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  دیدیا اشارہ کا توسیع میں الئن ڈیڈ کی اسکیم ایمنسٹی ٹیکس نے وزیراعظم
 میں ٓار بی ایف لئے کے عملدرٓامد پر اصالحات نے خان عمران اعظم وزیر)نیوز صباح/ رپورٹ وی ٹی( ٓاباد اسالم

 پروگرام وی ٹی ایک۔ دیدیا اشارہ بھی کا توسیع میں الئن ڈیڈ کی اسکیم ایمنسٹی ٹیکس جبکہ کردیا اعالن کا چھانٹی
 سے خزانہ مشیر اور ٓار بی ایف چیئرمین پر معاملے اس نے میں کہ کہا نے خان عمران ہوئے کرتے گفتگو میں
 بعد کے جون 30 اور کرلیں رجسٹر کو خود سے ٓاسانی لوگ کہ کریں اختیار طریقہ ایسا کونسا ہم کہ ہے کی بات
 ٹیکس۔گے ٓائیں لے سامنے پروگرام کوئی میں گھنٹوں 48 ٓائندہ ہم بعد کے جون 30 ہم۔ سکیں اٹھا فائدہ کا اس بھی

 ٓاخری پاکستانی ہم کہ کہا نے وزیراعظم میں جواب کے سوال کے تاجر ایک پر معاملے کے وقت کم میں ایمنسٹی
 اٹھانا فائدہ کا ڈیکلریشن ایسیٹ ہم کے ہیں رہے کہہ اب لوگ ہے ٓاگیا پریشر دم ایک اب ہیں کرتے کچھ سب میں وقت

 وقت کے ہیں کہتے لوگ کیونکہ ہے ہوا پڑا پریشر بھی مجھے کیونکہ ہوں رہا سوچ میں اب لئے کے اس ہیں چاہتے
اب ہم کہ تھا کررہا خیال تبادلہ سے شیخ حفیظ اور زیدی شبر میں ہیں چاہتے ہونا رجسٹرڈ ہم ہے کم بہت  
 اس وہ بھی بعد کے جون 30اور کرلیں ہورجسٹرڈ ٓاسانی لئے کے لوگوں طرح کسی کے کریں اختیار طریقہ سا کون

 سابق کہ کہا نے انہوں۔گے ٓائیں کر لے پروگرام کوئی میں گھنٹوں 48اگلے ہم اوپر کے اس تو سکیں اٹھا فائدہ کا
 حکمرانوں ، گے لگائیں پر ان پیسہ کا ٹیکس کے عوام ہم ، بنا نہیں کلچر ٹیکس میں پاکستان سے وجہ کی حکمرانوں

 کا ٹیکس ہمارے ہیں سمجھتے عوام۔  سکتی بن نہیں قوم عظیم قوم والی دینے ،رشوت ہوگا النا نیچے کے کوقانون
 ٹیکس میں پاکستان سے وجہ کی حکمرانوں سابق گے، لگائیں پر ان پیسہ کا ٹیکس کے عوام ہم۔ ہے جاتا ضائع پیسہ
 سابق کو عوام۔ہے ہوتا عالج مفت کا مریضوں فیصد 75 جہاں ہے گاہ عالج واحد خانم شوکت۔ بنا نہیں کلچر

 گے دیں نہیں ٹیکس عوام۔ ہوگا خرچ پر ان پیسہ کا عوام کہ ہے دالنا احساس کو تھا،لوگوں نہیں اعتماد پر حکمرانوں
 کرے فیصلہ قوم۔ ہے نکالنا سے مشکالت معاشی کو ملک کر مل ہمیں۔ سکتے نکل نہیں سے دلدل کے قرضوں تو
 کیا نے میں جتنا کیا نہیں اکٹھا پیسہ اتنا میں پاکستان نے کسی۔ پرکھڑاکرناہے ں پائو اپنے کو ملک کر مل نے ہم کہ

 جب۔ ہے والی دل کھلے قوم یہ۔ہے شامل میں ملکوں5 کرنیوالے خیرات زیادہ سے سب میں دنیا پاکستان۔ ہے
 قانون میں ملک تو ہوتاہے جوابدہ حکمران ہیں،جب کرتے چوری سب تو ہے کرتی چوری ٹیکس جماعت حکمران
 اور ہے کرنی چھانٹی کی لوگوں میں ٓار بی ایف۔ کیاہے تباہ نے حکمرانوں کرپٹ سابق ٓارکو بی ایف۔ ٓاجاتاہے

 نے ہم۔ نہیں اعتماد کو لوگوں پر ٓار بی ایف ادارے والے کرنے اکٹھا ٹیکس کہ ہے یہ مسئلہ بڑا۔ہیں کرنی اصالحات
 ملک اس کر مل نے ہم۔ ہے پر روٹ گراس وقت اس پاکستان۔ ہے کرنا ٹھیک اسے کرکے اصالحات کی ٓار بی ایف
 طرح جس۔ ہیں کرسکتے اکٹھا سے ٓاسانی ٹیکس روپیہ ارب ہزار8 ہم تو چاہے قوم اگر۔ ہے جانا کر لے ٓاگے کو

 سے صورتحال موجودہ کو ملک طرح اسی ہیں ہوتے اکٹھے دینے خیرات لوگ سے ٓانے زلزلے یا سیالب میں ملک
 ہوجائے کھڑا پر پائوں اپنے واپس ملک تو کرے کوشش کر مل قوم ساری اگر۔  ہوگا ہونا کواکٹھا قوم کیلئے نکالنے

 فروغ کلچر ٹیکس میں ملک سے وجہ کی حکمرانوں سابق۔ ہے نکالنا سے مشکالت معاشی کو ملک کر مل ہمیں۔ گا
۔ہے نکالنا سے دلدل کی قرضوں کو ملک کر مل ہمیں اب سکا پا نہ  


