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اسالم آباد(مہتاب حیدر) اب جبکہ ملک شدید معاشی بحران کی طرف تیزی سے جارہا ہے اس پہلے کہ معامالت سنگینی

اختیار کرلیں حکومت اکتوبر یا نومبر مینڈائسپورا بانڈ یا یورو بانڈ کا اجراءکرنے پر غور کررہی ہے جس سے دو سے

تین ارب ڈالر کی آمدنی ہوسکے، تاہم غیر جانبدار ماہرین معاشیات نے پاکستان تحریک انصاف کی نو منتخب حکومت کو

وارننگ دی ہے کہ پاکستان چونکہ مالیاتی ایمرجنسی کی طرف جارہا ہے جس کےباعث حکومت کو آئین کے آرٹیکل

245کے تحت ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے فوری طور پر بڑے اقدامات اٹھانے

ہونگے۔سابق وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہنا تھا کہ یہ سوچ کر کہ اب اس ملک کا کیا ہوگا مجھے رات کو

نیند نہیں آتی ۔ اس وقت حکمراں جماعت بری طرح بوکھالہٹ کا شکار ہے کیونکہ زرمبادلہ کے زخائر تاریخ کی کم ترین

سطح پر یعنی 1.5 ارب ڈالر پر پہنچ گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ موجوده حکومت کو وقت ضائع کئے بغیر آئی ایم ایف

سے بیل آؤٹ پیکیج کے لئے رابط کرنے چاہئے اور اگر امریکی دباؤ کی وجہ سے پس وپیش کا مظاہره کرتی ہے تو

پھر حکومت کو ہنگامی منصوبہ بندی کرکے صورتحال پر قابو پانے کے لئے اقدامات کرنے ہونگے۔ ان کا کہنا تھا کہ

حکومت کے پاس وقت نہیں ہے موجوده مالی سال کےبجٹ کا اس ماه کے آخر تک نظرثانی کرنی ہوگی۔

بانڈز کے اجراء کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جب بین االقوامی طور پر ملک کی

درجہ بندی نچلی سطح پر ہو تو پریمئم رسک کی قیمت بھاری ہوتی ہےایسی صورتحال میں بین االقوامی مارکیٹ میں بانڈ

کے اجراءدو ہندسوں تک جاسکتی ہے کیونکہ جب پاکستان مسلم لیگ ن کی حکومت نے بانڈ کا اجراء کیا تھا تو ملک کو

8.25فیصد کی اداکرنی پڑی تھی۔ڈائسپورا بانڈ کے اجراء اس وقت مناسب ہوگا جب بین االقوامی سطح پر ملک کی معاشی

صورتحال پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہو۔
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