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ا وخن یخ ]ربیخوتخپ وسنم ونن  (  ۱اق ۹۷  ء۴
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[وگررن   (ریغومعمیل) ]ربیخوتخپوخنا
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 یک وظنمری ےک دعب اشعئ ]ربیخوتخپوخنا

 (ااشتع ذپری وہیئ۔/وہا
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  رپ االطق یک وسنمیخ ]ربیخوتخپوخنا

 انزگری ےہ۔/رضوری
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 ء الہکےئ اگ۔۱۹۷۴  ]ربیخوتخپوخنا
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  رپ االطق ایس اقونن ےک ذرےعی وسنمخ ایک اجات ےہ۔]ربیخوتخپوخنا

، XXIVرغمیب اپاتسکن رفامن ربمن

 ء یک خیسنت۱۹۶۶

ور اامعتسل)ےک ےتپ  (اپن)رغمیب اپاتسکن ڑیبی  .۳ [) (اممتعن، ہضبق ا
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 ]ربیخوتخپوخنا

[)ء ۱۹۷۴رفامن  (وسنمیخ

10

ایس اقونن ےک ذرہعی  (ءVI ،۱۹۷۴  رفامن امشرہ دلج ]ربیخوتخپوخنا

 وسنمخ ےئک اجےت ںیہ۔

ء VI،۱۹۷۴ربیخوتخپوخنا رفامن ربمن

 یک خیسنت

 

                                                           

1
رہعی  ربیخوتخپوخنا اٹکی دبتیلی   ء۲۰۱۱ اسل IV ذب

2
رہعی  ربیخوتخپوخنا اٹکی دبتیلی   ء۲۰۱۱ اسل IV ذب

3
رہعی  ربیخوتخپوخنا اٹکی دبتیلی   ء۲۰۱۱ اسل IV ذب

4
رہعی  ربیخوتخپوخنا اٹکی دبتیلی   ء۲۰۱۱ اسل IV ذب

5
رہعی  ربیخوتخپوخنا اٹکی دبتیلی   ء۲۰۱۱ اسل IV ذب

6
رہعی  ربیخوتخپوخنا اٹکی دبتیلی   ء۲۰۱۱ اسل IV ذب

7
رہعی  ربیخوتخپوخنا اٹکی دبتیلی   ء۲۰۱۱ اسل IV ذب

8
رہعی  ربیخوتخپوخنا اٹکی دبتیلی   ء۲۰۱۱ اسل IV ذب

9
رہعی  ربیخوتخپوخنا اٹکی دبتیلی   ء۲۰۱۱ اسل IV ذب

10
رہعی  ربیخوتخپوخنا اٹکی دبتیلی   ء۲۰۱۱ اسل IV ذب


