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 لا ناۓلسےکی امر رد اسم ےیل مانے کک ٠

 روا کرد زی پنج تادا ی. ترک

 ےس د تشر اھت ایر ب غیا اورف ریتم
 لر شد ساب ےن ور

 794سی لس ازر ےس یداز آہ اظ امر ک

 اماں یم ام کر ارج یبا کرکت اساسا ءا

 کب خو کب ضم کم عکس رک درک ام
 هکر راسو یی ۱ بول تب امد ی ورد 1 رگ

 ے رکی یر فش یم ٹیم دے سس ی دم اظرت ےک ںور رد

 2 ایگن ارط کل و راه نوا شم

 ےک 9 ں ولحد داں وز رن سٹاک میش ری ۔ےہ

 2 عام نمک سادات 27 یدک نایک رم

 1 ناانبی“ یر س ا ےک رہ شراب: سام سر
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 ےس ان ام لفتت در

 ق تم ح کد سرو ےن

 ںی لام قی ا حا ززرنمولاٹا £

 ون ات اوتر رت ےہ تے تہب سر

 دم ا تک رج اشار ۲ ۔ ےس درک ب

 اس جیک یم فر اس گم اح مے کن

 سک نور مانے بق نشو د
 ےہ

 î 'نا ےس ںیہ تی یاد تک وس

 ۔ے یت قانات ے گم سایر روک 2

 تزل -- ۲ تیام موز یار ن

 لر ضص ناتسووک اف نزن کب قزم
 مت دم وندم
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 8 ب نایت هستی نا کز

 ۱ تام و 4 حنا اب طی | تک سبوس

 ۱ درس مزا سیا سیب یھ

 ۱ فذ سک ن تا ےہ رہ راپ شوا ب 0

 کت پس مال آں وے تل 2 7

 7 نا کے بن کن ښا ص

 هر میم نانا ید اا کرک کے بلک کت سرو
 یدل ںیم كف است هند کس

 عزای اء ایں یم ےگ یک رام راے تز

 8 ا دخل 07

 خش خر ۳ ے ناز ےگ ئاج یہ
 ددا کام ارک کش ےک
 ےس رکی راہ لس فیس بک

 )9 ۳ ات مس کا
 ا
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 ح ) ام اگر درد ای اس رے ھ7 . ےن

 یا و رض ےس ایم پر کیک یک
 ٰ را ےس کرت اولی وب ادارت کن مب ٹو رل ےس تصر
 رد رغ رر اک الز رر وا کت رر هرذ I پ

 ۰,,"۰+,ء, ٔ  ب 07' 
 کت مراکش لو ری عترت
 وز ون ےترکر سا ے کر دو ترازو نہ تد ازت ےس چب
 قا لے سار ےس اکر انہ ضم حط

 اھت یاد ےن یر سیم دم ساری ا ا رب رم
 سانت 7 2 یر سر ا رپ
 اف یک ارس اتام اتا ا

 تم اف اپ
 ید ی0

e ` 
 ےک ات ا کے
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0 20 
 لا بر کے ک مال سب ناسا ی ی را 1

 تو - رانا ےک لا اود اسوہ اک ےس سا س انلاقماع ےک

 ےل گرج ہدف سا ںیم در زا خیس ںرییرکے دق

 ۰ 1 رب ریش اسم مان از رکاب لاک

 دات اباد رم او هدیه ا رگ داود

 . هرکی ابا (ن2) ناًلاب زار ا

 7 جارو 0 ۳

 یک کوک برا کم ےس کھ ا اک ورقن

 یک لپ 7ا اتد دے ا اب ی تیمور

 " ٰ تردد یل ا 7 و یز دو
 | : لت مت ا رت را را ی ادا نرو شم و

 3 رد اک کیا سی را ایا کیا 3
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Eر 1 ۔ے ےہ  " 

e Iےہ ہنر ۹  

۰۲ 

 ۱ رک 2 اے پی نر

 قدیم سر ایکڑ رم کار ہم
 ارن یک سارک اے تان امرا یر

 ی مارا فلک ای تم یم ےب
efما با ببر ی مد آب  

 ساب را یی اا ااا
 ۔یردد اپ اں کان اسنا بم ) ناو گیم

 ےک ھے ئر ارش کک تزال کک اد ےس تسد ا ہر

 سس ینا ما سمو هر درک اب وکےۓ رسد سا ےل ےک فن
 تانے او ےاجد راے ای ۱ ایر یس 27207

 کن جم هل بد رک
 هان واورد

 | یکی ندادن اد یوی د ےہ ےہ ہد
 | نکے یم یل تاں

 ۲ 6 نام لٹ ا ے راہب رکے ٹل سا ا اں

79727 97 .08211 
ONںیم رم ا اھ ہری یب 7  

" ۳ 
 ہے ےہ
5۳ 2" 

 1 بک بت ۷
 توان ضا 3 ۱ چ

3 
 رر ہر ےس
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 ادد و یت ےک ا تشق کہے ںیم 72 ۳4
 الم ارتما نیم زا اک زا ےن رکی ۔ارب تباثق )ا

 ےس ٹن نت مابز بل ۷و کک را ہرکس ایذا
 هل ناز سم سکه کی مور

 22 انا رب آف با < نر ل اش اند ید پا - اس و
 بیر دا رکن ار تل اس
 رب لر ےک ےس ٹا کی راسا )نایاب جد رب سل زار
 ۔ ےک اد ی ترو رخ کے سال ناپ اپ رر نجم

 نو رکن ا ۔ےڑکن الم اے اکے نوک ہن کن ہے رک
 ےک ام ےن تسلیم

 RY زی
 رم و ےس اد فر و اه سرکه اپ لس مافی باک اض زم مر اک سک

 ادیب ر تیارو رسم ام ۔ ےسہ نا رت ٹر نیم اھل 1
 وک ۱و ی روز لری تر يا - ۲
 ا یس سیل ےہ ایک مان منا ا یک ِ 2

 تا ترم 2 و َ ژن
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 2 لے تارو ت امار یب ےہ تاک

 كد سال کے تا عطار ی دو و

 مر کا ھون
 ہیلع مکس مدرک ا
 ازار اي سوپ رم یس رای و ر

 هی ےب كامب کب ےل سہہ لاش سرا

 ¥ Herge او امت ہی آے ار اتم

 کرک وا مت 7ا ایپ ین توتا تر ںی )ا

 زا ال طس نور یتا ٹک رن ےس
 قارا یے اوسر ےک ر اردا ےک کو بنی

 تر ےن سس ےس ااا ار ےک ر لرو اد زودرس

 ےس گن یدک ررر رکی نکا تپ یی وک

 یس یہ ميز چت

 ٤ باند 7 ےن ییہ

 اک ا
 نر



 ی ا

 موی فر تورا یو کم کت ب
 فرق کہ ادر ےک کا نعرا مک
 تر را نا تم یب ی بکا ںی کک
 نام اک ا کرد بول تل اتنی ا یی: بیج
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 ےک رر یار بار ےڑر کے کما مت ف انب
 یا ےب ور ي نتاع رگ یک ت يام یک ترا تیب ایا
 ۰ ترزعح ؟د رام نعپ ارم لاس ول نل عاکں ا ٠یم بیت
 صراط پال ست کس ایام
 ےل اے کرو کہف ول ياد یه
 ۱ یب ا مے امام

 اک سایه باد گرد امت راس ی

 ار دیر بیپ بس
 یر کات نگین ےہ



 نیت ا ۴

 سس سس و بب ںبوىب-:ض 20
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 4 0090ر دب وو ےہ ےہ یب
  1 7س ایم

۹ ۴ 
  ۱ ۱یس ی ن ۳
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 را رب پت یا کک زاد یر متو

 ےس لا ہد ےس ا

 3 تب یا ضا توں

 دا سکو اون دہ اکل سی سکوا مٹی ایہ اد راقم مم ہد

 ی وہ اک
 ابی

 ٹر کارگر ےک کر OE هک

 ل رب اج 2 ا اسنا

 ۱ ۷09 ٹ0 بزرگ ارام  ترصو ید سب

 منم مکر ےس رت رشید رده هد ک
 DE ke کم

 تم بن لب لکن یکے

 لاشن نچ سا ی ازم پسرا

 1 و 9 ےک ا

 4 رم کس اند صرع, نیر 2

 یی - چرم لس بم اد ا ےل ےک ےن:

 _ اگه سا اک ماس
 ۱ ۱ هری ویک بو دف ۱
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 سا دما درر ود د هدر گیتس
 د کت صور اکل ی تردا ےک ایر اتا قت اگ

 .1ے یکم ںیروکررورک وک ہیکل نعش
 تلف اروا لرو ها مارو ول
 ام تام اروا کم ےک
 ٰ رح رو ےک نیا مات تللاسو کت اوم ہٹا ںی ےک
 0 ےس ہلا نایک مس پرده چمن اک کک
 مکه ساک واز ل نام کوبا
 دہر نط دے وو کت ارت کر ملک کز کل اور ںی
 تر سان تب هر نمره اد رب

 لا ارس باما کس تفت
 ببر ارگ دم یدکی کر ا ںیم تب ا

 تری از اہ ےک ی ام سید ںیہ اا نیلا عم نیو
 پس ربرگاس تسلیت

 0 روا یو ےس رر دایک ق 7 نط وب نا و و

 ۔ نا ھا رہ لپ رمی اس رابه ر
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 ۶ - و۳۹ و بسم می وحش ۰

 اس اہ ےسلسمٔیم

 < مہ ںی یا ا و

 ےہ

 بش تال ,a aE کد دو ا هه م کیو یر“ د اھ سا ,

 سہ او س چ ی بس ھْ۔ 13

me ۵,بم  
 per د رک

 بہت ہت مج ےہ قر رش

 شو e ر روم Rm کوب رد

 حرم 4

 - زمباض ۔ساتقلو اا د

 بل شفا ںیم ور سوپ
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 یر ایلام هیچ رد هی
 رب ری تب ی ایی

 یمنی هکر
 سرباز کر رے ےم سما ترس

 رب از را ار روا ےن ران ارم

 اي یکم تاکسی
 بت شو کب الع خالہ سم رک

 ےک ےہ تم ےک ولا ےہ رکن الل یز ےک ھے تو
 ےک ارمنی یر بس درکرایم عج ف ےئل **

 رر اس اوا ےل ےک یر اہک سم ےس کل اسرار ےل
 روف ماکس ا ںی دکن کی اد لوما تپ ںی ےہ د

 سرت که ی کیک
 وب گاز( ارس کهن ا

 برف بو بی بد سنا الم پلایا
 سگی س تسیسم ره خہ [برِخْٰزا
 ےہ
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 رت ا رد اسو چ ھا اا لود اعم

 اتم تیپ مت, جک
 این دت رب سکسی جت ای
 اهتید رے یک دت ما نھی

 لاش دس یک معا نرگس تهوع ہا
 رم یا برف بج اب دری ےک فا یر خحض ا

 ےن اق ڈا اےک یی ذی نایین

 قا یت ام ار ۸
 ےک. ےب تاک
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er OS رد یک 
 ماوس واف انان پک رار کر ا اکر صا |
 وص اکی یز قیم اےک ب واق اپ ےک ۱

 یر یگ کرک نکن کانکس ۱
 نت ان ےک ےس ےہ اکرم رر ارا کرک
 ےک اند کرک کر راک ولد تو رے

 ۇز داغ د کی اکر اد تعور یک کے ۱
 ملایم ان پو رظحال تصور تمعرو تن عکب اپ تم ۱

 بی یکی بنام اردن کی کی درگ رت
 رج وز اک کنی بازتاب ںی لد هلو گیرما
 و کل بیس قناری برم
 0بل تڑیرہ یتیم اغ اک ب کر اک
 ی هر کیوسک مس کت را

 4 7 و ای

06 



| 

 ۹ا

 برف مر اد تیر رک سنتر
 یر تب هوس اس دانا مرا

 مپ یلتهگن دار اف کریو ےہ ر سرک ا س لزا
 ا یں ولوم ےک الذ ںیم غا فی یھی ھے ٹر دم

 ناب ساعی کیا
 السلم ان یم نیل ف ایپ ءان تر مرم ےس نسر نسر

 اینتر اب ےن سک ہک د لیزر کل ئر `
 ی رکی ا ںی راو کت ع ایر کھر ر تکرار
 سابا ےہ کدو یی ۔ینماقرظک ا بب تشاو
 فله رم ها ساک
 مس لک نکس اتش ! رک یکن ادا سک تن
 یل کم خدا ياد

 لا ی و ان

 ر اک ںی تاہم ایی ا ہرا |. يپ تب
 و ںی ایچ :
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 ج1۶1
 ات اما یک ایمن اکے گے مار

4 6 ۱ 

 کود باند یا تمام یخ
 هی سفیر کی ےن رت پیاس ےس رگ 4

 درک رر رس تب ھے رپ ےک یز ۔ے وع سر

 مزار ار رس سم کوک
 مارا پیش سی ضیا ل
 3 7 لود او سه لپ درگ برتر وبدت انے شام

 1 نا ستاد یکی رونے کر كا نک اسم طعام
 ۱ نادان عش نار ا اف منکر وک سری
 ۴ بورس رول کل یم دازم ہد راد ہت سد ےہ وف

 لا

 ۲ 0 1 + یہ
 ا و وع 5 اک
 ہک ۳ جو
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 بیک یم و امس بب ےس ناتو ۳

 زا هد کر اسم لا ےس

 tr ro یر یک
 AO اراک رک ح

 یش ہک“ ا سا رکے افر ا ہد برس (

 د لس ترس ما ساس نور ر ا لپ ت١

 مپ کیر ار البا اےس ۶ند سا

 رب رکے یر ٹاک فشار ملی یر
 ما بش یت کرام اٹک ا نان یک شد دیار

 ما کن سید ین ب ےس 27 0
 پک مس اکسس یش ار رخ ۱

 صبر مدح ا
 رد کے ات
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 لا نج کے لہ ںیہ عبادت ارد ا لا تر سل اڑ
 نراضاپ د. یت رس ار اراده یکی ےس ٹا ےک ٠

 نیک :لاہد جدا یکم بانو
 نر یا و تخم ما ینا رمی 7

 ہے شان تدزخلا کیر ا رایت شکس نوا
 بیت لیکر ار لے ید انآ نادا رت

 . مازاد هد پ و... ۱

 دزد رد
 نام از اغا ادد ایر رم را دل
 عبپ نسل رو روا اب 007 انی کن
 یو اک ذات ماس ےہ لگد مهم اسب
 نی ار مو وات .ےہاب سر ۷/۴ 1 طرد

 ںارکتس سرا کتیا تل.

1 ۱ 
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 i i وس وف ہا

 یی ازا 9 تیس
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 تیس سس وس
 و لادن ات نیم < سر
 ۱ 00 سس اف ما ا ۳3

 ۱ کا يک
 . کرافت

 ۱ ضعیف تفیلخ هل ناجا ادای ےس اتاری ار
 3 (۔ےہایا اہ ںیم نمار اپ آسا رواد ےا)

 ۱ سکوی کن با بد مان
 . سرارصف

 71 وب ی اسففر 7بار دا) وا ممالک

 تم ما ی رم وصی ہم ٹکا الطراد

 0 7 رس نو
 مک رل ازل ےب ےس لالہ دس باک
 لس یک اک اپ سام کر رپ ہد کے وز

 ,ETN هل ا
 ۳ ار اہ یومیہ ی
 نادا انس. اچ اڑ س اي ات
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 یم اک ی nica ی شوکسیف حب
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 نع تط ام ےس اترا ناو تہ کج ےہ ماز ا

 توزین اره
 چا ںیاذ امہ لورا دم نام رکی لات کہ کے پہ
 هری 9 ۱ لر مف کک 4 A رب شور 4

 کلپ یب اس کس تام اب گا 7

 ر ساب 2 اد زرہ کٹر لب قرم ایا ای نس ن اطا

 ر 2 ےس رم که سر ال کس نم
 ۔ےہ ۳ ر

 ےس راہ گير پس ی لمس

 سر ربنا یھت اےک :ا ادرک ار کوت لس

 لیا تک عاد ارب رمد ۔ ایا انا | ت اسب ۱

 تال ےن ےک شا کارڈ 7 (
TATA 

 ر ارگ آے جس ہرحس ا
 | وام يک ر

۲ 
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 ترو رور ےس ںیم یو نیک: تر ئے
 دشمن ی شهرک پا کار بت شی

 کن مسلم ورا ادو ۔ ےک فیکس ہن
 شوک تبار دا طلسم لر
 ی رم یر ار نو زکر کاش سک ید کا

 تر ساک ختم شم کج ناقص

 اھت رہ اح ےس ےک دس ا نم قر ان سس
 جم ےس زس تر ےک ےہ ر عار ع وک تادارخوو

 رخ اسے ترک ا رس ار ر

 ذس کس رس ےس سنا خر مت

 ہک ں وہ ککے سمار زہ
 7 ے۷ ےس کے رور دزی

 کتک سیر صید نکس کشور

 شش نیت.
 ۱۳۳ ی نل la ںی او 8 A 7 سش 3 ۰ 2چ 2 7 ری

Êیی  < 
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 ی

1 ۴ 
2 ۱ + 

e93 ۲  
 مت

 ا0ک :
 کو ۳ 7

 4 ںیہن ال 7 او 3

 روح 1 ٤



 ۹۸م

 رر گرمی سوپ بسر یم یک ینا /

 رہ سش سو سن ےگ

 پل نت ری توش رپ
 ےل ےس اے سل الصا یب اند

 نر کیک هک نکا بش

 7 ےس امام برا اوسم لو روم ہرے ہوش ما

 یے بس ھر اکا 7 امت رکے س اف چلے تب

 تیز ورکے ہرا نکلے نار تو ہووے

 ح 00 ہہ کس مر هو کسر گر اس

 20 ی تو کے رد کپ
 2 ا مر مکس اس

 ۱ رو اک قر کب چ

 et اک ا حس

 ںی را رس 9 کیا ے دق پ ۱
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 سین راه میت ںیم ںوووتس تہ او زادوزگکس قم
 .ے یک شو ری ںیم سن مات ںی لالی

La 
 لزا ےک او ا ااغ اے او ےل
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