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رپسی رزیلی
ذمیبہ اینبد رپفسہق واریت ںیم ااضہف دنہواتسن ےک لبقتسم ےک ےئل خطسہ
ی
یئن دیلہ 25 ،ونجری :ا ج افرم افر دومیرکیسی اڈنی ویمکلن ا میٹی (افی دی یس اے)یک اجیت ےس ایک ویینار
”فسہق واراہن وپرلایزنشی ںیم ااضےف دنہواتسن ےک لبقتسم ےک ےئل خطسہ“ ےک ونعان ےس دقعنم وہا۔اس ویینار ںیم فلتخم
ریاوتسن یک امہ ایصخشت ےن رشتک یک۔رپورگام اک ااتتفج رکےت وہےئ امجعت اصالیم دنہ ےک یایت اریم اور افی دی یس
اے ےک رنجل رکسرٹیی رپورسیف دمحم میلس ارئنیجن ےن اہک ہک افی دی یس اے وک سٹسج وی امی یار وکیڈے ،دارٹک رادنجر رچس،
کلڈیت رین ،وسایم اینگ وشی ،ومالیا عیفش ومسن یسیج ایصخشت ےک اعتون ےس  1993ںیم اقمئ ایک ایگ اھت۔اوسفس یک یات
ےہ ہک ان یاوینن ںیم ےس ات وکیئ یھب امہرے درایمن وموجد ںیہن ںیہ۔
م
افی دی یس اے ےک وقیم دصر رپورسیف ُچ ُکنڈ دوےب ےن اےنپ دصاریت املکت ںیم اہک ہک وپرلایزنشی ےک درہعی
ایتیلق ےقبط وک ہشاصان رکیا اوراںیہن دشتد اک نشاہن انبیا ،اس وقت کلم اک ایک امہ اوشی نب ایگ ےہ ،کلم ںیم اںیتیلق وخد وک ریغ
وفحمظ ےنھجمس یگل ںیہ۔اس یک وہج ےس کلم اک لبقتسم ادنھیشے ںیم اجراہ ےہ اور وہمجریت یک دقرںی یاامل وہریہ ںیہ۔مہ
ست لم رک کلم یک وہمجریت اور ا نیئ ےک ادقار وک احبل رکےن ںیم ومرث رکدار ادا رک صکتے ںیہ۔
دارٹک رام وپاینین افی دی یس اے دصر اہمرارٹشےن اہک ہک داین ےک فلتخم وکلمن ںیم وپرلایزنشی اک اموحل ےہ،
دنہواتسن ںیم دنہو درھم ےک یام رپ وج فسہق واریت وک وہا دی اجریہ ےہ ،اس اک دنہو درھم ےس وکیئ انیل دانی ںیہن ےہ،ہی اکم
دایقونیس رکف ےک ولگ ااجنم دے رےہ ںیہ۔ایس دایقونیس رکف یک وہج ےس اوجدایھ ےسیج اوشی وک ااھچل رک اتیلق ےک خالف
رفنت اک اموحل انبیا ایگ۔
سٹسج وسامکرن افی دی یس اے دصر ریکاہل ےن اہکہک کلم ںیم فلتخم اقثتف ےک ولگ ےتسب ںیہ ،یسک یک یھب
اقثتف و رچلک یک ذکتبی رکےن یک ااجرت ںیہن دی اجیتکس۔وموجدہ وقت ںیم اقثیتف وپرلایزنشی ےک راحجن وک یزاھوا دےنی یک
وہج ےس کلم خطسیاک فسہق واریت یک رطف یزھ راہ ےہ۔
ااھتریٹ ا ف وکیٹسن ویٹنش اڈنی لگیل ا رسیفاضیفن یفطصم ےن اہک ہک ا ج کلم ںیم ااسی اموحل نب اکچ ےہ ہک ولک اھبس
ںیم خلف یزداری ںیم ےج رشی رام اک رعنہ اگلیا اجیا ےہ۔ اےسی وماعق رپ ذمیبہ رعنے یاری ا نیئ ےک خالف ےہ،یسک یھب
ایسی ذمیبہ میسقت ےس رگیز رکیا اچےئہ۔

سٹسج اے ےک اگوگنیل افی دی یس اے دصر وٹسی اگنبل ےن اہک ہک ذمیبہ فسہق واریت ااصحتسل اک ایک ا ہل اکراور
ایھتہر ےہ۔دنہواتسن ایک وکیسرل کلم ےہ اور اہین ست وک اسموات اک قح احلص ےہ۔لہٰڈا اہین یسک وک یسک ےک ااصحتسل
یک ااجرت ںیہن دی اجیتکس رگم وج ولگ ادتقار ںیم ںیہ،وہ دنہو رارٹشہی اک رعنہ دے رک ااصحتسل یک روس اانپ رےہ ںیہ۔
ین
کیش اواھج افی دی یس اے دصر رجگات ےن اہک ہک اس وقت کلم ہن رصف فسہق واریت ہکلب درگی یئک اوشیر ںیم
وپرلایزنشی یک رد ںیم ےہ۔اہینہش ےقبط اور ذمہت اک ارتحام الریم ےہ،اس ےس وسصایٹئ وبضمظ وہیت ےہ ہکبج وپرلایزنشی
اک روہی کلم ےک لبقتسم وک ادنھیشے ںیم ےل اجیا ےہ۔
وسایئ ھگنس اچی دی افی یس دصر رااھتسجن ےن اہک ہک اس وقت کلم یک ایسی احلت انب دی یئگ ےہ ہک فسہق واراہن
میسقت ےک عالوہ خکومت یسک اور امہ اوشی رپ وتہج یہ ںیہن دے ریہ ےہ۔دو امہ ےس اسکونن یک رحتیک اجری ےہ ،رسدح رپ شکمشک
ےہ،درگی اوشیر وموجد ںیہ،رگم خکومت یک امتم وتہج دنہو رارٹش رپ یمج وہیئ ےہ۔
ا رخ ںیم رپورسیف دمحم میلس ارئنیجن ےن رشاکء اک رکشہی ادا رکےت وہےئ اہک ہک اس وقت وج کلم ےک احالت ںیہ،اس ےس
ریادہ لکشم احالت امیض ںیم ا ےکچ ںیہ رگم ابحمن ونط ےن ا نیئ اک ارتحام رکےت وہےئ احالت اک اقمہلب ایک اور وہمجری ادقار
وک اقمئ ایک۔مہ ُیزادیم ںیہ ہک ہی احالت یھب دبںیل ےگ اور اس ےک دبےنل ںیم کلم ےک ولگ یہ امہ رکدار ادا رکںی ےگ۔
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