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اسدعمر الرہے، نہیں ایمنسٹی ٹیکس کوئی تلوار، دھاری دو پکڑنا کو چوروں  
 

 ایمنسٹی بھی کسی سے جانب کی حکومت نے عمر اسد وزیرخزانہ)  خان اسرار حیدر، مہتاب ہاشمی، تنویر( ٓاباد اسالم

 ارب6 سے عرب رہے،سعودی ال نہیں ایمنسٹی ٹیکس کوئی کہ ہے کہا ہوئے کرتے مسترد کو امکان کے دینے اسکیم

 کو پکڑیںگے،چوروں کب کو چوروں ہیں رہے پوچھ عوام ملک بیرون ہے، ٓانےوالی کاری سرمایہ تاریخی ڈالرزکی

 کے کرپشن ہو، بھی کو والے لوٹنے کو ملک تو ہے ہوتی جیل کو والے کاٹنے جیب ہے،اگر تلوار دودھاری پکڑنا

 کمپنیوں گیس گے، لیں پا قابو پر مسئلے کے ادائیگیوں کو کمپنیوں ،گیس سکتا کر نہیں ترقی معاشرہ بغیر کے خاتمے

 ، رہی جاتی چالئی پر بنیاد کی اصراف میں ماضی معیشت کی پاکستان ، رہیں شکا کا تاخیر ادائیگیاں کی ماہ ایک کی

 برٓامدی ہوتیں، نہیں کھڑی پر اپنےپائوں برٓامدات تک جب سکتا ہو نہیں ٓاخری تک وقت اس پروگرام ایف ایم ٓائی

 کرنے کم کو خسارے مالیاتی ہے، دیا دے حکم کا کرنے جاری ریفنڈ ٹیکس کے روپے ارب 6 ساڑھے کے شعبے

پاکستانی میں جنگ ود فاسٹ بریک اہتمام زیر کے گروپ میڈیا جنگ۔ نگے ہو کرنا فیصلے سخت لیے کے  

 نے عمر اسد خزانہ وزیر ہوئے کرتے خیال اظہار پر موضوع کے عمل الئحہ کا ٓائندہ اور چیلنجز ،درپیش معیشت

 کی بات باربار کی اصالحات لیے کے تعین کے سمت معاشی کہ کہا نے عمر اسد ، کیا ادا شکریہ کا گروپ جنگ

 ٓائی مرتبہ12 کی پاکستان ، گا ہو پروگرام ٓاخری کا ایف ایم ٓائی یہ تو نگی ہو اصالحات جو دفعہ اس لیکن رہی جاتی

 کوئی میں دنیا ، رہا جاتا چالیا پر بنیاد کی اصراف کو معیشت کو پاکستان کہ رہی یہ وجہ کی جانے پاس کے ایف ایم

 ہوگا، جانا طرف کی معیشت پیدواری کو ہو،پاکستان چلتی پر اصراف معیشت فیصد93 کی جس نہیں ایسا ملک

 جمہوری دوران کے 2016 سے2009 جبکہ رہی فیصد16 ترقی پیداواری کی معیشت میں دور کے2009سے2000

۔ رہی صفر ترقی پیداواری مجموعی اب جبکہ گئی ہو16 منفی ترقی کی معیشت پیداواری میں دور  


