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الہور(ایجنسیاں‘جنگ نیوز)چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ امریکا نے ہمیں کرائے کی بندوق کی

طرح استعمال کیامگرہم امریکا سے کٹ کر نہیں ره سکتے ‘باہمی مفادپر مبنی تعلقات چاہتے ہیں‘واشنگٹن پاکستان کو

اتحادی بھی کہتاہے اوردشمن بھی ‘باہمی تعلقات کو دوباره متعین کرنے کی ضرورت ہے‘جس لیڈر کا جینا مرنا

پاکستان میں نہ ہو وه کبھی پاکستان کیلئے نہیں لڑ سکتا‘نواز شریف اور آصف زرداری کا سب کچھ باہر پڑا ہے

‘تاجروں کی مشاورت سے معاشی پالیسیاں تشکیل دیں گے‘ نوازشریف نے زرداری سے زیاده تباہی کی۔ان خیاالت

کا اظہار انہوں نے الہورمیں گرینڈ ٹریڈرز االئنس کی تقریب سے خطاب اورروسی ٹی وی کو انٹرویو میں کیا۔روسی

ٹی وی کو انٹرویومیں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہاکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی خود انحصاری، ملکی اور قومی مفاد

میں ہوگی جبکہ امریکا سے تعلقات دونوں ممالک کے مفاد میں ہوں گے۔عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس بہت

اچھے امیدوار ہیں، ہم حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں‘ آنے والی حکومت کو سب سے

زیاده مالی مسائل کا سامنا ہوگااور اداروں کی اصالحات ترجیح ہوگی۔ امریکا سے تعلقات کے سوال پر عمران خان

کا کہنا تھا کہ ماضی میں امریکا سے تعلقات یکطرفہ بنیادوں پر تھے جس کا پاکستان کو جانی اور مالی نقصان ہوا

لیکن ہم امریکا سے دو طرفہ مفادات کی بنیاد پر تعلقات رکھیں گے، افغانستان کا فوجی حل ممکن نہیں سیاسی

مفاہمت ہی افغانستان میں امن کے لیے ضروری ہےجبکہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناه گاہوں سے متعلق

امریکا کا موقف سراسر غلط ہے اور افغانستان کا اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا انتہائی افسوسناک ہے۔امریکا

کو سوویت یونین سے سبق سیکھناہوگا‘امریکا،پاکستان اور افغانستان کےپڑوسیوں کےساتھ مسئلےکاحل نکالے‘

انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ امریکا سے اچھےتعلقات رکھیں گے لیکن پاکستان کوغیر ملکی امداد پر انحصار سے

بچائیں گے، پاکستان غیر ملکی امداد سے نہیں اپنے بجٹ، تجارت اور اپنے سرمائے سے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ملک

میں فوجی حکومتوں سے متعلق سوال پر کہا کہ کرپٹ جمہوری حکومتیں خراب کارکردگی کی وجہ سے فوجی

مداخلت کا جواز فراہم کرتی ہیں، اب وقت بدل گیا ہے، فوج میں بھی مارشل ال ء کے خالف اتفاق رائے موجود ہے۔

بطور وزیراعظم پہال حکم کیا ہوگا کے سوال پر عمران خان نے کہا کہ ابھی اس بارے میں سوچا نہیں اور یقینی
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جیت کے بعد پہلی موو کا سوچیں گے۔عالوه ازینالہور میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہاکہ

جن کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ،بینک بیلنس ، محالت باہر ہوں ، عالج معالجہ اور شاپنگ باہر ہو و ه پاکستان کا

دکھ درد نہیں سمجھ سکتے‘نواز شریف کے بیٹے باہر بیٹھ کر ارب پتی بن گئے‘اسحاق ڈار کے بیٹوں کی دبئی میں

اربوں روپے کی پراپرٹی اور بینک بیلنس ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری ہی

نہیں‘ اگر قوم کو اٹھانا ہے تو اس کے لئے اپنے سے احتساب شروع کرنا ہوگا‘ ہم نے سیلز ٹیکس کے بارے میں

سوچ بچار کی ہے اسے نیچے لے کر آئیں گے جس سے ٹیکس نیٹ میں زیاده لوگ آئیں گے‘(ن) لیگ کے دور میں

صرف ڈھائی ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی جبکہ پرویز مشرف کے دور میں 20ارب ڈالر ہوئی تھی‘ انہوں نے

شرکاءکو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تاجر اس طرف تھے شکر ہے اب ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ، ود ہولڈنگ

ٹیکس پر بھی غور کیا جائے گا‘جب تک تاجر برادری کیلئے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک معیشت ترقی

نہیں کرے گی ۔ آصف زرداری نے جو تباہی کی نواز شریف پیروی میں اس سے بھی آگے نکل گئے۔ تجربہ کاری

کی دعویدار (ن) لیگ کی ٹیم نے ملک کی معیشت تباه کر کے رکھ دی۔


