
  ادخ مانب

 زا رکشت اب و .دیهدیم شزومآ ام هب ار ندرک یگدنز تسرد شور و هار هک يزابهش ياقآ بانج تمدخ مالس اب

 ییامنهار رتشیب ار ام دوخ بلاطم اب هک روضح جنگ ياضعا زا رکشت  اب نینچمه و امش ي هناغیرد یب تامحز

 :مراذگب كارتشا هب ار905 ي همانرب زا تیب دنچ مهاوخ یم .دننکیم

 

 دوش مک شقزر هک یفوص نآ داش

 دوش می وا و ددرگ ردش هبش نا

 1860 تیب ،مراهچ رتفد

 

 ایرد یحور و دوش لدبم دیراورم هب وا رادقم یب گنس ؛دوش مک شا يدام يزور هک یشیورد نآ لاح هب اشوخ

 نآ و يونعم ي هبنج زا هیانک »رد « ؛ناسنا یناهج نیا يدام ي هبنج زا هیانک اجنیا رد)»هبش«(.دنک ادیپ اسآ

 وحم قلطم تقیقح رد ار دوخ ییایند دوجو یمدآ هاگ ره سپ .تسا نارکیب دوجو زا هیانک»می« و .تسوا یناهج

 .دوش لدبم نارکیب یتسه يایرد هب دوخ دزاس ینافو

 

 دش هاگآ هکره صاخ يارج ناز

 دش هاگ يرجا و برق يازس وا

 1861 تیب ،مراهچ رتفد

 

 .ددرگ یهلا ضیف عبنم و برق ماقم ي هتسیاش وا ؛دشاب علطم یهلا صاخ ي هریج زا سکره

 

 دوش ناصقن نوچ حور يارج نآز

 دوش نازرل نآ ناصقن زا شناج

 1862 تیب ،مراهچ رتفد

 

 یتقو(؛ددرگ بارطضا و یناشیرپ راچد یتساک نآ رثا رب یفوص حور ؛دوش هتساک يزیچ حور ي هریج نآ زا هاگ ره

 رد یللخ امتح هک دوش یم هجوتم شهاک نیا زا و دوش راچد یناشیرپ  هب دسرب مک یفوص بلق هب یحور ياذغ

 :دیامرفیم هکنانچ ؛تسا هدوب وا كولس راک
 تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ

 تسا هتفشآ اضر راز نمس هک

 1863 تیب ،مراهچ رتفد

 



 يدونشخ و اضر ناتسوب یگتفشآ بجوم هک هدزرس وا زا ییاطخ امتح هک دیمهف دهاوخ یفوص نآ بیترت نیدب سپ

 .تسا هدرک یضاران دوخ زا ار قح ترضح و هدش بکترم یهانگ هک دبای یم رد(.تسا هدش یتسه یقیقح هاشداپ

 یمن فوشکم ار قح تایلجت نوچ یفوص نآ و .تسا مزال دوخ ریصقت و روصق هب فارتعا و هبوت تقو نیا رد سپ

 ).تسا هدزرس وا زا یهانگ هک دبای یم رد دنیب

 

 داباهم زا دیشروخ ،امش دنمتدارا رکشت اب


