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2019،  اکتوبر    07 
 

  کرے،تاجررہنماء نہ تنگ کو مین ضرورپکڑے،بزنس کو لٹیروں نیب
 تاجر ہوئے کرتے گفتگو میں “ساتھ کے اقبال شہزاد پاکستان نیا” پروگرام کے نیوز جیو)نیوز جنگ(کراچی

 سی پی ایف صدر کرے،سابق نہ تنگ کو مین بزنس پکڑے ضرور کو لٹیروں نیب کہ ہے کہا نے رہنمائوں

 دیئے،سابق کر حل معامالت کئی ہمارے مطابق کے وعدے نے نیب چیئرمین کہ کہا نے طفیل زبیر ٓائی سی

 دیا نہ اختیار کا کوکارروائی نیب کیخالف مین بزنس کہ کہا نے واال موتی زبیر ٓائی سی سی کے صدر

 ہے، نہیں کیس مضبوط کیس کا الرحمن فضل موالنا کیخالف حکومت کہ کہا نے خانزادہ اینکرشاہزیب۔جائے

 نہیں سپورٹ کو الرحمن فضل موالنا بھی لیگ اورن پارٹی پیپلز ہی سے وجہ کی ہونے نہ مضبوط کیس

 میں انتخابات بھی الرحمن فضل موالنا طرح کی خان عمران کہ کہا نے حامد کار تجزیہ ہیں،سینئر کررہی

 جواز اخالقی کا تنقید پر دھرنے کے موالنا پاس کے وزراء اور حکومت ہیں، رہے دے دھرنا پر دھاندلی

 تحفظات کافی سے نیب کو کمیونٹی بزنس کہ کہا نے طفیل زبیر ٓائی سی سی پی ایف صدر سابق۔ہے نہیں

 کہیں کو نیب تو کریں کاری سرمایہ بڑی میں پاکستان ہم ہیں چاہتے ٓاپ کہ کہا سے چیف ٓارمی نے ہم ہیں،

 ڈائریکٹر کا بورڈ کے ادارے حکومتی کسی مین بزنس کوئی کیاتو تنگ نے کرے،نیب نہ تنگ کو مین بزنس

 ٹیکس، سیلز ٹیکس، انکم دیئے کر حل معامالت کئی مطابق کے وعدے نے نیب چیئرمین گا بنے نہیں

 ملک ہیں، ساتھ کے نیب سوفیصد پر کیسوں کرپشن میگا کردیئے ٹرانسفر کو ٓار بی ایف ت معامال ایکسائز

 کہ کہا نے واال موتی زبیر ٓائی سی سی کے صدر سابق۔ لیں واپس دولت لوٹی پکڑیں کو والوں لوٹنے

 حاالت موجودہ لیکن تھا، کیا تقرر کا ڈائریکٹر کیلئے سننے شکایات کی برادری کاروباری نے نیب چیئرمین

 کیخالف مین بزنس کو نیب سمجھتا نہیں محفوظ کو خود میں کرنے بات سے نیب مین بزنس کوئی میں

 میں تحفظات کے برادری کاروباری نے چیف ٓارمی اور وزیراعظم چاہئے ہونا نہیں اختیار کا کارروائی

 یہاں ہے، دی ٹھیک بالکل مثال کی سوسائٹیوں ہأوسنگ نے نیب چیئرمین ہے، بنائی کمیٹی ہی تب دیکھا وزن

 پاس کے نیب جو ہیں کیسز جینوئن یہ ہیں، دیتے بیچ کر بنا فائلیں لیکن ہے نہیں ہوتی زمین پاس کے لوگوں

 شاہزیب کار تجزیہ اینکر،۔چاہئے جانا کیا نہ تنگ پر باتوں جا بے کو برادری کاروباری چاہئیں، جانے

 میں انتخابات ہیں، ناکام میں بنانے کیس مضبوط کیخالف حکومت الرحمن فضل موالنا کہ کہا نے خانزادہ

۔ہے نہیں کیس مضبوط کیلئے گرانے حکومت یہ ہو کارکردگی معاشی خراب یا ہو دھاندلی  

 


