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اسالم آباد(حنیف خالد)نگران وزیرخزانہ ریونیو و اقتصادی امورڈاکٹر شمشاد اختر اور انکی ٹیم نے آئی ایم ایف امدادی

پیکج کیلئے بنیادی ہوم ورک مکمل کردیا جس کا ڈیٹا بیس آنیوالے وزیرخزانہ اسد عمر کو ڈاکٹر شمشاد اختر اس وقت پیش

کرینگی جب وه وفاقی وزیر خزانہ کا حلف اٹھالیں گے،عمران خان اور انکی کم و بیش وزراء حلف اٹھاتے ہی نگران

وزیراعظم جسٹس(ر) ناصر الملک اور انکی دس رکنی کابینہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوجا ئینگی ،نگران وزیرخزانہ

ڈاکٹر شمشاد اختر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آئی ایم ایف پیکج کیلئے نگران حکومت نے بنیادی ہوم ورک

کردیا ہے ضروری ڈیٹا بیس تیارکرلیا ہے،اگر آئی ایف سےایکسٹینڈ فنڈ فیسیلیٹی یا کسی اور نام سے اربوں ڈالر لینے

کیلئے عمران خان حکومت مناسب سمجھی گی تو شمشاد اخترکی ڈیٹا بیس کو استعمال کریگی، پاکستان میں آئی ایم ایف

کے کنٹری ڈائریکٹر کی گزشتہ مہینے پاکستان اداروں کے سربراہوں سے مالقاتیں ہوئیں ،سابق زرداری حکومت نے

بھی آئی ایم ایف سے پیکج لیا تھا اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی آئی ایم ایف سےایکسٹینڈ فنڈ فیسیلیٹی لے چکے

ہیں، اتوار کی شب وزارت خزانہ کے اعلٰی عہدیدار نے جنگ کو بتایا کہ امریکہ نےآئی ایم ایف کو نگران حکومت

کیلئے اربوں ڈالر اور فنڈ دینے کی مخالفت کی ہے اور

پاکستان کی ساالنہ کولیشن فنڈ کم کرکے 15کروڑ ڈالر کردی ہے،یہ سب امریکہ سی پیک روکنے کے حربے ہیں اس

صورتحال پر ری ایکشن دیتے ہوئے کہا کہ سی پیک کی فنڈنگ اور فنانسنگ کا اپنامیکنزم ہے سی پیک 60 ارب ڈالر سے

زیاده کی سرمایہ کاری ہے اس سرمایہ کاری کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ،چین کا پاکستان کسیاتھ دو طرفہ

ارینجمنٹ ہے اور یہ جاری رہیگا،سی پیک کے حوالے سے ہم کسی کی دھمکی میں نہیں آئینگے۔
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