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ز رطف ویل  رقتری ولیک ا

 

۔۔۔۔۔۔اخاسکر اینپ یٹیب رکمہم ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔تنب۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔  ۔۔

۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔اڈیرسی۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔اترخی دیپاشئ۔  ۔۔۔

۔۔۔ ح رمہاہ رکمم۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔انباک اکن ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔  ۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔اڈیرسی۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔اترخی دیپاشئ۔  ۔۔۔

روےپ ۔/غلبم  ےہ  ۔۔۔۔۔ےس   وظنمر  ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ رو۔۔۔۔  وی

ےئل االعِن اکنح ےک  اگ اس ےئل  رض ںیہن وہ ےکس  ومعق رپ اح ہکن وخد اکنح ےک   اخاسکر وچ

۔۔۔۔۔رکمم۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔ دلتی۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔و ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔  ۔۔

۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔اترخی دیپاشئ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔اڈیرسی۔  ۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ ں  وک اانپ ولیک رقمر رکات وہ

م  واالسل

 اخاسکر

۔۔۔۔۔۔۔۔ انم ویل ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔دطختس و اترخی ۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔اڈیرسی۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔

اہ ربمن  ۔۔۔۔۔۔۔1وگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ودلتی۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔اترخی دیپاشئ۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔اڈیرسی۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔دطختس عم اترخی ۔۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔

اہ ربمن  ۔۔۔۔۔۔2وگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ودلتی۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اترخی دیپاشئ۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔اڈیرسی۔  ۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔  دطختس عم اترخی ۔۔۔۔۔۔

۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ و رہم دصر امجتع دطختس   دصتقی 

۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔


