
 

 اھرھش نارگراک تازرابم موادت رد ھک تاضارتعا نیا .دندز ضارتعا ھب تسد راک تعاس تشھ تساوخ یارب وگاکیش نارگراک نارازھ ١٨٨۶ ھم هام لوا زور رد
  ،نارگراک دحتم فص ھب مجاھت اب ،رودزم یاھھتسد و نارادھیامرس .تشگ هارمھ ینابایخ تارھاظت و باصتعا اب زور نآ رد ،دوب ھتفرگ تروص رگید یاھروشک و
 نیا اما .دندز یرگید تارھاظت و عمجت ھب تسد ،راتشک نیا ھب ضارتعا رد نارگراک  ،زور نآ یادرف .دندناسر لتق ھب ار نانآ زا نت ھس ،تاضارتعا موس زور رد
 هدنورپ ھنیمز ،سیلپ یدادعت ندرک یمخز و شاشتغا داجیا اب یتینما هاگتسد یاھ یصخش سابل زین سپس  .تفرگ رارق یزاس ھسیسد و مجاھت جامآ زین تارھاظت

 لاس ھس ھک دوب نینچنیا .دندش مادعا ھب موکحم ،ھمکاحم زا دعب و هدش ریگتسد زرابم نارگراک زا نت تشھ ،دعب یتدم .دنتخاس مھارف  ار زرابم نارگراک یارب یزاس
 زور ناونع ھب و وگاکیش نارگراک نینوخ هزرابم دایب ،ار ھم هام لوا زور ،سیراپ رد دوخ تسشن رد نارگراک یتسیلایسوس للملانیب ،١٨٨٩ لاس رد ینعی  ،دعب
 دوخ یتاقبط تردق و یگتسبمھ شیامن ھب تسد ناھج رسارس نارگراک ،یزور نینچ رد ھلاس رھ ،سپ نآ زا .دیزگرب رگراک ھقبط یناھج یگتسبمھ تشادیمارگ
 .دننزیم
 یاھزور رد یتح ،هراومھ ھک یاهزرابم موادت .دوب ددعتم یاھروشک نارگراک تدم ینالوط هزرابم کی جوا ،وگاکیش نارگراک ھم هام یاھزور تاباصتعا و تارھاظت
 ات رامثتسا تدش لباقم رد یعمج هدشن مالعا تمواقم و ناھنپ یراک مک زا .دراد نایرج  یمسر ریغ تروصب و دودحم یلاکشا رد ،راک لحم مارآ و یداع رھاظب
 ،اھرھش نیدایم و اھنابایخ ھب هزرابم نیا ندش هدناشک ماجنارس و راک لحم رد باصتعا ای عمجت ات یسیون راموط زا ،کرتشم یضارتعا تامادقا یارب یعمج یرکفمھ
 ام ناراکمھ نایم ار یتاقبط داحتا و یھاگ رذب ھک تسا یعمج هزرابم عونتم لاکشا و لحارم نیمھ .دنراذگیم شیامن ھب ار یمئاد هزرابم نیا زا یاھلحرم کیرھ
 نارگراک ام یعامتجا یگدنز زا یئزج ھب ار یعمج درخ رب یکتم یرگنامزاس گنھرف ،دوخ دشر زا ھلحرم رھ رد ھک تسا یمیاد هزرابم نیمھ مھ زاب و .دشاپیم
 .دزاسیم لدب
 زاربا یرگراک هزرابم رھ رد ،یسنج و یروشک ،یموق یاھزرم یارو ھک یگنھرف .تسا ام ھقبط هدنز ھشیمھ و قالخ گنھرف نیا تشادیمارگ زور ،ھم هام لوا
 بالقنا و ییاپورا یاھروشک رد یناھج بالقنا جوم و ھیسور یرگراک تاضارتعا جاوما ات وگاکیش نارگراک تازارابم و سیراپ یاھدرانومک دربن زا .دنکیم دوجو
 و یتازرابم گنھرف نیا ناشخرد یاھگرب ،ھمھ و ھمھ ،ِزاوھا دالوف و ھپت تفھ نارگراک ییامنتردق ات ییاپورا یاھروشک راک زکارم ینونک تاضارتعا زا ،ایناپسا

 گنج ھن و میراد نت ھب گنج تخر ھن نارگراک ام ،نآ رد ھک یدربن .تسا یتاقبط ھفقو یب دربن نیا و زاس ندمت گنھرف نیا لبنس ،ھم هام لوا .تسا ام ھقبط قالخ
 و دنا هداتسیا یگناخ راک دزمیب و یدزمناگدرب میظع لیخ نآ یوس کی رد ھک یدربن  .تسا ام یبای لکشت و یعمج تردق ،دربن نیا رد ام حالس .تسد رد یرازفا
  .یرادھیامرس تلود یماظن یسایس هاگتسد مامت و نارگرامثتسا ،رگید یوس رد
 کیژولوئدیا یاھالاک تادیلوت یمرگرازاب زور ھن ،ھم هام لوا .بلط تردق بازحا یسایس لاوانراک زور ھن و تسا رامثتسا و جنر سدقت نشج زور ھن ،ھم هام لوا
 ام یگدنز یدام طیارش لوصحم ھک یاهزرابم .تسا ام ھقبط یمئاد هزرابم تشادیمارگ زور ھم هام لوا .تسایس نارگادوس یاھناکد نیرتیو نیئزت زور ھن و تسا
 نارحب دیدشت لماع ھکلب .تسین ھعماج لماکت و لوحت ءاشنم طقف ، ھعماج یلصا ھقبط ود نایم یمئاد لادج کی ناونع ھب ھک یاهزرابم .تسا یدزم یگدرب ماظن رد
 یسایس یرگتلاخد و ھتشگن یرپس ،ماظن نیا ینورد مسیناکم قیرط زا ،ھتشذگ نارود دننامھ رگید ھک ینارحب .دشابیم زین مکاح ھقبط لود و اھحانج نایم تتشت و
 .تسا هدروآ هارمھ ھب ار اھرازاب نیا ددجم میسقت و دیدج یاھرازاب ریخست یارب یرادھیامرس یاھتردق
 ،رگید زورما ،نارحب رد یرادھیامرس  .تسا یناھج و یاھقطنم یاھگنج نتخاس روھلعش و یرگراک تازرابم بوکرس ،نارحب نیا ھب نآ لود و مکاح ھقبط خساپ 
 ھتفرگ ناگورگ ھب ار یکاخ هرک تسیز طیحم لک و رشب یتسھ ،دوخ ءاقب و دوس نیمضت یارب ماظن نیا .تسین ام ھقبط یدزم یگدرب و تراسا موادت ھب یکتم طقف
 لاگنچ زا ییاھر یارب ،زورما  ناھج رد یرشب  میظع تیرثکا .تسا ھتشاذگن یقاب ھعماج راشقا رگید لباقم رد یباختنا ناکما و ویتانرتلآ چیھ رگید ماظن نیا .تسا
 گنج رد قرش و برغ تردق بطق ود ییورایور اب ،یرادھیامرس نارحب ،نونکا .درادن یتاقبط گنج نیا رد نارگراک ام رانک رد نداتسیا زج یھار ،ھیامرس رابگرم
 باختنا ھب ریزگان ،یتسھ لک یھابت ای مسیلایسوس یھارود لباقم رد رگید راب ،زورما رشب ،ناس نیدب .تسا هدنار یمتا ھعجاف کی یمدق کی ات ار یکاخ هرک ،نیارکوا

 بلط تمظع مسیلانویسان و یبرغ مسیشافوئن ینعی ،گنج نیا بطقود زا یکی رد ،عامتجا راشقا رگید یسایس یاھشبنج و بازحا یمامت  ھچرگا ،زورما .دش دھاوخ
 لوا زور .دتسیاب ییارآفص نیا یوس ودرھ ھیلع ،یتاقبط گنج دیدشت اب ات دوب دھاوخ ریزگان ،دوخ ینیع طیارش مکح ھب مھ زاب ،ام ھقبط ،اما ،دناهداتسیا یسور
 !نارگراک یتاقبط یگتسبمھ و تردق دامن ،هام لوا داب هدنز .دشابیم زین مکاح ھقبط یاھحانج نایم یعاجترا شکاشک رد ام ھقبط لالقتسا نیا دامن ،ھم هام

٢٠٢٢ ھم هام لوا  
تسیلانویسانرتنا نارگراک تالیکشت   


