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„up So ayیرلکدد«ناود » و  



A A AAA ove 

aیعرکدوراردنم هقرنالا  ASEیرلردنمرب  
ARبولیوف یخد  ebكنولاص .ررولوا  

 هقارطاكنا Gydy هصامرب لوس هدنر هروا
 4 BETEN ادنص a by فوفخ یخد

 كنولاص كرکو هنرزوا كنسهصام هنر و او
 Asian ورک دعاس ق

 هر ر نیش هنسهلادنص 3335 كمادام هصاا و

As Grdیی كا هشرارزوا رلهصام  
 Bly یملعو یزارب ندرلباتک نالوا شمقج

dayینوکواو یرلهخسن كوص  PF 

 لوم ندشوگو ندنوتلا هدرب یک ینج هلبنوق

 هن وردیئرب e تسو قایطو ابوقرب كجو

igsوا ندجاغا هسیا زفلو  asندزاس اب و  

 چیه و هنجما یشرب یک ت یس فرط تاغ همروا

 كرلرفاسم [pina هغابط ندعم Sol هسیازاوا

 .روناواعضو یرادغاک ys CHAN شارپ



Sh Pa fad Ee د ED 

~ 

boa YA -ا  

 و ye وا Bas یر =

a MALEهتشيا»  yo,تاوذربتعم  

ysراختتفا هللا لاح ناسل ر یک «راررو  . 

y)دارون  ee ood)۳  

 alas قاراک قعوقهلادنص نوزوا هولاص
 ر چیه Gr BY بونازوا a Hoe ارز

 لو .SS He FAS ردشمالرو ههسمک

fh x Jراس ا  eee 
 هدرانولاص . (Pais قلعت یرامسر كنقلخ

yراموبلا ماتم یرامسر ایفارغولعف قج هل  
 سفت كلا هدرانولاص .ردطرش قعلو هدننورد

by یلغایو be dros Mots als yb 

Je u a); قلم (gar ندرامسر 

 «دوموق» هدانورواو نامند « ور» هدز وبالود

Alb زو das راد الود Ju ناللوا un 

eN Mle LS an نمهلبنوق الصا هرانولاص. 



Asis ae Jal Frدع مزال نو  

 Gra Cal هدلاح یه هدهسیا ءدقمافلوا

Tak aهدزب  gsiرلورب یک  cal 

 .رولک مزال قعوق هنیرزوارالوصت وق بویملنوق
 قویهطواشا صوص «یدنفا هدهناخ رکآ

a!هساقو هدوا هنولاص كج وک یهناخیتک  

 ارو ین ةا زا اما رولبنوق و
 eal نالوا یهطوا سیا اجو

 ردق هنسهطوا قات انداع eel¿ نوا

 عیانص و رنوتاتس عون ره . ردالوا كمروتوک
GF tle aهرانولاص به قیرافتو  

 هنس هزاغم gael رب Vole یماروا بولموق

 یلاخ Sar هرلرب هدرلارو مز . رولت زکب
 ندراقابط jan Sol بولیقاح هراراوندرل هداحس

 نولاص Sof Lally یراسبفنو yal تباغ
 رمان ردقوآ A ی

o . ۰ ae 
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vase قعوف هنو ااص كم Sou aes 

aردقار . iria Chakهقزوم هدر  

 دوخایو كچوک ید de Al قو ینولاص

Ayeرارایوق هنولاص  . 
 Ctl لوس كلا هدنصوصخ WF ینولاص رب

Oly geاتهدو هدنار ونت . رد هدنس هلئسم  

 تراکردق ه هد هر ونت طلاسو یسیرغوط

 del طقف . رولساص قاراک ردقوا aul رولوا

 SIE لورا هد هنواوه هن هدږار نالوا راک

gleبویقلوا لوق هرلن  UYهلا یعای ازلوق  

 ing gh طئاسو الاح.رونلوامضوندسنج را
 لوس كب بولوا یراموم تحمربسا یتش كلا
 de ls قب رتکلا oy هقشب ندرانولاص

 هر ونت Bing. anta yh لاخدا زونه

BB:كن  I Syلسونافلموم ددعتم  

pum yهن رزوا رلهصام  by opهراراود  



۱۸۹۰ ۱ rae 

 Stig al رلنادممش مون دنده ون روا ۱
 هنرزوآ Ju ۰ رد راتع ندرل Aa هدرو |

Eہد راکش فااختم لومعم ندشاش ابو دغاک  Gy 

 كنهبریونت طئاسو dis راروژابا كلر "
GITسوس  Ge SA abel 

 هراز pla ul یخد هدلاح ییدلوا

 حدم یاب Alis . رارردلوط یرلدوب ۱

 نایت درج جاا ob} cae هوا

walیخیدلوا شلداریونتیکز ودنوک ؟هکراربد «  
ole۱ . ردکعد  

 یرلکحوک AT كرلنولاع هحانوروا هتشيا

 Gr ,رارولوا yes ی رلکوبب كرکو

 Al رلهصام یرلکو ورالوسن وق یرلکچوک

Gobyنوا  Ueوزاو ول رد یراک  
 كرلن se : JA! laa ید رلکلکحح و

 قرف هجتماسح را u هل راکحوک

۱۹ 



  vaاپ وروا آدابماشرتی 

ards!كرلوناتسو یراهحول مسر هدرب یک  
 لوس یرامیسج اهد كراکلکحجو وزاوو
 یراق an ندقرفترابع ندقملن وق oN ولاص
 . ردقوب

 .ردنولاص عونرب اتداعیغد هناخکع هحاوروا
١ el 7هدننولاص كع ۰ رثردا انتعا هروک اک  

alsماعطلادعإ .زعلو چیه یشاط 3«  als 

 Sly هشوکییارب ar ao زارب
La uyy jeندعهروطوا رانو  ook) 

 ى هتلتنولاص كع ۰ راردنوجما سوس
Sbشورفمهلس كرانوب هکردنرابع ندهلادنص  

 یرلقاط جاغا ۰ ردیولطمو حجم یرمالوا
 یرارزوا نوسلوا هسرولوایلامو Ged ردق هب

 هدننولاص كع . ردفاک قالوا !oy زاس
 راح Nel Gy At قاعتم همانک ه هناختنک

 قجهلوا ei هنماسقم هناخبنک Alyy بویلوا



auf, u SCHEیلاتتعا هدنسهحرد  

 ندعم Sl gs ربالود نالوا شمانا

 رلابوق رلهقح شارط سالاو رلهساکو راقاط

be Aol oyراوناتس . ردنراع ندقملن وق  

 clin هلع هدهسلا رولس A ید رامسر

 یلک وه بارش الث. ۰ رولک مزال GALI راش

 ادوس هدهسیا رولبهلوب Ka سوک اب نالوا
 .زنوروک شوخ یلکیه سونهو نالوا یلک وم
 . ردسقم کو یخو رامسر

 هراسو lr y هوم نلسد «ترومروتا »

ys + Ue aes0 ارا  
 ناسنا .رولوا شوخ رلمسر قلحاغا « قاارح

 ga ben) Ab a هله . زملئوف یروصت

 . زهلوا زوج
 كسکیههدننامیتاخ lala lus ia وا قات

 . ردرار AN كلام هلا هما تصو فخر



gl بادآ اب وروا YAY 

 رانولاص He a هد هناخرب كجو ارز

 ell A gime ya هلا یراودو ثمادام

yesكقاخ امامافهدرب هلا احا صاوخ  Ara 

 dia AS اما . ردکعد es یراق-لوا

 «Id . ردساوو صوصح us ws? ab وا

 فاکهردق هن Ab قات نالوا ندنمزاول كابا

 هنتعسط نسخ ou وا dole هسرولوا نیک و

AEردا  Cole addins y > Aهدراوخ  

yهنيا لاوحا حالصا مد  wheنالوا  

 . ز هدکمروک. موزا als aod! Jia یهرقف

aus0 فا رعت هدنط وصح  chai!یہ 43 وا  

 راک cb ین « دنوم یمود y هدسرا هلهحو

 (ez 09 gab delo هکردراو هق رفرب رونلوا رعت

slیللاح  » alsنط ندرلابلماف  



we cece a cee سس مس cence neee 

 : رارولوادع یللاح هتروا رانو Lily ۰ دام

 ضرع لکد ندنتهج ناماسو تورت هد بیا
 دع dle هروا ندننهح هرو بداو تفعو

 od هناخ لرکهدنراصخیش كرکكرانوب .راروباوا

 كم ily oly نالوا كج هنروک هقلخ راظنا

 یرلرب نالوا كج هی روک هد هسیارولوا یلسوس

 لاها راحود ET هدننهح سوس و تفاظن

 راک كيراج هدرب IIIT مراپ وبشا ۰ رواوا
 یقاط راک مراپ dai مهران | ۰ ردراو یمسق

Voleبابرا  Caeندتمصعو  aeردلعلوا  . 

 ندافاسا gol یشاب KL sto رانو اما

 یرلتهج كج :ET es . راریلکد

 بولواقالرا اهد نی las ندرلدب وم یعود

Efیخد یراتهج كلج  yهسوکمم  
Alجنک . رارولوا لاها هدایز اهد  Es 

 تباغبوس,هنفصراک كب راحوشیس ر ندرلهداز



 ینرشاعم بادآ اوروا ۲۹

 SIGE یتسهترت .رولوا قشاع ه.اقر لزوک
 لا اسم ءرولو y Vb هلن ندنسو- ندننسح

Soy y SAS diوزن ىرانتداق  SAS 

e ypینیرلکدابا داعصاو  

 هرلهحردوایتاسوه هدیسدند هڪ ودود ید

 la¿ كنسداق ۰! هتمزالم رالشاب y او ردق
 ق! قع تا (Gy قن هناخکع یوا

 هدردقوا نوجا قعاص یلام یتس S هقشاع

 ناهجكنهداز راکیللاوز هکرومدا cals زان

 E قشاع هن نوکرب . روی روک هنیزوک
 El ae SY ls زا راک ts و

 ناحاق یرغوط هنسهطوا GE ندن ۰ ,اصو
ij Fo Pd: S63هوا كرد  

Een os el 
hr ode ul!هدنسهطوا قات ی  

 EST هدار.ا رلرولو



 joy 3 شوشم هدرله> ردوا gu سو

 edi lo قد قشاع نروک dy هکرارولو

dexتوس هدرلفاتت یک  Selقرهشال  

ah» ia ieداقتعا فظن  sa4۶ وشمم ن  

 هر وک هدلاحرب Gros)» ona gel كئس

 یناقع Gye Sl یخد ندهتفسشآ نا هداروا

 a ABBY LOY sho Alb li o Jl هنشاب

 هصاطا و یش yA هدنسهط وا ge لصاما

 eg هدرلهحرد 4 is ردو هن یشاط 4( 9 راق

 یدنک كنحاص زکلاب ۰ ردلکد قوح هسرول وا

 ضد لکد نوا ی.هسد تختو تفاظن

a Xx Laندنابحا یسارو  anهده را  

 ne dal هل وب راق ! نوجما Sede هرت سوک

eS ch: ab y Seyه هح رد  YGیعزاول  

 راک دن یالود هحیک م ردشاط %228 واوال
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 N ینرشاعم بادا اب وروا ۳۹۹

 بولوا ندمزاول ناسوا cok هدهراطخا و

yes ۱وصخ  odoقو یمهطوا تلاوت  

Au)وشا ید یشاط تلاوت  Glsهدنسهط وا  

 تااوب ht 249 بالود ىلە ۰ روزلو

 هنسهط وا تلاوت اییاسا Fr OY gl یسهظفح

bo jal Aleی-هط وا تلاوت صوص هدهساا  

ge»هدلاح  Xyقات ید  tb y 

 هلو راق odiado وا ge 5 رولساص ندتمزا ول

 ید «by od 92,4( وا یا هل و راق بولر

 هتشنا » ردقوب موزا هناشو ts an .رول وا کا

 eb gl aly OY وا شو رفم هدروصو

Ll.ندجراخ ادعام ندنساضعا  a 

allegeمظتنم كب یشاط زوو قات یتحو  

Sayنلسد «اناوراب» هسلا  | Jory oS 

Shaw aوا  dod AD)هل اع  de oteباک  



 Db ندان اشم سنت ؛نینحب مات زا را
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 رلنالوازبمتكيو Juega sab اما
Go yقوج زا هرزوا قلوا شرتسوکرپ  

halهترزوا  Gab ylراذتعالاعم هدمه  

 .نازااق ورک هن ندکمرتسوڪ +

 هلسهطوا قاس نوجا Ju ندراک قوجزآ

 هدلاح وا. ردمهزالاقاطم joel یسهطوا تلاوت

 سه هکراروام هئلوا eee هدنرو صر هلن وا ران و

 ao هناوذ ی هدنحراخ ul ید ینسکیا

 هل و یدعا ۰ رولوا oe Bel ally ضرع

 هدنراهطواقاتس قح هلوایرآ ga تلاوت

 . رول ابهنجا كنایخدقانبوللوب « ووقل | »رب
 قشم بواواذ PAPER Aya نعهلک و

SCH Geeنیعت  Joy elهقلا » هداسيا » 
a Y وقنم والتهوارز ۰ زرولس E dl 

¿e ۱ 
u 



3 Ep بادآ اب وروا YAA 

IEیخد هر ع لکو  
 aa اوو a هله- ولوا
 e « اووقلا » هسرولک مزال قفلوا

 cel راود یک dy زسوف هدنرهطوا قات

 یناوط هکر واند هرب ردق GHEY شاوقوص
 lg ۰ رولیبای SVK ۱ یخد

bey Eyفلک«یخد هنک واقرهلمایقاس رب  
 ندننح هلاق روتسم GE هتشیا هجنکج هدررب

 diz بورک ASA lio ze مزاولهطوا

Fede,هطوارب  aoوب اما  
 ندرلفاتب < هلس هنل y هدسک ره هاب وا رو هما

 فلکم هترزوا كهلوراق هسازلواو . ردلکد

Kut Joryهدننروصو  irکروادیا  
 ,et نامز ad¿ یرلهدرب ds كرانوب

Gasف  gillزولوا  della 
tl rn tte 

Es ER 



 هلوش یہ نداشامت راظنا GT یتااج ری
 .رولک مال یضو هاشامت راظنا Vole نوسروط

deg |هداننک  yayكج هل  the Jeb ge 
 تس هلا اناواراب رب اقلطم ییالود wily هحیک

 Stal و دوموق Gee زملنوق gla . رووا
 SAN هطوا تلاوت bl. jab gd هدبالوط

 یقحو ,lu تک یصوصخ لدب er بوتلوا

 ینولاص حالس هدهصوصحم تروصو alt زایرب

 . رول 9! هارون راحالس bes ةا قو

Unbكبو كنقلخ  Abel zusرطف  als 
 فح نالوا یراک دای IM y e رامسر

GE Set yey Fo Gullyراهطوا  Nek 
 yaa y¿ لزوک

 es یسهطوا ,قاتنالوا هلبوب

 تياغو ن درادوموق Mia de y هنب ېک یکج هل
 ;ola فلکم ادعام نیو قو لژوک



NER BEM es Lawn. ۳ 

5 ES اب وروا Yoo 

 Sog تلاوت شملنوق هنرزوا

Hyون  Albراهطناول ولرد  Jog slay 

ebرلهحروف  Me clinیراهشاف همود  

yleلکشنمندشیه قلعتم هسوسلصااو رلن  

 یرلقج هل le وضو مكن هر وك ذمیابشا هله .رولوا

 J ومسندنالفندر glk ین اص كاد وخ ایوندش وکر اباق
yثامریدتا اشا هنس رارفاسم یرانو هسیارارونل  

Ieرولوامتانماقم ظح رب هج هقشب زوج هناخ  . 

 قلوا هداستناغ یراهطوا Ge كلرارق جک

 Ae قحهلوا Ghai ردق 055 ER تادآ 3

  دنک بویملنوقراوئاتسو رامسر Ge التءو

 du AML تلاوت vole ترا صوصخم 4. راب

 قالخاو ند زکلایو یراع ندنالف ندنامور

 Fo li] oye ین AUT تاسداو

SIهدنرلهمنیک رزق  

 قاس dash راقح هلوا هداس ردق ه هدنرلهعاشوق



Fs dabفل داو  Ey Aیشوس  
Sy |روللوا دع یتز  . Kanهرازف 4  

 وتامووطلا یتح بولواقش هلس ab سالل

 یک هفطق لر یرلکعهمک :هدوراشنط یک

Da Asa Aهدینلوا  jeردنکد  aus. 

 قعلو ye هلرلالتناد فلکه ید كراهلوراق

 IFES CAD نالوا صوصخم ءزلمادام یک
 . ردیلماعا 5 94 نوجا

 هدنرهناخ AL نالوا نک اس nel رهش

GE Goad wh aجاتحا الضا هسراهطوا  

uهتنرونلاق چک ردسق هن کاوو  

 هنرولوا قازوا ردق هل y كح هلدکو نوسنلاق

 دونخاو anal اقلطم زلرفاسم نوسلوا

Mi ymتدوع هن  alطقف ء  ehكور  

Haoنوجارفاسههدندز  SIP NGI So 

arlyیرابعاسص هیفیضو وئاش هصاخاب یک  



vrیرشاعمبادا اب وروا  

 ران | ندنرلکدلیا لوبق رفاسم هدهنسناب هجیک
 كلر دتا هم یرلهطوا قاتن رفاسم ید نوجا

 SU یشرف تروص كراو . ردمزال

 Bit زون یالود هجک al قات رب
 نددوموق شو هدرو He ییا رب

 نوا قناق هجیکچاقرب رفاسم هکردنرابع
 cal شهروتکر ار ید ینسهطناح روشاج

all Soulرولس هریدشلرب هدوموق و  . 
yهر هطوا  Llabدوخایو یساضعا  lol 

AAA 
 . زملتوق هراس و ay هحاسا صوصخم

dey’هسلوا قح  Cole Byیدنک كنهناخ  

rs!هقش هدو و هنکیدر و هرفاسم  

Gloیس هطوا  nad yرد تل الد  . 

dle yهام نو ولا هد  dal lieا  
 - ورد كر هل دیا صیصخ هصفر نولاص كلوب



(rr rr nennen 

 . رولیراقبج الماك تاشورفم هدنن
 is بوتروطوآ هدرر an یرارفاسم

 هاشورفم ندنکح dal صقر Sh هسا
cleoراردمنام هدیصقررلنوب هتشب ندقدلوا  . 

GATقح هللواصفرهسباقونولاع هقشندرب  

 هیلادنص ,ope gl leg هنرارانک كنولاص
 J AT هسیا ددعتم رانولاص كچوک .رولسهل زد
 دغاک Li .ردقح هل وا صیصحهنن و وادغاکیس رب

a!فو  Ogle Ar Sealاب و  
Xsقو رلهطوا  dulو یرلهطوا قات  al 

aah Nate A 

 SAY واكح هلس هل راقبح نداشانالواصوصخم

 كم :«ردیلدنا jo هل ار ازا دوخایوا جارخا
 هساروفو هنرکشو هویمو | یخد ینولاص

ablندرلرفاسم قرهلنوق هنلاحرالکرب لامالام  
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x DEE bal yet 

BER BE oa ahهدانکن وا  

 . رولي ردناوت
 ble هروا ole glee 54! ؟یدر و ردب ٩ هارون

RR yیتساناخ  oyیک ینج هلوا شمردتناط  

 هجا Fo sie CAA كراك كوب

 EI کلا ارز ,ردشمرو رکفر
 Sale نالوا ais ندنسهط وا ق 3 Ly راودو و

ys Jaleoهدف  aی  él $y lsنولاص  

 Mey توت اعد ا یسهطوا شاو

 یا روا دل وا Jl ساک زفاض رعت یر وصآ

Seyقردلوا هدنفوف  ONنوا  
dis cal eatتلاوت صضوصخو  

 :هناخ (wy یرلهطوا GE ate ءاسو یلهطوا

llaده تاش  lyمدت  ol 
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