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  تبدیلیاں بڑی میں ٹیم معاشی
 اس عین سے مناصب کے ان رات کی جمعہ کو خان جہانزیب ریونیو ٓاف بورڈ فیڈرل چیئرمین اور باجوہ طارق بینک اسٹیٹ گورنر

 بالعموم میں ملک پورے تھے، شریک میں سرگرمیوں کی مذاکرات سے ٹیم کی ایف ایم ٓائی وہ جب خبر کی جانے کیے فارغ وقت

 تھے موجود میں ٓاباد اسالم لیے کے مذاکرات سے وفد کے فنڈ مالیاتی عالمی وہ بقول کے باجوہ طارق۔ گئی سنی ساتھ کے حیرت

 بظاہر لیکن ہیں والی ہونے تبدیلیاں بڑی مزید کہ تھا دیا اشارہ ہی قبل روز ایک نے وزیراعظم۔ گیا کہا کو ہونے مستعفی انہیں جب

۔ گا جائے دیا کر برطرف دوران کے مذاکرات عین سے ایف ایم ٓائی کو ارکان اہم اتنے کے ٹیم معاشی کہ تھا نہیں اندازہ کو کسی

 امید مجھے’’ تھا کہنا کا شیخ حفیظ خزانہ مشیِر پر سوال اس ‘‘ہے؟ سکتا پڑ اثر منفی پر مذاکرات ایف ایم ٓائی سے تبدیلی اس کیا’’

 ٓائی برطرفی کی افسران اہم اتنے کہ نہیں واضح تک اب یہ تاہم ،‘‘گی کرے فیصلہ ہوئے دیکھتے کو اقدامات ہمارے مارکیٹ کہ ہے

 قرار متوقع غیر انتہائی کو تبدیلیوں دونوں ان میں حلقوں متعلقہ۔ ہوگی انداز اثر طرح کس پر مذاکرات والے ہونے ساتھ کے ایف ایم

 انہیں جو تھے رہے کر طے مالقاتیں وہ رات کی جمعہ خان جہانزیب سے حیثیت کی ٓار بی ایف چیئرمین کیونکہ ہے رہا جا دیا

کی چینلوں نیوز خبر کی برطرفی کی ان دوران اسی لیکن تھیں کرنا روز کے ہفتے  

 شرکت میں دور ٓاخری کے مذکرات قبل سے دینے شکل حتمی کو پروگرام ایف ایم ٓائی بھی باجوہ طارق طرح اسی۔ گئی بن زینت

 نہیں میں عجلت نے وزیراعظم فیصلہ کا بدل و رد اہم اتنے میں وقت ایسے کہ چاہئے جانی رکھی یہی امید بہرحال۔ تھے رہے کر

 اسٹیٹ گورنر کہ تھیں رہی جا سنی باتیں کی طرح اس سے دنوں کچھ۔ ہوگا کیا ہی کر لے جائزہ کا پہلؤوں منفی اور مثبت تمام بلکہ

 اسد خزانہ وزیر سابق اور خان عمران وزیراعظم جبکہ ہے سکتا جا کیا برطرف باعث کے کارکردگی بخش اطمینان غیر کو بینک

 کے اختتام کے سال مالی رواں کو ٓار بی ایف۔ ہیں چکے کر اظہار کا ناراضی برمال پر کارکردگی کی ٓار بی ایف االعالن علی عمر

 سال مالی اور ہے زائد سے روپے کھرب تین ساڑھے الوقت فی جو ہے سامنا کا فال شارٹ سنگین سے سب کے تاریخ اپنی قریب

 گزشتہ سبب بڑا ایک کا اختالفات میں ٹیم معاشی اور کابینہ وفاقی۔ ہے سکتا پہنچ تک روپے کھرب چار ساڑھے تک اختتام کے

 ایک یہ بہرصورت۔ ہے رہا جا بتایا بھی اسے سبب ایک کا برطرفیوں تازہ اور ہے ٓاچکا سامنے پر تجویز کی اسکیم ایمنسٹی دنوں

 ہوئی رونما ابتری مسلسل بجائے کے بہتری کسی میں معیشت باوجود کے جانے گزر مدت زیادہ سے ماہ ٓاٹھ کہ ہے حقیقت کھلی

 ممالک دوست ہے، رہا بڑھ سے رفتار ہولناک بوجھ کا قرضوں پر ملک ہے، جاری اضافہ چوگنا رات دونا دن میں مہنگائی ہے،

 قدری بے کی کرنسی پاکستانی ہیں، سکے ہو نہیں مرتب پر حال صورت معاشی اثرات مثبت کوئی کے معاونت مالی والی ملنے سے

 اصالحات معاشی میں عرصے اس۔ ہیں ٓاتے نظر نتیجہ بے اقدامات کے بڑھانے نیٹ ٹیکس جبکہ ہے رہی چھو کو حدوں تشویشناک

 اور رہی جاری بھی تلقین کی کرنے انتظار کا پھل میٹھے کے ان ساتھ کے صبر کو قوم رہے، جاتے کیے برابر تو دعوے کے

 اندر کے ہفتوں دو پچھلے لیکن رہا جاتا دیا قرار کو پالیسیوں ناقص اور بدعنوانیوں کی حکومتوں پچھلی سبب واحد کا ابتری معاشی

 سمجھتے خود بذاِت وزیراعظم کہ ہے واضح سے برطرفی کی ٓار بی ایف چیئرمین اور بینک اسٹیٹ گورنر پھر خزانہ وزیر پہلے

 ہے رہی ناکام قطعی میں نمٹنے سے چیلنجوں اقتصادی درپیش کو ملک ٹیم معاشی کی ان والی کرنے کام دوران کے ماہ ٓاٹھ کہ ہیں

 اب میں ٹیم معاشی سمیت سربراہوں کے ٓار بی ایف اور بینک اسٹیٹ کہ ہے امید۔ ہے ضروری جانا بدال کا ستونوں تمام کے اس لہٰذا

 بحرانی حامل، کے سوچ نئی جو ہو، بخش تسلی پر طور واضح کارکردگی کی ماضی کی جن گا جائے کیا شامل کو افراد ایسے

 ملک تاکہ ہوں رکھتے صالحیت معمولی غیر کی بنانے بہتر سے تیزی کو معیشت حال زبوں اور اہل کے نمٹنے سے حال صورت

۔سکے جا نکاال سے حاالت مشکل جلد از جلد کو  


