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  اثرات منفی کے کمی میں قیمت کی روئی
 مجموعی کی پاکستان کہ ہے مسلمہ بھی امر یہ اور ہے جاتا دیا قرار ہڈی کی ریڑھ میں معیشت ملکی کو زراعت
 وہ کو فصل ترین اہم اس لیکن ہے منت مرہون کا پیداوار کی کپاس جو ہے کا ٹیکسٹائل حصہ زیادہ میں برٓامدات
 زرعی میں پیداوار مجموعی کی ملک مطابق کے شمار و اعداد۔ ہے دار حق یہ کی جس نہیں میسر توجہ حکومتی

۔ ہے کرتا فراہم روزگار کو طبقے کش محنت فیصد3.42 کے ملک شعبہ یہ اور ہے فیصد20 حصہ کا شعبے
 کی پاکستان۔ ہے منسلک سے شعبے اس طبقہ کش محنت فیصد5.43 کا پنجاب صوبہ ‘‘باسکٹ فوڈ’’ کی پاکستان

 بنی سے کپاس اور کپاس خام میں جس ہے جاتا بتایا فیصد 51 حصہ کا شعبے زرعی میں برٓامدات مجموعی
 کو پاکستان جبکہ اب لیکن ہے عیاں اہمیت کی کپاس سے حقائق مذکورہ۔ ہے زیادہ سے سب حصہ کا مصنوعات

 دی قرار ہی کن پریشان خبر یہ ہے، ضرورت کی کرنے اقدامات ممکنہ تر تمام کیلئے نکالنے سے بحران معاشی
 معطل خریداری کی روئی سے ہفتے ایک پچھلے سے جانب کی ملز ٹیکسٹائل بڑی بیشتر کی ملک کہ گی جائے
 کہ ہے بتائی یہ نے فورم جنرز کاٹن چیئرمین وجہ کی جس ہیں شکار کا کیفیت ہیجانی مارکیٹس کاٹن سے ہونے
 لیکن ٓائیں نہیں سامنے وجوہات کی کمی اس۔ ہے ٓاگئی کمی من فی روپے300 میں ہفتے ایک میں قیمت کی روئی

ہماری کہ ہے جاسکتا کیا اندازہ بخوبی کا اثرات منفی پر مصنوعات ٹیکسٹائل اور جنرز کے اس  
 

 پیداوار کی گنے اور گندم کہ ہے بھی یہ بات کن حیران۔ ہے شکار کا مسائل گوناگوں ہی پہلے انڈسٹری ٹیکسٹائل
 معاملے کے کپاس لیکن ہے خریدتی خود حصہ بڑا کا فصل اور ہے کرتی مقرر قیمت امدادی سال ہر حکومت پر

 کو حکومت۔ہیں اطالعات کی کمی بھی میں رقبے کے کاشت کی کپاس کہ ہے وجہ یہی۔ جاتا کیا نہیں ایسا میں
 ٹیکسٹائل اور جنرز کاشتکار، تاکہ ہوگا کرنا درست کو معامالت کر لے نوٹس کا مسئلے اس پر طور فوری

 میں اس کہ نہ پائے فروغ ذریعہ یہ کا کمانے زرمبادلہ کیلئے پاکستان اور ہو نہ متاثر بھی کوئی سے میں انڈسٹری
 توجہ خواہ خاطر پر زراعت استحکام کا معیشت ملکی کہ ہوگی رکھنا ملحوظ حقیقت یہ کو حکومت۔ ہو واقع کمی
۔نہیں ممکن بغیر دیئے  


