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کراچی ( اسٹاف رپورٹر) پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ممتاز ماہر معیشت سلک بینک کے صدرکے مشیر شوکت ترین

نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت تاریخی خسارے سے دوچار ہے ۔ آنے والی حکومت کو آئی ایم ایف سے الزمًارجوع

کرنا ہوگا۔اور حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف امریکا کی جیب میں ہے ۔اس کے ذریعے امریکا پاکستان پر جو شرائط بھی

عائد کرے گاہمیں قبول کرنا ہوگی ۔مسلم لیگ (ن) کی حکومت کے پانچ سال کے بارے میں ماہنامہ ـ اطراف کو انٹرویو

دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے باہر جاتے ہی ان کی خراب اقتصادی پالیسیوں کے برے

نتائج سامنے آنا شروع ہوگئے ۔اسحاق ڈار کی یکطرفہ سوچ اور ذہنی رویے سے معیشت بہتر نہیں ہوسکی ۔بیرونی

قرضوں کا دباو بڑھ گیا ۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ پبلک سیکٹر کے اداروں پی آئی اے۔ پاکستان اسٹیل اور دیگر نے

پاکستان کی معیشت کو سب سے زیاده نقصان پہنچایا۔ انہیں پرائیویٹائز نہیں کیا گیا۔ اب ان کا خساره 700 ارب ڈالر تک

پہنج چکا ہے حکومت کا کام کمپنیاں چالنا نہیں ہے۔ اسے پالیسیاں دینا چاہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ابتدا میں

وززیراعظم نواز شریف نے ہمیں بال کر عہد کیا کہ تمام کلیدی عہدوں پر تقرری صرف میرٹ پر ہوگی۔ ان کو ایک سسٹم

بنا کر دیا گیا کہ سارے ادارے خالی اسامیوں کے لیے اشتہار دیں گے۔ ساری

درخواستیں ایک بین االقوامی ادارے کے پاس بھیجی جائیں گی۔ اس کے لیے فرگوسن کو ُچنا گیا کہ وه انٹرویو کریں ان

میں سے ہر اسامی کے لیے 5 لوگوں کے نام ایک سہ رکنی کمیٹی کو بھیجے جائیں گے۔ کمیٹی میں شمس قاسم الکھا۔

اعجاز نبی اور چوہدری رئوف شامل تھے۔ کمیٹی نے 5 ناموں میں سے 3 وزیر اعظم کو ارسال کرنے تھے۔ لیکن ہوا یہ

کہ وزیراعظم ان سب ناموں کو رد کرتے رہے۔ چھ ماه کے اندر اندر۔ یہ نظام دم توڑ گیا۔ فرگوسن والوں نے بھی ہاتھ

اٹھالیا۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ 18 ویں آئینی ترمیم سے صوبوں کو خود مختاری ملی لیکن صوبائی حکومتوں کی نا

اہلی سے تر میم متنازع ہوگئی ہے۔ ان کے پاس وسائل تو زیاده ہوئے لیکن ان کے استعمال کی اہلیت نہیں تھی۔

https://jang.com.pk/news/504755
https://jang.com.pk/writer/staff-reporter

