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2019،  نومبر    26 
 

!کارکردگی معاشی و انتظامی کی حکومت  
 معیشت ہو، استحکام سیاسی وہاں کہ ہے پر بات اس انحصار کا سکون و امن اور خوشحالی و ترقی کی ملک بھی کسی

 ان اور ہوں رہے پا انجام مطابق کے اصولوں کے گورننس گڈ معامالت انتظامی ہو، رہی چل میں سمت درست اور مضبوط

 سِردست سے صورتحال مثالی اس کی مملکت فالحی پاکستان سے بدقسمتی۔ ہوں رہے پہنچ تک عوام ‘کماحقہ ثمرات کے سب

 صدارت زیر کی خان عمران وزیراعظم۔ ہیں رہی جا کی ضرور کوششیں میں سمت اس تاہم ہے، دیتا دکھائی دور کافی

 پہلوئوں مختلف کے امور انتظامی اور معاشی سیاسی، کے ملک میں تناظر اسی کو اتوار نے کمیٹی کور کی پارٹی حکومتی

 کی پنجاب حکومت اور رہی مرکوز پر پنجاب پر طور خاص توجہ کی شرکا۔ کیے فیصلے دوررس اور لیا جائزہ کا

 اور کیا ظاہر اطمینان عدم پر امور انتظامی کے صوبے بھی نے وزیراعظم خود۔ گیا کیا اظہار کا تحفظات شدید پر کارکردگی

 صوبے کہ گیا کیا فیصلہ چنانچہ۔ کی ہدایت کی تبدیلی پر بنیادوں انتظامی بجائے کے سیاسی کی افسروں لئے کے گورننس گڈ

 عالوہ کے اس۔ جائیں کئے تبادلے پر پیمانے ے بڑ کے سربراہوں کے اداروں اور سیکریٹریوں کے وزارتوں مختلف میں

 کی سفارش کی کرنے زائل فوری اثرات منفی والے پڑنے پر پارٹی کے اس اور بڑھنے مشکالت عوامی باعث کے مہنگائی

 کو مشینری انتظامی کیلئے رکھنے میں دسترس کی شہریوں عام روٹی نان اور ٓاٹے دالوں، چینی، پھلوں، سبزیوں، اور گئی

 کا معمول تبادلے کے افسروں لئے کے بنانے بہتر کارکردگی کی مشینری انتظامی۔ گئی دی الئن گائڈ کی رکھنے متحرک

 اور جائے کیا انتخاب کا والوں رکھنے اہلیت اور صالحیت بہترین لئے کے منصب ہر کہ چاہیے جانی کی کوشش۔ ہیں حصہ

 سے پنجاب صرف شکایات کی ابتری انتظامی۔ چاہیے ہونا لئے کے ملک پورے نہیں، لئے کے صوبے ایک صرف عمل یہ

 ذکر سے تواتر میں میڈیا کا جن ہیں الحق مسائل اور شکایات ہی ایسی کو لوگوں بھی میں صوبوں دوسرے نہیں، مخصوص

 عمران وزیراعظم۔ ہے میں مراحل نازک کے بحالی وقت اس بھی معیشت کی ملک چاہیے، ہونا ازالہ بھی کا ان۔ ہے رہتا ہوتا

 سوشل نے وزیراعظم ہی کو اتوار۔ ہیں رہتے کرتے ٓاگاہ سے سرگرمیوں معاشی کی حکومت کو میڈیا مشیر کے ان اور خان

 کی جس تھا جارہا باہر سے ملک ڈالر مال، میں ورثے خسارہ تاریخی کو حکومت کی ان کہ ہے کہا میں بیان ایک پر میڈیا

 بہتر صورتحال اور ہے ٓارہا اندر بجائے کے جانے باہر ڈالر اب ہوا، اضافہ میں مہنگائی اور گری قدر کی روپے سے وجہ

 کرتے گفتگو سے میڈیا میں الہور نے دائود عبدالرزاق تجارت مشیِر تاہم۔ ہے رفت پیش افزا حوصلہ ایک یقینًا یہ ہے رہی ہو

 کے اس مگر ہے کرلی درست سمت کی معیشت سکتا، جا دیا نہیں فریم ٹائم کوئی لئے کے کرنے کم مہنگائی ہےکہ کہا ہوئے

 سرکاری کو بیروزگاروں کہ ہے کہا صاف بھی نے شیخ عبدالحفیظ خزانہ مشیِر۔ گا لگے وقت میں پہنچنے تک عوام اثرات

 مشکل کو حکومت لئے کے بڑھانے مواقع کے روزگار نہیں، پیسے پاس کے حکومت لئے کے دینے نوکریاں میں اداروں

 موجودہ لیکن سہی شکن حوصلہ گوئی صاف یہ کی مشیروں۔ ہوگی بڑھانا شرح کی ٹیکسوں اور گے ہوں کرنا فیصلے

 انہیں تھے کیے وعدے جو نے حکومت وقت سنبھالتے اقتدار تاہم ہے، نہیں فہم ناقابل میں منظر پس کے صورتحال معاشی

 کو طبقات محروم دوسرے اور کسانوں مزدوروں، اب تو گزارا میں مشکل اگر سال ایک ہے، ٓاگیا اب بھی وقت کا کرنے پورا

 کی طبقوں متوسط اور غریب سے عملدرٓامد پر جن چاہئیں بنانا پالیسیاں ایسی۔ چاہیے ہونی شروع بھی فراہمی کی ریلیف

 کی معیشت کیونکہ چاہئیں ہونے اقدامات بھی کیلئے کرنے کم کشیدگی سیاسی ہی ساتھ کے اس۔ ٓائیں نظر ہوتی کم مشکالت

ہے ضروری بھی النا نیچے حرارت درجہ سیاسی کیلئے النے پر معمول حاالت کاروباری اور بحالی  


