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نىدىچۈگزۈت

ڭىنرال ۇب،پۈرۈيپالىرائىنىرىلرهبنۈم ەرىزانۇمهچرۇغيۇئىرىبنىتپۆك

رۇ غيۇئ،ىتايىبىدهئ،ىتىدائ–پرۆئ،ى تىينىدهم،ىخىراترۇغيۇئادسىرائ

شىلىۋىلق اسڭىنرالنۇمزهمنۇغرۇنىكىدرهل هھاسقىلراتاقىقىلىچرۇتۇيىپموك

،پالقاچنىغ ىيهگرۈتمىريائ-مىريائىنرالنۇ مزهمۇشۇم،اقچاغلوبرابىتىممىق

كەدىغل وبهسىلشىئپىلىقپاتىكقۇلنۇرى تكىلىئمىريائ-مىريائىنىرىبرهھ

رال شادروتنۇغرۇنادناغلوبقادنۇب ىكنۈچ.مىدىئنهگلهكپاليوئپەد

ىكايىقىلنا غىديالايىقوئىنرالنۇمزهم،ناغى ملايۇقوئپىلىقپۇلوبسىقىتقاۋ

اقشۇيوق پالقاسپىرىقىچپىسسىب،اسلوبنه كشۈچىجايىتھىئاقشىرىقىچپىسىب

قويىتىيىنا كمىئشىقىچاغروتادناغىملوبچى ھ،ىنىقىلناغىدىلوبيالوقۇمىخىت

ۇمىسلوبقارزائادسىرغوتىخىرات رۇغيۇئ،پىرىبپۈرۈچۆكاغرالسود

ڭىنۇزر ائۇش.مىتتەرۈيپاليوئىنىقىلنا غىدىلوباقشىلىقهگىئهگىچنهشۈچ

ناتس وبپۇلوبىجنۈت،پەدياقابپىلىق مۈزۆئىنىشىئۇبنهلىبىكىتسىئ

رۇغيۇئ نىدىچىئهپىھهسنهگىدىخىراتە ۋىتىيىنىدهمرۇغيۇئنىدىرىبنۈم

پۈزۈتىنپا تىكقۇلنۇرىتىلىئۇب،پىلىئپۈر ۈچۆكىنرالنايابتىئائاغىخىرات

ىخىرا ترۇغيۇئۇبىكىدىرىبنۈمخىرات نۇخروئادمىتىقىچنىككىئ.مىتقىچ

شهلرىر ھهت،شهلتەرپاللاتىنىمىتنهگىد رهلتهياۋىرزىسۈگنهشىئەدىققهھ

اسرۇتقا يڭىنرالشادروت.مۈدرۈتتۈپىنىچپ اتىكقۇلنۇرىتكىلىئۇبادىساسائ

نهمىلىقدىمۈئىنىشىلىۋىلقاس

لاربائ:نهلىبتهمرۆھ
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رهلتهياۋىر زىسۇگنهشىئ-ىخىراترۇغيۇئ

 

Urdek :ىچۇغىللوي

مىتىق 4 ىراشرهيادناقتيەئهچىيۇب ىتىۋۋۇقشىلىبىقرىزاهڭىنىلقەئ ناسنىئ

ۇمرهلزىب.زىمرۇدتەرابىئ ندىرىلناغنىلىق ەدىرىپائقىلمىتىقىجنىشهب زىبپۇلوبمۇگ

. پهگىكنىيىكۇبزىمىلۇقوي نهلىبپەۋهسقادناقەۋزىمىلوب مۇگناچاق

ىبرهغنهلىبىقىغرىقىقرهش ىسهئتىق اكىرىمائىبۇنهج،ىلىقاب پاراقاقسۇبولىگ

ىقرهشاكىرىمائىل امىش نىكىل،ۇدىشىلىسپىجنهلىبىرىب - رىبىرىلقاغرىقاقىرفائ

،شوخ،ۇديامش الىسپىج ۇمزىگرههىرىلقاغرىقىبرهغ ڭىناپۇرۋاينهلىبىقىغرىق

ۇمىخىت ىرىلق اغرىقىبرهغڭىنىكىرىمائنهلىب ىرىلقاغرىقايىسائىقرهشالقادنۇش

رەرىبنهگىمتهكپىلىقتهققىد زىبڭۇنۇب ؟نىتكىلىمىنۇب،ۇديامشالىسپىج

؟ۇمرابىرىلپەۋهس

نىيىكىدىئ قۇلغۇرۇقرىبمىريائىلىرائمىرىي ىدنىهرالنۇيىپارغۇج،رابهنهي

پاراق اغل امىشۇمىلىهەۋىتكىرىبنهلىب ىسهئتىق ايىسائپاتسىقپۇلۇرۇساغلامىش

رالۇب.هتكهمشىيىد،ۇدىتاۋىلۇرۇس نهلىبقىلمادلىئرىتىمىتناس، 2، 1 ىلىيرهه

؟ۇمتىكاپقويىبەۋهس قادناقچىهمهه ۇمن ۇكهيناغلىرقىچراكىبنىدراكىب

ىمىلۇكادىسىرۇتتوئ ىغۇلغۇرۇقاكىرىمائىلامىش نهلىبىغۇلغۇرۇقاپۇرۋايەدىلسەئ

(ىنۇئناغلوب نىمىزڭ وچرىبقىلرىتىمولىكتارىداۋۇك نۇيللىم 10 نهنىمخهت

تۇج ۋهمەدىزۇيرهينىمىزۇئرىزاه.ۇ دىشىتائپەدىغۇلغۇرۇق)سىتنالتائ

تهق هپ ڭىننىمىزڭوچىقىلىه،رابال) ىرىللارائسىزروزائ(تهقهپ،سهمەئ

.ۇتپ ۇرۇتپۇلوبتۇجۋهمادىسىرۇتتوئ نايكوئ كىتنالتائىغۇدلاق الكىلىچنۇشۇم
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ىقرىزاه،ىلىق اب پۇرۇدغائرەزهنهگىپىرهتقىرهش ڭىنزىمىراشرهيىدنەئ

ىنر اللار ائهچنۇمرىبناغرۇتپۇيۇچخوچ ە ۋۇسزىسناياپقاسىراقهگىتىرهخ

نىدزىب،ىرىگلىئراللىي 11500 نىدن ۇب ادىنروئراللارائۇشهنەئ،زىمىرۇك

ىناكامڭىنقىلتاياه ىكىدىرۋەدشىملاراي- 4 ناغىشايقىلتاياهىكىرىگلىئ

ڭىنىس هئتىق اكىرىمائىسىرىئادڭۇنۇئ!ىدى ئتۇجۋهمىغۇلغۇرۇق)وم(شىملوب

نىدلامىش، هچىغىرىلقاغرىقىقرهشڭىنايىسائ پىت راتنىدىرىللىهاسزىڭىدىبرهغ

پىلىئهگىچىئزۇئىنىرىلل ا رائهيىزىنالىم اتپ ۇنهجپالشابنىدىرىللارائياۋاه

نىمىز ىلىۋۋەئ(ۇبانام.ىتتاتايپۇل ۇزوسهچىغىلامىشڭىنهيىلارتسىۋائ ىكات

. رۇدىغۇلغۇرۇقوم ( ناغلاتائپەد

ۇشۇم.)ىسالاب ناپوت(ۇمىسلوبۇئ،رابتىكاپ رىبناغىدياملامۇيزۇكۇممىكچىه

) سىتن التائ(القادنۇش،ۇديەدىدلوبلىي 11500 رالىچخىراتاغىسالابناپوت

-4 ىكۇشىغىلراقىززىق،لىي 11500 ۇمىخىتقاۋ نهكتهكپۇكۇچڭىنىغۇلغۇرۇق

ڭىنىغۇلغۇرۇق)وم(نىمىزىلەۋۋ ەئشىملوبىهاگىدىرىپائڭىنناسنىئ قىلمىتىق

. ۇدىتاۋىلىيىدلىي 11500 الىنهيۇمىتخاۋ نهكتهكپۇكۇچ

پۇتۇسرۇكىنتىقاۋالرىبتهقهپ ىرۋەدڭىنخىراتكىلتهكالاهلىخ 3 ەدرهيۇب

؟زىميەدهمىنىنۇب!ۇتپۇرۇت

اغىقۇلغۇرۇق)وم( نىمىز ىلىۋۋەئتىروىتىمروزتهياغ - پەۋهسالرىبتهقهپ

ىنمهلائ ،ۇمكهتۇت-سىئناغلىقماۋادراليائ هچچهن ،ۇمناقلوۋەدىجىتهن!ناغلۇرۇئ

، )سىتنالتائ(نهلىبڭۇنۇش.نهگرهب زۇياتتىقاۋ الرىبۇمىسالاب)ناپوت(ناغلائرىب

اغىتسائۇسىسىممهه - هممهه،ىپوتناسنىئ نۇيلىم 64 ،)وم(نىمىزىلىۋۋەئ

-5 پىشىلرىخائ ىرۋەدقىلتاياهقىلمىتىق- 4 نهلىبڭۇنۇش،.ناغلوبقىرهغ

. ىدنالشابى رۋەدقىلتاياهىقرىزاهقىلمىتىق
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ىدنەئ،قۇدرهبپ هلتەرۇسرۇقرىبىنتالاۋهەئىمۇموئ ادزىمىنايابىقنىدلائ

ىكنۇچ،كەدۇغىملوب قاسىملاتخوت ەدىقق ههىغۇلغۇرۇق)وم(-نىمىزىلىۋۋەئ

. ۇدىنىلشابنىدرهيۇشۇمىشىب ڭىنزىمىياكىه

ڭىنىمۇكرۇت ناسنىئقىلمىتىق- 4 -ىكۇشپەۋهسىكىدىشىلىيىدنىمىز ىلىۋۋەئ

،پىلىساينىدرهيۇئ. ناغلىنىلل وقەرابىئۇشۇمپۇتۇتەدزۇك ىنىرىيناغلوباديهپ

يال ىن هي--) راللاك ائان(ناغلىرىپائپۇشوتاغىرىلياج اقشابڭىناينۇد پۇلۇرۇشۇپ

ىكىد---رالىتخاتشاتناغلۇرۇشىپ ادلۇسۇئەدىهالائپىلىزىياغىتخات

ىرىگلىئهچىغلىيڭىم 400 ىنىقىلتاياه ناسنىئ ىكىد)وم(ەرۇكاغرالنۇمزهم

ىنلىيڭىم 200 ىغارىغىنىئن هتهبسىناممەئ،نهكىدىلوبىلىگرۇس

. نىكم ۇم شۇرۇتشهلنهييەئۇم

رۇغماي،ساملوبشىق ،نهكتهكزۇتپۇت،قويى رىلغاتزىگىئ)وم(نىمىزىلىۋۋەئ

ىسرىب، ىنۇئ.قۇلغۇرۇق ناقپاتپىكرهتنىدنىمىزهچراپ 3 ىئمهجكىلنىشېي-

قاچنۇزۇئ 2 نهگىديالاقپىنىتىرىل رهيىزهب-قارراتىسرىبهنهيڭهك

ڭوچ 7 پىلىقەراشىئاغناسكىل 7 ەدىتسۇئنىمىز.ۇدىرۇت پىريائزىڭىد

كىچىك -قاششۇئنۇغرۇنهنهيەۋىنرهههش ڭوچ 7 ۇب،ناغلۇرۇقرهههش

پىلىئكهنرۇئنىدىماهلىئ ىروت كۈچ ۇمۇئپۇرۇتشاتۇتىنرالىزىي-رهههش

. ناغلاسايىروت لويشاتڭوچتهياغناغلاساي

ىقىلىهناقتاۋەدزىبالقادنۇش ،قىلىملۇرۇقشاتنهساسائشۇلۇرۇق قادناقرهه

ناغلاساينىتش ات اقشىمىنەدرهيۇب(.قىلىملۇرۇق شاتهتتهبلەئۇمراللويشات

ىنشاترالۇئىكنهكتهيهكتهلاماك كىلىچن ۇشرهلىشىكۇئىكنۇچ؟زىميهمىد

پۇرۇتاق پۇرۇتشالىرائ ىنتنومىس زىبمىكلهبسهمەئپالوكنىدغات

پەد)نامىۋ(رالۇئ ( ناقشاسايقادنۇش ىنىرىلىملۇرۇقشاتكەدنهكتهلشىئ
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،ناغىلاقىچپىزىكىنرهي همم ههنهلىبىرىلراچۇئناغىدىلىتائ

ىبۇنهجنهلىب ىرىلىمېك رۇقچۇئڭوچتهياغناقشاساي ادىبۇلسۇئ ڭىنى رىلزۇئ

-ا دغاچۇئىككەرىكشىلىب(ناغىلاقىچ پىزىكىنر النايكوئ ىلامىشەۋ نايك وئ

قىلىشراقيامنۇسيوباغىقۇلغۇرۇق ناتسىدنىهاتتهه (! ىدىئقوي-نائىكوئچىت

. ناق تائۇمىبموبموتائنۇچۇئىغىلناغلىق

ڭىنرالۇب،ىدىئرابسۇپون نۇيلىم 64 ىئمهجەۋهتهكتهللىم نوئەدرهيۇئ

ڭىنر هلتهللىم ۇشۇم،ىتتيهللهگىئىنكۇلنۇتسۇئ قهلتۇمرهلكىلنهتقائەدىچىئ

قىل هخنهگىد)رۇغيۇئ(ىنىغىديهللهگىئ ىنىقىلناس پۇكالقادنۇشىتراگناۋائڭەئ

. ىدىئ

الىدىغىچىكىد)وم ) نىمىز ىلىۋۋەئقىلهخنهگىد)رۇغيۇئ(ۇب

الىرىگلىئ لىيڭىم 100 رالۇئ،ىدىئهگى ئاغزايىتمىئەدىهالائهتتهيىمىكاه

ىغۇلغۇر ۇق )وم(هچىشىلپاسىهڭىنرالمىلائ- نهمشىنادىكنۇچ،ناغىلشابهكشۇچۇك

ڭەئنۇچۇئشۇچۇكادغاچىنيەئ . ىتتىيا رىچ ۇئهكتهكالاهنىيكنىدرىۋەدرىب

(پۇتۇئنىدىكىسكىمپاراق هققى رهشنىد)وم(ىسرىبىدىئراب لوي 3 قىليالوق

پهلىرىگلىئ هققى رهشۇمىخىتنىدرهيۇئەۋشىرىب اغىقۇلغۇرۇق)سىتنالتائ

نىمى زناتسۇلۇگ-لۇگرىبهكىيارههس ادنا مازۇئ(.شىرىبهگرىبهكىيارههس

ىسىجنۇچۇئ،شىرىباغنولىباب ەۋنارىئ پاليوبىنىلويامرىبىسىجنىككىئ ( ىدىئ

. شىرىباغايىسائ ارۇتتوئەۋهيىرۇجن امپاليوبىنزىڭىدقىرىس-نۇپاي

ىكنۇچ،ناغلاۋىللات ىنلوي- 3 ناغنىلىقتي هقادىرىخائۇشۇمرالرۇغيۇئنهكچۇك

.ىتتالوب ىلىقشالۇئاغنىمىزڭهكنىياتنىئ نهلىب لويۇب

،ىتتهي اغىرىلناشىنزۇئپاليوبىنشۇلۇنۇي 3 رهلنهمچۇكپىلىققادنۇش  

؟ىدلوب قادن اقىرىدغهتڭىنقىلهخناغلاقىدنەئ
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،ىتتهسرۇك ىنىزۇئمىتىقهچچهنرىبمىكلهب، ىدىمرهبزۇيالىدمىتىقرىبتهپائ

( وم( نىمىز ىلىۋۋەئپىرىبزۇيىنىقشات زىڭې دكۇلچۇكنىياتنىئهتپهلتسەد

ادىتسائۇس نهگلهكپۇلۇرۇپويكهلهپ-ۇنامسائ ىرىلپەرهتىبۇنهجڭىنىغۇلغۇرۇق

زىگى ئىنىرىلرهههشرهلىشىك،ىدىچنىت نىيىك ،ىدىرۋهت،ىدلاقياچنىمىز،ىدلاق

قاۋاس نىكىل،.ىدىشروقنهلىبرالناغروق زىگىئ ۇمىخىتپىشىلېسهگرهلكىلىپۇت

مىلائ،ىتشا راقپەد،ىتتهكپۇتۇئتهپائ،مهكههتس ۇم،راراقرهبزىمىنىمىز،ىدىمشىلىئ

هگىرىل رىكىپ-پىلكهتىكىدىققههشۇچۇكن اماتپىرهغەۋقىرهشڭىنرالامىلۇئ

نهلىبڭۇنۇش،ىدلاقزىجائادىدلائ قىلىچق اتشابشابتهمۇكۇه.ىدىمشىلىق نەرىئ

ناقتاۋىلىكپىسىبالقادنۇش ەدىققههرهلمىلىئلىخرههپۇتۇت ەدزۇكىنىسۇگلهك

ادلۇسۇئەدىهالائ پۇرۇچۇكاغرالىتخاتيالىنۇئپىزىي رالىمزايەدىققههتهپائ

قر ىزاهنهساسائ،ىدرۇتشالنۇروئىنشالخاس پ اللويهگرهلپەرهتنۇغرۇنپۇرۇشۇپ

نۇساغلاباراقىكىدىسالاد لۇغڭۇم ىق رى زاهەۋ،نولىباب-رىسىم،اكىسكىم

. ىدىكتۇيهگىرىلرهههش

نىدن امس ائنىمىزىنهي،ىدلوبكىلتهشهەد نىياتنىئ هبرەزقىلمىتىقىكنىيىك

هگىچىئغوچناقلوۋ-ىتسائ رهي ىغارىرغ وت اغىتسائۇسكەدناغىلشاتهكتسهپ

! ىدلوبقىرهغ

ىكنىيىكڭىنناسنىئ،نىمىز ۇبناقتر اي تهيىنەدهمقىلناشنهلىبڭۇنۇش

.! ىدلاقوي نىدىزۇيرهيىغۇلغۇر ۇق )وم(كۇيۇبناغلوبىهاگىدىرىپائ

؟ەدهن رىزاهرالۇئ،ىدلاقن امائرهلىشىكىكىدناسزائىتىياهان

ڭىنرالۇئ،ىدلاق پىنىلخاسۇمىسلوبهتتهلاهىياۋ ايۇمىلىهادىرىللارائهيىزىنالىم

نىمىزقۇلغۇرۇق ڭوچىكنۇچ.ۇدياملوبپىزىي-پىتىئ ىنهئىجاپ نهگلهكاغىشىب

،ىدىلاراب پۇز ۇئىرىلقارنىقىي،ىدلاقالراللارائت ارۇپ-هچراپ،ىدلاقوي،ىتكۇچاغىتسائ
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پۇزۇئاغراللارائ،ىدنهلز ۈي هگمۇلۇئادزىڭىدقۇچوئزىسناياپ ىرىلناغلاق

ادۇسپهلتسەد ،قويهمىنچىهكەدۇگىي،ىتشىترات ىنى درەدڭىنقىلچائۇمىرىلناغىلاراب

ىنىرىلىرۇچىرىقپهگۇتۇمۇئنيىك، ىتشىيىي ىنرهلكۇلۇئنهگرۇيپهليهل

شىيىيىشۇگمەدائ نهلىب ڭۇنۇش،ىتشىيىيىنىرىب-رىب ادىرىخائ،ىتشىيىي

ىنىمهت ۇمىچىغ رىزاهات،ىدلاقپۇلوبرىدغهت ناغلىزىياغىسىناشىپڭىنرالۇئ

. ۇدىرۇت پارچۇئر هلكىليىزىنالىمناغىدۇيوقپىشمات

پىلىئاغلىت ىنىرىههش نۇساغلاباراقىكىدىسالادلۇغڭوم قرىزاهزىبماياب

،ىدىئ سهمەئرهيقىللىخىش-شات،لۇچكە دىقرىزاهرهيۇبادرالغاچۇئ،قۇتتۇئ

ىزايقىللىئ ىلس هپشىق،قۇلۇسناغىدىرىبناشىن نىدتهننهج رىبۇئ

ىقرىزاه(تىنۇمامن هگنۇكاغمىلقىئقىسسىئەدرهلرهي ۇئىدىئناكامشۇخمهن

ۇبالادلىشىي زىسۈكت هيز ۆك ،ۇس،خەرەد-لەد.ىتتياشاي رال)ىدادجەئڭىنراللىپ

. ىدىئىتىئىبهتىلسەئڭىنرهي

)وم(نىمىزانائهچىغلىيڭىم 18 رالرۇغيۇئنهكشىلىكپۇچۇكاغناكام ىڭېي

،ىتىرازهه،ىتەئهپنهم ىكى درهيۇئڭىنرالۇبىكنۇچ،ىتشالخاس ىنكىلكەدرىبنهلىب

هكتهپائ )وم(نىمىزانائۇئىكىناچاق،ىدىئ هگىئهككىلتهههجمههرۇقڭوچىلىت

ناغناليائهكتەدائقىلزىسچىنىت ەدرهيۇئن ايۇبنىدنۇشىدىلشابهكشىنىلزۇي

قىلساسائنىدىجنىككىئ،ىگىلنهگلهك پەرۋ ەدتهپائنىدىجنىرىب:پەۋهس،ىدىئ

ەدرهيۇئنىدىجنۇچۇئ،نهكتهك پۇچۇك اغنىمىز ىڭىيرالرۇغيۇئناغلوبتهللىم

ۇشۇمتهقهپ.ناقشىلىق پىتىپاغىقىقتاپ قىلسامشىتىپ ارائ-زۇئرهلتهللىمناغلاق

هتكىلىدنەئ رالرۇغيۇئناغلوبهگىئ هگهيىم ونوتۋائكهسكۇيىرىگلىئالىدغاچ

هتقىر هش ىنىمىزڭىنىيىرىپمىئ،ىتشۇرۇق ىن)ىسىيىرىپمىئنۇك(لىقهتسۇم

ىنانىفائاتپ ۇنهجىبرهغ،هچىگىيىۋونىدناكىس ىكاتادلامىشىبرهغ،هچىگىينۇپاي
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زۇئ ىننارىئپۇتۇئپىگەئنىدلامىشىنن ولىب ابەۋهيىلوتانائ،پىلىئهگىچىئ زۇئ

.ىتتەرىكهگىچىئەرىئادۇب رالنىپىلىف ەۋامرىب،ناتسىدنىهلۇكتۇپ پىلىئهگىچىئ

.. ىدىئقۇلل ەئهتهگ)ىسىيىرىپمىئنۇك(نىمىز ڭهكالىۋىچنۇشۇم

9 هگىقر هشڭىنىسىباراخىرىههشنۇساغلاب اراقىقرىزاهىرىههشىزىكرهم

ىننۇروئقىلرىتىمولىكتارىداۋك 25 ىسىرىئادر هههش،ەدرهيناغىدىلىكرىتىمولىك

رهههش.،رالرۇغيۇئيهلنۇتۇپ ىسىلاهائ،قويقۇ روق-لىپىسقادناقچىه.نهگىللهگىئ

. ناغلىقىققەرهتەدىجىرەد ىرۇقۇيىگىلىگىئ، قىلىمل ۇرۇقشاتالىنهيىرىلتەرامىئ-

ناغرۇدنالجاۋىرىنىسيىرىپمىئ كىلتهكۋهش-ۇن اشهچىگرىۋەدقازۇئىتىياهانرالۇئ

هيىسائكىچىك ەۋلىبابنهلىبىلىئ سىتن التائهتپىرهغ.نهگىلمهكههتسۇمەۋ

ىكىدناتسىدنىه.ىتتالاقپىشىل ۇكرۇستاپ-تاپنۇچۇئىغىلرادىگىئ

. ىتتايوقپىلىقڭالىپوتۇمىسىمتهي ىچۇكۇمىرىلدادجەئڭىنرالدىۋارىد

پهلىگۇچناماز.ىتتۇئلىيڭىم 70 ەدىچىئقىلشىياسائ قادنۇشۇمانام

. ىتشالنىقىيهكتهلهۇمىقلاۋائ لىي 11500 ىكىرىگلىئنىدزىمىرۋەد

ناغىغڭۇشاغىمىنياق تهپائڭىنىراشرهيلىي- 11500 رۇككهتشىغاقۇشۇم

ۇمىغۇلقۇرۇق ( وم(نىمىزانائكۇيۇب،ۇمىلىئ سىتن التائادغاچۇب.ۇدىنىلپاسىهىرۋەد

ۇس نىمىزقىلرىتىمولىكتارىداۋك نۇيلىم 25 ،ىتشىلىئنۇروئنىدىتكهتڭىنۇس

؟ىدىچقاملوبهمىنهسكۇچاغىتسائ

! ىتسابۇسىننىمىز.ىدرهب زۇيىسال ابناپوت-ىتىپائۇسروزەدىجىتهن

رۇغيۇئتهقهپ،ىدلاق زائنىياتنىئىرىلرهين اغىملوبقىرهغاغۇسڭىنىراشرهي

،اكىرىمائ ىلامىش،ىنىمىزمىسىقرىبڭىنىقى رف ائ،ىنىمىزكىلىچپۇكروزڭىنىلىئ

ناپ وت ۇبىرىلنىمىزهيىلارتسىۋائادى رىخ ائ،ىمسىقرىبڭىنىكىرىمائىبۇنهج
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! ىدلاقنامائنىدىسالاب

. ىتتاي پۇكۇچهچىگرىۋەدرىب ادىتس ائۇسىسىممههڭىننىمىزناغلاق

ىنىغىلن اغىلشابهكشۇچۇكهچىيوبشۇلۇنۇي 3 ڭىنرهلنهمچۇكادزىمىرىلناياب ىقنىدلائ

ىۋىكرهتىللىمڭىنىرىلزۇئ رهلنهمچۇكۇئهتتهبلەئ،قۇدىۋىلىق ناياب

قىلىقرائنارى ئپاليوبىنىلويامرىبرهلنهكچۇك نهلىب لوي- 2 ،نهكشۇچۇكهچىيوب

. نهكچۇكاغىرىلپارتەئ هيىسائكىچىكەۋنولىباب

ه ون ناغلوبىنىمشىنادڭەئڭىنرال ۇش هنەئەدنهگرهبزۇيىسالابناپوت

هكتهپائالياڭوئەۋنىقىياغۇسۇمك هبڭىنىرىلناكامزۇئمالاسسىهيهلەئ

ش ۇتۇتاقشاسايهمىكڭوچنىياتنىئ لاهرەدپىتىي پۇنۇشۇچىنىغىلناغىديارچۇئ

هگى زۇيۇسىنىمىكپىلىئنىتپۇجرىب نىدالراۋىناج-ناجهممههالقادنۇش ۇدىلىق

پۇچۇك نهلىبلوي- 2 پىلىك پىسىبناپوتالكەدنهگىد،ۇدىرۇشۇچ

الىمىكۇشەئتە قهپ،ۇدىلاقەدىچىئۇسىرىلنىمىز هممههڭىنرهلىچۇگلهك

هنىككىچىكنىكىل،ۇدىتياقاغىزىئ ۇسنيىكنىديائ 6 نهنىمخهت.ۇدىلاقنامائ

همىك.ۇدىلاقپىنىليائاغزىڭىد اراق-ل ۆ كار اق اغىزىڭىديهگىئ-ىسارىجيهگىئ

هگىتسۇئىغىت)ىدۇج(ترارائ ىكىدىسارگىچ ناتسىن همرەئ-هيىكرۇتىقرىزاهاسلوب

نهلىبىتسۇئ غاتۇشۇمالىنهيىزۇيۇس امم ەئۇمىستىياقۇس،ۇدياتخوتپىلىك

. ىدىئڭهت

ىنىمىزكىلىچپۇك قهلتۇم ڭىن رالرۇغيۇئناغڭامنهلىبشۇلۇنۇي- 3 ادنامازۇب

. ىدىئ ىرىيقۇلغۇرۇقىكچىئڭوچنىمىز ۇئىكنۇچ،ىدلاقنامائنىدىتىپائۇس

ەۋ اقسىتنالتائپۇتۇئپىسىبىناكىسكىم اسلوبرالناغڭامهچىيوبشۇلۇنۇي -1

ىتشالنۇ روئپىلىكاغىرىلنىمىزپەرەئىقرىز اه مههرىبهكىيارههسپۇتۇئنىدنۇئ

هنىككىچىكۇسناغىلنىقشات ادناغلوبقىرهغاغۇسسىتنالتائۇش هنەئ،قۇدىد
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رهيارۇتتوئزىيىت النى دىلسەئپۇتۇئپىسىبنهلىبنايىق نىدىزۇغوبقىراتلىبهج

ۇب،ۇدىيوق پۇرۇدناليائاغىزىڭىدرهيارۇتتوئ ناغلوبڭوچ ىتىياهانىنىقىلزاياس

نۇسلوبرهلىكىتشۇلۇنۇي- 1 ىكاي نۇسلوبرهلىكىتشۇلۇنۇي- 2 ىليهمادرالنايرهج

نهساسائىرىلىقشاب نى درهلىكىدىسىمىكڭىنمالاسسىهيهلەئ ه ونىقىلىهتهقهپ

! ىتشۇلوبكالاهيهلنۇتۇپ

پاليوبىنشۇلۇنۇي -3 ىنىقشىلىقنامائەدىزۇيرهي پهگ ىدنەئ

.ۇدىلوبەدىققهه رالناقشىقىچ هگرهپهسەدىمى كالرىبىقىيابەۋرالرۇغيۇئناغڭام

ىدلائادناغيوقهگرهيىنزىمىتۇپ ىددۇخەدنهككۇچىغۇلغۇرۇق « سىتنالتائ »

ۇمقۇلغۇرۇق ۇب،كەدناغىدىگىتهگرهيىچۇئتۇپ نىيىك نىدنائ،ناپاتنهلىب

لۇدۇئهگىپىرهتىقرهشڭىنىكىرىمائ ىنهيىپىرهتىبرهغنهلىبىدلائ

ىپىرهتىقرهشنهگنهلزۇي اغاپۇرۋاينى دنائپۇكۇچاغۇسىمسىقناغىدىلىك

هققىرهش نىتپىرهغ ىنۇقلودۇسروزتهي اغادناغلوبقادنۇب،ۇدىكۇچاغۇس

نىدىگىت ۇسلىگزهمرىباقىرفائىلامىش- ايىس ائكىچىك-ۇرۋايلۇكتۇپپۇلۇرۇئ

. ۇدىلائ نۇروئ

پۇكۇچاغۇس نىتپەرهتىبۇنهجۇمىغۇلغ ۇرۇق)ۇم(نىمىزىلەۋۋەئالقادنۇش

ىن ۇقلودۇستهياغنىتپەۋهسۇش،ۇدىل وبقىرهغاغۇسىرىلپەرهتىلامىش نىدنائ

لۇكتۇپناغلوبهچىغىرىلق اليايسۇدروئىرىلغاتناگنىهىكات پۇلۇرۇئاغلامىش

نۇقلودڭىن ۇس ،ۇدىلائنۇروئنىدىگىتۇسلىگزهم رىبهيىسائىبۇنهج-ىقرهش

. ۇدىتىك پ ۇتۇئۇمنىدىزۇغوبگنىرىبىتىددىش

اممەئ،قۇدىد ىدلاقنامائرالرۇغيۇئەۋمالاسس ىهيهلەئهونادزىمىنايابىقنىدلائ

ۇبۇممىكچىهاتقادنۇئنهكىدىلوب ىسىدارىئ شىتىۋۇتۇقويىنرىۋەدرىبڭىناللائ

. ۇدياملالاقنامائ نىتتهمسىق

http://www.orhun.cn


ىرىبنۈمخىرا تنۇخروئ http://www.orhun.cn

12

پهليهل ادنامسائهچىغيائ 6 رهلكهتۇت- سىئروزتهياغناققىچنىدناقلوۋ

قۇزوئنىدىرۇننۇكرهلپۇچ- توئىكىدنىمىز،ىدلوبۇغڭاراق-پاق ناهاج،ىدرۇي

نىكىل ،ىدلوبرەۋۋهنۇممهلائ،پىتياق ۇس تەۋىقائ،ىدلۇئىسىممههچاغىملالائ

اغلامىشىتىۋهقتۇلۇبڭ ازوت-ڭاچنىلىقنىياتنىئنهگرۇي پهليهل ىقىلىه

نىلىقرىتىم 15 ىنىنىمىزرۇغيۇئلۇكتۇپ ناغلاق يهمكۇچاغۇسپۇلۇرۇس

ىققەرهتادىراشرهيپىلىق قادنۇش ! ىدىلشاتپۇمۇكنهلىبلىخىش-شات

ىساسائرالناسنىئ تالۋەئرىب ناغلوب لى ئانهكتهيىنەدهمكهسكۇي،ناغلىق

.! ىدلاقوينىدتهههج

. ىدل اقويپىلىققادنۇش)ىسىيىرىپمىئ نۈك (كۇيۇبناققىچپۇرۇقڭىنرۇغيۇئ

اديهپ ىسالادلۇغڭومقىلرىدىئ-لۇچ نهكت هك زىسناياپىقرىزاهادىنروئڭىنۇئ

. ىدلوب

هتقىرهش،ىدىملوبشوبۇمىسىبرەز مىقىېئ اۋاهىكىدغاچناغلۇرۇئنۇقلود

ىقرهش لۇكتۇپناغلوبهچىغىرىلغات لاروئىك ات نايىكوئىلامىش،اكىرىمائىلامىش

كىلتهكالاهەدىكلىئىمىقىئ اۋاه قۇلن ۇقپاچ-ناروبچۇغلىقناريەۋۇب ايىس ائ

ڭىن)ىسىرىپمىئنۇك ) كىلتهك ۋهش-ۇناشىنىغلوبقىلشىنىچىئڭەئ . ىدىرچۇئهگىبرەز

القادنۇش..ىنىگلۇمۇك اغىتسائ اپوت-مۇق،لىخىش-شاتقىلرىتىم 15 ىتخهتياپ

(امزايىكىدىققهه ىغۇلغۇرۇق)ۇم(ىمىدهقناقت اۋىنىلخاسپىلىرىبپىلىئهگرهيۇئ

. ىرىدغ هتشىتىكپۇلۇقويڭىنرال)لاكائان

يهلنۇتۇپ ىنناسنىئ هممههناغلىقەدىرىپائنهلىب ىلوق زۇئاللائۇمىسلوبقادنۇش

مىسىقرىبۇمىسلوب ناغلى ريائنىدىشۇه-سەئاڭۇش،ناغىملىق ەدارىئهكشىتىۋىتۇقوي

،ادىرىلقاقشۇپڭۇلۇب ڭىنىقىلن ام روئاگياتزىسناياپ،ەدىيىزىنالىم ىنرالناسنىئ

. ناغلاقپالخ اسادناسزائنىياتنىئادىرىلرىدىئ - رىقڭىننۇلنىئوك
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-هلىئائڭىنمالاسسىهيهلەئ ه ونناغلاق نامائەدىمىكىقىلىهزىباغڭىنۇب

. زىمىشوق ۇمىنىرىلتائىب اۋات

قۇدى درالناسنىئنهگيهپۇكقىلمىتىق- 5 زىبپۇلوبمۇگمىتىق 4 ىراشرهي زىب

پىلىقناغلوب پىشىلل ۇمماكهتالىدىرۋەدشىملاراي قىلمىتىق -4 ىنرالرۇغيۇئەۋ

؟ىدلوباديهپنىدرهيهقرالرۇغيۇئ ۇبهسىمەئ،قۇدىلرىۋسهت

رالناسنىئەدىرۋەد تايىققەرهتقىلمىتىق- 3 ڭىنرالناسنىئىكىدىراشرهي

،ىلىغىمتاپ اغنىمىزهتتهههجناسىكىتشى رىئ اغرالتايىققەرهتروزكىلىچنۇش

كەدۇغىملىئ هگزۇكىنرهلتهللىم-مىۋهقاقشاب پىشىلرۇۋاكاههتتهههجنهپ-مىلىئ

شهل زۇكالىنشىلىۋىڭىيىن)نهمشۇد( تهقهپەدمىلىئ.،ىتشىتىيهكتهلاه

زىسلىسىم ىسىكىنخىتشىرىقمەدائ،غ ا راي-ل اروق اقشاغنىلىقىناشىنتايىققەرهت

رازىتنىئهكشۇ رۇساغلائىنىرىلهيىدىئزۇئرالسۇلۇئ ىسي اقرهه،ىتشىرىئاغرالتايىققەرهت

ت همرۇهاغىرىلپۇلسۇئشۇمرۇتهچىگزۇئ ،تەرازهه،شاراقزۇكڭىنىرىب-رىب چاغلوب

. ىدلاقوينىتپىترهتنۇك شىلىق

اقشاغىراقپەدزىسلىسىم ىنىتىردۇق-چۇكزۇئر هلپەرهتىسياقرههپىلىققادنۇش

كىلىچنۇشتەۋىقائ،ىدلاق پىنىليائاقشىئىكىتتەدائشىلىق مۇجۇههگىرىب-رىب

نىدناديهم ۇبپەرهت ىسياقچىه ىكىتشىلىق پىرىكاغىمىنياقشۇرۇئرىبروز

روز تهياغناغىسايىرىلزۇئرالناسنىئ ىزۇيرهي،ىدىملەرۇگلۇئهكشىنىكىچ

ناغىمت اپاغنىمىز،ىدلىتىۋىلىقڭهلزۇت -پۇتنىدىپىرهتراللارۇقىچۇغرىق

اتقىلىچنىغرىقۇباتتهه،ىدىملاق همىنچىه كەدۇغنىلىئاققاناستەۋىقائ نىدناسنىئ

! ىدىملاقۇمىغۇرۇئڭىنرالرىۋ ازۇنىدناغنالپاسىهىنىۋياههكرەئ ڭىنرىۋەدۇش

رۇقڭوچ ،ەدرهلرۇكڭۇئقىلهخهنىغزائۇمكهب مۇكرۇت رىبالتهقهپەۋتهقهپ

نهگيهپۇكەدرىۋەد- 4 ناغلىقنايابزىب رالۇب انام،ىتشىلىقنامائەدرهلىمخهل
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! ىدادجەئڭىنرالرۇغيۇئ ناغىديهلىگىئ ىنناسپۇكڭەئىكىدىچىئرالناسنىئ

ىناسڭىنرالۇئ نىكىل،رابۇمىرىلناغلاق پىنىلقاس نىدرهلمىۋهقاقشابهتتهبلەئ

،. ناغىملالوبكىليهلهت كىلىچرالرۇغيۇئ.پۇلوبزائۇمىخىت

ىرۋەدرۇغيۇئىقىقههرىۋەد- 4 پىشىلرىخائرىۋەد -3 پىلىققادنۇش

ناغنالشاب

. قۇتتۇئپهلرىۋسهتادزىمىرىلناياب ىقنىغلائىنۇب

هچىغنۇزۇئىلىخرالرۇغيۇئ ناقشىلىق نامائىقىيابادىشىبڭىنرىۋەد -4

،نهگنىكىچ نۇغرۇننىتپە رهترادىتخىئىلقەئ،ناغىملاشىپىت ىنىشۇه-سەئ

،ىغىلزىساپاۋ ڭىناينۇد،ناغىملاقويپىگەئ ىتايسىه مهتامرىبڭوچادىڭائنىكىل

هكشەدهسىئ ۇبادىرىخائ،نهگىملهتىكپىگەئ نىدىسىللاكىگىلىشهەۋڭىنناسنىئ

نهكت هكپىلىرىق،ناغناليائهگيۇك-ڭۇم كىلرىس هتنىياتنىئاراب-ارابپىنىليائ

،نىدڭائپىلىققادنۇش . نهگ نهلزۇياقشۇقوئهيىسرهماغىدادجەئ - قۇرۇئ

! ۇش ىسىمىد دهقۇمماقۇمىكنۇگۇبۇبانام ! ناغىرڭاييۇك هنابىرىغ رىب نىدزىغىئ

ڭىنىرىلماق ۇمتهللىمهممههىكىداينۇد ىكىدنۇكىكنۇگۇب

ناغلوباديهپپهلتسەدۇشۇم ىبەۋهس قىلشاشخ وئڭىنىرىلىمىددهقۇم-ىپىرهتشاب

،رۇدىسىجىتهنىرىسهتڭىنماقۇم

ىلقەئرالرۇغيۇئ.ا دىغۇلغۇرۇق)ۇم(نىمىزانائكۇيۇب ەدرىۋەد- 4 ۇشهچنيىك

ادرالىدروئۇئ،ناغلاسرالىدروئپۇرۇق تهيىمىكاه نىيىكنىدناقشىلىۋىغىژىنىشۇه

شىتيەئهمى ددهقۇمادىدلائڭەئهتتهبلەئ،ناغرۇت پۇلۇزۇكتۇئرالمىسارۇم-هكىرهم

رۇكۇش،ىساززهقهتقىلنامىداشەۋ ادروئ هچنىيىك ،ناقشالدايىنرالدادجەئقىلىقرائ

. ناغنىلىقتاجىئۇمىرىلمىسىق ىكنيىك ڭىنماق ۇمەدىسۇكترۇتىتايىسسىهشىلىق

زىڭىسلىقتهققىدادزىمىرىلماقۇم ناقتاۋالڭ ائرىزاهىككىلرهنىلپهجەئىسىنۇش

http://www.orhun.cn


ىرىبنۈمخىرا تنۇخروئ http://www.orhun.cn

15

اممەئ،سهمەئتۇجۋهمرالڭاهائ ناغىديهلىداپى ئىنغاتزىگىئەدىرىيقادناقچىه

ىنغاتزىگىئ قادنۇب ادرالىكى زۇمناغنىلىقتاجىئەدرىۋەد- 5 ىقرىزاه

؟ۇدىرۇدلىب ىنىمىنۇب،راب ەدرهلتهللىم هممههرالڭاهائىچۇگىلىداپىئ

ىشكهت قادنۇشەئالىرىلىشىكمىلقىئ راب ىنىمىزڭهلزۇت،قويغاتالىداز

زىس،لۇغرهمىسرىبهنهي . ۇديالالىقهبنهم هگى رىليۇكزۇئىنرالڭاهائكۇلشۇلۇنۇي

.زىسيالالىق مىههفىناداسسىكەئىكىدرالىد روئشاتادزىڭىنىقتاۋالڭائىنلۇغرهم

ۇمنىدڭىنۇئ،ىدمۇكلىخىش- شات ىنىنىغلاقپىشىئ،ىتسابنۇكلهك ىنناهاج

! ىتتهكەئپۇرۇپۇسنۇقپاچ-ناروب ىچۇغلىق ناريەۋىنىنىقشائ

! همىنچىه؟ىدلاقهمىنادنىمىز

،ىدلاقپۇلوب ىغ ۇرۇئڭىنىراشرهيناسنىئكۇتكوت تۇت ناغلاقپالخاسناج

،رۇغي ۇئمۇچۇئرىبۇشەئناغلاقپىنىلخاس ادىرىلاماك-رۇكڭۇئنۇلنىئوك

هممههىكىداينۇد،قاي ڭىنهيىرىپمىئ رىبلۇكتۇپ،هككۇلۇگلهكالىۋىچنۇب

كەدۇققىچ نىدىزۇك،ىدىملالىقتهقات،ىدىمل ادىچهگىنىگىگۇتپۇلۇئڭىنناسنىئ

هگىمم هه،ىدلاۋىماقرههەزقىچچائرىب ىنى رغاب-كەرۇياممەئ،ىدىملاقشاي

ىنىگىرۇينهلىبرهجنهخىرىخەئ،ى دىمىدىچاغڭىنۇشۇمتهقهپىدىدىچ

! ىدلۇژىنىرىلچاچ!ىدىلروم ىنىرىلزۇي!ىدىغلىت

! مىرىلشادنىرىق ه ائ!مۇرۇغيۇئ ائه

،ىتشىلىقپالخاس ىنىتىيى دۇجۋهمزۇئنهلىبقىلناچشىرىت پۇكۇمىتىياهانرالۇئ

ۇمر الرۇغيۇئلاتتۇتىككىئناغلاقنامائ ىكىدىرىليوب لىتىئ-لاروئقارىي

ىرىب،ىتتۇئلىي 3500 ەدىقىرىت ۇب پىلىق قادنۇشىدلۇرۇسهكپىرهغۇمىخىت

اتسائقادنۇشۇم ىدلوبچۇئنارائىتۇت مىكلهبسهمەئىككىئ،ىدلوبىككىئ

ڭىنزىمىترۇي ىلسەئىمسىقرىب ڭىنرالقۇلنىئ ۇكەدىسىجىتهنشۇيۇپۇكپۇۋائ
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اغايىسائ ىبۇنهجاسلوبىمسىقرىب،ىتچۇك اغىرىلي وبلاقياب-نهكۇتۇئپەدىگىرۇي

. ىتشىلىقپهق ادمىراتىمسىقرىبزائ.ىتشۇچۇك

،ماهۇشەئ .پەدسهپاي،ماس،ماه،ناغىدىلوب ىلغوئچۇئڭىنمالاسسىهيهلەئ ه ۇن

،ىتشۇتۇتناكامەدىرىلپەرهت اپۇرۋاي ەۋقىرهشارۇتتوئىرىللۇغوئنهگىد ماس

. ىتتهك پىشىلىرائپىلىك پۈچ ۇكهگىنىمىزرۇغيۇئاسلوبسهپاي

ۇئرالۇئ، ناغلاقرالمىسىقرىبنهگىنتهچنى دلىقەئۇمىخىتاسلوبەدهيىزىنالىم

اغىدلائز ۇئزىسىقالائ-رەۋهخنهلىبرالرۇغيۇئ ناغلوبىرىلشادنىرىقىلسەئەدرهي

. ىتشىلىق پاشاي

ڭىنازاق-الهب پۇكۇمىنهيرالرۇغيۇئ نهكشىلىكپىتىياغىرغابنهكۇتۇئ

15 ىنرهلكۇتۇپىخىرات ىقىلىه نىدىتخهتياپڭىنهيىرىپمىئ پەرىسنەئنىدىشىلىك

رىبىكىدىرغابغات اي الامىهقارىي پىشىلىئپالوكنىدىتسائلىخىششات رىتىم

ىكنىيىكۇبانام،.ىتشالخاس اغنۇ روئمهكههمەۋىتشىلىكپهكتۇي اغىناختەدابىئ

ىنىگىد )ىرىلكۇتۇپاساخل(ناقپاتپىنىد زىئ ڭىنمىدنهپەئ JAMIS ەدرهلنۇك

ۇبپىتەۋ هئ ىنىرىلتەرتەئشۇرۇشكهتىرىللىي ىجنىچچهن 1870 هيىسسورراچ.ۇش

پۇرۇقناقشەدهبەدىتسۇئ رهپولىن ڭىنىن اقاخرۇغيۇئەۋىتشالوكىنرهي

ۇمڭىنىشناخ ڭىنىرىلىلائناقاخهتتهبلەئ، ىتشىقىچ پىپىتىنىلىكيههناغرۇتلوئ

ىتىمۈكۆه رۇتابنالوئاقشىرىدىق-پالوك قىلم اۋاد،.ناغلىپىتهللىبىلىكيهه

هتتهبلەئ زىمىرىلن ايابناقتاۋەدۇب.ناغلاقپاتخ وت ەدرهيۇششىئۇباقشاغىملۇشوق

نۇچۇئىنىغلاقپىلىكارغوت ەدرهيۇب،پهگقۇللەئهتاغرالناماز ىكنىيىك

. قۇتتۇئپۇرۇتسىق

رىغىئىرىلپەرهت ىبۇنهج-ىقرهش ڭىنىنىمىز رۇغيۇئكهسلهكهگزىمىپىگىلسەئ

،نهگىملهيىرۇكۇككۇلمۇسۇئقادن اقچىه،ناغلاقادىتسائىنۇكلهكۇس ەدىجىرەد
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هچنۇم-زائۇمىدرهي ۇئ،ناغلاقپهلكۇكەدرهلرهيۇب-رهيۇئ الىرىلتوئۇستهقهپ

تاياهادۇسەۋىرىلتوئۇس،زۇغڭوق - ت ۇرۇقرالۇئ،ناقشىلىقنامائرالرۇغيۇئ

ارۇتتوئرالۇئ،ناقشالخاس ناجپهي ىنر الناۋياهزىسۇقترۇموئناغىدىرۇچهك

نىدناقتياق ۇس،.ناقشىلىقپۇلوبىدادجەئڭىن رالناسنىئىكنىيىكىكىتكىلڭهلزۇت

ادىقۇلق ۇرۇق)ۇم(نىمىزىلىۋۋەئەۋنهگي هپۇكۇمرالرۇغيۇئىكىدرهيۇبنىيىك

زۇسهچىيوبىڭاهائ-شۇۋاتقىزېي ۇشەۋنهكشىرىۋىتىلشىئىنقىزېي ناغناللوق

اسلوب رهلىكىدىرىلرهياقشابڭىننىمىز، نهكتۇئهگىتىلاهمهلزۇسقۇلمۇغوب پاساي

تەرابىئنىتپىرههەۋفىلگۇرىئ نهلىب ڭۇنۇش،ناقشۇنۇللوقىنىتىلاه زۇسقۇلشۇۋات

. نهگلهكاغناديهم قىزېيلىخىككىئ

قۇلقۇزوئ قىلهخىكىدىنىمىزرۇغيۇئڭهك نيىكنىدىتىپائلىخىش-شاتەۋۇس

پىقىب ەۋنهگرۇدنۇكپۇتۇتىنرالناۋياه ىياۋايالقادنۇشناقشالۋوئۋوئنۇچۇئ

. ناققىچ اقپايور قادنۇشقىلىچىۋراچ،ناقتۇۋائ

پىرىتىنىرىلقۇرۇئيادغۇب ناغلاق پىنىلقاس هنىغزائاسلوبىدالۋەئسهپاي

. ناغلوباديهپ قىلىچناخىدنهلىبڭ ۇنۇش،ناقتاراتاغناهاجپىتيهپۇك

هگىرۋەد شۇيۇپۇك-پۇۋائقىلمىتىق- 5 ڭىنىراشرهيناسنىئپىلىق قادنۇش

ناج ادراللارائىكىدهيىزىنالىم-مىۋهق الچۈئ ادنىمىزەدرىۋەد ۇب،ىديوقمەدهق

پۇچۇكنهلىبلوي- 2 ،رالىلاۋارائ ەراچىبناقشىلېقپالخاس

پۇچۇكنهلىبلوي -3 ەۋ،ىرىلتالۋەئ هون شىملوبنىدىدالۋەئڭىنرهلىچۇگلهك

پاشاي ادنىمىز-رهي-ىرىلناقشىلىقن امائىكنىيىكڭىنرالرۇغيۇئنهكشىلىك

. ىتشۇۋائ

ڭهكاقشاب ادن اغىملائاقپاسىهىنرهلكىلهيىزىن الىم ،ىتتۇئيامىتخوترهلرىسەئ،راللىي

- ىلق ەئ،ىديهپۇكزىسلىسىمرهلىلاهائ ىكىدنىمىزناغىدىلىپىتقۇزوئەۋ
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،ىتشىلىكهگىلسەئ ىسىرىتاخاتسائ-اتسائ ڭىن رالناقشۇيوقپۇتۇقويىنىسىرىتاخ

تەۋىقائىكىديهپۇككىلىچنۇش ۇمىرىلر وخسارىمڭىننىمىزىكىدىغىلناقاخ رۇغيۇئ

ىسياقرهه الق ادنۇش،ىدلائىنىنروئڭىنىسىرابىئ قىلهخىقرىزاهىسىملاتائرۇغيۇئ

شۇرۇدنهلقىرهپنىد رالرۇغيۇئىكىدرهياقشابىنىرىلزۇئ رالرۇغيۇئىكىدرهلپەرهت

ىكىدىنىمىزنارىئنهلىبىدلائڭ ەئ.ىتشۇنۇللوقىنرالمانلىخ-ۇملىخ نۇچۇئ

( تۇگ( — )تۇغ(اسلوب ىرىلىكىدپۇرۋاي، نهلىب ىمان)سراپ(ىنىرىلزۇئرالرۇغيۇئ

پۇشۇيوق ىنى رىلمان)رۇغوئ-نىف(هچىگرهلىكىد هيىۋونىدناكىسىكات،نهلىبىمان

ۇمپەد ( تامراس ) ،( قاس(،)رىموس(،)تىغاسسام(هن هي،ىتشۇرۇدنهلقىرهپىنىرىب-رىب

ىشىتۇئ نامازپۇلۇشوقنهلىبىرىلتالۋەئ سهپ اي،ماس،ماهەدىزهب..ىتشىلىۋىتائ

ڭىننىمىز ىلسەئ.ىتشۇرۇدنهللىكهشىن رهلمى ۋهقلىخهچچهنرىبهنهينهلىب

)نۇك(ىرىلك ۈلۆب رىبناقشىرىبپۇچۇكپۇيۇپۇك نىدمۇرۇق-اراق هگىزىكرهم

پەد)نوه(تهقهپ، ىتشىلى ۋىلىقىمانمىۋهقهگىرىلزۇئ ىنىمانىغىلناقاخ

(،)شوق ) ادىقىلنامي وئشىزاي-مىراترالرۇغيۇئمىسىقرىب . سالاخ،ىتشىلىق زۇپپهلهت

ىنىرىلىملاتائ)رۇغىنۇئ(،)كهن هچ هپ(،)قاچپىق(ىرىلقارىتپارتەئ، ( قاس(،)پول

پۇشۇلۇئاغىنامازناخزۇغوئاسل وب كەرهچنيىكىتشىلىقهگلهب-مان هگىرىلزۇئ

.ىتشىقىچ اغناديهمرالىملاتائمۇكرۇترىب هنهيپۇلوباديهپرهلقىرهپپۇك ۇمىخېت

،سۇروئ ،تىجروج،تۇقوچ،يانان،تۇقاي ،ىپنايىس،كىرۇت،زۇغوئ،نهلاسىم

ك ۇك،ترىقشاب،تۇبۇت،ۇجنام،لۇغڭوم نىيىك ۇمنى دڭىنۇئ،راتات،نهمكىرۇت،يىرەزەئ

مىكلهبسهمەئ.كهبزۇئ ىقرىز اهۇب(كهبزۇئ،نهچهچ،ياچاراق،زۇغ وئ

ناغلاۋىلىقماراق هگىرىلزۇئىنىرىلتالۋەئ قۇتوسناتلۇسىكىدرىههننۇئارەۋام

ىنىسىملاتائ ( تهل لىم(پۇكۇمىخېتنيىكۇمنىدڭىنۇئ .( ىرىلقاچپىق-كهبزۇئ

ىسىرابىئ ( رۇغيۇئ(ىكقىلراقىززىق هسرهنۇشقارىب،ىتشىتىكپارماي رالناقشىلىۋۇيوق
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( رۇغيۇئ(چهگلهكپىرىبىنىس ان همڭىنىسىر ابىئ)قىلهخ(ەدرهلرىۋەدنۇغرۇن

اغىرىلپارتەئزۇئناخزۇغوئت هقهپپهلتسەدىنىمۇقۇئتهللىمۇب نهگىد

ىقرىئپاسۇمىخىترالرۇغيۇئ نهلىب ڭىنۇب،ىدناللوقاغرالناقشۇيۇئ

ۇمىنهينيىك نىدناخ زۇغۇئۇمىتقادنۇش.ىتشىلىقپالخاس ىنىگىلىدىهالائ

(ىمان)رۇغيۇئ(لىگ زهمرىبهنهيپىشىگەئهگىشۇيۇپۇك ڭىنرالقۇرۇئپۇك

ىغىلناقاخ رۇغيۇئنۇخروئتهقهپ،ىدلهكپىسىب ىنىنروئڭىنىمان)قىلهخ

. ىدلۇنۇللوق ىمان)رۇغيۇئ(هنهيالىدىرۋەد

پىنىلخاسالىتتۇقى دىئ ىمان)رۇغيۇئ( نىيىك نىدنهگرىكاغمالسىئهيىرهقشهق

لىي 300 هنهينهلىبشىلىقلۇبوق ىنم السىئۇمناپرۇتادىرىخائ،ىدلاق

---نهكتۇئپاشايادناتسىقا زاقىقرىزاهادىرىخائڭەئ،ىدلۇتنۇئ

ىسىرابىئ--- رۇغيۇئ ---ىنىسۇللهخهتزۇئقۇلشۇمۇقوئ نهگىد---تهمهسۇدبائ

ناقپاسىلسەئىنىمسىئتهللىم )رۇغيۇئ(پالشابنىدنهگىزىبنهلىب

پىلىقمىسىئ پەد)رۇغيۇئ.( رالقىلايىسائ ىزىكرهمناغلوبهگىئاغىمىتسېس

ۇبنۇچۇئشىرىبپۇتۇروي ىنىلىسهم،رالشىئىكنىيىك ۇبهتتهبلەئ     ىتشۇنۇللوق

قۇتتەۋىرىب تامۇلهمنىدلائ   ەدرهي

-تهيىمىكاهىزىكرهم ،كۇلۇبرىبىرىگلىئلىيڭىم 50 نىدزىمىرۋەدىقرىزاه

نىدىرىللارائمىرېي اكتۇكوچەۋاكتاچماكرال رۇغيۇئ ناغىمنۇسيوباغنۇساغلاباراق

ادلاه ىجىردهت پالشابهكشۇچۇكپاراق اغىكسايل ائاغلامىش-ىقرهشپۇلۇغزوق

ۇم — نىمىزانائەۋسىتنالتائ ادنامازۇئ،ۇديالشابهكشۇتۇئهگىس هئتىق اكىرىمائ

ىز ۇيۇسڭىنرالنايىكوئ-زىڭىدچهگىمك ۇچاغىتسائۇسىخىتىرىلقۇلغۇرۇق —

تسهپ نهكت هكڭهكىزىغۇبگنىرىبىقرىزاه القادنۇش ىدىئتسهپ

.. ىدىئقاليايىكىتكىلىشكهت
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مههاكس ايلائپىجلىساتسائ-اتسائنىدنىمىز ناديهملۇكۇك ۇشۇمانامرالۇئ

پىلىققادنۇش.ۇدي الشاباقشۇۋائۇمىسۇپون،ۇديارماي اغىكىرىمائارۇتتوئىقرىزاه

ىقرىزاه پۇل ۇشوقنهلىبرالناغىلشابهكشۇچۇك ىرىگلىئراللىيڭىم 30 نىدڭىنۇب

اكى رىمائىبۇنهجىكاترالۇئ،ۇدىلاق پۇلوبمىۋهققىلساسائەدىس هئتىق اكىرىمائ

. ۇدىشىلناكام پىتىي هچىگ رهيقۇلتوئىكىدىبۇنهجڭەئڭىن -

نۇغرۇن ، ۇدىلىقاپرهبىنىتىيىنەدهمايام پىلىق ىققەرهتاغىدلائزۇئقىلهخۇب

ىزهب ڭىنىكى رىمائىبۇنهج.ۇدىشىلوبهگىئهگر هلمىلىب كىلهيىمونۇرتسائەۋىببىت

اغر الشاتۇمىلىهرهلىگلهبكىلهيىمون ۇرۇتس ائناغىسايرالۇئەدىرىلتهكىلمهم

اغىتسائۇسادرالزىڭىد ەۋىكىدىكىسكىم.اتقامرۇتپالخاس ىنىتىلاه ناغلۇيوئ

. قۇللەئهتاغرالۇشرالىدىمارىپ نهكتهكپۇكۇچ

القادنۇشناغىمشىلېق نام ائادىسالهبناپوتىكىرىگلىئلىي 11500 ۇمرالۇب

لۇمۇشمهلائ كەدرهلىكىد هئتىق اقشابىرىلناقت اق-ناغلاقادراتقىمزائىتىياهان

نىكىل.ناغلوبراچۇداغىسالهب شۇيوقپۇت ۇق ويىنىسىرىتاخمههقىلىچناريەۋ

ناقسابۇسرىب — ىقىليايگنىرىبىلويقۇلغۇرۇق ناغلوبنهلىبرهل هئتىق اقشاب

اقشاغلاقپۇلۇزۇئىسىقالائنهلىب ايىس ائمههاقچاغلاقپىنىليائاغىزۇغوب گنىرىب

نامازنۇزۇئ،ناغىملال وبهگىئاغىناكمىئشىلىقىققەرهت قادناقچىهرالۇئ

ىببىتەۋشاسايتالۇكوش ۇمىتقادنۇش . نهكشۇرۇچۇكشۇمرۇتىئادىتپىئ

ىئتهقنىتشۇيوق پۇتۇگۇئ اغرالناپسىئ ىنىرىلىكىنخىت ىكىدىسههاسكىلرهگىرود

،ىدىملارىقىچپهلشىئ تهل ۆ دىسياقچىه ىنتالىكاش ىقىقهههچىغىلىه،ىتشىتراتشاب

! سالاخىدىلاتۇشخوئتهقهپ

ۇب پىلىۋىسىب ىننىمىزۇئىرىلىچىكىلمهتسۇم ناپسىئمەددهقۇملىي 400 نىدنۇب

پە د)نايىدنىئ(پۇتۇشخوئاغرالىدنىه چاغلوب ڭۇئيادغۇبىيارىچڭىنقىلهخ
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قىلىشراقپۇرۇتكىتاغمۇلۇز مىۋهقۇبنايۇبنىدنۇش . ىتشۇيوق م هقهل

.ىدلوب زائنىياتنىئىنىغ لاقنامائ،ىدلىرىقنۇغرۇن،ىتشۇت ۈس رۇك

پىشىنتاق مىئاداغىيىتلۇرۇقراللىتىكرۇت ارائقىلهخ تهللىمۇبەدنۇكىكنۇگۇب

هتت هيىل همەئ(ىكرۇتىلىتڭىنرالۇئۇمىست ۇئنامازهچنۇشىكنۇچ،ۇدىتاۋىلىك

. قوي ىنىكت هكپهنتهچكهبنىدىلىت)رۇغيۇئ

ىقىلروتارىپمېئ رۇغيۇئكۈيۈب

هكىلمهتسۇمڭوچڭ هئەۋهتاغۇمىسىيىرىپمېئشايۇق __ ىسىيىرىپمېئرۇغيۇئكۈيۈب
رۇغيۇئالىسلاقنىدۇمەدىچىئ رهلىيىرىپمېئناغلۇنوتاداينۇد ،پۇلوبهيىرىپمېئكىلرىتكاراخ

. ىدىئقويهيىرىپمېئ ڭوچنىدىسىيىرىپمېئ
ڭىنهيىسورىقرىزاهىسىرگېچ يىبرهغ،اغنايكوئچنىتىسى رگىچ يىقرهشڭىنىسىيرىپمېئرۇغيۇئ
،پۈتۆئپىسېكىنىسىرۇتتوئ ڭىناپورۋاي،پاليوب ىننىمېزناقشالياجىرىههشاۋكسوم

رهلى رىتاختىئائاغىسىرگېچيىلامىش . ىدىئناقشاتۇتاغن ايك وئكىتنالتائپۇلۇزوساغرالقارىي
زەرهپپەد ناقشاتۇتاغنايكوئزۇميىلامىش ىنىسىرگېچ ىل امىشڭىنۇئنىكېل،ۇمىسلوبقوي

رىبڭىنهيىسرېپ ەۋناتسىدنىه،امرېب،ىنىچىدنىه اسلوب ىسىرگېچيىبۇنهج.نىكمۈمشىلىق
. ناغلائ هگىچىئزۆئىنىرىلياجمىسىق

رالنائىرائ قىلراب ىكنۈچ.رۇتكهمىدىخىراتڭىنرالن ايىرائ __كىلكهمىدىخىراترۇغيۇئ
پاليوبىنىزىكرهم ڭىن اپۇ رۋاي.رۇدىرىلدالۋهئڭىنرالرۇغي ۇئرهلىكىدىقرېئنائىرائىقىقهه
شۇزوسهچىگىرۋەد ارېئىچنۈچۈئىكاتىنىخىرات شىنىللىك هشڭىنرالرۇغيۇئۇبناقشالناكام

ڭىنرالغاتەۋ ىشى رىگزۆئىتسوپرهيكىلتهشهەدتهي اغ نهگرهبزۈيتۇتمۇتشۇئ.نىكمۈم
نىدرهلتهپائ ۇب نىكىل ۇمىسلوبناغلوبناريەۋهيى رىمېئ ەدىسىجىتهنىشىقىچپۈلۈرۈتۆك

ۇب.نهگنهللىكهشپۇلوب هلا هائنىدىتياقاداپورۋايىرىلتالۋ هئڭىنرالۇئەۋىرىلناغلاقنامائ
ەۋرالنوترېب،رالدنالرېئ،رالتىلېك ،رالنتويت،رالنايىۋالىس.ۇ دىلېكارغوتهگىرۋەدنىسوتسىلېپ

ىقىق ههەۋرالكىسابنهلىبرالنوترېب . رۇدرهلتهللىمن اغلوباديهپنىدرالرۇغيۇئرالكساب
مههرۇ درهلقلهخناغلاقراتنىدرالرۇغيۇئ نهگلهكاغاپورۋاي ەدىرۋەدارېئىچنۈچۈئرالدنالرېئ

. رۇدرالناغلاق نامائەدىتىكرههشىرىگزۆئرالغات ەۋىشى رىگز ۆئىتسوپرهيىقىلېهلەدرالۇب
پهللۈگىسىيىرىپمېئ رۇغي ۇئ،نۇرۇبنىتشىقىچپۈلۈرۈتۆك رالغاتەۋىتىكرههىتسوپرهي

.ىدىئكىلڭهلزۈتتهبنۇم كەۋلهئىيۈسىكۈللۆچىبوگىقرىز اه ەدرهلرۋەدىقىلېهناغىنشاي
-1896 ،پۇلوبناقشالياج اغىب ۇنهجڭىنىلۆكلاقيابىتخهتياپ ىكىدياجۇبڭىنرالرۇغيۇئ

ناغلىقتەرايىزىنۇتوخاراقر هههشىقمىدهقنهساسائاغرالرۇچۇئ نهكشىرېئنىتتهبىتىلىي
سايىق پەدنىكمۈمىشۇلوبادىتسائ ڭىنى رىههشۇتوخاراقۇشۇمىتخهتياپ ڭىنرالرۇغيۇئەۋ
،ىمىلت اقشاتماروقىكىتقىلنىلېقتۇف 40 ەۋن هكتەۋىلشابىنشىزېقىنقىلىباراخ ۇبپىشىلىق
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ەدمهه ناقپات ىنىسىباراخڭىنرهههشتخهتياپ ىقمىد هقپۈتۆئنىدىرىلمالتاقمۇقەۋ مۇغلاش
ىتوخسارشىزېقڭىنرالۇ ئادغاچۇشنىكېل.نهكشىرېئاغى رىلقىلراكىدايتهيىنەدهمنۇغرۇن

ىقمىتېق ۇبمههناغلوبر ۇبجهماقشىتىتخوتىنىتىيىلائاپ هيىگولېخ رائۇبنىتكىلنهكتهكپهگۈت
رىبفولزوكنىيېك . ناقتيېئ اقفولزوكگولوئېخرائقىلڭاد كىلهيىس ورىنشاقيابكىلهيىگولوئېخرائ
ەۋناغرۇتشالماۋاد ىنىتىم زىخىكىدۇتوخاراقڭىنرالۇئ پالشابىنىتىرتهئهيىستىدىپسىكېئ

شىزېقكىلىيىگولوئېخرائ ىكىدرهههشۇبڭىنىزۆئەدىسىي ىمېداكائرهلنهپهيىسورڭىنىزۆئ
پەد__مۈدرۈدگهئشاب ىنۇمقۇلقۇرۇقناغلوبپىي اغ:ادىتالكودنهگرهبنىدىتىمزىخ

. ناغيوقاغىرۇتتوئ
نىدىلمۈجايىسائارۇتتوئلۈكتۈپ » : ەدرهلتهياۋىر ن اغلاقراتڭهكەدرهللهئىكىتقرهش

ەۋ لۆك،رالقىلنامروئ،رهلرهيۇغلى رېتتهبنۇمادرالنامازرىبىنروئ ڭىنىرىلىمزىتغاتايالامىه
رالل وي زۈتپۈتمههڭهكىكىدرالياجۇئ .ىدىئكىلڭهلزۈتناياپىبناغلوت نهلىبرالايرەد
ەدرهل رهههشاتتاكۇب.ىتتارۇتپۇرۇتش اتۇتهگىرىبرىبىنرالرازابرهههش كىچىك-ڭوچ

ادروئكۈلرۈس ڭىنرالنارمۈكۆه،ىرىلنۇروئقىلنا ۋاراپىۋىممائەۋرالىناختەدابىئ كىلتەۋيهه
پالاي ڭىنىيۈسناپوتىقىلېه ىكىدىك ۈللۆچىبوگۇمرىزاه.نهگلىيىد « ىدىئرابىرىلرىسهق

نهكتهكپۇرۇق ا دىرىلمىسىق قىلمالتاققارپۇتناغلاقنامائ نىدىشىتېۋىرۇدناليائاققىلماروق
ڭىنىكۈللۆچىبوگ.ۇدىنىلشات هگزۆكقۇچوئىرىلانزىئڭىنرهلل ۆكەۋراللاناق،ىنىقڭىنرالايرەد

. ۇدىلوبىلىقتارچۇئىنىرىئاد نهكتهكپالايىيۈسن اپوتىقىلېهادىرىلياجهچناقرىب

ىرۋەدىقىلېهناقپاتتەردۇق ڭىن رالرۇغيۇئهگزىبرالخىراتنهگلهك پىتېيهچىغرىزاه
،سهمهئج اتهۇمهگرهلتهياۋىرىكىتقههۇب زىباشىرايهگزىمىيىلهت.ۇدىرېب تامۇلهمەدىققهه

تىئائ اغىقىلن اخلاكائانناغلوبكىلتەۋىسان ۇماغڭىنۇبادىسىناختەدابىئرىب ڭىنرهلتهبىت
زۆئرالقىللاكائانىرىگلىئراللىي 70000 » ىكى دڭىنۇئنهم.ناغنالقاسرهلىرىتاخ امزاي

هگىتخهتياپڭىنرالر ۇغيۇئىنىسىخسۇننهگلۈرۈچۆكڭىن رالىم زايسەددهقۇمىكىدىققههىنىتەۋ
مۇلهمان رهللىقهنناغلائىنىسۈتتهياۋىر .هياپۇكالماسلائىنلىقهننهگىد « ش ىنىللوي

پىلېك اغىلىهاس زىڭېد قىرېسىقرىزاهاتشابڭىنرال رۇغي ۇئنهگلهكاغايىسائنىدرالترۇي
،ىديهڭېك پاراقهگىرىكچىئنىدياجۇئرالۇئ » . ۇد ىرېبتامۇلهمنىدىقىلناقشالناكام
(كىلڭهلزۈت كىلپە ئاقشۇرۇغۇسنهكتهكزۈت__ىياج ناغرابپىتېيهتپهلسەدڭىنرالۇئ

ەۋاغىرىليوبزىڭېد يىپساكپهللهگىئىنايىس ائارۇتتوئرالۇئنىيېكنىدڭىنۇش .« رۇد)ىبوگ
. ىديهڭېك اغنايكوئكىتنالتائپىسېبى ناپورۋاييىزىكرهمنىيېكنىدنائ

پۇلوبناغلىقانىب ىنر هلرهههشاتتاكنۇغرۇنرالرۇغيۇئ هچىشىل وبمۇلهمنىدرهلىرىتاخامزاي
ڭىنۇئەۋىكۈللۆچ ىبوگاسلوبىرىلىزهب،نهكتهك پىتىقېئ ۇسنىيېك ىنى رىلىزهبڭىنرالۇئ

. نهكتهكپۈلۈمۆك اغىتس ائرهيادرالياجىكىدىپارتهئ
» ىقرۇت-ىققهتىكىدراللىي- 500 ىقنۇرۇ بنىدهيىدالىمەدىرىلىرىتاخىزهب ڭىنرالۇزنهخ

چاچرۇڭوقەۋزۆكرۇڭوق ،كۈزۈسقائىيارىچڭىنرالرۇغيۇئ » ،« قلهخزۆككۆك چاچرۇڭوق
اتپۇن هج،چاچقىرېسزۆككۆكنهساسائ ىرىلناغىشاي ادرالياجىكىدلامىش.ۇدىلېك

. نهگنهلرىۋسهتپەد « ۇدىلېك زۆك اراقچاچاراقىرىلناغىدياشاي
ياب، ىقىلن اغلوبناريەۋنىتپەۋهسهمىن ناچاقڭىنىتخهتياپڭىنرالرۇغيۇئ نهمىدمهئ
ىسياق ڭىنىخى راتىتسوپرهيەۋرهلپەۋهس ىكىدىشىتېك پىنىليائهككۈللۆچڭىنىبوگ تهبنۇم

ەدىققههىكىلن هكتهكپىنىليائهككۈللۆچسهمنۈئ هايىگناغىلپاقمۇقەدىرىلرۋەد
. نهمىلۇتخوت

ادڭىنۇئەۋىتخهتياپ ڭىنرالرۇغيۇئ » ەدرهلىرىتاخ ىقمى دهقناغنالقاسادرالىناختەدابىئ
ادنىقشاتنهكتهكپاملاي نهماماتىنىمسىقىقرهش ڭىنهيى رىپمېئۇبرهلقلهخىچۇغىشاي

.ناغنىلىقتيهقپەد « ىدىملاق نامائهسرهنچىهنىدڭىنۇ ئ،ىدلوبكالاهپۇلوبناريەۋىناخ
ادىساسائرالتاقىقتهتىكىدىققهه رهلشىرىگزۆئ كىلهيىگ ولوئېگرهلىرىتاخىقمىدهقۇب
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،ماروققايائنىتشابرهلتەرامىئ ىكىدۇتوخاراقرە ههشتخهتياپىمىدهق.ىدنالتاپسىئ
قىل رابىكىداينۇدىنىتىپائنىقشات ۇبىدمهئ.ناغلاقا دىتسائىرىلمالتاقمۇقەۋمۇغلاش

ۇبنهگلىيىد « ىسالابناپوت » ادلىجنىئ ىكزىسىهبۈش.ۇ دىلىقپارىتېئقاتروئرالگولوئېگ
زۈيادراش مىرېييىلامىشەدىرۋەدشىرىگزۆئ كىلت ەددىشكىتىنگامىكنهكتۆئنىقشات

. نهگرهب
ڭىنىسايرەدانېلىكاتنىدىب ۇن هجڭىنىلۆكلاقيابهگرىبنهلىب ىكىمۆئهيىستىدىپسىكېئنهم
ادراللارائىكىدىيوبنايك وئزۇميىلامىشەۋرالياجناغلوب هچىغىزىغېئشۇلۇيۇق

زىمىشۈرۈشكهتناغراب پىلېئىيوبلويڭىنزىب.مىدراب پىلېئشالراچكىلهيىگولوئېگ
ناغىمشالىرائزۇمنهگلهك پۇرۇتسابنهلىبتەددىشمەددهقۇم راللىيڭىمهچناقرىبنىدڭىنۇب
رىبكەدىكىلنهكتۆئپاملاي ىن رهيۇبپاراقاغلامىشنىتپۇنهج ىنۇقلودۇسكىلتهشهەد

ۇبادر الياجناغلوبهچىغىقرهشسۇدارىگ 110 ڭىنىقىزىسچىۋىنىرېگزىب . ىدىلىراكشائىنتىكاپ
ادزىمىنى غڭامپاراقهققرهشنىدىرىئادۇب نىكېل،قۇدىمىقيابىنىرىلانزىئ ڭىنىتىپائنىقشات

نىتپ ۇنهجڭىننىقشاتىقىلېه.ىدرۇت پارچ ۇئىرىلانزىئڭىنىتىپائنىقشات قىلمىتېقۇش
،ۇيىدرۇت پارچۇئادياجالىممههرهللىلەد تىئ ائهگىكىلنهكتهكاغلامىشپىلېك پۇرۇتساب
كىلتەۋىسان ۇماغنىقشاتىقىلېهادىياجقادن اقچىهڭىنىيىرىبىسنهكتۆئپىسېب زىبنىكېل

نهكتۆئپىسېب قىتتاقڭهئنىقشات.قۇدىمىقياب ىن رالانزىئرەرىبناغلاقنىدرالزۇم ناغلوب
. كەرېكاسلوبىسايرەدانېل رهي

ەۋ تنوماملارائۇب.ىلىرائفوكالل ياجىكنىيېكنىدن اققىچ نىدىزىغېئڭىنىسايرەدانېل
ىقىلېه ىنرالۇب،پۇلوبناغلوتنهلىب ىرىلشىچەۋناخىت سۇئڭىنىرىلناۋياهنامروئاقشاب

الناۋياهقادنۇب ىكنۈچ.ناغىلشاتپىلېكپىتىقېئ نىدىرىلىلا دهيىرىبىسەۋهيىلۇغڭومنىقشات
،ىكزىميهلەرۈتش هلمىزهجىنۇشزىبنىدرالناخىتسۇئ ۇب .سهمهئناغىشايادىلىرائفوكالل

نهلىبىرىلناخىتس ۇئىنېتڭىنرالناۋياهۇباسىملوب ناغىمش الىرائزۇمقادناقچىهاغنىقشات
تهلاهكەدىكىرېمائيىل امىشىقرهشىنهي،ىتتالوبنهكتهك پۇلوبچامۇئپىلىچنايپۇلۇشوق
ىنرالانزىئقۇدلاققا دنۇبكەدىكىدىلىرائفوكاللادياج ۇئ،ىتتالوبناققىچپىلېك

. ۇدياملوب ىلىقتارچۇئ
زۇمناغلوبۇغلاتائ كىل هيىگولوئېگنىقشاتۇئادناغنالسا سائاغرالتاقىقتهتكىلهيىگولوئېگ

رۇغيۇئهچىشۇلوب مۇلهمنىدرهلىرىتاخ.نهگرهبز ۈيادراشمىرېييىلامىشەدىرۋەد
ناغلوبناريەۋەدىتىپائ نىقشاتۇشپۇلۇشوقنهلىبىتخهتي اپىمىرېيىقرهشڭىنىسىيىرىپمېئ

يىبۇنهجيىبرهغەۋيىبرهغ نىكېل،نهگىگۈتپىلىرىقر القىلناجقىلرابىكىدىزۈيرهيەۋ
. ناغلاقنامائىمسىق

ىقىلناغلوباديهپادر رالن اچاق(نىيېكنىدنهكتۆئرالناماز مۇلهمپۇلوبىتىپائنىقشات
ۇمپۇلوب،ىرىلكهلۆبغات ىكى دايىسائيىزىكرهم)مىدىمتارچۇئ ىنرهلىرىتاخامزايىكىدىققهه
پۈلۈرۈتۆكىرىلىمزىتغات نهكت ۆئپىسېكىنۇئەۋناغرۇتپاروئ ىنىسىيىرىپمېئرۇغيۇئ

نىدىلي هپۈتشەرۋهترهيناغلوبلىسا هنىتپەۋهسۇشۇمەۋناقشۇرۇتلوئ رهلرهي،پىقىچ
اققىلىچنا ريەۋيىمۇموئۇب،ناققىچپۈسۆئ رالشات ماروقنىدىنيوقرهي،پىنىلىچراپ رهلرهي

ەدىتىپائنىقشات ىقمىتېقۇش.ناغلىقلىساهىمىقې ئاۋالقىزىقرالناقلوۋناغىلتراپ پۇلۇشوق
اديهپ نىدىبەۋهس شىقىچ پۈلۈرۈتۆكڭىنرالغاتەۋىقىلن اغل اقپۇلۇتۇقڭىنرۇغيۇئكىلىچناق
،نىيىق شهلرهچلۆم قىنىئ ىنىقىلناغلاقنامائڭىنرۇغيۇئ كىلىچناقاتقىلىچناريەۋناغلوب

ەدىرېيرىب قادناقرهه ڭىنىراشرهيۇب.ناغلاقتاياه الىمىسىق رىبزائىتىياهانپىلىقشىئ
مىسىقرىبزائ نىياتنىئ ناغلاققاس.هسىداهشاشخوئ ناغى دىقىچپىلېكەدنهگلۈرۈتۆكغات

.ۇدىنىلزۆسادرالپاباقشاب رالل اۋههئۇب.ناغلاقپالقاسىنىنېج پۈرۈيپىچېقارائغاترالرۇغيۇئ
هگىرىئادەۋشۈتۆئ پىسېكىننىمېزۇبنهگىدىب وگرالغاتهچناقرىبناغلوباديهپ

ىتىل اهىزۈيرهي.نهكتەۋىترهگزۆئ ىنىلويۇس ناغىدىلىك پىقېئ،ەدىسىجىتهنشىلېۋىلېئ
ىنرالماروقىكى دىتسائڭىنرهيرالۇسناغىدىلۇيوق هگرهي ۇب نىتقىلناغىرچۇئاققىلىچنۇغزۇب
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ڭىنرالۇسىكى دى زۈيرهيكهمىد.نهگرۈدنهللىكهش ىنى رىلايرەدىتسائرهيپىڭىسپاليوب
ناغىلپاقر الماروق،مۇقناغرۇتپۈرۆكنۈگۈب زىب ىبوگەدىسىجىتهنىشىتېكپىڭىس

هچچهنرىبڭىنق ۇلم ۇقۇبۇمرىزاهىكزىسىهبۈشكهش . نهكتهك پىنىليائهككۈللۆچزىستازىمىدائ
. قۇتپاتۇسنىتقۇلرۇقڭوچتۇف 10 - 7 زىب. ۇدىلوبىلىقپاتۇسنىدىتكهتتۇف

اغ اپ ورۋايارۇتتوئلۈكتۈپرالرۇغيۇئ ،ىكمۇلهمنىد رالخىراتنهگلهكپىتېيهچىغرىزاه
رالرۇغيۇئ » : ناغلىزېيقادنۇماد « ۇنام » ىبانىكىقمىدهق ڭىن رالىدنىه،ناقشالناكامپىلىقرات

سىكامرالۇب، .« ناقشالقار ۇتل وئپاليوبىنىرىلقاغرىقيىقرهش ەۋىلامىشڭىنىزىڭېديىپساك
اغ اپورۋايمىتېقىچنىككىئشاشخوئ هگرهلنهمچۆكىكىدىرۋەدنېسوتىس يېلپناقتيېئرېللۇم

رالمىلائ ىكزىسىهبۈشكهشهچڭىنېم.نىقېي كهباغلامىتهېئىشۇلوبرالرۇغيۇئ نهگرىكپۈچۆك
پەرەدلۆچزىستا زىمىدائلەدىرىلىچۈگرۈتشهلزۆئ ىكپهلسەدڭهئڭىناپورۋاييىقرهش ناقتيېئ

رېللۇم سىكامشاراقۇب.رۇ دىرىلقۇدلاقڭىنرالرۇغيۇئنهگلهك پۈچۆكنىتقىلغاتىقىلېهناغلاق
پوتكىچىكرىب ۇبىكىتپهلسەد » : ناغزايقادنۇمادىرغ وت ۇبۇئ.نهگنهللىلەدنىدىپىرهت

قادنۇمپهلىرىگلىئ ۇمىخېت ۇئ.نهگلهكنىدىرىلقىلغات ڭىنايىسائيىزىكرهمرالقىلزاكۋاك
رالغاتنىدىتسوپرهي ىنهيەدىرۋەدنېسوت ىسيېلپاغىرىلىلادزاكۋاكرالۇئ : ۇديەد

رهيكەدزىمىنىكتۆئ پىلىقتيهقادىرۇقۇي « .ناغراب پىتېي ەدرهلرۋەدناققىچپۈلۈرۈتۆك
.ىدىئرابرالرۇغيۇئ اد اپورۋايالىدرهلرۋەدىقنۇرۇبنىت شىقىچپۈلۈرۈتۆكرالغاتنىدىتسوپ

نىدىتسوپرهيىنىخىرات ڭىنى رىلزۆئرهلمۋهقنۇغرۇنناغىد ياشايادايىسائارۇتتوئۇمرىزاه
. ۇدىرۈس هگرهلرۋەد ىقىلېهناققىچپۈلۈرۈتۆكرالغات

رىبناغلائهكتەرۈس پىپىت نىدۇتوخاراقفولزوكادمىب اتىك نهگىدۇمقۇلقۇرۇقناغلاقوي
. ىدىئنهكتۆئ پالهازىئىنىسىنهمپىقىچ پىري ائىنرهلمىسەرقۇللوۋمىسمىسىق

هتپۇنهج، هيىل ۇغڭومادلامىش،وگڭۇجهتقرهش ۇئ،ناقشالياجاغايىسائارۇتتوئ تهبىت
يىلامىش ڭىنۇئىكۈللۆچ ىب وگ.ۇدىنىلىرگېچنهلىبناتسىكر ۈتەۋرىمشهكهتپرهغ،ناتسىدنىه

. رۇدىمسىقرىبڭىنىسىرگېچ
ىخېتادرالغاچۇئىنهي .ىدىئىمسىقرىبڭىنىسىيىرىپمېئ رۇغي ۇئكۈيۈبادرالنامازرىبتهبىت

كىلڭهلزۈتتهبنۇم ىنىمىز ڭىنلهئۇب،پۇلوبناغىمقىچ پلۈرۈتۆكرالغاتنىدىتسوپرهي
اينۇدناغلوتنهلىب ىرىلىم زىتغاتناغلۇزوسپاراقهققرهش نىتپرهغياجۇبرىزاه.ىدىئ

ايال امىه ___ىسىمزىتغاتزىگىئڭهئ هچىي وباينۇدادىبۇنهج.كىلزىگىئ كۈيۈبڭهئهچىيوب
اققوچ زىگىئ ڭهئهچىيوباينۇدىكىدىچىئ ىرىلىم زىتغاتۇشۇم؛ۇدىرۇتپۈرۈتۆك دهقىرىلغات

‹ ىسىزگۆئڭىناينۇد » تهبىتاڭۇش،ناقشالياج اغىسىرگىچ تهبىتىسىققوچامڭالۇمۇج ___
. رۇهشهمنهلىبماننهگىد

ڭىنناتسىدنىهناغلاتائپەد ‹ ىك ۈشۆبرهلتهمكېهرىسەۋتامىسلىت › ___ تهبىت
ىلىگرىكمەدائڭىنتهبىت . ىسىگېئقىلقههڭىنىجاتت ەرهۆشۇبەۋىسىرىشمههكەزېكشوق

ىقشاتپۇلوبرالىناختۇبەۋ اناختەدابىئ،رىتسانۇمنۇغ رۇنادىرىلىرائغاتناغىدياملوب
رالماكههئساخهگىرىلزۆئرالپىهار ىلاخنىدرهلىدلهكى درابنهگلۈزۈئىسىقالائنىداينۇد

نىد رالىچىۋراچهنىغزائناغىدياشاي ادرالىغلىجۇش،ۇدىر ۈچ هكشۇمرۇتچنىت،ناهنىپهچىيوب
ىكىدى رىلىناختەدابىئڭىنرهلكىلتهبىت ەۋرالقىلايالامىه .ۇديهملىبىنرالۇئمىكچىهاقشاب
نىدىپى رهترالنامهارىبىرىگلىئراللىي 3000 نىدڭىنۇبىنى رىلزۆئىرىلىچنۇمرىبڭىنرالپىهار

ڭهئرالۇب. ۇدىشىت ائپەدىرىلىتشۇپڭىنراللاكائان ناغلىرىقىچپالغوقنىدناتسىدنىه
ىنتهيىنەدهمكۈي ۈب ىجنۇتتىئائهگىرىلتهمكېهرىس ىزهب ڭىنرهلمهلائەۋنىديىئادىتپىئ

ىننهگىد ‹ ىزهب › ەدرهي ۇبڭىنېم.نىقېيكهباغلامىتهېئ ىشۇلوبنىدرالىچۇغلاقپالقاس
نهگىلزۈيهچچهن ىكىتت هبىترالىناختەدابىئۇب،ىكۇش پەۋهسىكىدمىشىلتىكهت

رىبىكىدىچىئڭىنقامرابشهب ىنهي،نىدىمىسىقرىبالقىلقاناس ىكىدىچىئڭىنرالىناختەدابىئ
ۇب،نهمىلىبالىنىچۈئ ىكى دىچىئڭىنرالۇئتهقهپنهم.سالاخ تەرابىئالنىتقامراب

. ۇدىلىقسالخىئ اغىنىداددۇبىمسىقپۆكقهلتۇم ڭىنرهلىكىدىنرالىناختەدابىئ
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ڭىنۇمنىدىسىناختە دابىئاددۇبىمىدهقرىبىكىداسال نامېيلچىسىرىگلىئلىيهچچهنرىب
ەدىبائىقمىدهق رالىمزايۇب.ناغىقيابىنرالىمزاي ناغنىلىقنايابىقىلىچناريەۋناخ

ڭىنۇب،پۇلوب ناغنىلىق همىجرهتپۇلۇرۇتشالىرائىلىت تهىبت ەۋىۋىلههپنىدىرىلقىلراكىداي
مىكلهبزىسيەدۇدىلىب مىك ،سهمهئقىنېئازاتىكىلنهكىئ رهيهقڭىنىسهبنهمىلسهئ
رىبمۇلهمانرۇتقادن اقىل ائپۇلۇشوقاغرالىمزاينهگىلزۈي هچچهنشاشخوئاغڭىنۇشۇم

ىنىزۆكايىقڭىنرالۋارىبادى رىلىتسائلوپىكايادىرىلقاقچۇپ ڭۇلۇبرەرىبڭىنىناختەدابىئ
ادلاه نهگنهلىماغنازوت-ڭاچادىتېق ڭىنرالزالاپزىگىكتهنيهم،پۇلوب رازاغىشۇيوقپىلېس

. ۇدناقتاۋىرۇت پىنىلقاس
ىزهبادىمىقېئ ى رۇقۇيڭىنىسايرەدارتوپامهارىب ىكىدىسىرائڭىنرالغاتتاقۇمتاق

.نهميهملەرېبپەد رىزا هىنىناسقىنېئڭىنرالۇب،پۇلوب رابرالىناختۇبەۋرالىناختەدابىئ
قىيالاقشىلىتائ پەدىسىناخپۇتۇكلاكائانلهممهك ۈم ەدىچىئڭىنرالىناختەدابىئۇشۇم

ىنيهئڭىنۇبرهلىكىدرهي ۇئ.راباناختەدابىئرىب ناغن القاسرهلىدىبائناغىلڭىمهچچهن
ىنىكىلنهكىئىسىناخپۇتۇك لاكائانەۋهتهگىرىههش تخهتياپڭىنرالرۇغيۇئىكىدرالغاچ
هگرهلىدىبائۇشهنهئىخىرات پىياجائ،ىرىلشىمرۈچهك ڭىن رالرۇغيۇئكهمىد،ىدرهبپهلزۆس

ڭىن رالۇئپىچېئزىغېئهگمىرىدارۇب ىشيارسانىدهق ەدىقق ههرالتىكاپۇبنهم.ناغنالغاب
، ادمىنىغىروس ىنىقىلناغىمىلڭائناغىلڭائ هسرهنرەرىب ەدىقق ههىرىدقهتىخىراتڭىنرالرۇغيۇئ

ىخىراتڭىنرهلىدىبائ ىقىلېهەۋىنىقىلناغلىقتەرايىز ىنىناخت ەدابىئۇبادىرىلتىقاۋشايۇئ
ىنىرىلنهگرهبپەداڭام ڭىن ۇئەدنەۋۆتنهم.ىدرهبپهلزۆس ىنىرىلناغىلڭائادىسىرغوت

: نهمىتۆئ پالراركهتنهنيهئ
. نهگرهبپهلزۆس ىشيار ىرېقىقىلېهاڭامىنىرىلشىمرۈچ هكۇبڭىنىسىناخپۇتۇكراللاكائان

ڭىنرالرۇغيۇئ،ەدنهكتهك پىسېبىنايىسائيىل امىش يىبرهغەۋىقرهشنىقشاتغۇلۇئ ›
نىدىنىتەۋراللاكائانەۋناغلوب قرهغرهلىلاهائىكىدڭىن ۇئپۇلوبناريەۋىرىههشتخهتياپ

قازۇئنىدىرا ئ.ناغىلشاتپۈمۆكىن)رهلىدىبائ ) اناخپۇت ۇككۈيۈبناغرابپىلېئهگرهيۇئ
ڭىنرهههشتخهتياپراللاك ائانىكىدناماتيىبرهغناغىمساب نىقشاتنىيېكنىدنهكتۆئراللىي

ىكىتترۇييىبرهغڭىنىرىلزۆ ئپىلېۋىرىقىچپالوكىنرهلىدىبائ پىرېبهگىسىباراخ
پىقىچپۈلۈرۈتۆكرالغات نىدىتسوپ رهيىكاترهلىدىبائ.نهكتهك پىلېئاغىسىناختەدابىئ

ر ەدهقاغناغىلشاتپۈمۆكهگىرههق رهي نىدىتياقىنرالۇئپىلىقناريەۋ ىنىناختەدابىئىقىلېه
نىيېكنىدنهكتۆئرالن امازقازۇئىتىياهاننىدىرائ.ن اغرۇتپىنىلقاسادرالىناختەدابىئ ىقىلېه
قۇرۇئڭىنراللاكائانن اغلاقنامائنىتتهپائىكىدىرۋەد ىتىكرههشلۈرۈتۆكرالغاتىقىلېه

پىرىقىچ پالوكنىدىتياقىنر هلىدىبائپىرېباغىزىئڭىنقىلىب اراخىقىلېهنىدىتياقىرىلىتشۇپ
ەدىتىلاه ۇقيۇئەدرهي ۇشهچىغرىزاهرالۇئ،نهكتهكپىلې ئاغىرىلىناختەدابىئڭىنىرىلزۆئ

مىلىئڭىنقرهش نهلىبناغلوبرىسهگزىبرهلى دىبائىكاياناختەدابىئۇئىهاخ . اتقامتاي
ىقىلېهكىلهيىسور 2 ەۋكىلهيىلىگنهئ 3 هچمىشىلىب ڭىنېم .قىنېئۇمىلوتهگىرىلىلههئ

. ناغلىقتەرايىزىنىناختەدابىئ
ڭهئىكى دىچىئ رالىناخپۇتۇكىقىلېهنىدىشيار ن همنىيېك نىدناغلوبپالڭائىنتهياۋىرۇب

قويرىزاههچڭىنېم › : اڭامۇ ئ،مىدىروسىنىقىلقويرابرىزاه ڭىنىسرىبناغنالقاسلهممهكۇم
ر النۇشوقىچنۇقسابايىدۇخيائزىمى ره هشىشيارىقىلېهنهگرۈيپىلىق ناتسادزىب،مۇلغوئ

ىقىلېه ناغلوتنهلىبرالپىخرائقىلرىس، ناغنالشاتپۈرۈديۆكپىنىلىقڭالات ڭالۇبنىدىپىرهت
سارزىمىرىلتهياۋىر ۇب رهگهئ،ناغىملاپاترهلنهمشۈد ىنىناختەدابىئرابزىمىناخپۇتۇك لاكائان
ىتېپزۆئنهنيهئ ادىتسائ ىسىباراخڭىنىناختەدابىئ ىقىلېه ىسىناخپۇتۇكلاكائاناسلوب

. ىدىد ‹ ۇ دىتاۋىرۇتپىنىلقاسنهسېئنامائ
ەۋرىمشهك،تهبىت نهكت ۆئپاتائىنىمان،ىكۇدىتاۋىرۇت پىرېبتەراشىبنىدڭىنۇشاڭامۇب
ۇبەدىچىئمىرىلىم زايىكىدىققههرهللهكتۆئ،راللوي ،رالياجىكىدناتسىدنىهيىلامىش

،رابىساسائقۇلوتڭىنرالر ۇچ ۇئۇب:پەۋهس،ىرۇقۇينىدىممهه ىتىممىقيىسايىسڭىنرۇچۇئ
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. نهمياراق پەدمىقىللاشۇخەۋ مۇچرۇبڭىنمۈزۆئىنشىقېباغىيار ڭىنمۈلڭۆكادڭىنۇباڭۇش
قادنۇش ەۋپىلىيىدىسرىبڭىنرهلتهيىنەد هم ىقمىدهقڭهئىتىيىنەدهمۇزنهخ __ وگڭۇج

.ۇدىرابالىغىپارتهئلىي 5000 النارائىخىرات ڭىنىتىيىن ەدهمۇزنهخنىكېل،ىدلهك پىلىراق
نىكېل، ۇدىنىشىئ پەدناغرۇدنالجاۋارزىمىزۆئ ىنزىمىتيىن ەدهمزۆئادلاهكۈلزۈيىمۇموئ رالۇئ

سارىمنىدىپىرهتى رىلىتائاغرالۇئىتىيىنەدهمڭىنر الۇزنهخ.سهمهئقادنۇئتهيىلهمهئ
رالۇئ نىكېل،ۇدىتېك پاشخوئ كهباغراللۇغڭوماققامىراقر الۇزنهخىسرىبهنهي،ناغلۇرۇدلاق
رۇغيۇئ . رۇدرالنايىرائ كىلنهتقائىرىلىۋوبقارىيڭىنر الۇئ،ەۋهتاغىقرېئلۇغڭوممىرېي
اغىبۇنهج ڭىنىسىيى رىپمېئ رۇغيۇئرالرۇغيۇئكىلنهتقائ هچنۇمرىبەدىرۋەدىسىيىرىپمېئ
هنهئەۋ ناغلوب قىلق اچوئكۈليۆئنهلىبراللۇغڭوم كىلن هتقىرېسىكىدرهللهئناقشالياج

› ادرالىمزاي ىكمىد هق ،ناققىچپۇرۇقىنىسىيىرىپمېئ ىجنۈت ڭىنرالۇزنهخىرىلتالۋهئڭىنرالۇش
پاللاتىنراللايائ قىلىي ارىچىكىدىسىرائڭىنرهلىۋىدهب كىلنهت قىرېسىرىلرهئڭىنرالرۇغيۇئ

ىكنۈچ،قىلاتاخىكىدىمىجرهت ۇب ىكىزسىهب ۈشكهش.ناغنىلىقتيهقپەد ‹ ىتتالائهگىرمهئ
ناچاقچىهرهلىۋىدهباداينۇد ،قىنېئىقىلناغرۇتپۇلوب ڭىنشىشىليوتقادنۇبادرالغاچۇئ

‹ قرېئاگبهئكىلنهتقىرېس › ىسىنهمڭىنۇئكهمىد ،ۇدياملوبمۇلهمنىدىقرۇتيارىچ
ۇمىخېتادناغى راقاغرالرۇغيۇئراللۇغڭومكىلنهت قىرېس › ۇب هتتهههجهنهئنهئ،رۇتكىلنهگىد

.ىتتارۇتنەۋۆتادناغر ۇتشىلېس هگىكڭىنرالرۇغيۇئىنىتىيىنەدهم ڭىنرالۇئ،پۇلوبهتتهلاهىۋىدهب
يىلائۇمپۇلوب،ڭىن رالۇزنهخنۇغرۇنۇمىدنۈكىكنۈگۈب . ۇديالتاپسىئىننهگىد

ڭىنىنېقرۇغيۇئ ىكىدىرۇموتڭىنرالۇئۇب،ۇدىلوب ك ۈزۈسقائىڭۆئڭىنىرىلىكىتپهسهن
ادرالۇزنهخ ناغىدلىق شىئاراقىكىتتەدائ،كىلپهسهن نەۋ ۆتىكنۈگۈب.تەرابىئنىدىتىمالائ

. رۇدىرىلتالۋهئڭىنرالل ۇغڭۇم كىلنهتقىرېسىقمىدهقاسلوب رالۇبانام،قويىنېقرۇغيۇئ
ساخاغرالرۇغيۇئڭىنى رىلتن ەزرهپرالىدادرۇغيۇئناغلوب قىلقاچوئكۈليۆئقادنۇب
پىقېئىنېقرۇغيۇئادىرۇم وت اڭۇش،ىتتەرېبتهيىمههئۇمكهب اغىشۇلوبڭوچپىنىلىيىبرهت

ۇزنهخىجنۇترالتالۋهئنهگڭىس ىسىيىبرهتڭىنتهيىنەدهمكهسكۈي ساخاغرالرۇغيۇئ،ناغرۇت
نىدىرىلىۋوباتائاغرالۇئ___ ىتىيىنەدهمۇزنهخكهمىد.ناققىچ پۇرۇقىنىسىيىرىپمېئ
ىنىدكىلىچتهقىرهتڭىنرالۇزنهخ .تەرابىئنىدىتىيىنەدهمرۇغيۇئ ىقمىدهقناغلاقسارىم

ىن زىمىرىلناغيوقاغىرۇتتوئادىرۇق ۇي رالىمزايناغىلنۇغرۇنناغنالقاس ادىرىلىناختەدابىئ
.ۇ دىلىقپارىتېئزىسىهبۈشكهشىنۇ برهلرۈككهپهتۇمۇزنهخهچنۇمرىب ەدمههۇديالتاپسىئ

ىكلهبنىتساملوبناغىشاي الىدايىسائقايائنىتشابرالۇزنهخ › ادرالۇزنهخ اقشابنىدڭىنۇب
ىۋىنهئنهئنهگىد ‹ نهگلهكپىشىلغوق ىنرالياجناققىچشايۇقنىدرهللهئ قارىيرالۇئ

. ناغنالقاسكىلىدۋهگ شاراق
تهياۋىرۇزنهخ نهگرۈدنهللىكهشىنىخىرات ىكى دىسۈتتهياۋىرڭىنرالۇزنهخنهم
كىلشىگېتاقشۇلوب تۇجۋهمەدىلسهئرالۇب،مىتقاب پىشىرىت اقشالپوتپىپېتىنىرىلىناسپهئ

. مىدىملالوب قهپپەۋۇم اقشىپىت ىنرالۇئنهمنىكېل،ۇمىسلوب
لاسىمنىدىتېب -71 ڭىنىباتىكىكىدىسىرغوتىخىرات ۇگڭ ۇجڭىنرېكراپ.ېئ.خەدنەۋۆت

: نهمىرۈتلهك
ىرۋەد نهگرۈستهنهتل هس ىناسرالهاشىداپىمانرهلىلالۇس

راللىي- 2206 -2852 ىقنۇرۇبنىدهيىدالىم 9 ىرۋەدهاشىداپشهب
راللىي- 1767 -2052 ىقنۇرۇبنىدهيىدالىم 18 ايش

راللىي -1122 -1766 ىقنۇرۇبنىدهيىدالىم 28 ڭاش
راللىي- 828 -1121 ىقنۇرۇبنىدهيىدالىم 10 ۇجيىبرهغ
راللىي- 255 -827 ىقنۇرۇبنىدهيىدالىم 25 ۇجيىقرهش

هچىرۇتتوئ ڭىنرالهاشىداپنهكتۆئەدرهلىلالۇس ىسي اقرههادناغنالساسائاغرالىقراقۇي
: هچىكىدنەۋۆت ىتقاۋنهگزۈگرۈيقىلنارمۈكۆه

لىي 71 ىرۋەدقىلنارمۈك ۆههچىرۇتتوئىرۋەدهاشىداپشهب
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لىي 24 ىرۋەدقىلنارمۈكۆههچىرۇتتوئ ايش
لىي 23 ى رۋەدقىلنارمۈكۆههچىرۇتتوئڭاش

لىي 29 ىرۋەد قىلن ارمۈكۆههچىرۇتتوئۇجيىبرهغ
لىي 22 ىرۋەدقىلنارمۈكۆه هچىرۇتتوئۇجيىقرهش

ىسىلالۇسايش؛هناسپهئنهمامات ىنىگىدىرۋەدهاشىداپشهب › : ۇديەدقادنۇمرېكراپ
يىب رهغ؛تهياۋىرنهساسائىنىگلىيىد ىسىلالۇسڭاس؛تهيا ۋىرناقشالىرائهناسپهئۇمىنىگىد

ۇجيىقرهش؛تهياۋىرمىرېي ىنىگىدهاشىداپ 10 نهگرۈستهنهتلهسەدىسىلالۇسۇج
. ‹ خىراتىنىگىدهاشىداپ 25 نهگرۈستهنهتلهسەدىسىلالۇس

زۆئت هق هپ،سهمهئاغىرىلناغىلڭائرېكر اپ ىكزىمىلېكهگىسالۇخقادنۇشزىب نىدرالىقىرۇقۇي
نىد ىشۇلوبتساركىلىچناقىليهمڭىن رهلت هياۋىر،نهگنهشىئهگىرىلنهگرۆك نهلىبىزۆك
ڭىنر الۇئىرىگلىئنىتشۈرۆكىنرالىمزاي كەدىغلىقلىساهچنهشىئىزۆئۇئ رەزهنيىئتهق
پالغ وق زىئىنىناسپهئاسلوبمىتىدائ ڭىنېم .ناغىراقپەدهناسپهئكەدرىب ىنىسىممهه

-100 ۇمىسىملوبادمىتق- 90 ،نهميەد زىئ ىنىسهبنهمشىقىچپىلېكڭىنۇئ پۈرۈتشۈرۈس
پۈزۈئ رهلت هياۋىرهناسپهئ.ۇدىنىلقىنېئ ىكىلنهكىئتهياۋىرىكايهناسپهئ ڭىنۇئادمىتېق
ىنۇش نىكېل ،ۇدىتېكپىنىليائاغىملۇقوت زىسىت ۈكمهكەدىسىجىتهنادىنايرهج شىنىلپاچ

رېكراپىددۇخ.ۇديامقىچسىئ اسىملىقىي توئىككەرېكقىلساملىقتىقاس نىدرەزهن
ۇمنهم نىدىكىلنهكىئتهياۋىرناغنالپاچ پۈزۈئرۇتپۆكرۇدزائڭىنىناسپهئ كەدناقتيېئ

لىخ ۇملىخناغنۇرۇشوي اغىسىقرائڭىنرالىملۇقوتىقىلېه ىكىدىزىغائقلهخ،نهميامنالنامۇگ
. نىكمۈم شىپېتنىدى رىلىناختەدابىئىنىد)ۋايجۋاد( كىلىچت هقىرهتىنرهلىرىتاخامزايقهن

ناغلوبكىلىچىغرىزاه ىكاتپىتراتنىدىلىي- 200 ىقنۇ رۇبنىدىدالىمڭىنرالۇزنهخرېكراپ
ەۋىرىلىلىبهق لۇغڭومىسياقرهه ۇئ .نهگىلى هرهشىلىسپهتەۋىشخايىنىخىرات
نىكېل.نهگرهب پىلىق نايابىنىخىراتشىنىلزۈياققىلل اۋازەۋشىنىللۈگڭىنىرىلتهللىم
پىرىكهككىچېك ات اخادىسىرغوترالۇئىنهي،ناقشال اتاخقهلتۇمەدنهگلهكاغرالنوپاي
قىلىچقىزېيڭىنۇئ . ۇديىزرهئهكشىنىلىهبۈشنىدىرىلم ۈك ۆهىكىتتهههجۇبڭىنۇئ،ناغلاق

هگىسپههىنولوپوكرام ى رېقنۈچۈئىكىلنهگىملهلېكپىلېئ ىنيوقكۈلزۈگڭۈمناغويىلىتسىئ
ەۋىرىلانزىئڭىنرالقىلىچناريەۋ ىكىدىبوگڭىنۇئ، ۇدىتېك پاشخوئنهلىبىكڭىنرالىچۇغلائ

پالهازىئقادناقىنرالزىئ تىئائهگرهلشىرىگزۆ ئكۈيۈبىقنۇرۇبنىتخىراتاقشاب
قىلغاچىتىيىراكڭىنرهلىسرهن قادنۇبەدىرىزهنڭىنۇئ ىكنهشور،مىدىمقۇئىنىكىلنهكتۆئ

. كەرېكاسلوب
ل ۇغڭ ومنىيېكنىدنهكتۆئراللىيڭىم 8 -7 نىدىرائ ،پ ۇلوبناريەۋىسىيىرىپمېئرۇغيۇئ

پىلېكپۈچۆكاغايىس ائيىقرهشىسىلاهائناغىلزىسناس ڭىنرهلتهللىمقاششۇئىكىدىقرېئ
ڭىنىتىللىمل ۇغڭ ومەۋهتاغىقرېئراتاتۇشهنهئ راليالبۇقەۋناخزىگڭىچ.ناغىشاي

راللىي 600 نهنىمخهتنىدڭىنۇبىنهيىرىللىي -1277 ىدالىمناخيالبۇق.رۇدىرىلرۇهشهم
ىقنۇر ۇب نىدىدالىمىزۇفڭۇكىپوساليهپەۋ ىرۈككهپ هتۇمۇزنهخكۈيۈب.نهكتۆئنۇرۇب

پىنىلشابىخىرات امزايڭىنوگڭۇجىنهي،اتقىلىرائ ناغلوبهچىغراللىي- 480 نىدىلىي- 511
ڭاۇخىشنىچروتارىپمېئىلىي- 214 ىقنۇرۇبنىدىدالىم . ناغىشايەدنهكتۆئراللىي 300

شالشات پۈرۈديۆكىنرهلرهسهئرىئاداغىت ايىب ەدهئوگڭۇج ىقمىدهقەۋىنرالپاتىكقىلراب
پىنىلېۋىترات رالپ اتىكزىسقاناسناسنهلىبڭىنۇب ،نهگرۈشۈچقۇريۇبەدىققهه

پىچېقنىدىرىدقهت شىنىلش اتاقتوئۇمىرىلپاتىكڭىنىزڭېم ەۋىزۇفڭۇك،نهگلىتېۋىرۈديۆك
نىدىرىلم ۇجۇهناغرابپىلېئيامىتخوت اغىلامىشڭىنوگڭۇجڭىنىرىلراتات نۇه.ناغىملالۇتۇق

ڭاۇخ ىشنىچهاشىداپلەدىنىغرۇتقوس ىنىلىپېس نىچىددهسڭىنوگڭۇجنۈچۈئ شىنىدغوق
اقشىئق ۇل وتىنىتىيىنشىتېۋىلىقلۈكسۈك ۆت لهتىنرالىمزايىقمىدهققىلراب ۇئ،پۇلوب

ىنىد )ۋايجۋاد(تهقىرهتەۋ ناغنىلېۋىزۇقتۇقىرىلىچنۇمرىب ڭىنرالىمزايىكنۈچ،ناغىملارۇشائ
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ەدىتىپۈس كۈرەۋهت ىنىد ادرالياجۇشرىزاه،ناغنىلېق پىنىلق اسنۇرۇشويادىرىلىناختەدابىئ
ىشىلەرۆكڭىنرهلىشىك قادناق رهههگزۆئڭىنرالىناختەدابىئ ۇشىنۇب،اتقامتاۋىرۇتپىنىلقاس

. سهمهئنىكمۈم
ايىسا ئيىبرهغاتپابىكنىيېك.ىدىگۈت پابىكىدىسى رغوتايىسائيىقرهشنهلىبڭىنۇش

ەۋىسىيى رىپمېئرۇغيۇئكۈيۈبىكىدايىسائ ىقرهشقارىين هلىبڭىنۇش.نهمىلىتخوتەدىققهه
. ىدلىتېئ ىزغائڭىنىقۇدناستهسهجناغلوت نهلىبر النۇمزهمرىئادهگىتخهتياپڭىنۇئ

راللىي 20000 ____مىنىغلاتخوتەدرهيۇب ڭىن ېم___ىسىيىرىپمېئرۇغيۇئارېئ -3
نىتتهپ ائكىلتهشهەدناغنىلىقتيهقپەد ‹ ىسالاب ناپوت › ادلىجنىئ،نهگرهبزۈيىرىگلىئ

نىدىقىلىتسوپرايەۋنۇرۇبنىد ‹ ىرۋەدزۇم › كىلهيىگولوئېگ ناغلائىنىسۈتهناسپهئنۇرۇب
. تەرابىئنى دىسىيىرىپمېئرۇغيۇئىكىدارېئ- 3 ىنهي،ىقنۇرۇبنىتشىقىچ پۈلۈرۈتۆكرالغات
ىنىمىل ۆكەۋىسىرىئادڭىنىسىيىرىپمېئ رۇغيۇئ كۈيۈبهتىرهخىددائىكىتتهب -214
راللىي 20000 نىدڭىنۇب.ىدلىزىسپۇرۇتشالن ۇغي ۇئاغرالياجىقرىزاهەدىدىسقهم شىتىسرۆك

نهم،ناققىچپهلرۆئرهلرهي هچنۇمرىبهنهي،اسلوبنهكتهكپ ۈك ۆچرهلرهيهچنۇمرىب نۇرۇب
نهكتهسرۆكىناپورۋ اي ەۋىنىزىكرهمڭىنايىسائپىتىر اقاغنايكوئكىتنالتائنىدنايكوئ چنىت

. رۇدىزىكرهم ىنىمخ هتڭىنهيىرىپمېئقىزىسۇشۇمان ام،مىدزىسقىزىسچۈكتهسرۆكرىب
ىرىللۇۋاراقىقنىدلائ ىكىتتهچڭهئ.ۇدىلىپېتادىسىرائ رالقىلن اقلابىرىلقۇدلاقڭىنرالرۇغيۇئ

ڭىنهيىرىپمېئ.رۇدرالكساب ىكىدهيىناپسىئەۋرالنوتى رېبىكىدهيىسنارف،رالدنالرېئ___
قارىيپىلىقشىئ،مۇلهمان ىقىلناغلۇزوساغرالقاز ۇئكىلىچناقڭىنىسىرگېچيىلامىش
. ىدلىپېت ىرىلىباراخڭىنىرىلر هه هشرۇغيۇئىقمىدهقنىدهيىرىبىس

قىنېئ،ۇدىتىسرۆك ىنىسىرگېچناغىدياملوبىلىگرۈتش هلمى زهجىمسىقيىبرهغڭىنىتىرهخ
ىكىتپۇناجەۋنايكوئ چنىتهتقرهش___ىسىرگېچىككى ئناغىدىلوبهكشۈرۈتشهلنهييهئۇم

پىسېكىنىسىرۇتتوئڭىناپورۋاي ادلاهقىنېئڭىنرالرۇغي ۇئ.تەرابىئنىدىسهيرىپمېئاگان
ىخېتىقىلن اغ زۇغرۇتىنىقىللۇۋاراقىقنىدلائ اسىملوبىكاي ىكىلنهگي هڭېكاغنايكوئچنېتپۈتۆئ
نىكېل،قۇتپات ىنىرلىتش ۇپڭىنرالۇئادىرىليوبنايكوئ كىتنالتا ئزىبىكۇبلاه.رىسرىبمۇلهمان

. ىدىملەرېبپەدمىكچىه ىنىسهبنهمشىلېكڭىنرالۇئ
ناخاغىدلائزۆئىسىيىرىپمېئ رۇغيۇئهچىشىنىلىقن ايابەدىرىلتهججۆهقرهشىقمىدهق

ۇمىسل وبهيىرىپمېئرىبناقپاتپىكرهت نىدرهلكىلگهبىكايقىلناخ كىچىك ،رابىرىلنارمۈكۆه
ۇمىسل وبۇئ،ناغلوبماراقاقهاشىداپ ىكاي رۇت ارىپمې ئىرۇقۇيڭهئرىبهنهيۇئنىكېل

رەزهنهگزىمىزىدنهئتهم ۈك ۆهڭىنزىمىزۆئ.ناغلوب ماراق اغۇم ىسىيرىپمېئشايۇقهيىلوپورتېم
سايىقىنىقىلناغناليائاقتاتىش امش وقرىبپىيىروزڭىنىسهيىرىپمېئ رۇغيۇئالقاسلوبناغىديالشات

تاتىش امشوقرىبنىدرىبىكىداينۇدىكى دغ اچۇشاسلوبىزۆئڭىنۇم،سهمهئ سهتزىمىشىلىق
. ىدىئ

نهگصد ‹ ۇمـــــهئتصقپصياغ › ڭصندراۋصچرېچلې نولوكسېماجمصلائكصلهيصلصگنهئ رهسهئۇب
صدنصلصق همصجرهتنصدصباب- 13 ڭصنصباتصك

http://www.orhun.cn

