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���ر ������ 
��	

� اردو ڈاٹ ��م،  �� ��

����: دو �����ت ��ں 
	�ن� ����ر

���� رہ�	� ڈا�ٹ� ���ر���/#�.-,�ن �ے !*�ے ژوب �ے 
#'� &% $�� !#� �"��� �� !�ا � نے ���ه� 
���� �� دو �����ت ��ں 
	�ن� ����ر ��د6 ہے۔ &34ہ /��� ای0 ����ے ��ں ان �� 
	�ن� �ے  �ے

�@-ٹ�یٹ �ے ����ے و��> نے د<=> �3	> ��ے ہ�ں۔���ر �ے;*ف درج ت�-�ے ����ے��ں ان �ے 
	�ن� ��
D�B#ہ .�B Cور6 ت0 �#,�6 ��دی� A�� ہے۔

�� ژوب �ے ہ��ڈ ���
ڈا�ٹ� .-)ر 
��� �ے و��, +*() '�ن ش�$ �ے �� �� 
� �� �#�ی� �ہ ڈ
ٹ��ٹ ای�ڈ 
?���ڈ اور �<ش�	�ف �ے+#>;: دو +9)+�ت +�ں دو اور ای7 5�6 رو�4ہ �� 3(��#�ں +��2ر �� د1 ہ�ں �/	ہ ��ر

�;>� �(/� 4>�ٹ ل��Eے �ے+9)+ے+�ں ان �� C�A �� D��)3>ہ �A 5Bور1 �� ہ�?�۔ ��

ڈا�ٹ� .-)ر 
��� ا+�ی	� شہ�1 ہ�ں، ��ہ�ں اٹ��رہ +�ہ 46#ہ ر���ے�ے �;) ?Hش#ہ ا�#��� +�ں �>�GB#�ن �ے

ے �4ل�O �ے دو��رہ اور ��M�N)ہ ?�A#�ر ��� ت��۔ان �ے '<ف ہ��ڈ ?���ڈ اور �<ش�	�ف ر���ے �ے Pے حN>M


�ت5 ا��4 ��ر �4 �;>� �(/� 4>�ٹ ل��Eے �ے+9)+�ت درج ��ے ?Rے ت�ے۔



BBCUrdu.com http://www.bbc.co.uk/urdu/pakistan/story/2008/02/printable/080204_sarki_bail_as.shtml

2 of 2 2/4/2008 8:52 AM

�GٹO ا�V#Aر +*() �Bده��T �� 1ف 
ے W�B ولH;+ اد �� ��زی��� �ے ل�ے�A46#ہ ا �Eاور دی ���
.-)ر 
از'�د ��ٹO ل��ے �ے �;) ح	�+#� ادارے ح��D +�ں ]?Rے ت�ے۔.-)ر 
��� �� ?��رہ ا�#��� �ے دن �Zہ� ���

�GٹO '�د 
(�DM �� رہے ت�ے۔ W�B �� اد +9)+ے�Aی[ ��رٹ +�ں 46#ہ ا�^
 P�?�� ت�� 

�Rے 
�)ه �N+� +*�ذ �ے �< +��9>ہ دو��رہ ���ل DM�)� D
�^+�N ه�(�
.-)ر 
��� ا��4 ا
��1 �ےدروان 
� ��� رہ�+�RB ے� Oی�E��� ه�(�

�)ه��ں �� ت��2[ ورلڈ  �Tو �
�	�یٹ�PV#�+ 1 ہ�?Rے ہ�ں۔وہ ت�ر��

B	ے ہ�ں۔

.-)ر 
��� �ے و��, �� �ہ�� ہے �ہ وہ G��4#�ن �� '-�ہ ای��G�bں �ے �N �����N��a) +�ں ت�ے۔اٹ��رہ +�ہ ان ��
P
]�	��ں �4 
��ہ 4ٹ� ��)ه� ہ�ئ� ت�� �O �� و�ہ 
ے ان �� ]�	��ں 
DV +#�ث� ہ�ئ� ہ�ں۔ ‘��, +�ں ��+��

ح�6ت +�ں رہ�ے �� و�ہ 
ے ان �� .*�T 1�� Dح +#�ث� ہ� رہ� ہے۔ا�ہ�ں ا��4 ]�	��ں �ے M<ج �ے ل�ے
’ ہG^#�ل دا', ہ��� ہے ����	ہ ان �� ����ئ� +	(, '#[ ہ��ے �ے ')ش�ت ہ�ں۔


