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 خالصہ 

یز لوگوں کو ایسی معلومات فراہم کرتی ہے 'ایک نئے اسکاٹ لینڈ کی تعمیر ' جس کی انہیں اسکاٹ لینڈ کے مستقبل سے   سیر

یفرنڈم میں باخبر انتخاب کرنے میں ضرورت پڑتی ہے۔     متعلق ر
 

یہ کو بیان کرتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں رہنے والے لوگوں کو کس طرح کی حکومت چاہئے اور   یہ دوسرا پیپر اسکاٹش حکومت کے نظر

یں کہ آیا اسکاٹ لینڈ کو ایک آزاد ملک بننا چاہیے۔     فیصلہ کر
 

   ( ایک ملک ہے، جس کی اپنی پارلیمنٹ اور منتخب حکومت ہے۔UKاسکاٹ لینڈ برطانیہ اندرون )
 

یلز حکومت کی طرح، اسکاٹش حکومت کا خیال ہے کہ برط انیہ اقوام کی ایک رضاکارانہ ایسوسی ایشن ہے اور اسکاٹ لینڈ کے  و

  لوگوں کی جانب سے انتخابات میں ظاہر کی گئی آراء کا احترام کیا جانا چاہیے۔
 

پی یونین )UKبرطانیہ ) ید ایسے قوانین منظور کیے ہیں   UK( سے نکلنے کے بعد سے،  EU( کے یور )برطانیہ( کی حکومت نے مز

   ارلیمنٹ کے اختیارات کو بے اثر کر رہے ہیں۔جو اسکاٹش پ
 

یت کی حمایت حاصل ہو تو،   )برطانیہ( کا ہاؤس آف کامنز اور غیر منتخب ہاؤس آف الرڈز اسکاٹش پارلیمنٹ کے   UKاگر اکثر

  اختیارات کو کسی بھی وقت تبدیل کر سکتے ہیں، یا اسے ختم بھی کر سکتے ہیں۔
 

   ۔اسکاٹش حکومت چاہتی ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی فیصلہ سازی کا احترام کیا جائے، تحفظ کیا جائے اور اسے مضبوط بنایا جائے
 

اسکاٹ لینڈ نے پہلے ہی ان مسائل پر فیصلے کرنے کی صالحیت سے فائدہ اٹھایا ہے جہاں اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ اور  

   حکومت کو اختیار حاصل تھا۔

 

مختلف حکومتوں کے تحت، ان فوائد میں معمر افراد کے لیے مفت ذاتی نگہداشت کا تعارف، نسخے اور دانتوں کے اخراجات کا  

 کو نجکاری سے محفوظ رکھنا شامل ہے۔    NHSور مفت ٹیوشن یونیورسٹی کی تعلیم کا تحفظ اور  خاتمہ ا
 

یعے مصارف زندگی میں مدد حاصل ہوئی ہے۔  کم آمدنی والے خاندانوں کو اسکاٹش چائلڈ پیمنٹ جیسے اقدامات کے ذر
 

یجی نظام قائم کیا ہے۔ جہاں، ٹیکس وصولی سے متعلق اسکاٹش حکومت نے اپنے فیصلوں سے ایک بہتر اور  یادہ تدر - 2022ز

یت نے کم ٹیکس ادا کیا بہ نسبت اس کے یہ اگر وہ برطانیہ )  میں  23 ( میں کہیں اور رہنے UKاسکاٹش ٹیکس دہندگان کی اکثر

یادہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا۔    کی صورت میں ان کو ز



 

یادہ UKتخابات میں استعمال ہونے واال ووٹنگ سسٹم بھی برطانیہ )اسکاٹ لینڈ کے مقامی اور پارلیمانی ان ( کے مقابلے ز

یادہ نمائندگی کرتی ہے کہ لوگوں نے حقیقت میں  MSPsمنصفانہ ہے، جس میں مختلف پارٹیوں کے   کی تعداد اس بات کی ز

  ووٹ کیسے ڈاال۔
 

یسٹ منسٹر میں موجودہ حکمران پارٹی کے پاس اسکاٹ لینڈ کی  نمائندگی کرنے والے چھ ممبران پارلیمنٹ ہیں اور اس نے  و

 
ً
یبا سالوں   39میں سے  77دوسری جنگ عظیم کے بعد سے  سالوں سے اسکاٹ لینڈ میں کوئی الیکشن نہیں جیتا ہے۔ 70تقر

 کیا تھا۔   ( کی حکمرانی رہی ہے۔ جنہیں اسکاٹ لینڈ کے نصف سے بھی کم حلقوں نے منتخب UKتک، اسکاٹ لینڈ پر برطانیہ ) 

 

( کی حکومت اور پارلیمنٹ بہت سے مسائل کے بارے میں فیصلے  UKصرف برطانیہ )موجودہ نظام کے تحت، یہ ابھی تک ہے 

  کر سکتی ہے جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگیوں پر نمایاں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

 

پی یونین میں رہنا چاہیے یا نہیں شامل ہیں۔ اس میں توانائی کی کلیدی   ان میں دفاع سے متعلق فیصلے اور اسکاٹ لینڈ کو یور

بوں کے لیے تعاون کے مراحل۔   پالیسیوں کے فیصلے بھی شامل ہیں جیسے قابل تجدید منصو

 

یڈٹ جیسے فوائد میں کمی یا اضافہ کے بارے لیتی ہے۔UKبرطانیہ )    ( حکومت بیشتر فیصلے ٹیکس، پینشن اور یونیورسل کر

 

ی مقالے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، برطانیہ کی حکومت کے فیصلوں نے، بہت سے شعبوں میں، اسکاٹ  جیسا کہ مرکز 

یل مدتی اور نقصان دہ اثرات مرتب کیے ہیں۔    لینڈ میں رہنے والے لوگوں پر طو

 

امل ہے جس کی مالیت  اس میں اسکاٹ لینڈ کی شمالی سمندری تیل کی آمدنی کو ایک فنڈ میں سرمایہ کاری کی ناکامی بھی ش

یادہ ہو سکتی ہے ۔ل  اسکاٹ –  بلین  500£ایک اندازے کے مطابق اب       ینڈ کی ساالنہ قومی آمدنی سے تین گنا سے ز

 

پی یونین سے باہر کردیا گیا جب کہ اس نے باقی رہنے کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور برطانیہ )  یکسٹ  UKاسکاٹ لینڈ کو یور ( کی بر

بار کے لئے مشکل کھڑی کر رہی  ڈیل اسکاٹ لینڈ  پی یونین کے ممالک میں سفر، کام، تجارت اور کارو کے باشندوں کے لیے یور

   ہے۔
 

( کی حکومت نے اسکاٹ لینڈ کو ہجرت کے اختیارات دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ اسکاٹ لینڈ کے ساتھ برطانیہ  UKبرطانیہ )

(UK کا تنہا جزو ہونے کے باوجود ہے جہاں ) سالوں میں کم ہونے کی توقع ہے  25کام کرنے کی عمر کے لوگوں کی تعداد اگلے   ,

 اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بیرون ملک سے ٹیلنٹ کو راغب کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 

 

ید اختیارات دینے کا وعدہ اس حقیقت کو نہیں بدلے گی کہ باآلخر  UKبرطانیہ ) ( کی کوئی بھی حکومت اسکاٹ لینڈ کو مز

یسٹ منسٹر کے پاس ہی رہے گا۔فیصلے     کرنے کا اختیار و
 

یعے آزادی کا انتخاب دینے کے واضح عزم کے حق میں، اور اس پر منتخب ہونے کے حق   یفرنڈم کے ذر اسکاٹ لینڈ کے عوام کو ر

یت ہے۔    میں اب سکاٹش پارلیمنٹ میں کافی اکثر
 

آزادی اسکاٹ لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار اسکاٹ لینڈ کے ہاتھوں میں، اسکاٹ لینڈ کے عوام نے ووٹ دیئے ہوئے  

یعے کیے گئے فیصلوں کے ساتھ۔ دے گی۔     حکومتوں کے ذر
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