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  جائے رکھا خیال کا غریبوں:بجٹ نیا

 بندی منصوبہ کی چالنے حکومت نظاِم نظر پیش کے اخراجات حکومتی اور محصوالت شدہ حاصل سے ذرائع دیگر یا ٹیکس
 پیش میں اسمبلی قومی میں جون ماہ سال ہر بجٹ میں پاکستان۔ ہے جاتی کی کیلئے سال ایک عمومًا جو ہے کہالتی بجٹ

 جانب دوسری تو تھکتی نہیں دیتے قرار دوست عوام کو بجٹ کردہ پیش اپنے حکومت ہر۔ ہے جاتا کرایا منظور کرکے
 اکثریت کی ان تو عوام لوح سادہ رہے رکھتی، نہیں اٹھا کسر کوئی میں کرنے ثابت بجٹ بدترین کا تاریخ ملکی اسے اپوزیشن

 کی پاکستان تک جہاں۔ ہے جاتا کیوں بنایا مشق تختٔہ انہیں پر نام کے بجٹ سال ہر ٓاخر کہ ہو واقف ہی شاید سے بات اس
 دیا رکھ کر مال میں خاک بھرم کا پوشی سفید نے گرانی و مہنگائی ہے، بہ ناگفتہ انتہائی یہ ہے تعلق کا صورتحال موجودہ

 بھی خبریں کی اضافے مزید میں اس کہ یہ ستم باالئے ستم اور ہے رہی دے دکھائی پر سطح ترین بلند کی تاریخ مہنگائی۔ ہے
ڈیٹ جنرل ڈائریکٹر میں اجالس کے خزانہ برائے کمیٹی قائمہ کی اسمبلی قومی ہیں، میں گردش  (DEBT) وڑائچ عبدالرحمٰن 

 بجٹ اور قرضہ مجموعی کا پاکستان سے اعتبار کے شرح کی پی ڈی جی میں سال ڈیڑھ ایک ٓائندہ کہ ہے کیا انکشاف نے
 بجٹ تک ٓاخر کے جون برس رواں باعث کے توازن عدم مالی کہ ہے چکا جا کیا ظاہر بھی احتمال یہ۔ گا جائے بڑھ خسارہ
ہو زائد سے روپے کھرب28 سطح ترین بلند کی تاریخ خسارہ  

 زیادہ کا ریونیو۔ ہے کمی کی روپے ارب450 میں محصوالت کے ریونیو ٓاف بورڈ فیڈرل وجہ بنیادی کی خسارے۔ ہے سکتا
 ٓائی سامنے رپورٹ کشا چشم ایک کی بینک اسٹیٹ قبل عرصہ کچھ سے حوالے اس ہے ہوتا پر وصولیوں ٹیکس انحصار تر

 کمپنیاں ہزار54 میں ملک۔ ہیں باہر سے نیٹ ٹیکس اکثر سے میں افراد پیشہ مالزمت الکھ75 کروڑ5 کے پاکستان کہ تھی
 اسمگلنگ روپیہ ارب سو8 سے6 ساالنہ میں پاکستان رہیں، کرا نہیں جمع ریٹرن ٹیکس یا کرتیں نہیں ادا ٹیکس جو ہیں ایسی
 نہیں جمع میں خزانے سرکاری کر ہو نذر کی انوائسنگ انڈر روپیہ ارب سو7 بھگ لگ ہوتا، نہیں شامل میں ٹیکس باعث کے

 پاکستان کہ ہیں چکے دے ہی خود بھی جواب اور ہیں چکے کر اظہار کا تعجب پر بات اس پاکستان وزیراعظم خود۔ پاتا ہونے
 کا اور کسی روکنا چوری یہ اب ہے، چوری کی حکومتوں وجہ دیتے، نہیں ٹیکس لیکن ہیں کرتے ادا زیادہ خیرات لوگ میں
 یعنی ہے، گئی ہو کمی کی روپے ارب450 میں ٓار بی ایف کہ ہے ٓایا یہ میں دیکھنے لیکن ہے کام کا حکومت خود نہیں

 نہیں ہی ادا ٹیکس جو نہیں شامل میں اس لوگ وہ ہے، ٓائی میں دیکھنے کمی میں ٹیکس والے ہونے حاصل کو حکومت
 مثالیں کی وغیرہ چین یا امریکہ کو عوام لہٰذا ہے، چکی جا کی بیان بھی وجہ کی اس دیتے نہیں کیوں ٹیکس عوام۔ کرتے
 پر انہی پیسہ کا ٹیکس کے ان کہ ہو اعتبار کو عوام۔ ہوگا دکھانا کر بن نمونہ عملی طرح کی ممالک ان بجائے کے سنانے
 کا اس ہے، دوچار سے بحران مالیاتی عمیق کس پاکستان۔ بخوشی اور گے کریں ادا ٹیکس پر طور الزمی وہ تو گا ہو خرچ
 ٓائندہ کہ کہا وقت ہوتے مستعفی اور سکے پا نہ قابو پر اس عمر اسد کوشش بصد کہ ہے سکتا جا لگایا سے امر اس اندازہ
 بڑی میں سلسلے اس اور ہیں چکے کر اعالن کا کرنے پیش بجٹ شیخ حفیظ خزانہ مشیِر بعد کے ان۔ ہوگا کا ایف ایم ٓائی بجٹ
۔ ہیں چاہتے چلنا ساتھ کے ایف ایم ٓائی اور ہیں بھی میں رابطوں سے اداروں مالیاتی عالمی۔ ہیں رہے کر بھی دھوپ دوڑ

 معاشرہ کوئی اگر کہ ہے یہ بات کی رکھنے یاد۔ چکا جا کہا اور لکھا کچھ بہت میں بارے کے بحران مالیاتی کے پاکستان
 سینیٹ چیئرمین سابق قبل عرصہ بہت بات یہی۔ سکتا کر نہیں بھی حفاظت کی امیروں وہ تو سکتا کر نہیں مدد کی غرباء
 کوئی اسمبلیاں، نہ گے رہیں ہم نہ پھر گے لوٹیں کو امیروں وہ تو گیا دیا نہ دھیان پر غریبوں اگر کہ تھی کی نے ربانی رضا
۔ خالی پیٹ تو ڈھانپیں ستر اور مشکل پوشی ستر تو بھریں پیٹ۔ ہیں میں حالت رحم قابِل وقت اس عوام پاکستانی کہ نہیں شک
 پر عوام کہ ہے امتحان کا حکومت یہی اور ہوتا نہیں کچھ سوا کے بوجھ برداشت ناقابِل پر عوام مطلب کا امداد کی ایف ایم ٓائی

 کا غریبوں میں بجٹ نئے جائے، کی اختیار عمل راِہ بھی کوئی۔ دے چھوڑ کو جانے کچلے مزید اسے کہ نہ ہٹائے بوجھ سے
۔ہیں سکتے بدل بھی میں حقیقت اندیشے ورنہ جائے، رکھا خیال  


