
 

نِ    ے پرھرور الابقتل اک االنوینزی ڈنیل رکٹک میٹ آدم رپن اسل دعب اپاتسک ااھٹرہرکٹک اک  اشیقئ

ِ

020ِِربمتس8ِ، الوہر ِء:2

ِ

ںیہ وج یسک یھب ح یہ وت  تیل ےس اگلای اجات ےہ۔ہی دما زہ دماوحں ںیم اس یک وبقم یک ذپریایئ اک ادنا یک یسک یھب لیھک  رتامجین یقیقح  لیھک 

۔رکےت  ای اجات ےہ۔ںیہ ر د وک رقا روح یھب  اشیقئ رکٹک  ِرکٹک یک الص 

ِ

ہاپاتسکن رکٹک میٹ  ے دماح داین پرھ ںیم وبقمل ںیہ ویکہکن  رصف اڈیٹسمی چنہپ و ینپ میٹ وک ہن  زےتداد  پرھروررک ا  ہکلب ںیہ  ےس ونا

ف  ؤڈن  ے اچروں ارطا اشیئفلتخم رگا اتسکن اک دورہ رکےن واِ اڈنیٹسز ںیم ےھٹیب ہی امت یل رہ میٹ یک یھب  پرھرور وحہلص ازفایئ رکےت اپ

۔ ِںیہ

ِ

2وینزی ڈنیل رکٹک میٹ  ے  اشیقئ رکٹک  ور  8 ںیہ ا وخش  وڈنپلاسل دعب دورہ اپاتسکن رپ تہب  ور الوہر وہ امہمن میٹ اک را ںیم ی ا

۔ ِپرھرور الابقتل رکےن  ے رظتنم ںیہ

ِ

ور  3ِامہمن میٹ ا ے ارٹنلنشین  لنشین زچیم رپ لمتشم ریسزی ےنلیھک  ے ےیل 5ون ڈ ےچنہپ یگ۔ 22ِیٹ وٹیٹن ارٹن  ہیربمتس وک االسم آابد 

رٹنلنشین زچیم آیئ  ے ا ِِیس یس ورڈلپک رپس گیل اک ہصح ںیہ۔ونیتں ون ڈ

ِ

ِاچاچ رکٹک، ایسوکلٹ:

ِ



رعف اچاچ رکٹک اکانہک ےہ ہک اوہنں  ف رپاتسر دمحم لیلج  رکٹک  ے رعمو 2ِےن وقیم  رخی آاسل لبق وینزی ڈنیل رکٹک میٹ وک  8

ن ںیم رمہبت  اکی وطلی ہک وخیش ےہ، ِ اھت داھکی وہا رکٹک ےتلیھکاپاتسک ہ اب  ومیٹں اک وحہلص  اممکل یک رکٹک دوونںدعب  رعےص و

رخ رکںی  ۔ڑباھےن اڈیٹسمی اک  ِےگ

ِ

رکٹک، الوہر: اٹ اچاچ  ِوھچ

ِ

ہک  ن یکوےسی وت وھچاٹ اچاچ رکٹک اک انہک ےہ  اینت دشدی ےہ ہکا ن یک اسل ےہ رگم  12رمع  ا ور وایگتسب  تبحم ا ٹک ےس  بج یھب ِوہ  رک

ںیہوہوت رپوجش  ےتنس ںیہای اس ےس قلعتم وکیئ یھب ابت  ںیہ دےتھکیاک چیم رکٹک  ااسی اتگل ےہ ہک  اجےت  ور  ن یکا اسل وہیئگ  28رمع  ا

ور  ہ ےہ ا ن وہےئگ ںیہ رھپ ےسِو ا ِ۔وج

ِ

روضی، رکایچ: ِٰیلیل 

ِ

وہ  رےنھک وایل وقیم رکٹک میٹ یک دماح ٰیلیل روضی اک انہک ےہ ہک  قلعت  ت ےس رظتنم س اتریخی ریسا رکایچ ےس  زی  ے آزاز یک دش

ہوہں۔  امظع یک میٹ یک  و ں ےس ابرب رکریہ لمکم دل یک رہگاویئ ِ۔ںیہامحتی 

ِ

ن ور زیدا ر:)ےھنن رپاتسر( زرہا ا ِ، الوہ

ِ

ن اک انہک ےہ ہک  ور زیدا ا روں، زرہا  یک ومیٹں وکالوہر  ے دو ےھنن رپاتس ور اٹم مھتیل  دےنھکی  ے رظتنم ںیہ۔  وہ ابربامظع ا وہ دماقملب 

امنیب اپوچنں یٹ وٹیٹن ارٹنلنشین زچیم دےنھکی  ے ےیل ذقایف اڈیٹس ور وینزی ڈنیل  ے  ۔دوونں اپاتسکن ا رخ رکںی ےگ وہر اک  ِمی ال

ِ

رکٹک، دنسھ: ِامام 

ِ



رےنھک واےل اپاتسکن رکٹک  ے رپاتسر، امام رکٹک اکانہک ےہ ہک  2ہ وینزی ڈنیل رکٹک میٹ وک ودنسھ ےس قلعت  ن اک  8 اسل دعب اپاتسک

۔ ویئں ےس ابمرابکد شیپ رکےت ںیہ  ِدورہ رکےن رپ دل یک ااھتہ رہگا

ِ

ر: ِافہمط البل، الوہ

ِ

ےہ ہک  ٹک نیف افہمط البل اکانہک  یل رک رےنھک وا وجش ںیہ۔وہ امہمن میٹ یک اپاتسکالوہر ےس قلعت  تہب رپ اس ومعق رپ  وہ ن آدم رپ 

اتمہ وخیش ےلم ےلج  دنئہ دنچ روز ںیم ےہ ہک اترثات ریتھک ںیہ  یگدےنھکی وک زیخ رکٹک  رہش ںیم ینسنساےنپ اںیہن آ ِ۔ےلم 

ِ

ن، االسم آابد: ِادجم ولہپا

ِ

ن اکانہک ےہ ہک  رکرٹک یک وحہلص ازفوہ ادجم ولہپا ویفرٹ  ہ اےنپ  ور و ںیہ ا امظع  ے تہب ڑبے رپاتسر  ےیل یڈنی ابرب ایئ رکےن  ے 

۔ رضور رکںی ےگ وڈنپلی اک رخ  ِرکٹک اڈیٹسمی را

ِ

روق،  وہرآہنم اف ِ:ال

ِ

یل الوہر رےنھک وا ہنم ےس قلعت  روق اک انہک ےہ ہک  آ رکٹک میٹ  ے اف ںیہ  28وہ وینزی ڈنیل  ن  ے دورہ رپ تہب وخ ش  ل دعب اپاتسک اس

۔ ٹک میٹ  ے ےیل کین انمت ؤں اک ااہظر رکیت ںیہ ن رک ور وہ اپاتسک ِا

ِ

روضی، الوہر: ِہبیط 

ِ

ہ ہک و الخف  ہبیط روضی اک انہک ےہ  ٹک میٹ  ے  رفدیی  وینزی ڈنیل رک نیہ اشہ آ انشکیاش ۔وک  ِ ںیم دےنھکی یک رظتنم ںیہ

ِ

ِاچاچ اپاتسکین، الوہر:



ِ

ےن  ے ےیل اکی وصخیص رورٹس ل رک ٹک اک الابقت ہ وینزی ڈنیل رک ہک و وہ اڈیٹس ااھٹےئ ِاچاچ اپاتسکین اک انہک ےہ  رکںی ےگ ۔  رخ  می اک 

۔ ےس اڈنیٹس ےگ ںیم رسدنلب رکںی  ڈنیل اک ڈنھجا یھب اضفء  ِوینزی 

ِ

ِ:الوہررٹسم اپاتسکن، 

ِ

ےہ ہک  رکٹک ےسرٹسم اپاتسکن اک انہک  وہ تہب وہ  ور  یک ایپر رکےت ںیہ ا اجبےئ یسک اکی میٹ  رہ  امحتی یک  وایل  اس ریسزی ںیم ےنگل 

ےن وایل یل  رہ ابؤڈنری، رگ ور یکنیھپ اجےن وا ۔پرھرور دنیگ رپ رپ وٹک ا ِداد دںی ےگ

ِ
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