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2019،  ستمبر    06 
 

فیصلہ مناسب:واپسی ٓارڈیننس  
 سطح عوامی حکومت موجودہ کہ ہے پہلو اچھا یہ۔ نہیں )یس یڈ یآ یج( سیس ڈویلپمنٹ انفراسٹرکچر یسگ

 مگر ہے ٓاتی لے بھی تبدیلی میں فیصلوں ضرورت بوقت اور ہے رکھتی سامنے کو تجاویز والی ٓانے سے
 تمام کا نتائج اور اثرات منفی و مثبت کے ان پہلے سے دینے شکل حتمی کو فیصلوں کہ ہے یہ مناسب
 ٓارڈیننس صدارتی پہلے حلقے حکومتی کہ ہوا یہ میں معاملے مذکورہ۔ جائے لیا جائزہ غائر بنظر سے جہتوں

 خالِف اس۔ گیا لیا لے واپس ٓارڈیننس ازاں بعد ٓائے نظر شاکی کے عمل طرِز کے میڈیا اور کرتے دفاع کا
 لوگوں عام اور ٓائی نظر بھی میں پارٹی حکمراں تک حد ایک جو تھی ہی ہونا پیدا تو ہلچل سے فیصلے توقع
 کو2019 ستمبر؍4 بدھ اور نافذ و جاری کو ء2019 اگست؍28۔ بنی سبب کا تبصروں النوع مختلف بھی میں

 آی جی( سیس ڈویلپمنٹ انفراسٹرکچر گیس ذریعے کے ٓارڈیننس گئے کئے منسوخ ہی سے تاریخ کی اجرا
 کئی اور) پیز پی ٓائی( گھروں بجلی مختلف سمیت الیکٹرک کے جی، این سی فرٹیالئزر، میں مد کی) سی ڈی

 کہ تھا کہنا کا ناقدین اور تھی گئی دی معافی کی رقم خطیر پر طور مبینہ کو مالکان کے صنعتوں دیگر
 دسمبر سے2012 جنوری جو ہے برابر کے نصف کے رقم اس کی روپے ارب417 رقم یہ کی معافی
 کی رقوم خطیر ذریعے کے ٓارڈیننس حکومت کوئی کہ تھا جارہا کہا بھی یہ۔ ہے رہی پھنسی تک2018

 کہ ہے گیا کیا واضح میں بیان گئے کئے جاری سے طرف کی وزیراعظم۔ نہیں مجاز کی دینے ایمنسٹی
 حکومت یعنی ہے سکتا ٓا میں حق بھی کے کسی فیصلہ کیونکہ ہے رسک ایک جانا کیا رجوع سے عدالت

 ہو بھی یہ۔ ہے سکتی ہو بھی محروم سے رقم ساری وہ یا ہے سکتی مل رقم پوری ہوئی پھنسی کی اس کو
 پر حکومت کہ یہ کر بڑھ سے سب۔ سکے جا کیا جمع نہ ریونیو میں مد اس میں مستقبل کہ ہے سکتا
 پر معاملے کے یس ڈیئ آ یج میں ضمن اس۔ ہے سکتا پڑ بھی بوجھ کا ریفنڈ کے زر اصل روپے ارب295

 کو سی ڈی آئ جی سے جانب کی عدالت میں جس ہے رہی جا کی نشاندہی کی مرحلے پہلے کے بازی مقدمہ
 معافی پر سی ڈی آئ جی میں نے خزانہ برائے کمیٹی قائمہ کی اسمبلی قومی ُادھر۔ تھا گیا دیا قرار کالعدم

 بعض کہ ہے یہ صورتحال وقت اس۔ ہے کیا فیصلہ کا بنانے کمیٹی ذیلی لئے کے جاننے حقائق پردہ پس کے
 معاملہ باہر سے عدالت کار تجزیہ کئی تو ہیں رہے سراہ کو اقدام موجودہ کے حکومت مبصرین و ماہرین

 ہر جہاں ہیں چکے پہنچ پر مقام ایسے معامالت۔ ہیں رہے کر گر اجا ضرورت و افادیت کی کرنے طے
 کہ ہو اچھا ہی کیا۔ ہے ضرورت کی جانے لے ٓاگے سفر کا معیشت ہوئے رکھتے ملحوظ احتیاط کی طرح

 کی قائم روایت مستقل کی النے کار بروئے دانش اجتماعی کی پارلیمان ارکاِن میں معامالت سنجیدہ انتہائی
  ۔جائے رہا کاربند پر اس اور جائے

 


