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2020،  فروری   22 
 

  امور سیکورٹی ماہر ہے، مہلت ٓاخری کی نکلنے سے لسٹ گرے
 وزیر ہوئے کرتے گفتگو میں “ساتھ کے خانزادہ شاہزیب ٓاج” پروگرام کے جیو)رپورٹ وی ٹی( کراچی

 کوشش ممکن ہر نے بھارت لئے کے کرنے لسٹ بلیک کو پاکستان کہ کہاہے نے قریشی محمود شاہ خارجہ

 پہلے مہینے دو کا جانے کے شخص اور ایک اور منصور انور کہ کہا نے مرتضٰی کامران قانون کی،ماہر

 کی نکلنے سے لسٹ گرے پاس کے پاکستان کہ کہا نے رانا عامر امور سیکیورٹی تھا،ماہر ہوچکا فیصلہ ہی

 کہ تھی کوشش سے دھن من تن کی بھارت کہ کہا نے قریشی محمود شاہ وزیرخارجہ۔ہے مہلت ٓاخری

 رکھا کر کام مکمل پر سطح سفارتی کیلئے بنانے ناکام کوششیں بھارتی جائے، کیا لسٹ بلیک کو پاکستان

 اے ایف کی اقدامات کے پاکستان تھے، موجود ووٹ کیلئے کرنے توڑ کا کوششوں بھارتی پاس ہمارے تھا،

 ایکشن نے ہم ہے، کی پیشرفت ٹھوس نے پاکستان کہ کہا نے ممالک رکن تمام ہوئی، تعریف میں ایف ٹی

 ابھی لیکن ہے کردیا ٓاغاز نے ہم جہاں ہیں ایریاز ایسے کچھ ہیں، کردیئے پورے اقدامات سے بہت کے پالن

 پاکستان ہے سمجھتا ایف ٹی اے ایف ، ہے معترف کا کوششوں پاکستانی ایف ٹی اے ایف ہیں، نامکمل وہ

 ٹیرر اور النڈرنگ منی گا، کرلے مکمل بھی کو اقدامات نامکمل میں ماہ چار کیخالف فائنانسنگ ٹیرر

 ٓاجائے باہر سے لسٹ گرے پاکستان میں ماہ چار اگلے ہے، میں مفاد کے پاکستان کرنا چیک کو فائنانسنگ

 افغانستان ہوگا، فائدہ پناہ بے کو پاکستان کا استحکام و امن میں افغانستان کہ تھا کہنا کا قریشی محمود شاہ۔ گا

 کی اضافے میں تجارت باہمی کی پاکستان اور افغانستان ہے، کرسکتا ادا کردار اپنا پاکستان میں بحالی کی

 وقت اس گا، ملے ریلیف سے سچویشن ٹوفرنٹ کو پاکستان سے امن میں افغانستان ہے، گنجائش پناہ بے

 قریشی محمود شاہ۔ ہے پڑرہی دینا توجہ بھی پر سرحد مغربی میں صورتحال کشیدہ پر سرحد مشرقی ہمیں

 ہوگا، نہیں ٓاسان معاہدہ درمیان کے حکومت افغان اور طالبان افغان بعد کے انخالء کے امریکا کہ کہا نے

 اور اندازی رخنہ پناہ بے گے، بیٹھیں پر میز ایک امریکا اور طالبان افغان کہ تھی نہیں توقع کو کسی

 پر پاکستان تو ٓائی میں حکومت ٓائی ٹی پی دیں، سہولتیں کو عمل افغان نے پاکستان باوجود کے اسپوائلرز

 ٓاج تھا جاتا سمجھا مرکز کا تباہی کو پاکستان ہیں، جارہی کی تعریفیں ج ٓا تھیں جارہی کی تراشیاں الزام

 نے لوگوں کے افغانستان اب ہے نبھادیا وعدہ اپنا نے پاکستان ہے، جارہا سمجھا حل کا مسئلہ کو پاکستان

 لے نہیں داری ذمہ ساری لیکن کی قبول داری ذمہ بڑی بہت نے پاکستان ہے، کرنا فیصلہ کا مستقبل اپنے

 کھڑا تنازع بعد کے الزامات پر ججوں کے خان منصور انور کہ کہا نے مرتضیٰ کامران قانون ماہر۔ہے سکتا

 کے شخص اور ایک اور منصور انور ہوگا، نہیں ختم معاملہ یہ سے استعفے کے منصور انور ہے، ہوچکا

 حکومتی سمیت ان بعد کے الزامات کے خان منصور انور تھا، ہوچکا فیصلہ ہی پہلے مہینے دو کا جانے

 ہے، نہیں شامل حکومت یا منصور انور میں اس کہ چاہئے ٓانا نامہ حلف کا تک ایگزیکٹو چیف اور وزراء
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 بات ایسی اگر جائے، الیا پر ریکارڈ اسے تو ہے بات کی طرح اس کہ ہے مطالبہ یہ کا کونسل بار پاکستان

 کہ ہیں سمجھتے ہم ہے، جاتی کی نہیں جاسوسی کی ججوں کہ دیں نامے حلف لوگوں متعلقہ تو ہے نہیں

 نے رانا عامر امور سیکیورٹی ماہر۔ ہے کیاجارہا ایسا ساتھ کے ججوں تمام سمیت عیسیٰ فائز قاضی جسٹس

 کے پاکستان ہے، کرلیا حاصل ہدف کا بچنے سے لسٹ بلیک میں میٹنگ ایف ٹی اے ایف نے پاکستان کہ کہا

 پر اس ہے چیئر جو کی ایف ٹی اے ایف پاس کے چین ہے، مہلت ٓاخری کی نکلنے سے لسٹ گرے پاس

 صرف کو پاکستان کرے، کوشش کی کرنے نیوٹرالئز کو دبأو اس چین دفعہ اگلی ہے ممکن ہے، دبأو شدید

 چاہئیں، کرنے مکمل اقدامات میں مہینے چار اگلے بھی کیلئے عزت کی ممالک دوست اپنے نہیں لیے اپنے

 ایف ٹی اے ایف کر لے ہدف کا بچنے سے لسٹ بلیک بجائے کے نکلنے سے لسٹ گرے دفعہ ہر پاکستان

 اور ٹیررفائنانسنگ صرف یہ گا، پڑے چلنا کر لے کو مسئلے اس پر بنیادوں کوہنگامی پاکستان ہے، جاتا

 سخت بھی کا کاری سفارت ہماری یہ بلکہ ہے نہیں سوال ہی پر اہلیت کی اداروں والے کرنے نافذ قانون

 ایف ہے، نہیں کافی جو ہے بنادی کمیٹی سی چھوٹی ایک کیلئے اقدامات ضروری نے پاکستان ہے، امتحان

 ایف ٹی اے ایف نے امریکا گا، پڑے کرنا دور انہیں ہمیں ہے کررہا اشارہ طرف کی خامیوں جن ایف ٹی اے

 کیلئے مقاصد سیاسی کیخالف پاکستان کو فورم اس انڈیا ہے، کی نہیں مدد کوئی کی پاکستان میں اجالس

 بھی پاکستان جاتی، دی نہیں اہمیت زیادہ کو بات کی اس میں ایف ٹی اے ایف لئے اس ہے کرناچاہتا استعمال

 زیادہ لیکن گا جائے کردیا ٹ ٓأو بیل تو دفعہ دو ایک تو گا کرے استعمال رسوخ و اثر سیاسی یہاں اگر

 ہیں، جاسکتے کیے حاصل اہداف تو کرے اقدامات پر بنیادوں جنگی پاکستان گا، چلے نہیں سلسلہ یہ عرصہ

 میں میٹنگ حالیہ نے ایف ٹی اے ایف ہے، موجود بھی ابھی خطرہ کا جانے میں لسٹ بلیک کے پاکستان

 کہ کہا ہوئے کرتے پیش تجزیہ میں پروگرام نے خانزادہ شاہزیب میزبان۔ہے کی استعمال زبان سخت کافی

 کھڑا نہیں تنازع بڑا یا مسئلہ بڑا کوئی لئے اپنے ٹیم حکومتی خود جب ہے گزرتا سے مشکل ہفتہ کوئی

 کا چینی کبھی بحران، کا گندم کبھی ہے، کرلیتا اختیار شکل کی اسکینڈل بڑے کیلئے حکومت جو کرتی

 جگہ کی ثبوت کبھی دینا، رکھ بوٹ فوجی کا وزیر وفاقی ایک خود کبھی تنأو، سے اپوزیشن کبھی بحران،

 میں بعد پھر کردینا منع میں دبأو کے کر وعدہ سے ترکی اور مالئیشیا کبھی اور قسمیں کی رسول اور اهللا

 مسائل لئے اپنے خود حکومت یہ میں معاملہ ہر خارجی اور داخلی معاشی کرنا، تسلیم غلطی جاکر مالئیشیا

 ہے کرسکتا اختیار صورت کی اسکینڈل جو ہے تنأو ساتھ کے عدلیہ مثال تازہ کی اس ہے، کرلیتی کھڑے

 ہے، کھڑا اٹھ تنازع نیا میں کیس عیسیٰ فائز قاضی جسٹس ہے، دھرا کیا کا وزراء حکومتی خود بھی یہ اور

 کی ججوں تمام سے جانب کی حکومت ہے، گیا نکل ٓاگے سے جاسوسی کی عیسیٰ فائز جسٹس اب معاملہ

۔ہے رہا اٹھ سوال کا کرنے جاسوسی  


