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آئنده چند روز میں برسر اقتدار آنے والی حکومت کو ماضی کی طرح جو مسائل ورثے میں مل رہے ہیں اور ملک کو جن

چیلنجوں کا سامنا ہے ان میں بدعنوانی اور ٹیکس و بجلی چوری سرفہرست ہیں ان سے چھٹکارا ہی ملکی معیشت کو

ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کی اصل کسوٹی ہے گو کہ اس وقت بجلی کی طلب و رسد میں بڑی حد تک توازن

دکھائی دے رہا ہے لیکن اخراجات اور وصولیوں میں پایا جانے واال بعد بدستور سر پر لوڈ شیڈنگ کی تلوار لٹکائے ہوئے

ہے۔ ملک کو درپیش90ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے اوپر سے نیچے تک کرپشن اور ٹیکس و بجلی چوری جیسے منفی

عوامل کا شاخسانہ ہے۔ سینیٹ کی خصوصی کمیٹی کے روبرو پیسکو حکام نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ بنوں، ڈی

آئی خان، چارسده کے عالقے خیبر سرکل میں سب سے زیاده بجلی چوری کی وجہ بن رہے ہیں جس کے باعث ان

عالقوں سے وصولیوں کی شرح30فیصد سے بھی کم ہے اور مجموعی طور پر ملک مینگردشی قرضوں کا حجم بڑھتے

بڑھتے 566ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ بجلی چوری روکنے اور الئن السز پر قابو پانے

کیلئے 2013 میں بنایا گیا قانون بھی بے اثر ہو کر ره گیا ہے اور ہر سطح پر بجلی چوری کی جا رہی ہے۔ حکومت کو

اس بارے میں ایک ٹاسک فورس تشکیل دیتے ہوئے فول پروف انتظامات کرنے چاہئیں۔ سینیٹ کی خصوصی کمیٹی کے

اجالس میں الئن السز کے

عالوه بعض حکومتی اداروں کی طرف سے بلوں کی عدم ادائیگی کا بھی ذکر کیا گیا ہے ۔اربوں کےٹیکس و بجلی چوری

جیسے نقصانات کا ازالہ ذمہ داری اور ایمانداری سے بل ادا کرنے والے صارفین پر ڈالنا ظلم ہے بجلی کی پیداوار

بڑھی ہے مگر ترسیل کا نظام ٹھیک نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ سے مکمل چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا

سکا اس کے عالوه گردشی قرضوں سے جلد چھٹکارا حاصل کرنے کے اقدامات اور بجلی کے بلوں میں شامل مختلف

مدوں میں ٹیکسوں سے عوام کو نجات دالنا وقت کی اولین ضرورت ہے۔
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