قسمتی کے اسارے ملت
نک
تتج یگ میں ،خاپیہ عرب ا سچثتج ایسویسی ایشن اور سامی سفارت خایہ نے،سیرین ڈے انکسپو ،کا اہتمام کیا جس میں سام کے
تت یادی ڈھاتچہ کی تعمیر پو میں سرمایہ کاری کرنے والے ست یکڑوں خثتی ماہرین نے سرکت کی،یہ ایشین انفراسیرنکجر اپوسیمیٹ
ے ماہ سام میں منعفد ہونے والے  59ویں دمسق بین االقوامی میلہ میں  30سے زاند
پ یک کا انک چھونا سا اجتماع تھا ۔ا گل

عرب اور غیرملکی کم یت یاں سرنک ہوں گی ،اے آئی آئی پ یک دو ارب ڈالر کی خ طیر رقم سے دمسق میں انڈسیرنل نارک پ یانے
ے براع ظم پورپ اور افرنقہ کی تحارئی میڈپوں نک رسائی
ے سام کے را ست
گا اور خثتی خکومت انک تتی ساہرہ ریسم کے ذر ت ع
خاصل کرے گی،اح یار نے لکھا ہے کہ چین اس نات کو فراموش پ ہیں کر سکیا کہ برانے وفنوں میں سام ہی براع ظم پورپ
ے پوروپ اور
اور افرنقہ کی تحارت کو کنیرول کرنے والی برائی ساہراہ ریسم بر نصرف رکھیا تھا اور پ ہیں سے تحیرہ روم کے ذر ت ع
افرنقہ کے عشرت کدوں کو اس یانے تعنش پہتحائی خائی تھیں،سیرویں صدی عنسوی میں انلی کو جب تحیرہ روم کی تحارئی
گزرگاہوں یہ کنیرول خاصل ہوا پو وہ دپ یا کی سیر طاقت ین کے اتھرا،اح یار نے لکھا ہے کہ چین ہمنشہ آنے والے کتی سالوں

ے سامی سقیر کی چین کے ساتھ ہم آعوش ہونے کی رشم کوئی انفاقی خادیہ پ ہیں تھی،نالشبہ انک
کی تنش پ یدی کرنا ہے اس لت

ے گی۔اس میں تھی کوئی دوسری رانے
بڑی معاسی سکیم کے تخت سام کی تعمیر پو میں روس،چین اور ابران کو قوفیت مل

ے مہروں کو چرکت دپ یا ہے
ے تحاس سالوں کی منصویہ پ یدی کے تخت عالمی یساط یہ ا تت
پ ہیں کہ چین کی ظرح امرنکہ تھی ا گل
اور یہ تھی کوئی خادیہ پ ہیں کہ گزشبہ تچنس سالوں کے دوران سی پ یک اور برائی ساہراہ ریسم کے خامل ملک سام اور ناکسیان
ے کارفرما عوامل کو
ے عالمی طافنوں کی تنکار سامل ہو گی،اگر سام کی پ یاہی کے تتچھ
میں جوتجوار دہس یگردی اور ندامتی کی لہر کے تتچھ

شمچھیا ہو پو عالمی طافنوں کے معاسی مفادات کی برنل کو دنکھیا بڑے گا،سام میں تھی اپوزیشن کی خاپب سے یسار االسد کی
خکومت خات مہ کرنے کی کوشش میں داخلی اتنسار کا ایسا ونال پ یدا ہوا جو نالآچر وہاں عالمی طافنوں کی قوجی مداخلت کا جواز ین
گیا۔موالنا فضل الرحمٰن نے درست تجزیہ کیا ہے کہ ناکسیان میں سیاسی کشمکش کے ڈانڈے سی پ یک منصویہ کی تعمیر سے
م
ے ہیں اور مغرئی طاقتیں ناکسیان کو غیر ستحکم کر کے مشرقی ممالک کے معاسی مفادات کو زک پہتحانا خاہتی ہیں،اپہوں نے
ملت

کہا کہ دپ یا انک نار تھر دو ف طتی ن طام میں من ظم ہو رہی ہے ،اس وقت چین ،روس،برکی اور ناکسیان انک ظرف ح یکہ امرنکہ،انڈنا
اور پورپ دوسری ظرف کھڑے ن طرآنے ہیں۔برمپ اتن طامبہ کی خاپب سے ناکسیان یہ دہس یگردی کے فروغ کے الزامات
لگا کے سونلین اور قوجی امداد میں پ یدر تج کمی کا رجحان اور اس بر ناکسیان کے نالنسی ساز اداروں کی براسرار خاموسی اس امر کی

خ
عماز ہے کہ دوپوں ممالک میں اح یالقات کی لتج بڑھ رہی ہے،نالشبہ،نالنسی سفٹ کے اس عمل میں مملکت کے سفیبہ کو
ے محسوس کرنے بڑیں گے اور اس یس من طر میں پہی وہ مجرکات ہیں جو سیاسی عدم استحکام کو بڑھانے کا سبب ین
کتی چھیک
ے حکمران اسرافبہ اور اپوزیشن کو جوصلہ سے کام لت یا ہو گا،ملکی استحکام کو گزند پہتحانے سے اس خ طہ میں
رہے ہیں ،اس لت

ے ہیں۔ادھر اسی برہنگام خدلیات کے سایہ میں سی پ یک منصویہ تیزی سے
معاسی ارنفاء کے امکانات معدوم ہو سکت

ن
کمیل کے مراخل سر کر رہا ہے،مغرئی روٹ بر کام کرنے والی کمثتی کی براگریس روپوٹ کے م طاپق  142ارب رونے کی

الگت سے ہکلہ نارک سکشن  2018ء نک مکمل کر لیا خانے گا۔خنیر حتنون جواہ خکومت نے ناک چین افنضادی راہداری
ے،صونائی خکومت نے سی پ یک کی سیکورئی
ے ڈبڑھ ارب رونے سے زاند کے ق یڈز خاری کر د تت
منصویہ کی سیکورئی کے لت
ے انک ارب  57کروڑ رونے خاری
ے ،محکمہ چزایہ نے ئی سی ون کی پ یاری کے لت
ے  3ارب  12کروڑ رونے حمنص کت
کیلت
ے انک ارب گیارہ کروڑ  15الکھ رونے
ے،سیکورئی م قضد کے حصول کی خاظر پولنس میں  3807تتی پوسپوں کی تحلنق کے لت
کت
ے پولنس کو  633ملین رونے
ے مرخلہ میں  478ملین رونے ح یکہ دوسرے مرخلہ کیلت
ے پہل
حمنص ہونے،تتی تھرئی کے لت
ے حمنص خار کروڑ  59الکھ رونے کی پہلی قسط خاری کی گتی ہے،سیکورئی
ے خابیں گے 429 ،ایس ئی او عہدوں کے لت
خاری کت
ے مرخلہ میں رنلیز ہوں
ے حمنص  95کروڑ  10الکھ رونے میں سے  47کروڑ  55الکھ رونے ا گل
قورسزکی گاڑپوں کی چرنداری کیلت
ے
ے حمنص بین کروڑ  51الکھ رونے اور اسلچہ کی چرنداری کے لت
گے ،محکمہ پولنس نے جساس آالت کی چرنداری کے لت

ے ہیں،اپ ہیں  45کروڑ نارہ الکھ رونے دوسری مرخلہ میں
حمنص پو کروڑ رونے میں سے 45کروڑ نارہ الکھ رونے وصول کر لت
ے محنص ساتھ کروڑ  54الکھ رونے رنلیز
ے خابیں گے،یہ تھی معلوم ہوا ہے کہ سی پ یک قورس کی وردی کے لت
خاری کر د تت
ے
ے کا ناپ ید پ یانا گیا،اسی لت
ے ہیں،واضح رہے کہ سی پ یک پولنس قورس کو ناک آرمی کے ہمراہ سیکورئی امور سر اتحام د تت
ہو گت
ے رپ یابرڈ قوجنوں کو بر جتح دی خا رہی ہے اور خکومتی ذرا تع کے م طاپق سی پ یک سیکورئی
سی پ یک سیکورئی قورس میں تھرئی کیلت
قورس تھرئی کا ہزارہ ڈوبژن سے آعاز کیا خاتنگا۔

