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  تیل ادھار
 میں مقابلے کے ڈالر اور ادائیگی عدم کی قرضوں ملکی غیر کمی، میں نمو شرح کی پیداوار قومی مجموعی

 حکومت اور ہے شکار کا حالی زبوں معیشت قومی سے وجہ کی عوامل جیسے انحطاط مسلسل میں قدر کی روپے

 اسالمی میں صورتحال اس کی ابتری معاشی۔ ہے مصروف میں کوشش ممکن ہر کی پانے قابو پر بحران ُاس

 ٓائند خوش نہایت اعالن کا کرنے فراہم تیل ادھار کا ڈالر ارب چار ساڑھے کو پاکستان سے طرف کی بینک ترقیاتی

 ڈیڑھ سال ہر بینک ترقیاتی اسالمی مطابق کے خزانہ وزارِت ترجمان۔ ہے کامیابی بڑی ایک پر محاذ سفارتی اور

 تیل کا ڈالر کروڑ10 کو پاکستان میں مرحلے پہلے اور ہے گئی ہو شروع یفراہم کی جس گا، دے تیل کا ڈالر ارب

 جاری چیت بات بھی پر لینے ادھار جی این ایل سے بینک ترقیاتی اسالمی ساتھ ساتھ کے تیل۔ ہے چکا جا کیا فراہم

 کی صنوعاتم پٹرولیم بلکہ گا ہو کم بوجھ موجودہ کا درٓامد کی تیل پر معیشت پاکستانی صرف نہ سے جس۔ ہے

 سے ہمیشہ یہ۔ گی ہو واقع کمی بھی میں شدت کی ُاس ہے، ہوتا کھڑا اٹھ طوفان جو کا مہنگائی گیر ملک سے وجہ

 دہشت۔ رہے تھامے ہاتھ کا اس ممالک دوست کے پاکستان میں وقت مشکل ہر کہ ہے رہی قسمتی خوش کی پاکستان

۔ ہوئی حاصل کامیابی میں نمٹنے سے ان سے وجہ کی یہ تعاون کے دوستوں بحران، معاشی یا ہو چیلنج کا گردی

 رکھا مِدنظر کو حقائق زمینی لیکن ہے ممنون کا دوستوں پر اس پاکستان اور ہے قدر قابِل نہایت بالشبہ تعاون یہ

 تو ہوئی نہ بحال سے تیزی معیشت ہماری اگر اور گا ہو بھی ُچکانا سمیت سود کل ادھار واال جانے لیا ٓاج تو جائے

 بہتر کو معیشت قومی کہ چاہئے کو حکومت لہٰذا گی، ہو نہ ٓاسان ادائیگی کی قرض اس میں برسوں چند والے ٓانے

 پیداوار قومی جو الئے میں عمل بھی اقدامات ٹھوس ایسے پر طور اپنے ساتھ ساتھ کے امداد بیرونی کیلئے بنانے

۔سکیں ہو الئق کے چکانے بروقت ادھار یہ کا توںدوس سے وسائل اپنے ہم اور بنیں ذریعہ کا اضافے حقیقی میں  
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