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 اختالف حزب اور حکومتی مسترد، ترامیم تمام کی اپوزیشن منظور، بجٹ اسمبلی، قومی

نعرے کیخالف دوسرے ایک کے نارکا  
 منظور بجٹ وفاقی کا حجم روپے ارب 7036 ءکا20- 2019 سال مالی ٓائندہ نے اسمبلی قومی)ایجنسیاں( ٓاباد اسالم

 سے رائے کثرت ترامیم34 تمام کی اپوزیشن جبکہ منظور سے رائے کثرت ترامیم حکومتی پر بل فنانس‘کرلیا

 حکومتی 176 میں حمایت کی تحریک کی النے زیرغور کےلئے منظوری وار کوشق بل فنانس گئیں، دی کر مسترد

 وکٹری نے ارکان حکومتی پر منظوری کی بل فنانس‘دیئے ووٹ146 نے اپوزیشن میں مخالفت اور ارکان اتحادی و

‘  گئے لگائے نعرے کے نو نو پر منظوری کی بل فنانس سے جانب کی ارکان اپوزیشن اور بنائے نشان کے

 بجٹ ‘لگائے نعرے کے ‘‘نو نو’’اور کیا احتجاج شدید پر اضافے کے شقوں2میں بل فنانس نے جماعتوں اپوزیشن

 میں میں ایوان‘کی شرکت کر باندھ پٹیاں سیاہ احتجاج بطور پر بازوں نے ارکان اپوزیشن دوران کے منظوری کی

 منظور نا اور شرابہ شور شدید سے جانب کی ارکان اپوزیشن ان دور کے تقریر کی اظہر حماد نیو ریو وزیرمملکت

بار ایک ماحول کا ایوان سے جس لگائے نعرے جوابی نے ارکان حکومتی پر جس گئے لگائے نعرے کے  

 پی‘ ہے قاتل زہر کیلئے عوام بجٹ یہ کہاکہ نے اقبال احسن کے لیگ ن ہوئے تنقیدکرتے پر حکومت‘ہوگیا گرم پھر

 حیثیت قانونی کوئی کی بجٹ اس لئے اس نہیں موجود دورکن کے ہأوس کہناتھاکہ کا سیدنویدقمر کے پی

 رہنماءاورسابق کے)ن( لیگ مسلم‘ کرے نظرثانی پر بجٹ حکومت کہاکہ نے پرویزاشرف راجہ کے پیپلزپارٹی‘نہیں

 کوئی‘ ہیں بولتے جھوٹ وزراء یہاں‘  ہیں مستردکرتے بجٹ کا ایف ایم ٓائی کہاکہ نے عباسی خاقان شاہد وزیراعظم

‘  ہیں العلم یہ‘ ہو لعنت کی اهللا پر جھوٹوں کہاکہ نے اظہار حماد ریونیو وزیرمملکت پر جس گئی رہ نہیں حیا شرم

 مطابق کے تفصیالت۔  ہیں پیداوار کی ایوب جنرل اور ضیاء جنرل جیالنی، جنرل یہ‘نہیں ہی پڑھا بجٹ نے انہوں

 کی پیش میں ایوان تحریک کی النے غور زیر بل مالی کا سال مالی ٓائندہ میں اسمبلی قومی نے اظہر حماد کو جمعہ

 نے اظہر حماد مملکت وزیر اور گئی کرائی بحث میں ایوان پر اس۔ گئی کی مخالفت سے جانب کی اپوزیشن کی جس

 میں ناں یا ہاں پر جس کی پیش میں ایوان تحریک کی غورالنے زیر بل مالی نے سپیکر ازاں بعد۔ سمیٹی بحث یہ

 کی اس جبکہ 176 میں حق کے تحریک میں ایوان پر کرنے گنتی۔ کیا چیلنج نے اپوزیشن کو جواب گئے دیئے

 ءکی2019 بل مالی میں ایوان بعد کے اس۔ گئی کرلی منظور تحریک یہ یوں۔ دی رائے نے ممبران 146 میں مخالفت

 مسترد جنہیں گئیں کی پیش ترامیم سے جانب کی اپوزیشن پر شقوں مختلف۔ گیا کیا شروع عمل کا منظوری وار شق

 نے ایوان جنہیں گئیں کی پیش ترامیم حکومتی میں بل مالی بھی سے جانب کی اظہر حماد مملکت وزیر۔ گیا کیا

 منظوری میں ایوان ساتھ کے ترامیم مختلف ء2019 بل مالی نے اظہر حماد ازاں بعد۔ کرلیا منظور سے رائے کثرت

 نے قمر نوید سید اے این ایم کے پارٹی پیپلز۔دی دے منظوری سے رائے کثرت نے ایوان کی جن کیا پیش لئے کے

 اس ‘ہے نامکمل ایوان‘  نہیں موجود میں ایوان ممبران دو کے ہائوس کہ کہا ہوئے کرتے خیال اظہار پر بل مالیاتی
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 پر سڑکوں کو عوام حکومت ‘ہے گیا دیا لگا پیچھے کے مینوں بزنس کو نیب‘ہے نہیں حیثیت قانونی کوئی کی بجٹ

 ‘ہیں کرتے مسترد کو بجٹ ایف ایم ٓائی دشمن عوام اس ہم کہ کہا نے عباسی خاقان شاہد۔ہے کررہی مجبور پر ٓانے

 رہ نہیں حیا شرم کوئی ہیں بولتے جھوٹ وزرا یہاں‘ہیں رہے کہہ عوام مگر گا کہوں نہیں بجٹ سلیکٹڈ اسے میں

 تھا ارب ہزار25بوجھ کا قرضوں پہلے سال ایک‘ہے رہا بڑھ بوجھ کا قرضوں سے نااہلی اور ناالئقی کی ٓاپ ‘گئی

 2900 سروسنگ ڈیٹ ٓاج۔ ہیں رہے کر بیانی غلط یہ کہ کہا نے اظہر حماد‘  تھی ارب 1500 سروسنگ اورڈیٹ

 وزیراعظم ‘ہے دیتی ٹیکس کتنا کابینہ بتائیں۔  ہیں گئے دیئے لگا ٹیکس نئے کے ارب1500‘ہے پہنچی جا تک ارب

 کر ہو کھڑے وزیر یہاں‘ہیں رہے مانگ ٹیکس وہ دیتے نہیں ٹیکس خود جو۔ دو ٹیکس ہیں چکے کر اپیلیں چار

 بوجھ پر عوام اب ہے کیا پیدا سے نااہلی اپنی سود اضافی نے ٓاپ ہیں گئے لے گھر ڈالر ارب ہزار10کہ ہیں کہتے

 ہدف کا ٹیکس کہ کہا نے اخترعلی شاہدہ کی اے ایم ایم۔جائے کی مقرر حد کوئی کی بولنے جھوٹ‘ہیں رہے ڈال

 اسکیم ایمنسٹی ‘ہے گیا چال فیصد 13سے7زر افراط ہے نہیں ممکن حصول کا جس گیا کیا مقرر روپے ارب 5550

 بند الزام کے دور پچھلے خدارا ‘ہے گیا دیا لگا ٹیکس ادھیڑو چمڑا ‘ہے رہی جا کی تلفی حق کی گزاروں ٹیکس سے

 قاتل زہر لئے کے عوام بجٹ یہ کہ کہا نے اقبال احسن۔جائیں چلے بھی میں دور کے ٓامر پیچھے سے سال10کریں

 وزیراعظم‘گئے پر فیصد تین ہم سے فیصد 5.8کہ ہوا یہ نتیجہ کا جس دیا قرار دیوالیہ کو معیشت نے وزیراعظم‘ہے

۔ گئے ہو کروڑ9ارب ایک کر بڑھ اخراجات لیکن تھے گئے رکھے روپے کروڑ 98 بجٹ سال رواں لئے کے ٓافس

 میں ان کہ کہا نے انہوں تو مچایا شور نے ممبران کے ن لیگ مسلم۔ ہو لعنت کی اهللا پر جھوٹوں کہا نے اظہر حماد

 ارب نو ساڑھے نے ہم پہنچا پر ارب ہزار31 قرضہ میں2018جوالئی کہاکہ نے انہوں‘نہیں حوصلہ کا سننے بات

 انہوں ‘ہیں العلم وہ کہتاہوں یہ‘ ہیں جھوٹے وہ کہ کہتا نہیں یہ میں۔  ہیں بڑے سے مجھ شاہدخاقان‘ کئے واپس ڈالر

 ٹیکس کوئی نے ہم پر سبزیوں اور پھلوں گھی، ٹا،ٓا ، گوشت کہناتھاکہ کا وزیرمملکت۔ہے نہیں ہی پڑھا بجٹ نے

 پیسے سے والوں ریڑھی پر ہم ‘کردیتی عائد اپوزیشن الزام کا مافیا شوگر تو لگاتے نہ ٹیکس پر چینی لگایا، نہیں

 سے ایف ایم ٓائی لوگ ہمارے ہیں، رہے نکال سے جیبوں کے چینی مشتاق یا والوں فالودے پیسہ ہم گیا، کہا کا نکانے

 کسی بجٹ یہ تھے، رہے چھوڑ نہیں اقامہ بھی کر رہ میں حکومت لوگ کے ان جبکہ ہیں رہے ٓا کر دے استعفیٰ

 میں دور کے پی پی پی‘گے رکھیں جاری ٓاپریشن پر چوری گیس اور چوری بجلی بنایا، نہیں نے والوں اقامہ

 مفرور ہے، کیا2500 نے ہم تھا، ٹیکس ہزار5 پر تنخواہ الکھ ایک میں دور کے لیگ) ن( تھی، مہنگائی فیصد24

 نہیں پتا کو ان کا شمار اعداد پر قرضوں سرکاری تھا، دیتا ٓانے نہیں میں کمرے کو ارکان کے لیگ) ن( خزانہ وزیر

 ٹکٹ روحیل شیخ ، تھے صدر کے لیگ) ق( صاحب والد میرے جب بنایا، نہیں نے والوں اقامہ کسی بجٹ یہ ہے،

 اظہر حماد پر مداخلت کی اپوزیشن دوران کے تقریر ‘چاہتا کھولنا نہیں راز کے لوگوں بعض تھے، ٓائے مانگنے

 نہیں بات پیداوار کی ٓامریت یہ مگر سنیں، تقریریں میں کمرے اس گھنٹے تیرہ 13 نے میں کہ کہا اور ہوگئے جذباتی

۔ہیں پیداوار کی ایوب جنرل اور ضیاء جنرل جیالنی، جنرل یہ سنتے،  
 
 

 


