
ملک چالنے کیلئے پیسہ نہیں، روزانہ 6 ارب سود جارہا ہے، گورننس
ٹھیک کرنے میں 2 سال لگیں گے، نیب بیوروکریٹ سے تفتیش کرے تذلیل

نہیں، وزیراعظم
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اسالم آ باد ( نمائنده جنگ، خبر ایجنسی) وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہےکہ ملک چالنے کےلئےپیسہ نہیں،روزانہ

6ارب سود جارہا ہے، گورننس ٹھیک کرنے میں 2سال لگیں گے، نیب بیوروکریٹ سے تفتیش کرے تزلیل نہیں،قرضے

سے جان چھڑانے کیلئے شاہانہ طرز عمل بدلنا ہوگا، بیوروکریسی کو سیاسی دبائو سے آزاد کرینگے،بیوروکریٹ ڈٹ

کر کام کریں، ادارے مضبوط ہوں تو چوری نہیں ہوسکتی،سیاستدان ،عوام اور بیوروکریسی خود کو بدلیں،آقا غالم کا

طرز حکمرانی ختم کرنا ہوگا، نیب سے بات کرلی ، بڑےقبضہ گروپوں پر ہاتھ ڈالینگے، اسالم آباد میں 100ارب کی

زمین چھڑائی ، اب الہور کی باری ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم آ فس میں سول سر ونٹس سے خطاب کرتے ہو ئے وزیر

اعظم عمران خان نے سول سر ونٹس سے کہا ہے کہ وه ان کے پروگرام کو سپورٹ کریں، یہ پرو گرام ان کیلئے نہیں

بلکہ آنے والی نسلوں کیلئے ہے، یقین دال تا ہوں آپ کو احترام ملے گا اور احتساب کے عمل میں تذلیل نہیں کی جا ئے

گی، سول سرونٹس کے مسائل کو سمجھتا ہوں ، انہیں حل کیا جا ئے گا،بیو ر وکریسی کو تحفظ دیں گے، جلدی جلدی

پوسٹنگ ٹرانسفر غلط ہے، ڈ اکٹر عشرت حسین سے کہا ہے کہ سول سروس میں اصالحات الئیں ہم اسپیشالئزیشن کی

طرف جائیں گے، نئی ااصالحات سول سر ونٹس کیلئے مفید ہو ں گی، تبدیلی کے لئے ہمیں نو آبادیاتی ذہنیت سے باہر

نکلنا اور آقا اور غالم کا طرز حکمرانی تبدیل کرنا ہو گا، قوم کو قرضوں کے کالسیکی چنگل سے نکالنے کے لئے

سیاستدانوں، بیوروکریسی اور عوام کو اپنے آپ کو بدلنا ہو گا، دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں، تبدیلی اس وقت آئے گی

جب ہمیں عوام کے ٹیکسوں سے جمع ایک ایک روپیہ کے خرچ کے احساس ہو، وزیراعظم ہاؤس کی 100کے قریب

گاڑیوں، 4ہیلی کاپٹروں، 6بھینسوں کی نیالمی عالمتی اقدامات ہیں تاکہ ہم نوآبادیاتی ذہنیت سے نکل پائیں،سول سرونٹس

کی سیاسی وابستگی میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں،حکومت کا مسئلہ کارکردگی کاہے،بیوروکریسی اور سرکاری مالزمین

کی تنخواہیں مناسب نہیں، اگر ہم نے یہ سسٹم ٹھیک کرلیا تو تنخواه دار طبقے کے لئے اتنی مراعات ہونگی کہ پھر

انہیں اپنے بچوں کو معیاری تعلیم کی فکرنہیں ہوگی۔ دو سال گزارا کرنے کافیصلہ کرلیں تو ملک میں اتنا پیسہ آئے
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گاکہ یہاں قرض اور بیروزگاری کے مسائل نہیں ہوں گے اور پاکستان سرمایہ کاری اور سیاحوں کے لئے اہم ترین

مرکز ہوگا،ملک کا قرضہ پہلے 6ٹریلین تھا جو اب 30ٹریلین ہو گیاہے، حکومت ہر روز 6ارب روپے کا سود ادا کررہی

ہے،قرضوں سے نکلنے کیلئے خود کو بدلنا ہوگا،خود کو تبدیل نہ کیا تو آگے تباہی ہے،ملک چالنے کیلئے ہمارے پاس

پیسہ ہی نہیں، سنگاپور جیسے چھوٹے ملک معاشی طور پر ہم سے آگے نکل گئے ،سنگا پور کی برآ مدات 330ارب

ڈالرز ہیں جبکہ ہماری برآ مدات 20ارب ڈالرز ہیں،ہمیں سوچنا ہے کہ دنیا کی پہلی 500جامعات میں پاکستان کی کتنی

جامعات ہیں ،ہمیں ایک ایک رو پیہ سوچ کر خرچ کرنا چاہئے کہ کیا اس کی ضرورت ہے، میں نے چیئرمین نیب سے

کہا کہ بیو ر وکریٹس کی تزلیل نہ کی جا ئےکیونکہ اگر وه مشکل فیصلے نہیں کرے گا اور چانس نہیں لے گا تو

ہمارے فیصلوں پر عمل کیسے ہو گا لیکن احتساب کے بغیر ملک نہیں بچے گا،سارا مسئلہ کرپشن کا ہے، یہانبدعنوانی

کرنے کیلئے ملکی ادارے تباه کیے گئے،پیسہ چو ری ہوا،بیوروکریسی جرأت مندانہ فیصلے کرے،ساتھ دوں گا، خیبر

پختونخوا کی پولیس کو ہم نے ٹھیک کیا،اب ہم پنجاب اور بلو چستان میں بھی ایسی ہی پولیس بنا ئیں گے۔ ہم عوام کے

ٹیکس کے پیسے پر بیٹھے ہیں، یہاں زچگی کے دوران بچے مر جاتے ہیں، 43فی صد بچے غذائی ضررور یات سے

محروم ہیں، ڈھائی کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، 8الکھ بچے انگلش میڈ یم اسکولوں میں جاتے ہیں، 24الکھ دینی

مدارس میں پڑھتے ہیں۔ سوا3کروڑ سر کاری اسکولوں میں ہیں، یہ تعلیمی نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب

وزیر اعظم عمران خان نے پنڈی سے میانوالی کیلئے چالئی جانے والی ریل کار کا افتتاح کرتے ہوئے کہاہےکہ ریلوے

کی اراضی واگزار ،قبضہ مافیا پر ہاتھ ڈالیں گے،ہم نے ہر وه کام کرنا ہے جس میں عام آدمی کی بہتری ہے،سی پیک

کے تحت ریلوے ٹریک ایم ایل ون کراچی سے پشاور تک بن رہا ہے جس سے سفر کا وقت بہت کم ہوجائے گا، انگریز

ہمارے ملک میں 11ہزار کلومیٹر ٹریک چھوڑ کرگئے ہیں اور ہم نے 70 برسوں میں صرف 600کلومیٹر ٹریک بنایا جس

سے حکومتوں کی ترجیحات کا تعین ہوتا ہے، وه قومیں ترقی نہیں کرتیں جہاں چھوٹا طبقہ امیر ہو اور باقی لوگ غربت

میں رہیں، مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ ملسو هيلع هللا ىلص نے عام آدمی کو اٹھایا تو دنیا کی امامت کرنے کے لیے قوم بن

گئی، چین 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کر سپر پاور بن رہا ہے اور چین میں اسپیڈ سے ریل کا کام جاری ہے۔


