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 ٘ٗرىىىخٝ حٛغرىطىسا« ٔۇرچىالر»     

 :ئېٕىمٍىّب

بىر زىٕىٟ ئىطالِىٟ جبِبئٗث بٌٛۇپ، لۇرۇٌّب جٗ٘ٗحخٗ : ٔۇرچىالر ٘ٗرىىىخٝ

بۇ . ئىٕخىساٍِىك ٘ٗرىىٗث ٠ۆٌىٕىػىگٗ لبرىغبٔسا حٗضٗۋۋۇپ حٗرىمٗحٍىرىگٗ حېرىّۇ ٠ېمىٓ

ذٌٗىپىٍىىٝ ٠ېمىٍىپ، وبِبي ٘ٗرىىٗحٕىڭ حٗضىص لىٍغۇچىطٝ زەۋىخىٕٝ ئٛضّبٔى١ٗ 

ئبحب حۈرن ٘بوىّى١ٗث حىسگىٕىٕٝ لٌٛغب ئبٌغبٔسىٓ وې١ىٓ ٠ِٗسأغب وٌٗگْٗ وبِبٌىسِچٗ 

ضېىٛالرىطخىه وۈچىگٗ لبرغٝ حۇرۇظ ِٗلطىخىسە بىر ئىطالِىٟ ئېمىُ 

غٗوىٍٍٗٔسۈرۈپ، ئىّبٕٔىڭ ٘بالۋىخىٕٝ حېخىع، ٔٗپىطٕٝ حبزىالظ ئىػٍىرىغب 

 .ِٗروٗزٌٗغخۈرگْٗ

 :ىػٝ ۋە ئبضبضٍىك وىػىٍىرٜلۇرۇٌ

غٗرلىٟ ئبٔبحٌٛى١ٗگٗ ( 1960َ-1873َ)لۇرغۇچىطٝ غ٠ٗد ضٗئىس ئٕٗٔۇرضىٟ 

لبراغٍىك بىخٍىص ئۆٌىىطٝ ٘بزاْ را٠ٛٔىسىىٝ ۋاْ وۆٌىگٗ ٠ېمىٓ ٔۇرش ٠ېسىطىسا بىر 

. ببغالٔغۇچ حٌٗىّبحىٕٝ ئۆز ٠ۇرحىسا ئىگٌٍٗىگْٗ. وۇرز ئبئىٍىطىسە زۇ١ٔبغب وٌٗگْٗ

ٍىگٗ وٌٗگٗٔسە ئۇٔىڭسا ٘ٛغ١برٌىك ۋە پٗزىٍٗث ئبالِٗحٍىرٜ وۆرۈٌۈغىٗ ٠بغٍىك ِٗزگى

ئۇ ئۆز زەۋرىٕىڭ ئۆٌىّبٌىرٜ بىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍٗرگٗ چۈغىْٗ ۋە غۆ٘رىخٝ . ببغٍىغبْ

 .زەپ ٌٗلَٗ ل٠ٛۇٌغبْ" ِٗغٙۇر ضٗئىس"حبرلىٍىپ، 

 ئْٛ ضٗوىىس ٠بغمب وىرگٗٔسە، ذېٍٝ ٠ۇلىرٜ زەرىجىسە ئٗلٍىٟ ئىٍىٍّٗر بىٍْٗ -

لۇرئبْ وٗرىّٕٝ ٠بزٌىغبٔسىٓ . بىرگٗ، زىٕىٟ ئىٍىٍّٗرزىٓ ٠بذػٝ ٌِٗۇِبث ئىگٌٍٗىگْٗ

ئۇ ئۆزٜ . ضىرث، ئٛل١ب ئېخىع، چېٍىػىع، ئبث ِىٕىع لبحبرٌىمالرٔٝ ٠بذػٝ ئۆگٗٔگْٗ

 .ضبززا ٠بغبظ ٠ٌٛىٕٝ حبٌٍىغبْ -ئۈچۈْ زا٘ىسٌىك ۋە ئبززىٟ

ۋە غٗ٘ٗرٔىڭ جبِٗ ِٗضچىخٝ ٠ىٍٝ غ٠ٗد ضٗئىس ٔۇرضىٟ ِبرزىٕغب ببرغبْ -1892 -

ئبرلىٍىك ئۆزىٕىڭ زەۋەث پرىٕطىپٝ ب٠ٛۇٔچٗ حٗربى١ٗ ۋە ٠ېخٗوٍٗظ ٘ٗرىىىخىٕٝ 

غب ضۈرگۈْ "حىبٍىص"ئۇٔىڭ بۇ ئىػٝ ِبرزىٓ ۋاٌى١طىغب ٠ٗحىْٗ ۋە ئۇٔىڭ . ببغٍىغبْ

 .لىٍىٕىػىغب ضٗۋەپ بٌٛغبْ
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ٗ بىٍْٗ حٗربى١-٠ىٍٝ ٔۇرضىٟ ۋاْ غٗ٘ىرىگٗ بېرىپ، ئۇ ٠ٗرزە حٌٗىُ-1894 -

غۇغۇٌٍىٕىع بىرگٗ ئبٌگېبرا، ئبضخرِٚٔٛى١ٗ، ذېّى١ٗ، فىسىىب، گېئٌٛٛگى١ٗ، پٌٗطٗپٗ ۋە 

ئۇ بۇ حېّىالرٔىڭ . حبرىرمب زائىر ِبحېرى١بٌالرٔٝ ئٛلۇغبْ ۋە ئۇالرغب ئىچىىرىٍٗپ وىرگْٗ

بٗزىٍىرىسە ئٗضٗر ٠بزغبْ بٌٛۇپ، ۋاْ غٗ٘ىرىسىىٝ ئىٍىُ ئٍٗ٘ىٍىرٜ ئۇٔىڭ ئٗلٍىٟ 

، زەپ ٔبَ "بٗزى١ئۇززاِبْ" ئىٍّىٕٝ ئېخىراپ لىٍغبْ ٘بٌسا ئۇٔىڭغب  وۈچٝ، وٗڭ

 .بېرىػىْٗ

٠ىٍٝ ِىطىرزىىٝ ئٗز٘ٗر ئۇٔىۋېرضىخېخىغب ئٛذػبظ غٗوىٍٕٝ ئبٌسۇرۇظ -1896

ِٗلطىخىسە زە٘را ئۇٔىۋېرضىخېخىٕٝ حٗضىص لىٍىع ئۈچۈْ ئىطخبٔبۇٌغب ٠ۆحىىٍىپ 

ٔىڭ ئۇضخبزٜ ( 1339٘ -1333٘)ېٟوٌٗگْٗ ۋە ئۇ ٠ٗرزە ِىطىر ِۇپخىطٝ غ٠ٗد ِۇحې١ئ

 .غ٠ٗد بٗذى١ج بىٍْٗ ئۇچرىػىپ لبٌغبْ، ئۇ بٗزىئۇززاِبٔغب ٠ۇلىرٜ بب٘ب بٗرگْٗ

ئىخخىپبلساغالر لٛغۇٔٝ ئىطخبٔبۇٌغب بېطىپ وىرگٗٔسە، ئۇالرغب لبرغٝ ٘ٗرىىٗث  -

 .لىٍغبْ ِۇجب٘ىسالر ضېپىٕىڭ ئبٌسىٕمٝ لبحبرىسىٓ ئٛرۇْ ئبٌغبْ

ۇضۇٌّبٔالرغب زۈغٍّٗٔىه ۋە ضۈ٠ىمٗضج لىٍىػخىٓ ببغمب بىر ئٗضٍىسە ئىطالَ ۋە ِ -

ٔى١ىخٝ بٌّٛىغبْ، ئِّٗب بىرٌىه، ٘ۆرى١ٗث ۋە ئىطال٘بحمب ئٛذػىغبْ غۇئبرالرٔٝ 

-1908وۆحۈرۈۋاٌغبْ بىرٌىه ۋە حٗرەلمى١بث جِٗئى١ىخىٕىڭ ضۈ٠ىمٗضج لىٍىػٝ بىٍْٗ 

، بٗزىئۇززاِبْ بىرٌىه ٠ىٍٝ ضۇٌخبْ ئببسۇٌِٙٗىسذبْ حٗذىخخىٓ چۈغۈرۈٌگٗٔسىٓ وې١ىٓ

ئِّٗب ئۇٔىڭغب ئىطالِىٟ رٚ٘ . ۋە حٗرەلمى١بحچىالر بىٍْٗ ئٛذػبظ غٛئبر وۆحۈرگْٗ

بۇٔساق لىٍغبٔسا . جِٗئى١ىخىٕٝ وۈچٍٗٔسۈرگْٗ" ئىخخىٙبزىٟ ِۇِّ٘ٗٗزىٟ"بېغىػٍىغبْ 

حٗرەلمى١بحچىالرٔىڭ ِبضٛٔى١الرچٗ ٘ٗلىمٗحٍىرىٕٝ ئٛحخۇرىغب چىمىرىع ۋە ئۇالر 

 .ۋاٌغبْ ئبٌساِچىٍىمالرٔٝ ئېچىپ حبغٍىغىٍٝ بٛالحخٝپبٔبٍ٘ىٕى

ِبضٛٔى١الر ئۇٔىڭ بىٍْٗ وۆرۈغۈظ ئۈچۈْ وبراضۇ ئىطىٍّىه بىر ٠ٗ٘ۇزى١ٕٝ  -

بۇ غٌٗىخٗ ئبزەَ ضۆزٌىرٜ : "ئۇ بٗزىئۇززاِبٕٔىڭ ٠ېٕىسىٓ لب٠خىپ چىمىۋېخىپ. ئٗۋەحىْٗ

 .زېگْٗ." ئېٍىپ وىرگىٍٝ حبضال لبٌسٜ( ئىطالِغب)ئبرلىٍىك ِېٕٝ 

ضۈرى١ٗگٗ بېرىپ، زەِٗغىممٗ ئٛرۇٔالغمبْ ۋە ئۇِٗۋى١ٍٗر ( 1327٘)٠ىٍٝ -1911

ئۇ بۇ ذۇحبىطىسە . زەپ حٛٔۇٌغبْ ذۇحبىطىٕٝ ضۆزٌىگْٗ" غبِى١١ٗ ذۇحبىطٝ"جبِٗضىسە 
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٠بۋرٚپبٔىڭ حٗرەلمىٟ لىٍىپ، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبرلىسا لېٍىػىسىىٝ ضٗۋەپٍٗرٔٝ 

 :حۆۋۀسىىىچٗ ئٛحخۇرىغب ل٠ٛغبٔىسٜ

 .ِۇضۇٌّبٔالرزىىٝ چٛڭمۇر ئۈِىسضىسٌىه -1

ئىجخىّبئىٟ، ضى١بضىٟ ٘ب٠بحخىىٝ ئٗذاللٕىڭ چىرىىٍىػٝ ۋە ضِٗىّى١ٗحٕىڭ  -2

 .٠ٛلىٍىػٝ

 .ئبزاۋەحٕىڭ ٠بِراپ وېخىػٝ -ِۇضۇٌّبٔالر ضېپىسە ئۆچ -3

ِۇضۇٌّبٔالر ئٛحخۇرىطىسىىٝ ِ٘ٗىبرٌىك، ٠برزەٍِىػىع ۋە ضۆ٠گۈ ئبِىٍٍىرىٕىڭ  -4

 .٠ٛلىٍىػٝ

 .ىطخىبسازٔىڭ حبرلىٍىػچبْ وېطٌٗگٗ ئٛذػبظ ئِٛۇٍِىػىػٝئ -5

 .ذۇضۇضىٟ ِٗٔپٗئٗحٕٝ ئِٛۇِٕىڭ ِٗٔپٗحىٕىڭ ئبٌسىغب ل٠ٛۇظ -6

ئۇ بىرىٕچٝ زۇ١ٔب ئۇرۇغٝ ِٗزگىٍىسە حۈرن ئٗضىٗرٌىرىگٗ ٠برزەَ بېرىع ِٗلطىخىسە  -

ىرىغب ۋە ئبذػبٍِىرٜ ضٗپساغٍ. بىر گۇرۇپپب حٗغىىٍٍىگْٗ ۋە ئۇٔىڭسا ضٛبب٠ٍىك لىٍغبْ

 .ئٗضىٗرٌىرىگٗ لۇرئبْ ئىٍىٍّىرىگٗ زائىر زەرضٍٗرٔٝ بٗرگْٗ

ئِّٗب ئۇ لېچىپ، . رٚضالر ئۇٔٝ حۇحۇۋېٍىپ ضىبىرى١ٗگٗ ضۈرگۈْ لىٍغبْ -

. گېرِبٔى١ٗ، بۇٌغبرىطخبٔالر ئبرلىٍىك حۈروى١ىٕىڭ ئىطخبٔبۇي غٗ٘ىرىگٗ وېٌٍٗىگْٗ

ىٕخب٠ىٓ زەبسەبىٍىه لبرغٝ ئبٌغبْ ئۇٔٝ ذٌٗىپٗ، غ٠ٗرۇي ئىطالَ ۋە ئٛلۇغۇچىالر بٌٛۇپ ئ

بۇٔىڭسىٓ ببغمب ئٛضّبٔى١ٗ زۆٌىخىسىىٝ ئٗڭ . ۋە زۆٌٗث ئۇٔىڭغب ئۇرۇظ ِىساٌى١ٛٔٝ بٗرگْٗ

" زارۇي ٘ېىّٗ ئٌٗئىطالِى١١ٗ"٠ٛلىرٜ زەرىجىٍىه ئىٍّىٟ ِٗجٍىص ٘ېطببٍىٕىسىغبْ 

٠ېڭٝ ببضمۇچ ٠ىٍٝ ٔۇرضى١ٕىڭ پىىرىٟ ٘ب٠بحىسا بىر -1923. ٔىڭ ئٗزاٌىمىغب ح٠ٗىٍٕٗٔگْٗ

ٔۇرضىٟ، ئىّبٕٔٝ ضبلالپ لېٍىع، بٌٛۇپّۇ ٠بغالر ضېپىسە ئىّبٕٔٝ ضبلالظ . ببغالٔغبْ

لېٍىع ئۈچۈْ ٠ېخٗوچىٍىه لىٍىع ۋە وۆرضٗحّٗ بېرىػٕٝ وۆزٌىگْٗ ٔۇر رىطبٌىٍىرىٕٝ 

 .زەپ ئبحىغبْ" ٠ېڭٝ ضٗئىس"٠ېسىع ئىػٍىرٜ ئبوخىپالغمبْ بۇ ِٗزگىٍٕٝ 

ئبٔبحٌٛى١ٗزە ئىط١بْ ئېالْ لىٍغبٔسا، ( 1938َ-1880)ِۇضخٗفب وبِبي ئبحبحۈرن  -

بٗزىئۇززاِبٕٔٝ ٠ېٕىغب حبرحىع ئۈچۈْ ئۇرۇٔغبْ ۋە ئۇٔىڭغب ئبٌىٟ ضبراٞ، ٠ۇلىرٜ ِٗٔطٗپ 

ئِّٗب ئۇ بۇ حٗوٍىپٍٗرٔىڭ ِّ٘ٗىطىٕٝ رەث لىٍىپ، . بېرىسىغبٍٔىمىٕٝ ۋەزە لىٍغبْ
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ى١بضٗحخىٓ ئبٌال٘مب غ٠ٗخبْ ۋە ض"ضى١بضٗحخىٓ ئِٛۇِى١ۈزٌۈن ٠ۈز ئۆرىگْٗ ۋە 

زېگْٗ ضۆزىٕٝ غٛئبر لىٍىپ، ئۆزىٕٝ ئىببزەث لىٍىػمب ۋە ٔٗپطىٕٝ " ضېغىٕىّْٗ

 .حٗربى١ىٍٗغىٗ لبراحمبْ

ذٌٗىپىٍىه ٠ېمىٍغبٔسىٓ وې١ىٓ حۈروى١ىگٗ ٘ۆوۈِرأٍىك لىٍغبْ  -

. ضېىٛالرىطخالر ئۇٔىڭ زەۋىخىسىٓ ئٗٔسىػٗ لىالحخٝ ۋە ئۇٔىڭغب وۈچٍۈن لبرغٝ حۇراحخٝ

لىطخبلخب، حۈرِىسىٓ ضۈرگۈٔگٗ، ضۈرگۈٔسىٓ  -ئۇٔىڭ ٘ب٠بحىٕٝ حۈرِىسە، لې١ىٓ  ئۇالر

 .ِٗ٘ىىّىگٗ ٠ۆحىىٍىع بىٍْٗ ئۆحۈغىٗ ِٗجبۇرٌىغبْ

بىراق، . ِٗ٘ىىّىٍٗر ئۇٔٝ بىر لبٔچٗ لېخىُ ئۆٌۈِگٗ ٘ۆوۈَ لىٍغبْ -

ئٗگٗغىۈچىٍىرٜ ۋە ٘ىّب٠ىچىٍىرىٕىڭ ئىٕمىالة لىٍىػىسىٓ ئٗٔطىرەپ بۇ ٘ۆوۈِٕٝ 

 .را لىٍىػخىٓ ٠بٌخب٠غبْئىج

ۋاپبحىسىٓ ئۈچ . ئبذىرلٝ ٘ب٠بحىٕٝ وىػىٍٗرزىٓ ٠ىراق ٘بٌسا ئىطپبرحبزا ئۆحىۈزگْٗ -

ئۇ ئۇرفبزا پٗلٗث . وۈْ ئىٍگىرٜ رەضّىٟ رۇذطٗث ئبٌّبضخىٕال ئۇرفبغب لبراپ ٠ٌٛغب چىممبْ

وۈٔٝ -٠25ىٍٝ راِىساْ ئې١ىٕىڭ -1379ئۇ، ٘ىجىرى١ٗ . ئىىىٝ وۈٔال ٠بغىغبْ

 .ۋاپبث بٌٛغبْ( 1960/3/23)

 :ئېخىمبز ۋە پىىىرالر

بۇ جبِبئٗحٕىڭ پىىرٜ ئۇٔىڭ لۇرغۇچىطٝ حٗرىپىسىٓ ٠ېسىٍغبْ ئٗضٗرٌٗرزە ئٛرۇْ * 

ئۇٔىڭسىٓ وې١ىٕىىٍٗرٔىڭ ئۇٔىڭ پىىرىگٗ ئىالۋە لىٍغبْ وۆرىٕٗرٌىه بىر . ئبٌىسۇ

 .ٔٗرضىٍىرىٕٝ حېپىع لې١ىٓ

بۇ جبِبئٗث ئبٌالٕ٘ىڭ وىخببٝ ۋە پ٠ٗغِٗبىرىٕىڭ ضۈٕٔىخىٕٝ ئۆزىگٗ ٠ېخٗوچٝ * 

لىٍغبْ بٌٛۇپ، ئۇ ئىىىىطىٕىڭ وۆرضٗحّىطٝ ب٠ٛىچٗ ِبڭىسۇ ۋە ئۇالرغب ئبضبضْٗ ئِٗٗي 

 .لىٍىسۇ

بۇ ٘ٗرىىٗث ئٗگٗغىۈچىٍىرىٕىڭ لٌٗبىسە ئىطالَ ئٗلىسىطىٕٝ ئ٠ٛغىخىع ئۈچۈْ * 

ٗٔطۇپ بٌٛغبٍٔىمٝ ئۈچۈٔال ئېغىر غبرائىخالرغب ۋە بۇٔىڭغب ئۇ ٠بٌغۇز ئىطالِغب ِ. حىرىػخٝ

زۈچ وېٍٗحخٝ، ئۇ لبٔۇْ حٗرىپىسىٓ جبزاٌىٕىسىغبْ  ِبش وىٍىسىغبْ حبوخىىىالرغب 

 .جىٕب٠ٗث ضبٔىالحخٝ
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بٗزى١ئۇززاِبْ غۈبٙىٍىه ِٗضىٍىٍٗرزىٓ ٠ىراق حۇرىسىغبْ، زا٘ىس ۋە وِٗخٗر وىػٝ * 

زې١ىع ئۇٔىڭ " و٠ٍّٗٔٗسىغبْ ئىػالرغب ٠ۈزٌٗٔگىٓغٗوٍىه ئىػالرٔٝ ل٠ٛۇپ غٗ. "ئىسٜ 

 .زائىٍّىك غٛئبرٜ ئىسٜ

ضى١بضٗحخىٓ لٛي ئۈزۈظ ۋە ئۇٔٝ غ٠ٗخبٕٔىڭ ۋەضۋەضىطٝ زېگْٗ وۆزلبرىػٝ بٌٛطب، * 

بٗزى١ئۇززاِبْ بىٍْٗ ئۇٔٝ ئۆزىٕىڭ ضېپىگٗ حبرحىػمب ئۇرۇٔۇپ وٌٗگْٗ ِۇضخٗفب وبِبي 

ضٗئىس . ٓ وې١ىٓ ٠ِٗسأغب وٌٗگْٗئٛحخۇرىطىسىىٝ لبرغىٍىػىع ۋە حىروىػػخى

٠ىٍٝ ضى١بضٗحٕٝ ئبرلىطىغب چۆرۈپ حبغالپ، ئٗٔمٗرەزىٓ ئب٠رىٍغبْ ۋە بۇ -1923ٔۇرضىٟ 

 .جٗر٠بٍٔىرىٕىڭ پبضىٍٝ، زەپ حٗضۋىرٌىگْٗ" وٛٔب ضٗئىس بىٍْٗ ٠ېڭٝ ضٗئىس"وۈٕٔٝ 

بٗزى١ئۇززاِبْ ئٗضىٝ غٗ٘ٗر حۈرِىطىسە ِٗ٘بۇش چېغىسا ِٗ٘ىىّىگٗ ِۇٔساق * 

ِېٕىڭ ضٛپىسَ حٗرىمىخٝ بىٍْٗ غۇغۇٌالٔغبٔالرٔىڭ ضېپىسىٓ ٠بوٝ : "ْٗزېگ

بىسٔىڭ زەۋرىّىس حٗرىمٗحٕٝ : ئِٗٗضٍىىىّٕٝ ضٛرىسىڭالر، ِْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇٔساق زە٠ّْٗ

حٗرىمٗحطىسال جٕٗٔٗحىٗ . ضبلالپ لېٍىػٕىڭ ئِٗٗش، ئىّبٕٔٝ ضبلالپ لېٍىػٕىڭ زەۋرٜ

 ".ٔطىس ٘ېچىىُ جٕٗٔٗحىٗ وىرە٠ٌّٗسۇوىرىسىغبٔالر ٔب٘ب٠ىخٝ وۆپ، ئِّٗب، ئىّب

ئبٌال٘ بىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗٔىٝ، بىرىخبٔى١ٗٔىڭ رەزىً : "ئۇ ٠ٗٔٗ ِۇٔساق زېگْٗ* 

ۋەزىرىٕىڭ ضۈ٠ىمٗضخىٕىڭ لبٔچىٍىه بٌٛۇغىسىٓ لٗحئىٟ ٔٗزەر، ِْٗ ٘ب٠بحىّٕٝ لۇرئبْ 

ۋجۇث ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لٌٛىسا لۇرئبٔال ِٗ"ئۇ بۇ ضۆزىسە،   ". ئۈچۈْ بېغىػال٠ّْٗ

بٌٛىسىىْٗ، بىسگٗ لبرغٝ حۇرۇغٕٝ زاۋاِالغخۇرىسۇ، غۇٔىڭ ئۈچۈْ بىس لۇرئبٕٔٝ ئۇالرٔىڭ 

، زېگْٗ ٔٗزەرى١ىٕٝ ئٛحخۇرىغب ل٠ٛغبْ بىرىخبٔى١ٗ "٘ب٠بحىسىٓ ٠ىرالالغخۇرىػىّىس الزىُ

 .ِۇضخٍِٗىىىٍىرٜ ۋەزىرٜ گالزضخٕٛٔٝ وۆززە حۇحمبْ ئىسٜ

ِىڭ رٚ٘ىُ بٌٛغبْ حٗلسىرزە، ئىطالَ ئٗگٗر ِېٕىڭ : "ئۇ ٠ٗٔٗ ِۇٔساق زە٠سۇ -

٘ٗلىمٗحٍىرىسىٓ پٗلٗث بىر ٘ٗلىمٗث ئۈچۈْ ئۇالرٔٝ پىسا لىٍىػخىٓ ئىىىىٍّٗٔىگْٗ 

ِْٗ، ضىٍٗر ... ِْٗ ئطىالَ ِىٍٍىخىسىٓ ببغمب ِىٍٍٗحٕٝ ئېخىراپ لىٍّب٠ّْٗ... بٛالحخىُ

ٝ، ِْٗ ِېٕٝ حۈرِٗ، زەپ ئبحب٠سىغبْ بٗرزەذٕىڭ ئبٌسىسا حۇرۇپ ضىٍٗرگٗ غۇٔٝ زە٠ّٗٔى

 .ئبذىرەحىٗ ئېٍىپ ببرىسىغبْ پ٠ٛىسٔٝ ضبلالۋاحىّْٗ
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بىر پٗزىٍٗحٍىه غ٠ٗد ئۈچۈْ ئۇضۇٌچىالرٔىڭ وى١ىّٝ : "٠ٗٔٗ ِۇٔساق زېگْٗ -

ِۇٔبضىپ بٌّٛىغبٔسەن، ئىطخبٔبۇٌغىّۇ ٠بۋرٚپبٔىڭ ِٗزۀى١ىخىٕٝ و٠ٗسۈرۈظ ِۇٔبضىپ 

 ".ئِٗٗش

ئبضبضٍىك ئ٠ٗىبٍٗغٍٗرٔٝ ِٗ٘ىىّىٍٗرزە بٗزى١ئۇززاِبٔغب لبرىخىٍغبْ * 

 :حۆۋۀسىىىٍٗرگٗ ٠ىغىٕچبلالظ ِۇِىىٓ

 .ضېىٛالرضخىه زۆٌٗث ۋە وبِبٌىسَ ئىٕىمىالۋىٕٝ ٠ىّىرىػىٗ ٘ٗرىىٗث لىٍىع -

 .حۈروى١ىسە زىٕسارٌىك رٚ٘ىٕٝ لٛزغبظ -

 .٠ۇغۇرۇْ جِٗئى١ٗث لۇرۇظ -

 .ِۇضخٗفب وبِبي ئبحبحۈروىٗ ٘ۇجۇَ لىٍىع -

بۇ . چٍۈن ٘ۆججٗث، پبوىخالر ئبرلىٍىك رەززى١ٗ بٗرگْٗئِّٗب ئۇ ئ٠ٗىبٍٗغٍٗرگٗ وۈ

ذىٍسىىٝ ِٗ٘ىىّىٍٗر ئۇٔىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرىٕىڭ ضبٔىٕىڭ وۆپى١ىػٝ ئۈچۈْ 

 .حٗغۋىمبحمب ئب٠الٔغبْ

بۇ ٘ٗرىىٗحٕىڭ حٗضىص لىٍغۇچىطٝ ئۆزىٕىڭ پبئبٌى١ٗث ۋە زەۋىخىٕٝ * 

ۇپ، ئۇالر ئىٍّبٔىسِٕىڭ حٗضىرىگٗ لبرىػٝ وۆرەظ لىٍىػمب بېغىػٍىغبْ بٌٛ

 :حۆۋۀسىىىٍٗرزە ئىپبزىٍىٕىسۇ

 .ئٛضّبٔى١ٗ ذٌٗىپىٍىىىٕٝ ئٌِٗٗسىٓ لبٌسۇرۇظ -

 .بٗغٗرىٟ لبٔۇٔالرٔٝ غٗرىئٗحٕىڭ ئٛرٔىغب ل٠ٛۇظ -

 .زىٕىٟ ِبئبرىپٕٝ ئٌِٗٗسىٓ لبٌسۇرۇظ -

 .ئٗرەة ٘ٗرپٍىرٜ بىٍْٗ ٠ېسىػٕٝ چٗوٍٗپ، الحىٓ ٘ٗرپىٕٝ حېڭىع -

 .چىسىٓ حۈروچىگٗ ئۆزگٗرحىعئٗزإٔىڭ وٌٗىّىٍىرىٕٝ ئٗرەب -

زە٠سىغبْ " حۈروٍٗر ٘بزارەحٍٗرٔىڭ ٔېگىسٜ"حۇرأچىٍىه ٔٗزەرى١ىطىٕٝ ٠ٗٔٝ  -

 .ٔٗزەرى١ىٕٝ حېڭىع

ئٗرٌٗرٔٝ بېػىغب زٚپپب وى١ىػىٗ، ئب٠بٌالرٔٝ ٠بٌىڭبچٍىممب، ٘ىجببٕٝ ئٌِٗٗسىٓ  -

 .لبٌسۇرۇغمب لىطخبظ
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براَ ئېٍىع وۈٔٝ لىٍىپ جۈِٗ وۈٔىٕىڭ ئٛرٔىغب ٠ٗوػٗٔبٗ وۈٔىٕٝ رەضّىٟ ئ -

 .بېىىخىع

 .لبرا حْٛ، ئبق ضٌٍٗٗ وى١ىػٕٝ پٗلٗث زىٕىٟ وىػىٍٗرگىال ذبش لىٍىپ ل٠ٛۇظ -

. لۇرئبْ وٗرىّٕٝ حۈروچىگٗ حٗرجىّٗ لىٍىپ ِٗضچىخٍٗرگٗ حبرلىخىع -

(1350٘/1931َ.) 

٘ىجىرى١ٗ وبٌېٕسارىٕٝ ئٌِٗٗسىٓ لۇرببْ ۋە رٚزا ٘ې١ج پبئبٌى١ٗحٍىرىٕٝ چٗوٍٗظ،  -

 .لبٌسۇرۇظ ۋە ِىراضرٛرٌۇق ضىطخېّىطىغب ئۆزگٗرحىع وىرگۈزۈظ

 .غٗرة حٗرەپىٗ ٠ۈزٌىٕىع ۋە ئبزەث، ئٗٔئٗٔٗ، ئىٕخىٍىػٍىرىسە ئۇٔىڭغب حېۋىٕىع -

ئِٛۇ١ِۈزٌۈن ئبۋاِسا، ذۇضۇضْٗ ٠ىخىٍىۋاحمبٔالرٔىڭ لٌٗبىسىٓ ئىطالَ ئٗلىسىطىٕٝ  -

 .ئۆچۈرۈظ

ىٗحٕىڭ وۆپ ضبٔسىىٝ ٠بغٍىرٜ ئىپپٗحٍىىٍىىٝ ۋە پبوىسٌىىٍىمٝ بىٍْٗ بۇ ٘ٗرى* 

پبضبث، ئبزغۇٍٔۇق ۋە ئٛچۇلچىٍىك لبپٍىغبْ بىر زەۋرزە  -ئۇالر پىخٕٗ. ئبال٘ىسە پٗرلٍىٕىسۇ

 .زىٕىٕٝ چىڭ حۇحۇپ حۇرغبْ ٠بغالرزۇر

 :بۇ ٘ٗرىىٗحٕىڭ بىر لىطىُ ذبحبٌىمٍىرٜ* 

رغب لبرغٝ ضى١بضىٟ ٘ب٠بحٕىڭ وۆپىٕچىطىگٗ غۇ زەۋرزىىٝ ئىطالَ ۋە ِۇضۇٌّبٔال -

٠ٗٔرەڭٍىرىگٗ لبرغٝ حۇراال٠سىغبْ  -ضىڭىپ وىرىۋاٌغبْ ٠ٗ٘ۇزى١الرٔىڭ ٘ى١ٍٗ

ئِّٗب، ئىٕطبپ بىسٔٝ، بۇ . ئىٕخىساٍِىك ئىطالِىٟ ٘ٗرىىٗث حٗضىص لىٍىپ چىمبٌّىغبْ

 ٘ٗرىىٗحٕىڭ حٗضىص لىٍىٕىع زەۋرىسىىٝ غبرائىج ئۇٔىڭ ئۆزٜ ئٛحخۇرىغب چىممبْ

غٗوىٍسىٓ ببغمب غٗوىً بىٍْٗ ئٛحخۇرىغب چىمبٌّب٠سىغبٍٔىمىٕٝ ئېخىراپ لىٍىػمب 

 .ئېٍىپ ببرىسۇ

ٔٝ لٛرۇغمب " ئىخخىٙبزىٟ ِۇِّ٘ٗٗزىٟ"بٗزى١ئۇززاِبٕٔىڭ ببغمىالر بىٍْٗ بىرٌىىخٗ  -

ئىػخىران لىٍىػٝ ئۇٔىڭسىىٝ بىر ئۆحىۈٔچٝ ئىٕىبضٕىڭ ٔٗحىجىطٝ بٌٛۇظ بىٍْٗ 

ٔىڭ ئۇٔىڭغب زۈغٍّٗٔىه لىٍىػٝ، ئۇٔٝ ۋە زەۋىخىٕٝ ٠ٛلىخىع، بىرگٗ، ئىخخىٙبزچىالر

 .لٗضخٍٗظ ئۈچۈْ وۈچىٕٝ ِٗروٗزٌٗغخۈرىػىگٗ ضٗۋەة بٌٛغبْ
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٠ىٍسىٓ -1923بۇ ٘ٗرىىٗحٕىڭ ضى١بضٗحخىٓ لٛي ئۈزۈغٝ ۋە ضٗئىس ٔۇرضى١ٕىڭ  -

زېگْٗ غٛئبرٔٝ وۆحىرىپ " غ٠ٗخبْ ۋە ضى١بضٗحخىٓ ئبٌال٘مب ضېغىٕىّْٗ"وې١ىٓ، 

ئۇالرٔىڭ بٗزىٍىرٜ . ئٗگٗغىۈچىٍىرىگٗ ضٌٗبىٟ حٗضىرٌٗرٔٝ وۆرضٗحىْٗچىمىػٝ 

 .ضېىٛالرضخىه پبرحى١ىٍٗرٔىڭ ئۆٌجىطىغب ئب٠ٍىٕىپ وٗحىْٗ

٠ىٍٝ ِۇضخٗفب وبِبٌغب لبرغٝ ذٌٗىپىٍىه حٗرەپخٗ حۇرۇپ -1925بٗزىٍٗر ئۇٔٝ،  -

ىمىٕٝ ئىٕمىالة لٛزغىغبْ غ٠ٗد ضٗئى١س وۇرزى١غب ٠برىسەَ بېرىػخىٓ لٛي حبرحمبٍٔ

ئۇٔىڭ بىٍْٗ وبِبٌىسِچىالر ئٛحخۇرىطىسا زى١بر بٗوىرزە زە٘ػٗحٍىه ئۇرۇظ . ئ٠ٗىب٠ٍٗسۇ

ئِّٗب ئۇٔىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرٜ . بٌٛغبْ بٌٛۇپ، ئۇٔىڭسا ِىڭٍىغبْ ِۇضۇٌّبٔالر ئۆٌگْٗ

ٔۇرضى١ٕىڭ بۇ پۇزىخطى١ىطىٕٝ ئۇٔىڭ ٘ٛغ١برٌىمٝ ۋە ٠ىرالٕٝ وۆرەر ئىىٍٗٔىىىسىٓ، 

 .زەپ لبرا٠سۇ

ىڭ بۇ پٛزىخطى١ىطٝ ئۆزىٕىڭ ئبٌسٜ بىٍْٗ ٔٗپىص بىٍْٗ جىٙبز لىٍىع، ئبٔسىٓ ئۇٔ -

بۇ . پىىىرٌٗرٔٝ ٠ٛرۇحۇظ ئۈچۈْ زەۋەث ئېٍىپ بېرىع، زېگْٗ پىىىرىسىٓ وېٍىپ چىممبْ

٘ٗرىىٗث، لٌٗبٍٗرٔٝ ئىطال٘ لىٍىع، لبرغٝ ٠ِٗسأسىىٝ ِۇضۇٌّبٔالر بىٍْٗ ٠ٍِٗٝ ئۇالر 

ٝ ئۇرۇغالرغب وىرِٗضٍىه، حىٕچ زەۋەث ٠ٌٛىسا چىڭ ٘بوىُ ٠بوٝ پۇذرا بٌٛطۇْ، ئىچى

حۇرۇظ، حٗرزىجىٟ حٗرەلمىٟ لىٍىع، وبپىر ۋە زىٕسىمالرزىٓ حٗروىپ حبپمبْ ضىرحمٝ 

 .زۈغٍّٗٔٗرزىٓ ببغمىالرغب لبرغٝ لۇراٌٍىك جىٙبزلب وىرِٗضٍىه لبحبرٌىمالرغب چبلىرىسۇ

ئب٠رىّچىٍىك،  -وې١ىٕىٝ ِٗزگىٍٍٗرزە-ٔۇر ٘ٗرىىىخىٕىڭ بٗزٜ وىػىٍىرىسە  -

ئۆزىٕٝ ٠ۇلىرٜ ضبٔبظ ذب٘ىػٍىرٜ پ٠ٗسا بٌٛۇپ لبٌغبْ بٌٛۇپ، بۇ ئٗ٘ۋاي ِۇضۇٌّبٔالرٔٝ 

ٔٗضىٙٗث لىٍىع لبحبرٌىك ئىػالرزا ئۇالرٔىڭ ئبرىطىغب ضىڭىپ وىرىع  -زەۋەث، ۋەز

 .جٗ٘ٗحخٗ ئبجىس ئٛرۇٔغب چۈغۈرۈپ ل٠ٛىسۇ

ضبضىٟ لىطىّغب بۆٌۈٔۈپ بۇ ٘ٗرىىٗث، لۇرغۇچىطىٕىڭ ۋاپبحىسىٓ وې١ىٓ ئۈچ ئب* 

 :وٗحىْٗ

 .ضبالِٗث پبرحى١ىطىگٗ لبحٕبغمبْ لىطُ ـ 

 .حٗرەپطىسٌىىخٗ چىڭ حۇرغبْ لىطىُ ـ 

ـ ئۈچىٕچٝ لىطّٝ زېّىراي ببغچىٍىمىسىىٝ ئبزاٌٗث پبرحى١ىطٝ بىٍْٗ بىرٌٗغىْٗ، 

ٔٝ ئۆچ وۆرىسىغبْ لىطىُ بٌٛۇپ، بۇ لىطىّٕىڭّۇ (رىفب٘ پبرحى١ىطٝ)ضبالِٗث پبرحى١ىطٝ 
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بۇ ٘ٗرىىٗحٕىڭ ٠بغٍىرىٕىڭ پىىىرٌىرىٕٝ . لٌٍٛىغۇچٝ ۋە ٘ىّب٠ٗ لىٍغۇچىٍىرٜ ببر

بۇ ٘ٗرىىٗحخٗ ئٛرۇْ حۇحمبْ ٠ېڭٝ . ئۆزگٗرحىع ئۈچۈْ وٗڭ وۆٌٍِٗىه ئۇرۇٔۇغالر ِٗۋجۇث

ۋە « ٠ېڭٝ ئبض١ىب گېسىخٝ»ئبضى١بچىالر گۇرۇپپىطٝ، ئۆزٌىرٜ ٔٗغىر لىٍىسىغبْ 

ئىطىٍّىه ببغمب بىر گېسىج بىٍْٗ « ٔٗضىً ٠ېڭٝ»بىرٌىىخٗ ٘ٗرىىٗث لىٍىسىغبْ 

ئٗپىبرٌىرىسا ِىٍٍٝ ضبالِٗث پبرحى١ىطٝ ۋە ئۇٔىڭ -ئٛرحبق غٗوىٍسە ئېٍىپ ببرغبْ ٔٗغرٜ

 .رە٘بىرٜ ٔٗجّۇزز٠ٓ ئٗرببلبٔغب لبرغٝ پبئبٌى١ٗحٍٗرزە بٌٛىسۇ

 :پىىىر ۋە ئٗلىسىٍٗرٔىڭ ٠ىٍخىسٌىرٜ* 

ٕىڭ ئٗلىسىطٝ بٌٛغبْ ِبحرى١سى١١ٗ ٔۇر جبِبئىخٝ، حۈروى١ٗ ۋە ئٛضّبٔى١ٗ زۆٌىخى -

 .ئٗلىسىطىسىىٝ ئٍٗ٘ٝ ضۈٕٔٗحىٗ ِٗٔطۇپ ئىطالِىٟ جبِبئٗحٍٗرٔىڭ بىرٜ

بۇ جبِبئٗث حٗربى١ىٍٗظ ئۇضۇٌىٕٝ حبٌٍىغبْ بٌٛۇپ، ٔٗپىطٍٗرزە ئىّبٕٔٝ ضبلالپ  -

بۇ بٗزٜ جٗ٘ٗحٍٗرزىٓ ضٛپىسَ حٗرىمٗحٍىرىگٗ ئٛذػبپ . لېٍىع ئۈچۈْ ٘ٗرىىٗث لىٍىسۇ

 .وېخىسۇ

 :حبرلىٍىع ۋە حٗضىر زائىرىطٝ *

ٔۇر جبِبئىخٝ ئبٔبحٌٛى١ٗٔىڭ غٗرلىٟ غٗربىٟ لىطّىغب جب٠الغمبْ ببرالزىىٝ وۇرزالر  -

را٠ٛٔىسا ببغالٔغبْ ۋە رۇَ، ئىطپبرحب ۋە ئۇٔىڭ ئٗحراپىسىىٝ را٠ٛٔالرغب، وى١ىٓ ئىطخبٔبۇٌغب 

 .حبرلبٌغبْ

ڭسىىٝ ببرٌىك ئٛرگبٔالرٔىڭ بۇ زەۋەث پۈحۈْ حۈروى١ٗ زېّىٕغب حبرلبٌغبْ ۋە ئۇٔى -

 .٘ېّب٠ىطىٕٝ لٌٛغب وٌٗخۈرگْٗ

 .ِىڭغب ٠ٗحىْٗ 500ئۇٔىڭ ئٗزاٌىرٜ حٗضىص لىٍغۇچىطىٕىڭ ٘ب٠بث ۋالخىسىال  -

. بۇ جبِبئٗحٕىڭ پبوىطخبْ ۋە ٘ىٕسىطخبْ لبحبرٌىك ئٌٍٗٗرزىّۇ ٘ىّب٠ىچىٍىرٜ ببر -

ٔۇر رىطبٌىٍىرٜ "غۇٔىڭسەن، ئبِېرىىىسىّۇ پبئبٌى١ٗحٍىرٜ ببر بٌٛۇپ، بۇالرغب 

ئىطّٝ بىٍْٗ لٛرۇٌغبْ ِٗزرىطىٕىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرىسىٓ حٗروىپ " ئېٕىطخىخۇحٍىرٜ

 .حبپمبْ حۈرن ئٛلۇغۇچىالر ۋەوىٍٍىه لىٍىسۇ

 :ئٗحراپٍىك ٌِٗۇِبث ئۈچۈْ پب٠سىٍٕىع ِٗٔبٌٗىرٜ

 (ٔظرة ػبِت ػٓ ح١بحٗ ٚآثبرٖ)بس٠ٝ اٌسِبْ : ِۇضخٗفب زەوىٟ ئبغۇر -
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 (.ح١بحٗ ٚبؼض آثبرٖ)إٌٛرضٟ : ِۇِّ٘ٗٗز ضٗئى١س راِبزاْ ئٌٗبۇحېٟ.ز -

 -، بٗغى١ر ٔٗغىرى١بحٝ، ئِّٗبْ(جسءاْ)اٌّٛضٛػت اٌحرو١ٗ : فٗحٙىٟ ٠ٗوْٗ -

 .1403٘/1983َئىئٛرزأى١ٗ، 

اٌؼٍّب١ٔت ٚآثبر٘ب ػٍٝ األٚضبع اإلضال١ِت فٟ حرو١ب ، رى١بز : ئببسۇٌىٗرىُ ِٗغٙٗزأىٟ -

ببربٔىطٝ ۋە زەِٗغك ذبفىمى١ٓ وىخببربٔىطٝ ببضّىٍىرٜ، بىرىٕچٝ ذٌٗمئبرا وىخ

 .1983َ/ 1403٘ٔٗغرٜ، 

غٗربٝ گىرِبٔى١ٗزە  اٌحروت اإلضال١ِت اٌحس٠ثت فٟ حرو١ب، : ِۇضخٗفب ِۇِّ٘ٗٗز -

 .1404٘/1984َبېطىٍغبْ، بىرىٕچٝ ٔٗغرٜ، 

 .ئىراقٌّثٕٛٞ اٌؼربٟ إٌٛرٞ ، ( حٗ٘مىمٍىغۇچٝ)ئىٙطبْ لبضىُ ئٗضطبٌىٙىٟ  -

ِۇِّ٘ٗٗز ئببسۇضطبالَ وٗفبفىٟ حٗرىپىسىٓ َ٘ٗ .ٌّثٕٛٞ اٌؼربٟ إٌٛرٞ، ز: ٔۇرضىٟ -

ئٗضرى١١ٗ . حٗرجىّٗ لىٍىٕغبْ، َ٘ٗ ئىسا٘بث بىرىٍگْٗ ۋە حٗحمىك لىٍىٕغبْ

 .1966َبې١رۇث،  -وىخببربٔىطٝ

اٌرجً اٌصُٕ وّبي أحبحٛرن، ئببسۇٌال٘ ئببسۇرراّ٘بْ : ضببىك حۈرن لِٛبٔسأٝ -

بىرٌٗغّٗ غېرىىٗث، ئىىىىٕچٝ ٔٗغرٜ،  -جىّىطٝ، رىطبٌٗ ِۇئٗضطٗضٗضٝ، بې١رۇثحٗر

1398٘/1987َ. 

غ٠ٗد ضٗئىس لۇرئبْ ۋە ٘ٗزىطٕٝ چىمىع لىٍغبْ ئبضبضخب ٘ٗر ذىً زىٕىٟ، رٚ٘ىٟ،  -

پبرچىسىٓ  130ٔٗپطىٟ ۋە ئٗلٍىٟ حېّىالرغب ِۇٔبضىۋەحٍىه لې١ىٕچىٍىمالر حٛغرىطىسا 

ٌٛۇپ، ئۇضخبز لبضىُ ئٗضطبٌىٙىٟ حٗرىپىسىٓ بۇ رىطبٌىٍٗرٔىڭ بىر ئبرحۇق رىطبٌٗ ٠بزغبْ ب

 :ئۇالر. لبٔچىطٝ ئٗرەة حىٍىغب حٗرجىّٗ لىٍىٕغبْ

 .1983َلطٛف أزا١٘ر إٌٛ ر، ئبٔىٟ ببضّىربٔىطٝ، ببغساز، : ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 .1983َاٌحػر، وۇحخبة ٔٗغرى١بحٝ، ببغساز، : ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 .1983َاٌىــبرٜ، ئبٔىٟ ببضّىربٔىطٝ،  ا٠٢ــت : ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 .1983َاإلٔطبْ ٚاإل٠ّبْ، ئىئخىطبَ ٔٗغرى١بحٝ، لب٘ىرە، : ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 .1984َحمبئك اإل٠ّـــبْ، ئبٔىٟ ببضّىربٔىطٝ، ببغساز، : ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 .1984َز٘رة إٌٛر، ئبٔىٟ ببضّىربٔىطٝ، ببغساز، : ضٗئىس ٔۇرضىٟ -
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 .1984َالئىت، زە٘را ببضّىربٔىطٝ، ِۇضىً، اٌّ : ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 .1984َاٌػىر، لۇززۇش وىخببربٔىطٝ، ببغساز، : ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 .1984َاٌػ١ٛخ، زە٘را ببضّىربٔىطٝ، ِۇضىً، : ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 .1984َاإل٠ّبْ ٚحىبًِ اإلٔطبْ، لۇززۇش وىخببربٔىطٝ، ببغساز، : ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 :ٔۇرضى١ٕىڭ حۆۋۀسىىٝ وىخببٍىرىّۇ ببربۇالرزىٓ ببغمب غ٠ٗد ضٗئىس 

بۇ ئۇٔىڭ حۈٔجٝ ٠بزغبْ ئٗرەبچٗ )إغبراث اإلػجبز فٟ ِظبْ اٌّجبز : ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 .(وىخببٝ

 .اٌص١مً اإلضالِٟ: ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 .اٌخفى١ر اإل٠ّبٟٔ: ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 .شٚ اٌفمبر: ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 .رائس اٌػببة: ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

 .اٌرطبٗ اٌػب١ِٗ: رضىٟضٗئىس ٔۇ -

بۇ وىخببخب ئىٕگىٍىسالرٔىڭ ضۈ٠ىمٗضخٍىرٜ ۋە )اٌرطٛاث اٌطخٗ : ضٗئىس ٔۇرضىٟ -

رەزىٍٍىىٍىرٜ ئۈضخىسە حٛذخىٍىسىغبْ بٌٛۇپ، بۇ وىخبة وىػىٍٗرٔىڭ لٌٗبىسە 

ئىٕگىٍىسالرغب لبرغٝ ئىٕمىالة لٛزغبظ ۋە ئۇالرٔٝ لٛغالپ چىمىرىػٕٝ حىسٌىخىػخٗ 

 .(٘ٗضطٗ لٛغمبْ

٘بزىرلٝ زاِبْ زىٓ، ِٗز٘ٗة ۋە پىىىر ئېمىٍّىرٜ »ئۇ٠غۇر حٗرجىّٗ ِٗروىسٜ حٗرىپىسىٓ حٗرجىّٗ لىٍىٕغبْ 

 .ٔبٍِىك وىخببخىٓ ئىٍىٕسٜ« ئېٕطىىٍٛپېسى١ىطٝ

  

 
  


