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  ہے چھپی میں تفصیالت بات کن پریشان
 سے حوالے کے معاہدے کہ ہے کہنا کا عہدیدار اہم ایک شامل میں مذاکرات ساتھ کے ایف ایم ٓائی) عباسی انصار( ٓاباد اسالم

 کن پریشان( ‘‘است جزئیات در شیطان’’ کہ کیا خبردار نے انہوں۔ ہیں نہیں تفصیالت کی شرائط میں بیان کے ادارے عالمی

 سا عام میں ریلیز پریس کے ایف ایم ٓائی کہ بتایا نے ذریعے اس پر شرط کی کرنے نہ ظاہر نام)۔ ہے چھپی میں تفصیالت بات

 تفصیالت کی معاہدے جب کہ کہا نے انہوں۔ گئے بتائے نہیں شمار و اعداد یا تفصیالت کوئی اور ہے گیا کیا جاری بیان

 نقصان سخت قدر کس کو عوام سے اس اور ہے یاگ کیا اتفاق پر باتوں کن میں اصل کہ ہوگا معلوم کو عوام تو گی ٓائیں سامنے

 کتنی سے شرائط ُان شرائط موجودہ کی معاہدے کہ تھا گیا کیا رابطہ کیلئے کرنے معلوم یہ سے ذریعے سرکاری۔ ہوگا

 عمران وزیراعظم کہ ہے کہنا کا ذرائع۔تھی رہی کر مذاکرات ٹیم قیادت زیر کی عمر اسد خزانہ وزیر سابق پر جن ہیں مختلف

 کچھ بہت میں مذاکرات سے طرف کی ایف ایم ٓائی سے بعد کے جانے کیے تبدیل ٹیم کی ُامور معاشی سے جانب کی خان

کے جانے کے عمر اسد کہ ہیں شکایات کی بات اس۔ ہے چکا ہو تبدیل  

 تین والے ہونے درمیان کے پاکستان اور ایف ایم ٓائی ہفتے گزشتہ۔ ہے رہی کہہ بھی ‘‘ساتھ کے اس’’ ایف ایم ٓائی سے بعد

 کہ تھی ہوئی شائع خبر میں نیوز دی کو اتوار۔ کی نہیں شرکت نے عہدیدار اہم ایک کے خزانہ وزارت میں مذاکرات روزہ

 باس کے ان انہیں نے باس کے ان تو دیے دالئل ہوئے کرتے پیش مقدمہ کا پاکستان سامنے کے ایف ایم ٓائی نے افسر اس جب

 ہی پہلے نے ذرائع کچھ۔ کیا فیصلہ کا کرنے نہ شرکت میں اجالس نے افسر اس بعد کے جس دیا روک سے کرنے ایسا نے

مکمل فروخت’’  کو معاہدے اس ‘‘ (Sell Out) کہ ٓائیں سامنے خبریں میں میڈیا اشاعتی کو منگل۔ ہیں رہے دے قرار 

 کیے سے جانب کی ٹیم معاشی نئی اور مذاکرات والے ہونے میں دور اپنے وہ کہ کہا کو پیر نے عمر اسد خزانہ وزیر سابق

 قائمہ کی اسمبلی قومی پر طور متفقہ بات یہ نے انہوں۔ گے کریں بات ہفتے ٓائندہ سے حوالے کے فرق میں مذاکرات گئے

 کو مئی ؍22 اجالس کا کمیٹی نے انہوں۔ کہی بعد کے ہونے منتخب چیئرمین کا ُامور اقتصادی و خزانہ امور برائے کمیٹی

 بیل واال ملنے سے ایف ایم ٓائی ایک سے میں ان۔ ہے کی طلب بریفنگ پر موضوعات اہم ؍2 سے خزانہ وزارت کرکے طلب

۔ معلومات ترین تازہ پر عملدرٓامد پر تجاویز کی) ایف ٹی اے ایف( فورس ٹاسک ایکشن فنانشل دوسرا جبکہ ہے پیکیج ٓائوٹ

 کہ کہا مزید نے انہوں۔ جائے دی بریفنگ پر پروگرام کے ایف ایم ٓائی اسے ہے حق کا کمیٹی پارلیمانی یہ کہ تھا کہنا کا ان

 پیش میں کمیٹی قائمہ تفصیالت سے حوالے کے پروگرام ایف ایم ٓائی وہ کہ تھا عزم کا ان یہ سے حیثیت کی خزانہ وزیر

 گے کریں نہیں تبصرہ دوران کے مذاکرات پر پروگرام ایف ایم ٓائی وہ کہ کہا مرتبہ متعدد نے انہوں کہ کہا نے انہوں۔ کریں

 ایم ٓائی کہ تھا کہنا کا ذریعے سرکاری شامل میں مذاکرات ایف ایم ٓائی۔ گے بتائیں تفصیالت مکمل بعد کے ہونے معاہدہ لیکن

 ہوئی چھپی بھی سے پارلیمنٹ کہ حتیٰ میڈیا عوام، شرائط یہ نہیں، شامل بات کوئی سے حوالے کے شرائط میں بیان کے ایف

 سطح کی اسٹاف کیلئے سال تین سے حوالے کے پالیسیوں معاشی کی پاکستان کہ کیا اعالن کو مئی ؍12 نے ایف ایم ٓائی۔ ہیں

 توسیعی کے ماہ ؍39 درمیان کے ٹیم ایف ایم ٓائی اور حکام پاکستانی کہ تھا گیا کہا میں بیان اگرچہ۔ ہے چکا ہو معاہدہ پر

 شرائط وہ تاہم۔ ہے چکا ہو معاہدہ لیول اسٹاف کیلئے فراہمی کی ڈالرز ارب ؍6 تحت کے) ارینجمنٹ فنڈ ایکسٹینڈڈ( انتظامات

 ہیں، شامل نمبر ہی ایک صرف میں بیان کے ایف ایم ٓائی کہ ہے جاتا کہا۔ گی ہوں کرنا پوری کو پاکستان جو گئیں بتائی نہیں

۔گا جائے بنایا محور کو خسارے بنیادی فیصد ؍0.6 کے پی ڈی جی میں بجٹ ٓائندہ  


