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کرائم سائبر اے ٓائی ایف ، دیں نہ جواب کا میل ،ای کال کسی صارفین بنک  

 
 کے انصاف تحریک ہوئے کرتے گفتگو میں ‘‘بات کی ٓاپس’’ پروگرام کے جیو) نیوز جنگ(کراچی

 اور ہوئی سلیکشن کہیں ہوا الیکشن کہیں تھا عجیب الیکشن یہ کہ تھا کہنا کا چن افضل ندیم رہنما
 پر ُاس سے طرح پوری بھی داری ذمہ کی اس ہوا خالف کے ان کہیں ہے ہوا میں حق کے ان کہیں

 ووٹ کا ہمدردی انہیں سے جانے جیل کے شریف نواز ہو رہا میں اقتدار زیادہ سے سب جو ہے تیٓا
 تو ہیں ہوجاتے بری سے عدالت شریف شہباز اگر کہ تھا کہنا کا کائرہ زمان قمر کے پارٹی پیپلز۔ مال
 کی دینے او ٓار این حکومت چاہیں، ہونے پر حق فیصلے گی جائے میں حق کے لیگ مسلم بات یہ

 نقصان کبھی کا مشکالت سیاسی کہ کہا نے اهللا ثنا رانا رہنما کے نون لیگ مسلم۔رکھتی نہیں حیثیت
 کم اپوزیشن سے ڈالنے میں جیلوں کو لیڈروں سیاسی ہے، ہوجاتی مضبوط مزید پارٹی ہوتابلکہ نہیں
 سائبر اے ئیٓا ایف ڈائریکٹر۔ ہوگی کمزور خود تو ہے لیتی انتقام سیاسی حکومت اگر ہوتی نہیں

 جا میں بینک دیں نہ رسپانس پر میل ای یا کال کسی صارفین بنک کہ کہا نے شعیب)ر( کیپٹن کرائم
 چاہیے جانا نہیں میں سیاست کی نوے ہمیں کہ تھا کہنا مزید کا افضل ندیم۔کریں چیک تفصیالت کے
 کا پارٹیز سب ہے کردار کا دونوں حکومت اور اپوزیشن یقینا تو ہے نکال ملک سے سیاست ُاس اگر

کی رویوں الفاظ اچھے ہمیں اب ہوا نہیں فائدہ کبھی کو ملک سے سیاست اس ہے کردار  
 

 گا پڑے ہی لینے میں اعتماد کو وزیراعظم تو دے بھی اور کوئی اگر او ٓار این۔ چاہیے جانا طرف
 رانا۔ہیں ہوتی میں پوزیشن اس حکومتیں ہوں کمزور بھی جتنی حکومتیں ہوسکتا نہیں عالوہ کے اس
 بے اور شریف نواز پھر لیکن گئی کی سیات ایسی یقینا میں دہائی کی نوے کہ تھا کہنا مزید کا اهللا ثنا

 پر سڑک نے شریف شہباز اگر چاہیے بڑھنا ٓاگے کو سیاست نکاال سے چیزوں ان کے مل نے نظیر
 کائرہ زمان قمر۔ چاہیے رکھنا میں نظر بھی کو اس کی بھی معذرت پر اس تو کی باتیں کی گھسیٹنے

 طرح اس کبھی تعلقات کے اسٹیبلشمنٹ ساتھ کے پارٹی پیپلز میں تاریخ کی پاکستان کہ کہا مزید نے
 ٓائے کر لے نہیں وہ بھی کبھی ہم ہیں رہے ساتھ کے پارٹیوں دوسری سے طرح جس رہے نہیں سے

 طرح اس جب خان عمران۔ ٓایا کر لے کون انہیں ہیں جانتے سب ہے کی خان عمران بات تک جہاں
۔گے بڑھیں معامالت یہ یقینا تو گے دیں شاباشی کو وزیروں اپنے پر گفتگو کی  


