
 وکی لیکش کے صنضنی خیز انکشافات کا صلضلہ جاری
 

ہے265ہقاؿ35الکھ2وکی لیکل ؛اهـیکی مفبؿتغبًوں کی ربًت مے ثھیزے گئے هـاملوں کی کل تمؼاػ  

 

هـاملے ،اًمـہ هیں اهـیکی مفبؿتغبًے ًے 6155اهـیکی وفیـ عبؿرہ کی ربًت مے 7918 ے مثغؼاػ کے مفبؿتغبًے

هـاملے،هیڈؿڈ مے 1555،کویت مے1553،پیـك مے2152ے،لوبى مےهـامل3475هـاملے،ٹوکیو مے 4455

هـاملے واىٌگٹي ثھیزے گئے1421  

 

،تل 1275،ثیزٌگ مے1123،کولوجو مے1154،هبمکو کے مفبؿتغبًے مے 1234تبئیواى هیں لبئن اهـیکي اًنٹی ٹیوٹ 

هـاملے واىٌگٹي ثھیزے گئے1572اثیت مے   

 

،رؼہ 5223،ؿیبض ،مموػی لـة مے5762ے،ڈھبکب مےهـامل2745هـاملے ،کبثل مے 1116ثھبؿت مے 

هـاملے ثھیزے گئے215،ػثئی مے162مے  

 

هـاملے لکھے گئے 222ہقاؿ 2امالم آثبػ کے مفبؿت عبًے مے پبکنتبى مے هتملك  

 

هـاملے ثھیزے گئے512اوؿ الہوؿمے  551کـاچی مے   

 

 پاکضتان
 

صبصل کی گئیں ،وکی لیکلپبکنتبى مےهتملك هملوهبت افغبى اًٹیلے رٌل یب پینے ػےکـ   

 

 اهـیکب اوؿثـؼبًیہ پبکنتبى کےروہـی پـوگـام پـعؼىبت کب ىکبؿہیں، وکی لیکل

 

 ڈؿ ہےروہـی هواػ ػہيت گـػوں کےہبتھ ًہ لگ ربئے،اهـیکی،ثـؼبًوی مفبؿت کبؿ

 

 ڈؿہے پبکنتبى اوؿثھبؿت کےػؿهیبى ایٹوی رھڑپ ًہ ہوربئے،اهـیکی،ثـؼبًوی مفبؿت کبؿ

 

پبکنتبى کے روہـی ہتھیبؿوں کی میکیوؿٹی پـتيویو ہے،ثـؼبًوی مفیـثـؼبًیہ کو   

 

 روہـی هواػثیـوى هلک اموگل ہوًے کب عؼىہ ہے ،اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـ مي

 

 صؼؿفؿػاؿی ًےروثبئیڈى مےلہؼے مےہٹبئے ربًےکبعؼىہ ـبہـکیب،وکی لیکل

 

کو اؼالق،وکی لیکل فود هزھے التؼاؿمےثیؼعل کـمکتی ہے،صؼؿفؿػاؿی کی روثبئیڈى  

 

هیں رٌـل کیبًی اوؿاهـیکی مفیـایي ڈثلیو پیٹـمي کی ثبت چیت کب اصوال2117هبؿچ  

 

 صؼؿفؿػاؿی پـهنتمفی ہوًےکےلیےػثبوڈال مکتبہوں،رٌـل کیبًی کی اهـیکی مفیـمےگفت گو

 

 صؼؿفؿػاؿی کوہٹبکـًوافىـیف کےثزبئےامفٌؼیبؿولی کوصؼؿثٌبیبربمکتبہے،رٌـل کیبًی

 

هیں کی 2116مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي کی صؼؿآصف فؿػاؿی،وفیـالفن یومف ؿظب گیالًی اوؿرٌـل کیبًی مے اهـیکی

 گئی هاللبتوں کباصوال

 

 هاللبتوں هیں هيـف کو تضفؿ، آیٌؼہ اًتغبثبت اوؿ ڈؿوى صولے فیـ غوؿ



 

ڈثلیو پیٹـميپبکنتبًی صکبم ًزی هاللبتوں هیں ڈؿوى صولوں کی صوبیت کـتے ہیں، اهـیکی مفیـ ایي   

 

 صؼؿآصف فؿػاؿی، وفیـالفن یومف ؿظبگیالًی کبهيـف کو صؼاؿتی اًتغبة کے ثمؼ تضفؿ کبولؼہ

 

 این کیو این کی صؼاؿتی اًتغبة هیں آصف فؿػاؿی کی صوبیت مےًواف ىـیف کوقوؿپڑے،وکی لیکل

 

 همبفی کےولؼےپـهيـف صؼاؿت چھوڑًے پـلبئل ہوئے،ایي ڈثلیو پیٹـمي

 

صؼؿکےاعتیبؿات کن کـًے اوؿوفیـ الفن کی تینـی هؼت پـًوافىـیف مےاتفبق کـلیبتھب،ایي ڈثلیو آصف فؿػاؿی ًے

 پیٹـمي

 

 رٌـل کیبًی کی هيـف کی همبفی هیں تبعیـ پـتيویو،ایي ڈثلیو پیٹـمي،وکی لیکل

 

 هزھے آصف فؿػاؿی مے پـویقهيـف مے هتملك ثبت کـًےکوکہب،ایي ڈثلیوپیٹـمي،وکی لیکل

 

کی وفیـالفن یومف ؿظبگیالًی اوؿؿصوبى هلک مےًصف گھٌٹےهاللبت ہوئیاهـیکی مفیـ  

 

 وفیـالفن یومف ؿظب گیالًی کوڈؿتھبکہ هيـف کی همبفی صؼاؿتی اًتغبة هیں ووٹ کن کـمکتی ہے،ایي ڈثلیو پیٹـمي

 

گبوفیـالفن یومف ؿظب گیالًی ًےاهـیکی مفیـکو یمیي ػالیبکہ ثبروڑ آپـیيي اپٌے اًزبم تک ربؿی ؿہے   

 

 وفیـالفن گیالًی ًےکہبثبروڑ آپـیيي کےثمؼثیت اہلل هضنوػ کوہؼف ثٌبئیں گے،اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیوپیٹـمي

 

 ڈؿوى صولےثبروڑآپـیيي عتن ہوًے تک ؿوک ػیےربئیں،ؿصوبى هلک کی تزویق

 

 ؿصوبى هلک کی تزویقوفیـالٕفن گیالًی ًے ؿػ کـػی،وکی لیکل

 

ًی ًے ؿػ کـػی،وکی لیکلؿصوبى هلک کی تزویقوفیـالٕفن گیال  

 

هلکوں پـکوقوؿروافکی ثٌبپـصولے کـًبػؿمت ًہیں،تـروبى وکی لیکل8 لٌؼى  

 

هیں اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي کےالقاف هیں ليبئیہ ػیب 2115فعل الـصوبى ًےًوهجـ  

 

 وفیـالفن ثٌٌے کےلیےصوبیت کـیں،فعل الـصوبى کبایي ڈثلیو پیٹـمي مےهؽبلجہ

 

ًےاىبؿہ ػیب کہ اموجلی هیں پبؿٹی کےووٹ ثـائےفـوعت ہیںفعل الـصوبى   

 

 ًواف ىـیف ًے اهـیکی مفیـ مے کئی ثبؿ کہب کہ وہ اهـیکب کے صبهی ہیں،وکی لیکل

 

 ًواف ىـیف ًےرٌـل کیبًی کو آؿهی چیف ثٌبًےهیں همبوًت پـاهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي کبىکـیہ اػا کیب

 

کیبًی کی تمـؿی پـ ثہتـ کبم کیبہے،وکی لیکلًواف ىـیف ًےکہباهـیکبًےرٌـل   

 

ىـیف عبًؼاى ًے میبمی تـلی کےلیےفود اوؿعفیہ اػاؿوں پـاًضصبؿکیب،ًواف ىـیف هيکل ىغصیت کے ؼوؿ پـ ثؼًبم 

 ہیں،اهـیکی مفبؿت عبًےکبهـاملہ



 

املہاهـیکی احـوؿموط مےآفاػ واصؼ پبکنتبًی میبمت ػاى لوـاى عبى ہیں، اهـیکی مفبؿت عبًےکبهـ  

 

 لوـاى عبى کب کہٌب ہےکہ ؼبلجبى کو ىکنت ػیٌے کےلیےاى کے لجبئلی اؼواؿ موزھٌب ہوں گے

 

 ؼبلجبى کےعالف کبؿؿوائی ؼےىؼہ اوؿ اهـیکبکو عوه کـًے کےلیےکی گئی،لوـاى عبى

 

 رٌـل کیبًی کھـے اوؿ موچ ثچبؿ کـًے والے ہیں،اهـیکی مفبؿت عبًے کب هـاملہ

 

هیں ثولتے ہیں، اًھیں موزھٌبهيکل ہوتب ہے،اهـیکی مفبؿ ت عبًے کب هـاملہرٌـل کیبًی هٌہ ہی هٌہ   

 

 رٌـل کیبًی ًے میبمی ثضـاى کےصل کےلیےآصف فؿػاؿی کوہٹبًےپـغوؿ کیب تھب،هـاملہ

 

 میبمی ثضـاى کبصل ، رٌـل کیبًی ًےآصف فؿػاؿی کو رالوؼي کـًے پـغوؿ کیب تھب،اهـیکی مفبؿت عبًے کب هـاملہ

 

ی کبکہٌبتھبکہ وہ آصف فؿػاؿی کوًبپنٌؼکـتےہیں ،اهـیکی مفبؿت عبًے کب هـاملہ ،وکی لیکلرٌـل کیبً  

 

هیں ًیگـوپوًٹےمےکہبکہ اًھیں ًباہل لـاؿػیٌےکی کوىو کـؿہےہیں،وکی لیکل 2115پـویقهيـف ًے  

 

 رٌـل کیبًی کوًواف ىـیف پـ ثھی التوبػ ًہیں ،اهـیکی مفبؿت عبًے کبهـاملہ

 

صل چبہتے ہیں کہ لبئؼ صقة اعتالف التؼاؿ هیں ًہ آمکیں ، هـاملہ رٌـل کیبًی اینب  

 

 ىہجبف ىـیف ًےالوام هتضؼہ کی کبؿؿوائی مےپہلےہی ليکـ ؼیجہ کوآگبہ کـػیب،اهـیکی مفبؿت عبًے کب هـاملہ

 

 ليکـ ؼیجہ ًے ثیٌک اکبوًٹل پہلے ہی عبلی کـػیے، هـاملہ

 

ف کےاك الؼام مے آگبہ کیبصؼؿ آصف فؿػاؿی ًے اهـیکی مفیـ کوىہجبف ىـی  

 

 هوجئی صولوں کے ثمؼ پبکنتبًی رٌـل کب ؿویہ غیـ هموولی ؼوؿ پـ هصبلضت آهیق ہوگیب

 

رٌـل کیبًی ًے اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي کو کہب کہ آصف فؿػاؿی کو امتمفیٰ ػیٌے کےلیےلبئل کـیں گے، وکی 

 لیکل

 

کویکن ػموجـکوثتبیبکہ پبک فود ًےالـٹ لیول ًہیں ثڑھبیبرٌـل کیب ًی ًےاهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي   

 

 رٌـل کیب ًی ًےڈیوڈ پیٹـیبك مے کہباگـ کنی اوؿ صولےکب اىبؿہ هلے تو ہویں ثتبئیےگب،وکی لیکل

 

 آصف فؿػاؿی ًےهمقول چیف رنٹل کوگوؿًـثلوچنتبى ثٌٌےپـلبئل کـًے کی کوىو کی

 

صجـو ظجػ کے لقم پـ لبئن ہیں رٌـل کیبًی ًے کہب کہ ثھبؿت مےهمبهالت هیں   

 

گھٌٹے تک هاللبت کی 2رٌـل کیبًی اوؿىزبق پبىبًےاهـیکی مفیـ مے   

 

 کیـی لوگـ ثل پـپبک فود کی تـلی هیں مویلیي کٌٹـول کی ِىك ىبهل تھی

 



 رٌـل کیبًی ًےاهـیکی مفیـ مے هاللبت هیں اك پـًبگواؿی کب اـہبؿ کیب

 

رٌـل کیبًی کو کوؿ کوبًڈؿف کی تٌمیؼ کبمبهٌبؿہب ىزبق پبىبًے ثتبیبکہ کیـی لوگـ پـ  

 

 پبک فود ًے ثہت الؼاهبت کیےلیکي اهـیکب ًے امے ثہت کن مـاہب

 

 ىزبق پبىب رٌـل اىفبق پـویق کیبًی مے فیبػہ رؾثبتی ہیں ،اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي

 

پیٹـمي مے گفت گوکیـی اوؿروثبئیڈى پبکنتبى کےلفین ػومت ہیں،رٌـل کیبًی کی ایي ڈثلیو   

 

 ایي ڈثلیو پیٹـمي ًےرٌـل کیبًی مےکہبکہ هٌفی ثیبى پبکنتبى کےاهـیکبمےتملمبت هتبحـکـمکتبہے

 

 آصف فؿػاؿی ًےاهـیکی مفیـ کوثتبیبکہ هغـة هیں ثہت لوگ کيویـکی اہویت ًہیں موزھ مکتے

 

ی کی ایي ڈثلیوپیٹـمي مے گفت گوپـًنپل میکـیٹـی ملوبى تبحیـ اوؿىہجبف ىـیف هیں حبلخی کـائیں،آصف فؿػاؿ  

 

 کـفئی مےکہیں ثـہوؼان ثگٹی کوافغبًنتبى هیں ؿکھے،آصف فؿػاؿی کی اهـیکی مفیـ مےگفت گو

 

 آئی ایل آئی ًے ثھبؿت پـ ػہيت گـػی کےاهکبًبت کن کـًے کی ہـ هوکي کوىو کی

 

یکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي مے ثھبؿت مےثیک ڈوؿڈپلوهینی کےلیےآصف فؿػاؿی پـفوؿڈالیں، رٌـل کیبًی کی اهـ

 گفت گو

 

 رٌـل کیبًی ثیک چیٌل ڈپلوهینی کےلیے مفبؿت کبؿ ؿیبض عبى کی مبکھ پـپـالتوبػ تھے

 

 رٌـل کیبًی ثیک چیٌل ڈپلوهینی کےلیے مفبؿت کبؿ ؿیبض عبى کی مبکھ پـپـالتوبػ تھے

 

ؼ تھےرٌـل کیبًی اوؿىزبق پبىب ثیک ڈوؿ ڈپلوهینی کی کبهیبثی کے عواہو هٌ  

 

 ىزبق پبىب رٌـل اىفبق پـویق کیبًی مے فیبػہ رؾثبتی ہیں ،اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي

 

 آئی ایل آئی کےثمط لہؼیؼاؿوں ًےافغبًنتبى هیں صولےکـاًےهیں کـػاؿ اػاکیب

 

 هیں پبکنتبًی صکبم ًےؼبلجبى کولٌؼھبؿ هیں صولوں کے لیےثھیزب، وکی لیکل 2006

 

ى هیں عوػ کو صولے ىـوق ہوئے،وکی لیکلکے ثمؼ افغبًنتب 2006  

 

هیں عوػ کو صولوں کے لیے هوٹـمبئیکلیں ثھیزیں، وکی لیکل 2115پبکنتبًی صکبم ًے  

 

 صویؼ گل المبلؼہ اوؿ ؼبلجبى کوبًڈؿ فمے هاللبتیں کـتے ؿہے، وکی لیکل

 

 مبثك مـثـاہ آئی ایل آئی صویؼ گل عوػ کو صولوں کےاصکبهبت ػیتےؿہے،وکی لیکل

 

یؼ گل ًے افغبًنتبى هیں ثبؿوػی مـًگیں ًصت کـًے کب صکن ػیب، وکی لیکلصو  

 

 صویؼ گل ًے ؼبلجبى کو ہؼایبت ػیں کہ کبثل کو آگ لگب ػو، وکی لیکل



 

 صویؼ گل ًےالمبلؼہ کےلـة ؿہ ًوبؤں مے هاللبتیں کیں، وکی لیکل

 

یں ،وکی لیکلپبکنتبى مےهتملك هملوهبت افغبى اًٹیلے رٌل یب پینے ػےکـ صبصل کی گئ  

 

 امبهہ ثي الػى اوؿایوي الفواہـی ثبروڑایزٌنی هیں ہومکتےہیں، پـویق هيـف کی هکیي مےگفت گو،وکی لیکل

 

 هوروػگی کےىواہؼًہیں هگـوہبں اًہیں هخجت تمبوى هل مکتبہے،پـویقهيـف

 

 هاللوـثبروڑهیں ًہیں ہومکتے،مبثك صؼؿهيـف کی هکیي مےگفت گو، وکی لیکل

 

وثےکٌٹـکینبتھ ہےرہبں اهـیکی فود هوروػًہیں، پـویق هيـفثبروڑافغبى ص  

 

 پـویق هيـف ًےًیگـوپوًٹےمےکہبکہ اًھیں ًباہل لـاؿػیٌےکی کوىو کـؿہےہیں،وکی لیکل

 

 ىـیف ثـاػؿى میبمی صکوت لولی کےلیےچوػھـی ثـاػؿاى پـاًضصبؿکـتےتھے،ایي ڈثلیو پیٹـمي

 

1997 ثٌبًےپـاعتالفبت ہوئے،اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیوپیٹـميهیں پـویقالہیٰ کو وفیـاللیٰ پٌزبة ًہ   

 

 عیبل ہےچوػھـی ىزبلت کےوالؼًےثھٹوکی پھبًنی کےلیےرٌـل ظیبکی صوصلہ افقائی کی،ایي ڈثلیو پیٹـمي

 

 رٌـل ظیبًےثھٹوکی هوت کےپـواًےپـػمت عػ ىزبلت کےوالؼکےللن مےکیے،اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیوپیٹـمي

 

ثـك ثمؼًیالهی هیں عـیؼلیب،پیٹـمي کبهـاملہ،وکی لیکل پـویقالہیٰ ًےوہ للن کچھ  

 

 ثےًفیـثھٹو مےًفـت کےمجت چوػھـی ثـاػؿاى هيـ ف ثھٹوڈیل کےهغبلف تھے،اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي

 

 ثےًفیـکی هوت کےثمؼچوػھـی ثـاػؿاى اهیي فہین،آصف فؿػاؿی مےاتضبػپـآهبػہ ہوگئے،ایي ڈثلیو پیٹـمي

 

هیں اهـیکبمےآىیـثبػهبًگی،اهـیکی مفیـا یي ڈثلیو پیٹـمي2116بػت کے لیےرٌوؿیآصف فؿػاؿی ًےلی  

 

 اهـیکی مفیـا یي ڈثلیو پیٹـمي کےًقػیک آصف فؿػاؿی وفیـالفن ثٌٌبچبہتےتھے،اهـیکبػھوکبکھبگیب،وکی لیکل

 

وکی لیکلآصف فؿػاؿی کےپبك یوًی وؿمٹی کی کوئی ڈگـی ًہیں،اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي کبهـاملہ،  

 

 آصف فؿػاؿی ًےمٌؼھ ثھیزی ربًےوالی مموػی ؿلوم پـتيویو ـبہـکی،اهـیکی مفیـا یي ڈثلیو پیٹـمي کبهـاملہ

 

 آصف فؿػاؿی ًےهؼؿموں کوکبٹیذ اًڈمٹـی ٹھہـایب،پیٹـمي کبهـاملہ،وکی لیکل

 

ي کبهـاملہفؿػاؿی کےًقػیک هبڈؿى ؼبلجبى رینی کنی چیقکبوروػًہیں،اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـم  

 

 هيـف ػوؿهیں هلٹـی کوػیےگئےفٌڈففوؿمقکوًہ هلٌےپـتيویو تھی،اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي

 

المبلؼہ پبکنتبى هیں اپٌے لیےهضفوؾ ٹھکبًوں مے کچھ فیبػہ کـًبچبہتی ہے ،مبثك اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي کب 

کو اهـیکب ثھیزب گیب هـاملہ 2117فـوؿی 25  

 



مبل لگیں گے 53مے 51لجبى ،همبهی اًتہب پنٌؼوں اوؿ رـائن پیيہ افـاػ کے ثڑھتے گـوہ کوىکنت ػیٌے هیں المبلؼہ ،ؼب

 ،ایي ڈثلیو پیٹـمي کب هـاملہ

 

پبکنتبى کو عؼىہ ہے کہ امبهہ ثي الػى اهـیکب کو هل گیب تو اهـیکب امالم آثبػ کو پہلے کی ؼـس تٌہب چھوڑ ػے گب،مبثك 

 اهـیکی مفیـ کب هـاملہ

 

 عؼىبت کی ورہ مے پبکنتبى اهـیکب کے مبتھ کھل کے تمبوى ًہیں کـ ؿہب ،مبثك اهـیکی مفیـ کب هـاملہ

 

 پبکنتبى اوؿ اهـیکب ایک ػومـے پـ اًضصبؿ کیے ثغیـ ًہیں ؿہ مکتے ،ایي ڈثلیو پیٹـمي کب هـاملہ

 

ميمبل پوؿے کـًےهیں هؼػ کـے ،ایي ڈثلیو پیٹـ 3اهـیکب آصف فؿػاؿی کی صکوهت کو   

 

 کوقوؿ مویلیي صکوهت کو اًتہب پنٌؼ امتموبل کـ مکتے ہیں یب آهـیت واپل آمکتی ہے ،پیٹـمي

 

 ًواف ىـیف ًے آیٌؼہ اًتغبثبت ریتے تو اهـیکب اى کے مبتھ کبم کـمکتبہے ،ایي ڈثلیو پیٹـمي کب هـاملہ

 

 اك ولت آصف فؿػاؿی اهـیکب کے ثہتـیي اتضبػی ہیں ،مبثك اهـیکی مفیـ

 

وفیـالفن موزھتے ہیں اة ثڑا عؽـہ ثھبؿت ًہیں ثلکہ پبک افغبى مـصؼ پـ اًتہب پنٌؼوں مے ہے،اهـیکی  صؼؿاوؿ

 مفیـا یي ڈثلیو پیٹـمي

 

 پبکنتبى کو ؿوکٌب ہوگب کہ وہ اًتہب پنٌؼی اوؿ لجبئلی لوام کو عبؿرہ پبلینی کے ہتھیبؿ کے ؼوؿ امتموبل ًہ کـے

 

آثبػ مے پوچھٌب چبہیے کہ کبثل هیں کینی صکوهت لبثل لجول ہوگیافغبًنتبى هیں کبهیبثی کے لیے امالم   

 

29 الپتب ثچوں کے هتملك 2کو ػفتـ عبؿرہ ًے اهـیکی مفیـ کو ؼلت کیب، اهـیکی مفیـ مے لبفیہ کے  2116اکتوثـ 

 پوچھب گیب

 

 ڈاکٹـ لبفیہ صؼیمی کے الپتب ثچے کجھی اهـیکب کی تضویل هیں ًہیں ؿہے ، اهـیکی مفیـ

 

لبفیہ صؼیمی کو پبکنتبى کے صوالے کیب ربئے ، وفیـ الفن یومف ؿظب گیالًی کی میٌیٹـربى کیـی مے گفت گو ڈاکٹـ  

 

 ڈاکٹـ لبفیہ صؼیمی کو رو مقا هلے گی پبکنتبى هیں ًفـ ثٌؼ ؿہ کـ پوؿی کـیں گی ،وفیـالفن یومف ؿظب گیالًی

 

لبفیہ کے هنئلے پـ ثبت کی هیں ثھی وفیـ الفن ًے اهـیکی کبًگـیل کے وفؼ مے 2116ًوهجـ   

 

 اًنبًی ہوؼؿػی کے تضت لبفیہ کو پبکنتبى کے مپـػ کیب ربئے ، وفیـ الفن یومف ؿظب گیالًی

 

 پبکنتبى ًے ڈاکٹـ لبفیہ کب هنئلہ کئی ثبؿ اهـیکب کے مبهٌے اٹھبیب ، وکی لیکل

 

ـًے کب لول تیقی مے ربؿی ہے لؼم امتضکبم اوؿ همبىی ثضـاى کے ثبوروػ پبکنتبى هیں روہـی ہتھیبؿ ؽعیـہ ک

 ،پبکنتبى ًے اهـیکب کو ایٹوی تٌصیجبت کے همبئٌے کی اربفت مے اًکبؿ کـػیب تھب

 

 روہـی هواػ هٌتمل کیب گیب تو پبکنتبًی موزھیں گے اهـیکب ایٹوی ہتھیبؿلے ربؿہب ہے

 

مے پبکنتبى مے افقوػہ یوؿیٌین لےربًے کی کوىو کـ ؿہب ہے 2115اهـیکب   



 

ہلل صؼؿفؿػاؿی کو پبکنتبى کی تـلی هیں مت مے ثڑی ؿکبوٹ موزھتے ہیںىبہ لجؼا  

 

چیف آف آؿهی امٹبف رٌـل اىفبق پـویق کیبًی صؼؿ فؿػاؿی کو التؼاؿ مے للیضؼہ کـًے کب موچ ؿہے تھے، وکی 

 لیکل

 

وکی لیکل صؼؿ صؼؿ فؿػاؿی ًے اپٌے لتل کی صوؿت هیں فـیبل تبلپوؿ کو اپٌی رگہ ثٹھبًے کی تیبؿی کـؿکھی تھی، 

آصف فؿػاؿی ًے ثـؼبًیہ کے مبثك وفیـ الفن گوؿڈى ثـاؤى مے هاللبت هیں عؼىہ ـبہـ کیب تھب کہ فود اًھیں التؼاؿ 

 مے الگ کـػے گی

 

هیں پبکنتبًی لجبئلی لاللے هیں اهـیکی امپیيل فوؿمق کب ایک چھوٹب مب گـوپ تمیٌبت کیب گیب رل پـ  2117اکتوثـ 

ے عوىی هٌبئیاهـیکی لہؼے ػاؿوں ً  

 

اهـیکی مفیـ کے عیبل هیں اًھیں ڈؿ تھب کہ هيـف کی همبفی صؼاؿتی اًتغبة هیں آصف فؿػاؿی کے ووٹ کن کـمکتی 

 ہے

 

 وکی لیکل کے هؽبثك صؼؿ فؿػاؿی رزوں کی ثضبلی کب همبهلہ لٹکب کـ ؿکھٌب چبہتے تھے

 

ثٌٌے پـ لبئل کـًے کی کوىو ثھی کـؿہے  آصف فؿػاؿی همقول چیف رنٹل افتغبؿ چوػھـی کو ثلوچنتبى کب گوؿًـ

 تھے ،وکی لیکل

 

هیں صؼؿ فؿػاؿی ًے پبکنتبى کے ػوؿے پـ آئے کبًگـینی وفؼ مے کہب کہ وہ اهـیکی هيبوؿت کے ثغیـ  2116هئی 

 کچھ ًہیں کـیں گے

 

 اهـیکب اة ثھی المبلؼہ کے عالف پبکنتبى هیں پـ التوبػ مبتھیوں کی تاله هیں ہے،وکی لیکل

 

 

کٹـ لجؼالمؼیـکبهمبهلہ؛ایي پیٹـمي کی صؼؿ فؿػاؿی اوؿؿصوبى هلک مے هاللبتڈا  

 

 ڈاکٹـ لجؼالمؼیـکو ًفـثٌؼ ؿکھب ربئےگب،صؼؿ فؿػاؿی کی اهـیکی مفیـ کو یمیي ػہبًی

 

 ڈاکٹـ لجؼالمؼیـکو هیڈیب پـ ًہیں آًے ػیب ربئےگب،صؼؿ فؿػاؿی، وکی لیکل

 

ػاًوں مے هاللبت کو ؿوکب ربئےگب،ؿصوبى هلکڈاکٹـ لجؼالمؼیـکی ًمل و صـکت اوؿمیبمت   

 

 ًواف ىـیف ڈاکٹـ لجؼالمؼیـکومیٌیٹ هیں الًب چبہتے ہیں،صؼؿ آصف فؿػاؿی،وکی لیکل

 

 ڈاکٹـ لجؼالمؼیـ عبى کبهمبهلہ لؼالت هیں لے ربیب گیب تبکہ میٌیٹ کب ٹکٹ ًہ هل مکے، صؼؿ آصف فؿػاؿی

 

افتاله کـؿہےہیں،پبکنتبى کب ػلوی ٰ،اهـیکی ػمتبویقڈاکٹـلجؼالمؼیـ عبى کی ًفـثٌؼی کبلبًوًی رو  

 

 ڈاکٹـلؼیـکبهمبهلہ؛لؼالت کےفیصلےمےصؼؿآصف فؿػاؿی کوصیـت ہوئی،اهـیکی ػمتبویق

 

ڈاکٹـلجؼالمؼیـ عبى کبٹی وی پـ صؼؿاوؿوفیـالفن کبىکـیہ اػا کـًے مے ػًیبکوهبیومی ہوئی،اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو 

 پیٹـمي

 



ى کی ؿہبئی؛صکوهت پبکنتبى هیں ؿاثؽے اوؿپیغبم ؿمبًی کب فمؼاى ہے،اهـیکی ػمتبویقڈاکٹـ لجؼالمؼیـ عب  

 

 ثے ًفیـ ثھٹو اهـیکبمے کلیـًل هلٌےکےثمؼ پبکنتبى واپل گئی تھیں،ایي ڈثلیو پیٹـمي کبواىٌگٹي ثھیزب گیب هـاملہ

 

ميآصف فؿػاؿی ًے اهـیکب کو هضفوؾ چبػؿ لـاؿ ػیب ، اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـ  

 

 آصف فؿػاؿی ًے لبئل کـًے کی کوىو کی کہ ثے ًفیـ ًے اًھیں پبؿٹی لیبػت کی ؽهےػاؿی موًپی،ایي ڈثلیو پیٹـمي

 

آصف فؿػاؿی ًےثتبیب کہ ثے ًفیـ کےلتل کی ایف آئی آؿ پبکنتبى کو ایک اوؿ ثضـاى مے ثچبًے کے لیے ًہیں کٹوائی 

 ،اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي

 

ت اہلل هضنوػ کو ثے ًفیـ کب لبتل تنلین ًہیں کیب ،مبثك اهـیکی مفیـآصف فؿػاؿی ًے ثی  

 

ؿوك هیں کـپٹ هبفیب ؿاد کـ ؿہی ہے اوؿ اك کب هضوؿ والػی هیـ پیوٹي ہیں،امپیي کے مـکبؿی وکیل کب اهـیکب کو 

 هـاملہ

 

کب اًکيبف،وکی لیکلاهـیکب اوؿ هغـثی ػًیب ثھی ؿوك کو هبفیب ؿیبمت ہی موزھتے ہیں،امپیي کے مـکبؿی وکیل   

 

 آصف فؿػاؿی ًے کہب تھب کہ پیپلق پبؿٹی اهـیکی صکوهت کی ورہ مے التؼاؿ هیں آئی ،اهـیکی مفیـ کب هـاملہ

 

آصف فؿػاؿی ًے اهـیکی ًوبیٌؼوں کو یمیي ػالیب تھب کہ پبکنتبى کب چہـ ہ ثؼلٌے کے لیے اهـیکی هيوؿے کے ثغیـ 

هـاملہکوئی لؼم ًہیں اٹھبئیں گے،پیٹـمي کب   

 

 ڈیوڈ کیوـوى ًے ؿچـ ڈ ہبلجـوک کو ثتبیب ثـؼبًیہ هیں همین پبکنتبًی ؼبلجبى ًہیں ىؼت پنٌؼ ہیں

 

 ثـؼبًوی پبکنتبًیوں کی یہ صبلت لـاق رٌگ اوؿ هنئلہ کيویـ کی ورہ مےہے،ڈیوڈ کیوـوى

 

کو ػوًوں ؿہ ًوبؤں کی پبک افغبى پبلینی پـ تفصیلی ثبت ہوئی2117اپـیل  3  

 

جـوک ًے پبکنتبى هیں کـپيي عتن کـًے کےلیےثـؼبًیہ مے هؼػ هبًگی ، وکی لیکلؿچـڈ ہبل  

 

 پبکنتبى هیں فود کب التؼاؿمےثبہـؿہٌباهـیکی عواہيبت کےعالف ہے،ىبہ لجؼاہلل

 

هیں اهـیکبکےهيیـلوهی مالهتی 2009پبکنتبًی فود وہ کچھ ًہیں کـؿہی رو امے کـًب چبہیے، ىبہ لجؼاہلل کی رٌوؿی 

ًق مے گفت گوریوق رو  

 

 مموػی فـهبًـوا ىبہ لجؼاہلل پبکنتبى هیں فوری التؼاؿ کو تـریش ػیتے ہیں، وکی لیکل

 

هیں مموػی لـة کب ػوؿہ کـًیوالے اهـیکی اہل کبؿ کی گفت گو، وکی لیکل2117رٌوؿی  

 

 لگتب ہےىبہ لجؼاہلل پبکنتبى هیں ایک اوؿهيـف چبہتےہیں،اهـیکی اہل کبؿ،وکی لیکل

 

  ربًتے ہیں کہ اینے ىغپ پـ التوبػ کیب ربمکتب ہے، اهـیکی اہل کبؿىبہ لجؼاہلل

 

 ىبہ لجؼاہلل مے هاللبت کـًے کے ثمؼ اهـیکی اہلکبؿ کب تزقیہ،وکی لیکل

 



 مموػی وفیـ ػاعلہ ًے ثھی اهـیکی هہوبى کے عیبالت مے اتفبق کیب،وکی لیکل

 

وفیـ ػاعلہ، وکی لیکلمموػی لـة موزھتبہےپبکنتبى هیں فود ہی کبهیبة ہے،مموػی   

 

 ڈاکٹـ لجؼالمؼیـ عبى کی ًفـ ثٌؼی عتن کـًے پـ اهـیکب ًے واویال هچبیب، وکی لیکل

 

 اهـیکب ًے ڈاکٹـ لجؼالمؼیـعبى کو ًفـ ثٌؼ ؿکھٌے کب هؽبلجہ کیب، وکی لیکل

 

 مبثك وفیـ عبؿرہ ؿچـڈ ثبوچـ ًے پبکنتبًی مفبؿت عبًے کو عػ لکھب، وکی لیکل

 

ہب کیب تو روہـی لؼم پھیالوکی کوىيیں مجوتبژ ہوں گی،ثبوچـ کب عػ،وکی لیکلڈاکٹـعبى کو ؿ  

 

پبکنتبى هیں مبثك اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي کبلمؼم تٌفیووں کے عالف پبکنتبى کو اهؼاػػیٌے کے صك هیں ًہیں 

 تھیں، و کی لیکل

 

گق کبؿؿوائی ًہیں کـے گب، وکی لیکلایي ڈثلیو پٹـمي کب عیبل تھب کہ پبکنتبى اینی تٌفیووں کے عالف ہـ  

 

پبکنتبى اى تٌفیووں کو ثھبؿت کے عالف اپٌی لوهی مالهتی کےلیے ظـوؿی موزھتب ہے، ایي ڈثلیو پیٹـمي کب 

هـاملہبیک مبل پہلے اللیٰ ؿومی لہؼےػاؿ ًے اهـیکی ہن هٌصت مے کہب کہ اًتہبپنٌؼ صـف پبکنتبى هیں التؼاؿ ہی 

ثھی لجعہ کـًب چبہتے ہیں ، وکی لیکل ًہیں روہـی ہتھیبؿ وں پـ  

 

ہقاؿ تک لوگ ایٹوی اوؿ هیقائل تٌصیجبت هیں کبم اوؿ اى کی صفبـت پـ 11ہقاؿ مے ایک الکھ 21پبکنتبى هیں ایک الکھ 

 هبهوؿ ہیں ، ؿومی لہؼے ػاؿ کی اهـیکی ہن هٌصت مے گفتگو،وکی لیکل

 

رہ مے پبکنتبى کی میبمت غیـ یمیٌی صوؿت صبل مے ػوچبؿ ایي ڈثلیو پیٹـمي ًے یہ ثھی لکھب کہ صؼؿ فؿػاؿی کی و

 ہے ، میبمت کب هضوؿ ہے کہ صؼؿ فؿػاؿی کی لنوت کب فیصلہ کیب ہوگب، وکی لیکل

 

ایي ڈثلیو پٹـمي ًے اپٌے هـاملے هیں ػہيت گـػی کے عالف هلٌے والی اهؼاػکے غلػ امتموبل کی ىکبیت کی، وکی 

 لیکل

 

ہ ػہيت گـػی کے عالف هلٌے والے الکھوں ڈالـ صکوهتی ریجوں هیں چلے گئے ، وکی ایي ڈثلیو پیٹـمي ًے لکھب ک

 لیکل

 

ویں امپیيل فوؿك کو لجبئلی لاللے هیں تمیٌبت کـًے کی اربفت ػی ، وکی لیکل52پبکنتبًی فود ًے اهـیکب کی   

مے پبکنتبًی لوام هیں اهـیکب اهـیکیوں ًے اینے هيتـکہ هيي مے اًکبؿ کـ ػیب ،اهـیکیوں کو عؼىہ تھب کہ اك الؼام 

 مے هغبصوت ثڑھے گی، وکی لیکل کب اًکيبف

فی صؼ هغلپ اوؿ لبثل ثھـومہ ہوں،ؿومی لہؼے ػاؿ کی 511اك ثبت کی کوئی ظوبًت ًہیں ػی ربمکتی کہ توبم لوگ 

 اهـیکی ہن هٌصت مے ثبت چیت ،وکی لیکل

 

 روس
 

الػی هیـ پیوٹي ہیں،امپیي کے مـکبؿی وکیل کب اهـیکب کو ؿوك هیں کـپٹ هبفیب ؿاد کـ ؿہی ہے اوؿ اك کب هضوؿ و

 هـاملہ

 

اهـیکب اوؿ هغـثی ػًیب ثھی ؿوك کو هبفیب ؿیبمت ہی موزھتے ہیں،امپیي کے مـکبؿی وکیل کب اًکيبف،وکی لیکنـوك 

اؿة ڈالـػیے ربتے ہیں ،امپیي کے مـکبؿی وکیل کب اًکيبف111هیں صـف ؿىوت پـ مبالًہ   



 

وکی لیکل کے اًکيبفبت ، وفیـالفن پیوٹي ًبؿاض ،فیوؿط کب ػوؿہ هٌنوط کـ ػیبؿوك مے هتملك   

 

کی ؿوك کی هیقثبًی پـ تمـیـکـًے رب ؿہے تھے2156پیوٹي وؿلڈ کپ فٹ ثبل   

 

 اهـیکب ؿوك کے همبهلے هیں ٹبًگ ًہ اڑائے،پیوٹي

 

 پاکضتان
 

مے هاللبت کب اصوالاهـیکبهیں مموػی مفیـ لبػل الزجیـ کی اهـیکی صکبم هیں  2115مي   

 

 ًوافىـیف کے ولؼے توڑًے پـ هبیومی ہوئی، اهـیکبهیں مموػی مفیـ لبػل الزجیـ

 

 مموػی صکوهت ًے ًواف ىـیف کو لٌؼى ربًے کی اربفت ػی، اهـیکبهیں مموػی مفیـ لبػل الزجیـ

 

مفیـ لبػل  ًواف ىـیف لٌؼى مے پبکنتبى چلےگئےپھـ اًھیں مموػی لـة ثھیزب گیب، اهـیکبهیں مموػی

الزجیـولؼےتوڑًےپـًواف ىـیف کوًفـ ثٌؼی رینی صبلت هیں ؿکھبگیب، اهـیکبهیں مموػی مفیـ لبػل الزجیـًواف ىـیف 

 فبٹبهیں ىؼت پنٌؼی کٌٹـول کـًےکےلبثل ًہیں، اهـیکبهیں مموػی مفیـ لبػل الزجیـ

 

موػی مفیـ لبػل الزجیـثیٌفیـ هلک پـصکوهت کـًے کےلیےکبفی هتٌبفق حبثت ہو ں گی، اهـیکبهیں م  

 

 ًواف ىـیف یب ثیٌفیـ، پـویق هيـف کبثہتـ هتجبػل ًہیں ہیں،اهـیکبهیں مموػی مفیـ لبػل الزجیـ

 

 عبهیوں کے ثبوروػ هيـف کےمبتھ اهـیکب ،مموػی لـة هل کـ کبم کـمکتے ہیں، اهـیکبهیں مموػی مفیـ لبػل الزجیـ

 

یں کیب ،وفیـ عبؿرہ هتضؼہ لـة اهبؿات ىیظ لجؼاہلل ثي فائؼمموػی صکبم ًے پیپلق پبؿٹی کو کجھی پنٌؼ ًہ  

 

 مموػی صکبم ًواف ىـیف کی صوبیت کـتے ہیں ، وفیـ عبؿرہ هتضؼہ لـة اهبؿات ىیظ لجؼاہلل ثي فائؼ

 

2 ؛ؿیبض هیں مموػی وفیـ عبؿرہ ىہقاػہ مموػ الفیصل مے اهـیکی مفیـ فوؿڈ فـیکـ کی هاللبت 2116رٌوؿی   

 

تبى هیں امتضکبم الًے هیں اہن کـػاؿ اػا کـمکتے ہیں ، مموػی وفیـ عبؿرہ ىہقاػہ مموػ الفیصلًواف ىـیف پبکن  

 

 ًواف ىـیف پبؿٹی کی پبلینی مے ہٹ کـ ثھی ثبت کـمکتے ہیں، مموػی وفیـ عبؿرہ ىہقاػہ مموػ الفیصل

 

اى ثي ہوئی، وکی لیکل مبثك صؼؿ پـویق هيـف کی افغبى صؼؿ صبهؼ کـفئی مے تمبوى ًہ کـًے پـهیں  2115مي   

 

کو اهـیکی رٌـل ىوهبکـ مے پـویق هيـف کی هاللبت ہوئی، وکی لیکل 2115ػموجـ اًتیل   

 

 ثـاہوؼان ثگٹی کو صوالے ًہ کـًے پـ پـویق هيـف صبهؼ کـفئی مے ًبؿاض ہوئے، وکی لیکل

 

اللبت هیں پـویق هيـف کب تبلی ػوًوں ہبتھ مے ثزتی ہے، صبهؼ کـفئی تمبوى ًہیں کـؿہے، رٌـل ىوهبکـ مے ه

 امتفنبؿ

 

 پـویق هيـف ًے صبهؼ کـفئی کے پبکنتبى هغبلف ؿویے پـ ثھی غصے کب اـہبؿ کیب، وکی لیکل

 



صبهؼ کـفئی ثلوچنتبى هیں پـتيؼػ والمبت کے لیے ػہيت گـػوں کی هؼػ کـؿہے ہیں، پـویق هيـف کی اهـیکی رٌـل 

 مے ىکبیت، وکی لیکل

 

ثگٹی کو هضفوؾ پٌبہ ػے ؿکھی ہے، پـویق هيـف کی رٌـل ىوهبکـ مے هاللبت، وکی لیکل افغبى صؼؿ ًے ثـاہوؼان  

 

 ثھبؿتی فود کب ہٌگبهی صبالت مے ًوٹٌے کب پالى ًبکبؿہ ہے، واىٌگٹي ثھیزے گئے عفیہ هـاملے هیں اًکيبف،وکی لیکل

 

لیب،وکی لیکل اهـیکب ًے ثھبؿت کے ہٌگبهی صبالت مے ًوٹٌے کے هٌصوثے کب عفیہ ؼوؿ پـ ربئقہ  

 

 ثھبؿتی فود پبکنتبى پـ تیقی مے صولے کی صالصیت ًہیں ؿکھتی، وکی لیکل کے اًکيبفبت

 

 ثھبؿت ًے ہٌگبهی صبلت مے ًوٹٌے کے هٌصوثے کو کولڈ امٹبؿٹ کب ًبم ػیب، وکی لیکل

 

 اىتمبل ػالیب گیب تو پبکنتبى پـ تیقی مے صولے کی صالصیت ؿکھتے ہیں، ثھبؿت،وکی لیکل

 

ت کو تیقی مے رواثی صولے کے لیے الرنٹک هنبئل اوؿ فود کو صـکت هیں الًے کے لیے ثڑے هنبئل کب مبهٌب ثھبؿ

 ہوگب، وکی لیکل

 

ثھبؿت ًے کولڈ امٹبؿٹ هٌصوثے پـ کبم کیب تو ہیـوىیوب ًبگبمبکی کے ثمؼ ایٹوی ہتھیبؿوں کب پہال امتموبل ہوگب، ثھبؿت 

کی لیکلهیں اهـیکی مفیـ ٹن ؿوهـ کب اًتجبہ،و  

 

پـویق هيـف ًے پبک فود لـاق ثھیزٌے کب لٌؼیہ ػیب تھب، وکی لیکل کب اًکيبفهیں  2115مي   

 

مبثك صؼؿ پـویق هيـف ًے پبک فود لـاق ثھیزٌے کب لٌؼیہ اهـیکی میٌیٹـربى هکیي مے گفت گو هیں کیب تھب، وکی 

 لیکل

 

ـی ىزبلت کو میٌیٹ کب چیـهیي ثٌبًے کی کو الًگ هبؿچ کے ػى آصف للی فؿػاؿی ًے چوػھ 2117هبؿچ ثبؿہ 

 پیيکو کی تھی، وکی لیکل

 

 چوػھـی ىزبلت مے یہ ثھی کہب گیب کہ وہ پٌزبة هیں پیپلق پبؿٹی کے مبتھ هل کـ صکوهت ثٌبلیں، وکی لیکل

 

کے اًتغبثبت کے ثمؼ هوالًب فعل الـصوبى کو صکوهت هیں ىبهل کـًے کے اؿاػے مے  2116پـویق هيـف ًے 

صکبم کو آگبہ کیب، وکی لیکل اهـیکی  

 

مبل پہلے صؼؿ فؿػاؿی کو  2ثـؼبًیہ کے ػفبلی اهوؿ کے مبثك مـثـاہ مـ روک امٹـپ ًے  ىغپ '' عبلی الؾہي  ''

 کہہ کـ پکبؿا تھب، وکی لیکل

 

 مـ روک امٹـپ کب کہٌب تھب کہ صؼؿ فؿػاؿی صکوهت چالًے کی اہلیت ًہیں ؿکھتے، وکی لیکل

 

ى ًے امالم آثبػ هیں اهـیکی مفبؿت عبًے کو پبکنتبى هیں افغبى پٌبہ گقیٌوں اوؿ آئی ڈی پیق کے هیں پیٌٹبگو2116مي 

 کیوپوں مے هتملك هملوهبت روك کـًے کب صکن ػیب تھب، وکی لیکل

 

 هملوهبت کب همصؼ ظـوؿت پڑًے پـ فعبئی صولے کـًب تھب، وکی لیکل

 

بت پـ تيویو کب اـہبؿ کیب، وکی لیکلاهـیکی مفبؿت عبًے ًے اهـیکی هضکوہ ػفبق کے اصکبه  

 



مفبؿت عبًے ًے رواة هیں لکھب کہ فوری همبصؼ کے لیے ػؿمت هملوهبت روك کـًب مفبؿتی لولے کے لیے هوکي 

 ًہیں ہوگب، وکی لیکل

 

اهـیکی مفبؿت عبًے ًے پیٌٹبگوى کو رواة هیں لکھب کہ اینے اصکبهبت امالم آثبػ اوؿ کبثل هیں هوروػ می آئی اے 

مٹیيٌق کے مـثـاہوں اوؿ همبهی ًوبیٌؼوں کو ػیے ربئیں، وکی لیکلا  

 

 ثـؼبًیہ کی کٌقؿویٹو پبؿٹی ًے اهـیکب کو یمیي ػالیب تھب کہ وہ التؼاؿ هیں آکـ پبکنتبى مے مغتی کـے گی، وکی لیکل

 

ووٹـوں پـ کن اًضصبؿ کٌقؿویٹو ؿہ ًوب لیئن فوکل ًے اهـیکی مفیـ مے کہب کہ اى کی روبلت پبکنتبًی ًژاػ ثـؼبًوی 

 کـتی ہے، وکی لیکل

 

 ڈیوڈ کیوـوى ًے وفیـالفن ثٌتے ہی ثھبؿت کب ػوؿہ کیب اوؿ پبکنتبى پـ مٌگیي القاهبت لگبئے، وکی لیکل

 

اك ولت کے ثـؼبًوی وفیـ عبؿرہ ڈیوڈ هلی ثیٌڈ ًے پبؿلیوٌٹ کو اًؼھیـے هیں ؿکھ کـ اهـیکب مے همبہؼہ کیب ،وکی 

 لیکل

 

ت اهـیکب اپٌے کلنٹـ ثووں کب ثـؼبًوی مـفهیي پـ ؽعیـہ کـمکتب ہے ،وکی لیکلهمبہؼے کے تض  

 

 ثـؼبًیہ ًے کلنٹـ ثووں پـ پبثٌؼی کی عالف وؿفی کی ، وکی لیکل

 

 اهـیکب ًے کلنٹـ ثووں کےا متموبل پـ پبثٌؼی کے همبہؼے پـ ػمتغػ ًہیں کیے تھے ،وکی لیکل

 

ؿواثػ پـ اًضصبؿ کـتی ہے، اهـیکی مفبؿت عبًہ ، وکی لیکل افغبًنتبى کی همیيت ًمؼ اوؿ لؼین تزبؿتی  

 

پڑومی هوبلک عصوصًب پبکنتبى هیں مغت هبلیبتی لواًیي کی ورہ مے افغبًنتبى کـًنی اموگلـوں کے لیے پـ کيو 

 صیخیت ؿکھتب ہے، اهـیکی مفبؿت عبًہ، وکی لیکل

 

ؿہی ہے،افغبًنتبى هیں اهـیکی مفبؿت کبؿ اًتھوًی مے افغبًنتبى مے ثیـوى هلک پینے کی اموگلٌگ ہو 2117اکتوثـ 

 ویي ، وکی لیکل

 

هلیي ڈالـ ثیٌکوں مے ًکبلے گئے ،اهـیکی مفبؿت کبؿاًتھوًی، وکی  411اگنت هیں ہوًےوالے اًتغبثبت مے پہلے 

 لیکل

 

یکلهبہـیي کو ثھی ًہیں پتبکہ کتٌب پینب هلک مے غیـ لبًوًی ؼوؿ پـ آ ربؿہب ہے،اًتھوًی ویي، وکی ل  

 

هیں افغبى صؼؿ اوؿ اهـیکی مفیـ کبؿل ڈثلیو ایکي ثیـی کی هاللبتیں 2117روالئی   

 

 صبهؼ کـفئی کو عوف تھب کہ اهـیکب اًھیں صؼاؿت مے ہٹبًبچبہتب ہے، وکی لیکل

 

کہ  ًبعوىگواؿ هاللبتیں ہوئیں، وکی لیکنضبهؼ کـفئی کب عیبل تھب 2هیں افغبى صؼؿ اوؿ اهـیکی مفیـ کی  2117روالئی 

 اهـیکب کی افغبى پبلینی ًبکبم ہوچکی ہے ، وکی لیکل

 

 صبهؼ کـفئی کو عؼىہ تھب کہ اهـیکب ایـاى مے هل کـ اًھیں ہٹبًب چبہتب ہے، وکی لیکل

 

 افغبًنتبى کے هؾہجی ؿہٌوب ، هٌتغت ًوبیٌؼے ایـاًی ایزٌٹ ہیں، صبهؼ کـفئی، وکی لیکل

 



بؿ ایکي ثیـی کی هاللبت کب اصوالصبهؼ کـفئی اوؿ اهـیکی مفبؿت ک2117تیي متوجـ   

 

 هاللبت هیں صبهؼ کـفئی پـالتوبػ تھے ،ایکي ثیـی ، وکی لیکل

 

 صبهؼ کـفئی ًے کہب کہ ػیگـ اهیؼواؿوں مے هؾاکـات صتوی هـصلے هیں ہیں،ایکي ثیـی

 

ہتب ہے،اهـیکی مفبؿت کبؿ کـفئی ًے ثتبیب کہ پبکنتبًی اًٹیلے رٌل صکبم کب عیبل ہے کہ اهـیکب پبکنتبى کو تمنین کـًب چب

 ایکي ثیـی ، وکی لیکل

 

 ایـاى صؼاؿتی اًتغبثبت هیں لجؼاہلل لجؼاہلل کی صوبیت کـؿہب ہے،کـفئی کب القام ،اهـیکی مفیـایکي ثیـی 

 

لگتب ہے کـفئی ًے اك افواہ کو هبى لیبکہ اهـیکب اوؿ ایـاى لجؼاہلل لجؼاہلل کی صوبیت کـؿہے ہیں ، اهـیکی مفیـایکي 

ـی ، وکی لیکلثی  

 

 پبک فود ًے اهـیکب اوؿ ؼبلجبى لیڈؿ هاللوـ کے ػؿهیبى حبلخی کی پیيکو کی، وکی لیکل

 

کے ومػ هیں کی،مبثك افغبى اًٹیلے رٌل چیف 2117پبک فود ًے حبلخی کی پیيکو   

 

ػموجـ ،ربى هکیي،روفف الئجـهیي،لٌڈمے گـاہن کب کـفئی کے مبتھ ليبئیہ ،وکی لیکلچھ   

 

بکنتبًی صؼؿ آصف فؿػاؿی کی ػہيت گـػی کے عالف رٌگ هیں هؼػ کے لیے فوؿ، وکی لیکلکـفئی کب پ  

 

 اهـیکی افواد کی کبؿکـػگی ثـؼبًوی افواد مے ثہتـ ہے،صبهؼ کـفئی،وکی لیکل

 

ں، کـفئی ًے هؾالًب کہب کہ افغبًنتبى کی تمویـ ًو اینبهنئلہ ہے رل پـ ہن ثہت ثبت کـتے ہیں، لیکي اصل هیں ہن عوه ہی

 کـفئی کی کبًگـیل کے وفؼ مے گفتگو، وکی لیکل

 

اصل هیں ہن افغبًنتبى کو اینب ہی ؿکھٌب چبہتے ہیں تبکہ اهـیکبمے هقیؼ ؿلن کب تمبظب کـ مکیں، صبهؼ کـفئی کی اهـیکی 

 کبًگـیل کے وفؼ مے گفتگو،وکی لیکل

 

 

 اؼبلوی وفیـالفن اوؿؿومی وفیـالفن کےػؿهیبى عفیہ موػوں کباًکيبف

 

یوٹي تواًبئی کے موػوں هیں هٌبفك کب صصہ ثـلنکوًی کو ثغيتے ہیںپ  

 

 ػوًوں اپٌےعـچے پـ ایک ػومـے کی فیولی کو هقے کـاتے ہیں ،اهـیکی هـاملہ

 

 ہلیـی کلٌٹي ًے ؿوم هیں اهـیکی مفبؿتغبًے کو ہؼایت ػیں،اهـیکی هـاملہ

 

مفبؿتغبًے کو ہؼایت پیوٹي ،ثـلنکوًی تملمبت کی چھبى ثیي ہلیـی کلٌٹي کی اهـیکی  

 

 ؿوك مےتواًبئی کےموػے،ثـلنکوًی ًےهمبهلےاپٌے ہبتھ هیں لےؿکھے ہیں

 

 افغبًنتبى هیں کـپيي ہوتی ہے ، وکی لیکل

 

 صؼؿ کـفئی ، ًبئت صؼؿ اوؿ ػیگـ اللیٰ صکبم ثڑے پیوبًے پـ کـپيي هیں هلوث ہیں



 

، عفیہ ػمتبویقربئیؼاػیں ہیں  17کبثل ثیٌک کے صؼؿ کی پبم رویـہ ػثئی هیں   

 

کـوڑڈالـ کینبتھ ػثئی هیں پکڑے گئےلیکي ؿہبکـػیب گیب 3افغبى ًبئت صؼؿ   

 

کـوڑ ڈالـًکبلے گئے41صؼاؿتی اًتغبة مےلجل افغبى ثیٌکبؿی ًفبم مے   

 

 پبکنتبى کوثھبؿت مے ػؿپیو عؽـات ًئی ػلی ہی کن کـمکتبہے،وکی لیکل

 

هـیکب ًئی ػلی پـاحـ ڈال مکتبہےثھبؿت مےهتملك پبکنتبى کےعؼىبت کن کـًےکیلیےا  

 

 پبکنتبًی فوری لیبػت ًےکہبتھبکہ پبکنتبًی فود کبثھبؿتی فود مےکوئی همبثلہ ًہیں

 

 واىٌگٹي ثھیزے گئے هـاملے هیں اًکيبف ،وکی لیکل

 

ي اًہوں رٌـل اىفبق پـویق کیبًی ًے کہب کہ اگـ صکوهت پـ لجعہ کـًب چبہتے تو الًگ هبؿچ کے ػوؿاى هولك هال تھب لیک

 ًے اینب ًہیں کیب ،وکی لیکل

 

هیں کی گئی هاللبت کب اصوال2115اهـیکی ًبئت وفیـ عبؿرہ ؿچـڈ ثبوچـ کی افغبى صؼؿ اوؿ وفیـ عبؿرہ مپبًٹب مے  

 

 ًواف ىـیف پبکنتبى آگئے تو وہ هيـف،اهـیکبهغبلف تضـیک چالئیں گے،اهـیکی ًبئت وفیـ عبؿرہ ؿچـڈ ثبوچـ

 

ئے تو امالم کی صوبیتی تضـیک چالئیں گے،اهـیکی ًبئت وفیـ عبؿرہ ؿچـڈ ثبوچـًواف ىـیف پبکنتبى آگ  

 

 هيـف کو عوف تھب کہ مپـین کوؿٹ ًواف ىـیف کو واپل آًےکی اربفت ًہ ػےػے

 

 ًواف ىـیف عؽے هیں امالهی ثٌیبػ پـمتی کے عبلك ہیں،افغبى وفیـ عبؿرہ

 

فغبى وفیـعبؿرہ ،وکی لیکلًواف ىـیف کی آهؼافغبًنتبى کے لیےثـی عجـ ہوگی، ا  

 

 هال لجؼالنالم کی ؿواں مبل اهـیکی صکبم مے گفت گو

 

 هال لوـ آئیٌی تجؼیلیبں چبہتے ہیں، پبکنتبى هیں مبثك افغبى مفیـ لجؼالنالم

 

 آئیٌی تجؼیلیوں کےتضت افغبًنتبى کو امالم کے ػائـہ کبؿ هیں الیب ربئے، لجؼالنالم

 

ے ثبت کـًیوالے اهي پنٌؼ ؼبلجبى کی گفتگوپل پـػہ اهـیکی و افغبى صکبم م  

 

 لجؼالوکیل هتوکل، لجؼالنالم ظمیف ًے هبظی کی غلؽیوں کب التـاف کـلیب

 

 آیٌؼہ عواتیي کےامکول یبًوکـی پـربًےکیغالف لبًوى ًہیں ہوگب،هتوکل

 

 ًبئي الیوى کے ثمؼ التؼال پنٌؼ ؼبلجبى کب رھکبو هغـة کی ؼـف تھب،واصؼ هزؼا

 

هیں اهـیکی مفبؿتکبؿ مے ثبت چیت 2116کی واصؼ هزؼا   

 



افغبى پولیل کو تـثیت ػیٌے والے غیـ هلکی اہل کبؿپینوں کے لوض ًولوـ افغبى لڑکوں کو ؿات ثھـ ًچواتے تھے، 

 وکی لیکل

 

 افغبى صکوهت ًے اهـیکی مفبؿتی لولے مے ثبلبلؼہ اك کی ىکبیت ثھی کی تھی،وکی لیکل 

 

هـیکی مفیـ مے کہب کہ غیـ هلکیوں کو اینب کـًے مے ؿوکیں وؿًہ اى کی فًؼگیبں عؽـے افغبى وفیـ ػاعلہ ًے ًبئت ا

 هیں پڑ مکتی ہیں ، وکی لیکل

 

 افغبى وفیـ ػاعلہ کب عیبل تھب کہ اینب کوئی امکیٌڈل عوػ افغبى صکوهت کے لیے ثھی هنبئل پیؼا کـ مکتب ہے، وکی لیکل

 

یکـیٹـی عبؿرہ ًـوپوب ؿاومے هاللبت کی ، وکی لیکلکو ؿچـڈ ہبلجـوک ًے ثھبؿتی م 2151رٌوؿی اٹھبئیل   

 

پبکنتبى هیں صؼؿ آصف فؿػاؿی کی صکوهت کوقوؿ ہو ؿہی ہے،ؿچـڈ ہبلجـوک کی ثھبؿتی میکـیٹـی عبؿرہ کو 

 ثـیفٌگ،وکی لیکل

 

هـکق ہیں،ؿچـڈ ہبلجـوک کی ثھبؿتی میکـیٹـی عبؿرہ ًـپوبؿاو مے گفت گو2پبکنتبى هیں ؼبلت کے   

 

ى هـاکق هیں رٌـل اىفبق پـویق کیبًی،وفیـالفن یومف ؿظب گیالًی، ًواف ىـیف اوؿچیف رنٹل افتغبؿ ؼبلت کے ا

 هضوؼ چوػھـی ىبهل ہیں،ؿچـڈ ہبلجـوک، وکی لیکل

 

 اهـیکب افغبًنتبى هیں ثھبؿت کےاهؼاػی هٌصوثے کی صوبیت کـتبہے، ؿچـڈہبلجـوک،وکی لیکل

 

مالم آثبػ کے هولف پـ کبى ًہیں ػھـتب، ؿچـڈہبلجـوک، وکی لیکلاهـیکب افغبًنتبى هیں ثھبؿتی هٌصوثوں پـا  

 

 ثھبؿت ًے پبکنتبى کی ربًت پیٹھ ًہیں پھیـی، ثھبؿتی میکـیٹـی عبؿرہ ًـوپوب ؿاو ، وکی لیکل

 

هؾاکـات کی ثضبلی کے لیے ػہيت گـػی پـ پبکنتبى کے تمبوى کب اًتفبؿ ہے، ثھبؿتی میکـیٹـی عبؿرہ ًـوپوب ؿاو، 

لوکی لیک  

 

افغبًنتبى ثھبؿت کی هبؿکیٹ کب اہن رقو ثي مکتب ہے، لیکي پبکنتبى اینب ًہیں ہوًے ػے ؿہب، ثھبؿتی میکـیٹـی عبؿرہ 

 ًـوپوب ؿاو، وکی لیکل

 

پبکنتبى افغبًنتبى هیں اپٌے هفبػات کے تضفؿ کے لیے کوئٹہ ىوؿیٰ کو اہن اًيوؿًل پبلینی موزھتب ہے،ؿچـڈ ہبلجـوک، 

 وکی لیکل

 

جہ ،کوئٹہ ىوؿیٰ اوؿ صمبًی گـوپ ًفـیبتی ؼوؿ پـ ایک ہیں، ثھبؿتی میکـیٹـی عبؿرہ ًـوپوب ؿاو، وکی لیکلليکـ ؼی  

 

پبکنتبى ًےافغبًنتبى مے هتملك تـکی هیں ہوًے والی کبًفـًل مے ثھبؿت کو عبؿد کـا یب، ثھبؿتی میکـیٹـی عبؿرہ 

 ًـوپوب ؿاو، وکی لیکل

 

ت پـ ػىواؿی کب مبهٌب ہے، ؿچـڈہبلجـوک کب التـاف، وکی لیکلاهـیکب کو پبکنتبى کے مبتھ همبهال  

 

 لوگ پبکنتبى پـ اهـیکب کے احـوؿموط کب غلػ اًؼافہ لگبتے ہیں، ؿچـڈ ہبلجـوک، وکی لیکل

 

ؼبلجبى کو همبهالت هیں ىبهل کـًے کب هؽلت یہ ًہیں کہ اًھیں صکوـاًی هیں صصہ ػیب ربئےگب،ؿچـڈ ہبلجـوک، وکی 

 لیکل



 

ؼؿ صبهؼ کـفئی وموموں کے ىکبؿ ، اًتہبئی کوقوؿ اوؿ صکوهتی اهوؿ چالًے مے لؽمی ًبوالف ىغپ ہیں ، افغبى ص

 وکی لیکل

 

 اهـیکی مفیـ ًے اپٌے عػ هیں لکھب افغبى صؼؿ عوػ کو لوهی ہیـو موزھتےہیں ، وکی لیکل

 

ًب چبہتے ہیں ،وکی لیکل صبهؼکـفئی اپٌے میبمی صـیفوں کو ایک ػومـے مے لڑا کـ افغبًنتبى کو هضفوؾ ثٌب  

 

 ڈؿوى صولوں هیں فیبػہ غیـهلکی یبؼبلجبى هـے،مـثـاہ آئی ایل آئی رٌـل پبىب

 

 رٌـل کیبًی پبکنتبى کےؼبلت وؿتـیي ىغپ ہیں،رـهي اعجبؿ

 

هیں اهـیکی مفیـ مے فوؿی هاللبت کب ولت هبًگب17ؿصوبى هلک ًے ًوهجـ   

 

 ؿصوبى هلک ًےکہبصؼؿفؿػاؿی کومیبمی تضفؿ کی ظـوؿت ہے، وکی لیکل

 

 رٌـل پبىبصؼؿ کے عالف مبفىیں کـؿہےہیں،ؿصوبى هلک کی پیٹـمي مے گفت گو

 

 اهـیکی مفیـکویمیي تھبکہ رٌـل پبىبتٌہبیہ کبم ًہیں کـمکتے، وکی لیکل

 

مفیـؿصوبى هلک ًے کہب کہ پبىبمبفىیں کـؿہےہیں کیبًی ًہیں ، اهـیکی   

 

 ؿصوبى هلک کب یہ ثیبى موزھ مے ثبال تـ تھب،اهـیکی مفیـ، وکی لیکل

 

 ؿصوبى هلک کب ثیبى،ثھولپي یبلصؼًا گوـاہ کي تھب ،اهـیکی مفیـ

 

 رٌـل کیبًی، پبىبکی ثبڈی لیٌگویذ صؼ ؿکے ولبؿ کیغالف تھی، وکی لیکل

 

اهبؿات، تـکی اوؿثـؼبًیہ هیں اهـیکی هـاکق تہـاى پـًفـؿکھٌےکےلیےآؽؿثبئیزبى،تـکوبًنتبى،لـاق ، هتضؼہ لـة 

 ہیں،وکی لیکل کب اًکيبفبت

 

 هغبلفیي،للوب،ؼلجہ ،ػکبًؼاؿوں اوؿٹـک ڈؿائیوؿوں مےثھی هملوهبت لی ربتی ہیں، وکی لیکل

 

 ایـاًی لوام ػم گھٹتبهضنوك کـؿہےہیں،هیڈیبآفاػکیبربئے،ایـاًی صؼؿکی اًمالثی گبؿڈکے مـثـاہ مے گفت گو

 

پـہیں،متیبًبك آپ ًےکیبہے،اًمالثی گبؿڈکےمـثـاہ کب رواة، وکی لیکلآپ غلؽی   

 

 ایـاًی اًمالثی گبؿڈکےمـثـاہ ًےصؼؿاصوؼی ًژاػکوتوبًچب ؿمیؼکیب،ثبکومےثھیزی گئی افواہ، وکی لیکل

 

 ػلووں کےثـلکل آیت اہلل عبهٌہ ای کبمیبمی احـکبفی کن ہے،آؽؿثبئیزبى مے ثھیزی گئی ؿپوؿٹ، وکی لیکل

 

اہلل عبهٌہ ای کی تورہ اپٌے اوؿاپٌےثیٹےهزتجیٰ کےهنتمجل کےتضفؿ پـہے،ؿپوؿٹ هیں ػلویٰ، وکی لیکل آیت  

 

 اهـیکب چیف رنٹل افتغبؿ هضوؼ چوػھـی کی ثضبلی ًہیں چبہتبتھب،وکی لیکل

 

کوهاللبت کباصوال،وکی لیکل 16رٌوؿی 51مبثك اهـیکی مفیـ مے ًواف ىـیف کی   



 

ف کی هاللبت هیں هغتلف همبهالت پـ تجبػلہ عیبل ہوااهـیکی مفیـ مے ًواف ىـی  

 

 مبثك اهـیکی مفیـ ًے چیف رنٹل کی ثضبلی کی ىؼیؼ هغبلفت کی ،وکی لیکل

 

 کچھ رذ ثضبل ہومکتے ہیں لیکي افتغبؿ هضوؼ چوػھـی ًہیں ، ایي ڈثلیو پیٹـمي،وکی لیکل

 

واف ىـیف،وکی لیکلچیف رنٹل کی ثضبلی کے ثغیـ ػیگـ رذ ثضبل کـًب ثے همٌی ہوگب،ً  

 

 آفاػ لؼلیہ کے ثغیـ لبًوى کی صکوـاًی هوکي ًہیں ، ًواف ىـیف کی پیٹـمي مے گفت گو

 

 آفاػ لؼلیہ کے ثغیـ اهي و اهبى کی صوؿتضبل ثہتـ ًہیں ہومکتی ،ًوافىـیف،وکی لیکل

 

کی ؿپوؿٹ کب اًکيبف 2116اهـیکی مفیـایي ڈثلیوپیٹـ مي کی   

 

تضبػًےهيـف کوصکوهت کے ًئے پبؿٹٌـکب عواة ػیکھٌے پـهزجوؿ کیب،وکی لیکلًوافىـیف ، فؿػاؿی کوقوؿا  

 

 فؿػاؿی ،گیالًی کبعیبل تھب هيـف کےمبتھ کبم کـًب اًھیں میبمی ؼوؿپـرچےگبًہیں،وکی لیکل

 

 پـویق هيـف کی ؼـف مےلوهی اموجلی تضلیل کـًےکی ثضج ربؿی تھی،ؿپوؿٹ

 

ػ هيـف اوؿ رٌـل کیبًی آئی ایل آئی کے ڈائـکٹـ ًؼین تبد کی تجؼیلی لجبئلی لاللوں هیں صبالت ثگڑًے کے ثبورو

 کےىؼیؼ عالف تھے،وکی لیکل

 

 پبک فود فـًٹیـ کوؿکواًنؼاػػہيت گـػی کی تـثیت ػیٌےکے ثھی عالف تھی،وکی لیکل

 

 آئی اےای اےًےاًنپکٹـفکےؿوپ هیں ربموك ایـاى ثھیزے،ایـاى،وکی لیکل

 

لیےآًےوالےوفؼهیں ربموك ىبهل تھے،ایـاى،وکی لیکلایٹوی تٌصیجبت کےهمبئٌے کے   

 

 وکی لیکل ػمتبویقات کےهنتٌؼہوًےپـىجہ ہے،افغبى صؼؿصبهؼکـفئی

 

 هوجئی ػھوبکےثھبؿت ًے عوػکـائے،صؼؿفؿػاؿی کی ربى کیـی مےثبت چیت

 

 پبکنتبى مےهزوفہ مول روہـی تمبوى کے لیے اهـیکی ىـائػ، وکی لیکل

 

ثہتـ،روہوؿی اػاؿےهعجوغ کیےربئیں،ربى کیـی ثھبؿت مےمیکیوؿٹی تملمبت  

 

 میٌیٹـکیـی کی صؼؿفؿػاؿی مےهاللبت پـاهـیکی مفیـکبامالم آثبػمےهـاملہ

 

 این کیو این کو کـاچی کی ثیل فیصؼ آثبػی کی صوبیت صبصل ہے،آصف فؿػاؿی

 

لیکلاین کیو این ظلموں کی صلمہ ثٌؼیوں کی ثٌیبػ پـ الیکيي ریتتی ہے،آصف فؿػاؿی، وکی   

 

 این کیو این کب ربؿصبًہ اًؼاف پنٌؼ ًہیں، لیکي مبتھ چل مکتے ہیں، آصف فؿػاؿی

 



 اهـیکی مفیـ کی ثے ًفیـ ثھٹوکے لتل پـ تمقیت کے هولك پـ آصف للی فؿػاؿی مے گفتگو

 

هیں اهـیکی مفیـمے آصف للی فؿػاؿی کی گفتگو 2116رٌوؿی اٹھبئیل   

 

ی فیبػہ هخجت ؿول هبڈل ہے،ایي ڈثلیو پیٹـمي ، وکی لیکلمموػی لـة کےهمبثلےهیں پبکنتبى کے لیےتـک  

 

 پبکنتبى کے لیے تـکی کب ؼـف صکوهت ثہتـ ہے، ایي ڈثلیو پیٹـمي

 

افـاػاوؿ اى کے ثیٹوں کو پٌبہ ػے ؿکھی ہے ،افغبى صؼؿ صبهؼ کـفئی کب التـاف ،واىٌگٹي ثھیزے 211ثگٹی لجیلے کے 

 گئے هـاملے هیں اًکيبف

 

گٹیوں کی ثہت لقت کی ربتی ہے ،افغبى صؼؿ صبهؼ کـفئی کب ؿچـڈ ثبوچـ مے گفت گو هیں اـہبؿ عیبلافغبًنتبى هیں ث  

 

کو  2115رٌوؿی  21افغبى صؼؿ کـفئی اوؿ امٹیٹ ڈپبؿٹوٌٹ کے لہؼیؼاؿ ؿچـڈ ثبوچـ هیں یہ ثبت چیت کی تفصیالت 

 واىٌگٹي ثھیزی گئی تھیں ،وکی لیکل

 

ثگٹی لجیلے مے تملك ؿکھٌے والےافـاػ کو پبکنتبى کے صوالے کـًے مےاًکبؿ کیب صبهؼ کـفئی ًے افغبًنتبى آًےوالے 

 ، واىٌگٹي ثھیزے گئے هـاملے هیں اًکيبف

 

ایک ثبؿ ثگٹی ًے هزھے فوى کیب لیکي هیں ًے پبکنتبى مے تملمبت عـاة ہوًے کے ڈؿ مے ثبت ًہیں کی ،صبهؼ کـفئی 

 کی ثبوچـ مے گفت گو

 

پـ آد تک افنوك ہے ،اًکبؿکـًے پـاپٌے آپ کو همبف ًہیں کـ مکتب ،افغبى صبهؼ کـفئی  اکجـ ثگٹی کو اًکبؿ کـًے

 ،وکی لیکل

 

 صبهؼ کـفئی ًے ىوکت لقیق کو ثتبیب کہ ثگٹی لجیلے کے لوگ ػہيت گـػ ًہیں ،وکی لیکل

 

م کی هموـلؾافی ًےاهـیکی ولؼےپوؿےًہ ہوًےپـایٹوی هواػکی آعـی کھیپ ؿوکی،لؾافی کے ثیٹے میف االمال

هیں اهـیکی مفیـ مے گفت گو2117  

 

 لیجیب اهـیکی الؼاهب ت کی منت پیو ؿفت مےتٌگ آگیب، هـاملہ

 

 لیجیب ًے ایٹوی هواػ کی آعـی کھیپ ثھیزٌےکےلیےاهـیکبمےاللیٰ مؽش پـیمیي ػہبًی هبًگی،وکی لیکل

 

 اهـیکی مفیـ کی ربًت مے واىٌگٹي ثھیزے گئے هـاملے هیں اًکيبف،وکی لیکل

 

 

هـیکی مفیـ ایي ڈثلیوپیٹـ مي کب واىٌگٹي ثھیزب گیب هـاملہ،وکی لیکلا  

 

 صؼؿ آصف للی فؿػاؿی هیں لواهی لبئؼ اًہ صالصیتیں ًہیں،ایي ڈثلیوپیٹـمي، وکی لیکل

 

 لوهی ثضـاى ػوؿکـًےهیں وفیـالفن یومف ؿظب گیالًی هعجوغ کـػاؿاػا کـتے ًفـ آتےہیں، وکی لیکل

 

لواهی مؽش پـ لیبػت کی کوی کو وفیـالفن یومف ؿظب گیالًی ًےػو ؿکیب،وکی لیکلصؼؿ آصف للی فؿػاؿی کی   

 

 صؼؿ آصف للی فؿػاؿی کویہ اصنب ك ہےوہ همجول لیڈؿ ًہیں،ایي ڈثلیو پیٹـمي،وکی لیکل



 

 اللیٰ تـیي لہؼےکبپہلےکوئی تزـثہ ثھی ًہیں ہے،صؼؿآصف للی فؿػاؿی کبالتـاف، وکی لیکل

 

مبثلے هیں کہیں فیبػہ همجولیت صبصل ہے، وکی لیکلًواف ىـیف کو صؼؿ کے ه  

 

 ًواف ىـیف صکوهت گـاًے کی صالصیت ًہیں ؿکھتے،ایي ڈثلیو پیٹـ مي، وکی لیکل

 

 صؼؿ آصف للی فؿػاؿی ؽاتی ؼوؿ پـ ثھبؿت مے تملمبت ثہتـ ثٌبًب چبہتے ہیں ،وکی لیکل

 

لیـی کلٌٹي ، وکی لیکلمموػی لـة ػہيت گـػوں کبکیو پوائٌٹ ہے، اهـیکی وفیـ عبؿرہ ہ  

 

 مموػی لـة امالهی اًتہب پنٌؼ تٌفیووں کی هبلی همبوًت کے لیےػًیب کب مت مے ثڑا ومیلہ ہے ، وکی لیکل

 

افغبى ؼبلجبى اوؿ المبلؼہ مے لےکـ ليکـ ؼیجہ تک هبلی اهؼاػ کب ثٌؼوثنت مموػی لـة مے ہوتب ہے ، اهـیکی وفیـ 

 عبؿرہ ہلیـی کلٌٹي

 

هبلی اهؼاػ کب هـکق ثٌب ہوا ہے ، ثہت مے الؼاهبت کـًب ہوں گے، ہلیـی کلٌٹي ، وکی لیکل رت تک مموػی لـة  

 

کی عفیہ ػمتبویق، وکی لیکل 2117اهـیکی وفیـ عبؿرہ ہلیـی کلٌٹي کی ػموجـ   

 

 ایـاى مے فیبػہ مموػی لـة لـاق کے امتضکبم کے لیے عؽـہ ہے، لـالی صکبم ، وکی لیکل

 

ی مفیـ کـمٹوفـ ہل کب واىٌگٹي کو هـاملہ ، وکی لیکلهیں اهـیک 2117متوجـ   

 

 لـاق مموػی لـة کو فیبػہ چیلٌزٌگ موزھتبہے،کـمٹوفـ ہل ، وکی لیکل

 

 مموػی لـة کو عؼىہ ہے کہ لـاق هیں ىمیہ صکوهت عؽے هیں ایـاى کب احـ و ؿموط ثڑھبػیے گی، وکی لیکل

 

ے ہیں، وکی لیکلمموػی صکبم لـاق هیں مٌی ؼجمے کب احـ و ؿموط چبہت  

 

 مموػی لـة ًے مٌی میبمت ػاًوں کی صوبیت کے لیےهیڈیب اوؿ هبلی ومبئل کب مہبؿا لیب، وکی لیکل

 

 تـک وفاؿت عبؿرہ کے ایک میٌیـ لہؼیؼاؿ ًے ثھی اك کی تصؼیك کی ، وکی لیکل

 

لہؼیؼاؿ کی اًمـہ هیں  مموػی لـة لـاق هیں پینہ پھیٌک ؿہب ہے تبکہ هبلکی صکوهت کو غیـهنتضکن کیب ربئے،تـک

 اهـیکی مفیـ مے گفت گو ، وکی لیکل

 

 ایـاى لـاق هیں ىمیہ صکوهت غیـ هنتضکن ػیکھٌب چبہتب ہے ، اهـیکی مفیـ کـمٹوفـ ہل، وکی لیکل

 

 ایـاى چبہتب ہے کہ لـالی صکوهت مالهتی کے همبهلے پـ اهـیکب کے ثزبئے تہـاى پـ اًضصبؿ کـے ، وکی لیکل

 

میبمت ػاى ایـاى کو ثہتـ ؼـیمے مے ًوٹٌب ربًتے ہیں،اهـیکی مفیـ کـمٹوفـ ہل، وکی لیکللـاق کے ىمیہ   

 

 وکی لیکل ًےوفیـ ػاعلہ ؿصوبى هلک کی پیٹـمي مےهاللبت کی تفصیالت ىبئك کـػیں

 

 این کیواین ًےایي آؿاوکی هغبلفت اهـیکباوؿثـؼبًیہ کےکہٌےپـکی،ؿصوبى هلک، وکی لیکل



 

ایي آؿ او کی هغبلفت کے لیے غیـ هلکی ػثبو ہے،وفبلی وفیـ ػاعلہ ؿصوبى هلک، وکی لیکل این کیواین ًے ثتبیب  

 

 این کیو این ًے ایي آؿ او کی هغبلفت اهـیکب اوؿ ثـؼبًیہ کے ػثبو پـ کی ،ؿصوبى هلک، وکی لیکل

 

 اهـیکبًےگوؿًـمٌؼھ اوؿثـؼبًیہ ًےالؽبف صنیي مےؿاثؽہ کیب،ؿصوبى هلک، وکی لیکل

 

ھ مےایي آؿ اوکی هغبلفت پـکوئی ثبت ًہیں ہوئی، اهـیکی مفیـ، وکی لیکلگوؿًـمٌؼ  

 

اهـیکب ًے هتضؼہ لـة اهبؿات مے ؼبلجبى یب اًتہب پنٌؼ گـوپوں کو ؿلوم کی هٌتملی ؿوکٌے کے لیے صکوهت کے مبتھ 

 هيتـکہ فوؿك تيکیل ػے ؿکھی ہے ، وکی لیکل

 

ؿ اًتہبپنٌؼوں کو ؿلن هلتی ہے، وکی لیکلاهـیکب کب عیبل ہے کہ لـة اهبؿات مے ؼبلجبى او  

 

 اهـیکب کے لیے اًتہبپنٌؼوں کو ؿلن کی فـاہوی ؿوکٌب ثڑا چیلٌذ ہے ، اثوـہجی هیں اهـیکی مفیـ کب هـاملہ

 

 یو اے ای کب کوئی ثقًل هیي اًتہبپنٌؼوں کو ؿلن فـاہن کـػے تو صیـت ًہیں ہوگی، اهـیکی مفیـ

 

ن گوؿڈى ثـاوى کی اهـیکب کے ًبئت صؼؿ رو ثبئیڈى مے هاللبت ، وکی لیکلثـؼبًوی وفیـ الف 2117هبؿچ متبئیل   

 

 

 

ػہيت گـػی کےعالف رٌگ هیں صؼؿ آصف للی فؿػاؿی کب لقم غیـ واظش ہے ، ثـؼبًوی وفیـ الفن گوؿڈى ثـاوى 

 وکی لیکل

 

ڈى مے هاللبت ، وینے صؼؿآصف للی فؿػاؿی ہویيہ یہی کہتے ہیں ہبں مت ٹھیک ہے ، گوؿڈى ثـاوى کی رو ثبئی

 وکی لیکل

 

صؼؿ آصف فؿػاؿی ًے ثتبیب کہ آؿهی چیف رٌـل اىفبق پـویق کیبًی اوؿ آئی ایل آئی رٌـل ىزبق پبىب هزھے صؼاؿتی 

 لہؼے مے ہٹبًب چبہتے ہیں ، ًبئت اهـیکی صؼؿ رو ثبئیڈى، وکی لیکل

 

رو ثبئیڈى کو رواة، وکی لیکل رٌـل اىفبق پـویق کیبًی ػومـے هيـف ًہیں ثٌٌب چبہتے ، گوؿڈى ثـاوى کب  

 

 رٌـل اىفبق پـویق کیبًی صؼؿ آصف فؿػاؿی اوؿ ىـیف ثـاػؿاى مے هضتبغ ہیں ، گوؿڈى ثـاوى ، وکی لیکل

 

 پبکنتبى هیں ػہيت گـػی کی رڑیں کبفی پیچیؼہ ہیں ، گوؿڈى ثـاوى، وکی لیکل

 

وکی لیکلپبکنتبى هیں ػہيت گـػی کی ورہ صـف هؼؿمے ہی ًہیں، گوؿڈى ثـاوى،   

 

ثمط لاللے اینے ہیں رہبں هکول ؼوؿ پـ ػہيت گـػی کو ہوا ػی ربتی ہے،،ثـؼبًوی وفیـ الفن گوؿڈى ثـاوى ، 

 وکی لیکل

 

ػہيت گـػی کےعالف صالصیت ثڑھبًے کے لیے پبکنتبى کو لبئل کـًب ؽؿا هيکل ہے، ًبئت اهـیکی صؼؿ رو ثبئیڈى، 

 وکی لیکل

 



فـ اپٌے ػفبق کو هعجوغ ثٌبًے پـ فیبػہ تورہ ػیتب ہے، ًبئت اهـیکی صؼؿ رو پبکنتبى ثھبؿت مے عؽـے کے پیو ً

 ثبئیڈى، وکی لیکل

 

 لؽـ الزقیـہ ٹی وی کو مفبؿتی همبصؼ کے لیے امتموبل کـتب ہے، وکی لیکل

 

 صؼؿ آصف للی فؿػاؿی هـظی کی لؼلیہ چبہتے تھے،وکی لیکل

 

ًوافىـیف کوًباہل لـاؿ ػےگی( ى)هنلن لیگ صؼؿآصف فؿػاؿی کوپوؿایمیي تھبکہ مپـین کوؿٹ لبئؼ   

 

 صؼؿ ًےاهـیکی مفیـکوچیف رنٹل افتغبؿ هضوؼ چوػھـی کی ثضبلی ؿوکٌےکبهٌصوثہ ثھی ثتبیب

 

کے لبئؼ ًے ڈاکٹـ لجؼالمؼیـ عبى کو (ى)صؼؿ فؿػاؿی ًے ًواف ىـیف کے عالف ہوًے کی ورہ یہ ثتبئی کہ هنلن لیگ

ہ ثٌبیبتھباپٌی روبلت هیں ىبهل کـًے کب هٌصوث  

 

لوهی مالهتی کے هيیـ هضووػ ػؿاًی ًےعفیہ میيي هیں اؿکبى پبؿلے هٌٹ کو ػی گئی پـیقًٹیيي کب ڈؿافٹ اهـیکی 

کے هـاملے هیں اًکيبف 2116اکتوثـ  1مفبؿت عبًے کو ػیب تھب،  

 

نتبى هیں ہیں، وکی لیکلمبثك ؼبلجبى ؿہ ًوبؤں ًے اهـیکبمے کہبتھب کہ ؼبلجبى ىؼت پنٌؼی کی رڑیں پبکنتبى ًہیں افغبً  

 

مبثك ؼبلجبى ؿہ ًوبؤں ًے کہب کہ افغبًنتبى هیں ؼبلجبى پـ لبثو پبًے مے فبٹب اوؿ عیجـ پغتوًغوا هیں ثھی فوؿ کن 

 ہوربئےگب،اهـیکی هـاملہ

 

 ثھبؿت اوؿایـاى پبکنتبًی ؼبلجبى کی هؼػ کـتے ہیں ،وکی لیکل

 

ی صکبم کے ػؿهیبى فیـ غوؿ آئیںؼبلجبى کی هؼػ مے هتملك ثبتیں یو اے ای ،اهـیک  

 

 ثھبؿت پبکنتبًی ؼبلجبى اوؿللیضؼگی پنٌؼوں کو مپوؿٹ کـتب ہے،اهـیکی هـاملہ

 

 ایـاى پبکنتبى هیں ؿہٌے والے ؼبلجبى کو پینے ػیتبہے،اهـیکی هـاملہ

 

 ؼبلجبى ػثئی هیں تبرـوں مے ثھی ثھتہ لیتے ہیں ،صکبم هتضؼہ لـة اهبؿات

 

ا کـ کے تبواى ثھی لیتے ہیں ،وکی لیکلؼبلجبى تبرـوں کو اغو  

 

 لـة اهبؿات هیں ؿہٌےوالے پغتوى ثھی ؼبلجبى کی هبلی هؼػ کـتے ہیں

 

کـوڑ ڈالـلنػ کی اػائیگی کب هؽبلجہ،وکی لیکل31پبکنتبى کبػہيت گـػی کےعالف   

 

 اهـیکب ؿلن ًہیں ػےمکتبکیوًکہ پبک فود صضیش صنبة ًہیں ؿکھتی،ؿچـڈہبلجـوک کب القام

 

لیيي مپوؿٹ فٌڈ مے رتٌب پینب پبکنتبى کو هلتب ہے اتٌب کنی اوؿ هلک کوًہیں هلتب، هـاملہکو  

 

 لجٌبى کے فبئجـ آپٹکل ًیٹ وؿک پـ ایـاى کب کٌٹـول ہے،وکی لیکل

 

 ًیٹ وؿک کے ثبؿے هیں هملوهبت ػیٌے پـ صقة اہلل کب ىؼیؼ ؿػلول

 



قة اہلل،وکی لیکلکنی کبؿؿوائی کو امـائیلی صولے رینب تصوؿکیبربئےگب،ص  

 لبلوی ؿہ ًوبؤں کے عالف کوؿیذ ًہ کـًے کے لیےمفبؿتی مؽش پـ ؿلبیت کب هؽبلجہ

 

 

اهـیکی مفیـ ًے ڈاکٹـ لجؼالمؼیـ عبى کی ًفـثٌؼی کے عبتوے اوؿ هیڈیب مے ثبت چیت پـ ًبؿاظی کب اـہبؿ کیب، وکی 

 لیکل

 

اؿی کب ىکـیہ اػا کـًب ثؼلنوتی ہے، اهـیکی مفیـ ؿہبئی پـ ڈاکٹـ لجؼالمؼیـ عبى کی ؼـف مے صؼؿ آصف للی فؿػ

 پیٹـمي، وکی لیکل

 

 ڈاکٹـ لجؼالمؼیـ عبى کو ًفـثٌؼ ؿکھٌے کی کوئی لبًوًی ثٌیبػ هوروػ ًہیں، اهـیکی مفیـ کب اتفبق

 

 ڈاکٹـ لجؼالمؼیـ عبى کی ؿہبئی کے پیچھے ؿصوبى هلک کب ہبتھ ًفـ آتب ہے، اهـیکی مفیـ پیٹـمي

 

ـالفن یب ًبئت وفیـالفن ثٌٌے کے لقائن ؿکھتے ہیں، اهـیکی مفیـؿصوبى هلک وفی  

 

افغبى وفیـ صٌیف اتوبؿ کے هؽبثك اى مے هاللبت هیں رٌـل کیبًی اوؿ رٌـل پبىب کب اپٌے صؼؿ کے ثبؿے هیں ؿویہ 

 لبثل اصتـام ًہیں تھب، وکی لیکل

 

اؿة ڈالـ ػیے، وکی لیکل 5مبل هیں اهـیکب ًے کولیيي مپوؿٹ فٌڈ کے تضت پبکنتبى کو  7پچھلے   

 

 صبهؼکـفئی ہویيہ پبکنتبى پـالقام تـاىی هیں لگےؿہتےہیں،اهـیکی مفیـ،وکی لیکل

 

 صبهؼ کـفئی کی کوىو ہوتی ہےکہ مبؿاهلجہ پبکنتبى پـڈال ػیبربئے،اهـیکی مفیـ، وکی لیکل

 

 ؼبلجبى هیـےفوری ہیں،رـهي اعجبؿػیـامپیگل هیں صبهؼکـفئی کبثیبى، وکی لیکل

 

 اهـیکبکی ًبؿاظی پـکـفئی ًےهمبفی هبًگی، اهـیکی مفیـ ، وکی لیکل

 

کو ؿیبض هیں هاللبت 2117هئی  27مموػی وفاؿت ػاعلہ کے صکبم کی ؿچـڈ ہبلجـوک مے   

 

 پبکنتبى ػہيت گـػوں کی هبلی همبوًت کب هـکق ہے، ؿچـڈ ہبلجـوک

 

ے، ؿچـڈ ہبلجـوکامالهی فالصی اػاؿوں مے ؿلن ػہيت گـػوں تک هٌتمل کی ربتی ہ  

 

 کیب مموػی لـة ًے پبکنتبى مویت ثھبؿت اوؿ ثٌگالػیو مے اك همبهلے پـ ثبت کی ہے، ؿچـڈ ہبلجـوک

 

 ہن آئی ایل آئی مے ثبت کـتے ہیں لیکي ہویں هضتبغ ؿہٌے کب هيوؿہ ػیب گیب ہے، مموػی لہؼے ػاؿ

 

رٌـل عبلؼ الضویؼىہن اة صـف آهٌے مبهٌے هملوهبت کب تجبػلہ کـتے ہیں، مموػی هیزـ   

 

مموػی لـة هیں گـفتبؿ ایک هجیٌہ فٌڈ ؿیقؿ مے هتملك هملوهبت کب تجبػلہ کیب تو آئی ایل آئی ًے کوئی رواة ًہیں ػیب، 

 هیزـ رٌـل عبلؼ الضویؼى

 

 پبکنتبى هیں میبمی کيیؼگی اوؿ آئی ایل آئی کی ًئی لیبػت اہن وروہبت ہیں، مموػی هيیـ اًنؼاػ ػہيت گـػی

 



گـػوں کی هبلی همبوًت پـ صذ کے ثبلج هيکالت کب مبهٌب ہومکتب ہے، مموػی لہؼے ػاؿػہيت   

 

 ثمط غیـ هلکی فٌڈ ؿیقؿ لبفهیي صذ ثي کـ مموػی لـة هیں ػاعل ہوئے، هیزـ رٌـل عبلؼ

 

 ػہيت گـػوں کی هبلی همبوًت ؿوکٌے کے لیے صذ ثڑی ؿکبوٹ ثٌب، مموػی لہؼے ػاؿ

 

ؿوکٌے کے لیے پبکنتبى مویت هتضؼہ لـة اهبؿات اوؿ ثـؼبًیہ کو ثھی آى ثوؿڈ لیب ػہيت گـػوں کی هبلی همبوًت 

 ربئے، ؿچـڈ ہبلجـوک

 

الوام هتضؼہ ثـاہوؼان ثگٹی کو میبمی پٌبہ کے لیے افغبًنتبى مے آئـلیٌڈ ثھیزٌب چبہتی تھی، اهـیکی مفبؿت عبًے کب 

 هـاملہ

 

کوئی هلک میبمی پٌبہ ػے، اهـیکی مفیـ پبکنتبًی فود ًہیں چبہتی تھی کہ ثـاہوؼان ثگٹی کو  

 

آئی آیل آئی کے مـثـاہ ىزبق پبىب کب کہٌب تھب آئیڈیب اچھب ہے لیکي ثـاہوؼان کو میبمی صیخیت ًہیں هلٌی چبہیے، اهـیکی 

 مفیـ

 

 ىزبق پبىب ًے یہ ثھی کہب کہ الوام هتضؼہ کو اك همبهلے هیں ًہیں پڑًب چبہیے، اهـیکی مفیـ

 

ى کی ورہ مے ثھبؿت کو افغبًنتبى کے پڑومی هوبلک کی مـثـاہ کبًفـًل هیں ًہیں ثالیبتـکی ًے پبکنتب  

 

 پبکنتبى موزھتب تھب کہ ثھبؿت کو کبًفـًل هیں ىبهل ًہ کـًب غلؽی ہوگی، مبثك تـک مفیـ

 

 پبکنتبى هیں مبثك تـک مفیـایٌگي موئےمل کی اهـیکی مفبؿت کبؿ ولین ثـًل مے هاللبت هیں گفت گو 

 

مفیـ ًے ثتبیب کہ پبک فود صؼؿ فؿػاؿی مے عوه ًہیں تـک  

 

 هي هوہي مٌگھ کی ػؿعوامت پـ تـک صؼؿ لجؼاہلل گل ًے صؼؿ فؿػاؿی مے ٹیلے فوى پـ ثبت کی

 

 رٌوثی ایيیب کےلیے اهـیکی اًٹیلیزٌل افنـ ڈاکٹـ پیٹـ لےووائے کی ًیٹو ثـیفٌگ کب اصوال

 

فغبًنتبى کی صوؿت صبل پـثـیفٌگ،وکی لیکلهیں ًیٹو کو ا2116ًوهجـ 23پیٹـ لےووائےکی  

 

پبکنتبى کے لجبئلی لاللوں هیں المبلؼہ کو ىکنت ًہ ػی توافغبى هیں میکیوؿٹی کی صوؿتضبل عـاة ؿہےگی،پیٹـ 

 لےووائے کبهـاملہ

 

 پبکنتبى کے پيتوى لاللوں هیں ؿوایتی لجبئلی اعتیبؿات کب ًفبم عتن ہوچکب،پیٹـ لےووائےکبهـاملہ،وکی لیکل

 

 پبکنتبًی صکبم پيتوى لاللوں کو هنلنل ًفـ اًؼاف کـتے آؿہے ہیں، پیٹـ لےووائے

 

 اگـ صوؿت صبل امی ؼـس ؿہی تو پبکنتبى پيتوى ثیلٹ پـ کٌٹـول کھو ػے گب، پیٹـ لےووائے

 

 پبکنتبى المبلؼہ اوؿ ؼبلجبى کے وروػ کو عؽـہ ظـوؿ موزھتب ہے،پیٹـلےووائے،وکی لیکل

 

ؼبلجبى ىوؿیٰ کو آپـیٹ کـًےکی اربفت ػے ؿکھی ہے،پیٹـلےووائے ثلوچنتبى هیں کوئٹہ  

 



 ثـؼبًوی وفیـالفن ڈیوڈکیوـوى کےپبکنتبى کبمفـکـًےوالوں کےثبؿےهیں عیبالت،وکی لیکل

 

هیں هاللبت،اهـیکی هـاملہ،وکی لیکل2116ڈیوڈکیوـوى کی اهـیکی میٌیٹـربى هکیي مے  

 

کـتےہیں،ڈیوڈ کیوـوىہقاؿافـاػثـؼبًیہ مےپبکنتبى کبمفـ41ہـمبل  

 

 اك کےػہيت گـػی کےػاعلی عؽـےپـثھی احـات ہوتےہیں،ڈیوڈکیوـوى

 

 اینبف اوؿاًڈیوؿًگ فـیڈم آپـیيي کوهالیبربمکتبہے،ڈیوڈکیوـوى،وکی لیکل

 

 ػیکھٌبچبہیےافغبًنتبى هیں فود ثڑھبًےکی ظـوؿت ہےیبمویلیي افـاػ،ڈیوڈکیوـوى

 

ًنتبى کی صوؿتضبل پیچیؼہ ہے،اهـیکی میٌیٹـربى هکیيپبکنتبى کی غیـیمیٌی صوؿتضبل مے افغب  

 

 اتضبػی کـفئی کوپنٌؼکـتےہیں هگـاى کی صکوهت ثہت کوقوؿہے،ربى هکیي

 

 افغبى صکوهت ًواف ىـیف کے عالف تھی،وکی لیکل

 

 افغبى صکوهت ًوافىـیف کوعؽےهیں امالهی ثٌیبػپـمتی کبعبلك موزھتی تھی،وکی لیکل

 

باوؿهيـف کےعالف تضـیک چالمکتےہیں،ؿچـڈ ثبوچـکے عؼىبتًوافىـیف واپل آکـاهـیک  

 

 افغبى صؼؿصبهؼکـفئی ًے پبکنتبًی لجبئلیوں کو ثبلبلؼہ ًوبیٌؼگی کبصك ػیٌےکی ثبت ثھی کی،وکی لیکل

 

 اهـیکی افنـ اوؿ ًیٹو اتضبػیوں کی پـائیوٹ هیٹٌگ،وکی لیکل

 

ی لیکلًیٹو اتضبػیوں کو اهـیکی صکوت لولی پـ ثـیفٌگ ػی گئی،وک  

 

 ًیوکلیئـ ہتھیبؿوں پـ ؿوایتی ہتھیبؿوں کی تٌصیت کب هوظوق فیـ ثضج ؿہب،وکی لیکل

 

 کئی مبل مے یہ همبهلہ فیـ غوؿتھب،اهـیکی افنـ،وکی لیکل

 

 اهـیکب ًے املضہ ڈیلق پـ هيـلی یوؿپ کے هوبلک کو آڑے ہبتھوں لیب

 

 ایـاى رینے هلکوں کو املضہ فـاہن ًہ کیب ربئے ، اهـیکب

 

 یوکـائي ، ثلغبؿیہ ، آؿهیٌیب اوؿ چیي املضہ همبہؼے کـًےوالوں هیں ىبهل

 

 ایـاى صقة اہلل ، صوبك ،لـاق هیں هنلش گـوپوں کوهعجوغ کـؿہب ہے، اهـیکب

 

 هيـق ومؽیٰ کی غیـ هنتضکن صکوهتوں کو املضےکی فـاہوی ًبلبثل ثـػاىت ہے ، اهـیکب

 

وکـ کب واىٌگٹي ثھیزب گیب هـاملہ، پبکنتبًی صکوهت کے ليکـ ؼیجہ اوؿ پبکنتبى هیں مبثك اهـیکی مفیـ ؿیبى می کـ

 کئی کبلمؼم تٌفیووں مے ؿاثؽے کب ػلویٰ

 

 مبثك وفبلی وفیـ اؼاللبت هضوؼ للی ػؿاًی ًے کبلمؼم تٌفین کے پـوگـام هیں ىـکت کی تھی، هـاملہ



 

ے هیں اٹھبیب گیب موالپبکنتبًی صکوهت کبلمؼم تٌفیووں کے عالف مٌزیؼہ ہے یب ًہیں، هـامل  

 

 پبکنتبًی صکوهت ًے کبلمؼم تٌفیووں کے عالف ثـاہ ؿامت ایکيي ًہیں لیب، وکی لیکل

 

کـاچی کے اعجبؿ هیں لـثبًی کی کھبلیں روك کـًے کے لیے االعتـ ٹـمٹ کے اىتہبؿ کب ؽکـ ثھی کیب گیب، هـاملے هیں 

 اًکيبف

 

همبهالت هیں هؼاعلت ًہ کـًے کب هيوؿہ ػیب، وکی لیکلمموػی لـة ًے اهـیکب کو پبکنتبى کے هیں  2116مي   

 

 پبکنتبًیوں کو اپٌے همبهالت عوػ صل کـًے کب هولك هلٌب چبہیے، پـًل مموػ الفیصل کی اهـیکی مفیـ مے گفت گو

 

 مموػی وفیـ عبؿرہ ًے اهـیکی مفیـ مے کہب اهـیکی هؼاعلت پبکنتبًی اًتہب پنٌؼوں کو هيتمل کـػے گی، وکی لیکل

 

مموػالفیصل ًے اهـیکی مفیـ مے کہب کہ پبکنتبى کے اًتہب پنٌؼ مموػی لـة کے اًتہب پنٌؼوں مے کہیں فیبہ ثؼتـ ہیں، 

 وکی لیکل

 

پبک ثھبؿت تملمبت هیں کيیؼگی کب ؽهے ػاؿ ثھبؿتی هیڈیب ہے، هوجئی صولوں کے ثمؼ پبکنتبًی ہبئی کویيي کے لہؼے ػاؿ 

 کب غیـ هلکی مفبؿت کبؿوں کو رواة

 

 ثھبؿتی هیڈیب ًے آئی ایل آئی چیف کے ػوؿہ ثھبؿت کو غلػ ؼـیمے مے پیو کیب، پبکنتبًی ہبئی کویيي کے لہؼیؼاؿ

 

 ثھبؿتی هیڈیب کے غلػ ؿًگ ػیٌے مے ػو ؼـفہ تمبوى ثھی پیچیؼہ ہوگیب، لہؼیؼاؿ پبکنتبًی ہبئی کویيي

 

نتبًی ہبئی کویييصؼؿ آصف للی فؿػاؿی کے پبك اة آپيٌق هضؼوػ ہوگئے، لہؼیؼاؿ پبک  

 

آئی ایل آئی چیف کو ثھبؿت ًہ ثھیزٌے کب فیصلہ ثھی ثھبؿتی هیڈیب کی غلػ ؿپوؿٹٌگ کب ًتیزہ ہے، لہؼیؼاؿ پبکنتبًی 

 ہبئی کویيي

 

متوجـ  6اهـیکی صکوهت ًے کبًگـیل کو پبکنتبًی همیيت هیں گـاوٹ کی ًيبًؼہی کے لیے عػ لکھب ہے، پیٹـمي کب 

لہکو واىٌگٹي هـام 2116  

 

 پبکنتبى کو لبلوی هبلیبتی اػاؿوں مے اظبفی هبلی همبوًت کی ظـوؿت ہے، پیٹـمي

 

 پبکنتبًی همیيت کو ػؿمت کـًے کے لیے هبلیبتی مؽش پـ اصالصبت کی ظـوؿت ہے، پیٹـمي

 

 پبکنتبى هیں ٹیکل ثیل هیں اظبفے اوؿ ًزکبؿی کے ثغیـ صکوهت کے عنبؿے کو عتن ًہیں کیب ربمکتب، پیٹـمي

 

فی صؼ پـ ؿہ مکتب ہے، پیٹـمي 2.5کنتبى کب هبلیبتی عنبؿہ پب  

 

 پبکنتبى هیں گیل کی ؿاىٌٌگ کی ربمکتی ہے، ًویؼ لوـ

 

 هلکی فؿهجبػلہ ؽعبئـ تیقی مے عتن ہوؿہے ہیں، وفبلی وفیـ ًویؼ لوـ

 

 همیيت هیں ڈھبًچے کی کوی ورہ مے ثضـاى پیؼا ہوا، ًویؼ لوـ

 



ے همیيت هيکالت هیں ہے اوؿ مجنڈی عتن کـًے مے میبمی هيکالت کب ىکبؿ ایٌؼھي کی فیبػہ لیوت کی ورہ م

 ہوربئے گی، ًویؼ لوـ

 

وفیـ عقاًہ ًے لبلوی هبلیبتی اػاؿوں مے لـض کے لیے اهـیکی احـوؿموط امتموبل کـًے کی ػؿعوامت کی تھی، 

 پیٹـمي

 

وزھتب ہے ،وکی لیکلپبکنتبى ایٹوی ہتھیبؿوں کو ثھبؿتی صولے مے هضفوؾ ؿہٌےکب اہن ؽؿیمہ م  

 

 پبکنتبى کو لبئل کـ ؿہے ہیں کہ تغفیف املضہ کی کوىيوں هیں صصہ لے،اهـیکی ًوبیٌؼے کب هـاملہ

 

 پبکنتبى کب ایي پی ٹی کی ؼـف ًہ آًب لبثل فہن ہے، وہ ثھبؿت کو عؽـہ موزھتب ہے، ؿوك کے ًبئت وفیـ عبؿرہ

 

بہتب ہے، ایٹوی ہتھیبؿ ظـوؿی ہیں، ؿوك کے ًبئت وفیـ عبؿرہپبکنتبى کے فوری افنـ ًے کہب کہ ثھبؿت ثبالػمتی چ  

 

ایف آئی اے کے مبثك ڈی ری ؼبؿق کھومہ کو کـپيي کے عالف مغت الؼاهبت کـًے کی ورہ مے لہؼے مے ہٹبیب 

 گیبتھب،وکی لیکل

 

وکی لیکلمبثك ڈی ری ایف آئی اے ؼبؿق کھومہ ًےمـکبؿی افنـاى اوؿکبؿوثبؿی افـاػکو آڑے ہبتھوں لیب تھب،  

 

لیجیب کے صؼؿهموـ لؾافی ًہ صـف ػھوکیبں ػیتےہیں ثلکہ اى ػھوکیوں مےاپٌی ثبت هٌواًےکبثھی ؼـیمہ ربًتےہیں،وکی 

 لیکل

 

ثـؼبًیہ کوعؼىہ تھباگـالکـثی ثن ػھوبکےکبهلقم لجؼالجبمػ الوغـاہی امکبٹ لیٌڈکی ریل هیں ػم توڑگیبتولیجیب ثـؼبًیہ 

هیں واىٌگٹي کوهـاملہ2116ےگب،لٌؼى چبؿڈی افیئـفؿچـڈلی ثیـوى کباکتوثـکےمبتھ تزبؿتی ؿواثػ عتن کـػ  

 

 ثـؼبًوی مفبؿت کبؿوں کوہـامبں کیبربئےگب، هـاملہ، وکی لیکل

 

 مبثك ثـؼبًوی وفیـالفن ٹوًی ثلیئـکےػوؿہ لیجیبپـثھی اهـیکبکوتيویو تھی، وکی لیکل

 

ے، وکی لیکلٹوًی ثلیـتیل اوؿگیل مےهتملك تزبؿتی اهوؿؼےکـًے گئےتھ  

 

 پبکنتبًی صکوهت ًے هوجئی صولوں کے هلقهبى کے عالف ثھبؿت مے هقیؼ حجوت هبًگے، هـاملہ

 

اهـیکی ىہـیوں کے عالف اپٌب کیل ربؿی ؿکھب،هـاملہ3پبکنتبًی صکوهت ًے مـگوػھب مے پکڑے گئے   

 

صوالے ًہیں کیب،هـاملہ ،وکی پبکنتبًی صکوهت ًے اهـیکبکی ػؿعوامت کے ثبوروػپبًچوں اهـیکیوں کو اهـیکب کے 

 لیکل

 

ػہيت گـػی کے عالف رٌگ هیں هخجت ًتبئذ کےلیےاهـیکب ثھبؿت کے مبتھ پبکنتبى کی هيـلی مـصؼوں پـ میکیوؿٹی 

 یمیٌی ثٌبئے ،مموػی صکبم کب اهـیکب کو هيوؿہ،وکی لیکل

 

ف کبؿؿوائی کـمکےگب،مموػی هيـلی مـصؼیں هضفوؾ ہوًے مے پبکنتبى فیبػہ ثہتـ اًؼاف هیں ػہيت گـػوں کےعال

 صکبم ،وکی لیکل

 

فیصؼ ًتبئذ صبصل کـًے کےلیے اینب کـًب  515مموػی لـة ًے اهـیکی رٌـل کو عجـػاؿ کیب کہ پبکنتبى مے 

 ظـوؿی ہے ،وکی لیکل



 

ىبہ لجؼاہلل کو پبکنتبى کی صکوهت مے هتملك عؼىبت ہیں ،مموػی لہؼیؼاؿ کی اهـیکی فوری صکبم مے گفتگو،وکی 

یکلل  

 

 مموػی همبىـے کی هغتلف رھلک،وکی لیکل کے هقیؼ اًکيبفبت

 

 

 رؼہ هیں اهـیکی لوًصل عبًے کے اللی افنـ کب واىٌگٹي کوهـاملہ

 

 رؼہ هیں اًڈؿ گـاؤًڈ ہبلویي پبؿٹی کی گئی،هـاملہ

 

 پبؿٹی هیں مموػی ىہقاػوں اوؿ ًورواى مموػی لڑکے لڑکیوں کب ہال گال،هـاملہ

 

امالهی لواًیي کی ػھزیبں اڑاػی گئیں، وکی لیکل ہبلویي پبؿٹی هیں  

 

 پبؿٹی پـ اهـیکی کوپٌی ًےثھی پینہ لگبیب،وکی لیکل

 

 پبؿٹی کے لیےمغت صفبـتی اًتفبهبت کیے گئےتھے،وکی لیکل

 

 اهـا کے لیے اینی پبؿٹیق ؿکھی ربتی ہیں،وکی لیکل

 

 ہبلویي پبؿٹی هیں ىـاة کب کھال امتموبل کیب گیب،وکی لیکل

 

کے مہ فـیمی ارالك هیں ایف ثی آئی کے ؿاثـٹ هولـ، ؿصوبى هلک اوؿ افغبى وفیـػاعلہ ىـیک ہوئے،  2151ؿی فـو

 وکی لیکل

 

 مہ فـیمی ارالك هیں ؿصوبى هلک ًے پبکنتبى کو هؽلوة افـاػ کی فہـمت افغبى وفیـ کو ػی، وکی لیکل

 

ب، وکی لیکلهؽلوة افـاػ کی فہـمت هیں ثـاہوؼان ثگٹی کب ًبم ثھی ىبهل تھ  

 

 ؿصوبى هلک ًے کہب کہ افغبى صکوهت ثـاہوؼان کو پکڑًے اوؿ پبکنتبى الًے هیں هؼػ کـے،وکی لیکل

 

 پبکنتبى هیں مت مے ثڑا هنئلہ فود مے ہے ،رٌـل کیبًی اچھے آػهی ہیں ،وکی لیکل

 

ی لـة کو یمیي ػہبًی،وکی اهـیکب پبکنتبى اوؿثھبؿت کے ػؿهیبى تٌبو کن کـًے کی کوىو کـؿہب ہے ،اهـیکب کی مموػ

 لیکل

 

اك ولت مت مے فیبػہ ظـوؿت اك ثبت کی ہے کہ پبکنتبى اپٌے لیے کوًنب ؿامتہ هٌتغت کـتب ہے ،اهـیکی 

 صکبم،وکی لیکل

 

 پبکنتبى کو پہلے هـصلے هیں ػہيت گـػوں کو کوقوؿ کـًب ہوگب،اهـیکی رٌـل،وکی لیکل

 

ٌے کے لیے موچ موزھ کـ لؼم اٹھبیب،اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹـمي رٌـل کیبًی ًےپـویق هيـف کو فود مے ػوؿ ؿکھ

کبهـاملہ،وکی لیکل2116فـوؿی3کب   

 

 پـویق هيـف مے هاللبت کے لیے توبم رٌـلق ،رٌـل کیبًی کی اربفت کے پبثٌؼ تھے،هـاملہ، وکی لیکل



 

یب،وکی لیکلکو مپبہی کب مبل لـاؿ ػ2116رٌـل کیبًی کی فود کب هوؿال ثلٌؼ کـًے کی کوىو،  

 

 رٌـل کیبًی ًے اًتغبثبت هیں آئی ایل آئی کی هؼاعلت کوًبپنٌؼ کیب،هـاملہ

 

 پـویق هيـف کی تیقی مے گـتی همجولیت،ػفبلی پوفیيي پـ آگئے تھے،هـاملہ

 

پـویقهيـف کو لبئل کیبربئےکہ لجبئلی لاللوں کی صوؿتضبل پـ ثبت کـًے کے لیے هوفوں ىغپ تمیٌبت 

کب هـاملہ کـیں،اهـیکی مفیـ  

 

 هموـلؾافی کے عبًؼاى اوؿ صکوهتی اتضبػیوں کب هلکی کبؿوثبؿ پـ لجعہ ہے،وکی لیکل

 

 لؾافی عبًؼاى اوؿ اىـافیہ کو اہن کبؿوثبؿی ىمجوں پـکٌٹـول ہے،وکی لیکل

 

 صکوهت کی پنٌؼ مے هضـوم ہوًے کے ثمؼ کبؿوثبؿ مے ہبتھ ػھوًب پڑمکتےہیں

 

اوؿ اہن میکٹـف پـ لؾافی کے ثچوں کی صکوهتتیل، گیل،ٹیلی کبم،ؽؿائك اثالن   

 

 همبهالت ہبتھ هیں لیٌے کے لیےعبًؼاى هیں لڑائی رھگڑے ثھی ہوتے ہیں، هـاملہ

 

 افغبى صوثےہلوٌؼکےگوؿًـهٌگل ثـؼبًیہ کے لیےآمتیي کبمبًپ حبثت ہوئے،وکی لیکل

 

بم ٹہـاػیبگوؿًـ هٌگل ًے ہلوٌؼ هیں لیبم اهي یمیٌی ثٌبًے هیں ثـؼبًوی فود کو ًبک  

 

 ثـؼبًیہ ًے هٌگل کو گوؿًـ ثٌبًے کی صوبیت کی تھی ،وکی لیکل

 

 پبکنتبى کے لیے افغبى صؼؿ صبهؼ کـفئی کب ػوہـا همیبؿ

 

 صبهؼ کـفئی ًے گوؿڈى ثـاؤى کو صؼؿ فؿػاؿی مےهتملك عجـػاؿ کیب،وکی لیکل

 

ٌؼھبئیًواف ىـیف کیلیےؿامتےکھولٌےپـصبهؼکـفئی ًےاهـیکباوؿثـؼبًیہ کی ہوت ث  

 

 پبکنتبى افغبًنتبى مے فیبػہ ثؼاهٌی کب ىکبؿ هلک ہے ، صبهؼ کـفئی ،وکی لیکل

 

 میف االمالم کب تیل و گیل میکٹـ پـ لجعہ،هضوؼ لؾافی کبٹیلی کبم میکٹـ پـ کٌٹـول، هـاملہ

 

 هموـ لؾافی کی ثیٹی ڈاکٹـ لبئيہ اهؼاػی و تزبؿتی مـگـهیوں هیں آگے ہیں

 

فی کی ثیوی اًؼؿوى هلک چبؿٹـڈ ؼیبؿے هیں مفـکـتی ہیں، هـاملہلیجیب کے صؼؿهموـ لؾا  

 

هیں هغتلف ؼـیموں مے اهـیکی مفبؿت عبًے کے کبهوں هیں ؿکبوٹ پیؼا کی، وکی  2117پبکنتبًی صنبك اػاؿوں ًے 

 لیکل

 

آؿهـڈ وہیکلق اهـیکی مفبؿت عبًے کے لولے کے ویقوں هیں ؿکبوٹ، ڈیي کوؿپ کو پبکنتبى هیں کبم ًہ کـًے ػیٌب اوؿ 

 کے پـهٹ هٌنوط کیے گئے، وکی لیکل

 



 هغتلف اػاؿوں کے کہٌے پـ مہبلہ اًنؼاػ ػہيت گـػی تـثیتی پـوگـام عتن کیب گیب، وکی لیکل

 

 مفبؿت عبًے کے لـیت مڑک ثالک اوؿ اہل کبؿوں کو هغتلف همبهبت پـ ؿوک کـ ہـامبں کیب گیب، وکی لیکل

 

کو امالم آثبػ مے واىٌگٹي ثھیزب گیب هـاملہ 2114هبؿ چ  5اهـیکی مفیـ ؿیبى می کـوکـ کب   

 

 روبلت الؼلوح کے عالف لـاؿػاػ هلتوی کی ربئے، مبثك اهـیکی مفیـ ؿیبى می کـوکـ

 

کے هـاملے هیں ؿیبى می کـوکـ ًے لکھب اهـیکی فوؿمق مـصؼ اوؿ آفاػ کيویـ هیں هصـوف ہیں،  2114ؿچ هبمبت 

 وکی لیکل

 

ی تک لـاؿػاػ ًہ الئی ربئے، مبثك اهـیکی مفیـ کب هـاملہاهـیکی فوؿمق کی واپن  

 

روبلت الؼلوح کے عالف لـاؿ ػاػ اهـیکی فوؿمق کی صفبـت کے لیے هلتوی کـاًے کی ػؿعوامت کی، مبثك اهـیکی 

 مفیـ

 

کو واىٌگٹي ثھیزب گیب هـاملہ،وکی لیکل 2115ًوهجـ  51کبثل هیں اهـیکی مفبؿت کبؿ ولین ووڈ کب   

 

ؼؿ صبهؼ کـفئی ًے اهـیکی اًڈؿ میکـیٹـی ایڈل هیي مے هاللبت هیں کہب کہ پبکنتبى هعجوغ لیکي لوهی افغبى ص

 ىٌبعت ًہیں ؿکھتب، اهـیکی مفبؿت کبؿ 

 

اظالق هیں ؼبلجبى کے پـچن لہـاتے ہیں، اهـیکی مفبؿت کبؿ 1افغبى صؼؿ صبهؼ کـفئی ًے کہب کہ فبٹب کے   

 

لہؼے ػاؿ مے کہب کہ پـویق هيـف کو مٌزیؼہ ہوًب پڑے گب، اهـیکی مفبؿت کبؿافغبى صؼؿ صبهؼ کـفئی ًے اهـیکی   

 

اهـیکی اًڈؿ میکـیٹـی ایڈل هیي ًے صبهؼ کـفئی کو ثتبیب کہ پبک اهـیکب ػفبلی هيبوؿتی گـوپ کب ارالك پی می او 

 کے ًفبؽ کی ورہ مے هٌنوط کیب گیب، اهـیکی مفبؿت کبؿ

 

هیں واىٌگٹي ثھیزب گیب هـاملہ،وکی لیکل 2115ـمي کی ربًت مے مبثك اهـیکی مفیـ ایي ڈثلیو پیٹ  

 

 ىبیؼ چوػھـی پـویقالہٰی پبکنتبى کے اگلے وفیـالفن ہوں گے، مبثك اهـیکی مفیـ

 

 پـویق الہٰی ًواف ىـیف اوؿ ثے ًفیـ ثھٹو کی ؼـس کـىوبتی ىغصیت کے هبلک ًہیں، ایي ڈثلیو پیٹـمي

 

هبہـ ہیں، صٌمت کبؿوں اوؿ ربگیـػاؿوں مے ؽاتی تملمبت ہیں، اهـیکی مفیـچوػھـی ثـاػؿاى میبمی روڑ توڑ کے  

 

ىہجبف ىـیف کو وفیـاللیٰ پٌزبة ثٌبًے پـ چوػھـی پـویق الہٰی ًواف ىـیف مے مغت ًبؿاض تھے، هیں  5775مي 

 اهـیکی مفیـ

 

هـیکی مفیـ کی هـاملے پـویق الہٰی وفیـالفن ثي گئے تو فیبػہ اعتیبؿات صبصل کـًے کی کوىو کـیں گے، مبثك ا

 هیں پیو گوئی

 

اؿة ڈالـ کے احبحے هٌزوؼ کـاًے کے لیے مموػی لـة کی کوىيیں ، اهـیکی مفیـ ثـائے  52ػثئی هیں ایـاى کے 

کب هـاملہ 2114ػموجـ 54مموػی لـة کب   

 



ػاؿ کی اهـیکی مموػی لـة ػہيت گـػوں مے فیبػہ ایـاى کے هیقائلوں کو اپٌے لیے عؽـہ موزھتب ہے ، لـة لہؼے 

 مفیـ مے گفت گو

 

 ىبہ لجؼاہلل چبہتے ہیں کہ ایـاى کے صولے مے پہلے ہی اك کے ثچبؤ کے اًتفبهبت کـلیے ربئیں ، وکی لیکل

 

مموػی لـة کے هغـثی صوثوں هیں هوروػالمبلؼہ اوؿ صقة اہلل کے لٌبصـ کو ایـاى ػہيت گـػی کےلیے امتموبل 

ہکـمکتب ہے، مموػی لہؼے ػاؿ کب عؼى  

 

کے  2151ایٹوی پبوؿ پالًٹ تمویـ کـًے کب هٌصوثہ ثٌب لیب ، اهـیکی هيیـ کب فـوؿی  51مبل هیں  51چیي ًے آیٌؼہ 

 هـاملے هیں ػلویٰ

 

 چیي یوؿیٌین کب هتجبػل صبصل کـًے کےلیے ثھی کبهیبة تزـثبت کـ چکب ہے ، اهـیکی هيیـ کب هـاملہ

 

توبم عصوصیبت ربًچٌے اوؿ ؿکبؿڈ کـًے کی صالصیت ؿکھتب ہے ، اهـیکی چیي اینب آلہ تیبؿ کـ ؿہب ہے رو اًنبى کی 

 هيیـ

 

یہ آلہ صنبك لوبؿتوں کے ػاعلی ؿامتوں پـ ًصت ہوگب، گقؿًے والے کو هملوم ثھی ًہیں ہوگب کہ اك کی پوؿی فبئل ثي 

 چکی ہے، اهـیکی هيیـ

 

،وکی لیکل ہـاؿے ایئـ پوؿٹ پـ مؤؿوں کب صولہ ، اهـیکی مفیـ کی پـواف هٌنوط  

 

 پبًچ مؤؿوں ًے ایئـپوؿٹ پـ کھڑے رہبف پـ صولہ کیب ، ؿى وے الئٹل توڑ ػیں ،وکی لیکل

 

کی ؿات ہـاؿے آًے والی توبم پـوافیں هٌنوط کـػی گئیں 2117ًوهجـ  1ہٌگبهے کی ورہ مے   

 

 اهـیکی مفیـ کو روہبًنجـگ مےہـاؿے آًبتھب ،وکی لیکل

 

ہٹبًے کےلیےالوام هتضؼہ کے میکـیٹـی رٌـل کی هؼػ مے ثغبوت کی هٌصوثہ فهجبثوےکے صؼؿ ؿاثـٹ هوگبثے کو 

 ثٌؼی کی گئی ، عفیہ ػمتبویقات هیں اًکيبف

 

کنی عوى عـاثے کےثغیـثغبوت کی تزویق رٌوثی افـیمہ هیں همین فهجبثوے کے کچھ رالوؼي تبرـوں ًے پیو کی،عفیہ 

 ػمتبویق،وکی لیکل

 

ؿات کی تمنین کے موزھوتے هیں کبفی هوبحلت پبئی گئی ، وکی لیکلثغبوت کی هٌصوثہ ثٌؼی اوؿ اعتیب  

 

کو اهـیکی ًبـن االهوؿ چیـی ریکني کب ؿوم مے واىٌگٹي ثھیزب گیب هـاملہ 2117یکن ػموجـ   

 

 ثـافیل هیں وؿلڈ کپ فٹ ثبل اوؿ اولوپک گیوق هیں ثلیک آؤٹ مے عؽـہ ہومکتب ہے، اهـیکی ًبـن االهوؿ

 

ٹی کے لیے تمویـات کے ىمجے مے اهـیکب پینہ ثٌبمکتب ہے، اهـیکی ًبـن االهوؿثـافیل هیں میکیوؿ  

 

 اة واىٌگٹي اٹلی کے پہلے رینے تملمبت ًہیں ؿہے، اهـیکی ًبـن االهوؿ

 

 هـاملے هیں اهـیکی صؼؿ ثبؿک اوثبهب کو اؼبلوی وفیـالفن کی عفیہ ڈیلق کی پیيگی اؼالق ػی گئی، وکی لیکل

 



کو تل اثیت مے ثھیزے گئے هـاملے هیں هومبػ کے  2115روالئی  24مے عوف فػہ ہے،  لـة ػًیب ثھی ایـاى

 مـثـاہ کی گفت گو

 

 ایـاى یوؿیٌین افقوػگی هیں وہ هہبؿت ًہیں ؿکھتب رل کے وہ ػلوے کـتب ہے، مـاثـہ هومبػ

 

املے هیں هؽبلجہاهـیکب کو چبہیے کہ ىبم کو ایـاى مے ػوؿکـػے، امـائیلی عفیہ ایزٌنی کے مـثـاہ کب هـ  

 

هومبػ کے مـثـاہ ًے لؽـ کو اصل هنئلہ لـاؿ ػیتے ہوئے اهـیکب مے هؽبلجہ کیب کہ وہ لؽـ مے اپٌے فوری اڈے عتن 

 کـے، وکی لیکل

 

 لؽـ کے اهـیکی اڈوں کے ثل ثوتے پـ ایـاى، ىبم اوؿ صوبك مت کے مبتھ تملمبت ہیں، مـثـاہ هومبػ

 

مبًذ کی گـفتبؿی مے ـبہـ ہوگیب کہ هغـة روہوؿیت مے هتملك هٌبفمت کـؿہب وکی لیکل کے ثبًی رولیي ا8 هبمکو

 ہے، ؿوك کے وفیـالفن پیوٹي

 

کو پیـك مے واىٌگٹي ثھیزب گیب هـاملہ 2117روالئی  15اهـیکی مفیـ کب   

 

امے  یوؿپی هلکوں کے مفیـوں ًے هضووػ اصوؼی ًژاػ کی صلف ثـػاؿی کی تمـیت کے ثبئی کبٹ کب فیصلہ کیب لیکي

 ایـاًی صکبم مے عفیہ ؿکھب، اهـیکی مفیـ

 

هلکوں کے مفیـوں کے لیے آمبى کبم ًہیں لیکي اك کی کوىو کی ربؿہی ہے،  25ثبئی کبٹ کے فیصلے کو عفیہ ؿکھٌب 

 فـاًنینی لہؼے ػاؿکی اهـیکی مفیـ مے ثبت چیت

 

کت کے ػلوے ًبهے هنتـػکـًب آمبى ًہ اهـیکی مفیـوں کے لیے تہـاى هیں ؿہتے ہوئے اصوؼی ًژاػ کی تمـیت هیں ىـ

 تھب، پیـك هیں اهـیکی مفیـ کب هـاملہ

 

ىبم کی عفیہ ایزٌنی کے مـثـاہ رٌـل للی هبهلوک کی هؾاکـات هیں ىـکت پـ اهـیکی وفؼ صیـاى ؿہ گیب لیکي اك مے 

کو ثھیزب  2151فـوؿی  22ثھی فیبػہ صیـاى کي رٌـل هبهلوک کی گفتگو تھی، اهـیکی وفؼ کے مـثـاہ ڈیٌیئل ثٌزوي کب

 گیب هـاملہ

 

رٌـل هبهلوک اهـیکی وفؼ مے ثبؿ ثبؿ کہتے ؿہےکہ یہ ًہ موزھب ربئے کہ آد مے اهـیکب اوؿ ىبم هیں هؾاکـات کب آغبف 

 ہوگیبہے ، اهـیکی وفؼ کے مـثـاہ ڈیٌیئل ثٌزوي کب هـاملہ

 

ھ ػیں رٌہیں پوؿا کـًب اهـیکب کے لیے آمبى ًہ اینی ىـائػ ؿک 1رٌـل هبهلوک ًےاهـیکب مے اًٹیلی رٌل تمبوى کےلیے

 تھب

 

رٌـل هبهلوک کب کہٌب تھب کہ ػوًوں هلکوں هیں تمبوى ہوتبہے تو اك کب فبئؼہ مت مے پہلے ىبم کے لوام کو ہوًب چبہیے، 

 ڈیٌیئل ثٌزوي کب هـاملہ

 

م کـؿہی ہے،وکی لیکلهیبًوبؿ کی صکوهت ىوبلی کوؿیب کی هؼػ مے عفیہ ایٹوی اوؿ هیقائل پـوگـام پـ کب  

 

ثٌؼؿ گبہ پـ کبم کـًے والے وؿکـف اوؿ غیـ هلکی تبرـوں ًے ایٹوی اوؿ هیقائل پـوگـام هیں امتموبل کیے ربًے والے 

 هيتجہ پـفےػیکھے ہیں ،وکی لیکل

 

ی ىوبلی کوؿیب کے هبہـیي هیبًوبؿ کے اًتہبئی گھٌے رٌگل هیں کٌکـیٹ کے فیـ فهیي پالًٹ تمویـ کـؿہے ہیں،وک

 لیکل



 

 هیبًوبؿ کی فوری صکوهت کی ربًت مے عفیہ ایٹوی پـوگـام چالًے کی تـػیؼ

 

 

 

 

 


