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��رس �� ��ل �ے 
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��ِ*ٹ ��یں یہ )'&ہ دو�� �� ا$ ��# ��"�ے

��رس � ا�
ی�ہ �ے ا���
 

��ہ زی� ����� 

� �� وا�.-ٹ+ �


 

 

��ے ��ر ��ہ �ے ���ہ� ��ن ��ں ���
�'!ه� ,+م �
�( رہ'&� ڈاٹ
 #"!ر
� اہ��ہ اور 1�+ں �ے ا/��ٰ �
�

�ا�
ی�� ��4م �ے اُن � �1زی�1� 
ا��� � ہے۔

ڈا�ٹ� ���� اور اُن �� �1*0ان ا��ی��
�ہ�ی� ر�76ے ہے اور �	56ے �.0رہ


�س �ے ا��ی�ہ ��ں ���� ہ�ں ۔ ڈا�ٹ�
���� �� اہ�5ہ ��رس ���� �� ال;ام ہے

�ہ اُن �ے ��ہ� ��  �*�ن *�<= ��*ے
والے ادارے ��اچ� ��ں اُن �� ��رC� رہ�ئA-�ہ �ے ز
�د�7� اُٹ�6 �� لے

ے اور ا*0یAہ ہے �ہ اُن �� �0Aد ��� ج� رہ� ہے۔G

����7Jن ��ں ح��م ان ال;ا��ت �ے ا*��ر ���ے ہ�ئے �ہ7ے ہ�ں �ہ ڈا�ٹ� )'0ر
ان �ے ��س *ہ�ں ۔

ح�ل�ہ �ہ�.�ں ��ں ا*�J*� ح��ق �ے اداروں اور ذرائM ا
Lغ *ے ����7Jن ��ں
ڈا�ٹ� ���� �� �Qح ����ار �Qر �� 7�Pہ ہ�ج�*ے والے )&�<��ں اور �����

��ر�.�ں �� 
�زی�
� �ے ل�ے Sواز اٹ��6ے رہے ہ�ں۔ ل��+ G;ر�ے و � �ے
���� 7�Pہ ا<�اد �ے �6G وال�ں �� 
ے چ�.� 
ڑه7� ج� رہ� ہے۔

���رس ���� اور ان �ےدو 
	ے �.0رہ 
�س �ے اPہ� اور دس ��لہ� �G.� ری��
�7ہ ہ'7ے ا�.ے;G وج�د�
ٹ���Jس ��ں رہ7ے ہ�ں۔ 
ڑه7� ہ�ئ� ��ل� �L�Aت �ے 

�اح�Jسِِ 
ے 
J� �ے �.S X �� ا*ہ�ں *ے �"�Wراً ا��ی�� دارال&���
وا�.-ٹ+ �� رخ ���۔ یہ�ں ان �� ��.�� و�Lء �ے �Lوہ ا��ی�� �&�Zہء �1رجہ

اور ��*-�ی\ �ے ار��ن �ے ���� �L ���ں ہ�ئ�ں ۔

��رس ���� �� �ہ.� ہے �ہ ا��ی�� ح��م *ے ان �� در�1ا�� ہ0Zرد$ �ے
�.� اوریہ �[��5ہ ����7J*� ح���� �ے ���� اٹ�6*ے �� ی��+ دہ�*� ��ائ� ۔

 

ا�� �1رے ��ں

�*�ZC �� اور �."ے ^���
23 June, 2006�7نJ��� | 


�ت ��*ے �ے رو�� ��G ہے
23 June, 2006�7نJ��� | 

���^ �� رہ�ئ�: وڈی� ر��رٹ
23 June, 2006�7نJ��� | 

���^ اور �."ے �6G �ہ.`
23 June, 2006�7نJ��� | 

*ہ�ں ‘اِن ���Zہ’ �&����ت  �Wل
�>�&(

28 June, 2006�7نJ��� | 

ت�زہ ت
ی9 78
یں

ہ��5$ �5.ٹ+ اوہ�ی�، ٹ���Jس
b��>

�����+ �ے ل�ے 
^ �� ح�Zی

�[�د$ ��ب �ے رح� ��


"ٹ  ��59 چ�+ �� د<�
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��رس �� �ہ.� ہے �ہ ان �ے ��ہ�
ای".��Jں �ے  eWے ��ں ہ�ں

�7ہ ہ'7ے ���fٹ#;G ہ�ہ�g� �5Z�اس �� 
ہ# �� ج�ر$ ����7J*� ا��ی�+ ��*-�ی\

��ے ��P*ہ اہ� اجLس ��ں اس و 
#���دی�6.ے �� �L جh ���ری+ ��ں 

+Jج�� L��ٹ���Jس �� ر�+ ��*-�ی\ 
*ے وہ�ں ��ج�د ا��ی�ہ �ے ل�ے

�5�����7Jن �ے *��;د �'�� �&�Zد 
درا*� �ے اس �[��5ے �� 
�ت ��*ے

�ے ل�ے ���Z.�ر ہ�ل �ے 
�ہ� چ5.ے ��

� ��ں �6ڑے ا��ی��P�� S ہ��
�ہ�۔ 

ر�+ ��*-�ی\ *ے ڈا�ٹ� ���� �� ��ا��ار G�� �G0AZGہ�$ ��Aی^ �iہ� ��
اور ا�.ے 
�ا
� �6ڑ$ ��رس ���� �� ����7J*� �'�� �ے �7[�رف ��ای�۔

��L ج��J+ ج� �ہ ��م �Qر �� ����7Jن �� ح��� ر�+ ��*-�ی\ �Z"6� ج���
�
ہ�ں *ے اس �� �7J��� �� M*� �'�� �� زور دی� �ہ ڈا�ٹ� ���� �� ج05 
�زی�

�ے ل�ے ����Aں �� ج�ئ�ں۔ �'���&�Zد �5� درا*� *ے اس �[��5ے �ے

�د ج� رہے ہ�ںS مLی� �ہ وہ ا�Pہ� ���ے ہ�ئے ��رس ���� �� ی��+ د�i ��5]�P
�6
، �[��5ے �� چ�6ن 
�+ ��ائ�ں Gے اور �Cورت �ڑ$ �� )0ر ��Aف �ے 

اس �� 
�ت ��یں Gے ۔

ایk ایJے و � ��ں جh )0رج.�ل ��Aف اور 
^ ا*���g7ہ �ے در���ن ح�ل�ہ
�� ���6� �ڑ�� �[�5م ہ��� ہے، وا�.-ٹ+ ��ں Sئے دن�"��G �� ں���


����7Jن ��ں ا*�J*� ح��ق �� ��W.ہ L1ف ورزی�ں �� ذ�� ح���� ����7Jن �ے
�-�ن *ہ�ں ۔ ����7J*� ح��م ا��l یہ ���ی� ���ے �.ے ج��ے k�* �ے ��ئل�

� چ�;یں ہ�رہ� ہ�ں ل��+ 
�ہ� �� د*�� ��ںWl� $ڑ
ہ�ں �ہ ‘ہ�Zرے �k5 ��ں 
ڑ$ 
’ ہ�Zرا ا��m ���ں 
ہ�7 *ہ�ں ہ�رہ�۔۔۔

ذرا ��رس ���� ج�J� ��ی�Aن ح�ل ���1ن �� ا�.ے دو 
	�ں �ے ہ�Zاہ ا��ی��
ا 07ار �ے ای�ا*�ں �ے چ�� ��ٹ7ے دی��6ں �� اس ��ال �� ج�اب �Z"6.ے ��ں

��ی0 زی�دہ د � *ہ ہ�۔
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