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2019،  اکتوبر    27 
 

!ہوتیں کچھ سب ہی خواہشیں اگر کیلئے کریسی بیورو  
 حالیہ درمیان کے برادری کاروباری اور چیف ٓارمی نے کریسی بیورو اعلیٰ کی ملک) عباسی انصار( ٓاباد اسالم

۔ہوا خیال تبادلٔہ پر بچانے کو برادری کاروباری سے زیادتیوں کی نیب میں جس کیا غور پر خیال تبادلٔہ   
 

۔ہیں چاہتے حل کوئی ہی ایسا لئے کے بچنے سے جانے کئے ہراساں پر طور مبینہ کے نیب بھی مالزمین سرکاری   
 

 سے جانب کی اس اور نیب نے سیکرٹریوں وفاقی میں اجالس کمیٹی سیکرٹریز حالیہ کہ ہے کہنا کا ذرائع باخبر

 درمیان کے شخصیات کاروباری اعلیٰ اور چیف ٓارمی میں جس۔ کیا غور دوبارہ پر معاملے کے جانے کئے ہراساں

 زیر قیام کا کمیٹی لئے کے بچانے سے جانے کئے ہراساں سے جانب کی نیب کو برادری کاروباری اور مالقات

۔ٓایا غور   
 

 کہ جیسا سکتی کر نہیں رجوع لئے کے مالقات سے چیف ٓارمی افسرشاہی کہ ہے کہنا کا کریٹ بیورو سینئر ایک

 جیسا برادری کاروباری کہ ہے خواہاں کی بات اس سے شدت کریسی بیورو لیکن۔ کیا نے برادری کاروباری

 جا بنایا یقینی کو بچانے سے ہونے ہراساں کو مالزمین سرکاری کہ تا جائے کرایا متعارف بھی لئے کے اس میکانزم

۔سکے   
 

 سکتی، کر نہیں کام میں ماحول ایسے کریسی بیورو کہ بھی ہوئے جانتے یہ حکومت کہ کیا شکوہ نے افسر مذکورہ

 نیب بعد کے مالقات کی رہنماؤں کاروباری سے چیف ٓارمی۔ گئے کئے نہیں اقدامات کوئی لئے کے تدارک کے اس

۔دی تشکیل کمیٹی ُرکنی 6 لئے کے کرنے ُدور تحفظات کے ان نے   
 

 صنعت ایوان ہائے وفاق پاکستان ملک، علی افتخار صدر نائب کے انڈسٹری اینڈ کامرس ٓاف چیمبر سارک میں جس

 صنعت ایوان الہور صدر باجوہ، عاصف صدر سابق کے الفالح بینک اچکزئی، خان دارو صدر کے تجارت و

 جمیل صدر سابق کے کراچی سی ایل پی سی اور خان مصطفیٰ سکندر ٹریکٹرز ملت چیئرمین نثار، انجم وتجارت

۔ہیں شامل یوسف   
 

 اقدامات لئے کے بدلنے حالت کی کریسی بیورو نے حکومت کہ ہے باعث کا افسوس بات یہ لئے کے کریسی بیورو

 انہیں بغیر کے بنیاد ٹھوس کسی کہ حتٰی اور گیا بالیا لئے کے گچھ پوچھ کو ارکان کلیدی کے جس۔ کئے نہیں

۔ہے ہی طلب حل یہ ہنوز لیکن گیا ُاٹھایا ساتھ کے حکومت بارہا معاملہ یہ کہ بتایا نے ذرائع۔ گیا لیا بھی میں حراست   
 

 ادارہ احتسابی کہ تھے کرائے درج خدشات سنگین اپنے خالف کے نیب میں مارچ گزشتہ نے کمیٹی سیکرٹریز

 مارچ 20۔ گا جائے ُاٹھایا میں کابینہ معاملہ کہ تھا ہوا فیصلہ اور ہے کرتا شکنی حوصلہ کی مالزمین سرکاری

 کیا فیصلہ کا النے میں علم کے حکومت معاملہ مطابق کے تفصیالت کی اجالس کمیٹی سیکرٹریز منعقدہ کو ء2019
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 لیکن۔ سکے جا الیا میں قابو کو زیادتیوں مبینہ کی نیب تاکہ ہے رہی کر غور پر ترمیم میں قانون نیب پہلے جو گیا

۔ہیں سکی ہو نہیں ہنوز ترامیم مطلوبہ   
 

 الیا زیرغور پر طور کے ‘‘ٓائٹم ایجنڈا اضافی’’ پر خواہش کی ارکان تمام کو اجالس مذکورہ کے کمیٹی سیکرٹریز

۔ہے غیرضروری سے وجوہ کئی عمل کا نمٹنے سے کیسز سے جانب کی نیب کہ کی نشاندہی نے ارکان۔ گیا   
 

 بددلی اور شکنی حوصلہ کی ان سے جس۔ ہے جاتا کیا ہراساں کو افسران سرکاری میں عمل کے تحقیق اور تفتیش

 کے تفصیالت کی اجالس سیکرٹریز پر بنیاد کی فکر و غور اس ہے ضروری کرنا حل کو ایشوز ان۔ ہے ہوتی

 کابینہ کہ تا جائے کیا ٓاگاہ کو نڈویژ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری سے تشویش کی ارکان کہ گیا کیا فیصلہ سے حوالے

۔جائیں کی مرتب تجاویز ٹھوس لئے کے النے زیرغور میں اجالس   
 

۔تھا شامل بھی میں ایجنڈے کے اجالس گزشتہ کے کمیٹی سیکرٹریز معاملہ کا نیب کہ ہیں بتاتے بھی یہ ذرائع باخبر   
 

 سروس سول پر شکایات کی کریسی بیورو نہیں، یا گئی دی منظوری کی نکات کے اجالس کہ نہیں واضح یہ تاہم

 کابینہ بار متعدد لئے کے ترمیم میں قانون نیب بھی نے حسین عشرت ڈاکٹر مشیر کے وزیراعظم لئے کے اصالحات

۔سکے جا کیا چیک کو اختیارات کے نیب لئے کے کرنے گرفتار کو افسران سرکاری کہ تا کی استدعا میں اجالس   
 

 سے خوف کے نیب افسران سرکاری کہ ہیں چکے کر شکایت یہ خان عمران وزیراعظم کہ ہے یہ امر دلچسپ

 سرکاری لیکن ہیں رہے جا کئے کھڑے مسائل لئے کے حکومت طرح اس۔ ہیں رہے کر گریز سے دستخط پر فائلوں

 الزام کے کرپشن بغیر کے ثبوت کسی انہیں کہ چاہئے سمجھنا خوف یہ کا ان کو وزیراعظم کہ ہے مٔوقف کا افسران

۔ہے سکتا جا کیا گرفتار سے جانب کی نیب اور طلب میں   
 

 عمران وزیراعظم نیب سامنے کے کریسی بیورو پوری۔ ہیں چکے کھو اعتماد اپنا افسران سرکاری کہ ہے کہنا کا ان

 منیر اعجاز ڈاکٹر اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری اور خان اعظم سیکرٹری پرنسپل معاونین کریٹک بیورو کلیدی دو کے خان

۔ہچکچاتا نہیں بھی سے کرنے طلب کو   
 

 بغیر کے ثبوت کسی کے کرپشن کو کریٹس بیورو ریٹائرڈ اور موجودہ حامل کے شہرت اچھی کہ ہے کہنا کا ان

 مطابق کے معمول طرح کس کریسی بیورو میں صورتحال ایسی۔ گیا ڈاال میں جیلوں برسوں مہینوں اور کیا گرفتار

 نہیں واقف پر طور بنیادی سے کرنے کام کے کریسی بیورو نیب کہ ہے کہنا کا افسر سینئر ایک ہے؟ سکتی کر کام

۔گئے کئے قائم مقدمات ناقص تر زیادہ طرح اس ہے   
 

 پر معاملے کے جانے کئے ہراساں سے جانب کی نیب نے کمیٹی سیکرٹریز ہوئے رکھتے مدنظر کو صورتحال اس

۔گئے کئے نہیں اقدامات کوئی لئے کے ُدرستی لیکن ہے رکھی کر مرکوز توجہ اپنی   
 

 طلب نہ انہیں اور کی شرکت میں اجالس کے کمیٹی سکیرٹریز بھی خود نے اقبال جاوید نیب چیئرمین قبل ماہ چند

 کے سواالت میں معاملے زیرتفتیش تحت کے نیب کر جا خود حکام نیب بلکہ تھی کرائی دہانی یقین کی جانے کئے

 معامالت باوجود کے دہانی یقین اس کی نیب چیئرمین ہے کرتی محسوس کریسی بیورو لیکن گے کریں طلب جوابات

۔ہوئے نہیں بہتر  


