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 رقم باقی سعودیہ ارب 6 تھا، خال کا ڈالر ارب 12 ختم، بحران کا ادائیگیوں

 کیامال، چاہئے ہونا نہیں میںسوال دورے ہر وزیرخزانہ، ملی، سے چین
 وزیرخارجہ

 
 کوئی اب کا توازن کے ادائیگیوں کہ ہے کیا دعویٰ نے عمر اسد وزیرخزانہ) ایجنسیاں(ٓاباد اسالم

 اور کیے فراہم ڈالر ارب 6 نے عرب سعودی‘خالءتھا کا ڈالر ارب12‘چکا ہو ختم وہ نہیں، بحران
 نئے بلکہ ہے کی نظرثانی پر معاہدوں پرانے صرف نہ نے ہم‘ہے ملی سے چین رقم کچھ باقی

 موقع کابھی کرنے دور کو فہمیوں غلط متعلق سے پیک سی‘ہیں گئے کیے دستخط بھی پر معاہدوں
 اضافہ میں برٓامدات کیلئے توازن مستقل‘ہے مرکوز پر استحکام المیعاد طویل توجہ ہماری ‘ہے مال

 نہیں سوال یہ صرف پر دورے ہر کہ کہناہے کا محمودقریشی شاہ وزیرخارجہ جبکہ ہے ضروری
 چین پاک سے دورے ‘ہے جاتا کیا حاصل بھی اور کچھ میں دوروں ہے؟ کیا مال کہ چاہیے ہونا

 دونوں۔ ہے مال موقع کا کرنے تبدیل میں پارٹنرشپ اقتصادی اور مستحکم مزید کو تعلقات اسٹرٹیجک
 گیا کیا فیصلہ بھی کا تبادلے کے قیدیوں مابین کے ملکوں دونوں‘ہوئے معاہدے 15 مابین کے ملکوں

کو برٓامدات پاکستانی سے تعاون کے چین‘ہے  
 

 بعد کے واپسی سے چین دورہ ہمراہ کے وزیراعظم نے انہوں اظہار کا خیاالت ان۔گا دوگناکیاجائے
 شاہ۔ کیا ہوئے کرتے خطاب سے کانفرنس پریس میںمشترکہ خارجہ دفتر یہاں کو منگل

 کے مالقاتوں ساتھ کے قیادت چینی ‘رہا مفید انتہائی چین کادورہ وزیراعظم کہ کہا نے محمودقریشی
 اضافہ، میں قوت برٓامدی اور زرعی پیداواری، تھام، روک کی کرپشن کمی، میں غربت دوران

 میں مواقع کے روزگار اور وینچرز جوائنٹ فروغ، کا کاری سرمایہ اور صنعتوں میں پاکستان
 افغانستان مذاکرات، بامعنی ساتھ کے بھارت جبکہ ہوئی چیت بات تفصیلی پر امور متعلق سے اضافہ

 کے پرتعاون فورمز الجہتی کثیر اور دفاع سیکورٹی، گردی، دہشت انسداد استحکام، و امن میں
 اور پاکستان،چین میں کابل میں دسمبر سال رواں کہ کہا نے انہوں۔ ہوئی چیت بات بھی سے حوالے

 تعاون عالقائی اور مصالحت اور امن میں افغانستان میں جس گا ہو اجالس کا وزراءخارجہ افغان
 ایلس خارجہ سیکرٹری معاون نائب کی امریکہ۔  گے جائیں الئے بحث زیر امور سے حوالے کے
 توانائی کیساتھ ویلز ایلس‘گیا لیا جائزہ کا اجافے میں تجارت کیساتھ امریکہ میں چیت بات کیساتھ ویلز

 پر ایشوز واٹر کیساتھ افغانستان نے امریکہ جبکہ ہوئی بات بھی سے حوالے کے تعاون میں سیکٹر
 دوسرے کے اے ٹی ایف کیساتھ چین کہ کہا نے انہوں‘ہے کی پیشکش کی اداکرنے کردار ثبتم

 کہ کہا نے انہوں۔گی جائے دےدی شکل حتمی تک اپریل سال اگلے کو چیت بات متعلق سے مرحلے
 دورہ کا چین کو نومبر9 وفد پاکستانی میں سربراہی کی جنجوعہ تہمینہ خارجہ سیکرٹری

 اب اور پیکیج امدادی فوری سے جانب کی عرب سعودی کہ کہا نے عمر اسد خزانہ وزیر‘کریگا
 کہ کہا نے خزانہ وزیر نہیںتاہم بحران کوئی اب کا توازن کی ادائیگیوں سے سےامداد جانب کی چین

 اور قوت پیداواری ہم کیلئے کرنے استوار پر بنیادوں مستحکم کو معیشت ملکی نہیں حل مسقل یہ
۔ہیں ہے کر کوششیں کیلئے ےاضاف میں برٓامدات  


