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ے کے پروگرام
طوپل دورا نن
زراعت

شہروں میں پگرانی کا ن ظام
ے وپزہ فری داجلہ
چیئی شہریوں کے لن
ے طوپل المدنی پروگرام پر عمل در آمد کا جاپزہ لے رہے
وزپر اع ظم پاکستان چین کے دورے پر ہیں جہاں وہ سی پ تک کے لن
پ
ے چین کے ڈو لپمنٹ پ تک اور چین کے نیس تل ری فارم کمیشن
ہیں ۔حس کا تعلق دویوں اطراف کی جکومتوں سے ہے حس

نے پرننب دپا ہےجو کہ 231ص فحات پر مشتمل ہے ۔
ے اس متصونے میں
یہ پروگرام اپگرپزی روزپامہ ڈان نے انئی وپب ساپٹ پر پہلی پار جاری کتا ہے ۔پروگرام کے ذر ت ع
س
ے یہ
ے پ تدرہ سالوں میں کتا کرپا جاہ رہاہے ۔اس سے پہل
ے میں مدد ملئی ہے کہ چین پہاں پر ا گل
چین کی پرخنحات کو مجھن
معلومات عام پ ہیں کی گئی تھیں ۔متصونے میں کہا گتا ہے کہ چین کا صویہ ستکتاپگ اور تغر کا عالقہ اور تمام پاکستان اس
ی
ے کے طور پر کی گئی ہے جہاں پر سب سے زپادہ یوجہ ہو
متصونے کا حصہ ہے ۔ اس کی مزپد قشپم متصونے کے مرکزی حص

گی جن میں چین کے عالقے کاشغر  ،ت مشاق ،ایوسی ،اکتو اور پاکستان کے عالقوں میں اسالم آپاد  ،ننحاب  ،ستدھ  ،پلوحستان  ،خیٹر
ے اور اور پا پچ قنکس تل زون ہوں گے ’’۔جہاں
پختوپخواہ  ،اور گلگت پلیستان سامل ہوں گے ۔اس کے ‘‘ون پ تلٹ  ،تین را سن
سے تمام سامان کی رسد ہو گی ۔
ے کاشتکاری کریں
متال کے طور پر چیئی کم پیتوں کو ہزاروں اپکڑ زمین لٹز پر دی جانے گی حس میں وہ جدپد پ تکتالوجی کے ذر ت ع
ے وڈیو
گے پشاور سے کراجی پک تمام شہروں کی پگرانی کا تھر یور ن ظام وضع کتا جانے گا۔جہاں پر تمام اہم جگہوں کی جونیس گھین

ے پ تلی
ے پ ہیں پلکہ اس کے ذر ت ع
ریکارڈپگ کی جانے گی ۔ملک میں فانیٹر آپ تک پجھانی جانے گی جو صرف انٹر ننٹ کے لن

ے چیئی متڈپا کے چت تل اور رپڈیو
وپژن کی پشرپات تھی دکھانی جاتیں گی حس میں چیئی یفافت سے روس تاس کرانے کے لن
س
ے میں مدد
تھی سامل ہوں گے ۔حس سے یہ صرف چیئی معیشت پلکہ چیئی اور پاکستانی یفاقتوں کو تھی اپک دوسرے کو مجھن

ے ہی کئی چیئی کم پت تاں کام کر رہی
ے گی اور پاکستان میں غٹر ملکی سرمایہ کاری کا اپک وشیع ماجول پ تدا ہو گا ۔پاکستان میں پہل
مل
ے میں جانت تا
ہیں متال کے طور پر گھرپلو اس تا پ تانے والی کمیئی ہانٹر  ،جانت تا موپاپل  ،ہواوے پ تکتالوجی اور معدپ تات کے شعن
مت تا لرختکل کاریورپشن سامل ہیں ۔

اس کے ساتھ ہی ننکستاپل  ،گارم پیس  ،سپمنٹ ،عماریوں کا سامان  ،کھاداور زرعی ساز و سامان تھی پ تاپا جانے گا ۔اس م قصد
س
ے اپڈسٹرپل پارک اور پیشل اکتامک زون پ تانے جاتیں گے ۔جہاں پر پانی ،پحلی اور دپگر م ظلویہ شہولتات موجود ہوں
کے لن
گی ۔
لتکن متصونے کا سب سے اہم حصہ زراعت کا ہے جاالپکہ سی پ تک کا یصور اپک تھر یور صیعئی اور پراپسپورٹ کے

ے ہیں مگر ،متصونے میں زراعت سے متعلق پہت سے متصونے تھی
ے کا ہے حس میں پاور پالنیس اور ہانی وپز نین
ڈھا پچ
سامل ہیں ۔
زراعت
ے میں اپک سرے سے دوسرے سرے پک اپک ستالنی چین ہے ۔حس میں ننچ ،کھادوں ،اور ادوپات کی
اس شعن
ے فارم پ تاتیں گے حس میں فروپس اور سٹزپاں اگانی
ے جاتیں گے ۔چیئی کاشتکار ا نن
ے فرضہ جات تھی د نن
فراہمی کے لن

ے اپک یورا ن ظام وضع کتا جانے گا۔
جاتیں گی ۔جن کو مارکیتوں پک پہنحانے کے لن

ے در وا ہوں گے کتوپکہ پاکستان
ے میں ہزروں کی تعداد میں چیئی پاس تدے آتیں گے ۔حس سے پرقی کے نن
زراعت کے شعن
میں آدھی پ تداوار پرستل کی شہولتیں یہ ہونے کی وجہ سے ضا تع ہو جانی ہے ۔زرعی کم پیتوں کو چین کی جکومت مالی مدد دے
ے مخ تلف وزارتیں اور چین کا پرف تانی پ تک پال سود فرضے فراہم کرے گا ۔چین اور پاکستان کے زرعی
گی اور اس م قصد کے لن
حکام اپک دوسرے سے پاہم ران طوں میں رہیں گے ۔ چین کی جکومت غٹر ملکی سرمایہ کاروں کو رعانی پرجوں پر فرضے دے

ے گی ۔اس متصونے کے پحت چین کے صونےسن
گی ۔خن ہیں تعد ازاں سراکئی متصویوں کی شکل تھی دی جا سک
کتاپگ میں النتو ستاک  ،آپ تاری اور ننخوں کی ورانیئی کے جوالے سے پجرپات سے پاکستان کو مستف تد کتا جانے گا۔اس سے
کاشغر صویہ جہاں غرپت زپادہ ہے وہاں روزگار کے موا قع پڑھیں گے ۔یہ صویہ زرعی ہے جہاں ختگالت  ،مال موپشی ،مجھلی
ے موا قع پڑھ جاتیں
کے کاروپار کی مالنت ساالیہ پا پچ ارب ڈالر پک ہے اور اس کی آپادی صرف جالیس الکھ ہےحس کے لن
گے ۔
ے پاکستان کی زرعی مارکنٹ میں سرمایہ کاری کا م قصد زرعی اس تا کی پر مدات پڑھاپا اور اور کاشغر کے
پاہم چ پیتوں کے لن
ے سٹرہ مخ تلف متصویوں کی پشاپدہی کی گئی ہے ۔جن میں این نی کے فرپالپزر
عالقےکوپرقی دپ تا ہے ۔اس م قصد کے لن
ے پریکٹر ز ،اچ تاس کومحفوظ پ تانے کی
پالپٹ لگاپا حس کی پ تداواری ضالخنت آتھ الکھ ین ہو گی ۔اسی طرح کم پیتوں کو فارمز کے لن

ے جاتیں
ے فرضے د نن
ے کے آالت خرپدنے کے لن
مشیٹری ،اپرجی شپوپگ ت میس ،کھادوں اور ننج یونے اور فصل کا نن
گے۔
سکھر میں گوست کی پراشیستگ کا اپک پالپٹ لگاپا جانے گا حس کی ساالیہ پ تداواری ضالخنت دوالکھ ین ہو گی ۔اسی
طرح دودھ کے پراشیستگ پالپٹ تھی لگانے جاتیں گے جن کی پ تداواری ضالخنت دو دو الکھ ین ہو گی ۔جدپد زرعی فارم

ے جاتیں گے ۔پاکستان کے تمام پڑے شہروں کو اپک دوسرے
جو زپادہ پر ننحاب میں ہوں گے ساڑھے چھ ہزار اپکڑ پرفائم کن
سے میشلک کتا جانے گا پاکہ مصپوعات کی پرستل میں آسانی ہو پہاں ونٹر ہاؤس تھی تعمٹر ہوں گے ۔جہاں پر فروٹ  ،سٹزپاں
ے جاتیں گے ۔اس کے
ے میں اس قسم کے ونٹر ہاؤس اسالم آپاد اور گوادر میں تعمٹر کن
ے مر جل
اور اچ تاس رکھی جاتیں گی ۔ پہل
تعد 2026-2030کے درمتان کراجی  ،الہور اور پشاور میں تھی پ تانےجاتیں گے ۔
اسد آپاد  ،اسالم آپاد  ،الہور اور گوادر میں سٹزیوں کے پراشیستگ پالپٹ لگانے جاتیں گے جن کی ساالیہ ضالخنت دو ہزار ین ہو
گی ۔ دس ہزار ین کے فروٹ جوس اور جام پالپٹ اور دس الکھ ین ضالخنت کے گتدم  ،دالوں اور جاول کے پراشیستگ
پالپٹ لگانے جاتیں گے ۔سروع میں اپک الکھ ساالیہ پ تداواری ضالخنت کا کاین پراشیستگ پالپٹ تھی لگاپا جانے گا۔

ے چیئی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں زرعی
چین زرعی پ تکتالوجی کے ت مرات پاکستانتوں کو میتفل کرے گا اور اس م قصد کے لن
ے میں الپا جانے گا جہاں وہ زراعت سے میشلک انئی پ تکتالوجی متعارف کراواتیں گے ،کھاد  ،زرعی ادواپات کے
شعن

ے پاکستانی سراکت داروں کے ساتھ مل کر تھی کام کریں گے ۔پاکستانی زرعی
کارجانے لگاتیں گے ۔اس میں وہ ا نن
ے اپک منکٹزم پ تاپا جانے گا ۔
مصپوعات کو دوسرے ممالک کی متڈیوں پک النے کے لن
چیئی شہریوں کو پاکستان کے مذہب  ،رواپات اور مفامی افراد کی غزت و احٹرام کے جوالے سے پ تاپا جانے گا پاکہ وہ پہاں
ے اور مفامی لوگوں کے ساتھ
کےلوگوں کے ساتھ مشاوی اور ہم آہ تگی کے ساتھ رہ سکیں ۔اپ ہیں مفامی افراد کوروزگار د نن
ے کہا جانے گا ۔مزپد کہا گتا ہے کہ چین کجھ ممالک کے ساتھ ستکورنی امور پر مل کر کام
سراکت کے ساتھ کام کرنے کے لن
ے شہریوں کی حفاظت کو یقیئی پ تانے ۔
کر رہا ہے پاکہ وہ وہاں ا نن
صیعت
ی
صیعت کے جوالے سے ملک کو تین حصوں میں قشپم کتا گتا ہے ۔مغرنی  ،شمال مغرنی ،وسطی اور ختونی ۔ہر زون میں
ے صیعئی پارک پ تانے جاتیں گے جن میں سے کجھ کا ذکر ہے ۔مغرنی اور شمالی
مخصوص صیعتیں لگانی جاتیں گی جن کے لن
ےآنے ہیں وہاں زپادہ پر کان کئی سے متعلق متصونے ہیں ۔جن
زون میں جن میں زپادہ پر پلوحستان اور خیٹر خپتوپخواہ کے حص
میں سونے اور ہٹروں کی کاتیں تھی سامل ہیں جن میں پہت سا کام ہونے واال ہے ۔سب سے زپادہ کام مارپل میں ہے
ے ہی چین پاکستانی مارپل کا سب سے پڑ اخرپدار ہے جو ساالیہ اسی ہزار ین مارپل پاکستان سے خرپدپا ہے ۔متصونے کے
پہل
پحت شمال میں گلگت ،کوہستان اور ختوب میں حصدار میں مارپل اور گرپ تاپٹ کے پار ہ پراشیستگ پالپٹ لگانے جاتیں
گے ۔

ے جار جگہوں کی پشاپدہی
ے مخصوص کتا گتا ہے ۔سپمنٹ پالنیس کے لن
وسطی عالقے کو ننکستاپل ،گھرپلو اس تااور سپمنٹ کے لن
کی گئی ہے جن میں داؤد چ تل  ،جوساب  ،عیشی ٰ چ تل اور متایوالی سامل ہیں ۔پاکستان میں قی الحال سپمنٹ کی پ تداوار اس

مست
کی صرورپات سے اضاقی ہے گوپا ف تل کی صرورپات کو مد ن ظر رکھ کر یہ متصویہ پ تدی کی گئی ہے ۔ختونی زون میں نیٹروکپمتکل
ے جاتیں گے
 ،لوہا  ،شت تل ،ہارپر اپڈسٹری ،اپجیٹرپگ  ،پحارت سامان کی پرستل اور گاڑپاں پ تانے کے کارجانے فائم کن
ے موزوں جگہ ہے ۔گاڑیوں میں چین کی جاپب سے اتھی
ے اس قسم کی صیعتوں کے لن
۔پہاں جوپکہ پ تدرگاہ ہو گی اس لن
پک پاکستان میں کونی کارجایہ فائم پ ہیں کتا گتا اس کی وجہ جاپانی گاڑیوں کی مقتولنت ہے اور نتوپا  ،ہ تڈا اور سوزوکی گاڑیوں کی
ے
ہی فراہمی ہو رہی ہے ۔گوادر تھی ختونی زون میں آپا ہے حس سے پلوحستان اور اقعاپستان کو میشلک کتا جانے گا۔اس لن

ے ہی کجھ چیئی کم پت تاں پہاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں ۔کتوپکہ یہ مرکزی چ پینت
پہاں پر تھاری صیعتیں لگانی جاتیں گی ۔ پہل
اچت تار کرنے واال ہے اس کی نے پ تاہ جغراف تانی اہمنت ہے مشرق وسطی ٰ سے پ تل کی سشئی پرستل پہاں سے ہو گی ۔لوہا اور
کوپلہ تھی ختونی افریقہ اور نتوزی لت تڈ سے پہاں آنے گا اور پہاں سے پارشیستگ کے تعد مشرق وسطی ٰ اور ختونی اپس تا کی پاقی

مارکیتوں پک جانے گا ۔
ے غروج پر ہے
ے ہی نیستاپل اپڈسٹری ا نن
متصو نےمیں ننکستاپل اپڈسٹری کو تھی اہمنت دی گئی ہے ۔ستکتاپگ میں پہل

ے
۔چین پاکستان سے جام مال خرپد کر ستکتاپگ میں فائم گارم پیس اپڈسٹری کو فراہم کرپا ہے پاکہ کاشغر میں لوگوں کو روزگار مل
فانٹر آپ تکس اور پگرانی

ے پب سے یہ چیئی جکومت کی پر خنح میں سامل تھا کہ دویوں ممالک کے
جب سی پ تک پر مزاکرات سروع ہونے تھ
درمتان فانٹر آپ تک پجھانی جانے ۔جب سی پ تک کو 2013میں دویوں ممالک کے درمتان اپک سڑک کے طور پر دیکھا جا
ے ۔لتکن اب اپک عام
ے میں اپک غرضداست پر دسنخط ہونے تھ
رہا تھا اس وفت دویوں ممالک کے درمتان اس سلشل
ے ہیں ۔
فانٹر آپ تکس سے تھی پہت زپادہ آگے پک معامالت جا جک

س
ے پیشن اور انٹر
پاکستان کے ساتھ چین کی فانٹر آپ تک پجھانے کی کئی وجوہات ہیں اپک یو اس کی انئی سب مٹرین کے لن

مست
ے اس کی یگاہیں ف تل میں انٹر ننٹ پری فک پر ہیں ۔پالخصوص مغرنی صویوں
نیس تل گنٹ وے پہت محدود ہیں اس لن
ے اس
ے اس کی اسد صرورت ہے اسی طرح جانت تا پ تلتکام پرانے افریقہ کو یورپ پک یوشیع دی جارہی ہے ۔اس لن
کے لن
ے جار سب مٹرین ہیں لتکن لت تڈپگ کے
میں کجھ ستکورنی خ ظرات ہیں ۔پاکستان کے پاس انئی انٹرننٹ پری فک کے لن

س
ے متصونے کے پحت خنجراب سے اسالم
ے اس میں تھی ستکورنی رسک ہیں ۔اس لن
ے صرف اپک پیشن ہے اس لن
لن
س
س
ے سکھر سے
آپاد پک اپک تین طحی کت تل پجھانی جانے گی ۔گوادر میں اپک سب مٹرین لت تڈپگ پیشن پ تاپا جانے گا حس

میشلک کتا جانے گا۔جہاں سے اسالم آپاد اور پاکستان کے دپگر پڑے شہروں پک اسے وشعت دی جانے گی ۔اس کی
ے سے ا پچ ڈی نی وی  ،ڈی نی ائم نی کی شہولتات میشر آتیں گی ۔یہ یہ صرف پ تکتالوجی پلکہ یفاقئی تھالؤ کا تھی
نت تڈوڈتھ پڑ ھن
ے گا ۔چین اور پاکستان کو یفاقئی طور پر اپک دوسرے کے فرپب آتیں گے دویوت ممالک کا متڈپا اپک دوسرے
شبب نن
ے خنجراب کی سرجد کی
سے میشلک ہو جانے گا ۔اور دویوں ممالک کی دوسئی کا رشتہ پاپ تدار ہو گا ۔مزپد یہ کہ ا س کے ذر ت ع
ے
ے گی ۔سڑکوں اور پڑے شہروں میں پڑے پڑے سکیٹر یصب کن
مانیٹرپگ اور شتف سئی متصونے کی تھی پگرانی ممکن ہو سک

گ
ے
ے گی ،جونیس ھیتوں کی وڈیو ریکارڈپگ کی جانے گی ۔پگرانی کے ذر ت ع
جاتیں گے جن سے دھماکہ حٹز مواد کی پشاپدہی کی جا سک
خ ظرات کی پشاپدہی کو کماپڈ شییٹر پک پہنحاپا جانے گاجو اپ تا رد عمل دے گا۔

پاکستان میں اپک پاپ تلٹ پراچ تکٹ کے طور پر اپک شتف سئی فائم کتا جانے گا تعد اس کو دپگر شہروں اسالم آپاد  ،الہور  ،کراجی
اور ان شہروں پک تھتالپا جانے گا جہاں ستکورنی خ ظرات ہوں گے ۔

ستاجت اور یفر پح
اس متصونےکا اپک پہت اہم پاب ساجلی نئی پرستاجت کے فروغ کے موصوع پرہے۔طوپل ساجلی عالقے کو اپک
ے پ تدرگاہ،سئی
ے گودیوں کی تعمٹر ،کروز کے لن
ے پرآساپش کسیتوں کے لن
مکمل یفرپحی عالقے میں پدلتا ہے اور اس کے لن
ک
پارکس ،عوامی دلچشئی کے مفامات  ،تھیٹرز ،گالف کورسشز ،ہوپلز اورپانی کے ھتل سامل ہیں۔ یہ عالقہ کیئی پ تدر سے ختوانی
ٓ
ے اتھی پہت سا کام کرنے کی
ے اخری مشکن ہے۔ لتکن یہ سب کجھ کرنے کے لن
پک ہوگا جو کہ اپرانی سرجد سے پہل

صرورت ہے۔

ے والی ہیں ۔ متال کے طور پر گوادر میں تین االقوامی س طح کا کروز کلب پ تاپا جانے گا جہاں
متصونے کی ی قصتالت حٹران کر د نن
ے پر اپ ہیں گمان گزرے گا کہ وہ سمتدر
ے پرانتوپٹ کمرے ملیں گے جن میں ر ہن
سمتدروں کی ستاجت کے سوقین افراد کو ا پس
ٓ
میں رہاپش پزپر ہیں اس میں مزپدآگے جل کر کہا گتا ہے کہ اس میں اسالمی یفافت ،پارپحی یفافت ،لوک یفافت اور انی ی فافت
تمام کو ضم کر دپا جانے گا۔ ن ظاہر پہاں پر تھی مزپد کام کرنے کی صرورت ہے۔
ے الپا جانے گا ۔کیئی
ے رپگ ڈھتگ سے سا من
ے اپک الگ متصویہ دپا گتا ہے حس میں عالفانی یفافت کو نن
اورماڑاکے لن
ے اکتورئم اور خڑی یونتوں اور
ے ختگلی ماجول پخوپز کتا گتاہے حس میں آنی چتات کے لن
ے ختگلی چتات کے لن
پ تدر کے لن

ے ،کار
درختوں کے پاعات پ تانے جاتیں گے ۔کراجی کے مشرق میں سومتانی کی جاپب ننچ ہوں گے جن کے ساتھ نتگل

ک
ے کے مفامات وغٹرہ سامل ہوں گے ۔
کپمپ،گرم غشل جانے  ،ننچ پر ھتل کود اور کھانے نین
ے کروڑوں رونے درکار ہوں گے:
یہ سب کجھ ممکن پ تانے کے لن

ے پاکستان میں شہولتات کا ف تام ،لتکن پہاں یہ ذکر پ ہیں کتا گتا کہ پاکستانی
چین سے وپزہ فری ستاجوں کی آمد اور ان کے لن
ستاجوں کو چین میں کتا شہولتات ملیں گی ۔
ی قصان کا جدشہ
ے وساپل کی فراہمی کا ہوپا ہے ۔ طوپل مدنی متصویہ جو کہ چیئی
کشی تھی متصونے میں سب سے اہم سوال اس کے لن
پ تک نے پرننب دپا ہے پڑی عحلت میں معلوم ہوپا ہے کتوپکہ ا س کے ساتھ پاکس تان کا معاسی ن ظام ،جکومئی حشارہ  ،کمرسل
پ تکوں کی جالت اور مجموعی طور پر پاکستان کی معاسی جالت م ظایقت پ ہیں کھانی ۔ جب آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کی
ے ہیں یو یہ اپک پڑا افدام ن ظر آپا ہے ۔سب سے پڑ امستلہ ستاسی اسنخکام کا ہے ۔پاکس تانی ستاست پر کئی
مجموعی جالت کو دیکھن

ے ہیں جن میں مذہب  ،ف تاپل  ،عالقے اور مغرنی مداجلت تھی سامل ہے ۔جالتہ سالوں میں اس کی ستکورنی
عتصر عالب ر ہن
کے جاالت تھی پہت دگرگوں رہے ہیں ۔دوسرا پڑا رسک مہتگانی ہے ۔جو گزشتہ چھ سالوں اوس ظا 11.6قتصد ساالیہ پک

پ

ہنچ جکی ہے ۔حس کا م ظلب ہے کہ کشی تھی متصونے پر اس کی الگت کا پجمیتہ اس کے متا قع سے کئی گتا زپادہ ہو گا۔

پ
(پشکریہ ڈان خلتص و پرجمہ سحاد اظہر)

