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2019،  اکتوبر    04 
 

 کریں، سپورٹ بھی تاجر ہے، حمایت ہماری کو وزیراعظم کہا نے چیف ٓارمی

  اپٹما سرپرست
 خصوصی معاون ہوئے کرتے گفتگو میں “ساتھ کے خانزادہ شاہزیب ٓاج” پروگرام کے جیو) رپورٹ وی ٹی( کراچی

 پر کنٹرول ٓاف الئن وقت اس مورچہ کا الرحمٰن فضل موالنا کہ ہے کہا نے اعوان عاشق فردوس اطالعات برائے

۔چاہئے ہونا  
 

 کرے، شروع مذاکرات بامعنی پر طور فوری کیلئے انتخابات نئے حکومت کہ کہا نے اقبال احسن رہنما کے لیگ ن

 کا جماعت اپنی کی ان کال کی ڈأون الک کی الرحمٰن فضل موالنا کہ کہا نے کائرہ زمان قمر رہنما کے پارٹی پیپلز

۔تھا فیصلہ  
 

 کی مارچ کے الرحمٰن فضل موالنا تھا، کیا بھی اظہار نے بالول کا جس تھے تحفظات ہمارے سے حوالے اس

 کہ کہا نے اعجاز گوہر انچیف پیٹرن کے اپٹما تھے، خالف کے ڈأون الک لیکن ہیں کرتے حمایت طورپر اصولی

۔ہے رہا سال بہترین کیلئے انڈسٹری ایکسپورٹ سال رواں  
 

 لئے اسی میٹنگ کی بدھ کہ کہا نے اعجاز کریں،گوہر کاری سرمایہ ہم تاکہ دے پالیسی کی سال پانچ ہمیں حکومت

۔جائے دالیا اعتماد کو کمیونٹی بزنس کہ تھی  
 

 ہماری ساتھ کے صاحب وزیراعظم ہے، رہنی حکومت یہی میں پاکستان کہ کہا میں زبان واضح نے چیف ٓارمی

 بات یہی نے کمیونٹی بزنس کرے، ساتھ کے وزیراعظم سپورٹ پوری بھی کمیونٹی بزنس اور ہے سپورٹ پوری

۔ہیں کھڑے ساتھ کے حکومت اپنی سب ہم کہ کی سے چیف ٓارمی  
 

 لیا، مثبت اسے اور سنیں باتیں سے تحمل بڑے بھی نے ٹیم معاشی گے، کریں گائیڈ انہیں ہم گی ہوں غلطیاں جہاں

۔گے جائیں کیے دور مسائل کے کمیونٹی بزنس کہ گئی کروائی دہانی یقین ہمیں   
 

 گے ہوں نہیں کیسز نیب ناجائز کہ کروائی دہانی یقین کو کمیونٹی بزنس نے چیف ٓارمی کہ تھا کہنا کا اعجاز گوہر

۔گے کروائیں ختم اسے فورًا ہم تو ہوئی زیادتی ساتھ کے کسی اگر ہوگی، زیادتی ساتھ کے کسی ہی نہ اور  
 

 اس حکومت ہے حق کا شہری ہر احتجاج پرامن کہ کہا نے اعوان عاشق فردوس اطالعات برائے خصوصی معاون

 چیلنجز سنگین کو ملک ہے، نہیں درست وقت کا احتجاج کا الرحمٰن فضل موالنا گی، لگائے نہیں قدغن کوئی پر

۔ہے غلط مورچہ وہ ہیں چاہتے کرنا پڑأو پر مورچے جس موالنا ہے، سامنے صورتحال کی کشمیر ہیں درپیش  
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 ٓاف الئن وقت اس مورچہ کا موالنا رکھیں، طرف کی دہشتگردی ہندوستانی رخ کا توپوں اپنی الرحمٰن فضل موالنا

۔چاہئے ہونا پر کنٹرول   
 

 تو بڑھاتے ٓاگے قدم ایک وہ ہیں، شکار کا ابہام اور وسوسہ الرحمٰن فضل موالنا کہ تھا کہنا کا اعوان عاشق فردوس

 فضل موالنا گے، مانیں نہیں کی کسی کہ ہیں کررہے ضد طرح کی بچوں ضدی وہ ہیں، جاتے ہٹ پیچھے قدم دو

۔جاسکتی کی نہیں توقع کی دھرمی ہٹ اور ضد اس سے الرحمٰن  
 

 کو عوام ہے، ہوتا پسند امن بلکہ ہوتا نہیں پسند انتشار کبھی مبلغ ، ہیں سمجھتے مبلغ اور سیاستدان مدبر انہیں عوام

۔گے کریں خیال بھی کا العباد حقوق الرحمٰن فضل موالنا کہ ہے توقع   
 

 گے، بنائیں عملی حکمت کر دیکھ کو موقع اور صورتحال حاالت، وزیراعظم کہ کہا نے اعوان عاشق فردوس

 کو قوم ہوسکتا نہیں متحمل کا انتشار وقت اس ملک ہے، کیا متوجہ کو دنیا کیلئے کاز کشمیر نے پاکستان وزیراعظم

۔ہے ضرورت کی یکجہتی  
 

 پروان سیاست اپنی موالنا ہیں، کھڑے عوام ہی نہ اور جماعت سیاسی کوئی نہ ساتھ کے الرحمٰن فضل موالنا

 مطابق کے حاالت حکومت خیبرپختونخوا اور وفاقی تو گے بنائیں ایندھن کو طلباء کے مدارس کیلئے چڑھانے

۔گے پائیں بیچ نہیں کو بیانیہ اس بھی میں جماعت اپنی الرحمٰن فضل گی، کرے فیصلہ  
 

 نے الرحمٰن فضل موالنا کہ ہے سمجھتی اکثریت کی ف ٓائی یو جے ہیں، رائے دو وقت اس بھی میں ف ٓائی یو جے

۔ہے چنا نہیں وقت مناسب کیلئے خودکشی سیاسی  
 

 تھا، کردیا بیان موقف اپنا میں مالقات سے الرحمن فضل موالنا کو بدھ کہ کہا نے اقبال احسن رہنما کے لیگ ن

 میں کارکنوں تو کیا موخر اسے نے ہم اگر ہیں بیٹھے تیار کیلئے مارچ النگ میں اکتوبر کارکن کہ تھا کہنا کا موالنا

۔ہوگی پیدا مایوسی  
 

 تھی، ہوسکتی متاثر حاضری میں دھرنے سے وجہ کی جس ہیں ایونٹس ایسے کچھ میں نومبر میں خیال کے ان

۔ہیں چاہتے کرنا شو پاور بڑا بہت وہ ہیں، ٓارہے کر لے پالن کا احتجاج کے دنوں کچھ الرحمٰن فضل موالنا  
 

 کے ف ٓائی یو جے ہے، سکتا پھیل احتجاج تو کیا مظاہرہ کا غیردانشمندی نے حکومت کہ تھا کہنا کا اقبال احسن

 بامعنی پر طور فوری کیلئے انتخابات نئے حکومت ہے، سکتی دے دھرنے میں بھر ملک وہ تو گئے روکے راستے

 ہیں، کررہے فغاں و ہٓ جاکرا پاس کے چیف ٓارمی کر ہو مایوس سے حکومت کمیونٹی بزنس کرے، شروع مذاکرات

 اور رائے کی سی ای سی کی پارٹی نے انہوں میں جس ہوئی مالقات سے قائد کی صدر پارٹی ہمارے کو جمعرات

۔کیا ٓاگاہ انہیں سے تفصیل کی مالقاتوں سے الرحمٰن فضل موالنا و پارٹی پیپلز  
 

 ٓائندہ پارٹی مطابق کے رائے کی شریف نواز گے، دیں رائے اپنی پر اس کو شریف شہباز میں دنوں کچھ شریف نواز

۔گی کرے مرتب عمل الئحہ  
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 نواز گے، کریں نہیں لیڈ کو احتجاج وہ کہ دیا نہیں عندیہ کوئی ایسا نے شریف شہباز کہ تھا کہنا کا اقبال احسن

۔گے دیں پہرہ پر اس سب تک کارکن کر لے سے شریف شہباز ہوگا فیصلہ بھی جو کا شریف  
 

 میں اعالن کے تاریخ کی مارچ ٓازادی کے الرحمٰن فضل موالنا کہ کہا نے کائرہ زمان قمر رہنما کے پارٹی پیپلز

 تحریک علیحدہ علیحدہ یا مشترکہ اپوزیشن کہ تھا ہوا طے میں کانفرنس پارٹیز ٓال ہے، نہیں بات کی اچنبھے کوئی

۔گی چالئے  
 

 تھے تحفظات ہمارے سے حوالے اس تھا، فیصلہ کا جماعت اپنی کی ان کال کی ڈأون الک کی الرحمٰن فضل موالنا

 الک لیکن ہیں کرتے حمایت طورپر اصولی کی مارچ کے الرحمٰن فضل موالنا تھا، کیا بھی اظہار نے بالول کا جس

۔تھے خالف کے ڈأون  
 

 اپوزیشن گی، لے حصہ طرح کس اور کتنا میں مارچ النگ کے موالنا کہ گی کرے فیصلہ ہفتے اگلے پارٹی پیپلز 

 فضل موالنا کہ تھا کہنا کا کائرہ زمان قمر۔ ہے نہیں مناسب چلنا مزید کا حکومت اس کہ ہے اتفاق کا جماعتوں

 عمران وزیراعظم گی، کرے کام جگہ اپنی حکومت کہ ہے توقع ہمیں ہیں، ساتھ کے ان میں مارچ النگ کے الرحمٰن

۔ ہیں نہیں لوگ پاس کے اپوزیشن کہ ہیں سمجھتے خان  
 

 وزیراعظم کہ ہے دیکھنا اب ہے، دی دعوت کی ٓانے پر چوک ڈی کو اپوزیشن بار بار نے وزراء اور وزیراعظم

 کہا نے کائرہ زمان قمر۔ گی لے لے یوٹرن سابق حسب یا ہے رہتی قائم بھی پر وعدے ٓاخری اس جماعت کی ان اور

۔گے کریں نہیں قبول تو ٓائی رکاوٹ کوئی ہیں مانتے کو حق کے احتجاج پرامن کہ  
 

 ہے گمان کا خیبرپختونخوا وزیراعلیٰ یہ ہے، بنادیا فاٹا کو خیبرپختونخوا پورے کر چھین ٓازادیاں عوامی نے حکومت

 کو حیثیت غیرمتنازع اپنی ر او غیرجانبداری کو اداروں قومی گے، پائیں روک کو لوگوں پر زور کے طاقت کہ

۔چاہئے کرنی نہیں مداخلت میں معامالت سیاسی طرح بھی کسی انہیں چاہئے رکھنا بحال  
 

 ہے، رہتی مالقات مسلسل سے لیڈرشپ ملٹری اور ٹیم معاشی ہماری کہ کہا نے اعجاز گوہر انچیف پیٹرن کے اپٹما

 جز ترین اہم کا سالمتی قومی سیکیورٹی معاشی کہ ہے یقین کا ان اور ہمارا ہیں، لیتے بریف سے ہم سے تسلسل وہ

۔بالیا کو مینوں بزنس پچیس کو بدھ نے چیف ٓارمی کہ تھی نہیں بات نئی کوئی یہ ہے،  
 

 خیال تبادلہ سے کمیونٹی بزنس کا اسٹاف ٓارمی ٓاف چیف ، کیا خیال تبادلہ پر بزنس سے ان اور کھالیا کھانا انہیں

 سے وزیراعظم اور کسی ملے دفعہ جتنی میں سال ایک ہم سے خان عمران وزیراعظم تھا، بخش تسلی بہت کرنا

۔ملےتھے نہیں دفعہ اتنی بھی میں سال پانچ  
 

 یہاں کہ تھا کہنا کا اعجاز گوہر۔ ہیں دیتے ہدایات اور سمجھتے سنتے، بات ہماری مہینے ہر خان عمران وزیراعظم

۔تھے ہوگئے پیچیدہ بہت ایشوز  
 

 اور چیف ٓارمی ہماری تھا، گیا کردیا ڈیفائن کو جی این ایل میں پراڈکٹس پیٹرولیم تو دیکھیں معاملہ کا پرائس انرجی

۔ہے رہی چل کیسے معیشت کہ تھی کیلئے بریفنگ میٹنگ ساتھ کے قیادت ملٹری  
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 ریٹیل اور سیکٹر سیل ہول ہے، ہوا ٹوٹا ریٹ گروتھ وقت اس کہ ہیں تحفظات کے لوگوں پر صورتحال معاشی

 سیکٹر ایکسپورٹ مثبت زیادہ سے سب وقت اس ، ہے ٓائی کمی میں فروخت کی سیکٹر موبل ٓاٹو عالوہ کے سیکٹرز

۔ہے جارہا  
 

 کے کر کم امپورٹ کوختم خسارے اکأونٹ کرنٹ ہیں، السکتے گروتھ کی ڈالرز بلین دس ہم سے سیکٹر ایکسپورٹ

 کی کرنے پیدا نوکریاں ملین تین میں سیکٹر ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ ہے، جاسکتا کیا کر بڑھا ایکسپورٹ بلکہ نہیں

 حماد اور شیخ حفیظ ڈاکٹر زیدی، شبر ٹیم معاشی پوری کی حکومت میں مالقات کہ کہا نے اعجاز گوہر۔ ہے گنجائش

۔کیا ختم1125 او ٓار ایس نے ٓاپ کہ کیا واضح انہیں نے ہم تھے، موجود تینوں اظہر  
 

 مارکیٹ لیکویڈیٹی کی روپے ارب90 ہماری کہ کہا نے ہم ، ہیں گئے پیسے جو میں ٹیکس سیلز کے ایکسپورٹرز

۔ہے کرنی ریفنڈ ہمیں نے ٓاپ جو ہے گئی چلی پاس کے ٓاپ کر اٹھ سے  
 

 بھی پہلے جائے، رکھا نہ ٹیکس تو ہے نہیں بنتا ٹیکس پر ہم جب کریں شروع کرنا واپس پیسہ ہمارا ہمیں

 لیں دیکھ خود ٓاپ کہ کہا نے ہم تھا، کہا لبیک اسے نے ہم تو ہوئی بات کی لگنے ٹیکس زیروریٹڈ پر ایکسپورٹرز

۔ہے نہیں بھی فیصد بیس کا پروڈکشن ہماری مارکیٹ ڈومیسٹک کہ گے  
 

 ہوگا، روکنا کو اسمگلنگ کو حکومت کیلئے اس ہے، کا اشیاء شدہ اسمگل نہیں کا پروڈکشن ڈومیسٹک مسئلہ یہاں

 ریٹڈ زیرو واپس یا گی کرے واپس ٹیکس سیلز کو سیکٹر ایکسپورٹ میں مہینے تین حکومت کہ ہے امید مجھے

۔ہے رہا سال بہترین کیلئے انڈسٹری ایکسپورٹ سال رواں کہ تھا کہنا کا اعجاز گوہر۔ گی کردے  
 

 بلین13 اگر ہے، منافع کا فیصد7 میں اس ہمیں کریں، کاری سرمایہ ہم تاکہ دے پالیسی کی سال پانچ ہمیں حکومت

 انویسٹ دوبارہ انڈسٹری جسے ہے کمایا منافع ٹیکس از بعد کا ڈالر بلین ایک نے انڈسٹری تو ہے اوور ٹرن کا ڈالر

۔ہے تیار کیلئے کرنے  
 

 ہوں، بحال سرگرمیاں معاشی اور روزگار میں ملک اور کریں کاری سرمایہ دوبارہ ہم تاکہ جائے دی پالیسی ہمیں

۔ہوئی بات بھی متعلق سے سیکٹر اسٹیٹ ریئل اور کنسٹرکشن  
 

 دیدیئے تک ہفتے اگلے قوانین نئے متعلق سے سیکٹر اسٹیٹ ریئل کہ گئی کروائی دہانی یقین بھی سے حوالے اس

۔گے کردیں شروع چالنا دوبارہ کو مارکیٹ میں جس گے جائیں  


