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ىدرەدڭىنشهكىسخهت
زۇغوئىتخوتزايىننۇسرۇت

قامايهگىكڭىنېمىدرەدڭ ىنرالىقشاب،زىسنهكقىززىق؟زىسم اتاۋەدۇمرابزىڭىدرەدۇمڭىنزىس
ىمىدائناغىدىرېبپىلىقله تىنىزۇققوت،ىنىقېيڭىنقىلشاب ىنېمزىسادناغىراق.ۇدياملالوب

ىنىقېيڭىنىقىلشابمهسېد ىنىتسار،ناغىمنىتىخېتاغرالىق شاب.زىسياشخوئناغلاقپەد،راب
ڭىنرالىق ىل شابىقرىزاھ،ه گىتسۈئڭىنۇئ.ىدىئسهتۇمنىتقا ملوبهلۈمهككهشېئرۇتوققاملوب

يائهچچهنرىبىسىقسىق ،لىيىككىئرىبىقارنۇزۇئ.قوي ىقرهپهچنائنىدىرىلكىدىبترۇي
ڭىنڭاتىرىلمۇقوتن اققىچپۇقوتهچىچېكڭىنلاددهج. ۇدىشىتېكپۇچۇئەدىپپىغالپۇرۇت

شابۇمزىڭىرىلنال ىپنهگزۈتپهچۈكهچنۇشڭىنزىس، كەدنهكتهكپۇلۇۋۇچنهلىبىنىزهئ
نىتشاب،زىسىلىققادناق .ۇدىلاقپىنىليائاقپىيكهللاك رىبناغىدياملوبىلىقپاتىنىچۇئ

ڭىنرادلهمهئ«؟نۇست ۆئنۈكۇمقادناقيامىلشابنىدلۆ نهنهي،نىكىدناغلوبيۇخنهكتهك
هگرهلنهكىتاخوشاد ىھاگ.ىدىناغىمتيېئراكىبپەد« رابىغېيڭىنىرىغېي،رابىرىغېي

ىخېتزىس. زىسنهكىدىلاۋىلىرېكازاتپۇنوق هگىرىللۈگادىھاگ،زىڭىسقۇلويه گ جەرهھپىشلتۇپ
رهئىنىشىكرهئ.په گنهگېدشىرىكاغىناديهملىئود شىشىلنىقېياققىلشاب،زىسيهملىب

.ۇدىرۇتپۈتۈكىنزىسهچىنىق ترازىقىنىرىلزۆكرالروتائىدالې گهچنۇمرىبناغىديهلنۈكنىدىشىك
رۇبجهمهكشۈرۈچهكنىتشاب ىنڭهجرىبقاموئۇمكهبناغىدىل ائناجيامزۇققائناقناماھزىس
ىننادجىۋەدنهگلهكىز ېگ.هتكەرېكزىڭىشىلىقهبىلهغ مۇقوچڭاملىقالقادناق.زىسىلوب
هگزىس؟ۇتپاقپىتېياد ىناخرۇتخودمىكاغناغىملوبنادج ىۋ.ۇديىزرهئۇمڭاسلىقەدنهسپەد
نوئاتقاچوئۇشۇم.زۆس نهگېدىنايرهجشىنىلۋاترىبىس ىممهھڭىنرالۇب،رەدارۇب،مهسېد

،ڭات خوت...قايقاي.زىسىلاقپۇلوب گ ولوخىسپىكايپوسال يهپرىبنهمزهجزىڭىسنالۋاتلىي
. ۇمۇجڭۇيو قپىنىشىئاغىنىغىدىلوبىرىلگول وخىسپ،پوساليهپۇمڭىنرالىسمۇخ

ىنىغلوبناسائقادنۈئشىرى كهگىتپىكڭىنرالقىلشابىزهب.ن هكىدىلوبقادنۇشهنهئرالشىئۇب
مهكھهتسۇممهھكاپك ەدناغرۇتنىدىتسائقاريابلىزىق الرىزاھرالقىلشابىزهب،نهلىب
زىمىكىرۈي،زىمنهكىدىلاۋىتىرو خىنزىمىزۆئكهسېدزىمىلېئنىدى قۇشمۇتڭىنرالقادنۇئ.نهكىدىلوب

.ىدىئنىدرهلىكىدرا تاقۇشهنهئمىقىلشابكىلتەۋۆن ىقنىدلائڭىنېم،نهكىدىلوبەدېز
ۇشمۇيۇخڭىنېم .مۈدرۈيپۈتۈيقىچچائلىيهچچه نرىبيهملهكاغراكمىرىلتهماراك

ىرھېمڭىنىپسهكقىل«ىچق ادوپ«،مهسېدهگزىس؟ۇممىتتيالا رۇتياملىقىسمىچىئنىكىدناغلوب
نىدنائ،زىڭىسىلالىقتهئرۈ جاقشىلىقراكنىئسۈكۆتلهتىنزى ڭىزۆئزىسىكنۈچ.ۇدىلوبقىسسىئ

هچقۇترائ،ۇچنهگېدۇئ؟ زىسمەدىنرۇرۇغ...؟همېن.زىسىل وبناغىلالوبىلھهئڭىنپىسهكۇب
ادزىڭىنىغلوبىچكهمتهكپۈ تۆئاغىدلائڭىنرالىقشاب.ۇدياش خوئاقتۇپلاترىبناغلاقپۈسۆئ

پۆكنىدنهگرۈيپىتىل ىگڭاسىنۇئىمۈنۈئڭىننهكچهكزا ۋنىدڭىنۇئ،ۇدىشىلتۇپهگزىسۇئ
. ىشخاي

مەدائناچپىسنىرپكه بىلېخقىلشابكىلتەۋۆنۇبهچره گ.ىدلهكمىيىلهتازاتمىتېقۇب
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نهلىبڭىنۇش.مىدلاۋىل ىگىنۇئنهلىبمىرىلرهنۈھهچنۇم رىبنهكتۆئنىدىبىرجهت،ۇمىسلوب
؟زىسماتاۋىلېقناريهھ.اڭ ەدمىدلاۋىلوبىشېبڭىنرالىچناپ اچهچنۇمرىبپۇتۇتڭىچىنتهسرۇپ

ىنىسىمرۇدلوكرەزه نناغلىقتاپىتلىئقىلشاب،ۇدىل وبىسىكرهسۇمڭىنرال«ىچقالاي«
قىلشابىقنىدلائ،ىرېين اقشالماقازات.پهگناغىدىرۈيا دىدلائڭىنپهسپىېسئاغزىمىنيوب
ىقنىدلائ،پىنىلىدياپنى تقۇچويۇشۇم.ىدلوبىقىلرابىتى يىددىزڭىنقىلشابىقرىزاھنهلىب

.مۇديوقپۇزۇقتۇتاققىلشاب،ە دمىتقىچپۈزۈت«كىلمىزىتاراق« رىبنۈچۈئىرىلنىقېيڭىنقىلشاب
نهتىرىلىزهباتتهھ.ىت تەۋىلشاتقالۇقكەدىۋاكنهگېيت رۇقپهلرىبرىبرالۇئهتتەۋىقائ
،كىلمىلىبادىسىرائ.ىت تهكپىنىليائاغرال«ىچناپاچ«پ ىتكائىكىدزىمىپېسڭىنزىبپىرېب
الپۈتۆئيائهچچهنرىبۇ مۇئ،ىدىئرابرۇغىرۇقىنىدهگر ىبناغىدىلاۋۇرۇتپەدرىبىنرىب

ماسىۋاقهچنۇش؟زىسمەدۇمش ىئۇمۇش.ىدلاقپىنىليائاغىچۇقق ابنامروئرىبنىدىرىداكناگروئ
نىدزۆكىنرالرۇسنۇئناغ ىدىلاۋۇرۇتپەد«رىبىنرىب«ىكى تتهيىئمهج،ەدزىسپهمنهشۈچىخېت
نۈچۈئىشىلىرىگلىئاغل ائڭىنرهلكەدزىب،قىلىدياپنۈچۈ ئىمۈنۈئڭىنتهمزىخشىلىققارىي

. اڭەدىرۋەدتهب اقىرنهگېدۇب.قىلىدياپۇمىخېت
ڭىنرهلىكىتتهي ىئمهجەۋتهيىئمهجالمىئادزىمى پېسڭىنزىب.قىجپهگمهسلهكپەد

ناغلوتاقسىرىخەۋ پهككەرۇمزىمىرۇتتەۋىسانۇمڭىن زىب.ۇدىرۇتپارچۇئاغىقىلىشراق
ەدىزهب،كەرېكزىڭىش ىركهساغلۇكچاكىكاياقتوئپۇرۇ تپىلىبەدىزهب.ىروتتەۋىسانۇم

،زىسىلىققادناق.كەرېكز ىڭىشىنىليائاقتىئاتتهھ،نۇميا ماسلوبەدىزهب،اغنۇغزوقاسلوب
ڭ ىنقىل«ىچقالاي«.ناقتيېئارغوت پەد«ۇدىلىققىلزائرهنۈھلىخ 27 اغىلابلۇغۇئ«:رالىنوك

ۇب.ىشخايهچنۇش نۈچۈئىشىشېئاقشىئڭىنزىڭىيائ ىددۇماسلوبپۆكهچناقىسىتىساۋ
شىقېبپانىسىنزىڭىزۆ ئ،ۇديهلىگلهبىنىرىللىكهشڭىنز ىڭىرادىتقىئشاشايڭىنزىسنهگېد

،كەدناغلوبزىمىپهسله پساخهگزىمىزۆئڭىنزىب!ڭاتخوت ،قايقاي.زىسىشىرېئهگىتىسرۇپ
هگزىس.زىبهگىئۇمىغىشىراقش ىلىقھالسىئزىسكۈلزۈئهنهي.را بۇمزىپىسنىرپقۇلشۇچهگزىمىزۆئ

ىنىرۈت«قىلىچمالوس«ڭى نقىل«ىچقالاي«پىڭېيىنرهلتهيى ددىزنۇغرۇنزىبادنىقېي،مهسېد
ىقىلرادمۈنۈئ،هگىئ هككىلىيىگېتارتسىئۇمىلوتتايىپ شهكلىخۇب.قۇتقىچپىلىقپىشهك

نىيېك،ىتتۇتهيىستىزوپنا چتايىتھېئكهبىلېخقىلشابەدىپ ىلسەد.ىدلوبتايىپشهكەدىھالائ
ىنىتىلاھۇبڭىنۇئ.ۇدى رۇتپارتۇقتاپتاپاسلوبرىزاھ .ىدلاقپىشىرىكالنادبوئاسلوب
پىقىچپىلېئىنرالقۇچۇ موتنىدرهھهشاسىملوبىكايزىمى رىكپىلېئهگرهھهشناماھنهگزهس

شىغىيرهلىكىتپهس«ى نىتوخسار«،ڭىنتهمۈكۆھانىشام. زىمىرۇغۇسىنىلڭۆكڭىنۇئهچىچېك
؟همېن.قۇدلاقپىتېت النادبوئۇمزىبىنىمهتڭىنقىل«ى چمالوس«ەدىناھابۇشۇم.زىمىلىق
ىنناخراپىئاجوخقائپا ئ،ڭاراقاڭام؟زىسماتاۋەدڭامل ىقىدنهسپەدىنىرۇرۇغڭىنتهللىم

،پۇيوتقاسروقهگنهگىمكۆت زۈي.ناغىملوبهمېنچېھتهللىمۇ مىدنهكتەۋىلىقاغۋوساغرالۇجنام
،ۇديهملەرۈسخىباسىمىلشا تڭازاغخەرەد؟ۇدمالوبشىئناغ ىدىلاقپالقۇروئهگنهگلۈكۆتزۈي

راتاقرىبىكىدرۋەدىڭې يۇمشۈكۆتىنىزۈي،شىلىقەدنهسپ ەدىنىرۇرۇغڭىنتهللىم.رەدارۇب
،سۇسپهئ.هپهسلهپرىب ۇمىزۆئڭىنۇب.ۇدىلوبنىدىجايىت ھېئڭىنشىلىقلهھىنرهلتهيىددىز
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سامىتلىئتنېتاپنىكېل،ۇمى سلوبىتىيىناكمىئڭىنشىتيهڭېكۇ مىخېتىنزىمىتايىپشهكۇبڭىنزىب
ڭىنقىلشابڭىنرۈتۇب.قۇد ىمنهلزىسدىمۈئهچلىقزىبۇمىتقا دنۇش.اڭەدقويىلامائڭىنشىلىق

شىغراقڭىنرهلىكىتتهيىئ مهج،نىكېل.پەرهشنۈچۈئزىبىن ىغناليائهگرۈترۇزوكىكىدىدلائ
.ىدىلشاتپىلىقكەدپات ناغىلاتتىئىنزىمىدۇجۇۋپىغېي كەدناروبشاتىددۇخىرىلتەراقاھ
.شىمرالوبشىئكەدناقچ اچىنىڭىرىيناقهگىزۈيڭىنزىمى ۋوباتائۇب،هچىشىيېدڭىنرالۇئ
اتسائاتسائ.ۇدىشىرىقاچ پەد«ىچمالوسيهھ«الىگزىمىزۈي نىدزىمىزۈيىنزىبەدىزهبرالۇئ
پەد«ىچمالوس«ىنزىمى رىبرىبۇمرهلىكىدزىمىپېسرىزاھ .ىدلاقپىڭىساغزىمىقىلۇقۇمۇب

. قۇدلاۋىلوبناغىدياتائقىليارىچ
نهلىبنهگېدهمېنره ھ.ۇدىتاۋۈشۈرۈيۇمرالشىئ.زىمى تاۋىلېكيهمرهبنىدلوقىنتهسرۇپ

پىنىليائاغىقشوچىرېبنىدنىق ېي.ۇديهملهتېيۇمپاليوئرالىقش اب،زىمىلىبزىمىزۆئىنزىمىدرەد
نىدىكۈلپۆكڭىنرالتالۇ غشهم.مىدلاقپوبناغىدىرۆكشۈچ پۈرۈيپارىقرىچهچمىتېپناغلاق

... كە رېكاسلوبناغلاقپاچراچماۋرېن

ىنىزاقشائڭىنرادلهمهئ
ڭۇخ يۇخۇج:ىروتپائ،رهسهئهمىجرهت

ىسىمىجرهتسۇنۇيرەۋنهئ

نىدرهيچېھىننازاقشائ كەدنهم،ادناغرۇتشىلېسنهلىبر النازاقشائقادناقرهھاقشابىنېم
ماسلوبنهم،ىكۇشمىرېين اغىديامىشخوئنهلىبرالنازاقشائ اقشابڭىنېم.ۇدياملوبىلىقپات
،نهكىئسهتقاملوبنازاقش ائ«:هچڭىنېم،يايوقاليهمېدىد لوب.ىنىزاقشائڭىنرادلهمهئرىب

» نهكىئسهتۇمىخېت قاملوبىنىزاقشائڭىنرادلهمهئ

ۇش.نهمىلاقپىنىغېسى نىرىلنۈكىقنۇروبنىدىشىلۈرۈتسۆ ئڭىنمىنىياجوخمىئادنهمرىزاھ
رالقاماتيىددائەۋ،قىلشائا راققىلنادىسىچنىپۆكڭىنرهكىلك همېيناغىدىلېكاڭامادرالتىقاۋ

پىزېئكىچىكنىياتنىئ نهلىبقىلقاملاسىنرالقاماتنهگ لهكمىتېقچۈئهگىنۈكنهم.ىدىئ
،كەرۈيهنهيهگرىبنهلىب شىرېبپۈزۈكتهيقۇلققۇزوئاغناق ،نىيېكنىدنائ.مىتتالىقمىزهھ

رهلىدنهپهئىسياقرهھادرالغاچ ۇش.مىتتەرېبپۈزۈكتهيقۇلقۇزوئ اغرالازهئقىلراتاقلات،هكپۆئ
ڭىنمەزۆئۇمنهماتتهھ ،نهكشىتېكپۈشۈرۈدلىبىنىرۈككهش هتپاللۇقام،پىتىشڭىلشاباڭام
اليهمىچۈكهچنائمىنىده بنۈتۈپ.مىتتالىقسېھكەدنهكتۆ ئكىلىنهمقادنۇشىنمىنۈكرىبرهھ
ادمىرىلغاچناغلاقراكىب. ىتيالارابپىلېئكۈلچۈكادلھكى لتهيىنۇناقىنىتىكىرهھشەدلۈمۈل
ەدىققهھىشۇمرۇت،ىتىمزىخ ڭىنىزۆئرالۇئ.مىتتارۇتپىشىلڭ اراپمىئادنهلىبرالازهئاقشاب

ىكىچهلېكلەزۈگڭىنىقىلم الغاسنهتڭىنۇئادىنروئڭىننىي اجۇخىخېتهنهي،ىتتەرېبپهلزۈس
. ىتتهشىيېيمهغەدىتسۈئ



/http://www.seltenet.com ىروتت ه نهتلهس

5

هچىنىكتهكرىبرهلن ۈكىشخايقادنۇئ،پىشىگهئهگىشۈ سۆئىپىسىنهمڭىننىياجوخ،اممهئ
زىبپالشابنىدىۈكۇشنه گلۈرۈتسۈئاغىقىلقىلشابمۈلۈبن ىۋائۇمنىياجوخ.ىدىملهكپىتياق

ىنىكىلنهگلۈرۈتسۈئڭىننىي اجوخنۈكهچچهنۇشائ.قۇدلوبرا تپىرىگهكتهلاھقۇلۇغياقلىخرىب
نهلىبىرىلشىئيىپسهك ،ىرىلتسود،ىرىلشادتهمزىخڭىنۇ ئ.ىتتهكپۈتۆئنهلىبشهلكىربهت

ىسىدلهك-ىدرابڭ ىنرالناغىدىقابپهسڭەدىنىرىلزۆ ئەدمهھ،رالناغرۇتپىتېك-پىلېك
شۈرۈتۆكاكمۇرەدرهلله تسۈئناغرۇتلوئپەدىرۆچىنىزۆئ زۈدنۈك-هچېكنىياجوخ.ىدىمقىسېب

رىبقىچچائكەدر هھەزپۇلۇشۇقهگرهلشۆگڭوچ،قىل ېبڭوچ.ىتتهكپۇلوبتنهبنهلىب
زۈدنۈك-رهچېكنىدمى نىغىچراچ.ىدىلشاباقشۇلۇيوقهگ مىچىئنىتسهملۈزۈئقۇلقۇيۇسلىخ

. يايوقاليه مېدىنمىنىكتهكنىدمىلاھپهلشىئ
هچىغىقىلىقىلشابامراقش ابنىدىقىلقىلشابمۈلۈبنېۋائۇم ،كهسرۆكپالباسېھنهلىبقامراب
اڭاماممهئ.ۇدىلوبه كشىيېدىدلهكنىدڭوئىيىلهتىنم ىنىياجۇخەدىچىئلىيشهبناغلوب
رىبشۈچقۇلچنۇق رۇقلىخۇب.ىدلوبشىئالكەدناق ساباراقرالنايرهجۇبنهتهبسىن
ڭىننىياجوخىرېب نىدراللىيهچچهن.ىتتىياملىقكە دناغىدىشىلرىخائچېھالپىنىلشاب

پۇشوقانىمىسالپۇرۇتي همىگۈتمىرىلشىئنهم.ىدرابپىي ىپۆكزىسكۈلزۆئىقىلىچرادنامھېم
ڭىنرالىددامقىلنايىز. مىتتهكپەد،دادياۋپىتېكنىدم ىلاھپىرېھىرىخائ.مىتتىيهلشىئ
اقشىقىچقاتاچپىشىلنا قىميالاقىرادىتقىئڭىنزىمىممھ نهلىبىشۈشۈچهگيهچۈئ،نازاقشائ
.ىتشىتيېئىنىرىلرىكىپز ۆئاڭامنهلىبسهب-سهبۇمرالزهئ اقشاب،هگىتسۈئڭىنۇئ.ىدىلشاب
ىزاراننىدىكىلنهكتهكپىش ېئڭىنىرادقىميامناغىدىلېكهگ ىزۆئ،پۇلوبرازىبنىدنهمرهگىج

ڭىنىرىلناغلاقپىشېئنى درالقۇلقۇزوئناغراقىچپهلشىئن همىسىملۇقوتىتسائەرىت.ىدلوب
پىشىلۇغڭاراقۇمناق هگرىبنهلىبڭىنۇش؛ىدلوباپاخ نىدىقىلناغلاقپىلىغىيهگرهگىج

.ىتتەرۈييهملهلىبىنىقىلناغ لقكىلشهكنايىزڭىنمىكىدازهگى زۈئپادلۇتوغزۈي،نىتكىلنهكتهك
! ىدىئنهكتهكپى شېئالىلېخىقىلقاقشىپېيڭىنناق

اقشمېنرهلىسهگرهلىڭ ېم،كەرۈيادلاھنۇرۇشۇينهم. «ياتيېئهگمىكىنمىدرەدۇب«نهم
پاراقاڭامرالۇئ.مهسېد؟زى مىلىققادناقىدمهئ،رهلىسيامل الىقتهھىسهناغنىياجۇخپىشىلرىب

رالۇئهچسىكهئ.ىتشهلىدا پىئىنىقىلزىسلامائپىشىتىۋىيوق ىنىرىللوق،پىشىسىقىنىرىلىرۆم
،هچىيوبىيۇزرائڭىن نىياجوخ،ىنمشىرېبقىلشادرهبال ىنهي،پىرېبيىللهسهتاڭامىخېت

پىتىسرۆكقىلادىپناجهچ نۇئ،ىنمۇشۇرۇتپۈتۈكىنمىشۇلوب كىرېشهگىرادىئناغىدىلۈرۈتسۆئ
هگهنىرىخائڭىنىسۇ زرائڭىنۇئ،يهھ،مىتتهكېچتەرس هھنهم.ىتشىتيېئىنمىكىلسهمتهك

! ۇدىلىبال ىتساۋلائتهقهپىنىشىتخوتپىرېب
هچىنىغىلىسىنىقىسروق ڭىننىياجوختهقهپ،پىلېكاغمۇش وھنىتكىلىتسهمەدرهھهسىنۈكۇش

: پۇرۇتپىنىلتەرسهھاغىمىناخ
،پۇزۇب ىنمىنىزاقشائنهم،ۇغنهكىئسهمه ئناسائقامىشايپۇلوبرادلهمهئ ---

. مى دلاقپالڭائىنىكىلنهگېد---!مىد لاۋۇرۇتشالنامايىنمىكىلتهمالاس
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اتتىقاۋرىبزىسقۇيوت.سه مهئناسائىقىملائهگىسىئىنېم ڭىننىياجوخنۇسىملوبىكىلقادناق
رۇغماي،هھ،مىدل اقپىلىقسېھىنىكىلنهكتهكپىزز ىقالنىدرىبڭىنمىقىناچزۆكنهم

! ىدلوبناغىدىغاي

شالپاسى ھناغىدياملوبىلىققىچپالپاسىھ

ىلائوس
-4 پهتكهمچۇغنالشاب- 2 قىلرازاب)نەۋڭۇل(ىمىگهئاھىدج هئىسىزېي)ۋايىمىش(اناختۇبشات

شىلېئشۇشوقىنۇمزهمتىرىكنوك ،ىدىئرابىسرەدباسېھهتتهئاس- 3 اغىرىلىچۇغۇقوئقىللىي

ڭىنرالىچۇغۇقوئ،پى تىرايتايىپيهكقىلناجادىناخسر ەد.ىدىئشالراركهتىنىرىلىلسهم
شۈرۈتسۆئىنىرادىتق ىئشالباسېھەدىتىيىلهمهئشۇمرۇ تڭىنرالۇئ،پاغزوقىنىرۇككهپهت

اغرالىچۇغۇقوئمى للهئۇمۇيل،نىيېكنىدناغنىلېچ ىقىرۇغڭوقشىنىلشابسرەد،نۈچۈئ
پىلىقهسالۇخىزۆئادىرى خائڭهئ،پۈزۈگرهبباۋاجهگىزۆئ ،پۇزۇغيوقاغرۇتوئىنرهلىلىسهم

ڭىنمىللهئۇمۇيل،پىشى لىقسېھقىلىڭېينىياتنىئنىدڭى نۇبالىچۇغۇقوئ.ىدلوبىچكهمرهب
. ىتشۇشوقزاۋائ كەدرىباغىلۇسۇئشۇتۇقوئلىخۇب

: هچىنىگىلڭ ەرۆكپاراقاغرالشادقاۋاسىكىدى سىقرائ،پۇرۇتنىدىنروئىچۈيۇخ
اكلۇتوبىككىئ، ىدىئناغىرىقاچنامھىمادىسىناخ يهم)ۋاخىد(رهلىدازلىسىئماداد ---

(رانۇملىزىقپاقىككىئ ،نەۈيزۈيچۈئىساھابڭىنىسىكلۇ توبرهھ،ىدلىچىئىقىراھيهتۋام
قىلىچاقزىككهس،نەۈي زۈيىساھابڭىنىپېقرهھ،ىدلائ نىدىكاماتقىلىكىرام)نهساتڭوخ
ىقمىتېقۇبماداد،ر الڭىقېبپەدرهلىس.ىدىلجهخنەۈي 1200 نۈچۈئىقىماتنازاقلهي

پاراقاغىمىلقويمىلل هئۇمۇيل.ىدېد---؟ىدىلجهخلۇپ هچچهنيىئمهجاققىلىچرادنامھىم
پىيىپخاپناقىميالاقى رىلچاچىدۇتڭاۇخ.ىدىريۇبهكشى رېبباۋاجىنىدۇتڭاۇخشادقاۋاس

: نىيېكنىدناغلاۋىنىليوئ ازاھرىب،پالشاقىنىشېبنهكتهك
پەد---،ۇتپاقپى لىريائنىدىلاكرىبنۈچۈئقىلىچ رادنامھىمۇبىسىدادڭىنىچۈيۇخ ---

.ىتشىتېكپۈشۈلۆكنىدىن ىقشىلېقناريهھ،پالڭائىنىزۆس ڭىنۇئرالشادقاۋاس.ىدرهبباۋاج
ڭاۇخەدىلڭۆك،اممهئ،ىدىمر اقىچاغىشېت،ۇمىسلوبناغلاقيا ملالاۋۇتۇتىنىزۆئمىللهئۇمۇيل

.ىدىليوئپەد،ۇدناغېدې رېقېچشىئهتىلهغقادنهمېنۇئ، ۇتپاملوبىشخايىشىنگۆئڭىنىدۇت
: ادلاھكىلكەرۈي،پاراقاغىرىل شادقاۋاسەۋمىللهئۇمىدۇتڭاۇخ
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ېكېد رهھهشنۈچۈئشىتىسرۆكىنىلسېكڭ ىنمانائ،سهمهئاتاخمىرىلنهگېد ---

هگنەۈيڭىمىككىئىنىل اكىكىديۆئ،ياملاپاتلۇپماداد ،قۇدىئناغراپائاغىناخرۇتوخود
،هچىنىگىرىسمۈلۈك ادلاھناغلوبلىياقنىدىلڭۆكنى چمىللهئۇمۇيل.ىدېد---،ناقتاس

: پىتىشىڭىلىنىشېب
ىزۆسڭىن مىللهئۇم.ىدېد...رابىسىلۋادڭ ىنىباۋاجڭىنىدۇتڭاۇخشادقاۋاس ---

ىنلائۇسقادنۇمپۇپوق پىيىجىھهچىنىقىتياچلاكىنىزغائ ڭىنىچۈيۇخالپۇرۇتيامشالقايائ
: ىنىشۇيۇقاغرۇتوئ

؟ۇم سهمهئاتاخىباۋاجڭىنىدۇتڭاۇخ ---

: هچىنگىلڭ ەرۆكىچۈيۇخ.مىللهئۇمۇيلىدې د---،نۇسىملوبارغوتهگىسقادناق ---

پىزېيىنىمسىئڭىنىزۆ ئاغنۇلاتتهقهپۇئ،ىدىمىلجهخ ۇمىنىلۇپنهچومرىبمادادڭىنېم ---

نىۋائۇمڭىنىسىدادڭىنىچ ۈيۇخنىدنائالىتىققاۋۇشمىلله ئۇمۇيل.ىدېد---،ىدلوبالىسيوق
اقشىلىقمۈكۆھقادناقهققهھ ان-قهھمىللهئۇمۇيل.ىتتهيپىن ىشۈچىنىكىلنهكىئىقىلشابرازاب

هلىسهمىنىدۇتڭۇ خ،نۈچۈئشىتېكپۈتۆئنىدىىسىمې تزۆسقامچائۇب،پىلېقزىسلامائ
. ىدىريۇباقشۇيوقاغ ى رۇت ت وئ

: ىديوقاغرۇتوئىنىل ائۇس،پۈرۈتۆكىنىشېب،نىيېكنى دنهكتەۋىتراتىنىنرۇبىدۇتڭاۇخ

ق انۇقهممۆكڭىجڭىم،يادغۇبڭىج 900 پىلىق قىلىچقىرېتلىيرىبمادادڭىنېم ---

ڭىمىككىئالاكىكىديۆئ ؛ومهتلائالشاشخوئىڭىجرىبرهھ ڭىنقانۇقنهلىبيادغۇب.ۇدىلائ
زۈيىككىئنۈچۈئشهلۈيى نرالتارمانهگزىمىلىئائنىتتابس ېھقىللىيتنهك،ىدلىتېسهگنەۈي
.ۇدىرېبنەۈيزۈيشهبادل ىيرىبماغاتناقتاۋۇقوئپىنىيا تهگمەدرايەدرهھهش؛ىدرهبنەۈي

300 نۈچۈئ شىلېۋىتېستۇغوئىۋىيىمېخ،نەۈي 90 نۈچۈئ شىلېۋىتېسقۇروئنىدڭىنۇبماداد
.ۇدىرېبنەۈي 80 هگرهلقهخنۈچۈئ شۇرۇدغائرهيادرۇتكارىت،نەۈي 20 نۈچۈئشىچېچارود،نەۈي

ىنىۋراچ-لام(ىجېبناق،ى جېبتالۇھسهمەدىھالائاغرۇقوي ەدىچىئلىيرىب،اقشابنىدڭىنۇئ
،ىققهھشۈرۈدن هلقىشهمىنىرىلرهكسهئقلهخ،ىقق هھتۇغوتقىلنالىپ،)ىجېبشۇيوس

ىنرهلقهھناغىدىلاقادىر ىلرىداكتنهكەۋىققهھپىرائام ،ىققهھىرىلشىئشالقاسىنقىلقاس
شى لېۋىتېسكهچېك-مىيېك،رۈمۆك،زۇ تڭىنىلىئائ.ۇدىلوبمىقىچنەۈي 800 نۈچۈئشۇرۇشپات
لهسې كهگرهھهشمانائ.رابزرهقنەۈي 190 ادى سىناخاپىشتنهك،ۇدىنىلجهخنەۈي 700 نۈچۈئ

قىللىيرىبڭىنزىب،ياقابپا رۇسنىدرهلىس.ىدلوبمىقىچنەۈي 2900 پىرېبىلىكتهسرۆك

؟نهكىدىلوبلۇپهچناقزىمىمىرىك
: پەرىسمۈلۈكاغ ىروز،پۇيوقپىنىتكىچىكغۇلوئ ،پىشىچېئىنرۇبڭىنمىللهئۇمۇيل

---؟رابىرىلىلىسهم قاريىددائهنهيڭىنمېك......ۇد ياملوبىلىغىلباسېھىنىلىسهمۇب ---

. ىدېد
: پۇرۇتنىدىنروئېيجايجۇيل
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.نەۈيڭېمى ققهھشىئقىليائرهھ،ۇديهلشىئا دىناخىچقاسقىلرازابمدادڭىنېم ---

قىليائرهھڭىنزىمىلىئائ،ۇد ىنىياتاغىشۇمرۇتڭىنمادادىسىم مهھڭىنناجهتلائىكىدزىمىلىئائ
،قۇدىلجهخنەۈيڭىم 12 نۈچۈئشه لتهننىزىنزىمىيۆئلىيۇب،نەۈي 600 ىمىقىچلامىتسىئ

ڭىنمادادادىرىخائلىي:ل ائۇس.قۇدلاۋىتېسهگنەۈيڭىمزۇق قوتېنېتېلېكېسۇتوملهئتهچرىب
: مىللهئۇمۇيل.ىدېد---؟ۇدىلاق لۇپهچناقهنهيادىسىتراكشائام

اغلائۇسۇبڭىلڭاۋ شادقاۋاسەدنەۋۆت....ىدلۇيوقا غرۇتوئىشخايىتىياھانلائۇسۇب ---

: پۇرۇتنىدىنروئقارپنىلزانڭىل ڭاۋ.ىدېد،نۇسقابپىرېبباۋاج
ادلىير ىبڭىنىسىلىئائڭىنۇئ،نەۈيڭىم 12 ىشائامقىلل ىيرىبڭىنىسىدادڭىنېيجايجۇيل ---

ادىسىتراكشائ امڭىنىسىدادڭىنېيجايجۇيل،ۇت پىلىقمىقىچنەۈيزۈيىككىئڭىم 28 يىئمهج

ۇيل،النهلىبىشىشىلقا يائىپېگڭىنڭىلڭاۋ.ىدرهبباۋ اجپەد---،كەرېكىقىلساملوبلۇپ
: هچىنىگىل ڭەرۆكنىياتنىئ،پىرىتاتېيجايج

ڭېنم ادادهتتەدائزىب،رابنەۈيڭىم 12 ادىسىتراك شائامڭىنماداد،يايۇقپەداڭاس ---

ڭىنىسىدادڭىنېيجايجۇ يلمىللهئۇمۇيل.ىدېد---،قۇدىم تالرىدىمالسهئىنىسىتراكشائام
اماتتىقاۋۇشلەد.ىتتهيپ اليوئىنىكىلنهكىئرادلهمهئرىب القادنۇش،ىقىلشابڭىنىناخىچقاس

ىنىسىلسهمڭىنىزۆئ،پ ۇرۇتسەدنىدىنروئپهنىت-پارىدل ائىچۇغۇقوئرىبكىلمىسىئيۈگۇف
ياملاۋىلىبپارۇسقىنىئى نشىئقادناقرهھ،پۇلوبىسىلابڭ ىنناقھېدرىبۇئ،ىديوقاغرۇتوئ

. ىتتىياملىقىدلوبيىئتهق
: هچىنىغرازىق،نىيېكنىدن اقتراتىنىنرۇبمەدرىبيۈگۇفام

لامكىلنەۈي 80 ەدنۈكرىبنهنىمخهت،ۇدىچائ نىزىگامرىبهتتنهكمادادڭىنېم ---

كۈلرۈتاقشابنهلىبىجېبتەۋا پاتقىللىيرهھ،ادىپارتهئنەۈي 60 ىساھابىلسهئ،ۇدىلىتېس
ادياپ كىلىچناقيىئمهجادلىيرىبمادا دڭىنېم:لائۇس.ۇدىرۇشپاتنەۈي 1200 نۈچۈئرهلقهھ

. ىدېد---؟ۇدىلائ
: پاتخامىنۇئمىللهئۇمۇيل

باۋاجزىسا غلائۇسۇبڭىمىلشادقاۋاس.ىدل ۇيوقاغرۇتوئىشخايڭىنلائۇسۇب ---

: نىيې كنىدناغناليوئمەدرىبهچىنىغلا سىنىشېبڭىمىل.ىدېد---،ڭىرېب
ەدنه كتەۋىرىقىچىنىساھابىكىدىلسهئ ىنۈكرهھ،ادناغىلباسېھپەدنۈك 360 ىنلىيرىب ---

اقشۇرۇشپاتجاب،ۇدىلوبنەۈي 5400 ەدنهكتىيۈپۈ كىناسىككىئ،ۇدىلاقپىشېئنەۈي 15

اھابلاھرەدمىل لهئۇمۇيل.ىدېد---،ۇدىلوبنەۈي 4200 ەدنهكتەۋىلېئىنلۇپناغىدىتېك
: هچىنىغىقياچشابپار اقهگيۈگۇفام،پۇلوبىچكهمرهب

پاراقهگمىللهئۇم ۇيل،پۈزۈسىنىقىپاقيۈگۇفام .ىدېد--،اتاخىباۋاجڭىنڭىمىل ---

: نهلىبكىلنىكمهت
قائكەدۈگېد مىئاد،قويىلۇپاقشىلېۋىتېسكە رېكهسرهنڭىنرهلىكىتتنهك؟اتاخ ---

پىلىقاتىنىكود ڭىنماداديامراباغىرىخائلىي.. ..اسرۇتناغىدىرېبپىزېيتهججۆھ
پۇرۇتياملارۇتياقس اكنىئهچىغازاھرىبنىدىبرەزۇب مىللهئۇمۇيل.ىدېد---،ۇدماملاق
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اغرۇتوئراللاسىمه تىلهغقادنۇبهگىسقدناقنۈگۈبا دناغلىقىنپهگىكىدىلڭۈك،ىدلاق
ى. تتاتاۋاليوئپەد،ۇدناغىدىلۇيوق

: رالشادقاۋاسىزهب
،ڭىرېبپالباسېھېنېكڭ ېنزېڭىزۆئمىللهئۇمۇيل،يامزۇ قتالباسېھىنرهلىلىسهمۇبهگزىب ---

: مىللهئۇمۇيل.ىتشىيېد---
نوئتهقهپىلىينهكتۆئ،نەۈي 650 مىشائامقىليائ ؟نهميالايىلباسېھۇمقادناقنهم ---

... ىتتاقراتىنقىليائ
شارىدلائ،پىنىترىب كىنىيمىللهئۇمۇيل.ىدنىلېچىق ىرۇغڭوقشۈشۈچنىتسرەدنىتتاسوت

ى. دىلراكاجىنشۈشۈچنىتسرەدادلاھ
ىسىمىجرهتسۇنۇيرەۋنهئ

پهتكهمارۇتتوئ- 1 كىلىيىھانىشېبلارام:ىسىر دائسۇنۇيرەۋنهئ:ىچۇغىللوي

ىسىناخشىئتاقىقتهت-شۇتۇقوئ

قالۇقەۋزىغىئ

ېخڭېگيۇس :ىروتپائىلسهئ،رهسهئهمىجرهت

نىياتنىئىچۇقتارايهتت هيىلهمهئ،ۇدىلوبقالۇقىككىئز ىغېئرىبەدرهلمەدائنۈچۈئهمېن
هنهي.ناقتارايقاد نۇشائپەدنۇسىلڭائپۆكپهلزۆس زائىنرهلمەدائ،پۇلوبنهمشىناد
ىنۋهلهگىپىرهتىك كىئڭىنزىغېئنۈچۈئشىنىلقاسنى دىشىتېكپهلزۆسپۆكڭىنرالمەدائ

ڭىنرهلمەدائ.نهكىترهكسهئا قشۇمۇيىنزىغېئمۇقوچەدنهگلهك ارغوتاقشۇمۇيىنزىغېئ،پىتىراي
قالۇقهنهي،ناقتارايهتت هلاھقۇچوئۈگڭهمىنقالوقنۈچۈئ شىرېبماھلىئاغىشىلڭائكەرپۆك

،نىتساملاقالپىلىقهگىئ هكسۈتقىليارىچىنۇئ،پىتىرايى نىزىلھەدقالۇقەدىھالائهگىچىئ
. نهگېدنۇسىمىل ڭائىنرهلتهياكىش-تەۋيهغقۇروق ناغنىلىقنىدىنيهكڭىنرالىقشاب

،ياملالىقپەرهترىبىشخ ايىنىتىۋىسانۇمڭىنقالۇقەۋزى غېئرهلمەدائاتقىللائېر،اممهئ
اقشالڭائ،پىرېبتهيىمھهئ هكشهلزۆسناماھرهلمەدائ.ىدرهب پىپېتىقىرغائشاباغىچۇقتاراي

قرهپۇمىنرهلزۆسپهگ ناغىدياملوباسلىقەۋتىقاۋنا غىدياملىقپهگ.ىدلهكپاراقلهس
نىتسامىلڭائىنرهل زۆس-پهگكىلشىگېتاقشالڭائ،امم هئ،ىدىلزۆسيامىتخوتنىتسهمتهئ

رۇھشهمنهگىلپۆكىكىداينۇ دنىېسكرامرىبخۇمرۇھشهماغاي نۇد.ىتشىلېۋىرۇپۇيىنىرىلقالۇق
رىسهترۇقڭوچەدىبلهقڭى نرالىقشابڭىنرهلمەدائنۇغرۇن، پۈرۆكپىلىقتەرايىزىنرهلسىخهش

لهساقشالڭائپۇي وقلۈڭۆكىنىزۆسڭىنپەرهتىشراق ڭىنىبەۋهسىكىدىقىلساملارۇدلاق
اغىقىلناقتاۋەدهمېنهگىزۆ ئڭىنرالىقشاب،پهلزۆسنهلىبقوش -قوزڭىنرالۇئ......ىقىلناغىراق

:ناغراقىچنۈكهيقادنۇمۇ ئ،اڭۇش.نهگلىبىنىقىلناغلوبن ىدىقىلناغىدياملاسقالوقيىئتهق
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. قىلغابا غىرادىتقىئشهلزۆسىشىلوبزىجائ ڭىنىرادىتقىئشالڭائڭىنرهلشىك

ىنىزاربوئىشخاي،قاسلوب ناغىدىرۈتلهكاغزىمىدلائزۆكى نرهلمەدائىكىدزىمىپارتهئرهگهئ
ىنىكىلكەرېكشۇرۇتپەر ىتتۇپاتشۇلوبىچۇغىلڭائىشخاي رىب،نهلىبىدلائنۈچۈئشهلكىت
نهلىبزىس":نهگرهبپ ەدىنكىلتهيىپخهمرىبقادنۇمهگز ىبنىېسكرام.زىميهلهتېيپىلىب

ۇب".ۇدياراقپەدقىلراقىز ىقنىدزىڭىشىئڭىنزىسناماھىنى شىئڭىنىزۆئ،مەدائناقشالڭاراپ
لىخ-ۇملىخقىلىقرائ شالڭائپۇيوقلۈڭۆك،ادناغلاۋى تۇتمهكھهمهتسهئىنكىلتهيىپخهم
ەدرهيقادناقرهھقىلى قرائشالڭائپۇيوقلۈڭۆك«ىكنۈچ ،ۇدىلوبىلىغلىقسېھىنكىللەزۈگ
ىچۇغلائادياپ،ەدىقال ائكىلىشىك،ادىناخسرەد،ۇمسهمه ئقادنۇئ«ۇدىلوبىلىغلائمىلىب
نهمزهجرالىچۇقساباغلائ ،ۇدىلوبرالناغىديالڭائپۇيوقل ۈڭۆكنهلىبىدۇجۇۋلۈكتۈپناماھ

پىلېسنەزاينۇد"«ادىسىر ائىرىلپوساليهپبىرهغ.ۇدىلوب رالىچۇغىلڭائنهلىبىنھېزنۈتۈپ
. رابىل ۋادلىخۇبالىنهيۇمىدىرىلزۆس نهگېد«"نۇتپهماغرالىچۇغىلڭائ

ىككىئۇمكاۋاچۇشائقا رىب،نهلىبنهكشىرېئاقشىقلائە ۋكاۋاچهشىمهھىچۈگىلزۆسهچرهگ
اسلوبرالىچۇغىلڭائپۇيو قلۈڭۆك.ۇدياملوبقىپاۋۇمۇمىس ىملوبشىقلائ،ۇدىقىچنىدناقلائ
قادناقرهھ.ۇدىلوبناققىچ نىدىبلهقڭىنىزۆئلەدشاللوق، ۇدىشىرېئاقشاللوقپۆكىتىياھان

لۈڭۆك،پىغىيهگره يرىبىنىرىكىپ-يوئرىب،پۇيوق لۈڭۆكمەدائقادناقرهھ،ادنۇروس
ەدىسىدىقهئيىنىداددۇب ،ىكنۈچ.ۇديهملىبىنكىلسهمىلرهچ لۆمنەۋۆتىنرالىچۇغىلڭائپۇيوق

. ۇديهله تېياغاناۋرېنقىلىقرائ«قىلسام لىقپهگ«،ىرىلسىلخومىنىداددۇب

قادنۇئنهمزهجاسلوباتش الڭائ،ۇدىلېكپىلېئازاق-الاب هگىزۆئڭىنىچۈگىلزۆسشهلزۆسپۆك
ڭىنزۆك،ادناغڭاماتقىلنا مروئيىئادىتپىئتىجمىجىددۇخ. ۇدىلوبىلىغنالقاسنىدازاق-الاب

زۆئپىتىزۆكىنپارتهئپىغىيىنن ىھىزنۈتۈپقىلىقرائقالۇق،نىت ساملىقهياپۇكالشىنىياتاغىلور
. شىئرىبكەدناغن القاسنىتشىلېۋىپېتالابهگىزۆئ پىرىقىچزاۋائنهلىبقىلىچمىشېب

پهتكهمارۇتتوئ- 1 كىلىيىھانىشېبلارام:ىسىر دائسۇنۇيرھۋنهئ:ىچۇغىللوي

ىسىناخشىئتاقىقتهت-شۇتۇقوئ
سىردىئتاش لىد:رىررهھۇمىچۈكتىكېبپاللات
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ىتىئاپاشڭىنىرڭهت

. نهكىئىخېسم هھكىلتەردۇقۇمنهتهقىقهھىرڭهت

ىكايپالخۇئاتقۇلنۇروھ ىنىرىلنۈكپەد"ۇدىرېبىزۆئمهگ ىئناقتارايىنزىمىقسىر"رهلىزهب
. ىدرهبىنىسىۋىسېنكىلشىگ ېتاغرالۇئىرڭهتهقەۋرەد،ىدىۋ ىتىۋىزۈكتۆئراكىبپانيوئنۇيوئ

،ناغىدىلىقۇزرائىنشۈرۈچ هكشۇمرۇتهتتهغاراپ-تهھار،ىنش ۇلوبىلۇپنۇغرۇنەدىرمۆئىرڭهت
نۈچۈئشاشايهتتهھار،ى نشىلىقشەرۆكنۈچۈئىرىدقهتزۆئ اممهئ،ناغىديهشۈچلۇپۇمىسىلخۇئ
"نهمىلۆئڭاسرۇئ،نهميه يڭهسرهب"،ناغىديامىلاخىنشىكېچ اپاج،ىنشىلىقكهگمهئپۈكۆترهت

ىكىدناھاجهگرهلىشىكسە رهپتهھار،سەرهپلۇپىزهبناغىديۈ رۈيالپۈتۈكتهمائنىتپىياغ،پەد
،پىشىرېئهكپهسنهم-لهمه ئرەرىب.ىدلىقاتائىنقىلياداگە ۋكۇلزۇسقوي،كىلىچتهبرۇغىكىمىج
،پىلىقنايامانىنىسىۋيهھز ۆئادىدلائڭىنرالىقشاب،ىنشاشاي پۇرۇدنۇسيوبهگىزۆئىنرالىقشاب

رە رىبەدىرمۆئزۆئاممهئ،ناغىديۈر ۈيالپىلىقۇزرائىنشىشىرېئاغي وربائزۈيڭوچەۋەۋىترهمىرىقۇي
اسلوبىنشىكېچاپاج،ىنشى لىقتهمزىخنۈچۈئرالىقشاب،ناغى مقابپاليوئىنرالىقشابۇممىتېق

رۇككهپهتارغوتىن ىكىلنهكىئقهھانڭىنىمېن،قهھڭى نىمېناتتهھ،ناغىديامىلاخالسهئ
هگرهلىشىكىچتهيىسخهش ەۋسەرهپيوربائ،سەرهپلهمهئىزه بناغىملوبۇمىلقهئكەدۇغىلالىق

.... ىدلىقهيىدهھ ىنكىلنهمتهئاتىئەۋقىلجاتخۇم،ق ىلرىقىپىكىمىجىكىدناھاجاسلوب

. ىدرهبپۇشوقۇمىنم ۈلۆئهنهياغرالۇئىرىخائاتتهھ

-2005 پهتكهمادوس-هي ىلامرهقشهق:ىسىردائ)ىچۇغۇق وئ(تهممهھهمنىمىئ:ىچۇغىللوي

نىدىپىنىسقىلرىتلاغوبقىللىي
سىردىئتاش لىد:رىررهھۇمىچۈكتىكېبپاللات
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زىسمالاخىنشىلىقيوتنهلىبنهم

يوتقادناقرهھ.نهمتىگىي نهكشىلېك،قىلتامۇلهمىلائنهگر ۈتتۈپىنتېتىسرېۋىنۇئىببىتنهم
يوتنهلىبنهم.نهميال الوبىتكيېبوئشاللاتهنۇمهنڭهئ ڭىنرالزىقناقتاۋىشىليوئىنشىئ

. زىسيهلەزۇكتهك ناقنىدىنرۇب،توئنىدىزۆكڭىن زىڭىرىلنهمشۈد-تسود:زىڭىسلىق

پهي.شىنىيىكڭىنزىسۇ مزىگرهھ.ياباغرالماھلىئكىتنام ورمهھشايقىلتامۇلهمىلائنهم
ۇمىشىكلايائ،هميهكىنىنى تشىئرالىچىداپۇمپۇلۇب.نهميام شالرائهگزىڭىرىلتهيلائاپشىچىئ

يىلائقىللىي 6 ،نهمياملى قمارائىبىنزىسپىلىقىنرهلپهگ قالاقكەدنهگېد؟ۇدمهچىئقاراھ
لۇمۇشمهلائتەرابىئ نىتشۇنۇلرۇزوھقاتروئنىدىكىلل ەزۈگڭىنراللايائەدنهمپىرائام
ىنىغىلرابەۋىقىلشايڭ ىنىزۆئنۈچۈئنهمادىسرۇغوتۇب.ى درۇدلۈتىيىنھرلانۇيستانرىتنىئ

. ڭەدتهمخەراغمىرىلشادق اۋاسزىقناغلىقمىدقهتيامىيائ

مۈچۈك.نهمياملايىراقپى لىكىتهگىزۆكەدنهكشهلزۆسنهلىب رالتاي،ناچتايۇئىتىياھاننهم
،قىلڭاراجمىتېقهچناقىنشالشا تاكامات.نهمياملوبەراۋائەدۇ ھىبپىلىۋىشىرىكاقشىئنهگىمتهي

.مىدىملايىلشاتهچىغرىزاھ ۇمماسلوبناغلىقەدارىئادلاھ زىستايسىھ،قىلتايسىھ،زىسڭاراج
لهئپىشىنتاق نامارىخىبهگرهلىمزهبشۇرۇتلوئ كىلچهك:زىڭىسلىقيوتنهلىبنهم

لىخرهس.زىسيالانىزاقتەرھۆشر وزپۇزۈكتهياغىياۋىنكىلىچرهگم ىدائادىسىرائڭىنزىڭىرىلتهئاماج
ڭىنېم،قىلغاچىتىيىر اكۇمقاسلاقپۇلۇبقىلىلاب.زىس يالاتۇتسودشهكلىدنىدرالسىنىج

هتتەۋلهئ، ۇديالاقىچنهماماتنىدسىپىزەۋش اراقاغىلابۇمىسلوبناقشائنىت 60 هچرهگمانائ

اتشىنىراتشىنىسايكهچ ىك-مىيىكڭىنزىس،قويمۇقشالر ائڭىنىماغزىمىداسىتقىئهلىئائ
.نهمياملايىدىچمهسۇ رۆكىنزىڭىنىغلاقپىسىقنۇيۇبا دىدلائڭىنزىڭىرىلنهمشۈد-تسود

. نهمىرېبهگ زىسىنىكىلنىكرهئداسىتقىئاڭۇش

،زىڭىسلىقيوتنهلىبنهم .قىلقاناسمىتقاۋناغىدىلىقات شانپۇرۇتنىدمۇنروئەدنهگىتتهئ
هگزىسەدنهگىتهئمىنسۆھەۋ مىتىماقنهكشىلىكڭىنېم؛زىسيال ايىلقاسىتىپىلسهئىنزىڭىرۇگىف

يهملىبۇمزىڭىسلهكپى رىگلۈئهگرهھهسيهملهكهتچهك.ۇد يالشىغېبرۇزوھكىتىتسىئزىسكهچ
. نهمياملىق ەدنهكاراپزىگرهھىنزىڭىلڭۆك! ~كىلنىكرهئنۇسشاي.نهمىرىۋىتېي

ماداد.ۇدىتىياغىش ىئيوتڭىنزىمىككىئادلاھرهھم ىتاسىبكۇلۇملامىقرىزاھڭىنىم
. رابيۆئقى لزىغېئچۈئناغلاقنىتكىلتهمھەر

پىرېبپىلېئەراجىئيۆئكەر كىچىكاغنمانائهستۈپيوت،ۇدىت اۋۇرۇتلوئزۇغلايمانائهچرىزاھ
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نىديۆئڭوچۇبمانائزۇغلاي ۇمىسىمېد.زىمىرۇتلوئەديۆئنا غلاقكۈرەۋهتنىدمادادزىمىككىئ
. ناقتيېئهچچهنپەدمۇديوقپاتائ اڭاسىنيۆئۇبۇمىزۆئ.ۇدىقروق

ياماراق:ى سىردائرادنهگرهس:ىچۇغىللوي
سىردىئتا شلىد:رىررهھۇمىچۈكتىكېبپالات

قرهپكۈلزۆسرىب
اغىنائ-اتائ،ىدر هگزۆئاقشىلىقتهمزىخنۈچۈئىلۇ پقلهخشىلىقتهمزىخنۈچۈئقلهخ

-پهيشىلىققىقتهت ىنرهلتهمزىخ،ىدرهگزۆئاقشۇلوب راداپاۋاققىلشابشۇلوبراداپاۋ
اممائ،ىدرهگزۆئهگنۈچ ۈئنهمماۋائنۈچۈئماۋائنهم،ى درهگزۆئاقشىلىققىقتهتىنشىچىئ

شىقىچىنتهيىلهمهئ،ىدرهگزۆئ اقشالغابهقالائچىزنهلىبرهل رهبھەرشالغابهقالائچىزنهلىب
كىلرهبھەرشىڭېم ەدنهيىشۇليىۋىممائ،ىدرهگزۆئا قشىلىقشىقىچىنكىللەزۋهئشىلىق

. ىدرهگزۆئاقشىلېئپهننى تتهيىئمهجشۇشوقهپھۆتهكتهيىئم هج،ىدرهگزۆئاقشىڭېمەدىنهيىشۇل

.) ناغنىلىقهمىجرهتنىدىناس- 12 قىللىي- 2005 ،،ىلىنرۇژقىليائنوتهيلېف (««..

ىسىكىنخېت-نهپرۇچۇئ ىتېتىسرېۋىنۇئڭاجنىش:ىسىردائ لىلېجتهمهمىزۇر:ىچۇغىللوي
ىسىچۇغۇقوئپىنىس- 6 قىللىي- 2004 ىتۇتىتسىنىئ

سىرىدىئتاش لىد:رىررهھۇمىچۈكتىكېبپاللات



/http://www.seltenet.com ىروتت ه نهتلهس

14

مۈزۈتقىلىددام 19 اغرالنۇتوخ

تىمىلبائرهبكهئ

نۇتوخزىمىرىلدادجهئ.ۇ دىرابپىتېكپىشىلسهتالكهبقام رۇقشابىنقهخنۇتوخەرهلنۈكۇشۇم
هنهئنهئۇبەدنهگلهكهگزىب ،نهكىتپۇرۇقشابپىلىقكهتكىيپ الىچماقرىبەدنۈكارائىننهگېد

ىلىغرۇتلوئكۈشىنمەدا ئپىشىچىقلوقڭاسىمرۇئ،ۇديەد ىرىگىموزنۇتوخڭاسرۇئ.ىدلۇزۇب
. ناغىميوق

،ىرېسنهكتهكپىشىلكه گهسپىلىچېئىسىللاكڭىنمەدائه ممهھ،ىرېسناغلىقيىققەرهتناماز
ڭىكىمتەۋىلىقساملايى راقپۈرۈتۆككىپرىك،ڭىقىمراپائ هگىرېينهگېدڭىنڭۈزۆئىننۇتوخ
اسلوبەراچىشخايرىبن ىدرىبشۇرۇقشابقىلىقرائمۈزۈت ىننۇتوخ،اڭۇش.نهكسهمهئياڭوئ
قىلىقرائمۈزۈتىنزىبۇمر النۇروئ-ەرادىئناقتاۋهلشىئهگىت سۈئڭىنۇئ.مىدىليوئپەد،كەرېك
. ىد نىلىقدىلقهتاغڭىنۇشۇممۈزۈتۇ ب؟ۇمسهمهئۇدىلىقمەدائسۇرۋار
،شالىڭېيپۇرۇدلىقيىققە رهتىنۇئەۋشىلىققىلسىراۋهگى سىنهئنهئتهيىنەدهمڭىنزىمىقلهخ

ەۋشالقاسىنىپىترهتلامرونڭىن رهلىلىئائ،پىلېسهكپىترهتىنىم ازىتنىئهلىئائڭىنارقۇپماۋائ
پۈزۈت«مۈزۈت «رۇكزهم،نۈچۈئشۇرۇتشالپىلېق ىنىشۇمرۇتىۋىلىئائڭىنراللايائ

ىشۇمرۇت،قاتشابشاب ىكىدىرىلرازابهيىھان،رهھهشك ىچىك-ڭوچمۈزۈترۇكزهم.ىدلىقىچ
راداپاۋ،ناچمۈيۆك،مىيالۇم ،يىمىمهس،كاپىدۇجۇۋ؛ۇدىنىلقى بتهتاغرالناكروچشايزىسپىترهت

: ياغنالپىقاۋزىمىرىلمۇلزهم ىلھهئ.ۇديهملهكساماغراللايائ
هگىشىلكهتېيڭىن ىرېئ،شىلىقهيامىھيىئتهقىنۇئ ەۋشۈيۆسىنىرېئڭىنىشىكنۇتوخ .1

،شىلىقلهمهئقىتتاقا غىتقاۋتالۇغشهمىۋىلىئائ.ۇدىل وبىتىيىرۇبجهمشۇنۇسيوبقهلتۇم
ىسازهئه لىئائرىبرهھىمىچلۆئ(شالرايي هتقىلىتشانپۇرۇتنىدىنروئەد 6 تهئاسىنىگىتهئ

نىد 11:30 تهئاسهتچهك ،قىلساملىققۇلنۇروھ-كىلسهمرۈ تكىچېكىنتىقاۋ،)يوكرىبنۈچۈئ
رىب؛كىلسهمتهكپىشېئنىتتۇنىم 3 ىتقاۋشۇيۇيزۈيىقن ۇرۇبنىتشالخۇئەۋشالخۇئنىيېك

اغىقىلساملىقايىچ-ايى قڭىنىلاب،شۇيوقپۇتۇتىنىنىده بڭىنىرېئنهگىلشىئقىلاپاجنۈك
.مىزالىقىلسامىرد ۇغ،قىلساملىققىلىمساتڭىلهتته ھهجۇب.كەرېكشىلىقكىلتهلاپاك

مەدىرىلنۈكمارائەۋما رياب-تيېھ،ۇدىنىلىقيىئنهمشىت ېۋىتىلنەۋۆتىنىتىپۈستهمىزالۇم
. ۇدىنىلكهچشىلېئ

ىرىقۇيزىسكۈ لزۈئىنىسىكىنخېتكىلزهپشائ،ىش ۇرۇتپىنىليىبرهتىچۇغلوبنۇتوخ .2

،ىشۇتۇتكىلتەرهچىيوب ىمىچلۆئڭىنرالياراسنامھېميىل ائىنيۆئهنهي،ترىسنىتشۈرۈتۆك
. كەرېكىشۇلوبهگىئاغىرى لتاۋاستهبابېترۇغيۇئكەدڭىنۇش

ەدىلىئائ،ىشىرې بتهيىمھهئهكشۈرۈيپۈرۈتشەزۈت ىنىزۆئتىقاۋرهھىچۇغلوبنۇتوخ .3
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،ادناققىچاقترىس؛)ادىترى سڭىنۇبىمىيىكشالخۇئ(ىكىلسهمر ۈيپىنىيىكناقىميالاق،زىستەر
اتسۇئەدنهگرىكاغىناخشا ئ«،ىكىلسهمرۈيپىيىكىنرهلمىيى كچامىلۇب-الائ،لۇگڭۇس-لۇگڭاس

. كەرېكىشۇلوب«رالراينە ۋېلالپىقىچنىدىناخشائ،زهپشائ
ىنىسىممهھڭىنىرىلمى رىكقىلرابەۋىتاپاكۇم،ىققهھ شىئقىليائرهھ،اسلوبهتتهمزىخ .4

نۇرۇشوي،ىقىلساملوبەد ىيىدىئىشراقاغڭىنۇبمهھىشۇرۇ شپاتهگىرېئنهلىبىقۇلوتمۇقوچ
نىدمارياب- تيېھ(ىكىلسهمتهكپىشېئنىديوك 10 ىمىقى چكۈلنۈكرهھ؛ىقىلسامىلقاسلۇپ

ىقۇقوھشىلىقهتشۈرۈس، شۇرۇتپهلىگىئىنىلاۋھهئمىقىچ ڭىنىلايائەدىشىكرهئ.كەرېك)ترىس
. ۇدىلوب

لۈڭۆكاغىشۇمرۇتكىل ىدنۈكپۈرۆكادىنروئىسىنائ-اتا ئڭىنىزۆئىنىسىنائ-اتائڭىنرهئ .5

ىسىنائ-اتائڭىنىزۆئادل اھهمىلپەرهترىبالىسىدهھ.مىز الىشىلتهمرۆھ،ىشىرسائ،ىشۈلۆب
. قويتهسخۇرهگىش ىزۈكتهيرىسهتاغىتايىپيهكقانى ئڭىنىلىئائپىپېچنهمتهكنۈچۈئ

اغرالياچراتاقىكىدرالم انكۈلرۈتڭىنلايائپۇتۇتەدرەز هنىنىكۈييىداسىتقىئڭىنىلىئائ .6

ۇ. دىنىلىقيىئنهميىئتهقىشىشنتاق
كهچەدايى زهگىشىكېچ-شىچىئ،ىشىنىلىدۋهگ ىزۇپونقهلتۇمڭىنرهئەدىلىئائ .7

.مىزالىقىلسامنىلىقهت شۈرۈسپۆكهسلهكادناقتائڭاتى كايەدىچېكمىرېي،ىقىلساملۇيوق
لايائىكىدرالمىل ىفۇشهئ،پۈرۆكلىدىياتسهئىنىر ىل«مىلىفهيىرۇك«ىچۇغلوبلايائ

. مىزالىشىتىسرۆككىلنهمتهقاد اسهگىرېئشاشخوئاغرالژانۇسرېپ
تهسخۇراغىشۇزۇبىنىپ يهكشۇخڭىنىچۇغلوبرهئ،پىلىق نوفېلېتاتتىقاۋناغىلاخهگىرېئ .8

تهقهپادنوفېلېت،ىشىلىق نوفېلېتادناققىچشىئناغىديامل وبهسىمرهبنوفېلېت.ۇديامنىلىق
نىتتۇنېمرىبىتقاۋي ىمۇموئنهكشهلزۆسادنوفېلېت.مى زالىشىلزۆسالىنتهسقهميىساسائ

. كەرېكىكىلسهمتهكپىشېئنهساسائ
هگىشىزۈكتهينايىزاغىداس ىتقىئ،اغىتايىپيهكيىمۇموئڭىن ىلىئائ،پىلېقپىرغائالىسېدهھ .9

اقشابنىدناغلوبال ىتپۇمهگلهسېك)كەدنهگېدكار،ن هلىسهم(قويىساۋاد.قويتهسخۇر
ىقىلساملاۋىتېيپارڭىئ،ى شىلاۋادنهلىبشىنىلقاماتزائ، شىلىقتهكىرهھپۆكىنرهكىللهسېك

. مىزال
شىلېكپۇرۇتيا قەۋشىرېبپىلېئهكپهتكهمەدنۈ كىنىتنەزرهپزۆئىچۇغلوبنۇتوخ .10

نهلىبرهلبەۋ هسقادناقرهھ،ىشىلېئهگىتسۈئن هلىبقىلراكسۇببهشهتىنىسىپىزەۋ
،پۇيوقاغلويىنىمۈز ۈتتهيىلۇئسهم«كىلىچتەۋۆن«ۇم ىرىلنۈكمارائ؛ىكىلسهمرۈتكىچېك
اغىسكات(شۇتۇنيوئاتترىس ىنىتنەزرهپ،ىشىلىقكىلتهلاپاك اغىشۇلوبلومڭىنقاماتىۋىلىئائ

. كەرېكىشۇلوبھارمهھاغىسىنان يېقىكاي،)ۇدياملوباقشۇرۇتلوئ
ىقىلىزاتڭىنيۆئ.رابىت ىيىلۇئسهمشۇلوبلۇئسهماغىقىلى زاتڭىنىلىئائڭىنىچۇغلوبنۇتوخ .11

. ۇدىنىلېۋۈزۈكتۆئ پۈرۈشكهتمىتېقىككىئەدنۈكرىب
ىكايىرېئ،قويته سخۇرهكشۈرۆكروزىۋېلېتهچناغىل اخىرىلنۈكاقشابنىدمارياب-تيھ .12

اقشىلىقڭۇرۇچ-ڭاراۋناقىميال اقەديۆئ؛ۇدياملوبۇمىخېتاقشى شىلاتىنكهنىگزىتنهلىبرالىلاب
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هيىزىۋىلېتقىلمىسى قپۆكناغىديامرۇتقايىرېئ،ادن اغلوبرۈرۆزشۈرۆكروزىۋېلېتەۋ
. ۇدىلوبهكشۈرۆكپال لاتىنىرىلىقشابنىدىرىلرىتايىت

پىشېئنىتتنوكېس 3 اد مىتېقرهھىتقاۋشاراق)هچىقشاي 70 -نىتشاي 9 (هگرهلرهئتاي .13

پىشېئنىدمىت ېقچۈئەدنۈكرىبىتقاۋيىموموئ ناغىراقهگرهئرىب،ىكىلسهمتهك
ادروتەۋىكىلسهم شۈرۆك،ىقىلسامشىزېيتهخنهلىب ىرىلشادقاۋاسلۇغوئ،ىكىلسهمتهك

ىقىلسامىلڭىجلىغ،ىكىلسهم لۈكپىقىلېتادىدلائڭىنرهلرهئ قادناقرهھاقشاب؛ىقىلسامشارچۇئ
. كەرې كىقىلسامشارچۇئزۇغلاينهلىبر هلرهئاقشابنىدىرىلشادنىرېقەۋ

اكامات؛ۇدياملوباق شىشىرچۇئنهلىبرهھەزەۋرامىق ،ىسىتنېلهيىزىۋېلېت-ونىكقىرېس .14

ىرېئىكاي،اقشۇ لوبتسودنهلىبراللايائناقىمي الاقەۋهكشىچىئقاراھ،هكشىكېچ
ىشىملىققادنۇشۇماداب ۇم.ۇدياملوباقشىنىللۇغۇشنهلى بشىئقادناقرهھناغىديامرۇتقاي

ىكنىيېكنىدناقشار جائكەدڭىنۇش،ترهشىشىشىرجائن ىدھاكىنلاھرەد،اسلاقپىلىقياب
. ۇدىنىلغوقنىديۆئپىنىلى قمهنهسقاقىچۇغلوبنۇتوخ،ۇدىل وبەۋهتهگرهئكۈلۈم-لامقىلراب

ىكىلسهمتهكپىشېئ نىتتۇنىمىككىئىشىنىلدادهگىرې ئادىسىرغوتشىئرەرىبڭىننۇتوخ .15

. كەرېكىشىرىقىچمىيالۇم،سهپ ىنىزاۋائەدنهككۆتدرەد.كەرېك
ڭىنىلىئائ،نۈچۈئىشى لېۋىتېسىنىرىلمۇيوبمىرىگ،ىتى جارىخهچراپڭىننۇتوخپەرهترهئ .16

كىلتهلاپاكهكشىرېبت هجارىخقىپاۋۇماديائرهھ،پارا قاغلاۋھهئيىلهمهئەۋهگىمىرىك
ەۋىتىپايىق-شۈنۈرۆ ك،شۇنۇسيوبهگىرېئ،ىرىلشىئ قىلىزات،قاماتەدىلىئائ؛شىلىق

20 هگرۈترىبرهھ،پ الاھابىنىلاۋھهئىكىتپەرهتشهب قىلراتاقىسىيىستىزوپتهمىزالۇم
نهلىبىدلائىچۇغلوبنۇتوخ ؛شىنىللوقىنىلۇسۇئشىرېبرۇمون 100 يىئمهج،نىدرۇمون

. كەرېك شۇيوقرۇمونپىلىقهسالۇخىرېئ ادىرىخائەۋشالاھابىنىزۆئ-زۆئ
ڭىنىققهھ شىئيىلهمهئڭىنىرېئ،هستهياغ 90 ىرۇم وننهكشىرېئاتشالاھابڭىننۇتوخ .17

ەدىسىقىرهتتاپاكۇمىن 3 %،هستهياغرۇمون 80 ،ىن 4 %،هستهيهك 85 رهگهئ،ىن 5%

ادۇئرهگ هئ؛كىلسهمرهبۇمڭۇپرىبپالباس ېھزىستهقايالهسىمتهياغرۇمون 80 ،شىرېباغىنۇتوخ

ىنشىشىرجائنىدھاكىننى دىكۈلزۆئ،هسىملهتېيهگمهچلۆئ، پۇلوبزىستهقايالهچىغلىيمىرېي
هگمهچلۆئ،پىنىلاھاب پۇلوبكىلتهقاياللىيىككىئادۇ ئرهگهئ.كەرېكشۈرۈتشهليىلهمهئ

،پىرېبىنمانكىلپەرهشنهگېد لايائ«ىشخاي«،هستهياغرۇمون 90 ىسىجىتهنەۋهستهي
مارائكۈلنۈكىككىئ،ه گرىبنهلىبشىرېبپۈرۈتسۆئهچىك 10 %نىت 1 %ىنتاپاكۇم

الىلىيۇشمهھالى تتىقاۋۇشىنۈكمارائۇب.كەرېك شىرېبىتىسرۇپشىلېۋىنىت-شىرېب
. ۇدي املوباقشىلېئمارائالقارىبپى غىيىنىممهھ.ۇدىلوبكىلتەۋانىئ

قىلرابناققىچنىتپەد هئ،ىشىلىقهيائىراغىرىلماكھهئ -پەدهئڭىنىلىئائىچۇغلوبنۇتوخ .18

.مىزالىشىنىلقاسنىتشىلېق پىڭېماغلويقۇيۇت،پىلىقدالكو دهگىرېئادىتقاۋزۆئىنىرىلشىئ
ىراجقىلماۋادىنىھور شالتاچاكىنىزۆئ-زۆئ،شىلىقتىق نهتىنىزۆئ-زۆئادىدلائڭىنىرېئ

. كەرېكىشۇرۇدلىق
رىبرهھىنۇئ،ۇ دىلوبهگىئهكچۈكپالشابنىدنۈك ناغنىلىقنالېئ«مۈزۈت«رۇكزهم .19
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.ۇدىلوبەدرهئىقۇقوھشۈر ۈدنهشۈچىقرىخائەدمهھۇدىزۈگرۈ يپىلىقتەرازانرهئىكىدىلىئائ
نهلىبپىللهئۇم،اسلوبرالشا راقيىنامۇگەۋرىكىپهچىقشابا تىراقهگ«مۈزۈت«ىقرۇقۇيرهگهئ

. ۇدىلوبهسشالىقالائ
. ىسۇروق رهئلوققىتتاق،ىسىللهھهمهكلۈ كغوس،ىسىچوكرالمىلاز:ىسېردائ

. ىلسه پمهلكۆكڭىنىلىيساۋلوي:ىتقاۋ

) ادىس ىرادىئىرىلشىئنىد-رهلتهللىم قىلتسالبوئنىلۇغنىياب:روتپائ (

اللۇديهبهئنىك رهئ:رىررهھۇمىچۈكتىكېبپاللات

ىڭىراپڭىنرالناتيهش
: نامرهپنىدىرىلتەرزهھناتيهش

اتشۇرۇدزائىنرالناسنى ئاغنۇروسۇب.ۇدىلىزۇتنۇروسرى بەدىۋۈتخەرەدىرېقهتچهكهتهئ "

ەۋناتيهشكىجىۋقالۇق توت،ناتيهشقۇريۇقنۇميامقالۇق ىككىئناغلوبەدىھالائىسىپھۆت
.ۇدىلىرىبمائنىئپاراقهگىس ىپھۆتڭىنرالۇئادنۇروسۇب.ۇدىش ىنتاقناتيهشكەرېزقالۇقنۇزۇئ

....." ماماتقۇريۇب

پاليوئىنىرىلشىئناغىملوب زائىكىتشۇرۇدزائىنرالناسنىئه چىچىكناتيهشچۈئناغىلڭائىنۇب
اسىراق.ۇتپىتىكپۇنۇغيوئنى داۋانهمغهنناغىرڭايىسىتهئيه ملىبىنىنىغىلخۇئرۇدىدرالناچاق
ىنرالۇئەۋۇتپهكاغىدلائڭ ىنناتيهشچۈئىقىلېھپۈرۈتۈكىن ناۋرىدقهتچۈئرالناتيهشقىلراب

ناتيهشقۇريۇقنۇميامق الۇقىككىئنهكتهكپارىدلائ.ۇتپى رىپائاغىدلائڭىنھاشىداپپىلېئ
: پالشابزۆس

پۇرۇدزائىنرالچاچقىر ېسنهگىدىرىلنىياجۇخڭىناينۇد ىنىزۆئنهم،ىرىلتەرزهھناتيهش _

ناغىدىرۇيپىنىسايچاڭىلايمى رېيادرالنۇروسقاھناقرهھىكله بسهمهئالىدىيۇبزىڭېدىنرالۇئ
. ۇتپەدمىدرىكپىلېئ تهللىئدايهگىسىنهئنهئ،پىلىق

: ھاشناتيهش.ۇتپىتىكپ ىشىرىقۇچرالناتيهشپالڭائىنۇب
ىدمهئ.ۇتپەد-لوب مىرىكۋهنقىداسڭىنېمپىلىقىن مىرىلشىئكۇزانڭىنىمنهسىشخاي _
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: پۇرۇتنىدىنر وئلاھرەدناتيهشكىجىۋ.ۇتپهكا غناتيهشكىجىۋقالۇقتوتتەۋۋون
هگىتىۋۋۇقىقهئ،اغىتاياھڭىن رالناسنىئ،پىنىلىدياپنىدىقىلق ارمائاغلام-لۇپڭىنرهلىشىكنهم _

ڭىنرالناسنىئىنرهلىسره نكەدنىيورىخ،رامىق،قاراھ،اكام اتناغلوبرۇزنىياتنىئىتىدھهت
نىدىرۇتتوئپۇرۇقىنىزۆئادىغ ېيزۆئ،پهلرهھەزىنىزۆئقىلىقر ائىزۆئىنرالۇئ،پىلېسهگىبلهق

پۇرۇدغايشىقلائهنهير الناتيهش.ۇتپەد_مىدلىققۇرۇيىن ىزۇيڭىنرالناتيهش،پىلېئادياپ
: ىرىلتەرزهھناتيهش.ۇتپىشىرىقۇچ

نىتپارتهئ.ۇتپەد_ل وبمىرىزەۋلوقلوسڭىنىمنىيىك نىدڭىنۇبنهستهماراك،تهماراك _

ۇئ.ۇتپهكاغنۇميامكەر ىزقالۇقنۇزۇئتەۋۋۆنىدمهئ.ۇت پىتېۋىمۈكىنۇئپىغېيرالشىقلائ
. ۇتپالشابىنزۆسپۇرۇتهت تهپايىقرۇرغهمنهلىبكىلنىكمهت

مىدلىقىنشىئ.رىبن اغىمقابپىنىلىقادىخىراتڭىنر الناتيهشنهم،ىرىلتەرزهھناتيهش _

. ۇتپاقپاراقاغىزىغېئڭىنۇئ ھاشناتيهشەۋرالناتيهش.ۇتپەد

ق ۇلمۇق،نهكتەرتىتلىز-لىزىنناھ اج،پۇلۇبشايۇققۇلرۇنەدىكىني هئناھاجزىبنۇرۇب _

هبلهغۇمقاسلىقكىلىچنۇش هگرهلىشىكقىللىقهئناغرۇتپۇل ۇشروقنهلىبرالغات،ىشېتشاقەۋ
ڭىنرالۇئنهم،ىكمىتتە ۋىترهگزۆئقادنۇشىنرالۇئرىزاھ نهمقارىب.قۇدىئناغىملانىزاق
ىنىسىنهئنهئ،ىتىساراپ-ل ىقهئ،ىتىپايىقكىتىت،ىنامسىجىك لهبنىتساملاقالپىتىرىچىنىھور
رالزىئسهمچۆئكەدۇغرۇدلاق زىئهگىسىنىزهخاينۇدادىسۇماق تهمكىھرالۇئنۇرۇب.مىدىلرهھەز

نىدىكامات،قاراھ، رامىق،اشامات-نۇيۇئ،تەرشىئ_ى شرهئرىزاھاسلوبناققىچپهلپوك
ىنقىللائىر،ادلاھكهگهس ادىنيوقشۇچقارىب...زىسقاناسر هلنهگنهلرهھەزنىدرهھەزتەرابىئ
ىنرهلكهچىك-مىيىكيهم رۇشۇچنىدىقىشۇھرالۇئنۇرۇب.ك ەدۇغىناسانقامرابرالناغىلاپات
ناغىدۇرۇيپۇيۇققۇچۇئمىر ېيىنرهلنەدهبكۇزازاتتهھادىت ۇي،ادىزىترىزاھ،اسلوبنهگيهك

ەدىنۇكادرالنارۇتسىررىزاھ، هسىيپالراۋىتهئۇمىنىرغازادرو برىبنۇرۇب..ىدلاقپۇشۇچاغلاھ
رالۇئنۇرۇب.ىتتهيهككهچ ىرىقۇيقىلىچپارسىئ.ىدلۈكۈتيه ملىيىيرالقاماتپالىننۇتهچچهن

نۈچۈئرامىق،نىيورىخ،اكامات،ق اراھرىزاھهستهلشىئاقشىلېئمى لىب،اقشىلېئپاتىكالىسپاتلۇپ
ىكىتكهچۈئىنىنروئڭىن اقۇچنهگرىكۆھنۇرۇبپىچېچپۇزۇ بىنىرىللۇپناقپاتهتسهتهچنۇش

پۇرۇتكىچىكرالىلابنۇغرۇ ن.ىدلىريائنىدىرىللاب،نىدىسىلى ئائرهلىشىكنۇغرۇن.ىدلائدىكۈس
نىدىقىلشايلە زۈگنىدىپىرهترهھەزپۇرۇتكىچى كرالىلابنۇغرۇن.ىتشىلۇبمىتىي

رىزاھ،اسلوبقانىئ-مۆئكەد ىشېتشاقىكىدىترۇيزۆئكەدىرىلن اخرابمۇقرالۇئنۇرۇب.ىدلىريائ
لام-لۇپ.ىدلاقاھن هتكەدرالزۇتلۇيناغلاقادىنيوق تهملۇز،پۈچۈئنىدىتسەدتهملۇز
ۇبانام.ىدلوبناغى دىرۇئاتلاپهگىرىب-رىبنۈچۈئق ۇقۇھ-پهسنهم،تەرھۆش-ناش،نۈچۈئ

ۇ. تپەد_مهجىتهنقىللىيپوكڭىنىم
قالۇقنۇزۇئھاشناتيهش.ۇتپ ائرىبىننىمىزىسىكلۇكڭىنرالن اتيهشپىغېيرالشىقلائنىتقارىي
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: پۇرۇت شۇقۇسھەدهقنهلىبناتيهشكەرىز

كىچىك-ڭوچپۇلۇب مىرىزەۋلوقڭوئڭىنىمنىيىكنى دڭىنۇبنهس،اللاكراب،اللاكراب _

ۇمىخېتىنرالناسنىئناغلەۋە دىنىياجۇخڭىناينۇدىنىزۆئزىب .نىگرهبتهھهلسهماڭامادرالشىئ
ىنرالناسنىئ،پۈزۈكتهيهك كهلهپهتتهيىنىچۈكىرھىسڭىننى مىزۈئ،پهلرهھەزىنىھور،پۇرۇدزائ

لۇقسهمهئنىكرهئىنرالۇئ ىليهپۇتىقىلنادان،پىلىقرازاغ ۇسهچماترىب،اغىرغازادروبرىب
نۈچۈئرالشىئمىتىي-ر ۇگۇيپۇزۇغۇيىنزىمىنىەهبىۋىن زىمىرىلوق،ىنزىمىرىلتۇپادىنروئ

... ىلياشىرىتهكشىتىلشىئ
... ىدىئناغىملاقىچاقترىس ناسنىئۇمرىب.ىدىئناغلائرىب ىنىمىزنۇتۇپىسىكلۇكڭىنرالۇئ

.... نهكقىللائىرۇبقايۇمشۇچۇب

ىتوتىتسىنىئاكىگوگادىپر هقشهق:ىسىردائرىشلهئنىمىئ دهممهھۇميىلهئرىش:ىچۇغىللوي
ىسىچۇغۇقوئپىنىس- 5 قىللىي- 2005 قىلراييهتىلىتۇزنهخ

سىردىئتاشلىد:ىچۇغىلراييهت

نۇميامهمشهچكهي

پىزېئنىدلويۇئ،نه كىئرابنۇميامرىبناغىديەدكە دنىپقىسېس.هياكېھانوكرىبۇب
پىياجائالپۈرۆكرىب.ۇت پاقپىرېباققىلنامروئرىباقشا بنىيېكنىدنۈكهچچهنرىب،پىلېق

.نهكىديامىشخوئالىدازهگىزۆئ ىقرۇتىقهتڭىنرالنۇميامىكىتقىل نامروئۇباسىراق،ۇتپوبناريهھ
! ەدنهكىئرابۇمنۇيامكۈلزۆك رىبادناھاج،ۇقشىئهتىلهغۇب .نهكىئرابىزۆكالرىبڭىنرالۇئ

،نهكىئكەرېزمهھنا غىدىرېبىنىنېجهسېدلۇپالنىدى شىلىراينۇميامكەدنىپقىسېسۇب
زىمىزۆكڭىنزىمىممهھڭىنزىب :ۇتپاليوئقادنۇشۇئ.نهكىئەد ىكىلىگىئرازابىلايىخيوئنۈتۈپ

همشهچكهيكۈلزۆكرىبۇشۇ مرهگهئ.نهكىئرابىزۆكالرىب ڭىنرالنۇميامىكىدرهيۇب،ىككىئ
ىلىقپاتلۇپالقىجمۇقوچ اسلىقهمزهگرۆكپالوسهگزهپهق ،پىلېۋۇتۇتىنىسرەرىبنىدنۇميام

! كەدۇغلوب

ناغىدىلىقلۇپپىتې كپۇتۇتىننۇميامهمشهچكهيرەرى ب،ادىقىللاشۇخۇشكەدنىپقىسېس
،تەراجىترىتۇ مۇب،تسار.ۇتپىشىرىكاقشالوكك ەروئنهلىبۇزرائنهگېد،مۇدلوب

! ەدلايىخناغى دىتېيزۆكالىلېخادناغىملوبچېھ
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ىككىئۇبۇمرالنۇميام ناغرۇتادىدلائڭىنۇئ،نۇسچهك نىدهناغىلايىخڭىنكەدنىپقىسېس
نهكىئرابۇمنۇميامكۈلزۆ كىككىئادناھاج:ۇتپوبناريهھ ىتىياھانپۈرۆكىننۇميامكۈلزۆك

قىلىڭېيرىبمۇ قوچ،قاسلىقهمزهگرۆكپالوسهگز هپهقپۇتۇتىنۇئرهگهئ،ۇمسهمهئ
. كەدۇغلوبنىكمۇمۇمىقشىپېتل ۇپنۇغرۇنىخېتهنهي،نهكىدىلوب

رىبناغوينىدنامسائ، ادناقتاۋالوكىنىسىروئڭىنرالىق شابكەدنىپقىسېس،پىلىققادنۇش
. ۇتپۈشۈچهگىتسۈئڭىنۇئزهپهق

همشهچكهيۇئەدىلسهئ. ۇتپاقپىنىليائاغىسۇزرائڭىنر الىقشابىسۇزرائڭىنكەدنىپقىسېس
نهلىبىدلائ،نهكى ناغلوبىچقامىيېبنهلىبڭىنۇش، پىتېكپۇتۇتىنرىبنىدرالنۇميام
ۇمىغىلايىخىنىشۇلۇي وقهگىمزهگرۆك،ىنىشىلېقپۇنۇلو سهگىزىپهقڭىنرالىقشابڭىنىزۆئ

راتاقپەدزىمىرۆك ىننۇميامكۈلزۆكىككىئۇبرالنۇ ميامهمشهچكهي.نهكىنهگىمرۈتلهك
. ۇتپاۋىتېسىتىلېبهمزهگرۆ كپهلجهخلۇپهچنۇمرىب،پىلىزىت

مۈزۆئ.ۇتپهينامياشۇپىت ىياھانپۈرۆكىنلاۋھهئۇبكەدنى پقىسېسناغلاقپۇنۇلوسهگزهپهق
. ۇتپاليوئپە د؟ىتتهكپىنىلىدياپرالىقشابپ ۇلوبقادناقنىدلامائۇبناقپات

ىسىلوتڭىنرالۇب.قويى ناسڭىنرهلمەدائناغىدىلاقپىنى دلائقادنۇشهنهئەدنۈكىقرىزاھ
اغىلايىخىنىقىلنا غىدىلاقپۇلوبنىمازىزۆئهگىزۆ ئشاشخوئاغنۇميامكەدنىپقىسېس

،ۇدىلىقكىلتهيىناسپه نهتپهلسەد:رىبشاشخوئىتىمكېھ ڭىنرالۇب.ۇديامقابۇمپۈرۈتلهك
. ۇدىتراتنايىزهتتەۋىقائ

نىكېل.پۆكنهتهقىقهھر الشىئهتىلهغهتىلهغاداينۇد،شاش خوئاغنۇميامهمشهچكهيۇبىددۇخ
ىلامىتھېئشىلېقپىنىدلائاغرال ىقشاب،شىلېقپۇلوبهناھاباغر الىقشابادرالشىئيىريهغ،هتىلهغ

. سهمهئقويتهممىققادنۇشەۋ

.رابىتىيىسۇسۇخقاتروئر ىبڭىنرالۇئ،نۇسلوبشىئيىريهغ ،هتىلهغقادناقرهھىليهمنىكېل
رهلمەدائنهگلهكاغلايىخنا غىديەدنهمىلاۋىرىقىچادرۇبنىد رالىقشاب،نهميادلائىنرالىقشاب

ناماھرهلمەدائقادنۇئ ،ۇدىلوبنهگرهبپىتىرايىنتهسرۇ پقادنۇشالشاشخوئۇمىغرالىقشاب
رىبشاشخوئادي اجرهھ،ناچاقرهھۇب.ۇدياملاقي همشۈچىزۆئاغىروئناغىلوكىزۆئ

هگىتۋىسانۇمكىلرىبەد دائلۇقۋهپڭىن«قهھاننهلىبقهھ« ىددۇخقىلشاشخوئۇب.تهيىنۇناق
ۇمقهھاسىملوبقهھ ان،ۇدياملوبۇمقهھاناسىملوبق هھادناغىملوبقادنۇئ،ۇدياشخوئ

. ۇدياملوب
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شاشخوئاغنۇ ميامىقىلېھەدىزهب،ىكۇشىبەۋه سڭىنزىمىشىلېقپىنىدلائڭىنزىب
همشهچكهيىقىلېھەدىتىي ىئمهجداسىتقىئۇبرهلمەدائىزه ب.زىمىلاقپۇلوبادراللايىخيوئ

رالشىئقادنۇئىكنۈ چ.ۇدىلىقۇزرائكەرپۆكىنرالشى ئهتىلهغكەدناقتارچۇئىننۇميام
اققاتلىقىزۆئلاۋۋائ،پۇل وبنىمازىزۆئهگىزۆئاڭۇش.رۇت شىئناغىدىرۈتلهكپهننهتهقىقهھ

. ۇدىلاقپۈشۈچ

پىنىدلائاغرالىقشابنىك ېل.ۇدىنۈرۆككەدزىستەۋىسانۇمه گزىڭىزۆئرالشىئىزهباققامىراق
ڭىنزىڭىلڭۆكزۆئلاۋۋائ لايىخيوئرىبقادنۇشناغىدىتېك پىنىلىدياپرالىقشاب،ناغىدىلاق

ادرالغاچالوتاروئۇشهنهئى كىدزىڭىلڭۆكهتتەۋىقائ.ۇدىلوب ناغلوبپىشىپەدىرېيرىبرۇقڭوچ
. ۇد ىلاقپۇلوباروئناماينىدىممهھ

ىشىترائىقابىتخوتنىدىناس- 3 قىللىي- 2003 ڭىنىلىنرۇژ« رالنوتهيلېفناغناللات«هچۇزنهخ

ىدلىقهمىجرهت

ڭى لىقتەرىنقىلىنىكاچاتقىلتاياھ

پۈرۈچهكنىتشابىنىناي رهجشىشىلىنىكاچىكىتشىۋەرزىسك ۈلزۈئ،نهكىدىلوبالتاياھمەدائ ‹

پىنىلبهجهئ نهليهممهھ،مهسېدقادنۇب.مىدىن هگېدمۈزۆئىنزۆسنهگېد›ۇدىرۇت
هلىسهمكەدۈگنهلبهجهئق ادناقچېھڭىنۇب،ماسقابپىنىليو ئهكىچنىئهچنىيېك.ىدىنهكشىتېك

. مىدىلاقىچپىپېتۇمىنرهلبەۋه سنۇغرۇنناغىديالتاپسىئىنۇب، ياملاقالپىلىقسېھىنىكىلسهمهئ

زىمىبلهقادزىمىرىلغاچك ىچىك:نهكىئقادنۇشلاۋھهئ،الم اسقابپىنىليوئەدىققهھزىمىزۆئ
؛قۇدلىقسېھىنىكىل كىچىكىتىياھانڭىناينۇدنىيېك نىدناغلوبڭوچ،ىدىئڭهكۇمىلوت

ەۋرهلرهبھەرنىيې كنىدناغلوبڭوچ،ىدىئزىسكهچز ىمىرۇۋۋهسهتادزىمىرىلغاچكىچىك
الىغرالنامىرھهقەۋزىمىنائاتائ ادزىمىتقاۋكىچىك؛قۇدلوبناغىد يالاقۇئىنىپېگالڭىنرالنىياجوخ

كىچىك؛قۇدلو بناغىدىنۇقوچاغلۇپەۋقۇقوھن ىيېكنىدناغلوبڭوچ،قۇتتانۇقوچ
ڭوچ،قۇتتيالالاۋىتىشوب ىنزىمىنراقچىئپالغىيپىقېباغز ىمىتايىپيهكلۈڭۆكادزىمىرىلغاچ
ەدىققهھرالشىئادزىمىتقاۋ كىچىك؛قۇدلوبناغىديەدهسېئپا راقاغجايىتھېئنىيېكنىدناغلوب
؛قۇدلاقپۇلوبناغىدى نىليوئەدىققهھرهلمەدائنىيېك نىدناغلوبڭوچ،قۇتتاقابپاليوئ
الىغىرجۇھهنىككىچىكنىي ېكنىدناغلوبڭوچ،قۇتتهيۆسنىغ زىقىنتهئىبهتادزىمىتقاۋكىچىك

نىدناغلوبڭوچ،قۇتت هنۈپلهتاقشۇمرۇتادزىمىرىلغاچ كىچىك؛قۇدلوبناغىدىلوبنۇتپهم
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مهھهياغادزىمىرىلغ اچكىچىك؛قۇدلوبناغىدىلوبادى يوكالڭىنشۈتۆئپىقېبناجنىيېك
پىشىلمۇيۇبزىمىرىلنامر ائۇزرائقىلرابنىيېكنىدناغلوب ڭوچ،ىدىئرابزىمىناشىنشەرۈك
هگنۈكهياتاخناغىدي ەد«ۇدىلوبچۈئاسشوقىنرىبهگر ىب«ۇمزىمىتىقىقهھاتتهھ،ىتتهك

. ىتتهكالپىرىگزۆئ

؛ىتتهكپىشىلاۋۇغپ ىيىروزهچنۇشرهلىئيهشناقتاۋۈر ۆكزىب،ىرېسناقچۇئزىگېئهچناق
ەۋىتتهكپىشىلچىزهچ نۇشرالروتىكىدزىمىبلهق،ىرېسن اغلوبپۆكزىمىرېيناغرۇتناغڭام

هچنۇشزىمىرىلرى بدهت،ىرېسنهكشهلپىسهكهچناقزى مىمىلىب؛ىتتهكپالقاششۇئهچنۇش
،ىرېسناغلوبلوم زىمىرىلشىمچهك؛ىتتهكپىشىلىكىن اخېمهچنۇشەۋىتتهكپىشىلپىلېق

. قۇدلاقپۇلوبناغىديهملهيېد ۇمىنىپېگڭىنزىمىزۆئىرېسناغرا ب،پىشىلقىلرىسهچنۇشزىمىيىدىئ

قادناقچېھڭىنتاياھ كىلىشىك«:ادڭىنۇئ.مىدىناغۇقوئ ىنىسىلاقامهچراپرىبڭىنىلىچ
«كەرېكىشىلىقاتائهنهما قتاياھكىلىشىكمۇقوچ،نهكىناغى شايمەدائاممهئ.قويىتىيىمھهئ

پۇرۇتشالىنىكاچ ىنتاياھكىلىشىك.ناغلوبزۆسكى لتهيىمھهئۇمىلوتۇب.نهگلىيېد
. مىزالزىمىشىلىقات ائهياغاغزىمىتاياھ،ناشىناغز ىمىشۇمرۇت،نۈچۈئزىمىقىلساميوق

؛ىليالىققارقىلراقىزى قىنزىمىشۇمرۇت،كهسېدنۇسلوبه گىئهكسۈتيىرىئېشىنزىمىشۇمرۇت
.ىليالىققارناچشىلىتنى ئ،قارناچشىرىگزۆئ،قارياباغرۇ ۋۋهسهت،كەركىلمهتىنزىمىشۇمرۇت

پۇرۇتشالزىسقىتېتەۋپۇرۇتشالى نىكاچىرېسناغرابىنزىبرالشىئ زىسقىتېتەۋانىكاچناغىلنۇغرۇن
قىلناجەۋقۇلنۇمزهمل ومنىدىتسەدڭىنرالقىلزىسقىتېت ەۋقىلىنىكاچىكىدزىب.اتقاميوق

. ىتتهك پىشىلزىسقىتېتەۋىتتهكپىشىلى نىكاچۇمزىمىرىلشىئىنىنناغلوب

ڭىنزىمىبلهقمىك لهبىرىلبەۋهسڭىنۇب،هچڭىنېم؟ ۇدىتېكپۇلوبقادنۇشنۈچۈئهمېن
. كەرېكاسلوبنىدىقىلناغىملوبته ببهھۇمادزىمىدۇجۇۋ،ىقىلزىسرۇن

مهچلۆئىنىشىراق قادناقڭىنرالىقشابىكلهب،سهم هئىنقىلىشخايىكىدزىمىبلهقزىب
؛زىمىتاۋىلىق

چۈگىچلۆئىنرهل ىسرهنيىددامپاسىكلهب،سهمهئ ىنزىمىتارىسهتىكىدزىمىبلهقنىچ
؛زىمىتاۋىلىق

هتكىلزېتهكتهسقه مىكلهب،سهمهئىنشهلسهئىنىناي رهجڭىنرالشىئنهكتهكپۈتۆئزىب
. زىمىتا ۋىلىبپەدقىللاشۇخىنشىلېۋىتېي
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ىنشاشايقادناقزىباممهئ ،رۇتبەۋهسىزۆئڭىنشاشاي.كەرېك زىمىشىلىقتەرىنقىلىنىكاچزىب
قادناقزىب،ىكنهلاھە ۋ.قىللاشۇخىزۆئڭىنشىتېۋىلشات .كەرېكزىمىشىلېۋىنىگۆئنهمزهج
ادناغىرېق،سهمهئەدنهمى قابهگمەدائقىلشاي.كەرېكزىمى شىلىبۇمىنشۇلوبنهمسىرېھادغاچ

شۇلۇتۇقنىتقىلىنى كاچ،نىتشىتېكپىشىلكهچۇپپىنىك ېچ،سهمهئناسائۇمشۇلوبرهسيهق
.كەرېكىشۇلوب تهببهھۇمادىدۇجۇۋ،ىشۇرۇتپانق اچرۇنەدىبلهقڭىنمەدائ،نۈچۈئ

تاياھكىلىشىك،ۇدىل وبقالراپىنىمسائداقىتېئ،اسر ۇتپانقاچرۇنەدىبلهقڭىنمەدائ
پىشقانيوئۇمرالناجنهكته كپۈلۆئ،اسلوبۈگيۆسادىدۇجۇۋ ؛ۇدىلوبكۈزۈسەۋكاپۇمىرىلنۈت
ۈگڭهمشىشىلغوقىكۇبلاھ ،زىمىشىلتهببهھۇمنهلىبتىقاۋز ىب.ۇدىنىلداشقاتروئنهلىبزىب

. رۇتسامىروخ

ىدلىقهم ىجرهترىقزوبنهسهھناجرهمۆئنى دىلىنرۇژرالنوتهيلېفناغناللات

ىرىلتهمسىقڭىنتسهم
1

ۇبنهگلهكهتسهت!ل ىيىڭېيھائ.ىدلهكپىتېيىرىخا ئلىيىڭېينهكتۈكپۈرۈملهتنهس
. ۇدياملوبيهم ىلكىربهترىبنادبوئىنلىيىڭېي

زاكازنۇروئنۇرۇبنۈكتۆت چۈئادرالغاچقادنۇب،قارىب.كە رېكشۇرۇتلوئادناروتسېر،ارغوت
شىرىكهچڭىتېپت سهماغلىيىڭېينىدىكۈلپۆكڭىنر هلىچۈگىلكىربهت،ڭاسىميوقپىلىق

،تىقاۋقارىب.هسرهنناغ ىدىرېۋىلىقتسهمهسچىئەدهنۇقق اراھ.نهسىلاقمۇرھهمنىدىپىرهش
ادلىيىڭېيىدمهئ ،ڭاسلوبنهكچىئاد«ڭاپوش«نىتت ىقاۋهچچهن.ەدۇديامىشخوئنۇروس

ىكىدڭۈتسۈئادناغىملوبچ ېھ،ىنڭىقىلرىداك.رارۇتتهسۇم ڭاسىمرۇتلوئمىتېقرەرىبهچىڭېي
نۈكمىرېي،پىلىققا دنۇشۇمىدنهگىمېدىنىتىۋانىئڭ ىنكۇتسىلاگ،اكلۇرۇبمۇتساكۇنۇم

،ەدڭۇتشۇقۇئ« نۇروئيىلاخ«رىبنىدناروتسېر اتتاكرىبىسياقپۈرۈيپادلۇكوس
ڭىت تەۋىلشابىنشىلىقنوفېلېتەۋۇغ رىقاچهكپەرهترهھهچرالىنادرهم
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«ىقىلېھنهس،ەدرهلىقىقەد ناغرۇتلوئهچىنىكشەرتىتەديۆئز ىسقالاقتوئڭالابىككىئەراچىب
نىدرالىمۇروقناغىدىرۇتشىچېئ ىنتۆكاسراقىچ،ىنزىغېئهسېيقى لراتاق«ۇخوتنهگلۆئاتقىلىزال
رالغارىچلىشېيالائرالىكىز ۇمكەدۈكتەۋىلىقڭاپىنقالۇق.ڭ ىتتاتاۋىچىئقاراھچهگنهلتەززهل
رىبنىتسهمكىرېزهچىنىكشهلۆ يىنىرىبرىبراللايائرهئپوترى بەدىرىئادهنىككىچىكىكىدىتسائ
رىبرۇدىسياقەدىكلىئقۇلش ۇختسهمۇمنهساتقامناليائاكمو راتقامىلراركهتىنتهكىرهھلىخ

ڭىنڭىلايائ،پىتېۋانيوئا سناتنهس.ڭىدلىقكەدناغىنيوئا سناتناديهمچۈئىككىئنهلىبزىق
،قارىب.ڭىتشهلكهگهسقار زائ،پىلېقپۈرۆكىنىقىلناقتاۋا نيوئاسناتنهلىبرهئرىبزىمېس

لامىتھېئ:ڭىتتەۋۈرۈچهك ەدىچىئتۇنىمىنڭىلايائنهس.ە درابزىقرىبادڭىقىچۇقۇمڭىنېس
زىبەدناغۇقوئ،مىھۇم نىدىممهھكىليىملىئ.كەرېكشىنى شۈچارغوت،رۇدىشىكمىھۇمرەرىب

ۇمڭهسچىئۇسقۇغوسات تهھ،ڭاۋرېننهكتهكپۇلوبسىكىل فېركىلتسهمپىرېۋىچىئىنۈكرهھ
ڭىرىلزۆك.ڭىدلاقپۇل وبتسهمهنهينهس.ىتتيالشاباق شىنيائالنىيېكنىدىكمورتۆتچۈئ

،ىدىلشاباقشىشىلاۋ ۇغڭىرىلزۆك.ىتتياملاپاتنىكېل ،ىتتيەدزىئىنڭىلايائيامىتخوت
:ڭىدىلزۆسهگڭۈزۆئ.ڭىد ىملهلىب،ۇمڭىدلاقپۇلوبتسهمر ىغېئنهتهقىقهھىكايۇمڭىدىلغىي

پۇيۇققاراھپۇرۇ تلوئپۇنوقاغزىمىزىتەدرهيۇئ ؟ىقرهپهمېننىدڭاپوشڭىنرهيۇب
اغزىمىرىلشىئ«رهلكهتخاپ «نهگلهكپىشىگهئنىديۆئەدرهي ۇب،راب«رالقۇچۇموت«ناغىدىرېب

پەد«!ڭاپوشىۋىناماز«ىنره يۇب،ارغوت؟زىميالۇزرائىنىس ىمېنىدازڭىنرهيۇبهتتەرازان
نىدڭىرىللايىخ ىدلوبمىسىئتهماراكڭاپوشىۋى نامازاھاھاھ.كەرېكشاتائ

مىيائ،انيوشمهتاپ.ڭۇدلوبىچ قامتياقهگيۆئهچڭىنىغىرىقرىخه گىدهپرىبرۇدىسياقپىنىلتەززهل
تناگىگناغىدىلوبڭهسىل ۆتناچاقىنلۇپۇغىدىسىناخڭاپوش ڭىنرالقۇسۇقرۇپوغىكايڭۇپڭهل
نىتتسهمڭارىكاتكەدنهس رالناقچائناروتسېرپهلجهخلۇپ پهلنهمۈت،قارىب.ڭىدىئرهپمۇخ
اغڭالابىككىئ،رۈمۆكه گڭۈيۆئ.نهكىدىلىبنادبوئنىدر الۇئىنشىلېئقهنىنىسىۋىسېنزۆئ
ناغلائزرهقپۇرۇتپىنىلزىت نىدىسرىبنهگىتهئپالنالىپىنش ىرېبپىلېئغايائ،ناپاچقىلشىق

كەدۈگىملىبىنىم ېنچېھالڭهتنهلىبىشىتېكپىقىچ «ەدىتترىم«نىدڭۇلوقلۇپنەۈي 250

ڭىدلاقويرۇدىققاياق هچڭىنىگىشڭهپپهلكەدىكىچمهئڭى نكهنىئكىللىسهن،ەدڭۇدلوبتسهم
ناچاق،ەدڭىدىرچۇئهت تهلاھتسهمهنهيۇمنۈگۈب.ڭىتچى ئيامىتخوتۇمىنۈگۆئ،ۇمىسىتهئ

: ڭىدىلراركهتهنهيىنڭىلائوسناغ ىدياروسياملاقپۇتنۇئڭاسىرچۇئ

لۇپپۆكهسسهھهچچهن ۇمنىدمىشائامىقرىزاھنهلىبمى قىچزائنىياتنىئ،هنىغائمىنېج
! هنىگرهبپ ەداسلوبشىئناغىدىلوبىلىقپات

ەدنۈكنهس:الڭائ، ۇشمىتهھىلسهمهچرالتسود،هچرال شادنىرېقاغڭىلائوسۇباتقادنۇئ
قاراھنىدىقۇس ۇقنهلىبىكۈديۈسڭىنتسهماغىدل ائڭىنرالڭاپوشۇنۇمناقتاۋىچىئ
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مىقىچهچناقچېھ،ۇدىلوبل هھۇمڭهلىسهمقاراھكىلىدنۈك،ڭ اسرۇقتۇۋازرىبناغىدىلاۋىريائ
نهسىتېكپىيېباليامترات

2

نابرۇقهتتيهپرىبناقتاۋيا ملايىلسۇرىنڭىلېبنىدىقىلىچقۇن ۇسڭىنلىيىڭېينهلىبتيېھىزور
پەدنهمىلائىنىسېدومىڭې يڭهئ،يامتارايىنرهلمىيىكناز رهئ.ىدلهكپىتېيپارىقراغتيېھ
نهمكهچىلائىنىزۆكڭىنىممه ھرهلرهگىدوسشاۋقاق،ادناغلاق نۈكچۈئاقتيېھ،ڭىلايائنهگرۈي

پۇرۇتپىترازىقىن ىرىلزۆكاغموسڭىمىنمىيىكمۇرۇ خرۇقرىباتتاكنهگلهكهئپىلىق
اغرالڭىقىسروقنىدرالش ۇرۇتلوئ،ياچلىخرهھىشائامڭى نرالڭىككىئنۇتوخرهئ.ىدلاۋىتېس

ناغلائاتتيېھازورۇغڭۈزۆئ .هتسهمهئلۇپزائهتتەۋلهئۇب ،ادناقتاۋىنىشېئهتسهتىتىياھان
،نهسرهيىكپاللامزەد پۇرۇديۇيادىنروئشۇيۇيقۇرۇق ىنىكلۇرۇبمۇتساكقىلاھابنازرهئ
،ەراچىبىكىدىزېيىرى خائلۇپيهھ؟ۇچرهلەزهمەۋېم ،شۆگقىلتيېھ؟ۇچرالىلاب،قارىب

هگىسىبمۈدڭىنۇئ؛ڭىدلىق لهھىنرىبنىدنالقاپقارتاش«پۈ رۈدنهلرىسهت«ىنڭانائاتائنىمۆم
شۇخىنڭۇنۇتوخ،پۇتنۇئ ۇمىنشىيېدشوخاغرالنابىرھېم،ە دڭىتترائىنىدگىجهلۈگاتلاخرىب
«پۈرۈدنهلرىسهت«)ڭىتتياتائ قادنۇشىنڭانانيېق(ىن«رىپمهك« ۇمڭىلايائ.ڭىدىرىدلائاقشىلىق
رهلىلىسهممىھۇم،ھائ.ىدر ۈگلۈئاقشىلېئهگرىسهئىنكىنەرى پهنىچىپ،ازڭاسقىلناخىتسادرىب

ىزۆكڭىنشىق،ۇمسهمهئ كىچىكرالۇئ،الىدلوب؟ۇچىشېۋتس ۈئڭىنرالىلاب،تسار!ىدلوبلهھ
؟ۇمسهم هئىدلوبالڭاسىمراپائهگرهيرى بىنرالۇئاسىملوبىكاي،ۇغىراق

ىنىسرهناقشابنىتتىپ ەدڭۈرمۆئ.ڭىدىدزىئپاسساقنهگى تهئىنۈكناغنىلېچىسىرغانتيېھ
.ىدلهكارغوتهكشهلجهخ لۇپزىسلامائۇمىغرالشىئيىددائ قادنۇشائ،اقچاغىمقابپۈرۈتلۆئ
رهھهشڭىنڭانانيېق،اتان يېقنهلىبڭىرىلىقاچالاب،ىدلىس ېئاغۇقسائۇمشۆگهچۈگېدشهپشهھ
پىلىقارىكىسكاتڭۈ زۆئىنرالۇئ،پۇلوبنامھېمهچىك چهكەدىيۆئقادىسايىكىدىزىكرهم

شهكاپاجۇشائىكىدارھهس، ادناقتاۋىلىقنامھېمسۇرۇۋارهت شۆگىقىلېھپىلېكپىلېئهگڭۈيۆئ
ىرېبنىدنهگىتهئادىنىزاق،هچ ىنىكشۈرۈملهتاغىلويڭىنڭىرىلىل ابەۋڭىنېسڭانائاتائنابىرھېم

ادلاھناغىميىقۇمىكشىچ ىئقۇشوقرىبنىدىسىپروشڭىنشۆگ ناقتاۋىتېكپىلىزېئپىرېۋانياق
ىتتارۇتلوئپالقاس

شۈلۈئرىبڭىزرهق،ادناقتيېئ ىنىقۇچوئ.ىدلوبمىقىچرۇتپۆكرۇ دزائاتتيېھۇبنۇسىملوبالىمېن
: ڭاتتايوقپاسياۋاغڭىش ۇنوتالناغىرچۇئ.ىتتاشىچىئڭىچ ىئ،ۇيڭىتتيەدالىليهم.ىديهپۆك

هلىجبهجهئىنمەدائ پىلېككهنۇقىسىكائ،قۇدىناقتا زۇئهتسهتنارائىنكەزورىسىنىئ
! ادلىق



/http://www.seltenet.com ىروتت ه نهتلهس

26

3

.ىدل هكپىتېيپنىلزانىمىرياب«ترام 8 «ناغىدىرۇدلىقسېھى نىقۇلتۇجۋهمڭىنىزۆئاغراللايائ
ىكىدرهھهشيىزىكرهمپىشىل نوفېلېت،پۈشۈزۈكتهيرەۋهخارائ زۆئيهمېدهچېكىنىچېكراللايائ
ادرالرازابهتسەر،پۇقۇئنهلىبر اللامائرىبنىدرالرۇپوشىكاير ەدارۇبتسود،ناقغۇتقۇرۇئىنېدوم

شادىچ.رهئنهس،قا رىب!؟ۇبكۈلۈگرۆكهمېن!ادۇخ، ھائ.اتقاملاۋىتېسپىلىقسابساب
تسهم«ىسياقرهھن هلىبىقۇلوتىنڭىشائام.قويڭىل امائۇميامىدىچ.ڭىدىدىچ،كەرېك

،استاۋىلېئرالناقتاۋۈچۆ كيۆئ،ناقتاۋۈلۆئ،ناقتاۋىلىق يوت،ىرىلنىياجوخڭىن«ىرىلتۇۋاز
هنهي،ۇمپۈرۈيپىترائا غىڭىتاپىنزرهقكهششىئۇمىراچىب ۇئ؟ڭىتمامىدىچهنهياغڭىلايائ
ازور،نۇتوخهتلەد:ىتت يادلىژىپىرىلرهيرىبڭىنڭىكىرۈ ينىكېلاستاۋىيىكمىيىكپادىچ
،ىيوتڭىنمۇتشۇپشىمت هي،ياچراتاق،قىللىيىڭېيهتس همشهلرىكڭىمىيىكناغلائاتتيېھ

،ھائهنهيىدمهئ،ڭىدلاۋى تېسمىيىكنىدرۇقرىبهگىسىتپهھ نۈچۈئرهلنهگېدقىلتيېھنابرۇق
ترامىچنزىككهس،يه ملهكترامىچنىزۇققوتالنىيېكن ىتترامىچنىتتهياقشىمېن!ادۇخ

،سۇسپهئڭىم!ۇدماملوباس ىملىقيىققەرهتنىتتهيىئمهجيىئ ادىتپىئرهلمەدائ!؟ۇدناغىدىلېك
رىبزىسماتۇتيۇگناقتالخا شىنماريابمىھالىئمىتتيىغلوب ناغىملائنۇتوخيىبرهھاقشىمېن

! رهلۆئەدىناھاب

ىنڭىلايائ،قادنۇش .ىدىئپىئەزهچنۇش،هياپىسهچن ۇشۇمڭىرىللايىخكىلپەزهغڭىنېس
: ڭىتش هلزۆسنهلايىخاممهئ،)ادومنهگ ېدۇب(ڭىدىملايىللىتهنارۇتزۈي

ڭهئ،قىلمىقېيڭهئ،نهلى بمىتىببهھۇمرۇقڭوچىكىدىتېقتا قڭىنمىكىرۈيىنزىس،مۈكۈلمۈيۆس
؟زىسساملوباپاخ ماسىللىتپەد«!ىسىپىئاترالنۇ توخباسنىئان،ھېئ«ادلىتكۈچۈچ

: ىدرهب باۋاجپۈلۈكهنىققىلتاتڭىلايائ

ىرېسنۈكىكىلنەرهئپىر ېۋىچىئىنقاراھ،اۋىپەدنۈككەد زىس.نهمكەدۇغلوباپاخپەدهمېن
ىخېتۇدىلوبمهس نهلرىخهپنىدىقىلناغلوبڭىنمىرې ئىكۈچۈكڭاپوشناقتاۋىشىلزىجائ

هچىنىقتانقاچتوئن ىدڭۈزۆكپىيىكىنىرىلمىيىكقىل« ترام«ڭىلايائ.ىدلۇتۇتڭىناۋۇز
ىتتهكپۈرۈين اماتناروتسېرهللىبنهلىبرالل ايائپوترىب،پۈلۈككىلىرىخسهم

4
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رالشاييام 4 «،«ىمىريابرهلىچكهگمهئيام 1 «.هتكهملهكپىشڭ اقىرادنهلىبىتېرتەررالمارياب
پەد،رالڭهلكىربهتۇمتهمۈكۆھ .كەرېكشهلكىربهتنادبوئهتتەۋ لهئۇمىنرالماريابۇب!«ىمىرياب

هگنەۈي 380 الپىتراقسىقاغم اريابىككىئڭىلايائمىتېقۇب. ۇمسهمهئىتتەۋۇيوقنۈكهچناقرىب

ىنىزۆكڭىنىممهھپىلېۋىتې سىنىتىممىقۇمىخېتۇئيىلسهئ. ىدلاۋىتېسمىيىكقىلزايرۇقرىب
نىدنۈكزائهگىتسۈئڭىن ۇئ!ىقۇيشايىزۆكڭىنقۇچناي،ق ارىب،ىدىئىچكهمتەۋىلىقياغلائ

. ۇمسهمهئ ۇدىلېك«ىمىريابرالىلاب«نىيېك
. ىدرۇتپۇلوبرهلتەۋارابهمز هب،ياچ،يوتلىخرهھاتقىلىرائ

قىليارىچىنىرىلىلابر الىنائاتائ!ىدلهكپىتېيپالقاني وئ«ىمىريابرالىلاب«،رالڭاراق
ىسىۋلىجڭىنرالىلاب،ىس ىكلۈكڭىنرالىلابەدرهيهممهھ. اتقامپاچاغرالىچغابپۇرۇدناساي
ىشائامڭىنرالڭىككىئلايائره ئ.نارمۈكۆھرالشادلۇشۇپرىغېئ اتپاتۇشهگيۆئڭىنرهلىس،قارىب

نهلىبەزىجۆمرىبزىسقۇ يۇت.مىرېيكىلىچنۇشرالڭۈلڭۆك ،هكچهگىگۈتپىنىلجهخنۇرۇبىللائ
پىلىقزۆكزۆكىنىرىلمىيىكقىل ماريابنهلىبرالىلابىكىدىللهھ هم،پىتياقاغىقىلىلابالنىدرىب

اتپاتۇشىكىرۈيڭىن قۇلخهمناچتايىسسېھنهگېدڭىلاي ائ،نۈچۈئىقىلناغىملايىلڭاتيات
! ناقهتخهلهخهل

: ات قامتيېئاشخانپارڭۇگەدىچىئۇئ

! قىلىلاب،خىئ
،رابمۇقتياقاققىلىلاب

. رابمۇقتايەدمۈكۈشۆب
رالىلابيهھ
يهتېكنهم
ىلىغىنيوئنهلىبرهلىس

هچىنىغىدمىقىسىننەۈ يشهبنهگرهبپىلىقكەدناغراغۇس ىنڭىكىرۈينهگىتهئڭالابىككىئ
نۇرۇھ،ڭاۋلاگىنمە دائىكىدهنپەدرېتۇيپموكاغىرى لىلابقهخ.ناغلاقويرۇدىققاياق
نهس،ىكقىقھهت.نهك ىدىرېبپىلېئىنرهلىسرهنقىچچائ نىدرهھەزىساھابناغىدىتېۋىلىق

. ۇمسهمهئ«ۇدىلوبم ىلائىسىلابڭىنمىلاز«.ەدنهسيا مىرودىنرهلقهمخهئقادنۇئۈگڭهم

ادڭىنېي.ڭىدىنۆجاغڭاپ وششۇنوت،ەدڭىتقىچاقترىساتسا ئ.ىتتهكپىشمىقڭىلېگالنىدرىب
.«ۇدىلوبىرڭهككهبىقسى رڭىنىگڭهبنهلىبشهكقاراھاداي نۇد«.ىدىئقويلۇپۇمنىيىترىب

ناغلىرىقىچنهساسائ هگڭهبىرجهتشۇمرۇتلومەدڭىرىپ هستاياھكىلتهققهشۇمڭىنېسۇب
.ڭۇدلوبىچقامتياقهگيۆئ ،ەدڭىدلهشڭهتسۇرۇۋارپۈرۈيپ التيېھ،هسسىقلهئ.نۈكهييىلهمهئ

النىدرىبهتكىلتسهم.ىتتاتاۋ ىلىقهليهسكىلچهكچاقتانيوئىن ىرىلىلابرالىنائاتائادرالىچوك
،ەدىدلوبكەدن هكتهكپىرېئ«ەدىررۇش«ڭىنىدهب لۈكتۈپپىتېيهگڭىسېئڭىقىلىلاب
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،پۇتنۇئۇمىنشۈترۈسى نڭىرىلشاي.ىتقىچپىلىتېئ«ەدىت ترىج«شايهچماتىككىئنىدڭۈزۆك
: ڭىدىلشاباقشۇ قوئپۇزۇبادڭاھائناغىلاخىنىش خانرىبنهگرۈيپۇقوئڭىرىلىلاب

رالشادقاۋاس،رالشادقاۋاس
. ىلياراباقغاب

پىرېتنۇغوقهككىلزەۋېك
. ىليالائاگڭاخ

ىلياراباقغابيەرايائ

5

ۇب.ىدىملوبمىقىچ)ىركۈش ڭىمزۈياغادۇخ(اد›ىمىريابشه لكىربهتىنىقىلناغلۇرۇقهيىتراپ ‹

ىسىقىباسۇمشۇقوئ روخپهليۈكىنىيىتراپارائرهلت هيىئمهج،ەرادىئىسياقرهھەدنۈك
ەۋناتشىئرىبقائپائن هس،هگىمىيىكهيىبرهتنهتلىزىقپ ىقرۇقرىبڭىلايائ،پۈلۈزۈكتۆئ

ڭتىشىرېئهككهلڭۆكرىبلىزىقپىق

،يوت،ياچلىخرهھ اتقىلىرائ.ىتتهكپۈتۆئزىسىغۇد غادۇمىمىريابهيىمرائ«تسۇغۋائ 1«

.ىدلهكپىتېي«ىمىر يابرالىچۇقتۇقوئ«هچۈگېدشهپشه ھ.ىدرۇتپۇلوبرهلتەۋارابهمزهب
.ىدىئىنۈكناغلۇغ ۇتڭىنڭىلايائنۈگۈب،ۇمرالڭاسى ملوبىچۇقتۇقوئرالڭىككىئهچرهگ

ىنىزۆكڭىنىممهھپىنىس ايكەدرهلىكىلهمنۈگۈبڭىلايائ ناغلىققىلراييهتىرېبنىدىتپهھ
ۇنۇمناقشۇرۇتلوئقىل ۇمقىلادىسىزوجچۈئڭىنناروتسېر كىلتهمهشهھ.ىدنهكتەۋۇرۇتشاماق

اقشاب.ىدىئرهلنهگلهكىل ىگىلكىربهتىنىنۈكناغلۇغۇتڭىن ڭىلايائىسىممهھڭىنراللايائرهئ
«،«!ىليهچىئاكموررىبن ىدىلوقڭىنرىدۇم«تاپتاپ،كەرېك اسلوبرالىچۇقتۇقوئ،ادرالىزوج

ناقۇچساقىق.ىدنالشاب شىچىئپهي.ىتتارۇتپارڭايرالا داسنهگېد«!ىليەدشوخاغڭاجوش
ماشلاتهچچهنزۇتت وئادغاچرىبرالىكىزۇمناغىدى تىدلىغىجىنكەرۈيكەدىمامرۈدلۈگ
پىلېكپىلېئاغىزوجەد ىچىئىساداسىسىكىزۇمنۈكناغلۇ غۇتكىلتەۋيهھتروتناغلۇرۇدناي

رالشاۋۇستروتهگىزۈيڭىنى رىبرىب.ىدلۈرۈتۆكاغنۇقلودىڭې يناقۇچساقىقىدمهئ،ىدنالىچراپ
اسناتپۈشۈچاغيوكسهپ نۇروسرالتروتناقتاۋىلېكپۇچ ۇئكەدىكىزموپراقنىتپەرهترهھ

نهگرىكپىتېۋۇيۇي پۇشوقنهلىبىرىلىقۇيتروتىنمى رىگناغلىقنۈكمىرېي.ىدنالشاب
،كەرېكشىنىشۈچارغوت .اتقامىنيوئاسناتنهلىبتەۋۆن نهلىبرهلرهئىكىدنۇروسڭىلايائ
«پالقاسىنقىلمىقۇم«هچ ىيوبىشۇرۇتشالنۇروئڭىنڭىلايائ نهسمىھۇمنىدىممهھكىليىملىئ

اتقامنال يائاكمور.كەرېكڭۇشۇيوققاراھ

رهتپەدنۇتوخرىبناقسابكەروخ ىنادىنىرىلزۈيادرالغاچرىبا تقامناليائۇمڭىشېب،ۇمناروتسېر
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نهم«.ىدىلشاباقشالوكىنى رىلقۇچنايۇمرهلىكىدەرىشناغرۇت لوئنهس.ىدلهكاغڭىنېيپۈرۈتۆك
.ۇئىدېد«ىلياقابپۈرۆ كىنزىڭىغۋوسناغلائاغزىڭىلايا ئ«.هتكىلسهتڭىدېد«ىرېئڭىنۇئ

ڭاسلوبنهگلىب ىنىشۇلوبقادنۇب.ىدىئقويلۇپ ۇمنىيىترىبادڭىنېي!ادۇخ،ھائ
ەدىللاپڭىدلائزۆكالنىدرى ب،پەرتىتزىسرايىتخىئڭىرىللوق ناقتاۋۇرۇتشالىسىنڭىرىلقۇچناي

نهكچىئىنۈكىسياق ،ەدڭىدراباغىشېقڭىنڭىلايائپى شڭەدلەد.ىدلوبكەدنهكتهكپۇروي
(ڭۇديوقپىلېساغىقىمرابڭى نڭىلايائىنكۈزۈئقارىقراپناقق ىچنىدىپېقڭىنقاراھقىلتاپاكۇم

نهس.ىدىرڭايشىقلائ نىغزىقادنۇروس،)ڭىتتهلىبالڭۈ زۆئهتتەۋلهئىنىقىلىتخاسڭىنۇئ
القۇچوئپوئ«:ڭىدىلشابه كشىچىئقاراھ،پۇتنۇئۇمىنشۇيۇق اغرالىقشابنهلىبمهلهئزىسكهچ

ڭاراسرهلمەدائ!ۇبۇقشهلكىرب هتىنىقىلناقتاۋىشىلنىقېيهگمۈل ۆئىرېستۇنىم،ىنىقىلناقتاۋىرېق
ادڭىتاياھ«نهميهملىبۇمى نىلىي،سهمهئىنىنۈكناغلۇغۇتڭ ىنمانائاتائادمىنېجنهم،ۇتپوب

،رالتروتناقتايپىلچېچە دەرىشىكىدڭىدلائ.ڭىدلاقپهئه گڭىسېئىنڭانائاتائمىتېقىجنۇت
ناقتاۋيهملەزېئادىرىلزىغېئز ىسشىچڭىنڭانائاتائرالىمۇروقن هگىملهكتەۋۆنهكشۈزۈكگهتاكوچ
يىھالىئنهكتهئشخهبه گڭىكىلكەدۆگارھهسلەزۈگ،پۇلوب امرۇتشىلېسنهلىبارغازقىتتاق

. ىدلوبكەدنهگرۈديۆكەزھهل رىبىنڭىمسىجلۈكتۈپقىللىدقائ

،ىنڭىرىلكهتسىئهياغ راۋغۇلۇئ،ىنڭىقۇلنۇقشۇجىكىدڭ ىرىلغاچقىلتنېدۇتسڭىنېسقاراھ
رالغاچقادنۇئادڭىتا ياھ،ايوگ.ىدىناغىلشاتپۇيۇيز ىكاپكاپىنىممهھهممهھىنڭىلقهئ

اپاخ،ۇمڭاسلوبشۇخ.ڭى تتاتاۋىچىئقاراھزىسۋاتخوتنهس .الكەدناغىمقابپۇلوبنىدلەزهئ
ۇمڭۈزۆئىنڭىقىلناقت اۋىچىئقاراھنۈچۈئهمېنىداز، قارىب.ڭىتتهچىئقاراھۇمڭاسلوب

. ڭىتتيهملىب

ەدرهلڭەرهچىڭېيىنتاياھۇمت ىقاۋرىداقهگىممهھ.اتقامشالما ۋادەدىمىتېرزۆئشۇمرۇت،تىقاۋ
(نهسىلاقپەدزىئهچنۇر ۇشويىنىرىلنالېئشالاۋادىنقىل زىجائيىسنىجتاپتاپ.هتكهمىزېب
كەدۇغنالاۋادەدنهس.)ىد ىناغراقىچنىدراكقۇلوتىنېسىر ىخائقاراھنهكچىئپۈرۈيقوتچائ
ڭىتتهچىئۇمىس لوبنۈچۈئڭىقىلىپاخۇشۇمهنهي نهس؟نۇسلىقهمېنلۇپقىجهچنۇئ

ڭىنڭىرىلىلاباتتهھڭىلايا ئەۋنهس.هتكهمتۆئشارىدلائنه لىبرهلشهلكىربهتنىغزىقراللىي
. ڭىتتاتاۋياملارىقىچتىقا ۋۇمكەدۇغلوبقالۇقزۆكاغىشۇقوئ

يىلائهگىزۆئڭالاب ڭوچەدىرىبڭىنرهلنۈكناقتاۋىچى ئپۈرۈيپىيىچكۈمنهس،هسسىقلهئ
.ىنىنىكتهكپۇلوبلاشۇ خڭىنۇئ،ڭۈرۆك.ىتتيېئىنىكىلن هگلهكىزىغهققىرىقاچنىتپهتكهم
هكپهتكهميىلائ،قويلۇپ كەدۇغنالاۋادڭۈزۆئ!رهلنهگېد پهتكهميىلائۇشائنۇستهكپۇرۇق
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تهمزىخۇمرهلنهگلهكپۈ رۈتتۈپىنرهلپهتكهمڭوچڭوچىلېخ رىزاھهگىتسۈئڭىنۇئ؟لۇپەدهن
ىنىشېبىتسۈئۇئ،ن هكىدىلوبالناسنىئ،ارغوت«؟كەر ېكشىلىققادناقاستاۋياملاپات

هگمەدائناغىدىيوقپاسايپىل ېئىنىلىقاسچاچنهكىدىلوبالناس نىئ،جاتھومهگمىيىكناغىديهگۆي
ناغىدىلوبىلىغىش ايمهجرىتاخ،ناغىديهملۆئۈگڭهم پىسهكىككىئۇب،كهمېد.جاتھوم
ىنىكىچىك،هككى لىچۈككىتمىيىكىنڭالابڭوچنهس پىلىققادنۇش«!نهكىئرهلپىسهك

زۆئ،ەدڭۇديوقپىلىققىلر اييهتقۇلوتنىتتهھهجهيىدىئهك شىرېباققىلترىگاشاققىلشارىتاس
ڭىتتهكپۈرۈيناماتڭ اپوشهچڭىنىگنهلرىخهپنىدڭىلقهئ

ادىسۇروقىتىكنوپشۇرۇقشابق ۇرۇئكىلىيىھانقىلىغاق:روتپائ

ىپېقنان
رىبناماھاسىملوبهتهئ،هت هئاسىملوبنۈگۈب.ىدلوبلىيچۈ ئهگمىنىگرۈتتۈپىنپهتكهميىلائ

نهگېد«موسزۈ يهچنامىققهھشىئ،ۇدىشۈچاقشى ئىنۈكىنالاپ«نىتتهمۈكۆھىنۈك
ۇش.ۇدىلوبمىغېتنۇتلائنا غىديهمىگۈتۇممهسېيپىتېيرۈمۆئ رىبنهگېدۇب.ۇدىلېكشۇرۇتقۇئ

،ماسلوبناغىدياميوقپى تىسرۆكىنمۈزۆئهگرهلنهگېد«سام ىراياغراك،ىپېقنانۇھ«ادغاچ
پهخ
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****************

مىتېقرىبەدنۈكچۈئ- ىككىئمىچېچناغىدىلىراتپاليا مەدنۈكنهلىبىشۈتۆئڭىنرهلنۈك
كهتكۆبىزىتڭىن مىنىتشىئناغنالرىقكىتكەدىغىت قاچىپ.ىدلوبناغىدىرۆكقاغرات
ىنىقىلرابڭىنىسرهنن هگېد«يام«مىقىيائقارىقراپنا غىديامنوقاپوت.ىتقىچپۇيۇكسۇپ

پهتكهم.ىدلاقپىلېكاغلا ھكەدۇغىملوبىلىغۇنوتۇمىنىگڭە رهتكىلىدمهئ،كەدناغلاقپۇتنۇئ
ناغىدياراقنهلىبدى مۈئهگىچىئڭىنمۈزۆكەدرهلنۈكى كپهلسەدنهگلهكاقترۇيپۈرۈتتۈپ

مىرىلشۈتڭهت.ىدلاقپۇل وبىسىنائڭىنىلابنىدرىبرالۇئ رىزاھ،پىنېيىيارۇمڭىنرالزىق
نىدىلوق«ىنېمرهلكىچى ك.ىدلوبپىشىرېئهگ«ىسىمانھاۋۇ گپەرهشتۇغۇتقىلنالىپ«،اسلوب
پىنىلنامھېمۇمىديۆئ.ى تشىتېكپۈتۆئنىتسامىراق،پىشىي ېد«تىگىيىرېقناغىديهملهكشىئ

نهكتەۋىلىقمهنهسقاقىنىل ىئائنۈتۈپپۇرۇتتاسۇمىنىلېمز ىقڭىنمانائ.مۇدلوبپىلنامىچ-
؟نهميەدۇمىمېننهلىبم ىزىغېئىسياق،پاراقنهلىبمۈزۈ يىسياقهگرهلىكىدمۈيۆئ،ماسرۇت

). ۇممهسىملهيېيىنمىرىلن اغلوبىچكهمېيەدمۈلڭۆك(مۇدرۇت پهيىننهگرهب،قويلامائنىكېل

،ۇدمەدڭىنوگڭۇج، ۇدمەدڭىنرۇغيۇئ.مۇدۇقوئخىرات سۇسخهملىيتۆتهتپهتكهميىلائ
ڭۇكپىتراتنىدنۇتلائ رۇسرۇغوقۇدمەدىنىقنىقېي،ۇدم ەدىنىقمىدهق،ۇدمەدڭىنلهئتهچ

نىدنهمىرىبهچرىزاھر اللىيقىلناق،رۋەدنۇتلائ.قوي مىنىغىديهملىبهچىغنۇتالپهئ،ىز
ناۋاركەدۇسناققائپاد لىراشهچىغىسىنڭىينىدىپىي،اسل وبناغىدياروس،ىدىميوقۇمپاروس

نهگېدمىلىباقشابن ىدنان-شائنهگېيشاشخوئاغرال ىقشابادمىقىسروق.مىتتەرېبپەد
همېنىنىردهقڭىننۇتلائقه خۇئ،نادان،روكىرىلمەدائڭىن تهمايىقىيارھهس.ۇتپىتېيپۇلوت
ن. همياملاققادنۇمنهم.ۇدىلىبره گرەزىنىردهقڭىننۇتلائ؟نۇسلىب

مهسرەۋىتېيقادنۇم.ىتش املائهكشىكىرېت-شىكىرېز،هكك ۈپۆكمىدىمۈئ.ىدرەۋۈتۆئرهلنۈك
. نهمنهكىدىلۆئمهسىمېي.نهمنهك ىدىلۇيۇئمهسرەۋهي.نهكىدياملوب

؟مىتتيالال ىقهمېننهلىبمى«خىرات«نهگلىب

ۇمنىدنهگېدنهمتهكپۇقوئلىي 16 .مۇدلوبىچقاملىقق ىلىچناقھېدپىشىلمەدراياغماداد
قىلىچچاغايڭىنمىنىئ.مىدلاق ياملالوبپارىقرىسمىرىللهب،پى رىپاقمىرىللوق.نهمىتپاقپىقىچ

ىنمۇلوقلوس،پۇيوقى نرىبنهلىبقامقوت،ۇي-مىدراب پۇلوبىچكهمشهلمەدرايهگىرىنۈھ
. مىدلاۋۇقوسقىتتاقىلېخ

قىلرىتسىگام؟ەدهن لۇپاغڭىنۇئنىكېل.مىدىليوئى نشىلىقكىلشهكارىكپىلېئانىشام
. ۇديامت اقسهئهكشەديهھانىشامماكشىنىك
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ماسلىقىنرالشىئقادنۇئ،رۋ الاكابرىبنهم،مىتقابپاراقاغ ىچقاماي،مىتقابپاراقاغلاققاب
«اللائقهھ«پۇقوسهياپ اسادىچوكىنۈكرازاب.ىدنايمى يارۇمنىدڭىنۇئ؟ىنىغلوبقادناق
ىنكەرۈي،قىلمىقېيىرىلزۆ س،قارڭايىزاۋائڭىنۇئ:مىدلاق ناريهھپاراقاغلىئاسناقتاۋەد
اغڭىنۇئ.لۇپماتۇترىبادى لوقرۇغڭاتاقاراقپاق،ناغلاقپ ەدياشوتىسىتلاخڭىنۇئ.ۇدىزېئ

همېنۇئ.ۇدىرۇتالپىلېك يهملۈزۈئكهتتۈگۈئنهكشۈچنىدن هكسۈئپىلىقشىئەۋېم،لۇپ،نان
! ەد-نهميا ملاقوسۇمىنىياپاسۇشىساندهئن هم؟كىلتخهبمهھكىليهلهتنهگېد

نهمهچىگمهك ۇشۇم.ىتتۆئنهلىبرهتپەد-بات ىكادرالىناخسرەدمۈرمۆئقىللىي 16

؟ۇمزائرائوشنا غىمىلۋوتنهم،باتىكناغىمىلداي

ۇئماسىليوئ.مىدىملىق ۇمزىگرهھىننهگېد«املىق«.مىدل ىقىنۇشهسېدهمېنمىللهئۇمنهم
،قىلقالخهئ«ىنېمهمم هھ.مىدىئالابشىيار،كىلتهلىز هپ،قاشمۇيىقىلۇقنهمادرالغاچ
،تاپاكۇمناغلائپۇ لوبرۈمسۆئهچڭىنيېل،هچڭېفيېل .ىتتياتخامپەد«الابقىللىقهئ

پەدنۇسلوبقادنۇش«ڭ ىنرالىنشوق-مۇلوق،مانائ-ات ائ.رابىلېخۇممىرىلىمانرىدقهت
،ىرىلشاتخامپەد« الابقۇلڭوئكەدناقتراتپانات، كەدناغىقرىقادىچياق،كەدنهكگهئ

؟ۇچىرىلشىنىلرىخهپ

اڭامپىنىلقوزهممهھ ىرىگلىئ.مىدىئامىلۆئناققىچن ىدارھهس،اغۇچراقناققىچنىدراس
اغىلۇپىكىدىلوق،اغىنېنناقت اۋهي،اغىشىئىكىدىلوقڭىنرالۇئ ،اغرالۇئنهمىدمهئ.ىتتاشىراق
. ۇدياشخوئۇشۇمىنىگلهشڭهتڭ ىنناھاج.مىدلاقپاراقپۈرۈملهت

ادلىيىككىئ،ۇمىسىمر ۆكىنىقىلناغيۇققادناقىننازاق ڭىنىسىتسۇئىترىگاشڭىنىچنازاق
همېناڭام پىرائام؟مىدنهگۆئهمېنادلىي 16 نهم،ۇچ نهم.شىمرالوبپىنىگۆئلهممهكۇم

؟ىتتهگۆئ

«ادلىي 6 نهم،هسىملهتىگ ۈتىنقىلزىستاۋاسەدىچىئرالقىل شايارۇتتوئ،شايەدىنيهباملىي 50

. مۇدلوب«رۋالاكاب

ناغىلشابارىئىڭېي ەدمهپاسۇمتاياھپىرىقىچتاۋاس اتقىللىيىچنىرىب،ماسقابپاراق
هگزۆئ نىتتاۋاسەدڭىنېمىدمهئ.نهمىت پىنىليائىنرۇقوئرىبۇشادلىي 16 ،ادلىي 11 ۇمماسلوب

؟همېنىنىغلاق

ەدرهلنۈكنهگېديهلۈ زۈئمىدىمۈئ.نهكىدىلېكۇمرهلنۈ كناغىدىقابايىقيهلهتهگمەدائ
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لۇدۇئپالڭائىنىقىلناغىد ىلائپاللاتادناديهمقهنىننام ىجرهت،پىتاكاغىنىگروئتهمۈكۆھ
يىلائ،شاي،ناغلوبىن روئشىئمۇقوچ«رالۇئ،ياتيېئى نىسىمېنىدمهئ.مىتپاچهگىيىھان

. ىتشۈچاغۇسماملاچ.نهك «كەرېكىشۇلوبنىدرالقىلتامۇلهم

اقشىئپال لاتنىتتهيىئمهجاققىلمىداخيىر ۇمهمەۋىچۇقتۇقوئيهمتۆئقازۇئ
زىسىلخەدپىتراتاغڭوئىلېخ مىرىلشىئمەرۆدۇب.مىدىلڭائى نىرىۋهخقىلناغىدىلۇرۇتشالنۇروئ

نىدىناھىتمىئىرىلنهپاكىت امېتام،تايىبەدهئ،ىلىتتهلۆد .مۇدلوبهگىئهگىپىرهششالمىزىت
نۈچۈئتوخسارنىدمان ائ-اتائ.نهكپهگناغىدىرېبنا ھىتمىئنىتپىسهكنىدنائ،كهستۆئ

ادىباسېھنۇيوئرىبىرىلناھى تمىئ«تايىبەدهئ-لىت«.مىتشان تاقاغناھىتمىئپىلېئلۇپنارائ
زىككهسۇمىسىمېدىنۇئ. ىدلائىنىچۆئراب«اكىتامېتام« نهگرۆكچۆئنهمنىدلەزهئ.ىتتۆئ
پىلېئۇمىغمۇلوقىنىبات ىكاكىتامېتام،پاراقپەدزىستە ۋىسانۇمهگمىپسهكەدىنيهباملىي

. مىدلىرىترىبڭ ىم،پۈلۆئڭىم.ماسرۇتناغىمقاب

اقشىتياقلوققۇرۇقيهمتهي هكپهلهت«اكىتامېتام«،ۇمىسلوب نهكتهيهكپهلهتمۇرۇمونيىمۇموئ
. ىدلىقرۇبجهم

باۋاجكەدناققىچقامقو تنىدمۇلۇترالۇئ.مىدلىقلاۋھه ئهگرهلىكىدىرادىئكىلتەۋىسانۇم
: ىتشىرېب

زىڭىدىملهتۆئ،قۇدلائناھىتمىئ ،زىسيەدمۇدۇقوئهتپهتكهميىلائ
نىدنائەدنهگىملهتۆئنى تپىسهك.نۇسلائنىتپىسهكلاۋۋائ

. ىشىئڭىنزىڭىزۆئۇئ
؟نه مىلىقهمېنىدمهئ،مۇدۇقوئلىي 16 نهم

. زىڭىرايىتخىئ
اسرۇتخىراتپىسهكناقتۇقوئ

زىسناغۇقوئزىڭ ىزۆئ!؟اسرۇتۇشپىسهكناقتۇقوئ
. مۇد ۇقوئادناقتۇقوئ،پىلېكقىرىقاچ

؟زىس ناغلائمىلىب،زىڭىسلوبناغۇقوئ
؟ن همىلىقهمېنىنۇئىدمهئ.مىدلائ

. ڭىپېتش ىئهسلهكنىدزىڭىلوق.رابىڭىم 13 نىدرهلكەدزىس.زىڭىرايىتخىئ
؟نهمىپاتقادناقنهم

ىپېقنان،ۇھ !تاستهلېباغالاخڭاسىملاپات شىئ؟ۇبۇغنهكشۈدلەد،وتهمازات
. مىدلهكپىتياقهگيۆ ئنهلىبمهلهئ-درەدراغاترىب

،تهيىريهخ؟نهمرا قوئلىيهچناقنۈچۈئشىئاقشاب ،ماستاستهلېباغالاخپۇقوئلىي 16

تهلېبىشىكڭىم 13 . رابىسىگىئڭىنالاخىكىدرهھهش. ۇدياملىتېستهلېباغالاخادىزېي

؟رابرهھه شكىلىچناقادزىمىترۇيكەدۇقتاس
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. ىتتەۋۇچوقىنمهڭېمر هلزۆسۇب!ىپېقنان!ىپېقنان

رهلىس؟ۇدىمناقتارايقا دنۇشۋارىب؟ۇمنهمىدناغلاراي«ى پېقنان«قادنۇشۇمنىدلەزهئنهم
رىبرهلىس.نهلىبرالڭهجىتهنن اھىتمىئۇش،رالڭۇنروئۇش.رالڭ ىدراقىچاغىراتاقىپېقنانىنېم

پىتىسرۆكىنىمىلىبىك ىدىسىرىئادلائوسۇشڭىنىچۈگرهب ناھىتمىئناھىتمىئ«رالڭاسلوب
«ۇدياملالىقكىللى كەۋهگىشىكۇش؛ۇديهمىچلۆئىنىم ىلىبنۈتۈپڭىنىشىكۇش،ۇمىسرهب

ىسياقىداز،رهلىسىرىق ىچاغراتاقسامىرايالنهلىب«نا ھىتمىئ«رىبۇشىدمهئ.رهلىسيەد
! ؟تساررالڭىپېگ

؟رهلىسرالىققادناقرهلىس، اسلائنىدرهلىسىنناھىتمىئۇشائ ناغلائنىدنهم،ىنېقرالڭىتيېئ

«ىپېقنان«ۇمرالۇ ئ،ۇمنهم،ۇمرهلىس.ىپېقناننه گرۈتلهكاغلاھۇشۇمىنزىبرهلىس
؟زىمىلاسىننانىسياقەدىسۈگل هكاغىرىلپاقنانۇب،هسرەۋۇلوب

: ۇدىل ېكمۇغلىقباتىخىنۇشاغرالىلاب

.نۇسىمرۈتشىتېيپىلىقىپېق نانكەدنهمۇمىنرهلىسىرىلپاقن انۇئ،رالڭۇلوبھاگائ،رالىلاب
! رالڭۇلوبمەدائهچىگزۆئرهلىس

،شىيېدىنىكىدمۈلڭ ۆكۇمىسىملهكنىدمۇلوقشىئاقشا ب.مىتتهيپۇنوتىنۇشنۈگۈبنهم
: ۇدىلېكۇمىسلوبشارىقراۋ

ىنشۇتۇقوئ-شۇقوئ!رالڭۇز ۇقتۇقىنرالىلابيىبهسىكىدرالڭ ىپارتهئ،ىكىدرالڭۈيۆئقىليالاخ
رهگهئ.ىدلهكپىتېيىتيهپ شىلىقتاھالسىئىدمهئ.رالڭىلى قھالسىئقىيالاغناماز،هگرۋەد
ىرىلپاقنانزىسقاناسناقتاۋى لىتېقاغراتاقپۇلۇغۇتكەدۈگېد ەدنۈك،رهلىسنهكىدياملىققادنۇئ
؟ۇدىش ىنتاققادناقهكتهباقىر؟ۇدىقاب قادناقىنىنېج؟ۇدىغىسهگرهيهق

ۇكمادلېرپائ- 1 لىي 2004-

) ىسىچۇقتۇقوئپهتكهمارۇ تتوئۇكمادهيىھانارىچ:روتپائ (

كىلىيى نوپايەۋقىلىكىرېمائ،قۇلوگڭۇج
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شۇرۇتشىلېسقىلراقىزىقەدىققهھ
شارچۇئاقساۋلوي

پىتېۋىتېكادلويهللىبىشى كرىبكىلىيىنوپايەۋىشىكرىب قىلىكىرېمائ،ىشىكرىبقۇلوگڭۇج
. ۇتپاقپارچۇئاقساۋلوي

پۇلوبقهتاقشىشىلېئنهل ىبساۋلوي،پىلېئاغىلوقىنكهتل اكرىبپىشىليىددىجقىلىكىرېمائ
قۇلوگڭۇج.ۇتپاۋىق ىچهكخەرەدپۈترىبلاھرەدپىشى ليىددىجۇمكىلىيىنوپاي؛ۇتپۇرۇت

. ۇتپالشاب اقشىتىڭىچىنىچۇغوبڭىنىغىيائ پىشىڭېئيهمشهليىددىجقادناقچېھ

ۇمىدلاۋھهئكىلر هتهخقادنۇش،نىتقۇلوگڭۇجپىپېت رەۋهخنىتشىئۇبرهلقهخ،نىيېك
ىنىقىلناغرۇتلو ئپىتىڭىچىنىچۇغوبڭىنىغىيائ، پۇتۇتنىكمهتىنىزۆئهگىسقادناق

؟رابىسىدياپهگىمېن ڭىننهكشهليىددىج«:ۇتپىرېبباۋا جقادنۇمقۇلوگڭۇج،نهكىناغىروس
هگىتىپايىقرۇتابىقىل ېھنىدنائ،الماسىلالاۋىگىچڭىچ ىنىچۇغوبڭىنمىغىيائتهقهپنهم

!» ۇمسهمهئنهميهلهتېكپىچېقكە رزېتنىتقىلىكىرېمائناغلاۋىرىك

هستهكتوئاغانىب

،پىنىلتائاقشۇرۇدلۇتۇقنىد ىتىپائتوئ،رەزهنيىئتهقنىدىشى لۆتلەدهبكىلىچناقرالقۇلوگڭۇج
؛ۇد ىرۈشۈچهككهچنەۋۆتڭهئىننايىز

ىنرهلمەدائناغىرچۇئ هكتهپائ،رەزهنيىئتهقنىدىشىلۆت لەدهبكىلىچناقرالقىلىكىرېمائ
پىشىلباسېھنهلىبىش ىتېكپىنىليائهگلۈكپۈيۆكڭىنا ينۇد-لامكىلىچناق،ۇدىزۇقتۇق

؛ۇديامرۇتلوئ

ۇب،ۇدىلاقپۇزۇقتۇقىنرالپىخر ائرەزهنيىئتهقنىدىشىلۆتلەدهب كىلىچناقىليهمرهلكىلىيىنوپاي
ادىزىڭېدتوئڭىنم ەدائكىلىچناق،ىشىتېكپۈيۆكڭى ناينۇد-لامكىلىچناقادنايرهج

نامائخىرات،اسلاقنامائ رالپىخرائ«رالۇئ.ۇديامرۇتلوئ پىشىلباسېھهچنائنهلىبىشىلېق
. ۇدياراقپەد«ۇديالاشىلماۋا دىتايىققەرهتڭىنخىرات،ۇدىلاق
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شۇيوقتهنامائلۇپ
،ۇديهمتهيۇمىگىكڭىنرهلكىلىي ىنوپاي،ۇديهمتهيهگىكڭىنرالقىل ىكىرېمائىمىرىكڭىنرالقۇلوگڭۇج

نىدىشۇلوبزائكىلىچناق ڭىنىمۈسۆئڭىنتهنامائ.قارمائا قشۇيوقتهنامائلۇپرالۇئنىكېل
. ۇدياليوئىنشۇيوقتهن امائاغىكنابنهلىبىدلائ،الىس پاتلۇپهگڭهتتۆت،رەزهنيىئتهق

ڭىنىرىلارقۇپوگڭۇجشۇيو قتهنامائلۇپ:ۇدىشىيېدقادنۇم اتىراقاغڭىنۇبرالقىلىكىرېمائ
؛ۇدىرۈدلىبىنىقۇ لقويىسىچنهشىئنهتهبسىناغىتاي ىققەرهتيىداسىتقىئىكىدىسۈگلهك

وگڭۇج،ادناغىراقاغىشۇلوب قارمائاقشۇيوقتهنامائلۇپ«: ۇدىشىيېدقادنۇمرهلكىلىيىنوپاي
.» كەرېكاسلوبقوي ىنۇروسكەركۈزۈتاقشابناغىدىن ىلرۇزۇھنىتشۇمرۇتڭىنىرىلارقۇپ

تهنامائالشاشخوئىنىلۇپناقپ اتۇمىسرابهگىيىنوپاي،ۇمىسراب اغىكىرېمائرالقۇلوگڭۇج،نىكېل
ڭىمهچچهنڭىنرالقۇلوگڭۇج« رهلكىلىيىنوپاينهلىبرالقىلىك ىرېمائنهلىبڭىنۇش؛ۇدىرېۋۇيوق

. ۇدىشىلېك اقشاراقنهگېد«نهكىئرابىسىن هئنهئشۇيوقتهنامائلۇپقىللىي

قاماتكىلچهكزىسقهھ

ەدمهھۇتپىقېبۇمپىن ىلازىغزىسقهھەدىزهب،پىقىچهگ رهلتهلۆدپۆكىلېخقۇلوگڭۇجرىب
هگزىسرالقىلىكىرېمائ«:ۇت پهلرىۋسهتقادنۇمىنرالشىئۇبۇ ئ،ۇتپوبهگىئاغرالتارىسهتلوم

،ۇدىلىقلاشۇخىنزى سپىتىرايتايىپيهكىشخايىتىيا ھان،اسىلراييهتتهپايىزكىلچهك
ناغلىقهگرهلىسالوكاكوكن هكچىئرهلىسنۈگۈب«:اغرالنامھې م،قىلىكىرېمائناغلوبناخبىھاس

لامېتسىئىرىلزۆئرالنام ھېمنهلىبڭىنۇش،ۇدىيوقپىترهك سهئپەد«نۇسلاقپۇلوبمىتىغۋوس
. ۇديهلۆتىزۆئىنىل ۇپڭىنرهلكهمچىئ-كهمېيناغلىق

،نىكېل،سهمهئقىل ناجهچنائىشىلىقپىلكهتاققاما تىنرالىقشابڭىنرهلكىلىيىنوپاي
.ناچشىئۇمىلوتىرىل زىقمىزالۇمپىلېكهنهي،لىسېئ رالباراش-قاراھ،لومناخىتساد
زىڭىمتۇريۇبڭىنزىسىق ىماتكىلچهكزىسقهھقىلخاۋرىب نهگرهبهگزىسڭىنرهلكىلىيىنوپاي

. ۇدىنىلېق پۇتۇتنهلىبكىللىچپهئنىدىچىئ
لىخاداغىنىخىتسادڭىن ىسرەرىبزىس.ياڭوئىشىيېيقاما تكىلچهكزىسقهھڭىنرالقۇلوگڭۇج
ۇمزىڭىسىمرهبپىلىق؛ۇدىل وبزىڭىسرهبپىلىقشىئهچنۇم- هچنائاغڭىنۇئ،نىيېكنىدناغلوب

زىڭىسىملىق«مىقىۋاتناي ،مىقىۋاتراب«پىلېسناخىتسادا غىدلائڭىنۇئنىكېل.ۇدىرېۋىلوب
. كەرېكىشۇلوبىلۇپ تهمۈكۆھىكىدرادقىمكىلرهتېينه مزهجادزىڭىنېياممهئ.ۇدياملوب

) ىدلىقهمىجرهتنامسوئراھاقنىد ىلىنرۇژ«رالنوتهيلېفناغناللات (


