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 آج ںیم ےن؛

                        

  

    

اکی اپسرہ )ای زایدہ(  رقآن  یک التوت ک 

 یک

                              

ز مک اکی رعب  ک رقآن اک  مک ا

وحی ںیم ک رتےمج/ریسفتےس  ڑپاھ،             ای رتا

 رقآن یک ریسفت ینس ک

                              

ز مک اکی امنز لمکم وتہج /وشخع  ک مک ا

 ےک اسھت ڑپیھ ک

وحی ابامجتع  ادا یکک                                رتا

                              

زابن یک افحتظ یک )وھجٹ، تبیغ ای ک

 اگیل ولگچ   وریغہ ںیہن یک(

                              

آوھکنں یک افحتظ یک )ںیملف، وڈیویز ک

وریٹ وی ای  ارٹن ٹین رپوضفل ای شحف ک ا

ر وریغہ ںیم ک ور ابزا م ںیہن دےھکی ا رپورگا

 یھب آوھکنں یک افحتظ یک(  ک

                              
ری ںیہن یک  زابن ای لمع ےسیسک یک دل آزا

                              

یسک دنبے اک وکئ  اکم رصف اہلل یک   

اخرط ایک ای یسک یک ااطفری اک 

 دنبوتسب ایک ک

                              
م اکومں ےس اچبےن یک لمکم ک وخد وک رحا
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 وکشش یکک

                              

ور اپٔوں وک  یسک طلغ اکم ںیم اامعتسل  اہ ھت ا

 ںیہن ایکک

 لک ربمنک                              

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

 آج ںیم ےن؛
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