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 رالىماس -لىپىپ سنىجىدنىئ ىكىداپۇرۋاي
 نىمىتمهم نۇخاتيېھ
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 ياتىخ هچپاتىك ىكىدزىڭىلوق:ناخپاتىك كىلتهمرۆھ
 هۋ ناغراب پىلېئ ادناتسىكرۈت ىقرهش زىمىنىتهۋ ڭىنىرىلىچىكىلمهتسۇم
 ۇمىخېت ىنىدىسقهم پۈت ڭىنىرىلقىلىچنىغرىق ناقتاۋىرېب پىلېئ
 پىلىق پاتىكلېئ پىنىلراييهت پهلرىرھهت نۈچۈئ شىلېۋۇرۇتشالڭىديائ
 .ىدنهلشىئ
 ناغىرچۇئ اققىلىچنىغرىق ىرىلزۆئ،پىنىلىق هكىلمهتسۇم ىنىتهۋ 
 نىدلائ ىنرهلتهكالاپ نهگلهك اغىشېب ڭىنىرىلىلىبهق نائىدنىئ

 راللىي نىمىئ ناجرهمۆئ -ىرىب نىدزىمىرىلشادنىرېق رهزېس
 ناغلىق نالېئ ادرالروت ىكىدزىمىنىتهۋ نۇرۇب
 هدىققهھ راليىماس قلهخ سنىجىدنىئ ىكىداپۇرۋاي نهم،نهكىئ
 پىنىلىدياپ.مۇديوق پهلپۈت پۈرۈتشهلرىب نهلىب مهلاقام ناغزاي
 .نهمشادكهلىت اغرالڭشىلېق
  نىمىتمهم نۇخاتيېھ نهلىب تهمرۆھ
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 رالىماس -قلهخ سنىجىدنىئ ىكىداپۇرۋاي

 
 
 مۇلهم قىلىقرائ ىسىرىزانۇم لىپىپ سنىجىدنىئ نهم
 ىسىپھۆت كىلىگلهب هدىچىئ اۋاد ىكاي تالىكشهت
 ادىتسائ تهمھۆت ڭىنزىمىرىلىشىك ناغلۇنوت نهلىب
 ىكاي ڭىنرهلىشىك مىسىقرىب ،نهميامىلاخ ىنىشىلېق
 ىساغۋهغ سنىجىدنىئ ڭىنىرىلىتساۋلائ ياتىخ
 هگرهي ىنىزاربوئ ڭىنىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد پاغزوق
 ۇمىنىشىتۋۈرۈشۈچ هگلۆن پۇرۇئ
 شالقائ ىنمىك رهرىب القادنۇش،نهميامىلاخ
 ىنقىلزاۋتهسايىس هۋ تهسايىس،قوي ۇممهپىزاۋ
 ناغلوب پۇسنهم نهم نىكېل.نهميهمتهك ۇمپۇرۇتقاي
 نىدىشىلېق پىلىتائ پهد سنىجىدنىئ ڭىنرۇغيۇئ
 اغلىپىپ سنىجىدنىئ ڭىنپرهغ،نهمىلوب مارائىب
 رالزىلىگنېئ ىليهپۈت ىرىلشىملىق ناغلىق
 ىكىدهيىلارىتسىۋائ ىقنۇرۇب نشىتىشىلناكام
 هگرهلكىلنهت لىزىق ىكىدىكىرېمائ هۋ رالنىجروبائ
 كىلهيىناپسىئ،نهمىرۈدلىب قىلشادسىھ
 پىلېئ ادىكىرېمائ نىتال ڭىنرهلىچىكىلمهتسۇم
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 شۇرۇدنۇسيوب هۋ هيىستالىمسسائ ناغراب
 ڭىنمۋهقرىب.نهمياملىق لۇبوق راھنىز ىنىرىلشىملىق
 ىنىترۇي هۋ ىشىلىق كهزۇب ىنمۋهقرىب هنهي
 پىلېئ هيىتاركومېد پىلېۋىترات
 ادىمان شۇرۇدلىق ىققهرهت،ۇمىنىشىلېك
 پهد قۇدلىق ىھتهپ اتتهھ ۇمىنىشىلېۋۇتۇي
 لۇبوق ىئتهق ۇمىنىشۇرۇدنۇسيوب
 قايائ اغىكىرىېمائ ڭىنسۇبمۇلوك.نهمياملىق
 ۇمىنىگېد ىدلىق پشهك ىنىكىرېمائ ىنىشىسېب
 ىنىكىرېمائ سۇبمۇلوك،پهگ نهگنهلزهدهپ نهمامات
 ادىياج كهسېد ىشىك ناقچائ ىنىلوي ڭىنشىلېۋىسېب
 قادنۇش نىدىسىتقون تهلادائ نهم،ۇدىلوب
 .نهمياراق
 ىلوق ڭىنۇش اسلوب ناقتۇت مىك ىنتوئ
 ۇديامىرغائ قامراب نهكسهك تهئىرهش،ۇدىيۆك
 ىنمىرىلىچنهشۈچ ىزهب هچىيوب مۇئىدىئ ناغىديهد
 :نهمىچقامشالقاتروئ
 نىيېك نىدنۇب رالناقتاۋىرېب پىلېئ ىنىساۋاد رۇغيۇئ
 !ياغلىق تهققىد
 هئتىق ناغىدياملىق لۇبوق زىگرهھ نهم ڭىناپۇرۋاي
 نىدىشۈمتۆئ شىلىق كىلىچىكىلمهتسۇم پالتائ
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 اتتهھ ىدۇھهي هۋ ىماس هدىچىئ اپۇرۋاي هنهي اقشاب
 قىلشىنىچېئ ىزهب نهگزۈگرۈي اتىراق اغرالناگىس
 ىكىدهيىخېچ ،ىكىدهيىنامرېگ،راب ىرىلشۈمتۆئ
 ىدۇھهي ىكىداشلوپ،تشهپادۇپ،ىرىلپماك يىزان
 ىچھاۋۇگ مهھىلېھ ىرىلىدىبائ هرىتاخ ىقىلىچنىغرىق
 پىنىدزىئ مىكرهھ ىنۇئ،تىھاش هدىتىپۈس
 اققىلىچنىغرىق شاشخوئ هگزىب رالىماس.ۇديالالاۋىلىب
 نۇغرۇن ۇمىسلوب ناغىمىرچۇئ
 مهھىلېھ .نهگلهك چۇد هكشىلىتىسمهك،شىنىلكهي
 .راب ىرىلقۇقوھ-قهھ ىزهب ناقتاۋىلىق پهلهت
 ىقمىدهق ڭىنياج ۇش ىنهي قلهخ كىلرهي رالىماس
 ىكىداپۇرۋاي ۇمىسنىلىق لۇبوق پهد ىرىلىگىئ
 ناغىدياشاي ادرالغات ىنهي لىپىپ سنىجىدنىئ
 .نهكىدىلىراق پهد قلهخ ىئادىتپىئ
 )ىسىمشۇيۇئ رالىماس اينۇد ڭىنرالىماس

) www.saamicouncil.netڭوچ قىلمان 
 كىلرهي هتتهلۆدرهھ اقشاب نىدىرىلتالىكشهت
 .نهكىئ راب ۇمىرىلتالىكشهت
 نهنىمخهت ىسۇپون ىمۇموئ ڭىنرالىماس اداينۇد

 60،000 هدهيىگېۋرون پۇلوب ادىپارتهئ 100،000
 36،000 هدهيىستىۋىش،ادىپارتهئ
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 10،000 هدهيىدنالنىف،ادىپارتهئ
 ىماس ادىپارتهئ 2.000 هدهيىسور،ادىپارتهئ
 ڭىنرالىماس.نهكىدياشاي
،تلوكىس،هتىپ،مهترون.هلۇل،ىمېك،ىرانىئ،الاككائ
 راب ىرىلىۋىش لىت قىلراتاق همۇئ،نرېتۋوس،رېت
 ىكىدىبىھزهم نايرېتۇل ىمىرېي ڭىنرالۇئ،نهكىئ
 ىكىدبىھزهم نايۋالسراپ ىمىرېي،نايىتسىرىخ
  .نهكىئ ناماش ىمسىقرىب زائ هنهي نايىتسىرىخ

https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1mi(
)_people 
 پۇتۇق ناغىدياشاي رالىماس ڭىنهيىدنالنىف نهم
 اقشاب نۈگۈب هچرهگ،مىتقاب پىرېب اغىنۇيار
 هگىئ اققۇقوھ-قهھ شاشخوئ نهلىب رهلتهللىم
 نىدىسامىس ڭىنرالۇئ،ۇمىسنۈرۆك كهدناغلوب
 ىنىرىلشىمرۈچهك قىلىچراۋشىد ڭىنشۈمتۆئ
  .مۇدلوب كهدنهگرۆك
 ىددۇخ،كهسلهك هگىسلىسهم ڭىنزىىمىزۆئ ىدمهئ
 ىنىرىنۈھ سهكان ۇشائ ڭىنىزۆئ رالىچقاراق-ىرغوئ
 اغناغڭام پىنىگۈئ پىلېئ ماھلىئ نىدىرىب-رىب
 اغىقۇرۇتنۇيوب ۇمرهلىچىكىلمهتسۇم شاشخوئ
 قادناق،شۇرۇدنۇسيوب قادناق ىنتهللىم ناغلاۋىلېئ
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 پۈنۈگۈئ نىدىرىب-رىب ىنىرىلىكىتكات شىلىق قوي
 زىمىنىتهۋ ۇمىرىلىچىكىلمهتسۇم ياتىخ.نهكىدىڭام
 پالشاب نىدنۈك ناغلاۋىسېب ىنناتسىكرۈت ىقرهش
 ڭهئ كهدىكنۈگۈب پهلىرىگلىئ مهدهق-ۇممهدهق
 قوي يهلۈتۈپ ىنزىب ،شۇرۇتساب هنايىشھهۋ
 ياتىخ.ۇدىتاۋىلىق ارجىئ ىنىتىيىن مۇش شىتېۋىلق
 نىدىقرائ پۇيوق پهد راب تهللىم 56 هدزىب
 پهد ىتىللىم ائۇخڭۇج ىسىممهھ
 قىلراتاق لۇغڭوم هۋ تهبىت،رۇغيۇئ.ىدلهك
 نهساسائ ىنىسىممهھ اقشاب نىدرهلمۋهق
 زىب، ياتىخ نهكتهۋىتىرىئ پىلىق هيىستالمىسسائ
 اتسائ-اتسائ نايۇب نىدلىي 70 ىنرالرۇغيۇئ
 ىنىكىلنهگىمرهب هجىتهن ڭىنشىلىق هيىسىتالمىسسائ
 ازاج پالشاب نىدلىي-2016 پىلىق سىھ
 نۇيلىم هچچهن هۋ ىدىلشاب اقشۇرۇق ىنرىلرىگال
 رۇغيۇئ شىملاتائ .ىتتهۋىلىق قوي ىنزىمىقلهخ
 زۇپپهلهت ىنرۇغيۇئ نىدىمسىئ ىنۇيار مۇنۇتپائ
 قۇلنۇيار مۇنۇتپائ هۋ نهكتۆئ اغىچۇقساب قىلساملىق
 ىنرىلسۇببهشهت شىلىق راكىب ىنتهيىھالاس ىرۇمهم
 پۇپوق هتهئ ىتىمىكۆھ ياتىخ ناقتاۋۇيوق اغىرۇتتوئ
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 نالېئ پهد لىپىپ سنىجىدنىئ ىنرالرۇغيۇئ
 ؟زىمىلىق قادناق ادغاچۇئ،اسىلىق
 رۇغيۇئ ناغرۇق تهلۆد نوئ هچچهن اتخىرات
 پىرىك اغىراتاق لىپىپ سنىجىدنىئ ڭىنىمۋهق
 نىيېك نىدنۇب زىمىرىلرهگاۋاد نۈچۈئ زىمىقىلساملاق
 ،ىشۇرۇت قارىي نىدىرىلنىغىي لىپىپ سنىجىدنىئ
 قاميام ادناغزىس ىنىزاربوئ رۇغيۇئ زىمىرىلماسسهر
 ىنرىسهئ ارۇتتوئ،ناقتاۋىتېك پهلىتېي ىنىگۆت
 ىنىتىپايىق ناسنىئ ىئادىتپىئ ناغىدىتىلسهئ
 ىنىزۆئ القادنۇش.كهرېك ىشۈزۈئ لوق نىتشىزىس
 ڭىنناماز رۇغيۇئ رىبرهھ ناغىدىلىب پهد رۇغيۇئ
 ىنىزۆئ نهلىب ىپىرائام راغلىئ
 اغىياۋ ڭهئ ىنىشىئ ناغلىق،ىشۇرۇدناللارۇق
 ڭىنىمۋهق لىئارسىئ ىنهب ىنيهئهب پىلىق پۈزۈكتهي
 هدىنيهك ڭىنناماز كهدىنىگرۈتۆك تهق نىدىتياق
 مهكھهم اغىسىچماغائ ڭىنھاللائ،ىقىلساملاق
 ىقىلسامشالقارىي نىدنامىئ-نىد پىلىسېئ
 رۇغيۇئ هدىچىئ نهتهۋ ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ.كهرېك
 هيىستالىمىسسائ اغياتىخ ىشىشاي تهبهئلهلىئ پۇلوب
 ڭىنرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ،اسلوب كىلسهمتهك پۇلوب
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 ىلارۇق هناگىي ىكىدىشىلېق پالقاس ىنتهللىم
 .رۇدىقىلسامشالقارىي نىدمالسىئ
 ىكاي ىكىلىدىھالائ قاتروئ ڭىنقلهخ سنىجىدنىئ
 سنىجىدنىئ ىكىدىرۇۋۋهسهت ڭىنرهلىچىكىلمهتسۇم
 تهيىنهدهم،نۇروھ پۇلوب مۋهق ىئادىتپىئ لىپىپ
 .نهكىدىتىسرۆك ىنىپوت رهلىشىك نهۋۆت ىساپاس
 مىسىقرىب ىكىداپۇرۋاي ىلامىش ادىرىخائ
-نىغىي ڭىنرالىماس نىيېك نىدنۇب رالتالىكشهت
 ناغرىقاچ رالىماس،كهدۇغلوب اسىمراب اغىرىلنىغىپ
 لىپىپ سنىجىدنىئ ىنزىمىزۆئ پىرېب اغنىغىي
 ت.د،ب.قوي ىسىدياپ ۇمڭىنناققىت پالروز اغىراتاق
 سنىجىدنىئ نىيېك نىدنۇب ۇمىدرالنىغىي ىكىد
 ىنىقىلساملاس پىرىك ىئتهق اغىرىلنىغىي لىپىپ
 نۇقلود كىلتهمرۆھ ىسىئهر ىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد
 نىدرهلرهگاۋاد اقشاب هۋ نىدمىدنهپهئ اسيهئ
 نهمىنۈتۆئ نهلىب كىلىچنهۋۆت
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ىتىكالاھ ڭىنىتيىنهدهم رالنائىدنىئ  

 
 

 ڭىنىرىلىچزۇۋاجات اپۇرۋاي يىبرهغ
 ىسىلیىھ كىلىچىكىلمهتسۇم

 نىمىئ ناجرهمۆئ
 پاروس اينۇد ...رالنايىزىنېلوپ ،رالنىجروبائ، رالنائىدنىئ«

 ىنرالۇئ ىسپهن روخالاب ڭىنرالىچزۇۋاجات. ىدىئ رهلقلهخ ناققاب
 »ىتتهك پهي
 .)سىكرام (

 تهيىناسنىئ ىخىرات كىلىچىكىلمهتسۇم ۇب
 ىلىت توئ قۇلنۇقلاي هۋ چىلىق قىلناق هگىسىمانلاس
 ڭىنوبمۇلوك .ىدلاق پىلىزېي نهلىب
 اغ)رهلكىلنهتلىزىق(رالنائىدنىئ ىتىيىقهپپهۋۇم
 ىجنۇت ىلىي 1513ۇئ.ىدلهك پىلېئ تهمايىق
 .ىتتانروئ هكىلمهتسۇم هدىسهئتىق اكىرېمائ پۇلۇب
 نىيىك نىدڭىنۇش
 هيىدناللوگ هۋ،هيلاگىتروپ،هيىسنارىف،هيىلىگنهئ
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 نۇشوق نىدىقرائاقرائ ىرىلىچىكىلمهتسۇم
 هكىلمهتسۇم نهلىب هيىناپسىئ ،پۈزۈگرىك
 هدىچىئ تىقاۋ نهگىمتهي هگرىسهئ رىب .ىتشالات
 ڭىنرهلىچىكىلمهتسۇم ىسهئتىق اكىرېمائ لۈكتۈپ
 لهئ ىچزۇۋاجات . ىدلاق ادىتسائ ىنىپات رۈمۆت
 ادىنايرهج شىلىق لۇق ىنرالنائىدنىئ ىرىلتهمۈكۈه
 .ىتتاراي ىنىسىگلۈئ ڭىنىسىليىه كىلىچىكىلمهتسۇم

 
 كىلىچىميهڭېك قىلىقرائ رهلتهياۋىر - هناسپهئ .1
 ىسىليىه شىلىق
 اكىرېمائ قىلىقرائ ىرىلرىتاخ وبمۇلوك رالقىلاپۇرۋاي	
 ،ىتىهۇم كىليىپارغۇج قىلرىس ڭىنىسهئتىق
 هچىگزۆئ هۋ ىتىپايىق هتىلهغ ڭىنرالنائىدنىئ
 ، نىيىك نىدناقشۇنۇت نهلىب ىرىلتهدائ شۇمرۇت
 ىكمىدهق ناغلۇرۇدنالجاۋار ازات هدرىسهئ ارۇتتوئ
 قىللائېر هگىرىلتهياۋىر - هناسپهئ مىر ،نانۇي
 هناسپهئ .ىدنهلتهدائ اقشاراق ادىسۇغيۇت
 شىپېت ىنرهلىسىداه ناغنىلىق تيهق هدرهلتهياۋىر
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 ناغىلغاب لهب اقشىرېب هگىسهئتىق اكىرېمائ نۈچۈئ
 هيىناپسىئ- ىشىيىپۆك ڭىنرهلىىچلۈككهۋهت
 ڭىنشىلىق كىلىچىميهڭېك ادىسىللاك ڭىنىهاشىداپ
 . ىدرۈدنهللىكهش ىنىسىليىه كهدىكىدلۈڭۆك

 نائىرېد كهڭۆسقائ ىچلۈككهۋهت ىلىي-1513
 قىلشاي «ىكىتتهياۋىر اغىهاشىداپ هيىناپسىئ
 قىلشاي ىشىك نهگلۈمۈچ اققالۇب ۇب( »ىقىلۇب
 هگىلىدهب شىرىب پىپېت ىن )شىمراتياق هگىرۋهد
 هگىسىيىمرائ ناخ ،ادىيوك شىشىرېئ اغمائنىئ روز
 ۇئ . ىدراب هگىسهئتىق اكىرېمائ 	پۇلۇب شاب
 پىپېت ىنقالۇب ىنرالنائىدنىئ هدىرىي الناغراب
 پىلېئ قىلىچنىغرىق قىلناق پاتسىق هكشىرىب
 ىنىقىرياب هكىلمهتسۇم ادرالياج نۇغرۇن . ىدراب
 نائىرىد نىيىك نىدلىي هچچهن رىب .ىدىلكىت
 ادىرولىف ىقرىزاه هچىيۇب ىقىروي لوي ڭىنىهاشىداپ
 ناقشالياج » ىقىلۇب قىلشاي« ىنىلرائ اماهاب هۋ
 ىكىدياج ۇب، پىتىكېب پىلىق نۇروئ
 ، نىيېك نىدنهكتهۋىتىگۈت پىرىق ىنرالنائىدنىئ
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 16 .ىدلىق سسهت پاتىش يىبرهه ادنۇيار ۇب
 ىلىرائ اماهاب هۋ ادىرولىف ادىرىلشاب ڭىنرىسهئ
 - پىرېب اغىكىرېمائ ڭىنرهلكىلهيىناپسىئ
 پۇلوب ىنروئ كىليىگىتارىتىس مىهۇم ىكىدىشىلىك
 ڭىنىقىلىچنىغزىق »ىقىلۇب قىلشاي« ىقىلناغلاق
 يىبرهه ىلىي1529 . ىدىئ ىشىنۈرۈك يىقىقهه
 اغىهاشىداپ هيىناپسىئ ويىنون رادلهمهئ
 ىن »رهههش نۇتلائ هتتهي« ىكىدرهلىناسپهئ
 نۇشۇق لىخ ، پىرىب هدهۋ هكشىرىب پىپېت
 زىسكۈلزۆئ ۇئ .ىدراب هگىسهئتىق اكىرېمائ نهلىب
 ىنرالياج ڭهك ، پىيىڭېك اغلامىش هدرۈت
 ىۋىناسپهئ ۇب ، ۇمىسلوب ناغلىق 	ھالىتسىئ
 ڭىنهاشىداپ ىلىي1540 . ىدىملاپات ىنرهلرهههش
 ناغلىق ھالىتسىئ ىزۆئ هچىيۇب ىسىمتهسرۆك
 ىلاۋ هدىرېي هتتهي ڭىنىنۇيار اكىرېمائ ىلامىش
 ىلىي1532 .ىدلىق سسهت ىنىگروئ همىكههم
 شۈمۈك« ىكىدرهلتهياۋىر ورراسېپ ىچىكىلمهتسۇم
 يىبرهغ نۈچۈئ شىپېت ىن» لۆك بامىس،غات
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 پۇرۇتساب هگىسهئتىق اكىرېمائ نىتپهرهت پۇنهج
 رۇن ڭىنىتىلۆد اكنىئ ىكىدۇرېپ ۇئ . ىدرىك
 قائپائ ، ىنىرىلىناختهدابىئ ناغرۇت پانقاچ
 »غات شۈمۈك« ىنىرىلشۇلۇرۇق رهههش ىكىدڭهر
 ۇب پۈكۆت ىنرالناق نۇغرۇن ، پىلىق لايىخ پهد
 پهدزىئ ىن»لۆك پامىس«.ىدلىق زرهقنۇم ىنتهلۆد
 نائۇخ ىلىي1518 .ىديهڭېك هچىغانىتنىېگرائ
 ىچىكىلمهتسۇم كىلمىسىئ اۋراخ لىگېد
 ىرىلزادنهۋهچ لايائ نۇزامائ« ىكىدرهلىناسپهئ
 .ىدراب هگىسهئتىق اكىرېمائ نۈچۈئ شىپېت ىن»
 اغىكىرېمائ هتتهسقهم شاشخوئ ۇمنايلېلوئ نىيېك
 نوزامائ ىقرىزاه رالۇئ .ىدراب پالشاب نۇشۇق
 نهلىب زادنهۋهچ لايائ رهپهن زۇققوت ادىقىلنامروئ
 پهد »نوزامائ« اغياج ۇب، نىيىك نىدناقشۇرۇئ
 هيىنروفىلاك، ىنويار ايام هنهي رالۇئ .ىدرىب مان
 لايائ ادرالياج قىلراتاق ىلىچ،هيىلىزارب،
 ۇب پىرېب پىلېئ ىشۇرۇئ شهدزىئ ىنرالزادنهۋهچ
 پالشاب نىدلىي1519- . ىدلاۋىسېب ىنرالياج
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 رهلىچىكىلمهتسۇم قىلراتاق سىكسالپ ،سىشيېد
 « هۋ »نۇميام شاب تىئ« ىكىتتهياۋىر ادابۇك
 ۇس« ادىنويار ايام ،ىن»رهلمهدائ كۈلزۈي تىئ
 قوي ىچېچ،هلىبهق ناغىديالخۇئ ادىتسائ
 يىبۇنهج،ىن »رهلمهدائ كهتهپ،رهلمهدائ
 قۇلتۇپ رىب ،شۇق قىلشاب ىككىئ « ادىكىرېمائ
 نهدهب رىش ،رهلمهدائ قۇلقۇريۇق « هۋ رهلمهدائ
 ۇب پاغزوق ىشۇرۇئ شهدزىئ ىنناۋياه شاب شۇق
 يوب رهلىچىكىلمهتسۇم ىزهب .ىدلاۋىسېب ىنرالياج
 يوب ڭىنمهدائ زىككهس ىكىتتهدائ ىكىلزىگېئ
 تناگىگ ناغىدىلىكرهۋاراب هگىكىلزىگېئ
 ناغىديالايىلڭائ، ناغىديهلهيىلزۆس مهه ىنرهلمهدائ
 ودارولوك ادىنايرهج شهدزىئ ىنرال قىلېب مهدائ
 ناتاكۇي، هيىسىتلاگ ىڭېي، نالتىدچونىت، ورېپ،
 ساسكېت هۋ ىنويار اتلېد ىپىسسىم، ىلىرائ مىرېي
 ىنرالياج قىلراتاق ىلىرائ انىدرانرېب،ىلىهاس زىڭېد
 ادرالياج قىلراب ناغنىلىق هكىلمهتسۇم.ىدلاۋىسېب
 ىنىگروئ همىكههم يىلاۋ قىلشاراق هگهيىناپسىئ
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 قىلناق ڭىنرهلىچىكىلمهتسۇم .ىدنىلىق سىسهت
 رىداق اقشۇرۇدناليائ اققىللائېر ىنتهياۋىر ىچىلىق
 ڭىنىھاشىداپ هيىناپسىئ، ۇمىسلوب ناغىملالوب
 هگىسىكىلماتسۇم زۆئ ىنىسهئتىق اكىرېمائ لۈكتۈپ
 .ىدرۇشائ اقشىئ ىنىتىيىن شۇرۇدناليائ

 
 ىسىليىه شىترهگزۆئ ىنىداقىتېئ -ىنىد .2
 قىلهالىئ پۆك هۋ ىداقىتېئ مېتۇت ادىنىد نائىدنىئ
 ڭىنرالۇئ. ىتتارۇت ادنوروئ يىساسائ نىد
 هدىسۈت رالزاربوئ پىياراغپىياجائ ۇمىرىلهالىئ
 الىدىرۋهد هكىلمهتسۇم ىكپهلسهد.ىدىناغلىتىراي
 زۆئ ، ىرىلىناهور يىبرهه ڭىنسيىمرائ هيىناپسىئ
 اد»لىجنىئ « رالنائىدنىئ هگىسيىمرائ
 پۇنۇقۇچ اغرالىتساۋلائ نىج نهگلىتىسرۆك
 ڭهك ىنرهلنهگىد نهكىديهلىت تهپائ هكتهيىناسنىئ
 ناغلوب اغرالنائىدنىئ ، پىلىق قىۋشهت
-1611 .ىدىئ نهگرۈتشهلنىكسهك ىنقىلىچنىغرىق
 ادىپارتهئ رىتىپ ناس ىكىدالېئ وئائوك ىلىي.
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 ىلىي. 1558 ، ادناغلاقرات لهسېك قۇلمۇقۇي
 هيىناپسىئ پىقىچ نارۇب اراق ادىقۇتلوق اركاسنوپ
 رالىناهور ، هدنهكتهۋىلىق ناريهۋ ىنىتولىف زىڭېد
 اغرالىتساۋلائنىج ڭىنرالنائىدنىئ ۇب
 يىنىد نهگىد ناغلوب نىدىقىلناغنۇقۇچ
 هيىمرائ ىچىكىلمهتسۇم ، اقچاقتاقرات ىنىپهسپهس
 پىرىق يهلنۈتۈپ ىنرالنائىدنىئ ىكىدرالياج ۇب
 ڭىنتهئىبهت ياج ىسياق .نهكتهۋىتىگۈت
 ىكىدياج ۇش اسىرچۇئ اغىقىلىچنۇغزۇب
 ناغلائ جۋهئ شۇتۇقۇي پىرىق ىنرالنائىدنىئ
 سهددهقۇم ىنمهيرهم ىۋۈب رالنائىتسىرىخ .ىدىئ
 .ۇديالغۇلۇئ هدىتىپۈس انائ
 ىن 	)انائ سهددهقۇم (»نىچنهنوت«	 ۇمرالنائىدنىئ
 .ۇدياراق پهد  ىسىنائ ڭىنرالهالىئ قىلراب
 توئ نهلىب ىهالىئ شايۇق هنهي رالنائىدنىئ
 .ۇدىلىق هداپىئ نهلىب ىسىگلهب تىسرېك ىنىهالىئ
 اغىنىد نائىتسىرىخ ۇمىدىرىلنىد نائىدنىئ
 ىهور ڭىنرالناغلوب نابرۇق ادىلوي ھالىئ 	شاشخوئ
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 ىساسائ تامىلهت نهگىد ۇدىلۇغۇت پۇلۇب ھالىئ
 يبىدداسات ۇب رهلىچىكىلمهتسۇم .ۇدىرۇت ادنۇروئ
 ، پىلېۋىلىق كهتسهد ىنقىلشاشخوئ
 رىب اقشاب ڭىنمهيرهم ىۋۈب رهلىس 	ىنرالنائىدنىئ
 اغىنىد نائىتسىرىخ ، پادلائ پهد نىدىقۇرۇئ
 نائىدنىئ هنهي رالۇئ .ناغىلروز اقشىلىق تهئيهب
 ڭىنىرىلىگلهب تىسرېك ىكىدىرىلىناختۇب
 .ناقتانروئ ىنىلىكيهه ڭىناسيېئ اغىسىرۇتتوئ
 پىلىب پهد شىئ كىچىك ىنۇب رالنائىدنىئ
 ىرىلىچۇقتاقرات نىد نائىتسىرىخ .نهگرهۋىنۇقۇچ
 اسلائ جۋهئ قىلزىسنىد ، قىلناماي هدرهيهق 	هنهي
 ۇدىلۇب اديهپ ىهور مهريهم ىۋۈب هدرهي ۇش
 نهلىب شىلىق قىۋشهت هگىلاهائ كىلرهي ىننهگىد
 ىنىلىكيهه مهيرهم ىۋۈب نىداپورۋاي ،هگرىب
 رالنائىدنىئ ، پىلىك پهكتۆي پهلمۈكرۈت
 ىچۈك قىلىشراق ، ناقشالقارۇتلوئ پىشىلپوت
 نىدلىگزهم رىب .نهگمۆك يىپخهم اغالياج كۈلچۈك
 ىرىلنىهاك نائىدنىئ ناغنىلېۋىتېس ، نىيىك
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 پۇرۇتشاليىهالىئ هققلهخ هۋ ناغلاق پاقياب ىنرالۇب
 ناق رالياج ۇب نهلىب ڭىنۇش .ناغلىق قىۋشهت
 مهه ناغىدىلىرۇتشالقاقرات رالىلاهائ، ناغىدىلىكۆت
 اغنۇروئ ناغىدىرۈتۆك دهق رالۋاكرېچ اتتاك
 ادىقىلىرائ راللىي1517- 1565 .ناغلاق پىنىليائ
 ادنۇروئ قۇترائ نىد 200 الىدىكىسكېم تهقهپ
 رهلىچىكىلمهتسۇم .ناغلاقياب ىلىكيهه مهيرهم ىۋۈب
 ،ىرىلرانۇم شىتىزۆك مهلائ ڭىنرالنائىدنىئ هنهي
 هگىتسۈئ ىرىلىناختهدابىئ هۋ ىرىلمارهېئ شايۇق
 پىقېچ ىنىرىلتۇب نائىدنىئ .ناغلاس ىنرالۋاكرېچ
 ناغنالپاقىن هدىلكهش ىرىلدۇب نائىدنىئ اغىنروئ،
 تسرېك .ناغزۇغرۇت ىنىرىلدۇب نائىتسرىخ
 ناغىدىرۆك ىشخاي ڭهئ رالنائىدنىئ ۇمىنىرىلىگلهب
 ىنىد نائىتسىرىخ .ناغىساي نهلىب رالمۇيۇب
 نائىدنىئ ىنىرىلنۈك قارىچ- رىزهن هۋ 	ىرىلمارياب
 هگىرىلنۈك مارياب كىلرهي هچىيوب ىرادنېلاك
 ىنرالنائىدنىئ .ناغرۇتشالنۇروئ پالىرغوت
 شىلىق لۇبۇق اغىرىلنىد نائىتسرىخ
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 پۇرۇتشاليىددائ ۇمىنىرىلتهيىمسهر
 اغنىد ىنمهدائ هچىغڭىم15 نىدڭىم6 	هگىنۈك،
 مهيرهم ىۋۈب ىكىدرالۋاكرېچ .نهگزۈگرىك
 .ناغيوق مىسىئ پهد »نىچنهنوت« اغىرىلدۇب
 لىكهش ىنرهلشىرىگزۆئ ىقىرىقۇي رالنائىدنىئ
 .نهكتهك پۈنۈك الناسائ پالباسىه شىئ ىكىتتهههج
 زۆئ اغىسىقرائ ڭىنىرىلتۇب نائىتسىرىخ رالۇئ
 .ناغنۇقوچ يىپخهم پۇيوق پۇرۇشۇي ىنىرىلتۇب
 .ناغيوق پۈمۆك ىنىرىلتۇب زۆئ اغىتسائ رالۋاكرېچ
 ىنىرىلتۇرۇد يىنىد زۆئ هگىرىلكۈرۋۈت ۋاكرېچ
 ىنىرىللۇسسۇئ ىنىد نائىتسرىخ .ناغيوق پىزېي
 لىخ ۇب رهلىچىكىلمهتسۇم. ناغىنيوئ پۇرۇتشالىرائ
 هكسهملىب ۇمىسلىب ىنشۇرۇت ىشراق پىسساپ
 پىشىگهئ هگىشۈتۈئ ڭىنتىقاۋ رالۇئ. ناغلاس
 ىپخهم لىخ ۇب ڭىنرالنائىدنىئ تالۋهئ ىكنىيېك
 پۇتنۇئ اتسائ-اتسائ ىن » ىكۈپۈك قاسروق «
 اكىرېمائ هچرهگ .ىتتهنىشىئ اغىقىلناغىدىتېك
 شۇلۇب ڭالاش ىسىلاهائ ،ڭهك ىرېي ڭىنىسهئتىق
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 ڭىنرهلىچىكىلمهتسۇم ، ىليهپۈت ىكىلىدىهالائ
 ىسىليىه شۇرۇدنالزىسنىد ىنرالنائىدنىئ
 زۆئ نىكىل، ۇمىسلوب نهگىمرهب مۈنۈئ سۈكۈتلهت
 قىلزىسداقىتېئ ادرالنائىدنىئ نهگىرۆئ زۈي نىدىنىد
 پىلىئ جۋهئ ىرىلشىهاخ شۇتنۇئ ىنىلسهئ،
 .نهكتهك
 
 پىتېۋۈزۈئ ىنىرۇموت ناج ڭىنتهيىنهدهم .3
 ىسىليىه شۈرۈتلۆئ ىنىهور
 ىنىتامىلهت شايۇق پۇلۇب ىجنۇت اداپورۋاي
 ادىناديهم مىر يىنورب ىچۇغيوق اغىرۇتتوئ
 ، ايام رالنائىدنىئ، ادراللىي1600 ناقتاۋىلرۈديۆك
 مهلائ ىكىدىرىلرهههش ناكلۇغتىئۇت هۋ نالتىدچونىت
 ناغلىق پىشهك ىرىلزۆئ ادىرىلرانۇم شىتىزۆك
 ،يائ ، ىنىتقاۋ شۈيۆك ڭىننۈك نهلىب پوكسېلېت
 كىليىرۋهد ڭىنرهلىراييهس اقشاب 	هۋ زۇتلۇي هرهۆز
 .ىتتاتاۋىقىچ پالباسېه ارغوت ىنىتقاۋ شىنىليائ
 ىروت تهيىنىدهم اتخۇپ ڭىنرالنائىدنىئ
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 ىنرالنائىدنىئ « ڭىنرهلىچىكىلمهتسۇم
 ىنرالناۋياه ىياۋاي- شۇرۇدنۇسيوب
 ىنىلايىخ نهگىد »شىئ ناسائ كىلىچنهگرۈدنۆك
 رهلىچىكىلمهتسۇم .ىدىنهكتهۋرۇدناليائ هككۈپۆك
 ،نىيىك نىتشۇقروق شۇقۇدوه كىللىگزهم رىب
 ىكىدىمىزىناخېم ىكچىئ ڭىنىتيىنىدهم نائىدنىئ
 رالنىهاك .ىدلاۋىقياب ىنتهيىسۇسۇخ يىبلهس
 ىسىقىبهت ىرىقۇي ڭىنىتيىئمهج نائىدنىئ لۈكتۈپ
 لۈكتۈپ رالۇئ .ىدىئ ىمىلتاق راليىلايىز هۋ
 - يىنىدهم ،نهپ- مىلىئ ڭىنتىيىئمهج نائىدنىئ
 هگىتسۈئ ىنىرىلشىئ تهيىلائاپ ىۋىنهم هۋ پىرائام
 ،شۇرۇقشاب كىلىگىئ هنهي رالۇئ ،رالىچۇغلائ
 ىنىپىترهت تهيىمهج ،شىلىق قىلنادناموق اقشۇرۇئ
 كىلىچكهتېي ۇمىگرهلتهيىلائاپ قىلراتاق شهزۈت
 لۈكتۈپ ،ادناقتىيېئ نىدسىنهم نىچ .ىتتالىق
 نهلىب ىمان »نىهاك« ىتيىنىدهم نائىدنىئ
 اغىپىنىس رالرادنىد هقىبهت ىرىقۇي ناغلاتائ
 ىنقلهخ ىننىد رالنىهاك .ىدىئ پۇسنهم
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 ىسىتساۋ ڭىنشىلىق لۇق كهدىكىدلۈڭۆك
 قىلراب نهكشىرېئ ىرىلزۆئ رالۇئ .ىدىناغلاۋىلىق
 هققلهخ هدىتىپۈس ىههۋ يىهالىئ ىنرهلمىلىب
 ىنرالشۇرۇتشالنۇروئ قىلراب قلهخ.ىتتهزۈكتهي
 زىسترهش، پىلىب پهد ىسىدارىئ ڭىنىرڭهت
 پهد »ايىلۋهئ« ىنرالنىهاك مهه ىتتانۇسيوب
 تهيىنىدهم ڭىنىرىلزۆئ رالنىهاك .ىتتيالغۇلۇئ
 يىپخهم نىياتنىئ ىنىرىلىبرىجهت شىتىراي
 ايىلۋهئ راساب زىئ الىنىرىلتنهزرهپ زۆئ ،ىتتاتۇت
 زىگرهه ىنقلهخ ،ىتتيهليىبرهت پىلىق
 رىب اغىنروئ هسلۆئ نىهاك رىب .ىتتيامرۇتشالىرائ
 تهقهپ قلهخ ،ىتتالوب راساب زىئ تنهزرهپ نىهاك
 رىغېئ هۋ شۇنۇقۇچ اغرالهالىئ ،شۇرۇئ، ىلىت انائ
 قىزېي ،ىتتيهملىب ىنىمىنچېه اقشاب نىتكهگمهئ
 نائىدنىئ .ىتتياملوب ارقۇپ ۇمرىب ناغىدىلىب
 »ىتيىنىدهم رالنىهاك « هتتهيىهام ىتيىنهدهم
 ىرۇموت ناج ڭىنىتيىنىدهم نائىدنىئ .ىدىئ
 ڭىنىسىيىمرائ ىچىكىلمهتسۇم هيىناپسىئ ىرىخائ
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 قىلناق ڭىنادنار.د. وگوئىد ىسيىناهور شاب
 ادنار ىلىي. 1562 .ىدنالشات پىسېك ادىچىلىق
 ىچزۇۋاجات ناپسىئ لۈكتۈپ ڭىنىكىرېمائ
 ىنىلسهن ڭىنىرىلنىهاك نائىدنىئ هگىسىيىمرائ
 هۋ باتىك ىكىدىقىزېيلىت نائىدنىئ، شىتېۋىتۇرۇق
 ،شىتېۋرۈديۆك ياميوق ۇمىنىرىب ڭىنرهلتهججۈه
 شالشات پۇزۇب ىنىرىلههىلسهئ قىلراب ڭىنرالنىهاك
 ادلىي 40 ىكنىيېك نىدڭىنۇش .ىدرهب ىنىقۇريۇب
 ڭىنرالىتساۋلائنىج رالنىهاك « رهلىچىكىلمهتسۇم
 پىلىق هناهاب ىننهگىد »ىلىكهۋ ىكىدىزۈي رهي
 ىننىهاك قۇترائ نىدڭىم 400،
 ناغلاق پالقاس هدىتىسقهم شىنلىدياپ.ىدرۈتلۆئ
 ادناغىملائ اقباسېه ىنرالنىهاك نىئاخ ىكىدناس زائ
 .ىتتهۋۇتۇرۇق يهلنۈتۈپ ىنىلسهن ڭىنرالنىهاك
 ڭىنىتيىنىدهم نائىدنىئ قىللىي ڭىم هچچهن
 « ىنرالباتىك نهكشهلمهسسهجۇم ىرىلرههۋهج
 يهلنۈتۈپ پهد »ىسىمناللوق رالىتساۋلائ
 پۇزۇب ىنىرىلههىلسهئ تهيىنهدهم .ىتتهۋرۈديۆك
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 ادىنايرهج لىي 300 ىكنىيىك رالمىلائ .ىدىلشات
 هچراپ تۆت نارائ هگىلىدهب رالشۇرۇتخائ قىتتاق
 نائىدنىئ ،ۇمىسلوب نهگرۈشۈچ اغلوق ىنباتىك
 اقچاغىملوب مهدائ ۇمرىب ناغىدىلىب ىنىقىزېي
 پۇلۇب ىمۇيۇب يېزۇم ،ياملوب نىكمۇم شۇقوئ،
 تهقهپ ىتىنهتلهس ڭىنىتيىنهدهم نائىدنىئ .ىتتهك
 نىدىنىتهۋ .ىدلاق پىنىلقاس الىدراليىباراخ
 ناغلىريائ نىدىقىللىچزىئ تهيىنىدهم هۋ نىدنىد،
 ىنىقىلراۋىگڭهج پىنىلزىسهور القارىب رالنائىدنىئ
 .ىتتاقوي

 
 شۇرۇتشالتۇغلاش پىلېك پۈرۈچۆك تهيىنهدهم .4
 ىسىليىه
 يىللىم ڭىنرالنائىدنىئ رهلىچىكىلمهتسۇم
 ناغىلشاب اقشۇرۇتشاليىباراخ ىنىتيىنهدهم
 اپۇرۋاي رىسهئ ارۇتتوئ هدرهللىگزهم ىكپهلسهد
 رهللىكهش لىخ رهه ىنىرىلىنهئنهئ تهيىنىدهم
 پىرىپائ پۈرۈچۆك اغىكىرېمائ قىلىقرائ
 .ىدىناغڭات يىرۇبجهم اغرالنائىدنىئ
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 مهدهق هگىسهئتىق اكىرېمائ رهلىچىكىلمهتسۇم
 غات ىكىدياج ۇب پالشاب نىدنۈك ناقساب
 ،لارائ ،قىلنامروئ ،رهللۆكايرهد ، ىرىلىمزىت
 ىنرهلتنهك- ازېي هۋ رهههش ،ىرىلزۇغوب زىڭېد
 هۋ ىمسىئ ڭىنىرىلايىلۋهئ ىنىد نائىتسرىخ
 پاتائ نهلىب ىرىلمان مارياب ىنىد نائىتسرخ
 مىقات ىدنىه يىبرهغ وبمۇلوك .ناغڭام
 ىنۈك 25 ڭىنيائ 12 ىلىي 1492 	اغىرىللارائ
 ىجنۇت ىكىدلارائ ۇب نۈچۈئ ىقىلناغراب پىتىي
 ىنىنۈك ناغلۇغۇت ڭىناسيهئ « هكتنهك ناغراب
 ۇب .ناغيوق مىسىئ پهد »ىتنهك شهلرىتاخ
 پهد	 »ىلىرائ هيىناپسىئ كىچىك « ىنلارائ
 1756 الىدىكىسكېم تهقهپ .ناغىتائ
 پهد مهيرهم ىۋۈب 	اغنۇروئ 221 ،مهيرهم 	اغنۇروئ
 نهلىب ىمان پۈسۈي ، پۇقاي .نهگلىرېب مان
 ىلسهئ ، ناغلوب پۆك نىياتنىئ رالياج ناغلاتائ
 .ناغنىلىق راكىب يهلۈتۈپ ىرىلمان ياج -رهي
 كىلرهي ڭىنرالنائىدنىئ رهلىچىكىلمهتسۇم
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 تىقاۋ سۇسخهم ، نۈچۈئ شۈزۈكتۆئ ىنىرىلمارياب
 ىنىدلائ ڭىنشىلىق پهلهت ىنشىرېب پىتىرىجائ
 ىنىرىلمارياب يىنىد نائىتسىرىخ ، نۈچۈئ شىلېئ
 مارياب كىلرهي هچىيوب ىرادنىلاك نائىدنىئ
 ىننىد كىلرهي ، نهگزۈكتۆئ پالرىغوت هگىرىلنۈك
 ىنىد نائىتسىرىخ ، هدلىكهش ىددائ ىنرالمارياب
 ىلكهش شۈزۈكتۆئ قۇلىغۇدغاد ىنىرىلمارياب
 اغىرىلمارياب نائىتسىرىخ ىنرالنائىدنىئ قىلىقرائ
 ىرىلكىلرىب مهچلۆئ رهلىچىكىلمهتسۇم .ناغرۇتقىزىق
 اپورۋاي يهلنۈتۈپ هتتهههج ىرىلكىلرىب لۇپ ،
 .ناغرۇتشالمۇمۇئ ىنىبۇلسۇئ رىسهئ ارۇتتوئ

 رهه ڭىنىسهئتىق اكىرېمائ پالشاب نىدىلىي. 1522
 جۋهئ شۇرۇق رهههش ،رىتسانۇم اغىرىلياج ىسياق
 هۋ شۇرۇقشاب ،شهليىهال رهههش .ناغلائ
 هيىرىبىئ هتتهههج ىسىملۇرۇق ىلىكشهت تهيىرۇمهم
 .نهگلهك پۈرۈچۆك ىنرهلىگلۈئ ىكىدىلىرائ مىرېي
 ىكىدىبۇلسۇئ اپورۋاي ، هتتهههج ىشىنتاق لوي
 .ناغناللوق ىنهيىهال كىللىكهش ىسىتخات تامخاش
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 ىسيىگىتارىتىسئ رهههش هۋ ىسىكىنخېت قىلراكانىب
 ناغنىلىق ساسائ ىبۇلسۇئ نائىدنىئ هتتهههج
 ،هتتهههج ىكىلىچكهزىب قىلراكانىب ، ۇمىسلوب
 ارۇتتوئ هۋ نىدىبۇلسۇئ قىلماسسسهر هيىلاتىئ
 مهه كىلىچشىقهن اميوئ ، قىلشاراتلهكيهه رىسهئ
 .نهگنىلىك پۈرۈچۆك ىسىكىنخېت قىلىچقايوب
 ىۋىنهئنهئ ڭىنرالنائىدنىئ ، هدىجىتهن
 .ناقشالپاراخ ىتيىنهدهم قىلىچراكانىب
 هۋ كىلىچرىكزهت  خىرات رهلىچىكىلمهتسۇم
 ڭىنىرىلزۆئ پۇرۇدنالجاۋار ىنتهيىداجىئ يىبهدهئ
 ىنرهلىمانخىرات ناغنالىمرۇب ىخىرات قىلىچزۇۋاجات
 ڭىنىرىلزۆئ هدرهلرهسهئ يىبهدهئ .ناققىچ پاساي
 ىنىرىلقىلسالپىئ ناغلىق لۇق پىرىق ىنرالنائىدنىئ
 » شۇرۇئ سهددهقۇم ناغنىلىق ادىلوي اسيهئ «
 رهلىچىكىلمهتسۇم. نهگىلرىۋسهت هدىتىپۈس
 ىنىرىلرىناژ ىسياقرهه ڭىنىتىئنهس نائىدنىئ
 ىنرالنائىدنىئ .ناغنالىدياپ پۇزۇب هچناغىلاخ
 مىرىگ هچاپۇرۋاي ، پىيىك ىنىرىلميىك اپۇرۋاي
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 اقشالنۇروئ ىنىتىئنهس نائىدنىئ پىلىق
 ڭىنىرىلرىتايىت نائىدنىئ . ناغىلرۇبجهم
 اغىنروئ ، پىتېۋىرىقىچ ىنىرىلىكىزۇم كىلرىسهت
 نهگىلپهس ىنىرىلتاجانۇم ىنىد نائىتسىرىخ
 ىنىد نائىتسىرىخ اغىرىلىكىزۇم نائىدنىئ.
 شىنىغېس ، پۈزۈگرىك ىنىرىلسىكېت هيىھدهم
 ادزاۋائ ىرۇقۇي ىنرالنائىدنىئ هدىرىلتهيىلائاپ
 ڭىنىرىلتىناكىزۇم نائىدنىئ .ناغىلرۇبجهم اقشۇقوئ
 ، پهلكهچ ىنشىلېچ ىنرالۇغلاچ يىللىم ىۋىنهئنهئ
 نائىدنىئ .ناغىتسىق اقشىلېچ ىنىرىلۇغلاچ اپورۋاي
 ىنىممهه ، پۇزۇب هچناغىلاخ ۇمىنىرىلللۇسسۇئ
 ،ناغىديهلهيىهدهم ىنىنىد نائىتسىرىخ ، ىناسيهئ
 نهكتهۋىترهگزۆئ پىلىق ىلۇسسۇئ نائىتسىرىخ
 نائىدنىئ ۇمىتتهههج قىلشاراتلاكيهه ، قىلماسسهر.
 لوق نىتپۇلسۇئ ىۋىنهئنهئ ىنىرىلراكتهئنهس
 : ىسىقسىق .ناغىلرۇبجهم هكشۈزۈئ
 نىكمۇم ىنىتىئنهس نائىدنىئ رهلىچىكىلمهتسۇم
 ڭائ زۆئ پىترهگزۆئ،پۇزۇب هدىجىرهد ناغلوب
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 رهلىچىكىلمهتسۇم. ناقتىيېب ىنىسىمىتسېس
 ناغىدىلىتائ پهد »اكىتچوپ « ىرىگلىئ نىتشىلېك
 ، پانتاق ترۇي -ۇمترۇي ىرىلرهگىدوس نائىدنىئ
 ىۋىنهئنهئ ىكىدىلكهش شۇرۇتشاملائ اغىسىدياپ
-نۇتلائ هدرهلرهههش .ىتتانىللۇغۇش نهلىب ادوس
 لۇپ رالقىلراتاق اتلاپسىم ۇۋاكاك ادرالىزېي ، شۈمۈك
 رهلىچىكىلمهتسۇم .ىتتانىلىق ىكىلرىب
 نىدناغلائ اغىتسائ هكىلمهتسۇم ىنرالنائىدنىئ
 ىسهبنهم ايشهئ ماخ ىنىسهئتىق اكىرېمائ ،نىيىك
 رازاب اداپۇرۋاي هنهي ، ياملاق پۇنۇت پهد
 رازاب ناغىدىتاس ىنرالراۋات راچان ناغىدياملاپات
 راچان ىتىپۈس رالۇئ .ناغنالىدياپ ۇمىدىنروئ
 نهلىب تهراجىت پىلېك پهكتۆي پهلپۆك ىنراللام
 هدرهلتهههج اقشاب هۋ جاب اغرالىچۇغناللۇغۇش
 ىنىرىلىچقىتېس ادوس نائىدنىئ .نهگرهب رابىتېئ
 شىپېت قانور پىسىق نهلىب ىتساۋ جاب رىغېئ
 قائ نائىدنىئ رادلۇپ .ناغىريائ نىدىتيىناكمىئ
 ىكلۈم لام ، پۈلۈرۈتلۆئ نۇرۇشوي ىنىرىلكهڭۆس
 ناقچائ رهلىچىكىلمهتسۇم. ناغنىلىق ڭالات ڭالۇب
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 شىلېۋىتىلۆت نهلىب ىمۈسۆئ پىتېس هگيىسېن «
 ناغىدىرۇتشالتارمان ىنرالنائىدنىئ ىرىل » نىزگام
 .ناغناليائ اغلىمائ قىلساسائ

 
 ىسىليىھ شۈرۈدنهللۈگ ىنپىرائام .5
 ىرائۇش شۈرۈدنهللۈگ ىنپىرائام شىملاتائ	
 يىبهدهئ ىسىليىه شۇرۇتشالنادان ادىتسائ
 لۈكتۈپ هدىسىكترۈت ڭىنىتىكرهه شىنىغيوئ
 نىدناغىلپاق ىنۇقلود تاهالسىئ ينىد ىناپورۋاي
 ناغلوب اغرالنائىدنىئ رهلىچىكىلمهتسۇم ، نىيېك
 پۇنوت ىنىكىلرۈرۆز ڭىنشىتيهچۈك ىنيىبرهت ىنىد
 پىلېۋىنۇروئ اغىنوت كىلرهۋرهپناسنىئ رالۇئ .ىتتهي
 ڭىنرالۇئ ،پۇرۇدنالجاۋار ىنىپىرائام نائىدنىئ«
 اغرازاب ىنرائۇش نهگېد »ىليالاۋۇزۇقتۇق ىنىهور
 .ىدلاس

 ۇلوديېپ ىناهور قىلڭاد كىليىناپسئ ىلىي.1523
 ىن »ىپىتكهم رالنائىدنىئ « ىجنۇت ادىكىسكېم
 هدىسهئتىق اكىرېمائ لۈكتۈپ ، نىيىك نىدناغرۇق
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 .ىدلۈرۈتۆك ىقىلنىغزىق شۇرۇق پهتكهم
 تهمزىخ ناغنۇسيوب هتپهلسهد هگرهلپهتكهم
 ڭىنىرىلكهڭۆس قائ نائىدنىئ نهكتهسرۆك
 اپۇرۋاي هدرهلپهتكهم .ىدنىلىق لۇبۇق ىرىلىلاب
 ىتوتېم شۇتۇقوئ ىكىدىرىلپهتكهم رالرېنوئسسىم
 ىنىد نائىتسىرىخ ىۋىنهئنهئ ، پىنىلىق ساسائ
 شۇتۇقوئ ىلىت ناپسىئ ،ىدلۈتۆئ ىرىلسىرهد
 شۇنۇقۇچ هچرالۇغراق اغاسيهئ .ىدنىلىق ساسائ
 هگىزىكرهم ڭىنىقالخهئ پىرائام لۈكتۈپ ىهور
 ىدلائ جۋهئ شالداي ىن »لىجنىئ «ىدناليائ
 ىنىد رالىلاب نائىدنىئ « رهلىچىكىلمهتسۇم.
 ، پىلىق لىكشهت » ىتىرتهئ تاقىۋشهت
 هققلهخ كىلرهي ، اغىرىلىنائ-اتائ ىنرالىچۇغۇقوئ
 اقشىلىق قىۋشهت ىنىنىد نائىتسىرىخ
 نائىدنىئ هنهي رالىچۇغۇقوئ ۇب .ىدرۇتشالنۇروئ
 شۇسوت ىنىشۇنۇقوچ اغىنىد كىلرهي ڭىنىرىلىلاهائ
 ىنشنىللۇغۇش نهلىب ىپىسهك رهنۈه لوق كىلرهي ،
 قىلىچقالياپ هگىرىلتهكرهه قىلىشراق ،شهلكهچ
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 شىقېچ ىنىرىلتۇب ىنىد نائىدنىئ ،شىلىق
 ڭىنرالىچۇغۇقوئ ۇب 	اممهئ .ىتتيهتۆئ ۇمىنىسىپىزهۋ
 نىدىپىرهت ىرىلىنائ -اتائ زۆئ ىمسىق پۆك
 ڭىنرهلىچىكىلمهتسۇم .ىتتهلىتېۋۈلۈرۈتلۆئ
 كىلىچىكىلمهتسۇم ادىرىللايىرېتام كىلسىرهد
 ىرىلنامىرههق ىللىم نائىدنىئ ،ناغنالىمرۇب ىخىرات
 ،نهگنهلتهراقاه پىلىيىد »ىنىمشۈد ڭىناسيهئ «
 .ناغلۇيوق رالمىسىئ ىڭىي هچناپسىئ اغرالىچۇغۇقوئ
 ىنىلىت ناپسىئ ، پۈزۈئ لوق نىدىلىت زۆئ
 هدرهلپهتكهم .نهكتهلشىئ پالراۋىتهئ ىنرالناغناللوق
 سهددهقۇم ناغنىلىق ىركىز ادلىجنىئ 	هنهي
 اتتهه .ناغلائ جۋهئ شهلهيهدهم ىنرهلىشىك
 .نهگلۈرۈتپۆك ىزاربوئ ڭىنرهلىچىكىلمهتسۇم
 ىرىلتهكىرهه قىلىشراق ڭىنرالنائىدنىئ
 شانيوئ ىنرالرىتايىت نهگلۈرۈتشهليىۋجهه
 نائىدنىئ ڭىنرهلىكىلمهتسۇم .ناقشالمۇموئ
 راتاق رىب ىكىدىلوي شۈرۈدنهللۈگ ىنىپىرائام
 ڭىنرىسهئ.17 ، ادىسىقرائ ىرىلرىبدهت
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 ىڭىي ، هدىسهئتىق اكىرېمائ هدنهگلهك اغىرىلرىخائ
 ىرىليىلايىز نائىدنىئ .ناغلىتىنروئ تالۋهئ رىب
 ىنىشىشىلپاراخ ڭىنىتىللىم زۆئ پىنىللىكهش
 .ىدىئ ناغناليائ اغروتازىلاتاك ىچۈكتهلزىت
 ىشۇرۇئ اينۇد 1. ، ىتىكرهه قىللىقهتسۇم اكىرېمائ
 راتاق رىب قىلراتاق شۇرۇئ ىشراق اغمىزىسىشاف ،
 اغىپىرائام نائىدنىئ هچرهگ رهلشۈرۈگزۆئ ڭوچ
 نهگرهب پىتىراي ىنرالتىئاراش قىلىدياپ ىزهب
 پىرائام الىنهي رالۇئ نىكېل ، ۇمىسلوب
 .ىدلاق پۇرۇت ادىترىس ڭىنىتىسايىس
 لۇبۇق زائ «ىنرالنائىدنىئ رهلىچىكىلمهتسۇم
 اقشىئ ىنرهلنهگرۈتتۈپ پهتكهم ،شىلىق
 ىسىليىه شۈرۈدزهت تهرابىئ نىت »قىلساميوق
 ىياۋاي قوي ىقىلنىغزىق شۇقوئ «پىنىللوق
 .ىديوق پۈزۈگيىك ىنقاپلاق نهگېد »تهللىم
 مىلىب ىۋىنهئنهئ ڭىنرالنائىدنىئ هدىجىتهن
 يللىم ، پۇتۇقوي ىنقىللىچزىئ ىرىلىچنهشۈچ
 رالنائىدنىئ .ىتشالپاراخ يهلنۈتۈپ ىلكهش پىرائام
 .ىتتهك پىشىلنادان هدىجىرهد زىسىلسىم
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 شۈرۈدنهلچۈك ىنىزۆئ پىلېك پهكتۆي قىلياب .6
 ىسىليىه
 نىيېك نىدنهگرۈس خىب مىزىلاتىپاك اداپورۋاي
 شلىق جارات -نالات قىلياب رهللهئ رىگناهاج
 هيىناپسىئ .ىدرۈتشهلنىكسهك ۇمىخېت ىنىتيىلائاپ
 نالات ىنىسهئتىق اكىرېمائ ڭىنىرىلىچىكىلمهتسۇم
 .ىدىملاق ىرىلكلىكسهئ ناغىملىق اتشىلىق جارات-

 رالكېتزائ سىتروك ىچىكىلمهتسۇم ىلىي  1519
 ىهاشىداپ كېتزائ .ىدرىك پۇرۇتساب هگىتىلۆد
 ىرىتىمايىد اقسېتروك هدىتىيىن شىشىليىهلۈس
 نۇتلائ ىككىئ ناغىدىلېك ىچزىلىگنىئ هتلائ
 نۇغرۇن اقشاب هۋ نۇتلائ كهپېك قاپاق رىب نهگېل
 ىنرالىغۋوس سېتروك ،ىدلىق مىدقهت ىنرالىغۋوس
 ىككىئ .ىدىلراكشائ ىنىتىيىن لىزهر الپىلېۋىلېئ
 اغىنېج ڭىننائىدنىئ ڭىم ىككىئ الىدىچىئ تهئاس
 اكىرېمائ ڭىم 300 نويلىم هتلائ هۋ ىدلوب نىماز
 .ىتتهك پالۇب ىنشۈمۈك نۇتلائ رهۋاراب اغىرىللود
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 مۇجۇه هگىتىلۆد اكنىئ وراسېي ىلىي . 1532
 رىب پىلېئ رىسهئ ىنابلاخ اتائ ھاشىداپ ، پىلىق
 اغرالنائىدنىئ اكنىئ مهه ىديوق پالوس هگيۆئ
 نهلىب شۈمۈك-نۇتلائ ىنيۆئ ناغلاماق ھاشىداپ
 پۇيوق ىنهاشىداپ ،هسرهب پۇرۇدلوت
 اكنىئ لۈكتۈپ .ىدىلراكاج ىنىقىلناغىدىرېب
 22 ىقۇلنۇزۇئ ،پىلېك هكتهكىرهه ىسىلاهائ
 ىكىلزىگېئ ، ىچزىلىگنىئ17 ىكىلڭهك ىچزلىگنىئ
 - نۇتلائ ىنيۆئ ۇب ناغىدىلىك ىچزىلىگنىئ 9
 ،ۇمىسلوب ناغرۇدلوت نهلىب رالۇبماي، شۈمۈك
 قىلىچنىغرىق الپىلېۋىشىرېئ اققىلياب وراسېپ
 ۇب ڭىنرهلىچىكىلمهتسۇم .ىتتهۋىلشاب ىنىتىكرهه
 ىنهئتىق لۈكتۈپ ىرىلتهكىرهه ڭالات- ڭالۇب لىخ
 ادرالياج ىسياق رهه ،نىيىك نىدناغىلپاق
 - اقرائ ىرىلتهكرهه قىلىشراق ڭىنرالنائىدنىئ
 ىكىدىلىچ ىلىي .1553 .ىتقىچ اغناديهم نىدىقرائ
 شاي ناققىچ نىدىچىئ ىرىلنائىدنىئ اكۋالائ
 شاب اغىرىلنائىدنىئ ىلىچ ۇرادۇل نامىرههق
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 مهه ىدلىق رامرات ىنرهلىچىكىلمهتسۇم ،پۇلوب
 رىسهئ ىنيۋىدلاب ىنادناموق هيىمرائ ىچىكىلمهتسۇم
 ادناديهم ناغنالپوت قلهخ نۈتۈپ ۇرادۇل .ىدلائ
 ،نهگلهك ىلىغىلۇب نۇتلائ نهس«  :هگيىۋىدلاب
 پهد »ىليايوق پۇزۇغيوت اغنۇتلائ ىنېس زىب
 نۇتلائ ناغرۇت پانياق ،پىلىق پاتىخ
 اممهئ .ىديۇق اغىزغائ ڭىنۇئ ىنىسىمتىرېئ
 نىدىبهۋهس ىشىلېك اغناديهم پهلپۆك ڭىنرالنىئاخ
 الزېت ىرىلتهكىرهه قىلىشراق ڭىنرالنائىدنىئ
 پۆك ۇمىخېت رهلىچىكىلمهتسۇم .ىدلوب پۇلغهم
 ،ۇرېپ ، اكىسكېم هدىتىسقهم شىشىرېئ اققىلياب
 ادرالياج قىلراتاق ادانارك ىڭېي هۋ ، هيىۋىلوب
 پىچېئ ڭهك ىنىرىلناك شۈمۈك-نۇتلائ
 هكشهلشىئ تهئاس18 هگىنۈك ىنرالنائىدنىئ
 رىغېئ ىكىدىتسائ كهتلاكاچماق .ناغىلرۇبجهم
 ڭىنىرىلشىئ كىلرهتهخىب ڭىنرالناك هۋ كهگمهئ
 اغىڭىۋلائ ناك كىلبهۋهس ىقىلراچان
 پۈلۆئ ىمسىق تۆت نىدىشهب ڭىنرالناغلۇتۇت
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 ڭىنرالناغلۇتۇت اغىڭىۋلائ ناك اڭۇش. نهكتهك
 لۈكتۈپ شىتېۋىزۈكتۆئ نىدلائ ىنىمىسارۇم هنپهد
 هكتهدائ يىمۇموئ هدىتىيىمهج نائىدنىئ
 اغلىي. 1541 رهلىچىكىلمهتسۇم .ىدىناغناليائ
 نىماز اغىنېج ڭىننائىدنىئ نويلىم15 رهدهق
 اكىرېمائ رهدهق اغلىي .1574 هيىناپسىئ .ناغلوب
 ناغراب پۈرۈچۆك ىنىلىئائ ڭىم 200 هگىسهئتىق
 ادوس ،شىچېئ قىلرازنىكېئ- ناك رالۇئ ،پۇلوب
 ،شىلىق تهرازان اغرالنائىدنىئ ،شىلىق
 پهلپۆك رالنائىدنىئ .نهگىلشىئ ىنىرىلتهمزىخ
 كهگمهئ رهلىچىكىلمهتسۇم ، هكچهكتهك پىلىرىق
 ىنىلوق سىلبىئ نۈچۈئ شالقۇلوت ىنىچۈك
 اغىرىللىي .70 ڭىنرىسهئ 19 .ناغزوس اغىقىرفائ
 ،ناغلىريائ نىدىقلهخ نويلىم100 اقىرفائرهدهق
 . ناغىلاراب قاس اغىكىرېمائ الىنويلىم 15 ڭىنۇب
 هنهي شىئ نهگلهك پىلېئ تخهب هگرهلىزهب
 ڭىنپىنىس رىب .ۇدىلېك پىلېئ تهپلۈك هگرهلىزهب
 ىچنىككىئ ،هتتهيىهام ىشىقىچ اققىلدازائ
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 كهرېد نىدىكىلنهگلۈرۈشۈچ اققۇللۇق ڭىنپىنىسرىب
  ).زىلىگنېئ(ۇدىرېب
 ، ىشىلىچېئ ڭىنرالناك هدىسهئتىق اكىرېمائ
 كىتسىلاتىپاك ىشىنىلشات پىرىق ڭىنىلاهائ كىلرهي
 ،ىدىئ ىرۇن ڭات ڭىنىرۋهد شىرىقىچپهلشىئ
 ىكات نىدىشېب ڭىنلاتىپاك ناغلۇغۇت نىدىڭېي
 پىمېت پادرهز هۋ ناق هچىغىنىپات
 .)سىكرام(ىتتارۇت
 كىلتهملۇز ىنرالنائىدنىئ رهلىچىكىلمهتسۇم 
 ڭىنرالۇئ ، هگىلىدهب شىلىق الىتپۇم اقشۇمرۇت
- نۇتلائ ناغلۇرۇغۇي نهلىب ىرىلكهڭۈس
-1545 .نهگىكتۆي اغاپورۋاي پهدهه ىنرهلشۈمۈك

 هگهيىناپسىئ ادىقىلرائ راللىي5601
 ڭىم 246 ،نۇتلائ مارگولىك 5500نىدىكىرېمائ
 اقشاب. ناغرۇت پۇلۇشوت شۈمۈك مارگولىك
 لاتقىرېس الىنىدلهزهئ .پۆك ۇمىخېت رالقىلياب
 يهملهشىرېئ اغىتىهۇم شۇمرۇت ىرىقۇي نىدىيىۋهس
 نىدىكىرېمائ ىرىلكهڭۈس قائ ناپسىئ نهگلهك
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 ىنىزۆئ اغرالقىلياب 	ماراه ۇب نهگنىلېك پالۇب
 ڭىنىرىلزۆئ يهلنۈتۈپ ىنرالقىلياب ۇب رالۇئ .ناقتائ
 پىلىق پرهس اغىشۇمرۇت كىلتهرشىئ شيهئ
 ادرالۇئ .نهكتهك پىشىلكىرىچ هدىجىرهد زىسىلسىم
 پۇلوب ناغىملالىق يىققهرهت مىزىلاتىپاك
 ۇمڭىنرالرىگناهاج اقشاب تهمائ نهگلهك هگهيىناپسىئ
 هتپهلسهد هيىلىگنهئ .ناقترازىق ىنىزۆك
 ناقتاۋىلۇشوت هگهيىناپسىئ نىدىكىرېمائ
-1577 پىنىللۇغۇش نهلىب شالۇب ىنرالقىلياب

 ڭىلرتسىدنوف ڭىم 700 نويلىم 	4 ادىرىللىي5801
 ىلىي.1584 رالۇئ .ىتشىرېئ اققىلياب ىكىدىتىممىق
 پىلېۋىترات نىدىيىناپسىئ ىنىكىرېمائ يىلامىش
 .ىدرۈدنهللىكهش ىنىسىكىلمهتسۇم هيىنىگرېۋ
 ، پۇرۇت پىلىق ازاب ىنىيىلىزارب ۇمهيىلاگۇتروپ
 هكىلمهتسۇم نهلىب هيىناپسىئ ادىكىرېمائ ىبۇنهج
 لاماق ىننايكوئ كىتنالتائ هيىدناللوگ .ىتشالات
 ىلامىش هيىسنارىف ىلىي .1609 . ىدلاۋىلىق
 نهلىب هيىلىگنهئ پىرىك پىسېب اغىكىرېمائ
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 زۆئ پىلىق قادنۇش .ىتشالات هكىلمهتسۇم
 اغرالياج ڭهك ىتياهان يامقاب اغىقىلزىجائ
 اكىرېمائ هيىناپسىئ ناغياي ىروت كىلىچىكىلمهتسۇم
 پۆك ڭىنىرىلياج هكىلمهتسۇم ىكىدىسهئتىق
 .ىديوق پۇزۇقترات اغرالرىگناهاج اقشاب ىنىمسىق

 
 شىتىقوي پالىچراپ پىنلىدياپ نىتقىلزاۋىلىبهق. 7
 ىسىليىه
 رالنائىدنىئ ىرىگلىئ نىتشىلېك رهلىچىكىلمهتسۇم
 نىدىسىملۈزۈت قىلشادقۇرۇئ قىلىنائ هدىتىيىمهج
 ىكىتقىلىرائ ناغلوب هچىگىسىملۈزۈت تهلۆد پىترات
 تۇجۋهم الڭهت ىرىللىكهش هيىستامروف لۈكتۈپ
 يىققهرهت نىياتنىئ قىلزاۋىلىبهق ،ىدىئ
 سام هگىكىلىگىئ زۆئ هلىبهق رهه .ىدىناغلىق
 ،ىتتياشاي لىقهتسۇم ادنىمېز ناغىدىلېك
 رهلىلىبهق .ىدىئزىسىشكهت ۇمىسىيىۋهس يىئامىتجىئ
 ۇمپۇلۇب .ىتتارۇت پۇلۇب شۇرۇئ مىئاد ادىسىرۇتتوئ
 ڭىنىتىلۆد اكنىئ هۋ ىتىلۆد كېتزائ ،ىتىلۆد ايام
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 ناغلۇرۇدنۇس يوب ىشۇلۇرۇق نىدىقرائ- اقرائ
 ىغېد ساسىق هدىبلهق ڭىنىرىلازهئ هلىبهق
 رهلىچىكىلمهتسۇم .ىدىناغلۇرۇدلاق
 نىدىتىلاه قىلزاۋىلىبهق لىخ ۇب ىكىدرالنائىدنىئ
 رهلىلىبهق رالۇئ .ىدىئ ناغنالىدياپ كۈلمۈنۈئ
 كىلرهي ،پىلېس اغرازاب پهدهه ىنىقىللىقهتسۇم
 پۇرۇق ىنىسىلىبهق ىكىرىگلىئ هگرهلىلاهائ
 اغىقىلناخ زۆئ ىنرالۇئ پىرېب هدهۋ هكشىرېب
 انوك هۋ نهكترۈكشۈك اقشىقىچ ىشراق
 ارائرهلىلىبهق پۈرۈدلىرىت ىنرهلتهيىددىز
 ارائ -زۆئ ڭىنرهلىلىبهق ،پىلىق اديهپ كىلنهمچۆئ
 هدمهه ناغلوب پهۋهس هگىشۈكۈت ناق پۇشۇرۇئ
 نهلىب ىدلائ اسلوب ىچقامتاقوي ىنىلىبهق رىب
 پۈرۈشۈچ اغلوق ىنىلىبهق نهمشۈد هگىلىبهقۇش
 سىكرام ىددۇخ .ناغنالىدياپ نىدڭىنۇئ
 اكىرېمائ رهلكىلهيىناپسىئ «، كهدناقتيېئ
 رىب 	ادىرىلغاچ ناغلىق قىلنارمۈكۆه هگىسهئتىق
 هلىبهق قىلراب اسلاۋۇتۇت كىرىت ىنقىلشاب هلىبهق
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 شۇرۇئ پىلېق پۈشۈچ اغلاه چهلاپ ڭىنىرىلازهئ
 اڭۇش ،ناغلاۋىلىب ىنىقىلناغىديامىلاخ ىنشىلىق
 ىكاي ھاشىداپ نهلىب ىدلائ رالۇئ
 زۆئ ىنۇئ ،شۈرۈشۈچ اغلوق ىنىرىلقىلشاب 	هلىبهق
 ىن»ىسىليىه شالقاس كىرىت هچۈكتهي هگىدىسقهم
 كېتزائ سىتروك ىلىي .1519 .ناغناللوق
 رهه ،ناغلاۋىلىق تنهب رهزهن پادلائ ىنىهاشىداپ
 لىي ىككىئ اقچاغىملاشىلقاپىتتىئ رهلىلىبهق ىسياق
 ىلىي. 1533 .ناغنىلىق زرهقنۇم رالكېتزائ الىدىچىئ
 ىدلائ ادناغراب پۇرۇتساب هگىتىلۆد اكنىئ ورراسېپ
 ادىيوك شىلېۋىترات ىنىتخهت قىلهاشىداپ نهلىب
 ،پىترات هگىزۆئ ىنرهلكهڭۆسقائ نائىدنىئ نهگرۈي
 ،پىرېب ىنىسىدهۋ شىرېب پىلېئ ىنتىخهت اغرالۇئ
 نويلىم هتلائ پىشىرېئ هگىمىدراي ڭىنرالۇئ
 .ناغلاۋىسېب الياڭوئ ىنىتىلۆد اكنىئ قۇلسۇپۇن

 ايام غىيهتۇم ىچىكىلمهتسۇم رىب هنهي ىلىي .1546
 هلىبهق ڭوچ ىككىئ ادناغراب پۇرۇتساب هگىتىلۆد
 .ىتتاتاۋۇلوب ىشىرۆك شىشىلات قۇقۇه ادىسىرۇتتوئ



 43 

 ڭىنۇئ پىشىلقاپىتتىئ نهلىب ىرىب لاۋۋائ غيهتنۇم
 قاس ۇمىنۇئ نىدىقرائ ،شۇتۇقوي ىنىنىمشۈد
 هيىرىپمىئ پىتىلشىئ ىنىسىليىه قىلساميوق
 انىغزائ ىنىتىلۆد ايام نهكتهي هگىسىجىرهد
 .ناغلىق زرهقنۇم نهلىب رهكسهئ

 
 ىنتيىنامسىج پىنىللوق ىنرهلىتساۋ لىزهر .8
 ىسىليىه شىتىروخ
 ىنرالنائىدنىئ ىرىلىچىكىلمهتسۇم هيىناپسىئ
 پۇرۇدناليائ هگىسىكىلمهتسۇم هدمهدهق ىكپهلسهد
 مۈنۈئ يىداسىتقىئ لۇقۇن ،نىيېك نىدناغلوب
 ناغىدىلىب ىنشىرېت رالنائىدنىئ رالۇئ ،ىتشالغوق

 تهئاناق هككۈلمۈسۆئ- تهئارىز لىقهتسۇم لىخ 47
 لىخ 200 هنهي نىدرهلهئتىق اقشاب ، ياملىق
 هيىرىبىئ ىنرالنائىدنىئ .ىدراب پۈرۈچۆك تهئارىز
 لاروق هۋ ىلكهش كىلىگىئ ساخ اغىلىرائ مىرېي
 .ىدىلرۇبجهم اقشىنىللوق ىنرالنامياس
 رهي هچراپ رىب ادىلوق ڭىنناقهېد رهلىچىكىلمهتسۇم
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 ،اقچاغىراق پهد ۇديۇتنۇئ ىنىممهه الىسلوب
 ،ياملاۋىترات ىنرهي ىكىدىلوق ڭىنرالنائىدنىئ
- ىلكهش لىخ رىب هنهي ڭىنشۈرۈدنهلزىسرهي
 لىي .ىدنالىدياپ نىدىسىتساۋ قىلېس جاب رىغېئ
 ادرالياج ىزهب ىنىمىرېي ڭىنلۇسوه ادىرىخائ
  جاب ىنىمسىق ىككىئ نىتچۈئ ىكاي رىب نىتچۈئ
 ىسياق اداپورۋاي .ىدلاق پۇتۇت پالباسېه اققىلېس
 ىنرالنائىدنىئ اسلوب كىتتىئ ىرىزاب ڭىنتالۇسههم
 ،ىدىلرۇبجهم اقشىرېت ىنرهلتهئارىز لىخ ۇش
 پىلېك پهكتۆي اۋراچ  لام پهلپۆك نىداپورۋاي
 ىنرالنائىدنىئ .ىدزۇققاب ىرۇبجهم اغرالنائىدنىئ
 نهۋۆت نىياتنىئ ىتىممىق قۇلقۇزۇئ پادلائ
 قۇلقۇزۇئ .ىدرۈدنۆك هكشيېي ىنرهلىسرهن
 كهگمهئ رىغېئ ،لهسېك قۇلمۇقۇي ، كىلسهمشىتېي
 رالنائىدنىئ نىدىليهپۈت رهلپهۋهس قىلراتاق
 .ىتتهك پىلىرىق پهلمۈكرۈت -مۈكرۈت
 ىكىدىلوق ڭىنرالنائىدنىئ هنهي رهلىچىكىمهتسۇم
 پۇرۇديوئ ىرىلزۆئ هدىتىسقهم شىلېۋهي ېىنىقىلياب
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 اداهاب ىرىقۇي ىن »ىتىلېب تهننهج « ناققىچ
 ناغلاق نىدرالنائىدنىئ ىچۈگلۆئ .ىتتاس پالروز
 - ائۇد ىكنىيېك نىدنهگلۆئ ىنىمىرېي ڭىنسارىم
 پىلىق قادنۇش .ىدلاق پۇتۇت هگىققهه تهۋالىت
 .ىدىملاق ىقرهپ چېه نىدناۋياه ڭىنرالنائىدنىئ
 اتتوئ ىنقانوق ناغنالىچ اققاراه ادىرىلنىد نائىدنىئ
 ىتىدائ شىلىق رىزهن اغرالهالىئ پۈرۈديۆك
 ىنتهدائ ۇب رهلىچىكىلمهتسۇم .ىدىئراب
 ىرىلپهرهت كىلتهۋىسانۇم ڭىنىنىد نائىتسىرىخ
 اققاراه ىنرالنائىدنىئ پۈرۈتشهلرىب نهلىب
 قاراه ىجنۇت ادىكىسكېم ىلىي .1544 .ىدرۇتقىزىق
 ادرالياج-ياج ،پالشاب نىدناغلۇرۇق ىتۇۋاز
 قۇلسۇدارگ ىرىقۇي ناغلوب روز ىچۈك شهلرهههز
 نىدىنيهك - ىنيهك رالتۇۋاز ناغىديهلشىئ قاراه
 ىكىدنىقېي - قارىي ۇمىرىلىكتوب قاراه .ىدلۇرۇق
 نىدىسىسرهن هممهه ،ىتشالمۇمۇئ رهدهق اغرالىزېي
 پىلىرېب اققاراھ القارىب رالنائىدنىئ ناغلىريائ
 ،پۈرۈتشهلپىئهز ىنرالنائىدنىئ قاراه .ىتتهك
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 اقشۇيوق لاقاس رالۇئ ،ىتتاقوي ىنىقىلراۋىگڭهج
 نهگنهلتهدائ هكشىيىك مىيىك كىلڭهر اراق
 ناغىدىقروق كهدۈگلۆئ نىدرهلكىلهيىناپسىئ
 هتتهپۈس قىللاقاس ىهالىئ مۈلۆئ ادىنىد نائىدنىئ(
 ڭىنتهپائ - ىيالاب ۇمڭهر اراق ،ىتتهنىلرىۋسهت
 رىب نائىدنىئ نوئ اتتهه )ىدىئ ىلوۋمىس
 تهئرۈج هكشىتېۋرۈتلۆئ ىنكىلهيىناپسىئ
 ڭىنىرىلزۆئ .ىدلاق پۈشۈچ اغلاه ناغىدياملالىق
 نانۇي اغوبمۇلوك نهلىب ىتسهب ناغوي
 نهكتهلسهئ ىنرهلمهدائ تىناگىگ ىكىدىرىلىناسپهئ
 ،نىيېك نىدنهگلىرىب اققاراه رالنائىدنىئ
 .ىتتهك پىشىلزىجائ ،پهلكىچىك ىرېسناغراب
 شهلكهچ تۇغۇت پۇلوب ىجنۇت اداينۇد رالنائىدنىئ
 .ىدىئ قلهخ تهۋۋۇقهب نهكتهلشىئ ىنىسىرود
 ىكىرۆب ڭىنرالۇئ ،نىيېك نىدنهگلىرېب اققاراه
 دالۋهئ پىشىلكهچۇپ ىقۇرۇئ پالزىجائ
 رىب اتتهه .ىتتهي هگىجىرهد ناغىدياملارۇدلاق
 ناغىدىلىق قىلنىئاخ پهد ىنقاراه اكلۇتوب هچچهن
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 زۆئ اققاراه اكلۇتوب زۈي هچچهن رىب ۇمرالنىقتاس
 ۇمىرىلقىلشاب هلىبهق ناغىدىتېۋىشىگېت ىنىنىمېز
 نىدىۋالىقنىئ تهئاناس اپورۋاي .ىتقىچ پهلپۆك
 شهلكهچ تۇغۇت ناغلىتىراق اغرالنائىدنىئ نىيېك
 نوزامائ .ىتشاملائ هگىتىسايىس مۈلۆئ ىتىسايىس
 نىقېي اغنويلىم ىككىئ ىكىدىسىداۋ ايرهد
 ادياج ۇب ڭىنرهلىچىكىلمهتسۇم ىقلهخ نائىدنىئ
 پۈرۈدلىب قىلىزاران اقشۇرۇق تۇۋاز ،شىچېئ ناك
 ،اقچاغرۇت ىشراق هكشۈچۆك اغرالياج تهچ،
 ناقتاقرات ىپخهم قىلىقرائ ۇس رهلىچىكىلمهتسۇم
 ىتتهك پىلىرىق يهلنۈتۈپ پىنىلمۇقۇي اتبوركىم
 يىقرهش .)ىدلاق نائىدنىئ هچڭىم100 رىزاه(
 هيىداك ىكىدىقىلنامروئ هيىبمۇلوك لامىش
 ڭىنناك نۇتلائ ناقچائ ىرىلزۆئ ىرىلنائىدنىئ
 پۈزۈكتۆئ هگرهلىچىكىلمهتسۇم ىنىقۇقۇه كىلىگىئ
 رهلىچىكىلمهتسۇم ،اقچاغىمىلاخ ىنشىرېب
 لاماق هتتهههج كۈلۈت  قۇزوئ نىدىپىرهت
 .ىدىگۈت پىلىرىق پۇلوب ىلىسېك لىس ،پىنىلىق
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 ىكىدىقىلنامروئ غاۋلهب قىسسىئ هيىلىزارىب
 نهتسهق رهلىچىكىلمهتسۇم رالنائىدنىئ
 پىنىلمۇقۇي نهلىب ىلىسېك لىزىق 	ناغرۇتقۇي
 ىكىدرالياج نۇغرۇن اقشاب .ىتتهك پىلىرىق
 هنائىئ رهلىچىكىلمهتسۇم ۇمرالنائىدنىئ
 رالىچۇغلوب راتپىرىگ هگلهسېك قۇلمۇقۇي	 ناغلىق
 ،پىيىك ىنرهلمىيىك نهكتهۋىلشات پىيىك
 ىچىكىلمهتسۇم ىزهب .ىتتهك پىلىرىق پىنىلمۇقۇي
 قىلياب اغىنىد نائىتسرىخ اسيهئ ىرىلشابىتتاك
 اقباقىن يىنىد كهدنهگېد ۇدياللوق ىنرالىچۇقتاراي
 رالنائىدنىئ 	ادلاه اراكشائ ،پىلېۋىنىروئ
 ،شۈرۈديۆك سهمهئ ىلسهن ڭىنرالناسنىئ
 كهرېك شىتېۋىتۇرۇق ىنرالۇئ قىلىقرائ شىتىلتراپ
 رهلىچىكىلمهتسۇم اتتهه .ىدلاس راج پهد
 بىراك ،ىكىدىرىلىداۋ ايرهد نوزامائ ،الىئۇسېنىۋ
 هككهگمهئ ىنرالنائىدىئ ىكىدىلىهاس ىزىڭېد
 تىك، قاسمىت ،نالىي كىلرهههز ادىسىناهاب شىلېس
 اغرالياج پۆك رالناۋياه چۇقترىي قىلراتاق ...
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 پىلىق كۈچمهي اغرالقىلناج چۇقترىي پىرېب پالشاب
 ادىدلائ رهلىتساۋ لىزهر قادنۇشۇم .ىتتهۋىتۇقوي

 رىزاه نىدىقلهخ نائىدنىئ قۇلسۇپۇن نويلىم 	40
 .ۇدىشائ لهس نىدنويلىم رىب ىنىغلاق

 
 ڭىنلانوئىستانرىتنېئ قۇلتۇجۋهم ارائقلهخ .9
 ىباتىخ
 ىلىي. 1969 ىراهاب ڭىنرالنائىدنىئ قۇدلاق	
 ڭىنلانوئىستانرىتنېئ قۇلتۇجۋهم ارائقلهخ ادنودنول
 اقشىلىقۇي ادىتسائ هكىلمهتسۇم ىشۇلۇرۇق
 پىلېئ ىلىماش راهاب اغرالنائىدنىئ ناقتاۋىنىلزۈي
 ڭهئ زىب « ىلانوئىستانرىتنېئ قۇلتۇجۋهم .ىدلهك
 نىتقاسىملهئ ڭىنرهلتهللىم - قۇقوه يىللهقهئ
 يهمنهلتهراقاه ادىنىمېز زۆئ نهگلهك پاشاي نايۇب
 ىنىقۇقوه شاشاي نىكرهئ ياملاق چاڭىلاي- چائ
 نهگېد »زىمىىلىق شهرۆك نۈچۈئ شادغوق
 ادراللىي .1980 	.ناغلىق همانىلبىق هگىزۆئ ىنچرۇب
 رىب ىكىدنودنول ادىسىداۋ غاتلىزىق ىكىداماناپ
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 شىلېس غهلبهم راللود درايلىم 22 تهكرىش
 ىناك سىم ڭوچ ڭهئ ىكىداينۇد هگىلىدهب
 نىدنويلىم رىب ىكىدياج ۇب هۋ ناغلوب ىچقامچائ
 ناغىلغوق اقتىرىس ىنىقلهخ نائىدنىئ قۇترائ
 ڭىنقلهخ كىلرهي «اسلوب لانوئىستانرىتنېئ ،ادغاچ
 كالاه ڭىنرالۇئ ىقىلناغلىريائ نىدىتىهۇم زۆئ
 اقپارتهئ هلاهائ كىلرهي ،ۇدىتىسرۆك ىنىقىلناغلوب
 تهۋىسانۇم يىناسنىئ ىكدىسىرۇتتوئ رالۇئ هسچۆك
 . ...ۇدىلوب هدنهسپهد ىرۇرۇغ ،پۇلۇزۇب ىروت
 ،ىليادغوق ىنىقۇقوه قۇلتۇجۋهم ڭىنقلهخ كىلرهي
 ،ىليهتىگۆئ ىنىرىلىكىتكات شادغوق ىنىزۆئ اغرالۇئ
 ناغلوب اغرالۇئ ڭىنتهيئىمهج كىلتهيىنهدهم
 .ىدرۈدلىب زارىتېئ پهد » ىلياتيازائ ىنىنىيىز
 نېدنېل ناهوي سانۇشناسنىئ قىلىكىرېمائ
 هدىرىسهت ڭىنىتىسايىس شىچېئ ڭىنتهمۈكۆه
 هگىشىتېك پۇرۇق ىلسهن ڭىنرالنائىدىئ
 الىدىچىئ لىي نوئ هچچهن رىب ،ىنىكىلنهگنهلزۈي
 90 ڭىنىسىلىبهق نائىدنىئ 270 ىكىدهيىلىزارىب
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 نىتچۈئ ىنىكىلنهكتهك پىلىقوي ڭىنىسىچچهن
 ۇمىغىڭىم ڭىنىناس مهدائ ڭىنىلىبهق مىسىق ىككىئ
 ،نىيىك نىدناغىدىلىراكشائ ىنىقىلناغىديهمتهي
 هلاقام ولبىر ىشاد سانۇشناسنىئ كىلىيىلىزارىب
 قوي ىتىممىق يىداسىتقىئ هچلىق « پىلىق نالېئ
 تۇپ رالنائىدنىئ الىدرالياج ناغلاراق پهد
 هدرهيهق ،ۇدىتاۋهلهشىرېئ اغنىمېز كهدۇغيوق
 ۇش پالشاب نىدنۈك نهگلىزېس ىقىلراب قىلياب
 پهد »ۇدىنىلشاب تهمايىق اغىرىلنائىدنىئ ڭىنياج
 قۇلتۇجۋهم .ىدرۈدلىب قىلىزاران
 اكىرېمائ ىرېتنىب ىسازهئ ڭىنلانوئىستانرىتنېئ
 نىتتهمۈكۆه زىب پۇرۇشپات همانناياب هگىتىمۈكۆه
 تهقهپ زىب ،زىمياملىق پهلهت ىنقىلسامچائ ناك
 ادغاچ ناغىدىزۈت ىنالىپ شىچېئ نىتتهمۈكۈه
 قىلىچىراۋائ كىلىچناق هگرهلتهللىم كىلرهي
 ڭىنرالۇئ ،ىنشىشىليوئ ىنقىلناغىدىرۈتلهك
 پهلهت ىنشۈزۈگرىك اغنالىپ ۇمىنىرىدقهت ىكنىيېك
 .ناغيوق پهلهت پهد »زىمىلىق
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 پهد راغلىئ ڭهئ اداينۇدرىزاهرالسانۇشناسنىئ
 ڭىنسىرود شهلكهچ تۇغۇت ناقتاۋىلىراق
 ىتىيىداجىئ ىكىرىگلىئ راللىي ڭىم ڭىنرالنائىدنىئ
 سراپ ڭىنىسىيىمرائ اكىرېمائ ،ىنكىلنهكىئ
 ىرىگلىئ نىدىدالىم رالنائىدنىئ ادىشۇرۇئ ىقۇتلوق
 ىنىكىلنهكتهلشىئ ىنرالىرود ناغلىق داجىئ
 ىۋىنهئنهئ ڭىنرالنائىدنىئ ،قىلىقرائ شالىراكشائ
 ،ڭىنىكىلىچنهۋرهنۈه لوق ،ڭىنىلكهش كىلىگىئ
 .ىدلىق قىۋشهت ىنىتىممىق ڭىنىسىمىتسېس ڭائ
 ىنىمىلىب « رالمىلائ هچنۇمرىب نىيېك نىدڭىنۇش
 ىزۆئ ىنۇئ ىسىراچ ىشخاي ڭنشىلېق پالقاس
 ،شىلىق هگىئ اققىللىچزىئ ادنىمېز ناغلوب اديهپ
 شۇرۇتقىزىق هگمۈنۈئ يىداسىتقىئ ىنرالنائىدنىئ
 كىلىگىئ ىۋىنهئنهئ ڭىنرالۇئ قىلىقرائ ىلوي
 كهرىك شۈرۈتلهك اغلوق ىنشۇرۇتشالماۋاد ىنىلكهش
 قۇلدۇجۋهم ،نىيىك نىدناغىلباسېه پهد »
 نوزامائ ىسىبۆش اكىرېمائ ڭىنلانوئىستانرىتنېئ
 ىنروئ شادغوق ىنرالسارىم يىنهدهم ادىسىداۋ



 53 

 لىخرهه ناغىدىقىچ ادىسىزۋاه نوزامائ ،پۇرۇق
 لۈگ ىنىرىلكۈلمۈسۆئ ارود هۋ ىيېم كۈلمۈسۆئ هۋېم
 ناغلاس اغرازاب ارائقلهخ ىنىرىلرههۋهج ھايىگ 
 20 نۇروئ ۇب هچىشىلرهچلۆم ڭىنرالمىداخ لۇئسهم
 ادياپ پاس قىلىرىللود اكىرېمائ درايلىم 15 ادلىي
 رىب اغىلي رالنائىدنىئ ىكىدياج ۇب ،نهكىدىتىراي
 ۇب رالۇئ .نهكىدىشىرېئ اغىرىللود اكىرېمائ درايلىم
 يىللىم ،اناخرۇتخود ،پهتكهم قىلىقرائ لۇپ
 ىلىي 1989 .نهكىدىرۇق ىنرالىناخراك
 ىتىكرىش » ىرىلىرود ناماش « هدهيىنروفلاك
 ادرادقىم روز اغرالنائىدنىئ ۇمتهكرىش ۇب ،ناغلىچېئ
 كۈلمۈسۆئ كرويۇين .نهگرهب پىتىراي ادياپ
 ڭىنىزۆئ كىلېب ىقىلشاب ڭىنىنروئ تاقىقتهت
 رهلتهئارىز ناغىدىلىب ىنشىرېت الرالنائىدنىئ تهقهپ
 اپىش هگىرىلكىللهسېك زىديهئ هۋ كار نىدىچىئ
 هدمهدهق ىكپهلسهد ىنىددام ناغىدىلوب
 اسنازاق تهيىقهپپهۋۇم ىتاقىقتهت قىلناغىقياب
 ىنقلىناغىدىشىرېئ اغىدياپ نۇغرۇن ڭىنرالنائىدنىئ
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 مىتېق ىجنۇت هگهيىنېۋگ ىڭېي .ناغلىق نالېئ
 ادراللىي. 1970 تابرتېپ كىلىيىلارىتسۋائ ناغراب
 ىلىي رهه ،ناقچائ ىنروئ تههاياس رىب ادياج ۇب
 مهه ناغلاۋىتۈك ىنىچتههاياس قۇترائ نىدڭىم نوئ
 ىنىمسىق پۆك ڭىنىدياپ نهكشىرېئ ادياج ۇب
 هنائىئ هگرهلتهللىم يىئادىتپىئ كىلرهي
 اغىرىلىزېي نائىدنىئ ادراللىي ىقنىقېي .نهكتهۋىلىق
 نائىدنىئ رىب رهه رهلىچتههاياس ناغراب
 پىشىلپوت ڭنشاي زۈي 32 اغىپارتهئ ڭىنىلىقاسقائ
  ڭائ ،ىنىرىلىنهئنهئ تهيىنىدهم ىكمىدهق
 نۇرۇب ،ىنىقىلناقتاۋىنىگۆئ ىنىرىلىچنهشۈچ
 نائىدنىئ نهكتهك پىچېق هگرهلرهههش
 اغىرىلترۇي زۆئ نىدىقرائ  اقرائ ۇمڭىنىرىلشاي
 .نهگرۆك ىنىقىلناقتاۋىتياق
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