http://aydabeyat.blogfa.com/post-80.aspx

اؤسگٛر لبزيٓ طبيتئساْ
عوثماولیدا يايیىالوان تورک قادیه درگیلری

تٛرکييٗ زٖ ثٛگ ْٛلبزيٕالر اٚچ ْٛثيز چٛخ زرگيٍز يبيٕالّٔبلسازيز .آٔجبق ػٛثّبٍٔي لبزيٓ زرگيچيٍيگي
ٔيٓ گئچّيؼي ٔيٓ چٛخ سٔگيٓ اٌٚسٚغ ٛٔٛثيٍيززيٕيشِي؟ ايؼتٗ ػٛثّبٍٔي زٚؤريٕسٖ لبزيٕالر ا ٚيبييٕالٔبْ
زرگي  ٚلشئتٗ ٌز  .19يٛسايٌيٓ ثبػالري ثبتيسا ،لبزيٕيٓ طٛطيبي حيبت ايچيٕسٖ کي ل ٚ َٛٔٛائتکيٍٕيگي ٔيٓ
اؤٔٗ چيرّبغب ثبػالزيغي ايٍٍززيز .ػٛثّبٍٔي زٌٚتيٕسٖ زٖ ثبػسا طييبطبي  ٚطٛطيبي حيبتتب اٌّٚبق اٚسرٖ
ائييتيُ ،کٌٛتٛر،حمٛق ،ائىِٛٔٛي  ٚزٚػٔٛجٗ آالٔيٕسا ِيسأب گٍٓ زييؼيٍّزٌٗ ثؤيٛک ثيز يبپيظبي زؤٔٛػَٛ
گزچکٍؼّيؼسيز .ث ٛزييؼيُ  ٚزؤٔٛػِٛسْ تٛپٍ٘ ِْٛٛز کظيّي اتکيٍّٕيؼسيز .ليشالر اٚچ ْٛاٚذٌٛالريٓ
آچيٍّبطي ،ائييتيُ  ٚطٛطيبي آالٔسا لبزيٕالري زا٘ب فؼبي حبٌٗ گتيزِيؼسيز .ث ٛزؤّٔسٖ لبزيٕالريٓ ثبػسا
تٛپٍِٛظبي ِظٍٗ ٌز اٌّٚبق اٚسرٖ اؤسٌزي ايٍٗ ايٍگيٍي صٚرٔٚالر  ٚچؤس َٚيٌٛالري آذتبرِب لٛٔٛطٔٛسا
ثبطيٓ اؤٍّٔي رٚي اٚيٕبِيؼسيز .ثبطيٓ زٔٚيبطيٕسا لبزيٕيٓ اؤس ،ٚاؤس زيٍيٕسْ آٔالتّبطيٕي ٘سفٍٗ يٓ لبزيٓ
زرگيٍزي  ٚلشئتٗ ٌزي ث ٛزؤّٔسٖ ػٛثّبٍٔي ثبطيٓ حيبتيٕسا يئزٌزيٕي آٌّبغب ثبػالِيؼسيز .ػٛثّبٍٔيسا لبزيٓ
ثبطيٕيٕب گؤس آتسيغيّيش ث ٛچبٌيؼّبزا  1869ايٍٗ  1920ايٍٍزي آراطيٕسا يبييٕالّٔيغ ثٍٍي ثبػٍي لبزيٓ طٛرٖ
ٌي يبييٕالري  ٚث ٛيبييٕالريٓ اؤسٌٍيکٍزي ايٍٗ ايٍگيٍي گئًٕ ثيز ثيٍگيٍٕسيزِٗ آِبجالّٔيؼسيز .ياييه تاريخي
آچيسيىذان ايلک لاديه درگيسي "ترلي مخذرات " ديرٌ .فتً ليك اوالراق چيخان بو درگي ويه ايلک
ساييسي ٌ 15ازيران  ]1869[ 1285تاريخيىي داشير 48 .طبيي اٚالراق ػبٌي راػيس طزفيٕسْ
يبييٕالّٔيؼسيز .ژييک/ٛائشار( )Jiikû/ezarصبحيجي لبزيٓ اٚالْ  ٚيبسي کبزرٚط ٛلبزيٕالرزاْ اٌٛٚػبْ
لبزيٓ زرگيظيسيز1895 .زٖ ايظٗ يبييٓ حيبتيٕب ثبػاليبْ ،ثبع يبساري  ٚيبسي کبزرٚط ٛتبِبِٓ لبزيٕالرزاْ
اٌٛٚػبْ ذبٔيّالرا ِرصٛؽ لشئتٗ  1908-1895تبريرٍزي آراطيٕسا  13ايً ثٛئٛجب چيربْ اْ اٚسْٚ
طٛرٖ ٌي لبزيٓ زرگيظيسيز .ث ٛيبييٕالر لبزيٓ طٛرٔٚالري ،ػبييٍٗ ،تٛپٍ ٚ َٛايغ يبػبِي ،ائييتيُ ،طبغٍيك،
ِٛزا ،گئييُ ٚة .فزلٍي قٛٔٚالرزا يبسيالر يبييّالِيؼسيز .يبييٓ چيريغ طيزاطيٕب ثبذيٍسيغيٕسا زرگيٍزيٓ
ثيچيُ  ٚايچزيک آچيظيٕساْ گٍيؼيّي چٛخ ٔئت ثيز ثيچيّسٖ گؤر ٌٗٚثيٍّکسٖ زيز .ايٍک يبييٕالر گئٍٍٕيکٍٗ
يبسي ثبػٍيمالري  ٚيبسار آزالري ثٍيزتيٍّٗ يٓ صحيفٗ ٌززْ اٌٛٚػٛرکٓ ٌ1900ززْ اػتيجبرْ چيرّبغب

ثبػاليبْ يبييٕالرزا يبسيالريٓ ِ ٚمبٌٗ ثبػٍيمالري ٔيٓ ٚئزيٍّٗ يٗ ثبػالٔسيغي يبسار آزالري ٔيٓ يئز آٌسيغي
گؤرٌّٚکسٖ زيز .رطيُ ،ايٍٍٛطتزاطي ٚ ْٛچيشيٍّزويّي گؤرطً ٍِشِٗ ٌز آرتبْ چٛذٍٛلال يبييٕالرزا يئز
آٌّبغب ثبػالِيغ ،ائيلول  1908/1324تاريخلي "محاسيه" درگيسي ايلً بيرليكذي روگلي فوتوغرافالردا
درگيلردي ياييىالوماغا باشالوميشذير .ايٍک يبييٕالر زا٘ب چٛخ لبزيٕالرا ا ٚايؼٍزيٕسٖ ،اٚػبق ثؤيٛتّٗ زٖ
يبرزيّجي اٚالجبق ثبسي پزاتيک ثيٍگيٍزي ٚئزِگي ،أٚالري اذاللي لٛٔٛالرزا آيسيٕالتّبغي  ٚازثييبت،
تبريد ،جٛغزافيب نيّي لٛٔٛالرزا گئًٕ ثيٍگيٍز ٚئزِگي آِبجالييززي .زا٘ب طٔٛزا چيربْ يبييٕالرا
ثبذيٍسيغيٕسا لبزيٓ يبسارالر طزفيٕسْ يبسيٍّيغ کؤػٗ يبسيالري ٔيٓ چؼيتٍيٍيگي  ٚث ٛکؤػٗ ٌززٖ ايؼٍٕٓ
لٛٔٛالريٓ طبز٘جٗ آيسيٕالتيجي ثيز اٚطٍٛثال زئييً ػيٕي ساِبٔسا تبرتيؼّبجي ،طٛرغٛالييجي زا اٌٚسٚغٛ
گؤرٌّٚکسٖ زيز .لبزيٓ لشئتٗ  ٚزرگيٍزي تبريرٗ اؤسٌٍيکٍٗ لبزيٓ تبريريٕٗ ايؼيك تٛتّبٔيٓ يبٔي طيزا ثبػسا
ازثييبت اٌّٚبق اٚسرِٖٛ ،طيميِٛ ،زا ،يئّک ،کبريکبتٛر ،طيت تبريري ،ػٙزچيٍيک تبريري ويّي
ثبػٍيمالرزا آراػسيزِب يبپبجبق آراػسيزِبجيالر اٚچ ْٛائؼي ثٛئّٚبس ثيٍگي لبيٕبلالريسيز.
عاييلً :ػبييٍٗ يٗ ،يبٔي لبزيٕالرا ،اٚػبلالرا ائ ٛايؼٍزيٕٗ ِتؼٍيكِ " ،جبحث ِتٕٛع جّؼي" (mebahis-i
ِ )mütenevviayı camiجّٛػٗ زيز 17.جّبزي االذز ِ 27[ 1297بييض  ]1880تبريريٕسٖ يبييٓ حيبتيٕب
ثبػالِيغ اٌٛٚة ِيٙزاْ افٕسي طزفيٕسْ يبييٕالّٔيؼسيزِ .حزريزي :ع .طبِيسيز.
"عالم ويسوان"  :ايظّبػيً لبطپزاٌي ٔيٓ چيربرزيغي تزجِٛبْ لشئتٗ طي ٔيٓ ػال ٖٚطيسيز .ايسارٖ ِٛزيزٖ
طي ثيز ذبٔيُ يبسار اٚالْ ػفيمٗ ذبٔيّسيزِٛ .طٍِٛبٔالرا ِرصٛؽ ازثي  ٚتسريظي ٘فتٗ ٌيه ِجّٛػٗ زيز.
 1906ايٍيٕسا ثبذچظبراي [ليزيُ] زا٘ ،فتٗ ٌيه اٚالراق يبييٕالّٔيؼسيز.
آييىًِ :رسرات  ٚاطفبٌٗ ِرصٛصسٚر ػيجبرٖ طي ايٍٗ چيرّيؼسيز 2 .تؼزيٓ-اي طبٔي ( 1291لبطيُ
)1875زٖ طالٔيک زٖ ٘فتٗ ٌيه اٚالراق يبييٓ حيبتيٕب ثبػالِيؼسيز .صبحيت-ايّتييبس ٚکيٍيِ :بحُ ٚز حّسي
زيز.
بيلگي يوردو ايشيغي :ذبٔيّالر ثيٍگي يٛرزِٛ ٚطظظظيٕٗ ِزثٛط آيٍيك ريظبٌٗ زيزٔ 15 .يظبْ 15[ 1333
ٔيظبْ ]1917زٖ آيٍيك اٚالراق يبييٕالّٔبغب ثبػالِيؼسيز " .زرص کظجّي آزٌي ػال ٖٚطي ٚارزيز .آحّس
ازيت ِ ٚجيس ػٛکت ثئيٍز ِٛزٚر  ٚثبع ِحزريزٌيک گؤرٌٚزئسٖ اٌّٛٚػسٚالر .13 .طبييساْ طٔٛزا "
ثيٍگي يٛرزِ ٚجّٛػٗ طي " آزيٕي آٌّيؼسيز.
دمت :ازثي ،ػٍّي ،طيبطي ،ذبٔيّالرا ِرصٛؽ ٘فتٗ ٌيه ِصٛر ِجّٛػٗ زيز 17 .ايٍٛي 30[ 1324
ايٍٛي  )]1908ايظتبٔجٌٛسا ٘فتٗ ٌيه  ٚرطيٍّي اٚالراق يبييٕالّٔيؼسيز .ايّتييبس صبحيجي حمي ثئي ،ثبع
ِحزريزي ،جالي طب٘يز ثئي ِ ٚصٛيزي ،طزٚر ػيشست ثئي زيز.
ائرککلر دووياسي -صحيفٗ ِيش لبزيٍٕيغيٓ لسر  ٚليّتيٕي ػٍُ  ٚفٓ  ٚازثيٓ اٌٛٚييتيٕي تمسيز ائسْ ِٚٛٔٛر
ػٛثّبٍٔي گٕجٍزي آثبريٕب گٛػبزٖ زيز " ػيجبرٖ طي ايٍٗ چيرّيؼسيز 6 .کبٔ-ْٛاي طبٔي  19[ 1329اٚجبق
]1913زٖ - .ايظتبٔجٛي ِٛزٚر-اي ِظئ ٌٛٛريفبت ثئي زيز.
گىچ لاديه :ا ْٚثغ گٍٛٔٛک ِجّٛػٗ زيز 24 .تؼزيٓ-اي اٚي  ]1918[ 1334ايٍيٕسا ايظتبٔجٌٛسا
يبييٕالّٔيؼسيز .ايّتييبس صبحيجي :طييس تبثيزِٛ ،زيزٖ طي ذسيجٗ ريفمي زيز.
گىچ لاديه :ػيّسيٍيک ا ْٚثئغ گٔٛسٖ ثيز چيدار اذاللي ،ايچتيّبػي ،ازثي ِجّٛػٗ زيز .لبزيٍٕيك ٚ
ارککٍيگيٓ تؼبٌيظيٕٗ ذبزيّسيز 4 .کبٔ-ْٛاي طبٔي  4[ 1335اٚجبق  - ]1919صِ 8( 10.بييض 8[ 1335
ِبييض  ]1919زٖ ايظتبٔجٛي،زا يبييٕالّٔيؼسيز .ايّتييبس صبحيجي :لبراحيصبرٌي ِٛػٍٍيُ فٛاز ػٛکز،ٚ
ِظئٛي ِٛزٚر ،ٚطٌٛيّبْ تٛفيك ثئي ٌززيز ِٛزيزٖ طي فبطّب فٛاز ذبٔيّسيز.

خاويمالر :لبزيٕالرا ِرصٛؽ اٌٛٚة آيسا ثيز کش ٔؼز اٌٛٔٛٚر ِجّٛػٗ زيزِ .حزَ  12[ 1300لبطيُ
 ]1882زٖ ايظتبٔجٌٛسا آيٍيك اٚالراق يبييٕالّٔيؼسيزِٛ .حزريزي :جؼفز ثئي زيز
خاويمالر عالمي :پٕجؼٕجٗ گٍٔٛزي چيربر؛ ازثي؛ ايچتيّبػي ،رطيٍّي ذبٔيُ لشئتٗ طيسيز - .ص.ي (27
ِبرت ٔ 9[ 1330يظبْ  - )]1914ص 24( 30.تؼزيٓ-اي اٚي  24[ 1334اکيُ  - .)1918ايظتبٔجٛي،
صبحيت-اي ايّتييبسِ :حّس آطبف؛ ِٛزٚر-اي اِٛٚر ِ ٚظئ :ٌٛٛاحّس جٛزت.
خاويمالرا مخصوص لسئتً  :لشئتٗ ِيشي ٔؼزائتّکسْ اصيً َ لصسيّيش ِؼٕبفغ-اي ٌِٛک-اي زٌٚتٗ
ذيسِت-اي جيسييٗ زْ ػيجبرتسيز 19 .آغٛطتٛص  1[ 1311ايٍٛي  ]1895ايٍيٕسٖ ٘فتٗ زٖ ايکي کش [.150-1
طبييالر] ٘ ٚفتٗ ٌيه [ .612 -150طبييالر] اٚالراق ايظتبٔجٛي زا يبييٕالّٔيؼسيز.
خاويمالرا مخصوص معلومات  :ازثييبت،اذالق ،صٕبيغ ٚطبيرٖ زْ ثحث ذبٔيّالرا ِرصٛؽ ِؼٍِٛبت.
 14صفز  5[ 1313آغٛطتٛص  ]1895زٖ ايظتبٔجٛي زا يبييٕالّٔيؼسيزِٛ .زٚر ِٛ ٚحزريزيِ :حّس طب٘يز
ثئي زيز
ايىساوييت :ث ٛريظبٌٗ-اي ِرصٛصب لبزيٕالرا ِتؼٍيك اٚالراق طٕٗ زٖ ا ْٚايکي ٔٛطرٗ چيربريالجبلسيز.
]1882[ 1299زٖ ايظتبٔجٌٛسا آيٍيك اٚالراق يبييٕالّٔيؼسيز ِحزريزيِ :بحّٛز جالي اٌسيٓ ثئي زيز.
لاديه  :لبزيٕالريٓ فيکزي  ٚايجتيّبػي تزليٍزيٕٗ چبٌيؼيز ريظبٌٗ 11 .آغٛطتٛص  24[ 1327آغٛطتٛص
 ]1911زٖ ايظتبٔجٌٛسا يبييٕالّٔيؼسيز .ا ْٚثئغ گٍٛٔٛکسٚر.
لاديه :ػيّسيٍيک ٘فتٗ زٖ ثيز ٔؼز اٌٛٔٛٚر 13 .تؼزيٓ-اي اٚي  26[ 1324اکيُ ٘ ]1908فتٗ ٌيه ٚ
رطيٍّي اٚالراق طالٔيکسٖ يبييٕالّٔيؼسيز .صبحيت-اي ايّتييبس :ايجزا٘يُ؛ ِٛزٚر :ٚأيض آٔٚي ثئي زيز.
لاديىالرعالمي :پٕجؼٕجٗ گٍٔٛزي چيربر ايچتيّبػي ،ازثي ،ذبٔيُ لشئتٗ طيسيزِ 22 ،بييض 4[ 1330
٘بسيزاْ  1914زٖ ايطتبٔجٌٛسا يبييٕالّٔيؼسيز٘ .فتٗ ٌيه رطيٍّي ثيز يبييٕسيز .لبزيٕالرػبٌّي ،ػٛثّبٍٔي
لبزيٕالرػبٌّي ٚ،ذبٔيّالرػبٌّي آزالرييال يبييٕالّٔيؼسيز٘ .ئيت تحزيزييٗ ِٛزٚر.َ :ٚاکزَ؛ ثبػيبساري،
فزيٙب کبِزاْ ذبٔيّسيزِٛ .زٚر-اي ِظئٛي( :اٌيف) .اػزف .3 ،طبييساْ اػيتيجبرْ؛ صبحيت-اي ايّتييبس:
ٔبجي ثئي زيز.
لاديىالر دووياسي :لبزيٍٕيك حمٛق ِ ٚؼٕبفؼيٕي ِٛزافؼٗ ائسر ِصٛر لشئتٗ زيز .صحيفٗ ِيش جيٕض ِ ٚذ٘ت
تفزيك ائتّکظيشيٓ ػٛثّبٍٔي ذبٔيّالري آثبريٕب کٛػبزٖ زيزٔ 4 .يظبْ ٔ 17( 1329يظبْ  )1913ايٍک
 100طبييظي گٍٛٔٛک ،ط 194 ْٛطبييظي ٘فتٗ ٌيه اٚالراق يبييٕالّٔيؼسيز .صبحيجٗ-اي ايّتييبسٛٔ :رييٗ
ػٌٛٛييٗ ِئٛالِْٛ ،زٚر-اي ِظئٛي :اِيٕٗ طحز ػبٌي ذبٔيّسيز.
لاديىليك :لبزيٍٕيغيٓ ٚارٌيُ ٍِّ ٚکتسٖ ثيز ِٛليؼسٖ ِٛزافؼٗ ائسر  .پٕجؼٕجٗ گٍٔٛزي ٔؼز اٌٛٔٛٚر ِصٛر
لشئتٗ زيز صحيفٗ ِيش ثيٍؼ َِٛٛػٛثّبٍٔي ذبٔيِالري آثبريٕب گٛػبزٖ زيزِ8 .برت ِ 21( 1330برت
( )]1914لبزيٍٕيك زٚيغٛط 3( )ٛتّّٛس  16[ )1330تّّٛس .)]1914صبحيت-اي ايّتييبس :.حبج .جّبي؛
ٔيگبر جّبي (لبزيٓ زٚيغٛط )ٛطزِٛحزريزئ ،يگبر ذبتْٛ؛ ِٛزٚر-اي ِظئٛي :طٌٛيّبْ تٛفيك زيز٘ .فتٗ
ٌيه  ٚرطيٍّي اٚالراق يبييٕالِْيؼسيز.
لاديىليك حياتي :لبزيٍٕيغيٓ تؼبٌيظيٕٗ ذبزيُ  ،صحيفٗ طي لبزيٓ لٍٍّزيٕٗ گٛػبزٖ زيز .ازثي ،فٕي ،ايجتيّبػي
ػٕجٗ طي گ ٛٔٛايٕتيؼبر ائسر لبزيٓ لشئتٗ طيسيز 31( .آغٛطتٛص  13[ 1329ائيٍٛي  1913ايٍيٕسا ايظتبٔجٌٛسا
يبييٕالّٔيؼسيزِٛ .زٚر-اي ِظئٛي :اِيٕٗ طحز عاٌي

محاسيه٘ :ز رِٚي آييٓ ييزِي ثئؼيٕجي گٔ ٛٔٛؼز اٌٛٔٛٚر ذبٔيّالرا ِرصٛؽ ِصٛر لشئتٗ زيز.
ائيٍٛي ]1908[ 1324زٖ ايظتبٔجٛي زا يبييٕالّٔيؼسيز .آيٍيك  ٚرطيٍّي ثيز يبييٕسيز .صبحيت-اي ايّتييبس ٚ
ِٛزٚر :آطبف ِٛػّّز ،طزِٛحزريزيِ :حّس رئٛف ثئي زيز
مصور لاديه :ريطبٌٗ-اي ازثييٗ  ٚايجتيّبييٗ .ػٛثّبٍٔي ذبٔيّالريٕب ِرصٛؽ ٘فتٗ ٌيه طيبطي ،ػٍّي
لشئتٗ زيزٔ 3 .يظبْ ٔ 16[ 1327يظبْ  1911زٖ ايظتبٔجٌٛسا يبييٕالّٔيغ اٌٛٚة ٘فتٗ ٌيه  ٚرطيٍّي ثيز
يبييٕسيز .صبحيت-اي ايّتييبس ِٛ ٚزٚرٔ :يظبَ اٌسيٓ حبطيت ثئي زيز
مروت٘ :فتٗ زٖ ثيز کزٖ ٔؼز اٌٛٔٛٚر ِزٚت لشئتٗ طي ٔيٓ ذبٔيّالرا ِرصٛؽ ٔٛطرٗ طيسيز - .ص.ي
( 15ػٛثبت  28[ 1303ػٛثبت  1887زٖ ايظتبٔجٛي زا يبييٕالّٔيؼسيزِٛ .زٚرِ :ٚحّس ضيب اٌسيٓ ؛ ٘ئيتي
تحزريٕٗ ٔبِيٕبِ :حّس جالي اٌسيٕسيز.
پارچا بوخچاسيِ :جّٛػٗ-اي ػبييٍٗ٘ .ز آييٓ ثيزيٕجي  ٚا ْٚثئؼيٕجي گٔٛسٖ ثيز پٕجؼٕجٗ گٍٔٛزي چيربر.
 ]1889[ 1305ايٍيٕسا ايظتبٔجٌٛسا يبييٕالّٔيؼسيز .لٛرٚجٛالري ،ذسيجٗ طّيٙب ،رثيؼٗ کبِيٍٗ ذبٔيّالرزيز.
سييال :گٕج ليشالريّيشال ذبٔيّالريّيشا ِرصٛؽ ػٍّي ،فٕي ،ازثي ،اذاللي ،فٍظفي صٕبيؼي ،طيبحي
ِصٛر ِجّٛػٗ زيزِ 22 .بييض ٘ 4[ 1330بسيزاْ  ]1914ايظتبٔجٌٛسا يبييٕالّٔيؼسيز .صبحيت-اي
ايّتييبس :ػبزيٍٗ ٔجبتي ،لٛرٚجٛالري ايظکٕسر فرزاٌسيٓ ،پزٚفظؤر ٖ .جٛاز؛ ِٛزيزٖ طي ػکيجٗ ػبٌي ٚ
طزِٛحزريزٖ طي طبٌيّٗ ثزٚت طيفي ذبٔيّسيز.
سيياوت :ايجتيّبػي ،ازثي ،ػٍّي ،ايمتصبزي لبزيٓ  ٚػبييٍٗ لشئتٗ طيسيز 1914 / 1330 ،زٖ ايظتبٔجٌٛسا
٘فتٗ ٌيه يبييٕالّٔيؼسيزِٛ.زيزٖ طي سايّٗ ذئيزييٗ ذبٔيّسيز.
ترلي ِ :رسرات اٚچ ْٛلشئتٗ زيز .ث ٛلشئتٗ ٘فتٗ زٖ ثيز کزٖ ثبسار گٍٔٛزي چيچک ثبساريٕسا جّؼييت-اي
اِٚييٗ-اي ػٛثّبٔييٗ ِطجؼٗ طيٕسٖ ثبطيٍّيؼسيزِ .ؼٍِٛبت  ٚاػالٔبت-اي ٔبفيٗ ِبإٌّّٔٛييٗ لجٛي ليٍيٕيز.
(٘ 15بسيزاْ ٘ 28[ 1285بسيزاْ  ]1869ايظتبٔجٛي زا ٘فتٗ ٌيه اٚالراق يبييٕالّٔيؼسيز .زرگي ٔيٓ
ايظّي زيغ لبپبلسا تزلي ،ايچ صحيفٗ ثبػٍيمالريٕسا تزلي-اي ِرسرات اٚالراق گئچّکسٖ زيز .ػبٌي راػيت
ثئي طزفيٕسْ يبييٕالّٔيؼسيز.
تورک لاديىي :لبزيٕالر اٚچ ْٛچبٌيؼيز ،ا ْٚثئغ گٔٛسٖ ثيز چيربرِ 23 .بييض  ]1918[ 1334زٖ
ايظتبٔجٌٛسا يبييٕالّٔيؼسيزِٛ .طظيض ِٛ ٚزٚرِٛ :ٚػٍٍيُ احّس ذبٌيس زيز.
کؤچٛرْ  :آيسا ثيبت
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