BRUSSELS: PRESIDENT AJK BARRISTER SULTAN MAHMOOD
CHAUDHRY MEETING WITH MEMBER OF EUROPEAN PARLIAMENT
VIRGINIE JURON.
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یپروی ےن یردہوچ دومحم ناطلس رٹسریب ریمشکو ںومج دازآ ردص
انیریا ہیرام نسرپرئیچ یک یٹیمک قوقح یناسنا ںیم ٹنمیلراپ
ربمم ےک یٹیمک نشیلیر نراف ںیم ٹنمیلراپ یپروی (Maria Arena)،
یپروی ربمم ےس سنارف  (Bernhard Zimniok)،کوینمیز ڈراہ نرب
ےک کلامم رگید تیمس )(Virginie Joronنوروج ینیجرو ٹنمیلراپ
ےس نارادیدہع ٰیلعا ےک نینوی یپوی روا ٹنمیلراپ یپروی ناربمم
نینوی یپروی ہک ےہ ایک ہبلاطم ےس نینوی یپروی ےک رک ںیتاقالم

یک ریمشک ہضوبقم ہو ہکات ےرک ررقم ہدنئامن یصوصخ انپا رپ ریمشک
یپروی روا نینوی یپروی ٹروپر ینپا رک ےل ہزئاج اک لاحتروص یراس
ءارٹنا ٹنمیلراپ یپروی ھتاس ےک سا ۔ےرک شیپ وک ٹنمیلراپ
ےک ناتسکاپ روا تراھب روا ےئارک مامتہا یھب اک گالیئاڈ ریمشک
یپروی حرط یسا ۔ےرک ادا لور انپا یھب ےیل ےک ےنارک عورش تارکاذم نایمرد
تیربرب و ملظ یراج ےس فرط یک تراھب ںیم ریمشک ہضوبقم نینوی
انپا یھب ےیل ےک ےناولد تیدارادوخ قح اک نا وک ںویریمشک روا ےناوکر
رٹسریب ریمشکو ںومج دازآ تسایر ردص رپ عقوم سا ۔ےرک ادا رادرک
ہیناطرب ہکبج با ہک اہک دیزم ںیم ںوتاقالم نا ےن یردہوچ دومحم ناطلس
ریمشک زیٹراپ لآ ںیم ٹنمیلراپ یپرویوت ےہ اکچ لکن ےس ٹسکیرب
یک سا اذہل یہر رک ںیہن ادا رادرک لاعف انپا ےس حرط سا یٹیمک
فآ زڈنیرف ںیم ٹنمیلراپ یپروی حرط یسا ےئاج یک ون لیکشت
ہضوبقم روا لح ےکریمشک ہلئسم ہکات ےئاج ایک نالعا اک ےنانب ریمشک
ںیم یہ لاح تیمس ےناوکر یلاماپ یک قوقح یناسنا یراج ںیم ریمشک
تامدقم ےٹوھج ےس فرط یک تلادع یتراھب وک کلم نیسای ءامنہر تیرح
روا نینوی یپروی یھب رپ سا ےہ یئگ یئانس ازس یک دیق رمع ںیم
ےیل ےک یئاہر یک کلم نیسای ےئوہ ےترک ادا رادرک انپا ٹنمیلراپ یپروی
یردہوچ دومحم ناطلس رٹسریب ریمشکو ںومج دازآ ردص ۔ےرک ادا رادرک انپا
ںیہ ہتسباو تاعقوت یڑب ےس نینوی یپروی وک ماوع یریمشک ہک اہک ےن
اذہل ےہ اکچ وہ لخاد ںیم ےلحرم مہا کیا ریمشک ہلئسم ہکبج با روا
ےک ریمشک ہلئسم نینوی یپروی صوصخلاب یٹنویمک لنشینرٹنا
روا ےناوکر یلاماپ یک ق وقح یناسنا یراج ںیم ریمشک ہضوبقم ،لح
۔ےرک ادا رادرک مہا انپا ےیل ےک ےناولد تیدارا دوخ قح اک نا وک ماوع یریمشک
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