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2019،  اکتوبر    04 
 

 شکایتیں، کی نیب مالقات، سے وزیراعظم کی تاجروں بعد کے چیف ٓارمی

  اتفاق پر بنانے کمیٹی کیلئے کرنے دور تحفظات
 روز گزشتہ کی تاجروں بعد کے ملنے سے باجوہ جاوید قمر جنرل چیف ٓارمی کو بدھ) جنگ نمائندہ( باد ٓا اسالم

مالقات سے خان عمران وزیراعظم . 

 

 وفودنے کاروباری سےدومختلف خان عمران مطابق کے تفصیالت کیں، شکایتیں خالف کے کارروائیوں کی نیب

 کرنے دور تحفظات کے برادری کاروباری متعلق سے نیب میں مالقات۔ کیا گاہ ٓا سے مسائل اپنے کرکے مالقات

 موجودہ و سابق کے چیمبرز مختلف میں وفد۔گیا کیا اتفاق پر نے بنا کمیٹی مشتمل پر شخصیات کاروباری کیلئے

۔ تھے شامل صدور  

 

 پرعزم کرنےکیلئے فراہم سہولت ممکنہ ہر کو برادری کاروباری حکومت کہ کہا میں گفتگو سے وفد نے اعظم وزیر

 کاروباری ، ہے گیا دیا دے تشکیل عمل الئحہ کیلئے حل کے تحفظات کے برادری کاروباری متعلق سے نیب۔ ہے

 احسن کو معامالت متعلق سے برادری کاروباری اور نیب تاکہ ہے رہی جا دی تشکیل کمیٹی مشتمل پر شخصیات

۔سکے جا کیا حل سے طریقے   

 

 مضبوط کی حکومت اور برادری کاروباری۔  ہے وابستہ سے ترقی کی معیشت مستقبل کا ملک کہ کہا نے انہوں

 وزیِر‘ ہے کامیابی کی ملک کامیابی کی کمیونٹی بزنس۔ ہے اہم نہایت کیلئے ترقی کی ملک اور معیشت شپ پارٹنر

۔ہوں پیدا ٓاسانیاں کیلئے برادری کاروباری کہ ہیں چاہتے ہم کہ کہا نے اعظم  

 

 اہم میں معیشت ملکی صنعتکار کہ ہے کہا نے اعظم وزیر اثنا دریں۔  کریگی مدد ممکن ہر میں ضمن اس حکومت

۔ہے کرنا پیدا ٓاسانیاں میں کاروبار بلکہ نہیں کرنا کاروبار کام کا حکومت۔ ہیں کرتے ادا کردار ترین  

 

 پہیہ کا ترقی کہ کیوں پیداکریگی ٓاسانیاں میں کاروبار حکومت کہ کرائی دہانی یقین کو کمیونٹی بزنس نے انہوں

 ہے دیا پہنچا پر دہانے کے تباہی کو نظام ہمارے نے کرپشن۔ گا چلے ہی سے کرنے پیدا ٓاسانیاں میں کاروبار صرف

 میں ٓاباد اظہاراسالم کا خیاالت ان نے اعظم وزیر۔ ئوں دال نجات کو ملک سے ناسور اس کہ ہے مشن میرا مگر

۔کیا دوران کے مالقات سے شخصیات کاروباری اور صنعتکاروں معروف  



Page 2 of 2 
 

 عبداهللا، شاہد محمود، خالد ستار، خلیل محّمد، علی بشیر منشا، میاں میں وفد والے کرنے مالقات سے وزیراعظم

 ٓافریدی جاوید اور حبیب علی خواجہ، انور خاور مصطفیٰ، سکندر وحید، خالد عثمان ذوالقرنین، مصدق حبیب، عارف

 نیب کیخالف افراد کاروباری بتایاکہ نے شخصیت کاروباری ایک کرنےوالی مالقات سے وزیراعظم۔ تھے شامل

 کیسز بجائے کے کارروائی راست براہ کی نیب کیخالف افراد کاروباری اور جائیگی دی تشکیل کمیٹی کیلئے کیسز

۔گے جائیں میں کمیٹی پہلے  

 

 ٓائی ٹی پی سے اثناوزیراعظم دریں ، ہوگی کارروائی مزید پر کیسز ہی میں صورت کی سی او این کے کمیٹی

۔گا کروں نہیں سمجھوتہ کوئی گا رہے جاری عمل کا احتساب کہ کہا نے خان ،عمران کی نےمالقات رہنمابابراعوان   

 

 گی، ہو مایوسی کو والوں اٹکانے روڑے میں راہ کی احتساب گے، کریں نہیں برداشت میلنگ بلیک کی قسم کسی

 دنیا بیرونی میں بارے کے اسالم خصوصًا اور چیلنجز درپیش پر سطح عالمی کہ ہے کہا نے اعظم اثناوزیِر دریں

 کو تعاون پر سطح ہر درمیان کے مصر اور پاکستان کہ ہے ضروری کیلئے نمٹنے سے پراپیگنڈے ہونیوالے میں

۔جائے دیا فروغ مزید  

 

 مصر۔ کیا دوران کے مالقات کی وفد کے شخصیات کاروباری ممتاز کے مصر اظہار کا خیاالت ان نے اعظم وزیِر

۔دیا عندیہ کا کاری سرمایہ کی ڈالر ملین سو پانچ میں شعبے کے توانائی نے الیکٹرک سویدی ال کمپنی معروف کی  

 

۔ کی مالقات نے نقوی حسین شہنشاہ عالمہ اسکالر مذہبی یافتہ شہرت سےعالمی اعظم وزیِر ازیں عالوہ   

 

 اور اسالموفوبیا ہوئے بڑھتے نمائندگی، موثر کی اسالم عالم میں متحدہ اقواِم کو اعظم وزیِر نے نقوی شہنشاہ عالمہ

۔کی پیش تحسین داِد پر کرنے اجاگر کو مظالم ہونیوالے میں کونے کونے کے ارض خطِہ پر مسلمانوں  


