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 جدید دنیا میں  آزادی
 زیادہ دولت مند، زیادہ خوش، منصفانہ: 

 اسکاٹ لینڈ کیوں نہیں؟ 
 

 خالصہ

( کے  MSPsمیں، اسکاٹ لینڈ کے لوگوں نے آزادی کے ریفرنڈم کے حق میں اسکاٹش پارلیمنٹ )  2021مئی  
 منتخب کرنے کے لیے ووٹ کیا۔ اراکین کی اکثریت کو 

 
 اسکاٹش حکومت کا خیال ہے کہ ریفرینڈم میں کئے جانے والے انتخاب کے بارے میں لوگوں کو مطلع ہونا چاہئے۔ 

اسکاٹ لینڈ کے مستقبل پر ہونے والی بحث سے مطلع کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے اس سلسلے کا یہ پہال پیپر  
  بنائیں گے کہ ایک آزاد سکاٹ لینڈ کیسے کام کر سکتا ہے۔وہ ایک ساتھ مل کر ایک خاکہ  ہے۔

 کی کارکردگی پر نظر ڈالتا ہے۔  UKیہ پہال پیپر یورپ کے دیگر ممالک کی بہ نسبت مختلف پیمائشوں میں  
 

آرگنائزیشن فار اکونامک  یہ تجزیہ ایسے اعداد و شمار اور تحقیق پر مبنی ہے جسے متعدد نامور تنظیموں جیسے کہ
  ( کے ذریعے شائع کیا گیا ہے۔ONS( اور آفس فار نیشنل اسٹیٹکس )OECDڈیولیپمنٹ )  اینڈ کوآپریشن 

 
کی کارکردگی کا کئی یورپی ممالک کی کارکردگی سے موازنہ کرنے کے لیے کر سکتے  UKہم اس ڈیٹا کا استعمال 

آسٹریا، بیلجیم، ڈنمارک، آئسلینڈ، آئرلینڈ، فنلینڈ، نیدرلینڈز، یہ ممالک   ہیں۔ ہم انہیں 'مسابقتی ممالک' کہہ سکتے ہیں۔
 ناروے، سویڈن، اورسوئٹزرلینڈ ہیں۔

 
 اس ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ:

 

  کچھ تو بہت ہیمالدار ہیں۔ -کے مقابلہ میں مالدار ہیں  UKیہ تمام مسابقتی ممالک   •

   ان تمام مسابقتی ممالک میں آمدنی کا فرق کم ہے۔ •

 ان تمام مسابقتی ممالک میں غربت کی شرح کم ہے۔ •

 ان تمام مسابقتی ممالک میں بہت تھوڑے بچے غربت کی زندگی گرارتے ہیں۔ •

 شحال ہیں۔ کے مقابلہ زیادہ خو UKزیادہ تر مسابقتی ممالک   •

 ان تمام مسابقتی ممالک میں سماجی حرکت پذیری زیادہ ہے۔  •

 ان مسابقتی ممالک میں زیادہ تر صنفی تنخواہ کا فرق کم ہے۔  •



 

 پر طور نمایاں پر طور عام –کے مقابلے میں زیادہ ہے  UKان تمام مسابقتی ممالک کی پیداواری صالحیت  •
  زیادہ۔

   تمام مسابقتی ممالک میں تجارتی سرمایہ کاری زیادہ ہوتی ہے۔ان  •
 

   مختصرا، یہ آزاد ممالک زیادہ مالدار، خوشحال اور زیادہ انصاف پسند ہیں۔
 

کے حصے کے   UKشواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکاٹ لینڈ سے بہتر نتائج حاصل کر رہے ہیں جو کہ اس وقت 
   طور پر حاصل کر رہا ہے۔

 
 مماثل یورپی ممالک کی کامیابی سے راتوں رات ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔  ایک آزاد اسکاٹ لینڈ کو ان ،یقینا 

 

 ا انحصار اس کے فیصلوں کے معیار اور یہاں رہنے والوں کی صالحیتوں پر ہوگا۔ ایک آزاد اسکاٹ لینڈ کی کامیابی ک
 

بتاتے ہیں کہ آزادی کا مکمل اختیار ایک ملک کی تعمیر کے لئے ضروری ہے جو مسابقتی اقوام میں  لیکن شواہد
  حاصل شدہ سماجی اور اقتصادی نتائج سے ہم آہنگ ہو۔

 
رات کی موجودگی میں کیسے ترقی حاصل کی جاسکتی ہے اس کے تعلق سے اسکاٹ لینڈ میں آزادی کے تمام اختیا

  مختلف آراء ہوں گی، لیکن وہ دستیاب اختیارات کی مثالوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔
 
اسکاٹ لینڈ کے پاس بہت سارے اثاثے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس میں بہتر کام کرنے کی صالحیت موجود ہے۔ ان 

کا اضافی ذخیرہ، کھانے پینے کا زبردست شعبہ، عالمی معیار کی یونیورسیٹیاں، جدید میں قدرتی توانائی 
 مینوفیکچرنگ، بہترین قدرتی ورثہ، اور موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے عالمی سطح پر پیش رفت شامل ہیں۔

 
ماحولیاتی نتائج کو نمایاں طور آخر میں، اسکاٹ لینڈ دیگر اقوام کے تجربات سے سیکھنے اور اقتصادی، سماجی اور 

   پر بہتر بنانے کے لیے آزادی کے ذریعے حاصل ہونے والے اختیارات کو استعمال کرنے کی اچھی پوزیشن میں ہے۔
 

ہمارے پاس ہنر، وسائل اور قدرتی فوائد  -اگر اس طرح کے ممالک کامیاب ہوسکتے ہیں، تو ایک آزاد اسکاٹ لینڈ 
 اب نہیں ہو سکتا؟ کیوں کر کامی   -موجود ہیں 
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