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وحن تاو ری دوان ون حرفت
 ۳۳یی یه ب ا
قطهسی شس معارف سطری مزان علوم
تقد جانله مشئرشسی اولسون اولاد ت

ور اوحسن قوعده
سیهکا
رقسا
وا
ان خلدون لالاولوعربدالحمیدا ازدهن

ساك تسده دو تادبیخ ختام وطبعی
و بله چگدم اشفا مانشده درعدن

اولدی ن تزادپخاقلم منکاکنهر ۰۹۲۱

۱

طبهاواندیباکوزل نخس نعاوین141
سم مشاه رادایعصردن الاضبطه مکنوعسی )گم
ڪچ سعادتاو نورس احفضدرىتار نات قر بضیدر )4
اشبو کتابشین و خطات لمك متضمن اولدش لا ل نضدة
معان رشته اذعانه کلام و زاژوی اتقان.اله سنجده فاندی  ۰الحق
 ۱طرز و اداسی ك نکن و هی ای برتکاران چان اولوب لاسبا الا

 ۱اندیرر اخلا فاندیرر وده رار برجستهونامه فرخحستهاونلهمعالقه

ابدره لشتتشن نشاط و فض اور اسباط اجولنهنده شاث او

چراکه وکا دشقه ول ولئمز» عبارا اولقدرصفاافزاکهکوبا ملسال ٠
اشارانیاولقدر دلا راھککرااقبال مطالمهسندنحاصل اتدیک استفاده 0

تنك مرب نقاال  +بردروان فردوس وكرهر حى الحاصل  +اونله
رمجوة فالقه لواتقکه تابه عن بر حیات اول هاران درة التاج
عنوالهقبولدههچ اوتف واه تار بلخله اساب العربوهسکة
اطواق الذهب اواسنده مطلقا تخلف امزار  ۰خلاسة کلام|یش
اثبکندره متا وکاده مارلأحتماز دناسهشاباندرکه هر فصل رنود

اسان و هرح برسپیل عافی اولوب مطالمهسیله تنور اص انپا
در تذیی ونهکد اله ددهلری انوارمسارفلهدوشن واثار
اطاسله باطناری شن اولوت لدرهالمائل  +زمی منشی زی برع
وصفی اد اندرار » سی تولنه
زهیکامل زهیفاضل  +دموولت م
کا

رنجی دفعهاو هرق مرات مشارامله ملاقاتت اولندقده ناصه

حالندن ,حمَعَة .کندیمی بر خضر روحانیسمات واارلذت صحبتاندن
و جدانمیرج شمه اب حبات له ملای مشاهدهاندو باشایصحبتده

زھیمول تکام لک دو زبالهسته » دناه ماه تعو بذ روح شاناندر +

06
کر را کشکول.عامل اندن + .طولو ساف یاله و
نصل شاستی نورس اداره ول ولهکے  +ستاش

اول اری ماورای

امکاندر  +بتارنی انثاد و اراده کندیمی ورجلو یلدمتقش دبای
سیلدم والله اولیتوفق
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اولجل وعلا حضمرتار ننھ جد ونا ٭ واول حنان ”عدر موحودانه تصاید
وحابا  +وال و اكاب کرامنه ترصه ودعا و عرض وتعدم اولندفدن

صکره

ان مقصده شروع اوانورکه * خطه عسبره امبری اولود

مرالامم الق رنه رفیعه سیله دردی رتبهدن حیدی نشان ذاشانتی حار
وحامل بولئان جد باشا ان عابض متو ع متتمی علمنه الاصکرهکوستزذیی
لی وعصیاننده اولوقت عن ولاك مرحکومی اولان حد ده شهر نی

ضط اعك اوزره خطه مذ کوره مشا واهالسندن جع واحنشاد ابلدیی

ووه کشره وافراد عر اليه الله عسردن حرکت و بك ابکیوز سکسان بدی

سنه شر 4سی رمضان شر فنك اوچ می کونی حددهه مواصلت ادوب
حر به حاممرت اشدیکنده اکرچه دوحا رکروه شای وه عت اولوب
ادسهده شو عصیای داعی" محازان شد ده اولدشندن ما اطوار

جور وفساد وناشراثارعدل وداد ونم عم باعث آساش ام شهنشاه
داراخدم وکشو رکشای اسکدر حثم بادشاهمن السلطان #وعبدالعز یز 6
خان افندمن حضرتاری عاصی" قعم
ومك سرعت تببره وتکیل وقهر وندمبری

خصوصی ام وفرمان ہورماری اوزر نة عساکر احتتاطبه جناب

۱

(۳

شاهاهزندن پرفرفه عسکر سوق واعزا ابله تجرد بادشاهز وملیت
یام تایز افندمن حضرنار نك موفتیت حلبله" ملوکانه ری اثارخم هسندن
اولهرق را مرقوم الله اهالی ناعسیة ريه وتنکیل اولندفدن و سیر

قطعذشنده ولاتارتشسکیل اددکلدنصکره احداد عالی نزاد شاهانهری
سلاطین ا عط امحطرایی زماذارنده عت حکومت دولت جاه ده
تولئوت مور حور زمان اللهونم ابادی"متغلیهبه کمش اوروا
اين تون شون وازمنهو رازه رده مور حجومت عن پولنان ضا شهر شم له

_راوطسنت سنیهلری اولسی
رار بکیدن وض لەخ النەری داخل ل
جله" مقصد شتاهانهرندن اولدشتة مین فرقهٌ مذ کورددن برجریی خظه
عانهه کوب من اقلعی دی ضیط وسر اباش ویو عبد احقرری 
ااج انجد راشید اسه صفر سعدن برو نان ولت ملوکا 4الله پرورده
دن اولان چ
اولدیخ کی درفد ۰مم مە نك اجر:اس

احتاط الای رګ

طابوری بکباشسي ولندرخ حالده درقهکموذره اعسمر و عن قطعدارنده
رنه
هه مللارق شاب طو ی وانه جنا شبهربار بارنده مرته

عهده"

عاجزالەمه درد ی احشاط الاك ممرالابلق رتیه سی احسان وراش اواو
حاز نصاب| عاق د کل ایکبنوصورتله ستغرق اواد حر ااطایوعنانات
بغابات حلرله“ جما دار بر .نك حمیله انقای n دادن عاحر و قاصر

اولدری هميشه خت ذمت عبسودیتم اولان  2مقر وض الادای
شهنشاهیلرییی هر آن ودفیقة ورد بزان ماوکیت ادرلء خدمت ماه الغشرت
سره
ته
عسکر بهمك حسن اسماسثه الدن كلديی

دل معدرت ایشکله بر

نائل اولديع ذم  7 1ورجلی اوا خدمت شکرانسندنوز ی
برد مسادل ر خدەت

اراز نه و(

ی لدیک حالده ذل مد رتاه

طعان جسیه عسمربه وعانیه اوزرنده

a حرکات عسکر هنك

وحصوله کلان فتوحات جایله نك نه بولده اولدیغییسلاح ارقداشلرعه
برلدبرمك و براتر ناحر رافق ادکار لله اه مد برابر برتارگحه

)Ct
ازعق اوژره ایکن صنعا اهانسندن بعص ڏوا دن

بدهمط الجه ایلدیکم

ووردلان وقوعات1
عر ی ال ارتہار تخلرده صنعیاو عن احوالنه داکر
توت شابان مطسالعه و دفت اولديغندن وخصوصرله خطه ساو ازمند

سالفدده دولت علیٌ ادى الدوام طرفسدن دصل بط و بضر اواندینی
وت  1وت سلیهده بولندیتی مرں کد وله ودر وفوعان حر نه آولددیتی

وور نه تیه مب رك الي رکه فاد هل ات اه
کورلدکندن

اوده
وصنعانك ووقووعان سالفهسی دی ورای ۳ده خ

قالیقفب بوله روفوعاندنامنای وطن حاکرانهی خمدار اعك دی برخدعت

بعارنره
لذعکر
اولهحفندن ماارال

عدالهه کذار عاجرانهماولان ( زوحاروح)

و( که اروح اروح ) و( طیب الکسا) و ( جامع التون باخبسار 5
العون ) و ( قرةالعیون نخیباار العنالعون) ناملرنده اولان كنب تارخیددن
ن
بار
مرح وخلاصه وجهله طوز بوز برت

دا الهکر وقت سفر وکرك 

وقت اقام دہ خدمات عنیکربهم ا ارسنده وفت اختلاس ادهیلد كم اسفات

عذن البسانترکیه ترجه ادلش وتات عوشموداتاحمرانهم د
بالعلاوه اشبو عر ګاسن حهیحعبرت ملوکا هه فدر کو

قات رضاعة عاجرانهمدناشی مندرحانده سرك وریط وسباق وساعنده
وقوعبولان فصوز وذهول حعمرا 4مك

ارتا مطالعة طرفلردن توشسیده

عقو اله سر وا ھا بورلسیی ی ادارم
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لت عامر هنك اقطارعا هاو زربنه الا 1
 7دو

۱

سه هدر بهسنده اقطار عانبه برقاج حکومته سم ااوولوی حکومات

داررندن ( سلطان عامم ) کافهنپام عن و عن وز در

ك

وعدن وم وابین و رداع وجین نامنده اولان بلدهزه و ا(نمجادلامام

ناسر )تفت ماو اة ز7ط نع غ
وک وکانه سوب اولان محلاره و (اامالمتصو ارالله د ان علیااسرابیی
الول ) دی شری وطواهر وص عده ناملرله نام اولان براره تار ځ

مذ کورهقدر حکوعت ادهکلکده بولاش ار اسه ده حکمداران هر قومهدن
اطان عاس جله سندن افوی ومشهور اولەرق سی دج یامه
س

نك

(ام ان
جدی اولان (عبد هس )» واصل اولديغن دن ڪندسى ع
عبدالوهاں انداود انطاهر انمعوضه انتاحالدن امنعوضه اند

سند
ا

انعامی اسنود آنفهن آنوهب انحرت القرشی الاموی)

اولوب مسقط رآسی رداع ولقی دی ( ملك الضافر صلاحالدن ) در
مر قوم سلطان عام دیکرز نه استله تهددیی اشاعه قادر نا فذالاواص
دشادلعوه وم السطی اولرق مقر حکومق ( رداع ) بلدهسی ادی ٭
ر وال ر ر سن ص قومه ه قدر افطار  9وره حکوعت مرو ره اد ودای

حالده اا
وترفع شان

کور ا ولندهسلطانصاعم نک شرفو ار بهابلهتو فیرح؟م ونود
وتوسع »الا

و بادان اهنه سر

له حوره اومن

حیم ور

"0
9 0ا ساوهی

دصه سره الغه اشدار ا

 1برطر وفدنده

افطار ماه ا وشیوجی دارند» و ر ری علمشده دته وذ اد جورب
وفتالاکسك اولدد دن شابان حربروقالعوحوادن سنه هر قوهد ده طهوز

اعش اول ر

قاطا منت ھن کر دی ارت امور

اربدهن
مت وم وم ردك سکرشجینمواق دوت ما

مر اشلسدن على این جد اأمداتى اوزر بت (ملص) ناحیهسنك (یعر)
بلدهسی اهالسی طرفندن وفوعولان اختلال و عصان اوزر نه حدث

ایدن حرب وفتالده طرفیندن بوز عش نفرةتول اولوب اشبو وقوعات

اوزر نهساطان عامم دی بعرهکلهرلك فتنه مذکوره نسکین اولفش
و
سس هن بوره طرفنده طموره کلان وقوعان و اختلال بوندن عبارت
# 1شدر

۳

سنهسی <لولندهمرقوم ( امام اانصور باله د این على ااوشلی )

سنه مر فومه ذیالعدهسنك ایی بازار ابرنسی کونی امامت دعواسیله

سلطان عام ل علمه فیام واظهار عداوت و بغض تام ادهرك ( ذعار)
بلدهسی اهالسی دج

کندو ه الجاع اتدردی ¢

اول ارالق ( مصاعه ( ح

اهااسی دی دار" اطاعتدن خروح وذروه" عصیانه ولوج انللرندن

ساطان عام طرفندن اهالی مومه اوزر نه سوق اوانان عساکر سنه
مر قوم ر ,مالاوانده عل حر قومی قوه" قاهره اللهضیط و اختلالی آسکین
ابلدکدن صکره حوالستی کاملا استبلا ابادبلر
سنه ر دوهة ریم الاخرنده خلفای عباسیه دن ( ال و کلعلى الله) خلیفهدن
ساطان عار مر سول خصوص واسطه س له هکدوهنلدررلدیکندن

اوم ط te
عوں
مسرول مذکور ساطان عامم» بعرده واصل اوا
هرسول وکر هدانای بمونره کالاعزاز وا کرام ابه ول اواند
ورهه وقادءنسدناولهرق جادی الاخرك ری جعد9#
ند سنه م

کونی وظفهترنده زیدده پرحر ب یکر وقوع بولهرق انش منظرالغر یدن

¢

(2
بداابلهشام جهتده کان شیم اہی الثبث بن عسیلك مسهیرنده مایت
بولوب ,ك چوق بوت اوموال حرق و تلف اولشدر
رطاخ هالا دی

عماحثان انلدیکندن باه

هر گوهد مه رضاننده ردس

عرقوم سبلطان هام طرفنسدن حبس اوانهرق کتباباری دی احراق
ادلشدر

کد
ا
ر

 ( Eافع)بلدە سى اهالس

لك اونهدنو اطهار ابلدکلری

عصیاندن نای ا عام سنه ر قومه جادی الاوانده باده ٥ذ کوره
د
اوزرننه ح رکتله فبصضه

ا

وفالاستی دی اسایلا
یره الددیی کی اطرر|اف <

ا کور وفوعاندن ای

) وصان ( تاحه س .A ات
بردانهستك ھی

e

بکریی اتکی حهار

ّل  0:بور و طول

حرت س

ی

زول اند:رك طولينك هر

عمول اولور صورنده

اواوت او طول روی

و عامر ل اولاد و ا<عاد ندن ك و وی تورو ان اندی و عدن

بلدهسی

ساکتارندن علامدن سد حسین ان صدیق این حیسین ان عبد اجن

الاهدل نام ذات ذیالمسدهنك اون او جى

ازارارتیف کم یت

اىدەرك عدنه دفن اولندی
12

طفوز لور درت واس سنه ریطر فنده شابان محر بروقوعات اولیوت

طفو ز بوز نی سهسی حلوانده انداس ناماقلوده لات شاء امعاعیل
الثمرفك کوت خبرار لهحعاز امری شر بف ان ان ېل الهراد

هراع ای مد بینندء وولعان حرب فوتال سوبوبدن مصر وشام
جاح فافله اربلهدیکر قوافل جاج اوزر نهاولنان مضار و خساردنناشی
حصوله کلان شو رش و اختلالات و نهایت طقوز وز دی سنه سیحاوانده

شر یف هراع پرادری برکات اوزز نه جدهده هجوم اندهرك پرادر بی و بت

72
ی اشرافنبدن دی

ودی

شرہ یف برکات
رااکدن ش
وکر درت تشر تر

 3معنتنده بولنا
نلری ونل ادون جدهبه داخل اولدیي وفتنه دج اکن
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موجود معیتیله ( موز ع ) جمتنه عرزعت اتدکدن صکره عد ده
وقوعولان هر عدن

رمضانك

تاشی خوفندن ارتق اورالرده طولاث-ه یه رق عود نله

کرت ازاز لودر زسده داخل

|ولدی ه

حر معدم
ساطان عا

EETر #صمر رنه طروندن ضط اولندلمی خر ا ار الدقعدن
ه معرانهدن ) ات ( ر
صکر ه

ده اوغرامیه رق مو حود مق

اندی  ¢اورادن دج

۲ز بده ھ توحماً

اولان عسکر نله( حذرا ن) نامعله کله رل

اورادهاقامتله صکره ) دوز ن ) ناممو 9وك

کاوں لو راده ا

مد

وره شهر

رمضانی چیقة ره رق عید شربی دخی بسدالاجرا زید اوزرنه حرکت
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آملدی  ۰عم عومك ز سده کک

له

اولددینی مص

لور طرفتدن حفیق

اولندیغندن طلب مصاطة عننده قاحی سرفالدن اجدن عرالذجد
مخصوصاً عاعی طرفندن کوندرادی ایس دہ مصرلوز لے مطالبه صلم ابلاری
عرد احرای د شاه

ومکیدندن

عمارندر دبهرل فول اعيوت جوات

و رهرك
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جنود مصمربه ز ددن در

”روع الهعارك |رد وی اوژر .ند کله رل لوم مد کورده رار نه"شک ده

و

درخ عستا کعرامردن بك خسوق ثلغعات پورلدیکی حالده

زده کلدبار * وفردامی دبد ,کونی الیش
معمرلور عودتئله ه س
 1زک

۱
1

مص رد دوعه ۵ا  ۵اولەرق جام ل اردوسی اوزر,ة ا

شدیطه دها کوستّدبلر چ بوضوغا اودیدن دها ز باده ال ۱ 1ولدی ۰

حت سلطان عام اوخل اجد و خالهسنك اوغلاری شبخمد واجد ان

عام وکولهسی فرحان بالذاتعار به ومقانله دەر تیا ؟ ماه تاك
فرار اه میدان حرت ووغاده الک
مآقوارومت اولهمیون ا
ساطان عامس رهسالف ۱ال .کرافر اوی قالشردی وعسا کیےر به  ۳ل

۱

اردو.بی دروننه

۱

ی

با ورن دوشد ک نردزی عادنا

ری
۳
نهر دن

٣ 2

۳ر۵ه شو الاک ا

7

۱

دعرره داخل اوادی

۳

سنه سی و امئك و نده اح اد عصر به اسر(تا

دەر عستاکر هرقومه تعره تفرب
قومانداسله تعن جهننه حرکت ا

ا ای ا ری ادال ایی ااک( ا
فران ابادی  ۵:عا کر مهیر ره توه داخل اوادفلرنده دارالسلطاتی احا

 1اتدکدن صکره کافث اموال واشسیای اهاییی نہب وغارت و" ال تجاری
 . ۲نادره ابادیلز

وکاب دنا ملكتي اموال واشیاه معا
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| وی اھ کزےعاله فوندتار ۵وز ا

ا

رعلنیدهبوراده دار صکره ارمیسرای تعزه امیر( اقبای )نامسب

3

قاعمقامنصب ادهرك مقرانهنه متوجماً حرکت اتدی ه وسلطان عاماه
اسه عیال واولادی وخیلی ددعت اموال واشیاسی مترانهده اولدبعندن
ساطان عم بور مصسرلوزدن اول طورانه رق ای بلدهسدن هنان سیر سمرعتله
هورآنهبهکاوب عبال واولادىی و مهاده اغرو لوکده خی

اموال واشیاستی

الدری ( خلقه ن)ام حل جمتنه عر عت اتدى ه موخر  1عدا کر صر به

مقرانهه واصل اولدفارنده عامرك بای ذلان امسوال و اشيا وذخار له

اهالينك اموال وذخایر واشیای سابرهستی رو جه معناد هب وغارت
اشدیلر ه اشبو مظفر بت امیر رسای عادتا کر وغرو ره
(ل عار)
دوشوردی ه و زناده مفروو اولور دی * بونك اوزر نه آ

جهتنه حرکت انءرك اوراه مواصلتنده عارلبار ملقهاه طوریشهرق
برخیلی شبدتله وقو ع ولان ګار هده ار رسای مقتولا" دوشندی ه
و و نه فوماندان امیر( اسکندر) ی کوردبر ه وروح اشتکیدو دی
ا

مفرانهرهعودتله معرانهده اقام مد انم بان

اخص ندماسندن

سادن
ووه عر ابر تی نام رجل دلالت لہ عاص لد مدرەلده ونان دم

بر جوق اون و جواهر و ساره چیقار یلوب عسا کر »صر هبهتزویم
اولندقدن صکره عر قوم فتیه عر اطبرتی اسکندرل ام لله احنتاق
ادلدی

ل(ترجه )
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ژسد هکلورکن او زرارننه عربان طرفنسدن مسا
جراکی

عود نله
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وندن صکرم امیر اسکندر صنعایی یط اعك اوزره مقراندن حرکتاعش

3

اانه ده ساطان عا حرب اعك اوزره (عفاره ) نام موق عسکر

1

احضار ابلدنی

۱

عفاره رهواصل اولددلرنده عساکر

صنعاده دی حاضرلده ولندشندن عساکر مصربه .
ضر

با لهوفوع ولان عار بهده حردان

 ٠۱اشرافیله جکرساهدن برازی مقتول اواددفندن بو خر ساطان عار »کیدنجه

زادهسیله متساط وفرحناك اولدی ه عل م ذکوردن عساکر «صریه جرب
هر ور اىدەر شا

درنه وال

اوادبلر ھچ و عام ل تفس

فومانداسی

التنده بولنان عضا کرابله بع
رالاخرك بکرییایکنجیی بکشنبه کون
1

ار پهنهطوتشدیار وعسا

1

تبات و اقدام ابلدبلرکه عفلار حمنده قالور ادی ه اول ارالق عاممل اوغلی
دس نولا" اسندن دوشدی م وسلطان عام وتی کقرهسیله برایرعقیلی
تاشند ن کيدهرك و

وام ویرادری عبد امات اولدرجه
کرعام ع

و فرع اده رگ صدر

اولدیی حالده اده و بالکن باشنة د(عر
و

ی دو کر التده اسبی دج

) حصان طوق موص د لہ

(ظاهرر)
طهج
اکند
کککیاوتکیندی  ۰و( جبل نم ) ان

نام عله واردیغنده

(۰
سام خان <ضرتار بنكمصبری بط انلکن و جل سدی ساطان شارا لما
رعیهی اولددعی و اطاعت و انعیاد سلطا

ده ولغلرییی اسان نامسا

شاهانهر نة خطبه فرانّت اتدردی
امیر اسکندر ز رده عز عت دص د له صخا که  9متدار عسا کرو
و سایقصیها والسی ع

ان رل

ادهرل

دعدای ف احناق اىليەرك حرکتاتدی ۰

واثنای راهده ( حبش ) (والشوانی ) و( رداب) دبلهازنلهقیال ساره

اهالسی امیراسکندرك اوزر نه هوم اتدکلرنده عسا کر مصمر هدن بك

حوق تلفان وغوع ولدی مو نقدز اجال و ائقسال وبفال و جال واعوال
مرعم ند
واشیا وار اسه جلهستی فبائلم قوم انتهان ابلدی  ۰عسا ک

راکد

نهر ججادی الاخرك یکرعی طفوزتعی کوتی زییده واصل

اولدبلر

۾ ترجه )
 1دو لت عماسه طرفنیدن مصرفتح اولندقدن

ی

سرواحل موشدن اب منده قدر اقا دول
مصر و محر اج

چرا کسهده مالكامرای حاب اولانامبرخبری بکه طرف بادشأهدن
وجهاولندبی وامبر رسیایوفات اتدی مبحاز بهده امرای راکیهدن

سقهار دی وفاتانده رك کجسرهادن امر ناامنده اسکندر
مکكمچو
له روی رفمضاانل مدكینی و عناتامر حکومتی و عسافوکمراندانانی
رمضان باتالهعسا كركتلسبی اوزر هاسکندر بکهوربلوب توصرهد ه

دارمه و عمو ا عر استانات E عمانسه طرفندن فتح و خر
اولند شی خر یکانجه ا

ا

ماننده ولان روملر شرف وغبرنی

اولوت بی غصرلاروب تا ۳ 4دنه بنرمهیدوشوب
سووب دشاردقدن صکره وجودوادینی ایچون محضرم دو تلقیب 
انیا شه کجرساهدن اولنین حان خوفنده! ای عن اءتناث
امریکلمتکر

دنابه طوغمققدر اددوک و مصرده حبااکم

9دگل مطلق اولان موی اله امیرخبری بات طرفندن بااجملهملاث .
من و اولاقطاره موعا اولان عسا کرنصرت شماره حا کمسورداد
ی را
مالشان کرنی و اتدا دار عه مذکورا
درم |کمصواحب فرمان اوادینی عوام جنود ا

ننانایدبوه اجا قاندینی و خطبهدن بر
اولاماتمندهآیاین ع
نای فعوطی اولتونب ساطان سااطن جهان امشرفنه اوفندسٌی
و ودن اول خطبه بکلرنأمته اوقتوب رص

رہ بادشاه نامان دکر

اتدکاری تلخدص نی ناملورد ر)
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تسده امامهرقوم ( مدع ) حصان اص

ابدوب (قارن) ۱

وناده رداهده
و بلاد (طرق ) و (کلان ) تام مالری ضط ابادی  ۵ا

شی وتانجد ااناحجد امام مر تومی مدع حصنن ضیط اندهمیوب دوجار

قرعت اولور طتله فض عمددادو کسیده لوای شمان له ۱
حیقدی م امام مر قوم سالفالذکر حلاری الدقدن صکره سپولله مدع
حصایی دی عم ولهعنره موفق اولدی
کو ردن صنعاه عودت ابلدE کر ه دماره دان ا.جد
آمام عل هل

اوزر .ند

و E

۾ وم دوم څول مقاله ات رن فرار

اتدی ٭ وذمار ونواحسی شیوخ وکراسته امان روهرك اورازی

اصلاح نوأمین اتدکدن صکره وجوف وال منصو ر وبلاد هسدانکبرا
ومشاشتی دی کاملا " امام مر قومه بعت اهار ه واولدن صنماده

سیون فده اقامت درك غر مب الددار مسا کیندن ان دوخر بلاد
( يه ) ه ڪرت ادن اجد ان تدالهنادی نام رجل عض قبائل
باشثه جلب وجم در امامت دعواسیله طمور وصاعایی ضط اعك
وعر )  ۰ور واورادن حل( لوز ) ۰کادی  +وامام
اوزره حرکت (

طرفندن اوراده شح بولنانکوسه مدعی مرقوبی (محسالین ) نام در هده
شد
صد روت دردست اندی م وفید و

اله بردوهه ارک صنو ره

کتوردبار مه وصنمانك اسواق و بازاری طولاث در طرق تشر اولندقدن

صکره مغز ار سمه قو یار  9اجدى الاخرده مرفوك جرم
اقىودەرل سای نله انتدی ۾ ووفط ولحت اددهرك
وفاحنیی امام ع
ص دوم دی اطپار ندامتله تات وعستخت اولوب ادى

۱

اغل طهر بل ( تاس ) اوزر کنهیدوں اورالزی
 ۹سنهسند» امامك و
)نلرینی فح وتسر ادهرك ماصور؟
ضبط و( احصسل ) و ( قوفین حص

ومظفر صنعاه عودت ابلدی م کذاك ( ذم عر ) قلعهصیدجی اماءد

تسام اولەرق طرفندن محفظار قونیلدی

 3دنر(
)ای

SA (( SSآلغرا)

اتقاق ابلدبار مه وامام اوغیی عطمهری و(آلحوده )

(ان )ى ج غقرراله الوب
 -3وامر(حضر) و ا(مبتراصر ) وامعر ش

 8ال صو ر اوه خر انی جر وان  4مب

 3رین تقایل ادهرك شدتله عار به ومقائله اولندقدن صکرهنابت اما
9
و 6
دیا
 70تتصور اش ی رای
ماربهدن فارغ اولای شرطله صلم طلب ابادبلر ۾ امام دی بونارل
طالینه مساعده ادون شرط مذکوّراله مصاله اوتدقدن صکره

ملکوردن عودت وذیاخعه

نكیکرمی طنوزینیجەھ ابرنسیکونی

صعابه مواصلت ابلدی

من لود امام( عران ) آوزر له حرکت اندوی غراق
أورەرق اموال واشاسی وهواثاسیی نهب وغار 2اتدی

 ٩۷شته سبنده امامك اوغلی عطعر ذمار طرفته کردهرد

(شبالصاقره )بقیو جسبریه ابله ضط ایلسدیه واورایه طرفندن
اجی ن
ش
تصدبکدن

صک
مرهپال
دی

اشمراتی الارنده اقولاانه(
رد"

اين ) نام حل دج الهءرق صنیانه عودت اند

٭ .و ال منصور الله

اولان الق ابلق ءصاله واه دنك مدت یلاابن (ون)و

ج(بلعیالبز ید ) ك کرك ذکوء وکر وررکوی سا رسیی تکرمی سه

کندوزی الق اوزره تجدد معاهده اولس  ۲ل منصو ر طلب ایادکارندن
امام ا

ابال دج مساعده ادون حل مد کورك برض ا

عنهر
کندولره ترك اوق شرطله معاهده اول
مقد

و برکوری

ورقهسی بازلدی

رى
كلوهد
امامك فوا دم بن ( مصنعه ) بهکیدهرل ح

الاك
بر وب
هلتم
صکرء( نار) و ( غیل) نام ر

الدهدن

ای و

)40
 :لل

( حصی

اهام ریا  8رك وای اا مه

اونوس هدا

(دای ان الانی ) الهمصاده اول:هرق عد ورفهدی  ۳/دماولدی

و لمرممه)
(اماماراله مشاییخ دم وم او

لین۱

اراضی وعشرنی و و کف اول قله شیخنه ترك انملك اصولته
( قطعه  4تعیب اندسورار» صیکرهری قوطمه اصول اءه اوشراف
 ۱وکرایاهالیماد د جران ايدەرڭ هرکسكت اارنده رر قله و باخود
بجر عشر یی د وروی

لش اون بارچه وقره قالهرقا
صاحت فہک اله |اکسلیماددرلر)
سالفی ال

YE

ح<صوصره بو صورئله معاهده اولندفدن صکره اماءك

عسا کرندن ( ذ بان ) نامنده اولان کوسه آل منصور اشرافادن ( زاهر )1
اند فرار اندءرك آل متصور اللهعبداللای نن حد الطاهر اتفتاق اندهءرل
امامك اودر  24ويام | بللری و صڪندوسنك

ِ غا

اقافه بوسط

اسی اعون

کور لس زاهره بان اادی م زاهر دی مر وی حِ.داللکه

ححودروت

عبدالات

و ری

و دراره يت

نیاله
ادهرك احفشاد جیوس

امامكاوزر نهدح رکه بلاد (<به ) واصل اولدی ه اومام طرفندن اوطه
دہ

بولئان ا

کر

ان طواشهرق

اشنو عار بهده دبای فسل

و اف

ابلدبار
عد اللکك حه کلدری خبری«طهره واصل وب رار لدع و لاحصی

وداعده بولسان
عساکرالمرق عد اللکات اوزر ند حرکت ایلدی  +ر
ج مدرد  ۳خی

سوازی خن

کرای استععان الهمطمرل امداد

و معاوثنه کلدی  ۶و عد اماك دی فرار اتدی ۾ و و سنه شعباننده

۳
 ۱اس اود بای دب ان الامامعلى الدن ت حسن ظاعون ادن وفاث

 7اتدی و ععاعنه /اوعل رالد ن کدی

 ۳.سی حلولده محدالدن اعام شرفالدن اوزرنه قیام ابدزل
کون

| قب
N

رورت

عون

وص

منت اوغی مطمر دت

کرو( مب دع )ده
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الار ب وانافار نی و الدی ٭ وعن وسن احراق ادن ادم کس a
اهامد سل

اتدی

|ولهده اهاللی زراعت و <<سین

 ۶بوك او زر ننه اهال ماراادکر دیون

(ودد) ده دردست

اک ۳

اماك

حص

و رس

یر
هاردن

مج

احراق ادن ادی لان

ور نله کتوردلز 4

وامام دی

([ 0۱.
لتم دی اھر| تدیکندنمقویی عن د وسند حاقد بل  +واوراده

الل

على اوادایی حاد» وفات استدی

بلاد حسولانده کان ( سغان ) حصنن دی هسیر اندركك اورانه طرفندن

پروالی وه-صدط اقامهسرله پرخرلی <هنانهوالات وادوات حر به فویدیفندن
حولان اهالسی تون تون کت اطاعته کروب او راجه اسادش امه

اعاده اولندی؛
Aی

۵0

حلو :ده عصمهر دی و شاد

۰

) طفر ( حصلیی

صم.ط

اعك اوزره حر کت اندی اسه دہ کل مدکون سادان واشرای ا
مطری استفنال اند رل رلا حرن <ستن رض ار له حصن

مد کوری اساے

الله جلهسی بعت ایلدیلر
و  ٩۳۷سهارندن طموز وز اوّوز الق سندسی طرفنده برطرودن
راغات

ادات

طمور اعون طفوز بوز اوتوز دی زرد نیلهلع

همم
اش هنشت لدان الو ند ون اس
وصعله ده ا

۸

خطره

ت

ا

ال مصمو ر

جردون اهام عامهنه یام

,oH عصیانیی اشاعده آنام ادىئ

و  ۸۳۸سنه لرندن طتوز وزاوتو سکرده روفوعات اولیوب فط

طعوز وز اوتوز طموز سنهسنده طفوز وز اویز تاراده طعور ادن
با مه سی حاولنده ال مصو

ردن حووین کاب

ار تاه ان اجد

(زمت
فوّمانداسیله حرکت واهام شرف الد نك حت ادارهسنده بولنان ح
باون ) اوز شه ګڪاوز وعر کاله حل

ور اورددی e

امام

طرفندن خر اجه همان اطراف واكناف دن احتشاد وجع اجناد اله
محرمك اون اجى پکشابہ کوتی تجدومی مطمر دی پرا اولدییی حالده
باندات در ص دن و دلاد ود اوز ردن

جر کیت ابلدی

چ

وانای راه-ده

امیر تاصی ان اجندك ګت اطاعه داخل اولسی اون صاع ار
رق
مکتون صوص کوندردی ادس دده هر دوم ناصر عند او

امامت

| کو

سیدهوبد ظطفين ری ال اولان |و ص ولیه ده بوثان ۹

مدانوه

ا رل دی

N

ورد

ف

عقوم دحی

ان

مکتوں من لوری ارق سيد

اول ارالق ) وله ( نامعلده اولددعندن ەس

حرقومه ۱رسال

 ۱1ابادی  +۰او صردده مور دی پرطراودر معیت موحودە س له حرکته دوام
8

 : ۱اکر

ل ( سواد ( نامله
اولدر ء ن

مواص لله

وصعر لكدرد بجی .کوتی

امیرنامرك عسکر لهملاقات اتدی  ۰همان طرفین بربری اوزر نه جله"

لهج انشرك وخقرنناله بدآوضاشرتابلدبار  ۵ومر هک كت

و شان اولزی فقط مطبهر ثباتتام ابلهثبات ابدهرلء
صول جنای منهرم بر

یومیرک ور مو اول اده ناامرات اهرادن ا

صا نامریس سکره خطاباً وصوت بلند ابله نشجیع ادر رطا مقالات
مشو فه بیاناندر ایدی »۾ وګار به اولدرجذبه قدر اشتداد کسب اتدیکه
انکیطرف با تاو بر بر دنك اصنه طالهرق انلرك اناع السندن قالمان توزدن
اورتااق عادتا کے

اویش کی کوروردی

 ۶وعطمرك بای حهتله

«نهرم اولان صول جناح عسکری دی اکرارجمم اسر امسم غار
ی اوزر نة ابش ابتدکارندن بوتلرك شدتلی آنشلرندن امیرصا میدان
تن امبرحاجب این قاسم بن
معرکوده.e دوشدیکی کی هل
چد بن حسین واشراف ادن ابوشیره دون آل سلاندن شر ,ی
اجدان عد اللهوال ا ره اشرافندن ا

ادل ستول اولدطر م

وامیر ناصرك عسکری دوحار هر عت اوهرق هر بریرطرفه فراره شتابان

ومطمر دی بونلری عتباًسمرعنسله روان اولدرق بوم کموذرده ( زاهر)
بقهرسته داخل اولدی ه ووم ور کیرد کور دی دنه کو
آبدی م وداسیکون جفه عاز ی دی اور اد ادا ابلدی

وندن صک هر صعده رهونوا رل ذکودرن رکاتبادی ۾ وصعدنه
وعبولدیغندن ه رکسی وق وخنات استلا
 ۰ 4کردجسکی دی اورارد»
اتدی * وسرد موند دج فلاده ماله حون رطرفدن عسکر جعواحصار
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۱

هر صعدهه کاردن اول ره زان سدقالنسته عسکر حیعار۱ 1

واطراف قبائلدن اله كنکوسهزك الارنى وااقاریتی کسدردی * وموّخراً
بدریشرقالدن دی بوراده اق اندهرك نهابتصمنهنه تقارں
تد کارنده

صف اهالیبی کاملا" شرفالدیتی سلام عیی!!سلام لاک ولاکلام استقبال
تام ابل قبول ایلدیلر ۵وصفرل یکریی ایکنچی جع کونی صعده بلدهندثه

داخل اوادی م ولاحلا زاره طوغر ڪه حدی اولان اهام هادی ی بن

اينك حامعته عر غت انلدی
س

امام صعد ه ده اقامت اناد

دی کل شیا وکرك اطراق ار

فان تادان واشراف واغبای کابلا"کلون حت نادار ومظ و
ك وق حرمت و ا کرام واحلال کوردکلرندن صک ره وطتر .باه عودنه

رخصت ادلار ه وبونلردن بالکن سید حس
یسبیناهام نزدنده

الدقوندی * واطرای و |گنان املا جت ته الدی او آل

ك حوق قبائل عاصیهیی دخی کندور نهاوبدیررق
ویه
لعت
رراطا
+تصو
امیرناضر ان اجد ان داود قومانداسیاه صعدءی اورمق اوزره حشتد
ابتدکارندن ( حسینیات ) نام حل اوزرذه طوضری حرکت اتدبار ه
عزت
وعطر دی صعدیدن ج عفسم الله حیسدرق بورك اوزر نه د
شورون
ایلدی  ۵ریز لهجرب وفتاله ط

وشان
ال متصور منهرم ر

اولرق سك فردن زاده معتول والتیوز تفرمقداری اسز رافدبار ٭
وهططنهر اممراییالارق منصور ] وعظش  ۲ده ره عودت انادی ه واسرای

خیقوعه نیضخّت شدد الله ضر انلبه رلك جله سین فل و
تلف
اتدی

هی
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۱
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 ۱:۹سنوی دخوانده بلاد ( رط ) وحوالسی عطهرك فوت وسطونندن
غو حت 'اىدەرلكعت اطاعته کردبار ۰وسن قعورمه صفر ب.کلكریی
(ان ) اوزر ننه مستولی اولدی ۰
کنر کونی امامشر یادن بلاد ر

حدن افرون جود اله محران 
وذو قظهر دخی برایراولدییی حالده د

SS

0

وسر ابلدبار ۰انفافات کعیدهدن ازو صوده
اونکید رهیم و

۳

یهمب ان شهرصفر  ۳نکرمیایکی کوی 9عم اولدبنی کی بلاد

 1يرانك فیید اشوسنه صعرزب برe۱و

مصادی اولدی

مطهر اطراف وا کنافه فررار اش اولان رطام عاصیلری رنه اغ اوز ره

ران جوالنسنه دی چتمش اواوب ودم آل ماص ور اللهوقوعبولان
وفاری بلاد 2رانه فرارانشا وادفلرندن
عار بەدءال من صو زكر اسندن حك

وار نه
ن بدثر
کار
وفوعبولان ح رکا دن مذ کور فر

وهطم ر وور

اجومأوا یلق بصمره الله تران بینده واقع ( رمسله ) نامله
ککیاتردندن اوراده.اولدقاریحالده امام شرق ال:ددن امانطاب الد یاره

وعفو وح و ٭ وامام دخی امان بورهرك پونارك بموکلرندن چن ان

اجد وال سلعاندن حسین ان على وشل ان جد تأمسین بلاد واهیای
+عصد لهامامك زدننه کلددار م وعصان ومفاسددن نة

۱

واتحاد وعخباره نامك وامامك اهر ونهی التنده بولق شرطلر لرلهسد
.اون ماه ادر

ال امات مر

۱

ند حال |وأدفلرندن دولر هر

مراندن صود»ه نعلاولندی  ۰و
اولان با و

۱

ای اض شد عرض اولددن

وفات ابلدیی کی  ۱بر سی كه

N.

اله اتفاق

عودت وصوعل :ا

موش
رلاد

4نده قالهرق ر جعم ااواتآخری
ا
ت ادر

نلاد عران دی دجمو لسر اولندددن صکره اراق وجوارده اولان کافه

فائل حت اطاعته کردرك علا بی وطغیاندن راتریله قالبون رهھکس
آسوده حال ومسنریح البال اولدیلر ٭ بوك اوزر ننه امام صعدندن

ربع الاخرك دنچی کونی صانفابه متوجما عسودت ابلدی و واون ای
چیه

ڪڪ وین صجا بهدیول وجاءع مول سنده صلاه جعهیی ادا

اتدی

لاد طاهر بهنك تقانامیاولان دض علاری عار ندود الط اهري نام

/

رس

4

کوسد مكخر یکیله اعام علمتد قيام وامامك عت ادازهسنده وان شریف
ھی السراجی دی نعص عهد ابدهرل عام٠ باع الدی ه وامام

شرقااسد نك صعده جهتنده بواندیتی وقت بردها عسودت اءبوحك

وف ولان حسته لکد فشک بل کلشن تلم اوندیوتلف اوا ی
نله ججمیتفتهیی وسم الهامامك #لکتتر قبولیابلقله ضرطابده چکلرننه

وحگومتتون بتون ال ہے امککے قرار قبدیار ا وعلی این مد

المعداتی الغمرایی و ی السرا فوماند اسرژه حلت وجم اولان تا کر

و عاص أن دأود ااك ڪن حجمشنه

اولان تلادله اظرافنته و

اولدبار ه و( دارم ) و( هيو ) حصئلر بیو وکا ماثل سار حصوتی

دی طط انادبلرم وعا سرابی (دعت) بلادند کاو ب علی ان جد
دی مم آنه حهتنه کیندی

امام ضنعانه واصلاو(دقدن صکرهبوخبراری العه

کیفیی تعراندهک اوغلی

 7مین ودوء ندارك اله
مطهره یلدیرسی اوزر بنهعطهر همان ك س
مهرسك اور رنه اور ندر عس کر ارکاب وسەجڭ واه

کار نیدی

الله مخراندن على ناج الاستععال سح رکتو سسله عراندن اورانه
یام وسرایی عادارنده عسدع الامکان فب ادن طن اوور اکن
ع

ماخ بکرمی دردلجی بارزکاوی برق خاطف کی سراجیذت اردوسی
ر سم

اوزر ته تزولاندوب کرب او رتری رشان اله تعر اضفرا ی
دی اسر انلدی ه وعنئق اوز زز نله صاصرب اد ردی  ۸ووندن او

وحیوز تفر اسسم الدهددناک اتای حر ده اوحیو زنفردن
اك
ی س
هاور زب

ول اتددی

 Ms.اسر ل
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را کت اولدبیی حالذه

اوز ل

اتدردی  +ول

ور ارآ

رت نها کتوار وت
هة

ا
 :دبت نهر تک

رز حیعدی + ,واسرادن

كان اسر وا

ای فلان دیگر بك اوحروز تفر نك الثر نهبزدنده ول اتدردیکی بك
o

۲

رو س هیطو عد سياه مدان رت

1

۰

وتل

5

"۶

۰4

ند

ووغاده مولا ولان اوحرو ز تفرك روش

 | 8سنوفاسیدی و روبصنهاده بدری شرقالدنه کوندردی ۰۾ حالبوکه

لسن اسرای
+طهرك تجراندن حرکتندن هم لەك ری اا

مومه اللزنده بوصو رتل روس مقطوعته اولدینی حالده صتعابه

کک اه حت او بردی * ای مزقوسة تاه نی
اولندمدن صکره امام طرفندن ص وله وااسی ونان دونه ی

ان راهم

الصنرینه کوندر نلهركاوراده دی تشپ اولادی
 ۰على ان جمد دعدایموحود
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معرئیله معرانهه ع دعت واهالسی اغفسال

اله حل عذکوره دخاتابلددی * وضکره شرف ,سراجیاك عسکر نك
موم ویر دشان اولدافنك وكندوسنك قال اولندبنك خرن الد ده

قل لحان وھ خان اس تلا اندهرلقالدی ٭ عار دی اول ارالق ( قعطبه )د
وولون اشد

فراردن لسعه راء

تولهمددعندن هان فعطبددن

حدوده طوغری فرار انلدی ه وعل ان د

دءدانی دی معرانهدن

( شعیب ) نامله فزار اندو ت وصمرهده عطهر دی ( بالعرفاق ن)ام
دن
علده خسته اولدهندن شدت اصطران ااع

تاشی جبل ( صاحه )

1

عز عت ایلدی * وطهرل جنل حرقوع هدکییک عامر واعللیدخبفرلری
کر عا فعطبه وکل جبل ( شرواته ) رحعت ابلدلر  ۵بوك اوزر ند

و

مطهردتی قالوب جبل شرواته علينك اوزر ننهکیتدیکندن مقاتلهنه هیام
ابله رتیل حرب اولدفدن صکره اا عبت

رن دوحار هرعت اولهرق

اللی تفردن متماوز كت روّمی الوب علی دی درد اسره کرفتار اولرق
بك جوق اسطمد واشیا اغثنام اواتدقدن صکره ( دارم ) حصن دجیضرط
5

وخر ادندی  +وعلينك عن اوزری نرب اوانەرقەتل اولتوت رس

f

معطوعی صنماده امام طرةدش ارسال اولندی

8

(بان  62جه سی
ص فوم ف شرامی فتل اولندهدن صکره مطهر بلاد ح
استلا اىدەر وعاص ان داود حسدود بلاد طاهر هك ال اوزاق رطرونه
فرار ابلدی

۰

ومع هر دی

قوب < ۰ودهسی الاسمصتجان بلاد ) عادر)
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 19 ۳خیتبدد ۳انا (  9ارمرحصونیی ۳
اطرافده بولنان < ص نلری “کر اتدی و ( چبلین )و( علاف )جدوور 0
قبر اوراری مت انهیادهالدی
وبوندن صکره عاس ان داود بواندییی قادن ( اھکر ) نام حصن کیره

فرار اتدیکندن عطهر دی حصن مذ کوزی مرط اك قصدله خرکت
ابدفرك هر قوم عام عل کمودردند» عدنه فرار اندهرك حصن مذ کور

«طهر طرفتدن جرب اله اخذ اولندی

مشطهرر مذ کور ظرفنده (هان ز د ) و( اخشا ) و (توعد ) و
(رعه) و (غران ) ناهنده اولان باتدهاری و تاره +تالمبولثان حصوی
دم وضرط انەر هدند دمره متوحهاً حرکت الدی  ۰مسا بلاد ال

طاهر هدن ( قاهره ) نام حصن تحاصره ادءر ك حصن مد

کورده اسه

آل طاهر هدن اجد ان څ د اولون روم زناده متهور اولهرق ثباندهاهدام

ابلك زع له حالیشو رادی  4ولزدنده بولنان عستکر اسه برطاق عمد

وعرب الله خلوط اولەرق مرقوم اچد عبداردن نبنره بر جزتی قساحت
اڪون فض لرل فتایی ان ابتدیکندن دیکرعبدلرعفو ی اسمحام اتددار

اک دل هک اهعرب ع کری ج لە می اتقاق ادمركك ەيى مط چ ره

ارلد رلر ۰

وء طهر دی

نبرک مطا لے

هید راتن

جرقومد توص رل صبولر  ۳احەرق مط هری دچ

این

رایو کس

ار

دولك اله ح<صیی دمم

انادیلر  +ومطهر اجد این دی دردست اندەرك ندمت واس غفار نذه
صاه دمدالارسال مد کو ر حصنده
اصلا ۱اه بخفول ۱تبون ن

اولان

بك حوق ذبعین اموالواشیای ادره والات وادوانحر بو ااخبزلدی +

رخؤم
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وق سوه استللا لدیک انی هدکور علستگرشی هنم جلف
لشنادکی و لوندنیو له کندوسند بلاد تفر دق اولشهرق وامان و بر با

۲

شقحه هستقلا "افامت انی لازم کحلکهیی درینه سان ام ۰

و بدری انسته مطالننه مساعده اعدیکندن مطهره برقاندها اسمنراف
طاری وارثق طرفینه تون شون عداوت حاصل اولهرق هرنة_ در ۶۳

واعیان طرفندن اصلاح ذان الببنه سعی اولادی ادسدده عکن اولهبهرق
ط"قوز روز فرق دی تار خنده ز
ددن امام زدنه کلان خش ملوانك
امام :زد ند ك

سنی پردسیسه اله امام حر وی و اخود اولادیی فتل

اله امامك اساس حکوەتنه اندراس و رمك ادى  ۰دوط زداماعه واصل
ه.A امابت هین وصلابت د ەى
اود د o

و رد

وتعواسی حسن

ملوای

قعل قتلی اجرادن متم ابلدیکی کی اوغلی تاعلسدبنك دی کال زاکت
وظرافت وانسانتی جسن مهلوانه حسن تأثر ابلدیکندن امن هس ته عدم
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ز بددنم قومك؟ وندر بلشی امام وا اولادنكقل ۳دور له اواداغندن
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اله حرافه واصل اولش بوامسندن نای مطهر الله حر به طوتیڈوںطرفین
دکری عنهرمبدناده حار به“ شدىده ومقاتله* یه وقوعبولهرق مطهرك ع
و ا ولدی

وندن صکرlهe

E

الدن امط فسدن ( ر ) طرا۳

کوندر یلوب حقروم ره واصل اولردن اول اوعلى صلاح الدیق ( حضور
ا
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ز بددن حرکتله تزه واصل اولدیغنده الدیعندن نامه اوی لاجلالتامین
مر خاندنه کوندردی  ۰مظهر دی ونك او زر نه ففیه صلاح اادن

مااع ندا اترتین ان دی الهادینام دزی ا
اله کوندروب عمسولین حر قومین اعردهa بك اللهملاقان اىلدکرنده

حزلرنده اعظیان کامله ونکر عات فا نقهاجرا اولندقدن صکره غات اضر

ونفس خلعتار دن خلعت ۱کسا اولندی ه عطهرل حر براتی مألندن دی
ودو مت وضلاح م | کلاشیادهندن دعر ده درت  3ن شهر انيناجرا

عهیدن شیم
انفعل
اوه رق طو ار اند خت اولئوب موی البهنزدنده بشونا
راار نلهرار جاب هط ره کوندردی
اجد انععان ال«مودییی مطهرل حسو

 0شج
رول اوا
دوم ل زد نه کلدکارنده باشای مومی اليك س
زار ا
بوز

اجدی اوزدمی توقیف الله مطهرل حر سوللر بی مطهر طرفنه کوندردی
صهط
میالي
مو

بكسنة خرقومذ شعبان شر فنك صفندة صنعابه موجه

ردن حرکت ا.لدی » ذمارده علاقات اعك اوزرهاولاد واقارادن لعص
ری در مسیون« طهر طرفنه مکتوب بازدیا اس ده اوزدم ل سااف
الذکرشحاجدیکوندرماسندن

مر دامنیی مسلب

ووساوس

درونبهسی

ونهی کوندرهمدی وهمومی اليه دی
مداد اولدیشندن اولاد واقار د
دماره واصل او (ددعنده اوزدص دی منمیدن دماره اس ولون مشار اله

اله ملاقان آبدهرك آوزدص دصاده یی رد و جرح اله حرت اواعتیی الم ام

و نو بانده الاح "واصرار ابلد یکین مومی البه دی مطمردن خوابه
آنده دیی

و حوااب الیدودن

دا

صکر  1ابشك

یک

و

انا لدی  ¢اردن حوق کمکسن

ر۵

و

3

اعك لازم

ن#طهردن عصاحطه

ر(۲

اس اولندفدن صکره اولاد واقار ی کوندره جکیجوای مصطن بك
اله آوزدهم» 9

سای

ددر

|

 1و رود ابلدی,
ىك موجود معق

بولنان قوه"

و

زد ۱

الد ول طو دارالهاوزدص دی ر مافتنده اولددتیحالدهذماردنح رکتله

«قیهعن عت اندهر ګل ه کذوردهقوه" اکلسیدتاقلرهاره رارو بردکدن صکره
نده اولدنزدنجلبعون کاغدباز هرق
4سسقر
اول ارالق *عسالدن عر و

شس الدن دی متفه کلدی م امم صلم وصلاح حقندهمشاو ره وحاو ره
اولنددنصکره دفزدار بهرام افندیاله اعوان واعباندن برقاج ذات دج
تم صل اسحصالصون مطهر طرفنسه کوندرادی ٥ ۰وی الیھے ثلا

در نندهکا ( ۷صمروم) نامعل واصل اولدقارندهمط هر طرفندنعل»ذ کو رده

بونان مسح ظین موی الهمی کو رمه رك منع و رد ایلدکلرندن مویاليهم ,
دوت
دی ڪڪ ر و ه ع

دون کادبار ۰

وكاو زر نه اردو منعىدن

وا امری تلاحهته کوک ی وان ( مکل( نام صله جرک اوارادد
ارام اوتوت ر وص لا حد دا هرنقدر رت دها مطهرا له مکا ہے

ومرا سالوهلندی اهدده همی اليه مصطی ك اله او ز دهم سندهوفو ع
 ۱ولان دصاد و اختلاف وعدم اتلاف سب له ام صل فرارو برلهمدی

۵

سنهسی محرءنك اتداسنده هکل نام ءوفعدن اردو حرکتله (معینین )

نامعله مو ا تا دون

هردومده مطهر عسا کرندن ج

را

سله

کهندن اراوده درت کون ارام اواندةدن صکره طهر برادری
دریل
ماو
 ۳0۳الدنك اوغ صلاح وومانداس له تلادن برقوه 7کشر عسا کر ا سه
او زر نه حرکت اىدەرك ۷

بده وادع ) مهد

( نامهو قعه مواصلت

ارلدرگنده فر سین تعابل اسدی اسه ده حیوش عاسان در نای خر وش

ادرك وقو ع بولان عا رنه بردر جه ده اشتداد اتدیکه اعشالی تار لرده
کد زاامشندر

۰

حونکه مط هر لدعسا کرنده در حه مر طهده اولان بات

۱

()

وافدام ران اشتهادند سیب تام املون مطهر جا ا
كك جوفاری عاط ده" شا ادیاون دار
۱ب

و روسا واعیان یں

به ستدن

عدمه و بان ا

حسین ن عراادل الو دی و a مد ان ع.دالله

ابتك تشم فهر وند مر له خوناری اراقه وشیرازه" ما نتلری هکس
اولوت دهان مسد لر رنه ا

عار ادا2ه اولتدی

شدن وکرمیی انناده فيه e
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اوحزب وتا ك

اصیریقوماندهسیله قبائل طاهر به

دی کلدیکندن مطهر لك عسا ڪرم هره سنه هرنعدر ررف لها نبا

لر مشا نیلری بای اتل ننه نز لرل
وغرت کلدی السدده حه سود عا ب

وردکدن ردن لو تانآو را ارقا
املاص جان ادنار دا خل دار الامان لادوبار * اوشهار بهفا
الاه قاتلی ونعه ته چنکاو ر ار ساحه مکاوحهده باری جادسمنباری

حانل اوارق دوشون جد اسازدن مین کورلرادی
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 ۳اولش
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اید دی
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وصفا رشدن خفولرندن برصو رتده احتشاد اعشار ابدیکه میدانحشر دن
بردشانه اولوت نحص 9
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دشوللدن خمردار اولدذاری؟ نی رل
ودن

یل

تارب
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حص

ار

1اولندفاری ا الاو و ر وکسم واطوال دا

جله سی
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معرر [ بدن سا
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وفارت سود اي
لفو دو
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مرا جا نله
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اله مشسفول

ھ.ر ری ررط رفة کیتدرلر ۵

کردرار

a

به می داخل
۱وادولری وقت

دطهر ل نزدنله

لت ی | ار کارت بوانانثر قالو.ن تاصره حصنددی

رادر زاده :صرح

امه

¢

 /راز ازنله حصند

طراں اله ف تان وتوان اله حعلری ملاح طس

و ار

دل

اض

ندز وله رك ر و نه درار ده رل

واخ
الد e رابلها

عاطاماه اقا
ا

اساس

عا نہ ظ زین

طهو ره کلان

ری
الد که

اتد ره رك ا

ص سره ی  ۵آشتان مدا دید ره بانتشت

مھا ومره شرت

ات دکدن صکره1

وا همه

ات رهوفوعولان
صررط |وق او ز ره کر

ش
جرب مدE

اجر قاور

ععا ره هب

 2ر رده قار و افا ده ده او

(لترجه )

امشته رام| حسین دح ا
» eمار رهمرب فا

اوما او زره ران

افسال مدمومد  9مهسعدوحهسی

اولان
سدیته

الدن حمدی  ۰وحسن شحهبهموفق اولنهمدی  ۰وو قدردوکلان

قنلرو تلف اولان حاار وده نکهندکه عدا نما اولنان اموال وغه

د فسات وحانتك قمت واماسی مقاللشنده اوله
ود

ری ۰

لریی  ۰و شماحلقدن ازم ساشّهده شدر فنالمارو نقدر مضرتار

ا

ح دوه

اددی
را
اتدی بوار ؛بل خ کوور

سب

اوه ر

الا1

کی لو خملهده دجی سحه فنالهار

سهود کهبرکره ااش تصعید
حصون کموذره چات حسامسه امدلهرل ح
دوشدی  +وحیل ودسایس اله ضبطندن بشقه بر حاره قالدی *
تاصره حصنل

اء عليه رض
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۰

۳

۳

۸

کر ك

ارو اه
۰
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اوز ره ول حفری
۰۰۶

۰

داسسلب اولئوب و رخیل اوزاق مسا فددن مذ کور طر نك

۰

حور مه ۳

ايلاوب کید اری اعال اعکده اوادفاری عااده حصندن نع

۰

درن
علیات مذکوردی قازمةلرك صدا لان ا

ا

=

ل

صلا ح الدنه

طدمنٍهمعلومات و رە رل مطهرطرفندن
خبرو برلسیاوزر مدنخصلیاحم ا

اسمت دن ونارلندجیدرون حصندن
عبنا عکغرانه نك حفر اد کلری ولاتم ا

برول حفر بلهشجعان عسکردن برکین رتيب !دەر احلتارض ماله
ابلیری بان اولئدفندن همان آلات وادوات حفر  ۵ارا طبق مطم !*
تدیبری اوزره بوزار دځ مذکور ولك استقامتنده زمییی سرعتله حفره دوام

اکتادرندن تمامیله ایکیجمندن النقاواقع اواسیله رارز بر زمین عر ندهکاه
اولدی *٭ Se کعانسه هر نعدر سای رل صولت کوسمدی ااسه ده کارکر

ولرهرق موس عودت اتدلر
اولیوت هات رحعته او

مارالذ کر حتالارضاولانطر دن سکو ب درون حصته ق

آحون

تعدر سی وعیرت اولندی و<رت اندلدی ااسه ده مودق اولنهءدشندن

اوزدعر » بودفعهده مصاله اجون حبوریت کلدرك مطهره صم تکلیف
اتشکد» مطی طروندن فول اولعیهرق وئلانك همم آخری اولان

حضور الس حصن دی امررصا ان الامر صال بن امبر ناصر نام
کید

نك قومانداسنده

ععاند اله جروت
ومدت

اولرق مطره

معین و ر

او وب لور آدهده عا

سل بده وال ودره اوادلعندن ارتي بولهكود و لژ

ورل رله امن اک ادن

عار

بات وا تلاتدن طر فده ز دادهب .له دعب

وشفت وباس وکدورت عارض اولوب نابت امسبر ناصراین اج داری
واسطه

سر

له صل

راز

و رلدیکندن

مواسق

و عم ود عول

اولندو دن

ومبانهلرنده مسالت نامه حصوله کلدکدن طکره اوزدمی ومطپرك برادری
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شاسلدن وساترام ای عندکر ثهلا حصننهکبردك وعطهر اله کورشعك
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 ۱اوزرم جبلك آوزر نه <بقد قلرنده ذها حصند واصل اولس

ن مطهردجی

استقبال اندمرك اوزدم ل انه کاسیله پر برارنله معانقه اتدکلری انناده
شمسالدن ( بالات من حبلیناصط_دما و عر بن الطما ) ڪلام اراد

وطرفیندن بالشاقمه تکزار #لیف اله عهده تقو بت ور هرك لابه داخل
اولدبار» وصکره دصطن اشا دج کلون مطھر غایت مکلف برضیافت
ور دی ٭ فعط مصطی نک اوزدم» اتدکی ودر الست وبت

کوسزمیون اوزد سره حددن افزون تلق اطم ار اتدی

بوندن صکره مصطن ك واوزدم ثلادن اردوکاهه کلهرك فرداسی کون
اجال وائدال و خیام وعسا کر sD قالدر تلوب صنعا ه عودناو(ندی

( لترمه )
ن(له عض عرب تارلر نك رواشه کروه زادومرك ری اولان
شدئل محارهسندن طولای مطهر

ات رون اولوت

و

بالجمله عونهوخونهسناكاسبر دوشهجکنی بادیکندن انوامکروحله
طرشنه سوك و اوزدهردن قورامق احوق فده وق دشتار مصطنی

ك طرفته ادمچفاروب اطاعت و انقیاد عرضیله امان طلب و رجا
اىدەرك و حددن زناده مال و حواهر و دهصمت اشا ای

مویالبه مصطنی بکكال طمعندن ص وکنی دوشن ب رهك و اوزدمر باشا
اللهمشاو ره اهرك همان اولساعت امان رومسله عهدنامه بازوب

مدله انجروقلعسهب هکوندردی » وڼك اوزنره معهره
مخصوص برا
عا ا فرح و سروردن شنلك علامترلهقلعه و بارواری تزیین

با

و۲
۰ ۱
 1ران اشدی * ۰و فُرداسی کونامور فامسول اموب ا
یك بانتهکپدراد0ا
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قلعس4رهعودت

ود

و شروط

و خامت
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و ع ضافت
رتسلهمصطی کیدعوت اتدی

اوزدمرلك و اشارك برندن خبری اولدییحالده ذکمور شتلکاری
و طودری ا.لدرك

کی خر الق اوزرو

یز مصعق

Ssددر ددگنده مطه ره لوا شاطات وو ۷رلش و الای1:اب اولنو بت
طیسل وعامی فلمهبه کتسو سر حاضر اواش وادی ۰او رادن ود نله

کلوب کفیتیاوزدمره خبروبردی و اوزدمربك چوق الوب باقادی
و دردی

که د وکدی السهده فردادیهیچ مد

و مطهرستمایدی اولون ورظه هاوکدن قراورهز

اولدی 1

0

بك فرفهسی طرفنه اوطاغ وحادر فوردی ۰و طرفندن اطاعت واقادی

مشعر برطاقم دروغ و حبلهآمیزعبودیت نامهاربازلوب م
وصطی
امك دخی تصدیق ادوب مستقل ادمارالله مصر و اانسدسنتانهه
 ۹دراذگ واوزدمردن هیچ شی استملام اوللمهدن تصدق اولاوب
ر
درسمادندن سحاق و رات احستان اولئوت مطه ك ادماری عنهعود نله

واصل اوادبره مطهر سنیحاق ,کلسک عتوانله شرضاب اولدی  +بورجه
محرر e اناده اشو مصالحه حمنده رچوق روابات متشه
اولوت ندیه مطهر هر تقدر ن

انف اد دولنده وله هد به
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واسا لهانسهتتلالت اوزره اولوب کندو حکمن ده ولنان
" ارده تسد دی قاع ابدەرك عادزا 9دانژهده ای کڪ ومت
کسرهو عربااك مرقوم
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میعاربه ده مطھر یکرک کیزدلدکندن مدنئده بدرها
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شت وقدرجق ر فایدهد جهو ردی

بوکاده استفاده ایی و حص دسلهمز )

پوصورتله الاح ذات ان حاصل اواوب «صطن بكك مأمو.بE
۱
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 ۱الدیی عون هد

هدن ستو هده و ردی  ۰و
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ەج مطهرك دفعة نانهاولدرق اقطار عانهی استلامی چیه
قاصی نهزرددوهمطمردن بوصورتله عودتورضوان باش-احانته مواصلت

اند کدنصکره مطم رك بنیوعصیانه ميال اولونکندومی غابت اق سوزلو

بومعدار فو عسکر بهاولدییی |

ر

دن

کروظورەیوں

اوزدص مصاحد بهرعت

شمدی اسه قو ع

اعیه رنه

کرنهلك کی جمتلهاصلا و وطعا

مساعده کوستلیهرك قوه فهر نه وسرفیه اله حتندن کلشی لازمکلدیکی 

باشای مشارالمه سانادون مشارالیه دی تصدیقاناد بکندن وت اوزر ند
باشای»ومیالبه د کلمطمره توناهال وعر بأناوزر ننه ینتنیرا ده رطا

۲
۳

۷

۳

۱۳۹

)(4
واعنتیاق كوستزمكة اشلد رغندن اهال وعر ان متفر دون وای مچ

طرفتدمیل ابادکاریکی بلادهمداندهبوانان اسعاعبلارك ج 4سیمظهره الا
انادبلره وعلى انشر فالدناولار الق مطیع بونددعندن عبت افزسنده

ولسان ( وادیسر) اوزر نه جانب حکودت سنیددن ضکوندر بلان

اعشار مآموری اکال وریت اتدکدن صکره صنعانه کاور ایکن اثتای
راهده م قوم علينك جاعتندن بض کی هل مأمور مذ کوری قنل وتلف
ادلدکلرندن سن مز کوره ذیاخههسنك نی کونی اجانی متدار عسا کر

( ترجه ي
(شای مو)یاله طرفنسدن مه حانننهک بودرلش اولان قاطیکرانی
ا

فندی صلحو صلاح ایو نکیتمامش بر الله مروحه و دک نهد خی
كۈروك الەرق مطهركاتشدان دروننده سووشکه وز طوعش اولان

کش واقعا مطه راد
شرارة شاك بدن غلوکراسولغون هوا و رمکه
وطه مذکووده تون تون حوره
خطه عانهده وجودی فالممق خ

عکوست سندیه الان رجا ار امسات باشایموی الده
دها اطراف و ک|نات لاله و یالمسملههدن و آکلامدن و اقتضا
ادن تدابره تشبث اعدن وطوته جنی الشات موقوف عامیدوشنمهدن )

قاضی" مرقوماك رای و افکارنه امتشالا"و هله مطهر اوزرنه قسام
ادادن مستنان اوه جنی وجهاه نشدر فنالماره نجه و رمش
4

(سنه
سی حلولنده سلطان سلیان جنترکان حضرتار نك عازمکاشن
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<ضمرتلر بنك جلوس بوردفلری خبری افطار هباهه واصل اولدی)
رضوان اشانك وادی سر اوز زننهعسکر سوتقدیکیی عل ابن شرفالدن
پرادری مطره سلدردیکندن مطهر دی اطراق فبائله مکاتلب مشود

اسانیله بعارنك جع و شد ایلرینی اعلانو بونلردن اول باول جمم ابدناری

۱برادر زادهسی حسین ان عسالدن فومانداسیله بلاد طاهر بهبه سوق
انلدی ٭ بوخیر رضوان باشاره واصل |وله مطم لصعده اوزز ننهحرکت

اح الاستعال
نلى
اغسندن احنراز اولنهرق وادی" سمرده بوانان عسکریج ع
بلاد ظاهر هده بوانان مطهر اردوسی اوژرننه اعرام ابلدیکندن e
حشسین ان ثعسالدنك عستکر لله تقابل ادهرك حرن وحداله
۳
مسا  ۱اه اوزرنه وزان وحر ك
باا اتدای ار ده سے نادر

امتداد واشتدادندن بعده حانب دنه دوران الله طرفیندن برخییی تلفات

اسدن طرفته شانان
وقوعبولهرق نهاات لقای مظفربت حسین ان ع

کمدورت اثری
اولدی * عسا کرععانهنك و و حمله اولان مغلو دی خ
قحورمه مجاوزی حرکنده
رضوان باشاه واصل اواسی اوزرنه عسا کر
بو اعیهرق رلاد عرانده توف ابللر  2نو ات سلدردی  3و وارالق اسه

مطهر سید اجد این حسین الوّدی وار د اننامس ا ریه صعده
اوزر نهد محر کرت وصعدهی شرط الارن ازدیفندن رومان دی زر

ادارهازنده بولانقبائل وعشایری ایلااسںصددهه خروجه شتابان اولددار

صعدهدهقا عمتامبولنانوشهر قله ملقباولان اميرعلى قیال ر قومه نك
کلکده اولدفاریتی خر الدينيکی اهالیله رطام عمد ومتثاقی اندهرل

صعدهی ترك الله نفستی وباشنده موجود اولان انباع وخدامنی اسنلاص
آدون جوف طر له صنماه دتم صایی اش

باشای مومیالیه ( جبل بت حولان) اوزرند دیعسکر سیق اتدیکندن

مطهر عساکر مرقومهنك محل منبوره حرکت اتدیکتی | کلابجه مدان
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اشلسدینی خولان جېتله کوندردی * وحولاله واصل اولدرق عساکر

عقانه اله بالتالهشدتله مقاتله اولندقدن صکره غالییت د طرفنده قالوب
تا کر ععانیه مغلوی اولداغندن اش خبرعطمره واصلاولدییی مطهر
) شد ره) نه عر عت اندهرك اورادن کافه بلاد اوزر ننه مشعله" فننهی

افروز ادون مر قوم مد ن ثعسالدنك دی لاد حرازحهتنه مضت
ایاسیی اس اتدیکندن مفوم حراز بلادننه وااوصللدفنده"ءلاد م دومه

لاع وحصوننده وللان عسا کر ععانه استوانه حبوراولرق ولتدفاری
«وفعلری دسلیم اتلدکارندن بلاد ر عه دی مطهر طردندن اخذ اولتدی

او خیالم اثر رضوانباشاه که بای موی اله حرقوم,کزان
رای خود ند ۳۷رباع بواسی طو ند دنه نادم و عان وعوم ووملا re

وذهیی بر شان اولدی ااسذده حه سود کهالس تدی فان قاحدی ۰

آموری ک1لابخه اقطار عالةدن كل اوزوم رضوان ا
طلب ابلدی ۰
۱

وصدافته اشر

السته ص ومك  5ای اصلا سیر اساست
پرشیدر ف

9

و شعار تم ای

برطرقد نده مط هر قاضی" مر قوءك اسر اندله 3

زد نة ا ورلسعون ه رکسد دل اهوال وعط يھ ونوال ا

9
وخارهه

رس

ساب اولدی تن رل “۳ن رابب۳

و بو فد رسد

هی حونده

( لتر مه

(قاض ی کرانایتسد ی کالحقو لاهتیسسوقله الشی و پرسه»
کن

صکره دا

 9ور

طبعی اقتضاسنجه ارق خطه

نات استهمش وله ادمك
لق استمیوبدفع اولوب ک
عانبهدهد خی قا

۱

ره امسال ادنکی

1

ِ

70

ازعا مدر اهدر رگ | ۵کلاملنده عر

ی
یابکهکر
ءطمرك صبوروتله وقوع بولان غابیت ومظفر بتیرضوان پاش
خوق ودهشت و بردکندن باشیه حیعارمش اولددنی اشوداهید عطبے رل

اوک الق حارس دوشتوب نهابت ائنای حرب ووفاده عطهر ندر عل
و رلاد

اسشلا اىدەرك ضط

ابلدی أاس ےه اك اوزر :د

رظام بر دها

بالعلاوهکندوسنه ترك اوق شرطیله مطهردن طلبصنحد محبور اولدیغندن

لاجلالصالة کنداسی مسیعم نام رجلى مطهر طرفنه کوندردی ۰

وع بلاد (ذمعر) و(حشب)
و (نم)و (حولان و)( حدا)و (قیفه) جی
و (طاهر) وجبل( حراز) وجبل ح(فاش ) وجبل ( مجان ) و(عران)
دلادی کاملا دعییخطده عایه بض

مصاخه

رضوان

اشا ك ۳

دن

زادەسى مط ھر e را اوهی واشو

ولاندن عرانه وشاید عرل اولهیو ده قالددیی

صوریده مو نند کین امتّداد اعك شرطار بلهمصاطد بهفرار و رداوت بلاد
حر 5ومد تن

لوره زرده

دص هره  9ولسلم

رهالم

ادلدی

یل مراد باشانك ورودی )ی -

مر ممه)
موی الهمراد باشاقره شاهین مصعایی باشانك نایمو خدمتکارلرندن
اولوت شام شر ف امبرالحاجی اولان کورد مراد کدر)
اشو مصاشد

عر سد ومصنهدن صکره رضوان باشانك عر له بر پټ ھر اد

باشانك نامةه ولاتله حیعددیی خبری صنعانه کلدیکندن رضوان اشا

1
()۱
در یارشوکنقراره منوجما شمن ذیالنهدهك بشعی کون صنعادن عر م۶
انلدي

۱

( ترجه )
( طوغر سی و مصالحه اولامش عادتا باشایموایله ایجون بر شرط

سلامهلاك اولش  ۰اهشته اولسهاواسهوقدر اولورء ژواللغالاطهردن
4

قورقومندن حافیدی بکلهمه رلفثرارایدرکیمعامحکومیبراغوب
اه  ۰وک اجنهعدن لشعه به دنور رد قوحه خطه ی مطهره
ساي ابدی و ردی  ۰ذھی عمل و درات ذمی حسارت وشحاعت؛

ذا رضوان باشانك مطهر الله ابلدیکی مصاطه وععاهده" ععیبه نك مدی
مو یی اليه عرل او لندییی 1مقصید او لديعندن عطمر ننه دولت عا نه

يام اله صنعا در ننده واام عص نام عله کلشیدی
وصنعادر وله ااه اونا اق ار ایس اکر هاللهرای بك مقداری عساکن

ععانیه اولون مطهر ج غفم وقوه کشر الهصنما نكاطر اف احاطه وشدتله
ا صرهنهالدقدن صکره ) رءذ ان جید

) جهتاه پرا دری على ی

و ( حبان ) جهتنه اامجد البعداتی ی عساکر وفرالله بولاری طط

یلك وماز ین وعا بپنردن پرکیسه نیببله کو رمامك اوزره سوق واعرام
اسلدیکندن صنعا ك بوصو رئله ا

صره اولندلیی خبری ده امه ده مراد

باشاله وا صل اولحه همان او رادن مو جود معیثبله حرکتله سرد ذما ره
کله رك وذماردنجدمة اليوش اولق او ز ره صنعاده والیقا #حفامی پولنان
شهلا مد رکك رادری امبر جع ا جد ك تام,کسه قومانداسیله ڏو وافیه

حقاردی

ومطهر دی م قوم امراجده مقابله اك او زره حسین

ان ثعساادین قوماندا سیاه عساکر کٹ سوق ادوب ( ذراع الکاب )

نامکیدده فرشین على الصناح تلاقی اتدکلرنده حسین این شعس الدن ام

SS
۳

اذل

)Ce

اردوی او  5ر ندر

غاص فکی جا

 ۳ا عطوی در با حه و غاده امر اد

|

ت

شل بده

سره

هو  9دو شاد

 2وقوعولان

ادن و کلهCa 

وشن ن کن اادن طرفندن امبر اجد رفافتاده اولان ع
کسا
ر

اجال وائعال واشیا واموالی نهک وغارت ادلدی

اش حار هدن ضکره «طهر استیلا اندو بده بد ضر فته کو ردیکی حال
و بلدان جواهع ومسا جدنده نامنهخطبه قرا نت اوامسن اعلان واشاعث

انتدی  ۵مر قومك نامه خظبهار فرائت اولویو بلاد ( ان ) و (خبله )ده
ونان عساکرعانیه او زربنه دی بلاد مرفومهحوااسی اهالسیههاجه
اند رك عسا کر ععانة هر نقدر مھا "لوده بات ایلدیلر

۱

اسهده تهات

دلاد شضوواه دی مطهر ظروندن صررظ اوول

ەچ مراد باشانك شهادنی .چچ
و بو وقوعات مد هشه ومکد ره نك خبری ز د قاعمقامی ولنان امبرعلی به
زد دن
وا صل اولدعنده ص دوم رخییی کا جعرله لاجل الامداد ب

خراکت وا( حمر ب 6

یو
غه موا الن

اری
با ج
ف

دعر ی جانب “دمندنطوتیاوی خط حا بره منقطع اوله رقق ذمار حاضره
حا لکهیرش اولسندن طولایی حو را ابارو کبیهدهمیون حر هده توقف
وارام ابلدی ه مراد باشا دی اجال و امال عسکر  4نیذمار ده رل

الاک خزا بنه متعلق اشبایی الوی سبکبار اوله رقح رکت بعكو سر سم نم
الهصتا نك امدا دنه نوك او ز ره ذمار دن برکه خف هت

و (شلاله) ارمتی رمه عرعتنه وا د رت اکډښیدن خیانده
بولا ن اجد البمدایی خبرالهه الله اك اوزره ارمغسد
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ربب کله رلومذکور ابرمتیعض ګلاردن ندوسدادوکبذرکاهد .بولنان
ر
ل  4ط اشر رق تورلار ی تاق حالله دودفدن صکر ۵شلال موفعند

فر شیننلاق انلدباراسهده حر ادباشا عسکری تافلغه کرورك رحکتسین
برحال تبمعاله دوحار اولدفلری جمتله میانهرنده وقوعه کلانعار باهدچهد

بعدانیبناهوزغرلبه چاقمکناولهبوبنات الامرعرفومطرفندنکوسرپلان
چلان ومماجان عد ده و شل یهن ت ب
اآورمةا ومت! وله مدقارندن انایجرت
ومعر کهد» مراد باشافتل اولنەرق اادد

کے ا

حر قومهدن بك

چونی متستول اولوب بوك آزی اسمخضلاص جان اد بیلهرك پریشان
۱

اولدبار

( لترجه)
(یاشای موی الرك دی ارت ارف عرکت

اولسوت رسده رکشت

اعك اوادنی واعر انك السه شللاله و سار وغازری طاش الهاورە رك
سد و ند الد
 ۳ی و فلاغوزرك اهانی ساسله دوحار هرت اولدٌی

اده موی الك خصوصات
فآ رطاقم مختلف دوانتروار ه
حسرهده دنرز

 7آکلاش لور ٠ موی اله رسددن

بده مسصور ولتان عسکرة امداد اعك اوزیه بم ات ۱
حهتاه موجوذ معی اولان قوف ششک مدق ر نفرسله هرق اهر

زدن ت صانعایه قدراولان خط حرکایاوززنده ایجاب ادن تقاط
د
مهمد

طونهرق و خط مخارهی تأمین اله طویل اولهدق حوکته

دوام اعسی لازمکاوراد ۱

الس

فو وواد

ان ر جزو

اعمی تفریق الهالمروبه سوق ایدوپ قوتیایکیتبقهسی انندکدن

4

e

(1۳۱ De

 4زدهکندو واندینیاتلد ازه ی ودە(دە تفربقاندە راڈ
یک ره

لاو اسو قالدک وه ایوتألمنینمامش الشته هشموشاواک حمل
مخارهنك ۶دم ا و هده و

ی ساره

عساکرعمانه وحاله کرمش دعکدر ؛
سالف الدکر ۳ادباشانكر اس مقطوعیی عطهره
عد
یدب
یج
آه|
۰س۵نهسی حلولند
هیان  ۳۳مد کوری صنعاده حصور بولئان عساکز
 ۳ندردبکنده مط مرد
ع سالیەه کوندرون همان اسحماوللرکلف

ادلدیی حمتله حصور ن

ام وج ل سهی
ا ال واشیااربن توەرمض|
مرادباشانك راس ا
متو ع متضملری ر
طودن عرز اولدقلری مر اوتمبناصب تاا كکوحك
ودن بالاهقدر تە عدار نده قالەرق ص بهار اد

ره مساش #صصلری

دام اولعق شرطار بله استیان اجدکهلر ب بالبدانمظهر دی طبق
اله
|
مطلبلری اوزره امان و بردیگندن جله بی صتعادن حبتوی عصرنام موقعد

کلسهرك ارلطاه ملاقات تک
ورارغنپوه زوق عفد اواندرق مظر له
حادراری هیا نهسنه حادرار رکزاوبوباقامت |اسرل دکد.نصکرهکوحكو سول
منت کارقانون دوات اوزره
توس
ارنابم انب ومتاصيك ا

مسق اولذقری معا ثارندن پررهصانش و برلسیکناب خن ده اهراندهرله
اولوجمله معاشلرتوز ام اواتوب و باه اهراننهفس واغرخلعتارا کساسبله
صکره

حل هذ کوردن نهصنعانه اعادهابلدی

حصور نض قومهسنه مد کورضصفر رن؛او  ۳یکوپیحاهسره دن حیعد اركشلا

ررکچ رانن
ھ

لباس ا سرركداریاولونخدفره کوزصعودهده

نفار
حفسنروجره وبوس
قاعمقام بولنوبمدعهدم کاش اولان شویجمعهلو
یدەو ی
زلق
وفا

قومون ( انبایت رکدنا ولووںتصءءرالقبار له

ملقب ابدیار) وکیوانوڅو د وطو بالسنان واوزون على وحنفری عبدافله

وامیرودن |-ماعیل الداعیوحسن وعبدایهنامان ذاتاراممادن وداودانا

()۳۳۱

زوافازل زرد کناراخواندناولون اغوات سا رهصنکر ا
ولشان بلول اغااری اولهرق وعسا کر موجوده ازغرامم اواغوات ايوز
سواری وابکی مسقكداری سادهدنعبارتاندی  +فط امرایعذ کورهدن

امرتمدبن اسعاعیل الدای واوغلی امبرحسن بورادریعبدالله ابنایعر بدن
و باطنه مذهیندن اولوب ود ورصنوان باشالرزمانرنده نزدحکومت سني ده
مسعنرم بواندقارندن مر قوماری عطهر صنعساه داخل اولزدن اول حس
ابلدی

سن عم قومه صف راخرنك :کر جی کوتی مط م رغایت م طن طن الای اجراسیله
اسزهل اولهرق ابکر رکعت غازقبلدفدنصکرهبعض
صنعاه داخل وجاءع منقد

آنات قرأنبهقرات اندهرلشجاهم مذکوردن ننهالایابله قصره کلوبوقصرده
اقامت! نلهسا گر «وجودهسی رهم کیدی اجرا ا,لدیار  +واشور سم عصر
وفته فدرامتدادا ستدی

ولاتسالفه طرفارندن نزدحکومتسامهده ادام اواخش اولان امبرعبدالله
<ذفریبیدخی <دساندهرلك مرقوملش کون محبوس اواددنی حالده حبسده
وفاتاتدی
طز غله مذ کوره آوزر ننه امرعلی ان اش دی دعر وحوالسنه واوغلی
م

اطف اللهی ( حب ) و (اب) و( ج له) وحوالبلر لحه(ول )و(عادر)
و( ذی السفال ) و ( لاف ) بلدہ ارننه قعماقام نصب ادتکدن صکره
امبرقاميمان شو لی عدن حمناسه کو در وب عدن وجمت هس قوعد ن دی

کاملا" حوزه تصرفته الدقدن صکره ( ر مه ) و(وصاب ) و( برع )

عشابسفی
و( جزان ) بادها لهو( فرسان ) بجرهزستی حتادارهسنه و

انالهدی التهامی نامکه ممرفتله ت الفشهی دی تحت انقياده الوب

ذر
جرانده اولان طو باركصنهابه کتور(ستیشمر بحر قومهام اتدی * وکهو

طو بارثمریف مر قومك اقدامبله و تچامه اهسالسی معرفتار نلهصنعانه
< ۱بقارادی

0۱۳۱

وترجه

| و قدرقانل در وکلهراكحانرتافاولهرق الکجورلش اولان براکای
جسم وال سابق رضوان اسشباینه مدت قلله ظرفنده الدن
جمّدی  .و وکاعدم مساعده در دشلور اسه سوتدیر دخی

واردر )
 soحسن باشانك زسده ورودی کم
سام قومد خلالنده حسن اشا عصمردن ز بدهو اصل اولدی  ۵و واناده

ست افيه مطمهر طرفندن ضط اولنە رق دروننده ولان عساکر ععاندنك

اسل سن اللون صالیو برلدی ٭ عااکر قومد ماوء از دده کلدکرنده
حسن اشا اوطار اهنك کف تکرار ندمط ره کهرت حک:دا ولت

ویکیدن |کتسانایلدیکی قوتومکنت وغالیسیکو رجه ز سددهاً خروتوقف
ادهرل بعباره انکشت حمرتیدندان تفکرله جبکندیوخطه م کذورهنكاو له
بلاقو عسکر هوات حر به را اسردادی تاقابل اوادش تاکلادی ۰

واصلا جرم ع کر وتدارك سفرخصوصلر نه شبث اعيو ن کیفیقدر بار

وکنفراهعرض ید ساکرووشاات -طنلدبعا دز بيد ادفنیدی
حالده بولندی

1

سنهسی حلوده امیر على انشو دعه ز دل ضیطیی طهر اص

ایلدیکندن قمورمعلی ز بداوزر بنه حرکتو ( حبس ) نامموقعهمواصلت
ابادی ه عسا کر عغاابهدن بر فرقه قلبله امرأدن خمرالله نامرجلك تحت
قوهاند» ننده اولهرق ا وله ع لەد کورده بوآندوغندن ر بقنمقالههبالایدار
دل

حربوحدال ابلدبلر  ۰و ونلرهامداد اولق وزره<سن باشاطرفندن

۳۹۱
سم او زدهر اوغل عمان پاشاناكعنهوا اولهرق قوغعسکر رهکم

یل اللهورودی کچ
عهای
دن
ندو
ساد
ارض
<سن باشااشو فتوحای در بارسعادتقراره «تعاقباً ع
اسمدادده اصرارابلدی
سنه حرقومه خلاانده مصردن اوج ك ٥و جودی ماوز عسکر ود۵۴ات
ندادد“ سطوتو بسالتاوادی
مده
وخر ان اله گعان اشاز ب

لتر حه

اوزدمر اوغلعمان اشا کعندهنکلصکرهحسن باشا اهالنك حددن
افزون اموالنی مصادره اتش دەرك مهم طتسوب آفتش ابدهراه
حسن باشانك بالجمله اموالی ضط الهموی الھی فلس اجره محتاح

اتدیکندن دونكاوزرنهحسن باشا دی مندن رامصره عزجتنه
رخصت الهرقکینددی عص تار ده مسطوردر !
معدم ص لعا دہ عصو(ر اولو نلههر idاله مسڪندم اولان اص ای رو

3

عانید باشای مومی الممابه خطایاً خی کاغدار بازدبلراسهد» بولار اسه
عطم طرفندن ز ادت اذضباطه النە رق الابوذهان! درك جله سیو قاه

الهکان جله سن زر ندا ولهرق حدده القاابلدی
ععان باشانك دو+

خرب

کشر و“ مات ودره اله مهمردن گن رکا بارنف حو

دلق

مودمز دده لوز تلو ركه ره فرارادن امرعلی ان شو یععرزدن
17۳

( (۷

 8مطره سلدرد
نی * اولماظمردی دواتکانبه نكخطهعانية اوژرندة اولان
اس و
جکوب به حالتحتحکرا

سه احلغهیدرك وتیعن

صااسل اساب
اشدی اس دہ توحالیکیسهه افشا اجیوں اطمارالہ ن
تدافعیه ه تششدن رکوطو رەه رقاطرافوا کناقشائلدن احشادواجعاع

عسکرهمثا وت انتدی ه ( حدر ه ) قبائلی احرءذ کوره عدمانقیاد اظهسار

اباش اولارندن خعر به امیری اجد ان عبدالوهان الجریی دردستا له
صنصاه کورندی ه و رادرزادهسی #دان س الدیی قوه وقمها لهتعر
ه
سدی
اق ت
اوزر ننه سو

ده ص دوهماانتای راهده اکن ععان اشا لعره

کله رل اجرایفوه قهر ه وارساطزونحر به اندوں دیزی صبط واستداد

واشایومیالیه ذمرهواصل اواردن اولامبرعیی این شمواب
ابلدی * ب
مط ر رفندن اده » ۳متام ولسان اصہیی تخر یتر لا له ) اهره ( 4

فرارابلدباره واشیوخبرام ارطرهواصل اوجه اقدامنتدارکاتعسکر به
واسیلاں خرو ند وما[ مه سەر بهبه حصمرا لهز ناده سچی و

اندهرك

غد ان اخسن الددك »ونم اعخاذ اىلدىى جنل ( اغبر) اوزر نه سوق

واعزام ابلدی ٭ و بوانناده ععانباشا قاهرهییضیط اعكاوزر»حرن انلکده
اولدیفندن مدان تعس الدینكااهحاق ادن امداداله جل اغبری طوتهرنق

موضع اتخاذایلدیک اکلابنصهقاهرمیی ترك اندوںمر قومك ورودینة انتظار)
حر ۵آرامو ردی

څد بن شمسالدین دی تدابیرحر هب پهر تجه رومك وجله سندن ری
الق اوزره لاجلالشوره مو جود معب بولنان اله رژسایی نزدینسه جع
ابدهرك هذا کرهومشاورهازنده نعزحهواله بوانان جبل ( صبر) اوزر ذه
قاهرهبهطهر اولق ازوره مطهرك اوغلار بق ۰و جود معي لرله ونه مواقم

م ذکورهدن ق(صرسبه ) نامحسله دخی روسادن بری وضع واقامت
اد للهرك و بو مودعلرك چاه سزدده دو پر ره واحتماطیه اولسق اوزره

جبل اعر دی موقعاخاد اواعسنه فرار و ردیر ادسهده ردان مس الدن

14
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ەرفll او ز ره مطبهر طروندن و رر لان حرا:ی دی ایا |.له
باره و رمدیکندن کندوسندن معیلیق تافر ایلدیکی جېتله قرا مذ کوردخی

مؤخر اخلال ابدیلوب علىابنشویی بلا نفع و فا بدهجبل ( حبش )
او زر بنهسوق وکندوسیدځ بواندیښی موفعی ترك ابلهقاهرهبه کرمګ اوز ره
حرکتانلدی  ۰ومد ان تس الد نك اشو سوء تدیمرندن معیننده بوانان
خر کت اعش بولند ربلر ععان باشا

روسا .ر قاتدها مغبر |ولدبلر اشدده

| کلادیتی کیسواری و اده عا
و مارسات ر

کال

گرانك ڪان

آری از ادها و اين ا اى

قدارر

اجيب اعكاوزره ارقوبندن سوقابلدی

مشموره سندن

ىا

اوغا

) حص ره

( نام

موفعده مجدنس الدنك ز بده عسکرىنق اورهرق و بكحوغن عه شر
اندورك هنهرم ابلدبلر ۰
مرار وص شوم جدننس

لو صروده  ھا اسیوف اولنراه حص رر به لر ماهر4
الدن دی ا

 1همه دن اول قاهرهه الدخول

اطرافتی دار ماداراحاطه انتدی ه ومد شس الدنك»و جود محی بولنان

روا اشوحال ونا جال کورنجه کندور بناراده ز  ۹۳ولک ماه
الفاابلد کار ی واولاخشاقاهرهده ۳1بُورالسه جله می معدن کهجکار بی
و نوله اولیکدن اه پرطرقدن بارهرق اولن اولوت 1
ولد

کوردن

+به
ح

ی

هروم

#دان

مس

همان عل

الدنهبان واس ان ابلادنار ه

وبەررك پرطرفدن باروب چبمق او زره عسبا ک
بورأی ارونزه قرار بل
ماله اوزر ننه اورددار آایسدده عسا

کر ععانبه طرفندن کال اتل رار اراز

اولنان معابله وصولدن ناشیك جوق تلفات بورهرك غابت عسمریت ومشفنله
بقية السیوف اولارنهرم) و پر شا وتخدولا" ومقمور؟ جبل اغهره فرار

اپلدپار  ۶وفاهرمده اهالیسندنپشته کیسهفالدی

۱
اشانك رداراق املو رودی 64
پان
" 5 -فوجه سن

(لترجه )
اسل
مکی ا
ادن روا کدن مود اشام والل
1

درحه اده احرا ادگ ظلم و Se

ادکنش
اهال مصر ره

بمرار اوله دقمثارالمات عرصه عالددن وجودی والدرمه

محاسر له

رکون ولاقه کدرکن قے ر بدوبهام ماده راغ دواری دلکندن

سننهسنه اصابت ادن داه تفن ده وفات اتدیکندن مشاراله
ی
شتا باشادلته توفای موی الك وت معص وا[

اوادینیبیش

واریخ اده مسطو ردر)
E
8.
حوده

 9ات

E
رودنe ۲ , و5

نه

واصل وادق-
څول ان E

ا

 ۳هر عت ۳ ۳

باشانك ددر قدهنهاده"

ا عقانید ه مارالدهاعك 7

أحرا زر واحتاب الهتدکره جکاسین بازدی ¢

جرب وقالدن
مر

کاغدی کندونستاه

 ۱واصل اولددءند» برد له واار روسا مط رك :وراي ودب ری

اسان

واه واب ایلدبلر ادسه ده جد انا دن بوانددییموقعی ترا عامکده

دی
سر |
لمزا
اص

وذیالمعده نك اون دردنجی کون س مان پاش طرهندن مان

Oو

)r

اا

باشاجد ابن اٹملسدیٹی اورمق اوزره سوق واعرام اولندی ٭ مومیالیه
عمان اشا هر قوم جمدل اوزر بنه وارهقسله پرابر طرفین عسکری تقابل اله
اورتهلنی مجان حرب قابادی  ۰وشت رعدو رق کارزاردن داك

وجوداری عو وهبا اواؤں دنك بای انه ززل بطر له ان اء وز
طوتدقارندن باق فُرارده بو لهحعس اری دااهن شیذالسیوف

اوآازلر شمان ۱

موفعلریی رالبه ( مدالاجر) نامموقعه فرار انلدلر  ۵وراد ده ر :لی

خیم وتان وذخایراختنام اولتهرق لور ائ مومت 3 ۱
قاهره اهالسی سنان باشاه عرض امان ودخالتله نابول دار نه اسان
ورقه اری ورلدی * وکیراسیخ د
لجعت | کساسیله تلطیف واممر بر
اولئدی * ععان اشا امان و برددصر کرههایهر دومه نكفتلنه یام اعش
اواوب سان اشا دی عمد واماقنقض اندهنه جنات حمقعین اول کلام له

مساعده کوسترمامش ایکناهال مر قومه بزدن بوقدر عسکر تلف ایتدیار
دنهرك فمورءونك قتل اولفارنه تکرار تکرار اصرار ابلدسدده نهمشارالبه
تان باشا مطلو نه

E وه ا#یوب کال عفن وتجور لهرد وحرح اعسی

اوزرمنهععان باشا مغر اولەرق استعفا اله دج

و3

کي

ڃو دتاطدی

ترجه ر
۱موی اله سا اشانك ان باشاکلنجه قدر ارازالک EEA
مارو ره سان اشات حقد و حسدنه طفنو ده نامکنندوسنه قالمق

راریضة حب
انمون شاند قتلاخنودرفندن ناشی نان مفاتا
ایچون رخصت الهرمقندن صاوشدیفنی مض تاریخ رک درح اتمش
اله ده ننه مش مورخارك رواتارنهکر ره سسنان باشامویالماك

حقنده حرمت ورعابت اده رك استخدام افتشقط عڼان اشا

0۳
مات ود بانو معند
اولهرق اوزره سرداراق اله سنا باشاك

کادبکنه مکدر اولوب حتیسنان باثااردونی صنعابهح رکتاند رمك
حصو صند ه محرد مشاو ره اءكاو ز ره ای کرهدعوت دک حالده

> آیکیسندهدهاجابتاهر که سنان پاشایهخشینخشینجوار
ویدرهراگ و قومانداسننهاولان گر ی شمه طوتتوبفرد داععهسنه
دوشدهکندن مو اہك بوافکاری بالاخ ه اردو به تەرفهبرافه جى

جهتله سردار طرفندن مول اولتوب کال توق الهدرسعادته عزعتنه
رخصت و ر لهرك سامّا معرمیران اعونلوددهسردار اللهولدنعودت

ادن مویایه حسن باشابه باتین تج هل خلت فاخره
|کساسله کفت »ار شروا عاروضلمشدر).

دای شاشل نم نها نجدالانجره حکا-کلری خبری ملین واصلل
اولدفده وده اوغی اطف الاہه ( شما ) نام عل حک لر:ی ازدی
ااسذدء ند دان تمس الدن طرو دن واه و امتشال اواٌدی

کن

سئان باشسا دمردن حرکت ابلدیکندن بونك وزر ته مدوم #د هان
و تدای عازن ح رکنله ) صان

) نامله واصل اولدی  +و شان

باشانك وادی" ( ءمنم ) ام حل کلدیکی خر تی الدیشی آنده هسان
) شمای ) نه حرکتاللدی  ۵و باشای مشسارالیه ندز » عودتله اطرافده

اسان بعص اوفاق تفك دلهکی لعارده مطهر جاع دن قاحه هيو ده

قالش اولان بکەوضسدری درد ست اجك ا"وره اطرافه اوفاق مفرزه ر
کوندردیکندن واطف الله ایسد بکویلزلهوده قالش اواساری الق اگجون
 .مدای ٹس الدیندن عسکرله كك اوز ره رخصت ابستدیکنده مر قوم

۱

 1۳تقطسه مطلوب اولان
مدد انبای راهده توقف اویهرن رن
شماعی ہی طوعق دها اهماولدیغتی بان وکے؟بدرایسه تسن تهورله انیان
انلدیکندن اسف ا عه کاه رگ مدا 2. ۴اهده r

اصدا رلهکرو نه

عودت ومهنفکرورزه ر اللهحار به اده ر کرودفلانزی اسای ا وب
جمدل عفیندن عاس به کادی
ستان اشا سنه ص ووهه دی اه ده عد نکش بطواه حلاصعو زدرت بك

االندین :کی عر اسوق ابلدی ه ول
تفرابلهار ادن( ۴ی )کی برخورقود

مر دومخدیعطهر طرفندنقدم گنقش اولان قا۔ےاین شو جاولوبا 3
ععامهچ

بر طرقفددنکوس مابلا یه رلعدن ومهر ی کاا ص,طو اسر داد

اله ماحل وجو امعده تامحضصرن ادشا هی به حط دار  3ان اتدیرلدی ۰

ص قوم قاس تولندییی حصندن امان طل له حیعدی ااسدد .کاو

تایسهی اوزره جساعتندن بری خمالدین بکك انی وس ادهجك کی باه

صوقیلوب کوملکی بکند.صافیی اولان خصر اخببلهرالدن بکی بارهلدیکندن
قاسم و بانند» اواتلرك جلهسی اولدرلدی

۷

سنه سی جلولند جهت عسانهده و ام ( .حب )  -صناد مطهز

صرعادن سکن ریف اىدەرك سمرعندله و ردی ه وسنان باشادی تردن

اسیا وز ر ينه بر کیت ادوب ماح ول امارادناحاط الہ دای ون

الدنك او زر نه درتجمندن ۰م شدند»کوستر وبعر قوم دی نزم

و پر بشان اندهركکرک ید یکر عساکر منهرمه مخذولا"صنعاه ءودن
بدینروسای
ورجعت ابلدیارم محرمك اون اوج ججی کونی 2دانوسه ا

عییبکربای طم ر » ملاقات ۱تیار ٭ مطهر طردندن حهار بده این دول

ربل وك یل ومعسانب طوتلدیلر م وح و اقب مت
اداره سنډه ولان کاذه فلاع و حصوندن افضا ادناره طوب وهساون
وسلاح وب ۳رلاب ولسو ر ۵ادهرگ وصنعا آهااسندن بشیوز ثفر«وحافی
عیی؟ربازورق بالاسععان صنمادن روح واهای به دی عسا کرک انیه

)(MF
 1 ۱ ۱سما دک

زفت م
ا لهاندراراسب باعال اولحار دن اطاءث! دالرق

توصیه وده ابلدی

مطهر اشبو انی امنه اجه او چ سیب بان ابدهر پرنجسی بدری اهام

ری الدینه اولان عصیانی انکهسی اوزدمم»غلبه اده میوب مومیالبوك
عسکر ك صعایی نهب وغارت و بوقدر ووی فتلوتلف و اتو دوا
ی واسترقاق ابلدکاری

اوجهسی در  +قارشو طي هی اغعار وانشا

ابلدیی سڈ اتك جز الر نه اوع ادفنه ال اولدی  +وصزیادن لعد

اطروج ثلاهکیدهرك اوغل ,اطف اللهی دی عساکروافیسه الله ذهيرهی
اول ارالق سنان باشادی ذماره واصل اوش اولس:دن مرل صنعادن

جبتدبنی خبربنی اجه اهالییی حت امین الق او ز ره همان مرسول
مخصوص کونده رل درون شهردهامان منتادری دا اتدردکدن صکره

دماردن حر کله صد رل سکن 2ی کون صءسانه واصل اولهرق ص بسانت
<هت عر برهسه اردو ی قوردروں وعسا.کری اهره د<ولدن منماعون

ادص اندرګلاره فراعولار وضع ادوب سا

شهرهه دخول ابللرېي هنم

اواتدی

سان اذا صنعانه ل اولددن صکره حبینباشایی ذمرعر او زر ند
ووادی" سره سوق واعرا م ابلدی ٠ اهل سردن واغان ییبز ید انل

مداپله  ۵وام الهووو ع ولان ګار دده منهرم و

اولەرق باشیای

موی اد ووه واهره دهسره داجلاولدی ٭ وسمرده اسه ص

اهالسندن

دو رقو نك ه اوه او رانه ورار ادن e نهوس اواد دیدن پونلردنده

 eار هډه جوعی تلف اولدیک ی امحلر:نده ققیه اجد ان صلاح

ا#جوری دخی بولادبفندن اوصر مده مرقومده دال اولئئیدی  ۰عل
حر قوعده الان اسر اصنعا به 1ندرالدی
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۳

( ۳۱:

(لترجه )
موی السه حسن اشاےرہ ما اروت بای ده اسان

باشانك ر۱نه کلدکی خبری الدهندن ساحاده برمنزلده اردوی
هماونه ارشوب و سنان باشانك حضو رنه چقهرق حالی عرض

الدکده مشاراله ااتفات ادوب و خاعت و انعام فراوان اده رل
ردمل

معشه هرق حر ا و

4

صفراخلك اون اعی کونی سنان باشا لاالهکوکبان اوزر نه حرکن ˆ
ابادی  ۰و لار اللهالداعیی دی حه ومغارت جمنار ند کشک اله

وستان اشا ) حوش

ان

(  ۵واصل اوسيل

نددن
ربل
لر ا
کدا
معانلهبهات

دمدیت

yy

( اهسااسی

 Jشام

دوه سیفیه اله شامی ضط ابلدی و ( دخل

ره مخولاکنمطهر

ضاع) ول دن

ارفهر باق

وز ره عسکرسوق

ایلدی  ۵عسا ک r طرفندن اشو ا  3کلدیی خر ادلی ا مهن

مينك ٤ي ند ن فراغتله عودت وجله سی نقاط اصلید برنه مواصلت بلدکارندن
شبام اهالیدن تی اولدییی حااده عسا کرععانه نك دض طنده قالدی
سئان بأشا حسن باشایی جبل ( اس ) اوزر ننه سوق اشدیکتدن عل
و ) د سوق ۶شسبول"هسندن حسن اشا سس دن صکر صاع

واد

او ژر شهکاون (جروقالعم ) نامحلدهة_ سین ملاقاتاندەرل وفوء ولان
عڪار ده

TTI

باش

اك

سک ردن

اولان

معا

لار روس

موطو

عه ری

عد ان ثعساآدن طرفدن النون مطمه کوندرلدی e لوا 8ین
صکره زا

ناش ) دیا لاط ( آوزر e حر

ڪن

اتدی

 ۰ل

ان

”مس ادنك موص دی دح عل مرقوی طوق اواوت مرقوم واعیرعلی

0۳
 ۱ ۱انن الشویز
وموخر دك وادری مدا
31

الحاق

ن ٹہسالدین دی کوکاندن

ادایهرك بىا لياط در ننده واهم ( صنءان

) نامشیلده نه فُرمین

ءلاقات ادوب ایکی طرفدن حربه اتدارله مرك  ۳زادهبی عمد ان

رعیالدنه قوشون اصاله میت آندن اشاغی دوشدیکندن همان
 9التند دفناوهق e  ۰ 2وصارب۳ه
و رو

رم  ۳۳ 5 ۳ونقود ايلهخبلۍ اموال ابا ر ا
مقمور" فرار ایلدکلرندن قهورم جد وحسین رفاقارنده بدی نفرکه اب
سهند ه وان 3ب۳
کوکدانه وعلٰى ان الشونع دج مط مرد و ادا ر

حسن باشا اشو عار بی قراندف-دن صکره کوکان اوزر ننه حرکت اله
کوکانی تڈله عت حاصره واضرشه الدشندن وندن اولر درکاولاني
اوزره صرواده

دمن

بزدنده مسرم 2

کر چعانته ام اسنك

ععانوحسن

باشالره ازدف-لری گاید مطهر طر فندن طو«اسی اوزر ننهھر ومون س

اوامشاراندی  ۰بونلرادسهموخر)بوا کوکانهنةلاولندذارندن بوصورتله
کونان تحاصره اوانددیی کی امر حسین
لحلرکید لك و ر چوق

ن ا

احسانر و رل سیاار
ی

الدن منکور حبوساره
تایه بل جسن پاش

زد نه کوندردی
AI

عر 9ومه شعباننده کے

وکوکاك میاه سرد

ی

 4راارز سا

تکس الدن کوکان

اشا دی ی

وفأت اتدی

انز

اتدی

ê

©

ءطهرده هرنقدر ثلاده #صوړ السهده باهکوکبانی جاه واعانه اعكانجون
لسه کر عدد النون
هر کےتلادن کوکبانه کیدهرك کروں وعودت انادر

و پررونه بوصورتله مخایره اندر ابدی
چادیالاولینك اخرنده (نبازق ) نام قپروقلی ببلدز مال اللهغرببنده

€

( 1۹2
Eاو
استدی ۰

ی

و وارالق سن

کد ع یدلر ۰

اشا ضلع 9

۳

 8حوشان زام i اقامت

ابدرژ ابدی

مطهر ( قیفه) و ( حدا) وشح ( فطراناسصایی ) وشح ع(ییاننشر)
کنورنلری عنع اسوزار * وقبائل قجورمهدخی پرموحب اشعار طرق مدا ری
ضط

اله انات ودهات |ندتارهمس اط اولد.در

دا

سین

اولان,راد ری غل

این شرف

الد

دی سا

اشا ودن

باشا ک
وکبان ود کا ر هلر :نله مشغول اوادفارندن رطزروه
ER
اند»«یه حکلری حم له ۱واطرف و تل و

لهاز

ی خان a

ادرك

سوق
کندو

دان اوزر ند خر
مقالهسئده ولئانعسا کرععانه اعری حطمر شو د

سه
عسعااکر
امك اوزره اوم ده بولان ع

ه اط ايمسازدی  +وامز

ص قوم هار فودان دی ماده واان سکن وز نفر "یم «#دواری اله

علی این شرفالدن اوزر نه حرکت اش بولسندن ومر دوم على ادسه
مطهرك احمیی اوزره دشار وقبائل جلب وجع ایلدیکندن حبده ور سین
ملاقات | د کرنده وقوعبولان شدای عار بهده مر قوم اممرحضم قبوذان
«تل اولنددیی بک معاتی بولئان غسا کردن ردل بله فورايوت جله مىل
ادلدی

اشو نبا بهذن اول ده هه سوق اوانان عسا کر عل مذ کورده ونان

له طرفندن ارسال اوانان نقیب نضاری وش علىان شیر وشح
ااطف
قطرانالتصامینام سهکاورقوماندالر لهاولان عبا کر الله ذرحرده ملاقات
ایدهزكاندیلانشدتلی عار دہ عسا کرعمانبه غالب واطف اللہك عسا کری
نهم ومفلوب اولهرق هنل اولانارك کله رندن ایک دوه وق ميل اولنه ری

سنان پاشا زد ښهکتورادیکندن مظفر بت مدکوره اوزږن اهرد وی

ده

۱

( ۰) ۱۳
ا شلا | اواندی ه اسهد وی تعاب حطر 9نودانك معیت موجوده.له
على ان مس الدینطرفدن فتل اوانددنی <

ارٍیکادیکندن اردو

هباته زاد»سله حزویت او ردی

۱

آطذف لله طرو:دن انی امرق

 1ان ن

,دزی د

کاهسر او[:دوذن ص ک ۵
ر نزو

8 ED

مره کودرلدی
اوجده ەعاريا »ت شد ده اولدئتی

مواقم E ار ده ناوه حرب وال اشتعال ولكدهنکر

انار طرفیندن باءسال اولدشندن بوحال امن جد ان شس الد تار

ا موس ابا وس جس نزدنده بوان امبرعند لله ان د دای
عقوم

67

:SE E

باغای ٥وی

سط افاده ابلدکندن

اولوجهله مد طرفند کاغد بازادی ک*ویدفایریی
د+طهره یلدردیکندن

صلم اعون استعال توب برماء دها صبروئیات الس جوابیان اپلدی .
ايه ده مد عطهرك بو ری اصفا اه رك مصاطء اتدی  ۰وڅد
ان اتلمدسبناظهار ماه بله ک وکانده نامناصی حضمرتخلاقدناهیی به
خطبه قاررائت

اتدره رك اسم خاعه موءنین اعلان.واشاعت ادادی

مضا اولندیفی متعاقب سنان باشا وحسن باشا اردو نی هبه قالدیر وب

وعر وس وسار و بلاد حضو ر امان علار د,طرفندن تسل اولئه رق
یرل اوغلی عبد ادوس رهن اوه رق ص :داه کوندر لدی

ط فنده م طهر الهدی جیار بهاوکون عا

 ۶و
ومدت

 51نو للههدرت هد ده لاد

ولهسار) ازن ولعسندن جله 4تعب وکسل طا ری اوله رق هرطفدن

عسبا کر ی مته جاب و جع ابلدیلر هومطهرد ج خوص خدام
وات

اعندن ر ا

ا ولان

الون کوکیانهکنده تند

کنر طرفندن کوکانده

به مطپرك کفیت ورودی و دولل هصا خد اتدکارندن

دی مط ېرلهمی تحار ه ادله ج
وکی
خسه فص عهد الله دوات عارهزه
۰

9

۱

)OA

می یام اولنهحتی جد ن ھر الدنه افاده اولندقده مطهر ك ور ادان
دی زد سیله خوق وتلا ش استیلا اتدی اسه د مطهر و ر و دك

پرعتص ده میت آوایون جرد ز بارت حون کلدیکیی بان اباسی او زر که
تن ن دول الله طو باراله رق اعلان مسرت 0

ونه کوکان

ون ۱سى طهر مت أله فت لته ك كردن اوه اون و
برکره حا صل اولدی م مطم لك روص و رئله ک وکاله دحولیی لها باشا

ایشتدییکی مطهر اله دی مصتا طه اولئد رق تعدید مماهده |وانید
سل ول سس الدننه سان و شءار اتدیکندن مم دوم مد دج مصا هه

توسط ایده جک لدردی
 osرام اشانك زرردی

4

و لمرممه)
( و انتاده اطرسقتانه دول ادبناات عن فره شاهین مصطن اشانك
ا

اوغلکه رضوان باشانك رادری و ت شام امبرالحاحی

مشار اليه سنان باشا ال سالف الذکر بلا دعنده طهوره کلان خد مات
مار و زه ی

رد

دو ده

زان

ول

او دعندن

ااات کن

اواندی  ۰موی ال۵ه لم رام باس دتس  ۵یله

اندن

ازهه اص ادنبت

ايده رك الد

ود نام0

کر ری و

برار حمت :عاسدده اجات

نك ووما ندا له

و بعصیلری

عرص

هرام  4شاه اذام

کی

انعیاد 2ادیلر ۾

و-وی

اہك و
رودی حری سا ن ا شاه واصل اوه معمدن ند ص قو مه

ذیا شی سنك اون یدکجونی صنعایه عودت ابلك ازوره حرکت ابلدی
ی

۷

۱

 ۸۷۹اسب سی جلوشبه جسن اشا موم دص

جرکت اس دامس مط

ده امافی اه او زد 2+ .

رن دی اد اولهرق املف له

رخبی عستکر کوندرادیکندن سنان باشا ص ماه عودت اعك اوز ره

منقبدنحرکت ابتدیکنی حسن پاشا»پبلدیروب مومی البه حجسن باشا دج
د هس س دن ٫لاحرن وفتال ر

ستان باشا درقدسند احا ابادی +

و بو ارااق مطهر اللهسنان اشا سننده متا رکه او لون اردو صنعا به دیدیه
عطیر اله واصل اولدی

۱

عرل ك حو مرقبو دان ا
حب حصننده لونان اه

نه اولان ا

جېتله امبرعلينك حصیی ضرط اوامق ولحت ادارهسنده بولئانقباّل تبره
اپدلك او زره حسن باشا برام باشاه لاجل الا عانه جب جهتنه سن .
هقرومه صقر اده سوق واعرام اولندشندن حیل ( بعدان ) ده

حسنقبراشقاه یله بهرام بشاا فرقه سی ملاقات استدکلرندن حب
حصنن تحساصره الله حر وب متوا اه وقو عبو او طو بلراله حصنك

ك جوق حال و د وا بربتی هدم ایلدیلر

۱

ار

حرکت ۰امه
2
طم ر ط

رن جافی الایل رد سان اغا کا

دج قا عمقام ذصب الذلمهازه مواصلت ابلدی ه

ول هش اولهر دقماره کاش اولان تعس الدن ان

اب دهرام,وحسن باشا اجواطابدرفلری بالده مطم (*
E
(واه)
وبا کت ادا ره سنت لولان لون بولاددن اکا ط

وحو لسی و ( حولان ) وحوا اسی و ( دص هس )
وو
صون .طم ررك اوی
حع
ولا
وحوالسی وکا  ۵بلاد (ذهم) نام بلاد وق
سه
وشا بد طرفین اها لی وعسکر دبنکدیکری ځاندنهفرارادن اولاور
رد املك شرطار له EN

ای

9

تعس
وھا هشده اولندفدن صکرن نز

مطم حا ناته رجعت و برام ا شا د

عودت ايدی

له حب

الدن ان

حهتاه

)(I
هلابح اورو ناىلع | ی فرش دلا ك اککا ندس

a

ناقیچناهلجرع مان لجر لبا ارب مااش اه هلو هدا مكر كموق 0

وا سطه سیله علىان شرف الدیی تسم اشکه قرار وبر وب فکومادن
دی ه وعرجل دی هرفصلسد
رهلو
عبوه سم اله رق هر دوم این عپرحل
وت تفر له عل ان شر یال
رکو
ونة
مذ کورع وه یی حص
ور دیدن عل ر قاچ کره فوفلیسه رق رمعدار اضر و بدکدن صکر۰
رد نده ولان و بی-حذیردن

قفره حشرو ردی  ۰اواد راز ی

اکل اده رل باقسن عبد ره و ردیکندن عدار دی اکل |,لباز  ۵ور قوم
ويره زهرل اط ط ا
E

رکون رکه دشاوت وبردامی ص اح ۳را وفات
متا وفات اتدیار

عمدژدن اکل ادنلر دی و

8

وعلی ان شرف الدنه د أثرادون «ضطربا ا ا همان ان
عرجله ی زندانه القا ابادی اسه ده اوحکون شاوی ودخیوفاتابلدیکندن
خواص توادع وخدامی ان عرجله ی فتل وئلف ابلدیار ٭ ونهاتشعبان

حهص
,شمر د

مد کروده بولتانلر اء ان اندون تسلیاولدهلرندن حصن

حبك ضبطنه بوصو رتلهمودق اولندی
ستان اشا عهددسه ننه مصرولاییتوحیه -ورادهغندن ام ایعسکر ادن
وافراددن وا كعك استیاناری ومومی  +.حسن

 ۰اشایی تالاستههحان

زددن حائب 4
ص قومد رهءضانشس شنده ب

ابلدی

عر عت

۱

(لترجه )
(حبش کارکا اوزدمر اوغ مانباشاعنهوال اوادقدن صکره
بر ممرانشام لالامصعق اشا دی

ابت مدار عم عستک له

عغان باشابه امداد ابجون سردار تعن اولهرق  ۷۸+سنهسی اوالنده

 ِ 0لف

)CN
واروب تجھارا

تدارکاتم
هماتوذخارامرندهولند شندن

و مصروالی اول ارالق مشار اله jS اشا اولد خندن موی اله
و

اشانك مطالسه فتاه

|عبهر 4ماور ات مد و

ره

کندوسه احالهاوئمق اوزره اجرایتدانره التشبٹ کفتطرفندن
در دولته عرض اولندیاسهدهخدمت رار ی کنو د فو نض

«ولئمق بانده سنان باشانك اشدی تدبمرمساعدة وز کر ال
شجه بذر اولوت موی البه مصطی اشا مصردن شامه عودت الله
ف ه ممیرران بداد اسکندر باشاقاکمةاامنصب و تعن اولهرق
ارقعنوانله ودرت یك کزیده عسکر اله
مشارالہ 4ان اشا سرد

مصردن باهنه عزعرتت ایی عض تواریخ روک ورا
موی اله I E

کک

نناده امرادن طول مصطیی

 aTن سفرندن اباونفرت اتدکرندن فرمان بادشاهی به
عدم اطاعتاری حهت لهاگسننده فتل اتدیو مشارالهمصردداممای
 EEرده و افراد ك ابحنده الکن ر

و ولهمقتدراولهسانژی

و رده محافطه ملکت اجون  5لازمکلان ممداری راغوب قصور

موجود عسکرادجلهسبکه دىنك نفری متحاوز فوت و مهمات
وطوب و دخره وحز سه فوقالحد اولهرق اسا

اله سولشدن

 ۱فرق عدد (حجکدرنه /و اون (فالیسون | و یکی عدد(شامّه» مبری
سفن اولهرق و وزعدد (جلبه) تعییر|وااو ر کڪ مارد ی ول اله

3

)( e

طوتيلەرق ر فرقهسی و صنوتله را

 ۱برااححرکت

اىدەرڭ نه کدی وکتسورددی خزاندن هر ر سارت و »حار باټده

 1ومشاییخ عریانه حددن افزون احسانار الادیو نەدرجهارده
ا

و غبرتاراىدەرك تکارعنیبد معهردن قور تاردشی تفصبلانی رق

الجانیده محرردر ۰الشته اراز الدسیی فکداارلقدن ناشی بااشاریامشله
فان گن نامه نامو و صو ره ڪس

اشهار تاماش ااسهده.

مشارالمبات وقابءنه باقلنجه واقعا مك چوقفدا کارای ادهركمطهر اله
میعاربأتعدیده ادوب عنك تصفیی مطهرلك استملا سندن استخلاص
اسّدی  ۰فعط سه مطلو

وجهلەحسن نجه ر
بههموفق اولهمیوبصلح

و هد ره ابدهرد ماراادکروات حهت شرقه سنده وجهت غری"

شهالیسنده مکاللك و لدان و حصون و قلاعو اراضی و سیعهٌ منبته
وبره مطهره ترك اولنهرق دولتك د تصرفنده بالکزصنما الهتمامه
وف
حهی فالد,غندن مش ارالك مد تندهوفوعولان محارات متعد دهده
دوکلان قانارو ناف اولان حانار نهبلا استفاده بمپسودهه کدی

چونکه مأخذمز اولان اراو باقانجه مشارالهه پکده فاتحعن
نظربلهباقلهمیب4جق  ۰و شاد و ذانه فایحگن دنتلورایسه سجاره
اوزدهرد حف ضایم ابدلش اولور  ۱رق المانناك

E

اشای مشارالمهات وك SE رمش وجههتسه
ار وخز هلربذل

ورف المش البهده رجسن جه اال اش اوه ابدی

Ctr

 ۵ 1مالتك|اکنجن انی د غك سزااوله زااؤیدی 4
ماهم انشا ذمارخارجنده رحل عار وانا اشدرهرك ناسنه تار یم دوشن
سل

ای ز لسیرےے اولان محلده افا.ت اندون ا کن حوالاسی

قبائل عاصیه ومطیمهسندن سلاح طو بلق ازوره تایه دناری اورهرق بك

حوق نفوس فل ابلدی  ۰حق قتل اتدیکی آدمازی مطل اولان جسم
ررادی ٭ لمات اواطرف قبائل وعشایر نك سلا بی
رآقيتوده

۳تن طو اون خغاک کپ ودن اید آللواری دی عرش ا
6

ا

سنانباشا زمانده ماه 4فا+معسام راغالانامرشجددی غرل اله رنه
دی
دی حطر نام؟يە ا "امدصت اد

 ۹۷ی حلواشد» سالف الذ کر عطنم له :ےا ىبا عاضر الدنقی
آونده ۱شلعم اولان اضرا متانده پولنانتدان e

اعیامامءعظر لد

“ده وفأت:لدی
۰

س ی حلولنده ننان سمa

الهشرق .دنّده زھ ره کوکیند

ده _ا ول ر ملدز طاو ع آدون تاس ۱ن اش وکو کت طهو رندن ا

سنه مذ کوره ده وفات اید جکنه حکمارلدبار
بلاد ( اهوم ) او زر نه و
 0عل ان ا

وند .ن قا متام ولان یی عافدن

دی برض مين شه مم قومهد » مطپر لك وفات

حاعت
اید حکن خبرو بردکارندنسیدهر دوم د طمرك اط
عنه کر:قدوسنك
بد

هرام باشاه تبعیت ابلسدیکیی ورام اشا د «عین اولهحفیی بان

ابلدیکندن کفیت مومیالبه بهرام باشا طرف دن برای اوژ رنه
اتد
مظهره حدروم سید اغ اولکستی واعانه |اعون عست؟ ر

خالده

Cisر دی کوندرهحکتی بازدعندن عطمر < واابا|اظے۔ ار تشکراله که
احتساح اولددغی اشعار ادوب برا عیی او رمق او زره امتضا ادن

( ۶:۱
اله حدومی غوث الدن وومادالر له

ید گری الاحنشاد رل ان

بلاد اهنوم او زر .نه سوقق ایلدی  ۳وعلى ابن شو دع اهنوی |وره رق
سید علراك جاعتتی ,راشان اد کدن صکره میدعیی امانه دوشدیگ ی
بالات ججاںو

را مطچر برد نه عي دتا بلدی م 7ودر ول عل ی

حرسھ الوا ادوب عل ان شو دوه خاعت فاحر ۵الاس اه : ۷وز عرد
ار و رصندق طولهی لبو بارخ  ۳تبه اکا ل ۵لادی

اماممطهرك وفای و

¥

سنه مذ کوره اتد سندنرو مطم لك وحود ی حسته ات استیلاو ( دایالکلا)
عله

مار اولدی

ه

بو<سته دی ارهمده

ره نلاده او و رهرق امو ر

وخصوص اهنال ل۱ه مشقول اولوت ارااق ارالق س
کید ردان هات مصات  ۱لدیتی علت اساد ادوں مر قومك وعلق

معا ص<م چایی وظاھر ال عر ا ی بولنانارر دن لس ابدل رهل
1

مك ئدن <صوله کلدیکنه ذاهب اواد بل

شهر رجب الفردلك اوج غ بازار

کوتی امام مطم رل شمه عری دا احل

بصادتیله رهین انهدام وتارك دغدفه حرب ووغای حهان اولدی

وفاتنده اه اولاد شرفالدین واقار یکاسل ناردنده پوللك رق ایل ی
ابن عطهر شید
ا.وغا جى
الله جنازهبی فا درای م وفا تندن اوط
این کس ااد نك عت دطسار تنده

حالد .ژلاده ولطف للاهین

رد و د اوغا
ااك
ولد
مهار مستفلا درمز د .ودیکراوغلیغوت ا
عبدا رجد لكحعه ده وال هرقومه حوالی وا تىدی حت ادا

ولفق اوز ره اقامتلر نه قرار ویرلدی م واهالسی دی جل
یت

وانمیاد ۳۱

¢

وصعوله

وحوالسی دی

سمل

اد

عرض

 4عضو

:

O

( ءظمر این الامام شرف الدین ی ابن ثعس الدینابن مهدیاجدابن
اکلیمرتطی ابن احدابن مرم نضیامبفنضلاینمتصور ابنامترمقصل
احباننج این امرعلی ابنحى اینام معتصندالنه القانسم اینامام وسف

الداعیابن امام عنصو ر الله ی ابن امامتامس لدیناللها جدابن امامالداعی
الاطق محیابن حسین ان امام فام ان |براهیم طب_اطبه انامعاعیل

دباخ ان  2ابنحسن ملقابن <سن سبط ابنامبر الومنینعلى ان
۱

ای طالبکرم اللهوجه ورضیالله عنه )

فطهر حال حیاننده حبس ابلدرکي رکری دی نبفلراد اهتوممشامختی
طم
عل حی ان

حدسدن حیعاروں ععد عهود السلا ر

علار نه کوندر دی ه هنسایخ مرف

خلیهاده ر3

یهکیدکن شر عل

ولاد اهنوم اه
دی نك اطاعتندن عدول امه اعلان عصیان انلدتار  +ب

غوث الدنك تحت ادارهسنده اولددعندن اهالی ومشتایثخ حر فونه ندا نون"

ی او ره با سره 6ج لش
مردوم غوث اادینبلادشرفه حیقدفدن صکره اطف اينه الهبرادری خفن

یی :سنده تضاد واختلاق وعفبوولهرق مات

کل شدت ادون

ار  4یه تخیر و بردکندن ای المكی زادهعی سید خرالدین عباللة
ان اجد این تس الدین أطف الله اله تفت وامبر على س شو لع جر ی

دی عللی ی اله متا لطف اللهاله على کی سننده ساره عظور
ّ
اولەرق على #ینك عسکریهنم:م و بربشاناولدی
بووقههدن صکرهنه على خی وابن مطهراله برادری عبدالرجناینمظهر

ءحالت ظمور للهابش عنافسه به کیدهرك بیتلنده خرن وقتالی هم
ند م
اولدیغندن شمدابن شمالدین طرفندن علی حییه«سساونت وامداد اولق

(۳ ۱:٩

ود مبار شمان نام رحل,caS لدی و۵فر یاوه هن
عنطهر واط
حار بهعدنده وشدنده وقؤعبولدقدن صکره امبرعند اللهاب

التوسط اندءرك اصلاح ذات الینانتدیلر
۱

سنه سی حلوانده عل ی

اله ار ناصر اده طق ر ادن معا ر

والعندن طولای اش حر بهته و ردبکندن د ابن و ۳الدین كافة
 Iوخواص/ءعدو ر وسایی تلادن عل ی نك اعانهوامداد .نه وندروت

طرفین متانلهوحار هه شدتله قیام اتدکارندن برخبیی تلفات وقوعبوله رق
امیر مد ناصر ( زاهر ) » حکلدی  ۰واهراد یی صنمانه کاهرك بر ام

باشانه بعت ابله استعانهده بولندافندن باشای موی اليه مرقومه سای

و مرك بلادی وان رداع اوز ر نه قاعمتام نصباندی » واممناصر
ادهره
سین ااو دی برلا
صنماله متوحه حیەدلغی ماق سیداجد ا<ین
کله رل امبرناهمر!لك خانهسییهدم ابادی

۲

سنهسی حلولند » بلاد اهنوم مشاحی عصیان وطغیاندن وارسآسه

اولددارندن على کی ابن مطهر طرفندن عسا کروقمره ادله جال الدین

کان لبان کی اي

ی

ورد

۱۱۱۱

اولئدی ٭ اهنوملیار غات صعب وسر ر شعلده حصن اد هندن وقوع

ولان تحار هده على اك
جله سی مذ ما وة

عسکرندن ك حوق تلقفات اولددنی حالده

ر عودت | بلددلر

وی متعاقب عل ی الهبرادری عبدالله ان عطهر بیننده دخی عنافسه
وقتال عظیر وفوعبولدی  +اشبو مبارزیده برادرازی ناصر ان مطمر

مقتولا" وفات ادود له ان مط دى (حثل ) حصتته عود| ده رل
اوراده افامت ابلدی

 ( ۱سنهعمکومه ظرودەساطان سلے ان < کن جیار دا رجهاندناخ

جنانه ارحالی وساطانم اد خان ثالث حضرتار بنك خت عالی" ععسانی 4

جلون بورد قاری خبری افطار عانبهه واصل اولدی )

>Ka

14

e
و

)(MV
ب

من کوره دی اید

اشا علم:ه عصان

ملظ

غسا کرگقاسه دفردار اله رایز مهرام

ادك ازار واسوای مهب وغارت اد کدنصکره باشای

مومیالمهی قصرنده محاصره ابلدیلر ٭ صنعا قاعمتاملفندن معزول امیرود
وسطه اولدی
یبا کر اوک الەرق کین دته بها
مصطی باشانت رودی
مر

#

ام باشانت ر وم
ر

هرام باشا دی ذمارده کا ن ملظ دن نعره عز عت ومومیالیه مصطی باشا
( ق ) نحالمه مواصلت ور بع الاواده حل مذ کورده عم قنادندار بقابه

رام اشا بوزندناولدفتردار ابله عسا کر کندو اوزر نهراظهار ابلدکلری
عص اندن نائی اعال دسااس الهE عاصبه ك ك حوعیی ودشازع

هلهمشغول
اولان دفداری دخی قتلواعدام اندو اصلاح احوال عسکر اب

و ووحه مراد باشانك ورودیو هرام باشانك عزعی ۱ - €

(لترجه )
( موی الیهمراد اشا سا عن والسی ولو ویب
اولهرق مصرده ما

وفات ادن محمود

نویه و والسی

اشانك کتخداسی اولهرق

اشای موی اله وفات اتدکدن یز مصرد ه فالهرق کتذونی ك
زاده روت و سامایه مالک اولدعدن

مهمرده ممرلوالق و عله

ADET

( ) ۱۸
مبرالجاجاق منصسیار ی احراژ اتدگندن کار نه مصرحافظی
ولناناشا وطاەسسله ن ولاشی احر از اعشدر ۱
ءومیا.ه هرام اشا هر دی المعدهده دعردن

جانب هره بههر منوراد

اا دی عه مواصلت ابلدی

ومه ط ونده افطار اه نك کافه جیا ننده عانت شدیی قرط وغلا

7

اواوب بونی متعافب)ً وبا علتی ہو ر وعات مذ کوره اجللیکلان نع ہك
که ریادصال فور اتديکي لو اثمراف واعیان وعاایناسدن بشتهامام

شمرقالدن اصحاندن بك حوق ادملر واولاد واحفادندن رضیالدن ان
شبرقیاادن وعبدالتوای انشرفالدن وذکر ا انثرقالدن وجیالدن
ان شرقالدن وحسین ان شرقالدن ومطهر اولادندن صلاح الدین
وسلییان وعبدانع و جیدالدین ومطم رل برادری علينك اولادندن یالدن
والوالعیت ونکسالدك اولادندن

 9۳و وعدالله وعرااسدنك

اولادندن

ذ یالدن وه اولاد امامدن زنالسادن بنحسین ن شرف الدین

مذ کورهدن وفات ایادی
 AASسنههمکومه <اواندهم اد ناش ص:اه واصل اوادی  ۰و اعرده وال

سراهده ورام باشا مدتنده عصیان ادن عساکره اول اناق اولنلردن فلان
د

ی

اولقب مدولین مرقوعینی فتل اعردن اول بوادلی ملار ده

<لءعتلر

دی نی فتل ابلدکدن صکره نعزه واصل اولهری حل مکدورده پرمدت
عسکر هدن کو حك علي نام نەق

دی صنعانه کتورهرل هم مر وی

وهمد» کتضداسی بولنان علی بوس دنوانده قتل ابلدی

)(M84

 ۵سسنه نی جاولنده اوتهدنبرو تممقفاامی بولئانامیرشح عیب7

دسسه اله یل ادو بده تع قاعمقاملغی حا اولق جوداسیته وش

و بومادنه نالبقداولا“ تعره قربب ( بفرس ) قامجفاهلفتی ابحصالده
ولش اولان جعفر اغا مر اد باشیادنشرس قاعم قاملغی استعصال اتدکدن
صکره چبل حراز عسا کرندن نامر الرازینی اطصاع انلهامبر علينك
فتلند واسطه ادهرك ومرقوم ناصمر دی تزه کلهرلكباب حکبرل وص
مرداتی طرونده وقصره فر بب اولوت عادت بلده اوزره مساقر ننهاكك

وطعام فروخت ابدر ۰اتکی خاتوناردن پربنك خانهسنه کورل اكقامت
ابلدی ٭ ول مذ کورلدکان وخالهری ادسه برطاخ اوفای اوفاق عشهاردن
عبارت وضیق برر څل اولوی امرش عاينك دج کندو ه صوص

اولان بسرتانه زهمران بش التو ز عربعسکر بلاهموط:لطهنر یکیدوب
رساعت اوتورهرق بعدالته نه فصره عودت اعك معتادی اولدشندن
ھردوم حرازی ناصرل اقاهٿث ابلدیی سل کنر کاهننه بو اند عندن  ,معتاد

شج على بستان مذ کوره عر عتله
عرضه اله EO

و اوکنده وارقهسنده بولثان عسکر

مذکوردن کد کلری اناده قروم ناصر

ولندییتی سل جفیدن امبرعلى اوزر ننه

0ی وشالدوب قورشون

صو ل اتان کس رك صاع حانندن جیعدی * وم فوم بروج اوهرق
ادن اشاعی دوشدی

لکن اوفدر غلهاك وازد حام الله براررعسا کر طرفندن آتبلان سلاحلردن
کول او رداچی | کلاشیله میوب حیق ا کنرناس ناف آندن دو شدی

ظن ابلدیلر» وصکره فانك سیلانتی کو رجه عرب عسکر لهترك عسا کری
لته فسه وفساد دو شه رك فعل مذ کو ری طرفین ببرا ننهوعارنوسناد

اللهمقا تله به قیام ابلدکلرندن مصطی اغا بن سید على جرا ری نکایمسه

عسسا کرك پباتی بو لق وفتنه ی قیالدر مق امجون امیرعلینك فتل اولهسسنه
مراد باشادن اهر واردر دهرك برکانجد صو رتی کوس وب اتةه بوام ل

are
ا

( ۱۷۰۰

احکامی اجزا اولندی دعکدردو فتن وا عة اضدر دی
قاتل مر قوم اصمردی |ورادن صاو شوب

۶ب

عفر اغا ارده کلهرل

فا دنك حاص ل اولدیغی وامر شحع
۾لى ی اولدر دیک خبرو برهسی

نننه
اوژر نه جعفر اغا مر قومی کرفت الهدمن مج
دک
رو وب حبس
اتذیره رك وکندو سید متعافا همان تعره کلوں متونی امرعلیاك اموال

واشیاهتی ونقوددن هرنهسی وااريه جله سنی پطلويه رق عهر اندی
عقوم جهفر اغا اصل افکار وامالی اولان تعر قانملغنی استحصال اعون
صنعانه مراد باشانزدنهحیقدی م و باشای ممویلالي
اهاقلهان ایک یکون
خلعت | کسا!ونه رق محل مذ کورقا ما ملیی دی وعد اواندی
فوط امير علرنك فتلنه سیب اولدایی باشای مومیاليه طرقدن اوه کفیت

بالحقیق ا کلاشاش اولسندن حر قومجهفر اغا باشای مومیالیه ادن
کت O ه بعد العصر له باشا اله کؤرشعکه کلدبکنده اشا طرفتدن

دن
قیاع
و ان اهر اواز ر نه خدم وان
ماب
صی ب

اګر و به قوتلیه ر ؤ,

الک کتدوسی بأشا ارده حیودلفنده باشای مومی ااږهجلادی ولتان د ی
مود جمفاغا لب ناش:لکساسم اه همانفصر امندهباشی کسپلدی ۰

پواشای هوی اليه امیر دنو بجی نامگیسهیی دح حبس ابدهرك پرشیلی
رطدوفدن صکره حبسنده وفات ابلدی
 ۹سنه ساده مراد اشا ڏزه هجتوھا صنعا دن عر عت و ذ ما ره
٥وا صلننده علاءه دن فد ا جد ان الما ی عبد ر تر زی فی ګت
ا
لظ ص نها ده وا دعدار اطر ای مک پلدر کین وان ر
۶ه دعرده وا صل
اولدی *٭ ولرداقامق اناده لاذ اد برج<ز شاد
سب

ند کو ردهالخ ما ند 1

اسلا

اده حك

اولان

کنن غيرهعتبره لك
) اھر

رحیر

)

بے دعو اسا طم ور واطر ای و ۳ی ورسوتا کونا |راحیف دشر له بر
رطام

سگرن زر ی باشته
الله ان

رحل اښ

رده

اک

انز ر هد حرکت الهنها س

8
باشنده ن
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تارمار وپز شان اندوبکندوستی دخی قید اسمره اله رق تعره عودت ول
هر دوهده متونی ج امیر عليذك قاراله راو انکسیی برآنده تل اله مدعی"

من بورك جلدینی بو زدر دی
سنه من بروه زه ضا ن شر یی تصفنده حسن ان علی او دی صعده ده
امامت دعوا سیله قیام اده رك ناشته ر خی ادم احتشاد وحلب اله جنل
اهنوم حهتذه حبفه رق او رادن هرطرفده بولنان علا وفضلا بهکندوسنك

امامتتی مکلنیب |لهو صوص ادهلرارس اه اعلان و سعت الارن اشاعت

ابلدیکیکیاطفاللهان مطهرهوتجدان تس الدنهوعلی عیا ن ٥ط رهدی
بعت یلار وشاند محالفت اند
سره
ار ا

سیوق قاطعد ورماح لامعه اله

جل سی قهر وند مب انده جک مکا تاب متصوصه اله بان ابلدی

خر قوم اشبو دعوا به هیام ردن اول خان اقناع واسکات والزامله تبعیت
اتدر مك اګون کندو اد مارندن رازاسه رال مو دل اقطار  ۱:به ی
استلا اله صو ده ذن عد نه قدرحکم اده جک اخباز مغیبا ندن اوله ۳

اطراف واکنافه اشاعه انتدکارندن بك جو ق سبکمفران انانون مر قوم
دعوا ی اما مته قبام اتدیکی کی حر عارك اعلان اتد کلری ارا حيفك

تنه قال اولدذارندن پرخیلی کوسه ز امام م قومه ندمبت الله اشبو اقوال
کا ذه به على ی ان مطهر دی انا ه رق امام مو دك مخت ااطعتنه
د خول الله رخیلی حصون وشحالی اهام قمر
ودد سلم ابلدی

اطف اللهدی عبدالله این اجد این *عس الدن ونقیب فرحان جاوش الله

الاتفاق مد عی قمورم مو د او زر بنه فیام اده رك بلاد ( حشب)
جنه حرکت ادد ار *هر کم دو ده تعیله بوناره ما لقت ادتار اسه
انلری او ره رق دل انلدءار ٭ وماد اشا طر فندن صنعاده قا متام رد

اولنان امیر سنان دی لطف الله معين اولق ازوزه چیه زق اطف الله
عسکر له براشوب +و د جاعتله وعفبوولان څا ر بهده ٥و دل جا عق

هزم اوله رق يك چوق کسه اریقلمدن رکدویاره بونك او زر به

TWO

(

۱ (ef

ذغر میبلا دی اهالسی مق بده تبعیتدن استتکاف ابلهسکونث اتدکلرلهن
مر سنان سا کر نلهصاعا بهعو دري ایلدی  ۰وامیر مرقومك صرزهسا به

عو دتندن صکره مشر ق اهالسنك کا فه سی اطف الله علیمنه اطمار
ا لفت ابلد کلری کی غوث الدنه دی بلاد عفار اهالسی عا لفت
رلوكت الدیی ا
اده غ

صمره ابلدیلر  +وبلاد خعه اها لسی دی عل

عبد الرچن اوزر نه يام اتدکلرندن بونلردن على عند ازجن مود
کن تبفیتنه دالت اتی * واهیر جد ان نای دی مود طرفدا ری
ونان سید انچد ان حسین الو دی او ز ر ننه وا م وصعده ی لکدر

ابلدی * و رصی الدن اسه معا بلهاعیه ركءواندك ڪت اطاعتنه کر دی
۷

سه سی حلو لنده امیر عبد له ان مطهر ٥و ند طرفندن در دست

اولنهرق زندانه حبس ادلدی وسذه سا نه ده حراد باشا طرفندن قا هره ده

حبس اولع اولان ارد درلباش دای مرب تاهوات ابلفی

 ۸ته سنده موید بجع آفراد ابلهبلاد همدا نك اخذی امچون حرکت
و (روی) قرنه سنه مواصات ایادی * بلاد همدانك |کنیسی عرض
مطا وعتله بعت اتدنلر * وصنعادن داحمیر سنان جیه رق اطف الله

این هر وفرعان چاوش وڅد ابن تعسالدین طرفندن دخی عنیر طبار نام
که قومانداسیله کوندر بلان عسکر جل سی برش رك قربه هذکو رهده

موند اوز ر نف حرکت ابلدیار ه اعبرسنان طو بلری مواقع مناستنه وضع
اللهاطراف قر ه احا طه او انون عسا کر کذعه صولت شدنده اللهصو لت
اندءرك عسا کرعغا مهنك هعوفلر ننهمقابله فصدلله رضیالدن ان عطهر
جد جا عذلر بهبرابردر نه ٥ذ کو ره دن حرعد رق هنرعدر
ومطیع اللهان ا

ودبلر اسه ده تان آورمتا ومت اوله میوب فران ابلدیلر  ۰وعلی
مقال دهه لت

حى ان الطهر اعرد انا جد ایند اخمری ادرننا مکوسهقومانداسبله
مو بده ثلادن امدا دکوندردی اسه ده مود عدا کری تون تون پر شان
اواددندن برفاندهجی فد اولدی ه وق" مد کوروده فرار اعيو بده تبات
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ری دی امبرستان کاملاگ لخدن گوره رك رؤس شطوعه ی الوب
ووا

ومظفر؟ صنعانه ولطف الله دج دص ره عو دت المد کلرندن

تاره فته مو بدی بوصو رتله اطفا ابادبار
عر اد تاش وقوعان عذ کو ره انناسنده حطس باشایی ( حش

) طرفاه

سوق واعرام عَنیدی
فة حر قومد جا دی الاوایده صنمایی سیل دصد ر ستان سلطان نامسحل

حمتنده او لان سو ر ی هدم اله وقو عولان طغیانده رخیلې بوت
سکور
ك
کو تور دی ٭ وم

ثلا حصنندن رنکدویکی

روا ابوتانو ر

 Yoارود حسن باشانك و رودیمراد اشانات عزل چە

مرحم )
 ۱مشاراله حسن اشادر دولنمدار دم مکی سنه مقسداری وستانجی

باثی اولانارود حسن اما اولوب کال عمل و فاست و رایو ددر
ضط و سیاست الهمعروف و مشموردر  ۰لاطلبکندوسنه گن
و

لییرتهٌ وزارت اللهساطان مراد خان علمهالرجة و الغفران حضرتاری
طرفارندن توجه و احسان اولنمشدر  ۰موی الہک رماننده وستانحار

کتخدامسی اولوب متاات و ضبط و دنت اللهشهرت شعاراولان

سنا کتخدانك کندوسنه کتشدا نص و تسین اولنهرق رار عنه

ای حضور هو بنادشاهبه عرض ورخا اهکده خوام ارا
یال وستانجار کتخدالعندنجقار لورق
بلاطلاب 1مانهماون لهمو

()۰۱:
مشارالبه حسن باشایهکتخدا ورلشدر؛

رفند» حسن باشانك عن ولا ن وروی ومراد باشا نك
شهر مد کو ظر
یو می البه ھراد بشاا e
عرزل خبری کلدیکیک م

منوجهاعر مت

وبدیی الاد امبر <سن نامکهسدیی عدن
اعك او زره تهی حرکت ل

قامقا ذصب ابلدیکندان امبرحسن دی م اد باشا نك معز ولحا“رکت
اعسندن طولایی اشو توجیهات خلنی طرفندن فبول اويه جفندن له

باشای موی اليهك ام توجیهی رد ادون قبول اعدیکندن امرحسنك
بو ۶ار

باشای موی البرك عضب وحدای موحب اوله رقق امیای

موجودهی جلب وجع اللهکندوسی هرنعدر معز ول ایسه ده کی به را کب

لاجويه قدر  2ونفوذی جا ری اوله جغتی بعد الان اممرحستی قتل اله
وحودییی دعادرمد بوبان اتدی ه وخلیی حسن باشاالهملاقات |< سز ن
انقای فر اضه  43صعننده حانب حعا زو
باشای موی الی کر ع الطبح وصلایت ديه إصی| ندن وب ادان رسول

اوه رق يك چوق کسه ری نسمواحسانه مستفرق اله اھا ی عن
ده

ك ز اده مدوح ومعتعر برددات دی

 ۵۸سنهمی حلولنده بحاسشنانعره واصلاولهرق اورادنجادیالاولينك
غرهسنده صنعانه موا صلت ایلدی  4وسند

قومه رحب شر تفن ده امیر

عه ) آزوره سوق ادون حال هرقومد
ر(
(صاب ) و
ستایی :لاد و

وحوالسی ر به وتتکیل اولنه رق واس حه وسیو نی طو بلندقدن صکرهاموال
مره بی حصیل ادەرك حصن (طقار ) ده وانان عد ان اض | ا
اوزرنه حرکت ادون حصن مذ کو ری اص

اتدی  ۶ولك

او ز رنه امغرستانه سرداراق عنوانی اعطاس بله حکمتوفودی بر بیداولتوب
اوصرره ده ایکنن روم م7دانناصی امان طابله حصن
وحصن محد ک

سل ابدهچکی بیان اتدیکندن اولوجهله امان بوبلروب حصن مذکور

۱

( )۵:۵۱

الندقدن صکره هرقوم سل ان تاصمری دی اسان الهصما رهعودن
و رل ی
۵:

ست

اشدی" ۰
سره +

د »ه مواصلت ابلدی
سمده ر قوم رل ارى
و

ا

باشادارجرا زنداننه حاس

دوم کاسله وفات ابلدی

من دومه طرفنده دس ن

باشا آل واولاد شری

الدین اله توص عمد

ندرك خرن ابله جلهستی مخاتداره" حکیرانی"سلطنتسنیه بهادخال اعك
یاصعده او زرنه سوق اتدی السفده
جراد ابلدیکندن اولوحمله امبرس

صعده ده ءل حى صعده اممری سید الجر بن حسین موادی الله منعق
ی صعده وار بی دطم اله امیر سب

اولددندن عل

ان متا له به اتدار ۱

اشورلونهرق ائنای حار هده مر دوم على نی ذعس حردہ
عه
ابله حار ب
اطف انم صنعا او ز ر ننه تمارض ادہ رل صرعا ۰

حسن با شا یی

مشغولاعستی بازدی * اشو خر حسن باشانه واصل |ود شمان دص
سوق اند ه رل فر سین نند ه سا ر به مهتمل ده

او زر ند ا

وقوعندن صکره اطف الق ی هات الاضر عنهرم اواه رق ذعی .هه
سینران طرفندن عا صمرہ اولئون وحوشا نده
حکلدی ه وعلی حی دی ام
ایسه مصطن ابن طاهر اقامت اشدرلدی
۱

نهد ی حلو لنده امرفر الدین عاد اللهاین مطمهرک وکا دنل

صنعاه حسنا

دنه کلهرلءعرض

7ی واسلیان ابلدی ۾ ود

تشن ادن  ۴#ذانً مطیع اولون مرقوم فخرالدین حت ادا ر سهنده
بو انان محلاری دوله ترك اءك شر طرله قبو ل اولتون خاءتار |کسا سل
نکر م سل

اواندی ه بولك او زر نه على حی د خی اسان اعك

او زره مد بن تس الدنك توسط ادهرك حسن باشا ابله شلر نی اصلاح

الست مر قوم ده بلدردیکندن عمد دی اصلاح ذات اله و
ادر مدع دسہلیم اوک

وله على باه امانولوب بوده تخت

اطاعت .ملت سيه نهدځالت انتدی :اسه ده اطف الله دا ا ا

29
نه

٤

)(01

با ث ابله.اظهار تلد ابلدیکندن ذم حره سوق اولنان عسا کراطف الله
این عطمهرل او زر ننه غایت دایرانه وشعیعانه صولتله خرفومك جا عتندن
بك حوقيده ری قتل وتلف اه رلك ذعر مر حصان دا بر] مادارانعاطه
ابلدکار ندن حصنك تسلم اولسی ولطف الاه امان و برابی امجون تسد
این ین ِ

|52عسرله
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عر قت اتلیبکندن اطف

ا

حصیدن

راھ بسانت

حعندن u

جیود رق حسن

باشا رد ينهکلون باشای مومی البه طرفندن نکر م ابلهک وکبانهکوندرلدی ۰
ونه م مذ کو ره شر دی الفعلہ سنده دض ضر حصن و صو ر له ص.ط
س
او لله رق وا شای موی اله حصن ما ورده بر خیلی اناماقات ابلدی

سنه حرقوفدده امیرسنان دی صعدهنك فهیاعون سید اجد ابن حسین
ده
علون
الودی اوزر نه کوند:اشصاو
) مدا عس

حدود ننه قر بب 48

( نام اکا وا صل اولدفده اهیر ج دو

استعسال اله

امداد لصو ن امیر عبد الله ان مطمر وادیر ها دی این ناصر وحفیظ ین
اضر تامنده اولان اشراقی وله جد فلرندن امیر سئانه مدا عتد .ما ی

اوادیلر هو ( ععله ) نامعلات طوتاسی اون  ۵۳۳۱ری پخری
 aاه اشراف هس ومد ی کله ه

سوق انادی  ۰وسید اجد

ابن حسین الوندی دی امیر سنالك مدا عس برکه سنه وصوایتی خبرالدریی

آنه کنتگی رل طتعدہ فن خد زی خرت اون ادارا 2
مذ کو ر عله لقطه سی امیر سنا ندن اول طوعق او ز ره ظورا نای

اه ده امیر ستنا لك ععله ہی اطوندر ہق او زرهعسا کرکو ندردیکتی
اال
|کلادنیکی پرمناسب موفیی اردوکاه اناد ايده رك حادر اریله ج

وائقال سا رهی سى مهدی اینعر البین وعی زاده ری صلاح وشمدی
حل مکوذرده تر انده ركدیکر زعاىدهسی عر الدینی اله رق اهر سنا نك

۳ی

( ) ۷۰۱

۱

کله نه سوق ایندیکی عساکری عله به مودیق هم اعك او ز رهحل

شا بيه
فل کو ر او زار غ س عندله حررکت ابی  9لکن عستا عکر
نطهٌ مذ کو ره طنیوعش واندقارندن جرب وفتاله متا درت ابلدیار ٭
و یه ود حسین الودی عسکر ينك بعضیلر ی منرم متس اداه رنق
ذرار وثبات اندوں فلازلراله دی هردوم جد وع ی ژادهسی عرالدین فتل

نهدی
نوع
امتط
ۇس
یك ر
زه سن
اوللون جل

* واشو وه شهر ذىالةەدەنك

۱
سمنده وقوعبولدی
وم قومك فتلی وعسا کر بنك انهرایی خبری اردوکاهده ترك ابلدیکی عسی

مهدی این عزالدین نل اهوغیصلاح وده واصل اوه نونارده بواندقلرزی
موقعی ترك |لهمد صعده حوااسنده بعض ملارده عسکر طوبلامق اعون

کیدبرك مدی وصلاح دخی حصن ( ام ابلا) به کبروب حصن ابتدی ۰
له اهالیطرفندن
رعدکهتهح
وافبر ستان دی اشبو مظفر تدنصکره همان ص
اظهار انمیاد اولئهرق بلا حرب ومزاج شهر دیا هه ده صعدهه داخل

اماری وصورتله ضط واسینزداده موفق اولدشین اشی در بشاررت له
 ۱زابر رفوم سید احچد الهگی زادهسی عرالد نك ودیکر روساك رۇس
معطوعد ار:نی صنعاه<سن اشا بزدنه اودر E

درون مده

شهر

آییناجرا امدادی
۲

سهسمی حاو انده بلاد صعده

ا

اهالسی ۹

 8امیرسنانه

عرض مطاوعت اند کلرندن ( ام للا ) حصنن حاصر:وتضیعه الدی ۰
وصفر ابر أون سح و1

ی

بلاد عذ ده  ۳بان عد ارچن ان مطمهر

حصن ( مین)۱لتنده واقع حوضین نامتفر ج محلنده کولهسی طرفندن قتل
اولندی * وشعبان شر سك  ۶ام لا حصن اخذاوانهرق سیدصلاح
وهضان شر سك
ان اجد ممدی ان عرالدن اخذ و2رفت اولندی  ۰ر
اى

ۈت اس نسه)ء ا

عاتادن عدا ن رن الدن وات ادون برناد

اوغلی احجد ابن جد ابن مسال دن شح نصب اولنهرق امف اللهان

(ر ۸0۱

.

۱

العدهر دی رلاد شر قدن صرما  4حسن باشتا زرد کلدیگندن باشتای

لاه عزٽ واکرام اولذرق برازمدت مسافر
مومیالبه طرفندن فاوق

 ۱اندلدکدتصکر ٠ نه بلاد شرفه عودت ابلدی

حسن اشا بلا موجب على عى اینعطمر الله نقص عمد اله على عيانك
اوزرنه امیراجد ان جد شعسالدیتی سوقواعرام ابلدیکندن واول ارااق
على عى ( رعبل نام لد ونه رق ثلاده برادری ابراییو برادر زادهسی

اجدی براقش اولسندن قحورم امیراجد على حیانك بلادیتی جاوز
واوغرادیی علارینهب وغارتانلدی ه و اشای مومیالیدفزدار مصطق

افندیی دی  2اوزر ننه وار کیوان وصلاحالدن اغا مسور اوژر نه
سوق اتدی *

وسور حصشده

عطهر زمانده اولان عسکر!داوزر ند

دها اجان ادن مقدارده دوہ عستکر بهالله رادر زادهسی حد آنالهادی
ف عل ی کوندردی اسه ده عمدوم مدان الهبادی اله عل ما يت

وودتظمورابلدی * حسن باشاعر قومارك بتلریبوژوق
بنندهءوخرا منافسهپر
اولدیختی خبر اله همان جد انالهادیبه هده رکوندرهرك مسور قلعهستك

محافظه سیبازدی * بوالشدنعیی عاك خبریاولدهنیحااده عحسقااکنریه
ناولدعلی کی اراقظفیره
غدنهدداخل
مسوزه اشو دسسه اشلههرذی ایعه
حمسد کی

حمتله مسورده اولان عبال واولادید چ ص فورگ زد ننه

کوندر له رلهسورحصننده بولنان اموال وخراینكاملا“ اخذ اولاوب وجیم

اھا مسو رحتاطاعت وانقیاده اللون جد اینالهادی اللهعسا کرععانه
اوارالق مسو ردهساکن اولدبلر « وامیرستان دیحیلاهنوعد» امامحسن ان
کی اوز رنه حرکت ادوب بوانناده ثلا حصنند» بولنان اہراھے ابنعطههر
واجد این على حى این مطھر ثلاحصنیی تسلم ابلدیلر م کذلت شهر
من لور طرفنده حصنحطور الصانع دی على عى طرفندن وکیل بوأنان
امبراجد ان جد اطری ادرن جانددن تسام اوانون و نه شهر مذ کور
ظرفنده امبرشنانجبلاهنومدهمم فو
عم ح
لسن
يان
نك

جبوكقدرا و بلادیتی
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س ی حلواند» حسنن باشا اله غوثالدن سننده دصاد واختلاق

طمهور اتدیکندن وس عرقومد ضفر نده شود ان الهادی  +سهاق و برهدرك
ددکر اما وفوه" عستگر به اله جمد ان هادییی عوتالدن اوزر ننهسوق
اتدیکندن عار بلادییی جیع اسسئیلا اتدر وب دو* قهر نه وسسیفیه

اله بلاد  ۳قومه ضط واکر اولندی  +وعفار حصن دج حاصره

اندادیکندن و بلاد عفار الله بلاد اهنوم هحعدود اولون امبرکهندا ستان
اد جى اهنوم طرفندن بجرکرشوتضبیق اعش اولسندن فرار؟ طبر ده ولنان

على عى ان مطهرل اشوفتو حات ومطفربت او ز ر ننه بای عصیا ننه

زار ل کلدیکندن د خا ات وتضر عدن بشته برحاره سی قا لیسوب شر

جادی الاولیده امک شندا سنانهد خالت واستیان ابلدیکندنم قوم حسن
قبول اله شر مذ کو ر ظرفنده على ی یی بالاستعحان صنعا بحهسن
 3شا اھ

کو ر دی  ۵وحودده حر هر مان اولندی

و و ارااق څد ان الهادی بلاد مسو ر اها لسثه مسو ر حصن عسا کر

عا نیهدن اخذ وضرط انار یی وکندوسی للا“ کلوب جله سی پرلکده
او لهرق دو لت عليهنه فيا م انده جکن بازدیغندن ذهناده بوردیکی فرار

کک قان اال وارا ذل کر وهندن رازکه یله رق
ر الوت مسو رةکا اله ده رفیعلرندن ایینة رار
کیوں تأخرانده رعلقومك برا غدنخیی سرةتله امرکهندااسنان ا
کلدار ٭ وامر دوم دی هنو زصنیاه عودت اعا عمش اولدشدن
قحورمار جمد هادنك کیفیندن خبرو برملری او ز ر له نقیب عر طیار

قومانداسیله کوکبان عسکرندن مد ان هادی او ز ر نه وصوربلا دنه

یو اراجد ان جد ان یی الدن فا تام ھی او مش
اولسندن کیفیت هر ومه دی بازله رن نقیب فرحان درهمانی فومانداسیلہ

مر قوم امیراجد طرفندنده عسکر سوق |ولندی * ومد این هادی ایسه

۱
اوه او

( (۰1

اشمار او زر نه قا بل طو دلنه رق

انلدیکندن هسسو

او زر نه ا

ره هوا صاتدده لح رسان

ےکن

او لنو ده حص

دصت

کندوسی کا

وله مون

ہل

باJ۰3

اقاامت ادن فد اجده

مان اعك او زره ایکن سالف الق  ۲سوقاوانان عسکر حهان
تور

ندركعسا

وو هه کاون

کر

مد ان ھا

دردست الله کوکبانه کوندرددلر

فان

ار دعددن

سس ۳٩مذ

کو رده

 3دجی شیامه اندر للهزل

0ادن صنعا  4حسن  3شا نزدنه کوندرلدی ۾ صرعاده دان اجرا ین
ر
س

"

اندلدی

5ا

جادی الاولنده حسن ر سیا را قح رز طط

الذا 7ت دلزبهسک عت

اتدی

ان عطهر واچد
مطا وعت ادر

¢

لاك

الدشه واصل اولسیله راو امر ابراهم

ییکی با شای وی ال:ی ا
وص

۰

7

ىكه رك اطهار :

قوملر ای موی اله طروندن راطف

۱ولهرق اعجد ان على عیای ند  1رده صب
معاس ا

تساعك او زره

ونر ع

الهواراهم ان مطمری دی
۱

 4اتدی

وسة مم قوهد رمڪ ان شر لی ط  9ره اما كيدا ا

دی کافه ا

اهنومی ضبط اند ر اها اسی بیعت ابدوب امام حسن ابن على بی د ی
) صان

( نام

 45کاصسره اتدیکندن نها دت حر قوّمده تسلم اوله رق

امیر سنان بردباهکادی

و قاغات دعواسزه

رمضانك اون بش
اون د کر کو

¢

واتفاق عر بهدن اولهری

دی

ا سا

ن 9بش غا زد رنه کاوں ر

قالقدیی کی و سه

لهوت ام ۱ولدی

و عرص سای

حر قوم ا

¢

مأاض.ه

رمصا یلک

امرسئان گم .A صعانه

عقو اولنه aT

اقامت

اتدیرلدی

۶

سنه سی حاوانده حسن بشاا لطف اللهی عسکر لصانع

دعوت انلدی

۳

 ۳دی بر و جه اشعارسته مر دو مدمسر

()۱۰۱

۱

صفرر ك درد ج یکونی برادری غ اناهی دس برار هرق صنماه وال
لوی متا ف درگبررادری دلي حی ابن طمر دس صان
اولدی ٭

کادی » ووارالق ده غوث الدین حصن عفارده حضو ر راوید

خسار بن طرفندن زاده <صم وض :یق اوااسدفندن حصن ع ذکو ری
ودر وانده ارلان خران واو ال واشبا ف  9 5اله کتدوسك عاك واولاد

واحفادبله بلاد ثمرفده اقامت انك شرطار له حسن باشاآینهری بولق
اور ره تودط ایلسیی اطف الله بازدی  ۰خسن باشا طرفندن صول آوتون

اکن حص ن مذ کور تسم او انذقدن صکره غو ث الدشك E sa

صالیو ترااصسی کا  10فوماندانله ازلدبندن پروجةمقر وج
شر وط عد کو زه او زره زراجم الاو لا دردجی

۱وی

۱
تسم48

اد
ااوخل
اوغەرق عسا کر معانیه حضن مذ کو ره د
خضن ۰د کو رد نی و وتسیر |

بان اشا صضعدة

طرفنه عن عت وحین عرناده بلاد شمرفده  ۳الله ضيا فت اشدیره رلك
اورا

دن ص

وده به حر کت اده حکیی شرا ی اعا

لو صو ر له بر د-دسه به دف

نه پسلدپروب

اتدی  ۶شو له 3اکا

امير سان

امرای سواعرسا کرکشو واولاد عطهردناطف نه وغل ی وحذظاله
 ۱واراهم عبد الله

وس

ر ما (واث اون ایک
i ۳

مشامجمعت واتخا نده اولددیی حالده
e

تزول اله ررکه یام اوا
دی

حکلومرذده همان اولکونامر کهرا ستان اولاد مطهر ,اللهکاقه اما

واغوت واشراق وءشاشتی حادر بنه جلب وجع دەر اولاد مطمهردن
اطف الله وغوتادین وعلی ی و<هظ اللمك درسهادته کوندرللریحتنده
ون
لید
اولان |ک
ادى

رائت و جان
فه
فرمان عالیی ابراز آله حاضر ن

ه واطفالله جله سنك سوکی اوادبندن ودیک برادرازی دعی

فك خهسند بابارتات ابلدکارندن جل سیبرندکرفتوهی

اك دا بسرندده بولئان اتار وتفنکلر وسار اجقاس اده طرط وقنضش
ااطف

7
۳
۱

 9۳ردهدی غو

ان اط ف اللهوع ۶ی

الب نك اوس حدس اوەى اد 9

وحفط لله م

باوب دروانه ەین سل
سان

دجی اف

ایدرد کالا"خذ

دلاد ی

اہك

وض.ط

ا

س

اتوص
ص دا E

الهخران وور

 0ود

ن

َ9 ۳ل صما

 4برادی

ویاسر
وحصوی

¢ار کا
اون محرارت

الهریصاعاه

و وال و زواد کم

تعل اتد ر د ڪڪدن ص کرد عفار آوزرندن هموز ابدەر ننه دلاد شرده
کاوں #ل

ن رکراده دی

اعان ادن حصزاری دصد لیر

۰

ای

وحسن پاش اوه صما عودت اراک من  ۲بع لاواث کر درد کی

عفاردن ص

ها 4کتور لهرك ددگر

ارم برد ۷

لاس۵

فو-لدی

ون

اہرضا سان دی لاا عر اوا اا

انتدکردن صکره اعف لامك اولادی الوب رابرنده اولهرق صنماه عودت
ابلدی

٠

۱

سد م دود جادی ارت ام عل داري نت ا
ر عه اهانسنك رده و

 ۳او بلاد ر عه آوزر  4سوق اوللاندن

دوه جبرنهوفع ب۵ه الهدلاد مر
وسم

ا

ا لسی دجی کارا  7ترس ادادی

ۆد شر رحنده ګر اجرده و کن

و

کدار ادن

دوغای هباون سفاین افدن الدفری _خیل انمرا و

ووت وفمه اله عن اکل سنه واصل اودفلری خبری کادی
o

 9ا

ی

اولاد مطهر لد درسمادته کوندرادی  6ا۱ 

و ریت۲ری اسگی باا رفمی نمی اف لله

8

TAO
۱
هادی این مطبر وان حدسن این علی وش وهانالعذری اهسیرکدا
سنالكتحت ما ظ د سند اولددلری اه

راو

ماه اعءراماولئهر ق ادن

عرقودار خط ابه دن نی ولور ب

سيه به

|و

اليه |عبر گرا سنا ص فو لری سوه رهاندردکدن صکره ادن بلاد .
۱

۳
۲

3وا ی دی
ورب ح رکت ابدوب بلادمر

رنه

۱ولادمطیر لكءصو
کوندرلد

له ال

ردان ايم

وکرفت

نام >
ا

ادلهرك در ار شس وکتثراره

اما:ت دءواسر .A طور ایتدی ©

ت طم وری در a اوه حعدر
آنیده وگقوعانی وو ت
A40

N

E

و
وس

رابادی

۱

قدر ظ هدنفر رادزفد صم نط یداوا لحا دوعوء هل

مررکنا سان بلاد ڪر هدن
ن شمر عده دی ا۱ع
ارجا دارنما ادوں رە صا ن
۱

:

عودت

ابلدی @

وذیالهء بده اکنده ) f ت

الار( نام این ۳1۱عرد لله

ولتدفدن SD 0:رت لغش ) نام ل
 ۷حا جت  001ولوزرا

ان

وایای تا اتغان۹۹مر شر دی ان

 ( ۱ترجه )
 jگن والسی حسن باشاره اصدار بیورلان امرشر فك f

 ixصورند ی êa

حالاسدء والاو عته علامه مکتوب کوندروت ولال نصا مها ال
ون الفتنده امام و مهدی

1

نأمنه طهور اسان رش YAY

سردار

مشرکین و ار صاخ عربانضلالت اتان ده اجه ایامو لال جاك

۱

۱

۱

( ) ۶۵۱

و جدال و جرب وقتال الوب بعون الله اللاكمتعال جسن دپیر
ض معارضهده نحهمناك باشار گساوت وهدی
ودارا نلک معر

زامنیده اولان شی ا4کتوربلوب حفنسدنکلنوب و روم ایل به اع
دوقه کنستحاغیله اجوالنیده محافظهده اولانکتخدا مان دام

واتله راراقارو مردانه کارالیوب
عزهوقع اولانمحاربهارده دفمات کر
و کان کے فحت و ححه حاکمیعبدالرجن دام عزهادی

وفای عمدت الهسدهسادعه | قا د و اطاعت
خلوص طوبت ص
وکاک کی تخل نید اندوب روز و شب زمره مشرکان و فرقه منکر ن

ل مقنله موحاریه وجه واداش قالوب بمون اهالاك ا
اعدای لام خذلهم الله الىبوم لبم منزم اواوب باولجمله ولابت
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تزوح د

هر قوهه لكذهاره رن ابلدکلری خبر بن اله امیر “حرا سان کلیبو ر
طن له کل خوف وخشسندن ذماردن (شاع ) نام حله حیئوب عل

۱

 1کایدجکی

هر وده ها

۳

غایت اعلا اواوت همان له

بولندی 2
راون  ۳اځ

امراج دا حون

تواش اسه

عر ۷عت

عطیع-ان

اندهرك

عل م دو احاطه ابله جاطی ی اسمرادکی؟  0دجوماطی دماردن
رلاد عنكص علی اون ط وفل

:درمس او دی
ا9وه کود

انی نام ر حل

ع

دی جاط اك اسار دن ص رە ااسسرجیم»ر  9له دردست اد لەرك ار
ود راخ

اجده E

بواتاده ندا امرستان دیامام قاسوكعسکر ننهمعا له اون
سوقاواندی

2

مذ کور هرم گر ههساد

تعرب اولندنیی N

( هرم

41

طرفین صفوق

اأشرت ایلدیلر »حاث دو :قکبیلالی دی اطمرامفندن.
ببد
متال وهمتاوملهه

عسا ککاررت اچاق اور بلونارکهنداستان سی بو لاطو بلری قربه
من

او زر نه

کو ره

عووءلره وضع

طوعریءناسب

یدوب

افر نغيڻ حار به

ن

ییاهن اد ابلدی
و لو رل
وش

یم و ی  ۵دم ونان ارمص طن دده

اطر اف

احشاطکار

وو اال صعو دهدن

الب
نه

الق مع صد بلهچ

ت

ودی

واه
دی

«

ارا

پا

ی الہ

صعدمرن

<۳۸ەيوت

چیمامسیی فاسل ارمز

ی 1ار ۴ند ک
نرک
کی 0

ڪڪر

ی روا

عليه الهصہ و یه اوزرد نەج

امبرص عل ره واصل ۱وه
هص-عدودن

دج

اا

وخب

اولان شمان

و

ومع

ول

وی

دن
ادەر

وو

رکت اتد کرندناسنوخیر

وان e ال  ۱۲۲انتظارده
مومت تحار ررهدر ع تڪ زوفتو ر نه

6

دست ۳

صعیتله به

( )۱۷:

تولئان تا ری الهرق صعدددن غط:فرانه دشار اوزرننه هطوم
اتدردی

کوسروب بك حو قاری فورن ره رل کل

توصریدهال

چ

جدنده نیامسه والتیوز نفری جاوز اهال فال قنل وتلف اده رله
ججله دی منرم و ر شانادلدی  6و بو هفته طرفده امیر مصطی جاعاسه
رازن

اولرق ل

مرقومددن وفات ادون برنك ار مد کدی

لتر جه ۽
 ( ۱آمبرمصعق

E

شرف

جدبدهنت ا

اولندشندن

وحاله مصاب اولدشی سان الكل مو رخارروات اندسورلر السهده

 alجدنده مطنهدل ر ذاتادی دوات عازه شام ایدن ىاه
و ءعبات ابجنده عا ره ارار.ایدی » و رایه اف جه امار مص -ط یی
مرقوه

س ل ۵وا

واچد و سف

اعدی عادنااجبیکدی اوادید عکدر)

|واعظ دمارده وانسان اڃاپور و ردن او رالری (طمبر

اند کدنصکر ۵:جاطی اه عیاتن ی متید؟
دی انه د دب رجحل صن

صد

* وحساطی

بک
هزو
ردی

و یای دی دار ا
 +آزندا لھ حا 9

موخ عیاتی حبسدن خیتار هرق طمری شدد اله هلاك اندلد
 aاھرر ك ان دی سااهفالذ کر۹۳
و بر سان

ك رلادع انه واصل اولون
ادهر ٤

" 2هل  ۵امامقاس ۳

ئ“ ام

۱و راده اهام انلدیک! ناده رلژد

شمرن قال و سل ی دوات علیم ه عصیان ابه حل ی

اماعه عت

اس دکدخصکر ری اجره نیدج اداد |دهرك عبداارجی این رد ارحیی
تاو

۳

ص سره واصبیق

رطا ۹و شر وط انه اسان
فين

۹۹

ییا

ردن
اد که

e
مردوم

آده رس اهام واسرك

برد نه

وواهاه تاخواه

لببلد مان

 1امام |و زر ده اس قوم هه لس ا

,

1

RT

امام

سمردار ودصت

8

A

ت

OO

( ۷۵ ۳
وو

بلاد عرانه ار کا

هم گوم ہے

سان

و زر له سوق

ار<م و ندر اما مه عت

اء رام او دی
وا

اه ك سردار

لصب اواسدی
”HP

ااسد ده گندو خواهش

دار و

ورا او ددن

.له اولبوب

دوات

طرفد رلغیی الدن برهیه رق برحرله ودسیسه ایله حت قوماندا سنده بولتان
ریکو

زدر وب اران

دلاد عرانه فر ب
رلاد عرادن

کی ورازآشدردفندن
طابر کرک
ه زر کی

قا هد ایکا و a

جکیاسی و كدو

ااه

ار ل امیر ر

انه کلد کنان صکر ۵نی

دی

فومك
ان

عنه
ابتسیکشسن اهیر عم وم عرادن حکلدی ه وعبداا رم دی متادا ا
واصل اواوت علکته إل

اهیر فان تکرار لدب

اله EE صصره a

الدی * وامبر حرقوم تسل اولق ازوره ایکن اماك عابندن بری
کدون سار ر وسا وغیتا که
ده سی درك وین اش
 ۳يان ایلسیی) او زر نثه عبد

رو
ی

کاله حرب

۳

او امه

A موفق اولهمدلچی

عب دصد له جرتار ۲بی ماکادل ازر سثان او ز ۳1ب

تسام ای طرف

ا

ندبا

 4 ۳ع ل ا

کندو

ججاعتله امیر نانك عسا تری اڪله د خالت اندوب امیر م قوعله پرایر 

بلاد طاهر هده دا ( له نافع)ن<اصمنن حصیند .بولنانامیر اجده
لاحل ارا
واعیر

درفدار
می
ن وا
یغر
س جه
<مبر
ادنمطهر واهیر درو دش وا

۲ار |.له برحل اعيان واعوات وووه* سک به
د ممردار نام .ه

سنه ص قومه رمضانده حسن اشا طرفددن سوقواءراماوتدی م عسا ۳

اولدقارنده کافهقباتل بوتلركاو ز ر ننه
ج
مرقومه (زهرا) نماحمله
اجفاع واحتشاد اندرناب آو ر تاومت اولهمدفارندن اجال توقااللر بی
پراقوت رععدارتاعاتله داعه عودت ورحعت استددلر

امیرتدا سنان بلاه عرانده عرد اارحم ابله پراش دکدنصکره با(تفاق

N A NOOK
N

a
9

TO

۰

ا

VO

را یه

TT

LSA

r

8

A

۳

امامقاسوك

رن عا ؟ر هر دوم ی
زو

؟ی اوز و ك صوات شن کوس
کر

رم و پشران ابادبار
اقماامسعك ط و رند اول ککهانده |۷مبر انجسد ان مد این شعس ان
۳

عال

طرةن

واولاد .له اقا ت

ور بلان امام اسر

اما rw طمو 3

 ۳عت

ادن و

ادر بادف

وم

ت باد  ۵سي
مصا را ت

جس لہ
کس
یہ ارا سك عل نام £

اعك تسده اواد دی ادر ایچینیل حس

انتدیکنده

مرقوی حاس ادەجخك اولدی اسه ده ر دوم امام طرفنه کچد جک عمد

ومیشاق اله ار اجده بان و و وحمله عهد ونان اتدیکندن حستدن
نض

هرق در ابلدی السدده هرتوم و

عهد اىدەرڭ امام طر دنه

فرارابادی ٭ امام مرفوم جا ادن بلا ديه طرفتدن جل تس
اوزر نه کوندر بلر عل حر قوی طضرط ابلدیکندن صکره ککارله
امیر اجرك

جل

اوز راه ر

ل٤ ء  ۳ر ور

اسه ک وکانهن و
و ۳۳والش2رف

نام

اله ۳1

وید سید عار

دندن

سا

ارآ سوق

ابلدیکندن عامسار بهه قیام اندهچکلری وفت لو ر ناله تفیکار 2
نك ما بچه و به وصو لت

فلاری س ودی حم :له عامی سا

شید نلهسه تاب آو ز معاوعت اولهمد فلرندن رم

اچ ند طرفادن ك س
اونرامام شر

ادن فل

اولدیر  ۰و بوانتاده اهبر

قتلفان وفوء.وف اي هادی این ری ادن

ی الدین واطف

اولئد رق وعلى |ن

الا ری

سان

اهن

مد

ین عمل انه 3ن امامشرف
ا ٠

بن امام شرف
 ۱على ا:

ااسدین

دج اسر ابدادی  ¢ار م قوم ا جد منم م و Eوم ک و کانه یا

اشو عار  0دن صکره آهبر اجك بالذات ( شءان ) ناممحلده رہسےہی عاس

E
7
AE

۷

ا

)(ANY
7

اوش نج کله ر ات قان وفوعولان رد ارا۵ده ند

علیف

حالههیسد رق

من ام او(د:عندن کوکباندن دشعه ګلار سل عاص طرفندن ضط اولنە رق

تاکن طو للهحصن الهکوکبان ام اجداه عت حافظهسنده قالدی
اهام هسفومك ظمورنده خطه عا هك هرحمی فته وفساده دوشدنکندن

اجد این وسف الواغط وشم على ان تاش ااسصایی وامر اجد ان
عر اطری الادرن نامکی اری سن

اشا صنعا اهالسندن یت

ازەرق اشنو عد کر الله ( استتاف ) اوزر ننه سوق اندیکندن استاف

روناسندن عابی اجدالاسدی نامکسه بت کش ابل بوناره مهاه
ادەرك پرخیلی حار هدن صکره له سی عنهرزم اولوب وامیر اجد ادرن
واوغلى وحعر نهدن باشنده ولان جاعی کاملا 7فتل

اولندهفندن اجد ان

بوسف الواء فامضعلا طو بلری و اجال واتعالی کا  ۳ل اله صرعانه

رجعت اتدی ه وفمومك ذماردہ اولان فتوحاتی تصادنی +احوللنؤں
دمامعه سنه حس"ادلدی
ذ

N

سن ص قومد ذی اعد سند ) مدع ) <صراكگ ط,طصعون اهام قاس عارودن
سید حسن سوق اولندلهندن حصن مذ کور محساصمره وتصیق اوللوت
دروننده بواناتلر هر نعدر اسان اله دسلے اولاق استد بلرالسهده سید قوم

طرفندن قول آولیهرق فهر حصن م ذکور ضیط اواتوبدروننده پولنانار
تل وتلف ادلهرلث وطانذهذسوانك عرضاری هتك |دادکدن«شهه قولافارنده

اولان"کوبهاری ااسق اجون قولاقلر ينیدخیکدركك بکهواری او لله
غدارانه صورئله نهب ابلدیار

سید حسله اشو مظفر صتدکنره کر وعظت مستوی اولددغندن فوحات
عرقومهیی کوکبانده ار اجده نازوب کوکسانی دی کلون و بلهضبط
اندهجکنی لد رهرك کوکنان اوزر نه حرکت و( رأس الضيه ) نامعله

مواصلت ابلدیکنده امیراجد دی ( دت منعین ) نامعله کلوب فرسین
التعا الد ,لر  +ګل ص فومده وفوعولان شدییی عار باتعد ندهدهاهیر اچدل

۸ ,

۱

عیکری سات ومماجه 4دلمرانه کوسترد کارندن سید جن تاب و منوت

اولهمیو بك حوق تلفات واسلحهواجال وائتال براقهرق ر وشپور؟

 فراره شتابان اولدبار :اشو وفوعان "1اده سید عام جنل تسده ا

باونحصرل

محاصمریسعون طرفندن فتیه على حسبریسی نام "وهی کوندردیگندن

وکوکبانه قرببپ(یت مليك ) ناممحله دخی امام عسسکری تجاوز یدوب
بوك اوزر iA. امبر اجد دد تاه اولهرق هم وید فان وشمده عبا

جاوز مذکوره اوزر بنه همجوم ابدهرل" ا

پرا یدوب هرفوم

ووبهه یی دی ول اتدی
رگن و یکروطو:ا
بشتهبوحااده اداره"دوانده ولان کو

امبرا جد

ین اوهس نده وصنها ودرعن وصعده دی اهام طرفندن جام ده

اولدیقی صورتده حبنباشا حت محافظهسنده قالوب صنعا حوالسسنده
اولان سار كاف فلاع وحصون امام قاسیمطرفندن ضط اواندی
امیر اچد ان شعس الدننه دی حار بات عددهدنطولای ارتق دب وکل

طاری اولون ودن صکره اشر تیا بیان دی بلاد ع ان ورین
) تعاس ( نامحلدن ردام ان عبداارجن اله ,برایراولهدق صنعانه

E

يىه نك ای هک اممرکهنداستا ا احبمله صنعابه
ارذ
شه
بر عق ساعت مستافهده ( سعوار ).نامحلی اورمغه کوندرادبکندن جل

مذ کوراهر مرقوم طرفندن اور له:عیصاندن بوز نفری صاوز که

قتل ابیلد کدن صکره صنعالك چېت عانیدسنده پرقوناقلق میافهده کان
( قبتین ) نام محسله جانب مصردن ورود ابدنعساکرك مواصات ایلدیکی
خی کلد,کندن امیرمومیاایه عسسا کر مر فومهیی لاجلالاستقبال تین

جهته عرزعت آیلدی
۷

سنەمی ګرماطراهنده امبركرا سسنان فنتننده تولندیغندن امام

 0وبا :
2 ِ aفامطرفددن حا
اجد الاسدی حولان :وم وقبائل سا رەدن اجعاع

واحتشساد اولقش اولان عسا کر الله صنعا اوزر ,ته سوق

اواندی ه

و رکه باعلدعشا صنعا نك نات عن تاه کلد بکندنکرفیتدرونصنعادن

ا

قلعهدن طو بارانداخت اوانهرق وحسن باشا نزدنده بولنان

مان سواراباندن اولان تا ز
؟ دی بات ال

حیعهر لەرق امام

eE  ۴التنه ظوغری فرازه شتابان

عسکری بسورت
اولدیار

وکوکانده امبر اجد ان دان سر دا عا ساری بولنداغندن
 3رنه وذخار قالددیی جمتله کیفیینی امبردا

سنانه بازدی و امبرروم

زوره مر |راهم ا
ڏعاشدن حین عودننده هرقوم امعراجده طم راولق ا
ایینن

«فلهری مده براهش امدی ه امامك صنما او زر ننه تساطی  خسبری
 4کیہ قمددندن کان ح رکنله یا بان موجودهن اسان

ص هار ۱
ه

عودت ادون صرعاده رکه اوامتتله فرداسی ون افبر عدار خم دی
برابرنده اولهرق کوکبان مد

حرکتله کوکنان در ده وافغ ( الود ( ام ۱

محله اردویی انندردی  ۵امیرمویالیم ك عل حر قومد کلدیکتی اهام قاسعك
روسای یک بەس ددن حنستن ان شمرفالدن کملای دخي دلاده خر
الددده ووه عییالسهاریی قو

کشمهالهشام اوزر ننه توق ادى ی

 ۰ارس امیراجد طرفندن

ان رغیالدن فوماندهستءله

تفرنا

9

 ۳ ۳بارخشوررارك رنسندن

قاجس اولدندنعذ کور حانك صداسی امام عشبگری شافدن عسکر

حیقوں باصددار ه طنله خوق وخشیالرندن جچدله می بلا جرب بر یشان
اولهرق فرار ابلدبلر ۰

واوراده بولثان اوج عد

2

قبوهدکهد

ی

3

فا کلوده

عسا کر عمانبه قیوزدن صو جکر ایکن ادم بوانوب امبکرنا سنان جانده

)(x
کورلد کرنده صمزب شدید اضرب اولقدبار
طو ,له حصن سید عاص طرفندن اصره

حصن وز

اواندشندن امیر کعیدا سان

جر کل اندهرگ عاس اوزر ننهکوستزبلان دلمرانه

صولندن عام #فیشبکر ای هنهرزم بور دشان اولدفارندن حصن مذ کور

محساممرهدن اسعلاص اولئون امبر موی اليه خصنه داخل اولدی ۰

وتحصور نك ری ونان د ان عبدالتوان این امام شرق الد ه خلعت
بولنانر  1وعسکره احسانواکراعلر انتدکدنصکرهجبل
۱کسا و
نس اوزرنه حرکت واو راسی ججیع حو اله یط وت اطاعته الوب
اوراد:دی مداع حصاریی لسر اعث اوزره عن عت اله حصار مذ کوری
عساصمره ونضیته الدی ه محضورن سار نك اسعلاص .له کلار دنه
لهب
اا ن
طهای
اليو ر شر طلر بل

اولدفارندن امیرسان طرهندن مطالبار نه

روی موافقت کوس تز باوب بوصورتله حصن مذ کو ر حصور بن طرذ دن
سل اولندر ق!عد» #صو ر نم قومهشلار ند صایو رلدی * وامراجدك

ت اداره وع افظهسنده بولان وکوکبانه عطق اولان بلاد وفلاع اهام
قاسم استلاسندن اس داد واستذلاص ١ولادددن صکره ار کعتدا باتفا

لان) اجالدین وعبداارحدی عفار ابونزرهاارحرکت
(ع.ان )وک(
اند یار  ۵هر دوم عبدارحم عفاری ضح و

ر ابادکدتصکره مرفومك

ذا ت اداره موحاقظهسنده پولنو ده امام قاس ببدلته کن بلاد .طهبره

عز عت وحصن ظفری اعصره آدون اننتای حر بده

eA

صر :سنه مودقاولدرغندن
بارهثثه ر ل درشلری دکوادی ادسددهحصن طعفارك

ام کنر اسبان دی صوارن اوی ضبط اش اولسندن مداعه کاش
انی ۵اورادند بی( دال ) و( صراره ) اوزر بیس
2اتدکدن

ا اورالر ده

ره (جر )  ۰کلدی

صروردهه قاعمتام ذصب اولنه رقاکر بان
جراری على باشا روجه ګ
اند ر مدن اقامت اراد کدن ص کرمو رلاد حشه والی دصب اولنەرق

ON

( ) ۱۸۱

حش جنه مأمور؟گیل و بر نه دی اولتار ده متونی امبرمصطی
قا متام ذصب اوعشیدی  ۵اشو سنه خلالنده مومیالبه خزاری عل

جلکهی
باشانك جسن باشاهسین اولقاوزره حشدن مأمور) خطه انهه ک

خبری واصل اولدی
۸

نس حلوانده امیر ک نداستان نجردن رحکتله بی ( حدشالاعرام )

اوزر ننهعر عت ادوب

E لاد سودهی

اسلا اتدرکه اهام واسعك

ز راداردة لاد رودن اسوه رع قالوب کندوسید ,سو دهده
ادی  ۹اشد بولثان حاق اله هر تقدر مارهز اشدار اتدی ااست:ده

امبرکهندا ستان اجرای دناس وحیل اله امام عستکرییی( ویتین)
نامتحلده منکسر وعتهرماندون بلادمم قومهییدخی ضبط واستر اد اتدی ۰
و بلاد هر ومهده زنیس وتاناعمرلعبهدمعافا نام ر جل عقدم بالاجیار امامه

تاعیت انش وکندوسی مع دولت طرفداری توهشاولددخندن امام حر قوم
منهردم اولدهدن یک » سوده حصرزه عصن اعك اسستدی ایسدده ص دوم

)ام عله
معافاً طرفندن طرد اواندشندن نفسیقورتارمق ار زره (عران ن
حان آهرق او ادنده اهنومه فرار اتدی *٭ تناو زر نه امبر سنان ماع به
تاو 1کا اىدەرك تاطری وسر ر الهنه جره عودت اتدی ټ وسثد

عم قومد صهرنده بلاد سوده دی دجمواستزداد اولندی

وشهر هذ کور ظرفنده اسرد صداق وامر درو اش وصغراغا  8رسوای
شا کرعنانه دو بلر طرفندن دزل

اولندی

عبدارحم <صنن ظفرك #ساصرءس_ اهمشغول اولدینی حالده تحصو ف
عیدالر<عه ڈلے اوللرندن خوفا امیرفعراادین عبداللهابنمطم رکوندرلدهکی

| نسم اولهجتر یی امبرکتد! سنانه بر برات اشعار ابادکانردن
حالده کا
امنان طرفندن دج مر قوم قذرالدین کوندر بلون حصور ین م قومد
ور|ل کتشاوت
اعتا
تسام اولرق امرسنان ارده کلدبار م وجله سنه خا
اسر براادد داو * وصنعاه اندبهقدر!امیسرنا ك بزدنده اقافتا رلدءار

( ) ۲۱
سنه ص وهه جادیالا ولئده حس نن باشا ش
ا رصاح ان جيل ا رادری

چیه مه ردن کاش اولان ا

ردبوز نمفعرداری sLCر رفيق|اىدەرك

وادی ف(روات) نامحله سوق ایلدیکندن حل مذ کوردنمرورانتدکدن

صکره عسکردن ارقدیه قالش اولان افراد ابلهپرابر شح صالك پرادری
جید دی اولدییی حالده هدما امام طرفن دن صنعا او زر ننهکاو ده
منرم اولان حابیاجد الاسدی و دلوم تصادقایدهر ل اوردادن عسکردن

ر یل

كندل اله جیدیفنل اتدی ه بو ووعد اوزر ند شاماتاکز سی

نشەعاروں حت انغیاددن يةه رق امام قاسم طرفنه تبعیتانتدیار ه
عقوم دی وفوعا هذكۈرەنى سمر رشتته انده,i رار اورتالنی اقساد

اجك اعون بتون قبانله کاغدار بازبي ردي  ۶ونيد عامس دنرم
قروم بردنکهید رلكارواد بواندیة-:دن هرقوعده
او اینصکرهامام م
رظرفدن فبائل وعشتایری محرنك وجع وحشرد اعك اوزره امام طرفندن
بلادم و<ولاه کوندرادیکندن بورالری ادساد اتدکین صکره بلاد آ سند
کیدوں ا ر
وادنده بلاد يده عودت اىدەرا

 2و وردن بل تنس

و جیم بلاد ل(اعه ) ومدع وکلانجیتار نەد کاغدار نازدی ۰

3

کیفیت خروبی خبری امیراجد ای جد ان س الدنه طو لهه عن عتنده
انثای راهده واصل اوله

فومك كفار اوزن نه ويام در کی اشو

ه
لوی
ایر م
ر کات شاود کارنهسندن ام

زناده مر وم اواوزیت خرن

و#ادن :کا دەر الاربن قالدیرون سید عاعر» بد دعا اندهرك طوللهه
,کتدی ۾ وامبرا جدل طو لهه ع
عنی خسبری سید عاس کی دت نجهممانله

عمك ازروه( رمان ) نام عله عس کربی جلب وتجهسمز اکللنهدوسی 

( عو بت ) جهئنه کدیوب او اده ابکی کون اقاعت اتدک دن صکره
( عد ند ) ناماد عز عت ابلدی  ۰ول خر وھد

ارم ری روخ

اتدی  ۵وفرن عدنهدده وافع (  ) 15ام حلده دی امبراجد طرفندن

نقیب اقات اعکسده اولدیغندن نقیب هر قومه اعانه وامداد اولق اوزره

)) ۱۸۳
 iشج عبدالنه ان صاخ ارواسك

 9قوما نداسنده اولهرق

قوم امبرجد

دی اول ارالق هه عسا عکخرابه دن برقوت سوق ابلدی
عا کرر قومه لکیدنه تقرن اتدکارنده فصادف ایلدکلری برخاتون سید
اس لك باشنده غاب و کته اوادیی حالده اوراه ین رګلډه اولدشی
یر و ردءکندن شتا

۱

کرمر قوعد همان م دومك اواددی کنل

اطرافتی احاطتسه اله دردست ادوب ا
ممفومك رمان ناممحلده حلب ور

را ومد لهه

در

کتور ازe

اتدیکیعسا کر اسبراواددهی خر اجه

ججله سیلار نیترك اله طاغیادقلری | ندهشج عبدالله صا الرواس دی
بونلری تعب اندهرك بك جوفلریی فتل وثلف اہدوں فورتبله ببلنلر شواهق
۱

اکهانندن ایی کیسه دی اسر اندلدی

 ۷اش وءظفریت اهر اجد طرفته تدشم اولندیشتی متعاقب اسمرا اله سعید
اص

بلارنکده تشم اولندرق ایکیکون
کوم
ورق
امیراجد تزدینه کتورلدی * وح
توقیف اولندفندن صکر:۾ اممرعم دوم جانشدن جرده ار کهدا سنان دطنه

ارسال اواندیغندن اسرای مقرومه بیهماناولکون طباق التنده تلفاندون

وسید حار له اصانی بواناتلرك دی دنار غ ولد ررك کیفیی باشابه ان

کان
از ونه با وی ا باو
دخرمر

مر قومکدهدربسی بوزدیر له رلثرجب شر فك ذصفنده صنعاده حسن باشاه

کوندر لدی

۱

ارتق امام قاسعكفوننهض.فطاریاولد نندن وئلا ایسهآلان اماممرقومك

دن اولان سید شرفی الق آن اللاي با تطبرفهه اواوین
امر اچد امبر کدا ستانثلانك بیو زجزدن حرکت اعسیی وکندوسی

ویان ابشدیکندن اواوجمله اگمهینرد!سنان
دی کلوب برلشه جک عرض ب

جردن حرکت واممر اجد ابله ملاقات ادءرك ثلاه عر عت ابلدیلر ه ثلانه
م قوم سید شرفالدین امیرا جد واسطهسمله بلاحرب
بعا
فیمت
مواصلتار ب

0
۵

۳۳

و

7

`

) (A4
کوندر بلون حس ادلدی ٭.

ولا کلف تلادن حیقار ناوت مود و

واعبر کهدا تان طرفندن حصن مد کور الندفدن وعسعیظار افامت
اتدرلدکدن صکره امیراچد الهکوک انه عودئله امبر مرفوهك اوعلی

تزوجلری دردست

نەك
سرع
جمد اله افر عبدارحم ان عبدارجنك ک

وااه کنل واه ایت غاسمططن کلف دزد ا
سنان جره عر عت

ا

واورادن دج دس ص حهتنه حرکت ادون ام

ذمرحمر»واصل اولرق اوراده اقامتابلد یکندناجد ان بوسفالواعظك
مومك قزل
اسناف ودوعاتنده ناموس دولق باعال اعشاولسندن تاشی د

 ۳ا کادی EE

اولفسی اون حسنباشادن
مرقوی ذس مر دہ دنل اتدی

خرریعلی باشا دی لوصروده دلاد حرش هدن کاهرل ح<سن بأخا ابلهملاقات

کددنن ماد حولانك عى اعون بلاد مرفومه سوق اولندی ه
ات

(اش ) طرشی اوزرنده رشع كاوزره
باشای موی اليه حرکتادن صکره ع
امبر دا سنا یگ دص حردن ی( همقومد ری اعسیقی ازددعندن اهر

دی رو <ه اشیار حرکتله سحل من ک زرده برلشوب بلاد حولاتی

ا

قم ابدەرك خرابری على باشا حولاندهقالویاعبرنذا س|نان ضنعابه عودت
وومد دی اه ده ستنده مو اصلتابلدی

وسئد

حبایی انشعو

جنه

قورىلەرق کل

ام

چ <سن

باشاطرفندن

حرعارلدفدن

قیال

صکره موی اله

(جبلورن ) و( ہی ) چمتلز ننه حرکت اندهرك اورااری دی عت
انعیاد اسه الدی
 ۵ی

۱

د

دی حلوانده ا

۱
ری

عل

باشا بلاد ر

سك

اهالس:ل

ر سید

وتگیلاری اعون سوقواعرام ولندیفندنجیل ر عهده بی ( طلیلی ) نعالمه
عمبدن

حبعیلور اکن عسکری

 ۱مه رك کندوسی منفرد" ابلرو به“وروت

کمش ول م قوءه واصل اولسیله برایراطراف جباله اشد ادن عر بان

wN
و یز ۱وشا وخر عورد دهِِِماش ۱وله ٠ردج
۱
برحال لشت

ەرف

بوارالق

ونرود بر دشان اولرق عوّدتا,لن ر ۰

امیرکتخداسنان دی بلاد ( ان ) ك عدنجمتندهواقع ( وادی"فروات )
ناجاده اواؤب امرعیدالله انالعافا دی بلاد اهنومه کوندرادیکندن
همدوم بلاد کو رە نیح ايدهرل امامقاگی ) شهار ) تام ده مکاصسره

اتدی

جزایری على باشانك فتل اولسی اوزر مه محخدوبی امیر شمد پدربنك یزبند

ا نضب اولندی

توقای مومیابه ولابت

شين دما عاسد نه ممور؟ کدی

 ۱مصبردن کهرا سین دصب اول رق ولات یھ
۸۰۱
مر

سنه سی حلولنده مش
وفات ادوب درسعادنده

براولادی قالهرق ط رف AE
دم

درسعادنده دی

ااا

استفر۷س

ساره ده مرف

کرات

وله ده ونان اط ف اه ان

اتشدیکی حارنهدن شل

ری سنه دن معاش خصاص

حر ومد ده  ,عدالله ان اهام شرف

امعنده

اولندی

الدن دی

احسل

موَعوّدىله

ارال دار ها ابلدی

ھا بر ومد خر ارگرا سنان صنعابه کلهرلك اورادند بلاد م
اوزر .نه حر کت ادوں محل مد کورده تنه ا
جله اهال

عرص

مطاوعت

اشدکارندن نه ص

امامقاسم شمارده ع.د له ان ا

یایند عودت

طرفندن تعاصسره اوش

ابلدی

اولسندن انای

حعایصاولدوهاولاد واقارب واکابنتر اندر الک فرار ان
لااص
“دوں
هس اتدی

۹

سی حلولنده امام مر قومك فراری جمتله عبال واولادی امیر

اجد ان سر ان انك

وحمده

اولهرق تسلم اولهحه لربتی بان

 REEی

۱

( ۳۸۱۲

شر فومدغر ھا له شار ق دسلیم ابر  ۰وعسا  ۳شعاصر سدن هداز ی

وك اوزر نه ( جی)» قادیرلدی
۲

( سل مر قومه رجب شیشنده سلطان السئین وامهرالوّمینسلطان

شمد خانك ارتحال کاشنهسرای جنان ابلدیکی وسلطان اجد خانك حالس
سر ر سلطّت اوادیعی خبری خطه عانه به کادی )

سور حسن باشانك درسعادته عزعی و رنه امبرکتخدا یه
 yoمسنان باشا كتوال اولدسٌی 4

۰۳

سندسی غرم الراك اون تمل جا

ا

ا

کافد امرای عسکر بهو اجو رین هملکید واشراق واعیان حلیدی دوان

حکو مد جلب وجم اللهده وقوعبولان عرض وانهامی اوزر نه امیر

کنیا سای در بارشوکتترازدن ورود.اندن واللات امر مالس ا
اتدیررك رسم نصبنی اجرا ابلدکدن صکره کندوسی درسعادنه متوجه شهر

مذ کورك یکرمی ابکنجیججعه|بر
کنسون
یی کوکبانطر قیله ح رکتابتدیکندن
عل مذ کورهقر نب (ابانهجر ) نامحلده اعبر اجد این محمد این تکسالدن
استقبال ادمرك اورادن حونته درتشبیع ابدوب وداع اتدکدن صکره
امبرص دوم

 ۳عودت ومشارالیه د ست اععمه متوجما عرز عت

اتدی ٭ اورادندخی ز سد ظط هه ساحله انەرلال ال با0ر مکهمکامردره

کیتدی
ت(رجه )
 1مشاراله حسن

باشاسا

عابهی برحال شوش

۰۱

 9ا

فتاه و فسادك شرارهاری هر »انه علوارداز اواد شیصورنده ولدی۰

۱

)Cv
1

دون

ا

ال

راانی ولنان موی

رF
ی عب I
و

دی فرط شیحاعیی و رارلئی رەسل ری

اللهآمبر

درحهده فا

اصل نفوذلی اوارنی دردتادهرك درسعادته نی و تغرساتدی ۰
و اقطار مرفومهیی وارك افساداشدن فورتارەرق و امامو
:

و امام مطهر احفاد و اولاد

صمار ی

ادن

دولتعلسه به اصندروت

مامب.له محکوم ابدهرك اساشی اعاده الدی  ۰صکره امامفاسمك
 0دعوای امامتله ظهو رلهج
عصان

مرقومه قال و مشابریگدن کاملا"

ادوب کافەسی اماممر وومه سعت

اتدکلرندن هرطرق

سول

تون اماممذکور استبلا ادن حالدهانکنجی درجهده اولهرق عن
قطعهسی مرقوم دیدن ا

اتدی  ۰ووفوعولان ر چوق

محار هبرد ه دوکلان قاناربپودهنه کیتمیوب حلهسنده فزابهدق جسن
جه اداه

مو اوادشندن اکنجی فانح عن د نمکه و

باشایمشار المهدر» و مشار البه وله مدت مدنده عنده قالدیغندن

رازده بلاد رومده وقت کا اتون ولاشدن عفوی بر قاح
کین اه الحمدلله گن طرفندن فولاغمز دسج اولدی  ۰محل
مذکوردن اچ جازدکلرر د جواب

O

مشارالمك

 ۱انباستهمامده اواندقدن سکره به a مویاله امبرسنان کیجسو ر

"۱

و معتدر برذا نیوا اتد رو رده اولهکندی .حق الاساف ستالشه
بلان ریت ارالمدر 1

a

قومد ده ا

اض

احکایی مودی کان

هس

عر سے سے ادن

ک وکب مش زی > رمنده ( ج السازك ط)لوعاندوت فرق كمه طودقدن صکره

۷

انت اواد

اده اوتطیغیان ا
سنهکموذره طرونده اطراف الو ي ر
اشدیکی کی بلاذ جیه اهالسیدجی اه

و

بك ۳

امیر دوااعتار محل مل

طمور

هندن تان
 ۳سک مهسبان الد ک ر

ور اوزر نه امم اچد ان

اشا

د ا

شرا ندلهرلالا سره ر مدای  ۰وت ان امرذوالتار

صرزعاره عودن الدی

 ۰و اول ارالق ( حدا ) نك تربهسصون دی ار

دروش وق اوش اولسندن اهالی عرض علطاوعتا .درل رهسلری الان
على این فلاح اهر مومیالمهی استقبال ابلدی
وس ته مر قومة طرفنده جل حرازد» حصن مسار اهاللسی دی طغیان
اد ک1ردن <صر ن مذ کور ارا وا 2

ولسر اولشدی

۱

۰

حر دار وفوعیسله3

۱

سئهعذ کورهشهر شوالاك اون برنحی کو افر اجد ان ږل ان ایی انان

ا ادوب اوغلی جد عتاهنه کورادی * هرنقدر عفلودرایت ادن
السدده کوس طالی .له

39

اهایی وعر ای ا ن ادارهه

مو فقا ولهمدخندن کوبا کوب"ا فته وفساد مور اتدبکندن ص وومه معاون

اواق اوزره برادری اساعیل سنان باشا طرفندن معرز) ومکرما کوکاله
.تکدهرللی
ومذ کور شهر ش وال اد ا

جنازهسند» بالذات تان 3شا ودی

ا شولع دی وعات ات یکیم:وی

۸
|. i

عبدالرحم

سیھب ی حلوامه اونهدنرو دولت ظطرفداری او۷

عدا رحن امام واه

تدعیت ىدەجیی ودولت طروندن اولهرق te

اوز ر سه اتدیکی ار باندن طولای نادم اولدشی وهر حالده توندنو لطر

ودع

اولەجغ

هردوم امام ا“

رلاد دعیدهدن ( ,ر ( نامعه

ازس ر E

لوا

بازدی e

واهام حر قوم دج

9رراجکمش اواس دنعبدا ر حیك وصورتله

اد اطهار #طوطیت

عدارحم اله ارتباط

2

ون ارطاهر او  99نهد اھر .اداه معافانی سو ق اعك
سان

 ۱آزره e ر پر انتدیکمن هن از ول صائلادن س
 ۵والحاق اوسی واوزرار ,نی ا روم

را

اول ارالق

عیدارحم

 1ادن اصب ادلی صوصاری

دی

ر ر وهه نه
ونفاسندن

|کان

اجرا رن

۱

انجى صالی ظا می وی الیلدنصکره
سنه مذ کوره جادیالاخر نك او
حهت مال غربدن

سک

دن

تاد شمان دوشه را عادتا مرت سوط

بر و زیکو ندز کضییادار اولوت ر ساعت هدر اهنداد اتدی م ارهدن

 3جوقگه؟سزن عبداار وك قبامی دوولت علمنه عصیانی وقوعبولوب
1

تاره حجرت و فال استعال اىلدی

4

واشو

وقوعان عاو هدن

صکره ری

رسجدده و دیگری بر جح سرطانده اولدرق الکيعدد فروقلی سلدز دی
ا
طلو ع اتدیکندن بوکادی کو نا کونا مڪ ار .و ون

ون ك حوق

فالقارك حدوئنه بادی اولدی

لتر حه
ع

3

(اشبنوحاد رات باهش

7

و

یا

۰۰

۰

زوت

۸رد

وقوعات

صرهسنده بازمعده اولدشز ی وندن اول بان امش دك  .و فقط
 NTحاهاات دهده

تزور آعکده اولدنی مهس

رهقامنه و حهلای

11

۷ TAA wO

( )۰۹۱
ادوب اتی

ا 9له ل شاهاغا

رک
حا

دنه

و

اولد ده شرمن؟ درا

ردوں مکانه اتدکدن
عہ داز < ٤ امام ققاساعه ذکر عاطل ور اطلی با

ضکرههضعریاولانخباتی مید اله حیفارهرق کافه جهات و بلاده القای
فساداون کاغدزازوب و ( حثل) نی تاصرالم له دی مقرومك
ارشناونکارانه سه عله ود وسادده معیی اولوت احرای فاد

كوق کللو
شوطنتده شیعاایی ح

رل

عبداز عك اشو حال اونا سای اهاه اس ۱۱
موی اليه اولال اه+یت و رم بوب لو الشی (ظر اعتاهل الدی ه عرد یچم
اتو

وا بلدلیی صائل و عسا .ردنر

حصن
سوق اد"دی * و

مذد

جاعق

حصن ( جرع )ه

اسه ر< ب حل اواوت فوط مذ کور

حصن کیت ند صطنده ولور السه ۳جرع و بلاد مغرب ن ب

کنه اعت اد انده کلدیکندن الك اون ابتدا حل مذ کورك ضیطنة
حه
ک

عسکر کوندردکدن طکره .انان بر بی اوزر نه ر ببس ذصب ليده رل
بر ر 3۵عسگرده ( سود ) جهته رت
برادری مطهري

دلاد سو ده

یت ان ا ا

دی کوکان طر دنه و

و بلاد اهتوم او زر نه سوق

و اغرام اتدی

خر و رل که ار ایشه نه اوله نظر اهمیتله

اق ةر لقاشیله احتشاد و اجعاع اغلرننه منتظراولددن صکره امبر

ذوالغتاری (جرع ) اومیر درو يشید س(ود) جهتار نه فو وافیه الله
۱

سوق و اعرام ایلدی
توصریده بلاد حيه اهالسی نه دواتعلمله اطهار شاوتله ا حى
حاندنه ریت اند یار  2هار

برادري «طهر بلاد اهنومه مواصلت

۵

)( ۱ 2
, 3دا له ان م۷

اسه لوندن اول دلاد اهنوی طط

اورادن سودهنه و

ات دکدن یکره اوعیی

ورن اتدی

ایدن کندو عبیارندن نیب
مطهره لاعل اناد امر مد ای اج ک
سنل قومانداسیله قکاوفیه سوق اتدیکی متعاقب ستان اشا امیر ده

مین وهار اولق اوزره صنعادنده عسک رکوندردیکندن مر قوم لقنبستل
( <عه بی النواد ) نامعله رحکتله اوراده استقرار اتدیه حکوکان
عانندن ( مره ) اهانسی دی عدار یه تبعت الد کارندن د ان
اجد کو کاندن طو لهه عر عت اتدی الستخده ده کوکبانه مق وحعه ح

قر ن دہ کا ن ( شاحذه ) اهالسی دی اظهار اشتاله عیدالرحیه

ا لزه وال عر طهرفراهالسی در ی م رم عیدازید
دخاات اعکده بواندبار
فرندن
اش و للهالکن امبر د ای اجد ط

کوندر ا ده یه نیالزوادده

عم تعیب سنلات  ۳خه علاوه اوەرق باشای فار الہك کفندردیکی

عسا اکلرمحاق ادون مر قومك ګت ادارهسنده ولان قو عسکر نه نکر
وازدناد ابلدی * وستلات اوزر نه عدار حم ادن کنذو وال حلعنه

دیکر قبائلدن دی برهتدار طم اولئه رق پرشرذمهٌ قله سوق اواوب و و

مو جود نقیب سنبلات نزدندهولنان وه" عسکر بكهی قدر اولدبییحالده
عردازحم جاع نقیب سنیحاصرهبه الوبتسلم اواغه بور ابتدیکندن
نهادت حر وم سنال دلا حرت ووغا موحود رغاد بولتان كاده نک

اله

ترك ستلاح اىدەرك تلم اوادی * وجل می ابر عیداارحيم نزدنه
لدی  ۶وعبدارحم دی کافهتی رطام حصنره تفر دنق اىدەرل
رکه
جر س

۱بلدی

)۱ C1۹

( [ترمه 4
| وله قاس

له راد

و عسد ممولهسی ادمقوماند ەس

سوق

او

 ۳ره عسکر کے حتاولیهاوله لور زبنرجی ,کولهدن دها نقدر تدایبر
حر برهرام آناولنه لور ه المشته وله وا اعکسزن ترك سلاح اله

متتضای حبلت و موی اوا اسارق ارتکاب اندر دشننه ام
اولورو اوشدر خافده فد جسه 1ثبارایدر/
عبدارحم ودن

صکره کوکانه مق بولثان کافه بلادی است.لا |دهرلامر

دان ادا کت اروشد الک جل نس فالدی مه اشو وقوغانی
متعاقب سان باشا هان وسر ت امبرد ان اجده لاجل الامداد ER
ود دیکندن ع.دالرم الهامیرمد سّده جز وفتال اشتداد اتدی
۱ ۰ ۱ ۵

سنه دی

ر

الاحرنده امبر مد ان اج.د طو بلوده ارعال دار سا

اتدیکندن دعشی کوکبانه قالدر لهءرق دفن اولندی * وبرنه پرادری

اسباعیل ان اجد کورلدیابسهده مر قوم علیلوم دض الراج اولدیخندن
اوله هران مشی وح رکنه عتدر اولهماسیله الده وانانجیل تبس اهالسی
دجدولت علنه اعلان ا صعتله عدار يە ايت اتد
 ۲بنك

بازدی

کدی

باسلیی او زره

اسیا وای

سان

وف طو ل 4حص ناه
اشا عم وم ا"عا ع له

اسعاعیل دی صلاح ان مطهر ان صلاح ان

انتدیکندن کیفیق باشای مشا رالیههاشعار

|بدهرل ماسب

۳

رکوسهنك طو هه

کوندرلسن عرض انادی ه باشای مشارالیه دی امیرعبدالله ان مطمری
طؤ لەد بولان ج

و اه

اوزر وا

قوم اهر عبدا لهطو له ه كدر

رنه صب اندو کوندردی ۰

وصلاح اب مطمری جل

اله تنك

0

زا
انیدن طولای 9
۰۱

وود ودعیلت اتدیی صسروده رقم ده

بوله

برفساد اولدبفنه مین ادهرلصورت انکاردهبولتوی عبداللهی مین دەر
" طوبلهده اولان ندراسنه عودت اشدی ه و بولك اوزربنهغضیندن اعار
ادلدیکیکین وعداونندن کافهقبالی لاحلالافساد خفیا کاغدان ازون اعلان
واشاعت ایلدی
اولق اوزره  4ان ا
ادرك برحی

ر وارد

له اله عدا لاد له

ن مردوم صلاحك وحشق ازداد
حالستی 1دصو

ر ادون عبدالاوك زدنده

وتان کوکیان عسکر نله درکر قبائلدن موظف اولەرق اسعندام اوانان
کا

 704بعضار :نی عد

و مساق اله کندو بهبر ادهرك واطراف واه

وان جاطی به وعبدار<یك جبل تدده اولان جاعته طو له او زر بند
کار ی ازرق بوارك کاسله برابر
وع.دالاهه عله اعکنصو دب

کندوه

ند اتدیی

ES

ادوب  9بو وحعله الشی تصرارون

فالات

کسنه انتظار اتدی  9کیفیت عبدالله طرفندن بر الندیغندن مر قومك
دا بمری بانئده بر بر۾ مدعان ا دن اش تن قدر اقافت اتدیرلدی ه

مم فوك اوه جلبتی بازش اولاش وال طو له  4کلکده اولدفلر ی

نابرقکوکبان عسکر نك ک:د وس نه امداد آبظلرون ندا ابلدی ۰
ممفومك ص
ادسن عم ۳رح قودد ااشتد کاری کیبر رندن حیووب بءصیلری
سواری اولدبغندن ار نه شور سلاحلریی طافدرق ع.دالله علمند جرب

وکقاحه ويام و تنل 1
او چ درت نفری دوشدی

دا وساشرت اد کارندن عستا کر
 ۰چات

زرععانه صلاحك

ا وان

داەسە

وم اىدەرك موی فروت ار و  4.کبرد کلررنده روم صلاح فرار ايك

دصد له بوانددیی شلات رهس a ندوستی اشاغی 4تددن عيداللمك
عسکری طرفندن طوتلون برد ع.دالامه کنو رادی ۰

.دا له دی فتل

(1۷ ۳

۱
واعدام دی

e

طو ده  1فان ie  3,دیاب

دن ازاف ل

برقاندها آقین آقین کلک ده اندیار فط عار ه اعیون کلان قبائل الک
اطرافده طوزون هه انتظار اندر اندی  ۵طاو لوده ايه حار به
کوکنان عندکر له امتداد واشتداد اعکده اواددیی ستان باشا طرفندن

خبر النهمه امیر ذو الققار جرع جمتندن جلب اوانه رققدار وانی عسکر
اله سم

وتا طو هه ورد الاهدامداد اولهر ا

که دک

هرفومذوا
افقار

طو لهه واصل اولددة :ده صلا<ه لاعت ادن کو کان چک بل جرب
ووغاله طوتشون

ونلزی تارمار و بر سان

اندکدن مگ

طو بوه کیرهر

.دنله و باننده بوانان هادی سین اله «لا ات ابلدی

صلاحك آمدادنه کش اولان قبائل حانب صلاحدن بر ظفر بت امارهمی
کورمد کارندن وخر فؤءكڭ ول اولنددعیی دی حس

ابادکلری سم نله ع,دا نله

آوزر ننه هوم اندهمیوت اکن حشد اتدکاری علازده ماو ر زار اډ
امعر دوالعتار اولا" هائل ۳

ھرفوهه نی بوا:دوازی

ګلارده ر سان

انتدکدنصکره جبل تس |و ز رنه حرکت! ندهرل ان جاطی قوعندا<يك

سار اصحاب وعسکر ی ءنهرنم ابدوب حل مکذوری ض,ط ابلدی
دال  2اند كن صلاحك اماد نه لفن تا کرل شه ٥و ده صلاحك
وله سات اولدفار :ی اسئاد اله رو ساس ٤ ۳ اىدەرك صرت سل

نداله

مرب انلدی
امیر ذوالتقار هادی حسین دی رفاهتنده اولدبنی حالده جبل تنسدن بلاد
نیبلژد مذ کوره او ز ر رنه سوط
مد
صرکره امار اجد الاحجرم نامکو

پراقوت

اورادن ( جز ع ) جهتنه کیتدی ه وله فومده رخیلی حرب اولندهدن
صکره اسعصال مظفر بتاولندی * شوقد رکه امبرعبدالله معافانكاوغلی
ارام هنو مله

ےاضرہ اولعش اولم تددن دشپلون ص دوم اصمردن

)(e
قورتار بلهدیفندن عبداارحم طرفنه تسلیم اولدی
سندمم قومة شعتان سر دق آخرنده هشنری وص يمکوکبلری بربر نه مها رٹ

ی

فته کشبره وار به وقبره طهور نه حک و رلدی

چچ سنان باشانك عزبله جفر باشانكورودی )چ

۱۱

0

( ترجه )

۹

یله جعفر اشا ابق وال حسن اشانك خزنهداری
 ۱وا

۱

1

اولوب باشای مشارالیه وفات اتدکده قانون عقّانی اوزره متوفای

0

مشارالماكدازهسندهخدهتده اولان نفدان

مت

سر باریه

لای اولناری داره هرالونه الندشی صرهده موی اله جعفر اشا دی

دار اه درل باینمدام خیمت منبادس
ووب بعد زمان الت حبش اللهچقهرقسوا کندهوال وحا کم
ولندینی اوانده عن ولاشی احراز سو اسه دوشهراه مامت مرامنه
وت
.

ال اولوب وا کندن عنهکلمشدر)
۷

سنهسی حاولنده ستان باشابه سای جسن اشا طرفندن وفوعبولان

عرض وانها اوزر نه رنبه وزارت وخلعت کلدی ایس هده ارادن جوق
کمکسرن مشاراايمكعرابله جعفر باشانك والیلکی خبری ور ود ابلدی *
وبوارالق ام ذوالغتار دفعه تابه اولهرق بلاد مسور حن کیدوناورار
اهالسنی ترسه وتتکیل الله دا ره" اطاعته ادخال ابادکدن صکره کوکیان

#ممباتیدن اولوبده اول سه عبداارحیم طرفندن !متلا اولاش اولان مار"

( 6 ۹۹۱
جله سن استزداد ادهرك اهالستی دخی ترمه اللهانقیاد اتدردی ه بولك

اوزر شمه سهان باشانك عرلی خسبری کل اشر ذوالتفار ال کهوفزودن
صنعاه عودن ابلدی

 ۱حکومتده

رنه حرقوع رر ع الاولنده سثان اشا ادمیفرتزدار
فتل استدی

والی لاحق جعفر بافا طرفندن خرهی تسام الق اوزرهکندندن اول
برمأمور خضوض کوندرلدیکندن همدوم سان اشا ردنه اوصلاولدغنده

مأمور دن خبرورمیوں باشای مش ارااه

رفندن زاده حرمت

ور کات کو ردک :دن کال ڪ
سڪو
ندن ناشی اای ا

اده مدی

و رمه )
او زمانارده خزنه دولت والباره منحصر کی برثی اولدفندن
وال لاحقه خزنهدن برشکوسترلامات ایجون غالا دفتردارك قتل

لازمکش اوللیکه قتل اولئش )
ا

اه

هر ومةه جادیا لاولنده عفر ناش  7ر۲ه واصل اولرق سان

متوحم جادیالاخر la بگریی اوج ی

وع زووتااله راک

عدن سثان ۳

ایلدی

ا

عاد حرحکت

دراه نر

اده رل

ناش دی

بازار کوتی کال د ده وا< تسام
اد

اسای

ت

حعفر

bE

اله

راهشده عارسق اولان

خستهااك اش داد ادون انه داخسل اولدیینی شمان شرفك اکوی
2

ی

ارحالد ارره ابلدی

ح شادل حطر
ش م

هھ .لد

ورده 9

مظنه

کرامدن

 ۰ولد
ار اك معا شی برد یه دقن
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ومد دی اعاعه

(6۰۱۹۷
 ۹۳اون الاواهن رذات ادى * عرلندن هر E  5وادی السة ده
عرل اولامش اواسه ادی گر ده وف اعيەجك
هار اه سیان باشانك وفاتی ری

وال لا جود کلهد متوفای موی الىك

اموال واشیاستی یط وتصایره ادانق اوو طرفندن دای عر امزجل
وار

کون نوم

باشسای موی الك

اص ای اجرا ا RET صباه

سنان باشدانك اوغلی امیردی وشنناسی امبرذوالفقاری و معیتیله دها
ابر دراه

بای اوزره ماده اولان روسای suK رون هم وم

رراشادی
ڳر الاس عھاں ددراه جعقد

مزا

ید
رکور

وترحمه)
لم

بعض مورخلرك رواتارنهکوره جعفر باشانك سنان باشااللهحقوق
اولدخندن اوغانی توقف و اموالنی مصادره امون مجرد ماهو وقاره
ایجون الهدق حیی آمبر مجه دی زدنده ر سەاىدەرڭ خدم تند دولندرمق

ابچویدر)
 72عاصیعیدالرحم دج سان تاشالك وفانتی اشد

ا اولئق

اون طرفندن جهفر اشا عمسول خصوص کوندردیکندن وکندوسنك
سنان ااشايك اهانیاولدیشندن کله برظا کذب ودروعغدن
عصباننه ساب

غبارن ن ور شيار باناتدیکندن حعفر باشا دی وکا اله رق اعلان
سرت اون طؤ دارانهرق شهر ری احرا اندر وب کنو رده مصازه
کاعدلر ازورق عر سولار ی

عد الرe اشو مص اه

اعاده ابلدی

لاو ل بر تو 1 3صت ع..د ادهرك بو ندن

 ۷استعاده اك او زره امبر اعاعیل ان اچد اله اد

 ۵و

ااصد

ادوت

 ۱احرای دسااس و<.له اله هر اصاسف کوکاله داخحل اوهرق مسوری دی

7 ۳۳۳
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حعتر ا صعارهد متوجم  3ردن حر کل (دی الق ( نام عله واصل

اولدنده ل

باه اخرای ع

مال کو ره اثهرك ۳

وون فرداسی صاح
وناق ر

کرهنی تزدننة جلب الله امسر ذوالفتار حقنده رطان

مزورارك ترزوات غویظ وکنارللهقولاغی طولەرق وبوغرضکارارك
زو براننهاماد اندهرك امبر ذوالععاری اوراده فتلابلدی

حسل مذ کو ردن حرکن له شنوالاك اون بشعیبازارابرنسی
کوی ضعا واصل اواوژن قصره نزو انتدی  ۰صنعانه مواصلتندن

صکره رن ام جمد واسطهسنیله ضا و کلادن امر دی
صلماجو نکوکبانه عبداز حعك زد نه کوزندردی  ۰قعیذعم قوم عبدارحم

ط ر وفندن کال متسرت واعظ مات ولتوفراتا ره استعسال ۱ولنةرق خلعتلر اکا

اولئدی

يدوم بوصو رتلهe

عبسدالرحم طرفنسدن سنب

ورودی سوال اوااندفده <[ .فد مو ندنه اطاعتا لله

|وای واورادن

فد ووسادلك والسی اعون اضلاح داتا دهکلدیکی سو ,يللبکیعهرننده
_دال>رحے اطهارءعضب وحدتانلد بکندن 9ے م دوم ردن قوب

اسز ننه

وزد دہ بوالنلرد یی برابرندو ۱ولدیتی حالده عودت اك

او زره اکنجلهسی اخذ وڪرفت اولنه رقکوکبا نده بولنان اغاجاره
تا حم طرفندن صلبتاو لندبار

اشو خب رکدورتار جعفر باشاه واصل اوتیهشساطی غیظه تبدل اندهر
آش غضب دروننی قابلادی م بوانناده امام قاسابله دی ببنسرنده نت
ت
وقوعبولو ب مسالت حسوله کلشیدی
٧۷

سنهوسی حلوانده درسعادنده دیول ده وس بولنان اولادهطهردن

عل محی نك وفاتاتدیکی خبری کلدی

اةحر
جعفر باشا عیدا حم او زر ن
ءك
وکهنداسی ا رګری دی iI رر

امحجون عكر تجهیز ادەرك

قوعنه اور ر سه ارتاراص

ادوب

( )۱۹۹
کان جهننه سوق ابلدیکندن مفوم ( ماذن )نا م خله .واضل
اولدی
سنه هرقؤمه  ۴شربسك اون د یی جعه ارنسی کونی امبراما عیل
ان اجد دانا علیل وس اص بو درد دن احل»وعودلله ارال دار تما

اتدیکندن وحینوفا تنده مامه امرعلی ثاهیساادیتی فا عمقا م اصب
ابلدیکندن حعفر باشا طرفندن دی خلءتلرا کسا اون رق تمس بروتاطیف
اولندی

۱

امرگهدا ماذندن حرکنله بتالعذاقه تام له مواصات واوراه فر بب

۱

( فاعذالشتق ) نام لی حراف اتییکندن عدار حك جاعی دی حسل

۱

مذ کوره احنشاد اعشبولعارندن بلرندهتمار باتعدنده وج “یہوقوعبولون
لو راده عبدا <يك جاعیی رم ومکسو ر اولدی  ۰ع,دالر حمجاعناك

انمرامیخبری مس ور او ز رنده بولئا ن عبسدالحيك پرادری ام اجدان
۰

عدار جنه واصلاولدفده شمان بوادیییملدن شدقوافل واجال وائقال

اله جیل ( وعرسله )یی طوق اوزره حرکت اندو ب کرفیق برادری .

عبدالز دوه دی بانواشهار ایلدی ايه ده عبدالرحم حرب اجون کافه
عستکر بله ذانا کو کا ان حیقذرق ( طهر )ه در بب برشاده ولندیغندن

وطو بلهده اولان امبرعرداه اینالطه رل دج ظنرده عبدالرحم او زر ند
حرکت اعسی جعفر باشا طرفندن راولش اولسسندنناشی هر قوم عیداه
دی کاو ب عبدار کی لمن کو رده او رهز ق  2اسان اد کدن صکره

امبراحجد اعبنداارجندن اول جبل وعبله ی طوتدی ه وعبدارحيك عت

اداره واستیلاسنده بولان ع لار کافة جهتنده حر ر_وقتال! تشاریعاولئدی +

وقحلوممرده پر بشاناولدقدنصکره ارتۍوکا کنلهه موب ب وراعهل این
شکسالدین طرفندن کوکبان اهب له ګت ع افظه ردلین  ۵وتا

ععا تیه دی کوکیا نه دخول ادرك اطراف وجوار ی طط ابلدی ۰

عبدارحيك لنده ( ذنوب ) و(حعه ) و( مبون) نامحلاردنبشقه برقالیو ب

) 0 ۰۳ ۰

هرطرتی ا
مسعودن

و
 ۰وامر
کرععا ra ظطرفدن اس لا اولدی ۾

)ن

(  ۵عودتا در او راده ارامارلدی ¢

عردی

عبدارحم ”ڪه

معدارکای عسکر رافرق ) دلوب )  ۵جکیلوب دروی وی

تاه
وسا 2

طوا ںہكل  ۳میںa دی برادری اجسدی ,رادو ن کندوسی او رادنده

سمه
ادو
رل(دشرقه کیتئدی ودلادشرفده دکر پرادری مد اولدیعندن ر
عدار حعل شسعاونندنناشی طارعین اولدیغندن عدار حور اصلا دوز
و رەد

اكك او رادهده سارت وفرار اندهمدیکندن (هھجه ( نام عله

اتدی اند ده ڪل وم قومد  ۵دی
کا

( کعلانالشرذه

ف حصن

بارسل د
ادى

4

فرار

حفن يەن ادەرك حصن

امرعدسرداردجی

ی

ععا سه اله بلاد شرف او زر ننهحرکت ابذهرك حل «ذ کروده ونان
عداز چت برادری عدن عبد الرجن ارح ردویی عرض انهبادله اتفال

دتار اطاعنسه الندقدن صکره
ابلدیککندنحسلمر قوم بلاحرنوقنال ف
عاییقا( حول او رز سه جرک

او سارق

جاصمره ادلدی

۱

۸

عقوم معصن ۰۳وادینیده
۳

سنه سنده عدار یك مبنده وان پرادری اجد ان عدار جنه

دیکر برادری عم رل حاب دولنه فا

وعرضص اسعان انلدیکی امرکفدا

عر دوم اجده بازدندن خردوم دی عرض  “۱ان اندو ب دنده پولثان
هن ووت
درو"اه

اسم الس امرسردار ده

ولان حرا بن و

لد ردکد

حصن:ال

ها نه والاتحر شام الک

و ری

ا سیم

فر باشانه ارسال اواندی
الدرق [,رادری دا یله انکسی برلکده تععر

4

"اشو

حمر  ۳برادرازی دوم عرداز یه واصل اوه اود عرض اسيا
اىدەرك فان

ادهحسکیی امبردسر(ډار ان

باشاه ادیالعرض

مان ایلدیکندن کیثیت <عەر

باشایمشار الط روندند ی حرسول عاص زص واس طه س رل

انان ورقهسی کوندراد دکن

حر دومامبرسمرداارر

ده سل

اولهدرق  7ابرحه

اا
صزعانه کاور کن صم :al مین هااد ولرنده اممرعداه ' ۱ی۶ی

لمر دوم

E AE

عداار م اناده مقدمدن بر و اولان نادمه وعداوندننانی حخضوعی

اولدرق خر قوم معافا عسا کرکلیه الله اممرسمردارك استقبالله جعفر باشا
دام
طرفند نکوندرلدی  ۰عبداارحے اکن خاص وعدو ا کری بوانان

جکو
رفاتی
انگی معا
ه

۲

بک نك رنکی او حدی اسه ده نهفا ده امرس ردار

مجدکال دیدبه واحتشامله (ستقبالاولله رق صنعاهداخل اولدی م" وجهفر

ی

نیمرا داروااو

با ن ورای دنق شمه

۱

اولدقاریحالده عمقومعدالرحے حضو ر کنتهور لرك اوه احضار

1

موهه
اوعشاولان کرسیه افعاد اتد بلون زد حضارده جعقر اشا ق
زوار سو یلد کدن صکره داراطرا| زندانه کوتوزلسیر|ض
عتاں امیر س

1

ووصروده امبرکهدا ګر ھروو م حون د ه اولان عض ۳
اشدی *٭ ا

 .ميوت عنانصمری الندن کندیکندن عبدا يه اولعدر خلق احنسده

توقات و نورق او رهرق حتارت واسعفاق ابلدیکندن عب-دا رح کال
حرینواسفندن بکا اایه رلك حلبہ هانههکیتدی ه مر قومك صنمانه دخو

رعالاخرلك اجىبازار کوتی الووب بومعن بورك
وخوس اولسی ب

دردنحی پکشنبه کونی دی امرعر کندا اندن وور لك اولآند» وفات
ایلدی

هسده
بر شه صةراغا نامكيس ک هرا :صب اولئدی اد

ص دوم عاد و زاهد

تالک عبادتله الغا ادر پرداتاولوت ادش ار ای اولمددة:دن ضرفوم
¢ق

او لے  #2اهالس:ك بر سه وک عون ود

ای دفنزدار ع.داهو

دماه جلى جبل
را صب اواندی * معربدو

مذ کو رك بربرهسه موفق اولدفدن صکره صنعا نه عودت اتدی

شهرمذ کو ر نصفند .خسوفقر وقوعبواوب مبتوعاقب تعط وغلاظهوز

این بحكون کعسدر احلتدن وفات لدي

()0:۲
شون سمرداز .وق اولاهرق عرقوم منهرام و براسان اولوت ثعر جوازنده

(عانق) نام له

فرار لهاو رادن بطر ب بء ااشون

درف
وص فومدجی دتدده بولثارر رای یک ر هدن اچ .ش

آدمره کودرهش
غاب شمرعینك

عاقیدهاولد یغ خ بر و رو ب اغایمومیاليسه مقروم او زر اسه حرکتلد
ڪڪ غین جعدر باشانه ازدیعندن باشایهشا رالیه دی روم شرعین

ووم
تا لفط کتو تا زره اعاعیلاغا لامکيسه نی کولدردی * د
شولسند _ باشای مشاراایه
شرعی اجدشر شاف طرفندن دردست اوودا

طرفندنکلان اساعیل اغاه تسلی) صتعابه کوندر بلوت وصولی آنده قتسل
اولادی
۹

سنه سدده ع,داه حلبينك برنەک ا نیزر صب اولندی ۰

ولاد عرانه
وسدههر قومة طرفنده جعفر باشا درومغصد یلهکوکان ب
حقو یکوت وکذار الهصنعاره عودت ایلدی
صعدهده قا عحقام ونان امريد مدت مددهد نيرول

مذ کو ر ده اولو ب

اطقده طهو رادن وقادع وفتاف وف-اددن طولاق رخ لی فوتلر صعده

جهتاسه ناله مامش ومر قومدجی دعوای استتقلالیت ادوب عصی-ان

وارسیتش اواسسندن اورادن قهر وتتکیلی حون صعده او زر بنه
امکاره
قوه عسکر بهسوقآولندی  +وكاو زر ند جداله عصبای صعدان

ترك ابدهرك فرار ابتدکلرندن عشا کرععا لبه صعدهه داخل اولهرق وم
صفردحی حلص قومد هاعمتام دصب اولندي

۰

یی محبوس بوانسان عقوم
ون
سنەسی شعبانشر نفلك اوناکلج

عبدارحم بکتاش ااه زرفیتا درسعادته نفی واغر دب اولندی  ۰وتا 4

قدر امیردرو بش اغاله ترفیق ابدلدی

)(er
1

 Beجفر باشانك عزلله راهم باشایت و رودی 652ه-

و لمترحمه)

| موی آل راهب باشا دکاه عالینکچرباری اغامی ایکی عهدهسنه
االت گن وجه و احسان سور سنا 4

ذصب اولنهرق رمضان شر فك اون د ی کوتی علندن حرکت ابلدیکی
خبری کلای و مشارالیه ابراهم باشاتك انه حیفدنیی فق اشدیکی
عفر باشا درسعادته تھی

NY

سنه

عر عت اولدی

سی ڪرم ار اهنده حر ناد اسلم الق او ژزه اراهم اشا

برنحی کونی جعفر اشا صاعادن حرکت

اراھے ا شا دی دوه مواصلت

ابلدیکندن جعفر اشا اراهم پاش اعرد ه ملاقات انلدیلر ٭ چعفر اشا
صنعادن کد کدنصکره ر

با جا سے سنه واخد وصصنه مأمو ر على اغا ۱

اقتضا ابدن دفاتری بالتاظم ضیطهاریتی صنعاده عفد اوانان مجلس
أا صاسنه_ مر اد رهرك ملع من ورد اسنزدادی اعون راهم باشاه
۱

رای

م

وساخ من لور <٤ عر
باشادن اسنزداداواندی

حفر باشانك ککرامی امرعبد اللهحلی باشایمشارالممك رضاسی اول ن

مغارقت د
اەر اپراهیم باشا نزدنده قالدیغندن جعفر پاشا حیدر نامکوسهیی
فصت اده رلار ند عر عت ابلدی
جعفر باثايك صنعادن عر عتندن صکره امام قاسم نقض عمد ادەرك
دولت جلهنه قام انتدیکندن بلاد شرف وعفار وحعدده بوانان عساکر

e

) ۶۰
سی

ا

مر وء عص

ای اور ننه بولئدهاری موافی  ۶انل رل تاره

چکلدیار ٭ کیت ابراھےباشا طرفندن خبر الہ همان امیرعبداللہ جلبیبی
ممردار

صب

ابدهرك کندندن اول ص تاه کودروت

خرکت اعسیی اص اتلدیک

اهام اسر

هردوم ع.داذله جلى

صنعانه

اوزر ند ۱

واصل

اولددنده باب شعون خارحند» ولان عید ماز کاهی شکاهنه رکز خیام

اله هیر اوازم حر به وعسکربه ابتدی

 ¥اراھےباشانك وفاتله بجعافشرانك وال فعماعاملمی چچچ
eاسا
ن

دهدن جر ده دماره مواصلتابلد کده ل

ادسه ده ( معده ( نامعله و صوانده جادی الاولك کر ی س

ارس کو وقات |ا ن کل e

انەر فىعلى

بجی

مدفون حسسن9

دفن اولندی

١۳ ۱

درسادنده مصطی اشاتکهسی وست نشی قدوةالملمء اااصلان
عم

ها الصاحا ,اسالکن مشایخ خلونهدنل سرح س

افتتادای

حضر ناری قدس الله اسراره موروقرده قرق نفرصو اله بعدالحج
لاجل السیاح عنهکیهراددم قصبه

ومقام دار النصمه ا

افر

 ۰سی

نله

رھت

ران ره واصل

و زاوبهسی وال عن حای

اشا طرفندن نادراگ اوقاف و عقار بالممشدره مذ کور حسن با
e حسن افندی
مشاراله حسن افندی طن اولئوراسهده رواته
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همراد

( ¥راز هدنخح ترحه یا لک هدمرب ردیوفدم !
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تسش ص کومه حلانده درسعادتدن سلعان اغا جد اغا درماند لر له ساهی

عسکری واصل اولدیغندن وحعفر باشا دخیهنوز زبیددن حرکت اعامش
بولکسندن هر دوم ساعن اغأ نلهراهم باشاکھت دیکر زوا کیہ

قدر جءفر باشانك ز بددن عودئله كاف السابق امور ولاته بافسیی وضیط

و ربط احوال ابلستی قزار لشدیرون جعفر باشانه باز قلرندن واه اواغوانك

له ك رای بو بانده اولدیفندن باشای مومیالیه دی زبنددن عودت
ادون امیر .دا له جلی؛ ابراهم باشانك صب و لین ۱

دی

نف

ممرداراقی عهدهسنده اوادیغتی بازدی ابسدده مر قوم عبدالله جلى باشای
دوالك رضاسی اولس ن مدفمکی مفارفتندن نأثی دروننه

r
۳E

خوف

وتلاش کیردیکندن جعفر باشا دماره مواصات ابلدیکده عبدالله جلی
كاف اما وروسای عسکر  +اللهموجود ععبق بولان بالجله عسکری جاب
اندهرك حعفر باشایی قبول اعامك خصوصنده کندوسیله ماما الفاق واحاد
ابالرعون هی شرف کنتورون جل سی حاف الله اوزادلشاولان
صارغك التندن کور له ك عهد ومیثاق ابلدبلر * و وخصوصي شاد

باشای ماویمه بازون ببلدرن اولور ایسه اولکیسه نك قنل اولئه جغنه د خی
رار وبرادکدن صکره عبدالله <ای باشای ماویله کندوسی ارالك

ری وتسیااه وای فانغمقامی اولدیفتی و باشای مشارالمك معرول بولشسندن
طولانی ولابشهحکم ونفوذی حاری اولهمیون کندوسنك فاءمقاملمقدنعرل
السته عرد در ار شوکتترا ا ۰ر عرض اولد قععه کن

باشایه اشعار ابلدی

۱

اولهمیه جع حعفر

۱

انك مانت اولان او یکی تاشانه واصل اولدرننده تنل


۰



۰

۰

 1دوشون اهام قاسم الهپرابر اولهجن و حین حاحت دہ اانا کندو بهمعاونت

00

( ۲۰۰

ایاستی بازبری امام دی بالمنویه فول ادوب ابکیسی عفد اتفاق واشحاد .
الدکر ندن عءدامزه لی اطرافده بولئان عسا کر اولدفلری محلاری رك
اله صرعانه کار ازدی وار دی بءروجب اشغار صرنعایه کلد کر ندن

امام قاسم عذار وحعه واءرعاينك ان شعسالدن حتادارهسنده بولنان
بلاد ساردی استلا اندهرك اکن طو له حضی ص قوم فلك دده قادی

بوك اوزرته امام قاسعك اوغلی حسن ب(بت کلان ) ودیکر اوغلی کوکبانه
قرب حضورا لت جهتارننه حرکت وتجاوزانتدیلر
امبرعبدالله معافانك جعفر باشاه ميل وبتی اولق جمتیله عبدالله جلى
ر فومت حادر ی نهبوغارت ادر د کدنصکره خفب و ردىکی اص اوزر ننه

صنعاده اولان خانهسن دی لھا اتدیرون هر ذوم معافانك مدت گرنده

فرانون ادراك وادخار اتدی امول واشیاسی کاملا" جو وهبا اولدی
وکیفیت عدالله لېه خرو رادکده بو له برایشدن معلومای اولدفسدن
وشوه رضاسی دج اولره جف دسم و عین اسلللهدرد,گنین عسا کرلدالد فلری

اشيا واموال رد اوق اوزره احرار و ردی ادسهده دو ده فولاق تعواسهد

الک بض شیلر عسکردن استداد اولندی
بوارالق امام قاسم صعده اوزر نه عسکر سوق اهر لص ود هقامقا »تا لهرد

مقتدر اولهمیوب صعدہ ی ترك اعسندنناشی امام قاسم طرفندن صعده اخذ

وقیض ابدادی

|

امعرعلی ابن ثعسالدن حعفر باشا اللهعیداهه حلبك یی اصلاح اعك
اون باشای مس

ارالہه اله مکانه اتدیکندن عد اه حلمنك صعده

اوزر نه حرکت اندهرل اولا صعدهبی امام قاسم بدندن الستی وصکرهاستیلا
اتدیکی علکتاردن حیفارهستی اممر عر دوم واعطدس يله عبداه جلیبه اص
ده عد.اه جلى بو اهر ی دسدسه بهجل ابدهرك اصا اعیوب
اتدی اهرس

شهاوتنده میات اتدیکندن جعفر باشا عیداه حلسنك تربه ود < عون

( ۲۰۷
عبستکر تهر" ادهر اهر حید رك قومانداسیله عر قوم اوزرشه سوق

واعرام ایلدی
اش وامیر ا جد
عنداه جلى عسا کرعمدومه نك کلدک ی خر اه امبر درو

ان عسدارجن وامررمضان وخسن بك وساهی کاشف غار
فوماندار له و بو ارالق امام قاس انصارندن فيه خی اشهاریدحی کلش
اولدلعندن مفروم خی موود اوادیی حاده امیرحیدرل اوزر نهعسا کر
وفره سوق ابلد,کندن قرنة( عض ) فر ده ( فبتین ) نام حلده فر سین
ملاقان اندرك درنده حار بات شد ده وقوعو لدقدن صک .ر عسداه جلى

طاقی منهزم پوریشان اولدری عسا رز | کرسی امرحیدر جهتنه کدی

وداه جلك گهندان بوسف اغا انتای حار بهده امستراندلدیکی کی
امیرحیدر طرفته کنامرا وروسا واغوات وعبسکر جله سی ذماره جمفر
اشا ره
و

کوندرادی

جعفر باشا ذمارده بولنان اما وروسای عستکر ه واغوات وعسکرل
جله سندن مزکب پر دبوان جسم ترتیب اللهحار ب هذ کورنده کر اسر
اندلش وکر بعدالهن عه امس حیدر طرفته مش اولان کاد احراواغوات
وافراد عسکر ه حضور دیوانه جلب اولنهرق عتان شدند الله مصانبه
ابلدکدن صکزء ام
ریعرضان وحسن بك ومد کیلان وفرنفل وساعی
کاشف اغالری وذفیه عبیالشهاریی حل ٥کذورده فتل واعدام انلدی ۰

وصکوه امبراجد این عبدالرجن وامیر درو یش نام رانك دی محاربهیه 
نداارردن اول عداه جلى طرار
اظهار

رت و حت واات

اعت

ڪا
مقومانه غابت آغر خلعتار |
اولئد ار

اله امبرحیدر حانشد هر ا
وصدافت ابلد کلرندن ناشی

اولنهە رق تاطیف و تسر ر

جعقر باشانك عرابله متونی اراھے باشا طرونسدن خر هنك فصنشسه

مأمورا کو
"ندربلانرجل چهفر باشابهسکسان پيكغروش ذمت چیذارهسندن

2
طولانی مفروم باشتای مومیالمهدن کال خوفنسدن ای صنسادن خدم.
واتباعییلەرق دماره عز عت ادوب اوراده حواده اسشعاع اولفشي )ك
>  ۳۳بان اتدی اسدده جعفر باشتاك عا قرط راهم ,اشاله

کہدرمش اوادیی دفزی ابراهیم اشانك اوغاءلهلاجل الاستئال
حرقومه کوندردی ٭ مقروم دی کندی اشی اولیون عرد
بعض ارات
اه راضك ١اصمرار والحاحار له ادي معرض معذرنده بان دض اا

عقومك معذرتی قبول اولمیوب فتل اولندی
بوحنده ج-فر باشا ذماردن حرکتله منقذه مواصات اتدنکندن وغداه
ميال اولددعی | کلادهندن بات شعو دن يە سى ولع
و #صره قالدردی

¢

وصرعا احنده کوناکونا اراحیف

نلاس وانكلشه بهدوشدی

اول کن

¢

دری درون قاعه به
طهور

و بو انناده امبرحدر

دت

عدن

هت

اىدەرل صبّعانه ناوصول صا

ادهرك حلق

باشای مشارالمدن

ده

واقم وقلعه ره

قریب ( ماجل) نام له رک ام ابلدیکندن اهال صنما فور نی
قالون لاحل۱2

مان امیرا ج دالا حرم طنشارو حیعهرق امبردم در برد شسه

کادی  ۰واهالی اون

امان اندینی صره ده حونکه سور وریشالواولسندن

درون صنعاده ولنان اما وروٌسا واغوات عسکر هنك کافهسی سیل تاغی
بدن چله سنه امبر ر دوم طر فندن
 0ردان حیفوب امر حبدرك پزدنه کلدکار
ار مردوم دجی
علىمراE ا پلر ۱.کت اولندفدن صکرهه |

اهحلبی ف دردست ابدرل سے
الهكد کہ لاہ

صعاره دخول

القادى

جعفر باشا ددن حرکتله (سیان ) نام محله کادکده عبداه جلبیاب

باداشاربنك قل واعدام اولقار نی امرحگدره امن واشعار ابلدیکننن.
بر عوحب اص حر قوعلرسےا ره دنل واعدام اولندیلر

TS
سابل عقر بباشتایه معالله اعك اجون

( عبدالله چلی س و اا

امامقاسماللهتفت ابدهرك خط ماهنت اکثرحصون و قلاعنده
 4بولنان عستا کرمستخفظهی صستعا به طو لادی  ۰و فلاعمرقومهی

اماام تکابرلاماحم وم ضبط الدکدن صکره حصون
و قلاعمرقومه بهملحق اولان لاد و محالیاستسلا الدی» مضرت
جسىمەنك ری و اولدیکنه .حالمزوره اماممرقوماث بداستلاسندن

استرداد اولنتجهه درنجه مجارهار اولەرق نفار دوکلمش
ورلتلهفجق
انل
ابدی  ۰و بنه تکار استرداد اولهسیجون نقدر حا

>

مرك اکنجسی دخی شو اولسورکه شي مرفوم لاجل القالله امبر
 ۱جیار اتدی محار بهده و قدر امر او افراد عكر نك قاناری

ب

فتن اه سیب اوادینیکیوقوعبولان تأماندن نامی فوه موحوده
عسکر نهرده شقصاات طاری اولدی  ..مغك اوجنحسی السه
رفوك شاوی دسسی اه فون موحچت و کافه رعبهبه سو لاثر له

لد جکومیت تیهوری اوادی  :اش
اک مه
اظهار

ا

وحهلهباوم ان دنك

ها

 ۱دا و شرورندن

ول مصون سورسون  1نارارده

66.
Rs

 rتلود و زەتلم هجي هج لر

اوغرامش و خسار دده اوش )

جوفر ناشاصدا ددر دب ( رع (ه وا

اولوسے او راده رکه اراهدن

صکره شعبان شرنفك اون درد جى صا کونی غ للمذکو ران حرله فایت
مظ :طن وحتئنممم الای! للهمب :عاب و صلاوالّی ااسدده  2ر ج :اده بولنان

دستانه کادی مبوهد کو رده ص :اکهرماهسی دص *حملرطرفدن
افاده اوللدیفندن ان

فد

و ر قەر .ا

انوب تلد او جلك

ومواقع و بلاددن صنعا ه جا
با لدیکی عسا کر ریاس

هان

اطراف
خلت ال

بواندفلری مواقم وولا ع بولادی عقوم ,داه چلىينك .اهي له ترك ٠
اشد کلرندن ناشی جله سسنه

عاق وشداله ءامل

اتد کدنصکره رو ا

عقو اوللو ن بونلردن اکن انر |لے انمطهر ا ار ٠ دفزدارك

حبس اواماریی ار اندو ن امر ایس رهبه علی مر انبهم خلعتلرا کسا
اوائدی
باشایمشارالیه نهد

کورد جعه کوننهقدر فاگ اد کداضکرهاراق

مينك قوالنسه باقیوبجنایحقه توکل ابدءرك بوممذکورده صنمابه

داخل اوادی * اولکون | مر<سیندهنداری قل ایادی * وامیراپراهم

انعطهردی رهضا نك تصن اولان بازار ابرثسی کوی ده وفات

ابلدیکندن او رادن پرادری خا نهسته قاادیر یاو ب تجهب وتکفین الله
دفن

دی

۱

عرفومك وفایکی ته علاما تساو

حالده غر وب کس کر e

ویرادی 

و

هدن

"ولهرل خر كلاعفا ولدلیتی

اتدی  ۰ی 7 1

معنار

)( WW

جر باشا امامقامعك بدنهکمش

اولانحلاری اسبنزداد اجون عبسکر

تجهیز امیدرو-بیدرك قوما داسیله سوق واءرام ابلدی * امبرمرقوم
بلادعرانه مواصلت_ده امامفامعك اوغلی حسین ( عرةالاشعو ر )نام له

کدکندن ار دز و اشد مر٥وی لیذ کو رده محاصر  4اإسيله وار

محاصردن فورتارق اوزره مفوده حاجی اجدالامدی ناموید امداده
کادی

e

بوك او زر ,ره

آءمرجیدر دی

لشوب

ی

چم فوم اجدالاسدو

م  ۸و بر فا ن انلدیکنین 2بب نا ن قاسم دالیم مور ۱واوب امر ره

"دبیم اولدی ۰

و حەت اب)اط رشه کدی ۰

رمصان شر بف

او خرنددهاراعر | ردانه حساولندی
لل عر قومدن جر کته اوکیا 4ملق اواو نده 1۲لەدن دسب ية

امبر<یدر

اولفرق اھامقامك استیلاستهاولان کا هبادانی استداد اندووطو ده
ی۶سالدن دی کال نله اماهه اله
نواتان امبر عسدالرب نعل ۶

اعدهزدن هابت اعامقاسماولکی اولانصد هکندوسنه رل اولنانلار
بنه بداده قاق ازوره لس ادون ایا ند » بونندی اب

مشارالبء طرفتدن فولاوانئدی
۳

هده باشای

93

داابد
سد سحیاولنده امام قاعك دنده بولان بلداك کاقهسی

اولثهرق بالکهورد(اعه ) وا(هنوم ) بلادی امامم فومك ز ر ادارهسننه
قاو اببر ددر امرکلجسیتی وامررنی وامبر اجد الاحرمی وارحسین
وەن واعر مطهر ابن شو دی وامیرعسداه انعافای واعردر شوی
ق
ال
کاس
یاں ( عر ) اوز ر ند حرکت اتدی  ۶عل مس قومه مواصاتنده

همم برطرفدن تعارض اوعدیغندن جر ب وقتال وقوعبولمدا جهتله صعده
أو رر به حرکت اولعسته

۱9

و ریک :دن

ار عبداه وا ۳

ره امرج.ن

ولفه ی وامبر عبدالعادر ایناسری و یکل <میق جا  3واويه الهئِِرده
۲

ا
حر کن

 35ا

نایوپ

RS
مك
مرقومك کیندیکی لار هنسو ز نت اطاعنسه داځل اولیوب اماام
انادکارندن قوم

امیر رسخه طهبرومعين اولق اوز رة امتراج

دی امیر حیدر رس

رده

عا

اله کوندردی

کا واه

دالاحز ی

۰

ا

مر قوءلركك دزلرنده مناقشه وعنافسه وفوعبولهرق عدم اتفا ق واحادرندن

ای هو رهکلان تفرقدده أله فرصت دوشوی

ا.مررستك اوز ر نه

مها چهابله کندوستی ومعیتی بولنان عسا کری کاملا دنل وناف اکبللردندن
کوت امیرحیدر طروندن خر اه موحودمیی بولتان عسا کرك کاسی
الهرقی بالذات ع لمر دومه کلدی اسك ده امیراجر لاحرم دجی رم

اولسنسن

اولش

بونك او ر ر نه حر وم اجدالاحرم آمبر<.د رژهص عله  4عودت

اندرالته تل اولئهجنی خودندن دشن طرفنه وقائل انه فراراتدی۰ 

وم قوفی بال دردست اندو ب قلاندهرك رسماممطوعقناسم طرفنه
۱
کوندردیلر
اشبو وقوعات امیر درل باشنه دنبای زندانا ندركمشموما وحن ون صعدهد
کلدیاسه ده دعن طردندن بولار فطع اواسهرق ( هعر )ات کا صمره ره
امیر حرسدر رده بولنان
دسیسه اله بالتفربت صروعلهدن

ار ی

اصسرهدن وؤ رتارمق او زره احرای

جیعه ر ف( بجر ) نام له کادیکندن او راده

امر عبداه معافا نك وعسا کرلهاستخلاص واسکراجنه تدبر وحارهدوشتکده
آیکن عسا کرحم قومد امام قاسم طرفندن شدای محاصره اوائدهفندن وارثق
زاد ودخمءلری قالیو ب دتجو ع جار نه کاراشدیکندن عسداه ان
ماقا ات
6

اواق ودی

امامقاع ی
۱

لوانا ل ا
۰

شلا حار ی

تلا لهامیرخیدر طرفنهکذك شمرطلر بلههجردن جیته جننی امام قاسیطرفنة
۱

مان ابلی او زر نهبوصو رتهطرف اممادن موافتت کوستادبکندن

)(e
عقوم امبرحیدر جانددناستصوات وتو فط مت بر حدیله اولق وعسا کر
لدادر وععان وامعاعیتل

 ۰عمقومد نیالق اوز ره ار درو اش وامبر عسد

وغل اغار قوما نداس .له بك نفری جاوز شعره عسکر کویددی ٭ فرط

فال وعشا ,طرفندن ان
بوتلر "۱نایرا هدهایکنن

و اکن زور

ازو الله وله دوام ادرك هحرهکرد.لر  +لکن همجرده بولنان عسا کزشدت
دجه
ر
جوعدن ردر

کار اندیکه ارق مثی وحرکندن قالشار

وکندو .نه زیادهسیله ضف ااور مشیدی  ۰امردرو اش دی دخار

وارزاقهداربرشی البهرق او له تبیدست کلد,کندن هره واصلاولدفلرنده
عبتداه ان معافا ارزاق وذخاردن سوال اند کده ا

بوراه

اوو رمند الک رش ی الواب کوتو رمکد کادك دو جوات و رد یال هده

اشوجوایك اجلغه برفادسی اولدندن ان معا فا نك تون تون الى
بوکرنده قالدییکی ههرهکرلهجك برده و وله حواله بولتان ( فرنالوعر )
نام له دی تمافل اولهرق امردرو شطرفندن مسصفظ پراعطاش
وذز
کلم
اولسندن ایالعاها بواشهده تلاش اتدی * لکن حهسودکه خ

بوزار هیرهکردکلریغةبنده امام عسکری طرفندن طوتبادی
امرعبداه ان معافا بولك او زره ران اقدم هعردن حتمفه فرار

و a ندن عسا رل ارفهسی انيه فدر دمداد اولهرقشکرده برعتسدار

کر ترك درك امیردروايشوساتررژسای عسکر ب وهمو جود رفاقتاری
بوسان کا کر ههردن خر دفلر :نیمتعا قب اهام عسکری دی هره

کیردلر م .وعبداه اانفا امیردرو بش  ۵.ارتق هعر الدن حیعون اعام
 /عسکری دا خلاولسندن بو راده رح اعون ما وبا نه حل قالیو ن اما م

در و اش معسّلری ونان عسا

؟هزین

وین نقدر طو لش اواسه ار

اجه حالهجهلرندن فعت اله اغر طو راندی

۰

عداه

ان معاما کار

جوااللهالاعلا وصواب اولان ری بوساعتده بو رادنتا ددی »

۳

rr
®

“Î1کک
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۰
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ابلبهله کهیدهیکنی اتمبامقاع ابتبد ک ویقت
فبشباكربو
وجامېردغرو
کندوسته خوف کلدرك ( شهار ) ۰فرار اتکی صو ر ولیت اعشسیدیه

لک کرله لیو ندرك وکر امردرو بش تدیرسمزلکلر للمافااین

هره کلان با اذهخمه وارزاق کوندرمدبار * ۱کر امبر در و شارزاق

وذخایرالله هرکش اولبه ابدی هم هم امام فرار ایدوب وهسده بلاد
اما ی کاملا* فد سیر ل <ه لرادی

ادى  3هعردن عسا کری حبفارهق اعون اولدهیی
امبر درو سل م
واه ار ی وذخا

| کلادلری؟ی را

ار اولدغیی فائل وعشا ر عر بان

ا
1

ی اجعا ع کوس طوبلار یی حالدرقی طو بلاندیلر

ججله سندن اول اهنوم فال اما مك وغلی حس ین وما نداسیله کوب

هرطرفدن عر بولیکسدی ٭ واجساب ادن نها طم »بی طونهرق
سا کر هدن اربلو ر ابرارن آنشحرب وفنا ل اشتعال ابلدی * ودشعنك

کر وشد" له «عومندن تا کرده (غ ب اله ( ام عله كاه
حوق بلقات3

اولدش

واعیرکل<سین

وان

کی عل مذ کورده امیر عہ

واعیر جسن

 ۸ان 2

aa 9 وار عبدانتادر

معان ا رك جله دی دان

 ۳رده

|ئ

ود بك

وارد

ناصر اطمرزی

و اش

3ب

ل دوشبلدلر  ۵و هیک
و "

بك چ.غی مقتبول وتحروح ادولبنی حالد» نهرم پوربش ان اوادیلر *

وکوکبان عسکر بلهبض عسا کر عقانیددن بای فلان جرونات دی على
واسیاعیل وام اغالر اه ( فرنالوعر ) ده مسباصمره اوللون ونر دی
درل سلاح اله سام اولدفلرندن اسر املهرك ول

اولان امراك روس

طوعد الرله امام فاس تزدنه کوتورادی  ۵اشبوشاربهده اص دبرشئه
سار

عاارهدن ك

درشوز نفر ھ شین عار ده ادر

۾ ترجه )
/سار ایدبلح

 ۳اشده بددهر و اسانده #صاننت ایدومیگ و

۱

( ) ۰۱۲

تقدره تان اتماملیدر  ۰باقکزقوماندان ولنانات برندیمرسلکنده
و الکبرحرکنده مهو و خطا اعسنده هدر مضرت وفوعبولسوره

و شدر حاار تلف اولیو ره الشسته موسدان

ود وذات ادن

کته هر برراری لاد روم ی محال بعسدهدن کلمش و لاره

برخطا سیه جلهسی دار عدمه کیمش  ۰و خطه مذکورهجه عادتا
براردو باعش دعکدر  ۰حرف صد هزار حف کهام_لافگ وکونه

وقوعاتارندن اخلافه بالکزاجنمق دوشسور  ۰فقط اجنمق ده
:کش

غین اولش بر اش ابچون برفایده حاصسل اولهمن  .هیچ

اولزاسه اسلافك خطارندن عبرت الق لازمكلورم

pa

3
م7

اشو خسبر ال اثرامبر<یدر طرفنه واصل اواهحه مرقوی خوف ونلاش
فو

ودب تون تون شاشردی  ۰و واندای لر

لهصرعانه

کی ایستدیایسه دهفوماندهمی التاده بولتان امبر عبدللهان مطهر ص قوم

حردرك پولندیقی جر نعطهسی ترك پلسدیکی حالده ابش بتونتون فتاه
وارہ جذندنحل ء ذکور دنح رکته رضا

کو-نمیون حافظی حاننده بوا:دةلری

وصنعا ولك اوزرند» وافع( ستین ) نام محله دی بواك مح-افظهسعون
دهیعندن لقدر در
عسکر فو دفلری حالده موحوداری درحسه کاقاوبهلد

کاش اواسه مقابله اده لهجکلر ب ان ایلسی اوزر ننه امعم<یدره طاری
جد
امر
اولان دهئت کیدوں عبد لله بن «طپهرلد رآییصواب ورهرك ام

ان عبداارحمن قومانداسیله مذ کور سنتین ناممحله بولاف محافظه سعون
احا ودر عسکر کوندردلر

وقوعات مذ کوره جهفر با ب اهشعار اولدیخنده مشاراایه جع افراد الهامبر

()

صلاح ابن البدوامیر مدان علبدرن قوماند ز لهعل جىناح لاتبال

( دعان ) جهتنه عسا کروافیه سونقواعرام ابادی ه واطرافده دی" لش

وه وقساد شراره باس اولدافدن ارا جد ان ء د رجن سین ووهه

تبات تامایده ك عبر حیدر دی عبدالله ان مطهری جرده رك اله ع(ر

الا“ور ) اوزرنهحرکت انلدی * واواوقت حل مکذورد .اسه امام
قاسم طرفندن حسین !ن على الدموی اولوت امحیرید ل حرکتندن صکره
امر محمد ان على ان عسالدنطو لەد اولرق جعةر باشاطرذندن م قومه

سمایدلاه
دی امداد اولق اواره امم مد ان عبداار جن ان ءطمر فو
دعاندن عسکر کوندرلدیکندنم قومدهطو لهده بات ادوب بولك اوزر نه
عرة الاشعوردہ امیر حیدر امام قاسم جاعتی کاملا“ حاصس اندوں واستتر
اندهرل صنعانه باشای مشارالیه رده کوندرلدی
امام واسك اوغلی على دج هره عار بهسندن صکره امبر حیدر صعدهدن
مقارفتٌده سحل عم قودد براعددنی امرصفرل اوزرنه کنا خرو صعده به

مواصلتنده اهرصفر مقابلهنهبالاتدار بینالفرشین عار به* عي وجي
اولهرق مر قوم علی میدان تحار بەد فتل اولنددتی کی اصاں

واعیانندن

ك چوق کوسهارفتلاواآوت عسا مکوجرودهسیدنهردء وردان اولدشندن

على اللهرسای سارهنك رۇسءةطوعه زی جعفر اشا طرفنه کوندرلدی

هکیده رل
امیرحیدر عرةالاتعورا حرط ندنصکره (غران بن عشب ) اوزر بن

حل عرقومی دی بااسهنیر حصون مشهورءدنوغابت صعب بولنان ( کلان
سعدا۱لدن ) Jاءتامح صن د ر
ی

۶

دع امد
9
تدی

سنهسی حلولنده بلاد جوؤدن ظموراله خطه مايه ه انشارادن

برئو ع چا خستهلکی ا

هي ونه مهابدند فدر امت داد ادوب اوغرادی

ولدانده لانعد ولاهی انسانلر تلف اتدیکی
وطولاشدبتی ورا وفصبان ن
۲

جهتله بر بلب عظیه ادی  ۰ومذکور خسته لکتاسعی دی ( شطرالغب

و

ِ ۱الصنغراو به) اولوب بك جوف اه رکشاوری قاهرق سکنادن ان
فلدی  ۶ومصان اوانلردن بك از ؟ده خلاص ولدی

وای ا-بق حسن باشا طرفندن درسعادته کوندرلان حسن ان على
این مطهر اللهاول کوندر بلان عبدازحم ان عبدالرجن ابن مطهر نام
رحلار سنه هر قومه طرفندهدی فله ده وفات اند بلر ی

ودوی جبعافرشانك عزلی )یم
رانك
حور حاجی محمد باش

لترحمه)
( موی اله محمد باشا محر وسه همعرده دفترداراق اللهممرلوا اولوت

حاحی باسا کدله معروف ومعنوندر)
 ۵سنهسی ظرفند» ای عد باشا عن وایلکله مخانه جیقوں اتدای
رمضان a  Eمده ده مواصلت ابلد یکندن جههر باشا دی رعضان

2ی کوتی درسعا دنه مها ھان
شمر فك اون رک

رک ا

وال" لاحك ورودی خسمری بين الناس انشار اتدیی صوده اهام ۶
حعقر باشادن بر سنهمد نلهو و هدنه طلب اند راشای مشارالیه موافعت
ادوب مدت

کو هن اله عصاحطه اندلدی

او ال ددن صکره جمفر اشا صعدهدن امبر صةری عسا کر الله

الدیروی عل مکذور برل عسکر له حافظه اوانه رق اداره اوق اوزره ام

صفرك و نه صلاح این اجد آلو بدی کوندردکندن وعبباکر مسححةظه
ایسه براو اوووب بال وهای" مده اطاعت وانقیاد اغدکلرندن واعانه
ی
دءادن
و'مداد اولق ون صن

عسک رکوندرلاسندن ام ص قومصعدهنی

( 0

زل الجهک جر وب هی وش»کره ام

عسکراله صمدهنه ک ن
ودروب عل
 3کوری تیه E تصرفنه قوردی

ترجه )

وال تلقاکحلدکدن سکره پجارشانك امام اه مک ود
مصالحهی ابدلشیصومدهی و حالهموی اک ا سوطی
دعوت ادر ۰ردسی امامان بارهالمعدرء اخود غرضدن نشدت
اندر و غرض السه دولت ومات انه اولهجغندل وده باعقل

تقصانتندکلور  ۰بواخود خاننلکدن اولور  ۰اشتهموی الك

و اشی وقدرکوردی خدمات حسنهی چوردر )
رر افصار تما نهنهجیعد دی اناده امام ام ط وید .اناع او نت وواد 0

واختلال اوزرنبه کله رك کر لار ده زمام ادار" حکومت سسنیددن

جی#مش ایدی
مواصات آندوب اورادناخی کربت معدا اولار ( جل  +بت) اوزر ننه
عر ٤ت انادی  ۰حونک وطا دانه ده عل مد کوردن بشعه ر برد کیرات

دود ی اولددهندن ھال اوا

ادن بارءتی كەر٫ت مد کوردناعال اعکد,

اولدفارندن جيل مذ کور اوزر نه معدن مر ورل اذه
وصين رحصن
ر

leeh اروت درواه اا

“ڪون عأبت هتين

ادن مةن

اقامت

انتدرهرك معدن مذ کوری مبریبه ضرط ادون وتجار بدارنده رنقکدبریت
وار اسه
امانیی و رهرك طو بلدفدن صکره خحطه من

دده کیربت فروختتی

( ) ۶۱٩

تاغاه حت انضباط واحصاره الوب خارجد نکلان
منماپلوی  ۰وغايات
تأحر او 9اا

ان مبر دن

فروخت اتدر ر وخارجدن ارو ه

اضلا کف تَ ضصودن ۱دی

ذردن صنعا همتوجها نوت اندهرك صنعاه قرببر عه
مشار ایهجبل مکو

نحاملد رکون اقاءئله فردا سی کون دده وط:طنه اله شهرخاوجنه کائن

پستانا قصمر بنهنزول ابدهرك آحرای غا کر بهواعیان واشراف بلدهدن
اقتضا ره على مرازب خلعت |کسساواحسانا ایدوب كافعأمور نن
وعسا کر مماشار یی و بوءرلك حسلل مذ کوزدن ر بعالاواث بکرمههی

بازار

ابرتسی  ۳تی صنءاه کر رل قصمره ازل اولدی
ط:عانه دخ-ولنك فرداستی کیان اور وخصوضا اهالی ورعاهانك رو بت

وة دا وصاشرت ادون وهرنو ع دعاوی و خصوصائك شرعشر :ف

1

اتخکامثه توققفا رو بت ود-وبهسن کال حسدواهتام البو احقاق حق
نوانده عدل وحقاست اوزره کیت ر لد طر اق نتر ن ا نز * وهرشسی یل

و ق رر اوه سنه کو مسق اصلا م ءر قاان  ۵رذان ! لد رشن خطه عایه
دات ی ا اده فك اد اتدی
آوزرنده ءع

مشارالیه صنءانه مواصلتزده سای رمانه امام قاسك وفوعولانشهاوندن
ناشی استّ لااسیک لار نه عم قومك ,ند شهاو کارانهسنده اولدیءندن وامام

مر قوءك ول سابق .حعفر اشا  4اتدری ص لرن ادسبه مدن «وص.ه
واوں وال لاحق مشا ال غوں اشا ام YO برسه و یله دنله

پولنان عارك ا-نرد د اوعسعون عس اک ہیر انتدیک:دن ( ایر هر )
مرن
رم م
هوا
قومانداسیله ( اشب

بعص ع ده ( دض ) بازلشدر ) بلاد

<صنوره ر ووقوء"کر نه و قاندوت رقم بلادکیبقع واسزداد
اىدەرلئامامقا-ەك وسای عیب؟راب4سدن طبربماي نهیی دید لوتلف اتدی
ولاد حضدور وحع:د :عالفورون ولان آ اش .فتاه وف-ادین ,اطفا انلدی
ا

"۷

(0 ۰
 ۷۳۰۱سنهسی رعضان شر انی اواخرنده باشای مشار مهد رتیه راو
وزارت کلدی

وال" اسق ایکهی سان باشاك عدو ام جدی مشاز کاافف عساکر
اوزرنه ستردار نصب ولعیین ادهرل بلاد اون اوذر نهسوق اندیکندن

حل مذکسوری بولاد بی عطر وبلاد آ اس ناملاری ع سوتزماع
ابلدکدن صکره بلاد سود بولاد کلای دی اداد ابل کوکسانه مح
خر آوزر ننهکیدوں عال عمقومه نیو بلاد جهن دی فح واسسترجاع

 ۰اتدی  ۰وندن چ رهابر هرمن  .کندی طالب واس

الى اوزر سه

لاد رعهه سوق واعرام اواندی

امو عل بای کت چنناد شح عصیسان انرك ارقمومك اور نهاتاق
اولتان کوعسکر نه دی مقروم اله حرب وفتال اکنددن صکی  ۰تاب آور
مصاومت اولهمددشدن درااراندوں جاعق

هم ون

واءغل دجی

قید اسره کرفتار اولءرق زر ادارهسنده بولنان علا ضیط اله اوغلی هید
۱

صنعابهکنو رلدی

( سن مقومه خلائده ساطان اد خان فردوس »کانحضرتاری ارحال
دارا اله ساطان وصطن خان ض<رتلر دك اس سیر زر کل ی

اوادفلری خبری واصل اولدی)
ند هم قومه اذلیقعدءس نك بکرمی اوچگی جعه ار

کا وقت

توردن ایکی ساعت اول شرق جهنندن ب اض اولهرق ودی بضررا
اون شفق اده قدرطورهرق اورتااقاغردقدن صکره صیسای
عدکور نهاردن غاب اولدی ه وفرداسی که وٽ هکدورده ند طلوع
ادوب یاعد ه ددرو وحهله طوغدی

* ولوف ماف

حهت؛سدن ر ده فوبقل نادز طوغه ری ضیای مذ

شال

کور اله بدلری احیق

اوادبیی حالد» پروح الله عبر توا اوزره سیرو حرکت ادرار ادى ۰
وبليوسك کتا۱ن اربمهسند» کوکب مذکور اوزر غ اقل ماحسات

CEY,

اتوغادندن اولوقت مار بك حوق متالر و ردیلر
 ۱ ۸هنی حاوتده فط وغلاظهور اندهرك بلاد :شرق اها سی
ا رنه رت ابل بار ۰و ك ز نادهمشاقی

کم  1اوطان رهل

واط لمرانجوع وقوع وادی * وسْعاة) صما وصعده وکوکباندe .
E

غات ی

وخراں

الودی

( لطا می

حرکت عرض اوله_ق صەدهده ك حوق تال اچدم
ارای

خان حصمرتلر نك

س اط دن دح اوق

ساطان ععان

مه یی رهاجلاس اتد رلدیکی خبری اه

رعه له الاواند .ورود ایلدی) 
ھو
5
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اولدفارندن (“ححمه) نامه قدر رجعت وفرار واولکجه اوراده انلصبفله
قدر قرار ابله اورادن ( عولی ) نام ګله کیتدار

سته قحورمه شهر صفرنده امبرعبدالرب این علىکوکباندن طوبلهبه عتر

حاوب کیفیت ازامملر له عولیده امام طرفداری اولان فباثل اطرافار بتی
احاطة الدکارنه دا برنقیب فرحان اله موددن مکتوی الدی  +واشو

خبرکدورت اثرامرحم قومه واصل ااوجه بلااد ع قومذبهعسکرسوق
اشدیکنه 6ا نادم و يسان اوهاورق لین حزن و چ استلا ۱بتدکدن سوه

موحود معیتی ولنان 6

عسا کری نقبایمر دومه اللهسوق دەر بردنده

احق وز الى قدر نقفرالش وای خمتله بونلره اداد اعك اون د
حارهبولهیوب قالدی. 

عولی ناممحلده نقیب فرحان اللهمود اطرافتی امامقاطفداری بولنان

قبائل ی ان صلاح ثلایی نامکوسه قومانداسنده اولهرق احاط ابادرار

سر هذ کور ظرفنده ٥ ۳وA

ن ان و۴
برادری سے س ے'

تیاده ولان

عسا کری باصق اجون یلا عسا کر اوزر بنه هجوم ابلدیکندنصباحد.
قر دبفر شین جه

طو دشد دار ¢

واشو حرب

اک ندی

وفتاه کر امتداد

ماركك قومانداسله کلان عفسارکارر انتدکلرندن بوناردن شمه وعسا کر

مقتول و بارهلی اولانلرندن غری کافهستی اسر انتدکدن صکره اردوکاهی
استلا ابدهرلك نله پطاوری والات وادوات حر بهننهب وفارتبلدی ه

واشو خب رکدورت ار صنعاده جیدر پاشابه واصل اواجه دروننی تلاش

)(Ere

ييندالف یک نولف سان یخدالماک رکی“ لتحو اولدی
حردوم حسن  ۹/7مذکوزهی ص ط اتدکدن سکره عر الهصرعانت خط

مخابرمستی قطع ابدهرلك مارین وعابرن اوزر بنه فساط ابلدی
(ضفوی ) نامده وان کاک عواسهای زر
ی حاظده اولان کشا

دی اماممقند ظرفندن

اکیددرا تحاصیهآ دون عسا کر مذ کوره امان

ابل تسلیم اولدفارندن ججلهسی اخذ اولنه رق امامو بد تزدینه کوندرلدی
حیدر باشت] دادر حر بددن ره وهرشیدن غافل ىنى له

کافد

مالك وبلاتدان عن امام مو د طرفتسدن استلا اولاوب عت اداره دولتده
اولهرق ٤الك مد کوزەده ونان < ھورنو قلاع كس

طار رھ دی احشاط

اولق اوزره وفتله زاد وذخمه کوندرمامش اواو حصون وفلاع ۰د کوره
طرق وسلتی امام هرقوم قطع اتدیکندن جلهسی تحناصمره حالنده قالوب
سارك اصلا وقطعا عقابله وحالفت اعکسسز بن همان تسام اولاریی
موحب اولدی ه و باشای مو الك النده بالاحره صیعا الهعدندن شه
11عل قالیون کافهسی اهام  ۰ند د روند کدی

سل حرقوعه ریعالاولك اوی کوتی یه وجبل نع وطو للهحواللنی

بالق اعام موبد خلب وجم ادهركحضم این المادی وسرد اجد اینلتمان

وفقبه ی ایاجد عخلای ودقه نآاموسه قوماندا نلهعبدارب اوزر تھ

طولهه شوق واغرام ایادی * عبدالر بك ایسه آزدنده عا کر از اواوب
ارت اکلادرندن مدنه طوله نك دصق
فر سین حرن و قتاله دا و

عندااربودیکر تصق امام طرفندنولدبار* وطو لوهتو وقرائه حصئلری
دی عبدالر بك النده اولوت کال ائله مقالهبه اتدار اتدیکندن طرف دن

ةك تصن عبدالر بده
بك جوق تلفات وفوعبولوب تامبت ظو لهقسصبن

ونصف دیکری امام عستکرنده قااسدی * وعبداازب برادری علینك امام

) ۲ ۲۳۳
طرفنه هیال اولدرغنی! کلادرفندناصجای وجاعتلد بوابرعاسه الما اتدى .

امام مودعسکرندن اولون بلاد خوهدن کلهرلکوکیسان نزدندن مونر
اندرا ایکن کوکباندن دخی مطهر سلالهسندن حسن ان اجد طشارو
<بمبش بولسندن عسا

کرحردوه بوتی کورهس یله برابر اوزر نه

۰٠
انداخت اندهرل اولدیروب باش فطع اه امامهکوتوردیلر ۰
عبدالزرك نردنده بولتان قباثل عسا کجررو هنی چجدلیهسیی امام طرفنه
ک۳ی
۰

:مر|۹

۱

فرارا درك الکاهل کوکبان قالدی

( راشن الطو له ) نام حصن-ده مد ان مجان حاوش ونقیب مد ان

عدالباق فوماندار له مسحفظ ولان عسکر اوزر نه حطمر ان الهنادى
وسید اجد ان همان قوماندالری التنده ولنسان قبائل اله حو د طرفنسدن

خرکث ابلیون حصن مذ کوری مساصرهنه الدقارندن تعصورن عمل
آبدهمیه را جلهسی امان طلمله رل اجن اة تسلیم اولدنار  0وعساکر

هقرومه اسب اندلهرك شهازه ببههامام:.رده کنورلدی

امبرتاصران فلن امعشی فومانداسیله عبداار نه امداد اولق اوزره حیدر

باشا طرفندن کوکبانه عسا کر وافیهکوندرلدی  وحرفوم ناص کوکانه
واصل اولسیله برابر ( انود ) نام حل اوززنشه حرکت ادوب اورادندی 
نیاباط اوژر نه کدی وعدالر ه همدان ول سندن امداذ کلد یک 1

اوه عسا کرععسانبهدن دخی امداد کاشاولسندن عندا .ده طو ۹,
حهتدن بنا اط اوزرند خر کرشابلدی

تاصر ان على المعاشى امام جاعتله اوه تحار هبهطوتیشوی ججباعت
هد

وره نك مەد مەسی طاعتدخندن

جه ہی رم

اولدی طن له اورادن

انوده عودت انلدی السةده امام جاعق طو بلئون عبدالزں اوزر شه

بوکاندکلرندن عبذار ې پوزدیار  ۶عبدالرب دځ طلوه چکمکه عور
اواوب امام عسکری عل مذ کوره ودر لعتیت | لد بل ۱

کوکسانه قریب ( بیت مليك ) اوزر نه جرکت اغستی ناضمر سیه

)Om
عہدالری ازددغندن ناصر د

حل مد وره حرکت ادون وکوکاندن

طوباری دی کنورون اوراده اوجکون عار ه اتدکدن صکره ببت ملیکی
ضط اناد

جل مکڌوردن اممرناصرك ثلا اوزرهة حرکت اخسن حيدر باشا

ادن عبداء این عام اولوب
بازددغندن وئلاده ارسه امام ٥ودك ا
نامر دی لا اوزر ننه حرکت اندهركك عیداه ان عاحن تاب آوز مقاومت

اوهمدینندن لان ترك ابلدی * وناصم طرفندن محل ذمکور دی ضرط
| اولیدی

طو هده معدم اولان تحار هده ا

۱

صلاح ان مد بار:لکش اولسندن

مذ کور بارهنك :أثرندن کوکبانده ججادیالاولك غرهسنده وفات اتدی
اياط اتل عبدالرت اوزر ف
شهر جادیالاوانده بی ل

ك بدلرنده

تکزار وقوعبولان قنالدہ عبدالرحے این مبی صاغ قولندن بارهاندی ٭
وعد الزنطرفندن ك حووققو:علفباتولدیالسهده بوك اوزر نتهعیدارت

اەر حل
رکت د
طو هده شاعلسدین شحیسایی برل ابله نه انود اوزر حنه
مذکورهاحتشا دا عشاولان امام عسکر للهحار به طوتشیلوی غایت شدای
حرب اولدقدن صکره طرفیندن ز اده تلقات اولدیتی حالده امام عسکری
تانآور مقاومت اولهمدوخندن مهرما عل ر قومدن فرار ایلدیار

عولیده بولنان نقیب فرحان ابله ود عت قومانداسنده وانان عسکرل
|کنردسی فرار اتدکارندن بوناردن بلا حرب ولاتال امام رعسکرندن امان
طلبله حصن لے اكه بور اوللر له بر طاقم عتاوله ومعساهدهار ابل
خصیی فنیه حی الاه سم انلدیلر ه ور قفومان اله معت ونان

عسکر انوده عبدالر مك دنه جادیالا خر ذصفنده کلدبلر
هر مدر اوتهد» روده بویله امام عسکری اله حرب وقتسال وفوعبولهرق

کاه غالب وکاه مغلوب اولقده ادسهبرده کافه بدهانك قبائل وغذابریواهالی"
را وقصات اطهار بی وطغیان ابلدکر ندن بال طرق ومعسابري وطح

( 6) ۰۳۲
اهرك ماران وعارنه ادصال دست خسار اله هر

ی حساهسه حالئة

فقو دار

( بت ادز) ده اماممو ند طرفندن بوانان هادی ان حسین عبدار بدن
امان طلله حصن تسم ادهحک ندن عبداارن قیب ودی هر
سرامق
ال خ
اىدهرك وبال

۱

اعون کے e

ایسدده حردوم جود

 9 3نیش هدیک:دن  .غه انوده عودت ابلدی

امام مو دك ,درلا حسین وحسن کافد فبائیی جع ادون جم غفر اله
اهسد کارندن عبدالرن موجود معیقبو ا تا کرععانه
کژر ن
انود او
 ۱واعرابهی فول وول اهام جاعت اوزرنهسوق ادوب حربه مباشرت

۱

اوائدی اسهده امام جاعتنك کنزتندن وحر بك شدنندن تاشی عیدالرب
عسا کرهیرطرفدن پیرشان اولهرق وهر بری رد طاغسه هنهم فرار
وکا ارععانه ااسه بوال وارز باک دی انارده .برطام صعب ااصود

قیالقاره وطاغاره قاجدیلر * واشو هن عتدن صکره عبدالرب باشنده فلان
عسکرا یه ههد عقاره کر حل مذ کوره در نب ( بکر) نام حلده دی

سار بر بشان اولان عسا کر عقانیه و اعرابه طو با:دیلر
بوم کموذرده سید جد ان الهسدی وحفظالدین ان عرالدن ان امام
شریالدن ونعیب رحان حشری و بش ان فبارك وسید عبداه ان اچد
اطری و حسين صلاح ان الهادی میدان جرب ووغاده توا دوشد کلری

 ۳۳ك حوق زسوای شا اک ا اولهرق ع,داه ان المدی دج خروعط
اسر اولدی
اشو ار ه عابت شدئی وقنی رعار ه اولدد:م د لاردده ك حۆق

تلغات اولدی اسه ده عبداری طرفندن وفوعبولان ویات و ارەلی حددن

افزون اواون حت روسای مر قومه دی جل میدان ار ده وفات

اد با

عبذاازیمهد عفاردن ( بکر ) »کیدهركك اوراده بولنان عشا کر الهراشوب

۲

۷

1

۱

 EN)1زا
۳

۳

EE

ANNE

7۳
۱

/

ee
اهن

1

410,

TELAT
۷4

/

COND).

ججلهسی بيك نقفسردر اولدیار ه عبدالرب وقوعبولان انهزامدن بووندن
" صکرهامامه غلبه حالق مکن اولهمیه جنی افکارندن ناشی اماممو الدله
مصاطه اك اوزره نزدنده وان زوستای وسک تالهله مشاوره اتدی

ادسهده بونلردن بعضیاری رضا کوسرون و من کوسممدیکندن

|یکندنعبدالربدخی بلا شرط
خضوصیله نقیب مود تون تخوانلفت تد
وعمود اماءك براادراری حسین وحسندن آمان طلب ادهرك ر قومارهدخاات

اتدی* اوورادن جلهسی قالوب کوکنانه کلدیلر * بووجهله کوکبان
وشیام اماعك برادراری طرفندن سر اولندی

هادی ان اح-ندجی تلاده پولنان امرصفرل اوزر نه امام موند طرفندن

کوندرلدیکندن اممر صفر مقابله اتشکسز ین رجبك بکرمی شی کونی
تسلم اولدی
صنعا شر نده کا 1بر العزن علاتی عر بان ا

اولدینندن حیدر تاشتا

۱
رجب شر نعده مذ کور حلاتی هدم وخر و اتدردی
معدم طو رده عبدارن حس انلددی جر انعل ی سنن حیعاردی
عبدارب دج
 ۰وثعسالدن ای ی وسید شرقالدین ابن حسین ابن

طو نلهدن کوکبانه کله رك امام مق دك رادررنه عرض اسان اللهدخالت

الدیار
شهر شالك طتوزنگی جع ابرنسی ؟وی امامو دك برادرژی حسسبن.

"نعا بك ولس رڪون
وحسن الله عبداازب وعیدالر ك جاعتی کاملا ص

کوکتاندن حرکت وځار ج صنعاده حسده نام موفعه مواصلتله اردو فق
اوراه فوردفدن صبکره صنعانك جوانب 1هښن احاطسه اسر کن
عساصمره به اد رلر  ۰وخارسدن دخار وا زاق کتورناردن طوتدوار ,دی

فتل واعدام ابلدلن: 

شیر لکورظرفنده ابام مق.د طرفدن خی بان ی

سر

زهدن عساکر اند رک اندون عقوم جسین ما نله
عن
لزر
جر نك او

) ( ۷۳۲

ادەميةرك جبلهیی تركالله فرار اتدیکندن فعط تحسل هر فومده بولنان
اشرافدناری

کسه احل وکرفت واندرقلدره کتور تلوب زندانه فو سلدی

شهر جن کو طرفندهحبدر اشا صاعادن امام عسکر لهار بهاعك اوزره

عسکر جیقاروبوطرفیندن برخیلی حرب اوللهرق زنادهسیله تلفات دوبکرلدن
ص
3

۹رہ عا ر ععانسه ننه صعأنه عودت آنادی

دوو تانه اولەرق حدر اشا صبعادن د سا کرحیقارون خارج صنعاده
ر د  ۵کاس ) م عطان ( نام لله

<

شدیده کوسرد کارندن اهام سر

ی

1

امام عسکر نك اوزر ند صولت
رم

و رشان اله رخیلستی طعي

تعشیراد کدن صکر٠ کلیتلو ذخار اغتنام اتدیلر  ۰وامام suCری و ك
اوزر مه حدهده وادم مر

مطهر نام عله حکلد بار ۰

وګن

جمتندها هام

عسکر نه ذخ کتورن پرجسم قافلهبیدی مذ کورتحارهدن برقا کون
١

صکر ۳ e

ا

تاره اولهرق ,نف دهد
0

اوروب کافهستی اح واعتنام اتدیلر 2

هیا رک ععانه امامعسکر له ار به سل رده دها
سدیله

یtna بده و

واشو حار هدن صکره عسا
۳

ى

ودفعد

ر

E
بثك تفنکا

ععایة صاعانك صلاع جهتنده بواتانامام

اوزر ننه حیعوبن اورادهده کال دامری و “اعت

اوزر سه ما جات شا

تلقات و رهرك مغلون ورم

کا دا

اوزره حر نله

بن
ر اما عسکری

ك حوق

اولدبلر

و سه صیها از حنده )/طرحدن ( نامموقعه عسا کر ععانبه رمضانشر سك

سن
اون ری کوتی جږقه ر ق بوکونه ق-در وقوعبولان تحار بانك جله د
 0دجی اهام عسگری ز بادهسیله تلعان و برهرك معاوب اولدیلر

1

n
۳

۱

CAF

۱

بوندن سکره نهخار جص :مادهبرقاچ دفعهارحارباتعطین ذها وقوطبولون

هردفعهسدده امام ل

 9العش سکسان کله اللو و برخی مشایج

وروسفتل اواندی
ضنعا نكعدن جمتندهو ول اوزرنده ا" 1تالک نام ڪلهطردى
اكك اعون امام جاعتدن براغیلان عسا کر اوزر نه شوال شر بف

ظرفنده بالذات يدر اشا طون اسا مر مت ادون

ا

مواصلتنده عستا کر امامیه امان طلب اباد کلرندن اعطای امان اعون

حیدر پاشا پرداشعی نام لیسدبی قربهیه کوندردی ٭ حرفوم قریده 

تقربا عسیله برابر اوزر نه تفنك انداختله مرفومیاولدرد کارندنحیدر اشا

همان عا کر عم قومهنك اطرافنی احاطه وطوب تفنك انداختتله تضیق
اید؛رك جله سبیدردست دوب فنلواعدامادهرك صنعانه عودت ابلدی

ه ظرفنده ( جراف ) و
ار ذی
بوندن صکره بنذ صنمانك خارجنده وشه
ده
ارار
هشبو
ر(وضف ) ناملارده دّیتحاربانعظوه وقوعبولدی م وا

امرادن چرکس کال نام کوسه دخی وفات اتدی

 ۷سنهسی حاولنده دی برهنوال حرر هرجهتدن دوات علمهنه ماه

دوام اعکدة اولدیتندن وعر کشندا اللهامیرناصمر احشی دی مقدمدن
عران حهتننده بولعلرندن بونلردی امام طروندن ګاضره ادله رك هات
استعان اله امامكک عت اطاغتنه کمکهگبو ر اولدهلرندن موحود رفافتلر له

حانب امامه دخالت ادن ٠ وعر کهدا شپارهکتور ا امام طرفدن
لسن اندلدی ۾ واون سنه صک ر ەنەدن حیفارلشٌدر

 ۳ص ومد طرذنده امام و سل برادری حسن لد عندارت suS کشیره
الهامام عقوم طرفندن عن حهناه سوق واغرام اولاوت برادری اجد

وحس صنعا امز نك اوزر نه فوماندان پرافدی ٭ روم حسن

اله غبداازب ذماره غز عت اوورادندتی ( اب ) (وحسله ) ه مزاصلت

ابلدیلر * محال مر قومهده بولنان عسا کرعتمانیه جل استوان اتدی ۰

۳

(ب۳٩؟ ). ۷
 1 1وق

صکره
دعر ص.طی اعون حسن

حرو
س ) یره (  ۹وعبدارت

 . -تجعررویسط(اقاحعادصهرهه) والدجیللر  (۵صوتبعوزرده ) ااوزهربنه حرکتسله جهات ژللددن

امیای غسکر بهدنعلى اعا

ناموه اولوب مرقوم ثبات واقدام ابدوب عن جهتنده تعز واو ز بيد
وعدندن بشعه جله تحار امام طرفندن اسنلا اولندی

من ججادی الاخرده عاصره اندله رك ذیاححه غاهسنه قدر حاصن دی
آی امتداد اتديکي کیاننای جاصهده جار بات عدده ودقځوعولدیغندن

طرفیندن بك چوق تلغات ظموره کلدی
۸

سنذسی حلوانده تهامهده ولئان آندن باشا طرفندن هه ادماد

واعأنه اولق اوزره بشیوز نفر «قداری رعسککودرلدی ه عسا کرحم قوهد
( ند قسع ) نامحله واصل اولدقارندهنعز محاصمرهسندهبولنانامام پرادری
همدوم حسن ES مردومد نك اطرافیی احاطه ادهرك جله سن اسر

ابلدی  ۶واورادن د(منه ) او زرنه که رك اسرای مر قومهنك له ستی
اوراده فتل وااعدام اتدی

لتر جه

!آنیدهکفیت ولا بان اولان اجد باشانكجدهده وفات اتکی
خبری مصره کانجه حاط مصر ولنان براماشا مصردن عنه ۹

و امداد ارسال إتمكکلی مال خرح و صرفنه محتاح اولدنشدن

صاقنهرق عسکر و مهمات ارسالندن صرفنظر انشدر» فقط بالاخره

متتولدمده فالقانی انسون اول ااا ین بطرتک
وان ایدن اشا د مکلهمعروف ماتزملات و امانتدن دشو و عاولوت

( (6:۰

ی

مالالل مهڈ ور اولان موی الالهددن باشانیمر مران من

و سرداز و سر عسکرتصب ندهراد LE

کا

امنکویندردی » اوبدن اشا دخیعنی حال سابی کی ظدلهکال
عتوستله باشندهاولان اوچدو ز قدر ادسله  ۷۷سنهسنده سواda

مخابهکچدی  .بعض وفعه نولسارشوله روات ایدرارکه موی اله

مخابهکلدکنده حبدر باشاك محل مذکوره ادخاراتعش اولدنی
نود و اشای وللحق عنك فتحتی و امامك ظهوری و حسدر اشا

و عسکرك صنماده محصوراولدینتی بالکله فراموش ابدوب وز
وشفت 
دار تعب م
فل ک
اموا
هرم نوقدورد وا
سواو
امرا
سلده هع
ره لازمدەر ملهسیی اخذ و قنض اىدەرڭ الجمله موجود معبی

اولان عسکرك انحقعلوفهاری و روب صفای خاط راللهذوقنسده
وحاصرهده ونان محلاردن امداد طلسجون فرباد له
اولدی  ۰م

کلانادماری اصفا و اسستماع اتغیوب نی انجق محافظهسنه تمان
اتدارء عن ولاشده امامو زیدیه طا فه سسله جنك و جداله
مامتان در  ۰حدر اشا فتنهی جه قالدردی اسه دفعاسو ۲

د وکانلری دفعاابدبردی  ۰الشته و ذاتکده ماهنتیاکلامل؛
شحهررماطرامك دنجی بازارکوتی عدار بك طومار ری دست اجل اله
دور تلوب

وکیاوب دعسی ) حمل ( نام ده

طبراعه صوویلدی

ض قوم <سن دهدن عا اوزر دح رکتا تدیکندن علد كورده ا
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اه اله شدتلی جار ههآتدی اسه ده هر باناولهفیوت اوزادن تعره
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محردمود 5۳ 4

مك اوتوز ال سندسندن اشواوئوز " : 1همی رجب شر تفه د کین

صنما اهام مو بدطرودن مناد ایکیسه له درنب خاصره اوللهرق پو ده
دوعاتلة عار بهلر دی اوادقدن ص کر ۰بر حسن نچو | س هتال اولند مد عدن

حصور نده اراق طاقت قالروب جله سی باس وفتور استلا اسیله حیدر
باشا وان اعکه عبور اولرق شهر میور طموزشجی کوتی امام ابل
عدالتاوله موحود معیی بولنان کافه عسا کر ومأمورن ال صنعایی اقام
شل »و رکهرل ابدهرك وتزدنه امام طروندن لاجال اناهن رهن اولهرق

اف وااودن س چ ا

ریق اولتدرق ازلرك جاه و صعاتبله

ده عرزعت اتدی
ز

حیدر باشاصنعاد نککدیندصکره رحب ر لك,کرمی دی بازاکون امامك
پرادری اجد صنعانه داخل اولهر ق حسن اشا بستاننده استعرار ابلدی
ارمده تحصور وانان علی اغادزی اسلم اعیه رلاقام پرادرئ ص قوم <سن
اله مے )کے وھ دنھ اندوت ننه ندرده قالدشندن بوك اوزر نه ەز وقأهره
اهال دن هسگیّرم انان عسا كر موطده كت معاشٌلر ننه صرق اوخا وزره"

تهاءه ده آندن باشا طرفندن خر .ه کوندزلدیکندن تعر اهالسنك معاشلری
هرقف اواتوت ماهر اهالاسندن مسرم و ثانارك معاشلری و بردنت

اهال" ممقومه <سن طرفنهکیدهرل اظ حال انار له حسن دی وعدن

( ۱۱۱۸۱

ند فع آوژر یه قیام اللهخی حرت وفتال اولدقدن صکره دیزی بط
وت ابلدی » وعیلی اغا رعله حصن ابلدیکندن موخر) امان و بر لهرل
دسلم اولدودن صکره

۵

رار شهاره امام برد ته کوندرلدی

سنهسنده حیدر باشایی آندن اشا کاممان جر ره سنه نفی

اتدی

hh
موی الهحبدر اشاقزل براق اغاسی هلندیی حالده حضو ر هماونه

سوان
حوجه
ااه
دعوت و ولات عن وزارت الهموی ا

سورلشدره

مشارالبه عنه واصل اولدخنده دشمن دوات وان امامفاسمك
میاه شیاهتی والی اسبق و ساب خابدن خل اماد اللهعادتارکل
دیلک قالش اٹ اماممرو م د خی وفات اتش ای اوغل

مود موداد بدری مقامنه کحدکدن ا  ۵باشای موی اله

مرقوماك ادمنیطوتهرق همان قتل اعسی اوزرنه مرقوم محم دموداد
کانون دروننده اولان شراره شماوی شعلهاندرمش  ۰الشسته اولش
باشای موی اہك دراشرلکندن نش اتدی ددار اوادینیکی

مرقوم محمد مومدكك دوات عانه قام اللهاوتبه بروبه عسکر سوق
ادیک صردده باشای موی اله دی دوه موحودهسی هر ر جهته
اعزام دەر فول قول شرق
تور

الهبر منشتت و طاغشق حاله

کن شمه اطراف و اڪن افده

بولدان کلع و حصول

۱
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مس ته ظارلهمواقمشتا رده بوسان

رک

ان مرفوم امامN

عسکره زاد و دخبره دح

حدر باشانك اونه ده روده

بونان آزازمتفرق فواریاو زره همست و نلهکله رگ هرموفعده

وزدی» و قلاع و حصو و مواقممتننه مثلاو محاریده محاصره

اندوب اولصو له ضبط اللدی  ۰اکرباشای موی اله اصیحابدرایت
وک
eر

و اهل حربدناولویده ت موجودهستی طاغتمیهرق طویلوود بروب
امامفرقهاندن اكز اك مسل بر فرقهنك اوزرنه وکافیه لهیدوب
رشان اعثن اولسه ابدی سار فرفهاردک حزوی سر

سوف له

رشان اولهجقارنده شمه وضدی  ۰امت تد برسز اولهرق اجرا

دی جرکات عسکربهدن هر طرفده غاب انتدکدن صکره ساحل
اله دخی خط مره منقطلم اوترق و و اانه دا مورواژلان
مخاندری صط اعک قدرکندی  ۸وات وحال له کندوسنده

صنعاده متحاصره اولندی  ۰را ساحلدن تا منتهای شطهبه قدر

دشمن اطرافیکاملااستبلااشدکدن صکره صنماده اجرا اندلا
مقاله و مقاتله هسچ رادشه رامیوب ننه الاخره دشناك ظبه

ك
توال
ااو خ
حالهجنی اشکاردر :سیأقحالدن اکوشلد نه کوره صنم
امامE موده تراک و لےاوللسنه رنجی ساب موی اله جدر
باشانت عدم درات وسوء تدبمری اوادسی اشکار هده اکنجی
سات

دیا ده

یه سان اواشهجق  ۳اددر

()+
ادوب کندوسی مددون ولندنندن دونیادا ضنندهوار ل حصبل

مالصرف اندکدنماعدا اهل ذو یکہ نهاو نل صهنم انكلطافتآب
و هواسته فرشته اولو اک اوقات و اام دوضه د عکله معروف

اولان باغچهارده عش و عشرت اللکهذران انتدبرر ایدی  ۰برده امام

محمد اقناسمك طنبان اشدکیصرمده حدر باثانك عزلساه ون
ولاتیاجمدباشارهو رااس بر یبکلدهکندن ا

رەرڭ دیلک

اوروب و اماممرقوم اله محاربه اوكزره چیقارمچنی اردو رچوق
مصا رفله حاصل اولهچفندن .کندوبی معزول ودش

را

جهتله و قدر

مالندن صرف اعك و دموده رج وم

کباب

لاحقکلردکیوکقوترسون د و اهمال موسامجه
 ۱الادی۰

رز وال لاحقاث جدهده وفانی خبریکانجه عمل باشسنه

کدرا اك چوق جد و سعیالدی اسهده وت (جدی دشن فوت

ولدی نات «وحالهکلدی ,هرنه د شاور اسهد ط.لسونبنهمشارالهك
ندبرسزیی عرهس.ژه وجوده کلمش برفنالماردر  ۰فاده

حدر

اشا

ندن
شلد
وحالدء ولندسی اناده امام حسن مخا اوزرنه مسستول او

 ۱ابدن باشاحیدر باشایهال اون ۳نەدکن بایوجه کان ما زاروندن

امای دفعانزهل قراره طاقت واقتدارعز قالامغله سفینهله کروب
فرارم مقرردرا کرما امامتصرفنه کبرراسهمصردن امدادکلدی

()ffe
 1صوریده ناشوب ولاه داخل اولارنه امکان اولهجتی نات

دره دو خبرکوندردسکنی وو ارال حدر اشا اماماللهبر سنه حون
مصالحها عش وانمسندن اورادن چکامسی شون امامهمرسول مخصوص
ڪوندروب امامدخي مخادن چکیلهرگ برعهکلوب اورادن صنفا
طرش تون ونو زیت اناٍقسواحل الهمخابرمکن او 4مدنندن

موی البحهبدر پاشاهیچ مبورقم وبندردن ااصللاهخبمریوب ارق
قط وغلادن و

صولث درجه بهکلهراكزباده صماد شی

ولو صروده خروئل ل نامکسه دخی برامباشامصردن عزل

له متوجا عرعت ادوب واب عه عنکر ویک ای
او
امدادیل اللهطرف علبهدن تقید اوانمبوب بپوده محصور قادن
اسه رکون اقدم تدارککیکورهرك سااتله چیقمی لازمدر ۰زرا
استانهدن عی فراموش اعشلردر  ۰مالنده رمکتوں بازهرق در
باشایهکوندردهکندن مکتون 0رن ادام امام طرفندن طوتلهرق
۳
/

وک توت الوب قرائت اولندشنده وزنرك ا
نونه امام حسن اق
تون تون وار قوی بازوه و رهرك عی قبضة تصرفنه الق سوداسنه

یدهنرگنی
دكاب
یعاقیتر
دوشدیکیی وحیدر اشا مجبورً استمان الچلهصن
دخی مورخاردن رقسمی ساناندرار ۰روابات »ختاقه چوق اولوب
ولهده اولسه اولهده اولسه رنه موی امك تدیرسزلکنه حمل
ابدرر )۰

۳4۸

سوت فانصو باشامك مصردن ورودی گم
7
و

ھیقومد شر جادیالاخری حِرەسل
اڻحر 9

وکا 4و دوه الهE

قاتصو 2,

دوه* کشر ع۶سکر به

وز سدهواصلاولدی

¢

اورادن

دی ندرشاه عرزعت ابلدی ه ادن باشا مو دم مصمردن حیدر تأشانه
مین اولق ره

کم رن

اولسخٌدن مومیاابه اایس ۵شاد اوامت ادوب

ج پرطرفه حرکت اجه رل مأمور ی تدامیله اا ابلاسندن قاتصو اشا
شاه واصل اولسيله رااور مزمیاءه ادن باشایی فتل وحیذر باشای دی
ات و

حل ا

سوا کله  5اتد؟تلن

مصطن |لهباشای بو

صکر هم( حاس

اهنت كاد

) نام عله

۳

اولهرق بلاد شرعیده ( د الخرں ) نام له رجب شر فك صفنده
سوق اولندی ©

و بوراده مر دومار مو حود رفافتلری بولثان عا

انه

رهضان شر فك غاهسته دکین ایکی محق ای اقامت اءلدرلر

پییر عسا کراله برادری حسیی
شهر رهضانك تصفنده امام مد موند د
د المخرن اوزر نه سوق الییکندن حل هکذورده عا

راید اله

حر به  ۳و هىاشسردت اولنذر د عالایت حسن طرفنده قالوب عسا کبرریشان

اولدفدن صکره بك حوعی اس راد لهرك اردوکاه صبط اوانوں مقروم
طصن دید اادار نام له فرار اندکلرندن
کا بالگ باشنهشانه وار م
امام کر دز اوچ نفر.E ار مصطی یی تعیب اده رك نابت اای

انخذ
راھد امیر قومی طوتون اولدردیلر ٭ وم دوم امام برادری حس
وکرفت اعاولدیی اسرایی دی کاملا" اعدامابلدی * اشو هن عت

)(۷
" وزو قااصوباشا ) حلس )ی ترك اله اود ساره فرار عودث
انلدی
۷۱

سند شی سھر شعباننده امام مو دك برادزی مردوم حسن بوو حمله

افطار مايه ی کال قرضه بر» الدفدن طباگ »ی رادری اهام الهکورل
او ندکر برادراری<سینوا 1

الا سصعان شهاره ك3

دن صکره مرقوم حسن دم
وبرماه .قدر اقامت اکند
1

۰

جمتنه عر

اتدی
آس.نهی

۱

حاولده ل وم حسین دص ص در ک وکانه وکو کاندن

ض(وران ) نام عله کندهرك اوراری کثت وکذار ابلدی
تهور اعدی
سنهسنده برطرقفددن بروقوعانط

۲

 WTسبئهسی حلو ده ور رادری حسن صنعانه کلف رلك زد وتا بك

سیاانی
طبط وخر عون ءا کرتجهمر واحضار ابلیهر وعل

عساکر

وافید اله حس اوزر نه سوق ابل دیدن حل حرقومده بولنان با
ععاسه اله مماره"عطي وعار به" جسین۾ وقوعبولدفدن ص ما

جا غلوب اولون هردوم على حسی ضط ایلدی

لاف

قی ںا

امب انات برادری جسن کي کا

واشراف واعیان وفیره ابله صنعادن تهامه اوزر بنه حرکت ابدەرل رمضالك

غرهسنده بزده عطق ( جا ) نام حله واصل اولدی
شهشروالكت ری کون عسا کر مانب زیددن امام عسبکری اوزر نند
ح رکت اندرك ژ ده قر ب( مصشر به) ناممجلده صفتین تلاق ادوب

بینالفر شین غایت عظیم وجسم حسار به وفوعرولوب امام عسکر نك

سر عسکری مقامنده ولنان وتن قاعمتایی اولان امار شسالدن ای غل

الله رسای عسک ر هدن کارآزمود اون نفری محاوزی امنایخر بده مقتولا"
دوشد کاری »لاو افاد عر ان وفانلدن لاد ولاحضی لفات اوادفندن

عقوم حسبن نېم وتذول اولدی * وقبالا هبری برطرفسه قرار
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ابلدنلو ۾ مار نات شامقه بهاشو مار نه مسانعت ابلدی و اښ )اکر
ععانه منصه ۳وظفریز ده عود له برحیلی ادشرا دی الندیعندن اسرای

زه کتور لهرك قال
مونوهه د

سمن دی نون
ح دو
ات  ۵و

چانه وزار ابلدی

ص قوم یات

ادری حسین لاحل الاغداد صاءادن حرکت و جاده برادری

1لادشنددن
کار بخ ک
تزدننه مواصانت ایلدی اسسدده بر شانلق .وا
دش امیسن ولد

جابه فر بب (ور به )امحلده خسن طرفندن یسن اقات اعکنده ۱
اولوں ام مص نی نامکچھ قو وافیه اله ز ددن

دوم شنال :آوزر ند

سوق اولاددغندن امیر مصطن مقروم ستلات:اطرافنی احاطه ادهرك حر ب
اشرت

اولندی اددده اهر ستلات ولنددی ګحلدن حر دق طهور انده رل

اشو حر لی ۱کک طرق ارهسنه حائل ۱و اد دهدن ار دص طن ز سده"

عودت ابلدی

فاص باشا اللهامیر مصطی عضا کر کله اله جاده پولتان عسا کر اهامید

اوزر نه حرحکت ادە رك عل مفروسد مواصلتازند» عال(ىصباح حر به
تبشیاون غادت شدتلی رار به اده رك اشو غار به غزون شم نه قدر
امتداد ابادی  ۰توعدالغرون باشای موی اليه نه زبده عودت ایلدی
 ۱. ٤لهس حلواند ,جای صفروی اسعنده رنه خستدلاك طهنور ادوب
اقطازعانندده ك حو ق فوس مد کور ینتم کون وفات اتدیی ماو

اام شمرقالدین اولاد وافسانبدن برخیلیگیسهر دخی وفات اشدی
اوه ار ده مقنول اولان اهر کن الدج  9ئه کیدن :سبد جانا حم

ان ی نام وسه دی جاده وفات ابلدی
سن هر كۆهه طزونده قانصو باشا اله امامك برادری مر قوم نجسسن  ده

رمدت اعون مصاطه وهدنه وقو ع ولون اشو مقا لهادمه حسنك هوتند

رم
 Eدی لار
احون

اولددغندن =رد کندوشته حکی دوزن و رمك

دسیسه دنٍعبارت دی

 2ای .و مصاطهمو فتهدن ص کرمچاده برحراق

ظهور اتدیکندن مقروم حسنك ك جو نقود واموال واسطیر وتا
اندی ه بونکله رار مذ کور خستتهلکه مصان اواو بده عشهرده ان

تردن دی کو تفری اون یه چراق اا ودی اه
وحر

هدن صکره جسن

ان قاس جایی

اعار

وادشا اناددی

¢

وفود"

موحودهسی دی کر ای
قاتصو ,اشا اله ھر دوم یت نان قاسم :دده مععود اون
 ۱سید موه

ذیاعهسنده منوص.د اولدی

 \ goسند سی <حلولنده اده ولان اف
طوبوهاون

تكمدتی

وات

وا

سوق

عل مذ کوردن

تسه

اتدی << ۶یب نان قاسم دی کیفیق

خر الەرق واواه ص اوره ی اوردق اوزره همان وادی"  ۹۳۱خرکت

ادون

پرابر طرفیندن مقساله به بالادار حل مذکورده دج برجسی حار به
وقوع :ولوب نات حسهن ان قاس عله حالدرة:دن فاوله* مذکووو كاملا

بمب وغارت اتدی

مذ کورقافله نكاور بلوب النددتی خبری باشای مومیالهه واصل اؤلدیتی
آنده موی اليه کال دهشت وحبرته طالدی ه واشنك مشکلانه صارددفنه

^EO^7ی

حکم ابلدی
ا
مدڻ مد دهد نيرو ليلا“ا نداد |سندنوم رطرفده
اولان اهننسس لکدن ارثق هرکسد ا طاریاولەرقز دده ولانعساکر

عقانية دار اطاعتسدن خروج اندو باشای مومیالمك علمنه قیسام

ادکارندن مویالیه دخی خسن این قاسم الله ی ابره درل رکه
بالکرجه قمورم حسن نزدننه دزدن فرارابلدی
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 So-قانصو باشانك رسدی تر اله ari  1عودنی  €م

باشای مویالیة حسنابن قاسم نزدینه کلدکدن صکرهکال اعراز و اکرام
الله فول اولتوب برخییی مدت مقروم حسن نزدنده اقامت ابدتکدن صکره
کندو سنه فوقالغایه ادعام وا کرام اولنه رق ومطلو بیقدر دوه وهکاری

و پرباوی عسا کر عقالیهدن پراره كغك استباناری د بالاستصعان
سمن ان قاسم طرفندن راه اشراف واعباندن کیسهار ترفیق
حرقو
وم
اولتفرق وشهر صفرك rE 1۷

واورادندی ا

سره

متوجپ) .شه به ودر شايع 9ندی.

رمده عن عت ۱بلدی

ارلدقدن صکره سر ر سعالاولده ۱
له اصن اشا افطار عاددن حیق
بوص ورت

حسنابنقا.ے بن
بدزدز
ه داخل اولەرق وکردیکیمتعاق منارهرده «ذهب
هرل اذان قرات

دزهاوزره اذانه ( على اخرامللق)
ظلر بییعلاوه اد
اتدردی

ام مصطی دی محاده قالش

وس

رت مین هيدوم ای حسن

ان وامیه

اءك اوزره خب رکوندروں حسن دی طرفندن شمر انعار نام

که ی رهن اولهرق کوندرد.کندن اولص و رتله امبرمصطی انی تسام
اتدی ه وحن ان قا عر دوم امیر مصطن بهبك حوق نعود واعوال

واشیا بروورك جادیالاولات اونیعی کونیمرفوم اممرمصطنی دی موجود
معیتیله مخادنسفیاهره راکب حرا“ ومصره متو جما عر مت ایلدی
بوندن صکره حسن اینقاسم ز ساددن ندر تاره عر عت

و  14سا

دمینایلدی

اندهركك کر ز سد

اون امام طروندن افسادی لازم کلان مأموز و مسهی ظلری
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موی اله فانصو اشا کولهمن ومثرل طافهسندن اولدسی حالده

مصرده امرای محافظاین وامبرالحاح اولشدر  ۰مومی اله اوندنرو

وهغلبهاك وعصبات
مصردهسرکشلات وتعند وتفردیاختار بااششند
دا المش اولد شندن طانی هی محمد اشا مصروالسی ای موی

الك مصمدره وجودی فته واخت

لاله اعث اولهجفی درا وسقن

ایدەرا عهدهسنه وزارت توجمله دبار کنهسردار وسرع
صوریده یمات

اتدیروت غات »۱

 0آیدوراه مومیاهی  ۹7وی

کرلصب

وذخار ونقود وعسکر تب

تدای  ۰سای موی الهم صردن حان

حرکنده ازغعرامرا واغوات بركة الحاجده بادفتراون درت يك
نفره مواجب وعلوفه وردکی ومر اہك عنه وصولنده سک سك

نفری متجاوز عسکرده بادفترعنده ولندینی کرك معاکلان عسکر الله
امراوضا ,طانی وخدم وانمای حاب اواریده

عنده لولئان ۹

موی الماك قوی بکری بکدن متجاوز اوادنیمحقا روابت اولنور.

اله مجرد عا عا انادی ماتاسيهتدخنلاص اولتمسیجون
کوندرادی ٠ موی اللهك رسده وصواند ه الکزنادر حره:دن شه

کافه جهاتی امجاامعت زیده دست استبلانهرفتار اولش ولدی:
فیط موی اله دی هم دراسر وهمده دار جر سهدن ی مره
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وجبینر ذات اش ٠ جونکه مھ لی زنبدونتماوززیء حرتاه

هدف مطلوب اولان صنمایی بد اعدادن ضبط واسترداد اتکدره

وخسه الکز تادرسواحلهمحیافظه اللهندافمیحالده وائمتسدر ۰
مك هیچ بریسی
مصدیشمحاو زی

اوزرننه مرام ومقصدنی بانیاهمامش  ۰اکر
و اسه حسن ان واسم زسد ومخای ضط

 ۱ونسغرامك اوزره زسداوزرنه اك سوك وت کیدکهامامث وندن

دشقه جسم قبورتی بوغیدی وبوقوت پردشان ابدلش اولسه پرینه ر
دها وکی قوت حمیعدم الادتال ادی  ۰ااشته اعدانك ولهر
ای زبددن چقهرقاللدی بر قاحتعارضی محار رده
رون اىدەرڭ عادتادن

ملسی طرد ودفع امك درجسته

کنوردکی حالده مرقوم حسنكت دسسهسته الدانهرق رمدت معنه
موه ااا

وت تکار ذعمنت فوتیتکفر ورد ایدهرا

ومسنه سب اولدی  ۰ا
وات ر

دشهنی دوحار امزامومهامه

اراضسنده تارومار ور شان ادەجك فرصی الدن قاجردی و ااسه
همست درس کله رارحاشدن ابلرو ش ری اولد شنده

شمه وقدر هادی مرا او زی ا

اوو ده تدای حالده

ولْمق اولسون  ۰مته مذکور فرصت فوت ایدلامك ودشمن تون
تونتمه اراضسندن چمّار لوب افتضا ابذن وعازژه واطمهمه به

قله واستحکامارانشاسسله دشمنی بر دها تهامه جههکتجنورمامك لازم
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وروی  .:لاو یخد چیه رب یس | > ندکداار

كب زوتوا

طقوزتارشندن كقرق ش تانه کین تیجههستندولدینی
حالده الّی سنه ظرفنده مادنا دشمنله محارهه ومعائله اتدی ۰

ومرام مقصدی بارساس اوزرنته نااعدیکندن دشمنك تساط
وتعارضندن قورنلهمدنی کی ازدفاعیه دی و راواسهری مایت

وفنکدهلدان
عسا کركاختلال وعصیاننه سیست و روبسنهن مرقومه ظر
فانارمهوده ند1

بالاخره الده قالش اولان اذ ر سواحلهیده

کے ری اله ناه محوراوامرق بو شیاه وال عن
دی تون سول قلمروحکومت سلطنت سنهدن چىقدی

موی الك ناحق ره تلف انش اولدینی عسکرك تعر بی واهالیبه
ظام و اعتساف وش حق اولان سةك دمایی بان

کردا

حزا ابلدیکزدن
شاخ درج کار ی مقالانی بازمغه ر

صرهسنده مو

صرف نظر اد
( دواتعاسهنك خطه عانهی انضمام فغ مت اباسلهبالاخره)

۾ ترك امسنك سببلری )
مص فاه ره دها دواتعمانه طرف دن فنح ولسخبراولزدن اول
!
مصرملی ولنان سلطان غوری طرفندن طقوز وزیکمی بر تارشننده
OY

۱

۰

سواحل عانه بهدوع سوق اولنهرق مو خرا سواحلمد و ره ترا که
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غوربه حانشدن یط ولندقدن صکره اوزی رکا طموز وز

یکری اوح شتخانده صتا وحوالیستتی دخیضبط الا ا وضکزه
امام ۳ف الدنكظهوره ابحروارده منهزم اوادفارندنهسوا خله انوب
ر بهبه
صم
ادر سواحلیه یتحت تصرفه الدفلندن تادر مرقومه حکومت
الحاق اولندی

مصر فاهره ساطان سل خان خض
طھوز و کرص  0رنه
صر

ای ۱

اه شطه سخار اىدىلەرلک عالت مصمربه قلمر وحکومت

عمانهدن اولنجه فرب وبسد مصره ملحق اولانمحلار دی مالات
محروسه e

عمانەدن معدوداولهجفندن خصو صله اولوقت خافان

مشار النهحضرتری خطه ححازبه ی دخی ضمنمة مالك ابلدیی واقلے
عنده آلسهچر  15مصرههدن تک ولندیی حهدله هرحالده عنك
امرادارسی دوات فلبه کجشن وا اورالریده
امه نهالنمش اون

ا

۱

ما عماسهنك دها دور

وانقاهی کوم اتك ,هریدم مش اد پا

الي

ا

دار

ا

اوان ساطان سلمان خانده وطقوز وز قرق ش تارخنسده سواحل عنه
دش حادم سلمان اشاا

کدرا

 ۰ونادر سواحلهده ولنان

مرا وچرا کسة مصربهی دوات عمانهه بیعتانتدردیکندن سواحل

Op

کح لاد مد کوردن اعتاراE اتدارةٌ دولت عمانسهنه
 9 ۱ب طقوز وزالل درت تارحنده EL سر ی  ۰اوردمر طرةوین

ضبط اوانهرق ادا ین والدی مویالبه اوی  ۰بوصوده
بط اه عانه موز وز قرق ش باره ن:ده زر حکومت ساطتت سنهبه

 0کیره خطه مذ ورەلی قانصو باشادك ترك وسلم ایلدیکی.مك ف
ش تارحنه قدر ٤امی تاش کی

 0عمانهده 4

ات حندز اشا و قانصو باشاارك عدم درات وسوء ندبراری سنه

امام قاسمات اوغ اماممحمد مونده ترك وتسا اواندی  ۰بزحیدر

باشاحقنده سالف الکرثبت صحفة طسور اللدیكمزاسباك بری
 elلن ندب :دن انه ادارا ولور  2 ۰ویلکموی ا.حندر
هگ
ی.

دe
دردaE,

کي
و ~~

اشا ك اوتوز او٤ تارحنده کن ولاتله رات که بکهل رادسسا

واللاك ادوب ساك اوتوزسکز تارخزده صنعایی اماممرقومه ترك وتاج
اتدی  ۰باثای موی اللهك اشو لس
شئه ظرفندهاولان وقابی د رار

شوڪت قراره عرض وانپا اله طلب امسداد ابدوب اعدیکنه
ا دار تواریخ ەر به ده رشی کورهمامش اسهده اه

طبعت مصاحت اقتضای افادة حال ادهجک دداردر  ۰فقط
بك نارخندن  9#ه دولت عله نك کرا بایرش و > قرب

راولهرق وقوعبولان غوائل اقطار
الروحکی
مجاارنده دخاخ
وه او زرىنهحصر اظر اتدره موب اولوقت حدر
مذک ر

شاوفوعا 1

ری
اتدالرنده الشی بتون تو نن مصر والربنه حواله اتدبره ا
ونواده

اسهرقاح مصروالسی تبدل دک حالده حافظمصر براماشا له
ن خصوصاننه اصلااحال نظراتبەرك اشی اولوربلهکجشسدبری
رودد دی اندناشای اولصورتله کوندرمش امدی ء سوسبدن

حدر اشاتون ون مددسر قالدی  وکندوسدخی ارات اهلت
ااقوت د
و لب
لن
دشدن

 2ی تاوهثاىدەرڭ شجەسێ و خم برحالده

راقدی  ۰دولتت ناه نك اقاےمذ کوراوزرنده اولان سوز
ته

مدتحکومتی ظرفنده رنجی وااوللان اوزدمردن اعتاراحدر باشایه
کلاجده دکیناون کر فال کن

یی موا حدر باشانت

برنهاولسون ارباب لیاقندن بر والی جزوی عسکراله کوش

اولسه ادى و قدر قانار دوک ل رهك حانلرتلف اولهرقالهکجوداش
اولان عانقلسمی قلمرو  ۳مت عدن عفن ابدی  .واقعامصر

محافظی محمد باشانك صکرهی هم شابان تقدیرااسهده قانصو اشا
کی غدار ببرادکاری باشندن دفعبلاایده رلکوندرمسی او تی محو
اتدی  ۰و هده اولقدر نقود و مهمات جوبخانه وعنکر ل دده

تلف و مضمحل اولسته بادی اولدی  ۰وله بر قدونوكتاکاترجه
ترارآ* و سوقمشکل اولدشدن دوك غوائل ارق افلممد وا
ری

تحت نظر اهمشدن چقاردی  ۰الشته سك ريده بو اولدیغنه حکم
ایدرز
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 9 0نمی ض ر
وئلهری EE ده
--

اند ونر هدر

وع
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ره طر ونده عل مر قومده وفات
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ایلدی * تهامدی الدقدن صکره بك قرق ی تارخندة پرادراری تن
حردوم حسن

) ضوران

( نام محلده ر گم سین دی

 1دمار ) ده

وفات ایلدیلر ٭ ودیکر پرادری اجد کڪ وک اده اجدان تعسالد نك

 کرعهستی تزو مجادوب اورادء اقامت اتدی  +امام ۳یك اللیانکیتار ۳

دیس

حصنن هدم ایلدی ه

درق سکره ار ند و رایی سره

اما

وهل بده مك فرق ا!

ر( ڪندن

غیت شدنیی جما ولد اولەرق بك حوق

O  Nحوعدن وفات اتدی

ادر زمان اماموکل سافان ان قاسم چچ

امامر دوم

۷ 6

سندتی

ودرا ولوززاوج س  ۵مت

جعه کهدسی وفات اتدی

ط رولد مام

امامت کوب YA ۷

تار نه

ه تور هر قومد ججادی الاحر بنك اجکی
اوو

¢

هر دوم هنو

وارث اطا ولان اجدا

کوحك برادری اولون اجد ایسه سا سول اواددشدن هرنقدر دعوای
امافتد! واندیا اسه ده اشرافی واعرانومشاح ظطرولرندن دولاو گے رق معام

امامته کوحك ,برادری امعاعیل کورلدی
اچدل

 ۹امامتدن

وو سح له دور و

رت

مور اولسی ۶ظ وض

اتدیکندن پرادری متوکل اوزر ننه امامت دعواس یله قیام اندهرگ ندتارنده

متوکلك ڪت اطاعتنه دخالته عوراولدی

|

عساکر عانیه خَطهٌ عانیهدن جکل دکدنصکره عدن شهریحنفر اهبری النده
قالش اسن

امام مر وم بك الى دس تار هیده برادری اجدل

حستی حنفر اوزرنه سوق اهر بلاد حنفر وعدتی ضط ابلدی

اوغلی
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ORدنوی

دلری حعاح وتار اسه اری

ك حوق دوعدا

ا

و

ابلد)۳

حسناین اجد حفر وعد E

مت ضنعانه کدی و يك این

درت تار خنده حرقوم ذعرعر حصا امیر وتجدید ابتدی
بيك اج

و بلاد
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دس وا

الق سته ار لم امام روم

لاد ) رصاص

)

(عفل ) اوزرننه 7عسکر نه سوق ادوب
یافع) وبلاد ش

یورهرق ومشادن
بلاد حرقومه ن ا

بك حوق

کوسداری فتل وزعیام اندهرك

بجلهستی تحت انقیاده الدی
سم يك اقش |یی سرمه سمه

۱
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دم وخر ادوب کافهسی داخلدانرهانقیاد اولدقدن صکره اشراف
وکا ومشاشیی مر قوم بالاستههیان امامنزدننه عودن ابلدی  ۶وامام
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ودر س قد حکومت اىدەر ا

همقؤمه جادیالاحرنده دعر مده کا
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فسات انارحنده بلادا
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باشا نام تة اده وار
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بش اس

مدب بش ا
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المّدی اجدان حسن دعر"ددهملاداري ۱ادلی
يك طفسان :درن شاب

ق امام انه قیاماؤ
یدیل  ۵اهل شر ی

ای سره

حرب وتال وقوع بولدیغی حالده ,امامطرق »لوب اولهرق»شمرةایر غالب
وڌوعمولدی

روم ۷
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اوتوز سا

 ۷خی

حجرووت

طرفنده ام اا

و ۷۳

تار ند قدر

اندر تیاه حرقوهد اظ قشده مام امامتدن خاع

  0اوتدی ۰ .روم هید امامته کدکدنصکره برادرزادهری وعیلری
جله سی اب و

1

رن باق 9
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ال

رد نفرر
حرقوم امام :ىك طقسان اه
#

وج م
م آبدهرك دای حسسبن

نود کاقد وا 7وعشاردن کوک خاب

ان خن

اوزر ننهسوق

ادون ارناز

 ۱ 0اتدی چ و بيك وز تارزره هردوم حسینق فسات بل امامتی کندوسنه »3

 7ادەجکی دسدسة سي له ھ ر اصاد ألتقرنت ا کورهر خا 0

واموال

واشیاستی مصاد زه ایادی

فك لوز برسئذسنده رداع ٠ کان مدینهبان تا انطلدی اسه ده

موخرا"  ۳زمان اللهخراب اولدی
يك وز او چ تاربده لخدا علبییا وره ا ت
ههامه جهتاه سوق

 ۰واعزامابلدی
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یك بوز بذ تیار ننده بلادزومدن ابراهیم پاشتا نامنده برذات عسا کاب
) زباع ) تام حلیهفوی

امام طرفنه عض دخالت اندیکندن طرق

امامدن درت طوّب وی بر باشای مومی اليه عل مذحکورده استقرار

E

و مرمه)

امو رخك ری

دی

با میومی الہكڭ ر وجهمحرر زلعه ورودی
و کلددکنه دار ر شتیصر بحاعدکندن

بازمش اسه ده رهساره

موی

رودل

الك

»> با ایچونکلدیکی سلنهمدی )

يك بوز بدی ويك بو اطموز تارخلرنده جهت فبایه اله «شرق اهالاسی

بنھ یام ابدوب امام |

باهرار وقوعیوادی ه وقبائل
بنلرند» متعدد ح

غالب |ولد ار

ويك بوز اون بر سنهساده ابراهیم نامکوسه اولاد قاسعدن اولدیغن بالادعا

مهو مدن دم اوزهرة اه

تعیت اد
وقوعات

هرك اهال
ی وعر .

اله صولهده دردست

اون حاهل وسبگهفراری الدالون کندوسنه

دونه ومعدنه امحنه القمای فاد اللهبك حوق
ی

حدو ننه ساب

اولدشندن دوم

پات

د

اسه

اوانهرق فتل وتلف ادلدی

امام مردوم بك ور اون درت تار حنده اهل مشرودن

:اهل اندهرك اوربا

اولدودن صکر ۵مصاللد اولندی ٭ وسند ص قومةد» عطان ان معوضد

ان عغیف نام کعسلٍه بلاد عدن طهور اهر عدی ضرط و شش بر

اتدیک ندن امام پرادرنی عسا کر وفبهابله عقوم اوزز نه کوندردی

وعدی ر ار استزداد اتدی

۱

i 1

۲

دده جدهده وان ساعان بانامام :زاددرنهپرادر نی هداا
و سره جنموفه ر ف
اله کوندردر؟کن امامطروندن د

نقیسه هد ره

ك حوق ذسعن اشای

:

عسکر سوق اولئوب حار با
ستس مسا
1 ۹۲

مك وز اون الى سی بن

بل  6حور سائیی طبان

سنه سنده دی سید ابراھے لہا

و سك وزاون دی

ام کته امامت دعواسیه تهامذدن طهور

اندوب بوناراوزر ننه دی عسکر شوق اوانه ق حرب وقتسال ادیلوب
وبشران اندلشلردر
نهم د
بك وز اون سک تار حنده حبور فال اله متاه اولدی ه وسته

وعوممةه طرفنده بلاد افوحضر هونده اولان  11عسکری حالم فومد ی

رادار

ا

وبك وزاون

۱

طموز و رنه

عران و بلاد حاشد فبائیطعیان

اتدکارندن بونلر اله دی حار بات کشره ودوعوادقدنصکره داا" اناده

اندبر
بك وز کرمی |او چ تارحنده امامت سس اولادان حسین اینقاسم ان

مد مو د این قاسمامامت دعواسیله امام علمنه فیام ادە رل بك وز
کرمی دی تارحنه

سنه مدت اهام الله حار به ومقاتله اندهرنما :ت

عت اداره" امامده اولان باجله مااکی استلا اللهامامه غلبه حالوں متام
امامتدن هر فوم تاصری خلع ابلدی

کچل در زمانامامحسین اقیانسم چیه
هقروم  ۷۲۱۱سنهسی ظرفند .متام امامته کوب  ۳۱۱.تار خنه قدر
او ج سنه حکوعت! دەر سنه هرقوهذسر شعیا ننده شهارده وفات ابلدی ۰

0 4 ۲۷

1

ر قوم هساك امامتی احرازاEN , ضکر۵ه شهارد
دوادمحلو عود
رداعده اهامت انادبلر چ

وا  ۲ناو ع کرای راش إل ر ولنان وامام :

 ۱مخلوعك در ۷ی اوغلٰی او  ۲وا ۴اک حسین ان
قاس سه اهام لا وس
1

صرب

2

صب

اوه رى
و اه

ها ان حا ن ان
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 eن
امء
مك

اتدی

۱

رود ر قوهد طر فنده ره

سم ان

تین امام لو و

اولدی

ر

.

 1له 7

عسکر سوق اىدەرك طروي انن وقو ع ولان عار رده تاصسر یتک ی
7۹

1

۱

هزم

ناصر با أت مردوم قاسم ان <سین اوزر .که تام یرل

تووفعدده دی معلو بافا ابلدی

۱

Ht

بكو یکیسکز
یاه حرفومجربe ۶ ن اور

بدنلرنده مسا له وقوعیو[ ی اسه ده رالا 0
ررقم

 ۳ا
۹
مامت

.

امام حسین علمنه ويام اهرك امامت ناسه اشاعه واعلان اله|کرقبائل
و سك وز یکی

وعشابری ندمت اتدرد

ولد

اند بدتلرنده قال عطیر

لور

سس

 ۰ا جر دوم امام ین

۱

حسین

 2ت اده

معام امام“
تی احرا زز ابلد

بوبه

وق صرمادا  9فا ایلدی  ۰مردوم امام حساك برادزی امامت

دعواسنهة فالمقشدی هده

اقامت اتدرلدی 

کندوسنه

امامقاسم طرفندن

اراصی و برهرك

قوءك مدتنده زلاد حوق قبائی الالهرحب الي

۱

)(mo

۷

 ۱عصیان اهر رقاجد دفعذ حار به وقوعندن صکره فبائل هر دوفة عت

۱ 3 ۱

نقاد Jثوب وسارر کافه وبال بعت اج پلر
ەدر

زمان اماممنصبو

< سینانقاسم ان حسین

کج

 ۱هردوم نصور حسین امام قاسمك اوغلی اواوب و تار نده در نك
برننهاهام صب

ادۋس سیدمن

سه

اولثرق ˆ ۵۱۳۱۱

برته قدر یک

زد ط فنده صیمعاده وفأت اتدی e

چی سنه

حکومت

بر علمنه گی

زادهاری وسار اقریامی قیام اندهرك دلرنده متعدد حربوفتال وقوعبولهرق
ك حوق قان دوکلدی

۰

وبك لوز فرق رسەن

نذه

م

|٣ق انالمهدى

امامت دعواسله عضیان اندو امام عقروم الله برخي عار بهایلدیکی
" کی نك وز قرق انی سدسنده ام ای دس قنائل خاشد اله اتفاق
مقانله" عظیه وعاره* جسچه وقوعولون امام عستکری منرم بور شان
۱

اوه دنرو وادی" طهرده اکان

ادن داممکرمیلری طت ۵ووده دنا

یی

تمرورم اىدەرك مو خر" امام اوزرننه قیام اتدکارندن برخلی سار به
۱ولدقدن  2ره هصاطه اوانسدی (  5ی دلو مذهب باطشه وھا سنه
اولئور ( وك لورزاللى اش تة
دعر

نااك

بزادری اچد

اوئهدنرو

ع سان ایده رل ندتلرنده عار بات کشر وقوعوادقد تصکره مصالحه اتدی هھ
و

ك لور الى الق و دی سدلرنده ان ار نامرحل سو

یله دوحسین

ودود بای وابن راجم نامکهسدنك واسطه سد له دی حولان قباثلی
طغیان ایدهرك بك سوق علاری اسلا الهنهب وغارت ابلدکاری لاو

حولانلیلر بلاد جهران وذماری ضبط ابلدیار ۶و رادری بجنذهامامت
دعو اسثه ويام ۱اتدی

۱

( 0
۱
ارتق بوندن صکره امامت متفرفا رقاج کس هلربذارنده قالهرق هر بزی بر
ده حکم اه کرندن انت متفرق ومدثات برحاله کردی  ۵له بونلردن

حر توم امام منصوردن صکره صنعاده مقام امامت کنر ابوانلئور
 Soدرزمام

کرمت

A

امام چە

عرقوم ناصس وفات انتدکدن صکرهبر نه اوغیی عباس امام اولهرق کر
درنسنه اماءتانلدی * و ۵۸۱۱

سنهی شهر رحبشر فده صنعاده

وفات اتدی

Gr

مرقوهدن صکرهاوغبی نصور على ام امامته هرك فرق سنه امامت
اند کدن صکره۵۲۲۱

تارخنده وفات ابلدی

فحورمكت بر  2اوغلی «وکل کوب دی سنه

۹۳۳۱ ۳

تارحنده وفان اسدی
ص دومك ا دی اوغلی ممدیی عبدالله کوب اون سنه امامت اىدەرل

۹۰

تارند صنعاده وقات ابلدی

 +فومك علنه اوغبی على کدی ااسفده رمدت صکر ۰اهامتدن حلع

لرك از نه لعایھسدرافقه کوت موخرا"مر قومیشمدان دا
فل واعدام ابادکلرندن علنه د ان متوکل امام اولدی *٭ هس ومد

ر هددت صکره وفات اىدهرك مقام امامته على ابن مهدی کدی السهده
بردت صکره مر قومده امامتدن خام اوانهرق بر نه  ۲۹۲۱تارنخنسده
هد ان حى ان صور على که رل مقرومك دولت ماه بهاولان عت
وخلوصی افتضاسی تار م
وفومایت من
کی چا

و توفیق باشانی صنعاه کتوردی ۰

کهای دی لا " صر اولندحیی وجهله حردوم جد ان
ر کا جه نی صنعانه کنوردکدی صکره امامتدن حلع اولئهرق

وك سل اولو بده اماءتدن لو ع س_ااف الذ کر على ان مهدی اماهته

۱

1 NIN

۲

رومی عییابن
کیرلورغساکر عا نببه صنعادن حکلدکدن صکر+ه ع ق
1 3۱
 9م
اهد طرفن
دن فتل اواق امامت ص فوم علیده قالدی ادسددAO

 1مقرومة دن صکره حکومت امامیه عادنا مرض اولهرق خطه عانبه قبائیی
 ۱ ۱ 3تون تون هر وله مشایشم واعیای الارنده قالوت إعض علاردهده اونله امام
سلالهسدن قالش بمض سد ولوت وله شلک ادرز اندیکه بونك

الا دخی انیدهمحلنده بیان اواجنندر
oS

۱ 1

رده امامارنه دار معلومات

¬

دیاجهده تست رده سطق ر اولدیتی واسامیاری دج بان فلندییی اوزره
ور خلت ایکیسو+ز الس انی سنه سنه در بش حجللد :دتوارخعر به دون
ا

جم وترجه اولنةرق ار ا

اشاغسى صنانك ا2

و یری اولان ك انکیموز سببان طمواز سه هر بسهته دک « ۵شهودات

و تیان ناجم انەم اوزر نهبازاش وسالفالن ۲ربءصکلاره علاوه اند,نلان ۶
شدارده دج  ,طاه ۽ موادلدری اتر ل وعلیق فلععش واشنو موادایسه,نس
۷

۱

۱

دءضیلری

صلدن

؟س

ر 3دنهدن رجهاوانهرق (عصرلری وفوف وحهیتان عأجر.انهم

تولکش اولددءندن اشمو ابر ناحیر انهمك مطالعه سد

رال سوران

ذواندن بعض تار آشنا اولباناره برمعلومات مختصسره اواق اعون بوعل
اماملرندن خطه عابه بهکم کلشدر ه وحکوعت امامیه ال اول صل غو
و ررض اودر

۰

وخطه ن

کوره اهالسی قاچ هرل هرد متعم

رز

و شارك ری گولردر * ورال نك دت وتسطم نه انتدار اولتور

۾

ّ۳ 9
۳

ند زیدیهمابلزدناشداخطه کو بده کر

n

مدناه اندنصکروهحگونت ماه )یم
 oاتبهشهکیل ام
اكمار یدنه

۱۹ ۳۱

ر سان اولنور که

مار اھے ان امعاعیل
ری ان حسیناین قاس ن

جهه )
ان راهم این حسنابن حسین ابن علیابانبیطالب کرومالل
مومیالیه امام ی حضرت علىکرمانلهوجمه افندمول سکرنجی بطن
 ۵۲سنه شعر بهسنده مدننه منورهده قدهنهاده" عم شود
اولادی اولوت 6

ار

هر مسدنه منورهدن جبلالرس نام محلدهجدی قاع زد نه

کیدوب اورادن د طبرستانه عن عت ادمرك محخل م ذکورده عضيل علوم
قومید ودبیة اتدکدن صکره اصوّل مذهسدده اهام زد حضر زر ته اثباع

واقتدا اىدەرك فروعده اختلافاله بك حوق کتب «سائل اليف ابلدی ه
 ١وطیرستاندن ند جل الرسه کاه  لداوراده امامت دعواسیله

فیام ادوب رلاد

عنة کدی مه براز مدت بلاد هر قومدده افاتله خان دعوت ابدوب تکرار
جنل اسه کیند کدنصکره  ۶۸۲سندمی نمی صعرنده حل مد کا ردا
دوم تاه اولهرق ۹۹

عودت

وصعله 4

مو اص له سل

مر قومد ه اقامت

ادوب عشار وقبائلاك ک|نریست بحت اشدردکدن ضکره صنعا اوزر به

ب
هوء
ذان
حرکتابلدی * واواوقتخلفای عباسیه طرفندن من والسی ب اون
سر نهدن اولان ر اسعد رن اعفردن .کی

وص.ط اتدی و ۸۹۲

سنه سی ذىاخىەسنك " 2کی ازار کونی صعددده وفات اعشدر
چ

مت امام مویالہک موفاق بان اولور چیہ
فتهدن (کتابالاحکام ) و ( المتخب) و( ال
کفننون)
او
ب(السا ل )و

۱

4 ۹۹4 ۳

نات ۶ #د أبسنعید )وک(ناب ارضاخ ) کوتا(بالزارعد )و
(کتاناما ولا)و( کتانالولا )و (کتاتالقیاس ) و (یالتوجید )
و( کتان انتوحید) وک(تان مستشد ) و( کتاب اد علی اهل انزیغ)
و( كتا الاراده ولاشیه ) و( کتانالرد على ابن اطنفیه ) و( نیالکلام

عل انهکتو(ات توارالترامطه؛ )ول( کال امول الین )او کناب

8

الامامه ) و ( اثباتالت وهوالوصیه ) و ک(ابالزد على الامامیه)و (کتاب
لبم الدرك )و (کتای نفسبراططااءالاندیا ) و( کتاب الردعلی ابنجریر )

وکت(اب تفسبر) التی جلد اوزره ادوکی و( معالی القرآن ) دیجلد اوزده
اولدتیی و( کتان الفواند ) ایکی جلد اوزره ادوی سالفالذ کرکتب
متنوعه ماویلك تألیشانندن اولوت بوکاماثل دها سا مرولفاتی دی
ا

 ۰عر نی

وو بدهاماملربنك بکانهسی

امام موی اله  3۳ :کردن اول عن ر

٣زاهي سنیهدن

ومذاهب خارجیهنكشعبان متنوعهسندن ومذهب ز دهدن اولهرق رطام
مزهیت ره هتم بولندوارندن امام مویاليه برخیلسیی مسذهب ز دنه اتباع
 ۱اندرمن

امام مومیالبهوفاتاج نکد صکرههفاهنه آوغال غد کدی شه ده مر
کد و رصاسیله مام اماش ۹۹

وکنداوسین ۰

مه سه برادری چاه با ۰ ۷2

۱

تارحنده صعدهده وفان اتدی

امنام ایچن  :ورا لامش مب لهتلویت اولوب اعاممر قوم عد

۱
اه

بللادی استلا اعشدر
عنده بلاد هغاریوناحه امد ولاعة و بق
لوراو
بشا
د

جور وعیدانوحفاش

بان وضلع ومسور واعذار نام بادءلز اهالسی امام ناصر اجدل مدتنده
|

مهب اسیاعیلیه دن طهور ادن عبداید + ۶طی نام کس هاتباع اىدەرل

معاعیلیه مذهينه افتدا انللرندن وتار  2من کورده اسماعیله مدهی اعد

()0۷۰
وکناری وسار مت باری ترحال علیان وطغیانه کلدکر ندن ك حوق کلار ۱

اهالستی ج وزور اله«ذهت هکذور م انباع اتدرملرندن تاشی امام ادر

اجد بلاد مر قوعة اهالسیاوزر نه یام ادوم قوم ع,داجید ابه تلرنده
حار بات عدیده و ووعولدفدن اض ره عرداید وجاعق رشان
وبك حوفلری تلف اولدی اسدده عراق جاده مدذهب 5رامطه ل مور

بوانان رای واسطدن استداد اباد کارندن مر قوم

۱

لاد غراقدن ج عور کلدی ۾ بوندن صدئره ده برحیلی حار بات وفو ع

بولدی ادسهده غلبه اهام طرفنده الدی

۵

|

سنهسی حلولاده امام ناصر اجد صعدهده وفات ادون دقام امامت

اوغلى النصور ی کدی و  ۹۷۳سنهسنده بود صعدهده وفأتاندهرل
بر نه پرادری ار قاسم امام اولون موخرا" متتولا" ریدةاليانیده وفات
اتدی * نوندن صکره متام امامته اوغیی الناصر حد کهرك اوده وفات
اشد کین کر بوسف ان عی متصور اللهنه اجدادی اولادندن قا

ان على ان عبدالله ان د ان قاسم ان |پراھے بلاد شددن كلەرك
: 1لرند» امامت دعواسی هور

وختلای واقع اواد
 ۳رخیلی ناد ا

ااسهده  ۹۳.ستهسنده امام بوشف انحی «نصور متام امامت احر1
اتدی و و ۳۵۳

سنه سنده قاس ان ع و

تارحنده لوسف ان

ی وفات اندون ابو عبدالله حسیناین القاس انعل الدیانی متونی امك
اوغ اولدبءندن در نك وفانندن صکره امامت دعواس .له لوده بوسی

ان ی علمنه قیام اتدی اهسده اولوقت تال اولههیوب عر قوم امام
بوسف وفات ادتکدن صکرهمام امامتیتون وین احراز یادیو 6
تار نده ون ناممحلده حار بهدهوفات اتدی

زد این على این اطبالب کر اللهوچمه ورصیالله عنهم ذردن مد این

عن1وی.

( ) ۱۷۲

القامے این حسین الله عابدوالله وفات اعردناول بیتارنده امامت دعواسی
ظهور آتدیکندن مد این القاس او عبدالیه د ان قاسمی فقتل انلدی

ابو عبدالله حسین وفات ادتکدن صکره  ۵۹1سنه سنه قدر متام امامته
 ۹3۳کهفیون شذفد رکه امام بط اعك اوغرنده عبداللم ك رادرىقاس

معارضلر یله مجاربه ومتائله ابلهفرق اولدیتی چالده انك بوك بدندهقااوب
ګلنده ذ کسریبقت ادن دوات عام به ظهوراتدیک وفته قدر

حکومت

امارا و صورتله شنتاواوب دوات مذ کور نك ظهورنده دج مد ابن

الامام اننساصر واماممنصور ومطهر بن مد دارنده متفرقا بدورلغندن
دولت هذ کوره خط عانیهی استلا انتدکدن صکره بونلرك سلالهسی دی
اولوفت تون تون ګو وهنعرضاولدی
مومك
 ۲اشرنده امامت دور ازشرفالدن هور اتدیکه ق

وکومت نفوذهسی مو ونابود اولوب 3.۰۱
سلالهسیدخی مقرض ح
تخانرسده امام قاسم ظهور اند رل بونارك «دتاریدخی پر وجه حرر بیان
ونصریمخ اولشیدی
ددل
هال
اتشو اا ك ساداندن اولدفارند
اما امك کنهمیدر اجوانان ن

یکده اطبعنان حاصل اولهمدیعی آنبده اماملر حتنده ازلهجق مجلده بیان

اولئهجفی بازلشیدی  +ابشسته سالفالد کر زیدبه اماملرندن ادا خطه

عائیهه کلان ی ان حسسین اولون مر قومك وفاشدن صکره 514
تار ندقدر امامت اوغر ننهتح ا انار دوك ركٌوقوعان اولدىکه
عادا امام ماله سی عو وهعرض اولرق بالکن نای قالددغندن تارج

من کوردن صکره حکوهمت ٤اه ر قاچ حکومته هنوسم اواوں ند اولی

کیامامت امیله رطاق عتغلبهر عا ک اولدیلر 
مارالذ کرامام شرفالدنك ظهور اتدیکی کی اك صکره رده امام قاسم
جید یکهبوتارك کنهار نه اداه شرفالدن حەمرت علىکرم اللهوجه

۰

)CON

۱

ادن ك عدوم اوسنو ماری خسن ساط ر خی ااك سلالهسیدن

اولدیغی وفاسعك دخی حضرت مشارالپك رضیالنه عنه سکرزنجی وطن
اولادی اولان واتدا خطه عانبهبه کن حى ان حسياك ذر شدنکلدیی
| کلاشیلور اما
توفدر دغلبان ارهسزده طهوره کان انمر اضاندن طوّلای

مر قومارله خی ساداندن اولار ته بکده اطبثنان حاصل اولهحن ور قوم
شرف الد نك وقاسعسك ظطهورری ترد عصبیت اله اولدییی وکندواری

نوسالفه جررهدن استدلال اولنه سلورکهکشهلر ده
متغلبه دن بقآووندعفلاری
او در  ۵اوا

کر

شعدی بزلوراده اهام له دعك اولدشی تصرحه بان و ارضاح ادیعس ات
 ۰الاس ۹اهام مسثله سی مسال ديه نهعاد اولدفندن خار ج صدد

کور بتورایسهده فقط اشبو تارده حکومت امامیه زعانلری اولد یی الاه
مدای جک «تلری دی در ج ادلدنکی حمتله الک اماك هدعك اولدشی
اصر بح ايلك مناسب وان ر برحل ولندندن باننه شروع اولنشدر
مر امامت

(امامت 0

قا

هو لله صورت تضسیم ودلالی کم

 1تعدم معناسنه در

۱

 soامامت دوت I

ماق

کم

) امامت وی در بوت کی .
 2جراول

رقم اى .امامت وراتدز

4یما

ع کی

اماتعبادتدر  صلوهکی) کتب تمده امامت اطلاق
اولاسة وی ی  ۳اولتۇز ۱
۱

1

)OW
و رقم

ا
.مامت صلد در"

امامث ج
5

امتك

۱
 9یاجون خلاو
<باز

ات

اا

چ

و
مب

ی

اوئسه مبعونا
ماد

اولتور

امامتاك ظهوری )4ج

امامتدهکوناکونا اختلافات وقوعواوں حضرندن صکره احتلاف امامت
ہے هتسم اولدی  9#مگ

2

جعا

A و بر ی اصو ادهدر  +اءامتده

|متدن ا
صلی ,ا

۳ 2

ی اول رااولور نکن

وودی اعتار هدرد دار ٭ ا
آده ر شمرطك ج

قهمبه ده مسطوردر * واهل سنتك اش.و ذهادلری اجاع امتواس

فعمانك استدلال اباد کلری تصوص حلبله وادله قاطعه اللهمثنتدر

وجه ثاتی  امامت نص وتعبین اللهثاته اولور دبنلردرکه پوجماءعت
حضرت امام علیدن صکره امامتده ڪه نڪ اختلای اتدیار  ۶شو لهکه

بعضیاری اوغی محمد ن اطقیهه امامی نص اتدی ددبار ٭ ونلر

Ge
2

نچهدن
دلر
وه ون
کسانیددر * ن

صکره د اختلافات کشره اله

اخت-لاق ابدهرك دعضیاری مدن اخنفره نكاوزر ننه تصن انکارآدوت

امام سن الله امام <سينك رضیالله ععا اوزرار نه نص ابله قال

اولدیار ه وحضرت مشار المادن صکره نه امر امامنده اختلاق اله
بعضیلری اتی اولاد حضرت حسنده و عضر اری اولاد حضرت حسینده

رصیالله ۶۳۲ا اجرا ابلدبار هواولادحضرت حسیندهاجرا ادنار حضرت

) 1Vk

حسیدن صکرزه ایللعاندنك امامتته نض ادعا قيلدىلو *.وزینالعا نك

اتفاللدن ضنکره اختلاف اله زنده اوغلی زد امامت ذاهب

تار نك اماهتنه
راقر
مىالب
ضعل
حين
اواذبر هواماعبه اولنار دج نصا د

وسک اا وله جر بن دل العامة ذاهب اولدیلر  +بمده اولادادن
بش نفر اده که د وامعاعیل وعبدالله ومقسی وعلیدر *منصوص

علیه کی اولدیفنده اختلاف ابدءرك بمضیلری عمد امامتنه ذاهپ
اولدبلر » بوتلر عار هدر و ت
وعضراری اماع لات امامتده داهب اولدیار ۰

و دز نك حال حیانده موتیی انکار اتدیلر بوتلر مبا رکیدر ه و لعصرلری

اولاد ااعیلده نصا تعدص بکوون دکین امامتی اجرا ابلدیلر » ونلر
اسراعیلبهدر  ۵و جه انیده اولان اختلافات روجه ګرردر

امامتك اصول فتعنده اختلافاییدیی صعابه زماننده حادثه اولان بدعتدر ۰
ازان جه ر دسی ( معدا چ ) و( غرلانالدمشق و( بوس الاسواری

ناما اشختاصی طپور اناوت قدر الله قال اولداز ه وت وشارتقدره
اضاقت انکاراتذرلر « وواصل بن عطتاکه رس مەرلهدر ه بوتلزلك
ارڪھ کدی و بدعتار نك آوزر نه دمص دعر دی علاوه اتدی

۱۳۳

اماهتتنوتره و جه اتا ه قانلوذاهباولاق جاعت

(أهعترله ( و (شبعه ('

و(لع ٩ و( ترجه )"و (جنازبه ) ولاجبربه) وا(
ناماز لههتترق اولهرقهر برراری
رهه بام اولد لر ©

حوق اط

انواعمذ هب ومسلک هکیدهركك غش اوح

وو تارحو ده اء

عظاموفضلاء

دویالا حرام بك

دون ٠ك اعتفادار ی تفصیل اوزره شرح
افخ اله فرق ک

وبیاناندکارندن تفصرلنه واقفاولق ایست انارلهغوات هذکورهه

عراحعت

اسنوزلر

اماعتك نهدعك اولددنی اکلاشسیلدشدن شعدی حکومت امامیدق الالال
شو لهکه" اقاعت نص ودهینا ثلاهنبه ولور دين جاعتك .رطا اختلافات

( ) Yo

.نواع مذاهب باطلهواقاویل عأطله دن وجوده
:اللهذاهپ اولدقازی ا
 ۱کلان فرریتعدده ومتنوعه نك اردان منبعث اواش پرشیدر ه حونکه

فرق ذکوره *لامسندن اول عصررد» ظهور ادن هل عصبانك هہری
1

,رراصول وفروع احدان ادهرك نولردن اعض-یاری دسبت دسله ادعای

سیسادت وشرافت و بعضیاری اصول مذهبرنچه مدعای فقاهت ادرا

ر نابت مذهبهیی احراز اله عکوم اولیوں امامت امیسله جاک اولدرق

ا

ا

۰

وقایعسالقه دن دی کألایلبدی اوزره اش وکروه امامبه نكجرد پر بر ند
علیه .وناخود پرمتقلبه نك ,دیکری علمنه عیام اله اص حکومی فازمسق
داعیه سنده که بر هانلردو > شلردر  +ولو تلردن ال صر داره .قدر کات

آغامیه جر برهالعر ك سایزافسامندن دها زاده نموذلی اولهرقخطه عانیه

نیہ قالوب سبالفااز کر حلنده بان اولنددیی اوزره ,پورادهده سانمهامت
دعواسی سبئه نټ در قانار وک
دداو.ب اد جاتلر تلف اولش  +بو له اکن
حکومت مذ کوره اراناس قو به نداساد ایدهمیوب رهین اندراس اولهرق

وونانود اواوب بوقدر میلبون اسلام متفرق برحالده و رطام حکمطاغون

التنده طا واعتسافدن ازیلو وادی" جمهالنده قالش وهرفتفی حمتده
حکومت امامیه طهور اعش السه ج بر لسی e

اندهماهش در * ق

جازهر بك بعض جمتارنده الا ن او بلهبورنسوك موم کی اهام حکومتی
ناهیله اداره اولنان ګلارده سله حالاسفك دما !کسك دکلدر
ایشته و تله پرطاق متغلبه نك طهوریعلت اسلاءیهنك تفر واشتننه موجب

اوادی ٭ و بونارك جاه رباسته اولان طع وحرصیاری جهت وحسدت

اسلاءیهیی در پیش نظراتدرمك شولله عاورسون اراقهابادکلری دم وتاف
ایندکلری ادم قابل حسات و ین دز

۱

خلهای راشدن زمانده هجرتك سکتانجتی سه سنهکلخعدنه دکین پعن ظهور
کتمدنه قدر اولان مدت عادتا زمان فرت ابدی ه و بوازمنه حرانده ,کون

۱

)(%1

"کونا مذاهب طهور انتدیکه بونار سالفاا ئکرسا عت وفرکقومرذندر ۰
اول ارالق خلفك هر بری برطرفه انباع وافندا امه برحوقختلافانمذهب.ه
وقوعبولوت ناسك شاه فد وفسا دکردیکندن طهور ادن فرق مکودرهدن

امتك دشنت و

عار دول فناللرك حدواندن ناشیخلق .وحال

دادن قورتاروب طر بق مستعوه سوق اك و بر رشان اولش ججعیت
مذهسه ییشرازه نند وخرانه بوز طوءش شمه ملید نی رقلعه <صینه مانند

اباك اوزره حنهدن عظام حضمرانیظهور ادر اهل سنتاوزره اجتهاد
ویب
لعا
اا
قهبك
اتد کلری مذهباردن برازی «نقرضاولهرق ہابت درت ٥ذ
بینالامه خر ۲ولان ساد دج اورتەدن هزع اولس در ۰

تې دنك

طهور نه واخنهاده زوم قوی اولدفنه سب سالف السان عصس فزند,

وقوءه کون اونلان ساداتوتفرفه امتدر  | ۰کربواحتماد اوذاش اواسه

ای

متام تال اج الساد دون تون متفری رتم از

ی
امص
سرت تحارنده وال فره
اد تولهحق ادی ه طعوز وز |الد
اشاتكاهالیاوزر نه ازوم اطمار ایلدیکیتمصدن تاشیدیل و  :نندده

بعص موادل اتد .لن ده بان اوانهجیی وعدا داش ادیاشته عل وراسیدر ه
سلنك
اوطد احتهاد وقوعواش واه

خارحندهفلان قالش اکن دوات ءايه دی

الدوامك ظهورندن شعدیبه دکین  ۳ 7مات و بلدان اباش ومارالذ کر
اجتاد سنه ان میلیون اسلام دار احاد ليد نه آلتوت رخلیه نك ا

امنردسشده بولتدبر لهرق شرعشر دف ومدین

اسلادیه محافظه وجانه .

اولهش فقط بولك موقوق عامهی دی عسکر بسك وعسکری مهم اجون

انواع اجه وهات تارنه وادوات حر به بولندره ةله رار بونلرنده اس
رازن 2خر ند رهمالك اولمدر  ۵السته بوص ام وءعصده وصول السه

رعید اله حاصل اولور  ۵ا

مايه اهالسینك د«صیاری مذاهب اهل

ستندن ځار جدر دو تعوناناری دار اتفاق واحاد مايههعلى حاله فبول

ايده "رك مذهبار نه بو رومایدره اسلافدهخطة مذ کورهبه کلان اويار

)(OW
 ۱برخیلسی بورارهقالقاشوت اهاییی  ۳اشدترهراهامار ادشار نه رواج
و رعشلر  ۰شدی

عت کر ر|ای ۴ات

 9اهل سنت اولرق فاهل

نك غمری بولنان نفوس اسلامیه رموازنه اوانسه اسهنلتك غر اولان
*کن بردهده ابعتفاد وفکرده ذاتلروارکه
ا هی ماهناده قالور ل
اهل ستاكغمری اولان جاعته افتدا ادن امتك ا دای

ند هری

عردامافلر ,پیت وجو دنله یج ۱واونآنار<ه خایمه ه انعیاد سار داش ۰

حهارلده آنلری اهل سنتجاعتنه اناع اتدرما که تشاد ا

رنه

ا رتور دورن ما بوکهبوذهامک بطلاننهرنیز دارلشواوله او رکه
حکومت اماميد زمانلرندة" هڅ رقوم رضاار نله اماملره
وان دو کهرك حت المر بولعشار

شتا اغیوت

ار جاعان مذ کورهك ای دشلری

وابین ومذهباری امام اله تون اولق لازم کلشاواسه اندی اهای دشر

۰وت معهود
ومذهسمر قالوجفنديو اماءاره اطاعت وانقیاد ابدرار ابدی ا
اماءلرکندو جاه حکومتار مریحنافظها بولوكسویاله ابلهاهایییی ےت اطاعته
لاق امن تیف اتد کاری کنابلرده برطاق اولصورتله مسائل ومباحثات
در ج اعشلر ایسهده باه مذاهپ مدکورهنك ءي لرندن برخی علاء «دففین

بومسْله ری جر ح ابلهبطلائتی اورتهبه عقشولردر

۱

ایکشی دایل دخی شواولهباو رکه صنعا شهر شهیری بوکره اورده فبطه
سیر اولفردن اول آنیده

ذکری کلهجکی وجهله رکوشهده ومسنشهاری

اا اولان رر ت امامت دد ياجلا رلورەرة نام شید هرت
اولعست |اطراق وکانافد وصتعالارهe

ادر وه وس طاعدقدن

صکره هر کمسحنون کلادرله استهرا وج ابلزاعشکه اسار ارات
ان

علوکانه صنعانه داخل اولهیه دکین نقدر سنهزدنبرو اهال اهامس

و عون بل مها ت ادان رلااق  ۰کرد ن لفات
زی
داز
بوت

قاادیار i ۰ بلوه اولش اولستة ادی کندوری افتدا

اندحك اس راهام بواورر ادی ا

)` (MD
بزم «عصبمی اویه مارالذکر اجتمساد؛اولدی ه امت تفرق واشت دن

قورتارلبي * اهل سنتكخارجنده قلان «ذچاهوبكقماكر بل اجتاداری

ایمسدهده.نی زمانیازجه جهت وحدتاسلامية ارانیلوب بجدالاجنهاد
اهل سنت چارجنده قالش اولان جاعت امپلاءبه اله اوبلدعوای ءذهب

ارانتلیهرق احاد وانفاق ابدهرك دابره" عاد اسلاییی توسیع اك وپونلری

دي خلیفسه مومنی +ن اولان بادشاه عسیدالتشیاه اذندمن حطر رله
ايند

در

" وراده صرسی کلدرکندن خطه ماه اهالسنك ذاهباولدقلری مذاهك
انه شرو ع اولثفر  ۰شو نلهکهعنك ممامهسیله بتاحل اهالسی هامددن

۶سبر حدودی اولان ابوعرشه قدر عوم شافیی ااذهب اوادقار ی کی
ول جال اهالسیعکذمکر مد ره
نه او ایل اسر کرلد نامه حمی ک
۹وی ال ۱ذ هدر  1
هم حالا E3کذل ۰۱
ك جله سی شا
و0در هم AED  ٥و

عنك ص :ھا حواللسندن حبل حر از اهالسل برمتداری شافی الذهي حوعی
اسهای لبه  بدهندن

|ولڊدیی کی صنعانه درس

دلاد کان

وله سی

اهااس:ك دی برخیلیمی اسعاعیلیدن و برازی مذهب زدهدندر -

عه وحبل برع وجبل جماس
بنه عنك جدبده وصتعا جوالبلرنین جبل ر
وجبل لحان وجل وصابینوعه ونمز وهجر وبعهدین واب وچبله ودسفال
وخبان ومادر * وب عواض وحبیش اهالسی عوه) شافعیالذهبدرز»
بورع وذمار ونفسرداع بلیسیو بلا | س وعران وصعد .بورط ونفس
صرعا واطراف وحوالسی عو مدهب ز بدبهدن وخطه عانیه ابلهيزه

1 ٤شاده اولانتامقال اهالعی و اشماايهدن اوو عسدما مذهتب
3

ا

ترفتهاسی نام بلردیدر
مو

یر فة نند جد عاض ك عسیر|سبنده ولانقله میخلقوهایی»ءذهندن
 ۱اسهارده ءذهب مذ کوراهیی یخی

 ۱اهااستك seی ی

دا

ونای شافعیدر

5

و(

( و عدن (

0

۱

 1حاصلی خطه عانبه اهالاسی اهل سنتدن.اولهرقشافی .مدهننه واهل.
لش عمری .اولهرق زىكه واسماعیلیه :مد هلر نف افتدا اعشاردر  ۰شالف

الذ کز بان اواتان ګلارك غر سنده نولنان اهالی دی اشیو مذاهبدن ,رنه
معتدی او تردن  ۰توحصوصده اهمالی" موحوده يك تفا دي

اهل سنت اولوب ٹنشندن ازی اهل سنك غر دز

زادەسى

۱

 .مذهب زیده اوللسون وغذهب الهاعيایه اولسون رطاغشعتدله مشسم
اولددفندن شعبات من کوره نك هر بر ٩ستفاده شمه" شعه؟ افتدا اندنلز اولوت
7

مداهت مذ کور و شعتاننك دی بان ۱وی

صر

|

i برو ۳

اولنودر

مذھ بن کور اقتدا:اندنلز(د این علینامطشینین عل )نك رن الق
علده صز ج اواتذدی اوزره( ز د) راس مزر له" اولان(واصنل

نْعطا )نه

علقکرم الله وجهه اتدیکی عار ارده صوانده :ایونززه اولیوب بلکه

انلردن برفرقه لاعییالتعیین خطا اوزرنهاندی ددیکی کی افضلك وجودۍ
عندنده مفضتولاک اماش جازهدز ٠٠ واماغ عیلىاه نك افیستلن انکن

)(r
ری اللهار و يض ای
وکره
ابی

3

زدان 0ام اری 7
۵

نت فننهی سيان

ولا شد اولدقدن و  ۳ی

هق دحر اسا  4:کدوب جرحان
اهام اولز

1

 ۲شهید

دیس

۱ول ار  7امارت ېل اله ۱راه تهنقواض آواندی  ۰جد مد ننده
و پراهم مزه ده هو

ز ده ) و

ص
 0شید اولدیار ِ بوندن صکره

الاطروش ( نامکوس ظهور اندي ددر پرمشوش حالده رولئدی ¢

حردوم

)ار
ناصمرالاطروش دی قتل اولاق اوزره ایکن بلاد (دی وحیله فر
ادون اراد خلق ذهب زدنه دعونلعل مکدورده «ذهب مکذور
وسد اد یدلو

دص

e

اء ووڪلا ز ند ان عل د

لئاس #ڪا

a

اه بت کندو :ره سرت اتد کاری
رارق زدب

ُم طو ندلالرب ردن
داعتعاوندلا ز عل

هک
 eاشاحاکو

ERE,

n

اختلالدن رنه ظمورانده بلکهاول امام جلیل و عانم نثیلی ابدی دیدیار
(اروده ) در * بوفرقه
ز ده طانفهسی اوچ فرق اولوب فرقة او ج
E

ابوجا  3نام1

اجع_ای اولوت و امام بافرحارودی

)سمرخات) 

اله نمیا دەر وسمرخایی دی در اده سا کن اولور شیطان اله تفس
a

اعشدر
a

امامیی اوزر له وصی

اله تص! د و

سیه الهدص

اعدیکزدن ح<صمرندن

صکره امام حق على ابکن خاقوصف اله اشنا اولدیار »ودوصوقطلب
اعبار ۰

واو.گری ری

ګواه دص رسوله حالف

اوه 2a

احتارری اله امام اصب اتدکلرندن

وحهرتن

وس صکره امام
رسولدن صلیاللهعلیه

على :به اقتدادن انات اتدکاری حهندن اشام انا کاقن اولدلر
ددبار

۱

۱

حابوکعضا ۳رایرض اللهعنم  ۱کفار ادن کار ۱دیدن ا

( ) ۹۸۲
بو ساك مصراله هرجدود بولندیی وحرممن شرشنه دخی قراس

ولهرن الک ارده عراجفراصل اوادینتی واهالیسی ادسه هثوز
دهښسنرا دوک انيدان لاد حاشده دخی اغلا کله الله

ك

لد

.شاه عدالباه اشبو اشهسیی,فکرینه اله رلشدر دکانمکره

مالك حبشك ضبط وآسخری خصوضصی اوزد مر باشانه ف مران سورد بر

مشارالله دخی کال افتخار ومنونتله قول اتدی  ۰وطرف 
وباروب لوازمات وتدارکات
بادشاهیدن حبش سرعسکراکی براتی ب
و

۱

عفر کورادی؟

اشاینامداردردشوکتقراردن دلروکربدہ بيكنفررویتقنكانداز
تیسه
 ۱ده ومصرده د

ومهمات حسره اله

واحضاری اولحه مصىر هحافظنه فرمان مودللان سواری و ساده ادج
مك مردلاور و شهمهماتحر بهوزاد وذخبرهی م صردنبالاستصحات

سولشه ا

ا

اتدیاسهد هکرد وات وکاد مصبردن النان

هر بریایکشر اوچرمنسفراح خدم واباع صاحیاولان

بکتّاردن اولوب وناك وایمولهرارمشار الهك موحود مصسی آون بات
 ۳رهاماوادی

باشای فداکارسودق

3

هه  | ۳کنه کدوب اولاا اورای

)(EY

تسخ ر قایقامنصییله مستحفظ براغهرقمهماتو اوازمانك اکر نی
ا مصوعه سوق ااب

تاو رالكت سواحل و نجه اولان

محللره مظفرام نی کو نسورد و قارشو کلااری تبرهو انا
ايدەرڭ مصو عه کبردی
شتاك عراهر سواحلنده
جونگه ب

اسکلهسی مصوع اولدعند

ون
باشای مشارالبه اس حرکانی اسکله مرزد

قوروب ارو به ح رکه

( دوازو اه نامده دفتح اتدکدان ا

حشك مر < RA

اولان (ویدیه ) شهری او زرښه واروب دج مدکیو دحی کان

ات

اھ اسله ضط و سخر دوب محل مد کررده کرک

عمانهی تشکیل اللدی
اشایصاحت اقتدارلگ حدشده فتحلهعت ۹۹۳مت سنه نهادش

لاد وسعت ومقداری احق موجود رفافیاولانعسکرل محافظه

اندهباهیک قدر محلدن عبارت ابدی ۰اکموجود معت دها زیاده
اولق و  ۹دنل امدادکوندرلك لازمکاسد ادی حدشستانی تون

بتون فة ااه الدقدن صکره عنان غبری فرهارایجنه عطفاله
ده رك اورالرنده تنو ر اندهجك اندی
ادن
لشر انوارشرع می

مشارالیه مقر حکومت اتخاذ المدکی(وندیه) شرنده جوامع ومساجد

ناالدی» و ام عکومنده اولدیجه نشرعدالتاتد که اهال حبش

()۲٩۱

ارده مبقراوله و مشارطه اتدکاری اناده (عهد بلمان  4الماظله

برش تأمینایدرارایدی  ۰حتی عبهرد صولح م سلطان سسلیان)
نای اوزرنهیغلمز السه اهال حبثكث مفو ی اولدسی کی صکرهری
خاش بخ ای یماه ا

و ءهد ورد ی وت (ساطان

سلمان عدهی یرودم ) دیز اسه فبررد اعتاد المزد ی
باشای مثار اله  ۷باربخن ده وندباده خوار رت

زهان واصل

اولوب محل مذ کوره دفن اواندیادسهده موخرًاوغل عمان اشا
رنه سردار تعین اولهرق وندبهبهکلدی  ۰و ندرك نعشییمصوعده

نااتدردیي تر 4 فالددی  ۰مشارالمك شریشمدی مصوعدهدر
۱

1

* رة ازنه عله 4

دوات ايك چ ابداریبالمی حبشستان الکاسنات تا وسطنده
مسکون اولانارك یلهکوزارنی قماشدردی و شن وفته قدر جده
والدارسثمنشو رنده( جده و گن و حش)؛ والسی دو a اوه

سآیببلدوی
عمانلو مقاهناری زوفت لوای طفر التوایعمانی ی دار حیشده اعا
و آمر کین تقد اجرا استدکاریحا لده بهغر سدرکهحهوق مقدسه

ساطت سنه اتن دہولنان اقلمگن وعدن و لحج حهندهعصر تز

اچنی غززهاری ر طاقممالاسی حنلراچهری غزبه ستونارنی اوه

۲

EUT
۷

۲
ف

۷
۰

))(4
ردیر :ب۰روچه محرد عن
عدنا کرمصر نشابهانه

ا

ین سواحلی تخلبه اولندقدنومویالبه اشرف دك دجیالشی بتروب
کیندکن صکرهاول ارال انکلتره دعوداینهعسکر سرد
د شد ابدن سفانه می کی رایچون انبازارباوبکنوداد ځار
وستده

و

طرف ساطت سذهبه سلدردی  ۰دولت مشارااما

الهمامانت سنه میانهسنده اولان مصافات و مسالندن نانی هیچ
برعهد ش
ورطه مبستند اولهرق مذ کردبناوابارلك ا
مییاعیه اولندی,۰عدن انکلتام دولی ن تضر دده اولدینیکی
عديكث حارحنده رساعت مسافەده رمجلك تم

توا هی

مام ءز لجج حتنده اولان تصاحب جمل ویحندسنه
وانیمیلاز ک
کلنحه (لحج عدنه ای ساعت بعد مسافهده وشوت محل مد کور
اهالسی عدنه ذخبره وباغ و قسون و طاوق و عورطه ڪ ی شار
کنو رورا داو وت

تاه اف

و و وله لهعدنده ولنان اهالاك

تدارا حواسچج ضرو دربهاری آمریده اولدفحه رس اسه.لات حصولله
لحج شخناك اعاهسی ق اش و شخ مرقوم مسستقل دار

اولدینی) کی بر طاقم اباب واهره سردله و بحج شبن فالات
طلسله ا

دوای هت ا رەسنده بولند ,ام انکامزارك عدان

وماندانی فالششمشدر  ۰لحج حمنده اولان sgulS  TOمحلنده

ددج اولنهحمدر

3

"1

)(oar
9

لک  2مضافا نندن اولوت اجک امام 4ك
کدن و
ابو ع

اواجر زمیانارنده ۵شیخفاضلات باناسی امامحکومتی طرفندن لحجه

مدر نص اولنهرقکوندرادی

مرقوماك محلمدکورده واندینیوانده امام عکومیدرجةانعطاطه
کلدیی کی انکامزده عد نهحلول اعش ولندی  ۰الشته و صرهیی

مرقوم ويف ولوب لحجده تغلبت الهاستیدادکسب اشد

رکه سای یرسوا حشرت ماوکانه ده خطه عا ات
قدعهسنه ارامو تحت اطاعته ادخال اولنجه مرفوم فاضل لحجك
 ۳۳صنماً مضافانندن اوا سلدهکنندن حت اعت A

سه کرراسه قرش اولدینی استقلالی الندنکدمیک وعادات
عرب اورره مشبخت دخی ارااکر ذکورد اولوت وك رادريه ده

ك اولدینندن
سا
كقشه
دعوای شبختدن طولای بنرنده منافسهو منا
بالاخره شاد مسحتده راڊر ب ایا اددر رعم وحا طرهسله اعت

دوات علیهدن استتکاف اللهعدن قوماندانته دخالت الدی
مرومك انکامزه دحالی  9تبعت ساط بت سل 4-دل ن

خت
غص
شبم

رد

و استبداد زعمندن اولدشندهو وات امولان استنکافندن

ناشی حزای عای ولهجغنده شه وقدر
احج باطتت سنهبك حعوق صر بچيالتنده ودی حالده دولت

/

0

۳

شارام| فاعده دوله ه NTE
ول

اسدی ۰

و

اواز ن شر ر

خالتی

لحج حکمداریدر و مستملدر؛ ولاو برطاقم حارح

حقوق دوله مالاعی ادغ ولنهرق رفعحفوفه فالمشدی  ۰وخبه

شیسخ مرقوم کو
ذرواناث نهایت شبك نفوس
ویحناو
این لحم
قسلهسنده مدز الاکنعصب مش خت و اسا

ار ی.SL ره

حى فسله سی خلمنه سله تهدیدی اشاعه قاد ر اولهمدشندن قسله يك

ر شم اءعلمی سوك رادر نك طرفداریابدی

ال و لهوم قوم لحج رظان و نیت دار یکی دولتمشارالما ۱

طرفندن برطاقم ناملروعنوانر اللهداداولنمقدهولنمشدر» حکمداراق
و اطا  ۳اوفاق قسلهدك مدسختیق احراز الهحاصل اولهچفیی عحا
فاعده دوله سام اددری

الشته  AEGو ساطان دشلان شیخ فاصل و ادمد «ر

شر دف ماولیيه عق واصدقادن برذات اولدبندن رقاج سنه تهامة
عجاهن حسنادارهه موفق اولشدر

موْخر  ۱موی اجك بعض تعلقاتو بکتاری اظهار عداوت وعخاصعت ابدهرل
امور ومصاطنه خلل وسکته کتورد طری کنتارج مکذورده صنعا امایی

ولان  -#بن ی اله دی ارالرنده فاق واهم اولغله امام مر قوم صنعا
توابعبله دوحسین وسار قباتلدن عسکر جع اده رك شر بف»ومی اليه عامنه
ويام اله مهاهسهبهاندیکندن وشر اف مومیاابه دی حددددن حیعوں

مراوعه نیجاوز اده رك باجل اللهمراوعه سدننده ملانی اولدقارندن برخیلی

واوراده دچ رقاچ

ثبات اله حار به اتلش انستهده تاب اور قاومت

اولەەيەرق دوحسیلیلر اسر اعا

در

¢

امام روم

هر

شردف

.در

موی الب غلبه چالدی ابسهده حددة نك ضبطنه مقتدر اوه جف درل
وکن اه حد یله اوزر نه عنندن صری نظر ادوب يٽ الوه وز ہد

3

طرفلر ییاستّهلر ات دکدنصکرهشر یف مومیاام ۵دو حسفا لرده اسراولدنتی

اكه

دوحساملرله ز ده

سل وکندوسی برهودار عسبگر ال س

طر فنه

منوحه عر عتاولهرق ماده دی شر ش<-ین طرفندن عسکراز و ادن

طولایی جزایی عار به ابله مخاییدخی ا.تلا ابلدی
4

 ۳ا اه a

الا
ِ

 9ره موه شر اف حساك

سل

دده

زده عزعت واوراده اما مك  0ری واتان دوحس لار اله
 ۳1م

احرای ات

ادهرك قوم

امام غر

کیده السلس اولان ابلکارنه

مسابل یکرجی سك رال قر ہباقعه اعطا-یله سی شر لف جسن فد
ابلك شرطیله معاهده ومقاوله ابلدکارندن دوحسیلرلرك اشو معاهدهارندن
پراقوت کندوی همان خا

اهام هرقوم حمراشید اده اولان وکر

وخدس طر هه صرعانه طوغری ورار ابلدی

ییہ
چند ش
هدهنك ضبط اول
دان
ید خ
حدادلمص
 eزمان سلطان عب
عنك احوای بوحالده ولنددنی انناده امفرمكةمكرهة متو شر دی جدان
عون حط

رتل ر نك معاونی وان

فاسل

توفیق

,

U ی

خونده نان

مارد تشمزفاری
عألبه تمدم اعش اولددیی لاعه دات شاهانهنك بان

)On
 ۱که

تصادق

 ٠عك حت

اعکله لاس

هذ کوره حضور

اداز“ سلطنت نيذه

عالبارنذه ۳راتث

ولنديغندن

ی <صوصنها را
اد شاهانهریشرفعلق

امنهر عنك اخذ واستزدادی عأمززیی شر دف مشارالمك عهدهسته احاله

اولخش وفعت ذظارت وقوماندهارنده اولق اوزره بااراد" سنیهمحددبيكنفر
خا کنموطقهی «صمردن زاف اعك اون مومیاابه لوق ناش فصمسره

کوندربلرلكعسسا قکروحمره مصبردن ازبلوب جازده پوانان عسسا کر
تظامیه ساها نهدن دی برطانور الهحددا مضردن بازنلان وعتعدن اولان

بك بشیوز در سواری ا
وده عستا کر موطفه که ج

وچ نیکة ور بب

قو" عسکر هدن سواری بپرب"اوده حرا" جدهدن حرکت فی  ۷۱جادی

الاخر سنه  61تارحنده حدده اانه مواضاث اعشلردر
عن امری ونان هارالسان شن دف سین بوارالق اده وغل خددەده

عقماقایی پولنانشر رف حسن الله حدید نكفسلمم اوائسی خصوحی مخابره
اولئدفه» عستی شر بف حسینه کیفیی اشعار المحوایی که  ۵قدر نسلیم

ادهمیهحکنی سرض اعتذارده بان اش ادد شر بف مرقومك اشو
اعتذاری دول اومیون حدندهنك حهت شمایهسندن  8مهحیفیاوی شامیه
وی خاوظهسنده وتال ثقیت شر ق خسن تامکیسادنهمذ کور رح

اسلعی کلیف اوانسیفاده نقبب مر قوم دی شر دفحسندناعر ادولهم
ه

سے اند,میهبجکتیافاده واتیان ودرون ملکته کروب مومیالیه شز ف

حسن

ره مدا کره ادهرك ننه عودت اعك اوزره رخضت ووخه

بان اعمی اوزرننه مساعده اولئهر و

ور ی

سفن
حر ل
موی اليه ش

اه بااسذا کرعهودننده بر ج هذ کور آل ج اولندهیه خەن افاده اتدیکندن
اراق کار ۹

قرار و بربلهرك ساعت

اکیدن ار

مد کوردن

چ دا

ابله اولکون دی رادار بنه قدر تفتك انداخت اولهرق برج مکذور ضیط

اولثهماهش وطوب ابسسه دکزدن هنوز قرمه جنار بملاهعل اولسندن

1

)(۷
 Eو ونکهموینی برض واسطب ايله مس بغ حسن ادخ جا ارق رفت
 3وا برهده یاليه حد ده شهر یی لما لار
حل ده شهری تسلم اعدودن حند کونصکزه سس اف حح بن ادن حل بل نه

کاوں مثاراایه شر دف محمد بن عون وتوفیق باث ابله کورشدکدن صکره
ةنك بالتدوارندن طولایی ما و.ومیا ٣ای تعیب اله ادعای نکدید
سم د
نهه
اد رالا منكادارهمی ع

دصور له احاله آواندغندن و بنه اوldجه

تسم ایدمچکنه دا ر طرق دولندن مأمورا" کلان اشرف بك وا طهسرله
1

 ٠اوادان معاهداندن تلبها|ت مدعاي اصڏت وجیت اسله «وميالیهحق

قرانون معاهدهنك احکامی اء افا ابلدیکیی مشعر میباراییه شم یجفد
ر دی اص ا-ماسی:
ی عون اله لوفق باشادن ر تصیدبه امه الدفدن ص ک ۰

اجون زهرهدن ابوعر بشه قدر اولان ررك واردات ومصارفانی کندوسنه

 ۳اولقاوزارل مذ کور موالمهه تراكولنه رنقامه نكجماتسابزهسیی .
۱
حيدم

اسنزد اد واخذ اواندو دن ص ره ص بوا یكی ۳

توفیق

باشاافکار |عسرله مومی اه ثم لف حسینمد ن عون ابله وهی باابه
فو موحوده عكر بهنك دوناولییندن ناشیص ٤یا اوزر نح

کت اولعامستتی .

و شج الش-اج ونان علی جیده 4اعا ترادلامییتی ص  ۳۷۲وکرار مصمرانه

تو ی eو

راز ره ادار ستی دج لرانه اماده -

صکرو ی ولات طرفارندنبعض مر تبهدکونسنه واقعاولان حمارت اوزز نف
حمل داهمیوبدربار شوکتقراره عر عت ابله التفات شاهانه همظهر اولهرق :
مرمماناق باهمی دج احسان بورلش واول ارالق باب عااجد ن وعیبز.

حمندهبصض«صور اولانامور ممه بشنت وسو سنده نو اند

تکلیف اولاش ایسهد.اعتذار نتببکندن رشیهه مستونی ماش تخصیصن

۹

)(A

واحسان یور بله رق درسعادندن مکۀمکره ۵ +عودت واوراده اختار عرات
وحاورت اله حل مارکه* من کورهده وفات اعشدر۱ 

ەيچ توفق باشانك صنعااوزرنه اولانحرکی کچ
صنعاشهر شر بنكاخد وضیطی خصوصندهمومیالیه توفیق باشانك اف کاری
واشلوجه امنهتی وحم دظری اورای اولدنیغی کی
عایان اباد کی ب

وسه دوزت اند»رك و نلکه انکده
مشاراایه شر رف عمد ن عون دج ا

اغترد کار
اآقمدمالی اولدرق امن درهیا _

ار طرفی مدع اهیدن

بالوضية کمریف عشارالدة ممیتنه بورلش اولان كه مكمه نقیب الساذاتی
شالیه ط روئدن باه #صوص اله 9
مر
سید احق افندی شر اف ا
 ۱اماتی ود ی آطرفنه کودرلدی  ۰واو تار ده السه ار یئق اماهارده حک

ونفوذقذلیوب توناطر ف قائل شعناری اننده ادارء اوانددفی کی رن
۶ه یام
وخوا للسیاهالسدیی اماءاردن دلکر اواون هرزمان امام م

ابلبده ایکن موی اليه سید"”ھی
رطحطر
اکسك اولددةدن امام مرقوم م
كذور اله صبنعاه وأصل اولتق  ۵ودوات عليه طرفندن حدیده
نامه م

یط اوانددهندن وحددهده و تان فوه" عسکر بمهرننكدنودها برطرفدن

کلوت ازدباد انددرك بالاخره صنمدا اوزر نه حرکت اولئهجغتسدن له
امامی امین اتدیکندن امام دی صنما وحوالسنك احولی برطعبان حااده

اولری نفوذ امامنك منکسر بوهسندن بشقه بولهوفاسمن وو-شر عربانك
عو فهر بفیلرنده قالقدن اسه دولت علیه نهعرض موطعاتله مکه کرد

امارتی تلو اون ایسد دہ ک|ا تست دها بر بشسقه عنوان اله وبانود
وال  0مستونی مشهه تال اولق امن#یله صنها وتو ددن ای
یبودز قذرعرب عسسکری جاب وججع ال رل وی اليه سین ادشدق اله
ی
وون
وف ع
حدیدهبهعر ءت اعدی ه مشارالیه شر

ق اال
ايه تو ى

)(44
صنما اوزرینه حرکتامون هرنقدر مشاوره ومذاکره وفوعبولدی ایسده
امام ر قوم دوه" مو<وده" عسکر هنیسل انك ددکی ومیالذه اتدنکی

9

کی کلیتا وکورهیون جزؤیعسکرله حورکمتن لازم ککللهجاکدی|یغندن
زیادهسیله مأبوس اودی * نه چاربکرهکره حسدیدمه امش بوندی ه

اکر کادیکی کی عودت اعش اولسه عشارالما طرفارندن اغبرار و انفعالی
«وجب وصنعا و<والسی اهالسی نزدند» دخی عاری مسوجب اولهجفیی

اللا<ظه هرچه بادآبا .دوب قوه" حاضره الله و ب برلان فراراوزر بنه يك
ایکیسوزفدر باده وسواری عسا کر موظفه اصل ءوجسوددن "تفر بی
ومومیاایه توفیتی باشانه رذق الله وامام مرقوم دلالتدله فی  ۲شعبانسند
 01جسددهدن جرکن وق  +رهضان سنه

 ۵1یس ضنهانه

مواصلت ابلدیار
صا

اهاملی.

گر

ورودس

ورد

کلری کی امام ټل ی میدن

رفاندها تفر واول آنده فکراری عسکر حننده تاغتمدی ایسدهعدسکر
قلعه نكسیر فیوسندن قلعهبه دخول وسوار باردن برهداری دی خارح
قلعدد و"لکت عور نت داخانده جاع :کیره اوکنده بوانان هيد نه رکز

خیام اتدبل م وامام مومی البه دی کندو خانه مه نزول ابتدی 

.

الوک کا اداي صنعا واطری 3ال رل امام وا عسسگر حتنده
یدیل وة بر افکا ای رل امام وعسکر عله  ۳م ابلهسوهود اكه
گه-ا ا اکەن
مط

yy
O
O
G

ع اولس

 03ر ود دن بواشسه امام عرقوم هرنقدر

ارده

ردن ر ٠ وفوعیی

وتوفیق ,باشانه دی

رده

بو اشد ك

ول اعدی؟دن

تافل دەر

جر و روت اشسی مام

بیان

اماش اسهد باشیای مومي ااي دی اظمار جسارن وشهاعتله ور
اتوب اولباده افتضا ادن تدابره تشبثبیله اباش وصنعا شهرمك ابسه
۰

جسامی دعست لهفرداسی ججعه کونی ساره میت دن برهر طن

ا سدله صباحلين طا طاحم چارشسو و بازاروام و پربردکانار نه

ا aکی ا
۳
=ب

ر)۲

طاغیلدقلرندن ضنعا اهالنسی وخازجدن حکلان فائل عا كرك اشنو

پویشاناقلریی عنام هضت عدله قودده اولان فسادانی فعله جبتازوب
صباحلین ساعث اوجق راده رده( قانلری ماح واموالازی حلال ) دلو

شه رل هر حپننده آزومر طهور اله :رارطاغباشاولان عسکرتی رده
وق وغد نوات,لراسه اوزرر ند هوم اندهرل ساده وسواری ظفسان

ری مساوز عسکر شهید استدیار * وعتا كرك برطاقی کهدنسدنه شين
اولان زارده دار  ۰ونار دی مها رهادەرك ولعهبهدخول |لهحانلریی

فورارک اردرے قله اتا واسم میدان وار آیکنآنلو اا
 ۱اکژی درون وعد که اقامت اد وایوت قلم

بنك

A سعوری ماز<نده بکوی

يدانه  4پولترندن سواری" مذکور اوزرتنه اهسالی هدوم اندر
اسبار بی غارت ادوب عسا کر قخورمه دی اتلری ترك الله بخیرلی تاله
اناحکدن ضکره جال ییقورتاردق اون بکتری جاءعنه اصن
اعشاردر ٭ عویی | وذیق باشاعسا ؟رر قومه نیقاعه ره القاون

هداز عستکر الوب پاالذان قلعه قوستدن طنشارو جامع بگنری شيداند
چيه فازشو اولان خانهردن انبلان قورشوناردن انکي عدن اذلو
دوشد کده عسکرز قالدروب قلعد ره عودن اباشاردر  ۰فاعه نك وس

خهتدله سور نك بر طرف#ماهم مدکوره قر بب اولددفندن مغر ؟ هکذور
سوردن ,ر وا چیلوب جاع ده تحصور اولان سوار بارر ستطلق اولعسربن

مخل مذکوردن قلعذبه الشلزدر * بووقعهدن اول اهالی عاللضباح موی

الله اقام عل  2ياق دجی e

نحنس اله عل دوه امامات

اغشاردر
وق باشاکریی بش کون قدر قاعد ده حساصره و زیا
کاه ار بهکا .مکاله اولدقدن صکر مانت دض شمرادط اله امام لاحق

عل مهدی طرفندن رهنارو ر لرك صنسادن وفیق باشانك موجود

مه چیقوب کسه فرار و براذیکندن موی اليه توفیق باشا امام بخلوح

()۳۰۱
 ۳جداین ی الله حل نلهبهکش اولان !مدش دواله و رد رة له
ننار  ۳اسنزد اد آنده رك ورهنلری دی رالاس تیان
ورادعه وخامسة ا

برابرنده ونان حرخه طو ينك اوکنه دزد روب عید شمرك برنجی کون
حد دهبهعودن اعك اوزره صنها فاعهستدن حیقدی ۾ وصنعانه درت ساعت
م افد دہ کا ی ماحد نامعلدن ری

اولان بوغازه *بدان کله سیمهشید

ابتدیکندن عسا کره نسسلط وتعدی انتدبرایسده رهنار اقش ومعاهدءه
رسیله
راط اولکش اولدشندن امام لاحق ءل مهدی خال
 Eونانتوعوسار هدن ر ی

«و لوق  ۳۱اوادیشی وعپدنده 8

ادن

٠

0
۳

3

۰9

ا
ا
4

۱

درقشوب

2

وta

.E

ا

اون ابکی ساعت مسنافة ده ونان حعر ځار حدود ده مق نام

عله قدر کورمشدر » وتحل .ذکوردن دی جبل حرازعالی بولنان
حسن اسماعیل دای طرفندن معاونت اوانهرق باجل طرفنه در کور لور

4

1

هیان ص؛عادن

باجلدندی حدندهبه مواصیات ا:شلردر ۾ صرما مادهسی  ۳له 7عکس
وج وقت وحالهکوره و دسشانه

 7ود۳

ارق م

لارالیه

ر
ص

ڪا ده ا

صنعادن

ىوس

gE

هراعطات اح
7 E

سب ھا نهده کی خر
ق

 ۱عرم سه

ولان همدوم امامید ی

دجی ER تمه ا

رد رايج تولب هاف هد نالوا

بأننهقالدبربیرق انواع شکیر ایدباوب نات

۳۱٩ تار حنده هرقوم امام عل

مهد نك اص

لهفقتل

اعشلردر  6وحی بلاشمه ونکفینوصلاء و اسناط چنازه سی دفن الشلردر

سمیو اعتراض هم
 ۷و ادمارل نه اقارب وتلا تنهو نة اولاد و احةادنه دی ر حم

)(۰۳
e
و شفقتاری وقدر  ۰اوخقدترلال و قاممرقوم على مهدینك تحريك
وشویق وحولان رو ساسی لهارح رو ساسندن دت المدرناثا تفاي

واتحادلربهدر) 
وی اه تون اغا متمترفلق اله اام قد اا ا

2

اوظراشون ک
اسان عت ان
کددن صکره برهقدار ع کر استصوانله

حدیدهنك اطرای فائلنه جیقوب و بی ( قجابسا)تی بلا حار بهادارهه
ادخال آندهرك ورهنلر الوس عودتاتعشادسه ده اوراده |عمش اوادولریمیاه

عضْمرودن کندوسیوءسا کر شانندن ز نادهسی خستهاغه داووجالدردغندن
و باشای موی اليهدح مصان اواددیی مضردن راا اولهمیهرق

ق  ۸۱ربع الاحر سنه  11تارحددهدهده وقات ادونعسکردن دعی

خیلوجه وفباٽ وفوعولشدر

ای دقت چە `
93یاله وفق باشانك ابعال بهنقدم اتدی لاه اولارالق

باب عابناك عن حفنده اولان بترصورو تصمیمنه تصادف اتمشکه

دوات عليبهاالکنزسوضاحالمبنكلمرو حکومتبلس تسیب
اىدەرأ ای دحی مشاراله شرف محمد ن عون اله وفق باشانه

حواله اتش توفیق باشا نقدع الدکی لاحهده حدیدهدن النمش
هددن صنع ابهقدر اولان خط
دح
ساعت بعد مسافه ایجروده و

حرکات اوزرنده بوزیکمتجاوز نفوسی حاویولنان قباثیلچندن

)(rer

۳

ب دده11شهرشار 7ط.ط ا و ااك وو تاموملحماق
1 ۱

ولان اون قوناقاق وسکزقوناقاق مسانهردهکاش محلاری تحت
4

انقاده الى عرض اش اله در دولته جهل اوزر نهقات رو

ش دعکدر  ۰اکر وله اسهمویالبه ارتکاب
نرض
ارق ع
رااش اوله

کذب اش ولهاولبویددوك مرضیسی اولقسزن اوه رای
خودله صتعانه رکش اعش السهعادتا ععلسز و دراشز برذات
امش

چونکه و ذانكعقلسزو دراشزلی صنعا اوزرنه اولان حرکتندن
استدلال اولندینی کیهیچ بشریدهون

3

عتّلارمدیی اجرامدکی نت ام ر بهدیده اکلاشلور  :شمیی

لراك
صنماهدف مطلوب اولئجهاس الحرکات حدددهاولوره اخط
بمدمسافهمی دحی التمش ساعت ولنبوره وحدیدهدن هدف مطلویبه

قدر اولان عشار و فالاك خلهسده دشمناولدفار ی حالده و دات

کاه صنعا شهریمهمانخانه اش وکا مالزمه ڪر او راده

قح 0
اتسدوارجون اعضار اوتمغ کی بر ییچرنشهطو لهبر

سهسکیرواد فشستکلکارنده اولان شات جبغانهسی
طوب جبعخان
بودی سکزکرناك ارزاق و مكقادشریبوزق عسکرله حرکت

اه فنحربدن و خرکات عسکربهدن بایوخلبرقله رارموقع
اوقش

)(£
و مصلحی طانهر قاش کراک E 1ادماولدشی سات ابدر

حذیاوت شر بف صنساده محصور قالدینی مدنده طوبكکلسی
اولدشدن قلمهده ولان حیسار زنجرار 0جبتاروب صنما شهری

اوزربنهاتوپ انکله اهال ی یدید ابدهرك اهالسدن قوت لاعوتِ
يەك الشا+ر و فلعه قومنك اوک ر بازارچق فورد رەراق الدداري

مالان ەن اااجکر
اال

رک

۱

آتیده محلننده فصیلا کلهیک اوزره صنما حوالبسجس ناامتتنه
وا

شودنه نظرااوبلدرت حق اشیو زق ا لهعلالعما.

صنعانك ضبطنه نصل قباماولنور» حى و دفعه وقوعبولان حرکات

عسکریده حدیدهدن اون طاورله

حرکت اولديني جالده خطوط

حرکات ازورنده مطه متوسسط اتخاذ اولنان محللرابله ضبط ابدبلان

قلاع وتقاط مهمهیه خط منك محافظهسیچون تركا
طاو رلردن دشمه صنعانه انجق درت حن طا ورلهکربله سلیدیکه
وده اسلحه جدبدهسسلهدر  ۰وخسه عسا 0شاهانه |

عسه

ل اوولرهدی ۰
مکت
وزلش اولسهابدی »انجقیکی طانورلهحر
له ماجه

شه وله آیکیتع چھتی ایچون اوج طاور ده قوته احتباج مس
انان صنعا حووالسنده ولان طاو رارك موجودی اون

متجاوزحرکاتهکره

حاوره ٣ ۷۳بحالده
 1 1اد ط

۹

ا
و وفوه

هنك ارقهسی النهمدی  3اشته وفق اشاناث

دراشولکنی «وندن قاس اعلىبهوده ره ناموس دوای امال اعشده
راغوبکیتش

ەچ فریی محمود باشانك ولایت وکا 43
دده متصرفلنی حعاز اه ملحق بومسندنناشی مویاایه توفیی باشانك
وان اتور
e

سار

اوو

۵

که

ورك

ای
هيلت ارہ ووجوه بلده | میا یله متوقای موی

اا

تصرف ویل سین اوش ارس ده موخر" ار فرق

€

۳
۳اص
بح
3۹7

دکین

سليان ك

کر به3

فرماداتی فریق کرد ود باشانك عن لوینکی از والسی جانبندن انپا
اولئوب منشسوری و ود اديه قدر ءشا اليهمود باشا والي وکاله
فی  ۶۲جادیالاحر  71تار ګنده حدد .بهکلشدر

عشارایه مود راغانک ح
دده
اتدی

دول

وصواندن صکره حطر ٥وت وفعهسی طمور

کی ) نك
حضمرهو تك ( ام البرور ( ع:وا له ونان (ر

دلالت ومعرفتیبه و جع اندهچکی عسا کر عرب اهلك اهعسایله حضرمونك

سواحلی اولان ( مکلا )و ( هر ) اکلہ و :ك ضطاولعسی تصوراولئوب
و واشك سنو هى

دجی

۳

سعت

ا

نفب ادا

سی سےہل اسعق

افندیه حواله اواوبکنعبات عسکر بهستدن,شبوز قداریباشییوزق

(۳۹۹
دلسی حع-از ولاق
ال هک طو ك موی الد برد اسوم ”اى اد

طرفندن جود باشاه شعا :را کش وم قومامروسید ”حن ر لکدها وا۔فاری

حالده عساکر مذ کوره حلدهدہ :سفنید .لر راک حرا" شفر اسکا سه
مواصلتله رطره .ندج عسا کر هر وهه اله طوں وراه <عاراش اولون

وارلق مقوم ام مرکر #لکك اوزر نه هعوم اعك حون طرفندن

وجهعجاکیع-ا کر عر باه نكترلب و حش -ی افکا نده
دخی کو اجلب د
)لکنك حافظهسیله نزدنده ونان
اکن شر امبری واا ( على ابی م

واطرافدن قرربربزدن جلب اییدیکی عر بال اله عسا کرمعايهاوزر نه
ده شعوم آبدهرك عنبا  1موخودی از اواددیی کی دا او له ردیر
وت له  0تعد ذلردن دسا کرحردوه نار ومار اوله ق وم د م یی

دکر طرف دی کدد,کندن عسا کر مر قومه بالعمم وره طون ,جها" ری
وا<اسده ونان رف له
دی زد ۱دهرك امعر مرنك طر ار اری اون و

حدود  ۵داخل اويه دکین حرن اله چکلهتلر بت ده رییغت
و برهرك چات فلو مد ور معارئت چاه یله سك د ره کروین د

عو.ت اءشلردر

ر ¢

اق

ا

صءاوقوعاتندهسدانه چقءش اوادنی کوندومی حرب وضربدنکلار
عسکرزات لور ر ادماولون اوبلهساده چە رادمبولند ی حالده امنتله

دوLE

روطوبو ر هرك وكندوامشنك ر یی دواندهونان ر

وکاڈاکسو زت دخیاعیداد لودلاال كا رال ا ر

( ) ۱۱۳

دعا 4
رات 1
( 31 ۱ونصل شدرکاولای اموردن ذ

اغراض تفانهسنات

"ترویجیانحون اموس دولتیکسر ادن موقوله کروه عصاندن اخذ
تار| وده اغماض اشون  ۰حازد رکهاستصحاننه ورلان ر طاور

عساکرشاهانه و موظفهده قله مذکورهنك تره وتتکلچون.
رولشدر» عجا قنش حوصلهدرکه ويله شی قبول ابلسون ۰

ہافوکارده اولان ذاتارك فکراری جناب حقاصلاح ,بورسونامین)
سن قهورمه ظرفنده تجران مکرمیارندن عبدالله بن بودف تهامه بانب یی
عم ط واستلا اعث دصرد له وله ۳

اولار نامعشارندن ا

ايل

سار د اع دی بك و رادها عله ابوعر بش طر یله تهامهه زول
امش ومشار اليه رد باشا دح معا لهاك اوزره ايکي طابو عسا کر
نظاه.ه اله درت

وطعه طوب وش

التیوز ودر

ساده وسواری

عستا کر

موظفه یی بالاسته انز ده طرف چیعش و املیار دی زدهه القساعت

مساقەده سوق (قناوز) تمیراولنان موقههقدر ابرویهرك طرفین ص(لیل )
لە سی حدود نده ور ندنه اله الاوز دده ( دبراور اش ) ناممو فعده

عچدن طوز
فی  ۷۲ر بایلعاخر سنہ ٩1 صالی کوتی لای اللهساعت او
ود قدر شدئل عاره اوش میا و شاهسانه ازاق اولدئی حالده

بالیلرلك کرتیله رار نامقله می غلبه حالهمدقلرندن عارآر نه طوفینهرق

نرك غبرتار بیعیبراك اون اوج فرقهه تفس اولهرق بالادعا
پر ب
شدتله هوم ابلدکارنده عسا شکارهانه دځ مر دانه مقا لله اعشلرالسهده
هر زص لس دبك

بر ره می آناولرك طرفندن بول تولهرق اردو به کرمش

و باشای مشار الك حادرنہ کلون إا اعکده اوادفاری الاد عا کر

(Ar):
شاهانه قاعه نظاءته کر رل حادر مذ کورجهتنها ولانوز آ تش اغسيله رار
یادن اوون فدری دوشدکدن صبره له مت | له راشليه جله سی

طشارو بوسکرون جکلمتلردر  ۵اش
ورس
ق قد
ایوز
درت

ی
رو
تلف

وتار هده نام اشفیاسندن اوچ

دی حروح اولری عسا کر شاهاهدن

بکرعی دی افر شيد وقوع,ولٌسدر ( باشای مشارالیه حادر بنهبامارلرل
دبدور)
تدالفرش
کیرسندن طولای حادری باس ات

محارنةمذکوره ساعت اون قدر امتداد اتدیکندن امار ارار لهکندو
ظرفارنده قلان عمدهار منك ليله مشغول اولون اخشام اوا-فدن سکره

کاله اوا؟هدده اورادهار کی عسا کرشناهانه نك قارشوسنده آنثار تافو
طوریتاز ایسهده أو انش ادقست ازلو ام و ی

کندولر بنیاوراده کوسزوب عسکر اژفهسن الق اجون اقش اولذفاری
سربیط
آتشاری راقو ( ضععا) و (زندنه) فلعه

اك اوزره

راما کاری خر اہ اشعیای ص فومهدن اهولمان ز ده ولعهمی طوتلق
اون ا

شاهاه سرعتله ار

کت

وشفعله رار ز ندبهبهمواصلت
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کوتور بلوب دفن اودر

مشاراامك فت وفانی وقوعسدن اولایی *سعومارفات ایلدیکی بءضرلر
طرفارندن رواeت

 Aاسه ده ولات کرن اواوفت ..نا برحل اولدغددن

ارتق اولهندفیق وحتیق مادهاو مامشدر
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مچ معمد سری باشانك واللک چیہ
ي

ونوفایمشا ٠سا ر خاعیاواوب

گن وس اصب E
ف

مسار الك مل ا

9

9
۳

رصان

۷

تار حنده سالف الد کرسر دف

حسياك یکن انوعردش شرفاس:دن شریف حسن بن د نامه ایی
بط اخك زعيله ام قله سندن وفبائل سا هدن ای دی سك قدر خرله
او تلالبون ) خبد ( اوزر la راط

اىدەرك عل مل .کور وود شا

بك قدر

سوازی و بیاده و ناشروزق عسکری بواندمی عالده برقاحکون محساصره

اندهرك علکت الدن ججتنه آز رثی قالشیکن خد ددن "رتوب اوانان
تاشیوزق غسکری سر حور عدالرج امارفافت لهعل
اوتدرق kul: او

و
براشةيانك
ERI را

م

کو  6سوق
ا

ا

یه فاعهسثدهاولان حاصر ن دی حیتوب جله ا پرلشوب اشعیانی
تعیب
دی

دسوز فدر ین طعرد مشار اشد کدندنهد اول ارالق 8

خاو حه لف

مطیعددن

اودر

مشارالوك امور ومصاط رلاتد»کوسزدیکی بض (طا وراتسراهات یله
انفصالی وفوعبولشدر

e

واارت مصطیی باشانك واللی

4

n

۹

()۹۳
 1رالیهپگ .۰حکومث

وتان اندهرك حر

بان حسل ده ده اض
او

«ضیا رفابه اصلا حات

ون تصرقآندوت مارالبان( شر ) امبری ص طنده

قالش اولان پرقطعه طو  ۴دج رصور نله اسنرداد ابتدکدن صکره حل ده

نوايع وحوالسنك انضباط احوالی واصلاح خصوصات قبائل عننده جرا
جدبد.دن حر کته شار عر عث ادوب ادن د اواناده ز بېد اله باب

الققیه سننده بولنان ( زرانیق ) وله ببنده وافع اولان اختلای وعصیان
ده ک.له وکندوسی هرن در رآی وتدبردې ون بارا
اوزرنه عییالعور ز
کیاسه دها

۳

 ۳اععالانه

 0و

نفردن عبارت اولان وق سیک بیا ز بددن بو ی
هذ کورهنك حدودننه

صاحلین

مو اص

له اوکلر نه کلان حو بانممولهار بى

اوروب وکسون .کخکده اولدیغنی قله مرقومه کورنجه ججسله سی قیام
و محرنفیه ول اوزرنده او ج ساعت

اعد مسافهسی اولان اورمانلهده ار ۳

اشرت اولتوب عسکر گل مذ کوری جرب له کمکده وله اهالی
دی رطرقدن مع الهواک

ده اولوت اورمايك نهادنه وارجهبه قدر

زول وقی کش ومو.م دی شهر موز اواسطی اول جهتله شدت
حرو

> کک

و

ب
eah  ٥عب

E
ردیکی
وکل 1

|اه بردن بره شدتله جوم  9طون و برای صببط
ال اج ل
وعسا کری هرحمتدن احاطه اه اورتایهالوب ورموب ده اولدفلری حالده

باشای مشارالیه 'النده پولنان طباتحه اربلهعر ك هحوم و اتهیابی ارهسندن
فورنبالوب پرقاج نفر دابرسی خان وسا ره اه ببت الققیه بواییطوتوکید

ایکنموقع مذ ا کوره برساعت«سافه تخاده فمرندمی وباخود زول اصانتندعی
۵ھ رئهدن اسه او“ اس

ادن نو ا
موزر ,یه

رت  ۳واغزی کبورمکده

اولدیغندن توب
ای صوکنور ر
ها اجمنیاجون رام ا ای ادد ده اجمیوب

و

۷۳ E il

a

زوسن

)(e
2

اج کدی

ن اکر اش

اه ۱

ی نا

 -دوکد کارنده همان تسلیم روح اهر تعشی بت القتمهه قالدر تلوب قلعهبه

دفن اولقشدر  +واڈبق وقعدده بوزدن جاوزعسکر دی شید اولوب
جله سی بر شعدده دون اولشاردر  ۰زراق | له ی قاچ سیر .ن عبارت

اولدلییو:فش رالمك مار بهابلدیکیعلو ست افشهله عل مه بن قاچ

ساعت ادوی و نه شل مکوذردن زاد اجساعت اولدینی ایکصی
حلددهتفصیلا بیان اولنهجقدر

ەچ مطوش اشانك ولات وکل چیه
وفع مزکور نی  ۷۲رمضان  ۸1تارمخند»وقوعمواوب ید قاعمتایی

بوانان میرمیراندن مطوش باشا وکالت ولانته کون بش ماه قسدر وکالت
الدیکی مدتده بتون تهامث عانیه رحال اخلالدهبوانهرقوهاًمورین ابلهعسکر
انواع هرن حور وحفاده فالشلردر

مت کرد محمود باشانك والیلک چیہ
ق  ۲٩صر  1٩ار ده مارالز ڪر حعاز وروه دی فوماندایفر ای

ود باشا رتیه وزارتله و لى تعبین بورلدیغندن پرطابور عسا کر نضا یه ابه
عدار عمساوکطرفه

رفافتنده اولدییی حالده حدد.ه کاشدر  +مکذور

زراتیق قدله سنكتریه وتکبلصون مارلا ناکید اراد سا ا
ننیفت
اتو
اعش اهدده مود باشانك فدءدنمصطی باشا اله لرده رود
اولستندن

ناشی مسارالمك بوصو رنه وفانندن مود باشا ورن

کائون کین وعداونده

مشدءعل اولان علوعرضی

بو نکله ای

مذ کورهی تر یهاك شو لهطورسون بلکه تاطیف اتدی

اولەرق

ادوب

درله"

( ) ۷۲۳

ولابق اطلاق اولئش ودد مة_ حکومت سیه اوه فی دای دی عا
وب
وزسد و بت القتبه وز ده وابوعر بش و جزان نامان ابوهلاز

موخرا بەض ولاء عظمك افداعلر للهبر ع ا

ش وراس جيار نله

عبس و بی اس بواحل نامان لار ِ ت اداره"حکومت سایهه انوب

حدردهه الاق اندلش و باه عن ولایییدلان حل ونلردن عبارت وش
خوطد جسیرا
رسی نه برطاق شار الارنده وحکم
خا

فااش اولددیی حالده هسافه لګد ر بارکشتوعرار +ه اولانبعدددن

واشان نەليە جه كۆر لەحك مشکلاندن ودولتعلیه نك رر ی فتع اقب

ی
کغار
ینسا
متوالیا"ظهور ادنرطام غلواندن ناثی ولابت مذ کوره هما
ر کلوب ودی دابره" ولایت اولنهمددیی شو له طورسون رس
ته له موفق اوانهمامش در
 9۱وی این

طولایی جر ر»ه عر

برد سلطئت سددده درکار

ای وءسااط عله دی سهول تت فرانددیی جمنله ارنق 8

ایی

کی رخطد <سوی الهو طه ساره ازمته سالفدده سلاطین عطام حقاسه

طرفارندن قبضة مره کور بای بخدکهوعت مقدسة سلطذت سدیه_التنده
بولددنی حالده صکر اری رطام غوائل حراولت لهتون تون الدن <عمفه

برشی قالامی ایکن مذ کور خطةارك یکیدن اضمام قاروحکومت ستنید

اداسی واول باول اظم۔ار نی وشاوت ادن فموم عسسبراهبری جد بن
عابضك و حطه ع

مره قالات ر به ونکیل| وهی افکار خمرتدثار

شاهانهری اوزر نەکالمرعت وال اوزره سوق واعزآمی خصوصنه
اراد خهضرت

ملو که مرعلق ادن ر و  3اح اط اک نصرتا ر

2انه ك ګرد حسن مو
ه

دیفتوحات
کور کار
ك

سريله وجوده
نه جناں جما داری ف

جلیہایکی جلدد.ذکراولث ,چندر کهقطهاتمذ کور

اد ي اند حور تاری آذ بکیدن فاحی اولدلر ٭ وه

سنهاردنبرو بوبلحهالخراب بوشپانریدهقااش اولان بولندلدرنبو بسلاهب

)(f

#ران وایهٌ تاجدار بدهازسرنو کب مور بتادهرل نممعدات سشه ال

1

تنم اجرقلااردر

e

م(عحصراسن حصرجناب ملوکانه ده خطهٌ عسبره و اهنك مبعلی
وقامیاشبو تاربخمزه ایکنجی جلد اولرق علاوه اولنهجقدره ووده ١

خط مذکوره اوزرنده اجا الان حرکات عسکربه وحاصل اولان
الفسی
غكرحا
جقء
فتوحات و کدناسلان تشکلات ومو

و اه

عتمه و آنارقدعهسی اهالتكعادات و اطواری و محصولات ارضه
و صناعهسی و اراّن كتقووان امه و کالسی و عض محاکات مت

بای شامل بولهچقدد). .. .
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کمنتانده مذکوداولازمالكو طدانومواضع و محااك

)یم

 Soوجهتطلری کم

(حرف الممر):
( اس ) هك

نی وا سکو .له در ۾ عدن این ارا سه

اطلاق آو:وت اسای جمردن ابین تام

اه اراصی" من کورهده اقأمت

دن
ع(
اتدیکئین مضاق اولش در * و

ابين) دمثوم»ردر بررواتد

کورهد ی مردوم اين د بده پرجز برهده وامت ۱اتد کندن( عدن این )

ديو هد کور جر هه اطلاق اولئور اعش
( اب ) همرك کنمری و باك نش -دلهدر

ا(ستاف) هنك ھی و نك کو نله در

۱

(اهداد ) هم نك کهعری وهاك کو ناهدر
( نس ) هنك مدی ونولك سکو :له در

ا(غر) اجر وزند.در
(نود ) همرك فی ونوك کو نله زبازددر * رده ( نواده)
ا

وارد که قتاده وزندهدر ( دام ن وح ) له مرقدی اولان فهردر
( هنوم ) هم نك فى وهانك سکرنيه در
( اهعر ) افصل ور هدر

(رحب ) هره ال ف ی الك سکویلدر  ۰اه ولئددیی هو مك
ا
آددر

ا(حول ) هملك عى وحااك سکونیله در
(ح یا اء)
( برع ) فرع وزاندهدر  ۵ذمار ٠ه ابع بر حصب اد در
 ۳عه ) ره وزند.در  ۵احیه ادءبر

زند در  ۰جبل برعك اسعیدر
( برع ) زوفر

ا

( 5بل) انكر
( 1بون) بالك طعیوفع لهدهاولور
۱
(رط) الكقصی وراك وطانك سسکونیلهدر

۳

( ۱بکل) امروزندهدر ه همدان قببلهسندن i
(راش ).اك «مزله در
ب

ب(عدان ) ان وزندهدر
ر
ح

ب(قعه ) انك عمیلهدر و اوارضل اددر

جوی
ارت
عب

ح(رفا().
(ربه) جهینه وزند.در  ۰فر
هك اوددیی موصمك ادیر :
( تعکر( م وزير  ۰حبلك آددر e حویہندہ جلت تامړله با آوائور

۱

ددر  ۰من مک E
( دعر ) تا هصصی وزان نلبهدی
 ۱ادی

وینك سکونیله در
تعن ) الك ھ
( عتا ) تاك فيل در
) توعد ) الك ص مى وعياك تعی وداللك ماگنه در

و

و0

تر
(یاد ) .تانك کسری ورانك سکو نيه در

(حریاثاه)
)د
اهر
زلام
( ل ) هينه در » (ل

اولشدر

(حرف طم)

غجرهف)ه
(

وزندهدر  ۰بلدباك اسیدر  ۰و( ذوجبیله )دی

موم عنمآددر

ردر
هبو
( جبل ) جبوندن محخفندر ( ۰
وچبزونن)د
درص

۱

( جازان ) وادینك اسبدر م وباودبنك اسبکلهمی ( جران) دیوزبراد
اولشدر

(وف ) خوف وزندهدز ه موضسمك ادیثر .
ج

(جهران ) جيك فى وهانك سکونلهدر ..
(جراف) غراب وزندهدر

(جعنتدن)لهدر
ف

۱

.

3

ی

(جرع ) ز بازددر ( جرعه ) فه ا

( جربان ) جيك دى ورانك

۱

وره وژدددهولور.

سکسونیلهدر

(حریاخاء)
(بس ) زیروزندهدر را
ح
ج(یصنه ج)هینه وزنندهدر

۱

اد
۱

(رصنه ) فرحه وزند.در ه شا
چ

e برقزبه امعیدر

ااور و موضعل ادیدر
)خر ) سانك دی لهدہ وكىنر بلهده ج

ح(جان ) حانك ج وبانك نشد دلهدر ه درهنك اسعیدر

)ك حى وبانك تشددلدر م ( نا ) مضافانتن ,قلعه "رك
ححابن
(
اسعیدر  9وحصر مونده ,رطاعك دی آددر

( حدن ) حانك فجی ودالاک شددلهدر
( حنقر ) حانك در ی ونولك سکونیل در

ح(راز) حانك فصحبلهدز
(حاشد ) شینك کسر لهدر

ح(ولان ) هدر

(حدا ) حانك دعرلهدر

(حثب ) زباز .اولشدر (حوثب ) اولوب جوهر وزندهدر * ناحیهك
اسعیدر

اشن)ك فعى وفانك نشد لهدر
حفا
(<

۱

) جره ) ز بار"ددر ( حعر ) يله در  ¢وده لشهه روء
ی

زددر

( حضر

) اووب

سقت  ۵وزندهدر

13

1

1جا ) عصا وزندهدر

 1حشا) حاك له در
 ۱حبش )جس وزښدمدر
ا

عر ور" ەدر

( حه ) حاك فصحلهدر

(حرنة ) مالك حى وزانك س WI
)ادر
ح(ذران د
( حعار ) ایك ھی وجيك سد دودر

(حرفاعاه)

|
(خرع ) زع »زنددر

( خیش )بخاك کر ەدر  ¢موصعك آددر 0
و

)اك فيه در ۾ اوطاڪلرل اسز

(بعت ) بلاك فی و باتك مکونیهدر۾ فرای زبیددن رقر هدز .

( خرد ( زفر وزندهدر 
ا(  4ا وزشتدهدن .

خ(لة)# .مالهدر

|

(حرف الدال) . ۰
( دمت ) دالك ھی ودوت وتانث ستکونه در * بلادك اددر
د(ارم ) الك مدی رانك کسری ويك سکویله در .
( دنه ) دالاك كسم لهدر

( حرف النال)
» دما ر نامملائ سا اتدیکندن اکله نامدار

( ذمار) “ان و

اولشدر
( صدمفصر)جل وزندهدر ٭ حصنك اددر
۰

( ذخر) کف

پرطاغك آدیدر

وزندهدر ۰

( دوب ) صور وزدهدر

( دراع ک)تاں وزنندهدر

رنه اواسوب نسمواق دلرلکده

( دموران ) (ودلان ) وروک
ك مشموردر
(ذیان ) فصانلهدر

( دقان ) فا هدر

`

وفاد
احر
(

رشة ) رانك کسر ەدر ٭ ھر الك اسقی اولوب له لك بدریآدنه
(

7

هنسو بدر
 ROEنی

و٠ (e
+
ناف یهیلدا

شدهسله در 11۰آذر؛هجان ) الکاننده بودی

(س ) ریوب
ر

وفرا"

کی اولوب من کور وادی اوزرنده وفتلهسك قدر شهر وفضسات

)عی.مذکوز وادی رین
 ۳روایت اولئور * ,و( جبل رس د

)

بارویلق کرکدر
ر
ر(غبل

ره

( رە له) ره وزنندهدر
ههدن
ورزعهن)دتعر
(

۱
یكدر
عن
احیه
* تا

۰

7:

ر(حبه ) تبه وزاندهدر  جبرقبله سندن بربطن اولهرق بغلن مذکور

قله باهسم اولشدر ه مرفونك اوزدمر» بول آچی انامه بهلافاع
دعك اولوت و لهسل ق وزننده کەی دح شاقات عر بهدندر

( رحن ) جزعه وزنندهدر  ۵ضما فرند برد آدیدر
) رم ( راك قهربه در

(رداع ) رانك کمم لهدر

۱

E
«

ِ٩

 ۳ر ؛ر)ااك صیلهدر 
لسهردر
ك ک
اب)
ر با
(ر

(صاص ) هاب وزننددر
ر
(حریاراء)
ال

عاغی سهیانندن حدش سساحلنده

وزلند٬در  ۵حد ده

برابادهنك اسع در

(هر) هالك کسر هدر
ز

( زحف ) زانك ی وحانك سکویله در

( حرف انین)

) .مره ) لهد وزندهدر
( واد ) سیاك قهیه در

۱

۱

(سر) سات کہری وراك نشدد لهدر ه واد :ك وناحیهك اسمیدر

۱

( سفال ) سينك ۵ھ لهدر
( دنات ) ساك يله در

(

ن ) سياك كسم ەدر

( سود ) اك یه ودانك سکر لله در
( سمه ) غرفه وزندددر

( سعوان ) سیت ی وعیاث سکوایله در
س(ارح ) رانك کی وحاك سکوینهدر
( حرف (-ین)
( شصەابفره ) شيك کر له .ر  ۵ول و وضءك ادیدر

را

 (٩شرف ) جز

تووایت 4 :تال شم ی ورانث سکول در
( شیام ) شباك صله در
11
۱

بان ) هت کے در

E

۹

,ار

۲

8

1

۱
۱

ش
(عر ) ف و

لور

۷

۱

۱

( شه ) دم تلهدر

ارات
r

۳

( لاه ) شدد فهیله در

۱

7

( ا فال واد در
۳

) شك  ۶هدر

7حر ) کر وز «در  9شیاث کر
شاد و دمسالات امیدر

(  2قل ) شبنك فهحیوعینك سکونیل
۱

وه

۳

 ۹ا

وبر جر  ۰ان
بصن

در

ح(رفیاناد ) :

ود

( صبر) کف وزندهدر و لز اوژربنهحو

ونان اف یی

۱

(ر ) عاد کەر هدر ٭ عدن ابین ار طسنده ,برطبعك ادیدر 
ص
( صرره ) بلاد جوقده وق تا

( صیر ) ره وا

ون رخاندا نك امعیدر

۰

 ۰برموضنوك ددر

( صقان ) صادل هی وءينك او

( صروم ) صادك فصیلدر

و
0

OS

e

۱

)ادل کی وهانك سک وت در
صان ص
(
(صراره ) صادل فصیله در

)ردف وزندهدر
( رح ش

ح(رفالضاد)
( ضرف ) صور وزنند»ذر
4

۱
(SE

([ ګی ) عن وزند.در  ۰باتكادشدیدلدر ê فت وی و
ادبدر

۲

( -رف اطاه)
(طرق )

تلد  ۵تاحیه يدر
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مرقوم محمد أن عاض اولوقت سلطتت سنهیت عمو عالسنه مظهر
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حرکتی حدددهمتصر فیحابیل على أشاطرفندن حده ولاسلهامارت

دخریض اولتمرش
مک مکرمهیهبازلدشیکی بداررش وکتقراره ع
وعاصی مرقوم وصورله کنوهسترمش اولد بنیحرکاتب غابانهسبله
ور وغضب ساظنت سذه نیدعوت اکن اولدشدن وافکار عداات

نه
اناربادشاھی اسه حضور عباد ودام اسالش لاد قضه خر سبه

معطوف اولوب قطءة عانهجه ماص مرقومك نان کورلکله ش|اد ای
مشعله شورش وفسادی همان احمادہ امر وفرمان مهابت عنوان جناب
شاه  ۳فتعلق سور لشدر

جناب حق ولینعمت ی منتمز شنمشاه موف افندمز حضرلری جهان

طوردقجه ارکه رای شوک وعافت سورسون هرقننیامره افکار
|ناه تاجدار بلری اوزره
شاهانهسی معط وف اولسه داخواه مکارم کت
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دردتجی الاك اوج طاوری وانکشی الاك اوجهیطابوری فنفسد هده
اطمرمده تر اولنهرك ممراوااجد متاباشا دج ۹وه معدار وافی ارزاق
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جم تلهساحلده بوانان نطهلردنمحانله اك شیناولان ر نقطهنه خط
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ارفداشارندن ابربلقبده مو ردا کروده قالناردن الارنه ک ن

ونظام عساکرندن ودخالت اش اولان فبائل مطیعه اهالسندن قاچ
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اوندینی کم

فرقه ك ذا نظام سوار بسی اولدیغندن اوتهد بروجده ولاشده وذات
 1امارتناهی معبتنده اسخخدام اولهکلان و بشه آهااشندن پولئو ببدهشه
هی
هسا کری دعر اولنان هین عیشا کرموطفهدن و
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سمکرده عبوش

اغا رفافتله ولات مذ کورهدن فرقسه معیننده قوللانیلق,اوزره اکیوز
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وذخایر جلب ابدلدکدن صکره اراق هدق ءطلون اولان ستوغانه حرکت
اوق لازم کلدیکندن ول مذ کورده موجود ولنان سکن طاو ر عسا کر
شاهانهدناکی طالور و اردوك زدنده بولنه رقفنشدهدن موز بلان مذ کور

سول طو برك طاغاردن حرکت اتدیرلمی عسدع الامکان بولکسندن اشو
طو بلرمرالای وی بك فومانداس-بله ڪاله رل اوانه رق دبکر الق طساور

عسا کر شاهانه الله سوغا اوزر ته حرکت اولمشدر
سوغا دسلان حل ا ده تقصنلا بسان اولنة جن

و ده

ح<مل حعاز عانيدنك اوزرنده

و حماه طانفدن ده

وعسیر نراس نده کان اولوت اشو

برار تە سنه جتصمق امحونانکت هر بر ده تاشرلهمد رخندن وفعط کد »کرته

سکزر اور ساعت بعید بر طا بانقهاردن عبارت وغایت صعبالرور اولان

و ( عقبه د)شلان بولاردن حرور وصهود اوانور ه هکذور عقبهاردن
ت(ی عقبه ) سیتعبر اولان بولک اولدقعه طون واجال واثقال نقلنه
الوپرشلی بولسی ومادلکده ذاناُعشبة مر بورمه اون درت ساعت اولهرق
ال مین ومتوحه اولسی حمتله عد ان عرض عليه عساکر شاهانه نك
هراده ن لور عه دن حیفهحغنه داهت اولوت حشرا نیعهبه

ایا

باشته ح(رعه ) نام حله جحلب وجم اه اورادن تایه وهتاومت اعك اوزره
حاطر وما ودای ود کور عفهاردن اسه ( ر بعذالشام )
ده باحه

نامله حیقان وددان ذروهسته بشساعنده حئیله لور ( ماع عه )می
اطلاق اولان عه.ه دج وك طو باردن بشسعه اولان اجال نقلنه مساعد

اندوکی وتحائلدنعقبه هکنبیوردهبنهطر دق اسه تام ر ندمه وقوعبولهچق 

مجومك طر بق اولوب عبذاماعه جيععنق امجون طر بق بمونرك نصفندن

صوله برنبدیل استقامتله دعنك اغفالی وعقبه فوفنك وش پولنهحمی کف
اولنددغندن بوصو رتله و

شاشردر طهرق دسسه حر به اله حرکنده
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اون چادرو بمورلق ودار ترك اوهرنی قحوتمیاندان باشا حضرتارندن
لازم تایه ودر !موراعدن اهرش اوه رق کار

اه هلك اور

دسته انه ور در  ۲تلائ ماد اوزرارنده اولق ودر در کونلات تکمواد

الله مقدار کانی جهنانه دی الان ابدن شعر اللهاسر مکار بارننه حهیل
ادلك واوج دطعه طاع ط و ی دج بولعق أ
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ایلدن من ؟ رطاورار وطاع طو بلری ه
حضرتار ی( رحال الم)ناحيهسمه واام ز بدهبوماوزر ند (اسایش)وادیسی
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تفرن اواد تددر ره هد کو رهده

بر ابکی باق اله اشقیانك جعبی کورلش واشتبای هروه تفلك ام
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وی نه وحر یی صاللاعق وراش شيخ اك احجون رک و یلك 3
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وائنای راهده بردرهد» بولنان صو اشنده رقاچ ساعت ارام اوائوب حیوانات

صولاند رلدقدن وعسا کر شاهانه  ۵ورغوئلق الدبر بله رق شدت حرارت

شعس اوراده کورادکدن صکره عل مذ کوردن د حرکتله اخشام ساعت

)ام محسله
اون ایکی بی جاوز ادهرك بر اوز ون بوغازك اعنده ( حرف ن
مواصلت ولیله" مد کورهد .اوراده توت اولمشدر
ترفعه اله عاط
اشو دوام اولان طر دق اطرافی حال ح

وادبلردن دع

درهاردن عبارت اولوب واشو احابش امجندن کن بر ه ( وادی اعابش )
وحرف اڪندن خن عند ( وادی" حرف ) وعوص اعندن کن کم نو

و(ادی" عوص ) اطلاق اوانور واقار صو ی وقدر
اردو اس ةح رکذ دواماشدیکی صسره د .بشدارهءا مورطابور واسطه سیله اک
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وی و شوش اولدش کی شیلدن ترآ اعش رطام تعرینی اقابل طاش
«غیدبارندن عبارت وصوسن وغاات عصاق ر وغاز ولندتتدن عسا کر

شاهانهه خبلیدن خی تعب وکسل طباری اولهرق افرادك بك جوتی
ذوکیلون ولد قالدیغندن ددار طاوری طوبلیهرق کاشدر * وعقبه نك
التندن طاغك بهسی درت عق بش ساعتیك مسافه اولدهیی واردونك
ارفهبی ان

نه

انتظار تووف

ساعه موقوقی ودد

و ارام اؤلکی لازم کات

 2لوده درت

دش

وشاید اردو نك ارفهمی الق اوزره آرام اولاسد له

اوه طوعش اولدیی مارالدان ( تی ععبه) سی وسار ګلاری رك اله

دکین مکتوم طوئیلان واجراسنه غات سرعتله و فسدا کارلقله حالیشیلان.
جدکی ود فن ادسه حل مد کوری طونددنی
ووها ان
دساس حبرهن غ

حالده نولات غابتالغانه صر بوامسندن بك حوق تلفات ور هرك بلکه
جبتلسی سله امکانك خارحنده قالهحیی حمتله دشمندن اول عل مد کور

ظوتتاق اوزره مذکور عفذالتننه وارلدریی آنده موحود ولنان عساکر
شاهانه الهفوماندان باشا حضمرتلریوارکان وامرای اردوی شمابون اخشام

اذاق صهرنده عقبه وه صارهرق ایلرونه حرکت وهکاری و عسا کر
متاقبه رطا وردمدار اله کرو ه رل اولیدی ه و ادا طاغه صاران
قم عسکریح رکنندمعتدر اولهمیاتلری همان کرو  +ترا نلهنکر تواناعسگ له ۱

غات شرع حرکت! دەر  4کههساعت اوچ عق رادهزنده ماع عمبهسنك

تب سنیطوتونکه حالیله انناب اولنان نقاط مچیه عساکر وضع
کیوس
اولتهرق و هر طانور د

بلان براره اقامت اله رطرفدنده کروده

فلان عسا رل ارقهسی بدری العاق انادىکی کی کون طوغدفدن صکره

دی مکار ار له طو دلرکلمکه باڈایوں تهایت بوم عر بور اخشاهسنه قدر
ارفهمی النهرق دمدار طسایوری اردوبه مواصات اتدی ٩ و وصورتله

۳1۳ ۳11

دمنهرت

EN  ¢واولکونعل مذ کورده
ساعتده 0حروا >

زی رن
 1و م لسغ تن اروك کو و
شی خبرالور ان سمرجع) فریداشی سبد ان ای رطق ران
ر هنك حافظه سنه قوشدیرو نکندومی نه عترنده قالش وایشك له رنك

کسب ادهحکنه منظر اولش اسه ده اردوك عه صعاعه دوندیکنی اردو
ععبه نك التنه واصل اولدفدن صکره خبرالدیهندن باشنده بوائان حشمراتی

1

وک ری اولان نی عقبهسی اشن رل ادله صاع کته سن طوشد
واردوی جبله چرتارمامغه فوش ایسهده حشمرانی هنوز ولههور روماز

| عساکر شاهانهنك مذ كور عقبة الصعاعك رآمیی طوندفلریی ایشتدکار نه
اعردر
یی بو ۳ولدن دووب سۇغاىك عافطەسنە قون
فرداسیججعه کونی ڪل ءل کو رارم ساعت بعد مسراقدده ب :وان وماءجاری او

۱

(احه (نام موقد اردو قالدر هرق

 ۱ادن تعاط مةه فراغولار

وصعله آچینده اولدری عسا کرشاهانهه ارام و رلدی * ول(ریعه)
و (رفیده ) فسله انردن بعص مایم اردو نه کلهرك اسان اتدرلر
۹

۷#

اردو نك

E متوسط

اولان اتل اله دات ده

ال كسدرهه

بر ولدن

خطتارنك تشکییی لازم کلوب کر جه اردونك یاحهبه کادیکی طر بق وار
نام طر دق آوزرندن محائل باحهبه اون ایکی ساعت وهدف ءطلوب اولان
سوغابه باحددن بش ساعتلات مسافه اولسندن خط مخايرنك مذکور فضا
3بهسی اوزرندن 1تجلبی اخاب اعشدر ¢

و عه سید

کو

اس  +دوه

1 ۱چامققابل اولهتبوت عکاری باکر واستزار ی اناب وذهاب ادهب لور

NE
ی

e

7

%

اصلاح ونسوبه اولتق اوزره باحهبه کلدیکنك فرداسی شهورمارنك اجى

جەھ اپرنسیکوتی قوماندان باشا حضمرتاری بالذات و ارکان جر ده مر
الایی حسین دی ودر

او کت شاهانه ی بالاسکعاں عفد هد رز 4

کدی
سااف الان باحهدن سوعا بولی اوزرند » وسوغا جېتنده ( تهلل ) نامسنده

برجبل بولتوب بوم مذ کورده مد ان عابض بش التی بوز نفری جاوز
عونه* خونه.سسیله اردو بېاورهق زع عاطلیله ظهر وقتی مسذ کور جبل
اوزرنة کله رك فراغولاره آنش اعکههبارت انبلددنکاارردوده قوماندان
وکیل ونان مبلوااجد مختار باشا طرفندن طانوررك رر باوك طء_ة
عنظرهلری اجان ادن وط سذاره ومبر الای ععان بك فوماندە س

له دی

جبل مذ کور بر جهتنه طابور عاجزی پولنان نمی الاك رنج طابور به
 ۰قفر  +ودیکر مت  ۵دی وول اعانیعباین ا رفافت لهدرت

بلوك سوق

واعرام اواندی  عساکر شاهانه کال جيه الهودلرانه حرکنله ای
<مندن حل مکدوری صرق صعود اتا دعن دی جلك اردو
می

3

اله طاغك کمروسنده واقع اردجاعابی اورمانلغنه

ک ەر اورادن

مقابله۾ اتدار اتدی انسفده عسا کر شاهانه طرفندن کوستر بلان شدت

قدر امتداد اندون دشندن فکرق#ضی فریب تول اواسدلتی رآیالعین
شا هدن

ای

تفر سيد

و بر وز بای

وول اغاسی قساح ك رفافت لهاو
 ۱مظفر ؟ اردو به عودت

و

اوانمشدر

اله  7لفر ارهلو ووو عموشٌدر

دلول عا 1

شاه اه

2

رل اندللهرل

)( علکم (
ل مدکورده افامث اولندینی اناده ( رغه ) و( رفیده و

9

" قبل می شباندن (آل فصبر) و( یتین ) و(آلسسید) و( بی مالك )
 4 31سی شعباسدن دخی ( آل جل ) و ( آل رمیسان ) و(ملاحه).

و(آل صمح ) و( آلطیدب) قبائییکاوب وعراضستدخیاالتنابتدیلر *
وات وایکی طاور عا کرشاهانه توووورت طو باربی
حلیدن ارزاق م

مستصر حرکتله محائله کاهرك وحانلدن دخ باحسهبه كاك اوزره پولنان
ارکان حر هھ قاممتابی علی بك جیل عسمء حیقلددخنك دردتجی کوتی
ناجهبه مواصلتاتذی  +وطاورار اعون افتضا ادن ارزاق دج کلدیکندن

ماه حالك طفوزجی صالی کونی وروی اامہك وصولنك فرداسی کوتی
...اجه قاعمتام مد على نك فومانداسیله ايکي طاور عساکر شاهانه
تارولكنهرق الت طابوروایکی قطعه طاخ و بش طعه و بتوورت طو بر دله
۱:
رلجبل
کا
ذلف
سوفا قلعهسی اوزر نه عپلیالصباح سا

9

تهلل اوزرندن حرکت

اواندی ه ول هکوذرده بولنان او چ بلوکاك منسوب اوادیقی طاروری
دی الق طاو ر هياده اولددغندن اشو تلوکرده اورادن طاو ر نه الحعاق

)

۳
4

1

چا

1

طهر ود سوق باسکاهسنده وسوغانه اون دفهذلن مسا9ه ذه وحط حرکات
اوژرنده وافماوقاق ر <.له ءواصلت اول رق ګل مد کوردن سوغا حصبلری

۳

کاله

کورندی

%

سوغانك حوانت اردعهی

حال ص

ره اله عاط

1 3

قاچ اوفاق وادءار تشکیل ادر و راز واستعهجریی عارضهلی زمیندن عبارت

بر موقم اولدیغندن همان عل مذ کوردن اقتضا ادن ترتئیه تشیث اولعشدره
سو لهکهاردو نك مواصلت!تدکی a

 31 4 3اده

1:

مت

ا حبلدن سوغاه متوجم طوراددنی

کید دوشن واو
ر طرق ر ین قلعهسی اوزر نه

اولان له

ول اغاسی بونس افندی رفافتتله درت بلوك سو انداسدکدن و برقاچ

ا

 33ي
دووه قامو اوررد طوبانداخات
ومیدانكو سطیده

سوتانه گرب

اة
۱

«
۳قوماندان باشا سرارتلو
اولان اھبه حك اوزر نه

برگنل جهن

واهم جب اوزر .شه دی معدار واف عسکر اعرام اولندی ۰

واتدا مراصال ت
ری اولنان عل اوزرنده دی برطابوربراقیاشدر * بوصو
تقاط

شید

طوشلددن

صکره ه

ردن

واود اوزر هه

رتل

طو لر انداحنته

مبائمرت اولئوب اشقیای حصنه تضيقه الندی * و صاع جناحسده واقع
طاغ اوژرنده تشد ادن عصات دی قول اغاسی واس افندی الله سوق
اواتانعسا کره مقابله ه اشسدار انتدیکندن اشو مو راکنهناسنده طون
ا 74ندن بری قلعه نك ( سار ) نامحصن کبری مهار نك برندنكەرەزل

داخلنده شوزانه وراه صاچاش ونان باروتلره تأثراندهرك و اخود داخل

حصنده فتللی تفنکارك

رسی اولهرق کذا شوراد ,بوراده صاجیلی بولغان

بارونلرل اوستنه بر اشیی یلد وشو را“ هراصلنه مد

کونر صاجیلی باروتار

آنش الددیی آندهکش تاجعنانه تهکتکله<مانه 2مد کور | 1س هری
برد ره حصن

مذ کور ل همان

(ص ود گر

وعاو وسییاه دومان اله قار سق

ده ی عابت مدهش

ادا اون ورها

برس

ونر صو

دا

د اله

بر تاه دور باون ر اله یکسان اواوب دزوتنده حصن واا هان

غشه قربب کایسوه هللاهكرق بورنلطردهنوهلا کدنفورئیلو ده ح(فر)
چهتاه طوغری فرار ادن اوج نفر خذاهدن ایکسی اوه شوم ابدبرله
او ارالق حصن من کول د ده مهرد بو
انانعسا کر شاهانه طرفندن تعیب

وقتسل اندبلهرك پسری خلیص جان اعشسدره و و٠ منبورك منظره"
ەدهشە سى عصا ته عدا هامت علامتدندن ر ال کوسنرفتدر

یار شا هه

طرفندن سوعا بهجوم

اوانوںطر فیندن  1اس جرب

گرفیت بدا اتدنکی ص سره ده عل ان عاض اش

وفتال

ده مشن اولان او جحدش

»#۶
و

1

سا کرشاهانه اوزر نسهشعوم اعك افکار به کوسار حااد رهعسه ا

 0ورب صهو قژه تعرصه یام اعش وبسكاادم فدر دی ابارولهش ااسهده

عکمه اءتعالی او آننادهسالفالذ کر ال کوکندکاری<صن مسعارلهجهنانهسی

انش الەرق پرهوا اولش وجد عابض ایسة حصن مذ کوركك ذکر اولنان .
دهشتلی منظرهسندن اورکش اولسندن درحال هجومدن فراغبله ملول
و مأ وس مجلنه حکیلون غمناك قالشدر
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5۳ >.۳ ۳و
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حصن مذکوز رهین انهدام اولسبله اوآنده بشقجه اوج طابوز عسا کر
شاهانه به جوم فومانداسی ور لدیکندن عصان دیگر <صیلردن ایکسیی

دها ترك ابدوب وپوصوات وهیومسد .اشقیادن یکریبه قربب کیسه تلف
ادلشدر  +اشو حسار به غروت وفته فا امتداد اتدرکندن عسا کر

شاهانهدن دی پر بوز بائی اللهبش نفر شهسید و بر ملازم اون سکن نفری
جاوز بارلي وقوعبولشدر
لوم مسزهکورده بر وال گرر او ج عصدد حصن  2و لش بر

دهی
اولاش اده دہ ایکی عسدد حضن هنوز بد اشقبادن فوزتار ل

کی تافالبان صاع طرف طاغنده وان اشقا د .
دهع e اولنه مددغندن ايله کمودرهده اور اوأئیه ری زک بولندییی

تعطهده عیحاله ثاته حبور اولش ومد کور ایک عدد حصنك امه

وضبطی اون اجد نار قاوشماانداسیله مرالای عمان وموسی بکلر ایکی
ن
وده
صسه
طابور عسکرله داخل سوفاده براعباشح ا

مذ کوره نكاطرانی

ومد میداعق بولمسندنو دنین طروندن دی عسا کرشاهانه اوزربنه
ا

بلا آرام و رکی قورشون انداخت اواهسنُدن حصون مکو رمه بلا
عطالعه تقر مکن اولددفنسدن کمدنك طلتدن بالاستفاده اوتا ادن

کشفیات ابارولدیلوب ورفطعه تووورتطو ی جلباولله رق وة شیده

۰
+
اوئوز ادم مسافهنه قدر <صنه مرب اوائدقدن صکره بعتذهعوم اوللدفده
ر دج زەن عارصو سن دن با
هلااست
ده <یتون صاو وشهرق وصو ره

حص :داخل اولهش و شدعن اسهصولطر فده»(صدعسا کرشاهانهطرفندن
ک وو ر لرك اوزراربنه اجرا اولنانا نشده برعود اری تاف ابدیلوببرازی دی
 ۱فورسله رقفرار اعشلردر

حصون عد کوره د فردامی حهارشنبه کونی بوصورتله امعم اواندرق
سوغا داع سی ر منوال ګڪرر 3

و دج اولعشدر ۾ ګل ان عاض باشنده

تولثان چاعتله هارالد کر سوغانه تاظرو بارمساعتمسافهده ور دهعقبه سنك
باشئده وادع( حقر) نامموفعده اولدشندن رت

فتکیل اون ١اکنمی الاك کے و

ڪل مکذوردن دهم

الاك ت ا

حرکت اسر درلو ات اشا دی براراولددیی اا حل مد کو ره
مواصات اواش اس 4ده م دوم  ۳ب اور معاومت اوله:وب نزدنده ونان
او ج وطود طو ی و حادرژی  ۳۷۳

ونان مات انار ئی احراق

اىدەر ر بدهواعه سنه فرار اتدی  ۰ومذ کور حفر نام ګل ر
ده واعه سك
وغا وی اوزرنده اولدفندن طاور عاجزی اله ٭ دمر ۰
عوبهسی و
اس

اوراده قراغول تر اولئه رق ک
در طا ورله قوماندان باشا سوغاه عودت
جو ردیلر

معا اما قلمهسناك ر
تقاط هدن و نه جد ان عابصك قلعهارندن اواون سوغاه بش ساعت
مس اوھ ده کان ) ارا ( ولد سك

دجی ص.علی لازم کادکندن ود شعن آلسد

برهعتضای حوفع نبا  3شا هانه نك اوکون ردهبه كوم اندهحکنه هن طر

اولسیو بوارالق بغتة" ابا اوزر بنه عرضادیو راه اورانت حاضراقمن

»>
اۋلەرق باصدراش وانه جمیط ی |ولدددن ةدرای بسن کوبیفوماندان

باشا <ضرتلری سوغادن درت طابور عسا کرشاهانه ی الاستکخان درحال:

اما او ژر نهحرکت اده رك موقم کموذره مواصلتارند .فلع مذکوړهده

بان متفر ماوتیمد جکاردرل وین هبور فراره شتابان
اولدقلرندن فلعة مذ کو ره بلا مصادمه سکب اولئوی درونندُ ایکی قطمه

"طوب اللهبرقطعه هاو نو بر خیلی حادر وعماتنار وبمهدخرارزاقودخار
واشدر * عل مذ کورده دی جى الابك انکعی طانوری بکیاشمی
نده
ور
ا جد حلیافندی فوماند اس لهرك اوڵنەرق دکر طاو رارلهنه للوم
سوغانه عودت اولتشدر

وارالق عسمر مایم معتبره کویراسندن شجلاحق کلدرك عرض دخاات

ابلدیکیکی ( آلز دی ) و ( کود ) و( ذعی ) و (رشید ) و (الالفر)
و(

احعاج))و ( عر زه )و( دله) و (آل على ان اءعریب ) و

ع1نله) و( شمه ) و (شقیق) و ( بمایزنه ) و
(آل زیدان) و (
(عف ) ده ری دی اسنیان !عشلردر
ش

سوغا وابها قامهاری برهتوال ګرر ضرط وسر اواهش اسه ده مد ان
عابضك جصن |تیه

وفایتجسیم ومتین )  3بده ) لے

کش و لع من کوره <ذیر نام عیلدن

مت لهee وك طو دلر»ه

کشف

دی سخیری لازم

اه ری مات

فوق العادەسى

اساج |واددنی کور هرك ووس

کنو رامتی اوه فلو  ۳۲ورهه ال فر بب راس کلەی مدا حرکات

وبر
اىدەرل

تمامهدن دیکر پرفرقنهكحرکتنه منوط ابودکندنر بده بکرمی درتساعت
۱ 3۱

مسافهدهاو لان(شعیق) اسکلهمبی انعنان اوائون اسکلة  ۰کورمه القطاو ر

یبا کرشاهسانهی موافع متفرقددن جاب وجع ابدهرك حرکنله ر ده
ااد تار
ولعهسنل تهامه چهتندن حاصرسنه کاك اوزره سوغادن هراوا

پاشا مین اولندی * و ( وس

سا دم اک انداز سطوت اولان

سنوی و رعو نامسفان هماو

دهون مقدار وایارزاق
یب
 ۳فکده

وای عق حابنده ڌوروفدن طولار پروسید ری سنعانه یی طو بلردن درت .

ره ایلاك محل مذ کورده بولثان اوچنی طاور ویعبراوا
عاکف باشایی  ۳شق انکلدسته لاور ا انیت ۰۰۱۱۱
موی اليه اد باشانك ورودنه انتظاراعسی واندنال هجض اممهکو رحرکت

اتی خر اجر فوماندانیمبرالای اجد بکه م
وذکور طو باروارزاق
ودخایر اله موبیالیه عکاف باشانك وطاور مد کور وماك سرا

بك امکیوز سکسان دی سنه رومرهسی شهر مارتنك اون درد ج یکونی موی
اله اجد مختار باشا میرالای موسی وارکان حر به فا#متامی علی بکلری
واوجی الاك اوجحی وشجى الاك بجرىطابورار بانلیوب سوغادن
ز کته ب الاك باح ر بعدده بوانان|7۳طیاألور بی دج الوب
اوج طابوراه  ۳مواصات وعائاده بولنان مرالای ول ك قومانداسرله

اولان ولان اوچصی الاك ایکنجیکی الاك اویطابورار یی
دی مبرزمویی اليه بالاستجان وبسجى الابك اولوفت کا 9

مذ کو ر برتحی طابور له حائل تعطه مسن حافطه اعكوامور عسکر به
وعلکیه یاوق اوزره *٭ فهیری  ۰تر اندوت درن طا ورله حانلدن جلى ه
حر کناتدی .
جلى ال عل

اراس ےہ ولك اوغ

سور اوندنرو دردگی الاك

رګۍ طاو ر ی بولنداين وي اله نجل ار باشا حل به انتای
ج رکنده طابو ر هذ کو رك اقامت |بلدکی نع طه ره ی

الاك اوجمی

Ta

€A 3

 ۰طالور تی ترك ابل دبل ادون و حرارت ثعدن کوندزر ئ حرکت اك
 6اکن اولهعدینندن کھداری <رکته دوام الله ماه مذ کورك اون طفو ر

جمدکوان عالىصاح حل بهمواصلت اتد
اوه مأو 1

و

عسکر ی وول إا ی 0

وو

حال ٠ز ڪڪ

و رهف

ذرود  7پولنان باو ر = رب حصرت
1

کی

لوط

شمرانیی

و بلنك حری واو ر نه راک لوم

و اماقلی دز .ا ا تخیر

۳

و سو (ل

متوحهاً

رده :9غدهدن سر کت اتدی

مومیالبه اجد .عار باشانك حلع اسکلهسنه مواصلتنك فرداسیجعه تی
کوتی دادن ینمی الاك اوجنعینلام ری اوللیرأس بطکوشان
حیوان پراسن
ووب و رهعو واپو رهماپونار ی د ارزواطقوب انی
و شقیق اسکلهسی فومانداناغته ذعیین فلنان مروا عا کف باش ای حاعلا
اهر]ا1حلی نمهواصلت اند کارندن ذاتا حلیده دوانان طاو رارادله برار 
۱

شو حالدهحلی اسکله سند دی طادو ر هیا کراهاه بجع اداس اولسندن .

مڏڪو ر طابو رردن دردئجی الاك اوجی طابو ری اولدن عل
۱

عذکو رده بوانان ما عمقام فصل بك فومانداسیله عاط رل اوائوبدیکر

ا ادر قوی اون نی و مه ار
/

حایندن فرداسی بازار کوتی معرلای ی

ی
فوماندا نله دردنگی الاك ر |

بوسهجی الاك ایک یطاورری وکاری طووبکشان حیواناتی .ازاق
وطو  8عا کف باشاایی طاور لهرىفاغله اولهرنی حرآشتیی اسکلد ساند

سوق وی ٭ شقیق الله حلينك ارهسی محراًواپور ابله اون سبارعتلك
ا و7د

,کی دی سے اعتلاک ماه اولدیفتدن واور ر فردامی زار

۰
باییوراکد زت دی حلیدن حرکتاك

درد ی کوق شهب ود ۱

واورار جولهر  ۳ملد اتدکدن صکره سئون راون سوار سی 9انك

ستطانتدن عله حلى به عودت ابدهمیوب رتعوواپوری کاش وسنوب

فروتنك حرکندن قالددختی بیان انش وفقط شفیتهكيك اوزره حایده هنوز
ایکی طاورله اوله قرهدن کیدن طابورارك پراکندهسی بولئدیندن بااضرور

ابکصی الاك اوجصی طابوریکاملا" وذردنجی الاك ایکصی طاو ر بنك
ای بلوی رعو وابور سك دیکرر اکى سور امسعون حلیده تر

اوانهری حرکات عس-کر هی أخردن وقابة اجد تار اشا اله پر طانور

وعوم برآکندهار جلهمی سك ایکیسو زکنشی قدر اولدقاری حالده وابور

مذ کوره ینوی صصاغك درجه غالهده شسدرله بار کال ازدحام ومشتتله
ماه ءذ کورك بکرهی طموزععی بصشنبه کوق صبا حلین شمه حبقمشلردر ۰

حندن
وشو حالده شقیقده التی طاور بولئدر بلهق ایکن سنوب فروتنك رک

قبارومسی مناستیله ایکی باوك نقصان اولەرق احق بش طابور جم
ادیله لش ورمعو وابوری حلیده قلان سالفالذ کر اون بلویکتورمك
ونك تلد سره
اوزره دفعه حلینهکوندراش ابسدده شمیقده اولکی ک
سدت طرفنده
مو
حلی 4کیدوت اناری کنورسی ال درن کوله تاج و

اسه فده یکامك سا بزاولدهندن ذ کر اولان اون بلوك عسکر شعیقه
کلدی حالده ادرودن کوندرمك اوزره اجسد مختار باشابشحی الاك

ایک طابور بیعا کف باشا ابله اسکلهه ترك اندر همان فرداسی کوتی
درت طابوردن ایک بلوك نقصان عا کرلهطو بلریدی مستعحباً ر بده

واشدر
اوزر نهحرکته فرار پر
شعیعدن
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دول اده

 3ول فسوی اراضیدن
ده ونان

اولان( درب  1رای

 3ودر دن ای ساعت مسافدده غابت عارضهلی ول اولان و ( فصد )
9

ھک
نام

قوی برفربهو ورادنده اک

ساعت

مساو هده ول

وهه دوز
اوادث

ولنان وماءه جارییی حاوی ( جندن ) نامحل اولوب جنبیندن رده اون
ایکی ساعت بعد مسافدده و ولی ایکی جانی جبال اب حساط وطار بوغاز
وسیل کر اسشندن ع ارت بولٌشدر  4مز کور نادن دی ساعن ه)یاوه ده
) دان

ااصه

دو سل

( ناممحلده ) امه ) لر اولثان صو

تا

موضعی بوائور و ( اسمه

ولنان محلار ر بر ۵عمفنده حەر اوا ی

حالده صو

چبقان چیقود لره د فلو ) حکلومرذده ابو انمهصویی اواوب بورادن
۱یکیساعتمسافهدهدحی ) عسعام )نام ده ماءجاری واردر  ۰واشو صو رل
هه حك
لل
وان f هو که تالماولددغندن ومو دید اجق اردوادار اوه س

درحدده ادی
ى  ۳جود مکاری
اعتار ۱ونهو

ناک ا
و حسا که شعیودن ر رده بش کو

حوازسله اطراقفرادن تدارك اولوت استکرااولئان .خیوانانك و خودی
ای

اکیو

اي راس

کک
ltاه
ت

اولوت وحمیل

یل اوق

۶واسئه حى

بوکاردی

کاکدل باکر۳

ده
غابخفبی موراولق ر ر

> زارت

و

وصول اله

اورادن مکاربارك شقبقه کوندرلسی وشتیقدن ارزاق جلبیلااقل اون بدی
رت 9

.ارفهاریده زاون ی

9
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و ارزادك الاک دفعدده 2.

ا 01ی
وت ک۳

۶براجقوف

۳
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شعوری
۳

و و بتورت و رنه
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بولناندن بشفه اجى اور صاددق اختباط چان هکوتوربهباك اوا
حاممرلنله ی

 ۳ریب ف مطل بك هتانت و متاعق و دشعنك ای افتضاساههه

یرب ایسه ده مکار ی حب-وّاناننك عدموسودندن
رمئ پ
تمت
غابت دون و

وحن اهالسندن مطلوب قدر اسکرا اولئهجقدوه بوانمدینی کیهنو ز

کندوار بنکده د عایض طرفدار ی بولغارندن شات اش و بو صورتله

عادنا فدا کارانه حرکت اسدلتدر

ترندات مذ کوره ویچملہ ما :مذ کور اونو زخی ججعد حگونی سراوا
عاکف باشا شتی الاك اکن طابوریله شتیق اسکاهسی حافظلفته 
وانارو به خرکت اىدەجك فرفه نك ارزاقو۳مان وسابرهسنك نقل وابصالی -
<صوصاننه

ادق اوزره رد اولخش وحل

OE

ترد اولتوت هدوز

کفلاهن سااقیالز ا ینمیالاكاوججیا له اب بلوکیدی

رالایولوموسیوارکان
متا تاشای
روا جد
اه رنده*
بوذ کوردهساعت سکزر

بهاممفای عل بیکار ابلهواو<نمیالاكایکلعی واوچمحی ودرداچی

الاك رنaa

رکابونكالت بلویواک طده و توورت

سواریمی ومو جود هکاری حبوانانندن کب پرفرف-سفیی مستا هدف
بةههتو خأ شمدن
مطلوت اولان ر ره ر

= زک

یدی

1

1

فرفهٌ مذ کورهنك كافهٌ مو جودی مکار جى نفراتسله پرابر سك بدیوز

کشیدن عبارت اولوت کرجه بهرطابورك رتبب تام مع ضادطان سکن بوز

|
زر ۱0

ا رد عبارت و وو تفس ورده مد « ۲وجودی اورچ بکدن دون
۷1

لازم کاور او

حرکاتe هدن مای طاو ر ار ادراددن

1
1بدریل حسسته وقوعبواوب انلرك ری حت صر و رده اوادیینیکحیل
 ۱ 11امبکاهسندن دی حین ح رکنده بال و
رک و ر لهه رل صک مر کل

او نن رطام پراکندهبراغبلدوفندن سود.لردن او ج طانور  عکار کیان

و طو بان بك نديو م
زوحودی لوo ۾ اکرحه حلیسده براغیلان

پراکنده رو رود نهانتظار آشترنده اراما لشاواسه بالاده ماناواندهشی اوزره
جر کات عسکر رھ تخر کله حکندن و و  ۳ستبله 1ده و تا ا نوا مشکلايكل

هر روط دیدن در غو حو داز اتلد رهیان مل عیام
تال حرکته جو ربت یرو و مك بدیو ز مو جوددن اک دی
الا

0

و س و را کننده خد متلرده ول E حیدار اه اصل .صف حجر بده بل

|

او بهوزسلاح انداز ہوااورا

 ۰2کورچعبه کونی ساعت سکزده مارالدک قروتلم حرکت اوسسکلهبه
رحق ا

شی فر بهسته مواصات و حل مد کوردن

ا

سناعشکار ی و احتاطاً الان صو طاوملری طوادر الهر ق ساعت اونرده
وولك حول اوراصی"
اورادندی < ر کته کید بو لهدوام اولنسدی * د
هستو ۳.ات

ما و راده او بارك نعلنده صعو بت حکلهدی ۰

و هه ساعت بدی رادهارند؛ ر اده وله و برلهر اسافت اونه ودر عسکره

 7و TP

دله رل و حیواان د کیت برد ون ی م اعت

اونده

 0حرکت و قیام الهبرثعیوناق اولان د(رب ) فر بهستنه طلو ع شل
e

رار واراشو اهالسی اوه مين |انداش اوا ا

 3اواوب ۶ل ٥ذکوره فوتبلدی

مگ ردها
اوم

ورام او
ب ا
اوحة ودر درب د ته ده

اف

رار

وفت ةرك

ا
( جين ) نام خی وم مزگو

رده طوف ادو لازم

اوادیفندن عل مذکو ر طوداق او زره حرکت اواندی * .لکن دره ایی
ساعت مسافة ابر ودة بوائان و قصبة دشلان كو به وارنجیسه قدر شدت
وون بش قدر خستد
حرارت تعسدن عسا کشراهانددن او ج نشفهرید ا
رون تون ولاردهدوکرلوب
ے فی ت
وقوع بواددشی ک۲

و راك اعونا

> زارت ام

قدر مذ کو ر کو.ده ووو |رام او ده مور بت

کلدیکندن فنرد هذ کوردده عوله رواشدر  ۵درن دربهستیله صد

فبرسك اناده و رلارو بو ی  2صو ا
E عاد

و دولدجی لو سدلر یاو ت حیعذ ر ىكەش

پولنهمامش

ادوکندن مينك شو عارضهزندن نافطیو باريك کوحلکلة <کامش 
راز  ۰مد کور دصرد ورفده

و نولارده ان

نه ا
لوم کیز د

ودر ارام اولنه رق

عسکر طو لااو ب وحروانات دج د کاندراشدر

احشام ساعش اورده ھل ور ےہ

گرەس لدد

زارف

"گر اوش

ادسدده کی ر بادهفراکاق اوادشندن طو کان حیوانانی باعهجنی ری
کورمدیی

وطو بلری اوه رمگه اعانه اعك اوزره

tJ طو به ارکندمر باو

عسکردی و پرلدیکی حالده نطو بلرنقلابدبل»بوب نروری کجه پولده
۱رام ۱و

کوتی شاڪ ا اداه اض
ارق کوندز اءلروبه اف

و اا شدی < ا مسدن

انل اول

عل  0ء کورده دی ارام ۱اسان

نن

و

بکورمك اوزره
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 1اوله حنی e ددن

1 ۱

ی
امعدراه 2

کورهعیهحی 9

رده اعت

و ددم" ا E

طو:یکا (9

دی

ون

و( فورهش

ناض ەهج یی ری

۱

اا د سکنسناعتود ما فدده ) دات اكه ( نامعاده

 1 11اواقب کوندز کر ت د

ده مکن د کلاذ ده مذ

رسک

اعت

 .مسافهنك هر حالده نص وکونك اخشامندن واصف دیکری دی اراسی
قازم کلشدر  +ناءعليه بوم عذکورده حل من بورك  .
کوک صباحادن اللم
محافظه سعون درت
این

روزکار نك

۰
1

,لول کا رل اوارق اا

معداری دطم ماحل اولاسدلیی ه

> رکه برحق

رە دہ و و زان ادن شدئل

تأر لهاون او ج ندر سرد و س

الى ينه

مچ مصات

اورق حرکندن فالشدر ماشو مصساین دوال»تحمیل اولعش اکن
۳۳

ننهابلرو به حرکت غر یکنن اواوت هبان ساعت

اون وره

 1 ۱کد ساعت .ره فدر ووت کورآدکدن صکره ررک ا

ارام و بر لهرك

 ۰عسا کر

دكم واعانهری اوادینی حانده انواع متاعت وهنداقله طو بار
رن
انه
بها
شا

1

جکلهرلداغر اغر وکوزکوزی کورمبه رلاظلام لیل احنده نهابتکه ساعت
سکنقدر ولهدوام اوانه بلش وذاناللضةنه درت ساعت لار ولد
ودره اتب شوخ

اطا  3وا

کروی طوباق اوزرهوفوف اولعشدر

۱

وفوك کر وسی الندقدن وشفق آندفدن سلااuE  Eدی حرکت

9

اولش السد ده نه فوق الاه صعاقی س ب
ر و شد م میم روزکاری وزان

1
اشد لن بوحااده  ۳ولهدوام او اما
: 4 ۱۱ ۱دن ا
دا تن اض به اe ی کوب ان
یکر تون تون

صو وی کی عسا9شاه انه ددم دی صو اولدیغاین کور

0

ذاتالضهده اشعدز تعر اولان صووار :اده ومزج ود بواتاناه زا
ا مو

طروندن اسم اولندیی خر ا

جم تلهعل هل 4ران

ضط اوانسدرق دیکر انعهار قازباو اجتاق لازم کش بونك اعون
ایکیوز نددوه برالکااب وستالر وطلومار وقازمه وکو رکار کوندر بلون

ذات الضه طوتلش

وبکیدن صوبراریحفر اولنون توقف اوانان علد
واادال رهابنلکنده حل اقامتدن

یکره انارودن صو جلب اوش

ويام اله تون ذرفة دان الضدده جم الاش در ه دان الضهدن رده
اولوت اراق ودن اونهده دنك

فاع دی او چ درن ساعت !ءد CE

پوصبسی قوی مأمول ابدوکندن کچھ < رکتاوای ماکونهردجفی جم
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نبسانك سکرثیبی کونی جبل هلنوردن رده نهطوغری زولهشاب اعش

وکرجه اسر اوزرنده بولش ایسهده استرابله اله مان ایک ساعتك
قدر اوچورم کوسيك مسافه ی باهاغشاولدبنیوو جود اوطهزدهاقش
ووته
پر حالده بولښسی وکندو نك دی م اولسی حبتله د زمارشی ش
تحمل ادهمامسندن لوم مبورده رىدەنه واصل اولدلنی اده صول

دیزنده بر نوع صزی حس اش وکلوب یبی بروجم نظرلهباثبلش
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جعه کونی سوغاه واصل اولدقاری اده تافه دوشش ونداوی
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اھ اوززم اولدد جهنه ا و نك جلهسی قوماندان کوالقطرفندن

درسعادته کوندرلك اوزره تسه اولنهرقای
رکه بوژهحار هرق دول اعانی وس

ایقدر

ا ار

افندی دموانداسیبله اسز

اوستنده بوز نفر کر ده عسکر مفرزهسیله برکستنه نك خبری اولقسمزین
شمیق اسکله سنده احصضار اوامس اون رتو ام وابوره  1رق
درسعاد له اعر |م و ده

وم ار

فر

اه جهنه  0او لر , ۵رردص اشا

۲ت۰توران موی اله ود بك عساکر اهاه ه

اتقات جماندرحات جناب شهر بازیی حاوی وان فُرمان ال یی حاعل

ابنودفندن لاجل الشلیغ جدهدن عسر با كرك هان عالیی استقبال

اګون ترتدب اولان رسعده اجد مار اانه اعطا اله مشارالله دعی

N
9۵مرمو ۱یی الهسدن المرق ا
 ۹۳ ۳و کرعات لانمه7
 | ۱تمظیرن
 ۲کی  ۳ار

شادی ۱اما eE

شاهانه ق۵رات و با

مواقم عسکر اهع
هلان و اشاعت اندحکدن و مر موی اله دی
و صور نله اسای ا

اا دکدن صکره در سعاد ته عودت اباشدر

اجد ار باشا 7تلر بنك وال وفوماندانلق وکانی ام له فرلت

رتیه رفیصدسی امر عالسی و ارکان حریه مير الاییحسین بکك

و مرالای پان و ول بکارك مرلوالق و قاءمتام فطل و ریا
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کغاف قله سنك تر یه وتکیلعون اوجیوز موجوددن عبارتاوج بلوك

الهرتقنو مةدن رحکتله کفافهعز »تو * فقر * د
اخنل حرکزندهقول
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فی ر
دنییی وکیل تراكلله وطابور اسه اکنەلی تفنك اله
سیم اومیوبایکنهیبهتصویل اوق ارم اهر قادن مبایعه اولخش
وهنوز خو لای اجرااندلهمدیکندن ال حاضری احق بشیوز آدم

مساعه  +وارر تعنکاراه حهز لو لسندن اوجیوز موجود اوزره الراب
اوج بلوك عستا؟کشراهسانهی و بعردد وتوورت طوبن الاسعهان
على حناح الاستعال شهر هوزك اون 2

اشویر« کرحنه اشیو ایی

ن م اوزرهحرکت

مفرزهنكبری جبال متساسله ودیکری

رت
کحا
هام اوزرنده اسه ده ننه لدیاطاجه رنه طهر اولسی و

لازعه ده مخابره ادلسی خصوصاری مقتضای ام قوماندانندن ادی ۰
موم اليه قضیی بمكوقم عسکری اولان تتومهدن اوتوز الق
و ه ویر

دجی مووم مد ی اولان انادن اوتوز ساعت مسافه مند

خطوط حر کات اوزرندن هدف «طلوه عرعت ابادل

ااب ادن تصایم
عبر مویالیه کفاف قب.له سنه هو اصلت الدهل ابتدا ج
ووصاای بیدالسلیع قله مدکوره مضاوعت ايهر و
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عناد واصرار الله ا شاهانه نهارزاق n
اذظه سنده ابنوان برقاقله نیغات صرب بر بوغازده صبووقورهرق
حت

علالغفله مذکور قافلهبی قورشونه عاوتدقلرندن بورادعساکر شاهانه
طر ودن افراط در جه ده ی سم بلان دلرانه ا کان عصانه رحوق

تلفات براقدر هرق پرشان اهلشدر * ارتق بونك اوزر نه مرهاولیيه
طرف:دن دځ متالله ه الابتدار مکذور قبله بی تامیله اوروب و شالق
 ۳۱ ۱ن حرب اىدەرلد حصنکاهار ی اولان حصذلر ی احراق ادوب عصات

ارتق حل التعساء ولهمیه جزاریی درل اللهعرض اسان اتدکارندن
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اولان ای اوزرسه هدن زفرطع و و وات طو ق فوال اغلوی
امعاعیل افندی کاله کادی ۾ عبر موی
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مواصات اهر بونلره دی نصایح لازمهیی تلقین اعش ادسهده رککار
تأثعر اولدفندن ته عساکر شاهانه اوزرنه سلاح انداختته حساسرت
اعشسلردر  ۰فعط ال  7۳قبائیی اهالسی شون و حصزلر نك غات

حسامتّله رار عتانت ورصانی ااودشندن وعصاتك الاه اولان حضذار

اله موحودار نك کثرتنه نطراعسا کر شاهانهنك موحودی غات
دون مرتبه ده و ُسندن ار بهبرهفه ودر امتداد اىدەرك وهر حېتدن

عسا کر شاهانەیی اورتډار ننه الدولری حااده تمتایت در مومیالموك
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 ۱دلبری غرهسیله عصاتی راد ورشان ادمر لكعشیا :کر شاهانه عفر
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ح<صنلری ضط و اسر اولادمدن صکر مه جلهسی
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ابلشاردر  ۵ونلرك ۱ی“انازی دبول اولمزدن اول قلاع و حصنوی
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بالذات کندو ریهدم و خردتاندکاریضالده استعاناری قبول اولنهحنی

کندوارنه تبلیغ اولندقده بوصورتله مظهر عفو اولهجتاریی جانه هنت

 ۱ 7 7سله رك کافه حصونی وربلان مهل طرفنده الذات زار له هدم ادوب
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ایو زی عاوز ارەلى وتلف-ات وقوعىولەرق عساکر شاهانهدن مك
دون درحهده بارول و شید وفوعولشدر
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اغفال اولنان قبانله وعط ولصعت اجراسیله سفكدما اولفسزن اوک `
الق قصدله طرفقومانداندن اولنان ام اوزرند ٭ فشر  9کی
در عساکر موطفه سواریسی الله قیال هذ کوره انه بوندن اول

ومابس بکرمی بر اریله عرعت اندوب حقروم اجده ی
رنه کاغ دار بازمرق “حار اله دیکرهز یالغاطر ۳ب

قبائّل
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نم امحنده و ( اخطوه ) نام عله جاب وجم الله بك جوق ؛صعتلر
وەرك ونار دج تلق دبول اندوت دوه اطاعت اوزره بحولعهلر تی
ر

بان اعشلر ابدی ٭ اورادن دی اجد ان تاشم حتنده بعض مذاکره
اون تومه ه موی اله ضیی بکلت نزدنه حیفهرق مر هوی اأمهنه ده
ح
ملاقات ارتلرکد ۰

ننھ عا له عو دت |عشیدم

بر منوالحرر نی تمامه اولان بوندن اولکی سفرمده هرنقدر قبائل
هرد و ره د دصایخ لازمد وراش السد ذه مخور أ رفوم اجد ان ناشع

بولرا ذهنار نی کرک کی لوزهرق تون تون ادساد ایندیکزین و کر

دوه عسکر امهکلشعه بلکه قان دو کلکسرزن فبائل مر قومه حتاطاعه

شور ذهابیله پرخیلۍ تداییر واسبابه تشبث ااویمسدده قبائل مذ کوره
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اولنه جق نقطه کموذررعان طاغی اولوب حل کموذراوزرنه حرکات
عسکر بهاجرا اولدی واجاباندن تقاط مهمه اوربلرق ضبط اندلدیی
دده قا عمتاملنی ن

اقا

و لنان ای درات ناوکله

ور ا موجودی اون بشر دیزیدن عبارت اولهرق وش
ی الاكدی طالوری كبا شنت رزقعت ك الهدی حانل

یی

د ود یر و ری ادارهار نهو ربلان دعص قبانك حوار دنه کوره

عم حعلری لد رلك اوزره برلهشیلهن

لق
وو م
یاو دز ىا
و موم اليه ی آے حدودنسه دی کش و مسندن موحود رفافت له

موعی البه دی ب عهجلبآولندرق حبل مذ کور ضبط ول ضر اولنوب
اما ترسه انداد کدن و دعنطرفندن طفسانددربارمل و تلعات و رلك بان
 ا
 ٠الايا

 ۳اطاعتته

حفیی اولەرقe
1

1

۱

اولشدر

۰

لو ده

و

9

٠ ار
 ۰شو

هی

tb

مر
ا 0
ان 3درت نقر شېد
رم صعت

و تحصنکاهار

نك

متایله را

شالفالذ کر الده بنوان سلاحارل فنالغندن شنت اعشدر

و موی

اليه فضل بك آل تابت فسله ستی ڪت انقیاده اندقدن صکره نی

% ۰1 $
يه کلهرك اشبو اوج مفرزه حل مذ کورده بر عشدز مه وو ارالق
سوغادن احتاط اولق اوزره درت بلوك عساکر شاهانه سکباشی اجد
0
3
ه
م

فیضی افندی فماونداسیله تنومههواصل الودییی خبری کاشدر چ اه
ی هر وک

ی نم اعننده وفوعبولان

عصیان بك حوق

له ره

مایت ایتدیکی جمتلهقبائل کهوذرهنك تریه “عون ابی ماهی متصاوز
مادباحر کات عسکر به احر اسله حرنووعا و فوعیو لد شندن رحالالعده

بولنان طابوراردن بهر بوک بربری اوزرنه اون بش دیزی اولءرق
3

سوق

او لد بهندن دو ی البه فصلی کت

اوھ مکذور درت بلو
اکد
وه وا
لصل
دی

عل هل

وره

مو اصلتدن

 ۰حل مذ کورده اوحکون

أ
وان
عسکری احرا اولنەرق شهر اعستوسك اولوز و
کون موی الب
۰
اي
e ۳

اعشاردر

۾ ور * دج بر هدت دها بی ده اقامتله اه اتلاك اعشار وتصاب

و وبرکویخصیاریی حصیل اتدکدن صکره ( ر عه متاطره )
(دضه )و ( بارك ) و ا(ترب)قبانلتیدور ویونلردن دی حصیلات
وج
کرات ا
هیر به اىدەرك اوراز دهدفادش و ح

به احراسیله عودت

وشهر انلوات کرمی اوجنعیو محانادن انفکاك رواا کشدرذګی
کو

حائل مو د سال سنه مواصلت انتدم ه و اشو هدت طرفنده

قبائل عاصیه متیددهنك جله سی داخل ا

مکاوعت اھىلەرك کب

اسمانه التشسدره ورال العدن كلش اولانمذحکور درت بلوك
دی حائله مواصلتاولندسنك فردامیکون ند رتباناله سوق
و اعر-ام ادش در

و
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پورجه حرر بني شهر و بنی تم امحجنده حرکات عسکر ابجهرا اولندیفی
"صرهده ععان باشا دج بلاد زهران و رغدان احنده حر کات عسکر ب4
6

اجراسیله ) دسا  1هی کدی ور

سنرن قائل واه

 1وک ل |دمرك ربو ارالق غار شیی عہدالعزز الهاوغلی اجدی دی

 1حاندنتعد اعكاوزرهصوسا تاکر کروی ٭ حرو ماررمدت حل

 1هذ کورده
اها

ذاه اولمشدر و و له .

حس ادل دکدن که غد

اعشدر

اد
ف اسان اتدروب زھرانی ہیکز

مماحبال متساسله سندن حعاز جهی تهامه سنده واقع ( شدا) طاعی

اهالسی دی طاغلر منك مناعت موقعیه سئهکو کهنهرك اظهار ناوت
ِ

اتد رن اواط فرلرده دورده ولان تاش موی اله رفعت بك

۳
٩ اذکور طاضكبر حمتندن

A

فاعمتام جد بك ونکباشی

 ۱دی ك قوماندالر لهععان باشانك سوق انتدیی طاور دی حبل 

حتله اشبو ایکی قول حرب و وفا اندهرلء
 ٠مذ کورك دیکر جهتندن رک
مذ کور خبله چیه ناردر * ودروهسنده بوآنان اك صعب نفطه ده حع

 1ادن اشمیا اوزرنه ابتدا مومیاليسة رفعت بت جمتی اوغرانوب جل
ی

دد ورده عاتشدتل اولان ار هده حرضارت بردشان اىدىلەرك حصون

و شمهری مر ,دب و احراق اولدفدن و
دره
هو ا
۳ eره اعان اعشسلردر  ۰ب

تلان ا

ترسه وکال ابدلدکدن

دی عصاندن بر خی ارهی

شاهانهدن بجرانریهدی شوهید وقوعبولشدر

| سم قطعه سنه اصلاحات طنننده سالف الببان حرکات  ۳ام
اولندینی حینده و سال هذ كوو شهر اىلولك اوسطنده مالیه دظارن
یی

|۶ا-درنه
معاون اولدئیی حالده هو کف ر

عن دفتردارانی

توج
حبه تور لان اد :ب افندی چس ثاری تنکبلاته مأعوراً و حکومت
3 19

¢ 1¥
اهوSN استعیااً و قوماندان و مشسارالیه اجد ار باشانك
دی عم ده ارسه و

تاد مشمری و وزارتله عن ولاق و ور 3ة

ر

قوعاندانلی توخیه بور رفاولا اولان شور عال ز وف اور
حرن جضمرن شهرداری فعامتام رشید نك دی معا وابور حصوصله

قنفدهبه اوغرادقدن صکره شقیق اسکاهسته کلهرك اورادن
۱
واد

دځ سوغانه

طاو رار موافعه طاغلدددن صنکره هر مو عد عض ا راان

کو یادن الامو کن تلف مواقم مد کورهده اکا

ا

احرا اولنهرق قبائادن عصیان اندتار ترسه و تتکیل اور حتاطاعته ا
اش وغو افععسکر بهده حر کات ع

ن
ا ده
ده اسه
نرقدر بو ل
ه

ر لهبهیرو وفیصل و رلشیدی ٠

عانضك رادری او لوده ر دهنكحین قهنده

ریدهدهبو اميدرقطشارودهقبائل امحندەقلان ناصمر نعاض اللهعبدار جن
ن عاض بای افسیتاددن ۰۲کک

 ۰وم وءملردن عدار حن

ایدالکروهندن سر ری رادم اولوت یاه اولقدر تأثبری اولیهرق
لکن تاره اوادقعه بعض قبائله نفوذی اولدیفندن ومناسدی ود
ونان ,هار یکندو به حلب! درد بتولر وا طه سیله
عاض طرفداری ل

اولا" سوغا اطرافنده اولان قبائیی خفا تربك وافساده فیام اعکده
اوادینی حالده طبرقدنده حر دو مد کو میق e طرفدن اماك

ویر لهرلك اسنهان اندرلك طعننده مخابره اوقد بو تتلشاسه ده

سوغاده

قوه محووده

۳هنك دون مر ته ده بولندیتی کی فرقەنك الله

طابورزی بر

تلف السافه مووعلره طا س و هر هو فعده پرونهابت

ایی طابور عسکر بولفش اولسندن عقوم تاصر وار فوتی .بازو به
و برهرله انتداسو عاییضط ابو ک تشن ه هر بر موقعك اوزر ننه شمه وشوه

قوتلر اللهعوها ائی هعوم اند مرك نهانت عسم قطعدسنده بولنان
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اا

ی * فکر ند جاب اعش ویباخمله فبائل الله تاره ادرك مرقوعت

سوغاییض,طنه انتظارامهیا بولفلرتی ب(در مشدر
 3کرم ا

اشو فساد ترشسیی فور دقدنصکر ٠ اظهار ای اا

جر آت اىدەركسوغا اطرافنده اولان قبائلی جلب و جعاسدوب سوغانك

محانل و شعیق و رجال الم  3اولان خطسوط شجایرهاری اوزرنده واقم
( حفر )و (عاع ) و(ضا) و ( تی ) عقبهار ننه و ابا ابلهاولانخط
ځخابره او زره بطراق وتار ق
هورق خطوط مخارهیی کسدرك مار ن
ی و عابر بی منع اللهسوغایی بو صورتله حاصمرهه امش و سوغا اطرافنده
 5پولان جبلارده دی جعبتار کوستزمکه بانلش اولدفندن مو 4
اوزر نه ده طرف مشر اککرمیسدن ارالقارالق دوهمس 1
چعیلر

کافه سوق اولتەرق تفت ردنابر تبان اىدىلەرك ا نه سطوت او وده

ولمنیدی

افو مت ابو جر کت وهاو کرای معلوع ومد درتا,امپاد:
ق

بولنان

طابوردن تفر لبق اولنهرق سوغاه اون الق مات

مف اوه ده

|
«(رفیدهالمانی) به سکباشی اجد حلی افندی قومانداسیله اقعاد اولش
 ۱اولان درت بلوك عسا کرشاهانهنك ارتق اوراده بولندبرلسی جار
" اولحهغمنهدنوفة طکند وکندو ننهعو دت اندر لسیده مکناولرهمادذن
هذ کور بلوکار اجابه وابهادن دی سوغابه چلی اجون قول اغاسی

ر افندی قومانداسیله .سوغادن درت بلوك لفرراز اولترق زرکته
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هر
نوا بل درحال اپادەک در باوكك وول اغابیااا

لد افندی

هومانداسیله وکال سرعتله رفیدهه کیدوب اوراده اولان درت بلوک
رالاس ب اهاه عودت ای حصوصارشه

طرف مشسرندن اص

ورلشدر ه افندی" موی ام پرموحب امم امانه ورفیدهه عترله

ودعه اصولخه مذ کور بلوکلری العرق عودت اندیی دم ول
اوزرند» واقع بوغازر کاملا عربان طرفندن طونتاش اولسندن عساکر
شاهانهتك مروری اناده جا نب دشندن تفنك انداختنه میساشمرت

اومشدر ه واوطه ترتیب اولمش اولان پیشسدار ودمدار وجانبدارر

طرفلرندن دی اله بالابتداررفید:المانندن اهانه قدر عربان طرفندن

طو لش [ولاندر نقاط ممه وارااسه عسا شکاهرانهنكابراز املدکلری
حرکات دلرانه وشعیعانهری ومومیاله سکانی اجد وذول اعاسی
حابیی مد افندبلرك غت

واقداءاری رهسیله مذکور نقطهزل

جله سندن دعن انت پرشان برحال اله قالدىرىلەرق وی

بلغا

پراقدیرطهرق کرمتله جرب اولەرق مظفراً مرور اومہانه مواصلت 
اعذلردر ه و فزداسی کون دی ههان امهادن درت بلوك مومی الغ

قول اغاسی مد افندی قومانداسیله و دیکدرت بل وکده ذاناً سوعادن
نان وس ادی قو مانداسیله حر کت اش

اسه ارده ایا الهسوغانك

ارهسنده بو ان بو غازار دجی خمطحاصره اولءرق عر باطنرفنسدن

اوتهدنبروطوتفین اولدبغندن رکون اول وقوعبولان حرب کی ب وکون
د

شاهانه جرب اىدەرك کلدی سوغاه عن

اشد كيدن

وری لاجل الاستقبال همان سوغادن ر ممدارقوندن
اشبو ورود ادن بکلا

عبارت :هعرزم خهاز اش اولان ان مد ر وا
ق۳الوب اییطرفدن غا

ان

شاهانه نك وفوعولان صو لت و هعو ملرندن

دوحار رة پرشانی و,انمزام اولرق بو لندواری نطهزدن دوع وکل

و بر خی تلفانده وم ا

دب و برعژلردر  ۰و عساکر شاهانه طفر

ا
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 3 1تساطه ابتدار الرندن س
وغاده بو لنانعسا  9جو رد جر فندن کوستزبلان
۱

صو لت و فانلهده هر دقو

اولان دم

ار باه وات

رشان

اولەرق

وتلغات کتره  9مرا رجعت ممعری |لهرحعت وفرار أعشلردر

برو جه مشوخ سوغانك حاصر سی حناسبتبله اطراف مواقم الهسوغانك
هفرا  ۰دیع تال ت«طوسی دچی لقطة
اراي افطع اولدی ف

متوسط اولهرق فنفده وحلی اسکله زندن کلان ارزاق و ذخابر
ګوابرات ودرسعادت بوسنهری کر رکز اولان سوغاه و دی

مو اقعه محائادن ابصال اوند هندندر سعادندنو مو عدن کلان بو سنه نر
جاب مشبراته ادصال او ی خصو صنده
اوندی ۱دس

ده ګر د یشوهجز بهو

TT

۳

e

هرنه تدایمر و اسیانه شاب
عفب(زیآجنه موقوفه:

رای
بر مفرزه

خصوزصی نو مه موفمی قوماندانی و لنان مرالای فضلى بك ابه ساره
اولتدرق عایل تقطه ك

۰

 ۱۵ی جنه

ندطه مد کو رهده بولنان رطالور

قوندن تفریق اوهرق برطرفه حرکت اومق لازم کلور ایسه فوته
طربان اندهجك نقصانتدن ناثی اطراف عربانك هم حائل نقطه.ی
اوزرنه هعوم ادهحکلری وهمده ساحل اله محانلات دی مخخطابرهسیی

دطع ابلیه جکلری حصتیان ددن کلاشلدشس وغال الهبا ات

" خط تخایرهسیةطم اولتور اسهایشده دها زیاده مشکلا تکورلهحکندن
ن"ومه نقطهی ګائاسدن نت اظر عاجرانهصنده بولندیرلدنی حالده

۱

 11و
فو میالبه وض

بکاث او حوزفدر فوتلهو غااوزر نهحر کته

سانهده

۲ماه فرار وبربلوب هم موعیالیه اولصورتله تنومهدن سسوغا جمتنه

ان غرم نام ی لو صسر ده سو عابهسین وحصون سوه و عتدنه نیخاوی

لبنوان بوهرسنده خونه" عونهسی اولان پرخیلی اشقیایی جاب وجم اپلش

اولدیتی طرف حضرت عشمردن خبر الندشندن مقروم محذلکورده

سالف الذکر ابهادن عستکر ورودنك ابرتسی کونی عیالمصر بفتتا
الق

اوزره اونیز بلوك تر ندباله مرلو ا حسیفوزی

پاش قو مانداسیله

کونی صباحه قارشو قربه* مذحکورهی علیالغفله باصفرق اشعبای

رقو مهدن تخلیص بحمجان اللهکریزان اولالرندن ماعداسیکه قوههاچه
ج هه چاو کد سللاح دست ماو مت اولنٌلردر  ۰وردافر بدهحای

تات وسللامت بولقسز ن کافه سی :عة غازان حنود جناب بادشاهیده
رده" کردن وخصوصا رده قلعه نك و ان گهیزد ه اورادن فرار اله

بلا افانه" وقت هرو حه جنبان ابره اختلال ومفسدت اولان رس شهیر
اشيا حرو م عر ن عرم ”ام شق مغرورك دیو خود عداوت الودی

دانهھر ك تشانه" حنود بادشاهی لهافتاده زمان خدلانو ادق صکره

اولدرق ومقوم عمينك حصناری اقیلوت لوف برایلهکسان
اشر

 ۵ساره سطو تو |به نادبشاهرده کال طقر و دصر له حنو د شاهانهدن

گنهتاج رو

فنامد ای شالت

سو غانهغۆدتن اواعشتر

۰

واخ

کر

شاهانهدن کسنه بههج پرضمرر کلامسنه سبب اسه عصات مر قومهاوله
بروعثله باصببرلشدر کهخی ات ری تفنکلر سك فیدلار نی اوه مامشدر 2

mM
e اظدکار وف اعسدا  1اشفا 7مرقه N

بج اشن

 9فاس تلرندن تا نفره قدر دن

کورەك افکار یدهشم قایلان

 ۳بوند و ران طرف طرف کرزان اولدلر * وکال ندامت و خالل
 1 1دامن اهانه صارلتك اسبابیاره هرق فرداسی کون ( ۱علکم ) و( عکاس ¢

ي انئلنك شب روساسی اف کاوت عرض اسان ابتدکارندن بدارنهامان .

ورقهاری وبراشدر * وبوانهزام اوزرنه هرتاك zej ابر همی
 ۰و ناص دک

سل

۱

وا :٣ دعركه انه 2

یل

واشو کاس اناسنده رال الماجالینی دی عل د کورده ونان
1  ۱ iطاو رارلهشعیق کله سه اولان حط اش

کیل وچا

کر اهاه

اوزرنه مهاجه اعت کی انی وشتاونه والهنزار اسوڊ مو فم مذکور
۷

۰

,

0

۳1

۰

ك

۱

قو مادای لوانی ارکان حر سه قا عمتامی ع کلت ندیری و ا

شاهانه لك حکرات دلرانهسی نرهسله لیت فاده وناو نکارانه لرنه

لاوشدر
رصت
فر

ه
لخال
اره ر
ة وصک

دخی حرکات عسکر نه اجرا

ابدبلهرك تریه وتتکیل اولمذاردر
۱

و ی اله وض

ك د

و

هدادن حر کت ایند کدن صکره  ۱بلعیمر1

قائل عاصیدسی افتضا ادن بوغاززی طوتهرق عسا کر شاهانه اوزر ته
سلاح انداختنه باشطلرله عسا کر ملوکانه طرفندن کوسربلان دلبرانه
وغضنفرانه هوم وصوانده اشعیا پریشان اولدفارندن برخیلی تلفسات

وله دوام ادلش وقساصکر شاهانه ( مار

) فائلى

۱

RMF

أله کلم فتائل دارا لافيت ك ا
اولدیغندن کذلك عساکر شاهانهنك همت لر
دانه لربلجاهرثلیارده دو حار
اتکسارو تارماراو لوبطرد ودفعاولهرق حصنلریاحر اق وخر یبا مدیلوب
دلکدن صکر اولان قبائل اوه ذات
کلمشدر م نازرث حدو دی ک

حضرت

مشری ه عرض واسنیان اکینادرندن حامل اولدقاری امان

ورفهار نیکلوب مر موعی اله ارا ابلهللری اوزر نه بونلرل مت
اطاعته الندقلری ک!لاشلدغندن اورادن سوغانه حرکت اندرك کال
طفر و دصر اله رکا ان غرم ووعه سك او جتعی ونشرن ا

طقوزیجی کونی سوغابه واصل/اولشدر

مر مومی اليه تنومهدن حرکتله #مارن حدودنی کڪ به بی حل
حلهاّل
تج
دطنهرك
نتل
سلند
مذ کورهدکینسسرا طاغلری اوزرنده و

ترغعتشادر
موق اللهصورت حر کاتواجرا آنهدا ر مخابره درك ع
مر مومی اليه سواه واصل اولزدن اول موعی البه حسین فوزی باشا
ننه سو غانك قارشو سنده حفر حم نة سوق أولس اولسندن اشای موی

اله طمر اولق اوزره موحود معینیله مومی البه فضلى باشادخی

لبرت اةورق هلوز اسان اخامشاولان فائل مروت ۱
سطوت قاهره" حضرت ادشاهبی کوست بر جله سی دا رهاطاعنه

ارنملیع اولقشدر ه انمو اختلال شپر انلواك کرمستدن دا اله

ري

اولات اون شنه ودر اوتوز کون مقداری اعتداد اعشدر

۳

اولان اپای حضرت

و ماندانی اوزر ند ری احشاط الاك

عفماتاملنی عمده عاجرانهمة توحية بورلدهندن اوطه ورود ادن
هانب مشر اتميدن A اولك اون اله
اص عالی اخلالدن صکر ح

طرف عاجری کهوندرلشدر
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 3و حه کرر زشکیلانه ۳مور دفنرداراد :دب افندی حضی :ری ره مکاید

ازمر اواران یدلو

" مأمورزی دها اختلالدن اوطه سوغاه داش

اختلال بعدالنسکین اعاده" اسایشومی حاصل اوادیفندن عسیر قطعه سی
۱

ددا تشکل ادمحك عن ولاه لحن وموط اولق اوزره م(حائل)

متصمرفلك مقری اوهبرق سشاق عد
 OواءتNبار اولدیفندن (ا
وهپامات)
و
علارقاعمتاملی الخاد و سس
اولنهرق اخ

ادن

ولايتدن بور ی

او لنوت و و تلرك تاحیهلری دی کب بد

فا متا دازاوعد رار اصب

او لوب

ودعیین

طرف

بازىلەرق دیکر معیت مور 4جسله سی مار۳

سوق واعزام او
 3موی الیه <سین فوزی
باشانك کوزاری انغدرافندن  ۵تداوی اتك
و هیده تمد لهوا ابلك اوزره در عاد نهکر مه طری

ول

ره

4

ویرلشدر * و سوغادن شهیقطر یله ومقح آرنقغنفددههندهندحیدرسعادته
ی شهر ورغدان وفنفده عفماتاملرله ععیت «آعوراری محائل طریله
کو رلك

رسد

۰

حصرن

ا

و کندو سیده وهه

ره عایادن

مق

وناور جرب

شهرباری  ۳متام رشید بکدهگانادن وتفده هو اورادن درسعاد ره

آوزره وض

کات رفافت.ژه و مبر موی

المرك رفاقق بو نان ر

شاهانه الله جله عائله کاشلردرا  +نای راهده وعبهالضانك وادسننه
ار تارك حردودارندن بصن  #طرفندن عسا کر شاهانه اوزرنند
 7طرفندن

رب با شاهانه و

>مصوسهرنی الورق وجحود
ّ

بات

دیفلیه ژ زۆس

الودارنی دادن ye

> ۰۷ ¥
اولان عسا ؟رشاهادو ی شہ رقا متاو
وعودت

أمدنگ

کی دار ل

تا

۾

معیت أمو رارلهوهه بهجج پ 3گ

این

وباوردو ی la

ی

وعلار ننھ کوندرلشدر

وهر طرف فا ىء اماتلری و ناحیر
سس

اولتوب

تین اولنهرق حکوعت سیایة

اموررعيه وم صاع عونك

رو تو

تمشاتنه هر جهنده :سا

او ندر

 ۱مطالمه؛

و مثللوکندنیط لهرت ادارهیهاللمش وهنو دشرا اهالدی

استهان اتمامش اولان بر طةٌ جسیمه ابچنده خارح فاعده فن حرب
وله مسافات مخافه و بمیدهده مواقممتعدده نکیل الهطاو رارك
سوق و افامهسله طاغنیی ر حالده ولندرشی فرقهنك فوته ضعف
طر بانیم وجبو :وس.دل

ی عت جوی ۶داوت ولهری که ده

و و حاقده ولنانعدولرك عروقشقاوتازی حرکتله اختلال مد کورهنات
سرال مقدرهه جواب
ظهوری مستوجب اولش دشلورالسه
وافعاشواختلاات ظهورنه سب الج اهطاورا
اولهرق ز در

ر زارنه اعانه و استمداد ادممهجاث رادهده طاغدق ولند رسی
و خصوصله اصبل مرک ولان سوعانك سله احتباطسز براغیلهسیدر
فقط مواقممذگوده دون میکمدن عسکر سوق اولنان رحال الم

8
a

KEME
۱1و صسا و توبه موفعلری اولوب و و رالره سبوق اولان ماو رکه

1
 ۳ 1طاوردن عبارت و هرن اسو طاو رار اولوقت محال مد 8ره به

سوق اولنمیهرق ر نقطهده احتباط واندیرلهرق

هنوراستمان تامامش

ولان جهنلراوزر ننه صروسبله حرکت تدا لوك جهات مدکوره
زارونده طو اجه حرکات عسکر بهاجراسله عدم اطاعت

تن

قال عامنله تر سه اولنوب استمان اتدرلك و وصور له اسااش
موی اال

ایرث لازمکلور ادی خاطرهسی واردره مط

 ۳مساك مذ کورك اصول اتخاذلهایشه بارشسدنکروب دیکباشه
واصل اولق ر ارتیزمانه متاح اواش ینارو اصو  ۱منفرده
محرد کات عسکربهنث امتداد نه و افاا زان مدان ورامك

مفصدنه مبی اولدینی کر دربار شو را

حکومت اوري

کو بده کف سه باتدوک انه قدر اهالت مصالح مشسروعه
۰

ا

۲
ار

و سادنه أشلهممهجفندن  7کر مت وة ع
ڪڪ ر ره الننده

۱

۸

۳

۳
۳
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ولد رلەرق سو صو رنه مصالح ا

رو ات 2ا

ای

و اده حفرافا عشده معلوم اولهجنی حهزله مد ودا طا ور
ردن ا طاغاری او زریده ر شطهده ولد رش اواس 4ارداق
و

ار ولاه زاده صعوبت اواو  2آغو رده ك جوف حنوان :

یذات بجرھتکر اوح طابوروکرك دها زباده
تلف اوله جن ک
CE

¥ fe
= رکت اشدرAa

مه نقا.ه جه موجبت

کلات ولنشه جنی ۹۳

 ۳طاقمبا و راان ئت ادو  .هرنقدر جاباختلاللر

وقوعبولدی السهده نان بولنان طاو رازاشا اوزرنه اوفاق

اوغامفرزهار الحلرهکتاندهرك امال اونقالجه اوله صسعوبت

و مشکللات کورمهراه ازقوتله مك ولك وت چوق الشلریاز
aاE ورد لطر
بر زم

حکو هاتعلد تشکل انی

د

درد ی اردوی شمان ردش  ,

ی ایگنر عمشه سنه 1ر هلات رھ رویعه سی لحوبه

بور هرق سر

هس لین یوربلان حص طن اشا وازمر ردیف مر آلایی اولوت
عهد«سنه مر لوالق ره سی توجیه بور لوب حد ده سر دنه دعین

سوربلان طاهر اشا ولات مگ و کیبی
اغد
قوللاثتلقاوزره ر فاجهآمورز و اسر “ج

و حکو مساو

اسیّر |مااوولمقاوزرهانی

بلوك مقداری سواریعسا کر ضبطیه سنو ذکمورهتشس ن نانسیاوانلنده
قنفدهنه واصل اولدیار وعسیرهتهسقی مصطی انا اله عسا کر صطیة

فده نه حیقوب موی اليه طاهر باشادخی عل ما مور؛ق اولان حدنده به

مشار اليه مصطق باشا قنفدهده بر قأج کون اقاعندن صکره ولابت
مکتو ګسی فائق افندی الله شهر هذ کورك اون درد ګی بازار کوتی
شڪ لهو اصل او دی  9فوط عسرحه بجکو مت شکیل اروتدا وح ر کات
 ۳رەي ااب

یت اربق :اس فاد عدن

مو سم کن

برآن اقدم صنعانك عى اعون حط انه نه حرکت اومق زمانی تام
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 1کلدیکندن طرف هشبردن عسب تصسفنك رآن اقدم کاسنه .شدتله

 1انتظار اولعقده و ا ادد مشار الو

و
فیاد

فیدر م تن

هر فصل اسه دها قتقدهنه چیقیسیله رار تمارضسه باشلیوب الله
کادبکنده عارصی ارتردی * مشیر باشا حضیتلری اسه متصمرف باشانك

ان اقدمسوغاه سی

وامها قاعمتاملنی داخلنده امه اولاننقاط

وعری واو دور اسبرله موافمك اجوال کر طزسی ونوقيكت

حالتعد امجاب اجك ابشلری تبلیغ ایلسی ویر طرفدن عن اوزرنند

جات اولنه حقاشو حرات تأخراتغاسی

عفننده متصمرف مشار

ا
لك وفت گورمیوب عم " سوغاه کاسیتیآرزو اهر وبیاونده برعت
حر توعر عتنه  9 5اارازار

8

مص سی هشار اليهادسه شحادانده حکم

مکباشسی غالب افتددن وجودنك بو حوالیده باشانهمیه جغندن  2له

راورط الت حالشور _الب افندیدخیصورت اسندما اصولنه توفیق

او گید رانورط وبرهمیه جکنیان اد یزافندی موعی الیهی بېد د
امار و پطررفدن ف
هترده ه اندم مشر اشا حطس تریس دوانوغانه

عر عتکرری قولکرمهشالزیر اهال وانقالیکن احون اقتضا ادن خاینوار
ا

یوریکن د بر مشار الپی سوغانه ؟و ندرمکه غبرت اندر

 eندشی وشهر مذ کور رک معنی جعه ارنسی

کون سوغاب بو حال ابله عر عت اتشدر
مشیر باشا حضستاری دی رده وسوغا و اا وامثالى مواقع معتنا

بهابه اونر آبلق ارزاق ویدبسر سکزر بوز صندق جهسانه ولوازعات
ادخار اعش اوادینی و مشار البه ادیب افتدی وولات مأْموراری

رفافتلرنده بولسدقلری حالسده من جهتنه خرکت اغك اوزره محائیی.
تشر رف ادهجکارندن فوط فتصرف باشابه انتظارا حاضتی واماده

و ل#دفاری وعتصرف اشا سوغانه واصل اوللعه ابا ءفعامتاملنی

> V4 %

0

وا برهسنیه بعص مال دعتنانی پرلنکده دور ارتد کدن دا مص رولاب

ری اولان حالله او له اننهحکلری جمتله «تصبرف مشار اليه سواه

واصل اوادی اسده فقط عبد فطره هنوز اکیون قالش اولسندن
مشیر اشا حض

زلرنك ندتاری السد بمرام داز نی بعدالادا ومعاىدەر عى

«سورد اجر | |له وله ی

ایلدرهندن ترسات بو صورئله احرا اوس

و رفاقتلهالله اند طهجك درت بلوك دی حاضر وميا داش
اواد؛عندن بروجه محرر صلوهعید ادا الوندقدن ومعانده “رعى دده

اجرا اداددن صکر ۰عا

موحوده وداع صعناده رسم جیدی

ابرق باجمسله ولایت ومعیت مأمورار له شهران جمتنسه حرکت
|عشلردر

هشیر هشار البه حضس تلربنك رفافتلرنده بولنان عسکر ل مو جو دی دون

مرتبهده اولدهندن مشار اليه متصمری اشا دوراولنان حلارده زبادهسله

طولاشوری ابر اختلال اواسه بزم جله ی بتوررار * وال باشانك
شام

تا

لو ودر ر مچ

و مشعتار احتار اندهرل درت

اردت داو

:

درك هج بر حیاك قبول ایه جکی
دانه سنك ارقهسندن طولاشیور ه

صورنده برطامذانارهدردشار ر طرفدنده گعبا ر ردنر بفناكطلیه هی
دو

اطر افنه اقار

باشنه کلنوب فيابعد محائل الله اما و سوغا ارسندهک خطخارەنك
ا

ورد

و اره برده استناد کاه تشکیلی احون عة مذکو

کدن صکره دات مسبری معبت

ره نك راسسنه

أمورار لهجله کانون اولك اون
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 6لیاتده ا

ناس یله ارمحاوظه سنهید

کوندرلشیر

میچ خطة عازهاوزرسته وقوعبولان حرکت تورتبات چاه
اشو جر دك صورت ری رغدان جهننده ولان ای طابورك فنوده

۳

اسکلهسسنه سوقیله یرلواعمان باشانك و تنومهده بولنان برلابوراه
مرالای خضل بکك و رجال العسده اولان ای طاورك قومانداسبنه

"

مورا ر کانجر به  5عمابیعلی رک شعیمه عن ع ورفافتیطابورار ما له

کلری _ و شتیق و جزان اسکلهرنده بولنان طابورا شقیق و جراندن
را سوق وصیاده اولان طابورك ادرحدونكمکاریجوانانله
۱
براجدیدهبه ح رکتاعلری تریب اموشدر

وله که فدرقه
رنك
ت طابوری آیکنهممز عادی تفنك الله جهن پولذش

اولوب اونایکی طاو ر یایکنهلی تفنك اولدیغندن عسمره ایکنهلی تفنك
اله لے  9۳له اولان PF
جى و او دی

ی الاك بر ی و او جتعی

الاك ایکنعی .و بشنعیالانك در 1۳
طابور ی

AEA

اد یز

و برکی

مدای

شاهانهال
قله
ضار مرک رنادهله و اسسی

مغلم اولق و ربعی سواری بموق اوزره بك سکن بوز قدر عسا کر

ضابدطنیهومایممرالایحسیی و جد على بکلر  وفاعمتامرفعت ونوری

ومد بمکیلررلوا عمان قبواهضانداسیله :رلكاوه رق و اشبوطابوراردن ۱

و

غوا
بيوزد
سبور
دردجی الاك برنجی طسا
تقو
طاوری انا اووجن ااا

و راجلا کنر
زین در 3 ۱

فيص اللهافندیقو دمااسیله امها ط ریقاور ندم اولانقواداس رز
هفرع عهبه سنده و

و یگ در تلو

الات درد ی طابورندن درت بلوك حلیسده

ر
ومذ
کان
ی اوزره مقر تصرفلك اول

اناده موجی اليه صان باشا متصرف عشار الیسدمعتله اوج طابو رله

او

ا

خطه قاس ه ی

حد ده اسکله سنه کیدهحك طابورار

دی او جن الاك رای وایکشاتییالکاكنعی

وبشنعی ابلاركنجی

طاو رزیشان(دنحی ه اند رل حلي ورغداندن کلان بجی الات ری

واوی الاك برحیطابو رزیدجی قنفده  وشقیقدهاولان بشخعی الاك
تعیطابوری ودر رد

ای تکعیطابوریدرتبلو کیشقیق وبسنعی

9۳جراندهبو لناناوچعی طابو رنك درتبلوکجران

اسکلهرند

او زر تعیاولنان مدنلرده ارکاب اولنهحتار  .وهر طاو ۹
س
کر
یدنش
هزارن
اسغ

راس النهرق قصورری عسرده براغیلان طابورزه

ترلاو لندعندن کیدهحك طاو رار امحون التان ر

E

اله

طو یکشان حیواناتی و اما و ضابطان نك حیواناتی قتشدهدن بدااب
را مور محخصوصار اله حل ه و حلیده ولنان حبواناتی الدقدن
دبن
ایدو
اک
ر
وصب
ارق
صکره شتیفهو شفیقدهاپولاناحنياوتی دح الد

قعاری
دخی مبرلوا ول پا فوماندسندءپونان ابایلال او ج
وشنعی الال اوجنعی طابور نك دردر
و دردجی الاك ایکنعی  ب
باوکر له و باشای موید قومانداسیله بر حد ده نهحرکت اللار نه
 3صورت مشرو حه ده اوتضا ادن علیزلر از بلوت دها مشیر باشا

<عس تلری سوعادن عانله اعکیسن ن و اقملاز مه بهکه نار د یکنندان

هر موقم قوماندانی بر موحب لیات حرکات لازمهبی اجرا اعشساردر

EN
| ابن
7
٩
1

11

تسود حه

مرالی۳

شیر۱

ا  iوة

حلك لاوز
اه ك

کید رای هاب

خی ه سوق اولنهرق و مومی ابه ععان اشا

اه کلدر لد

 Eیم هنك ترتساتی وسوقیات اشارله مشغول اولندیتی ص.ءده
زواللی تصرف بأشانك عارصی ننه اشندادحک سب اند یکندنخکولری
ناشین طو لیو ب دردتنك دواسی بوأده و لور

دردشك دواسی

اسه عل مذ حکوردن حلاص کر بان ادەرك دراد

کا

اعون ا“ صال اندەحکی رابورط اولد دن هشار الك بو بولده
وستدعابی اوزر ننه معانه نة سی اطسای
وداز ا
کوسردی سوز ک

حموواجلودههاوهاخشومویالهدخی بالعانه (هیبو قوندربا)اولذیفتی
رابورط اعلری اوزرنه رابورط مذ کور اشجایی اتذکر بلدیرلك

اوزره فرقهعسکر هسر طباه حواله اولنهرق امجانه بافلش ادسهده 
ية حکانلدوسنك جانتی بزكاده سور الوداع SN

نله

بر داندن اش بکلمل شو لطهورسون اا خیب اداره بهانش

اولان خطهی بلکه شمرازهسندن حیقارون معاذالله عکس بر حالظهورننه

بادی او ی ملا حضوا کیان با کیغینلور وا معدم بز ذاتك عل
هن گورده  3اولمسی طعت مصلحن اقتضاسندن الودفندن باشای

موی اليه دی عتهسف باشانك حالیکوروب اکلادقدن و طرف

فشر بدن بو بانده جاب ادن تبلغات واواعم وبرلدکدن صکره دفتردار
۱

یمرالای فصل بکی و * ری  1الا میات
افدد بلسارععبت مور ی و
ذات عشمری حل بهعرعت بورمشلردر

عا اکر شاهانهنی حد بدهنه نفل ادەحك اولانو ابورز دی حلیدهتهی"

دب
ق موان بل و شفیقده وان

مد بِ طبورژ مبرالای موسی

اصل
طرااورك جرکمننأهمورا اوم کور بلاینفا متام لازت
مذ کورده وق وتان بای مذ کورطاورزه قوماندا اعكو رفافت.له

کوتورمك اوزره اولدن رحالالیده اولان طاو رار امم قومانداسنده
بو لنان ار کان حر سه قاممما على :بك مو خر| رحال ال

یه

 Eجل شکیونرفل و لنان اور دی عبر موی الیه
وو مانداله <

لفن

ت اعشدر

ورا ئي الهر ق له"  0ا
 hE:مری ند موت ا

( یز

الونور قاشلردن بر ننھ را کا مر وعد ه به ح رکت اند بکتدن فرداسی

کون فنفدهبه هواصلت اولشدر  ۰اشو جکرات انناسنده عسرستعاعی.
داخلاده قولرا خستهلی ظهور ابلدکندن اطراف مواقعدن کر حاله
و کرلدقنعده بهکاو بدهجم اولنانطابو رز

ر بزارله اختلاط اتد برلیهرل

ول اجرا اتدرلشدر هو هکذور
فوردونار امجنه النوت فرانه اج
طاو رار ننهو لندولری

اسکاه ردن

واو راره راک

هو اصاتلر ندهعسگر اقامه سنهدناسب و

چرها کی ساعث

در

یی خل بده یه

مساهدده بر هو فعه

خیقاز تلوب بر له اختلاظ اندبرلیه رل هر واپوردن حیقان عسکر بشقه
هتصق

مر لوا طاهر اشا به اض واشعار اولاد بعندن غدل بدهنههو اصلت

ادنعساکر شاهانه بووخمله قرانته التنه المشدر '
۳
وه زا جر

ته لکیلت و فوعی سبیله

"

طنبیی هو اذه و خامت و تعالت طمور

اىدهجخکندن قنغدهنه مواصلت او لدغنك عفینده دات مشبری ودفزدار .
افندیشدتل یسمه خسته لکنه طو تلدقاریکیفضلی نا له* فعبره * دی

( ای الرکاب) نام خستهلت او شه کلدیکندن پرطرفدن خنسته کله

0

۰

1

 1ور طر قدن لحدبدهبکید بل اولان دخار وارزاق و"جهن ازه و بات

| وخسته خاله ادوات وسارهسنك ترتب وواوراره حمرلیله اوغراشتلفده
۱

ووت
لا
 ۱ایکن هتجوسرقی اشا طوردن ةر قە نك سز طیی

حوسمته
ونعدهده گ

خانهسنده بلونان مرالای حسن بکه غا تت شد ونېدد اهر ام نادار
و

اناده ولان حکولر مشاراهك عا ی للطیص اىدەمدکارندن

ا کک االدنان که رهلکندوسن) مان اموا

ویو ارالق

درسعادتدن دس ذخابر موات مول برواپور کادیکندن برطرفدنده
اکر و ایوزك اعت قفایه شیله اتقان اولندزی حاص کسه :اي
کوندزبزر عد اولتوب مدان قلیله ظرفنده بو اشلرك ختامی ار ندههرکس

قورا احندهانهرقخدمت ووظاش لازمه سانفا احونهر برفدا کارلفی

صرق واذال عاکدرناهد شید ور ردي الد اداره فأموری
ممرلوا عا کف اه باس دوغسی ومعده ولاسی کی کعاب برعلت

عارض اولهرق اک ربا حضور مشمریده بانسلوت کندیی غاب اعسندن
فرنه تخلیه اولنان"
باشسای مومیالمك دی منسوب الودی اردوسی ط
و او ره عر عت اعك احون درسعاد ته عر عتنه طرف مشر ىدن رحصت

ور لدیکندن باشبای هویام ده ععدن

مأمور بت ادهر

7

مَأموراً کاوبدهاشتای

و قادن معیت مشبری |له فنفده نهکلان قاعهتامقدر ی

ك الهدر سعاد تمهتو حا عر عتا دولر ٭ وهو اله عا کف باشانك

ده

الشدر
اداره رس وکیلی اداره مأموری سکباشی رضا افندی نعین د

رطرفدن تصرف باشانك بولهمویالیه سر طببب خسن بکه پیربیر
«تعافب ازددیی کاغد اردن هک شبك بل مد کو ردن لاص

او لش بوده مقام هشبرته وقوعبولان استرحام نامه زندن غات قورقاق
نوی
ایی
حولده
ا

درعا
و
هیو
ددیم
یطون
ل بز
اعر
ودن
حموس
نا

اشه برامیه جتی

پرفاندها |کلاشتلشدر ه جناب حق باه عسکر ارقداشارمزی بو ملاو

۱

ا
گنرد


۱
افکار سید

واطوان وخبددن

4n

ل ورون

۳
۳۱
1

ا تمال هی

برانسانك نفسته قبول اندرهمیه جکی حاللری عشارالهكت اختار اعسندن

تشقر ار
طولایوقوعه کتوردیکی حال بد مأل قتفدهدن باءضیطه دوربکار

عرض اولدی .
کرقطععسةرسنده پراغیلان عسا کر شاهانه وهیئت ملیکهنكوکر
اال
خطه عانه ه سوق اولنان قونك فنددهده کافه احتباجانی ربب و ک
اولتدقدن و راتو حر کات عسکز  ۵ودها ارسالی لازمحکلكهاحشاجات

اد تشدث اولنه جقترتییاتخصوصاری دربار شوکتقراره عرض 
وواو
ادل دکدن وفر فهنك اداره هنی و رطالور با ژرشاهسانه در سعاد ندن

اکولزره وده ولان راو را ااا ایت

ا

ا

عودت آیوتادیپرلوهجركارله همان نباورله ددځمحده حر کتاع زی

ورلدکدن صکره ذات سامی" مشری روطابور عساکر شاهانه ودفتردار

ماذضلى كو * فقر ٭ و ګرا جرقوماندانی
افندله ولات مأو راریو رال
بکارو ر خیلی ارزاق وذخار حمیل

مرالای اجد وطو بجی س
اولنهرق کانون ادك ,کریی اکن

او اپورهرا کباو حدندهنه متوحما

فنعددن ح رکتاو مشدر

خد رده صرق
واشعار اوزر شه

هار لوا طاهر باشابه اوسه
حل رده یه او ج ایت

طرف قشر بدن او ان اص

دوا مساق

ده

9

حبانه (

تام حل خطه عسمرهدن ګرا ورود ادن طابوراره موضع موقت احاد
او لزق ل

کور طاو رار كل

 1۴عل مذ کوره حیعد که بسعد سوه

قوندیربلوب ور له اختلاط اولفاق اعون قوردونلر اليه اشدر
اباك كری دی
کانون:

وفنددهدن حرکت اولاد خن

نیج بل کوش

3۰

ذاتسا مشری معبتی بولنان مأمورین وطابور الله هکذور جبانه۵.
مواصلت اىدەركکذلك عشم باشا حضیزلری ظافیده بشقهحه قوردون

اشنم امشیتیا  6مکذلکوره ورود ال شیر اتاملود
کللدرندن مکذور طابورار احنده

اننبهمد ل | ندتلره پیزارله

اختلاط انتدیرلیهرك حسدندهده صوری تعر اولتوب صو قیو نك

بولندننی وارد و کاهاحخاذ اولسان عله سوق اله څل مکذورده دی
قوردونار الننه العشدر

دات حضیت مشری دی حبالهده مدت

درانلنە یینکیلدرك حل مذ کوردن رحکتله حندندهنه عزعت
ویدهده بولنان عساکر شاهانه ومأمورن وکرا ووجوه بلده واهای
حد
طرفلرندن بوم مذ کورده بالاستقبال اجرای رامعم خوش آمدی اله
لههررق حکومت قوناغنه نازل اولسیله برابر حل مذ کورده
وش
اخل
دا
جمع ااتوشلان باجللهمآمورن عسکرنه وملكية ووجوه واشمراف
بادهبه خطاباً کافهسنك شخنووداغتی مستازم او لور" صورندهحالو مصلیر
کنددن صکره جله .ی ګلار نه
مواقق غایتکوزل برتطق رسعی اجرا ای
کیتشارردر

وخه مشروح

اوزره طعوز طابور عسأکر شاهانه خطه عسی نهدن ۳

وولی باشا قومانداسیله اولنار دی ,ا جد بده به کادکدن وذانا فرقدٌ
احتاطیه دن اولوت حل بدەده بولنان ,

کا اون طاوز عساکرما اتا

ر

اواد

ا ات "امش

اة

حیمار لدودن

شا ومتیناشرایت

او تشد

eقورا علا حکږ ار ر ون تون مبندفغ :اولش
وطابو رارك دج قوردونلری اش اسهده مشر باشا حضرتاری ذا

قشدمدن معرف الزاج كله رك الدرمن  .وكيفضمزلكن «#سدمن

i
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۳
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۲۲۲ 1

ANON
SOLD
د

ر

¥ fxr
ورالق خستهلي تون تون اشتداد ادوب عات شدئل راا
ایکن ا

الله معده وجعنه دوعار اولەرق علت غبرتنسه غلبه حالدفندن شاغه
دوشدی  9بر طرفدن <کولرعاتنك داو سیله متغولاولویر  وفتعدد

بهلوان بافیاری اجیلور * ودیکر طرفدن کندواری اردونك < رکف

وده اقتضا ادن تدایبر وتشیثات اله اوضراشور اهی
لن

هدی مطلوب صنعا اولد شندن اسا خر کات دی حل بده اولهحیی حتله

خط حرکات نی جهت ویوللردن الق لازم كلةجكدر  +بونك
قق وافتضا ادن خر دطة سنك طعی اممنده خسته حال انه بالذات
اشتکشای حر دطه سی ابەرق

وصنعانك رم

مسین

دی

رس

ابدوبت

خط رحکاتی قورهرق بر لهست استنساخ اتدیروب کیفیت حرکانق
دربار شو رازه عرض و لندهتعدم اتد دار

اشو من جه حرکات عسکر به هون نزومی کورنان مکاری استرا له
بات وذخابرك درسصادندن طوغر دن طوغرینه حدنلهاسکاه سنه
"کوندرلسیدهاعسردن حرکتدن اول استانه عليه بهنبادبرش اولسندن

ظار العوتده
نتنه
اود
مكذور استزار وذتابر ومهانك بر طرفدن ور
مات بت واهكلةرك
وبر طرفدن دج فنةدهدن کلذجك اولان دخابر و

واپوراردن حیقارلشده اکن درسعادندن کله جك ذخره وابورارندن
پردسیده باروالق ورود ادرك مذ كور وابورك سرعت ف
خصوصی ج

اردی لشاب رازناناولوت اولدن حد

ده ونان

طابورك بکیاشسی عبداللضیف افندی» احاله اولنهرق هذ کور وایورل

سعرعت تخلیهسی اهرنلداهله ماهورار طرفلرندن اقداموغبرت اولمشدر

ایشبوصورنده لادیوقیسالده پزاردونك رح کاتيصددننه کم شویلکه

۱۱

6

4 ۳3

ً

 ۲حدنمدن هدفءطلون اولان صنعا,العش ساعتلاک مسافه اولوب خط

کک سل ( ا ) لوزرندن نکیل الزکد رار ویرلشدره هو تاش
سبی اسه ارده مندرج اولان وقوعاندن اکلاشیله جنی وجه جبل
حرازلك اممری لونان حسن اانساعیل دای عنده بین القبائل تفرداعش
 ۱واستنداد کسب اش و صنعا بهاون ساعتلات مساقه به قدر محلاری حت

حکینة امش اولسندن مطاقااول اول قوعی استیان اد برمك واتقدیی
حااده قهر وندمر ساطنت سنیهیی کوسترهك درجه وجو ده اولدیتی
لو شابد بل جران اوردق کیدلیوندم :دیک لمردن بك لام
کلسه خط حکراتك عدم امننتده بولنه جغیله رار جبل مکذورل صنعا

وکرل بلاد رسهانك قونی مثاهسنده اولوب بر خانهبهدحیخنولده
شوی براقو ده دواردن ھی کین اولهحیی ومقومك زر ادارهسنده

بجروق قلعهار اولدشندن بو قلعهاری قم وتستضر اچد کید ایلروبه
کلصی ذانا قاعده" فن حربه وحرکات عسکر هه حالف ادوکندن

خط حرکات جبل مذ کور اوزرندن قورلشدر

انتنار اولدی

وبرطرفدن حرکت حار

لته

و لنبلدنی

همز_هد ه

وقت ضايع ادلامك وعوسم كورلامك اعون خط حرکات اوزرنده
(اخل ) تام علده و نان وحم
حدندهنه اون بر ساعت مسافه ده ت

وره اهالی دوهاری استکرا اولنهرق ذخمره وارزاق
کد
اوزره حل م

ع
قروم سح جود هر نسدر تالع
یت ساطنت سنئیهده اسنهده مذ کور
ولاه نك
السندن مسج السسته مد کی  1او

داس

برآذم

۰
اولدشندن

بگده ظاهرا کوستردی علق و صدافته

ساء علبه م حروومدن استعاده او۱عق و همده

انیت اولهمن ۰4

مصمر نده  ۳فساد وار

وم
قدن
عر
ومك اعون طرف حطر ت مش
لا
ردان
با می
اسه اک
حفنده اتقات وتاطیقات اولنهرق قورنازانه طورانلدهندن اتدا باحل

نقطهسی کشف اولق اوزره مم الای موسی بك رفاقتسله واوجصی
الاك برتجی طاورندن درت بلوك عساکر شاهانه بکباشسی اجد فیضی
ر نفكبنرة ذخمره
طلعه
کلومنذدکوررهلهرك وق
افندی قومانداسیله ح

ادخار اوق اجون خلسیسی وره محتاح اولان ابرویلددنی حالده
دخارك لاحل العافطه لمر اتدیرله جکیامری دی عقوم سح جوده

ذشف
کده ا
یصلتن
ورلشدر ه موی اله موسی بك حل مذ کوره موا
کی طرزده کوستمرل یکن ولعه به صوقوب رلشدر دکدن 
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ودن

مذ

کور 3

الاك طابوری ضادطان وافرادی اولکون ازلکھ ےی کاملا حر
ووم اله ورد کلرندن د کاندبرلك ارود طوثش وادتاری
رایبورندن قول اغاسی ابوب افندی
طه بهشی الاك ط
ةور
منذ ک
وقول اغاسی ابوب افندی ه احتاط اولەرق نه او طابورك صاغةول

اغابی رامن افندی اوچ بلوکله دیکر ته ه قوننلدی

فرداسی نجعد کونی دشنه هدوم نقطدازی لد رام وهمده اورازده
هعومة مساعد محل اولوب اولدئتی کشف اولفق اعون فوماندان

> ٩۶ ۷
عمکزی بولان نمطهنك صاع طرفنده میتی حهت جنویه سنذه کان

واسعکاماتی حاوی غابت بکوسبك وئبهسی اوزون قاعسدهسی کسيك
کصووم
اراضیدن عبارت اولان يوك طاغه بسراخسته م
سنرلك یله
مکذور طاغك اتکلرنه اوجتعی الاك برنحی طالوری سوق اولنرق
اوجمتدن اصلا وقطعا حبتیله جق ر عل اولیوبطابور مکذور اولکون

واولکد اوراارده طو لابند لوب ا اد ر لدو

حقهالقهل

طرفنده وجهت شمالیه ده کا ن وغاات  وکسك حبلك ذروهسنده بربرج
اللهاوج سول انبهده دعنك

مسعفظاری اولدرق وحبل مذ کورل

ای دج مرتبه وجویده اولدیفندن جعه ایرنسی کسی ایکی حو م
قول ترتیب اولتوب بونك بری مکذور جبسل وبرج واضیهلر اوزر نه
ودیکری دی نتالدای دنلان (عتاره ) قلعهسنة ارقه طرفلردن

حولله اولان پوکسلت ته وطاغار وعتاره قرهبی اوزواننه در
کمن شاعین سکره رادهلر نده اوجهی الابك برجی طالوری سالفالذ کر

طاغ اوزرنده اولان برج واضیداره وبرج الاك برتجی طابوری دی
بروجه منسروخ محلاره شحوم اك اوزره حرکت .اتدبرلش وضاعت
طرفاوزدهتحقارنده اکى فولدن مار  +طوتشیلوب صباحلین ساعت

اون بر رادهرنده جبل مذکور ضبط اولتوب برجده واوزده معصن
لونان عصات تسام اولمدولرندن حرت الهالنةرق فرار ادنلردن اعدا
دروننده و لنان دکری اوچ نفر معداری عصات شر عد وندموردن
کوراشاردر

ارتق صباح دی اولدیفندن حل مذ کور یکورن دیکر اوزاق طاغلر
دروهرنده کان هر ری رر قاعه بهاد

براقاری کشیده اغشلردر »

طاور

اھا او زندن باض

مد تور اوازده ای

اشیان

لهس ید اه

۱

۱

»
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ری الاك برتجی طاوری افرادی دی غطنفرانه حرکتله ادش

دبقواری تحلاردن طرد ادوب بر خیلسی تلف ابدلرك وقاجه بلتفری
داعينك عتاره قلعسنه کیرمشار * واو لحه مکذور طاوردن شه

الاك برثمیطاپورشه ترلوتسام اولنان دیکربیولجبلك عتارهقربهسی
جمتنه اولانصس تدن د شوصرهدهمذ کور بشصیالاك برشحیطابوری

بارولکدها و آدییتیحالده بترجیالایر نجیطاو ریقلعه نكمحاصرهنقطه ارب .
طو عشدر  ۰واو چصیالابك ری طابوری دی

دوب و ناری متعاقاً

میرالای عوسی بك کدوجنیدراد,کندن نهات ازار کونی ساعت بشده

 8قال قلفد مد کورهگاصمره اولمشدر
توت
زیر

کر عسسیر ورك اعفنلهاری اراضسنك وضعیت طسعیلری جیا
1

|

تعرله ک!لادلق عکن اولهمیوب اکلامق جرد مشاهدهه متوققدر ۰

اتی
لنك
یار
شورکطاغ
الم متذک

ویوللری غابت کعیب اولوب هر بر

طانی براسعیکام متنه وهر پر طاع وهی بقرلعه حصنه مانند اولان

طاغاری حرب الله ضبط ویر اك بك حوق لفات رولسیله براو
مشکلات عطعه کورلسیله اولجیی ار بای نزدندهمعلومدر

اما وضابطان وافرادك موافع حرب ووفاده ابراز واظهار ابلدکفری

مردانگی وبسالت وفرطکوشش وغبرت حبذ شاان تقدیر حوسندر ه
دن درت کون للا وجاراً 
6ور قاعدنك حاصیسی اولان کونه ک
ک
[ خرو لانمحاریات شد دهده دشعنك بولندیتی ار دك وکسك

۰

وکسیك طاغار اولدیغندن دشن طرفندن انداخت اولنان قورشوناردن
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بشقه عسا کر شاهانهنك اوزرخه وهر بری ارم منره مکعننده اولرق
اسلان طاشلر  ۳علم کاله ما که و اسطه سله اتلور ا وقارودن

اشاغیبلا آرام

عسهاکر دصر تار مکلاونه
مانند باران د و کولور اودی

السه اشیو طا ن وفورشو :زراكصدماتنه سمیدرق اآردر مثال مهاجه

اله عصاتی هر موقعده راد و رشان اتدیلر * اشو خاربانده عسا کر
شاهانهدن صادطان و نفر طاش وفورشوندن فرق کعسد بارهلی و اون ۸

شهید وقوعبو لویعصاندن وز اللنه ر یب تلفات اوادیتی اکلاشلشدر

محاصمره |ولنان عتاره قاع می قاعدهسندن سکسان هرهارتفاعنده غا بر
رطجه ساح سطعیهسنه مساوی بنا
جسم قاه اوزرینه واول قبانك ق
اهوش ومذکور قيانك هجح برطرفه ارتباط واتصالی اولیوب جوانب

اریعهسی اوحروم بولعشدر ه وقلعه نهچعلق اګون قلعسه قسوسنده

تلا ادو

ری جهت وی شرفده ودهکری جهت شعالیهده ای

عدد غات دلاونباج نرداناری اولوت واشبو رداار طار وقلصیادن
*بوله عو مه مساعد بترعطهسی اولدشندنمحاصره
مدافعة اوور س
ارات

ولع مل

ادر

ورهنك صورت

 931حهت جنوه ا

ویو ارالق ایکمی الاك ری طاو رید حدندهدن دح

الاك

سوق

اولندشندنطایور مکذور حودط نقطهسنده توقیفاولنهر ق حدوطده
اولدن ونان برجى الاك اوج خ
کی
ی طابوری عتاره  +المشدر

۱
4۱1 + e
۳
(ل) وحموع ( لهاب ( ۱
3 3اتی حاص هده ( هنعره) و(حوزان) وکع
| وکفه ( صعفان ) و ( نی شانل) و ( جدلی ) و( نی خطساب)

و( ی عراف )و( شبام ) وجبل عانزدن ( متقاله) و( حصبان)
(يس خاری) .
و(ماخه) وطق جوارنده (خيه داخلى ) و ح
لهلربلدیکر اوفاقتقك فبانلکه هر بتك بغدبتاری بش سافتدن
اون شاعدلات مسافه نهدز اولزق بو نارن سان نفزی معاو ز مشایخ

مودز
کلوباستچان ۳3كمار نه امانورقه ژیبالاعضا ارساصاده ا

جب حراز آوزرنده عنازه قلعسندن بشقه واك هم نقطهاردن(شبام) ٠
 ( iوج ) و (مسار) و ک(اهل) قاعهاری اولوفذاعیاك بوك
اوغلی اجد اسه عتاره قلعهسی دها حاصرهه المردن اول انشتالی
ار هده فرار استدیکتلدن قلاع مخکو زه حصن ایتت رانك واعلعات

ض<رت مشتری ايله آحرا ادلك اعون عتاره عت محاضسره +الندینی

انده اجى الايك اوج طسانورندن اوج بلوك قول اغاسی صطق*
افتدی رفاقتله مسار و موح قلتهرنه وبشعی الالك :ری
طاورندن وز اشی عبدارجن اغا رفافتله ربلوك شام قلعه سنه

۱

و مبرالای مونۍ بوكارکان حربه قول اغاسی اسناعیل |

دی اوجی الاك برثجی طابور یله کاهل قلعهسی ومناخه قظبه سنته

سوق واع :رام اولفشدر 
متوح ووشام هستارقاعه ل نرذه و لنان د

مس ڪفظار فما ,کرشاهانه نك

کلدیکی خبرنتی اله خوف ودهشته دوشەرك هقاو هت ا.دهعیه خکلر یی

|ابهرق ترك اله فرار اتدکلر ندن تفنك باطلقمنختن مذ کور قلففار
کل
اا ی یی طو تلوب عسا  1شاهانه اقامت اعشدر  ۱۾ شام ولعه ی

غتاره تفطه سندن ارتفاعی مك مهن ممباوز برطاغك اوزر دهد ۰:

jk 0
۳

 8و ۶

تس  ۸۹و
ا
e

مساو

دای اد

ر

بش

وشامك

سوی ك دی موحود رفافت.له اولا قاعدهسندن شیوز مرو
موی اليه م

 1ارتفاعنده اولانواوزرنده رقصبه وفبله ن حاوی بولنان طاغده واقم

کاهل قلعةسنه جیقوب قله مذ کوره مچ عبدالله عسا کر شاهانهی
ور
استقبالاندر قلع نك مفتاحاریی هیرمود تسام اتقشدر ه کمذ

ورك تاروكلهرق اورادن دیکر بلوکلراملنهاخه قصبه سنه
بعهلنهب
قا
E
اثله رل وتعشنبه کونیصباحه فارشسو قصبه مذ Se
اوراده لنوان اهال تیار وفنارار اللهعسا؟ د
اعشلردر

 ۳مذ کور مناخه جیل حراز بسا  1جېتلزك سوطندهدر * ووز خانه نه

قرنب وایکیوز دکانن عاوی پرقصبه اولرق بو حارشو حلی اولددنی
ملو اوچ کون مد الوور هفتدده پردفعه دهغات جسم بازار قورلهرق

داد وستاد اولوز حازنکاه ر عادر >

هه

فاعبنل اوخل مر قوغ اجد يلات اة فزار ا

کيدهرك اورادهولان ودروننده <شخانه اولان بوك حصن انه ره

آتش وتره هدم ابش مضه ووانام قاي را ا
اهالسنه خا وغارته دوشدکارندن اهالينك بك ری خوفلرندن فرار ٠
ار  ۰بوممذ کوردهععرمومیاليذ طرفندنامانمناد باریندااتدر تلوب ۱

امال ببدریی کلهركك وجارشو مر لتدپریلوب دکانار احیله رق اهان

ق وه شاف ادر

ي

ایا

واشبو حرکنده منداخه به قریب (هعره) قر جسیسی شی

۱

4
¥

(حسی المری) وبرادری ( علیالمری ).وکاهل شعضی ( عبداه)
اظهار صداقت وحسن خدمت اد کارندن قابوت وشال ویر بر
تاطیف آومشلردر .

قلاع مذ کوره مستعذفزلری سالفالذ مکعرهود بامقبائلی شنیرندن
اولوت نوزلره السسه

| کیری انل

جن

او [دشندن ولعه ری 7

اله

وطتارند فرار اتدکارنده اثذای راهده اوغرادقلری قبائلده کلب کي

هدله رك بك جوغی تلف ایدلدیکی اسار الموشدر
اسار الم مرل ادویق رمد ر طرفدنده دای
دارواده ع صن او لددتی ا

عتارهواعه سی حص

ر و اضبق او لندهندن

لان هرميأردن درون فلعهده وفوعبولان تلغساندن تاشی قریاد وفغان

وکندوسنك مما ویناهی بو امش اسه ده اطر افولمارنك مناعی چا

حل هذ کوره هج پحرارب عسکرك کټیهجکنه وکیدهمه جحکنه وم

ایاشناهاولد شندن کلدنکر روو اجك اقات یر ته معصس
جا
انها خاد اوش ادوکن دای ر وومكکافةاواد و احفادیفاملیالر ىده

اوراده سااکن اولوت ایی آنلق حوحصدن

تهات

س

ا

باشنه ودر

قوجاقده یکرمیبی مهساوز جوجق اولدیتی کې بوك وکوجك اللیدن
لرل
جاوز وان مو جود ادی ه اشته وقدر معصوم حوجة
وفاد:.اركه هر دفعه وقوعبولان طوب مصادمه سنده فرنادترنته بلکه

طاغار طاشار آجپیوب آغلردی * بولهایکن مرقوم خان دای باره
و سکناه حوجق وقادنار فریاد وفغانارندن متأثر اولیوب واستیان

 ۰ 3اعيو ب نه عنادنده اصرار اندر ادی * چات بر ازا کو مذ کور
ولعه شدئیی آطوت

او

طو لهرف زداده دهشت

کو سترل دکدنصکره

4 ۱: $
الشټه شمدی به قدر و باهشدتل طوب اقلا
او سنا جر راا

د

سبب درون قلمهده بولنابنرطاقم ببچاره نسوان الهچولی چوجنه
مرحمتا لفدنوقاهاری! حون مدی  .لکنسن شقاوتده تعند واصرار .

اد ورسك  .و ببچارهکاباك قاناریی جناب حق سندن سوال
ایدهچکدر  .ر شفمت ومرهت بادشاهیی سا

کر

 ۰لوندن

صکره بزدن رل دناجه وکلك اخرتجه مسوالت قالقدی  .وکا
رار

E

بار نصیاحه قدر مسباعده اددرر  4اسل اولد ات

حالده ویدن کک
وگن

يدام واستمان قول ادلبهچکدر :

شلهرق جلهکزیالتنده تلف ایدهجکزی بدکرنی

اسعاتی معان قاعد نك ب ل
اا شستته و برحلره ناض بتزاقار کشیده اندەرك

فرداسیبازارابرنسی يعنعحاصره اولندیغنك طقوزنجی کونی عاللىصباح
اسان

ادوت ازدو به نزديقو ماندانیه کلدی

۰

وهمان قلعه بهاک

بلول عسا کرشاهسانه کوندر هرك اچاب ادن مهمنقطهلزنه اقامت

انتا لدی * و بالکن خر قوبماكشنده بو اناخ حف
سسا
اتلر قبانلدت
ك کندو اولادواقاریی ومکرمیازدن
رر
هیو
ارولك سلاحاریالینوب صال
( على ان هبه ).واله فاملیا قلعهده حت توفيغه اللفرق ذات حضرت
مشمرسات حل حرازه کالرنه انتظار اولندی

۰

4

کر

ات

2

واسعضبرنه بوصورتله حوفق اولخش وتاریخ تام اولقرق ( ناهم
احماد د ومرّقناهم کل رق ) ذظع شر فنك احکام حلیله سنه عظهر
اولشدر  +ولعه نك الندنك ا

اوغل انجد کاه رل اسان ابلدی

دت خردوم ا

اه

استطراد.

کد وا هو ماربکه ماردا اوثان مشپورمدل تمه

بشته اه ظن اولنو ٠ر حالوکهو سبعبدشس بدنشجب بن
برببن قحطان چل اولادیمسکناریاولا و مأرب چ نامشهر ال

مذکورشېرك حوالیسی اولوب حول مذکورههوادی مأرباطلاق
اددرار.و اهلننك اسمئله وادی" سب دی داداولئور

مرقوم سباملهقبائل ی جامعیی جلهسی اک +نسوب و اندنمتشمب
و عماتفورلشاردر  ۰مرقوماك اون نفر اولادیاولهرق وناردن بازد که

و بطکنده ی وه لم دحج )یو بو عبرچو  #اشعرون که و  ۷غار که

"...ده اکن اواوب(عامله » و غسان  4و بلخم 4وجنام»
شامه تقل ایلمشلردر  ۰ووناك بهری پررفیله بدرریدر
وادی" بارت دشلان محل یف اسان جبالدن طهور ادن میاه
کتبره و وقت زول مطرده اولان سدو ل عطمهدن دشمه ۷#سح 4

وكاری دی بعضا با جهتنه جر ان اىدەرك منم
بارن
صدب
وا
و عادنا درا ا اواوت تخرسعمران اتدیی و اول عصر و زهانده

مرفوم  ۳مأك ملک ولنسی حهنله وت حاجنده مزروماتارن

4
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اسقا و عضا زاده وشدئل سل طهو رنده اطراف ارضه 4صرف ابحون

نیو تحتانی نجه اولوفلر و 8

ادر دک را رهی

وبك جوق هتار صرفله

مابا و ا
مر

مد گوری اهل ستانه  ۳اتد رمش د ر

مذکور مارب وادسنكت قو انانهسی فوقالمساده وصاغ وصونده
 7کیاره باغ و وستانثر بریرننه اتصال اوزره اولوب حتی مبوهارناك

کثرتی اوادرجهده اعشبکه برکمسه برزندل املهاغا جرگ النندن
کچسه دوکیانموه فیالحال زل طولدر دی وآبوهواسی ايف

رده ود فا اهانات وله انمام واحسان
وخوش ومثمر ب

یه تائل اوادقلریحالده جناب حقك کوندردیک ماران عطامه
علهم السام اعان اتيەرك تکذب وائل اوادتداری نعم جلبل ی
ن
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 1حکومت اولاد سرسادن ب عمرومزتی اولوب دوحاد غضبمر
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 ۲اخره ارتحال ی وکندودن سکره اوغل لب لخالهمست' 

مات اولدی | سهدهقیالسبانك بالجملهشاه جمتاری برنشان
وله با ازدېقبلسیعمانه و پإخزاعه طن مره ول اوس ې و

ب خزرح ې بثربه آولبجننه ې شامه و ال جذعه کهعراقه
تقل وتفرق اللدکاری و ب تفرقواایدی سا و ابادی سبا کهدی
بانالمرب حفرنده ضرب مثل اولدسی روات اۇلۇر.*2
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اک مفبدرد ارافندی حطس تاری
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وفر فه نك کافهاحتساجانتی ا

الايك

زارخه امام رك اندوب مرالای فضلی ك امه ا

اتکی طاو رك درت يلوكى الاستععان .ر فطع ل هاونوامی

ری تسهیل وسيم اجونحدبدهدن.

طاغ طوبی دسیالرق فلعهنك

رحکتله عتاره  ۵شتاب اعش ادسهده باحلین جوب درت ساعت مببافه
دها فطع اندوکی حااده سالفالدکر داعينك استعایی واورانك صبط
اوو

ریق امسر و اللو کیل اوران لشعکه زوم کورعسوت
حکبر

حاضس موجود ععبتار لهو(ادی" حار ) جمتارندهده بر مادش عسکری
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و ماه دک وله یکی ۱۱یی بمیشیه ؟وی طرلو مد تردن

الوصول اطرانی کشف اتد ری صر:ده انارو ده کور نان ن

اة نان هه ارايت ری اولوب صنعا بوف اوزرنده وهناخه دن
سکره ساعت مسافه ادلروده ا

ڪن قاعه سى کورهرك
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بلول عستکر ایللکهیباشی اجد قیضیافندییی کوندرهرلك وقت شفقده
کذوری دی فتتاً اصدبروب دروننده بولنان حسافظارك فرار
قاع م
اعسیله ضبط اولعش اولددی حالده جعه ابرتسی کونی مرالای فضلی
بکیرار الورق عتاره نهکار در ح

وان مویاند فضا کل ات ده اوهورق ابکنصیالاب برنچی
 1طالوری بکبابئیسی جدی
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,نك وارکان حر به قاعمنایی وسف ر ضا لك

واوکانْ حریه قول اقا امماعیل افندی ودها سا ر طیابطاندن مرا

| برقوهبیون نکیل ابتدبروب قومسیون مذ کور معرفتاه قلعدده پولنان
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 ۰مباششباحضرتلریعتاره بکلهد کاابرینکكویبركوز سکسان سکزسنهسی
 7 ۱وارتنك کرمی دحی و سك او ل سکسانطمو ز سنهسی گرم اطرامنك
 \ 1کری طوزجی ازار اا

کون روم حسن اسعاعیل دای ار

 9بوك وکوجك اوغلارتی ودیکر نفوذلی اقرباسیله مذکور عکرییبی
درسعادنه ل ولور ب اع اوزره بربلوك ا

کر شاهابه کت

حادظه سنده اولرق عتارهدن حدندهبه کوندردی  ۰وک

و دی

لوم مد کورده مناجه به عودت ان

رفوم دا عتاره حصن

وانهرق
سالف الذکر مشب دامن ار

وامان اواسی اوزرته حاننه امیت ر
ولدکی حالده رارالق هر تصاسه
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کندوسنه و اعواننه خصبص

زار نك

آقامهسنه حخصوس

اولان دا ره

هیانته ورسو
لنش السه ده ره حاره ک ح

ودوعبولان صیانت عندالهیده بول

ای تفر ا

حل بدهبهانندراس در ۰

اولیرق کندوسی واوعیی ودیکر

ررق تعافت سف

ستاطع |الهیه به اوغرادی ۰

وصداقتودر املشهتهر اولان اطبامرتداو بارندهعاجن ولال اولدی *
 ۱حل بده بهوصولك
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مشر

9نرداسی کونهرقوم دای وای عتعافاً سول اوعیٰی
#ر ۲1۳ی

اوهرق و جود
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کرفش 

۰لوکه ونتزلهعاهی وشي وا
ورد حا

اتل درل اسیافیقبول هرق عساکر شاهانه نكسونکلری 0
روننده دیهللهرا وجودار:یازالهتمکده

 2سنه نكنهعجزی
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رک عقّااری

کر و ِار وجود و رەر 71طاقم
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مندن
واه اتد کلر
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مذ ؟ور معرفت.لد ولعه

1تخلیه اولندقدن واشیای به هرومارك فاملیالرشه ویردکدنصکره
|  6ملاویپ اولهرقرال بسا ا

" ضنعانه خط حرکانك جبل حرازاوزرندن این ی ون اول ابت
 ۳صحیفهٌ سطور ابداشیدی ههرنقدر خط حرکات حل مذ ۲ور اوزرندن
کیل اولندی ایسدده طریق نبور عضا جبل حرازه به 7هیوده
اسن بلاق باشندن شقالهمق مقصد ننه عبیی مهیز اواونلو که صت
1الور اولسندن سوق ارزافه خدمت اندهعیه جکی جهتله واده طرق

آخره مراحعت افتضااعش وووابسه حبل حرازك صاغتده وصولنده

وافع صنقور ووادی" حار بوغازارنك بولاری اولوب ووادی" حار ایسه 
هشیر اسشا حمس

لردك بالذات کشفار لهوادی"صنفوردنبول
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ندرالمسدز

۱

د شلان هو وعه برانبار سا اله "8ايار وهم ا مخایرهنك اص

رده صنفورك جهتفری حنوسنده و اقمحبل (رءه )
ِ حاوضهسی و

4

ا واهالسی هنوز اسان اعدکلرندن برارالق حبل مذ کور
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وارکان

حریه فاعمتایی مویالبه على بك صنفور موقعنة ترك اولمشدر
خط تاره صنفور طرشندن احبله رق فغق نقطه سیده اوچصی نقطد

الوط الاد اولوت ل ارد ار واززای و##سات دنل
ادا يال انامه تقل وادار او در هوا
ماس
ساجتِ اولد بفندناجلدبن دی صنفور انبارنه وصنفوردن*قاوناکی
ساعت اولهرقصنعو ردندجی متعیر نفل ار

E

جبل حرازك عى دربار شوکتفراره عرض اولعش اولسندن صنعانك
فی اعون دها عسکره لزوم اولوب اولدییتی عمك ولزوم اولدننی
تقدبرده قاچ طالور ج

سا
و درلك لازم ود اس تا مب

کو ندر س چون صدور ادن ام وفرمان جنابشهنشباهی اوزرسبه
فس

دن عدن طر یلم ا

اوانانتافر ادڼامه شحلمدٍ کو رده

ورود استدی ه وافعا حطه  +ماننه نك حسامتی حهت له عقدار عسکی طلب

اولسه جا ابه ده فقط قوریلان بلان ازعسکرله ابشی تدرا ابارولك
اساسنه هین اولوت شاد ايشك سیرعتله ختامی مطلوب السه اولوفت

مم مكاري اوج طابور عسکراء غا اسکلهسنهچیتمق اوزره کوندرلسی
جواباً مادرلش اسه ده ايشك تدر جاکورلسی درسادشجه تصویب
اولد فندن هسیک وش لامن

۱

بوارالق خعهٌ داخاينك عقری تولنان وعفعمك جهت شعالیه سسنده واقم 
س

سلعت

اول مهسافه ده اولان ) عر ) ناجیه تھ

کان ) متصوره)

۲

نیی دی و ق لازم گن
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الاك اوھ ی طابوری

حسین عولی افندی درت بلوكseF شاهاند اله سوق

 1اولنەرۆق قلعد هذ

کوزه دی ط
تولوت

وبا شاخ واهمالی اسان

| اسر لحدل مذ کور حیلحر از قاعمتاهلفنسد تاممدیراث اولدیشدن

ایکی بلوکلهطابور مذ کور قولاغاسی عبلكىقلعة مذ کورهه براغبلهرق
3

ی کاولتنه تعبین اشودر
دان

ت الهمشءول
سای" عسیر ی مراحهده اشو کربات و دسثات

اران

وره عامیله اجرا او لهرق دخایر وممات نقل اوتبدئنی ۱
کذ
وترسات م
صسر وده صنعاً یش

( عسن معیص

) افندیطر فندن و صیعا آشیافندن

(حسین جمان » افندلهبرقاچ دات هم اردونك احوالی سس

اعك

وهیده مذهبلر نك سمیستقی اجراسی حعنده کندوار حه عض شیاری
عرض

امك

واو لباىده دار

 ۱ 1و قعهسندنطولای

زد سه ار هن

امان

مش

مرك

افکار ی | کلاعمق وتو فیق

الق اوزره مناخه به هسیر اشا حض

باشا

تل رل

و ر سولین موی الم حتندده طرق مشربدن

قوقالعاده حرمت ورعات او یرلو  ۰مو

الم دها صنعادنجتعمازدن

اصونلعانك دوله تسلم اویش حفنده اهالیدن سم ین مسین
افندی به معارض بولنان ظهور ابلدیکی حالده انلره ماله اعك و شاد

 :مشعر باشا طرفندن مذهبلری اوزره اجرای آسنلری منم اولمق وتأمینات
" ویرلامك کی برحالات کوربلوب وباخود حس اولندیتی تقدپردهاو لوقت
| عساکر شاهانه علهنده قوللاتلق اجون ( حولان ) پاردن الشوز قدر

| موظف عسکر صنعابه قوعشاز ابسه ده مر سو لین موی ال مهذبرد
| مداخل اولوب اولیهجعق استراج اتد کارنده سبسی؛ مذهبازی
 4ونآمینات لازمه حعنده طرف مشر ىدن و ربلان پورلدیی همان واول
 1آندهسیر تن

دم اله کیدر عصرص

بن معیض افندی به
کس
آدملهصنعاده ع
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قلر بدنکنو رنه دعو ی تامیی و راهار در ۷
د|
خکستلهاسی
ger

mans

موس سو

مس

کت اف ۱

الان

مناخهدن هدف مطلوب اولان صنعاه حرکت اومق اوزره اقتضا ادن
اببرور
ربات صبرهسنده جبل حرازده واعم قلاعك محاضه سطنه
تل
تدایمر و

تعبیسا کر شیاهانه ترك اوق لازم کلدیکندن (متوح) و ( سار ).

(ال ) قلعدا برلهمناخه موقعی بسجی الاك برنجی
و (شبام ) و ک
طابوری طابور مذ کورصاغقول اغاسی رامن افتدی قومانداسیله ترك .

اولتشدر ه وامور ملکیه به باقق اعون دی جبل حراز عفماقاملتنی

وکالتیایکنعی الاكاوی طابوری صاغقول اغاسیمصطنی افندیه .
احبادللهدکدنوطابور مکذور امه فرقهتك ایکیایلق ذخیرسی احتاطاً.
سه حهوادی" ا

سندن محل مذ کورا

او

شاھانەنك اوزرنده اولان ومکارباره حمیل اولنان ارزاق کری کرت
ادارهیی کانی اولەرق ومندار وای جشانه دج الندقدنصکره مشر باشا
حضیتار ننك حډدهدن مناخه ه مواصلتلرنلك اون طقوز جی وبك

آیکیوزسکسانسکن سنهسینبسانتك اونی ازارا رس یکوتیعلیالصباحبش

طابورو درتبلو ا

تاهاو ورل ا ا هل وی

ورکان حر سه قا عمتایی بو اراك ودک ا ورن
رکروفتر  ۰ا
e

وضتاد نکش

ا

سواز

ال * مشری اللهمناخهدنحرتاش

و یوم مذ کوردها خشامساعت اون برزاده نده مڪ ته مو اصلتاو لمشدر ê

اوتادعنندهپو ان او

 ۳الاك برمحیطابور نك درت بلوکیتبدیل

را 

۱

آونسبری مفڪقدن بدااله صنعا بهدرا

حافظ_ه “ڪون بار

١

اوزرنده وان

تفاظ

ترک لازم کلدیکندن برحی الاك

اوجنتعی طابوری عقعقده ترك اولنهرق فرداسی صالی کونیدرت ق
 9ا

کل هش تور ریندج حر کته هععور سکن ساعت لود مسافد ده

_ کان ( وعان) تام محله اخشام اعت اونایکی رادهارنده مواصلت

| اولکعه اوراده توتسله فرداسی کون بوعانه اوچ ساعت مسافۀده
رکت ا
 ۲ 1اولان ( تا نامڪاله ح

 ۰کل ند کورده ولون

رارک جتوّت اولتوب وصنعا کبرا واشراف اهالسنك احوال
حاصیهرننه و نه کو نا

ان ۳لزد فلرته ٤ 5رالعض یاک حه

.اجرا اولندقدنصکره فرداسی بصشنبه کونی شفق وفتندن اوطسد 
کذوره الق سناعت مسافهده
اف زک اولفش اسه ده صتعا حل ه

7

اولدیندن صنعااوواسیاو

نار وصنعاه ای حق ساعت

3مسافهده واقع جبل ) عصس ) ه صباحاین ساعت آوچ عق رادهار نده
35
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متوالیذسندن عساکر شاهانه نكهرجمتتی حاصسهبه المرق نهایت بکرمی
کو جاور هعوم وساطدن خا قالامشلردر  ۰ومدت مکدوره
طر قنده عر بان طروتدن نفدر وم

و ساط و فوعبولش اله

موی اہك ندبمریوعسا کر شاهانه نكاقدایی در هسیلژه زم
ع
خر

شاهانه
اللهرق امداد

بو صور له کاصس ه
که ار

اولندیتی ن

ولاز  ۰و

بکباشی"

اولشاردر ۰

عم کردن ك 3

عر ان مداه

ادامل

نھ

عرض اسان اعشلردر

ری پروجه حرر حح اولندقدن صکره مبرالای فطیی بك
شعاه شههر
صن
قراغول مأمور ,الهی صنعا متصرفلکی وکالننه تعین اولنوب امور
اهالی هباقق اوزره قلعةدهاقامت اتدبرلشدر * وبوارالق هنوز اسنیان

اغیان اطراف قبائل وعشابر برطرفدن اسنیان اعکده بو لمشلر ,السدده
خطه عانه وعسمرهنك اهالی" متوطنه سیله قبائل وعشابری برفاج وز
نید(
سنه

الحکے ن غلب ) داعیه سیله سل سیف تغل ادن طلد

متغلبه ارارنده قالەرق مضمعل و رشان اولیده و ط,اق فسدهك الات
وڏسوللاتله متوع متعملری علمنده رفع شمه شقاوت اهر بوادی"
قاری ووحشده ینام و شان منیا ديار  9حت صنما شهری کی

برجسم شهر واوتوز يك نفوسه قریب اهایبی شامل اولدیفی حالده
بو :عارهر سالمهام سلالهسندن ( حسنشهاری

) نام ر صك

شرندن

ڪه سنهلردنرو اولمحه سورك امحنده حصور فالشلر * وعدت

عرارنده وله برشی کورمد کارندن بردنبره عساکر شاهانه نك نظام

 ۱۲۱ ¥ع
|1 ۱اقطان ودیدبه واحتشاهتی وسطوت وشانتی کوردکاری کی کال
1

لعب و حبرتله تاران اولوب قالدلر  ۰رفوم خسن شهارنك صنعانك

ار دد وشهره رحق ساعتمسافه دهحده نام حاده خانه وقله وحص
ومستالکانی اولوب رفوم امامت دعواسنه قيامانەر صنعاهره حاک

اولقسوداسته دوشوبصنعانك قربنده بولنان ورت )و رار
لتونهرق ومذ کور
ااو
قبله یی احرایملعنت ومعسدت احون داو شم

شیی عام ی دی هواسنه ادورهرق شهرك خارحنده
ارحب قله س

وشهر یوار شه ناطر اولان قلعهزدن مارن وطایریی قورشونله آوار
دروم سنهارحه اهالیی بو صورتله تجن
اعش ٩ الشتة م

ا

رس و اصیعنه

و بصارهری عادتا بلای ره دوحار الاش در ه حال اچ رد

دوران اعکده ایک سا

کا  ۳حضمرت

مداده
شاهانه صنعاه و

سطوت اولدیی کی اعار وناموسته الویرمیهرك واخود کال خیانشدن

ق

سارت اندهمیه رك اسلیان ودخالتا یوب تركوطن اله فرار اتدیکندن
وولادیتی علدهده راحت اوتورمیوب اجرای خبائت وشتاوندن کرو

طورمیهرق اظهار ملعنت ومفسدت ایادی

سیل عبد الله دفی حصننك ضبط اولندینی )وم
شوه که صنعانك جهت
:عالیه سنده و افع باب الشسعوب خارجنده کان

اراضی؛ بسیطهده مسکون ( حارث ) قبل سی باب کموذره قرنب
راردا عش او لدواریعتعدد متینحصناره کیرهر ل دا مااهالیییر وجه رر

ارکانواس ارابه زراعتارنه حصهداراو دولر ته ویو حصتاردنبردسی
ادسف برزماندنرو ارحب قبله سی شیرارندن ( عبدالله دفی ) نك اله
مد یکنه شاء اها توق عادتاکنهدو حس وتضیق ااتنده حکی

و"
طوتهرق هرررحالیی احرا ادر  4وخیانی سسله اردوی هماو ه د اند

جسارت ابدهمیان حرفوم حسن شهاری دی برطرفدنکوب باشنه جع
اندهجکی عسکرللهاشو حصناره معاونت ایدحکنی سویلر * اولدفندن
مدوم عد ااا

از از عبر و حصناره کوهنهر لدعسا کرشاهانه به

دجیمتماومتی کوزه الدرمش

و

او لدخنه و کندو سنه اوج دفعه تصعتامد

السه ده رد اله جوات وردان ماعدا ع

شاهانه ی

اصورتله پرشان ادهحکی واو صرهده اهال صنعایی دی بالمومفلجدن
گورهحی حتنده رطام ترهات نشینه دی حسارت اباش اولسی

اوزرنه اجرای تربه سنهباقیله رق بالعموم اهال بیشرارندن قورتارهق
ندك
هلن
|کله صنعانه مواصلت او
افتضا ع

اوججی نوسانك اون الى

رکونایلصباح برتجی الاك بنرجی طابور بل اهوجقطعه طاغطویی
اعزلای
سوق اولنوت دوم عرد |لهدفعال حصیی یت حاصره به الخش

وشم باشا حضتاری دی بوم مدحکورده خالب افندی ره مدعو
م

وندفنن اورابه یر یکن موقم ارب ه عطق عنسان ابلدیکندن

الذات کند وا دی حاضس الدوقاریحالده حصن مکذور ایک ساعت
ودر دو کادکدنصکر ٠ خصنكهبسان تصن کربت |له شعو مه مساعد

کد کار احیله رق طابور مذ کوردن افراز اولنان انکی بلوک ای جهتدن
هعوم قوماندابی ور لهرك برحهتدن اوجهی احناط الایی مرالانی

موسی ودیکر حهندن دی درد جی احتاط الایی مرالایی فضیی بکار
هعوم واقصام ودرونپحصنه دخوله مسارعت واقدام اللهمفتولیندن

د
ماغدا جا له کیری بت قدر خذلندن دردیی ره  ۲ا
 ٠اولمرق اد و دفت اعشار م الاو یال عون

از «دان

کورادی آنده جله سی ودل دخالت وا"مانه لا اولق احون
بالای حصونه ساض براقلر جک

رلردر  6ادشته حذله ح قوعهنك

صبوورتله وحود لوث الوداریتحصنکاهلرندن قالدبرلدقدنصکره «تانت
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 1ا ورصانننه A کلری حصنلری باشلرنه کوزلوت قلان سر ودوار

وسار انقاض دج نکهندو جبانارنه سقدیربلوت كاملا رالهیکسان
ابور مذ کوقرول ینن ان االه برنفر
درهحطار
 3اندلدی ه مذ ۲و
ا ی اویش وبراکی بارهوی وقوعبولمشدر

ر

ووز صر ارہ
س راو

(دا ملوانر2

قرومورو

وارلد

 :محاربه م ذکوره ده قاچبملموکرلاهالکاىكهعومیقاعده جاکوربلهمزطن ل
اولنور *فطو لهر.حرب ابدیکههےتحارهادی  :دە رغاس ادى 9
حونکه و

شاهانه صنعا نهمو اصلت ایلدیکی کونفوه موحودهنك

مقداری اهاه معلو م اواد

 ۰الو کهمهن طاو رك هو حودی

بربری اوزره پش وز تفر اولوب بوحداجه درت مق طابورك کافه
موحودی

مکار يان وبرا کنده احق اکی سك اکینوز کشیدن۱ 
کور موحود صنعانك كرك كرا و ائیایی

1

عبارت اولدغندنصکرهدن ٥د

ق

هزکهوررك
وسزینه ا
کال
وکرل سار اه

ننادر ندن
خارجده بشولا

 .طولا یی کری کب حوف ووهه دوشوب عادتا وه" موجودهنك
ڪدون دها سک لته والشعیشلر انسهدهعسا کر شاهانه نك اتشار ی
ګزس
ت

عوضنف اه کرتاریی هنوز کورمد کرندن عبرث کوستزلك .اعون
بو نلهوقوعانك طهور ند حار حشیله اتظار اولمع ده اندی ھ ناءعلیه

1

ممروی امك بصورتله هوم ادللرشه محبوریت حاصل اولدی۰ 

 .وعواقب احواله نظر ابلك اون شهرك سور ودناری ویوکسك

ی

طاهل یناوزر وغار شرده اولان داه وش ور:سای

 /اانه صفار وکبار وذ کور واناث جم وتحشد ابدن وبلکه اون يك
تیان مصحاوز بو نان اهالکه عاد“ا ڪس دن رشان ادى ه بوفدر
9

اهال و لهبرعتین ورصین وجسم

حصنك

ای اناع طرفنده براه

کسان ادبلشی وعساکر بسا مار جنان بادشتاهينك عرتبة نهانهده

خضنفرانه حرکت ابلشی اهای" مقو منهك فوقالفامهنظر استفراب

رر
ری

f ۱۵
وحرتارشی جات ایی کی فو موجودهنك درحه کفابهده او لد نه

وبوله نجه نجه ابشار کورهجکنه ین حاصل اشدکارندن برعیزت
موره اولدى و واهال عومید دخواهلر نك اوغر ادفاری هر

لانهابهدنطولایکو زارندنم مرت اشاری ودکدیر * ویاشلزبتیاجهرق
نادشاشمن ول "مت افندهمه دعا اناد,ار 4کید را

نه ساجعلر یی

شاشیدهلرندن ګل م فوعدن حینعودنده اننایر اهده مدعو و للدقلری
سید غالب افندی خانهسنه عر عتده مشر باشا حهمتلرنك اسبی
ووزدن دی
اه گنه باعق و

وجه »نونبق اراد اعك کی مات

اجرا ایلدیلر

برعر به ده شوراسیدر که برحیات .اولەرق اله ک ربلانکروه خذلهنك
صنعا رهنله جروحارنشلك تداوسی ام طب عی الوداهندن اطرانی

عسکر لهحاط اولدینی حالده صنعا ه اعراماری هنکامده اهال عو ميهنك
خذله" قمرومهدنکورد کلری مظال ونعدی عنان اختارارس الدن

ساب اللهاسرای مر قومه به هجومه تصدییی اتتساج ادوب هرنقدر
محافظهار نه سوعایقدام اوش ایسبهده نه حرو حیندن ایکی نفریی
خستهخانه ه واصل اولیه قدر عسکر ارالرندن ال صوقدرق ومرق
موشته اله او لدرد کلری کورلشدر

ضبق دام وق و سکیم کل مه کوردن ا

وان

حط الك محافظهسی صننبده ترله اولان رع الاك اوی
طاو رندن دورن

اک باوك و

اولثهرق وصور

لوکار طالور مد کور

سکباشتسی حسین عون افندی قومانداسیله متنا ومساجد نحاامرهاقامت
اشد رلەرك ولول اوزرنده اولوبده مر

د

وط اولان وله و حصزلر

کذور واسطه سیله هدم توخریب اتدرلشدر
طانور م

6

د
ا

hO

iا  2درتi

ےمانا

 3قومانداسه صنفوره کوندرآد,کندن حل مذکورده انبار تشکلا
 ۱ 3ودخار هعتضید کل کدنصکر مذ تور درت تلو ها دیله صنفور
 1انبارندن صنعا رهدحبره وارزاق

لش و مذ کور درت بلول دی صنعاده

طاورنة العاقیاغشدر
ونه صنعانك حیت شرق شعالسنده و دی ساعت
) دس ص

) ولعدی

عد سافده کا ۳

اولوتواشو واعد السه اطرانی کسيكو فاعدهسندن

دروهسنه قدر خمنا در تور مره ارتقاعنده

غا 77

حسن شهاری طرفندن طو لادی اوزره مسر

 eالصعوديكاره

باشانك دشرت

الد کلری

تدبر عرهسیله ورلو ضیطیهسی واسطه سیله ملوندررقی د سکره
المشدر  32اوخا لا

هدم اله یام ودشان ادلشدر

۱عقوم عبدالله دفبی مقر شناوتندن دفع وازاله اولندقدنصکره بونلرلء
" «تفقلری بولنان وصنعا اطرافنده اولان قبائلات جله سندن سطحشور
"

وشهبازلق اله امدار ولان ارحب قله سی سرامدان اشمراسندن

(عام نعلوانالعذری) نك اوغلی دی عبسدالله دفعینك حصننده
 1دیکر شقیلر میانندهد بهلند

و

N

و

-

(محسنشهاری) فنا حالده مااثورلوب مررقوملرك درون شعاوغونارنده
حب)
رو
اولان آنش بتی وعداوت برقاندهاکسب اشتعال و(ایاداد

 ۱وو(ذومد ) قبائلیله قباتل سار نا وترىك ادهباد کاری ساده

و
دلان اهال الهرقو م عذری زگ سعیحهی عا
ادد

عول اتفاق و احاد اندر کن

کا E

اهاله

۲
شاوی

علد
اد

اوروت

ورمك حر کات عداو تکارانه سنه
وسکوت وبالکزاجرای ت حو ند الهق م
عطفی

واستدی

دطر دا

کی حاضلق کذره"تاسته ده

اواندقدنصکره -:محاره ارارحبده مع ا
<حسارت

e
لازم

ا

> i

واووه لورده ,علد

وقدی

ی

 ۱لول

پولندريم ر۶کی الانك برحی طابوری

واو جى الاك E
شهر ندسانك کر 3-۷موز ی

عی رادهلرنده صنعادن

e

لاندارى حر آلندهندن هر لو| و اشنا

موانداسیله ور

اه

اىدەرك صتعاره کک

۳رندن ا ز شوهe ۳

ا

اعطای ووت

حر

ت

ایکی طابور وا
aE
جعه

او

طعه صاری
ستاعت

 ¢دوط" ۱سارت

اک

) فاي

لش وداد کر ارحبایار وکرك دیو وعذرنسك
دولت طرفداری و
کت وهرنده بولنوت لرنده عداوت

او(دشندن بوزارکده علا عل نه ويام

اندهفیوت کان «طرف بولده کورنور اسه ده عصات حرفو مهنك ست

فاسده واحوال عاصیهزندن طرف مشعری نه خببررموکدن خالی أل ۰
همجالارهمقأجار ه برادم اولوب عصانك جع و حشد اتد کلری حل
دج رفوم دوغشك وله سی حدودنده اولرق عسا کر شاهاه به
حرقومك د

اعسی دها ااسب واليق اولدشندن وع

شاهانه نكر

خناد
حکق اسه غات خن طوتلوب قوم دوغش طرق ماشرل د
ر
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" اولان برد سدسه الهومعرفت
عاحر انه مله احشام ساعتاون ایک رادهرنده

" اردوه النون عساکر شاهانه نكحرکت اولان ساعت ایک صفه قدر
 1اردوده اوالندرلش تاموقت حرکت فرب الاه برا کیفیتحرکنتدن
| کندوستنه خرو رلوب همان عسا کر شاهانهنك اوکنه دلالت اعك
۱

اوزره کُورلشدر ه صنداد برساعت مسافه ده و بولاوزرنده بولنانروضه

وصبه سی اوزرندن کیلمیوب دیکر طر هدن حکدلكن

اوزره دی

کندوسنه تشه اولمّشدر ه مر قوم بوحالدن خبر الدیفنده عر حبرته
طالش اسه دە نهحاره باشه پراشدر کلدی  ۳نەد على دوب حو اه تاخو اه

انفای دلالته جور اولدی * که غامتقراکلق (ولدهغی حالده بولهدوام
اولنەرق جعه ابرنسی کونی صباحلین اورتالق آغرددنی صرهده عصانك
ولندفلری غه کا دۆىمە اك مسافهده کان ج دوغىشك خانهسی

بیشکاهنه مواصلت اولنهرق اورادهموله وبریلوب آرام اولندینیصسهده
اطراف دی کشف اولنشدر

شو لهکهموله ویربلان محللك شکاهنده اطرانی متین سور وروج اللهحاط

پرسول قربه اولوب واشو فهرنك خازجاً سننده دی کذلات درت قدر
باروجلدرق هکذور برجار وقره عقوم دوغشك فسله سندنو عامیله
عصانك جعیتکاهبری قارشوسنده وارحب قله سنك حد فاصییاوزرنده
اولوت رنه مذ کوره عساکر شاهانه احون بك مناسب

۱۳e

واعلا برنعطه

اسداد او لد یغندنمذ کور موله ورىلان علدن ح رکتله همانقر بٌمذ کوره

و خارحده و لنان درت عدد رح طو ساشدر

ناه نك هه سنه محادی اولدرق صو لباشده فرق ودر خانه ی شامل .

وین سور ابلهبچودی محله سندن بدااله صاخ باشدم شم عذرنك
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خانهسنة قدر ايكيبيك منرهدن زناده امټداد ابلر برخط اوزرنده سکن
طتوز عدد کیب برج واشویرجلری پرپرارنه ابصال اندر ارلرنده سار
وعذرنك خانهمی ادسه بلوق حوضی شکانده تا اولخش غات جسم
درت قات وصوم کارڪردن اولون افیا مد کور مودی ګله س.له

وسراره حصن ا-ثاردر ٭ ومذ کور برجلرك ارقه طرفلرنده

برجاره

دی ورلن اوزاق سوین برجوق خانه و رجار اولوب اصل دعنك
خط حر ییفرض اولان برجار اللهعسا کر شاهانهنك طونددی فدرنك

و" دشعنك خط حر سله امتداد
لرا
ولو
طه ک
ارهسنده  ۶رضاًاوچیوز م
اندر پرمیدان واسعاولدیت یکیسار جهتار د اراضی عسستویدن
عبارندر
مل

ور وربه طوناد تی اناده ج

عذرنك ودی

عله سے

عصن

اطادیکی خیز الندیغندن ادا کندو سنه تصایح آمر' کاغد بازلفرق استعان

سی
ةمعو
سعت
قدر جا

کی بآیزوبه الدیغندن ماعدا برجوق عابش

سوەرك
مفرورانه وزعلرجة عرضةار اجراسیله کحرات جسورانه ک
متابله ایدهحکتی جواباً پلدرمشدر ه بونك اوزرنه محل مکذوره اعلان

حریمشعر اولقاوزره اوجعدد کالنهلدقدن ودها نقدر مت وارالسه
جهکی بان
جله سن طو بلامقاوزره کندوسنه برقاچ ساعت مساعده و ر ل
اندادکدن صکره نقطه استناد اولان مذ کور قربه ور جازه عساکر

شاهانه جکلشدر ٭ چونکه عسا کر شاهانه اولگصه صباحه قدر
بول لور ندیکندنبراز ورعونلق حیعارتدبرلق اوزره ساعت ندیه ودر
او حو اوبو تدر بلوتساعت

د ده رت

سنه رداومان

ا

د

۰

شو لهکهعسا کر شاهانه وطو بارقر هنك ناه جبقارتلوب مناسب نقطه به

طو پر وضع اولنهرق ببت عذریاله سبراز طوبهطوتتلوت او چ جهته

۱
N
۷

5

8

%14 %

" بر بولکدن اوچ بلوك آوه بابادیقی صرمده دشعن طرفندن شدتله |تشه
اشلاهشدر ٭ دشن رطرفدن شدتیی انش اعکده و اوج خطیدخی

1

برطرفدن سیاران اوزرنه تعرب اندهر اما اوبی حطی و مد الوبرر

نطه  ۵کاسیله رار هوم اجون احضار اولّش اولان بلوکر آوبینی

 4یا

سوق اولنهرق هوم

قوماندهسنده اوج خطی

و عتعاعی باوکاره

 ۵بر و واوجصی الاك برنجی طنابوری بیکباشسی اجد فیضی بك
لا
لته سر(ر اوزرنه

شدتلی صولت ووم

کو سروب

اشتیا عساکر

اھا هگ بو صو ره و لاد لبرانهح ک
رتلن.نهتابآوور مهاو مت اولهمیذدرق
حصذلری و سبرثری ترك اله فراره شتابان اولشلردر

عصانب ترك ایلدیکی حصزلردن برنده قرق قدر خذله
هندن صن
ابتدک ر
عیفر

مذژذجکوری

مامق وز

موب

ګنت نظارته الق و درو نښاره

مناسب مو وعه بربلوك ۳

نی
نفنك
ونه ت
سی دا
وحوغ
اشقیا تعقیب الونوت يك

متابله
اولان

اولنهرق فرار ادن

اله دهکلدیصکره

عو دنت اولش وڪن بل ورده معضن بولنان فرق فدر حدله دج

اسرا تسم اولشار اسهده وفتغروت اهولنددن

حصونمذ کورمدن

او کید افا لازم کلناره عوذرنك خانهسنه عسا کر شاهانه
وشیمو ار هده عصان طفرندن ایکییوز و فیات
اقامت اتد برلشدر  9ا

وتجروح اولوب عسا کر شاهانهدن ایک نفر بارهم وقوعبولشدر ٭
وتحسن شهارینك پیراقدارينك کلهسیواشتيانك علچو بت وآتمولرزي
بابر الشدر * فرداسی بازارکونی علىالصباح مرقوم عذر نات

1

ِ3

اورارجه مشهور اولان هذ کور بیتله استنادکاه اشفیا پولنان ,روج

وحصون وسبرارلد هدم رونه مباشمرتله نهایت درت بشکون ظرفنده
جله می براله یکسان اندپلوب و (ذییسبان) و (مم) و ( ثبراع)

 1و(شب) و (ثلث)و ( هزم ) و (بی زهب ) وارجب قبائلنك سا ر

¥ ۰۳۱ ¥
اقسامی ججله“ استهان ابدەركشم عذریدن بشقه مشایم كاف کلوبورقه
استمان الشلردر ه وو ارالق دص ص واعه سی حپتنه ووادی سر

کذور ذس
کرات عسکربه اجرا اولهرق م
اوزرة طوغری دی ح
قلع تنه وهحیقیلوت فلع مذ كورك صورت شامی ذظر اععاندن

کورلشدر
یرل صنعا اهالسی وکر ولاوزرنده و لنان
طابورارك صنعادن ح رک ک
ن عساکر شاهانه ارحیده حار به
دار
ندک
روضه قصبه سی اهالسی ل
اتدکلری صسهده اسان طو لرك دارو صنعا وروصهدن ادشید یله

باه هل ب حهبرتالورمش حیاننداوری ع کوز طوّب صداز بنر عد

لاردر * مظفر بتخبریصنعا هو اصل اولددند ماله سکن
وفوعنهعشجل
صنعا وحو الیواحاسصه مورثکالشکرانی و شادمانیاو لدشندن اخشامسی

تفا و لفواناواطراه لننوان جله قرا سکتهسی 5ر1 6

ل

اورنك طاملری اوزرنده آنشلر اقدرق اجرای شآهیرین واوصهرده
صخر وکیری بلند اواز الله عبرطیاقالعباره نعوت وستانش الهلسان
مصادقت ومطاوعتاریی ال یینصدای رقت انکرارنی اوبح ماه
ادصال ابلشلردر

کدوزه کاملا :اتان اتدترلهرك ارحبك اشی تیورللد کدن
قائل م

صکره عظغراصنعانه عودت اولعّش وطابورار استقبثال اولنهرق او له

بول حالیله واسرار دج رار اولدیقی عالده حضور مشیربده رسم

گیدی اجرا اوللونمشر باشاحضیتاری طرفندن ضانطانه شوق انکر"
دی ر نی و برلدکدن صکرو اردو کاهه کیدلشدر

خط محخابرهنك متحافظهی صنننده ول اوزرنده نقاط مه ده اقامت ادن
طابورلك سکباشی عکزی بولنان ( مساحد ) تقطهسنه ایکی مق ساعت
(روس ) حصننك دی سهشبرنی
دءد مسافهده و کو کبانحمتنده اولان ع
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 "۱ ۱لازم کلدیکندن طابور مذ کور بکباشسیی حسین عوتی افندی بو ادشه
۱
ها میرن اىدىلەرك وی

الك

دییری مره س

له تقنك باطلقسمزان جصمن

مذ کور ضبط اولئوب هدم ریب اومشدر
درسعادت

الهارەنك ال فو لای وسرلیعدن

اوزرندن اولونحونکه

عدندن هر هفته اتکلیر لك سوبشد هند پو ستهنی اوادییی کی در سعاد نه
تاور ای حطی دی

او [د۶#ندن و لت لو ساهنی

هر هوه

را عد بده

دهن ومعتبران تجاراندن حسن على بکه '
سترهنتبع
ایرانی الاصل انکل
کوندر هر موم

البه طرفندن بوستده ویرلور  ۰کذلك نلفراف

کنیده اوق لازم کلدیکی وقت دی بازلان تافراف مکتویی بنه موی
اکلوهندربلوت الك واسطهسیله_کشیده اولاور  ۵بجوپتله هفتهده

پر درسعادندن پوسته کلور وکیدر اولدهندن معام میدن دریار
وتله عازه اوور ٭ واصلا وقت وساعتیی
صلوهر
وشکتقرار اب
شاش وطرفین محرراتنك کدکره وصولی دعن صنعادن درسمادته

ودرسعادندن صنعاه E

اولهرق بکرمی طفو ز کو نه مومس

۱

ادى

رجه مشوخ صنعانك فتوحات خبریی شامل اولان تشمنامه دی
و
عدندن تلغراف واسطه سیله عرض اولندبفندن همام صدارتناهی اله

ورود

ادن تفرافنامهارك

صورت

ترجه

ری

روجه

زر در جح

اولمُشدر
میج معام صدارتهظمادن عدن طرشله فرانسوی الباره روود
ایدن تاهرافنامه

مرک

صو رتدر وم

فی  ۵۲نیسان  ۲۷۸۱فرنکینارمخلو تلغرافنامهکزل شاملاولدیتی حوادث

1 4

%

فضائلاشقالکیهره شرق ازز هش وکنلو اده
3

فتو حانه نك زناده

نون اولددار

۰

لو

ا

ا ی

تیه وعستاکر شاهانه به

 TTیکی ادصال دیدن حارم »ا

۰

و دی متام والای  0الابدن رود ادن 3

رها فتوحائق معلن تلفرافکهذات
فا

ار باد شاهیی بهتعدم او دی ۱ ۰

هساو ناری شو وتوحات دوق العادهدن غات حطو ط هون

اولديار ٭ سمزی تبریك ابتدیکمزل برابر قوماندانان وضابطان وعساکر
 2وجنه رر ارحب وعروس اشاردنی ختام بولدقدن صکره ارتق

هر جهت قباثل وعشایری در بی استهان ابدرك مشا وکیرا حکومت

سثبه عرض دخالت الکده و بر طرفدن دج مدز لکر تشکیل اوععده

۱

۳

بولشدر 

موز کرکبان وقوعااق مس
وی

و .سرد ه صیعا لواسی ,ا
شات

فیتتافنه ده

یام

0

¥

و صرمان رت

ور طاa ا

ی

و فا تل کشرهدن رکب

اون انی
کوبان

جسیی
زل هعری اولان ) حءل کو کبان ( اوزرنده واقع ک و کبان

قلعسك ضیطی کیفیی مور اعشدر |
مذ کور کوکبان دشلان جبل هی پرسلسله الهاتصال اعیه رک جوانب 

KICK
ار اعدو

3

ارتفای

قاعدهسندن دروهسند

ودر  ۳رجا او حیوز

وه

حورهسی

امتداد

مزدن

زاده کلور

۰

ودروهسنك

ادر

ا
ا

ا

فك
ع

وا دس

ما خو

سطییه بی ( ست ر)ا

متهای تمطد ب
نی

اونلو ای

نی

دس ساعت

باشیدین

ا الوك مره اولوت وعرا
ماسلت

منزهودها زیاده اولور

غات

رادر
هادن عبارت پجب
و یکاره ق

اشبو جبلث درومنی سطعنده وجمت جنویه به طوغری رون کی

چیقان بر بارجه عرضاً طبررفدن دیکر طرفه قدر :بع براوچورمدن

دضنیاوننهااویت,کری
دیکر اوجورمه دکین عن نهابت اونسکن وجعر
هزه  4فر بب طول دی سان اواز مزه کاور خندق چم طبعی

اللهسطع ذروندن هنقصل اولشدر

ا

مذ کور طببيی خنندق انلهمنفصل اولان ,بارچه که ذروه" سطعدن 

٩
|

ودک ایی طرف ا ا اف رواب یی قاعدهبندقدر
١

اوخيوز منرهدن زناده ار تفاعد همسن ویارد قد مه ود مه ,ر قانهدن ۱

زنك اوزرته شا
#اعبارت او لدتی خالده بلع مذ ,کوره متفصل بياد

الولخشفر ۵.شونلا کهخاحدغضونلندبنو,دیکر اضرنیدفريك .
طاوجه کارکر وعتین ورصین سور ویرجار بنااولرق وقوسی دی
خندغك عرضا ال طارحلیکه اون اوج مره اولوت بو محلدن انیلش

واگارکر :برکوزل کری :شا اولّش  وخندغك قلعه طرتی اصداری
افش ی اکرو تن اه طسعن اوابرق ,خاصتل ناین عك
بشوید محادی بولنان فیا اووخنك اوزری تونوزه اللوب وخندقی

اصدارنك قیاسنه کری یی مدافصه امحون بر الق منغااری اجتاش
وداحل  0ميا)سکن طهوز لبدو اسلام وحزوی مود خانهسی
سل لومشدر.

 ۳۱ ¥مک
کهبکان قلعهسنه مکذور ردن شقه بر حلدن ولوج وصعود
وشت
ان
قابل اولهمدینی حالدهتوایم ولوا حتیله پرابر مکذوکوکربان قطعهسنه
امام زادهردن شهرت شالعهسی اولان ( اجد ن مد ن شر ی الدن (

نکایمسه کم اعکنه اولزت فد کمونرهدتی مقری
رشعه
دننهک
بعه
م کور قل
غه
طاغنه چ

4

دخول اندهحك بر اولدییی؛ کن کوان

مساعد ( ست عن ) عقبهسندن ششعه ببرول وطزشده

اولیوب مکذور عقبه تكرآسنده اولان له وحصن دی دشینطرفندن
وتلعد به دحول اون
طو اش اوسه طاعه جق کن اومن کهح

کیریه کیدیلهیلسون
عساکر ظفر مآثر حضرت

بادشاهينك بلده" صنعانه قدم نهاده"مظفر بت

اولدقارنده دا برد" مطاوعتسه دعوتاولسان اطراف وا كاف هال
نرفاادن دی دعوت
وهتغلبه سی ارهسنده ردو م اجد ن مد ش
ادلش اسه ده ص وو م صو زله مطاو

 ۳سغزون سبرنده شاد

کوکبان اوزره عسکر سوق اولنور اسه احتباطیی بلق امجون
جنه ودخار ادخار اکده اولدیتی حالده فرنداثی اوغ
قاعهبها

عبدالکرم نزد مشمریه جلب اوش اواد یغندن عقوم اسه شیعاجذ
ەر
س کو
وطرفدارنه حالف اولوب دولته عبت

مذ کور ست عر

عتیهبی حصننه کندو آدهلرندن درت بش نف مسعفظط قوعش حالبو که
عسا کر شاهانه نكک وکبان اوزرنه حرکتی وع بولور السه مذ کور
فرندن طو نله حفنده شهه اولد هدن و عل مذ
عوبه شیم اجد ط

کور

طو لتدتتی حالده طاغه صعود اعك ام مشکل اواداهندن عسکرلد
ان اوزرته تبدیل
کابک
وخر
وس زلهرك مو
کته
رحکتی ادا بشسقه جم
استعامت اولنه جتی تر مده کو اللو علمهنده اولوت ودولتطر فذاری

ونان ( همدان ) قبسله سی شخی )صالم ) ل ادملری واسطه سله

۳ ۵6۳۱ ¥

صور ده فرارلشدرمشدر

له کت ار ورای وروحهله او باوخ ونپ دغه من کوره
ادارسی نه عهدهسنده اقا اولق وکندوسی کلب کوکبانده فلاق
اوزره تیم اجد عرض اطاعت ابدهجکتی صورنده سلدرسی وسنده

نفتنك فساد اولسی اوزرنه طرف حکومتسدن دی ظاهرا امثال کی
مذ کور اجد دجی ظل ظلیل ماجعدیل حضرت ادشاهیدهخصیص
اولنه جق مخصصات الله اسودهنشینامن وامان اولقو توابعیله معا قلعه

کت ادازه عاد ساطتت چیه ای اوارزه زد ره

بولنان مرقوم عبدالکريم وهمدان قببلهسی شی صاع د بالقرفیق
برنحی واوجصی احتساط الابارندن رعق طناور اله اوج قطعد

وتوورت وبرتاق طاع طوپی وطتوزلق برده هاون وارکان حریه
عقماتایی بوسف رضابك بيك ایکیموز سکسان سکن سنهسی شهر مایسك
اون دشحی کونی ممرالای موسی بك فومانداسیله کوکبان قاعه سنه سوق

واعر.ام اولنشدر ه مکذور عفرزه عاءاً کی وکبانه تدیل استقامت
ق
حله
او

نمط د که( حبانه ( بوهرسیدر * وور هبه وارمندن اول هشر

باشا طرفندن تشدیربلان ام اوزرنه مرقوم یم صآادعءاربنك

رحکت ابدن حوش“ورلقده مهارتی اولتلرندن بیت
غات سسرعتله سیر و
رسه
دی
عز عتبهسی حصنن طوعق اجون بکرمی اوتوز ک

کوندروب

حردومارغات جابق طاورانوب وسرعتسله کیسدمرله رس مذکوری
نورق ع,دالکر عك آدلرندن الشلردر  ۰وارالق
ل

 31۸شاهانه

دی ک وکبانه بعی مذ کور عقبه جهتنه تبد یل اسستغامت اندوب سر

سسعتله کیغشالردر ۾ وشیع اجد عسا کر شاهانهنك عقب جهتنه
عرعتنی کورجه هرنقدر بت عزی طه عق اوزره طاوراءش ادد

 ۳۱ %که

حل من کورلءدشنداری اولان همدان قبیله سیطرفتدن طوئلدلفتی
ک|لایهه تاحار قالشدر

هرهد کورهسالف ان کر تعر ف اولندئنی و جل هکوکبانخبلنك
هفرزه ح
دروه" شضییو سنه لب عر فته سندن حیعارق و عم مد

وه رانشنيك

وعاکًبکان قله سی اوزرننه حواله
راابزلروشنده اولان پرتقطه عا
الوذشندن ظو باروعسا كر شاهانه نقطة مذ کورهنه اشد ر خر از

ومشتر باشا حضتاری طرفندن اولنان تهنبات واوا کنندوسنه
تابولیلغادیفندن درون قاعهبه نالک ايکي بلوك عساکر شاهانه دخولنه
غرص رصا عسی اوزر جهماغذ کور اتسیو برادریع:د الل ۱ه

وسیله راز اولقدار عسکر فول اغاسی
کقون لدوت
اردو کاهده اف
سم اعا و مانداسیله ورضانك دلالتله قاع هذکورهبه ادخال اولخش
اسه ده اردوجکاهده نامقوم اجد وباخود دیکر برادری اولون

 -عسکرنك قوماندانی ونان متتغذاندن ( على ) توقیف اوق لازم

ایکن بورادهغفلتاو هش وعساکر شاهانهاحر و هکمرکه قاعهنكبر جارنده
اوئورتدیرلیهری وکری طرفنده اولان قنوسندن کروب دیکر قنودن
لکت طرفته تارارق بر بره اقاهت ابتدبرلسی کر انجدوکرل»
برادری علئك

وررك هل

ور

دماغلر نده اولان لی وشما :بت

 ۱ 9ختلالاک

اجر اسنه بول

اک بلو  2ضتها کرشاهانه نت ارو به دخوانك فرداتی

کون مر قومار واهلقاعه کاملا" اعلانحالفله دا واب قلعدو مصادمه به
حاسرت ابلشلردر  ۵و
نك اوزرنه احرا قلنان تصایم مشغفانهدن دی
۳ e

و

کور

لهما مسي له ارا 1۳

ووه

کر ا

ګبور تت

مشدر
ارلو
رنلق ارزاق اله
بر ارالق هر دصاسه درون اکلہ اولان عساکره ,ا
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 1 ۱وارزاق جوالاری دروننده بر خیلی جهنانهده راید  7ل
 ۱قوه جبربه ااحسنه دوشدیکندن فا هجو هندن استفباده اوق

مقصدلله دشن طوشسزن غات خن صور بلک کبری یله رك
۲

بر شی استفاده اولنهمدئنی کی دشن ادچل طو هرق ده کوسرد یی
دونه بو راون کو ودا
 Eاکل شاهانه ع

شیرتا لهوو ده

حاطیلنله رق نهات عساکر شاهانه خندغك باشنه قدر کلشلر السهده

بوفاروده تعرینی سبعت ابدن کیربت ااقارینی دشعن مکرسهجایکم طعر
عداوت ر اولان ندت بنی وشتاوتارندن طولایی لدیاطاجه برانده
رهین انودرم واندراس اوله له جك بریولده اکرهتی» الدفلزندن اولی

که اولان وعدن صکرء دشن کبریین هدم اعشاولارندن ایکشی
دحعه وه

1

کیدن عسکر خندغك باشه کادکار نده کرین منهدم

بو آدقارندن بند عودنه ۶ور اولشخرهان

قاعهب پهوندن بشته کیلوبکیرهجك بر بول موجود اولیوب کرچسه
عض ګلارندن طرمانه طرمانه حبتیله بلك کک  ۳و رنوو انمهلر

وار کردم سکتهفامد اګرودن بر دوزی به تفنك واران بلا کی
طاش وطیراق اعق-دن بران خالی قالدقارندن بنابربن اورالردن هوم

ات کرد پرسه E

رکه رواز6ک دای

صرق کی مذکور قاءه لك سوری دننده او
علد
ون تفرب درحه

اسعالمدن اولفله چاه مز خندغی پر تقریب طولدرمق وباخود قارشو

طرفه یله ل
مه ح
ن
ابری
ركك برک
عفور
ومق
طاشن موازیار
انشاسی کی بر طام علیات <ميدنك اختارینه وفلعهنك اصولی وحرله
اسعشدر
تحت تحاصرهه اخد وادخالنه احتاح م
1

 1ایشتهورفدن گیل  3جنس

تلری ده تابلمیتی لازم کلان

زر
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موازی عایات شاقهپاک اجر اسه
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مباشرت اوڵنەرق و صو رتله پارا

عساکر شاهانه اطراف واکنافدن طنتاش طوبلاوب للا بر دوزینه
احرای علیان اسعبکاميد ه مداومت الشاردر
شو در کهاشبو موازی علیاتی احراسنه متاج اولان حلت مسافه
طولانسی طفوز وز مزه  ۵قرب واو در موازنك اکال علیاتی اسه
بالطبع مدت مد ده به موقوف الندوک هی وبارز  .اولوت الوک

درون قلعه  4وله کروت قالش اولان ای باوك عساکر شاهانه نك

جهنانه وذخیهری اوددر زمانه مصمل وکا اولدلغندن الم نف
طشارو ه المسنه حبوریت حاصل اولهرق نوانده احراسته تشبث اولنان `

تدایبر حکیانه ابل هله نصلسه حاک مرقوم اجسد بالاقناع اردوکاهده
موووق !ولان برادری عبداه اعاده اله معا دلزده ر سعطلق وفوعه 

کلکسرن ذکر اولان ایی بلوك عساکر شاهانه سالاً وکاملا" خندفك
شام طرفنده اولان اغرندن مرور ادن واثحق برآدم کوج اله که
خهار جهحیقار هرق اردو کاهه الّشوموازی انشاآتندکرمی؛
تق
سدلانن با
تام ورلشدز

محا که
روحه و

وقاسك طهودری الکزع

شاوه

انصافه باشم مهحفندن وراحقده رسا كاف |سندی

حمل انعکده

 ۰و

که

مرقومشییخ احمد قامه مواجههسندهمفرژه مذکورهاك زدکلمدنسکنده
کندوسی وراد ری عل و آیکینفر ددس عسکری توقیف اولنەرق عسکر
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 :رفوم عبد اللهاله و باخود بای

ری دلاتله قلمهبه

» 3|1کونیزلك لازمکلوداکنالمکس حبانله عاننده شی مج اجه
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هيج اهمیت او(.ان ادن عبدالاهی نوقفا  2در

گ
رلش
دندر
] اا ارک اران رمه فاثمقامی تالت اله ,کو
۱

مبر مومیالهاث کوندر لشی مجر سک ی کری فده یفوك

ایی عاننده اولان له ورجاره وقمهنك او نه وزنده .ملکته
له جق اولان قو بهوقواری مدافمه اندن استحکاماره فوعق
 ۴احوندر

موئ ال کی ونقطه رهفوع استدی 1ایده امد ورادری ع

وساترعونه سبله تقاطمذ کوره و جبارركمحافظار ئ سە
وده اغرندهاولان فسادیاء| -اىدەرڭ DREا

وو

کجیراف انریدو جاهو دلهان قبودنصوقاوب ملک کیدلهجاک

قوون اطقارباوت مانت دروق مادم ادا اه قویلمشدرک
اما اردو ابلال کد
اشته  ۱KLEاک

تدراگرا

ا

مک

ره ودام وده درون

۳

؟
رط ات فاسدهاری اکلاشیادینی ی

دن چیقامیوبهمان ب ماناسب برجلردن
قامەنك مملکت جہه۔ی قنوس

۱#:
بربنی قوُ جسبربه اللهضبطه قام اتك «مرقوم امدی دی سوتی
التدنه الق و باخود ناحار قااندیتی حالده فلچه یت اونه و ز نهکجویده

محصور قالقدن اله سنهکردکاریقودن عودتله اردوکاهه کلمك 
کلورایکن مر موی اله ا
 ۱لازم

کو

شا قاس رام ارای | کلانیحه

کواهه
لک جروده فالورم خوفندن بالکزحه هان ارد

 ۱دوش وعسکری رخال که ده راقمشدر
وصوره ارو بهااندفقدن عی محصرو رفالدقدن ورم وی اله ا
عسکر

اردوکاهه چةدقدن صکره عربار قوی قوب مدافعه و مقانلهنه
اسر اغشاردر

دک اولان جالات سالك اوزرنه مفرزة مذکورهه قوماماع
وبمدما فنالق وقوعنه مدان و برلااك مقصد وتعایمانله صنعادن ممرلوا
وی باشاکوندرلشو باشای موی اليه اورابه بالوصول اقمورماندن
درعهده اندوب دار احایهبعتشبشدن صکره اردوکاهدن دی ماه به

جهوبهم
ههان
اتداراولنه رقمذ کور قلهر اوزرننهکله هرق عساکرشا
اشد راش السهده هجوم ادوا

 ۹دن کحهرژد فقوت ده ۱

اقلاشمش اولان عسا کر شونك متانتی جهتس لهقوی قرهمدفاری
وو

ایحول اثارنده اونله ردان فلا دیاولدنی کی

انجروده نشیور اوه تجتهانرنودیم غاناهرده,مسکون اژلان قول 

رک
۳سی
اغا طرفندن دی هیچ برخر کی آمارهسی النهمدشندن
 1طدشارودن
هجوم ادن مشک و به عووت غ|شلردر

اشبو هحومدن

غره حاصل اولنحه دشن طرنندن حبری

دن لامق اجونهمان و سرا اولکون برتدیبره شبث اوق
أقتضا اندر اک وک دمن اقلتوت فردانه راغلدشدن دشمن

وخرب امار  :وارسی کجحه ا
اولکیجه کریبی هدم ت

کرات بصق اولدینیکودلش

وجو اولندی صرهده

ی شرده خندغه دوشوں وفات لد

و

وندل صکره سالف الان عملداتت شاقه !اجراسنه فالعشسمدن

و طاغككادیکر حهتلری دار ال مدن شمه حارهولئهمامش 
و درون علکتده اولان سا
طاشار وهی

اها ر س قطلق êa

هی 4

 ۷اعتدار که

 #رنجی جاد عصرمز ده اولان وقانمه کلنحه رهقدر خطه عامهنت

مختصرجه وقامنی شامل بر تاریخچه ایدی  ۰اشبو ایکنجی جلداله
1

آبکده وفا
 ۳تأر بخهدن معدود اولسوب؛انجق اجرا ابدبلان حرکات

 ۲:۱ $و

عسکر بهیی شاملدر» حرکاتءسکر دی درح و باندن مقصد اصل

وات وحرکات حر به بازباوب| کر
دخی ارثکنتادیهحاولانترتیتباشتبث

ندببردهتقصان اولانمحااروارادسه منیدیانه قسووابام ارقداشلرهزی
اکاه و اقاظاتکدرکه نو مقولهسو تدر و اجرادنمحانیت اشونلره
اعدی شوراده اولان ما ایس از و مادهسنده وقوعولان غفلت
سبسلهدوحار اولنان خطا اوزر هدر  ۰وخسهدیکر برمرام و معصده

مدبکنلیدر» و ارقداشلم لك غبرت وفدا کاراملرکنلهنجهف رقمذکو ره

فرادندنتا ال بولقومانداهقدر امراو بو وکوضچاكبطا ونفرات -
اریحااننہه فودا کارانه اولهرقتامیله حسن اغا
 .كافة وظایت »پکه
ابلمشار در  .و اشوک ان وقوغانندن اول وك اء صکره نجه حه

محاربات ایدهرك مارالدکر اراز مرداکیاللهضط قلاع و حصون

وبلاد ادوب نائل مظفریت اولان و ارقداشارد ر » وایشده

وقوعولان عملت و باخود تايح شدی ا

ا

ذائقهسناك سائقهسیله در .چونکه مذکور قامه دخی دقیزکاربلمش
اولان قلمهوقلواده رک بط اوور و فزانلورظباهمههسهمامکدن
شنت اعشدر  .وافها لات مظفرت عض دوانك افکارنه علوت

کتورراسهده ال حرت ولنان ذوات  +دشمنك فرنجه السه

کندی مردانه بل  +ضر ب مثایخاطرندن چقارمبوب هر برپندر

و حرکتنی اکاکوره اجرا نقلیدر » الشته مذکور کوکبان فلمهسناث
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کر اراد زرنده هنشت و غاتدهبلکهمارمتا اولنان :واطبعی
¥

1

۱ <۳

4

ارلان من-اعن و متانت موفعهسی سسله صیطی الی ای امتداد

۱

 ٩اعشدر ن

فرقه نكحدددهدن رحکتنده خط ح رکات اخاذاو نان جبلحرازاوزرندن
سول طو بلرله وتو رای

۱

او لش اسه ده صیعا صرط

ا امکانده اولهمیه حوندن حل دهده

اولندودن صکره مد

ا

کور طو داردن اک

قطعهسی قباقلیاری بواله عاتیله برایر !سج اردودن اولدن دحهدده

اولان طابورك احانه وباردمیله صذفور موقعنه کتور لهرا" وصنعوردن

دج اکرانحر ره ۳1عهعایی على وطو صحی فاای جدبکلرلقو مانداثر له

واحتباط درد کی الاك یکی طاو رشك تحافظه وباردمیله صنعامه

قر ا

ف

اه لی ار

اوه ای

قطعه طوب صنفور هکتورلش وصنفوردن اءارو.ی اسه رطاخعاضهلی

ان کآی ون کر

خر بل ادیشسب

طوبه خصوعس وار اچیلوب وتسوه اولهرق کال تساعب وعشاق

الله مذ کور طوبار احق اوتوز بش کونده صنعانه حیقار بلتهلشدر ۰

تك حاصره اولندینی وفتد
بااکی
كام
واشبو طوبازك صنعابه کالری تم

تصادف اتدیکندن صنعادن دی الکعی الاك اوکی طابورندن
دزت بلوکله بکباشسی على افندی انه و برهرك کوکبانه کوندر بلوب
کوله
لک
ست عن عقبه سندن کوکیان طاغنه بر خجیلی
1

ا
ین
و
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یاE
یسم

۳

حیقارلشدر .
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طوبو کرزد

وار
صنقور مودعنه E
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طالوری دی طو بلره سو ونه

مورا صنعابه حیعد بعندن ص1هو رده

بشچی الاك اوچضی طابوری

قالش السه ده الای مذ کوراء باجلده

وها
فد
ننکعی طاو رنك درت بلو
الا
او
حل ورل

و رده هیر لوااجد لص

صفوره کول 8

باشانك و مانداسیله

ر

حی ار

بوشدر

باشای موی المهك موعع مذ کور جه اولان مأمور :ق اطراف قبائلدن
دو ه استک | ادهراه احل
و

یی

انبارنده مداحر اولان و لو هس به حل ندهدن نقل
۱

بان قباثلی استیان| د,
TM

۲

له نمل 1۱
زاق

ات هقتامهاسندن طولابیصنعاده بو انان قوءعسکر ناه اطیاتیباشای
موم الهك بد ادارهسته تسام اولفتن اولدیی عالده صنعادن ارزاق
کرویلان طابورارمکاریلری اله استکرا اولئوب ارسال
جلیهون مقعقه ند

اولنان دوءز مفعقده تحمیل ابدهحات ذخره و لمعدقلرندن صنعانه آوتوز
ساف مساقة ده الوان صتفوردن کنورمکه نو اوتشلر انک مزه»؟
مکاررارصنفوردنده احق باری باریبه بوکللوب فصوری وش عودت

اعکده لش

الم

ویو السه باشای موم الك عدم ادارهسندن لت

واش وله کیدر ایس ابلروده خدانکزده فنابه وارهجتی نزد

هشر نله اکلاشلدییی کی رمه لیلردن خوفاً حل مذ کوردهاولان سا کی

شاهانه ییاسعکام اند الق امجون عسکره پر خیلی سکام بابدیردرق
یناور جیعاردودن
جوق
وکجه ریزو مسمنره زانداولدرق اطرافه بر ج

صکره قوه" موجودهنك ثلناننی صباحه قدرسلاح بابننده طوتهرق عسا کر

۱
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۱
شاهانه ی نا ات

+ ۵:۱ ¥
بای راقوب ازعاج اندمرله ګتدنلریتی اخلال
ی دی ادى اود ددن موی او شو

اله ك جو غنل خسته

اولان ومشوازی جه س خدامنه مانماولوت منسوب اولدنی درد تج
1

آردوده ادام اولذق اوزره م سعادنه عرتنه زحضت و زلمشدر

که کبانه سوق اولنان مقرزەتك صدروادان خر کی یلیدرم رشا 0

اانا

ا

وشفرزة اھ

را

م

شتاقاً سنفورحه تاه

کوندرلشدر

ی ابو مأمور بت غالجرانهم اسه موی الید اد غلاق باسناعبلكادرته
1

کته 1هآر متام سای حضعرن سمهسالار ی  +اوهرق حاهل اؤدی

خ
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ارقهستی الوب رار کلك اوزره قول اغابی حسین افندی ترك االرت
د هاو لهطیانه رلانافراددنهات هر ققد رمو حو دی @ قەر  ۰بالات

و سەرسر عله جی بهکتیگدن جی شی (اجدان اسجد) عساکر شاهانهنك

 ,کلدیکتی خبر الوب همان بوله حیقارق اننای راهده ملاقات اودر ۰

کیرملری اولدیفندن بوبابده بك جوق سوزر سویلیهرك عوق ونأخر
اعکه ولایس
برطرفدن و

السته ده طرف عاحرانەمدن ماسب
مك مر

د انلدیکی فکرزی زد او

جو ابلراله هم

ده و مده

رطرفدن

توله دوام ادلکده ادی ه اولکون بعتی ازار کونی نهسات اخشام
اکا

اون اک رادهارنده غر و له واو ی

عطه

سی فرق هو حو ذ له

طوطش در ه وشح مرقوم دج اولکجه پرطرفه صالیوبرایهرك بر
داسه اله رد عاجر بده توويف ادلشدر ۰
س

و کي زب یو ل جى ه

جمبار ون عرقومك اولان اصرار و الاي اولکعه تب الدن
ا

٭ دعر ه فرق موحودله آبر هرق حی  4جرد لم ول رطام

اوجورعی تبهآردن عبارت کسدرمه بول اولوت مکاری بولی دیبسعه

وال طرفشن حلاوشدرق ج خا اوراقا

و

قرانلق اولدهندن عذ کور و لدنده علمك قابل اولهمیه حفندن موعیالیه
حسین افندیکد ساعتایکی رادهار ندهحبنك لته مو اصلت] عشدر ۹

3
 ۱ق شوفدر که الکطوی لوادرهسی اخبار اوندرفندن کھږ احق انیت
 1:او حده رععدار دها عسکرله طو بك اه

 9عس

اولدیی بارحهری اسوه

کر و اسضه سیله بوقاری الوت هی ادن زاره ورهعولار

وضع وترئیب اولمشدر
او له احیمّده حوال الله وقتکورلدکدن ر
و

تون عاللىصباح

ماویه اله مکار لر دی وهاری حیعار ادقدن ص ره هوده

تهاو امشدر ۾ نو لهکه جى دنلان ححلل د نکرحبالك
لازمکلان ترستلب

ساسله زندن حهت غرب شماننه طوغری جمش
واوحورم اولوب رطام وادیلره منتهی اولش

اکنيك مبزهدن زناده بولش

واوچ طریکسيك
وس

دریادنارتفاعی

رطاع اولرق م
کذور طاغك دذروهسی

«طعی طولا" ك پشیوز مزه قدروعرضاً بعض على بوز وبهض على
اللی متره کلور واوزرنده اون قدر خانهیی شامل رقر بهواه هره
انماضیله او چ عدد کر حوض وراوفاقی»سعد اولوناشو تقطهعندالعرن

جبل رعهنك باشی وال معتنا ری عسد اولندینی کی دی طرفدن بحول

اوزرنه هجوم لازم کلسه هرجهته مدافعههالوپرر بر حل بولمشدر ه

ا انی فان راون لار اد ازلزق

وعسا کر شاهانه احیتده اجان اندن تاره اقامت اتد رلهرك ومکار لر
دی اولکون دکلندر لهرك فردابی کون صنفوردن اجاب اندن عادر
واه کنورمك اوزره مسعظله برابر همسان صنفوره
اورزاق ج

کوندرلهرك جادرر وارزاق ج
واه کلدکدنصکره کحولمرذاصولی
وجهله پرموقم عسکری طرزننه قوعشدر * بوندن صکره مکاریارااب
ودهات اتد کیدعقبه ولاری دی سوه اولتوت سک کون طر فنده

قوهموجودهنکامابلقارزاقبله امجایی قدرجهانهبی جلب ادلشدر
وو

هو جحو ده

۱
نقطة

هذ کو رهده

تدافیی اه

ولقاجون کی

أده ده
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جرل رعه نك وسعت وجسامی جمتبله جاوزی حر کته کفایت ايه جکی
وصبعورڊډه اولان دوجود اسه

ان اورانك اوطه

سنه الورچکی

جهته اباروده تجاوزی جرکت اولتق لازم کلدیکی حالده ذهس فوته
الا

وی

و حی نه طه ا

طوتلدلنی

مهام هسر سه عرص

اولشيدي ه پونك اوزرینه بشنجی الاك جبل حرازده ولنسان برثجی

طابورندن بهر بلوکك موجودی اللشردن عبارت اولقاوزره ابولحوك
عبکر دها طذابور مکذور صولفول اغاسی ابوب افندی قومانداسبله

ایر

ون

مذ کور بلوکارده شر حر رانك التعی مال

مواصلت اولندیغنك طموزنجی کوتی جیبهکلدبار

و جیبه

.

حل مذ کور وجه مشرو ج اوزره طوتادقدن صکره سالف الذ کر
رعەده جاک اولوت وعسکن ومأواسی بلاد جعقر هده اولفرق اوراده

ااانا سد چا) مدصورزت:

اا

از هورق ارات جران اتعکبه وکو رشك

و

کافدر

اجون دعوت ادلکده

بو ایشتاش ایسهده وبردیکی جواباركك مجیلهمالایعنی و رطام سفبطهدن
عبارت اندی  9ور طرفدنده اطراف فبائل مشاخی طا طام کلوب
عرض اجان اله ورفه ر الوب .كدرو السه ده بونلردن ری الضیف)

رتیان
شی عد اونبعللىاد ک(سه ) شی اجد ان بوسف اس
ات ږکډن صبکره قله آرنها

اي عاجر :ده قالدبار  ۰وفلاغوزلق

خد متلهکور يلوبدهذا برابر بولثان ج عبداه ن ما و اجه درل

ودکر طرفدن الده ادلش اولانحاسوسلر معرارله کرل استیان ابدن

فبائل جنر نات ىكر سید صبانك ( وحوری) قسله سنك سایق شهتی .
اولوده اول ارالق الک جه استعان دارك جی شی اجدلك خانه سنده
|قأمت ادن عبدالرجن ان حنیدهر بر حاللری تسس و قیقد نفندن
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 1 ۱قائ رگه اتفاق واسخاداىدەرك علىاذل حی تی :شی ولاک شاهانه ی

قروب تورمك اون حربهحاضر مده اولدقار ۍکیجې نی اجد
 ۱ا رفوم عب دالز جن حوری دی سید عا ظفندن فبائلی خر تة

"  .دعواحی واولبایده اولان کاغدری ابصاله فآمور اولندقاری واشبو
1

ااه شاه اه اشد کاری دبای معسذت

ازار ملعنده رواح

لطیف شى عبد
ای
ولقدە اولدینی عاماً وکاعلا" خر المشدر * و
3

ان علىارادکسید شى

الج

کعرل

ةز که کلقد کی کدرا

دماغلرنده اولان قساد سيه و

 7دس له اری حل

اتفاقار ننه داخل اولیوب حضا عسا کر شاهانه به المصاء اك اعون
قالدقلزیی خر بوردطر

کی معلوم اولوب  وکندواری دی الده ایسهارده قعومملر متالوو ده
خت توقیغه العش اولسه غربانك حرکات شفاونکارانهاژی اواوقت جه

انبو ۱ی

ا لومحفندن غر انك هَفظانه <  ۳بل ادی

ال تحاهل و مافل ا

ملا حظه سنه بی غ

ن

جله سی "۳

لوویقه الماهشلردر

او سای ترشسی فوراقااواسون قمورم بیدا حت بکاادری حشر

ناسا تحضر تلوته انگی نفر مسرول صوص وساطتله ر باز نامه

وبرارنده تشیوز رال هد  ۵کوندرهر کنو نی دولت اسلاهيه نك بر

قوی ولینودبتی برز عالت شاهانهارنك جز نی اولدیفندن طل طلیل
عر چت دلیل تاب بادشاهیده فستظل وامین اولسق استدغا اوسترجام

1۳9
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ادر وتك اوزر ی مر ادماا ا

اا بامشاهی ا

ا

طایع وصادق اولدد مال وجانندن امین اولدیغنه داکرلان ادمارنند
فنةار
وشر د
حانب م

اعطا وسید موی الهك مطيع وفرمانر اولد تی

ع
بینالناس بيلك اجون همه حال

ر ماوبنه کسی اوی کو شارننه

الغاورا رلرنده اولان هدهلری ذاته عا د اولرق قبول اولعق قاعدهنك
خلانی اولهحفندن ودج جبلك واردات عشر بسهنه ماب بتالال
سیر سام وانفا اولتهرق وکند وارنه نامبهد بهلړو یربرك ګلارنه
اعاده وارحاع الو مسر

اشسته مقرومار دها سید انك ناته واصل اولزدن اول حربه

قوار نهجکیدوزن وبردکلری
تطیوشلمشدر * شوللهکهقبايك اکرنتد
صه جماری وقنتیجهتدن
بااوب
وبعشنبه کهسیصباحه قارشوعلی الغفلهک

کلهجکلری  اطرافبله وعامله صورت هه وموئوقهده اولرق

تعتیق اولتوب خبر المشدر ٭ حتی چهارشنبه کونندن عقوم اجد اله
عدار جن حوری هی کورعد کلرندن بولرك احیّها اعاری دی له"

کذورهده عارلك کحلکهنه دال و منیدی
م

بعارنك باصغینه کادیکی بك ایکیوز سکسان سک سنه اا

شهز

حزراننك سکرنجی بجشنبة وجی ههکاندیکنك اون کی کەي
هده عربانكکلهجکی واقتضا اتدرنتییسات بالکز
کلهو"رمذ
اولوب لی
ضابطانه خير و هرك اطر اف نو بيار لهدور ه فوللر نك ا

دوت

وبصرت اوزره بولقاری تبه اوانوب عسکر معناد وجهله اوبومش
اولدیتی حالده نفا

غات سسسمز وصدامین قالدر بلەرق

:عض نقاط مه به ماجانی قدر عسکر حیقارلش 

وبشعی الاك ر جی

طابورندن اولان اوچ بلوکدن شی بلوك دنك کاهحکی حمتسده

1و

۱
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حسینافندی تعیین اولش  .وقولاغاسی ابوب افندی دی دیکر ان
بلوکله عصاتك کسی مأمول اولان او رشمد رحټته دطارت اعكوهیده
بو صو به ا حت اط اولق اوزره بر نطه بهو سا

انتطار او

و دنك

ورود ته

۰

واو اسسه کندو رحکتارندن جع عسا کر شاهانهتك خری وق
وهر کسی اشوحوده طن اسر تصرلش اولدفلریواردو حپتندن

ار وبرطام کسيك کسيك قانه عارضهر لهمستور بولنان لودن

ارهز بیپروا وکال سمردسبتله جیقارق شفق انمق صرهرنده قورلش

اولان بوصونك اوزرنه ردن درشهترلله برابر ایکنهلی تفنکل لددانه
 3مرك تشانه سندن برخییتلغات براقدقارك از رخیلسیده قاجقافکار له
کندوار

قناز دن واوحورهاردن آنەرق دار عد مه ونان اولد,ار *

و برفرقه سیدی فراره شتاب اله بر ودع طوتغه اتدار اتدبار ٭ بوازالق

اسه ارتق اورتهلق اغردیغندن مکذور پترجی طابورك دج بلوک
وبوصوده اولان بلول واوججی طابورك سکزتجی بلوک مویالیه

قولاغای ابوب افندی رفاقتله دعن تعتیباهجوم ابتدر هرك وعساکر
شاھانەتك «عیعانه اولان صو لت وافعامارندن جله سی رشان وتارمار
اولش وحی» اوندفیعه اراروده هم جیه حواله اولان هومده صورك
و لندلیی ره ناطر بلونان نه اوزرنده کا تناک عدد برحده ذاناً صو
حافظه احون م-حهطلر وار اسه ده حل «#ذحکورهده برلول اسا

الوك عساکر شاهانه «ظغرا عودت اغشسدر ه اشبو محارهده جاب
دشعندن بوزه فر س هعتولو حدی معلوماولیان رادهدهر و حوفوعبولوت

ولیره کلشدر ۰
هاره
ظکیب
ید اللهات
شکرهبدن
بفرعس
طر
عصات جبل رعهنك هراقسامندن قول قول وظام طاق بررری متعاقاً
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کلد کارندن وم هن ؟مرا فرداسی سچوه ؟۳

دی کلان طسام رکون

اول پریشسان اولان طاقله پرلشوب ونکرار کندولړ ده دوزن وبرهرك
 Eاولنان صو تسهنده پراغیلان بل وکك ازافتی کر

کید و

زعلرحه اناری داریا برده افا اعك فصدلله ساعت دی
دفعاتلهشعومهح رت اعشار السه دهبرشی سامدوار ندنشدئیلی وی کش به

رد اددکلری |کلاشادزه که ساعت بش رادهزننه موخالدقو لا
حسین افندی رفافتدله بجی طابورك ای بلوکی واوجی طالوردن

کذلات مندار وایعكر مذ کور ته ه سوق اولش ودنمن لل
مد کورهده .نند دفعاتله شدیی شعو م کو ندرهشار اة ده دوحار اهر ام

اولەرق کله شاردر
داکر اولنان جعه کو نی ضوندسی اوزز نه کلان طاعدننسعه برقو لده

( حور ) قله سی الله اوجسوار قله یله پرلشسوب صله من کوره
اعیندن جى به حیقمق اوزره کلد کارندن بونلرده برطرفدن جی اوزر ننه
شدای مپاچه و اکعاهه با اشد کلری صر هده جیه کلانولك
عقبهاری اوزرنده بولنان تن اهت وله سسیله درکز بائلدج هد

اهرك اعلان حخاعتسله حبئك صول طرفسدن اولان حبسله طوغری
کلکده اولدة لرندن بوم مد ڪڪ و رده د ن وار فوقلباقبه و برمرد
هز طرفدن فول فول مها جه ره اشدار اتد لر ٩ عوری د  4میط فد

هخوم اندن فولك آوزرته ایی بلول سوق اوللوب عا کر شاهانه
طرفندن کوستربلان مقابله وعقاومت شدندهدن برحو لفات براغهرق
مخ و لاوشپورا رجعت اعشلزدر  ۰واو جکی طابورل بر ی وابکنچی
ناوکری دی هد ر رق ناهت وہل الت وین

أوسدینی جلاک

اوزرنة سوق اولفش اولدیفتدن مذ کور بلوکاردشعندن اول جل
مذ
ری
وڪڪ

طو تەرق معسالله ره بالاتدار عصات بورادهده تارمار

ا
*

* > ۱۱
:ولشدر * ویو شارب ارده
ا

عساکر شاهانه دن ایکی نفر بارءل و ایک نوز

هبد و وه عولشدر

ناهت وله سیله ننه حاوارده د د

نید ادن i عفار

صنفور الله اولان حط حسایره اورد  ۳ 6ا سددا فر يدانه احضن

کداری حهتله خط کارهن اجق اون ER فر هرك طو سلسی
ا

لازمککله مذ کور جعه کویاخشبام اوزری سالف الذ کر طاضده
اولان ,ایی بلول ویاو للهری غسا کر شساهانه او ربهر بهبه
وم اله بعصاتی اوزادن ههور وفدی |طرد؛ ودهفنم ات دکدخصکر ۰

فرادانی بجعه |ر لی کوان على الصباح ادل ور به ه دعوم

اله

وب ری عفند باشندهس براحه قدر کیدوابت
اوراسی دی صبط لاو
اولین مد کون بر حده اولان صفظ عسا کر شاهانه ابله .بعد اللاقات
ند کرنهFT ورهه عودت اعشلر و ول اوزر نده ولان عصان كاملا

دفع وازاله المتلردر

امارن ورقه رایلیرم اولان سید صبانك :قسلهمی|امه نیتوپ
صو درحهده اولهرق اطزافدن طو لاله ہلان رطام حشرات کیره
مند(ز بد حضعی: ),نام رجلکه
دم قوم يالك انث ته سی اولا
رعه نك م هادارانندن وهمده متتفذانسدن اواوب_کندومی ,کی

دیکر اوج نفر شی دخ اتفاق اه آلدرقی وجاب وجسعابلدنکی
حذمرائله هيدان حر ده له افنا اولوب دوعاك اوزره عهد و مساق
۱ندرك اواصورتله هذ کور جغهابتریسیکو جیه اوج جاریكسبافه ده

(تابثاث ) نام محله .کلدارك اولطداق طناق بوزبلوب وزنلونده کال
بشراناق الله اوزادن رجعت ادن فبائیی شیم اعك اعون انلری کونا

کونا شعرارله لوم وم ابدراك وحشرانبله برجوق عرضه ارباپدقدن.
۴
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هی کیدسالک ال ر صونبه سنده اولان بلوکارهجوم امك زع
.اطلبله هنك التنده ولان درت بش خانهی فرهه کرهش واوراده
اسععکام و مدافعه براریباعش ادسدر دوهڪوم اعکی؟وزرنه الدبرهمیوب

فرداسی کونه قدر تةوله حل مذکوردن بلوکار اوزرنه فورشون

اتمغه اتدار کاادرندن بونلرك اصبی دی وبرلك لازهککله ذڪر
اولان بلوکار عل الصباح همان خانه واسعکاهار اوزرنه هعوم
اتدبرهر د جله سن بر شانو ینام و دشان اتد رلر۾ عصاتك ارەللرنك

متداری معلوم د کاس هده ارقدفلری بکریی مصاوز خذلهنك ففالری
دو بارلدیتی کی رفوم د زد می دجی قاسیفندن ارهلی او لد لی

حالده اننای انهیاعده قله سیخلق معرفتله فاحرلش السدده موّخرا

رادار عدمه يوان اولُدر  ۰واشو حار نەدهد ی عسا کرشاهانهدن ۱

پرشهید وایکی بارهگی وفوعبولدٌدر
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درت کهیر ا

ونی حت
اعشدر ll +

ونەطة دن

هجوم کوسترهش اة فنا حالده تلقات ویرهرك بوزولوب پریشان
جله سی وله رنه یلوب

کښاندر ی

و انام هذ کوره طر فنده فد

ادن عصاتك معداری عر بلرله قو عه دی کون مصاوز اعش
بزم کوروت می

اۋار

اتدیکزه دعل ! اتکی مك

اله اوحبك

وط

معدار له

٭ عساکر شاهانهنك صف حر ده اولان موحودی السته

اوحیوزدنعبارندر

معو سه نك ا ر

 ¢میدان کارزاردهخاكوخون

اله عاطیدهاو لانرو س

بوندن اوللری کر مشر باشا حطمرتلری طر فندن

وكرك * فقر * طرفندن امانورقهسی الانمشامحخك باثاری اولدتتی

کورلدی
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 1ای الاك ایکنجی طاو رنك بکباشسی حیدر بك باحدل موفعنده

بلوکاردن نك دسا اتد ايلهصنفور موقعنه کلبی و ی الايكگ
لنان صاغتول اغأسی توفیق افندی دی
او خی طابور نك صنمورده بو

طاو رتك صنفورده اولان اله بکرنادهریی الهرق جیه ججعمسی
۴٣۰

| خصوصاری عرض اوش اولسندن مومیالية حدر نصكنقوره کلش
۰ >۶۰

اسه ده توفي افندی جې به هنوز کلهمامش !دی ه وشوارالق د

ر
e
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حربك وقوعی وصنفور موقع عسکر دنه بومیه وقوعبولان محاریاندن
ن
ادر
لن
لکو
رلك اوزره ح
ءعلو مات و
برطرفدنسو

محرارتی حامل لونان ساعیار

ردی
ب که هد کارندن عو
کدت
اا ت

حمتله موفم هان کوراهن

بلوشان حیدر بك کیفیت حرب ووغادن ومدنك هرکون وزلدقاربی

صنفور قبائلی مشاهخانادن حسن وحسن قابلی وحسن عبداه بوکری نام
کسه ردن خبرالقده اولدیی حالده دجکعونی ول اوزرنده اولان قنرهر

ضرط اولندری خط مخابره احیادقدن صکره وقوعات حر بهنك تفصیلای
اولوت شم صتعور هودع و

سنه و *ږده معام هششم ته باد پرلتندر

اشته شو خرب ووعا انناسینده لاد ( ساسقند) سی بای عربایی
موقعلرنك جیه

بکرمی EN

 NIودر م

اوه ده و لقسی حم له وات

ول مذ کوردن صتعانه وجی» اناب وذهاب ادن قاأفله ژی اورعق

اون حاضرلهرق و حت عض و غازاری د ج طو تش اوادولری موی اله
حدر نك طفرندن خر النوت هشر اشا حطس لز ند عرض اولندعندن

بشنهی الاك پرنجی طابوربنك یکباشیسی اولوب دردنجی الابك ایکنجی

طاوری بکانسی و کالی خدهتنده بولنان ابراهم افندی قومانداسبله

مد کور ایکھی طایورك درت بلوی صنعادن علی حناعالاستے ال

و

?u

ازدادی وجی به مپساجه ادن عصاتك عاديا دوجار اهاماو
نهاءت حربدن فراغت له حلابرلس حذو لا کته کی سلفیه لیا طرفندن
خبر لدی

اه

جېتله اقا

را

اه از

ن

ایدهعیه رل طو بلاندواری حلاری ترك ابهپرارنه عودت اعشلردر ۳
فقط

شو ارالق هل

ور

سا

ردن
رهستی کورمد کان
و قاه
ف 7

دیکرری کیمگ ه
نه

عسا کر شاهانه نك

جلوسی ا

رهه

مسن اولداردر

بروح هشرو ح مخاریات و ادعه ختامنك

ماذژه 3ولوار
هر نعدر ا

9درداءي

بازار کوی صنفوردن

ر نن آچیلدی
حرب وحدال وقوعیله دعن رشان الووب کش

۱

ره جه هنوز نو مطلو نها7عصال اولنذمامشدر ۰
اسه ده جبل ع
جونکه نونك |عصالحر د رعه نكحا کی اولان معهود سید يان
مستگن وفأوانی اولان

حععر "1

یرنه ح رکتله

اتدیرمك وناخود اسان اعتدکی  ۱ ۵هه ودر

مقومی باچان

اعکه موفوف

اولدشندن فافسله وصولنكت فرداسی صان کونی فول اعاینی حسین:
إفندنك جی نەطة سنه :رکیله وول اغای آلوب افندییی وجر لوکل
موجودی بکزیی مار

a

اودش الد اوج لولفساو

شاهانهی  2قفر  ۰بالا جات لعن وعییالصیاح بولهجیکیق اوزره اکن

مرفوم سید حيانك مر اوعه سیدی غود عبدالباری افندی حطر لرنه

الجا اع اوزرهفرارالدیکی خبری احجسد هرك قیبلهسی اهلدن
اولوت توم هذ کورده کسمهډن کلاان A

خر الندشندن بر کت

تخب اولمشدر
حالبوکهدها بازازابرتسی کونندن بدااله اله اطراف قبائل منیا خبلد .
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اقراەبرر داز یوواخسارزری وE

مان

اعتذار الەعرض ار

اعد ان مان کون5 0

قلااتدمع داعکهعلامت

اولان ( ره ائوتوای اوزانی) اخوالی اخرا ارك غاص هر
برراری

پرارده وارلرق طا طام دخالت وسيان اعکه کلکدم 

ولاز

وقباح وجراع ورین عفراتر تك قت الواغ عهد

و مساق اعشلردر  ۰ارق و صورتله مشت وام امان اوللرنه قارشو

مرق کافهسنهابمارنبولوب باه اهالی ذراعت
و ملوی
عاقو

وحرائت

واسواق واازاره آمد ندال تحارزر نس  4و مبائمرت ایلتاردز ۰
ریلسیده مشر راشا ح س رتلرشه دالت
وشا موتاعذان اهالیذن خ
واسعان اعك اورزره صنعا به قا لر 3

»۱۱

مر قوم شید یظاهر] کندئونسی مظیع وناد کوستروب وفباات
و رل ان کان اولاری د کد ای سكن و
و مشاحكاخنار اوجبار ترللهاولدهیوحیحر ا وقوعی ga

سيد هشار اليه حمّس ار نك نزدیته کد کدنصکره اوک ی سلدبرر ۰
و ی فشار الك ار

عر عيالسَه خد مشر تاش حصلزارشه

تقد توسط اعسی نار واسترحام متصدندن عبارت بومسدن ار
مشعری ده ور

زد خضرت

دامن عفو وامانه

اله

ی

رت

وتان واسیانن فبول بورلهرق کنذوشنه تاطیّف

اولعشدر

یچ کوکانعارجنده وفوعبولان محارم ار کی
نان وفوعاق ۰ ۱

ور

۰

حل

ر عسد ته هر

ص س هلز ده اولش

۱
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 ,وتضیتیله اوغراشاقد» و بر طرفدنده موازی علبات وانشاآتله اشتفال
اوده ایکن معسکر هماو نه صنعادن کلان مات وارزاق تمولءکاری
قافله سیی اورعق بفتاسدهس.له وککبانك اطرای واکناف قبائلندن

یسك شیوزی مصاوز خسذله ججم وصشد انرك صنعسادن اذل نت
حیعدیةفنی خمر الدقلرندن شر ماند ك کری ورک

وی n

فرسنیهله ک وکبان تکار دن بعض ره محصن اند کلری حالده قافله
جرنه سك اله ورودنده هر طرفدن وم ابلد کلری قوماندان
ات ڪ

مر لوا وی باشا طرفددن خير امسیله پرا اکران حرده قعماقابی رضا

بك قومانداسی ویکیاشی راغب افندی رفاقت.له اوچ بلوك عساکر شاهانه
ور قطعه طوب ویکری نفر سواری ضیطیهسی سوق واعرام اولرق
 ۶ملو کانه عل ھل

عرربان اوزر شه

وره و اردفنده

اتخات آیدن تعطه ار طوتلوت

اج | اندیلان ادسده له به تساط

ار مد -۱عصال اولندقدنصکره د

ادن کروه شعاوت

جعت کاهلری او لانعله موی اليه

راغب افندی رفاقق بلوکلرله غابت دئلی صولت وجوم کوسترمرل"
عرای لو علدهده پرناد و رشان

|درك

پا قاج لور تلعاتن پراقدر عشلر

شیذالسیوی اولان

وه نلردن بالکن ساق معاوز یه اسار در ۰

عصات فرار الله ور خیی تعیب اولندفدن وعصاندن تام ونشسانه
قالدودن ا
4

اعشلردر

ا
ود

ایو و فصسهدن

وشلا اردو واه :عودت

شأھ_ازه E

راسشاهانهدن ر تقر له

مت

و نهر حر رانك او

رو

ی

أنه مامشدر

اه

ارسی کونی

( حاشد موم ) و ( العصیات ) و ( نی دواج ) له ارلله وفبائل
سس

رد

۰

عم کب شب

۹
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لسیو زه هر دس

۰

+

دل

و

اعر ات سک

اد

ان مد ان شیفالدانكت سوق وامرله کو کانده کان
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ر اممومعیساکلبره مهیمرالیووانویفیببااشقا زطعرمفنفدانساسدخیبجلره اتموُصساکیقلهبدعاکن اكیلدکاایرکیی.ع ققومسانادعاتن
رول فستافه ده

وحهت سمال ڪر بدسسده وادع بات صنعرال

حوازنده

«ووغور ) قربهی اتصالاده «نععدجعیت بانکتاری اوزرىنەقولاغاسی

بوس افندی قومانداسیله عبیالغور سوقاو لنان برطابور عسا کرشاهانه

على الغذله اصوب اواندر اشقیاییآنو احدده پرشان ودرتبوزدن هحاوزی

غاطبده" خاك خذلان اولوب بك جوقده حروحاری بولندیفی .ویکری
اوچ نفری حباً طوتبلدیتی

شیهسی کندوریی درهاره آنورق کربزان

اولدقلری  .وحاشد بالك نصفنه ریس اولان ص(الم ای حیسدر
المری ) متتولین میاننده عازم دارالبوار اولوب وذ کر اولنان حاشدله
ی(

اله یی

دی ارا ادوا
انس ان عل اجر )

حالده عساکرشاهانه عطفراًوکبکانه کاشارد :ر وسا کرشاهانهدن
ایکی افرشهید الله سکن نفر حرو وقوعبولذدر . .

رای فصوم فردابی ,کون صنعانه ودږ اون موناه وخی ار
اون نهر املا خی N
صورت «ط:طنهده مخصوصا استتبال احونجیقاربلان مسیوقه وعسا کر
ننه
شباهاه اله ڪا صنعاه داخل اولشلردر  ۰ومفوم تاش او
ردو

مشیر اشا حضر تانرنهعرض صداقت ابدهکادیکندن پوبایده مخایراتی
شامل اولەرق طرف مشر دن بازلش اولان کاغدار دی مقسومك

 i:جیتشدر ه واننای معرکدده صاغ قول بازوسی دی
داراشا
شوایکی ګار هده دشوزل دوحار اولد یی هر عت ووردیی تلغاناطر اضف

قباره پرسولعیرت موه اولد هندن ارئق فیابعد معسکر *مابوناوزرنه
وساط اندهمامتلردر
ورام د
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اوادیفندن( انش) و (دعار ) و ( برع ) و (عران ) فضازی تشکیل
اوش ار ظر فدنده هسیر اشا حضی تلر سك ندببری عرهسيل

دعر

طوغری ج
(بسله ) و ( عر ه ) و( اب ) (
وعدن) و( ادر )
و(عار) و (فعطبه ) تام ا#لاردن اياله کلان شاع
وعستغذاندن !ده ادلش اولاتار واسعه و عمفترنلهتح
کاولرهذ
هنك
جو عنده يك حوق<صاره رلو سا

کل ص طبه دن دس ےو لر فونلهرق

مارالذ کر جبل رمه اهالسی عوعاً رنوال رر اسنیان اتدکدن صکره

مقام ولاتدن ورود ادن لیات وترتتبات آوزرنه جبل مکذور ح
دده
سنعاغنه اطافاً یدن فضا تشکیل اولندرنی جى قعمی فعماقاملق عقری
او لدیی وتوانیی ح کردهالاق ادلددی حالده ( مو سطد ) و( حعتر نه)
و ) س افيه ( سماری دی

لته سوه تاحبهلره نسم اوأتوت عو سره نك

م
رداك ری ( کسیر) و هدر دی

اجډان و سف کر

عفر به دی مدبرلاث عری اولهرق سید ی هدر
مدر نی دج

) سس

وق

ااا

اولوت

ونس

و سلفیه نك مقر

یرل ان عى

مناصهس evaC

و فضا ناب و اعضاری و سا ر مأمورزیدی نصب و تعیین التووب
اوتضا ادن ص طیه ارر الب و هد بربت مورا دعیین ا نیو

و اشبو ناحیر له وراک

۰

دا و اختاررزی و مشاط متنقذه جلب

اوللدرق قرهارناحیهلر» تفسم و اتفر بق ادیلوب جمعراری بعدالتعبین
دت دز ابدلهرك و مقرومارا آرا اوتفافلر لهو برکوی تخحصی دی

ببورادی و علیازار و ضارا دفتزاری داره ویرهرك ګلغورارند

۷

۶

( رنجیجلدده تحرر ونان اولندینی اوزره سللمانهیاجمداشا چش
وج تباخرنده حدنده متصرفی ولندرهی اوانده جبل رعه ۳
متوق سد عل اولوب مرقومدن جیل
 /رفوم سد نج نك سود رادری
رعهی فط اعت |بجون اک طالور عسا کر نظامة شاها نه رای

که

از واه ده

جمتنده اولان واد ی و رباط ې و داری کهاوزر بنه حرکناه
ب دح چوا بی حدد ې وب حور ک قهبلهاریایچندنکچن عقبهدن
مرصورموود امعاقتصدله محل مدکوره بالوصول امنایراهده
وقوءبولان حرب و وعاده عربانطرفت دن ور فطعاولنهرق حصر

وتضییق اولندفلری وصوسزاوقجبخانهسزلك و زاد ومذسخزراسکدن
رعته مجو ر اتدیکندن رن اله
طاری اولان برلشا دت نهات ج
رهن تماطی اوانهرق محل امک کرودن رخبل تلهأت و افحه وه رك

ر
و او
لوارت
ماوساعود تت اندلدییکز

واوشیعوایهس .بتو رل
»ف
و

راوت
|ه اولوقت انان امرای عسکرهنتکوستردکاری خ
ماده ب
و ,طائت اله5ارقاء-ده ون حر له و فما محرکرتاولنمامق اود

|اشامشدر  ۰حت دشکولجبل ره خرکتی
اجرا داکالریحرکاندن کل

1 ۰۷۱

حفاش کهوب ملحسان کهو راس  4جنر باتقت وحششیرنده
ومو را ان

 9دخنده و عاس 4و م  7اسلم  ۱قله لرناث

تحت ادارة عکومت سنهبه السنده لاك چو قکوجاك چکلمش
وتات و برلش اولدیغی روات ابدرار اسه ده مشارالبه طفت
اصامه انرام مر راولانکال عبرت وهت ومت سائمه تاهحدىدەنڭ

اطراف واناسنده ولنانومقوله محلاری ضبط اله هم توسیع دا رد
سنه .اك ودهه تزید واردات رنه الم ایسون .

حالسپارا نه چبالدینی وهر برحرکنده عدتاا اانه حادیی جکهراد
ه دوشوب مدا کا زراردهاوغراشدینی معلوم
نا
کناث
واه
سا کرشاه
ومسام اولوب نه حارەکونون ره وحرکات حر هده مهاری
اولان امرای

هدن مى

آمرإو اله ر فده ونمی

لرك بوصو ره اولانغمرت و می بض طرفلر[شانتر نقهسته
امشا
کی
مطلوقند د ادن رةانتاررتیمو ادویلدی» و و»ثالو وقوعهکلان حرکات

عسکر بهدنطولاییامراوضابطان عسکربهیی دخی مشارالہاف علمنه
قامهتشویق اعدد حالبوکه مشادالمه غر مرهسله نه واردات»؛
جز هی ر مد ادەد لے حد بده سنحاغنده مستحدم اوحکه فراب

عا کر ظمفوه امل ایطاور اعکر شاهانهنك معاشات ومصارفات
ادا
نای

٠
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وقو مانداسیله دبعارده وفاعه سی دزوننه شوق وادخال و ناشای موی اليه

دی عساکر متادیه وباد هذ کوره اکا برندن عساکر شاهانه بیاستقباله
خیفان عتنغذان الله خارج شهرده پرتطهٌ مناسبهده تة خاله مناظراً

مر موی البه ,قواما نداسنده بولنان تساک شاهانه الهدرون شم ه دخول
اباسمله زابر اول اوال قاهره ناعنده اولان واعی ومتعاقاً برو چ و تصناط

مهد سارهای وش لدتکمیل قبواریتی طوتهرق قلعه نك ال رفیع اولان

برجنه لوای طفرالتوایکفانیبی روککزشاد اعسی اوزر نهداخلوخارج.
قاعه وشهر ده صف سستهٌ سلام اولان بابطله عساکر شاهانه طرفندن اوچ
دوع ( بادشاهم حوقی شا  4دعای احاتعسامی رفع هلاء اعلا ودع

دان شکرانت انا اولندقدن و عظفرطبوتاباری-انلدقدنصکرمخار ج
تهرده و لاقن نک  4اتان اوسان ایر ماو متیر که حیام

اقامت اعشلردر

وناد مذحکوره نلاحرب ولاجدال داخل حوزه"

حکومن سنيه بادشاه عمانبان اولشندر

باد مذ کو رةوضور تلطه ره کورلدکددصکرهاظر اقواحاسنده

بولنانقبائل ومدان سکنهسی اظاعت کو متسه ه دعوت اوانوت

اکارای غالالمت کن دخالات وقبوال میت ین اوالدقارنی الد

تر حقاتددن جل( صز ) و( حبش )د نبلان و تعردن اوناییساعت
یمد ساداخ وه رادان ار اورازستد کال اشر قلطهماً کات
اولامق معناسته اولان ( حبری ) نامنده لونان برکروههکروه چاه سنندن

<طهصاز
نموون
بعض متنغدان ابل رطام دره بکاری ازودم ال صرب ته

+ ۱۸۱ %
نجش ماتنسةیله اقامت واورالرك واردائتی کندونر نه حصس اله
وارو
چ برطرفه ابع اولیهرق دتسامفده الودفلری <هتله مایم لو نونارده
حکومت سيه دن دعوت الوندفلرنده اجات دعو ته ندل اا سلاح

ور

الت و غاتةةابادکانردنو :زارد وی
سیه دن بو لتشدر

بونك اوزرنه مذکور اوج می اردو اوجعی الاك اوجصی طاوری
شین اراھ اغا رفافتبله درت بلوك عساکر شاهانه ورقطعه طاع

طویی ومرفوم شحم امین ومقدار کانی عرب ضبطیهسی شهر تشمرین
اولاك سکرشجی کون تعردن اند جبل حبشه سوق وارسال وموخرا
سه"ولره" مذ کورهنك بردرجه دها تقونهونر دی مطالعه سیلهدها
قو
اوچ پلوك عساکر شاهانه ویوزتفرض,طیه ابله مومیالیه مبرالای خسبرويك
دی اعرام واسبال اولنهرقطه مطلوه به وصولارنده مارالذکر جیزی
صهار عسباکر شاهانهی دها ع(سیل) نام قرهدن 
نامننده اولان م
وهرطرفدن قورشونله اسستتبال انلارندن دلیران وغاکاران حنود جیا
بادشاهی کال شدت وصولله غاتِ صمرت وجیعار درحهده ديك ورفیع

اولان مذکور جبلاراوزرنده ولنان جصون اشتیاه هجوم اللهچله سی
سطوت قاهره اله تارمار وپرشان ومدار استناد عدواعتفاد ابلدکلری
 ۱او و قدر حصن مينايله حبینعبداه بعدانو حسنشسار امه تسوت

اولان عادی ایکی قلعه انادی" ee قازمهوبالطه وکو ر کارابل
اجیبلان ککادردن درونار نهغالباً الدخول جله سیضیط ودرحال خا

الله کسان واوحوالی خلق عومااسنیان ابلهداخلداره اطاعت وانقیاد
اولشلردر  ۵وعساکر شاهانه ,متصوور 1ومظف | تعره عو دت |عشار در

شوتحار اتده عصان عبراندن بك حوقبارهل تواغاتوفوعبولشٌدر
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دعص صرب

مو اوعده
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کفر
لصنذشال
اباص
اوتهدنب ومنینورصین رطام حصنار ابرق بوزارده
جبررلرکبی هی برطرنی طساعیهری بشاقده اولان وک دو سمنهد آل
عهض
رسولامیله اورته ه اتان (اجد نم شد ) تام مفسد بدطتیت ال

( ذوشجد ) دره بکارنك دخی تریه وتنکیل اولملری لازم کلدیکندن
مومی اليه مرالای خوك فومانداسیله انکعدد شنهنانهی طاخطویی

وعکمل برطابور عساکر شاهانه بالتزتیب وذو د وذوحستارك معصن
اولدقاری جعاً اون اوچ باب حصون جسچه ومتننه اوزرینه على الفور
سوق وسریب اولنهرق وصوار لهبرایر معصنین اشعیای مصو به عم
اوادولری د

ککندرل امال سلاحه
روج عتنه و سيه رنه و

حرآت اللرندن <صنلردن E سشاهانه اوزرننه مور کی

اغان

قورشوناری جنود ظفره"حضرت بادشاهیاصلا مالاجیهرلافوقالعاده
رحکت جانشکاری الهکور
کوورلاهش درجهده برصولت فداکاری و

اوکارنده هج پرمانع بو خیش کی #۲جوم طوغر نجهحصون مذکورهبه

صالدیرمرق ورطرفدن خذله" معصنینه شدتله همسالله ادوب ودیکر
طرفدن رخنه کشادی بش البوز کله +تا اولان حصنلرده اللرنده

دلهیجکكلر آجوب
کهب
اولان قازمه وکورك وبااطهار الله دخول ابد
درحال دخوله مسارعت واشتیا میانهسنده ال زىاده حسارتله شهر تشعار
او لدولری اجون تاک شاهانه نكقولهاره هعو هنه بم خلیص حان اله

کر بزان اولان امثاباری کی فاخیوت در اوان حصنار اعنده صول

نفسارنه قدر ثبات ومدافعه ادن ات نفر فان وحانارنه اجعبان اجق
عبرار همان اوراجعده صععة شر مشر سطوء اندلك اوزره اکن اّلان
بود اولشار » وبوصرءده
احو
نس
ووب
طوب ممیرلریله جهنانهسیانش ال
نقیلری ( مد اج دمینه ) دج اون نفر عونهسیله حا اسر اشاش
شوعار هده صایطان وافراد ع

اوغران

شاهانهدن کرا انه

تهلکهسره

و کر اتبلان تفنك مر بمارللهوطاشدن اونش شید واوناوچ

۷

۱۸۳ #

 1نغر جروخ وفوعبولوب اشتیای مقو مهنكمنالقدی استناد كاهااذ

ابلدکفری مذکور <صون و پروجك کافهستی برآنده باقوب قوب بینام

ونشان براقدقدن واو لوال اهالیسی دج حت اطاعته الدقدتصکره
عسا کر شاهانه کال مطعر تله مدنه بعرده عودت

اعشدر

دری مم لحقات سحا تشکیلبله جبل حرازقا ای سلیان ك
مذکور تع
عبتعا
تار
سور
ممام
تصرف نصبوین اولنه رق باجل مهعیت نواحبه ار
صنعادن E در لشدر

۱

دفنزدار ادب افندی حهم تلری کن ولاق تشکلانته

مأمور و دعیین

اولندینیصرءده مالیه (ظارتجلیله مسعیاوناکی مور بیدی عهدرنده
و تدنیی الد نھ کاشار ادی  ۰ولات مذ کورهحه اولان LE

ابشاری ختام ولشو مشار الله حطمتلریدی وظاف مآمورشتی حسن
انشابهموفق اولش اولسندنوفوعبولان استیذان آوزره ارتقاز ۳۱زنك
درسعادنه عو د تاره هساعده سورلدتی حهدله هلق

ابلولنك اون ایکنجی کون

کو ره هر

درسعادنه متوجهاً صنعادن عر عت

بورهشاردر

۰

 oSاستطن اد56 

ز مشارالبه حضرتاریاصحات فطاات ودراتدن اولوت امرتشکنلاق
اجراده ذال سمیوغبرت وابراز
و صدق
ت

اعش

جر به الهاوشراشان فرقة احتما
قطبه
دنلک
و

دا فی واه

 RPی

اظ پا فردا کاریاللهمكبوك همتاركوسترمش وامورهآموهستی وخی
حسن

اعامه <ه لهموق اولشدر ۱

 ۵۸ 1عم
مار ادن صکره عن دفنزدارلی RN

مأموری معدل کف

ِ حك ده خاسبه حستی بولنان ععان افند نك عهدهسنه توحبه بورلدیی

ارادهسیشیفتعلق اعشابسهده هنوزامم عالسی کلکسرزن وفاتا دار
و ندنصکرهدفتردار اق رمخذلکیول»ا زاقندیعهدهسنه و جیه بور بلوب

موی الماک دی درسعادتفن جنس نیمه ۱

۱

ته لی اشتداد انش حهتله تورسعید رلسوا
راهده درون فنالده خس

۰

شندّده واه اسعا عبلیهدن درسعاد تهعودت اعشدر

ونك اوزرنه دفترداراق رشدی افندی حضیتارننك عهدهل رنه توچیه
ب مسار اليه حضیتلری جر کر ولاتاولان صنعاه كاهرك مشار
وريلو

مارالذیک مو آزیتطایاسله او احق اتو ا ا
بر بر اولوب کونده اجن درت بش ارشون ګل ابنله یلدیکی کی زهینده
ننده بولنان
رطام عارضهز دى ظهور اىدەرك عویاورضهتراسه د"ع
اوچ ددد قله لك انملاننه تصادی اوا

ادى اولدبفندن ورادن

ابلروستهة اره سراری ابلق لازم اکلش اسه ده اشیو سبرارك وجوده

کتورلسی بك حوق تلفات وبرلکله حاصل اولهحفندن ام بونعطه به

وارلدبنی صزهده درون قادن مصالة اعون مکاله اولمْسنه مساعده
ادلسی استرحام الشلردر

شو آره س رارنك ختامیله برابر فورلهجق اولان کرنك دج حاضی
بولشی لازیشدر ه وکاشربیونك قوربلهحفی حل «نهدم اولان
عت کبری الافلری اوزری اولدفندن محل مذ کورك عرضی اون
ذراع مین اولندیفندن قورلهجق کیرنك طویدخیاون دی ذراعدن
۱
اعتمار اولمشندر
مذ کور کیری اون بش دراع طو لند ه او ج عدد,کیر اش اوزر سه اکی

.

 ۵۸۱ ۷که
ارشون عرضنده اولق اوزره ارهاری آحیق آخیقم نکارله ربط الووب
اوزرنه اوکوز درسی قابلندرق وعتق کری برنه فارشولقلی انی

عود رکزلهکبری اشبو عو دار اوزررنده اولان مرك مقرهلره زر
خولاطلرله تعلنوت عودا قتاللدفررنی خندغك قارشو طرفنة فیوورلك
اوزره ترس اوعشدر
کدور ازه سترریادشا او له حتی اننادة ارد و کاهاك مه نی ادلروشنده
م

عناق کری رنه وز االانی خظوه کلور فتسافدده وعاما مخل خذ کور
استقامت وفارشو سنده بولنان قرهغول منرسنك ارئه سنده کیری ایلهرق

واوزادن تکرلکلر اوزرند الهرق الا موازنك ارف سنه غلاظاراه
لمك آوزره کری ادوایی مت کور غر

اولقد سای

ارفه شه کتور

رل انشا

۳

شالفالذ کر درون قلعددن مکالة اعون ستاعه طلت اولفنتی دی
تخط مخاصنرهبه زناده اعتنا ودقت اولئوت ک وکباندن بررکسته نك چتقمق
واخود خار ان کنرملق ن امکانده اولهد تیکش توضورتله موازنك

آخرخله بورداستیحصورتتی خوفوخشته دوشوردیکندن خصو ردن
برخیلتی سید اجده وظرقدارانند مخالفت ادفر نله استعان اتقارئیی

تکلیف ابلدکاری ونوبانده تنلرنته برتخیلی ناقسه وعتازعه دی اولدیی

حمتله کروه الین اسکات والام اون مکاله اولفتتی ویو اناده بر

دن تکلیهاری وبول
طا تکلیف مالانظاق کو سىزىرك قوماندان ظ رذ
اولنددی سالده کندو ری امالار نه موفق او [ه حولری

اولددیی صورنده

درك ننه عصیانده دوام وو دسسه الهمحالفیی
اسیاعری وبول اعدبار ه

دی اسکات وازنام ابدمجکلرینی هروم سسید احدك عل کهنداسی
وان

کا

اولان ترادری ع

طر فندن افاده او لند هندن

خردگروه

¥

۷

فيصل ویر هرا" کال ۳

محالفیی اسکاتاعَك دسسه سیله حربه
aa

اسلا

 1هقی تیصو

سل

از ودخمهءری د وکی در حه سنه

کاش واجلقدن ناف اوذاری رافلثعش اولسه له ردو م على اله ا

رسلری عناد ارك ر
حوعت

رل

فاسین

شون

ا
شون

شاهانهنك هو منده و۳ل انز
تلف

اولیی وکدوارله

رار ذ کور

حالیو کهاردو نك یامه اشو مکاله دن ك حوق استعاده احولفهندن

مساعده اولنةرق طرفیندن انش کسیلون مکاله به باشلتلش واشبو هکله

شهر ابلولاك اوتوزتجی کونادن تشر ن اولك الجی کونته دکین دی
 3ن امتدادا عشدر کنات التصییندلانوطاعك اوحوریی اوزرنده

اتفه

له کیدله یلان بردن! کیدبلوب کين اوزره طرفيندن رهن انرق
ی
حصور ندن اردو کاهد واردو کاهدن امجروه کمربلوت

اناده .اولان مکالفده  وکبربلوب یتیلشده هچے جه حاصل اولیوب
جله سیمالابعندن عبارت بو لْشدر  ۰ونك احون بو منده ت#صیلات

وبرمك دی مالایعنی ره کاعسد فرالق اولهحعندن وندن ص عفن رله

وت
قا
لطلق
نسء
له  #رنه رهالکن اره س رارنك پر
اعال

وو

وعوعه کتورلکسزن

کون کر مارالسان منزس ارفه سنده بایلدودن

صکره قورللهجي نقطه بهکنو لسیدن استفاده اوعسبی

سور استطراد چیه
۱

مها

دجهسی مرفوم سرف امد

ولی دفعه اولان و

% ۷۸۱ ¥

عشمانیه زماننده رنجیجادده تفصیلاتیکورلدی اوزره امامارك نثل
اولدقلری مصالحهارکی رمصالحه اشونده کندوبیکوکیانده

مستقلار عکمداد ولنسون حالبوکه بیجاره شمدی زمانك اوزمان

اولدینتی لمدیکندن مرقومك بونکایفات له اده جکی استیمان
ول اولنوب فاج دفعه مک لطهلب الدی السه هج رنده شجه
انز وزیا اولیهمامشدر 4

شو مو از لرلوارهسرار نك انشاسی وک ربن قور لهجنینطه بهکتورلسی
كنی
واوطه خندغك طولدرلی پولنده املا ادیلوں الان جوالر ا

رییلور * لکن
کی اولان علبات شاقه بازبلشده قولای بر اکبوش ک
دختا اکرلاهراق ابرازلهویرجوق
فقا
وشا
مهاج وم
شو علیات جه ا
وکرله احرا اولمشدر * وردفیقه مدتی سك دفیتهاك
ارگ شوهید م
کرهدل بولعشدر ه و مثلاو علیاتی احق میدان حرت ووغاده و بواشٌارده

اوغراشان بکیتار يلور

٠

مر اوا ولی باشانك عهدهبسنه فرقلك رتب رفیعهسی وفضلی بکك
ع ده سنه مرلوالی وارکان حر به قا ععتای على كك

 ۰وفعرك 1

عهدهتز نه مرالایلق ویکباشی جدی واجد فیضی افندپارك عهدهربنه
قاععتاملق وقولاغامی ونس وامتاعیل واجد شوق افندبارك عهده رنه

یکباشیلق رنبهریقدموقوعبولانعرضوانهای مشبری اوزرینه تجیوه
انلایمار سنه مکذوره
علا
واحسان سورلهرق اوابانده شرفتصدر او
تشن اولنك اواسطنده کش ووصیهده طوعی فاعمتامی جمد بك
الهابکععی الاك ابکنعی طالوری سکباشسی اجد افندیبه دردگی

> ۸۸۱
رنه دناو د ها سار مادطانه دی دردگی ودي رنهردن عیدی
شان دسای احسان سورلشدر

سالف الذکر موازی و ارهسرری انشاتی تکمیل اولدرق کویریدنی
اعال اولدی حلدن مواز نك ارقه سنه کتوربلوب و کید وارهوت

ایره
ورلدهحن
علدب
رتك کتسورادیکی براللهقا
زونه وپرهرك
حربوط بولنهری حکیله جك زتجر و خلاطلرك حکیله جکیوفت عساکر

شساهانه نكدشعن فورشونندن ام حافظه “ڪون افتض ابدن اورتی

و سرار دی اپلش و اشبو علياتك دعن كر بنك اعالنه 2
ج کونی بداو «باشرت اولنەرق سپرری و عودارك رکز
اون بتکن ی
ودوات سا دنك رلاب و وی
ا

تشن اولك پگ طسسنده

ولنی ١,و لبلا و مارا حالیشینیلدنیی مالده مز ازنك همان تلان
نقطهدن کری قلورهج

نهاطسه نه کتورلسی و سارکیری ابشاری

مق اووز یکیکونظرمله ال الش

رب

کری مر اولنديیی وجل  1ودارن

قارشو طرفه

لی اوزرهشی ن اولت  5م کوتیعلی ااصباح وا شاهانه نك

کغابلرت و هتله خلاطلر و رر واسطهسیله حکیله رك قالدرلغه
بدااولخشابسه دهکبری صاللی و اغمر اولدبفندن الفا لدکرچ وډ رك
تاش
بره کوعوان طرنی انجق برر ارشون مقدارنده وڪڪ

اولسندن

کیرنك نقلتنه تحمل ابدهعیهراك عودارك باشلری پربر نه تقربابتدیکندن
کبری موذلزك آرهسننه صیعیلوت قالش در e کر بر
ر حالده بدن

ادا فسن

هقرها لد ابسلمای و بوکامال,دها بر طام د یکی

نساسزلکار  ۰و برده عو دوجن رضکرنده نمهارنده اولان را
خهەرره ل<اظلر ككورىلەرك او له ی

دمن دئده
اولسسندن “
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 1بو لنان سول حایلی همر دس تفسکار نك مت

مذ کور خلاطلری کسدرمش اولنی
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تجییر او سور دانه ارله

حمتله خلاطلره دل زتجفزار

گورلش اسهده مکذور زحرار دی دشعن طرفندن آ تبلانمارالسان

ری آشاتی العشدر
مور
باقتاق اوزره ک
ذک
سو ارالق

مسر ھن

پروة

۰
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 ۰صنما

موهفم یلیک

کوکنانه کوندرلش او لخدن

رر

کیرنك

ترب

عذ کور

لندنمم حتله هوی اليه
ره بو

ڪل هر

اوزره

ور فوه هعرز هنهد

آ تلسندن

ضيف

ذظر

طیرله عدوار ابلروسند ایک
بره
اتوشد ری من گور عوداره افق مق
دکله رك اشو ودارهده حور ادت زرفل فوتبلوت
عدد غود دها ی
هل

ور کری معر هلردن کور لان

خلاطلره ردط اندر

حکیله رل

و ترفیل اوزرندن سوراد که ترفیل دځ ګورنده دوران اهر ابارو
فعرنه طوغری میل اعامك اعون کروسنه بر طا اتر ابلق اوزره

ارك تشبث اولان عليات دج للا
اشوااقق سوراك اعون افتضا د
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بکون طرفنده جام پولوب شهر نشمرن اواك
و نهاراً حالشیله رق ش
بکرعی"سین جهارشبه کو على الصباح ساعت اون ایکیده مد کور

کر بنك سورلسته بااولنهرق امرادن افرادعساکرشاهانه بهوارحه به
در هيت جموعه حه طافت يشر هنك خارحنده وفوق العاده حبالامقله

احق بدی ساعتده کی

قارشو ته امه بیلشدر * قارشو طرف اسه

اولدنیرو طولله کدیولهرك هدم خوریب ادلش اولان قاعه قووله
و سوراردن حاصل اولان انتاضدن خندغك اعر نه طوعری دىك

و ز اده میللی بر سے مائل حاصل اولدینی کی عتق اولان منهسدم

کب ری ااغنك اساس دیواری دی مثمرف خراب اولەرق عادتا
کذور منهدم کیری اباغنهتعاس
کو شه مش اولمسند نكرىنك اوی تماما م
اتدیکی صرهده ر قاچ طاش دوشدی ه هر نقدر بطواشار دوثعش

اسهدهکبری ارتق نهایت درجه داوهلان قوتله سورلدیکندن مکذور
خراب اساس دنواری اوزرنه اوی اوتوردی * وندنصکره سورلك 

قابل اولهمدی ه کربنك الکن وسط کیریشیه پریانکیریشی ابلشه ر

دیکریان کر شی بوشده قالدفندن کبرنك اوزری بانه طوغری مبللندی

هنرفدز و لهاة دە کلمك وابل اولدشندن عو م اعون ترس اولان
ورزت اعار ل د لالتلهینان یکی دس نفر اول
عسکردن ملازم همد ع

باول صولت و هو مله قارشو به کمش و بونار کدکدنصکره وسط
کریشنك ابلشتدیکی طاش دی دوشدیکندن کری راز ده انه

میللندی
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مھا جن مردوهد قارشو به کمشار اسدده کرنك
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فارشو طرفه وراد

اولان باشنك نعطه استنادندن بالاعتار قلعه دبوار نه قدر اولان اوتوز

ارشوئلق مقداری مسافه حل وجه زماندنرو آتلان طوب دانهرندن
الف الذکر قلعسه دواری بر درحه ه قدر زیر وزر اولهرق
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نداعك کتارشه عدر تقلوت دو کش اولوّت و اشبو اقل اولان
انقاضدن ظهوره کلان میلکه عادنا طراقدن بوقوش اولوب مپاچین
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دروهسنك

درخه ده اولنان شدئلکک مقابله همهاجین هذ کور ن ڪڪ وکس
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اولان ری
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اٹی* موی اہك اوا ندہ کو سغرمش اولدیتی افراط خباتندن تاشی
مپاچین ردو مهنكشمان عمینده شعوم ایدهمامتلردر  ۳ما

اولنان هعوم قول صکرهدن هعومه تصدی دی

و ڪرل اول

صوکرهکی شعوم الناسنده اردو کاهده اله «اوبلردن تسیل هوم

ون قلعه امجروسته بك جوق که اغد ر هرق شو صورئلهده دنکن
بر طرفدن تضنیق اوللدی اسه ده وز باشی" وی الپك حبانی سسله
هحعومه و بر بلان فاصله دن تاشی الق کلم و اوراده قطماً کل

درحه ده دغن

طرفندن تعر نی بوقاروده سنوت ادن کری به

کنبکان
ولیا
اولوب مدافعه اب

ار

جهتنده وزر تله وفتله بانلمش

بر الق مرغالرندن دوه واحده فوت اعسس ن فوقالعاد ,ر افذام

اله بر دوزی به  ۲تبلان قورشوناردنمارالذکر صکرمدن هو مهتصدی
ادن عسکر کیری به چتمسیله برایر ایکی نفری دفعد" شهید و قبارج

نفری دخی بش التشمرتحلارندن حروح اواشو قارشوده بولنانمهاجین

اهکسندوار بی عیب ادن اولددیی و د منك شدتله اولان ماله سنه

جله سیحروح اولفرق تاب آور مقاومت اولهءدقاری جپتله رجعنه

:
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یسور اولدهارندن ہلورك حیں رچعت-ده بر نفر دح کردن خندعه
دو عش ې د کراری ر وحارجعت اعذلردر * واشو صولت وهو مده
بششهید اللهاوتوز الق نفر باراری اغرجه عروح وقوعبولشدر

کردلك فارشو اوجنده اولان اورته کمرشك دځ اوله برندن قورتلسی

وانای هعومده وقوعبولان قات و اهر ازدن طریان ادن بوز فلق اله
برایر  5طرفندن کری اوزر نه اسلان شک

وك

ER

حوعكمدهطاشار  .واقق اعون اغلى محاورهاردنده درىلرك بارهلتوت

واره تمکرلر بنك پرخیلوسنك فیربلوب باس جمتله بولله

وباغبی

عق اواس اون سک ارشون رك باره طاشدن طبچی اوبولش وعرض

اقلسی اون اوچ ارشون بو امش اولان برخندقاوزره قوربلان اکرهی .
کری

امنيت اولع درحهده خران اولش ان

وم

فد کور ده

کرار هعوم اعك قابل اولیوب کرنك کرو ه جکمسیله مر وتردم
اوانهرق دفعه اسلسنه تابح اولدهندن زمر رله حکیله رل اردو کاه

طرفنه لش وسارع" اجرای اعمبرات مقتضيه سنه مباشرت الوشدر
و کوکا باراد استیمانی دار ي 7 4

بروحه عثبروح لوم دد لو ده اولان هعوسدن واقصا پرشی اسفاوه
عاف

اسه ده و اښ حصورنه زاده سیله دهشت وبردک کی

مد ور کرنك انی و قارشو به عسکر گورلبی .ر

عبارت اولوب عسکرا قولابلله قارشوبه کوب وک وکبانك حو م اه
|اشیلدینیواصل ولك هو م ترتییبوندن
سپولله النه جنی بوترتییدن کل
صکره ایبله جی شایعهری اردو طرفندن اطرافه قبوویرلش برطرفدنده
الق ادنر و

خاصره" شد دهده ویساک مسا ار حضرت
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اولنه عق |یکی شوم شدندهده کندواره ج بر هعر وحای 10

وله
|دقلاری حهتله عرض اطاعت اوسنیانه سب
قالیه حغن دی قطعباًکلا

جو اولدارندن

کرننك مره اشتغال اوللدنیی صرهده کوکان

اهالسندن اولو ده حاصسهدن اول طشاروده لونان سید ګی ن

شرف حجکد,کاونلیلرل :اام اولاری اجون تو سط اجکی
وکو سك ارو کرهسنه هساعده ارف قوماندان وض باشانك ۱

رد نله

له استترحام اپلش

بونك اوزرښه قوهاندان موی اله

طرفندن مقرومه ساعده اولهرق.درون وککبانه صالیوبر لوبهرقوم

اولکیجه کوکبانده شوت ابدهرك فردامی کون نزدنده برابر بولفسق
اوزره عر جه سلور افراد شاهانهدن ر کسه طلب اندهرك ویونك رنه
احرودن برقاچ رهن دی کتورهءش اولسندن مقوم "سید مبانك

زتدعر جهلور بااوش مد دځ ترفیق اولسدرق نه کوبسانه
کوندرلش

مقروم اسه درو نوککبانده متاغذاندن وکوکبان اهعری

سید اجدله میشیره زادبی سید جود الکلوهریشوب مرفوم جود
کر
کبان امبری سید کی وارك عسکرننك رضاسبی اولسون و
کركك وک
نو سی مات اآغله ادرنه اارل درون
ںا ککی
قاعه ره عسکر صوعهرق موجه کل و کاو داع اندهجکیی بان اعش

اولدشندن سید ی عقوم بامحاوش له و خسری ا

اردو نه

کلندر  +۰وخصورن طرفندن دی رکون اولدن سلاخ انداختی دی

کب

سنه هن کوره شرن

اتك

اوج

نچمة کو ىكه تاه حبانت
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ک وکباندن جیقډیغنك فرداس کون امجرودن وقوعبولان طلبواسترجام
ا احد واک نهر

اولر نهأب الخر عمیه منم فش نمبطد

شلیا د
ان فض
باندا
پرادرری وکیپار اهل ککیوان کلهزك و قوم

شي لهرك مرقو مارامان طلب ابش ار
وور
کیدوب عل مڪذور ده ک
وذات مشبردن دی کر سپید اچد وکرلهاله اهل ک ,وکبان .حفنده,

ا

تأمینات وراك اجون مرقوم اجا

نقیب احسنالسننی اللهد عبداارك دخی طرف مشبریه کوندرلسبتی

ومشیر ,حاضشابتلرندن و ره جك تأمینات ناارمهسی دککلدنجکر»

سد الجدك دجي الس مشر باشا تحلضیرنه .کیدوب طلب عفووامان
ابلیهجکن بیاناعښاردر * ونك اوزرنه مومیالبه فصل انا طرفندن

میات از موی سکره قرعا
ی

اباکر ای

دی صنعابه مشیر باشا جضر تلری ندزنه کوندرلشدر
وید اجد حتندم اتجاب .ایدن 
مرسولین عرقوعه به عوما اوهکلبکان س
حرلیملا
لررك اولبانده اسبطار بیولران اعرناه"منشب
تأمینات و
مرقوملر صنعادنعو دټله .ازا رکونی کوکبانه واصلاولبرق بازارابرتسي
اندن جیقوب اردو به کلش,وشهر مذ کور
یدبک
کون دج سویکدناج
رضانشر عنه یا رفولین بوم ,مبورده
کا طفوز سنه سی م
فوماندان.اشا الهاردوده اذطار اعشدر
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مرقوهار اسائت واغانت واقعدر نك عغویق استرعام ابلش اوللرنین

 1طولاییعدالت ومر جت حضرت بادشاهی بونار حتلرندهد خکیوسترلك

وهرءق م
اوزره قباج واقعهارته نظر عفو اللهبا
ققبل
ارره صنعاده برحل

کوستریلوب اقاعت انتدبرلش وفاعه نك صورنسلفیله دروننده نقاط
موه سنه جسا 61 ,سشاهانه نك کیفیت اقعادی فراراشد پرلهرق کبرادن

پرادکینفرله مومیالیه فصلي اوشکاباکنه عودتابلشدر

باشای موعیالهك صنعادن وککبانه دعتوله مذ کور شهرتشیینانبنك
اون ایک یکونی اجرای مراتیله تکراراً حاضس لش اولان کبری

قوربرق امجای قدر عساکر شاهانه بوم مذ کورده کیردن کوریلوب
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کنه سطوتای دخول اولش ودرحال ذم قرابین اله
درون قولغکهبا
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 ۱وی پروح وبارو سسنه سصاخ حلیتل ععانی گناد
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مظفربت طوبلری انداختله اعلان م وعظفریت لش وبورادهده
روقجناب بادشاهی ایستاده" موقع تعظیم اولرق اوحکره
مصا
عسا کر ن
ٍ ادشاهم چ
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 1دعای اشاتان
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رن

بلوندن اول ثبت صحفة سطور اولدینی اوزره کوکبان کبرسی
عصات طرفندن هدم و تخریب اواندقدن صسکزه اجفاو ضبط
بدلسی کوکبانجبناك اتکی دانرا مادادءحاصرهد وااهرددقگاه

جهتندم مناسسقطهدن بداله مزانیارب و راس طلالهخندغه
قرب اولنهرق باخندغك طوادرسی ۱

خندق طولدرلق مکن
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ومد ینی حالده کبری اتسلهرق هجوم اولتسی تنبیمشب راشا
رز تلری طرفندن تددر و اقتضا دنه مان و تزیبراولمشدر 

ور آیهقارشو وقوعبولان ا

موتمک واراسنال ۱

اعمال واناه شتا عد اولدبی و اشو عملسا تك غات جسج

ولتدینی واراضی وکا مساعد ولو بده انشا اوللمق لازمکلسه سله.

واغورده عسکردن ل تقات ویرهیک جهتلهمحل م ذکورله

تن تین ا
ودر اولان شاضره طولل جرک ۴
ره کسانایدلسنهو باخود ۱
ملکتكت تون تو نن هدم وتخریی و ب ا

مرت موجود زاد ذوخبره .تکل اوللحه قدر محاصر ه

ویرت اس ازى جواا بفراهدی ۰

موقم و اراضنكثحال موازی عملانی اجراسنه مساعد اولداش یه
واخود الکز طاش
کلاحه هيج راداخی وقدرکه طبراق وطائی ب

سیی مکانولسون اکرمکن اولسه
اواز
ثه م
نلوید
ای او
حاو
ادی سواستول کیمتان ومستحکم استحکا ماتوقلاع جسیمهیی
حاوی وهر رنقطهسی انواعاستحکوفلعهار املدهافعه اجو ن با لمش

و چلهسیبنچهك عدد يوك قلمه ومتزل طو له تجهیز ایدلش
واطراف اراضیسی صرب

وسنکستان ولنمش برمحلهفراسز اردوسنك

موازیبابهمامسی لاز کاوردیکه  .ایشته واردو برخل استحکامارك
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موازی اشاس لهتقرن ادوب همه نیشب

ما اک

دنورا سهکه فرانسزاردوسی فات کا راردو ادی  ۰ج
وک فساس فول ادر

فارسو اة

اون دشمنك قلعهلری

و استحکاهلر بده و دروار رده اکان افواهتار رده اواسا

مکمل

ولک دها ازید ادی

یهک
مواژی کی وسله رد تقات در ن
هبجرقلمه واستحکام با  ۳رك ضبطی ابچون اجرا اندبلان
وك اناق هشومده تات ylE سط اولوق

ود ی تلفات برکره
ساسترهده رووسسبيهوناكستپولده فرانسزلرك بر
وم اولمعسزن
جله
دوشونلملیدر  ۰حی عسبرده ر ده قلمهسی ه س
ن اش الان
محصنننات تسلیمتارلهضبط اولندیی حالده وقدر حاز

|یعملیات وهجومارده روبلهجك تلفات
برواتدن برهوا اوادی ن۰نا
دی نه ټدبمروتراب اوزره و ره جکندن وده برنسبته کوره درا

وك تا ره طو برنلهد وکلمراد شلات و

ل تخر اب و برالله

یکسان اولنمق بحثن کلنجه ملکتك وصورئله ;جرریبلکه اون اث

کها ام

ره

کوکافنلعه  ,یاوله.ملع
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همنزل طوبلرله تجهیز اولنامش  ودروننده ولسان دشمغاك الارنده
فلل تفناتاللهمتر استفکاری وار اددی  ۰حتی| لدهموجود ولنان

کوچاتوبي
خوكنطوب
درله
قد ک
بهر
ولكنه طوغری خراب ایدتلان
سورو رجلروبغض اهار اوزرته و بعض هجوهارده وسار ادشلرده

اتلان کهنك مقداری تخمینادرت بکهوارمشدد .تونعلکت خرات
اولئمق لازم کلورسه نقدر کله اصورلفنهجنی وندن آکلاشنلور»

اوت حریدهطفربت قزانیلمق ایچون مهمات اسعرکهنز دناوراه
دشمن ندنه اولان قلمه طوبامرلجههز وش اواسه ایدی  ۰الواف ۱م

دطووكبره ورچوقکله صرفنه احاح مس ابدر ابدی
۸

محصور سل موجود زاد ذخبرهاری جه نهقدر محاصره اولنعق

بحثنه کانجه عجبا الرندهی ارزاق و ذخبره برای ادارهلرنهی
کافدر وخته وسنه کمن لوخسه ش سلنکهمندر  ۰وراارنده

یتسد کندن بولهبرجیل اوزرینه محاصره ابدیلوبده دشم تسام
اولهخمار دو برزمدت غر محدوده اسنده  ۱تظار اولنمقدن اله هم

برطرفدن محاصره اولنهرق وده دک طرفدن الده بولدان مهءات
هرنهدن عبارت ایسهانکلهضیطی اسبابی استتحصال ایچون برعملیانه

نثبث اولنمق عا ی دکلدر  ۰اوله اماردومزالات وادواتجه مکمل
رده قامهسی ورطاقم
دکلابدی دشلورااسه قطعه عسترهده ب

J

۴ ۹۹۱ ¥ °

۷

کان ا
وحنل وفلاغده"واردو اله ضیط اواندی ٠وکو
 "1روج"
قارین قظعهسده و اردو الهضبط اولندی  ۰دشمتات قوت ومتاحه

لان خاللرله مسبت قور لقلازمکاور! نه اردونك ك مکل
وروی اول نیم.دانه حنفار

هرنه حال اله مشر باشا حضرنلوی .ور س رایو تدیبرده اصرار
ن|دهر اه ایک اه

بداومہ اشرت اتدر ر ننایعمانانده هرنه

مشکلات ظهور ونکدنردوسنه عرض اولنور |دسه انکده چارٌسرییی
انمنشهارالیه حضزتلری طرفندن کوربلور ومواژی بهدوام ارتلدور
ادى  ۰لوصورتلههمموازی اسادی وهنده خندغكطوله ےک
لای اشاریحاصل اوابي

لکن وا ال ی  ۳اولدی  .بكکوجلکله و نجه
بجه مشاب و مزاحم نلهاب

ضرو ردر

وک

اف تشر  .و و لهاولهجنی امر

ذا حرت د لان س انحق مان ومتای

اخټارله اوف
بدرکاارا
زقیله قرانبلور
شمدی و رادهحای م حمه دشن کر

اتدی وخسه راد د
وخره ری

 2استعان

اولدیده ی اتان اسف

تانق ترا SS۱

ا
محشدر اکری لابه دشمن عا کر شاھانەنكتe هجوم ابل

امینهوجوم اولندینی حالده و تلف اچولتهارنی کرک
کی اکلادفلندن استمان اعك حارهسنهدشیث الدکلرنده شمهوقدره
ز را محصور نك زاد و ذخمرهسی همانکری اترى  1نمیکا

اولدی  .هایدی ذدص اندملکه دشن کا د
ردن فورکسوت ذخبره ری

توکنددده نك ابجوناستمان اتدی  .اوتموازی عاهانه  ۳اله

ختامی وکر.ندلگ|لیب

کرو ز حالیشیادینی حالده انجق ای

ردشمن برفاح ماه دها 9
آندهحاصل اولدی و لهالقایطسانان
 ۱تحمل اند مرمهد ی اکر وهيله عملبات اا تفال اولنہو بده الکز

لسمت ارنهانتطار اولنمش اولسه اندی ۰
محساصره اولشهرق ت
اولوقت هحوم اجو لالدههیج برواسطه ولاهمهجق اید ۰فزاننالش

اولان واسطه اللههر حالده هجوم اولنهرق ضبطی قابل اولهجنندن
ت

رات ادن مدت ماشدهحسن شحه اتحصالنه موفق النه۔او ۱ر

واستحصال اولنان اسباب هجوم اللا اولیوبده محاصره برقاح ای
دها امتداد اتش اولسه اطراف قبائلك جدواقثاری و طعفیصاینان
ایدمرگ تبخه حادهاردخی ظهوزایده تلورا ا زر اه
اولان محا کبهی ار باب مطالعه نك و حدانه حواله اىدەرڭ وندن

زیاده سط مقالدن صر

ابواتزداك 1

.

۱ ¥

٠

د

ب عسیروقرعانی 4
وطدة عارك

ج

کر ادارهسی اولان ااك

e

حهت

 ۱کا تنرجال المعقضاسی سکنه سندن عمد ن عبداهاده پر شخص
م مهد لایی امله

مس

لای ظمور وهر الاه هسوك

اختلال اولان

ساده دلان اهالی جبل عسبری مرت الهزار تهامه خلفنك دهاغار ننه

لره
اایعشرکوشو
دی الق

دن تاشتته ر نکد دی
ل رعجال
اولا
وا

اراذل اشقيا اله رجال المعدا بسری داخلند» غابت رفیم ومنیم اولوب

و(نتدمهربی )ونامنده پولنان بات تاذروهسنده موقع طوغله نپاورك کیل
ریت اه

وقوماندانی مر لوا على

کرد کندن ا

وا

ری

باشا فطع کموذرهده سالات سازارا

اولان قوه حرسه حضرت مکلاونهدن ای طالور عشنا کرشاهانهی

مستععباً ثهر رجب شفك بشتعی ازا رکونی حائلدن رك رایت
م جد ابن
ومر
قان
صرت ابدركایرتسی کون بینالعربان مهدی نام ال
0

e

 2تولوا هتشا
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خذله" اشقیا طرفندن سلاح انداختنة جرأت اولغسی اوزرنه مذ کور
ایکی طابوز عسا کر شاهانهدن باشای مومیاليه طرفندن رتبب اولنان

هوم قولاری جبل مکذورك طرمانه طرمانه ذروهسنه صعود
اولنة له جك ( مر ضواح شقیق ) نام ايکي عقبه سندن کال دت

وصولله راس جبله طوغری صالدیرلدری وعساکر فوز مار

3.۰

طرفندن بوفاردن اشا بهطوغری باغدربلان قورشون وجسم

جسم قیالری شببران وفاکاران عسا کر عضرت بادشاهی طعا
*#سه يةراكکم اوحده و جل بد بده اه رآس جبل مکذوره کال
غلبه وصبتله تصاعد .وجبل عذ کور رآبیوهر طرفتی قرا دست
حیلت ہو تاش ادخ تزع وضیط اعشلردر

صباح اون مر معنین کونبوز ساعت سکره قدر امنداد ابدن ریا
ری ارو مارو رشان
نل ډه بهچون  3کت اشا ناتاو رقاو متاو لههید

ومرفوم .ساخته مهدین ابله معا هر پړی تیم وخوف جان اله ان الفر
محاوز مصول براعوب خیلسیده جروج اولشدر

عسا کر شاهانه دن ایسه شو حمر کایدلهکن بر نفرتوش شمبت نادت
عازم دارالمرار اولسٌ او تسده اتيا طرفنددن ورآس جبلدن اتیلان
وب ارزلنان پوك وبك جسم طاشلرك تصادفندن اولق اوزره بکری اوج
ازر
دو
جوج
نفرده :عه جر

وفوعبولشدر

اهالسی شو ار هده عسا کر شاهانه علهنده استعمال سلا اصة ادن
وجبل هذ کور داخلنده بولتان ( شدنده ) نام قبسله هده اوآنده ارکان
لطاك اوتجشبی طاوری صاغقول اغازی
ات ا
تحربه ودردجی اح

رفت واعمد افندیلرك رفافتارثله ال بلول عساکر شاهانه سوق اولتدرق
قله“ مذ کورهتك سوت واها کن و حصوصا له خصنونی احراق
الشدر
باثثار ش

لکن ذ کر

اولان ساخته مهدنك فرتفه اغفنالات وافسادانی ولوب
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فالدب.رزان عر بان-یاذعان وقده ۰بلاجوباندن( الخارنش)
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بمارلدن منکب
و(
وا( وادااسل) و (جعد) ق
و انل بدتندهک طریق سد وکوا اوراجه خط
ا

ول

جع

له

وفضوری اموالتارا ەي حال

ابرم" تنک

E ۳

7د

E
مهنع
و

ار اولدرق خی

دن عحانلهککد .اولان بجع ونز طعسان نا آدواهدن
 0استکلهسند

دب

قافلهبی نهبوغارت ایلدکلری تحائلدن خابلرعستی آوزرشته هڼکور

دردتجی احتساط الاك اوجهبی طستابوری صبولقول اغاسی ادربس
افندی رفافتله تد رحال اورابه مقدار :کان عسا کر شاهانه شت د هررال

وصوللرله برایر جعیت اشقیای قمرومة الله حربه طوتشعلر لهبورادهده
سکنساعت امتداد ادن حاربه شد دهده تلفات اشقیا التشی جاوز
اعکاسه طو مش اوادفلری د حسکر  اولاسان عات صرت مواوهدن
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ه
ا
ل
ه

د
ن
ف
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ط
س
کن
نفر شید وقوعبو[دافتی قوقأندان وعتصمق مومیاليسه مارالذ کر
رحال الممعرکه"کاهنده ایکن سار اعس یله درحال موحود یی

بولنان جنود منود حضمرت بشاداهی اله اورادن رحکت وا نله
عودتله بش الق ساعت قدر عستا کر شاهانه ه ارام وانتتراحت
انتدیردکدن صکره طربق مذ کوری ااوجهله سد وارزاق واموال
معونهی نېب اعش اولان فمائل سالف التعدادله ال اشلاسنی ومفوم

ساخته مهدبنك وطن وعاواسی پولنان هذ کور خ
آتلسارش قبیله سنه

تويية رایت نصمرت وجلادت ادوب قبله" هذ کورهده کاتن(مراخ)
نام قربهدن اوثهده کهجکلری ( سر ) نام بوغازی اورالردن وکر

جبل عسم اهالسندن جع اش اولان بر جوق ایاطوش بلوذله

3 fes
م(ان عس
شااکر
هانه طرفدن وارك اوزر سه دلرانه وفداکارانه
عوم واكام اله اي مق سناغت کار ده نشل ده دوا م ان دکدن صکره

حدل اشيا بورادهدخ دیکش طوتدبرهبرقید وحار هزعت وبرشان
اودر

ند او خط وطردق اوزرنده وده.با

ا

ری

اموا

فا حرب اجون اتاد اعلرندن تاشی عبار شاهانه

اورا ه د شرانه کو سنزیلان هوم واو ج ساعت ودر امتداد ادن
حرت

جعیت رد له" اسعسا بورادنده تاه

شارا وار

واظرافده کا

از

صعب الصعبود جبلاره چات رق اورارده ورار

2
 2لو <ه له عادی اسن
عاکر شاهانه

اخشام حلول دای

ماعب وان ذصی به وچیر هدن طولان اوراجقدهک صو
باشنده

ارام ولله؛ا

امار ابلدکلری حااده

فیوسی

Em

0

اطرافده کان سنکین جبال وتلاله مسبتلش اولان اشقیای خییت اتا

بش ول اهر عساکر فا عذکردن تریب اون بشبل
1

سرد

E
 OSلن

جلد“ شد بده واحدەدە جله سی تارومار وپریشان وارلق

امن مرهتجممآندهمیه جك  ۳کت

e

او

ری

۱

بم ابای
س ا

حت ا
(۱

۱

الشته سید نا هل کورهد.دی بت

شاهانه انمارباند

و
1اما

ده

اسمادن وز دی کله الس وال

جه

معتسو للری کور شوت

مرور کوده الکشندن ماوز

ایکسوزدن زنادمده حرو خلری

اولشدر

۱

عسا 0شاهانهدن اسه شو اوچ عار هده بالکن طقوز نفر شهید واون
اوچ نفرده حروح وفوعبولش وارزاق واموال و جال منهو به وال
مذ حکورهدن عبناً ونقدا کاملا اخذ واسمرداد اولهرق عسا کر
صر کار شاهانه سایه موفعنتوادد حضمرت نادشاهیده اورال دنده علمه
تام وشرف مظفر ت مالا کلام الها مه

e وادقاریخررزی

عنه کلشدر

کن دسسوخر اولندقدخصکر ,کول سیف بچااو
کویحا
وس
بروحه مش

اقرباو تعلقاتی  وکركسار متنغذان اهالی جله" اوادنبرو حکوکبان
هفرزهسی ندزنده بولنان ارکان حر به E

فت له

صنعابه سوق ونعل خانه اتدیرلشدر

و

شبعلدلو
ميا
بجوون ”
والک“بکان ام
اه

ادان ویرلامكای

خندءك طولدیرلسی وبرطاي پراالقی ممغلاریوطو للهدوکلدیکی وفت

لیو ده قالشاولانبعض قله واستعکامکیاينه لركهدم تخربل
حاصل اولهحفندن همان باوشلرك دسو نهسنه اشرت امودا لازم و۳

ایسهده خندغك کر طولا وکر عرضاً وعفاً اولان جسامتی مناستله

کاملا طولدیرلنی مکن اولهعیوبکبری رقبولان محلکه اباد دد لان
بر اولوب بوراسی پر طاق بوك ججمده قيا و طاشار اللهعلاز وشو
بایلوب عردض اولەرق وبردها هدم ور بی قابل اولهمیه حق درجهد.
مین ورصین اولرق برجوق هتله واهالی حالئتدبرهرق مومالسه

معرالای :علىبکك تریب وذنظارتی آلتنده طو لدرل در

وباب المد بل اطرافٰ ا

رور

دن حاصل اولان طاقن

وطاشےار کاملا
خدغدآتسلفرق ودرون

ءلکنته طوغری آوراده ,رسا

و انفاصه دا ر اصلا ,رار نانوی جله ګلاری نسو به اولنهرق برمیدان.
احباذدر

ات

 Ltممل من ک
تور طوبانو اښ يجه

تعلق اشيا دی ونم افو

7

ر
ادر کان حسین عون افندیقوعاندا سب
حوبت وطولهوکوکمباون وقثلعالری حافظة» نه ترك اولّش وطابور
مذ کوردن ع
رده اولان ابکی بلوك کتوردلهرك عر مووعنه بشجی 0
الاك> یل رازه با بای
وو با سالوز شد کوان

قولاچ رامنافندی مأهور انتلشدر

یانلمه #قماتماملقتشکیل ااوتو بو مققرضاطو لهااذاو هرق
ک وکب

عوهفنام ومدراز نصب وتعین ادلشدر .
مو حاشد ونامقباتیابله اولان محادیه 4
وککبانكبدایت مجاصس مسندنفعینه دکینبامقیبلاسي عحلسىا
ننمکزین
حاشدقبائیی دحي عدن شهاری  8این شویط :قوماندالز نمکبکایند,
و ان مگ ر
اوی باصققاوزرء .اد وندار ڪات ايله.
غمول
اولورز .» ,وعرایل قا#متاملفی ننن اولان رایدجمان اهالسییدتی

دابر" اتفاقاریته هعرق تشیکیلات جد دمنی اوه اجزااولفش اولان

|3 ۱مکی ر عران قضانی جنه ایثار حسار بت اطله یله هرگم ع
۱

اینحسن مکرمی وسن شهاری وعلی این شودط یاموجاشد .وبعض

۱

" شرق اشتبای خبائت انك محل مذحکور اوزرنه :بوزومکده
اولدفاری حسبرزی صتعانه کلد یکندن وارتقی کر گام دی اش

هدن سرلو اافضلی .اشا “کی الاك ايكجى واوجمى الاك
ری طاو را نن فردار

وایکفتی اتر

ن طاو رندن انی

بلوککهد چما :اون له یسا“ کر شاهانه یو طاع طو دلزسس عيام انجد

حملاینبدکاقوسیله بالا تعدان سنه قعوممه تمن اندسنت .کر شی
یناک

کووی

هرت ند سافدده اولاقعوانبجهته رھ حب

ارادم * مینهر )ی جر کرت.اعشدر ۰

کوکنانده موعیالید .ممرالای عل لکفالفرق تسسوهسی عیهدهسته احاله
اولعش اولاناشلزی حسنخنامه ,ابصالدکادتنسکره صنعاه کید حك
 ۷رطقe وجمر عتاهیمق دج وت 7
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جلد بکشبسیاكهقریب اشنیدمرك عساکر شاهانه اوزرنم هوه
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قوز دکنصد ساعت برهقدر اعتداد ادن حار هده برحلوّقی تلظات

۱

برافهرق هربری برطرفه فرار اعشاردر ه وعساکر شاهانهدن رفردا
له پروتی فنامامشدر
ری
بنوك اوزر نه فرداسی کون حاشد فبانی فر

اھالسی عرض .

اسان اعثلر ایسهده فرهارنده صن و انان ام وارحب قیال

جوشاقبییاسوتبیرکلنشدوالسرهیدهطرادشقوتبید دنه ناوعناری قبول اول ی
یای مر قوهه نكطر دنه هقتدراولهجهفيهلیی

والاءساکرشاهانه نكقوقهاه"رهسیله
اوزر ننه شیرمذ

کور

دفعوتتکیل ادلله له جک بیاناغلری

کریسک ری

کونی صاغ جناحدن ارکانحر به

جهد <ای كوم رن ۱
قولاغعامیاسماعرلافندی و صول جناحدن مویاالي
دخ باشای مویالیه اشقیانك حصن اد کاری ( شتصراش)و (عند).
فرهری آوزرنسه اوچ قوادن تعنارضی بجر کت الهقربە لز اهالسی

خانهری اوزربنه اسنهان براقلری کشاد اندوب عشسااکهرانه طرفند.
دالت ایلازدن طولایی عصات کروهی خارحده الین ۶ ۱ا

شاهانه

لان
ووا
طرفندن و ف

گعو مد ه
لصو  4و

طاغارك دروهسنه طوغری رطاعی فرار اعشار السه ده شی رزالهصول

جناحاياروليوب برنقطهده تلا انغلری واشبو ایکی قولكابارولسی

( الفوله ) التنده کان ( جینان ) و ( ایض ) قربهرنهفرصت
بين هوم اولان عصات کثره دنگر صاخ جناخ قولتی کورهعد

کارندن

مركن الله صول جناحك ارقه سن كسك زعبله حصنکاهلرندن حرکت
واووه بوزنه دوش دکاری صاع جاح فوماندانی موییالیه اجدیك
طرفندن کورلسیله رار سر س
عرله بونلرك اوزرنه کلهرك شدنلی

برانشه نطدوهندن نهنه اوغرادقلربی شاشروت جله سی عنهرم وپرشان

اولهرق فراراعذاردر هوعصات بورادهده رحوق تلغاتو بروبعسا کر
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یو محارنهده دی باملیلر غاتله دوجار هزعت اولوب هر بری ب رکوشه

|وان ابدن
ویوجاغه قاحوب الحاء انار ااسدده متفقلری اولوده ل

حاند قبائلی پروشان اولش اولان بامليارك اسلحه واشیاار بنیوهجینارین
نهب وغارت ابکاادری کی ممکيرنك ( منهیات) بدهرسته امانتا براقش
اولدد نعود و ابا و ينار ر ده مد

ناور

لعسدوده اولدییی ا

و ره اهالستك با ندکار ی

کال ردا لسله و بر حوق بطعان و برمرلد

بروشان اولوب کتثالردر
واشبو جعیت بانکیت بو ندن اولاری ای سیت ادن و امامت سو دای

عاطلنده ب آونان معهود حسن شهساری اله املیلرك مکرمسی على ان

حسنك تشو قیلهاولوب وعقر منسورت ذورطنتاری دی ( جر )نام
عل اعولنددن وفوعبولان  (0هزعت اوزرنه حل مز پک
تاره رل کارت جله سبیده بر الله هر ری بر طرفة
قاجشاردر  ۰وحاشد فبانلی اطاعت اتاد اندر ج بولنان على

ری بهکو نذرلد یکندن
موبشطرف
انعارض شویط دخیعرض اسیان اد

عوم حاشد قبائلله مد ر تعیین اولمشدر
عرانه دس ساعت

حر کات مسب

اعد میسنافه ده وادع )Jصراره ) تامعل اوزرندهدجی

بهاجر ا اولمق اوزره اوه

موميالبه احجد ك کیدوت

دعض عصات طرفندن عساکر شاهانهبهمقالله اولندعندن احرا اولان
رامات a

ear

تاکرهود ده
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لکو وا بوتل
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تسیا ؟ش
راهانهدن برنفر شید وفوعبولش ول ھدلا1

اهالسی د

دا ره " اطاعته المشدر

توصءده کر انه شک ساعت

ره غر سده واقع ک
(هلان) 

نام حصن شهیر اللهحوارنده و لناندیکر اوج عدد <صنار [ءمسعهفظاری

دی اسنیان اتدیکندن حصون مذحکورهه مناسب عقدار صیطیه

ترتلب وارسال اومتیر > وتات کون مان اواا
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طرفار جه اصلاحات اجرا اوللهرق باشای مومیالبه موحود رفافشله
صنءانه عودت ۱عشدر

ههعاتم وک ناک یا یک روم (نالوا

رح ۱

۱

سور حصن حصن دج برخیل مدتلر حل هد کاونرکلرنده بات
سین

عو

اودی

= ر کات عسکر به اجر اادرك ورحوق بدآییر

ود بسسس بت جبل مسور دی اخد e ۰

 Aقضاساه عتم 4و وصاییی تاحهر
 1کات
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اص حاصمر هسی امتداد ا
بو لنده اک

عساکر

۰
ڪل محکورل

شاهاب نك مدن مد نهکو ان میاه

دجم

مشغول

بوعنمان تاشی آ۱ذسفضاسنك حهران وتا ر ماله عه و و صای
ناجیه ارنده اص حکومتی د که مامك و ام امکده قفا گرط,طیه مو حوده
اله اواص حکومی تتعیده مقت در اولهماعق کی نبا e طموری

ورده کوکبانك حیان امرەس

سی

ده معسشکر هماو نه تعوم اعك افکار

فاس ذه سیله تحمم ادن اشمیا هرنقدر پر شان ادلش ابسهده ک وکیانلیلره
معاونت اولق وڪ

ند ور حه برجیله کو سز مك اوزره

) و (

قبائلاك دج طو دلانه تی خب راعش ومذ کور نجملیار املبار مثللو
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رنامام ر
لے حا م

زار E

ر للكاىدە رك اهر انتعابلر هی

 1احضار ادن طاودن او لدفارندن م لو دبارا ,دماغارنده ۱ولان فاده
هيدان و برلامك و همده معاشلری eS
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حر ىدەدن اولهرق هنور تشکل

بو نان رسد

۰
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اطاق ادلش
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 1اولویده موخرا دا ره انقیاددن حیقان وصابین اهالسی طرفندن دسو به

اندلك ویووسبله الله اها مقومه تریسه اوق اوزره التوز قسدر
" هملی سلاح انداز عسبا کر موظفه ګرر ووصابین اوزرنه کوندرلسی

و بل

کر حه

و ره وصاننده راش

کورههامشار اه ده بو صو رتله

اهالیبه ار اولاری ةد برتوع ترسه اولدلی کی f خیاتاتات کوکنان
اکس

هماو ننه صارفند بلق اندهفاهسته ده

سای

اولشدر

پروجه رر آنس ضامي وماتی اولان جهران وعتهوسا ر لار منك
حر
وصلای ومنو
صان تاحبه نك دی رده ا
اصار حی له بوابر و

عقماتام ومدیر هللاو ماموزابله سا برمعیت ممواراری جا محردنه

اقعاد.انترد لهرك اعشاروتصابوو رکوی ثجخصیی کی اموال هنوع

عهبرنت طرح واعصالی ومذ کور نهملی عسا کر موطفهنك محل

ور ا زی مدتصه ایشطش اولان معاشاری وصایین قبائل

رلسی
دته
حنصیل وکمروکزنولا
تند
اه س
بصی
عا

وقعسوامکرهمنك

حسابلری دی ورن و تده کورلك اوزره وصایندن صنعابه اعزای

خصوصار نك دسو سنه وبعص فبائل تهاربنك احراز صفت:غلب
داعید سله و فتله بادیروت الارنده و اسطد وساد اولرق هو حود بو لنان

یوبه
حصتاری حانب والای مشسم دن ا دج اص ولعلمات ه
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سافال کر شارك اصلاساتیابجرا لدوقدنصکره زیسده نله ی
وزسد اطرافنده اولان جبل رکب وخبل راش اله ست الففیهتوابعاتندن ۱
اولان ا اه

له ری اصلاحاننه دی اویل حعی جهن له حط[ جر کات 7

صنعادن  ۳انلهزد و بتالفیههودر عتد اولور ونیا ستاعت
گر وعد مساقه دان عارنیز

بوقدر مسافه احنده اجرا اده جك اولان کحارتعسکر بهواصلاحات
ارهسئده کذران اندهبجك اناده عسا کر شاهانهنك روزمرهاری وخوایج

وحیه زتیصیلات مره سندنصرف
زورب سا ری حلاری قضا نا
اوعطا لته عفندن نادن الک 5رمی کونلات رداق ومتداروای
#هتانه آلیتوب وخساکر ملو کانه قر هارده بارندررلق اعونارو

ر
۱

نا دخ ا یژق بنبکتاراآروش 7
صنعادن حر سیر دی مستاطات عاك اوه ده ازکی فواق اولان

( وعلان ) نامله مواصلت اولندقده صنعابه ابع ( بلادروس )
تاحیهسی مشایم واهالسندن تعضیارنك معاملات سکشانهسسندن 
طولایی مدبرری ظرفندن وووعنولان شک

به یی مر قومار دزدست

1

اسلك"اوزره انکی حن ساعت مسافه ده کان( خدار ( از اعد
جل ای بکریبدیفر نوی اولئوب ۱
ح رکتله م ردان

 ۲ ۱لم کوردن دی

درس  ۳سا ی

وثان وجهران ۱

3
 ۳77واسنك وس
ط
ن
د
ه
ا
و
ل
و
ب
ب
ل
ا
د
ج
ه
ر
ا
ن
ن
ا
ج
ی
ه
س
ن
ك
ه
ر
ج
م
ت
ن
ه
ق
ر
بی
اولان (
سر ) نامفرهبه مواصلت اولمشدر  ۰مجحل مذ
آورده دی

۰
"
ا
و
ن
ا
ک
ل
و
ن
ا
ن
ح
م
ذ
ک
و
ر
ه
ا
ه
ا
ی
ب
ی
ا
ندادتله آقین آقبن کلوزت عرض دخالت و للب عفوسوب امباونهتغمایرسيباچبتوِه -
1

ابلشلردر ه

قط پوناردن معبرهایکیساعت

( بت قوس
مبافدد» کا تن

ن سیل) تام قر بهاهالنسی ب(حزدانه )بتواا عجنتساقمالفیی طابر
و

ولد دای

 0 ۷ی
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 2موستگز

شود اتکیدا
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:کا تی نوفسافندی رفاقت.له فوت بل لش

سو ق او تهرق

اھا کویی باتعنلیه فراریقراره تبسدیل ابله الک؛بکیی قلقلبو درون
درده اون بش

قدر جوا ترك اتدکلری

زککورهه وصولدهکور هرك

حصن

ما

ی

اعشدر

ا

موی الك

مرقومون دردست و قرراههن

ده اولان اه ییاا

ور "4
ورهنك |

للا مثال اح راق پالسارابدوب ۱

(اصب) و ( عم ) و
و معبره جوار بونان( فتابل )و ش

(طای )

حصون کیره و مشهوره هدم و تخریباولهرق بر ابله یکسیان ایدباش

 0و جهران معد و میردارندن داچ دردست

اولان یکی ای تقر

صنعا نه کوندرلشدر
دت
حصیل

Eوره

ط ر ونده ګل هل

 Lyو اقا

ور وك

د

 3اعشبار

د دصیایی دی

زمه اچر ا ابداد کدن سکره

کنو ن

۱

 ۱کب
اواث

اون دردگی ابه

سح وی الى شا فت

رول هسافه ده وافع.

(عشان) ام له رکه مواصلتاو
وار جبالك تشکیل
حل هکذورده دی ( منار ) و (صنوران ) س
اتدیکي ( سره )و ( حزان ) و ( جعقه ) واددارنك صرت ونه ارنده
وهه )
عهر)ا
(عف
حانص(ن امحل ) و ( وج
وبلادانسك وهطنده اول
ت)وغ(یلان قبل )
سیه
و ( اسوده) و ( ا ) و (حصنخیار ) و ( ثل
و ( جعودار ) و( بت سعید عام المخیطی ) نام قهرره حدا قبائلندن ,

کو دهاسکان اندن زورب وتعبله کروهی هذ کورګله نقل اتدکارنده -
حبال مذ کوره اهالسسنك املا و از مراوبداغصب اکتدلری

لاو قدعدنترو مواشیارییی نیب وغارت وموسم حصادده هزروعاتی غا
وتاراج اغکاه مالو ف اوادقلری وحدودزندن کورمامك کی قطم
طرق الله ازعاح اکدلهدکلری حمتله اول حسوار اهالسی ارئق تولرا"

ثموشور ورتجش اذای وفوررندن طاقتسن برحاله شار

وبونلرك

ساره آنش شراری ذمار ضاسندن بعض قرا اهالستی له تعضور

اتدیکندن حل مد کور قاعمتامافندن دی شکایت امد رکاشدر
 8ود

کور وحار له حومت سیه ی دچی طاعهرق محضا تکلیفات

عشروعه ممرهدن کندورش وارسته تبلق اعون بز حےدا وبانلندن

اولتدردن حدایی طانر زکلامیی اراد اله حراب؛ ررار

دها عیشانه

مواصلندن اول متغلیة کموذره مشا وکبارننك حکوعت سنید ه کللری
ی السته ده کلههیهحکلربت حوابا
اجون نصایم اهبر"
سلدردکرندن وقرای مذ کورهدن کندو ر ګه حصن حصین اعدادندن

بولتان وجوانب ارعه سیسور ویروح الله حاط وعشانه ایک مجق
ساعت بعد مسافده اولان ( حصن ال )بوهرسنه حدادن اهدادار ته

۱

# ۲۱۵$

کش وان رطا
م عصات اله جله سی ودها که حك اولنار الل :هصن

" اتدکلری دی اسهنبار اولتش وارتق بونلره سطوت اهر حضرت

بادشاهی کوسنرلك لازم لش

اولسندن مکذور عشان قسربنهه

وارادتی کم ره" من کورهده بدو تله همان شفق وفتندن اول ساعت

طفوز محق را

له کا

وس افندی وو اند مشاه درت لو

واک الاك اوجضی طابورندنایی بلو ککهجا البلولهعسا کر
شاهانهیوطساع طون بالاتهان الذات  ۵فر  ۵فربه

کراله
اوزرنه ح

کون

اما شمفقووف
اتیصلت اوانهرق اراضنك حال

ووضعیننه کوره لازم کلانتر تب وتدابرة باتشیث قر بهطرفندن ماه به

دار پراماره کومردلیهکندن کشف اولندقده مەینك دها هدن
فرار اتدکاری ک۱لاشلاش اولسندن ومذ کوورره ایسه بروج وسور
«شنهی حاوی اولوب عصان احون هرزما ن صنکاهبو مُسندن اماسی
 9ز اولدینی جنه  4۳احراق و گر دپ ابدیلوب عرشانه .e

۱وعندر
 Eهر نعدر حل عد کوری ترك اتددلر اسهده نه و ندن

دها سرت شلد مصن اعك فکرزنده بولندفلری حمتله فرداسی جعه

ابرتسی کونی عذ کور اوجهی طاور سکباشسی على افندی قومانداسیله

وادی" جعفه  ۵اعرام اولنهرق و بر بلان علیات وجمله حرکت ادوب
جعفه قربهسیله ( صا عام شحخیطیی )و( حسینعاحم)و ( «تبلغیلان )
ده و حصداریی احراق EN ات کدنصکره عودت اعشدر

رز

و وحصن وهار احراق ادا دکدنصکره ای

عمقومهنك

|شلردر
اراق حصن ادەجك عللری اد فندن جله بی اسعان ع

وشهزلردن متبل غیلان دخی بحت توقیفه المْشدر

و

۱
% ٦
محل مذکورده و انشلرله اوحکوناشغال اولندقدن صکره ای عبنسات
رل شاق دة کان (عاص ( ام قرهه هورااستزل ج اولش و اتشوع(ل فتاهك
ور ی غات ضعب و عارضول و کنيل او لدشندن احق اخشامداشکر۳ 

کشهوانود اوراده ببتوثله فرداسی پازار ابرنسی صاخ عل
لرل
وا
هذ کوره رمق ساعت مسافهده بولتان و ("ستار نتان اولان
ی

tn

ره اه
 3 ¥-ک

او در“

7

سلفه e ولاناصلاحات ی

ون اول محلنده تسطمر و بان اولندییی اوزره جبل ره ترو
ت
احر
اولندقدن صکر ەسافیه حهته أولهکخی

hAره ک وکبانك فعندن

صکرهة تعلیق اولعٌنیدی م هذ كورسلفیه ناحیهسی اهالسی ناحیدنك
دانت E

هرید هد رار 7

* واص حکو مته دن اعامش

اوادقلری کوایبواقهرق جعفر هوکسه ناحیهاری قبائلنك بعضیلری دی
اوبوله سالك اولق داعیه زنده بو لادقلری

رکز قضا اولاناطبدهاقامت

ادنقضا وج ايوکیل موخ آعمدهسته 2 ۳یالای قااا

و -حه

سوریلان اجد فیضی بك طر فدنقام حایل شري و اقعاولاناشعاردن
مسسان اولشدر

۰

حیل ر عهنك ۷قالفاده سامت نای و انل رنف نك کارتی لوندن
اول ست یغه سطور اواد

و انل ك FE کنان غا بلهسی

سلمله برحر کاتعسکر به احرا امواانمدسندنشو ارالق تکالیف مشر وعه
وعاند
مرنهر ییتاد نه وانقاو حکومت حلیهبه امياد و اخناده حالف م

اولان هکذور سسلفیه تاحبهسسنك برخونه کورهاری فاربن حالیهدن

وت

۳ ۲۷
کذوره فبائل عاضیه سی دې ره
 | 1ان اشیات دس و ده نهفیییاحیه ه

»قورك *سالف الذکر مواصلت ادیک ذشعود
وتکیل اولتق ف
نةطه سى سلفیه  ۸شین بولمق مناسبتیله مر مومیالية فومانداسیله سلفیه
وح
اعه
حهننه حی
لقان

مفرزه نك ادمعکی خر کت دی ه فرك ۰

رفاکتده و سان عفرزءنك حرکاننه عتفرع عد اولنهرق حین اقضاده

یکدیکربنة عظاهرتاندهبطاریمحسنانتی جاهم اولسندن رفاقت عاجزامنله
بلاد آنس اعنده بوسان مفرزهنك رحکتله صدا حرکت ابلك اوزره
مومیالیه اجد یکات دجی السدن وصنغوردن اک قول اولهرقی سلفیه
اوه ندهرشك اعون سوق کته خلادت ابلسی جانبعای" هسیر

عشارامدن موی اليه ابجد بکهازلدشی کی و بو[لده اقتضا آندن اص
وا ه وه  9دی وبرلشدر
 ۰فرك ۾ صنعادن حر کت ابادیکمکون بعت سکسان طفوز سنهسی

شین شتوال اس منك ایی کو نی مومیالرد اجد بکده اطییدن حرکت
اعشدر  ۵وععره عو اضاندن ضكر همرهو یاليهانه دی ګابرات لازمه به

طفریندن بدااولشدر ۱
دوه
مروی اليهبوم هرذ ک
ف

۱
جد دان دی تلوکله و از بوعه متوحها

ولرعذه
کی ح
رکت اومصشنفوردن د

اب
رلوك
توچب
ا

و فريك .

وادهندن طرفین لاد سلفیهنك وسطنده پو لان ( زغل )نام
ااعش

بوغاز باشلالغعنده

کا ن مذ ور سوق ازبوعده بر لعشدر

ابرنسی بازار کونی عابلایصبساح مکذور و غازد کشغصون برلو

عسکر سوق اوللهرق ( بى الواحدی ) و ( بن الفرضی ) قله نك
صورت عصانده و لادفلری وعسا کر شباهانه 4قورشون انداخت

۳ ۱۸
اری هر سالا زد ده آبنوان اعت ا موجودەنك ماهد ال له
اکتد
یقن ادرك غسا کر شاهانه مبقردارجه N

ور قاچ

ال طوب وقورشون اتوب اشيا اورابه جمم اسدکدن ضکره همان
 ۳نلری ساخته اولهرق دصق اعك اوزره ضنفور دا

سک له

فول اغاسی مصطی اغا اوراده ترك اولثهرق باق بلوکلرله طوی هیر

مومیالي بالاستصحاب من بور بیی القرضی فسله سنك اسکان اعکده
اولدولری عابت نسم وه نفع حالت نک

ابلدیکی دره ه ح رکه

یل وشتاب ابلدیکی واسئيانك صورت مره اوزره بوغازد» حشد
انللرندن طولایی کال مسرعت اوزره جيل هکذورك عقبهسته ناشیلوت

ای اشتيانك ارانیعارضه وکسند پا نمدانمکهار بنههبن نیشه مدکلری
واو جوارده ونان قرهار خاتنك عافل یوانهرق ماناری فیدارنه
تله
حدهکر
دیو ش

اشعيانك کاملا بر یرنه هيدان بورلیهرك ااصعود

عقبه نكنصنی ضبط اولادبیی کی اوراده بولنان بر قریه خلق خانهارندن
مدافعه به وماپاریتی قاحبرمغد والعشغش لراسه ده عسا کرشاهانه لكقدو هی
عشاهده ابللاری اوزر نه فرار ادوب ورهی بل اعلری <:ست له فر "4

هن بورهیی دی صبط اعشاردر

وایرنسی صباح ( اطعراف) عقبه سنه حرکت اوانوب اوراده سا کن
اولان مذ کور ی القرض قله سی طرفتدن دص مر "به شفاونه

اتدار اولاددی کورلسیله شدت اوزره هعوم اولنەرق موفعلری ضبط
اولمشدر

اشو ګاربه رده عسا کر شاهانهدن بشرهید اللهبباررملی وفوعیله طرف
اششادن

نگ نورك

لاشه

لری

هرل اده اد ای کی خیلو رارق دی

و أنهرق و نلرده ر طرفدن بای اولشدر

 ۱۲که
وهله وفوعیافته اولان مظفرست اوزرنه اطووارده
صور مشو حه ج

بولتان قربهار خلق خانهار شه اض ببراقار جکوب طاب عفو وامان
ابالرندن تاثی شروظ رعیق کاملا افا اعك شرطیله امان ورفهری

ویریلوب مسا وعقاللری طلب اولندیفی وایرنسی صالیکونی سالف

مکزی اولان ( بنیالقیع ) قله سنك ساکن
السان سلفیه مدیریتی ي

اولدینی ( ضلع) نام محلهحرکت ومواصلت ابلشلردر
عل عذ کور معسکر *ماون ااذ او لدرق ارزاق عسکر هنك مارالسان

تاه اوشیان زغا ؟ و غازندن جلبله ترسات لازمه اجرا رن ۱

دّ۳

این اا e

وذر
کم
مر هو ی اليهعل
ارو

دور

دی

اشی وگن
اعك اوزره

حهات

وعه رنه
5به ح
فک “ ۲
هذ

کورهند حر

ڪت

ا*باشدر

ای
 +يرك » مواصلت ایلدی؟م حود قر نمی بلاد ا ف ۶
سول وبا۳لو

لاز مره ل

احيه

رنه حوار

اروە سی سحل دل کو

=

دی المقلازم کله حکندن انشلره اولوحمله

۲

دود قرند سنك <هت
لو لتان ر حلإ

سنا عصلات

مر به و اصلاحات

شمرويه سنده اولوت گرهء مذ كۆرەنة

دروهسنده

یی وغات

Yi

حواله

(صلع ) تام جهن

او دہ مواصلت اوا اتی کر SALE
هدم وحریب اسلشدر

N

١

۱

 («۰ط

عل مذکوره باله مشایغ وعفال جاب وچم اوابهرق مید ع
و نسم اله لحي ولنان هدرن و ول طروله

اف اهمات" زره بل

`

ادر

منار اطراف واحاسنده د انادی عرانده ولو ده مضبرتی اولەجق ۰.

(جبل اصق ) و ( لكمة الشمراح) و ( ابوعف) و ( جبری) و ببت _
( حیطی ) و (زهوی) نامهرز حصزار دی وین مور
کوندر

هرك اهالی به e و

ب

۱

ات +ر بر در

الد کر توریوه  6اربي ک۲ر رزهفایق

تور

ذحودده بکرمیرکون اقامت اولدقدن ور موال حرر اصلاحات آجرا. .

اد
عته
ادلدکدن وا نس فاعمقامی ومعیت فأمورزیااقر ن
 e,یرنه عقماتاهنه

دن وعل ا
لام اد بکرد

ادطوت:
رده دچی "

درد ست انیلان مقسداردن سکن ٣ ر صنمایه ورای  0بلاد..

حکبتاو ندر
عنه چهننه ر

۱

ساعت دود مسائه ده ا
.
رد صتعانه  ۳سکره

1
ذحوددن دجی

بلاد عته ووصابین وزد جهتارينه حرکت اولنه جفی وایکنعی الإيك
مکذور اوجنعطیابوری بقرطعه تووورت طویسله بورادن ابلروده
اولحق حرکننده طهر و احشاط لو ق وا قومانداتی بنبه طر رده

اولقاوزر» طابور مذ کورذشحوده تاروكلنهرق ابلروبه الک مد کور
بت او معتضای ؛ اعليان ۱
یاوردن او ال تایه
ط

حضمرت مشمردن اولدیفندن ظابور مکذور ایک اباق ارزاق ومعدار

وانی جهنانه اللهحل مذ کورده ترك اولنوب سن مذ کوره کانون
تاندسنك سکرجی بازار اپرنسی کونی مذ ور درت بلول و برلوا

دج وز بای توفیق افندی رفاقت.له عذ کور اوچنعیطابوردن النهرق

TR ONUN,AER
ada
و
۳
SY
or PI
UN
TN

E

۳
۸

NWA

e
?Om
بش بلوکله بلاد عقهبه مجتھواً رکجتله عنه ناحیه سیآوابعاتندن طفوز
ساعت
دعد مستافهده(شهار ) و ( دصم ) تام حار ده اقامت اولنەرنی

کته ناحيةسنك ویرکواری دخ مدر ومآمورزی واسطه سیلهتخصیل

اد بر هر قاعمعاملق

کرنه کوندرلشدر

طتاغلیه
میهف کورهی ما داخانده کان پر م

هنک انادی

ظٍواعستاذلر نده و ان ) جران ) و ( بدھل ) و( سیعور ) و ( طبر )

ک(تف ) و ( براح) و ()۱ک5و( شفر)
ح(صن ال صیں ) و
و
رم )و( حسوره) و ( قربه )
ل فيه ) و
بو
جات)
((طل
و
و ( شهار )  ( ۳دطع (  ۷چون حصزلر ك جسامت وارتفاعلر ۳.
 9۳معطیلر نك بتورن تو نو دعصيلرټك ایک فتااری وله ریخصوص

مأمورار تحت ذظارتنده فرش اهالیبههدم و

سلفیه دن ح رکتله رعهنك

ردب اتدلوشدر

اوی دور جن

بالف اند

 ۱قاعمضاماج د ای نركفاقی ہو لنان درت بلوکاه مذ کور شهار
نذه سنه ۱

ا

رد

اعد مسافهدن کهجی ومذ ۲ور درت بلولك

ا

لای د دیک د

اولدیهی واشبو بلوکار ایسه شهر حزبران اجنسده پربرارندن مضارقت
اد کازی ودی اکور

صره
ری ووصک
یدن ذصب او لبان

ضابطاندن وبطرام اسیاب ومررهدن ناثی بکدیکرینك بویرارده مایم

وپرا کندهاری اولسی جمتله هم مکذور بلوکار پراشدیر هرك پربرانده
رلنونه التوب رولك اوزره مر
اولان ضابطان وپرا کندهرك اکصلل ب
مویالیه دی هذ کور شهار نقطه سنه جلب اولنهرق ,شوایکی عفرزه
راشسدیرلش وحل مذ کورده مبرمؤییالیه الق کون افامتله مياد“

مذ کوره دی اجرا اندبلهرك شهر من بورك اون بدتجی کون مر

$
موی اليهوط اور مذ کور ص

ولعول اغاسی اولوب هذ کور بلوکاره |

ندا اجك اوزره وربلان تجیب افن-دی ورفاقق موحوداله حرکت
قوما
هدر

هذ کور کید اح

ا

دی حصیللات و اصلاحای

اون درت

کون

طرفنده ختام لبدوفندن ورادنده ( وصاب علیا ) د نلان و (وصابین)
اة

سك هد بر نت معری اولوت ) ادن ( طاعنك

عق اعت

فسساعه ده اولان ادن ورنهسنه

اوزرنده اکن

متوحما مد

او چ

ور کانون

ننبسنك ,کر ایکصی بازار ایرنسی کونی حرکت اولشدر
عشاننام حلدن ذحوده قدر اولان بولا رکرحه صعب وعارضسدی
ادسدده فءع دعګوددن ادن ظاضك انکنه ودر بلاد ګکه اهندن کیلان

ولار بر طام جبال شاهته وکونا کونا بوغاز ودرهردن عبارت اولوب
هله ادن طاعی عقبهاری قات صعب وعتام الصعود اولدشدن حبل

مذ کوجربهعلق اجون بك حوق زجت ومشتتار جکمشدر  ۰حت
ارزاق جولهاری یله بر طام جواره تسم اولنفرق نهسایت بکری

بشمقیه نالوب حیوانانه اوبله حمیل اوك دی حالده*کوج حالار الله

حبقارلش وبر خیلسیده احر تلهاهالینك ارقه لرند حمیلا کوتورلشدر ه

منارده ترك اولتان طابوره انی ابلق ارراق ال رك اولدینی کی ابو
دش بلوك دی ر ابلق ارزاق الله ادنه مواصات اعشدر

حهارشنیه

کونی اد نه مو اصلت اولتدرق طاعكت

ال دروهسنده وادن

گره سنه حو اژه و لسان ( عار ) قلعه سبکه هدار قلعه بهو ندن وز
سنه اعد م حکومت اماهبه زهانلرنده اسك فبابلندن ر دب نامه فونلان

مسڪښظار اوراده توطن اهر ارت رلو ادل کد کی ول کور

ا
E:

4 cer %
N
اعد بدارنده بو لندیتی جهتله همسان قلعه لیس هداتسدیر طهرك بر بلول

وصابین تاحید سی عابت ۳

اولوب علیا سوفلا نامارلهایکبهنفدم

قبائل متوطن اولدقاری طاغلره مستنداً عرض مطاوعتدن استتکاف

امکده پو مشار ایسهده عسا کر شاهانهنك ادنه وصوابله برابر اله
مشایم وعقاله حکومت سنبه ه کللرحسون دعوتاامه بازبلوب بنواردن

الک ( بی مس) و (بق نقذ ق)بسائلی نفد و رد اعتشار 

وداک

قبائل مشامجی کلشلردر
نوراده اول تاول کو رله جك اش بوندن اول بان اودش اوزره مم

قبائلندن وصابین اوزرنه نکدوررلان عساکر موظفه عربانه نك ابسلش

اولان معاشلری وصابین قبائلیاوزربنه طرح اولنه رق #صیل اواسی
وعسا کر هذكورەنك حسابلری رک ولانده کورلك اعون,صنصاهه

کوندرلاری اولوب همان بو ایشه دا ومباشرت اولدرق معاشارنه

خسوا على السا الدقاری وباتی مطلوباتاری وقبالله طرح اولتان
عبالفك حسایلری الوب افتضا ادن اجااری تنظم لالوهرق اون
اوج کون طرفنده اکال اله عسا کر موطفه مرقوعه شهر شباطك اون
رنجی کوی صنعاه حیفارلشدر

/

۱

مدر لاحق اساعیل افندی معیق مأمور للهادنه کاش بولمسندن كرك .

وصاب علیا وسفلادن جاب و جم اوانان بابطله «شایخ وکوی گتفداری
اولا عسال حاضس اولدقاری حالده معدلت ستتیه به توفیقاً ناجیه

مذ کورهنك و رکو سي واعشار وتصاب دی ره عر له طرح وتقسم

` % CS ¥
2

ا

٤

هر نعدر حصیلاته دا ومباشرت اوک اسه ده سنو
کیان یی 9

ونی نود فانلنك ره

هک نه اجرا ادلی  2زهکشدر ۱

ا و سنيه به

اولتلریو او حه داردهده

ِ

۱

حر کات

)E

حیل رعه ده دورده بولنان قاعمتام اجد فیضی بکك دور اشاری توب

مکن قضبا اولان جیبه کیتدیکی ول مذ کورده ابه ذاناً ی
ی

الاك اوجنعی طاورله رفافت عاجزانه هده اولان دردشخی الااكکى
طابور نك سالفالذ کر قول اغاسی جیب افندي فو مانداسیله درت
کرات عسگر بهانداد که رطالور عبکر ل ۱
بوک اولداندن ور عهده ح
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فالامیشاولسنه نتاء م برا کندهلکدنفور تارلق و هیده و صاه اوله حق

حرکات عسکر بهتسهیل اوق احون مذ کور درت بلوك مکناشسسی 
بونس افندی قومانداسیله ورفاقت عاجنده پلوان دیکر درت بلوکله
آبشردبرلك اوزره وصانه جلى اوتضا اعش ومذحکور بلو کار ادنه
کو تدرلاری حصو ہی

طر ف اشیی

مسر بدن وطرف عاج انه مدن e

موی البهه بازلشدر
ی مس فبانیی طاعلری ادنك <هن تعالیه سنده بجر طرفنه طوغری

دررت بلوکلهو بابرا نده
اولوبمومی الیهقول اغاسیجیب افندنك هذ کو
پردطعه ونیوورت طویی دی پولفندن وادی ( رمع ( طر یله کسی

 .ومدکور بی مسب طاغارننه جیقهرق عرد وتعند اندویده هنوز کت
سیه به کیان شام و ععالاث درد ست ادلسیواوراجه دصو رتله ح ر؟ت
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فشر

ایدهرك طرد و دقع اد کلرندن

ارتق بو نلرك ترسه

و تتکیلاری و اشو فساد و خبانته جر آت ابدنلرك درد ست اولملری لازم
کلدیکندن موییالیهقولاغاسی جیب افندی رفافتل درتبلول عساکر
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ذخو دده ترك اونان طاو ردن الینوډه الاستګحان وراه قدر کتورلش
اولان بر بلوك عسااکر شاهانه کلعش اولان طر بق او زرندن ع
غزت
 ۱اعد ا
وزره ورادن طاوو ری زد اسد اعاده اوش و ات خو رده

بو سین رقو عدن هکز هدارته لس ہے امار حون مرکوھار بلول
ماتاکیراه اده سی التننه و
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لر نه ازمن ستالفده حدادن همرت ابدو بده ال منیت اراضی یی
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خصب اهر اسکان ادن و زور باکروهندن اولان حدالیلرلك م کر
یله ری صنعانك جهت غر یی" جنو سنده و ٭ فرك ه خط حرکای
اوزرنده اولو:ده گیلان لاد چبهرالك دی جهنجنویه سندة و ښدر

ابو خدا له سیابتدالری صورنده مطیع کور وب و انعیادلریی بان

اعذلز انسوده صکروری خکومتك نکالیفانندن اباءبدمرك ولچ کی

زاولرله جنك ابستدکلری و فببلهٌ مذ کورهدن اوتهده بروده اسکان

ادنار دی سار اهال اوزرنته اجراسنه اس اولدقاری تجمدی بی

حضا قله لرنك رمکزی باذرز ه استناداً اجرا ایلدکلری جمتله
بوزلرل تر هار ده لازم کلدیکندن

دګو دده افامت ادن طذ لور

اجوچی طالوری دجی هدف مطلوب اوزرینه جاب یلك اوزره برنجی

آايكت ر تی طاور للهمبرلوا فض لی باشا صسنمادن یله" مذ رکوات
 1ا سنه مهو ر 1سوق و ارام اولخشدر

باشای مومیالیه مذ کور ری طابورله قسله" مذ کورهنك شج اشاح
مکزي ولان ور جوق ابه سيه وحصون وروج میتی شبامل
اولان فریه جسعة اوزر نه کیدهرك وعصات اسه مجلهذ کوره حعصن

اتد کار جهتله ش-دتله عسیا کر شباهانه اوزر نه عقالهبه اتدار
الدردن ان:خی جریا ووا
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الات براقدیرلییدر ٭ ونلا کفرسيبی بولهواول اناق اولان
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موی ااه العاق اىدەرك وله ھل
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حسن ختام و برادکدنصکره شهر مارتك اون شی جعهکون یح رکله
اون ر ساعت بعد سافهده اولان زسده فرداسی جعه اردیتی

مواصلت اولعشدر
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کجشت
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وکذار اولنانللردن وقوعبولان حصیلاتمبرهدن صرفاولندهندن

زیده دی کرمی کونلات ارزاق اللهمواصلت اوش
ودخارحه

درغا مضامَذ کورلاهشدر
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وارزاق
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ھلو

مشایم

اولان مدت ظرفنده ناله اموال ممتنك نادنه ونسلینه قپرارربولوب

مورام رزیت |ر  7زرف اروق شورننه

ا

ننه زین نادن اولوب اطاعت حکوعت سنیهدن حیقهرق پروفندنیرو.
حال عصیانده بو لان جبل ( راس ) مشایم وعفالنه دصایم آمیر:
ليه بهکر کلری حالده امرب و سک

دعوشاههر ازهرق حکو

اولهحتلری ملدبرلدیکندن نونك اوزر ننهالله ماج وععال کلهرك

عرض اقیاد اغشلردر ه واش بو قبائلات دی شاا اولان وبرکوار له
کروارض تاد بهواشا ابلارجون بر مدت «ناسبة تخضصیص
سال حال و
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رید ادتفرق الات عاموزری
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عل هکذور هطحماتندن اولان دیکر له رده دی هنوز تأده اولعیان

اموال مبربه اللهخرما وحبوبات ومواشی اعشار ونصایی الماماتتدن

طولایی بطرساق ملمر:مین نمتارنده قلان مال میدن طولایی اصاب
ذمان قضا محلسی هم فتلهکفالت ساسله الننه التوب و تقاسیعنه روط
اولئهزق اس ك صیلا ند باشلاندر لشدر

بر وجه ګرر اعوال معرهنك خصوصان صرلیهبی برصورت حسنه نه
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والضال فص ذنبهبقرته وماك تسهبيده مواوظلمنا هم ولکن
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یه ا و

( اة اون مذ کوز منك خلاصه اوله تررقخهسید|
وان شریفشاهام
اشم

سه ۳

لو4

وین

ام

یف ماه

معلمب
رن شرفاین

۱2

ی

عایی فلکت س هی ببررضا ذلكو لامنازع

ا

AE

ز( ۵

تلاهاهاشمه

کونددلدی.
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رنف
ی
زانیسلام انم واه عمالله متازابدر ۰ز وققلالاباً شطارهفانهمه
| اولان انقیاد واخلاصیورضای شر شمه موافقی داشا سامعه دس

هاو اولدینندن ای تشکرمزی هستازم اولشدر .
ست

سنه اد

احاسی  ۸صد

حر مرصد له

لاد هند هی

فتح وكشاد ضورب توکیل بنات واهل فاد اتك اوزره .

اعوزظرممز مان بواشاانعكزتساینحفنده او امر طشهرمز
۰

نەوں مسر و روشادان اولدلره و رمفتضای
تادر اولدقده هرمو ن ملرد

دیآ وزیبر مشارایه هندهزیت وعودتله سواحل جنهچیقوب
مالف که دن م رید کهده مستیملك

 3و لاد اوزره طام

و اعتساف اللمهتحكم اولان لوندز٬رهسی تر
دد
وسه

وشرشوزاری

دفعو مد اله انادی تغل و تمدبرندن رعاباو رابای استخلاص
اتدی ٠ وز مد ده سی مالك شاه اله مز ملحفات ومضافا ندن
او دی  ۰محل مد لوردنعود تلەحضو رهاوغه مواصلت الدکنده
ا

و بدرک لد طرف خاها به مه اطاعت و اشاد ره وش

وه ماکان مهالسا |ل اهتباعمز دن واندیتکزی متذمی اولان
ماو بازدکری تقد تمامدی» و وصرل اولان اخلاصن وعبودتکز

¢ A ¥$
زدشاهانهمده سرك ایچونN حسن مودت وصداق محی
حصوله ادیاوادی  ۰واولدباردناسا شرف |و امز ەكلو

ز
ڪ ده
دنه بدخیاحوالمسرو

تبيغ اوللهرق صح تحقق

ادي  .فط الان الدشز خمرارتون تون واقمك خلافنده

ورپ امرا وعساکرشاهانهزلهینکزده اختلافاتکثبره ووقای
متسفره طمپوره کلوب نو 1لسهامیره وکر مأموزه هرری شامل اولهرق

حض اهل اد راك اولنارك روحیمتود ی ومنلسب.
وین خطادر  .وم

|تاره کورهب النله لافسعر مانقوم
اولور  ۰تکیمفہم اود راك بد
یام
شوام
حیی شبر

 4ات کرههیی مأل شربی کافسدر9 .

وتایت بادی |بکرمارضك شرقنه وغر بنمهالك اولوباملواملك
محروسه خسروابهم شرفدن غربه وارنجه قدر در .وسلطات قاهرهمز

بمونالنى الصطیی ارز ااصی کسدد  .و سل سعادعزسفت سئنه

جهادك احباساه عصرك اهلی وس ملوکی اوزرنه آبات نصراله
رقم ده اولشدر . وذلك فصل اللهوه من دا که ساکرترا
شاهانەمو ازك اولق مراد اسه اوراپهآشسزن قشوو .وفنده

وارسه مالكاوارو ونرەبه قؤنسه قالقا آن.ارى وكکوچات بایکدا
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هیچ برکسهعاجز قلهمز  .وجنود ظفر غود ماوکاهمدنبادهوسواری
قرهادنو دک دن برمقدار نی کوندرمك دارالسەم وز بك وباخود

۰را وافراد اک شاه لى امرعز ۰تفاد
ذها زادەدر ام

وحم م کر فاه و جنود همز اواعالات وادواتِ وراد
وذخره |لهاراستهور .و ر
رارد
اوریدو ربه اولااشد رر و ری

و بجریطولدرر و رعسکری رسک ه الحاق|يدر عكر عزك
او ییمی راوحی لاد عنده ود ک اوجکه اخری تحت هما بهمزده
اولان ملکلردهدر  ۰ج وندن مرادمجارستان واردل د عکدر یه

قدرت ومکنت سلطنتمزی ونشید ارکان دوثتمزی وشدت عزمزی
سزه تعرغهات کردهمم  ۰چونکه اج وفوت وفدرت صاحی

|ده جك اولسهار کندواره اسنات
اولان!کا رماوك زه مخالفت ب

|بدهجكاولانةر وتتکیل شاهانهم خوف ودهشتندن مپابت
وسه
.د
یرواه بهدانا داش اکاوه وخضوع اوزده اولنورار ا

مشمپود ومعلوم اولوب مکنتوم دکلدر  .لکن لاله سیدالرساان و

ددن
نبهات
کمزغل
آهل بت نبوة الطاهرن دن اوالدمینجکون حلم
سلطنت سنبهمزكك ناموسته لازماولان سزه عواقب احوالی ادا رکره

8
اخطاززامکد .ر جساله دتحصن والجا .رد فیدر ز یعمیعین

ناور ٠ و تدوبیره كرك جملا وکركعلما تثبثاوانسون هر
رهحاکلدندیکز ی تدمیرد عکدر  .هولاعاصم الیوممنن رااان
رحم ٭ وات تاجداراهمدن قاجم E

ولق مكن

دکلدر ل انالرکلالاوزر 4

اشبو فرمانشاهانهم امرا یکرامدن مصطن اشابتودیما  وامیرالامراء.
کرامدن ( ازدمر ٩باشانهاعانه اولقاوزره جنود ظفرغود ملوکانهمدن
د خي مسلح و مزاو

ل
سیناوار
روله رلك تس

ببك اده واک یك سنواری صحاّه

اولنمشدر

وکذاك قرهدن ازام اوئمتی اوزره ای بك او
۳
راا کا
ومهمات جوخاه وراد فوخن او
ترش اتد اغا کا ر

 ۳ا ارلا

وواه مویاله مصطیی باشانت ورادن وجه اند ڪوندن
 ۵۳وارتجه قدر اناي راهد,ه و اورایدواردودن کر
تارا او را

%

۳۷۱

امامو اوغاندن اولانوفایمو احوالی طرو

۱

E کرسا کیو۱

مس ایدرالسه تجهیز و مه اولندینی
شاد ملواوی واک ره احتیاح

اوزره همان قرهدن سوق و اغرام جاهوسهدر .مشارایسه اولدباره
واروب استمرار ابلستله برار خدمتنه حاضر او لرق و هر رمکلناسه

 .اطاعتز
امتثال ابدوپ اکناشلراح و انبساط قاب اللهماه انل و
تحتنه داخل اولوب .سنجاغ شر فز التنده کتملی .وعسنا کر يز له

رمدن
مکانه
بکدلو وبجكود اولل » .شاراله طرف ماو
خوک
صلدر .
ح ی

عم کلامزدر .امری عم امرعزدر .هی عان ہمز د ر .ط

.

اک اطاعت ايده ره اطاعت اش اولور .کیمکه اکامیخالهت انده

رهمامت امش اولور .مخالفتوعدم انقیادوموافتدنجناب حقه
صفئو ز  .مطهر قره کیرمزدن اول رکه تمکراشون .و او خودن

او باوب و غفلتدن|باوب ساطنت سنهمه صنئوراسه

انج

کندی نقسنه رحم ایدوب قاننی وقله و محافطه اندر  ۰و دوات
عادلهمزدن هر براسلا

و هر ر حرمت و رعاتی کورر  ۰و ارژو

ادسکنه مم بادة ال اواورء و اطاعتهز دا رمسنه داخلاولویده
استمامت ازوره کید ر ابه و زمعسجرعزه انضمام تولاحق ابر
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۱

رن

۴

5

ی

۱
اله صدو ر ایده جك ان شر شمز ا

۳

معارض و

منادعاولفسز  3ملک دم مستفا بهمستحق اذ  ۳اله انعام

اال ابیت ار ا

واکرام الور وار
ولورسن  ۰لاتخف لواتحزن ان الامنين انك البوملدب

مک امن وا
و تمر اولود

فا ات انوم ا

وال  3مکاره !خبالهامہمالك اندر

کوزاهث و که اولسون  ۰کدی

اسك

کندی الكلههلاكاتمش

اولورسین  ۰۽ وماظم:ا هم و کلاکننوا آفسهم زطلمون ) واصدق

الین اولان جناب بانكقونهداخل اولودسین  ۰یترون رتم
اندم و دی الومندن ) مدا لوجود عدمه کدر  و ردان

د
فده و هملک ر رده نادم
توصسدر ل تهحذرمز کال رأفت وشفتتزدندر  ۰رنای شاهامه
مخالفت اندیکگ حالده ر فرقه عساکر 3ندررژ .وطن ودبارندن
خورو ریت

رز ٠ ھج ر ماخا :ومأوا وقدر .محل الجا

ااجق سساطنت نةم دد کمک

 ۳و متقلددر  .ظل ظلیل ِ

شاهایهمده اسوده دشان امنو اماندد .کمک وی خلافنده ولنور ۰

۹

۱

۷ ۷

%

" عذایده اولور .وو مثلاو حرکت دی صواب اوزره اولز.

اوزرننه ححتدر یه اتی
حامهتاریخ 4

ده وادشیز شو عضرده قره طاغ و کرد و جبل قوزان
انجن

کی منحلاردهپور ابدنسامااضلرهٌداخاهآماسنده محال مدکوده

اوزرشه اولوقت سوقو اغزاماوش اولان فقهراك اجرا لدکی
حرکات عنکربه وترشات خر ده و دوات طرفندل صرف و ابذال

اولئمش اولان همعات عااسه مدفض و ر فرقه اررفافتانده ونان

ارقداشارمز طرفلیندن ضط ور براولدامش دمر السهکده

راده کوریمدبکندن حرکات مذکوره ووقایم حر یه
 Nد
ورای ر اساندهقالش بوسیندن,کالس لاحارقداشارمو وکلداتای

وطنمز استفادهدن محروم اولدفاری,کی اوازسازسای و درت
یدره محلو1
ادن 1طاقم ذوا نك دحی خدمات مر و رهلری عموم ز

اولمامش ده تلورژ .ا عله خعله اه

وعسبریه اوزرثه سوق

اولنان فرقة احتماطهنك صورت سوق و دات اعزامندن عودت
واه قسدر اقتضا ادن ذخار وارزاق ومممات و بالحمله مالزمه

0

% cvs %

عسکراهنسكپلی حقنده ذرتّا تراحی وقصور وقوعهکلمهرله سای
قدرواٌ جناب ثمنشاهیده کوستربلان اقدامات وهممات متوالیه
وفرقمذکورهنكمجرد بادشاهمز و نیعمت بیمات افندمزحضرتر نك
ابار موهفقت د ارمل وکا رهاریتردفا تندناولهرقاورالردهامتحصال

صررت وامرا وارکان وضایطان وافراد جنود شاهانه
الدیینودجنطف

|ہار الکلری
دخیخدمات لازمه وو ظایت مکافه اغابولنده ظ
غبرت وجيت سللم ارقداشامزله ابنایوطنه بلکهموجب استفاده

اوورنقصد خبرپرصدته من فش

ا ا

2

سطود ایدمش |هده وقایممندرجه نك بعضیاری باادات ولنهرق
ر

المینمشاهده تدم و بعصسلری دی الداتوانهمدیتم میت

و مواقمومحالر و قوعاتی اولوب ور ادسه ائنای مثی
ورکنده ور چوق غوائل ومشاغل سف بهابجنده
ح
استخدار دەر  4نحقق أده سادیکم قدری ض.ط

و تح رر

اولالر در  .و جهتله ارقداشارمزدن اای حرب ووغاده رارلق

رازنه موفق اولان ذاتاركس م
یلهعل الاسامی درحصحایف مفخرت

اولمدینی کیحازد رکهتما مزدهنقصد ی اولهاو ٠ وجناب
حك عون و عنالهعوبد عاجزوكمض اعهممالمجزو القصور
شوله راث ناچز ارازنه موفق اولمش اهمده مندرحات و ذات

4 ۳۷۵ ¥

"

ر

مادهرده مرنوال محر ر ضروری واقماولانا فاص فدرقسشمد ک رة

ممیتنده و فتر الهرار متاعب و مشاق سفربة ابچنده ولنان وکرشه

نشینمطمور غربت اولان سلاحارقداشلیمدن بوشیدة عو ایله ستر
و اخفا بورلستی استرحام ابلرم
قالدرکه و فعر خطه عانهنت احوال تاریضهستی طنوز دوز پر سته
هجر بهسندن بدااليك الکوز طةسان سنههحر ه سیر الا نك

کی دشنجی ومصا ادوفلان بك اکیوزسکسان طقوزسنة رومبه
زكنجی کونده تحر روضرطنه اختتام و رمش اولدشمدن
کان
حسزر
 ۱تاریخ ال

ردن مه

یل و که فان دفوع و وجوده کلجك

اولان اجرااتواصلاعات دی مشرلاحق دواتلو اجمد انوب باشا
ضر لر سا حد بدهبهمواصلالری اولان سنه مرقومه هچره دمم

لاخربنك یکی شنجی کونندن اعتبارا ضبط وتحر یر اللهوقایع
آنهدن دخیابنایوطحیصه مند ابلماری عن ولا تیداخلنده ولنان
ار باب معمارفیه ثامك غت وغرارندن کار وش ارزوما* حار

حصوله ورا از اللرز )

مدمه جفرافا که

جرد اهل معارفك مره" غبرت وتار للجهزیرةالعريك احوال جفرافسی 
برطاق السنه اجنییه اوزره جع وتأیف اولهش اولان کتب جفرافیسادن ۰

ترجه وتالیف اانووب عدیه د کین الده بولنان تر که جغرافیاار میاننده
مندرج اولان معلوعاتدن عبارت نولفش وعنك احوال حغرافسيده
لو صرهده بر نبده جر

او

اولدیتی کورلشدر

همدو ره* هذ کورهدهجز رةالعرب وده

تاقض وبك دوندر

۰

ه

ار(

جا

مندر جحبو لانمعلو مات حد رای ك

هله عندن *یمج برشی بازلامش کسدر

آحون حل هذ کورك احوال حغر افسیدن

جوم اسا

ه

ونك

قالش

و

اشبو ار حمر الله الک ع
ننه معصس ور
اولدبیی  20عل
مکذورل احوال < رافسندن د معلوهات وراك بارعك هستدن
عل اه عمش * و
احففر
یا نامیله در ح اندحکمن اصان جفرای دی

کزدیکے حلارده ی العین مشاهده اولنان

وکرمديعلارك محقیقات

اللهکسب وقوف ایلدیکم عثاردر  ۰بوتکله ر ا
رشبو درج اولنان
معلومات دج جدود سورب
کشت وکذاراوندشهه وکوربان

لهاخوال

رتیت
جنرافسی طبط وګر

 !۳" 7که
کل مذ کورده
ابیدکیدتوسم ادر  ۰وازدیاد بولور * وجااز در

ام بوسان واخود وندن وله ولهحسق اولان اهل همتدبارت

هرجهنندن معلومات فینیه حاصل اندویده دها مفصل وعکمل جپغررافیا
قله الور ه اولوقت اث و مندرجات فترانهم درب نزدنده طره کی

فالور » بونك اعون ویردیکمر معلومات جفرانیبه مفصتل وهکیل
دی  4میوب الکن کورد یرل کور عد یکمزی حقینی اىدەرك حاصسل ۱
سے

اندهیاد یکم شیاری درح ایلدیکمی از ناتمطالعه  ۶۹سان واخطا اسر
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7
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کوره اوزرنده کا ل بك حوق عار وله ازباناری نامه

8
باد

اولاددنی کی اهالسی دی عرب اولوت ت
ولرك احوال و
1

اوزرنده صورت

اي

yt

درلح و

E

معلو مان اة
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اا(جانلسواب عربه ثدرماعاوماتمختصرهدر)
۱
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 ۳رگو اندهاو لانامفبانلات دعضراری عرب وکر

0
ورود

/
یف زربر

a.یصالبه وحشوز 2و «ءضیلریصانه وتخوس و مسلموزصازی
رود او لت حممیت و دو تله هن
ودوجابل
ین وعن ومصس :قوارب
ادظار نه مننامی الوهرق و وی از ی باطرز واسلو ده توطنوسآکن
۱

 ۱اول اردر  ۰وعط

کرورانام وصور

اشهر و اعو امله ع اسابخیوهسی

اسب
اولشدر  ۵حن دعوای السایده مذاهب تسایین تلف اولدفده نهر
شون

وفرق انهه اباعن ج

ماعل

اولان علامات متعارفه وقراننزمان

ومکازاری دلالتله اثبات مددهعاکااشدر ٭ بوحالت یع کرور ازمند

۱
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و اهور الهمعرقت السات مندرس اولدحنی زد دساشده رسیسده حرا

بداهت ادوکی هلو علای اعلام شریعت انارالله برآهیم عند نده دی
(و الذ ان ممی e لپ االله ) آنا
تی موعتر اولشدر  +و

کر عه سی و ) من ها نا کدابلسايون) و( غالاسفع وجمالتلاتفم)

احاد.ث تیوه سی دی ااذ حت ادوب وتلردن شتته حه راه

و حع سر د لهاثبات مدعا الشلردر  ۶فقط |عدن نی

اى

مڪمقيندن بعضیاری بارفار شفیق اببکور صدیقرمیاللهعند حضیتاری
وله فرشی حسب السب دات فر شه دوسته واستاد وفصسی و سار

السا عرییادار" عة تعداد سورهشاند وکییودیکر احاب حضم اتندن
ر صوانالله عام اجون و اعندن جع کر بو ايده مسللی حورت

ابویکرتفا تعلدهاد انسابەرفایت خداط ربا هانقوی تا شاردر

اشو ایکی مسذهب بننند» برخیلی دعسوار اولوب بدوعوالریده
على الاطلاق دکادر  ۰حونکه مفعتراه توصل کی اولان اساب فربه
نلهاشتغال میں اولیوت تعصیبت راث

وولات نکاح و حصیل دنات

وئسب بیفممر وخلافت وفرق حربت واستقاق ملاو امور شرعیهده
معرفت انساك امین اشکار

و اقامد ملاک ود ددد

أفعه و

طالبه ده

معاونت وعظاهرت کی مواد عادبهاحون غبرت طمعیه اتساب 9

اولحنی در کاردژ  ۰و و منانش انم؟ ماتصلون  4ارحامکم
درت

شرلی

السات قر بهنك

معروی

۱هم اد وکنه لاد

 +بدیداردر * واما طول زمان توعافب سنین واواندتشیشواهد وقر ان
توقف الملهتعسر الادراك اولان دسب بعرد واندراس احیال وا
فبائل سیله معرفتنه وصول سم اولیان اتساب تعدادنده بعض |+
اه اوا لا ۱
تسیر ال داهب اتلوهاری ورل و

تمداد انساب حفیده اولاناتفاق اکرام روجد شم وحدر خان

0

O

#۶
۷

 7 ۰عده انت e
و سور ادوک

وتاب اب اول

۷۳ا 2

ان این رام سنده متفق فیهدر ۰

و ومائل جلو ره سننده گععین عندنده

ککق

مسل اولیتان برحوقروادات

تلغه واردر * فط نوحعلبه السلامك استدعاسیله واقع اولان طوفاندن
صکرء نوح علیهالسلام مخلوفانده اپ انی اولدنفنه  جیم نسابین متفق

الکلمد اولدقلریکیتداد انسانندهدخیتوح من لامك

اخود (لك)

وسود( ا)مو
یتنوش اینخنوخ  .وباخسود ( اخنوح )اخ

( اخ ادریس)  ۰بنزد باخود (باوزد)  .بنمهلانیل .و
اخود ( ماهلا بل ) ن ينا

ندم
(بالش) ن شت ا
|عه مر

باخنود

واخود (فینان) ن انوس

وشياك عنساسی عطیذالله اد وکنه کذلك

العو لدر .و تورانده دی

بوو حمله مس طور اولوت امه کرام

بوك اوزرننه متفعدر

نوح عليه السلامك اوغللری ( افث ) و ( سام ) و ( حام ) اولوپاعك
و" مفسمرناتفاق اعُشلردر  ۶وتورانذه
نابقینله
بوناردن تفرعنهیع نس
دی جله

دسانین متععدر

۰

ابزاهم او لادیعلم ,السلام ووبائل تلفه

عرب ساعدن متفرع اولدفته جیع دسابین متفق وتشعیب وتفردعارنده
وساهه عرك

غری

اولدینی د
اجیال وفبائل

دنس كه

ماسلری

تلف

ومقعدر

۰

وسام ن

یباحیال وانساده سطوردر
تورانده مد کور اولد کت
عر نس درتب طبه بهموصس اولوب طبعات ملگ و وان

برجسی ( عرب عاربه ) در  ۰ایکعسی ( عرب هسب هربه )در ۰

ا
مویتی( العرب انتابعهللعرب) در * درد چسی( عر بجوو )در

طیقات هکوذرهدن ع
(رب عاربه ) طوفان وعهس نوح عاليلهسلامدن

صکره چیل عرب عاد اولى وود وعالقدوطسم و
دیس وام
وجرهم وخضیضوت وتیاورهنمی اشای سام بن نوحه فس
اولشدر  ۰وعری ی

ا آنلره حخضوص ا ڪر بتغا نره الله

۱

شهیراوّلشاردر

ایو ام مقوض وهل( اولددن هکره (عرب صنعربه )ام کموذره

نسپلرندن عابرین شالخین ارشعشد بن سام ذرشدن اولان جر وکهلان
|

وه پونار سلالهزرندن تبابعه ویوناره سوب اولاره قصراولشدر

سذبمذ کوردن(بنیفالعنعایر)سا ثراولعاادبر دناعقل و اعظیاولد بفندن |

(ازر) الله مشهور اولانتارح ین احور بن شارح بن ارعد بن فا
اوغلی ابراهم عليه السسلامی الله تعالی <سمیتاری نبوت الله ختص و

مشسف بنورقدن صکره قران کرعده نکاشتة صحایف عبرت اولان قصد
نرود وقوعنده وك دار ودار وطرف عازه امال زمامومهار بپوروب 
ولد اصیلی اساعیل اللهوالدسی هساچر نام مخدره" عفتشعاری ( خر )۰
تام موضصنه ودة حفظ حتاب متعال ابادکده وله جر مدن
ر جساعت اواظر قدن رور اعکلة هاجرء ی الوت برار حه

و

كوتو رد لز ٭ حضرت اسفعیل هيان قبیله" حرهمدهشووا لودیندن .
بدری ابراهیم عاللیهسلامك لسانی کیم اکن حکندی زان عری
تعلےم انی ه قران شیشده اراش ابوان بلاغت اولدیفی .

وارهاه ای بقتاس اودشن سیگ جنسان اسععیل جمازده .
کان جرهم والقه قبلهر نه عون بالرساله اولوب بجروغی

I

MNE

ناعا:هنتلاسر تیعبتواباهرکصتدکد لبس هیلعلیععما مالسلا ( هعیر )
و(مضی ) وانلردن متشعب ا(باد ) و (عك ) شوعوب ) و (نزار )
و

" ۱عدبان ( و سار شعو باو لاده ر سیكه اولەرق کترتو عظیت بولشدر

ايشته بو ناردخی ( العربالتابعة العرب ع)نوانبله معنون اولشلردر
ءذکور شعوب وفرو ع دخی ازعنه طو له مرور له مقرص وعندرس
ودولت اسلام ووه د کين مل اولان دو لټاری ار وهار اولوت عم

علمه سی سبئیژه اکعام الهاختلاط الدکار دن اماد مطاو لهطر فنده لغتاری

فاست اولشدر  ۰بوناردن صکره باققلان بع فبسائل قفار و رمال

وحلات خالبه وتارة عرانده ساکن وعضص قبائل منسق وعغرب وخاز

و عن و بلاد صعیدونو به وحبشه و بلاد شام وعراقو نحروفارس
وسند وکرمانوخراسانده متشعبومتوطن اولهرق اشبو ام غبرحصوره
بوعهسده دکین سکان زمیتی شرقا وغر بامکانر ع|کین سار طوائف
عاله غلبه اله جلهدن اکر واقوی اولدرار  ۰نبلورك هتلریقرآنکر مك
ازل سا

ععاز بان ( معس ) ی کهسلفلر سك لسانریادی

اکانسبتله «ستعتے اولدیفشدن پوتلردخی نام ( عرب مستعیمه ) الله
ام نایار

:

ابتدای  1و شدن بوآله دکین اجیال وقبائل عرب اشبو دکر اولنسان
وحمله درت طبعه متعسارفه به حص اولهر ق هر برطبعه نك در و ع

واجیال وقبائل ودوتاری اولوب ام سأیرهدن ز بکافدرهتاری اونساع

ملکلریاولفله بوناردن الك بزه لازم اولان و حث جضرافیسانه متدعه

عد اولنان خطه عانبه اوزرنده اولنلرك اجیال واحوال قبائل کوفیات
دوتاری حلاص ار کتک و ی دچ بط

 ۱ولشدر

تسم قاتا

# ۲ $
ام عر بك ملوك ودولناری اولوب وعحنمازوشهر وحضس موت نام
مواضيي شامل اولان جر بعرهرب ملوکی شعوب عر بدندر  ۰شعوب
و شسامه

مذ کوره دو لتلری عصی

فدر دجی مند او لشدر

٠

و و نلرك

چن ره عر به دخولنه سب یی حامك بابلده انلره استدیکي فهر غولبه
اولوت ار لابره هن و رهده| تدا طرز داوت

اوزره بأد رده سا کناو لوب

اونيه و قصساری اولدییی وعرب عار به شعوب کشره اولوب
عاد و مود تم لاس

و

و ام و عبیل

ح
وضس موت و حضورا و سلفات فبیلهاری باومت فروعی اندوکی
کتت مدو ند اسسات و احیالده رر

و مسطوردر

e

و عاب ادوار

ابله وجه ارضده اشو عرب عار هدن بکریسه قالدیندن ب
(انده )
هالکه دعکدر

دن لسیر ادرر 1

وبال هن بورهدن اولاد عاد ن عوض ن ارم س
نامك وطتلریجفاس
موت و شصر نام بادهژه قدر عن اله عان سنندهاحتاف رومالدهدر و٠

فووم نود بی نود اله معروف و
ود ن کار بن ارم دعکله

موصوف اولوب از الله شام بیتنده وافع مروادی الفراده متوطن
اولثاردر ه و
جطن
دم و
یس قبیله ری عامه ساکتارندن و
طم

بغادت غشوم وهوا هوسنه ابع بر خص اولدیفندن غلاق سعید
اشد ٭ و بوذارك مسکنلری اولانراس
لك
عیده ( جو ) در

عالقه علیق بن لاوذ ذر بی اولوب علیق جیم عالقهنك بدری إوهرق
اشو ا#اطراف و بلاده متقرق اولغله اهل مشرق و اهلعان و حر ن

و اهل ححاز و فراعنه مصس و کنصانون دعکله مشهور اولان جباره"
متام بونلردن ادی

»و

و اشو عالمهدن ګر ین و ان و مدشهده

1
3

3

ال

( چم

 ۳نل

۳
د

و ارمل

ی

و غفار

این

م7

عالقهدن اولان نوارفكساحه

ملکی ارض <عازدن عابه ده مد ایکن حدده اسکان ادوب ملکلری

ارغ اسیله سعی اولشدر ٭ عاد اولينك و لدی عبد عهي دی طانفده

متوطن اولشدر

عرب باندهبی ارخشد ین شطینن عار نشالع بن ار تشد سلالهسندن
اولوب
عبارندر

مج رهم و <ضورا و حضس موت و سلف نام درت قله دن
 +له" حضورا داراری رسن تام موضءدر  ۵وقله

جرهم ددارری عن و لساناری عبرانی ابدی ٭ بعرب بن #عطان
عندمعاده غلبه اللهعنی عبط و تهشبرنده اقالممالك عن پرادرنر نه تولیه
برادری جرهمی از

ادوب

سس
عاد اول

و دیکر برادریعادی

بلادی اولان هر اوزر ننه

و برادر ای اولان حعنس موی حبسال

شعره روادر رابی عایی

قان اوزر نه وال نصب و تعیین

ااشدر

»٠

طیور
و.جرهی و آندن ص لب » ن

)SEE عنه اصابت

_ ادن قط وغلا سبیله خعازه نازل اولدقاری و موّخرا خراعه و کنانه

بیت شس فده اذاره جوم و ملکی بدارندن زع الله قله جرهم دی
وطن اصاار بن .عو دتاباد کاریرواتاولتور  حضی دوت قله سې
قدم زماناری سیر له .عرزت عار نهدن معدود احیال السهده ام متأخره

ژهاننده دی لوندذارندن عرب هالکددن صاطرر

ر
ا زا

ه

شو قدر که

اما یمام ودکیو شه دامن اه

کنده قله سی اعدادندن ععدود اولوت اول اعشار اله ا ده و هالکه
مثابهسنده اولدفلری حرو در
رم وله سی ایک امت اولوت ری عاد عمدنده ادی

۰

دیگری

4 4 ¥
رم ن قءطانك سلالهسندن اولارقی تعرب بن قعطان ملت عه

مالك اولدقده برادری جرهمی سالف الذکر حسازه ملک زصب
ابادی * بءدهاوغلی عبدالیل .بعده جرشم اندنصکرهدخیعبدالران

جرشم

وبعده بقیله ابن عبد ران

بعده عضاض بن
دعالس

و بعده عبدالسیح بن بقیله

بءده اوغلی ارت

بالارت ملاک او (دولری و اشو ینعی رگم

بعده عربن «ضاض

حناب امععیات سعوت

اولوب

هیال رنده نهل اتدکی رھ م قبل سی ادوک روابت اولنور .

سلاله سباین نقطن نا ت ارجیال بداه عرب کیعلالك وعقرض اولیوب
احبال هالکه مر بورهدن صکره اشبو سلاله؛ سبادن اراضی" عنده جر

وکهلان و ملوك تبابمه سا کن اولغله طبه انيه عهدندن معدود
اوللزدر * وساررجل اسعی اولوب اول “دصرلتاوفنرزندی
 ,لاهورقالینفریاراضی" عندهودردیعاات شامده توطن اناد کلری و عانبار

مدحم وکیده وازد واشعر بون واعار وجم اولدینی و شامیار دی
لر وجذام وعامله وغسان دعکله معروف اولان قسائل ادو
وفوعبولان

ی

e

ا

۳ ۷

امسار

واخبار و
اشو الاک در اعلااری کان احیال ساقهدن دعام زان عرنیادوب

تکل|تدیکندن الواد واعقاكنيكده رك لغتاری اولله عنوانعربمستعر به
E
ورق بایرن حل
الد
 ۷اس او
ار

ت عليه السلامه

ر 8کلوب :r
ردن سنارت عربی اله
هه ج ه
بان

8 Ao ¥$
 3ادراردی  ۰ذکر اولندیی اوزره اهل طبع "بالاه اعشار اولنان او لاد

ايعد
ببتااكلسبتسله
لععربری ا
اان
اعیل علیهالسلامه بدرارندن لس
عرب شهریلهاتختصاصی بلشولردر  وحضرتاععیل عليه السلامكسبی
داخیعیل ان اراهم عامهاالسلام ان آزر ( اشبو آزرك اسم

اصلسی تارحدر ) ان تاحور نساروح انعار

شاخ
ان
1

واخود (عبیر )

واخود ( شل ) ان ارتعشدین سنام نتوح علیه

السلا مدر

عرب ستتربه کب وسبای دغکله روف اولوب تراد ماس
رب نتعطان
دبع ن
دسیلری تسابه عریكت اتقای وجهله سبان ج
دعکله سوسته اولوره نسب عطانده اولان اختلافدن رواتك وی
تعطان عبانبر بن شاع ینارد بنساموسام دخیفالغومطنل

ربیب

ّ

جیع شعوب عنك بدری عطان اولدیغنه میان نسانینده اختلاف اولیوب
وطبقة ان عریدن ابتدا عریی تکلم ادن مذ كور عطان اولدرق عرب
اولدییی متعق ديه در

تعرب این عطاند ۹:م اوغلی يشيرکک

عن دی لسنید اف

روایت اولتور م
*وم جب مالك ملت اولوب عبلری دی اللرنده

اولان مالکده مستید ومستقل اولدءار » اندنصکره اوغلی عبد شس

نده اتدا
وارث ملك اولوب عار دی سبیه قلادینی  .ومعليوكانجم
له ( سبا ) تاعیله دی معروف
فور
لب
ولك
ان م
( یی ) اد
اولدینی وبا نام موضعله سد مارپی نا ایلدیکی روایت اولنور ه

وسبانك برجوق اوغلی اولوب لشکهنرت بولان جر وکهلان نام اب

۳

4A1 ۲

ان د دد وملك جهت له عشهور اولان اعمتبتنین عظیسین
جر و کهلان اناردن شعت اعشدر  +ومیادار ندن جر بام ضد بداعظم

ملکه متصمری الووں تالعه د انلردن ابدی

وتخرآن د لان حل

اولاد جمردن تجران ان زدان اسمیله سميه اوندر

سباتركدار فناکاتددنصکره غرا اسعیله معروفاولان جر علکهوارن

اولدی ۾ جمرلك وال ومالات وزد وعامن وسعد وعوب اسنده الت نفر
فرزندی اولدیتی وررواتده دی همسع ووائل ومالك وزدوهشروح
وعهدی کرب واوس وعره اده سک نفر فرزندی تعداد اوور ٭
ردن صکره اوضیی وائل ومالك وبرادری کهلان ووائاك اوغلی
سک

ومالکك اوغلی دضاعه و

اوغ تعفر و عفرل معافر

د عکله معروق اولا ¿ن اوغبلیتعمان وصاحب حر ن اولاندازباشد عکله
معروف ونان ناران نعوف اینجرو امانكا وغلیاع حتارندهورائت

ملکدن طولایی بك حو رقواات

27له اولرقروایتمذ کورهدن رقو لده

ب
عنو
شهلا
کهلان اله جر سنندهملات تداولاندرك جبارۍ غالب بنک
ونه

طتاندن ران ن زد ن بعرب بنطانو نهجره منسوب رجال بیهسام
ندن ابين نزهر بنالفوت بنعن بن همع مالاث ملاك اولوب
ر
وه
بلاد عن آهالسندن ابين عربلرۍ مذ کور اه مستودرار ٭ ش

اتاردن عبد سین وائل بن الوت ابن حبران بن عن بن عریببن
۳۱
زهیر بن آعن بن ع اتیخنر سرا مت رق
و ۳وصکره شدادك رادری لعمان وبعده نه رادراری دوشدد وهدد

وماثر وصکره شدادك اوغصییعب مالک زمام «طیههلات اولوب وبعده
ورمك
ضفعبسم
صد

برادری حارن تبابصهنك جداری اولان راش تام

ر که وارت ماک اولنلردر  ۰وه جر بلردن نی مسعه هسوب

تی عبد تعس حسان بن عر وابن فس بنمعاو  +بن چم بعنبد تمس
۰

۹ %# AV
ان سر حکوهت اولشدر  ۰بر رواتدهدخی جیرقبله سندن اتدا
مالك ملاب عناولان سر بن املوك اولوب حضمرت موی عليه السلام
نوی ظفار وقتندهعالقه بیملات عندن اخراجابلدی * ودنلور که مذکور
سر اهل فازس طرفندنعن اوزرنه عامل ذصب اولمشیدی

" 7ملوك تبايعة عبد اس بن وائل الفوئك سلالهسسندن اولدیی اتاق سس
۱

نسایین! بلهمدر  ۰ملو مد کیر منتی

#لکتلری صنعا وھارب نام ۰

مد نه آر اولوب سد مارب د عکله معروف اولان نااندهکاندر کهبوملکلر لد

سللالهسندن بلس نام هلکه جبلاردن تازل اولانسیلاردن سبایی
محادطه صننده زفت اله «لصوق عظم طاشار [هاک حبل اراستنده

عرم حبلین مذبورندن ازل اولان سیلدر * سد مذکور بانسی حتنده
ی مانپن
سك wE
روالات محتلفه اواوب 2

ادوب  7۳اولان جر

ملکلری وفاا وٽ

سویلناش وو قول اقوال سا رهب راجمبو تقشدر ۰
وکر تاره رمللی ګېد نله خا

کی

سس

اعام e دج

حونکه نونلهعطم
اولهرق حادشننلر و وتا

و قکتمیلا در * اهلسبانك سیلالع مردنغرق اولذقلری و طاغیلدقلری
کفق پوت و ود ری جع

ده

E

اولد

دن

بک ار

اشبو ملوكعناعصارطو لهواحمان مستطیله سنندهءلات عتنداولو بعضاً
هند و عراق و معرت زمیننه دك کیدوت

و a دعص

و فتارده فوط ملاک

 ۰عنله وت اعت اعشاردر ٠ بو ناراد وف نووت عدداری کمرت تو لوب

۱

¥ %4 CAA

اسعساء و اطوارزنده التباس موشابهت تطرف اغکلسة اقوال متفرفه
رووادات مختلفسه اوزره خبرار کنب تارج و اجیال و اداه درج

اسلشدر ه كرك کافه" ام و اقوامك اعیال و انساشدن و کرلة احوال

ساطئت و دولنلرندن مفصلا معلومات الق استیانذوات و کا دار کتب
مدوله" موجودهه امجرعتله ک|نساب وقوف مفصله اندهحکاری دکارر
استهده ( عبدارجن ن خادون ) مخرومك بر عتدمه و ایک

ڪتاب

او زر شه تا ليف بسوروب ( عنوان العبر يوودان

البتداً و الخبر ) سسیه اشدکلری تار یزعوعیددن افانم وکلای
ررنك
تالحض
ساطنتسنیهدن دولتلو صعی ات

لسان ترکی ترجه سنه

هت سورەرق ( مناج السر) جیه اشدکاری کتاب فوا ند فصان
اجیال و السانه متعلق اولان کتابلرلكجله سندن مفید و اعلا عدکه شانان
زو مهبو لهو هرعو ه اواد غندن بو حذاری کتاب هذ کوردن غیت

عل صورنده الدق و تفصیلانه واقف اولق استیان اهل مطالعه به .

کتالی.مف

کووه حزاجلعت ایللربت دی توضید اوخطاز ار اوولقن

اففیا تنل درحنه میادرت ارز
صکره اصل ح

ِ

و جفرافیا که
خطه عانبه وعسعر هنك کیفیان حفرافسی بان انك اعون اداج زره

شو بلکه

جريرة العرب شالا نهر فراط الله بصه کورفزی و شرق

عر عان و جنوباً حر محبط هندی بواب «ندب پوغازی و غربا حراجر 
حطدوود ایکن موخراً ویش قنالنك
و سویس کورفزی الله حا
آجیلسندن طولایی عر امچر عر سفید اله دی اتصیابکسب اعشدر ,9

1

4 A 3F

۱

 1ومذکورجز بره درهبه اتک و غاز اله متصل اولور  ۰ونك ری هنال

۳ 0

۲

4۱

ابله عریش ارامیاولوبدیکری دی تهر فراط اله ماحررشاامبیدر ٭.
قرهه متصسل اولان بهولو جز برهلره شهجز ره اطلاق اولندضیدن
جزبرهالعرب دچشه جز رهدر .

11

سی دی دراد وجرضا دی اون ایک درجد
طول ای در حه اله تک

۱

اه اوتوز درت درحه اناده مد اولهرق و مسافه طولی سك ایکیوز

ومسافهٌ عرضی طفوز بوز ان یدل جفرانی عنددر * وجغرافیوندن
بعضیلری نه عیل جفرانی ابلهولا" ييك درتیوز وعرضا بك وز الى `

ميل اوندیفیی و ساب تربع برملیون بوز بك هبل ساحهدن عبارت
اندوکی وبعضیلری د وز اوتوز برك فر بولندیفبیان ادرر

کجوربررهههعذنونهامه و دوعر وض وا حتافو حطر موتو نخدعن
ود جاز وتهامه جعاز و امه وبادبه
از ج
وتان وشعر وعسرحعاز و

نامیله اون بش مه تقسم اولمشدر

جوفرافیون عندنده زجره هذ آوره نفومیاون ملیوندناون ابکی ملیونه
 ,در تقد ر موین اولخش ایسهدهکتهقرین ولد اده نقدر نفوس
اواد

آنده حدول صو

صینده کوسژلتدر

ت
ع ر
بر
جر بره" مذ کورهنك الکن عنناه او بل
افسام دم ا

صمر فده

فعندنغ

ادن

له اصل صدءده کرآشدر 1

سارو حماز(مسا) و ( تهاعه ) نامر قلحهایعیفتشسم اولنشدر و
شویلهکه بجرهرالعريك جهت غربهسنده کاینڪ
ارجر سراحل بو نه

4

¥

وعدن انرهضاینننده واقع ( نی جد ) و ( ذخان )و (معافر )دن
 uالله جئو دن طوغریامتداد اندهرك جیال (قق) ده منتهی اولان

جبالمتساسله بهجهت شالده کان ط(الف ) ۰قدر وم چیالفا
اطلاق اولئور
۱

تر اجر ساحللسقه اهت جتویهدهعدن اراضنندن نذاابله حپت
شعالیه ده حدهبه قدر امتداد ادن اراضی* عصاری اللاهور رده 5
حبالماده » له
(

کا

را

ی

۱

اور

ومو

ر

مت

ال
حنبتعن
جربرةالعرىك محر اجر ستاحلیدان لا وعرضا امتداد اد

عد وز قاعدهسنه ودر اولان عوما نهامه اراضسیی حهت شر به ده
وشرق

شال ده اولان ا

ساحلى تار سیله شرق

وگاریی

تفر لی اىدەرڵ ھی شور اجر

وسطنده کان

وشری الد اولان کارت

۱

اولسی و تشکیل ابلدیکی طاغارك دیه سیبولسیدر

u اقسسامة

اید ستان ارچ وله خال اناو“ ا

(ن جبال سمراسته ) محاذی
نسم اولدئی کی تهامه اراضسنده م

ون طرفه ی تنهامهسی و (عسیر جباالسسنره حا)ذی بلاون طر ذه
)اذی باونان طرفنه حعساز
عسر امه نی و ( جعاز جبال ممراسته ح
بدن شال

تهامه سی دیتلور  +واشو نامه دج هبداندن ا

طوغری جدهه قدر درټوز ساعته قر دب و ساخل در ادن د ۱ ۳
اله جبال مذ کوره فاعدهسنه کدین الز اده مسافهسی اولان ی فرق
as

۱

|:

 80اراضسنك تام حت [ه اولان تسای بوندن عبارت اسهد حال

 ۱بورك هسهاتي نانته اعدار اوئور
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۳
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حال مله" ا ره جنو بدن ”ماله طوغری و ندادن فاه فدر
اوحیوز عش سباع
سین

ساون مساخه أولوت و آوزر نده نعی دروهری

کا,ی کی راواود
هلات حت شم فيددنه نمیی شعالدنشر +طوغری

اك ا
زده مستافهسی اولان برزی نهات اوتوز سكن ساعتة و ال از
اون ساعتدن

«ساهدسی

۹ری

!ودی ساعنه

ودردر

ج ره العرب حینده کرلداله احنیبه و کرلداسان ری اوززه نتندیبه

دکین ازلش اولان جفرافیار اولسون * و ترسم اولان شریه
* ولرل جله س بده اسعاع آوزر نه اددشندن حط ادن

اولسون

٠ .نعالءيه اد

عاری و کے اور ویدارتسم ا

یوب

بوشان خردطهاره و اولبانده حساب ایمش اولان

اىسان
هب تضمین و تفر پی دابطش ذظر له باقیلهجعیدر کاردر ۾ ح
eا > ر دطهاری
اجنی اوزره اباش اواوب وابرجه کلوورە شس او

تطق ایلدیگرده و

ا

ا

کوردم آشته سالف

الذ کز مان ادیک مساعاتك ساعتلری عاد نا ,بر وطی کید یله تعر بی

اولرق ازالق ک ننه او حساندن عن ولاننك ہتیرما مسا سیه می

ف تم رز له وال ببی ی شاعت ولد

من اوایند م

یرش ساعت اعتار له
و شو باناولنان خر اطهه نظراً بردرجه یک
اون يكایکییوز فرق ساعت مسافهي

الور ه ساصیلی بو نك

شيو سم احبال ماسدسله سثك ی در ادن عار ارتفای بعش
و
7۳

لار بنك |كييك ربوز مره و عض ار بنك دی او چ بك
ودردر

4

ای سك سمیوز ا 4او  0سك مړ الہ امود

یر

}u
ّسر اعبال اا

صو رت ا

وساب 4

جبال مذکوره مبدندن نطفاهقدر تسم اولهرق بر طانم تاملر اله
ناداولنور

۰

شو لهکهعن ارضندن ارض

( معافر ) و عدن

تند

(زان ) تاحیهستی تشکیل ابدرك (حبا) و ( صر )
ب(ی حید) دن م
و (ذخر )و (رداد ) و (تاره ) و ( طبار )و( عس ) و ( ریشان )
دن (مبعلادفرسیآسی )
نباد
کا
یصال
ول(تباشعه )نام لارچاه سی معافرها

اطلاقاوللور »وهعافر بن بعفر و همدانو سکسكو بن واقد سلالهسی
اشو حللرده اسکان اعشلردر * و واد عم الله تباشعه بدننده اولان
ند (عسوره) ده دحيسلرله اشعر بوندن اشعر هه سی و طن | عشلردر

 7سرارةکلاع #

جردن ( شراعب ) بلدهسنك حاوی اولدیتی و باد ( کلاعذ )
اعدن ص(لان):
وبللد
(خان ) و ( روس یله ) ک
متصل ونان د

و ( نجه ) و ( فعول ) و ( حه ) و ( ظنا) و ( قلامة )
(ومذشتره ) و (رمه ) و ( فرعد ) و ( حرمه ) و(وصان)
و ( جبن ) و (رانی) و (تعکر ) و ( روای ) و(سرات)

کلاعك سفلاسیله جهت قبلیدسنده ( ججحب ) و ( حتات )
و ( قینان » و ( منور ) و ( سیعان ) و ( صنع ) شودیلد
(اشیة )
,کلاعك هت غر بهسنده بهامداندنباد ( حاشد ) و باد م

نامار للهمعروف و شته (.وحس ) دیلان علارك جلهسی أرض

کلاعه اتصبال ابتدیکندن ( کلاع سرامي ) اطلاق اوانور
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(علال )
احطوط ) دن نی سيعك حاوی اولدینی ع
باد (

و( حص ) و ( شبه) و(جر) و( لمان) و بلد( شراحیین )

و ( آل ابی سله ) و ( وج ) نام ګلاردخی بنی سیف .ماس

C

ره سراسنه ) متصل اولور
تشکیل ابدەرك ( جبلان ع
 +ساره ر X+ ۶4

داسك ال بوفار ينی ( انس ) وح(صب ) و(تره)
رم
س
واود(ي"
اجوعل)وب بوناردن ادشاوغیشنار دعی ( ”عبان )
و (
سهنه ) و (عنان ) و (رمع ) و ( بارکهلان )و (ضلی ) و ( جېی )
و ( جبل برع) و (غرب) و (عك ) دن ارض غسان نام حلار دج
ر عه مساسیتشکیل اندمرلكظا(هره الهان )

%

سماسنه متصل اولور .

سرام الهان 4+

(ضوران ) و ( مذاب) و ( الهسان ) و ( مترا) و ( حقلين )
)
ن
احل
مو (
”د )
یل السو
)
ون(
وعشان) و( شلا
(
واخرو ج)
وم) (
با
صم)
(ها
ولر) و وادی" (س
ضجب
حل(ا
و

و ( ارض حراز) که( حراز) و (هوزن) (ولهاب) و ( ګج )
(از السهرزه) تاملر له دی بارحه به
حر
ع)سوار ) و
(زار
و (ک

ول
طل)اق اولنور  ۰ا
ااز
مقسم اولەرق جله سنه بردن ( جبل حر

٩ 1

f

مکو ره دی  ۴مصاع دعر أسنه  1ارصرال اندر

۹

ی ازد ) و (|بت
رامد وو علیامیo
افرع) و (عسدع ) و( )و (قارن) و( ګدد) وع(س)
تام حار أولوب ووسطياله سشلانه طوغرى زبا(قرش)اوحذ) .

وتلس)و ( مضار )و ( ماعن ) و ( جرا ) و( بارع) و( مم) .
)(,جبول مچجابنل 
بوک(یل ) و س(ردد ) و ( جبل حفاش ) و
لان نی جبردن ملڪان اسعنده پرکسته نسبت اوشدر ه و (چسل
عار )
رشان ) وطر دی ( مدهاقه ) e

)و ( مام ) و (سوارق )و ( جير ) و« سور ) و (طله)
و
واشرس ).
و عر خ€بوش(ل" خن ) و (قیلاب) و ( سل ) (
و(مسل) و ( غوف )
ا(ن
)و
غهی
و (ارض ادران ) و ( ح

و[ وعیله )و ( جلان) وارص خعوردن طر بق عکده (مخلفه)نام
زار دی صانم سمیاستی تشکیل اهر لهقدم سر سنه اتصال ار

ق فدم 8
 ۹-۳سرا5

امتراه e

( ظتره) پا

ار

۲

و ( جعره ) و مذرخ ) و ( نطب) و در رسع ) و ( و فص شیم) ۱

)طوابه )و (عرفد )6
ومذکور سرانك وسطیسله سقلاسی مل (ق
و ( موئك )و(

فد ال راندن

زرو مسا رایع

مکی

وس

ال و (باری )و(صرحه ) دی زحسل 

۱
شترق) و ( مطل) اللهتهسامه اوزر ننه قدر ودم براي اوزرنده
عد او لوب بو فلج ییم ذکور مسانی اکل انتدکدن صکره

(ع[ذر هونوم سیاسنه ) متصل اولورر
ضوح
# 7سرآزه" عدر و
۰
Af

1

17

0

/

ان
فاد بکیادن ماد خراشمیه ( اه ) و اهی دن دن بلدا شاپکی

1

و (عصعان ) اوزرندن ااعاق ادن ( بوده ) و ( بمران ) و وادعهدن

یوصلرنمسان ( باد حرب ) و ( ې ر بعه) و ( بلد قضعین ) 0
ب
و ( ثب ) و وادعسه و نی بردن ( بلد ی سعد ) و (هرام)

و

و

کل سفیان ولد( جال از کان ) و مد کور

مس ات و دطیاه سفلاسنه طوغری دی ( تجدالطعن )و ( شعي

(وهنوم ) و (شعب عذر )سوی
دخور
لص)
بخر
(ب )و (
(ان )
ومطرق )
الس ) (
و (قبر مور ) و ( قيرعلیسان ) و (رآس
و ( ظر بف خولان) و ( حعابان) و (مرارات ) و وادی" (حبدان)
و (امرر به) و (ادیر) باممحلار دی الف

الد کی نای تتیکیل

اندمرك خ(ولان سسراسنه ) صل اولورار
سرأة خولان +
ارعن سعهدن و .ی و عتو رون اولان ( جل اندر ) دن الوب

(رحص ) و ( هله ) و ( عبدوه ) و جبل بی کلیبده ( ءطر ) و
(اسلاف ضْمم) و ( خنععر ) و (عر ) و
وسطیله سقلاسی ا
(رض

ساقین ) و ( جیدان ) و (شعب) و (شبی ) و( حرحت) و
( ارض الشر و ) و (ميار )و (قضاعه ) و (بار) و رخلب)

n

ی

e

e

er
ر
 0و ( حینان ) و ع
و (غیلان) و (دفا) و( قیوان ) ( و بوعان »و (ارض الرسیه )
و ( ارض ی حذفه ) و ( ارض آلانقور ) و باحیه شن

حال مکذوره دج خولان اسن تشکیل سرك ( حت

ات
ررکم ک

اiC

ا یلد

۱

ی
#براة جنب ولد عرعز ٭

( معصور ) و فر به ج
(نب ) اشیو ایکی له کی
(ننه ) دسامی نب
وی ام فدر اولان مار نله

اولنور  ۰و صکره حبل (

(عا ) و ولرل آوزری اولان
دن س
سقلانی ونان ارض ژ حرش )

عد
(رمكت)و
(رفیف ) و ( صیکان) و (

وسط ( کنسانه )
)و

اظرض طود ) و (حفوفیان ) و ( جد الطار ) تام لر دی
(وس
و
مد حور

سای جل

دکدن صکر 2

اسه ) صل

اولور

٭ سراق عبر و سراه حجر و
مذکور مسازل اوزرنری ( خم ) و الاری ( باق ) اوأوب بونلرد» .
( ا اس استه )کنمت اقصالن 3
كت

کزاربا

از

ن

د باه

ولای خال

) دن

عبارت اولهرقپوك
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۳
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علیاسی( خلم ) و سفلاسی ( ازد ) قبابلندن اواوببول مک(سل

3

اسر اانه ( مصل

اولور

د سراه" E *%

ذمکو ر رانك دخی علیساسی خلعم اولوب سفلاسی (اسدین عران)
قباییی اولەرق صکره ( زهران سراسنه ) متصل اولور .

٭ سراه زهران *
)ن اواوب ( دوس ) (وغامد) (وغر) تام
زهران دی ( ازد د
(اسواهء بن عام ) و سقلاسی اولان ( لهب )
یار اللهعلیاسی اولان سو

بو(عو یل ) و مهازد و ی عر و نی سواءدن قار شق اولدب االله
جله نیبردن مدکور سر ایند کیل اندوت( له مر اسنه) متسل |و لورار

 3سراه" له کډ

ف کور سمرانك علیانیی ( ییزف
و باخود (عکل

) و ونلرك اصلی دی ( عم )دن

اولوت و سقلاتی دی ( کنانه ) دن ( ی شود )

اولەرق تحال عذکورهده ن(یشاله ) سمراسیله پراشور
سراه" ی شا بهو عدوان *

سرا مذ کورله الت طرق ( ليث) و (هرکوب ) و (ل) اولوب و

دی

) وا

اوزری

د ا

صل او

سرا دچ این اند ِ 3
۱

۱

۱

لد شراه طارف اد

مذکور مرانك اوزری ( اند)دن کار (هوازن )
9

میت تیاه اه

¥ا

أوزر ده

توسے اولان

ی

رار .Ro

 7تک جهت غرینهسنده امهاراضیسنه

طوغری تشکیل لای واداربمتی میاهحاربهو سیول

ااك کچدکی لااد ارماری و درمرژك 
باشیلری مان پیت

جبال متساسله" مسانك تقسیاتی وجه یج ا اولوب جبسال
مکو رفاك تشکیل اتدیکی وادبلرك بات اتدار اوور وا هار
بال مذ کورهنك خط هیاه

ال لهالك دروهدن رر هيل e

انوب انى تيامة اراضینتده تقاطم ار

وو

ا

ادن میاه اسه حبال مذکوره خطمياه احعاعلرندن طمور اهن باتلل

متاخلل ابله امطاردن حاصل اولان بر طاح بار در
اشسیو مار برحسی (موز ع ) و وارد

الاو

عدا(ره ) و ( حراره) ده توسع ادر ۰
(حان )و معاد ردندوشهرلهل
د

زدك .
و (ریشان )و بلد( رکب ) دن وادی" ( لے ) ی تشكيلاىدەرك ب
وا کی
جهت جنو مه س ده ( ورب ) ده وادی (ل ) دوشی :
تلوب و بعش 3۱
در  ,و اشسیو سیلار دعص بررده
دا
کلارده سس لار ا

۷ ۹۲ #

0
رداق

1

E

را بر جوف ګلاری

e

ره منصب

اولور
ټ%

* وادی رمم ٭
9
ایو وای رهم عابت طار اولسوت مبدآی

چهران ) دن اولهرقو

ا
(لان ) و ( 1س ) لد جهت جبنو
هسندن

دوشهرك یلد (جع (

و( مس  )4و (عرکیه ج)و
ب(لانر مه) (وظهر بذوال) مزارعی

|دحکدن صکره تهامدبهاهر محره منصب اولور  ۰ووادی"
| سق ت
رععكت سفلاسنده اولان صو حلنه (غسان ) دشلور
ا وادی" مسپام 7

وادی؛ مد کوره ( حضور ) و (احرو ج) و ( حر از) نام ارك و

(الهان ) و (عشار)و ( بقلان ) ك جهت جنوه سندن و (آنس ) و

( مان

) ك جهت تعالیهسندن دوشورك ( جبلان رعه ) و ( ضلم )

 10 slنام محلاردن بکوبرالرده دی برخی
براری س
اقدر

شعره منصب اواور

٭ وادی معر بی +
و

0

اشوو |دیوادی

و افعدر ۰

حور ادر

۴

معرباو

وب( کدرا ) اله /9بال ( داه

) ہلان ر ک
کهه ) دن

 3هعفر )ده

سعفوط اهر کر ع وادستندن

۳
|
۷

و
و#ادی سردد ٭

وادی"م ذکورهنكعبدآی (|هحرشیام ) اولوب و (شم ) دن و (ماظم)

و باد (صید ) دن ستوط اىدەرك جیل ( تس ) و (نضار) و (یکیل )

و ( مه ) نك صولندن و ( حفاش ) و سزاة جبال حرازك جنوبندن

کر وراری س یی اتدکدن وم ره صب الوور

1

E

#۳ e
و

وادی"  9تهامة اراضسنك بوك زار

نک 5

وادی ایکیفرو ع اولوببر فرعی مدان وخولان و جبر بلادینك غرب

جمتلرندن الفرق و ز طبردفار نه طوغری اولان براری سق ادر .
و رتجی شمهسی ذخار و شز رب و  3و شوارقدن بدا الله طبارق
شعبات بدا ادوب و ك حوق یادن کزاو

الله ) دن بدااله ( عدیبوه) و

و

فی

) و (رحص ) و (اله  نك

جهت غر به سندن کوب بودی شعبات کشرهه تشعباندهرا حال
دعدهدن مرور اتدکدن صکره ( مطرق ) و خ(ولان ) ه واصل
اوهرقوا

و ای ( مر امین الوت

r ۱

لادی جئو ندن مرور ادر
 +وادی یعس

اشو وادیدجی

عورد

شا

وحزان  9خدلان +

تفن

کلور ۰

و ای فر عه

هنعسمم اواوب

(در ) دن ( حرض ) » کلهرك و بوراده وادی"
قرو ع هد کوره ناد ع

0 N
(حرض) تاهت
4

رد(

رلدقدنو رخبلی حلاردن کد کدن
|
الهرق ر طاحم سشَعبا له
کا

ی

اولمری ردنا

رای و

ادر

 29وادی خلب 3

وادی" مذکوره ( حضوب)اارندهز بادهلشوبو ( قعاعه ) و ( نار ) دن

حرطه قار هرق تزاد پولوب و وادی" ( تعش ) و وادی" ( حید )

(د ) و وادی" (لبذ) ووادی" (جران) و وادی"
و وادی" م
صد ) کی رطسام عات اله2روهدر حال عد دهیی :ساقدر
(

وصیا) و( ش) SLO
(
تام و اددلر دی

بان

۰

 (9یج عر هم )

اسوك حه در

7

وه ارض شر جبدن عدن الله وادی" له لته وجهت عر دردده
حسید) و
رم ب الوان ([رم )و( ادع ) و ( حراره) و (

ررسبان) (و[هوزع و موزع ) و ( تماق ) و( حل ) (وزید)

و ( رعاده ) تام وادیلر دی سول وبال وادیلردندر  ۶واشبو بیان
دها برحوق

وادیلر واردر

 #ماه حاربهوسلارك سای E

اشبو سان اولنان وادیلردنحران ادن هیاها کینوعدر م میاه مذکورهدن
برئوعی بال

ای بط  ۳۱مذ کوره اوزرا نده اولان هت ڪلردن نع ان اله

راراء اوزرندن سعوط ادن وخط مياه اجعاعلردن
اع
طرف طرف كطله

ل
دشعه

ابلسندنحاصل اولور +

 8لر ر

وبونوع صوز بع وادیلرده يوك بر ارمق وبهضیلرنده کوجك صرو

اولدرق باشلعه جربان ادر ايه ده وادیلرك تهسامه اراضسی جپتنه
اولان اغرزندن حبعوت تهسامه به دوشدکرنده اراضی" مکودرهنك

ڪب
قوم وغايت ومشاق طراف-دن م

و لمسندن وزذن جریان

اندهمیوب پرهباتهرق و حت الارض بابدیقی مرادن جربان ابدر  ۰حق
تهامه اراضسنده هت الارن ج ادن مبنوللو صوار کدره نین

اولان بعض ارده برفاج بوك صوارك مجرالری راشوب هت الارض
حوض کی سورك تاق سل ادرك اش تاقدن سر هرق د که مزصبت

اولوره بوک دلیلك ری استه حدده شهرنك خارجنده اولان صو
نری
هوارنك د

ایک اوج قولاحدن عبارت اوادیتی جااده اردنك

ګل هڼ کو رده بولادی انناده اون طابور و  5ساهانه الهمکاری

سن عبارت بو لان حدیده اهالستی
حیواناتتی واوتوز بکه قردب نفو د
مکذور قیوارله صونی اداره اعشدر ه والطالةهده نفوس مکذورهی
شادل بولنانبر ملکی مد کمرقیو رل

اداره اندر م ادشته لوھيوارك

صواری عادی فبورده توا ع ادن صوز کی اولیوب وادیلردن تهاعه به

او دە ره بانهرق تا لارض ر اده

لشه لتاق تشکیلامدنصوردن

حاصل اولهدر که اسلا تتاقص ان  4و دیکر دلیلار اده ننه حددندهه
اوچ ساعت ودر ددد مسافه وان و جاه نام حاده اولان

خرمالكت قیوری و کذلا» بتالفقیه وزید خرمالك_لرنده اولان فیور
دج لوف اددر ۾ .حن خرماكلرا ره نین اولەرق لته سنب

دی مکذور صوراء حال مذ کورهده بخوسیدر جونکه خرما اغاجاری
صووار الله صولانور  ۰ونه فنفدهده اورکداه ااذ اولنان اماطرم
ودوندر +
نام ګلده اردو اعون اجیلان واشعه عبر اولثان صوارده ع

واجله بفین دیکر ګلارله ک|بسنده مدکور صول بلور
سو

1

دنه

کی ر ەن < رن

میاهات €ر و عیده الط

ره

| اور ناممطرده وادیلره سقوط اندن سیلاردر کهمذکور_ سیلار دی
۱هر وادی نه جپت هت غات کنرئلی اولرق دوشی * هر حمتسدن

یه
ده ن
کلالر برلشوت ووادیلردن باغلی اولهرق جریان ادن میاه جار
اض ازازنکل انا * وبع وادبازده عادا نرہکی حساعت کسب
 Êارلر  +اشو سيار

ند مهامه اراتی ننه اولانا

ب
ونا
د جرا
نلیله
 3تهامه ه د وکیلهر وق الاب بوزدن پرطاق محرالر تشکی
وره سی واروا ادر
دک منصباولور * وتهامه اراضستی سیول مکذ

مذکور سیلاردن بعضیلری اولقدر جسامت کسب ادرکه تهامهده! کنی
۱
رده کید درمز
 ۰ا e واددارك بروجه مشروح اکازدسنده اشلی میاه جار نه
وضیارنده دی ماء جاری اولیهرق صوسن وقوری بردرهدن
اولوب لم
عبارت أله

ده دیکرری ماو بوزلره دج

سول عصیر کلهر لدهد کور

سار دی مامه بهأود ند"  ۳۳ره و اسطه سیله دو
ال

کلور

له همذکوره اوزرنده نزول اران موغلری السك عنك <هت

تعالیه :ده و طرفطرفاولهرق حراتوس ابلولتشمریاو
ابارنده و حهت شرفیهسنده دی ننه طرف طرف تشر ن انی کانون

اول کانون انیشیاط بر  +اوشوموهعلردهدعالمور نزول ادر ؛
 ۱حت هر فنی طرفك لعمور مو می لوزنااه هد یکی درت ساعنده
وطعا شاشر ۱
 ۳ون عطرلة بروقت#صوصى اولوت او وف اصلا د

ملابض نحزارده تارا وقت :شروقدن وقت زواله قدر  .و بعض
 :ارده وقت زوالدن وقت عصره قدر و بعض ارده د وقت

مصردن وقٹ غروب و باخودا وقت عذیداه قدر و بعض ارد

4+ %4
ليلا و وت رو دن ا
از فدر و بعض کار دودخ ف الادن و ۵
موس باراندہ بولهطرف طرف شهور مرقومد
حاصلی
 ۱شروفه ودر

ظرفنده وق شانعتسن ن اوقات معلومه مهمه حال !غور ازول ادر |
ابام بارانده جبال مذ کورهدن حاصل اولان سیلار دا عا تېامه اراضسسنه
دوشز  ۰و و سبدن

رات مراد سیول مکذوره جر بان ادر

تهامه اراضیبت تن باراتی بوعدر بج ار » برسنه و ایکی ستو
مون ول اد یکنك وقوی کشردر 2 ۰ص ها کور واد لر تھ امهنك ۱

و وقاری"ابه سندهاولەرق طاغاردن نزول ادنبارانك سیلر بقهام به
ادصال ادوب دوکر

و بر وحه

و

کرر س لار سرب له مهاهیدهاراضسنده

رانك ۳۳

حوق یر
از

اب و

٣ ور
ر ہل جحو تھ

و
r

اها

1

E

اسف شهری سور
وفوعی دی

سنفده او چ

د وعد

اهای اد مرف
دل ا

ك ۱

مه
نك برجهته بی قاچ

رف

۱

وریم شکالرنده اولەرق هر ترلانك
نهامه اراضنسنك ترلااری مستطیل م
ااطفرنه دار | مادار سدلر حکبله رك ودروننهاو مچترهدن ز اده در نلك

و بر بلوب برر حوض شکانه قونیله رق بابلدر ک۰رك طاغلردن نزول
ادن سیر اراضیبی باصدیفی وقت وکر اجیلان خرقلرو مجرالر
واس طهسیله و باخودتهامدده بغمور باغدینی وقت مذکور ترلار طولار ۰
و صوز هرطرفدن حکیلون عو اوادقدنصکره ترلار

دروتلرنده قلان

صو ر خیلی مدت اوررق طبراق بواش واش بالنعدر  +پو جه

۴

fee
حاصل

 ۰لاردهكلتو رظو ت

۷

و هرق سیف  ۵4اوچ درت

یت

دوعه#صول

و

زیادهnld

فبض

نرو
اأمو

طاغارده نمار ومیساه جاربه ألودج کی فبوصوازی دی واردر ۰
کذلت مامه اراضسی اضالسی عوعاً ديوصوی فوللانورر اوشو

فبوارده بعصض طرشارده اوتوز فولاجه قدر درن اولور » و عض
طروارده دې اوددر در ن اولیوب وزده توور

ومذ کور سرا جبسال ساس لهسند هکان مالف و لدان و الك
مشھورار بنك تعر یی )

و

نمزسندانی که
مده اولان شهراردن الك

شهر ی

وب | شهر در

چ ومع

صیی

ودر ۱

وصیه ملاو شهر دعکه شسانان
حسم بر شر نو عیسه ده وصه دن سوك ق

,ا ور وارد رکه اورارجسه پونلرهده شهر اطلایی جا ز اولهملور
ناك جهپت جلو سه ستنده و صنعا ره ی س
اعت

نعد مسافه ده کان

( ستعانن
)غی«مضافانندننفس( تعز) و (اب) و ( جبله ) (وعدن)
وحواشل ناحیهسی داخلاده ر خم ) نام حلار شهر اعدادندن اولوت
لاد بان اواد اوزره لوای عد کورحین تشکیلانده بشقضا ویش
ر
بههتعسم اوش

۳

وکثرهنی حاوی ا

السته ده سصاع هبل ور

وصیات ورای

سین

فيال عددمی شامل لواعشدار * ننه حهت

کموذرهدهمشمور اولان براردی ( وعیص ) و (غبرا ) و ( شراجی)
و (سن ) و ( ارض بن حید) و (معافر ) و ( سكسك ) و ( عودوذی
2-1
"

۷ 7

۸
N:2
4919

1

1

1
پ 1

1۸

5/ ۷
۰

رعین ) و (حشیان ) و (رداع )بتا
لماد وعواضعدر ه
طوروفرك
طیقیل وس تد وذورعین و
اهسالسی دی اصعیون و واقدون و
دان

ودوزن وال مکرمان وی

NE ومد

واسو دون

وریعیون

دتناردر
وزادهون دطون وندر

ص۱نما سنحاعی) .
قمعا سفانیی داخلنده صونعانك جهت جلو به سنده ویکریی دش ساٹ

(رم )
تاه ده کا ( مار ) واوتوز ساعت بعد مسافه ده واقع ر
نام حلار دی شهر اعسدادندن اولدینی کی انس قعماقساملتي داخلنده

.)۷و عران فماعاملیی داخلنده( عران ) نام حلار دی شهره
1ران
ض(و
قصبدردر  ۰وصنعاه
اوچ حار ك مسافه ده ان ( روضه)

نام قضبه دی شهره مانند بر #لکتدر * وانس قضاسی مممانندن بلاد
( جهران) وبلاد ( که ) مشهور تحزار اولوب جهران اووامی یوار له
دمارك قیواری رر وانکشر فولاح عتندهدر ٭ کذلات صنعا ”ای

ل(اف الان وعتری )
کوان ) و ( طو لهو)( ثلا )و
داخلاده ( ک
(وجیل حراز ) و بلاد ( بستان) و ( حضور ) وجبل (دخار ) و

ادش(د)
خ(ولان ) و بلاد (مدان) و (بکیل) و (حوف ) وحبلا
(ووادعه ) (ولاعه) و (شرف) و( حور ) و( حه )ګنالمر
دج مشهور اولهرق ال مکوذرهنك هر برراری رر قضا نواحیهلاک

اواوب بونارده برجوق اقسامه تسم اولەرق وبهررفسم دی فرای
تسه وعدیدهیی شاعلدر  ۰وله جال هن کوزه اګنده اراضسی منبت

ومیساه حاربهی حاوی مشهور وادبار واردر که مذ کور وادیار ( سر )

و (سعوان )و ( تاع ) و (عاشر ) و (رمك) و (غان) بوق(د) و

}gen
( داع ) و (مسور) و (ملاحا ) و ( قروی) و ( سسیان) و ( معوله )
مك ) و( دره) و ( حب )و
او
س )
(لان
وخ(دار )و (وع

ه(روب ) (وحنانص ) و ( مکلی ) و( شرب ) و ( عرقب ) و(شیع)

و (ظهر ) تامارله باد اولتور  +واشو وادیارك دخی برحوق شعبهاری

روب جوهات متعددهدن چربان ابلمرلة
اولوب صواری وسیلاری شفمق
تپامه وصعارانه دوش

E

وحال مذ کوره اهالسی دی سااصفر وبطون جر وبع وبیزرعه
وصمحیون وهمدان وبکيل وارحب وحاشد بطون وذرتارندن اولوب
شبات وفبائل کنرهد متم وین هیرشنعبه وقبله اررطسا اا
یه باداوور
4

 +لاد مارب +

صنعانكجهتشی فد سندهق ق ساعت ددد سافه دهو ححبال متسلسله هذ کوره

قاسوغزرنده کا تنبلاد مأرب اولوب حل م ذکورل احوال ماضیه سنك
تفصیلا تی ګعلارنده

الخامشدر ۰

ول

هش ادی

¢

بلاد مز

کڪ وره

هلر

ما آداره نه

مذ کورده قدعدن قالش انار عسقة اولدینی روایت

اولئور
* بلاد صبعد + ۵

صرمانك حهت ماله سنده واللی اقبت ودر لو مسافه ده و کناهعسو
قطعد سی اراسند هکذاك حبال ما

ماو

وافم ( صعده )

نامحل دی هنوز تحت ادارهبه الامشدر و وسپی پوندن اول لند,

3

ااتفیف سطور ادلشیدی ه مذ كور صعدهنك = وال و محاتی
بلاد اشد ) و( ران ) و ( طاهر حولان ) و (رازح واسوین ) و

( باد وادعة الصدبه ) تام لار اولوب صعده دی حسال مذ کورهدن
معدوددر  ۵و صعده رخیی انل وفرا ودصیه ی ووادداری شاعل

اولوب مرصاقلق محلدر م ومذ کور صعدهنك ساحل اسه ( جران)
!سکلهمی اولهرق جزان اسکله سندن صعده نات اوتوز ساعت ددر

بعد مسافهددر وسااف الذکر تخران دی ( بلاد ام ) دلان لدر
حزدیده سنجاگی )
|

٥ذ کور سحاغك مضافاتی ننه جبال عنساه.له* هذ کورهنك بحعض مر له

هاه اراطغمبند ,کا اولان اا دن ارت اول

۱

ب(رع ) و ( همان و (حفاش ) و ( وصابین ج)بلاری دی جبال
ورکب)
مذ کورهدن اولوب آوای مذکوره ممتدر * وص(ایین ) (
و ( حس ) و (جدلان رعکبه) و ( عمان) و( وقعان ) نام لار معافردن

ععدو د اولوب حال مذکوره اهل آل بوسفدن شراحیون.

وس

وصاب ن مالاث وحردن جبلانوصرادی وی ی

دطون

اصفردن

اا
تورتلرندندر و کوذلت (رعه ) و(رع ) طاغلری ا
ديدطون

مد کورهدندر

مذ کوJ طاغار دن 9

 2دز حه حسامتنك تفصیلای

لاله بازلشیدی

جوبل برعجیل رعة نكجهت تعالیه سنده اواوب جبل رعهنك ( ضلع )
طاغیله جیل برعك نین (وادی" سب ) نفریق اندر  ۰و( وصابین )

طاغلری دی فابت جسم اولوب وقرای کثبره وقبال عددې حاودر

?eT

۱

وجیل ( حجان ) وجبل ( حغاش ) هرنقدر رعه ورعمار eبول
ی عوف

وشمدان و جرو
اون شا رودل ا

 1رامەدم مور

اولانسنادر ۱

حل بدهسھاغنه نایم وشهر اعدادندن اولهرق نادر عشهوره شینانقل

( وو
و وان عتزویاوقرب
ساحلدن ام
ارود
نهاور
دی ( حس )و (زند ) و ( ست اليه )
و (باجل) و (ز دی )و (ابوعریش )نام بدراردر
وه حسال مشهورهدن جهت جنوییهدن ماله طوغری ( بلد حید ) و
)ام
بزطد فرسان) اولوت واشبو یار عدندن ارض بی مشحیدده ( شاق ن

(ار اش بون) اولوب و
له قدر امتسداد ادر  ۵ویوندن صکره د
حس)
(ح
وو
ا(زی
لد )
سی اهیی دج اشعریوندندر ه ونه حوالل"
زسددن ( دصرب ) تام جل دطون ( عبد تعس ) دن اولهرق ونی شید

اص ال یو(

مود

)ام
(ر ) و (ذوال ن
عق
مالتمندن و ( همه ) و (دار ) و

محلاره حاوی اولدقلری قرول دج اشمر ون اله ی واد
بطونندن محخاطدر ه وزسد

حوااسندن صکره (عکیه )

ومور ) دن
وردد ) دن ( 8ے ) و (.عك) (
(ووافر) (س
ا(جه ) ااامراراضی وبلادیدر ٭ نوایرودنصکره ( بلدحکم ) اولهرق
لومذر
ک
و

اهل دی اعلداطددن حکم دطو نندندر * و ( ر )

و( حصوف ) و ( ساعد ) و ( شين ) و (عداه ) و ( زکو۹ب

 ( 9غارف ) و (علیق ) ام بلاد وفرای مشهوره بلاد حکدن هدو د
اولسدقاری کې و ناردنپشته قرای عدده و کثروی و(بیعبس)

اودرد عك دهني شامادر

د
واسدله

و منك ساحلاده مشهور وعتعارق اولان مشهور جربرهار دی ( شران )

زیلع ) و (ررا) زره

(
ون )
وسزایر ( فرسا

پر وال  £رل نعریف وان اولنان ګلارتم سای
اتی

تهامه سسیاد حمل نله

داخلاده اولان حال مشهوره اولوب وو لر اسه

خطه ماه

داخلنده اولدغن دن اولا مذ کور ستعاقاره دا ر اولان تعرااکتال
اندلد کذنصکره کسیر سماغنر اد معلومات و بزلهحکندن که اولان
تعر مات سا دنك برو ل ای در دنه !دار اولمشدر

ەچ جال سرانه دا ریمض تعر ات شی چ
۱

£

۰

م

4

هه

.ي ت

اون ددرت سق وآءرب اوندرت وصعده اونبش وئجران اون ا
درجه عضرارندەدو
ودار مذ

'

کوزءدهصول ارعتعكهاحکامیبلادرو مدهاو لدی کیاولیوب

مواسم تلف انر *شنولله ک کهانوناول کانون انیشباط ابلك مهار
اولور

EA E

* مارت سان ما!س

از اولور

موسم

صیفدر ه حزیران :موز اغستوسصول مهار اولور aaW aE

ابلول تشر ناول تشن انی فش اولور

مومع شتادر

|
فصول

اربعذنك

> ۷۱
کی هور

عردو عهده

کوسخلدیی

او زره

اولوب

و دار رومده فصول ارلعه هر سنه مساو ر حکنی احرا اغدیکنك

وقوی اولور ه مللا بوض سنه موم

رو هیده دعص

ا

شاف اتلد

a

ی

ل

ومارنه

ld دی

سالفالذ کرتعداد اولنان موسار تخلف اندر

وسم حارهده سرا طاغارنده کارکیر ابنیه التنده حرارت رو"مور هیزان
=>رارهسيله اونا لقدر جهاله کری ایی بنندهد ر م هوسے شتادهاوندر جه اله
تدر  0وموممشتادهزدادهصفوقاولدیقی وفت!
له
اونالیق د

کترین زار ده

صواجمادا در ه وا کنزیعلارغاتشد تل طواو دوش * ومذ کورطولو
روی ارضده برقاجپرمق اولور * وبعص حرتفع طاغارك ذروهسنده فار

کیطورر * بالکرقار ززولاغر * وهوا طهررفدهو خاهندنعاریوجیادت

اوززه بولتور »حیموسمصیندهبعض وفنار زداده سیین وسمرتاولور
حبال مد کورهاوزرنده کان واد دلرده دار رو هده اولان بایان خنسندن

(ین ) و (خام ال ) و ( بوححورتن )
خسدایی ابت اولدرق ا
و ( کل ) و ( قاطرطرنانغی ) و (ابلفین) و (عنیزجعکی) و (اردج)
افاجاری و ( بانیمارول ) و ( هندا) و ( لادده) و (ابهکومدیی )

وش قوعاز ) و ب(ابنویسه )
ق(
و ( عنم) و ( بان کروزی ) و
و ( و مد ) مثلاونباتات اولورکه بومارو اغاج ونبانانك بولندیتی محلارك

هواسی صل اولهجهی بوندن قیاس اولنه لور
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مذ کوره اوزرنده حو

ورو ع تم

( بفدای ) و ( شعیر ) اله

نات جسندن

دانهسی اوفاق ورقبوق اتد
د ها اولوب اشبو يداك

کی حبه او اور

وال

e 4

4

و نله (علس )دنور کهمذ

سا هداو ليوب صنعاوحوالسنه

کور ودای

حصوصدر

 6وم

وه

کورعال

دیق غادالفاه ساضوخاص اولور و*کذلت بغدای وشعیر اولسون
بلادرو مدهاو لانشدای وشعیر کی ی

اهالسی در ع ادرار م و

اعلادږر چ e

مذ

کوره

دای اعی رار

مرجك ) و ( فول ) عبر اولنان
(و
ونه جنس حبویاندن ( بوره )

اوفاق قله و ( فصولبه )وعادی ( قله ب)زلویدفالباسنه شیه اولوبفقط 
لجك
ان
ودو
ادن
طش قبو نیشیل ا كنطو ىلا ولەرق و حبذ سی ر حبه سن

ار
)شلان حب و ( سم ) دانهسی لسار ده سستام د
و (عت د

حب و ( دوره)

دسلان برئو ع داری د ای

و ( خر دل) و ( هه مس

هشیو حبوبانك دی جلهسی۾ درع درز
غدایی ) ک ا

۹

هده

۱

اعاجی 4

وه اغااری غات معتدل هوا اله برایر زیاده رطوبت الله نشو وعا 
نو [ءرق شاد عندن هر طر فده سس ٭ و وهو »لت و شان عزلر جبسال

ەوك تهامه جهلرنه طوغری اولان اصدارنده وافم.
رذک
متسلسله" م
دوالدهاه اجعاعلرده ویو كسك ا

اولور

صور و متعار و لنان 4

.

۳۱۳ $
ددده
و لونک اصبد ار مز صکگو ره حبالك دروهسئله مهاهه اراق بندت

اتمه
ودغن دن هواری طاغ لرل اوزراری هوامی لو سرن و

اراضسی هواسی کی صمجاق اولیوب هوا برحال اعتدالده پولور ۰
ورطوبت جهتله دی صوار ومنعلردنیشقه اولهرقتهامه اراضیسندن

طاغاره صعود ادن تخار ارتفاع کسب اند حهکثافن دا اندمرله

عاد ا غات سمرعتله جریان اندر  ۰تاش و

رل
لالور
ی کی
وتان

وههرنده بوك بوك
ح

اصدار کد کر خطمیاها

ا

وادی ودره دنهآمرهرك برمدت لوقف ات دکدنصکره جباارل اوزر نسه

صعود اندر ه ومذ کور بلوتار اولقدر کشف و شدید اولورکه کدیی
وطورددیی برارده

ز کوزی کورمن » ايشته بوصورتله حصوله

کلوبحال مذ کورهدهتوقف ادنبلوتار دی قهوه اغاحار ننه برطرفدن
رطوبت

رل

وقهوه اغاجلرییی مسك تثرندن وچکر که مصانندن فورتارمق اجون
خرئوب اغاجی فاملیاسنه شیه غات ار اولور وجوق سنانه صالار
روع افاج اله حروت اوس

سسا هه.ی حوق وی تفع اولان

جنس دن اغاجلری ڏهوه ترلاری کنار ومناسب زره عرس ابدرلك

رلک واشبو تارك ساهنی انر تسپ ملق اولدینن
ترلارك رطویته خلل گم  ۰وبونوع اغاجاری حاوی اولان قهوءلکار
پره کوره کون اشوری ویاخوداوحکونده پرضولانور واغاجسز الوار
ه رکون

صولانور

دهوه اغاجار ننهاعرزار 4

اوش اولور

بوصورتاه دجی حکر كتك مور ادن و قاه

1 ۱۳: ¥

۱

طبراغنك طیب وقوه انبنیهسنه

فهنوه ااجاری غرس اولدسان
*
کل وور۳
رد فطل و

مذ کور اغاحك ارتفاعی ترا اوي ودرت ماړه بهودر

اتس

وطری دی

ان ساختزەاولەرق و جسی خسوو

ی
وةبو ف

و
عنهla ¢

موازی اولدرق :و و
* آوزو ناعنده مور

س وکدر ی

او دی

وکود

رت

 ۰و برافاری دی

وارك کو

ولبةرق

شاخار ابه و
فرطق رای

پرمعره

اس سا

فرط اندن دها

یا تغارف مان گر ده

اون ذعر اف

عدر و دا ادر  ۰وروی

او لور

مذ کور اغاج هم جکر دکدن غرس اولنرق وهیده طالدیرمه اصول
اوزره اولرق ایکی صورتلهده شدیربلور * ومیوهسنك قابوغی ادا

بشیلاولرق صکرهصماروبوصکره جرتهصول اندر * جرندنصکره
اشو فاوق قورر  9وقور دقدن صکره رنکی احیقسباهه تبدل اندر ه
ودروشده قهوه دشلان حکردکار حيار ویرقبوق دروننده ای
ال

حکردك اولور ه وقهوه اعاحنك اصل ا عی رن ) اولون-
ي وهوهدر

ورم

فهوهلکر

E

موه ویرمن وار مل 8

شای

و لتور  4ااسه ده ال م«شور و معبول اولان دهوه حل

ر

وجیل حراز وحبل نظر قهوهسرله ادسك حیل شرق طرفلری وعه نك

1

 ۵۱۳ %Fمه

 ٩بعش گاری پ
سوید ۰بوعلاردنبشفه رارده چیفانفهو پهونلر قدر
اعلا حس

د کلدر

بعص ارم و جذر افیا کتابارنده سٽ الفعك هوه سی
بو لنده در ج اعشلردر
ر

بلدهدر

۰

مهاهد

ولون چ

2

الو  6لت |لععره مهامه اراضسی

ار اضنسنده

ی

هدح و ستادس

فروه اعابچی اولاز

تین

و سطدده

دات العم ده دوه

دزمله دار

جر

جمن له

قهوه حصولنك هر دارو هر اکلیده  ۳اولان رواجو سور

من ولاه ال معتنا محصول فهوه اولوب بوندن اولاری عر بان ببننده
ساحله اند ره مد کارندن حصو لاتم ذکوره اوبه ءطلوت

کوئور لهمامش

و حهله ايارو به

فط حکومت سيه تشک اتسد کدن صکره طرق

یشندن هر کس محصولیتی سهولله بلاخوق
موعایرده ااهنوتلحادصل
سواحله اشدیرهجکرندن بوندنبو له قهوه تجارتی ر یق بولهجغنسده
شهه هدر

اس

ال

ا کر
یدجی

من ۷

درجه ده قالور ه برده اھالینك روتنه بادی اولان و او اهلده حاصل
اولو ده خار حه حیعف حق

عصو لات ارضه و

صتاعیه در

¢

ای

م ذکورهده جنس حبوبات بر وجه مشرو ح پان اتد :کنکی اولوب
يونك
لنان
ا بول
سعتنا
هوم
اول
بونلردن باشلمه و بلكه اك س

روت و

ساماثه باعث اولحق اولان فهوه حصولاتی دج بان اولشسدر ۰

۴ ۱۳ $
فالدکه فواکهو

۱

عه و سیرموات جنسنتسانننین اول اصل دار ارت

و روت اولان دبگر حصو لان ارصیه نك سانه شرو ع اولنور

 7صمغ اناجی +

 ENارضكت هر

حيار

4

تاه مشهور و متعارف اولان ص عربیبو ددارده

وتسر طر فنده عندن دهاز اده اولور ډ

اشبو صعم

و ترییه ابدیلوب اورتدیرلز * بلوه ايکن صمغدن بر خی اخراجات
اولور  ۰حت ار مر فيهسی بش غروشه قدر طو بلار ۾ عن
قهوه کی مذ ور صعوده رواجلی اسه ده " 1به سسته و ناش بر تلوب
اور ند لسنه الس او سه لو دده ك حوق احر احات اولور

 ۷حو ات

حيو بت صو

۷

ده
هاده اراضسنك هفرنطر

کارت اوزره اولور البسه ده

اهای صورت اعالتی بدکارحون باغی و غمرمتبول اولدفندن خارجه
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باموق محصولاننك ترقسنه حالبشاش اولسة مالاك عروء مشهاهانه نك ال
ز باده باموق اخراجاتی اولان حلاردن ز اده اخراحات اولور
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ومیوسی اولیان برنوع اغاج دها اولوب اشبو قات اغاجیده طساغلرلء
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طرفارده انار نقدر حیکنه تاش اولسه نابت راق نشنْه سسیقدر اه
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عسیر سای مضافاتی دی نه جال متساسله* مذ کورهنك بعض
لا ل تههسامه اراضسنده کااونلان حلاردن عبسارت اولوب جبسال
ححرا )و ( اما ) و ( کطان)
اوزرنده اولانلار( سوغا ) و(ا
یده)
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ران
(هر
و (ش

وغامد) و (زهران) و
و ( تومه ) (

( ماجڈان ) و ( جهوه )نامر بلباادولان قعاره توس اوهرق اقسام

جهيوه
من کوره قبائل کثره وقرای عدد

حاودر  ۶واشوعسرك 
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الهدر و ( حل )و( نم ) و ( فده ) و ( ډشه ) اولوت اشو
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دطون ودر داری ا فر یشدان قاربشدر
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باشل صوار جر بانادر

و آب و هواجه بوندن اول ګلنده مر یف اودش کی مدن فرق
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و اشبو طوزلهار در اده حرروهد وقوعبواد كه اننسای هدده فرهده
باش اولان طوزلهره طوعری ور سوب طوادرر

۾ و عد اطرر

طدو وه کو ل اسر ۰
هرف
طوزله درو ندهفلان دکن صو یی مدت وللهط

بوصورئه طوز حاصل اولور * وساحلارده طوز کرت اوزره بو تور
و اګحروارده دی ددص زار د ہدیا طوزی مود داری و ور ادسه ده فارین

طرف ده واقع حبل لحد اولان معدنك مواد احنیهدن عاری اولوب
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شکیغ
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ساحلدهصیبانكا سکله سیاولانجراندهو اقمقیاطو زیمعدن حسمندان حاصل
اولان زطدوهدجی مواد احنبه اولهحوق اولد عندناو لاح طوزندن دها

اعلا اولوت ال مشمور او لفرق شاان اعتتادر
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و۰ 4

دز کیوب

رطا ا

کكوتك التندن وقیل يتنمحلندن ذکرلدریسسیله ران تامقعده هدر
لجا بوزرار  ۰برج

N و

کی احرا اول عدر نده

ان

مذموم اولوب و بولده سنت اولنلره سنتمز فغارلله بغارار س*یدون
وصفیر الواارسنت حتنده اجرا اد کلری علیانه حمل | دهمیه جکلر ندن
هسیده اولدودن صکرهسنت اولورز  ۰واشیو
سنلری اون دش بکرم ب ر

سنت مولاطكرءورکیفیت اوادیغندن بعضار نكباراری البامجذیر

اولهمیوب بواغسورده بر خیلی آدم اولور * بوسیدن بك جوق ادمار

دی سات اولامقا چون ېلهتریرقلادوب فرار ادرز  ۶ویرچوفاریده
سنتسس قالور و وسنت جعیق حتنده طرف طرف وکو نا کون عادتلر

واردر ٭ حاصل سنتاولدجق آدم ذکور واناتاوج بشیوز آیسودن
عبارت برمیدانده جمم اغ اولان برججعیت عظیه اصنده مجسافلریی
آیردرقطورر  ۰و جى اولانحریف دی النده اعزی پرویبلو رصن
کانه جاغه بکزر پرشی اللهکاسوب معمسود بوز بلهجك برری بوزر.
وبوزد که بفاوردییی دری بارجه ارنی حضباره کوسنررله مره انز 9
لب لان آدم دی الا ووطعا

ام

وف

دمیوب کد

واجدادیی وقلهبی خان مدح وستایش ابر ٭ اکر بوآدم میدان

له طورد سوز وگلا رايخك اولسه دنت نا ر کار
اولور * ذ۱ثکارنلومی واایرسه او دج وارمن  ۰وسات اوللر

ججله سنك ذشسانلوسی اولوب اننای ختانده کوستدیکی شضجاعت هب
تشانلوارنه کوسستزشدر  0اندوممیدانختانده اعت عرص اندر ۰

تان اشی الله عاد:ارننك افاسیله رار ت دکدن صکره سات اولان

آدم خانهسند اترلهجق بره بانتربلور * اولوقت بارهسنك اضطراب
ددن
نش
دجع
وو

ر
بوبلا
کغتر
اکوزار کی با
و

وایکیلر أا سے عاي دکادر 4

وادو بهسي د

رر
بقدر
غن
ااده
ببور
*

خاشاا هش ساده اغتی
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سرت
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ار اوزرینه صجاق اق د وکرار |. ۰
آیشته شو سنت عادتی خارح ادزایره انسانبت برعادت اولوب وغایت
رجکين اسه ده بوده تربهسزلکدن وحال د اوندن شنت ادر
عسبرده سواحله ين اولان رارك اهالسندن دشيّه كرك طاغلرك و کرله

طاانعکلر نك اهالسی هان ععوعبت اوزره سفك تمانه جور غایتجبار
وخشین اولوب ام ادارهازی هرحکومتهاموریامونقو لایدکلدر.
ى » تاه یله طاعرار لهاهالسی  ۶سر

اهالاسنه دسدله لو م وءطیع

وخولان ونم ونام ونی مروان والجاحه له زی کی بش اون قله
حلق ا

و اطاعنسسٌ و سفك دما بهور

د رار

 :قان انتفامیالق آمحون ریرریناو لدرمك نقضاعرهد.هیبدوخواردر 

قسله ا برربری عللهند فام الله جرب ووغا اك وداخود حکوعت علمنه
منافم داه سی محادهنه بولنده بو لنان وادارو به کلان بر قاچسةك

اد برقع

سوز ند

له:کارهار بأشلر ی رحوقبليه هاوغر ادرر ټ و و حاناری

او له صریت دعو ايله فیام اولیوب عاد تا اداندن حر نك بردسی تن
هدیم دلو حروح آسنه  ۲ ۲اتاد اندرك تبعیت ادرار  ۵الشتته

رهکسه اتباعلری بولك کسدر ه ونار عواقب احوالی دوشوزر ۰
دك ودی فرق وغیر ادهمز ۰

ععزری

باشرنده اولیوب

کوزارنده

کسدر و کوز الهکو رمپهرل اناندقاري بالکن حناب و احبالو جود

۱7

ِ

9
۱

1

۳
 0Oآبمگ
ار
اي
+
۱+4
۳

%

.

۳۳

وارلیی ووحدانتدر

۰

1 ol

و ندن لشعه

ورمدکلری

ں باشلر یی ر جوقبلیه نهاوعر ادرار
بو سل د ن

عا

حاهایت ور به

e

شه

اصلا اننافرز

بو عادات وان

دی

 ۰اهالن" مرقو دنك عادات متنوعه

ەچ عن ولاتك واردات ومصارفات عمومیهسی دم
طرح ووزنع اولثان وبرکوی هی الهاعشار وتصاب وزستونات.

بنوك جله سی عنك حال حاضری اولان شو  £اس لته سنویای
قوعده اسه ده اشو واردات اورانك عام وارداتی دکادر ۰
سك کسه ط

نز کهکر رز تقوم وتخ برر املالهنوزا خر او تفن زاروات اور
0
 0اولدرق حاصل اولور
ولانتده مسحتدم صط مه الله حل عأمورنك مصارفای سنوی

بشك ودتعی اردونك مصارفانی دی ا

نکر

قالش سك کنسط اولور

ولرىارله اردونك
اسه جوغی سکسان بش ك اندر  ۰حماصألیم ع
و تاوص ابر

ارفا

 TTیك کسه

 91ودی

سنوی ووز

ور دعا ره کا ولا ر۶وه وازدای بان ی داز ده
علي العساده الي ك کسه واردات ویرن پرعلکت حن اداره وله

}4tee
کوتوربلور أده سکسان طقسان پيك کسه
وفع شه

واردات
وی

اصلا

او لنههن

« صو رت اعمار ۾

اقیلور ایسسه باغ اولور .تون ایسه طاغ اولور رب ثل
شعدی به در عن حالب لهاولهجه قالش بوجمتله عرانسمز برحالده
 ۱بولش

 7حونکه اراضينك ووه انسانبهسی اده

اواوب وهرستی

معلوعدر و بوندن صکره اعار اعلی .کعنلب|که عمل

اجون اولباول e در

اسف

ا:سورق نو بولده زناده

مجاو یار
 ۱ار

ا

۱
واد لرك حه سمل  ۵ماود ودای شه له ند

|
ماو د لار

الوب اك حاصلانتی ولابت عذ کورهده دی میدانه جیقار ملیدر
 0اغاج لرك تربه سیله ازداد ویکری بولنده او دام اولنەرق ا“

حاصلا تنی ابلرو مایدر

جلك وتربدٌاشضار صنعتاری تون تون کروده فالوب هله <فحیلکه
#ص وص اولان الات و ادای دی لاسیل بابهمبدولرندن زراعت
وحرای عاد ا بك کو جلك اله اجراادرار ه ونك اجون في زراعت

وتریهاشجار واشیایصنعتلری سیمو لتلیدر

هتورللیدر-:
بامق زراعق مفقود حکمنده اولوب بامق زراعتی ا,لروکو

جزان مش دندن استفاده اولسیی لپلوه ر ملینبههجم برعلکت مالك
7

دکلدر

تساه ارا ا وادبلردن دوشن صوارل له ولددوشدیک

وعت

الراب صل غانب اولدینی بوندن اول حلنده شان اولهشیدی -تپامة
اراضسنك وها
"بانهسنك درحجسه نها ده و لمسندن مومسم بارانده

اوچ درت دفعه حصول الندینی کی هر شش شدرمکه قابل و هیئت
حالیه سندن بلکه اون درجه مور اولق مکن ايسهده وادیلردن
دوشن صواری بوزه حبتارو ده جران اتدرمك اعون افتضا |دنعلیات

اجرا اوللیدر * بوعليانك اجر اسنهاعتنا اولندییی حالده تهامهاراضسی

نت و کت بر بر ولور
مصر الکاسی مکی
ولات0

اولان کرات ا

 ١ال تقو ناهیازی

ی

ا

رنهدر

اهالینك تاج ازادقاری تور کاملا" طشارودنکلور ه تع شای
دا هه

بعص ګلار ده کور وغازو عور و اش معدزاریاو لوب

وکور معدئله تیور معدتی پربر نه شیناولدهندن کور الله تیور معدتی
ایشاند رش

اواسه ك حورق استفاده اوله حفنده ناه اولنەمن

اسیاب عرانیتك باشلصد برندن بر دهملکتك و للرینانشا وتسوهاعکدر ۰
و لاتده ر طرودنده <هت حهت و ری

و ار باپللیدر

E
 7ملکندہ اخراحاتو ادالات د الانشك حصولى اسه ګرداوملکتنت

ساحلنده ان بو سنه موفوقدر  ۰ولات مکذوره سواحلاده دی

کان سفان جاربهاواسون و پوسته واپوراری اولسون اولدشحه قرهبه
مین اه للکر انداز اولهسلهحك صورنده الكقابل حد بده لعاندن شه

عناسب پر ايان اليوسوب وحد دنك جهت شعالیسهسنده پر و جهت
جنویهسنده پر و ماکت اوکنده رکه اوج عدد يان وار ایسهده

سفانك دخول و جولها خراجنه نسپیلات اولق اوزره قنغبسنك آلائوب
مان هتن ف
سولسی قابل ا,
جنك کشسف اوللوب و علیات لازمهمي

دی اجرا اوعلدر  .٭

بر وجه مشمره حآعدا:انتدیگمر شا رجر ی له عاصلاو لور* نویاوراك
ا< ا
سندن تعدادی  ۳قابل استفاده و حو ده کلور

حاصلی ولات عذکوره حتی ۱داره" ت
نادار
ر مأمورار ارباب
ا ن
او لو

خن

اك
تاره ب ف

و یادن

و اكاب

لجرت و صداودن

او لو.ار السه هم ولایت مذ کورهیی

مور

 ۲آنادان راادر ٩ و اهاينك ره اعاعتلر ین د افتدا رنه اور ۰

مأمورن او له رطام اقندارستن و لیاقنسس و جیندن ذانلردن تصادف
اندررگ

تضم و تلسیق

احوال #لکت ورعیسه اتك

و واردات ولق

شرله طورسون کانة امور ولان تلو خسن منکب»لکه اھالىنك
ر عه اطاعت لرشیده قروب عص

ارما

صورت ادارهری E

گهمن ٩ بر حن  ۰آءاره ججله سن بردن
نز

| سیر ادر ه 0ر سو

| ۳اره جله سی

ردن

®

حونکه اغای

عرك

ار ابر  ۰نه حاحت

%# ۵ $

اولد فندن

ده دی ودن زناده تطو
بل معاله حاجت کور لهمدی

عن ولاتنك فوسله عموماً جزره العردك تفوس که
۱

نفوس

 ۰بنعكسی اه پجراهبتركافرةبنك نفوسی
۰

حطر موت

۶

منسواط
ا

 ٠٠عر ن وطیف واحساودرعية لعن عوماً جدةطعهسی

۰

عون حجازو عنرهو تهامذ حعاز و بلادقصمو حبل
تر و بورازك اجه حوالسي

۰

۱۷7۱

رجةزالعربك وسطه دوشن برقسفیسکنادن خالی و چول اولوب مسکون
و مور اولانحلاری اطرانی اولدیفندن جفرافبون اون ایکی میلیسون
ه م فر عهن و ححاز طرذارنده بولندیم
داد
هار
فوس مین اش
آو اند کزدیکیلا دره بك جوق قبائرت نمفووجسودهسنی نحفیقوتجسس

ادبركء صعته قرن اولرق ضبط ایلدیگیدن بالاده مقدار نفوساری

وساتلرنه نظر]
ازبلان څا اراضدستك پر رنه دسا اولان وسعت ج

نعدر نفوس بولنه یله جکی وق ادەرك ضبط ایلدیکمنقوسك معداری

ججله سی پربرلههقایسه اندبلوب جزره هکذوره نفوسنك کافهمقداری
اون میلیون ابله اون بر میلیونببننده اولدیفتی بزده تخمین ابدرز  ۰۱کر

تخمنمزده شاد مبالفه وقوعبولش اسه طقوز ملبوندن اشاغی
دون

٤ ۹۰
۳۹
 -کت کر اد

۳

یلما
وت حغرا ی ۳

کاتدت اتد نم  ۷ردو

عسر جمتنه تجساوزی حرکت اعك اجون ساخل حرده اساطر کات
اولفه ال ماسب نطه قنفده وحلی اسکاهر له شتیق اسکله سيدر ۰

فقط دف مطلوب اولان سرا طاغلر نه چم آنجون قوربلان خط
> کات اوزرنده طواغلركك اتك وواد ارندن وزرا نه جیقبله جق اولان

و ارده (عنبه ) تر اولنور

ومرور وصعودی غات صعب کید

وبوغاز شولهوردن عبارت بولارواردر ه ک۱ر بوعنبهر دشمنطرفندن
طوئیلور ایسه چتتلسی غر مکندر
سوعا هدقف لوب اواددیی حالده اساطر کات شفیق اسکه سندن

کرات دور لهجق اولسههماسکله هوم ول غات صهاق
آخبلوب خط ح
وصوییآز ودرهردهنم روز کاری امسر هواسیموزث اولوت کرلاسکله

م
کدور وکر و ل

حرکات عسکر هه اورمن غات فناراردر ٭

نکم ر ده قلعهتا د ی احون الجا ات اصول حربه سبیله .ضروری
او هرق موة) اسکله مذ کورهدن حرکت اولادفندن بلوك هدر حسه

فنا اوادینیی حلاده بیان اولمشدر ه نلهفتوحات حاصل اول-قدنصکره
سکدور بول تون تون ترك ادلشدر ه ویوولك عتبهسی ردهدن
شوغاأه صفود اون ( حقر ) عابدسدر

 ۵فعط عسر وعلعه سسته

ت ارلفه شاان اك اعلا نفطسه قتقدم وخل
تمق اون اکسااطر

۲م ¢

اسکا -اړېاغونادن اوسیکولداردن هرقنی جمه رجکت .اولفق ,لازم
 ۱عنبهار اولههنبن پروجه زیر مذ کور ع.به اردمربف اوتود

(عتبتالصعاع ) عب مذ کورهبه احابش ورج
اال
مالم
جقل
نهسری
دن
هر

اجه ام عله

اور

۰

و عقءه نك ادن

نه سنه فرر القساعت

چکر * ودوه واسز جولهسله چپتار
( عهیه"الوصا ) مد

ور عبد بهحالي جمتنده واقع نې وعهوآل عاصم

وله ری اعندن کله رل 3

مز ڪور

باحهبه<:لور

۰

و

ادن دسهنه ددر درت ساعت امنداد ادر *دوه ج می مکناولیوت

خفیف جو لهاله اسر چ ار
(ع

( عات

هذ کوره به دچی ی

عد ادن له ره حر"لور ۰

ایا بو در » اشو ع مهنك اعمل د رك وصب
ودر اوچ ناف

لته

امتداد ادر ۰

اولهرق اند

ری هردآندن دوه ماه

دوه واسىر حو

زمه سثه ودر او چ عق

ساعت

اله حیتار

امتداد ادر  ¢اسر

(عتبدالسافین ) مذ کور عتبه ه آل مکار قببلهسی اهحندن کله ر
حیمیلور

هھ و ععره مذ کوره نو سهبه حیفار ۰

طفوز ا

حکر هھ دوه و اسر

وان

دروهسنه

ودر

جو له اله حیعار

 ۰وهای وفع ستاده از و عببره یا کرمس

به" شښاهاله سوق او لد یی

3
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$e ,۳
وعسوردهاولان فساکر مصس بهسرا طاظرننة خط حرکاتی مذ کوز
ععمه اوزرندن قورەشار

و نومه ه حقدفدن

صکره٠ حاذظی حالدہ

بولّغه جور اولدقارندن برخیلی جم اسصکامار اانعشاشار

وحالا

مذ کور اسهکامارك اثری طوریور
( عنبالسنان) مد کور ععیدەی

کله رك حقیلور @

ت طرو

وافع حاط یلهسیامجندن

وعتبهٌ فذ کوره ( اص ) قر بهسنه حیعار هھ و

عقبهدن ذروهسته قدر اوچ ساعت امتداد اندر ه وسالفالذ کرعةبه لر

جسلنهدند ك وغایت قیصه معنیار له بابتاشاولدیفندندوه ج:تمدقدن
بشقه استر یله جوله سساولەرق کوح جیقا
حاصلی  ۳م تهامة اراضسنده ساحلدناوناک اون دش اوتا به

طوغری کیدادییی کی با طاغاری وادبارننه قدر له برطاق طاغار
وبوغازار وعارضهی لار بك حوفدر وبوګلاره دکین اولان اووارده
دی مثی وح رکنهکوجلاث وبرر فوملق برار واردر

جران اسکلهسی صعدهنك ساحایدر ه فقط جراندن صعده اوزر ندهنوز
کرات عسکر بهاحرا الوهماءسندن بوللری عوه,سدارل حالی معلوم
ح
د کلدر

یداش کل ی

وان
یيده
رك ساحلا
بن
وو مید طرفا
شحین

دیسا

اولان بوللری هنوز کشف الومامشدر
منك ال مناسب اس اطر کات نعطه سی حد بدهدر هھ و صنعا اون د

حط بجرکات حد دهدن

فورلشدر کهععلندم

ال بان

دنر ۰

 ۹۳کر

و
تم له ساحلی و ا

بت

۳

۱

شاور  ۵زوز جهتار ون خادن دبشق"ه ماسب

اسکله نو قذر

مامه اراضسنده کر موس شناده وک ل موسمصیفده کوندز حر کات

کرات عسکر به
عسکربه اجراسی هوانك حرارتندن قابل اولهمیوب ح
کھەری اجرا اولملیدر

لنار اولوب هر رده صو ګ لارغك رررنه
برده قواق برزیصو بولا
اوزاقاق و شیناتلری حتلفدر  +بونك امحون قواقدن قوناغه اناى
راهده عسک لهادارهسسته 6

صو رار قالدراق لایر ۰

هر  .بلو ك

احون خصص اولان پرسا بارکر نك قاد ر ہنی صو وف اعن  ۰وو باق ۱
برخث هسافه دود ذه و بلوكارك ٥و جود نه وره
النةرق او له حر کت |و لملیدر ۰

أوتضا ادن صو

وشو صو قالدرمق مادسیی بك معبتا

" وشیدره اکرغفلاتاو ۳رامد ایررای حرار:دنعسکرهبر بای

طاغلردهاو لسونتهامهده اولسون غابت سبکیار اولدرق رک
حتاتعلیدر ۰
طاغارده کوندزحر کت اوللور  ۰تهامه دهحر کاتعسکر به اجرا اولندسی

حالده جولمز بالکن جهنانه و بکساد و صو و طوز و تصیف تریب
ساج و فروانهدن عبارت بو للیدر ه طاغلرده صو جولهسی اقتضا

اتم »بصوولثور » جونکه بکسماد اله طوزدن بشهقه
اارز
ماقسن
|ه
وشر
سیب هر رەه واراش اولسه عسکری بسك اون قیون ت

و

ی
اس
۱2
e
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نوبلبهالپکوزبطاروهز سااکربو٭هشفقتط بووربحاولرده رعک۵كسورکلاامسعدتیایباوال«انر
و
و ات ص
کوشتدن بشقه ترکیانه مقابل کوشت و یماد وبرلك لازمدر ه موکار بار
اجون د
بیهحك ولینور اسه ده احتاطاً ر مقدار شعو و دوره `

طاعلرده

دي

 19وز

موجودله حرکت

اىذەجچڭ ودر دوق و روغن ساده بونور ۰

وفوعنده

عسکری

لو حالده ع

اداره

ساح اط

انمکنی دی سار ٭ و خدایی نابت قابل اکل اولان انواع اوتلردن

فمقکطنتاهوالمههمددیهمنیکدجوزاری قوناق لوهرجکنسدن حرارت شمسدن بار
متله هی اولر اسه صف ترتبب جادرده قرالدلیدر
حاصلی بو اراضیده از موجودله و سبکبار اولمرق حرکت ادوب حوق
اا لورحکهحباله مدر

۰

حو نکه موحود

از اولدیی حالده اجال

و انمالده او ده از اولدجنندن نی ور کد هقف

و

۳۱

دی اولقدر سرعت حاصل اولور  ۰هله اوله درت شيك موحودی
 ۱حاوی اولان بر وو تك دو ا

اولهمب ود عوود
اتد رای ا

واخود ایی بهتفرىق اله توالا حرکت اتد راك لازم
مکذور اوجه ب
کلور ٭ هر قذنی بر دار و ګلارده اولور ایسه اولسون حکرات عسکربه

اجراسنده غابت حسابلی ومتبه مرانه حرکت امرقفاعده" ر ګی در جه ده

نظر تناه النه جق بر مسلئله؛ مه اولدی نزد اریاب فن و اهل جرب
 ۱و وغاده معلوم ادسندده کرلهافلم هذ کورحه وک از افلیمک_ر

 ¥وم 4

1
ها دش ور

د

رک

صوسلدن

نم

کوب باولان عوارض جلیهدن رشالهی

و ناخود

E اولور * و بو

| ر
رار دهدن هر حبلهدن بشنه صو ری سے عك دج عا-تاردر

طاغلرك عض محزاری وارد رکه ماء حاری وڏو و لز ه بو لاراهالسی.

طارة
غلاان٫تجسم و رکهتعببراحولوور
 ۱خا اونشا اولش او
مأبا ردن تراک ادناسصتوعبی
مال ابدرار * والنای حرب ووغاده
تعارضی حالاده بو لنانطرفصو السون اعون م دكورحوضلرل ااطفرنده

عناسب نط له قلهلرنا اولمشدر  6دروننده حطر

اقامت اندمرل

فورشونله مقابله ادرار ه وحوضاردن صو الدرعزار » صو آلق
دهن
رقل
اجون اتدا دو می او

خیعارمق لازمدر

اراضتكهمان ح الکاررده عازرضیهدول دوك طاغلر

 5ایادیکی پوغازار

وکیدار

ویو طاغلرله

وعتبدر " .اولسی جمله
کورهاجر! اولجهفندن

تنه
بكیحاعلو
طتن
تدابر حسرهدچی موفعك واراض

مثا زبیددن صنعاه وصابین و بلاد کعه آوزرنه برخط حکرات قورلق

لازم کلسه ووت اساشده بله زناده ککوجوتریلور ح۵6ونکه اسیاب
 aموحوده و طر مده عااوق کن الور  ۰طاغار و بوغازار

وعابهز وگردر یت صعب الروردر
دار مز

ڪور

ل

اراضسی

4F

a

هشرو

ح زاده عارضه ی اولدئیی

کیعودا طاغلرده دعن شهر و قصبه وقر +نرده کافه سی مدافعه به قابل
طرز و ولده نا و انشااولمشدر  ۵و شو طرزده اولان نار ظن
۱

او لو نکه ا

مار به ۵اف

و و

دای

لَه

ارهد سے

ده

اصول

خر سه بهمار ب
ابتلشدر  ¢فن حر بده ال مشور اولان  6مدد سده ونار

قدر تقطه ااحخاب اندر هبووتلر قدر انشا اده یلور

 ۱اشات مدعا ُ

منك و حامتوحرارت هواسی مشہور افاق اولوب هر فرد عند نده
و لهجهاععاد حاصل ادر ونك آیچون هیج رکسسهدن اطافت

هواسی اشدلامشدر ٠ ققیر  ۰السه حفرافا ده لا الکی
اراضنك هی وشکل طبعسندن بحثاعش ولوجهتله ابوهواسنك

 ,وحامتدن عاری اولدخی مدانه قو کش السه مدهوکل د ه ادعای
انات رکه وجدا عده امتست حاصل اولدشندن راقلیماگ اعتدال
وغراعتدال حمند م  ۵.۱د خی عض

ابحا ك در عنهمحبورتکلمشدر

< هوايك .ندال واختلافی سې سطح ارط ك شعاع شمسه سبتله

آزوچوق اولانسلندن وطح ارضی تشکل ایدنطاغاركط تلا
وضمبتاری واراضی؟

اہهنك حالارند ندر کجه وكوندزك راولشی

eقطهسنه وصوله منحه۔ در  .مسدار سرطان اله
ا

مدار جدنك سنده ولنان سطح ارض اقال حارەدن وو افلماردن
ود منجمده بهوجار
هنه قدر سطح  37دک قسمی مالك
متعدله دن و اقسی مالك منحدهدن معدوددر

۱

زوجه محر ر شمسك تحویل حسبله فصول ارنعه دحی ل

اندر

کف الب ایجون فصول ارشه متصور اولوب شوقدرکه فصول
مد وره هر اقلمده رساق او رره ولنمز

خط استوا قطبارك بعدندن جیع نقطهاری مساوانده وکرهییقطب
شمال طرفنه وقطب جنوی حانبنه مساو یاک قطمه بهتفسجم ادر

دار عظیمهد  .وتقسیم ابلدکی قطمهارك بره قطمة شباله
وونگننهفة جو یهدنور .شمسااعتدالان نقطهستهوصولنده
هر ر اچون بلون ہارمساویاولور .

ممنطقة البروح) و ( اقلاین )و [مدارقطبین) مثللو برطاقم
فص دا اورارد رکه ون رکدهاحکایی لته دشمّه اولوب سو سرد

وائات الدکز دلللراثات مسدعامزم کافی اوله جنتدن وناراد
فصلا ندنل صرفاظر اوامشدر

عن وعسبر وحجاز جبال متسلسلهسی و ونر تامهاری منطمه حارهیه
قن واندسی وطاغلر الهتبامهده کان محلارك درجه عرضلری

بکدکندن جزویفرق اوادینعالده تپامهده بالکزفصل صبت الله
فصل شتا اولوب وفصل صنت زاده متد وشتا غات از اولو ر

 بر لا
طاغلرده |لسهو یدزاول5ذد 0ی سبقت امدکیاوزر فهصولاربعهك
عکمیخاری اولرق شوقد

و لمفرومه عة متدله داهولان

لدانده اولدینیککایولو بکانون اولکانوناق شباط اباك مار
مارت نیسان ماس باز

حزران موز اغستوس موك ہار المول

شرن اول شرن انی قش اواو ر وص-ورنده تاېمه الهطاغارك
اعتدال هواسی شنده بزاده فرق اولدنیدرکار در

طاغلرده فصول اربمهلك جاری اواسنه سیب جبال مذکورهنك
طح درادن اولان ارشاعلر نلهملاری ومر رزسر ن وزان ادن

روزکارارك طب ابعندن اولاش مسامدر
حرارنه ساب سالف الب 3اع

فط مامه اراضستك
ارلهزار رو زکرارك

قودبل وچولو شطاوجبلاردن | را ارت مدااید م لرشاسمهسندندر

چونکهطاش اللهقوم حرارنیکج لد کج راقدینندن ویبحلاره
ماس ایدهرا کجن رو زکالر حرارتللو حن مهامهده ال اعلا هوا

جبلارطرفندن اسنهوا اله دکزدن اهسونادر بوك برینه بحری
ون هرنوقت واک جل فا
ودکنه یل اطوالالق
اسه عا تدانامهده برسر بل بیداواور وکا سبب دغی چبلاردن
اسن هوا اللوه برچوق قوملق چوار وط-اشلوطاغلره عاس اموب

/
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او غرادینی طاشلردهایعیباروابات وأذنیو بحردکلالهوا دی
چوارهاوغراما سندندر فقط امه نك حهت حنو سهوشمالهسندن

ن

روزکادار رطاقمقوماق صحرالر دنکلدکندن صیجاق اسر

۾ استطراد )

فا قطمهسی سیاحینندن  دوفتور رشیویفورت)ه قطەه م ذکورهیی
ادگنجی دفعهسباختنده لاد سودان وخرطومه بحر اهر سواحلنده
اولان  سواکی > اسکله انديکک واوصرهدهمحل مذکور
مخافظی ل ممتاز بكکهاولدیغی بان اب رارسواکنتشدت حرارنندن

ا ند کدنسکره سکونادن حرکتل ساعادن مباعدت اعدک
حالدهطاغلره صعود  لدکه طاغارك لطافتندن بعلراشدر

فتعردوخیسو اکنهکندم وفقبراكاکردیکخمده سواکن جده
وله ملحن وامنیدحالده مویاللهمتازىك مکباشی رنهسندهاولهدق

خدو حضرتاربنك چنتلکاننه سودان فطنردن آوکوزقل مأمولره
سواگننده اقامت اندراندی » ورالری تحررومسعانصدن
ددوفتور

وتزصیالدھیدر .سواکنمقتنا صیجاقبرجام 2

صیجاندر و را رل کر آساسواحانده ركركاسفورقاحااند

۲ ۹۹۳ ¥
کدف

ایر َطه بهققیرتصادف اعدم ٠ فط افرماقطعهستك

حرا هر سواحلندن ابحروطرفلرده واقمطاغلرده دی سر دلات ولطافت

هوا اولد ی دوفتور مویالهك ساحتنامهسندن اکلاشلدینیکی

تعریف ایتدیکی اتاك ر خیلسی دی عنددارنده واردر
جحنیسوناندن هو کوج بان مدکی واکو ز واكکعارندہ لهسی
هورکوچلید ر ودوك ومدظم ه-ورکوجاری اولور  .شوقدرکه

عنده حبوانات وخشبه وقدر  .بالکزمه ونك کثرتی اولوب مکذور
ومامرد جیال انا ات امه جهته اولان اصدارنده راتکارنده

بارنورار » ور کثریت اوزره زرع اوانش و تحت التراب سکجه
فلیزلنش اولان مزروعاتی طمراق-دن چیف-اروب اکل اتدکاری مثللو

اشاق دان مزازوعشاناتهری دخی) کلابدرار -اسهاب زره
اتدکلری ضرر وموز بات وندن :غادت انبهده ا

ا

وقتنده اصحانی کیجه وکوندز تفناك الهبکارار .ترلالرخی ممحافله
اتلدفر ار .واولدردکلری میءوناری هر له
بولنده بك چوق میمون

اافلرندن ترلالرده اولان اناج اره اصارار ۰بونلری دیگر
میموترکورنجه بردها اوترلاارهاوغرامز ار .دردTC

وخشیه وموز ب بهالکز میموندنعبارت کیدر » چونکه لشقه وع
حروانات وخشیهبه تصادف اتد یککی اوادیتی دخي اشتمدم ۰

7 Xew
یزووزی
شچو
وسمون,کثرناندر .ونار کزدکلری وفت او

ردن

وورباری عیی سوادیکی ابا و الاك اوزربنهعموداسوار
 7رار  .با

اولهرق وساجارندن دیزکین کيطونهرتی اوللهکزرار .وملاری
ی رنجهرطاقم هه رلشاردر .
کورا کهشالان رعجب
رق.لهدبکنك حدود یتحاو ز ایدهمز .ہی توطن اتدکاری»جلارده ۱

صوقالو ده صو اجون کدیگی حدودنه کجراله غابت

شدئل مار به در و ایی وی طاش ود کتکدن غباربوار.

کک اسب جیا ا

اا رك رازان

ار بکسندندها سو 3ر دقومانداناری ونو رد .و وبلتصداسیر بادهسله

لوندر  .هرر حرکات سوکنانلریده افمورماندا ونلرده اولور  :فقس
کزدیکم اوا نده وارك سو رار سه بك جوی دفعه تصادف آسّدم .

حاللر تنمییق اتدیکم کیکور وم.وتار جمیتل کزدکاری وقت
طافه نسواندن کراولهرتق ار بنهکچناولور ادسهابونزهرطاش
 1هرق

 ۳ادوب سرهسملدوب ره باترهدق هله-ی ردن ماو بة

مقارنت فعلی دخی اجرا اتدکار نی حی جبل حرازك مفحق جهق
انکنده قهن وقتده برنسانهدفعل مذ کوری اجرا!دکلری و فعل
مذ کوری احرادن که ساك نوزنه وکورماك عادتری اولدشی
صو رت موئوثهده اولرق اواطروت اهالسی فوبره حکابه اعشلر دز

وانتمی6
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اصل صدده کلهلم  :آفرشای

۳۸
سلسله جال اه س 2

اولوب نلردن شقهسلساهُ جبال رضعه بين الجنرافون الىلش عدده

بالغاولش السهدهاساسش سلسلهدن عبارتدر.

موذ کوش

شاستله
يلت مضاری د رىك مترمارتفاعندهد ره افرشاقطعه .ی حغرافیاسی

ز زويمانولمجدییتغلنهدنشهبوواشنمكنادعهت دخی قاافدن مملومات نی ا و

دال و اختلاف عارضیسبیلهاولدینی محشنده
اتان اولنان ادل نه و حکه.هدن دشته دوقتور ماویلهك درد
و بیان املدیی موادی دی مثال اتخلذ امکدر ».شولهکه مذ کور
ناسمه یال اسلنتهدن ر ی تلا چا رو

حبشهدن وداه قدرامتدادوشات تشر امدهرلك بحراخره قدر

وسا مد
یی هدر  .سا

E

درتراث التیوزمتره اولوب و بمض محلارنك دخیاکی بیکدن او
د
كوقدقردترکور مویالہك بوسنبفاتکهقصبهسندن ارلدقدن
سکره راتوو ت اا ا ا ره ۱۱
سطح بحردن الى بك قدم مرنفع اولدینی حسابارد کیجلا
ره شتا نتدپور ؛ ودار حیرشت عرطی دی درجه الهاون

ال درحه اوتور دقمه شنده اولوت دار من

ابحنده جئودن

غشار نك ارای
طناحر
شمالهطوغری عتد اولان مارالدان سلسله د

درك نشوز و شك متره ارتفا نده اولوبمذکور طاغاراه ده ی

{fen
داعا فارابلهءستور اولدیغی و دار مد

ردك مض محلارده فصول

ارجبغهانركی ایدوک بنه سباحین ايله جغرافون ان ابدرار
گن و ءسبر و ححاز جبال متسلسلهسنات آب و هوای لاد دوم کی

اوادشتی ومذکورطاغارده فصول اریمه حکمی اجرا|لدیکتیومحال
مذنکوهراهمنهكاری لادعارهدن ایدوک روج مشروح ادله وامثل
دحی امات ابدر

ابو بيك ایکیوز طفسانبر سند هعربهسی شهر
ذیاعه سنك اواخرندهطبعی خنام

۳
۳۳۲۳
e

۷
2F
ددا
۳۲

۱۱

3
GEAN

O
OO
N

mk

۱

m~
ټ
O

۳۱

۱ 13

۱

ري

.

ا

2

و

ِ

5

۰

نم

44

ِ 4

4

:

5

.
ا

T٤T۳O

+نم
ع

2

.E

1۰

1

یه

XX

:

9

3

0 5

3
,

۳

3

eu

e

با

۰رت

a

۹
۹

1

:

۹

۳

1

>

هد
ل

۱

1

E
۲

r

جک
-

5

>

کرو

ا
ا

ey

3
دروي

۴

ا

ور _
ب

=>

ت

۰

اه

€

و۰ 2-

1

=2 - £

دق
۹۳

3

4

و

2
م

۲

0

ل

۱
۳

r

۶

۹۱

nai
۲:

٣

ات

وا ۰

 -ز

ضِ

e

۳

ِ

اه«

3

3

.

۲

7

NAS

1

۴

۳

به

ج

۱

7
و

نة

۲۳

a
,۲

۱

1

۱

a

۳۱

ت

۲

ا

۲

۹

>

E

۳

1

۱

۰

۳

0

۸

ا

0

۱

-

بت

۹

ا

"2

 5ل

> ۴

۳9 ۱

£

ٍ

1

2

۹

5

۶

۱

یو

2

4

4

5

۰

2

>

E

ی

:

۳
۷

9

E

Sa

کي

 ۱نت ۰ 3ارم

ایNF

۳

4

هب
۱

E

٩

ج

^

3

2

ی

ا

س

1

ی

۹
م5ه

۳

<

ض

3K

.

7

4

ی ۱

4

3

3

5

2

۶

ار

٩

AN .

۱

3

3

": ۲
9۰

٩

۲

2

۳

ا

1

5

و

7

۹1

۰

re 1

اه( یه
۲
۳9
1
0

لت

۳

E

3

1
ا

2

۳

“تھے
5
2

«۷

Eg TAF

ای

9
 ۳۲اه
> 1Eی

۳

Ta

e

ma

۱°

۳

0+

ِ۹۳

کتامه
نه

ق

م

۳
2

.

0
۱

e

ِ

۱

ا
ی
ک

 ۲ر
۳

ری
7

5

1

ثرا

2

ما

7

رکي

۳۳

2

ر

۰

مرب

,a

٩

1

۱

,

*

۰

۳

۹

۳
3
۳
0

چ ۳۲

۳

۳

ء

4

4

۵

N
۹

ب

5

.

۳

۸

2

7

۰

ا

*

پمE

ر

اد

1

"e
<e
بک

۲

۱

یو °

4

و

7

۳

م ا

AG

0

و

T 3
e

YT
5

a

3 He

ّ
2

4

۱7
ر e

ت 5E

حب

۱

5

ھر۱

DOس

بل

2

۳
f

U

sR

E

۳

و

.

۳

R2 SE

SS

 ۳۳مق
۱
کے
2
7
۰
3 1۳ 5
9
 4م۰¥ ۱
 A RL ۳ون
0

۳

۱

E 9 و
©

۲

3

2.۳

SR

lK دز

۳۳

E

۳ .

ya

کوک

۱

بم

۳

تست

K

ي

;7

| ۰8
7

کي

5

ود

هط3

5

1

کے کے

2
0

۶

7

م
a
°

ج۴
۱

۳۳

و

کد

۰۳

2

زو

4۳

۱

۷

_

1

۱

2

9

>

۰

۹

۳

1

و

3

2

۷

7

۳

ھج

:

1

4

۹ 1
3

N

۳

وة
۳

3

٩

.

وی

ید۷ ۳

۴51

کک 25
بيب

و
۵

ا
a

۱

9

2 ۰ ۱

ا

م

و

4

:

ا

١

۷

:

:

:

۳

8

۳

۳

ب
اS
S

ی

۱

۹

۳

۱

ر

۹م
سک

۲

4

۰.

۲

3

3

۾“

ر

¬

°

ا

:

٣

5

5

۳2

و

2

ا

موه
ت

۳


۰ :a

1

u

۷

- 9

۴
lS ۳ :

+

۱

7

4۰ر

ak

۵

/

ÊE

aW

ا

۳

چا

مه

ی

ّ

.۵رد

2

۹

۲

5

۳

>

ا
4

ود

1

5

1

,

زد

»۷

۱

۱

وی

۹۳

م

گت

۳
:

۳

5

1

1

2

2

۰

9

2

۹

چ

ات ۵

ا

E

۳

رت

E

۲

3 ۳

۴

لژ

:

مه

5

+

۷

۹

5

و

ا

۶.
3

۳

ار
۰

SK

۲

۱

یرد

وشن

و

2

۳

۹

۱

1

۹

۲

ی
ر ۱

4e

۱

شید

۱

