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اسد ابن حسن

کراچی :… دبئی کی مشہور تعمیراتی کمپنی اور ڈیولپر عمار کی ایک فہرست جس میں دبئی میں تعمیر اس کے تمام

پروجیکٹس میں مالکان کے نام سامنے آئے۔ یہ فہرست 34؍ ہزار افراد پر مشمل ہے جس میں 3؍ ہزار 550؍ مالکان

پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں جن کی زیاده تر رہائش پاکستان یا دبئی میں ہے۔ فہرست مصدقہ تو نہیں مگر اس فہرست

میں 9؍ کالم دیئے گئے ہیں جس میں پراپرٹی کے مالک کا نام، اس کا ایڈریس، اس کا موبائل نمبر، لینڈ الئن نمبر، ای میل

ایڈریس، پروجیکٹ کا نام اور پراپرٹی کا نام اور شہریت (جس میں پاکستانی) درج ہے۔ ایف آئی اے نے فہرست ملنے

کی تصدیق کردی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بشیر میمن نے ’’جنگ‘‘ کو بتایا کہ یہ فہرست ملی ہے اور اتنی طویل

ہے کہ اس پر کام ہورہا ہے اور اس پر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح کارروائی کی جائے۔ فہرست میں 2؍

ہزار سے زائد پاکستانی مالکان کا پتہ دبئی درج ہے کیونکہ انہوں نے پراپرٹی دبئی مینآکر خریدی یا پھر وه دبئی میں

ہی رہائش پزیر ہیں تاہم پاکستان کے ایڈریس پر 800سے زائد نام ہیں جن میں پنجاب کے 300، سندھ کے 400، اسالم

آباد کے 50جبکہ باقی کا خیبرپختونخوا اور بلوچستان سے تعلق ہے۔ پراپرٹی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ فہرست

دبئی حکومت کی جانب سے شائع نہیں کی گئی ہے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پاکستانی اپنی پراپرٹیاں فروخت کرکے پیسے

نکال لیں گے مگر مذکوره فہرست کیونکہ ایک بڑی سرکاری تعمیراتی کمپنی اور ڈیولپرز کی ہے تو مصدقہ ہے۔ ایک

پراپرٹی ڈیلر نے کہا کہ یہ فہرست اگر عمار یا دبئی حکومت نے سرکاری طور پر جاری کی ہے تو عدالت میں آنے

کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ اصل یا جعلی ، فوٹو کاپی سے تو اس کا اصل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ایک پراپرٹی ڈیلر نے

سوال کیا کہ یہ کمپنی ایسی فہرست کیونکر جاری کرسکتی ہے جس سے اس کی حکومت کو بھی نقصان ہو ؟ اس کا

مزید کہنا تھا کہ یہ فہرست جب عدالت مینجائے گی تو جب ہی ثابت ہوگا کہ یہ درست ہے یا جعلی ہے ۔ بعض پراپرٹی

ڈیلرز یا اسٹیٹ ایجنٹس کا کہنا تھا کہ ابھی تک ایسا بھی نہیں ہوا کہ ایف آئی اے نے مثال بنانے کیلئے کوئی 10؍ نام

بھی اصل دستاویزات کے ساتھ عدالت میں پیش کئے ہوں ۔ کچھ اسٹیٹ ایجنٹس نے کہا کہ فہرست درست ہے اور جب

عدالت میں آئے گی تو اس کی سچائی بھی ثابت ہوجائے گی ۔

3550 پاکستانیوں کی مکمل فہرست کے لیے یہاں کلک کریں

 یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ گزشتہ ہفتے جو 300؍ پاکستانی افراد کی فہرست منظرعام پر آئی تھی اس پر کارروائی

ایک برس سے چل رہی تھی اور اب جاکر اس میں تیزی آئی تھی، ااگر یہ تین ہزار 550؍ افراد کو نوٹس بھیجے ہوں

گے تو ایف آئی اے اتنی بڑی تعداد سے کیسے نبردآزما ہوگی اور اس کیلئے کتنی کثیر افرادی قوت درکار ہوگی اس

کے بعد جن کی قانونی جائیدادیں ہیں یا وه موروثی ہیں، یا وه فروخت کرچکے ہیں ان کو کتنا ذہنی دباؤ کا سامنا ہوگا۔ پھر

اگر اس میں اکثریت ان لوگوں کی نکلی جو یہ ثابت نہ کرسکے کہ خریداری کیلئے پیسہ کہاں سے کمایا اور یا پھر اس

کو کس ذریعے سے دبئی بھیجا تو کتنی بڑی تعداد میں مقدمے درج ہوں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس طویل 64؍ صفحات پر

مشتمل فہرست میں زیاده تر پاکستانیوں کی ایک یا دو پراپرٹی ہیں مگر کچھ کی تعداد 6 سے 19 بھی ہیں۔ جیسے فرحین

سلیم نامی خاتون جن کی ایک پروجیکٹ میں 14؍ فلیٹس ہیں جبکہ الہور کے ایک رہائشی زبیر کی 19پراپرٹیز ہیں۔ ان کے

موبائل نمبر ---504965-00971 پر رابطہ کیا گیا تو وه بند مال۔ اسی طرح فہرست کے 50؍ نمبروں پر رابطے کیے

گئے۔ بیشتر فون بند ملے، کچھ کھلے تو ملے مگر کال اٹینڈ نہیں کی گئی کیونکہ ان کو پتہ ہے ایف آئی اے تحقیقات

کررہی ہے۔ ایک اونر عباس حسین مرزا (----8558-10300) نے فون اٹینڈ کیا اور سوال اور تعارف سننے کے بعد

پہلے تو کہا ’’میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا پھر فورًا ہی کہا کہ میری دبئی میں کوئی پراپرٹی نہیں اور شکریہ‘‘

کہہ کر فورًا فون بند کردیا۔ اسی طرح دو پراپرٹی کے کراچی کے رہائشی مالک اے مجید (فون نمبر ----0300-8262)

نے کہا کہ ایف آئی اے کا نوٹس مال تھا۔ ہم وہاں پیش ہوئے اور پراپرٹیز کو جسٹی فائی کروا دیا تھا۔ اس کے عالوه جن

پچاس افراد کو فون کیے گئے ان میں عبدالکریم (----8503-0300) فون اٹینڈ نہیں کیا۔ حفیظ شیخ (-----2625-
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0300) (فون بند)، نجیب انور (---8221-0321) (فون بند) حنان شیخ (---8245-0300) فون بند اور دیگر کے فون

بھی بند ہی ملے۔ تاہم نمائندے کا جن افراد سے رابطہ ہوسکا ان میں سے اکثریت نے کہا کہ یہ جائیدادیں ہماری نہیں ،

بعض نے کہا کہ یہ جائیدادیں ہمارے بزرگوں کی تھی جو فروخت کرچکے ہیں ، حکام ہم سے قانونی طور پر نہیں پوچھ

سکتے کیونکہ ہم نے یہ جائیدادیں ڈکلیئر کردیں کہ جو اس وقت قانونی ہیں ۔ بعض افراد نے تو فہرست میں اپنے نام پر

حیرت کااظہار کیا کہ اور کہا کہ اس طرح سے اندازه لگایا جاسکتا ہے کہ جیسا ہمارا نام غلط ہے اسی طرح دوسروں

کے نام بھی غلط لکھے گئے ہوں گے۔ ان افراد میں سے ایک نے کہا کہ متحده عرب امارات سرکاری طور پر اس طرح

کی فہرست نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے بعد وہاں بھی سرمایہ کاری کو دھچکا لگے گا اور لوگ اپنی سرمایہ کاری کو

غیر محفوظ تصور کریں گے اور غیر یقینی صورتحال میں وہاں سے سرمایہ نکال لیں گے ۔ بعض افراد کا کہنا تھا کہ

ایف آئی اے کی اس فہرست سے غلط اندراج کئے گئے کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے ۔ جن افراد کے نام سامنے

آئے ہیں اس کی مکمل فہرست جنگ کی ویب سائٹ www.jang.com.pkپر مالحظہ کریں ۔ تاہم ان افراد کی مکمل

شناخت نہیں دی جارہی بعد ازاں درست ثابت ہونے پر ہی ان افراد کی مکمل شناخت دی جائے گی۔


